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  مقّدمة

  
يناهز ، وعددها هذا الكتاب حماولة لإلحاطة بالّروايات اليت صدرت يف الّدول العربّية     

طُبِع بعُضها يف القرن الّتاسع عشر، وكثٌري منها يف القرن العشرين وما . رواية) ٥٧٠٠(
وهو أيضاً حماولة لإلحاطة بالّدراسات النقدية واألدبّية . مضى من القرن احلادي والعشرين

وهو، أخرياً، . اليت صدرت عن الّرواية العربّية عموماً، وعن أحد الّروائيني العرب خصوصاً
األجنبّية املساعدة على ترسيخ التحليل النقدّي العربّية وراسات النقدّية حماولة لإلحاطة بالّد

للرواية، فضالً عن الدراسات النقدّية اليت حتيط بالفعالّية النقدّية العربّية، وتعينها على حتليل 
ضيف املصادر اليت أن ألفعالّية حتليل الّنصوص الّروائّية وقد رأيُت من املفيد . النصوص

رتبط هبا، من مؤلَّفات رصدت القصة القصرية واحلكاية واألسطورة ت، ويهاؤدي إلت
وهلذا السبب . مصطلحات النقد واألدب، وتراجم الّروائينيفضالً عن والسِّرية واملقامة، 

مصادر إىل الّرواية العربية، والثاين إىل القسم األّول انصرف : قسمُت الكتاب قسمني
   .وهذا توضيٌح ملنهجّية العمل يف هذين القسمني. ونقدها الرواية العربيةدراسة 

وقـد  . القسم األّول خاصٌّ بالروايات اليت أنتجها الروائيون العرب طوال تـارخيهم  - ١
  : مرتَّبة على النَّحو اآليت خصَّصُت لكلِّ رواية أربع نقاط موجزة،

  ). رتَّبُت عنوانات الروايات ترتيباً ألفبائّياً(عنوان الّرواية  -
 ).التاريخ موضوع بني قوسني بعد عنوان الروايـة (تاريخ َنْشر الطبعة األوىل من الّرواية  -

    . )؟( :، هكذاتركُت القوسني دون تاريخ طباعة الّروايةوإذا مل أكن أملك تاريخ 
  ).هناك َشْرطةٌ قبل اسم الروائّي اهلدف منها التمييز وعدم التداخل(اسم الروائّي  -
  ).  اسم الّدولة موضوع بني قوسني(الّدولة اليت ينتمي إليها الّروائّي  -
نقـاط،  مثاين ، وقد ضمَّ هذا القسم القسُم الثاين خاصُّ مبصادر الّرواية العربّية ونقدها -٢
  : هي
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  . العربّيةمصادر الّرواية :  ١
  .القُطْرّيةمصادر الّرواية : ٢
  .العرب املصادر اخلاّصة بأحد الّروائيني: ٣
  .الروائية املترمجة املصادر: ٤
  .النقدّية املوضوعةاملصادر : ٥
  .النقدّية املترمجة املصادر :٦
  :املوضوعة واملترَجمة  املساعدة املصادر :٧

  .القّصة القصرية املوضوعة واملترمجةمصادر  -أ     
   .احلكاية واملقامة والّسرية واألسطورةمصادر  -ب    
    .مصادر تراجم الّروائّيني: ٨
الّروايات وعنوانات الكتب ترتيباً ألفبائّياً، حبسب احلرف األّول من  عنوانات رّتبُت – ٣

  :وقد راعيُت يف أثناء الترتيب ما يلي. اسم الّرواية وعنوان الكتاب
وراعيُت األمـر  ... فالثالثإذا التقى عنوانان يف حرف انتقلُت إىل احلرف الثاين،  - 

نفسه يف العنوان الذي يتألّف من كلمتني فما فوق؛ ألن القاعدة هـي أن ُيَعـدَّ   
العنوان كلمةً واحدةً متصلةً يف أثناء الترتيب، سواء أكان مؤلَّفاً من كلمة واحـدة  

  .   أكثر من كلمة مأ
 وردْتعنوان الروايـة، سـواء أ   يف) ال(وجود  مل أراعِ يف أثناء الترتيب األلفبائّي - 

فروايـة  . الثالثة منـه و الثانية تنييف الكلمة األوىل من العنوان، أم يف الكلم) ال(
وقـد  . مرّتبة يف حرف الغـني ) الغائب(مرّتبة يف حرف الّشني، ورواية ) الشَّبح(

الشمسّية يف أثناء الترتيب األلفبائّي التغاضـي عـن   ) ال(ترتَّب على عدم مراعاة 
يف حرف الشني فالبـاء  ) الشبح(فقد ُرتِّبت رواية . عيف احلرف الذي بعدهاتض

كـذلك األمـر يف   . الشمسّية) ال(املكرَّرة قبل حذف  فاحلاء دون مراعاة الشني
يف  ؛ ألن الروايتني التقتا)باب السفينة(مرتَّبة قبل رواية  ، فهي)باب الساحة(رواية 
السـاحة  (من كلمـيت  ) ال(عد حذف بيف حرف السني ، مث التقتا )باب(كلمة 

الباء واأللف والبـاء والسـني،   : ، هيحروفأربعة أهنما التقتا يف  ي؛ أ)والسفينة
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ومل تكن هناك . )األلف يف الساحة، والفاء يف السفينة(واختلفتا يف احلرف اخلامس 
باب (قُدِّمت رواية ولذلك ، الشمسّية) ال(فيهما بعد حذف  تكرار السنيلمراعاة 

ألن األلف سـابقة  ؛ الكلمتني يف أثناء ترتيب) باب السفينة(على رواية ) احةالس
وإنْ ورد قبلـها  من الكلمـة  ) ال(وقد حذفُت  .على الفاء يف الترتيب األلفبائّي

اليت بدأت حبرف جر، هو الـالم،  ) للسان: (حرف جر، كما هي احلال يف كلمة
، وهـذه ال  )ال(ثانية هـي الم  وهو حرف ُيراعى يف أثناء الترتيب، ولكن الالم ال

    . ُتراعى يف أثناء الترتيب
، أو إذا وردتـا يف بدايـة عنـوانني    األلف املهموزةعلى  ودةدملف املاألقدَّمُت  - 

  ).أفق(قبل ) آخر(فـ. وسطهما، أو هنايتهما
مل أميِّز، يف بداية العنوان، بني مهزيت القطع والوصل، بل عددُتهما حرفني متماثلني  - 

  .  ، ولكنين قدَّمُت مهزة القطع على مهزة الوصلالترتيب يف أثناء
احلرف املضعَّف يف وسط الكلمـة وآخرهـا،   أن ُيَعدَّ ُت، يف أثناء الترتيب، راعي - 

  .منهما) ال(، بعد حذف )درر -حبب(ترتَّبان ) الّدّر -احلّب(فكلمتا . حرفني
  .هنايتهمانني أو قدَّمُت مهزة القطع على األلف اللينة إذا وردتا يف وسط عنوا - 
، فجعلُت ، وراعيُت ذلك يف أثناء الترتيبياًء) إىل(عددُت األلف املقصورة يف حنو  - 

   . مبنـزلة واحدة يف أثناء الترتيب) علي(و) على(و) إىل(
ْدُت تاء التأنيث املربوطة وتاء التأنيث املبسوطة، يف أثناء الترتيب، حرفاً واحداً، َعَد - 

      .هو التاء
احلركات اليت ُضبِطْت هبا حروف الكلمات، وال اختالف داللـة هـذه    مل أراعِ - 

ـ . الكلمات على املفرد أو املثىن أو اجلمع الختالف ضبط حروفها الُغـَرف  (فـ
؛ ألن الروايتني التقتا يف احلـروف الثالثـة   )غرفة ترى النيل(ُرتِّبْت قبل ) األخرى
ضـبط  لمراعـاة  هنـاك   ومل تكن، واختلفتا يف احلرف الرابع) غ،ر،ف(األوىل 

على ) غرفة(على اجلمع، وداللة الثانية ) الُغَرف(ختالف داللة األوىل الالكلمتني و
 .املفرد
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. ال ُتكَتـب ُتْنطَق وراعيُت احلروف اليت ُتكَتب يف الكلمة، وأمهلُت احلروف اليت  - 
مهلت األلـف بعـد   أ وقد. مرتَّبة حبسب حروف الالم فالكاف فالنون) لكّن(فـ

  .ألهنا ُتنطق وال ُتكتبالالم؛ 
 على تدوين تاريخ الطبعة األوىل للرواية، وأليِّ مصدر من مصادر دراستها ُتْصَرَح -٤

  . فإذا تعذَّر ذلك دوَّنُت تاريخ الطبعة الثانية، أو الثالثة، وأشرُت إىل ذلك بوضوح. ونقدها
إذا التقت روايات يف عنوان واحد، وهذا أمر مألوف يف الرواية العربيـة، قـدَّْمُت    -٥

ألمحد عمر شاهني مرتَّبة ) اآلخرون(فرواية . الرواية السابقة زمنّياً، وأخَّرُت الالحقة زمنّياً
حلسونة املصباحي، ورواية حسونة املصباحي مرتَّبـة قبـل روايـة    ) اآلخرون(قبل رواية 

، ١٩٩٨، والثانيـة يف عـام   ١٩٨٩لصبا احلرز؛ ألن األوىل مطبوعة يف عام ) اآلخرون(
  ٢٠٠٦والثالثة يف عام 

الروايات يف الكلمة األوىل رتَّبُتها حبسب احلرف األول من الكلمة  اناتإذا التقت عنو -٦
 اناتالعنواألوىل املشَتَركة وحيدة يف عنوان الرواية قدَّمُتها على الكلمة فإذا كانت . الثانية

لصـنع اهللا   شـرف : األخرى املرتَّبة حبسب الكلمة الثانية، كما هي حال الترتيـب اآليت 
لفتحـي   شـرف اهللا / لرشيد ميموين شرف القبيلة/ حلنا مينة شرف قاطع طريق/ إبراهيم
  .أمبايب
يف املصادر املوضوعة واملترمجة التقليـد  املذكورة ترتيب بيانات النشر أثناء يف  راعيُت -٧

املؤلِّف، فدار بعنوان الكتاب فعليَّ اختيار البدء ولكّن طبيعة الكتاب فرضْت العلمّي العام، 
اسم اسم املترجم بعد  ذكرُتفإنْ كان الكتاب مترَجماً . النشر، فبلد النشر، فتاريخ النشر

إن مل أعثر عليها ذكرُت الطبعة الثانيـة أو  واعتمدُت الطبعة األوىل من املصدر، ف. املؤلِّف
  .  الثالثة
، هي استعمال بعض الباحثني العرب معروفةواجهتين يف عنوانات الدِّراسات مشكلة  -٨

بإحدى الـدُّول العربّيـة، أو    خاّصةً داللة على الرواية العربّية، ومضامَني ذاَت عنواناٍت
هذه املشكلة باعتماد العنوان الـذي ذكـره   وقد جتنَّبُت . خاّصةً ببعض الروائيني العرب

ر إليه العنوان، دون أّي تقومي، أو إشارة إىل اشأالباحث، وصنَّفُت الكتاب يف احلقل الذي 
  .التباين بني العنوان ومضمون الكتاب
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تَّبُت الثُّالثّيات، والرُّباعّيات، واخلماسّيات الّروائّية، يف مكان واحد، هـو احلـرف   َر -٩
لعبـد  ) مدن امللـح (الذي بدأ به اسم الثالثية أو الرباعية أو اخلماسّية، كما هي احلال يف 

فـإن مل يكـن    .يف مكان واحد، هو حرف امليم الّستَرتَّبُت رواياهتا الرمحن منيف اليت 
ذكرُت كلَّ رواية يف مكاهنـا حبسـب   للثالثية أو الرباعية أو اخلماسية واحد هناك اسم 

من الثالثية أو الرباعية  ...هنا اجلزء األول أو الثاينأاحلرف األول من عنواهنا، وأشرُت إىل 
بني القصـرين، قصـر الشـوق،    (، كما هي احلال يف ثالثية جنيب حمفوظ أو اخلماسية
يف ثالثة أمكنة حبسب احلرف األول من اسم كلّ رواية من الروايات اليت َرتَّبُتها ) السكرية

   .الثالث؛ ألّنه ليس هناك اسم لثالثّية جنيب حمفوظ
االعتماد علـى  مث ، الروايات نفسهامن االطّالع على  اتانطلقت يف تأريخ الرواي -١٠

ة عـن ُدور  قوائم الكتب الّصـادر ف، هذه الروايات اليت حتدَّثْت عنوالكتب الدِّراسات 
وقـد   .يف املالحق والصفحات الثقافّية، وغري ذلـك عن الرواية وَّنة دامل ألخبارفاالنَّْشر، 

ولـذلك  . رجعُت إليها اليت والدِّراسات يف املصادر العربية اختلف تاريخ بعض الروايات
يف أُخريات عامٍ من األعوام، ولكّن دار النَّْشر طبعـْت   ٍةرواي طباعةُ: أسباٌب كثريةٌ، منها

روايات يف أخريات عام من ال روايٍة طباعةُ: ومنها. على الغالف الدَّاخلّي تاريخ العام التايل
عدم تـدوين  : ومنها .من األعوام، ولكّن الروائيَّ دوَّن يف قائمة مؤلَّفاته تاريخ العام التايل

التـاريخ   أدوِّنأن  هلذا كلِّه رأيُت .الغالف الّداخلّي أو اخلارجّي تاريخ طباعة الرواية على
، يف تبـاينٌ  ، أحيانـاً، ، وإنْ جنم عن ذلكالّتواريخ األخرىارحتُت إىل دقّته، وأمهل  الذي

  . ، زيادةً أو نقصاًواحٍد بعامٍ ،ريخ بعض الرواياتأت
 .بغري اللغة العربّيـة  العرب أذكر الروايات اليت أنتجها الروائيُّون نصُت على أَرَح -١١

وحاولُت، يف حدود ما أعلم، حتديد اللّغة األجنبّية قبل تاريخ َنْشـر الروايـة، مث حتديـد    
 كما حرصُت على تدوين الروايات اليت صـدرت  .املترجم وسنة الترمجة إنْ أمكن ذلك

  .ُت ذلك قبل تاريخ نشر الرواية، وذكر)رنتتاإلن(يف  )ألكترونّياً(
، العربّيـة  بلوغرايفٌّ، ال عالقة له بتقومي الرواياتيفهذا الكتاب عملٌّ وصفيٌّ بوبعد،      

أواحلكم على جودهتا ورداءهتا، أو حتديد انتساهبا أو عدم انتساهبا إىل الفـّن الروائـّي، أو   
يف إحدى الدُّول العربّيـة، أو   بداياهتاب، أو االهتمام ومستوياهتاالفنّية التدقيق يف معايريها 
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ذلك أن اهلدف من هـذا  . ..العناية بنموُّها وشهرهتا وأصوهلا واقتباساهتا وترمجاهتا ولغتها
ـ حقل : ا صدر من نصوص يف ثالثة حقول، هيالكتاب هو السَّعي إىل اإلحاطة مب  ةالّرواي

 تصل مبصادراليت ت واملراجع حقل الكتبونقدها، وة الرواية مصادر دراسحقل العربّية، و
األهداف اليت وضعُتها للكتاب، يرجـع إيلَّ   جتسيدوكلُّ نقص أو خطأ، يف . نقد الرواية

وحدي، وُيفسَّر يف ضوء عجزي عن أن أُحيط مبا صدر من روايات ودراسات نقديـة يف  
  .  الدُّول العربّية

    مسر روحي الفيصل. د
  ٢٠٠٨خواتيم /العني
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  القسم األّول
  

  الرِّواية العربّية
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



٩ 
 

  
  

  
سلوى البنـا   -)١٩٧٧(اآليت من املسافات  .١
 )فلسطني(
 )لبنان(غّسان طّعان  -)١٩٩٣(آخر األمساء  .٢
مشـهور   -)٢٠٠٥(آخر احلصون املنهارة  .٣

  )فلسطني(البطران 
أمينـة السـعيد    -)١٩٥٩(آخر الطريـق   .٤
 )مصر(
حسـني  خليفـة   -)١٩٨٦(آخر الطريق  .٥

 )ليبيا(مصطفى 
 )مصر(فريد األنصاري  -)؟(آخر الفرسان  .٦
أمحد رفيق عـوض   -)١٩٩٩(آخر القرن  .٧
 )فلسطني(
زينب صـادق   -)١٩٨١(آخر ليايل الشتاء  .٨
 )مصر(
عز الدين األسواين  -)؟(آخر ما قاله النهر  .٩
 )مصر(

فاضل العـزاوي   -)١٩٩٢(آخر املالئكة  .١٠
 )العراق(

أديب حنوي  -)١٩٩١(آخر َمْن ُشبِّه هلم  .١١
 )سورية(

، ١٩٨٢بالفرنسـية  (آخر موسم العنب  .١٢
 )اجلزائر(مولود عاشور  -)أمحد منصور: ترمجة

أمحد عمر شـاهني   -)١٩٨٩(اآلخرون  .١٣
 )فلسطني(

حسونة املصـباحي   -)١٩٩٨(اآلخرون  .١٤
 )تونس(

ــرون اآل .١٥ ــرز  -)٢٠٠٦(خ ــبا احل ص
 )السعودية(

علي أمـني   -)١٩٧٦(آخر يوم يف اجلنة  .١٦
 )مصر(

نقـوال حـداد    -)١٩١٤(اجلديد آدم  .١٧
 )نانبل(

حسـني   -)١٩٧١(آدم يعود إىل اجلنة  .١٨
 )مصر(مؤنس 
 )؟(سليم عنحوري  -)؟(آشيل  .١٩
عبـــد اجمليـد زراقـط    -)؟(آفاق  .٢٠

 )لبنان(
عوض شعبان  -)١٩٧٩(اآلفاق البعيدة  .٢١

 )لبنان(
حممد فريـد أبـو    -)١٩٤٦(آالم جحا  .٢٢

 )مصر(حديد 
الوهـاب  عبد  -)١٩٣٣(اآلالم اخلالدة  .٢٣

 )لبنان(ساري 
غائـب   -)١٩٨٢(آالم السيد معروف  .٢٤
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أمحـد عويـدي    -)١٩٦٩( آالم نازحة  .٢٥
 )األردن(العبادي 

 )لبنان(خليل اّدة  -)١٩٥٦(آل السموأل  .٢٦
ليلى بعلبكي  -)١٩٦٠(اآلهلة املمسوخة  .٢٧

 )لبنان(
سـعيد سـامل    -)١٩٨٦(آهلة من طني  .٢٨

 )مصر(
ــة  .٢٩ ــازي  -)؟(آمن ــد غ ــرايب حمم ع

 )ســورية(
 )فلسطني(سليم خوري  -)١٩٦٠(آمنة  .٣٠
 )تونس(زكية عبد القادر  -)١٩٨٣(آمنة  .٣١
 )مصر(رضوى عاشور  -)؟(آمنة  .٣٢
منتصر القفـاش   -)٢٠٠٢(آن أن ترى  .٣٣

 )مصر(
رميا جبـارة   -)باالنكليزية(اآلنسة إغراء  .٣٤

 )فلسطني(
فارس زرزور  -)١٩٨٠(آن له أن ينصاع  .٣٥

 )سورية(
املتوسط مرة أخرى  شرق: اآلن وهنا، أو .٣٦

 )السعودية(عبد الرمحن منيف  -)١٩٩١(
أكـرم النّجـار    -)١٩٨٧(آه يا بلدي  .٣٧

 )فلسطني(
أمحــد فهمـي   -)١٨٩٩(آيات العرب  .٣٨

 )مصر(
أمحد مجيـل حسـن    -)٢٠٠٤(آيا فيال  .٣٩

 )فلسطني(
خليـل الـوادي    -)؟(آية أيتها الصغرية  .٤٠

 )الكويت(
 ) مصر(إبراهيـم عيسى  -)؟(آية جيم  .٤١

 -)بالفرنسـية (ليل احلكـي  : أو آيالنا، .٤٢
 )املغرب(ادمون عمران املليح 

داود سلمان الشويلي  -)١٩٨٨(أبابيل  .٤٣
 )العراق(

ــل  .٤٤ ــب  -)١٩٩٣(أبابي ــور اخلطي أن
 )فلسطني(

 )سورية(ممدوح عدوان  -)١٩٧٠(األبتر  .٤٥
ــام  .٤٦ ــى  -)١٩٥٩(ابتس ــود عيس حمم

 )السعودية(املشهدي 
يوسـف   -)١٩٧١(ابتسامة على شفتيه  .٤٧

 )مصر(السباعي 
عبد الوهـاب   -)؟(ابتسامة غري مفهومة  .٤٨

 )مصر(األسواين 
جنيـب   -)؟(ابتسامة يف قلب الشيطان  .٤٩

 )مصر(الكيالين 
حامـد الشـبيب   _ )؟(األجبدية األوىل  .٥٠

 )العراق(
جاسم الرصيف  -)؟(أجبدية املوت حباً  .٥١

 )العراق(
محـد   -)١٩٨٦(إحبار يف الزمن املـر   .٥٢

 )السعودية(الراشد 
أمحد إبراهيم الفقيه  -)؟(ستطيع أأبداً لن  .٥٣

 )ليبيا(
حممد عز الدين  -)١٩٧٨(أبراج املدينة  .٥٤

 )املغرب( التازي
عبـد   -)١٩٦٥(إبراهيم أبو األنبيـاء   .٥٥

 )مصر(احلميد جودة السّحار 
إبراهيم عبـد   -)١٩٤٣(إبراهيم الثاين  .٥٦
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إبراهيم عبـد   -)١٩٣١(إبراهيم الكاتب  .٥٧
 )مصر(القادر املازين 

حممد  -)١٩٨٥(غرام حائر : إبرسيم، أو .٥٨
 )مصر(عبد احلليم عبد اهللا 

لبيب أبـو سـتيت    -)١٩٢٧(األبرياء  .٥٩
 )مصر(

فـؤاد قنـديل    -)؟(أبقي الباب مفتوحاً  .٦٠
 )مصر(

 )األردن(فايز حممود  -)١٩٧٩(األبله  .٦١
ــامسني  .٦٢ ــية وي ــه واملنس  -)١٩٨٢(األبل

 )املغرب(امليلودي شغموم 
ياسـر   -)٢٠٠٠(أبناء اخلطأ الرومانسي  .٦٣

 )مصر(شعبان 
صـاحل الّرحَّـال    -)٢٠٠٢(أبناء زاهي  .٦٤

 )سورية(
جميـد طوبيـا    -)١٩٧٤(أبناء الصمت  .٦٥

 )مصر(
 -)١٩٦٢بالفرنسية (أبناء العامل اجلديد  .٦٦

 )اجلزائر(آسيا جّبار 
 -)١٩٣٦(أبناء الغساسنة وإبراهيم باشا  .٦٧

 )األردن(روكس بن زائد العزيزي 
قاسـم  زيـاد   -)١٩٩٠(أبناء القلعـة   .٦٨

 )األردن(
أمينـة السـعيد    -)؟(أبناؤنا املنحرفون  .٦٩

 ) مصر(
عالء حامـد   -)؟(األبناء يدفعون الثمن  .٧٠

 )مصر(
إبراهيم عبد احلليم  -)١٩٧٣(ابن اإلنسان  .٧١

 )مصر(

 )لبنان(مجيلة الفقيه  -)؟(ابنة عواد  .٧٢
حممـد   -)١٩٢٦جـزءان  (ابنة اململوك  .٧٣

 )مصر(فريد أبو حديد 
 )لبنان(فة كرم عفي -)؟(ابنة نائب امللك  .٧٤
باهر أمحد النّجار  -)١٩٧٠(ابن اخلطيئة  .٧٥

 )فلسطني(
حممد نسـيب   -)١٩٨٨(ابن السكران  .٧٦

 )اجلزائر(
حممد خـري   -)بالفرنسية(االبن الشاطر  .٧٧

 )املغرب(الدين 
فريـد خملـوف    -)١٩٣٨(ابن الشعب  .٧٨

 )سورية(
ميشال أسـعد   -)١٩٦٠(ابن الشيطان  .٧٩

 )لبنان(يونس 
أباظـة  ثـروت   -)١٩٥٤(ابن عمـار   .٨٠

 )مصر(
مولـود   -)١٩٥٠بالفرنسية (ابن الفقري  .٨١

 )اجلزائر(فرعون 
منصور  -)١٩٩٧(ابن موالي السلطان  .٨٢

 )اإلمارات(عبد الرمحن 
روزا ياسني حسـن   -)٢٠٠٤(أبنوس  .٨٣

 )سورية(
حممد عز الـدين   -)٢٠٠٨(أبنية الفراغ  .٨٤

 )املغرب(التازي 
ادوار اخلـّراط   -)١٩٩٧(أبنية متطايرة  .٨٥

 )مصر(
 )ليبيا(الكيالين عون  -)١٩٨٧(أبواب  .٨٦
الياس خـوري   -)١٩٨١(أبواب املدينة  .٨٧
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أمني يوسـف   -)١٩٦٢(األبواب املغلقة  .٨٨
 )مصر(غراب 
هيفـاء بيطـار    -)٢٠٠٧(أبواب مواربة  .٨٩

 )سورية(
عبـد   -)١٩٩٨(أبواب املوت السـبعة   .٩٠

 )ليبيا(الرسول العرييب 
كرم ملحم  -)١٩٥٤(أبو جعفر املنصور  .٩١

 )لبنان(كرم 
عمر بـن   -)١٩٨٣(جهل الّدّهاس  أبو .٩٢

 )تونس(سامل 
هلام سيف النصـر  إ -)١٩٧٥(أبو زعبل  .٩٣

 )مصر(
عبد الستار ناصـر   -)٢٠٠٢(أبو الريش  .٩٤

 )العراق(
نـاجي   -)١٩٦٢بعد (أبو زيد القهرماين  .٩٥

 )العراق(التكرييت 
 -)١٩٧١(أبو صابر الثائر املنسي مـرتني   .٩٦

 )سورية(سالمة عبيد 
 -)١٩٧٩(اآلخـرة  أبو العالء يكتب من  .٩٧

 )مصر(نادية عبد اجمليد 
حممد فريد  -)١٩٤٧(أبو الفوارس عنترة  .٩٨

 )مصر(أبو حديد 
جرجـي   -)١٩٠٥(أبو مسلم اخلراساين  .٩٩

 )مصري أصله لبناين(زيدان 
_ )؟(أبو نواس وإبليس يف اخلّمارة  .١٠٠

 )لبنان(جورج جرداق 
ذو النـون  _ )؟(أبو هريرة وكوجكـا   .١٠١

  )العراق(أيوب 

باسم سكجها  -)١٩٨٢(أبيض وأسود  .١٠٢
 )فلسطني(

حممد السـّيد  _ )؟(أيب يأكل احلصرم  .١٠٣
 )مصر(شوشة 
عاقبة بنت احلـان  : أمتمت الواجب، أو .١٠٤

 )لبنان(حال معلوف  -)١٩٣١(
هنــاد رضــا  -)١٩٥٧( ٣=٢+٢-٢ .١٠٥

 )سورية(
ــزءان، ج( ١٩٥٢ .١٠٦ ، ١/١٩٥٢جــ
 )مصر( عطيةإبراهيم مجيل  -)٢/١٩٥٤ج

عبد القادر بنا احلاج نصر  -)؟(اإلمث  .١٠٧
 )تونس(

 )مصر(بدر الديب  -)؟(إجازة تفرُّغ  .١٠٨
 -)١٩٧٠(أجراس البنفسج الصـغرية   .١٠٩

 )سورية(حسيب كيايل 
هدية صاحلة  -)١٩٩٠(أجراس الرحيل  .١١٠

 )فلسطني(
حبيـب   -)١٩٧٣(أجراس السـالم   .١١١

 )فلسطني(كركيب 
عائشة منري  -)٢٠٠٧(أجراس الشتاء  .١١٢

 )اجلزائر(
ــل  -)؟(األجســاد احملمومــة  .١١٣ إمساعي

 )ائراجلز(غموقات 
عبـد السـالم   . د -)٢٠٠١(أمجلهنَّ  .١١٤

 )سورية(العجيلي 
علي حممود  -)١٩٩٦(أجنيب يف القطار  .١١٥

 )مصر(حنفي 
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الـوكر  : ١جـزءان، ج (أجنحة التيـه   .١١٦
ــالع : ٢، ج١٩٩٣ ــواد  -)١٩٩٤اإلق ج

 )لبنان(صيداوي 
حممد عبـده   -)١٩٦٠(أجنحة األمل  .١١٧

 )األردن(فرجيات 
سليم وديع  -)١٩٩٧(ف صأجنحة العوا .١١٨

 )فلسطني(خوري 
جـربان   -)١٩١٢(األجنحة املتكسرة  .١١٩

 )لبنان(خليل جربان 
هبيجة حسـن   -)١٩٩٥(أجنحة املكان  .١٢٠

 )مصر(
سـعد   -)١٩٧٢(أجنحة من رصاص  .١٢١

 )مصر(اخلادم 
حممد حيىي  -)١٩٧٧(أحاديث النسيان  .١٢٢

 )تونس(
حممـد   -)١٩٩٩(أحاديث فوق الرمال  .١٢٣

 )املغرب(أمحد امشاعو 
 -)١٩٨٤(أحاديث الولـد مسـعود    .١٢٤
 )فلسطني(عت سقريق طل

باسم عبدو  -)٢٠٠٣(احتراق الضباب  .١٢٥
 )سورية(

حممـد   -)١٩٩٨(احترس من الدوالر  .١٢٦
 )مصر(نور الدين 

 -)١٩٨٦(أحداث مدينة على الشاطىء  .١٢٧
 )اإلمارات(حممد حسن احلريب 

الشمس  :سباعية( إحداثيات زمن العزلة .١٢٨
يف برج احلوت، قيد األشياء، ذاكرة احلضور، 
احلياة وجه آخر، دوائر االستحالة، األبابيليون، 

إمساعيل فهـد إمساعيـل    -)١٩٩٦ العصف
 ) الكويت(

أحد أحد أحد، حترق سـتائر العتمـة    .١٢٩
 )فلسطني(وليد اهلوديل  -)٢٠٠٨(

محـزة الشـوابكة    -)١٩٨٥(أحزان  .١٣٠
 )األردن(

مكرم فهـيم   -)٢٠٠٣(أحزان بلدنا  .١٣١
 )مصر(

وليد إخالصي  -)١٩٧٥(أحزان الرماد  .١٣٢
 )سورية(

إمساعيل ويل  -)١٩٨٠(أحزان سقارة  .١٣٣
 )مصر(الدين 
طالـب   -)٢٠٠٢(أحزان السـندباد   .١٣٤

 )سورية(عمران 
حممد طبالة  -)١٩٧٦(أحزان الكرنك  .١٣٥

 )مصر(
 ، طفل يف احلـي العـريب  أحزان مدينة .١٣٦

 )مصر(حممود دياب  -)١٩٧٠(
مكـي   -)١٩٨١(ة أحزان النهر والغاب .١٣٧

 )السودان(حممد علي 
شوقي عبـد   -)١٩٦٤(أحزان نوح  .١٣٨

 )مصر(احلكيم 
األمـرية  /١ثالثية، ج(أحسن القصص  .١٣٩
/ ٣، ج١٩١٠ابنيت سنية /٢، ج١٩١٠يراعة 

صاحل محـدي   -)يضم جمموعة من القصص
 ) مصر(ّمحاد 
 -)١٩٦٩(أحضان السـيدة اجلميلـة    .١٤٠

 )سورية(وليد إخالصي 
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أمحـد عبـد    -)٢٠٠٥(أحضان املنايف  .١٤١
 )قطر(امللك 
حممد حسن نّصـار   -)١٩٩٩(أحالم  .١٤٢

 )فلسطني(
محـد حممـد    -)٢٠٠١(أحالم أحالم  .١٤٣

 )الكويت(ختالن 
شـعاع   -)١٩٩٣(أحالم البحر القدمية  .١٤٤

 )قطر(خليفة 
حممد اهلـرادي   -)١٩٨٨(أحالم بقرة  .١٤٥

 )املغرب(
 -)٢٠٠٣(األحالم تتمّشى يف الذاكرة  .١٤٦

 )مصر(حممد الفارس 
 )؟(أنطون بارا  -)؟(أوالً األحالم متوت  .١٤٧
الـدين   عماد -)١٩٥٧(أحالم الربيع  .١٤٨

 )سورية(تكرييت ال
بديع  -)١٩٧٣(أحالم الرصيف اجملروح  .١٤٩
 )سورية(حقي 
علـم   -)٢٠٠١(أحالم الزمن املتوسط  .١٥٠

 )سورية(الدين عبد اللطيف 
طه حسـني   -)١٩٤٣(أحالم شهرزاد  .١٥١

 )مصر(
أحالم ضاحكة، أحالم قـدر اإلمكـان    .١٥٢

 )لبنان(ن طّعان غّسا -)١٩٩٦(
أبكر  -)٢٠٠١(أحالم يف بالد الشمس  .١٥٣

 )السودان(آدم إمساعيل 
عبـد   -)١٩٩٢(أحالم يف مهب الريح  .١٥٤

 )الكويت(اللطيف خضر اخلضر 
 -)١٩٨٩(أحالم قرية بيـت السـعيد    .١٥٥

 )سورية(حسني عبد الكرمي 

حممود حامد  -)٢٠٠٠(أحالم حمّرمة  .١٥٦
 )مصر(

أحــالم اليــامسني يف زمــن الرخــام  .١٥٧
 )األردن(آية األمسر  -)٢٠٠٧(

جرجـي   -)١٩٠٩(أمحد بن طولون  .١٥٨
 ) مصري أصله لبناين(زيدان 
أمحد كامل اخلطيب حيـاول دخـول    .١٥٩

أمحد كامـل اخلطيـب    -)؟(سجل غينس 
 )سورية(

 -)١٩٨٩(حممود واآلخـرون   ،أمحد .١٦٠
 )فلسطني(زكي درويش 

ماء العينني بن  -)١٩٨٧(أمحد الوادي  .١٦١
 )موريتانيا(الشيبة 
فتحـي غـامن    -)١٩٨٨(أمحد وداود  .١٦٢

 )مصر(
آسيا  -)بالفرنسية١٩٦٢(امحرار الفجر  .١٦٣
 )اجلزائر(ووليد غام جّبار 
 -)١٩٩٠بالفرنسية (األمحق والسكني  .١٦٤

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[حممد بو مسهول 
حممـد بـن    -)١٩٨٣(أحوال عائشة  .١٦٥
 )تونس(صاحل 
 -)٢٠٠٣(أحوال احملـارب القـدمي    .١٦٦

 )السودان(احلسن بكري 
غوثي ربحافظ ال -)؟(وأحوالنا أحواله  .١٦٧

 ) فلسطني(
 -)١٩٨٢(أحياء يف البحـر امليـت    .١٦٨

 )األردن(مؤنس الرزاز 
ياسني عبد   -)؟(أحياء يف كل وقت  .١٦٩

w ) سورية(اللطيف 
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الزهرة رميج  -)٢٠٠٨(أخاديد األسوار  .١٧٠
 )املغرب(

إبراهيم  -)٢٠٠١(أخبار البنت مياكايا  .١٧١
 )السودان(إسحق 
د عبــ -)١٩٨٨(أخبــار الــدراويش  .١٧٢

 )مصر(الوهاب األسواين 
حممـد   -)١٩٧١(أخبار عزبة املنيسي  .١٧٣

 )مصر(يوسف القعيد 
علي عبد اهللا  -)١٩٩٢(اختبار احلواس  .١٧٤
 )سورية(سعيد 
 -)١٩٩٣(اختراقات اهلوى والتهلكـة   .١٧٥

 )مصر(ادوار اخلّراط 
 )مصر(ب حسن حمسِّ -)؟(االختطاف  .١٧٦
آسيا جّبار  -)٢٠٠٣بالفرنسية (اختفاء  .١٧٧

 )اجلزائر(
أمحد الـزعيب   -)١٩٩٠(اختفاء شاعر  .١٧٨

 )األردن(
درية رستم  -)١٩٧٠(اختفى الشيطان  .١٧٩

 )مصر(
هـاين نقشـبندي    -)٢٠٠٦(اختالس  .١٨٠

 )السعودية(
أمحد عمر شاهني  -)١٩٨٥(االختناق  .١٨١

 )فلسطني(
ضياء قصـبجي   -)؟(اختيارايت واحلب  .١٨٢

 )سورية(
باليابانيـة  (اخرج منـها يـا ملعـون     .١٨٣
 ) العراق(صدام حسني  -)٢٠٠٦
جـاد احلـاج    -)؟(األخضر واليابس  .١٨٤

 )لبنان(

أنـيس زكـي    -)١٩٥٩(األخطبوط  .١٨٥
 )العراق(حسن 
ي حبيــبي اميـل   -)١٩٨٤(اخطية  .١٨٦

 )فلسطني(
منصور رفعت  -)١٩٠٣(األخ الغادر  .١٨٧

 )مصر(
عقىب حلمي  -)١٩٧٨(أخالق األيام  .١٨٨
 )مصر(حلوة 
 )مصر(عبد اخلالق حممد _ )؟(أخناتون  .١٨٩
اجمليـد  نعمـان   -)؟(أخوة الكـاكي   .١٩٠

 )العراق(
حممد غازي عرايب  -)؟(األخوة كنعان  .١٩١

 )سورية(
ــني  .١٩٢ ــل  -)٢٠٠٦(أدراج الط إمساعي

 )سورية(الرفاعي 
ــب  .١٩٣ ــني   -)١٩٣٥(أدي ــه حس ط

 )مصــر(
ــد  -)١٩٧٨(إذا جــاء الشــفق  .١٩٤ عب

 )مصر(املقصود حممد 
رشـيد بوجـدرة    -)١٩٨٣(اإلراثة  .١٩٥

 )اجلزائر(
يوسـف   -)؟(أرامل الرجال األحياء  .١٩٦

 )سورية(خياط 
يوسـف   -)١٩٦٤(أربعة أفراس محر  .١٩٧

 )لبنان(حبشي األشقر 
رجـاء عـامل    -)١٩٨٧(أربعة صفر  .١٩٨

 )السعودية(
سيِّد  -)١٩٢٣(أربعة يهتدون إىل اهللا  .١٩٩
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محدي علي املهدي  -)؟(أربع يف أربع  .٢٠٠
 )العراق(

حممد عيتـاين   -)؟(أربع قناطر زجاجية  .٢٠١
 )لبنان(

ناجيـة محـدي    -)١٩٥٥(أربع نساء  .٢٠٢
 )العراق(

 -)١٩٩٩(أربع وعشرون ساعة فقـط   .٢٠٣
 )مصر(حممد يوسف القعيد 

 -)١٩٩٢(ماً بانتظار الرئيس عاأربعون  .٢٠٤
 )فلسطني(أفنان القاسم 

حمسن  -)١٩٩٦(االرحتال وزفري املوج  .٢٠٥
 )تونس(بن أيب الضياف 

ــة   .٢٠٦ ــاة الطوباوي ــة يف حي أرج الوطني
 )لبنان(يوسف علوان  -)١٩١٠(

الرشـد  طريـق  /١ثالثية، ج(أرجوان  .٢٠٧
ــودة /٢، ج١٩٧٠ ــوط /٣، ج١٩٧٠الع خي
 )تونس(حممد املختار جنات  -)١٩٧٢الشك 
حممد املـاغوط   -)١٩٩١(األرجوحة  .٢٠٨

 )سورية(
محـد   -)٢٠٠٢(األرجوحة، املسارات  .٢٠٩

 )الكويت(احلمد 
 -)١٩٧٩(أرجوك ال تفهمين بسـرعة   .٢١٠

 )مصر(حممود عوض 
يوسـف رزوقـة    -)١٩٨٧(األرخبيل  .٢١١

 )تونس(
هيام نـوياليت   -)١٩٧٣(أرصفة السأم  .٢١٢

 )سورية(وأم عصام 
حممـد   -)١٩٧٤(أرصفة وجـدران   .٢١٣

 )املغرب(زفزاف 

عادل أبو النصـر   -)١٩٤٠(األرض  .٢١٤
 )لبنان(

ــرمحن   -)١٩٥٤(األرض  .٢١٥ ــد ال عب
 )مصر(الشرقاوي 

إبراهيم عبد اجمليـد   -)١٩٩٨(األرض  .٢١٦
 )مصر(

الريـف املـر   /١ج(أرض أكثر مجاالً  .٢١٧
 )فلسطني(قاسم توفيق  -)١٩٨٧
ــوالت أرض  .٢١٨ ــد  -)١٩٦١(البط عب

 )سورية(الرمحن الباشا 
ــرام  .٢١٩ ــود  -)١٩٨٣(األرض احل حمم

 )فلسطني(شاهني 
موسى العلي  -)٢٠٠١(أرض السهل  .٢٢٠

 )سورية(
عبـد   -)١٩٩٩ثالثية (أرض السواد  .٢٢١

 )السعودية(الرمحن منيف 
عبد السـالم   -)١٩٩٨(أرض السياد  .٢٢٢

 )سورية(العجيلي 
ــذراء  .٢٢٣ ــار  -)١٩٦٢(األرض الع بي

 )لبنان(روفائيل 
رشـاد أبـو    -)١٩٧٩(أرض العسل  .٢٢٤
 )فلسطني(شاور 
عبد الكرمي عيد  -)٢٠٠٠(أرض القمر  .٢٢٥

 )فلسطني(احلشاش 
ممدوح عّزام  -)٢٠٠٥(أرض الكالم  .٢٢٦

 )سورية(
جنيب العقيقـي   -)١٩٥٦(أرض اهللا  .٢٢٧

 )مصر(
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ــبة .٢٢٨ / ٢، ج١٩٨٥/ ١ج( األرض املغتص
حممـود شـاهني    -)١٩٨٩عودة العاشـق  

 )فلسطني(
حممود فـوزي   -)١٩٧٥(أرضنا الطيبة  .٢٢٩

 )مصر(الوكيل 
ــاق  .٢٣٠ ــف  -)١٩٤٩(أرض النف يوس

 )مصر(السباعي 
 -)١٩٥٣بالفرنسـية  (األرض والدماء  .٢٣١

 )اجلزائر(مولود فرعون 
الياس فركوح  -)٢٠٠٧(أرض اليبوس  .٢٣٢

 )األردن(
نواف  -)٢٠٠١(ارفعوه فوق األكتاف  .٢٣٣

 )فلسطني(أبو اهليجاء 
حممـد عـامل األفغـاين     -)؟(األرقاء  .٢٣٤

 )يةالسعود(
عبد املنعم الصـاوي   -)١٩٧٩(األرق  .٢٣٥

 )مصر(
منيـف   -)١٩٨٧(أرق الليلة الفاصلة  .٢٣٦

 )فلسطني(حوراين 
حنـا مينـة    -)؟(األرقش والغجريـة   .٢٣٧

 )سورية(
جرجـي   -)١٨٩٦(أرمانوسة املصرية  .٢٣٨

 )مصري أصله لبناين(زيدان 
ــاد  .٢٣٩ ــل  -)١٩٤٣(إرم ذات العم خلي

 )سورية(هنداوي 
حنفي أمحد  -)١٩٢٥(األرمنية احلسناء  .٢٤٠

 )مصر(
عبد اهللا ثابت  -)٢٠٠٧( ٢٠اإلرهايب  .٢٤١

 )السعودية(

علي أبو حيدر  -)١٩٤٨(أرواح بريئة  .٢٤٢
 )فلسطني(

عبد السـالم   -)١٩٩٩(أرواح برية  .٢٤٣
 )األردن(صاحل 
أنور  -)١٩٨٨(األرواح تسكن املدينة  .٢٤٤

 )فلسطني(اخلطيب 
ــية  .٢٤٥ ــليم  -)١٩٨٧(أرواح هندس س

 )سورية(بركات 
وداد  -)١٩٤٩(أروى بنت اخلطوب  .٢٤٦

 )سورية(سكاكيين 
عبـد اهللا حسـون    -)١٩٥٥(أرنيت  .٢٤٧
 )العراق(العلي 
عبـد   -)١٩٧٧(أزاهري تشرين املدماة  .٢٤٨

 )سورية(السالم العجيلي 
أمرية احلسين  -)١٩٦١(األزاهري احلمر  .٢٤٩

 )سورية] (بنت بردى[
عزيـز   -)٢٠٠٨(أزاهري من رمـل   .٢٥٠

 )سورية(اسكندر 
 -)١٩٧٩(األزرق القادم مع الـريح   .٢٥١
 )لبنان(دان أمّية مح
علي عبد العـال   -)؟(أزمان للمنايف  .٢٥٢

 )سورية(
 )مصر(سعيد سامل  -)١٩٩٢(األزمنة  .٢٥٣
حممــد  -)١٩٩٧(األزمنــة الســبعة  .٢٥٤

 )املغرب(اإلحسايين 
طالـب   -)٢٠٠٣(األزمنة املظلمـة   .٢٥٥

 )سورية(عمران 
ناصر عراق  -)٢٠٠٦(أزمنة من غبار  .٢٥٦
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أمحـد   -)١٩٦٣/ ١ثالثية، ج(أزهار  .٢٥٧
 )مصر(حسني 
حممد فريد أبو  -)١٩٤٨(زهار الشوك أ .٢٥٨

 )مصر(حديد 
عارف آغـا   -)١٩٩٠(أزهار الصّبار  .٢٥٩

 )فلسطني(
أسامة بن زيد أصغر قائد يف اإلسـالم   .٢٦٠

 )مصر(عبد املنعم قنديل  -)؟(
يوسـف   -)للفتيـان (أسامة بن منقذ  .٢٦١

 )فلسطني(يوسف ال
نواف  -)؟(األسبوع ذو األيام الثمانية  .٢٦٢

 )فلسطني(أبو اهليجاء 
فؤاد الفاسـي   -)١٩٨٥(األستاذ محيد  .٢٦٣

 )املغرب(
جرجـي   -)١٨٩٢(استبداد املماليك  .٢٦٤

 )مصري أصله لبناين(زيدان 
ليلـى عسـريان    -)١٩٨٩(االستراحة  .٢٦٥

 )لبنان(
عـاطف   -)١٩٩٨(استعراض البابلية  .٢٦٦

 )مصر(سليمان 
عبد القادر  -)١٩٩٩(املثلث / االستقامة .٢٦٧

 )املغرب(امهاوي 
ــ -)٢٠٠٨(اســتوديو بــريوت  .٢٦٨ ة هال

 )لبنان(كوثراين 
عمـر بـن    -)١٩٨٩(األسد والتمثال  .٢٦٩
 )تونس(سامل 
اميل حبشـي   -)١٩٥١(أسد وكوثر  .٢٧٠

 )لبنان(األشقر 

 -)١٩٠٩أجـزاء   ٤(أسرار اآلستانة  .٢٧١
 )مصر(سعادة موريل 

خليـل سـعادة   _ )؟(أسرار الباستيل  .٢٧٢
 )لبنان(

خليل  -)١٩٠٦(أسرار الثورة الروسية  .٢٧٣
 )لبنان(سعادة 
ــدنيا  .٢٧٤ حســني  -)١٩٢٨(أســرار ال

 )مصر(سعودي 
 -)١٩٩٨(أسرار صـاحب السـتر    .٢٧٥

 )تونس(درغوثي الإبراهيم 
احلبيـب   -)٢٠٠٤(أسرار عبـد اهللا   .٢٧٦

 )تونس(الساملي 
أمــني  -)١٨٩١(أســرار القصــور  .٢٧٧

 )لبنان(أرسالن 
نقوال حـّداد   -)١٩٠٦(أسرار مصر  .٢٧٨

 )لبنان(
ياسـني   -)١٩٩٨(أسرار النـرجس   .٢٧٩

 )سورية(رفاعية 
حســني  -)١٩٢٦(أســرار اهلــوامن  .٢٨٠

 )مصر(سعودي 
بلقيس حومـاين   -)؟(األِسرَّة البيضاء  .٢٨١

 )لبنان(
بثينــة  -)١٩٨٤(أســرة يف الظــالم  .٢٨٢

 )األردن(إدريس 
 -)١٩٧٦(األسرى يقيمون املتـاريس   .٢٨٣

 )مصر(فؤاد حجازي 
مســري  -)٢٠٠٢(أســطوانة كلــب  .٢٨٤

 )سورية(عامودي 
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 -)١٩٩٣(أسطورة اإلنسان والـبحرية   .٢٨٥
 )قطر(دالل خليفة 

مـوريس   -)١٩٤٦(اجلبـل   أسطورة .٢٨٦
 )لبنان(كامل 
دياب  -)١٩٨٥(أسطورة راكيب اخليل  .٢٨٧
 )سورية(عيد 
توفيـق   -)١٩٧٧(أسطورة ليلة امليالد  .٢٨٨

 )فلسطني(املبيض 
إبــراهيم  -)؟(أســفار ذات الســوار  .٢٨٩

 )سورية(احلوراين 
حممد صاحل  -)١٩٧٣(اسكمبيل بسته  .٢٩٠

 )ليبيا(القمودي 
 )لبنان(سليم البستاين  -)؟(االسكندر  .٢٩١
سـليمان   -)١٩٩٤(اسكندر اجلفناوي  .٢٩٢

 )األردن(القوابعة 
عـوض   -)١٩٠٣(اسكندر ودارجـا   .٢٩٣

 )مصر(واصف 
مصـطفى نصـر    -)؟( ٧٦اسكندرية  .٢٩٤

 )مصر(
 -)١٩٨٦(االسكندرية تراهبا زعفـران   .٢٩٥

 )مصر(ادوار اخلراط 
عبد الفتـاح   -)١٩٨٤( ٤٧اسكندرية  .٢٩٦
 )مصر(رزق 
ادوار اخلـّراط   -)١٩٩٣(اسكندرييت  .٢٩٧

 )مصر(
فاضـــل العــزاوي  -)؟(األســالف  .٢٩٨

 )العراق(
 )لبنان(سليم البستاين  -)١٨٧٣(أمساء  .٢٩٩

عمر قـدور   -)٢٠٠٧(أمساء للنسيان  .٣٠٠
 )سورية(

أمحد ولـد   -)١٩٨١(األمساء املتغرية  .٣٠١
 )موريتانيا(عبد القادر 

حسـين   -)١٩٩٦(اسم آخر للظـل   .٣٠٢
 )مصر(حسن 
/ ٢، ج١/١٩٨٧ثالثيـة، ج (إمساعيل  .٣٠٣

/ ٣، ج١٩٩٠امليعـاد  اجلانب اآلخر ألرض 
 )فلسطني(أمحد حرب  -)٢/١٩٩٧بقايا ط
إبـراهيم موسـى    -)١٩٦١(أمسهان  .٣٠٤

 )فلسطني(إبراهيم 
رميـا جبـارة    -)باالنكليزية(أمسهان  .٣٠٥

 )فلسطني(
فـؤاد   -)١٩٩٠(أسنان الرجل امليت  .٣٠٦

 )سورية(يازجي 
حممـد جربيـل    -)١٩٧٣(األسوار  .٣٠٧

 )مصر(
حممد أبو معتـوق   -)١٩٩٧(األسوار  .٣٠٨

 )سورية(
حممـد البسـاطي    -)٢٠٠٨(أسوار  .٣٠٩

 )مصر(
عبـد   -)٢٠٠٨(أسوار اخلوف العالية  .٣١٠

 )مصر(املؤمن أمحد 
حممد خليفة  -)٢٠٠٣(أسوار الظالم  .٣١١
 )اإلمارات(املرر 
عبـاس   -)١٩٧١(األسوار العاليـة   .٣١٢

 )مصر(األسواين 
 )؟(أنطون بارا  -)؟(األسياد  .٣١٣
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نقوال حـّداد   -)١٩٠٧(أسرية احلب  .٣١٤
 )لبنان(

أمحـد  علي  -)٢٠٠٣(األسرية والقائد  .٣١٥
 )اإلمارات(احلمريي 

جرجـي   -)١٨٩٢(أسري املتمهـدي   .٣١٦
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
ــر كــيالين  -)١٩٨١(األشــباح  .٣١٧ قم

 )سورية(
هادي أبو عامريـة   -)١٩٨٩(األشباح  .٣١٨

 )السعودية(
عبد الناصـر   -)٢٠٠١(أشباح اجلياد  .٣١٩
 )األردن(رزق 
مـة  كامل نع -)١٩٤٧(األشباح احلمر  .٣٢٠

 )فلسطني(
حميي  -)١٩٧٩جزءان (أشباح السوق  .٣٢١

 )تونس(الدين بن خليفة 
 -)١٩٧٩(أشباح يف ذاكـرة غائمـة    .٣٢٢

 )فلسطني(طلعت سقريق 
كرم ملحـم كـرم    -)؟(أشباح القرية  .٣٢٣

 )لبنان(
حممـد أمـني    -)١٩٣٠(أشبال الثورة  .٣٢٤

 )مصر(حسونة 
 -)١٩٩٦(اشتقاقات الفصل األخـري   .٣٢٥

 )سورية(وهيب سراي الدين 
دالل  -)١٩٩٤(الرباري البعيدة أشجار  .٣٢٦

 )قطر(خليفة 
حممـد كامـل   _ )؟(األشجار الصغرية  .٣٢٧

 )سورية(اخلطيب 

 -)٢٠٠٠(أشجار قليلة عند املـنحىن   .٣٢٨
 )مصر(نعمات البحريي 

بشري مفـيت   -)٢٠٠٥(أشجار القيامة  .٣٢٩
 )سورية(

 -)١٩٧٣(األشجار واغتيال مـرزوق   .٣٣٠
 )السعودية(عبد الرمحن منيف 

عبـد   -)١٩٧١(األشجار والـريح   .٣٣١
 )العراق(الرزاق املطليب 

 )مصر(فؤاد قنديل  -)١٩٨٠(أشجان  .٣٣٢
 )فلسطني(مجال القوامسي  -)؟(أشجان  .٣٣٣
ممدوح  -)١٩٧١(إشراق من اجلنوب  .٣٣٤
 )مصر(سليم 
اشرب من ذات الكـأس يـا هـذا     .٣٣٥

 )مصر(حممود فوزي الوكيل  -)١٩٧٢(
سوزان مصـطفى   -)؟(أشرعة ممزقة  .٣٣٦

 )سورية(
ـ   -)١٩٩٠(اشطيو  .٣٣٧ يم هاين أبـو نع

 )األردن(
فـارس   -)١٩٧١(األشقياء والسادة  .٣٣٨

 )سورية(زرزور 
إبراهيم  -)١٩٧٥(أشواق إىل االبتسام  .٣٣٩

 )فلسطني(أبو ناب 
مهـدي   -)١٩٩٥(أشواق طائر الليل  .٣٤٠

 )العراق(عيسى الصقر 
 )مصر(سيد قطب  -)١٩٤٧(أشواك  .٣٤١
حممد فهمـي   -)١٩٣٨(أشواك الورد  .٣٤٢

 )مصر(عبد احلميد 
صـفوت   حممـد  -)؟(أشياء ال متوت  .٣٤٣
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عبد القـادر   -)١٩٨٣(أشياء ال تنتهي  .٣٤٤
 )املغرب(السميحي 

مجيل البحـري   -)؟(األصائل واألمسار  .٣٤٥
 )فلسطني(

دمية السّمان  -)١٩٩٢(األصابع اخلفية  .٣٤٦
 ) فلسطني(

سـهيل   -)١٩٦٢(أصابعنا اليت حتترق  .٣٤٧
 )لبنان(إدريس 
، ١٩٩٣باالنكليزيـة  (األصايل اخلمس  .٣٤٨

سـكك فـّراج   هنرنيـت   -)١٩٩٧بالعربية 
 )فلسطني(

 -)١٩٩١(إصحاحات من سفر القطيعة  .٣٤٩
 )املغرب(حممد اإلحسايين 

شكيب األموي  -)١٩٦٨(أصداء النغم  .٣٥٠
 )فلسطني(

حسـن مجـال    -)١٩٦٠(األصدقاء  .٣٥١
 )لبنان(احلسيين 
براشــي ألعزيــزة ا -)ت.د(إصــالح  .٣٥٢

 )مصر(
حنا دكـرت   -)١٩٢٠(أصل الشقاء  .٣٥٣

 )فلسطني(
 )؟(حزامي حبايب _ )؟(أصل اهلوى  .٣٥٤
سـليمان فيـاض    -)١٩٧١(أصوات  .٣٥٥

 )مصر(
النشور /١جزءان، ج(أصوات يف املخيم  .٣٥٦
حممد عبد اهللا  -)١٩٩٣احلشر /٢، ج١٩٩٩

 )فلسطني(القوامسة 
حممد البساطي  -)١٩٩٨(أصوات الليل  .٣٥٧

 )مصر(

 عطيةإبراهيم مجيل  -)١٩٨٠(أصيال  .٣٥٨
 )مصر(

وجدي _ )؟(إضبارة مجهورية االنتفاخ  .٣٥٩
 )اليمن(األهدل 
ادوار  -)١٩٨٨(الصــحراء أضــالع  .٣٦٠

 )مصر(اخلّراط 
صفية  -)١٩٨٦(أضياع والنور يبهر؟  .٣٦١

 )السعودية(أمحد بغدادي 
عـالء   -)١٩٧٧(أطفال بال دمـوع   .٣٦٢

 )مصر(الديب 
يامسينة طرابلسي _ )؟(أطفال الساحة  .٣٦٣

 )لبنان(
حممد األسعد  -)١٩٩٠(أطفال الندى  .٣٦٤

 )فلسطني(
ــثرياً   .٣٦٥ ــون األرض ك ــال حيب األطف

 )األردن(حنلة مفيد  -)١٩٨٤(
حممـود تيمـور    -)١٩٣٤(األطالل  .٣٦٦

 )مصر(
_ )؟(إطاللة على يوميات زوجة سرية  .٣٦٧

 )مصر(مريفت إمساعيل عبد التواب 
 -)١٩٧١( مصـر  أطول يوم يف تاريخ .٣٦٨

 )مصر(السيِّد الشورجبي 
رضوى عاشـور   -)١٩٩٩(أطياف  .٣٦٩

 )مصر(
تركـي   -)؟(أطياف األزقة املهجورة  .٣٧٠

 )السعودية(احلمد 
فـادي   -)٢٠٠١( أطياف الشـمس  .٣٧١

 )سورية(قوشقجي 
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هبوش ياسني  -)١٩٩٣(أطياف الظهرية  .٣٧٢
 )املغرب(

نبيل سليمان  -)١٩٩٥(أطياف العرش  .٣٧٣
 )سورية(

 -)١٩٨٧(إعادة رتيبة لسرية معاصـرة   .٣٧٤
 )سورية(عبد اإلله الرحيل 

ناديا  -)١٩٩٨(أعاصري يف بالد الشام  .٣٧٥
 )سورية(خوست 
محيد املصباحي  -)٢٠٠٣(إعدام ميت  .٣٧٦

 )املغرب(
حسـن رشـاد    -)١٩٧٨(االعتراف  .٣٧٧

 )مصر(
علي أبو الـريش   -)١٩٨٢(االعتراف  .٣٧٨

 )اإلمارات(
ن بارا اأنطو -)؟(اعترافات اآلنسة دالل  .٣٧٩

 )؟(
 -)١٩٨٣(اعترافــات امــرأة فاشــلة  .٣٨٠

 )سورية(صبيحة عنداين 
 -)١٩٦١(اعترافات امرأة مسـترجلة   .٣٨١

 )مصر(سعاد زهري 
حممد فريد  -)١٩٦١(اعترافات إنسان  .٣٨٢
 )ليبيا(سيالة 
 -)١٩٩٧(اعترافات تـاجر اللحـوم    .٣٨٣

 )العراق(حسني موازيين 
اعترافات مسري أميس ملكـة الشـرق    .٣٨٤

عبـد الكـرمي ناصـيف     -)٢٠٠٧(والسحر 
 )سورية(

حممـد   -)١٩٩٤(اعترافات سّيد القرية  .٣٨٥
 )مصر(جربيل 

عبـد احلميـد    -)؟(اعترافات عاشق  .٣٨٦
 )فلسطني(اإلنشاصي 

جنيـب   -)؟(اعترافات عبد املتجلـي   .٣٨٧
 )مصر(كيالين ال

 -)١٩٨٦(اعترافات كـامت صـوت    .٣٨٨
 )األردن(مؤنس الرزاز 

علي سعد  -)١٩٨١(اعترافات مراهق  .٣٨٩
 )تونس(اهللا 
حممـد   -)١٩٢٧(اعترافات مـومس   .٣٩٠

 )مصر(الصدر 
ســنان أنطــون  -)٢٠٠٤(إعجــام  .٣٩١

 )العراق(
ممـدوح عـدوان    -)٢٠٠٠(أعدائي  .٣٩٢

 )سورية(
هشـام   -)١٩٨٣( ١٠٦إعداد املدفع  .٣٩٣

 )العراق(توفيق الركايب 
 -)؟(أعراس آمنة حتت مشس الضحى  .٣٩٤

 )فلسطني(إبراهيم نصر اهللا 
محــزة احلســن   -)؟(األعــزل  .٣٩٥

 )العـــراق(
عمـاد   -)١٩٨٥(اإلعصار واملئذنـة   .٣٩٦

 )؟(الدين خليل 
إعالنات عن مدينة كانت تعيش قبـل   .٣٩٧

 )سورية(حممد ملص  -)١٩٧٩(احلرب 
 -)٢٠٠٦(إعالن مقتل الدكتور علي  .٣٩٨

 )سورية(نزيه بدور 
 -)١٩٧٢(الروايات  -األعمال الكاملة .٣٩٩

 )فلسطني(غّسان كنفاين 
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إبراهيم  -)١٩٧١(أعمال الليل والنهار  .٤٠٠
 )السودان(إسحق 
هشام  -)١٩٨٥(أعمدة اجلنون السبعة  .٤٠١

 )تونس(القروي 
الياس فركوح  -)١٩٩٦(أعمدة الغبار  .٤٠٢

 )األردن(
 )فلسطني(فادية الفقري _ )؟(أعمدة امللح  .٤٠٣
لضـبعة  جاسـر ا  -)١٩٨٧(األعمى  .٤٠٤

 )األردن(
غسان  -)مل تكتمل(األعمى واألطرش  .٤٠٥

 )فلسطني(كنفاين 
جان ألكسان  -)١٩٦٠(أعواد البنفسج  .٤٠٦

 )سورية(
 )األردن(رفقة دودين  -)؟(أعواد ثقاب  .٤٠٧
بشرى أبو شرار  -)٢٠٠٣(أعواد ثقاب  .٤٠٨

 )فلسطني(
علـي فـودة    -)١٩٨٣(أعواد املشانق  .٤٠٩

 )فلسطني(
 )مصر(عادل كامل _ )؟(أعوام الشمس  .٤١٠
حممد خري  -)١٩٦٧بالفرنسية (أغادير  .٤١١
 )املغرب(الدين 
هـالل الراهـب    -)١٩٨٣(االغتراب  .٤١٢

 )سورية(
حممود حسـن   -)٢٠٠٤(االغتصاب  .٤١٣

 )سورية(
عبد  -)١٩٨٩(اغتصاب أوراق جمهولة  .٤١٤

 )مصر(الفتاح رزق 
 -)١٩٩٨(اغتصاب يف جمتمعات العار  .٤١٥

 )املغرب(عبد اهللا املصباحي 

محدي  -)١٩٩٣(اغتيال مدينة صامتة  .٤١٦
 )مصر(البطران 
موفـق   -)١٩٧٤(االغتيال والغضب  .٤١٧

 )العراق(خضر 
نعيم عطيـة   -)١٩٧٨(اإلغراء األخري  .٤١٨

 )مصر(
حممد الظاهر  -)١٩٨٩(أغرب الليايل  .٤١٩

 )األردن(
الطـاهر   -)١٩٩١(إغضاء العيـون   .٤٢٠

 )املغرب(بنجلون 
 -)١٩٩٧بالفرنسـية  (إغفاءة ميموزا  .٤٢١

 )اجلزائر(أمني الزاوي 
حيدر احلومـاين   -)١٩٦١(اغفر يل  .٤٢٢

 )لبنان(
حممـد صـاحل    -)؟(أغلى من احلياة  .٤٢٣

 )ليبيا(القمودي 
يوسـف فاضـل    -)١٩٩٠(أغمات  .٤٢٤

 )املغرب(
حممد  -)١٩٨٩(أغنيات جبل الزيتون  .٤٢٥

 )فلسطني(الرمياوي 
نوال  -)١٩٧٨(أغنية األطفال الدائرية  .٤٢٦

 )مصر(السعداوي 
أمني  -)١٩٨٢(أغنية ألف صاد األوىل  .٤٢٧
 )البحرين(صاحل 
حممد  -)٢٠٠١(الصياد الصغري  أغنية .٤٢٨

 )٢٠٠١(شاكر السبع 
عبـد اهللا   -)١٩٨٩(أغنية املاء والنار  .٤٢٩

 )البحرين(خليفة 
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بثينة خضر مكي  -)١٩٩٨(أغنية النار  .٤٣٠
 )السودان(

 )؟(حسام احلبيب  -)٢٠٠٨(األفاعي  .٤٣١
مجيـل البحـري   _ )؟(أفراح الربيـع   .٤٣٢

 )فلسطني(
هيفاء  -)؟(أفراح صغرية، أفراح أخرية  .٤٣٣
 )سورية(بيطار 
جنيب حمفـوظ   -)١٩٨١(أفراح القبة  .٤٣٤

 )مصر(
عبد الكرمي  -)١٩٩٩(أفراح ليلة القدر  .٤٣٥

 )سورية(ناصيف 
عبد اجلبار العش  -)٢٠٠٢(إفريقستان  .٤٣٦

 )تونس(
حممـد صـاحل   _ )؟(األفعى يف البستان  .٤٣٧

 )ليبيا(القمودي 
حممد زفزاف  -)١٩٧٩(األفعى والبحر  .٤٣٨

 )املغرب(
 )لبنان(كرم ملحم كرم _ )؟(أفٍّ للناس  .٤٣٩
طـه وادي   -)١٩٨٤(األفق البعيـد   .٤٤٠

 )مصر(
كُتبـت  (حبـك دربـاين   : إفالس، أو .٤٤١
البشـري خرّيـف    -)١٩٨٠، طُبعت ١٩٥٩

 )تونس(
حممد زفـزاف   -)١٩٩٨(أفواه واسعة  .٤٤٢

 )املغرب(
خالد الـدّرة   -)١٩٥٣(أفول وشروق  .٤٤٣

 )العراق(
 )مصـر(فتحي غامن  -)١٩٨١(األفيال  .٤٤٤

مصطفى حممـود   -)١٩٦٤(األفيون  .٤٤٥
 )مصر(

 -)١٩٦٥بالفرنسـية  (األفيون والعصا  .٤٤٦
 )اجلزائر(مولود معمري 

مسري سطوحي  -)١٩٦٢(أقاتل ألعيش  .٤٤٧
 )لبنان(

 -)٢٠٠١(أقاصيص من نبض الزمان  .٤٤٨
 )سورية(ناجح خضر احلمود 

وســام  -)١٩٩٩(األقــانيم الثالثــة  .٤٤٩
 )سورية(الرفيدي 
تيسـري   -)١٩٨٥(أقبل أيها الفجـر   .٤٥٠

 )فلسطني( أبو ارشيد رمضان
 عطية خضر -)١٩٩٨(اقتلوين ومالكاً  .٤٥١
 )فلسطني(حمجز 
أرسالن عبد الغين  -)١٩٢٨(األقدار  .٤٥٢

 )مصر(
تيسـري   -)١٩٧٣(األقدام اليت تقترب  .٤٥٣
 ) األردن(دبابنة 
أقرب إىل اخليال، عندما تطمح املـرأة   .٤٥٤

سلطان إمساعيـل   -)٢٠٠٧(ويغضب الرجل 
 )اإلمارات(الزعايب 
خليــل  -)٢٠٠٥(أقصــى األشــياء  .٤٥٥

 )اجلزائر(حشالف 
اميلي  -)١٩٨١(اإلقالع عكس الزمن  .٤٥٦

 )لبنان(نصر اهللا 
عبـد اهللا خليفـة    -)٢٠٠٢(األقلف  .٤٥٧

 )البحرين(
إمساعيل  -)٢/١٩٧١ثالثية، ج(األقمر  .٤٥٨

w )مصر(ويل الدين 
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 )مصر(حسن رشاد  -)١٩٧٨(األقنعة  .٤٥٩
فتحــي أمبـايب    -)؟(أقنعة الصحراء  .٤٦٠

 )مصر(
عائشـة   -)٢٠٠٦(أقودك إىل غـريي   .٤٦١

 )سورية(أرناؤوط 
رجـب   -)١٩٦٦(أقوى من اجلالدين  .٤٦٢

 )فلسطني(الثالثيين 
حممد علـي   -)١٩٦٢(أقوى من احلب  .٤٦٣
 )ليبيا(عمر 
حممد علي  -)١٩٦٢(أقوى من احلرب  .٤٦٤
 )ليبيا(عمر 
يوسـف   -)١٩٦٥(أقوى من الـزمن   .٤٦٥

 )مصر(السباعي 
عبـد   -)١٩٩٦(أكادميية أرمخيـدس   .٤٦٦

 )املغرب(السالم الطويل 
فضـيلة   -)٢٠٠٨(اكتشاف الشـهوة   .٤٦٧

 )اجلزائر(الفاروق 
حممـد عزيـز    -)١٩٧٤(اكسري احلياة  .٤٦٨

 )املغرب(احلبايب 
سحر ملـص   -)١٩٩٠(إكليل اجلبل  .٤٦٩

 )سورية(
حممد زتيلي  -)١٩٧٩(األكواخ حتترق  .٤٧٠

 )اجلزائر(
هند سـالمة   -)١٩٥٠(أحلان ضائعة  .٤٧١

 )لبنان(
وحيد الطويلة  -)٢٠٠٤(ألعاب اهلوى  .٤٧٢

 )مصر(
ــبارو   -)٢٠٠٨( ٢٠٢٢ .٤٧٣ ــان ش غّس

 )نانلب(

عـالء   -)جزءان(ألف سنة قبل امليالد  .٤٧٤
 )؟(ّمحودة 
: بالفرنسية، ترمجة(ألف عام بيوم واحد  .٤٧٥

ادمون عمران امللـيح   -)١٩٩٠أمحد صربي 
 )املغرب(

 -)١٩٨٢(ألف عام وعام من احلـنني   .٤٧٦
 )اجلزائر(رشيد بوجدرة 

حمفوظ  -)١٩٨٤(ألف ال شيء عليه  .٤٧٧
 )تونس(ي ـالزعيب
 سعود بن سـعود  -)١٩٩٣( ١٩٨٦ .٤٧٨

 )سلطنة ُعمان(املظفر 
هـاين   -)١٩٧٧(ألف ليلة وليلتـان   .٤٧٩

 )سورية(الراهب 
 )مصر(سلوى بكر  -)؟(األملاس  .٤٨٠
حممـد   -)؟(األملانية والفارس الشرقي  .٤٨١

 )سورية(غازي عرايب 
العـــريب باطمـــا  -)١٩٩٨(األمل  .٤٨٢

 )املغـرب(
جيالن  -)١٩٧٠(أمللم عقدي بغضب  .٤٨٣
 )مصر(محزة 
 )مصر(نقوال يوسف  -)١٩٣٧(إهلام  .٤٨٤
اإلله يقدم استقالته يف اجتماع القمـة   .٤٨٥

 )مصر(نوال السعداوي  -)٢٠٠٧(
شـاكر األنبـاري    -)١٩٩٥(ألواح  .٤٨٦

 )العراق(
عـامر   -)؟(ألواح من ذاكرة النسيان  .٤٨٧

 )سورية(الدبك وهبيجة مصري إدليب 
أنـور   -)١٩٧٣(ألوان احلب الثالثة  .٤٨٨

w )سورية(قصيبايت وعبد السالم العجيلي 
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ألبري  -)١٩٩٩بالفرنسية، (ألوان العار  .٤٨٩
 ) مصر(قصريي 
باسـم عبـدو    -)١٩٩٤(ألوان قزحّية  .٤٩٠

 )سورية(
عبد اإللـه   -)١٩٦٥(األلوهة واخلطيئة  .٤٩١
 )سورية(حيىي 
إىل اجلحــيم أيهــا الليلــك، حكايــة  .٤٩٢

ــة  ــم  -)١٩٧٨(أوتوبيوغرافي ــيح القاس مس
 )فلسطني(

 )لبنان(جاك تابت ) بالفرنسية(أليسا  .٤٩٣
ســليم  -)١٩٧٢(نجــوم إىل عــامل ال .٤٩٤

 )فلسطني(خوري 
هاشم دفتـردار   -)١٩٥٥(إىل غرناطة  .٤٩٥

 )السعودية(
حممود  -)١٩٥٩(إىل اللقاء أيها احلب  .٤٩٦

 )مصر(تيمور 
هيام رمزي  -)١٩٧٠(إىل اللقاء يف يافا  .٤٩٧

 )فلسطني(الدردجني 
ثالثيـة،  (األمايل أليب حسن ولد خايل  .٤٩٨
وثانينا الكـومي  /٢، ج١٩٩٠أولنا ولد /١ج

خـريي   -)١٩٩٥وثالثنا الورق /٣، ج١٩٩٣
 )مصر(شليب 
كمـال اخلمليشـي    -)٢٠٠٤(اإلمام  .٤٩٩

 )املغـرب(
حممـد   -)١٩٨٤(إمام آخر الزمـان   .٥٠٠

 )مصر(جربيل 
عبده خال  -)؟(أمامي ترحل العصافري  .٥٠١

 )السعودية(

أمحد  -)١٩٨١(أماندا وبعدها املوت  .٥٠٢
 )املغرب(عبد السالم البقايل 

حداد نقوال _ )؟(االمرباطورة تيودورة  .٥٠٣
 )لبنان(

 -)١٩٨٩بالفرنسية (امتيازات الفينيق  .٥٠٤
 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[حممد بو مسهول 

نـوال   -)١٩٧٥(امرأتان يف امـرأة   .٥٠٥
 )مصر(السعداوي 

عبــد اهللا خليفــة  -)١٩٩١(امــرأة  .٥٠٦
 )البحرين(

 -)١٩٩٨(امرأة بني أشـواك احليـاة    .٥٠٧
 )سورية(اس فاديا مشّ
آل عبد الوهاب  -)؟( امرأة توقد الزمن .٥٠٨

 )السعودية(مرعي 
حممـد   -)١٩٧٨(امرأة رجل آخـر   .٥٠٩

 )مصر(احلديدي 
رجاء بكرية  -)٢٠٠٦(امرأة الرسالة  .٥١٠

 )فلسطني(
ــائعة  .٥١١ ــرأة ض ــة  -)١٩٦٠(ام مسيح

 )لبنان(الكحلوين 
جنيب الكيالين  -)؟(امرأة عبد املتجلي  .٥١٢

 )مصر(
هبية  - )١٩٩٦(امرأة على فوهة بركان  .٥١٣

 )السعودية(عبد الرمحن بوسبيت 
نوال  -)١٩٧٧(عند نقطة الصفر  امرأة .٥١٤

 )مصر(السعداوي 
ياسني رفاعية  -)١٩٩٣(امرأة غامضة  .٥١٥

 )سورية(

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٧ 
 

ليلى  -)١٩٩١(امرأة الفصول اخلمسة  .٥١٦
 )فلسطني(األطرش 
ضياء  -)١٩٨٥(امرأة يف دائرة اخلوف  .٥١٧

 )سورية(قصبجي 
سوسن عبـد   -)١٩٧٩(امرأة يف الظل  .٥١٨

 )مصر(الكرمي 
بركات  نادرة -)؟(امرأة يف عيون الناس  .٥١٩

 )سورية(احلفار 
سليم مطـر   -)١٩٩١(امرأة القارورة  .٥٢٠

 )العراق(
وليدة  -)١٩٩١(امرأة ال تعرف اخلوف  .٥٢١
 )سورية(عتو 
هالـة البـدري    -)٢٠٠١(امرأة مال  .٥٢٢

 )مصر(
غالب محزة أبو  -)١٩٨٣(امرأة خمتلفة  .٥٢٣

 )السعودية(الفرج 
ليلى  -)١٩٩٠(امرأة للفصول اخلمسة  .٥٢٤

 )فلسطني(األطرش 
آداب عبد اهلادي  -)؟(خزف امرأة من  .٥٢٥

 )فلسطني(
اج احلحممد  -)١٩٩٦(امرأة من صوان  .٥٢٦
 )سورية(صاحل 
هيفاء بيطار  -)١٩٩٩(امرأة من طابقني  .٥٢٧

 )سورية(
عائشة ّمحاد  -)١٩٩٠(امرأة من عصرنا  .٥٢٨

 )السعودية(
 -)٢٠٠٢بالفرنسية (امرأة من غري كفن  .٥٢٩

 )اجلزائر(آسيا جّبار 

هيفاء  -)٢٠٠٤(امرأة من هذا العصر  .٥٣٠
 )سورية(بيطار 
رفيق  -)١٩٠٩(أمراض العصر اجلديد  .٥٣١

 )سورية(رزق سلوم 
صنع اهللا إبراهيم  -)٢٠٠٣(أمريكانلي  .٥٣٢

 )مصر(
عائشة أبو النور  -)؟(اإلمضاء سلوى  .٥٣٣

 )مصر(
عبد الرمحان  -)١٩٦٥(أمطار الرمحة  .٥٣٤

 )املغرب(املريين 
رميـا جبـارة    -)باالنكليزيـة (أمل  .٥٣٥

 )فلسطني(
حممد عزيز  -)بالفرنسية(األمل الشارد  .٥٣٦

 )املغرب(احلبايب 
حممد يوسـف   -)١٩٢١(أمل احملبني  .٥٣٧

 )مصر(مدرك 
جاسم اهلـامشي   -)١٩٨١(ايشني  أّم .٥٣٨

 )العراق(
دمان عنتـر زهـراء    -)١٩٨٧(ة األّم .٥٣٩

 )املغرب(
كرم ملحم كـرم   -)١٩٤٧(أّم البنني  .٥٤٠

 )لبنان(
حممد التميمـي   -)١٩٢٤(أّم حكيم  .٥٤١

 )فلسطني(
عبـد التــواب   -)١٩٧٧(أّم حنـان   .٥٤٢

 )مصر(يوسف 
إدريس  -)١٩٨٢بالفرنسية (الربيع  أّم .٥٤٣
 )املغرب(ي ـشرايب
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علـي زيـن    -)١٩٨٢(أّم الزيتونات  .٥٤٤
 )فلسطني(العابدين احلسيين 

غسـان كنفـاين    -)١٩٦٩(سعد  أّم .٥٤٥
 )فلسطني(

ميلودي محدوشي  -)١٩٩٩(طارق  أّم .٥٤٦
 )املغرب(

عبـد احلميـد    -)١٩٥٨(العروسة  أّم .٥٤٧
 )مصر(جودة السحار 

 )مصر(جاذبية صدقي  -)؟(نا األرض أّم .٥٤٨
عبد الـرمحن منيـف    -)؟(النذور  أّم .٥٤٩

 )السعودية(
عالية طالب  -)٢٠٠١(هنا أم هناك  أّم .٥٥٠

 )العراق(
كرم ملحم كـرم   -)١٩٤٧(اليدين  أّم .٥٥١

 )لبنان(
فاطمــة  -)١٩٧٤(األمنيــة الكــربى  .٥٥٢

 )الكويت(يوسف العلي 
مجـال حسـني    -)؟(أموات بغـداد   .٥٥٣

 )العراق(
إبراهيم نصر  -)١٩٨٩(الربية األمواج  .٥٥٤
 )فلسطني(اهللا 
مصـطفى   -)١٩٩٨(أمواج الـروح   .٥٥٥

 )املغرب(شعبان 
ثـروت   -)١٩٧٣(أمواج وال شاطىء  .٥٥٦
 )مصر(أباظة 
مـرمي حميـي    -)٢٠٠١(أمومة وغربة  .٥٥٧

 )سورية(الدين مال 
 -)١٩٥٤(األمري األمحر فـارس آغـا    .٥٥٨

 )لبنان(مارون عبود 

 -)؟(مسالك أبواب احلديد : األمري، أو .٥٥٩
 )اجلزائر(واسيين األعرج 

فيصـل اجلـردي    -)٢٠٠٢(األمرية  .٥٦٠
 )سورية(

حممـد زارع   -)١٩٦٥(أمرية احلب  .٥٦١
 )السعودية(عقيل 
جنيب نّصار  -)١٩١٩(األمرية احلسناء  .٥٦٢

 )فلسطني(
حسـن رشـاد    -)؟(األمرية اهلندية  .٥٦٣

 )مصر(
سـلطان بـن    -)١٩٩٨(األمري الثائر  .٥٦٤

 )اإلمارات(حممد القامسي 
إبراهيم جالل  -)١٩٤٥(األمري حيدر  .٥٦٥

 )العراق(
خليـل سـعادة    -)؟(األمري السوري  .٥٦٦

 )لبنان(
أمني ناصـر   -)؟(األمري عامر الكناين  .٥٦٧
 )لبنان(الدين 
يعقوب صروف  -)١٩٠٧(أمري لبنان  .٥٦٨

 )لبنان(
اميل حبشي  -)١٩٥٢(األمري والعاشق  .٥٦٩

 )فلسطني(األشقر 
سـعيد علـوش    -)١٩٨٠(اميلشيل  .٥٧٠

 )املغرب(
جرجـي   -)١٩٠٧(األمني واملأمون  .٥٧١

 )مصري أصله لبناين(زيدان 
ليلـى بعلبكـي    -)١٩٥٨(أنا أحيا  .٥٧٢

 )لبنان(
w )لبنان(أمّية محدان  -)؟(أنا أنتظر  .٥٧٣
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نوفل نيوف  -)١٩٩٥(أناجيل اخلراب  .٥٧٤
 )سورية(

إحسـان عبـد    -)١٩٥٤(أنا حـرة   .٥٧٥
 )مصر(القدوس 
بيـار روفائيـل    -)١٩٥٩(أنا خاطئة  .٥٧٦

 )لبنان(
مسـتعار،  طُبعت باسم (أنا الذي رأى  .٥٧٧
، ١٩٩٥مصطفى علـي نعمـان عـام    : هو

حممود سـعيد   -)٢٠٠٦وباالسم الصريح عام 
 )العراق(

حممد فريد أبـو   -)١٩٥٣(أنا الشعب  .٥٧٨
 )مصر(حديد 
أمحـد ضـيف    -)١٩٣٩(أنا الغريق  .٥٧٩

 )مصر(
مبـارك شـايف    -)١٩٩٦(أنا كوييت  .٥٨٠

 )الكويت(اهلاجري 
بنسامل محـيش   -)٢٠٠٦(أنا املتوغّل  .٥٨١

 )املغرب(
ميشـال أسـعد    -)١٩٤٥(خمطوبة أنا  .٥٨٢

 )لبنان(يونس 
عزمي رشاد  -)١٩٧٠(أنا من فلسطني  .٥٨٣

 )فلسطني(احملتسب 
حليم بركـات   -)١٩٩٣( بحرإنانة وال .٥٨٤

 )سورية(
إهلام منصـور   -)٢٠٠٠(أنا هي أنت  .٥٨٥

 )لبنان(
عبــد اهللا نيــازي  -)١٩٤٩(أناهيــد  .٥٨٦

 )العراق(

حممد علي عمر  -)١٩٥٣(الوطن وأنا  .٥٨٧
 )ليبيا(

رفقـي   -)١٩٧٨(وماعت أنا ونورا  .٥٨٨
 )مصر(بدوي 
أفنان القاسم  -)١٩٩٤(انتحار بريوت  .٥٨٩

 )فلسطني(
حنـان   -)١٩٧٠(انتحار رجل ميت .٥٩٠

 )لبنان(الشيخ 
نـواف   -)١٩٨٢(أنت خط االستواء .٥٩١

 )فلسطني(أبو اهليجاء 
منتصر القفاش  -)٢٠٠٢(أن ترى اآلن .٥٩٢

 )مصر(
عبد الستار  -)١٩٧٣(انتصار املنصورة .٥٩٣
 )مصر(فراج 
منيـف   -)١٩٩١(االنتظار على سفر .٥٩٤

 )فلسطني(حوراين 
حممد اجملـذوب  _ )؟(األنغام املتفجرة .٥٩٥

 )سورية(
ــورة  -)١٩٩٩(انتفاضــة .٥٩٦ مجــال بن

 )فلسطني(
سلمان  -)١٩٧٦(أنت القاتل يا شيخ  .٥٩٧

 )فلسطني(الناطور 
حممـد العـزة    -)١٩٩٤(انتقام امرأة  .٥٩٨

 )األردن(
كرم ملحم  -)١٩٥٣(انتقام اخليزران  .٥٩٩
 )انلبن(كرم 
حممد صاحل  -)١٩٧٠(انتقام السجني  .٦٠٠

 )ليبيا(القمودي 
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 )؟(سليم عنحوري _ )؟(االنتقام العادل  .٦٠١
سعادة موريل  -)١٩٠٩(االنتقام اهلائل  .٦٠٢

 )مصر(
تيسري سبول  -)١٩٦٨(أنت منذ اليوم  .٦٠٣

 )األردن(
عليـاء هوجـو    -)١٩٨٢(أنت وأنا  .٦٠٤

 )لبنان(الدااليت 
سـهيلة   -)١٩٧٢(أنتم يا من هنـاك   .٦٠٥

 )العراق(احلسيين 
أمحد اخلطيـب   -)١٩٩١(أنثى الريح .٦٠٦

 )األردن(
قماشـة العليـان    -)؟(أنثى العنكبوت .٦٠٧

 )السعودية(
نورة  -)١٩٩٨(أنثى فوق أشرعة الغربة .٦٠٨

 )السعودية(حممد احمليميد 
حممد جالل  -)١٩٧٠(األنثى يف مناورة .٦٠٩

 )مصر(
 )؟(حممد عالء الدين  -)؟(إجنيل آدم .٦١٠
الطـاهر   -)١٩٧٣(االنزواء املنفـرد  .٦١١

 )املغرب(بنجلون 
طيبة أمحـد   -)١٩٨٦(اإلنسان الباهت .٦١٢

 )الكويت(اإلبراهيم 
فريد خملوف  -)١٩٣٦(اإلنسان اجلديد .٦١٣

 )سورية(
، ١/١٩٦٨رباعيـة، ج (اإلنسان الصفر .٦١٤
عز  -)٤/١٩٩٦، ج٣/١٩٧١، ج٢/١٩٦٩ج

 )تونس(الدين املدين 
طيبة أمحـد   -)١٩٩٠(اإلنسان املتعّدد .٦١٥

 )الكويت(اإلبراهيم 

الطـاهر   -)١٩٩٤(اإلنسان املنكسر .٦١٦
 )املغرب(بنجلون 
هيـام   -)١٩٧٤(اإلنسان واإلعصار .٦١٧

 )فلسطني(رمزي الدردجني 
 -)١٩٧٤(اإلنسان والساق الذهبيـة  .٦١٨

 )مصر(يوسف اخلضراوي 
أمحـد   -)١٩٢٦(اإلنسان والشيطان .٦١٩

 )مصر(حنفي 
إبراهيم املصـري   -)؟(اإلنسان والقدر .٦٢٠

 )مصر(
 -)٢٠٠٦بالفرنسـية  (السـيارة   َسنا.٦٢١

 )لبنان(رشيد الضعيف 
عبد اجلبـار   -)؟(أنشودة الطري الذهيب .٦٢٢

 )العراق(داود البصري 
ــرح .٦٢٣ ــودة ف ــي  -)١٩٩٠(أنش رحب

 )فلسطني(الشويكي 
العريب بنتركة  -)١٩٨٦(أنشودة القمر .٦٢٤

 )املغرب(
ــار .٦٢٥ ــر  -)١٩٨٣(أنص ــد األمس حمم

 ) فلسطني(
 -)١٩٨٥ بالفرنسية(االنطباع األخري .٦٢٦

 )اجلزائر(مالك حّداد 
حممـد   -)١٩٨٥(األنفاس األخـرية  .٦٢٧

 )اجلزائر(حيدار 
عبد اهللا  -)؟(أنفاس على جدار القلب .٦٢٨

 )السعودية(جفري 
حممـد مفـالح    -)١٩٨٣(االنفجار .٦٢٩

 )اجلزائر(
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إدريس علي  -)١٩٩٧(انفجار مججمة .٦٣٠
 )السودان(

إحسـان   -)١٩٦٧(أنف وثالث عيون .٦٣١
 )مصر(عبد القدوس 

حممد  -)١٩٩٧(الفراشات أنفي يطلق .٦٣٢
 )العراق(احلمراين 
طيبة أمحـد   -)١٩٩٠(انقراض الرجل .٦٣٣

 )الكويت(اإلبراهيم 
جرجـي   -)١٩١١(االنقالب العثماين .٦٣٤

 )مصري أصله لبناين(زيدان 
رشـيد بوجـدرة    -)١٩٨٤(اإلنكار .٦٣٥

 )اجلزائر(
عـامر الـدبك    -)٢٠٠٤(االنكسار .٦٣٦

 )سورية(
حممد املنسي  -)١٩٩٠(انكسار الروح .٦٣٧

 )مصر(قنديل 
 -)١٩٧؟(أّنات خلف اجلدار السميك .٦٣٨

 )ليبيا(منصور يونس 
إمساعيـل  حممـد   -)١٩٦٥(إهنا احلياة .٦٣٩

 )املغرب(بوعناين ال
عبد الـرمحن جميـد    -)١٩٧٤(األهنار  .٦٤٠

 )العراق(الربيعي 
ناجح خضر احلمـود   -)؟(أهنار احلب  .٦٤١

 )سورية(
حنـان   -)٢٠٠٠( يتإهنا لندن يا عزيز .٦٤٢

 )لبنان(الشيخ 
طه حامد الشبيب  -)١٩٩٥(اجلراد إنه  .٦٤٣

 )العراق(

نبيلـة الـزبري    -)٢٠٠٢(إنه جسدي  .٦٤٤
 )اليمن(

خليل عبـد اهللا   -)١٩٦٠(إهنم بشر  .٦٤٥
 )السودان(احلاج 
براء  -)١٩٧٨(إهنم يأتون من اخللف  .٦٤٦

 )مصر(اخلطيب 
ــة رأس الســنة  .٦٤٧ إهنــم يرقصــون ليل

 )مصر(غايل شكري  -)١٩٨٠(
ــار  .٦٤٨ ــات  -)؟(االهني ــل غموق إمساعي

 )ئراجلزا(
حممـد بوفتـاس    -)١٩٨٦(االهنيار  .٦٤٩

 )املغرب(
كمـال   -)١٩٨٨(اهنيار االسكندرية  .٦٥٠

 )سورية(إبراهيم 
إحسـان عبـد    -)؟(أنوف ال تشّم  .٦٥١

 )مصر(القدوس 
ميشـال جـاموس    -)١٩٣٠(أنيسة  .٦٥٢

 )لبنان(طانيوس 
 -)١٩٤٢(العدل  أخوات: أنيسة، أو .٦٥٣

 )فلسطني(جربائيل أبو سعدى 
نعمان  -)١٨٨١مقتبسة (أنيس وأنيسة  .٦٥٤

 )سورية(القساطلي 
يوسف السباعي  -)١٩٥٠(إين راحلة  .٦٥٥

 )مصر(
جربان مسعود  -)١٩٩٩(أنني الغضب  .٦٥٦

 )لبنان(
حسن محيـد   -)٢٠٠٣(أنني القصب  .٦٥٧

 )فلسطني(
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حممـد عبـد    -)١٩٩٠(اهبطوا بسالم  .٦٥٨
 )مصر(السالم 
حممـد   -)٢٠٠٢(أهداف اجلنـادب   .٦٥٩

 )سورية(إبراهيم احلاج صاحل 
، ١٩٥٩بالفرنســية (أهــديك غزالــة  .٦٦٠

 )اجلزائر(مالك حّداد  -)١٩٧٤ُترمجت 
حممـد جربيـل    -)٢٠٠٨(أهل البحر  .٦٦١

 )مصر(
هدى بركـات   -)١٩٩٤(أهل اهلوى  .٦٦٢

 )لبنان(
حسني مـؤنس   -)١٩٥٨(أهالً وسهالً  .٦٦٣

 )مصر(
حممـود   -)؟(أهالً يا وحش األمازون  .٦٦٤
 )مصر(قاسم 
ــاف  .٦٦٥ ــود  -)٢٠٠٢(أوان القط حمم

 ) مصر(الورداين 
 )مصر(شليب خريي  -)١٩٧٨(األوباش  .٦٦٦
أمحد يوسف داود  -)١٩٨٢(األوباش  .٦٦٧

 )سورية(
وردة عبـد امللـك    -)٢٠٠٦(األوبة  .٦٦٨

 )السعودية(
نعيم صربي  -)؟(أوبرا األستاذ حبتمس  .٦٦٩

 )مصر(
عبد القـادر   -)١٩٩٥(أوبرج السعادة  .٦٧٠

 )سورية(لطفي 
ــاد األرض  .٦٧١ ــطفى  -)٢٠٠٢(أوت مص

 )؟(الكّتاب 
حنـا   -)١٩٩٧(أوجاع البالد املقدسة  .٦٧٢
 )فلسطني( إبراهيم

أوجاع رجل غـامر صـوب البحـر     .٦٧٣
 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٨١(

فاطمة  -)٢٠٠٦(أوجه املرايا األخرى  .٦٧٤
 )اإلمارات(السويدي 

 )مصر(حممود قاسم  -)؟(اوديسانا  .٦٧٥
عبــد اهللا العــروي  -)١٩٨٩(أوراق  .٦٧٦

 )املغرب(
ــة  .٦٧٧ ــد  -)٢٠٠٣(أوراق العائل حمم

 )مصر(البساطي 
نتصـف  ساعات م: أوراق محيمية، أو .٦٧٨
 )املغرب(عبد احلق بلقاضي  -)١٩٩٨(الليل 
بـدر   -)١٩٩٥(أوراق زمردة أيوب  .٦٧٩

 )مصر(الديب 
نبيل خوري  -)١٩٩٣(أوراق الشتاء  .٦٨٠

 )فلسطني(
 -)؟(أوراق طالب سعودي يف اخلارج  .٦٨١

 )السعودية( حممد الداوود
 -)٢٠٠٦(أوراق عارف الدمشـقي   .٦٨٢

 )سورية(نذير العظمة 
النّحـاس  سامل  -)١٩٦٨(أوراق عاقر  .٦٨٣

 )األردن(
حسن رياض  -)١٩٩٧(أوراق عربية  .٦٨٤

 )املغرب(
سـليم   -)٢٠٠٥( ٦٧أوراق الغرفة  .٦٨٥
 )سورية(عبُّود 
نادر عبـد   -)٢٠٠٣(أوراق الغريب  .٦٨٦
 )فلسطني(اهللا 
ــامسني  .٦٨٧ ــل والي  -)١٩٩٤(أوراق اللي
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ــة  .٦٨٨ ــان  -)٢٠٠٧(أوراق مربك إحس
 )سورية(شرابايت 
ية رمضان مس -)٢٠٠١(أوراق النرجس  .٦٨٩

 )مصر(
فتح العرب بيت : و، أاورشليم اجلديدة .٦٩٠

 )لبنان(فرح أنطون  -)١٩٠٤(املقدس 
علي بعروب  -)١٩٨٥(اورشليم واملطر  .٦٩١

 )املغرب(
زهري مججـوم   -)١٩٩٦(اوع ظهرك  .٦٩٢

 )فلسطني(
غّسان كامـل   -)٢٠٠٦(أوقات برية  .٦٩٣

 )سورية(ونوس 
ثروت أباظة  -)١٩٧٨(أوقات خادعة  .٦٩٤

 )مصر(
رشيد الضعيف  -)؟(السالمة أوكي مع  .٦٩٥

 )لبنان(
بالفرنسية (أولئك الذين سيموتون قريباً  .٦٩٦
] يامسينة خضـرة [حممد بو مسهول  -)١٩٩٠

 )اجلزائر(
حممد ولـد تتـا    -)؟(أوالد أم هاىنء  .٦٩٧

 )موريتانيا(
جنيب حمفـوظ   -)١٩٦٧(أوالد حارتنا  .٦٩٨

 )مصر(
توفيق فياض  -)١٩٩٧(أوالد احلواري  .٦٩٩

 )فلسطني(
سـعيد حممـد    -)٢٠٠٨(أوالد املتعة  .٧٠٠

 )البحرين(سعيد حممد 
ماري  -)٢٠٠٢(أول حب آخر حب  .٧٠١
 )سورية(رشو 

فؤاد  -)١٩٧٧(أوالً وآخراً وبني بني  .٧٠٢
 )لبنان(كنعان 
عادل أبـو   -)١٩٨٤(األول واألخري  .٧٠٣
 )سورية(شنب 
 -)٢/١٩٥٦ط(إيزيس وأوزوريـس   .٧٠٤

 )مصر(عبد املنعم حممد عمرو 
عـاطف حممـد    -)١٩٦٤(أي شيء  .٧٠٥
 )مصر(نصار 
 -)١٩٩٣(إيقاعات على ذنب مايكل  .٧٠٦

 )لبنان(مىن شاتيال 
حممـود   -)١٩٩٤(اإليقاع واهلاجس  .٧٠٧
 )العراق(سعيد 
هيفاء بيطار  -)٢٠٠٠(أيقونة بال وجه  .٧٠٨

 )سورية(
أكــرم الــوتري  -)١٩٤٧(اإلميــان  .٧٠٩

 )العراق(
 -)٢٠٠٣(أميوت احلب من التخمـة؟   .٧١٠

 )سورية(هناء علي حريري 
 علي فهمي خشـيم  -)١٩٩٥(اينارو .٧١١

 )ليبيا(
ــاس .٧١٢ ــي جاســب  -)٢٠٠٣(إين عل

 )العراق(
طنطـاوي   -)١٩١٣(أين اإلنسـان  .٧١٣

 )مصر(جوهري 
حـازم مـراد    -)١٩٦١(أين تذهبني .٧١٤

 )العراق(
 -)٢٠٠٨(أين تقع صفد يا يوسـف  .٧١٥

 )سورية(خليل الرز 
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تيسـري   -)١٩٥٨(أين محاة الفضـيلة؟  .٧١٦
 )األردن(ظبيان 
 -)١٩٣٥(جرائم املال : أين الرجل؟، أو.٧١٧
 )األردن(رمضان أديب 
إحسـان عبـد    -)١٩٧١(أين عقلي .٧١٨

 )مصر(القدوس 
إحسـان عبـد    -)١٩٥٤(أين عمري .٧١٩

 )مصر(القدوس 
عبـد العزيـز    -)١٩٦٧(أين كراميت؟ .٧٢٠

 )فلسطني(مصاحلة 
عبـد   -)١٩٦٩(أيام اإلنسان السـبعة   .٧٢١

 )مصر(احلكيم قاسم 
عزمي لبيب  -)١٩٧١(أيام بال خوف  .٧٢٢
 )مصر(أمحد 
ك يـارد  نـاز  -)٢٠٠٢(أيام بريوت  .٧٢٣

 )فلسطني(
نصـر مشـايل    -)١٩٧٢(األيام التالية  .٧٢٤

 )سورية(
فـواز األزكـى    -)؟(أيام الثلج األمحر  .٧٢٥

 )سورية(
حممد يوسـف   -)١٩٧٤(أيام اجلفاف  .٧٢٦

 )مصر(القعيد 
رشاد أبو  -)١٩٧٣(أيام احلب واملوت  .٧٢٧
 )فلسطني(شاور 
 )سورية(عدنان رمضان  -)؟(أيام احلرية  .٧٢٨
لبيب  رمسيس -)١٩٧٧(األيام اخلضراء  .٧٢٩

 )مصر(
عـربة مـن التـاريخ    : أيام الرشيد، أو .٧٣٠

 )مصر(حسن خطاب الوكيل  -)١٩١٤(

حممد عز الدين  -)١٩٩٢(أيام الرماد  .٧٣١
 )املغرب(التازي 
حسـن داود   -)١٩٩٠(أيام زائـدة   .٧٣٢

 )لبنان(
يوسف هيكـل   -)١٩٨٨(أيام الصبا  .٧٣٣

 )األردن(
إبراهيم عبـد   -)١٩٥٥(أيام الطفولة  .٧٣٤
 )مصر( احلليم
عبد  -)١٩٧٨جزءان (الطويلة األيام  .٧٣٥

 )العراق(األمري معلة 
فـواز الـدين    -)١٩٨٥(أيام العـز   .٧٣٦

 )األردن(البسومي 
فائق حممـد   -)١٩٩٢(األيام العشرة  .٧٣٧

 )العراق(حسني 
ــام العمــر، أو .٧٣٨ الشــتاء األخــري : أي

 )مصر(سعيد املقدم  -)١٩٧٥(
ــاس احلمقــى  .٧٣٩ ــاء والن ــام العمي األي

 )اقالعر(هبنام وديع أوغسطني  -)١٩٦٥(
 )اجلزائر(إمام مصرايف  -)؟(أيام القبايل  .٧٤٠
غنما ذيب ماجد  -)١٩٩٤(أيام القرية  .٧٤١

 )األردن(
 -)١٩٩٠(أيام قرية بيـت السـعيد    .٧٤٢

 )سورية(حسني عبد الكرمي 
عبده خـال   -)؟(األيام ال ختىبء أحداً  .٧٤٣

 )السعودية(
مجال بنـورة   -)١٩٨٨(أيام ال تنسى  .٧٤٤

 )فلسطني(
جـابر  شاكر  -)١٩٦١(األيام املضيئة  .٧٤٥

w )العراق(
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كوليـت   -)١٩٧٩(أيام مـع األيـام    .٧٤٦
 )سورية(خوري 
كوليت خـوري   -)١٩٥٩(أيام معه  .٧٤٧

 )سورية(
قمـر كـيالين    -)١٩٦٤(أيام مغربية  .٧٤٨

 )سورية(
إمساعيل ويل  -)١٩٧٣(أيام من اكتوبر  .٧٤٩
 )مصر(الدين 
هبوش ياسني  -)١٩٨٣(أيام من عدس  .٧٥٠

 )املغرب(
فوزية جرجس  -)١٩٧٢(أيام من نار  .٧٥١

 )صرم(يوسف 
 )سورية(يوسف خياط  -)؟(أيامنا اآلتية  .٧٥٢
حممـد جـالل    -)١٩٩٣(أيام املنرية  .٧٥٣

 )مصر(
 )مصر(سيِّد الوكيل  -)؟(أيام هند  .٧٥٤
عـالء الـديب    -)٢٠٠٢(أيام وردية  .٧٥٥

 )مصر(
عبـد   -)١٩٩٩(أيام يوسف األخرية  .٧٥٦

 )البحرين(القادر عقيل 
السـيِّد جنـم    -)؟(أيام يوسف املنسي  .٧٥٧

 )مصر(
عـاطف نّصـار    -)١٩٦٤(أّي شيء  .٧٥٨

 ) مصر(
حممد عز الـدين   -)١٩٩٠(أيُّها الرائي  .٧٥٩

 )املغرب(التازي 
 )مصر(بدر الديب  -)١٩٩٥(أيُّوب .٧٦٠
هشام توفيق الركـايب   -)٢٠٠٠(أيوب .٧٦١

 )العراق(

عبد الفتاح الفاكهاين  -)١٩٨٤(البئر .٧٦٢
 )املغرب(

فؤاد عبـد احلميـد    -)؟(بئر احلرمان .٧٦٣
 )السعودية(العنقاوي 

 )؟(غّسان العلي  -)؟(البئر الغريب .٧٦٤
ــة .٧٦٥ ــوف  -)١٩٥٢(بائس ــري الع بش

 ) سورية(
أمحد حنفي  -)١٩٢٢(البائعة احلسناء .٧٦٦

 )مصر(
عبـد اللطيـف    -)١٩٩٦(بائعة اللنب .٧٦٧

 )الكويت(خضر اخلضر 
 -)١٩٩٧(باء مثل بيت مثل بـريوت  .٧٦٨

 ) لبنان(إميان محيدان يونس 
 )العراق(علي بدر  -)؟(بابا سارتر .٧٦٩
عبـد القـادر    -)١٩٩٤( باب تـازة .٧٧٠

 )املغرب(الشاوي 
وليد إخالصي  -)١٩٨٥(باب اجلمر .٧٧١

 )سورية(
حيىي القيسـي   -)٢٠٠٦(باب احلرية .٧٧٢

 )األردن(
أنيسـة عبـود    -)٢٠٠٢(باب احلرية .٧٧٣

 )سورية(
سحر خليفـة   -)١٩٩٠(باب الساحة .٧٧٤

 )فلسطني(
قـرش  السعد  -)٢٠٠٤(باب السفينة .٧٧٥

 )مصر(
الياس خوري  -)١٩٩٨(باب الشمس .٧٧٦

 )لبنان(
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عبد احلميد بن  -)١٩٨٠(باب الصبح .٧٧٧
 )اجلزائر(هدوقة 
إبراهيم رمـزي   -)١٩٣٦(باب القمر .٧٧٨

 )مصر(
حمفوظ أيـوب   -)١٩٧٠(بابل اخلاطئة .٧٧٩

 )سورية(
لطيفة الزّيات  -)١٩٦٠(الباب املفتوح .٧٨٠

 )مصر(
معـني   -)١٩٧٤(باجس أبو عطـوان  .٧٨١

 )فلسطني(بسيسو 
نـوال   -)١٩٧٤(الباحثة عن احلـب  .٧٨٢

 )مصر(السعداوي 
حممـد   -)١٩٦٦(الباحث عن احلقيقة .٧٨٣

 )مصر(عبد احلليم عبد اهللا 
عـوين   -)١٩٦٩(الباحثون عن احلقيقة .٧٨٤

 )فلسطني(مصطفى 
مـريال   -)١٩٩٨(الباذجنانة الزرقـاء  .٧٨٥

 )مصر(الطحاوي 
 )سورية(حنان أسد  -)؟(بارقة أمل .٧٨٦
ــاريس .٧٨٧ ــم  -)١٩٩٤(ب ــان القاس أفن

 )فلسطني(
عبـد   -)١٩٥٩(بامسة بني الـدموع  .٧٨٨

 )سورية(لسالم العجيلي ا
ــا .٧٨٩ ــم  -)١٩٧٧(الباش ــان القاس أفن

 )فلسطني(
جنوى بركات  -)١٩٩٧(باص األوادم .٧٩٠

 )لبنان(
ريـاض بيـدس    -)١٩٩٣(باط بوط .٧٩١

 )فلسطني(

إمساعيل ويل الدين  -)١٩٧٨(الباطنية .٧٩٢
 )مصر(

 -)١٩٨٢(الباقي من الـزمن سـاعة   .٧٩٣
 )مصر(جنيب حمفوظ 

 )فلسطني(أمحد يعقوب  -)؟(البالوع  .٧٩٤
ــامو .٧٩٥ ــاد   -)١٩٧٤(ب ــد زي أمح

 )املغــرب(
 -)١٩٧٦باالنكليزيـة  (بانتظار الفجر .٧٩٦

 )فلسطني(عطا اهللا أبو منصور 
عبد احلميد بن  -)١٩٨٠(بان الصبح .٧٩٧

 )اجلزائر(هدوقة 
 املهدي محدي علي -)١٩٥٤(باهرة .٧٩٨

 )العراق(
اميلـي نصـر اهللا    -)١٩٧٥(الباهرة .٧٩٩

 )لبنان(
ان سليم -)١٩٩٤(البتراء، األم العذراء .٨٠٠

 ) األردن(الطراونة 
 -)٢٠٠٧(بترا ملحمة العرب األنباط .٨٠١

 )األردن(هاشم غرايبة 
ــهون .٨٠٢ ــر  -)١٩٥٩(بت ــق معم توفي

 )فلسطني(
 -)١٩٨٧(البحث عن امرأة مفقـودة  .٨٠٣

 )سورية(عماد زكي 
عبـد   -)١٩٧٨(البحث عن بندقيـة  .٨٠٤

 )مصر(الستار خليف 
يوسف  -)١٩٥٣(البحث عن جسد .٨٠٥

 )مصر(السباعي 
احلسني عبـد   -)؟( البحث عن خنوم.٨٠٦

w )مصر(البصري 
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 -)١٩٨٩(البحث عن مساوات جديدة .٨٠٧
 )سورية(ياسني عبد اللطيف 

 -)١٩٨٠(البحث عن مشس الكرمـل  .٨٠٨
 )فلسطني(نواف أبو اهليجاء 

حميـي   -)١٩٨٠(حبثاً عن مدينة أخرى .٨٠٩
 )العراق(الدين زنكنة 

عبد  -)١٩٨٥(البحث عن جنم القطب .٨١٠
 )سورية(الكرمي ناصيف 

سـعد   -)١٩٧٣(نسيان البحث عن ال.٨١١
 )مصر(حامد 
حسـن   -)١٩٩٣(البحث عن الظالم .٨١٢
 )سورية(صقر 
حممد زهرة  -)١٩٨٢(البحث عن هوية .٨١٣

 )سورية(
 -)١٩٨٠(البحث عن الوجه اآلخـر  .٨١٤

 )اجلزائر(حممد العايل عرعار 
 -)١٩٧٨(البحث عن وليد مسـعود  .٨١٥

 )فلسطني(جربا إبراهيم جربا 
: ترمجةبالفرنسية، (البّحار واالسطرالب .٨١٦

 )تونس(حممد عزيزة  -)١٩٨٥مراد بولعراس 
يوسـف خيـاط    -)؟(حبر بال مسـاء  .٨١٧

 )سورية(
 )مصر(أمين زهري  -)٢٠٠٨(حبر الروم .٨١٨
يامسينة صـاحل   -)٢٠٠٣(حبر الصمت .٨١٩

 )اجلزائر(
ــات .٨٢٠ ــر الظلم ــد  -)١٩٩٣(حب حمم

 )املغرب(الدغمومي 
 )مصر(حممد جالل  -)؟(حبر من احلب .٨٢١

حنـا   -)٢٠٠٢( وهي البحر والسفينة.٨٢٢
 )سورية(مينة 
يوسف  -)؟(البحر يبحث عن أبطاله .٨٢٣

 )سورية(خّياط 
حممـد   -)١٩٧٥(البحر ينشر ألواحه .٨٢٤

 )تونس(صاحل اجلابري 
أميمة اخلميس  -)٢٠٠٦(البحريات  .٨٢٥

 )السعودية(
نبيه اسكندر احلسـن   -)؟(حبرية امللح .٨٢٦

 )سورية(
حيىي خيلف  -)١٩٩١(حبرية وراء الريح .٨٢٧

 )فلسطني(
أمـني معلـوف    -)٢٠٠٤(ت بدايا.٨٢٨

 )لبنان(
عبد احلميد طقش  -)؟(بداية احلدوتة .٨٢٩

 )مصر(
أبـو بكـر خالـد     -)؟(بداية الربيع .٨٣٠

 )السودان(
أمحد البكري  -)١٩٨٨(بداية الصراع .٨٣١

 )املغرب(السباعي 
ميشــيل  -)١٩٥٨(بدايــة الطريــق .٨٣٢

 )مصر(مسيحة 
يونس علـي   -)١٩٦٩(بداية كفاح .٨٣٣

 )العراق(الشلهومي 
حممـد   -)٢٠٠٠(األشياء بداية كل .٨٣٤

 )سورية(بسام سرميين 
جنيب حمفـوظ   -)١٩٤٩(بداية وهناية .٨٣٥

 )مصر(
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ــدد .٨٣٦ ــد   -)١٩٩٩(الب ــة خال نعم
 )فلسـطني(

فاضل السباعي  -)١٩٩٢(بدر الزمان .٨٣٧
 )سورية(

مبـارك ربيـع    -)١٩٨٤(بدر زمانه .٨٣٨
 )املغرب(

ــة .٨٣٩ ــب  -)١٩٨٩(بدري ــد الرجي ولي
 )الكويت(

ــدو .٨٤٠ ــاين  -)٢٠٠١(ب ــدنان كنف ع
 )فلسطني(

 )لبنان(سليم البستاين  -)١٨٨٢(بدور .٨٤١
عبـد العزيـز    -)؟(بدو على احلافـة  .٨٤٢

 )املغرب(الراشدي 
سعيد سامل  -)١٩٨٠(البدو واألطرش .٨٤٣

 )مصر(
مجعة محـاد   -)١٩٧٧(بدوي يف أوربا .٨٤٤

 )األردن(
عفيفـة كـرم    -)١٩٠٦(بديعة وفؤاد .٨٤٥

 )لبنان(
 )مصر(حممود قاسم  -)؟(البديل .٨٤٦
: كليزيـة، ترمجـة  باالن(بذرة اخلالص .٨٤٧

فرنسـيس دنيـق    -)٢٠٠١إمساعيل عبد اهللا 
 )السودان(

فـؤاد قنـديل    -)١٩٩٤(بذور الغواية .٨٤٨
 )مصر(

صـاحل  هند  -)١٩٧٢(الرباءة املفقودة .٨٤٩
 )السعودية(باغفار 
أمحد سـامي   -)٢٠٠٠(براء اخلاطري .٨٥٠

 )؟(خاطر 

إبراهيم نصر  -)١٩٨٥(براري احلّمى .٨٥١
 )فلسطني(اهللا 
سلمى احلفّار  -)١٩٧٥(الربتقال املر .٨٥٢

 )سورية(الكزبري 
مبارك ربيـع   -)١٩٩٠(برج السعود .٨٥٣

 )املغرب(
بشري فنصـة   -)١٩٧٥(برج الصمت .٨٥٤

 )سورية(
إبراهيم عبـد   -)٢٠٠٣(برج العذراء .٨٥٥
 )مصر(اجمليد 
أجمـد توفيـق    -)٢٠٠٢(برج املطر .٨٥٦

 )العراق(
جـزءان  (برديس، النصـف املفقـود   .٨٥٧
 )مصر(إبراهيم الورداين  -)١٩٧٤
 )؟(زياد عبد اهللا  -)٢٠٠٨(ديب بر .٨٥٨
موسـى   -)١٩٩٣بالفرنسية (الربزخ .٨٥٩

 ) موريتانيا(ولد ابنو 
عمـرو القاضـي    -)١٩٩٦(الربزخ .٨٦٠

 )املغرب(
برزخ اللهب، رواية القصيدة األخرى .٨٦١

 )سورية(غالية خوجة  -)١٩٩٩(
إبراهيم الكوين  -)١٩٩٩(برق اخللّب .٨٦٢

 )ليبيا(
البشري خرّيـف   -)١٩٦١(برق الليل .٨٦٣

 )تونس(
انتصار  -)٢٠٠٦(الربق وقمصان النوم .٨٦٤

 )سورية(سليمان 
غسـان   -)مل تكتمـل (برقوق نيسان .٨٦٥

w )فلسطني(كنفاين 
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مـارون   -)١٩٢٧(الربكة بعد اللعنـة  .٨٦٦
 )لبنان(غصن 
سلوى النعيمي  -)٢٠٠٧(برهان العسل .٨٦٧

 )سورية(
بروموسبور، القواعد اخلمـس للفـوز   .٨٦٨

حسـن بـن عثمـان     -)؟(بالرهان الرياضي 
 )تونس(

عبد الباقي يوسـف   -)١٩٩٧(بروين .٨٦٩
 )سورية(

حسـن رشـاد    -)؟(بريء يف األغالل .٨٧٠
 )مصر(

حنان الشـيخ   -)١٩٩٢(بريد بريوت .٨٧١
 )لبنان(

خليل صـويلح   -)٢٠٠٤(بريد عاجل .٨٧٢
 )سورية(

 مسرية خاشقجي -)١٩٦٣(بريق عينيك .٨٧٣
 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[

ــزاة .٨٧٤ ــاش  -)١٩٨٣(الب ــرزاق بقط م
 )اجلزائر(

حسني عبد الكرمي  -)١٩٩٨(تني البسا.٨٧٥
 )سورية(

ناصر الدين  -)١٩٨٤(بسبوس األعرج .٨٧٦
 )فلسطني(النشاشييب 

قمر كـيالين   -)١٩٧٧(بستان الكرز .٨٧٧
 )سورية(

 -)١٩٧٩(بسمة من حبريات الـدموع  .٨٧٨
 )السعودية(عائشة زاهر أمحد 

 -)١٩٢٦(جمد يف هـوان  : بسيمة، أو.٨٧٩
 )مصر(أسعد حنا 

 -)؟(بشار وجاريته يف قصور بغـداد  .٨٨٠
 )لبنان(جورج جرداق 

رضــا  -)١٩٩٢(بشــاير اليوســفي .٨٨١
 )مصر(البهات 
سامي  -)٢٠٠١(البشر وحىت الشجر .٨٨٢
 )سورية(محزة 
سلوى  -)٢٠٠٠جزءان (البشموري .٨٨٣
 )مصر(بكر 
رفعـت السـعيد    -)١٩٨٠(البصقة .٨٨٤

 )مصر(
فـؤاد   -)٢٠٠٠(بصقة يف وجه العامل .٨٨٥

 )العراق(التكريل 
شريفة القيـادي   -)١٩٩٩(صمات بال.٨٨٦

 )ليبيا(
حممـد   -)١٩٩٧(البطاقة السـحرية  .٨٨٧

 )اجلزائر(ساري 
فلك الدين  –) ١٩٦٧(بطاقة يانصيب .٨٨٨

 )العراق(الكاكائي 
عبد املسـيح   -)ت.د(بطرس األكرب .٨٨٩

 )سورية(األنطاكي 
صفحة من تاريخ األندلس : البطلة، أو.٨٩٠

 )لبنان(حبيبة شعبان  -)١٩٣٦(األخري 
عبد العزيز  -)١٩٩٨( بطل الطاحون.٨٩١

 )سورية(املوسى 
حممد علي مغـريب   -)١٩٤٨(البعث .٨٩٢

 )السعودية(
طالب عمران  -)٢٠٠٠(البعد اخلامس .٨٩٣

 )سورية(
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مجيـل جـرب    -)١٩٥٤(بعد العاصفة .٨٩٤
 )لبنان(

حممـد عبـد    -)١٩٤٩(بعد الغروب .٨٩٥
 )مصر(احلليم عبد اهللا 

 -)١٩٩٩(بالعنف تتجّدد دماء احلـب  .٨٩٦
 )املغرب(حممد اسليم 

إمساعيل فهـد   -)١٩٩٨(بعيداً إىل هنا .٨٩٧
 )الكويت(إمساعيل 
نازك يـارد   -)؟(بعيداً عن ظل القلعة .٨٩٨

 )فلسطني(
 -)١٩٨٨بالفرنسية (بعيداً عن القدس .٨٩٩

 )فلسطني(إبراهيم الصوص 
 -)١٩٩١بالفرنسـية  (بعيداً عن املدينة .٩٠٠

 )اجلزائر(آسيا جّبار 
هباء الـدين   -)٢٠٠٣/ ٣ط(البعيدون .٩٠١

 )املغرب(ود طال
عبد العزيـز   -)١٩٩٨(بغل الطاحون .٩٠٢

 )سورية(املوسى 
هـالل نـاجي    -)١٩٥١(بغري قلوب .٩٠٣

 )العراق(
أكـرم   -)١٩٩١(بقايا خبز وكتـاب  .٩٠٤

 )فلسطني(النّجار 
حنا  -)١/١٩٧٥ثالثية، ج(بقايا صور .٩٠٥
 )سورية(مينة 
إمساعيل احلربوك  -)١٩٦١(بقايا عذراء .٩٠٦

 )مصر(
راضـي   -)١٩٧٣(بقايا قصة إنسـان  .٩٠٧

 )األردن(صدوق 

عادل بشتاوي  -)١٩٩٧(بقايا الوشم .٩٠٨
 )؟(

غالب  -)١٩٨١(البكاء على األطالل .٩٠٩
 )األردن(هلسا 
فـؤاد   -)١٩٥٩(البكاء على التابوت .٩١٠

 )السودان(أمحد عبد العظيم 
 -)١٩٧٤(البكاء على صدر احلبيـب  .٩١١

 )فلسطني(رشاد أبو شاور 
أمحـد رفيـق    -)٢٠٠٦(بالد البحر .٩١٢

 )فلسطني(عوض 
شاكر األنباري  -)٢٠٠٨(بالد سعيدة .٩١٣

 )العراق(
البشــري خريــف  -)١٩٩٢(بــالرة .٩١٤

 )تونس(
مسـعود    -)١٩٨٨( ٩البالغ رقـم  .٩١٥

 )سورية(جوين 
حممد عبد السالم  -)١٩٧٢(بال هناية .٩١٦

 )ليبيا(الشلماين 
إبـراهيم الكـوين    -)١٩٩٩(البلبال .٩١٧

 )ليبيا(
 )مصر(عباس أمحد  -)١٩٦٨(البلد .٩١٨
عبد إبراهيم  -)١٩٩٢(البلدة األخرى .٩١٩
 )مصر(اجمليد 
علـي الناصـر    -)؟(البلدة املسحورة .٩٢٠

 )سورية(
أمحـد سـعداوي    -)؟(البلد اجلميل .٩٢١

 )العراق(
رشا األمـري   -)بالفرنسية(البلد الصغري .٩٢٢

w )لبنان(
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يوسـف  حممد  -)١٩٨٧(بلد احملبوب .٩٢٣
 )مصر(القعيد 
هـاين   -)١٩٨٥(بلد واحد هو العامل .٩٢٤

 )سورية(الراهب 
ة صدقي جاذبي -)١٩٧٦(البلدي يوكل .٩٢٥

 )مصر(
ثالثـة أجـزاء   (بلقيس ملكة الـيمن  .٩٢٦
 )فلسطني(اميل حبشي األشقر  -)١٩٣٤
ون علي خيُّ -)٢٠٠٨(بلقيس واهلدهد .٩٢٧

 )العراق(
 -)٢٠٠٠بالفرنسية (مباذا حتلم الذئاب .٩٢٨

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[حممد بو مسهول 
ياسـر عبـد    -)٢٠٠٦(مبناسبة احلياة .٩٢٩

 )مصر(احلافظ 
 -)١٩٧٦نكليزيـة  باال(بانتظار الفجر .٩٣٠

 )فلسطني(عطا اهللا أبو منصور 
حممـد قرانيـا    -)٢٠٠٦(بنات بلدنا .٩٣١

 )سورية(
مالحة اخلـاين   -)١٩٩٨(بنات حارتنا .٩٣٢

 )سورية(
رجاء الصانع  -)٢٠٠٥(بنات الرياض .٩٣٣

 )السعودية(
لينـا هويـان    -)٢٠٠٨(بنات نعش .٩٣٤
 )سورية( احلسن
صربي عبد  -)١٩٣٩(البنادق املسروقة .٩٣٥
 )العراق(اهللا 
عبد  -)١٩٨٨(البنادق وأزهار اليامسني .٩٣٦

 )األردن(الرمحن منكو 

حسـن داود   -)١٩٨٣( ابناية ماتيلد.٩٣٧
 )لبنان(

حممد  -)١٩٨٥بالفرنسية (بنت اجلسر .٩٣٨
 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[بو مسهول 

سليم البستاين  -)١٨٧٥(بنت العصر .٩٣٩
 )لبنان(

حممد سـعيد   -)١٩٤٨(بنت قسنطني .٩٤٠
 )مصر(العريان 
فتحي غـامن   -)١٩٨٥(ا بنت من شرب.٩٤١

 )مصر(
الطيِّـب صـاحل    -)١٩٧١(بندر شاه .٩٤٢

 )السودان(
عبـد   -)١٩٨٦(بندقية العم محـدان  .٩٤٣

 )سورية(الوهاب حقي 
جميد منيب الياس  -)١٩٨٧(البندوق .٩٤٤

 )فلسطني(
اجنلينـا   -)١٩٧٧(بنفسجة للعائـد  .٩٤٥
 )فلسطني(رب صن

توفيق احلكـيم   -)١٩٦٦(بنك القلق .٩٤٦
 )مصر(

عبد احلميـد   -)١٩٦٦(بنو إمساعيل .٩٤٧
 )مصر(جودة السحار 

هبجة املخدرات يف فوائد علم النبـات  .٩٤٨
 )لبنان(فريدة عطية  -)١٨٩٣(

جورج هبجـوري   -)؟(هبجر يف مصر .٩٤٩
 )مصر(

عبد اهلـادي عبـد    -)١٩٨٦(البوابة .٩٥٠
 )مصر(الرمحن 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٤٢ 
 

رياض األسدي  -)١٩٨٥(بوابة البحر .٩٥١
 )العراق(

حسـن سـامي    -)١٩٩٨(بوابة اجلنة .٩٥٢
 )فلسطني(اليوسف 

حسـني   -)١٩٩٧(بوابة خربة بين دار .٩٥٣
 )فلسطني(املناصرة 
أبو بكر خالـد   -)١٩٥٨(بوابة الربيع .٩٥٤

 )السودان(
، هـي  ١٩٨٦بالفرنسية (بوابة املاضي .٩٥٥
حممـد  : املاضي البسـيط، ترمجهـا  : نفسها
 )املغرب(إدريس شراييب  -)عجيبة
سـعيد سـامل    -)١٩٧٧(بوابة مورو .٩٥٦

 )مصر(
 البكـري  أمحد -)١٩٦٦(بوتقة احلياة .٩٥٧

 )املغرب(السباعي 
حممد جربيـل   -)٢٠٠٠(بوح األسرار .٩٥٨

 )مصر(
ليلى األطـرش   -)١٩٩٨(بوح امرأتني .٩٥٩

 )فلسطني(
حممد رشاد محزاوي  -)؟(بودودة مات .٩٦٠

 )تونس(
حيـىي حقـي    -)١٩٣٤(البوسطجي .٩٦١

 )مصر(
بوصلة مـن أجـل عّبـاد الشـمس     .٩٦٢

 )فلسطني(ليانة بدر  -)١٩٧٩(
بنسـامل   -)١٩٩٨(بوطابوراس يا ناس .٩٦٣

 )املغرب(محيش 
عبد اهللا  -)٢٠٠٤(بوطبل ودقات الليل .٩٦٤

 )اإلمارات(الطابور 

كـرم ملحـم    -)١٩٤٧(بونا أنطون .٩٦٥
 )لبنان(كرم 
حممـد   -)١٩٧٤(البيات الشـتوي  .٩٦٦

 )مصر(يوسف القعيد 
ــارق .٩٦٧ ــه الشــويف  -)٢٠٠١(البي نزي

 )سورية(
 -)١٩٩٦بالفرنسـية  (بياض اجلزائر .٩٦٨

 )اجلزائر(آسيا جّبار 
بالفرنسـية  (وخريف األحالم البياض .٩٦٩
] يامسينة خضرة[حممد بو مسهول  -)١٩٩٨

 )اجلزائر(
مهدي  -)١٩٨٢(بيان احلب والعذاب .٩٧٠

 )العراق(علي الراضي 
 )مصر(هبيجة حسن  -)١٩٩٩(البيت .٩٧١
ربيع جـابر   -)١٩٩٦(البيت األخري .٩٧٢

 )لبنان(
هاشم غرايبة  -)١٩٨٢(بيت األسرار .٩٧٣

 )األردن(
هاشم  -)١٩٨٩(بيت حتت السحاب .٩٧٤

 )؟(شفيق 
حممد مفالح  -)١٩٨٦(بيت احلمراء .٩٧٥

 )اجلزائر(
وليد إخالصـي   -)١٩٨٢(بيت اخللد .٩٧٦

 )سورية(
ــداىفء .٩٧٧ ــة  -)١٩٩٥(البيــت ال خول

 )الكويت(القزويين 
حازم مراد  -)١٩٦٨(بيت الذكريات .٩٧٨

 )العراق(
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حازم مـراد   -)١٩٦٨(بيت الذكرى .٩٧٩
 )العراق(

عبـد اإللـه    -)١٩٨٨(بيت الـريح  .٩٨٠
 )غربامل(احلمدوشي 

حممد عبـد   -)١٩٦٦(البيت الصامت .٩٨١
 )مصر(احلليم عبد اهللا 

ــريح .٩٨٢ ــت يف ال ــياء  -)١٩٧٨(بي ض
 )مصر(الشرقاوي 

أكرم الرافعي  -)١٩٦٠(بيت يف الكوفة .٩٨٣
 )لبنان(

إمساعيل ويل الـدين   -)؟(بيت القاضي .٩٨٤
 )مصر(

 -)١٩٨٩(بيت للرجم بيت للصـالة  .٩٨٥
 )فلسطني(أمحد عمر شاهني 

مسـعود   -)١٩٩٢(بيت من البازلت .٩٨٦
 )سورية(جوين 
شـهرزاد   -)٢٠٠٠(بيت من مجاجم .٩٨٧
 )اجلزائر(زاغز 
رافـع حيـىي    -)١٩٩٦(بيت من ورق .٩٨٨

 )فلسطني(
طارق الطيِّـب   -)٢٠٠٦(بيت النخيل .٩٨٩

سوداين األصل، مصري املولـد، منسـاوي   (
 )اجلنسية
عيسـى   -)١٩٥٩(بيت وراء احلدود .٩٩٠

 )األردن(الناعوري 
عبـد  إبراهيم  -)١٩٨٦(بيت اليامسني .٩٩١
 )مصر(اجمليد 
 )سورية(سليم عبود  -)٢٠٠٠(البيدق .٩٩٢

ربيع  -)٢٠٠٦(بري تيوس حتت األرض .٩٩٣
 )لبنان(جابر 
فيصل حـوراين   -)١٩٧٩(بري الشوم .٩٩٤

 )فلسطني(
شـوقي   -)١٩٨٥(بريوت البكاء ليالً .٩٩٥

 )مصر(عبد احلكيم 
صـنع اهللا   -)١٩٨٤(بريوت بريوت .٩٩٦

 )مصر(إبراهيم 
غادة السـّمان   -)١٩٧٥( ٧٥بريوت .٩٩٧

 )سورية(
 -)١٩٦٤(بريوت والنافذة البيضـاء  .٩٩٨

 )لبنان(هشام الكرمي 
افلني حيت كنعـان   -)١٩٦٣(بيضاء .٩٩٩

 )لبنان(
يوسف إدريس  -)١٩٧٠(البيضاء  .١٠٠٠

 )مصر(
حممـد   -)١٩٨٤(بيضة الـديك   .١٠٠١
 )املغرب(زفزاف 
روايـة السـرية   ، بيضة العقـرب  .١٠٠٢

حممود عيسى موسـى   -)٢٠٠٦(السرطانية 
 )األردن(

أمحد مجعة  -)٢٠٠١(بيضة القمر  .١٠٠٣
 )اجلزائر(

رؤوف  -)١٩٩٤(بيضة النعامـة   .١٠٠٤
 )مصر(مسعد 
حممد  -)١٩٨٨(بيع نفس بشرية  .١٠٠٥

 )مصر(املنسي قنديل 
زكي  -)١٩٧٠(بني آدم وحواء  .١٠٠٦
w )مصر(مبارك 
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 -)١٩٣١(بني األسـر واحلريـة    .١٠٠٧
 )فلسطني(قسطنطني تيودوري 

يوسـف   -)١٩٥٢(بني األطالل  .١٠٠٨
 )مصر(السباعي 
يوسف  -)١٩٢٧(بني ألسنة النريان  .١٠٠٩
 )مصر(صربي 
أمحـد   -)١٩٩٥(بني اجلـدران   .١٠١٠

 )املغرب(الطاهر اإلدريسي 
بني احلراج واحلقول، يوسف ومجيلة  .١٠١١

 )لبنان(حممد أديب الزين  -)تقريباً ١٩٣٠(
حممد زارع  -)١٩٨٠(بني جيلني  .١٠١٢
 )السعودية(عقيل 
حممــد  -)٢٠٠٧(بــني دمعــتني  .١٠١٣

 )سورية(احلفري 
حممـد   -)٢٠٠٨(بني الصحراء واملاء  .١٠١٤
 )سلطنة ُعمان(ي عرميعيد ال
حممد زنيـرب   -)١٩٩٤(بني صوتني  .١٠١٥

 )املغرب(
وجــدي  -)١٩٩٢(بــني ضــفتني  .١٠١٦

 )سورية(مصطفى 
فريدة عطيـة   -)١٩١٢(بني عرشني  .١٠١٧

 )لبنان(
هبنام  -)١٩٦٨(بني القصر والصريفة  .١٠١٨

 )العراق(وديع أوغسطني 
 -)١/١٩٥٦ثالثية، ج(بني القصرين  .١٠١٩

 )مصر(جنيب حمفوظ 
بيـار روفائيـل    -)ت.د(بني نارين  .١٠٢٠

 )لبنان(

حسـن   -)١٩٩١(بني النهر واجلبل  .١٠٢١
 )مصر(نور 

 -)١٩٩٣(بيــوت وراء األشــجار  .١٠٢٢
 )مصر(حممد البساطي 

طرابلس /١مخاسية، ج(تأخر الفجر  .١٠٢٣
، أما األجزاء األربعة األخـرى  ١٩٧٣، ٤٦

فنشرت يف صحيفيت احلرية والشـمس، ويف  
 )ليبيا(حممد صاحل القمودي  -)جملة البيت
مىن فيـاض   -)١٩٩٧(تأخر الوقت  .١٠٢٤

 )؟(
ــيس  .١٠٢٥ ــامعي  -)؟(تأس ــالل اجل ع

 )املغرب(
 -)١٩٩٧(التأليف بني طبقات الليل  .١٠٢٦

 )العراق(أسعد اجلبوري 
فضـيلة الفـاروق    -)؟(تاء اخلجل  .١٠٢٧

 )اجلزائر(
حازم مراد  -)١٩٥٨(التائهة التافهة  .١٠٢٨

 )العراق(
عليـاء   -)١٩٧٣(تائهة يف بريوت  .١٠٢٩

 )لبنان(هوجو دااليت 
حامت خوري  -)؟(يف الشارع تائهة  .١٠٣٠

 )لبنان(
حممـد يوسـف    -)١٩٩٨(التائه  .١٠٣١

 )سورية(صليبـي 
 -)١٩٨٧(التائه يف عرض البحـر   .١٠٣٢

 )األردن(عصام عماري 
أمحد صـبحي   -)١٩٦٥(التائهون  .١٠٣٣

 )العراق(
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عبد اهللا الغـزال   -)٢٠٠٤(التابوت  .١٠٣٤
 )ليبيا(

زينـب حفـين    -)٢٠٠٦(التابوت  .١٠٣٥
 )السعودية(

فـواز   -)١٩٨٤(التاجر واألسطورة  .١٠٣٦
 )األردن(طوقان 
حممـد   -)١٩٧٦(التاجر والنقّـاش   .١٠٣٧

  )مصر(البساطي 
عثمان حممد هاشم  -)١٩٤٨(تاجوج  .١٠٣٨

 )السودان(
حممد صاحل  -)١٩٧٥(تاجوج واحمللق  .١٠٣٩
 )السودان(ضرار 
أديب حنـوي   -)١٩٨٠(تاج اللؤلؤ  .١٠٤٠

 )سورية(
 -)١٩٩٢(التاج واخلنجر واجلسـد   .١٠٤١

 )تونس(صالح الدين بوجاه 
السري لنعمان عبد احلـافظ   التاريخ .١٠٤٢

 )مصر(حممد مستجاب  -)؟(
 -)؟(التاريخ الذي أمحله على ظهري  .١٠٤٣

 )مصر(سيِّد عويس 
 -)١٩٩٩(تباريح الوقائع واجلنـون   .١٠٤٤

 )مصر(ادوار اخلّراط 
إبراهيــم الكـوين    -)١٩٩١(الترب  .١٠٤٥

 )ليبيا(
اليـاس   -)١٩٧٤(تبقى وحيداً وتندم  .١٠٤٦
 )لبنان(الديري 
ـ  .١٠٤٧ ة واألشـجان  التبيان يف وقائع الغرب

 )تونس( فرج احلوار -)١٩٩٦(

رحـاب   -)٢٠٠٤(تثاؤب األنامل  .١٠٤٨
 )اإلمارات(الكيالين 
عبــد  -)١٩٨٩(جتاعيــد األســد  .١٠٤٩

 )املغرب(اللطيف اللعيب 
حممـد الشـيكر    -)١٩٨٦(التجال  .١٠٥٠

 )املغرب(
مجيل  -)٢٠٠٤(التجديف يف الوحل  .١٠٥١

 )سورية(سلوم شقري 
إمساعيل ويل  -)١٩٧٤(جتربة حب  .١٠٥٢
 )مصر(الدين 
الطـاهر   -)١٩٨٩(جتربة يف العشق  .١٠٥٣
 )اجلزائر(وطّار 
 -)؟(التجربة، النفق، املوتى يزحفون  .١٠٥٤

 )العراق(قصي الشيخ عسكر 
ــات  .١٠٥٥ ــة أجــزاء(التجلي  /١، جثالث
مجال  -)٣/١٩٨٧، ج ٢/١٩٨٥، ج١٩٨٣

 )مصر(الغيطاين 
حممد  -)١٩٨٨(حتت حوافر اخليل  .١٠٥٦
 )لبنان(عيتاين 
 -)٢/٢٠٠٦ط(حتت خـط الفقـر    .١٠٥٧

 )السودان( إدريس علي
نقوال  -)؟(حتت راية مصطفى كمال  .١٠٥٨
 )لبنان(حداد 
سـليم سـركيس    -)؟(حتت رايتني  .١٠٥٩

 )لبنان(
حممد كامل  -)١٩٢٦(حتت الرايتني  .١٠٦٠

 )مصر(فريد 
نذير  -)٢٠٠٨(حتت سقف واطىء  .١٠٦١
w )سورية(جعفر 
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فاضل حممود  -)١٩٨٧(حتت السياط  .١٠٦٢
 )فلسطني(يونس 
جليلة  -)١٩٧٥(حتت شجرة اجلميز  .١٠٦٣
 )مصر(رضا 

عبـد   -)١٩٢٤(حتت ظالل املشانق  .١٠٦٤
 )العراق(الرزاق احلسيين 

أبو طويلة  -)١٩٣٦(حتت الناموسية  .١٠٦٥
 )مصر(

حمسـن بـن أيب    -)١٩٧٢(التحدي  .١٠٦٦
 )تونس(الضياف 
مصـطفى   -)٢٠٠٤(حتدي البـدو   .١٠٦٧

 )؟(الكّتاب 
عبده جبري  -)١٩٨٢(حتريك القلب  .١٠٦٨

 )مصر(
إدريـس   -)١٩٨١(حتقيق يف البلـد   .١٠٦٩
 )املغرب(ي ـالشرايب
عباس بيضـون   -)٢٠٠٢(حتليل دم  .١٠٧٠

 )لبنان(
حســيبة /١ثالثيــة، ج(التحــوالت  .١٠٧١
: ، أوهشام/٣، ج١٩٩٠فياض /٢، ج١٩٨٧

خريي الـذهيب   -)١٩٩٦ الدوران يف املكان
 )سورية(

والت الفارس الغريـب يف الـبالد   حت .١٠٧٢
 )البحرين(فوزية رشيد  -)١٩٩٠( العارية
حيىي  -)؟(حتوالت من مملكة األحالم  .١٠٧٣

 )ودانالس(فضل اهللا 
حممـد   -)١٩٧٨(التحوُّل الكـبري   .١٠٧٤

 )سورية(إبراهيم العلي 

ختليص اإلبريز يف تلخـيص بـاريز    .١٠٧٥
  )مصر(رفاعة الطهطاوي  -)١٨٣٤(

منصـور إدريـس    -)؟(ختوم الرماد  .١٠٧٦
 )السودان(الصومي 
 -)١٩٩٣(تداعيات ضمري املخاطب  .١٠٧٧

 )فلسطني(عادل األسطة 
حمفوظ أيوب  -)١٩٩٧(تدمر وروما  .١٠٧٨

 )سورية(
أديـب   -)ت.د(السـاخر  التراب  .١٠٧٩
 )لبنان(سكيين 
فيصـل   -)١٩٩٥(تراب الغربـاء   .١٠٨٠
 )سورية(خرتش 
رياض سيف  -)١٩٩٠(التراب املر  .١٠٨١

 )فلسطني(
فؤاد عبـد   -)١٩٨٤(تراب ودماء  .١٠٨٢

 )السعودية(احلميد العنقاوي 
إبراهيم  -)١٩٩٤(التراب والرحيل  .١٠٨٣

 )السودان(بشري إبراهيم 
أفنان القاسم  -)١٩٨٨(تراجيديات  .١٠٨٤

 )فلسطني(
جّبار ياسـني   -)بالفرنسية(الترمجان  .١٠٨٥

 )العراق(
لينـا   -)٢٠٠١(التروس القرمزيـة   .١٠٨٦
 )سورية(هويان 
ــة  .١٠٨٧ ــقط الدميوقراطي  -)١٩٧٨(تس

 )األردن(مدحت مجعة 
ــه  -)١٩٩٤(التســليم  .١٠٨٨ ــد اإلل عب

 )املغرب(احلمدوشي 
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حممـد   -)٢٠٠٥باإلنترنت (تشات  .١٠٨٩
 )األردن(سناجلة 
غّسـان نـّزال    -)١٩٩١(التشريق  .١٠٩٠

 )األردن(
تصاوير من التراب واملاء والشـمس   .١٠٩١

 )مصر(حيىي الطاهر عبد اهللا  -)١٩٨١(
التصريح األخري ملـوتى بـال هويـة     .١٠٩٢

 )فلسطني(سليمان سعد الدين  -)١٩٩٥(
منتصـر   -)١٩٩٦(تصريح بالغياب  .١٠٩٣
 )مصر(القفاش 
رشـيد   -)؟( مرييل ستريب تصطفل .١٠٩٤

 )لبنان(الضعيف 
غـازي مسعـان    -)١٩٦٨(التضحية  .١٠٩٥

 )فلسطني(
وفيـق   -)٢٠٠٢(تعايل حنرق الغيوم  .١٠٩٦

 )لبنان(العاليلي 
 -)١٩٩٣(تعايل نطيِّر أوراق اخلريف  .١٠٩٧

 )فلسطني(حسن محيد 
 -)١٩٧٢(التعاون طريـق النجـاح    .١٠٩٨

 )فلسطني(حبيب كركيب 
ــدان  -)١٩٩٨(تعاويــذ  .١٠٩٩ ــة زي عقب

 )سورية(
 -)١٩٧٣(التعيس الذي رأى نفسـه   .١١٠٠

 )العراق(علي حداد 
 بالد اجلنـوب  تغريبة بين حتحوت إىل .١١٠١

 )مصر(جميد طوبيا  -)١٩٩٢(
مكـاوي   -)٢٠٠٨(تغريدة البجعة  .١١٠٢
 )مصر(سعيد 

ــة  .١١٠٣ ــنيب  -)٢٠٠٨(التفاح ــد ال عب
 )سورية(حجازي 
التفاحة الرابعة بعد منتصف العمـر   .١١٠٤

 )فلسطني(نصر مشعل  -)٢٠٠٩(
لينـا   -)٢٠٠٣(التفاحة السـوداء   .١١٠٥
 )سورية(هويان 
حممـد   -)٢٠٠٧(تفاحة الصحراء  .١١٠٦

 )مصر(العشري 
حممد  -)١٩٦٦(التفاحة واجلمجمة  .١١٠٧
 )مصر(عفيفي 
أمحـد   -)١٩٨٨(تفاح الشـيطان   .١١٠٨

 )سورية(يوسف داود 
حيىي خيلف  -)١٩٨٢(تفاح اجملانني  .١١٠٩

 )فلسطني(
وليـدة   -)٢٠٠١(تفاصيل العشق  .١١١٠

 )سورية(عتو 
خليل النعيمـي   -)؟(تفريغ الكائن  .١١١١

 )سورية(
 -)٢٠٠١(تفسحات ابـن طفيـل    .١١١٢

 )غربامل(حممد أمحد امشاعو 
رشيد بوجـدرة   -)١٩٨٤(التفكك  .١١١٣

 )اجلزائر(
 -)٢٠٠٢(تقاسيم احلضور والغياب  .١١١٤

 )سورية(غسان كامل ونوس 
نـازك   -)؟(تقاسيم على وتر ضائع  .١١١٥

 )فلسطني(يارد 
 -)١٩٥٥(تقدُّم يف رحاب اهليكـل   .١١١٦

 )لبنان(مادلني أرقش 
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صالح أمحد  -)١٩٩٠(تقلبات الزمن  .١١١٧
 )األردن(سعيد 
شـيد  ر -)١٩٨٩(تقنيات البـؤس   .١١١٨

 )لبنان(الضعيف 
تكوينات الدم والتراب واخلروج عـن   .١١١٩
مجـال الـتالوي    -)٢٠٠٠روايتـان  (النص 

  )مصر(
علي ديبة  -)٢٠٠١(تالشي الزرقان  .١١٢٠

 )سورية(
هــاين الراهــب  -)١٩٨٨(الــتالل  .١١٢١

 )سورية(
صنع اهللا إبراهيم  -)٢٠٠٧(التلصص  .١١٢٢

 )مصر(
حسـان    -)٢٠٠٨(تلفزيزن مجيـل   .١١٢٣
 )؟(الزين 
حتاصــرين  تلــك األصــوات الــيت .١١٢٤

 )اجلزائر(آسيا جّبار  -)١٩٩٩بالفرنسية (
سامل النّحاس  -)١٩٨٤(تلك األعوام  .١١٢٥

 )األردن(
فتحـي غـامن    -)١٩٦٤(تلك األيام  .١١٢٦

 )مصر(
اميلي نصر  -)١٩٨٠(تلك الذكريات  .١١٢٧

 )لبنان(اهللا 
صـنع اهللا   -)١٩٦٦(تلك الرائحـة   .١١٢٨
 )مصر(إبراهيم 
 -)١٩٧١(تلك الشمس كنت أحبها  .١١٢٩

 )العراق(عبد الستار ناصر 
الطاهر  -)٢٠٠١(تلك العتمة الباهرة  .١١٣٠

 )املغرب(بنجلون 

عبد الرسـول   -)١٩٩٤(تلك الليلة  .١١٣١
 )ليبيا(العريبـي 
عبــد اهللا  -)١٩٩٧(تلــك الليلــة  .١١٣٢
 )السعودية(جفري 
حيـىي   -)١٩٩٣(تلك الليلة الطويلة  .١١٣٣
 )فلسطني(خيلف 
خالـد   -)١٩٨٣(تلك املادة احلّية  .١١٣٤

 )األردن(حممد صاحل 
خالد اخلالـد   -)١٩٨٠( تلّ الزعتر .١١٣٥

 )سورية(
ميشال شليب  -)ت.د(تلّ السنديانة  .١١٣٦

 )لبنان(
علي أبو الريش  -)١٩٩٥(تلّ الصنم  .١١٣٧

 )اإلمارات(
حممد الـراوي   -)١٩٩٨(تلّ القلزم  .١١٣٨

 )مصر(
جنـم وايل   -)٢٠٠١(تلّ اللحـم   .١١٣٩

 )العراق(
مولـود   -)بالفرنسـية (التل املنسي  .١١٤٠

 )اجلزائر(معمري 
أبو رية يوسف  -)١٩٩٩(تل اهلوى  .١١٤١

 )مصر(
حممـد   -)١٩٧٧(التلميذة واحلب  .١١٤٢

 )مصر(علي أمحد 
، ١٩٦٠بالفرنسية (التلميذ والدرس  .١١٤٣
 ) اجلزائر(مالك حداد  -)سامي اجلندي: ترمجة
ــل  .١١٤٤ ــة  -)؟(التماثي ــد اهللا خليف عب

 )البحرين(
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رميون عقـل   -)١٩٦٤(متاثيل للقتل  .١١٤٥
 )لبنان(

 يلوتعروسـية النـا   -)١٩٩٦(متاس  .١١٤٦
 )تونس(

جنيب املـانع   -)١٩٧٩(متاس املدن  .١١٤٧
 )العراق(

ألبري  -)١٩٦٦بالفرنسية (متثال امللح  .١١٤٨
 )اجلزائر(ميمي 
 -)٢٠٠٦باإلسـبانية  (مترُّد الصمت  .١١٤٩

 )املغرب(حممد بويسف الركاب 
وديع أبـو فاضـل    -)؟(متور وبعال  .١١٥٠

 )لبنان(
 -)بالفرنسـية (تنابلة الوادي اخلصيب  .١١٥١

 )مصر(ألبري قصريي 
 حممـد  -)١٩٨٧(تنهدات العذارى  .١١٥٢

 )سورية(حسني شرف 
فريــد رمضــان  -)١٩٩٤(التنــور  .١١٥٣

 )البحرين(
إمساعيل غموقـات   -)١٩٨٥(التهوُّر  .١١٥٤

 )اجلزائر(
عبـد القـدوس    -)١٩٢٩(التوأمان  .١١٥٥

 )السعودية(األنصاري 
مجـال حسـني علـي     -)؟(التوأم  .١١٥٦

 )العراق(
أمحد عمـر   -)١٩٨٣(توأم اخلوف  .١١٥٧
 )فلسطني(شاهني 
سليم مطـر   -)٢٠٠١(التوأم املفقود  .١١٥٨

 )العراق(
 )األردن(مها حممد الفيصل  -)؟(توبة  .١١٥٩

رباعيـــة الســـاقية، (التوبـــة  .١١٦٠
 )مصر(عبد املنعم الصاوي  -)٤/١٩٧٠ج

ياسـني حممـد    -)؟(توبة األفعـى   .١١٦١
 )سورية(

حممـود   -)١٩٩٠(توبة وجـوع   .١١٦٢
 )مصر(الورداين 
حممد العروسي  -)١٩٦٧(التوت املر  .١١٦٣
 )تونس(املطوي 
أميمــة اخلــش  -)١٩٩٧(التــوق  .١١٦٤

 )سورية(
حممد علي  -)١٩٩٢(توقيت البنكا  .١١٦٥

 )تونس(اليوسفي 
مـاري رشـو    -)؟(توليدو ثانيـة   .١١٦٦

 )سورية(
خريي عبد اجلـواد   -)؟(التومهات  .١١٦٧

 )مصر(
أمـني الـزاوي    -)١٩٨٣(التويزا  .١١٦٨

 )اجلزائر(
فواز حـداد   -)١٩٩٤( ٤٩تياترو  .١١٦٩

 )سورية(
 )مصر(سنّية قّراعة  -)؟(تييت شريي  .١١٧٠
ــاً  .١١٧١ ــوكي ينضــج قريب ــتني الش ال

 )فلسطني(عبد اهللا تايه  -)١٩٨٣(
إدريس  -)١٩٥٥ بالفرنسية(التيوس  .١١٧٢
 )املغرب(ي ـشرايب

أمحد عباس  -)١٩٧٣(ثأر ابن عنترة  .١١٧٣
 )مصر(صاحل 
حممـد الصـحيب    -)١٩٧٠(الثائر  .١١٧٤
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حممد فريـد أبـو    -)؟(الثائر األمحر  .١١٧٥
 )مصر(حديد 
علي أمحـد   -)١٩٤٩(الثائر األمحر  .١١٧٦
 )مصر(باكثري 
أمني حافظ شرف  -)١٩٢٤(الثائرة  .١١٧٧

 )مصر(
مطاع صفدي  -)١٩٦١(ثائر حمترف  .١١٧٨

 )سورية(
إبـراهيم   -)١٩٦١(ثائر من بلـدي   .١١٧٩

 )سورية(املرجاين 
ــزوم  .١١٨٠ ــائر امله أمحــد  -)١٩٦٨(الث

 )املغرب(البوعياشي 
حممـود تيمـور    -)١٩٥٥(ثائرون  .١١٨١

 )مصر(
حيــىي عبــاس  -)١٩٥٣(الثــالوث  .١١٨٢

 )العراق(
الفاضل حيىي  -)٢٠٠٨(ثرثرة الصمت  .١١٨٣

 )السودان(أبو عرف 
جنيـب   -)١٩٦٦(ثرثرة فوق النيـل   .١١٨٤
 )مصر(حمفوظ 
 )مصر(حممود قاسم  -)؟(الثروة  .١١٨٥
 )مصر(عيسى عبيد  -)١٩٢٢(ثريا  .١١٨٦
احلسـيين  صاحل مجال  -)١٩٣٤(ثريا  .١١٨٧

 )فلسطني(
فاضــل الســباعي  -)١٩٦٣(ثريــا  .١١٨٨

 )سورية(
 -)١٩٨٩(الثعلب الذي يظهر وخيتفي  .١١٨٩

 )املغرب(حممد زفزاف 

 -)١٩٩٠(الصحراء يف خطر ثعلب  .١١٩٠
 )مصر(صنع اهللا إبراهيم 

 -)١٩٦٨(ثقب يف اجلدار الصدىء  .١١٩١
 )العراق(عبد الرزاق املطليب 

ــل  .١١٩٢ ــب يف رداء اللي  -)١٩٦١(ثق
 )السعودية(إبراهيم الناصر احلميدان 

 -)؟(ثقــوب يف الثــوب األســود  .١١٩٣
 )مصر(إحسان عبد القدوس 

عبد الوهـاب   -)١٩٧٣(ثالثة أيام  .١١٩٤
 )مصر(داود 

 -)١٩٤٤(ثة رجـال وامـرأة   ثال .١١٩٥
 )مصر(إبراهيم عبد القادر املازين 

حممد أبو  -)٢٠٠٨(ثالث تفاحات  .١١٩٦
 )سورية(معتوق 
غالب  -)١٩٨٦(ثالثة وجوه لبغداد  .١١٩٧
 )األردن(هلسا 
مىن برنس  -)؟(ثالث حقائب للسفر  .١١٩٨

 )مصر(
 -)١٩٩١(ثــالث وردات ومشعــة  .١١٩٩

 )مصر(يوسف عز الدين عيسى 
 -)٢٠٠٠(ثالثون ثانية فوق حيفـا   .١٢٠٠

 )سورية(فلك حصرية 
 -)١٩٧١(ثالثون يوماً يف القـاهرة   .١٢٠١

 )ليبيا(حممد صاحل القمودي 
ــة األوىل  .١٢٠٢ ــة  -)٢٠٠٠(الثالثي مجع
 )العراق(الالمي 
سنوات : ثالثية العامل العريب اإلسالمي .١٢٠٣

بالفرنسـية  (كابل، االعتداء، صفّارات بغداد 
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] يامسينة خضـرة [حممد بوم سهول  -)٢٠٠٥
 )اجلزائر(

 -)٢٠٠٨( عبد اجلليل غـزال ثالثية  .١٢٠٤
 )لبنان( أمحد علي الزين

نبيــل  -)١٩٧٤(ثالثيــة فلســطني  .١٢٠٥
 )فلسطني(خوري 
حممد عمر أزوقـة   -)؟(الثلج األسود  .١٢٠٦

 )األردن(
نبيل سليمان  -)١٩٧٣(ثلج الصيف  .١٢٠٧

 )سورية(
حنا  -)١٩٦٩(الثلج يأيت من النافذة  .١٢٠٨

 )سورية(مينة 
ليلى  -)١٩٦٠(الثلوج حتت الشمس  .١٢٠٩

 )سورية(يف اليا
 -)١٩٩٠بالفرنسـية  (ثلوج املرمـر   .١٢١٠

 )اجلزائر(حممد ديب 
بدرية الشحي  -)١٩٧١(ثلوج وربيع  .١٢١١

 )سلطنة ُعمان(
 )مصر(سيِّد عويس  -)؟(الثمار  .١٢١٢
فتحي سالمة  -)١٩٦٦(مثار الشوك  .١٢١٣

 )مصر(
 -)١٩٨٦(مثانون عاماً حبثاً عن خمرج  .١٢١٤

 )فلسطني(صالح حسن 
سنة دراسية مهربـة عـن    ةمثاين عشر .١٢١٥

 )املغرب(محيد لشهب  -)١٩٩٩(طريق البحر 
إبراهيم أنور  -)١٩٢٨(مثرات الثبات  .١٢١٦

 )سورية(فوق العادة 
هبيجة قعلول  -)١٩٨٣(مثرات ضائعة  .١٢١٧

 )تونس(

فاضـل   -)١٩٦٣(مث أزهر احلـزن   .١٢١٨
 )سورية(السباعي 
ثروت  -)١٩٦٠(مث تشرق الشمس  .١٢١٩
 )مصر(أباظة 
عبد  -)١٩٧٨(مث ضحكت الدموع  .١٢٢٠

 )مصر(املنعم الصاوي 
مؤيـد   -)١٩٨١(مث وحدك متوت  .١٢٢١

 )فلسطني(إبراهيم اإليراين 
حامـد   -)١٩٥٨(مثن التضـحية   .١٢٢٢

 )السعودية(دمنهوري ال
علي شـلش   -)١٩٦٤(مثن احلرية  .١٢٢٣

 )مصر(
أمحد عبـد   -)١٩٩٩(مثن الكتمان  .١٢٢٤

 )السودان(اهللا بري 
سـعود   -)١٩٨١(مثن املوضـوعية   .١٢٢٥
 )فلسطني(محدان 
مجال ربيــع  -)١٩٥٨(مثن النصر  .١٢٢٦

 )فلسطني(
أسامة زيلع  -)١٩٦١(مثن اهلريوين  .١٢٢٧

 )لبنان(
مسرية املانع  -)١٩٧٩(الثنائية اللندنية  .١٢٢٨

 )العراق(
ثنائية الـروح واحلجـر والتمثـال     .١٢٢٩

 )اإلمارات(علي أبو الريش  -)٢٠٠١(
 -)١٩٩٧(ثنائية جمبل بن شـهوان   .١٢٣٠

 )اإلمارات(علي أبو الريش 
أبو  فتحي -)١٩٧٠(الثوب الضيق  .١٢٣١
 )مصر(الفضل 
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فريــد خملــوف  -)١٩٣٦(الثــورة  .١٢٣٢
 )سورية(

عبد العزيز  -)١٩٦٧(ثورة العاشقني  .١٢٣٣
 )فلسطني(مصاحلة 
نقـوال حـداد    -)؟(ثورة عواطف  .١٢٣٤

 )لبنان(
نقـوال حـداد    -)؟(ثورة يف جهنم  .١٢٣٥

 )لبنان(
ألـبري   -)١٩٧٠(ثورة يف كسروان  .١٢٣٦
 )لبنان(ضومط 
كالديـس   -)٢٠٠١(ثورة املخمل  .١٢٣٧

 )سورية(مطر 
عبد الـودود   -)١٩٧٧(ة النساء ثور .١٢٣٨
 )سورية(يوسف 
صـالح   -)١٩٧٣(ثّوار من بلـدي   .١٢٣٩
 )سورية(مزهر 
أمحد كمال  -)١٩٨٤(جئت ال أعلم  .١٢٤٠
 )املغرب(العلمي 
عبـد   -)١٩٧٣(اجلائع إىل اإلنسان  .١٢٤١

 )سورية(الرحيم الشليب 
حممـود   -)١٩٨٦(جابر الطوربيـد   .١٢٤٢

 )السودان(حممد مدين 
أمحـد   -)١٩٩٧(جارات أيب موسى  .١٢٤٣
 )املغرب(التوفيق 
 -)١٩٩٨(جاريت تسحب سـتارهتا   .١٢٤٤

 )تونس(حممد الباردي 
 -)١٩٦٧(جارية األمري قطر النـدى   .١٢٤٥

 )لبنان(يوسف روفائيل 

احممـد   -)١٩٧٨(اجلازية اهلالليـة   .١٢٤٦
 )تونس(املرزوقي 
عبـد   -)١٩٨٣(اجلازية والدرويش  .١٢٤٧

 )اجلزائر(احلميد بن هدوقة 
ديانـا أبـو    -)١٩٩٤(اجلاز العريب  .١٢٤٨
 )؟(جابر 
أمني ناصـر   -)؟(اجلاسوس العاشق  .١٢٤٩
 )لبنان(الدين 
عبد اهللا  -)١٩٨٩(اجلاسوس املدلل  .١٢٥٠
 )قطر(عيسى 
أمينـة السـعيد    -)١٩٥٠(اجلاحمة  .١٢٥١

 )مصر(
راسـم رشـدي    -)١٩٨٨(جان  .١٢٥٢

 )األردن(
حـال معلـوف    -)١٩٢٢(اجلانية  .١٢٥٣

 )لبنان(
ليلـى اجلهـين    -)٢٠٠٧(جاهلية  .١٢٥٤

 )السعودية(
موسـى   -)١٩٧٢(اجلبان واحلب  .١٢٥٥
 )مصر(صربي 
حممـد عـامر    -)٢٠٠٠(جربوت  .١٢٥٦

 )مصر(
ــل  .١٢٥٧ ــامن  -)١٩٥٧(اجلب فتحــي غ

 )مصــر(
عبـد اهللا   -)١٩٥٩(جبل اآلهلـة   .١٢٥٨

 )لبنان(حشيمة 
داود سلمان  -)١٩٦٩(جبل التوبة  .١٢٥٩

 )العراق(العبيدي 
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عثمـان   -)٢٠٠١(جبل احلسـانية   .١٢٦٠
 )السودان(احلوري 
هزاع الربازي  -)١٩٩٣(اجلبل اخلالد  .١٢٦١

 )األردن(
ـ  .١٢٦٢ ّماق، اخلـروج إىل التيـه   جبل الس

 )سورية(ابتسام التريسي  -)٢٠٠٧(
نريوز مالك  -)٢٠٠٨(جبل السّيدة  .١٢٦٣

 )سورية(
الياس خوري  -)١٩٧٧(اجلبل الصغري  .١٢٦٤

 )لبنان(
احلبيب  -)١٩٨٨(جبل العنـز  .١٢٦٥
 )تونس(الساملي 
حممـود شـاهني   _ )؟(جبل املنطار  .١٢٦٦

 )فلسطني(
عادل  -)١٩٨٣(جبل النار جبل الثلج  .١٢٦٧

 )العراق(عبد اجلبار 
مصطفى نصر  -)١٩٩٣(جبل ناعسة  .١٢٦٨

 )مصر(
عزت الغـزاوي   -)١٩٩٥(جبل نبو  .١٢٦٩

 )فلسطني(
حممد  -)١٩٩٢(جبل اهلتافات احلزين  .١٢٧٠

 )سورية(أبو معتوق 
كمال سالمة  -)١٩٧٣(اجلثة اجملهولة  .١٢٧١

 )فلسطني(
، ١٩٥٢بالفرنسـية  (اجلثة املطّوقـة   .١٢٧٢
كاتب ياسـني   -)١٩٦٢ملك أبيض : ترمجة

 )اجلزائر(
حممـد   -)١٩٩٦(عقـاب  جحف ال .١٢٧٣

 )ليبيا(فركاش احلداد 

حممد  -)١٩٤٨(جحا يف جانبوالد  .١٢٧٤
 )مصر(فريد أبو حديد 

فتحـي   -)١٩٧٢(اجلحيم يف اجلنة  .١٢٧٥
 )مصر(أبو الفضل 

حممـود   -)١٩٩١(اجلحيم ليس لنا  .١٢٧٦
 )فلسطني(أبو غوش 
 )فلسطني(نبيل احلسيين  -)؟(اجلدار  .١٢٧٧
ناجي التكـرييت   -)١٩٩٨(اجلدار  .١٢٧٨

 )العراق(
 )مصر(مي خالد  -)؟(أخري جدار  .١٢٧٩
أنيس حيـىي   -)١٩٩٠(جدار اجلليد  .١٢٨٠

 )لبنان(
زكريا أبـو   -)١٩٦٣(جدار احلب  .١٢٨١
 )لبنان(غزالة 
اليـاس   -)١٩٦٣(جدار الصـمت   .١٢٨٢
 )لبنان(الديري 
هـالل   -)مخاسـية (جداول عندم  .١٢٨٣

 )سورية(الراهب 
حممد  -)١٩٨٠(اجلّد األكرب منصور  .١٢٨٤
 ) مصر(الراوي 
 حسـن  -)١٩٥٣(اجلدة الصـغرية   .١٢٨٥
 )مصر(حممود 
 )لبنان(جربان مسعود  -)؟(جديت  .١٢٨٦
حممد احلديـدي   -)١٩٧٢(اجلدران  .١٢٨٧

 )مصر(
ملكة الفاضل  -)؟(اجلدران القاسية  .١٢٨٨

 )السودان(عمر 
عمار علي  -)٢٠٠٦(جدران املدى  .١٢٨٩
w )مصر(حسن 
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حممـد   -)١٩٧٢(جديد حىت الروح  .١٢٩٠
 ) ليبيا(علي عمر 
حممد عبد امللـك   -)١٩٨٠(اجلذوة  .١٢٩١

 )البحرين(
حليمـة جـوهر    -)١٩٩٤(اجلذور  .١٢٩٢

 )فلسطني(
ليلى  -)١٩٨٤(اجلذور اليت ال ترحل  .١٢٩٣
 )فلسطني(السائح 
فاضل حممـود   -)؟(اجلذور العميقة  .١٢٩٤
 )فلسطني(يونس 
 -)١٩٧٤(جذور يف طريق التحريـر   .١٢٩٥

 )فلسطني(إبراهيم عوض اهللا 
ثـروت   -)١٩٧٥(جذور يف اهلواء  .١٢٩٦
 )مصر(أباظة 
حممد  -)تقريباً ١٩٠٠(جذمية والّزّباء  .١٢٩٧

 )مصر(يم جرانة حل
حممد علـي   -)١٩٧٧(جرائم احلب  .١٢٩٨
 )مصر(حممد 
عيسـى   -)١٩٦٧(جراح جديـدة   .١٢٩٩

 )األردن(الناعوري 
 -)١٩٩٩(جراح الـروح واجلسـد    .١٣٠٠

 )املغرب(مليكة مستظرف 
سـيف   -)١٩٨٨(جراح السـنني   .١٣٠١

 )سلطنة ُعمان(السعدي 
يوسـف   -)١٩٦٨(جراح عميقـة   .١٣٠٢
 )مصر(جوهر 
راضي  -)١٩٩٠(اجلراد حيب البطيخ  .١٣٠٣
 )فلسطني( ]راشد حسني: لعله[ شحادة

صادق مصطفى عطـا   -)؟(اجلرب  .١٣٠٤
 )السودان(اهللا 

 -)ت.د(جرح على أرض املعركـة   .١٣٠٥
 )فلسطني(حسني الدجاين 

 -)١٩٦٩(جــرح علــى الرمــال  .١٣٠٦
 )األردن(سليمان القوابعة 

خليفـة   -)١٩٨٥(جرح الـوردة   .١٣٠٧
 )ليبيا(حسني مصطفى 

هبنام وديع  -)١٩٦٨(جرذان ضائعة  .١٣٠٨
 )لعراقا(أوغسطني 
فتحـي   -)١٩٦٨( ١٣اجلّرار رقم  .١٣٠٩
 )مصر(سالمة 
نــازك ضــمرة  -)١٩٩٦(اجلــّرة  .١٣١٠

 )فلسطني(
عبد احلفيظ  -)٢٠٠٤(جرف اخلفايا  .١٣١١

 )السعودية(الشمري 
نبيـل سـليمان    -)١٩٧٧(جرمايت  .١٣١٢

 )سورية(
ــروح  .١٣١٣ ــور  -)١٩٨٧(ج آدم األع

 )فلسطني(
 -)١٩٨٢(جروح على جدار الزمن  .١٣١٤

 )اإلمارات(راشد  علي حممد
 -)١٩٧٨(يف جبني احليـاة   حجرو .١٣١٥

 )السعودية(هند صاحل باغفار 
مصـطفى   -)١٩١٧(جرحية الفؤاد  .١٣١٦
 )مصر(الصّياد 
اجلــري علــى الضــفة الوحشــية  .١٣١٧

 )اجلزائر(حممد ديب  -)١٩٦٤ بالفرنسية(
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خليفـة حسـني    -)١٩٩٣(اجلرمية  .١٣١٨
 )ليبيا(مصطفى 
مصــطفى  -)؟(جرميــة األزواج  .١٣١٩

 )مصر(طنطاوي 
حممـد  حربية  -)١٩٥٣(جرمية رجل  .١٣٢٠

 )العراق(
أميمـة خفـاجي    -)؟(جرمية عـامل   .١٣٢١

 )مصر(
يوسـف   -)١٩٩٣(جرمية يف البيت  .١٣٢٢
 )لبنان(سالمة 
ن اأنطو -)؟(جرمية يف سوق احلميدية  .١٣٢٣

 )؟(بارا 
عمر أبو  -)١٩٥٩(جرمية يف املسجد  .١٣٢٤
 )لبنان(النصر 
هـدى   -)١٩٧٦(جرمية مل ترتكب  .١٣٢٥

 )مصر(جاد 
يوسـف   -)١٩٢٧(جرمية املـالزم   .١٣٢٦
 )مصر(صربي 
ــاس  .١٣٢٧ ــة الن ــل  -)١٩٥٨(جرمي خلي

 )سورية(السباعي 
عبـد اهللا   -)١٩٨٤(جزء من حلـم   .١٣٢٨
 )السعودية(جفري 
 )مصر(حسن رشاد  -)؟(اجلزاء  .١٣٢٩
أمني ناصر الـدين   -)؟(جزاء اخليانة  .١٣٣٠

 )لبنان(
يوسف أبو  -)٢٠٠٠(اجلزيرة البيضاء  .١٣٣١

 )مصر(رية 
جزيرة احلكمـة، جزيـرة الكتابـة     .١٣٣٢

 )املغرب(حممد الدغمومي  -)١٩٩٩(

جياليل خالص  -)؟(جزيرة الطيور  .١٣٣٣
 )احلزائر(

هناد توفيق  -)١٩٨٦(جزيرة عدالة  .١٣٣٤
 )فلسطني(عباسي 
عمر  -)غالباً ١٩٨١(جزيرة العوض  .١٣٣٥

 )السودان(احلميدي 
امليلـودي   -)١٩٨٠(جزيرة العني  .١٣٣٦
 )املغرب(شغموم 
أمحد بزون  -)١٩٦٨(جسد بال غد  .١٣٣٧

 )لبنان(
أمسـاء   -)٢٠٠٤(اجلسد الراحـل   .١٣٣٨

 )ماراتاإل(الزرعوين 
عبد الباقي  -)٢٠٠٤(جسد وجسد  .١٣٣٩
 ) سورية(يوسف 
زهور كرام  -)١٩٩٦(جسد ومدينة  .١٣٤٠

 )املغرب(
صهيب عنجريين  -)٢٠٠٨(اجلسر  .١٣٤١

 )سورية(
 )؟(صالح مطر  -)؟(اجلسر األزرق  .١٣٤٢
 -)١٩٩٦(جسر بنـات يعقـوب    .١٣٤٣

 )فلسطني(حسن محيد 
ــى  -)١٩٨٢(جســر احلجــر  .١٣٤٤ ليل

 )لبنان(عسريان 
ــر للحــنني  .١٣٤٥ ــوح وآخ جســر للب

 )اجلزائر(زهور ونيسي  -)٢٠٠٨(
باسم عبدو  -)١٩٩٧(جسر املوت  .١٣٤٦

 )سورية(
برهــان  -)؟(اجلســور الزجاجيــة  .١٣٤٧
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غريب عسـقالين   -)؟(جفاف احللق  .١٣٤٨
 )فلسطني(

كـرم   -)١٩٥٦(جفاف الزيزفـون   .١٣٤٩
 )لبنان(ملحم كرم 

 -)١٩٦١ جـزءان (جفت الـدموع   .١٣٥٠
 )مصر(يوسف السباعي 

بديع  -)١٩٦٨(جفون تسحق الصور  .١٣٥١
 )سورية(حقي 
ــالدون .١٣٥٢ ــة  -)١/١٩٩٧ج( اجل ربيع
 )املغرب(الساملي 
حممود أمحـد   -)١٩٢٨(جالل خالد  .١٣٥٣
 )العراق(السّيد 
 )مصر(سعيد سامل  -)١٩٧٦(جالمبو  .١٣٥٤
جليلة، وهج يف جـذور االنتفاضـة    .١٣٥٥

 )فلسطني(أكرم النجار  -)١٩٩٠(
ي ـإدريس شرايب -)١٩٦١(اجلماعة  .١٣٥٦

 )املغرب(
علي عبد  -)١٩٩٢(مجاليات املتاهة  .١٣٥٧

 )سورية(اهللا سعيد 
جـواد صـيداوي    -)١٩٩٥(مجانة  .١٣٥٨

 )لبنان(
 -)١٩٧٩(مججمة واحدة لـرجلني   .١٣٥٩

 )مصر(عبد الكرمي سعيد 
اميلي نصر اهللا  -)١٩٩٥(اجلمر الغايف  .١٣٦٠

 )لبنان(
عـالء نعمـة    -)١٩٩٩(مجر القلب  .١٣٦١

 )سورية(
نضال الصـاحل   -)١٩٩٢(مجر املوتى  .١٣٦٢

 )سورية(

مـؤنس   -)١٩٩٠(مجعة الغفـاري   .١٣٦٣
 )األردن(الرزاز 
رأفت  -)٢٠٠٦(اجلميلة حتماً توافق  .١٣٦٤
 )مصر(امليهي 
 -)١٩٩٥(جناح ضاقت به السماء  .١٣٦٥

 )فلسطني(دمية السّمان 
اجلناح اهليمان بنبع ركادة الوسـنان   .١٣٦٦

 )املغرب(عبد املالك املومين  -)١٩٩٧(
برهان اخلطيب _ )؟(اجلنائن املعلّقة  .١٣٦٧

 )العراق(
أمحـد املـديين    -)١٩٨٧(اجلنازة  .١٣٦٨

 )املغرب(
واسـيين   -)؟(جنازة جنومها احلزين  .١٣٦٩
 )اجلزائر(األعرج 
علـي   -)١٩١٩(جنايات الغـرام   .١٣٧٠

 )مصر(النّخاس 
 -)١٩٠٦(جناية أوربا نفسها والعامل  .١٣٧١

 )مصر(أمحد فتحي 
اجلندي العائـد يف ليلـة إعصـار     .١٣٧٢

 )سورية(يوسف خياط  -)١٩٨٢(
مائدة الربيعي  -)١٩٦٨(جنة احلب  .١٣٧٣

 )العراق(
حممد عبـد   -)١٩٦٣(اجلنة العذراء  .١٣٧٤

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
عبدالفتاح  -)١٩٨٢(اجلنة وامللعون  .١٣٧٥
 )مصر(رزق 
عمـرو حممـد    -)١٩٨١(اجلنخانة  .١٣٧٦
 )السودان(عباس 
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 ، سـرية الطفولـة  اجلندب احلديدي .١٣٧٧
 )سورية(سليم بركات  -)١٩٨٠(

صموئيل  -)٢٠٠٨(اجلندي اآلشوري  .١٣٧٨
 )العراق(مشعون 
 -)١٩٩٢(جنكيزخان حتت األبراج  .١٣٧٩

 )الكويت(د اللطيف خضر اخلضر عب
حممـد   -)١٩٩٦(جنوب الـروح   .١٣٨٠

 )املغرب(األشعري 
مـروان طـه    -)١٩٩٢(جنون البقر  .١٣٨١
 )سورية(مدور 
ــل  .١٣٨٢ ــون العاق محــد  -)١٩٩٤(اجلن

 )السعودية(املرزوقي 
يب غحسن ز -)١٩٥٤(جنون وانتقام  .١٣٨٣

 )فلسطني(
فـاروق مرعشـي    -)١٩٨٨(اجلنني  .١٣٨٤

 )سورية(
ممـدوح   -)٢٠٠٠(جهات اجلنوب  .١٣٨٥
 )سورية(عّزام 

جرجي زيدان  -)١٨٩٣(جهاد احملبني  .١٣٨٦
 )مصري أصله لبناين(

 )؟(ثامر معيوف  -)؟(اجلهة اخلامسة  .١٣٨٧
فهمي عبد اجمليـد   -)؟(جهتنا اجلنة  .١٣٨٨

 )سورية(
مصـطفى نصـر    -)١٩٩٥(اجلهيين  .١٣٨٩

 )مصر(
 -)١٩٦٨(جواد السحب الداكنـة   .١٣٩٠

 )العراق(عبد اجلليل املياح 
 حممد اجلمـل  -)١٩٩٤(جواز املرور  .١٣٩١

 )مصر(

علي الغـزاوي   -)١٩٩٣(اجلواف  .١٣٩٢
 )األردن(

حممد جربيـل   -)٢٠٠٥(اجلودرية  .١٣٩٣
 )مصر(

منهل السّراج  -)٢٠٠٥(جورة حوا  .١٣٩٤
 )سورية(

عبـد العزيـز    -)٢٠٠٢(اجلوخي  .١٣٩٥
 )سورية(املوسى 
 )لبنان(خضر نبوه  -)١٩٦١(اجلوع  .١٣٩٦
حممـد البسـاطي    -)٢٠٠٧(جوع  .١٣٩٧

 )مصر(
حممـد   -)١٩٥٢(اجلوع ال يرحم  .١٣٩٨

 )سورية(احلاج حسني 
جولة حول حانات البحر املتوسـط   .١٣٩٩

 )تونس(علي الدوعاجي  -)١٩٣٧(
نور الـدين  _ )؟(جولة يف اجلحيم  .١٤٠٠
 )  تونس(بلقاسم 
أديـب حنـوي    -)١٩٦٦(جوميب  .١٤٠١

 )سورية(
 -)٢٠٠٢(جوالن يا أملـي الكـبري    .١٤٠٢

 )سورية(عصام وجوخ 
علي املزعل  -)٢٠٠٧(جياد الفجر  .١٤٠٣

 )سورية(
يوسـف   -)١٩٨٣(اجلياد الناشطة  .١٤٠٤
 )سورية(خياط 
حممد عزيـز   -)١٩٦٧(جيل الظمأ  .١٤٠٥
 )املغرب(احلبايب 
مطاع صفدي  -)١٩٦٠(جيل القدر  .١٤٠٦
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ــل واألرض  .١٤٠٧ ــعيد  -)١٩٧٩(اجلي س
 )لبنان(فرحات 
 -)١٩١٧(خارج احلرمي : جيهان، أو .١٤٠٨

 )لبنان(أمني الرحياين 
حممد محـدي   -)؟(حائرة يف احلب  .١٤٠٩

 )؟(غامن 
طـاهر   -)١٩٧٩(حائط الصفصاف  .١٤١٠
 )األردن(ان العدو

عالء حامـد   -)١٩٧٥(حائط الوهم  .١٤١١
 )مصر(

صـايف   -)١٩٩٠(احلاج إمساعيـل   .١٤١٢
 )فلسطني(صايف 
اهلامشي سـعيداين   -)١٩٨٩(احلاجز  .١٤١٣

 )اجلزائر(
عزمـي بشـارة    -)٢٠٠٤(احلاجز  .١٤١٤

 )فلسطني(
سعيد علوش  -)١٩٧٤(حاجز الثلج  .١٤١٥

 )املغرب(
صربي  -)١٩٦٢(حادث النصف متر  .١٤١٦
 )مصر(موسى 
عبـد   -)؟(بتمرب احلادي عشر من س .١٤١٧

 )اجلزائر(العزيز غرمول 
إبراهيم اخلليل  -)١٩٨٢(حارة البدو  .١٤١٨

 )سورية(
وداد  -)٢٠٠١(حــارة البيــادر   .١٤١٩

 )فلسطني(الربغوثي 
حنا مينة  -)٢٠٠١(حارة الشحاذين  .١٤٢٠

 )سورية(

حممـد جـالل    -)؟(حارة الطيب  .١٤٢١
 )مصر(

حسـني   -)٢٠٠٣(حارة املشتاقني  .١٤٢٢
 )سورية(عبد الكرمي 

نبيـل   -)١٩٦٩(حارة النصـارى   .١٤٢٣
 )فلسطني(خوري 
حممد جربيل  -)١٩٩٩(حارة اليهود  .١٤٢٤

 )مصر(
اميـل   -)١٩٢٩(احلارث األكـرب   .١٤٢٥

 )فلسطني(حبشي األشقر 
 -)١٩٣٤(احلارث ملك األنبـاط   .١٤٢٦

 )فلسطني(اميل حبشي األشقر 
هــدى  -)١٩٩٨(حــارث امليــاه  .١٤٢٧

 )لبنان(بركات 
ــيان  .١٤٢٨ ــارث النس ــال  -)؟(ح كم

 )املغرب(اخلمليشي 
عزت القمحاوي  -)٢٠٠٧(احلارس  .١٤٢٩

 )مصر(
 -)٢٠٠٠(حارس األوهام الرمادية  .١٤٣٠

 )السعودية(مجال خياط 
علي بـدر   -)٢٠٠٧(حارس التبغ  .١٤٣١

 )العراق(
خالد خليفـة   -)؟(حارس اخلديعة  .١٤٣٢

 )سورية(
، أو دونكيشـوت يف  حارسة الظالل .١٤٣٣

ــر ــية ( اجلزائ ــة  -١٩٩٦بالفرنس بالعربي
 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٩٩
إبـراهيم   -)٢٠٠٣( حارس املـاعز  .١٤٣٤
w )سورية(اخلليل 
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 -)١٩٩٨(حارس املدينـة الضـائعة    .١٤٣٥
 )فلسطني(إبراهيم نصر اهللا 

نبيل عودة _ )؟(حازم يعود هذا املساء  .١٤٣٦
 )فلسطني(

حممود جنـداري   -)١٩٨٨(احلافات  .١٤٣٧
 )العراق(

، جزءان( ، سوق اللحامنيحافة الشوق .١٤٣٨
حممد مسري جعارة  -)٢/٢٠٠٦، ج١/٢٠٠٢ج
 )سورية(

أمـني رّيـان    -)١٩٥٥( حافة الليل .١٤٣٩
 )مصر(

علي حسـني   -)١٩٨٩(حافة النهر  .١٤٤٠
 )فلسطني(خلف 
محيد  -)١٩٩٩( ١٩حافلة احلظ رقم  .١٤٤١
 )املغرب(قهوي 
فتحي  -)١٩٧٦(حافية على الشوك  .١٤٤٢

 )مصر(أبو الفضل 
وفيـق   -)١٩٦٢(حافية على الطريق  .١٤٤٣

 )لبنان(العاليلي 
أمحد عمر شاهني  -)١٩٩٣(حاالت  .١٤٤٤

 )فلسطني(
هناد سـرييس   -)١٩٩٨(حالة شغف  .١٤٤٥

 )سورية(
سعيد سامل  -)٢٠٠٢(حالة مستعصية  .١٤٤٦

 )مصر(
 )مصر(حسن رشاد  -)؟(حال الدنيا  .١٤٤٧
عبد اإلله احلمدوشي  -)١٩٨٥(احلامل  .١٤٤٨

 )املغرب(

أمحد حافظ  -)١٩٠٥(احلال واملآل  .١٤٤٩
 )مصر(عوض 
طه حامد  -)٢٠٠٦(حبال الغسيل  .١٤٥٠

 )العراق(الشبيب 
حممــد جــالل  -)١٩٧٢(احلــب  .١٤٥١

 )مصر(
أسد حممـد   -)٢٠٠٥(حب أخضر  .١٤٥٢

 )سورية(
شـريف   -)١٩٧٨(حب أم شرف  .١٤٥٣
 )اجلزائر(شناتلية 
رئيــف  -)١٩٥٠(احلــب أقــوى  .١٤٥٤
 )لبنان(خوري 
حازم مـراد   -)١٩٦٧(احلب أقوى  .١٤٥٥

 )العراق(
 -)١٩٩٢(حب أقوى من التلمـود   .١٤٥٦

 )األردن(مسري يوسف 
إبراهيم عبد  -)١٩٦٤(احلب األول  .١٤٥٧
 )مصر(احلليم 
طرا قيصر وكليـوب : األول، أو باحل .١٤٥٨

 )مصر(إمساعيل مظهر  -)١٩٣٧(
عبـد   -)؟(حب أول حب أخـري   .١٤٥٩

 )سورية(السالم العجيلي 
ناصـر   -)١٩٦٢(حّبات الربتقـال   .١٤٦٠

 )فلسطني(الدين النشاشيبـي 
مايا أبـو   -)٢٠٠٤(حّبات السُّكَّر  .١٤٦١
 )فلسطني(احلّيات 
عاليـة   -)١٩٨٦(حّبات النفتـالني   .١٤٦٢
 )العراق(ممدوح 
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ول رفيق العال -)١٩٧٥(حب بال أمل  .١٤٦٣
 )فلسطني(

عبـد   -)١٩٧١(حب بال حـدود   .١٤٦٤
 )مصر(العزيز الشناوي 

حممـود   -)١٩٦٢(حب بـال غـد    .١٤٦٥
 )فلسطني( يعباس

معني حاطوم  -)١٩٧٣(حب بال غد  .١٤٦٦
 )فلسطني(

 -)١٩٧٨(احلب حتـت األشـجار    .١٤٦٧
 )مصر(إمساعيل ويل الدين 

 -)١٩٧٤(حــب حتــت احلراســة  .١٤٦٨
 )مصر(إمساعيل ويل الدين 

جنيـب   -)١٩٧٣(ب حتت املطر احل .١٤٦٩
 )مصر(حمفوظ 
رىب منصـور   -)٢٠٠٨(حّبة مـاس   .١٤٧٠

 )سورية(
الياس نقوال  -)١٩٦٠(احلب احلالل  .١٤٧١
 )لبنان(ضاهر 
عبد العزبـز   -)٢٠٠٠(حب الرمان  .١٤٧٢
 )سورية(املوسى 
أمحـد   -)١٩٢٣(احلب الشـريف   .١٤٧٣

 )لبنان(عارف الزين 
طه حسـني   -)١٩٣٨(احلب الضائع  .١٤٧٤

 )مصر(
ســعيد  -)١٩٠٥(احلــب الطــاهر  .١٤٧٥

 )مصر(أمحد رشوان وحممد 
إمساعيل عبد  -)١٩١١(احلب الطاهر  .١٤٧٦
 )مصر(املنعم 

عبد  -)١٩٧٧(لقارات لحب عابر  .١٤٧٧
 )فلسطني(الرمحن حجازي 

 )؟(مي زيادة  -)؟(احلب العذري  .١٤٧٨
حسـن رشـاد    -)؟(احلب العظيم  .١٤٧٩

 )مصر(
طلوع  -)١٩٩٣(حب فوق الصفيح  .١٤٨٠

 )املغرب(املصطفى 
ناديا  -)١٩٩٥(حب يف بالد الشام  .١٤٨١

 )سورية(خوست 
رشـاد   -)١٩٧٤(احلب يف حيايت  .١٤٨٢
 )مصر(رشدي 
إينـاس   -)؟(حب يف زمن احلرب  .١٤٨٣

 )العراق(فاضل البدران 
 -)٢٠٠٦(احلب يف زمـن العوملـة    .١٤٨٤

 )األردن(صبحي فحماوي 
 -)١٩٩٨(احلب يف ساعة غضـب   .١٤٨٥

 )سورية(ماري رشو 
حممد  -)١٩٨٠(حب يف كوبنهاجن  .١٤٨٦
 )مصر(جالل 
نواف أبو  -)٢٠٠٢(احلب يف احملرقة  .١٤٨٧
 )فلسطني(ء اهليجا
 -)١٩٧٩(حب يف املدينة العتيقـة   .١٤٨٨

 )نسوت(حممد بن عاشور 
 -)٢٠٠٠(احلب يف املناطق احملرمـة   .١٤٨٩

 )اجلزائر(جياليل خالص 
 -)٢٠٠٥(حب يف منطقـة الظـل    .١٤٩٠

 )فلسطني(عزمي بشارة 
هباء طاهر  -)١٩٩٥(احلب يف املنفى  .١٤٩١
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رميا جبارة  -)باالنكليزية(احلب القوي  .١٤٩٢
 )فلسطني(

حسن ناصر  -)١٩٨٣(الكبري احلب  .١٤٩٣
 )السعودية(عبد اهللا اجملرشي 

عبــد  -)١٩٧٢(احلــب ال ميــوت  .١٤٩٤
 )مصر(السميع املصري 

وداد سكاكيين  -)١٩٥٣(احلب احملّرم  .١٤٩٥
 )سورية(

فاديا مشّـاس   -)١٩٩٧(احلب احملّرم  .١٤٩٦
 )سورية(

علي الدالمهـة   -)١٩٩١(احلب املر  .١٤٩٧
 )األردن(

 -١٩٩٠بالفرنسـية  (احلب املستحيل  .١٤٩٨
 )موريتانيا(موسى ولد ابنو  -)١٩٩٩بية بالعر

حسـين   -)١٩٧٠(حب من الفيحاء  .١٤٩٩
 )األردن(فريز 

رشدي صاحل  -)١٩٧٩(احلب مهساً  .١٥٠٠
 )مصر(

عبد الرمحان  -)١٩٦٩(حب وثورة  .١٥٠١
 )تونس] (ابن الواحة[عمار 
 -)١٩٦٧(احلب واجلـدار األسـود    .١٥٠٢
 )مصر( أمحدرزق 
 -)١٩٧٩(احلب وحـده ال يكفـي    .١٥٠٣

 )مصر(أمحد فريد حممود 
قمر كيالين  -)١٩٨٠(حب وحرب  .١٥٠٤

 )سورية(
آسيا خولـة   -)١٩٩٠(احلب واخلبز  .١٥٠٥

 )األردن(عبد اهلادي 

عنايات  -)١٩٦٧(احلب والصمت  .١٥٠٦
 )مصر(الزيات 
 -)١٩٨٥بالفرنسية (احلب والغرابة  .١٥٠٧

 )اجلزائر(آسيا جّبار 
مائـدة   -)١٩٧١(احلب والغفران  .١٥٠٨
 )العراق(الربيعي 
حسـني   -)١٩٧٦(حب وكفـاح   .١٥٠٩

 )مصر(عويس مطر 
إنعـام   -)١٩٦٣(احلب والوحـل   .١٥١٠
 )سورية(مساملة 
 -)١٩٧٦(احلب يـأيت مصـادفة    .١٥١١

 )مصر(حلمي حممد القاعود 
ــي  .١٥١٢ ــامل  -)٢٠٠٠(حّب ــاء ع رج

 )السعودية(
عبـد   -)؟(احلب يلتهم الفـريوس   .١٥١٣

 )السعودية(الوهاب آل مرعي 
أمسى طـويب   -)١٩٧٢(حيب الكبري  .١٥١٤

 )فلسطني(
حبيبيت تنام على سرير مـن ذهـب    .١٥١٥

 )لبنان(حممد عيتاين  -)١٩٨٦(
توفيـق   -)١٩٧٦(حبيبيت ميليشـيا   .١٥١٦
 )فلسطني(فياض 
 -)١٩٧٦(حبيبيت يا حب التـوت   .١٥١٧

 )سورية(أمحد داود 
 -)١٩٧١(حبيبـي امسـه احلـب    .١٥١٨

 )مصر(موسى صربي 
ثـروت   -)١٩٧٧(حبيبـي ينتقم  .١٥١٩
 )مصر(أباظة 
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إمساعيل فهد إمساعيل  -)١٩٧٢(احلبل  .١٥٢٠
 )الكويت(

املـانع  مسرية  -)١٩٩٠(حبل السرة  .١٥٢١
 )العراق(

 )مصر(سنّية قّراعة  -)؟(حتشبسوت  .١٥٢٢
حممـد   -)١٩٩٤(حىت إشعار آخـر   .١٥٢٣
 )املغرب(صوف 
 -)١٩٦٤(حىت الرصاصة األخـرية   .١٥٢٤

 )؟(نشأت التغليب 
علي  -)٢٠٠٥(حىت ال يستيقظ النمل  .١٥٢٥

 )السودان(أمحد الرفاعي 
 )لبنان(أمني خالد  -)؟(حىت املوت  .١٥٢٦
  )سورية(حيىي قّسام  -)؟(حىت هناك  .١٥٢٧
ــات اجلحــيم  .١٥٢٨ جاســم  -)؟(حجاب

 )العراق(الرصيف 
حسـن جنمـي    -)١٩٩٦(احلجاب  .١٥٢٩

 )املغرب(
هنـد   -)١٩٦٢(احلجاب املهتـوك   .١٥٣٠
 )لبنان(سالمة 
بالعربية ، ٢٠٠٤باجملرية (حجارة األمل  .١٥٣١
 )فلسطني(أنور حامد  -)٢٠٠٥
ــو  .١٥٣٢ ــارة بوبيلل ادوار  -)١٩٩٢(حج
 )مصر(اخلّراط 
جـار   -)٢٠٠٠(حجرة فوق سطح  .١٥٣٣

 )مصر(النيب احللو 
 -)١٩٠٢(اج بن يوسف الثقفي احلّج .١٥٣٤

 )مصري أصله لبناين(جرجي زيدان 
عبد احلميد  -)١٩٧٠(حّجة الوداع  .١٥٣٥

 )مصر(جودة السحار 

أنوار عبد احلكـيم   -)١٩٩٧(احلّج  .١٥٣٦
 )السعودية(

موسى ولد  -)٢٠٠٦(حج الفّجار  .١٥٣٧
 )موريتانيا(ابنو 

ــر داىفء  .١٥٣٨ ــوى  -)١٩٨٥(حج رض
 )مصر(عاشور 
هـدى   -)١٩٩٠(حجر الضحك  .١٥٣٩

 )لبنان(بركات 
بثينـة   -)٢٠٠٤(حجول من شوك  .١٥٤٠

 )السودان(خضر مكي 
لنا عبـد   -)٢٠٠٦(حدائق السراب  .١٥٤١
 )لبنانية، مقيمة يف مصر(الرمحن 
 ، حــدائق عاريــةحــدائق ســرّية .١٥٤٢

 )فلسطني(حممد القيسي  -)٢٠٠٢(
حممد األسـعد   -)؟(حدائق العاشق  .١٥٤٣

 )فلسطني(
مرمي حميـي   -)٢٠٠٧(حدائق النار  .١٥٤٤

 )سورية( الدين املال
 -)١٩٩٣بالفرنسـية  (حدائق النور  .١٥٤٥

 )لبنان(أمني املعلوف 
كرمي  -)١٩٩٦(َحَدثَ يف استنبول  .١٥٤٦
  )اإلمارات(معتوق 
حنـا   -)١٩٩٥(يف بيتاخو  ثََدَح .١٥٤٧

 )سورية(مينة 
َحــَدثَ يف الــثالثني مــن شــباط  .١٥٤٨

 )سورية(غّسان حداد  -)١٩٩٢(
مالك  -)١٩٩٠(َحَدثَ يف اجلوالن  .١٥٤٩
 )سورية(عزام 
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إبـراهيم   -)١٩٦٩(يف القرية َحَدثَ  .١٥٥٠
 )السودان(إسحق 
إبـراهيم   -)١٩٦٩(َحَدثَ يف الليل  .١٥٥١
 )السودان(إسحق 
حممد عبد السالم  -)؟(َحَدثَ يف مصر  .١٥٥٢

 )مصر(العمري 
حممد يوسف القعيد  -)١٩٦٩(اد احلّد .١٥٥٣

 ) مصر(
 -)١٩٧٣(حدَّث أبو هريـرة قـال    .١٥٥٤

 )تونس(حممود املسعدي 
نـايف اجلهـين    -)٢٠٠٢(احلدود  .١٥٥٥

 )عوديةالس(
 )العراق( علي خيُّون -)؟(النار  حدود .١٥٥٦
مبارك بن  -)٢٠٠٦(حديث الترللي  .١٥٥٧

 )الكويت(شايف اهلاجري 
حممـد اسـليم    -)؟(حديث اجلثـة   .١٥٥٨

 )املغرب(
سـعد القـرش    -)؟(حديث اجلنود  .١٥٥٩

 )مصر(
 -)١٩٩٥(احلديث الـذي مل ينتـه    .١٥٦٠

 )؟(طلعت سعيد عجيب 
ــيخ   .١٥٦١ ــديث الش داود  -)١٩٧٠(ح

 )العراق(سلمان العبيدي 
 -)١٩٨٧(حديث الصباح واملسـاء   .١٥٦٢

 )مصر(جنيب حمفوظ 
حممد جابري  -)١٩٨٣(حديث عصا  .١٥٦٣

 )اجلزائر(
 -)١٩٠٥(حديث عيسى بن هشـام   .١٥٦٤

 )رصم(حممد املويلحي 

صـربي   -)٢٠٠٥(حديث الكمأة  .١٥٦٥
 )؟(هاشم 
الـدر النظـيم   : حديث ليلـى، أو  .١٥٦٦

 )فلسطني(حممد التميمي  -)١٨٨٨(
مد ياسني حم -)؟(حديث مع الذات  .١٥٦٧

 )سورية(
حسن  -)١٩٩٩(احلديث والشجن  .١٥٦٨
 )املغرب(أوريد 
ضياء الشرقاوي  -)١٩٧٦(احلديقة  .١٥٦٩

 )مصر(
لطيفـة   -)٢٠٠٤(حديقة احليـاة   .١٥٧٠

 )العراق(الدليمي 
محيـد   -)١٩٩٠(حديقة الرخـام   .١٥٧١
 )العراق(املختار 
غـازي   -)٢٠٠٥(حديقة الرمـل   .١٥٧٢

 )سورية(حسني العلي 
عبد الفتاح  -)١٩٧٥(حديقة زهران  .١٥٧٣
 )صرم(رزق 
أنطـوان   -)١٩٩٩(حديقة الفجر  .١٥٧٤

 )لبنان(الدويهي 
ق كمــال ئافــ -)١٩٢٢(حــذار  .١٥٧٥

 )فلسطني(
جنيب حمفـوظ   -)١٩٧٧(احلرافيش  .١٥٧٦

 )مصر(
يوسف إدريـس   -)١٩٥٩(احلرام  .١٥٧٧

 )مصر(
فـايز   -)١٩٩١(حرب بال طبول  .١٥٧٨

 )األردن(كامل ملكاوي 
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حممـد   -)١٩٧٨(احلرب يف بر مصر  .١٥٧٩
 )مصر(يوسف القعيد 

غادة اخلرسـاين   -)؟(احلرب واحلب  .١٥٨٠
 )لبنان(

هاشم دفتـردار   -)؟(احلرب والسالم  .١٥٨١
 )السعودية(

ــات  .١٥٨٢ ــطفى  -)١٩٧٨(حرك مص
 )تونس(الفارسي 
حركات السـيِّدات يف االنتخابـات    .١٥٨٣

 )لبنان(نقوال حّداد  -)؟(
 -)١٩٩٨(حركة احليطان املتراصـة   .١٥٨٤

 ) العراق(حممد األمحد 
نورية السـداين   -)١٩٧٢(احلرمان  .١٥٨٥

 )الكويت(
صـبحي   -)٢٠٠٧(رم حرمتان وحم .١٥٨٦

 )فلسطني(فحماوي 
احلروب الصليبية كما رآها العـرب   .١٥٨٧

عفيـف دمشـقية   : مجة، تر١٩٨٣بالفرنسية (
 )لبنان(أمني املعلوف  -)١٩٨٩
وليد إخالصـي   -)؟(احلروف التائهة  .١٥٨٨

 )سورية(
حممـد آيـت    -)؟(حروف الرمـل   .١٥٨٩

 )تونس(ميهوب 
: ، ترمجـة  ١٩٧٣بالفرنسية (حرّودة  .١٥٩٠

لطـاهر بنجلـون   ا -)١٩٨٢رشيد بنحـدو  
 )املغرب(

، بالفرنســية ثالثيــة( احلريــق .١٥٩١
 -)١٩٧٠ سامي الدرويب: ترمجة، ٢/١٩٥٤ج

 )اجلزائر(حممد ديب 

ــق  .١٥٩٢ ــدين  -)١٩٥٧(احلري ــور ال ن
 )اجلزائر(بوجدرة 
ــة  .١٥٩٣ ــق األخيل ادوار  -)١٩٩٤(حري
 )مصر(اخلّراط 
توفيقـة   -)٢٠٠٥(حريق البنفسج  .١٥٩٤
 )سورية(خضور 
غـادة   -)١٩٧٦(حريق يف اجلنـة   .١٥٩٥

 )لبنان(اخلرساين 
حـاكم   -)؟(الطوفـان  : احلرّية، أو .١٥٩٦

 )؟(املطريي 
 -)١٩٨٤بالفرنسـية  (احلرية وأمني  .١٥٩٧

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[حممد بو مسهول 
أمحد أبو دمهـان   -)٢٠٠١(احلزام  .١٥٩٨

 )لبنان(
حممـد عيـد    -)٢٠٠٥(حز القيد  .١٥٩٩
 )سلطنة ُعَمان(العرميي 
يوسف  -)١٩٧٢(احلزن ميوت أيضاً  .١٦٠٠
 )فلسطني(شرورو 
 -)٢٠٠١(حزيران اجلهات األربـع   .١٦٠١

 )العراق(عبد األمري اجملر 
 -)١٩٧٣(احلساب يا مـدموازيل   .١٦٠٢

 )مصر(عديل فهيم 
حسـني   -)١٩٠٠(حّسان العـريب   .١٦٠٣
 )مصر(رشدي 
ــار  -)١٩٦٥(حســناء بغــداد  .١٦٠٤ بي

 )لبنان(روفائيل 
جرمانوس  -)١٨٩٨(حسناء بريوت  .١٦٠٥
 )لبنان(معقد 
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جورج  -)١٩٦٨(حسناء بني رجلني  .١٦٠٦
 )فلسطني(رشاق ب

لبيبة هاشم  -)١٨٩٨(حسناء احلب  .١٦٠٧
 )لبنان(

اميـل   -)١٩٣٣(حسناء احلجـاز   .١٦٠٨
 )فلسطني(حبشي األشقر 

لبيبـة   -)١٩٠٩(حسناء سـالونيك   .١٦٠٩
 )لبنان(ميخائيل صوايا 

حسـن   -)١٩٨٢(حسناء يف حمنـة   .١٦١٠
 )مصر(رشاد 
فريد مـدور   -)١٩٤٦(حسناء لبنان  .١٦١١

 )لبنان(
فتحي  -)١٩٧٣(احلسناء واجلواسيس  .١٦١٢

 )مصر(رضوان املنجي 
أمحد رفعت  -)١٩٠٣(احلسناء الوفية  .١٦١٣

 )مصر(
لبيبة هاشم  -)١٨٩٨(حسنات احلب  .١٦١٤

 )مصر(
فارس زرزور  -)١٩٦٩(حسن جبل  .١٦١٥

 )سورية(
 اءغـادة الزهـر  : حسن العواقب، أو .١٦١٦

 )لبنان(زينب فواز  –) ١٨٩٢(
فهمي عبد  -)١٩٨٠(حسن من املغرب  .١٦١٧
 )مصر(اجمليد 
جودة عبد احلميد  -)١٩٥٩(احلصاد  .١٦١٨

 )مصر(السّحار 
اليـاس   -)١٩٩٨(حصاد العاصـفة   .١٦١٩

 )فلسطني(أنيس خوري 

عبد العزيز  -)١٩٧٢(حصاد الندم  .١٦٢٠
 )مصر(الشناوي 
أديـب رفيـق    -)١٩٨٠(احلصار  .١٦٢١
 )فلسطني(حممود 
سلمان النـاطور   -)١٩٨٢(احلصار  .١٦٢٢

 )فلسطني(
فوزيـة رشـيد    -)١٩٨٣(احلصار  .١٦٢٣

 )البحرين(
 )البحرين(فوزية رشيد  -)؟(احلصار  .١٦٢٤
عزيـز امسنـدر    -)١٩٩٥(احلصار  .١٦٢٥

 )سورية(
فــوزات رزق  -)٢٠٠٣(احلصــار  .١٦٢٦

 )سورية(
عطيـة   -)١٩٩٥(احلصار األخـري   .١٦٢٧
 )سورية(احلسني 
حممـد   -)١٩٦٤(حصار الكـوف   .١٦٢٨

 )ليبيا(علي عمر 
عـالء   -)١٩٦٩(احلصان األجوف  .١٦٢٩
 )مصر(الديب 
علي حممد  -)١٩٥٩(حصان العربة  .١٦٣٠
 )اليمن(عبده 
سيف عاطف أبو  -)؟(حصرم اجلنة  .١٦٣١

 )فلسطني(
حبيـب   -)؟(حصل أفندي وزمياله  .١٦٣٢

 )مصر(زحالوي 
هناد توفيق  -)١٩٨٧(حصن املوتى  .١٦٣٣
 )فلسطني(عباسي 
عبد العزيز بشري  -)١٩٩١(احلصون  .١٦٣٤
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 -)١٩٧٢بالفرنسـية  (احلضارة أماه  .١٦٣٥
 )املغرب(ي ـإدريس الشرايب

جنيــب  -)١٩٧٥(حضــرة احملتــرم  .١٦٣٦
 )مصر(حمفوظ 
رميـا   -)باالنكليزية(احلطام الصامت  .١٦٣٧
 )فلسطني(جبارة 
 )سورية(علي ديبة  -)؟(احلطب  .١٦٣٨
فارس  -)١٩٧١(احلفاة وخفي حنني  .١٦٣٩
 )سورية(زرزور 
مجال الغيطاين  -)١٩٩٧(حفر البنيان  .١٦٤٠

 )مصر(
حفريــات يف الــذاكرة مــن بعيــد  .١٦٤١

 )املغرب(حممد عابد اجلابري  -)١٩٩٧(
مهدي علـي   -)١٩٨٨(حفلة إعدام  .١٦٤٢
 )العراق(الراضي 
غادة  -)٢٠٠٣(تنكرية للموتى  حفلة .١٦٤٣

 )سورية(السّمان 
غجـغ  اجلحفنة تـراب علـى هنـر     .١٦٤٤

 )سورية(وهيب سراي الدين  -)١٩٧٨(
ناصر الـدين   -)١٩٦٥(حفنة رمال  .١٦٤٥

 )فلسطني(النشاشيبـي 
عبد احلميد جودة  -)١٩٧٣(احلفيد  .١٦٤٦

 )مصر(السحار 
إنعـام   -)٢٠٠٨(احلفيدة األمريكية  .١٦٤٧

 )العراق(كجه جي 
صــاحل مرســي  -)١٩٨٥(احلفّــار  .١٦٤٨

 )مصر(
نـواف   -)١٩٧١(حفيد النسـور   .١٦٤٩
 )لبنان(حردان 

شـاكر   -)١٩٦٦(احلقد األسـود   .١٦٥٠
 )العراق(خصباك 
جوليـا   -)١٩٨٤(احلق الضـائع   .١٦٥١

 )األردن(صواحلة 
حيـدر   -)٢٠٠٠(حقل أرجـوان   .١٦٥٢
 )سورية(حيدر 
أمحـد   -)١٩٨٥(حقول الرمـاد   .١٦٥٣

 )ليبيا(إبراهيم الفقيه 
 حممـود  -)١٩٨٠(حقيبة خاويـة   .١٦٥٤
 )مصر(حنفي 
ناهض  -)١٩٨١(حقيبة قائد اللواء  .١٦٥٥

 )فلسطني(منري الريس 
عـالء   -)١٩٧٧(احلقيقة الضـائعة   .١٦٥٦
 )مصر(حامد 
حممـد   -)١٩٢٥(احلقيقة واخليال  .١٦٥٧

 )مصر(خليل راشد 
 -)٢٠٠٠(حكاوي بنت اململـوك   .١٦٥٨

 )مصر(حممد سعد شريف 
جنيـب   -)١٩٧٥(حكايات حارتنا  .١٦٥٩
 )مصر(حمفوظ 
 -)١٩٨٣(حكايات الزمن الضـائع   .١٦٦٠

 )مصر(ألفريد فرج 
حكايات عـن األرض واإلنسـان    .١٦٦١

 )األردن(فواز الدين البسومي  -)١٩٧١(
 -)٢٠٠٤(حكايات الفصول األربعة  .١٦٦٢

 )مصر(حممد جربيل 
مهدي  -)١٩٨٤(حكايات للمدى  .١٦٦٣

 )العراق(علي الراضي 
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 -)٢٠٠٧(أيـار   ٢٩حكايات ليلة  .١٦٦٤
 )سورية(اسكندر لوقا 

مجـال   -)١٩٩٩(حكايات املؤسسة  .١٦٦٥
 )مصر(الغيطاين 
أمحـد   -)١٩٩٦(حكايات املدندش  .١٦٦٦
 )مصر(الشيخ 
وليـد   -)١٩٨٤(حكايات اهلدهـد   .١٦٦٧

 )سورية(إخالصي 
حممد فريـد   -)٢٠٠٠(حكاية امرأة  .١٦٦٨

 )العراق(
 -)١/١٩٨١ثالثيـة، ج (حكاية حبار  .١٦٦٩

 )سورية(حنا مينة 
املهـزوزون  /١ج: ثالثية(حكاية البلد  .١٦٧٠
العشاق /٣، ج٢٠٠٦الصراصري /٢، ج١٩٩٦
 )فلسطني(حممد عبد اهللا البيتاوي  -)٢٠٠٧
 -)١٩٦٧(حكاية بنت امسها مرمـر   .١٦٧١

 )مصر(حممد عفيفي 
ــة البيــت الشــامي الكــبري  .١٦٧٢ حكاي

 )سورية(كاظم الداغستاين  -)١٩٧٢(
فتحـي غـامن    -)١٩٧٤(حكاية تو  .١٦٧٣

 )مصر(
ألفة اإلدليب  -)١٩٩٠(حكاية جدي  .١٦٧٤

 )سورية(
علـي   -)١٩٨٦(حكاية رجل منسي  .١٦٧٥
 )العراق(حّداد 
خالد  -)١٩٩١(حكاية الزمن الضائع  .١٦٧٦

 )سورية(الشريعي 
حنان الشيخ  -)١٩٨٠(حكاية زهرة  .١٦٧٧

 )لبنان(

أمحد الشيخ  -)١٩٩١(حكاية شوق  .١٦٧٨
 )مصر(

أمحد حرب  -)١٩٨١(حكاية عائد  .١٦٧٩
 )فلسطني(

 -)١٩٧٠(حكاية عبده عبد الرمحن  .١٦٨٠
 )مصر(أمسا حليم 
 -)٢٠٠٨(حكاية على جدار الـزمن   .١٦٨١

 )سورية(عيسى درويش 
خالد زيادة  -)٢٠٠٠(ية فيصل حكا .١٦٨٢

 )لبنان(
أمحد املديين  -)١٩٩٢(حكاية وهم  .١٦٨٣

 )املغرب(
 -)٢٠٠٥(يطـول   هاحكاييت شرح .١٦٨٤

 )لبنان(حنان الشيخ 
فـؤاد   -)؟(حكمة العائلة اجملنونـة   .١٦٨٥
 )مصر(قنديل 
شاهني عطيـة   -)؟(حكم سليمان  .١٦٨٦

 )فلسطني(
عبد احلميد  -)١٩٠٤(حكم اهلوى  .١٦٨٧

 )؟(خضر البوقراصي 
عصام راسـم   -)١٩٩٨(احلكروب  .١٦٨٨
 )مصر(فهمي 
ربيع علـم   -)باالنكليزية(احلكوايت  .١٦٨٩
 )لبنان(الدين 
منـذر   -)٢٠٠٦(حكومة الظـل   .١٦٩٠
 )السعودية(القباين 
توفيـق   -)١٩٣٣(احلكيم وسلمى  .١٦٩١

 )لبنان(الشرتوين 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٦٨ 
 

رشـيد   -)١٩٨١(احللزون العنيـد   .١٦٩٢
 )اجلزائر(بوجدرة 
 )مصر(حسن رشاد _ )؟(ثأر الحلقة  .١٦٩٣
عبد الكرمي  -)١٩٨٤(احللقة املفرغة  .١٦٩٤

 )سورية(ناصيف 
عزت  -)٢٠٠٣(احلالج يأيت يف الليل  .١٦٩٥

 )فلسطني(وي غزاال
ــال  .١٦٩٦ ــتاذ مج ــم األس ــة، (حل ثالثي

حممد نور الدين حممـد علـي    -)٣/١٩٩٢ج
 )مصر(

جار النيب احللـو   -)؟(حلم على هنر  .١٦٩٧
 )مصر(

أمنيات  -)٢٠٠٠(حلم كزرقة البحر  .١٦٩٨
 )اإلمارات(سامل 

عبد احلميد  -)١٩٩٥(حلم ليلة القدر  .١٦٩٩
 )مصر(إبراهيم 
ب حسن حمسِّ -)؟(حلم الليل والنهار  .١٧٠٠

 )مصر(
ـ  -)١٩٩٢(احللم املسـروق   .١٧٠١  ايفص
 )طنيفلس(  صايف

عبـد اهللا   -)١٩٩٦(احللم املطعـون   .١٧٠٢
 )السعودية(جفري 
 )لبنان(جنيب احلّداد  -)؟(حلم امللوك  .١٧٠٣
حيىي قّسـام   -)١٩٨٩(احللم الوردي  .١٧٠٤

 )سورية(
لينا كيالين  -)١٩٩٧(احللم واملستقبل  .١٧٠٥

 )سورية(
عادل كامل  -)١٩٩٣(احلل والربط  .١٧٠٦

 )مصر(

عـواد   -)٢٠٠٨(حليب املارينـز  .١٧٠٧
 )العراق(علي 

حممد العروسـي   -)١٩٦٤(حليمة  .١٧٠٨
 )تونس(املطوي 
جـياليل   -)١٩٨٦(محائم الشـفق   .١٧٠٩
 )اجلزائر(خالص 
وجدي  -)٢٠٠٤(محار بني األغاين  .١٧١٠
 )اليمن(األهدل 
توفيـق   -)١٩٤٠(محار احلكـيم   .١٧١١
 )مصر(يم احلك

فـؤاد قنـديل    -)؟(احلمامة الربية  .١٧١٢
 )مصر(

 -)١٩٨٨(محامة زرقاء يف السحب  .١٧١٣
 )سورية(حنا مينة 
أمحد عمـر   -)١٩٩٨(محدان طليقاً  .١٧١٤
 ) فلسطني(شاهني 
دياب عيد  -)١٩٨٧(محدان العّيار  .١٧١٥

 )سورية(
عبد الواحد مخاس  -)١٩٥٢(محدي  .١٧١٦

 ) العراق(
ــراوي  .١٧١٧ ــان  -)١٩٩٢(احلم رمض

 )األردن(الرواشدة 
عبـاس خضـر    -)؟(محزة العرب  .١٧١٨

 )مصر(
ثالثيـــة، (ّمحـــام املالطيلـــي  .١٧١٩

 )مصر(إمساعيل ويل الدين  -)١/١٩٧١ج
فيصـل   -)١٩٩٦(ّمحام النسـوان   .١٧٢٠
 )سورية(خرتش 
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 -)٣/١٩٧٣ثالثية، ج(ص أخضر ّمح .١٧٢١
 )مصر(إمساعيل ويل الدين 

غازي  -)١٩٨٥(محود مستدير القامة  .١٧٢٢
 )سورية(حسني العلي 

أسـعد   -)٢٠٠٠(احلمى املسـلحة   .١٧٢٣
 )العراق(اجلبوري 
ــان  .١٧٢٤ مســري القطــب  -)١٩٦٨(حن

 )فلسطني(
 )مصر(جميد طوبيا  -)١٩٨١(حنان  .١٧٢٥
حممود عيسى  -)١٩٩٥(حنتش بنتش  .١٧٢٦
 )األردن(موسى 
وليـد   -)١٩٨٠(احلنظل األليـف   .١٧٢٧

 )سورية(إخالصي 
وليد ابـو بكـر    -)١٩٨٥(احلنُّونة  .١٧٢٨

 )فلسطني(
أسـامة   -)١٩٨٥(احلنون اجلبلـي   .١٧٢٩

 )طنيفلس(حميسن العيسى 
 -)٢٠٠٧(احلنني، حكايـة عـودة    .١٧٣٠

 )فلسطني(فيصل حوراين 
وهيب  -)٢٠٠٥(حنني اللون األزرق  .١٧٣١

 )سورية(سراي الدين 
حممود طاهر  -)١٩٣٤(حواء بال آدم  .١٧٣٢
 )مصر(الشني 
ايفـون موفـار   : حواء اجلديدة، أو  .١٧٣٣

 )لبنان(نقوال حّداد  -)١٩٠٥(
هـزاع   -)١٩٩٦(حواء مرة أخرى  .١٧٣٤
 )األردن(الربازي 
حيـىي   -)١٩٧٠(احلواجز الزجاجية  .١٧٣٥

  )مصر(حممد زكي 

خالد  -)٢٠٠٦(حواديت املشاوير  .١٧٣٦
 )مصر(اخلميسي 
سعيدة  -)٢٠٠١(احلواريات والقيد  .١٧٣٧

 )اجلزائر(بيدة 
ليلـى   -)١٩٦٣(احلوار األخـرس   .١٧٣٨

 )لبنان(عسريان 
الغـزاوي  عزت  -)١٩٩٣(احلواف  .١٧٣٩

 )فلسطني(
عمر قدور  -)٢٠٠٢(حواف خشنة  .١٧٤٠

 )سورية(
عبـد السـالم    -)١٩٩٥(احلوت  .١٧٤١

 )ليبيا(السيدي 
ميلودي  -)١٩٩٧(احلوت األعمى  .١٧٤٢

 )املغرب(محدوشي وعبد اإلله محدوشي 
عبد العزيز عبـد   -)١٩٧٦(حورية  .١٧٤٣
   )اجلزائر(اجمليد 
حممد سـعيد   -)٢٠٠٧(حوش محد  .١٧٤٤
 )السودان(شلي 
حممـد   -)١٩٩٧(حوش خرّيـف   .١٧٤٥

 )تونس(الباردي 
سـليمان   -)١٩٩٤(حوض املوت  .١٧٤٦

 )األردن(القوابعة 
عـدنان عمامـة    -)١٩٨٢(احلومة  .١٧٤٧

 )فلسطني(
الطـاهر   -)١٩٨٠(احلوات والقصر  .١٧٤٨
 )اجلزائر(وطار 
كلـري   -)باالنكليزية(احلياة األخرية  .١٧٤٩
 )اجلزائر(مسعود 
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مصطفى  توفيق -)١٩١٨(حياة بائس  .١٧٥٠
 )مصر(

اسكندر  -)١٩٢٠(احلياة بعد املوت  .١٧٥١
 )فلسطني(اخلوري البيتجايل 

إبراهيم عبده  -)١٩٣٦(احلياة الثانية  .١٧٥٢
 )مصر(

حممد جربيل  -)١٩٩٩(احلياة ثانية  .١٧٥٣
 )مصر(

هنـدي عـوض    -)؟(حياة الدموع  .١٧٥٤
 )السودان(الكرمي 
حممد شريف  -)١٩٨٠(احلياة الذروة  .١٧٥٥

 )مصر(
أمحـد   -)١٩٩٥(حياة سـالحف   .١٧٥٦

 )املغرب(هشيمي 
حممـد كامـل    -)١٩٠٦(حياة شقاء  .١٧٥٧
 )مصر(حلمي 
 -)١٩٩٣(احلياة على ذمـة املـوت    .١٧٥٨

 )فلسطني(مجال ناجي 
 -)٢٠٠٦(احلياة عندما تصبح ومهـاً   .١٧٥٩

 )سورية(ياسني رفاعية 
غّسـان   -)١٩٩٦(حياة غري طبيعية  .١٧٦٠
 )لبنان(طّعان 
حامد الشرقاوي  -)١٩٧٥(حياة فّنان  .١٧٦١

 )مصر(
إمساعيل ويل  -)١٩٩٤(حياة مكشوفة  .١٧٦٢
 )مصر(الدين 
 -)١٩٩٥(حياة وآالم محد بن سيالنة  .١٧٦٣

 )لبنان(جنوى بركات 

 -)١٩٨٣(يف حبر ملّون احلياة واملوت  .١٧٦٤
 )مصر(صنع اهللا إبراهيم 

عبد العزيز  -)٢٠٠٤(حيث ال شيء  .١٧٦٥
 )الكويت(حممد عبد اهللا 

ادوار  -)١٩٥٨(احليطان األربعـة   .١٧٦٦
 )مصر(اخلّراط 
حممد زفزاف  -)١٩٩٢(احلي اخللفي  .١٧٦٧

 )املغرب(
نعـيم صـربي   _ )؟(احلي السابع  .١٧٦٨

 )مصر(
سـهيل   -)١٩٥٣(احلي الالتـيين   .١٧٦٩
 )لبنان(إدريس 
عثمان  -)١٩٦٠(حي ال يرزق  .١٧٧٠

 )لبنان(حممد يوسف 
بلقــيس  -)١٩٦٧(حــي اللجــى  .١٧٧١

 )لبنان(حوماين 
 -)١٩٨٧(حي لذكريات الطيور  .١٧٧٢

 )العراق(فاتح عبد السالم 
أبو عبد  -)١٤١٦(حي مريي  .١٧٧٣

الرمحن حممد بن عمر بن عقيل الظاهري 
 )السعودية(

عبد  -)١٩٧٦(حني تركنا اجلسر  .١٧٧٤
 )السعودية(الرمحن منيف 

مؤنس  -)؟(تستيقظ األحالم  حني .١٧٧٥
 )األردن(الرزاز 
حنا مينة  - )؟(حني مات النهد  .١٧٧٦

 )سـورية(
 -)١٩٧٩(حني يـربعم الـرفض    .١٧٧٧

w )اجلزائر(إدريس بوذيبة 
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باالنكليزيـة  (حني يتشـاور اجلـن    .١٧٧٨
 )فلسطني(ثريا أنطونيوس  -)١٩٨٧
الصادق رجب  -)١٩٨٤(احليوانات  .١٧٧٩
 )ليبيا(النيهوم 
جودت  -)٢٠٠٧(احليوانات الزرقاء  .١٧٨٠
 )سورية(حسن 
مــىن شــاتيال  -)١٩٩٥(اخلــائبون  .١٧٨١

 )لبنان(
ــامت  .١٧٨٢ ــامل   -)٢٠٠١(خ ــاء ع رج

 )السـعودية(
علي اجلارم  -)١٩٤٧(خامتة املطاف  .١٧٨٣

 )مصر(
فؤاد التكـريل   -)١٩٩٥(خامت الرمل  .١٧٨٤

 )العراق(
عبد الكرمي  -)١٩٧٦(اخلامت اجملهول  .١٧٨٥

 )اليمن(املرتضى 
عبـد   -)١٩٨٧(اخلادمتان واألستاذ  .١٧٨٦
 )السعودية(املهنا العزيز 
فاطمة : ، ترمجة٢٠٠١(خارطة احلب  .١٧٨٧
 )مصر(أهداف سويف  -)موسى
زياد القاسـم   -)٢٠٠١(اخلاسرون  .١٧٨٨

 )األردن(
طه حامد  -)٢٠٠١(خاصرة الرغيف  .١٧٨٩

 )العراق(الشبيب 
شاكر خصـباك   -)١٩٩٩(اخلاطئة  .١٧٩٠

 )العراق(
 )مصر(حممد ناجي  -)؟(خافية قمر  .١٧٩١
 آمنة الصدر -)١٩٧٨(اخلالة الضائعة  .١٧٩٢

 )العراق] (بنت اهلدى[

ادمون صربي  -)١٩٥٨(اخلالة عطية  .١٧٩٣
 )العراق(

هبـاء   -)١٩٩١(خاليت صفية والدير  .١٧٩٤
 )مصر(طاهر 
أمـني   -)١٩٠٥باالنكليزية (خالد  .١٧٩٥
 )لبنان(الرحياين 
راضي عبد  -)١٩٤٥(خالد وفتنة  .١٧٩٦
 )فلسطني(اهلادي 
حممد البسـاطي   -)٢٠٠٤(اخلالدية  .١٧٩٧

 )مصر(
اسب علي ج -)٢٠٠٢(اخلال ناكود  .١٧٩٨

 )العراق(
جنيـب   -)١٩٤٦(خان اخلليلـي   .١٧٩٩
 )مصر(حمفوظ 
فيصل  -)١٩٩٥(خان الزيتون  .١٨٠٠
 )سورية(خرتش 
خضر نبوه  -)١٩٦٦(خان الظريف  .١٨٠١

 )لبنان(
مريال الطحـاوي   -)١٩٩٦(اخلباء  .١٨٠٢

 )مصر(
ــازي واملخطــوف  .١٨٠٣  -)١٩٩٠(اخلب

 )لبنان(قاسم قاسم 
حسن نصر  -)١٩٨٥(خبز األرض  .١٨٠٤

 )تونس(
حممد شكري  -)١٩٧٢(اخلبز احلايف  .١٨٠٥

 )املغرب(
أميـن   -)٢٠٠٥(خبـز الفقـراء   .١٨٠٦

 )سورية(بارودي 
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عبـد اهللا   -)١٩٨٤(خبز وبـارود   .١٨٠٧
 )فلسطني(الدنان 
ايفلـني   -)١٩٨٢بالفرنسية (اخلتان  .١٨٠٨
 )لبنان(عقّاد 
عبد  -)١٩٦٨(خدجية بنت خويلد  .١٨٠٩

 )مصر(احلميد جودة السحار 
رضوى  -)١٩٨٩(خدجية وسوسن  .١٨١٠
 )مصر(عاشور 
أمـل   -)١٩٦٧(خذين بني ذراعيك  .١٨١١

  )سورية(ّراح ج
ليلى  -)٢٠٠٨(خذها ال أريدها  .١٨١٢
 )الكويت(العثمان 
سليمان  - )١٩٩٨(خرائب األزمنة  .١٨١٣
 )سورية(كامل 
دم يف /١، ج٢٠٠٧ثالثيـة  (خرائط  .١٨١٤

: األسـرار، ترمجـة  /٣هدايا، ج/٢الشمس،ج
 )الصومال(نور الدين فارح  -)سهيل جنم
 -)١٩٩٤روايتـان،  (خرائط الفحم  .١٨١٥

 )ليبيا( سامل اهلنداوي
سهام  -)١٩٩٧(خرائط للموج  .١٨١٦
 )مصر(بيومي 
عز الدين املـدين   -)١٩٦٨(خرافات  .١٨١٧

 )تونس(
 -)١٩٩٢(خرافّية سرايا بنت الغـول   .١٨١٨

 )فلسطني(ي ـاميل حبيب
حممد وتد  - )؟(خربة الزبداوي  .١٨١٩

 )فلسطني(
أمحد علـي   -)١٩٩٢(خربة النواح  .١٨٢٠
 )لبنان(الزين 

 -)١٩٩٧(خربشات ضمري املتكلم  .١٨٢١
 )فلسطني( عادل األسطة

عبد  -)١٩٨٥(خرج مجل من البحر  .١٨٢٢
 )اجلزائر(الرمحن بوزيدة 

عائشة  -)٢٠٠٨(خرِّجيات قاريونس  .١٨٢٣
 )ليبيا(األصفر 
 )مصر(حممد قطب  -)؟(اخلرز امللوَّن  .١٨٢٤
 -)١٩٩٨بالفرنسية (خرفان اهللا  .١٨٢٥

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[حممد بو مسهول 
حممد قطب  -)؟(اخلروج إىل النبع  .١٨٢٦

 )مصر(
سالم  -)١٩٩٩(عن الدوامة اخلروج  .١٨٢٧
 )العراق(نوري 
 -)١٩٧١(اخلروج من التابوت  .١٨٢٨

 )مصر(مصطفى حممود 
ــن جــوف احلــوت  .١٨٢٩ اخلــروج م

 )فلسطني(نواف أبو اهليجاء  -)١٩٨٨(
مكرم  -)١٩٧١(اخلروج من الدائرة  .١٨٣٠
 )مصر(فهيم 
ــار  .١٨٣١ ــرة االنتظ ــن دائ ــروج م اخل

 )سورية(ملك حاج عبيد  -)١٩٨٣(
زهـر   -)؟(اخلروج من سوسروقة  .١٨٣٢

 )األردن(عمر 
 -)٢٠٠٨(اخلروج من عنق الزجاجة  .١٨٣٣

 )سورية(عبد الكرمي ناصيف 
عمر  -)١٩٩٢(اخلروج من القمقم  .١٨٣٤
 )فلسطني(محش 
اخلروج مـن مـرج ابـن عـامر      .١٨٣٥

w )فلسطني(زكي درويش  -)١٩٨٤(
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نضـال   -)٢٠٠٨(اخلريطة الصخرية  .١٨٣٦
 )سورية(جديد 
إبراهيم  -)١٩٩٤(خريف الدرويش  .١٨٣٧
 )ليبيا(الكوين 
 -)١٩٩٩(رجــل مّيــت خريــف  .١٨٣٨

 )فلسطني(مصطفى النبيه 
سـيف   -)١٩٩٧(خريف الـزمن   .١٨٣٩

 )سلطنة ُعَمان(السعدي 
حسن  -)١٩٨٦(اخلريف الفلسطيين  .١٨٤٠

 )فلسطني(سامي اليوسف 
عدنان عمامـة   -)١٩٧٩(اخلزعندار  .١٨٤١

 )فلسطني(
، ١٩٨٩رباعيـة،  (اخلســـوف  .١٨٤٢
نداء / أخبار الطوفان الثـاين/ الواحــة/ البئر

 )ليبـيا(اهيـــم الكوين إبر -)الوقواق
مسيحة خـريس   -)٢٠٠٠(خشخاش  .١٨٤٣

 )األردن(
بر اخليتعور /١ثنائية، ج(خضراء الّدمن  .١٨٤٤
إبـراهيم   -)١٩٩٥فتنة الزؤان /٢، ج١٩٩٧
 )ليبيا(الكوين 
 -)؟(خضراء القد والعصر الزيتـوين   .١٨٤٥

 )العراق(نصري فلك 
هـاين   -)٢٠٠٠(خضراء كالبحـار   .١٨٤٦

 )سورية(الراهب 
هاين  -)١٩٩٤(خضراء كاحلقول  .١٨٤٧

 )سورية(الراهب 
هاين  -)٢٠٠٠(خضراء كالعلقم  .١٨٤٨

 )سورية(الراهب 

 -)١٩٩٢(خضراء كاملستنقعات  .١٨٤٩
 )سورية(هاين الراهب 

أمني  -)١٩٩٨بالفرنسية (اخلضوع  .١٨٥٠
 )اجلزائر(الزاوي 
عبد احلي  -)٢٠٠٣(خطبة الوداع  .١٨٥١
 )املغرب(مودن 
فتحـي الرملـي    -)١٩٦٢(اخلطر  .١٨٥٢

 )مصر(
الرصيف جاسم  -)؟(خط أمحر  .١٨٥٣

 )العراق(
األزهـر   -)١٩٨٩(خط االسـتواء   .١٨٥٤
 )اجلزائر(عطية 
ليلى عسريان  -)١٩٧٢(خط األفعى  .١٨٥٥

 )لبنان(
فتحي رضوان  -)١٩٧٣(خط العتيبة  .١٨٥٦

 )مصر(
مجـال   -)١٩٨٠(خطط الغيطـاين   .١٨٥٧

 )مصر(الغيطاين 
إدريـس   -)١٩٩٨(خط الفـزع   .١٨٥٨
 )املغرب(بلمليح 
عبد اجمليد  -)١٩٧٨(خطك رديء  .١٨٥٩
 )تونس(عطية 
ي غزاوعزت ال -)٢٠٠٠(اخلطوات  .١٨٦٠

 )فلسطني(
نورة  -)٢٠٠٨(خطوات حديدية  .١٨٦١

 )اإلمارات(الدوسري 
 -)١٩٨٤(خطــوات يف الضــباب  .١٨٦٢

 )سورية(مالحة اخلاين 
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حممـد   -)١٩٩٤(خطوات يف الليل  .١٨٦٣
 ) سورية(احلسناوي 
حسني عـالم   -)؟(خطوة يف اجلسد  .١٨٦٤

 )اجلزائر(
إمساعيـل   -)١٩٨٠(خطوة يف احللم  .١٨٦٥

 )الكويت(فهد إمساعيل 
غصـون   -)٢٠٠٦(خطوط متـاس   .١٨٦٦
 )األردن(رّحال 
خطوط الطـول خطـوط العـرض     .١٨٦٧

 )العراق(عبد الرمحن جميد الربيعي  -)١٩٨٣(
رضـاء الـدين    -)١٩٥٥(اخلطيئة  .١٨٦٨

 )العراق(احليدري 
ميشـال   -)١٩٣٨(خطيئة اآلبـاء   .١٨٦٩

 )لبنان(جاموس طانيوس 
ميخائيـل   -)١٩٦١(اخلطيئة البيضاء  .١٨٧٠
 )لبنان(معوَّض 
رشــاد  -)١٩٣٨(لشــيخ خطيئــة ا .١٨٧١

 )لبنان(املغريب دارغوث 
ميخائيل  -)١٩٦٩(خطى يف الفراغ  .١٨٧٢
 )لبنان(معوَّض 
ميلـودي   -)١٩٩٤(خفاش الليـل   .١٨٧٣

 )املغرب(محدوشي 
حممـد   -)٢٠٠٠(خفافيش اجلبـال   .١٨٧٤

 )العراق(إمساعيل 
حسـن   -)١٩٧٩(ر وخفايا الصـد  .١٨٧٥
 )مصر(رشاد 
سعاد الزامل  -)١٩٧٠(خفايا القدر  .١٨٧٦

 )العراق(

صربي هاشم  -)٢٠٠٠(اخلالسيون  .١٨٧٧
 )العراق(

أمحد  -)٢٠٠٨(خالف املقصود  .١٨٧٨
 )سورية(عمر 

حممد  -)١٩٧٩(خاليا السرطان  .١٨٧٩
 )سورية(حيدر 
خليل النعيمـي   -)١٩٨٣(اخللعاء  .١٨٨٠

 ) سورية(
 -)١٩٨٥(خلف حـاجز الـزمن    .١٨٨١

 )سورية(طالب عمران 
عبد اجمليد  -)١٩٥٠(خلف القضبان  .١٨٨٢

 )املغرب(بنجلون 
حممـد رشـيد    -)٢٠٠٣(اخلَلوج  .١٨٨٣
 )سورية(رويلي 
عبد الكـرمي   -)١٩٩٧(اخلل الويف  .١٨٨٤

 )فلسطني(السبعاوي 
حممـد جربيـل    -)١٩٩٣(اخلليج  .١٨٨٥

 )مصر(
غالب هلسـا   -)١٩٧٥(اخلماسني  .١٨٨٦

 )األردن(
صباح حميي  -)١٩٥٩(مخر الشباب  .١٨٨٧
 )سورية(الدين 
أمـني العيـوطي    -)٢٠٠٠(مخرية  .١٨٨٨

 )مصر(
غائـب   -)١٩٦٧(مخسة أصوات  .١٨٨٩

 )عراقال(طعمة فرمان 
سـامي   -)١٩٢٩(مخسة يف سيارة  .١٨٩٠

 )مصري أصله لبناين(اجلريديين 
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رشــيد  -)٢٠٠١(مخــس فقــرات  .١٨٩١
 )اجلزائر(بوجدرة 
عماد ناصـر   -)١٩٨٨(مخرية احلياة  .١٨٩٢

 )فلسطني(
وديـع   -)١٩٩٦(اخلميس احلـزين   .١٨٩٣
 )سورية(امسندر 
امليلـودي   -)١٩٩٩(مخيل املضاجع  .١٨٩٤
 )املغرب(شغموم 
يوسف فاضـل   -)١٩٨٣(اخلنازير  .١٨٩٥

 )املغرب(
عبد امللك مرتاض  -)١٩٨٥(اخلنازير  .١٨٩٦

 )اجلزائر(
اخلندف، سيد اخلالن وخامت الفتيـان   .١٨٩٧

 )فلسطني(عدنان عمامة  -)١٩٨٩(
حممد وليد احلافظ  -)١٩٨٥(اخلندق  .١٨٩٨

 )سورية(
سـهيل   -)١٩٥٨(اخلندق الغميـق   .١٨٩٩
 )لبنان(إدريس 
حممد شعبان  -)٢٠٠٥(خنـزير بري  .١٩٠٠

 )سورية(
مد طّعان حم - )بالفرنسية(اخلواجا  .١٩٠١

 )لبنان(
  )السعودية(صبا احلرز  -)؟(اخلوارج  .١٩٠٢
وفاء  -)؟(خواطر عن احلب واحلياة  .١٩٠٣
 )سورية(محارنة 
زكريا  -)١٩٢٢(خواطر منتحر  .١٩٠٤
 )مصر(إبراهيم 
عبد الفتاح اجلمل  -)١٩٧٢(اخلوف  .١٩٠٥

 )مصر(

خالـد خضـر    -)١٩٩٨(خوف  .١٩٠٦
 )األردن(

عبد  -)٢٠٠٨(اخلوف أبقاين حياً  .١٩٠٧
 )ليبيا(اهللا الغزال 
 -)١٩٩٨(اخلوف يأكل الروح  .١٩٠٨

 )مصر(مصطفى ذكري 
مرزاق  - )٢٠٠١(خويا دمحان  .١٩٠٩
 )اجلزائر(بقطاش 
حــافظ الربغــوثي  -)؟(اخلــّواص  .١٩١٠

 )فلسطني(
إبـراهيم   -)١٩٨١(اخليار الثالـث   .١٩١١

 )فلسطني(حممد العبسي 
زكريا عبد  -)٢٠٠٦(خيار الصفر  .١٩١٢
 )لبنان(اجلواد 
حممـد   -)٢٠٠٨(خيال سـاخن   .١٩١٣

 )مصر(العشري 
شريين أبو  -)٢٠٠٨(خيانة القاهرة  .١٩١٤
 ) مصر(النجا 
اميـل   -)٢/١٩٦٨ط(خيانة وغدر  .١٩١٥

 )فلسطني(حبشي األشقر 
حممد  -)١٩٧١(خيبة األمل السعيدة  .١٩١٦

 )ليبيا(عبد الرزاق مّناع 
أمحد بـن جلـون    -)١٩٨٥(خرية  .١٩١٧

 )املغرب(
حممـد   -)١٩٨٩(خرية واجلبـال   .١٩١٨
 )اجلزائر(مفالح 
 عبد امللك مرتاض -)١٩٨٨(خريية  .١٩١٩

 )اجلزائر(
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نوال السـعداوي   -)١٩٧٢(اخليط  .١٩٢٠
 )مصر(

حممد مفيد  -)١٩٦٣(اخليط األبيض  .١٩٢١
 )مصر(الشوباشي 

نعمات الـبحريي   -)؟(حرير  طخي .١٩٢٢
 )مصر(

إحسان عبد  -)١٩٥٤(اخليط الرفيع  .١٩٢٣
 )مصر(القدوس 
مؤيد العتيلي  -)١٩٨٥(خيط الرمل  .١٩٢٤

 )األردن(
فاطمـة   -)١٩٩٦(اخليط والطزيـز   .١٩٢٥
 )فلسطني(ذياب 
 -)١٩٧٢روايتان (وعني احلياة  اخليط .١٩٢٦

 )مصر(نوال السعداوي 
أمحد عمـر شـاهني    -)؟(اخليلولة  .١٩٢٧

 )فلسطني(
 -)٢٠٠١(خيمة ختفق حتت الشمس  .١٩٢٨

 )سورية(وهيب سراي الدين 
وليد أبـو بكـر    -)١٩٨٠(اخليوط  .١٩٢٩

 )فلسطني(
ثروت أباظة  -)١٩٧٧(خيوط السماء  .١٩٣٠

 )مصر(
أمحد يوسف داود  -)١٩٧٦(اخليول  .١٩٣١

 )سورية(
عبد الرمحن جميـد   -)١٩٧٧(اخليول  .١٩٣٢
 )العراق(الربيعي 
حممود حممد مـدين   -)؟(خيول الزبد  .١٩٣٣

 )السودان(

مجعـة الفـريوز    -)٢٠٠٨(الدائرة  .١٩٣٤
 )اإلمارات(

عمر بـن   -)١٩٨٢(دائرة االختناق  .١٩٣٥
 )تونس(سامل 

رجب أبـو   -)١٩٩٢(دائرة املوت  .١٩٣٦
 )فلسطني(سرية 
كاتب  -)١٩٥٩(دائرة االنتقام  .١٩٣٧
 )اجلزائر(ياسني 
طيبة أمحد  -)ت.د(دائرية الزمن  .١٩٣٨

 )الكويت(اإلبراهيم 
ليلى اجلهين  -)؟(دائماً سيبقى احلب  .١٩٣٩

 )السعودية(
سعيد نوح  -)؟(دائماً ما أدعو املوتى  .١٩٤٠

 )مصر(
 - )١٩٧٩(دائماً حيدث يف الليل  .١٩٤١

 ) اإلمارات(حممد عبيد غباش 
 )العراق(حسن مطلق _ )؟(دابادا  .١٩٤٢
وائل  -)١٩٩٥(داخل نقطة هوائية  .١٩٤٣
 )مصر(رجب 
 )تونس(حسن نصر  -)؟(دار الباشا  .١٩٤٤
إمساعيـل ويل   -)١٩٧٧(دار التفاح  .١٩٤٥
 )مصر(الدين 
هناد توفيـق   -)١٩٦٦(دارة متالون  .١٩٤٦
 )فلسطني(عباسي 
 بالفرنسـية   ثالثيـة، (الدار الكبرية  .١٩٤٧

ــة١/١٩٥٢ج ــدرويب : ، ترمج ــامي ال س
 )اجلزائر(حممد ديب  -)١٩٧٠
وليد إخالصي  -)١٩٩١(دار املتعة  .١٩٤٨

w )سورية(
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 )مصر(سحر املوجي  -)١٩٩٩(دارية  .١٩٤٩
حممد اهلادي بن صاحل  - )؟(الدبنجق  .١٩٥٠

 )تونس(
أسـعد   -)١٩٥٩(الدخان السـاخر   .١٩٥١
 )لبنان(مقصيد 
ن اأنطو -)١٩٩٥(دخان فوق دمسان  .١٩٥٢

 )؟(بارا 
عدي مدانات  - )١٩٩١(الدخيل  .١٩٥٣

 )األردن(
حممد برجاوي  - )١٩٦٥(دراغانا  .١٩٥٤

 )لبنان(
ــودون  .١٩٥٥ ــدراويش يعــ  إىلالــ
 )تونس( درغوثيالإبراهيم  -)١٩٩٢(املنفى

حممد جالل _ )؟(درب ابن برقوق  .١٩٥٦
 )مصر(

عبـد اهللا   -)١٩٩٧(درب األحباس  .١٩٥٧
 )املغرب(األسطى 
ــوب  .١٩٥٨ ــوض  -)١٩٨٨(درب اجلن ع
 )لبنان(شعبان 
مبارك ربيع  -)١٩٩٩(درب السلطان  .١٩٥٩

 )املغرب(
بشري  -)١٩٦٦(الدرب الشائك  .١٩٦٠
 )سورية(العوف 
نبيل كرامة  -)١٩٥٣(درب اهلوى  .١٩٦١

 )؟(
أيـوب   -)١٩٩٨(ب الفردوس ودر .١٩٦٢
 )سورية(منصور 
 -)٢٠٠٤(درج الليل درج النـهار   .١٩٦٣

 )سورية(نبيل سليمان 

هبيـة   -)١٩٩٤(دّرة من األحساء  .١٩٦٤
 )السعودية(بوسبيت 
 يف غرائـب الصُّـَدف   فَدالصَّ درُّ .١٩٦٥

 )سورية(فرنسيس املراش  -)١٨٧٢(
املنثور يف طبقات رّبات اخلدور  رُّالّد .١٩٦٦

مصـرية  (زينب فـّواز العاملية  -)١٨٩٥(
 )لبناين هاأصل

 -)١٨٨٨(الدُّرُّ النظيم يف أّم حكيم  .١٩٦٧
 )فلسطني(حممد أمحد التميمي 

عبد  -)١٩٩٢(الدروب القدمية  .١٩٦٨
 )األردن(الكرمي النجداوي 

عوض  -)١٩٨٥(الدروب املتقاطعة  .١٩٦٩
 )لبنان(شعبان 
، ١٩٩٥باالنكليزية (دروب اهلجرة  .١٩٧٠
 )لبنان(اسكندر جنّار  -)بّسام حّجار: ترمجة
 -)١٩٥٧بالفرنسية (الدروب الوعرة  .١٩٧١

 )اجلزائر(مولود فرعون 
خريي شـليب   -)١٩٩٨(الدساس  .١٩٧٢

 )مصر(
حممد  -)١٩٨٠(دستور احلب  .١٩٧٣

 )سورية(حسني شرف 
حسـني   -)١٩٤٩(دعاء الفجـر   .١٩٧٤
 )مصر(القباين 
طه حسني  -)١٩٣٤(دعاء الكروان  .١٩٧٥

 )صرم(
خليـل   -)٢٠٠٦(دع عنك لومي  .١٩٧٦
 )سورية(صويلح 
شكري غامن  - )بالفرنسية(دعد  .١٩٧٧
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حسني السيد  -)١٩٥٩(دعين أعترف  .١٩٧٨
 )فلسطني(

إحسـان عبـد    -)؟(دي حدعين لو .١٩٧٩
 )مصر(القدوس 
حممد صـوف   -)١٩٩٧(دعها تسر  .١٩٨٠

 )املغرب(
عبد احلميد  -)١٩٦٨(دعوة إبراهيم  .١٩٨١

 )مصر(جودة السحار 
أميمـة   -)١٩٩١(دعوة إىل الرقص  .١٩٨٢
 )سورية(اخلش 
كوليت  -)١٩٧٦(دعوة إىل القنيطرة  .١٩٨٣
 )سورية(خوري 
مطاع القاق  -)٢٠٠١(دفء الصخر  .١٩٨٤

 )سورية(
عبـد   -)٢٠٠٠(دفء الليايل الشاتية  .١٩٨٥

 )السعودية(اهللا العريين 
خلسات /١مخاسية، ج( دفاتر التدوين .١٩٨٦

، ١٩٩٦ دنــا فتــدىل/٢، ج١٩٩٤الكــرى 
النوافـذ  نوافـذ  /٤رشحات احلمـرا، ج /٣ج

مجــال  -)٢٠٠٥نثــار احملــو /٥، ج٢٠٠٤
 )مصر(الغيطاين 
مسيحة خـريس   -)؟(دفاتر الطوفان  .١٩٨٧

 )األردن(
خالـد خليفـة    -)؟(دفاتر القرباط  .١٩٨٨

 )سورية(
تيسري  -)١٩٩٦(دفاتر الكتف املائلة  .١٩٨٩
 )فلسطني(خلف 
 -)١٩٢٧(دفاع االبن عن شرف أبيه  .١٩٩٠

 )لبنان(مارون غصن 

مـاري رشـو    -)٢٠٠٢(الّدفلى  .١٩٩١
 )سورية(

عبد الكرمي  –) ١٩٦٦(دفنا املاضي  .١٩٩٢
 )املغرب(غالب 
رميا  -)باالنكليزية(دقائق من الوحل  .١٩٩٣
 )فلسطني(جبارة 
فتحي  -)١٩٧٩(دقّات على بايب  .١٩٩٤

 )مصر(أبو الفضل 
 -)١٩٦٢(دقت الساعة يا فلسطني  .١٩٩٥

 )فلسطني(يوسف سامل 
ــول  .١٩٩٦ ــد  -)٢٠٠٦(دق الطب حمم

 )مصر(البساطي 
البشري  -)١٩٦٩(الّدقلة يف عراجينها  .١٩٩٧
 )تونس(خرّيف 
حنـا   -)٢/١٩٨٢ثالثية، ج(الدقل  .١٩٩٨

 )سورية(مينة 
 -)١٩٨٨(دقيقتان فوق تل أبيب  .١٩٩٩

 )األردن(حممد الظاهر 
الدقيقة الثالثون يف األلف الثالثة بعد  .٢٠٠٠
 )مصر(عماد الدين عيسى  -)١٩٧١(امليالد 
ذو النون  -)١٩٣٩(الدكتور إبراهيم  .٢٠٠١
 )العراق(أيوب 
ــد  .٢٠٠٢ ــدكتور خال ــة، ج(ال / ٢ثالثي
 )مصر(أمحد حسني  -)١٩٦٤
ــي   -)١٩٢٨(دالل  .٢٠٠٣ ــل عزم خلي

 )العراق(
 )لبنان(كميل قّرايل  -)؟(دالل  .٢٠٠٤
ــون   .٢٠٠٥ ــر والزيت ــقة البح دالل عاش

w )فلسطني(سهيل اخلالدي  -)١٩٧٩(
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نبيــل ســليمان  -)٢٠٠٦(دلعــون  .٢٠٠٦
 )سورية(

 -)١٩٨٣(الدلفني يأيت عند الغروب  .٢٠٠٧
 )مصر(صنع اهللا إبراهيم 

أمحد شوقي  -)١٨٩٩(دل وتيمان  .٢٠٠٨
 )مصر(

عبد القادر  -)١٩٨٩(دليل العنفوان  .٢٠٠٩
 )املغرب(الشاوي 
زين عبـد اهلـادي    -)؟(دماء أبوللو  .٢٠١٠

 )مصر(
ياسـني   -)١٩٨٨(دماء بـاأللوان   .٢٠١١
 )سورية(رفاعية 
حممـد   -)١٩٧٣(دماء حتت النخيل  .٢٠١٢

 )ليبيا(صاحل القمودي 
عمر أبو  -)١٩٦٠(دماء على الرمال  .٢٠١٣
 )لبنان(النصر 
علـي   -)١٩٦٢(الفراش دماء على  .٢٠١٤
 )لبنان(خداج 
حممد  -)١٩٧٣(دماء على النخيل  .٢٠١٥

 )ليبيا(صاحل القمودي 
إبراهيم عيسـى   -)؟(دماء على هند  .٢٠١٦

 )مصر(
 -)٢٠٠٥(دماء وأحالم يف بالد الشام  .٢٠١٧

 )سورية(ناديا خوست 
عبد امللك مرتاض  -)؟(دماء ودموع  .٢٠١٨

 )اجلزائر(
حيىي حقي  -)١٩٥٥(دماء وطنني  .٢٠١٩

 )مصر(

شـوقي   -)١٩٦٧(عقوب دم ابن ي .٢٠٢٠
 )مصر(عبد احلكيم 

إبراهيم الناصر  -)٢٠٠٠(دم الرباءة  .٢٠٢١
 )السعودية(احلميدان 
أمحـد   -)١٩٧٦(دمشق اجلميلـة   .٢٠٢٢

 )سورية(يوسف داود 
خليـل النعيمـي    -)؟( ٦٧دمشق  .٢٠٢٣

 )سوريـة(
 -)١٩٨٠(دمشق يا بسمة احلـزن   .٢٠٢٤

 )سورية(ألفة اإلدليب 
 -)١٩٩٦(دمعتان على خد القمـر   .٢٠٢٥

 )األردن(حممد سناجلة 
 -)١٩٩٥(دمعة حب يف بـاريس   .٢٠٢٦

 )لبنان(علياء هوجو الدااليت 
 -)١٩٨٦(دمعة مغطـاة بابتسـامة    .٢٠٢٧

 )األردن(ر إميان سالمة املعّش
الياس ثابت  -)١٩٣٧(دمعة املوت  .٢٠٢٨

 )لبنان(
كرم ملحـم   -)١٩٤٦(دمعة يزيد  .٢٠٢٩

 )لبنان(كرم 
 -)٢٠٠١(الدم يف خنـاع الـوردة    .٢٠٣٠

 )السودان(حممود حممد مدين 
حبيـب عبـد الـرب     -)؟(دمالن  .٢٠٣١

 )اليمن(سروري 
جنيب  -)١٩٨١(دم لفطري صهيون  .٢٠٣٢

 )مصر(الكيالين 
عطية عبد  -)١٩٧١(الدم والتراب  .٢٠٣٣

 )فلسطني(اهللا عطية 
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علي كامل الديب  -)١٩٢٦(الدموع  .٢٠٣٤
 )مصر(

صويف عبـد   -)١٩٥٩(دموع التوبة  .٢٠٣٥
 )مصر(اهللا 

خدجيـة   -)٢٠٠٧(الدموع رفـيقيت   .٢٠٣٦
 )اجلزائر(منري 
يوسف  -)١٩٧٠(دموع الشمس  .٢٠٣٧
 )األردن(عناين 
صاحل  -)١٩٧٦(الدموع الصامتة  .٢٠٣٨

 )األردن(صالح شبانة 
فتحي  -)١٩٧٧(دموع على الذكرى  .٢٠٣٩

 )مصر(أبو الفضل 
 -)١٩٨٦(دموع على سفوح اجملد  .٢٠٤٠

 )سورية(عماد زكي 
صاحل  -)؟(دموع يف عيون وقحة  .٢٠٤١
 )مصر(مرسي 
فضيلي مجاع  -)؟(دموع القرية  .٢٠٤٢

 )السودان(
نبيل  -)١٩٥٩(دموع ال جتف  .٢٠٤٣

 )فلسطني(نشاصي األ
إبراهيم  -)١٩٧٠(دموع من الدم  .٢٠٤٤
 )مصر(البعثي 
ميلودي  -)١٩٩٩(دموع من دم  .٢٠٤٥

 )املغرب(محدوشي 
عثمان  -)١٩٨٨(دموع ناسك  .٢٠٤٦

 )السعودية(الصاحل العلي الصوينع 
أمحد بن علي  -)١٩٩٣(دموع الندم  .٢٠٤٧

 )السعودية(محود حبيبـي 

عبد  -)١٩٦٧(دموع الوادي  .٢٠٤٨
 )العراق(الوهاب النعيمي 

عبد اجلليل  -)٢٠٠١(دموع ومشوع  .٢٠٤٩
 )اجلزائر(مرتاض 
دموع الوفاء بني األشالء والدماء  .٢٠٥٠

 )لبنان(توفيق الشرتوين  -)١٩٤٧(
إبراهيم الكوين  -)١٩٩٨(الدمية  .٢٠٥١

 )ليبيا(
 )مصر(عالء حامد  - )؟(الدمية  .٢٠٥٢
هند سالمة  -)١٩٦٨(الدُّمى احلّية  .٢٠٥٣

 )لبنان(
 -)١٩٧٤(وابتسامايت دمي ودموعي  .٢٠٥٤

 )مصر(إحسان عبد القدوس 
غازي القصييب  - )٢٠٠٠(دنسكو  .٢٠٥٥

 )السعودية(
عبد احلليم  -)١٩٠٦(دنشواي  .٢٠٥٦
 )مصر(دوالر 
إدريس علي  - )١٩٩٣(دنقلة  .٢٠٥٧

 )السودان(
حممود طرشونة  - )٢/١٩٩٧ط(دنيا  .٢٠٥٨

 )تونس(
 ) لبنان(علوية صبح  -)٢٠٠٦(دنيا  .٢٠٥٩
مي تلمساين  - )١٩٩٩(دنيازاد  .٢٠٦٠

 )مصر(
دنيانا مهرجان األيام والليايل  .٢٠٦١

 )قطر(دالل خليفة  -)٢٠٠٠(
محيد  -)١٩٧٩(دهاليز احلبس القدمي  .٢٠٦٢

 )املغرب(حلمداين 
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حسن نصر  -)١٩٧٧(دهاليز الليل  .٢٠٦٣
 )تونس(

فيصل السعد  - )٢٠٠١(الدهشة  .٢٠٦٤
 )الكويت(

جميد  -)١٩٧٧(دوائر عدم اإلمكان  .٢٠٦٥
 )مصر(طوبيا 
جمدي بن عيسى  -)٢٠٠٥(الدوار  .٢٠٦٦

 )تونس(
عيسى  -)؟(الوفاء األبدي : دولت، أو .٢٠٦٧

 ) مصر(حممد السباعي 
عبد املنعم الصاوي  -)١٩٧١(دولت  .٢٠٦٨

 )مصر(
 -)؟(دولت سيدات يف مملكة النساء  .٢٠٦٩

 )لبنان(نقوال حّداد 
سعد سعيد رشيد  - )٢٠٠٧(الدومينو  .٢٠٧٠

 )العراق(
أمحد عمر شاهني  -)؟(دّوار  .٢٠٧١

 )فلسطني(
حممد سعيد  -)١٩٥٦(الدّوار الثاين  .٢٠٧٢
 )األردن(دي اجلني

مالك  -)٢٠٠٢(دّوار احلرية  .٢٠٧٣
 )سورية(داغستاين 
نعيم  -)٢٠٠٣(دوامات احلنني  .٢٠٧٤
 )مصر(صربي 
غربيال وهبة  - )١٩٧٠( الدوامة .٢٠٧٥

  )مصر(
عصام خوفري  - )١٩٨٠(الدوامة  .٢٠٧٦

 )السعودية(

قمر كيالين  - )١٩٨٣( الدوامة .٢٠٧٧
 )سورية(

موفق أبو طوق  - )٢٠٠١( الدوامة .٢٠٧٨
 )سورية(

حممد إبراهيم  -)٢٠٠٨(الدوالب  .٢٠٧٩
 )سورية(العلي 
حسني العربي  -)٢٠٠١(دياز بيام  .٢٠٨٠

 )سلطنة ُعَمان(
 ملحمة وجود وكينونة ديب األبرش .٢٠٨١

 )فلسطني(يوسف األبطح  -)٢٠٠٣(
عاصم اجلندي  -)١٩٧٨(دير ياسني  .٢٠٨٢

 )سورية(
ثاين السـويدي   -)١٩٩٤(الديزل  .٢٠٨٣

 )اإلمارات(
هدى جاد  -)؟(ديسمرب الداىفء  .٢٠٨٤

 )مصر(
 -)؟(تشتري الصباح  ديفينا اجلميلة .٢٠٨٥

 )سورية(يوسف خياط 
ديك اجلن احلمصي واحلب املفترس  .٢٠٨٦

 )لبنان(رئيف خوري  -)١٩٤٨(
شـاكر   -)٢٠٠٧(ديالس بني يديه  .٢٠٨٧
 )العراق(نوري 
عبد الباقي يوسـف   -)٢٠٠٤(دين  .٢٠٨٨

 )سورية(
فاضل  -)١٩٨٠(الديناصور األخري  .٢٠٨٩

 )العراق(العزاوي 
املدن الثالث : الدين والعلم واملال، أو .٢٠٩٠

 )لبنان(فرح أنطون  -)١٩٠٣(
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حممد إبراهيم العلي  -)١٩٨٨(الذئاب  .٢٠٩١
 )سورية(

عـاطف   -)١٩٧٠(الذئاب واخلالء  .٢٠٩٢
 )مصر(حممد نصار 

 )سورية(حنا مينة  -)؟(الذئب األسود  .٢٠٩٣
إبراهيم  -)٢٠٠٢(ذئب املاء األبيض  .٢٠٩٤
 )األردن(زعرور 
صــنع اهللا إبــراهيم  -)١٩٩٢(ذات  .٢٠٩٥

 )مصر(
حممد  عيسى -)؟(ذات الثوب األبيض  .٢٠٩٦

 )مصر(السباعي 
سعيد البستاين  -)١٨٨٤( ذات اخلدر .٢٠٩٧

 )لبنان(
حممد غازي  -)؟(ذات الساق املبتورة  .٢٠٩٨
 )سورية(عرايب 
 )مصر(عباس خضر  -)؟(ذات اهلمة  .٢٠٩٩
احلبيـب السـائح    -)؟(ذاك احلنني  .٢١٠٠

 )اجلزائر(
أحـالم   -)١٩٩٣(ذاكرة اجلسـد   .٢١٠١

 )اجلزائر(مستغامني 
ابتسـام   -)٢٠٠٦(ذاكرة الرمـاد   .٢١٠٢

 )سورية(التريسي 
منصور إدريـس   -)؟(ذاكرة الشرير  .٢١٠٣
 )السودان(الصومي 
 -)١٩٧٤بالفرنسـية  (ذاكرة الغائب  .٢١٠٤

 )اجلزائر(نبيل فارس 
فـارس   -)٢٠٠٤(ذاكرة يف املـرآة   .٢١٠٥

 )سورية(احلاج مجعة 

وداد  -)١٩٩٩(ذاكــرة ال ختــون  .٢١٠٦
 )فلسطني(الربغوثي 
حممود درويش  -)؟(ذاكرة للنسيان  .٢١٠٧

 )مصر(
عبـد اهللا   -)١٩٨٩(ذاكرة املـاء   .٢١٠٨
 )البحرين(خليفة 
ذاكرة املاء، حمنة اجلنـون العـاري    .٢١٠٩

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٩٦(
نعمـة خالـد    -)؟(الذاكرة املثقوبة  .٢١١٠

 )فلسطني(
مؤنس  -)١٩٩١(الذاكرة املستباحة  .٢١١١
 )األردن(الرزاز 
جمدول  -)١٩٩٤(ذاكرة من زجاج  .٢١١٢
 )املغرب(العريب 
ــومة  .٢١١٣ ــذاكرة املوش ــية(ال  بالفرنس
 )املغرب(عبد الكبري اخلطييب  -)١٩٧١
فـائز   -)١٩٨٧(الذاكرة والغضب  .٢١١٤

 )العراق(الزبيدي 
عمـرو   -)١٩٧٣(الذبابة الذهبيـة   .٢١١٥
 )مصر(حلمي 
عادل أبو  -)٢٠٠٥(ذكر السلحفاة  .٢١١٦
 )سورية(شنب 
ــات  .٢١١٧ ــكري  -)١٩٤٥(ذكري ش

 )فلسطني(شعشاعة 
مسـرية   -)١٩٦١(ذكريات دامعـة   .٢١١٨

 )السعودية] (بنت اجلزيرة العربية[خاشقجي 
ذكريات صـبا سياسـي حمتـرف     .٢١١٩

 )فلسطني(حسن مجال احلسيين  -)١٩٦٠(
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عاطف حممـد   -)١٩٧٢(ذلك األب  .٢١٢٠
 )مصر(نصار 
أسامة غـنم   -)١٩٩٣(ذلك الربيع  .٢١٢١

 )سورية(
 -)؟(ذلك الصيف يف االسـكندرية   .٢١٢٢

 )العراق(برهان اخلطيب 
أمحـد لطفـي    -)١٩٠٠(ذل الغرام  .٢١٢٣

 )مصر(
جورجيـت   -)١٩٦١(ذهب بعيداً  .٢١٢٤
 )سورية(حنوش 
برهان اخلطيب  -)؟(ذو الذيل األسود  .٢١٢٥

 )العراق(
موسى األزرعي  -)؟(ذيب الصاحل  .٢١٢٦

 )األردن(
حممود  -)؟(الذي مر على املدينة  .٢١٢٧

 )مصر(عوض عبد العال 
علي أمحد  -)؟(الذين دقوا األبواب  .٢١٢٨
 )السودان(إبراهيم 
 -)١٩٧٩(الذين يبحثون عن الشمس  .٢١٢٩

 )فلسطني(عبد اهللا تايه 
جنيب الكيالين  -)؟(حيترقون الذين  .٢١٣٠

 )مصر(
ــرأس  .٢١٣١ ــونس  -)١٩٩٦(ال مجــال ي

 )فلسطني(
ــل  .٢١٣٢ ــأمون  -)٢٠٠٣(رأس إمساعي م

 )مصر(البسيوين 
ياسني رفاعية  -)١٩٩٢(رأس بريوت  .٢١٣٣

 )سورية(

عبد اهللا خليفـة   -)؟(رأس احلسني  .٢١٣٤
 )البحرين(

رضوان  - )١٩٩٥(رأس الدب  .٢١٣٥
 )تونس(الكوين 
جنيب الكيالين  -)؟(رأس الشيطان  .٢١٣٦

 )مصر(
عبد اهللا  -)١٩٧٧(الرأس واجلدار  .٢١٣٧

 )سورية(عبد 
 -)١٩٩٦(الرأس وزمن الصـحراء   .٢١٣٨

 )فلسطني(مجال يونس 
 -١٩٨٦أجـزاء،   ٣(رأفت اهلّجان  .٢١٣٩
 )مصر(صاحل مرسي  -)١٩٨٧
ــد  .٢١٤٠ ــا هن ــان  -)٢٠٠٧(رؤي حس

 )سورية(الرهوجني 
ــت رام اهللا  .٢١٤١ ــد  -)١٩٩٧(رأي مري

 )فلسطني(الربغوثي 
 الزاويأمني  -)٢٠٠٠(رائحة األنثى  .٢١٤٢

 )اجلزائر(
طالب  -)٢٠٠٢(رائحة البحر  .٢١٤٣

  )الكويت(الرفاعي 
حممود  -)١٩٩١(رائحة الربتقال  .٢١٤٤

 )مصر(الورداين 
يعرب  -)؟(رائحة البساتني الشرقية  .٢١٤٥

 )العراق(السعيدي 
شـعيب   -)١٩٩٦(رائحة اجلنـة   .٢١٤٦
 )املغرب(حليفي 
اليـاس   -)٢٠٠٠(رائحة الصابون  .٢١٤٧
 )لبنان(خوري 
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اروق ف -)١٩٩٣(رائحة الصيف  .٢١٤٨
 )فلسطني(وادي 
عبد العزيـز   -)١٩٨٨(رائحة الفحم  .٢١٤٩

 )السعودية(صاحل الصقعيب 
 ) سورية(مسر يزبك  -)؟(رائحة القرفة  .٢١٥٠
جـياليل   -)١٩٨٥(رائحة الكلـب   .٢١٥١
 )اجلزائر(خالص 
هبيجـة   -)١٩٩٢(رائحة اللحظات  .٢١٥٢
 )مصر(حسني 
أنور اخلطيب  -)١٩٩٠(رائحة النار  .٢١٥٣

 )فلسطني(
عبد إحسان  -)؟(رائحة الورد  .٢١٥٤

 )مصر(القدوس 
عبد الرمحن بن زيد  -)١٩٨٣(رائد  .٢١٥٥

 )السعودية(السويداء 
عـدنان كنفـاين    -)٢٠٠٦(رابعة  .٢١٥٦

 )فلسطني(
 )العراق(حممد احلمراين  -)؟(الراحل  .٢١٥٧
قاسم خضـري   -)١٩٧٥(الراحلون  .٢١٥٨
 )العراق(عباس 
جنيب حمفـوظ   -)١٩٤٣(رادوبيس  .٢١٥٩

 )مصر(
صـالح   -)١٩٩٨(راضية والسريك  .٢١٦٠

 )تونس(الدين بوجاه 
 -)١٩٩٧(راقصات امليدل ايسـت   .٢١٦١

  )األردن(أمحد محد النعيمي 
حممد الظاهر  -)١٩٩٠(الراقصة  .٢١٦٢

 )األردن(

شاكر األنباري  -)٢٠٠٣(الراقصة  .٢١٦٣
 )العراق(

عبد احلميد  -)١٩٥٤(راقصة املعبد  .٢١٦٤
 )سورية(بكداش 
نبيل  -)١٩٥٨(راقصة على الزجاج  .٢١٦٥
 )فلسطني(خوري 
عبد إحسان  -)؟(الراقصة والسياسي  .٢١٦٦

 )مصر(القدوس 
إحسان عبـد   -)؟(الراقصة والطّبال  .٢١٦٧

 )مصر(القدوس 
 -)١٩٩٨(رالف رزق اهللا يف املرآة  .٢١٦٨

 )لبنان(ربيع جابر 
ادوار اخلراط  -)١٩٧٩(رامة والتنني  .٢١٦٩

 )مصر(
كرم ملحم كرم  -)؟(الراهبة هندية  .٢١٧٠

 )لبنان(
 -)١٩٧٨(الراهبة واجملذوب وأنا  .٢١٧١

 )مصر(مصطفى املليجي 
عبـد اخلـالق    -)١٩٨٦(الراووق  .٢١٧٢
 )العراق(الركايب 
جنيب الكيالين  -)؟(الرايات السوداء  .٢١٧٣

 )مصر(
عبد الرمحن  -)١٩٦٢(الراية الثالثة  .٢١٧٤
 )سورية(الباشا 
عبد الوهاب  -)١٩٨١(الراية الزرقاء  .٢١٧٥

 )السودان(عبد احلميد عمر 
هند باغفار  -)١٩٨٧(رباط الواليا  .٢١٧٦

 )السعودية(
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 -الــزناد ( رباعيـة أبو كاطــع  .٢١٧٧
فلوس  -غنم الشيـوخ -بــال بـوش دينا

 )العراق(شـمران الياسـري  -)١٩٧٢امحيد 
 -)١٩٩٨-١٩٩٧(رباعيــة حبــري  .٢١٧٨

 )مصر(حممد جربيل 
عمر  -)١٩٧١(رباعية النيل والقربان  .٢١٧٩
 )مصر(كامل 
عبد  -)٣/١٩٧٧ط(الرّبان اجلريء  .٢١٨٠

 )مصر(التواب يوسف 
فاديـا   -)٢٠٠٧(ربة العشق احملـرَّم   .٢١٨١

 )سورية(سليمان 
الفرنسية ي(الرب يف بالد الربابرة  .٢١٨٢
 )اجلزائر(حممد ديب  -)١٩٧٠
الرب مل يسـترح يف اليـوم السـابع     .٢١٨٣

 )فلسطني(رشاد أبو شاور  -)١٩٨٦(
عبد املطلب  - )؟(رمبا كنت بينهم  .٢١٨٤
 )العراق(حممود 
حممد املثىن  -)٢٠٠٣(ربيع اجلبال  .٢١٨٥

 )اليمن(
ســحر خليفـة    -)؟(ربيع حـار   .٢١٨٦

 )فلسطني(
يوسف هيكل  -)١٩٨٩(ربيع احلياة  .٢١٨٧

 )األردن(
محيـد   -)١٩٩٢(ربيع الضـواري   .٢١٨٨

 )العراق(ختار امل
جنيب  -)١٩٩٢(الربيع العاصف  .٢١٨٩

 )مصر(الكيالين 
سعيد الشرقاوي  -)١٩٩٨(ربيع لواد  .٢١٩٠

 )املغرب(

حنا مينة  -)١٩٨٤(الربيع واخلريف  .٢١٩١
 )سورية(

 )مصر(فؤاد قنديل  -)؟(رتق الشراع  .٢١٩٢
حممد جاد احلق  -)١٩٥٨(رجاء  .٢١٩٣

 )فلسطني(
ــاء  .٢١٩٤ ـــن  -)١٩٩٠(رج حسـ

 )فلسطني(البحريي 
 -)١٩٦٩(الرجال تبكي بصـمت   .٢١٩٥

 )العراق(عبد اجمليد لطفي 
حممد جربيل  -)؟(رجال الظل  .٢١٩٦

 )مصر(
غّسان  -)١٩٦٣(رجال يف الشمس  .٢١٩٧
 )فلسطني(كنفاين 
سعود  -)؟(رجال من جبل احلجر  .٢١٩٨

 )سلطنة ُعَمان(بن سعود املظفر 
يوسف  -)١٩٦٢(رجال وثريان  .٢١٩٩

 )مصر(ريس إد
 -)١٩٧٣(رجال وجبال ورصاص  .٢٢٠٠

 )مصر(فؤاد حجازي 
مسري الفيل  -)١٩٩٠(رجال وشظايا  .٢٢٠١

 )سورية(
صّدام  -)٢٠٠١(رجال ومدينة  .٢٢٠٢
 )العراق(حسني 
ــامل  .٢٢٠٣ ــال  -)٢٠٠٠(رجــا والع إقب

 )سورية(الشايب غامن 
حممـود   -)١٩٢٨(رجب أفنـدي   .٢٢٠٤
 )مصر(تيمور 
، هناك طبعـة  ١٩٨٠(الرجع البعيد  .٢٢٠٥
w )العراق(فؤاد التكريل  -)١٩٩٣: معدَّلة
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منري  -)١٩٦٨(رجالن على السالمل  .٢٢٠٦
 )العراق(عبد األمري مراد 

أمحد يسـر   -)٢٠٠٠(الرجل اآليت  .٢٢٠٧
 )؟(القرطوسي 

حممد  -)؟(رجل أبله، امرأة تافهة  .٢٢٠٨
 )مصر(ناجي 
اليـاس   -)١٩٦١(الرجل األخـري   .٢٢٠٩
 )لبنان(الديري 
عباس حمسن  -)؟(الرجل األخري  .٢٢١٠
 )العراق(خاوي 
عبد الكرمي  -)١٩٤٤(سرار رجل األ .٢٢١١
 )العراق(عباس 
عبد  -)١٩٧١(رجل األسوار الستة  .٢٢١٢

 )العراق(اإلله عبد الرزاق 
مصطفى  -)؟(رجل حتت الصفر  .٢٢١٣
 )مصر(حممود 
فتحي  -)؟(رجل خارج اللعبة  .٢٢١٤

 )مصر(األبياري 
 - )١٩٩٤(رجل الدعوة األخرية  .٢٢١٥

 )سورية(حازم سليمان 
عـالء   -)١٩٧٦(رجل داخل مثلث  .٢٢١٦
 )مصر(حامد 
 -)٢٠٠١(امسـه   نسي الرجل الذي .٢٢١٧

 )اإلمارات(منصور عبد الرمحن 
 -)١٩٨١(الرجل الذي باع رأسـه   .٢٢١٨

 )مصر(يوسف عز الدين عيسى 
 -)١٩٦٩(الرجل الذي ضحك أخرياً  .٢٢١٩

 )العراق(حممد جودة حممد 

 -)١٩٩٥(الرجل الذي عرف هتمته  .٢٢٢٠
 )مصر(لطيفة الزيات 

 -)١٩٦٩(الرجل الذي فاته القطار  .٢٢٢١
 )العراق(حممد النقدي 

، رباعيـة (الرجل الذي فقد ظلـه   .٢٢٢٢
 )مصر(فتحي غامن  -)١٩٦٢-١٩٦١
 -)١٩٩١(الرجل الذي ال ظل لـه   .٢٢٢٣

 )املغرب(حممد الشيكر 
 -)؟(الرجل الذي هو أنا أكثر مـين   .٢٢٢٤

 )؟(ثامر معيوف 
 -)١٩٦٢(الرجل الذي وجد نصفه  .٢٢٢٥

 )األردن(ميشيل حنا احلاج 
 -)١٩٧١(الرجل الذي يأكل نفسه  .٢٢٢٦

 ) سورية(خليل النعيمي 
 -)١٩٩٨(الرجل الذي يكره نفسه  .٢٢٢٧

 )سورية(حنا مينة 
 -)١٩٧١(رجل زائد عن احلاجـة   .٢٢٢٨

 )مصر(حيىي حممد زكي 
حممد أيب  -)١٩٩٨(الرجل السابق  .٢٢٢٩

 )لبنان(مسر 
عبد الرزاق   -)١٩٩٨(الرجل الظل  .٢٢٣٠
 )األردن(حسني 
عادل  -)١٩٩٨(الرجل العاري  .٢٢٣١

 )مصر(عصمت 
 - )١٩٨٤(رجل يف ذاكرة الرجال  .٢٢٣٢

 )العراق(د عون الروضان عب
أمحد عمر  -)١٩٩٧(رجل يف الظل  .٢٢٣٣
 )فلسطني(شاهني 
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إدريـس   -)١٩٩٤(رجل الكتـاب   .٢٢٣٤
 )املغرب(ي ـالشرايب
فوزية  -)١٩٨٥(رجل لرواية واحدة  .٢٢٣٥
 )ليبيا(شاليب 
فـائزة   -)٢٠٠٥(رجل لكل األزمنة  .٢٢٣٦

 )سورية(الداؤود 
حسام الـدين   -)١٩٤٧(رجل حمترم  .٢٢٣٧
 )العراق(نامق 

مجـال حمجـوب    -)؟(رجل املطـر   .٢٢٣٨
 )السودان(

حممد أمني  -)١٩٤٨(رجل املعجزات  .٢٢٣٩
 )مصر(حسونة 
طالب  -)؟(رجل من القارة املفقودة  .٢٢٤٠
 )سورية(عمران 
منقذ  -)١٩٩٨(رجل من مدينة اهللا  .٢٢٤١

 )سورية(نادر عقّاد 
سعود بن  -)١٩٩٠(رجل وامرأة  .٢٢٤٢

 )سلطنة ُعَمان(سعود املظفر 
 عبـد اهللا  -)٢٠٠٧(الرجل واجلمل  .٢٢٤٣
 )البحرين(خليفة 
وهيـب   -)١٩٨٨(الرجل والزنزانة  .٢٢٤٤

 )سورية(سراي الدين 
سـعد   -)١٩٦٣(الرجل والطريـق   .٢٢٤٥

 )مصر(مكاوي 
عبــد  -)١٩٧٨(الرجــل والعصــا  .٢٢٤٦

 )مصر(الوهاب داود 
حممـد الـراوي    -)؟(الرجل واملوت  .٢٢٤٧

 )مصر(

ليلى  -)١٩٩٣(رجوع إىل الطفولة  .٢٢٤٨
 )املغرب(أبو زيد 
عبـد احلكـيم    -)؟(رجوع الشيخ  .٢٢٤٩
 )صرم(قاسم 
لسقر  -)١٩٨٧(رجولة وما اخلرب؟  .٢٢٥٠
 )املغرب(أمحد 
فوزيـة   -)٢٠٠٧(رجيم الكـالم   .٢٢٥١

 )الكويت(شويش السامل 
حممـد   -)١٩٨٠(رحال ولد املكي  .٢٢٥٢
 )املغرب(صوف 
جنيب  -)١٩٨٣(رحالت ابن فطومة  .٢٢٥٣
 )مصر(حمفوظ 
ــوجي  .٢٢٥٤ ــجي احلل ــالت الطرش رح

 )مصر(خريي شليب  -)١٩٨٣(
جروة عالوة  - )١٩٨٥(الرحلة  .٢٢٥٥
 )اجلزائر(وهيب 
فكري اخلويل  - )١٩٨٧(الرحلة  .٢٢٥٦

 )مصر(
قاسم قاسم  - )١٩٩١(الرحلة  .٢٢٥٧

 )فلسطني(
أمحـد قطـامش    -)١٩٩٩(الرحلة  .٢٢٥٨

 )فلسطني(
جنيـب   -)١٩٨٣(رحلة ابن فطومة  .٢٢٥٩
 )مصر(حمفوظ 
هند صاحل  -)١٩٨٠(الرحلة األخرية  .٢٢٦٠
 )السعودية(باغفار 
علي  -)١٩٧٢(رحلة إىل الشمس  .٢٢٦١
 )مصر(املغريب 
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علي  -)١٩٩٥(جمهول  رحلة إىل عامل .٢٢٦٢
 )اإلمارات(حممد راشد 

سامي  -)١٩٨٠(الرحلة إىل القمر  .٢٢٦٣
 )فلسطني(طييب 
، ٢٠٠٠بالفرنسـية (رحلة بالداسـار   .٢٢٦٤
أمني املعلـوف   -)٢٠٠٠روز خملوف : ترمجة

 )لبنان(
عبد الرحيم  -)١٩٩٩(الرحلة الثانية  .٢٢٦٥

 )األردن(مراشدة 
أنور اخلطيب  -)١٩٨٩(رحلة اجلذور  .٢٢٦٦

 )فلسطني(
اسكندر لوقا  -)٢٠٠٧(سد رحلة ج .٢٢٦٧

 )سورية(
عبنا رميا، : ثالثية(رحلة احلزن والعطاء  .٢٢٦٨

جنوى قعوار  - )١٩٨١جديت تصوِّت، انعتاق 
 )األردن(

 ايلـي حنـا   -)١٩٧٢(رحلة احلياة  .٢٢٦٩
 )فلسطني( أندونية
ثـائر زكـي    -)١٩٩٧(رحلة زاعم  .٢٢٧٠

 )سورية(زعزوع 
 -)١٩٧٨(رحلة الشـقاء واحلـب    .٢٢٧١

 )مصر(إمساعيل ويل الدين 
إبـراهيم املسـلم    -)؟(رحلة صيف  .٢٢٧٢

 )السعودية(
 -)٢٠٠٨(رحلة صـّياد األفـاعي    .٢٢٧٣

 )سورية(حسني عباس 
ناديا ظافر شعبان  -)؟(رحلت الطفلة  .٢٢٧٤

 )لبنان(

حممد  -)١٩٧٨(رحلة العذاب  .٢٢٧٥
 )فلسطني(حسن نصار 

كمال  -)؟(رحلة العقد املظلم  .٢٢٧٦
 )العراق(لطيف سامل 

 -)١٩٨٩(رحلة غانـدي الصـغري    .٢٢٧٧
 )لبنان(الياس خوري 

ربيـع   -)٢٠٠٢(رحلة الغرنـاطي   .٢٢٧٨
 )لبنان(جابر 
 -)٢٠٠١(رحلة يف الزمن العمودي  .٢٢٧٩

 )سورية(هبيجة مصري إدليب 
لينا  -)١٩٩٥(رحلة يف عامل جمهول  .٢٢٨٠
 )سورية(كيالين 
 -)١٩٧٣(رحلة يف قطار املاضـي   .٢٢٨١
 )فلسطني(ياب ذفاطمة 
حممد  -)١٩٣٢(الرحلة املراكشية  .٢٢٨٢

 )املغرب(عبد اهللا املوقت 
حممـد   -)١٩٨٢(رحلة حنو النور  .٢٢٨٣

 )املغرب(اخلضر الريسوين 
وليـد   -)١٩٨٣(رحلة النيلـوفر   .٢٢٨٤
 )سورية(احلّجار 
زهري حمرم  -)؟(رحلة الولد شعبان  .٢٢٨٥

 )فلسطني(
مسيحة خـريس   -)١٩٨٢(رحليت  .٢٢٨٦

 )األردن(
رباعيــة الســاقية،  (الرحيــل  .٢٢٨٧

 )مصر(عبد املنعم الصاوي  -)٢/١٩٦٧ج
 )مصر(مسري ندا  -)١٩٦٧(الرحيل  .٢٢٨٨
نبيـل خـوري    -)١٩٧٤(الرحيل  .٢٢٨٩
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٨٩ 
 

ــل  .٢٢٩٠ ــة  -)١٩٧٥(الرحي ــد حنل مفي
 )األردن(

العـريب باطمـا    -)١٩٩٥(الرحيل  .٢٢٩١
 )املغرب(

الطـاهر بنجلـون    -)٢٠٠٦(رحيل  .٢٢٩٢
 )املغرب(

 -)١٩٨١(الرحيل إىل الزمن الـدامي   .٢٢٩٣
 )تونس(ين ئمصطفى املدا

حممـد عـز    -)١٩٨٣(رحيل البحر  .٢٢٩٤
 )املغرب(الدين التازي 

 -)١٩٧٩( بني القوس والوتر الرحيل .٢٢٩٥
 )سورية(حليم بركات 

عبد  -)١٩٩٣(رحيل شيخ طريقة  .٢٢٩٦
 )مصر(الرمحن فهمي 

حنا  -)١٩٩٢(الرحيل عند الغروب  .٢٢٩٧
 )سورية(مينة 

نزهة براضـة   -)١٩٩٤(رحيل قمر  .٢٢٩٨
 )املغرب(

عبــد اهللا  -)٢٠٠٤(الرحيــل املــر  .٢٢٩٩
 ) اإلمارات(الطابور 
 -)؟(الرحيل حنو الوجهة األخرى  .٢٣٠٠

 )فلسطني(ف رياض سي
يوسـف   -)١٩٥٤جزءان (رّد قليب  .٢٣٠١

 )مصر(السباعي 
 )مصر(مصطفى ذكري  -)؟(الرسائل  .٢٣٠٢
جاسـم   -)؟(رسائل حب خليجيـة   .٢٣٠٣

 )العراق(حممد املطري 
عزت  -)١٩٨٩(رسائل مل تصل بعد  .٢٣٠٤

 )فلسطني(الغزاوي 

ذو النون  -)١٩٥٨(الرسائل املنسية  .٢٣٠٥
 )العراق(أيوب 
حسـن   -)١٩٩٦(رسالة إىل فاطمة  .٢٣٠٦
 )فلسطني(اليوسف سامي 
 -)١٩٨٨(رسالة البصائر يف املصائر  .٢٣٠٧

 )مصر(مجال الغيطاين 
 -)١٩٨١(رسالة الـراح واألرواح   .٢٣٠٨

 )سورية(بشري فنصة 
عاصم  -)١٩٩٢(رسالة يف األسى  .٢٣٠٩
 )سورية(الباشا 
 -)١٩٨٧(رسالة يف الصبابة والوجد  .٢٣١٠

 )مصر(مجال الغيطاين 
روضة  -)١٩٧٣(رسالة يف الطريق  .٢٣١١
 )سورية(كايد 
رزق عبد  -)١٩٧٢(لة الوداع رسا .٢٣١٢

 )مصر(احلكيم عامر 
هاين أبو  -)١٩٨٨(رسل السالم  .٢٣١٣

 )األردن(نعيم 
 -)١٩٩٩(رمست خطاً يف الرمـال   .٢٣١٤

 )سورية(هاين الراهب 
حممـد   -)١٩٣٧(رسول العواطف  .٢٣١٥
 )مصر(اجلندي 
عمر  -)١٩٩٠(رشا يف باريس  .٢٣١٦

 )مصر(الفاروق 
فاديا الشـّماس   -)؟(رشا والدكتور  .٢٣١٧

 )سورية(
 -)١٩٧٦(يف بـالد األقـزام    رشيد .٢٣١٨

 )سورية(حممد فهمي محدان 
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 جأمني فـر  -)١٩١٥(رشيد وسهى  .٢٣١٩
 )لبنان(

ـــي   .٢٣٢٠ ــزال يف جيب ــة ال ت الرصاص
 )مصر(إحسان عبد القدوس   -)١٩٧٣(

فوميل لبيب  -)١٩٧٥(رصيد احلياة  .٢٣٢١
 )مصر(

 )مصر(حممد جالل  - )؟(الرصيف  .٢٣٢٢
 األزهار اليت ال جتيبرصيف  .٢٣٢٣

، ُترمجت إىل العربية عام ١٩٦١بالفرنسية (
ليس يف رصيف األزهار من : بعنوان ١٩٩٩
 )اجلزائر(مالك حداد  -)جييب

 -)١٩٦٠(رصيف العذراء السـوداء   .٢٣٢٤
 )سورية(عبد السالم العجيلي 

إبراهيم الناصر  -)١٩٩٤(رعشة الظل  .٢٣٢٥
 )السعودية(احلميدان 
 )اجلزائر(رشيد بوجدرة  -)؟(الرعن  .٢٣٢٦
عادل  -)؟(ستيقاظ رغبات قيد اال .٢٣٢٧
 )مصر(كامل 
عزت األمري  -)١٩٧٠(رغبة سرية  .٢٣٢٨

 )مصر(
توفيـق يوسـف    -)١٩٣٩(الرغيف  .٢٣٢٩
 )لبنان(عّواد 
نبيل كرامة  -)١٩٦٦(الرغيف األمحر  .٢٣٣٠

 )؟(
مجال الغيطـاين   -)١٩٧٨(الرفاعي  .٢٣٣١

 )مصر(
عبد اجلليل  -)١٩٨٩(رفعت اجللسة  .٢٣٣٢
 )اجلزائر(مرتاض 

 -)١٩٧٦(رفقة السـالح والقمـر    .٢٣٣٣
 )املغرب(ربيع  مبارك
حممـد   -)٢٠٠٧(رفيف الفصـول   .٢٣٣٤
 )املغرب(املعزوز 
 -)١٩٩٤(رقرقة األحالم امللحيـة   .٢٣٣٥

 )مصر(ادوار اخلّراط 
كمـال   -)٢٠٠٣(الرقصة األخرية  .٢٣٣٦

 )سورية(صياح احلمد 
خولـة   -)١٩٩٩(رقصة الرمـال   .٢٣٣٧
 )العراق(الرومي 
 -)١٩٦٨بالفرنسـية  (رقصة امللك  .٢٣٣٨

 )اجلزائر(حممد ديب 
 -)٢٠٠٠(أسوار بابل الرقص على  .٢٣٣٩

 )سورية(مجيل سلوم شقري 
الرقص على ذرى طوبقال  .٢٣٤٠

 )األردن(سليمان القوابعة  -)١٩٩٤(
حممـود   -)٢٠٠٦(رقص على املاء  .٢٣٤١
 )العراق(البيايت 
عـارف   -)١٩٤٧(رقص العميان  .٢٣٤٢

 )فلسطني(العارف 
 -)١٩٨١(الرقص من أول السـطر   .٢٣٤٣

 )فلسطني(سهيل اخلالدي 
خوري  نبيل -)١٩٩٥(الرقم الصغري  .٢٣٤٤

 )فلسطني(
 -)٢٠٠٥( ، ركام امرأةركام الزمن .٢٣٤٥

 )سورية(أنيسة عبُّود 
حميي الـدين بـن    -)١٩٧٥(الرماد  .٢٣٤٦
 )تونس(خليفة 
w )سورية(سهيل الشّعار  -)؟(الرماد  .٢٣٤٧
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خدجية مروازي  -)٢٠٠١(الرماد  .٢٣٤٨
 )املغرب(

نور الـدين   -)١٩٩٩(رماد البارحة  .٢٣٤٩
 )املغرب(وحيد 
علي أبو الريش  -)١٩٩٢(رماد الدم  .٢٣٥٠

 )اإلمارات(
إبراهيم أبـو   -)١٩٩٩(رماد سوس  .٢٣٥١

 )املغرب(زليم 
 -)١٩٦٩(رماد ال تـذروه الريـاح    .٢٣٥٢

 )سورية(سليمان كامل 
شاكر عماد  -)١٩٤٦(رماد وحجر  .٢٣٥٣

 )لبنان(
سعود بن  -)١٩٨٨(رمال وجليد  .٢٣٥٤

 )سلطنة ُعمان(سعود املظفر 
جنيب  -)١٩٧٤(رمضان حبيبـي  .٢٣٥٥

 )مصر(الكيالين 
حممـد   -)١٩٧١(رمضان السوحيلي  .٢٣٥٦

 )ليبيا(صاحل القمودي 
أمحـد   -)١٩٩٤(رمل يف الـذاكرة   .٢٣٥٧
 )املغرب(جزويل 
واسيين األعرج  -)١٩٩٣( رمل املايه .٢٣٥٨

 )اجلزائر(
خضري عبد  -)١٩٧٦(رموز عصرية  .٢٣٥٩
 )العراق(األمري 
 - ()رن، دفاتر التدوين، الدفتر العاشر  .٢٣٦٠

 )مصر(مجال الغيطاين 
حسـني وردة   -)١٩٦٩(رنني القيد  .٢٣٦١

 )قالعرا(الكافلي 

ــأس  .٢٣٦٢ ــة الك ــي  -)١٩٣٦(رّن عل
 )العراق(الشبيبـي 
أمني صاحل  -)٢٠٠٤(رهائن الغيب  .٢٣٦٣

 )البحرين(
إبراهيم أنور فوق العادة  -)؟(الرهان  .٢٣٦٤

 )سورية(
اميلي نصـر اهللا   -)١٩٧٤(الرهينة  .٢٣٦٥

 )لبنان(
زيد مطيع دّماج  -)١٩٨٤(الرهينة  .٢٣٦٦

 )اليمن(
 -)٢٠٠٧(مــاري كلــري  حروائــ .٢٣٦٧

 )تونس(احلبيب الساملي 
غالب هلسـا   -)١٩٨٨(الروائيون  .٢٣٦٨

 )األردن(
 ١٣سلسلة للناشئة، (روايات غّسان  .٢٣٦٩
جنمة الشارقة، على شاطىء أبو ظيب، : رواية

غّسان يف ديب، غّسان يف مسقط، ورد النيل، 
رحلة إىل قرطاج، غرباء يف جدة، زهرتان يف 
حلب، حتت ظالل األرز، البتراء املدينة 

يف مساء  الوردية، َحَدث يف الكوفة، غيمة
 ) سورية(عزت عمر  -)٢٠٠٠اليابان، 
سليمان  -)١٩١٩(الرواية اإليقاظية  .٢٣٧٠
 )العراق(فيضي 
جالل  -)٢٠٠٤(رواية ليست للنشر  .٢٣٧١

 )األردن(اخلوالدة 
لينا  -)١٩٩٧ثالثية (رواية املستقبل  .٢٣٧٢
 )سورية(كيالين 
 ، فسيفساء دمشقيةالرواية املستحيلة .٢٣٧٣

w )سورية(غادة السّمان  -)١٩٩٧(
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حسـن   -)١٩٣٧(الشـاردة  الروح  .٢٣٧٤
 )مصر(كامل 
ــة  .٢٣٧٥ ــع  -)١٩٨٦(روح يف البوتق ودي

 )فلسطني(سليم خوري 
 )مصر(فؤاد قنديل  -)؟(روح حمبات  .٢٣٧٦
حسن داود  -)؟(احملزون احلياة روض  .٢٣٧٧

 )لبنان(
حممود  -)١٩٩٨(الروض العاطر  .٢٣٧٨

 )مصر(الورداين 
إبـراهيم الشـنطي    -)١٩٩٢(روعة  .٢٣٧٩

 )األردن(
العزيز بن عبد  -)؟(الرومية الشقراء  .٢٣٨٠

 )املغرب(عبد اهللا 
أمحد عبـد   -)١٩٥٦(رواد اجملهول  .٢٣٨١

 )املغرب(السالم البقايل 
حممد صاحل  -)١٩٩٨(رويدك يا زمن  .٢٣٨٢

 )ليبيا(القمودي 
يوسف منصور  - )١٩٩١(الرياح  .٢٣٨٣

 )األردن(
أســعد  -)١٩٩٢(ريـاح السـموم    .٢٣٨٤
 )األردن(العزوين 
 - )١٩٩٨(رياح شرقية رياح غربية  .٢٣٨٥

 )راقالع(عيسى مهدي الصقر 
هناد سرييس  -)١٩٩٣(رياح الشمال  .٢٣٨٦

 )سورية(
فاضــل  -)١٩٦٨(ريــاح كــانون  .٢٣٨٧

 )سورية(السباعي 
مرزة محزة شـري   -)١٩٤٧(رياض  .٢٣٨٨

 )العراق(علي 

أمحـد الـدوحيي    -)١٩٩٠(رحيانة  .٢٣٨٩
 )السعودية(

ميسون القـامسي   -)٢٠٠٣(رحيانة  .٢٣٩٠
 )اإلمارات(

 -)١٩٦٩(الريح متحو الرمال تتذكر  .٢٣٩١
 )قالعرا(حسب الشيخ جعفر 

تركي احلمـد   -)٢٠٠٥(ريح اجلنة  .٢٣٩٢
 )السعودية(

عبد احلميد  -)١٩٧٠(ريح اجلنوب  .٢٣٩٣
 )اجلزائر(بن هدوقة 
مبارك ربيع  -)١٩٧٧(الريح الشتوية  .٢٣٩٤

 )املغرب(
فهد الدويري  -)؟(ريح الشمال  .٢٣٩٥

 )الكويت(
عبد العزيز  -)١٩٩٣(ريح الكادي  .٢٣٩٦
 )السعودية(مشري 
الريش، الرباهني اليت نسيها قم أزاد  .٢٣٩٧

 - )١٩٩٠(رحلته املضحكة إىل هناك يف 
 )سورية(سليم بركات 

جميـد   -)١٩٨٣(رمي تصبغ شعرها  .٢٣٩٨
 )مصر(طوبيا 
جبور الدويهي  -)١٩٩٨(رّيا والنهر  .٢٣٩٩

 )لبنان(
 )لبنان(هدى بركات  -)؟(زائرتان  .٢٤٠٠
منـذر عبـد احلـر     -)؟(زائر املاء  .٢٤٠١

 )العراق(
سلطان سعد  -)١٩٨٠(زائر املساء  .٢٤٠٢

 )السعودية(القحطاين 
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 -)٢٠٠٦(ضبع ميدان القتـال  زاحر  .٢٤٠٣
 )مصر(حممد اجلمل 

التهامي الـوزاين   -)١٩٤٢(الزاوية  .٢٤٠٤
 )املغرب(

صالح املال  -)١٩٧٩(الزبد والسكني  .٢٤٠٥
 )مصر(

صّدام حسني  -)٢٠٠٠(زبيبة وامللك  .٢٤٠٦
 )العراق(

علي أمحد الشاهد  -)١٩٢٦(زبيدة  .٢٤٠٧
 )مصر(

 - )٢٠٠١(زبيدة ملكة ساحة النجمة  .٢٤٠٨
 )سورية(حمفوظ أيوب 

غربيال وهبة  -)؟(املكسور الزجاج  .٢٤٠٩
 )مصر(

وليم  -)١٩٨٥(الزجاج املكسور  .٢٤١٠
 )لبنان(اخلازن 
هدية حسني  -)٢٠٠٧(زجاج الوقت  .٢٤١١

 )العراق(
ــدي  -)؟(الزحــف  .٢٤١٢ كمــال الوحي

 )فلسطني(
أمري تاج السر  -)؟(زحف النمل  .٢٤١٣

 )السودان(
خمتار السويفي  -)١٩٧٩(زرع النوى  .٢٤١٤

 )مصر(
سلمان الصفواين  -)١٩٢٥(الزرقاء  .٢٤١٥

 )العراق(
جـودت   -)٢٠٠٧(زعانف الغبطة  .٢٤١٦
 )سورية(حسن 

زعنفة الظهر يقابل الفك املفترس  .٢٤١٧
 )مصر(صنع اهللا إبراهيم  -)١٩٨٣(

عبـد   -)؟(زعيم األقلية السـاحقة   .٢٤١٨
 )اجلزائر(العزيز غرمول 

، هـي  ١٩٨٩(زغاريد االنتفاضـة   .٢٤١٩
حممـد وتـد    -)زغاريـد املقـاثي  : نفسها

 )فلسطني(
 -)١٩٨٨جـزءان  (زغاريد املقاثي  .٢٤٢٠

 )فلسطني(حممد وتد 
عبـد   -)١٩٩٦(زغاريد املـوت   .٢٤٢١

 )املغرب(الكرمي جويطي 
نقوال حداد  -)؟(زغاليل مصر  .٢٤٢٢

 )لبنان(
زكي  -)١٩٢٠(زفرات احلب  .٢٤٢٣
 )مصر(واصف 
جاسم حممد املطري  -)؟(زقاق األقنان  .٢٤٢٤

 )العراق(
 -)١٩٦٨(زقاق الـدمع واحلـب    .٢٤٢٥

 )فلسطني(جورج برشاق 
 صاحل -)١٩٦٢(زقاق السيد البلطي  .٢٤٢٦
 )مصر(مرسي 
إمساعيـل   -)١٩٨٠(زقاق العسكر  .٢٤٢٧

 )مصر(ويل الدين 
جنيب حمفوظ  -)١٩٤٧(زقاق املدق  .٢٤٢٨

 )مصر(
ياسـني   -)١٩٦٦(الزقاق املسدود  .٢٤٢٩
 )العراق(حسني 
الطـاهر وطـار    -)١٩٧٤(الزلزال  .٢٤٣٠

w )اجلزائر(
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حممد حافظ صاحل  -)١٩٩٣(الزلزال  .٢٤٣١
 )مصر(

فؤاد  -)١٩٩١(زمامري وهوامري  .٢٤٣٢
 )فلسطني(حسني 
حممد جربيل  -)٢٠٠٢(زمان الوصل  .٢٤٣٣

 )مصر(
ادوار اخلراط  -)١٩٨٥(الزمن اآلخر  .٢٤٣٤

 )مصر(
عبد  -)١٩٩٦(زمن األحالم الضائعة  .٢٤٣٥

 )املغرب(السالم سليمان 
حممــد  -)١٩٩٢(زمــن األخطــاء  .٢٤٣٦

 )املغرب(شكري 
غريب  -)١٩٨٣(زمن االنتباه  .٢٤٣٧
 ]إبراهيم الزنط: االسم احلقيقي[ عسقالين

 )فلسطني(
محد احلمـد   -)١٩٩٧(زمن البوح  .٢٤٣٨

 )الكويت(
 -)١٩٧٤(زمن بني الوالدة واحللـم   .٢٤٣٩

 )املغرب(أمحد املديين 
عوض شعبان  -)١٩٩٧(زمن التفسُّخ  .٢٤٤٠

 )لبنان(
صالح أمحد  -)١٩٨٤(زمن التيه  .٢٤٤١
 )األردن(سعيد 
يوسـف   -)١٩٧٧(زمن الثعـابني   .٢٤٤٢
 )فلسطني(شرورو 
 -)٢٠٠٧(زمن اخليـول البيضـاء    .٢٤٤٣

 )فلسطني(إبراهيم نصر اهللا 
إنعام اجلندي  -)١٩٦١(الرعب زمن  .٢٤٤٤

 )سورية(

شـعيب   -)١٩٩٤(زمن الشـاوية   .٢٤٤٥
 )املغرب(حليفي 
مرمي حميـي   -)٢٠٠٦(زمن الصرب  .٢٤٤٦
 )سورية(ال املالدين 
 -)١٩٧٤(زمن الصمت والضباب  .٢٤٤٧

 )فلسطني(سليمان فياض 
حممد العايل عرعار  -)؟(زمن القلب  .٢٤٤٨

 )اجلزائر(
عمـر  أمحد  -)١٩٨٣(زمن اللعنة  .٢٤٤٩
 )فلسطني(شاهني 
حممـد   -)١٩٩١(الزمن املتجّمـد   .٢٤٥٠

 )لبنان(عارف حرفوش 
عبد اهلادي  -)١٩٨٦(الزمن املر  .٢٤٥١

 )مصر(عبد الرمحن 
فـؤاد   -)١٩٧٨(الزمن املسـتباح   .٢٤٥٢

 )مصر(حجازي 
إدريـس   -)١٩٨٣(الزمن املقيـت   .٢٤٥٣
 )املغرب(الصغري 
جوزيف مالح لبنان : زمن املوانع، أو .٢٤٥٤

 )السودان(شامة مريغين  -)٢٠٠٨(
حيـدر   -)١٩٧٣(الزمن املـوحش   .٢٤٥٥
 )سورية(حيدر 
فـاروق   -)١٩٨٨(الزمن املّيـت   .٢٤٥٦

 )مصر(خورشيد 
احلبيـب   -)١٩٨٥(زمن النمـرود   .٢٤٥٧
 )اجلزائر(السائح 
نادية  -)١٩٩٦(زمن اليامسني  .٢٤٥٨
 )لبنان(شومان 
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عبد الوهاب  -)؟(الزمن يتوقف ساعة  .٢٤٥٩
 )السعودية(آل مرعي 
عبد اهللا  -)١٩٨٩(زمن يليق بنا  .٢٤٦٠
 )السعودية(جفري 
 )فلسطني(ليانة بدر  -)؟(الضوء زنابق  .٢٤٦١
حنا صـاورة   -)١٩٠٥(زنبقة القرية  .٢٤٦٢

 )مصر(
إبـراهيم بشـري    -)١٩٩٥(الزندية  .٢٤٦٣
 )السودان(إبراهيم 
فتحــي فضــل  -)١٩٩٣(الزنزانــة  .٢٤٦٤

 )مصر(
فاضل  -)١٩٨٤( ٧الزنزانة رقم  .٢٤٦٥

 )فلسطني(حممود يونس 
عزيزة املفرِّج  -)١٩٩٤( ٦٠زنزانة  .٢٤٦٦

 )الكويت(
حممود سعيد  -)١٩٩٣(زنقة بن بركة  .٢٤٦٧

 )العراق(
سـليم البسـتاين    -)١٨٧١(زنوبيا  .٢٤٦٨

 )لبنان(
حممـد   -)١٩٤١( ملكة تدمر زنوبيا .٢٤٦٩

 )مصر(فريد أبو حديد 
 )اليمن(ياسر عبد الباقي  -)؟(زهافار  .٢٤٧٠
فاروق  -)١٩٩٨(الزهراء يف مكة  .٢٤٧١

 )مصر(خورشيد 
مجيـل   -)١٩٢٢(الزهرة احلمـراء   .٢٤٧٢

 )فلسطني(البحري 
أبـو  حممد  -)١٩٨٧(زهرة اخلريف  .٢٤٧٣
 )املغرب(عبيدة 

خريي شـليب   -)؟(زهرة اخلشخاش  .٢٤٧٤
 )مصر(

حممد علي أمحد  -)؟(الزهرة الذابلة  .٢٤٧٥
 )مصر(

حممد لبيب أبو  -)؟(زهرة الشباب  .٢٤٧٦
 )مصر(النصر 
حممـد   -)١٩٩٥(زهرة الصـباح   .٢٤٧٧
 ) مصر(جربيل 
عليــاء  -)١٩٩٠(زهـرة الصـّبار    .٢٤٧٨
 )تونس(التابعي 
حممـد   -)١٩٨٨(الزهرة الصخرية  .٢٤٧٩
 )مصر(الراوي 
ــرة الصــندل  .٢٤٨٠ ــد ) ١٩٨١(زه ولي

 )سورية(إخالصي 
عبد النيب  -)٢٠٠٨(زهرة العمر  .٢٤٨١

 )سورية(حجازي 
 -)؟( زهرة فوق تالل الشيب .٢٤٨٢

 )العراق(صفوت عبد اجمليد 
باسم  -)٢٠٠٦(زهرة يف الرمال  .٢٤٨٣
 )سورية(عبدو 
حمفـوظ   -)١٩٦٩(زهرة يف قـرب   .٢٤٨٤
 )سورية(أيوب 
عبد  -)١٩٧٢(زهرة قرنفل محراء  .٢٤٨٥

 )مصر(املنعم الصاوي 
أميمة اخلش  -)١٩٩٣(زهرة اللوتس  .٢٤٨٦

 )سورية(
حممـود   -)١٩٥٩(زهرة من اجلزائر  .٢٤٨٧
 )مصر(شعبان 
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إبـراهيم   -)٢٠٠٠(زهرة النـرجس   .٢٤٨٨
 )العراق(عثمان البحش 

الياس طنـوس   -)١٩٠٣(زهر الرىب  .٢٤٨٩
 )لبنان(احلويك 
حسين فريز  -)١٩٧٢(زهر الزيزفون  .٢٤٩٠

 )األردن(
حيىي اإلرياين  -)؟(زهر وركام  .٢٤٩١

 )اليمن(
فيوليت  -)١٩٨٧(زهور األقحوان  .٢٤٩٢

 )لبنان(طراد اخلوري 
زهور محراء على رصيف الثورة  .٢٤٩٣

 )فلسطني(حيىي خيلف  -)١٩٧٩(
خليل  -)٢٠٠٨(زهور سارة ونارميان  .٢٤٩٤
 )سورية(صويلح 
نريوز مالك  -)١٩٩٨(زهور كافكا  .٢٤٩٥

 )سورية(
محـودة    -)١٩٦٦(زوابع األقـدار   .٢٤٩٦
 )تونس(م الشريف كرّي

احلليم لطفي عبد  -)١٩٣٣(الزوال  .٢٤٩٧
 ) مصر(

ــة  .٢٤٩٨ ــم  -)١٩٩٤(الزوبع ــاد قاس زي
 )األردن(

خضر  -)١٩٦٤(الزوجان املنتحران  .٢٤٩٩
 )العراق(الشابندر 
إحسان عبـد   -)١٩٦١(زوجة أمحد  .٢٥٠٠

 )مصر(القدوس 
إبـراهيم عثمـان    -)؟(زوجة ّحبار  .٢٥٠١
 )العراق(البحش 

حممـود   -)١٩٥٤(الزوجة اخلائنة  .٢٥٠٢
 )فلسطني(ويوسف أبو حسني  يعباس

ادمـون   -)١٩٦٢(املرحوم زوجة  .٢٥٠٣
 )العراق(صربي 
شاكر  -)١٩٠٥(الزوجة املضطهدة  .٢٥٠٤
 )لبنان(شقري 
عمرو  -)١٩٧٨(زوجة من األشباح  .٢٥٠٥
 )مصر(حلمي 
جـيالن   -)١٩٧٤(الزوجة اهلاربة  .٢٥٠٦
 )مصر(محزة 
حممـد   -)١٩٥٠(الزوجة والصديق  .٢٥٠٧

 )السعودية(عمر توفيق 
عصام خوفري  -)١٩٨٣(زوجيت وأنا  .٢٥٠٨

 )السعودية(
جـيالن   -)١٩٧٦(ملزاد زوج يف ا .٢٥٠٩
 )مصر(محزة 
حسـن سـامي    -)١٩٩١(الزورق  .٢٥١٠

 )فلسطني(اليوسف 
مجال الغيطـاين   -)١٩٧٤(الزويل  .٢٥١١

 )مصر(
حممـد جربيــل   -)٢٠٠٤(زوينـة   .٢٥١٢

 )مصر(
حممد  -)١٩٨٩(زيارة للعامل اآلخر  .٢٥١٣
 )األردن(الظاهر 
حممد  -)١٩٨٥(زيتونة الدم القدمي  .٢٥١٤

 )تونس(الطاهر الضيفاوي 
ناهض منري  -)١٩٨١(زيتونة الرامة  .٢٥١٥
 )فلسطني(الريس 
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إبراهيم نصر اهللا  -)؟(زيتون الشوارع  .٢٥١٦
 )فلسطني(

عبـد   -)١٩٦٩(الزيتون ال ميـوت   .٢٥١٧
 )تونس(القادر بن احلاج نصر 

حممد حسني هيكل  -)١٩١٣(زينب  .٢٥١٨
 )مصر(

اميـل   -)١٩٣١(زينب ملكة تدمر  .٢٥١٩
 )فلسطني(حبشي األشقر 

فتحي غامن  -)١٩٧٢(زينب والعرش  .٢٥٢٠
 )مصر(

ــة .٢٥٢١ ــري  -)١٩٩٢( زين ــال مس وص
 )فلسطني(

علي أبو الريش  -)٢٠٠٤(زينة امللكة  .٢٥٢٢
 )اإلمارات(

مجـال   -)١٩٧٤(الزيين بركـات   .٢٥٢٣
 )مصر(الغيطاين 
غالـب هلسـا    -)١٩٧٩(السؤال  .٢٥٢٤

 )األردن(
 -)١٩٨٢(سأبكي يوم ترجعني غداً  .٢٥٢٥

 )املغرب(أمحد عبد السالم البقايل 
بلقيس  -)١٩٧٥(سأمر على األحزان  .٢٥٢٦

 )لبنان(حوماين 
ثالثيـة،  (سأهبك مدينـة أخـرى    .٢٥٢٧

 )ليبيا(أمحد إبراهيم الفقيه  -)١/١٩٩١ج
زكريا  -)١٩٠٥(السائح األزهري  .٢٥٢٨
 )مصر(نامق 

سـعد   -)١٩٦٣(السائرون نيامـاً   .٢٥٢٩
 )مصر(مكاوي 

عبـد   -)١٩٩٥(سابع أيام اخللـق   .٢٥٣٠
 )العراق(اخلالق الركايب 

جرجــي  -)١٨٩٨(رمضــان  ١٧ .٢٥٣١
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
هنــاد ســرييس  -)١٩٩٣( ١٩١٧ .٢٥٣٢

 )سورية(
 -)١٩٧٢(السابقون والالحقـون   .٢٥٣٣

 )العراق(مسرية املانع 
فاضل عباس  -)٢٠٠١(ساتر املصري  .٢٥٣٤
 )العراق(الكعيب 
سامل النّحاس  -)١٩٨٧(الساحات  .٢٥٣٥

 )األردن(
عبـد   -)١٩٩٩(الساحة الشـرقية   .٢٥٣٦

 )املغرب(القادر الشاوي 
علـي   -)١٩٨٧(ساحل األبطـال   .٢٥٣٧

 )اإلمارات(حممد راشد 
حسـني   -)٢٠٠٤(رياح ساحل ال .٢٥٣٨

 )مصر(عبد الرحيم 
مجال اخليـاط   -)١٩٩٣(الساحلية  .٢٥٣٩

 )البحرين(
فتحـي   -)١٩٥٨(الساخن والبارد  .٢٥٤٠

 )مصر(غامن 
علي  -)١٩٩٥(سادة االستفهام  .٢٥٤١
 )؟(سرور 
حسني الربغوثي  -)١٩٩٩(السادن  .٢٥٤٢

 )فلسطني(
عباس حممود العقّاد  -)١٩٣٨(سارة  .٢٥٤٣

 )مصر(
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سارة احلائرة بني الشرق والغرب  .٢٥٤٤
 )لبنان(عواطف سنو إدريس  -)١٩٩٥(

أمني  -)١٩٧٠(الساعة تدق العاشرة  .٢٥٤٥
 )مصر(يوسف غراب 

 ىمنسَّ مي - )٢٠٠٨(الساعة الرملية  .٢٥٤٦
 )لبنان(

أمحد عـودة   -)١٩٨٣(ساعة الصفر  .٢٥٤٧
 )فلسطني(

عبد  -)٢٠٠٤(ساعة ظهور األشباح  .٢٥٤٨
 )البحرين(خليفة  اهللا 

غريب صاحل _ )؟(ساعة للوصول  .٢٥٤٩
 )العراق(

أمين الغزايل  -)٢٠٠٥(الغريب الساعد  .٢٥٥٠
 )سورية(

الساق على الساق يف ما هو الفارياق  .٢٥٥١
 )لبنان(الشدياق  سأمحد فار -)؟(

الضحية  /١رباعية، ج(الساقية  .٢٥٥٢
النصيب /٣، ج١٩٦٧الرحيل /٢، ج١٩٦٢
عبد املنعم  - )١٩٧٠التوبة /٤، ج ١٩٦٨

 )مصر(الصاوي 
 -)١٩٧٦(سالومي ورأس املعمـدان   .٢٥٥٣

 )فلسطني(موريس معلوف 
سـليم البسـتاين    -)١٨٨٤(سامية  .٢٥٥٤

 )لبنان(
صـاحل مرسـي    -)؟(سامية فهمي  .٢٥٥٥

 )مصر(
هبـاء عبـد    -)٢٠٠٢(سانت تريزا  .٢٥٥٦
 )مصر(احلميد 

حممد إبراهيم طـه   -)؟(سانت تريز  .٢٥٥٧
 )مصر(

 -)١٩٥٥بالفرنسية (احلكيم سبات  .٢٥٥٨
 )اجلزائر(مولود معمري 

ياسـني   -)؟(سباحة يف حبرية الوهم  .٢٥٥٩
 )سورية(حممد 
هالـة   -)١٩٨٨(قمقم  السباحة يف .٢٥٦٠
 )مصر(البدري 
حممد  -)٢٠٠٠(سباحة يف الوحل  .٢٥٦١

 )سورية(يوسف صليبـي 
 -)١٩٧٩(سباق املسافات الطويلة  .٢٥٦٢

 )السعودية(عبد الرمحن منيف 
زيـد   -)٢٠٠٥(سبت يا ثالثـاء   .٢٥٦٣
 )العراق(الشهيد 
عبد الكرمي  -)١٩٦٥(سبعة أبواب  .٢٥٦٤
 )املغرب(غالب 
نادر  -)١٩٩٩(السبع األشهب  .٢٥٦٥
 )سورية( السباعي
ــكندرية   .٢٥٦٦ ــات يف االس ــبع بن الس

 )مصر(فوزية العشماوي  -)١٩٩٩(
أمحد القبـاين   -)؟(السبع يضحك  .٢٥٦٧

 )العراق(
عبد املسـيح   -)١٩٥٥(سيب بابل  .٢٥٦٨

 )العراق(باليا 
مـروان أمتـاز    -)١٩٨٨(السبيكة  .٢٥٦٩

 )سورية(السباعي 
سـليمان   -)١٩٥٥(سبيل اخلالص  .٢٥٧٠
 )األردن(املشيين 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٩٩ 
 

جبري عبده  -)١٩٨٣(سبيل الشخص  .٢٥٧١
 )مصر(

حليم بركـات   -)١٩٦١(ستة أيام  .٢٥٧٢
 )سورية(

أمني يوسف  -)١٩٥٩(ست البنات  .٢٥٧٣
 )مصر(غراب 
حبيــب  -)١٩٧٢(الســت بنــات  .٢٥٧٤
 )فلسطني(كركيب 
مصطفى أمني  -)١٩٧٥(ست احلسن  .٢٥٧٥

 )مصر(
 - )١٩٩١(ست احلسن واجلمال  .٢٥٧٦

 )مصر(فتحي غامن 
 -)١٩٧٩(ستفهمين أكثر فيما بعـد   .٢٥٧٧

 )لبنان(مجيلة الفقيه 
ايتيـل   -)١٩٧٩(ماري روز الست  .٢٥٧٨
 )لبنان(عدنان 
ــتر  .٢٥٧٩ ــامل   -)٢٠٠٦(س ــاء ع رج

 )السعودية(
خضر نبوه  -)١٩٦٦(سجناء الرون  .٢٥٨٠

 )لبنان(
نبيـل سـليمان    -)١٩٧٢(السجن  .٢٥٨١

 )سورية(
أنيس زكي حسن  -)١٩٦١(السجني  .٢٥٨٢

 )العراق(
صـاحل مرسـي    -)١٩٧٦(السجني  .٢٥٨٣

 )مصر(
ماجدة بوظو  - )١٩٩١(سجينة  .٢٥٨٤

 )سورية(

زت الغزاوي ع -)؟(السجينة  .٢٥٨٥
 )فلسطني(

مجيـل   -)١٩٢٧(سجني القصـر   .٢٥٨٦
 )فلسطني(البحريي 
يوسف  -)١٩٩١(سحب الفوضى  .٢٥٨٧
 )فلسطني(ضمرة 
شـفيق   -)١٩٨٦(السحر األسود  .٢٥٨٨
   )مصر(مقّار 

ــحرة .٢٥٨٩ ــزءان( الس  ،١/١٩٩٤ج، ج
 )ليبيا(إبراهيم الكوين  -)٢/١٩٩٥ج

 )مصر(نعيم علوية  -)؟(سحريا  .٢٥٩٠
 اميل -)١٩٦٩(سداسية األيام الستة  .٢٥٩١

 )فلسطني(حبيبـي 
حممود املسـعدي   -)١٩٥٥(السّد  .٢٥٩٢

 )تونس(
جنيب حمفـوظ   -)١٩٤٨(السراب  .٢٥٩٣

 )مصر(
عبد احلميد بن هدوقة  -)؟(السراب  .٢٥٩٤

 )اجلزائر(
لينا  -)١٩٩٦(سراب حتت املاء  .٢٥٩٥
 )سورية(كيالين 
جــربا  -)١٩٩٢(ســراب عفــان  .٢٥٩٦

 )فلسطني(إبراهيم جربا 
عبد العزيز  -)١٩٧٣(سراب الليل  .٢٥٩٧
 )مصر(حممود 
رضوى عاشـور   -)١٩٩٢(سراج  .٢٥٩٨

 )مصر(
سامي البنـداري   -)١٩٧١(السراية  .٢٥٩٩
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اميـل   -)١٩٩١(سرايا بنت الغول  .٢٦٠٠
 )فلسطني(ي ـحبيب

حممود  -)؟(سر اختفاء كأس العامل  .٢٦٠١
 )مصر(قاسم 
زين العابدين احلسيين  -)؟(سر الربي  .٢٦٠٢

 )فلسطني(
بشري القمري  -)١٩٩٧(سر البهلوان  .٢٦٠٣

 )املغرب(
حممود قاسم  - )؟(نة سر اجلزيرة امللعو .٢٦٠٤

 )مصر(
يوسـف   -)١٩٩٧( ٢السرداب رقم  .٢٦٠٥
 )العراق(الصائغ 
حممد عثمان  -)١٩٦٩(سر الدموع  .٢٦٠٦

 )السودان(علي صّبار 
دياب  -)١٩٨٤(سر الرمح املنقوش  .٢٦٠٧

 )سورية(عيد 
حممود قاسم _ )؟(سر الغابة الغامضة  .٢٦٠٨

 )مصر(
عبد احلميد منيف  -)؟(سر املعركة  .٢٦٠٩

 )تونس(
سليم سركيس  -)١٨٩٥(سر مملكة  .٢٦١٠

 )لبنان(
 )مصر(حسن رشاد  -)؟(سر اهلاربة  .٢٦١١
جّبار ياسني  -)بالفرنسية(سر اهلدهد  .٢٦١٢

 ) العراق(
حممود مفلـح   -)٢٠٠٦(سر الينبوع  .٢٦١٣
 )فلسطني(البكر 
هناد سرييس  -)١٩٨٧(السرطان  .٢٦١٤

 )سورية(

هزوان  -)٢٠٠٠(سرير من الوهم  .٢٦١٥
 )سورية(الوز 

بالفرنسية  (سطوح اورصول  .٢٦١٦
 )اجلزائر(حممد ديب  -)١٩٨٥
عبد احلليم  - )١٩٢٧(سعاد  .٢٦١٧

 )مصر(العسكري 
بثينــة العيســى  -)٢٠٠٥(ســعاد  .٢٦١٨

 )الكويت(
عبد  -)١٩٧١(السعادة الضائعة  .٢٦١٩

 )مصر(العزيز الشناوي 
عبد احلميـد   -)١٩٩٨(سعد خلبية  .٢٦٢٠

 )املغرب(الغرباوي 
أبو القاسم  -)١٩٨٦(سعفة خضراء  .٢٦٢١

 )اجلزائر(سعد اهللا 
 سارة العليوي -)٢٠٠٦(سعوديات  .٢٦٢٢

 )السعودية(
حممد علي إبراهيم  -)١٩٣٩(سعيد  .٢٦٢٣
 )اليمن(لقمان 
عثمـان   -)١٩٦٦(السعيد والشقي  .٢٦٢٤
 )املغرب(حبسي 
حممد  -)١٩٨٦بالفرنسية (السعري  .٢٦٢٥
 )اجلزائر(ساري 
السفر إىل حيـث يبكـي القمـر     .٢٦٢٦

 )سورية(سها جالل جودت  -)٢٠٠٤(
مروان عبد  -)٢٠٠٢(سفر أيوب  .٢٦٢٧
 )سورية(العال 
عبد الكرمي  -)١٩٩٦(سفر التكوين  .٢٦٢٨
 )املغرب(غالب 
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حممـود   -)١٩٩٨(سفر اخلـروج   .٢٦٢٩
 )السودان(شعراين 
 -)١٩٨٧(سفر يف أهنـار الـذاكرة    .٢٦٣٠

 )املغرب(العريب بنجلون 
أبـو  جربائيـل   -)١٩٤٧(السفّاحة  .٢٦٣١
 )فلسطني( سعدى
اميـل   -)١٩٤٠(الّسفّاح واملنصور  .٢٦٣٢

 )فلسطني(حبشي األشقر 
جربا إبراهيم جربا  -)١٩٧٠(السفينة  .٢٦٣٣

 )فلسطني(
ليلى  -)١٩٦٢(سفينة حنان إىل القمر  .٢٦٣٤
 )لبنان(بعلبكي 
، هي الطبعـة  ١٩٨٩(سفينة الضياع  .٢٦٣٥

إبـراهيم الناصـر    -)سفينة املوتى: الثانية من
 ) السعودية(احلميدان 
إبـراهيم   -)١٩٦٩(سفينة املـوتى   .٢٦٣٦

 )السعودية(الناصر احلميدان 
مها حممد  -)؟(السفينة وأمرية الظالل  .٢٦٣٧
 )األردن(الفيصل 
 )مصر(فؤاد قنديل  -)١٩٨٤(السقف  .٢٦٣٨
يوسف سالمة  - )١٩٩١(السقف  .٢٦٣٩

 )لبنان(
حممد علوان  -)؟(سقف الكفاية  .٢٦٤٠

 )السعودية(
كفى  -)٢٠٠٠(سقف من طني  .٢٦٤١
 )سورية(الزعيب 
يوســف  -)١٩٥٢(الســقا مــات  .٢٦٤٢

 )مصر(السباعي 

وليـد   -)١٩٧٣(السقوط إىل أعلى  .٢٦٤٣
 )سورية(احلّجار 
 نـوال  -)١٩٨٧(سقوط اإلمـام   .٢٦٤٤

 )مصر(السعداوي 
 -)١٩٨١(سقوط اجلدار السـابع   .٢٦٤٥

 )فلسطني(حسني الربغوثي 
غّسان كنفاين _ )؟(سقوط اجلليل  .٢٦٤٦

 )فلسطني(
نسيب  -)١٩٧٤(سقوط الفرنك  .٢٦٤٧

 )سورية(االختيار 
 -)٢٠٠٦(السقوط يف الشـمس،   .٢٦٤٨

 )األردن(سناء شعالن 
ــوق الرصــيف  .٢٦٤٩ الســقوط مــن ف

 )مصر(وجيه شربتلي  -)١٩٩٥(
حممد إبراهيم طه  -)؟(سقوط النّوار  .٢٦٥٠

 )سورية(
زة بوقري مح -)١٩٨٣(سقيفة الصفا  .٢٦٥١

 )السعودية(
 -)١٩٦٨(سكان األماكن املنخفضة  .٢٦٥٢

 )فلسطني(مصطفى أبو لبدة 
 -)١٩٩٦(سكان الطابق العلوي  .٢٦٥٣

 )فلسطني(جنوى قعوار 
هنـاد   -)١٩٧٧(سكان العامل الثاين  .٢٦٥٤

 )مصر(شريف ال
على روحي أنـا  : سكرة احلب، أو .٢٦٥٥
 )مصر(يوسف صربي  -)١٩٢٧(اجلاين 
سعيد  -)١٩٩٤(الّسكة اجلديدة  .٢٦٥٦

 )مصر(بكر 
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حممود عوض  -)١٩٧٠(سكر مر  .٢٦٥٧
 )مصر(عبد العال 
عصام خوفري  -)١٩٩٢(السكر املر  .٢٦٥٨

 )السعودية(
ــكرية  .٢٦٥٩ ــة، ج(الس  -)٣/١٩٥٧ثالثي

 )مصر(جنيب حمفوظ 
 -)١٩٧٩(السكن يف األدوار العليـا   .٢٦٦٠

 )مصر(رفعت السعيد 
عبد حممد  -)١٩٦٠(سكون العاصفة  .٢٦٦١

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
على مسارح اخليانة : سكينة، أو .٢٦٦٢

 )مصر(عباس حممد  -)١٩٢٦(
نزار مؤيد  -)١٩٦٤(سالسل املاضي  .٢٦٦٣
 )سورية(العظم 
، ١٩٩٦بالفرنسـية  (سالمل الشـرق   .٢٦٦٤

أمني املعلوف  -)١٩٩٦منرية مصطفى : مجةتر
 )لبنان(

علي أمحـد   -)١٩٤٤(سالمة القس  .٢٦٦٥
 )مصر(باكثري 
هاين نقشبندي  -)٢٠٠٨(سالم  .٢٦٦٦

 )السعودية(
أديب  -)١٩٨١(سالم على الغائبني  .٢٦٦٧
 )سورية(حنوي 
 -)١٩٩٠(سالماً يا ظهـر اجلبـل    .٢٦٦٨

 )سورية(وهيب سراي الدين 
علي أبـو الـريش    -)١٩٩٧(سالمي  .٢٦٦٩

 )اإلمارات(
إمساعيــل ويل  -)١٩٧٦(الســلخانة  .٢٦٧٠
 )مصر(الدين 

يوسف فاضـل   -)١٩٩٢(سلستينا  .٢٦٧١
 )املغرب(

أمحـد   -)١٩٥٦(السلسلة الذهبية  .٢٦٧٢
 )املغرب(عبد السالم البقايل 

غالـب هلسـا    -)١٩٨٧(سلطانة  .٢٦٧٣
 )األردن(

يوسف روفائيل  -)؟(السلطانة زاهية  .٢٦٧٤
 )لبنان(

سلطان النوم وزرقاء اليمامة، ألـف   .٢٦٧٥
مـؤنس   -)١٩٧٧(رواية ورواية يف حكاية 

 )األردن(الرزاز 
ثـائر   -)١٩٩٩(السلطان يوسـف   .٢٦٧٦

 )سورية(زكي الزعزوع 
ين نقشـبندي  هـا  -)٢٠٠٨(سالّم  .٢٦٧٧

 )السعودية(
يوسف اخلال  - )١٩٣٦(سلماي  .٢٦٧٨

 )لبنان(
 ٢، هي الط ١٩٥٥(السلم واحلرب  .٢٦٧٩

هاشم دفتردار  -)احلرب والسالم: من
 )السعودية(

خليـل   -)٢٠٠٤(سلمون إرلندي  .٢٦٨٠
 )سورية(الرز 

حممـد   -)٢٠٠٥(السلمون املهاجر  .٢٦٨١
 )سورية(سلمان سلمان 

سـليم البسـتاين    -)١٨٧٩(سلمى  .٢٦٨٢
 )لبنان(

عبـد   -)١٩٧٠(األسـوانية  سلمى  .٢٦٨٣
 )مصر(الوهاب األسواين 
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قصـة الفـتح   : سلمى التغلبيـة، أو  .٢٦٨٤
شعبان رجـب   -)١٩٤٩(اإلسالمي لتكريت 

 )العراق(شهاب ال
حممد علـي احلومـاين    -)؟(سلوى  .٢٦٨٥

 )لبنان(
جوليـا صـواحلة    -)١٩٧٥(سلوى  .٢٦٨٦

 )األردن(
 -)١٩٤٣(سلوى يف مهـب الـريح    .٢٦٨٧

 )مصر(حممود تيمور 
سامي اجلنـدي   -)١٩٩٣(سليمان  .٢٦٨٨

 )سورية(
 )فلسطني(أمني شنار  -)١٩٦٦(مساء  .٢٦٨٩
زهري  -)؟(السماء متطر ماء جافاً  .٢٦٩٠

 )مصر(الشايب 
أمني الزاوي  -)١٩٩٣(السماء الثامنة  .٢٦٩١

 )اجلزائر(
 -)بالفرنسـية (مساء حالكة بـالنجوم   .٢٦٩٢

 )العراق(جّبار ياسني 
 -)١٩٩٦(مساء زرقاء بلون الياقوت  .٢٦٩٣

 )السودان(أمري تاج السر 
برهان اخلطيـب   -)؟(ء السابعة السما .٢٦٩٤

 )العراق(
ناصر الظفريي  -)١٩٩٥(مساء مقلوبة  .٢٦٩٥

 )الكويت(
إمساعيل فهـد   -)٢٠٠٠(مساء نائية  .٢٦٩٦

 )الكويت(إمساعيل 
بنسـامل   -)١٩٩٥(مساسرة السراب  .٢٦٩٧
 )املغرب(محيش 

عبـد   -)١٩٩٣(مسراء احلجازيـة   .٢٦٩٨
 )السعودية(السالم هاشم حافظ 

هند  -)١٩٧٣(مسراء الشاطىء  .٢٦٩٩
 )لبنان( سالمة
: مجـة ، تر١٩٨٨بالفرنسية (مسرقند  .٢٧٠٠

أمـني املعلـوف    -)١٩٩١عفيف دمشقية 
 )لبنان(

طالـب   -)٢٠٠٦(مسر الكلمـات   .٢٧٠١
 )الكويت(الرفاعي 
نبيل سليمان  -)٢٠٠٠(مسر الليايل  .٢٧٠٢

 )سورية(
إنعام بيوض  -)؟(السمك ال يبايل  .٢٧٠٣

 )سورية(
فيصــل  -)١٩٨٣(مســك اللجــة  .٢٧٠٤

 )فلسطني(حوراين 
سعيد عولقي  -)؟(السّمار الثالثة  .٢٧٠٥

 )اليمن(
جنيب  -)١٩٦٢(السّمان واخلريف  .٢٧٠٦
 )مصر(حمفوظ 
السيِّد جنم  -)؟(الّسّمان يهاجر شرقاً  .٢٧٠٧

 )مصر(
سعيد البستاين  -)١٨٩٢(مسري األمري  .٢٧٠٨

 )لبنان(
مسريا ميس ملكة السحر والشرق  .٢٧٠٩

 )سورية(عبد الكرمي ناصيف  -)٢٠٠٨(
 -)١٩٥٦(سنان وصالح الدين  .٢٧١٠

 )سورية(عارف تامر 
حسن  -)١٩٩٦(سنة األوتوماتيك  .٢٧١١
w )لبنان(داود 
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مصطفى  -)١٩٧٥(سنة أوىل حب  .٢٧١٢
 )مصر(أمني 

مصطفى أمني  - )؟(سنة أوىل سجن  .٢٧١٣
 )مصر(

عبـد   -)١٩٩٣(سنة بني القطارين  .٢٧١٤
 )املغرب(الوهاب الرامي 

 )١٩٣٥(رواية الغرام : سندوب، أو .٢٧١٥
 )مصر(عبد اجلواد فربج  -

لينا  -)١٩٩٦( ٢٠٠٠سندريلال  .٢٧١٦
 )وريةس(كيالين 
عبد النيب  -)١٩٧١(السنديانة  .٢٧١٧

 )سورية(حجازي 
مازن سعادة  -)١٩٩٢(السنديانة  .٢٧١٨

 )فلسطني(
سليم  -)١٩٩٩(سنديان الذاكرة  .٢٧١٩
 )سورية(عبُّود 
بالفرنسية (السنوات اجلامعية  .٢٧٢٠
 )املغرب(موسى الصواك  -)١٩٨٨
باسم عبد  -)٢٠٠٠(سنوات اجلمر  .٢٧٢١

 )العراق(احلميد محودي 
أمــني  -)١٩٦٢(ســنوات احلــب  .٢٧٢٢

 )مصر(يوسف غراب 
محـزة احلسـن    -)؟(سنوات احلريق  .٢٧٢٣

 )العراق(
غالـب   -)١٩٨٠(سنوات الضياع  .٢٧٢٤

 )السعودية(محزة أبو الفرج 
حممـد   -)١٩٩٠(السنوات العجاف  .٢٧٢٥
 )املغرب(صوف 

هارون  -)١٩٧٠(سنوات العذاب  .٢٧٢٦
 )فلسطني(هاشم رشيد 

غالب محزة  -)١٩٨٧(سنوات معه  .٢٧٢٧
 )السعودية(أبو الفرج 
حممد عـوض   -)١٩٤٣(سنوحي  .٢٧٢٨
 )مصر(حممد 
ــرب   .٢٧٢٩ ــب  واحل ــنوحي يف احل س

 )مصر(حممود درويش  -)١٩٣٢(
خريي شـليب   -)١٩٧٨(السنيورة  .٢٧٣٠

 )مصر(
عصام خوفري  -)١٩٨١(السنيورة  .٢٧٣١

 )السعودية(
 -)٢٠٠٣(سهرة تنكرية للمـوتى   .٢٧٣٢

 )سورية(غادة السّمان 
أمحد حممد نصر  -)١٩٩١(السهل  .٢٧٣٣

 )ليبيا(
 عبـد  -)١٩٦٤(السهول البـيض   .٢٧٣٤

 )مصر(احلميد جودة السحار 
عبد اهللا الطـابور   -)٢٠٠٧(سهيل  .٢٧٣٥

 )اإلمارات(
الســواد، اخلــروج مــن البقــارة  .٢٧٣٦

 )فلسطني(حسن محيد  -)١٩٨٨(
سـلوى بكـر    -)؟(سواقي الوقت  .٢٧٣٧

 )مصر(
فريد  -)٢٠٠٦(السوافج ماء النعيم  .٢٧٣٨

 )البحرين(رمضان 
إنعام  -)٢٠٠٥(سواقي القلوب  .٢٧٣٩

 )العراق(كجه جي 
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جلول  -)؟(والسراب سوانح الصمت  .٢٧٤٠
 )املغرب(قامسي 
عبـد   -)١٩٩٩(سوبارتو، احلرائق  .٢٧٤١

 )سورية(احلليم يوسف 
ــربي   .٢٧٤٢ ــباق اإلوز ال ــودوم، س س

 )سورية(إبراهيم اخلليل  -)٢٠٠٥(
سـليمان   -)١٩٨٧(سور احلرمـان   .٢٧٤٣

 )ليبيا(اشتيوي شفتر 
حممد رشيد رويلي  -)٢٠٠٥(سورين  .٢٧٤٤

 )سورية(
عصـام   -)١٩٩٠(سوف يأيت احلب  .٢٧٤٥
 )السعودية(خوفري 
حممـد   -)١٩٨٥(السوق الـداخلي   .٢٧٤٦

 )املغرب(شكري 
هناد سرييس  -)١٩٨٩(سوق الصغري  .٢٧٤٧

 )سورية(
حميي الدين  -)١٩٧٦(سوق الكالب  .٢٧٤٨

 )تونس(بن خليفة 
 ٢٦صندوق بريـد  : سوق النساء، أو .٢٧٤٩

 )املغرب(مجال بوطيِّب  -)٢٠٠٦(
عبد احلليم  -)١٩٩٩(سوبارتو  .٢٧٥٠
 )سورية(يوسف 
خليل الـرز   -)١٩٩٤(سوالويسي  .٢٧٥١

 )سورية(
 -)٢٠٠٨(سوناتا ألشباح القـدس   .٢٧٥٢

 )اجلزائر(واسيين األعرج 
نبيل حلمي شاكر  -)٢٠٠٧(سونيا  .٢٧٥٣

 )سورية(

إدريس  -)؟(سيأيت صديق لرؤيتكم  .٢٧٥٤
 )املغرب(ي ـالشرايب
 )سورية(عماد زكي  -)؟(سيأيت يوم  .٢٧٥٥
 )سورية(علي ديبة  -)؟(السياسي  .٢٧٥٦
ناصر جربان  -)٢٠٠٧(سيح املهب  .٢٧٥٧

 )اإلمارات(
خولة  -)١٩٩٤(سّيدات وآنسات  .٢٧٥٨

 )الكويت(القزويين 
حممد طّعان  -)بالفرنسية(سيِّد بغداد  .٢٧٥٩

 )لبنان(
يوسـف   -)١٩٥٩(السّيدة فيينـا   .٢٧٦٠
 )مصر(إدريس 
علـي   -)١٩٤٤(سيدة القصـور   .٢٧٦١
 )مصر(اجلارم 
يات اليوم احلـزين  ثسيدة املقام، مر .٢٧٦٢

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٩٥(
ثريا  -)١٩٨٦باالنكليزية (السيِّد  .٢٧٦٣

 ) فلسطني(أنطونيوس 
سنّية قّراعة  -)؟(سيِّدة امللك الفاطمة  .٢٧٦٤

 )مصر(
حممد قطب  -)؟(السيِّد الذي رحل  .٢٧٦٥

 )مصر(
ربيع جـابر   -)١٩٩٢(سيد العتمة  .٢٧٦٦

 )لبنان(
، هلا ١٩٢٩ثالثة أجزاء (سيد قريش  .٢٧٦٧

معروف األرنـاؤوط   -)١٩٣١: طبعة معدَّلة
 )سورية(

صربي  -)؟(من حقل السبانخ السيِّد  .٢٧٦٨
w )مصر(موسى 
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مصطفى  -)١٩٩٥(سيِّدي التايه  .٢٧٦٩
 )مصر(ودة مصطفى ف

هـدى   -)٢٠٠٤(سيدي وحبيبـي  .٢٧٧٠
 )لبنان(بركات 
حممد  -)١٩٩٨(السيِّد يلعب غميضة  .٢٧٧١

 )؟(الدروب 
رجاء عامل  -)١٩٩٨(سيدي وحدانه  .٢٧٧٢

 )السعودية(
مها  - )١٩٩٥(سرية اآلخر الالمتناهي  .٢٧٧٣
 )سورية(حسن 
حممد  -)؟(ابن فضالن السرّية سرية  .٢٧٧٤
 )فلسطني(األسعد 
حممد علي  -)٢٠٠٤(سرية بين بلوط  .٢٧٧٥

 )فلسطني(طه 
سامر  -)٢٠٠٦(سرية ذاتية للجميع  .٢٧٧٦

 )سورية(أنور مشايل 
سرية رجـل يف التحـوالت األوىل    .٢٧٧٧

 )العراق(قصي الشيخ عسكر  -)١٩٨٦(
علي أمحـد   -)١٩٥٦(سرية شجاع  .٢٧٧٨
 )مصر(باكثري 
 -)١٩٨٧(الـدين  سرية الشيخ نور  .٢٧٧٩

 )مصر(أمحد احلجاجي 
علي ديبـة   -)٢٠٠٥(سرية القديس  .٢٧٨٠

 )سورية(
أمري تاج السر  -)؟(سرية الوجع  .٢٧٨١

 )السودان(
مانيا سويد  -)٢٠٠٨(سريقوين  .٢٧٨٢

 )سورية(

مكي حممـد علـي    -)؟(السيسبانة  .٢٧٨٣
 )السودان(

أديـب   -)١٩٢١(سيف النيب حممد  .٢٧٨٤
 )فلسطني(اجلدع 
علي أبو  -)١٩٨٤(السيف والزهرة  .٢٧٨٥
 )اإلمارات(الريش 
عماد الـدين   -)؟(السيف والكلمة  .٢٧٨٦
 )؟(خليل 
زينب  -)٢٠٠٨(سيقان ملتوية  .٢٧٨٧
 )السعودية(حفين 
أمحـد التوفيـق    -)١٩٩٨(السيل  .٢٧٨٨

 )املغرب(
عبد اهللا _ )١٩٨٦(شاب من املدينة  .٢٧٨٩
 )قطر(عيسى 
اميلي نصر  -)١٩٧٧(شادي الصغري  .٢٧٩٠

 )لبنان(اهللا 
يزيد عليان  - )١٩٩٥(الشاذ  .٢٧٩١

  )األردن(
إمساعيـل ويل   -)؟(الشارع األزرق  .٢٧٩٢
 )مصر(الدين 
حممد عبد  -)١٩٩٤(شارع الثالثني  .٢٧٩٣

 )األردن(اهللا القوامسة 
عبـد   -)١٩٥٢(الشارع اجلديـد   .٢٧٩٤

 )مصر(احلميد جودة السحار 
ــؤاد  -)١٩٦٨(شــارع اخلــال  .٢٧٩٥ ف

 )مصر(حجازي 
نور الدين  -)٢٠٠٢(شارع الرباط  .٢٧٩٦
 )املغرب(وحيد 
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علي  -)؟(شارع السيقان املخضبة  .٢٧٩٧
 )تونس(الدوعاجي 

أفنـان   -)١٩٩٤(شارع الغـاردنر   .٢٧٩٨
 )فلسطني(القاسم 
مبـارك   -)١٩٩٧(شارع الفراهيدي  .٢٧٩٩

 )سلطنة ُعَمان(العامري 
 -)١٩٠٤(شارل وعبـد الـرمحن    .٢٨٠٠

 )مصري أصله لبناين(جرجي زيدان 
بالفرنسـية  (شاسع هـو السـجن    .٢٨٠١
 )اجلزائر(آسيا جّبار  -)١٩٩٥
حممـد   -)١٩٩٦(الشاطىء اآلخـر   .٢٨٠٢
 )مصر( جربيل
عيسى  -)١٩٩٩(الشاطىء الثاين  .٢٨٠٣

 )العراق(مهدي الصقر 
خريي  -)١٩٨٦(الشاطر حسن  .٢٨٠٤
 )سورية(الذهيب 
مصطفى  -)١٩٢١مقتبسة (الشاعر  .٢٨٠٥

 )مصر(لطفي املنفلوطي 
أمحـد   -)٢٠٠٢(شاعر رغم أنفـه   .٢٨٠٦

 )فلسطني(سليمان 
علـي   -)١٩٤٧(الشاعر الطمـوح   .٢٨٠٧
 )مصر(اجلارم 
علي اجلـارم   -)١٩٤٣(شاعر ملك  .٢٨٠٨

  )مصر(
حياة النـهر الصـويرة    -)؟(الشاهد  .٢٨٠٩

 )العراق(
مهـدي   -)١٩٨٨(الشاهدة والزجني  .٢٨١٠

 )العراق(عيسى الصقر 

راشد عبد اهللا  - )١٩٧١(شاهندة  .٢٨١١
 )اإلمارات(النعيمي 
ربيع جـابر   -)١٩٩٤(شاي أسود  .٢٨١٢

 )لبنان(
 -)١٩٨٣بالفرنسية (شاي حرملك  .٢٨١٣

 )اجلزائر(مهدي شريف 
أمني يوسف  -)١٩٥٨(شباب امرأة  .٢٨١٤
 )مصر(غراب 
 -)١٩٦٠(شبايب الذي لـن يعـود    .٢٨١٥

 )لبنان(وفيق العاليلي 
رشاد أبو  -)١٩٩٤(شبابيك زينب  .٢٨١٦
 )فلسطني(شاور 
حممد  -)١٩٩٥(شباب حتت الثلج  .٢٨١٧

 )األردن(عبد الرمحن 
 -)١٩٩٦(شبابيك منتصف الليـل   .٢٨١٨

 )تونس(إبراهيم درغوثي 
صاحل جودت  - )١٩٧٢(الشّباك  .٢٨١٩

 ) مصر(
 -)١٩٩٤(شّباك فان كوخ األصفر  .٢٨٢٠

 )فلسطني(رياض بيدس 
حممـد   -)١٩٧٣(ُشّبان هذه األيام  .٢٨٢١

 )مصر(احلديدي 
حممــد زهــرة  -)١٩٩٠(الشــبح  .٢٨٢٢

 )سورية(
عبد اهللا عوادة  -)١٩٩٢(الشبح  .٢٨٢٣

 )األردن(
شكر اهللا  -)١٩٦٤(الشبح األبيض  .٢٨٢٤

 )لبنان(اجلر 
w )مصر(نعيم صربي  -)؟(شربا  .٢٨٢٥
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وليم اخلازن  -)١٩٦٤(شبكة املصري  .٢٨٢٦
 )لبنان(

مـاري رشـو    -)٢٠٠٧(الشـبيهة   .٢٨٢٧
 )سورية(

وارد بدر  -)٢٠٠٤(شبيه اخلنـزير  .٢٨٢٨
 )الكويت(السامل 
وليـد   -)١٩٦٥(شتاء البحر اليابس  .٢٨٢٩

 )سورية(إخالصي 
أبو يوسف  -)١٩٩٣(الشتاء الضوئي  .٢٨٣٠

 )املغرب(طه 
علي بدر  -)٢٠٠١(شتاء العائلة  .٢٨٣١

 )العراق(
رينيه احلايك  -)؟(شتاء مهجور  .٢٨٣٢

 )لبنان(
حسن نعـيم   -)٢٠٠٠(شتاء وغرباء  .٢٨٣٣

 )مصر(
 )األردن(غصون رّحال  -)؟(شتات  .٢٨٣٤
حميي الدين بـن   -)١٩٧٢(الشجرة  .٢٨٣٥
 )تونس(خليفة 
سـليمان   -)١٩٧٨(شجرة األرغان  .٢٨٣٦

 )األردن(القوابعة 
طه حسني  -)١٩٤٣(شجرة البؤس  .٢٨٣٧

 )مصر(
حسني عبد  -)٢٠٠٢(شجرة التوت  .٢٨٣٨
 )سورية(الكرمي 
أنيسة عبُّود  -)٢٠٠٣(شجرة التوت  .٢٨٣٩

 )سورية(
علي أفـيالل   -)١٩٩٦(شجرة التني  .٢٨٤٠

 )املغرب(

مرمي حميـي   -)٢٠٠٥(شجرة التني  .٢٨٤١
 )سورية(الدين مال 
ــة األحــزان  .٢٨٤٢ شــجرة احلــب غاب

 )سورية(يمة درويش مأ -)٢٠٠١(
جرجـي   -)١٩١٤(شجرة الـدر   .٢٨٤٣
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
حممد سعيد  -)١٩٤٧(شجرة الدر  .٢٨٤٤
 )مصر(العريان 
حممود شليب  -)؟(شجرة الدر  .٢٨٤٥

 )مصر(
حممود البدوي  -)؟(شجرة الدر  .٢٨٤٦

 )مصر(
يوسـف   -)١٩٨٣(شجرة الـدر   .٢٨٤٧

 )فلسطني(اليوسف 
 -)١٩٩٠(شجرة الدر تتلقى األمانة  .٢٨٤٨

 )مصر(فؤاد حجازي 
عبـاس   -)١٩٩٦(شجرة الدردار  .٢٨٤٩
 )املغرب(خليفي 
اميلي نصر  -)١٩٦٨(شجرة الدفلى  .٢٨٥٠

 )لبنان(اهللا 
وليـد   -)١٩٩٦(شجرة الـرمحن   .٢٨٥١

 )سورية(إخالصي 
جزر شجرة الرمحن، قصة إسالم  .٢٨٥٢

 )سورية(وليد مدفعي  -)١٩٩٧(الواق واق 
امتثـال   -)١٩٧٢(شجرة الصـبري   .٢٨٥٣

 )فلسطني(جويدي 
تقاسيم /١جزءان، ج(شجرة الفهود  .٢٨٥٤

ــاة  ــق، /٢، ج١٩٩٥احلي ــيم العش تقاس
w )األردن(مسيحة خريس  -)١٩٩٩
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حممد أبـو   -)١٩٩١(شجرة الكالم  .٢٨٥٥
 )سورية(معتوق 
حممد عبد  -)١٩٥٠(شجرة اللبالب  .٢٨٥٦

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
إبـراهيم   -)؟(شجرة الليمون احللو  .٢٨٥٧

 )األردن(الشنطي 
أمحـد   -)١٩٩٩/ ١ج(شجرة املريد  .٢٨٥٨

 )املغرب(سالم إدريسو 
حممد األسعد  - )؟(شجرة املسرات  .٢٨٥٩

 )فلسطني(
عايدة باقي  - )١٩٨٩(شجرة اليامسني  .٢٨٦٠

 )؟(
امليلـودي   -)١٩٩٥(شجر اخلالطة  .٢٨٦١
 )املغرب(شغموم 
 -)١٩٩٢(شجن بنت القدر احلزين  .٢٨٦٢

حصـة مجعـة   : ُنشرت باسم[سارة اجلروان 
 )اإلمارات( ]الكعيب
أمحـد   -)١٩٩٨(شجرية حناء وقمر  .٢٨٦٣
 )املغرب(التوفيق 
جنيـب حمفـوظ    -)١٩٦٥(الشّحاذ  .٢٨٦٤

 )مصر(
يامسني  -)؟(شحاذ على بوابة دمشق  .٢٨٦٥
 )األردن(زهران 
 -)بالفرنسـية (شحاذون لكن نبالء  .٢٨٦٦

 )مصر(ألبري قصريي 
 - )١٩٧٥(شخص آخر يف املرآة  .٢٨٦٧

 )مصر(حممد احلديدي 
فرحان ريدان  -)٢٠٠٣(شذى استبد  .٢٨٦٨

 )سورية(

مصطفى  -)٢٠٠٤(شرارة االحتراق  .٢٨٦٩
 )؟(الكّتاب 
عبد املـنعم   -)١٩٦٥(شراع أبيض  .٢٨٧٠

 )مصر(الصاوي 
حممد  -)١٩٩٤(الشراع األبيض  .٢٨٧١

 )سورية(صفوان السباعي 
عبـد اهللا   -)١٩٨١(الشراع الكبري  .٢٨٧٢

 )سلطنة ُعَمان(ئي حممد الطا
حنـا   -)١٩٦٦(الشراع والعاصفة  .٢٨٧٣

 )سورية(مينة 
خالد  -)١٩٧٢(الشرايني الصدئة  .٢٨٧٤
 )األردن(حمادين 
سعيد سامل  - )١٩٨٨(الشرخ  .٢٨٧٥

 )مصر(
 -)١٩٧٠(شرخ يف تاريخ طويـل   .٢٨٧٦

 )سورية(هاين الراهب 
حممـد   -)١٩٦٨(شرخ يف جـدار   .٢٨٧٧
 )مصر(صدقي 
 -)٢٠٠١(شرفات حبر الشمال  .٢٨٧٨

 )اجلزائر(واسيين األعرج 
صنع اهللا إبراهيم  -)١٩٩٧(شرف  .٢٨٧٩

 )مصر(
إبـراهيم   -)٢٠٠٥(شرفة اهلذيان  .٢٨٨٠

 )فلسطني(نصر اهللا 
حنـا   -)٢٠٠٦(شرف قاطع طريق  .٢٨٨١

 )سورية(مينة 
رشـيد   -)١٩٩٥(شرف القبيلـة   .٢٨٨٢
 )اجلزائر(ميموين 
w )مصر(فتحي أمبايب  -)؟(شرف اهللا  .٢٨٨٣
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 - )؟(شرق السدة وشرق البصرة  .٢٨٨٤
 )العراق(ناجح املعموري 

عادل عبد  -)؟(شرقاً يف زمن األحياء  .٢٨٨٥
 )العراق(اجلبار 
عبد الرمحن  -)١٩٧٥(شرق املتوسط  .٢٨٨٦
 )السعودية(منيف 
هباء طـاهر   -)١٩٧٩(شرق النخيل  .٢٨٨٧

 )مصر(
تركي احلمد  -)١٩٩٩(شرق الوادي  .٢٨٨٨

 )السعودية(
خليل  -)١٩٠٥(الشركسية احلسناء  .٢٨٨٩
 )لبنان(سعادة 
حسـيبة عبـد    -)١٩٩٩(الشرنقة  .٢٨٩٠
 )سورية(الرمحن 
نادية الغزي  -)١٩٩٣(شروال برهوم  .٢٨٩١

 )سورية(
عبـد   -)١٩٩٤(شروخ يف املرايـا   .٢٨٩٢

 )املغرب(الكرمي غالب 
أمحد عبد املـنعم   -)١٩٢٦(الشريد  .٢٨٩٣

 )مصر(
غازي  -)١٩٧٥(الشريط األسود  .٢٨٩٤
 )فلسطني(اخلليلي 
حسيبة عبد  -)١٩٩٩(الشريفة  .٢٨٩٥
 )سورية(الرمحن 
ــة  .٢٨٩٦ مجــال  -)١٩٩٠(شــطح املدين

 )رمص(الغيطاين 
خـريي شـليب    -)١٩٨٥(الشطّار  .٢٨٩٧

 )مصر(

زمـن  : مـن  ٢هي الـط  (الشطّار  .٢٨٩٨
 )املغرب(حممــد شكري  -)األخطاء
عزمـي بشـارة    -)٢٠٠٤(شظايا  .٢٨٩٩

 )فلسطني(
مؤنس  -)١٩٩٤(شظايا وفسيفساء  .٢٩٠٠
 )األردن(الرزاز 
 -)١٩٩٢(شعاع على هامش الظل  .٢٩٠١

 )املغرب(املصطفى تواج 
وهيب  -)٢٠٠٥(شعلة ال تنطفىء  .٢٩٠٢
 )سورية(الدين سراي 
 -)١٩٦٨(الشعلة وصحراء اجلليـد   .٢٩٠٣

 )مصر(حممد حسن عبد اهللا 
حازم مراد  -)١٩٦٩(الشفاه حتترق  .٢٩٠٤

 )العراق(
 )مصر(مسري ندا  -)١٩٦٧(الشفق  .٢٩٠٥
 -)١٩٨٠(شفق على الزمن العريب  .٢٩٠٦

 )سورية(سليمان كامل 
حممد  -)٢٠٠٥(الشفق الالزوردي  .٢٩٠٧

 )موريتانيا(األمني ولد أحظانا 
فؤاد   -)١٩٨٦(الباتع شفيقة وسرها  .٢٩٠٨
 )مصر(قنديل 
عـوين   -)١٩٦٢(شقاء إىل األبـد   .٢٩٠٩

 )فلسطني(مصطفى 
عـذراء شـربا   : شقاء العروسني، أو .٢٩١٠

 )مصر(حسني شاكر  -)١٩٢٥(
حنا  -)١٨٨٦جزءان (شقاء احملبني  .٢٩١١

 )سورية(عنحوري 
غــازي  -)١٩٩٣(شــقة احلريــة  .٢٩١٢

w )السعودية(القصيبـي 
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 -)١٩٧٣(شقة يف شارع أيب نـواس   .٢٩١٣
 )العراق(خلطيب برهان ا
عبد العزيز  -)١٩٧٣(شقراء الريف  .٢٩١٤

 )املغرب(بن عبد اهللا 
يوسف حبشي  -)١٩٥٧(شق الفجر  .٢٩١٥
 )لبنان(األشقر 
عبد احلميد  - )؟(الشقيقتني اليتيمتني  .٢٩١٦
 )مصر(جالل 
ثالثيـة،  (شكاوى املصري الفصـيح   .٢٩١٧

، ١٩٨٣املزاد /٢، ج١٩٨١نوم األغنياء /١ج
حممـد يوسـف    -)١٩٨٥أرق الفقراء /٣ج
 )مصر(لقعيد ا

عبد الودود العيسى  -)١٩٦٥(مشخي  .٢٩١٨
 )العراق(احملامي 
حممـود تيمـور    -)١٩٥٨(مشروخ  .٢٩١٩

 )مصر(
رميـا جبـارة    -)باالنكليزية(مشس  .٢٩٢٠

 )فلسطني(
ــع  .٢٩٢١ ــى اجلمي الشــمس تشــرق عل

 )اجلزائر(إمساعيل غموقات  -)١٩٧٨(
فتحي  -)١٩٨٠(الشمس تشرق غرباً  .٢٩٢٢

 )مصر(أبو الفضل 
قصي  -)؟(مشس تقتحم مدينة الثلوج  .٢٩٢٣

 )العراق(الشيخ عسكر 
ــال  .٢٩٢٤ ــرق الغرب ــيت ختت ــمس ال الش

 )اجلزائر(رابح بلعمري  -)١٩٨٢(
خالــد  -)١٩٦٥(مشــس احلقيقــة  .٢٩٢٥

 )لبنان(مرزوق برقاوي 

حممد عبد  -)١٩٥٢(مشس اخلريف  .٢٩٢٦
 )مصر(احلليم عبد اهللا 

 -)١٩٨٥(مشس خلـف الضـباب    .٢٩٢٧
 )سورية(نوال تقي الدين 

عبـد   -)١٩٨٣(الشمس عراقيـة   .٢٩٢٨
 )العراق(ار ناصر السّت

حممد  -)١٩٥٧(مشس الغروب  .٢٩٢٩
 )األردن(سعيد اجلنيدي 

الشمس فوق املدينة الكبرية  .٢٩٣٠
 )فلسطني(ناجي ظاهر  -)١٩٨١(

حنا  -)١٩٧٣(الشمس يف يوم غائم  .٢٩٣١
 )سورية(مينة 

حممد علي  -)١٩٩٧(مشس القراميد  .٢٩٣٢
 )تونس(اليوسفي 
، هـي  ٢٠٠١(مشس كانون احلارقة  .٢٩٣٣

عمر محش  -)قماخلروج من القم: من ٢الط 
 )فلسطني(

صـالح   -)؟(الشمس ال تسـافر   .٢٩٣٤
 )العراق(األنصاري 
الشمس مذبوحة والليـل حمبـوس    .٢٩٣٥

 )الكويت(فوزية شويش السامل  -)١٩٩٧(
مصـطفى   -)١٩٦٤(مشس ووحل  .٢٩٣٦
 )مصر(مصطفى فودة 
وهـيب   -)١٩٦٥(الشمعة األخرية  .٢٩٣٧

 )العراق(حسني كوزه جي 
الطاهر  -)١٩٩٦(ليز االشمعة والده .٢٩٣٨
 )اجلزائر(وطّار 
جنيب نصار  -)١٩١٩(مشم العرب  .٢٩٣٩
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حممد خليـل   -)١٩٦٨(الشمندورة  .٢٩٤٠
 )مصر(قاسم 
حيدر حيدر  -)١٩٩٩(مشوس الغجر  .٢٩٤١

 )سورية(
أمحـد أبـو    -)١٩٧٧(مشوع األمل  .٢٩٤٢
 )فلسطني(الشني 
تركي احلمـد   -)١٩٩٧(الشميسي  .٢٩٤٣

 )السعودية(
شــهادات علــى جــدران زنزانــة  .٢٩٤٤

 )فلسطني(غازي اخلليلي  -)١٩٧٥(
بشرى أبو  -)؟(شهب من وادي رام  .٢٩٤٥
 )فلسطني(شرار 
ــهبندر  .٢٩٤٦ هاشــــم  -)٢٠٠٣(الش
 )األردن(غرايبة 
مصطفى  -)١٩٠٥(شهداء اإلباء  .٢٩٤٧
 )مصر(إبراهيم 
أمحـد   -)١٩٠٢(شهداء اإلخالص  .٢٩٤٨

 )مصر(أنور 
جزءان (القلوب الدامية : الشهداء، أو .٢٩٤٩
حممد عبد القادر سراج الدين  -)١٩٢٤

 )مصر(
 -)تقريباً ١٩٠٠(شهداء البورصة  .٢٩٥٠

 )مصر(نقوال ميخائيل عطية 
جنيب حداد  -)؟(شهداء الغرام  .٢٩٥١

 ) لبنان(
حبيـب   -)١٩٣٢(شهداء املـروءة   .٢٩٥٢
 )مصر(جامايت 
شهداء وعشـاق يف بـالد الشـام     .٢٩٥٣

 )سورية(ناديا خوست  -)٢٠٠٠(

فتاة النعمان بن : شهداء الوفاء، أو .٢٩٥٤
حممود جعفر إمساعيل  -)١٩١٠(املنذر 

 )مصر(
ــى  .٢٩٥٥ ــهرزاد عل ــف ش ــرية جني حب

 )مصر(إبراهيم عطية مجيل  -)٢٠٠٦(
زينب  -)١٩٦٠(شهور صيف  .٢٩٥٦
 )مصر(صادق 
غرق : شهيدة شهر العسل، أو .٢٩٥٧

فيليب داود  -)١٩١٢(الباخرة تيتنيك 
 )مصر(فرحات 
ـ مج -)١٩٢٢(شهيدة الوفـاء   .٢٩٥٨ ل ي

 )فلسطني(البحري 
نبيل خالد  -)١٩٨٠(الشهيد احلي  .٢٩٥٩
 )فلسطني(اآلغا 
فوزيـة   -)١٩٧٠(الشهيد العظيم  .٢٩٦٠

 )مصر(لبيب البوهي 
إبراهيم عبد اجمليد  -)؟(شهيد القلعة  .٢٩٦١

 )مصر(
سـعد مكـاوي    -)١٩٥٩(شهرية  .٢٩٦٢

 )مصر(
أفنان القاسـم   -)١٩٧٩(الشوارع  .٢٩٦٣

 )فلسطني(
عبـد   -)١٩٥٨(الشوارع اخللفية  .٢٩٦٤

 )مصر(الرمحن الشرقاوي 
ــوارى  .٢٩٦٥ ــبحي  -)٢٠٠٤(الش ص

 )األردن(فحماوي 
عبـد   -)١٩٩٦(شواهد ومشاهد  .٢٩٦٦
 )مصر(إبراهيم احلميد 
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فاطمة شعبان  -)١٩٩٩(شوك اجلبل  .٢٩٦٧
 )فلسطني(

خليـل النعيمـي    -)١٩٨٢(الشيء  .٢٩٦٨
 )سورية(

هناد الشريف  - )١٩٨٩(الشيء  .٢٩٦٩
 )مصر(

َمـْن قتـل ليلـى    : الشيء اآلخر، أو .٢٩٧٠
 )فلسطني(غسان كنفاين  -)١٩٨٠(احلايك 
ادوار اخلّراط  -)١٩٨٥(الشيء اآلخر  .٢٩٧١

 )مصر(
أمساء شـراب   -)٢٠٠٦(شيء آخر  .٢٩٧٢

 )فلسطني(
شيء على سـكة حديـد احلجـاز     .٢٩٧٣

 )فلسطني(مجال صاحل احلسيين  -)١٩٣٢(
إحسان  -)١٩٥٩(شيء يف صدري  .٢٩٧٤

 )مصر(عبد القدوس 
قصي الشيخ  -)؟(شيء ما يف املستنقع  .٢٩٧٥
 )العراق(عسكر 
ثـروت   -)١٩٦٧(شيء من اخلوف  .٢٩٧٦
 )مصر(أباظة 
مرضـية   -)١٩٧٢(شيء من الدفء  .٢٩٧٧
 )ليبيا(النّعاس 
عبد  -)١٩٧٢(شيء نسيه البشر  .٢٩٧٨

 )مصر(الرمحن عجاج 
أمحد  -)٢٠٠٤(شيء يشبه الكذب  .٢٩٧٩

 )سورية(كامل اخلطيب 
إمساعيـل غموقـات    -)؟(الشياطني  .٢٩٨٠

 )اجلزائر(

غالـب   -)١٩٧٨(الشياطني احلمر  .٢٩٨١
 )السعودية(محزة أبو الفرج 

سعود بن سعود  -)١٩٩١(الشيخ  .٢٩٨٢
 )سلطنة ُعَمان(املظفر 
سلطان بن  -)١٩٩٦(الشيخ األبيض  .٢٩٨٣
 )اإلمارات(القامسي حممد 
 )مصر(عالء الديب  -)؟(الشيخة  .٢٩٨٤
حممد يسن  -)١٩٧٢(الشيخ سامل  .٢٩٨٥

 )مصر(العيوطي 
علي حسني  -)١٩٢٧(الشيخ طاحل  .٢٩٨٦

 )مصر(
 محدي علي -)١٩٥٢(شيخ القبيلة  .٢٩٨٧
 )العراق( املهدي
كـرم   -)١٩٤٥(الشيخ قرير العني  .٢٩٨٨

 )لبنان(ملحم كرم 
أســعد  -)١٩٩٢(الشــيخ امللــثم  .٢٩٨٩
 )األردن(العزوين 
نذير  -)١٩٧٤(الشيخ ومغارة الدم  .٢٩٩٠
 )سورية(العظمة 
عبـد   -)١٩٩٩(الشيخوخة الظاملة  .٢٩٩١

 )املغرب(الكرمي غالب 
 -)١٩٠٧(فتاة الشرق : شريين، أو .٢٩٩٢

 )لبنان(لبيبة هاشم 
 -)؟(القرب اخلفي : الشيطان، أو .٢٩٩٣

 )مصر(عيسى حممد السباعي 
أمحـد   -)١٩٠١(شيطان بنتـاؤور   .٢٩٩٤
 )مصر(شوقي 
 -)١٩٩٣باإلسبانية (س شيطان بودي .٢٩٩٥

w )املغرب(أمحد الداودي 
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الشيطان لعبته املرأة واملـرأة لعبتـها    .٢٩٩٦
 )مصر(أمحد الصاوي حممد  -)١٩٧٠(الرجل 
األسـواين  الدين عالء  -)؟(شيكاجو  .٢٩٩٧

  )مصر(
إمساعيـل فهـد    -)١٩٧٦(الشّياح  .٢٩٩٨

 )الكويت(إمساعيل 
ألــيس بطــرس  -)١٨٩١(صــائبة  .٢٩٩٩

 )لبنان(البستاين 
عبد القادر  -)١٩٨١(صاحبة اجلاللة  .٣٠٠٠

 )تونس(بن احلاج نصر 
لطيفة  -)١٩٩٤(صاحب البيت  .٣٠٠١
 )مصر(الزيات 
 -)١٩٩٩(صاحب احلقيبة السـوداء   .٣٠٠٢

 )؟(بلّة آدم باشر 
محـود شـّيا    -)؟(صاحب الكوخ  .٣٠٠٣

 )األردن(
إبراهيم عيسى  -)١٩٩٣(صار بعيداً  .٣٠٠٤

 )مصر(
مهري عبد الكـرمي   -)١٩٨٤(صاحل  .٣٠٠٥

 )املغرب(
نوبيـة  صاحل النجـدي وزهـراء اجل   .٣٠٠٦

 )السعودية(فاطمة بنت السراة  -)١٩٩٩(
خريي شليب  -)٢٠٠٠(صاحل هيصة  .٣٠٠٧

 )مصر(
غالية قباين  -)٢٠٠٠(صباح امرأة  .٣٠٠٨

 )سورية(
صباح اخلري أيها الوجه الالمرئي  .٣٠٠٩
 )السودان(عيسى احللو  -)١٩٩٧(اجلميل 

عبد  -)١٩٨٤(صباح ويزحف الليل  .٣٠١٠
 )املغرب(الكرمي غالب 

ـ   -)١٩٧٨(الصبار  .٣٠١١ ة سـحر خليف
 )فلسطني(

حممد عبـد   -)١٩٦٧(صرب أيوب  .٣٠١٢
 )مصر(ان يالشايف الل
خريي  -)٢٠٠٦(صبوات ياسني  .٣٠١٣
 )سورية(الذهيب 
حسن  -)؟(صبوة يف خريف العمر  .٣٠١٤
 )املغرب(أوريد 
 -)١٩٨٤(الصيب وديـك البـان    .٣٠١٥

 )فلسطني(إبراهيم الشهايب 
محيد املختار  -)؟(صحراء نيسابور  .٣٠١٦

 )العراق(
 حيىي حقـي  -)١٩٥٥(صح النوم  .٣٠١٧

 )مصر(
عباس خضر  -)١٩٦٧(الصحصاح  .٣٠١٨

 )مصر(
مسيحة خـريس   -)٢٠٠٣(الصحن  .٣٠١٩

 )األردن(
غازي  -)٢٠٠٣(صخب األرصفة  .٣٠٢٠

 )سورية(حسني العلي 
علـي خيُّـون   _ )؟(صخب البحر  .٣٠٢١

 )العراق(
حممد  -)١٩٩٤(صخب البحرية  .٣٠٢٢

 )مصر(البساطي 
عبد النيب  -)١٩٧٨(الصخرة  .٣٠٢٣

 )سورية(حجازي 
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لة علي عق - )١٩٨٢(صخرة اجلوالن  .٣٠٢٤
 )سورية(عرسان 
حممد  -)٢٠٠٦(صخرة اخلَلْقني  .٣٠٢٥

 )سورية(احلاج صاحل 
لطيفـة احلـاج    -)؟(صخرة الروشة  .٣٠٢٦

 )لبنان(
: بالفرنسية، ترمجـة (صخرة طانيوس  .٣٠٢٧

أمـني املعلـوف    -)١٩٩٤جورج أبو صاحل 
 )لبنان(

يوسف خياط  -)؟(الصخر واإلعصار  .٣٠٢٨
 )سورية(

ادوار  -)٢٠٠١(صــخور الســماء  .٣٠٢٩
 )مصر(اخلراط 
شـفيق الـدويري    -)١٩٩٧(صدام  .٣٠٣٠

 )املغرب(
أنور تـامر   -)١٩٦٣(صدر املرسوم  .٣٠٣١

 )لبنان(
كمال  -)١٩٧٥(صدمة طائر غريب  .٣٠٣٢
 )مصر(القلش 
حممد  -)٢٠٠١(صدى الصمت  .٣٠٣٣

 )سورية(صفوان السباعي 
نازك  -)١٩٨٦(الصدى املخنوق  .٣٠٣٤

 )فلسطني(يارد 
 -)٢٠٠٤(صدى من مدينة الضباب  .٣٠٣٥

 )سورية(نارميان غسان عثمان 
ـ يوسف ال -)١٩٧٦(الصديقان  .٣٠٣٦ زو ع

 )األردن(
صــديق ســوف يــأيت لزيــارتكم  .٣٠٣٧

 )املغرب(ي ـإدريس شرايب -)١٩٦٧(

نقوال  -)١٩٠٥(الصديق اجملهول  .٣٠٣٨
 )لبنان(حداد 
 -)١٩٨٩(صراح من اجلماجم  .٣٠٣٩

 )سورية(هالل الراهب 
عبد  -)١٩٩٤(صراخ التداعي  .٣٠٤٠

 )مصر(الفتاح صربي 
أنـور   -)١٩٩٢(صراخ الـذاكرة   .٣٠٤١

 )سطنيفل(اخلطيب 
حممود  -)١٩٦٠(صراخ يف القلب  .٣٠٤٢
 )األردن(عويضة 
جربا  -)١٩٥٥(صراخ يف ليل طويل  .٣٠٤٣

 )فلسطني(إبراهيم جربا 
 -)١٩٨١(صراخ من أعماق األجل  .٣٠٤٤

 )األردن(جورج سليم شتيوي 
عيسى  -)١٩٩٧(صراخ النوارس  .٣٠٤٥

 )العراق(مهدي الصقر 
عارف العـارف   -)١٩٥٥(صراع  .٣٠٤٦

 )فلسطني(
نـور  أ -)١٩٩٥(صراع األضـداد   .٣٠٤٧

 )سورية(عسكر العاين 
حنا مينة  -)٢٠٠١(صراع امرأتني  .٣٠٤٨

 )سورية(
ــاطفيت  .٣٠٤٩ ــي وع ــني عقل صــراع ب

 )السعودية(سلوى دمنهوري  -)١٩٨٩(
 -)١٩٧٠(صراع العاطفة والضمري  .٣٠٥٠

 )؟(صميد اخلفاف 
علية  -)١٩٦٧(صراع يف األعماق  .٣٠٥١
 )مصر(هاشم 
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 -)١٩٨٢(صراع يف جزيرة الذهب  .٣٠٥٢
 )اليمن(عبد اجمليد القاضي 

وفاء محارنـة   -)؟(صراع مع النساء  .٣٠٥٣
 )سورية(

كرم ملحـم   -)١٩٣٩(صرخة األمل  .٣٠٥٤
 )لبنان(كرم 

رحلـة إىل  : صراع عرب الزمـان، أو  .٣٠٥٥
احلسني احلايـل   -)١٩٩٥(األزمنة السحيقة 

 )املغرب(
حممد حسن  -)١٩٩٤( صرخات .٣٠٥٦
 )فلسطني(نصار 
رفيق  -)١٩٨٢(صرخات قلب  .٣٠٥٧
 )فلسطني(العالول 
 مها القصراوي -)؟(صرخة  .٣٠٥٨

 )فلسطني(
كرم ملحم  -)١٩٣٦(صرخة األمل  .٣٠٥٩

 )لبنان(كرم 
أمحد حممد  -)١٩٥٨(صرعى البؤس  .٣٠٦٠
 )مصر(عيش 
سامي مهدي  -)؟(صعوداً إىل سيحان  .٣٠٦١

 )العراق(
أمحـد   -)٢٠٠٨(الصعود إىل املئذنة  .٣٠٦٢
 )فلسطني(حرب 
صاحل مرسي  -)؟(الصعود إىل اهلاوية  .٣٠٦٣

 )مصر(
صايف صايف  -)١٩٩٤(الصعود ثانية  .٣٠٦٤

 )فلسطني(
 -)١٩٧٨(لصعود فوق جدار أملس ا .٣٠٦٥

 )مصر(مصطفى نصر 

 -)١٩٨٢جـزءان  (صعود النسـغ   .٣٠٦٦
 )العراق(هشام توفيق الركايب 

وليـد   -)٢٠٠٨(الصغرية فـادت   .٣٠٦٧
 )سورية(حسن حسو 

صفحات من حياة وممات السبعاوي  .٣٠٦٨
 )مصر(يوسف جوهر  -)؟(

 -)١٩٣٢(صفحة من حياة باريس  .٣٠٦٩
 )سورية(خليل اهلنداوي 

 -)١٩٥٦(النسيان صفحة من زوايا  .٣٠٧٠
 )العراق(تاج الدين العمري 

كـاظم   -)١٩٣٩(صفوان األديب  .٣٠٧١
 )العراق(مكي حسن 

فائق حممد صاحل  -)؟(صفري القطار  .٣٠٧٢
 )العراق(

طنوس حنا  -)١٩٩١(صقر الفال  .٣٠٧٣
 )فلسطني(مقلشة 
علي أدهم  -)١٩٣٧(صقر قريش  .٣٠٧٤

 )مصر(
كرم ملحم  -)١٩٤٨(صقر قريش  .٣٠٧٥

 )لبنان(كرم 
ري غريب علي مس -)١٩٩٦(الصقّار  .٣٠٧٦

 )مصر(
حممـد   -)٢٠٠٦نترنت إلبا(صقيع  .٣٠٧٧

 )األردن(سناجلة 
 -)١٩٩٧(الصقيع حيرق الرباعم  .٣٠٧٨

 ) سورية(فاطمة ماوردي 
الطاهر  - )١٩٨١(صالة الغائب  .٣٠٧٩

 )املغرب(بنجلون 
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حفناوي  -)١٩٨٩(صالة يف اجلحيم  .٣٠٨٠
 )اجلزائر(زاغر 
جورج جـرداق   -)؟(صالح الدين  .٣٠٨١

 )لبنان(
جنيب  -)١٩٠٤(صالح الدين األيويب  .٣٠٨٢
 )لبنان(حّداد 
حممد  -)١٩٤٦(صالح الدين األيويب  .٣٠٨٣

 )مصر(فريد أبو حديد 
صــالح الــدين األيــويب ومكائــد  .٣٠٨٤

مصري (جرجي زيدان  -)١٩١٣(احلشاشني 
 )أصله لبناين
عبد احلميد  -)١٩٦٩(صلح احلديبية  .٣٠٨٥

 )مصر(جودة السحار 
 )سورية(مسر يزبك  -)؟(صلصال  .٣٠٨٦
 بسـام طالـب   -)؟(الصمت اآلخر  .٣٠٨٧

 )األردن(
يوسف  -)٢٠٠٧(صمت الطواحني  .٣٠٨٨
 )مصر(أبو رية 
ليلـى   -)٢٠٠٧(صمت الفراشات  .٣٠٨٩
 )الكويت(العثمان 
 - )٢٠٠٨بالفرنسية (صمت حممد  .٣٠٩٠

 )اجلزائر(سليم باشي 
إبـراهيم   -)١٩٩٢(الصمت املعبِّـر   .٣٠٩١

 )فلسطني(عوض اهللا 
ياسـني   -)١٩٦٧(الصمت واحلقيقة  .٣٠٩٢
 )العراق(حسني 
أمـني   -)١٩٧٠(الصمت والصدى  .٣٠٩٣

 )مصر(العيوطي 

أمحـد   -)١٩٩٠(صم بكم عمـي   .٣٠٩٤
 )األردن(الزعيب 
أمحد  -)١٩٥٤(صندوق العجائب  .٣٠٩٥

 )؟(صفريوي 
 -)١٩٧٥(صنعاء مدينة مفتوحـة   .٣٠٩٦

 )اليمن(حممد عبد الويل 
 -)٢٠٠٤(صنعاء الوجـه اآلخـر    .٣٠٩٧

 )اليمن(إبراهيم إسحاق 
حسن رشـاد   -)؟(صنيعة الشيطان  .٣٠٩٨

 )مصر(
حممـد جربيـل    -)١٩٩٠(الصهبة  .٣٠٩٩

 )مصر(
أمـني   -)١٩٨٥(صهيل اجلسـد   .٣١٠٠
 )اجلزائر(الزاوي 
كمال  -)٢٠٠٧(صهيل احلزن  .٣١٠١

 )سورية(ياسني الغزي 
ليلـى   -)١٩٩٩(صهيل املسافات  .٣١٠٢

 )فلسطني(األطرش 
بثينة خضر  -)٢٠٠٠(صهيل النهر  .٣١٠٣
 )السودان(مكي 
حممد منيع  -)١٩٦٧(صوت الغرام  .٣١٠٤

 )اجلزائر(
عبـد   -)١٩٨٦(صوت الكهـف   .٣١٠٥

 )اجلزائر(امللك مرتاض 
هدى حنا  -)١٩٥٧(صوت الجىء  .٣١٠٦

 )فلسطني(
 -)١٩٩٠(صوت الليل ميتد بعيداً  .٣١٠٧

 )سورية(عبد النيب حجازي 
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هدى جاد  -)؟(صوت املالجىء  .٣١٠٨
 )مصر(

أبو أمنار  -)١٩٧٥(صوت من املاضي  .٣١٠٩
 )اليمن(

 -)؟(سرية مكـان  : صوت الناي، أو .٣١١٠
 )لبنان(إهلام منصور 

 -)١٩٨٠(الصورة األخرية يف األلبوم  .٣١١١
 )فلسطني(مسيح القاسم 

احلبيب  -)١٩٩٠(صورة بدوي ميت  .٣١١٢
 )تونس(الساملي 
فواز حداد  -)١٩٩٨(صورة الروائي  .٣١١٣

 )سورية(
 -)٢٠٠٣(صورة وأيقونة وعهد قدمي  .٣١١٤

 )فلسطني(سحر خليفة 
سليمان  -)١٩٧٦(الصورة والظل  .٣١١٥
 )مصر(فياض 
حممد  -)١٩٩٢(صور للوطن والذات  .٣١١٦

 )األردن(عليمات 
 -)؟(الرمادي صور من الرحيل  .٣١١٧

 )األردن(يوسف مجيل أبو داهود 
إبراهيم أنور فوق  -)؟(صيانة النتيجة  .٣١١٨
 )سورية(العادة 
أمري تـاج   -)٢٠٠٢(صيد احلضرمية  .٣١١٩
 )السودان(السر 
حممد  -)٢٠٠٤(صيد العصاري  .٣١٢٠
 )مصر(جربيل 
إقبـال   -)؟(الصيد يف حبر األوهـام   .٣١٢١
 )مصر(بركة 

، هلا ١٩٥٩بالفرنسية (صيف إفريقي  .٣١٢٢
ترمجة جـورج سـامل   : ن إىل العربيةترمجتا

حممـد ديـب    -)وترمجة عبد املسيح بربـار 
 )زائراجل(

مجال حسني  -)؟(صيف يف اجلنوب  .٣١٢٣
 )العراق(علي 

باالنكليزية (صيادون يف شارع ضيق  .٣١٢٤
 -)١٩٧٤حممـد عصـفور   : ، ترمجة١٩٦٠

 )فلسطني(جربا إبراهيم جربا 
عبد  -)١٩٩١(صّياد يف خص  .٣١٢٥

 )مصر(احلكيم حيدر 
إبـراهيم   -)١٩٨٥(واليمام  الصياد .٣١٢٦

 )مصر(عبد اجمليد 
عبد امللك مرتاض  -)؟(الضائعون  .٣١٢٧

 )اجلزائر(
جعفر اخلليلـي   -)١٩٣٧(الضائع  .٣١٢٨

 )العراق(
غـازي مسعـان    -)١٩٧٠(الضائع  .٣١٢٩

 )فلسطني(
سلوى  -)١٩٦٧(ضائعة يف املدينة  .٣١٣٠

 )لبنان(هرمز امللوحي ومظهر امللوحي 
بيار روفائيل  -)ت.د(ضاع عمري  .٣١٣١

 )لبنان(
فكري  -)١٩٣٣(الضاحك الباكي  .٣١٣٢
 )مصر(أباظة 
يوسف خياط  -)؟(الضاحية الغرباء  .٣١٣٣

 )سورية(
ثروت اباظـة   -)١٩٦٤(الضباب  .٣١٣٤
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١١٩ 
 

عبد اهللا خليفـة   -)١٩٩٤(الضباب  .٣١٣٥
 )البحرين(

برهان  -)١٩٦٨(ضباب يف الظهرية  .٣١٣٦
 )العراق(اخلطيب 
إبراهيم اخلليـل   -)١٩٨٥(الضِّباع  .٣١٣٧

 )سورية(
غـامن   -)١٩٧٢(ضجة يف الزقـاق   .٣١٣٨
 )العراق(الدباغ 
شفيق  -)١٩٥٥(ضجة يف القرية  .٣١٣٩
 ) لبنان(الفقيه 
عبد احلفيظ  -)٢٠٠٠(ضجر اليباس  .٣١٤٠

 )السعودية(الشمري 
عبد  -)١٩٨٧(ضجيج الذاكرة  .٣١٤١

 )العراق(الرضا احلميد 
عبد املنعم مرسي  - )١٩٢٨(الضحايا  .٣١٤٢

 )مصر(
حممد صفوت  -)١٩٢٨(الضحايا  .٣١٤٣

 )مصر(
ة جرجس قالد - )١٩٢٩(الضحايا  .٣١٤٤

 )مصر(
حلمي أرمـانوس   -)؟(ضحايا اجلهل  .٣١٤٥

 )مصر(
حممد بـن   -)١٩٦٥(ب احلضحايا  .٣١٤٦
 )املغرب(التهامي 
كرمي ثابت  -)١٩٣٨(ضحايا احلرية  .٣١٤٧

 )مصر(
غالـب هلسـا    -)١٩٧١(الضحك  .٣١٤٨

 )األردن(

حممد عز  - )١٩٩٩(ضحكة زرقاء  .٣١٤٩
 )املغرب(الدين التازي 

شوقي  -)١٩٧٦(الضحك والدمامة  .٣١٥٠
 )مصر(عبد احلكيم 

جــورج  -)١٩٥١(ضــحيتان  .٣١٥١
 )لبنان(مصروعة 
ــح خدوســي  -)؟(الضــحية  .٣١٥٢ راب

 )اجلزائر(
 )املغرب(مليكة الفاسي  -)؟(الضحة  .٣١٥٣
ــحية  .٣١٥٤ ــاقية،  (الض ــة الس رباعي

 )مصر(عبد املنعم الصاوي  -)١/١٩٦٢ج
عــوين  -)١٩٦٤(ضــحية بريئــة  .٣١٥٥

 )فلسطني(مصطفى 
رمزيـة   -)١٩٧١(ضحية اجلشـع   .٣١٥٦

 )اليمن(اإلرياين 
نور الدين  -)١٩٤٦(ضحية املكائد  .٣١٥٧
 )العراق(داود 

توفيـق   -)١٩١٣(ضحية الواجب  .٣١٥٨
 )مصر(سعيد الرافعي 

حسـين   -)١٩٧٠(الضحى والليل  .٣١٥٩
 )مصر(نصار 
 )األردن(راشد عيسى  -)؟(الضّد  .٣١٦٠
حممد أبـو   -)١٩٧٤(ضد جمهول  .٣١٦١

 )مصر(املعاطي أبو النجا 
رشيد بوجدرة _ )؟(ضربة جزاء  .٣١٦٢

 )اجلزائر(
عمـر   -)١٩٧٢(ضرب املكـانس   .٣١٦٣

 )فلسطني(ناين ع
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عبد الغـين أبـو    -)١٩٩٤(الضريح  .٣١٦٤
 )املغرب(العزم 
فواز حداد  -)٢٠٠١(الضغينة واهلوى  .٣١٦٥

  )سورية(
إمساعيل  -)١٩٧٣(الضفاف األخرى  .٣١٦٦

 )الكويت(فهد إمساعيل 
كرم ملحم  -)١٩٥٢(الضفاف احلمر  .٣١٦٧

  )لبنان(كرم 
أسعد حممـد   -)١٩٨١(الضفة الثالثة  .٣١٦٨

 )العراق(علي 
 -)١٩٨٤(لنهر األردن الضفة الثالثة  .٣١٦٩

 )فلسطني(حسني الربغوثي 
طه حامد الشبيب  -)١٩٩٩(الضفرية  .٣١٧٠

 )العراق(
دمية السمان  -)١٩٩٢(الضلع املفقود  .٣١٧١

 )فلسطني(
امليلودي  -)؟(ضلع يف حالة اإلمكان  .٣١٧٢
 )املغرب(شغموم 
 -)١٩٨٠روايتان، (الضلع واجلزيرة  .٣١٧٣

 )املغرب(امليلودي شغموم 
ون الدويل ضمائر خمدَّرة يف ظل القان .٣١٧٤

 )فلسطني(هناد توفيق عباسي  -)؟(
واسيين  -)١٩٩٠(ضمري الغائب  .٣١٧٥
 )اجلزائر(األعرج 
حسـن صـقر    -)؟(الضوء اخلافت  .٣١٧٦

 )سورية(
علي  -)١٩٨٣(ضوء يف النفق الطويل  .٣١٧٧
 )فلسطني(اخلليلي 

حممد برادة  -)١٩٩٣(الضوء اهلارب  .٣١٧٨
 )املغرب(

حممد قطب  -)؟(الضوء والظالل  .٣١٧٩
 )مصر(

الطيِّب صاحل  -)١٩٧١(ضو البيت  .٣١٨٠
 )السودان(

حممـد عفيفـي    -)١٩٢٩(ضياء  .٣١٨١
 )مصر(شاهني 
فتحي الرملـي   -)١٩٧٠(الضياع  .٣١٨٢

 )مصر(
وعد اهللا البستاين  -)١٩٧٠(ضياع  .٣١٨٣

 )العراق(
جاسم  -)١٩٨٤(ضياع بنت الرباق  .٣١٨٤
 )العراق(اهلامشي 
 -)١٩٨٩(ضياع يف عرض البحـر   .٣١٨٥

 )اجلزائر(حفناوي زاغر 
اسكندر  -)٢٠٠٧(ضياع يف غابة  .٣١٨٦

 )سورية(لوقا 
وليم اخلازن  -)١٩٨٧(ضيعة اهللا  .٣١٨٧

 )لبنان(
فاضل عباس  -)؟(ضيوف يف قفص  .٣١٨٨
 )العراق(الكعيب 
إمساعيل  -)١٩٧٦(طائر امسه احلب  .٣١٨٩

 )مصر(ويل الدين 
 -)١٩٧٧(طائر األيام العجيبة  .٣١٩٠

 )سورية(خريي الذهيب 
 -)٢٠٠٥(الطائر جبناح أبعد منـه   .٣١٩١

 )اإلمارات(ناصر الظاهري 
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ــة  -)١٩٣٥(احلــائر  الطــائر .٣١٩٢ مجيل
 )مصر(العاليلي 
حليم بركات  -)١٩٨٨(طائر احلوم  .٣١٩٣

 )سورية(
، ١٩٩٢باالنكليزية (طائر الشؤم  .٣١٩٤
فرنسيس  - )أمحد النعيمعبد اهللا . د :ترمجة
 )السودان(دينق 

مفيد حنلة  -)١٩٨٥(طائر الفرح  .٣١٩٥
 )األردن(

شكري عّياد  -)؟(طائر الفردوس  .٣١٩٦
 )مصر(

عمـرو   -)١٩٩٨(الطائر يف العنـق   .٣١٩٧
 )املغرب(القاضي 
ليلـى   -)١٩٩٦(طائر من القمـر   .٣١٩٨

 )لبنان(عسريان 
قمر كـيالين   -)١٩٨١(طائر النار  .٣١٩٩

 )سورية(
سامل اهلنـداوي   -)١٩٨٥(الطاحونة  .٣٢٠٠

 )ليبيا(
حسـني عبـد    -)١٩٩٣(الطاحونة  .٣٢٠١
 )سورية(الكرمي 
بنـدر   -)١٩٨٤(الطاحونة السوداء  .٣٢٠٢

 )سورية(عبد احلميد 
يف شر -)١٩٨٥(طاحون الشياطني  .٣٢٠٣
 )سورية(الراس 
معـروف   -)١٩٤١(طارق بن زياد  .٣٢٠٤

 )سورية(األرناؤوط 
عبد  -)١٩٥١(الطالب املنكوب  .٣٢٠٥

 )اجلزائر(اجمليد الشافعي 

عدنان  -)١٩٨٧(طربصف والزينبية  .٣٢٠٦
 )فلسطني(عمامة 
فاضل السـباعي   -)١٩٩٠(الطبل  .٣٢٠٧

 )سورية(
حبيب  -)١٩٧١(طبيب األسنان  .٣٢٠٨
 )فلسطني(كركيب 
طانيوس  -)١٩٢٠(الطبيب الطريد  .٣٢٠٩

 )لبنان(أبو نادر 
 -)١٩٩٧(طبيب كريان سـانطرال   .٣٢١٠

 )املغرب(مصطفى طلوع 
حممد  -)١٩٠٥(الطبيب املصري  .٣٢١١

 )مصر(اهلراوي 
مسـعودة بـوبكر   -)؟(طرشقانة  .٣٢١٢

 )تونس(
رجاء نعمة  -)١٩٧٣(طرف اخليط  .٣٢١٣

 )لبنان(
 -)١٩٨٦(طرف من خرب اآلخـرة   .٣٢١٤

 )مصر(عبد احلكيم قاسم 
ــلطان   .٣٢١٥ ــوالي الس ــروس إىل م ط

 )اإلمارات(سارة اجلروان  -)٢٠٠٨(
نواف أبو اهليجاء  -)١٩٦٦(الطريد  .٣٢١٦

 )فلسطني(
جنيـب حمفـوظ    -)١٩٦٤(الطريق  .٣٢١٧

 )مصر(
إبـراهيم عبـد    -)١٩٧١(الطريق  .٣٢١٨
 )مصر(احلليم 
فـاروق   -)١٩٨٠(طريق إىل البحر  .٣٢١٩
 )فلسطني(وادي 
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مجال  -)١٩٨٢(الطريق إىل بلحارث  .٣٢٢٠
 )فلسطني(ناجي 
رمسي  -)١٩٩١(الطريق إىل بيت حلم  .٣٢٢١

 )فلسطني(أبو علي 
ادمون  -)١٩٨٨(الطريق إىل بريزيت  .٣٢٢٢
 )فلسطني(شحادة 
 -)٢٠٠٥(الطريق إىل تـل املطـران    .٣٢٢٣

 )العراق(علي بدر 
حممـد   -)١٩٧٥(الطريق إىل اجلامعة  .٣٢٢٤

 )األردن(علي أبو محدة 
رميا  -)باالنكليزية(الطريق إىل اجلحيم  .٣٢٢٥
 )فلسطني(جبارة 
/ ١ثالثية، ج(الطريق إىل الشمس  .٣٢٢٦

شرق غرب /٢، ج١٩٩٢تشريقة آل املر 
عبد الكرمي  - )٢٠٠٠اجلوزاء /٣، ج١٩٩٦

 )سورية(ناصيف 
أبكر  -)؟(الطريق إىل املدن املستحيلة  .٣٢٢٧

 )السودان(آدم إمساعيل 
فـؤاد   -)١٩٥٣(الطريق إىل املدينة  .٣٢٢٨
 )العراق(التكريل 
اليـاس   -)١٩٦٩(الطريق إىل مورينا  .٣٢٢٩
 )لبنان(الديري 
أمحد اخلطيـب   -)؟(الطريق الدامية  .٣٢٣٠

 )األردن(
رجاء عـامل   -)١٩٩٥(طريق احلرير  .٣٢٣١

 )السعودية(
شـكري   -)١٩٥٧(طريق الزمـان   .٣٢٣٢

 )األردن(شعشاعة 

أمحـد   -)١٩٩٣(طريق السحاب  .٣٢٣٣
 )املغرب(املديين 
عبد الواحد  -)١٩٥١(طريق الشوك  .٣٢٣٤
 )العراق(مخّاس 
ــاعدة  .٣٢٣٥ ــق الص ــية (الطري بالفرنس
 )اجلزائر(مولود فرعون  -)١٩٥٧
جنيـب   -)١٩٥٨(يل الطريق الطو .٣٢٣٦

 )مصر(الكيالين 
يوسـف   -)١٩٥٦(طريق العـودة   .٣٢٣٧

 )مصر(السباعي 
فـائزة الـداؤود    -)؟(طريق العودة  .٣٢٣٨

 )سورية(
علي أبو  -)١٩٥٩(طريق فلسطني  .٣٢٣٩
 )فلسطني(حيدر 
عبــد  -)٢٠٠٨(طريـق القصـيم    .٣٢٤٠

 )السعودية(الرمحن ناصر اليوسف 
إحسان  -)١٩٥٥(الطريق املسدود  .٣٢٤١

 )مصر(عبد القدوس 
 -)٢٠٠٨( أسود رائحة سوداءطعم  .٣٢٤٢

  )اليمن(علي املقري 
حممود  -)١٩٩٥(طعم احلريق  .٣٢٤٣

 )مصر(الورداين 
/ ٢، ج١/١٩٧٨ثالثية، ج(الطغيان  .٣٢٤٤
حممد إبراهيم العلي  -)٣/١٩٨٣، ج١٩٧٩

 )سورية(
مسر يزبك  -)٢٠٠٢(طفلة السماء  .٣٢٤٥

 )سورية(
ماري رشو  -)٢٠٠٨(طفلة الكولريا  .٣٢٤٦
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، ١٩٨٥بالفرنسية (طفل الرمال  .٣٢٤٧
الطاهر  -)١٩٩٢حممد الشركسي : ترمجة

 )املغرب(بنجلون 
نزيه الشويف  -)١٩٨٧(طفل العيون  .٣٢٤٨

  )سورية(
إبراهيم نصـر اهللا   -)؟(طفل املمحاة  .٣٢٤٩

 )فلسطني(
أجمد توفيق  -)٢٠٠٣(طفولة جبل  .٣٢٥٠

 )العراق(
 -)١٩٨٤(طقس يف الزمن الرمادي  .٣٢٥١

 )سورية(عبد اإلله الرحيل 
أنيس  الياس -)١٩٩٤(طقوس املنفى  .٣٢٥٢
 )فلسطني(خوري 
جنيب الكيالين  - )؟(طالئع الفجر  .٣٢٥٣

 )مصر(
رشيد بوجدرة  - )١٩٦٩(الطالق  .٣٢٥٤

 )اجلزائر(
مسعد أبـو فجـر    -)؟(طلة البدن  .٣٢٥٥

 )مصر(
عبـد   -)١٩٨٧بالفرنسية (الطلسم  .٣٢٥٦

 )تونس(ّدب ؤالوهاب امل
حممد العايل  -)١٩٧٨(الطموح  .٣٢٥٧
 )اجلزائر(عرعار 
سيف اإلسالم بـن   -)٢٠٠٦(طنني  .٣٢٥٨
 )السعودية(بن عبد العزيز آل سعود سعود 
توفيـق   -)١٩٧٢(طواحني بريوت  .٣٢٥٩

 )لبنان(يوسف عّواد 
 -)١٩٩٩(الطواف حيـث اجلمـر    .٣٢٦٠

 )سلطنة ُعمان(بدرية الشحي 

أمحـد   -)١٩٧٦(الطوفان األزرق  .٣٢٦١
 )املغرب(عبد السالم البقايل 

 غريب عسقالين -)١٩٧٩(الطوق  .٣٢٦٢
ــي[ ــم احلقيق ــزنط: االس ــراهيم ال  ]إب
 ) فلســطني(

حممد  -)٢٠٠٧(طوق الطهارة  .٣٢٦٣
 )السعودية(علوان 
سالم أمحد  -)١٩٩٨(طوق النورس  .٣٢٦٤

 )املغرب(دريسو إ
حيـىي   -)١٩٧٥(الطوق واإلسورة  .٣٢٦٥

 )مصر(الطاهر عبد اهللا 
واسيين األعرج  -)؟(طوق اليامسني  .٣٢٦٦

 )اجلزائر(
مبارك ربيع  -)٢٠٠٨(طوق اليمام  .٣٢٦٧

 )املغرب(
رشيد ميموين  - )١٩٨٩(طومبيزا  .٣٢٦٨

 )اجلزائر(
مرمي الغفلـي   -)٢٠٠٧(طوي خبيتة  .٣٢٦٩

 )اإلمارات(
عبد املنعم  -)١٩٧٠(طويل يا زمن  .٣٢٧٠

 )مصر(الصاوي 
عالية حممد شعيب  -)؟(طيبة  .٣٢٧١

 )الكويت(
حبيب  -)١٩٧١(الطيِّب رغم أنفه  .٣٢٧٢
 )فلسطني(مارون 
علي  -)١٩٨٤(الطيبون والقاع  .٣٢٧٣
 )السعودية(حسُّون 
طيش الياقوت، معسكرات األبد  .٣٢٧٤

w )ريةسو(سليم بركات  -)؟(
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ــني  .٣٢٧٥ ــال  -)٢٠٠٢(الط ــده خ عب
 )السعودية(

اميلي نصر اهللا  -)١٩٦٢(طيور أيلول  .٣٢٧٦
 )لبنان(

أماين أبـو   -)٢٠٠٥(طيور اجلنون  .٣٢٧٧
 )مصر(الفضل 
إبراهيم نصر  -)١٩٩٥(طيور احلذر  .٣٢٧٨

 )فلسطني(اهللا 
إبراهيم عبد اجمليـد   -)؟(طيور العنرب  .٣٢٧٩

 )مصر(
مـرزاق   -)١٩٧٦(طيور يف الظهرية  .٣٢٨٠
 )اجلزائر(بقطاش 
مبــارك  -)١٩٨٤(طيــور املســاء  .٣٢٨١

 )املغرب(الدريبـي 
إمساعيل  -)١٩٨٠(الطيور واألصدقاء  .٣٢٨٢

 )الكويت(فهد إمساعيل 
مبـارك ربيـع    -)١٩٧٢(الطيبون  .٣٢٨٣

 )املغرب(
علـي   -)١٩٨٤(الطيبون والقـاع   .٣٢٨٤
 )السعودية(حسُّون 
 )لبنان(أمحد علي الزين  -)؟(الطّيون  .٣٢٨٥
عـادل   -)١٩٩١(الظافرون بالعـار   .٣٢٨٦

 )فلسطني(عمر 
عبـد الـرزاق    -)١٩٦٧(الظامئون  .٣٢٨٧
 )العراق(املطليب 
أمحد الصراف  -)١٨٩٠(ظبية البان  .٣٢٨٨

 )مصر(
طيبة أمحد  -)١٩٩٥(ظالل احلقيقة  .٣٢٨٩

 )الكويت(اإلبراهيم 

جاسـم   -)٢٠٠١(ظالل احلنـاء   .٣٢٩٠
 )العراق(الزيدي 
مي زياد  -)؟(ظالل على الصخور  .٣٢٩١

 )فلسطني(
غائب  -)١٩٧٩(ظالل على النافذة  .٣٢٩٢

 )عراقال(طعمة فرمان 
 -)١٩٦٣(الظالل يف اجلانب اآلخر  .٣٢٩٣

 )مصر(حممود دياب 
ميخائيل معوَّض  - )١٩٧٩(ظالهلما  .٣٢٩٤

 )لبنان(
 -)٢٠٠٢باإلنترنت (ظالل الواحد  .٣٢٩٥

 )األردن(حممد سناجلة 
يعقـوب اليوسـفي    -)ت.د(الظل  .٣٢٩٦

 )الكويت(
جنيب  -)٢/١٩٨٤ط(الظل األسود  .٣٢٩٧

 )مصر(الكيالين 
يوسـف زيـدان    -)؟(ظل األفعى  .٣٢٩٨

 )مصر(
مجال الدين  -)١٩٨٦(الظل الدائري  .٣٢٩٩

 )سورية(اخلضور 
 -)١٩٨٧بالفرنسـية  (ظل سلطانة  .٣٣٠٠

 )اجلزائر(آسيا جّبار 
طالـب   -)١٩٩٨(ظل الشـمس   .٣٣٠١

 )الكويت(الرفاعي 
يوسف حبشي _ )؟(الظل والصدى  .٣٣٠٢
 )لبنان(األشقر 
مجيل البحري  -)١٩٢١(ظلم الوالد  .٣٣٠٣

 )فلسطني(
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رت كد حنا -)١٩٢٠(ظلم الوالدين  .٣٣٠٤
 )فلسطني(

أندريـه   -)١٩٦٢(ظمآنة يف واحة  .٣٣٠٥
 )لبنان(طربيه 
سيِّد  -)٢/١٩٩١ط(ظمآن يف الليل  .٣٣٠٦

 )ليبيا(قذّاف الدم 
جـورج   -)١٩٦٤(الظمأ األبـدي   .٣٣٠٧
 )لبنان(زينايت 
فاضل  -)١٩٦٤(الظمأ والينبوع  .٣٣٠٨

 )سورية(السباعي 
للجــد العظــيم  األخــريالظهــور  .٣٣٠٩

 )سورية(زياد كمال ّمحامي  -)١٩٩٥(
تقي الـدين   خليل -)١٩٦٨(العائد  .٣٣١٠

 )لبنان(
غّسـان   -)١٩٦٩(عائد إىل حيفـا   .٣٣١١
 )فلسطني(كنفاين 
عيسى  -)؟(عائدة على مسرح احلب  .٣٣١٢

 )مصر(حممد السباعي 
مانيـا سـويد    -)؟(عائد خبـري زاد   .٣٣١٣

 )سورية(
هدى حنا  -)٢٠٠٢(عائد من البعيد  .٣٣١٤

 )فلسطني(
البشري بن سـالمة   -)١٩٨٢(عائشة  .٣٣١٥

 )تونس(
: ترمجة، ١٩٨٣باالنكليزية  (عائشة  .٣٣١٦

 )مصر(أهداف سويف  -)٢٠٠٤دمية أباظة 
جنيـب   -)١٩٨٥(العائش يف احلقيقة  .٣٣١٧
 )مصر(حمفوظ 

جورج حنـا   -)١٩٥٧(عائلة أرق  .٣٣١٨
 )لبنان(

عبـد   -)١٩٩٦(عائلة احلاج مبارك  .٣٣١٩
 )سورية(العزيز املوسى 

أحــالم  -)٢٠٠٣(عــابر ســرير  .٣٣٢٠
 )اجلزائر(مستغامني 
 -)١٩٧٩(العابرون خلف الشمس  .٣٣٢١

 )ريةسو(طالب عمران 
 -)١٩٧٢(عادت إىل ليل الغرباء  .٣٣٢٢

 )األردن(عصام عماري 
غّسان كنفاين  - )١٩٦٦(العاشق  .٣٣٢٣

 )فلسطني(
نبيــه  -)٢٠٠٨(عاشــق أخــرس  .٣٣٢٤

 )سورية(اسكندر احلسن 
إمساعيـل ويل   -)١٩٨٠(العاشقان  .٣٣٢٥
 )مصر(الدين 
ناصـر   -)١٩٩٢(عاشقة الـثلج   .٣٣٢٦

 )الكويت(الظفريي 
حسـن رشـاد    -)؟(عاشقة نفسها  .٣٣٢٧

 )مصر(
يوسف أبو  -)٢٠٠٥(احلي عاشق  .٣٣٢٨

 )مصر(رية 
اميـل   -)١٩٣٩(العاشق واجملنون  .٣٣٢٩

 )فلسطني(حبشي األشقر 
خريي  -)١٩٩٥(العاشق واملعشوق  .٣٣٣٠

 )مصر(عبد اجلواد 
علي حممد أبو  -)؟(العاشق ينتظر  .٣٣٣١
 )مصر(املكارم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٢٦ 
 

كاظم  -)١٩٦٩(عاشها كلها  .٣٣٣٢
 )سورية(الداغستاين 

 )العراق(هادي الربيعي  -)؟(العاصفة  .٣٣٣٣
غربيال وهبة  -)١٩٧٣(العاصفة  .٣٣٣٤

 )مصر(
عصام  -)١٩٣٩(عاصفة فوق مصر  .٣٣٣٥

 )مصر(الدين حفين ناصف 
صـويف   -)١٩٦٢(عاصفة يف قلب  .٣٣٣٦

 )مصر(عبد اهللا 
احلب اخلالص : العاطفة الثائرة، أو .٣٣٣٧

 )مصر(عبد الرمحن هالل  -)١٩٢٧(
سعود بن  -)١٩٩٩(عاطفة حمبوسة  .٣٣٣٨

 )سلطنة ُعَمان(سعود املظفر 
 )مصر(علي توفيق  -)؟( عاقبة األمانة .٣٣٣٩
أمني ناصر  -)١٨٩٩(العاقبة احلسنة  .٣٣٤٠
 )لبنان(الدين 
شاهني عطية  -)؟(عاقبة سوء التربية  .٣٣٤١

 )فلسطني(
جـربا   -)١٩٨٢(عامل بال خـرائط   .٣٣٤٢

فلسـطني  (إبراهيم جربا وعبد الرمحن منيـف  
 )والسعودية
إدريــس  -)٢٠٠١(العــامل جانبــاً  .٣٣٤٣
 )املغرب(ي ـشرايب

العجائب والغرائب : العامل اجلديد، أو .٣٣٤٤
 )لبنان(نقوال حداد  - )١٩٢٤(األمريكية 
عذرا منشي  -)١٩٥٢(العامل السعيد  .٣٣٤٥
 )فلسطني(عايد 
آمال  -)٢٠٠٧(العامل ليس خبري  .٣٣٤٦
 )؟(بشريي 

 -)١٩٩٦(العــامل ناقصــاً واحــد  .٣٣٤٧
 )العراق(ميسلون هادي 

سعيد سامل  -)١٩٨٥(عاليها سافلها  .٣٣٤٨
 )مصر(

جـورج حنـا    -)١٩٦٠(عامان  .٣٣٤٩
 )لبنان(

فتحي  -)١٩٧٦(العام األول للميالد  .٣٣٥٠
 )مصر(سالمة 
عبد احلميد  -)١٩٦٨(عام احلزن  .٣٣٥١

 )مصر(جودة السحار 
ليلى أبو زيـد   -)١٩٨٣(عام الفيل  .٣٣٥٢

 )املغرب(
 )سورية(حممد غامن  - )؟(العاملي  .٣٣٥٣
 -)١٩٨٦(العامورة عروس الليل  .٣٣٥٤

 )فلسطني(سلوى البنا 
عبد احلميد  -)١٩٧٠(عام الوفود  .٣٣٥٥

 )رمص(جودة السحار 
حممـد   -)١٩٧٢(العانس العاشقة  .٣٣٥٦

 )سورية(غازي عرايب 
حنا  -)٢٠٠٨(عاهرة ونصف جمنون  .٣٣٥٧

 )سورية(مينة 
حممد ناجي  -)؟(العايقة بنت الزين  .٣٣٥٨

 )مصر(
إبراهيم  -)١٩٧٨(عباقرة األسالف  .٣٣٥٩

 )مصر(أسعد حممد 
سـحر   -)١٩٨٠(عّباد الشـمس   .٣٣٦٠
 )فلسطني(خليفة 
 -)١٩٠٦(العباسة أخت الرشـيد   .٣٣٦١

w )مصري أصله لبناين(جرجي زيدان 
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علـي   -)٢٠٠٧(عبُّود تاجر الفريج  .٣٣٦٢
 )اإلمارات(عبد العزيز الشرهان 

هــدى الرشــيد  -)١٩٨٠(عبــث  .٣٣٦٣
 )السعودية(

جنيب حمفوظ  -)١٩٣٩(عبث األقدار  .٣٣٦٤
 )مصر(

مصطفى  -)؟(عبث مل يبق غري العنف  .٣٣٦٥
 )فلسطني(أبو لبدة 
فتحي  -)١٩٧٢(عبد الباقي وبناته  .٣٣٦٦

 )مصر(أبو الفضل 
حممد عزة  - )؟(ن الداخل عبد الرمح .٣٣٦٧
 )فلسطني(دروزة 
جرجي  -)١٩١٠(عبد الرمحن الناصر  .٣٣٦٨
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
عـزت   -)١٩٩٨(عبد اهللا الـتاليل   .٣٣٦٩
 )فلسطني( الغزاوي
صاحل الرحـال   -)؟(عبد اهللا الكويف  .٣٣٧٠

 )سورية(
ميخائيل الصقّال  -)١٩١١(الِعَبر  .٣٣٧١

 )سورية(
مسري احلاج  -)١٩٦١(عرب الزمان  .٣٣٧٢
 )لبنان( شاهني
احلسـني الغـاليب    -)١٩٩٥(العبور  .٣٣٧٣

 )املغرب(
شـعاع   -)١٩٩٣(العبور إىل احلقيقة  .٣٣٧٤
 )قطر(خليفة 
حممـود   -)١٩٨٥(العبور إىل الوطن  .٣٣٧٥
 )فلسطني(شاهني 

 -)١٩٧٠(عبيد حتـت الشـمس    .٣٣٧٦
 )مصر(رمسيس جرجس 

حميط يترّدى : عبيد التقاليد، أو .٣٣٧٧
 )العراق(معمَّر خالد الشابندر  -)١٩٣٥(

جورج حنا  -)١٩٥٥(اجلّبار عبيد  .٣٣٧٨
 )لبنان(

مجال قعوار  -)١٩٩٠(عبري اليامسني  .٣٣٧٩
 )فلسطني(

إبـراهيم   -)٢٠٠٥(عتبات البهجة  .٣٣٨٠
 )مصر(عبد اجمليد 
سيِّد جعفر  -)١٩٣١(عثرات القدر  .٣٣٨١

 )مصر(
 -)٢٠٠٧(عثمان بن عفّان شهيداً  .٣٣٨٢

 )البحرين(عبد اهللا خليفة 
جنيب  -)١٩٨٩(عجائب األقدار  .٣٣٨٣
 )مصر(حمفوظ 
 -)تقريباً ١٨٩٩(ب احلدثان عجائ .٣٣٨٤

 )مصر(راغب دميان 
عواقب اإلصرار : عجائب القدر، أو .٣٣٨٥

 )املغرب(مصطفى الغرباوي  -)؟(
أمحـد   -)١٩٩٩(العجب العجاب  .٣٣٨٦
 )املغرب(املديين 
كليزار أنـور   -)٢٠٠٣(عجلة النار  .٣٣٨٧

 )العراق(
أفنان القاسـم   -)١٩٧٤(العجوز  .٣٣٨٨

 )فلسطني(
تيسـري   -)٢٠٠٤(عجوز الـبحرية   .٣٣٨٩
 )لسطنيف(خلف 
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 -)١٩٦٢(عدالة عمر بن اخلطـاب   .٣٣٩٠
 )لبنان(أديب عون 

تركـي احلمـد    -)١٩٩٧(العدامة  .٣٣٩١
 )السعودية(

عباس خلف  -)٢٠٠١(عدسة الرؤيا  .٣٣٩٢
 )العراق(

 -)١٩٤٧(عدنا إىل اخلـان الكـبري    .٣٣٩٣
 )مصر(حممود طاهر حقي 

عبد احلميـد   -)١٩٦٧(العدنانيون  .٣٣٩٤
 )مصر(جودة السحار 

وليد أبـو بكـر    -)١٩٧٩(العدوى  .٣٣٩٥
 )فلسطني(

 -)١٩٥٨بالفرنسـية  (عدميو الصرب  .٣٣٩٦
 )اجلزائر(آسيا جّبار 

حممد عبد  -)١٩٢٦(عذاب الشهداء  .٣٣٩٧
 )مصر(القادر السنجري 

 - )؟(الشرقي عذاب على الشاطىء  .٣٣٩٨
 )فلسطني(مسري نواف إسحق 

حممد زكي  -)١٩٢٤(العذارى  .٣٣٩٩
 )مصر(شعيب 
 صبحي فحمـاوي  -)٢٠٠٤(عذبة  .٣٤٠٠

 )األردن(
فتحي عبد  -)١٩٧١(عذراء األمس  .٣٤٠١

 )مصر(اهللا النمر 
جنيب  -)١٩٧٢(عذراء جاكرتا  .٣٤٠٢

 )مصر(الكيالين 
حممود  -)١٩٠٩(عذراء دنشواي  .٣٤٠٣

 )مصر(طاهر حقي 

عبد اهللا  -)١٩٣٤(عذراء الفرات  .٣٤٠٤
 )العراق(حلمي إبراهيم 

جنيب الكيالين  -)؟(عذراء القرية  .٣٤٠٥
 )مصر(

جرجـي   -)١٨٩٨(عذراء قريش  .٣٤٠٦
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
حياة القاق  -)١٩٧٠(للبيع عذراء  .٣٤٠٧

 )لبنان(
عبد اهللا إبراهيم  -)؟(عذراء املرية  .٣٤٠٨

 )املغرب(
إبـراهيم   -)١٩٧٨(عذراء املنفـى   .٣٤٠٩

 )السعودية(الناصر احلميدان 
ــة  .٣٤١٠ ــد ومتــدُّن الفراعن عــذراء اهلن

 )مصر(أمحد شوقي  -)١٨٩٧(
رينيه أبو  -)١٩٦٣(عذراء وشاعر  .٣٤١١
 )لبنان(راشد 
 -)١٩٧٧(العذراء والشعر األبيض  .٣٤١٢

 )مصر(إحسان عبد القدوس 
أمحـد   -)١٩٩٢(العذراء والقريـة   .٣٤١٣

 )فلسطني(رفيق عوض 
عوض  -)١٩٠٦(عذراء اليابان  .٣٤١٤
 )مصر(واصف 
مـيس   -)٢٠٠٦(عرائس الصوف  .٣٤١٥
 )الكويت(العثمان 
حممد عبد  -)١٩٦٩(عراة يف املتاهة  .٣٤١٦
 )العراق(اجمليد 
صموئيل _ )؟(عراقي يف باريس  .٣٤١٧
 )العراق(مشعون 
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١٢٩ 
 

فيصل عبد  -)؟(عراقيون أجانب  .٣٤١٨
 )العراق(احلسن حاجم 

خـريي شـليب    -)١٩٨٦(العراوي  .٣٤١٩
 )مصر(

إبـراهيم عيسـى    -)١٩٩١(العرايا  .٣٤٢٠
 )مصر(

إبراهيم النجمـي   -)١٩٨١(العربة  .٣٤٢١
 )ليبيا(

حسني  -)٢٠٠٠(عربة جترها خيول  .٣٤٢٢
 )مصر(عبد الرحيم 

العربة الذهبية ال تصعد إىل السـماء   .٣٤٢٣
 )مصر(سلوى بكر  -)١٩٩٤(

عبد اهللا تايه  -)١٩٨٣(العربة والليل  .٣٤٢٤
 )فلسطني(

 )مصر(عبد اهللا الندمي  -)؟(العرب  .٣٤٢٥
أنطوان  -)١٩٨٦بالعربية (عربسك  .٣٤٢٦
 )فلسطني(مشّاس 
 - )١٩٩٥(عربطني وعربسات  .٣٤٢٧

 )فلسطني(سليمان سعد الدين 
حممد أبو  -)٢٠٠٦(العّراف والوردة  .٣٤٢٨
 )سورية(معتوق 
عادل  -)١٩٧٩(عرزال أمحد السامل  .٣٤٢٩

 )العراق(عبد اجلبار 
 )مصر(فتحي أمبايب  -)؟(العرس  .٣٤٣٠
الطاهر وطـار   -)١٩٧٨(عرس بغل  .٣٤٣١

 )اجلزائر(
خليفـة   -)١٩٨٦(عرس اخلريـف   .٣٤٣٢

 ) ليبيا(حسني مصطفى 

الطّيب صاحل  -)١٩٦٢(عرس الزين  .٣٤٣٣
 )السودان(

إبـراهيم   -)٢٠٠٣(عرس الشهيد  .٣٤٣٤
 )العراق(عثمان البحش 

أديـب   -)١٩٦٩(عرس فلسطيين  .٣٤٣٥
 )سورية(حنوي 
مجال نـويهض   -)؟(عرس يف اجلنة  .٣٤٣٦

 )األردن(
 -)٢٠٠٨بالفرنسية (عرق اآلهلة  .٣٤٣٧

 )اليمن(حبيب عبد الرب سروري 
حميي الدين  -)٢٠٠١(عرق األرض  .٣٤٣٨

 )اليمن(علي سعيد 
 )سورية(فائزة الداؤود  -)؟(العرمط  .٣٤٣٩
اليـاس   -)١٩٩٣(عروس اخلضـر   .٣٤٤٠

 )لبنان(العطروين 
 -)١٩٧٢(عروس خلـف النـهر    .٣٤٤١

 )فلسطني(سلوى البنا 
صالح  -)١٩٥٩(عروس العرائس  .٣٤٤٢

 )سورية(الدين املنجد 
جرجـي   -)١٩٠٨(عروس فرغانة  .٣٤٤٣
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
بثينة العيسى  -)٢٠٠٦(عروس املطر  .٣٤٤٤

 )الكويت(
 -)١٩٩٦(عروس املوجة السـوداء   .٣٤٤٥

 )سورية(حنا مينة 
حيىي خمتار  -)١٩٩٠(عروس النيل  .٣٤٤٦

 )مصر(
أسـعد   -)٢٠٠٣(عري الـذاكرة   .٣٤٤٧
w )فلسطني(األسعد 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



١٣٠ 
 

صالح الوديـع   -)١٩٩٨(العريس  .٣٤٤٨
 )املغرب(

 )األردن(زياد قاسم  -)؟(العرين  .٣٤٤٩
يوسف زيدان  - )٢٠٠٨(عزازيل  .٣٤٥٠

 )مصر(
إميان يوسف بقـاعي   -)١٩٨٢(عّزة  .٣٤٥١

 )سورية(
عاصـم   -)١٩٧٥(عز الدين القّسام  .٣٤٥٢
 )سورية(اجلندي 
علي شلش  -)١٩٧٥(عزف منفرد  .٣٤٥٣

 )مصر(
عزلة اورستا، سرقوا الوطن، سـرقوا   .٣٤٥٤
 )العراق(احلسن محزة  -)؟(املنفى 
ماهر البطوطي  -)١٩٩٤(عزلة النسر  .٣٤٥٥

 )مصر(
مـرزاق   -)١٩٨٩(عزوز الكابران  .٣٤٥٦
 )اجلزائر(بقطاش 
عبد احلمن بن  - )١٩٨٦(العزوف  .٣٤٥٧

 )السعودية(زيد السويداء 
رشيد  -)؟(عزيزي السيد كاواباتا  .٣٤٥٨

 )لبنان(الضعيف 
عايـدة   -)؟(عزيزي من وراء البحار  .٣٤٥٩

 )لبنان(نصر اهللا 
يوسـف  ) ١٩٦٢(األسود العسكري  .٣٤٦٠
 )مصر(إدريس 
أبو يوسـف   -)٢٠٠٣(عشاء البحر  .٣٤٦١

 )املغرب(طه 
حممـد   -)١٩٨٧(العشاء السـفلي   .٣٤٦٢

 )املغرب(الشركسي 

فاضل الربيعي  -)١٩٨٦( عشاء املأمت .٣٤٦٣
 )العراق(

إبـراهيم   -)١٩٩٧(عشب الليـل   .٣٤٦٤
 )ليبيا(الكوين 
رشيدة  -)١٩٨٠(عشرة أيام تكفي  .٣٤٦٥
 )مصر(مهران 
علي  -)؟(البشر عشرون دستة من  .٣٤٦٦

 )السودان(محد إبراهيم 
مجيــل  -)٢٠٠٧(عــش الــدبابري  .٣٤٦٧

 )فلسطني(السلحوت 
حسـن حمسِّـب    -)١٩٧٦(العشق  .٣٤٦٨

 )مصر(
رشاد أبو شاور  -)١٩٧٧(العشاق  .٣٤٦٩

 )فلسطني(
ــاق األرض  .٣٤٧٠ ــز  -)١٩٩٤(عش رام

 )؟(حوراين 
فـؤاد   -)١٩٨٦(عشق األخـرس   .٣٤٧١
 )مصر(قنديل 
احلبيــب  -)٢٠٠١( ةعشــاق بيــ .٣٤٧٢
 )تونس(الساملي 
 -)١٩٧٦(عشاق الرمل واملتاريس  .٣٤٧٣

 )فلسطني(عز الدين املناصرة 
سلمى  -)١٩٦٣(عشاق يف املنفى  .٣٤٧٤

 )فلسطني(اخلضراء اجليوسي 
عبد  -)١٩٨٩(العشق والثورة  .٣٤٧٥

 )سورية(الكرمي ناصيف 
العشق واملوت يف الزمن احلراشـي   .٣٤٧٦

 )اجلزائر(الطاهر وطار  -)١٩٨٠(
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١٣١ 
 

 -)١٩٦٤(ي ـعشـــيقة حبيبـــ .٣٤٧٧
 )سورية(جورجيت حنوش 

حممد علي  -)١٩٧٨(عشيق نشوى  .٣٤٧٨
 )مصر(أمحد 
حممد علي  -)١٩٣٤(العصابة احلمراء  .٣٤٧٩
 )مصر(إبراهيم 
صدقي إمساعيـل   -)١٩٦٤(العصاة  .٣٤٨٠

 )سورية(
 -)١٩٩٥(العصافري هتاجر لكي تعيش  .٣٤٨١

 )املغرب(نور الدين بنصاحل زرقاين 

علي  -)١٩٨٠(عصافري الشمال  .٣٤٨٢
 )فلسطني(حسني خلف 

 -)٢٠٠٠( عصافري صـغرية زرقـاء   .٣٤٨٣
 )مصر(حسني عيد 

ليلــى  -)١٩٦٨( عصــافري الفجــر .٣٤٨٤
 )لبنان(عسريان 
العصــافري ال متــوت مــن اجلليــد  .٣٤٨٥

 )فلسطني(أفنان القاسم  -)١٩٧٩(
إبراهيم أصـالن   -)؟(عصافري الليل  .٣٤٨٦

 )مصر(
عبــد الوهــاب  -)١٩٥٣(عصــام  .٣٤٨٧

 )سورية(الصابوين 
جنيب حمفوظ  -)١٩٨٠(عصر احلب  .٣٤٨٨

  )مصر(
طه وادي  -)١٩٩٨(عصر الليمون  .٣٤٨٩

 )مصر(
فـؤاد قنـديل    -)١٩٩٣(عصر واوا  .٣٤٩٠

 )مصر(

ليلى العثمـان   -)٢٠٠٢(العصعص  .٣٤٩١
 )الكويت(

فاروق  -)٢٠٠٦(عصفور الشمس  .٣٤٩٢
 )فلسطني(وادي 
 -)١٩٣٨(عصفور مـن الشـرق    .٣٤٩٣

 )مصر(توفيق احلكيم 
فائق  -)١٩٩٨(العصفور والريح  .٣٤٩٤

 )سورية(حممد حسني 
ــفورية  .٣٤٩٥ ــازي  -)١٩٩٦(العص غ

 )السعودية(القصيبـي 
زكريا حممد  -)٢٠٠٣(عصا الراعي  .٣٤٩٦

 )فلسطني(
سـهيل   -)١٩٩٧(عصي الـدمع   .٣٤٩٧
 )فلسطني(كيوان 
من الكوخ إىل : العضة والفاقة، أو .٣٤٩٨

حممد يوسف مدرك  - )١٩٢١(القصر 
 )مصر(

أمري تاج  - )٢٠٠٨(العطر الفرنسي  .٣٤٩٩
 )السودان(السر 
حسـين   -)١٩٨٤(العطر والتراب  .٣٥٠٠

 )األردن(فريز 
صاحل  هند -)١٩٧٩(العطاء األكرب  .٣٥٠١
 )السعودية(باغفّار 
آسيا  -) ١٩٥٧بالفرنسية (العطش  .٣٥٠٢
 )اجلزائر(جّبار 
ـ  -)١٩٧٣(العطش  .٣٥٠٣ ب حسن حمسِّ

 )مصر(
جناح  -)٢٠٠٥(عطش اإلسفيدار  .٣٥٠٤
w )سورية(إبراهيم 
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رجب أبـو   -)١٩٩٤(عطش البحر  .٣٥٠٥
 )فلسطني(سرية 
يوسف أبو  -)١٩٨٩( رعطش الصبا .٣٥٠٦

 )مصر(رية 
حممد جالل  -)؟(عطفة خوخة  .٣٥٠٧

 )مصر(
عبده جبري  -)١٩٩٤(عطلة رضوان  .٣٥٠٨

 )مصر(
عبد القادر  -)١٩٠٥(عظة التاريخ  .٣٥٠٩
 )مصر(محزة 
عبد اللطيف أبو السعود  -)؟(العفاف  .٣٥١٠

 )مصر(
كرم ملحم كـرم   -)١٩٥٣(عفراء  .٣٥١١

 )لبنان(
ــن  .٣٥١٢ ــن  -)٢٠٠٨(العف ــر حمس نص

 )سورية(
صفية عبـد   -)١٩٦٨(عفواً يا آدم  .٣٥١٣
 )السعودية(احلميد 
يوسـف   -)٢٠٠٦(عقارب الوحل  .٣٥١٤
 )فلسطني(األبطح 
بطـرس   -)١٩٦٥(عقدة الشـيطان   .٣٥١٥
 )لبنان(خواجة 
خالد إمساعيل  -)١٩٩٩(ُعقد احلزُّون  .٣٥١٦

 )مصر(
ميس العثمان  -)٢٠٠٨(عقيدة رقص  .٣٥١٧

 )الكويت(
أسعد العـزوين   -)١٩٨٩(العقرب  .٣٥١٨

 )األردن(

مليحـة   -)١٩٤٨(عقلي دليلـي   .٣٥١٩
 )العراق(إسحق 
 )سورية(نصر حمسن  -)؟(العكاري  .٣٥٢٠
اليـاس   -)١٩٨٩(عكا والرحيـل   .٣٥٢١

 )فلسطني(أنيس خوري 
أمحد رفيق  -)٢٠٠٣(عكا وامللوك  .٣٥٢٢
 )فلسطني(عوض 
 -)١٩٩٢(عالء الدين سيِّىء احلظ  .٣٥٢٣

 )مصر(حممد املنسي قنديل 
 -)٢٠٠١(عالمات اجلثة الضاحكة  .٣٥٢٤

 )سورية(حممد أبو معتوق 
بنسامل محـيش   -)١٩٩٧(العالمة  .٣٥٢٥

 )املغرب(
علبة من الصفيح الصدىء  .٣٥٢٦

 )مصر(عبد القدوس إحسان  -)١٩٧٠(
 -)١٨٦٧ثالثة أجزاء، (علم الدين  .٣٥٢٧

 )مصر(علي مبارك 
جنيب  -)١٩٧٣(على أبواب خيرب  .٣٥٢٨

 )مصر(الكيالين 
 -)٢٠٠٧(على أبـواب امللحمـة    .٣٥٢٩

 )الكويت(صالح صاحل الراشد 
عارف  -)١٩٥٩(على أبواب املوت  .٣٥٣٠

 )سورية(تامر 
 -)١٩٢٧(على أجنحـة اخليـال    .٣٥٣١

 )مصر(يوسف صربي 
فريـد   -)١٩٤٤( علي أمري لبنـان  .٣٥٣٢
 )لبنان(مبارك 
فؤاد  -)١٩٨٧(على أهنار بابل  .٣٥٣٣
w )لبنان(كنعان 
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حممـد   -)١٩٤٧(على باب زويلـة   .٣٥٣٤
 )مصر(سعيد العريان 

حممد أمني  -)١٩٢٨(كبري علي بك ال .٣٥٣٥
 )األردن(الكيالين 
كامل  -)١٩٦٩(على جانيب الطريق  .٣٥٣٦
 )فلسطني(عاشور 
حممد  -)١٩٨٣(على جبال الظهرية  .٣٥٣٧
 )اجلزائر(ساري 
رامز فاخرة  -)١٩٦١(على الدرب  .٣٥٣٨

 )فلسطني(
إبـراهيم   -)١٩٧٣(على الـدرب   .٣٥٣٩

 )فلسطني(الشهايب 
حاجي حممد  -)١٩٧٨(على الدرب  .٣٥٤٠

 )اجلزائر(الصادق 
مجيلة  -)١٩٧٧(على درب السعادة  .٣٥٤١
 )لبنان(الفقيه 
ذو  -)١٩٧١(على الـدنيا السـالم    .٣٥٤٢

 )العراق(النون أيوب 
عمر بن  -)١٩٩٧(على الربوة احلاملة  .٣٥٤٣

 )اجلزائر(قينة 
إمساعيل  -)١٩١١(على سفح اجلبل  .٣٥٤٤

 )مصر(عبد املنعم 
منهل السراج  -)٢٠٠٧(على صدري  .٣٥٤٥

 )سورية(
الياس  -)١٩٣٨(على ضفاف بردى  .٣٥٤٦
 )سورية(قنصل 
 - )١٩٣٢(على ضفاف البوسفور  .٣٥٤٧

 )سورية(معروف األرناؤوط 

سليم  -)٢٠٠٧(على طريق البصر  .٣٥٤٨
 )لبنان(صابر 
ـ  -)١٩٨٥(العليقي  .٣٥٤٩ الء الباهي فض

 )اجلزائر(
ميسون  -)٢٠٠٥(على قيد اخلوف  .٣٥٥٠

 )سورية(اجلنيات 
 -)٢٠٠٣(على الئحـة االنتظـار    .٣٥٥١

 )سورية(فارس احلاج مجعة 
ضـحايا  : على مذبح الشهوات، أو .٣٥٥٢
 )مصر(يوسف صربي  -)١٩٢٧(التمدن 
على مرمى الصـحراء يف اخللـف    .٣٥٥٣

ــيمي   -)٢٠٠٢( ــاهر العص ــواض ش ع
 )السعودية(

رغداء وسعد على مفترق الطريق بني  .٣٥٥٤
 )سورية(حممد أنور السردار  -)١٩٥٠(

حممـد   -)١٩٩٧(على نار هادئـة   .٣٥٥٥
 )تونس(الباردي 
عـالء   -)٢٠٠٢(عمارة يعقوبيان  .٣٥٥٦

 )مصر(األسواين 
سعيد  -)١٩٧٩(عمالقة اكتوبر  .٣٥٥٧
 )مصر(سامل 

جنيب  -)١٩٧٤(عمالقة الشمال  .٣٥٥٨
 )مصر(الكيالين 
أمين عبد املقصود  -)٢٠٠٩(العمامة  .٣٥٥٩
 )مصر(رزق 
صنع اهللا  -)٢٠٠٨(العمامة والقبعة  .٣٥٦٠
 )مصر(إبراهيم 
لطفي حيدر  -)١٩٣٧(عمر أفندي  .٣٥٦١

w )لبنان(
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فـؤاد حجـازي    -)١٩٧٧(العمرة  .٣٥٦٢
 )مصر(

 -)١٩٣٦جـزءان  (عمر بن اخلطاب  .٣٥٦٣
 )سورية(معروف األرناؤوط 

 -)٢٠٠٨(عمر بن اخلطّاب شـهيداً   .٣٥٦٤
 )البحرين(عبد اهللا خليفة 

العمر الثاين يف السجون واملعتقالت  .٣٥٦٥
 )مصر(عبد احلليم خفاجي   -)١٩٧٩(

يوســف  -)١٩٧٢(العمــر حلظــة  .٣٥٦٦
 )مصر(السباعي 
سـامل   -)١٩٧٠(حزيران  ٥عملية  .٣٥٦٧
 )األردن(اجلسر 
اليـاس   -)١٩٢٧(العّمال الصاحلون  .٣٥٦٨

 )لبنان(أبو شبكة 
كمال لطيـف   -)٢٠٠٠(العمالق  .٣٥٦٩
 )العراق(سامل 

قاسم  -)١٩٩١(عمَّان ورد أخري  .٣٥٧٠
 )فلسطني(توفيق 
حممـد   -)١٩٨٤(منفصـمة  عناصر  .٣٥٧١

 )املغرب(اإلحسايين 
يوسـف   -)١٩٦٤(عناصر هّدامـة   .٣٥٧٢

 )فلسطني(اخلطيب 
نواف أبو اهليجـاء   -)١٩٩٠(العناق  .٣٥٧٣

 )فلسطني(
طاهر  -)رواية وقصص( ٧العنرب رقم  .٣٥٧٤

 )السعودية(الزخمشري 
فخري  -)١٩٩٧(عنرب الطرشان  .٣٥٧٥
 )األردن(قعوار 

علي  -)١٩٩١(عنب وحب وذهب  .٣٥٧٦
 )سورية(سلطان 
عمر أبـو النصـر    -)١٩٥٩(تر عن .٣٥٧٧

 )لبنان(
أمحـد   -)١٩٧٢(عنترة بن شـداد   .٣٥٧٨

 )مصر(عباس صاحل 
 -)١٩٨٦(عندما تستيقظ األشجان  .٣٥٧٩

  )اإلمارات(علي حممد راشد 
 -)٢٠٠٩(عندما تشـيخ الـذئاب    .٣٥٨٠

 ) فلسطني(مجال ناجي 
 -)١٩٩٣(عندما تضحك الدموع  .٣٥٨١

 )مصر(مصطفى املليجي 
حممد  -)١٩٧٢(عندما يأيت الليل  .٣٥٨٢

 )مصر(ل خلي
عبد  -)١٩٧٨(عندما يتوهج احللم  .٣٥٨٣

 )سورية(اهللا األمحد 
 -)١٩٩٣(عندما يسخن ظهر احلوت .٣٥٨٤

 )العراق(فاتح عبد السالم 
خولة  -)١٩٨٧(عندما يفكر الرجل  .٣٥٨٥

 )الكويت(القزويين 
 -)١٩٧٥(عندما يقتـرب احلـب    .٣٥٨٦

 )مصر(زينب صادق 
محد  -)٢٠٠٠(عندما يكتمل القمر  .٣٥٨٧

 )الكويت(حممد ختالن 
عبـد   -)١٩٧٥(ينهال املطر عندما  .٣٥٨٨

 )تونس] (ابن الواحة[الرمحان عمار 
 -)١٩٧٥(عن عالقـات الـدائرة    .٣٥٨٩

 )لبنان(الياس خوري 
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أمحد عبد  - )١٩٧٦(العنف الثوري  .٣٥٩٠
 )املغرب(السالم البقايل 

ألـبري   -)بالفرنسية(العنف والسخرية  .٣٥٩١
 )مصر(قصريي 
، ١٩٨٩بالفرنسية (عنف وعنفوان  .٣٥٩٢
دي فليسي اهلا - )أنطون موصلي: ترمجة

 )اجلزائر(
ــاء  .٣٥٩٣ ــد الكــرمي  -)١٩٦٣(العنق عب

 )فلسطني(السبعاوي 
تاريخ حسـن مفتـاح   : العنقاء، أو .٣٥٩٤

 )مصر(لويس عوض  -)١٩٦٦(
عبد  -)١٩٧٨(عنق يبحث عن عقد  .٣٥٩٥

 )اإلمارات(اهللا الناوري 
مصطفى حممود  -)١٩٦٥(العنكبوت  .٣٥٩٦

 )مصر(
سليم عوض  -)١٩٩٨(العنكبوت  .٣٥٩٧
 )فلسطني(عيشان 
 )األردن(أمحد الزعيب  -)١٩٩٢(العّنة  .٣٥٩٨
نقـوال   -)١٩١١(عهد اجلاسوسية  .٣٥٩٩
 )لبنان(حداد 
داود سـلوم   -)١٩٥٨(عهد مضى  .٣٦٠٠

 )العراق(
نبيل كرامة  -)١٩٥٤(عهد اهلوى  .٣٦٠١

 )؟(
رجاء بكريـة   -)١٩٩٥(عواء ذاكرة  .٣٦٠٢

 )فلسطني(
عبد الرمحن عبيد  - )١٩٧٦(عواصف  .٣٦٠٣

 )تونس(

جياليل  -)؟(عواصف جزيرة الطيور  .٣٦٠٤
 )ئراجلزا(خالص 
عبـد   -)١٩٧٦(عواصف اخلريف  .٣٦٠٥

 )تونس(الرمحان عبيد 
رجائي  - )١٩٥٩(عواطف للبيع  .٣٦٠٦
 )األردن(بالطة 
طاهر  -)١٩٨٦(عواطف حمترمة  .٣٦٠٧

 )السعودية(عوض سالم 
حنـا   -)١٨٩٤(عواقب الغـرور   .٣٦٠٨
 )مصر(النقّاش 
طالب  -)؟(عوامل من األمساخ  .٣٦٠٩
 )سورية(عمران 
إبـراهيم نصـر اهللا    -)١٩٩٠(عو  .٣٦١٠

 )فلسطني(
وليد طالب  - )١٩٨٦(العودة  .٣٦١١
 )فلسطني(حجاج 
 )سورية(فائزة الداؤود  -)؟(العودة،  .٣٦١٢
حسـني   -)١٩٦٨(عودة األسـري   .٣٦١٣

 )مصر(كامل احملامي 
فاضل  -)١٩٨٦(عودة األشبال  .٣٦١٤

 )فلسطني(حممود يونس 
علي  -)٢٠٠١(العودة إىل دير البحر  .٣٦١٥

 )سورية(أمحد احلكيم 
إبراهيم العلم  -)؟(العودة إىل املخيم  .٣٦١٦

 )لسطنيف(
نبيـل   -)١٩٩٤(العودة إىل املعبد  .٣٦١٧
 )مصر(نعوم 

 -)١٩٦٩جزءان (املنفى  إىلالعودة  .٣٦١٨
w )مصر(حممد أبو املعاطي أبو النجا 
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عبـد   -)١٩٧٥(العودة، إهنا النهاية  .٣٦١٩
 )اليمن(الرمحن قاسم حباش 

نبيل  -)١٩٩٥(عودة البحر إىل امليناء  .٣٦٢٠
 )سورية(بلوكباشي 

خالد املـري   -)٢٠٠٧(عودة جربان  .٣٦٢١
 )سورية(مود حم

عبد الفتاح  -)١٩٧١(عودة احلياة  .٣٦٢٢
 )مصر(حممد عثمان 

 -)١٩٧٢(عودة الذئب إىل العرتوق  .٣٦٢٣
 )لبنان(الياس الديري 

حسن صقر  -)؟(عودة الرجل الغريب  .٣٦٢٤
 )سورية(

توفيق احلكيم  -)١٩٣٣(عودة الروح  .٣٦٢٥
 )مصر(

خدجية سعيد  -)؟(عودة السنونو  .٣٦٢٦
 )سورية(بدور 
 -)١٩٦٩(عودة الطائر إىل البحـر   .٣٦٢٧

 )سورية(حليم بركات 
 -)١٩٩٢(العودة على منت الرحيـل   .٣٦٢٨

 )لبنان(جواد صيداوي 
منذر القباين  -)٢٠٠٨(عودة الغائب  .٣٦٢٩

 )السعودية(
داود أبو  -)٢٠٠٣(عودة الفينيق  .٣٦٣٠
 )لبنان(شغرة 
عبد اهللا  -)١٩٧٧(العودة للحياة  .٣٦٣١

 )مصر(الطوخي 
حسن رشاد  -)١٩٥٧(عودة املفقود  .٣٦٣٢

 )مصر(

فؤاد  -)١٩٧٧(شمال العودة من ال .٣٦٣٣
 )األردن(القسوس 
غريـب   -)؟(عودة منصور اللداوي  .٣٦٣٤

 ) فلسطني(عسقالين 
باسم اجلسر  -)١٩٤٩(عودة امليت  .٣٦٣٥

 )لبنان(
عهطية عبد  -)١٩٨٣(عود الثقاب  .٣٦٣٦

 )فلسطني(اهللا عطية 
زهري  -)١٩٩٣(عود على بدء  .٣٦٣٧

 )األردن(الكرمي 
صاحل  -)١٩٧٣(عودي إىل البيت  .٣٦٣٨

 )مصر(جودت 
يوسف  -)؟(املنـزل عودي إىل  .٣٦٣٩

 )مصر(السباعي 
أمحد محـد   -)١٩٩٩(عيادة سلمى  .٣٦٤٠

 )األردن(النعيمي 
ــب  .٣٦٤١ ـــف  -)١٩٦٢(العي يوسـ
 )مصر(إدريس 
عادل عبد _ )؟(عينا زرقاء اليمامة  .٣٦٤٢
 )العراق(اجلبار 
هدى  -)١٩٧٤(عيناك خضراوان  .٣٦٤٣

 )مصر(جاد 
 - )؟(عيناك نافذتان على الوطن  .٣٦٤٤

 )فلسطني(منرية قهوجي 
آمنة املنصوري  -)؟(محدة عيناك يا  .٣٦٤٥

 )اإلمارات(
إبـراهيم   -)؟(عينان على الكرمل  .٣٦٤٦
 )فلسطني(العلم 
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سـلمى   -)١٩٦٥(عينان من إشبيلية  .٣٦٤٧
 )سورية(احلفّار الكزبري 

أمحد  -)٢٠٠٨(عيناها تشبه بالدها  .٣٦٤٨
 )العراق(أبو سعدة 
نقوال حداد  -)١٩٠٤(العني بالعني  .٣٦٤٩

 )لبنان(
عالوة  -)١٩٨٨(عني احلجر  .٣٦٥٠

 )اجلزائر(بوجادي 
نوال السعداوي  -)١٩٧٢(عني احلياة  .٣٦٥١

 )مصر(
خليـل صـويلح    -)؟(عني الذئب  .٣٦٥٢

 )سورية(
ــب  .٣٦٥٣ ــني الراه رؤوف  -)١٩٧١(ع

 )مصر(اجلوهري 
حممود عـوض   -)١٩٨٠(عني مسكة  .٣٦٥٤

 )مصر(عبد العال 
خليفة حسني  -)١٩٨٣(عني الشمس  .٣٦٥٥

 )ليبيا(مصطفى 
امليلـودي   -)١٩٨٨(عني الفـرس   .٣٦٥٦
 )املغرب(شغموم 
ليانة بدر  -)١٩٩١(املرآة عني يف  .٣٦٥٧

 )فلسطني(
حسـن عبـد    -)٢٠٠٣(عني القط  .٣٦٥٨

 )مصر(املوجود 
حسني السيد  -)١٩٦٠(عني ال تنام  .٣٦٥٩

 )فلسطني(
ليانـة بـدر    -)١٩٩١(عني املـرآة   .٣٦٦٠

 )فلسطني(

زكريا حممد  -)١٩٩٧(العني املعتمة  .٣٦٦١
 )فلسطني(

حسني عيد  -)١٩٩٧(عني النمس  .٣٦٦٢
 )مصر(

شهال العجيلي  - )٢٠٠٦(عني اهلر  .٣٦٦٣
 )سورية(

عبد اللطيف  -)١٩٦٩(العني والليل  .٣٦٦٤
 )املغرب(اللعيب 
عالء الديب  -)؟(عيون البنفسج  .٣٦٦٥

 )مصر(
 -)١٩٩٢(عيون ترقب األرض  .٣٦٦٦

 )سورية(عبدو حممد 
فـؤاد   -)١٩٥٠(العيون اخلضـر   .٣٦٦٧
 )العراق(التكريل 
ميسـلون   -)٢٠٠٢(العيون السود  .٣٦٦٨
 )العراق(هادي 
لوســي  -)١٩٧٠(عيــون ظاملــة  .٣٦٦٩
 )مصر(يعقوب 
عبـد   -)١٩٧٤(عيون يف احللـم   .٣٦٧٠

 )العراق(الرمحن جميد الربيعي 
 -)١٩٩٠(عيون الكرامة ال تبكـي   .٣٦٧١

 )األردن(بسام السلمان 
ــب  .٣٦٧٢ ــ -)؟(الغائ ــول اخلض ي ريبت

 )العراق(
نوال السعداوي  -)١٩٧٠(الغائب  .٣٦٧٣

 )مصر(
 )مصر(مصطفى حممود  -)؟(الغابة  .٣٦٧٤
 )األردن(علي الدالمهة  -)؟(الغابة  .٣٦٧٥
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حممود قدري  -)١٩٨٩(غابة األولياء  .٣٦٧٦
 )فلسطني(

فرنسيس املراش  -)١٨٦٥(غابة احلق  .٣٦٧٧
 )سورية(

أمحـد   -)١٩٨٢(غابت مشس األمل  .٣٦٧٨
 )األردن(منر سعد 
هـدى   -)١٩٩٩(غابة من الشـوك   .٣٦٧٩
 )سورية(الزين 
مجال جنيد  -)١٩٩٢(غابة الوطاويط  .٣٦٨٠

 )فلسطني(
حممد غازي عـرايب   -)٢٠٠٥(غادة  .٣٦٨١

 )سورية(
حممـد   -)؟(غادة األساطري احلاملـة   .٣٦٨٢

 )مصر(العشري 
عبد العزيز بن  -)١٩٤٦(غادة أصيال  .٣٦٨٣

 )املغرب(عبد اهللا 
أمحد رضا  -)١٩٤٧(غادة أم القرى  .٣٦٨٤
 )اجلزائر(حوحو 
عبد الرمحن  -)١٨٩٩(غادة األندلس  .٣٦٨٥

 )مصر(إمساعيل 
حممد مسعود  -)١٩٠٥(غادة األهرام  .٣٦٨٦

 )مصر(
 - )١٨٩٧(الغادة األوربية يف الشرق  .٣٦٨٧

 )مصر(عبد اهللا طاهر 
يوسـف رزق   -)١٩٢٧(ادة بابل غ .٣٦٨٨

 )العراق(اهللا غنيمة 
أمني ناصـر   -)١٩١١(غادة بصرى  .٣٦٨٩
 )لبنان(الدين 

أمحـد   -)١٨٩٧(غادة جبل أناصيا  .٣٦٩٠
 )مصر(سعيد بغدادي 

حممود طاهر  -)١٩٣٠(غادة محانا  .٣٦٩١
 )مصر(حقي 
علي اجلـارم   -)١٩٤٥(غادة رشيد  .٣٦٩٢

 )مصر(
أمني ناصر  -)١٩١١(غادة بصرى  .٣٦٩٣
 )لبنان(الدين 
جـوزفني   -)١٩٣٣(الشوير  غادة .٣٦٩٤

 )لبنان(مرعي جماعص 
عمر أبـو   -)١٩٦٠(غادة العراق  .٣٦٩٥
 )لبنان(النصر 
عفيفـة   -)١٩٠٦(غادة عمشيت  .٣٦٩٦

 )لبنان(كرم 
جرجـي   -)١٩٠١(غادة كـربالء   .٣٦٩٧
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
عبد العزيز  -)١٩٩٠(غادة الكويت  .٣٦٩٨
 )السعودية(املنهال 
 )األردن(مفيد حنلة  -)١٩٩٤(غالية  .٣٦٩٩
عبـد اهللا   -)١٩٦٧(غانية أغمات  .٣٧٠٠

 )املغرب(العمراين 
مصطفى  - )١٩٠٥(غانية اجلزائر  .٣٧٠١
 )مصر(صربي 
طيبة وممفيس : الغانية احلسناء، أو .٣٧٠٢

 )مصر(عيسى حممد السباعي  -)١٩٣٣(
هبيجة مصـري   -)٢٠٠٣(الغاوي  .٣٧٠٣
 )سورية(إدليب 
حتت ظل احلصار : الغبار واملطر، أو .٣٧٠٤
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صاحب الصّباغ  -)١٩٥٤(غباوة نبيه  .٣٧٠٥
 )العراق(

حســني مجعــة  -)١٩٦٩(الغــبش  .٣٧٠٦
 )فلسطني(

 )مصر(فتحي غامن  -)١٩٦٤(الغيب  .٣٧٠٧
أمل حممد شطا  -)١٩٨٠(غداً أنسى  .٣٧٠٨

 )السعودية(
فاطمة  -)١٩٦٧(غداً تتبّدل األرض  .٣٧٠٩
 )املغرب(الراوي 
صاحل  -)١٩٨٤(غداً تزورنا اخليول  .٣٧١٠

 )ليبيا(السنوسي 
نـور   -)١٩٩٦(احلكاية  غداً تكتمل .٣٧١١

 )املغرب(الدين وحيد 
سعاد األسعد  -)١٩٨٣(غداً سأعود  .٣٧١٢

 )لبنان(
 -)١٩٧٦(غداً سـيكون اخلمـيس    .٣٧١٣

 )السعودية(هدى الرشيد 
بيار روفائيـل   -)؟(غداً يطل الربيع  .٣٧١٤

 )لبنان(
عبد احلميد  - )١٩٩٢(غداً يوم جديد  .٣٧١٥

 )اجلزائر(بن هدوقة 
خناثة بنونة  -)١٩٨١(الغد والغضب  .٣٧١٦

 )ملغربا(
إبراهيم اخلليل  -)١٩٩٨(غدير احلجر  .٣٧١٧

 )سورية(
شـاكر   -)١٩٠٥(غرائب االتفـاق   .٣٧١٨
 )لبنان(شقري 
عبـد   -)١٩٩٩(الغراب األعصـم   .٣٧١٩

 )سورية(العزيز املوسى 

عيسى حممد  -)؟(غرام الشقي  .٣٧٢٠
 )مصر(السباعي 
 -)١٩٧٨(غرام صاحبة السمو  .٣٧٢١

 )مصر(موسى صربي 
أمحد خري الدين  -)؟(الغرام الصادق  .٣٧٢٢

 )تونس(
وفيق  -)٢٠٠٢(غرام يف اجلامعة  .٣٧٢٣

 )لبنان(العاليلي 
نابليون : الغرام والسياسة، أو .٣٧٢٤

 )مصر(عبد الرؤوف إبراهيم  -)١٩٠٩(
حيـاة   -)١٩٨١(غراميات تلميذة  .٣٧٢٥
 )لبنان(القاق 
إبراهيم  -)١٩٧٠(غراميات طبيب  .٣٧٢٦

 )مصر(زكي الساعي 
سليمان سعد  - )١٩٨٥(الغرباء  .٣٧٢٧
 )فلسطني(الدين 
 )اجلزائر(رابح خدوسي  - )؟(الغرباء  .٣٧٢٨
غالـب   -)١٩٨١(غرباء بال وطن  .٣٧٢٩

 )السعودية(محزة أبو الفرج 
غربــاء خلــف جــدار الصــمت  .٣٧٣٠

  )األردن(عبد الكرمي رضوان  -)١٩٨٩(
وليـد   -)١٩٧١(غرباء يف أوطاننا  .٣٧٣١
 )سورية(مدفعي 
أمحـد   -)١٩٧٦(غرباء يف أوطاهنم  .٣٧٣٢

 )اليمن(حممد العليمي 
 -)٢٠٠٦(غرباء منتصف الطريـق   .٣٧٣٣

 )فلسطني(عوض سعود عوض 
هزاع الربازي  - )٢٠٠٠(الغربان  .٣٧٣٤
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عبد  -)٢٠٠٠(الغربان ال ختتفي أبداً  .٣٧٣٥
 )مصر(الفتاح صربي 

 -)١٩٦٦(الغربان واملسوح البيضاء  .٣٧٣٦
 )لبنان(مىن جبور 
نبيل خوري  -)١٩٩٢(الغربتان  .٣٧٣٧

 )فلسطني(
عبد اهللا العـروي   -)١٩٧١(الغربة  .٣٧٣٨

 )املغرب(
 )األردن(ربابعة علي  -)؟(الغربة  .٣٧٣٩
إبـراهيم   -)١٩٧٣(غربة الـروح   .٣٧٤٠
 )ليبيا(احلردلو 
حممد عبد  -)١٩٦٦(غربت الشمس  .٣٧٤١

 )السعودية(اهللا مليباري 
مجـال   -)١٩٨٩(غربة يف الـوطن   .٣٧٤٢

 )األردن(نويهض 
إمساعيل شـاكر   -)؟(غرب الكارون  .٣٧٤٣

 )العراق(
 )مصر(جنوى شعبان  -)١٩٩٩(الغّر  .٣٧٤٤
جـربا   -)١٩٨٦(الغرف األخـرى   .٣٧٤٥
 )فلسطني(جربا  إبراهيم
عـزت   -)٢٠٠٥(غرفة ترى النيـل   .٣٧٤٦

 )مصر(القمحاوي 
ميس العثمان  -)٢٠٠٤(غرفة السماء  .٣٧٤٧

 )الكويت(
 -)١٩٧٨(غرفة املصادفة األرضـية   .٣٧٤٨

 )مصر(جميد طوبيا 
ــوت  .٣٧٤٩ ــد  -)١٩٩٧(غــرف امل محي

 )املغرب(املصباحي 

 -)١٩٨٢(الغرف وراء األزمنة املرة  .٣٧٥٠
 )سورية(فاروق مرعشي 

وى عاشور رض -)١٩٩٤(غرناطة  .٣٧٥١
 )مصر(

حممـد   -)١٩٦١(غروب اآلهلـة   .٣٧٥٢
 )سورية(الراشد 
نـادرة   -)١٩٨٥(الغروب األخري  .٣٧٥٣

 )فلسطني(بركات احلفّار 
سعد  -)١٩٦٨(غروب بال شروق  .٣٧٥٤

 )ليبيا(عمر غفري سامل 
مجـال   -)١٩٦٥(غروب وشروق  .٣٧٥٥
 )مصر(محاد 

ميشال  -)١٩٥٧(غرور الشباب  .٣٧٥٦
 )لبنان(جاموس طانيوس 

فاعور عدنان  - )١٩٨٥(غريب  .٣٧٥٧
 )فلسطني(

ــييت  .٣٧٥٨ ــا يف ب  -)٢٠٠٧(غريــب أن
 )سورية(اسكندر لوقا 

يـونس   -)٢٠٠٦باإليطالية (الغريبة  .٣٧٥٩
 )العراق(توفيق 
 -)١٩٩٩(غريبة بني الشاهدة والقرب  .٣٧٦٠

  )فلسطني(فوزية مجعة املرعي 
أمحد  -)٢٠٠٠(غريبة احلسني  .٣٧٦١
 )املغرب(التويف 
عبد  -)١٩٨٠(غريب بني الديار  .٣٧٦٢

 )مصر(الستار خليف 
عبد اهللا العروي  -)١٩٨٦(الغريق  .٣٧٦٣

 )املغرب(
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حممد عبد  -)١٩٠٧(الغزال الشارد  .٣٧٦٤
 )مصر(احلي 
حممد  -)١٩٨٥(الغزل عطر النساء  .٣٧٦٥

 )سورية(حسني شرف 
أمـني   -)١٩٩٩بالفرنسـية  (الغزوة  .٣٧٦٦
 )اجلزائر(الزاوي 
عبد احلميد  -)١٩٦٨(غزوة أحد  .٣٧٦٧

 )مصر(جودة السحار 
عبد احلميد  -)١٩٦٨(غزوة بدر  .٣٧٦٨
 )مصر(لسحار جودة ا
عبد احلميد  -)١٩٧٠(غزوة تبوك  .٣٧٦٩

 )مصر(جودة السحار 
عبد احلميد  -)١٩٦٩(اخلندق  غزوة .٣٧٧٠

 )مصر(جودة السحار 
نعيم غـامن   -)٢٠٠٧(غزو القلوب  .٣٧٧١

 )الكويت(
حممد عبـد   -)١٩٥٥(غصن الزيتون  .٣٧٧٢

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
ناصر سامل  -)١٩٩٧(الغصن اليتيم  .٣٧٧٣
 )السعودية(اجلاسم 
أكـرم النّجـار    -)١٩٨٨(الغضب  .٣٧٧٤

 )األردن(
ميشال  -)١٩٥٤(غضب اجلماهري  .٣٧٧٥

 )لبنان(سليمان 
ــاق   .٣٧٧٦ ــب يف األعم  -)١٩٧٥(غض

 )تونس(مصطفى تليلي 
 -)١٩٨٩بالفرنسية (غفوة حواء  .٣٧٧٧

 )اجلزائر(حممد ديب 

حسـن داود   -)؟(غناء البطريـق   .٣٧٧٨
 )لبنـان(

عبـد املطلـب    -)٢٠٠٧(غوايات  .٣٧٧٩
 )العراق(حممود 
حممود  -)باألملانية(غوايات شيطانية  .٣٧٨٠
 )فلسطني(شاهني 
حممد  -)٢٠٠٥(غواية االسكندر  .٣٧٨١
 )مصر(جربيل 
غواية االسكندرية، ما وراء الكتابـة   .٣٧٨٢

 )مصر(إبراهيم عبد اجمليد  -)؟(
عبد الكرمي  -)٢/١٩٩٩ط(الغول  .٣٧٨٣

 )فلسطني(السبعاوي 
نواف أبو  -)٢٠٠٥(غيبوبة اجلسد  .٣٧٨٤
 )فلسطني(اهليجاء 
ادة ادمون شح - )١٩٩٤(الغيالن  .٣٧٨٥

 )فلسطني(
عبد اهللا العـروي   -)١٩٩٨(غيلة  .٣٧٨٦

 )املغرب(
غيمــة بيضــاء يف شــباك اجلــدة  .٣٧٨٧

 )سورية(خليل الرز  -)١٩٩٨(
عبـد   -)؟(الغيمة والوجه احلنطـي   .٣٧٨٨

 )السعودية(الوهاب آل مرعي 
إبـراهيم   -)١٩٨٨(غيوم اخلريف  .٣٧٨٩

 )السعودية(الناصر احلميدان 
ــة  .٣٧٩٠ ــاحل القادم ــة ص ــوم فاطم غي

 ) سورية(فاطمة صاحل  -)٢٠٠٦(
 -)١٩٨٩(الغيوم ومنابت الشـجر   .٣٧٩١

 )السعودية(عبد العزيز مشري 
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 )مصر(نقوال بسترس  -)١٨٨٧(فؤاد  .٣٧٩٢
ــران  .٣٧٩٣ ــاجي  -)١٩٩٥(الفئ ــاد ن إي

 )سورية(
مكـاوي   -)١٩٩١(فئران السـفينة   .٣٧٩٤
 )مصر(سعيد 
أمحـد   -)٢٠٠٠(جحـور  وفئران  .٣٧٩٥

 )ليبيا(إبراهيم الفقيه 
حمفوظ  - )١٩٨٢(الفاتح األكرب  .٣٧٩٦
 )سورية(أيوب 
عبد املنعم قنديل  -)؟(فاتح السند  .٣٧٩٧

 )مصر(
 )لبنان(سليم البستاين  -)١٨٧٧(فاتنة  .٣٧٩٨
نقوال  -)١٩٢٢(اطور ربفاتنة االم .٣٧٩٩
 )لبنان(حداد 
اميـل   -)٢/١٩٦٨ط(فاجعة كربالء  .٣٨٠٠

 )فلسطني(حبشي األشقر 
فاجعة الليلة السابعة بعد األلف،  .٣٨٠١

واسيين األعرج  -)٢٠٠٢(املخطوطة الشرقية 
 )اجلزائر(

عباس خضر  -)؟(س األسود الفار .٣٨٠٢
 )مصر(

مسري  -)١٩٩٣(فارس األمرية السمراء  .٣٨٠٣
 )فلسطني(عزت نصار 

علـي   -)١٩٤٥(فارس بين محـدان   .٣٨٠٤
 )مصر(اجلارم 
علي أمحد باكثري  -)؟(الفارس اجلميل  .٣٨٠٥

 )مصر(
 -)؟(فارس على حصان من خشب  .٣٨٠٦

 )مصر(عبده جبري 

 -)١٩٧٩(الفارس القتيل يترجـل   .٣٨٠٧
 )لبنان(الياس الديري 

فارس القسطل عبد القادر احلسـيين   .٣٨٠٨
 )سورية(عاصم اجلندي  -)١٩٧٧(

حممد  -)١٩٦٩(الفارس املصلوب  .٣٨٠٩
 )سورية(فهمي عبد الوهاب 

ديـاب   -)١٩٨٧(فارس من بابل  .٣٨١٠
 )سورية(عيد 

دياب  -)١٩٨٧(فارس من البادية  .٣٨١١
 )سورية(عيد 

دياب  -)١٩٨٧(فارس من طوباس  .٣٨١٢
 ) سورية(عيد 

 -)١٩٨١(فاس وشـجرة التفـاح    .٣٨١٣
 )املغرب(مد العلمي حم

 -)١٩٩٥(فاصلة يف آخر السـطر   .٣٨١٤
 )األردن(مؤنس الرزاز 

خضر نبوة  -)١٩٦١جزءان (فاطمة  .٣٨١٥
 )لبنان(

فاطمة  -)١٩٨١بالفرنسية (فاطمة  .٣٨١٦
 )اجلزائر(صبار 
 )سورية(صاحل الرحال  -)؟(فاطمة  .٣٨١٧
 -)١٩٣١(الفتاة املعذَّبة : فاطمة، أو .٣٨١٨

 )مصر(السعيد حممد 
معـروف   -)١٩٤٢(فاطمة البتول  .٣٨١٩

 )سورية(األرناؤوط 
عفيفة كرم  -)؟(فاطمة البدوية  .٣٨٢٠

 )لبنان(
عبد الرمحن بن زيد  -)١٩٩٠(فاحل  .٣٨٢١

w )السعودية(السويداء 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٤٣ 
 

عبد  -)١٩٨٦بالفرنسية (فانتازيا  .٣٨٢٢
 )تونس(الوهاب املؤدب 

حممـد   -)١٩٨٩(فانتازيا اجلحـيم   .٣٨٢٣
 )املغرب(بوفتاس 
نقوال حداد  -)؟(فتاة آل عثمان  .٣٨٢٤

 )لبنان(
سعادة موريل  -)١٩١١(أرضروم فتاة  .٣٨٢٥

 )مصر(
الفتاة األرمنية يف قصر يلدز  .٣٨٢٦

 )األردن(عقيل أبو الشعر  -)١٩١٢(
عبد املسـيح   -)١٩٠٣(فتاة إسرائيل  .٣٨٢٧

 )سورية(األنطاكي 
نعمان  -)١٨٨٠(الفتاة األمينة وأمها  .٣٨٢٨

 )سورية(القساطلي 
 -)؟(فتاة األناضول واهنزام اليونانيني  .٣٨٢٩

 )لبنان(نقوال حداد 
سعادة  -)١٩١١(البوسفور فتاة  .٣٨٣٠
 )مصر(موريل 
مـىن جبـور    -)١٩٦٢(فتاة تافهة  .٣٨٣١

  )لبنان(
غالية اخلوجة  -)٢٠٠٠(فتاة التفاح  .٣٨٣٢

 )سورية(
يوسف حبري  -)؟(فتاة الثورة العرابية  .٣٨٣٣

 )مصر(
زين العابدين السنوسي  -)؟(فتاة اجلم  .٣٨٣٤

 )تونس(
أمحد خـري الـدين    -)؟(فتاة الدير  .٣٨٣٥

 )تونس(

بـد اهللا  ع -)١٩٥٧(فتاة الريـف   .٣٨٣٦
 )العراق(حلمي إبراهيم 

الفتاة الشركسية يف حرب الدولة  .٣٨٣٧
 )مصر(زكريا نامق  -)١٩١٦(العلية 
 -)١٨٩٦جــزءان (فتــاة غســان  .٣٨٣٨

 )مصري أصله لبناين(جرجي زيدان 
يعقـوب   -)١٩٠٨(فتاة الفيـوم   .٣٨٣٩

 )لبنان(صروف 
ــاروت  .٣٨٤٠ ــاة ق أمحــد  -)١٩٣١(فت

 )اليمن(السقاف 
خيانــة احلــب : فتــاة القريــة، أو .٣٨٤١

 )سورية(معروف األرناؤوط  -)١٩٣١(
 .م.حسـن   -)١٩٩٩(فتاة القمر  .٣٨٤٢
 )سورية(يوسف 
جرجـي   -)١٩١٢(فتاة القـريوان   .٣٨٤٣
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
يعقــوب  -)١٩٠٥(فتــاة مصــر  .٣٨٤٤

 )لبنان(صروف 
حممد عبده  -)١٩٨٠(فتاة من حائل  .٣٨٤٥

 )السعودية(مياين 
عبـد   -)١٩٤٩(فتاة من فلسطني  .٣٨٤٦

 )فلسطني(عباس ليم احل
ــاروت  .٣٨٤٧ ــاة ق أمحــد  -)١٩٢٧(فت

 )اليمن(السقاف 
حممد جوهر  -)١٩٩٥(فتاة الكرمل  .٣٨٤٨

 )األردن(
مرمي مشـعل   -)١٩٥٧(فتاة النكبة  .٣٨٤٩

 )فلسطني(

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٤٤ 
 

حسـني   -)١٩٠٣(الفتاة اليابانيـة   .٣٨٥٠
 )مصر(رياض 
عمـر أبـو    -)١٩٥٩(فتاة الريموك  .٣٨٥١
 )لبنان(النصر 
 -)٢٠٠٠(فتاوى من زمن املـوت   .٣٨٥٢

 )اجلزائر(إبراهيم سعدي 
طارق بـن زيـاد   : ألندلس، أوفتح ا .٣٨٥٣

مصـري أصـله   (جرجي زيدان  -)١٩٠٣(
 )لبناين

عبد اجمليد  -)؟(فتحة أخرى للشمس  .٣٨٥٤
 )العراق(لطفي 
عبد احلميد  -)١٩٦٩(فتح مكة  .٣٨٥٥

 )مصر(جودة السحار 
 -)٢٠٠٠(فتنة الـرؤوس والنسـوة    .٣٨٥٦

 )املغرب(بنسامل محيش 
آمال البشـريي   -)٢٠٠٤(فتنة املاء  .٣٨٥٧

 )؟(
وليد إخالصي  -)٢٠٠١(الفتوحات  .٣٨٥٨

 )سورية(
إبراهيم أنور فوق العادة  -)؟(الفتيات  .٣٨٥٩

 )سورية(
حممود خريت  -)١٩٠٢(الفىت الريفي  .٣٨٦٠

 )مصر(
الفالوجة ذات يوم : الفىت الشهيد، أو .٣٨٦١

 )فلسطني(أمحد أبو عرقوب  -)١٩٨٢(
حسـن   -)١٩٠٣(الفىت الطـايش   .٣٨٦٢
 )مصر(عفيفي 
دياب  -)١٩٩٢(فىت من األندلس  .٣٨٦٣

 )سورية(عيد 

شكري  -)١٩٠٧(البائسني فجائع  .٣٨٦٤
 )سورية(العسلي 
نوال تقـي   -)١٩٩٥(فجر احلب  .٣٨٦٥
 )سورية(الدين 
عبـد   -)١٩٧٩(فجر الزمن القادم  .٣٨٦٦

 )مصر(اهللا الطوخي 
إقبـال   -)١٩٧٥(الفجر ألول مرة  .٣٨٦٧
 )مصر(بركة 
ابتسام  -)١٩٨٠(فجر هنار وحشي  .٣٨٦٨

 )العراق(عبد اهللا 
يوسـف   -)٢٠٠٣(فخاخ الرائحة  .٣٨٦٩
 )السعودية(احمليميد 
خالد الشاجيي  -)١٩٨٣(الفخ  .٣٨٧٠

 )الكويت(
 )؟(عماد طراد  -)٢٠٠٧(الفخ  .٣٨٧١
خريي الذهيب  -)٢٠٠٣(فخ األمساء  .٣٨٧٢

 )سورية(
 )؟(مىن فياض  -)؟(فخ اجلسد  .٣٨٧٣
رجـب   -)١٩٦٤(فداء فلسـطني   .٣٨٧٤

 )فلسطني(الثالثيين 
عبد اهللا  -)١٩٩٦(الفدائي الغريب  .٣٨٧٥

 )املغرب(األسطى 
فدوى حسن  - )٢٠٠٨(فدوى  .٣٨٧٦

 )مصر(
نبيـه اسـكندر    -)٢٠٠١(الفدية  .٣٨٧٧
 )سورية(احلسن 
يوسـف   -)١٩٥٣(فديتك يا ليلى  .٣٨٧٨

 )مصر(السباعي 
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 )سورية(الرحيب  ةمّي -)١٩٩٨(فرات  .٣٨٧٩
فهمي عبد  -)١٩٩٦(الفرار الدائم  .٣٨٨٠
 )سورية(اجمليد 
فوزية  -)١٩٩٩(الفراش األبيض  .٣٨٨١
 )مصر(سالمة 
ربيع جابر  -)١٩٩٦(الفراشة الزرقاء  .٣٨٨٢

} اطرنور خ: نشرها باسم مستعار، هو{
 )لبنان(

ملكة الدار  -)١٩٧٤(الفراغ العريض  .٣٨٨٣
 )السودان(عبد اهللا 
عبد احلي  -)١٩٩٦(فراق يف طنجة  .٣٨٨٤
 )املغرب(مودن 
حممد البساطي  - )٢٠٠٢(فردوس  .٣٨٨٥

 )مصر(
أمحـد   -)١٩٩٦(فردوس اجلنـون   .٣٨٨٦

 )سورية(يوسف داود 
مسـري   -)١٩٦٣(الفردوس السليب  .٣٨٨٧
 )فلسطني(القطب 
 ليلـى  -)١٩٩٨(الفردوس اليبـاب   .٣٨٨٨
 )السعودية(اجلهين 
عمر أبو  -)١٩٦٠(فرسان الصحراء  .٣٨٨٩
 )لبنان(النصر 
مفيد حنلة  - )١٩٨٠(الفرسان والبحر  .٣٨٩٠

 )األردن(
حنـان   -)١٩٧٥(فرس الشـيطان   .٣٨٩١
 )لبنان(الشيخ 
 )مصر(حممد جالل  -)؟(فرط الرمان  .٣٨٩٢
خريي  -)١٩٨٦(فرعان من الصبار  .٣٨٩٣
 )مصر(شليب 

نقوال  -)؟(فرعونة العرب عند الترك  .٣٨٩٤
 )لبنان(حداد 
شاكر شقري  -)١٩٠٧(فريد وسعيد  .٣٨٩٥

 )لبنان(
إبراهيم الكـوين   -)١٩٩٨(الفّزاعة  .٣٨٩٦

 )ليبيا(
حممد وتد  -)١٩٨٥(فزاع املقاثي  .٣٨٩٧

 )فلسطني(
صـربي   -)١٩٧٣(فساد األمكنة  .٣٨٩٨
 )مصر(موسى 
فسحة مستهدفة بني النعاس والنوم  .٣٨٩٩

 )لبنان(رشيد الضعيف  -)؟(
عبــده خــال  -)٢٠٠٥(فســوق  .٣٩٠٠

 )السعودية(
دريـة   -)١٩٧٢(وذاب  فّص ملح .٣٩٠١
 )مصر(رستم 
فصول من سرية التـراب والنمـل    .٣٩٠٢

 )مصر(حسني عبد العليم  -)٢٠٠٣(
جاسم الرصيف  -)؟(الفصيل الثالث  .٣٩٠٣

 )العراق(
طالـب   -)؟(فضاء واسع كـاحللم   .٣٩٠٤
 )سورية(عمران 
أنور سـلمان   -)١٩٦٢(فضحكت  .٣٩٠٥

 )لبنان(
آمنـة   -)١٩٦٩(الفضيلة تنتصـر   .٣٩٠٦
 )العراق( ]بنت اهلدى[الصدر 
 -)١٩٢٦(فظائع الثوب األسـود   .٣٩٠٧

 )مصر(فريد حبيش 
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عبد الرحيم هبـري   -)١٩٩٣(الفقدان  .٣٩٠٨
 )املغرب(

مكـرم   -)١٩٦١(فقدت ولـدي   .٣٩٠٩
 )سورية(افظ احل

سليم بركات  -)١٩٨٥(فقراء الظالم  .٣٩١٠
 )سورية(

سليم بركات  -)١٩٨٥(فقهاء الظالم  .٣٩١١
 )سورية(

ــر  .٣٩١٢ ــؤذّن الفج ــباح م ــي مص الفق
 )ليبيا(عبد الوهاب الزنتاين  -)١٩٩١(

أمحـد السـباعي    -)١٩٤٨(فكرة  .٣٩١٣
 )السعودية(

حممد علي  -)١٩١٩(فكرية هامن  .٣٩١٤
 )مصر(رزق 
رانيا مأمون  -)؟(فالش أخضر  .٣٩١٥

 )السودان(
 -)١٩٨٢(فلسطني، مبتدؤها يف يافا  .٣٩١٦

 )فلسطني(إبراهيم سكجها 
حسن سامي  -)١٩٨٨(الفلسطيين  .٣٩١٧

 )فلسطني(اليوسف 
طالـب   -)١٩٨٩(الفلسطيين اآلخر  .٣٩١٨

 )فلسطني(أبو عابد 
علـي   -)١٩٧٩(الفلسطيين الطيِّب  .٣٩١٩
 )فلسطني(فودة 
 -)١٩٦٩(فلسطيين كحد السيف  .٣٩٢٠

 )فلسطني(علي فودة 
عبــد الــرمحن  -)١٩٦٧(الفــالح  .٣٩٢١

 )مصر(الشرقاوي 

الفلكيون يف ثالثاء املوت، عبور  .٣٩٢٢
 )سورية(سليم بركات  - )١٩٩٤(البشروش 
سعيدد سامل  - )١٩٩٣(الفلوس  .٣٩٢٣

 )مصر(
الكـوين   إبـراهيم  -)١٩٩٤(الفم  .٣٩٢٤

 )ليبيا(
حنا مينـة   -)١٩٩٩(الفم الكرزي  .٣٩٢٥

 )سورية(
مجال حسـني   -)١٩٨٥(الفنارات  .٣٩٢٦

 )العراق(علي 
حممد  -)١٩٧٣(فنتازيا فرعونية  .٣٩٢٧
 )مصر(عفيفي 
حيــدر حيــدر  -)١٩٦٨(الفهــد  .٣٩٢٨

 )سورية(
رشـيد   -)١٩٩٠(فوضى األشـياء   .٣٩٢٩

 )اجلزائر(بوجدرة 
ــواس  .٣٩٣٠ ــى احل  -)٦/١٩٩٨ط(فوض

 )اجلزائر(أحالم مستغامني 
حممـد   -)١٩٩٧(فوضى الفصـول   .٣٩٣١

 )سورية(باقي حممد 
 -)١٩٩١(حتت الـثلج  وفوق اجلبل  .٣٩٣٢

 )سورية(حنا مينة 
سـيِّد   -)١٩٩٧(فوق احلياة قلـيالً   .٣٩٣٣
 )مصر(الوكيل 
 -)١٩٨٩(فوق القبور حتت القمـر   .٣٩٣٤

 )املغرب(حممد عز الدين التازي 
حممد  -)بالفرنسية(فول سوداين  .٣٩٣٥
 )لبنان(طّعان 
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فؤاد يازجي  - )؟(الفولغا األزرق  .٣٩٣٦
 )سورية(

العريب بنتركة  -)١٩٨٩(فوهة بركان  .٣٩٣٧
 )املغرب(

إبراهيم  -)١٩٣٨(يف أحضان الرذيلة  .٣٩٣٨
 )مصر(وهبة 
إمساعيل شاكر  -)؟(يف األرض احلرام  .٣٩٣٩

 )العراق(
حممـد   -)؟(يف األسبوع سبعة أيـام   .٣٩٤٠

 )مصر(يوسف القعيد 
 )مصر(سعيد بكر  -)١٩٩٠(الفيايف  .٣٩٤١
كمـال   -)١٩٩٨(يف انتظار احليـاة   .٣٩٤٢

 )تونس(الزعباين 
شـعاع   -)١٩٩٤(ظار الصافرة تيف ان .٣٩٤٣
 )قطر(خليفة 
سعدي  -)؟(يف انتظار فرج اهللا القهار  .٣٩٤٤
 )العراق(املاحل 

إبـراهيم   -)١٩٧٢(يف باطن األرض  .٣٩٤٥
 )مصر(عبد اجمليد 
 -)١٩٧٣(يف البحث عـن األوراق   .٣٩٤٦

 )تونس(حممد بن عاشور 
عبد  -)١٩٩٤(يف البدء كانت احلرية  .٣٩٤٧
 )سورية(ناصيف الكرمي 
ماجدة  -)١٩٧٨(يف البدء كان احلب  .٣٩٤٨
 )لبنان(عطار 
 -)٢٠٠٦باالنكليزية (يف بالد الرجال  .٣٩٤٩

 )ليبيا(هشام مطر 
حممد اهلادي  -)؟(يف بيت العنكبوت  .٣٩٥٠

 )تونس(بن صاحل 

إحسان عبد  -)١٩٥٨(يف بيتنا رجل  .٣٩٥١
 )مصر(القدوس 
عزة بدر  -)٢٠٠٦(يف ثوب غزالة  .٣٩٥٢

 )مصر(
عبد اهللا  -)١٩٤٥(يف جبهة اجملد  .٣٩٥٣

 )لبنان(حشيمة 
 -)١٩٣٨(يف احلب واحلياة والعذاب  .٣٩٥٤

 )العراق(أنيس زكي حسن 
عبد اهللا  - )١٩٣٥(يف محى احلرم  .٣٩٥٥

 )سورية(يوركي حالق 
 جنيـب  -)١٩٢٢(يف ذمة العـرب   .٣٩٥٦
 )فلسطني(نّصار 
عزمي  -)١٩٧٤(الفريان والرجال  .٣٩٥٧

 )مصر(لبيب أمحد 
علـي   -)١٩٧٢(يف الربيع العنـب   .٣٩٥٨

 )العراق( سهيل جنم
أمـني   -)١٩١٣(يف زوايا القصور  .٣٩٥٩
 )لبنان(الغرّيب 
إبراهيم أنور  -)؟(يف الساعة األخرية  .٣٩٦٠

 )سورية(فوق العادة 
 -)١٩٢٠مقتبسة (يف سبيل التاج  .٣٩٦١

 )مصر(مصطفى لطفي املنفلوطي 
الياس قنصـل   -)؟(يف سبيل احلرية  .٣٩٦٢

 )سورية(
عبد الرمحن  -)؟(يف سبيل احلرية  .٣٩٦٣
 )مصر(فهمي 
صاحب  -)١٩٤٦(خللود يف سبيل ا .٣٩٦٤
 )العراق(الصّباغ 
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حممـود   -)١٩٢١(يف سبيل الزواج  .٣٩٦٥
 )العراق(أمحد السيِّد 

حممد العـدناين   -)١٩٤٦(يف السرير  .٣٩٦٦
 )فلسطني(

ــميم  .٣٩٦٧ ــكندر  -)١٩٤٧(يف الص اس
 )فلسطني(اخلوري البيتجايل 

 -)١٩٧٩(يف الصيف السابع والستني  .٣٩٦٨
 )مصر(إبراهيم عبد اجمليد 

عبد احلفـيظ   -)٢٠٠١(فيضة الرعد  .٣٩٦٩
 )السعودية(الشمري 
 -)١٩٦٩بالعربيـة  (يف ضوء جديد  .٣٩٧٠

 )فلسطني(عطا اهللا أبو منصور 
هديـة   -)٢٠٠٤(يف الطريق إلـيهم   .٣٩٧١
 )العراق(حسني 
شكري  -)١٩٥٧(يف طريق الزمان  .٣٩٧٢

 )فلسطني(شعشاعة 
، ١/١٩٥٧جـزءان، ج (يف الطفولة  .٣٩٧٣

 )املغرب(عبد اجمليد بنجلون  -)٢/١٩٦٩ج
جنيب الكيالين  -)١٩٥٨(يف الظالم  .٣٩٧٤

 )مصر(
أهـداف   -)١٩٩٢(يف عني الشمس  .٣٩٧٥
 )مصر(سويف 
نبيـل سـليمان    -)٢٠٠٣(يف غياهبا  .٣٩٧٦

 )سورية(
حممد  -)١٩٣١(يف الفرات األوسط  .٣٩٧٧

 )العراق(حسن النمري القطيفي 
عبـد   -)١٩٤٧(يف قافلة الزمـان   .٣٩٧٨

 )مصر(احلميد جودة السحار 

أمحـد   -)٢٠٠٤(يف قبضة الـريح   .٣٩٧٩
 )سورية(حسن 
حممد  -)١٩٩٤(شيطان يف قريتنا  .٣٩٨٠

 )مصر(نور الدين حممد علي 
ــن  .٣٩٨١ ــرى اجل ــزءان(يف ق / ١ج: ج
ــي  -)١٩٤٨/ ٢، ج١٩٤٤ ــر اخلليل جعف

 )العراق(
وفيق  -)١٩٦٠(يف قلبها نار  .٣٩٨٢

 )لبنان(العاليلي 
وجدي _ )؟(فيلسوف الكرنتينا  .٣٩٨٣
 )اليمن(األهدل 
هيام نوياليت  -)١٩٥٨(يف الليل  .٣٩٨٤

 )سورية(
ممسرحة رواية (يف الليل ملا خلي  .٣٩٨٥
 )السعودية(عصام خوفري  -)١٩٧٠
هنـى   -)١٩٧٣(يف مدينة املستنقع  .٣٩٨٦

 )لبنان(مسارة صيداوي 
جورج سـامل   -)١٩٦٢(يف املنفى  .٣٩٨٧

 )سورية(
رجب مفتـاح   -)١٩٧٥(يف املنفى  .٣٩٨٨

 )ليبيا(أبو دبوس 
اليـاس   -)١٩٧٢(يف مهب الريح  .٣٩٨٩
 )سورية(قنصل 
تيسـري   -)٢٠٠٠(يف مهب الريح  .٣٩٩٠
 )األردن(دبابنة 
حممـد حسـني    -)١٩٧٣( فينوس .٣٩٩١
 )سورية(شرف 
حممـد   -)١٩٠٥(يف وادي اهلموم  .٣٩٩٢

w )مصر(لطفي مجعة 
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يف اليوم السابع مل يسترح الرب  .٣٩٩٣
 )فلسطني(رشاد أبو شاور  -)١٩٨٦(

يف يـوم شـديد   ، يف يوم غزير املطر .٣٩٩٤
 )العراق(عادل عبد اجلبار  -)١٩٧٢(القيظ 
حممد أنور  -)؟(القابضون على اجلمر  .٣٩٩٥
 )؟(رياض 
فيليب حنا  -)١٩٤٦(ه قاتل أم .٣٩٩٦
 )فلسطني(الصائغ 
جنيب الكيالين  -)١٩٧١(قاتل محزة  .٣٩٩٧

 )مصر(
حممد العبادي  -)١٨٩٧(قاتل مصر  .٣٩٩٨

 )مصر(
وليـد   -)٢٠٠٨(القادم من القيامة  .٣٩٩٩
 )فلسطني(الشُّرفا 
عبـد   -)١٩٧٠(قارب الزمن الثقيل  .٤٠٠٠

 )سورية(النيب حجازي 
يوسف احمليميـد   -)٢٠٠٤(القارورة  .٤٠٠١

 )السعودية(
حممود  -)١٩٩٥(يف الشارع  قارىء .٤٠٠٢

 )مصر(عوض عبد العال 
 -)١٩٨٩(قاضي البهار ينـزل البحر  .٤٠٠٣

 )مصر(حممد جربيل 
يوسف إدريس  -)١٩٥٨(قاع املدينة  .٤٠٠٤

 )مصر(
دميــة الســّمان  -)١٩٩٢(القافلــة  .٤٠٠٥

 )فلسطني(
وائل سـواح   -)١٩٩١(قالت إميان  .٤٠٠٦

 )سورية(

غالب عبـد   -)١٩٦٥(قالت األيام  .٤٠٠٧
 )العراق(الرزاق 
هباء طـاهر   -)١٩٨٥(ضحى قالت  .٤٠٠٨

 )مصر(
اليـاس   -)١٩٨٧(قامات الزبـد   .٤٠٠٩

 )األردن(فركوح 
ياسر عبد اللطيف  -)؟(قانون الوراثة  .٤٠١٠

 )مصر(
كرم ملحم  -)؟(قاهر األمري بشري  .٤٠١١

 )لبنان(كرم 
حممد  -)١٩٨٦بالفرنسية (القاهرة  .٤٠١٢

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[بو مسهول 
رشـيد   -)١٩٩٧(القاهرة األخرى  .٤٠١٣
 )غربامل(حيياوي 
جنيـب  ) ١٩٤٥(القاهرة اجلديـدة   .٤٠١٤
: ُنشرت أول مـرة بعنـوان  [ )مصر(حمفوظ 

 ]فضيحة يف القاهرة
رّيان الأمني  -)١٩٥٦( ٥١القاهرة  .٤٠١٥

 )مصر(
عالء الديب  - )١٩٦١(القاهرة  .٤٠١٦

 )مصر(
شريف الهناد  -)١٩٧٢(قاهر الزمن  .٤٠١٧

 )مصر(
دياب  -)١٩٨٩(قبائل الربق والرعد  .٤٠١٨

 )سورية(عيد 
مي جليلـي   -)٢٠٠١(قبضة غبار  .٤٠١٩

 )فلسطني(
آسيا  -)١٩٦٧بالفرنسية (القربات  .٤٠٢٠
w )اجلزائــر(جّبار 
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 -)١٩٨٦(األصول : القرب اجملهول، أو .٤٠٢١
 )موريتانيا(أمحد ولد عبد القادر 

ــريح  .٤٠٢٢ ــبض ال ــي  -)٢٠٠٢(ق عل
 )مصر(الشوباشي 

مؤنس  -)١٩٩٤(قبعتان ورأس واحد  .٤٠٢٣
 )األردن(الزاز 

ذكرى  -)٢٠٠٢(قبل اكتمال القرن  .٤٠٢٤
 )العراق(حممد نادر 
أمحد الزعيب  -)١٩٩٠(قبل اإلعدام  .٤٠٢٥

 )األردن(
عبد  -)١٩٧١(قبل أن تؤذن الديكة  .٤٠٢٦

 )سورية(الرحيم الشليب 
حممد  -)١٩٧٨(قبل أن يهبط الظالم  .٤٠٢٧

 )مصر(احلديدي 
سلمى قمرية  -)١٩٦٠(قبل األوان  .٤٠٢٨

 )لبنان(
 )مصر(فؤاد قنديل  -)؟(قبلة احلياة  .٤٠٢٩
صبحي  - )١٩٥٩(القبلة احملرَّمة  .٤٠٣٠

 )األردن(املصري 
عبـد   -)؟(قبلة من فم العنكبـوت   .٤٠٣١

 )السعودية(الوهاب آل مرعي 
 -)٢٠٠٨جـزءان  (قبليت يا شـآم   .٤٠٣٢

 )فلسطني(يوسف األبطح 
يوسف جاد  -)١٩٩٧(قبل الرحيل  .٤٠٣٣

 )فلسطني(احلق 
ملى إمساعيل  -)٢٠٠٧(قبل الرحيل  .٤٠٣٤

 )سورية(
حممد أمحد العلي  -)؟(الفردوس قبل  .٤٠٣٥

 )العراق(

توفيق عبد  -)٢٠٠٠(قبل وبعد  .٤٠٣٦
 )مصر(الرمحن 
حممــد  -)١٩٧٨(قبــور يف املــاء  .٤٠٣٧
 )املغرب(زفزاف 
هيفاء بيطار  -)١٩٩٤(قبو العباسيني  .٤٠٣٨

 )سورية(
طالل شاهني  -)١٩٩٧(قتلة النهار  .٤٠٣٩

 )سورية(
حممود حممد  -)١٩٢٦(قتيل أبويه  .٤٠٤٠

 )مصر(الصرييف 
حممـد   -)١٩٨٧(قدح من النفط  .٤٠٤١

 )فلسطني(سالم مجيعان 
عبد  -)١٩٨٢(ر الغرف املقبضة قد .٤٠٤٢

 )مصر(احلكيم قاسم 
أمحد رفيق عوض  -)١٩٩٦(قدرون  .٤٠٤٣

 )فلسطني(
شــكيب  -)١٩٣٩(قــدر يلــهو  .٤٠٤٤

 )سورية(اجلابري 
 -)١٩٨٠(قدر يلهو، صياغة جديدة  .٤٠٤٥

 )سورية(شكيب اجلابري 
 -)٢٠٠٠(قد يأيت اخلريف ربيعاً  .٤٠٤٦

 )فلسطني(عائدة اخلالدي 
اإلله عبد  -)١٩٩٩(القديسة جاجناه  .٤٠٤٧

 )املغرب(محدوشي وميلودي محدوشي 
إدريس  -)١٩٩٨(قرأ وشاهد ومسع  .٤٠٤٨
 )املغرب(ي ـالشرايب
 -)٢٠٠٤(قرابني ملـزارات بعيـدة    .٤٠٤٩

 )سورية(ظافر النجار 
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بشـري صـاحل    -)؟(قرار انتصـار   .٤٠٥٠
 )الكويت(الرشيدي 
طيـف   -)٢٠٠٦(القران املقـدس   .٤٠٥١
 )سعوديةال] (اسم مستعار[احلالج 
حيىي عبابنة  -)١٩٩٣(قرباب مؤاب  .٤٠٥٢

 )األردن(
غائـب طعمـة    -)١٩٧٥(القربان  .٤٠٥٣
 )العراق(فرمان 
حممد رضا _ )١٩٣٩(القرش األبيض  .٤٠٥٤

 )مصر(
عبد اهللا  -)١٩٨٢(القرصان واملدينة  .٤٠٥٥

 )البحرين(خليفة علي 
 ٢الط: بالربتغالية، هي(القرطاجي  .٤٠٥٦

 )لبنان(نواف حردان ) حفيد النسور: من
عالء حامد _ )؟(القرط واإلسورة  .٤٠٥٧

 )مصر(
فؤاد حجازي  -)١٩٧٨(القرفصاء  .٤٠٥٨

 )مصر(
أمحد رفيق عوض  -)٢٠٠١(القرمطي  .٤٠٥٩

 )فلسطني(
 -)١٩٩٩(القرمية، الليـل والبيـداء    .٤٠٦٠

 )األردن(مسيحة خريس 
بالفرنسـية  (القرن األول بعد بياترس  .٤٠٦١
، وترمجـة  ١٩٩٧هنلة بيضون : ، ترمجة١٩٩٧
 ) لبنان(أمني املعلوف  -)روز خملوف: ثانية

الصادق رجـب   -)١٩٨٣(القرود  .٤٠٦٢
 )ليبيا(النيهوم 
وهيب سـراي   -)١٩٦٥(قرية رّمان  .٤٠٦٣
 )سورية(الدين 

طيبة أمحـد   -)ت.د(القرية السرّية  .٤٠٦٤
 )الكويت(اإلبراهيم 
حممد كامـل   -)١٩٥٤(قرية ظاملة  .٤٠٦٥
 )مصر(حسني 
عبد احلميد جودة  -)١٩٦٧(قريش  .٤٠٦٦

 )مصر(السحار 
نواف  -)٢٠٠٠(القسمة على واحد  .٤٠٦٧

 )فلسطني(أبو اهليجاء 
جنيب حمفوظ  - )١٩٨٨(مر قشت .٤٠٦٨

 )مصر(
عمر طاهر زيلع  -)١٩٨٣(القشور  .٤٠٦٩

 )السعودية(
عبد اهللا سعيد  - )١٩٧٩(القصاص  .٤٠٧٠

 )السعودية(مجعان الزهراين 
عبد  -)١٩٠٥(القصاص حياة  .٤٠٧١

 )؟(احلميد خضر البوقراصي 
خليل  -)١٩٠٣(القصاص العادل  .٤٠٧٢
 )مصر(فهمي 
إدريس بلملـيح   -)١٩٨٧(القصبة  .٤٠٧٣

 )املغرب(
مصطفى  - )١٩٧٨( قصر الريح .٤٠٧٤

 )تونس(الفارسي 
 -)٢/١٩٥٧ثالثية، ج(قصر الشوق  .٤٠٧٥

 )مصر(جنيب حمفوظ 
ثـروت   -)١٩٥٨(قصر على النيل  .٤٠٧٦
 )مصر(أباظة 
ممدوح عـّزام   -)١٩٩٨(قصر املطر  .٤٠٧٧

 )سورية(
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فتحي عبد  -)١٩٧١(قصر امللذات  .٤٠٧٨
 )مصر(اهللا النمر 
 )مصر(هالةالبدري  -)؟(قصر النملة  .٤٠٧٩
عفّاش فضل  -)١٩٨٨(قصر اليوم  .٤٠٨٠

 )سورية(
عبد  -)١٩٩٠(قصتان من فلسطني  .٤٠٨١

 )األردن(احلليم عباس 
السيد عبد  -)١٩٧٥(قصة األشجان  .٤٠٨٢
 )مصر(الفتاح 
حممد سعيد  -)١٩٦١(قصة األفندي  .٤٠٨٣
 )السعودية(دفتردار 
 -)١٩٥٤(قصة إنسان من لبنان  .٤٠٨٤

 )  لبنان(مصطفى فروخ 
يوسف إدريس  -)١٩٥٦(قصة حب  .٤٠٨٥

 )مصر(
عبد  -)١٩٧٤(قصة حب جموسية  .٤٠٨٦

 )السعودية(الرمحن منيف 
 -)١٩٧٧( ٦٧قصة حب من يونيو  .٤٠٨٧

 )مصر(عصاد دّراز 
 - )١٩٩٣(قصة حب وردة غسان  .٤٠٨٨

 )سورية(عماد نداف 
عماد زكي  -)؟(قصة احلصان العريب  .٤٠٨٩

 )سورية(
مع القدر قصة حيايت، صراع  .٤٠٩٠

 ) األردن(نزيهة العيسى  -)١٩٩٤(
حبيب كحالة  -)١٩٥٩(قصة خاطئة  .٤٠٩١

 )سورية(
صاحل مرسي  -)؟(عصري  قصة زواج .٤٠٩٢

 )مصر(

عماد  -)١٩٩٤(قصة السلحفاة  .٤٠٩٣
 )سورية(زكي 
ــة، (قصــة شــيخ العشــرية  .٤٠٩٤ ثالثي

إمساعيـــل  -)٣/١٩٩٣، ج٢/١٩٩٢و١ج
 )األردن(العرموطي 
حممد عبـد   -)١٩٧١(قصة مل تتم  .٤٠٩٥

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
مرتضى  -)١٩٥٣(قصة من اجلنوب  .٤٠٩٦

 )العراق(الشيخ حسني 
 - )١٩٩٨(قصة موسى الفلسطيين  .٤٠٩٧

 )فلسطني(حنا إبراهيم 
 -)١٩٥٥(وزليخـا  قصة يوسـف   .٤٠٩٨

 )العراق(حممد طاهر توفيق 
كامـل   -)١٩٥٤(القضاء والقدر  .٤٠٩٩
 )فلسطني(نعمة 
حممد جالل  -)١٩٧٥(القضبان  .٤١٠٠

 )مصر(
أمـني   -)١٩٨٨(قضبان حنو احلرية  .٤١٠١
 )لبنان(الديب 
حامد الشرقاوي  -)١٩٧٥(القضية  .٤١٠٢

 )مصر(
- )؟(قضية أبو الفتوح الشرقاوي  .٤١٠٣

 )مصر(جنيب الكيالين 
فرحات  -)١٩٧٥( ١٣القضية رقم  .٤١٠٤
 )فلسطني(وجميد حسيسي  فرحات رجا

علـي   -)١٩٦٨(القضية الغامضـة   .٤١٠٥
 )العراق(حداد 
 -)١٨٧٢(قضية فؤاد ورفقة حمبوبته  .٤١٠٦

w )مصر(خنلة صاحل 
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قضية مصر الكربى بني أيب اهلول  .٤١٠٧
حممد رضوان  -)١٩٢٨(واألسد الربيطاين 

 )مصر(
صالح حافظ  - )١٩٧٤(القطار  .٤١٠٨

 )مصر(
حنا  -)٣/١٩٨٥ثالثية، ج(القطاف  .٤١٠٩

 )سورية(مينة 
كرم ملحم  -)١٩٥٥(قطاف العناقيد  .٤١١٠

 )لبنان(كرم 
مسرية  -)١٩٧٣(قطرات من الدموع  .٤١١١

 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[ خاشقجي
حممد سـعيد   -)١٩٤٥(قطر الندى  .٤١١٢
 )مصر(العريان 
حممود  -)؟(قطط دراليوال املفترسة  .٤١١٣
 )مصر(قاسم 
عبـد   -)١٩٨٧(القطط املخربيـة   .٤١١٤
 )سورية(إبراهيم الرزاق 
رضوى  -)٢٠٠٣(قطعة من أوروبا  .٤١١٥
 )مصر(عاشور 
فتحي  -)١٩٩٥(قط وفأر يف قطار  .٤١١٦

 )مصر(غامن 
خليـل النعيمـي    -)١٩٩٣(القطيعة  .٤١١٧

 )سورية(
أمحد عبـد   -)١٩٢٦(قطيع اخليال  .٤١١٨
 )مصر(املنعم 
مان كامل يسل -)١٩٩٠(قفار رمادية  .٤١١٩

 )سورية(
 - )١٩٦٧بالفرنسية (القفار الساذجة  .٤١٢٠

 )اجلزائر(آسيا جّبار 

خـالص   -)؟(قف أنا دخيلة عليك  .٤١٢١
 )سورية(اجلابري 
 -)٢٠٠١(قف على قربي شـويا   .٤١٢٢

 )السعودية(حممد الداوود 
 -)١٩٧٦(القفز فوق احلائط القصري  .٤١٢٣

 )السودان(أبو بكر خالد 
خضر  -)١٩٩٧(قفص لكل الطيور  .٤١٢٤

 )فلسطني(عطية حمجز 
زهور كرام  -)٢٠٠٤(قالدة قرنفل  .٤١٢٥

 )املغرب(
عبد الرمحن  -)٢٠٠٧(قالع ضامرة  .٤١٢٦
 )سورية(حالق 
ــار  -)ت.د(القلــب األخضــر  .٤١٢٧ بي

 )لبنان(روفائيل 
فتحــي  -)١٩٧٧(قلــب احلــب  .٤١٢٨

 )مصر(األبياري 
أمـرية   -)١٩٦٣(القلب الـذهيب   .٤١٢٩
 )سورية( ]بنت بردى[ احلسين
لبيبة هاشم  -)١٩٠٤(قلب الرجل  .٤١٣٠

 )لبنان(
يوسف أبو  -)١٩٥٣(قرية  قلب يف .٤١٣١

 )فلسطني(حسني وحممود عباسي 
عبد العزيز  -)؟(القلب الكبري  .٤١٣٢

 )تونس(السعداوي 
جنيب حمفوظ  -)١٩٧٥(قلب الليل  .٤١٣٣

 )مصر(
سـيف   -)٢٠٠٦(قلب من بنقالن  .٤١٣٤

 )السعودية(اإلسالم بن سعود 
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مسري القطب  -)١٩٦٣(قلب وضمري  .٤١٣٥
 )فلسطني(

حممود كناعنة  -)١٩٦٣(قلب وقرية  .٤١٣٦
 )طنيفلس(

 ، احلب واحلربالقلب يطوف حولك .٤١٣٧
 )العراق( حسن حافظ -)٢٠٠٨(

 -)١٩٩٠(قليب لـيس يف جيــيب    .٤١٣٨
 )مصر(إحسان عبد القدوس 

عميد درويش  - )١٩٧٥(القلعة  .٤١٣٩
 )سورية(

ليلى عسريان  -)١٩٧٩(قلعة األسطى  .٤١٤٠
 )لبنان(

حممد جربيـل   -)١٩٩١(قلعة اجلبل  .٤١٤١
 )مصر(

فاضـل   -)١٩٧٢(القلعة اخلامسـة   .٤١٤٢
 )العراق(العزاوي 
يوسـف   -)؟(قلعة عباس كوشـيا   .٤١٤٣

 )فلسطني(يوسف ال
حسـن   -)١٩٩٥(قلعة حممد الباب  .٤١٤٤

 )العراق(ناصر حسني 
 )لبنان(مجيل جرب  -)١٩٦١(قلق  .٤١٤٥
فوزية رشيد  -)١٩٩٣(القلق السري  .٤١٤٦

 )البحرين(
آسـيا   -)١٩٥٣بالفرنسية (القلقون  .٤١٤٧
 )اجلزائر(جّبار 
حممد  -)١٩٨٩(القلوب البيضاء  .٤١٤٨

 )مصر(يوسف القعيد 
عبد الرمحن  -)١٩٥٦(قلوب خالية  .٤١٤٩

 )مصر(الشرقاوي 

عبد  -)١٩٧٤(قلوب على األسالك  .٤١٥٠
 )سورية(السالم العجيلي 

نور مؤيد  - )٢٠٠٨(قلوب ال متوت  .٤١٥١
 )سورية(اجلنديل 
مجيـل   -)١٩٦٥(القلوب املتوّجعة  .٤١٥٢

 )العراق(محزة مجيل 
عبد اهلادي  -)١٩٧١(قلوب معذّبة  .٤١٥٣

 )ليبيا(حممد الربيعي 
مسرة  -)١٩٧١(ن زجاج قلوب م .٤١٥٤

 )مصر(نعمان الطّباع 
نـادرة   -)٢٠٠٢(قلوب منسـية   .٤١٥٥

 )فلسطني(بركات احلفّار 
حممـد   -)١٩٢٧(قليل يف كـثري   .٤١٥٦

 )مصر(صادق عنرب 
حممــد  -)١٩٨٨(قمــح إفريقيــا  .٤١٥٧

 )تونس(الباردي 
ابتسام عبد  -)١٩٨٦(قمر إىل الليل  .٤١٥٨

 )العراق(اهللا 
 )؟(عبري سالمة  -)؟(قمر أزرق  .٤١٥٩
مازن األسعد  -)؟(النسيان قمرة  .٤١٦٠

 )األردن(
علم الدين عبد  -)٢٠٠٣(قمر حبر  .٤١٦١

 )سورية(اللطيف 
إبراهيم فهمي  -)١٩٨٩(القمر بوبا  .٤١٦٢

 )مصر(
عائد خصباك  -)؟(القمر الصحراوي  .٤١٦٣

 )العراق(
حممـد   -)٢٠٠٤(قمر على مسرقند  .٤١٦٤

w )مصر(املنسي قنديل 
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عالء  -)١٩٩٥(قمر على املستنقع  .٤١٦٥
 )مصر(الديب 
عبـد   -)٢٠٠٤(دارس  قمر يف بيت .٤١٦٦
 )فلسطني(اهللا تايه 
حنا مينـة   -)١٩٩٤(القمر يف احملاق  .٤١٦٧

 )سورية(
 -)؟(ة فوق اجلزيـرة  اقمر كالكمثر .٤١٦٨

 ) سورية(يوسف خياط 
أفنان القاسم  -)١٩٩٠(القمر اهلاتك  .٤١٦٩

 )فلسطني(
عبـد   -)١٩٧٦(القمر واألسـوار   .٤١٧٠

 )العراق(الرمحن جميد الربيعي 
ـ  -)٢٠٠٨(القمقم واجلين  .٤١٧١ و حممد أب
 )سورية(معتوق 
حلـيم   -)١٩٥٦(القمم اخلضـراء   .٤١٧٢

 )سورية(بركات 
نورا  -)١٩٩٧(قميص وردي فارغ  .٤١٧٣

 )مصر(أمني 
حممد إبراهيم  - )١٩٨٠(القناديل  .٤١٧٤
 )سورية(العلي 
إبراهيم عبد  -)١٩٩٨(قناديل البحر  .٤١٧٥
 ) مصر(اجمليد 
مـي جليلـي    -)؟(قناديل اجلليـل   .٤١٧٦

 )فلسطني(
لي ع -)١٩٩٨(قناديل الليايل املعتمة  .٤١٧٧
 )سورية(املزعل 
نبيــل خــوري  -)١٩٧٠(القنــاع  .٤١٧٨

 )فلسطني(

أمحد سـامل بـن    -)١٩٩٣(القنبلة  .٤١٧٩
 )موريتانيا(حممد خمتار 

عالء محودة  -)جزءان(القنبلة احلّية  .٤١٨٠
 )؟(

حسني احملروس  -)٢٠٠٦(قندة  .٤١٨١
 )مصر(

حيـىي   -)١٩٤٤(قنديل أم هاشـم   .٤١٨٢
 )مصر(حقي 
عواض شاهر العصيمي  -)؟(قنص  .٤١٨٣

 )السعودية(
ــذي  .٤١٨٤ ــر كقنطــرة ال  -)١٩٦٥(ف

 )مصر(مصطفى مشرفة 
كرم ملحم  -)١٩٥١(قهقهة اجلزار  .٤١٨٥

 )لبنان(كرم 
حممد  -)١٩٧٨(قهوة املاوردي  .٤١٨٦
 )مصر(جالل 
أمحد عمر  -)١٩٨٣(قوائم اخلوف  .٤١٨٧
 )فلسطني(شاهني 
وجـدي   -)٢٠٠٢(قوارب جبلية  .٤١٨٨
 )اليمن(األهدل 
عارف آغـا   -)١٩٩٣(قوة األشياء  .٤١٨٩

 )فلسطني(
صبحية املشاري  -)؟(قوة األقدار  .٤١٩٠

 )الكويت(
آالم عاشقني : قوت الفاتنة، أو .٤١٩١

 )مصر(حممد رأفت مجايل  -)١٩٢٢(
شـكيب   -)١٩٤٦(قوس قـزح   .٤١٩٢

 )سورية(اجلابري 
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عبد اهللا الغـزال   -)٢٠٠٦(القوقعة  .٤١٩٣
 )ليبيا(

محيد بوهـايل   -)١٩٨٥(قوم أهبش  .٤١٩٤
 )املغرب(

وليد  -)١٩٩٢(قياديون بال عقائد  .٤١٩٥
 )سورية(مدفعي 
عالية طالـب   -)٢٠٠٨(بغداد قيامة  .٤١٩٦

 )العراق(
ــة اآلن  .٤١٩٧ ــراهيم  -)١٩٩٤(القيام إب

 )تونس(درغوثي ال
 -)١٩٩٥(قيام واهنيار آل مستجاب  .٤١٩٨

 )مصر(حممند مستجاب 
مصطفى  -)١٩٨٧(قيثارة ودموع  .٤١٩٩

 )السودان(عوض اهللا بشارة 
خري اهللا خري اهللا  -)بالفرنسية(قيس  .٤٢٠٠

 )لبنان(
سليم البستاين  -)؟(قيس وليلى  .٤٢٠١

 )لبنان(
خليل  -)١٨٩٥(قيصر وكليوبطرة  .٤٢٠٢
 )لبنان(سعادة 
أكرم الرافعـي   -)١٩٦٠(قيم الرقيق  .٤٢٠٣

 )لبنان(
عبد احلميد اإلنشاصي  -)؟(القيود  .٤٢٠٤

 )فلسطني(
جنيب الكيالين  -)؟(الكأس الفارغة  .٤٢٠٥

 )مصر(
فؤاد كنعان  -)١٩٩٢(كأن مل يكن  .٤٢٠٦

 )لبنان(

الياس خوري  -)٢٠٠٧(كأهنا نائمة  .٤٢٠٧
 )لبنان(

إمساعيل فهد  -)٢٠٠١(ظل الكائن ال .٤٢٠٨
 )الكويت(إمساعيل 
حممـود   -)٢٠٠٥(كائن العزلـة   .٤٢٠٩

 )مصر(الغيطاين 
ميسلون  -)١٩٨٨(الكائن الغريب  .٤٢١٠
 )العراق(هادي 
أمـني شـنار    -)١٩٦٨(الكابوس  .٤٢١١

 )فلسطني(
حممد  -)٢٠٠١بالفرنسية (الكاتب  .٤٢١٢

 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[بو مسهول 
وفيق العاليلي  - )١٩٦١(كاديالك  .٤٢١٣

 )لبنان(
حممد صوف  -)١٩٩٠(كازابالنكا  .٤٢١٤

 )املغرب(
كاف صاد، ثالثية احلـب واملـاء    .٤٢١٥

علــي أبــو الــريش  -)٢٠٠٧(والتــراب 
 )اإلمارات(

 -)١٩٧٠(كانت السـماء زرقـاء    .٤٢١٦
 )الكويت(إمساعيل فهد إمساعيل 

فيصـل   -)١٩٥٢(كانت عـذراء   .٤٢١٧
 )العراق(الياسري 
حسـني   -)١٩٦٠(كانت لنا أيام  .٤٢١٨
 )فلسطني(السيد 
 اجلرح وكان يا ما كانكان  .٤٢١٩

حممد األخضر عبد القادر  -)١٩٨٤(
  )اجلزائر(السائحي 
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 -)باالنكليزيـة (كان العامل مسـتقراً   .٤٢٢٠
 )اجلزائر(كلري مسعود 

حميـي األشـيقر    -)؟(كان هنـاك   .٤٢٢١
 )العراق(

عبد القادر  -)١٩٨٦(كان وأخواهتا  .٤٢٢٢
 )املغرب(الشاوي 
عبد  -)١٩٨٩(كانوا مخسة يف املوجة  .٤٢٢٣

 )األردن(الرمحن منكو 
عبد الـودود   -)١٩٧٧(كانوا مهجاً  .٤٢٢٤
 )سورية(يوسف 
عائد خصباك _ )؟(الكبار والصغار  .٤٢٢٥

 )العراق(
 -)؟( ، حكاية حـب شـامية  الكّباد .٤٢٢٦

 )فلسطني(يوسف األبطح 
نـاجي ظــاهر   -)١٩٩٠(الكـبرية   .٤٢٢٧

 )فلسطني(
 ، مسالك أبواب احلديـد كتاب األمري .٤٢٢٨

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)٢٠٠٥(
مذكرات شيزوفريين كتاب الفقدان،  .٤٢٢٩

 )املغرب(حممد أسليم  -)١٩٩٧(
مجـال الغيطـاين    -)؟(كتاب الليايل  .٤٢٣٠

 )مصر(
مي خالـد   -)٢٠٠٧(كتاب املتعبني  .٤٢٣١
 )السعودية(ي ـالعتيب

عبد الكرمي  -)٢٠٠٨(كتيبة اخلراب  .٤٢٣٢
 )املغرب(جويطي 
خالد إمساعيل  -)٢٠٠١(كُْحل حجر  .٤٢٣٣

 )مصر(

كذا، الوصايا العشر يف قانون فرسان  .٤٢٣٤
 )فلسطني(صخر حبش  -)١٩٧٧( امللك

صاحل مرسـي   -)١٩٦٦(الكذّاب  .٤٢٣٥
 )مصر(

تركي احلمـد   -)١٩٩٨(الكراديب  .٤٢٣٦
 )السعودية(

عبد اهللا  -)٢٠٠٠(كراف اخلطايا  .٤٢٣٧
 )اجلزائر(عيسى حليلح 

أمحـد   -)؟(الكراكي هتاجر شـرقاً   .٤٢٣٨
 )العراق(القباين 
سعد مكـاوي   -)١٩٨٤(الكرباج  .٤٢٣٩

 )مصر(
كرعوش يقوم من بيت األموات  .٤٢٤٠

 )األردن(مازن األسعد  -)؟(
حممد الباردي  -)؟(الكرنفال  .٤٢٤١

 )تونس(
عبـد الوهـاب    -)؟(كرم العنب  .٤٢٤٢

 )مصر(األسواين 
 احلصـانة القرويـة   :، أوكرمكول .٤٢٤٣

 )السودان(أمري تاج السر  -)١٩٨٨(
جـورج   -)١٩٦١(كرمنا يف علني  .٤٢٤٤

 )لبنان(سكاف 
حممــد البــاردي  -)؟(الكرنفــال  .٤٢٤٥

 )تونس(
حمفـوظ  جنيب  -)١٩٧٤(الكرنك  .٤٢٤٦

 )مصر(
مانع سعيد العتيبة  -)١٩٩٩(كرمية  .٤٢٤٧

 )اإلمارات(
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حممد فريد أبو  -)؟(كرمي الدقي  .٤٢٤٨
 )مصر(حديد 
عبد الكرمي اخليِّر  -)٢٠٠٦(الكشف  .٤٢٤٩

 )سورية(
كشف القناع عن غرائب اخلداع  .٤٢٥٠

 )مصر(عبد امللك قلدس  -)١٩٣٨(
 -)٢٠٠١بالفرنسية (كصوت النحل  .٤٢٥١

 )اجلزائر(حممد ديب 
مبسَّطة للفتيان (كفاح امحس  .٤٢٥٢
 )مصر(جنيب حمفوظ  -)١٩٩٠
 كـاترين  -)١٩٦٥(كفاح امـرأة   .٤٢٥٣
 )لبنان(داغر  معلوف
، هناك نسـخة  ١٩٤٤(كفاح طيبة  .٤٢٥٤

جنيـب حمفـوظ    -)١٩٩٠: مبسَّطة للفتيـان 
 )مصر(

مسري القطب  -)١٩٦٨(كفاح ومصري  .٤٢٥٥
 )فلسطني(

موسى  -)١٩٧٦(كفاين يا قلب  .٤٢٥٦
 )مصر(صربي 
اجلندي عاصم  -)١٩٧٣(كفر قاسم  .٤٢٥٧

 )سورية(
تومــا أيــوب  -)١٩١٥(الكفّــارة  .٤٢٥٨

 )لبنان(
حممد  -)١٩٩٠(الكّف تناطح املخرز  .٤٢٥٩
 )فلسطني(أيوب 
عبد القادر  -)١٩٩٧(كّف مرمي  .٤٢٦٠
 )البحرين(عقيل 
عبد الرمحن جميد  -)١٩٨٢(كالم ليل  .٤٢٦١
 )العراق(الربيعي 

مرزاق بقطاش ) بالفرنسية(كالموس  .٤٢٦٢
 )اجلزائر(

جنيب  -)١٩٩٢(كلب األمري  .٤٢٦٣
 )؟(مصور الشيخ من

كلما أشاهد بنتاً أقول هلا يا سعاد  .٤٢٦٤
 )مصر(سعيد نوح  -)؟(

شاكر  -)١٩٩٤(الكلمات الساحرة  .٤٢٦٥
 )العراق(األنباري 
 -)١٩٨٩(كل ما حيترق يلتهب  .٤٢٦٦

 )سورية(فارس زرزور 
 -)١٩٩٠(الكلمة قبـل األخـرية    .٤٢٦٧

 )مصر(عاطف حممد نصار 
كلنا بعيد بذات املقدار عن احلب  .٤٢٦٨

 )فلسطني(شليب عدنية  -)٢٠٠٣(
رجـاء   -)١٩٧٩(كلهم أعـدائي   .٤٢٦٩
 )مصر(عليش 
نقوال حداد  -)١٩٠٣(كلّه نصيب  .٤٢٧٠

 )لبنان(
ــا  .٤٢٧١ ــة  -)؟(كلودي ــف بيلون جوزي

 )سورية(
ــاتر .٤٢٧٢ ــي   ةكليوب ــان اخلليل يف خ

 )مصر(حممود تيمور  -)١٩٤٥(
إبراهيم  -)٢٠٠٥(كما يليق مبغربية  .٤٢٧٣

 )املغرب(املنصوري 
 -)١٩٦٦(كما ميـوت اآلخـرون    .٤٢٧٤
 )العراق(حسني ياسني 
 -)١٩٩٩(كم بدت السماء قريبة  .٤٢٧٥

 )العراق(بتول اخلضريي 
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١٥٩ 
 

مؤيد العتيلي  -)١٩٩٢(الكمربادور  .٤٢٧٦
 )األردن(

ــام الســتة  .٤٢٧٧ ــة األي ــاري، رواي الكن
 )فلسطني(أفنان القاسم  -)١٩٩٣(

عبـد   -)٣/١٩٧٠ط(كنُت أسـرياً   .٤٢٧٨
 )مصر(الرمحن عنان 

ربيع جابر  -)١٩٩٨(كنت أمرياً  .٤٢٧٩
 )لبنان(

حممـد   -)١٩٧١(اخلضراء الكنـزة  .٤٢٨٠
 )فلسطني(القوامسة 
عثمان  -)١٩٨٨(الكنـز الذهيب  .٤٢٨١

 )السعودية(الصاحل العلي الصوينع 
 -)٢٠٠٣(كنـز وغيوم يف السماء  .٤٢٨٢

 )الكويت(عبد العزيز حممد عبد اهللا 
يوسـف   -)١٩٢٦(كنوز سـليمان   .٤٢٨٣
 )مصر(غريس 
فوزي صاحل _ )؟(كنوز قارون  .٤٢٨٤

 )مصر(
 )لعراقا(حممد العجيلي  -)؟(الكهف  .٤٢٨٥
عبد امللك مرتاض  -)؟(الكهف  .٤٢٨٦

 )اجلزائر(
سبع  -)١٩٥٥(كهف االستبداد  .٤٢٨٧

 )لبنان(بركات 
طه  -)١٩٩٤(الكهف السحري  .٤٢٨٨
 )مصر(وادي 
جورج حنا  -)١٩٦٠(ان اهليكل كّه .٤٢٨٩

 )لبنان(
رميا جبـارة   -)باالنكليزية(كهرمان  .٤٢٩٠

 )فلسطني(

غـادة   -)١٩٧٦(كوابيس بريوت  .٤٢٩١
 )سورية(السّمان 
يف حزيران الكوابيس تأيت  .٤٢٩٢

 )فلسطني(حممد أيوب  -)١٩٩٩(
سـلوى   -)١٩٨٤(كوابيس الفرح  .٤٢٩٣

 )فلسطني(البنا 
سفيان  -)٢٠٠٢(كواليس القداسة  .٤٢٩٤
 )اجلزائر(زدادقة 
 -)١٩٩٦(الكوبرا تصنع العسـل   .٤٢٩٥

 )سورية(أمحد زياد حمبك 
 -)٢٠٠٧(كوب شاي باحلليب  .٤٢٩٦

 )مصر(حممد جربيل 
ـ  -)١٩٦٤(الكوخ  .٤٢٩٧ ب حسن حمسِّ

 )مصر(
 -)١٩٠٥(لفـرس  كورش ملـك ا  .٤٢٩٨

 )لبنان(زينب فواز 
ــد ألخــيت امللكــة  .٤٢٩٩ كوكــب بعي

 )فلسطني(حممود شقري  -)٢٠٠٧(
خالـد   -)١٩٦٤(الكوكب املزيف  .٤٣٠٠

 )العراق(حممد علي 
إيهــاب  -)؟(الكوكــب امللعــون  .٤٣٠١

 )؟(األزهري 
سلوى  -)؟(كوكو سودان كباشي  .٤٣٠٢

 )مصر(بكر 
حسن متعب الناصـر   -)؟(كولينا  .٤٣٠٣

 )العراق(
فاضل  -)١٩٩٦(كوميديا األشباح  .٤٣٠٤

 )العراق(العزاوي 
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عائد  -)؟(الكوميديا العدوانية  .٤٣٠٥
 )العراق(خصباك 
هناد  -)١٩٩٠(الكوميديا الفالحية  .٤٣٠٦

 )سورية(سرييس 
سعاد  -)٢٠٠٠(كويتية + كوييت  .٤٣٠٧

 )الكويت(الوالييت 
 )مصر(حممد جالل  -)؟(الكيف  .٤٣٠٨
كيف ترضع الذئبة من دون أن تعضك  .٤٣٠٩

 )اجلزائر(عمارة اخلوص  -)٢٠٠٦(
 )لبنان(عفيفة كرم  -)؟(كيلوباترا  .٤٣١٠
عبد اهللا خليفـة   -)١٩٨١(الآلىلء  .٤٣١١

 )البحرين(
نبيل بلوكباشي  - )١٩٩٢(اللؤلؤة  .٤٣١٢

 )سورية(
أفنـان   -)١٩٩٤(لؤلؤة االسكندرية  .٤٣١٣
 )فلسطني(القاسم 
ضياء الدين _ )؟(لؤلؤة يف الدم  .٤٣١٤

 )فلسطني(اخلطيب 
 )مصر(مصطفى أمني  -)١٩٧٦(ال  .٤٣١٥
ــاعيون  .٤٣١٦ ــ -)١٩٧٠(الالاجتم ارس ف
 )سورية(زرزور 
 -)١٩٩٩(ال أحد يعرف ما أريـد   .٤٣١٧

 )سورية(أمحد القادري 
 -)؟(ال أحد ينـام يف االسـكندرية    .٤٣١٨

 )مصر(إبراهيم عبد اجمليد 
عبد الودود يوسف  -)؟(ال إله إال اهللا  .٤٣١٩

 )سورية(
إحســان عبــد  -)١٩٥٦(ال أنــام  .٤٣٢٠

 )مصر(القدوس 

حممد  -)١٩٩١(البّد من املرأة  .٤٣٢١
 )سورية(حسني شرف 

ــمس ال  .٤٣٢٢ ــىء الش  -)١٩٦٠(تطف
 )مصر(إحسان عبد القدوس 

 -)١٩٧٩(ال تتركوين هنا وحـدي   .٤٣٢٣
 )مصر(إحسان عبد القدوس 

زينب  -)١٩٧٨(ال تسرق األحالم  .٤٣٢٤
 )مصر(صادق 
سـعد   -)١٩٨٥(ال تسقين وحدي  .٤٣٢٥

 )مصر(مكاوي 
فتحي  -)١٩٧٤(ال تغسلوا الوحل  .٤٣٢٦

 )مصر(أبو الفضل 
قاسم خضري  -)١٩٦٦(ال تقرب احلق  .٤٣٢٧
 )العراق(عباس 
بيار روفائيـل   -)١٩٦٥(ال تلمين  .٤٣٢٨

 )لبنان(
ال تنبت جذور يف السماء  .٤٣٢٩

 )لبنان(يوسف حبشي األشقر  -)١٩٧١(
جــورج حنــا  -)١٩٥٢(الجئــة  .٤٣٣٠

 )لبنان(
ــاس، أو .٤٣٣١ ــة  : الدي ــر الفراعن آخ

 )مصر(أمحد شوقي  -)١٨٩٩(
الطـاهر وطـار    -)١٩٧٤(الالز  .٤٣٣٢

 )اجلزائر(
حسن  -)٢٠٠٧(للحب إال ال زمن  .٤٣٣٣
 )راقالع(حافظ 
 -)٢٠٠٧(الالسؤال والالجـواب   .٤٣٣٤

 )العراق(فؤاد التكريل 
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غالب  -)١٩٩٠(ال مشس فوق املدينة  .٤٣٣٥
 )السعودية(محزة أبو الفرج 

إحسان عبد  -)١٩٦٣(ال شيء يهم  .٤٣٣٦
 )مصر(القدوس 
رفيـف   -)١٩٧١(ال شيء يهمـين   .٤٣٣٧
 )لبنان(فتوح 
فؤاد  -)١٩٧٩(ال ظل حتت اجلبل  .٤٣٣٨

 )السعودية(عبد احلميد العنقاوي 
أمل حممـد   -)١٩٨٩(عاش قليب ال  .٤٣٣٩
 )السعودية(شطا 

حسـن   -)١٩٦٩(ال قلب يف بغداد  .٤٣٤٠
 )العراق(حافظ 
فـؤاد   -)١٩٨٦(ال مل يعد حلمـاً   .٤٣٤١

 )السعودية(صادق مفيت 
أمحـد زيـاد    -)١٩٩٨(الالمنتمي  .٤٣٤٢

 )املغرب(
وديع امسندر  - )١٩٧٩(اللبش  .٤٣٤٣

 )سورية(
حممد يوسف  -)١٩٩٤(لنب العصفور  .٤٣٤٤
 )مصر(القعيد 
كـرم   -)١٩٦٢(الطيوب لبىن ذات  .٤٣٤٥

 )لبنان(ملحم كرم 
صنع اهللا إبـراهيم   -)١٩٨٠(اللجنة  .٤٣٤٦

 )مصر(
كرم ملحم  -)١٩٥٢(اللحن الشرود  .٤٣٤٧

 )لبنان(كرم 
خريي شليب  -)٢٠٠٥(حلس العتب  .٤٣٤٨

 )مصر(

فاحتة  -)٢٠٠٨(حلظات ال غري  .٤٣٤٩
 )املغرب(مورشيد 
حممد أبو  -)١٩٩٩(حلظة الفراشات  .٤٣٥٠
 )سورية(معتوق 
 -)١٩٩١(فلسطني اللحن األول من  .٤٣٥١

 )األردن(يامسني زهران 
حممـد نـاجي    -)؟(حلن الصباح  .٤٣٥٢

 )مصر(
عبد الوهاب  -)١٩٨١(اللسان املر  .٤٣٥٣

 )مصر(األسواين 
يوسـف   -)١٩٧٠(لست وحدك  .٤٣٥٤

 )مصر(السباعي 
حممد  -)١٩٨٩(اللص العاشق  .٤٣٥٥
 )األردن(الظاهر 
نقوال حداد  -)؟(اللص والشريف  .٤٣٥٦

 )لبنان(
جنيـب   -)١٩٦١(اللص والكالب  .٤٣٥٧
 )مصر(حمفوظ 
الياس قنصـل   -)؟(لصوص الشرف  .٤٣٥٨

 )سورية(
ــدون  .٤٣٥٩ ــوص متقاع  -)٢٠٠٢(لص

 )مصر(محدي أبو جليل 
يوســف  -)؟(لصــوص ونــواطري  .٤٣٦٠

 )فلسطني(سواطريي 
لطائف السمر يف سكان الزهرة  .٤٣٦١
 )سورية(ميخائيل الصقّال  -)١٩٠٧(والقمر 
سارة حيدر  -)٢٠٠٦(لعاب احملربة  .٤٣٦٢

 )؟(
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 يوسـف الصـايغ   -)١٩٧٠(اللعبة  .٤٣٦٣
 )العراق(

ــماء  .٤٣٦٤ ــة األرض والس  -)١٩٩٨(لعب
 )املغرب(املصطفى تواج 

 -)٢٠٠٨بالفرنسـية  (لعبة ديـنريو   .٤٣٦٥
 )لبنان(رواي احلاج 

سعيد كامل  -)١٩٧٣(لعبة الشيطان  .٤٣٦٦
 )سورية(الكوسا 
قاسم قاسم  -)١٩٩٣(لعبة الغيوم  .٤٣٦٧

 )لبنان(
غادة اخلرساين  -)١٩٧٤(لعبة القدر  .٤٣٦٨

 )لبنان(
 -)١٩٩٨(لعبة املراكـب الورقيـة    .٤٣٦٩

 )مصر(إبراهيم املصري 
سهام عبد اهلادي  -)ت.د(لعبة املزاج  .٤٣٧٠

 )فلسطني(
حممد بـرادة   -)١٩٨٧(لعبة النسيان  .٤٣٧١

 )املغرب(
جـيالن   -)١٩٧٠(اللعبة واحلقيقـة   .٤٣٧٢
 )مصر(محزة 
عبد  -)١٩٧١(لعبة ولد امسه حسن  .٤٣٧٣

 )مصر(املنعم الصاوي 
حسـن   -)٢٠٠٥(لعب حي البياض  .٤٣٧٤
 )لبنان(داود 

خريي  -)١٩٧١(احللبة اللعب خارج  .٤٣٧٥
 )مصر(شليب 
أمحد الزعيب  -)١٩٨٧(لعنات شاكر  .٤٣٧٦

 )األردن(
 )اجلزائر(رشيد ميموين  -)؟(اللعنة  .٤٣٧٧

مـارون غصـن    -)١٩٢٧(اللعنة  .٤٣٧٨
 )لبنان(

سلوى دمنـهوري   -)١٩٩٤(اللعنة  .٤٣٧٩
 )السعودية(

نور الـدين   -)١٩٨٥(لعنة األرض  .٤٣٨٠
 )املغرب(عامر 
صويف عبـد   -)١٩٥٧(لعنة اجلسد  .٤٣٨١

 )مصر(اهللا 
سـيدي   -)١٩٧٧(اللعنة املقدسة  .٤٣٨٢

 )املغرب(حيدة عبد الغين 
فتحي أبو الفضل  -)؟(لعنة املالئكة  .٤٣٨٣

 )مصر(
جـورج أيب   -)ت.د(لعنة وبركـة   .٤٣٨٤
 )لبنان(سعدى 
جـياليل   -)١٩٩٤(لغة الصـفيح   .٤٣٨٥

 )املغرب(الطاهري جلوفات 
 -)١٩٨٣(لغز الزمردة املكسورة  .٤٣٨٦

 )السعودية(صاحل عبد اهللا الزاحم 
صاحل  -)١٩٨٧(ر الياقوت لغز طيو .٤٣٨٧

 )السعودية(عبد اهللا الزاحم 
يوسـف   -)٢٠٠٢(لغط املـوتى   .٤٣٨٨
 )السعودية(احمليميد 
جوزيف بيلونة  -)١٩٦٧(لقاء آخر  .٤٣٨٩

 ) سورية(
سامي حمريز  -)١٩٧٤(لقاء اخلريف  .٤٣٩٠

 )األردن(
 -)١٩٩٢(لقاء على اجلسر القـدمي   .٤٣٩١

 )ليبيا( -صاحل السنوسي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٦٣ 
 

أمـني   -)١٩٦٣(لقاء عند الغروب  .٤٣٩٢
 )السودان(مد زين حم

حسـان   -)١٩٨٩(لقاء يف الريـف   .٤٣٩٣
 )اجلزائر(اجليالين 
آمنـة   -)١٩٨٠(لقاء يف املستشفى  .٤٣٩٤
 )العراق] (بنت اهلدى[الصدر 
حبيــب  -)١٩٧١(اللقــاء الكــبري  .٤٣٩٥
 )فلسطني(كركيب 
حممد  -)١٩٦٩(لقاء مع رجل جمهول  .٤٣٩٦
 )مصر(صدقي 
ثروت أباظـة   -)١٩٦١(لقاء هناك  .٤٣٩٧

 )مصر(
األخشــاب  لقــد دبَّ الســوس يف .٤٣٩٨

 )تونس(األزهر الصحراوي  -)٢٠٠١(
لقــيط بــني القصــور واألكــواخ  .٤٣٩٩

 )العراق(غالب آل حيىي  -)١٩٦١(
حممد عبد احللـيم   -)١٩٤٧(لقيطة  .٤٤٠٠

 )مصر(عبد اهللا 
فتحي  -)١٩٧٨(لكن شيئاً ما يبقى  .٤٤٠١

 )مصر(أبو الفضل 
 - )٢/٢٠٠٨ط(للحزن مخسة أصابع  .٤٤٠٢

 )؟(حممد حسن أمحد 
عبـد   حممـد  -)١٩٦٨(للزمن بقية  .٤٤٠٣

 )مصر(احلليم عبد اهللا 
فؤاد أفرام البستاين  -)١٩٢٩(ملاذا  .٤٤٠٤

 )لبنان(
 )مصر(حممود قاسم  - )؟(ملاذا  .٤٤٠٥
ملاذا متـوت العصـافري يف بـالدي     .٤٤٠٦

 )سورية(راوية أباظة  -)٢٠٠٥(

جربائيـل   -)١٩٣٩(ملاذا ليس أنت  .٤٤٠٧
 )فلسطني(أبو سعدى 

زينب حفين  -)٢٠٠٣(مل أعد أبكي  .٤٤٠٨
 )السعودية(

وليد هاشم  -)١٩٩٩(مل أكن هناك  .٤٤٠٩
 )البحرين(

 -)١٩٧٥(مل نعد جـواري لكـم    .٤٤١٠
 )فلسطني(سحر خليفة 

عبد اهللا  -)١٩٩٤(ملن أقدِّم عزائي  .٤٤١١
 )السعودية(النمري 
رينيه أبو راشد  -)١٩٦٠(ملن أكون  .٤٤١٢

 )لبنان(
علياء  -)١٩٧٧(لن أقتل وطين  .٤٤١٣

 )لبنان(هوجو الدااليت 
جهاد الرجيب  -)؟(لن أموت سدى  .٤٤١٤

 )األردن(
إبـراهيم   -)؟(أموت وحـدي  لن  .٤٤١٥

 )العراق(عثمان البحش 
فـارس   -)١٩٦٩(لن تسقط املدينة  .٤٤١٦
 )سورية(زرزور 
ليلـى   -)١٩٦٢(لن منوت غـداً   .٤٤١٧

 )لبنان(عسريان 
ســهري  -)٢٠٠٥(هلــو األبالســة  .٤٤١٨

 )مصر(املصادفة 
 -)١٩٦٢(اهللا يف صدور العـذارى   .٤٤١٩

 )العراق(طاهر العميد 
بطـرس   -)١٩٦٣(اهللا والسرطان  .٤٤٢٠
 )انلبن(خواجة 
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بنت [ أمرية احلسين -)١٩٦٢(هليب  .٤٤٢١
  )سورية( ]بردى
ناشــي  -)١٩٩٦(هليــب اجلــوار  .٤٤٢٢

 )الكويت(القحطاين 
ممدوح  -)١٩٧٥(لو أنصف الدهر  .٤٤٢٣

 )مصر(مصطفى عبد الرازق 
 -)؟(لوحات على جدار ريفي عتيق  .٤٤٢٤

 )سورية(شذا برغوث 
ـ يوسـف ال  -)١٩٨٢(اللوحة  .٤٤٢٥ زو ع

 )األردن(
 -)١٩٦٣(ة ّياللوحة اإلهليـة املشـرق   .٤٤٢٦

 )العراق(حسني وردة الكافلي 
مها حسن  -)٢٠٠٢(لوحة الغالف  .٤٤٢٧

 )سورية(
ناصرة  -)١٩٨٦(لو دامت األفياء  .٤٤٢٨

 )العراق(السعدون 
عبد الرمحن  -)١٩٨٩(لوعة الغياب  .٤٤٢٩
 )السعودية(منيف 
حسني السـيد   -)١٩٥٨(لوال القدر  .٤٤٣٠

 )فلسطني(
 -)٢٠٠٥(لو مل يكن امسها فاطمـة   .٤٤٣١

 ) سورية(خريي الذهيب 
يوسف اخلطيب  - )؟(ولو يف الدم ل .٤٤٣٢

 )فلسطني(
إحسـان عبـد    -)؟(اللون اآلخـر   .٤٤٣٣

 )مصر(القدوس 
زهور  -)١٩٩٤(لوجنة والغول  .٤٤٣٤
 )اجلزائر(ونيسي 

صالح الدين  -)٢٠٠٨(لون الروح  .٤٤٣٥
 )تونس(بوجاه 
كرم  -)١٩٣٦(لويس الرابع عشر  .٤٤٣٦

 )لبنان(ملحم كرم 
حممد  - )٢٠٠٠(ليال أخرى  .٤٤٣٧

 )مصر(البساطي 
غربيال  -)١٩٧٥( ليال ال تنسى .٤٤٣٨
 )مصر(وهبة 
عبد اللطيف البيايت  -)١٩٩٨(الليايل  .٤٤٣٩

 )املغرب(
غريـب   -)؟(ليايل األشهر القمرية  .٤٤٤٠

 )فلسطني(عسقالين 
جنيـب   -)١٩٨٢(ليايل ألف ليلـة   .٤٤٤١
 )مصر(حمفوظ 
جنيب  -)١٩٧٤(لبايل تركستان  .٤٤٤٢

 )مصر(الكيالين 
حممد  -)١٩١٢(ليايل الروح احلائر  .٤٤٤٣

 )مصر(لطفي مجعة 
إيهـاب   -)٢٠٠٢(الزعبالوي ليايل  .٤٤٤٤
 )مصر(سالم 
ــبور .٤٤٤٥ ــايل ستراس ــية ( غلي بالفرنس
 )اجلزائر(آسيا جّبار  -)١٩٩٧
حـافظ   -)١٩٠٦(ليايل سـطيح   .٤٤٤٦
 )مصر(إبراهيم 
أمـني   -)١٩٧٥(ليايل الشـمس   .٤٤٤٧

 )مصر(العيوطي 
خريي  - )١٩٨٠(ليايل عربية  .٤٤٤٨
 )سورية(الذهيب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٦٥ 
 

الناصر  -)١٩٨٦(ليايل القمر والرماد  .٤٤٤٩
 )تونس(التومي 
شــاكر  -)٢٠٠٢(ليــايل الكاكــا  .٤٤٥٠

 )العراق(األنباري 
خليفـة   -)١٩٩٩جزءان (ليايل جنمة  .٤٤٥١

 )ليبيا(حسني مصطفى 
حممـد   -)١٩٧٢(ليبـي يف باريس  .٤٤٥٢

 )ليبيا(صاحل القمودي 
نقوال حداد  -)؟(ليت الشباب يعود  .٤٤٥٣

 )لبنان(
عامر الدبك  -)؟(ليتين كنت محاراً  .٤٤٥٤

 )سورية(
هالة البدري  -)١٩٩٧(ليس اآلن  .٤٤٥٥

 )مصر(
ـ ليس مثة أمل جلل .٤٤٥٦  -)١٩٦٩(امش ج

 )العراق(خضري عبد األمري 
مرمي حميـي   -)٢٠٠٣(الليل األبيض  .٤٤٥٧

 )سورية(الدين مال 
أســعد  -)١٩٨٩(ليــل البنفســج  .٤٤٥٨
 )فلسطني(األسعد 
جنان جاسـم   -)٢٠٠٢(ليل البالد  .٤٤٥٩

 )العراق(حالوي 
زهدي  -)١٩٩٥(ليلتان مها العمر  .٤٤٦٠

 )سورية(الشواف 
ليلـى   -)١٩٩٨(ليلتان وظل امرأة  .٤٤٦١

 )فلسطني(األطرش 
 - )١٩٨٣(ليلة امحيدة العسكري  .٤٤٦٢

 )اجلزائر(عالوة بوجادي 

عبد  -)٢٠٠٣(ليلة األضحى  .٤٤٦٣
 )األردن(الناصر رزق 

مىن الشافعي  -)٢٠٠٨(ليلة اجلنون  .٤٤٦٤
 )الكويت(

حممد عبـد   -)١٩٩٩(ليلة احلب  .٤٤٦٥
 )البحرين(امللك 
حممود قدري  -)١٩٨٤(ليلة احلناء  .٤٤٦٦

 )فلسطني(
نعمة خالـد   -)٢٠٠٥(احلنة ليلة  .٤٤٦٧

 )فلسطني(
الطاهر  -)١٩٩٦(ليلة اخلطأ  .٤٤٦٨

 )املغرب(بنجلون 
مجـال نـاجي    -)؟(ليلة الـريش   .٤٤٦٩

 )فلسطني(
رفيق  -)١٩٧٤(ليلة الزفاف  .٤٤٧٠
 )فلسطني(العالول 
حممـد قرانيـا    -)١٩٩٦(ليلة مسر  .٤٤٧١

 )سورية(
 -)١٩٨٢(ليلة السنوات العشـر   .٤٤٧٢

 )تونس(حممد صاحل اجلابري 
عـدي   -)١٩٩٦(ليلة عاصـفة   .٤٤٧٣

 )األردن(مدانات 
يوسف أبو _ ) ٢٠٠٢(ليلة عرس  .٤٤٧٤

 )مصر(رية 
عبد اهللا  -)١٩٩٠(ليلة عرس نادية  .٤٤٧٥

 )السعودية(سعيد مجعان الزهراين 
مؤنس الرزاز  -)٢٠٠٠(ليلة عسل  .٤٤٧٦

 )األردن(
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 -)١٩٨٢(ليلة العشـق والعاشـق    .٤٤٧٧
 )مصر(إبراهيم عبد اجمليد 

مسـودة بـوبكر    -)؟(ليلة الغياب  .٤٤٧٨
 )تونس(

عبد  -)١٩٩٩(يف سجن املالكي ليلة  .٤٤٧٩
 )مصر(الستار حتيتة 

حممد زارع  -)١٩٦٠(ليلة يف الظالم  .٤٤٨٠
 )السعودية(عقيل 
عيسـى   -)١٩٧٤(ليلة يف القطـار   .٤٤٨١

 )األردن(الناعوري 
 -)١٩٩٦(ليلة القبض على الصحفي  .٤٤٨٢

 )فلسطني(نبيل خوري 
 -)١٩٨٠(ليلة القبض على فاطمـة   .٤٤٨٣

 )مصر(سكينة فؤاد 
ـ  ١٩٨٧(ليلة القدر  .٤٤٨٤ حممـد  : ةترمج
ــالشر ــري ١٩٨٧ يكس ــي العش ، وفتح

 )املغرب(الطاهر بنجلون  -)١٩٨٨
حممود  -)؟(ليلة مثرية يف القاهرة  .٤٤٨٥
 )مصر(قاسم 
الطاهر  -)١٩٧٨(الليلة املقدسة  .٤٤٨٦

 )املغرب(بنجلون 
غادة السمان  -)١٩٨٦(ليلة املليار  .٤٤٨٧

 )سورية(
 -)١٩٦٩(ليلة نام فيها الشيطان  .٤٤٨٨

 )مصر(حممد التابعي 
أطوار  -)٢٠٠٨(بغداد ليلة وأد  .٤٤٨٩
 )العراق(هبجت 
كوليـت   -)١٩٦١(ليلة واحـدة   .٤٤٩٠
 )سورية(خوري 

جنيب الكيالين  -)؟(ليل اخلطايا  .٤٤٩١
 )مصر(

زيدان محود  -)؟(ليل اخلنادق  .٤٤٩٢
 )العراق(

عبد الكرمي  -)١٩٩١(ليل الشمس  .٤٤٩٣
 )املغرب(جويطي 
عادل  -)١٩٩٣(ليل الضفة الطويل  .٤٤٩٤
 )فلسطني(األسطة 
الكيالين  جنيب -)؟(ليل العبيد  .٤٤٩٥

 )مصر(
 -)١٩٦٤جـزءان  (ليل له آخـر   .٤٤٩٦

 )مصر(يوسف السباعي 
ــد  .٤٤٩٧ ــل مدري ــيِّد  -)٢٠٠٣(لي س

 )مصر(البحراوي 
فهد أبو  -)١٩٦٤(الليل واحلدود  .٤٤٩٨
 )فلسطني(خضرة 
بديعة أمني  -)٢٠٠٦(الليل والزمان  .٤٤٩٩

 )؟(
سلوى بكـر   -)١٩٩٧(ليل وهنار  .٤٥٠٠

 )مصر(
فيصل عبد  -)١٩٨٥(الليل والنهار  .٤٥٠١

 )العراق(احلسن حاجم 
رشيد  -)١٩٨٥(ليليات امرأة أرق  .٤٥٠٢

 )اجلزائر(بوجدرة 
 -)٢٠٠٧(ولـودميال  ليلى والثلج  .٤٥٠٣

 )سورية(كفى الزعيب 
عاليـة   -)١٩٨١(ليلى والـذئب   .٤٥٠٤
 )العراق(ممدوح 
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إقبال بركــة  -)؟(ليلى واجملهول  .٤٥٠٥
 )مصر(

 -)١٩٨٢(لينا لوحة فتاة دمشقية  .٤٥٠٦
 )سورية(مسر العطار 

، ١٩٨٦بالفرنسـية  (ليون اإلفريقي  .٤٥٠٧
أمـني   -)١٩٩٠عفيـف دمشـقية   : ترمجة

 )لبنان(املعلوف، 
 )تونس(فرج احلوار  -)؟(املؤامرة  .٤٥٠٨
حممد مصايف  - )١٩٨٤(املؤامرة  .٤٥٠٩

 )اجلزائر(
ألبري  -)بالفرنسية(مؤامرة البهلوانات  .٤٥١٠

 )مصر(قصريي 
فتحية هاشـم   -)٢٠٠٧(مئة موال  .٤٥١١

 ) تونس(
طه حامد الشبيب  -)١٩٩٨(مأمت  .٤٥١٢

 )العراق(
ــورو .٤٥١٣ ــأمت ال ــرية  -)١٩٧٣(د م مس

 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[خاشقجي 
عبد الوهاب  -)١٩٩١(مؤذن الفجر  .٤٥١٤
 )؟(الزنايت 
يوسف  -)؟(املأزوم واملاضي الناقص  .٤٥١٥
 )فلسطني(األبطح 
جـورج حنـا    -)١٩٥٩(مأساة أم  .٤٥١٦

 )لبنان(
حنا مينـة   -)١٩٨٥(مأساة دميتريو  .٤٥١٧

 )سورية(
جنم سـهيل   -)١٩٦١(مأساة طفلة  .٤٥١٨

 )العراق(

عبد الفتاح  -)١٩٧٢(مأساة القبور  .٤٥١٩
 )مصر(حممد عثمان 

أمحـد   -)١٩٦٤(مأساة اللطيفيـة   .٤٥٢٠
 )العراق(سوسة 
حممـد   -)١٩٦٠(مأساة واق الواق  .٤٥٢١

 )اليمن(حممود الزبريي 
 -)١٩٦٧(مائة سـاعة يف القمـة    .٤٥٢٢

 )مصر(مصطفى فودة مصطفى 
 )مصر(سيِّد عويس  -)؟(ماء احلياة  .٤٥٢٣
حيـىي خمتـار    -)١٩٩٢(ماء احلياة  .٤٥٢٤

 )مصر(
حيىي خيلـف   -)٢٠٠٨(ماء السماء  .٤٥٢٥

 )فلسطني(
حممد أبـو   -)١٩٩٨(املاء واألمساء  .٤٥٢٦
 )سورية(معتوق 
عمر  -)١٩٩٢(مأوى جان دوالن  .٤٥٢٧
 )اجلزائر(بن قينة 
الطاهر  -)١٩٩٩(مأوى الفقراء  .٤٥٢٨

 )املغرب(بنجلون 
هديـة   -)٢٠٠٣(ما بعد احلـب   .٤٥٢٩
 )العراق(حسني 
خالـد   -)١٩٨٥(ما بعد الرمـاد   .٤٥٣٠
 )عوديةالس(باطريف 
غّسـان   -)١٩٦٦(ما تبقّى لكـم   .٤٥٣١
 )فلسطني(كنفاين 
ـ   .٤٥٣٢ وش رما تبقى من سرية خلضـر مح

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٨٣(
ماجد  -)٢٠٠٠(ما تترك األيام  .٤٥٣٣
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 -)٢٠٠٦(ما تركه البحر لليابسة  .٤٥٣٤
 )اإلمارات(ناصر الظاهري 

عبـد  لطيف  -)١٩٦٦(مات النهار  .٤٥٣٥
 )العراق( احلسني
أمحد  -)؟(ماراجتلو، ذاكرة احلرار  .٤٥٣٦
 )السودان(ضحية 
 -)١٩١٢مقتبسة (ماجدولني  .٤٥٣٧

 )مصر(مصطفى لطفي املنفلوطي 
وليد سليمان  -)١٩٩٥(ماجور جنران  .٤٥٣٨

 )فلسطني(
ميخائيل صوايا  -)١٩٦٤(ماذا جىن؟  .٤٥٣٩

 )لبنان(
ما ذكره الرواة عن سرية أمري املؤمنني  .٤٥٤٠

حممد جربيل  -)٢٠٠٣(احلاكم بأمر اهللا 
 )مصر(

املهدي الود غريي  -)٢٠٠٢(املارد  .٤٥٤١
 )املغرب(

نعيم بوطنوس  -)١٩٦٣(مارد الغيضة  .٤٥٤٢
 )لبنان(

عيسى  -)١٩٥٥(مارس حيرق معداته  .٤٥٤٣
 )األردن(الناعوري 
ماري روز تعرب مدينة الشمس  .٤٥٤٤

 )فلسطني(قاسم توفيق  -)١٩٨٥(
 -)ت.د(مازال على الدرب أثر  .٤٥٤٥

 )الكويت(فطامي زيد العطّار 
 -)١٩٥٤بالفرنسية ( املاضي البسيط .٤٥٤٦

 )املغرب(ي ـإدريس شرايب
فاديا سـعد   -)٢٠٠٣(ما عدت أنا  .٤٥٤٧

 )سورية(

ي ـإدريس الشرايب -)١٩٥٥(املاعز  .٤٥٤٨
 )املغرب(

جبل : ثالث روايات(ما قاله الرواة  .٤٥٤٩
عزت  -)٢٠٠١نبو، احلواف، اخلطوات 

 )فلسطني(الغزاوي 
ــة  .٤٥٥٠ ــذه الليل ــف هل ــاج خفي ماكي

 )لبنان(حسن داود  -)٢٠٠٣(
حممد  -)١٩٧٢(روه الرياح ذتما ال  .٤٥٥١
 )اجلزائر(عرعار العايل 
عمر  -)١٩٩٣(ما ال ميوت فينا  .٤٥٥٢
 )األردن(محدان 
إبـراهيم   -)١٩٨٣(مالك احلزين  .٤٥٥٣
 )مصر(أصالن 
إسحق فضل  -)؟(ما مل يكتبه امللك  .٤٥٥٤

 )السودان(اهللا 
عبد املنعم الصاوي  -)١٩٦٧(مامادا  .٤٥٥٥

 )مصر(
ــذيانات  .٤٥٥٦  -)٢٠٠١(مانيفســت اهل

 )؟(رجاء طايع 
جنيب حمفـوظ   -)؟(ما وراء العشق  .٤٥٥٧

 )مصر(
ما يتركه األحفاد لألجداد  .٤٥٥٨

 )العراق(غازي العبادي  -)١٩٨٦(
بالفرنسية (ما يدين به النهار لليل  .٤٥٥٩
] يامسينة خضرة[سهول مو بحممد  -)٢٠٠٨

 )اجلزائر(
حممد عز الـدين   -)١٩٨٨(املباءة  .٤٥٦٠
 )املغرب(التازي 
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١٦٩ 
 

ممـدوح   -)؟(مبادىء من بـاريس   .٤٥٦١
 )جلزائرا(مولود 
حسني ظافر بـن   -)١٩٣٧(مربوكة  .٤٥٦٢
 )ليبيا(موسى 
غسان أبا زيد  - )٢٠٠١(املربوكة  .٤٥٦٣

 )سورية(
 -)١٩٧٠(مربوكة بطلة مـن ليبيـا    .٤٥٦٤

 )ليبيا(خليفة عبد اجمليد املنتصر 
ــبىن  .٤٥٦٥ ــد  -)١٩٧٨(امل ــال جني مج

 )فلسطني(
عبد النيب حجازي  -)١٩٨٠(املتألق  .٤٥٦٦

 )سورية(
حممد ساري  - )بالفرنسية(متاهات  .٤٥٦٧

 )اجلزائر(
امحيدة  -)٢٠٠١(متاهات ليل الفتنة  .٤٥٦٨
 )اجلزائر(عياشي 
حممد  -)١٩٩٩(املتاهة األبدية  .٤٥٦٩

 )اجلزائر(احلامدي 
متاهة األعراب يف ناطحات السـراب   .٤٥٧٠

 )األردن(مؤنس الرزاز  -)١٩٨٦(
احلبيـب   -)١٩٩٤(متاهة الرمـل   .٤٥٧١
 )تونس(الساملي 
مرمي منصورة  -)٢٠٠٤(متاهة مرمي  .٤٥٧٢

 )مصر(عز الدين 
فواز حداد  -)٢٠٠٨(املترجم اخلائن  .٤٥٧٣

 )سورية(
توفيـق معمَّـر    -)١٩٥٧(املتسلل  .٤٥٧٤

 )فلسطني(

عبد النيب حجازي  -)١٩٨٢(املتعدِّد  .٤٥٧٥
 )سورية(

 سلوى هرمـز  -)١٩٦٦(املتمردة  .٤٥٧٦
 )لبنان( امللوحي
صالح  -)١٩٦٥جزءان (املتمردون  .٤٥٧٧
 )مصر(حافظ 
ــز  .٤٥٧٨ ــد  -)١٩٧٨(املتمّي ــد عي حمم

 )األردن(
 -)١٩٨١(متهمون حتت الطلب  .٤٥٧٩

 )مصر(فؤاد حجازي 
وديع أبو  -)١٩٢٧(املتوايل الصاحل  .٤٥٨٠
 )لبنان(فاضل 
مجـال   -)١٩٩٤(متون األهـرام   .٤٥٨١

 )مصر(الغيطاين 
عطية  -)١٩٧٠(مىت تورق األشجار  .٤٥٨٢

 )فلسطني(عبد اهللا عطية 
أديـب   -)١٩٦٠(مىت يعود املطر  .٤٥٨٣
 )سورية(حنوي 
صاحل  -)١٩٨٠(مىت يفيض الوادي  .٤٥٨٤

 )ليبيا(السنوسي 
سعدي  -)١٩٩٤(الدائرة مثلث  .٤٥٨٥
 )العراق(يوسف 
هارون هاشم  -)؟(مثلث الرعب  .٤٥٨٦
 )فلسطني(رشيد 
 -)١٩٩٩(مثل صيف لن يتكـرر   .٤٥٨٧

 )املغرب(حممد برادة 
املثىن بن حارثة وخالد بـن الوليـد    .٤٥٨٨

 )لبنان(عمر أبو النصر  -)١٩٤٥(
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١٧٠ 
 

حممد زكي  -)١٩٢٤(مثوى احلبيبني  .٤٥٨٩
 )مصر(شعيب 
نبيل سليمان  -)١٩٩٨(جماز العشق  .٤٥٩٠

 )سورية(
شعيب حليفي  -)؟(جمازفات البيزنطي  .٤٥٩١

 )املغرب(
اجملتثون، يوميات منفي فلسطيين  .٤٥٩٢

 )فلسطني(فواز تركي  -)١٩٧٤(
ميلـودي   -)١٩٩١(جمتمع الصدفة  .٤٥٩٣

 )املغرب(محدوشي 
عبد احلميد  -)١٩٨٠(اجملد املنحوت  .٤٥٩٤

 )فلسطني(األنشاصي 
رفقة دودين  -)١٩٩٣(جمدور العربان  .٤٥٩٥

 )األردن(
إبراهيم نصر  -)١٩٩٢(فقط  ٢جمرد  .٤٥٩٦

 )فلسطني(اهللا 
حممد صاحل  - )١٩٧٣(جمرم يف القصر  .٤٥٩٧

  )ليبيا(القمودي 
ـ  -)١٩٦٦(جمرم حيميه القانون  .٤٥٩٨ اهر ب

 )فلسطني(أمحد النجار 
حممد : بالفرنسية، ترمجة(اجملرى الثابت  .٤٥٩٩

ادمون عمـران امللـيح    -)١٩٩٣الشركسي 
 )املغرب(

اليـاس   -)١٩٩٤(جممع األسـرار   .٤٦٠٠
 )لبنان(خوري 
ناصيف  -)١٩٤٤(جممع البحرين  .٤٦٠١

 )لبنان(اليازجي 
عبـد   -)١٩٧٦(جممع الشـحاذين   .٤٦٠٢

 )اليمن(الوهاب الضوراين 

توفيـق   -)١٩٧٤( ٧٧٨اجملموعة  .٤٦٠٣
 )فلسطني(فياض 
جمموعة شهادات ووثـائق خلدمـة    .٤٦٠٤

صـالح عيسـى    -)١٩٨٠(تاريخ زماننـا  
 )مصر(

فاضل احلق عبد  -)١٩٣٩(جمنونان  .٤٦٠٥
 )العراق(

م ملحم كرم كر -)١٩٥٦(اجملنون  .٤٦٠٦
 )لبنان(

عبد اللطيف  -)١٩٨٠(جمنون األمل  .٤٦٠٧
 )املغرب(اللعيب 
سناء  -)٢٠٠٣(جمنونة يوسف  .٤٦٠٨
 )املغرب(العاجي 
حممد  -)١٩٩٨(جمنون حبرية خالد  .٤٦٠٩
 )سورية(شعبان 
سـامل  بن -)١٩٩٢(جمنون احلكـم   .٤٦١٠
 )املغرب(محيش 
عقلة  -)٢٠٠١(جمنون رغم أنفي  .٤٦١١
 )األردن(حداد 
مجعة الالمي  -)١٩٩٧(جمنون زينب  .٤٦١٢

 )العراق(
أمّية محدان  -)١٩٧٢(ية نجمنون شا .٤٦١٣

 )لبنان(
حممد منجي _ )١٩٠٤(جمنون ليلى  .٤٦١٤

 )مصر(
حفيظ لزرك  -)٢٠٠٣(جمنون مليلة  .٤٦١٥

 )املغرب(
ناجي ظاهر  -)١٩٨٧(جمنون هند  .٤٦١٦
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١٧١ 
 

حممد خلف  - )١٩٩١(اجملهول  .٤٦١٧
 )األردن(الشلول 
إبـراهيم   -)١٩٩١جزءان، (اجملوس  .٤٦١٨
 )ليبيا(الكوين 
حممد البساطي  - )٢٠٠٢(حمابيس  .٤٦١٩

 )مصر(
حسـني   -)١٩٠٩(حماسن العصـر   .٤٦٢٠
 )مصر(توفيق 
فؤاد حجازي  -)١٩٧١(احملاصرون  .٤٦٢١

 )مصر(
فيصل حوراين  -)١٩٧٣(احملاصرون  .٤٦٢٢

 )فلسطني(
حممـد الـربيين    -)١٩٩٧(احملاكمة  .٤٦٢٣

 )املغرب(
هنـاد   -)ت.د(حماكمة ميامة عربيـة   .٤٦٢٤

 )فلسطني(توفيق عباسي 
فتحي رضوان  -)١٩٥٩(حمام صغري  .٤٦٢٥

 )مصر(
حبيـب   -)١٩٧٣( زيـه نَّاحملامي ال .٤٦٢٦
 )فلسطني(كركيب 
عبد احلليم عّبـاس   -)١٩٤٨(حماولة  .٤٦٢٧

 )األردن(
حممد زفزاف  -)١٩٨٥(حماولة عيش  .٤٦٢٨

 )املغرب(
عبـد   -)١٩٨٠(حماولة للخـروج   .٤٦٢٩

 )مصر(احلكيم قاسم 
عبد الفتاح اجلمـل   -)١٩٩٢(حمب  .٤٦٣٠

 )مصر(

وليد  -)١٩٨٦(حمب املشاكل  .٤٦٣١
 )سورية(مدفعي 
عالية ممـدوح   -)٢٠٠٣(احملبوبات  .٤٦٣٢

 )العراق(
نبيه اسـكندر   -)؟(حمراب العشق  .٤٦٣٣
 )سورية(احلسن 
عبد السالم صاحل  -)١٩٩٥(احملضية  .٤٦٣٤

 )األردن(
ادوار  -)١٩٨٥(حمطة السكة احلديد  .٤٦٣٥
 )مصر(اخلّراط 
عارف  -)١٩٩٧(حمطة النهايات  .٤٦٣٦
 )؟(علوان 
مجيل بشور  -)؟(حمطة وخوف لذيذ  .٤٦٣٧

 )سورية(
حسن رشـاد   -)؟(حمكمة الضمري  .٤٦٣٨

 )مصر(
حممـد رســول اهللا والــذين معــه   .٤٦٣٩

 )مصر(عبد احلميد جودة السحار  -)١٩٥٨(
جرجي زيدان  -)١٩٠٧(حممد علي  .٤٦٤٠

 )مصري أصله لبناين(
عفيفة كرم  - )؟(حممد علي الكبري  .٤٦٤١

 )لبنان(
اميـل   -)١٩٣٨(حممد وأم كلثوم  .٤٦٤٢

 )فلسطني(حبشي األشقر 
الراشـد  حممد  -)١٩٦٥(احملمومون  .٤٦٤٣

 )سورية(
 -)١٩٩٣(حمن الفىت زين شـامة    .٤٦٤٤

 )املغرب(سامل محيش بن
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نبيل احلسيين  -)٢٠٠١(حمور العامل  .٤٦٤٥
 )فلسطني(

جنوى بركات  - )١٩٨٦(احملّول  .٤٦٤٦
 )لبنان(

 أمحـد  البكـري  -)١٩٧٢(املخاض  .٤٦٤٧
 )املغرب(السباعي 
غائـب طعمـة    -)١٩٧٤(املخاض  .٤٦٤٨
 )العراق(فرمان 
سعادة أبو عراق  - )١٩٨٤(املخاض  .٤٦٤٩

 )فلسطني(
عبد  - )١٩٨٧(خماض الطفرة ونتاجها  .٤٦٥٠

 )السعودية(الرمحن بن زيد السويداء 
فاحتة مورشيد  -)؟(خمالب املتعة  .٤٦٥١

 )املغرب(
: املختصر من خترصات الكوارثي، أو .٤٦٥٢

 )املغرب(أمحد طليمات  -)١٩٩٨(وجدناها 
املختصــر مــن مقامــات األنفــاق  .٤٦٥٣

 ) املغرب(أمحد طليمات  -)١٩٩٦(
ة احلســـن  محـز  -)؟(املختفي  .٤٦٥٤

 )العراق(
عبد الكرمي  -)١٩٩١(املخطوفون  .٤٦٥٥

 )سورية(ناصيف 
 -)١٩٨٨(خملفات الزوابع األخـرية   .٤٦٥٦

 )فلسطني(مجال ناجي 
 -)١٩٩٠(خملوقات األشواق الطائرة  .٤٦٥٧

 )مصر(ادوار اخلّراط 
خملوقات فاضل العـزاوي اجلميلـة    .٤٦٥٨

 )العراق(فاضل العزاوي  -)١٩٦٩(

مجــال جنيــد  -)١٩٨٤(املخــيم  .٤٦٥٩
 )فلسطني(

عارف آغا  -)١٩٧٩(خميم يف الريح  .٤٦٦٠
 )فلسطني(

غّسان كامل ونوس  -)١٩٩٤(املدار  .٤٦٦١
 )سورية(

سليمان  -)؟(مدار األشياء املرفوضة  .٤٦٦٢
 )العراق(البكري 
ــرق   .٤٦٦٣ ــدارات الش ــة، (م رباعي

بنـات نعـش   /٢، ج١٩٩٠األشرعة /١ج
الشقائق /٤، ج١٩٩٣التيجان /٣، ج١٩٩٠
 )سورية(نبيل سليمان  -)١٩٩٣
 -)١٩٩٤(البيضـاء  مدارج الليلـة   .٤٦٦٤

 )املغرب(م العروسي لموي
 -)١٩٩٣(مدارج الليلة املوعـودة   .٤٦٦٥

 )املغرب(م العروسي يلمو
أفنان القاسم  -)١٩٨٠(مدام حرب  .٤٦٦٦

 )فلسطني(
املدخل السري إىل كهـف احلمـام    .٤٦٦٧

 )املغرب(أمحد عبد السالم البقايل  -)١٩٨٤(
مسيحــة خــريس  -)١٩٨٦(املــّد  .٤٦٦٨

 )األردن(
نة بشري مؤم -)١٩٩٢(مد بال جزر  .٤٦٦٩
 )سورية(العوف 
أنـور اخلطيـب    -)١٩٩٧(املّدثر  .٤٦٧٠

 )فلسطني(
الصعود   /١ثنائية، ج(املّد واجلزر  .٤٦٧١
عبد  -)١٩٨٧االنكسار  /٢، ج١٩٨٦

w )سورية(الكرمي ناصيف 
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١٧٣ 
 

حممد جربيل  -)٢٠٠٠(مّد املوج  .٤٦٧٢
 )مصر(

درية رستم  -)١٩٧١(املدرب األكرب  .٤٦٧٣
 )مصر(

طـارق   -)١٩٩٢(مدن بال خنيـل   .٤٦٧٤
ين األصـل، مصـري املولـد،    سودا(الطيِّب 

 )منساوي اجلنسية
عبده خـال   -)؟(مدن تأكل العشب  .٤٦٧٥

 )السعودية(
أمحـد الشـيخ    -)١٩٩٦(املدندش  .٤٦٧٦

 )مصر(
طارق  -)١٩٩٢(مدن بال خنيل  .٤٦٧٧

سوداين األصل، مصري املولد، (الطيِّب 
 )منساوي اجلنسية

التيـه  /١، جسداسـية (مدن امللـح   .٤٦٧٨
تقاسـيم  /٣، ج١٩٨٥األخدود /٢، ج١٩٨٤
، ١٩٨٩املنبـت  /٤، ج١٩٨٩والنهار  الليل
املنبـت  /٦، ج١٩٨٩بادية الظلمـات  /٥ج

 ) السعودية(عبد الرمحن منيف  -)١٩٨٩
حسـن   -)١٩٠٠(مدهشات القدر  .٤٦٧٩
 )مصر(حسين 
مدونة االعترافات واألسرار يف ضبط  .٤٦٨٠

ما أثر عن أيب عمران من أخبـار وحباشـيتها   
كتاب اجملالس واحللقات لنجيـه الراويـة أيب   

صـالح   -)١٩٨٥(حسن بن علي اليسر بن 
 )تونس(الدين بوجاه 

فادية الفقري _ )؟(مديح زهرة  .٤٦٨١
 )فلسطني(

خالد خليفة  - )؟(مديح الكراهية  .٤٦٨٢
 )سورية(

خليل النعيمـي   -)؟(مديح اهلرب  .٤٦٨٣
 )سورية(

زياد قاسـم   -)١٩٨٧(املدير العام  .٤٦٨٤
 )األردن(

 -)٢٠٠٠(مديرية كان وأخواهتا  .٤٦٨٥
 )لبنان(فؤاد كنعان 

عبد  -)١٩٩٢(العايل مدينة اآلجور  .٤٦٨٦
 )املغرب(العزيز الصايف 

خريي  -)١٩٨٥(املدينة األخرى  .٤٦٨٧
 )سورية(الذهيب 
أمحد عبد  -)١٩٨٧(مدينة األعماق  .٤٦٨٨

 )املغرب(السالم البقايل 
أمحد املديين  -)١٩٩٨(مدينة براقش  .٤٦٨٩

 )املغرب(
عيسى بشارة  -)١٩٩٣(مدينة البغي  .٤٦٩٠

 )فلسطني(
 -)١٩٦٠(املدينة حتتضن الرجـال   .٤٦٩١
 )العراق(خضر موفق 
 -)١٩٩٩(مدينة خارج الزمن  .٤٦٩٢

 )سورية(طالب عمران 
سهري أبو  - )٢٠٠٢(مدينة الرصاص  .٤٦٩٣

 )فلسطني(عقصة داود 
 -)١٩٩٧بالفرنسـية  (مدينة الرياح  .٤٦٩٤

 ) موريتانيا(موسى ولد ابنو 
حممود الورداين  -)؟(مدينة السور  .٤٦٩٥

 )مصر(
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 -)١٩٨١(مدينة الشموس الدافئـة   .٤٦٩٦
 )تونس(حممد الباردي 

 )مصر(حممود قاسم  -)؟(الغبار  مدينة .٤٦٩٧
ليلــى  -)١٩٦٦(املدينــة الفارغــة  .٤٦٩٨

 )لبنان(عسريان 
أمحد الدغرين  -)١٩٨٧(مدينة الفناء  .٤٦٩٩

 )املغرب(
ــذة  .٤٧٠٠ ــة الل ــزت  -)١٩٩٧(مدين ع

 )مصر(القمحاوي 
اسكندر  -)٢٠٠٧(املدينة مدينيت  .٤٧٠١

 )سورية(لوقا 
سـيِّد   -)١٩٤٦(املدينة املسـحورة   .٤٧٠٢
 )مصر(قطب 
فاضل  -)١٩٨٩(مدينة من رماد  .٤٧٠٣

 )العراق(العزاوي 
حممد املثىن  -)؟(مدينة املياه املعلّقة  .٤٧٠٤

 )اليمن(
نعمات الـبحريي   -)؟(مدينة النساء  .٤٧٠٥

 )مصر(
طارق  -)١٩٩٠(املدينة الوردية  .٤٧٠٦
 )سورية(حريب 
ميخائيل  -)١٩٤٩(مذكرات األرقش  .٤٧٠٧
 )لبنان(نعيمة 
 -)١٩٨٨(مذكرات امرأة غري واقعية  .٤٧٠٨

 )فلسطني(سحر خليفة 
 -)١٩٥٤(ات تلميذة مراهقة مذكر .٤٧٠٩

 )األردن(حممد سعيد اجلنيدي 
 ١٩٨٦جزءان (مذكرات خادم  .٤٧١٠

 )الكويت(طيبة أمحد اإلبراهيم  - )١٩٩٥و

إبراهيم  - )١٩٧٢(مذكرات خادمة  .٤٧١١
 )مصر(عقيل 
عبد  -)١٩٩٠(مذكرات خروف  .٤٧١٢

 )فلسطني(الرمحن عباد 
مليكة  -)١٩٣٨مذكرات دار الفقيه  .٤٧١٣
 )املغرب(الفاسي 
إسحق  -)١٩٤٣(دجاجة مذكرات  .٤٧١٤

 )فلسطني(موسى احلسيين 
ــور  .٤٧١٥ ــذكرات ديناص  -)١٩٩٤(م

 )األردن(مؤنس الرزاز 
فتحيـة   -)١٩٧٥(مذكرات زائفة  .٤٧١٦

 )فلسطني(حممود الباتع 
 -)١٩٨٥(مذكرات زوج مغفَّل  .٤٧١٧

 )السعودية(عبد العزيز أبو خيال 
عبد  -)١٩٢٠(مذكرات الشباب  .٤٧١٨

 )مصر(احلميد عزت 
تيسري  -)؟(مذكرات طالب ثانوي  .٤٧١٩
 )األردن(ظبيان 
 -)٢/١٩٨٠ط(مــذكرات طبيبــة  .٤٧٢٠

 )مصر(نوال السعداوي 
إبراهيم عثمان  -)؟(مذكرات عاشق  .٤٧٢١
 )العراق(البحش 
ــاع : مــذكرات عامــل، أو .٤٧٢٢ يف بق

 )مصر(علي إمام  -)١٩٢٦(العاهرات 
يوسف  -)١٩٢٧(مذكرات فتوة  .٤٧٢٣

 )مصر(أبو حجاج 
حممد مسري  -)١٩٨٣(مذكرات قطة  .٤٧٢٤
 )األردن(اللبدي 
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علي حممد  -)١٩٦٦(مذكرات عامل  .٤٧٢٥
 )اليمن(عبده 
حيفا يف املعركة : مذكرات الجىء، أو .٤٧٢٦

 )فلسطني(توفيق معمر  -)١٩٤٨(
مرقص بن  -)١٩٢٣(مذكرات لقيط  .٤٧٢٧
 )مصر(املريي 
مذكرات مدرِّسة من املرقاب  .٤٧٢٨

 )الكويت(عبد اهللا خلف  -)١٩٦٢(
رشاد  -)١٩٦٣(مذكرات مراهق  .٤٧٢٩

 )لبنان(املغريب دارغوث 
خولـة   -)١٩٩٥(مغتربة  مذكرات .٤٧٣٠

 )الكويت(القزويين 
 -)١٩٥٩(مذكرات منحوس أفندي  .٤٧٣١

 )سورية(وليد مدفعي 
نادية  -)؟(مذكرات نوارس يف الغربة  .٤٧٣٢
 )األردن(رشاد 
أجزاء  ٧(مذكرات وصيفة مصرية  .٤٧٣٣
 ) مصر(زينب حممد  -)١٩٢٧
علي خداج  -)١٩٥٩(مذكرات يتيم  .٤٧٣٤

 )لبنان(
فــارس زرزور  -)١٩٧٤(املــذنبون  .٤٧٣٥

 )سورية(
مصطفى ذكري  -)؟( ٢٠٢مرآة  .٤٧٣٦

 )مصر(
 -)١٩٩٦(املرأة ذات الثوب األسود  .٤٧٣٧

 )سورية(حنا مينة 
عبد  -)١٩٩١(املرأة ذات احلصانني  .٤٧٣٨

 )املغرب(اهللا زريقة 

عبد الرحيم  -)١٩٩٦... (املرأة اليت  .٤٧٣٩
 )املغرب(هبري 

املــرأة الــيت اســتنطقت الطبيعــة  .٤٧٤٠
 )ليبيا(نادرة العوييت  -)١٩٨٥(

يت شــاهدت وجــه اهللا املــرأة الــ .٤٧٤١
 )سورية(صاحل الرّحال  -)١٩٩٧(

كاتب  -)بالفرنسية(املرأة املتوحشة  .٤٧٤٢
 )اجلزائر(ياسني 
أمني  -)١٩٠٧(املرأة ملك وشيطان  .٤٧٤٣

 )لبنان(خري اهللا 
ليلى العثمان  -)١٩٨٥(املرأة والقطة  .٤٧٤٤

 )الكويت(
حممـد   -)١٩٧٢(املرأة والـوردة   .٤٧٤٥
 )املغرب(زفزاف 
، ١/١٩٧٧جمخاسية، (املرايب  .٤٧٤٦

، ١٩٩١اخلان /٣، ج١٩٨٤املخاتري /٢ج
 - )١٩٩٤الغجرية /٥، ج١٩٩٤احملطة /٤ج

 )سورية(حممد إبراهيم العلي 
 يلوتة الناعروسّي -)١٩٨٥(مراتيج  .٤٧٤٧

 )تونس(
مراثي األيام، ثالث حكايات عن  .٤٧٤٨
 ) سورية(حيدر حيدر  -)٢٠٠٦(املوت 
بشـري   -)١٩٩٨(املراسيم واجلنائز  .٤٧٤٩
 )اجلزائر(املفيت 
فتحـي   -)١٩٩٥(مراعي القتـل   .٤٧٥٠
 )مصر(امبايب 
حممـد   -)٢٠٠٠(مراىفء اجلليـد   .٤٧٥١
 )تونس(جابلّي 
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ليلى األطرش  -)٢٠٠٥(مراىفء الوهم  .٤٧٥٢
 )فلسطني(

 -)١٩٩٢(مرافعة البلبل يف القفص  .٤٧٥٣
 )مصر(حممد يوسف القعيد 

ماجدة عطار  - )١٩٦٩(مراهقة  .٤٧٥٤
 )لبنان(

ادوار  -)١٩٩٧(مراودة املسـتحيل   .٤٧٥٥
 )مصر(اخلّراط 
 )مصر(جنيب حمفوظ  -)١٩٧٢(رايا امل .٤٧٥٦
ــذاكرة  .٤٧٥٧ ــا ال ــاء  -)٢٠٠٦(مراي ملي

 )سلطنة ُعمان(احلراصي 
هبيجة حسني  -)١٩٩٧(مرايا الروح  .٤٧٥٨

 )مصر(
أمري تـاج   -)٢٠٠٠(مرايا ساحلية  .٤٧٥٩
 )السودان(السر 
 -)١٩٩٨بالفرنسـية  (مرايا الضرير  .٤٧٦٠

 )اجلزائر(واسيين األعرج 
عبد امللـك   -)٢٠٠٤(مرايا متشظية  .٤٧٦١
 )اجلزائر(مرتاض 
حيدر حيـدر   -)١٩٩٢(مرايا النار  .٤٧٦٢

 )سورية(
غائـب   -)١٩٨٦(املرجتى واملؤّجل  .٤٧٦٣

 )العراق(طعمة فرمان 
حسـني   -)١٩٧٦(مرتفعات ردفان  .٤٧٦٤

 )اليمن(صاحل مسيبلي 
 )اجلزائر(رشيد بوجدرة  -)؟(املرث  .٤٧٦٥
حممد نفّـاع   -)١٩٨٠(مرج الغزالن  .٤٧٦٦

 )فلسطني(

فدوى املنصب  -)؟(املرحلة املرة  .٤٧٦٧
 )لبنان(

علي اجلارم  -)١٩٤٨(مرح الوليد  .٤٧٦٨
 )مصر(

إيـاد نـاجي    -)٢٠٠١(املرحومة  .٤٧٦٩
 )سورية(

حامــد  -)١٩٦٣(مــرت األيــام  .٤٧٧٠
 )السعودية(دمنهوري 
فواز حداد  -)٢٠٠٤(مرسال الغرام  .٤٧٧١

 )سورية(
نعمـان   -)١٨٨٠(مرشد وفتنـة   .٤٧٧٢

 )سورية(القساطلي 
ــد  .٤٧٧٣ ــة  -)١٩٨٠(املرص ــا مين حن

 )سوريـة(
جنني مرصد الوعي، رثاء إىل خميم  .٤٧٧٤

 )فلسطني(سهيل عمورة  -)٢٠٠٢(
 -)٣/١٩٨٣ثالثيـة،ج (املرفأ البعيد  .٤٧٧٥

 )سورية(حنا مينة 
ــون  .٤٧٧٦ ــراهيم  -)١٩٨١(املرفوض إب
 )اجلزائر( سعدي
عـارف   -)١٩٤٧(مرقص العميان  .٤٧٧٧

 )فلسطني(العارف 
غائب طعمـة   -)١٩٨٩(املركب  .٤٧٧٨
 )العراق(فرمان 
يوسف احلداد  - )١٩٤٥(املروءة  .٤٧٧٩

 )لبنان(
ــرمي  .٤٧٨٠ ــة -)؟(مـ ع . ق. أمونـ

 )السعوديــة(
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سلوى هرمز امللوحي  -)١٩٦٨(مرمي  .٤٧٨١
 )لبنان(

 -)١٩٩٣(مــرمي التجلــي األخــري  .٤٧٨٢
 )مصر(إبراهيم عيسى 

رضـوى   -)١٩٩٥(مرمية والرحيل  .٤٧٨٣
 )مصر(عاشور 
علوية صبح  -)٢٠٠٢(مرمي احلكايا  .٤٧٨٤

 )لبنان(
الطيـب صـاحل    -)١٩٧٣(مريود  .٤٧٨٥

 ) السودان(
رؤوف  -)١٩٩٨(مزاج التماسـيح   .٤٧٨٦
 )مصر(مسعد 
فضيلة الفاروق  -)؟(مزاج مراهقة  .٤٧٨٧

 )اجلزائر(
فاديـا   -)٢٠٠٦(مزار أبو طاقـة   .٤٧٨٨
 )سورية(سعد 
فتحـي سـالمة    -)١٩٧٠(املزامري  .٤٧٨٩

 )مصر(
ناجي التكرييت  -)١٩٨٠(مزمار نوار  .٤٧٩٠

 )العراق(
حممد عبيد غباش  -)٢٠٠٠(مزون  .٤٧٩١

 )اإلمارات(
 -)٢٠٠٠(مــزون وردة الصــحراء  .٤٧٩٢

 )الكويت(فوزية شويش السامل 
محد احلمد  -)٢٠٠٤(وردية  مساءات .٤٧٩٣

 )الكويت(
شـعيب   -)١٩٩٢(مساء الشـوق   .٤٧٩٤
 )املغرب(حليفي 

منتصـر   -)٢٠٠٨(مسألة وقـت   .٤٧٩٥
 )مصر(القفاش 
محد  -)١٩٩٦(مساحات الصمت  .٤٧٩٦
 )الكويت(احلمد 
 -)١٩٩٥(مساحة ما مـن العقـل    .٤٧٩٧

 )سورية(وهيب سراي الدين 
 ) لبنان(كرم ملحم كرم  -)؟(مسافر  .٤٧٩٨
القاسـم  أفنـان   -)١٩٨١(املسار  .٤٧٩٩

 )فلسطني(
أمـني مـازن    -)٢٠٠٠(مسارب  .٤٨٠٠

 )ليبيا(
كمال  -)١٩٨٤( مسارح الذئاب .٤٨٠١
 )فلسطني(جربان 
 -)١٩٩٨(مسار الطائر، عني النجم  .٤٨٠٢

  )اإلمارات(ناصر الظاهري 
إبراهيم عبـد   -)١٩٨٣(املسافات  .٤٨٠٣
 )مصر(اجمليد 
يوسف الصـايغ   -)١٩٧٤(املسافة  .٤٨٠٤

 )العراق(
حماكمة : مسافة يف عقل رجل، أو .٤٨٠٥

 ) مصر(عالء حامد  -)١٩٩٠(اإلله 
علي  -)١٩٧٧(مسافران بغري زاد  .٤٨٠٦

 )مصر(البارودي 
وليد  -)١٩٧٩(مسافر بال حقائب  .٤٨٠٧
 )سورية(احلّجار 
عصام  -)١٩٨٩(مسافر بال عنوان  .٤٨٠٨

 )األردن(عماري 
شوقي بغدادي  - )١٩٩٤(املسافرة  .٤٨٠٩
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و النور عائشة أب -)؟(مسافر يف دمي  .٤٨١٠
 )مصر(

خريي  -)١٩٩٨(مسالك األحبة  .٤٨١١
 )مصر(عبد اجلواد 

امليلودي  -)١٩٩٠(مسالك الزيتون  .٤٨١٢
 )املغرب(شغموم 
ميشال  -)١٩٠٣(مسبحة الراهب  .٤٨١٣

 )لبنان(أسعد يونس 
أمحــد  -)١٩٤٩(مســبحة العنــرب  .٤٨١٤

 )؟(صفريوي 
رشيد الضـعيف   -)١٩٨٣(املستبد  .٤٨١٥

 )لبنان(
حسـني عبـد    -)٢٠٠٧(املستبقي  .٤٨١٦
 )مصر(الرحيم 
مصطفى حممود  -)١٩٦١(املستحيل  .٤٨١٧

 )مصر(
نبيل عودة  -)١٩٩٥(املستحيل  .٤٨١٨

 )فلسطني(
هاين محود  -)١٩٩٧(املستغرب  .٤٨١٩

 )لبنان(
حنا  -)٢/١٩٧٧ثالثية، ج(املستنقع  .٤٨٢٠

 )سورية(مينة 
عبد  -)٢٠٠٠(مستنقع األفاعي  .٤٨٢١

 )العراق(األمري اجملر 
عبد العزيز  -)؟(مستنقعات الدم  .٤٨٢٢

 )فلسطني(مصاحلة 
ــوئية  .٤٨٢٣ ــتنقعات الض  -)١٩٧١(املس

 )الكويت(إمساعيل فهد إمساعيل 

أمـني ناصـر    -)؟(مسرات احملبني  .٤٨٢٤
 )لبنان(الدين 
فؤاد  -)١٩٩٩(املسرات واألوجاع  .٤٨٢٥
 )العراق(التكريل 
حسن حسين  -)١٩٩٨(املسرمنون  .٤٨٢٦

 )مصر(
رجـاء   -)١٩٩٧(مسرى يا رقيب  .٤٨٢٧

 )السعودية(عامل 
أنور اخلطيـب   -)؟(مّس من احلب  .٤٨٢٨

 )فلسطني(
عبد احلق  -)١٩٨٣(مسعودة  .٤٨٢٩

 )املغرب(سرحان 
حنـان   -)١٩٨٨(مسك الغـزال   .٤٨٣٠
 )لبنان(الشيخ 
نبيـل سـليمان    -)١٩٨٠(املسلة  .٤٨٣١

 )سورية(
 العميدطاهر  -)١٩٥٦(املسلم الثائر  .٤٨٣٢

 )العراق(
غالب  - )١٩٧٨(املسرية اخلضراء  .٤٨٣٣

 )السعودية(محزة أبو الفرج 
مشاهد صغرية حول سـور كـبري    .٤٨٣٤

 )مصر(عبد اجمليد إبراهيم  -)١٩٨٢(
ــة  .٤٨٣٥ ــن احلكاي ــة م ــاهد طويل مش

 )اليمن(حيىي اإلرياين  -)١٩٩٦(
جـياليل   -)١٩٩٩(املشاهد العارية  .٤٨٣٦
 )اجلزائر(عمراين 
ـ  .٤٨٣٧ آداب  -)٢٠٠٨( امشبوه مومباس

 )فلسطني(عبد اهلادي 
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كمال الريـاحي   -)٢٠٠٧(املشرط  .٤٨٣٨
 )تونس(

حسني عيد  -)١٩٨٧(املشروع  .٤٨٣٩
 )مصر(

ة طـراد محـاد   -)؟(مشهد البحـر   .٤٨٤٠
 )لبنـان(

فواز حـداد   -)٢٠٠٧(مشهد عابر  .٤٨٤١
 ) سورية(

مصطفى شهاب  -)١٩٩٩(مشوار  .٤٨٤٢
 )؟(

توفيق فّيـاض   -)١٩٦٤(املشوهون  .٤٨٤٣
 )فلسطني(

حيىي  -)١٩٧٧(املشي على الصراط  .٤٨٤٤
 )مصر(الرفاعي 
إمساعيل غموقات  -)١٩٨٨(املصائد  .٤٨٤٥

 )اجلزائر(
علي بدر  -)٢٠٠٦(مصابيح اورشليم  .٤٨٤٦

 )العراق(
هنـادي   -)٢٠٠٨(مصائر متقاطعة  .٤٨٤٧

 )فلسطني(عمر شنار 
حنا مينـة   -)١٩٥٤(املصابيح الزرق  .٤٨٤٨

 )سورية(
حممـود   -)١٩٦٠(املصابيح الزرق  .٤٨٤٩
 )مصر(تيمور 
مسري نواف  -)؟(املصابيح القدمية  .٤٨٥٠
 )فلسطني(إسحق 
 -)١٩٦٢ت، بعد .د(مصارعة املوت  .٤٨٥١

 )اليمن(عبد الرحيم السبالين 

نبيــل  -)١٩٥٩(املصــباح األزرق  .٤٨٥٢
 )فلسطني(خوري 
كرم ملحم كرم  -)١٩٣٧(املصدور  .٤٨٥٣

 )لبنان(
ة عــمصــرع أحــالم مــرمي الودي .٤٨٥٤

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٨٤(
ياسـني   -)١٩٨١(مصرع أملـاس   .٤٨٥٥
 )سورية(رفاعية 
حسـن رشـاد    -)؟(مصرع طاغية  .٤٨٥٦

 )مصر(
توفيـق   -)١٩١٠(مصرع الظاملني  .٤٨٥٧

 )مصر(د الرافعي يسع
خليـل   -)١٩٥٠(مصرع اللـواء   .٤٨٥٨

 )سورية(السباعي 
مصر قيصر روسيا وعائلته  .٤٨٥٩

 )فلسطني(أمسى طوىب  -)١٩٤٥(
حممد أنقار  -)٢٠٠٣(املصري  .٤٨٦٠

 )املغرب(
ـ   -)١٩٧٤(املصري  .٤٨٦١ ب حسـن حمسِّ

 )مصر(
حممـود   -)١٩٢٢(مصري الضعفاء  .٤٨٦٢

 )العراق(أمحد السيِّد 
نـواف   -)١٩٩٨(املصري اجملهـول   .٤٨٦٣

 )الكويت(النومس 
حممد حلمي  -)١٩٠٣(مضار الزار  .٤٨٦٤

 )مصر(زين الدين 
حبيـب   -)؟(مضحكات القـدر   .٤٨٦٥

 )مصر(زحالوي 
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حممد إبراهيم  -)١٩٨٢(املطاردون  .٤٨٦٦
 )سورية(العلي 
مجال جنيد  -)١٩٩٠(مطار السرطان  .٤٨٦٧

 )فلسطني(
رشيد بوجدرة  -)١٩٨٧(املطر  .٤٨٦٨

 )اجلزائر(
 -)١٩٩٤(مطر أسود مطـر أمحـر    .٤٨٦٩

 )العراق(ابتسام عبد اهللا 
عبـد اهللا   -)١٩٩٥(املطر اجلـاف   .٤٨٧٠

 )املغرب(األسطى 
جبور الدويهي  -)؟(حزيران  مطر .٤٨٧١

 )لبنان(
ــباح داىفء  .٤٨٧٢ ــر يف ص  -)١٩٧٩(مط

 )فلسطني(سلوى البنا 
خليفة  -)١٩٨١(املطر وخيول الطني  .٤٨٧٣

 )ليبيا(حسني مصطفى 
وفيق  -)٢٠٠٠(املطعون بشرفهم  .٤٨٧٤
 )سورية(يوسف 
 )مصر(فتحي غامن  -)١٩٦١(املطلقة  .٤٨٧٥
 -)٣/١٩٩٧ط(مطلقة من واقع احلياة  .٤٨٧٦

 )الكويت(خولة القزويين 
خليل كامل  -)١٨٩٧(مظامل اآلباء  .٤٨٧٧

 )مصر(
مرضية  -)١٩٨٢(املظروف األزرق  .٤٨٧٨
 )ليبيا(النّعاس 
أسد األشقر  -)١٩٤٤(معابد الريف  .٤٨٧٩

 )لبنان(
رشيد الضـعيف   -)؟(معبد يف بغداد  .٤٨٨٠

 )لبنان(

حممد علي بالل  -)١٩٦٢(املعذبة  .٤٨٨١
 )السودان(

قصي الشيخ عسكر  -)١٩٨٥(املعرب  .٤٨٨٢
 )العراق(

زياد عبد الفتاح  -)٢٠٠٢(املعرب  .٤٨٨٣
 )فلسطني(

أمحد علـي الـزين    -)؟(معرب الدم  .٤٨٨٤
 )لبنان(

حممود تيمـور   -)؟(معبود من طني  .٤٨٨٥
 )مصر(

إبراهيم  -)١٨٩٢(املعتمد بن عّباد  .٤٨٨٦
 )مصر(رمزي 
حممود طرشونة  -)١٩٩٦(املعجزة  .٤٨٨٧

 )تونس(
أمسا حليم  -)١٩٨٥(معجزة القدر  .٤٨٨٨

 )مصر(
حممد حممود  -)١٩٦٣(املعذبون  .٤٨٨٩

 )فلسطني(اخلطيب 
ابتسام التريسـي   -)٢٠٠٨(املعراج  .٤٨٩٠

 )سورية(
عبد  -)٢٠٠٤(معراج الطري احلبيس  .٤٨٩١

 )سورية(الفتاح رواس قلعة جي 
ممـدوح   -)١٩٨٩(معراج املـوت   .٤٨٩٢
 )سورية(عّزام 

أمــني رّيــان  -)١٩٥٧(املعركــة  .٤٨٩٣
 )مصر(

: ، ترمجـة ١٩٨٣(معركة الزقـاق   .٤٨٩٤
 )اجلزائر(رشيد بوجدرة  -)مرزاق بقطاش
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١٨١ 
 

فاضـل   -)١٩٩١(الصمت معركة  .٤٨٩٥
 )العراق(الربيعي 
حممد أمحد  -)١٩٧٨(املعركة الكربى  .٤٨٩٦

 )املغرب(مشاعو ا
لينـا   -)١٩٩٨(معشوقة الشـمس   .٤٨٩٧
 )سورية(هويان 
بيـار   -)٢/١٩٩٦ط(معقل النسور  .٤٨٩٨

 )لبنان(روفائيل 
 -)١٩٧٠بالفرنسية (معلم الصيد  .٤٨٩٩

 )اجلزائر(حممد ديب 
سعود  -)١٩٨٩(املعلم عبد الرزاق  .٤٩٠٠

 )سلطنة ُعمان(املظفر بن سعود 
عبد الكـرمي   -)١٩٧١(املعلم علي  .٤٩٠١
 )املغرب(غالب 
عبد التواب  -)١٩٩٠(املعلم النبيل  .٤٩٠٢
 )مصر(يوسف 
شفيق الفقيه  -)١٩٥٦(معلم وبطحة  .٤٩٠٣

 )لبنان(
حممد عز الـدين   -)١٩٩٤(مغارات  .٤٩٠٤
 )املغرب(التازي 
نواف أبو اهليجـاء   -)١٩٨٥(املغارة  .٤٩٠٥

 )فلسطني(
حسين فريز  -)١٩٥٩(مغامرات تائبة  .٤٩٠٦

 )األردن(
 -)١٩٨٥(مغامرات الطفل املتمـرد   .٤٩٠٧

 )اجلزائر(أمحد سفطي 
حنا مينة  -)١٩٩٧(املغامرة األخرية  .٤٩٠٨

 )سورية(

مجال جنيد  -)١٩٨٩(امرة صيفية غم .٤٩٠٩
 )فلسطني(

، ١٩٨٩بالفرنسية (املغامرة املتفجرة  .٤٩١٠
ميينية مشاكرة  -)عايدة أديب بامية: ترمجة

 )اجلزائر(
إمساعيل  -)٢٠٠٨(مغاور اجلاهلية  .٤٩١١
 )سورية(مروة 
جنيب أسعد  -)١٩٠٣(مغاور اجلن  .٤٩١٢

 )مصر(جاويش 
عطية عبد اهللا  - )١٩٩٤(املغترب  .٤٩١٣
 )فلسطني(عطية 
حممد اإلحسايين  -)١٩٧٤(املغتربون  .٤٩١٤

 )املغرب(
قاسـم قاسـم    -)١٩٩٨(املغطس  .٤٩١٥

 )فلسطني(
حممد فريد غازي  -)؟(املغفلون  .٤٩١٦

 )تونس(
نعمان عاشور  -)١٩٥٠(املغماطيس  .٤٩١٧

 )مصر(
عبد السالم  -)١٩٧٩(املغمورون  .٤٩١٨

 )سورية(العجيلي 
 -)١٩٧٩(املفاتيح تدور يف األقفال  .٤٩١٩

 )فلسطني(علي اخلليلي 
 )لبنان(مجيلة الفقيه  -)؟(مفاجأة  .٤٩٢٠
علــي مظفــر  -)١٩٨٤(املفتــاح  .٤٩٢١
 )سورية(سلطان 
 -)١٩٧٨(مفتاح يف باب اجلنة  .٤٩٢٢

 )مصر(فتحي أبو الفضل 
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يوسف أمحد  -)١٩٨٣(مفترق املطر  .٤٩٢٣
 )سورية(احملمود 
إدريـس   -)١٩٩١(املفتش علـي   .٤٩٢٤
 )املغرب(ي ـشرايب

املفــتش علــي يف جامعــة تــرينيت  .٤٩٢٥
 )املغرب(ي ـإدريس شرايب -)١٩٩٥(

املفتش علي واالستخبارات املركزيـة   .٤٩٢٦
ي ـإدريــس شرايبــ -)١٩٩٦(األمريكيــة 

 )املغرب(
جنيب نصار _ )١٩٢٢(مفلح الغّساين  .٤٩٢٧

 )فلسطني(
املصـري  مقاطع من سرية أبو الوفاء  .٤٩٢٨

 )مصر(أشرف الصّباغ  -)؟(
الياس  -)١٩٨٧(مقامات الزبد  .٤٩٢٩

 )األردن(فركوح 
حممد ناجي  -)؟(مقامات عربية  .٤٩٣٠

 )مصر(
 -)١٩٩٧(مقامات العشق والتجـار   .٤٩٣١

 )فلسطني(أمحد رفيق عوض 
سعيد  -)؟(مقامات الفقد والتحوُّل  .٤٩٣٢

 )مصر(عبد الفتاح 
سليمان  -)١٩٩١(مقامات احملال  .٤٩٣٣

 )األردن(الطراونة 
هاشم غرايبة  -)١٩٩٨(املقامة الرملية  .٤٩٣٤

 )األردن(
طه  -)٢٠٠٧(مقامة الكريوسني  .٤٩٣٥

 )العراق(حامد الشبيب 
املقامـة الالميــة، أمحــد العبــد اهللا   .٤٩٣٦

 )العراق(مجعة الالمي  -)١٩٨٢(

نافذ أبو  -)٢٠٠٠(مقام البكاء  .٤٩٣٧
 )فلسطني(حسنة 
سلوى بكـر   -)١٩٨٦(مقام عطية  .٤٩٣٨

 )مصر(
سهيل  -)١٩٩٨(مقتل الثائر األخري  .٤٩٣٩
 )فلسطني(كيوان 
أمحد  -)١٩٨٦(مقدمات إىل احلقد  .٤٩٤٠
 )األردن(الزعيب 
عبـد اهللا   -)١٩٩٨(مقربة السعادة  .٤٩٤١
 )املغرب(زريقة 
  )لبنان(نقوال حداد  -)؟(املقدس  .٤٩٤٢
زرياف املقداد  -)٢٠٠٥(املقطومة  .٤٩٤٣

 )سورية(
املقهى الزجاجي واأليام الصعبة  .٤٩٤٤

 )مصر(حممد البساطي  -)١٩٧٩(
فيصـل   -)٢٠٠٤(صـر  مقهى الق .٤٩٤٥
 )سورية(خرتش 
فيصـل   -)١٩٩٥(مقهى اجملـانني   .٤٩٤٦
 )سورية(خرتش 
ــق   .٤٩٤٧ ــد اهللا العاش ــدات عب مكاب

 )العراق(عبد اخلالق الركايب  -)١٩٨٢(
حسـيب   -)١٩٥٦(مكاتيب الغرام  .٤٩٤٨
 )سورية(كيايل 
حممـود   -)٢٠٠١(مكاتيب النارنج  .٤٩٤٩

 )األردن(عيسى موسى 
عبـد املـنعم    -)١٩٦٧(مكامادا  .٤٩٥٠

 )مصر(الصاوي 
خالد  -)١٩٨٤(مكان بني القلوب  .٤٩٥١

w )العراق(الشويلي 
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١٨٣ 
 

قصي الشيخ  - )١٩٨٩(املكتب  .٤٩٥٢
 )العراق(عسكر 
عبد  -)١٩٦٢(الئكة اجلبل األخضر م .٤٩٥٣

 )سلطنة ُعَمان(اهللا حممد الطائي 
حممد  -)١٩٧٠(مالئكة العذاب  .٤٩٥٤

 )مصر(السيِّد شوشة 
بامسـة   -)١٩٩٠(مالئكة وشياطني  .٤٩٥٥
 )اإلمارات(يونس 
حممد  -)١٩٨٣(والسفينة املالح  .٤٩٥٦

 )تونس(الباردي 
فيصل اجلردي  -)٢٠٠٨(مالذ اآلهلة  .٤٩٥٧

 )سورية(
 -)١٩٦٧(مالعيب علي الذيبق  .٤٩٥٨

 )مصر(فاروق خورشيد 
حممـد   -)١٩٣٤(املالك والسمسار  .٤٩٥٩

 )فلسطني(عزة دروزة 
 ينزينــب حفــ -)٢٠٠٦(مالمــح  .٤٩٦٠

 )السعودية(
كمال ياسني  -)١٩٩٩(ملتقى الغرباء  .٤٩٦١
 )سورية(الغزي 
 )لبنان(فؤاد كفروين  -)١٩٩٥(امللثم  .٤٩٦٢
حممد  -)١٩٧١(امللجأ األول واألخري  .٤٩٦٣

 )مصر(يسن العيوطي 
رابح  -)١٩٨٩(امللجأ احلجري  .٤٩٦٤

 )اجلزائر(بلعمري 
صالح دهين  -)١٩٧٢(ملح األرض  .٤٩٦٥

 )سورية(
حممد  -)١٩٧٥(ملح على جرح  .٤٩٦٦

 )سورية(حسني شرف 

جنيـب   -)١٩٧٧(ملحمة احلرافيش  .٤٩٦٧
 )مصر(حمفوظ 
 -)١٩٩٣(القتل الصـغرى  ملحمة  .٤٩٦٨

 )سورية(وليد إخالصي 
وفيق العاليلي  - )١٩٦١(امللعونة  .٤٩٦٩

 )لبنان(
حممد جالل  - )١٩٧٠(امللعونة  .٤٩٧٠

 )مصر(
إمساعيل  -)١٩٧٤( ٦٧ملف احلادثة  .٤٩٧١

 )الكويت(فهد إمساعيل 
حممد احلاج  -)١٩٥٣(ملكة اجلمال  .٤٩٧٢
 )سورية(حسني 
آمنة اللـّوة   -)١٩٥٤(امللكة خّناثة  .٤٩٧٣

 )املغرب(
جنيب الكيالين  -)؟(العنب  ملكة .٤٩٧٤

 )مصر(
قاسـم   -)١٩٦٢(امللكة الكادحة  .٤٩٧٥

 )العراق(اخلطّاط 
، ١٩٩٨بالفرنسـية  (امللكة املغدورة  .٤٩٧٦

حبيب عبد الرب سروري  -)١٩٩٩بالعربية 
 )اليمن(

حممد فريد  -)١٩٤٥(امللك الّضلّيل  .٤٩٧٧
 )مصر(أبو حديد 
عـادل   -)١٩٤٥(ملك من شعاع  .٤٩٧٨
 )مصر(كامل 
خريي  -)١٩٧٦(ملكوت البسطاء  .٤٩٧٩
 )سورية(الذهيب 
يوسـف   -)١٩٩٦(ملك اليهـود   .٤٩٨٠
w )املغرب(فاضل 
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حممـد   -)١٩٨٣(املالح والسـفينة   .٤٩٨١
 )تونس(الباردي 
 )لبنان(عفيفة كرم  -)؟(ملكة اليوم  .٤٩٨٢
مخسـة أجـزاء   (امللهاة الفلسـطينية   .٤٩٨٣
 )فلسطني(إبراهيم نصر اهللا  -)٢٠٠١
عادل كامـل   -)١٩٤٤(مليم األكرب  .٤٩٨٤

 )مصر(
فاضل  -)١٩٩١(ممرات الصمت  .٤٩٨٥
 )العراق(الربيعي 
ــة  -)١٩٧٨(املمــر  .٤٩٨٦ ياســني رفاعي

 )سورية(
ابتسام عبد  -)١٩٨٨(ممر إىل الليل  .٤٩٨٧

 )العراق(اهللا 
طه  -)١٩٨٧(املمكن واملستحيل  .٤٩٨٨
 ) مصر(وادي 
حممد الداوود  -)؟(مملكة البنغال  .٤٩٨٩

 )السعودية(
 -)؟(أحالم عاشقني : مملكة احلب، أو .٤٩٩٠

 )مصر(عيسى حممد السباعي 
وفاء محارنة  - )؟(مملكة احلب الدامية  .٤٩٩١

 )سورية(
حممود حممد  -)١٩٢٦(مملكة الغرام  .٤٩٩٢

 )مصر(الصرييف 
الياس خوري  -)١٩٩٣(مملكة الغرباء  .٤٩٩٣

 )لبنان(
جرجـي   -)١٨٩١(اململوك الشارد  .٤٩٩٤
 )مصري أصله لبناين(زيدان 
عزيز السيد جاسم  -)١٩٧٢(املناضل  .٤٩٩٥

 )العراق(

هناد  -)١١٩٧٨(منافسة يف باريس  .٤٩٩٦
 )سورية(ضا ر

 -)١٩٦٧(مــن أجــل اإلنســان  .٤٩٩٧
 )لبنان(جوزيف اليان 

سامية أمحـد   -)؟(من أجل سلمى  .٤٩٩٨
 )؟(

بيـار   -)ت.د(من أجـل عينيـك    .٤٩٩٩
 )لبنان(روفائيل 
السر  -)١٩٦٠(من أجل ليلى  .٥٠٠٠

 )السودان(حسن فضل 
عبد احلميد  -)١٩٨٥(من أجل املال  .٥٠٠١

 )مصر(اإلنشاصي 
حممـد   -)١٩٥٧(من أجل ولدي  .٥٠٠٢

 )مصر(اهللا  عبد احلليم عبد
عبد العزيز  -)١٩٣٣(من األعماق  .٥٠٠٣

 )مصر(الساسي 
لينا  -)١٩٩٨(ن أكون من أنا م .٥٠٠٤
 )سورية(كيالين 
ــنيب   .٥٠٠٥ ــب املت ــن أوراق أيب الطي م

 )مصر(حممد جربيل  -)١٩٨٨(
فتحـي غـامن    -)١٩٥٩(من أين؟  .٥٠٠٦

 )مصر(
توفيق  -)١٩٥٣(منابت الصهيونية  .٥٠٠٧
 )لبنان(قربان 
البسـتاين  عبد اهللا  -)١٩٧٠(منابع  .٥٠٠٨

 )العراق(
داوس  -)١٩٣٣(مناجل وسنابل  .٥٠٠٩
 )لبنان(موسى 
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منازل القلب، كتاب رام اهللا  .٥٠١٠
 )فلسطني(فاروق وادي  -)١٩٩٧(

 )سورية(ميخائيل بلدي  -)؟(املناضل  .٥٠١١
جوخة احلـارثي   -)٢٠٠٤(منامات  .٥٠١٢

 )سلطنة ُعَمان(
عادل  -)١٩٩٣(مناوشة على احلدود  .٥٠١٣
 )مصر(كامل 
عمر  -)١٩٧٦(من البادية إىل القرية  .٥٠١٤
 )فلسطني(عناين 
 اجمليد عطيـة عبد  -)١٩٦٧(املنبت  .٥٠١٥

 )تونس(
 -)١٩٩٥(من البحار القدمي إليـك   .٥٠١٦

 )قطر(دالل خليفة 
عريب  -)١٩٣٩(من بنات الناس  .٥٠١٧
 )العراق(عراقي 
عبــد اهللا زايــد  -)٢٠٠٥(املنبــوذ  .٥٠١٨

 )السعودية(
من التاريخ السري لنعمان عبد احلافظ  .٥٠١٩

 )مصر(حممد مستجاب  -)١٩٨٢(
 -)١٩٩٨و ١٩٩٥جـزءان  (منتهى  .٥٠٢٠

 )مصر(هالة البدري 
خالد غازي  -)٢٠٠٥(املنتهى األخري  .٥٠٢١

 )مصر(
منتهى العجب يف أكلة الذهب  .٥٠٢٢

 )فلسطني(ميخائيل جرجس عورا  -)١٨٨٥(
 -)١٩٩٨-١٩٩٥(منتهى اهلـدوء   .٥٠٢٣

 )مصر(هالة البدري 
بوشعيب  -)١٩٨٨(من ثقب الباب  .٥٠٢٤

 )املغرب(الشوفاين 

كامل  -)١٩٦٩(من جانيب الطريق  .٥٠٢٥
 )فلسطني(عاشور 
 ناجية محـدي  -)١٩٥٤(من اجلاين  .٥٠٢٦

 )العراق(
إدريس  -)١٩٥٨(من مجيع اآلفاق  .٥٠٢٧
 )املغرب(ي ـشرايب

منحدر السيدة املتوحشة  .٥٠٢٨
 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)بالفرنسية(

إميان سـالمة   -)١٩٨٦(املنحرف  .٥٠٢٩
 )األردن(املعشر 
من حكايـات اجلنـون العـادي     .٥٠٣٠

 )ليبيا( مصطفى خليفة حسني -)١٩٨٥(
حممد سعيد العريان  -)؟(من حولنا  .٥٠٣١

 )مصر(
 -)٢٠٠١(منخفض اهلند املـومسي   .٥٠٣٢

 )مصر(أسامة أنور عكاشة 
عبــد اإللــه  -)٢٠٠٢(املنخــورة  .٥٠٣٣
 )سورية(الرحيل 
أمحد عمر شاهني  -)١٩٩٢(املندل  .٥٠٣٤

 )فلسطني(
أنـور اخلطيـب    -)٢٠٠٥(مندل  .٥٠٣٥

 )فلسطني(
بطـرس   -)١٩٦٧(املنديل األسود  .٥٠٣٦
 )لبنان(خواجة 
الربيع، غرام رّسـام   يفمن الذاكرة  .٥٠٣٧

 )مصر(إبراهيم اخلطيب  -)١٩٧٠(
عبد الوهاب امللوح  -)٢٠٠٧(منذ  .٥٠٣٨

 )تونس(
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بالفرنسـية  (من الذي يذكر البحـر   .٥٠٣٩
حممد ديب  -)فريد أنطونيوس: ، ترمجة١٩٦٢

 )اجلزائر(
أندريه  -)١٩٨٥(منـزل بال جذور  .٥٠٤٠
 )مصرية اجلنسية، لبنانية األصل(شديد 
 -)١٩٨٠(ة مالعائلة املسـمو  منـزل .٥٠٤١

 )مصر(إمساعيل ويل الدين 
بالفرنسـية  (منـزل املوت األكيـد   .٥٠٤٢
ألـبري   -)١٩٩٢حممود قاسم : ، ترمجة١٩٤٠

 )مصر(قصريي 
كامل  -)١٩٦٠(من زوايا العدم  .٥٠٤٣

 )األردن(حامد ملكاوي 
 -)١٩٥٩(من الشرق إىل الغرب  .٥٠٤٤

 )سورية(عارف تامر 
نسيب عازار  - )١٩٥٤(منشود  .٥٠٤٥

 )لبنان(
فتحي سالمة _ )؟(منشية البكري  .٥٠٤٦

 )مصر(
حممد مصطفى  -)١٩٧٠(املنصورة  .٥٠٤٧
 )مصر(هدارة 
أمحـد   -)١٩٢٧(منصور يف األزهر  .٥٠٤٨

 )مصر(بوجنان . ج. فضيف باالشتراك مع 
منصور، قصـة طفـل مـن مصـر      .٥٠٤٩

أمحد ضيف باالشتراك مع بوجنان  -)١٩٢٤(
 )مصر(

بالفرنسية (من الضفة األخرى للمدينة  .٥٠٥٠
] يامسينة خضـرة [مسهول حممد بو  -)١٩٨٨

 )اجلزائر(

نقوال حداد  -)؟(املنطاد املنتقم  .٥٠٥١
 )لبنان(

مجال حمجوب  -)؟(منظار رشيد  .٥٠٥٢
 )السودان(

مصطفى الفارسي  -)١٩٦٣(املنعرج  .٥٠٥٣
 )تونس(

عطية عبـد اهللا   -)١٩٨٠(املنعطف  .٥٠٥٤
 )فلسطني(عطية 
احلبيب الـدامي   -)١٩٨٧(املنعطف  .٥٠٥٥

 )املغرب(ريب 
جميـد  حنـون   -)٢٠٠٤(املنعطف  .٥٠٥٦

 )العراق(
وفيق  -)جزءان(من علَّم العذراء  .٥٠٥٧

 )لبنان(العاليلي 
هالـة   -)١٩٦٧(من فـم رجـل    .٥٠٥٨

 )مصر(احلفناوي 
وفيق  -)؟(؟ من قتل حبيبـي .٥٠٥٩

 )لبنان(العاليلي 
الشـيء  : ، أومن قتل ليلى احلايـك  .٥٠٦٠
 )فلسطني(غّسان كنفاين  -)١٩٨٠( اآلخر
الصادق  -)١٩٧٠(من مكة إىل هنا  .٥٠٦١

 )ليبيا(رجب النيهوم 
نظـري   -)١٩٦٠(من وراء القـرب   .٥٠٦٢
 )سورية(زيتون 
 -)١٩٨٩(من جيرؤ على الشـوق   .٥٠٦٣

 )سورية(محيدة نعنع 
عبد  -)١٩٧٤(من حيب الفقر؟  .٥٠٦٤

 )سورية(العزيز  هالل 
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 - )١٩٩٤(منرية سياج بال هاوية  .٥٠٦٥
 )السعودية(هشام بكر أمني 

بيـار   -)١٩٦٠(من يطفىء النـار   .٥٠٦٦
 )لبنان(روفائيل 
عبـده   -)١٩٩٨(من يغين هذا الليل  .٥٠٦٧
 )السعودية(خال 
عبد  -)١٩٨٢(من يفتح باب الطلسم  .٥٠٦٨

 )العراق(اخلالق الركايب 
ســامل  -)؟(مـن يومّيــات بطّـال    .٥٠٦٩

 )تونس(السويسي 
 -)١٩٧٩(من يومّيات مدرِّسة حّرة  .٥٠٧٠

 )اجلزائر(زهور ونيسي 
عبـد الـرمحن    -)١٩٧٨(املهاجر  .٥٠٧١

 )املغرب(الشرقي 
حممـود حنفـي    -)١٩٧٦(املهاجر  .٥٠٧٢

 )مصر(
بوليس دمشق : مهارة سرور، أو .٥٠٧٣

سعادة موريل  -)١٩٠٩أجزاء  ١٠(السري 
 )مصر(

حممد عـز   -)١٩٩٨(مهاوي احللم  .٥٠٧٤
 )املغرب(الدين التازي 

نواف حردان  -)١٩٧٩(مهجريات  .٥٠٧٥
 )لبنان(

 وطرف من خرب اآلخرة املهدي .٥٠٧٦
 )مصر(قاسم  معبد احلكي -)١٩٨٤(

حممد صاحل  -)١٩٧٢(املهدي ولدي  .٥٠٧٧
 )ليبيا(القمودي 
 -)١٩٧٦(هرجان املدرسة القدميـة  م .٥٠٧٨

 )السودان(إبراهيم إسحق 

يـونس يـونس    -)١٩٩٧(املهّرج  .٥٠٧٩
 )سورية(

رميا جبارة  -)باالنكليزية(ان جمهر .٥٠٨٠
 )فلسطني(

 حممد بو -)١٩٩٣بالفرنسية (املهزلة  .٥٠٨١
 )اجلزائر] (يامسينة خضرة[مسهول 
هاين الراهب  -)١٩٦١(املهزومون  .٥٠٨٢

 )سورية(
 -)١٩٤٤(ربيعـة  بين املهلهل سيِّد  .٥٠٨٣

 )مصر(حممد فريد أبو حديد 
شريف  -)١٩٨٤(مهمة سرية جداً  .٥٠٨٤
 )سورية(الراس 
ميخائيل  -)١٨٩٨(املهندس املصري  .٥٠٨٥

 )مصر(فرج 
وهيب سراي  -)١٩٩٣(املهندسون  .٥٠٨٦
 )سورية(الدين 
عبد  -)٢٠٠٢(مواجع الشتات  .٥٠٨٧

 )سورية(الكرمي ناصيف 
نواف النومس  - )٢٠٠١(املواجهة  .٥٠٨٨

 )الكويت(
 )فلسطني(زهرية قطان  -)؟(املواعيد  .٥٠٨٩
 -)؟(مواعيد الذهاب إىل آخر الزمان  .٥٠٩٠

 )مصر(عبده جبري 
 -)٤/١٩٩٣ط(مواكب األحـرار   .٥٠٩١

 )مصر(جنيب الكيالين 
 ١٩٩٨بالفرنسـية  (مواىنء الشرق  .٥٠٩٢

أمـني   -)١٩٩٨هنلة بيضـون  : غالباً، ترمجة
 )لبنان(املعلوف 
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لطيفـة احلـاج    -)؟(مواويل الغربة  .٥٠٩٣
 )لبنان(

 - )١٩٨٥(ان مواويل للعشق واألحز .٥٠٩٤
 )اجلزائر(حممد الصاحل حرز اهللا 

غايل  -)١٩٨٥(مواويل الليلة الكبرية  .٥٠٩٥
 )مصر(شكري 
أمحد خلـف   -)٢٠٠٢(موت األب  .٥٠٩٦

 )العراق(
، ١٩٥٤بالفرنسـية  (املوت األكيـد   .٥٠٩٧
ألبري قصـريي    -)١٩٩٢حممود قاسم : ترمجة

 )مصر(
مجال أبـو   -)١٩٩٥(املوت اجلميل  .٥٠٩٨
 )األردن(محدان 
 -)١٩٧٧(الفنـدق  املوت خلـف   .٥٠٩٩

 )مصر(إمساعيل ويل الدين 
موت الرجل الوحيـد علـى األرض    .٥١٠٠

 )مصر(نوال السعداوي  -)١٩٧٦(
خريي شـليب   -)١٩٩٣(موت عباءة  .٥١٠١

 )مصر(
 -)١٩٧٥بالفرنسـية  (موت يف كندا  .٥١٠٢

 )املغرب(ي ـإدريس شرايب
حسـن صـقر    -)؟(املوت يف املدينة  .٥١٠٣

 )سورية(
سعد  -)٢٠٠٢(املوت ال يأيت دائماً  .٥١٠٤

 )فلسطني(ن شاهني الدي
روكز  -)١٩٨٨(موت متواصل  .٥١٠٥

 )؟(اسطفان 
حممـد   -)١٩٨٤(املوت مدى احلياة  .٥١٠٦
 )املغرب(صوف 

ماجدة بوظو _ )؟(املوت اهلادىء  .٥١٠٧
 )سورية(

 -)١٩٨٥(املوت والبحر واجلـرذ   .٥١٠٨
 )تونس(فرج احلوار 

شوقي  -)١٩٧٥(املوت والتفاحة  .٥١٠٩
 )مصر(عبد احلكيم 

عبـده   -)١٩٩٥(املوت مير من هنا  .٥١١٠
 )السعودية(ل خا

ــاريخ الباشــا الصــغري  .٥١١١ ــوجز ت م
 )سورية(فيصل خرتش  -)١٩٩٠(

موحا املعتوه موحا احلكيم  .٥١١٢
 )املغرب(الطاهر بنجلون  -)١٩٧٨(

غصون رّحال  -)١٩٩٩(موزاييك  .٥١١٣
 )األردن(

 -)١٩٩١( ٣٩موزاييــك دمشــق  .٥١١٤
  )سورية(فّواز حّداد 

 -)١٩٨٧(موسم العنف اجلميـل   .٥١١٥
 )مصر(فؤاد قنديل 

 -)١٩٩٨(إىل اجلنوب موسم العودة  .٥١١٦
 )املغرب(محيد شفيق 

 -)١٩٦٥(موسم اهلجرة إىل الشمال  .٥١١٧
 )السودان(الطيِّب صاحل 

أفنـان   -)١٩٩١(موسى وجولييت  .٥١١٨
 )فلسطني(القاسم 
علي  -)١٩٩٨(موسيقى األرغفة  .٥١١٩
 )فلسطني(اخلليلي 
زهـري   -)٢٠٠٠(موسيقى الرقـاد   .٥١٢٠
 )سورية(جبُّور 
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عبد اجلبار داود  -)؟(موسيقى الطني  .٥١٢١
 )العراق(البصري 
عبـد الوهـاب    -)١٩٩٧(املوظف  .٥١٢٢
 )املغرب(الرامي 
عبـد   -)١٩٨٣(موعد عند األفـق   .٥١٢٣

 )تونس(الصمد زايد 
وفاء محارنة _ )؟(موعد مع السعادة  .٥١٢٤

 )سورية(
رجاء عـامل   -)٢٠٠٢(موقد الطري  .٥١٢٥

 )السعودية(
عبد احلميد  -)١٩٦٧(مولد الرسول  .٥١٢٦

 )مصر(جودة السحار 
السامل  وارد بدر_ )؟(مولد غراب  .٥١٢٧

 )العراق(
حممود  -)١٩٨٧(مولد النسيان  .٥١٢٨

 )تونس(املسعدي 
هارون هاشم رشيد _ )؟(مولدي  .٥١٢٩

 )فلسطني(
خريي  -)١٩٩١(مّوال البيات والنوم  .٥١٣٠
 )مصر(شليب 
 )مصر(جمدي الشافعي  -)؟(ميترو  .٥١٣١
جنيـب حمفـوظ    -)١٩٦٧(مريامار  .٥١٣٢

 )مصر(
سـحر خليفـة    -)١٩٩٧(املرياث  .٥١٣٣

 )فلسطني(
حممود آغـي   أسامة -)١٩٩٥(مريام  .٥١٣٤

 )سورية(
علي عبد  -)٢٠٠٤(ميالد حزين  .٥١٣٥
 )العراق(العال 

حممود تراوري  - )٢٠٠٢(ميمونة  .٥١٣٦
 )السعودية(

إدريس  -)١٩٩٥(ميناء احلظ األخري  .٥١٣٧
 )املغرب(الصغري وعبد احلميد الغرباوي 

فكتور حليم  -)١٩٥٥(ميناء القدر  .٥١٣٨
 )لبنان(

حممود  - )١٩٧٨(امليناء القدمي  .٥١٣٩
 )اليمن(الصغريي 
حممد جربيل  -)٢٠٠٠(ينا الشرقية امل .٥١٤٠

 )مصر(
 )تونس(هشام القروي  -)١٩٨٣(ن  .٥١٤١
يوسـف   -)١٩٤٧(نائب عزرائيل  .٥١٤٢

 )مصر(السباعي 
فؤاد قنديل  -)١٩٨٢(الناب األزرق  .٥١٤٣

 )مصر(
عبدو  -)١٩٨٤(نابليون يف القاهرة  .٥١٤٤
 )سورية(حممد 
يوسـف   -)١٩٦٠جـزءان  (ناديا  .٥١٤٥

 )مصر(السباعي 
القـادر  ليلى عبد  -)١٩٥٧(نادية  .٥١٤٦

 )العراق(
مسيحة  -)؟(نارة، امرباطورية ورق  .٥١٤٧
 ) األردن(خريس 
حممود شاهني  -)١٩٧٩(نار الرباءة  .٥١٤٨

 )فلسطني(
أمري تـاج   -)١٩٩٨(نار الزغاريد  .٥١٤٩
 )السودان(السر 
حنا مينة  -)؟(النار يف أصابع امرأة  .٥١٥٠
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خناثة بنونة  -)١٩٦٩(النار واالختيار  .٥١٥١
 )املغرب(

جوليا صواحلة  -)١٩٨٤(نار ورماد  .٥١٥٢
 )األردن(

عبـد امللـك    -)١٩٧٥(نار ونور  .٥١٥٣
 )اجلزائر(مرتاض 
يوسف جوهر  -)؟(الناس األكابر  .٥١٥٤

 )مصر(
 -)١٩٧٩(الناس يف كفـر عسـكر    .٥١٥٥

 )مصر(أمحد الشيخ 
حممد اهلادي بن  -)؟(الناس واحلجارة  .٥١٥٦
 )تونس(صاحل 
عـاطف   -)١٩٦٩(ناسف اجلسور  .٥١٥٧

 )لبنان(أمحد حلوة 
 -)١٩٩٤(الناصرة رائحة ال متوت  .٥١٥٨

 )األردن(حممد عبد اخلالق 
عبـد   -)١٩٧٧(نافذة بسعة احللـم   .٥١٥٩

 )العراق(اخلالق الركايب 
علي أبو   -)١٩٩٠(نافذة اجلنون  .٥١٦٠
 )اإلمارات(الريش 
فؤاد  -)١٩٧٩(نافذة على حبر طناح  .٥١٦١

 )مصر(حجازي 
شاكر نـوري   -)؟(نافذة العنكبوت  .٥١٦٢

 )العراق(
 -)١٩٧٣(نافذة على املطل اخللفـي   .٥١٦٣

 )ليبيا(سامل عجينة حممد علي 
 -)١٩٥١باالنكليزية (ناقوس اخلطر  .٥١٦٤

 )فلسطني(قاسم الرمياوي 

شريف شناتلية  - )١٩٨١(ناموسة  .٥١٦٥
 )اجلزائر(

عفيفة كرم  -)؟(نانسي ستاير  .٥١٦٦
 )لبنان(

فوزي العمري  -)١٩٦٩(ناهد  .٥١٦٧
 )فلسطني(

 -)١٩٩٩(النبات الذي أصبح قاتالً  .٥١٦٨
 )سورية(لينا كيالين 

خـال  عبده  -)٢/٢٠٠٧ط(نباح  .٥١٦٩
 )السعودية(

فتحية حممـود   -)؟(نبتة يف البيداء  .٥١٧٠
 )فلسطني(الباتع 
علــي أمحــد  -)٢٠٠٣(النــرباس  .٥١٧١

 )اإلمارات(احلمريي 
حسني عبد الكرمي  -)٢٠٠٦(النبع  .٥١٧٢

 )سورية(
حممـد العشـري    -)؟(نبع الذهب  .٥١٧٣

 )مصر(
أمحد الشـوخيات   -)؟(نبع الرّمان  .٥١٧٤

 )السعودية(
أبو بكر خالـد   -)١٩٦٧(النبع املر  .٥١٧٥

 )السودان(
عبـد اهللا   -)١٩٧٤(نبع الينـابيع   .٥١٧٦

 )مصر(الطوخي 
رجب أبـو   -)٢٠٠٢(نبوءة العّرافة  .٥١٧٧
 )فلسطني(سرية 
أمينة زيـدان   -)٢٠٠٧(نبيذ أمحر  .٥١٧٨

 )مصر(
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نيب العـذريني يف القـرن العشـرين     .٥١٧٩
 )العراق( أمحدشهاب  -)١٩٥٦(

حمفوظ أيوب  -)١٩٧٣(نيب نينوى  .٥١٨٠
 )سورية(

اجلديد ملك فينيقية : نبيه لبنان، أو .٥١٨١
 )لبنان(نقوال حداد  -)١٩٢٧(

نتائج األحوال يف األقوال واألفعـال   .٥١٨٢
 )مصر(عائشة التيمورية  -)١٨٨٨(

شـكري   -)١٩١٣(نتائج اإلمهـال   .٥١٨٣
 )سورية(العسلي 
عبد الرمحن  -)١٩٩١(نتائج الطفرة  .٥١٨٤

 )السعودية(زيد السويداء بن 
عزمي  -)١٩٨٦(نتوءات البحر  .٥١٨٥

 )اجلزائر(بوخالفة 
حيـىي   -)١٩٧٥(الصفر جنران حتت  .٥١٨٦
 )فلسطني(خيلف 
أمحد العـش   -)١٩٧٧(جنم أخضر  .٥١٨٧

 )تونس(
ناشد سعيد  - )١٩٩٢(جنمتان  .٥١٨٨

 )سورية(
ملك : ، ترمجة١٩٥٦بالفرنسية (جنمة  .٥١٨٩
 )اجلزائـــر(كاتب ياسني  -)أبيض

صـنع اهللا   -)١٩٧٤(جنمة أغسطس  .٥١٩٠
 )مصر(إبراهيم 
عبد العزيز  - )١٩٨١(جنمة الساحل  .٥١٩١

 )اجلزائر(بزشفريات 
حممد إبراهيم  -)١٩٨١(جنمة الصبح  .٥١٩٢
 )سورية(العلي 

غازي العبادي  -)؟(جنمة يف التراب  .٥١٩٣
 )العراق(

غريب  -)١٩٩٩(جنمة النوايت  .٥١٩٤
 ]إبراهيم الزنط: االسم احلقيقي[ عسقالين

 )فلسطني(
 -)١٩٩٩(النجم اهلارب إىل السماء  .٥١٩٥

 )سورية(لينا كيالين 
  حممد -)٢٠٠١(جنم وحيد يف األفق  .٥١٩٦
 )مصر(جربيل 
ليانة بدر  -)١٩٦٤(جنوم أرحيا  .٥١٩٧

 )فلسطني(
حنا  -)١٩٩٣(النجوم حتاكم القمر  .٥١٩٨

 )سورية(مينة 
جـزءان  (حنن ال نـزرع الشـوك    .٥١٩٩
 )مصر(يوسف السباعي  -)١٩٦٨
آمال خمتـار   -)١٩٩٣(خنب احلياة  .٥٢٠٠

 )تونس(
 )األردن(مسيحة خريس  -)؟(حنن  .٥٢٠١
صالح الـدين   -)١٩٩٥(النّخاس  .٥٢٠٢
 )تونس(بوجاه 
إبراهيم سـعدي   -)١٩٩٠(النخر  .٥٢٠٣

 )اجلزائر(
مجيـل   -)٢٠٠٢(خنلة على احلافة  .٥٢٠٤
 )مصر(عطية إبراهيم 
هيام  -)١٩٧٤(النخلة واإلعصار  .٥٢٠٥

 )فلسطني(رمزي الدردجني 
غائـب   -)١٩٦٦(النخلة واجلريان  .٥٢٠٦

 )العراق(طعمة فرمان 
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يعـرب   -)؟(النخل يا مدينة املـدن   .٥٢٠٧
 )العراق(السعيدي 
حممد عبد  - )١٩٩٩(النخيل امللكي  .٥٢٠٨
 )مصر(م العمري السال

سليمة خضري  -)١٩٧٢(خنيل وقيثارة  .٥٢٠٩
 )العراق(

ــداء األزيل  .٥٢١٠ ــليمان  -)١٩٩٣(الن س
 )سورية(كامل 
أمحد مكـي   -)١٩٣٩(النداء البعيد  .٥٢١١

 )لبنان(
ــد  .٥٢١٢ ــداء اخلال ــب  -)١٩٦٩(الن جني

 )مصر(الكيالين 
حيىي قّسام  -)١٩٩٠(نداء الصفصاف  .٥٢١٣

 )سورية(
اميل زيـدان   -)١٩٥٣(نداء القلوب  .٥٢١٤
 )لبنان(هيكل 
 -)١٩٨٦(نداء الكوكـب اآلخـر    .٥٢١٥

 )سورية(دياب عيد 
إبراهيم  -)٢٠٠٧(نداء ما كان بعيداً  .٥٢١٦
 )ليبيا(الكوين 
حممود تيمور  -)١٩٣٩(نداء اجملهول  .٥٢١٧

 )مصر(
أنور اخلطيـب   -)١٩٩٤(ند القمر  .٥٢١٨

 )فلسطني(
 )مصر(فتحي فضل  -)١٩٧٤(الندم  .٥٢١٩
هدى  -)٢٠٠٤(ندوب يف الذاكرة  .٥٢٢٠

 )سورية(وسوف 
أنـور قصـيبايت    -)١٩٦١(نرسيس  .٥٢٢١

 )سورية(

حممد  -)١٩٩٩(نزر من شتات  .٥٢٢٢
 )تونس(اجلالصي 
محيـد املختـار    -)١٩٨٥(النُّزالء  .٥٢٢٣

 )العراق(
يوسف احمليميـد   -)؟(نزهة الدلفني  .٥٢٢٤

 )السعودية(
إمساعيل ويل  -)١٩٧٤(نزوة طارئة  .٥٢٢٥
 )مصر(الدين 
شـاكر نـوري    -)؟(نزوة املوت  .٥٢٢٦

 )العراق(
إبراهيم يل مج -)؟(النُّزول إىل البحر  .٥٢٢٧
 )مصر(عطية 
إبـراهيم   -)١٩٩٠(نزيف احلجـر   .٥٢٢٨
 )ليبيا(الكوين 
حممـد   -)١٩٩٩(نزيف القناديـل   .٥٢٢٩
 )املغرب(غلمي 
ــققهن   .٥٢٣٠ ــات يف ش ــاء جزائري نس

 )اجلزائر(آسيا جّبار  -)١٩٨٠بالفرنسية (
 )باالنكليزية(نساء على أجنحة احللم  .٥٢٣١

 )املغرب(فاطمة املرنيسي  -
علـي   -)١٩٩٥(نساء يف الطريق  .٥٢٣٢
 )املغرب(أفيالل 
نسـاء األرض  : ، أونساء يف الظـل  .٥٢٣٣
 )فلسطني(سحر خليفة  -)١٩٨٨( احلرام
نـايف   -)٢٠٠٥(نساء قادمـات   .٥٢٣٤

 )؟(الصحن 
مسر املقـرن   -)٢٠٠٨(نساء املنكر  .٥٢٣٥

 )السعودية(
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وفيق العاليلي  -)٢٠٠٢(نساء اليوم  .٥٢٣٦
 )لبنان(

هيفاء  -)١٩٩٧(نسر جبناح وحيد  .٥٢٣٧
 )سورية(بيطار 
إبـراهيم   -)١٩٧٨(النسر والصـقر   .٥٢٣٨

 )مصر(أسعد حممد 
عبـد اللطيـف    -)١٩٦٣(نسرين  .٥٢٣٩

 )العراق(العبادي 
كاتب ياسـني   -)بالفرنسية(النّساجة  .٥٢٤٠

 )اجلزائر(
النسور، حب وحرب يف القفقاس  .٥٢٤١

 )األردن(مسري مشس الدين حراتوقة  -)٢٠٠٠(
زياد بركات  -)؟(نسياً منسياً  .٥٢٤٢

 )األردن(
جوليا صـواحلة   -)١٩٧٧(النشمي  .٥٢٤٣

 )األردن(
 -)١٩٧٨(نشوى يف أحضان احلب  .٥٢٤٤

 )مصر(حممد علي أمحد 
يوسف خليل  -)١٩٨٩(نشيج الدغل  .٥٢٤٥

 )السودان(
عبـد اهللا   -)١٩٩٤(نشيد البحـر   .٥٢٤٦
 )البحرين(خليفة 
حيىي خيلـف   -)١٩٨٤(نشيد احلياة  .٥٢٤٧

 )فلسطني(
حممد األسعد  -)؟(نّص الالجىء  .٥٢٤٨

 )فلسطني(
عبد الستار  -)٢٠٠٣(نصف األحزان  .٥٢٤٩
 )العراق(ناصر 

عبد  -)١٩٨٠(احلقيقة نصف  .٥٢٥٠
 )مصر(الوهاب داود 

أمحـد حسـن    -)؟(نصف رغيف  .٥٢٥١
 )سورية(

إمساعيـل   -)١٩٦١(نصف عذراء  .٥٢٥٢
 )مصر(احلربوك 
جنالء عـالم   -)٢٠٠٢(نصف عني  .٥٢٥٣

 )مصر(
عبد الفتاح  -)١٩٧٤(نصف جمرم  .٥٢٥٤

 )مصر(حيىي 
ــيب  .٥٢٥٥ ــاقية،  (النص ــة الس رباعي

 )مصر(عبد املنعم الصاوي  -)٣/١٩٦٨ج
إحسان عيـد   -)؟(النظارة السوداء  .٥٢٥٦

 )مصر(القدوس 
حممـد   -)١٩٩٢(النظر إىل أسفل  .٥٢٥٧
 )مصر(جربيل 
حممد  -)١٩٢٢(نظرات القاهرة  .٥٢٥٨

 )مصر(عبد الوهاب صاحل 
نظرة أخـرية علـى كـني سـاي      .٥٢٥٩

 )لبنان(ربيع جابر  -)١٩٩٨(
رابح بلعمري  -)؟(النظرة اجلرحية  .٥٢٦٠

 )اجلزائر(
أمحد الزعيب  -)١٩٨٧(نعاس فارس  .٥٢٦١

 )األردن(
الثالــث ملــك العــراق النعمــان  .٥٢٦٢

 )فلسطني(اميل حبشي األشقر  -)١٩٣٠(
أنيسة عبُّود  -)١٩٩٧(النعنع الربي  .٥٢٦٣

 )سورية(
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حسـيب   -)١٩٩٣(نعيمة زعفران  .٥٢٦٤
 )سورية(كّيايل 
عبد اهلادي  -)١٩٧٠(نفاية الوجودية  .٥٢٦٥

 )مصر(عبد الرمحن 
نفثات حمـزون يف احلـب الطـاهر     .٥٢٦٦

 )مصر(أمحد القرضاوي  -)١٩١٨(
 -)١٩٢٨(فرعون  عشيقة: نفرت، أو .٥٢٦٧

 )مصر(يوسف صربي علي أمحد الشاهد و
 )مصر(سنية قّراعة  -)١٩٤٥(نفرتييت  .٥٢٦٨
فريد حبيش  -)١٩٢٦(النفس احلائرة  .٥٢٦٩

 )مصر(
فائق حممد  -)١٩٩٥(نفق بوزان  .٥٢٧٠
 )العراق(حسني 
ــرأة   .٥٢٧١ ــيئه ام ــق تض ــة، (نف ثالثي

 )ليبيا(أمحد إبراهيم الفقيه  -)٣/١٩٩١ج
 حممد العايل - )؟(النفوس اجلائعة  .٥٢٧٢
 )اجلزائر(عرعار 
أمحد زكي  -)١٩٤١(نفوس مضطربة  .٥٢٧٣
 )مصر(خملوف 
فرج احلوار  -)١٩٨٥(النفري والقيامة  .٥٢٧٤

 )تونس(
مـريال   -)٢٠٠٢(نقـرات الظبـاء    .٥٢٧٥

 )مصر(الطحاوي 
نـازك يـارد    -)ت.د(نقطة الدائرة  .٥٢٧٦

 )فلسطني(
هبـاء طـاهر    -)٢٠٠١(نقطة النور  .٥٢٧٧

 )مصر(
عبد املنعم الصاوي  -)١٩٦٨(النقيب  .٥٢٧٨

 )مصر(

أفنـان القاسـم    -)١٩٧٨(النقيض  .٥٢٧٩
 )فلسطني(

صالح  -)١٩٨٨(نقيق الضفادع  .٥٢٨٠
 )مصر(وايل 

حممود أمحد السـّيد   -)؟(النكبات  .٥٢٨١
 )العراق(

ممتاز أكرم العمري  -)١٩٣١(نكبة  .٥٢٨٢
 )العراق(

حممد شحادة  - )١٩٩٩(النكبة  .٥٢٨٣
 )سورية(واضح 
 -)١٩٠٣(نكبة سان فرنسيسـكو   .٥٢٨٤

 )لبنان(أمني خري اهللا 
حممود الشورجبي  -)١٩٧٨(النمرود  .٥٢٨٥

 )مصر(
عبد الوهـاب   -)؟(النمل األبيض  .٥٢٨٦

 )مصر(األسواين 
 )؟(صالح مطر  -)؟(منل وفتات  .٥٢٨٧
 -)١٩٨٥(النهار يرتسم على اجلرح  .٥٢٨٨

 )اجلزائر(حممد الصاحل حرز اهللا 
عبد الرمحن  -)١٩٧٧(النهايات  .٥٢٨٩
 )السعودية(منيف 
موسى  -)١٩٩٥(هنايات صيف  .٥٢٩٠

 )العراق(كريدي 
عبد احلميد  -)١٩٧٤(هناية األمس  .٥٢٩١

 )اجلزائر(بن هدوقة 
عبد اهللا نيازي  -)١٩٤٩(هناية حب  .٥٢٩٢

 )العراق(
حسن رشاد  -)١٩٧٥(هناية حكاية  .٥٢٩٣
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: ١جـزءان، ج (هناية رجل شـجاع   .٥٢٩٤
ــرش ــاك الق ــر إىل : ٢، ج١٩٨٩/أمس الظه

 )سورية(حنا مينة  -)اجلدار
نادر عبد اهللا  -)١٩٩٥(هناية شيء ما  .٥٢٩٥

 )فلسطني(
حممد الظاهر  -)١٩٨٩(هناية ظامل  .٥٢٩٦

 )األردن(
يف سبيل احلب الطاهر : هناية الغرام، أو .٥٢٩٧

 )مصر(عبده حسن قشقوش  -)١٩٢١(
علـي   -)٢٠٠٧(هناية كلب أزعـر   .٥٢٩٨

 )سورية(ديبة 
حممود سعيد  -)١٩٩٧(هناية النهار  .٥٢٩٩

 )العراق(
حياة البيطـار   -)١٩٦٤(هناية وعربة  .٥٣٠٠

 )لبنان(
لكســان أجــان  -)١٩٧٩(النــهر  .٥٣٠١

 )سورية(
ناجح املعمـوري   -)١٩٧٨(النـهر  .٥٣٠٢

 )العراق(
 -)٢٠٠٥(النهر بقمصـان الشـتاء    .٥٣٠٣

 )فلسطني(حسن محيد 
إبـراهيم   -)٢٠٠٣(هنر بال شـطآن   .٥٣٠٤
 )سورية(خريط 
فتحي أمبـايب   -)١٩٨٨(هنر السماء  .٥٣٠٥

 )مصر(
صخر أبـو نـزار    -)؟(النهر الغريق  .٥٣٠٦

 )فلسطني(
 -)١٩٨٢ بالفرنسية( املنحرفالنهر  .٥٣٠٧

 )اجلزائر(رشيد ميموين 

طـراد محـادة    -)؟(واألفعى النهر  .٥٣٠٨
 )لبنان(

عمر الفاروق  -)؟(النهر والبحر  .٥٣٠٩
 )مصر(

حممد شاكر  -)١٩٧٣(النهر والرماد  .٥٣١٠
 )العراق(السبع 
 -)١٩٩٧(هنر يستحم يف الـبحرية   .٥٣١١

 )فلسطني(حيىي خيلف 
شـكيب اجلـابري    -)١٩٣٧(هنم  .٥٣١٢

 )سورية(
سـاملة صـاحل    -)١٩٩٤(النهوض  .٥٣١٣

 )العراق(
يش فوزية شـو  -)١٩٩٨(النواخذة  .٥٣١٤
 )الكويت(السامل 
تغريبة صاحل بن عامر  :أونوار اللوز،  .٥٣١٥

 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٨٣(الزوفري 
نزار  -)١٩٨٨(نوافذ تكره الشمس  .٥٣١٦

 )سورية(غامن 
حممد املختار  -)١٩٧٤(نوافذ الزمن  .٥٣١٧
 )تونس(جنات 
حممـد   -)١٩٧٩(نوافذ السرداب  .٥٣١٨

 )تونس(حيىي 
بشري فنصة  -)١٩٧٧(النوافذ املغلقة  .٥٣١٩

 )سورية(
ــويب  .٥٣٢٠ ــي   -)؟(الن ــس عل إدري

 )الســودان(
مجال حمجـوب   -)؟(النويب األزرق  .٥٣٢١

 )السودان(
w )البحرين(فريد رمضان  -)؟(نوران  .٥٣٢٢
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جنيب  -)١٩٧٢جزءان (نور اهللا  .٥٣٢٣
 )مصر(الكيالين 
ــول  .٥٣٢٤ ــة(الن ــية ثالثي  /٣، جبالفرنس
حممد ديب  -)سامي الدرويب: ، ترمجة١٩٥٧

 )اجلزائر(
ـ  -)١٩٨٦(نوم األيام  .٥٣٢٥ ة صـبح  علوي

 )لبنان(
مولود  -)بالفرنسية(نوم الرجل العادل  .٥٣٢٦

 )اجلزائر(معمري 
روايتان، (النوم مع الغرباء وجبل الزينة  .٥٣٢٧
 )مصر(هباء عبد اجمليد  -)٢٠٠٥
حيىي  -)١٩٧٥(م ومشس وثرثرة ون .٥٣٢٨

 )مصر(حممد زكي 
 )سورية(سليم عبُّود  -)٢٠٠٠(النّو  .٥٣٢٩
 )مصر(جنوى شعبان  -)؟(نّوة الكرم  .٥٣٣٠
 )مصر(خالد الربي  -)؟(نيجاتيف  .٥٣٣١
عطية  -)١٩٨٥(نريان مل تنطفىء بعد  .٥٣٣٢

 )فلسطني(عبد اهللا عطية 
فادية  -)١٩٨٧باالنكليزية (نيسانيت  .٥٣٣٣
 )فلسطني(الفقري 
روزا ياسني  -)٢٠٠٨(نيغاتيف  .٥٣٣٤
 )سورية(حسن 
: ١ج ثالثيـة، ( النيل جيـري مشـاالً   .٥٣٣٥

: ٣، ج١٩٨٢النواطري : ٢، ج١٩٨١البدايات 
إمساعيـل فهـد    -)١٩٨٨الطعم والرائحـة  

 )الكويت(إمساعيل 
ــورك  .٥٣٣٦ يوســف  -)١٩٨٠( ٨٠نيوي
 ) مصر(إدريس 
 )مصر(جميد طوبيا  -)١٩٧٦(اهلؤالء  .٥٣٣٧

حممد  -)١٩٨٦(هؤالء األوغاد  .٥٣٣٨
 )سورية(حسني شرف 

رســائل : هــائم علــى األرض، أو .٥٣٣٩
بدوي عبد القادر خليل  -)١٩٥٤(احلرمان 

 )السودان(
: ، ترمجـة ١٩٧٧بالفرنسية (هابيل  .٥٣٤٠

 )اجلزائر(حممد ديب  -)١٩٨٥الزاوي أمني 
علي  -)١٩٤٩(هاتف من األندلس  .٥٣٤١
 )مصر(اجلارم 
مجـال   -)١٩٨٩(هاتف املغيـب   .٥٣٤٢

 )مصر(الغيطاين 
 -)١٩٦٦(هاجر املصرية أم العرب  .٥٣٤٣

 )مصر(عبد احلميد جودة السحار 
حليمـة   -)١٩٩٩(هاجس العودة  .٥٣٤٤

 )املغرب(زين العابدين 
عـادل   -)١٩٩٥(هاجس املـوت   .٥٣٤٥

 )مصر(عصمت 
مهدي حممد  -)١٩٣٤(هادمة اخلدر  .٥٣٤٦

 )مصر(
أنطون معلـوف   -)١٩٦٤(اهلارب  .٥٣٤٧

 )لبنان(
شـاكر جـابر    -)١٩٦٧(اهلارب  .٥٣٤٨

 )العراق(
حممد اجملذوب  -)١٩٥٧(اهلاربة  .٥٣٤٩

 )سورية(
سـعيد  الحممـد   -)١٩٧٣(اهلاربة  .٥٣٥٠

 )املغرب(الرجراجي 
يوسف خياط  -)؟(اهلاربة إذ عادت  .٥٣٥١
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علياء  -)١٩٧٧(هاربة من القدر  .٥٣٥٢
 )لبنان(هوجو الدااليت 

فيصـل   -)٢٠٠١(هارب من األسر  .٥٣٥٣
 )سورية(اجلردي 
ثـروت   -)١٩٥٧(هارب من األيام  .٥٣٥٤
 )مصر(أباظة 
علي  -)١٩٦٠(هارب من باريس  .٥٣٥٥
 )لبنان(شلق 

أمحـد   -)١٩٧٩(اهلارب من الزواج  .٥٣٥٦
 )تونس(العش 
حممـد غـازي عـرايب     -)؟(هالة  .٥٣٥٧

 )سوريـة(
 )مصر(حممد العشري  -)؟(هالة النور  .٥٣٥٨
ياسـر   -)ثالثـة أجـزاء  (بورج هام .٥٣٥٩
 )مصر(شحاتة 
رياض بيدس  -)١٩٩٣(اهلامشي  .٥٣٦٠

 )فلسطني(
 -)؟(هاملت اللبناين يف مملكة النساء  .٥٣٦١

 )لبنان(رياض فاخوري 
 -)تقريباً ١٩٠٠(هانيبال الفينيقي  .٥٣٦٢

 )مصر(خليل خياط 
جيهـان   -)١٩٩٤(هاوية السـحر   .٥٣٦٣

 )مصر(مكاوي 
أمحد املـديين   -)٢٠٠١(اهلباء املنثور  .٥٣٦٤

 )املغرب(
كرم ملحم كرم  -)؟(هتاف األعماق  .٥٣٦٥

 )لبنان(
عبد احلميد جودة  -)١٩٦٨(اهلجرة  .٥٣٦٦

 )مصر(السحار 

حممود  -)١٩٨٤(اهلجرة إىل اجلحيم  .٥٣٦٧
 )فلسطني(شاهني 
 -)١٩٨٦(اهلجرة إىل غري املـألوف   .٥٣٦٨

 )مصر(عبد احلكيم قاسم 
امتثـال   -)١٩٧٢(هجرة العـبري   .٥٣٦٩

 )فلسطني(جويدي 
 -)١٩٩٦(اهلجرة يف ليل الرحيل  .٥٣٧٠

 )لبنان(عبد اجمليد زراقط 
نبيل احلسيين _ )؟(اهلجرة من يافا  .٥٣٧١

 )فلسطني(
 -)١٩٨٤(اهلجرة حنو املدن القدمية  .٥٣٧٢

 )مصر(حسني عيد 
إبراهيم اخلليـل   -)١٩٨٨(اهلدس  .٥٣٧٣

 )سورية(
طارق إمام  -)٢٠٠٨(هدوء القتلة  .٥٣٧٤

 )مصر(
هند صاحل باغفار  -)١٩٧٩(اهلدية  .٥٣٧٥

 )السعودية(
حسـين   -)١٩٦٩(اهلدية األخرية  .٥٣٧٦

 )لبنان(سليمان البيطار 
 )مصر(مكرم فهيم  -)١٩٦٨(هدير  .٥٣٧٧
نبيل خالد  -)؟(هدى ومعايل الوزير  .٥٣٧٨

 )مصر(
بنسامل محـيش   -)؟(هذا األندلسي  .٥٣٧٩

 )املغرب(
 -)١٩٨٤(هذا اجلانب من املدينـة   .٥٣٨٠

 )العراق(خضري عبد األمري 
 -)١٩٩٦جزءان (هذا الليل الطويل  .٥٣٨١

w )لبنان(وفيق العاليلي 
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ثالثية، (ما حدث لألستاذ هذا  .٥٣٨٢
حممد نور الدين حممد علي  -)١/١٩٨٧ج
 )مصر(

ثالثية، (هذا ما حدث لكفر مفتاح  .٥٣٨٣
حممد نور الدين حممد علي  -)٢/١٩٩٣ج
 )مصر(

أمحد عبـد   -)١٩٧٣(هذا هو احلب  .٥٣٨٤
 )مصر(املنعم وهب 

شريفة القيـادي   -)١٩٩٤(هذه أنا  .٥٣٨٥
 )ليبيا(

ــيت   .٥٣٨٦ ــوم مملك ــذه خت ــة، (ه ثالثي
 )ليبيا(د إبراهيم الفقيه أمح -)٢/١٩٩١ج

فتحي أبو  -)١٩٧٨(هذه وأموت  .٥٣٨٧
 )مصر(الفضل 
إبراهيم عوض اهللا  -)١٩٧٥(اهلذيان  .٥٣٨٨

 )فلسطني(
عبد  -)١٩٩٠(هذيان ذاكرة متورمة  .٥٣٨٩

 )املغرب(العزيز الصايف 
مصطفى  -)١٩٩٧(هراء متاهة قوطية  .٥٣٩٠
 )مصر(ذكري 
حبيب إمساعيل  -)١٩٩٩(هرم كنعان  .٥٣٩١

 )فلسطني(هنا 
عبـد الرمحـان    -)١٩٨٣(اهلروب  .٥٣٩٢

 )املغرب(بوعشرة 
حممد  -)١٩٩٣(اهلروب إىل اليابسة  .٥٣٩٣

 )العراق(احلمراين 
 - )١٩٧٦(هروب الطائر األبيض  .٥٣٩٤

 )مصر(رمسيس لبيب 

حممود قاسم  -)؟(اهلروب من احليل  .٥٣٩٥
 )مصر(

 -)١٩٩٣(هرولة فوق صقيع توليدو  .٥٣٩٦
 )سورية(ماري رشو 

نبيــل  -)١٩٨٥(هــزائم مبكــرة  .٥٣٩٧
 )سورية(سليمان 
 )مصر(حممد كمال  -)؟(هزمية ملك  .٥٣٩٨
جهــاد جميــد  -)١٩٧٤(اهلشــيم  .٥٣٩٩

 )العراق(
سيِّد البحراوي  -)؟(هضاب ووديان  .٥٤٠٠

 )مصر(
حممـد عنــاين   -)١٩٩٨(اهلضـبة   .٥٤٠١

 )املغرب(
 -)١٩٥٢بالفرنسية (اهلضبة املنسية  .٥٤٠٢

 )اجلزائر(مولود معمري 
 -)١٩٧٩(هكذا تكلمت األحجار  .٥٤٠٣

 )مصر(مسري عبد الباقي 
حممـد   -)١٩٥٦(هكذا خلقـت   .٥٤٠٤

 )مصر(حسني هيكل 
مكي  -)١٩٨٥(هكذا الرجال  .٥٤٠٥
 )العراق(زبيبة 
حممد كامل  -)١٩٨٦(هكذا كالنهر  .٥٤٠٦

 )سورية(اخلطيب 
فخري فايد  -)١٩٧٢(هكذا هي  .٥٤٠٧

 )مصر(
 )مصر(حممد جالل  -)؟(اهلاللية  .٥٤٠٨
 -)٣/١٩٧٩ط(هل أخلع ثـويب؟   .٥٤٠٩

 )مصر(هالة احلفناوي 
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ابريـزا   -)١٩٦٢(هل أغفـر لـه؟    .٥٤١٠
 )لبنان(املعوشي 
تيسري أمحـد   -)١٩٧٥(هل أنا آمثة  .٥٤١١
 )مصر(الندمي 
جوليا صواحلة  -)١٩٧٩(هل ترجعني  .٥٤١٢

 )األردن(
أمحـد   -)١٩٩٨(هل الزمن أعمى؟  .٥٤١٣
 )املغرب(أبابري 
حسونة  -)١٩٩٥( هلوسات ترشيش .٥٤١٤

 )تونس(املصباحي 
مي تلمساين  -)٢٠٠٠(هليوبوليس  .٥٤١٥

 )مصر(
عبد الرمحن عباد  -)١٩٨٨(اهلمج  .٥٤١٦

 )فلسطني(
 -)١٩٨٧(مهسات العكازة املسكينة  .٥٤١٧

 )سورية(بديع حقي 
ــات النســوية  .٥٤١٨ اهلمســات واالعتراف

 )اجلزائر(آسيا جّبار  -)بالفرنسية(اخلجولة 
جنيب حمفوظ  -)١٩٣٨(مهس اجلنون  .٥٤١٩

 )مصر(
حممد  -)١٩٧٦(مهس الغروب  .٥٤٢٠

 )سورية(حسني شرف 
حممد مفالح  -)؟(مهوم الزمن الفالين  .٥٤٢١

 )اجلزائر(
عبد الرمحن بدوي  -)؟(مهوم الشباب  .٥٤٢٢

 )مصر(
بشرى أبـو شـرار    -)؟(هنا وهناك  .٥٤٢٣

 )فلسطني(

شاكر شقري  -)١٨٨٧(هند الغسانية  .٥٤٢٤
 )لبنان(

 -)١٩٨١(هند يف انتظار احللم  .٥٤٢٥
 )فلسطني(ناهدة نزال 

حـارث   -)١٩٣٦(هند والربامكة  .٥٤٢٦
 )لبنان(نكد 

اميل حبشي  -)١٩٣٥(هند واملنذر  .٥٤٢٧
 )فلسطني(األشقر 
 -)١٩٥٦(هنيبعل بطـل قرطاجـة    .٥٤٢٨

 )لبنان(جوزيف اليان 
أكرم  -)٢٠٠٣(هواجس االسكندر  .٥٤٢٩
 )فلسطني(مسلم 
عبد احلميـد   -)؟(هواجس أعرج  .٥٤٣٠
 )سورية(أسعد 
قمـر كـيالين    -)١٩٧٩(اهلودج  .٥٤٣١

 )سورية(
راويـة راشـد    -)؟(هوس البحـر   .٥٤٣٢

 )مصر(
عبدو  -)١٩٨٤(هوالكو يف بغداد  .٥٤٣٣
 )سورية(حممد 
الوفاء يف احلب : اهلوى العذري، أو .٥٤٣٤

 )مصر(حممود حممد الصرييف  -)١٩٢٣(
 -)١٨٧٠(الشـام   ناهليام يف جنـا  .٥٤٣٥

 )لبنان(سليم البستاين 
 -)١٨٧٤(اهليام يف فتـوح الشـام    .٥٤٣٦

 )لبنان(سليم البستاين 
عبد اهللا خليفـة   -)١٩٨٣(اهلريات  .٥٤٣٧

 )البحرين(
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خولة  -)٢٠٠٢(هيفاء تعترف لكم  .٥٤٣٨
 )الكويت(القزويين 
صاحل  -)١٩٠٦(اهليفاء وسراج الليل  .٥٤٣٩

 )تونس(السويسي 
ــة  .٥٤٤٠ ــار   -)؟(هيالن ــد احلّج ولي

 )سوريــة(
 ، كل شيء وال شـيء أيضـاً  هيوىل .٥٤٤١

 )سورية(عقبة زيدان  -)٢٠٠٢(
 -)١٩٨٩(الشـمس   وأخرياً تـتألأل  .٥٤٤٢

 )اجلزائر(حممد مرتاض 
 -)١٩٦٣(واألرض وضعها لألنـام   .٥٤٤٣

 )فلسطني(حممود كناعن 
علـي أمحـد    -)١٩٤٥(واإسالماه  .٥٤٤٤
 )مصر(باكثري 
إبراهيم أنور فوق  -)؟(واجب الوفاء  .٥٤٤٥
 )سورية(العادة 
يوسف عز الدين  -)١٩٨٢(الواجهة  .٥٤٤٦
 )مصر(عيسى 
كمال اخلمليشي  -)؟(الواحة  .٥٤٤٧

 )املغرب(
فاروق عبد  -)١٩٩٨(واحة األمل  .٥٤٤٨

 )مصر(اهللا 
فادية خطاب  -)١٩٩٩(واحة البحر  .٥٤٤٩

 )مصر(
عمر بـن   -)١٩٧٩(واحة بال ظل  .٥٤٥٠
 )تونس(سامل 

السداين نورية  -)١٩٧٢(واحة العبور  .٥٤٥١
 )الكويت(

غالب  -)١٩٨٢(واحترقت بريوت  .٥٤٥٢
 )السعودية(محزة أبو الفرج 

ــاهرة   .٥٤٥٣ ــت الق ــة، (واحترق ثالثي
 )مصر(أمحد حسني  -)٣/١٩٦٧ج

نوريــة  -)١٩٧٢(واحــة العبــور  .٥٤٥٤
 )الكويت(السداين 
هباء طاهر  -)٢٠٠٦(واحة الغروب  .٥٤٥٥

 )مصر(
كمــال  -)؟(الواحــة والســراب  .٥٤٥٦

 )املغرب(اخلمليشي 
ــة  -)٢٠٠٠( ١٩٨١ .٥٤٥٧ ــل عطي مجي
 )مصر(إبراهيم 
 -)١٩٩٩(وأدرك شهرزاد الصباح  .٥٤٥٨

 )السعودية(عبد أمحد الشباط 
علـي   -)١٩٧٤(الوادي األخضر  .٥٤٥٩
 )العراق(جنم سهيل 
توفيـق   -)١٩٩٤(وادي احلوارث  .٥٤٦٠
 )فلسطني(فياض 
مسرية خاشقجي  -)؟(وادي الدموع  .٥٤٦١

 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[
حسني طـه   -)؟(وادي الطواحني  .٥٤٦٢

 )فلسطني(سيد ال
إحسـان عبـد    -)؟(وادي الغالبة  .٥٤٦٣

 )مصر(القدوس 
حممد لطفي  -)١٩٠٥(وادي اهلموم  .٥٤٦٤
 )مصر(مجعة 
خليـل بيـدس    -)١٩٢٠(الوارث  .٥٤٦٥

 )فلسطني(
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أمـني  حممد  -)١٩١٩(واقعة احلسا  .٥٤٦٦
 )األردن(الكيالين 
أمـني  حممد  -)١٩١٩(واقعة الطفيلة  .٥٤٦٧

 )األردن(الكيالين 
أمـني  حممد  -)١٩١٩(واقعة معان  .٥٤٦٨

 )األردن(الكيالين 
حممد  -)١٩٢٠(واقعة وادي موسى  .٥٤٦٩

 )األدرن(أمني الكيالين 
سـعاد الـوالييت    -)ت.د(واكويتاه  .٥٤٧٠

 )الكويت(
عمر صاحل الربغوثي  -)؟(وامعتصماه  .٥٤٧١

 )فلسطني(
كرم ملحـم   -)١٩٥٢(وامعتصماه  .٥٤٧٢

 )لبنان(كرم 
صاحل  -)١٩٨٢(وانتصر احلب الكبري  .٥٤٧٣
 )سورية(قباين 
سامي  -)١٩٦٤(وانسابت األفعى  .٥٤٧٤
 )لبنان(عطية 
أمحد عمر  -)١٩٧٧(وإن طال السفر  .٥٤٧٥
 )فلسطني(شاهني 
سـعاد   -)ت.د(وانقشع الضـباب   .٥٤٧٦

 )الكويت(الوالييت 
نعمان سعيد أبـو   -)١٩٦١(واهيفاء  .٥٤٧٧
 )لبنان(عيشة 
ــغرى  .٥٤٧٨ ــراهيم  -)١٩٩٧(واو الص إب
 )ليبيا(الكوين 
نبيل احلسيين  -)؟(واو فتاة اجلبل  .٥٤٧٩

 )فلسطني(

هاين الراهب  -)١٩٨١(الوباء  .٥٤٨٠
 )سورية(

إبراهيم  -)٢٠٠١(وبال يف كلمندو  .٥٤٨١
 )السودان(إسحق 
مجيل  -)١٩٨٤(والبحر ليس مبآلن  .٥٤٨٢
 )مصر(عطية إبراهيم 
 -)١٩٨٤(وبعض من أيام أخر  .٥٤٨٣

 )سورية(عاصم الباشا 
عطـا اهللا   -)١٩٦٢(وبقيت مسرية  .٥٤٨٤

 )فلسطني(منصور أبو 
معصومة علي  -)؟(وحتطمت القيود  .٥٤٨٥

 )البحرين(املطاوعة 
خــريي شــليب  -)١٩٨٦(الوتــد  .٥٤٨٦

 )مصـر(
ليلــى  -)١٩٨٨(وتشــرق غربــاً  .٥٤٨٧

 )فلسطني(األطرش 
مسرية  -)٢/١٩٧١ط(ومتضي األيام  .٥٤٨٨

 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[خاشقجي 
مجـال   -)١٩٧٥(وثالثهم الشيطان  .٥٤٨٩
 )مصر(محاد 

سعيد املزين  -)؟(وثيقة الدماء  .٥٤٩٠
 )فلسطني(

الفلسـطينيني  وثيقة سفر لالجـئني   .٥٤٩١
 )فلسطني(باسم سرحان  -)١٩٧١(

عزمي  -)١٩٨١(وجاء الغروب  .٥٤٩٢
 )فلسطني(حبيب اهللا 
ــل   .٥٤٩٣ ــذا األرخبي ــدتك يف ه وج

 )املغرب(حممد السرغيين  -)١٩٩٢(
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حممد يوسف  -)١٩٨٩(وجع األبعاد  .٥٤٩٤
 )مصر(القعيد 
حيدر رشيد  -)١٩٩١(وجع احلاضر  .٥٤٩٥

 )األردن(
وجنحت الشمس إىل املغيب  .٥٤٩٦

طيف خضر اخلضر عبد الل -)١٩٩٥(
 )الكويت(

قصــص  -١٩٦٠(الوجــه اآلخــر  .٥٤٩٧
 )العراق(فؤاد التكريل  -)ورواية
 -)١٩٩٢(الوجه اآلخـر للسـقوط    .٥٤٩٨

 )سورية(حسن صقر 
طاهر العدوان  -)١٩٨٧(وجه الزمان  .٥٤٩٩

 )األردن(
باسـم   -)١٩٦٧(وجهان عاريـان   .٥٥٠٠

 )فلسطني(سرحان 
عبد  -)٢٠٠٤(وجهان لعنقاء واحدة  .٥٥٠١

 )سورية(الكرمي ناصيف 
نورة الغامـدي   -)؟(وجهة البوصلة  .٥٥٠٢

 )السعودية(
ابتسـام   -)٢٠٠٠(الوجه املكسور  .٥٥٠٣

 )سورية(شاكوش 
عالية طالب  -)٢٠٠٢(الوجود  .٥٥٠٤

 )العراق(
وليد أبـو بكـر    -)١٩٩٧(الوجوه  .٥٥٠٥

 )فلسطني(
حممـد شـكري    -)٢٠٠٠(وجوه  .٥٥٠٦

 )املغرب(
وداد  -)٢٠٠٨(الوجــوه األخــرى  .٥٥٠٧

 )فلسطني(الربغوثي 

ملّت وجوه بال مكياج وقلوب  .٥٥٠٨
غالب محزة أبو  - )١٩٨٥روايتان (الترحال 

 )السعودية(الفرج 
اليـاس   -)١٩٨١(الوجوه البيضاء  .٥٥٠٩
 )لبنان(خوري 
فاطمة  -)١٩٧١(وجوه يف الزحام  .٥٥١٠

 )الكويت(يوسف العلي 
 -)١٩٩٢(وجوه يف زمن احلرب  .٥٥١١

 )سورية(ميىن الزيبق 
أمينـة   -)١٩٦٣(وجوه يف الظالم  .٥٥١٢
 ) مصر(السعيد 
 -)١٩٩٦(سـاخن  الاء املوجوه يف  .٥٥١٣

 )فلسطني(عبد اهللا تايه 
أمحد الزعيب  -)١٩٩٠(وجوه قلقة  .٥٥١٤

 )األردن(
 -)١٩٧٣(وجوه ال تراها الشـمس   .٥٥١٥

 )فلسطني(عطية عبد اهللا عطية 
سعد اهللا  -)١٩٧٧(وجوه مستبشرة  .٥٥١٦
 )اجلزائر(بوسنان 
شعبان فهمـي   -)١٩٣٩(وجيدة  .٥٥١٧

 )مصر(
عبد املـنعم   -)١٩٧٢(واحلب قدر  .٥٥١٨

 )مصر(الصاوي 
عـدنان   -)١٩٥٩(احلـب  وحدة  .٥٥١٩

 )سورية(الداعوق 
 -)١٩٧٢(واحلزن ميـوت أيضـاً    .٥٥٢٠

 )فلسطني( ويوسف شرور
سياحة : الوحش الوحش الوحش، أو .٥٥٢١

w )لبنان(فرح أنطون  -)١٩٠٣(يف أرز لبنان 
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اسـكندر لوقـا    -)٢٠٠٧(الوحل  .٥٥٢٢
 )سورية(

عزت إبراهيم  -)١٩٣٦(وحي الرمال  .٥٥٢٣
 )مصر(

حسـني العـربي    -)٢٠٠٥(الوخز  .٥٥٢٤
 )ُعَمانسلطنة (

عـوض سـعود    -)١٩٨٧(الوداع  .٥٥٢٥
 )فلسطني(عوض 
حسـني   -)١٩٦٢(وداعاً إىل األبد  .٥٥٢٦

 )مصر(رشدي أمحد 
غالب  -)١٩٩٠(وداعاً أيها احلزن  .٥٥٢٧

 )السعودية(محزة أبو الفرج 
نقوال  -)١٩٢٦(وداعاً أيها الشرق  .٥٥٢٨
 )لبنان(حداد 
مسعودة بـوبكر   -)؟(وداعاً محورايب  .٥٥٢٩

 )تونس(
 -)١٩٩٩(وداعاً رياح التفاؤل  .٥٥٣٠

 )لبنان(يوسف سالمة 
فتحية حممود  -)؟(وداع مع األصيل  .٥٥٣١
 )فلسطني(الباتع 
 -)٢٠٠٣(وداع ولقاء يف بالد الشام  .٥٥٣٢

 )سورية(ناديا خوست 
شـكيب   -)١٩٦٠(وداعاً يا أفامية  .٥٥٣٣

 )سورية(اجلابري 
هيام رمزي  -)١٩٧٢(وداعاً يا أمس  .٥٥٣٤

 )فلسطني(الدردجني 
 -)١٩٩٧(وداعاً يا حطـام العمـر    .٥٥٣٥
 )سورية(عبد اهللا األسود  إبراهيم

زياد عبـد   -)١٩٩١(وداعاً يا مرمي  .٥٥٣٦
 )فلسطني(الفتاح 
مسـرية   -)١٩٥٨(ودعت آمـايل   .٥٥٣٧

 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[خاشقجي 
 -)١٩٦٢(ودقّت الساعة يا فلسطني  .٥٥٣٨

 )فلسطني(اسطفان يوسف سامل 
عبد  -)١٩٩٠(وذابت ثلوج ادنربة  .٥٥٣٩

 )األردن(الرمحن منكو 
معـني   -)١٩٧٣( اهللاباسم وذوت  .٥٥٤٠
 )فلسطني(حاطوم 
حممـود شـعبان    -)؟(وراء األفق  .٥٥٤١

 )مصر(
سليمان  -)١٩٨٠(وراء األفق  .٥٥٤٢
 )سورية(سخية 
يوسف السـباعي   -)؟(وراء الستار  .٥٥٤٣

 )مصر(
ــيالً  .٥٥٤٤ ــراب قل  -)٢٠٠٣(وراء الس
 )تونس(درغوثي الإبراهيم 
حســن  -)١٩٧٥(وراء الشــمس  .٥٥٤٥
 )مصر(ب حمسِّ

ــباب  .٥٥٤٦ ــرية  -)١٩٧١(وراء الض مس
 )السعودية( ]بنت اجلزيرة العربية[خاشقجي 
أمحد الزعيب  -)١٩٩٣(وراء الضبع  .٥٥٤٧

 )األردن(
ــبان  .٥٥٤٨ ــد  -)١٩٤٩(وراء القض أمح
 )مصر(حسني 
ياسني رفاعية  -)١٩٨٥(وردة األفق  .٥٥٤٩

 )سورية(
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ــمال  .٥٥٥٠ ــني  -)١٩٨٥(وردة الش ياس
 )سورية(رفاعية 
عادل أبـو   -)١٩٧٦(وردة الصباح  .٥٥٥١
 )سورية(شنب 
نضال جديد  -)٢٠٠٥(بار وردة الغ .٥٥٥٢

 )سورية(
أمحد  -)١٩٨٢(وردة للوقت املغريب  .٥٥٥٣
 )املغرب(املديين 
إدريـس   -)١٩٨٥(الوردة والبحـر   .٥٥٥٤
 )املغرب(بلمليح 
ليانة بدر  -)؟(الورد والسياج  .٥٥٥٥

 )فلسطني(
إبراهيم أصالن  -)١٩٨٩(وردّية ليل  .٥٥٥٦

 )مصر(
النضرية بنت الضيزن : ورقة اآلس، أو .٥٥٥٧

 )مصر(أمحد شوقي  -)١٩٠٤(
خليل صويلح  -)٢٠٠٢(وّراق احلب  .٥٥٥٨

 )سورية(
شريف الراس  - )١٩٨٦(الورطة  .٥٥٥٩

 )سورية(
قاسم توفيق  -)١٩٩٨(ورق التوت  .٥٥٦٠

 )فلسطني(
عبد النيب كوارة  -)١٩٩٦(ورم التيه  .٥٥٦١

 )املغرب(
عبد اهلادي  -)١٩٥٠(وزير غرناطة  .٥٥٦٢

 )املغرب(بوطالب 
إحسـان عبـد    -)؟(الوسادة اخلالية  .٥٥٦٣

 )مصر(القدوس 

سليم  -)١٩٦٥(لى الوجه وسام ع .٥٥٦٤
 )لبنان(نّصار 
عبــد العزيــز  -)١٩٨٦(الومسيــة  .٥٥٦٥
 )السعودية(مشري 
 -)١٩٨٦(ومسية خترج من البحـر   .٥٥٦٦

 )الكويت(ليلى العثمان 
خليل الرز  -)١٩٩٧(وسواس اهلواء  .٥٥٦٧

 )سورية(
حممـد   -)١٩٥٠(الوشاح األبيض  .٥٥٦٨

 )مصر(عبد احلليم عبد اهللا 
علـي   -)١٩٩٧(الوشاح األمحـر   .٥٥٦٩

 )األردن(الدالمهة 
عبد الرمحن جميد  -)١٩٧٢(الوشم   .٥٥٧٠
 )العراق(الربيعي 
هدى جاد  - )؟(الوشم األخضر  .٥٥٧١

 )مصر(
 - )؟(وشم الدم على حجارة اجلبل  .٥٥٧٢

 )العراق(حمسن اخلفاجي 
غّسان  -)١٩٩٥(وصف املاضي  .٥٥٧٣
 )فلسطني(زقطان 
نبيل راغب  -)١٩٨٣(الوصمة  .٥٥٧٤

 )مصر(
 -)١٩٦٠(والصيف على األبـواب   .٥٥٧٥

 )العراق(علي سهيل جنم 
الطيـف العائـد   : وّضاح اليمن، أو .٥٥٧٦

 )لبنان(أكرم الرافعي  -)١٩٦٠(
 )مصر(عبد اهللا الندمي  -)؟(الوطن  .٥٥٧٧
ــوطن  .٥٥٧٨ ــدي  -)؟(ال كمــال الوحي
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عادل  -)١٩٩٦(الوطن عندما خيون  .٥٥٧٩
 )فلسطني(األسطة 
الوطن يف الذاكرة، دروب املنفى  .٥٥٨٠

 )فلسطني(فيصل حوراين  -)١٩٩١(
محيـدة   -)١٩٧٩(الوطن يف العينني  .٥٥٨١

 )سورية(نعنع 
مجيـل   -)١٩٢٣(الوطن احملبـوب   .٥٥٨٢

 )فلسطني(البحري 
يامسينـة   -)٢٠٠٦(وطن من زجاج  .٥٥٨٣
 )اجلزائر(صاحل 
حممد فريد  -)١٩٤١(الوعاء املرمري  .٥٥٨٤

 )مصر(أبو حديد 
عبد  -)١٩٨٨(وعاد الزورق إىل النبع  .٥٥٨٥

 )املغرب(الكرمي غالب 
طه حسـني   -)١٩٤٩(الوعد احلق  .٥٥٨٦

 )مصر(
ذو  -)١٩٧٢(دنيا السـالم  وعلى ال .٥٥٨٧

 )العراق(النون أيوب 
حيـدر حيـدر    -)١٩٧٨(الوعول  .٥٥٨٨

 )سورية(
واصف  -)١٩٥٥(وعي الشباب  .٥٥٨٩

 )لبنان(بارودي 
حممود  -)١٩٦٢(وعي يف قرانا  .٥٥٩٠
 )فلسطني(كناعنة 
أمحد  -)١٩٨٥(وغابت مشس األمل  .٥٥٩١
 )فلسطني(زكي 
حممد  -)١٩٦٦(وغربت الشمس  .٥٥٩٢

 )السعودية(عبد اهللا مليباري 

أمني يوسف بـده   -)١٩٣٨(الوفاء  .٥٥٩٣
 )مصر(

الوفاة الثانيـة لرجـل السـاعات     .٥٥٩٤
 )مصر(نورا أمني  -)٢٠٠٠(

عبد احلميد  -)١٩٧٠(وفاة الرسول  .٥٥٩٥
 )مصر(جودة السحار 

عبد احلميد  -)؟(الوفاق الزوجي  .٥٥٩٦
 )فلسطني(اإلنشاصي 

حممد عزة  -)١٩٣١(وفود النعمان  .٥٥٩٧
 )فلسطني(دروزة 
ويف عصرنا صديق امسه يوسف  .٥٥٩٨

 )مصر(عبد املنعم الصاوي  -)١٩٧٩(
 -)١٩٧٦(وقائع حارة الزعفـراين   .٥٥٩٩

 )مصر(مجال الغيطاين 
 -)١٩٩٥(وقائع سنوات الصبا  .٥٦٠٠

 )مصر(حممود قاسم 
 -)١٩٨٤(وقائع طفولة فلسـطينية   .٥٦٠١

 )فلسطني(حممد الرمياوي 
وقائع عام الفيل كما يرويها الشيخ  .٥٦٠٢

عبد الفتاح اجلمل  -)١٩٧٩(نصر الدين 
 )مصر(

الغريبة يف اختفاء سـعيد أيب  الوقائع  .٥٦٠٣
اميل حبيبــي   -)١٩٧٣(النحس املتشائل 

 )فلسطني(
مجال  -)١٩٩٨(وقائع الليل والنهار  .٥٦٠٤

 )املغرب(الدين حريفي 
الوقائع املفقودة من سـرية اجملـوس    .٥٦٠٥

 )ليبيا(إبراهيم الكوين  -)١٩٩٢(
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وقائع من أوجاع رجل غامر صوب  .٥٦٠٦
 )اجلزائر(واسيين األعرج  -)١٩٨١(البحر 
بكر الشرقاوي  -)؟(ائع يوم القيامة وق .٥٦٠٧

 )مصر(
ــت  .٥٦٠٨ ــاجي  -)١٩٨٤(وق ــال ن مج

 )فلسطني(
 -)٢٠٠٠(وقد يأيت الربيع خريفـاً   .٥٦٠٩

 )سورية(عائدة اخلالدي 
 -)١٩٨١(وقع األحذيـة اخلشـنة    .٥٦١٠

 )اجلزائر(واسيين األعرج 
 -)١٩٦٠(والقرية وضعها لألنام  .٥٦١١

 )فلسطني(حممود كناعنة 
خريي شليب  -)١٩٩١(وكالة عطية  .٥٦١٢

 )مصر(
سعيد بكر  -)١٩٩٠(وكالة الليمون  .٥٦١٣

 )مصر(
عبد الرمحن جميـد   -)١٩٨٠(الوكر  .٥٦١٤
 )العراق(الربيعي 
حممد صبحي  -)١٩٨٧(وكان العرس  .٥٦١٥
 )فلسطني(جابر 
علـي   -)١٩٩٨(وكر العنكبـوت   .٥٦١٦
 )املغرب(أفيالل 
والدة بنت املستكفي تعرب األطلسي  .٥٦١٧

حممد عبد الرمحن  -)١٩٩٧(صوب فاس 
 )سورية(يوسف 
إدريـس   -)١٩٨٤(يف الفجر والدة  .٥٦١٨
 )املغرب(ي ـالشرايب
كاتيا  -)١٩٧٩(وال عزاء للسيدات  .٥٦١٩
 )مصر(ثابت 

فواز حداد  -)٢٠٠٠(الولد اجلاهل  .٥٦٢٠
 )سورية(

أمحـد زيـاد    -)١٩٨٢(ولد ربيعة  .٥٦٢١
 )املغرب(

عـدنان   -)١٩٨٤(الولد سـلمان   .٥٦٢٢
 )فلسطني(عمامة 
 -)١٩٩٦(ولد الطالب ثغاء الليـل   .٥٦٢٣

 )املغرب(خالد التباعي 
حممد محد  -)٢٠٠٤( العجيلي ولد .٥٦٢٤

 )سلطنة ُعمان(املسروري 
عالية ممدوح  -)١٩٩٥(الولع  .٥٦٢٥

 )العراق(
 -)١٩٣٤(ولكم يف القصاص حياة  .٥٦٢٦

 )فلسطني(أنور عرفات 
نواف أبو  -)١٩٩٢(ه هلم بِّولكن ُش .٥٦٢٧
 )فلسطني(اهليجاء 
ــدون وال .٥٦٢٨ ــن زي  -)١٩٦٢(دة واب

 )العراق(حسني وردة الكافلي 
ــة  .٥٦٢٩ ــا  -)١٩٩٠(الوالع ــة حن مين

 )سورية(
 -)١٩٧١(ولنظل إىل األبد أصدقاء  .٥٦٣٠

 )مصر(إقبال بركة 
الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكـي   .٥٦٣١

 )اجلزائر(الطاهر وطار  -)١٩٩٩(
عبد الفتاح رزق  -)١٩٨٩(الوليمة  .٥٦٣٢

 )مصر(
 -)١٩٨٣(وليمة ألعشاب البحـر   .٥٦٣٣

 )سورية(حيدر حيدر 
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 -)١٩٩١(ومــا زال للصــّبار روح  .٥٦٣٤
 )فلسطني(إبراهيم عوض اهللا 

حامــد  -)١٩٦٣(ومــرت األيــام  .٥٦٣٥
 )السعودية(دمنهوري ال

كوليــت  -)١٩٧٥(ومــر صــيف  .٥٦٣٦
 )سورية(خوري 
 )سورية(ضحى أمحد  -)؟(ومضى  .٥٦٣٧
حممــد  -)١٩٥٦(ومـن الضــحايا   .٥٦٣٨

 )تونس(العروسي املطوي 
إميان يوسف  -)١٩٨٤(ومين الوفاء  .٥٦٣٩
 )سورية(بقاعي 
ياسـني   -)٢٠٠٢(وميض الـربق   .٥٦٤٠
 )سورية(رفاعية 
 -)١٩٧٤(جـدار الليـل   وميض يف  .٥٦٤١

 )ليبيا(أمحد حممد نصر 
أمحد  -)١٩٧٧(ونزل القرية غريب  .٥٦٤٢

 )فلسطني(عمر شاهني 
إحسان  -)١٩٧٧(ونسيت أين امرأة  .٥٦٤٣

 )مصر(عبد القدوس 
عبد القادر بن  -)؟(ونصييب من األفق  .٥٦٤٤
 )تونس(الشيخ 
حممد احلبيب بـن   -)١٩٧٣(وّناس  .٥٦٤٥
 )تونس(سامل 

حسن محيد  -)٢٠٠٢(الوّناس عطية  .٥٦٤٦
 )فلسطني(

عبد  -)١٩٧٢(وهّبت العاصفة  .٥٦٤٧
 )مصر(الوهاب األسواين 

 -)١٩٨٨(بني رماد السنني من وهج  .٥٦٤٨
 )السعودية(صفية عبد احلميد 

بالفرنسـية  (وهران لسـان ميـت    .٥٦٤٩
 )اجلزائر(آسيا جّبار ) ١٩٩٧
 - )١٩٨٩(وهكذا بدأت طريقي  .٥٦٥٠

 )األردن(عقلة حداد 
حممد حجـو   -)١٩٩٤(وهلم شراً  .٥٦٥١

 )املغرب(
حممـد جـالل    -)١٩٦٩(الوهم  .٥٦٥٢

 )مصر(
حممد  -)٢٠٠٨(وهن العظم مين  .٥٦٥٣

 )األردن(حسن العمري 
 -)١٨٦٠(وي إذن لست بإفرجني  .٥٦٥٤

 )لبنان(خليل اخلوري 
حميي  -)١٩٧٥(ويبقى احلب عالمة  .٥٦٥٥

 )العراق(الدين زنكنة 
 -)١٩٨١(ويبقى خيط مـن أمـل    .٥٦٥٦

 )لبنان(مجيلة الفقيه 
أمني  -)١٩٨٦(وجييء املوج امتداداً  .٥٦٥٧
 )اجلزائر(الزاوي 
عـوض   -)١٩٩٧(ويزهر القندول  .٥٦٥٨

 )فلسطني(سعود عوض 
 -)١٩٧٢(وميوت احلـزن أيضـاً    .٥٦٥٩

 )فلسطني(يوسف شرورو 
 -)١٩٨٩(يا بنـات االسـكندرية    .٥٦٦٠

 )مصر(ادوار اخلّراط 
عادل  -)١٩٨٥(يا بنات اجلليل  .٥٦٦١

 )فلسطني(أديب آغا 
ابتسام شاكوش  - )٢٠٠١(يا حرام  .٥٦٦٢

 )سورية(
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 جنوى بركات -)١٩٩٨(يا سالم  .٥٦٦٣
 )لبنان(

ــاطر  .٥٦٦٤ ــة   -)١٩٧٥(الي ــا مين حن
 )سوريـة(

غالـب علـي    -)١٩٥٦(يا ظاملين  .٥٦٦٥
 )العراق(الداودي 
عبد النيب حجازي  -)١٩٧٧(الياقويت  .٥٦٦٦

 )سورية(
جنان جاسـم   -)١٩٩١(ياكوكيت  .٥٦٦٧

 )العراق(حالوي 
أمحد  -)٢٠٠٨(يا لغزالن الصحارى  .٥٦٦٨

 )سورية(مصارع 
 )لبنان(الياس خوري  -)٢٠٠٢(يالو  .٥٦٦٩
عبـد اهللا   -)١٩٦٨(دانـة  يا يا ليلة  .٥٦٧٠
 )فلسطني(الدنان 
 - )١٩٨٩(يا موالي كما خلقتين  .٥٦٧١

 )مصر(عبد الفتاح رزق 
عبد احلميد جودة  -)١٩٦٧(اليتيم  .٥٦٧٢

 )مصر(السحار 
عبـد اهللا العـروي    -)١٩٧٨(اليتيم  .٥٦٧٣

 )املغرب(
حيـاة شـاب مصـري    : اليتيم، أو .٥٦٧٤

 )مصر(أمحد حافظ عوض  -)٢/١٩٠٥ط(
نـادر  فارس أبو  -)١٩٢٧(اليتيمان  .٥٦٧٥

 )لبنان(
 -)١٩٣٦جـزءان  (اليتيمة الساحرة  .٥٦٧٦

 )فلسطني(اميل حبشي األشقر 
فـوزي   -)١٩٩٩(حيترق السمندل  .٥٦٧٧
 )مصر(صاحل 

زينـب   -)١٩٧٥(حيدث أحيانـاً   .٥٦٧٨
 )مصر(رشدي 
إمساعيل فهد  -)١٩٩٧(حيدث أمس  .٥٦٧٩

 )الكويت(إمساعيل 
 -)١٩٧٧(حيــدث يف مصــر اآلن  .٥٦٨٠

 )مصر(حممد يوسف القعيد 
 -)١٩٩٥(رميم حييي العظام وهي  .٥٦٨١

 )األردن(أمحد الزعيب 
 -)١٩٧٠بالفرنسية (حيىي ال حظَّ له  .٥٦٨٢

 )اجلزائر(نبيل فارس 
اليد السفلى ومشّرد بـال خطيئـة    .٥٦٨٣

حممـد عبـده ميـاين     -)١٩٧٩روايتان، (
 )السعودية(

افلني بسـترس   -)بالفرنسية(يد اهللا  .٥٦٨٤
 )لبنان(

ذو  -)١٩٤٨(اليد واألرض واملـاء   .٥٦٨٥
 )العراق(النون أيوب 

حممد صـوف   -)٢٠٠٥(الوزير يد  .٥٦٨٦
 )املغرب(

 -)١٩٨٠(الريقات يف دائرة مستمرة  .٥٦٨٧
 )مصر(صنع اهللا إبراهيم 

ــة إلخت الشــريفة اويزدانــد .٥٦٨٨ ربيلي
 )العراق(سليمان الصائغ  -)١٩٣٤(

عبد الكبري اخلطييب  -)؟(يسفر الدم  .٥٦٨٩
 )املغرب(

صـايف صـايف    -)١٩٩٦(اليسرية  .٥٦٩٠
 )فلسطني(

 زكريا شريقي -)١٩٨٧(يقظان حّياً  .٥٦٩١
w )سورية(
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ــد  -)١٩٩٠(اليقظــة  .٥٦٩٢ ــد احلمي عب
 )فلسطني(اإلنشاصي 

كرم ملحم كـرم  _ )؟(يقظة الرماد  .٥٦٩٣
 )لبنان(

ادوار اخلراط  -)١٩٩٧(يقني العطش  .٥٦٩٤
 )مصر(

يف األلفـة واألالف والندامـة   : ميامة .٥٦٩٥
 )سورية(سالم عبود  -)٢٠٠١(

 )لبنان(مسري عطا اهللا _ )؟(ميىن  .٥٦٩٦
حممد عبـد   -)١٩٧١(ميوتون غرباء  .٥٦٩٧
 )اليمن( الويل

ــابيع  .٥٦٩٨ مجــال جنيــد  -)١٩٨٠(الين
 )فلسطني(

ــابيع  .٥٦٩٩  تمالصــ/١جــزءان، ج(الين
عبـد اهللا   -)٢٠٠٠املاء األسود/٢، ج١٩٩٨
 )البحرين(خليفة 
نبيـل   -)١٩٧٠(ينداح الطوفـان   .٥٧٠٠

 )سورية(سليمان 
حممـد   -)؟(يهودي يف بالد النعمان  .٥٧٠١

 )مصر(املنسي قنديل 
رحلة إسـحق  : اليهودي املتجّول، أو .٥٧٠٢
 )مصر(عبده الشامي  -)١٩٢٧(األقدم 
اليهودي والفتاة العربية، قصة احلـب   .٥٧٠٣
عبد الوهـاب آل مرعـي    -)٢٠٠٦(اخلالدة 

 )السعودية(
ميسلون هادي  -)؟(يواقيت األرض  .٥٧٠٤

 )العراق(
أمحد خالد توفيق  -)٢٠٠٨(يوتوبيا  .٥٧٠٥

 )مصر(

ربيع  -)١٩٩٩(يوسف االنكليزي  .٥٧٠٦
 )لبنان(جابر 
خليـل الـرز    -)١٩٩٥(يوم آخر  .٥٧٠٧

 )سورية(
 -)١٩٨٥(يوم استشـهاد فاطمـة    .٥٧٠٨

 )اجلزائر(حممد غمري 
زينـب   -)١٩٦٩(يوم بعد يـوم   .٥٧٠٩
 )مصر(صادق 
 -)١٩٨٢(يوم تستشري األسـاطري   .٥٧١٠

 )مصر(حممود حنفي 
خالـد   -)؟(يوم اجلمعة يوم األحد  .٥٧١١
 )لبنان(زيادة 
رشا األمـري   -)٢٠٠٢(يوم الدين  .٥٧١٢

 )لبنان(
 -)١٩٨٠(يوم عادت امللكة القدمية  .٥٧١٣

 )مصر(إبراهيم صنع اهللا 
جنيـب   -)١٩٨٥(يوم قُتل الزعيم  .٥٧١٤
 )مصر(حمفوظ 
حممـد   -)١٩٦٨(يوم من أيام زمرا  .٥٧١٥

 )تونس(صاحل اجلابري 
حمسن بن  -)١٩٧٧(يوم من العمر  .٥٧١٦

 )تونس(أيب الضياف 
جنيـب   -)١٩٦٠(اليوم املوعـود   .٥٧١٧

 )مصر(الكيالين 
 -)٢٠٠٦(يوميات امـرأة مشـعة    .٥٧١٨

 )مصر(نعمات البحريي 
علي  -)١٩٨٣( ٨٢يوميات بريوت  .٥٧١٩

 )فلسطني(حسني خلف 
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يوميات جندي فرنسي يف بور سعيد  .٥٧٢٠
 )سورية(أنطون محصي  -)١٩٥٧(

يوميــات داميــة يف املــدن امللوثــة  .٥٧٢١
 )لبنان(رجاء نعمة  -)١٩٩٠(

جربا  -)١٩٩٢(يوميات سراب عفّان  .٥٧٢٢
 )فلسطني(إبراهيم جربا 

 -)١٩٧٩(يوميات السيد علي سعيد  .٥٧٢٣
 )العراق(عدنان رؤوف 

ــاب  .٥٧٢٤ ــات ض ــاف يومي ط يف األري
 )مصر(محدي البطران  -)١٩٩٧(

الطبيب  -)١٩٤٨(يوميات مربشت  .٥٧٢٥
 )اليمن(أرسالن 
هيفـاء   -)١٩٩٤(يوميات مطلّقة  .٥٧٢٦
 )سورية(بيطار 
ــاف   .٥٧٢٧ ــب يف األري ــات نائ يومي

 )مصر(توفيق احلكيم  -)١٩٣٧(
سـلمى   -)١٩٥٠(يوميات هالـة   .٥٧٢٨

 )سورية(احلفّار الكزبري 
اميلي نصـر   -)١٩٩٧(يوميات هر  .٥٧٢٩

 )لبنان( اهللا
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  القسم الثّاين
   

  

  مصادر 
  دراسة الرِّواية العربّية 

  ونقدها
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  مصادر الّرواية العربّية

  
  

حممـد  : آفاق الرواية، البنيـة واملـؤثرات   =
  ٢٠٠١شاهني، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

: آفاق الرواية بنية وتارخياً ومناذج تطبيقيـة = 
خليل املوسى، مطبعة اليازجي، دمشـق،  . د

٢٠٠٢  

حممد . د: آفاق املعاصرة يف الرواية العربية =
  ١٩٩٦حسن عبد اهللا، مكتبة وهبة، القاهرة 

نهج الشكلي يف نقد الرواية العربية آليات امل =
مراد عبد : املعاصرة، التحفيز منوذجاً تطبيقياً

الرمحن مربوك، دار الوفاء لدنيا الطباعة 
  ٢٠٠٢والنشر، االسكندرية 

سـامي  : العـريب  أحباث يف النص الروائي= 
سويدان، مؤسسة األحباث العربية، بـريوت،  

١٩٨٦  

أعمال ومناقشات : (اإلبداع الروائي اليوم =
، دار احلوار، )لقاء الروائيني العرب والفرنسيني

  ١٩٩٤الالذقية، 

أبطال يف الصريورة، دراسات يف الروايـة  = 
حميي الـدين صـبحي، دار   : العربية واملعربة

  ١٩٨٠الطليعة، بريوت، 

عدنان : األب يف الرواية العربية املعاصرة =
مل الكتب احلديثة للنشر علي الشرمي، عا

  ٢٠٠٨والتوزيع، اربد 

. د: اجتاهات الرواية العربيـة املعاصـرة  = 
، دار املعرفــة اجلامعيــةالســعيد الــورقي، 

  ١٩٨٢االسكندرية، 

مصـطفى  : اجتاهات النقد الروائي املعاصر= 
عبد الغين، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ٢٠٠١القاهرة، 

مصطفى : ة العربيةاالجتاه القومي يف الرواي =
عبد الغين، اجمللس األعلى للثقافـة والفنـون   

، الكويــت، ١٨٨واآلداب، عــامل املعرفــة 
١٩٩٤  

أثر الرواية الواقعيـة الغربيـة يف الروايـة     = 
حمبة حاج معتوق، دار الفكر اللبناين، : العربية

  ١٩٩٤بريوت، 

أثر غابرييل غارسيا مـاركيز يف الروايـة    =
بوشـعري، دار األهـايل،   الرشيد . د: العربية

   ١٩٩٨دمشق، 
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مصطفى : األدب احلديث واملعاصر =
الكيالين، املؤسسة الوطنة للترمجة والتحقيق 

  ١٩٩٠والدراسات، بيت احلكمة، تونس 

رجاء النقَّـاش، كتـاب   : أدباء معاصرون =
  ١٩٧١، القاهرة، ٢٤١اهلالل 

نزيـه أبـو نضـال، دار    : أدب السجون =
  ١٩٨١احلداثة، بريوت، 

جورج طرابيشي، دار : األدب من الداخل= 
  ٢/١٩٨١طالطليعة، بريوت، 

حممد حتريشي، احتاد الكتاب : أدوات النص =
  ٢٠٠٠العرب، دمشق، 

أربعون عاماً من النقد التطبيقي، البنية  =
: والداللة يف القصة والرواية العربية املعاصرة

حممود أمني العامل، دار املستقبل العريب، . د
  ١٩٩٤القاهرة 

ارتباكات اهلوية، أسئلة اهلوية واالستشراق  =
نورة فرج، : يف الرواية العربية الفرانكفونية
الدار البيضاء / املركز تالثقايف العريب، بريوت

٢٠٠٧  

األرض احلرام، الرواية واالستبداد يف بالد = 
عماد العبد اهللا، رياض الريس للكتب : العرب

  ١٩٩٧بريوت، /والنشر، لندن

غـايل  . د: أزمة اجلنس يف القصة العربيـة  =
شكري، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، 

  ١٩٧١القاهرة 

جهاد فاضل، الدار العربيـة  : أسئلة الرواية= 
  ١٩٩١تونس /للكتاب، ليبيا

حممد برادة، . د: أسئلة الرواية، أسئلة النقد =
  ٢/١٩٩٦شركة الرابطة، الدار البيضاء، ط

صالح : .السرد يف الرواية العربيةأساليب = 
   ١٩٩٢دار سعاد الصباح، القاهرة،  فضل،

نبيل سليمان، احتاد : أسرار التخييل الروائي= 
  ٢٠٠٥الكتاب العرب، دمشق، 

: األسس النفسية لإلبداع الفين يف الروايـة  =
مصري عبد احلميد حنورة، اهليئـة املصـرية   

  ١٩٧٩العامة للكتاب، القاهرة 

محيـد  . د: الرواية، مدخل نظريأسلوبية  =
حلمداين، منشورات دراسات سـال، الـدار   

  ١٩٨٩البيضاء، 

إشكاليات الواقع والتحوالت اجلديـدة يف  = 
الرواية العربية، دراسة وعي جمادلـة الواقـع   

دريـد حيـىي   . د: ومتغرياته وتقنيات البنيـة 
اخلواجة، احتاد الكتـاب العـرب، دمشـق،    

٢٠٠٠  

صـدوق  : وائي العريبإشكالية اخلطاب الر =
نور الدين، منشورات أوراق، الدار البيضـاء،  

١٩٨٥  

: إشكالية املوت يف الرواية العربية والغربية= 
  ١٩٩٤أمحد الزعيب، مكتبة الكتاين، اربد، . د

. د: األشياء وتشكالهتا يف الرواية العربية =
مصطفى إبراهيم الضبع، جملس النشر العلمي، 

  ٢٠٠٤جامعة الكويت، الكويت 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢١٤ 
 

أمحـد  : أصوات جديدة يف الرواية العربية =
حممد عطية، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٨٧القاهرة، 

حممد زيـدان، اهليئـة   . د: أصوات السرد= 
  ٢٠٠٣العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

أفق التحوالت يف الرواية العربية، دراسات  =
فيصل دراج وآخرون، دار . د: وشهادات
  ١٩٩٩عمَّان الفنون، 

عبد : أفق النص الروائي، دراسات تطبيقية= 
العزيز موايف، اهليئة العامة لقصـور الثقافـة،   

  ١٩٩٥القاهرة، 

: أفول املعىن يف الرواية العربيـة اجلديـدة  = 
فخري صاحل، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ٢٠٠٠والنشر، بريوت، 

االقتالع من املكان، دراسـة يف دالالت   =
املكان وتشكّله يف خمتارات من روايات املنفى 

هنى أمحد أبو سديرة، دائرة الثقافـة  : العربية
  ٢٠٠٤واإلعالم، الشارقة، 

، األنا واآلخر يف الرواية العربيـة احلديثـة   =
منصـور  : الشرق والغرب يف مرايا منكسرة
  ١٩٩٤قيسومة، دار سحر للنشر، تونس، 

سـعيد  . د: األندلس يف النص الروائـي = 
  ٢٠٠٠الطواب، دار أبو هالل، املنيا، مصر، 

: إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة =
حممد الباردي، احتاد الكتـاب العـرب،   . د

  ٢٠٠٠دمشق، 

: انعكاس هزمية حزيران على الرواية العربية =
شكري عزيز ماضي، املؤسسـة العربيـة   . د

  ١٩٧٨للدراسات والنشر، بريوت، 

: الـنص والسـياق  : انفتاح النص الروائي =
سعيد يقطـني، املركـز الثقـايف العـريب،     

  ١٩٨٩الدار البيضاء، /بريوت

حممد كامل : انكسار األحالم، سرية روائية =
  ١٩٨٧رة الثقافة، دمشق، اخلطيب، وزا

: إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصـرة  =
أمحد محد النعيمي، املؤسسة العربية للدراسات 

  ٢٠٠٤والنشر، بريوت، 

سـيِّد  . د: بانوراما الرواية العربية احلديثة =
  ١٩٨٠حامد النّساج، دار املعارف، القاهرة، 

محــدي : ببليوغرافيــا الروايــة العربيــة= 
ت، اجلامعـة األمريكيـة، القـاهرة،    السكو
١٩٩٧  

: البحث عن إيقاع جديد يف الرواية العربية =
عبد الرمحن ياغي، دار الفارايب، بـريوت،  . د

١٩٩٩   
: البحر واملرآة، قراءات يف القصة والرواية =

، املؤسسة العربية للدراسات أمحد محد النعيمي
  ٢٠٠٢والنشر، بريوت 

صـدوق نـور   : البداية يف النص الروائي =
  ١٩٩٤الدين، دار احلوار، الالذقية، 

البطــل اإلشــكايل يف الروايــة العربيــة = 
حممد عّزام، دار األهايل، دمشـق،  : املعاصرة
١٩٩٢  w
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: البطل الثوري يف الرواية العربية احلديثـة  =
أمحد حممد عطية، وزارة الثقافـة، دمشـق،   

١٩٧٧  

لعربية يف بالد الشام منذ البطل يف الرواية ا= 
حسن : ١٩٧٣احلرب العاملية األوىل حىت عام 

عليان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
  ٢٠٠١بريوت 

: البطل يف مأزق، دراسة يف التخييل العريب= 
حميي الدين صبحي، احتاد الكتاب العـرب،  

  ١٩٨٩دمشق، 

نبيـل سـليمان، دار   : مبثابة بيان روائي =
  ١٩٩٨احلوار، الالذقية، 

مـراد  . د: بناء الزمن يف الرواية املعاصرة =
عبد الرمحن مربوك، اهليئة املصـرية العامـة   

  ١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 

عبد اجلليل : البنية الزمنية يف القص الروائي= 
مرتــاض، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، 

   ١٩٩٣اجلزائر، /وهرن

بنية الشكل الروائي، الفضـاء، الـزمن،    =
حسن حبراوي، املركـز الثقـايف   : الشخصية

  ١٩٩٠الدار البيضاء، /العريب، بريوت

: بنية النص السردي من منظور النقد األديب =
محيد حلمداين، املركز الثقـايف العـريب،   . د

  ١٩٩١الدار البيضاء، /بريوت

بطـة  عبد اهللا رضـوان، را : البىن السردية =
  ١٩٩٥الكّتاب األردنيني، عمَّان، 

شـاكر  : هباء احلب يف الروايـة العربيـة  = 
  النابلسي، بريوت

الرواية، دراسة يف تشكل الروايـة   بواكري= 
حممد سيد عبد التواب، اهليئة املصرية : العربية

  ٢٠٠٧العامة للكتاب، القاهرة، 

اجنيل بطرس مسعان، : بني الروائي والرواية= 
  ١٩٧٢األجنلو املصرية، القاهرة، مكتبة 

جتربة البحث عن أفق، مقدمـة لدراسـة    =
اليـاس خـوري،   : الرواية العربية بعد اهلزمية

مركز األحباث الفلسطينية، سلسـلة أحبـاث   
  ١٩٧٤، بريوت، ٤٤فلسطينية 

حتليل اخلطاب الروائي، الـزمن، السـرد،    =
سعيد يقطني، املركز الثقايف العـريب،  : التبئري
  ١٩٨٩الدار البيضاء، /بريوت

حتوالت السـرد، دراسـات يف الروايـة     =
إبراهيم السعافني، دار الشـروق،  . العربية، د

  ١٩٩٦عمَّان، 

نزيه أبو : التحوالت يف الرواية العربية =
نضال، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  ٢٠٠٦بريوت 

تداخل األجناس األدبية يف الرواية العربية،  =
صبحه أمحد علقم : امية منوذجاًالرواية الدر

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 
٢٠٠٦  

حسن : تداخل النصوص يف الرواية العربية =
حممد محاد، اهليئة املصرية العامـة، القـاهرة،   

١٩٩٧  w
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أمينـة  : تشظي الزمن يف الرواية احلديثـة  =
رشيد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٩٨  

تطور الرواية العربية احلديثة يف بالد الشام  =
إبــراهيم الســعافني، . د): ١٩٦٧-١٨٧٠(

  ١٩٨٠وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

: تطور الفكر االجتماعي يف الرواية العربية =
، القـاهرة،  فتحي سالمة، دار الفكر العـريب 

١٩٨٠  

: تقاسيم نقدية، دراسات يف القصة والرواية =
مركـز احلضـارة العربيـة،     زينب العّسال،

  ٢٠٠١القاهرة، 

تقنيات السرد الروائي يف ضـوء املنـهج    =
ميىن العيد، دار الفارايب، بريوت، . د: البنيوي
١٩٩٠   

آمنـة  : تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق= 
  ١٩٩٧يوسف، دار احلوار، الالذقية، 

: ، اللغة ورؤية العاملتكوين الرواية العربية =
اخلطيب، وزارة الثقافة، دمشق، حممد كامل 

١٩٩٠  

نزيه أبو : يف رواية املرأة العربية مترُّد األنثى= 
نضال، املؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  

  ٢٠٠٤بريوت، 

: توظيف التراث يف الرواية العربية املعاصرة =
حممد رياض وتار، احتاد الكتـاب العـرب،   

  ٢٠٠٢دمشق، 

ـ  = : ة املعاصـرة تيار الزمن يف الرواية العربي
حممود حممد عيسى، مكتبة الزهراء، القاهرة، 

١٩٩١  

، تيار الوعي يف الرواية العربيـة احلديثـة  = 
حممود غنـامي، دار اجليـل،   : دراسة أسلوبية

  ١٩٩٢دار اهلدى، القاهرة، / بريوت

: ثارات شهرزاد، فن السرد العريب احلديث= 
دار اآلداب،  حمسن جاسـم املوسـوي،  . د

   ١٩٩٣بريوت، 

جدلية املكان والزمان واإلنسان يف الرواية  =
عبد احلميد احملادين، املؤسسـة  . د: اخلليجية

ووزارة  بـريوت، /العربية للدراسات والنشر
  ٢٠٠١ البحرين/اإلعالم

عبـد املـنعم   : اجلرمية يف الرواية العربيـة = 
، القـاهرة،  ٤٧٥اجلداوي، كتاب اهلـالل  

١٩٩٠   

ظواهر اإلبداع جسور احلداثة املعلَّقة، من = 
سامي سويدان، : يف الرواية والشِّعر واملسرح

   ١٩٩٧دار اآلداب، بريوت 

سوسن . د: مجاليات التشكيل الروائي= 
  البيايت

علي جنيب إبراهيم، دار : مجاليات الرواية =
   ١٩٩٤الينابيع، دمشق، 

جماهد عبد املنعم : مجاليات الرواية املعاصرة= 
    ١٩٩٨القاهرة  جماهد، دار الثقافة للنشر،
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رشـيدة بـن   : مجاليات السرد النسـائي = 
مسعود، شركة النشر والتوزيـع باملـدارس،   

  ٢٠٠٦الدار البيضاء، 

شاكر : مجاليات املكان يف الرواية العربية= 
النابلسي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  ١٩٩٤بريوت 

نبيل سـليمان،  : مجاليات وشواغل روائية =
  ٢٠٠٣احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

اجلنس احلائر، أزمة الـذات يف الروايـة    =
عبد  اهللا أبو هيف، رياض الريس . د: العربية

    ٢٠٠٣للكتب والنشر، بريوت، 

اجلهود الروائية من سليم البستاين إىل جنيب = 
ة، عبد الرمحن ياغي، دار العـود . د: حمفوظ

    ١٩٧٢بريوت 

. د: اجلوهر والعرض يف الروايـة العربيـة   =
  ١٩٩٢صالح الدين بوجاه، 

: حركية الفضاء الزمين يف جسد الروايـة = 
مشتاق عباس، دائـرة الثقافـة واإلعـالم،    

  ٢٠٠١الشارقة، 

عفيـف فـّراج،   : احلرية يف أدب املـرأة  =
ــريوت،   ــة، ب ــاث العربي ــة األحب مؤسس

  ٢/١٩٨٠ط

ية، دراسة لصورة الصـراع  احلقيقة والروا= 
يف الشرق األوسط كما تعرضـها اخلـروج   

منري صالحي األصبحي، . د: وروايات أخرى
  ١٩٧٨احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

احلكاية واملتخيل، دراسـات يف السـرد   = 
فريد الزاهي، دار إفريقيا : الروائي والقصصي

   ١٩٩١الشرق، الدار البيضاء، 

م عبد اهللا جن. د: حوارات يف الرواية =
  ٢٠٠٤كاظم، عمَّان 

حوارات وأحاديث يف احليـاة والكتابـة    =
حنا مينة، دار الفكر اجلديد، بريوت، : الروائية
١٩٩٢  

نبيـل  : حواريات الواقع واخلطاب الروائي= 
  ٢/١٩٩٩سليمان، دار احلوار، الالذقية، ط

احلياة يف الرواية، قراءات يف الرواية العربية = 
أمحد فضل شبلول، دار الوفاء لدنيا : واملعرَّبة

   ٢٠٠١الطباعة والنشر، االسكندرية 
 اخلرافة واألسطورة يف الروايـة العربيـة  =  

عبد البديع عبد اهللا، مكتبة اآلداب، : املعاصرة
  ١٩٩٤القاهرة، 

لصراع خصائص اخلطاب األديب يف رواية ا= 
عبد القادر شرشـار،  . د: الصهيوين -العريب

مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـريوت،   
٢٠٠٥  

شـاكر  : خضرة اجلنس يف الرواية العربية =
  النابلسي، بريوت

خطاب النهضة والتقدُّم يف الرواية العربيـة   =
ــراهيم، دار . د: املعاصــرة رزان حممــود إب

  ٢٠٠٣الشروق، عّمان، 

القصة والرواية، دراسات  دراسات أدبية يف =
w  ١٩٨٩حسني عيد : نقدية
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عبد . د: دراسات يف أدب النكبة، الرواية= 
  ١٩٧٥الكرمي األشتر، دار الفكر، دمشق، 

فائق احملمـد، احتـاد   : دراسات يف الرواية= 
  ١٩٧٨شبيبة الثورة، دمشق، 

إجنيل بطرس . د: دراسات يف الرواية العربية =
مسعان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٨٧   

احللقة النقدية : دراسات يف الرواية العربية =
نزيه أبـو  : يف مهرجان جرش السادس عشر

املؤسسة العربية للدراسـات   نضال وآخرون،
  ١٩٩٨بريوت،  دار النفائس،: و والنشر،

حلمـي  . د: يف القصة والروايـة دراسات  =
  ١٩٨٥بدير، دار املعارف، القاهرة 

: دراسات يف الرواية والقصـة القصـرية   =
يوسف الشاروين، مكتبة األجنلـو املصـرية،   

  ١٩٦٧القاهرة، 

: دراسات يف القصة القصـرية والروايـة   =
أمحد خلف وعائـد خصـباك، دار   : حترير

  ١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

طـه وادي،  . د: اسات يف نقد الروايةدر= 
  ١٩٨٩اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، 

إجنيل . د: دراسات يف الرواية العربية= 
بطرس مسعان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

  ١٩٨٧القاهرة 

. د: دراسات ماركسية يف الشِّعر والرواية= 
  ميشال سليمان، بريوت

عبد . د :دراسات نقدية يف الرواية والقصة= 
  ١٩٨٠الرزاق عيد، وزارة الثقافة، دمشق، 

فيصل دّراج، . د: دالالت العالقة الروائية =
دار كنعان للدراسـات والنشـر، دمشـق،    

١٩٩٢  

أمحد اليبوري، احتاد : دينامية النص الروائي= 
  ١٩٩٣كتاب املغرب، الرباط، 

الذات واملهماز، دراسة التقاطب يف صراع  =
حممد جنيـب  . د: اريةروايات املواجهة احلض

تالوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
١٩٩٨  

الذاكرة القومية يف الرواية العربية من زمن = 
فيصل دّراج، . د: النهضة إىل زمن السقوط

مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 
٢٠٠٨  

محدي : الرؤية السياسية يف الرواية الواقعية= 
  ١٩٩٤القاهرة، حسني، مكتبة اآلداب، 

: رؤية الواقع االجتماعي يف الرواية العربية= 
  ١٩٧٧حليم بركات، . د

الراوي، املوقع والشكل، حبث يف السـرد   =
ميىن العيد، مؤسسة األحباث العربية، : الروائي

  ١٩٨٦بريوت، 

الرجولة وأيديولوجيا الرجولة يف الروايـة   =
جـورج طرابيشـي، دار الطليعـة،    : العربية

  ١٩٨٣بريوت، 
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الرحلة إىل الغـرب يف الروايـة العربيـة     =
شركة سعيد رأفـت  عصام هبي، . د: احلديثة
  ١٩٨٨، القاهرة، للطباعة

فتحي أبـو الفضـل،   : رحليت مع الرواية= 
  ١٩٧٩القاهرة،  دار املعارف، ،١١٤كتابك 

. د: الواقعيـة الرمز واألسطورة يف الرواية = 
  ١٩٩٣صالح الدين بوجاه، 

جـورج  : رمزية املرأة يف الرواية العربيـة  =
  ١٩٨١طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، 

عبد احملسن طه بدر، . د: الروائي واألرض =
اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

١٩٧١  

الروائي وبطله، مقاربة الالشعور يف الرواية = 
جــورج طرابيشــي، دار اآلداب، : العربيــة
  ١٩٩٥بريوت، 

حسام اخلطيـب،  . د: روايات حتت اجملهر =
  ١٩٨٣احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

سـيزا  . د: روايات عربية، قراءة مقارنـة = 
  ١٩٧٧قاسم، شركة الرابطة، القاهرة، 

عبد البديع عبد اهللا، مكتبـة  : الرواية اآلن =
  ١٩٩٠اآلداب، القاهرة، 

حلمي حممد . د: الرواية اإلسالمية= 
  ١٩٨٩القاعود، 

لرواية االنسيابية وتأثريها عند الـروائيني  ا= 
أمحد سـيِّد حممـد، دار املعـارف،    : العرب

  ١٩٨٥القاهرة، 

راكز أمحد، : الرواية بني النظرية والتطبيق= 
  ١٩٩٥دار احلوار، الالذقية، 

: الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث= 
  ١٩٧٠منصور احلازمي، الرياض، . د

توصيفات ورؤى، وقائع  الرواية اخلليجية،= 
عبد الفتاح صربي، دائرة : إعداد: ندوة علمية

  ٢٠٠٦الثقافة واإلعالم، الشارقة 

حممد برادة، دار . الرواية ذاكرة مفتوحة، د =
  ٢٠٠٨آفاق، القاهرة 

طه وادي، دار النشر . د: الرواية السياسية= 
  ١٩٩٦للجامعات املصرية، القاهرة، 

نقدية يف الروايـة  الرواية السياسية، دراسة  =
أمحد حممد عطية، مكتبـة  : السياسية العربية

  ١٩٨١مدبويل، القاهرة، 

منصور : الرواية العربية اإلشكال والتشكُّل= 
  ١٩٩٧قيسومة، دار سحر للنشر، تونس، 

مسـر  . د: الرواية العربية، البناء والرؤيـا  =
روحي الفيصل، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

٢٠٠٣  

: العربية بني التراث واملعاصرةالرواية = 
مصطقى إبراهيم القذايف، مركز احلضارة 

  ٢٠٠٥العربية، القاهرة 

: يديولوجيـة إلالرواية العربية بني الواقع وا =
حممود أمني العـامل وآخـران، دار احلـوار،    

   ١٩٨٦الالذقية، 

. د: الرواية العربية بني الواقع والتخييل= 
w  ٢٠٠٨بريوت رفيف صيداوي، دار الفارايب، 
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محدي سـكوت،  : الرواية العربية احلديثة =
  ١٩٩٨دار الكتب املصرية، القاهرة، 

نبيـل  : الرواية العربية، رسوم وقـراءات = 
  ١٩٩٩سليمان، دار احلوار، الالذقية، 

عصـام  : الرواية العربية الطليعية والشاهدة= 
  ١٩٨٢حمفوظ، دار ابن خلدون، بريوت 

. د: لكولونياليةالرواية العربية ما بعد ا= 
  ٢٠٠٣حمسن املوسوي، 

الرواية العربية املعاصرة، استشراف آلفاق  =
التطور املستقبلي يف األدب العريب، تعبريه عن 

حممد بـرادة، مركـز   . د: الوحدة والتنوُّع
  ١٩٨٧دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

حمسن . د: الرواية العربية، النشأة والتحوُّل =
يئـة املصـرية العامـة،    اهل جاسم املوسوي،

  ١٩٨٨القاهرة، 

حممد بـرادة  : الرواية العربية، واقع وآفاق =
  ١٩٨١وآخرون، دار ابن رشد، بريوت، 

حممد الباردي، . د: الرواية العربية واحلداثة =
  ١٩٩٣دار احلوار، الالذقية، 

شجاع : الرواية العربية واحلضارة األوربية= 
ن، بغـداد  مسلم العاين، وزارة الثقافة والفنو

١٩٧٩  

صـالح  . د: الرواية العربية والصـحراء  =
  ١٩٩٦صاحل، وزارة الثقافة، دمشق، 

الرواية العربية ورؤية الصراع احلضاري، = 
عبد الفتاح عثمان، دار : قضايا ومقارنات

  ت.اهلاين للطباعة، القاهرة، د

: الرواية املغاربية، حتوالت اللغة واخلطاب= 
النشـر والتوزيـع،   عبد احلميد عقار، شركة 

  ٢٠٠٠الدار البيضاء، 

مصـطفى  . د: رواية الفالح فالح الرواية= 
الضبع، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٩٨  

. د: الرواية يف الوطن العريب، مناذج خمتارة =
علي الراعي، دار املستقبل العريب، القـاهرة،  

١٩٩١  

نذير جعفر، دار شرقيات، : رواية القارىء= 
  ١٩٩٩القاهرة، 

الرواية ما فوق الواقع، حبـث يف ظـواهر    =
أمحـد  . د: تأصيل احلديث الروائي العـريب 

جاسم احلميدي وحممد جاسم احلميدي، دار 
  ١٩٨٥ابن هاىنء، دمشق، 

بوشوشـة بـن   : الرواية النسائية املغاربية= 
مجعة، منشورات سعيدان، سوسة، تـونس،  

  ت.د

إميـان  . د: مالرواية النسوية يف بالد الشا =
  ١٩٩٢القاضي، دار األهايل، دمشق، 

، حنو أفق أديب ونقـدي  الرواية واالنتفاضة= 
، املؤسسـة  شكري عزيز ماضـي . د: جديد

  ٢٠٠٥العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

الرواية وتأويل التاريخ، نظريـة الروايـة    =
فيصـل دراج، املركـز   . د: والرواية العربية

  ٢٠٠٤الدار البيضاء، /الثقايف العريب، بريوت
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الرواية والتراث السردي، من أجل وعـي   =
سعيد يقطني، املركز الثقـايف  : جديد بالتراث
   ١٩٩٢الدار البيضاء، /العريب، بريوت

  ٢٠٠٤مينة، دمشق  حنا: الرواية والروائي= 

أمحد أبو مطر، . د: الرواية واحلرب= 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 

١٩٩٤   

نبيل سـليمان، اهليئـة   : الرواية واحلرب= 
  ١٩٩٩املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

حنا مينة، وزارة الثقافـة  : الرواية والروائي= 
  ٢٠٠٤ودار البعث، دمشق، 

ياسني النصري، املوسـوعة  : الرواية واملكان =
، وزارة الشؤون الثقافية العامة، ١٩٥الصغرية 
  ١٩٨٦بغداد، 

حممد كامل اخلطيب، دار : الرواية والواقع =
   ١٩٨١احلداثة، بريوت، 

حممد كامل اخلطيـب،  : الرواية واليوتوبيا =
  ١٩٩٥دار املدى، دمشق، 

حممد حسـن  . د: الريف يف الرواية العربية =
جمللس األعلـى للثقافـة والفنـون    عبد اهللا، ا

، الكويــت، ١٤٣واآلداب، عــامل املعرفــة 
١٩٨٩  

سعد : الزمن التراجيدي يف الرواية املعاصرة= 
عبد العزيز، مكتبة األجنلو املصرية، القـاهرة،  

١٩٧٠  

جابر عصفور، دار املدى، . د: زمن الرواية =
  ١٩٩٩دمشق، 

مها حسـن  . د: الزمن يف الرواية العربية= 
القصراوي، املؤسسـة العربيـة للدراسـات    

  ٢٠٠٤والنشر، بريوت، 

مالك املطليب، اهليئة املصرية : الزمن واللغة =
  ١٩٨٦العامة للكتاب، القاهرة، 

السؤال واالستجابة املستحيلة، دراسـات  = 
حممد رضوان، احتاد الكتاب : نقدية يف الرواية
  ١٩٩٤العرب، دمشق، 

مسر . د: لعربيةالسجن السياسي يف الرواية ا =
احتاد الكتاب العرب، دمشق،  روحي الفيصل،

١٩٨٣  

محيـد حلمـداين،   . د: سحر املوضـوع = 
منشورات دراسات سال، الـدار البيضـاء،   

١٩٩١  

عبـد  : السرد يف الرواية العربية املعاصـرة  =
  ١٩٩٢الرحيم الكردي، دار الثقافة، القاهرة، 

السرد النسائي العريب، مقاربة يف املفهـوم  = 
زهور كـرام، املـدارس للنشـر    : واخلطاب

  ٢٠٠٤والتوزيع، الدار البيضاء، 

. د: سرديات الرواية العربيـة املعاصـرة  = 
صالح صاحل، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 

٢٠٠٣  

السردية العربية، حبث يف البنية السـردية   =
عبـد اهللا  . د: للموروث احلكـائي العـريب  

، الـدار  إبراهيم، املركـز الثقـايف العـريب   
  ١٩٩٢بريوت، /البيضاء
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السردية العربية احلديثة، تفكيك اخلطـاب  = 
عبد اهللا . د: االستعماري وإعادة تفسري النشأة

إبراهيم، املركـز الثقـايف العـريب، الـدار     
  ٢٠٠٣بريوت، /البيضاء

السفن والريح، قراءات يف الرواية العربية،  =
   ٢٠٠٥ دمشق، عبد اإلله الرحيل،

الواقعية، مقاالت تطبيقية يف الرواية سلطة = 
عبد القادر الشاوي، احتاد الكتـاب  : والقصة

  ١٩٨١العرب، دمشق، 

سعيد : مسيولوجية الشخصيات السردية= 
  ٢٠٠٢بنكراد، دار جمدالوي، عمَّان 

صـاحل  : سوسيولوجيا الرواية السياسـية = 
سليمان عبد العظيم، اهليئة املصـرية العامـة   

  ١٩٩٤للكتاب، القاهرة، 

سوق السراي، كتابات يف القصة القصرية = 
عبد الستار ناصر، املؤسسة : والرواية والشِّعر

  ٢٠٠٢العربية للدراسات والنشر، بريوت 

السرية النصية واجملتمعيـة، دراسـات يف   = 
نبيل سليمان، كتاب الرياض : الرواية العربية

، مؤسسة اليمامة الصحفية، الريـاض،   ١٢٦
٢٠٠٤   

جريدي سليم املنصـوري  : ملكانشاعرية ا =
الشبييت، شركة دار العلم للطباعـة والنشـر   

  ١٩٩٢السعودية، 

: شخص املثقف يف الرواية العربية املعاصرة =
حممد الباردي، الدار التونسـية للنشـر،   . د

  ١٩٩٣تونس، 

شخصية احملتـال يف املقامـة والروايـة     =
علي الراعي، كتاب اهلـالل،  . د: واملسرحية
  ١٩٨٥القاهرة، 

شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دراسـة يف   =
: أزمة اجلنس واحلضارة يف الروايـة العربيـة  

جورج طرابيشي، دار الطليعـة، بـريوت،   
١٩٧٧  

شعرية الرواية العربية، حبث يف أشكال = 
فوزي : عربية ودالالهتاتأصيل الرواية ال

الزمريل، مؤسسة القاموس الثقافية، دمشق 
٢٠٠٧  

شـعيب  : شعرية الروايـة الفانتاسـتيكية   =
حليفي، اجمللس األعلى للثقافـة، القـاهرة،   

١٩٩٧  

حسـن جنمـي،   : شعرية الفضاء السردي= 
الدار البيضـاء،  /املركز الثقايف العريب، بريوت

٢٠٠٠  

يف القصة شهرزاد وغواية السرد، قراءة = 
وجدان الصائغ، الدار . د: والرواية األنثوية

العربية للعلوم ومنشورات االختالف، 
  ٢٠٠٨اجلزائر، /بريوت

، رؤية الصراع احلضاري يف الرواية العربية= 
عبد الفتاح عثمان، دار العدالة، : حتليلية نقدية

  ١٩٩٠القاهرة، 

سامل : صورة الغرب يف الرواية العربية= 
سة الرحاب احلديثة، بريوت املعوش، مؤس

١٩٩٨  
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صور املرأة العربية يف القصص والروايات = 
  ١٩٨٩لطيفة الزيات، . د: العربية

الضوء والظل، مقاالت نقدية يف القصـة  = 
خليفة حسني مصـطفى، املنشـأة   : والرواية

ــالن،   ــع واإلع ــر والتوزي ــة للنش العام
  ١٩٨٦ليبيا، /طرابلس

الروايـة  الطريق إىل النص، مقـاالت يف  = 
سليمان حسني، احتاد الكتاب العرب، : العربية

  ١٩٩٧دمشق، 

عالء جـرب  . د: طوبولوجيا العمل السردي =
  ٢٠٠٧حممد، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 

حسن : العرب والغرب يف الرواية العربية =
  ٢٠٠٤عليان، دار جمدالوي، عمَّان 

فؤاد دّوارة، كتاب : عشرة أدباء يتحّدثون =
  ١٩٦٥، القاهرة، ١٧٢اهلالل 

. د، مقال يف النـوع األديب،  عصر الرواية= 
مكتبة التحرير، بغداد، حمسن جاسم املوسوي، 

١٩٨٥  

جـورج  : عقدة أوديب يف الرواية العربية= 
  ١٩٨٢طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، 

أمحد : العربيةالعوامل امليتاقصية يف الرواية  =
  ٢٠٠١خريس، دار الفارايب، بريوت 

صالح  .د: عني النقد على الرواية اجلديدة= 
فضل، دار قباء للطباعة والنشـر، القـاهرة،   

١٩٩٨  

الغضب الناعم، الرواية النسوية بني العربية  =
العنود حممد . د: واالنكليزية، دراسة مقارنة

سامي خشبة، املركز القومي : الشارخ، ترمجة
  ٢٠٠٨للترمجة، القاهرة 

نبيـل سـليمان، دار   : فتنة السرد والنقد =
  ١٩٩٤احلوار، الالذقية، 

حممد بـرادة، وزارة  . د: فضاءات روائية= 
  ٢٠٠٣لرباط، الثقافة، ا

فن الرواية العربية بني خصوصية احلكايـة  = 
ميىن العيـد، دار اآلداب،  . د: ومتيُّز اخلطاب

  ١٩٩٨بريوت، 

فاطمة موسى، : فن الرواية العربية املعاصرة= 
  ١٩٩٧مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

: الفنون واألساطري يف الرواية العربية= 
يع، دمشق جمموعة من املؤلفني، دار اليناب

٢٠٠٨  

: الفهلوي، بطل العصر يف الرواية احلديثـة  =
   ١٩٩٣حممد عزام، دار األهايل، دمشق، 

فـاروق  : يف األصول األوىل للرواية العربية= 
خورشيد، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٩٢القاهرة، 

أمحد الـزعيب، دار  . د: يف اإليقاع الروائي =
  ١٩٨٦األمل، عّمان، 

ــاريخ=  ــة،  يف ت ــديث، الرواي األدب احل
فؤاد مرعـي، جامعـة   . د: املسرحية، القصة

  ١٩٨٢حلب، حلب 

يف اجلهود الروائية ما بني سليم البسـتاين   =
عبـد الـرمحن يـاغي،    . د: وجنيب حمفوظ
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املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  
  ٢/١٩٨١ط

حممـد الناصـر   : يف اخلطاب السـردي = 
تونس، /للكتاب، ليبياالعجيمي، الدار العربية 

١٩٩٣  

يف رحاب السـرد، قـراءة يف البنيـات    = 
عبد السالم أقلمون ، . د: والدالالت الروائية

  ٢٠٠٨املغرب، 

فاروق : يف الرواية العربية، عصر التجميع =
  ١٩٥٩خورشيد، دار الشروق، القاهرة، 

فاطمـة  . د: يف الرواية العربية املعاصـرة = 
  ١٩٧٢القاهرة،  موسى، دار الطباعة احلديثة،

فاروق عبـد  : يف الرواية العربية املعاصرة =
   ٢٠٠٣القادر، دار اهلالل، القاهرة، 

، دراسات يف سوسيولوجيا النص الروائي= 
عبد الرزاق عيد، دار األهـايل  . د: يف الرواية

   ١٩٨٨للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

يف القصة القصرية والرواية، قراءة وحتليل = 
إخالص فخري عمارة، مكتبة اآلداب، : ونقد

  ١٩٩٢القاهرة 

هباء طاهر، القاهرة : يف مديح الرواية= 
٢٠٠٤  

جهـاد  . د: يف مشكالت السرد الروائي =
عطا نعيسة، احتاد الكتاب العرب، دمشـق،  

٢٠٠١  

دار اآلفـاق  : يف معرفة النص، ميىن العيـد  =
  ١٩٨٣اجلديدة، بريوت، 

حممد البـاردي، دار  . د: يف نظرية الرواية =
  ١٩٩٦سرباس، تونس، 

: يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد =
عبد امللك مرتاض، اجمللس األعلى للثقافة . د

ــة  ــامل املعرف ــون واآلداب، ع ، ٢٤٠والفن
  ١٩٩٨الكويت، 

يف الواقعية الروائية، الشيء بني اجلـوهر  = 
املؤسسـة  صالح الدين بوجـاه،  : والعرض

  ١٩٩٣اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، 

يف الواقعية الروائية، الشيء بني الوظيفـة  = 
صالح الـدين بوجـاه، املؤسسـة    : والرمز

  ١٩٩٣اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، 

شـجاع  . د: قراءات يف األدب والنقـد = 
مسلم العاين، احتاد الكتاب العرب، دمشـق،  

١٩٩٩  

الب هلسا، دار ابـن  غ: قراءات يف أعمال= 
  ١٩٨١رشد، بريوت، 

إبـراهيم  : قراءات نقدية يف الرواية العربية =
الفيومي، مؤسسة محـادة اجلامعيـة للنشـر    

  ٢٠٠١والتوزيع، اربد، 

حسن البنـا  . د: قراءة اآلخر، قراءة األنا= 
عبد العزيز، اهليئة العامة لقصـور الثقافـة،   

  ٢٠٠٨القاهرة 

لربيعـي، دار  حممـود ا . د: قراءة الروايـة  
  ١٩٧٤املعارف، القاهرة، 
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أبو املعاطي حممد : قراءة يف الرواية العربية= 
أبو النجا، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٨٨القاهرة، 

عبـد  : قراءة يف الرواية العربية املعاصـرة = 
الرمحن أبو عوف، اهليئـة املصـرية العامـة    

  ١٩٩٥للكتاب، القاهرة، 

عزيزة مريدن، دار الفكر، : القصة والرواية= 
  ١٩٨٠دمشق، 

يف هنايـة القـرن    قضايا الرواية العربيـة  =
مصطفى عبد الغين، الدار املصـرية  : العشرين

  ١٩٩٩اللبنانية، القاهرة، 

: قضايا املكان الروائي يف األدب املعاصـر  =
صالح صـاحل، دار شـرقيات للنشـر    . د

  ١٩٩٧والتوزيع، القاهرة 
حـوارات مـع    الكاتبة وخطاب الذات،= 

رفيف صيداوي، املركـز  : روائيات عربيات
   ٢٠٠٥الدار البيضاء /الثقايف العريب، بريوت

الكاتب واملنفى، مهوم وآفـاق الروايـة    =
عبد الرمحن منيـف، دار الفكـر   . د: العربية

  ١٩٩٢اجلديد، بريوت، 

كلمات على ضفاف الواقعية، دراسـات  = 
سى، مشس الدين مو: نقدية يف الرواية والقصة

  ١٩٨٠دار الرشيد، بغداد، 

الكلمة والصورة، دراسات يف القصة = 
عبد القادر القط، : والرواية ودراما التلفزيون

  ١٩٨٩املركز القومي لآلداب، القاهرة 

كيف تكتب القصة القصرية، الرواية،  =
عبد العزيز شرف، مؤسسة : املقال القصصي
  ٢٠٠١املختار، القاهرة 

  صالح فضل. د: الروائيلذة التجريب  =

. د: مائة عام من الرواية النسائية العربيـة = 
  ١٩٩٩بثينة شعبان، دار اآلداب، بريوت، 

بوشوشة : مباحث يف رواية املغرب العريب= 
بن مجعة، منشورات سعيدان، سوسة، تونس، 

١٩٩٦  

شـاكر  : مباهج احلرية يف الرواية العربيـة = 
والنشر،  النابلسي، املؤسسة العربية للدراسات

 ١٩٩٢بريوت، 

عبـد اهللا إبـراهيم،   . د: املتخيل السردي= 
الدار البيضـاء،  /املركز الثقايف العريب، بريوت

١٩٩٠  

املثقف العريب والسلطة، حبث يف روايـات   =
مسـاح إدريـس، دار   . د: التجربة الناصرية
  ١٩٩٢اآلداب، بريوت، 

سـيِّد  : حمتوى الشكل يف الرواية العربيـة = 
يئة املصـرية العامـة للكتـاب،    حبراوي، اهل

  ١٩٩٦القاهرة، 

حمن الذات بني السلطة والقبيلة، دراسـة  = 
حممـد  : ألشكال القمع يف الروايـة العربيـة  

رضوان، احتاد الكتـاب العـرب، دمشـق،    
٢٠٠٢  

 :خمتارات من الرواية املغاربيـة املعاصـرة  = 
wبوشوشة بن مجعة، املؤسسة الوطنية للترمجـة  
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، قرطاج، والدراسات، بيت احلكمة والتحقيق
  ١٩٩٢تونس، 

سـهري  . د: خمتصر حول نظرية الروايـة = 
القلماوي، معهد البحوث والدراسات العربية، 

  ١٩٧٣القاهرة 

: مداد التاريخ وخطاب الروايـة العربيـة   =
ـ  ي، دار األهـايل، دمشـق،   ـمفيدة الزريب

١٩٩٤  

: املرأة األمنوذج يف الرواية العربية احلديثـة = 
س الدين موسى، اهليئة املصـرية العامـة   مش

  ١٩٨٥للكتاب، القاهرة، 

مرايا الرواية، دراسات تطبيقية يف الفـن   =
عادل الفرجيات، احتاد الكتـاب  . د: الروائي

  ٢٠٠٠العرب، دمشق، 

جنم عبد : مشكلة احلوار يف الرواية العربية= 
اهللا كاظم، احتاد كتاب وأدباء اإلمارات، 

  ٢٠٠٤الشارقة 

: معراج النص، دراسات يف السرد الروائي= 
  ٢٠٠٣نضال الصاحل، دار البلد، دمشق، . د

/ ١، جمعىن املأساة يف الروايـة العربيـة   =
غـايل  . د: الرواية العربية يف رحلة العـذاب 

  ١٩٧١عامل الكتب، القاهرة، شكري، 

يوسـف الشـاروين، اهليئـة    : مع الرواية= 
  ١٩٩٤املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

نضـال  : املغامرة الثانية يف الرواية العربية =
  ٢٠٠٠الصاحل، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

املغامرة الروائية، دراسـات يف الروايـة   = 
جورج سامل، احتاد الكتاب العـرب،  : العربية

  ١٩٧٣دمشق، 

حممد كامـل اخلطيـب،   : املغامرة املعقدة =
  ١٩٧٦وزارة الثقافة، دمشق، 

ودالالته يف الرواية العربيـة  مفهوم الزمن = 
عبد الصمد زايد، الدار العربيـة  . د: املعاصرة

  ١٩٨٨تونس، /للكتاب، ليبيا

: مقاربة لداللة الزمن يف السرد الروائـي = 
مصطفى عطية مجعة، دائرة الثقافة واإلعالم، 

  ٢٠٠١الشارقة، 

شـكيب  : مقاالت يف نقد القصة والرواية= 
  ٢٠٠١كاظم، بغداد، 

صالح الدين بوجاه، . د: مقالة يف الروائية =
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

   ١٩٩٤بريوت، 

السيد : املقاومة واحلرب يف الرواية العربية= 
  ٢٠٠٥جنم، القاهرة، 

غالب هلسا، دار : املكان يف الرواية العربية= 
  ١٩٨٩ابن هاىنء، دمشق، 

شـهادات   ملتقى الروائيني العرب األول، =
جمموعة روائـيني، دار احلـوار،   : وحوارات
  ١٩٩٣الالذقية، 

طه وادي، اهليئة . د: املمكن واملستحيل= 
  ١٩٨٧املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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حسـب اهللا  : منارات يف القصة والروايـة = 
حيىي، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،   

١٩٩٧  

منازل احلكايبة، دراسات يف الرواية  =
سامح الرواشدة، دار الشروق، عمَّان : العربية
٢٠٠٦  

. د: من أجل حتليل سوسيوبنائي للروايـة  =
محيد حلمداين، منشورات اجلامعـة، الـدار   

  ١٩٨٤البيضاء، 

حنا عبُّود، احتاد الكّتاب : من تاريخ الرواية =
  ٢٠٠٢العرب، دمشق، 

شكري، مكتبة الزناري، غايل . د: املنتمي= 
  ١٩٦٤القاهرة، 

ضال الصاحل، ن. د: من التخييل إىل التأويل = 
دار نون للطباعة والنشر والتوزيع، حلـب،  

٢٠٠٧  

من صور املرأة يف القصـص والروايـات   = 
لطيفة الزّيات، دار الثقافة اجلديدة، . د: العربية

  ١٩٨٩القاهرة، 

ـ : املنفى السياسي يف الرواية العربية=  راد م
  ١٩٩٠كاسوحة، دار احلصاد، دمشق، 

: منمنمات، دراسة نقدية يف الرواية العربية= 
  ٢٠٠٤، دمشقعلي الصرييف، دار إنانا، 

: املوقف الثوري يف الرواية العربية املعاصرة =
الثقافـة   حمسن جاسم املوسـوي، وزارة . د
   ٢/١٩٧٢طاإلعالم، بغداد، و

: املومس الفاضلة ومشكلة حريـة املـرأة   =
  ت .غالب هلسا، دار ابن رشد، بريوت، د

النـزعة اإلنسانية يف الرواية العربية وبنات = 
هباء الدين حممد مزيد، العلم واإلميان : جنسها

  ٢٠٠٨للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، مصر 

 النـزوع األسطوري يف الرواية العربيـة  =
احل، احتـاد الكتـاب   نضال الص. د: املعاصرة

  ٢٠٠١العرب، دمشق، 

نشأة النقـد الروائـي يف األدب العـريب     =
علي شلش، مكتبة غريب، القاهرة، : احلديث
١٩٩٢  

مسري : النص املرصود، دراسات يف الرواية =
أبو محدان، املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات   

  ١٩٩٠والنشر والتوزيع، بريوت، 

 حسـني . د: نظرات يف مستقبل الروايـة = 
مجعة، منشورات رابطة الكّتاب األردنـيني،  

  ١٩٨١عّمان، 

نظرات نقدية، دراسة يف القصة القصـرية  = 
  ١٩٨٥إبراهيم سعفان، : والرواية

حممد كامل : إعداد وتقدمي: نظرية الرواية =
  ١٩٩٠اخلطيب، وزارة الثقافة، دمشق، 

. د: نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد =
عبد امللك مرتاض، اجمللس األعلـى للثقافـة   

، )٢٤٠(والفنون واآلداب، عـامل املعرفـة   
  ١٩٩٨الكويت، 

نظرية الرواية، دراسة ملناهج النقـد األديب  = 
wالسيِّد إبراهيم حممد، . د: يف معاجلة فن القصة
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رة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القـاه 
١٩٩٨  

فيصـل  . د: نظرية الرواية والرواية العربية= 
الـدار  /دّراج، املركز الثقايف العريب، بـريوت 

  ١٩٩٩البيضاء، 

النقد األديب العـريب اجلديـد يف القصـة    = 
عبد اهللا أبو هيف، احتاد . د: والرواية والسرد

  ٢٠٠٠الكتاب العرب، دمشق، 

حممـد  : النقد البنيوي والـنص الروائـي  = 
، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، جزءان سويريت
١٩٩١  

النقــد الروائــي واإليــديولوجيا، مــن  = 
 صسوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا الـن 

محيد حلمداين، املركـز الثقـايف   . د: الروائي
  ١٩٩٠الدار البيضاء، /العريب، بريوت

نقد الرواية من وجهة نظـر الدراسـات    =
مكتبـة   نبيلـة إبـراهيم،  . د: اللغوية احلديثة

  ت .غريب، القاهرة، د

حنا مينة، دار : هواجس يف التجربة الروائية =
  ١٩٨٢اآلداب، بريوت، 

احلديثة يف بالد العربية الواقعية يف الرواية  =
إبراهيم . د: ١٩٦٧ -١٩٣٩من  الشام

  ١٩٨٣عمَّان، الفيومي، دار الفكر، 

حممد حسن . د: الواقعية يف الرواية العربية= 
  ١٩٧١عبد اهللا، دار املعارف، القاهرة 

: وجهة النظر يف روايات األصوات العربية= 
حممد جنيب تالوي، احتاد الكتاب العرب، . د

  ٢٠٠٠دمشق، 

عبد اللطيـف  : وظيفة الوصف يف الرواية= 
الـدار  إفريقيا الشـرق،  /حمفوظ، دار اليسر

  ١٩٨٩البيضاء، 

وعي الذات والعامل، دراسات يف الروايـة   =
نبيل سليمان، دار احلوار، الالذقيـة،  : العربية
١٩٨٥   

حممد عـزام، احتـاد   : وعي العامل الروائي= 
  ١٩٩٠الكتاب العرب، دمشق، 

الوعي والغيبوبة، دراسـات يف الروايـة    =
  حلمي القاعود. د: املعاصرة
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  ةالقُطْرّي مصادر الّرواية
  
  

  األردن
توظيف املـوروث يف الروايـة األردنيـة     =

   ١٩٩٨ عمَّان، رفقة دودين، :املعاصرة

: دراسات يف القصة والروايـة األردنيـة  = 
ابن رشـد، بـريوت،    سليمان األزرعي، دار

١٩٨٥  

الرواية األردنية وموقعها من خريطة الرواية  =
شاكر النابلسي، أوراق ملتقى : حترير: العربية

دار : عمَّان الثقايف األول، وزارة الثقافة، و
  ١٩٩٣أزمنة للنشر، عمَّان 

سـليمان  . د: الرواية اجلديـدة يف األردن = 
  ١٩٩٧األزرعي، وزارة الثقافة، عّمان، 

الرواية العربيـة يف فلسـطني واألردن يف    =
شكري عزيز ماضي، دار . د: القرن العشرين

  ٢٠٠٣الشروق، عّمان، 

خالـد الكركـي،   . د: الرواية يف األردن =
  ١٩٨٦اجلامعة األردنية، عمَّان، 

 -١٩٦٨ الرواية يف األردن يف ربع قـرن  =
 دار الكرمي، عمَّـان  إبراهيم خليل،: ١٩٩٣
١٩٩٤  

إبراهيم السعافني، . د: الرواية يف األردن =
   ١٩٩٥جلنة تأريخ األردن، عمَّان 

شكري عزيز . د: حترير: الرواية يف األردن= 
هند أبو الشعر، منشورات جامعة . ماضي ود

  ٢٠٠١آل البيت، عّمان، 

حممد : الرواية القصرية يف األردن وفلسطني =
  ٢٠٠٧عبيد اهللا، دار أزمنة، عمَّان 

: ان، املكان، النص، يف الرواية األردنيةالزم= 
غسان عبد اخلـالق، دار الينـابيع، عّمـان،    

١٩٩٣  

يف الرواية األردنية  السرد الغرائيب والعجائيب =
سناء شعالن، قطـر،  . د: ٢٠٠٢ -١٩٧٠

  ٢٠٠٦الدوحة، 

أروى : صورة املرأة يف الروايـة األردنيـة  = 
  ١٩٩٥عبيدات، وزارة الثقافة، عّمان، 

: عالمات على طريق الروايـة يف األردن  =
نزيه أبو نضال، دار أزمنة للنشر والتوزيـع،  

  ١٩٩٦عّمان، 

إبـراهيم  : فصول يف األدب األردين ونقده =
w   ١٩٩١خليل، وزارة الثقافة، عمَّان، 
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سـليمان  . د: لسطني يف الرواية األردنيةف= 
األزرعي، اللجنة الوطنيـة العليـا، عّمـان،    

٢٠٠٢      

حممـد  : صة الطويلة يف األدب األردينالق= 
  ت.العطيات، وزارة الثقافة والفنون، عّمان، د

وهم البـدايات، اخلطـاب الروائـي يف    = 
فخري صـاحل، املؤسسـة العربيـة    : األردن

  ١٩٩٣، بريوت، للدراسات والنشر
  

  اإلمارات
توجهات اخلطاب السـردي يف الروايـة    =

عزت عمر، دائرة الثقافـة  : اإلماراتية والعربية
  ٢٠٠٣واإلعالم، الشارقة، 

الرواية اإلماراتية، وقـائع امللتقـى األول    =
عبد الفتاح صـربي، دائـرة   : إعداد: للرواية

  ٢٠٠٣الثقافة واإلعالم، الشارقة، 

 الرواية والقصة القصرية يف اإلمارات، نشأة =
ثابت ملكاوي، اجملمع الثقايف، أبـو  : وتطور
  ت.ظيب، د

الرواية والقصة القصرية يف اإلمارات، نقد  =
حممد حسن احلريب، دائرة الثقافـة  : على نقد

  ٢٠٠١واإلعالم، الشارقة، 

. د: صراع األجيال يف الرواية اإلماراتيـة  =
الرشيد بوشعري، دار األهايل للطباعة والنشر، 

  ١٩٩٧دمشق، 

ة النوخـذة يف الروايـة اإلماراتيـة    صور =
صاحل . د: احلديثة، قراءة يف اخلطاب السردي

هويدي، مركز زايد للتراث والتاريخ، العني، 
٢٠٠٥  

: ، دراسة تطبيقيةفضاءات النص اإلمارايت =
أمحد الزعيب، دائـرة الثقافـة واإلعـالم،    . د

   ٢٠٠٥الشارقة، 

يف دائرة الـنص األديب، قـراءة يف أدبنـا     =
عدنان حسني . د: عاصر يف دولة اإلماراتامل

قاسم، مؤسسة العني لإلعالن والنشر، العني، 
  ت.د

مسر . قضايا السرد يف الرواية اإلماراتية، د =
روحي الفيصل، دائـرة الثقافـة واإلعـالم،    

  ٢٠٠٣الشارقة، 

املرأة وقيثارة الكلمـة، مقـاالت يف أدب    =
أنور اخلطيـب، دمشـق،   : املرأة يف اإلمارات

١٩٩١  

مرايا البحـر، قـراءات يف أدب القصـة     =
عزت عمر، دائرة الثقافـة  : والرواية اإلماراتية

  ٢٠٠١واإلعالم، الشارقة، 

امللتقى األول للكتابات القصصية والروائية  =
دائرة الثقافة : تحدةيف دولة اإلمارات العربية امل

واإلعالم واحتاد كتاب وأدبـاء اإلمـارات،   
  ١٩٨٥الشارقة، 
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امللتقى الثاين للكتابات القصصية والروائية  =
دائرة الثقافة : يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

واإلعالم واحتاد كّتاب وأدبـاء اإلمـارات،   
  ١٩٩٢الشارقة، 

والروائية امللتقى الثالث للكتابات القصصية = 
جمموعة من : يف دولة أإلمارات العربية املتحدة

املؤلفني، دائرة الثقافة واإلعالم واحتاد كتـاب  
  ١٩٩٣وأدباء اإلمارات، الشارقة، جزءان 

 نشأة الرواية وتطورها يف دولة اإلمارات =
حىت  ١٩٧٢العربية املتحدة يف الفترة من  

فاطمة خليفة، اجملمع الثقايف، أبو : ٢٠٠٠
   ٢٠٠٣، ظيب

النقد يف اإلمارات، أسئلة اهلوية واملالمح  =
واملكان، قراءات يف القصة والرواية يف 

يوسف عيدايب، دائرة . د: حترير: اإلمارات
  ١٩٩٨الثقافة واإلعالم، الشارقة 

  

  البحرين
: املكان يف الرواية البحرينية، دراسة نقدية= 

للنشـر والتوزيـع،   فهد حسني، فـراديس  
  ٢٠٠٣البحرين، 

  
  

  تونس
الراوي يف السرد العريب املعاصر، رواية  =

حممد جنيب العمامي، دار : الثمانينات بتونس
  ٢٠٠١حممد علي احلامي، صفاقس 

حمسـن بـن ضـياف،    : الرواية التونسية= 
   ١٩٧٢الشركة التونسية للتوزيع، تونس 

يف نقد القصة والرواية بتونس، نور الدين = 
تـونس،  /بلقاسم، الدار العربية للكتاب، ليبيا

١٩٨٩   

عبد . د: بعض مالمح الرواية التونسية =
  القادر بن احلاج صاحل، دراسة باالشتراك

حممد . د: القصة التونسية، نشأهتا وروادها =
صاحل اجلابري، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد 

  ١٩٧٥اهللا، تونس، 

زّيـان   بـو أ: من أدب الرواية يف تـونس  =
السعدي، الشركة التونسية للتوزيع، تـونس،  

١٩٨٨  
  

 ، حبث يفاجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر =  اجلزائر
: األصول التارخيية واجلمالية للرواية اجلزائريـة 
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واسيين األعرج، املؤسسة الوطنية للكتاب، . د
 ١٩٨٦اجلزائر، 

إبراهيم الكيالين، دار . د: أدباء من اجلزائر= 
  ١٩٥٨، القاهرة، ١٩٢املعارف، سلسلة اقرأ 

األصول التارخيية للواقعية يف األدب الروائي = 
دار الكتـاب   واسـيين األعـرج،  : اجلزائري

  ١٩٨٦احلديث، بريوت، 

بنية الزمن يف اخلطاب الروائي اجلزائـري،   =
  ٢٠٠٣بشري بوجبرة، . د

الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية  =
حممد مصايف، الـدار العربيـة   . د: وااللتزام

تونس، والشركة الوطنية للنشر /للكتاب، ليبيا
  ١٩٨٣اجلزائر، /والتوزيع

ة العربية اجلزائرية ورؤيـة الواقـع،   الرواي =
عبد الفتـاح عثمـان،   . د: دراسة حتليلية فنية

  ١٩٩٣اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عمر . د: الريف والثورة يف الرواية اجلزائرية =
  ١٩٨٨بن قينة ، 

بشـري  : الشخصية يف الروايـة اجلزائريـة   =
  بوجبرة، ديوان املطبوعات، اجلزائر  

وت النسـائي يف األدب اجلزائـري   الص= 
أمحد دوغان، وزارة الثقافـة، جملـة   : املعاصر
  ١٩٨٢آمال، 

أمحد دوغان، : يف األدب اجلزائري احلديث= 
  ١٩٩٦احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

. د: املرأة يف األدب اجلزائري املعاصر =
   ١٩٨١أحالم مستغامني، 

يف الرواية االنتقادي النـزوع الواقعي = 
واسيين األعرج، احتاد الكتاب : اجلزائرية

١٩٨٥العرب،دمشق،

 السعودّية
انطالق املتخيل، دراسة للخطاب الروائي = 

مركـز   عبد السـالم املفتـاحي،  : السعودي
الدراسات اإلسالمية والعربية، مربيال، إسبانيا، 

١٩٨٥  

جدلية املكان والزمان واإلنسان يف الرواية  =
عبد احلميد احملادين، املؤسسـة  . د: اخلليجية

ووزارة / العربية للدراسات والنشر، بـريوت 
   ٢٠٠١اإلعالم، البحرين 

ذاكرة رواية التسعينات، قراءة يف الرواية  =
حسني املناصرة، دار الفارايب، . د: السعودية
  ٢٠٠٩بريوت، 

 األدب العـريب السـعودي   فن الرواية يف =
حممد صاحل الشنطي، نادي جيزان . د: املعاصر

  ١٩٩٠األديب، جيزان 

. د: فن القصة يف األدب السعودي احلديث =
للطباعـة   منصور إبراهيم احلازمي، دار العلوم

  ١٩٨١، الرياض، والنشر
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  السودان
بشري : الرواية السودانيةاالجتاه الواقعي يف = 

  ١٩٨٣عباس، القاهرة، 
بـابكر األمـني   : الرواية السودانية احلديثة =

الدرديري، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة،  
١٩٧٥  

  سورية
أثر التحوالت االجتماعية يف الرواية العربية = 

ة شكري عزيز ماضي، رسـال . د: يف سورية
  ١٩٨٠دكتوراه، جامعة القاهرة، 

عبد . د: اجتاهات النقد الروائي يف سورية= 
اهللا أبو هيف، احتاد الكتاب العرب، دمشق 

٢٠٠٦  

االجتاه الواقعي يف الرواية العربية السورية،  =
مسر روحي الفيصل، احتاد الكتاب العـرب،  

  ١٩٨٦دمشق، 

إطالالت نقدية، دراسـات تطبيقيـة يف    =
سلمان حرفـوش،  : األدب السوري احلديث

  ٢٠٠٠احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

-١٩٨٠بناء الرواية العربيـة السـورية    =
مسر روحي الفيصل، احتاد الكتاب . ، د١٩٩٠

  ١٩٩٥العرب، دمشق، 

جتربة الرواية السورية، مسر روحي الفيصل،  =
  ١٩٨٥شق، احتاد الكتاب العرب، دم

التطور الفين لالجتاه الـواقعي يف الروايـة    =
مسر روحي الفيصل، دار . العربية السورية، د
  ١٩٩٦النفائس، بريوت، 

مجاليات الرواية، دراسة يف الرواية الواقعية = 
علي جنيب إبراهيم، دار . د: السورية املعاصرة،
  ١٩٩٤الينابيع، دمشق، 

حوار مع الروايـة املعاصـرة يف مصـر     =
حلمي حممد القاعود، دار إشـبيلية،  : وسورية
  ١٩٩٧دمشق، 

حممـد  : دراسات نقدية يف الرواية السورية =
أبو خضُّور، احتاد الكتاب العرب، دمشـق،     

١٩٨١  

ــوري  = ــة يف األدب الس ــة التارخيي الرواي
  ١٩٩٦، دمشق، عبد الرمحن برمو: املعاصر

اجملهر، دراسة هنوض الرواية روايات حتت = 
حسام اخلطيب، احتاد الكتاب . د: يف سورية

  ١٩٨٣العرب، دمشق، 

نبيل : ١٩٧٨ -١٩٦٧ السورية الرواية= 
  ١٩٨٢سليمان، وزارة الثقافة، دمشق، 

الرواية السـورية يف مرحلـة النـهوض     =
حسام اخلطيب، معهـد  . د: ١٩٦٧-١٩٥٩

  ١٩٧٥البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
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الرواية السـورية، نشـأهتا وتطورهـا،    = 
فيصل مساق، دمشـق، مطـابع   . د: مذاهبها

  ١٩٨٤اإلدارة السياسية، 

الرواية السورية واحلرب، مسـر روحـي    =
ليبيا، / للنشر، طرابلسالفيصل، املنشأة العامة 

١٩٨٤  

نبيل سليمان، دار : الرواية السورية واحلرب =
  ١٩٩٩احلوار، الالذقية 

يف  الرواية العربية السورية، دراسة نفسـية  =
عدنان بن ذريـل،  : الشخصية وجتربة الواقع

  ١٩٧٣مطبعة اآلداب والعلوم، دمشق، 

الرواية النسائية يف سورية، دراسة مشهدية = 
هيام ضـوحيي، مطبعـة العجلـوين،    : نقدية

  ١٩٩٣دمشق، 

-١٩٥٨ يديولوجيا يف سوريةإلالرواية وا= 
فادية املليح حلواين، األهايل للطباعة : ١٩٩٠

  ١٩٩٨والنشر والتوزيع، دمشق، 

الستائر املخملية، مالمح األنثى يف الروايـة   =
حممد قرانيا، احتاد : ٢٠٠٠السورية حىت عام 

   ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق 
: شخصية املثقف يف الرواية العربية السورية =
حممد رياض وتار، احتاد الكتاب العـرب،  . د

٢٠٠٠  

-١٨٧٠فنون األدب املعاصر يف سـورية  = 
عمر الدقّاق، دار الشرق، حلب، . د: ١٩٧٠
١٩٧١  

حماضرات عن القصة يف سورية حىت احلرب = 
شـاكر مصـطفى، معهـد    .د: العاملية الثانية

  ١٩٥٨ية العالية، القاهرة، الدراسات العرب

مالمح يف الرواية السورية، مسـر روحـي   = 
الفيصل، احتاد الكتـاب العـرب، دمشـق،    

١٩٧٩  

فيصـل  . د: الواقعية يف الرواية السـورية  =
  ١٩٧٩ّمساق، دار البعث، دمشق، 

  

  العراق
عمر . د: االجتاه الواقعي يف الرواية العراقية =

  ١٩٧١الطالب، دار العودة، بريوت، 

أثر التراث الشـعيب يف الروايـة العراقيـة     =
صربي مسلم محادي، املؤسسة العربية : احلديثة

  ١٩٨٠للدراسات والنشر، بريوت، 

األدب القصصي يف العراق منـذ احلـرب    =
  : ة وقيمه الفنيةالعاملية الثانية، اجتاهاته الفكري

  

  
عبد اإلله أمحد، وزارة الثقافة واإلعـالم،  . د

  ١٩٧٧جزءان،  بغداد،

: البناء الفين يف الرواية العربية يف العـراق = 
شجاع مسلم العاين، دار الشـؤون الثقافيـة   

  ١٩٩٤العانة، بغداد، 

جنم عبد اهللا . د: التجربة الروائية يف العراق =
  ١٩٨٧كاظم، بغداد 
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باقر جـواد  : العراقية وقضية الريف الرواية =
الزجاجي، وزارة الثقافة واإلعـالم، بغـداد،   

١٩٨٠  
ــراق   = ــة يف الع ) ١٩٨٠-١٩٦٥(الرواي

جنم عبد . د: وتأثريات الرواية األمريكية فيها
اهللا كاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

١٩٨٦  

: الرواية يف العراق، تطورها وأثر الفكر فيها =
ف عـز الـدين، معهـد البحـوث     يوس. د

  ١٩٧٣والدراسات العربية العالية، القاهرة، 

زهـري  : صورة العراقي يف الرواية العربيـة = 
اهلييت، دار آفاق للنشر والتوزيـع، القـاهرة،   

٢٠٠٦  

الفن القصصي يف األدب العراقي احلديث،  =
عمـر  . د: الرواية العربيـة يف العـراق  : ١ج

  ١٩٧١، دمكتبة األندلس، بغداالطالب، 

عبـد  : القصص يف األدب العراقي احلديث= 
  ١٩٦١القادر حسني أمني، بريوت، 

نشأة القصة وتطورهـا يف العـراق مـن     =
عبد اإلله أمحد، مطبعـة  . د: ١٩٣٩-١٩٠٨

  ١٩٦٩شفيق، بغداد، 

  
  
  

  فلسطني
األدب الفلسطيين املعاصر بني التعبري  =

  ١٩٧٧نصر الدين البحرة، : والتحريض

استلهام الينبوع، املأثورات الشعبية وأثرها  =
عبد الرمحن : يف البناء الفين للرواية الفلسطينية

االحتاد العام للكّتـاب والصـحفيني    بسيسو،
، للنشر والتوزيع سنابلالفلسطينيني، ومؤسسة 

  ١٩٨٣بريوت، 

-١٩٦٥البطل يف الروايـة الفلسـطينية   = 
إميان القاضي، رسـالة دكتـوراه،   : ١٩٩٠

  ١٩٩٥جامعة دمشق، 

صـبحي  : البعد اإلنساين يف رواية النكبـة  =
  ١٩٩٠نبهاين، دار الفكر، القاهرة، 

: ثالث عالمات يف الروايـة الفلسـطينية   =
دائرة اإلعالم والثقافة يف منظمة فاروق وادي، 

املؤسســة العربيــة و التحريــر الفلســطينية
  ١٩٨١للدراسات والنشر، بريوت، 

أمحد أبو . د: دراسات يف األدب الفلسطيين= 
  ١٩٧٨مطر، 

عبد . د: ، الروايةدراسات يف أدب النكبة =
  ١٩٧٥الكرمي األشتر، دار الفكر، دمشق، 

عّبـاس  : رؤى نقدية يف الرواية الفلسطينية =
دويكات، منشورات ملتقى بالطة الثقـايف،  

  ٢٠٠٥نابلس، 
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الرواية العربيـة يف فلسـطني واألردن يف   = 
شكري عزيز ماضي، دار . د: القرن العشرين

  ٢٠٠٣الشروق، عّمان، 

الرواية الفلسطينية واملنفى، اجلزيرة العربية  =
: الروائية الفلسطينية مكاناً، دراسة يف التجربة

صاحل أبو إصبع، احتـاد كتـاب وأدبـاء    . د
  ٢٠٠١اإلمارات، الشارقة، 

-١٩٥٠(الروايــة يف األدب الفلســطيين  =
وزارة  أمحد عطية أبـو مطـر،  . د): ١٩٧٥

  ١٩٨٠الثقافة واإلعالم، بغداد، 

حممد : الرواية القصرية يف األردن وفلسطني =
  ٢٠٠٧عبيد اهللا، دار أزمنة، عمَّان 

الرواية واالنتفاضة، حنو أفق أديب ونقـدي  = 
شكري عزيز ماضـي، املؤسسـة   . د: جديد

  ٢٠٠٥العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

الزمان واملكـان يف الروايـة الفلسـطينية     =
ــودة، ): ١٩٨٢-١٩٥٢( ــد ع ــي حمم عل
  ٢/١٩٩٧ط

: الشخصية يف الرواية الفلسطينية املعاصرة =
ب والصـحفيني،  حممد أيوب، احتاد الكّتا. د

    ١٩٩٧القدس، 

الشخصية اليهودية يف األدب الفلسـطيين  = 
حـودة زلـوم، رابطـة الكتـاب     : احلديث

  ١٩٩٢األردنيني، عّمان، 

الشخصية اليهودية يف الرواية الفلسـطينية   =
صبحية عودة، رسـالة  . د: ١٩٩٧-١٩٦٧

  ٢٠٠٢دكتوراه 

رضـوى  . د: الطريق إىل اخليمة األخرى =
  ١٩٧٧عاشور، دار اآلداب، بريوت، 

الغيم واملطر، الرواية الفلسطينية من النكبة = 
مصطفى عبد الغين، اهليئـة  . د: إىل االنتفاضة

  ٢٠٠٣املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

سـليمان  . د: فلسطني يف الرواية األردنية= 
  ٢٠٠٢ن، األزرعي، دار جمدالوي، عّما

رندة حيـدر،  : فلسطني يف الرواية العربية =
  ١٩٧٤بريوت، 

صاحل أبـو  . د: فلسطني يف الرواية العربية =
إصبع، مركز األحباث الفلسطينية، بـريوت،  

١٩٧٥  

فن القصص يف أدب املـرأة الفلسـطينية    =
رسـالة  . حفيظة حممد سعيد أمحد: املعاصرة

ماجستري مقدمة ملعهد الدراسات اإلسـالمية،  
  ١٩٩٦القاهرة 

ثريا ملحس، : يف األدب الفلسطيين املعاصر =
١٩٧٠  

فخـري صـاحل،   : يف الرواية الفلسطينية =
   ١٩٨٥ بريوت، مؤسسة دار الكتاب احلديث،

إبـراهيم  . د: والرواية الفلسطينية يف القصة =
  ١٩٨٤خليل، دار ابن رشد، عّمان، 

قصص علـى مـدار قـرن، تـداعيات      =
التراجيديا ومكابدات السرد، مقاالت ورؤى 

علي اخلليلـي، دار الشـرق للنشـر    : نقدية
  ٢٠٠٨والتوزيع، رام اهللا، 
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-١٩٦٥(املرأة يف الروايـة الفلسـطينية    =
اد الكتاب حسان رشاد الشامي، احت): ١٩٨٥

   ١٩٩٨العرب، دمشق، 

زكي العيلـة،  : املرأة يف الرواية الفلسطينية =
  ٢٠٠٣ مركز اوغاريت الثقايف للنشر، رام اهللا

: مقاالت يف الرواية الفلسطينة اجلديدة =
  حممود شاهني

املقاومة والقـص يف األدب الفلسـطيين،   = 
السّيد جنم، االحتاد العـام  : االنتفاضة منوذجاً

  ٢٠٠٦والكتاب الفلسطينيني،  لألدباء

. د: مكونات السرد يف الرواية الفلسطينية =
حممد يوسف حطيين، احتاد الكتاب العـرب،  

  ١٩٩٩دمشق، 

نشأة الرواية واملسرحية يف فلسطني حـىت  = 
إبراهيم السعافني، دار الفكر، . د: ١٩٤٨عام 

  ١٩٨٠عّمان، 

نشيد الزيتون، قضـية األرض يف الروايـة    =
نضال الصاحل، احتاد الكتـاب  . د: الفلسطينية

  ٢٠٠٤العرب، دمشق، 

. د: نقد الذات يف الروايـة الفلسـطينية  = 
مصطفى عبد الغين، سينا للنشـر، القـاهرة،   

١٩٩٤  

: مناذج املرأة البطل يف الرواية الفلسـطينية  =
ية العامة فيحاء قاسم عبد اهلادي، اهليئة املصر

  ١٩٩٧للكتاب، القاهرة، 

: الواقع والتحدي يف رواية األرض احملتلـة  =
  وليد أبو بكر

وظــائف املــرأة ورموزهــا يف الروايــة  =
ناديا العطّار، رسـالة دكتـوراه   : الفلسطينية

  ١٩٩٦مقدَّمة لكلية اآلداب جبامعة تونس عام 

حسني أبو : اليهودي يف الرواية الفلسطينية =
النجا، منشورات رابطـة إبـداع الثقافيـة،    

  ٢٠٠٢اجلزائر، 
  

  :قطر
أصوات الصمت، مقاالت يف القصة = 

نورة آل سعد، املؤسسة : والرواية القطرية
  ٢٠٠٥العربية للدراسات والنشر، بريوت 

  

      لبنان
فن القصة اللبنانية العربية بعد احلرب تطور = 

علي جنيـب عطـوي، دار   . د: العاملية الثانية
   ١٩٨٢اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

  
عبد اجمليد . د: يف بناء الرواية اللبنانية= 

  ١٩٩٩زراقط، بريوت 
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٣٨ 
 

عبد اجمليد زراقـط،  . د: يف الرواية اللبنانّية= 
  ٢٠٠٦بريوت، 

: القصة يف األدب العريب احلديث يف لبنان= 
   ١٩٥٢حممد يوسف جنم، بريوت . د

سـهيل  . د: حماضرات عن القصة يف لبنان= 
إدريس، معهد الدراسات العربيـة العاليـة،   

  ١٩٥٧القاهرة، 

رفيـف  : النظرة الروائية إىل احلرب اللبنانية= 
   صيداوي، بريوت

  ليبيا
دراسات يف الرواية الليبية، مسـر روحـي    =

ليبيـا،  /الفيصل، املنشأة العامة للنشر، طرابلس
١٩٨٣  

القضايا االجتماعية يف الرواية الليبية، أمحد  =
حممد حممد الشياليب، دار ومكتبة الشـعب،  

  ٢٠٠٣مصراتة 

  
هنوض الرواية العربية الليبية، مسر روحـي   =

، الفيصل، احتاد الكتـاب العـرب، دمشـق   
١٩٩٠   

  مصر
آليات السرد يف الرواية العربية املعاصـرة،  = 

مراد عبد الـرمحن  . د: الرواية النوبية منوذجاً
مربوك، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القـاهرة،  

٢٠٠٠  

منذ احلرب العاملية  اجتاهات الرواية املصرية= 
شـفيع  : ، دراسة نقدية١٩٦٧ الثانية إىل سنة

   ١٩٧٨دار املعارف، القاهرة، السّيد، 
االجتاه الواقعي يف الرواية العربية احلديثة يف = 
حلمي بدير، دار املعارف، القاهرة، . د: مصر

١٩٨١   

أثر التطور االجتماعي يف الرواية املصـرية   =
ــريف، دار . د: ١٩٥٣-١٩١٣ ــود ش حمم

  ١٩٧٦هرة، الثقافة للطباعة والنشر، القا

أمحد . البطل املعاصر يف الرواية املصرية، د =
، دار وزارة الثقافة واإلعالم إبراهيم  اهلواري،

   ١٩٧٦، بغداد، احلرية للطباعة

. د: بناء الرواية، دراسة يف الرواية املصرية =
القـاهرة،   ،عبد الفتاح عثمان، مكتبة الشباب

١٩٨٢  

. د: بناء الرواية يف األدب املصري احلديث =
عبد احلميد القط، دار املعـارف، القـاهرة،   

١٩٨٢  

: التطور االجتماعي يف الروايـة املصـرية   =
  ١٩٧٦حممود شريف، القاهرة، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٣٩ 
 

تطور الرواية العربيـة احلديثـة يف مصـر     =
عبد احملسن طه بـدر،  . د): ١٩٣٨-١٨٧٠(

   ١٩٦٣دار املعارف، القاهرة، 

ر مع الروايـة املعاصـرة يف مصـر    حوا =
حلمي حممد القاعود، دار إشـبيلية،  : وسورية
  ١٩٩٧دمشق، 

اخلطاب الروائي واخلطـاب النقـدي يف   = 
إبراهيم فتحي، اهليئة املصـرية العامـة   : مصر

  ٢٠٠٤للكتاب، القاهرة، 

علـي  . د: دراسات يف الرواية املصـرية  =
الراعي، املؤسسة املصـرية العامـة للتـأليف    

   ١٩٦٤ترمجة والنشر، القاهرة، وال

الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث،  =
نصوص تارحيية ومناذج تطبيقية من الرواية 

إبراهيم . د: قاسم عبده قاسم و. د: املصرية
  ١٩٧٩اهلواري، دار املعارف، القاهرة 

 الرؤية السياسية يف الرواية الواقعية يف مصر =
مكتبـة  ، محدي حسـني،  ١٩٧٥ -١٩٦٥

  ١٩٩٤اآلداب، القاهرة، 

الرواية اجلديدة يف مصر، دراسة يف  =
حممد بدوي، املؤسسة : التشكيل واإليديواوجيا

اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 
١٩٩٣  

الرواية اجلديدة يف مصر، قراءة يف النص  =
حلمي بدير، دار . د: الروائي املعاصر
  ١٩٨٨املعارف، القاهرة 

يف مصر، دراسة يف التشكيل  احلديثة ةالرواي =
حممـد بـدوي،   البدوي . د: يديولوجياإلوا

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 
١٩٩٣  

الرواية املصرية القصرية يف الربع األخري من  =
القرن العشرين، دراسة حتليلية يف املضمون 

أبو املعاطي خريي الرمادي، مكتبة : والشكل
  ٢٠٠٦بستان املعرفة، االسكندرية 

 الرواية املصرية املعاصرة، يوسف الشاروين، =
  ١٩٧٣القاهرة، كتاب اهلالل، 

الرواية  الرواية والروائيون، دراسات يف =
شوقي بدر يوسف، مؤسسة حورس : املصرية

  ٢٠٠٦الدولية، االسكندرية 

الرواية واملدينة، مناذج من كّتاب الستينات = 
حسني محودة، اهليئة : يف مصر، كتابات نقدية

  ٢٠٠٠العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

 شخصية املثقف يف الرواية الفنية العربيـة  =
عبـد  . د: ١٩٥٢ -١٨٣٤ يف مصراحلديثة 

السالم حممد الشاذيل، اهليئة املصـرية العامـة   
  ١٩٨٨للكتاب، القاهرة، 

طـه  . د: صورة املرأة يف الرواية املعاصرة =
وادي، مكتب الشرق األوسـط، القـاهرة،   

١٩٧٣  

 يف الرواية العربية يف مصر العناصر التراثية= 
مراد عبد . د: ، دراسة نقدية١٩٨٦ -١٩١٤

   ١٩٩١املعارف، القاهرة، دار ، الرمحن مربوك
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فتحـي أبـو   : الفالح يف الرواية املصرية= 
  العينني

فاطمة . د: يف الرواية العربية املعاصرة =
  ١٩٧٢موسى، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة 

فـؤاد دّوارة، وزارة  : يف الرواية املصـرية = 
الثقافة، دار الكاتب العريب للطباعة والنشـر،  

    ١٩٦٨القاهرة، 
يسـري  : القصة والرواية يف السـبعينات = 

  العزب، القاهرة

عبد الـرحيم  : لقاء الرواية املصرية املغربية= 
جيزان، اجمللس األعلـى للثقافـة، القـاهرة،    

١٩٩٩  

 -١٩٠٥ مدخل إىل تاريخ الرواية املصرية= 
طه وادي، مكتبة النهضة املصرية، . د: ١٩٥٢

  ١٩٧٢القاهرة، 

قـراءة لنمـاذج   مسرية الرواية املصرية، = 
حامد أبو حامد، اهليئـة املصـرية   . د: خمتارة

  ٢٠٠٠العامة للكتاب، القاهرة، 

مصادر نقـد الروايـة يف األدب العـريب    = 
أمحد إبراهيم اهلـواري،  . د: احلديث يف مصر

  ١٩٧٩دار املعارف، القاهرة، 

: مصر املكان، دراسة يف القصة والروايـة = 
  ١٩٩٨القاهرة، حممد جربيل، قصور الثقافة،  

نقد الرواية يف األدب العريب احلـديث يف   =
أمحد إبراهيم اهلواري، دار املعارف، . د: مصر

  ١٩٧٨القاهرة، 

مناذج مـن الروايـة املصـرية، يوسـف      =
 اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،    الشاروين،
  ١٩٧٧، القاهرة

  املغرب
الروائي املغريب، حتليـل الكـالم   اخلطاب  =

إدريس اخلضراوي، رسالة دبلوم . د: الروائي
   ١٩٩٩دراسات عليا، كلية اآلداب، الرباط، 

: عبد الكبري اخلطييب، ترمجة: الرواية املغربية= 
حممد برادة، منشورات املركـز اجلـامعي   . د

  ١٩٧١للبحث العلمي، الرباط، 

مجـال  : الرواية املغربية، أسـئلة احلداثـة   =
  ١٩٩٦، )باالشتراك(بوطّيب 

الرواية املغربية بني السرية الذاتية واستيحاء  =
مجاعة مـن الدارسـني، دار النشـر    : الواقع

  ١٩٨٥املغربية، الدار البيضاء، 

الرواية املغربية، مـدخل إىل مشـكالهتا    =
شر إدريس الناقوري، دار الن: الفكرية والفنية

  ١٩٨٣املغربية، الدار البيضاء، 

حممـد  : الرواية املغربية والتغري االجتماعي= 
الدغمومي، إفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء،   

١٩٩١  
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الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتمـاعي،   =
محيد حلمداين، دار . د: دراسة بنيوية تكوينية
  ١٩٨٥الثقافة، الدار البيضاء، 

 يا يف املغـرب العـريب  الرواية واإلديولوج =
سعيد علوش، دار الكلمة، : ١٩٧٥ -١٩٦٠

  ١٩٨١بريوت، 

عبـد  : صورة الفرنسي يف الرواية املغربية =
اجمليد حنون، ديوان املطبوعـات اجلامعيـة،   

  ١٩٨٦ اجلزائر

القراءة والتجربـة، حـول التجريـب يف     =
سـعيد  : اخلطاب الروائي اجلديـد بـاملغرب  

  ١٩٨٥البيضاء، يقطني، دار الثقافة، الدار 

عبد الـرحيم  : لقاء الرواية املصرية املغربية= 
جيزان، اجمللس األعلـى للثقافـة، القـاهرة،    

١٩٩٩  

وعي العامل الروائي، دراسات يف الروايـة  = 
حممد عزام، احتاد الكتاب العـرب،  : املغربية

  ١٩٩٠دمشق، 
   

  موريتانيا
الرواية العربية املوريتانية، مقاربـة للبنيـة   = 

حممد احلسن ولد حممد املصـطفى،  : والداللة

تونس، والشـركة  /الدار العربية للكتاب، ليبيا
  ١٩٨٣اجلزائر، /الوطنية للنشر والتوزيع

  اليمن

املوروثات الشعبية القصصـية يف الروايـة    =
إبراهيم أبو طالـب، وزارة الثقافـة   : اليمنية

  ٢٠٠٤والسياحة، صنعاء، 

  
  
  
  
  

  اخلاصةاملصادر 
w  بأحد الّروائيني العرب 
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  :آسيا جّبار =

 جني: آسيا جبار بعيداً عن اجلزائر - 
 ٢٠٠٦، باالنكليزية ون،سهيدل
  :إبراهيم الدرغوثي =
ــراهيم   - ــردي يف أدب إب ــاب الس اخلط

  شادية شقرون، دار سحر، تونس: الدرغوثي

  :إبراهيم عبدالقادر املازين =
نعمات أمحـد فـؤاد،   . د: أدب املازين -

   ١٩٥٤مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

  :إبراهيم عبد اجمليد =
تشينغ،  ووشيو: إبراهيم عبد اجمليد روائياً -

 ٢٠٠٢اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 

  :إبراهيم املصري =
إبراهيم املصري رائد القصـة النفسـية،    -

سلمى مرشـاق سـليم،   : مدخل بيبلوغرايف
 ٢٠٠٧بريوت، 

  :إبراهيم نصر اهللا =
الكون الروائي يف امللحمة الروائية للملهاة  -

سوسن . حممد صابر عبيد ود. د: الفلسطينية
 البيايت

  إحسان عبد القدوس =
: إحسان عبد القدوس بني الصحافة والرواية -

عبد الرمحن أبو عوف، اجمللس األعلى للثقافة، 
  ٢٠٠٧القاهرة، 

فـؤاد  : إحسان عبد القدوس عاشق احلرية -
  ١٩٩٧ ،القاهرة، قنديل

إحسان عبد القدوس يف أربعني عاماً، سرية  -
كمال علي، مكتبة مصر، القـاهرة،  : وأعمال
١٩٨٥   

لوتس عبد الكـرمي،  : إحسان عبد القدوس -
٢٠٠٦  

أمـرية أبـو   : إحسان عبد القدوس يتذكر -
الفتوح، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٨٢  
صية اليهودية يف أدب إحسان عبـد  خالش -

حّسان رشاد الشامي، كتاب اهلالل، : القدوس
  ١٩٩٢القاهرة،  ٤٩٦العدد 

  :أحالم مستغامني =
روايتني، دراسة نقدية وفكرية لرواية قصة  -

رجـاء  : ذاكرة اجلسد ووليمة ألعشاب البحر
  ٢٠٠١النقاش، دار ومكتبة اهلالل، القاهرة، 

  :أمحد إبراهيم الفقيه =
قراءة يف بعض أدب أمحد : حزمة أحالم، أو -

ة البارودي، دار احلـوار،  نأمي: إبراهيم الفقيه
  ٢٠٠٣الالذقية، 

الزمن يف الرواية الليبية، ثالثية أمحد إبراهيم  -
فاطمة سامل احلـاجي، الـدار   : الفقيه منوذجاً
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، والتوزيــع واإلعــالن اجلماهرييــة للنشــر
   ٢٠٠٠ليبيا، /طرابلس

  :أمحد رفيق عوض =
علي اخلواجـة،  . د: إعداد : جوائز الفحم -

  ٢٠٠١املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي، 

  :أمحد شوقي =
. د: د شوقي واألدب العريب احلديثأمح -

  ١٩٧٣طه وادي، القاهرة 

  :أمحد ولد عبد القادر =
بنية اخلطاب وداللتها يف رواية القرب  -

األصول ألمحد ولد عبد القادر، : اجملهول، أو
مسامهة يف الكشف عن خصوصية السرد 

حممد األمني ولد موالي إبراهيم، : املوريتاين
  ٢٠٠٠ة املكتبة األكادميية، القاهر

  :ادوار اخلّراط =
أمحد خريس، : ثنائيات ادوار اخلّراط النصّية -

  ١٩٩٨دار أزمنة للنشر والتوزيع، عّمان، 
اليات التشظي، دراسات نقدية يف أدب مج -

ادوار اخلّراط وبدر الـديب، دار شـرقيات   
  ١٩٩٧للتوزيع والنشر، القاهرة، 

: رواية تيار الوعي، ادوار اخلراط منوذجاً -
حممد إمساعيل اللباين، دائرة الثقافة واإلعالم، 

  ١٩٩٩الشارقة 
شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، اخلطاب  -

خالد حسني حسني، : الروائي الدوار اخلراط
، ٨٣مؤسسة اليمامة الصحفية، كتاب الرياض 

  ٢٠٠٠الرياض، 

صوت صارخ يف الشارع، قراءة يف أعمال  -
أجمـد الريـان،    :إعداد وتقدمي: ادوار اخلراط

  ١٩٩٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
يقني الكتابـة، ادوار اخلـّراط ومرايـاه     -

حسين حسـن، اجمللـس األعلـى    : املتكسرة
  ١٩٩٦للثقافة، القاهرة، 

  :إسحق موسى احلسيين= 
مجيلة عبد الفتـاح  : إسحق موسى احلسيين -

أبو لنب، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، قسم 
  ١٩٨٧غة العربية ، اجلامعة األردنية، الل

  :وقالاسكندر  =
الدكتور اسـكندر لوقـا، دراسـات     -

جمموعة من الكّتـاب، احتـاد   : وشهادات
  ٢٠٠٣الكتاب العرب، دمشق، 

  :ألفة اإلدليب =
االلتزام والبيئة يف القصة السـورية، أدب   -

سحر شبيب، النـدوة  : ألفة اإلدليب منوذجاً
  ١٩٩٨ الثقافية النسائية، دمشق،

  :الياس أبو شبكة= 
عبد اللطيـف شـرارة،   : الياس أبو شبكة -

  ١٩٩٢بريوت، 
إميان : الياس أبو شبكة والفردوس املشتهى -

يوسف بقاعي، دار الكتب العلمية، بـريوت،  
١٩٩٥  

  :الياس خوري= 
: البناء السردي يف روايات الياس خوري -

 ٢٠٠٥عالية حممود صاحل، دار أزمنة، عمَّان 
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الغريية يف الرواية اللبنانية يف ظل الشخصية  -
، الياس ١٩٩٠ -١٩٧٥احلرب األهلية 
فياض هيبـي، دار أزمنة، : خوري منوذجاً

  ٢٠٠٧عمَّان 

  :الياس الديري= 
 النبــي عبد : الياس الديري قّصاص اخليبة -

خزعل، دار ومكتبة التراث األديب، بـريوت،  
١٩٨٧  

  :يبـاميل حبي =
حممد بكر : أعمال اميل حبيبـي اإلبداعية -

البوجي، رسالة دكتـوراه مقدَّمـة جلامعـة    
  ١٩٩٤اخلرطوم، 

حسين . د: ي والقصة القصريةـاميل حبيب -
حممود، الوكالة العربية للنشر والتوزيع، عّمان، 

١٩٨٤  
خضـر  . د: ي الوهم واحلقيقةبـاميل حبي -

  ٢٠٠٦حمجز، دراسة 
هاشم يـاغي،  . د :يـالرواية واميل حبيب -

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  
١٩٨٩  

ياسني . د: السخرية يف أدب اميل حبيبـي -
  ١٩٩٣فاعور، دار املعارف، سوسة، تونس، 

عنف املتخيَّل الروائي يف أعمـال اميـل    -
املؤسسـة احلديثـة    سعيد علوش،: بـيحبي

   ١٩٨٢للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
  :نصر اهللاميلي = 

: قضايا إنسانية يف روايات اميلي نصـر اهللا  -
منصور عيد، دار الفكر اللبناين، بـريوت،  . د

١٩٩٥  
جان : قراءة نفسية يف أدب اميلي نصر اهللا -

نعوم طنوس، دار الكتب احلديثة، بـريوت،  
٢٠٠٢  

  :أمني الرحياين= 
ألـربت الرحيـاين، مطبعـة    : أمني الرحياين -

  ١٩٤١الرحياين، بريوت، 
مارون عبُّود، دار املعارف، : أمني الرحياين -

  ١٩٥٣القاهرة، 
سـامي الكّيـايل، معهـد    : أمني الرحياين -

  ١٩٦٠الدراسات العربية العالية، القاهرة، 
عيسى ميخائيل سـابا، دار  : أمني الرحياين -

  ١٩٦٨املعارف، القاهرة، 
حممد علي موسى، أعـالم  : أمني الرحياين -

  وتالفكر العريب، بري
أمني الرحياين، جوانب شخصيته وأثـره يف   -

حـارث طـه الـراوي، دار    : هنضة العرب
  ١٩٥٨الرحياين، بريوت، 

مجيـل  . د: أمني الرحياين الرجل واألديب -
  ١٩٤٧جرب، بريوت، 

محيل جرب، . د: أمني الرحياين، سريته وأدبه -
  ١٩٦٤بريوت، / املكتبة العصرية، صيدا

. د: فكره وأدبـه أمني الرحياين يف حياته و -
عدنان حسني قاسـم، دار  . منيف موسى ود

  ١٩٨٢املشرق العريب، بريوت، 
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رفائيـل بطّـي،   : أمني الرحياين يف العراق -
  ١٩٢٣بغداد، 

: أمني الرحياين وأثره يف النهضـة األدبيـة   -
  ١٩٦٨واصف باقي، دمشق، 

  :البشري خريِّف =
أمحـد  . د: البشري خريِّف، حياته ورواياته -

  ١٩٨٨ دار بوسالمة، تونس، الطويلي،
البشري خرّيف يف عيون النقّاد، جمموعة من  -

  ٢٠٠٤النقاد، تونس 
لة فخصائص العربية الفصيحة يف رواية الّد -

عبد اللطيف عبيد، حبث قـدِّم  : يف عراجينها
لنيل شهادة الكفاءة يف البحث، كلية اآلداب، 

  ١٩٧٣تونس، 
: قضية اجلنس يف قصص البشـري خرّيـف   -

خمتار املصعيب، حبث قدِّم لنيل شهادة الكفاءة 
  ت.يف البحث، كلية اآلداب، تونس، د

، الكتابة القصصية عند البشـري خرّيـف   -
الـدار  : فوزي الزمريل: األشكال والدالالت
  ١٩٧٣تونس، /العربية للكتاب، ليبيا

  :هباء طاهر= 
لدير بني واقعية التحديـد  خاليت صفية وا -

هباء الـدين الصـباح،   : وأسطورّية التجسيد
  ١٩٩٥الكويت، 

  :توفيق احلكيم =
: أثر الرمزية الغربية يف أدب توفيق احلكـيم  -

بـريوت  ، دار احلداثة، تسعديت آيت محودي
١٩٨٦  

بنية اخلطاب املسرحي عند توفيق احلكيم  -
مصطفى رمضاين ، دار : من خالل شهرزاد

  ١٩٩٥وجدة، املغرب  الشرق،
إمساعيل أدهـم وإبـراهيم   : توفيق احلكيم -

  ١٩٤٥ ،مصر، دار سعد، ناجي
حممـد  . د: توفيق احلكيم األديب الفّنـان  -

  زغلول سالم 
أمحد عبد . د: توفيق احلكيم، أفكاره وآثاره -

 ،القـاهرة ، مكتبـة اآلداب ، الرحيم مصطفى
١٩٥٢  

. د :توفيق احلكيم، اجليل والطبقة والرؤيـا  -
    ١٩٩٣غايل شكري، دار الفارايب، بريوت، 

، إمساعيل أدهم: توفيق احلكيم الفّنان احلائر -
  ١٩٣٩القاهرة 

: توفيق احلكيم فّنان الفرجة وفّنـان الفكـر   -
القـاهرة  ، كتـاب اهلـالل  ، علي الراعـي .د

١٣٨٩/١٩٦٩  
حممـد السـّيد   : توفيق احلكيم يف قصصه -

  دراسة ، شوشة
أمحد حممد عطية، : الالمنتميتوفيق احلكيم  -

  ١٩٧٩دار املوقف العريب، القاهرة، 
حممود أمـني  : توفيق احلكيم املفكّر والفّنان -

  ١٩٧٥ ،بريوت، العامل
. د: توفيق احلكيم من املسرح إىل السـينما  -

  ٢٠٠٦هناد إبراهيم، آفاق للنشر، القاهرة، 
مجـال الغيطـاين،   : توفيق احلكيم يتذكر -

  ١٩٩٨للثقافة، القاهرة، اجمللس األعلى 
مكتبة األجنلو ، غايل شكري. د: ثورة املعتزل -

w  ١٩٦٦ ،القاهرة، املصرية
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كمال امللك، املكتب املصري : احلكيم خبيالً -
  ١٩٧٣احلديث، القاهرة،  

حممد حسن عبـد  . د: احلكيم وحوار املرايا -
  ٢٠٠٠اهللا، دار قباء، القاهرة، 

حممـد  : مشعة يف حياة توفيق احلكـيم  ٨٥ -
  ١٩٨٤ ،القاهرة، دار املعارف، السّيد شوشة

. د: فن القصة يف يوميات نائب يف األرياف -
حممد خري شيخ موسى، دار الثقافـة، الـدار   

  ١٩٨٤البيضاء، 
: قضايا األدب واملسرح عند توفيق احلكيم -

  الطاهر بن حيىي 
لعبة احللم والواقع، دراسة يف أدب توفيـق   -

ـ : احلكيم ، دار الطليعـة ، يجورج طرابيش
  ١٩٧٢بريوت 

الرشـيد  . د: املرأة يف أدب توفيق احلكيم -
  ١٩٩٦بوشعري، دار األهايل، دمشق 

  حممد مندور، القاهرة. د: مسرح احلكيم -
املطبعة ، أمحد رضا حوحو: مع محار احلكيم -

  ١٩٥٣ ،قسنطينة، اجلزائرية اإلسالمية
: املوت والبعث، قراءة يف آثار توفيق احلكيم= 

جون فونتان، دار بوسالمة للنشـر، تـونس   
الكتاب بالفرنسية، ترمجه إىل اللغـة  ( ١٩٧٨
  )١٩٨٤حممد قوبعة : العربية 

  :تيسري سبول =
فايز حممود، : الغريب تيسري سبول العريب -

١٩٨٤  
سـليمان  : الشاعر القتيل تيسري سـبول  -

 ١٩٨٣األزرعي، دمشق، 

  :جربا إبراهيم جربا =
دراسة يف آليات السـرد  استعادة املكان،  -

جلربا إبراهيم جـربا  ) السفينة(والتأويل، رواية 
حممد مصطفى علي حسانني، دائـرة  : منوذجاً

  ٢٠٠٤الثقافة واإلعالم، الشارقة، 
األقنعة واملرايا، دراسة يف فن جربا إبراهيم  -

إبراهيم السعافني، دار . د: جربا الروائي
  ١٩٩٦الشروق للنشر والتوزيع، عمَّان، 

. د: جربا إبراهيم جربا األديب الناقد -
إبراهيم خليل، املؤسسة العربية للدراسات 

  ٢٠٠١والنشر، بريوت، 
: جربا إبراهيم جربا، دراسة يف فّنه القصصي -

، علي الفّزاع، دار املهد للنشر والتوزيع، عّمان
١٩٨٥   

اختيار : جربا إبراهيم جربا، الفن واإلنسان -
/ هللا، مؤسسة شومانإبراهيم نصر ا: وتقدمي

  ٢٠٠١املؤسسة العربية، عّمان، 
مجاليات املكان يف روايات جربا إبراهيم  -

أمساء شاهني، املؤسسة العربية : جربا
  ٢٠٠١للدراسات والنشر، بريوت، 

حوار يف دوافع اإلبداع مع جربا إبـراهيم   -
ماجد صاحل السامرائي، دار املعارف، : جربا 

  .١٩٩٦سوسة، تونس 
ت النص الغائب يف عامل جربا إبراهيم دالال -

والّت حممد، وزارة الثقافة، دمشـق،  : جربا
٢٠٠٨   

الغائب املنشود، الفلسطيين يف روايات جربا  -
w  ١٩٩٧مصطفى الويل، : إبراهيم جربا
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. د: الفضاء الروائي عند جربا إبراهيم جربا -
إبراهيم جنداري، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

٢٠٠٤  
. د: روائي عند جربا إبراهيم جـربا الفن ال -

  علي عودة
القلق ومتجيد احلياة، كتاب تكرمي جـربا   -

عبد الرمحن منيف وآخـرون،  : إبراهيم جربا
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٩٥  
مضمرات النص واخلطاب، دراسة يف عامل  -

سليمان حسـني،  : جربا إبراهيم جربا الروائي
   ٢٠٠٠احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

نافذة على احلداثة، دراسات يف أدب جربا  -
عيسى بالطـة، املؤسسـة   . د: إبراهيم جربا

  ٢٠٠٢العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

  :جربان خليل جربان =
ـ  - توفيـق  : ى جـربان أضواء جديدة عل

الصايغ، الدار الشرقية للطباعـة والنشـر،   
 ١٩٦٦بريوت، 

حممد : بني نعيمة وجربان، وثائق مل تنشر -
 ١٩٩٣أمحد صايغ، املكتبة الثقافية، القاهرة، 

 األب الياس زغيب: جربان خليل جربان -
ميخائيـل نعيمـة،   : جربان خليل جربان -

 ١٩٣٤بريوت، 
 جربان خليل جربان، سريته، شخصـيته  -

، )باالنكليزيـة (خليل حـاوي  . د: وآثاره
 ١٩٧٢بريوت، 

مجيـل جـرب،   . د: جربان، سريته وأدبه -
 ١٩٥٨بريوت، 

 غّسان خالد: جربان، شخصيته وأدبه -
يوسف عبـد  : جربان يف آثار الدارسني -

األحد، احتاد الكتـاب العـرب، دمشـق،    
١٩٨١ 

روز غريب، : جربان يف آثاره الكتابية -
 ١٩٦٩بريوت 

. د: املؤثرات األجنبيةجربان يف ضوء  -
 ١٩٨٧نذير العظمة، 

: جربان يف عصره وآثاره األدبية والفنيـة  -
خليل اجلر، مؤسسة نوفـل، بـريوت،   . د

١٩٨٣ 
يوسف احلويك، دار : ذكريايت مع جربان -

 ت.األحد، بريوت، د
مجيـل جـرب،   . د: مجع: رسائل جربان -

 ١٩٥١بريوت، 
. د: لغة جربان بني التـهافت واإلبـداع   -

 ١٩٨٤قاسم، دار اإلنشاء، طرابلس، حممد 
. د: حماضرات عن جربان خليل جـربان  -

أنطون غطاس كرم، معهد الدراسات العربية 
 ١٩٦٤العالية، القاهرة، 

 أمني خالد: حماوالت يف درس جربان -
شـكر اهللا اجلـر، دار   : نيب اورفلـيس  -

  املكشوف، بريوت
النول واملخمـل، دراسـة يف الظـاهرة     -

د، احتاد الكتاب العـرب،  حنا عبُّو: اجلربانية
 ١٩٨٥دمشق، 
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بربـارة يونـغ،   : هذا الرجل من لبنـان  -
سعيد بابا، دار األندلس، بـريوت،  : نرمجة
١٩٦٤ 

  :جرجي زيدان =
أمحد الطمـاوي، اهليئـة   : جرجي زيدان -

  ١٩٩٢املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
شوقي أبو خليل، : جرجي زيدان يف امليزان -

  ١٩٨١/ ٢دار الفكر، دمشق، ط
حممد عبد الغـين حسـن،   : جرجي زيدان -

اهليئة املصرية العامة للتأليف، أعالم العـرب  
  ١٩٧٠، القاهرة، ٩٠

  :مجال الغيطاين =
مأمون الصمادي، : مجال الغيطاين والتراث -

  ١٩٩٢مكتبة مدبويل، القاهرة، 
وائي، جدلية املاضي واحلاضر عند الزمن الر -

من خـالل الـزيين بركـات     مجال الغيطاين
عبد السالم الككلـي، مكتبـة   : والتجليات

  ١٩٩٢مدبويل، القاهرة، 
شعرية النص الروائي، قـراءة تناصـية يف    -

بشري القمري، شركة البيادر : كتاب التجليات
  ١٩٩١للنشر والتوزيع، الرباط، 

  :جورج سامل= 
 ،املوت يف أدب جـورج سـامل  إشكالية  -

غسان السيِّد، . د: غابرييل ماركيز، البري كامو
  ١٩٩٣دار معد للنشر والتوزيع، دمشق، 

  :حسن محيد= 

بناء الشخصـية يف الروايـة، قـراءة يف     -
أمحد عزاوي، احتـاد  : روايات حسن محيد

  ٢٠٠٨الكتاب العرب، دمشق، 

  :حسن صقر =
 الوقائع واملصري، دراسـة يف أدب حسـن   -

وفيق خنسة، وزارة الثقافة، دمشـق،  : صقر، 
١٩٩٤  

  :حسيب كيايل= 
حسني : جاحظ العصر وأمري األدب الساخر -

راغب، دار الفتاة للطباعة والنشر، دمشـق،  
٢٠٠٦  

  :حنا مينة =
خالد : التناقض والوحدة يف رواية املستنقع -

  ١٩٩٥، وزارة الثقافة، دمشق، يـالغريب
واملوروث الـديين يف  يديولوجية إلالرؤية ا -

مراد كاسوحة، دار الذاكرة، : أدب حنا مينة
  ١٩٩١محص، 

حممد . د: حنا مينة روائي الكفاح والفرح -
  ١٩٩٣الباردي، دار اآلداب، بريوت، 

عاطف عطا . د: حنا مينة املعيش واملتخيَّل -
  ٢٠٠٤اهللا البطرس، دار الينابيع، دمشق، 

والكتابة حوارات وأحاديث يف احلياة  -
  حممد دكروب: حترير: الروائية حلنا مينة

فريال : رسم الشخصية يف روايات حنا مينة -
  ١٩٩٨كامل مساحة، 

حممد كامل اخلطيب : عامل حنا مينة الروائي -
وعبد الـرزاق عيـد، دار اآلداب، بـريوت     
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صّياح اجلهّيم، إيـبال  : مالمح من حنا مينة -
  ١٩٨٩شق، للطباعة والنشر والتوزيع، دم

املنفى السياسي يف الرواية العربية، حيـدر   -
مراد كاسوحة، دار احلصاد، : حيدر، حنا مينة

   ١٩٩٠دمشق، 
مسر محارنة، مطبعة : هكذا قرأت حنا مينة -

  ٢٠٠١دمشق، دمشق، 
  :حيدر حيدر= 
البنية والداللة يف جمموعة حيـدر حيـدر    -

عبد الفتاح إبراهيم، الدار : القصصية الوعول
  ١٩٨٦تونسية للنشر، تونس، ال
املنفى السياسي يف الرواية العربية، حيـدر   -

مراد كاسوحة، دار احلصاد، : حيدر، حنا مينة
   ١٩٩٠دمشق، 

قصة روايتني، دراسة نقدية وفكرية لرواية  -
رجـاء  : ذاكرة اجلسد ووليمة ألعشاب البحر
  ٢٠٠١النقاش، دار ومكتبة اهلالل، القاهرة، 

  : خليل بيدس =
حماضرات عن خليل بيدس رائـد القصـة    -

ناصر الـدين  . د: العربية احلديثة يف فلسطني
األسد، معهد الدراسـات العربيـة العاليـة،    

   ١٩٦٣القاهرة، 

  : زهري جبُّور =
القاص والروائي زهري جبُّور، جمموعة مـن   -

  ٢٠٠٥األدباء، احتاد الكتاب العرب، دمشق 

 ):العاملية(زينب فواز  =

-١٨٦٠اجملهولة زينـب فـواز   الرائدة  -
، حلمي النمنم، دار النهر، القـاهرة  ١٩١٤
١٩٩٨  

زينب فواز رائدة من أعالم النهضة العربية  -
، زينب نبوة حببوح، ١٩١٤-١٨٤٦احلديثة 

  ٢٠٠٠وزارة الثقافة، دمشق، 

  :سعد مكاوي =
شوقي بدر : الرواية يف أدب سعد مكاوي -
سف، اهليئة املصـرية العامـة للكتـاب،    وي

 ١٩٩٠القاهرة، 

  :سالمة عبيد =
فوزي : سالمة عبيد األديب اإلنسان -

  ١٩٩٨معروف، وزارة الثقثافة، دمشق 

  :سلطان بن حممد القامسي. د =
إمساعيل فهد : التاريخ كتابة مغايرة -

  ٢٠٠٣إمساعيل، 
سلطان بـن  . التاريخ والواقع يف مسرح د -

عبد الفتاح صربي، دائرة الثقافة : حممد القامسي
 ٢٠٠٧واإلعالم، الشارقة، 

شاهد على التاريخ، نظـرات نقديـة يف     -
األعمال املسرحية والروائية للشيخ الـدكتور  

يوسف . د: إعداد: سلطان بن حممد القامسي
عيدايب، دائرة الثقافة واإلعـالم، الشـارقة،   

٢٠٠٣  

 :سهيل إدريس. د =
جورج : سهيل إدريس يف قصصه ومواقفه -

  ١٩٨٩أزوط، دار اآلداب، بريوت، 

w  :سيِّد قطب =
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إبراهيم  :سيِّد قطب وتراثه األديب والفكري -
  الرياض ، دراسة، بن عبد الرمحن البليهّي

عبد اهللا عـوض  : سيِّد قطب األديب الناقد -
األردن ، الزرقاء، مكتبة املنار، دراسة، اخلباص
١٩٨٣   

 ، حلمي النمـنم : قطب وثورة يوليو سّيد -
  ١٩٩٩القاهرة ، دار مرييت

  :شكري شعشاعة =

البدوي : ألديباشكري شعشاعة اإلنسان  -
 ١٩٦٤امللثَّم، 

  :الصادق النيهوم =
عبـد الـرمحن   : حوار مع الصادق النيهوم -

شلقم وآخرون، تالـة للطباعـة والنشـر،    
  ١٩٩٩ليبيا، /طرابلس

ي، ـبتسامل الك: مجع: طرق مغطاة بالثلج -
  ١٩٩٨مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، 

  :صنع اهللا إبراهيم =
: اإلنسان املقهور يف أدب صنع اهللا إبراهيم -

فراس عبيد، مؤسسة األسوار، فلسطني 
٢٠٠١  

ثالثية الرفض واهلزمية، دراسة نقدية لثالث  -
 حممـود أمـني  . د: روايات لصنع اهللا إبراهيم

  ١٩٨٥العامل، دار املستقبل العريب، القاهرة، 

  :طالب عمران =
خيال بال حدود، طالب عمران رائد أدب  -

حممـد عـزام، دار الفكـر،    : اخليال العلمي
  ٢٠٠٠دمشق، 

  :الطّاهر وطّار =

لينة عـوض،  : جتربة الطاهر وطار الروائية -
  ٢٠٠٤أمانة عمان الكربى، عّمان، 

: الطاهر وطارالرؤية والبنية يف روايات  -
إدريس بوديبة، منشورات جامعة منتوري، 

 ٢٠٠٠قسنطينة 
الطاهر وطَّار، جتربة الكتابة الواقعية، الرواية  -

واسيين األعرج، املؤسسة الوطنية . د: منوذجاً
  ١٩٨٩للكتاب، اجلزائر، 

عبد . د: عناصر التراث الشعيب يف الالز -
امللك مرتاض، ديوان املطبوعات اجلامعية، 

  ١٩٨٧ائر اجلز

  :طه حسني =
أسلوب طه حسني يف ضوء الدرس اللغوي  -

زهران البدراوي، دار املعـارف،  . د: احلديث
  ١٩٨٢القاهرة، 

. د: أعالم األدب املعاصر، طـه حسـني   -
  محدي السكوت، اجلامعة األمريكية، القاهرة 

. د: إىل طه حسني يف عيد ميالده السبعني -
  ١٩٦٢عبد الرمحن بدوي، القاهرة، 

حممد الدسـوقي،  . د: أيام مع طه حسني -
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٧٨  
أمحد بـو  : اخلطاب النقدي عند طه حسني -

للطباعة والنشـر واملركـز   حسن، دار التنوير
  ١٩٨٥ ،الدار البيضاء/الثقايف العريب بريوت

حسـني  . د: دراسات حول طه حسـني  -
  ١٩٨٧نصار، القاهرة، 
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ثـروت أباظـة،   : طه حسنيمع ت ذكريا -
  ١٩٧٣القاهرة، 

سهري القلمـاوي،  . د: ذكرى طه حسني -
  ١٩٧٤القاهرة، 

الكلمات اليت ألقيت يف : ذكرى طه حسني -
، اهليئة املصـرية العامـة   ١٩٧٥ذكراه عام 

  ١٩٧٧للكتاب، القاهرة، 
الرؤية احلضارية والنقديـة يف أدب طـه    -

  يوسف نور عوض، القاهرة. د: حسني
حممود السمرة، . د: سارق النار طه حسني -

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  
٢٠٠٣  

سرية الغائب سرية اآليت، السرية الذاتية يف  -
شكري املبخـوت،  : كتاب األيام لطه حسني

  ١٩٩٢دار اجلنوب، تونس، 
السيد تقـي  . د: طه حسني آثاره وأفكاره -

  ١٩٨٦الدين، دار النهضة، القاهرة، 
جناح عمر، املكتبة : طه حسني أيام ومعارك -

  ت.لبنان، دالعصرية، صيدا، 
حممـد صـادق   . د: طه حسـني بصـرياً   -

  ١٩٨٧الكاشف، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
. د: طه حسني بني السرية والترمجة الذاتية -

رشيدة مهـران، اهليئـة املصـرية للنشـر،     
  ١٩٧٩االسكندرية، 

مح كرمي، دار سا: طه حسني حياته وأعماله -
  ١٩٧٤ ،املعارف، القاهرة

: طه حسني حياته وفكره يف ميزان اإلسالم -
   ١٩٧٦أنور اجلندي، دار االعتصام، القاهرة، 

أمحـد  . د: طه حسني رجل وفكر وعصر -
   ١٩٨٥عليب، دار اآلداب، بريوت، 

خالـد الكركـي،   . د: طه حسني روائياً -
  مكتبة الرائد العلمية، عمَّان

أمحـد  . د: سرية مكافح عنيـد طه حسني  -
  ١٩٩٠عليب، دار الفارايب، بريوت، 

حممد سـيد  : طه حسني الشاعر والكاتب -
الكيالين، دار القومية العربية للطباعة، القاهرة، 

١٩٦٣  
حسني مجعة، . د: طه حسني القامة والظل -

  ١٩٩٣دار ابن هاىنء، دمشق، 
  كمال املالخ: طه حسني قاهر الظالم -
عبد الرشـيد  : لكتابات األوىلطه حسني، ا -
صادق احملمودي، دار الشـروق، القـاهرة،   ال

٢٠٠٢  
دار : طه حسني كما يعرفه كُتَّاب عصـره  -

  ١٩٦٦اهلالل، القاهرة، 
علـي  . د: طه حسني مطلوباً حياً أو ميتاً -

  ١٩٧٩شلق، بريوت، 
. د: طه حسني من األزهر إىل السـوربون  -

اجمللس األعلى عبد الرشيد الصادق احملمودي، 
  للثقافة، القاهرة

مجـع  : طه حسني من الشـاطىء اآلخـر   -
  عبد الرشيد الصادق احملمودي: وترمجة

: طه حسني وأثر الثقافة الفرنسية يف أدبـه  -
  ١٩٧٣كمال قلته، القاهرة، 

مصطفى ناصـف،  . د: طه حسني والتراث -
  ١٤١٠/١٩٨٩النادي األديب، جدة، 
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فرج، كتـاب  نبيل : طه حسني وثائق أدبية -
  ٢٠٠٤اهلالل، القاهرة 

مصـطفى عبـد   : طه حسني وثورة يوليو -
  ١٩٨٩القاهرة، : الغين

عبد . د: طه حسني وزوال اجملتمع التقليدي -
العزيز شرف، اهليئة املصرية العامة للكتـاب،   

  ١٩٧٧القاهرة، 
  طه حسني ومعاركه األدبية، أربعة أجزاء -
سـم  أبـو القا : طه حسني واملغرب العريب -

حممد كرو، مؤسسات بن عبـد اهللا للنشـر   
   ٢٠٠١والتوزيع، تونس، 

. د: طه حسني يتحدث عن أعالم عصـره  -
حممد الدسوقي، الـدار العربيـة للكتـاب،    

  ١٩٧٨تونس، /ليبيا
سـامح كـرمي، دار   : طه حسني يـتكلم  -

  ١٩٧٨، القاهرة، ٥٧املعارف، كتابك 
سـها  : الفن القصصي عند طـه حسـني   -

رسـالة ماجسـتري، كليـة     شوكت اخلّيال،
  اآلداب، جامعة عني مشس

. د: فن املقال الصحفي يف أدب طه حسني -
عبد العزيز شرف، اهليئـة املصـرية العامـة    

  ١٩٨٦للكتاب، القاهرة، 
القصة والرواية بني جيل طه حسني وجيل  -

يوسف نوفل، دار النهضـة  . د: جنيب حمفوظ
  ١٩٧٧العربية، القاهرة، 

  حممد حسن الزيات. د: ما بعد األيام -
سامح كـرمي،  : ماذا يبقى من طه حسني؟ -

  القاهرة

: املرايا املتجاورة، دراسة يف نقد طه حسني -
جابر عصفور، اهليئـة املصـرية العامـة    . د

  ١٩٨٣للكتاب، القاهرة، 
، بريوتخريي شليب، : حماكمة طه حسني -

١٩٧٢  
أنور اجلندي، دار : حماكمة فكر طه حسني -

  ١٩٨٤القاهرة، االعتصام، 
سامي الكيايل، سلسلة اقـرأ  : مع طه حسني 

  ، دار املعارف، القاهرة، جزءان١١٢
النقد األديب عند طه حسـني يف مرحلـة    -

حممد سامي البـدراوي عريضـة،   : التكوين
  ١٩٦٣القاهرة، 

غايل . د: هكذا تكلَّم طه حسني آلخر مرة -
شكري، وزارة الثقافة ودار البعث، دمشـق،  

٢٠٠٦  
عبد احلميد . د: الوثائق السرية، طه حسني -

  إبراهيم، دار الشروق، القاهرة

  :الطيب صاحل =
أزمة األجيال العربية املعاصرة، دراسـة يف   -

فوزية الصفّار : رواية موسم اهلجرة إىل الشمال
  ١٩٨٠مطبعة الوفاء، تونس،  الزاوق،

أمحـد  . د: صانع األسطورة الطيِّب صاحل -
، اهليئة املصرية العامـة  مشس الدين احلجاجي

  ١٩٩٠للكتاب، القاهرة، 
: الطيب صاحل عبقـري الروايـة العربيـة    -

جمموعة من الكتاب، دار العـودة، بـريوت،   
١٩٧٦  
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. د: الطيب صاحل يف منظور النقد البنيـوي  -
  ١٩٨٣يوسف نور عوض، مكتبة العلم، جدة 

طلحة جربيل، : الطيِّب صاحل من قريب -
١٩٧٧  

. د:  روايات الطيب صاحلقراءة جديدة يف -
، عبد الرمحن اخلـاجني، جامعـة أم درمـان   

  السودان
موسم اهلجرة إىل الشمال، أو وهم عالقـة   -

فنان القاسم، مؤسسـة  أ. د: الشرق بالغرب
  ١٩٨٤بنشرة، الدار البيضاء، 

  :عّباس حممود العقّاد= 
. د: اجلمال واحلرية والشخصية اإلنسانية -

، ٤٠٩اقرأ نعمات أمحد فؤاد، سلسلة 
 ١٩٧٦القاهرة 

سهري جاد، . د: عّباس حممود العقّاد -
 ت.مكتبة مصر، القاهرة، د

: عباس حممود العقاد بني الصحافة واألدب -
عبد العزيز شـرف وآخـرون، مكتبـة    . د

 ١٩٨٥األجنلو، القاهرة، 
عبـد احلـي   : عباس حممود العقاد ناقداً -

دياب، الدار القوميـة للطباعـة والنشـر،    
 ١٩٦٦القاهرة، 

أمحد ماهر . د: العقاد الرجل والقلم -
 البقري، القاهرة

عامر العقّاد، : العقاد وتطوره الفكري -
 ١٩٦٩وزارة الثقافة، بغداد 

حممد خليفة : فصول من النقد عند العقاد -
 ١٩٥٥التونسي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

أنيس : يف صالون العقّاد كانت لنا أيام -
 ١٩٨٣منصور، القاهرة 

شوقي ضيف، سلسلة اقرأ، . د: ادمع العق -
  ١٩٦٥دار املعارف، القاهرة، 

حممد حممود محدان، : من رسائل العقّاد -
 الدار املصرية اللبنانية، القاهرة

عثمان أمني، : نظرات يف فكر العقّاد -
 ١٩٦٦، القاهرة ١٥٣املكتبة الثقافية 

  :عبَّاسعبد احلليم  =
مجيل علوش . د: عبد احلليم عّباس -

  ١٩٧٩عمَّان وآخرون، 

  :عبد احلليم يوسف =
سوبارتو، السرية الذاتية ملكان منـهوب،   -

مسعود حسن، دمشق، : دراسة نقدية حتليلية
٢٠٠٦ 

حممد : عامل عبد احلليم يوسف التعبريي -
 ٢٠٠٤حميي الدين مينو، محص 

  :عبد احلميد جودة السحار =
: القصة عند عبد احلميد جودة السـحار  -

عكـاظ للنشـر   فاطمة الزهـراء املـوايف،   
 ١٩٨١والتوزيع، جدة، 

  :اخلالق الركايبعبد  =
قيس كاظم : ثالثية الراووق، الرؤيا والبناء -

  ٢٠٠٠اجلنايب، دار الشؤون الثقافية، بغداد 

  :عبد الرمحن الشرقاوي= 
كمال : عبد الرمحن الشرقاوي الفالح الثائر -

، اهليئـة املصـرية العامـة    )حترير(حممد علي 
w   ١٩٩٠للكتاب، القاهرة، 
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األرض والصدى، دراسة نقدية لرواية  -
حممد . د: األرض لعبد الرمحن الشرقاوي

  ١٩٩٧بدوي، تونس 

  :عبد الرمحن جميد الربيعي =
 عبد الرمحن جميد الربيعـي بـني الروايـة    -

عبد الرضا علي، املؤسسة العربيـة  : والقصة
  ١٩٧٦للدراسات والنشر، بريوت، 

جمموعة : عبد الرمحن جميد الربيعي يف تونس -
من الباحثني، دار اخلدمات العامة للنشر، 

  ١٩٩٩تونس 
عبد الرمحن جميد الربيعي والبطل السليب يف  -

أفنان القاسم، عامل . د: القصة العربية املعاصرة
   ١٩٩٤بريوت الكتب، 

: عبد الرمحن الربيعي وجتديد القصة العراقية -
سليمان البكري، املركز الثقايف االجتمـاعي،  

  ١٩٧٧جامعة املوصل، املوصل، 

  :عبد الرمحن منيف =
البطل امللحمي يف روايات عبـد الـرمحن    -

أمحد جاسم احلميدي، دار األهـايل،  : منيف
  ١٩٨٧دمشق، 

التقنيات السردية يف روايات عبد الـرمحن   -
عبد احلميد احملـادين، املؤسسـة   . د: منيف

  ١٩٩٩العربية للدراسات والنشر، بريوت، 
احللم واهلزمية يف روايات عبد الرمحن  -

  ١٩٩٥جنوى الرياحي القسنطيين، : منيف
: اخلروج من التاريخ، دراسة يف مدن امللح -

صـرية العامـة   مصطفى عبد الغين، اهليئة امل
  ١٩٩٣للكتاب، القاهرة، 

عامل عبد الرمحن منيف الروائـي، تـنظري    -
صبحي الطعان، دار كنعان للدراسات : وإجناز

  ١٩٩٥والنشر، دمشق، 
غّسان كنفاين وعبد الرمحن منيف الرؤيـة   -

كرمي مهدي املسعودي، : املستقبلية يف الرواية
  ، دمشقدار أسامة

لعربية، دراسة يف مباهج احلرية يف الرواية ا -
شاكر النابلسي، : أعمال عبد الرمحن منيف

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 
١٩٩٢   

مدار الصحراء، دراسة يف أدب عبد الرمحن  -
شاكر النابلسي، املؤسسـة العربيـة   : منيف

  ١٩٩١للدراسات والنشر، بريوت، 
مساءلة النص الروائي يف أعمال عبد الرمحن  -

الرشيد بوشـعري، وزارة الثقافـة،    .منيف، د
  ٢٠٠٤دمشق 

أمحـد  : النص احلرية، عبد الرمحن منيـف  -
  ١٩٩٤مشول، دار موقف، حلب، 

  :عبد السالم العجيلي =
حممد جـدوع، احتـاد   : التاريخ والعجيلي -

  ٢٠٠٦الكتاب العرب، دمشق، 
جدلية اإلبداع، دراسة بنيوية يف قصـص   -

حممد ندمي خشـفة،  . د: عبد السالم العجيلي
  ١٩٩٠احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

: دراسات يف أدب عبد السالم العجيلـي  -
إبراهيم اجلـرادي،  . حترير وتقدمي وإشراف د

   ١٩٨٨دار األهايل، دمشق، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٥٥ 
 

عبد السالم العجيلي، دراسة ببليوغرافيـة،   -
  ١٩٨٢دار الثقافة، دمشق،  طه الطه،

عبد السالم العجيلي، دراسة نفسية يف فن  -
  ١٩٧٠عدنان بن ذريل، دمشق، : الوصف

مجـع  : العجيلي بعيون عربيـة عبد السالم  -
عبد اهللا أبو هيف، وزارة الثقافة، . د: وحترير
  ٢٠٠٧ دمشق

جمموعـة مـن   : العجيلي جوهرة الفرات -
  ٢٠٠٦الكُتَّاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

الكشاف التحليلي ملا كتبه العجيلي ومـا   -
  ١٩٧٥مصطفى شحادة، محاة، : كتب عنه

: مظاهر اجتماعية يف بعض روايات العجيلي -
  ٢٠٠٠شاهر امرير، دار األوائل، دمشق، 

  :عبد العزيز املشري =
: مجع وإعداد: ابن السروي وذاكرة القرى -

  ١٩٩٩علي الدميين، السعودية 

  :عبد الكرمي غالب =
: األدب السياسي عند عبد الكرمي غـالب  -

أمحد فطري، دار الثقافة، الـدار البيضـاء،   
١٩٨٢  

إدريس : البنية احلكائية يف رواية املعلّم علي -
بلمليح، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضـاء،  

١٩٨٥  
: دراسات حتليلية نقدية لرواية دفنا املاضي -

 باط،الر ، مطبعة الرسالة،جمموعة من الباحثني
١٩٨٠   

من أجل حتليل سوسيوبنائي للرواية، رواية  -
محيـد حلمـداين،   . د: املعلم علي منوذجـاً 

   ١٩٨٤، الدار البيضاء، ةمنشورات اجلامع

  :عبد الكرمي ناصيف= 
حممد عزام، احتاد : شعرية اخلطاب السردي -

  ٢٠٠٥الكتاب العرب، دمشق، 

  :عبد اهللا العروي= 
صـدوق  : الروايةعبد اهللا العروي وحداثة  -

الدار /نور الدين، املركز الثقايف العريب، بريوت
  ١٩٩٤البيضاء، 

منيـب  حممـد  : الفضاء الروائي يف الغربة -
البورميي، دار النشر املغربية، الدار البيضـاء،  

١٩٨٤  

  :عبده خال= 
وقفات مع عبده خال يف روايته أمامي  -

عبد الرمحن بن سامل خلف : ترحل العصافري
  ١٩٩٩الرياض العتييب، 

  :عصام الدين حفين ناصف =
رفعـت  : عصام الدين حفـين ناصـف   -

  ١٩٧٠السعيد، روز اليوسف، القاهرة، 

  علي أمحد باكثري =
عبد اهللا الطنطاوي، : دراسة يف أدب باكثري -

  ١٩٧٧حلب، 
أمحد السعدين، . د: أدب باكثري املسرحي -

  ١٩٨٠القاهرة 
مدحية عواد : مسرح علي أمحد باكثري -

سالمة، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة 
١٩٨٠  w
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حممد أبو : علي أمحد باكثري يف مرآة عصره -
  ت.بكر محيد، د

: اليهود يف مسرحيات شكسبري وباكثري -
  ١٩٩٠عدنان الوزان، 

  :علي اجلارم= 
أمحد : اجلارم الشاعر، عصره، حياته، شعره -

 الشايب
حممد عبد املنعم خاطر، أعالم : علي اجلارم -

  ١٩٧١العرب، القاهرة

  :علي عقلة عرسان =
األرض واإلنسان يف مسرح علـي عقلـة    -

عرسان، إمساعيل مروة، دار اجملـد، دمشـق   
١٩٨٩  

ن، عـدنان بـن   امسرح علي عقلة عرس -
  ١٩٨٠ذريل، دراسة، دمشق 

هكذا تكلم عرسان، عز الدين جالوجي،  -
 ٢٠٠٣دراسة 

وجوه املاس، البنيات اجلذرية يف أدب علي  -
 ١٩٩٨، دمشق، عقلة عرسان، حممد عزام

  :غائب طعمة فرمان= 
. د: الزمكان يف روايات غائب طعمة فرمان -

  علي إبراهيم
غائب طعمة فرمان، أدب املنفى واحلنني إىل  -

أمحد النعمان، دار املدى، دمشق : الوطن
١٩٩٦  

غائب طعمة فرمـان، حركـة اجملتمـع     -
املـدى،  خالد املصري، دار : وحتوالت النص

  ١٩٩٧دمشق، 

  :غادة الّسمَّان =
حترُّر املرأة عرب أعمال سيمون دو بوفـوار   -

جنالء نسسيب االختيار، دار : وغادة السّمان
  ١٩٩١الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 

مجاليات املغامرة الروائيـة لـدى غـادة     -
ماجـدة محـود، دار الطليعـة،    . د: السّمان

  ٢٠٠٥بريوت، 
وفيـق  : غـادة السـّمان  اجلنس يف أدب  -

  ١٩٩٤غريزي، دار الطليعة، بريوت، 
غايل شكري، . د: غادة السّمان بال أجنحة -

  ١٩٧٧دار اآلداب، بريوت، 
غادة السّمان، احلب واحلرب، دراسـة يف   -

إهلام غايل، دار الطليعة، : علم االجتماع األديب
  ١٩٨٦بريوت، 

غادة السّمان، رحلـة يف أعماهلـا غـري     -
عبد اللطيف األرنـاؤوط، دمشـق،   : الكاملة
١٩٩٣  

فّض ذاكرة امرأة، دراسـة يف أدب غـادة    -
شاكر النابلسي، املؤسسـة العربيـة   : السّمان

  ١٩٩٠للدراسات والنشر، بريوت، 
عبد العزيز : الفن الروائي عند غادة السّمان -

ــة وال ــبيل، دار املعارف،للطباع ــر، ش نش
  ١٩٨٧تونس، /سوسة

حنـان  : قضايا عربية يف أدب غادة السّمان -
  ١٩٨٩دار الطليعة، بريوت، : عّواد
  :غالب هلسا= 
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نـدوة  : ثالثة وجوه لغالب هلسا روائيـاً  -
منتدى شومان، مؤسسة عبد احلميد شومان، 

   ١٩٩٦عمَّان، 
شـاكر  : مجاليات املكان يف الرواية العربية -

لعربية للدراسات والنشر، النابلسي، املؤسسة ا
  ١٩٩٤بريوت، 

حكاية الصيب والصندوق، اجلنس عند  -
ضياء خضري، دار أزمنة، . د: غالب هلسا

  ٢٠٠٢عمَّان 
: غالب هلسا، أدباء علَّموين، أدباء عرفتهم -

ناهض حتر، املؤسسة العربية للدراسات 
  والنشر، بريوت

  :غّسان كنفاين =
رفيقـة  : األدب الروائي عند غسان كنفاين -

البحوري، دار التقدم للنشر والتوزيع، تونس، 
١٩٨٢  

: ثالث عالمات يف الروايـة الفلسـطينية   -
، املؤسسة العربيـة للدراسـات   فاروق وادي

  ١٩٨١والنشر، بريوت، 
مجاليات الشخصية الفلسطينية لدى غّسان  -

ماجدة محود، دار النمري، دمشق، . د: كنفاين
٢٠٠٥  

ضياء العزاوي، جلنة : رسوم ألرض الربتقال -
  ١٩٧٣ختليد غّسان كنفاين، 

خالد شيخ : الرمز يف أدب غّسان كنفاين -
  ١٩٨٩خليل، 

إدريـس  : رواية الذاكرة، عائد إىل حيفـا  -
الناقوري، دار النشر املغربية، الدار البيضـاء،  

١٩٨٣  
. د: صورة البطل يف روايات غّسان كنفاين -

  ١٩٩٧رسالة ماجستري صبحية عودة، 
الطريق إىل اخليمة األخـرى، دراسـة يف    -

رضوى عاشور، دار . د: أعمال غّسان كنفاين
  ١٩٧٧اآلداب، بريوت، 

. د: غّسان كنفاين إنساناً وأديباً ومناضـالً  -
، االحتاد العام للكتاب )ورفيقاه(إحسان عّباس 

  ١٩٧٤والصحفيني الفلسطينيني، بريوت، 
بنية الروائية ملسار الشعب غّسان كنفاين، ال -

: الفلسطيين من البطل املنفي إىل البطل الثوري
، بغداد والفنون أفنان القاسم، وزارة الثقافة. د

١٩٧٨  
غّسان كنفاين تكامل الشخصية واختزاهنا،  -

: دراسة نقدية يف جوانب من أدبه ورسـائله 
  مصطفى الويل، دار احلضارة اجلديدة 

حلـزين والعطـاء   غّسان كنفاين اجلمال ا -
سهيل كيوان، املؤسسة الفلسـطينية  : املتوهج

  ٢٠٠٣ لإلرشاد القومي، رام اهللا
رعشة املأساة، مقـاالت يف  غّسان كنفاين،  -

 يوسف سامي اليوسف،: أدب غسان كنفاين
  ٢٠٠٤دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 

احلكـم  : غّسان كنفاين شهادات وصـور  -
 الثقافيـة،  النعيمي، مؤسسة غسان كنفـاين 

٢٠٠١  
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: ات كانت مطويـة صفحغّسان كنفاين  -
دار الشـموس للدراسـات   عدنان كنفاين، 

  ٢٠٠٠والنشر والتوزيع، دمشق 
حيدر توفيق : غّسان كنفاين الكلمة واجلرح -

  بيضون، دار الكتب العلمية
غّسان كنفاين وعبد الرمحن منيف الرؤيـة   -

ي، كرمي مهدي املسعود: املستقبلية يف الرواية
  دار أسامة 

: ما مل يعرف من أدب غّسـان كنفـاين   -
سليمان الشيخ، املؤسسة العربية الدولية للنشر، 

  دار الشباب
مع غّسان كنفاين بـني املنفـى واهلويـة     -

أمحد بيضي، دار الرشاد احلديثـة،  : واإلبداع
  ١٩٨٦الدار البيضاء، 

القصصـية   مع غّسان كنفـاين وجهـوده   -
الرمحن ياغي، املنظمة العربية عبد . د:الروائيةو

معهـد البحـوث    ،للتربية والثقافة والعلـوم 
  ١٩٨٣بغداد،  والدراسات العربية،

: النموذج اإلنساين يف أدب غسان كنفاين -
جنمة خليل حبيب، بيسان للنشر والتوزيـع،  

١٩٩٩  
هكذا تنتهي القصص هكذا تبدأ، انطباعات  -

شخصية عن حياة غّسان كنفـاين وباسـل   
فضل النقيب، مؤسسـة األحبـاث   : يسيالكب

  العربية
: وعد الغد، دراسة يف أدب غّسان كنفاين -
  ١٩٨٧فيحاء عبد اهلادي، دار الكرمل، . د

  :فارس زرزور= 

األدب االجتماعي املعاصر يف سرية فـارس   -
، دار املسـتقبل عادل حسن جبور، : زرزور

  ١٩٩٤دمشق، 

  :فاطمة يوسف العلي =
دراسـة نقديـة   الصوت اهلامس يعلـو،   -

: سوسيولوجية يف أدب فاطمة يوسف العلي
حممد جربيل، رابطـة األدبـاء، الكويـت،    

٢٠٠٧  

  :فتحي غامن= 
السرد يف الرواية املعاصرة، الرجل الـذي   -

عبد الرحيم الكردي، دار . د: فقد ظله منوذجاً
  ١٩٩٢الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

: ة نقديةفتحي غامن، احلياة واإلبداع، دراس -
  ١٩٩٥حسني عيد، 

عفاف عبد املعطي، اهليئة : فتحي غامن قاصاً -
  ٢٠٠٠العامة لقصور الثقافة، القاهرة 

مفهوم السلطة والدين يف جتربة فتحي غامن  -
مركز  حسني عيد،: اإلبداعية، دراسة نقدية
  ١٩٩٩ اإلمناء احلضاري، حلب،

  :فخري قعوار= 
: اإلبداعفخري قعوار، ثالثون عاماً من  -

  ١٩٩٦إبراهيم اخلليل، عمَّان 

  :فرح أنطون= 
حسني : فرح أنطون روائياً ومسرحياً -

  ١٩٩٤املناصرة، 

  :فرنسيس املراش= 
فرنسيس فتح اهللا املراش، دوره يف النهضـة   -

w  علي حسني الشرع: العربية احلديثة
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حيدر حـاج إمساعيـل،    :فرنسيس املراش -
  ١٩٨٩دراسة 

. د: فرنسيس املـراش الفكر الليربايل عند  -
كرم احللو، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  

  بريوت

  :فوزية شويش السامل =
مسافات الـدخول وصـورة املـرأة يف     -

فهد حسـني،  : روايات فوزية شويش السامل
  ٢٠٠٦دراسة 

  :كامل املقهور =
إشكالية القصة وآليات الرواية، دراسـة يف   -

عبد اإللـه  . د: أعمال القاص كامل املقهور
   ١٩٩٩الصائغ، دار النخلة، طرابلس، ليبيا، 

  :كرم ملحم كرم =
سلسلة مناهـل األدب  : كرم ملحم كرم -

  ، دار صادر، بريوت٢٧العريب 

  :لطيفة الزّيات =
: تفاعل األنواع يف أدب لطيفـة الزيـات   -

 زينب العّسال، اهليئة العامة لقصور الثقافـة، 
  ٢٠٠٤القاهرة، 

  :لويس عوض= 

. د: لويس عوض، األسطورة واحلقيقة -
حلمي حممد القاعود، دار االعتصام، القاخرة 

١٩٩٤  
رجـاء النقـاش،   : لويس عوض يف امليزان -

  ٢٠٠٦القاهرة 
  نسيم حملي: األدبيةلويس عوض ومعاركه  -

  :ليلى العثمان =

: التراث واملعاصرة يف إبداع ليلى العثمان -
هاتف اجلنايب، دار : بربارة بيكولسكا، ترمجة

   ١٩٩٧املدى، دمشق 
مجاليات السرد وبالغة املعىن، قـراءات يف   -

عامل ليلى العثمان القصصي والروائي، نـذير  
  ٢٠٠٤جعفر، الكويت 

: يف أعماهلا غري الكاملة ليلى العثمان، رحلة -
عبد اللطيف األرنـاؤوط، النـدوة الثقافيـة    

  ١٩٩٦النسائية، دمشق، 
: ما تعلمته الشجرة، ليلى العثمان كاتبـة  -

إمساعيل فهد إمساعيل، رابطة األدباء، الكويت، 
٢٠٠٥  

  :مؤنس الرزاز= 
أسئلة الرواية األردنيـة، دراسـة يف أدب    -

رضوان، وزارة  عبد اهللا: الروائي مؤنس الرزاز
  ١٩٩١ الثقافة، عمَّان،

، شـهادات  : هاملت عريب، مؤنس الرزاز -
جمموعة من الكُتَّـاب،  : وحوارات ودراسات

مركز الرأي للدراسات واملعلومات، عمَّان، 
٢٠٠٣  

  :مانع سعيد العتيبة= 
البحث يف اجلوهر، قراءة موضوعية للقصيدة  -

عبد : ةالقومية يف شعر الدكتور مانع سعيد العتيب
  ٢٠٠٠الرمحن عبد السالم، أبو ظيب، 

الظواهر الوطنية والقومية يف شعر مانع سعيد  -
  ٢٠٠١راتب محود نصر اهللا، أبو ظيب، : العتيبة
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فلسفة اجلمال وجغرافيا الذات يف شعر  -
أمحد اخلليل، أبو . د: الدكتور مانع سعيد العتيبة

  ٢٠٠١ظيب، 
صالح : مانع سعيد العتيبة شاعر اخلليج -

  ١٩٩٨عدس، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 
مانع سعيد العتيبة يف االقتصاد والسياسة  -

 ٢٠٠١فاحل حنظل، . د: واألدب
مانع سعيد العتيبة يف شعره النبطي، دراسة  -

  ١٩٩٨غّسان احلسن، أبو ظيب، : أدبية
: الوطن واالغتراب يف شعر مانع سعيد العتيبة -
  ٢٠٠١ظيب، جمد األفندي، أبو . د

  :مبارك ربيع =
: الكتابة الروائية يف رفقة السالح والقمـر  -

دار النشر املغربيـة،   حممد عز الدين التازي،
  ١٩٨٤ الدار البيضاء،

   :حممد برادة= 
كينونة النص الروائي، قضايا السارد يف لعبـة  

عبد الـرحيم العـالم، منشـورات    : النسيان
  ١٩٩٦املوجة، الرباط، 

  :البساطيحممد = 
بالغة الراوي، طرائق السرد يف روايـات   -

شحات حممد عبد اجمليد، اهليئة : حممد البساطي
العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، 

  ٢٠٠٠القاهرة 
خطاب اهلزائم املعلّقة، قـراءة يف روايـة    -

عماد احليين، : صخب البحرية حملمد البساطي
   ١٩٩٥هرة، هيئة قصور الثقافة اجلديدة، القا

  :حممد جربيل =

 -استلهام التراث يف روايات حممد جربيـل  -
  سعيد الطواب

 -جتربة القصة القصرية يف أدب حممد جربيل -
  حسني علي حممد

التراث والبناء الفـين يف أعمـال جربيـل     -
  مسية الشوابكة، هيئة قصور الثقافة. د: الروائية

جمموعة من : دراسات يف أدب حممد جربيل -
  احثني الب
  حسين سيد لبيب -روائي من حبري -
 -سيميائية العقد يف رواية النظر إىل أسـفل  -

  عبد الرمحن تربماسني
صورة البطل املطـارد يف روايـات حممـد     -

  حسني علي حممد. د: جربيل
فسيفساء نقدية، تأمالت يف العامل الروائـي   -

  ماهر شفيق فريد. د: حملمد جربيل
 -يف رواية احلياة ثانيـة فلسفة احلياة واملوت  -

  نعيمة فرطاس
جمموعة من : الفن القصصي عند حممد جربيل -

  الباحثني
فريد معوض : حممد جربيل موال سكندري -

  ١٩٩٩، كتاب سامول وآخرون
حممـد  : املنظور احلكائي يف روايات جربيل -

  ٢٠٠٥زيدان، أحداث معاصرة 

  :حممد حسني هيكل =
ة فتحي رضوان، مكتب: عصر ورجال -

  ١٩٦٧األجنلو املصرية، القاهرة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٦١ 
 

أمحد مهدي : اجملمعيون يف مخسني عاماً -
عالم، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 

  ١٩٨٦القاهرة 
محدي . د: حممد حسني هيكل، ببليوغرافيا -

السكوت، اجمللس األعلى للثقافة، القـاهرة،  
١٩٩٧  

طـه  . د: وأدبهحممد حسني هيكل، حياته  -
  ١٩٦٩القاهرة،  ر النهضة العربية،دا وادي،

جمموعة من املؤلفني، : حممد حسني هيكل -
  ١٩٥٨القاهرة، 

النهضة اإلسالمية يف ِسَير أعالمها  -
حممد رجب البيومي، دار القلم، : املعاصرين

  ١٩٩٥دمشق 
حممد سيِّد : هيكل والسياسة األسبوعية -

حممد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
١٩٦٦  

  :حممد زفزاف =
حممد : السرد يف روايات حممد زفزاف -

دار النشر املغربية، الدار  عز الدين التازي،
  ١٩٨٥ البيضاء،

جمموعـة  : حممد زفزاف الكاتب الكبري -
  ٢٠٠٣من املؤلفني، احتاد كتاب املغرب، 

  :حممد شكري =
حسـن  : حممد شكري كما عرفتـه  -

العّشاب، دار رؤية للنشـر والتوزيـع،   
 ٢٠٠٨القاهرة، 

   :حممد شكري عيَّاد =

. د: شكري عّياد جسور ومقاربات ثقافية -
أمحد اهلواري، عيد للدراسات والبحوث، 

  ١٩٩٥القاهرة 

  :حممد عبد احلليم عبد اهللا =
جنيب حمفوظ، يوسـف  : الروائيون الثالثة -

يوسـف  : السباعي، حممد عبد احلليم عبد اهللا
الشاروين، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٨٠القاهرة 
حممـد حلمـي   . د: الغروب املسـتحيل  -

  ١٩٧٦القاعود، القاهرة، 
يوسف نوفل، دار . د: قضايا الفن القصصي -

  ١٩٧٧ ،النهضة العربية، القاهرة
حممد عبد احلليم عبـد اهللا وفـن القصـة     -

يوسف نوفل، املكتبـة العربيـة،   .د: القصرية
   القاهرة

  :حممد عبد الويل =
البنية الروائية يف ميوتون غرباء حملمد عبـد   -

وهيبة صـربة، مركـز الدراسـات    : الويل
  ٢٠٠٢والبحوث اليمين، صنعاء، 

  :حممد عّزة دروزة= 
دار  حسني عمر محادة،: حممد عزة دروزة -

  ١٩٨٣قتيبة، دمشق، 

  :حممد عزيز احلبايب =
: الشخصانية اإلسالمية حملمد عزيز احلبـايب  -

  إمساعيل حقي حكيم، أنقرة، تركية 
ريتشـارد  : ظمأ األجيــال الصـاعدة   -

  ماكارثي، اكسفورد، انكلترة 
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آين : حممد عزيز احلبايب األمـل الشـارد   -
  سريسيسنني، زغرب، يوغسالفيا 

: حممد عزيز احلبايب اإلنسـان واألعمـال   -
جزءان، جلنـة رعاية الترشيح جلائزة نوبـل  

١٩٩٠  
: مد عزيز احلبايب فيلسوف وشاعر وطينحم -

  سيجريد هونكه، بون، أملانية 
جمموعة من البـاحثني،  : حممد عزيز احلبايب -

  ١٩٩٠كلية اآلداب، فاس 
: مدخل إىل أعمال احلبايب األدبية والفلسفية -
موعـة من املؤلّفني، مطبعة النجاح، الدار جم

  ١٩٨٦البيضاء 

  :حممد فريد أبو حديد =
. د: حممد فريد أبو حديد كاتب الروايـة  -

   ١٩٩٦حممد منصور احلازمي، 

  :حممد املويلحي =
: حديث عيسى بن هشام حملمد املويلحي -
  ١٩٨٤ونس تحممود طرشونة، . د

  :حممود أمحد السيِّد =
السيد رائد القصة احلديثـة يف  حممود أمحد  -

علي جواد الطـاهر، دار اآلداب،  . د: العراق
  ١٩٦٩بريوت، 

، بغداد، حممود العيطة: حممود أمحد السيد -
١٩٦١  

  :حممود البدوي =
حممد : حممود البدوي عاشق القصة القصرية -

قطب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
١٩٨٧  

  

  :حممود تيمور =
فتحي اإلبيـاري،  : األقصوصةتيمور وفن  -

  ١٩٦١القاهرة، 
محدي : الشخصية الروائية عند حممود تيمور -

حسني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القـاهرة،  
١٩٨٨  

فتحي اإلبياري، : عامل تيمور القصصي -
  ١٩٧٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

: القصة القصرية يف مصر وحممود تيمـور  -
  ٢/١٩٨٤طمحزة بوقري، 

نزيـه  : حممود تيمور رائد القصة العربيـة  -
  ١٩٤٤احلكيم، مطبعة النيل، القاهرة، 

  :حممود طاهر الشني =
صربي حافظ، اجمللس : حممود طاهر الشني -

  ١٩٩٩األعلى للثقافة، القاهرة 

  :حممود املسعدي =
. د: األدب املريد يف مؤلفـات املسـعدي   -

تونس  الدار التونسية للنشر، حممود طرشونة،
١٩٧٨  

: خصائص األسلوب يف أدب املسعدي -
  ١٩٧١فاطمة األخضر، تونس 

: حماولة يف فهم رواية السـد للمسـعدي   -
حممد علوان، دار بوسـالمة للنشـر،    احلبيب
  ١٩٧٩تونس، 

: حممود املسعدي، حّدث أبو هريرة قـال  -
توفيق بكار، سلسلة عيـون املعاصـرة، دار   

w  ١٩٧٩اجلنوب للنشر، تونس، 
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ود املسعدي وكتابه حّدث أبو هريـرة  حمم -
دار بوسالمة للنشـر،   أمحد الطويلي،. د: قال

  ١٩٨٢ تونس،
نور الـدين  : حممود املسعدي وكتابه السد -

  ١٩٨٣صمود، الدار التونسية للنشر، تونس، 

  :مصطفى لطفي املنفلوطي =
  أمحد عبيد، دمشق: كلمات املنفلوطي -
مصطفى لطفي املنفلوطي إمام البيان  -
حممد أبو األنوار، الدار املصرية . د: ريبالع

 ٢٠٠٠اللبنانية، القثاهرة 
مصطفى لطفي املنفلوطي، حياته،  -

حممد . د: أفكاره، آراؤه، فن املقالة يف أدبه
أبو األنوار، مكتبة الشباب، القاهرة، جزءان 

 ١٩٨٢و ١٩٨١
املنفلوطي، حياته وأقوال الكُتَّاب  -

: شعرهوالشعراء فيه، واملختار من نثره و
 حممد زكي الدين

عباس : املنفلوطي وأثره يف األدب احلديث -
بيومي عجالن، دار لوران، االسـكندرية،  

١٩٧٨ 

  :ميخائيل ُنَعْيمة =
منسي زكا، مكتبة : بني نعيمة وجربان -

 ١٩٧١املعارف، بريوت 
حممد : بني نعيمة وجربان، وثائق مل ُتنَشر -

  ١٩٩٣أمحد صايغ، املكتبة الثقافية، القاهرة
عبد : جتربة نعيمة الصوفية يف اليوم األخري -

 ١٩٨٣اجلبار الشريف، تونس 

رياض فاخوري، : تسعون ميخائيل نعيمة -
 ١٩٨١مؤسسة املوارد الثقافية، بريوت 

متري سليم . د: اخلوارق وميخائيل نعيمة -
 ١٩٨٨بولس، بريوت 

ندمي نعيمة، دار النهار، . د: الفن واحلياة -
 ١٩٧٣بريوت 

يوحنا اخلوري، : دادمرد نعيمة يف مر -
 ١٩٥٦املطبعة املخلصية، صيدا 

ثريا : ميخائيل نعيمة األديب الصويف -
 ١٩٦٤ملحس، دار صادر، بريوت 

كعدي : ميخائيل نعيمة بني قارئيه وعارفيه -
 ١٩٧١فرهود كعدي، بريوت 

: ميخائيل نعيمة، طريق الذات إىل الذات -
 ١٩٧٨ندمي نعيمة، بريوت . د

  :ميسلون هادي =
الفراشة والعنكبـوت، دراسـات يف أدب    -

جنـم  . د: ميسلون هادي القصصي والروائي
  ٢٠٠٥عبد اهللا كاظم، دار الشروق، عّمان، 

. د: ميسلون هادي وأدب عصـر احملنـة   -
حسني سرمك حسن، دار الشـروق للنشـر   

  ٢٠٠٤والتوزيع، عّمان، 

  :نبيل سليمان =
مغامرة : الرواية بني النظرية والتطبيق، أو -
راكز أمحد، دار : بيل سليمان يف املسلّةن

  ١٩٩٥احلوار، الالذقية 
الرواية والتـاريخ، دراسـة يف مـدارات     -

عبد الرزاق عيد وحممد مجال باروت،  : الشرق
w  ١٩٩١دار احلوار الالذقية، 
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فضاء النص الروائي، مقاربة بنيوية تكوينية  -
حممد عزام، دار احلوار، : يف أدب نبيل سليمان

  ١٩٩٦الالذقية، 
مسـر روحـي   : قراءات يف جتربة روائيـة  -

  ١٩٩٣الفيصل، دار احلوار، الالذقية، 
حممد عادل عـرب،  : املعاجلة الفنية للتاريخ -

  ١٩٩٤دار احلوار، الالذقية، 
دار : ربع قرن من الكتابة: نبيل سليمان، أو -

  ١٩٩٦كنعان، دار الشروق، 
دار : نبيل سليمان، حوارات وشـهادات  -

  ١٩٩٥احلوار، الالذقية، 
حنو ملحمة روائيـة عربيـة، دراسـة يف     -

حمسن يوسف، دار احلـوار،  : مدارات الشرق
  ١٩٩١الالذقية، 

  :جنيب حدَّاد =
عادل الغضبان، : الشيخ جنيب حّداد -

 القاهرة
  وتريحممد يوسف جنم، ب. د: حّدادجنيب  -

  :جنيب الكيالين =
لواقعية اإلسـالمية يف روايـات جنيـب    ا -

دار البشري ، حلمي حممد القاعود. د :الكيالين
١٩٩٦  

  :جنيب حمفوظ =
صـربي  . د: أحاديث مع جنيب حمفـوظ  -

  ١٩٧٥حافظ، 
ساسون سوميخ، عكا : أدب جنيب حمفوظ -

١٩٨٢  

أزمة وعي واهنيار عامل، دراسة نقدية تتناول  -
تقنيات السرد الروائـي ودالالت الـنص يف   

عبد الرزاق اهلمامي، الشركة : رواية الشحاذ
    ١٩٩٦اجلديدة للطباعة، تونس، 

إبراهيم عبد العزيز، دار مريـت،   : أساتذيت -
   ٢٠٠٢القاهرة 

حممد . د: اإلسالمية يف أدب جنيب حمفوظ -
  ١٩٧٣، الكويت حسن عبد اهللا

: اإلسالمية والروحية يف أدب جنيب حمفوظ -
، للطباعـة  مصر دارحممد حسن عبد اهللا، . د

  ١٩٧٧ ،القاهرة
. د: يف روايات جنيب حمفـوظ  ةاألسطور -

  ٢٠٠٦سناء شعالن، قطر، الدوحة، 
بيليد ماتينياهو، الواليـات  : أعمال حمفوظ -

  ١٩٨٣املتحدة األمريكية، نيوجرسي 
رجاء : حارتنا بني الفن والدينأوالد  -

  ٢٠٠٨النقّاش، كتاب اهلالل، القاهرة 
اإليقاع املتغيِّر، دراسة يف روايات جنيـب   -

ساسون سوميخ، هولنـدا، اليـدن   : حمفوظ
١٩٧٣  

سعيد احلنصايل، : بداية وهناية، قراءة وحتليل -
  ١٩٩٥دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

حممـود  : البطل يف روايات جنيب حمفـوظ  -
  خليل عثمان العطشان، 

بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيـب   -
اهليئة املصرية العامـة   سيزا قاسم،. د: حمفوظ

  ١٩٨٤للكتاب، القاهرة 
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. د: بناء الشخصية يف روايات جنيب حمفوظ -
  ١٩٨٦ي عثمان، دار احلداثة، بريوت ربد
. د: البنيات الكاشفة عند جنيـب حمفـوظ   -

  البنداريحسني 
حممود أمني : تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ -

العامة للتأليف والنشـر،  املصرية العامل، اهليئة 
  ١٩٧٠القاهرة 

حتليل اخلطاب السردي، معاجلة تفكيكيـة   -
عبـد  . د: سيميائية مركّبة لرواية زقاق املدق

امللك مرتاض، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،  
  ١٩٩٥اجلزائر، 

ن والشكل يف أدب جنيـب  تداعيات املكا -
مصطفى كامل سعد، دار ابن الندمي، : حمفوظ

  ١٩٩٠القاهرة، 
تنامي النـزعة املعادية للربجوازية يف أدب  -

علي زادة دوسـت، رسـالة   : جنيب حمفوظ
  ١٩٨٦دكتوراه 

التوظيف الفين للطبيعـة يف أدب جنيـب    -
صاحل هواري، دار الشؤون الثقافية . د: حمفوظ

  ١٩٩٢لثقافة واإلعالم، بغداد العامة، وزارة ا
روشـني،  : الثالثية إبداع الواقعية النقديـة  -

  ١٩٦٧رسالة دكتوراه، موسكو 
: ترمجة جاك جومييه،: ثالثية جنيب حمفوظ -

   ١٩٧٤القاهرة نظمي لوقا، مكتبة مصر، 
جهة خامسة، دراسات تطبيقيـة يف أدب   -

غسان إمساعيل عبد اخلالق، . د: جنيب حمفوظ
  ١٩٩٩عمَّان 

احلقيقة الغائبة وراء فوز جنيـب حمفـوظ    -
وائل عزيز، دار احلقيقـة لإلعـالم   : باجلائزة
  ١٩٨٩الدويل 

ساسون سـوميخ، تـل   : حكايات حارتنا -
  ١٩٨٠أبيب 

وتأمالت حكمة احلياة، خمتارات وِحكَم  -
علية سرور، : إعداد: من أعمال جنيب حمفوظ

  ٢٠٠٨دار الشروق، القاهرة 
رجاء عيد، : دراسات يف أدب جنيب حمفوظ -

  ١٩٧٤منشأة املعارف، االسكندرية 
دار  ساسون سـوميخ، : دنيا جنيب حمفوظ -

  ١٩٧٢تل أبيب  النشر العريب،
. د: الدين والعصر يف أدب جنيب حمفـوظ  -

لة دكتوراه، السـوربون،  حممود موعد، رسا
  ١٩٧٨باريس 

: الرؤى املتغرية يف روايات جنيب حمفـوظ  -
عبد الرمحن أبو عوف، اهليئة املصرية العامـة  

  ١٩٩١للكتاب، القاهرة، 
الرجل والقمة، حبوث ودراسات عن أدب  -

فاضل األسود، اهليئة املصـرية  : جنيب حمفوظ
  ١٩٨٩العامة للكتاب، القاهرة 

جنيـب  :  جنيب حمفـوظ  رحلة يف ثالثية -
  ١٩٨٩سرور، دار الفكر اجلديد، بريوت 

حسني : رحلة املوت يف أدب جنيب حمفوظ -
  ٢٠٠٧عيد، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 

. د: الرمز والرمزية يف أدب جنيب حمفـوظ  -
 املطبعة العصرية، الكويـت،  سليمان الشطي،

١٩٧٦  
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فاطمـة  : الرمزية يف أدب جنيب حمفـوظ  -
هراء حممـد سـعيد، املؤسسـة العربيـة     الز

  ١٩٨١للدراسات والنشر، بريوت 
جنيب حمفوظ، يوسـف  : الروائيون الثالثة -

يوسـف  : السباعي، حممد عبد احلليم عبد اهللا
الشاروين، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٨٠القاهرة 
:  الروايات التارخيية يف أدب جنيب حمفـوظ  -

  ١٩٨٢وراه لوتس بوراجيفا، رسالة دكت
: الرواية االجتماعية األوىل لنجيب حمفوظ -

  ١٩٧٠كاش حممدوف، رسالة دكتوراه 
رواية أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ، قيمتها  -

من حيث هي أدب ومؤشِّر إىل احلالة الراهنة 
فيليب سـتيوارت،  : للعاطفة الدينية يف مصر

  ١٩٦٣جامعة اكسفورد 
تريفور لوجاسيك، بـريوت  : زقاق املدق -

١٩٦٦  
الشخصية وأثرها يف البناء الفين لروايـات   -

، نصر عباس، شركة عكاظ. د: جنيب حمفوظ
  السعودية

طريق جنيب حمفـوظ بـني األسـطورة     -
هالة فؤاد، دار العني، القاهرة، . د: والتصوف
٢٠٠٦  

إبـراهيم  : العامل الروائي عند جنيب حمفوظ -
   ١٩٧٨الفكر املعاصر، القاهرة فتحي، دار 

عادل الياس، األجنلو املصرية، : عامل حمفوظ -
  ١٩٧٢القاهرة 

:  عامل جنيب حمفوظ من خـالل رواياتـه   -
  ١٩٨٨رشيد العناين، كتاب اهلالل، القاهرة 

وفاء : فكرة التاريخ يف أدب جنيب حمفوظ -
  ١٩٩٥إبراهيم، ندوة الثقافة والعلوم، ديب، 

قراءة : ب عند جنيب حمفوظالفلسفة واألد -
وفاء إبـراهيم، اهليئـة   : فلسفية لبعض أعماله

  ١٩٩٧املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
الفن الروائي عند جنيـب حمفـوظ بـني     -

ــدران، رســالة : ١٩٨٨ -١٩٧٣ ــا ب نادي
دكتوراه، كلية البنات، جامعة عـني مشـس   

١٩٩٥   
بني جيلي طه حسني وجنيب  يالفن القصص -

يوسف نوفـل، اهليئـة العامـة    . د: حمفوظ
  ١٩٨٨، للكتاب، القاهرة

. د: فن القصة القصرية عند جنيب حمفـوظ  -
  حسني البنداري

رجاء النقَّاش، دار : يف حب جنيب حمفوظ -
  ١٩٩٨الشروق، القاهرة 

حيـىي  . د: قراءات يف أدب جنيب حمفـوظ  -
الرخاوي، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   

  ١٩٩٢القاهرة 
قراءات متعدِّدة للشخصية، علـم نفـس    -

الطباع واألمنـاط، دراسـة تطبيقيـة علـى     
روز مـاري  . د: شخصيات جنيب حمفـوظ 

  ١٩٩٥شاهني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 
. د: حمفوظ ، مناذج من جنيبقراءة الرواية -

  ١٩٧٤حممود الربيعي، دار املعارف، القاهرة 
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:  قراءة يف أدب جنيب حمفوظ، حتليل ونقـد  -
رجاء عيد، منشأة املعارف، االسـكندرية  . د

١٩٧٤  
ناجي جنيـب، املكتبـة   . د: قصة األجيال -

  ١٩٨٢الثقافية، القاهرة 
يوسف . د: القصة بعد جيل جنيب حمفوظ -

  رةنوفل، دار املعارف، القاه
القصة والرواية بني جيل طه حسني وجيل  -

حسني يوسـف نوفـل، دار   : جنيب حمفوظ
  ١٩٧٧النهضة العربية، القاهرة، 

وليـد  . د: قضايا السرد عند جنيب حمفوظ -
  ١٩٨٨دار اجليل، بريوت : جنَّار
. أ: قضية البطل يف روايات جنيب حمفـوظ  -
  ١٩٧١ناد، رسالة دكتوراه . ج
. د : ند جنيب حمفوظقضية الشكل الفين ع -

املؤسسة املصرية العامة للتـأليف  نبيل راغب، 
، والنشر ودار الكاتب العريب للطباعة والنشـر 

  ١٩٦٧القاهرة 
  ١٩٧٩سعد اجلبالوي، كندا : الكرنك -
عبـد  : كلمتنا يف الرد على أوالد حارتنـا  -

احلميد كشك، املختار اإلسالمي، القـاهرة،  
  ت.د
جورج : ظ الرمزيةاهللا يف رحلة جنيب حمفو -

  ١٩٧٣طرابيشي، دار الطليعة، بريوت 
. د: ما وراء الواقعية عند جنيـب حمفـوظ   -

  ١٩٩٥رياض عصمت، 
مجـال الغيطـاين، دار    :اجملالس احملفوظية -

  ٢٠٠٦الشروق، القاهرة 

هاشم النحَّاس، اهليئة : حمفوظ على الشاشة -
  ١٩٧٥املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

مذهب للسيف ومذهب للحـب، رؤيـة    -
نقدية جديدة ألدب جنيب حمفوظ من خـالل  

شاكر النابلسي، : روايته الشاملة ليايل ألف ليلة
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت  

١٩٨٥  
فوزيـة  . د -املرأة يف أدب جنيب حمفـوظ  -

  عشماوي
روجر ألـن، الواليـات املتحـدة    : املرايا -

  ١٩٧٢األمريكية 
أمحد حممد عطية، وزارة : مع جنيب حمفوظ -

  ١٩٧١الثقافة، دمشق 
املفارقة يف الرواية العربية، جنيب حمفـوظ   -

، حسن ّمحاد، رسـالة دكتـوراه  .د: منوذجاً
   ٢٠٠٢جامعة عني مشس 

. د: مملكة اهللا، دراسات يف جنيب حمفوظ -
حممد بدوي، دار مرييت للدراسات والنشر، 

  ٢٠٠٦القاهرة 
. د: دراسة يف أدب جنيب حمفوظ ،املنتمي -

  ١٩٦٤، القاهرة مكتبة الزناريغايل شكري، 
عبد : من حيكي الرواية؟ السارد يف املرايا -

الرحيم عالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  ٢٠٠٨القاهرة 

زياد : املونولوج الداخلي عند جنيب حمفوظ -
  ١٩٩٤أبو لنب، دار الينابيع، عمَّان، 

سهري جاد، مكتبة مصر، . د :جنيب حمفوظ -
  ت.القاهرة، د
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سـلوى  : جنيب حمفوظ أمري الرواية العربية -
  ٢٠٠٢العناين، الدار العربية للكتاب، القاهرة 

رشيد . د: جنيب حمفوظ، البحث عن معىن -
العناين، دراسة باالنكليزية، لندن ونيويـورك  

١٩٩٣  
: إعداد وحترير: جنيب حمفوظ بعيون عربية -
اهللا أبو هيف، وزارة الثقافة، دمشق، عبد . د

٢٠٠٧  
ديـب  : جنيب حمفوظ بني اإلحلاد واإلميان -

  ١٩٩٦علي حسن، 
لطيفة . د: جنيب حمفوظ بني الصورة واملثال -

  ١٩٩٢الزّيات، 
جنيب حمفوظ بني فلسفة الوجود ودرامـا   -

عيد عبد احلليم، الـدار املصـرية   : الشخصية
  ٢٠٠٧اللبنانية، القاهرة، 

. د: حمفـوظ، الثـورة والتصـّوف    جنيب -
مصطفى عبد الغين، اهليئة املصـرية العامـة   

  ١٩٩٤للكتاب، القاهرة 
حسـني  . د: جنيب حمفوظ حاملاً بـالقمر  -

البنداري، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
٢٠٠٧  

: جنيب حمفوظ، حول الشـباب واحلريـة   -
فتحي العشري، مكتبة األسـرة، القـاهرةن   

٢٠٠٦  
نبيـل فـرج،   : أدبهيب حمفوظ، حياته وجن -

  ١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

عبـد  . د: جنيب حمفوظ، الرؤيـة واألداة  -
احملسن طه بدر، دار الثقافة للطباعة والنشـر،  

  ١٩٧٨القاهرة 
:  جنيب حمفوظ، رواية جمهولة وجتربة فريدة -

حسني عيد،  الدار املصرية اللبنانية للنشـر،   
  ٢٠٠١قاهرة ال
حممـد  : جنيب حمفوظ، صداقة بني جيلني -

  جربيل
: جنيب حمفوظ، صفحات مـن مذكراتـه   -

رجاء النقّاش، مركز األهرام للترمجة والنشر، 
  ١٩٩٨القاهرة، 

لطيفـة  . د: جنيب حمفوظ الصورة واملثال -
  ١٩٨٩، القاهرة، ٢٢الزيات، كتاب األهايل 

علـي  . د: جنيب حمفوظ، الطريق والصدى -
  ١٩٧٩شلش، بريوت 

. د: جنيب حمفوظ، قراءة ما بني السـطور  -
  ١٩٩٥رشيد العناين، دار الطليعة، بريوت 

سـلوى  : جنيب حمفوظ، لقاءات وحوارات -
العناين، الدار املصـرية اللبنانيـة، القـاهرة،    

٢٠٠٦  
فؤاد : جنيب حمفوظ من القومية إىل العاملية -

القـاهرة   دوَّارة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،
١٩٨٩  

جنيب حمفوظ، مناذج الشخصيات املتكررة  -
عودة اهللا منيع القيسـي،  : وداللتها يف رواياته

  ٢٠٠٤دار اليازوري، عّمان، 
هاشـم  : جنيب حمفوظ والسينما املصـرية  -

  النحاس، القاهرة
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عبد احلميد . د: جنيب حمفوظ والفن الروائي -
القاهرة، إبراهيم، اهليئة العامة لقصور الثقافة، 

٢٠٠٢  
مجال الغيطـاين، دار  : جنيب حمفوظ يتذكَّر -

  ١٩٨٠املسرية، بريوت 
النـزعة الذهنية يف رواية الشحاذ لنجيب  -

الصادق قسومة، دار اجلنوب للنشر، : حمفوظ
  ١٩٩٢تونس، 

:  وطين مصر، حوارات مع جنيب حمفـوظ  -
  ١٩٩٧حممد سلماوي، 

ي وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقع -
عثمان بدري، موفم : عند جنيب حمفوظ

  ٢٠٠٠للنشر، وحدة الرعابة، اجلزائر 

  :جنيب الكيالين =
الواقعية اإلسـالمية يف روايـات جنيـب     -

حلمي حممد القاعود، دار البشري، . د: الكيالين
١٩٩٦  

  :نظري زيتون =
عدنان الداعوق، : نظري زيتون اإلنسان -

  ١٩٦٨دمشق 

  :نوال السعداوي =
أنثى ضد األنوثة، دراسـة يف أدب نـوال    -

جورج : السعداوي على ضوء التحليل النفسي
  ١٩٨٤طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، 

  :وليد إخالصي =
رجاء : وليد إخالصي يف كتابات اآلخرين -

نور الدين إخالصي، دار ماجـدة، دمشـق،   
١٩٩٩  

  :وليد مدفعي =
عدنان بن ذريل، : مسرح وليد مدفعي -

 ت.دمشق، د
جمموعة : وليد مدفعي بأقالمهنَّ وأقالمهم -

  ٢٠٠٣من الكُتَّاب، مطبعة نضر، دمشق 

  :حيىي حقي =
: سبعون مشعة يف حيـاة حيـىي حقـي    -

  ١٩٧٥يوسف الشاروين، القاهرة، 
صالح : إعداد: عبق من عطر األحباب -

معاطي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  ١٩٩٧القاهرة

: عطر األحباب، حوارات مع حيىي حقـي  -
جميد طوبيا، اهليئة العامـة لقصـور الثقافـة،    

   ١٩٩٩القاهرة، 
الغرب يف الرواية العربية، قنديل أم هاشـم   -

نور الدين، دار الثقافة، الدار  صدوق :منوذجاً
  ١٩٩٥البيضاء، 

حممـد  : قنديل أم هاشم، قـراءة وحتليـل   -
دار البيضـاء،  الصاحلي، دار توبقال للنشر، ال

١٩٩٥  
ـ : وصية صاحب القنديل - طي، اصالح مع

  اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة

  :يوسف إدريس =
ساسون : لغة القصة يف أدب يوسف إدريس -

سوميخ، جامعة تل أبيب ومكتبة السروجي، 
  ١٩٨٤عكا /تل أبيب

مبىن القصة ومبىن املسرحية يف أدب يوسف  -
wساسون سوميخ، : ، دراسة مقارنةإدريس
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جامعة تل أبيب ومكتبة السروجي، تل 
  ١٩٨١عكا /أبيب

الرشيد . د: الواقعية يف أدب يوسف إدريس -
بوشعري، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، 

١٩٩٤  
دراسة : يوسف إدريس، الصراع واملواجهة -

نقدية، حسني عيـد، الثقافـة اجلماهرييـة،    
   ١٩٩١القاهرة، 

ه يف القصة القصـرية  يوسف إدريس وعامل -
عبد الرمحن أبو عوف، اهليئة املصرية : والرواية

  ١٩٩٤العامة للكتاب، القاهرة، 
. د: يوسف إدريس والفن القصصـي  -

عبد احلميد القط، دار املعارف، القـاهرة،  
١٩٨٠  

  :يوسف السباعي =
: الرؤيا اإلبداعية يف أدب يوسف السباعي -
القاهرة، عبد العزيز شرف، كتاب اهلالل، . د

١٩٧٧  
جنيب حمفوظ، يوسـف  : الروائيون الثالثة -

يوسـف  : السباعي، حممد عبد احلليم عبد اهللا

الشاروين، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،   
  ١٩٨٠القاهرة 

: روح مصر يف قصص يوسف السـباعي  -
، دار ٢٨حسن حمسِّب، سلسـلة كتابـك   

  ١٩٧٨املعارف، القاهرة، 
نبيـل  . د: باعيفن الرواية عند يوسف الس -

  ت.راغب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، د
يوســف الســباعي فــارس الرومانســية  -

  ٢٠٠٧لويس يعقوب، : والواقعية
عماد : يوسف السباعي، فلسفة قلم وحياة -

  ١٩٨٧الدين عيسى، املكتبة الثقافية، القاهرة، 

  :يوسف عز الدين عيسى =
البطل غامض املصري يف رؤيـا الـدكتور    -

سامي منري عامر، . د: لدين عيسىيوسف عز ا
  ١٩٨٩منشأة املعارف، االسكندرية، 

  
  
  

  
  

  
  
  

  الروائّية املترمجة املصادر
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أبعاد الرواية احلديثة، نصوص أملانية وقرائن  =
تيــودور زيولكوفســكي،  : أوروبيــة

عّباس وبكر عّباس، املؤسسـة  إحسان :ترمجة
   ١٩٩٤العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

  فورستر،  ادوارد مورغان :أركان الرواية =
كمال عياد، سلسلة األلف كتـاب  : ترمجة -
  ١٩٦٠، دار الكرنك، القاهرة، )٣٠٦(
. د: املراجعة اللغوية موسى عاصي،: ترمجة -

/ جروس برس، طرابلس مسر روحي الفيصل،
  ١٩٩٤ لبنان،

: ميشال زيرافا، ترمجة: األسطورة والرواية =
  ١٩٨٥صبحي حديدي، دار احلوار، الالذقية، 

وليم فان اوكونور، : أشكال الرواية احلديثة =
جنيب املانع، وزارة الثقافـة، بغـداد،   : مجةتر

١٩٨٠  

ميخائيل : أشكال الزمان واملكان يف الرواية =
افة، يوسف حالق، وزارة الثق: باختني، ترمجة

  ١٩٩٠دمشق، 

األفكار واألسلوب، دراسة يف الفن الروائي  =
حيـاة  : مجـة تشيتشـرين، تر . ف. أ: ولغته

  ١٩٧٨ وزارة الثقافة، بغداد شرارة،

ميشال بوتـور،  : حبوث يف الرواية اجلديدة =
فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، : ترمجة
  ١٩٧١، بريوت

إبـراهيم  : ادوين موير، ترمجة: بناء الرواية =
املؤسسة املصرية للتـأليف والنشـر    الصرييف،

الدار املصرية للتأليف والترمجـة، القـاهرة،   و
١٩٦٥  

ألـبرييس،  . م.ر: تاريخ الرواية احلديثـة  =
جورج سامل، دار عويدات، بـريوت،  : مجةتر

١٩٦٧  

تيار الوعي يف الرواية احلديثـة، روبـرت    =
حممود الربيعي، دار املعارف، : مهفري، ترمجة

  ١٩٧٤القاهرة، 

: ميخائيل باختني، ترمجة: اخلطاب الروائي =
  ١٩٨٧حممد برادة، دار األمان، الرباط، . د

: دراسات ماركسية يف الشـعر والروايـة   =
: جورج طومسون وفالدميري دينربوف، ترمجة

  ١٩٧٤ليمان، دار القلم ، بريوت، ميشال س

مـرزاق  : مجةجورج لوكاتش، تر: الرواية =
بقطاش، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع،   

  ت.اجلزائر، د

مـارت  : رواية األصول وأصول الروايـة  =
وجيه : روبري، الرواية والتحليل النفسي، ترمجة
  ١٩٨٧أسعد، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

: جورج لوكاتش، ترمجة: الرواية التارخيية =
صاحل جـواد الكـاظم، وزارة الثقافـة    . د

  ١٩٧٨والفنون، بغداد، 
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: الرواية العربية، مقدمة تارخييـة ونقديـة   =
  حصة منيف،: روجر ألن، ترمجة

 املؤسسة العربية للدراسات والنشـر / ١ط -
  ١٩٨٦، بريوت، والتوزيع

اجمللس األعلى للثقافـة، القـاهرة،   / ٢ط -
١٩٩٧  

جـان ايـف   : يف القرن العشرين الرواية= 
حممد خري البقاعي، اهليئـة  . د: تادييه، ترمجة

  ١٩٩٨املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

جـورج  : الرواية كملحمـة برجوازيـة   =
جـورج طرابيشـي، دار   : لوكاتش، ترمجة
  ١٩٧٩الطليعة، بريوت، 

حممود : أناييس نن، ترمجة: رواية املستقبل= 
  ١٩٨٣لثقافة، دمشق، منقذ اهلامشي، وزارة ا

ادوارد بلشن، : الرواية وصنعة كتابة الرواية= 
سامي حممد، دار اجلـاحظ للنشـر،   : ترمجة

  ١٩٨٠بغداد، 
: لوسيان غولدمان، ترمجة: الرواية والواقع= 

رشيد بن حدو، منشورات عيـون، الـدار   
  ١٩٨٨البيضاء، 

: مالكوم برادبـري، ترمجـة  : الرواية اليوم= 
اهليئـة املصـرية العامـة    أمحد عمر شاهني، 
  ٢٠٠٥للكتاب، القاهرة، 

بكر : مندالو، ترمجة. أ. أ: الزمن والرواية =
    ١٩٩٧عباس، دار صادر، بريوت، 

ايليـا  : سيكولوجية اإلبـداع الروائـي   =
جودت بـالل إمساعيـل،   : اهرنبورج، ترمجة

، وزارة اإلعالم، )١(سلسلة كتابات معاصرة 
   ١٩٧٥بغداد، 

: ترمجة: خصيات الروائيةسيمولوجية الش =
  ١٩٩٠سعيد بنكراد، دار الكالم، الرباط 

عبد : بريسي لوبوك، ترمجة: صنعة الرواية =
  ١٩٨١الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، 

روالن بورنـوف وريـال   : عامل الروايـة  =
هناد التكـريل، دار الشـؤون   : أوئيليه، ترمجة

  ١٩٩١الثقافية العامة، بغداد، 

سومرسـت مـوم،   : الدةعشر روايات خ =
سعيد جاد وسعيد عبد احملسـن، دار  : ترمجة

  ١٩٧١املعارف، القاهرة، 

مـاهر  : ديفيد لودج، ترمجة: الفن الروائي =
البطوطي، اجمللس األعلى للثقافـة، القـاهرة،   

٢٠٠٢  

حممد : كولن ولسون، ترمجة: فن الرواية =
  ١٩٨٦درويش، دار املأمون، بغداد 

: ت فاير، ترمجةاديان دو: فن كتابة الرواية= 
عبد الستار جواد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

  ١٩٨٨بغداد، 

: هينكل، ترمجة. ب.روجر: قراءة الرواية= 
صالح رزق، اهليئة العامة لقصـور الثقافـة،   

  ١٩٩٨القاهرة، 

، دراسات يف نظرية القصة، الرواية، املؤلِّف =
ـ : األنواع األدبية : ةجمموعة من املؤلفني، ترمج

دومة، دار شرقيات، القـاهرة،  أبو خريي . د
١٩٩٧  w
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جـان ريكـاردو،   : قضايا الرواية احلديثة =
صياح اجلهيم، وزارة الثقافة، دمشق، : ترمجة
١٩٧٧  

: ميخائيل باختني، ترمجة: الكلمة يف الرواية =
  ١٩٨٨يوسف حالق، وزارة الثقافة، دمشق، 

مي : جيفري مريز، ترمجة: اللوحة والرواية= 
فر، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،   مظ

١٩٨٧  

جريميــي : مــدخل إىل دراســة الروايــة =
نايف الياسني، مؤسسة . د: هاوثورن، ترمجة
  ١٩٩٨النوري، دمشق، 

أرنولد كيتل، : مدخل إىل الرواية االنكليزية =
هـاين الراهـب، وزارة   . د: جزءان، ترمجة

  ١٩٧٧الثقافة، دمشق، 

واية، بيري شـارتيه،  مدخل إىل نظريات الر =
عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقـال،  : ترمجة

   ٢٠٠١الدار البيضاء 

لوسيان : مقدمات يف سوسيولوجية الرواية =
بدر الدين عرودكـي، دار  : غولدمان، ترمجة
  ١٩٩٣احلوار، الالذقية، 

: ميخائيل باختني، ترمجة: امللحمة والرواية =
/ ، بريوتمجال شحّيد، معهد اإلمناء العريب. د

لبنان، /اهليئة القومية للبحث العلمي، طرابلس
١٩٨٢  

آالن روب غرييـه،  : حنو رواية جديـدة  =
مصـطفى إبـراهيم مصـطفى، دار    : ترمجة

  .  ١٩٦٤املعارف، القاهرة، 
: امربتو إيكو، ترمجة: نزهات يف غابة السرد= 

/ سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب، بريوت
  ٢٠٠٥الدار البيضاء 

  إيان واط، : نشوء الرواية =
عبد الكرمي حمفوض، وزارة الثقافة، : ترمجة -

  ١٩٩١دمشق، 
ثائر ديب، دار شرقيات، القـاهرة،  : ترمجة -

١٩٩٧  

مورس : نظرية الرواية، عالقة التعبري بالواقع =
حمسـن جاسـم   : شرودر وآخرون، ترمجـة 

املوسوي، منشورات مكتبة التحرير، بغـداد،  
١٩٨٦  

: اية يف األدب االجنليزي احلديثنظرية الرو =
اجنيـل  . د: هنري جيمس وآخرون، ترمجـة 

بطرس مسعان، اهليئة املصرية العامة، القـاهرة،  
١٩٧١  

جـون  : نظرية الرواية، مقاالت جديـدة  =
حميي الدين صـبحي، وزارة  : هالربين، ترمجة

  ١٩٨١الثقافة، دمشق، 

جورج لوكاتش، : نظرية الرواية وتطورها =
  ١٩٨٧ه الشويف، دمشق، نزي: ترمجة
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  النقدّية املوضوعة املصادر
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



٢٧٥ 
 

  
جابر عصفور، اهليئة العامة . د: آفاق العصر= 

  ١٩٩٧للكتاب، مكتبة األسرة، القاهرة، 

. د: آليات السرد بني الشفاهية والكتابيـة  =
سيِّد ضيف اهللا، اهليئة املصرية العامة لقصـور  

  ٢٠٠٨الثقافة، افلقاهرة 

حسام اخلطيب، . د: أحباث نقدية ومقارنة= 
   ١٩٧٣دار الفكر، دمشق، 

اإلبداع األديب، املصادر واملخاطر، دراسة = 
  ١٩٩٥حسني عيد : نقدية

سليمان، دار احلوار، نبيل : اإلبداع والنقد= 
  ١٩٨٩الالذقية، 

أبعاد النص، قراءات يف األدب املغريب  =
  ١٩٨٦العريب بنجلون، املغرب : احلديث

االجتاهات األدبية احلديثـة يف فلسـطني    =
  ناصر الدين األسد. د: واألردن

أنـيس  : االجتاهات األدبية يف العامل العريب =
وت، اخلوري املقدسي، دار العلم للماليني، بري

  ٤/١٩٦٩ط

شكري . د: اجتاهات البحث األسلويب =
  ١٩٨٥عّياد، القاهرة 

عبد . د: اجتاهات النثر العريب يف السودان =
  ١٩٥٨اهللا الطيِّب، ذ

فرهود السعدي، دار : اجتاهات النقد األديب =
  ت.الكتاب اجلامعي، مصر، التوفيقية، د

مجيل . د: اجتاهات النقد احلديث يف سورية= 
معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، صليبا، 
١٩٦٩  

عمر كوش، . د: االجتاهات النقدية احلديثة =
  ٢٠٠٣دار كنعان، دمشق، 

أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث من  =
توفيق الزيـدي، الـدار   : خالل بعض مناذجه
  ١٩٨٤تونس، /العربية للكتاب، ليبيا

أدباء حلب يف النصف الثاين مـن القـرن    =
جمموعة من األدباء، : العشرين، دراسات أدبية

  ت.حلب، د

رجاء النقّـاش، كتـاب   : أدباء معاصرون =
  ١٩٧١، القاهرة، ٢٤١اهلالل 

أمحـد حممـد عطيـة، دار    : أدب البحر =
  ١٩٨١املعارف، القاهرة، 

أبـو زيـان   : األدب التونسي املعاصـر  =
  ١٩٧٤السعدي، تونس، 

سـعاد حممـد   : األدب اجلزائري املعاصر= 
  ١٩٦٧خضر، املكتبة العصرية، بريوت، 

توفيق احلكيم، الشركة العربية : أدب احلياة =
  ١٩٥٩للطباعة والنشر، القاهرة، 

نزيـه أبـو نضـال، دار    : أدب السجون =
  ١٩٨١احلداثة، بريوت، 

عدنان : األدب العريب بني الداللة والتاريخ =
  ١٩٦٨عبيد العلي، القاهرة، 
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: األدب العريب السوري بعد االسـتقالل  =
سيف الدين القنطار، وزارة الثقافة، دمشـق،  

١٩٨٨  

: األدب العريب يف السنني املائـة األخـرية  = 
  ١٩٧٠حممود تيمور، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

شوقي ضـيف،  . د: األدب العريب املعاصر= 
   ١٩٥٧القاهرة، 

سـامي  : األدب العريب املعاصر يف سورية =
  ١٩٦٨الكيايل، دار املعارف، القاهرة، 

األدب العريب املعاصر يف فلسـطني مـن   = 
كامل السـوافريي، دار  . د: ١٩٦٠-١٨٦٠

  ١٩٧٩املعارف، القاهرة، 

: األدب العريب املعاصر يف املغرب األقصى =
دار التراث، القاهرة،  سيد حامد النّساج،. د

١٩٧٧  

األدب العريب وحتديات احلداثة، دراسـة  = 
عبـد اهللا أبـو هيـف، دار    . د: وشهادات

  ١٩٨٧الصداقة، بريوت، 

عبد الرمحن . د: األدب الفلسطيين احلديث =
  ١٩٦٩ب العريب، القاهرة، تياغي، دار الكا

األدب الفلسطيين املعاصـر بـني التعـبري    = 
البحرة، دار اجلليـل،   نصر الدين: والتحريض

  ١٩٨٦دمشق، 

األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحـتالل   =
غّسان كنفـاين، مؤسسـة   : ١٩٦٨-١٩٤٨

  ١٩٦٨الدراسات الفلسطينية، بريوت، 

شكري عّيـاد،  . د: األدب يف عامل متغري =
اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

١٩٧١  

شحادة اخلوري، مطبعة : األدب يف امليدان =
  ١٩٥٠دمشق، دمشق، 

أمحـد عثمـان،   : األدب، اللغة والفضاء= 
، مؤسسة اليمامة الصحفية، ٢٣كتاب الرياض 

  ١٩٩٥الرياض، 

رئيـف خـوري، دار   : األدب املسؤول =
  ١٩٦٨اآلداب، بريوت، 

عبد . د: األدب املعاصر يف اجلزيرة العربية =
ـ  د البحـوث والدراسـات   اهللا املبارك، معه
  ١٩٧٣العربية، القاهرة، 

: األدب املغريب احلديث، ببليوغرافيا شاملة =
عبد الرمحان طنكول، منشـورات اجلامعـة،   

  ١٩٨٤الدار البيضاء، 

أمحد املـديين،  . د: األدب املغريب احلديث =
  ١٩٨٤دار الرشيد، بغداد، 

غــايل شــكري، دار . د: أدب املقاومــة =
  ١٩٧٠القاهرة، املعارف، 

جورج طرابيشي، دار : األدب من الداخل =
  ١٩٧٨الطليعة، بريوت، 

ريتـا  : أدبنا احلديث بني الرؤيا والتعـبري  =
عوض، املؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  

  ١٩٧٩بريوت، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٢٧٧ 
 

-١٩٦٧يديولوجيا يف سورية إلاألدب وا =
نبيل سليمان وبوعلي ياسني، دار ابن : ١٩٧٣

  ١٩٧٤خلدون، بريوت، 

. د: األدب والتغري االجتماعي يف سـورية = 
عبد اهللا أبو هيف، احتاد الكتـاب العـرب،   

  ١٩٩٠دمشق، 

شاكر عبد احلميـد،  . د: األدب واجلنون= 
  ١٩٩٣اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

األدب والغرابة، دراسات بنيوية يف األدب  =
/ دار الطليعـة ، عبد الفتاح كيليطـو : العريب

/ بريوت، الشركة املغربية للناشرين املتحـدين 
  ١٩٨٢الرباط، 

عز الدين إمساعيل، دار . د: األدب وفنونه =
  ١٩٥٥النشر املصرية، القاهرة، 

حممد مندور، مكتبـة  . د: األدب ومذاهبه =
  ١٩٥٧هنضة مصر، القاهرة، 

األدب ومذاهبه من الكالسيكية اإلغريقية = 
مفيد الشوباشي،  حممد: إىل الواقعية االشتراكية

اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 
١٩٧٠  

حميـي الـدين   : األدب واملوقف القـومي  =
  ١٩٧٦دار األنوار، دمشق، ،صبحي

عمر حتريشـي، احتـاد   . د: أدوات النص =
  ٢٠٠٠العرب، دمشق،  الكتاب

عمر فاخوري، بيـوت،  : أديب يف السوق= 
١٩٤٤  

حممـود  : التطبيقيأربعون عاماً من النقد  =
أمني العامل، دار املستقبل العـريب، بـريوت،   

١٩٩٤  

أرض االحتماالت، من النص املغلـق إىل   =
فخري : النص املفتوح يف السرد العريب املعاصر

صاحل، املؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  
  ١٩٨٨بريوت، 

: أسئلة اإلبداع يف األدب العريب املعاصـر = 
  ١٩٨٥الطليعة، بريوت، ين، دار يأمحد املد

نبيل سليمان، دار : أسئلة الواقعية وااللتزام =
  ١٩٨٥احلوار، الالذقية 

: االستهالل، فن البدايات يف النص األديب= 
ياسني النصري، دار الشؤون الثقافية العامـة،  

  ١٩٩٣بغداد، 

أسرار النقد األديب، مقاالت يف النقد  =
حممد مشبال، مطبعة سلمى : والتواصل
  ٢٠٠٢الثقافية، 

األسس اجلمالية يف النقد العريب، عـرض   =
عز الدين إمساعيـل، دار  . د: وتفسري ومقارنة

  ١٩٧٤الفكر العريب، القاهرة، 

عبد احلميد . د: األسس الفنية للنقد األديب =
  ١٩٥٨قاهرة، يونس، دار املعرفة، ال

عبـد الفتـاح   : األسس اللغوية لـألدب = 
  ١٩٦٦الديدي، دار املعرفة، القاهرة، 

ناظم عودة : األسس املعرفية لنظرية التلقي= 
  ١٩٨٧خضر، دار الشروق، عّمان، األردن، 
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عبـد الفتـاح   : األسس املعنوية لـألدب  =
  ١٩٦٦الديدي، دار املعارف، القاهرة، 

األسس النظرية يف مناهج البحـث األديب   =
عبد السالم الشاذيل، دار . د: العريب احلديث

  ١٩٨٩احلداثة، بريوت، 

حممد كامل أمحد مجعة، مكتبة : األسلوب =
  ١٩٥٩القاهرة اجلديدة، القاهرة، 

األسلوب، دراسة بالغية حتليلية ألصـول   =
ــة ــاليب الفردي ــايب، : األس ــد الش أمح

  ١٩٣٩االسكندرية، 

سعد . د: األسلوب، دراسة لغوية إحصائية =
مصلوح، دار البحوث العلميـة، الكويـت،   

١٩٨٠  

فرحان : األسلوبية يف النقد العريب احلديث = 
بدري احلريب، املؤسسة اجلامعيـة، بـريوت،   

٢٠٠٣  

حممد عزام، وزارة : األسلوبية منهجاً نقدياً= 
   ١٩٨٩الثقافة، دمشق، 

ديل ألسين يف األسلوبية واألسلوب، حنو ب= 
عبد السالم املسدي، الـدار  . د: نقد األدب

  ١٩٧٧تونس، /العربية للكتاب، ليبيا

إبراهيم خليل، . د: األسلوبية ونظرية النص =
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٩٧  

ياسـني  : إشكالية املكان يف النص األديب =
النصري، دائرة الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،  

١٩٨٦  

األصالة واحلداثة يف تكوين الفكر العـريب   =
عبد احلميد جيـده، دار  . د: النقدي احلديث

الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، طـرابلس،  
  ت.د

رجـاء  : أصوات غاضبة يف األدب والنقد =
  ١٩٧٠ار اآلداب، بريوت، نقّاش، د

عبد احلميد حسن، : األصول الفنية لألدب =
  ١٩٤٩مكتبة األجنلو، القاهرة، 

أمحـد الشـايب،   : أصول النقـد األديب  =
  ١٩٤٠القاهرة، 

ــد األديب = ــاءات يف النق ــادل . د: إض ع
الفرجيات، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،   

١٩٨٠  

أمحد املتويل املغازي، : اإلعالم والنقد األديب =
  دار املعارف، كتابك، القاهرة

أفق اخلطاب النقدي، دراسـات نظريـة    =
صـربي حـافظ، دار   . د: وقراءات تطبيقية

  ١٩٩٦شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 

أمحـد  : االلتزام والثورة يف األدب العـريب  =
بــريوت، دار /حممــد عطيــة، دار العــودة

  ١٩٧٤طرابلس، /كتابال

ميشـال  . د: األلسنية، مبادئها وأعالمهـا = 
  ١٩٨٠بريوت، : زكريا

ــة   = ــد األديب يف النظري ــنية والنق األلس
موريس أبو ناضـر، دار النـهار   : واملمارسة

   ١٩٧٩للنشر، بريوت، 
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: ألف ليلة وليلة وسحر السـردية العربيـة   =
  ٢٠٠٠داود سلمان الشويلي، 

جالل فـاروق  : األدب كان مسؤوالً إن= 
الشريف، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،   

١٩٧٨  

إبـراهيم  : أوراق يف اللغة والنقـد األديب  =
  ١٩٩٢خليل، 

: البحث عن املنهج يف النقد العريب احلديث =
سيِّد البحراوي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 

  ١٩٩٣القاهرة، 

دار حممد ساري، : البحث عن النقد اجلديد =
  ١٩٨٤احلداثة، بريوت، 

حممـد اهلـادي   : حبوث يف الـنص األديب  =
تونس، /الطرابلسي، الدار العربية للكتاب، ليبيا

١٩٨٨  

شـكري  . د: البطل يف األدب واألساطري= 
  ١٩٥٩حممد عّياد، دار املعرفة، القاهرة، 

بعيداً داخل الغابة، البيان النقدي للحداثـة  = 
املدى، دمشـق،  فاضل العزاوي، دار : العربية
١٩٩٤  

صـالح  . د: بالغة اخلطاب وعلم الـنص  =
فضل، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

  ١٩٩٢، الكويت، ١٦٤عامل املعرفة 

حممد عبـد املطلـب،   : البالغة واألسلوبية =
  ١٩٨٤اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

علـي أدهـم، دار   : بني الفلسفة واألدب =
  ١٩٧٨املعارف، القاهرة، 

شكري عّياد، . د: بني الفلسفة والنقد =
  ١٩٩٠القاهرة 

عمر . د: تاريخ األدب احلديث يف سورية =
  ١٩٧٩الدقاق، جامعة حلب، حلب، 

تاريخ علم األدب عند اإلفرنج والعـرب  = 
روحي اخلالـدي، مطبعـة   : وفيكتور هوكو

  ١٩٠٤فجالة مبصر، القاهرة، اهلالل بال

حممد شكري . د: جتارب يف األدب والنقد= 
  ١٩٦٧عّياد، دار الكاتب العريب، القاهرة، 

حممد ذهين، : تذوُّق األدب، طرقه ووسائله =
  مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة

السّيد ياسني،  : التحليل االجتماعي لألدب =
  ١٩٧٠مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

حممد عزام، وزارة : التحليل األلسين لألدب =
  ١٩٩٢الثقافة، دمشق، 

حتليل اخلطاب األديب على ضوء املنـاهج   =
حممـد  : النقدية احلداثية، دراسة يف نقد النقد
   ٢٠٠٣عزام، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

. د: حتليل اخلطاب األديب وقضايا الـنص = 
عبد القادر شرشار، احتاد الكتـاب العـرب،   

   ٢٠٠٦دمشق، 

عنـاد  : التحليل النقدي واجلمايل لـألدب  =
  ١٩٨٥غزوان، دار آفاق عربية، بغداد، 

صالح فضل، . د: حتوالت الشعرية العربية =
  دار اآلداب، بريوت

، حبوث ومقاالت يف النقـد  حتوالت النص =
w  ١٩٩٩ عمَّان إبراهيم خليل،: األديب

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



٢٨٠ 
 

التركيب اللغوي لألدب، حبث يف فلسـفة  = 
لطفي عبد البديع، مكتبـة  : واالستطيقااللغة 

  ١٩٧٠هنضة مصر، القاهرة، 

حامت الصكر، اهليئة املصرية : ترويض النص =
  ١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة، 

تطور األدب احلديث يف مصر من أوائـل   =
: القرن التاسع عشر إىل قيام احلـرب الثانيـة  

  ١٩٦٨أمحد هيكل، القاهرة، 

ــلوب يف = ــرة واألس ــور الفك األدب  تط
  ١٩٥٩داود سلوم، بغداد، . د: العراقي

عبـد اهللا  . د: تطور النثر اجلزائري احلديث =
تونس، /الركيبـي، الدار العربية للكتاب، ليبيا

١٩٧٥  

حلمي . د: تطور النثر يف العصر احلديث =
حممد القاعود، دار النشر الدويل، الرياض 

٢٠٠٨  

. د: تطور النقد العريب احلديث يف مصـر  =
عبد العزيز الدسوقي، اهليئة املصرية العامـة،  

  ١٩٧٧القاهرة، 

تطور النقد والـتفكري األديب احلـديث يف    =
حلمـي  . د: الربع األول من القرن العشرين

  ١٩٨٣مرزوق، دار النهضة العربية، بريوت، 

عبـد الكـرمي   . د: تعريف بالنثر العـريب  =
  ١٩٨٢طبعة ابن حيان، دمشق، األشتر، م

عبـد  . د: التفسري اإلعالمي لألدب العريب =
املنعم خفاجي، دار الفكر العريب، القـاهرة،  

١٩٨٢  

عـز الـدين   . د: التفسري النفسي لألدب= 
دار الثقافـة، بـريوت،   /إمساعيل، دار العودة

١٩٦٣   

روز غريب، : متهيد يف النقد احلديث =
  بريوت

أمحد الـزعيب،  . د: التناص نظرياً وتطبيقياً =
  ١٩٩٤مكتبة الكتاين، اربد، 

التوالد السردي، قراءة يف بعض أنساق  =
سعيد جّبار، جذور للنشر، : النص التراثي

  ٢٠٠٦الرباط 

التيارات األدبية احلديثة يف قلب اجلزيـرة   =
عبد اهللا عبد اجلبار، معهد الدراسات : العربية

  ١٩٥٩، القاهرة، العربية العالية

. د: التيارات املعاصـرة يف النقـد األديب   =
  بدوي طبانة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة

: تيار الوعي يف األدب املغـريب املعاصـر   =
العريب بنجلون، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

١٩٨٣  

حممد النويهي، جلنة . د: ثقافة الناقد األديب =
  ١٩٤٩قاهرة، التأليف والترمجة والنشر، ال

حممود أمني العامل، : ثالثية الرفض واهلزمية= 
  ١٩٨٥دار املستقبل العريب، القاهرة، 

 حممد حسـني هيكـل،  . د: ثورة األدب= 
  ١٩٣٦القاهرة،  مطبعة مصر،

لـويس عـوض، دار   . د: الثورة واألدب =
الكاتب العريب للطباعة والنشـر، القـاهرة،   

١٩٦٧  w
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واجهة، دراسـة  اجلبهة الثانية، األدب يف امل =
عفيف : لواقع احلركة األدبية يف املناطق احملتلة

  سامل

مجاليات األسلوب، دراسة حتليلية للتركيب  =
فايز الداية، جامعة حلب، حلب، . د: اللغوي
١٩٨٢  

موسـى  . د: مجاليات األسلوب والتلقـي  =
ربابعة، مؤسسة محادة للدراسـات اجلامعيـة   

  ٢٠٠٠للنشر والتوزيع، عمَّان 

سامي إمساعيل، اجمللـس  : مجاليات التلقي= 
  ٢٠٠٢األعلى للثقافة، القاهرة، 

جمموعة مـن املـؤلفني،   : مجاليات املكان =
  ٢/١٩٨٨طعيون املقاالت، الدار البيضاء، 

عصام : اجلمالية والواقعية يف أدبنا احلديث =
الشنطي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  ١٩٧٩بريوت، 

بيال وعبد السالم بنعبـد  حممد س: احلداثة= 
العايل، دار توبقال للنشر، الـدار البيضـاء،   

١٩٩٦  

حنا : احلداثة عرب التاريخ، مدخل إىل نظرية= 
  ١٩٨٩عبُّود، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

مصطفى خضـر،  : احلداثة كسؤال هوية= 
  ١٩٩٦احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

حدود النص األديب، دراسـة يف التـنظري    =
صدوق نور الـدين، دار الثقافـة،   : واإلبداع

  ١٩٨٤الدار البيضاء، 

: احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية= 
بكري شيخ أمني، دار صـادر، بـريوت،   . د

١٩٨٢  

حممـد  : احلركة األدبية والفكرية يف تونس= 
شـر،  الفاضل بن عاشور، الدار التونسـية للن 

  ١٩٧٢تونس، 

. د: احلركة األدبية والفكرية يف الكويـت  =
حممد حسن عبد اهللا، رابطة األدباء، الكويت، 

١٩٧٣  

. د: حركة النقد األديب احلديث يف فلسطني =
هاشم ياغي، معهـد الدراسـات العربيـة،    

  ١٩٧٣القاهرة، 

حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب = 
لعودة، بـريوت،  خالدة سعيد، دار ا: احلديث
١٩٧٩  

جـربا  : احلرية والطوفان، دراسات نقدية= 
إبراهيم جربا، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ١٩٦٠والنشر، بريوت، 

خـالص  : حكاية األدب العريب املعاصـر  =
  ١٩٧٠عزمي، مطبعة شفيق، بغداد، 

عبد احملسن طه . د: حول األديب والواقع =
  ١٩٧١بدر، دار املعرفة، القاهرة، 

ل قضايا التغريب والتجريب يف األدب حو =
عبد السالم حممد الشاذيل، . د: العريب املعاصر

  ١٩٨٥دار احلداثة، بريوت، 
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احلديث مـن أول   حياة األدب الفلسطيين= 
عبد الرمحن ياغي، دار . د: النهضة حىت النكبة

  ١٩٦٩اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

عباس اجلراري، منشورات : خطاب املنهج= 
  ١٩٩٠املغرب، السفري، 

: اخلطاب النسوي يف األدب العريب احلديث= 
  ت.أمحد دوغان، حلب، د

اخلطاب والقارىء، نظريات التلقي وحتليل  =
حامد أبو حامد، . د: اخلطاب وما بعد احلداثة

، مؤسسة اليمامة الصحفية، ٣٠كتاب الرياض 
  ١٩٩٦الرياض، 

مكتبـة دار   حيىي حقي،: خطوات يف النقد= 
  ١٩٦١لقاهرة، ا العروبة،

: اخلطيئة والتكفري، من البنيوية إىل التشرحيية= 
عبد اهللا حممد الغـذامي، النـادي األديب،   . د

  ١٩٨٥جدة، 

. د: دائرة اإلبداع، مقدمة يف أصول النقد =
  ١٩٩٧شكري عيَّاد، القاهرة 

حميي الدين صبحي، : دراسات ضد الواقعية =
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٨٠  

سـليمان كشـالف   : دراسات يف األدب =
وآخرون، املنشأة العامة للنشـر والتوزيـع،   

  ت.ليبيا، د/طرابلس

أمينة العدوان، : دراسات يف األدب األردين =
  ١٩٧٦عمَّان، 

حممـد  . د: دراسات يف األدب اإلسالمي= 
  ١٩٤٧خلف اهللا، القاهرة، 

دراســات يف أدب اإلمــارات وثقافتــها  =
  ٢٠٠٣أمحد حممد عبيد، : وهلجاهتا

. د: احلـديث  دراسات يف األدب التونسي= 
حممد صاحل اجلابري، الدار العربية للكتـاب،  

  ١٩٧٨تونس، /ليبيا

أبو : دراسات يف األدب اجلزائري احلديث =
القاســم ســعد اهللا، دار اآلداب، بــريوت، 

١٩٦٧  

يوسف : دراسات يف األدب العريب املعاصر =
العامـة للتـأليف    الشاروين، املؤسسة املصرية
  ١٩٦٤، القاهرة، والترمجة والطباعة والنشر

: املعاصـر  دراسات يف األدب الفلسطيين= 
  ١٩٩٣، الغزاويعزت : مجع وحترير

. د: دراسات يف األدب املقـارن والنقـد  = 
غسان السيِّد، مطبعة زيد بن ثابت، دمشـق،  

١٩٩٦  

لـويس  . د: دراسات يف أدبنا احلـديث  =
  ١٩٦١عوض، القاهرة، 

دراسات يف علم النفس األديب، حامد عبد = 
   ١٩٤٩، القاهرة، جلنة البيان العريبالقادر، 

أمحد كمـال  . د: دراسات يف النقد األديب =
  ١٩٨٠زكي، دار األندلس، بريوت، 

حممد . د: دراسات يف النقد األديب املعاصر =
زكي العشماوي، دار النهضة العربية، بريوت، 
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حممــد . د: دراسـات يف النقـد واألدب   =
مصايف، الشركة الوطنية للنشـر، اجلزائـر،   

١٩٨١  

: دراسات نقدية يف األدب التونسي املعاصر =
  ١٩٨٢امحيدة الصويل، األخالء، تونس، 

مصطفى : دراسات نقدية يف األدب املعاصر =
اهليئة املصرية العامة : عبد اللطيف السحريت

  ١٩٧٩للكتاب، القاهرة 

دراسات نقدية يف ضوء املنهج الـواقعي،   =
  ١٩٧٢حسني مروة، مكتبة املعارف، بريوت 

رئيـف خـوري، دار   : دراسة األدبيـة ال =
: بعنـوان / ٢الط(١٩٣٩املكشوف، بريوت، 

  )١٩٤٥النقد والدراسة األدبية 

: ، دراسات نقديـة درجة الوعي يف الكتابة =
جنيب العويف، دار النشـر املغربيـة، الـدار    

  ١٩٨٠البيضاء، 

أمحد حسن الزيـات،  : دفاع عن البالغة =
  ١٩٤٥مطبعة الرسالة، القاهرة، 

ــة األدب   = ــة حلرك ــة االجتماعي الدالل
. د: الرومنطيقي يف لبنان بني احلربني العامليتني

  ١٩٧٩ميىن العيد، دار الفارايب، بريوت، 

وسعد  ليميجان الروي: دليل الناقد األديب= 
الـدار  /البازعي، املركز الثقايف العريب، بريوت

  ٢/٢٠٠٠طالبيضاء، 

نبيل راغـب، دار  . د: دليل الناقد األديب =
  ١٩٩٨غريب، القاهرة، 

حممد مفتاح، : ، تنظري وإجنازدينامية النص =
الدار البيضـاء،  /املركز الثقايف العريب، بريوت

١٩٨٧  

حممـود  عباس : الديوان يف النقد واألدب =
 املازين، القـاهرة، القادر  وإبراهيم عبد العقّاد

  ٢/١٩٢١، ج١/١٩٢٠جزءان، ج

: الرؤية النقدية، دراسات يف األدب والنقد= 
حممود منقذ اهلامشي، احتاد الكتاب العـرب،  

  ١٩٨٠دمشق، 

الرؤيا املقيـدة، دراسـات يف التفسـري     =
شكري حممـد عّيـاد،   . د: احلضاري لألدب

  ١٩٧٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عبد الرمحن : رؤى وظالل، نقد ودراسات= 
جميد الربيعي، مؤسسة نقوش عربية، تـونس،  

١٩٩٤   

جـربا  : الرحلة الثامنة، دراسات نقديـة = 
إبراهيم جربا، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ١٩٦٧والنشر، بريوت، 

مالك أمحـد زيـدان، دار   : رسالة األدب =
  ١٩٤٩التوزيع والطباعة والنشر، القاهرة، 

إمساعيل رسالن، مكتبة : زية يف األدبالرم= 
  ت.القاهرة اجلديدة، القاهرة، د

أنطـون  : الرمزية واألدب العريب احلديث =
  ١٩٤٩غطاس كرم، دار الكشاف، بريوت، 

حممد غنيمي هالل، مكتبة . د: الرومنتيكية =
  ١٩٥٦هنضة مصر، القاهرة، 
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كرمي حسام الدين، مكتبة : الزمان الداليل= 
  ١٩٩١ية، القاهرة، األجنلو املصر

خليل السواحري، احتـاد  : زمن االحتالل =
  ١٩٧٩الكتاب العرب، دمشق، 

الساقطة املتمردة، شخصية البغي يف األدب = 
خالد القشطيين، املؤسسة العربيـة  : التقدمي

  ١٩٨٠للدراسات والنشر، بريوت، 

سرد اآلخر، األنا واآلخـر عـرب اللغـة    = 
الثقـايف  صالح صاحل، املركـز  . د: السردية

  ٢٠٠٣الدار البيضاء، /العريب، بريوت

السرد النسائي العريب، مقاربة يف املفهوم  =
  ٢٠٠٤زهور كّرام، : واخلطاب

حمسن جاسم . د: سرديات العصر العباسي= 
الدار /املوسوي، املركز الثقايف العريب، بريوت

  ١٩٩٧البيضاء، 

عبد القادر الشاوي، احتاد : سلطة الواقعية =
  ١٩٨١الكتاب العرب، دمشق، 

سوسيولوجيا النقد العريب احلديث، دفـاع   =
غايل شـكري، دار الطليعـة،   . د: عن النقد
   ١٩٨١بريوت، 

نبيل سليمان، دار احلوار، : سرية القارىء= 
  ١٩٩٦الالذقية، 

سـعيد  : ، مفاهيمها وتطبيقاهتاالسيميائيات =
  ٢٠٠٣منشورات الزمن، املغرب، بنكراد، 

رشيد : الشعرية العربية، األنواع واألغراض =
  ١٩٩١حيياوي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

شفرات النص، دراسـة سـيميولوجية يف    =
اهليئة صالح فضل، . د: شعرية القص والقصيد

العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، 
   ١٩٩١القاهرة 

: الشكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهرايت= 
حممد املـاكري، املركـز الثقـايف العـريب،     

  ١٩٩١الدار البيضاء، /بريوت

الشمس والعنقاء، دراسة نقدية يف املنـهج   =
خلدون الشـمعة، احتـاد   : والنظرية والتطبيق

  ١٩٧٤الكتاب العرب، دمشق، 

علـي أمحـد   (أدونـيس  : صدمة احلداثة= 
  ١٩٧٨العودة، بريوت، ، دار )سعيد

غايل . د: صراع األجيال يف األدب املعاصر =
  ١٩٧٧شكري، القاهرة، 

الصراع بني القـدمي واجلديـد يف األدب   = 
  حممد الكتاين . د: العريب احلديث

الصوت اآلخر، اجلوهر احلواري للخطاب  =
فاضل ثامر، وزارة الثقافة واإلعـالم،  : األديب

  ١٩٩٢، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة

الصــوت النســائي يف األدب اجلزائــري  =
أمحد دوغان، جملة آمال، اجلزائـر،  : املعاصر
١٩٨٢  

: ظاهرة االنتحار يف األدب العريب احلديث =
خليل الشيخ، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ١٩٩٧والنشر، بريوت، 
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. د: ظالل فلسطينية يف التجربـة األدبيـة   =
ـ   ف، .ت.ة، محسام اخلطيب، دائـرة الثقاف

  ١٩٩٠القاهرة،  

جنيـب العـويف، عيـون    : ظواهر نصية =
  ١٩٩٢املقاالت، الدار البيضاء، 

عاطفة االخـتالف، قـراءة يف كتابـات    = 
شرين أبو النجا، اهليئة املصرية العامـة  : نسوية

  ١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 

عبد الفتـاح  : عتبات النص، البنية والداللة= 
الدار البيضاء، احلجمري، منشورات الرابطة، 

١٩٩٦  

ماجـدة  . د: عالقة النقد باإلبداع األديب =
  ١٩٩٧محُّود، وزارة الثقافة، دمشق، 

بـول  : عالمات من الثقافة املغربية احلديثة= 
شاوول، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  ١٩٧٩بريوت، 

حسـني احلـاج   : علم االجتمـاع األديب = 
نشـر  حسن، املؤسسة اجلامعية للدراسات وال

  ١٩٨٣والتوزيع، بريوت، 

لـويس شـيخو، املطبعـة    : علم األدب =
  الكاثوليكية، بريوت

. د: علم األسلوب، مبادئـه وإجراءاتـه   =
صالح فضل، دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت،  

١٩٨٥  

أمحد خمتار عمـر، مكتبـة   : علم الداللة =
  ١٩٨٢العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 

. د: علم النص، دراسـة مجاليـة نقديـة    =
  مدحت اجليار، القاهرة

سامي الـدرويب،  . د: علم النفس واألدب= 
   ٢/١٩٨١دار املعارف، القاهرة، ط

شكري عّياد، . د: على هامش النقد =
  ١٩٩٤القاهرة 

العنقاء اجلديدة، صراع األجيال يف األدب  =
غايل شكري، دار الطليعة للطباعة . د: املعاصر

  ١٩٧٧والنشر، بريوت، 

عن اللغة واألدب والنقد، رؤيـة تارخييـة    =
دار املعارف، حممد أمحد العزب، : ورؤية فنية
  ١٩٨٠القاهرة، 

: العنوان يف األدب العريب، النشأة والتطور= 
ة األجنلو املصرية، القاهرة، حممد عويس، مكتب

١٩٨٨  

. د: العنوان ومسيوطيقـا االتصـال األديب   =
حممد فكري اجلزار، اهليئة املصـرية العامـة   

القـاهرة،  سلسلة كتابات أدبيـة،  للكتاب، 
١٩٩٨  

جمدي توفيـق، مكتبـة   . د: عوائق القراءة= 
  ١٩٩٨الفيوم للنشر والتوزيع، الفيوم، مصر، 

ي الدين صـبحي،  حمي: عوامل من التخييل =
  ١٩٧٤وزارة الثقافة، دمشق، 

ميخائيل ُنَعيمة، دار العباد للطباعة : الغربال =
  ١٩٦٠والنشر، بريوت، 

نبيـل سـليمان، دار   : فتنة السرد والنقد= 
w   ١٩٩٤احلوار، الالذقية، 
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، ٢حممد لطفي اليوسفي، ج: فتنة املتخيل= 
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت، 

٢٠٠٢   

عمـر فـاخوري، دار   : الفصول األربعة =
  ١٩٤١املكشوف، بريوت، 

ــده  = ــول يف األدب األردين ونق . د: فص
  ١٩٩١إبراهيم خليل، وزارة الثقافة، عّمان، 

غالب هلسا، دار احلداثة، : فصول يف النقد =
  ١٩٨٤بريوت، 

طه حسني، دار . د: فصول يف النقد األديب =
  املعارف، القاهرة

ألديب اجلزائري احلديث، فصول يف النقد ا =
حممد مصايف، الشركة . د: دراسات ووثائق

  ١٩٧٢الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

عبد الرمحن أبـو  : فصول يف النقد واألدب= 
عوف، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٩٦   

الفعل النقدي وإشكاليات الفكر املعريف يف  =
علي الصـرييف، دار إنانـا،   : الكتابة النقدية

  ٢٠٠٦، دمشق

: الفكر واألدب يف ضوء التـنظري والنقـد   =
منجي الشـمايل، دار الغـرب اإلسـالمي،    

  ١٩٨٥بريوت، 

فلسفة االلتزام يف النقد األديب بني النظريـة   =
رجاء عيد، منشـأة املعـارف،   . د: والتطبيق

  ١٩٨٦االسكندرية، 

فتحي التريكي ورشـيدة  : فلسفة احلداثة= 
التريكي، مركز اإلمناء القـومي، بـريوت،   

١٩٩٢  

توفيق احلكيم، مكتبة اآلداب، : فن األدب =
  ت.القاهرة، د

سهري القلمـاوي،  . د: فن األدب، احملاكاة =
  ١٩٥٣مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

أمني اخلويل، مصطفى البـايب  : فن القول =
  ١٩٤٧احلليب، القاهرة، 

عمـر  . د: فنون األدب املعاصر يف سورية =
  ١٩٧١الدقّاق، دار الشرق، حلب، 

: الفنون األدبية يف الكويت، دراسة نقديـة  =
  ١٩٨٩حممد مبارك الصوري، الكويت، . د

الفنون األدبية وأعالمها يف النهضة العربية  =
أنيس املقدسي، دار العلم للماليـني،  : احلديثة

  ٣/١٩٨٠بريوت، ط

عبـد السـالم   . د: يف آليات النقد األديب= 
  ١٩٩٤املسدي، دار اجلنوب للنشر، تونس، 

نبيـل سـليمان، دار   : يف اإلبداع والنقد =
  ١٩٨٩احلوار، الالذقية، 

ــان : املعاصــريف األدب التونســي  = بوزّي
السعدي، دار ابن عبد اهللا للنشـر، تـونس،   

١٩٧٤  

عمر بن . د: يف األدب اجلزائري احلديث =
  ١٩٩٥قينة، 
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يف األدب العريب احلديث، حبوث ومقاالت = 
يوسف عز الدين، اهليئـة العامـة   . د: نقدية

  للكتاب، القاهرة

: يف األدب الفلسطيين قبل النكبة وبعـدها = 
يـاغي، شـركة كاظمـة،     عبد الرمحن. د

  ١٩٨٣الكويت، 

أمحد حممد عطية، : يف األدب اللييب احلديث =
ليبيـا، دار  /دار الكتاب العـريب، طـرابلس  
  ت.التضامن للطباعة والنشر،بريوت، د

أمني اخلويل، مطبعـة  : يف األدب املصري =
  ١٩٤٣االعتماد، القاهرة، 

عبد القادر . د: يف األدب املصري املعاصر =
  ١٩٥٥ر مصر للطباعة، القاهرة، القط، دا

عبد احلميـد  . د: يف األدب املغريب املعاصر =
  ١٩٧٩يونس وزميله، دار املعارف، القاهرة، 

حممد روحي فيصل، دار : يف األدب والنقد= 
  ١٩٨٤طالس، دمشق، 

جنم الدين غالب الكيب، : يف األدب والنقد= 
  ١٩٧٥اإلدارة العامة للثقافة، ليبيا، 

حممد مندور، جلنـة  . د: يف األدب والنقد =
  ١٩٤٩التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، 

علي أبـو ملحـم،   : يف األسلوب األديب= 
  ١٩٦٨املكتبة العصرية، بريوت، 

فاضل : يف إشكالية النقد واحلداثة واإلبداع =
  ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

، أمحد حسـن الزيـات  : يف أصول األدب =
  ٢/١٩٤٦مطبعة الرسالة، القاهرة،، ط

مـرمي فرنسـيس،   : يف بناء النص وداللته= 
حماور اإلحالة الكالمية، وزارة / ١ج: جزءان

نظام الـنص  / ٢ج. ١٩٩٨الثقافة، دمشق، 
التخاطيب اإلحايل، وزارة الثقافـة، دمشـق،   

٢٠٠١  

يف البنيوية التركيبية، دراسـة يف منـهج   = 
شحّيد، دار ابـن  مجال . د: لوسيان غولدمان
  ١٩٨٢رشد، بريوت، 

حسني : يف تاريخ األدب، مفاهيم ومناهج =
  ١٩٨٠الواد، دار املعرفة، تونس، 

عبد العظيم أنـيس  . د: يف الثقافة املصرية =
وحممود أمني العـامل، دار الفكـر اجلديـد،    

  ١٩٥٥بريوت، 

حممد : يف اخلطاب السردي، نظرية قرمياس= 
ربيـة للكتـاب،   الناصر العجيمي، الدار الع

  ١٩٩٣تونس، /ليبيا

سـامي  : يف داللية القصص وشعرية السرد =
  ١٩٩٠سويدان، دار اآلداب، بريوت، 

زكي جنيب حممود، دار . د: يف فلسفة النقد =
  ٢/١٩٨٣الشروق، بريوت، ط

حممود غنامي، منشورات . د: يف مبىن النص =
  ١٩٨٧اليسار، املثلث، 

علـي أبـو   إبراهيم : يف حميط النقد األديب =
اهليئة املصـرية العامـة للكتـاب،    : اخلشب

  ١٩٨٥القاهرة، 

ميىن العيد، دار اآلفاق . د: يف معرفة النص =
w  ١٩٨٣اجلديدة، بريوت، 
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حممد منـدور، دار  . د: يف امليزان اجلديد =
  ت.هنضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د

: يف النص األديب، دراسة أسلوبية إحصائية= 
ي األديب الثقــايف، ســعد مصــلوح، النــاد

  ١٩٩١السعودية، /جدة

شكري عزيز ماضي، . د: يف نظرية األدب= 
  ١٩٨٦دار احلداثة، بريوت، 

شـوقي ضـيف، دار   . د: يف النقد األديب =
  ١٩٦٢املعارف، القاهرة، 

حممود السمرة، الـدار  . د: يف النقد األديب =
  ١٩٧٤املتحدة للنشر والطباعة، بريلوت، 

يف النقد األديب العريب احلديث، مقدمات،   =
عبد الـنيب اصـطيف،   . د: مداخل، نصوص

   ١٩٩١جامعة دمشق، دمشق، جزءان، 

حممد غنيمي . د: يف النقد التطبيقي واملقارن =
هالل، مكتبة األجنلـو املصـرية، القـاهرة،    

  ٢/١٩٦٢ط

يف النقد النظري، حنو حركـة نقـد أديب    =
/ ي، دار الفـارايب عبد الرمحن ياغ. د: راسخة

عمَّـان،  /بريوت، الدار العربية للنشر والتوزيع
١٩٨٤  

إبراهيم خليل، رابطـة  : يف النقد واألدب =
  ١٩٨٠الكّتاب األردنيني، عمَّان، 

حسني علي اهلنـداوي،  : يف النقد واألدب =
  ١٩٩٤دمشق، 

سيزا . د: القارىء والنص، العالمة والداللة =
  ٢٠٠٢للثقافة، القاهرة، قاسم، اجمللس األعلى 

: قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصـر  =
مسري سعيد حجازي، دار اآلفـاق العربيـة،   

  ٢٠٠١بريوت، 

غالب هلسـا، دار ابـن   : قراءة يف أعمال =
  ت.رشد، بريوت، د

صـالح  . د: قراءة الصورة وصورة القراءة= 
  ١٩٩٧فضل، دار الشروق، القاهرة، 

: تدوين احملكي قراءة النص، حبث يف شرط= 
حلسن أمحامة، دار الثقافة، الـدار البيضـاء،   

١٩٩٩  

قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب  =
حممود عبـاس عبـد   : احلديثة وتراثنا النقدي

  ١٩٩٦الواحد، دار الفكر العريب، القاهرة، 

جمدي حممد . د: القص بني احلقيقة واخليال =
لكتـاب،  مشس الدين، اهليئة املصرية العامـة ل 

  ١٩٩٠القاهرة، 

حسني مـروة، دار الفكـر،   : قضايا أدبية =
  ١٩٥٦القاهرة، 

حممد . د: قضايا معاصرة يف األدب والنقد =
  غنيمي هالل، دار هنضة مصر، القاهرة

. د: ديب بني القدمي واحلديثقضايا النقد األ =
حممد زكي العشماوي، دار النهضة العربيـة،  

  ١٩٨٤بريوت، 

سـيِّد  . د: واإلبداع العـريب قضايا النقد  =
البحراوي، اهليئة العامـة لقصـور الثقافـة،    

  ٢٠٠٢القاهرة، 
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ميجـان  : ما بعـد بنيويـة   ،قضايا نقدية =
  ١٩٩٦الرويلي، النادي األديب، الرياض، 

عبـد  . د: قضية البنيوية، دراسة ومنـاذج = 
، تونس، الدار التونسية للنشرالسالم املسدي، 

١٩٩١  

ادوار اخلـّراط، دار  : عيـة الكتابة عرب النو =
  ١٩٩٤شرقيات، القاهرة، 

الكتابة من موقع العدم، مساءالت حـول  = 
عبد امللك مرتاض، كتاب . د: نظرية الكتابة

  ١٩٩٩، الرياض، ٦٢-٦١الرياض 

نبيل سليمان، احتـاد  : الكتابة واالستجابة= 
  ٢٠٠٠الكتاب العرب، دمشق، 

سيِّد قطب، مطبعـة  : كتب وشخصيات =
  ١٩٤٦القاهرة،  الرسالة،

سعيد : الكالم واخلرب، مقدمة للسرد العريب =
الـدار  /يقطني، املركز الثقايف العريب، بريوت

  ١٩٩٧البيضاء، 

أنور املعداوي، املكتبة : كلمات يف األدب =
  ١٩٦٦العصرية، صيدا، 

فوزي : الكلمة الشرارة، مقاالت يف األدب =
البشيت، املنشـأة العامـة للنشـر والتوزيـع     

  ١٩٨٤واإلعالن، طرابلس، ليبيا، 

هارون هاشـم  : الكلمة املقاتلة يف فلسطني =
رشيد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٧٣  

كيف حيكي النقاد؟ السرد النقدي وقراءة = 
جمـدي أمحـد   . سرداً، دالنقد األديب بوصفه 

  ٢٠٠٦توفيق، دار البستاين، القاهرة، 

يوسـف  : الالمعقول يف األدب املعاصـر  =
، القـاهرة،  ٢٢٦الشاروين، املكتبة الثقافيـة  

١٩٦٩  

حلظة األبدية، دراسة الزمان يف أدب القرن  =
مسري احلاج شاهني، املؤسسة العربية : العشرين

  ١٩٨٠للدراسات والنشر، بريوت، 

ة الثانية، يف إشكالية املنهج والنظريـة  اللغ= 
: واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث

الدار /فاضل ثامر، املركز الثقايف العريب، بريوت
  ١٩٩٤البيضاء، 

اللغة واإلبداع، مبادىء علم األسلوب  =
  ١٩٨٨شكري عّياد، القاهرة . د: العريب

عدنان بن ذريل، احتـاد  : اللغة واألسلوب= 
  ١٩٨٠الكتاب العرب، دمشق 

عدنان بن ذريـل، احتـاد   : اللغة والبالغة= 
  ١٩٨٣الكتاب العرب، دمشق 

عدنان بن ذريـل، احتـاد   : اللغة والداللة= 
  ١٩٨١الكتاب العرب، دمشق 

ــريب  = ــة يف األدب الع ــؤثرات األجنبي امل
لويس عوض، القاهرة، جزءان، . د: احلديث
١٩٦٤-١٩٦٣  

غـايل شـكري،   . د: املاركسية واألدب= 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٧٩  w
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حممد نظيف، إفريقيا : ما هي السيميولوجيا= 
  ١٩٩٤الشرق، الدار البيضاء، 

حسـني علـي   : ما وراء الدراسة األدبية =
  ١٩٩٢اهلنداوي، دمشق، 

حممد بدري : اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي= 
ــات املصــرية، ــل، دار اجلامع ــد اجللي  عب

  ١٩٧٥االسكندرية، 

ــود : مباحــث يف األدب التونســي = حمم
  ١٩٨٩طرشونة، املطابع املوحدة، تونس، 

املتخيَّل السردي، مقاربات نقدية يف التناص  =
عبد اهللا إبراهيم، املركز . د: والرؤى والداللة

  ١٩٩٠الدار البيضاء، /الثقايف العريب، بريوت

مارون عبُّود، بـريوت،  : جمددون وجمترون =
١٩٤٨  

حممـد  . د: حماضرات يف األدب ومذاهبه =
مندور، معهد الدراسـات العربيـة العاليـة،    

ــاهرة،  ــوان/٢ط( ١٩٥٥الق األدب : بعن
  )ومذاهبه

ســهري . د: حماضــرات يف النقــد األديب =
القلماوي، معهد الدراسات العربية العاليـة،  

  ١٩٥٥القاهرة، 

لطفي حيدر، دار : ت يف فهم األدبحماوال =
  ت.املكشوف، بريوت، د

إسحق موسى . د: مدخل إىل األدب العريب =
احلسيين، معهد الدراسات العربيـة العاليـة،   

  ١٩٦٣القاهرة، 

شكري حممد . د: مدخل إىل علم األسلوب =
عّياد، دار العلوم للطباعة والنشر، الريـاض،  

١٩٨٢  

عبـد  . د: مدخل إىل علم اجلمـال األديب  =
املنعم تليمة، منشورات عيون، الدار البيضاء، 

  ٢/١٩٨٧ط

عبد املنعم تليمة، : مدخل إىل نظرية األدب= 
  ١٩٧٣دار الثقافة، القاهرة، 

زين الدين : املدخل إىل نظرية النقد النفسي= 
املختاري، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،    

١٩٩٨  

حممد . د: نقد األديب احلديثاملدخل إىل ال =
  ١٩٥٨غنيمي هالل، مطبعة الرسالة، القاهرة، 

: مدخل لتحليل ظاهريت الشكل واخلطاب =
/ حممد املاكري، املركز الثقايف العريب، بريوت

  ١٩٩١الدار البيضاء، 

: املدرسة الواقعية يف النقد العريب احلـديث = 
  ١٩٧٨حنا عبُّود، وزارة الثقافة، دمشق، 

حممـد عبـد املـنعم    . د: األدب مذاهب =
  ١٩٥٣خفاجي، املطبعة املنريية، القاهرة، 

. د: مذاهب األدب، معامل وانعكاسـات  =
ياسني األيويب، دار العلم للماليني، بـريوت،  

١٩٨٠  

: املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية =
    ١٩٩٧نبيل راغب، دار مصر، القاهرة، . د

املذاهب األدبية والنقدية عند العرب  =
w  ١٩٩٣شكري عّياد، القاهرة . د: والغربيني
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عبـاس  : مراجعات يف اآلداب والفنـون  =
  حممود العقّاد، املطبعة العصرية، القاهرة

عبـد السـالم   . د: مراجع النقد احلديث =
تـونس،  /املسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا

١٩٨٩  

عبد العزيز محوُّدة، اجمللس . د: املرايا احملدَّبة =
األعلى للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة 

  ١٩٩٨، الكويت، ٢٣٢

إبراهيم هاشم فـاليل، النـادي   : املرصاد =
  ١٩٨٠األديب، الرياض، 

نبيل سليمان، : مسامهة يف نقد النقد األديب =
  ١٩٨٣دارالفارايب، بريوت، 

فيصـل  . د: مستقبل النقد األديب العـريب  =
  دّراج

حممد ياسر . د: مشكالت يف النقد األديب =
  ت.شرف، دار الوثبة، دمشق، د

حممد عناين، : املصطلحات األدبية احلديثة= 
الشركة املصرية العامليـة  /مكتبة لبنان ناشرون

  ١٩٩٦القاهرة، /للنشر، بريوت

مصطلحات النقد العـريب السـيماروي،    =
موالي علي . د: اإلشكالية واألصول واالمتداد

    ٢٠٠٥الكتاب العرب، دمشق،  بوخامت، احتاد

ناصر احلـاين،  : يف األدب الغريبح املصطل= 
بـريوت،  /منشورات املكتبة العصرية، صـيدا 

١٩٦٨   

املصطلح املشـترك، دراسـات يف األدب   = 
الناقوري، دار النشـر   إدريس: املغريب املعاصر

  ١٩٧٧املغربية، الرباط، 

حميـي الـدين   : مطارحات يف فن القول= 
  ١٩٧٨صبحي، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

عبد الكرمي غـالب،  : مع األدب واألدباء= 
  ١٩٧٤دار الكتاب، الدار البيضاء، 

عبـد  . د: معامل يف النقد العريب احلـديث = 
  ١٩٧٤ الكرمي األشتر، دار الشرق، بريوت،

ــطلحات األدب = ــم مص ــدي : معج جم
  ١٩٧٤وهبـي، مكتبة لبنان، بريوت، 

إبراهيم فتحي، : معجم املصطلحات األدبية =
املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، صفاقس، 

   ١٩٨٦تونس، 

سعيد : معجم املصطلحات األدبية املعاصرة =
بــريوت، /علــوش، دار الكتــاب اللبنــاين

  ١٩٨٥الدار البيضاء، /سوشربس

عبد اهللا إبـراهيم وسـعيد   : معرفة اآلخر =
الغامني وعواد علي، املركز الثقـايف العـريب،   

  ١٩٩٠الدار البيضاء، /بريوت

نعيم اليـايف، احتـاد   . د: املغامرة النقدية =
  ١٩٩٢الكتاب العرب، دمشق، 

توفيـق  : مفهوم األدبية يف التراث النقدي =
  ١٩٨٥الزيدي، سراس للنشر، تونس، 

منذر عّياشـي،  . د: يف األسلوبيةمقاالت  =
  ١٩٩٠احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
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متام حسان، . د: مقاالت يف اللغة واألدب =
  ١٩٨٥معهد اللغة العربية، مكة، 

حممود السمرة، . د: مقاالت يف النقد األديب =
  ١٩٥٩الدار املتحدة للنشر والطباعة، بريوت، 

عبد احلميـد  . د: مقاالت يف النقد األديب= 
إبراهيم، دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع، 

  ١٩٨٧القاهرة، 

لويس . د: مقاالت يف النقد واألدب =
  ت.عوض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، د

رشـيد  : مقدمات يف نظرية األنواع األدبية= 
   ١٩٩١حيياوي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

ار فؤاد مرعي، د. د: مقدمة يف علم األدب =
  ١٩٨١احلداثة، بريوت، 

رشيد بن : مقدمة يف السيميائية السردية =
  ٢٠٠٠مالك، دار القصبة للنشر، اجلزائر 

عبـد املـنعم   . د: مقدمة يف نظرية األدب =
تليمة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القـاهرة،  

١٩٧٦  
مجال عبود، دار املعرفـة،  : مقدمة يف النقد= 

  ١٩٨٩دمشق، 

علـي جـواد   . د: األديب مقدمة يف النقد =
الطاهر، املؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  

  ١٩٧٩بريوت، 

خري اهللا عصار، : مقدمة لعلم النفس األديب= 
  ١٩٨٢ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

ميىن العيـد،  . د: ممارسات يف النقد األديب= 
  ١٩٧٥دار الفارايب، بريوت، 

 صـالح صـاحل، دار  . د: ممكنات النص= 
  ٢٠٠٠احلوار، الالذقية، 

مناهج الدراسة األدبية يف األدب العـريب،   =
شـكري فيصـل،   . د: عرض ونقد واقتراح

  ١٩٥٣القاهرة، 

وليـد  . د: مناهج النقد األديب احلـديث  =
  قّصاب

إبـراهيم  : مناهج النقد العريب احلـديث = 
  ٢٠٠٣عوض، دار الفكر العريب، القاهرة، 

صالح فضل، دار . د: مناهج النقد املعاصر= 
  ١٩٩٧اآلفاق العربية، القاهرة، 

. د: من إشكاليات النقد العـريب اجلديـد   =
شكري عزيز ماضـي، املؤسسـة العربيـة    

  ١٩٩٧للدراسات والنشر، بريوت، 

ناصـر  . د: من اصطالحات األدب الغريب =
  ١٩٥٩احلاين، دار املعارف، القاهرة، 

من سومر إىل قرطاج، قراءات يف األدب  =
عبد الرمحن جميد الربيعي :  املغاريبالعريب
١٩٩٧  

يف  من معارك النقـد األديب يف سـورية  = 
عادل أبو شـنب، دار العلـم   : اخلمسينات

الشـام  / للطباعة والتأليف والترمجة والنشـر 
  ١٩٨٤، دمشق، للنشر والتوزيع

: من النافذة إىل األفق، قراءات ومواقـف = 
سـعيدان،   مؤسسةعبد الرمحن جميد الربيعي، 

  ١٩٩٥تونس، /سوسة
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حممـد  : املنهج املوضوعي يف النقد األديب= 
  ١٩٩٩عزام، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

عبد . د: املنهج املوضوعي، نظرية وتطبيق= 
الكرمي حسن، املؤسسة اجلامعية للدراسـات  

  ١٩٩٠والنشر والتوزيع، بريوت، 

املنهج النفسي يف النقد احلـديث، النقـاد   = 
بسام قطوس، جملس النشر : ن منوذجاًاملصريو

  ٢٠٠٤العلمي، الكويت،  

منهج الواقعية يف اإلبداع األديب، صـالح   =
فضل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٧٨  

ــداخل إىل أدب =  ــهج واملصــطلح، م املن
خلدون الشـمعة، احتـاد الكتـاب    : احلداثة

  ١٩٧٩العرب، دمشق، 

من الوجهة النفسـية يف دراسـة األدب   = 
جلنة التـأليف  حممد خلف اهللا أمحد، : ونقده

  ١٩٤٧، القاهرة، والترمجة والنشر

نبيل راغـب،  . د: موسوعة الفكر األديب =
اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، جزءان 

١٩٨٨  

حسني : املوقف الثوري يف األدب اإلبداعي =
  ١٩٧٩لقدس، مروة، دار الفكر العريب، ا

املرياث الدموي، قراءة نقدية يف األدب  =
  ١٩٩٦إبراهيم اخلليل، : احلديث

عـزت  : حنو رؤية نقدية لألدب الفلسطيين= 
  ١٩٨٩، الغزاوي

النثر األديب يف اململكة العربية السـعودية   =
حممد عبـد الـرمحن   . ، د١٩٤٥ -١٩٠٠

  ١٩٧٥الشامخ، 

عمـر  . د: نشأة النثر احلديث وتطـوره  =
دسوقي، دار الفكر العريب، مطبعة الرسـالة،  

  ت.القاهرة، د

عز . د: نشأة النقد األديب احلديث يف مصر= 
الــدين األمــني، دار املعــارف، القــاهرة، 

الكتاب رسالة ماجستري من دار ( ٢/١٩٧٠ط
  )١٩٥٧العلوم عام 

النص األديب، مظـاهر وجتليـات الصـلة     =
صدوق نور الدين، دار اليسر، الدار : قدميبال

  ١٩٨٨البيضاء، 

ــيميائيات   = ــو س ــردي، حن ــنص الس ال
سعيد بنكـراد، دار األمـان،   : لإليديولوجيا

  ١٩٩٦الرباط، 

عبد القادر الشـاوي، دار  : النص العضوي =
  ١٩٨٢النشر املغربية، الدار البيضاء، 

النص املفتوح، قراءات يف األدب املغريب  =
  ١٩٨٦العريب بنجلون، املغرب : احلديث

النص واملمانعة، مقاربات نقدية يف األدب = 
حممد راتب احلالق، احتاد الكتاب : واإلبداع

  ٢٠٠٠العرب، دمشق، 
عبد الغين أبو العـزم، دار  : النص واملنهج =

  قرطبة، الدار البيضاء

نظرات يف التيارات األدبيـة احلديثـة يف    =
w  ١٩٥٤مجيل سعيد، القاهرة، . د: العراق

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



٢٩٤ 
 

: نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها =
حسن سحلول، احتاد الكتـاب العـرب،   . د

  ٢٠٠٢دمشق، 

جابر عصفور، اهليئة . د: نظريات معاصرة= 
  ١٩٩٧املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

: احلديثة والنقد األسطوريالنظرية األدبية  =
حنا عبُّود، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،   

١٩٩٩  

جـودت  . د: نظرية األدب واملـتغريات  =
  ١٩٩٦إبراهيم، محص، 

صـالح  . د: نظرية البنائية يف النقد األديب =
  ١٩٧٨مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، فضل، 

اجنيـل  : نظرية الرواية يف األدب االنكليزي =
مسعان، اهليئة املصرية العامة للكتـاب،  بطرس 

  ١٩٩٤القاهرة، 

تامر : نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب= 
  ١٩٨٣سلوم، دار احلوار، الالذقية، 

عصام قصـبجي، دار  . د: نظرية احملاكاة =
  ١٩٨٠القلم العريب، دمشق، 

مصـطفى  . د: نظرية املعىن يف النقد األديب =
  ٢/١٩٨١ط ناصف، دار األندلس، بريوت،

صـالح فضـل، اهليئـة    . د: نظرية النقد= 
املصرية العامة للكتـاب، مكتبـة األسـرة،    

  ١٩٩٩القاهرة، 

: ثالثة أجزاء، حترير وتقـدمي : نظرية النقد =
حممد كامل اخلطيب، وزارة الثقافة، دمشـق  

٢٠٠٢  

: نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصـرنا = 
حميي الـدين صـبحي، املؤسسـة العربيـة     

  ١٩٨٠للدراسات والنشر، بريوت، 

نظرية النقد والفنون واملذاهب األدبيـة يف   =
حممد . د: األدب العريب احلديث، مقدمة ودليل

  ١٩٨٥يوسف جنم، دار صادر، بريوت، 

النقد االجتماعي، حنو علم اجتماع للنص  =
عايـدة لطفـي، دار الفكـر    : األديب، ترمجة

  ١٩٩١للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 

أمحد أمني، جلنـة التـأليف   : النقد األديب =
  ١٩٥٢والترمجة والنشر، القاهرة، 

هدى وصـفي، مكتبـة   . د: النقد األديب= 
األسرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٩٩  
سيِّد قطب، : النقد األديب، أصوله ومناهجه =

  ١٩٤٧دار الفكر العريب، القاهرة، 

. د: يث، قضاياه ومناهجهالنقد األديب احلد =
صاحل هواري، منشورات جامعة السابع من 

  ١٩٩٨أبريل، ليبيا، 

، مصـادره األوىل،  النقد األديب احلـديث  =
حممـد  . د: تطوره، فلسفاته اجلمالية ومذاهبه

  ٣/١٩٦٤القاهرة، طغنيمي هالل، 

. د: النقد األديب احلديث، أصوله ومناهجه =
العامـة   أمحد كمال زكي، اهليئـة املصـرية  

  ١٩٧٢للكتاب، القاهرة، 
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. د: النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب =
حممد عبد الرحيم كافود، دار قطـري بـن   

  ١٩٨٢الفجاءة، الدوحة، 

-١٩١٨النقد األديب احلديث يف سـورية   =
مسر روحي الفيصل، دار األهـايل،  : ١٩٤٥

   ١٩٨٨دمشق، 

هاشـم  . د: النقد األديب احلديث يف لبنان =
  ١٩٦٨ جزءان،غي، دار املعارف، القاهرة،يا

. د: النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه =
صاحل هويدي، منشورات جامعة السابع مـن  

  ت.أبريل، ليبيا، د

النقد األديب العـريب اجلديـد يف القصـة     =
عبد اهللا أبو هيف، احتاد . د: والرواية والسرد

  ٢٠٠٠الكتاب العرب، دمشق، 

فـؤاد  : ائدته، طريقته العمليةالنقداألديب، ف =
أفرام البسـتاين، دار املكشـوف، بـريوت،    

١٩٣٩  

. د: النقد األديب الفلسـطيين يف الشـتات   =
ماجدة محُّود، دار كنعان للدراسات والنشر، 

  ١٩٩٢دمشق، 

نبيل سليمان، دار : النقد األديب يف سورية= 
  ١٩٧٩الفارايب، بريوت، 

: النقد األديب يف الوطن الفلسطيين والشتات =
حسام اخلطيب، املؤسسة العربية للدراسات . د

  ١٩٩٦والنشر، بريوت، 

النقد األديب املعاصر يف الربـع األول مـن    =
إسحق موسى احلسـيين،  . د: القرن العشرين

معهد البحوث والدراسات العربية، القـاهرة،  
١٩٦٨  

بو منصـور،  فؤاد أ: النقد البنيوي احلديث =
  ١٩٨٥دار اجليل، بريوت، 

النقد التطبيقي التحليلي، مقدمة لدراسـة  = 
األدب وعناصره يف ضوء املنـاهج النقديـة   

عدنان خالد عبد اهللا، دار الشـؤون  : احلديثة
  ١٩٨٦الثقافية العامة، بغداد، 

روز : النقد اجلمايل وأثره يف النقد العـريب  =
  ١٩٥٢غريب، دار العلم للماليني، بريوت، 

حامد أبو حامد، كتـاب  . د: نقد احلداثة =
، مؤسسـة اليمامـة الصـحفية،    ٨الرياض 
  ١٩٩٤الرياض، 

نصرت عبد الرمحن، عمَّان، : النقد احلديث =
١٩٧٩  

حممـد وليـد   : النقد الغريب والنقد العريب = 
بوعليبة، اجمللس األعلى للثقافـة، القـاهرة،   

٢٠٠٢  

جـدة  ما. د: النقد الفلسطيين يف الشتات= 
  ١٩٩٢محود، مؤسسة عيبال، نيقوسيا، 

عبد الكبري اخلطـييب، دار  : النقد املزدوج= 
  ١٩٨٠العودة، بريوت، 

عدنان بن ذريل، احتـاد  : النقد واألسلوبية= 
  ١٩٨٩الكتاب العرب، دمشق، 

ـ النقد واحلداثة، مع دليل ببل=  . د: وغرايفي
عبد السالم املسدي، دار الطليعة، بـريوت،  

١٩٨٣  w
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خلدون الشـمعة، احتـاد   : واحلرية النقد= 
  ١٩٧٧الكتاب العرب، دمشق، 

النقد والداللة، حنو منهج سيميائي يف حتليل  =
حممد عزام، وزارة الثقافة، دمشـق،  : األدب
١٩٩٤  

النقد ومفهوم النص، دراسـات نقديـة   = 
علــي الصــرييف، دار : وفكريــة يف النقــد
  ٢٠٠٢التوحيدي، محص، 

حممد مندور، . د: نالنقد والنقّاد املعاصرو =
  ١٩٦٤مطبعة هنضة مصر، القاهرة، 

أنــور : منــاذج فنيــة يف األدب والنقــد =
  ت.املعداوي، دار مصر للطباعة، القاهرة، د

هجرة النصوص، دراسـات يف الترمجـة   = 
عبده عبُّود، احتاد . د: األدبية والتبادل الثقايف

   ١٩٩٥الكتاب العرب، دمشق، 

عيد علوش، جار س: هرمنوتيك النثر األديب= 
  ١٩٨٥الكتاب اللبناين، بريوت، 

هندسة املعـىن يف السـرد األسـطوري     =
قاسم املقـداد، دار السـؤال،   . د: امللحمي
  ١٩٨٤دمشق، 

اهلوى املصري يف املخيلة املغربية، قراءات  =
حممد مشبال، . د: يف السرد املغريب احلديث

  ٢٠٠٧منشورات بالغات، املغرب 

حنا عبُّود، احتـاد  : احلربواقعية ما بعد = 
  ١٩٨٠الكتاب العرب، دمشق، 

وعي احلداثة، دراسات مجالية يف احلداثـة  = 
سعد الدين كليب، احتاد الكتـاب  . د: العربية

   ١٩٩٧العرب، دمشق، 

نبيل سـليمان، دار  : وعي الذات والعامل =
  ١٩٨٥احلوار، الالذقية، 

فخري صـاحل، املؤسسـة   : وهم البدايات= 
  ١٩٩٣للدراسات والنشر، بريوـن العربية 

جربا إبراهيم جربا، املؤسسة : ينابيع الرؤيا= 
   ١٩٧٩العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

  
  النقدّية املترمجة املصادر

  
  

جمموعة من : آفاق التناص، املفهوم واملنظور =
حممد خري البقاعي، اهليئة . د: املؤلِّفني، ترمجة

  ١٩٩٨املصرية العامة، القاهرة، 

. م.ر: االجتاهات األدبية يف القرن العشرين= 
جورج طرابيشي، منشورات : ألبرييس، ترمجة

  ١٩٦٥عويدات، بريوت، 
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عبـد   :امربتو ايكو، ترمجة: األثر املفتوح =
الرمحن أبو علـي، دار احلـوار، الالذقيـة،    

  ٢/٢٠٠١ط

هنري : هنري بيري، ترمجة: األدب الرمزي= 
  ١٩٨١زغيب، منشورات عويدات، بريوت، 

. ي. ت: أدب الفانتازيا مدخل إىل الواقع =
صبار السعدون، دار املـأمون،  : أبتر، ترمجة

  ١٩٨٩بغداد، 

تزفيتـان تـودوروف،   : األدب والداللة =
حممد ندمي خشفة، مركـز اإلمنـاء   . د: ترمجة

  ١٩٩٦احلضاري، حلب، 

: دافيد ويتشـر، ترمجـة  : األدب واجملتمع= 
  ١٩٦٧عارف حديفة، دمشق، 

: بيري جريو، ترمجـة : األسلوب واألسلوبية= 
منذر عياشي، مركـز اإلمنـاء القـومي،    . د

    ١٩٨٩بريوت، 

رتشاردز، املؤسسـة  : أصول النقد األديب =
  ١٩٦١للتأليف، القاهرة،  املصرية العامة

ــواري = ــدأ احل ــاختني، املب ــان : ب تزفيت
فخري صاحل، اهليئة العامة : تودوروف، ترمجة
القاهرة،  سلسلة آفاق الترمجة، لقصور الثقافة،

١٩٩٦  

روشني، : حبوث سوفييتية يف األدب العريب =
خريي الضامن، دار التقدُّم، موسكو، : ترمجة
١٩٧٨  

جمموعـة مـن   : حبوث يف القراءة والتلقي =
حممد خري البقاعي، مركز . د: املؤلفني، ترمجة

  ١٩٩٨اإلمناء احلضاري، حلب، 

عارف منيمنة : جان بياجيه، ترمجة: البنيوية =
وبشري أوبري، منشورات عويدات، بـريوت،  

١٩٧١  

: روبرت شولز، ترمجة: البنيوية يف األدب =
حّنا عبُّود، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،   

١٩٨٤  

تـرنس هـوكس،   : البنيوية وعلم اإلشارة =
جميد املاشطة، دار الشؤون الثقافيـة،  : ترمجة

   ١٩٨٦بغداد، 

البنيوية وما بعدها، من ليفي شتراوس إىل = 
حممد حسن . د: جون ستروك، ترمجة: دريدا
والفنـون   للثقافـة  األعلـى ر، اجمللس عصفو

، الكويــت، ٢٠٦، عــامل املعرفــة واآلداب
١٩٩٦  

: التأويل بني السـيميائيات والتفكيكيـة   =
سعيد بنكـراد، املركـز   : امربتو ايكو، ترمجة

  ٢٠٠٠الدار البيضاء، / الثقايف العريب، بريوت
يـوول،  . براون و ج. ج: حتليل اخلطاب= 

طفي الـزليطين،  مىن التريكي وحممد ل: ترمجة
  ١٩٩٧جامعة امللك سعود، الرياض، 

جـان بيلمـان   : التحليل النفسي واألدب= 
حسن املودن، اجمللس األعلـى  : نويل، ترمجة

   ١٩٩٧للثقافة، القاهرة، 
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نـورثروب  : ، حماوالت أربعتشريح النقد =
  فراي، 

حميي الدين صبحي، الدار العربيـة  : ترمجة -
  ١٩٩١تونس، /للكتاب، ليبيا

حممد عصفور، منشورات اجلامعـة  : ترمجة -
  ١٩٩١األردنية، عّمان، 

ــديولوجيا  =  ــك واإلي ــري والتفكي التفس
بيتر بـروك وآخـرون،   : ودراسات أخرى
هناد صليحة، اهليئة املصـرية  : اختيار وتقدمي

  ٢٠٠٠العامة للكتاب، القاهرة، 

: بيري زميا، ترمجة: التفكيكية، دراسة نقدية =
ة اجلامعية للدراسـات  أسامة احلاج، املؤسس

  ١٩٩٦والنشر، بريوت، 

كريسـتوفر  : التفكيكية، النظرية والتطبيق= 
د عبد اجلليل جـواد، دار  عر: نورس، ترمجة

  ١٩٩٢احلوار، الالذقية، 

: غاستون باشالر، ترمجـة : جدلية الزمن =
  خليل أمحد خليل، 

  ت.دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د/١ط -
ية للدراسات والنشـر  املؤسسة اجلامع/٢ط -

  ١٩٨٢والتوزيع، بريوت، 

: غاستون باشالر، ترمجة: مجاليات املكان =
  ١٩٨٠غالب هلسا، دار اجلاحظ، بغداد، 

عبد . د: جونسون، ترمجة. ف.ر: اجلمالية= 
الواحد لؤلؤة، موسوعة املصـطلح النقـدي،   

  ١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 

: ترمجـة جرام هيو، : حاضر النقد األديب =
  ١٩٧٥حممود الربيعي، دار املعارف، القاهرة، 

مـالكوم   :حترير: ١٩٣٠-١٨٩٠احلداثة  =
مؤيد حسن فوزي، : رادبري وآخرون، ترمجة

  ١٩٨٩دار املأمون، بغداد، جزءان، 

بيكـر  : إعـداد : احلداثة وما بعد احلداثة =
عبد الوهاب علّوب، اجملمع . د: بروكر، ترمجة

   ١٩٩٥الثقايف، أبو ظيب، 

كاترين : حول النقد النسوي، ما هو النقد= 
سـالمة حجـاوي، دار   : ستيمبسون، ترمجة

  ١٩٨٩الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

جـريار  : خطاب احلكاية، حبث يف املنهج =
حممد معتصم وعبـد اجلليـل   : ترمجة جينت،

األزدي وعمر حلي، اجمللس األعلى للثقافـة،  
  ١٩٩٧القاهرة، 

. س. ويلرب: مخسة مداخل إىل النقد األديب =
عناد غزوان، وزارة الثقافـة  : سكوت، ترمجة

  ١٩٨١واإلعالم، دار الرشيد، بغداد، 

حنا : نورثروب فراي، ترمجة: اخليال األديب =
  ١٩٩٥عبُّود، وزارة الثقافة، دمشق، 

. د: ألن تيت، ترمجـة : دراسات يف النقد= 
عبد الرمحن ياغي، مكتبة املعارف، بـريوت،  

١٩٦١  

جـورج  : دراسات يف الواقعية األوربيـة  =
أمري اسكندر، اهليئة املصرية : لوكاتش، ترمجة
  ١٩٧٢العامة للكتاب، 
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جورج لوكـاتش،  : دراسات يف الواقعية =
وزارة الثقافة، دمشق،  نايف بلُّوز،. د: ترمجة
١٩٧٠  

: دراسات ماركسية يف الشـعر والروايـة   =
. د: دنيربوف، ترمجة. ف. جورج طومسون

  ١٩٧٤ميشال سليمان، دار القلم، بريوت، 

مارتن لينـدارو،  : الدراسة النفسية لألدب= 
د، اهليئـة العامـة   شاكر عبد احلمي. د: ترمجة

  ١٩٨٦لقصور الثقافة، القاهرة، 

: روالن بارت، ترمجة: درس السيميولوجيا =
عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال للنشـر،  

  ١٩٨٥الدار البيضاء، 

. د: أرنولد بنيت، ترمجـة : الذوق األديب =
  ١٩٥٧علي حممد اجلندي، القاهرة، 

هاسـكل بلـوك   : إعداد: الرؤيا اإلبداعية =
أسعد حليم، مكتبة : وهريمان سالنجر، ترمجة

  ١٩٦٦هنضة مصر، القاهرة، 

بول فـان  : الرومانسية يف األدب األوريب =
صّياح اجلهيِّم، وزارة الثقافـة،  : تيغيم، ترمجة

  ١٩٨١دمشق، 

: هانز مريهوف، ترمجـة : الزمن يف األدب =
أسعد رزوق، مؤسسة سـجل العـرب،   . د

  ١٩٧٢القاهرة، 

روبري اسـكاربيت،  : األدبسوسيولوجيا = 
آمال أنطوان عرموين، دار عويـدات،  : ترمجة

  ١٩٧٨بريوت، 

: روبرت شولز، ترمجة: السيمياء والتأويل= 
سعيد الغامني، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ١٩٩٤والنشر، بريوت، 

: تزفيتان تـودوروف، ترمجـة  : الشعرية =
شكري املبخوت ورجاء بـن سـالمة، دار   

  ١٩٨٧لبيضاء، توبقال، الدار ا

: جوناثان كلر، ترمجـة : الشعرية البنيوية= 
  ٢٠٠٠السّيد إمام، دار شرقيات، القاهرة، 

بنية النص الفـين وأمنـاط   ، شعرية التأليف =
: بوريس اوسبنسكي، ترمجة: الشكل التأليفي

سعيد الغامني وناصر حالي، اجمللس األعلـى  
  ١٩٩٩للثقافة، القاهرة، 

ئيل بـاختني،  ميخا: شعرية دوستوفسكي =
مجيل نصيف التكرييت، دار توبقال، . د: ترمجة

الدار البيضاء باالشتراك مـع دار الشـؤون   
  ١٩٨٦الثقافية العامة، بغداد، 

مجال الدين بن الشـيخ،  : الشعرية العربية= 
مبارك حنون وحممد الـويل وحممـد   : ترمجة

اوراغ، دار توبقال للنشر، الـدار البيضـاء،   
١٩٩٦  

: أونج والتر، ترمجـة : والكتابيةالشفاهية = 
اجمللس األعلى للثقافـة   حسن البنا عز الدين،
ــون واآلداب، ــة  والفن ــامل املعرف ، ١٨٢ع

  ١٩٩٤الكويت، 

نظرية املنهج الشكلي، : شكالنيون الروسال =
إبراهيم اخلطيب، : مجةجمموعة من املؤلفني، تر
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املتحدين ومؤسسـة   الشركة املغربية للناشرين
  ١٩٨٢، ريب، بريوتاألحباث الع

جمموعة مـن  : طرائق حتليل السرد األديب =
جمموعة من املترمجني، احتـاد  : املؤلفني، ترمجة

  ١٩٩٢كُتَّاب املغرب، الرباط، 

: طرائق احلداثة، راميوند ويليامز، ترمجـة  =
فاروق عبد القادر، اجمللس األعلـى للثقافـة   

ــة  ــامل املعرف ــون واآلداب، ع ، ٢٤٦والفن
  ١٩٩٩الكويت، 

: عصر البنيوية من ليفي شتراوس إىل فوكو =
جابر عصفور، دار . د: إديث كريزويل، ترمجة

  ١٩٨٥آفاق عربية، بغداد، 

ــالواقع، =  ــة ب ــنص اجلمالي ــات ال عالق
يوسف حالق، وزارة : تشرنيتشفسكي، ترمجة

  ١٩٨٣الثقافة، دمشق، 

منـذر  . د: بيري جريو، ترمجة: علم الداللة= 
  ١٩٨٨، عياشي، دار طالس، دمشق

فريد : جوليا كريسطيفا، ترمجة: علم النص =
  ١٩٩١الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، 

جريار جينت، : عودة إىل خطاب احلكاية =
حممد معتصم، املركز الثقايف العـريب،  : ترمجة
  ٢٠٠٠الدار البيضاء، /بريوت

: فعل القراءة، نظرية يف االستجابة اجلمالية= 
عبد الوهاب علـوب،  : ترمجةفولفغانغ إيزر، 

املشـروع القـومي    اجمللس األعلى للثقافـة، 
  ٢٠٠٠القاهرة،  للترمجة،

جورج واطسـون،  : الفكر األديب املعاصر= 
حممد مصطفى بدوي، اهليئة املصـرية  : ترمجة

  ١٩٨٠العامة للكتاب، القاهرة، 

زكي جنيب : تشارلنت، ترمجة: فنون األدب =
  ١٩٤٤حممود، القاهرة، 

شـارل اللـو،   : واحلياة االجتماعية الفن =
عادل العوا، دار األنوار، بـريوت،  . د: ترمجة
١٩٩٦  

جمموعة : يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد= 
أمحد املـديين، عيـون   : من الكّتاب، ترمجة

الدار البيضاء ودار الشؤون الثقافيـة  /املقاالت
   ٢/١٩٨٩طبغداد، /العامة

اخلطـييب،   عبد الكبري: يف الكتابة والتجربة= 
    حممد برادة، دار العودة، بريوت،. د: ترمجة

يف نظرية األدب، مقـاالت ودراسـات،    =
حممد العمـري، كتـاب   . د: ترمجة وإعداد

  ١٩٩٧، الرياض، ٣٨الرياض 

: جريالد برنس، ترمجة: قاموس السرديات =
  ٢٠٠٣السيد إمام، مرييت للنشر، القاهرة، 

: رمجةرومان جاكبسون، ت: قضايا الشعرية =
حممد الويل ومبارك حنون، دار توبقال، الدار 

  ١٩٨٨البيضاء، 

: روثفن، ترمجـة .ك.ك: قضايا النقد األديب= 
عبد اجلبار املطليب، دار الشؤون الثقافية العامة، 

  ١٩٨٩بغداد، 

السل آبر كـروميب،  : قواعد النقد األديب =
w  ١٩٤٤حممد عوض حممد، القاهرة، : ترمجة
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  روالن بارت : الكتابة يف درجة الصفر= 
نعيم احلمصـي، وزارة الثقافـة،   : ترمجة -

   ١٩٧٠دمشق، 
درجة الكتابـة  : ترمجة حممد برادة بعنوان -

بريوت، والشركة املغربية /الصفر، دار الطليعة
  ١٩٨٠الرباط، /للناشرين املتحدين

: جاك دريدا، ترمجـة : الكتابة واالختالف =
ال، الـدار البيضـاء،   كاظم جهاد، دار توبق

١٩٨٨  

عبد الفتـاح كيليطـو،   : الكتابة والتناسخ= 
عبد السالم بن عبد العايل، دار التنوير : ترمجة

الدار البيضاء، /واملركز الثقايف العريب، بريوت
١٩٨٥  

  روالن بارت،: لذة النص= 
فؤاد صفا واحلسني سـبحان، دار  : ترمجة -

   ١٩٨٨توبقال، الدار البيضاء، 
منذر عياشي، مركـز اإلمنـاء   . د :ترمجة -

  ١٩٩٢احلضاري، حلب، 

ــة   = ــديث، احلداث ــة يف األدب احل اللغ
ليون يوسف : ت، ترمجة. كورك: والتجريب

  ١٩٨٩وعزيز عمانوئيل، دار املأمون، بغداد، 

ادوارد ســابري : اللغــة واخلطــاب األديب =
سعيد الغامني، املركز : ورفاقه، اختيار وترمجة

  ١٩٩٣الدار البيضاء، /بريوتالثقايف العريب، 

كـاظم  : هنري لوفيفر، ترمجة: ما احلداثة =
  ١٩٨٣جهاد، دار ابن رشد، بريوت، 

تريي اجيلتـون،  : املاركسية والنقد األديب =
  ١٩٨٦جابر عصفور، عيون، . د: ترمجة

: جان بول سارتر، ترمجـة : ما هو األدب= 
جورج طرابيشي، املكتب التجاري للطباعـة  

  ١٩٦١نشر، بريوت، والتوزيع وال

روالن بـارت،  : لـة الدالمبادىء يف علم = 
البيضـاء  دار الحممد البكري، : ترمجة وتقدمي

١٩٨٦   

رتشـاردز،  . أ. مبادىء النقـد األديب، أ  =
مصطفى بدوي، املؤسسـة املصـرية   : ترمجة

العامة للتأليف والترمجة والطباعـة والنشـر،   
  ١٩٦١القاهرة، 

فكر ميخائيـل  املبدأ احلواري، دراسة يف = 
فخـري  : تزفيتان تودوروف، ترمجة: باختني

صاحل، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،   
١٩٩٢  

عبد . د: رثفن، ترمجة. ك.ك: اجملاز الذهين= 
الواحد لؤلؤة، موسوعة املصـطلح النقـدي،   

  ١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 

: اميل فوجيه، ترمجـة : مدخل إىل األدب =
مصطفى ماهر ومصطفى فودة، سلسلة األلف 

  ١٩٥٨كتاب، القاهرة، 

: مدخل إىل التحليل البنيـوي للقصـص  = 
منذر عّياشي، مركز . د: روالن بارت، ترمجة

  ١٩٩٣اإلمناء العريب، بريوت، 
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: مدخل إىل التحليل الـداليل وتطبيقاتـه  = 
ر حامد األمحد، خض: إيروين كريزيك، ترمجة

  ١٩٨٥املطبعة اجلديدة، دمشق، 

جمموعة من : مدخل إىل مناهج النقد األديب =
غّسان . وائل بركات ود. د: الكُّتاب، ترمجة
  ١٩٩٤السّيد، دمشق 

جمموعة من : مدخل إىل مناهج النقد األديب= 
رضوان ظاظا، عامل املعرفـة  : الكّتاب، ترمجة

نــون ، اجمللــس الــوطين للثقافــة والف٢٢١
  ١٩٩٧واآلداب، الكويت، 

  جريار جينت، : مدخل إىل النص اجلامع =
عبـد  : مدخل جلامع النص، ترمجـة / ١ط -

الرمحن أيوب، دار توبقال، الـدار البيضـاء،   
١٩٨٥  

عبد : مدخل إىل النص اجلامع، ترمجة/٢ط -
العزيز شبيل، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 

١٩٩٩   

جوناثان كولر، : األدبّيةمدخل إىل النظرية = 
مصطفى عبد السـالم، اجمللـس   . د: ترمجة

  ٢٠٠٣األعلى للثقافة، القاهرة، 

فان بول : املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا =
فريد أنطونيـوس، منشـورات   : م، ترمجةيتيغ

  ١٩٦٧عويدات، بريوت، 

: مشكلة املضمون والشكل يف العمل األديب =
م الـدجاين،  هشا: فينو غرادوف، ترمجة. إي

  )غالباً ١٩٧٤(ت .دمشق، د

بــوريس : املصــائر التارخييــة للواقعيــة= 
حممد عيتـاين وأكـرم   : سوتشكوف، ترمجة

  ١٩٧٤الرفاعي، دار احلقيقة، بريوت، 

: املعىن األدّيب من الظاهراتية إىل التفكيكية =
يوئيل يوسف عزيـز، دار  : مجةوليم راي، تر

  ١٩٨٧املأمون، بغداد، 

جورج لوكـاتش،  : معىن الواقعية املعاصرة =
أمـني العيـوطي، دار املعـارف،    . د: ترمجة

  ١٩٧١القاهرة، 

: جورج مونني، ترمجـة : مفاتيح األلسنية =
طيب البكوش، منشورات اجلديد، تـونس،  

١٩٨١  

حممـد  : رينيه ويلك، ترمجة: مفاهيم نقدية =
عصفور، اجمللس األعلـى للثقافـة والفنـون    

، الكويــت، ١١٠املعرفــة  واآلداب، عــامل
١٩٨٧  

مفهومات يف بنية النص اللسانية، الشعرية، = 
جمموعة مـن الكّتـاب،   : األسلوبية، التناصية

وائل بركات، دار معـد للطباعـة   . د: ترمجة
  ١٩٩٦والنشر والتوزيع، دمشق، 

: تزفيتان تودوروف، ترمجة: مفهوم األدب= 
 منذر عياشي، منشورات النادي األديب الثقايف،

  ١٩٩٠السعودية، ، جدة

. ب: املفهوم النقدي للمكـان والزمـان   =
السيِّد عطـا، اهليئـة العامـة    : ديفيز، ترمجة

  ١٩٩٦للكتاب، القاهرة، 
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: ماثيو أرنولد، ترمجـة : مقاالت يف النقد= 
علي مجال الدين عزت، الدار املصرية للتأليف 

  ١٩٦٦والترمجة، القاهرة، 

حميـي  : غراهام هو، ترمجة: مقالة يف النقد =
الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية الفنـون  
واآلداب والعلوم االجتماعية، مطبعة جامعـة  

  ١٩٧٣دمشق، دمشق، 

وجيه : لوي ميله، ترمجة: مقدمة يف البنيوية =
  ١٩٨١اهلريره، دار الوحدة، باريس، 

: مقدمة يف املناهج النقدية للتحليـل األديب = 
وائل بركات . د: جمموعة من الكّتاب، ترمجة

غّسان السيِّد، مطبعة زيد بـن ثابـت،   . ود
  ١٩٩٤دمشق، 

تريي اجيلتـون،  : مقدمة يف نظرية األدب= 
أمحد حسان، اهليئة العامة لقصـور  . د: ترمجة

  ١٩٩١الثقافة، القاهرة، 

مكانة الدراسة األدبية يف النموذج الشامل = 
   ١٩٨٥، قربص، ليديا عنـزبورغ: للثقافة

: املكان والزمان يف العامل الكوين احلـديث = 
أدهم السّمان، مؤسسـة  : بول ديفيس، ترمجة
  ١٩٨٨الرسالة، بريوت، 

فـؤاد  : بيلنسكي، ترمجة: املمارسة النقدية= 
بـريوت،   دار احلداثة، ،ومالك صقور مرعي
١٩٨٢  

إنريـك أندرسـون،   : مناهج النقد األديب =
الطاهر أمحد مكي، مكتبـة اآلداب،  : ترمجة

  ١٩٩١القاهرة، 

: مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيـق  =
حممد يوسف جنـم،  . د: ديفيد ديتش، ترمجة
   ١٩٦٧دار صادر، بريوت، 

النسـون  : منهج البحث يف األدب واللغة =
، دار العلـم  حممد منـدور . د: وماييه، ترمجة

  ١٩٤٦للماليني، بريوت، 

لوسيان : املنهجية يف علم االجتماع األديب= 
مصـطفى املسـناوي، دار   : غولدمان، ترمجة
  ١٩٨٠احلداثة، بريوت، 

روالن بارت، : موت املؤلف، نقد وحقيقة= 
منذر عياشي، دار األرض للنشـر  . د: ترمجة

  ١٤١٣واخلدمات اإلعالمية، الرياض، 

: ستيفن هوكنغ، ترمجة: لزمنموجز تاريخ ا =
باسل حممد احلديثي، دار املـأمون، بغـداد،   

١٩٩٠  

جمموعة مـن  : موسوعة املصطلح النقدي =
عبد الواحد لؤلؤة، املؤسسة . د: النقاد، ترمجة

  ١٩٨٣العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

: املوضوع من وجهة نظر النقد املوضوعايت= 
السّيد، مطبعة غّسان . د: ميشيل كولو، ترمجة

  ١٩٩٦زيد بن ثابت، دمشق، 

النص والسياق، استقصـاء البحـث يف   = 
: فان دايك، ترمجة: اخلطاب الداليل والتداويل

عبد القادر قنيين، دار إفريقيا الشرق، الـدار  
    ٢٠٠٠البيضاء، 
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واالس مـارتن،  : نظريات السرد احلديثة= 
حياة جاسم حممد، اجمللـس األعلـى   : ترمجة

  ١٩٩٨القاهرة، للثقافة، 
جمموعـة مـن   : نظرية األجناس األدبيـة = 

عبد العزيز شـبيل، النـاديب   : الكّتاب، ترمجة
  ١٩٩٤السعودية، ، األديب الثقايف، جدة

اوسنت وارين ورينيه ويلك، : نظرية األدب =
حميي الدين صبحي، اجمللس األعلـى  : ترمجة

لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيـة،  
  ١٩٧٢دمشق، 

ثـائر  : تريي ايغلتون، ترمجة: نظرية األدب= 
   ١٩٩٥ديب، وزارة الثقافة، دمشق، 

جمموعة : نظرية األدب، مقاالت ودراسات =
حممد العمري، . د: من الكّتاب، ترمجة وإعداد

  ١٩٩٨، الرياض، )٣٨(كتاب الرياض 

آن : النظرية األدبية احلديثة، تقدمي مقـارن  =
ري مسعود، مس: جفرسون وديفيد رويب، ترمجة

   ١٩٩٢وزارة الثقافة، دمشق، 

  النظرية األدبية املعاصرة، رامان سلدن،  =
جابر عصـفور، دار الفكـر،   . د: ترمجة -

  ١٩٩١القاهرة، 
سعيد الغامني، املؤسسـة العربيـة   : ترمجة -

  ١٩٩٦للدراسات والنشر، بريوت، 

البيسي فانسان، . م: نظرية األنواع األدبية =
، منشـأة املعـارف،    حسن عون. د: ترمجة

  ١٩٧٨االسكندرية، 

عز : روبرت هولب، ترمجة: نظرية التلقي= 
، الدين إمساعيل، النادي األديب الثقايف، جـدة 

  ١٩٩٤السعودية، 

: نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبـئري = 
نـاجي  : جريار جينت وآخـرون، ترمجـة  

مصطفى، احلوار األكادميي، الدار البيضـاء،  
١٩٨٩  

ـ لوخوسيه ماريا بوث: اللغة األدبيةنظرية  = و ي
مكتبة حامد أبو أمحد، . د: ايفانكوس، ترمجة
  ١٩٩٢غريب، القاهرة، 

نصوص الشكالنيني : نظرية املنهج الشكلي =
إبـراهيم  : جمموعة من املؤلفني، ترمجة :الروس

بـريوت  /اخلطيب، مؤسسة األحباث العربيـة 
الـدار  /والشركة املغربية للناشرين املتحـدين 

  ١٩٨٢البيضاء، 

جورج واتسـون، ترمجـة   : نقاد األدب= 
عناد غزوان إمساعيل وجعفـر  : وتقدمي وتعليق

صادق اخلليلي، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 
١٩٧٩   

النقد االجتماعي، حنو علم اجتماع للنص = 
عايدة لطفـي، دار  : بيري زميا، ترمجة: األديب

ة، الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القـاهر 
١٩٩١  

: وليم فان اوكونور، ترمجـة : النقد األديب= 
صالح أمحد إبراهيم، دار صادر ودار بريوت، 

  ١٩٦٠بريوت، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٣٠٥ 
 

كييت : لوين وفيللو، ترمجةركا: النقد األديب= 
    ١٩٧٣سامل، منشورات عويدات، بريوت،

: برونل وآخرون، ترمجة.ب: النقد األديب= 
  ١٩٩٩هدى وصفي، مكتبة األسرة، القاهرة، 

. ك. وليـام : النقد األديب، تاريخ مـوجز  =
/ ١ج: وميزات وكلينيث بروكس، ثالثة أجزاء

النقد لدى الكالسـية  / ٢النقد الكالسي، ج
  النقد الرومانيت/ ٣اجلديدة، ج

حسام اخلطيـب وحميـي   . د: ترمجة/ ١ط -
الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية الفنـون  
ــق،  ــة، دمش ــوم االجتماعي واآلداب والعل

١٩٧٦-١٩٧٣   

جان ايف : النقد األديب يف القرن العشرين=  
  تادييه، 

منـذر عياشـي، مركـز اإلمنـاء     : ترمجة -
   ١٩٩٣احلضاري، حلب، 

قاسم املقداد، وزارة الثقافة واملعهـد  :ترمجة -
  ١٩٩٣العايل للفنون املسرحية، دمشق، 

اميل هنكل، : النقد األديب وأصوله العلمية= 
إبراهيم الكـيالين، وزارة  . د: ترمجة وتعليق

  ٢٠٠٤الثقافة، دمشق، 

جان لـوي  : النقد األديب والعلوم اإلنسانية =
فهد عكّام، دار الفكـر،  . د: كابانس، ترمجة

  ١٩٨٢دمشق، 

سـتانلي  : النقد األديب ومدارسه احلديثـة  =
إحسان عّباس وحممد يوسـف  : هامين، ترمجة

  ١٩٦٠-١٩٥٨جنم، بريوت، جزءان 

جني تومبكنــز،  : لقارىءنقد استجابة ا= 
حسن ناظم وعلي حـاكم، اجمللـس   : ترمجة

األعلى للثقافة، املشروع القـومي للترمجـة،   
  ١٩٩٩القاهرة، 

مـارك  : النقد، أسس النقد األديب احلديث =
شورر وجوزفني مايلز وجوردن ماكنـزي، 

هيفاء هاشم، وزارة الثقافة، دمشـق،  : ترمجة
١٩٦٦  

أنـور  : ترمجـة أالن تورين، : نقد احلداثة= 
مغيث، اجمللس األعلـى للثقافـة، القـاهرة،    

١٩٩٧  

: تزفيتان تـودوروف، ترمجـة  : نقد النقد= 
سامي سويدان، منشورات مركـز اإلمنـاء   

  ١٩٨٦القومي، بريوت، 

: جان ستاروبنسكي، ترمجة: النقد واألدب =
بدر الدين القاسم، وزارة الثقافـة، دمشـق،   

١٩٧٦  

: اجيلتون، ترمجة تريي: يديولوجيةإلالنقد وا= 
فخري صاحل، املؤسسة العربيـة للدراسـات   

  ١٩٩٢والنشر، بريوت، 

إبراهيم : روالن بارت، ترمجة: نقد وحقيقة= 
ــرين   ــة للناش ــركة املغربي ــب، الش اخلطي

  ١٩٨٥املتحدين،ى الرباط، 

: بتـروف، ترمجـة  . س: الواقعية النقدية= 
شوكت يوسف، وزارة الثقافـة، دمشـق،   

١٩٨٣   
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بوريس بورسـوف،  : اليوم وأبداً الواقعية =
  ١٩٧٤وزارة اإلعالم، بغداد، 

غرومـوف  . ي: وظيفة الفن االجتماعية= 
عدنان مدانات، دار ابـن  : وكاجان، ترمجة

  ١٩٨٠خلدون، بريوت، 
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   املساعدة املصادر
  املوضوعة واملترَجَمة

  
  

   مصادر -أ
  القصرية العربية القصة 

  
  

بعـد احلـرب    اجتاهات القصة يف سورية =
حممود األطرش، دار السؤال، . د: العاملية الثانية

  ١٩٨٢دمشق، 

اجتاهات القصة القصرية يف األدب العـريب   =
السعيد الورقي، اهليئـة  . د: املعاصر يف مصر

  ١٩٧٩املصرية العامة للكتاب، االسكندرية، 

سيِّد . د: القصرية املصريةاجتاهات القصة = 
  ١٩٧٨دار املعارف، القاهرة، حامد النّساج، 

حممد : اجتاهات القصة املعاصرة يف املغرب =
  ١٩٨٧عزام، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

: أثر األدب الفرنسي يف القصة القصـرية  =
كوثر عبد السالم البحريي، اهليئـة املصـرية   

  ١٩٨٥العامة للكتاب، القاهرة، 

: ر املقامة يف نشأة القصة املصرية احلديثةأث =
حممد رشدي حسن، اهليئة املصـرية العامـة   

  ١٩٧٤للكتاب، القاهرة، 

األجنحة والشمس، دراسة حتليلية يف القصة  =
جنمة إدريس، رابطة األدباء، . د: الكويتية

  ١٩٩٨الكويت 

عمر دسوقي، مكتبة هنضة . د: أدب القصة =
  ت.مصر، القاهرة، د

عدنان بن ذريـل،  : لقصة يف سوريةأدب ا =
  ١٩٦٦دار الفن احلديث العاملي، دمشق، 

موسـى  : األدب القصصي عند العـرب  =
سليمان، دار الكاتـب اللبنـاين، بـريوت،    

  ٣/١٩٦٠ط
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األدب القصصي واملسرحي يف مصر مـن   =
إىل قيام احلرب الكربى  ١٩١٩أعقاب ثورة 

   ١٩٧١أمحد هيكل، دار املعارف، . د: الثانية

غـايل  . د: أزمة اجلنس يف القصة العربيـة  =
شكري، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، 

  ١٩٧١القاهرة، 

األسس النفسية لإلبداع الفين يف القصـة  = 
شاكر عبد احلميد، اهليئة . د: القصرية خاصة

  ١٩٩٢املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

. د: أشكال التعبري يف القصة الليبية القصرية =
  ١٩٨٦عمر بن قينة، 

أصوات احلداثة، اجتاهات حداثية يف القص = 
ادوار اخلراط، دار اآلداب، بـريوت،  : العريب
١٩٩٩  

عبد : أصوات وخطوات يف القصة العربية =
  ١٩٨٤الرمحن جميد الربيعي، بريوت، 

أطياف مـن األدب اإلمـارايت، القصـة     =
هيثم حيىي اخلواجة، دائـرة الثقافـة   : والشعر
  ٢٠٠٣الم، الشارقة، واإلع

هنـري تومـاس   : أعالم الفن القصصـي = 
عثمان نويه، كتـاب  : ودانايل توماس، ترمجة

  ١٩٧٨اهلالل، القاهرة، جزءان 

أفق التحوالت يف القصة القصرية، شهادات = 
جمموعة من الكتَّاب، مؤسسة عبد : ونصوص

  ٢٠٠١احلميد شومان، عّمان، 

. د: األقصوصة يف األدب العريب احلـديث  =
عبد العزيز عبد اجمليد، معهد الدراسات العربية 

  ١٩٦٢العالية، القاهرة، 

االنتفاضة يف أدب الوطن احملتل، دراسة يف  =
حممد توفيق الصواف، دمشق : القصة القصرية

١٩٩٧  

أنثى الكالم، دراسات يف القصة النسـوية   =
أمحد حسني محيدان، دائرة : القصرية اإلماراتية

  ٢٠٠٤، الشارقة، الثقافة واإلعالم

أمحد إبراهيم : بدايات القصة الليبية القصرية =
الفقيه، املنشـأة العامـة للنشـر والتوزيـع     

  ١٩٨٥ليبيا، / واإلعالن، طرابلس

حسن حمسِّـب،  : البطل يف القصة املصرية =
١٩٧٧  

: البناء الفين يف القصة السعودية املعاصـرة = 
نصر حممد عبـاس، دار العلـوم، الريـاض،    

١٩٨٣  

ا ووظيفتها يف القصة العراقية بنية الرؤي =
صاحل هواري، سلسلة املوسوعة . د: القصرية
  ١٩٩٣، بغداد )٣٨٦(الصغرية 

ناهضة . د: بنية السرد يف القصص الصويف= 
  ٢٠٠٣ستار، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

البىن السردية، دراسات تطبيقية يف القصة = 
رابطـة  عبد اهللا رضـوان،  : القصرية األردنية

  ١٩٩٥الكّتاب األردنييـن، عّمان، 
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التجربة والوعي، دراسة يف القصة األردنية = 
ياسني النصري، دار الكرمل، عّمان، : القصرية
١٩٩٤  

هيثم احلـاج  : التجريب يف القصة القصرية= 
  ٢٠٠٠علي، قصور الثقافة، القاهرة، 

حتوالت اخلطاب يف القصة النسائية  =
عبد الفتاح صربي، مركز احلضارة : اإلماراتية

  ٢٠٠٨العربية، القاهرة 

حتوالت الرمل، احلكائي واجلمايل يف القصة = 
نضال الصـاحل، دائـرة   . د: القصرية يف قطر

  ١٩٩٩الثقافة واإلعالم، الشارقة، 

: تداخل األنواع يف القصة املصرية القصرية =
ي أبو دومة، اهليئة املصـرية العامـة   خري. د

  ١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 

مصـطفى  : التراث القصصي عند العرب= 
عبد الشايف الشوري، دار الفردوس للطباعة، 

   ١٩٩١القاهرة، 

ــريب، =  ــراث القصصــي يف األدب الع الت
حممـد رجـب   . د: مقاربات سوسيوسردية

النجار، منشورات ذات السالسل، الكويت، 
١٩٩٥  

: ترميز يف الفن القصصي العراقي احلديثال =
صاحل هواري، دار الشؤون الثقافية، العامة، . د

  ١٩٨٩وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

أميـن  : تشكالت الوعي ومجاليات القصة =
إمساعيل بكر، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 

٢٠٠٢  

تطور البنية الفنيـة يف القصـة اجلزائريـة    = 
شـريبط أمحـد   : ١٩٨٥ -١٩٤٧املعاصرة 

  ١٩٩٨شريبط، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

سيِّد . د: يف مصر تطور فن القصة القصرية= 
دار الكاتب العريب، القـاهرة،  حامد النّساج، 

١٩٦٨  

التطور الفين لشكل القصـة القصـرية يف   = 
نعيم اليايف، احتاد . د: األدب الشامي احلديث

  ١٩٨٢الكتاب العرب، دمشق، 

: تطور الوعي يف مناذج قصصية فلسـطينية  =
أمل زين الدين وجوزف باسيل، دار احلداثة، 

  ١٩٨٠بريوت، 

التيارات املعاصرة يف القصة القصـرية يف  = 
أمحد الزعيب، دار الكندي، اربـد،  . د: مصر

١٩٩٥  

حممـود  : ثقافتنا يف مخسني عاماً، القصـة  =
  سيف الدين اإليراين

مل، قراءة نصية ثقافة املكان والصمت واأل =
رمضـان  . يف مناذج قصصية من اإلمارات، د

بسطاويسي، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 
١٩٩٦   

احلساسية اجلديدة، مقاالت يف الظـاهرة   =
ادوار اخلراط، دار اآلداب، بريوت، : القصصية
١٩٩٣  

: احلوار القصصي، تقنياته وعالقاته السردية= 
العربيـة   فاتح عبد السـالم، املؤسسـة  . د

w  ١٩٩٩للدراسات والنشر، بريوت، 
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اخلروج من البحر، رؤية نقدية للقصـة يف   =
رعد عبد اجلليل جواد، مطابع : اخلليج العريب

  ١٩٨٧دار الشعب، القاهرة، 

بشري : خلفيات التكوين القصصي يف ليبيا =
اهلامشي، املنشأة العامـة للنشـر والتوزيـع    

  ١٩٨٤ليبيا، /واإلعالن، طرابلس

عبـاس حممـود   : طر يف الفن والقصةخوا =
  ١٩٧٣العقاد، دار الكتاب العريب، بريوت، 

حممـد  . د: دراسات يف القصة احلديثـة  =
زغلول سالم، منشأة املعارف، االسـكندرية،  

١٩٧٣  

دراسات يف القصة اجلزائرية القصرية  =
  ١٩٨٦عمر بن قينة، اجلزائر . د: والطويلة

دراسات يف القصة العربية احلديثة، أصوهلا،  =
حممد زغلول سـالم،  . د: اجتاهاهتا، أعالمها

  ١٩٧٣منشأة املعارف، االسكندرية، 

دراسات يف القصـة العربيـة القصـرية،     =
الرشـيد  . مقاربات يف الرؤية والتشـكيل، د 

  ١٩٩٥بوشعري، دار األهايل، دمشق 

وقـائع نـدوة   : دراسات يف القصة العربية =
مكناس، مؤسسة األحباث العربية، بـريوت،  

١٩٨٦  

دراسات يف القصـة القصـرية، يوسـف     =
  ١٩٨٩الشاروين، دار طالس، دمشق، 

حممـود  : دراسات يف القصـة واملسـرح  = 
تيمور، مكتبة اآلداب ومطبعتـها، القـاهرة،   

  ت.د

سـيِّد  . د: دليل القصة املصرية القصـرية  =
للكتـاب،   حامد النسَّاج، اهليئة املصرية العامة

  ١٩٧٢القاهرة، 

الذات واملوضـوع، قـراءة يف القصـة    = 
حممد قطب عبد العال، اهليئة املصرية : القصرية

  ١٩٩٤العامة للكتاب، القاهرة، 

خليفة حسـني مصـطفى،   : زمن القصة= 
املنشأة العامة للنشر والتوزيـع واإلعـالن،   

  ١٩٨٤ليبيا، /طرابلس

لقصة سبل املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف ا =
حسام اخلطيب، معهـد  . د: السورية احلديثة

   ١٩٧٣البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

السهم والدائرة، مقدمة يف القصة القصرية  =
حممـد  : خالل عقدي اخلمسينات والستينات

  ١٩٧٩كامل اخلطيب، دار الفارايب، بريوت، 

الشاطىء اجلديد، قراءة يف كتاب القصـة  = 
ن جميـد الربيعـي، وزارة   عبد الرمح: العربية

  ١٩٧٩الثقافة والفنون، بغداد، 

عبد : الشخصية العمالّية يف القصة العراقّية =
الرزاق إبراهيم حسن، وزارة الثقافة واإلعالم، 

  ١٩٧٧بغداد، 

عبد : الشكل القصصي يف القصة املغربية =
  ١٩٨٨الرحيم مودن، 

صدى األقالم، دراسات نقدية يف القصـة   =
علي الصـرييف، دار إنانـا،   : ريةالعربية القص

  ٢٠٠٥محص، 
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: صفحات جمهولة يف تاريخ القصة السورية= 
عادل أبو شـنب، وزارة الثقافـة، دمشـق،    

١٩٧٤  

وليد أبو : الصوت الثاين يف القصة الكويتية= 
بكر، كاظمة للنشـر والترمجـة والتوزيـع،    

  ١٩٨٥الكويت، 

حمسن يوسف، : صوت يف القصة السعودية =
١٩٩٠  

الصوت والصدى، دراسة يف تأثري ألف ليلة = 
حممد جنيب تالوي، دار حراء، القاهرة، : وليلة

١٩٩٢  

الصوت والصـدى، دراسـة يف القصـة     =
رياض عصمت، دار الطليعة، : السورية احلديثة

   ١٩٧٩بريوت، 

: صورة البحر يف القصة القصرية اإلماراتية =
الرشيد بوشعري، جملس النشـر العلمـي،   . د

كلية اآلداب، جامعـة الكويـت،    حوليات
١٩٩٩  

صورة الفلسطيين يف القصـة الفلسـطينية    =
. د: ١٩٧٣إىل سنة  ١٩٤٨املعاصرة من سنة 

واصف كمال أبو الشـباب، دار الطليعـة،   
  ١٩٧٩بريوت، 

مىن عالم : صورة املثقف يف القصة اجلزائرية= 
  ١٩٩٤وآخرون، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

الطارق قسـومة، دار  : طرائق حتليل القصة =
  ١٩٩٤اجلنويب للنشر، تونس، 

الظواهر االجتماعية يف القصـة القصـرية    =
بدر عبد امللك، دار الكنوز األدبية، : اإلماراتية
  ١٩٩٥بريوت، 

الظواهر الفنية يف القصة القصرية املعاصرة = 
مـراد عبـد   . د: ١٩٨٤-١٩٦٧يف مصر 

، الرمحن مربوك، اهليئة املصرية العامة للكتاب
  ١٩٨٩القاهرة، 

عامل روائي يف القصة القصرية، دراسـات  = 
. د: نقدية يف القصة القصرية يف اخلليج العريب

  إبراهيم عبد اهللا غلوم، البحرين

العمالة الوافدة وأثرها يف األدب اإلمارايت،  =
عبد الفتاح صربي، الدار : القصة منوذجاً

  ٢٠٠٨الثقافية للنشر، القاهرة 

فاطمـة  . د: العناصر الرمزية يف القصـة = 
   ١٩٨٤الزهراء، هنضة مصر للطباعة، القاهرة، 

: عن التقاليد والتحديث يف القصة العربيـة = 
عبد اهللا أبو هيف، احتاد الكتاب العـرب،  . د

  ١٩٩٣دمشق، 

الفاعل يف املنظور السيميائي، دراسة يف  =
أمحد طالب، دار : القصة القصرية اجلزائرية

  ٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الغرب 

حيىي حقي، دار القلم، : فجر القصة املصرية= 
  ١٩٦٠القاهرة، 

عبد اهللا أبو هيف، احتـاد  . د: فكرة القصة= 
  ١٩٨١الكتاب العرب، دمشق، 
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فن الرجل الصـغري يف القصـة العربيـة     =
أمحد حممد عطية، احتـاد الكتـاب   : القصرية

  ١٩٧٧العرب، دمشق، 

سـف جنـم، دار   حممد يو. د: فن القصة =
   ١٩٥٥بريوت للطباعة والنشر، بريوت، 

أمحد أبو سعد، منشورات دار : فن القصة =
  ١٩٥٩الشرق اجلديد، بريوت، 

. د: فن القصة يف األدب السوداين احلديث =
حممد زغلـول سـالم، معهـد البحـوث     

  ١٩٧٠والدراسات العربية العالية، القاهرة، 

يف النشـأة   فن القصة القصرية بـاملغرب، = 
أمحـد املـديين، دار   : والتطور واالجتاهـات 

  ١٩٨٠العودة، بريوت، 

رشـاد رشـدي،   . د: فن القصة القصرية= 
  ١٩٥٩مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

. د: يف أدبنا احلـديث  فن القصة القصرية =
ـ  رف، القـاهرة،  اعبد احلميد يونس، دار املع

١٩٧٢  

تأصيل فن القصة القصرية يف مصر، دراسة  =
  ١٩٦٨شكري عّياد، القاهرة، . د: فن أديب

حممـد  : فن القصة القصرية، مقاربات أوىل =
حميي الدين مينو، مطابع البيان التجارية، ديب، 

٢٠٠٠  

حممود تيمـور، القـاهرة،   : فن القصص= 
١٩٤٥  

: فن القصص يف األدب العراقي احلـديث  =
عبد القادر حسن أمني، مطبعـة املعـارف،   

  ١٩٥٦بغداد، 

مجيـل سـلطان،   . د: فن القصة واملقامة =
  ١٩٤٣مطبعة الترقي، دمشق، 

نبيلـة  . د: فن القّص يف النظرية والتطبيق =
  ١٩٩٤إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، 

الفن القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب = 
يوسف نوفل، دار القلـم، ديب،  . د: حمفوظ
١٩٩٢  

: الفن القصصي يف األدب العراقي احلديث =
  ١٩٧١، بغداد عمر الطالب. د

: الفن القصصي يف األدب العريب احلـديث = 
  ١٩٥٦حممود حامد شوكت، القاهرة، . د

عزة الغّنام، الـدار  : الفن القصصي القدمي =
   ١٩٩٠الفنية، القاهرة، 

الفن القصصـي واملسـرحي يف املغـرب     =
حممد الصادق عفيفي، دار الفكر، . د: العريب

  ١٩٧١بريوت، 

حسني القبـاين، الـدار   : بة القصةفن كتا= 
  ١٩٦٥املصرية للتأليف والنشر، القاهرة، 

  فؤاد قنديل: فن كتابة القصة =

. د: فنون األدب العريب، الفن القصصـي  =
  ١٩٥٦شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، 

شجاع مسـلم  : يف أدبنا القصصي املعاصر =
العاين، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،   

١٩٨٩  w
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سـامي  : يف داللية القصص وشعرية السرد= 
  ١٩٩١سويدان، دار اآلداب، بريوت، 

علي شلش، القاهرة . د: يف عامل القصة =
١٩٧٨  

علي عبـد  : يف قصة احلرب، دراسة نقدية =
احلسني خميف، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

١٩٨٤  

باسـم عبـد احلميـد    : يف القصة العراقية =
  ١٩٦١محودي، بغداد، 

علي جواد . د:  القصص العراقي املعاصريف =
  ١٩٦٧الطاهر، بريوت، 

  حسني البنداري. د: يف النص القصصي= 

عبد اجلبار املطليب، . د: يف النقد القصصي =
  ١٩٨٠دار الرشيد للنشر، بغداد، 

ياسـني النصـري، وزارة   : القاص والواقع =
  ١٩٧٥اإلعالم، بغداد، 

أمحد منـور،  : قراءات يف القصة اجلزائرية =
١٩٨٣  

حامد أبـو  . د: قراءات يف القصة القصرية= 
حامد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

٢٠٠٧  

ثناء . د: قراءات نقدية يف القصة املعاصرة= 
أنس الوجود، دار قبـاء للطباعـة والنشـر    

  ٢٠٠٠والتوزيع، القاهرة، 

سـيِّد  : سرد القصصيقراءة يف اجتاهات ال= 
الوكيل، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

٢٠٠٧  

  حممد قطب: قراءة يف القصة القصرية =

كرمي الوائلي، : قراءة يف نقد القصة القصرية =
  ١٩٩٩مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

جمدي حممد . د: القصُّ بني احلقيقة واخليال= 
  ٢٠٠٦األسرة، القاهرة، مشس الدين، مكتبة 

 كتابـات نقديـة،   القصة تطوُّراً ومترُّداً، =
يوسف الشاروين، قصور الثقافـة، القـاهرة،   

١٩٩٥  

حممـد اهلـادي   : القصة التونسية القصرية =
العامري، دار بوسـالمة للطباعـة والنشـر،    

  ت.تونس، د

حممد . د: القصة التونسية، نشأهتا وروادها= 
بد الكرمي بن عبد صاحل اجلابري، مؤسسات ع

  ١٩٧٥اهللا، تونس، 

عبـد اهللا  . د: القصة اجلزائرية القصـرية = 
تـونس،  /ركييب، الدار العربية للكتاب، ليبيا

  ٣/١٩٧٧ط

عبد اهللا . د: القصة اجلزائرية املعاصرة =
  ١٩٧٧ركيبـي، 

خمتار عجوبة، : القصة احلديثة يف السودان =
دار التأليف والترمجة والنشر جبامعة اخلرطوم، 

  ١٩٧٢اخلرطوم، 

طه . د: القصة ديوان العرب، قضايا ومناذج= 
وادي، الشركة املصـرية العامليـة للنشـر،    

  ٢٠٠١لوجنمان، القاهرة، 

ريـاض عصـمت، دار   : قصة السبعينات =
w  ١٩٧٧الشبيبة للنشر، دمشق، 
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جعفـر  : القصة العراقية قـدمياً وحـديثاً   =
  ١٩٦٢اخلليلي، مطبعة اإلنصاف، بريوت، 

عدة مؤلفني، : القصة العربية، أجيال وآفاق= 
  ١٩٨٩، الكويت، ٢٣كتاب العريب 

عبد اهللا . القصة العربية احلديثة والغرب، د =
أبو هيف، احتاد الكتاب العـرب، دمشـق،   

١٩٩٥  

القصة العربية، عصر اإلبـداع، دراسـة   = 
: للسرد القصصي يف القرن الرابـع اهلجـري  

ناصر عبد الرزاق املوايف، دار النشر للجامعات 
  ١٩٩٥املصرية، القاهرة، 

علي . د: القصة العربية يف العصر اجلاهلي =
عبد احلليم حممود، دار املعـارف، القـاهرة،   

١٩٧٥  

يل فهـد  إمساع: القصة العربية يف الكويت =
  ١٩٨٠إمساعيل، دار العودة، بريوت، 

حممـد مفيـد   : القصة العربيـة القدميـة  = 
  ١٩٦٠الشوباشي، دار القلم، القاهرة، 

: القصة الفلسطينية يف مواجهة االحتالل =
  حممود شاهني

: مجع وحتريـر : القصة الفلسطينية القصرية= 
  ١٩٩٨، الغزاويعزت 

 القصة الفلسطينية القصـرية يف األراضـي   =
فخـري صـاحل، احتـاد الكتـاب     : احملتلة

  ١٩٨٢والصحفيني، دار العودة، بريوت، 

. د: القصة يف األدب السوداين احلـديث = 
حممد زغلـول سـالم، معهـد البحـوث     

  ١٩٧٠والدراسات العربية، القاهرة، 

القصة يف األدب العريب احلديث يف لبنـان   =
. د: ١٩١٤-١٨٧٠حىت احلرب العظمـى  

حممد يوسف جنم، دار مصر للطباعة، القاهرة، 
١٩٥٢  

عبـد  . د: القصة يف األدب العريب القـدمي  =
امللك مرتاض، مكتبة النشر اجلزائرية، اجلزائر، 

١٩٦٨  

: القصة يف األدب العريب وحبوث أخـرى  =
  ١٩٧١تبة اآلداب، القاهرة، حممود تيمور، مك

عبد العزيز عبد اجمليد، . د: القصة يف التربية= 
  دار املعارف، القاهرة

عمر الطالب، . د: القصة يف اخلليج العريب= 
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد 

، بغـداد،  والدراسات العربية معهد البحوث
١٩٨٣  

هتـا  القصة يف سـورية، أصـالتها وتقنيا   =
مجال شحيد وإيف كـونزاليز،  . د: السردية

املعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشـق،  
٢٠٠٤  

القصة يف سورية، حماضرات عن القصة يف = 
شـاكر  . د: سورية حىت احلرب العاملية الثانية

مصطفى، معهد البحوث والدراسات العالية، 
  ١٩٥٨القاهرة، 
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صـالح دهـين   : القصة يف سورية والعامل =
رون، دار الفن احلديث العاملي، دمشـق،  وآخ

١٩٦٥  

. د: القصة يف العراق، جذورها وتطورهـا  =
  ١٩٧٤يوسف عز الدين، القاهرة، 

سهيل إدريس، معهـد  . د: القصة يف لبنان =
  ١٩٥٨الدراسات العربية العالية، القاهرة، 

حمسن يوسـف،  : القصة يف الوطن العريب= 
عـالن،  املنشأة العامة للنشر والتوزيـع واإل 

  ١٩٨٥ليبيا، /طرابلس

سيِّد حامد النّسـاج،  . د: القصة القصرية= 
  ١٩٧٧، دار املعارف، القاهرة، ١٨كتابك 

صالح رزق، مكتبـة  . د: القصة القصرية= 
  ١٩٨٤، القاهرة، دار العلوم

يوسف . د: القصة القصرية اإلماراتية =
حطيين، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة 

٢٠٠٨  

الطاهر : القصة القصرية، دراسة وخمتارات= 
  ١٩٧٧مكي، دار املعارف، القاهرة، أمحد 

أمحد جاسم احلسني، : القصة القصرية جداً= 
  ١٩٩٧دار عكرمة، دمشق، 

القصة القصرية السورية ونقدها يف القـرن   =
أمحد جاسم احلسـني، احتـاد   . د: العشرين

  ٢٠٠١الكتاب العرب، دمشق، 

القصة القصرية العربية اجلزائرية يف عهد  =
  ١٩٨١حممد مصايف، اجلزائر . د: االستقالل

ــري =  القصــة القصــرية يف األدب اجلزائ
املؤسسة املصرية عبد اهللا ركييب، . د: املعاصر

  ١٩٦٩العامة للطباعة والنشر، القاهرة، 

: القصة القصرية يف أدب املرأة السـعودية = 
األيـام، القـاهرة،   خالد حممد غازي، مكتبة 

١٩٩٤  

ــوث   = ــرية يف األردن، حب ــة القص القص
جمموعـة مـن املـؤلِّفني، وزارة    : وشهادات

الثقافة ودار أزمنة للنشر والتوزيـع، عّمـان،   
١٩٩٤  

: القصة القصرية يف األردن وحبوث أخرى =
  ١٩٩٤إبراهيم خليل، 

صبحي : القصة القصرية يف األرض احملتلة =
  شحروري وحنان شعراوي

القصة القصرية يف أعمال رابطة الكّتـاب   =
حممد شوحينة، رسـالة مادجسـتري،   : العرب

  ١٩٨٤جامعة حلب، حلب، 

القصة القصرية يف اإلمارات، األصـوات   =
عبد الفتاح صربي، دائـرة  : إعداد: اجلديدة

  ٢٠٠٦الثقافة واإلعالم، الشارقة، 

القصة القصرية يف اخلليج العريب، الكويت  =
إبراهيم عبد اهللا غلوم،  .د: والبحرين

منشورات مركز اخلليج العريب، جامعة 
  ١٩٨١البصرة، بغداد 

القصة القصرية يف دول جملـس التعـاون    =
أمحد . د: اخلليجي، دراسة يف النشوء والتطور

w  ١٩٩٨عباس احملمد، دار طالس، دمشق، 
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ادوار : القصــة القصــرية يف الســبعينات =
  ١٩٨٢ة، اخلراط، مطبوعات القاهرة، القاهر

عبـد  . د: القصة القصرية يف السـتينات = 
  ١٩٨٨احلميد إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 

اختيار وتقدمي : القصة القصرية يف السودان =
فؤاد مرسي، اهليئة العامة لقصـور الثقافـة،   

  ٢٠٠٥القاهرة، 

القصة القصـرية يف سـورية، تضـاريس    = 
الثقافة، حسام اخلطيب، وزارة . د: وانعطافات

  ١٩٨٢دمشق، 

القصة القصـرية يف سـورية، ريـادات    = 
حسام اخلطيـب، دار  . د: ونصوص مفصلية

  ١٩٩٨عالء الدين، دمشق، 

: القصة القصرية يف سورية، قّص السبعينات= 
نضال الصاحل، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

٢٠٠٥  

القصة القصرية يف سورية من التقليـد إىل   =
عبد اهللا أبو هيف، احتاد الكتـاب  . د: احلداثة

  ٢٠٠٤العرب، دمشق، 

شرب بن شرف . د: القصة القصرية يف ُعمان =
  ٢٠٠٦املوسوي، 

. د: القصة القصرية يف فلسـطني واألردن  =
هاشم ياغي، معهد البحـوث والدراسـات   

  ١٩٦٦العربية، القاهرة، 

القصـرية يف فلسـطني واألردن يف   القصة  =
  حسني محعة. د: القرن العشرين

القصة القصرية يف قطر، نشأهتا وأعالمها،  =
حممد عبد احلكـيم عبـد   . د: مالحمها الفنية

  ١٩٩٢الباقي، 

: القصة القصرية يف قطر، النشأة والتطور =
حممد عبد الرحيم كافود، دار قطري بن 

  ١٩٩٦الفجاءة، الدوحة 

: ١٩٧٥- ١٩٥٠القصة القصرية يف لبنان  =
  ٢٠٠٤علي حجازي، . د

، دراسة يف تأصيل القصة القصرية يف مصر =
شكري عّياد، معهد البحـوث  . د: فن أديب

  ١٩٦٨والدراسات العربية، القاهرة، 

القصة القصرية يف مصر منذ نشأهتا حـىت  = 
عباس خضر، الـدار القوميـة   : ١٩٣٠سنة 

   ١٩٦٦ع، القاهرة، للطباعة والنشر والتوزي

القصــة القصــرية يف اململكــة العربيــة = 
اهلاجري، النـادي   ماجدمي حس: السعودية

  ١٩٨٧األديب، الرياض، 

القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية  =
طلعـت صـبح   . د: بني الرومانسية والواقعية

  ١٩٨٨السّيد، ناديب الطائف األديب، الطائف، 

رة باململكة العربيـة  القصة القصرية املعاص =
حممـد صـاحل   . د: السعودية، دراسة نقدية

  ١٩٨٧الشنطي، دار املريخ، الرياض، 

القصة القصرية نظرياً وتطبيقيـاً، يوسـف    =
، القـاهرة،  ٣١٦الشاروين، كتاب اهلـالل  

١٩٧٧  
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القصة القصرية والصوت النسائي يف دولة  =
بدر عبـد امللـك،   : اإلمارات العربية املتحدة

  ١٩٩٥دباء وكتاب اإلمارات، احتاد أ

حممد الصـادق  . د: القصة املغربية احلديثة =
  ١٩٦١عفيفي، بريوت، 

. د: القصة وتطورهـا يف األدب العـريب   =
ــارف،   ــر، دار املع ــي عم ــطفى عل مص

  ت.االسكندرية، د

حممد مصـطفى  . د: القصة وجدل النوع =
  ٢٠٠٦سليم، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 

حنا مينة، مؤسسة : والداللة الفكريةالقصة  =
، ٧٦اليمامة الصـحفية، كتـاب الريـاض    

  ٢٠٠٠الرياض، 

راغب العثماين، مطبعة : القصة والقصصي =
  ٢/١٩٦٥الترقي، دمشق، ط

مصطفى هيكـل،  : القصة وكيف نكتبها =
  ١٩٥٠مطبعة التوكل، القاهرة، 

القصة واجملتمع، يوسف الشاروين، القاهرة،  =
١٩٧٧  

: ١٩٧٦ -١٩٣٩ اليمنية املعاصرةالقصة = 
العودة، بـريوت،  عبد احلميد إبراهيم، دار . د

١٩٧٧  

عبـد  : القصص يف األدب العراقي احلديث =
  ١٩٥٦القادر حسن أمني، بغداد، 

: القصص يف األدب العريب ماضيه وحاضره =
حممود تيمور، معهد البحـوث والدراسـات   

   ١٩٥٨العربية، القاهرة، 

فؤاد حسنني علـي، دار  : قصصنا الشعيب =
  ١٩٤٧الفكر العريب، القاهرة، 

: القصص والقصاص يف األدب اإلسالمي =
وديعة طه جنم، مطبعة حكومـة الكويـت،   

  ت.الكويت، د

: قضايا حول القصة القصرية يف السبعينات= 
عبد احلميد إبراهيم، دار شعاع، القاهرة، . د

١٩٨٤  

قضايا الفن القصصي، املذهب، اللغة،  =
يوسف نوفل، املطبعة . د: اذج البشريةالنم

  ١٩٧٧العربية احلديثة، القاهرة 

عباس عبد : قضايا القصة العراقية املعاصرة =
  ١٩٨٢جاسم، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

حسـن  : قضية الفالح يف القصة املصـرية  =
، اهليئة املصـرية  ٢٥٦حمسِّب، املكتبة الثقافية 

   ١٩٧١اهرة، العامة للتأليف والنشر، الق

لغةالطفولة واحللم، قراءة يف ذاكرة القصة  =
  ١٩٨٦حممد برادة، . د: املغربية

حممد : لغة القصة، دراسة يف خاصية اللغة= 
غازي التدمري، مؤسسـة عـال للصـحافة    

  ١٩٩٥والطباعة والنشر، محص، 

شاكر . د: حماضرات عن القصة يف سورية =
مصطفى، معهد الدراسات العربيـة العاليـة،   

  ١٩٥٨القاهرة، 

سـهيل  . د: حماضرات عن القصة يف لبنان =
إدريس، معهد الدراسات العربيـة العاليـة،   

w  ١٩٥٧القاهرة، 
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: خمتارات القصة القصرية يف السـبعينات = 
ادوار اخلراط، مطبوعات القاهرة، القـاهرة،  

١٩٨٢  

. د: مدخل إىل القصة القصرية اإلماراتيـة  =
الرشيد بوشعري، احتاد أدباء وكّتاب اإلمارات، 

  ١٩٩٨الشارقة، 

. د: مدخل إىل القصة القصرية يف الكويت =
  ١٩٩٤سليمان الشطي، الكويت 

: مدخل إىل نظرية القصة حتليالً وتطبيقـاً  =
الدار التونسـية   مسري املرزوقي ومجيل شاكر،

ــر ــ/للنش ــات  ت ــوان املطبوع ونس، دي
  ١٩٨٥اجلزائر، /اجلامعية

شـجاع مسـلم   : املرأة يف القصة العراقية =
  ١٩٧٢العاين، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

: مرايا السرد ومجاليات اخلطاب القصصي =
سوسن البيـايت، دار  . حممد صابر عبيد ود. د

  ٢٠٠٨العني للنشر، القاهرة، 

مشكالت جمتمع اإلمارات يف قصص حممد  =
أمحد حممد عبيد، دار اخلليج للصـحافة  : املر

  ١٩٩٨والطباعة والنشر، الشارقة، 

عـدة  : املشهد اجلديد يف القصة العراقيـة = 
  ١٩٩٢مؤلفني، منشورات األمد، بغداد، 

خملوف : مظاهر التجديد يف القصة اجلزائرية= 
   ١٩٩٨عامر، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

عبد : معجم مصطلحات القصة املغربية =
  ١٩٩٣الرحيم مودن، 

يوسف الشاروين، اهليئة : مع القصة القصرية =
  ١٩٨٤ املصرية العامة للكتاب، القاهرة،

حممد كامـل اخلطيـب،   : املغامرة املعقَّدة =
   ١٩٧٦وزارة الثقافة، دمشق، 

مقاربة الواقع يف القصة القصرية املغربية من = 
جنيـب العـويف،   . د: التأسيس إىل التجنيس

الدار البيضـاء،  /املركز الثقايف العريب، بريوت
١٩٨٧  

: مقومات القصة العربية احلديثة يف مصر =
حممود حامد شوكت، دار الفكر العريب، 

  ١٩٧٤القاهرة 

در ب: املكان يف القصة القصرية يف اإلمارات =
  ١٩٩٧عبد امللك، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، 

منطق السرد، دراسة يف القصة اجلزائريـة  = 
عبد احلميد بورابو، ديوان املطبوعات : احلديثة

  ١٩٩٤اجلامعية، اجلزائر، 

أمحد : موسوعة القصة اجلديدة يف سورية =
- ١٩٩٦اسكندر سليمان، دمشق، جزءان 

١٩٩٧  

ألفت : قدياملوقف من القص يف تراثنا الن =
كمال الرويب، مركز البحوث العربية، القاهرة، 

١٩٩١  

حمسـن  . د: نزعة احلداثة يف القصة العراقية =
جاسم املوسوي، املؤسسة العربية للدراسـات  

  ١٩٨٤والنشر، املكتبة العاملية، بغداد، 

عبد اإلله : نشأة القصة وتطورها يف العراق =
w  ١٩٦٩أمحد، بغداد، 
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حممود تيمور، : نشوء القصة وتطورها =
  ١٩٣٦القاهرة 

نقد القصة القصرية يف سورية منذ نشـوئه   =
سهام عبد القـادر ناصـر،   : ١٩٨٥إىل عام 

رسالة ماجستري، جامعـة حلـب، حلـب،    
١٩٩٠  

أمحـد  : الواقع والظاهرة الفنية يف القصـة = 
  ١٩٩٤املعلّم، دار الذاكرة، محص، 

صـة القصـرية يف   الواقعي والغرائيب يف الق =
  األردن، فاضل ثامر

الواقعية االجتماعية النقدية يف القصة = 
مؤيد الطالل، دار الرشيد للنشر، : العراقية
  ١٩٨٢بغداد 

  

   مصادر -ب
  احلكاية واملقامة والسِّرية واألسطورة 

  
  

حممـد  : إبداع األداء يف السرية الشـعبية = 
حافظ دياب، مكتبة الدراسات الشعبية، اهليئة 

  ١٩٩٦العامة لقصور الثقافة، القاهرة، جزءان 

حممـد شـاهني،   . د: األدب واألسطورة =
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  

١٩٦٦  

أمحد . د: األساطري، دراسة حضارية مقارنة =
ــريوت،   ــودة، ب ــي، دار الع ــال زك كم

  ٢/١٩٧٩ط
حممـد  : رافات عند العرباألساطري واخل= 

   ١٩٣٩عبد املعيد خان، 
عماد حامت، دار الشرق . د: أساطري اليونان =

  ٢/١٩٩٤طالعريب، بريوت، 

نبيلة إبراهيم، وزارة الثقافة . د: األسطورة =
، بغـداد،  ٥٤واإلعالم، املوسوعة الصـغرية  

١٩٧٩  

جعفـر  : رانفني، ترمجة. ك.ك: األسطورة =
   ١٩٨١صادق اخلليلي، دار عويدات، بريوت، 

: كوليت استييه، ترمجـة : أسطورة أوديب =
   ١٩٨٩زياد العودة، وزارة الثقافة، دمشق، 

حسني : األسطورة عند العرب يف اجلاهلية= 
احلاج حسن، املؤسسة اجلامعية للدراسـات  

  ١٩٩٠والنشر والتوزيع، بريوت، 

مرسـيا اليـاد،   : أسطورة العودة األبدية =
حسيب كاسـوحة، وزارة الثقافـة،   : ترمجة

  ١٩٩٠دمشق، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٣٢٠ 
 

: وليم رايتر، ترمجـة : األسطورة واألدب= 
صّبار السعدون، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

١٩٩٢  

سّيد القمـين، دار  . د: األسطورة والتراث =
  ١٩٩٢سينا للنشر، القاهرة، 

نـورثروب فـراي   : األسطورة والرمـز  =
جربا إبراهيم جربا، املؤسسة : وآخرون، ترمجة

   ١٩٨٠العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

فراس السّواح، دار عالء : األسطورة واملعىن =
  ١٩٩٧الدين، دمشق، 

كلود ليفي شـتراوس،  : األسطورة واملعىن =
شاكر عبد احلميد، وزارة الثقافـة،  . د: ترمجة

  ١٩٨٦بغداد، 

روالن : ، أساطري احلياة اليوميةأسطوريات =
قاسم املقداد، مركز اإلمناء . د: بارت، ترمجة

  ١٩٩٦احلضاري، حلب، 

نبيلـة  . د: أشكال التعبري يف األدب الشعيب =
ــاهرة، د  ــة، الق ــراهيم، دار النهض ت .إب

  )٢/١٩٧٤ط(

فـاروق  : أضواء علـى السـري الشـعبية    =
خورشيد، وزارة الثقافة، املكتبـة الثقافيـة،   

١٩٦٤  

ألف ليلة وليلة، حتليل سيميائي تفكيكـي  = 
، عبد امللك مرتـاض . د: حلكاية ّمحال بغداد

  ١٩٨٩ دار الشؤون الثقافية، بغداد،

األنظمة السيميائية، دراسة يف السرد العريب  =
هيثم سرحان، دار الكتاب اجلديد، . د: القدمي

  ٢٠٠٨بريوت 

علي : البطل الفلسطيين يف احلكاية الشعبية= 
ــريوت،   ــدون، ب ــن خل ــي، دار اب اخلليل

  ٢/١٩٧٩ط

شـكري  . د: البطل يف األدب واألساطري =
  ١٩٥٩عّياد، دار املعرفة، القاهرة، 

: بىن املقدس عند العرب قبل اإلسالم وبعده =
خليل أمحد خليل، دار : يوسف شلحد، ترمجة

   ١٩٩٦الطليعة، بريوت، 

روالن بـارت،  : التحليل البنيوي للحكاية =
أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات،  :ترمجة

  ١٩٨٨بريوت، 

التحليل النفسي للذات العربيـة، أمناطهـا    =
علي زيعـور، دار  . د: السلوكية واألسطورية

  ت.د/ ٣طالطليعة، بريوت، 

احلدوتة واحلكاية يف التـراث القصصـي   = 
حممد فهمي عبد اللطيف، سلسـلة  : الشعيب

  ١٩٧٩، دار املعارف، القاهرة، ١٠٢كتابك 

احلكايات اخلرافية للمغرب العريب، دراسة = 
: حتليلية يف معىن املعىن جملموعة من احلكايـات 

عبد احلميد بورابو، دار الطليعـة، بـريوت،   
١٩٩٢  

فريدريش فون ديـرالين،  : احلكاية اخلرافية =
دار هنضـة مصـر،    نبيلة إبراهيم،. د: ترمجة
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ـ : احلكاية الشعبية = ونس، دار عبد احلميد ي
، القاهرة، ٢٠٠الكاتب العريب، املكتبة الثقافية

١٩٦٨  

شـوقي عبـد   : احلكاية الشعبية العربيـة  =
  ١٩٨٠احلكيم، دار ابن خلدون، بريوت، 

احلكاية الشعبية يف اجملتمـع الفلسـطيين،   = 
عمر عبد الرمحن الساريسي، : دراسة ونصوص

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـريوت،  
  ت.د

كاية والتأويل، دراسـات يف السـرد   احل= 
عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال، الدار : العريب

  ١٩٨٨البيضاء، 

فريد الزاهي، إفريقيا : احلكاية واملتخيل =
  ١٩٩١الشرق، الدار البيضاء 

: ذخرية العجائب العربية سيف بن ذي يزن= 
سعيد يقطـني، املركـز الثقـايف العـريب،     

  ١٩٩٤الدار البيضاء، /بريوت

فيليب سـرينج،  : الرموز يف الفن، األديان =
عبد اهلادي عباس، دار دمشق، دمشق، : ترمجة
١٩٩٢  

ــة  = ــارات يف الرمزي ــز، خمت ســحر الرم
جمموعة من الكّتـاب، مقارنـة   : واألسطورة

عبد اهلادي عبـد الـرمحن، دار   . د: وترمجة
  ١٩٩٤احلوار، الالذقية، 

، اهليئة أمين بكر: السرد يف مقامات اهلمذاين= 
  ١٩٩٨املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

السردية العربية، حبث يف البنيـة السـردية    =
عبـد اهللا  . د: للموروث احلكـائي العـريب  

الـدار  /إبراهيم، املركز الثقايف العريب، بريوت
  ١٩٩٢البيضاء، 

: سفر العنقاء، حفرية ثقافية يف األسـطورة  =
ـ   . د ق، نذير العظمـة، وزارة الثقافـة، دمش

١٩٩٦  

صدى األقالم، دراسات نقدية يف القصة  =
علي الصرييف، دار إنانا للنشر، : العربية احلديثة

  ٢٠٠٥دمشق 

: توماس بلفينش، ترمجـة : عصر األساطري =
رشدي السيسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

١٩٦٦   

: العني واإلبرة، دراسة يف ألف ليلة وليلـة = 
مصطفى النحال، : عبد الفتاح كيليطو، ترمجة

  ١٩٩٦منشورات الفنك، الدار البيضاء، 

عبـد  . د: فن املقامات يف األدب العـريب = 
/ امللك مرتاض، املؤسسة الوطنيـة للكتـاب  

تـونس،  /اجلزائر والـدار التونسـية للنشـر   
  ٢/١٩٨٨ط

شوقي ضيف، دار املعارف، . د: فن املقامة =
  ١٩٧٣القاهرة، 

شوقي عبـد  : الفولكلور واألساطري العربية= 
  ١٩٧٨احلكيم، دار ابن خلدون، بريوت، 

يف طريق امليثولوجيا عند العـرب، حبـث   = 
مسهب يف املعتقدات واألساطري العربية قبـل  
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حممود سليم احلـوت، دار النـهار   : اإلسالم
   ١٩٧٥للنشر، بريوت، 

القارىء يف احلكاية، التعاضد التـأويلي يف   =
: امربتو ايكـو، ترمجـة  : النصوص احلكائية

/ أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، بريوت
  ١٩٩٦الدار البيضاء، 

قال الراوي، البنيات احلكائية يف السـرية   =
سعيد يقطني، املركز الثقايف العـريب،  : الشعبية

  ١٩٩٠بريوت، /الدار البيضاء

قاموس اآلهلة واألساطري يف بالد الرافدين،  =
/ بـوب . م/ ادزارد. د: يف احلضارة السورية

حممد وحيد خياطة، دار : ترمجة: روليتيغ. ف
  ٢٠٠٠الشرق العريب، دمشق، 

شاكر مصـطفى  : قاموس األنثروبولوجيا =
سليم، منشورات جامعة الكويت، الكويـت،  

١٩٨١  

القصة الشـعبية اجلزائريـة ذات األصـل     =
روزالني قريش، مكتبة جامعة اجلزائر، : العريب

  ١٩٧٤اجلزائر، 

فؤاد حسنني علي، دار . د: قصصنا الشعيب =
  ١٩٤٧الفكر العريب، القاهرة، 

: قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية =
  ١٩٧٤نبيلة إبراهيم، دار العودة، بريوت، . د

كان ياما كان، دراسة أدبيـة اجتماعيـة   = 
: للحكايات وأثرها يف تكوين شخصية الفرد

عادل أبو شنب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
١٩٧٢  

الكنـز والتأويل، قـراءات يف احلكايـة    =
سعيد الغامني، املركز الثقايف العـريب،  : العربية
  ١٩٩٤الدار البيضاء، /بريوت

لغز عشتار، األلوهية املؤنثة وأصل الـدين   =
دار عـالء  / ٦فراس السواح، ط: واألسطورة

   ١٩٩١الدين، دمشق، 

تزفيتــان : مــدخل إىل األدب العجــائيب =
الصـديق بـوعالم، دار   : تودوروف، ترمجة
  ١٩٩٤الكالم، الرباط، 

: مدخل إىل التحليل البنيـوي للقصـص  = 
منذر عياشي، مركز . د: روالن بارت، ترمجة

  ١٩٩٣اإلمناء احلضاري، حلب، 

: بصدد علم تشـكُّل احلكايـة   مساجلة= 
: فالدميري بروب وكلود ليفي شتراوس، ترمجة

حممد معتصم، عيون املقاالت، الدار البيضاء، 
١٩٨٨   

: املساحة املختفية، قراءة يف احلكاية الشعبية =
ياسني النصري، املركز الثقايف العـريب، الـدار   

  ١٩٩٥بريوت، /البيضاء

خليل : مضمون األسطورة يف الفكر العريب =
  ١٩٧٣أمحد خليل، دار الطليعة، بريوت، 

هناد : مرسيا الياد، ترمجة: مظاهر األسطورة =
  ١٩٩١خياطة، دار كنعان، دمشق، 

لطفـي خـوري، دار   : معجم األسـاطري  =
  ١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٣٢٣ 
 

و ورودا شـابري  سماك: معجم األساطري =
حنا عبُّود، دار الكنـدي،  : ، ترمجةهندريكس

  ١٩٨٩دمشق، 

سهيل : مانيةمعجم األساطري اليونانية والرو =
عثمان وعبد الرزاق األصفر، وزارة الثقافـة،  

  ١٩٨٢دمشق، 

: مغامرة العقل األوىل، دراسة يف األسطورة =
فراس السواح، دار عالء الـدين، دمشـق،   

  ١٩٩٦/ ١١ط

أنيس : مالحم وأساطري من األدب السامي =
  ١٩٧٩/ ٢طفرحية، دار النهار، بريوت، 

: منعطف املخيلة البشرية، حبث يف األساطري =
صـبحي  : صموئيل هنري هـووك، ترمجـة  

   ١٩٨٣حديدي، دار احلوار، الالذقية، 

فالدميـري  : مورفولوجيا احلكاية اخلرافيـة  =
  بروب، 

أبو بكر أمحد باقادر وأمحـد  : ترمجة/ ١ط -
عبد الرحيم نصر، النادي األديب الثقايف، جدة، 

١٩٨٩  
: ورفولوجيا القصة، ترمجةم: بعنوان/ ٢ط -

عبد الكرمي حسن ومسـرية بـن عمـو، دار    
  ١٩٩٦الشراع، دمشق، 

موسوعة أسـاطري العـرب يف اجلاهليـة     =
حممد عجينـة، دار الفـارايب،   . د: ودالالهتا
  ١٩٩٤بريوت، 

موسوعة األساطري، امليثولوجيا اليونانيـة،   =
: ادموند فولر، ترمجة: الرومانية، االسكندنافية

ود، األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، حنا عب
  ١٩٩٧دمشق، 

: موسوعة الفولكلور واألسـاطري العربيـة   =
شوقي عبد احلكيم، دار العـودة، بـريوت،   

١٩٨٢  

حنـا  : اديث هاملتون، ترمجة: امليثولوجيا =
  ١٩٩٠عبود، احتاد الكّتاب العرب، دمشق،

: بيار غرميال، ترمجـة : امليثولوجيا اليونانية =
   ١٩٨٢يب، دار عويدات، بريوت، هنري زغ

. د: حنو تأويل تكاملي للحكاية اخلرافيـة = 
فهد عكام، دار ملهم للطباعة والنشر، محص، 

١٩٩٥  

نورثروب : نظرية األساطري يف النقد األديب =
حنا عبود، دار املعارف، محص، : فراي، ترمجة

١٩٨٧  

عبد . د: اهلاللية يف التاريخ واألدب الشعيب= 
ــون ــد ي ــاهرة، احلمي ــة، الق س، دار املعرف

  ٢/١٩٦٨ط

هندسة املعـىن يف السـرد األسـطوري     =
/ ٢قاسم املقداد، ط. د: امللحمي، جلجامش
  ١٩٩٦دار السؤال، دمشق، 
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   تراجم الّروائيني مصادر
  
  

احتاد الكّتاب التونسيني، القانون األساسي  =
عمر بن سامل، احتاد الكّتاب : وتراجم األعضاء

  ١٩٨٩التونسيني، تونس، 

عيسـى  : أدباء معاصرون، سري ودراسات= 
  ٢٠٠٦فتوح، دار كيوان، دمشق، 

عبـد اهللا أمحـد   : أدباء من اخلليج العريب =
الشباط، الدار الوطنية اجلديدة للنشر، اخلَُبـر،  

  ١٩٨٦السعودية، 

عبـد اهللا  : أدباء وأديبات من اخلليج العريب =
أمحد الشباط، الدار الوطنية اجلديدة، جـدة،  

  ١٩٩٩السعودية، 

ليلى : أدب املرأة يف اجلزيرة واخلليج العريب =
ات السالسـل، الكويـت،   حممد صـاحل، ذ 

١٩٨٣  

أعضاء احتاد الكُتَّاب العـرب يف القطـر   = 
احتاد الكّتاب : العريب السوري والوطن العريب

  العرب، دمشق،
  ، أديب عزت١٩٨١-١٩٨٠: ١ط -
  ، أديب عزت١٩٨٤: ٢ط -
مسر روحي . ، أديب عزت ود١٩٩٥: ٣ط -

  الفيصل وحسن محيد

ـ : األعالم = م خري الدين الزركلي، دار العل
  للماليني، بريوت

أدهم آل اجلنـدي،  : أعالم األدب والفن =
   ١٩٥٤مطبعة جملة صوت سورية، دمشق، 

تــراجم األعــالم املعاصــرين يف العــامل  =
أنور اجلندي، مكتبـة األجنلـو،   : اإلسالمي
  ١٩٧٠القاهرة، 

دليل الكّتاب املغاربة أعضاء احتاد كّتـاب   =
رب، حسن الوزاين، احتاد كّتاب املغ: املغرب

  ١٩٩٣الرباط، 

خالـد أمحـد   : دليل الكّتاب والكاتبات =
، اجلمعيـة  وخزمية شرف العطّـاس  اليوسف

العربية السعودية للثقافة والفنون، الريـاض،  
  ٣/١٩٩٤ط

اجلماهرييـة  : دليل املؤلفني العرب الليبيني =
العربية الليبية الشعبية االشـتراكية العظمـى،   

ب، طرابلس، أمانة اإلعالم والثقافة، دار الكت
١٩٧٧  

: ١٩٨٧ -١٨٩٣الكاتبات السـوريات   =
  ١٩٨٧مروان املصري، دار األهايل، دمشق، 

نـازك يـارد، دار   : الكاتبات اللبنانيات= 
w  ٢٠٠٠الساقي، لندن، 
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حممد املشايخ، عمَّان، : كُّتاب من األردن =
١٩٩٤  

أمحد : معجم أدباء حلب يف القرن العشرين= 
  ٢٠٠٤دوغان، دار الثريا، حلب، 

معجم أعالم اجلزائر من صـدر اإلسـالم    =
عادل نويهض، مؤسسة : حىت العصر احلاضر

  ٢/١٩٨٠نويهض الثقافية، بريوت، ط

مسر روحـي  . د: معجم الروائيني العرب =
لبنـان،  /الفيصل، جروس بـرس، طـرابلس  

١٩٩٥  

معجم الصوت النسائي يف األدب العـريب  = 
أمحد دوغان، دار الثريـا، حلـب،   : احلديث
٢٠٠٤  

. د: معجم القاصات والروائيات العربيات =
مسر روحـي الفيصـل، جـروس بـرس،     

   ١٩٩٦لبنان، /طرابلس

مسر روحـي  . د: معجم القاصني العرب= 
الفيصل، دائرة الثقافة واإلعـالم، الشـارقة،   

٢٠٠٥  

عبد اهللا سـامل  : معجم القصاصني الليبني= 
مليطان، دار مداد للطباعة والنشر والتوزيـع  

  ٢٠٠١تاج الفين، طرابلس، واإلن

عبد : معجم الكاتبات واألديبات الليبيات= 
اهللا سامل مليطان، دار مداد للطباعة والنشـر  

  ٢٠٠٥والتوزيع واإلنتاج الفين، طرابلس، 

: معجم الكُتَّاب الروائيني يف اخلليج العريب= 
الرشيد بوشعري، مطبعة الصحابة، . د

  ٢٠٠٦اإلمارات، العني، 

أديب عـزت، دار  : سورية معجم كّتاب= 
  ت.الوثبة، دمشق، د

معجم املـؤلفني السـوريني يف القـرن    = 
عبد القادر عّيـاش، دار الفكـر،   : العشرين
  ١٩٨٥دمشق، 

معجم املـؤلفني املعاصـرين يف آثـارهم    = 
املخطوطة واملفقودة وما طُبع منها أو ُحقِّـق  

حممد خري رمضـان يوسـف،   : بعد وفياهتم
  ٢٠٠٤نية، الرياض، مكتبة امللك فهد الوط

حممد غازي التـدمري،  : من أعالم محص =
دار /٢، ج١٩٩٩دار املعارف، محـص  /١ج

  ٢٠٠٤اإلرشاد، محص، 

حممد : من أعالم الفكر واألدب يف األردن =
  ١٩٨٣أبو صوفة، عمَّان 

: من أعالم الفكـر واألدب يف فلسـطني   =
، عمَّـان،  )البدوي امللـثَّم (يعقوب العودات 

١٩٧٦  

املوسوعة األدبية، دائرة معارف ألبرز أدباء  =
عبد السالم ساسي، : اململكة العربية السعودية

  نادي الطائف األديب، الطائف

: موسوعة أعالم سورية يف القرن العشرين =
 -١٩٩٩سليمان البّواب، دار املنارة، دمشق، 

٢٠٠٠  
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حّسان بـدر الـدين   : املوسوعة املوجزة =
األديـب، دمشـق،   الكاتب، مطابع ألف باء 

١٩٨٨  
  

  
  
  

  احملتوى
  

    ٢                  مقّدمة= 
    ٨           الّرواية العربّية: القسم األول= 
  ٢١٠    مصادر دراسة الّرواية العربّية ونقدها: القسم الثاين= 

  ٢١١               العربّيةمصادر الّرواية : ١

  ٢٢٩               ةمصادر الّرواية القُطْرّي: ٢

  ٢٤٢           املصادر اخلاّصة بأحد الّروائيني العرب: ٣
  ٢٧١              الروائية املترمجة  املصادر: ٤
  ٢٧٥              النقدّية املوضوعة  املصادر: ٥
  ٢٩٧              النقدّية املترمجة املصادر: ٦
  ٣٠٧          :املوضوعة واملترمجة املساعدة املصادر: ٧
  القصرية العربية القّصة  مصادر -أ
  احلكاية واملقامة والّسرية واألسطورة  مصادر -ب

  ٣٢٥               تراجم الروائينيمصادر : ٨
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