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  )156سلسلة الشعر العربي المعاصر (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني 

  صابر حجازيالمؤلف: 

  : شعر فصحىديمالزمن ووجھه العاشق الق العنوان:

  شعرالتصنيف: 

  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

لسالسل المختلفة التي تصدرھا الدار، الرجاء قراءة التعريف بمجموعة للمراسلة لنشر أعمالكم في ا

دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

book.Publishershttps://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.E/   

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

  إيميل الدار:

Ketabat.jadida@gmail.com    

ترونية ملك لدار كتابات حقوق نشر النصوص ملك ألصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة اإللك 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.

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

  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  
546/27/1/2017  

  
  156رقم الكتاب في السلسلة: 

  العربي المعاصر الشعر السلسلة:
  صابر حجازيالمؤلف: 
  : شعر فصحىالزمن ووجھه العاشق القديمالعنوان: 

  شعرالتصنيف: 
  2017يناير الطبعة األولى: 
  88 عدد الصفحات:

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني
   546/27/1/2017رقم اإليداع في الدار: 

  
ن محتوى مصنفه وال يعبّر ھذا يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية ع

  .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
كية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وأية منازعات خاصة بحقوق المل ،محتوى كتابه

 وليست الدار طرفا فيھا.
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  1988الطبعة االولي (ورقية ) 

  االستاذ محمود محمد خطاب -التدقيق اللغوي:
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 (...........) 

 الحب خرافة..    

 ..حلمٌ ..    

 ينتُحر على  صمِت الليِل ألُمْعتِمِ     

 لوھِم العصريةاوعلى  سفِن     

 ...انفتح الجرحُ     

 فلم نعرفْ     

 أقلوٌب نحنُ     

 أصناٌم حجرية أم..    
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  نقش علي جدار الزمن

 و ألنِك دوماً في قلبي

  كشراع يرفض أن يبحر

 كالحزن القابع فى عيني

  كــشتاءٍ 

 ،  

  دوماً ال يمطر

  ،كالظٍل أمامي 

 أو خلفي

  أسبقه حيناً....

 يسبقني

  ،يتبعني دوماً 

  ال يرحل

 أنِت في عمري  باقية
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  سر

  أبًدا

  ال يستر

**  

  وألني دوماً أھواكِ 

 باألمِل القابع في نفسي

 بالحب الساكن في يأسي

  أھواكِ 

  بفؤاد  طّھـرهُ  حبك

  يقتلهُ بُعدِك كالخنجر

  جرح أنتِ 

  لكنى

 أنتظُر  إيابك  يا فجري

  كدعاء األرض
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  بأن تمطر

**  

  وألنِك كالنصل بقلبي ساكنة

  أنزُف  شعري ..

  أنزفهُ 

  فأراه كالزرع األخضر

****** 

 فألجلِِك  يا حبي

  أرحل...

  في ليل الوحدة أتوغَّل

 أعلُن عصياني

  فى زمن

  بالحب ..

  وبالصدق..
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  سيبخل

******  

 أحمل أحالمي فى كفي

  أنثُرھا

  كالضوِء بليلي ..

 وأعود إليك أيا أرضي 

  بالسحب الحبلى بالمطر

..  

..  

  فأَلنِك دوماً فى قلبى

  أصبرعلمني الھجر بأن 

  أن أقَوى

  فى ليل البعد

  كشراٍع فى موج األبُحـر
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  أن أصرخ

  فى وجه الريح

  بأنى

  .. أنى أكبر
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  كلمات ھمجيه

  يتمدد ليل الظلمة في عيني

 بين الريح الشتوية

  تتشابك في رأسي

 كلمات ھمجية

  تتدافع أوراقي

 باأللفاظ الشعرية

  تنسج معني الغربة بكياني

  تنسج أحالما في فجر

 عر فيه ..بالحريةأش

******  

  في بلدي

  حين يموت البطل المغوار

 بنھاية قصة
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  وتضاء األنوار

  يخرج صوت الجمھور

  يھتف

  يعلن صوت الرفض شعار

  كم ينسي أن فلسطين

  في كل نھار

  يسقط فيھا ألف شھيد

  لكن

  يصمت صوت الجمھور 

  كأن ..فلسطين

 ليست عربية

******  

  لما كنا أطفاال

  -أذكرھم قالوا :
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  صالح الدين إن

  كان يقاتل من أجل فلسطين

 وكان يُجمِّع خيل الوحدة

 في تيه دروب عربية

  واآلن كبرنا ...

  وعرفنا

  أن صالح الدين

  والوحدة...

  وفلسطين

 كحقائق ..وھمية

******  

  واآلن

  يتمدد ليل الظلمة في عيني

 بين الريح الشتوية
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  كي تھدأ...

  في رأسي

 كلمات ھمجية
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 ةُ..َو.. االْنِھيَارُ الَحقِيقَ 

 َوَمَضى َزَمانٌ    

 لََم تََزْل َوَمَضاَت طَْيفِكِ           

 في الَمَدى          

 نُوًرا يُغنُيِّ للنِّھارْ           

 َو أنَا أُنَاِدي في الفََضا          

 تَْرتَُد أنَّاُت النََّدا          

 ِمْثَل الدََّمارْ           

          ** 

 َوَمَضى َزَمانٌ           

 أُْسِدلَْت َكفُّ البَُّعادْ           

 َوَعال ِجَدارْ           

 ..فَأََراِك فَْجًرا َذاباِل          

 قلبًا          
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 تَُحاِصُرهُ الُھُمومْ           

 يُِميـتُهُ           

 َصْمُت الِحَصارْ           

 أَْرنُو ألَياٍم َھَوتْ           

 فَْوَق التَُرابِ          

 َوتَْرتَِضي الَمْوَت البَِطئ          

 باِل اْختِيَارْ           

 َوِجَراَح ُحبٍّ أَْخَضَر تَْعُدو          

 َوتَعُدو          

 فِي اْنھيَارْ           

 َوأَتَى َخِريفٌ           

 فَاْنَزَوتْ           

 أَْزھاُر ُحبِّي          

 َواْرتَوتْ           
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 ..بِِدَماِء قَْلبِي          

 فَاْنطََوتْ           

 بَينِي وبينِكِ           

 في ُدُروِب االْنتِظَارْ           

          ** 

 َوَمَضى َزَمانٌ  ..          

 فأراِك في َجْوِف الظَّالِم فَِريَسةً           

 ..َكْم تَْرتَِضي          

 البََوارْ  ُذلَّ           

 فَأَِضيُع في َصْمِت الَھِزيَمةِ           

 والشَّقَاءْ           

 باِل ِشَراعْ          

 األََمانِي يَوتَِجفُّ في ُعْمرِ           

 ..والُمنَى          
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 قُوتًا لِنَارْ           

          ** 

          .. .. .. .. .. 

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

 يمضي الزمانُ           

           .. .. .. .. .. 

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

 و أراِك َطْيفًا          

 ، ..ربما          

 ..يَأتي َحنُونًا          

 ..ِعْنَدَما          

ْكَرى            ..الذِّ

  يوما .. تَُرِواُدنِي         

 لُِعْمِر  االْنِكَسارْ          
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  ية الصمت الجريحاغن

  افترقنـا

  وعرفنا..

  كيف تشقينا السنين

  كيف تمحو من يدينا

  كل أحالم الحنين

  انتھينا..

  كل شئ صار بعضا من رماد

  سوف تنسينا الليالي

  أننا يوما عرفنا

  أى معنى .....

  للوداد

*  

  افترقنا
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  كل قلب في اتجاه

  من خريف الحب قولي

  كيف ننجو ؟؟

  يةحبنا قد صار جرحا في النھا

  صار بعضا من خطايا

 صار ذنبا نتقيه

  صار وھما نبتغيه

  صار قلبي اآلن يشكو

  ليس يدرى منتھاه

 تحت قنديل الحقيقة

  خبريني..

  ھل تبقي أى حلم

  في النجاة

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

  يا زمانا

 ضيع الروح الرقيقة

 كل ما نلقي يضيع

 يقةفي نھايات سح

  في

  نھايات

  سحيقة
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 بــَـْعَد النـّــَھايَة

 أْتبُعَھا ِمْن ثُقِب األيّامِ 

ُض فيَّ القَْلَب َعلَي النّْسياَنِ   وأَُروِّ

 ..أْجَمُع ِذْكَراَھا

 أْطِويَھا

 أُْشِعُل فِيَھا النِّيَران

 وأَصدِّقُ 

 ..أْحيَانًا..

 أنِّي أْنَساَھا

/ 

 أْتبَُعَھا ِمْن ثُْقِب األيَّامِ 

 الَ أقِدُر أن أْخُرَج ِمْن َصْمتِي

 الَ أْقِدُر أْن أْھتِفَ 

 أنِّي أْھَواَھا
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 ..الَ أْقِدُر إالّ أْن أْبِكي

 .. ُحْزنِي..

 َوَعلَي حاَئِِط َخْوفِي

 ..أْرُشُق مدية
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  لماذا أحبك

  لماذا أحبكِ 

  وبيني وبينكِ 

 درب  طويل 

 وإني ..

  إذا ما رحلِت إليكِ 

  عدمت الدليل

 

  اذا أحبكِ لم

  إذا كان قلبكِ 

  يشقي بأسر ثقيل

  وقد صار عمرِك 

  لغيري

  وصرِت علي البعد ..كالمستحيل
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  ويا  ويح  قلبي.. 

  وأنِت بعيني

  نسيج من الوھم

  صعب المنال

****** 

  فھل قد تراني

  سأبقي وحيدا

  أروم المحال

  أمد إليِك عيوني

  أراِك..

 كطيف السالمة

 ودفء ابتسامة

  وخوف الحصار

******  
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  لماذا أحبكِ 

  سؤال عنيد

  وھل في ھوانا ..

  اختيار

  لقد كان حبِك لي قدرا

  فكيف

  وكيف يكون..

  لقلبي 

  منه

  الفرار
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  اعترافات عاشق

  ال تندمي

  إن جئِت يوما تسألين

 ھل ضاع حبِك من دمي 

 قد كنتِ 

 في زمن الطفولة زھرة

  وتساقطت أوراقھا

  في خاطري

******  

 قد كنِت في زمن الكآبة

  سلوتي

 وخرير ضوء قد جرى

  بجوانحي

  قد كنِت حبي
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  كنتِ 

  كل مشاعري

  ضيعتني بالغدر

  لما بعتني

  وھجرتني..

  فتركت في عمري

  شقاء عاثرا

******  

  أمليكتي .....

  ال  تندمي

  ياحب عمري إنني

  مازلت أحيا 

  ھائما

  في سجن حب..
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  غادر!!
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 سوناتا

  ومھما ادعيت

  بأني نسيتكِ 

  أنِك ما عدتِ 

  لدياشيئا 

 

  وأنِك صرتِ 

  كحلم بليلي

  وفي الصبح ھاجر 

  عن مقلتيا

 

  وأنِك صرتِ 

  كلحن جميل

  تالشي صداه
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  علي شفتيا

 

  وأنِك صرتِ 

  كذكرى غرام

  وكنِت سرابا

  شقيا ..شقيا

  

  فحسبي..

  أنِك أنِت ھوايا

  وأنِك قد كنِت... 

  كل منايا
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 العـــــــــودة

 1سيزيف

 يعاود كّرته

 لكن

 في تلك المّرة

 سقط من يِدِه الّصخرةلم ت

 سيزيف ، تُساِورهُ الدھشة

 يتحسس في عينيه النظرة

 "!!! الصخرة قد سكنت حقا"

 سيزيف تراوده الفرحة

 يرقص طربا

 يشكر ربه

** ** ** 

                                                            
شخصية  أسطورية حكمت عليه اآللھة حكما أزليا يتمثل في أن يرفع صخرة ثقيلة إلى أعلى جبل، ثم ال  "سيزيف"  1

ا إلى أعلى الجبل ولتسقط ثانية وثالثة في دورة ال تلبث ھذه الصخرة أن تنحدر لتسقط إلى أسفل الجبل لكي يعود لرفعھ
  نھائية من الصعود والسقوط
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 ... سيزيفْ 

 يعود لقريته

 قد كانت مھد طفولته

 ..يعرفھا شبرا

 شبرا

 قد كانت تكسوھا الخضرة

 قد كانت دنياه ُحّرة

 ن يعلن َرأيَهال يْخَشى أَ 

** ** ** 

 ... سيزيفْ 

 يفتش عن 

 لقمة عيشه

 عن حبّ 
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 يَْروي

 روحه

 لكن الحال تبدل

 ما أَحد

 يھتم بغيره

 فالخوف سراح

 الكـذب مباح

  الزيف متاح

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

 صادفه شيخ..

 -:.. حدثه ..

 "قد َولّى زمنك"

 "من زمن .."
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 " ؟؟ فلماذا ترجع..

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

 يصمت سيزيفْ 

 ويعود

 تََسلَّق إِْعياءْ 

 جبلهْ 

 ..سيزيفْ 

 يدحرج صخرته

 ..ويعود

 يباشر َكّرته
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  علي قيثارة الوداع

  حبيبتي 

  قد تسال السنون

  ،عن ھوانا 

 والبريق ..

  وحلمنا الذي

  قد  تاه  يوما  في الطريق

  قد ينھض الحنين في دروبنا

  وينشر الماضي علينا 

  في العيون -ھذا السحيق - واألسي

******  

  حبيبتي

  غرامنا القديم

 قد يعود .. فھل نطويه
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  ھل نلقيه،،ھل نرضيه  ، 

  وحيدا في دروب التيه ،في صمت 

 يا حبيبتي ،والفراق ،والعذاب ،الحب 

  ،غرامنا القديم والسنيْن 

  تسخر من سؤالنا العقيم 

 ومالنا خنقنا في ضلوعنا النسيم 

******  

  حبيبتي

  علي دروب حبنا ،امنا أي

  سنابل من الشفقْ 

  ،من العذاْب 

  ألننا يوما رسمنا

  ،حبنا 

  ثم نسيناه 
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  -ھنا-

  علي الورق
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 الشـــــاعر

 َمْسُكوٌن بِالُحبِّ ..َوبِاألَْسفَارِ 

ْفِء..َوبِاألَْمطَار   َمْسُكوٌن بِالدِّ

  بِأََغانِي األَْمَواِج..

  اتِيَوبِأَْحالٍم....تَْقبَُع فِي ذَ 

اِحِل..   بُِحُروِف الُحبِّ الرَّ

  فِي َملُكوِت الَماِضي

  َوَمَداَراِت الَحاِضر

  َواآلتِي

  َوَوِحيًدا

  بَِمَداَراِت الرَّْفضِ 

 أَُسافِرُ 

** 
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 نَْحَوكِ 

  أَْرَحُل ُكل ََّمَساءٍ 

  وأُفَتُِّش فِي َصْمتِي

  َعْن َمْعنَي لألْشيَاء

  فَأَُصوُغ أََغانِي العَُّشاقِ 

  البْعَد /

  الَھْجَر /

 الُحبَّ / 

ْدَق /    الصِّ

 الَمْوتَ 

  الِميالدَ 

  َوأَُسافُِر َعْبَر الَحْرِف َوفِي الَكلَِماتِ 

  بَْحثًا َعْن نَاِر الِحْكَمةِ 

  بَْحثًا
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  َعْن نَار

 الِحْكَمةِ 
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  (الورقية ) 1988غالف الطبعة االولي
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  عن الشاعر

  

 ر حجازيالكاتب والشاعر والقاص المصري صاب

.  - ااِلْسُم = َصابٌِر  -   اللَّقَُب َوالِجدُّ = ِحَجاِزيٌّ

-  . . ِمْصِريٌّ   الِجْنِسيَّةُ = َعَربِيٌّ

فِي الَعِديِد ِمْن الَجَرائِِد  ١٩٨٣يَْنُشُر إِْنتَاُجهُ ُمْنُذ َعاٍم  -

  والمجالّت َوالَمَواقِِع الَعَربِيَِّة. 

  أَْصَدَر:.  -

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

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

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

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

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

فََحاِت األََدبِيَِّة  ِة نََواِدي ثَقَافِيَّةٌ َوأَْشَرَف َعلَى الصَّ   .-ُعْضٌو بِِعدَّ

ِت الِمْصِريَِّة لَِسنََواٍت طَِويلٍَة..بِالَعِديِد مِ     ْن الَجَرائِِد َوالَمَجالَّ

  َشاَرَك بِالَعِديِد ِمْن النََّدَواِت َوالِمْھَرَجانَاِت األََدبِيَِّة  - 

ْعِريَِّة َو  َكَما َشاَرَك فِي الَعَشَراِت ِمْن األَْمِسيَّاِت الشِّ

  القصصيّة.. 

  ِسيَّاِت األََدبِيَّةِ َونُظَِّم الَكثِيُر ِمْن األَمْ  -

 - أُِذيَعْت قصائدة ولقاءتة فِي َشبََكِة اإِلَذاَعِة الِمْصِريَّةِ  

ْوِريَّاِت األََدبِيَِّة فِي الَعالَِم الَعَربِيِّ  -نََشَرْت أَْعَمالُهُ فِي ُمْعظَِم الدَّ

.  
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"ِضْمَن" الَمْوُسوَعِة الُكْبَرى للشعراء الَعَرُب "، َوالَّتِي  - 

  ْتھَا الشاعرة الَمْغِربِيَّةَ فَاِطَمةُ بوھراكةأََعدَّ 

  .-تَْرَجَمْت بَْعَض قََصائِِدِه إِلَيَّ اإِلْنْجلِيِزيَّةُ َوالفََرْنِسيَّةُ  

ْعِر َوالِكتَابَِة   َحَصَل َعلَى الَعِديِد ِمْن الَجَوائِِز َواألَْوِسَمِة فِي الشَّ

  َدبِيَّةُ اعمالة فُوَرا نَْشُرھَا.تَتَنَاقَُل الَمَواقُِع األَ  -األََدبِيَِّة  

  للتواصل مع الكاتب

 الصفحة االدبية 

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

=ts 

 الصفحة الشخصية 

book.com/hegazy.shttps://www.face 

 فنار االبداع (اصدقاء االديب المصري صابر حجازي

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

61329188/?fref=nf 
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  صدر في ھذه السلسلة

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

2015.  

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

، أغسطس 1ى: جّمعي كّل الحبايب. قصائد عامية مصرية. طفمحمود 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 65لى: جمال الجزيري: سأعيدك قصيدتك األو - 4

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

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

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

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

http://www.mediafire.com/?kcwlv1qn62v109w   

  .2015، مايو 1نجاح عبد النور: قالت الريح: ديوان شعر. ط - 7

http://www.mediafire.com/?o299s50oe3cszzm  

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

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



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

47 
 

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

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

  2015، مايو 1جمعة الفاخري: تقمصتني امرأة: ديوان شعر. ط -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 1قصيدة قصيرة. ط 50جمال الجزيري: أوالد األفاعي:  -13

w.mediafire.com/?otmgoc115u9zblphttp://ww  

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

http://www.mediafire.com/?vgyxluol12a47jn  

  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

9vu4i96ohttp://www.mediafire.com/?o7kkwxy  

  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
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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 32إيھاب بديوي: نور القمر:  -21

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

  . 2015، أغسطس 1قصيدة.  ط 32ھدى كفارنة: ورد الروِح:  -22

http://www.mediafire.com/?ch1gws1b12b275i   

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

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

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

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

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

http://www.mediafire.com/?6g98jdh87628vvm   

، 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

.mediafire.com/?7tcpbzpim3sz5kahttp://www  
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  .2015، سبتمبر 1ط. قصيدة قصيرة 55جمال الجزيري: أنا لسُت موجوًدا:  -28

http://www.mediafire.com/?bc7g3czocthg8dt   

، 1صائد ھايكو عربية. طھكيدة عربية. ق 75محمود الرجبي: موٌج يثوُر داخلي:  -29

  .2015يونيو 

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

  قصائد ھايكو عربية. ھكيدة عربية. 80لعناُت طبيعتَِك البائسِة: جمال الجزيري:  -30

   .2015، يونيو 1ط

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

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

  .2015، يونيو 1عربية.  ط

umg0dbu3jy4qshttp://www.mediafire.com/?qr   

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

  .2015، يونيو 1طھايكو عربية. 

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

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

  .2015، يونيو 1طعربية. 

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

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

  .2015يونيو 

http://www.mediafire.com/?1okthhrc2kdz44g   
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50 
 

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

  2015أغسطس 

om/?natt61tu0q1bvqhhttp://www.mediafire.c   

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

  2015أغسطس 

http://www.mediafire.com/?651p6j4pftkaj8b   

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

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

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

ww.mediafire.com/?cw6zeu5oent5pu6http://w   

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

http://www.mediafire.com/?1bo0pw7m3tsx3tj   

  اة إلى محمود الرجبيمجموعة مؤلفين: معا، لن يشيخ الھايكو: قصائد مھد -40

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

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

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?dseg2ejr891rw56  

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

  .2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?ic1oxi1d73hgyaz  
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الرحيم التدالوي: مقامات عشقية: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  عبد -43

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?8hdndymwg2pcd9m  

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

  .2015، نوفمبر 1ط

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

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

t6ddarnjhttp://www.mediafire.com/?pupy822   

جمال الجزيري: أسفار سيدة النھر: متتالية شعرية. دار كتابات جديدة للنشر  -47

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

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

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

  .2015نوفمبر 

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

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

  .2015، نوفمبر 1ط

http://www.mediafire.com/?5c8km3icobua32u  
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52 
 

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

  .2015، نوفمبر 1للنشر اإللكتروني: ط

://www.mediafire.com/?oo3e4jv1mt6xa15http  

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 

http://www.mediafire.com/?c6r6msxp2rverx0  

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

  .2015، نوفمبر 1جديدة للنشر اإللكتروني: ط

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

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

diafire.com/?m8u5s54apzb3mfyhttp://www.me  

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

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

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



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

53 
 

، 1ال البحر يوما: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طمحمود الرجبي: ق -57

  . 2015نوفمبر 

http://www.mediafire.com/?2cymt1u0ubkj4m9  

محمود الرجبي: لحظة حزن عابرة: قصائد نانو. دار كتابات جديدة للنشر  -58

  .2015، نوفمبر 1اإللكتروني: ط

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

محمود الرجبي: نھر الذكريات: قصائد تانكا. دار كتابات جديدة للنشر  -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 1حمود الرجبي: ولكن تعمى القلوب: قصائد ھايكو. طم -61

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

  . 2015، نوفمبر 1محمود كامل مصطفى: زجل وظالل على أمثال. ط -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

http://www.mediafire.com/?hzaaqsf568utxad   
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54 
 

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

2015 .  

tp://www.mediafire.com/?e8cdcxj00net41bht   

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

http://www.mediafire.com/?mut5x78trhpg2md   

  . 2015بر ، نوفم1إيناس أصفري: على عتبات المستحيل. ط -67

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

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

vz8e3g8ovhttp://www.mediafire.com/?tdvi4q   

  .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   

  .2015، نوفمبر 1كور: يوميات أنثى: شعر. طثورية ال -72

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

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

2015 .  

http://www.mediafire.com/?agcccy7hro6k74c   
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  .2015، ديسمبر 1محمود الرجبي: يا مرحبا بالموت: قصائد ھايكو وسنريو. ط -74

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

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

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

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

  .2016فبراير  ،1جديدة للنشر اإللكتروني: ط

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

محمود الرجبي: البحث عن أجنحة: ھايكو/ سنريو/ تانكا/ ھايبون. دار كتابات  -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، فبراير 1للنشر اإللكتروني: ط

 .com/?oizz46suc7wo7wkhttp://www.mediafire   

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  100ي النابضةُ: جمال الجزيري: لوحةُ مفاتيح -80

  .2016، فبراير 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?aa670ntttj5h4ra   

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

  .2016، فبراير 1ط
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http://www.mediafire.com/?nyh1iho5czc7h9e   

، 1رانيا الجوري: نصف الحكاية: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -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   

محمد الھجابي: زنبركات: نصوص شعرية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -84

  .2016، فبراير 1ط

http://www.mediafire.com/?15xdim88iv9825g    

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

  .2016، فبراير 1ط

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

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

  .2016فبراير 

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

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

  .2016 فبراير ،1ط: اإللكتروني

m/?0ss9y0fwy4u3451http://www.mediafire.co   

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

  .2016فبراير 
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http://www.mediafire.com/?hhb23j5y8508nms   

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

  .2016، فبراير 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/?v9stdcms4bmejnm   

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

  .2016راير ، فب1للنشر اإللكتروني: ط

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

، 1ھيفاء حماد: على وتر الحب: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -91

  .2016أبريل 

g5qxk0tnn0/%D9http://www.mediafire.com/download/897hn

%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%

B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D

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

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

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/bgl3t8bpsreu3kl/%D8%

A7%D9%84%D8AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%

%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%

D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%8E%
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D8%B5%D9%8F_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83_

%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D8%

B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9

%84_2016.pdf   

محمود الرجبي: ليس للحزن رائحة: قصائد تانكا. دار كتابات جديدة للنشر  -93

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/hwtjogjphjqc5q1/%D9

%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D%85%D8%AD%D9

9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%

D9%84%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AD

%D8%B2%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A

D%D8%A9%D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%

A6%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83%D8

%A7%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8

84_2016.pdf%D8%B1%D9%8A%D9%   

عبد الرحيم الماسخ: من القلب للقلب: قصائد للطالئع. دار كتابات جديدة للنشر  -94

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

www.mediafire.com/download/53f5ypg4bjc7m85/%D8http://

%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D

8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%8C_%D9%85%D9%86_

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A5
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%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84

8%B1_%D9%%D8%A8%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D

84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%

B9%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D

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

قصيدة ھايكو. دار كتابات جديدة  100جمال الجزيري: وھل عاد لي وطن؟!  -95

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/72jr51nvd3rltu7/%D8%

AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8

%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%

D9%88%D9%87%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%

D9%8E_%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%B7%D9%86

%8C%D8%8C_100_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D%D9

8%AF%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%

D9%88%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A

8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

طلعْت عواد ُغنمي: دموع على حافة النھر: قصائد بالعامية المصرية. دار  -96

  .2016، أبريل 1كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/2t0mzjem64358x8/%D8

8%B9%D9%88%D%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA_%D

8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%86%D9%85%D9%8A%

D8%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%B9

%D9%84%D9%89_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A
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9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%8

C_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8

%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9

85%D8%B5%D%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%

8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_

%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

محمد الھجابي: لك ولھم: نصوص شعرية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -97

  .2016، أبريل 1ط

http://www.mediafire.com/download/82qc4lto3fhw1sd/%D9

%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D

%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%9%87%D8%AC%D8%A7

D9%84%D9%8E%D9%83_%D9%88%D9%84%D9%8E%

D9%87%D9%8F%D9%85%D8%8C_%D9%86%D8%B5%

D9%88%D8%B5_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A

%D8%A9%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8

%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

اط: لماذا طرقت الليالي؟ شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -98 سعاد الخرَّ

  .2016، أبريل 1ط

http://www.mediafire.com/download/ibh2426v42qajjv/%D8%

B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%B7%D8%8C_%D%AE%

9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D8%B7%

D8%B1%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

61 
 

%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D8%B

4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8

%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

رشاد الدھشوري: آخر ورقة: قصائد بالعامية المصرية. دار كتابات جديدة للنشر  -99

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

oad/z3uara7feaq68zr/%D8http://www.mediafire.com/downl

%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D

8%AF%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D

8%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D9%88%D8%B1

%D9%82%D8%A9%D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%A

7%D8%A6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9

8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%84%D9%85%D8%B5%D

%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1

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

قصيدة. دار كتابات جديدة  48جمال الجزيري: كيف أحسُّ بك يا سيدتي؟!!  -100

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/iaa5stb8k47pvpd/%D8

%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D

8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%

D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%AD%D8%B3

%D9%91%D9%8F_%D8%A8%D9%83%D9%90_%D9%8

A%D8%A7_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

62 
 

B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%%8A%D8%8C_%D8%

D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A

%D9%84_2016.pdf   

، 1عبد الرحيم الماسخ: براءتي: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -101

  .2016أبريل 

http://www.mediafire.com/download/5uo0md5h7v7d0az/%D8

8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D%B9%D8%A

8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%8C_%D8%A8%D8%B1

%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A%D8%8C_%D8%

B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D

8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

ھيفاء حماد: وحيدة ومزدحمة بك: قصائد قصيرة. دار كتابات جديدة للنشر  -102

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/j2zj0vyl9jv88ta/%D9%8

%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%7%D9%8A%D9%81%D8

85%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D9%88%D8%AD%D9

%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B2%D

8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%83%

D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_

%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%8C

_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9

%8A%D9%84_2016.pdf   



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

63 
 

محمود الرجبي: ھذا الكون لي: قصائد ھايكو. دار كتابات جديدة للنشر  -103

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/jy57unbc3xlhcjc/%D9%

8%A7%D985%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D

%84%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%

D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%

D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D9%82

%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%87%D8%A

7%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%8C_%D8%B71%D8%

8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.

pdf   

إيھاب بديوي: زخارف ملونة على جدار عاشق: شعر. دار كتابات جديدة  -104

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/ncwa25nx88f0hdo/%D8

%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D%A5%D9%8A

8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D8%B2%

D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%85%D9%84

%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89

_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8

%A7%D8%B4%D9%82%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D

8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8

%D9%84_2016.pdf%D8%B1%D9%8A   



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

64 
 

جبّار منعم الحسني: عطش الفرات: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -105

  .2016، أبريل 1ط

http://www.mediafire.com/download/0rq0gd3p1wv4r26/%D8

%AC%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D

B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%9%86%D8%

D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D8%B7

%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A

7%D8%AA%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%

8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D

9%8A%D9%84_2016.pdf   

عبد العزيز الحيدر: القنز من األبراج: شعر. دار كتابات جديدة للنشر  -106

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/aud12wugm22rd3x/%D

9%84%D8%B9%8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D

D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD

%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%8C__%D8%A7%D9%

84%D9%82%D9%81%D8%B2_%D9%85%D9%86_%D8%

A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%

AC%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D

8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A

%D9%84_2016.pdf   

سليم التالوي: على مفترق اليقظة والحلم: شعر. دار كتابات جديدة  فيصل -107

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

65 
 

6lf2d5/%D9%http://www.mediafire.com/download/f6eiovquk

81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%

8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8

%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D9%84%D

9%89_%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82_%

D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85

8%8C_%D8%%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D

B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9

%84_2016.pdf   

محمد حلمي الريشة: أيھا الشاعر فّي: شذرات شعرية. دار كتابات جديدة  -108

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/v8n928c8due9892/%D9

%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D

9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%

D8%B4%D8%A9%D8%8C_%D8%A3%D9%8A%D9%87

%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B

D8%89%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D9%91%D9%8E%

C_%D8%B4%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8

%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D

8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A

%D9%84_2016.pdf  



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

66 
 

عوض الشاعري: إلى ال طريق: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -109

  .2016، أبريل 1ط

com/download/o7mvo5gi0ew9ds2/%D8http://www.mediafire.

%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8

%A7%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D8%A5%D

9%84%D9%89_%D9%84%D8%A7_%D8%B7%D8%B1%

D9%8A%D9%82%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1

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

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

بي: في القدس: ھايكو لفلسطين. دار كتابات جديدة للنشر محمود الرج -110

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/rcr4snsx6f88z45/%D9%

85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9

A8%D9%8A%D8%8C_%%84%D8%B1%D8%AC%D8%

D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF

%D8%B3%D8%8C_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8

3%D9%88_%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B

7%D9%8A%D9%86%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8

%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

تابات جديدة للنشر محمود الرجبي: كم يليق بك الحزن: شذرات شعرية. دار ك -111

  .2016، أبريل 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/i54q5mjh5ysmx10/%D9

%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

67 
 

%D8%8C_%9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A

D9%83%D9%85_%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82_

%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B

2%D9%86%D8%8C_%D8%B4%D8%B0%D8%B1%D8%

A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8

%A9%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%A8

%D8%B1%D9%8A%D9%84_2016.pdf   

ائد بالعامية المصرية. دار كتابات جديدة رشاد الدھشوري: ھتافات الثورة: قص -112

  .2016، أبريل 1للنشر اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/g0ofbchn9geck3c/%D8

%D%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84

8%AF%D9%87%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D

8%8C_%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%

D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1

%D8%A9%D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A

6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf  

سعيد السوقايلي: لم تلدني أمي بجناحين: شعر. دار كتابات جديدة للنشر  -113

  .2016، يونيو 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/4gyyr4d22dlyqkq/%D8

D8%A7%D9%84%D%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%

8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

68 
 

%8A%D8%8C_%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%84%

D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A_

%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8

A%D9%86%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%

8C_%D8%B71%D8%8C_%D9%8A%D9%88%D9%86%D

9%8A%D9%88_2016.pdf   

عبد الرحيم الماسخ: مالمح الرؤيا: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  -114

  . 2016، يونيو 1ط

http://www.mediafire.com/download/9p0499lpwscziwv/%D8

%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D

85_%D8%A7%D9%84%D9%85%8%AD%D9%8A%D9%

D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%8C_%D9%85%D9%84

%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B

1%D8%A4%D9%8A%D8%A7%D8%8C_%D8%B4%D8%

B9%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D9%8A%D

9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_2016.pdf   

كتابات جديدة للنشر فيصل سليم التالوي: موطئ للقدم زلة للقدم: شعر. دار  -115

  .2016، يونيو 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/download/o6eq6263omzx84a/%D9

%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9

84%D8%AA%D9%84%D%8A%D9%85_%D8%A7%D9%

8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D9%85%D9%88%D

8%B7%D8%A6_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

69 
 

9%85_%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%

D9%82%D8%AF%D9%85%D8%8C_%D8%B4%D8%B9

%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D9%8A%D9

%88%D9%86%D9%8A%D9%88_2016.pdf   

أيھا القمر: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني:  ھدى كفارنة: ال تغفُ  -116

  .2016، يونيو 1ط

http://www.mediafire.com/download/cc4w8veqd868rdh/%D9

%87%D8%AF%D9%89_%D9%83%D9%81%D8%A7%D8

%B1%D9%86%D8%A9%D8%8C_%D9%84%D8%A7_%

%D9%81%D9%8F_%D8%A3%D9%8AD8%AA%D8%BA

%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85

%D8%B1%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8

C_%D8%B71%D8%8C_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9

%8A%D9%88_2016.pdf   

، 1إياد الخياط: فانوس الغريب: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط -117

  .2016أغسطس 

http://www.mediafire.com/download/111krt1ueuo43ff/%D8%

A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%8C_%D9%81%D

8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D

8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%8C_%D8%B4%

D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A

D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_2016.pdf3%   



 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

70 
 

-2015: مجموعة شعرية لمتابعة سنة يوميا: سنة وتُْتبَععبد العزيز الحيدر:  -118

  .2016، أغسطس 1. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط2016

i04jgsxvvsiabik/%D8%http://www.mediafire.com/download/

B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8

%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D

9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%8C_%D8%B3%D9%86%

D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%8F%D8%AA%D8%A8

%D9%8E%D8%B9%D8%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B

1%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%A3%D8%BA%D8

6.pdf%B3%D8%B7%D8%B3_201   
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 2017، يناير 1صابر حجازي: الزمن ووجھه العاشق القديم: شعر. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: ط

74 
 

http://www.mediafire.com/file/daokka0rai49m1u/%D8%AE

%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8

6%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8

8%C_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84%D

8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C_%D8%B71%D

8%8C_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%

D8%B1_2016.pdf   

أحمد طرشان: جرح طويل التيلة: ھايكو وأخواته. دار كتابات جديدة للنشر  -128

  .2016، ديسمبر 1اإللكتروني: ط

http://www.mediafire.com/file/bcmex6xp9xi6y7y/%D8%A3%

D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D8%B4

%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%AC%D9%8F%D8%B

1%D8%AD_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8

7%D9%8A%D9%83%D9%88_%D%8C_%D9%87%D8%A

9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%

D9%87%D8%8C_%D8%B71%D8%8C_%D8%AF%D9%8

A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2016%283%29.pd

f   
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حزن الحروف نفايات: شعر عامّي. دار كتابات جديدة للنشر أحمد طرشان:  -130
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ت جديدة للنشر نجيب سليم دعبول: في لحظة سھر: شعر حديث. دار كتابا -137
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  519- اغنية الصمت الجريح

بعد النھاية - 6  22  
  24 7-لماذا احبك

  827-اعترافات عاشق
  930- سوناتا
  1032- العودة

  36علي-11 قيثارة الوداع
  1239-الشاعر

  43عن الشاعر -13
  46صدر في ھذه السلسلة -14

 


