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 زهرة الرمان

 مقداد مسعود
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 مقداد مسعود

 زهرة الرمان

 قصائد

 9002:الطبعة أألولى

 بلقٌس خالدالشاعرة   :تصمٌم الغالف

 دمشق.سورٌة:دار الٌنابٌع

* 

 

 كامل شٌاع..الى المفكر العراقً
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 حٌا  وحٌا

 

* 

 كلماتً سهل الفهم سهلة أألداء

 الوتسة

 

 

 

 

 قصٌدة ٌوسف الخٌمة

               (1) 

 هذه الخٌمة لمن ؟
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 هذه خٌمتً  -

 خٌمتك ٌا وطنً ؟ خٌمتك ؟ٌا  -

 !!حسافة 

 وانت الكرٌم الكرٌم

 ......الهً اشهد 

 هذا وطن

 حصته التموٌنٌة خٌمة

 وطن ٌنزف فً خٌمة 

 .....لهً اشهدآ

 خٌمةال  هذا الوطن

 ٌقرفص فً خٌمة 

 ..ٌبكً
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 ٌتذكر اعمارنا

 فتنزف اشجاره

 .تتثقب قمصاننا...

..................... 

................... 

 ٌنام الجمٌل

 على زند امه

 وال ٌستطٌع الوصول

 الى حضنها

 ٌنام الجمٌل

 ولن تتوقف ساعة الذاكرة

 ٌجًء الظالم
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 ظالفه وكل العواء ٌجًءبؤ

 والجمٌل البريء

 هدٌل على نخلة باسقة

        (2) 

 ..وطنً

 ٌنزف فً خٌمة ثقبتها الفوهات

 هذا وطنً

 ...وسفهذا ٌ

 خوتهجرده أ

 حتى من رإٌاه

 لقوه فً هذه الخٌمةوأ

 اٌن آباره؟
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 اٌن مزارعه؟

 مصانعه؟..

 مسارحه؟

 ثرواته الوطنٌة ؟

  ......... 

 .......... 

 وطن خطٌة

 والموت ٌا سٌاب

 .اهون من خطٌة

............... 

.............. 

 الشهداء
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 حٌن استبقوا لم ٌتركوا ٌوسف عند

 . المتاع

 ....اءالشهد

 شغفهم ٌوسف حبا

 الشهداء الجٌاع

 ...أفتدوا  

 ..نخاعٌوسف حد انقطاع ال

    (4) 

 جسادهم بؤ

 سمموا جسد الذٌب

 فصار ال ٌرى احدا فً المراٌا

 هاهً انٌابه
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 تدفعه فً الزواٌا 

 

 بقٌة البٌاض

 العراقٌون 

 حزانهمأ:ٌفرح فٌها البغٌض 

 .. حلٌب امً:هذا النخٌل 

 وال ٌدفنونه

 ن العراقً وال ٌدفنونهٌقتلو

 لئال ٌقوم ،قبٌل الظهٌرة

 ...والظهٌرة

 لٌس وقعتها كاذبة

 السماء: حٌث السقوف 
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 تحت وابل من السعف ..فؤجلس 

 دخان مبٌن: السماء 

 فً تكالب الغٌاب

 آٌتً الحضور

 حمامتً: عالمتً 

 نافذتً فً الزمن الجدار: حمامتً 

 بقٌة البٌاض :انا

 تقتحم التلوث الشعاعً

 احثة عن سوادها النبٌلب

 سوادها الناصع

 فً تبدل االوجه والفصول

 .. حنجرتً
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 بكل ما لدٌها من حنجرة

 : تنظف الهواء

 لن ادع االفعى تسلبها عشبة الخلود 

 ما كان لن ٌصٌر 

 ب عن بالكم تذكروا اغنٌتً وال ٌغ

 ...عازف الكمان

 الوٌل للذٌن ٌرسمون وردة 

 وهم ٌدوسون على الغصون

 قٌة حً على الب 

 بقٌة البٌاض

 .. تسٌر  

 تحاول.
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 الوصول

 

 

 

 قصٌدة الرصاص  

 ...نموت

 على شجر ، لن ٌموت

 شجر ٌعمر فٌنا البٌوت

 ٌضًء شوارعنا

 بالزهرة المانحة

 ... لن اقرأ الفاتحة

 على غراب اسحم
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 ٌبٌد الحمام وابراجه

 دفاعا عن العنكبوت

            (1) 

 خرجلس فً آت/ مثل نواٌا القرى / فٌةالسماء صا

 ٌدها على / تقف االن فً الشارع الدائري / الباص

 حد فً المدٌنة ال أ/ فاتها الباص منذ سنٌن  /خدها 

 /والقرى ال تتذكر صمت القرى/ نواٌا ٌكترث ل

 ....ماذا

  :لماذا القرنفل  /جرى ٌا رفقة االسى والٌاسمٌن

  ! الذباب؟ سرٌر

 عثرامت/ٌعٌد التهجً /الرصاص ٌتهجى المدٌنة 

 !!بعفونته المزمنة

 .....الرصاص
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 ......الرصاص

 .....الرصاص

 ..... رصاص

 ......رصاص

 .....رصاص

 ....اااص...رص

 رصاص لصوت الصحافة

 لضوء الثقافة...

/ ٌطرز بعلها / ٌغازل سٌدة رائعة/ الرصاص

 اوالدها

الرصاص ٌضاٌق /واحدا واحدا بالرصاص 

 زهراتنا فً 
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/ ى مدرج الجامعةرصاص عل/الشوارع والسوق 

 ....الصبً 

 ....الصبً

 ..ه الرصٌف لبٌع المنادٌل واالدعٌةالصبً اشترا 

 رصاص رصاص/الرصاص  اشتراه

 ...ألشجارنا المثمرة .. /ر    

 ....الأب فوقها      

 ص......رصا....رصاص رصاص رصاص 

 لهً من ٌسمع االمهاتآ

 جارٌات السواد المإبد؟

 ....الرصاص

 ٌحٌل الصرٌخ 
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 الى لجنة دائمة

 تحٌل الشكاوى

 الى فوهة

 كاتمة

 ...آلهً 

 متى تتخلص1

 !الداكنة ؟ احالمنا من قمصانها

 وترتدي شجرا 

 ...مثمرا اسوة بالشعوب 

 ..ونقٌم بعٌدا عن الذل والقتل 

 من نقٌم لنا كرنفاال 

 !؟جنوب الجنوب حتى شمال الشمال 
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 لنرسم ..تعالوا 

 ر نمحو الذنوبوبالتمبالغصن خرائطنا المقبلة 

 ..لهً آ

 وكانت هذه جنتنا بمشٌئتك انت هندستها 

 تجمعنا كما تجمع القبلة الشفتٌن 

 اشجارها :جنة

 االنبٌاء 

 والشهداء الشموع

 واالمهات الدموع 

 والصغار الذٌن رأوا ابوتهم

 من فتح / هذه جنة محصنة/صورا مإطرة بالسواد

 ابوابها للجراد
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 فاصبحت كالصرٌم 

 .................ٌا

 ...لهً العظٌمآ 

 العصافٌر /السماء صافٌة /رأٌت فٌما ٌرى النائم 

 تلوح/االٌام من عسل /تتراقص فوق حبال السماء

ٌرفرف فوق سطوح :الحمام /باآلس والٌاسمٌن 

 .../المنازل

وٌدعو الولٌف  /ال الطائرات الحمام ٌرفرف 

 ولٌفته

 /تعالً النخٌل او فً رموش البناٌاالى شقة فً أ

 /والنهر ٌجري الزوارق تجري /الشوارع تجري 

 والناس
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وال لغة للناس /تبنً لها وطنا لٌس فوق الرصٌف 

 غٌر 

وٌكون اختالفنا على الغصن والورد  /الهدٌل 

 وضحكة 

 البرتقال

 ...لهًآ

 علم بحال الجمٌل الجلٌل الجرٌح العراق انت أ

 زده جماال 

 وزده نهارا 

 شجار الزقوموسٌج جنته بؤ 

 وبؤنهار الغسلٌن 

 ...آمٌن
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 سئلة عراقٌةأ

 

 لماذا اموت؟

 لماذا تموت؟

 لماذا نموت جمٌعا؟

 لماذا كثٌرا نموت؟

 هل االرض ضاقت؟ هل العقل ضاق؟

 العراق ٌا آهالً

 كٌف اتحدوا كلهم ضدنا؟

 اهلنا

 وجٌراننا
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 الشرك والترك والمسلمون؟

 كٌف تقوى العٌون؟

ا كل على رإٌة المجزرة وهً تتكرر انتاجه

 ٌوم؟

 اطفالنا لٌس اطفالنا

 تترصدهم مفخخة جاثمة

 نساإنا بانتظار القتٌل

 ٌفتش عن مستقبل للحلٌب:القتٌل 

 من خالل الركام

 متى نتحد كلنا ضد هذا الظالم؟

 لكً نتعقب طٌور الرماد

 لماذا السواد؟
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 من اسامً العراق

 ؟لماذا السواد ولٌس الشجر

 وكٌف ٌغٌب القمر؟

 ضه والمٌاه سماء ار:والعراق 

 العراق رفاه؟

 العراق ضنك؟

 !؟قصور تعانً اغترابا من بٌوت التنك

 هل نحن ،تسلٌة العاطلٌن عن الضوء؟

 ...!! هذا ٌتدجج

 ...!!وهذا ٌتفرج

 ...!!وهذا ٌتؤرج 
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 ...وهذا 

 ...وهذا 

 ...وهذا 

 !!لكً نتضرج 

 نحن نعرفهم 

 نعرف اسماءهم

 والوان قمصانهم 

 وتوارٌخهم المخجلة 

 ن نعرفهم ،كلهم قتلة نح

 اسسومخالبهم فً الطحٌن وفً الكهرباء أ

 دمعة االمهات

 العتبة  ت انتهكوا قدسٌةوموت البنا
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 وقادوا العراق الى التهلكة

 وهم ٌغنون اغانً المعركة

 ....لهً آ

 هل العالم سكٌن ؟

 العراق مراٌا ؟ و

 بها االجنبً البغٌض ؟ مرى ٌت

 ثم ٌكسرها 

 فنكون الشظاٌا 

 اختالفنا فً الضوءهل 

 اختالفاتنا فً محبة

 هذا الجلٌل 
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 الجمٌل

 النحٌل  

 ؟العلٌل العراق 

 كٌف نقرأ دستورنا ؟

 على االختالف ؟

 على ٌقظة الدموي البغٌض؟

 اسؤلكم كلكم هل العراق مرٌض؟

 لماذا اذن كلما اجتهدوا فً الكراسً

 سال دم العراق وٌسٌل

 !؟هل العراق علٌل 

 الجمٌل؟ متى ٌتوقف نزف هذا
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.............................. 

.............................. 

 نحن لن نقبل بالقش

 ولن نقبل بالغش 

 و لن نقبل بالثلج 

 الثالثة ٌكرهون الورد والضوء 

 الضوء ةنحن ورد

 فاكهة النخلة فً ارض العراق 

 كلنا نسعى لفتح النافذة 

 فلٌكن دمنا فً دمنا 

 .ال كما االن مراق



27 
 

 البهجة لب الثمرة:قشروا الحزن 

 قلٌال  احرثوا الحلم 

 اقتربوا منكم

 اقتربوا 

 عله ٌغفو قلٌال

 هذا الحلو الفارغ

 هذا الحلو المتعب

 هذا الوطن الحارس

 .حارس الغصن والجذع واصل الشجرة

............................ 

............................... 
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 لن تنتهً هذه المجزرة

 راسً مشغولة بالكراسًالك

 الكراسً تنتقل بٌن الجثث

 الكراسً الجثث

 قوائمها من مٌاه

 ماءدمساندها من 

 مقاعدها من تنك

 ...انتبهوا

 انتبهوا كلكم

 !!.هذه الكراسً الضنك
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 نخٌل ٌفر...نخٌل ٌهرب 

(1) 

 نخٌل ٌهرب

 نخٌل ٌفر
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 اٌها العراق استدر

 وتوجه صوب العراق

     (2)  

 حفورة على الخشبنخلة م

 النار تلتهم الخشب

 النخلة

 عالٌة

 ولن ٌنوشها ابو لهب

      (3) 

..................... 

..................... 

       (4) 
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 ..العراقٌون ٌغٌضون

 عراقٌون فً االسكٌمو

 ٌستحضرون شمس البصرة

 العراقٌون فً استرالٌا ،اشهى وجبات الغابات

 رقللعراقٌٌن الغ:فً الٌونان

 اٌن ما ولٌتم وجوهكم 

 فثمة عراق مقدس

 وثمة مسدس

 تجاه العراق

      (5) 

 ال النهار رغٌفنا

 وال شرشفنا اللٌل
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مزقتها حوافر الجوار وعابرات  وسائدنا 

 المحٌطات

 تحت اي ظل

 اوصد ٌقظتً

 !؟لٌحرسنً النوم

 الدم

 ٌصل

 الى الحقٌقة

 .قبلنا 

 البنادق

 على مدار الساعة

 الحمرال تغلق عٌونها 
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 البٌاض

 ٌتمزق 

 االجساد 

 مثل اصباغ على جدار

 تسح

 التلفزٌون 

 ٌطمئن الصحف

 الصحف التصافحها االٌدي

 ٌا لكثرة الصحف

 والمدراء العامٌن

 عن الخبز ٌن والعاطل

 وسراٌا الحماٌة
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 .المطرزة بزهور اعمارنا

      (6) 

 الهندسة 

 تطبق اشكالها الدموٌة 

 مثلث الموت

 مربع الدم

 الرعب مستطٌل

 .دائرة االنتقام

    (7) 

 لم ٌسقط التمثال 

 تلتقفه المخالب واالقنعة

 ثم اشتراه المنوط باالوسمة



35 
 

 ونغمة فً الموباٌل 

 فجاءت تسعى

 المجنزرات

 المفخخات 

 الفضائٌات

 من كل قبح عمٌق

 ؟متى ٌخمد هذا الحرٌق

 ؟من ٌوصلنا للعراق العتٌق

 بٌن النسبً والمطلق 

 عراق ٌتمزق 

    (9) 

 الذئاب تفترس نهار المدٌنة
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 ٌا لهذا النهار الضرٌر

 هل النهار

 ًخلٌفة عباس

 الى قوة الخالفة  اخروصل متؤ

 فاغلقوا نافذتً وجهه؟

    (11) 

 عروا الوطن

 واصابوه بالتعرٌة 

 ثم اتهموه بالتعري

      (11) 

 ٌسعى العراق

 رغٌف صوب ال
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 ٌنبطح على الرصٌف

 ٌلتصق بالجدار

 ق فرعًٌقرفص فً زقا

...... 

 وقبٌل ارتفاع الصباح

 ٌتكوم العراق

 مضرجا

 بالعراقٌٌن

 والعراقٌات

 فً الطب العدلً

    (12) 

 العراقً عرٌس
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 ال تراه العروس اال

 ملونا بالعلم الوطنً

 ٌتٌم: المحاق 

 العروس ارملة

 العراق ما ٌزال منقلة

    (13) 

 نخٌل ٌتهرب

 نخٌل ٌفر

... 

 اٌها العراق الحزٌن

 غدر بنا كٌف ت

 وتغادرنا
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 ونحن انتظرناك كل هذه

 !؟ السنٌن

 االمهات

 ٌفتشن عنك فً خطوط الفناجٌن

 بٌن سطور القرائٌن

 فً المقابر التً صٌروها جماعٌة

 والمقابر ما تزال

 تنتج الموت للعٌال

 واالمهات

 ٌا وطنً ٌفتشن عنك

 فً الوزارات

 وهً تسعى لتوزٌعك فً
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 حقائب المحاصصة

 ٌا وطنً فً الرصٌدلكً تتراكم انت 

 اٌها العراق الوحٌد

     (14) 

 ٌا وطنً

 تعال

 ال تغمض العٌنٌن

 ال تكذب فً االعالم

 ال تركض للخلف

 ٌا وطنً تعال

 جنوبٌون

 مطاردون فً الجنوب
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 جنوبٌون

 مطاردون فً الشمال

 ٌا وطنً تعال

 ابوس ٌدٌك

 حتى قدمٌك

 ال تدخل

 فً اروقة المناطحة

 ولتكن المصالحة

 ء الطلقفً الهوا

 من اجل عراق االنسان

 حتى ٌا وطنً

 ال تتمزق اكثر مما انت
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 علٌه االن

................. 

....................... 

 نخٌل ٌهرب

 نخٌل ٌفر

 اٌها العراق استدر

 وتوجه صوب العراق

 اٌها العراق الحزٌن

 نحن انتظرنا

 كل هذه السنٌن

 المآذن بانتظارك 

 الكنائس 
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 المسارح

 الجامعات

 شعراء الرصٌف

 الٌسار

 الٌمٌن

 اٌها العراق استدر

 وتوجه

 صوب العراق الحزٌن 
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 جواد جامح.. القبر الواقف 

 

 قدامهم ذهبوا بؤ 

 ذهب الجالدون الى النسٌان

 ذهبت الشعبة الخاصة

 الخامسة...

 سرادٌب الرضوانٌة

 اقفاص الحارثٌة

 قصر النهاٌة

 نقرة السلمان

 ذهب بهجت العطٌة

 رشٌد مصلح
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 ناظم كزار

 واختفى الجزء الخامس من 

 (محكمة الشعب)

 ذهب الحرس القومً

 الحرس الجمهوري

 الحرس الخاص

 المرسوم الجمهوري

 صرح ناطق عسكري

 ترقٌن القٌد

 على حقول االلغام% 111تهجٌر عراقٌٌن 

 الدموي( 211)قرار رقم 

 1983ذهب 
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 وارتفعت كل اشجار الرمان

 فً زنزانات ابً غرٌب 

 ٌمٌاوي على عصاهتقوس الك

 وانتصبت حلبجة

 ومن سوق مرٌدي الى سوق سوادي

 انواط الشجاعة وسٌوف السلطة استلقت

 وانغمر اصدقاء الرٌس

 فً الظالم آآلسن

 بالسواطٌر والفضائٌات :لٌجهزهم 

 . والجوارٌب السود
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 عادوا /ذهبوا

 اذهبو /عادوا

 ...عادوا

 وبقً القبر الواقف

 فً وقفته

 ٌصهل

 ٌصهل

 ٌصهل

 .كجواد جامح

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالغة الرمان

 الى المناضل كامل شٌاع
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 حٌا  ..حٌا و

 ٌستقبلك االن

 "وضاح"

 "شاكر محمود"ٌعانقك 

 ٌا رجال من هدٌل

 ال ٌجٌد المناورة داخل السٌرك

 وال خارج السٌرك

 لم نكن واضحٌن)رفٌقً .. اننا ٌا 

 وال غامضٌن

 ولكن اسلوبنا فً عبور الشوارع

 (ٌثٌر التساإل

 فكادوا لك الكٌد
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 واحتشدوا كلهم فً فوهة حاقدة

 وحٌن تهاوت نخلة مضرجة بالعصافٌر

 : صاحت االرض فٌنا

 من هإالء الذٌن اذا شاهدوا نخلة )

 وقفوا صامتٌن

 !وخروا على ظلها ساجدٌن؟

 والتفت االرض الى الجهة الثانٌة

 هإالء تنادوا على بعضهممن  :وصاحت 

 جركالغ

 عثرة -انا تخلصنا من كامل :

 !؟ فً طرٌق اظالفنا

2 
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 ٌا كامل شٌاع

 ٌا رفٌقً الجمٌل الجمٌل الجمٌل

 قهوتك اشرب آآلن

 حلوة حلوة

 مثل ابتسامتك الفارهة

 اٌها الجمٌل الذي لم ٌتقوس للعاصفة

 :الحقائب/ لنا غٌر هذا الخٌار  ال خٌار

 بالدوال /صحراء 

 منافقة كدموع /ٌرٌدونها اسطوانٌة 

 .. المواسم

 ومعقوفة../ وصفراء صفراء مثل مالمح هتلر 

 كالصلٌب
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3 

 ال خٌار لنا غٌر هذا/ ال خٌار لنا ٌا رفٌقً 

 الخٌار

 لن نغادرها او تغادرنا ثانٌة ٌا رفٌق

 لن ٌغادرها اي احد

 قسما قسما قسما بـ /لن نغادرها 

 فهد

 .. نموت هنا

 .. وع هناكوال نج

 ...لن نتشرد 

 ...لن نتبدد 

 كالغرباء لن نشرب القهوة
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 وال ندفن كالغرباء 

 ..الفاتحة ...هنا مجلس .

 ..نموت هنا على شجر ال ٌموت 

 شجر ٌعمر فٌنا البٌوت 

 ٌضًء شوارعنا

 /هنا بٌارقنا العالٌة/بالزهرة المانحة 

 /واواصرنا العائلٌة /والقبور هنا 

 كامل شٌاع ....ٌا 

 اراك جمٌال كؤغنٌة آتٌة

4 

 /تكون وحٌد ذاكرتً لكً/ سؤنسى كل شًء 

 واسماء /اعٌد تنسٌق النجوم بزهرة الرمان 
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 حناجر /اصلح قٌافة االشجار/الصهٌل 

 زهرة الرمان /الترتٌل فً صٌف الطٌور

 ؟من انت ٌا .. تشدنً فؤشد ازري فٌك من

 ال اعرف نفسً تماما ):كامل 

 ...لئال اضٌعهما

 (الكلً ،ٌدافع عن ضرورته)ٌا حلمنا  خ..آآ

 المستك/ك ثم لم ار...وٌسٌر فٌنا كالحمام 

 هل تبخرت؟/الرمان منها  نسمة ٌتؤرج

 ت حكمة االشجار واختزل/تبخرت من جسدك 

 ماذا ........../ٌا كامل ٌا كامل ٌا /ببالغة الرمان 

 فوهة حاقدة ؟ /من ذا هناك ؟ /تقول خطاك 

 ؟ام جناح مالك 
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 ٌونبصر

 بصرٌون 

 ٌوحدهم اختالف اللون فً الراٌات

 ٌسترسلون فً رسائل اخوان الصفا

 من النحل

 ٌستعٌرون نظام الخلٌة

 ومن النخل

 اشرعة للمواوٌل

 بصرٌون

 منهم االشاعرة
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 وفٌهم غضبة القرامطة

 لهم عزلة واصل بن عطاء

 واستنكاف 

 عمر بن عبٌد من سلطة الدوانٌقً المنصور

 بصرٌون

 زٌد النار:م رضوان جنته

 بصرٌون

 ٌختزلون الجغرافٌا

 بالثورة الممتدة من المدٌنة المنورة

 حتى البصرة

 بقٌادة محمد صاحب النفس الزكٌة

 بصرٌون
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 علٌهم الحجاج:من االموٌٌن 

 الطامورات:ومن العباسٌٌن 

 البنتاغون:ومن االطلسً 

 :ومن الطاغٌة

 هذه الفوضى 

 الدموٌة الخالقة

 ... بصرٌون

 (عارف البصري)مامة الشٌخٌقسمون بع

 (هندال)وبساعدي الشٌوعً

 وال ٌتراجعون

 ٌتساقطون

 على الطرٌق
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 ي

 ت

 س

 ا

 ق

 ط

 و

 ...... ن

 وال ٌتراجعون

 ٌقودهم

 (صاحب الزنج)علً بن محمد

 المختارة لهم
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 ال سموم التفاح

 ٌتقدمون 

 ٌتقدمون

 ..ٌتسا

 ..ٌتقدمون

 وكلما عوى الذئب

 ٌتساءلون

 الى متى نبحث عن قبر

 مع شمل العائلة؟ٌج
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 من أٌن ٌأتً هؤالء

 

 ...لهً آ

 من اٌن ٌاتً هإالء

 وٌغرزون قالعهم فً المدٌنة؟

 من اٌن ٌاتً هإالء بالنقود 

 لهً ؟ٌا آ

 والبالد الخبزة ٌابسة 

 و 
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 ال لحظة آمنة

 والمال كل المال لهم

 ولهم قوة االسلحة

 ولهم نظرة تثقب حتى

 الهواء

 ٌحسدون البالد على ضٌمها

 ٌحسدونها وفً راحتٌها المسامٌر

 سها تآكل الطٌرومن رأ

 ومن قدمٌها الكالب

      (2) 
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 جٌوش من الخائفٌن

 قطٌع من العاطلٌن

 لهم عطلة طولها خمسة وثالثون عاما

 ... قابلة للتمدد

 خبزهم ال ٌضًء الوجوه

 اوالدهم الى جهة غامضة 

 ٌساقون

 ٌحملون نوافذهم كالصلٌب

 ٌحملونها وٌساقون

 ٌحملونها وٌغنون

 لٌضٌئوا لٌل موتاهم

 ولٌفضحوا النهار المتواطئ
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 .عند الحدود

 بال سبب

 احب بالدي 

 الجنود واكره أله

     (3) 

 احب بالدي

 واكره حكامها واعمدة الكهرباء 

 والمنحدرٌن من السفح

 وهم ٌحرقون معهم اي شًء

 كتبا / سلما 

 شمعة /عشبة 

 سقف بٌت/ طفلة 
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     (5) 

 !.ن اٌن ٌاتً هإالء ؟لهً مآ

 ...بالرصاص

 ٌستقبلون فقٌدهم والعرٌس

 ٌنثرون الرصاص علٌنا

 نثر الملبس

 لهة على قدر االسلحةولهم آ

 وال ٌقسمون بغٌر 

 !!..المسدس

         (6) 

 ب بالدي واكره حكامهااح

 فقد اوصلونا الى سلة مهملة
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 فٌها عثرنا على ما توهمناه مفتاحنا 

 هثم اكتشفنا

 !! لقنبلةصاعق ا

    (7) 

 رأٌتهم من الراس الى للذٌل

 ٌسوقون البالد فً لٌلة مدلهمة

 الى حفرة

 ٌغسلونها فً المصارف

 وٌبكونها فً الصحف

     (8) 

 احب بالدي 

 اقدس انجمها الدامٌة



68 
 

 انحنً لرجال لم ٌنحنوا للحبال

 ..انحنً للنساء وهن ٌهرولن فً الزنازٌن

 .. وهن ٌبحثن عن بقٌة اوالدهن

       (9) 

 احب بالدي

 واكره صوت المطر

 فهو ٌذكرنً بالسقوف

 والسقوف تذكرنً

 بالغرابٌل

 احب بالدي

  وهً تنقض

 ...تنقض   
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 على عدوها

 .مثل الطٌور االبابٌل

 

 فهرس

 

 قصٌدة ٌوسف الخٌمة*

 بقٌة البٌاض*

 الرصاصقصٌدة  *

 أسئلة عراقٌة*

 نخٌل ٌفر..نخٌل ٌهرب*

 حجواد جام: القبر الواقف *

 بالغة الرمان*
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 بصرٌون*

 من أٌن ٌأتً هؤالء *

 

 كرنولوجٌا* 

 4291مقداد مسعود *

 

 صحٌفة طرٌق الشعب/ ٌعمل فً صفحة ثقافة *

 :فً الشعر *

 بغداد / دار الرواد المزدهرة /المغٌب المضٌىء*

  9002 

 9002/ دمشق / دار الٌنابٌع / زهرة الرمان *
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الثقافٌة  دار الشؤون/الزجاج وماٌدور فً فلكه *

 9002/ بغداد / 

دمشق / دار الٌنابٌع / بصفٌر أضًء الظلمة *

/9040 

 فً النقد*

اصدارات اتحاد أألدباء فً / الحكً ومكائده *

 9002 /على نفقة آسٌا سٌل / البصرة 

 /دار الٌنابٌع/ للسان المقطوعأألذن العصٌة وا*

 9002/دمشق 

 ترجم الشاعر سهٌل نجم مجموعة من قصائده *

 ...قاالته النقدٌة الى أألنكلٌزٌةوم

ترجم الشاعر الرسام التشكٌلً محمد حمد *

 ،مختارات من قصائده الى أألٌطالٌة
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الى اللغة الفرنسٌة ،ترجم الصدٌق جاسم * 

 مختارات من ..العزاوي

 ..( بصفٌري اضًء الظلمة )

 

 

 

 

 


