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تقديم 

تســعى وزارة الثقافــة والرياضــة إىل التنــوع الدائــم يف األعمــال املقدمــة ســواء يف احملتــوى أو 

املــادة للتتناســب مــع كافــة أطيــاف اجملتمــع، مواكبــة بذلــك األحــداث والفعاليــات الثقافيــة 

املتنوعــة باإلضافــة إىل ) الســنوات الثقافيــة ( الــي نســعى فيهــا إىل نقــل ثقافــات الشــعوب، 

ــة( للعــام  ــة اهلندي ــدول، ومبناســبة ) الســنة الثقافيــة القطري ــراز التنــوع الثقــايف يف تلــك ال وإب

2019، تضــع إدارة اإلصــدارات والرتمجــة بــن أيديكــم كتابًــا بعنــوان ) أصــداء الصمــت 

 للشــاعر اهلنــدي املعاصــر واملعــروف )فــران كوتــي ( حيــث  تتنــوع يف هــذا الديــوان 

)

ــة. األشــعار بصــورة ســهلة وبســيطة وجاذب

وســتجدون بــن طيــات هــذا الديــوان العديــد مــن األشــعار والــي ختتلــف باختــاف 

ــا املختلفــة فيمــا  ــد مــن القضاي ــي يســعى الشــاعر لطرحهــا حيــث تنــاول العدي األفــكار ال

خيــص البيئــة والعاقــات االجتماعيــة بكافــة تفاصيلهــا حيــث ينقلنــا – أحيانــا - إىل عــامل 

ــع. ــرى إىل الواق ــا أخ ــال وأحيانً اخلي

الصــور  مــن  العديــد  عرضــه  يف  رأينــا  ملــا  لديكــم  القبــول  الديــوان  هــذا  جيــد  أن  نأمــل 

... واجلماليــات 

إدارة اإلصدارات والرتمجة
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عزيزي القارئ العربي، 

جيمــع هــذا الكتــاب الصغــر بــن دفتيــه  تقريبــًا مائــة قطعــة شــعرية قصــرة، أرجــو أن ترقى إىل 

ذوقكــم وتشــكل جديــدًا بالنســبة لكــم، وهــي مرتمجــة مــن اللغــة املاالياالميــة الــي يتحــدث 

ــكل  ــد، ويش ــوب اهلن ــراال جن ــة ك ــم يف والي ــش معظمه ــمة، يعي ــون نس ــوايل 40 ملي ــا ح هب

الناطقــون هبــا نصيــب األســد مــن اجلاليــات اهلنديــة يف قطــر وغرهــا مــن دول اخلليــج. كمــا 

أن أبنــاء كــراال متوزعــون يف كل أحنــاء املعمــورة، فاللغــة املاالياالميــة قــد تغــذت علــى مــر 

العصــور علــى العديــد مــن اللغــات العامليــة، إىل جانــب اللغــة اهلنديــة –طبعــًا-، ممــا أثــرى 

أدب هــذه اللغــة بأبــرز أشــكال وألــوان آداب العــامل، وأســهم يف حداثتهــا وقوهتــا وحيويتهــا. 

ــاعر  ــو ش ــي، وه ــران كوت ــا ف ــعرية، لكاتبه ــات الش ــن اجملموع ــعار م ــذه األش ــت ه اقتطف

مســلم معاصــر موهــوب مــن واليــة كــراال اهلنديــة، أثبــت حضــوره القــوي يف عــامل الشــعر، 

ولفــت انتبــاه القــرّاء مــن خمتلــف مشــارب احليــاة، وذلــك بفضــل أســلوبه الفريــد املبسّــط، 

الــذي ال تكمــن روعتــه اإلبداعيــة ضمــن اإلطــار املعتــاد مــن مجــال اللغــة أو حســن اختيــار 

األلفــاظ ونظــم القــوايف، بــل يف حمتــواه الــذي أبــدع يف العثــور عليــه حــق اإلبــداع.

وقــد قيــل قدميــا حــول ترمجــة الشــعر »إن الشــعر هــو مــا يضيــع يف ترمجتــه«! إال أن هــذه 

ــة قــد ال تنطبــق متامــًا علــى أشــعار فــران كوتــي، فهــي شــتات تقــوى إىل حــد كبــر  املقول

ــحرها  ــأ س ــه خبّ ــث إن ــن، حي ــة جديدت ــة وثقاف ــال إىل لغ ــات االنتق ــدي لتحدي ــى التص عل
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ــض  ــرت بع ــد، وإن خس ــا اجلدي ــق يف حميطه ــات، فتفل ــذور الكلم ــن ج ــق م ــو أعم ــا ه فيم

أوراقهــا خــال عمليــة االنتقــال. وســتقصدها الفراشــات أينمــا ُغرســت، ولــن ترجــع 

ــه حينمــا يكتــب فــران كوتــي، تنســحب اللغــة إىل صمتهــا  منهــا يائســات. يقــول النقــاد إن

البدائــي، فيرتكهــا حتلــو وتتأنــق يف نفــوس القــراء، كل علــى حســب حظــه مــن الفطانــة 

ــعرية. ــة الش ــة والذائق األدبي

حــاز فــران كوتــي عــام 2018 علــى جائــزة أكادمييــة األدب، أرقــى جائــزة أدبيــة يف كــراال، 

عــن جمموعاتــه الشــعرية، الــي وُضعــت بعضهــا يف املقــررات الدراســية لعــدد مــن جامعــات 

اهلنــد ومدارســها اإلعداديــة واملتوســطة، كمــا أهنــا ترمجــت إىل اللغــات العامليــة مثــل 

ــة واألملانيــة باإلضافــة إىل العديــد مــن اللغــات اهلنديــة. اإلجنليزي

ــرح  ــت يف ط ــد وفق ــون ق ــًا أن أك ــذ، راجي ــاعر الف ــذا الش ــع ه ــم م ــروا خبيالك ــم لتبح أتركك

هــذه الرتمجــة، الــي أهــدف مــن خاهلــا إطــاع القــارئ العربــي علــى بعــض مظاهــر الشــعر 

ــق. ــث.    واهلل ويل التوفي ــدي احلدي اهلن

سهيل عبد احلكيم  الوايف   ) املرتجم(
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عناق
باجلذور،

حتت األرض،

تتعانق األشجار 

الي غرسناها متباعدة

خمافة أن تتامس أوراقها..
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دبلوماسية 

كانت االبنة الصغرة
تلقي نظرات متنقلة 

بن والديها املتشاجرين
يسميان مصب النهر،

قال أحدمها:
»هذا هنر«

و اآلخر:
»ال، بل هذا حبر«

»ال، هذا هنر«
»ال، هذا حبر«

أهنت الصبية حرهبما فجأة فقالت: بل هو ماء!

***
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إغراء
تتجاوز جبااًل جليدية تغرق السفن..

تقاوم املد واجلزر والدوامات العنيفة..

خترتق البحار طواًل وعرضًا غر فزعة

من عمقها الغامض وامتدادها الشاسع..

تغوص إىل قعرها وحتصي دررها و أصدافها

ثم تعلو سطحها لتبوح بسرها للشمس

الي يتجدد يف الشروق والغروب لقاؤها معها..

غر أهنا تصر جمرد مسكة ضعيفة ال تتمالك نفسها

أمام إغراء دودة ميتة تضعوهنا على اخلطاف ُطعمًا هلا..
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رقصة

ليس شيء أفَتنُ على عيوني
من رقصة أناملها

وهي تربط اجلزم..
تفتل اخليط..

تنسج الشعر..
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هل تعلمون؟

هل تعلمون

أين يهرب العامل من حوهلما

تاركًا إيامها وحدمها

حن يبدأ العشق يدب فيهما؟

***
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صمت
مل  أفطن هلذا القدر اهلائل من الصمت

الذي قمعه البالون يف جوفه
إال عندما انفجر بصوت عاٍل!

ومل  أفكر يف ذلك كثرًا حتى
فوجئت بصمت جسيم

أخذ الطفلة
الي كانت تلعب بالبالون

مبجرد انفجاره..
ال ميكن دفن صمت األموات

معهم يف قبورهم،
لن يربح حولنا، مصرًا على مازمة

كل مكان من األماكن الي عاشوها.
وسيأتي له يوم

يستعيد فجأة صوته
فينطق منفجرًا أميا انفجار!..
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هل يطر اإلنسان؟

من قال إن اإلنسان

ال ميكنه أن يطر؟

فليأت بدليل يُثبت

ملس قدميك األرض

منذ أن هام بك العشق هيامه..
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مذنب
كلما التفتُ إىل ظلي،

سألت ربي عفوه ورفقه..

إهلي غفرانك،

لقد حجبت

مقدار نفسي

نورك الذي نشرته لتضيء به الكون كله
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اكتبوا
عن ضرورة  محاية األشجار

على هذه الورقة البيضاء نفسها،
اجلريدة الرقيقة البيضاء 
املصنوعة من األشجار

بقطعها باملنشار
وطحنها ودقها وتنعيمها..

توعية
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عقاب 
ما هو الذنب

الذي ارتكبه يف حياته

حتى يردموه بالرتاب

وكل أحبابه وأصحابه شهود؟!

أو

حتى حيرقوه مع األخشاب

إىل أن يصر حفنة من رماد؟!
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ذوبان 
يف البداية، كنّا نتحدث

كيف ذاب كانا يف اآلخر
وصرنا كيانًا واحدًا؛
كما تتداخل األضواء

بن مصباحن متقاربن..
أو كما يغرق املرتجم 

يف كل حرف ونقطة من الشعر..
أو كما تلتهم النار الورق اليابس

بنهم وشراهة 
حاملا تصل إليه ألسنتها..

ذلك الذوبان املتبادل
مستمر بيننا حتى اليوم، 

لكنه استحال وصار
كما تتداخل الظلمات

احمليطة حول مصباحن،
الي ال تتبدى إال إذا انطفأت 

فتيلتهما..
كانا اليوم هالتا ظام
كبرتان تعيستان..
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تأثر 

شيّبتنا بغتة

أصوات التهليل املتعالية

من موكب اجلنازة،

حتى حولتنا أطفااًل صغارًا،

نداءات »آيس كريم.. آيس كريم..«

من بائع جائل قادم على دراجته..
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نزور حديقة   احليوانات،
علّنا نصادف هذه املرة

وجوهًا مل تذبل نضارهتا،
حركات فطرية خليقة بأصحاهبا،

فإذا بنا يصدمنا املنظر املعتاد؛
أجساد هامدة   ال حراك فيها،

الدرس األول – حرية 
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خطى متثاقلة ال تقصد وال  أيّ مكان،

طران  يشبه قفزًا،
دبيب ال يسبب انتقااًل،

عيون مفتوحة ال تنظر  إىل شيء..
أخرًا، ندع خيبة األمل كاملعتاد أن ترجع لنا..

ولكن اليوم الحظت يف حديقة احليوانات
نزالء غر مسجلة  أمساؤهم يف سجاهتا؛

سنجابًا يقفز من غصن إىل غصن،
غرابًا  ال حتد جناحيه إال السماء،

وقواقًا ينطلق مسرعًا وهو ميأل اجلو بأغاريده،
ثعابن خضراء تتدىل بن سيقان املتسلقات.. 

إهنم معلمون كلهم،
 يلقنون األسد يف القفص
والطيور داخل السياج 

»الدرس األول – حرية«..
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 اسألوا النهر الفائض اهلائج

عن  سر  قوته

على هذا اجلريان  اجلارف؛

فسيخربكم  أنه  استمدها من

شدة  االزدراء  الذي  تعرض  له

حن كان  جمرد قطرات   ماء..

مصدر القوة
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معادن القلوب

مثة  قلوب كالفراشة،

تاقيها فقط حول األزهار..

وأخرى كالذبابة،

ال ترتاح  إال على األقذار..

ونوع  آخر كاخلنافس

إذا مست  نتنت،

وال تبايل أين وقعت،

على وردة  أم قذارة كانت.

***
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 كيف أكون وحيدًا

ما مل تفارقين الوحدة؟

وحدة
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املوت املتبادل

عند فراق العاشقن،

ال حيدث شيء

سوى موت خفيف

يتبادالنه..

***
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ما أوسعه!

ما أوسع أفق الطائر

الذي يظن أنه سيعيش أبدًا..
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يا ترى 
تلك الفتاة الصغرة

الي تسر مع أمها
يف ثوهبا األسود،

هل تعلن والءها لليل؟
ونفورها من النهار؟

هل تنمو فقط يف كنف الليل؟
وفيه تنسلخ من خماوفها املتلفعة؟

وفيه فقط تغدو ما هي يف 
حقيقتها؟

أم تعرب عن احتجاجها الصارخ
على هذا العامل

بالسواد الذي ترتديه؟

احتجاج
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قبل املاقاة

ما أكرب ما كان حجم كلينا لدى 

اآلخر!

ثم صغرنا يف عن كل منا.

وملا بدأت احملادثة  بيننا، 

تضاءل كل منا لدى اآلخر..

وإذا بدأنا السر معًا، 

هل سنرى بعضنا بعضًا

أصغر وأصغر 

حتى يتاشى وجود كلينا؟

***

وجود يتاشى
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 منذ طفولتك، 

مل يقف إىل جانبك شيء يف أمر حبنا، 

حتى قدماك،

تركتا يف األوحال آثارًا

باحت ألمك مبخالفتك هلا 

وقدومك إيلّ خفية  عنها..

آثــار



أصداء الصمت

34

امـرأة

 هلا مرتادفات،
حتى داخل بيتنا،

يف املطبخ باألخص،
الكانون الذي لن ينطفئ أبدًا،

املبين من ثاثة أحجار؛
ابنة وزوجة ووالدة،

أدوار حول النار تلعبها طيلة حياهتا..
قد ختتلف أنواع  احلطب والوقود،

ويتناوب من يوقد فيها النار،
قد خيبئ هلا البعض نارًا حتت الرماد،

غر أهنا لن تربح  مكاهنا
تتغر عليها فقط أشكاهلا وألواهنا..

قد تراها مطمورة بالرماد،
وحتمل قدرًا أو إناء فيه حساء، 

أو أشهى أنواع  الطعام..
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ويف الليل، قبل خلود النوم،
يأتي أحد ما يلطف هبا،

فرش عليها املاء،
ألنه ال ينبغي أن ترتك يف البيت

وال مجرة  إال ومخدت قبل سكون الليل..
تتغر األواني والقدور

الي توضع على كاهلها،
أو خيتلف ما يف األواني أو من يأكل ما فيها،

ولكن الذي يبقى دون تغر
هي تلك األحجار املتآكلة..

لن تلقها إال وهي متقدة
باحلطب أو اخلشب أو حتى بروث احليوانات أحيانًا..

إذا متكنت من كبت ألسنة النران يف داخلها،
متدح بركتها وجودهتا..

وأفضل الكوانن طبعًا
هي تلك الي ال خيرج منها حتى الدخان!

كانون األحجار صورة قدمية،
لكنه أشبه شيء باملرأة..
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كلمات أولئك الذين مل يعودوا معنا
 ماذا سيحدث للكلمات الي

خيتطف املوت قائلها قبل إمتامها؟

ال يرجى أن تعود إىل صاحبها،

وال تكون يف ذمة اآلخرين،

إذ مل تتحقق ومل يتلقها أحد..

كوهنا كلمات امليت، 

مل يعد هلا صوت أو إمياء لتوصيل مغزاها..

ال تدخل إىل اجلنة وال إىل النار..

وهل تكون كلمة أثقل منها..؟

تعجز أية بقعة من األرض عن محلها فتخسفها..

ماذا سيكون حاهلا فيما بعد؟

***
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ترى، قد أزهرت املتسلقات

على السياج،

رغم كل مشاجراتنا

حول حدودنا..

سياج
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 كيف للورقة األخرة املتبقية على الشجرة 

أن تفرح فرحًا شديدًا؟

نعم، كيف ال تفرح، 

إذا كانت مثة، مثًا، منلة صغرة

تسر حتت وطأة الشمس الكاوية،

ومتكنت الورقة من مد ظاهلا على طريق النملة

وهي تراقص رقصة هائجة مع الريح..

وال تبايل حتى لو سقطت من شدة احلركة، 

إذا اتفق أن هتبط على النملة ذاهتا كمظلة خفيفة،

وتظل فوقها حتميها إىل أن تأتي أمها تبحث عنها،

فتحمر عيناها غضبًا، على إخفاء صغرها عنها..

أليس هذا يكفيها فرحًا؟ 

الورقة األخرة
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 أدركت،
ليس يل غرفة يف هذا املنزل..

وماذا تعين الغرفة؟
أليست هي جمرد خاطرة ضيقة

تستهوي من داخلها؟
فكرة خانقة ختنقنا كلما تأملناها..

ما هي إال وهم،
 نستشعر به حينما تكون حولنا اجلدران..

وهل اجلدران ذاهتا خاصة بالغرفة؟
أوَليس تنتمي للعراء الواسع خارجها؟

وإذا مل تكن اجلدران خاصة بالغرفة،
فهل الغرفة شيء موجود أصاً؟

فهل املنزل موجود دون وجود الغرف؟
انظروا إىل العراء يف اخلارج،

فهو غرفي وبيي..
أنا ذاهب إىل بيي،

فاتركوني وشأني..

سعة املنزل
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 جيب االعرتاف

بفضل الظام،

لواله، هل كنّا نعرف النور؟

لوال الليل، ألصبح الربق

جمرد قطعة نور عابرة، لن تلفت األنظار..

مثة مزهرات لن تزهر دون ارتباك

ما مل تكن يف محاية حضن الليل..

وهل مثة لون غر الظام،

يرى به الضرير كل شيء يف عامله؟

وليس كل هذا نكران جلميل النور،

فلواله، ملا اكرتثنا بالظام..

مناقب الظام
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 يفاجئ العشق قلّة

بلصق روح بآخر..

يعجز الفراق عن التفرقة بينهما 

إال باخلرق واالنتزاع..

***

لصق
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 دخلت فـيّ

كما تدخل الشمس يف املياه..

وخرجت مين كما تسقط ندفة الثلج عن الورقة..

ولكين شاكر لك على إشعاري،

ولو لبضع ثواٍن،

بأن هذا املكوث أنقى من البلور.

زيارة
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كنت يرقة حن منت؛

وصرت فراشة حن قمت.

من الذي جاءني يف املنام،

ولثمين بكل هذا احلب؟

 سحرك
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بوح

 ُأرسل مكتوبًا مع الربق 

ما عجز املطر عن إباغه..

لكن الرعد، يا له من صديق مفسد،

قد باح جهرًا بكل مكتوم..
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 لطاملا ظل املنزل معمورًا بالظام،

حتى نزل به  من  أعمامها العشق.

واآلن أصبح منزاًل يسكنه النور

وتلعب يف فنائه مشوس صغرة..

عمارة  البيت
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 عاشق ومعشوق
 ركب  زوج  من  السمك

قطارًا منعكسًا 

من فوق اجلسر

على سطح مياه النهر. 

ومل يقل هلما العشق

أهنما سيختنقان

عندما يصل القطار إىل الضفة األخرى

بعد عبور النهر..
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 ال تعتذري أيتها الفراشة

على ما تسللت إىل

غرفة نومنا؛

وليس ذلك  بفعل  غر الئق،

وهل يعاتب الساعي

لبناء اجلنان يف املدافن؟

لياقة
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ال يهدأ ارتعاش وتر القوس حتى بعد الرمي..

كأنه قد علم الفعل الشنيع الذي جناه سهمه.

نبالة
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 مل ترتفع الشمس عن الظهور

جمرد عملة حناسية،

أمام الطفل الصغر الذي

انتظر لقاءها على شاطئ البحر..

تواضع
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مل تكن مثة سوءات بيننا أيام احلب،

رمبا ألنك كنت جسدي وأنا لباسك.

***

سوءات
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 أشكركم على

آمالكم  الي علقتموها عليّ.

واهلل وحده يعلم مدى معاناتي

من البقاء على قدرها حتى 

اليوم..

واليوم قد كثرت وتراكمت

ومل يعد يسعها داخلي.

فسأكون شاكرًا لكم

لو تفضلتم بإزالتها بأنفسكم

واحدة  تلو اآلخرى،

حتى يتسع قليب

لبعض آمال نسجتها لنفسي.

***

تعليق اآلمال
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 كان بيتها أقوى

مما تبسط  إليه  العواصف أياديها،

أو تزعزع   الزالزل   أركانه.

عندما أمرها رجال الشرطة 

باخلروج من األراضي احلكومية،

خرجت وهي حتمل بيتها مطويًا يف صرهتا.

تفرتش األرض وتلتحف السماء
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تدريس
 مل تفهم الطفلة الصغرة أبدًا،

حن رمست هلا معلمتها 

صورة »بسة« على السبورة

وقالت إهنا »قطة«..

أخرًا، بدأت هي األخرى تردد

 »قطة.. قطة«

كما لقنتها معلمتها،

وهي تطمئن نفسها،

»قد يكون »بسة« امسها

الذي يدلعها به أهلها يف بيتها..«

***
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 مل  يربق  الربق

ومل تشتعل األضواء 

إذن، من أين شعاع النور القوي هذا؟

انظروا

إىل داخل البيت،

مثة طفل يتقلب ضاحكًا يف مهده،

***

نور الرباءة
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 تكمن أرضنا أيضًا يف دخيلتها حلظات للعشق،

تنكشف حن تتفتح األزهار.

وهذا ال يعين أن  ليس هلا أحزان،

أال جترد أشجارها من أوراقها؟

ينفضح هيجان وجداهنا من قلة أدب العواصف..

وهل تعرفون مدى امتعاضها الذي تكبحه؟

هل ننتظر ملعرفة ذلك حتى تزلزل زلزاهلا؟

دالئل
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 كان يعتين باحلياة عناية مفرطة،

مل يقصر يف تلبية شيء من مطالبها،

جتنب كل شيء  خياطر هبا أو يباغتها..

ولكن احلياة مل تبادله هذا الكرم واالهتمام،

بل ختلت عنه  وخذلته  على حن غفلة، ودومنا سبب..

***

خدعة
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من عميت  أبصارها
 يا من ال تبصرين،

كيف أناديك »عمياء«،

ومل حيدد أحد مدى بصرك؟

ألواني فقط سبعة بكامل عددها،

وهل ميكن أحد عد ألوانك؟

طرقي تنسد

بشيء أو آخر 

يف مسافة خطوات،

وطريقك غر متناه ال يسده شيء..

حن تقولن »طائر«،

أو تقولن  »شجرة«،

أو حن  تسمعن »طول« 
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أو تسمعن »عرض«،

ال شك أنك ترين صورًا

مل يتصورها أحد ومل ختطر على قلب.

قد تتصورين املتوفى رجاً ميشي..؟!

يا من ال تبصرين،

قد سرتت سوءات الدنيا بأسرها، 

مبجرد حملة واحدة..

ومنك يتعلم املتعبد الزاهد،

اللغة الي يرى هبا ربه،

وعيناه مغمضتن..

***
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 هل الحظتم رقدة من فارقت جسده الروح؟
هل رأيتم وجهًا يبدو أكثر خضوعًا وطوعًا من وجهه؟

وهل يف العامل اآلن أحد ألن وأشد تواضعًا منه؟
ال جيرح أحدًا بقوله.. وال يؤذي أحدًا بفعله...

وال ينبس بكلمة ال خر فيها..
وميسك حتى عن التنفس خمافة إزعاج أحد بصوته..
شديد الضبط، عزوف عن الشهوات، بريء من احلقد؛

صفات ال يضاهيه فيها حتى بوذا وال أزهد من يف البشر،
انظر إىل وجهه هذا، إن أحببت أن ترى تلك الصفات كلها جمتمعة يف شخص..

وليس بكاء ذويه عليه سوى حتسر على تقصرهم 
يف حق شخص مثله طيلة حياته..

مل يزل يتدفق الزوار إىل بيته لزيارته وينصرفون،
غر مصدقن أن رجاً حليمًا متواضعًا مثله كان يعيش بينهم.

ال يريد أحد تأخر أمر رجل عظيم مثله..
وذلك ظاهر يف استعجاهلم وحتمسهم يف تكفينه ودفنه..

ما بعد املوت
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رغبة الوقوف

 ليست األشجار 

سوى رغبات الظال

يف الوقوف منتصبة القامة!
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مشاغبة

 عندما يعشق بعضنا بعضًا

ال نكون عاشقن

بل نصبح

طفلن مشاغبن

حمببن
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عجز الكلمة

ما هي الكلمة القادرة على

وصف احلب حق وصفه؟

اصمتوا..!

فقد يكون الصمت هو وحده القادر عليه

***
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با قيود

 لتكن معانقاتنا

كاصطدام عنيف

بن قطارين،

انطلقا يسران،

بل يطران من خفة متوهنما

اخلالية من الركاب وحتى من السائق،

يف تقاطع السكك احلديدية

ليس فيه من يتحكم به.

***
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عناية مفرطة

 حتطمت أحام  نبات القصب

بأن يكون نايًا خشبيًا يومًا من األيام،

حن منعوا جرحه، إفراطًا يف العناية به.
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ُغميضة
 من أحسن أداءً

يف لعبة الغميضة

من أحبابنا األموات؟

إهنم ال يزالون معنا وحولنا،

وال يقوى أحد منا

على إجيادهم وقبضهم

إلخراجهم من اللعبة..
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أنا وأنت
 جنلس متقاربن،

أنت قريبة جدًا مين

ولكين

ما أبعد ما أكون عنك!

***
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صديقي

 ال تأتين اليوم

مطرًا ينبتين،

إذا نويت إتياني غدًا

مشسًا تكويين..

***
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مراقبة
 معظم األشجار يف ساحة منزيل 

نبتت من البذور الي ألقت هبا الطيور،

)وذلك سر ال أحب البوح به(..

واليوم أصبحت تلك األشجار

تؤتي أكلها كل حن..

لكن املقاع الذي أطرد به

الطيور عن مثارها اليانعة،

هو ملكي وحدي..
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خفة املقاومة

 هاجت الرياح الي جاءت ترافق املطر،

ترحنت من وطأهتا األشجار الكبرة وأوشكت أن  تتهاوى..

أما احلشائش الصغرة حتتها،

فقالت هلا، ال تسقطوا علينا، دعونا نستمتع هبذه العواصف.
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املوت

 امليت أيضًا  كمن يزعل،

وخيرج من البيت

دون وداع واستئذان،

من غر إخبار أحد

إىل أين يذهب..
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مكنون
 أمحد اهلل الذي 

وضع قليب يف مكان خمفي..

لن يطلع على احلب

 الذي أكنه فيه )لك(،

حتى أنت وال أحد!

***



أصداء الصمت

72

عجب

 أدهشتين

ابتسامة تفتحت 

على شفاهك الي خيبت أملي 

بتثاؤب كسول قبل ثواٍن..



فريان كوتي

73

خلود الكلمات

 حتى لو أحرقت رسائلي إليك،

ستحفظها النار،

تعيد ألسنتها صياغتها،

بلغة مشفرة ذهبية احلروف. 



أصداء الصمت

74

تعديل

 علمين الضوء 

كم كان بعيدًا عن احلق

كل ما مخنته أنظر إىل الظام.



فريان كوتي

75

مضمر
 أما حان هلذا الليل الطويل أن ينجلي؟

متى يعود عيد ميادي؟

أمنيات أستعجلها،

وال أفطن للدعاء املضمر فيها..

ما يل، أستعجل أجلي..

عسى اهلل يرد بعض دعائي

دون أن يستجيب هلا..



أصداء الصمت

76

مطر

 مل يسكن بعد اهتزاز احلشائش

مبنحنيات جسد األرض 

من شدة ما دغدغتها السماء

بأنامل أمطارها الباكرة..



فريان كوتي

77

غر جذاب

 مل أرك تنظرين إىل وجه الشمس أبدًا
مع أهنا تقضي معك هنارًا طوياً..

ولكن، ما أشد قلقك وأنت واقفة على النافذة،
تنظرين إىل السماء،

إن مل يظهر لك وجه القمر يف السماء..
يا ترى، كم كريه وجه الزوج
نسبة لوجه العاشق..؟!



أصداء الصمت

78

مع الروح
 ما أكثر األزهار الي

تفتحت على النباتات
فوق مدفنك..
ال أكاد أصدق

أنك انتقلت من الدنيا،
حتملن هذا القدر اهلائل

من أسرار احلب..



فريان كوتي

79

فراق

 بعد دفن جثامن األطفال

انصرف اجلميع،

إال مثار البابايا اليانعة،

ظلت على أشجارها الكئيبة،

تنتظر أن تقضمها أسناهنم الناعمة..



أصداء الصمت

80

مهمة املصابيح

انظروا ماذا تعمل املصابيح،

إهنا تنسج الثياب البيضاء

تكسو هبا الظام..



فريان كوتي

81

حماوالت اإلصاح
 يف حماولة جادة

إلصاح العامل الذي أفسدناه،

تعبق األزهار بأرجيها،

تتلون الرباعم بألواهنا،

متتلئ الثمار حباوهتا..

تغسل األمطار..

وتنشف الرياح..

حتى الشمس، هل رأيتها أبدًا 

إال وهي مشغولة

بتجفيف األشياء وحفظها للغد..؟



أصداء الصمت

82

خربشات الطفل
 كربت فجأة مجيع األشجار

يف اللوحة الي رمسها طفل الروضة؛

علق الشمس فيها بن رؤوس التال املعقوفة

كأهنا حبة محراء على وشك السقوط إىل األرض..

وجعل األسد حيوانًا مطواعًا ذلياً..

أجرى النهر اجلاف حتى كاد يفيض من جانبيه.

مل يكسر ساق النبتة الي

وضع على زهرهتا فراشة أكرب حجمًا من طائرة..

جعل البحار يف السماء

 ونثر النجوم يف األرض..

أين أنت فيها؟ - أنا سألته.

قال وهو ميرر قلم الرصاص يف أرجاء اللوحة،

بن األشجار وفوق األمواج ووسط النجوم:

»هنا أو هنا أو هنا وهناك«



فريان كوتي

83

تضايق

 ال حتتقروا تاعب ظلنا،

بإطالة نفسه حينًا وباختصارها أحيانًا..

لعله حياول مقاومة عناء االحتجاز

حتت شخص واحد طيلة حياته..



أصداء الصمت

84

وجه أم العيال

 الظال بنات الليلة،

تنحن حبوًا عن أمهن

فور ما ولدهتن..

لوال الظال،

ملا تذكر النهار وجه الليلة..

***



فريان كوتي

85

حرية

 ال داعي للتأسف على السقوط..

أال تعيش عيش الطيور

ولو جلزء حلظة بن

انقطاعها من الشجر وارمتائها على األرض؟



أصداء الصمت

86

 يف صمت الفتاة اخلرساء،

تكمن مضايقات العامل بأسره

بكل شدهتا وحدهتا..

 

لعلها تصمت هربًا من عامل

مل تعد تاقي فيه أذنًا صاغية..

فلِمَ جنربها على اإلتيان ببنات الشفة

 الي تفقد من وزهنا مبجرد النبس هبا..

 

لذلك تظل صامتة دومًا

تلك الفتاة الي هي يف أعينكم خرساء.

خرساء



فريان كوتي

87

 تضحية احلب
 مل تزل الليلة تسخر منا

على فخ وعاء من املاء،
وضعناه حتت املصباح الذي كان

يتبادل احلب مع سرب النمل الطائر حوله..
ولكننا يف الصباح عجزنا عن فك شفرة رسالة كتبوها

على األرض بأجنحتهم املتساقطة
مع أن سطرها األول قال:

»ال تضحية يف احلب بشيء أغلى من احلياة«



أصداء الصمت

88

تداخل
إذا حان الفراق بيننا،

فليس صعبًا فرز ملكي وملكك،

من بن املصابيح الي تبادلناها..

ولكن،  كيف ميكننا

متييز أضوائها املتداخلة 

وحتديد ملكيتها

حتى يعود كل منا مبا ميلك؟ 

***



فريان كوتي

89

تأثر حضورك

 أنا املاء الذي أرتقى خبارًا

حن تدنو مين..

نفس املاء الذي  يتجمد جليدًا

حن تبتعد عين..

***



أصداء الصمت

90

ظال

ما ألطف من خلق ظالنا خرساء!

لو أتيح هلا النطق  يومًا،

النتحرت انتحارًا مجاعيًا

فور أن أفشت األسرار الي شاهدهتا عيانًا!



فريان كوتي

91

انفراد

ألن تبقى قطرة عالقة

 على ذيل ورقة

أحب إليها

 من أن تواكب السيل وتضيع فيه..



أصداء الصمت

92

ال ميوت امليت

ما الفرق بن امليت واحلي؟ 

إمنا الفرق هو أننا

نتذكر األحياء حن نراهم، 

ونرى األموات حن نتذكرهم..



فريان كوتي

93

حفظ السر
يصبح النهر ال يطيق

كتمان حبه
إذا وصل إىل الشال..

زجمرة البحر تنم عن خيبته 
يف إخفاء أساه على
عجزه عن الذهاب 

مع من حيبه..
أما املزن السارحة يف السماء

فتسعى مسعى مستميتًا 
لعدم البوح مبا يف نفسها،

ترسل الرعد والربق واحدًا تلو اآلخر،
لتخطف العيون املتطلعة. 

ولكن املزن هي األخرى 
لن تطيق كتمان 

ما تضمره يف صدرها
إال إىل أن تبدأ يف اهلطول..



أصداء الصمت

94

حب ملتهب

هل متلك السحابة

أسلوبًا أقوى من 

الضربة بقباهتا اخلاطفة

لتقنعنا بأن باطنها مفعم 

باحلب امللتهب؟

***



فريان كوتي

95

وعد

رسالي أمواج البحر

تؤكد لك وعدي أنين 

ما زلت وسأظل

 أعود إليك

كل مرة ترفضينين.. 



أصداء الصمت

96

الفطر األبيض

رمبا ولدت األرض

هؤالء الولدان البيض

يف حلظة نسيت فيها كل خماوفها 

من فرط وجداهنا 

حن رأت الغيوم تتاثم يف عناق..



فريان كوتي

97

بعدك

بعد رحيلك

امنحت األلوان،

تاشت العطور،

صمتت األصوات،

هكذا

أصبح بيتنا 

جمرد بناء مبين من

عدة أشياء ناقصة..

***



أصداء الصمت

98

دعوة

ساحموني

على اخلطأ يف رسالي

الي دعوتكم فيها إىل بيي، 

وقع ذلك وأنا يف عجلة من أمري،

إذ، ال بيت يل!



فريان كوتي

99

هل يتجدد اللقاء؟
 يف طريق العودة من بادي،

جاءت تاحقين ببغاء

من حقول األرز،

ترجتيين أن أصورها،

وأجعلها صورة شاشي..

مل يزل يناديين وقواق

من على غصن شجرة

جبانب الطريق، آماً يف

وضع أغاريده نغمة رنن..

غر أن جوايل عاجز متامًا

عن تسجيل عويل

مضمر يف أصواهتم؛

هل حنظى بلقائك مرة أخرى يوم تعود..



أصداء الصمت

100

شاعرية
 لوال شاعرية النواقيس،

ملا قدم املصلون على مساع رناهتا..
لوال الشاعرية يف

صفر بائع السمك اجلائل،
ملا انتظره الناس يف اليوم التايل

يف املوعد ذاته..
لوال شاعرية الليل

ألجلت األزهار إىل النهار
موعد إزهارها..

كلهم شعراء،
وإن مل تتبد لنا شاعريتهم

بأناقة الشعر وزينته
وجمازه واستعارته،

بل وحتى حروفه..
فشاعرية رنن الناقوس رنينه

وشاعرية الليل ظامه
ال أكثر وال أقل.



فريان كوتي

101

ثقة وخوف

 يروعين اإلنسان اليقظان،
ألنه قد حيمل ساحه يف أي حلظة..

لكين أثق بالنائم،
حيث إنه لن حيمل ساحه إال يف املنام..

وأفضل الناس هم األموات،
ألهنم لن يعودوا قادرين على القتل..
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 1 إعداد/ش.الكواري

 
 

 والرياضةإصدارات وزارة الثقافة 
 والترمجة اإلصداراتإدارة 

 
 السنة املؤلف اإلصدارات م

 2000 حصة العوضي البدء من جديد  .1

 2000 فاطمة الكواري بداية أخرى  .2

 2000 د. حسن رشيد أصوات من القصة القصرية يف قطر  .3

 2000 دالل خليفة دنيانا .... مهرجان األيام والليايل  .4

 2000 جاسم صفر تأيتس تقال  .5

 2001 فاروق يوسف غنج األمرية النائمة  .6

 2001 سعاد الكواري وريثة الصحراء  .7

 2001 أمحد الصديقي وخيضر غصن األمل  .8

 2001 محد حمسن النعيمي بستان الشعر  .9

 2001 ترمجة/ النور عثمان رومانوف وجوليت  .10

 2001 طيبخلحسام اد.  األدب املقارن من العاملية إىل العوملة  .11

 2001 د. حسن رشيد احلضن البارد  .12

 2001 خالد عبيدان سحابة صيف شتوية  .13

 2001 أمري تاج السر سرية الوجع  .14

 2001 حصة العوضي وجوه خلف أشرعة الزمن  .15

 2001 غازي الذيبة حافة املوسيقى  .16

 2001 د. هيا الكواري قصص أطفال  .17

 2001 د. أمحد عبد امللك أوراق نسائية  .18

 2001 إمساعيل ثامر يجرفال  .19

 2002 د. أمحد الدوسري 2ج  – 1األعمال الشعرية الكاملة ج  .20

 2002 معروف رفيق علمين كيف أحبك  .21

 2002 خليفة السيد قصص وحكايات شعبية  .22

 2002 صدى احلرمان رحلة أيامي  .23

 2002 عبد الرحيم الصديقي جرح وملح  .24

 2002 وداد الكواري خلف كل طالق حكاية  .25

 2002 د. أمحد عبد امللك ات يف اإلعالم والثقافة والتربيةسادر  .26

 2002 د. عبد اهللا إبراهيم النثر العريب القدمي  .27

 2002 جاسم صفر كأن األشياء مل تكن  .28
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 2 إعداد/ش.الكواري

 السنة املؤلف اإلصدارات م

 2002 عبد السالم جاد اهللا نعاس املغين  .29

 2002 د. زكية مال اهللا مدى  .30

 2002 خليل الفزيع قال املعىن  .31

 2002 د. عوين كرومي اصرعاين املاملسرح األمل  .32

 2002 حممد رياض عصمت املسرح يف بريطانيا  .33

 2002 حسن توفيق األعمال الشعرية املختارة -إبراهيم ناجي   .34

 2003 د. صالح القصب مسرح الصورة بني النظرية والتطبيق  .35

 2003 صيتة العذبة النوافذ السبع  .36

 2003 مجال فايز الرحيل وامليالد  .37

 2003 د. كلثم جرب ةثقافي أوراق  .38

 2003 علي الفياض/ علي املناعي بدائع الشعر الشعيب القطري  .39

 2003 ظافر اهلاجري شبابيك املدينة  .40

 2003 د. شعاع اليوسف حضارة العصر احلديث  .41

 2003 غامن السليطي املتراشقون "مسرحية"  .42

 2003 د. حجر أمحد حجر معاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب  .43

 2003 سنان املسلماين ب الروحئاسح  .44

 2003 د. عبد اهللا إبراهيم أصوات قطرية يف القصة القصرية  .45

 2003 خالد البغدادي ذاكرة اإلنسان واملكان  .46

 2003 عبد اهللا فرج املرزوقي إبراهيم العريض شاعراً  .47

 2004 إبراهيم إمساعيل الصحافة العربية يف قطر  .48

 2004 علي مريزا أم الفواجع  .49

 2004 وداد عبداللطيف الكواري اح اخلري أيها احلببص  .50

 الصحافة العربية يف قطر "مترجم إىل اإلجنليزية"  .51
 إبراهيم إمساعيل

 ترمجة / النور عثمان
2004 

 2005 علي عبد اهللا الفياض آللئ قطرية  .52

 2005 مبارك بن سيف آل ثاين األعمال الشعرية الكاملة  .53

 2005 دالل خليفة يتعرى التفاحة تصرخ.. اخلبز  .54

 2005 عبد العزيز العسريي إدارة التغيري  .55

 2005 د. عبد اهللا فرج املرزوقي الشعر احلديث يف قطر  .56

 2005 خليفة السيد الشرح املختصر يف أمثال قطر  .57

 2005 خالد زيارة لؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن العشرين  .58

 2005 حممد إبراهيم السادة على رمل اخلليج  .59
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 3 إعداد/ش.الكواري

 السنة املؤلف اإلصدارات م

 ةخليجي بداعاتإ  .60
(مسابقة القصة القصرية لدول 

 جملس التعاون)
2005 

 2005 د. حسام اخلطيب األدب املقارن وصبوة العاملية  .61

 2005 د. موزة املالكي مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته  .62

 2005 نورة حممد آل سعد جتريبية عبد الرمحن منيف يف مدن امللح  .63

 2005 كلعبد املد. أمحد  املعري يعود بصرياً  .64

 2005 حسن توفيق وردة اإلشراق  .65

 2005 حصة العوضي جماديفي  .66

 2005 د. زكية مال اهللا 1األعمال الشعرية الكاملة ج  .67

 أسباب لالنتماء  .68
 راجنيت هوسكويت
 ترمجة: ظبية مخيس

2005 

 2005 بشرى ناصر تباريح النوارس  .69

 2005 د. حسن رشيد املرأة يف املسرح اخلليجي  .70

 2005 محد الرميحي قة حب منسية.. ور و حيانأب  .71

 تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف  .72
 د. أنور أبو سويلم
 د. مرمي النعيمي

2005 

 2005 أمري تاج السر أحزان كبرية  .73

 2005 عيد بن صلهام الكبيسي الديوان الشعيب  .74

75.  
 مسك القرش والنورس البحري

 دومينيك دو فيلبان
 خملوف.هاشم صاحل وحممد 

 د. حسام اخلطيب مراجعة
2005 

76.  
 مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم

 طارق رمضان
 د. إبراهيم الشهايب

 مراجعة د. حسام اخلطيب
2005 

 2006 علي بن مخيس املهندي ذاكرة الذخرية  .77

 2006 باسم عبود الياسري جتليات القص "مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية"  .78

 2006 د. أمحد سعد لنظم"ية ارظضوء ن مسط الدهر "قراءة يف  .79

 2006 خولة املناعي كان يا ما كان  .80

 2006 د. حسن رشيد الظل واهلجري "نصوص مسرحية"  .81

 2006 جمموعة مؤلفني الرواية والتاريخ  .82

 2006 خليفة عبد اهللا اهلزاع وجوه متشا∞ة "قصص قصرية"  .83

 2006 د. يونس لوليدي املسرح واملدينة  .84

 2006 د. زكية مال اهللا 2لة جالكام لشعريةاألعمال ا  .85

 2006 حصة العوضي الدفتر امللون األوراق  .86

 2006 نسرين قفة الظل وأنا  .87
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 4 إعداد/ش.الكواري

 السنة املؤلف اإلصدارات م

 2006 صفاء العبد حقيبة سفر  .88

 2006 غامن السليطي )Gulfهلو  -مسرحيات قطرية (أجماد يا عرب   .89

 2006 لربيعيد. إمساعيل ا العوملة) -اهلوية   –العامل وحتوالته ( التاريخ   .90

 2006 محد الرميحي موال الفرح واحلزن والفيلة "نصان مسرحيان"  .91

 2006 مرمي النعيمي حكاية جديت  .92

 2006 إمام مصطفى صورة املرأة يف مسرح عبدالرمحن املناعي  .93

94.  
 تاريخ اللغات ومستقبلها، عامل بابلي

 هارالد هارمان
 سامي مشعون،

 مراجعة حممد فرززات
2006 

95.  
 باين املعاصراألس ر الشعفلسطني يف

 حممد اجلعدي
حممد اجلعدي، مراجعة د. 

 حسام اخلطيب
2006 

96.  
 هل كن∂ا مثل أي∂ عاشقني؟

 نفتاج سارنا
 2006 د. منذر حممد

 2007 حسن محد الفرحان ديوان ابن فرحان  .97

 2007 محد الرميحي "مترجم إىل الفرنسية" موال الفرح واحلزن والفيلة  .98

 2007 خالد البغدادي األجيال تتابع قطري..الفن التشكيلي ال  .99

 2007 محد الفرحان النعيمي دراسة يف الشعر النبطي  .100

101.  
 بداية أخرى "مترجم إىل اإلجنليزية"

A new beginning 
 فاطمة الكواري

 ترمجة/ النور أسامة ابوبكر
2007 

102.  
 "مترجم إىل اإلجنليزية"وجع امرأة عربية 

The pain of Arab woman 

 

ترمجة/ النور جرب،  / كلثمتأليف
 أسامة ابوبكر

 
2007 

 2007 صالح اجليدة اخليل.. رياضة اآلباء واألجداد  .103

104.  
 شجرة الغاف

 باحثون من جامعة قطر
 2007 جمموعة باحثني، جامعة قطر

105.  
 موال الفرح واحلزن والفيلة

La chanson du Bonheur ET Malheur 
 

تأليف/ محد الرميحي ، ترمجة 
 علي زينل

2007 

106.  
 قضية املشتركةلا

 د. فيليب آغران
عبدالودود العمراين مراجعة د. 

 حسام اخلطيب
2007 

 2008 د. مرمي النعيمي النقد بني الفن واألخالق، حىت ∑اية القرن الرابع اهلجري  .107

 2008 حسني أبو بكر احملضار وداع العشاق  .108

 2008 لطيفة السليطيد.  الوزة الكسولة  .109

 2008 خليفة السيد حممد املالكي ية يف قطرالشعب صناعاتاملهن واحلرف وال  .110
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 2008 خولة املناعي العشر األوائل.. رائدات الفن التشكيلي يف قطر  .111

 2008 عماد البليك الرواية العربية.. رحلة حبث عن املعىن  .112

 دراسات يف تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر  .113
د. عبد القادر محود 

 القحطاين
2008 

 ية يف دولة قطرالبحر لسالحفا  .114
 د. جاسم عبد اهللا اخلياط
 د. حمسن عبد اهللا العنسي

2008 

115.  
 جتليات اللون يف الشعر العريب احلديث
 يف النصف الثاين من القرن العشرين

 2008 د. ماجد فارس قاروط

116.  
 عصر النفط

 ليوناردو ماوجري
 2008 د. إبراهيم الشهايب

117.  
 رسيحكايات من األدب الشعيب الفا

 فات من شهنامه الفردوسيطتمق
 2008 د. مصطفى باكور

118.  
 بنت عرب
 إفلني شاكر

أمل منصور، مراجعة د. فائقة 
 صديقي

2008 

 2009 د. زكية مال اهللا املوسوعة الصيدالنية  .119

120.  
 املدارس املسرحية

 منذ عصر اإلغريق حىت العصر احلاضر
 2009 أ. د. مجعة أمحد قاجة

 2009 ضالفيا د اهللاعلي عب من أفواه الرواة  .121

 2009 د. إبراهيم إمساعيل صورة األسرة العربية يف الدراما التلفزيونية  .122

 دور الدراما القطرية يف معاجلة مشكالت اºتمع  .123
 د. ربيعة الكواري

 د. مسية متويل عرفات
2009 

 2009 إمساعيل تامر ديوان الغربة  .124

 2009 يناالكلب خالد سامل احلب والعبودية يف مسرح محد الرميحي  .125

126.  
 عناق األسرة
 نوبو كوجيما

 2009 د. منذر حممد

 2010 محد الرميحي قصة حب طبل وطارة "مترجم إىل اإلجنليزية"  .127

 2010 د. حسن املخلف التراث والسرد  .128

 2010 حتقيق: د. حممود الرضواين ديوان األعشى (جزآن)  .129

 2010 لولوة حسن العبداهللا توظيف التراث يف شعر مسيح القاسم  .130

131.  
 إساءة الوالدين إىل األبناء

 وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
 2010 أمل املسلماين

 2010 ياسني النصري شحنات املكان  .132

 2010 عبدالكرمي قاسم حرب من أدب الزنوج األمريكان  .133

 2010 حسن توفيق أزهار ذابلة وقصائد جمهولة للسياب  .134
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135.  
 وضاح اليمن

 دراسة  يف موروثه الشعري
 2010 الياسري عبود مد. باس

136.  
 عروق القدس النازفة

 جمموعة باحثني، حترير د. منري العكش
 2010 د. منري العكش

137.  
 اللغة والثقافة
 كلري كرامش

 د. أمحد الشيمي
 مراجعة عبدالودود العمراين

2010 

138.  
 مستقبل الدراسات األدبية

 هـانس غومربخت، والتر موزر
 د. رىب حممود
 ود. منذر حممد

2010 

139.  
 ارة األيامصع

 مسرست موم
 2010 د. حسام اخلطيب

140.  
 كُت¡ب حتترق، تاريخ تدمري املكتبات

 لوسيان بوالسترون
هاشم صاحل وحممد خملوف. 
 مراجعة عبدالودود العمراين

2010 

141.  
 الترمجة والعوملة
 مايكل كرونني

حممود اهلامشي وعبدالودود 
العمراين مراجعة د. حسام 

 اخلطيب

2010 

142.  
 ةمجرالعلم يف الت

 سكوت مونتغومري
د. إبراهيم الشهايب مراجعة 

 وفاء التومي
2010 

143.  
 قصة حب طبل وطارة والقرن األسود

the love story of tambourine and 
drum and black horn 

 تأليف / محد الرميحي
 ، ترمجة / عبدالودود العمراين

2010 

 2011 ندى لطفي احلاج حسني قطر الندى  .144

 2011 فضل احلاج علي من السودان"لسلة شعراء وحي الثائر "سال  .145

 2011 اجليلي صالح الدين شيء من التقوى "سلسلة شعراء من السودان"  .146

 2011 حممد عثمان كجراي يف مرايا احلقول "سلسلة شعراء من السودان"  .147

 2011 مصطفى طيب األمساء املغاين "سلسلة شعراء من السودان"  .148

 2011 أبو القاسم عثمان ن"راب "سلسلة شعراء من السوداعلى شاطئ الس  .149

 2011 الشيخ عثمان حممد أونسة ديوان أم القرى "سلسلة شعراء من السودان"  .150

 2011 حممد عثمان عبدالرحيم يف ميزان قيم الرجال "سلسلة شعراء من السودان"  .151

 2011 د. سعد الدين فوزي من وادي عبقر "سلسلة شعراء من السودان"  .152

 2011 حسني حممد محدنا اهللا شب∂ابيت "سلسلة شعراء من السودان"  .153

 2011 حممد املهدي اºذوب غارة وغروب "سلسلة شعراء من السودان"  .154

 2011 د. حميي الدين صابر من التراب "سلسلة شعراء من السودان"  .155

 2011 حممد حممد علي اºموعة الشعرية الكاملة "سلسلة شعراء من السودان"  .156

157.  
 ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى

 مارك توين
 2011 خليفة اهلزاع
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158.  
عبدالودود العمراين مراجعة  حماضرات احلائزين على جائزة نوبل يف األدب

 وفاء التومي
2011 

159.  
 جسور إىل الال∑اية
 مايكل غيلن

د. عامر شيخوين مراجعة 
بدرالدين عالء الدين ووفاء 

 التومي

2011 

160.  
 حلريةاهلند تظفر با

 أبو الكالم آزاد
 د. نبيلة الزواوي

مراجعة أ.د. حممد لطفي 
 اليوسفي

2011 

161.  
 منظومة حيوانات قطر
 حممد جاسم العبداجلبار

بدور القحطاين وسامي بن 
صغري. مراجعة فرانسيس 

 غيلسيب

2011 

162.  
 احلرية االفتراضية
 داون نونسياتو

أنور الشامي. مراجعة وفاء 
 التومي

2011 

 2012 د. رعد ناجي اجلدهأ. ستوري يف دولة قطرالنظام الد  .163

 2012 إمساعيل تامر الطبعة الثانية –الفريج (رواية)   .164

 2012 حممد إبراهيم السادة السردية الشفاهية  .165

 2012 خليل الفزيع حادي العيس  .166

167.  
 املال العزيز
 مارثا ماكفي

أ.د. منذر حممد حممود. مراجعة 
 عبدالودود العمراين

2012 

168.  
 للص∂مت سعيƒا

 جورج بروشنيك
د. إبراهيم الشهايب مراجعة 

 وفاء التومي
2012 

169.  
 املتعة يف تعلّم اللغات
 فابيو كاون

 2012 ترمجة /د. رشيد بلحبيب

170.  
 مهر الصياح

THE KORAK COUNCIL 
 

تأليف / أمري تاج 
 السر

ترمجة/ عبدالوهاب عبداهللا ،أمل 
 عبداهللا

2012 

171.  
 عبدالودود العمراين 1999-1985 احلائزين على جائزة نوبل لآلداب

 مراجعة
2012 

172.  
La fable du lac 

 أسطورة اإلنسان والبحرية)(
 دالل خليفة

 د.جالل الغريب –
2012 

173.  
ترمجة :أ.د  –ناديج ديفو  دليل عملي للكتابة–دليل املؤلف وكاتب السيناريو 

 شكري املبخوت
2012 

 2012إعداد/حممد حسن  دليل املؤلفني القطريني  .174
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 الكواري

 2013 د. هند املفتاح مهوم يف اإلدارة  .175

 2013 عبدالرمحن املناعي هالشكل يا زعفران (مسرحيتان باللهجة العامية)  .176

 2013 عبدالرمحن املناعي مقامات ابن حبر  .177

 2013 حممد قجة القدس يف عيون الشعراء  .178

 2013 حسني اجلابر املصورون يف قطر  .179

 بشرى ناصر عناكب الروح  .180
2013 

 

181.  
 اخلليج العريب

 دراسات يف األصول التارخيية والتطور السياسي
 2013 د. مصطفى عقيل اخلطيب

182.  
 فن∂ الرسم عند األطفال:
 مجالي∂اته ومراحل تطوره

 2013 سوسن عصفور

 2013 أمحد حممد الصديق واحات وظالل  .183

184.  
 أنا اليامسينة البيضاء (باللغة اإليطالية)

gelsomino bianco  lo 
 

 2013 ليفةدالل خ

185.  
INBOUND TRAVLERS (AND 

OTHER STORY) 
 العابرون إىل الداخل

 مجال فايز
 ترمجة: حممد مبخوت

2013 

186.  LES ARTS ISLAMIQUES - 2013 جمموعة من املؤلفني 

 2013 خليفة هزاع /إدغاو رانبو األريكة البشرية  .187

 2013 عبدالودود العمراين تيم بالنينغ الثورة الرومنسية  .188

 2014 حسن توفيق يتفتح يف صخرحلم   .189

 2014 حممد ابراهيم السادة اناشيد البالبل  .190

 2014 عبد اهللا السامل عيوب الشعر  .191

 2014 أمحد منصور حممد علي املشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات  .192

 اخلليج حضارة وتاريخ  .193
 أمحد بن يوسف اخلليفي

 
2014 

 2014 أ.د. حسن حسني الرباوي ية القطريةاحلماية القانونية للمأثورات الشعب  .194

 2014 د. إبراهيم امساعيل سائله، مهاراته، تأثرياته، أخالقياتهاإلعالم املعاصر  و  .195

196.  
 اإلصدارات الثقافية للوزارة

 2013-1976من 
شيخة  -حممد الكواري
 الكواري

2014 

197.  
 The Magic of Qatar"سحر الطبيعة يف قطر " 

landscape  " 
 يوسف اخلليفيأمحد بن 

 
2014 
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 2014 د. حيىي زكريا األغا مسيح القاسم يف ظل الغياب  .198

 2014 لولوة البنعلي األرنب خرنوق  .199

200.  
أ.نعيم  -ترمجة: نزار  شقرون رواية الوردة (غيوم دو لوريس)

 عاشور
2014 

 2014 الشاعر / يونس أبو اهليجاء كيف يفقهين املقام  .201

 2014 ترمجة /عبدالودود العمراين للفرنسية –ترمجة مبارك بن سيف أل ثاين   .202

 2015 خالد املسلماين ملسات معمارية  .203

204.  
 البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين

 (دراسة حنوية داللية)
 2015 د. علي الطوالبة

 2015 بسام علواين قاريء الشرفات  .205

 2015 د. عبد الغفور اهلييت حراثة يف الذاكرة  .206

 2015 حممد حسن الكواري طرالدوريات يف ق  .207

208.  
Bracelets de violettes –Recuil de poesie 

 أساور البنفسج
 مسرية عبيد

 ترمجة للفرنسية/ عبداهللا فريج
2015 

209.  
 ثقافة قطر وتراثها

 القصة القصرية منوذجاً) -(رؤية نقدية يف السرد القطري
 2015 إعداد/مجال فايز

 2016 املنصوريحصة  النسوية يف شعر املرأة القطرية  .210

 بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي حتليلي –القصة القصرية يف قطر   .211
إعداد / أ.د صربي حافظ ، د/ 

حممد مصطفى سليم ، 
 د/إكرامي فتحي حسني

2016 

 مسرحية-املرزام  .212
 عبد الرمحن املناعي

 
2016 

 2016 د. رامي ابو شهاب دراسة أدبية–االنساق الثقافية يف القصة القطرية   .213

 2016 د.أمحد طعمة حليب القيم اجلمالية يف الشعر القطري  .214

 2016 تأليف /د.زكية مال اهللا بثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية–ديوان شعري –مدى   .215

 2016 اعداد نزار عابدين رسالة الغفران  .216

217.  
إصرار األفكار  –الفكرة القاتلة (السياسة ، األعمال ، الثقافة ... 

 ةاخلالد
مراجعة  -نيكوال بورداس

 وحترير /نزار شقرون
2016 

218.  
السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية يف دولة قطر  "دور 

 منظمات اºتمع املدين"
 2016 تأليف /مىن اخلليفي

 2016 مشة شاهـني الكواري وردة ومخس بتالت "جمموعة قصصية"  .219

 2016 حممد ابرهيم السادة ديوان منهل الصادي  .220

 2016 عبدالرمحن عبداهللا الدليمي ل يف منتصف الشعرهال  .221

ليترمجة / مسر محود الشيشك   .222  2016 
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 خمتارات من قصص قصرية قطرية

Crops 
Anthology of Qatari Short Stories 

 
 

Translation Samar 
Hamoud 

Alchichakli 
 

223.  
 KATARالترمجة لتركية   –خمتارات قصصية ملؤلفني قطريني 

ÖYKÜ ANTOLOJİSİ 

 

Türkçesi: Mehmet 
Şayir 

 

2016 

224.  
 الترمجة لتركية –العمارة التقليدية يف قطر 

KATAR'DA GELENEKSEL MİMARİ 

Muhammed 
Casem El Holeyfi 

 
Çeviren 

Abdulkadir 
Abdelli 

 

2016 

225.  

 الزواج يف قطر

 ن>ظمه وع4اداته وتقالي4دة

Marriage in Qatar 
Its Regulations,Custumes and Traditions 

 

ن بنت ناصر ب ةاملؤلفة: نور
 جاسم آل ثاين

Noora Bint Nasser 
Bin Jassem Al Thani 

 

2016 

ارنوال الكبيسي ، أنيسة سي دليل اجلوائز واملسابقات يف دولة قطر  .226  2016 

 2016 د/فاضل الربيعي مدخل لإلحصاء التطبيقي يف تقييم األداء الثقايف  .227

228.  

 ة اإلجنليزيةالترمج–الفنون اإلسالمية 
ISLAMIC ARTS 

Heritage Identity and Globalized 
Society 

الترمجة لإلجنلزية /حممد 
 طرابلسي

 املراجعة /عبدالودود العمراين
2016 

-1970خطابات  الحائزین على جائزة نوبل لآلدب   .229
1984 

 2017 ترمجة / مسر محود الشيشكلي

230.  

 قطاف
 خمتارات من قصص قصرية قطرية

ERNTE 
Ausgewählte Kurzgeschichten 

aus Katar 

أغباريا الترمجة لألملانية/إيفيلن  
Evelyn Agbaria 

 
 

2017 
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231.  
 القصة القصرية يف قطر (باللغة العربية)خمتارات من  - قطاف

 
 2017 جمموعة مؤلفني قطريني

 الطبعة الثالثة –الديوان الشعري  –حممد عبدالوهاب الفيحاين   .232
 ، عليإعداد / علي الفياض 
 شبيب املناعي

2017 

233.  
 )مغامرات فهد وروضة مع أوس (

 قصة مصورة لألطفال
 

 مشة شاهني الكواري
 

2017 

 2017 ظافر اهلاجري ديوان شعري –مشس .. السنني   .234

 2017 إعداد / د. أمحد عبدامللك رحلة احلب والوفاء -عبدالعز ناصر    .235

 اºموعة القصصية ( قطاف ) ترمجة إىل الروسية  .236
إلكسي  الربوفيسور: ترمجة

 كورديسيف
2018 

 2018 ترمجة الدكتور : عادل امساعيل ترمجة إىل الروسية -العمارة التقليدية يف قطر  .237

 2018 ترمجة إيفيلني أغباريا ترمجة إىل األملانية -مسرحية املتراشقون  .238

 2018 حممد سامي احلبال لؤلؤ قطر : ترمجة إىل األملانية  .239

240.  
جورجية (جمموعة من  جموعة قصص-تشا داملالزم كوكار

 بتصرف)
د. نوادر دومبادزة، حتقيق / 

 مبارك ىمصطف
2019 

241.  
 اإلجنليزيةه الثالث "       " باللغة ثالثية ابن خلدون بأجزائ

 
 

طباعة وتوزيع دار الوسيل 
 نشرلل

2019 

 ه الثالث  "    " باللغة التركيةثالثية ابن خلدون بأجزائ  .242
ر الوسيل ع داطباعة وتوزي
 نشرلل

2019 

243.  
 الشاعر اهلندي شعر خمتارات من-ديوان "أصداء الصمت " 

 فريان كويت
المية / سهيل ياترمجها من املاال

 احلكيم الوايفعبد
2019 

 نيجىن "جمموعة قصصية لكتاب قطري  .244

ترمجها اىل العربية / عبداهللا 
كمال ، ومراجعة / سيد ندمي 

– 
 طباعة وتوزيع دار الوسيل

 نشرلل

2019 

 / يب ام زهراملؤلفتها -رواية حتت السماء املظلمة   .245

المية / سهيل ياترمجها من املاال
/ ، ومراجعة  احلكيم الوايفعبد
وتوزيع طباعة  –د علي حممأ. 

"دار الوتد للكتب واملطبوعات 
" 

2019 

 2019 د. عبدالعزيز تركي حياة عامل  .246



إصدارات وزارة الثقافة والرياضة

114
 12 إعداد/ش.الكواري

 السنة املؤلف اإلصدارات م

 2019 ياملهندصقر  أمثال وأقوال من البيئة القطرية  .247

 2019 د. أمحد طعمة حليب املأسوي والساخر يف الشعر القطري  .248

249.  
  البديد املناعيسعيد بن سامل

 أعمال) – ديوانه –الكتاب التوثيقي (سريته 

 لي عبداهللا الفياض/ عإعداد 
 لوشيحممد سعيد الب-
 عبدالعزيز أمحد املطاوعة-
 عيسى عبدالرمحن املال-

2019 

 
 
 




