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ــه  ــجلون في ــرب؛ يس ــوان الع ــروف دي ــو مع ــا ه ــعر ك الش

ــع األحــداث مــن  ــوب وم ــع املحب ــم م خواطرهــم وتفاعالته

ــى. ــوزون مقّف ــكالم م ــم ب حوله

ويف العــر الحديــث أوجــد الشــعراء نوعــاً جديــداً مــن 

ــاعر  ــي للش ــوع يعط ــو ن ــر، وه ــعر الح وه بالش ــمَّ ــعر س الش

مســاحة أكــر يــديل فيهــا مبــا يشــاء، منوعــاً بــن األوزان 

والقــوايف يف القصيــدة الواحــدة، ليكــون هــذا التنويــع دليــالً 

ــد،  ــف الواح ــاعر يف املوق ــالت الش ــن تفاع ــى تباي ــراً ع مبتك

والديــوان الــذي بــن أيدينــا جمــع بــن الشــعر العــريب 

التقليــدي ذي الــوزن الواحــد والقافيــة الواحــدة يف القصيــدة؛ 

عــى نحــو مــا نــرى يف قصيــدة »هــل تطيبــن يل؟« وقصيــدة 

»عــرة يف الضمــر«، وبــن الشــعر الحــر ذي األوزان املتنوعــة، 

ــت  ــدة »بي ــرى يف قصي ــا ن ــددة؛ عــي نحــو م ــوايف املتع والق

بثالثــة أدوار«، وقصيــدة »ســائح غريــب«، وقصيــدة »خيــال 

ــة«. أم حقيق

ــم  ــة والرياضــة عــى تقدي ــاً مــن حــرص وزارة الثقاف وانطالق

املفيــد والجديــد يطيــب إلدارة البحــوث والدراســات الثقافيــة 

أن تقــدم هــذا الديــوان للقــراء األعــزاء آملــن االنتفــاع بــه.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية

تقديـــم
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هل تطيبين لي..؟

أَلذوب وجدًا كلما بنِت
فصلي محبا حيثما كنِت 

إن املساء هدوؤه صخٌب 
و السمع منزعج من الصمت

فاستنشقي اآلالَم من رئتي
و تسلقي عيني ومئذنتي 

حتى ترين العشق سيدتي 
قصي شريط اآله والكبت 

ال كاخلريف إخالك أبدا
أنت لقاء القْطر بالنبت 

دواي فؤادي إن أضلعه
النت عليه وأنت ال زلت

فتجمعي مغنًى وقافيًة 
وتبعثري للريح إن بحت  
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يا من تطوف الورَد ... معجبًة
بالشهد.. هل أنفاسك ذقِت ؟؟ 

قد مات رائي.. طيفك أملا 
من بغتِة األحالم بالوقت 

و أنا ندمي هواك أزمنة
و يطوفني شوقا متى طفِت 

و أرى بك األشياء ناصعًة
باحلسن آيات من النعت 

ترنيمة اإلصباح.. خطوتك 
من قال للعصفور أن يأتي 

من قال لألغصان أن تدنو 
وعلى يديك تلني ما لنِت 

ليت احلياة تزف لي طلبي 
وتطيب لي إذ أنت لي طبت ..
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عبَرٌة في الضمير !

مــا خــّف مــن ألــم احلبيــب ثقيــُل 

.. قلــُب احملــب عليــُل!  َّ ال َتْعِتــنَ

ال متلك الكلمات.. حق مصيرها! 

أنــا عينهــا.. وهي الدموع تســيل! 

زيــدي.. بإزهاق الشــعور .. فرمبا 

ــُل ــاة طوي ــا يف احلي ــرِت درب أقص

دنيــاي.. ألقتنــي بشــارع غربتــي 

وبوحدتي.. وجه السنني خجول! 

أنَّ الظالُم معي... وها هي شمعتي 

تفنــى.. وميرُح يف اخليال دخيُل! 

عــن كل أســفاري.. حتــدث مقلــٌة 

تقيــل  املتعبــني..  ركاب  فيهــا.. 

أطرقت يوما ما.. وجدت بداخلي

هابيــل.. مينــع قربــه.. قابيــل 

يف الذات يشتبك احلنني ببعضه 

ــل  ــه متي ــت إلي ــن كان ــوز.. م و يف

دنياك تنعي العابرين بجســرها 

يــا قلــُب! هــل للعابريــن ســبيل؟! 
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حب أبدي.. .

هل كنت تعلم أن حّبك يشترى 
بالعني.. بالدمع العزيز إذا جرى 

بالهمِّ ما بني احلنايا.. بالكالِم
عن اللقاِء.. بطائٍف عند الكرى 

بالسعي يف كسِب احلياة.. مبطلٍب 
رجعت جبال األرض منه القهقرى 

هل كنَت تعلُم.. أنني لم أبتدْع 
شيئًا.. ولكني عشقت كما ترى!

بيني وبينَك .. ما تريد قلوبنا 
فليظفر احلب الذي فينا جرى 

أدمنُت صوتَك يا شبيَه غمامٍة
تهب احلياة،، لكل قاع أقفرا 

كن أنت جنم األمنيات إذا هوى
جيش الظالم .. فمن سواك تصدرا 
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أنا لن أبالغ يف هواك، وليس لي
إخفاؤه؛ فلم التكبر يا ُترى ؟ 

احلُب، أغنية اخللود، وحلنها 
سمة احملِب بوصلِه إن أكثرا 

كن أنت ،، قافية القصائد كلها 
فجمال عينك .. جامعا ومبعثرا 

لو يعلم األحياء .. أنك واحٌد
أسفرت يف وجه الشروق فأسفرا

من كان يحرمني املنام برغبتي 
ما كان يسأله املساُء مبا سرى 
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بيت بثالثة أدوار 

قفزت روٌح من بيٍت بثالثة أدواْر 
تتلقفها ريح جامحٌة 

نحو الساحِل
يخطفها صياد ماهْر
بني املوجِة واألخرى

صوٌت ناداها 
حاولها ذاك الصياد 
فشل الصياد املاهر 

زحفت فوق الرمل وغاصت 
بني األمواْج 

خافت وارتفعت لألعلى 
تطلب شمسا تأخذها

تؤيها من برد الفقر .. وحر الناس!
غابت عنها .. 

ال شيء هنا يبدو إال املوت!!
طفل يف أربع أعوام يغرق هربًا

من لعبته! .. من أطفال احليِّ
ومن مدرسة كانت تعطيه السمَّ مع اإلفطار ! 

يف ساحل بلد يجهلها أو ما يجهلها 
الطفل ميوت .. ويلقى كاألزهار! 
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»سائح يا غريب«

أجيِب على هاتف الذكرياْت ..! 
و أنِت مترين بني الشوارِع 

حتتضنني املسافَة.. بني الوداِع 
و بني اللقاْء.. 
هناك شموٌخ 

على هيئة الشمِس عند املغيْب،
أجيِب على الشمس عند املغيْب

رماُل الشواطئ ،تسأُل: »من يرسم احلب من غير سهم به ؟«
أجيِب : أنا .. 

و ابعثي عطرك للتراب .. 
ليرسم عصفورتني

تغني على مهجة ال تشيْب ! 
بقربهما 

سارٌح يف جنان احلياة التي أودعتنا معاني الوداْد
ظل يشدو على دربها

»سائٌح يا غريب«.
أجيبي على هاتف االمنيات ! 

دعي كل شيء هنا .. 
واسمعي 

.. ما تقول الورود على اخلدِّ
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رّدي على الكلمات التي أشعرتنا
بداء الكالْم

ليت عطرك سيدتي لم يكْن. 
عطري اجلرح سيدتي وليكن!!.. 

قلَّ من يتشافى بعيد حلول الظالم ! 
إذا ما تلوحني كالفجر بعد الظالم 

بعد القصيدة تنفض عن ثوبها األتربْة..! 
عّل ريح الصبابة ، والغيم ميطرها فجأةً  

كي تنام ! 
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خيال أم حقيقه ..؟

هذي احلروُف مهاجراٌت..
يف مدى الكلماِت .. 

جتتاُح اخلياَل طليقْه
ألرى حدود العشق 

غنيُت األماني 
عاشقًا وعشيقه.. !

يا أحريف، ضّمي املتاع.. وسافري..  
األرُض، لن ترضى بِك كصديَقْه 

إن شئِت ،
كوني النجم ،

ال تتأملي ..
فـي الرمل سكني ، 

فالقبور سحيقْه
يا من ألجل حبيبتي كّونُتِك ..

و جعلتِك ، يف مقلتيَّ عقيقْه 
أنا كنت فيِك مخّيرًا 

حتى همت ..
أمطار حٍب فـي الضلوع مريقه .. 

شغفي لذاك املاء كان حياتِك 
يا أحرفـي ، 

هذي الفروُع وريَقه .. 
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أحببُت مْن كنِت له قيثارة 
قي ،   فتأنَّ

قد كنِت ، ُأنس أنيقه .. 
تلك األنيقُة 

ألبستِك ثيابها .. 
ليراِك بعض العاريات 

طريقْه !
يا ُطهر مجتمع اإلناث، 

حبيبتي 
مثل احِلضارة 

يف الوجود عريقْه 
جدرانها أدب الكالم، 

و صمتها .. 
جعل الرزانة للكالم سليقْه 

و سقوفها ، رمز اجلمال 
و بابها 

مكتوبٌة ِفيِه الوفاء وثيقْه 
يا نصف قلبي ، 

قد تركت ديارك  .. 
أمال بأن ُيبقي الغراُم بريقْه 

أخشى أناجي البحر يوما
قائاًل: 

»لي بني موجك . جثتان غريقْه« 
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أو أنحني نحو الورود مسائاًل 
ورَق احلديقه 

ما هناك حديقْه !! 
ما ضرني ، 

ما ُدْمِت بني حشاشتي 
بعٌد ، وما غبُب الظنون عميقه 

أحببتِك ، 
وكرهت يفَّ تأففي..

، عن سبل الوئام معيقه  فاألفُّ
يا قصة احلب األبي ،

سماؤِك صحٌو ،
وأنواء الشتاء عتيقه

فالقابعات على السطور جسيمٌة 
و اخلافقات من احلروف دقيقه 

و الطائالت حبيب قلبي سائالت
هل وفائي من خيال أم حقيقه !؟
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عيناك المرفأ 

وإدراِك وعـــــي..  بــال  دعـــني 

شاكـي دجــًى  من  أظلـَم  الصبــح 

أمنيــــٍة كــــل  أقـــاوم  دعـــني 

فـي القـلب تعــرج نحــو أفالكــي

بناصــيتي يــترك  لــم  احلـــب 

باكـــي ضاحكـــا..  جبينـــًا..  إاّل 

أمننــــي أرعــــــاه  أن  قبـــــل  مــن 

أفــــــــاِك كـــــــل  أجـــــاوب  ال  أن 

ويحملنـــي أحملـــــه  ومـــــضيت 

متقبــــــاًل.. وردي وأشواكـــــــــــي

يقلدنـــي ومضــــــــى  غنيتـــه.. 

طــيٌر علــى االغصـــان يراعـــاِك

مراهـــقتي أحـــــيت  نسمـــــة  يا 

كـــــــنت أهواك  إن  ال تعجبي!.. 

أزمنتــي عــسير  تركــت  خلفي 

كــــــــفاِك كـــــــّفاَي  وأتيتـــك.. 

يخلصني..   .. حقيقيًا  عشقًا.. 

يا أمنيــات العمـــر .. )عيناِك( ..
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ضباب في أول الطريق..

أيــا نــازاًل فــــوق ســــطح العمــْر
عبــْر عليــك  أم  بــه...  عبــرت 

تهيــــأَت أن اخللــــود مصـــــيٌر ..
ومــا .. أجهل النفس عند القدر !

إذا هــذه حلظــة ال متــر اجلبــال..
أفـــي حلظٍة قــد متر احلفــْر..؟؟.

إذن مــا هــو الســر فـــي الليــل...
... ســامريه  علــى  طــال 

البشــر! عــرى  تبــدد..  وحــني 
ومــا ســر نفســك؟ كــم أســرعت

القمــــــر اللــــيل آب وغـــــاب  إذا 
و كــم غبــٍة فـــي دجــى الذكريــات

متجــَك فـــي شــاطىٍء مــن كــدر
)هنالك.. من حتت رمل احلياة!!

دبــى املوت فـــي عبرة مــن حجر..
عليــك املغيــب  احمــرار  ونــادى 

وصلــى علــى مقلتيــك البصــر..(
ومن صحبك اليوم ؟ يا ابن الذين

الصغــر منــذ  بالعقــل  أدانــوك 
األمانــي انــدالع  بعــد  ســتدفن 

فـــي ســاحة مــن قهــر وحتشــر 
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املعانــي جــدار  خلــف  وعقلــك 
وعينــاك فـــي غيهــب مــن ســهر

ــوى ــب س ــر صح ــن غي ــت م وال زل
قتيــِل اخلريــِف .. وبعــض الصــور

٭ ● ٭ ● ٭

األمنيــات أجــن  فمــا  تــوارى.. 
ــر ــني انتص ــب ح ــجع القل ــا أش وم

ومــا أبشــع الــورد حــني انحنــى
انفجــر حــني  املــاء  أجمــل  ومــا 

تــوارى.. إلــى بيــت طــنٍي قــدمٍي
يــــزر مــــن  أبوابـــــه..  يظـــــلل 

القوافــــي ذاريــــات  وتسكــــــنُه 
وحلــن املواجـــع.. حلــــن الســهر

األخــــيِر للهزيــــع  بــه..  تغنــي 
املنتظــــــر مهــــــديك  كـــــأنك.. 

وتشــرب.. مــن حانــة الواقعــات
عــذاب النفــوس، وعــني الظفــر

بـــــالدك ال تســــتلذ األغانــــي
والوتــــر الغنــــا  بكــــــهف  وأنــت 

نفــوك للذيــن  علقمــا  فكــن 
وكــــن بلسمـــــا كـــــرذاذ املطـــــر



هـالٌل في منتصف الشعر››20

وقفة أمام النيل

أيا ساحل النيِل، هل كنت عذبا؟!.. زالاًل..؟ سالما.. على واردْك.. ؟!

أتيُتك.. ملُء احلناجِر حزٌن.. وأخشى تفاجُأ .. ِمن قاِصدك.

متهل، فديت صراع العروبِة.. فالعرب من قبل هذا يُدك...

أنا عاشٌق، جنحتي كبريائي.... فكن عاشق الكبر كي أحمدك..

مالييُنك الواقفون عليك.. ينادونك .. اليوم من أوصدك

عروبتنا.. من بقايا شظايا..... فنصٌف )وصال( ونصٌف )فدك(.

وأنت تراقبهم.. مطرٌق.. أيا نيل.. شّردت من مجدك !

أحب أعاتب فيك غرامي.. وأحسد من جاء كي يحسدك

وقفت أمامك.. بي عبرة الفقد.. بي حزن أمك فـي والدك..

أخبئ آخر جرح بقلبي.. من الشام والورد فيها يدك..

ودجلة كم نزف االرجتال بها.. واستقض بها مرقدك

متى تغمر األرض بالدفِء؟ كي تصطلي منك... آِه ما أبردك!
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اليمانية

هل لنا فـي النهار سبحا طويال..
يا جميال.. )يرى الوجود جميال(..

من تكونني؟ حدثيني قلياًل..
ال أريد اإلسهاب والتفصيال..

وحُدِك ها هنا!.. كذلك نفسي..
يا لنفسي،!! الصمت منِك ثقيال..

سائٌح فـي احلياِة.. من غير رشٍد
فضِلك جارتي.. كوني دليال..؟

لترين احلياة أحلى معاشا..
رتلي احلب فـي الدجى ترتيال..

يا ميانيَة العيون.. كفاِك
كلنا؛ يجعل احلياَة سبيال

عانقيني.. فإنك لن تعودي
رب صدر.. يعود منك قتيال
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فضيلة الهروب..

من اخلوف واألحرف اجلاهلْة
تشبثُت فـي املاء قبل التبخر 

كي أرتفْع
سقطت كثيرًا.. ولكن 

تساقطت قطرا 
ومن حيث ال يشعر اآلخروَن

رسمُت على وجه تلك الرماِل 
حديث رفاق السماوات شعرا 

فُأسِمعُت منحدرا من علو 
وأسمعت مرتفعا من دنو 

وُشوِهدت من كل قلٍب يرى اهلل جهرا 
٭ ● ٭ ● ٭

إلى اهلل يبتعد املكرهون.. على العيش فـي أتعس األزمنْه
إلى اهلل يبتعد الطافحون.. أحاديثهم.. قصص محزنه 

إلى اهلل يقترب املؤمنون... إلى اهلل كل له مئذنْه
٭ ● ٭ ● ٭

إلى اهلل عذب دعائي بصوتي القبيح 
أمد حبالي إلى سدرة احلب

أقرع نافذة األمنيات
أناشد عذرا... 
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وأركب ليل التجني
كسيف يريد القصاص من الغمد

أن خبأ الغمد وزرا... 
ويبتعد الكون مني 

وأجزم أن ال فناء لروحي 
فأنفث فيها 

وتعبق شكرا... 
وهيهات يرجع موج األغاني 

على ضفة الناي 
هيهات يتسق الروض 

من بعد سبع عجاٍف
وعسرا 

وحيدا تركت على ما اشتهيُت 
وُخّلْفُت للرجل املتبنى بذات القصيدِة 

يطلب أجرا.. 
ومن كل شيء هربت إلى كل شيء 

جناح اخلياالت يقطع ناصية الفجِر 
يكتب للعمر عمرا... 

ثالثون.. من غسق البعد تدنو 
تطل على كل بيٍت بدون جدار 

متيل على قمة الليل
تبطل سحرا... 

وينتظر الواقفون بتلك املدائن آخر صيحتها 
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و ينتظر الشط بحرا... 
وداعا ربى الياسمينة 

إنا إلى غدنا منظرون ومستودعون 
فال تكسفي الشمس باحلزن 

ال تتواري كذكرى..
ال تتواري كذكرى 

٭ ● ٭ ● ٭
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خطوات حائرة !

خجلى تودع قلبها...  تخشى عليِه ما يدوْر 
وتوقف اخلطوات، يبدو... أنه حدث مير بال شعور 

يف باب شعر الروح... قد يقف الكالم بحبها 
وتروح حاملة لواء الشعر... فـي ساح الزهور..

نادي على األشواق 
هزي حلظة العشق املقدس 

كي تساقط قبلة 
أو قبلتني 

ال ترجعي للقوم،
أخشاك اتهاما باطال

فلتخرجي منهم... إلى قلبي
وال تترددين 

من أنت لوال بردة احلب املطرز بالوفاء 
وباحلنني

من أنت لوال الُقبلة األولى 
مطاٌف ينجلي من بعده ألم السنني 

آٍه.. على الذكرى 
ترجع حلنها 

يا عذبة كالقطر 
هذا الزهر يرتقب انهمارك

كل يوم مرتني ...
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ترنيمُة حب

)1(
لقد أوسع اهلل حكمتنا 

فانهمرنا من احلِب 
نشرب نخب القمْر 

نسابُق شمَس النهاِر 
إلى الليِل

ثم نعود نهارا 
ونصدح باحلب: يا أيها الكون 

إنا بوعٍي سكارى
)2(

قلياًل من اللهو 
ثم قلياًل من اجلِد 
فـي ساحة الشوِق 

تردفنا لسماء اخللود أهازيج ريح الشماْل 
كأن متوج نار الغرام 

ساللم ترفعنا 
كلما زاد صاليها 
جال فينا وصال 

وعند التقاء السحاب 
نسيل بحد اخليال

أنا، أيها البحر 
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ممتلئ من عناء الرحال 
وال ثم موضع 

إال وطئت عليْه
كأني أطوف بال وجهٍة

كأني أسابق ريح الشماْل ! 
)٣(

أريد البقاء بعشق هو اخللُد.. واحلمُد 
بعد حتيات ربي 

صلواُت ربي عليك وسّلم.. يا أيها العاشق املستهام 
 أفيك اخلصام.. وأنت السالم!

لقد أينعت زهرة احلب والكبرياء بأرضَك 
مهما تخْف.. ال تخْف 

فبعض أمانيك مما نسجت 
ومما تقول.. ومما كتبْت

ومما حبست به النفس احملترْق 
كفاك من احلب أن حتترْق 

من الالنهاية ُتبَتدأ الذكريات 
ويفضح أيقونة الشوِق 

جسم شبْق
يغوص برمل الطهارِة 
ال يعرف الغدر واملكر 

ال يعرف الكره 
ال يعرف املستحيل 
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يحب بصمت طويل 
وصبر جميل 

فأياُم عبلَة 
متضي بعبلَة 

تاركًة قبسًا من رسوْل
وحفنُة ِشعٍر على طلٍل لم يزل خاويا

ولن تولد االبتسامة يف بابها من جديْد! 
ملاذا العويل إذن؟! 

وفيم العويل؟!
 )٤(

لك الباقيات من النخل 
والصاحلات من اللحن 

ترنيمة أنت مبتدع حلنها 
تغني بها للخريف 

ليهدأ برد الشتاْء 
وال ثم إال سماؤك يا ابن السماْء 

حبيبتك القمر املنتشي يف ظالم الدجى
تراقب صمت املدامِع 

تنتظر البحَة املستمدَة من وعثاء الطريق 
ومن طول ذاك العناْء 

فأنت مداٌر للؤلئها 
موطُن النوِر فـي األرض منها 

ومنك أشّع ضياها
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وروحك تصعدها فـي كراها 
فأّذن بحق الغرام عليك

توضأ بحبَك 
واستقبل العشق حتى تراك، تراها 

)٥(
براءة جرحك

أقداحك األخريات كثْر
وشيٌء هنالك يختبيء الظل من خلفه 

وسيدة القصر فـي خدر ذاك اجلمال 
متر على اجلمر فوق صراط حياتي 

تفوز بجنتها..
وتعيد علي صالتي..!
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أراك.. ال أسمعك!

هــذا اللقــاُء حكايــٌة.. ف. حكايْه
ال تصمتي! الصمت نصف غوايْه

مستغرٌق أنا فـــي العيون.. وغارٌق
يف بحرِك الهادي.. هناك هدايه !

والقلــُب يف الصــدِر املنعــم يرتــوي
نبض احلياِة.. مدى احلياة سقايه

لــِك مــا أبثك.. دفتري لــك  دومنا
نهايـــــه ثــمَّ  أنَّ  ينبــئ  ســطٍر.. 

هذي احلروف تراقصت من بيننا
فتحدثي.. ! حتى أراِك كفايه.. !

متشــوق.. قلبــي، يــدق وينزوي..
خلف احلجاب. الروُح ترفع رايه !

أحببــت كونــا باجلمــال.. أطوفــه
آيه للمــدائن  أحمـــل  وأعـــود.. 

غنــي.. كالمــك وشــحته معــازف
نايـــه يتبــُع  الفنــان..  ت  رقَّ يا 

حرما جمالِك.. حدثيني ما الذي
إّنا للجراح.. مرا يه !! تخفيِه.. 

أنــا لســت أســأل مــا الزهــور ولونها
إن اســـتشف هنــاك ثمَّ روايــــه

اآلَن! أنــِت النجــم.. أســهرِك إلــى
حّد الصباح.. حكاية ف حكايه!
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إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم
2000حصة العوضيالبدء من جديد١

2000فاطمة الكواريبداية أخرى2

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصيرة يف قطر٣

2000دالل خليفةدنيانا... مهرجان األيام والليالي4

2000جاسم صفرقالت ستأتي5

200١فاروق يوسفغنج األميرة النائمة6

200١سعاد الكواريوريثة الصحراء7

200١أحمد الصديقيويخضر غصن األمل8

200١حمد محسن النعيميبستان الشعر9

200١ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت١0

200١د. حسام اخلطيباألدب املقارن من العاملية إلى العوملة١١

200١د. حسن رشيداحلضن البارد١2

200١خالد عبيدانسحابة صيف شتوية١٣

200١أمير تاج السرسيرة الوجع١4

200١حصة العوضيوجوه خلف أشرعة الزمن١5

200١غازي الذيبةحافة املوسيقى١6

200١د. هيا الكواريقصص أطفال١7

200١د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية١8

200١إسماعيل ثامرالفريج١9

2002د. أحمد الدوسرياألعمال الشعرية الكاملة ج١ –  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك2١

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22

2002صدى احلرمانرحلة أيامي2٣

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل إبراهيمالنثر العربي القدمي27

2002جاسم صفركأن األشياء لم تكن28

2002عبد السالم جاد اهللنعاس املغني29

2002د. زكية مال اهللمدى٣0

2002خليل الفزيعقال املعنى٣١

2002د. عوني كرومياملسرح األملاني املعاصر٣2
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السنةاملؤلفاإلصداراتم
2002محمد رياض عصمتاملسرح يف بريطانيا٣٣

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعمال الشعرية املختارة٣4

200٣د. صالح القصبمسرح الصورة بني النظرية والتطبيق٣5

200٣صيتة العذبةالنوافذ السبع٣6

200٣جمال فايزالرحيل وامليالد٣7

200٣د. كلثم جبرأوراق ثقافية٣8

200٣علي الفياض/ علي املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري٣9

200٣ظافر الهاجريشبابيك املدينة40

200٣د. شعاع اليوسفحضارة العصر احلديث4١

200٣غامن السليطياملتراشقون »مسرحية«42

200٣د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب4٣

200٣سنان املسلمانيسحائب الروح44

200٣د. عبد اهلل إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصيرة45

200٣خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان46

200٣عبد اهلل فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرًا47

2004إبراهيم إسماعيلالصحافة العربية يف قطر48

2004علي ميرزاأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح اخلير أيها احلب50

2004إبراهيم إسماعيل ترجمة - النور عثمانالصحافة العربية يف قطر »مترجم إلى اإلجنليزية«5١

2005علي عبد اهلل الفياضآللئ قطرية52

2005مبارك بن سيف آل ثانياألعمال الشعرية الكاملة5٣

2005دالل خليفةالتفاحة تصرخ.. اخلبز يتعرى54

2005عبد العزيز العسيريإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيالشعر احلديث يف قطر56

2005خليفة السيدالشرح املختصر يف أمثال قطر57

2005خالد زيارةلؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن العشرين58

2005محمد إبراهيم السادةعلى رمل اخلليج59

)مسابقة القصة القصيرة لدول مجلس إبداعات خليجية60
2005التعاون(

2005د. حسام اخلطيباألدب املقارن وصبوة العاملية6١

2005د. موزة املالكيمهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته62

2005نورة محمد آل سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح6٣

2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصيرًا64

2005حسن توفيقوردة اإلشراق65
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السنةاملؤلفاإلصداراتم
2005حصة العوضيمجاديفي66

2005د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج67١

2005راجنيت هوسكوتي - ترجمة: ظبية خميسأسباب لالنتماء68

2005بشرى ناصرتباريح النوارس69

2005د. حسن رشيداملرأة يف املسرح اخلليجي70

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية7١

د. أنور أبو سويلمتطور التأليف يف علمي العروض والقوايف72
2005د. مرمي النعيمي

2005أمير تاج السرأحزان كبيرة7٣

2005عيد بن صلهام الكبيسيالديوان الشعبي74

سمك القرش والنورس البحري75
دومينيك دو فيلبان

هاشم صالح ومحمد مخلوف. 
2005مراجعة د. حسام اخلطيب

مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم76
طارق رمضان

د. إبراهيم الشهابي 
2005مراجعة د. حسام اخلطيب

2006علي بن خميس املهنديذاكرة الذخيرة77

2006باسم عبود الياسريجتليات القص »مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية«78

2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«79

2006خولة املناعيكان يا ما كان80

2006د. حسن رشيدالظل والهجير »نصوص مسرحية«8١

2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ82

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصيرة«8٣

2006د. يونس لوليدياملسرح واملدينة84

2006د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج852

2006حصة العوضيالدفتر امللون األوراق86

2006نسرين قفةالظل وأنا87

2006صفاء العبدحقيبة سفر88

89)Gulf 2006غامن السليطيمسرحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو

2006د. إسماعيل الربيعيالعالم وحتوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(90

2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »نصان مسرحيان«9١

2006مرمي النعيميحكاية جدتي92
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2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مسرح عبدالرحمن املناعي9٣

  2006سامي شمعون، مراجعة محمد فرززاتتاريخ اللغات ومستقبلها، عالم بابلي هارالد هارمان94

  2006محمد اجلعدي، مراجعة د. حسام اخلطيبفلسطني يف الشعر األسباني املعاصر - محمد اجلعدي95

  2006د. منذر محمدهل كّنا مثل أّي عاشقني؟ - نفتاج سارنا96

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97

2007حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »مترجم إلى الفرنسية«98

2007خالد البغداديالفن التشكيلي القطري.. تتابع األجيال99

2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي١00

2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مترجم إلى اإلجنليزية«١0١

تأليف/ كلثم جبر، ترجمة/ النور أسامة وجع امرأة عربية “مترجم إلى اإلجنليزية”١02
2007ابوبكر 

2007صالح اجليدةاخليل.. رياضة اآلباء واألجداد١0٣

  2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر١04

بداية جديدة ١05
A new beginning

تأليف/ فاطمة الكواري ، ترجمة/ النور 
 2007أسامة ابوبكر 

موال الفرح واحلزن والفيلة ١06
La chanson du Bonheur ET Malheur

  2007تأليف/ حمد الرميحي، ترجمة علي زينل

  2007عبدالودود العمراني مراجعة د. حسام اخلطيبالقضية املشتركة - د. فيليب آغران١07

2008د. مرمي النعيميالنقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري١08

2008حسني أبو بكر احملضاروداع العشاق١09

2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة١١0

2008خليفة السيد محمد املالكياملهن واحلرف والصناعات الشعبية يف قطر١١١

2008خولة املناعيالعشر األوائل.. رائدات الفن التشكيلي يف قطر١١2

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى١١٣

2008د. عبد القادر حمود القحطانيدراسات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر١١4

د. جاسم عبد اهلل اخلياطالسالحف البحرية يف دولة قطر١١5
2008د. محسن عبد اهلل العنسي

جتليات اللون يف الشعر العربي احلديث يف النصف الثاني من ١١6
2008د. ماجد فارس قاروطالقرن العشرين

  2008د. إبراهيم الشهابيعصر النفط - ليوناردو ماوجري١١7

حكايات من األدب الشعبي الفارسي١١8
  2008د. مصطفى باكورمقتطفات من شهنامه الفردوسي

  2008أمل منصور، مراجعة د. فائقة صديقيبنت عرب - إفلني شاكر١١9

2009د. زكية مال اهللاملوسوعة الصيدالنية١20

2009أ. د. جمعة أحمد قاجةاملدارس املسرحية - منذ عصر اإلغريق حتى العصر احلاضر١2١

2009علي عبد اهلل الفياضمن أفواه الرواة١22

2009د. إبراهيم إسماعيلصورة األسرة العربية يف الدراما التلفزيونية١2٣
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د. ربيعة الكواريدور الدراما القطرية يف معاجلة مشكالت املجتمع١24
2009د. سمية متولي عرفات

2009إسماعيل تامرديوان الغربة١25

2009خالد سالم الكلبانياحلب والعبودية يف مسرح حمد الرميحي١26

  2009د. منذر محمدعناق األسرة - نوبو كوجيما١27

20١0حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة “مترجم إلى اإلجنليزية”١28

20١0د. حسن املخلفالتراث والسرد١29

20١0حتقيق: د. محمود الرضوانيديوان األعشى )جزآن(١٣0

20١0لولوة حسن العبداهللتوظيف التراث يف شعر سميح القاسم١٣١

20١0أمل املسلمانيإساءة الوالدين إلى األبناء وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها١٣2

20١0ياسني النصيرشحنات املكان١٣٣

20١0عبدالكرمي قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان١٣4

20١0حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب١٣5

20١0د. باسم عبود الياسريوضاح اليمن - دراسة  يف موروثه الشعري١٣6

20١0د. منير العكشعروق القدس النازفة - مجموعة باحثني، حترير د. منير العكش١٣7

د. أحمد الشيمياللغة والثقافة - كلير كرامش١٣8
20١0مراجعة عبدالودود العمراني

20١0د. ربى محمود - ود. منذر محمدمستقبل الدراسات األدبية - هـانس غومبرخت، والتر موزر١٣9

20١0د. حسام اخلطيبعصارة األيام - سمرست موم١40

ُكُتب حتترق، تاريخ تدمير املكتبات١4١
لوسيان بوالسترون

هاشم صالح ومحمد مخلوف. مراجعة 
20١0عبدالودود العمراني

محمود الهاشمي وعبدالودود العمراني الترجمة والعوملة - مايكل كرونني١42
20١0مراجعة د. حسام اخلطيب

20١0د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء التوميالعلم يف الترجمة - سكوت مونتغومري١4٣

20١0ترجمة / عبدالودود العمراني قصة حب طبل وطارة والقرن األسود - تأليف / حمد الرميحي١44

20١١ندى لطفي احلاج حسنيقطر الندى١45

20١١فضل احلاج عليالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”١46

20١١اجليلي صالح الدينشيء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”١47

20١١محمد عثمان كجراييف مرايا احلقول “سلسلة شعراء من السودان”١48

20١١مصطفى طيب األسماءاملغاني “سلسلة شعراء من السودان”١49

20١١أبو القاسم عثمانعلى شاطئ السراب “سلسلة شعراء من السودان”١50

20١١الشيخ عثمان محمد أونسةديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”١5١

20١١محمد عثمان عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”١52

20١١د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”١5٣

20١١حسني محمد حمدنا اهللشّبابتي “سلسلة شعراء من السودان”١54

20١١محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”١55
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20١١د. محيي الدين صابرمن التراب “سلسلة شعراء من السودان”١56

20١١محمد محمد علياملجموعة الشعرية الكاملة »سلسلة شعراء من السودان«١57

20١١خليفة الهزاعضفدع مقاطعة كاالفيراس وقصص أخرى - مارك توين١58

20١١عبدالودود العمراني مراجعة وفاء التوميمحاضرات احلائزين على جائزة نوبل يف األدب١59

د. عامر شيخوني مراجعة بدرالدين عالء جسور إلى الالنهاية - مايكل غيلن١60
20١١الدين ووفاء التومي

د. نبيلة الزواويالهند تظفر باحلرية - أبو الكالم آزاد١6١
20١١مراجعة أ.د. محمد لطفي اليوسفي

بدور القحطاني وسامي بن صغير. مراجعة منظومة حيوانات قطر - محمد جاسم العبداجلبار١62
20١١فرانسيس غيلسبي

20١١أنور الشامي. مراجعة وفاء التومياحلرية االفتراضية- داون نونسياتو١6٣

20١2أ.د. رعد ناجي اجلدهالنظام الدستوري يف دولة قطر١64

20١2إسماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية١65

20١2محمد إبراهيم السادةالسردية الشفاهية١66

20١2خليل الفزيعحادي العيس١67

أ.د. منذر محمد محمود. مراجعة املال العزيز - مارثا ماكفي١68
20١2عبدالودود العمراني

20١2د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء التوميسعًيا للّصمت-جورج بروشنيك١69

20١2ترجمة /د. رشيد بلحبيباملتعة يف تعّلم اللغات - فابيو كاون١70

١7١THE KORAK COUNCIL- تأليف / أمير تاج السرمهر الصياح
20١2ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل ،أمل عبداهلل

20١2عبدالودود العمراني - مراجعةاحلائزين على جائزة نوبل لآلداب ١985-١72١999

La fable du lac  - »أسطورة اإلنسان والبحيرة«١7٣

20١2 د.جالل الغربيدالل خليفة

20١2ناديج ديفو – ترجمة :أ.د شكري املبخوتدليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عملي للكتابة١74

20١٣د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة١75

20١٣عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مسرحيتان باللهجة العامية(١76

20١٣عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر١77

20١٣محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء١87

20١٣حسني اجلابراملصورون يف قطر١79

20١٣بشرى ناصرعناكب الروح١80

اخلليج العربي١8١
20١٣د. مصطفى عقيل اخلطيبدراسات يف األصول التاريخية والتطور السياسي

20١٣سوسن عصفورفّن الرسم عند األطفال:  جمالّياته ومراحل تطوره١82

20١٣أحمد محمد الصديقواحات وظالل١8٣

أنا الياسمينة البيضاء )باللغة اإليطالية(١84
lo  gelsomino bianco

20١٣دالل خليفة
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١85)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY
جمال فايز

  20١٣ترجمة: محمد مبخوت

١86- LES ARTS ISLAMIQUES20١٣  

  20١٣خليفة هزاعاألريكة البشرية /إدغاو رانبو١87

  20١٣  عبدالودود العمرانيالثورة الرومنسية تيم بالنينغ١88

20١4حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر١89

20١4محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل١90

20١4عبد اهلل السالمعيوب الشعر ١9١

20١4أحمد منصور محمد علياملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات١92

20١4أحمد بن يوسف اخلليفياخلليج حضارة وتاريخ ١9٣

20١4أ.د. حسن حسني البراوياحلماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية١94

20١4د. إبراهيم اسماعيلاإلعالم املعاصر زاسائله، مهاراته، تأثيراته، أخالقياته١95

20١4محمد الكواري- شيخة الكوارياإلصدارات الثقافية للوزارة - من ١976-١9620١٣

١97“  The Magic of Qatar landscape  »20١4أحمد بن يوسف اخلليفي»سحر الطبيعة يف قطر

20١4د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب١٩٨

20١4لولوة البنعلياألرنب خرنوق ١99

20١4ترجمة: نزار  شقرون- أ. نعيم عاشوررواية الوردة )غيوم دو لوريس(200

١0١4ترجمة مبارك بن سيف آل ثاني – للفرنسية20١

20١5خالد املسلمانيملسات معمارية202

البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاني20٣
20١5د. علي الطوالبة)دراسة نحوية داللية(

20١5بسام علوانيقاريء الشرفات204

20١5د. عبد الغفور الهيتيحراثة فـي الذاكرة205

206 Bracelets de violettes –Recuil de poesie

أساور البنفسج
سميرة عبيد

20١5ترجمة للفرنسية/ عبداهلل فريج 

207
الفنون اإلسالمية –الترجمة اإلجنليزية 

ISLAMIC ARTS

Heritage Identity and Globalized Society 

الترجمة لإلجنلزية /محمد طرابلسي
20١5املراجعة /عبدالودود العمراني

20١6حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية208

القصة القصيرة يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي 209
حتليلي 

إعداد / أ.د صبري حافظ ، د/ محمد 
20١6مصطفى سليم ، د/إكرامي فتحي حسني 

20١6عبد الرحمن املناعياملرزام-مسرحية 2١0

20١6د. رامي ابو شهاباالنساق الثقافية يف القصة القطرية –دراسة أدبية 2١١

20١6د.أحمد طعمة حلبيالقيم اجلمالية يف الشعر القطري2١2

تأليف /د.زكية مال اهللمدى – ديوان شعري–بثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية2١٣

20١6اعداد نزار عابدينرسالة الغفران2١4
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الفكرة القاتلة )السياسة ، األعمال ، الثقافة ... – إصرار األفكار 2١5
اخلالدة 

نيكوال بورداس- مراجعة وحترير /نزار 
20١6شقرون 

السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية يف دولة قطر »دور منظمات 2١6
20١6تأليف /منى اخلليفياملجتمع املدني« 

2006شمة شاهـني الكواري وردة وخمس بتالت »مجموعة قصصية« 2١7

اِدي2١8 20١6تأليف: محمد إبراهيم السادةديوان َمنَهُل الصَّ



الفهـــرس

هالل في منتصف الشعر

الصفحةالقصيدة
5تقدمي

٦هل تطيبني له
٨عبرة يف الضمير

9حب أبدي
١١بيت بثالثة أدوار
١٢سائح يا غريب
١4خيال أم حقيقة
١7عيناك املرفأ

١٨ضباب يف أول الطريق
٢٠وقفة أمام النيل

٢١اليمانية
٢٢فضيلة الهروب
٢5خطوات حائرة!

٢٦ترنيمة حب
3٠أراك.. ال أسمعك!






