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  )148سلسلة الشعر العربي المعاصر (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني 

  صابر حجازيالمؤلف: 

  : شعر فصحىالحب في زمن الفراق العنوان:

  شعرصنيف: الت

  2017يناير الطبعة األولى: 

  محمود الرجبيتصميم الغالف: المبدع 

  د. جمال الجزيري: تصميم الكتاب

  التدقيق اللغوي: محمود محمد خطاب

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية ال تھدف للربح

لتي تصدرھا الدار، الرجاء قراءة التعريف بمجموعة للمراسلة لنشر أعمالكم في السالسل المختلفة ا

دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

وفقا لشروط النشر على إيميل و الكتاب الُمراد نشره كامال في ملف واحد بعد مراجعته لغوياوإرسال 

  إيميل الدار:

Ketabat.jadida@gmail.com    

تابات حقوق نشر النصوص ملك ألصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة اإللكترونية ملك لدار ك 2017@

جديدة للنشر اإللكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه وأية 

وتعلن دار  منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا.

رد كتابات جديدة أنھا توقفت عن مراجعة الكتب المنشورة فيھا لغويا ونحويا، وأي أخطاء لغوية ت

  في أي كتاب يتحمل مسؤوليتھا المؤلف وحده.
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  جميع الحقوق محفوظة
  

  الطبعة األولى 
  

  م2017-ھـ  1438

  
  دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني

  دار كتابات جديدة للنشر اإللكترونيرقم اإليداع في  
538/27/1/2017  

  
  148رقم الكتاب في السلسلة: 

  الشعر العربي المعاصر السلسلة:
  صابر حجازيلمؤلف: ا

  : شعر فصحىالحب في زمن الفراقالعنوان: 
  شعرالتصنيف: 

  2017يناير الطبعة األولى: 
  106 عدد الصفحات:

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني
   538/27/11/2017رقم اإليداع في الدار: 

  
ھذا يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبّر 

  .دار كتابات جديدة للنشر اإللكترونيالمصنف عن رأي 
حقوق نشر النصوص ملك ألصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة اإللكترونية ملك لدار 

ول عن لغته وعن أسلوبه وعن ؤكتابات جديدة للنشر اإللكتروني. وكل كاتب مس
لمؤلف وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا ا ،محتوى كتابه

 وليست الدار طرفا فيھا.
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(...............) 

 ..يا شيخي العارف    

 أدرْك قلبي من يأِسي    

 لصبَر لنفِسياوأعد  

 ..وأِجْبنِي   

 ..كيف تكون معانِي الحبِّ  -    

  معانيْ   .... 

 مواٍت؟ 

  .....يا ولدي -     

 .... مأساتُكَ     

 أنك تحيا في عصرِ     

 النفسُ  تطغى  فيه    



  2017، يناير 1لكتروني: طصابر حجازي: الحب في زمن الفراق: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإل

 

5 

 

 فتحسَّْس قلبَكَ     

 ھل يْنبُِض مثل األمِس..؟    

 ھل    

 ينبِضُ     

 مثل    

 األمِس..؟    
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  أغنية -أيضا -وللفراق

 الليلة

  انطفأت في قلبي كل األحالم 

  عدنا 

  نبحث في ركن النسيان

  عن مأوي 

 لألحزان 

   -ينكسر الغصنان  -الليلة 

  -سارية اإلعدام  -وعلي 

  ح قلبان يتأرج

******  

  الليلة يا قلبي
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  ال تسال أين 

 قد ماتت روح براءتنا 

  فالعصر الغادر علمنا 

  أن نخفي حتى دمعتنا 

  أن نخفي حتى بسمتنا 

  قد صار الوھم يطاردنا 

  ويسلمنا 

  للوھم القابع في األيام

******  

  قد صرنا اآلن بال مأوي

  وغدونا 

  زيفا   ..
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  وغمام

  قد صار الحب خطيئتنا

  زمن يقتلنا في 

  يقتل فينا 

 اإلنسان 
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  مثلث الحب

 في ليلة عيد الميالدْ 

 يأتيني صوتك

 "أذكرني وجھا فضيا

  "أو وجھاً مرسوماً في فنجان القھوة

 ال أدرى

 أو ھذا صوتكْ 

 أو أني قد  شبّهَ  لي

* 

 في ليلة عيد الميالدْ 

 ينبت  في عيني

 قمر الحب الفضي
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 ويعيد القلب حكاية حبي

 رة عانقت النظرةوالنظ

 والحلم

 كأغنية  سكرى

 -كلصٍ  -والوقت العصري 

 مختلسٍ 

 لبقايا القصة

* 

 في ليلة عيد الميالد

 يطعمني الليل بحبة جرأة

 يأخذني ظلي لنوافذ دارك

 فيالمس كفي تيار الصحوة
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 من خلف الباب -أنا  -وأراِك 

 باردة اإلشعاع كنجمة

 فأعود

 أدندن وحدي

 أغنية القسمة

* 

 عيد الميالد في ليلة

 َكــفِّي الَحــْيــَرى

 تبحث عن نبض الكلمة

 تكتب حرفا..حرفين

 وجھا..وجھين

 ترسم عملة
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 تبني بيتا

 تزرع زھرةْ 

 يأتيني الساقيْ 

 قد فرغت

 كأس السھرةْ 

 ويطالبني

 بحساب الليلة

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

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

 يتقدمني

  نحو الشرطة
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  عذابات ھاملت

  1أوفيليا

  العمرحب  يا

  يا جرح الصمت

  ما أشھى أن ننسي الدنيا

  في لحظة صدق

  ما أشھي أن ننسي 

  آنا نحيا

  في زمن الـزيف

  زمـن الـكبت

  ما عادت تحيينا الكلمات

                                                            
 ‐Hamlet Tragedy ‐مأساة ھاملت  -ھي حبيبة ھاملت في مسرحية شكسبير   Opheliaأوفيليا  -  1
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  وصرنا

  أغرابا في األرض

***  

  أوفيليا

  يا لحن القلب

  يا أطھر أغنية في صمت الدرب

  في كل صباح

  تتفتح في روحي المشتاقة للنور

  لمقھورأحالم العمر ا

  لـو تمتد اليد

  تعصر بين  الديجور

  إنسان الغد
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  لـو كان اإلنسان...

  اإلنسان 

  يطوى الخوف الزائف

  ويجازف

  بالحب -يوما  -أن يحيا 

***  

  أوفيليا

  ما أشھي أن ننسي الدنيا

  في لحظة صدق

  لكن الحب يعود يمر علي حد السيف

  -من ينقذ قلبي من ھذا الخوف  -

 يا أوفيليا
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  ا في جوف الليلضاعت أوفيلي

  وانسرق الحلم

  لي النورإتشتاق الروح 

  لي النورإتشتاق الروح 

..     ..     ..      ..  

 ..     ..     ..      ..  

  تسقط أوفيليا في عمق النھر

  يبلعھا الديجور 
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 ولن تكونى األخيرة

 كانت

 تلقى.. طفلتھا

 وبلعبتھا الطفلية

  للمھد اإلسفنجي

 للعمر المستلقي

 ذاكرة القلب فى

 المنسي

 فى دوامة ھذا التكرار العصري

 لأليام الجوفاء

 كانت تلقى في أحضان الزوج الغافي

 باألحالم العذراء  
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..        ..     .. 

..        ..     .. 

 تجلس فى وحدة

 تلقى بالحب الماضي

 فوق القمر المشطور على طاولة سماءِ 

 من ديجور

 وتمد يديھا المجزوزة

 نحو لقاء

 لكن الموعد فات

        **  

  حين فلسطين انشطرت 

 كان (صالح الدين)
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 وحيداً 

 يترنح فى الحانات

        ** 

 كانت

 تنصت للمطرب (في المذياع)

  ..)  انطلقت2حين رصاصات (سليمان

  وفْر...

   القتلة

         ** 

 يسيدت

 سيدة األحزان الّمرة

                                                            
  سليمان : ھو الجندى المصري سليمان خاطر  2
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 لم تُجِد على طاولة  األيام

 الشكوى

         **  

 كانت تحلم   

 والزوج المستلقي

  من طول التجوال على بطنه

 ...كان يداعب ...

 فيھا الرغبة

 لو تغدو شجرة

       ** 

 صارت فى قرب منّى

 لكنى
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 حين مددت البصر

 إليھا

 لم أبصر

  إال  كفي

 

 

 

 

 

 

 

 



  2017، يناير 1لكتروني: طصابر حجازي: الحب في زمن الفراق: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإل

 

22 

 

  تـحـــــــــــدى...

يناير ..اعتذر اليك يابني عن صمتي  25الي شباب ثورة (

30( 

 عترف اآلن بأنيأ

 كـذابْ 

 .. وبأني أتصنعُ 

 في الشعر

 عـذابْ 

 أعترُف بأني كنت ألـفـّق كل األشياءْ 

 صمتي خــدعةْ 

 نـطـقي بــدعةْ 

 .. وبأني حين أقول أحبُ 
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 فھذا يعني ؛

 وأَد الفكرةْ 

 .. وبأني كنتُ 

 .. أصوغ الحرف الثائر

 من أجل النزھةْ 

 لكني من بعد اآلن

 انمن أجل اإلنسان .. اإلنس

 .. أعلنُت على المـوتِ 

 الـثورةْ 
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 حصةٌ في فـنِّ الشِّعر

 : قال الشيخ     

 الشعر-    

 الليلة حصتنا    

 :قال التلميذ    

 أبقى هللا الشيخ -    

 الشعر    

 صنفان    

 مدح..أو.. ذم    

 علينا ن ماذا  تلقي اآل    

 :..)قال الشيخ وھو..(يتصبب عرقا   

 اصمت -    
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 فالشعر عرفناه    

 ِصْنفـًا واحد    

 إْن تمدح تسلم    

 إْن لم تمدح    

 ستذمّ     

 :قال التلميذ    

 زدنا. إيضاحا..؟-    

 :قال الشيخ    

 األمر بسيط للغاية -    

 :أو لم تسمع قول الشاعر    

 فعلن فعلن-    

 !!فعلن فعلن ؟    
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 .المعنى واضح    

 للكلّ   ...........    

 و لكن    

 ال تنَس النحو فإنَّ النحو ..    

 أھَُم من المضمون    

 إِْن تكتب    

 اكتب ما شئتَ     

  و لكنْ     

 التزم النحوَ 

ا الوزن..أو..النحو      فإمَّ

 والمعنى دوما في بطن الشاعر...    
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 :قال التلميذ    

 و كيف يكون الحاُل -    

 وبطن الشاعر جوعان    

 :قال الشيخ    

 ال شيء    

 إْن يمدح يسلمْ     

 أو يبقى الشاعر جوعان    

 و ارفع..    

 أو ُضمّ ..    

 ..وارفع    

 أو ضم..    

ا التسكين      أمَّ
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 فھذى...مشكلة اإلسكان    

 ...و اھتم ...    

 ...أو اغتم ...    

 ..لكن الذم ..    

 ..عن صفة الشعراء    

 .. أبعد شيئ    

 " "دنقل أَو تذكرُ     

 ...قد مات وحيدا    

 ذم    

  لكن "حجازي العاطي" اآلن     

 ابن العم    

 فعلى ريش نعام..    
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 نم    

 أْو..كــ .."نزارْ "    

 ساعة يكتب    

 ) فوق دفاتر ليل النكسة(  

 وساعة أخرى    

 يبكي    

 )الھرم الرابع في مصر(  

 ليكن منھاجك ياابني   

 .......أْن تمدح دوما    

 لكن..    

 ال تنس    

 أْن تحفظ كل قواعد علم النحو    
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 ..الصرف..    

 و ال تعرف يوما    

 ..معنى الجر    

 . فالجر..    

 ..مجرور خلف المضمون..    

 والمعنى في بطن الشاعر..    

 دوما    

 ...مسكون    

 أَو تفھم..؟؟    

 :قال التلميذ    

 ال أدِري..-    
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 :ال الشيخق    

 !أ غبي.....أنت؟-    
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 البحث عن زمن

 ..يكفيني

 أن أحكي القصة

  أبوح بما يخفيه لسانيو

 و برغمي

 أذكر مأساتي

 بحروٍف تتساقط

 من شفتي

 تھوي

 تحكي آالمي

* 

 ..في البدءِ 
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 عرفت الدنيا ..أوھاماً 

 أقواالً زائفةً ..بھتاناً 

 وقبلُت الواقع سجاناً 

 وقيوداً 

 لحرمانِ في أيدي ا

 أقتاَت فتاتا

 وأقـَـــّبل أيدي األسياد

 وبالداً..أتغرب فيھا

 أحمل أمالً في الغدْ 

 أن ألقي يوماً شطآنًا

 فعيوني ..تبغي أن تبصر

 لكنْ 
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 مطفأ -ذا  -مصباحي 

 وطريقي.. في العين دخانْ 

* 

 ألني أحيا إنسانًا

 من جيٍل يحمل آثاماً 

 ..جيلٍ 

 ال يعبأ بالماضي

 ال يذكر أمجاداً 

 وتراث األجداد..

 جيٍل ..حين تري عيناه

 ال تبصر

 غير الخذالنْ 
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 جيل يحيا يا سادة

 بين الحرمان

 ...يصبر

 لكنْ 

 ال يقدر أبداً 

 أن يحيا مخنوق الوجدانْ 

* 

 ....جيلٍ 

 ً  يبغي أن يبصر زمنا

 يلقاه بالحبَّ 

 ويجمع كل األحالمِ 
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 ....جيلٍ 

  يبحث عن دربٍ 

 عن زمنٍ 

 كي يحيا فيه

 يطوي يأسه

 .. ذهينق

 من قاع الھذيان
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 علي أعتاب النفس

 -:..مدخل

 الليلة شعر

 ...والشعر

  وضياء شموسٌ 

 أفالك

  لمدار الحرف

 ..والشعر

 ...حدائق

 ...ودروب

 وظالل
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 وشجيرات تصنع

 ...............غابات

  في منحدرات الخوف

  الشعر

  كما أحسبه

 .. رجف 

 عفوا 

 بل سيف

 ...........أول ما

  ق..........يختر

 يخترق الشاعر

 .........في القلب
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* * * * 

 -: إيضاح

 ...طاردنّي الشعر

  أطارده

 ......يھزمني تارة

  أھزمه

 .............ويقاتلني

  يقتلني

 ويرتلني

 .........من مملكته

 ....دفقة ............
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 وحياة

* * * * 

 -:تعارف

  وسنونْ 

  أربعونْ 

 ...مرت...

 ..........ويزيد

 ......... أعزف

  لحنا ينبض بالحلم

 ..........أشدو 

 ..للعشق

 ...الحب
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 ..الرفض

  القتل

 ...وصراع في الكلمات

 في جوف..

 الظلمات

  أتسكع حينا

 .. أحيانا ..

 ..توقفني..

  كلمة إنسان

 ال تعنيني األشكال ....أو

  األسماء

  ..................لكن
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  كينونة تلك األشياء

 -:أسأل

 ................من أنت -

 بفيجي

 ........ماليين السنوات -

 مذ نفخ هللا... بقدرته

 من روحه...

 .....فيّ 

 و أنا أبحث عنه

 ألراه

 .......في كل المخلوقات
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 يا

 رضاك رضاك
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  حفيد القھر

-1- 

  ھنا الموت

 يصفع وجه الحياة

  ھنا األرض

 ماجت بظلم الطغاة

  ھنا الذل 

  يخضع عز الجباه

  وما ھي 

  تُحني

  هلغير اإلل
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******  

-2-  

  يا أيھا الغلمان           قد كان فيما كان 

  القدس في األزمان        عروسة العربان

  لكــنھا اآلن     

 تلتف في أكفان         في قبضة العدوان 

 يجلدھا السجان         و يخرس اللسان 

  يا أيھا الغلمان          تعلمـــوا النسيان 

  تعلمــوا النسيــان    

  ليمضي الزمان 

  وتسخر األقدار

  وترحل األيام 
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  وترحل األعوام 

 وإذ.... وإذ

  تراقص النسيان

 لكم علمت اآلن 

 أني حفيد القھر       والطعن   خلف الظھر

  والخوف والخذالن   

****** 

-3- 

  ھنا األرض راحت 

  تئن...

  تنادي
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  فما كان أبلد حس الزمان

  وما أطول الظلم إذ يتراقص 

  في كف ليل

 ليحفر في األرض ظال 

  واه

 وما أخفت الحق إذ يتراءى

  بأعين ضعف

  وصمت الشفاه

  ھنا األرض راحت تئن

  تنادي

  لمن  -تنادئ 

  والزمان انعطف
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  والزمان انعطف

  والزمان

 انعطف
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  عبير الحب

  وحتي نلتقي يومـــا

  تعانقنــــا  أمانينــــا

 لنعزف بين روضتنا 

  قصائدنـــا  أغانينـــا

  فمنذ  رحيل قصتنـــا 

  تساقط زھر أيكتنــــا

  تناسينــــــا أمانينــــا

  فمــا  عدنــا لدنيانـــا

  وزدنـــا  في تجافينــا 

 ظننـــا  أننــــا  ننسى

  مع األيام ... ماضينــا
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  فال  بعٌد  يفرقنــــــــا

  وال  زمن  سيقصينــا

  فحتى  نلتقي  يومــــا

  سيبقي  حبنا  دومــــا

 يرا   في  ليالينــــــاعب
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  لن أخضع

  أحزاني  صارت  بركانا

  يتفجر

  داخل وجداني

  طعنات  الغدر  تالحقني

  والحب

  سراب  أدماني

  ما أصعب 

  أن تغدو  األحالم

  أطول

  من كف  اإلنسان 

 ******  
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  آه....

  واآلھة  تؤلمني 

  والدرب طويل 

  يرھقني 

 والخطوة

  تخنق أقدامي 

  والخوف 

 ىكدقات كبر

  تأذن

  بحطام األيام

  الشوق يكاد يحطمني

  كي تغرب 
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  شمس األحزان 

  فأنا أبًدا .. لن ..

 لن أخضع  

 ألكون حطام اإلنسان 
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 الخروُج ِمْن قْلبِي

  قلبي العارُف باأليام

  مازال يُجازُف باألْحالم  

  يخترُق ظالَم الليل ، وصمَت األلَم

  يُشقُّ طريقًا لإلْبحار 

اِكِن باألْقدارفِي الخوِف ا    لسَّ

  يُنَقُِّب فِي َصْمِت األْعماق َعن األزھار 

  يفتش في ھذا العالم  

  يسبح ضد التيار

**  

  ُمْحتَاٍل َخدَّاع 

  .َمْن قاَل بأّن اإلنساَن الَجاِسر 
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  ال يعرُف إْخضاع 

  محتال خّداع 

بحَمن قال بأن    الكاسرَ  الصُّ

  ال يعرُف إخضاع 

  فالحقّ 

  َت البَاِطِل الحّق يَُعانُِق صو 

  يَرقُُص 

  فَْوق أسي أْوتار الكذب

  يضاجع  

  جسم حقيقة حرف غادر

  ُمْحتاٌل خّداع 

  َمن قال بأّن القاتَل
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 يقتُل 

  دون ِدفاع  

 قتلوَك أيا (يوسف)

 آه..لو نَظُروا  في الُجبِّ  

 لرأْوَك َحزيِنا ُمْلتاع 

** 

 قلبي قد عاَش باِلَ أْضالع

 ام... واألْعو -تْمُخُرة الدمعة ُ  

  ونبض الكلمة

  والبحث عن اللّقمةِ  

 لكْن فِي خْوف ِالَعْصر األْعَمى 

  مّد ذراعا  
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 ليفتِّش في نَْبِض األْحالم 

  عن موجِة نُورٍ 

  تَتخطَّي الّدْيجُور  

 تْمُحو كل ظالٍَم طاف 

  تعيد ُُخطاَه 

  يَُمدُّ يدْيِه لِيَْكِسر َ 

 قْيد األسداف    
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  عن الشاعر

 

 شاعر والقاص المصري صابر حجازيالكاتب وال

.  -ااِلْسُم = َصابٌِر  -   اللَّقَُب َوالِجدُّ = ِحَجاِزيٌّ

-  . . ِمْصِريٌّ   الِجْنِسيَّةُ = َعَربِيٌّ

فِي الَعِديِد ِمْن الَجَرائِِد  ١٩٨٣يَْنُشُر إِْنتَاُجهُ ُمْنُذ َعاٍم  -

  والمجالّت َوالَمَواقِِع الَعَربِيَِّة. 

  أَْصَدَر:.  -

  . ١٩٨٣نبضات قَْلبَْيِن................. َمْجُموَعةٌ ِشْعِريَّةٌ  - ١
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ْبَعةُ........ َمْجُموَعةٌ ِشْعِريَّةٌ  - ٢ ِحيِل السَّ   . ١٩٨٤قََصائُِد الرَّ

  .١٩٨٦َولَِكنَّي َما َزلَُّت أُِحبُِّك......... َمْجُموَعةٌ ِشْعِريَّةٌ  - ٣

  طبعة االلكترونية   ولكني مازلت أحبك                   -

  .١٩٨٧قَِصٌص َمْمنُوَعةٌ............ َمْجُموَعةُ قصصية  - ٤ 

َمُن ووجة الَعاِشُق القَِديُم.. َمْجُموَعةٌ ِشْعِريَّةٌ  - ٥    .١٩٨٨الزَّ

....... َمقَااَلٌت نَْقِديَّةً  - ٦  ْعِريِّ  ١٩٩٤َمْدَخٌل آلِيٌّ اإِلْبَداِع الشِّ

ِة نََوادِ  فََحاِت األََدبِيَِّة ُعْضٌو بِِعدَّ   .-ي ثَقَافِيَّةٌ َوأَْشَرَف َعلَى الصَّ

ِت الِمْصِريَِّة لَِسنََواٍت طَِويلٍَة..    بِالَعِديِد ِمْن الَجَرائِِد َوالَمَجالَّ

  َشاَرَك بِالَعِديِد ِمْن النََّدَواِت َوالِمْھَرَجانَاِت األََدبِيَِّة  - 

ْعِريَِّة َو َكَما َشاَرَك فِي الَعَشَراِت ِمْن  األَْمِسيَّاِت الشِّ

  القصصيّة.. 

  َونُظَِّم الَكثِيُر ِمْن األَْمِسيَّاِت األََدبِيَّةِ  -
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 - أُِذيَعْت قصائدة ولقاءتة فِي َشبََكِة اإِلَذاَعِة الِمْصِريَّةِ  

 َّ ْوِريَّاِت األََدبِي   . ِة فِي الَعالَِم الَعَربِيِّ نََشَرْت أَْعَمالُهُ فِي ُمْعظَِم الدَّ

"ِضْمَن" الَمْوُسوَعِة الُكْبَرى للشعراء الَعَرُب "، َوالَّتِي  - 

ْتھَا الشاعرة الَمْغِربِيَّةَ فَاِطَمةُ بوھراكة   أََعدَّ

  .-تَْرَجَمْت بَْعَض قََصائِِدِه إِلَيَّ اإِلْنْجلِيِزيَّةُ َوالفََرْنِسيَّةُ  

ْعِر َوالِكتَابَِة َحَصَل َعلَى الَعِديِد ِمْن الَجَوائِِز َواألَْوِسمَ   ِة فِي الشَّ

  تَتَنَاقَُل الَمَواقُِع األََدبِيَّةُ اعمالة فُوَرا نَْشُرھَا. -األََدبِيَِّة  

 للتواصل مع الكاتب

 الصفحة االدبية 

https://www.facebook.com/SaberHegazi/?fref

=ts 

 فحة الشخصية الص

https://www.facebook.com/hegazy.s 
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 فنار االبداع (اصدقاء االديب المصري صابر حجازي

https://www.facebook.com/groups/14228353

329188/?fref=nf61 
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  صدر في ھذه السلسلة

، سبتمبر 1محمود الرجبي: فتعالي يا عصفورة قلبي: إبيجرامات شعرية. ط - 1

2015.  

http://www.mediafire.com/?nv9j7j9c9rs2q2l   

، أغسطس 1يب. قصائد عامية مصرية. طى: جّمعي كّل الحبافمحمود كامل مصط - 2

2015.  

http://www.mediafire.com/?4moyrenckhqcsbm   

  .2015، مايو 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: مانيفستو قصيدتي:  - 3

http://www.mediafire.com/?30uri0uv83d93r7   

  .2015، 1ومضة شعرية. ط 65جمال الجزيري: سأعيدك قصيدتك األولى:  - 4

http://www.mediafire.com/?y5jndqqadu9nd61   

  .2015، 1ومضة شعرية. ط 65ة: جمال الجزيري: قُْصُر ذيٍل يا سيد الغفل - 5

http://www.mediafire.com/?t8b9ama6v645ha9   

  .2015، 1ومضة شعرية. ط 65جمال الجزيري: جواز سفر ألوردتك:  - 6

.mediafire.com/?kcwlv1qn62v109whttp://www   

  .2015، مايو 1نجاح عبد النور: قالت الريح: ديوان شعر. ط - 7
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http://www.mediafire.com/?o299s50oe3cszzm  

  .2015، مايو 1صبري حسن: أسطورة قمر: ديوان شعر. ط - 8

http://www.mediafire.com/?aaa982uin21w90c  

  2015، مايو 1بسام جميدة: دفء صوتِك: ديوان شعر. ط - 9

http://www.mediafire.com/?3zc6tcvoqmbl017  

  2015، مايو 1قمصتني امرأة: ديوان شعر. طجمعة الفاخري: ت -10

http://www.mediafire.com/?tqo2bbp8p68q1cr  

  2015، مايو 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: امرأة بنكھة البحر:  -11

http://www.mediafire.com/?dulifglmxocjg9c  

  2015، مايو 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: زبَّال الوقت:  -12

http://www.mediafire.com/?p31aj82y7cj17dc  

  2015، مايو 1يرة. طقصيدة قص 50جمال الجزيري: أوالد األفاعي:  -13

http://www.mediafire.com/?otmgoc115u9zblp  

   2015، مايو 1بسام جميدة: وجع المسافات: ديوان شعر. ط -14

/?vgyxluol12a47jnhttp://www.mediafire.com  
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  2015، مايو 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: شمع أحمر على لساني:   -15

http://www.mediafire.com/?4o90p5mqijde58t  

  2015، مايو 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: ثورتي الصديقة:  -16

http://www.mediafire.com/?o7kkwxy9vu4i96o  

  2015، مايو 1قصيدة متنوعة. ط 50جمال الجزيري: دماء روح:  -17

http://www.mediafire.com/?ywy73t6tgmjh6vc  

  2015، مايو 1قصيدة طويلة. ط 12جمال الجزيري: لن أوجعكم يا أصدقائي:  -18

http://www.mediafire.com/?3m012t421315uc0  

  .2015، يونيو 1محمود الرجبي: العصفور قال لي: قصائد ھايكو وسنريو. ط -19

http://www.mediafire.com/?p3kmpdp4f9cpo9a   

  .2015، يونيو 1محمود الرجبي: نلتقي كي نفترق: إبيجرامات شعرية. ط -20

http://www.mediafire.com/?tu97io0d14ec1yz   

  . 2015، أغسطس 1قصيدة.  ط 32يھاب بديوي: نور القمر: إ -21

http://www.mediafire.com/?oaypp3nxjjak38a   

  . 2015، أغسطس 1قصيدة.  ط 32ھدى كفارنة: ورد الروِح:  -22
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http://www.mediafire.com/?ch1gws1b12b275i   

  .2015، سبتمبر 1قصيدة قصيرة.  ط 61جمال الجزيري: تيني عليك حرام:  -23

http://www.mediafire.com/?5mvbb66qptiyg8a   

  .2015، سبتمبر 1ط قصائد نانو. محمود الرجبي: خمس كلمات حائرة: -24

http://www.mediafire.com/?cincntsjvhcec8u   

  .2015، سبتمبر 1ط  عمر لوريكي: غرابة؟ إحساس وأمل متردد. شعر. -25

://www.mediafire.com/?6g98jdh87628vvmhttp   

، سبتمبر 1ط. قصيدة قصيرة 50جمال الجزيري: أبكي على شيء ال أعرفُه:  -26

2015.  

http://www.mediafire.com/?kzmhnk9w7s9it9h   

  .2015، سبتمبر 1ط محمود الرجبي: أكابر فيك أوجاعي. شعر. -27

http://www.mediafire.com/?7tcpbzpim3sz5ka  

  .2015، سبتمبر 1ط. قصيدة قصيرة 55جمال الجزيري: أنا لسُت موجوًدا:  -28

ediafire.com/?bc7g3czocthg8dthttp://www.m   

، 1ھكيدة عربية. قصائد ھايكو عربية. ط 75محمود الرجبي: موٌج يثوُر داخلي:  -29

  .2015يونيو 
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http://www.mediafire.com/?p1e4pae55o1i8b6   

  قصائد ھايكو عربية. ھكيدة عربية. 80بائسِة: لعناُت طبيعتَِك الجمال الجزيري:  -30

   .2015، يونيو 1ط

http://www.mediafire.com/?6s9vo9eu34to1h9   

ھكيدة عربية. قصائد ھايكو  100جمال الجزيري: ھكيدةٌ غادرِت المحطةَ:  -31

  .2015، يونيو 1عربية.  ط

http://www.mediafire.com/?qrumg0dbu3jy4qs   

ْفِر:  -32 قصائد ھكيدة عربية.  100جمال الجزيري: مواسُم ُوُجوِھي ساعةَ الصِّ

  .2015، يونيو 1طھايكو عربية. 

http://www.mediafire.com/?9iqd77xyd7ylk6k   

قصائد ھايكو ھكيدة عربية.  100جمال الجزيري: نبضي يتجلَّى في الجاذبيَِّة:  -33

  .2015، يونيو 1طعربية. 

http://www.mediafire.com/?ux2q25b6ubssp9y   

، 1طقصائد ھايكو عربية. ھكيدة عربية.  100ود الرجبي: قبل أن أموت: محم -34

  .2015يونيو 

http://www.mediafire.com/?1okthhrc2kdz44g   



  2017، يناير 1لكتروني: طصابر حجازي: الحب في زمن الفراق: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإل

 

67 

 

، 1قصيدة ھايكو. قصائد ھايكو عربية. ط 119ھيفاء حماد: قلبي اليزال ينبض:  -35

  2015 أغسطس

http://www.mediafire.com/?natt61tu0q1bvqh   

، 1قصيدة ھايكو عربية. ط 100جمال الجزيري: حكايات أراھا خلف رموشي:  -36

  2015أغسطس 

ediafire.com/?651p6j4pftkaj8bhttp://www.m   

  .2015، سبتمبر 1ط محمود الرجبي: أنا عدّوي الوحيد: قصائد ھايكو وسنريو. -37

http://www.mediafire.com/?76dyer3ooa9j61z   

  .2015، سبتمبر 1ط ة.قصيدة ھايكو عربي 101جمال الجزيري: عصيُر روحي:  -38

http://www.mediafire.com/?cw6zeu5oent5pu6   

  .2015، سبتمبر 1ط محمود الرجبي: زھرة اسُمھا القدس: ھايكو لفلسطين. -39

w.mediafire.com/?1bo0pw7m3tsx3tjhttp://ww   

  مجموعة مؤلفين: معا، لن يشيخ الھايكو: قصائد مھداة إلى محمود الرجبي -40

http://www.mediafire.com/?895tlopc260nkof  

ابات جديدة للنشر محمود الرجبي: أحالم الغابة السحرية: شعر. دار كت -41

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط
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http://www.mediafire.com/?dseg2ejr891rw56  

، 1البحث عن كوكب: ھايكو خيال علمي. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -42

  .2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?ic1oxi1d73hgyaz  

عبد الرحيم التدالوي: مقامات عشقية: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -43

  .2015، نوفمبر 1ط

?8hdndymwg2pcd9mhttp://www.mediafire.com/  

إيھاب بديوي: موسم قطف الرؤوس: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -44

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?zpfdvrlh1mo6143  

دار كتابات جديدة للنشر  محمود الرجبي: القدس الحزينة: ھايكو لفلسطين. -45

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?rjp03c49asb0w1w  

محمود الرجبي: هللا يستر علينا: شعر عامّي. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -46

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?pupy822t6ddarnj   
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جمال الجزيري: أسفار سيدة النھر: متتالية شعرية. دار كتابات جديدة للنشر  -47

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?ggmfxvfdmiow2u3  

، 1عصام الجنازرة: غبار الزمن: شعر. . دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -48

  .2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?8il6wuw7cd16zyh  

ر يا قدس: أناشيد. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: محمود الرجبي: الھدي -49

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?5c8km3icobua32u  

محمود الرجبي: الوقت ينزف بالرمال: قصائد ھايكو وسنريو. دار كتابات جديدة  -50

  .2015، نوفمبر 1تروني: طللنشر اإللك

http://www.mediafire.com/?oo3e4jv1mt6xa15  

عبد الرحيم التدالوي: يطل من أنفاسك الورد: قصائد قصيرة. . دار كتابات جديدة  -51

  .2015، نوفمبر 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?qx3lgs9oylyzpso  

، 1جمال الجزيري: بنت النھار: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -52

  .2015نوفمبر 
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sxp2rverx0http://www.mediafire.com/?c6r6m  

أعضاء مجموعة ساحة القراء: األعمال الفائزة في مسابقة الشعر. دار كتابات  -53

  .2015، نوفمبر 1جديدة للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?r3be8kg6e66cu5g   

أحزاني: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: محمود الرجبي: أنا للريح  -54

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?xhel507ltn2x1oj  

محمود الرجبي: سيرحلون نحو الصور: إبيجرامات شعرية. دار كتابات جديدة  -55

  .2015، نوفمبر 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?m8u5s54apzb3mfy  

جمال الجزيري: ميدان المرايا: قصائد على نار ھادئة. دار كتابات جديدة للنشر  -56

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?bjdnnuwa7vrs8a9   

، 1محمود الرجبي: قال البحر يوما: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -57

  . 2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?2cymt1u0ubkj4m9  
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محمود الرجبي: لحظة حزن عابرة: قصائد نانو. دار كتابات جديدة للنشر  -58

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?tb5w124d284wfyo  

جديدة للنشر محمود الرجبي: نھر الذكريات: قصائد تانكا. دار كتابات  -59

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?nvn3xjodak4quar   

محمود كامل مصطفى: أضناني التعب: شعر. دار كتابات جديدة للنشر  -60

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?2z9zzl2nsfcg6yn   

  . 2015، نوفمبر 1محمود الرجبي: ولكن تعمى القلوب: قصائد ھايكو. ط -61

http://www.mediafire.com/?f147xqon1wkd4b4   

  . 2015، نوفمبر 1د كامل مصطفى: زجل وظالل على أمثال. طمحمو -62

http://www.mediafire.com/?s3318cyp08x8zcw   

  .2015، نوفمبر 1عصام الجنازرة: سفر: ديوان شعر. ط -63

http://www.mediafire.com/?1vfy629yb85e8wm   

  . 2015، نوفمبر 1. ط2012إيناس أصفري: قصائد تشرينية  -64
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http://www.mediafire.com/?hzaaqsf568utxad   

، نوفمبر 1مصرية. ط مروة عالء الدين مصطفى: أوقات سخيفة: شعر عامية -65

2015 .  

http://www.mediafire.com/?e8cdcxj00net41b   

  .2015، نوفمبر 1محمود الرجبي: برقيات المرأة خائفة: قصائد نانو. ط -66

://www.mediafire.com/?mut5x78trhpg2mdhttp   

  . 2015، نوفمبر 1إيناس أصفري: على عتبات المستحيل. ط -67

http://www.mediafire.com/?fauai1646azuc7z  

  2015، ديسمبر 1قصيدة. ط 28جمال الجزيري: مخاض ذاكرتي:  -68

http://www.mediafire.com/?tdvi4qvz8e3g8ov   

  .2015، ديسمبر 1إيھاب بديوي: تعويذة على وشم: شعر. ط -69

http://www.mediafire.com/?s6gp3j1ab5gcyak   

  .2015، ديسمبر 1قصيدة. ط 23جمال الجزيري: ھيا بنا نغضب:  -70

http://www.mediafire.com/?wc1wlmaljcpb1qi   

  .2015، ديسمبر 1عبد الرحيم التدالوي: تائه وسط حواري التأويل: شعر. ط -71

http://www.mediafire.com/?d4oyy0aknf2hpkd   
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  .2015، نوفمبر 1ثورية الكور: يوميات أنثى: شعر. ط -72

http://www.mediafire.com/?b8vh8xp6p2d73ey   

، ديسمبر 1قصيدة. ط 31ريُح موسيقى جنائزيةً: جمال الجزيري: تطيُِّرني ال -73

2015 .  

http://www.mediafire.com/?agcccy7hro6k74c   

  .2015، ديسمبر 1محمود الرجبي: يا مرحبا بالموت: قصائد ھايكو وسنريو. ط -74

http://www.mediafire.com/?awsdjg3vrf0zlv9   

  .2015، ديسمبر 1قصيدة. ط 32جمال الجزيري: لن يصلََك إال وجھي القديُم:  -75

http://www.mediafire.com/?rxb0o2fygc5r9la   

قصيدة ھايكو. دار كتابات  100ري: روحي تُْبِحُر في الملكوت: جمال الجزي -76

  .2016، فبراير 1جديدة للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?23yn3gpo85pab39   

ايبون. دار كتابات محمود الرجبي: البحث عن أجنحة: ھايكو/ سنريو/ تانكا/ ھ -77

  .2016، فبراير 1جديدة للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?2xsm272az78m57c   

المصطفى الصغوسي: بحثا عن نصف الطيف الخفي: شعر. دار كتابات جديدة  -78

  .2016 ، فبراير1للنشر اإللكتروني: ط
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 http://www.mediafire.com/?oizz46suc7wo7wk   

قصيدة. دار كتابات جديدة للنشر  43عصام الجنازرة: الراقصون مع الھواء:  -79

  .2016، فبراير 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?5903bi38bto2385   

قصيدة ھايكو. دار كتابات جديدة  100جمال الجزيري: لوحةُ مفاتيحي النابضةُ:  -80

  .2016، فبراير 1للنشر اإللكتروني: ط

ttj5h4rahttp://www.mediafire.com/?aa670nt   

محمود الرجبي: شوكة ونار: شعر عامي. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -81

  .2016، فبراير 1ط

http://www.mediafire.com/?nyh1iho5czc7h9e   

، 1للنشر اإللكتروني: طرانيا الجوري: نصف الحكاية: شعر. دار كتابات جديدة  -82

  .2016فبراير 

http://www.mediafire.com/?lrc58rordntu3o1   

ُدنا البرتقاُل الحزيُن: شعر. دار كتابات جديدة للنشر  -83 اط: يوحِّ سعاد الخرَّ

  .2016، فبراير 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?mcj1xskimc93f5m   
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محمد الھجابي: زنبركات: نصوص شعرية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -84

  .2016، فبراير 1ط

om/?15xdim88iv9825ghttp://www.mediafire.c    

قصيدة. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  43ھدى كفارنة: قيثارةُ الَولَِه:  -85

  .2016، فبراير 1ط

http://www.mediafire.com/?i7br3dv5dxa7brm   

، 1دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط جمال رميلي: تغريبة المنافي: شعر. -86

  .2016فبراير 

http://www.mediafire.com/?adchqhqa641qacy   

 للنشر جديدة كتابات قصيدة ھايكو. دار 100جمال الجزيري: عيوٌن تُنِعُش قلبي:  -87

  .2016 فبراير ،1ط: اإللكتروني

http://www.mediafire.com/?0ss9y0fwy4u3451   

، 1محمد اليماني: الموت المقدس: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -88

  .2016فبراير 

://www.mediafire.com/?hhb23j5y8508nmshttp   

محمود الرجبي: على شاطئ قلبي: قصائد ھايكو للحب. دار كتابات جديدة للنشر  -89

  .2016، فبراير 1اإللكتروني: ط
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http://www.mediafire.com/?v9stdcms4bmejnm   

قصيدة ھايكو. دار كتابات جديدة  100زيري: نشرةُ أخباِر الموِت: جمال الج -90

  .2016، فبراير 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?hjc7r82sg65qxoi   

، 1إللكتروني: طھيفاء حماد: على وتر الحب: شعر. دار كتابات جديدة للنشر ا -91

  .2016أبريل 

http://www.mediafire.com/download/897hng5qxk0tnn0/%D9

%87%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D

9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%B9%D9%84%

D9%89_%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84

%D8%AD%D8%A8%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%

B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%DB1%D8%8C_%D8%

8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

قصيدة. دار كتابات جديدة للنشر  40جمال الجزيري: أتلصص عليك ألراني:  -92
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