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ضيف اهللاحمد نجوى :- تصميم الغالف   

ضيف اهللاحمد نجوى :- التصميم الداخلي  

 هذه الطبعة حقوقحقوق نشر الكتاب ملك للكاتب و 

لدار آزاد للنشر والتوزيع اإللكترونيملك  االلكترونية  

http://www.azad-book.com/ 

 

:للنشر أعمالكم معنا يرجى إرسالها على اإليميل   

najwaa178@gmail.com 

 :تابع الجروب الرسمي للدار

 اإللكتروني والتوزيع نشر دار -بوك -ازاد* 

https://www.facebook.com/groups/dar.azad.book/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.azad-book.com%2F&h=yAQEaHweQ
mailto:najwaa178@gmail.com
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.... تابعنــــــــــــــــــــــــــا على 

مترجم - غربي -شرقي - روايات ادبية عالمية  )روايات شهرزاد -

 )احالم– عبير - 
https://www.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/ 

 ☆روايات شهرزاد للبنات - 
https://web.facebook.com/groups/rewaiat.shahrazad.banat/ 

 pdfروايات شهرزاد -
https://www.facebook.com/rewaiat.shahrazad/ 

 دار نشر والتوزيع اإللكتروني-بوك -ازاد -
https://www.facebook.com/groups/dar.azad.book/ 

 ..زوروا موقعنا على
http://www.azad-book.com/ 

 

 

 

 

  

https://web.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/?__mref=message_bubble
https://web.facebook.com/groups/rewaiat.shahrazad.banat/?__mref=message_bubble
https://web.facebook.com/rewaiat.shahrazad/?__mref=message_bubble
https://web.facebook.com/groups/dar.azad.book/?__mref=message_bubble
http://www.azad-book.com/
https://web.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/
https://web.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/
https://web.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/
https://web.facebook.com/groups/shahr.zad.rewaiat/
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 ))...............((

 

 

 قالْت عرافُة قريِتَنا    

 أخطأت حبقٍّ يا ولِدي    
 يف العنوانِ    

 ما هذا زمَن احلبِّ    

 ولكْن    

 هذا زمُن الطوفانِ    
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 مسافر يف عينيِك

 

 ؿن عقـقكِ 

 أبدأ دػري
 احلرف جوادي
 اؾشعر دروبي

 ..وطـي اؾذؽرى 

 و حدودي
واجلدران..... طقػك   

**** 

 ...أرحل 

 ؼد بدأ احلائر

 قلوث عن وجه فاجرْ

 علر اِّقام

 ..... ػلـتِ
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 اؾغائب واحلاضر
قلبى اؾـيقان.. وفواكِ  

 

**** 

 .. عام
 بعد اؾعام

 ..أؾؼاكِ 
 ..ؽػـّـاـا

 بني احلَـقرة واؾمّــوـان

 .. ػي اؾعني
 ذهون

 ػي اؾعؿر

 جراح حتقا ػي ؼؾلني

 تملؾمُ

 ػي صؿت اؾرفلان
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 ..آهٍ 
 ؾو ـعرف ؿن ؿـا فان

 ؿن باع اؾعفد بغقر أوان

 ؿن أذعل ػي احلب اؾـقران

 ..آهٍ 

 ؾو ـعرف ؿن ؿـا خان
 الرتاح اؾؼؾبُ

 ؿن اِّحزان

***** 

ؿازؾت.. ؾؽـي   

 أبدأ دػري ؿن عقـقكِ
 ..وحدودي 

واجلدران......طقػكِ  
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 تأمالت يف الغد 

 

 

حاوؾت ؽنقراً 
أن أفــربْ 

ادلمصؾبْ - ذاتي - أن أؽير
ؼد دلوتْ  - ؿـيّ - ػاؾروح 

ػي أػق اؾعؿر  
ومتـتْ  

 ؾؽـي أرجع ؿفزوؿاً

أحؿل إحيادي ادلمؼؾبْ  
****** 

حاوؾت ؽنقراً 
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أن أعـدوْ  
أن أفزم خوػي ادلميؾطْ 

أن أػمّّ بابي 
أن أصرخْ  

ػي وجه اآلتي ادلمغقبْ 
ؾؽن ادلاضي 
قهذبـي 

ِّظلّ وحقداً 
ؽي أصؿتْ  

****** 
حاوؾت ؽنقراً 

أن أـفضْ 
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  أن أجذبَ ؼؾلي ادلمعب

أن أفدم قلدي 
ؽي أؿضي 

ػي درب اؾـور 
أبوث عن حبٍ أوحدْ 

عن حلظة صدقٍ 
ػي زؿنٍ  

ؼد ؿاتت ػقهْ 
أدطورة عشقٍ تمهيدْ 

ػي زؿن  
ؼد صارت ػقه  

ؽل اِّذقاء 



  صابر حجازي– ُاْحُبَك مازلج َوَلِكني

 15 

 

 تمىلط 
****** 

.... ؾؽـي
ؾن ارجع أبداً 

.. ػاؾــغد
-  ؿـي ّ- 

 ؽم قمؼرب
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 خريف زهرة
 

وعدتُ 
.. إؾي ؽل دربٍ 

وبابْ 
ؿررـا عؾقفم 
ؽؿر اؾيوابْ 
وؽان اؾعمابْ  
وؽان اؾصػاءْ 
وؽان اؾػراقْ  
وؽان اؾؾؼاء 

****** 



  صابر حجازي– ُاْحُبَك مازلج َوَلِكني

 17 

 

... ذؽرتكِ
ػي اؾؼؾب ػهراً أضاءْ 

وػي اؾعؿر  
... أحؾى 

ؾقاؾي اؾشؼاءْ  
ذؽرتكِ 

حني أطل ادلياء 
ووجفكِ 

ميأل ؽل اؾيؿاءْ 
و ـادقت 

ـادقت علر اؾػضاءْ 
وعاد اؾـداءْ 
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 ؽصؿتٍ دوقق 

****** 
وتلؼني ػي اؾعؿر 

جرحاً عؿقؼاً 
وتلؼني ذؽري 

.. وذوؼاً
بدون اـمفاء 
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 .. البحث عن زمن 

 

 

 

 ..قؽػقـي

 أن أحؽي اؾؼصة

 .. وأٌؼولَ

 ؿا قُىْػِقهِ ؾياـي

 وبرغؿي

 أذؽر ؿلداتي

 بوروفٍ تمياؼط

 ؿن ذػمي

 تفوي

 حتؽي آالؿي

*** 

 ..ػي اؾلدءِ
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 أوفاؿاً..عرػت اؾدـقا 

 بفماـاً..أؼواالً زائػةً 

 وؼلؾتُ اؾواؼع دهاـاً

 وؼقوداً

 ػي أقدي احلرؿانِ

 أؼماتُ ػماتا

 وأؼـَـــّلل أقدي اِّدقاد

 أتغرب ػقفا..وبالداً

 أحؿل أؿالً ػي اؾغدْ

 أن أؾؼي قوؿاً ذطكـًا

 تلغي أن تلصر..ػعقوـي 

 ؾؽنْ

 ؿطػل- ذا - ؿصلاحي 

 ػي اؾعني دخانْ.. وطرقؼي
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* 

 و ِّـي أحقا إـياـًا

 ؿن جقلٍ قوؿل آثاؿاً

 ..جقلٍ

 ال قعلل بادلاضي

 ال قذؽر أؿهاداً

 وتراثَ اِّجداد..

 حني تري عقـاه..جقلٍ 

 ال تلصر 

 غقر اخلذالنْ

 جقل قوقا قا دادةُ

 بني احلرؿان

 ...قصلر

 ؾؽنْ
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 ال قؼدر أبداً

 أن قوقا ؿىـوق اؾوجدانْ
*** 

 ....جقلٍ

 قلغي أن قلصر زؿـاً

 قؾؼاه باحلبَّ

 وقهؿع ؽل اِّحالمِ

 ....جقلٍ

 قلوث عن دربه

 عن زؿنٍ

 ؽي قوقا ػقه

 قطوي قلده

 … قـؼذه

 ؿن ؼاع اؾفذقان
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 امليـــــــــــــــــــــــــالد

آلن فواك ؿقالدي 
وأػراحي و أعقادي 

وذوقٌ 
عاش ػي ؼؾلي 

... قردد
ؾيت أـياكِ 

 وعؿر ٌ

... خؾمه دوؿاً
أراه اآلن قؾؼاكِ 

****** 
 ػرحة ً... أحلكِ 
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تيري ؿن ادلاضي 
 إؾى اآلتي

 ؼطرة ً...أحلكِ 

تروي 
حروف اؾشعر ػي ذاتي 

أـت ؿرداقا ...أحلكِ 
وعفدٌ 

 ؾؾفوى باق ِ

... أحلكِ 
 أـت دـقاقا

 وؿا دـقايَ

االّكِ 
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 أنادي عليِك

 

 دلاذا اػمرؼـا؟

 دلاذا طواـا زؿان احلـنيْ ؟

 ػؾو تعرػني

 عذابي وجرحي

  وؿا  خؾػمهُ عؾيَّ اؾيـونْ

 ؾؼد عشت عؿراً

 قعاـي اـؽيارْ

 ػفل تعؾؿني؟

 ؿعاـي اخلرقف

ؿعاـي اؾدؿار 
 

*** 

 ػــ   بعدكِ
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 ػي ؽل دربٍ أالؼي

 دراب اِّؿاـي

 خداع اِّغاـي

 ذطوطاً ؿن اؾزقف

 أؾؼت حـاـي

 ػال ذيء بعدكِ

 غقر اؾعذابْ

 

*** 

 دلاذا رحؾتِ؟

 وؼد ؽـت عـدي

 ؽضوءٍ قيقر بؼؾلي

 ؾدرب اؾقؼني

 رأقمك 

.. ـوراً 
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  وػهراً

وعؿراً 
  قـام

 عؾى راحمقهِ احلـني

 

*** 

 دلاذا رحؾتِ؟

 فواـا اجلرقّّ

 قعاتب ػقـا

 ؾقاؾي اجلوود

 دلاذا ـَيقْتِ فواـا اؾؽلقر

 دلاذا ـعقش

 زؿان اؾشرود

 

**** 

 أـادي عؾقكِ
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 ِّن فواكِ

 ؼؾوعي و ؿهدي

..  وبعدكِ 
 ؼؾلي

 قعقش اؾفوان

 ػؼد ؽان حلِكْ

 برقق احلقاة

 ذعاع اِّؿانْ

 وبعدكِ

 أرحلُ ػي  ؽل أرضٍ

 وػي ؽل ػهر

 أـادي عؾقكِ

 ػلؾؼاك

 طقػاً بؽل اؾعقون
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 وأؾؼاكِ عفداً

 أَبَى أن قىون

 وأؾؼاكِ ظالً

 بصوراء عؿري

 أبَى أن قدوم

 

*** 

 أـادي عؾقكِ

 ..وؽقف اؾمالؼي 

 

... ػلقـي 
  وبقـكِ

 جيرٌ تفدم

 ذراعٌ توارى

 وراء اؾلوارْ
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 أـادى عؾقكِ

 ػمـينيَ حلي

 تَؿُدِّقنَ حوؾي جدار

 

 ؾقلؼى فواكِ

 بؼؾلي

 ....ؽــــورٍ

وـار 
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احلب يف العصر الغادر  

  (أوزيريس.. قصيدة مل يكتبها) 

 

 

...  إقزقس
 قا حب اؾؼؾب اِّوحدْ

فذا اؾعصر اؾزائفْ ..ؿؾعونٌ
فذا اخلوف اؾرافبْ ..ؿؾعونٌ

واؾصاؿتْ 
**** 

.. إقزقس 
 قا حلي

ؼؾلي أُــفِك ؿـذ اؾػرؼة 
 قذبّّ..... حبٌ صادق

.. تؼمؾة
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 عهالت أدلادة

ػي وحل ظالم جارف 
دـظل ـعاـي اؾغربة 

**** 

ؾؽـي 
أراكِ , ؿازؾت 

.. برغم اؾلعدِ
برغم عـاء اؾمرحال 

حلاً قصولـي 
ػي عصرٍ 

قؽػر باحلبِ 
صلَّّ   ؿياءْ 

ػي عصرٍ قمودى اؾشػؼــة 
قـذبّّ أغصــان اؾلفهــة 
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قغمال ؿشاعرـا اؾصادؼة 
اؾطػؾة   ...

ػاحلبُّ اِّؽلر 
 قفوي ػي ؼاع اؾفوّة

أو قوقــا 
ؿصؾوباً 

تىـؼه ادلادةْ 
 

**** 

 إقزقس 

 قا أطفر ؿن دؿعة

قا ؼطر ـدىً  
 ارتاح عؾي أجـوة اؾزفرِ 

اؿمدي ػي اؾؼؾب 
.. ؽؿكذـةٍ
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وأذقعي ػي دربي 
أبقات اؾشعر 

وإؾقكِ ... ػلـا ؿـكِ 
وأـا 

قا عشؼي  
  أؿض ِ   إن

.. ػـفاقة جتواؾي 
 ـتِأ

 

**** 

.. إقزقس
ؿازؾت أراكِ 
.. برغم اؾلعدِ

برغم ظالم اؾقلسِ 
تطؾني بشائر 
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ؿن أعني ؽل اِّطػالْ 
ؿازؾت أحس بلـكِ ػي دربي 

حلّة حب أخضر 
ؿازؾت أرى ػي عقـقكِ 
اؾصلّّ اآلتي اِّطفر 

... ؾؽنْ
فذا اؾعصر اؾطاغي 

قغمال اؾشعر  
.. قغمال

مماؾك ؽل خقالْ 
 

**** 

...... إقزقس
دـظل ـعاـي اؾغربة 

ؿادام اخلوفْ 
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.. قيؽن
حمي اؾغرػة 

 واحلقُّ 

بفذا اؾعصر اؾزائف 
باطلْ 

ذافلْ ..واؾصدق بلعقــا
دـظل ـعاـي اؾغربة 
وـوـنُّ ؾمؾك اؾؾقؾة 

... أن ـرجع قوؿاً
ػي ؾقؾة صقفٍ وردقة 

ـرذف ؼؿر اؾؾقلِ 
ػي ؽلس خؿرقة 

ـلويْ احلقرى 
ػي بقتٍ ؿن أغصان احلرقة 
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**** 

دـظل ـوـنُّ ؾمؾك اؾؾقؾة 
دـظل 

ـوـنُّ ؾمؾك 
 اؾؾقؾة 
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تائة يف احلياة 

اؾواؼع قىدع قا عؿري 
ؿا عاد قوؼق أحالؿي 
 أـمظر اؾػهر بال جدوى

وأعود  
أعاـق آالؿي 

****** 
 اؾليؿة تفهر ذػمقا

واؾعصر اؾغادر 
أدؿاـي 

وأـا 
ال أؿؾك إال 

أن أحقا دوؿا 
ؿيؾوب اؾعـوان 

****** 
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ػي اؾصلّّ اؾلاؽر 
أدمقؼظ 

أفوي ؿن عؿق اؾلرؽانِ 
 قيلؾـي اؾـاسُ

عن ادؿي 
عن ذئ قنلت ؾي ذاتي 

أبؽي  .. 
.. أفذي 

.. أجترع رػض ادلارة 
.. حرػاً ؿراً..أتؼقا ...

ال أحدٌ قعرػـي 
أصرخْ 

ؿن قـؼذ ػيّ اإلـيان 
أصرخْ  
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اؾـار دملؽل أذرعمي 
- قا ـػس - ؿن قلخذ 

بقدي 
ؾقرقـي قوؿاً ذطكنْ 

.. ػاؾدـقا
دوؿا تـؽرـي 

وتذل اؾػرحة ػي عؿري 
وحتطم  

أحالؿي  ..حمي 
ػؿمى  

ؾي تلميم اؾدـقا  
وؿمى  

أحزاـي  
تـياـي 
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 تعريف بالكاتب

 اؾؽاتب واؾشاعر واؾؼاص ادلصري صابر حهازي

.  حِهَازِيٌّ= اؾؾَّؼَبُ وَاجلِدُّ - صَابِرٌ = االِدْمُ - 
.  ؿِصْرِيٌّ. عَرَبِيٌّ= اجلِـْيِقَّةُ - 
 ػِي اؾعَدِقدِ ؿِنْ اجلَرَائِدِ واجملالّت ١٩٨٣قَـْشُرُ إِـْمَاجُهُ ؿُـْذُ عَامٍ - 

.  وَادلَوَاؼِعِ اؾعَرَبِقَّةِ
٪.  أَصْدَرَ- 
.  ١٩٨٣ؿَهْؿُوعَةٌ ذِعْرِقَّةٌ ................. ـلضات ؼَؾْلَقْنِ - ١
.  ١٩٨٤ؿَهْؿُوعَةٌ ذِعْرِقَّةٌ ........ ؼَصَائِدُ اؾرَّحِقلِ اؾيَّلْعَةُ - ٢
. ١٩٨٦ؿَهْؿُوعَةٌ ذِعْرِقَّةٌ ......... وَؾَؽِـَّي ؿَا زَؾَّتُ أُحِلُّكِ - ٣
. ١٩٨٧ؿَهْؿُوعَةُ ؼصصقة ............ ؼِصَصٌ ؿَؿْـُوعَةٌ - ٤ 
. ١٩٨٨ؿَهْؿُوعَةٌ ذِعْرِقَّةٌ .. اؾزَّؿَنُ ووجة اؾعَاذِقُ اؾؼَدِميُ - ٥ 
 ١٩٩٤ؿَؼَاؾَاتٌ ـَؼْدِقَّةً ....... ؿَدْخَلٌ آؾِيٌّ اإلِبْدَاعِ اؾشِّعْرِيِّ - ٦ 

-. عُضْوٌ بِعِدَّةِ ـَوَادِي ثَؼَاػِقَّةٌ وَأَذْرَفَ عَؾَى اؾصَّػَوَاتِ اَِّدَبِقَّةِ 
..  بِاؾعَدِقدِ ؿِنْ اجلَرَائِدِ وَادلَهَؾَّاتِ ادلِصْرِقَّةِ ؾِيَـَوَاتٍ طَوِقؾَةٍ
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ذَارَكَ بِاؾعَدِقدِ ؿِنْ اؾـَّدَوَاتِ وَادلِفْرَجَاـَاتِ اَِّدَبِقَّةِ   - 
..  ؽَؿَا ذَارَكَ ػِي اؾعَشَرَاتِ ؿِنْ اَِّؿْيِقَّاتِ اؾشِّعْرِقَّةِ وَ اؾؼصصقّة

وَـُظِّمَ اؾؽَنِقرُ ؿِنْ اَِّؿْيِقَّاتِ اَِّدَبِقَّةِ - 
 -  أُذِقعَتْ ؼصائدة وؾؼاءتة ػِي ذَلَؽَةِ اإلِذَاعَةِ ادلِصْرِقَّةِ

-. ـَشَرَتْ أَعْؿَاؾُهُ ػِي ؿُعْظَمِ اؾدَّوْرِقَّاتِ اَِّدَبِقَّةِ ػِي اؾعَاؾَمِ اؾعَرَبِيِّ 
, وَاؾَّمِي أَعَدَّتْفَا اؾشاعرة "ادلَوْدُوعَةِ اؾؽُلْرَى ؾؾشعراء اؾعَرَبُ " ضِؿْنَ - "

ادلَغْرِبِقَّةَ ػَاطِؿَةُ بوفراؽة 
-.  تَرْجَؿَتْ بَعْضَ ؼَصَائِدِهِ إِؾَيَّ اإلِـْهْؾِقزِقَّةُ وَاؾػَرَـْيِقَّةُ 

 حَصَلَ عَؾَى اؾعَدِقدِ ؿِنْ اجلَوَائِزِ وَاَِّوْدِؿَةِ ػِي اؾشَّعْرِ وَاؾؽِمَابَةِ 
 .تَمَـَاؼَلُ ادلَوَاؼِعُ اَِّدَبِقَّةُ اعؿاؾة ػُورَا ـَشْرُفَا- اَِّدَبِقَّةِ  

  اؾصػوة االدبقة
https://www.facebook.com/SaberHegazi/?fref=ts 

  اؾصػوة اؾشىصقة
https://www.facebook.com/hegazy.s 

اصدؼاء االدقب ادلصري صابر حهازي)ػـار االبداع   

https://www.facebook.com/groups/1422835361329188/?fref=nf 

https://www.facebook.com/SaberHegazi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hegazy.s
https://www.facebook.com/groups/1422835361329188/?fref=nf
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  1986 (ورقية )الطبعة االولي غالف 
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