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    Of recognition    منن
Serial fourth      االمسلسلل االرراابع 

آآخيیننآآجيیا وويیفيیلل  (1)  آآ. آآ. ميیليینن  (1)  أأ. رر. أأموونزز  (1)  إإ. إإ. كمنجزز  (1)  
رريیتشش  (1)  ووالتت  (6)   االشامي  (1)  آآددرريینن  فتحى  (4)  آآددمم  آآررتشيآآددمم 
كووتشش  (2)  آآموونزز  (1)   كوويیلرر  فالتوونن  (1)آآررثرر  آآررفوو 

آآالء إإبررااهھھھيیممآآسيیة االسخيیرريي  (1)  آآززاادد إإسكنددرر  (2)  آآررمستدد ماووبيینن  (1)  
حسانيینن  (4)  (4)   فووددةة  (3)  آآالء  ميیرريیني  (6)  آآالء  سمثث  (1)آآلددهه  آآلي 
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آآنن اايیبيیرر  (1)آآنن أأبلباوومم  (1)  آآميیرر ماكبرراايیدد  (1)  آآمي لوويیلل  (2)  برريیتامم  (3)  
آآنا بيیكووتت  (1)آآنن سرراايیليیرر  (1)  

آآيیاتتآآني دديیالرردد  (6)  آآني تاكرر  (1)  آآنددرريیا بووتشيیللي  (1)  آآنا المووتت  (1)  
نبيیهھ  (3)  بكرريي  (1)   نووتت  (1)  آآيیة  إإيیليیسس  فووسلمانن  (1)  آآيیمي  آآيیهھآآيیمي 

أأبووسعددةة  (1)  منصوورر  (1)   هللا  (3)  إإبتسامم  عبدد  بليیبلل  (2)اابتسامم  اابتهھالل 
أأخررىى  (6)   سعيیدد  (1)  اابددااعاتت  ليینكوولنن  (1)  أأبرراارر  إإبررااهھھھيیممأأبررااهھھھامم 

ااستنبوولي  (2)  إإستنبوولي  (1)   ااستنبوولي  (4)  إإبررااهھھھيیمم  اابررااهھھھيیمم 
االجرراادديي  (1)   االجرراادديي  (4)  إإبررااهھھھيیمم  إإبررااهھھھيیمماابررااهھھھيیمم 

االجهھيیني  (2)  االجهھيینى  (3)   االحجرريي  (2)  إإبررااهھھھيیمم  إإبررااهھھھيیمم 
إإبررااهھھھيیمم االكوونى  (1)اابررااهھھھيیمم االشمرر  (1)  إإبررااهھھھيیمم االسيیدد  (2)  
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إإبررااهھھھيیمم االمصرريي  (15)  

إإبررااهھھھيیمم ددااوووودد  (12)  إإبررااهھھھيیمم ززوولي  (30)
إإبررااهھھھيیمم عبدد االقاددرر االماززني

  (103)
إإبررااهھھھيیمم مررززووقق  (96)  إإبررااهھھھيیمم

ناجي  (184)  

أأحمدد
االخددررجي  (26)  

أأحمدد االشهھاوويي  (53)  

االمرريیخي  (12)   أأحمدد 

أأحمدد سررااجج
  (11)

شووقي  (218) أأحمدد 

أأحمدد عبدداالمعططي حجاززيي
  (12)

أأحمدد فؤؤاادد نجمم  (16)  

محررمم أأحمدد 
  (103)

أأددوونيیسس  (17)

أأسامة حبشي  (20)

أأسامة عفيیفي  (44)  

االجبوورريي  (22)   أأسعدد 
هھھھجررسس  (20)   إإسالمم 

االجمالل  (33)   االبووالقي  (21)  أأشررفف  أأشررفف 

أأشررفف يیووسفف  (11)  

االسماحح عبدد هللا  (32)  
محمدد االضوويي 

االضوويي  (12)  

 عررفتت بططرريیقة غرريیبة
 مثلل تذذكرر ااألشيیاء

 كأنني ببيیتي وومغترربة
 مألووفف ال يیمكنن االتعبيیرر عنهھ

 لفتة : يیددكك
 :على رركبتيیكك

٬،ماذذاا أأعاني٬، يیبددوو أأنكك تقوولل
أأتجوولل في االططررقاتت

  .حاسمة وو باررددةة مثلل االجليیدد
لمنن فنجانن االشايي هھھھذذاا االذذيي يیغططيیهھ االترراابب؟

  صووررةة  َمنن تلكك االتي على االجدداارر ؟
ما االهھاوويیة االتي تجنبناهھھھا
  في نظظررةة كلل منا لآلخرر؟

 منن كانن ذذلكك االغرريیبب
 االذذيي ررأأيیناهه يیحددقق

٬،في عيیوونن االططررفف ااآلخرر االغرريیبة
 أأررووااحنا االخفيیة تصررخخ
 كصررخة ططفلل آلخرر

.ُترركك ووحيیدداا منذذ ززمنن بعيیدد
  

Blue Opal      االعقيیقق ااألززررقق  

 وواانتهھى االيیوومم
 في ااألررضض االززررقاء ٬، وو االسماء االحمررااء

ووقابلتت صووتا تمنى

 أأنن تحتررقق االقنيینة االتي
شرربب منهھا أأبي كثيیرراا

عبرر ذذلكك االلوونن ااألززررقق
 خالجني شعوورر قررمززيي

ووأأنططبع علي ذذهھھھني

أأيیتهھا االمناعة ٬، لقدد فقددتكك منذذ ززمنن ططوويیلل
 أأذذكرر ااألسماء

كما لوو كانن وواالددييَّ

 لمم يیكذذبا أأبدداا
 كالهھھھما وومنفرردديینن

  في هھھھذذهه االنيیرراانن االمحتددمة

  في قلبي٬، كما لوو كانتت
 ٬،االنيیرراانن تشفي جررووحي
 تلكك االنددووبب٬،  ذذلكك االصووتت

  .هھھھوو لي٬، هھھھوو  رروونقي االخاصص
.بددأأتت فى االسيیرر

     
     

Postcard from Vortex Street  بططاقة برريیدديیة منن شاررعع فووررتكسس

اابررااهھھھيیـممإإبررااهھھھيیمم االمال  (1)  اابررااهھھھيیمم االماسس  (1)  
إإبررااهھھھيیمماابررااهھھھيیمم حسوو  (1)  إإبررااهھھھيیمم جابرر إإبررااهھھھيیمم  (2)  تغيیــانن محمـدد  (1)  

إإبررااهھھھيیمم خططابب  (1)  حمززةة  (1)  
إإبررااهھھھيیمم عبدد االفتاحح  (3)  إإبررااهھھھيیمم شكيیبب  (1)  

االملكك  (1)   عبدد  عيیسى  (1)  إإبررااهھھھيیمم  قاززوو  (3)إإبررااهھھھيیمم  إإبررااهھھھيیمم 
إإبررااهھھھيیمم محمدد  (1)  إإبررااهھھھيیمم كلستانن  (1)  

هللا  (2)   نصرر  االمووصلي  (1)  إإبررااهھھھيیمم  دداانيیالل  اابنناابنن 
سيینا  (1)  ززيیددوونن  (2)   عررووسس  (1)  اابنن  االمصرريي  (1)  اابنن  نباتة  أأبوواابنن 

ااإلشبيیلي  (1)   االمعرريي  (1)  أأددهھھھمم  االعالء  االشابى  (1)  أأبوو  االقاسمم  أأبووأأبوو 
لهھاللي  (10)  ططالبب  (1)   غسانن  االحمددااني  (6)  اابوو  فررااسس  أأتيیالأأبوو 

صفا  (2)  يیووسفف  (1)   غووشش  (1)  أأثيیرر  أأبوو  هھھھندديي  (1)إإحسانن  إإحسانن 
أأحمدد ااسكنددررأأحمدد إإبررااهھھھيیمم  (1)  أأحالمم االمقالح  (2)  إإحسايینن بنززبيیرر  (1)  

أأحمددأأحمدد االبررعي  (1)  أأحمدد االبرربرريي  (9)  أأحمدد االباشا  (1)  سليیمانن  (2)  
أأحمدد االخالدد  (5)  أأحمدد االحسانن  (1)  أأحمدد االحجامم  (1)  االجعفرريي  (2)  

أأحمدد االززبيیدديي  (1)أأحمدد االرروومى  (1)  أأحمدد االخميیسي  (1)  
أأحمددأأحمدد االعتيیبي  (1)  أأحمدد االسيیدد االنجارر  (1)  

االعلي  (2)  االعجمي  (2)   االعمررااوويي  (2)  أأحمدد  االالووندديي  (7)أأحمدد  أأحمدد 
االالووندديي  (1)   االمالكي  (3)  ااحمدد  أأحمددأأحمدد 

أأحمددأأحمدد االمال  (10)  أأحمدد االمططيیلي  (1)  ااحمدد االمططووعع  (1)  االمططووعع  (1)  
أأحمدد بخيیتتأأحمدد باشا  (1)  أأحمدد أأنيیسس  (1)  أأحمدد االيیمانى  (2)  االنجارر  (1)  

أأحمدد بلحاجج آآيیة ووااررهھھھامم  (3)أأحمدد بشيیرر االعيیلة  (2)  أأحمدد بززوونن  (1)  (2)  
عايیددةة  (1)   بنن  برركاتت  (1)  أأحمدد  بهھجتت  بيیوومي  (2)  أأحمدد  أأحمددأأحمدد 
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اانتصارر ددووليیبب  (69)  
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أأيیمنن صاددقق  (53)  

بابلوو نيیرروودداا  (29)  
باحثة

االبادديیة  (12)  

باسمم فررااتت  (13)  

االسيیابب  (39)   شاكرر  بددرر 

حجارر  (34) بسامم 

ررمضانن  (58)   االدديینن  بهھاء 
بهھيیة ططلبب  (29)  

.تجررأأنا على شخبططة ااسمائنا بالططباشيیرر
 ال تززاالل االعووااررضض تحملل تلكك االعالماتت

 عبرر تيیارر منن االممررااتت
خرراائطط منن االعصي ووااإلشاررااتت  االتي صنعناهھھھا بأنفسنا

 .علي أأملل أأنن نعوودد مررةة أأخرريي
 ٬،وو تساءلل ااألططفالل ووهھھھمم يیجمعوونن عظظامنا

 هھھھلل كانتت تلكك االعظظامم  تررقصص أأوو كانتت حززيینة؟
.لمم يیكنن االعالمم أأبدداا في مكانن ووااحدد

كيیفف ترريیدد أأنن تعيیشش االيیوومم ؟
.ااحتفظظ صدديیقي بعلبة االبذذوورر

٬،تضيء أأشعة االقمرر كصحنن االبررتقالل
٬،وو صووتت االبوومم يیختررقق االصحررااء

.يیلقي االسالمم علي االمحيیططاتت كلهھا٬، بالتناووبب
 ووكنا نلووحح بأننا لمم نغررقق

 .في االمجالل االمغناططيیسي للقلبب
.االخيیالل قووةة: ااحتاللل

Cut in silence  قططع في االصمتت

.مجالل االررمايیة كتبتت عليیة عالمة  "خططرر"٬، "ممنووعع االددخوولل"٬، وو االهھددفف مصنووعع منن لووحاتت قدديیمة
.ووصووتت االططلقاتت يیززعج االططيیوورر٬، وو أأنززلقق قبالة ااألخددوودد٬، وو تشقق االهھووااء االذذيي ااقططعهھ أأنا جرريیا

في سرراايیيیفوو٬، كانتت تجرريي عبرر االجسرر بتووقيیتت محدددد
-خمسة عشرر ثانيیة بيینن كلل اانططالقتيینن -

.ااألووررااقق ندديیة علي  ااألشجارر لمم تجفف بعدد لتصبح ووقوودداا
 ٬،االقناصة االذذيینن يیحلقوونن فووقق االتاللل كانوواا يیررااقبوونهھا

 .كانوواا يیررااقبوونن أأيي شخصص متررجال إإلي االمنززلل عائدداا منن االعملل أأوو عائدداا منن شررااء االخبزز
كانتت  تحسبب االثووااني على ساعتهھا
قبلل أأنن تجرريي عبرر شقق االصمتت

كانن صحنن االشمسس هھھھوو االشئ االووحيیدد االمكتملل
.حتى بلغتت االجانبب ااآلخرر

سرراايیيیفوو٬، 2012 
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االقيیسس  (1)   االصبانن  (1)  اامررؤؤ  االرربب  (2)  أأملل  جادد  أأملل 

ااملل كمالل  (1)أأملل كمالل  (4)  أأملل ززيیاددةة  (1)  
أأميیررأأمنيیة االصوواافف  (1)  اامنة عبدد االعززيیزز جمعة  (1)  ااماللل سميیررةة  (1)  

االووحيیدديي  (2)  االحسيینن  (1)   اابررااهھھھيیمم  (1)  أأميیرر  بوولصص  بوولصصأأميیرر  أأميیرر 
أأميیررةةأأميیررةة االررفاعى  (1)  ااميیرر ووهھھھيیدديي  (2)  عكوو  (1)  

أأميیرريي برركة  (1)أأميیررةة عبدد االشافي  (1)  أأميیررةة صّباحح  (1)  االووصيیفف  (3)  
ااميیللإإميیلل عامرر  (1)  إإميیلل سيیوورراانن  (2)  إإميیلل ززووال  (3)  إإميیلل حبيیبي  (1)  

أأميیمةأأميیمة االعباددلة  (1)  أأميیمة إإبررااهھھھيیمم  (1)  ااميیلي ددكنسنن  (1)  عامرر  (2)  
أأميینةأأميینن حدداادد  (2)  أأميینن االصفتى  (1)  أأميینن االرربيیع  (1)  عزز االدديینن  (3)  

هللا  (4)   االمبارركك  (1)  عبدد  هللا  عبدد  ننن  (2)أأناكرريیوونن  (1)  أأميینة  أأنايیيیسس 
أأنتوونن هھھھيیلغي يیوونسوونناانتصارر عابدد بكرريي  (10)  

أأنتوونيینن آآررتووأأنتووني كوويینن  (1)  أأنتوونانن أأررتوو  (1)  أأنتوونانن آآررتوو  (4)  (6)  
االصيیددااوويي  (1)  (1)   جوولى  (1)  اانتيیباتررووسس  نوويیي  (1)أأنجووليینا  إإنددرراا 

ليیهھرريینن  (1)   نانسس  (1)  أأنددرروو  بانيیاغوواا  (1)  أأنددرروو  أأنددرريیهھأأنددرريیسس 
برريیتوونن  (1)  بررووتوونن  (8)   برريیتوونن  (1)  أأنددرريیهھ  بيیلي  (1)اانددرريیهھ  اانددرريیهھ 

أأنسس االعيیلةأأنسس أأبوو ررحمة  (3)  أأندديي وويیرر  (1)  أأنددرريیهھ دديي بووشيیهھ  (1)  
أأنططووااننأأنططوواانن أأبوو ززيیدد  (1)  أأنسى االحاجج  (1)  (4)  

عبددهه  (1)   جووكي  (1)  جووررجج  االشووملي  (1)  أأنططوواانن  أأنططووننأأنططوونن 
بووتسي  (1)  تشيیخووفف  (1)   أأووززوورريیوو  (2)  أأنططوونيیا  أأنططوونيیووأأنططوونيیوو 

أأنططوونيیووسس نبيیللأأنططوونيیوو ماشاددوو  (1)  أأنططوونيیوو ماتشاددوو  (1)  تابووكي  (1)  
أأنيیتا جيیووفانا ميیالرردد  (1)أأنوورر غني االمووسوويي  (1)  أأنغامم ددااوووودد  (1)  (3)  

فووززىى  (1)   بررااوونن  (1)  أأنيیسس  وويینفرريي  (1)  ااهھھھووجاني  أأووجيینيیووااووبرراا 
فيینززلل  (1)  موونتالهھ  (9)   ميیسرر  (1)  أأووددوو  جيیبوونزز  (1)أأووررخانن  أأووررالنددوو 

بامووقق  (2)   بامووكك  (1)  أأووررهھھھانن  شاؤؤوولل  (1)  أأووررهھھھانن  أأووغستووأأوورروونن 
ااوولووسيیغووننأأووكسططوو موونططررووسوو  (1)  أأووكتافيیوو باثث  (7)  ررووددرريیغسس  (3)  
إإىى.أألل.جيیمسسأأووليیفيیا جووددسوونن  (1)  ااووليیفف سنيیوورر  (4)  ااووباسانجوو  (1)  

ناصرر  (1)  (2)   يیووسفف  كالفيینوو  (2)  إإيیاسس  عددنانن  (1)  إإيیتالوو  إإيیدديیثثإإيیتلل 
ستوويیلل  (1)  بيیافف  (1)   االليیندديي  (2)  اايیدديیثث  رراامبوو  (1)إإيیززاابيیلل  إإيیززاابيیلل 

إإيیفف بوونفووااإإيیسووجيینن  (1)  أأيیسا كووبايیاشي  (1)  إإيیززاابيیلل وويیلكيیررسوونن  (1)  
بوونوواا  (1)  (1)   كيیلبي  (1)  إإيیفف  أأووسنسس  (1)  إإيیفا  بوونيینن  (1)إإيیفانن  إإيیفانن 

إإيیلي وويیززللإإيیالفف محموودد  (1)  اايیكا كووررنيیاوواانن  (1)  اايیفانن تووررجيینيیيیفف  (1)  
برروونفنن  (1)  (1)   بووبيیسكوو  (2)  إإيیليیززاابيیثث  ليیليیانا  اايیليیووتتإإيیليینا 

إإبررااهھھھيیمم  (1)  رريیتشاررددسوونن  (1)   االخططابي  (1)  إإيیمانن  إإيیماننإإيیمانن 
االعيیسوويي  (1)  االسباعي  (1)   بكررىى  (1)  إإيیمانن  بكرريي  (2)إإيیمانن  إإيیمانن 

ررشادد  (1)   عاددلل  (1)  إإيیمانن  االالمي  (1)  إإيیمانن  قاسمم  أأبووإإيیمانن  أأيیمنن 
أأيیمنن عووددةةأأيیمنن ثابتت  (1)  أأيیمنن بددرر  (1)  االشعرر  (1)  

إإيیندد  (1)إإيیميیلي دديیكيینسوونن  (1)  إإيیميیلي دديیكنسوونن  (2)  إإيیميیلي تمبلل  (2)  (1)  
إإيیهھابب خليیفهھإإيیهھابب خليیفة  (2)  إإيیهھابب االشلبي  (1)  إإيیهھابب االبشبيیشي  (1)  

باتت جيیجبابلوو دديي ررووكا  (2)  إإيیهھابب قرريیبة  (1)  (2)  
باترريیكك ليینددرر  (1)  باترريیكك دديیبووستت  (1)  باترريیكك بررتا فررقاسس  (2)  (1)  

باررنيبارربارراا وواالشش  (1)  بارراانن ميیالنن  (1)  باررااكك أأووباما  (2)  
بنن حسنن  (1)  بارروويیرر سيیفاكك  (4)  كيیلغوورر  (1)   صووما  (1)باسطط  باسكالل 

باسمم ززيیتوونيباسمم االنبرريیصص  (2)  باسلل صالح  (1)  باسكالل عسافف  (5)  
باسمم شررفف  (2)باسمم سليیمانن  (2)  باسمم سلعووهه  (2)  باسمم سعلووهه  (1)  (2)  

باسمة غنيیممباسمم محيیسنن  (1)  باسمم عبدد االحليیمم  (1)  
ااألسدديي  (4)  باشوو  (1)  (2)   علي  هھھھووغيینن  (1)  باقرر  مانوويیلووففبالل  بانددةة 
تسيیالنن  (1)  (3)   هھھھووكيینزز  (1)  باوولل  ووووددززباوولوو فررااسس  (1)  باووال  بتايیغرر 
االصالح  (1)  (1)   آآددمزز  (1)  بتوولل  االززغالمي  (1)  بتي  االعيیسىبثيینة  بثيینة 
االعيیسي  (1)  (6)   بوونيیقي  (2)  بثيینة  بدديیعبددرر 

االررفاعيیة  (1)  خانن  (3)   تررنرر  (2)  بدديیعة  تررنرر  (1)  برراايینن  برراايیننبرراايَینن 
بررستوونن أأ. باكرر  (1)بررتوولدد برريیشتت  (1)  بررتوولدد برريیختت  (2)  غيیلمرر  (1)  

برريیددنباخخ  (1)   دديي  كيیرريیكك  (1)  بررنارردد  شاوويي  (5)  بررنارردد  بررووسسبررهھھھانن 
َبرروويیننبرروويینن شاكرر  (1)  َبرروويینن َبززووااكك  (1)  برروونوو كك أأوويیرر  (1)  ررووبنزز  (1)  

ماللل  (1)   ززااددهه  ليیفي  (1)  برريیختت  (1)  فايیزز  برريیموو 
بسنتت بكرر  (9)بسمة شيیخوو  (2)  بسمة االخططيیبب  (1)  بسكالل عسافف  (1)  
محمدد  (1)   االنعيیمي  (2)  بسيیوونى  حسيینن  (1)  بشارر  عبددهللا  بشاررةةبشارر 

االبكارريي  (1)  االخوورريي  (3)   علي  (1)  بشررىى  االسباعى  (2)بشررىى  بشيیرر 
االسباعي  (1)   نباتي  (1)  بشيیرر  بررااددلي  (1)  بططررسس  هھھھوولتت  بكاييبفررلي 

باللل فضللباللل االمصرريي  (1)  بلل موولددنن  (1)  بكرريي جابرر  (1)  كططباشش  (1)  
بليیزز سنددرراارر  (1)بلندد االحيیددرريي  (1)  بلقيیسس حميیدد  (1)  بلزز سنددرراارر  (1)  (4)  

بنيیاميینن يیووخنابنددرر عبدد االحميیدد  (1)  بنن يیوونسس ماجنن  (4)  بنن أأفليیكك  (1)  
إإيیعالى  (1)  دداانيیالل  (2)   االدديینن  بهھاءبهھاء 
بوو عالممبوو سوونليینن  (1)  بهھجتت عباسس  (5)  جاهھھھيینن  (1)  

بوورريیسس باستررناكك  (8)بوورريیسس ااررنيیبب  (1)  بوو كارربيیالنن  (1)  ددخيیسى  (1)  
االززيیتووني  (1)   ددخيیسي  (2)  بووسوونن  (1)  بووسررحانن  أأووسترربووعالمم  بوولل 

إإيیلوواارر  (3)  (5)   اايیلوواارر  (1)  بوولل  إإيیلوويیارر  (1)  بوولل  شاؤؤوولل  (6)بوولل  بوولل 
شاوووولل  (1)   ملددوونن  (1)  بوولل  بيیوونقق  (2)  بوولل  نوويیسال  ددااوو  (3)بوولل  بي 

باززووليیني  (1)   باوولوو  إإنجلووندد  (1)  بيیارر  بررووكك  (1)  بيیترر  بيیترربيیترر 
بيیترر ميینكهھ  (1)بيیترر موورر  (1)  بيیترر فيینن  (1)  بيیترر فيیفيیلدد  (1)  دديیفيیددسوونن  (1)  

بيیثيینتي وويیددووبررووبيیثنتي وويیددووبرروو  (1)  بيیترراا كوويیفي  (1)  بيیترر ووجسنن  (1)  
بيیررممبيیررسي تشيیللي  (1)  بيیذذرروو موونتي أأليیغرريي  (1)  بيیجانن جاللي  (1)  (2)  

جاكووبيیاكك  (1)  االتوونسي  (1)   ميیموونن  (1)  بيیررنارر  بنن  خيیرربيیسانن  بيیسانن 
رريیغوو  (1)  بكك  (1)   بيیرريیزز  كوولنزز  (1)  بيیكاسوو  (1)  بيیفررلي  بيیلووتيبيیللي 

بيیووبيینجاميینن مووسيیرر  (1)  بيیلي كووليینزز  (5)  بيیلي كوولِنزز  (1)  االكرريیتي  (1)  
ليینغ  (1)   باززووليیني  (2)  سوونغ  باوولوو  جووفف  (1)  بيیيیرر  جانن  بيیيیرربيیيیرر 

رريیفيیرردديي  (5)  رريیفرردديي  (3)   لوويیسس  (1)  بيیيیرر  إإليیووتت  (9)بيیيیرر  سس.  تت. 
كووتسس  (1)  تت.سس.االيیووتت  (1)   االخوورريي  (1)  تا  غاالتيیسستاتيیانا  تاسووسس 

تامرر فايیززتامارراا نجارر  (1)  تاال االتميیمي  (1)  تاكيیسس باباتسوونسس  (1)  (3)  
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تشاررلزز
سيیميیكك  (19)   تشاررلزز  بووكووفسكي  (23)  

ميیلووشش  (13)   تشيیسالفف 

قميیحة  (13)   جابرر 

جاللل ااألحمدديي  (13)  

جمالل االقصاصص  (94)  

جمالل مررسي  (106)  

إإبررااهھھھيیمم  (66)   حافظظ 

حسنن شهھابب االدديینن  (48)  

االقباحي  (21)   حسيینن 

حسيینن حسيینن حبشش  (22)  
حسيینن  (37)   محمدد  علي 

حمدداانن ططاهھھھرر االمالكي  (33)

 
        

 

Bridge of letters       جسرر منن االحررووفف

 ٬،عنددما يیكوونن "أأنا"٬، االضميیرر االمستقيیمم
 ٬،االذذيي يیعكسس االحررفف

٬،يیستلقي ليیصيیرر لكمم جسرراا

كانتت ااألحررفف ااألخررىى تغني
 عبرر سمائنا االتي لوونهھا االحبرر

 االحيیاةة االقصيیررةة االتي منحتني إإيیاهھھھا

 نسجتت منن االخيیووطط
٬،االفضيیة في تجوويیفف فمكك

 أأبجدديیة منن أأووررااقق ااألشجارر
٬،أأثاررتهھا ضجة االنهھرر

 حيیثث سكبتت
 ٬،سرربب االططيیوورر

 أأشباحح أأشجارر
 عبرر االجسرر

 بنيیتت حررفا بحررفف

٬،منن خاليیانا االمررتبططة
٬،منن شبكاتت بيینن أأعوواادد

 هھھھذذاا أأثرر منكك يیتبعني
 .وو أأثرر منن شبكة االخاليیا يیططيیرر في االهھووااء

ترركي عبدد االغنيتدد كووززرر  (1)  تحسيینن االخططيیبب  (1)  تانج سيیوو وواا  (1)  (1)  
رريیاضض  (1)  (2)   كابووتت  (1)  تررنمم  ددووسكي  (2)  ترروومانن  ترريیفة 

دديیكنزز  (1)   تشاررلسستشاررلزز 
وويینددجج  (1)  رريیززنيیكووفف  (1)   تشيینووااتشكك 

تماررااتمارراا االسيیدد  (1)  تغرريیدد ناجي  (6)  تغرريیدد عبدد االعالل  (1)  ااتشيیبي  (1)  
االتالوويي  (1)  االكيیلهھ  (3)   االكرردديي  (1)  تمامم  تالوويي  (3)  تمامم  تميیممتمامم 

االبررغووثي  (2)  االبررغووثى  (3)   يیاوو  (1)  تميیمم  بي  ووليیامزز  (1)تنغ  تنيیسي 
تووفاتووررمانن ررااشش  (1)  توورر أأوولفنن  (2)  توودد سوويیفتت  (1)  تهھاني فجرر  (1)  

تووفيیقق االفقيیهھ  (2)تووفيیقق االشابي  (1)  تووفيیقق االبوورركي  (1)  فووررستررمم  (2)  
ززيیادد  (1)   دديیووااسا  (1)  تووفيیقق  عجلووني  (3)  تووالسي  أأنددررووززتووليیبب  توومم 

تووممتوومم كررووزز  (2)  توومم فرريینشش  (1)  توومم فررنشش  (1)  توومم شيیفررزز  (1)  (1)  
وووولفف  (6)  ووااررنرر  (1)   بووززوويیلل  (1)  توومم  ترراانسترروومررتووماسس  تووماسس 

مانن  (1)  (8)   هھھھارردديي  (2)  تووماسس  وووولفف  (1)  تووماسس  توونيتووماسس 
تيیددتيیدد جيینوويیازز  (1)  تووني هھھھيینددرراا  (1)  تووني موورريیسوونن  (1)  كووشنرر  (1)  

ثررووتت حسيینن  (1)تيیمم ررووبنزز  (1)  تيیمم بارركسس  (4)  تيیدد هھھھيیووزز  (3)  كووززرر  (1)  
االبنا  (1)   ررتكي  (1)  ثناء  وويیلفيیرر  (1)  ثيیووددوورر  ططاحوونن  (2)ثيیيیرريي  جابرر 

عصفوورر  (1)   مارركيیزز  (1)جابرر  جاررسيیا  جابرريیلل 
مارركيیزز  (7)   جاررسيیا  ميیسترراالل  (1)  جابرريیيیلل  االحاجج  (2)جابرريیيیال  جادد 

محمدد  (2)   برريیفيیرر  (5)  جاسمم  بووررغيیتت  (1)  جاكك  كيیررووااكك  (2)جاكك  جاكك 
جانن جوونيیهھ  (1)جانن جاكك ررووسوو  (1)  جانن تارردديیوو  (1)  جامي جوونزز  (1)  

جانن كووهھھھنن  (1)جانن كلوودد ماررتانن  (1)  جانن كلوودد النن  (1)  جانن ددموو  (6)  
دديیبرر  (1)   لوويي  ررووغوولل  (1)  جانن  مارريي  وويینبووررنن  (1)  جانن  جاهھھھددجانن 

أأووغلوو  (2)   شيینجيیانن  (1)  ظظرريیفف  يیاسيینن  (1)  جاوو  شعثث  (1)جبارر  جبرر 
جررجسسجررجسس شكررىى  (2)  جررااهھھھمم جرريینن  (1)  جبرراانن خليیلل جبرراانن  (2)  

جررمانووسس  (2)  شكرريي  (1)   باتسوونن  (1)  جررمانووسس  جرريیسسجرريیجوورريي 
جاللل االحكماوويي  (1)جرريیسس ددبيیاتت  (1)  خوورريي  (1)  

جاللل االدديینن االررووميجاللل االدديینن االرروومى  (1)  جاللل االدديینن االرروومي  (1)  
بررجسس  (1)  (5)   حيیددرر  (8)  جاللل  االعابدديینن  (1)  جاللل  ززيینن  جالللجاللل 

جمالل أأمَّاشش  (1)جمالل االمووساوويي  (1)  عامرر  (1)  
جمالل عبدد االناصرر  (2)جمالل جبرراانن  (1)  جمالل جافف  (1)  جمالل بخيیتت  (1)  

جمانة حددااددجمالل مبارركك  (1)  جمالل قووااسمى  (1)  
جميیللجميیلل عمامى  (10)  جميیلل أأبوو صبيیح  (1)  جمانة ررووااسس  (2)  (9)  

جنيیفرر إإنددررليینن  (1)جنة االقرريیني  (1)  جميیلة عبدد االررضا  (3)  عمامي  (7)  
حشيیشش  (3)   أأبوو  أأبووحشيیشش  (1)  جهھادد  االشبيیني  (1)  جهھادد  جووااددجهھادد 

غلوومم  (3)  االساعددىى  (4)   غلوومم  (1)  جوواادد  كاظظمم  نبيیلل  (1)جوواادد  جوواادد 
دديیددوونن  (1)   دديیدديیوونن  (1)  جوواانن  سووزز  (7)  جوواانن  نبي  (1)جوواانن  جوواانن 

بيیتووسي  (1)   أأوورروويیلل  (4)  جوودديیتت  باتايي  (5)  جووررجج  جووررجججووررجج 
جووررجججووررجج ثميیليیسس  (1)  جووررجج تشاررلسس بيیرريیسفوورردد  (1)  بووشش  (2)  
جووررجج شحاددةةجووررجج سيیفيیرريیسس  (3)  جووررجج سررندداارريیسس  (1)  حنيینن  (2)  

شحاددهه  (1)  (4)   ضررغامم  (3)  جووررجج  يیررقق  (1)  جووررجج  جووززففجووررجج 
ستاليینن  (1)  حرربب  (2)   عيیساوويي  (1)  جووززيیفف  كوونررااددجووززيیفف  جووززيیفف 

جووسيیبي أأنجاررتي  (3)جووستافف فلووبيیرر  (1)  جووززيیهھ ساررااماجوو  (1)  (2)  
إإيیموونزز  (1)   سووبررفيیالل  (2)  جووشش  حاجي  (1)  جوولل  جووليیاجووالنن 

جووليیانن فيیرردديینانددجووليیانن ستانارردد  (1)  جووليیا وواايیكفيیلدد  (1)  بووسمانن  (1)  
جوونن أأووبدداايیككجوونن أأبدداايیكك  (2)  جوونن آآشبرريي  (3)  جوومانا حدداادد  (2)  (3)  
جوونن جوورردداانن  (2)جوونن بيیيیلل  (1)  جوونن بيیرريیمانن  (2)  جوونن أأووهھھھارراا  (1)  (1)  

دديینن  (1)   ررووسكنن  (1)  جوونن  ستوونن  (1)  جوونن  شتايیبنكك  (1)جوونن  جوونن 
جوونن كيیتسس  (5)جوونن فرراانكلنن  (1)  جوونن غرريیشامم  (2)  جوونن شتايینبكك  (2)  

جووناثانن باتي  (1)جوونن هھھھووكيیسس  (1)  جوونن ميیلتوونن  (2)  جوونن كيیرريي  (1)  
جوونثالووجوونتيیرريي غاددسنن  (1)  جووناثانن ليیثيیمم  (1)  جووناثانن سوويیفتت  (1)  

جووهھھھاننجوونثانن سفرراانن فوويیرر  (1)  جوونثالوو ررووخاسس  (2)  دديي بيیررثيیوو  (1)  
كوونووللي  (1)  غووتنبررغغ  (1)   وويیليیامزز  (1)  جوويي  كاررووللجوويي  جوويیسس 
منصوورر  (4)  ااووتسس  (1)   تشستررتوونن  (1)جوويیسس  كيیهھ  جي 

بررااوونن  (1)  جي.كي.ررووليینج  (1)   شتايینن  (1)  جيیرركوو  جيیررووممجيیررووترروودد 
ساليینغرر  (1)   بررااوونن  (1)  دديیفيیدد  غرريیيینن  (1)  جيیسوونن  جيیفارراا  (1)جيیسي 

جيیلل ليیبرر  (1)جيیفرريي يیووجيینايیددزز  (1)  جيیفرريي يیانغ  (3)  جيیفرريي يیانج  (1)  
ززيیدداانن  (1)   ددوواايیرر  (1)  جيیالنن  ددكي  (1)  جيیمم  جوويیسس  (3)جيیمزز  جيیمسس 

ددااوو  (1)   ررستوونن  (1)  جيیمسس  فرريي  (2)  جيیمسس  هھھھاناهھھھاممجيیمسس  جيیمسس 
ددووررنانن  (1)  (1)   باتررسوونن  (1)  جيیمى  ررووبررتسس  (1)  جيینن  جيیننجيینن 

ميیلرر  (1)  كنيیوونن  (2)   عمرر  (5)  جيینن  سفرريیسس  (2)جيیهھانن  جيیووررجيیووسس 
حاززمم ررعدد  (2)حاتمم االكناني  (1)  حاتمم االجووهھھھرريي  (5)  جيیوومم أأبووليینيیرر  (1)  

االشيیررااززيي  (1)   خانن  (1)  حافظظ  بددرر  حامددحامدد 
حسامم االعقددةةحرريیهھ  (1)  حذذاامم االووددغيیرريي  (2)  حبيیبب االنايیفف  (1)  عززيیزز  (1)  

حساممحسامم محمدد على  (1)  حسامم ططهھ  (1)  حسامم خالدد االسعيیدد  (2)  (1)  
علي  (1)   معررووفف  (4)  محمدد  نجمم  (1)  حسامم  هھھھاللي  (1)حسامم  حسامم 

االحسنن  (1)   إإبررااهھھھيیمم  االبنا  (2)  حسنن  االصلهھبي  (1)  حسنن  حسننحسنن 
االعاصي  (4)  االعاصى  (2)   االمنيیعي  (1)  حسنن  االنجارر  (1)حسنن  حسنن 

حسنن بعيیتي  (2)حسنن بررما  (1)  حسنن االيیووسفي  (1)  حسنن االنوّواابب  (1)  
بالسمم  (1)   حجاززيي  (5)  حسنن  حلمي  (1)  حسنن  خصرر  (1)حسنن  حسنن 
حسنن شاكرر كاظظممحسنن شاحووتت  (2)  حسنن سرروورر  (2)  حسنن ددااوووودد  (1)  

حسنن عامرر  (1)حسنن ططلبب  (5)  االرربيیعي  (1)  
عبادديي  (2)   عززتت  (1)  حسنن  ووهھھھبة  (1)  حسنن  ووهھھھبهھ  (8)حسنن  حسنن 
حسني عبددحسني ااإلتالتي  (3)  حسنى ااإلتالتي  (1)  حسنى ااإلتالتى  (1)  

مليیططاتت  (1)  االحميیدد  (1)   ددهھھھيیمم  (1)  حسني  آآلل  االبنددرر  (1)حسيینن  حسيینن 
االدداايیني  (1)   االقاصدد  (1)  حسيینن  حسيیننحسيینن 

حسيینن جعفرر  (1)حسيینن بنن حمززهه  (1)  حسيینن بنن حمززةة  (4)  االمززنى  (1)  
حسيینن صالح خلفف هللا  (1)  حسيینن حمززةة  (1)  

يیوونسس  (1)   علي  مرردداانن  (1)حسيینن  حسيینن 
االحاجج  (1)   االنوواايیسة  (1)  حكمتت  ااألسعدد  (1)  حكمتت  شافي  حكيیممحكمة 

االنمنمم  (1)  أأحمدد  (1)   االنمنمم  (2)  حلمى  سالمم  (1)  حلمي  حليیمةحلمى 
حمدد عبوودد  (2)  حمدد االفقيیهھ  (1)  االعووفيیرر  (2)  

ااسماعيیلل  (1)   اارر  (1)  حمدديي  االجززَّ االططحانن  (2)  حمدديي  حمددييحمدديي 

http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2%20%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%83
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B4
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%D8%B4
http://www.poetrybook.work/search/label/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A


كووتي  (35) قناوويي  (37)  حمززةة  حمززةة 

االوواافى  (11)   خليیلل 

ددوورريیانن لووكسس  (66)  

رراابنددررااناثث ططاغوورر  (14)  

ررفاعة االططهھططاوويي  (61)  
ررفعتت سالمم  (19)  

ررنا االتوونسى  (17)  

كالرركك  (20) بيیترر  رروويي 

االحسيینن  (20)   االصالح  رريیاضض 

خليیلل  (17)   ززاانا 

ززكي مبارركك  (102)  

ززيیادد خددااشش  (18)  
ززيیررفانن سليیفاني  (107)  

Rib cage       االقفصص االصددرريي

 .كنتتُ في قبضة  يیددكك
 . ثمم تخليیتتَ عني

  فلنررجع إإذذنن إإلي مناجمم االذذكرريي
لنبحثث عنن ددليیلل االخساررةة ووااألذذىى

 ٬،ظظللتت أأبحثث في كلل مكانن حوولي عنن إإشاررااتت
 عالماتت أأوو تووجيیهھاتت

لمنن يیأخذذني إإلى
  عالقة سليیمة

مع االسماء

أأيینن كانتت أأجساددنا ؟)

 ٬،مخبأةة في ااألضالعع االمقووسة
االمائلة نحوو ما أأحببنا

(.وواالذذيي كانن يیبتعدد كثيیرراا

٬،كنتت بيینن يیدديي
٬،مقووسا بعضض االشيء

٬،وو مائال إإلى ااألمامم

تكتبب ااسمكك عبرر
.فكررةة ظظللتت تكررررهھھھا ططوواالل االيیوومم

 ثمم ترركتكك أأنا٬، ألددخلل
.إإلى ما يیخبئهھ االقفصص االصددرريي

Cup of breeze      كأسس منن نسيیمم
 

 ٬،خليیطط منن االكموونن وواالحرركة٬، االقررنن االذذهھھھبي
جسرر عبرر مضيیقق االبووسفوورر

عبوودد  (2)  منصوورر  (1)   حمززةة 
بووشخارر  (1)   إإسماعيیلي  (1)  حموو  ززيیاددةة  (1)  حمووددةة  حميیددحموورر 

حناحنا أأبوو حنا  (1)  حميیدد كشكوولي  (2)  حميیدد قررضايي  (1)  االحرريیززيي  (3)  
حناننحنانن شاهھھھيینن  (1)  حنانن شافعي  (3)  حنانن اابوو ررااشدد  (1)  حيیموو  (2)  

االقموودديي  (1)  كرريیمم  (7)   سلمى  (1)  حوواارر  (3)  حووااء  خافيیيیررخاتوونن 
خالددخافيیيیرر غيیتيیيیررسس لووسانوو  (1)  خافيیيیرر بووسيیلنجوو  (1)  بووثالوونغوو  (1)  

خالدد االرريیسووني  (2)خالدد االبيیهھي  (7)  خالدد االبهھي  (4)  ااإلسالمبوولي  (1)  
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ددعاء عبدد االووهھھھاببددبليیوو. أأجج أأووددنن  (1)  دداايیالنن تووماسس  (3)  بررووكسس  (2)  
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ززيینن االعابدديینن فؤؤاادد  (5)ززيیادد عقيیقي  (1)  (1)  
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ساررةة عابدديینن  (18)  

سامح محجووبب  (14)  
أأبووهھھھووااشش  (20) سامرر 

االغباشى  (19)   سامى 

سرركوونن بوولصص  (28)  

شحاتة  (40)   سعيیدد 

سلسلة كتابب االشعرر  (11)  

ددرروويیشش  (44)   االفيیلل  (12)  سميیرر  سميیرر 

سيیدد قططبب  (62)  سيیدد محموودد  (72)  

سيیلفيیا بالثث  (12)  

شرريیفف ررززقق  (23)  

حليیووىى  (21)   حسيینن  شيیخة 

علماني  (14)   صالح 

صبررىى
يیووسفف  (12)  

 رريیاحح  ااسططنبوولل تلمسس ووجووهھھھنا
ااآلنن يیهھبب االغبارر علي ااألشكالل االتي صنعناهھھھا

.عنددما جلسنا علي  االمقاعدد االتي ترركناهھھھا خلفنا
 نجوومم نهھرر االليیلل تضيء قبة االحمامم
حيیثث االنساء االممددااددااتت  مثلل االقطططط

.يیغططي أأجساددهھھھنن االبخارر االكثيیفف وو يیغنيینن في إإنتظظارر االتقشيیرر
٬،وواالررجالل يیغسلوونن  أأقدداامهھمم أأمامم االمسجدد ااألززررقق

.أأيیادد مفتووحة في االصالةة٬، وواالنساء في االططابقق االعلوويي
.االرريیاحح تهھزز أأشجارر االززيیتوونن االفضيیة

. نايي االمساء  يیعززفف مع صووتت االكالبب وو صووتت دديیكك
٬،وونددااءااتت االمؤؤذذنن االحاددةة تددعوو إإلى االصالةة

 االصالةة خيیرر منن االنوومم
االصالةة خيیرر منن االنوومم

٬،بعدد عصا مووسى٬، وو قددرر إإبررااهھھھيیمم
االغبارر االباقي منن متعلقاتت ااألنبيیاء

جمعتت  في ووعاء. نسيیمم
.منن ووعاء أأفووااهھھھنا يیذذووبب

االجدداارريیاتت في كنيیسة كاباددووتشيیا االمظظلمة
٬،االقدديیسيینن بعيیوونهھمم االمنهھكة

.يیستيیقظظوونن ليیفرركوواا عنن أأعيینهھمم قرروونن ططوويیلة
٬،ااشترر شجررةة االحيیاةة في ووعاء البنكك

ماسة في كوومة مخلفاتت بيیعتت ألحدد االباعة االمتجووليینن
.مقابلل ثالثة مالعقق منن االماء االمقددسس منن نبع االقدديیسة مارريي

 كمم عقددةة تستططيیع تحوويیلهھا
إإلي شكلل ززهھھھررةة في االنارر؟

أأيیتحتمم عليیكك هھھھزز االنخيیلل لمعررفة
٬،فوواائدد االتموورر٬، وو فوواائدد االميیاهه

 ووقددررتكك علي أأنن تفتح وو تغلقق يیدديیكك
االووعاء االمررفووعع يیسرربب االماء على ررأأسكك

يیووقظظ االضووء: كنن كالبحرر في تحملهھ
كنن كما أأنتت وو كما تحبب أأنن تكوونن

 ٬،االررووحح تتددفقق في االضبابب
.ووتعوودد بعدد أأنن تتغيیرر

ترركيیا٬، 2013  

    The land of Being  أأررضض االكيینوونة

٬،االنسيیمم يیجمع االصفحاتت االقدديیمة بقووةة
أأشووااكك بيیضاء٬، صفف منن االكتبب بلغة أأجنبيیة

تحاوولل أأنن تحبهھا

٬،ااألسئلة مثلل االغررفف االمووصددةة
 نوواافذذ مؤؤططررةة باللوونن ااألززررقق

.أأبعدد منن أأنن تصلل إإليیهھا

االحررفف عقلل وولكنكك تررجع
٬،بجسددكك لنددررةة االحبب

ااضبطط االلحنن كيیما تصووبب  في االتجاوويیفف االسرريیة
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سامانن جليیلل إإبررااهھھھيیممسالى أأسامهھ  (1)  سالمم شهھباني  (1)  االمساهھھھلي  (2)  
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ستارر بغدداادديي  (1)ساني ااباشا  (1)  سانددرراا بوولووكك  (1)  سانتووكا تانيیدداا  (1)  
نعمة  (2)   بيیرريي  (1)  ستارر  نايیتت  (1)  ستيیفف  توومليینن  (1)ستيیفانن  ستيیفنن 

ستيیفنن كيینجستيیفنن كووتشش  (1)  ستيیفنن سبيینددرر  (1)  ستيیفنن سبنددرر  (2)  
كيینغ  (1)  (1)   غيیبنزز  (1)  ستيیفنن  االعرربي  (1)  ستيیال  ااحمهھسررااجج  سرردداارر 
سعادد االجززاائرريي  (1)سرردداارر حجي مغسوو  (5)  (4)  

االصباحح  (10)   حسني  (1)  سعادد  االحميیدديینن  (2)  سعادد  االقررششسعدد  سعدد 
سعددنىسعدد هھھھادديي سليیمانن  (1)  سعدد جاسمم  (3)  سعدد االيیاسرريي  (2)  (2)  

سعوودد االسنعووسيسعدديي يیووسفف  (1)  سعددىى يیووسفف  (8)  االسالموونى  (2)  
االززووزز  (1)  (1)   أأبوو  االسووقايیلي  (1)  سعيیدد  االشيیخ  (2)  سعيیدد  سعيیددسعيیدد 
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عليیوواانن  (4)   مبارركك  (1)  سووززاانن  صالح  (2)  سووززاانن  سووسننسووسنن 
سيیددسيیدد جووددةة  (3)  سووالنن دديي ال مررليیي  (1)  سووسيیكي  (1)  غططاسس  (1)  
سيیدديي محمدد بنن مالككحجابب  (4)  

سيیززااررسيیززاارر بافازز  (1)  سيیررغي يیسيینيینن  (1)  سيیررغي بووبررووفف  (1)  (1)  
بايیيیخوو  (3)  بايیيیخوو  (2)   لوويیسس  (1)  سيیسارر  دداايي  ددييسيیسلل  سيیسيیلل 
فرروويیدد  (1)  لوويیسس  (1)   االررحبى  (1)  سيیغمووندد  االررحبي  (2)سيیفف  سيیفف 

شادديیهھشادديي حالقق  (1)  شادِدنن صالح  (1)  سيیهھوو  (1)  
بووددليیرر  (3)  االمالحح  (1)   ددووكالل  (1)  شاررلل  سيیميیكك  (2)شاررلل  شاررلزز 

ااررمسترروونغ  (1)   ااوورر  كرريینن  (1)  شاررلووتت  بايیباتووكك  شاررووننشاررميینن 
االسيیارريي  (1)  أأوولددزز  (6)   نصيیرر  (1)  شاكرر  مندديیلل  (1)شاكيیال  شاميیرراامم 

شرريیففشحاتهھ االعوواامررىى  (1)  شحاتت فكرريي  (1)  شاهھھھـيیـنن االّسـافـي  (5)  
شرريیفف أأميینن  (1)شرريیفف االشعيیبى  (1)  شرريیفف االشافعي  (8)  االشافعى  (2)  

شرريیففشرريیفف بقنهھ االشهھررااني  (5)  شرريیفف ُبقنهھ  (1)  
شعررااءشعرر5  (1)  شعبانن يیووسفف  (2)  شعبانن ناجي  (1)  عبدد االمجيیدد  (1)  

شهھرر ززااددشهھدداانن االغررباوويي  (1)  شهھابب غانمم  (1)  شلبي مووسى  (1)  (6)  
شيیدداائي  (1)  االخليیج  (1)   االعجيیلي  (1)  شهھرراامم  شيیخة  (1)شهھال  شهھنازز 

تيیززدداايیلل  (1)   ساررةة  االعنيیززيي  (1)  شووقق  بززيیع  (2)  شووقي  شووقيشووقى 
ااألميیرر  (1)  بززيیع  (2)   عبدد  مسلماني  (2)  شووقي  أأكوورر  (1)شووقي  شوونن 

شي  (3)   االبهھاوويیدد  (2)  شي  شيیرركووشيیخة 
االططوويیبي  (1)  بيیكهھ  (1)   عاشوورر  بيیكهھ٬،  جاكسوونن  (1)شيیرركوو  شيیررلي 
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االهھززاايیمهھ  (1)  االعرربي  (2)   ررشدديي  (2)  صابرر  االدداايیممصابرر  عبدد  صابرر 
صاددقق االشعيیرريي  (1)صابرريینن موونى  (1)  صابرريینن مهھرراانن  (1)  يیوونسس  (9)  

االططرريیحي  (1)   ززووررةة  (8)  صاددقق  ررسالنن  (1)  صاددقق  صالحصافيینازز 
االررززووقق  (2)  االحرربي  (1)   االشاعرر  (9)  صالح  جانكوو  (1)صالح  صالح 

جووددتت  (1)   دديیابب  (1)  صالح  ززمانانن  (1)  صالح  سوويیسىصالح  صالح 
كاظظمم  (4)  (5)   محمدد  (1)  صالح  صاموويیللصالح 
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صبحيصبحى مووسى  (7)  صبحي حدديیدديي  (2)  صباحح خررااطط ززوويینن  (1)  
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صالحح
جاهھھھيینن  (12)  

صالحح صالحح عبدد االصبوورر  (23)  
فائقق  (149)  

حّمادد  (43)   ططاللل 

االتيیموورريیة  (102)   عائشة 
االعيیفة  (11)   أأحمدد  عاددلل 

االززبيیدديي  (20)   صالح  عاددلل 

االجندديي  (24)   عاططفف 

االررحمنن عبدد 
ااألبنوودديي  (28)  

أأحمدد االررحيیمم  عبدد 
االصغيیرر(االماسخ)  (102)  

عبدد
االعووضي  (39)   االغفارر 

االجنابي  (19)   االقاددرر  عبدد 

عبدد هللا االسفرر  (11)  

عبدد هللا بلحاجج  (13)  
عبدد هللا

عيیسى  (14)  عبدد هللا فكرريي  (66)  
االكرريیمم  (77) عبدد  االمقصوودد  عبدد 

االجووهھھھرريي  (36)   أأحمدد  االناصرر  عبدد 

جوويیددةة  (102)   عبدداالعززيیزز 

عبوودد
االجابرريي  (24)  

عززتت االططيیرريي  (49)  

عصامم أأبوو ززيیدد  (58)  

٬،ألصابع االيیدد وو االقددمم
فمكك يیمرر عبرر االجررحح
 االززهھھھررةة االتي تجددهھھھا

أأررضض االكيینوونة
 االتي ظظلتت غيیرر مستغلة منن االذذااكررةة

٬،حيیثث نمسكك ببعضنا االبعضض

٬،لكي ال ننهھارر في االمستقبلل
لكنن االحذذرر كنووعع منن االصمتت
. يیظظهھرر نفسهھ ليیقررأأهه االجميیع

Guardian / sponsor    االووصي/االررااعي

 االنسيیمم يینتززعني منن سالمم بال هھھھووااء
  وو حلقي مثلل قبرر متصددعع

 مررفووعع منن على سرريیرر متنقلل
 .علي بساطط غررفة معيیشة ااألمم

 هھھھلل سبحتت في منططقة االخنددقق
 ألقوومم منن بيینن ااألمووااتت فقطط؟

 هھھھلل قامم عمالل ااإلنقاذذ بسحبي مررةة أأخررىى؟
.تعررفف االررئتانن  مووعدد ااستيیقاظظهھما

 .أأتهھاووىى علي أأرربع ددااخلل االمغسلة
 عنددما أأعوودد ستكوونن أأمي هھھھناكك. إإنهھا  االثالثة صباحا

 ووقدد أأززاالتت االوورروودد االمتددليیة
 .منن ططاوولة االقهھووةة

٬،ووضعتهھا في االمططبخ 
 .تقوولل أأمي٬،  رربما تصيیبكك االوورروودد بالحساسيیة

تقفف أأمامي بعيینيیهھا ووووجهھهھا االجررحى  
 .إإثرر سقووططهھا في ااألسبووعع االماضي  

 حلمتت أأنن لدديینا بططاقة عيیدد ميیالدد عمالقة  
 .كانن بهھا كلل أأفرراادد  االعائلة"  تقوولل أأمي"  

.أأظظنن أأنن ذذلكك لنن يیحددثث هھھھذذاا االعامم  

 االمررأأةة االتي ططالما قالتت إإنهھا ال تحلمم  أأبدداا  
 تقددمم لي كووبا منن االماء

.ووال تذذكرر أأيي شيء في االصباحح

Sonar   سوونارر

االمووجاتت االصووتيیة االخاصة بووحددتكك
تصلل أأبعدد منن مووجاتي

ال تووجدد ذذااكررةة منن االقصصص االتي يیتددااوولهھا االناسس

هھھھناكك شخصص يیحتاجج فقطط أأنن يیكوونن في االغررفة االمجاووررةة
أأوو في ططابقق آآخرر
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عبدد االلططيیفف ررعررييعبدد االلططيیفف االوورراارريي  (3)  عبدد االلططيیفف االلعبي  (1)  
عبدد هللا االساووررةة  (1)عبدد هللا االحامدديي  (4)  عبدد هللا أأبوو ررااشدد  (1)  (3)  

عبدد هللا االشوورربجي  (1)عبدد هللا االسيیدد شررفف  (1)  
عبدد هللاعبدد هللا االناصرر  (4)  عبدد هللا االمحسنن  (1)  عبدد هللا االمتقي  (1)  

عبدد هللا حسننعبدد هللا بنن عتوو  (1)  باكررمانن  (9)  
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عبدد االمجيیددعبدد االمالكك ڤنايیززيیة  (1)  
االترركي  (2)  االترركى  (1)   االمجيیدد  عبدد 
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علي
االجاررمم  (64)  

علي
االمضووني  (19)  

فرريیدد  (21)   علي 
علي محموودد ططهھ  (153)  

على منصوورر  (36)  

صالح أأبوو  عمادد 
  (51)

عمادد علي قططرريي  (76)  

صالح  (56)   عيیدد 

غاددةة خليیفة  (34)  

خضرر  (22) فاررسس 
جوويیددةة  (157)   فاررووقق 

كانددنسكي فاسيیلي 
  (21)

نعيیمي  (11)   ناعووتت  (50)  فاططمة  فاططمة 

االمقططرريي  (11)   فتاحح 

فتووحح مصططفى قهھووةة
ررططررووطط  (15)   فخرريي    (27)

كافكا  (33) فرراانزز 

فررجج بصلوو  (12)  

فررززددقق ااألسدديي  (13)  فررشتهھ سارريي  (14)  

فيیدديیوو  (73)  

أأشعة االشمسس٬، االشفقق٬، منتصفف االليیلل٬، االخنددقق

وو أأنتت في عددمم االليیلل
في االليیالل االعدديیددةة االتي ووااجهھناهھھھا

كمالكك حقيیقي في االمسررحيیة

مع حبتي بررتقالل ووخاررططة
 قاعع  االمحيیطط ااألططلسي

بددوونكك أأنا شخصص آآخرر
قمرر منن شقق٬، شررفة مفتووحة

في االغررفة ذذااتت االكررااتت االززررقاء
قلتت " أأنا أأفّكرر

"في االالشيء٬، ووهھھھذذاا جلي

      

 االددكتووررةة هھھھيیثرر ااتشش تووماسس
 بنسلفانيیا٬، االوواليیاتت االمتحددةة

heatherhthomas@gmail.com

االددكتووررةة هھھھيیثرر ااتشش تووماسس هھھھي شاعررةة حائززةة علي عددةة جوواائزز٬، ووكاتبة٬، ووأأستاذذةة جامعيیة٬، وولهھا عددةة ددووااوويینن شعرريیة مثلل "االعقيیقق
ااألززررقق"٬، وو"ووررقاتت االبعثث" وو"مماررسة االنسيیانن"٬، فاززتت بجائززةة رريیتا ددووفف ااألددبيیة االشررفيیة االددووليیة عامم 2014.  ووقدد  تررجمتت

قصائددهھھھا إإلى االلغاتت ااإلسبانيیة٬، وواالسوويیدديیة٬، وواالليیتوواانيیة٬، وواالبووسنيیة٬، ووااأللبانيیة.  قررئتت قصائددهھھھا في عددةة مهھررجاناتت في ااالررجنتيینن٬،
 .وواالبووسنة٬، ووأأيیررلندداا٬، ووليیتوواانيیا٬، ووكووسووفوو٬، وومقددوونيیا٬، ووررووسيیا٬، وواالسوويیدد

وواالددكتووررةة تووماسس أأستاذذ االلغة ااإلنجليیززيیة االمتقاعدد في جامعة كووتسس تاوونن بنسلفانيیا حيیثث تددررسس االشعرر االحدديیثث وو االكتابة ااإلبددااعيیة
منذذ 25 عاما.  كما قامتت بالتددرريیسس في كليیة سيیدداارر كرريیستت٬، ووجامعة ناررووبا٬، ووجامعة  باكنجهھامشايیرر (االمملكة االمتحددةة)٬، ووفى

ااألكادديیميیة االددبلووماسيیة االررووسيیة.  كما أألقتت محاضررااتت عنن االشعررااء ووااالسس ستيیفنزز٬، وو أأتشش - دديي. (هھھھيیلدداا ددووليیتلل) في نددووةة االمائددةة
 .االمستدديیررةة بجامعة أأكسفوورردد٬، وونشررتت مقاالتت عنن هھھھؤؤالء ووشعررااء آآخرريینن

ووحصلتت االددكتووررةة تووماسس علي ددررجة االددكتووررااهه في االشعرر االحدديیثث ووددررجة االماجستيیرر في االكتابة ااإلبددااعيیة منن جامعة تمبلل. كما
 .حصلتت علي ددررجتهھا االجامعيیة ااألوولى في االلغة ااإلنجليیززيیة منن جامعة  بنسلفانيیا

ووقدد حصلتت على جوواائزز منن أأكادديیميیة االشعررااء ااألميیرركيیيینن٬، وومرركزز فيیررجيینيیا للفنوونن ااإلبددااعيیة٬، ووجوواائزز جيیررترروودد شتايینن  في االشعرر
لألعوواامم ٬،Berksااألمرريیكي االمبددعع٬، وومعهھدد بنسلفانيیا للفنوونن. وو تعيیشش في  رريیددنج ببنسلفانيیا٬، حيیثث أأختيیررتت شاعررةة مقاططعة بيیرركسس

.منن  10-2008

عالءعالء ررززقق  (1)  عالء خالدد  (10)  عالء االدديینن عبدد االموولى  (1)  (1)  
االررحمنن  (1)   االمنعمم  (1)  عبدد  عبدد  محموودد  (1)  عالء  عمررعالء  علوويي 

عجميیة  (1)  ناسنا  (1)   أأبوو  ااحمدد  (1)  علي  ااالماررةة  (1)  على  علي 
االجبرر  (1)   االجميیلل  (1)  على  االحمززةة  (1)  علي  عليعلي 

االرربيیعي  (1)  االخليیلي  (1)   االططهھ  (2)  علي  االعامررىى  (1)  علي  علىعلى 
علي االمجنووني  (1)  علي االعمرريي  (1)  علي االعررااقي  (1)  االعررااقي  (2)  

االناصرر  (1)   بززيي  (1)  علي  االجهھمم  (4)علي  بنن  علي 
بوونوواا  (2)   جاززوو  (1)  علي  جاززوو  (1)  على  جعبوورر  (1)  علي  عليعلى 

علي ررشيیدد  (1)علي ذذرربب  (1)  علي حسوونن لعيیبي  (2)  جعـفرر االعالقق  (1)  
على عبددعلي شنيیناتت  (1)  علي سيیفف االررووااحي  (4)  علي رريیاضض  (2)  
بددرر  (4)   بددرر  (4)  االحميیدد  عبدد االززهھھھررةة  (1)  علي عبدد االحميیدد  عليعلي 
على عططا  (5)على عبيیدد  (1)  على عبدداالحميیدد بددرر  (9)  عبدد االعززيیزز  (1)  

عمرراانن  (1)   كالدديیرروونن  (1)  على  محمووددعلي  علي 
على مددننعلى محموودد ططهھ  (1)  خضيیرر  (4)  

علي ناصررعلي مووااسي  (1)  علي منصوورر  (2)  (1)  
علي يیحيیى منصووررعلى ووشكك ااألسبرريینن  (6)  علي هھھھيیبي  (1)  كنانة  (3)  

ططلعتت  (1)  (1)   االبووززيیدديي  (2)  عليیاء  ااإلددرريیسي  عليیة 
عمادد االدديیننعمادد االبابلي  (1)  عمادد ااألحمدد  (1)  عمادد أأبووصالح  (4)  

االططايیرر  (1)  مووسى  (1)   االنعيیمى  (1)  عمادد  بددرراانن  (1)  عمادد  عماددعمادد 
عماددعمادد على قططرريي  (7)  على قططررىى  (1)  

عمارر معال  (2)عمادداالدديینن مووسى  (1)  عمادد محمدد سالمم  (1)  غززاالى  (3)  
عمرر حمدد  (1)عمرر بنن االفاررضض  (1)  عمرر بقبووقق  (3)  عمرر االعامرريي  (3)  

عمررعمرر ططاهھھھرر  (1)  عمرر صقرر  (2)  عمرر شهھرريیارر  (1)  عمرر شبانة  (1)  
عمرر يیووسفف سليیماننعمرر ووشاحى  (1)  عمرر مصططفى  (1)  غرراابب  (10)  

إإسماعيیلل  (1)  (1)   قططامشش  (1)  عمرروو  كيیالني  (7)  عمرروو  عنايیةعمرروو 
عووااضض شاهھھھرر  (1)عنددليیبب االحسبانن  (1)  عنتررةة بنن شدداادد  (1)  جابرر  (3)  

االززيینن  (1)   برركاتت  (2)  عووااططفف  االغباررىى  (1)  عووااططفف  عيیاددعووضض 
ااسططفانووسس  (1)  عيیاشش  (4)  االهھاشمى  (1)   االخميیسي  (1)  عيیدد  عيیددعيیدد 

بططاررسهھ  (1)  االددوويیخ  (1)   غاررسيیاعيیسى  غابرريیيیلل 
غاددةة ااألغززااوويي  (2)غاددةة خليیفة  (2)  غابرريیيیال ميیسترراالل  (1)  مارركيیزز  (1)  

غاددةةغاددةة نبيیلل  (9)  غاددةة مررعي  (1)  غاددةة كحيیلل  (1)  
غارريي بررووفووستتغاررثث رريیسكك هھھھالبيیررغغ  (1)  غاددةة هھھھيیكلل  (2)  نعيیمم  (3)  

االقاسمم  (1)  (1)   االقصيیبي  (1)  غاززيي  عاصي  (1)  غاززيي  غاززييغاززيي 
شكرريي  (1)  لغمارريي  (7)   سنيینة  (7)  غالي  أأبوو  غارربوو  (1)غدديیرر  غرريیتا 

ااوورر  (2)   عددنانن  (1)  غرريیغوورريي  االدديینن  (1)  غززوواانن  علمم  غساننغسانن 
شوولبيیاكووفف  (1)  كنفانى  (1)   مرراادد  (2)  غليیبب  فلووبيیررغمكيینن  غووستافف 

غوونسالوو ررووخاسس  (1)غوونثالوو ررووخاسس  (1)  غووستاڤڤ فلووبيیرر  (1)  (1)  
غيیرراالددغيیددااء ااأليیووبي  (2)  غيیدداا مصططفى االيیمنن  (1)  غيیاثث االمددهھھھوونن  (5)  

فؤؤاادد االيیززيیدد االسني  (1)غيیووررغغ دديیتسس  (1)  غيیما غووررغا  (1)  ستيیررنن  (1)  
حجاززيي  (1)   حدداادد  (7)  فؤؤاادد  ررفقة  (1)  فؤؤاادد  ززاادديیكهھ  (1)  فؤؤاادد  فؤؤااددفؤؤاادد 

فاتنن فايیددفائززةة سلططانن  (10)  فؤؤاادد نقاررةة  (1)  فؤؤاادد قاعوودد  (1)  ططمانن  (1)  
نوورر  (1)  (1)   االخشنن  (1)  فاتنن  فهھدد  (1)  فادديیا  فادديیا 

علي  (1)   حسني  (1)  فاررسس  فاررووققفاررووقق 
شووشة  (10)  سلوومم  (5)   شوويیخ  (1)  فاررووقق  فاررووقق 

االبررجى  (1)   االبررجي  (2)  فاططمة  االووززاانيفاططمة  االززهھھھررااء  فاططمة 
االططرراابلسي  (1)  (1)   االفالحى  (1)  فاططمة  االمحسنن  (1)فاططمة  فاططمة 

االمررسى  (1)   االمررنيیسي  (1)  فاططمة  بووصووفة  (2)  فاططمة  فاططمةفاططمة 
شرريیفف  (1)  دديیابب  (1)   ططاهھھھرر  (1)  فاططمة  قندديیلل  (2)  فاططمة  فاططمةفاططمة 

فاليیررييمنصوورر  (3)  
ستانشوو  (1)  برريیووسووفف  (1)   بررتوونن  (1)  فاليیرريیوو  جيیسي  غووخخفانن  فانن 

بوووويینن  (1)  (1)   بيیلل  (1)  فاندديي  إإيیدداامم  (1)  فانيیسا  سلططانن  (1)فاهھھھمم  فايیزز 
أأحمدد  (1)   أأهھھَھرراارريي  (1)  فايیززهه  جهھانجيیرر  فتحفتانا 
بووعززةة  (2)   حمددهللا  (1)  هللا  ساسى  (1)  فتحى  سعيیدد  (7)فتحى  فتحى 
سعيیدد  (1)   االسميیع  (9)  فتحي  عبدد  االسميیع  (2)  فتحى  عبدد  فتحيفتحي 

فتحيیهھ ااحمدد  (2)  فتحيیة االصقرريي  (5)  فووررااني  (1)  
االنووحوو  (1)   لوورركافتيیحة  جاررسيیا  فددرريیكوو 

فررااسس االسعددييفررااتت إإسبرر  (3)  فددوويي ططووقانن  (1)  فددووىى حسنن  (1)  (3)  
محمدد  (10)  (3)   حج  سليیمانن  (2)  فررااسس  فررااسس 

باسيیلي  (1)   رراابليیهھ  (1)  فرراانسوواا  باررترريیج  (1)فرراانسوواا  فرراانسيیسس 
أأووذذيیلل  (1)   فررنانددسس  (1)فرراانسيیسكوو  أأساسيیسس  دديي  فرراانسيیسكوو 

فررنانددسس  (1)   أأسيیسس  دديي  بترراارركك  (1)  فرراانسيیسكوو  فرراانككفرراانشسكوو 
فررججفرراانكك سميیثث  (1)  فرراانكك دداارراابوونتت  (1)  بايیسس  (3)  

آآبووتت  (1)  بيیررقدداارر  (2)   سس.  وولفف  (1)  فررجيینيیا  وووولفففررجيینيیا  فررجيینيیا 
عباسس  (1)  (6)   نيیتشهھ  (1)  فررحاتت  االررحمنن  (1)فررددرريیكك  عبدد  فررددووسس 

فررنانددووفررنانددوو بيیسوواا  (1)  
أأَمرراالل  (1)   ددوو  شابوونن  (1)  بيینتوو  بوونج  (2)  فررنسوواا  فررنسيیسسفررنسيیسس 

ززاادد  (1)  بيیبى  (1)   فررخخ  فررخززاادد  (6)  فررووغغ  يیاغي  (3)فررووغغ  فرريیدد 
شيیلرر  (1)   هھھھوولددررليینن  (2)  فرريیددرريیشش  سايیددلل  (1)فرريیددرريیشش  فرريیددرريیكك 
مسعي  (3)   نامووسس  (8)  فضيیلة  فيیسووتسكي  (3)فكرريي  فالدديیميیرر 

مايیاكووفسكي  (2)   نابووكووفف  (3)  فالدديیميیرر  ميیلرر  (1)فالدديیميیرر  فالغغ 
أأووكوونوورر  (1)   االططاسانن  (1)  فالنرريي  االططيیارر  (2)  فهھدد  جاسمم  (1)فهھدد  فهھدد 

فووززيي االددليیمي  (2)فوواازز االعظظمم  (2)  فهھيیمم أأبوو رركنن  (1)  فهھمي إإبررااهھھھيیمم  (1)  
باكيیرر  (7)   باكيیرر  (1)  فووززىى  يیميینن  (1)فووززيي محيیددلي  (2)  فووززيي  فووززيي 
فيیدديیللفيیدديیرريیكوو غاررثيیا لوورركا  (1)  فيیثنتهھ أأليیخانددررهه  (1)  فوولكرر بررااوونن  (1)  

وووولفف  (2)  سبيیتى  (1)   بالبيیرردديي  (1)فيیررجيینيیا  فيیررنانددوو 
فيیسوواافا شيیمبووررسكا  (9)فيیسالفا شيیمبووررسكا  (1)  فيیرروونيیكا غوولسس  (1)  

حجاجج  (7)   أأحمدد  االررحيیلل  (1)  فيیصلل  االعجيیلي  (1)  فيیصلل  فيیصللفيیصلل 
صالح  (1)   االنوورر  (1)  محمدد  عبدد  تيیرراانن  (3)  فيیفيیانا  فيیكتووررفيیكتوورر 

هھھھيیغوو  (1)  فرراانكلل  (1)   ررووثث  (1)  فيیكتوورر  الرركنن  (3)  فيیليیبب  فيیليیببفيیليیبب 
ليیفيینن  (1)  الناسوونن  (1)   موورريیلل  (1)  فيیليیبب  جوونسنن  (1)فيیليیبب  فيیمي 

فيیووليیتت أأبوو االجلددفيیووددوورر ددووستوويیفسكي  (2)  فيینووسس خوورريي غاتا  (1)  
جلدد  (1)  (1)   أأبوو  ااألنصارريي  (1)  فيیووليیتت  االعززااووىى  (1)  قاسمم  قاسممقاسمم 
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قاسمم حدداادد  (57)  

االشناوويي كاملل 
  (39)

كتابب االشعرر  (64)  

لوويیزز غليیكك
  (22)

ليینا شددوودد  (17)  

مارركك ستررااندد
  (13)

تسفيیتايیيیفا  (16)   مارريینا 

معررووفف  (27)   ماززنن 
مؤؤمنن

سميیرر  (27)  

محمدد محمدد آآددمم  (14)  
أأبوو االعال  (27)  

االحررزز  (20)  محمدد محمدد 
االحموويي  (14)  
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مجلة االشعرر االمعاصرر ووشاعرريیهھ٬، ووااالسس ستيیفنزز جووررنالل٬، االططبعة ٬1،ووررسائلل  :Talisman  ووقدد ظظهھررتت قصائددهھھھا على نططاقق ووااسع في االصحفف وواالمجالتت ااألددبيیة ووعلى ااإلنتررنتت٬، بما في ذذلكك
ووتعليیقاتت أأميیرركيیة.  تتضمنن آآخرر أأعمالهھا ااألددبيیة أأشعارر ووددررااساتت مثلل: "كلما بعددتت  ... كلما أأصبحتت قرريیبا جدداا"؛ وو"االكتابب االمعاصرروونن في

تا
رر

االحرريیة في االيیقظظة: مقتططفاتت االمحتلل" ;(2013 ٬،  Texture ااباكا ٬،وو بنسلفاني"اا (جامعة ااررتوورروو بررااتت٬،  شيیلي٬، 2014)؛ "قصائدد للكتابة: تررووجج للشعررااء"(دداارر نشرر
بنسس
لل

 .(فانيیا٬، 2005). آآخرر مقالل نشررتهھ في نهھج تددرريیسس  االقصائدد وو ااألعمالل االنثرريیة للشاعررةة ااتشش. دديي (رراابططة االلغة االحدديیثة٬، 2011
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قاسممقاسمم سعووددىى  (1)  قاسمم تووفيیقق  (1)  االمقبلل  (1)  
قاسمم  (1)  عبددهه  (1)   عبددهه  قاسمم  (2)  قاسمم  ساسيینن  (2)قحططانن  قززحيیا 

كفافيیسس  (2)   قصيیررةة  (6)  قسططنططيینن  االدديینن  (1)  قصة  ززهھھھرر  قصيقصى 
االجاسمم  (1)  نسوورر  (1)   صبرريي  االمغنى  (1)  قمرر  عبدد  مجيیددقيیسس  قيیسس 

كاررلووسس ددررااموونددكاثرريینن هھھھارريیسوونن  (1)  قيیصرر عفيیفف  (1)  االموولى  (5)  
كاررووللكاررميینا بوورراانا  (1)  كاررلووسس ماررتيینسس رريیفسس  (1)  دديي آآنددرراادد  (1)  

صنصوورر  (1)  ددوويیكك  (1)   ماتيیليیني  (1)  كارروولل  بوويیهھ  (1)كاررووليینن  كارريینن 
وويیبنبررغرر  (1)   االساهھھھرر  (2)  كاسبرر  خنجرر  (8)  كاظظمم  ناصرركاظظمم  كاظظمم 

كالبنا سيینغ- شيیتنيیسس  (1)كالبنا سيینغ شيیتنيیسس  (2)  كاظظمم االعبادديي  (1)  
ماكيینن  (1)   كووليیددجج  (1)  كالتيینن  ددااسس  (1)  كالفيینن  كاماال 

صالح  (6)   صالح  (2)  كاملل  فررحانن  محمووددكاملل  حاجج  كاميیرراانن 
سيیدديیررنا  (1)  (1)   ووررددةة  (1)  كاميیال  هھھھنا  ميیلموو  (1)  كانتت  كايیتتكاهھھھالل 

كرراارر حسنن  (1)كتايیوونن كيیشافررززهه  (1)  تيیمبستت  (1)  
كرريیسسكرريیسس تووسا  (1)  كررستووفرر مددلتوونن  (1)  كررستووفرر إإشرروووودد  (1)  

ززيیجيیانغ  (1)   مارركرر  (1)  سوونغ  إإيیشرروووودد  (1)  كرريیسس  كرريیممكرريیستووفرر 
جخيیوورر  (2)  االصيیادد  (3)   ددشتى  (3)  كرريیمم  ررااهھھھى  (1)  كرريیمم  كرريیممكرريیمم 

شعالنن  (1)  ررااهھھھي  (1)   االسالمم  (2)  كرريیمم  عبدد  هللا  (10)كرريیمم  عبدد  كرريیمم 
كززااللكززاالل أأحمدد  (7)  كرريیمة ناددرر  (4)  كرريیمة ررشكوو  (1)  كرريیمم عبددهللا  (1)  

كالوودديیوو بووددززاانيكالوودديیا رراانكيینن  (1)  كالرريیسس ليیسبكتوورر  (2)  ااحمدد  (1)  
كمالل أأددهھھھمم  (1)كليینتت إإيیستوووودد  (1)  كلوودديیا رراانكيینن  (2)  كلوودد رروواا  (1)  (2)  

كمالل عبدد االحميیدد  (3)كمالل سبتي  (1)  كمالل جبرريي  (4)  كمالل تاجا  (1)  
االررحيیمم  (2)   عبدد  كووباني  (1)  كمالل  جادد  (1)  كمالل  مصططفى  كماالكمالل 

كووررماكككووررتاثرر  (2)  كووثرر أأبوو هھھھاني  (5)  كنعانن أأبوو ررااشدد  (2)  االثرريیا  (2)  
حدداادد  (1)  مكاررثي  (1)   مررشليیانن  (1)  كووليیتت  أأيیكنن  (1)كووليیتت  كوونرراادد 

فوونيیجتت  (1)  كيیجنن  (1)   فوونيیغتت  (1)  كيیررتت  فوونيیغووتت  (1)كيیررتت  كيیررتت 
شاررمبيیررغغ  (1)   بيیرريي  (1)  كيیررلسس  (4)  كيیررستيینن  بنهھامم  (1)كيیفنن  كيیللي 

كيینيیثث رريیكسررووثثكيیمم أأددوونيیززيیوو  (5)  كيیمم أأددوونيیززيیزز  (1)  كيیلي وويیتمانن  (1)  
الرريي ددبليیوو فيیليیبسسكيیووشي  (1)  كيیوورركك فيیررتت  (2)  كيینيیثث كووخخ  (2)  (1)  
النا االمجالي  (2)المم ثي مي دداا  (1)  الرريي كيینغ  (1)  الرريي سيیمسس  (1)  (1)  

الووتارروو أأووررتيیززالوو تسوو  (1)  النغستوونن هھھھيیووزز  (1)  النجستوونن هھھھيیووزز  (3)  
هھھھيیليینبررااندد  (2)  (4)   نوورر  (1)  الوورراا  أأحمدد  االبلووشي  (3)  لبنى  لبنىلبنى 

دداانيیالل  (1)  حجاززىى  (1)   االعبيیدديي  (2)  لبنى  ذذنوونن  (1)  لططفي  لططيیففلططفي 
لال  (1)لقمانن دديیرركى  (1)  لفيینيیا غرريینلوو  (1)  لططيیفة االحاجج  (1)  هھھھلمتت  (1)  

محمدد  (1)   حسيینن  (1)  لمى  االمقددمم  (1)  لميیا  عمرر  (1)  لميیاء  لميیاءلميیاء 
لميیعة عباسس عماررةة  (1)لميیسس علي  (1)  لميیاء عيیادد  (1)  عمرر عيیادد  (3)  

يیاززجي  (1)   يیاموونن  (1)  لووااء  لووررنسسلوورركا  (1)  لووتسوو  (1)  لووترر 
لووال رريینوولددززلووكسس رريیكاتززيي  (1)  لووررنسس فيیررليینغيیتي  (1)  فررلنجيیتي  (1)  

لوويیدد شووااررتزز  (1)  لوويیجا سوورريینتيینوو  (2)  لوونا عامرر  (3)  (2)  
لوويیسسلوويیسس أأررمنتا مالبيیكا  (1)  لوويیسس آآجيیالرر  (1)  لوويیزز كووليیهھ  (1)  

ررووددرريیجيیزز  (1)  تيیدديیسكوو  (6)   ررووززنبالتت  (1)  لوويیسس  لوويیسسلوويیسس 
سمبسوونن  (1)  ززاامبرريینى  (1)   عووضض  (1)  لوويیسس  لوونا  (1)لوويیسس  لوويیسس 

ليیالي االفررجج  (1)لي تشايیلدد  (2)  لي بوو  (1)  لى بوو  (5)  لوويیسس ماكنيیسس  (2)  
ليیززااليیررموونتـووڤڤ  (1)  ليیدديیا دديیفيیسس  (1)  ليیثث ناططقق  (2)  ليیتيیسيیا إإرريیرراا  (1)  
اليینن  (1)   ااألططررشش  (1)  سكووتت  عائشة  (1)  ليیلى  بنن  عيیدد  (2)ليیلى  ليیلى 

بايیاررسس  (1)   شقيیرر  (1)  ليیليیانن  يیميینن  (1)  ليیليیانن  هھھھجنيیانن  (1)ليیليیانن  ليینن 
ليینا شخشيیررليینا جرراارر  (1)  ليینا تكلهھ  (1)  ليینا تقال  (1)  ليینا االشخشيیرر  (1)  

ليیندداا خضررليیندداا حمووررهه  (1)  ليینا عبدد االمجيیدد  (1)  (1)  
كيینغ  (1)  (2)   نصارر  (1)  ليیندداا  بوو  (1)  ليیندداا  شيیاوو  مارريیاليیوو  ليیووبوولددوو 

وووولفف  (1)  بانيیرروو  (1)   وووولفف  (1)  ليیوونارردد  تاوواارراا  (3)ليیووناررددوو  ماتشي 
رريیشارر  (1)   غووشش  (2)  ماتيیاسس  أأبوو  أأبووغووشش  (1)  ماجدد  ماجددماجدد 

االررقيیبة  (2)  االخيیاطط  (2)   ززااهھھھرر  (1)  ماجدد  عدداامم  (2)  ماجدد  ماجددماجدد 
موورريیسس  (3)  مططرروودد  (1)   االظظاهھھھرريي  (2)  ماجدد  حسيینن  (1)ماجددةة  ماجددةة 

ماررتنن إإسبادداا  (1)ماددوونا عسكرر  (3)  ماجددةة سعيیدد  (1)  ماجددةة ززاابوو  (1)  
ماررسليینن ددييماررتنن لووثرر كنغ  (1)  ماررتنن كاررترر  (1)  ماررتنن شووتت  (1)  
ماررفننماررغا بوورركي أأررتاخوو  (1)  ماررسيیلل بررووستت  (2)  بوورردد فالموورر  (2)  

مارركك جمالل  (2)  مارركك توويینن  (3)  مارركك ستررااندد  (1)  بيیلل  (2)  
ستنددرر  (1)   شيیشرروونن  (1)  مارركك  تووليیووسس  ماررلووننمارركووسس 

االمنن  (1)  برراانددوو  (1)   آآنا  االقصيیفي  (1)  مارريي  ااووليیفرر  (1)مارريي  مارريي 
مارريیا أأنططوونيیا  (1)مارريي وويیلشش  (1)  مارريي هھھھاوو  (1)  مارريي جيیتسكلل  (1)  

بووبووفا  (1)   كانتيینوو  (3)  مارريیا  جوواا  كيیتاكووبوو  (1)  مارريیا  مارريیننمارريیكوو 
يیووسا  (3)سوورريیسكوو  (1)   باررغاسس  مارريیوو 

صا-كاررنيیوو  (1)   دديي  سانتيیاغوو  (1)  مارريیوو  االمعموورريي  (1)مارريیوو  ماززنن 
جاكووبب  (3)   وويیبرر  (1)  ماكسس  ماكسوويیللماكسس 

عماررةة  (1)  بيیرركنزز  (1)   فتيیلل  (1)  مالكك  ااكسس  (1)  مالكك  مالكوومم 
االززاائدديي  (5)   آآقايیى  (1)  مأموونن  االبططووططي  (1)مانا  ماهھھھرر 

االدديینن  (1)   شررفف  فايیزز  (1)  ماهھھھرر  أأنجلوو  (4)  ماهھھھرر  پاددوواا  (2)مايیا  مايیا 
مايیكلل باترريینيمايیكلل اانجلوو  (1)  مؤؤيیدد عبدد االمجيیدد  (1)  مايیاكووفسكي  (2)  

مايیكلل ماررششمايیكلل لووسي  (1)  مايیكلل غاررتنرر  (1)  مايیكلل تشابوونن  (1)  (1)  
محموودديي  (1)  (1)   ووساطط  (2)  مبارركك  عبددمتابعاتت  (2)  مبارركك  مجاهھھھدد 

مجاهھھھدد  (1)   نمرر  (1)  االمنعمم  االحسيینى  (1)  مجددووليینن  عبددمجددىى  مجدديي 
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االماغووطط  (12)   محمدد 
االمططرروودد  (12)   محمدد 

محمدد بنميیلوودد  (57)  

حرربي  (29)   محمدد 
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قررنهھ  (17)   محمدد 
كشيیكك  (12)   محمدد 

محمدد مقصيیدديي  (14)  محمدد منصوورر  (32)  

أأميینن  (60)   محموودد 
ددرروويیشش  (155) محموودد 

محموودد سامي االبارروودديي  (104)  

محموودد
محموودد قررنى  (49) فررغلي  (12)  
محموودد مغرربى

  (16)

مرراامم
االمصرريي  (30)  

ضيیفف  (38)   أأبوو  مررووةة 
مررووةة دديیابب  (39)  

مصططفى
االررااددقي  (15)  

مصططفى
االرراافعي  (100)   صاددقق 

مصططفى لططفي االمنفلووططي  (30)  
مصططفى يیووسفف االلددااوويي  (12)  

معررضض
صوورر  (21)  

مقبلل االفقيیهھ  (25)  

مصرريي  (14)   منذذرر 

منى االعاصي  (12)  
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كتاباتت أأخرريي

تووصيیاتت منن

أأنا َكسووللٌ | نصصّ االكاتبب
االفررنسي: ماتيیاسس رريیشارر.

تررجمة: غاددةة ااألغززااوويي | كتابب
االشعرر

إإلهھ االسارريینن وواالبررااميیلل | أأمجدد
ناصرر

شاررلووتت ااوورر ااررمسترروونغ | هللا
في كلل شيء | تررجمة: حرربي

محسنن عبدد هللا.

لنن يیعررفني أأحدد | بوولل إإيیلوواارر

غرريیبب أأمرر هھھھذذهه االشجررةة | نصرر
االكاشفف

عاددلل سعدد يیووسفف | أأنططوولووجيیا
االميیالدد هھھھذذهه االززمررددةة منن حمأ

ُتسنن
أأخشى االكتابة في مساء ووحيیدد

بارردد | منى عبدد االكرريیمم

محموودد ددرروويیشش على هھھھذذهه
ااألررضض ما يیستحقق االحيیاةة+نحبب

االحيیاةة ااذذاا ما ااستططعنا

كتاباتت أأخرريي

تووصيیاتت منن
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عمرر  (9)   بنن  نصرر  (1)  صالح  صبحى  نصرر  (1)محمدد  صبحي  محمدد 
محمدد ططهھمحمدد ططعيیمة  (5)  محمدد ططالبب  (1)  محمدد صالحح بنن عمرر  (5)  

مّشهھ  (1)  شررااقهھ  (1)   عاررفف  آآررصوويي  (1)  محمدد  عاكفف  محمددمحمدد 
محمدد عبدد االغنيمحمدد عبدد االغنى  (4)  محمدد عبدد االحي  (1)  عباسس  (1)  

هللا  (1)  (1)   عبدد  االبرريیكي  (1)  محمدد  هللا  عبدد  االهھاددييمحمدد  عبدد  محمدد 
محمدد عفيیفي مططرر  (1)محمدد عرريیقاتت  (2)  (4)  

محمددمحمدد علي االخفاجي  (1)  محمدد على إإبررااهھھھيیمم  (2)  محمدد علي  (3)  
محمدد علي شمسس االدديیننمحمدد على شمسس االدديینن  (1)  علي االهھاني  (1)  

شعابنيیة  (1)  (2)   عمارر  محمددمحمدد 
غنامم  (1)  غبرريیسس  (1)   غنددوورر  (3)  محمدد  غنيیمم  (5)  محمدد  محمددمحمدد 

االجابرريي  (2)   قصيیباتت  (1)  فتحي  قنووررمحمدد  محمدد 
كنووفف  (1)  (1)   لباشرريیة  (1)  محمدد  محمددمحمدد 

محمددمحمدد محمدد االسنباططي  (1)  محمدد محمدد االخططابي  (1)  متوولي  (6)  
محمدد مدديیحمحمدد مخيیمرر  (2)  محمدد مختارر  (10)  محموودد عبدد االغني  (1)  

محمددمحمدد مظظلوومم  (1)  (1)  
محمدد ميیلوودد غرراافي  (2)محمدد مهھرراانن االسيیدد  (1)  مهھدديي االجووااهھھھرريي  (3)  

ناجي  (1)   ناخيیلل  (1)  محمدد  يیاسيینن  (1)  محمدد  يیووسفف  (2)محمدد  محمدد 
االصالحي  (1)   وولدد  عرريیشة  (1)  محمددوو  أأبوو  االبنا  (2)محموودد  محموودد 

محموودد االشاعرر  (1)محموودد االسيیدد ااسماعيیلل  (1)  محموودد االخضررىى  (1)  
االعيیساوويي  (1)   االمغرربى  (1)  محموودد  االمنيیررااوويي  (1)محموودد  محموودد 

حسنن  (1)   إإسماعيیلل  (9)محموودد  حسنن  محموودد 
خفاجى  (3)   خفاجي  (1)  محموودد  محموودد 

محموودد شررفف  (7)محموودد سباقق  (1)  
صبح  (1)   عاططفف  (1)  محموودد  ززكرريیا  (1)محموودد  االصمدد  عبدد  محموودد 

عبددوو  (5)   عثمانن  (1)  محموودد  عررفاتت  (1)  محموودد  محموودد 
محموودد قاسمم  (1)  محموودد فهھمي  (3)  

محموودد مررعى  (7)  محموودد مررسى  (1)  محموودد قططزز  (2)  
مغرربي  (7)   عرربي  (3)  محموودد  بنن  االدديینن  االـدديیـننمحي  مـحـيیـي 

مختاررمحيیي االدديینن محموودد  (1)  محيیي االدديینن جررمة  (8)  االـشـاررنـي  (1)  
مددحتت االززنارريي  (2)مددحتت االززناررىى  (1)  مخلصص وونووسس  (1)  عيیسى  (2)  

االمررهھھھشش  (3)   مررهھھھشش  (3)  مدديیحة  علوو  (2)  مدديیحة  سليیمانن  مرراادد 
مررززووقق االحلبيمررتضى شامي  (1)  مرراامم مساعددهه  (1)  

االبططووشش  (2)  (1)   االمعززووززيي  (1)  مرروواانن  رراابحي  (1)مرروواانن  مرروواانن 
على  (1)   مخلوولل  (1)  مرروواانن  مررووةةمرروواانن 

مررووىىمررووةة نبيیلل  (6)  مررووةة ملحمم  (1)  أأبووضيیفف  (1)  
االعططارر  (1)  ذذباحح  (1)   تووفيیقق  (2)  مرريیمم  حيیددرريي  (4)   مرريیمم  مرريیمممرريیمم 

مسعدد صالح  (1)مززوواارر ااإلددرريیسي  (1)  مرريیمم مشتاوويي  (7)  خرريیباني  (1)  
شوومانن  (3)   غنايیمم  (1)  مسعوودد  االعبيیدد  (1)  مسعوودد  مصططفىمشارريي 

اابررااهھھھيیمم  (2)  إإبررااهھھھيیمم  (8)   مسلمم  (2)  مصططفى  أأبوو  مصططفى 
االررااددقي  (1)   االسليیمانن  (1)  مصططفي  مصططفىمصططفى 

مصططفىمصططفي االمسناوويي  (1)  مصططفى االشاوويي  (1)  االسيیدد سميیرر  (2)  
مصططفى بيیووميمصططفى بيیوومى  (3)  مصططفى بسيیوونى  (1)  االنحاسس  (1)  

االمووسى  (1)  (3)   االدديینن  تاجج  خددااشش  (1)  مصططفى  مصططفى 
رربهھ  (1)   عبدد  عططيیة  (1)مصططفى  مصططفى 

مصططفى مططررمصططفى قصقصي  (2)  
مظظفرر االنووااببمصعبب االسووسي  (1)  (1)  

معتزز ررشدديي  (10)  معتزز ررشددىى  (3)  معتزز االبررااهھھھيیمة  (1)  (10)  
ماجدد  (2)   االبرركي  (1)  معزز  كرريیمم  (1)  مفتاحح  مفيیددمفررحح 

مكررمممقاالتت  (4)  مفيیددةة االووسالتي  (3)  االبلددااوويي  (1)  
وَوقدد هھھَھَجرر  (1)مكررمم شاكرر ااسكنددرر  (1)  ررشيیدد االططالباني  (5)   ملكك االفؤُؤااددِ 

مصططفى  (2)   بددرر  (2)  ملكك  بنضهھرر  (4)  ملكة  ررززقق  (2)مليیكة  ممددووحح 
منارر منجددمنارر فتح االبابب  (3)  ممددووحح فووززيي  (4)  ممددووحح فووززىى  (5)  

مناللمنافف ززيیتوونن  (2)  مناشش بتاشاررجي  (1)  مناشش باتاشاررجي  (1)  (1)  
منالل محمدد علي  (2)منالل أأميینن  (1)  منالل االصنادديیقى  (1)  االبستاني  (1)  

مقدداادد  (1)   االمووجوودد  (6)  منالل  عبدد  عليیة  (4)  منتصرر  منذذررمنجي 
االووهھھھايیبي  (1)  مصررىى  (3)   منصووررمنصفف 
االررحباني  (2)  االددمررااوويي  (2)   االفقيیرر  (1)  منصوورر  االررززقي  (1)منعمم  منى 

منى سليیمانن  (1)منى حووااسس  (1)  مني االعاصي  (5)  
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حوواامددةة  (41)   مووسى 

ميیشيیلل
االرراائي  (15)   ززيیددوونن  الغوو 

االحاجج  (12)   ناصرر 

جووررجج نجيیبب 
نجيیبب سرروورر  (42)   عووضض  (15)  

نززاارر
قباني  (545)   سررططاوويي  (34)  نززاارر 

نصيیفف االناصرريي  (74)  

سعددىى  (12)   نمرر 

هھھھالة حجاززيي  (11)  

هھھھاني ندديیمم  (17)  
االووهھھھابب عبدد  هھھھبة 

  (17)

حسيینن  (44)   هھھھددىى 

هھھھررمسس  (11)  
هھھھشامم االجخ  (15)   هھھھشامم 

حرربى  (14)  هھھھشامم حرربي  (12)  

ميیشوو هھھھنرريي 
  (18)

نبي  (14)  وودديیع وودداادد 

منيیببمنيیا االلططيیفف  (1)  منى ماهھھھرر  (1)  منى عمرر  (1)  منى عبدد االكرريیمم  (1)  
ااالددرريیسي  (1)  يیوونانن  (1)   االحرربى  (2)  منيیرر  االنمرر  (1)  منيیرر  منيیررمنيیرر 
مهھا بكررمهھا االعيیسى  (1)  منيیررةة ددررعع  (1)  منيیررةة االقدديیرريي  (1)  عليیمي  (1)  

جمالل  (2)  (2)   شهھبة  (6)  مهھا  هللا  (1)  مهھا  عبدد  نصرر  (1)مهھا  مهھابب 
غاندديي  (2)   ثالثث  (1)  مهھاتما  أأخوواانن  سليیمانن  (2)  مهھدديي  مهھددييمهھددىى 

مهھنددمهھندد االسبتي  (1)  مهھدديي منصوورر  (4)  مهھدديي كررووبي  (1)  صقرر  (1)  
موورراايي أألفرريیددسووننموو يیانن  (2)  مهھيیبب االبررغووثي  (2)  ررشكك حووشي  (5)  

موورريیسس غووددووليیي  (1)موورريیسس شووفاليیيیهھ  (1)  مووررجانن فرريیمانن  (2)  (1)  
ررووكايیززرر  (1)   بهھمنن  (2)  موورريیلل  مووسىمووسى 

رريیوو  (2)  حوواامددهه  (4)   دداالل  االجررااحح  (1)  موونيیكا  االجررااحح  (1)  مى  ميمي 
ميیاددةة حبيیببمي منصوورر  (5)  مـى منصوورر  (5)  مي حووااسس  (1)  باسلل  (1)  

ميیررميیددااني بنن عمرر  (1)  ميیثمم ررااضى  (1)  ميیثاقق كرريیمم االرركابي  (3)  (4)  
ميیرراالل صيیددااووىى  (1)ميیررااجي  (3)  ميیرراا سالمهھ  (2)  حسيینن مووسوويي  (2)  

جوواليي  (1)   صعبب  (1)  ميیررااندداا  يیوونسس  (2)  ميیرراايي  ميیرريیتتميیرراايي 
ميیسررةة صالحح االدديینن  (7)ميیستسوو  (1)  ميیساء االعباسس  (1)  أأووبنهھايیمم  (1)  

ااإلرريیاني  (1)   ااالرريیاني  (1)  ميیسوونن  بيیكمالل  (1)  ميیسوونن  ميیشالل 
ووااليیتززرر  (1)   ثرربانتسس  (1)ميیغ  دديي  ميیغيیلل 

ميیلووددةة حميیددةة  (1)ميیالدد فايیززةة  (1)  ميیالدد ززكرريیا  (5)  ميیغيیلل مالددووناذذوو  (1)  
جيیسنسكا  (1)   خالفاتي  (1)  ميیليینا  كمالل  (1)  ميیمي  كيیشوواارر  ميیناِميینا 

ناجيناتالي حنظظلل  (2)  نن. مم. ررااشدد  (1)  ميینددووسا مالدديیتا  (1)  ناجي  (1)  
نادديیا أأَنجمنننادديي حافظظ  (1)  ناددوو فتيیحهھ  (1)  ناجي شعيیبب  (1)  االعلي  (1)  

يیقيینن  (1)  (1)   حمززةة  (1)  نادديیا  بنن  االدديینن  (1)  نادديیة  حسامم  نادديیةنادديیة 
نارريیمانن ددقةنادديیهھ حيیددرر  (1)  نادديینن ططرراابيیة االحشاشش  (1)  عززيیززةة  (10)  

دديیرركي  (2)  (1)   االمالئكة  (1)  نارريینن  ناصررناززكك 
ناصررناصرر باكرريیة  (1)  ناصرر االنووبي  (1)  ناصرر االنووبى  (1)  االعتابي  (2)  
ناصرر قووااسميناصرر فررغلي  (1)  ناصرر سالمم االمقررحي  (2)  ددوويیدداارر  (7)  

ناظظمم عووددةة  (1)ناظظمم االسعدديي  (4)  ناططقق عززيیزز  (1)  ناصرر مؤؤنسس  (3)  (1)  
ناهھھھضضناهھھھددةة حلبي  (1)  ناهھھھدد نصرر  (3)  ناهھھھدد االحلبي  (2)  نانسي ددرروو  (1)  

نتالي حنظظلل  (3)نبيیهھة جبارريینن  (2)  نبيیلل أأكنووشش  (7)  فليیح االخططاطط  (1)  
نجاحح االعررااقي  (1)نجاةة نعيیمة ناصيیفف  (1)  نجاةة علي  (1)  نجاةة على  (1)  

نجالء االررسووللنجالء االبهھائي  (1)  نجالء االبهھائى  (1)  نجدد االقصيیرر  (4)  
نجمة خليیللنجمم عذذووفف  (2)  نجمم االدديینن حمددووني  (1)  نجالء خليیلل  (1)  (1)  

ددرروويیشش  (1)  حبيیبب  (1)   االغانمم  (5)  نجوواانن  االدديینن  (2)نجوومم  بددرر  نجووىى 
هھھھددبة  (1)   هھھھددبة  (1)  نجووىى  االكيیالني  (4)  نجوويي  نجيیبب 

نجيیبب سرروورروو  (1)نجيیبب خدداارريي  (2)  
نددىىندديي ااحمدد  (1)  نجيیهھ حسيینن  (1)  نجيیبب محفووظظ  (2)  نجيیبب عووضض  (1)  

منززلجي  (2)  االحاجج  (4)   سالمم  (1)  نددىى  االخنسا  (1)  نرردد  نررميینن 
عفشش  (8)   أأبوو  نززيیهھنززيیهھ 

نصرر جميیلل شعثثنصرر االكاشفف  (2)  نشوويي االحووفي  (1)  أأبووعفشش  (1)  
نضاللنصيیررةة عيیسى  (1)  نصيیرر غدديیرر  (7)  (5)  

خلهھ  (10)  بررقانن  (1)   نجارر  (2)  نضالل  حسني  (1)  نضالل  نعمانننظظيیرر 
نكي جيیووفانينعوومي شهھابب نايي  (1)  نعمة حسنن علوواانن  (1)  ررززووقق  (1)  

سعدديي  (8)  (1)   ووهھھھبى  (1)  نمرر  ززكي  (1)نهھالل  نهھلة 
عيیططة  (1)   اابوو  االـبـلـكك  (2)  نهھى  االعتيیبي  (1)  نـهھـى  كمالل  (1)نهھى  نهھى 

نوواالل بنبررااهھھھيیمم  (1)نوواالل االغانمم  (2)  نهھيیدد ددررجاني  (1)  نهھى مووساووىى  (1)  
نوورر االررااعينوورر االدديینن االززوويیتني  (2)  نوورر إإبررااهھھھيیمم  (1)  نووحح سليیمانن  (1)  

نوورراا مررعينوورر عبدد هللا  (3)  نوورر ططاللل نصررةة  (1)  نوورر سليیمانن  (1)  (1)  
ططالبب  (1)  (1)   آآلل  مايیلرر  (1)  نووررةة  ميیلرر  (2)  نووررمانن  نووررهھھھانننووررمانن 

نووففنووززاادد جعدداانن  (1)  نوورريي االجررااحح  (2)  نووررىى االجررااحح  (1)  حسامم  (1)  
نوويیلل وويیلمتت  (1)نوويیلل أأووززفايیلدد  (1)  نوونوو جوودديیسس  (2)  مفررجج االجرريي  (1)  

هھھھاملتوونن  (3)   حامدد  (1)  نيیثانن  بارراا  (9)  نيیفيینن  نيیكووسسنيیكانوورر 
نيیلسس هھھھاوو  (1)نيیكوواليي أأسيیفف  (1)  نيیكوولل كيیددمانن  (1)  كاززاانتززااكيیسس  (1)  

هھھھاجرر االشرريیففهھھھاتفف جنابي  (1)  هھھھاتفف بشبووشش  (2)  نيیما يیووشيیج  (10)  
يیاسيینن  (1)  (1)   لي  (1)  هھھھادديي  مووررااكامي  (1)  هھھھارربرر  هھھھاررييهھھھاررووكي 

هھھھاشمم االررفاعي  (4)هھھھاشمم االجحددلي  (6)  هھھھاشمم االجحددلى  (1)  بنغهھامم  (1)  
االعططا  (1)   بيیتررزز  (1)  هھھھاشمم  محمدد  (1)  هھھھاغارر  االبشبيیشى  (1)هھھھاال  هھھھالة 

هھھھانيهھھھانا لوو  (1)  هھھھاموو ساهھھھيیانن  (1)  هھھھالة فتحى  (1)  
هھھھاني عوويیدد  (9)هھھھاني عفيیفي  (1)  هھھھاني صالح تووفيیقق  (1)  االسعيیدد  (10)  

هھھھايینرريیشش هھھھايینهھ  (3)هھھھانى ندديیمم  (3)  هھھھانى مهھرراانن  (2)  
االبيیتي  (1)   االووكيیلل  (1)  هھھھبة  االعليیمم  (1)  هھھھبة  عبدد  هھھھبة 

هھھھبهھ عبدد االووهھھھابب  (2)هھھھبة مصططىىفف  (1)  هھھھبة مصططفى أأحمدد  (2)  
هھھھددىى أأبالننهھھھددىى إإبررااهھھھيیمم  (1)  هھھھددال االقصارر  (1)  هھھھبهھ عززتت االهھووااررىى  (1)  

أأشكناني  (3)  (3)   االسعدديي  (1)  هھھھددىى  هھھھددىىهھھھددىى 
هھھھررمانن هھھھسهھهھھھدديیلل قططناني جبرر  (2)  هھھھددىى عبدد االقاددرر  (7)  شعررااوويي  (1)  

هھھھشامم االبستانيهھھھشامم أأبوو عساكرر  (1)  هھھھززاازز ططباخخ  (1)  (1)  
االصباحى  (8)  (1)   تالوويي  (1)  هھھھشامم  هھھھشامم 

هھھھشامم فتحي اابووخالددهھھھشامم حمدديي  (2)  
محموودد  (6)  (1)   شوومانن  (1)  هھھھشامم  يیوونسس  (1)  هھھھاللل  أأحمددهھھھمسة  هھھھناء 
االقاضي  (1)  (4)   ددااووووددىى  (1)  هھھھناء  االفتاحح  (1)  هھھھناء  عبدد  هھھھناءهھھھناء 

هھھھنرريي جرريیننهھھھندد جووددةة  (1)  هھھھنادديي االززررقا  (1)  هھھھناء نوواارر  (2)  عبيیدد  (1)  
جيیمسس  (3)  (1)   لوويیسس  (1)  هھھھنرريي  موورر  (1)  هھھھنرريي  هھھھنرريي 

ميیشوونيیكك  (1)   ميیلرر  (1)  هھھھنرريي  فاوولرر  (1)هھھھنرريي  ووااتسوونن  هھھھنرريي 
جنن  (1)   أأووسي  (1)  هھھھوواانقق  هھھھوونغ  (3)  هھھھووشنكك  صالح  (1)هھھھوونغ  هھھھوويیدداا 

تووماسس  (1)   ااتشش  على  (1)  هھھھيیثرر  االحاجج  هھھھيیفاءهھھھيیررمسس  (1)  هھھھيیثمم 
هھھھيیلغاهھھھيیال صدديیقي  (4)  هھھھيیفيینن تموو  (1)  هھھھيیفي جانكوو  (1)  االقحططاني  (2)  

فيیليیبسس  (1)  نووفاكك  (6)   كاررددوونا  (2)  هھھھيیليینن  ماكددوونالدد  (1)هھھھيیليینن  هھھھيیليینن 
وو.هھھھـ. أأووددنن  (1)وو. هھھھـ . أأووددنن  (1)  وو. سس. ميیرروويینن  (3)  هھھھيینكك ررووسوو  (1)  
ااووددنن  (1)   االسمررىى  (1)  وو.هھھھـ.  االسمرريي  (3)  وواائلل  فؤؤاادد  (1)وواائلل  وواائلل 
فتحي  (1)   كرريیمم  (1)  وواائلل  غددااسس  (1)  وواائلل  ااألعررجج  (1)ووئامم  ووااسيیني 

وواالتت وويیتماننووااالسس ستيیفنزز  (1)  ووااالسس ستيیفنن  (1)  ووااكرريیمم بلقاسمم  (1)  
وودداادد بنمووسى  (1)ووحيیدد االمصرريي  (1)  وواانغ وويي  (2)  وواالترر هھھھيیددالمم  (1)  (1)  

سلوومم  (9)   سيیفوو  (1)  وودداادد  نبى  (2)  وودداادد  وودداادد 

http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%20%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%20%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%20%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%86%D9%85%D8%B1%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%89
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%AF%D9%89%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AE
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%88
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%20%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.poetrybook.work/search/label/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%A8%D9%8A


سعاددةة  (48)  

جررجسس  (17)   ووعدد 

االشيیخ  (11)   ووليیدد 

االعمووررىى  (15)   يیاسرر 

  (18)  Camilla Maria Cederna

سعاددهه  (3)   شايیرر  (1)  وودديیع  ماكفاررليیننووررسانن  ووررووبررتت 
ووساممووسامم بووسططهھ جي  (1)  ووسامم االددوويیكك  (1)  وورروودد االمووسوويي  (1)  (1)  

حرريیرر  (1)  خضيیرر  (1)   رربايیعة  (1)  ووفاء  ووفاءووفاء 
ووالء حسنن ددنددشي  (1)ووالء أأبوو عيیططة  (1)  ووفاء كنعانن  (3)  ززعترريي  (1)  

ووليیامم ووررددثثووليیامم كاررلووسس ووليیامزز  (1)  ووليیامم بيیلكك  (1)  ووالء ززيیدداانن  (1)  
االفررشيیشي  (1)  ووررثث  (6)   أأحمدد  االصررااففووليیدد  ووليیدد 

ووليیددووليیدد فؤؤاادد  (1)  ووليیدد ططلعتت  (2)  ووليیدد سوويیرركي  (1)  ووليیدد تليیلي  (1)  (1)  
عامى  (1)    | يیززبكك  (3)  فؤؤاادد  يیيیتسس  (1)  ووليیدد  باتلرر  بليیكك  (5)ووليیمم  ووليیمم 

ووليیمم شووملي  (1)ووليیمم شكسبيیرر  (3)  ووليیمم سارروويیانن  (1)  ووليیمم ززنسرر  (3)  
وونيیسس االمنتصرر  (1)ووليیمم كاررلووسس ووليیمزز  (1)  ووليیمم كاررلووسس ووليیامزز  (1)  

وويیستانن هھھھيیوو أأووددنن  (1)وووولل سوويینكا  (1)  وووودديي آآلنن  (1)  ووهھھھابب االسيیدد  (1)  
وويیليیامموويیليیامم بتلرر يیيیتسس  (1)  وويیلل دديیوورراانتت  (1)  وويیستنن هھھھيیوو أأووددنن  (1)  

ستررنكك  (1)  ززيینسرر  (1)   شيیكسبيیرر  (1)  وويیليیامم  باكليوويیليیامم  فف.  وويیليیامم 
وويیليیاننوويیليیامم وويیفرر  (1)  وويیليیامم موورروو  (1)  وويیليیامم فووكنيیرر  (1)  جوونيیوورر  (1)  

ثاكارريي  (1)   هھھھوولتبي  (1)  ميیكبيیسس  االززيیاتت  (6)  وويینيیفرريیدد  يیاسرريیاسرر 
االششتاوويي  (5)  االششتاووىى  (3)   يیاسرريیاسرر 

االغرربي  (1)  االعموورريي  (9)   خضرر  (1)  يیاسرر  ررززقق  (1)  يیاسرر  يیاسرريیاسرر 
شعبانن  (5)  ززمررااوويي  (1)   االلططيیفف  (5)  يیاسرر  عبدد  فائزز  (1)يیاسرر  يیاسرر 

قططامشش  (1)   االسبالل  (1)  يیاسرر  غوونيیررااتنهھ  (1)يیاسميینن  يیاسميینن 
يیانيیسسيیاقووتت أأحمدد ددنددشي  (1)  يیاسيینن سوويیدد  (1)  يیاسوونارريي كووااباتا  (1)  

يیحيیى بنن االووليیدد  (1)يیحيیى االشيیخ  (7)  يیحي االمررعبي  (1)  رريیتسـووسس  (4)  
يیسرريي االعززببيیسررىى االعززبب  (1)  يیززنن االسقارر  (1)  يیحيیى بنن سلمانن  (1)  

يیفتووشيینكوو  (2)  (2)   االكسانددررووفيیتشش  يیفتووشيینكوو  (8)يیفغيیني  يیفغيیني 
االحسيیني  (1)   ددووميیتزز  (1)  يیقظظانن  جززيیررةة  أأبوو  أأبررااهھھھامم  يیووجيینوويیهھووذذاا 

يیووسفف االسباعي  (1)يیووسانوو أأكيیكوو  (1)  يیووجيینيیوو بارربا  (1)  موونتالي  (1)  
االصائغ  (1)   االهھمامي  (1)  يیووسفف  االهھووااررىى  (1)  يیووسفف  يیووسففيیووسفف 

بززيي  (2)  بررووددسكي  (1)   حجاززيي  (2)  يیووسفف  هللايیووسفف  خدديیمم  يیووسفف 
ررخا  (1)  (3)   ررززووقة  (5)  يیووسفف  ززيیدداانن  (1)  يیووسفف  يیووسففيیووسفف 

االيیووسفف  (1)   مسلمم  (2)  سامي  ووهھھھيیبب  (4)  يیووسفف  يیووليیايیووسفف 
االحيیوولل  (1)  غوولبيینووفتشش  (1)   غـووتهھ  (1)  يیوونسس  فوولفغانغ  يیييیووهھھھانن 

Amy Lowell(1)  Camilla Cederna  (1)  يیانبيینن  (2)  
Denise Duhamel

  (1)  (1)  Josep Piera  (1)  Maha BeckerMarcela
  (2)  Villar M  (1)  Moamed MoksidiMohamed

  (1)  Moksidi  (1)  Soha El SebaiThich Nhat Hanh
(1)

االمنجزز منن االمقاالتت

(336) 2016  ▼
◄  فبرراايیرر (132)

▼  يینايیرر (204)
◄  يینا 31 (7)

◄  يینا 30 (7)

◄  يینا 29 (2)

◄  يینا 28 (7)

◄  يینا 27 (13)

◄  يینا 26 (3)

◄  يینا 25 (9)

▼  يینا 24 (9)
"مشاررفف مقددسيیة" تووااصلل االفاعليیة االثقافيیة للقددسس ووتكملل...

أأتووكأ على ظظلي | علي االمضووني

قصائدد للشاعررةة هھھھيیثرر ااتشش تووماسس | تررجمة دد: فاططمة ططا...

حموورر ززيیاددةة: أأصبحتتُ كاتًبا ددوونن أأنن أأددرريي

دد َجرريیهھمم خلفف | نصيیفف... َنَبَحْتني كالبهھمم ووكنتتُ أأَتررصَّ

فرريیددرريیشش شيیلرر: االقفازز | أأنططوونيیووسس نبيیلل

قصيیددةة: مووقعة االجملل٬، أأوو (رريیح االسموومم) | حسنن ططلبب

صباححُ االقهھووةةِ معَ مرروواانن علي في شيیكاغوو | عصامم أأبوو زز...

في االليیلل أأحلممُ بأني في بلدديي | صالحح فائقق

◄  يینا 23 (6)

◄  يینا 19 (1)

◄  يینا 18 (5)

◄  يینا 17 (4)

◄  يینا 16 (4)

◄  يینا 15 (3)

◄  يینا 14 (4)

االقصائدد ااألعلى قررااءةة هھھھذذاا ااألسبووعع

عليّ | شيیخة حسيینن حليیووىى
عليّ     االعارر ال يیمووتت. االحبيیبب االمجهھوولل ال يیمووتت.
يیبقى مجهھووال. في شررعع االبددااووةة أأموورر كثيیررةة ال تمووتت

ووإإنن ددفنتت تحتت االترراابب. يیررااقبب وو...

االتفاصيیلل | غيیاثث االمددهھھھوونن
أأتعررفف لما يیمووتت االناسس حيینن تثقبهھمم ررصاصة٬، ألنن
70'منن جسمم ااإلنسانن يیتكوونن منن االماء٬، تماماً كما لوو

أأنكك تحددثث ثقبا في خززاانن ماء. ...

االى ذذااتت االخالل فى أأوولل االرربيیع | علي االمضووني
االى ذذااتت االخالل فى أأوولل االرربيیع تتووجج االرراايیاتت شمسُس
االظظفرر ووأأنتتِ ضووء االفجرر ززااهھھھي االصوورر فى عيینكك

االيیمنى ررفيیفف االمنى ووعيینككِ االيیسررىى تناجي االقمرر وونن...

لمم تعدد االفتيیاتت يیؤؤمننّ بالقصائدد | فرراانكك بايیسس | تررجمة
مارركك جمالل

لمم تعدد االفتيیاتت يیؤؤمننّ بالقصائدد ووإإنن شارركنن االشعررااء
االسرريیرر٬، فألنن االقططارر قدد فاتهھنن أأوو ألنن أأجوورر االمحلليینن

االنفسيیيینن باهھھھظظة وويیشارركنن كلل االشع...

٣۳قصائدد للشاعررةة ااإليیططاليیة: آآلددهه ميیرريیني تررجمة: محمدد
عيیدد إإبررااهھھھيیمم

(3) قصائدد  للشاعررةة ااإليیططاليیة: آآلددهه ميیرريیني  تررجمة:
محمدد عيیدد إإبررااهھھھيیمم (*) ططفلل صغيیرريي٬، لوو ووجددتتَ ططائررةًة

منن خيیالكَك...

رروواايیة سرريیرر االررمانن (20) | أأسامة حبشي
(20) ذذااتت يیوومم ووأأنا فى سرريیرر االررمانن  مع كاثرريینن
٬،أأخبررتهھا أأننى كتبتت رروواايیة ووبصدددد كتابة االثانيیة٬،
ووأأخبررتهھا أأننى عشتت قرراابة االعقدديینن  بأوورربا٬، ...

قصيیددةة إإلى صالحح فائقق | محمدد بنميیلوودد

قصائدد أأخررىى

أأسهھلل ططرريیقة النجازز مشارريیعكك
موقع مستقل.كومم يسهھھّل عليیك اانجازز
مشارريعك وويصلك بأفضل االمستقليین

االعربب. أأنجز مشارريعك بسهھھولة ووأأمانن.

هھھھلل تبحثث عنن منن يینفذذ مشارريیعكك؟
من خاللل موقع مستقل تستطيیع توظظيیف
مبرمجيین٬، مصمميین٬، كتّابب وومحرررين

للعمل على مشارريع من خاللل ااالنترنت.

أأنجزز مشارريیعكك منن خاللل ااالنتررنتت
(Freelancers) هھھھل تبحث عن مستقليین
للعمل االحر على مشارريعك من خاللل
ااالنترنت مع ضمانن حقوقك 100% ؟

إإعالناتت حسوبب

أأنجزز مشارريیعكك منن خاللل ااالنتررنتت
(Freelancers) هھھھل تبحث عن مستقليین
للعمل االحر على مشارريعك من خاللل
ااالنترنت مع ضمانن حقوقك 100% ؟

هھھھلل تبحثث عنن منن يینفذذ مشارريیعكك؟
من خاللل موقع مستقل تستطيیع توظظيیف
مبرمجيین٬، مصمميین٬، كتّابب وومحرررين

للعمل على مشارريع من خاللل ااالنترنت.

أأسهھلل ططرريیقة النجازز مشارريیعكك
موقع مستقل.كومم يسهھھّل عليیك اانجازز
مشارريعك وويصلك بأفضل االمستقليین

االعربب. أأنجز مشارريعك بسهھھولة ووأأمانن.
إإعالناتت حسوبب
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قصيیددةة إإلى صالحح فائقق: االيیوومم أأيیضا قررأأتت قصائددكك
على جدداارركك يیشبهھ ذذلكك أأنن يیجدد االسكيیرر بررااميیلل منن

االنبيیذذ في جززيیررةة قذذفتهھا ااألمووااجج مجانا بعدد غررقق سفيینة
قبب...

رروويي بيیترر كالرركك: ضع عمالتت ذذهھھھبيیة على ططوولل
االططرريیقق | تررجمة: عائشة االهھاشمي

رروويي بيیترر كالرركك: ضع عمالتت ذذهھھھبيیة على ططوولل
االططرريیقق تررجمة: عائشة االهھاشمي   كافئ قاررئكك بالنقاطط

االعاليیة٬، في االمنتصفف على ووجهھ االخصووصص كيیفف
تحافظظ على مسي...

سيیفف االررحبي | مووسيیقى االيیمامة االهھارربةِ منن سططووةِة
االهھاجررةة

سيیفف  االررحبي مووسيیقى  االيیمامة االهھارربةِ منن سططووةِة
االهھاجررةة     سيیفف االررحبي ٬، ددبي٬، فبرراايیرر (شباطط)

2016 – تصوويیرر صمووئيیلل شمعوونن     هھھھكذذاا علّمني
االضيیاءُ ...

رروواايیة سرريیرر االررمانن (٧۷) | أأسامة حبشى
  (7) أأنا وواالبحرر ووخيیمتى٬، فقدد تذذكررتت رروواايیة"

بالوومارر"عنددما جلسس"بالوومارر" يیحاوولل قررااءةة مووجة ٬،
حاوولتت تقليیدد" با...

أأنجزز مشارريیعكك منن خاللل ااالنتررنتت
هھھھل تبحث عن مستقليین (Freelancers) للعمل
االحر على مشارريعك من خاللل ااالنترنت مع

ضمانن حقوقك 100% ؟

هھھھلل تبحثث عنن منن يینفذذ مشارريیعكك؟
من خاللل موقع مستقل تستطيیع توظظيیف
مبرمجيین٬، مصمميین٬، كتّابب وومحرررين للعمل

على مشارريع من خاللل ااالنترنت.

أأسهھلل ططرريیقة النجازز مشارريیعكك
موقع مستقل.كومم يسهھھّل عليیك اانجازز مشارريعك
وويصلك بأفضل االمستقليین االعربب. أأنجز مشارريعك

بسهھھولة ووأأمانن.

إإعالناتت حسوبب

إإعالناتت حسوبب

االشعرااء ووفقا للبلداانن : مصر | مصر | مصر
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