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 ساِذ املاحل

 عاعز المغة املزئّية

 

ًهكذذز ر سذذذش  رؼذذهدش ص هذذذ   ذذهه هظذذذي دذذ  هذذزي        

 رذنَهر دًن أن ٍفط  رشذَلى إٜ قلْ قلَلْ م  أؿذقهٖىر  رذزٍ   

ٍُ معوم يف   قوذٓر ًددذذمه مذٍش ٌٍمذه     ن دًن  دتهدً  ًجٌدي  رٌَم

أن ٍلترذذب موذذمر كاذذه كهنذذ  دهداذذىر اترذذٌ  مذذه   رؼذذقْ  رذذ   

كذذهن ٍقذذَم اَوذذه ًذذذذير رَحذذذًي دلذذٓ طذذشٍشي مفهسقذذّه  سبَذذهّ      

ر يف 2222ًكذهن ررذيف يف ٍذذٌس  رظذو   ًٞش مذ  ػذذوش أٍذهس دذذهس     

مذٍدْ ذلبر  رذ   نتقذش إرَوذه مدذز طذدٌ در معذذ أن كذهق  مذى         

 طوش  رعَؽ يف مظقط سأطى دمؼب 

هذذزي  رطشٍقذذْ يف مةذذهدسّ  سبَذذهّر اكذذهد     ًرٟطذذ ر اذذ ن 

اتدهطب مع  رطشٍقْ  ر  دهؾ اَوه ػهدشنه ذَهاى  اوهرشغم م  

أن  رؼذذهدش  ركذذوق ػذذٌقُ مةذذذ دِ يف مقذمتذذى  رذذ  كتووذذذه       
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جملاٌدْ ص هذ   هه  رثهرثْ )مأدمذْ يف  وذٌ ٕ  رطلذبا كذهن قذذ      

 سأٔ اَاذذه ٍطشذذذى  رؼذذهدش ) إنظذذهنّه ً ذذذذّ  مدظذذحاّه مذذع نفظذذى  

ّٝ مٌجذذٌدي ككذذهٖ  ذذذُ ً ذذه اووذذى  هقذذْ    ًمذذع  سبَذذهّر ضبذذتف

 سبَهّ نفظوه جملذٍشد أندذه دلذٓ قَذذ  سبَذهّر مذ   ٝقذْ ًذٌٍَذْ         

ًسغوهد متأجحْ يف  ذتٌ ٕ  رذنَه مجعهٕ مني رس دَدذه يف سقـذْ   

ر إٜ أن ػذذهدشنهر مذذع ررذذيفر إ ٍظذذع إد اٌطذذَع د ٖذذشّ   (1)اذذش ا

تاهدَذْ مقتـذشّ دلذٓ    أؿذقهٖى ًمعهساذىر ًمقَذ  دٝقهاذى  ٜج   

ٍَقْ مذذذ    قذذذٍشمنير  رذذذزٍ  ٍذذذأنع موذذذمر ًٍؼذذذهسكٌنى    د ٖذذذشّ كذذذ

 هتاهمهاى  ٞدمَْ ً رفكشٍٍْر ًؼبشؿٌن دلذٓ دذذس  رتذذٍ ش يف    

  ػًٛنى  شبهؿْ 

ًسٍماذذذه كذذذهن هذذذز  هذذذذٌ  رظذذذوبر يف أن  رٌطذذذط  ٞدمذذذذُ      

ً إلدٝمذذذُر إ ؼبتفذذذش مذذذى  ذذذه ٍتدهطذذذب مذذذع أهاَذذذْ مدحذذذضي        

 رثقهاذذذْ  رظذذذٌسٍْ مثذذذش طذذذرهمْ سقَقذذذْ    إلمذذذذ دُر اعرورذذذشر  ذذذهٕ

مكتفَْ مز اوهر ًنهاشّ م  كش  رشدذٌد ً رذقًا  رذ  ؼبذشق     

 رؼذذعش ٕ ً  وذذذدٌن يف  رعذذهدّر دلذذٓ إنهساوذذه مذذ  ذذذٌوم  ًرذذٌ أن  

ػهدشّ  غذقير كذهن قذذ اذهص مذه شكض  ًٞشر يف   ظذهمقْ  رذ         

                                                 
مأدمْ يف  وٌ ٕ  رطلب ذذ مقذمذْ مقلذم ػذٌقُ مةذذ دِ ذذذ دمؼذب ذذذ د س        ذذ    هه ذذ ص هذ (1)

 8ذذ ؿفرْ 2997 ٞههرُ ذذ 
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 ٜطذذوهنُ )معوذذذ طذذشاهنتعا رؼذذعش ٕ    أقهموذذه   شكذذض  رثقذذهيف   

ر ركذذهن قذذذ مذذٟ  رذذذنَه ؿرذذ روّه     2988هن ًطذذٌسٍنير دذذهس طذذوإ

ًكذذذذذحَحّه  إٜ أن مَلذذذذذى إد  رعضرذذذذذْر ًدضًاذذذذذى دذذذذذ   رؼذذذذذوشّ  

ً ٞكذذذٌ ٕر ًدذذذذس سغوتذذذى يف  اوذذذهيت  ٞطذذذهرَب  رذذذ  ٍـذذذطدعوه   

 ٠ ذذشًن ردَذذش ذاذذٌّ  رقذذهٖاني دلذذٓ   دذذهمش  إلدٝمَذذْ ًكظذذب  

سكذذٓ  ردقذذهد ً ركتذذه ر كذذش ررذذيف رعذذب دًسي يف دذذذس  اهذذذْ     

شؿذذْ أمذذهس دٌٍ نذذى  ًٞش  رفذذهٖض مهزبذذهٖضّر رَكذذٌن مٌكذذٌدّه  رف

موٍاّه رلـرهاْ  رثقهاَْر ًمهدّ د ْ اثق ػوَْ  ردٓقهد ًد سطذُ  

 ٞد ر ًاذاعوم إد افعَش ر ٖقذتوم ً ذقاومر ًإداذهش أدً اوذم     

دشر  ردقذٍذذْر رذس طذذْ  رذذشٚٔ ً  ٌ قذذ   رذذ  ٍعٍوذذش ددوذذه  رؼذذه      

 يت  رذ  جعلذ  ضبٓكاذٌ    مذذ ًكؼ  مٌ     زباهش ًمٝمح  إل

 ن دلذذٓ غذذقي مذذ  أداذذهش  رؼذذعش ٕ    ظذذهمقْ ٍفلذذلٌن هذذز   رذذذٌٍ

 طوهن ً رعش    قذمْر ًٍتفقٌن دلٓ مدرى  زبهٖضّ  ًٞد  إل

ًيف  سبقَقذذْر اذذ ن ػذذهدشنه إ ؽبذذَ  مَلذذى إد  رٌذذذذّر      

ً متٕٝ نفظى مأرٌ ن  ٞطٓ ً سبضن ً رؼعٌس  رطهغُ مهرفقذذ ن  

 (1)ى  ًٞش  رزِ مذأي مشطم )رٌذْ  شٍفَْاً شبظهسّر مدز دٌٍ ن

                                                 
ذذذ    رطوعذْ  ًٞد ذذذ   د س  ذٝغ ذذذ دمؼذب   ذذذ   اأمٝد يف  رضم   رشدِٕذذ  ص هذذذ    هه  (1)

  9ؿفرْذذ  2989
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جعش نفظى اَوه اتاذههٓ مهرؼذحشّ  رٌذَذذّ  رذ  مهص رذ  قذهدسّ       

 ٞػذذحهس  ٞ ذذشٔ إد   دلذذٓ  رتذذدفع يف  رةهمذذْر معذذذ أن ذبٌٍرذذ   

 :أداذّ  شطهٕ

 ًأنه ًذذِ

ِْ  ًذذِ أادفع يف  رةهم

 احاَع  ٞػحهس اعٍشد

ٍُ   لع  معطفوه  رـَف

 ْٕ  ً نتـو  أداذّ  شطه

 ًأنه ًذذِ

 ًذذِ أافٍحش يف  رـا  كآمى

ْٕ  أاذٍنش مهًٞس ا  رز ملْ  رـفش 

ْٕ  أاذٍنش مهرشٍح م   رشٍح  وٌجه

 ًموعض ػعهيت  رفحش  رز ٖب إر ٍدظٍش

ْٕ  م   ل   ٠اها  رذكده

إٜ أن إٍثذذهسي رلٌذذذذّ ً رعضرذذْ رذذَع نهمجذذّه دذذ  نفذذٌسي مذذ       

تعٕٝ  ٠ ذذشٍ ر أً ػذذعٌسي مكذذشهوم أً  شبذذٌو مذذدوم أً  ٜطذذ     

دلَومر مش مظوب أنى إ ػبذ  رلةذْ  رقذهدسّ دلذٓ مذش مؼذهدشي      
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وذذمر أً ملذذٌسّ سٚ ي ًأاكذذهسي  رذذ  ٍشٍذذذ أن ٍتؼذذهسكوه معوذذمر   

اهركلاهد   ظت ذمْ رَظ  أكثش م   ذ يتر ً رلةْ   تذ ًرذْ  

 رَظ  جظشّ  رلتٌ ؿشر مش دبظَذّ  رلةَه :

  ركلاهد    ذ يت ص ْٖ 

 كَ  أذهًسكم مهركلاهد

 لاْ طشد ٌ  مقفْشً رك

 ً رلةْ   ذشًو   أؿٌ د

 (1)غَهْ   ً رلةْ   

رزريف كهن ٜ مٍذ رى م   رورذ  دذ  رةذْ جذٍذذّر اذت لف      

شّ مذذذ  كلاهاوذذذه   َتذذذْر ًادطلذذذب مثذذذش دـذذذهاق  رفحذذذش موٍؼذذذ     

ااثذذش  رمهرلذذَهٕر ًطذذهدَْ إد دبظذذَذ  رذذشٚٔ ًذبقَذذب  ٠مذذهش   

شٍ ر هذذذزي  رلةذذذْ هذذذُ  زبذذذذٍشّ مذذذأن ٍوذذذذأ موذذذه ذذذذٌ سي مذذذع  ٠ ذذذ

طبتـشّ   رضم    وذذًسر ًمٛطظذّه رعٝقذهد جذٍذذّ اعَذذ سطذم       

 رذسً  ًافذتح  ٞمذٌ   أمذهس  رقلذٌ  رتلتقذُ يف الذهٕ د   وذْ        

 ًأدش غ  زباهش 

 

                                                 
  29قذذ    شجع  رظهمب (1)



22 

 

 أمٍضا سبم  ركلاهد

ْٕ    ٍَتْ  زبٌاه

 أههجش مثش دـهاق  رفحش

ْٕ  أالٍاع كش كَه

ٍِ  أحب  د  هز   شبَط  رظش

ٍَْأذهًش أن أكتؼ   رلةْ   ش ٖ 

 ٞذهًسكم

 ٞص ًد مني  رشٍٚه ً سبشْو

ِْ  مني  ردهاٌسّ ً رفظقٍَ

 أ تـش  رضم    وذًس

 متكشٍع  ركلاهْد

 ِْ ٍَ  (1)آوْ ًند

اوذذذٌ ٍورذذذ  داذذذه ٍعَذذذذ رلكلاذذذهد قٌاوذذذه  رظذذذرشٍْ  رذذذ   

ني كهنذذذ  كهنذذ  اتاتذذذع موذذذهر يف صمذذذ   روذذذٕ ً رتكذذذٌٍ ر ذذذذ  

ه إميهنذى  مذ يتر ًمزريف ٍٛكذ ػهدشن ركلاهد أدً د رل لب ً إل

                                                 
  32قذذ  برظهم   شجع  (1)
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مهركلاذْ كتعٌٍذذزّ رل ذذٝقر ًمهرؼذذعش كظذذفَدْ رؼذذٍب دوذذه   

  ظذذتقوشر ًؿذذدهدْ  ٞذذذٝسر ً رتوؼذذق معذذهإ   وذذْ ً رعذذذش       

 ً سبشٍْ 

هُ  ٞطع  ر  طَقَم ػهدشنه رةتى  زبذٍذذّ   ًرك ر مه

ٌٍمهد ًؿفهد ه دلَوهر ًمه زي  رلةْر ً هر  ربتل  دذ   هُ مق

 ؟غقهه

 ردف  رظذهمب هذزي   ٌ ؿذفهد     ميك  رلاتلقُ أن ٍقشأ يف

موه رةتى  رؼعشٍْ اوُ  ؿْ  ر  ٍطاح ػهدشنه إد أن ؽبِف شبه

 :ذظب قٌرى

 رةْ مشَْٖ -2

 اض ًد مني  رشٍٚه ً سبشو-2

 ربتـش  رضم -3

 كلاهاوه مقٍذطْ ًقهدسّ دلٓ  شبلب -4

ٍَذذذذهد هذذذذذزي       ًردرذذذذهًشر يف هذذذذزي  رعحهرذذذذْر أن نتتوذذذذع دبل

ر ردقذذ  دلذذٓ مذذذٔ قذساذذى دلذذٓ    ٌ ؿذذفهد يف رةذذْ ص هذذذ   ذذهه

 دبظَذهه يف قـهٖذي 
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 المغة املزئية: - 2

ٍَذ       ْار هذٌ أهذم إظبذهص    س ذه كذهن  رظذعُ إد  لذب )رةذْ مشٖ

إمذذ دُ  طذتطهيت ص هذذ   ذهه ذبقَقذى يف  ركذثق مذ  نـٌؿذى         

  دؼذذٌسّ يف صباٌدهاذذى  شباذذع  ً) رلةذذْ   شَٖذذْا مفوذذٌس آ ذذش       

اهرـذذٌسّ  ٍْار رؼذذعش ) رـٌسّذؽبتلذذ  دذذ    فوذذٌس  رتقلَذذذِ رذذ   

 رؼذذعشٍْ يف  ردقذذذ  رتقلَذذذِ هذذُ ًطذذَلْ رؼذذش    عدذذٓ  ردذذهجض        

مظوقّه يف ره   رؼهدشر مهطتعاهش  رتؼذوَى  رقشٍذب أً  روعَذذر    

أً  ٜطتعهسّ   كدَْ أً غق   كدَْ ر أً  ركتهمذْ ملةذْ  جملذهص    

أً  ٜنضٍه   رزِ ميَش  عدٓ  ركلاْ د   ٞؿذش  رذزِ ًكذع     

ذو مدح  رلةْ مضٍذُ  م   رقذسّ دلٓ  إلؼبهٕ ًإغدهٕ رىر ًرريف مو

   عدٓ ًدبظَذي يف ره    تلقُ  

أمذذه ) رلةذذْ   شَٖذذْا اذذٝ ادطلذذب مذذ  معدذذٓ ضبذذذد مؼذذكش      

مظوبر ًٜ م  سطهرْ جههضّ ٍشٍذ  رؼهدش اٌجَووه إد   تلقُر 

ًإمنذذه اقذذٌس دلذذٓ مدذذهٕ رٌذذذْ مؼذذوذٍْ رعذذذد مذذ   رعدهؿذذش  رذذ        

مثلاذذذه نذذذش ي يف  رلٌذذذذهد  رتؼذذذكَلَْ  رذذذ     اتحذذذهًس أً اتفهدذذذش

ٍش وه  رفدهن  رتؼكَلُر ًاقتـش  رقـَذّ دلذٓ اقذذٍم هذزي    

  ؼذذههذ   شَٖذذْر ًهذذُ يف ذهرذذْ  رظذذكٌنر اتؼذذوى مذذه نعشاذذى      

) رطوَعْ  رـهمتْار أً يف ذهرْ  سبشكْ أً  رداٌ أً  رتفهدشر ذم

ٌٍس رقطذذهد أً مؼذذههذ        اتؼذذوى مذذه نعشاذذى يف  رلٌذذذهد  رذذ  اـذذ
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مذذذ  ذَذذذهّ  رشٍذذذ  أً  تذذذهسّ مذذذ   سبَذذذهّر أً ادقذذذش ردذذذه ؿذذذٌس ّ طب

  ذٍدذذْر مؼذذكلوه  رذذٌ قعُ أً  ٜنطوذذهدُ أً ذتذذٓ  رظذذٌسٍهرُر   

تؼكش م  كلاهد اذش ًمزريف ٜ اعٌد  رلةْ يف هزي  رقـهٖذ ا

منه اـوح   فشد د هُ هزي  رلٌذهد  روـشٍٍْ أً دلٓ   عدٓر ًإ

ٍَْ نفظذوهر  رذ  اعاذش دلذٓ اٌرَذذ         عدذٓ مذ   ذٝش  شٍقذْ       شٖ

اشاَب  رعدهؿش أً دبهًسههر أً  شٍقْ اةَق أمهكدوه أً منٌهه 

أً افهدلذذوه يف  رلٌذذذهد   تتهمعذذْ   ذذه ٍعذذر أن  رؼذذهدش ٜ ٍلحذذأ   

إد قٌش   عدٓر ً منه ٍقٌس   تلقُ مهطتدتهجى م   شٍقْ  نطوهيت 

  هزي   ؼههذ يف طبَلتىر ًمزريف اـوح رةْ  رؼهدش مشَْٖ ذٓقّه

ًإر  اأٍملدذذذه هذذذز   رذذذدف مذذذ  صباٌدتذذذى )مأدمذذذْ يف  وذذذٌ ٕ   

ر ميكذ  ردذه أن   (1) رطلبار  رزِ جعذش ددٌ نذى )ػذهدش ٍكتذبا    

نتأٓكذذذ مذذ  ًدذذُ  رؼذذهدش  ذذه ددذذهي  ـذذطلح ) رلةذذْ   شَٖذذْار   

ًإدس كذذى ًاواذذى شبـذذهٖف  رودذذهٕ  رفذذر  رذذزِ ٍعاذذش دلَذذىر       

 ردـٌق: نتهد   عدٓ يف مثش هزي  رلطشٍقْ  ر  ٍتٍم اَوه إ

ِْ ْْ  ضاٍَ  آنَ

 طهدْ سمٕش

                                                 
  226ؿفرْذذ  2997ذذ  د س  ٞههرُذذ  دمؼبذذ  ص هذ ذذ مأدمْ يف  وٌ ٕ  رطلبذذ    هه (1)
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ٌٙ  طشد مورت

ْْ  رٌذهد مهرَ

 أدً د رلضٍدْ 

   ٍَْ  مشًذْ إطوهن

 درِذدر أ هٕ  ٞػَهٕ   ةشقْ مٌذذاوه

 يف اليف  رض ًٍْ   والْ م   رشٍو

ٕرشر أٍ    عدٓ يف هز   رتعذ د  اظه

 ركلاهد اقذد نوضر  زبْشْغ 

 قهسر ًقعذ    ؿطذس مكت   سبهٖط

 كّش  ٞػَهٕ  نتؼشد كهروْٛغاهنقلو  

 ٜ مأْغ   

 هه طقط  كّش  ركلاهد أ قّ 

 م  ر كشّ  ٞمْع

 طقط  رتهسٍخ مأكالى

 يف سباْ نضا أً  ٌْو

 ً كتؼ 
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 مأن  ٞػَهٕ   ذًدّ

 ميك  أن اكتظُ مشٍؽ   عدٓ 

 أن   عدٓ  

ُر طوٌّ   ميك  أن ٍأا

 معذ قلَٕش

ٍِ قـَذّ  !  ًٍلهور ٞ

ذمْ ٜ ذبتاذش  رترلَذش   ٌطذع رداذهرد مذ       ً ه أن هزي   ق

هذذزي  رقـذذهٖذر اذذ نر أذَذذش  رقذذهسٙ إد  ردـذذٌق  رذذ  قذذهس       

ّٝ ركٍَذذّه          ردهقذذذ  رذذذكتٌس أمذذذ صٍذذهد ضبوذذيف مترلَلذذوه ذبلذذَ

مذ    656داَقّه ًً اَّه يف دس طتى   اتهصّ  رذ  نؼذشهه يف  رعذذد   

 ر ً رذذ  ٍقذذٌش اَوذذه:2229صبلذذْ   عشاذذْ  رـذذهدس يف ػذذوه  دذذهس

)اقذذذذشأ ػذذذذعش ص هذذذذذ   ذذذذههر اذذذذ ر  أنذذذذ  يف معذذذذش  رلفدذذذذٌن       

ٌٍش مني رٌذهد متذٟ جذذس ن   عذش ر رٌذذهد       رتؼكَلَْر اتح

ؿذذذةقّر ًأ ذذذشٔ ً طذذذعْ دشٍلذذذْ مهنٌس مَذذذْر ًرٌذذذذهد ندهَٖذذذْ    

ًرٌذذذهد نٝنَذذْر ًقذذذ متذذٍش متاثذذهش جذٍذذذ رلفدذذهن ددذذذ   ذذذ شر  

ّٜ قذذذميّه يف نوهٍذذْ   عذذش ر ًمذذه مذذني  ر      تاثذذهرني ًقذذذ اذذشٔ متثذذه

رٌذذذهد كذذثقّر معلذذوه ًهذذُ  ٞقذذش اـذذٌس  رطوَعذذْ  رـذذهمتْر  

ٌٍس  رشٍذذ   زباَذذشر ًاذذذٍش    ًمعلذذوه  ٠ ذذشر ًهذذٌ  ٞكثذذشر ٍـذذ
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دلذذٓ ؿذذا  قٌ مذذى  رتأٍمذذش ً  َذذش إد  رٌذذذذّر نذذم دبذذذ رٌذذذهد  

اـٌٍس   ذٍدْ ًمه اَوه م  مذٛغ ًػذقهٕ ًاقذش أً ركشٍذهدر نذم      

هن إد ذبقَذذب  رتأمذذش  متذذش ملٌذذذْ أً  ندذذتني دبشٍذذذٍٍتنير اظذذعَ    

 سبٍشر ً ٜنطٝا  رـهيف إد الهٕ ٜ ذذًد رىر ًذَثاه طذشد  

ٜ دبذ  رؼهدش  رفدذهنر ٞنذى ٜ ٍشٍذذ ػذش       يف   عش  أً  رتفٍ 

رٌذهاىر ًٜ  رتعلَب دلَوذهر ٍشٍذذ أن ٍقذذموه  ٌكذٌدَْر ٍشٍذذ      

اشكوه رلاتلقُ كُ ٍتعهمش معوه حبشٍٍذْر ًركذ  ٜ مذٍذ مذ  أن     

 رؼهدش ٍكاذ  يف د  ذش رٌذهاذىر ً ركذ  مـذا ر      ذبٍع مأن 

ًاذذذسع ددذٖذذز أنذذى ميَذذش إد  رتأمذذش ً رعضرذذْر ًركدوذذه  رعضرذذْ     

 (1) إلػبهمَْ  روٍدهّٕ ا

 املشاوجة بني الزؤيا واحلزف: - 2

ٍذذذٛم   ركذذذثقًن أن  رٌألَفذذذْ  ٞ ذذذٓ رلذذذدف  رؼذذذعشِر   

اتحلٓ يف قذساى دلٓ  لب سٍٚذه اكتؼذ   رةذهمض ً  كدذٌنر     

ًٍ د   ًافذذتح أمذذٌ     جملوذذٌشر ًاشطذذم دسً    ظذذتقوش  ًقذذذ دذذِذ س

 سبشكْ  رشًمهنظَْ  إلمذ يت سٍٚهر ٞن  رؼذعش ٍكؼذ  داذه ٜ    

                                                 
ضبويفر أمذ صٍهد ذذ مقهرْ: رٌذهد مهٞرٌ ن ً راٝش يف ػذعش ص هذذ   ذهه ذذذ صبلذْ       (1)

  2229ػوه   ذذ اهسٍخ 656  عشاْ ذذ ًص سّ  رثقهاْ ذذ دمؼب ذذ  رعذد
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 ميكذذذ   ركؼذذذ  ددذذذى إٜ مذذذىر كاذذذه سأٔ  رؼذذذهدش ً ردهقذذذذ      

إرٌَد أن )هذو  رؼهدش هٌ أن ٍقذذس سٍٚذهر ًٜ ميكذ      غ  د 

    ّٝ أن اكذذٌن سٍٚذذهي يف  سبَذذهّ مكتالذذْ إر  إ اتلذذا  اؼذذكَ

وقٍذذّه دذذ   سبَذذهّ ٍـذذدعى  رذذزه   إلنظذذهنُ  ً رؼذذعش ػبٍظذذذ        اع

 (1)الظفْ  سبَهّر ٜ كداشٍْر مش كشٍٚها

ًسٍماه كهن هز   رفوذم رذذًس  رؼذهدشر هذٌ  رذزِ جعذش        

ص هذذذ   ذذهه ٍوذذذيت ً ذذذذّ مذذ  أمجذذش قـذذهٖذير  رذذ  اوذذذً يف        

 رقش ّٕ  ًٞد ًكأنوه رٌذذْ مذ  رٌذهاذى يف  رطوَعذْ  رـذهمتْر      

 :(2)أغامٌكٌدوه )ك

 كأٌغ

 ؿاٌ  معضًش د  نفظى

 مشآّ اعكع مه ٜ اعكظى   شآّ

 ػفهاٍَْ ٍتاٍشد اَوه  راٍش

                                                 
ْ ذذ  رٌَد ًأدًنَعإ   ذذ  رداشٍْ  رؼعشٍْ ددذ الٌش ذذ ده (1)    ؼشًيت  رقٌمُ رلرتمجذ

  82ؿفرْذذ  2222 دهس ذذ  رقههشّ   جمللع  ٞدلٓ رلثقهاْذذ 

ذذذ   2224ذذذ   دمؼذب ذذذ    ذبذهد  ركتذه   رعذش    ذذذ   ادٌٍعذهد دلذٓ ًاذشٍ    ذذذ   ص هذذ ذذذ     هه (2)

  87ق
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 مهٌ  مةلب

 جذس ن ربفُ  جملوٌش د   رعني

 ادفتح معَذُ   

 يف  ٞصسا  !

ا ر  قشأنه  ردف مذقْر ًجذنه أنذى ٍطفذح مهرشغوذْ يف سٍٚذْ     

رتةلةش يف مه ٜ ميك  سٍٚتى يف  ٞذٌ ش  رعهدٍْر ً رطاٌ  إد  

      ٍَْ مذذذه ًس ٕ  ٞػذذذَهٕر ً كتؼذذذذهو  ٞطذذذش س ً جملههَذذذش  رقـذذذذ

اهرؼهدش ٍشٍذ م   رؼعش أن ٍةهدس ذهرْ  رـا   رذ  ٜ ٍلذَ    

اَوذذه ػذذَّٗهر ًأن ٍت لذذٓ دذذ  نقذذش   اذذههش  شبهسجَذذْ رٟػذذَهٕ       

كاه ادقلوه   شآّ  رعهكظْر ًأن ٍوهػش يف أد ٕ دًسي  سبقَقذُ  

شر ً  ذذرت ا  زبذذذس ن  رذذ   يف نذذضيت  سبحذذب دذذ  مـذذقّ  رؼذذهد  

ربفُ ددى  سبقَقْر ً ٜنفته  دلٓ  ٠اها  رشذوْر ً رترلَب يف 

 الهٕ د  سبب ً ٠مهش ً ٞذٝس 

ً رشٍٚه ًطَلْ م  ًطهٖش   عشاذْر ٞنوذه افذتح  ٠اذها أمذهس      

 رؼذذهدش  رذذزِ ٌٍغذذش يف سذلتذذى ذتذذٓ ٍدذذوؽ  ٞػذذَهٕ يف ر اذذىر        

كذذهن ٍقتفذذُ ًػبلٌهذذه مـذذا ر معذذذ أن ٍكتؼذذ  أن كذذش مذذه  

 آنهسي  هسد نفظىر مه هٌ إٜ أؿذ و اهسغْر ًسمش ًقفهس:
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 سذل  أًغل  اَوه

 ًملَْ   

 أنوُؽ  ٞػَهٕ يف ر اُ

 ًأجلٌهه مـا 

 كش ػُٕ كدُ  قذ ههجشد ٌٍمّه

 أقتفُ يف  رتَى آنهس  طهي

 ً غرتمْ 

 كهن أؿذ اّه

ّٝ   ًقفهس   (1)ًسم

ش مدوذذذه ًمذذذهرشغم مذذذ    ذذذتٝو  رضً ٍذذذه  رذذذ  ٍذذذشٔ  رؼذذذهد   

 رعذذذهإر مذذذني قـذذذَذّ ًأ ذذذشٔر ًمذذذهرشغم مذذذ  اعذذذٍذد  رتفهؿذذذَش  

ً ٞػَهٕ ً ٞدً د  ر  ٌٍأٓلفوه يف نـٌؿىر اذ ن  رشٍٚذه  رعهمذْ    

 رذذ  ٍعاذذش دلذذٓ مدهٖوذذه ًإغدهٖوذذهر اتاٍثذذش يف  رذذذدٌّ إد معهنقذذْ   

 سبَهّر ًمٌ جوْ دوذ   ركذٌنر ً رذت ٓلف مذ  ذهرذْ  رشكذٌد       

  ظتدقع  رزِ آش إرَىر ً رعٌدّ   ر  ٍعَؼوه  جملتاع  روؼشِ يف

                                                 
   92قذذ    هه ذذ اأمٝد يف  رضم   رشدِٕ (1)
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إد مدذذذهمع  رـذذذفهٕ ً رذهؼذذذْ ً ٜنظذذذحهس ً رتٌ اذذذب مذذذع ذَذذذهّ      

 رطوَعْر ً رعاذش دلذٓ  ساقذهٕ  ركذهٖ   روؼذشِ ذتذٓ ٍـذش إد        

 مشذلْ ٍكٌن اَوه جذٍشّ   رهر ّ ألٍش  إلرى:

ْْ مٓللوه  رطّش  طتآل  ػحشي   دؼو

ُٕ ػِع م  قلب  رظذٍْم  غاشار ملَه

ٍُ  رعاَْم ًذدٓ ٍةظش  مهردٌس  إلو

 درور ر  ركٌن   سكٌد   هٕ

 يف   ظتدقع  ٠ط  ً رلَش  رووَم

ٍُ  كش ػُٕ نهمٌض يف  ركٌن   ذ

 ٍوع   رذهؼْ ً سبلم  رطفٌرُ  رقِٕ

 ً ساقهٕ  ركهٖ   روؼشِ

    

 دهإ  رشً   ر  أٍم  دجٓ  رةهمهد

 آٜو  رظدني

 اٍحشد يف  ركهٖ   رطَر

 ٍدوٌيت ذَهي

 يف غُذ ألٍش  إلرى  رَرهرِ 
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 اختصار الشوَــ  3

 ذذذه ٜ ػذذذيٖف اَذذذى أن معهنذذذهّ  إلنظذذذهن مذذذع  رذذذضم  ًً أاذذذى  

 رثقَلْر اؼٓكش ً ذذّ م  أهم   ظهٖش  رٌجٌدٍْر  ر  مه ات٘ 

 رؼذذذعش ٕ ً رفٝطذذذفْ ً سبكاذذذهٕ ؼبذذذهًرٌن مقهسمتوذذذه  ً ذذذه أن   

 رؼهدش ميٍثش ؿٌد  زبذٌهش  إلنظذهنُر اذ ن معهنهاذى مذع  رذضم        

 هد  رتت ز مظهسٍ   ندني: اتل

ٍتحٓلذذذٓ   ظذذذهس  ًٞش يف مكهمذ اذذذى  رٌَمَذذذْ كفذذذشد مذذذ     

ًيف ذهرْ ػهدشنه ص هذذ    جملتاعر مع صمدى  شبهق  رزِ ٍعَؼى 

  ههر اقذ كهن قذسي أن ٍعَؽ صمدّه )سدٍّٗها مكش   قذهٍَعر  

طٌ ٕ دلٓ  رـعَذ  رٌ ر ً رقٌمُر ذَذ  كذهن صمذ   وذض ٖم     

تذذذ  ً نكظذذذهس  ٞذذذذٝسر أً دلذذذٓ  رـذذذعَذ     ً ٜنوَذذذهس د ً رتف

 ٜجتاذذهدُ ً ٞ ٝقذذُر ذَذذ  اش جعذذ   رقذذَم ً  ثذذش  رعلَذذهر       

ً نكفذذذأد معذذذهنُ  شبذذذق ً سبذذذب ً رعذذذذش ً رـذذذذار أً دلذذذٓ     

 رـذذعَذ  رؼ ـذذُ  رذذزِ إ ٍذذتح رؼذذهدشنه أن ٍتاتذذع حبـذذَلْ      

دالذذى ًكذذٍذي ًاعوذذىر أً أن ٍودذذأ مهوذذذًٕ ً رش ذذذْر أً أن ٍافذذش  

 تعْ أً  رفش   موعض سباهد   

ًٜ ػذذذيٓف أن ػذذذذّ إذظذذذهغ ػذذذهدشنه مذذذه ش سّ دبذذذهي صمدذذذى   

  تَذذذهس ددذذذٌ ن دٌٍ نذذذى  ًٞش:     شبذذذهقر هذذذُ  رذذذ  داعتذذذى إد   
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)اذذأمٝد يف  رذذضم   رذذشدِٕا  ًهذذٌ ددذذٌ ن ٜ ٍتٌٓقعذذى  رقذذهسٙ مذذ   

ػذذهدش ػذذه  ٍقذذٍذس دالذذى  رؼذذعشِ  ًٞشر  رذذزِ ٍفذذرت  اَذذى أن  

قوذذذهش دلذذذٓ توؼذذذهس ً إلدذذذ  سً   رؼذذذوه  يف  ٜط ٍكذذذٌن اعذذذوقّ 

 سبَذذهّر ً ٜمتوذذهد مذذهرف  ً رؼذذعش  إٜ أن ررذذيف طذذَكٌن مةذذهٍشّ    

رطوَعذذْ   عهنذذهّ  رذذ  أنتحذذ  قـذذهٖذ  رذذذٌٍ نر  رذذ  كذذهدد ٜ   

ربلٌ ً ذذّ مدوذه مذ   راذٝش  رقهطذَْ  عهنذهّ ػذهدشنه مذع صمدذى         

  شبهق ) رشدِٕا 

رذ   أمه   ظهس  رثهنُر اَتعٓلذب مطوَعذْ  رعٝقذْ مذع  رذضم        

ٍفشكوه مٌقع  رؼهدش كده ب مـٌد  زبذٌهش  إلنظذهنُ  إر ٜ   

مذذٍذ ذَدوذذه مذذ  أن ٍكذذٌن  رؼذذهدش  ذذوقّ  مكذذش  رتفهؿذذَش  رذذ    

     ّٝ دهػذذذتوه  روؼذذذشٍْ يف أذقهموذذذه   تعهقوذذذْر ًأن ٍكذذذٌن متاذذذث

زباَع أنٌ يت ًأػكهش   كهمذ د  ر   هكوه  زبدع  روؼشِ 

ٌنر يف  رٌقذذ  مذذع ؿذذشًو  رذذضم  ًأذٌ رذذى ًاقٓلوهاذذىر ًأن ٍكذذ   

نفظذذىر ًسٍثذذّه ػذذشدٍَّه ر ظبذذهص د ً ٞداذذهش ً إلمذذذ دهد  رذذذ        

 جرتذوذذذه  روؼذذذش جملهموذذذْ ذبذذذذٍٍهد  رذذذضم    عدذذذٓ أن ٍكذذذٌن     

 رؼذذهدش  تلكذذّه رلتذذهسٍخ  روؼذذشِ كلذذىر ًً سنذذّه رلرلذذهس د       

 روؼذذشٍْ مجَعوذذهر مذذ  أجذذش أن ٍظذذتطَع  رٌؿذذٌش إد  ردقطذذْ       

ًٍظتؼذذذذشو آاذذذذها   رعلَذذذذه  رذذذذ  ٍؼذذذذشو مدوذذذذه دلذذذذٓ   هكذذذذُر 

  ظتقوشر ًؽبتـش رريف كلى يف سباْ إمذ دى  رؼذعشِ  ًهذز    
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)  تـهس  رذذذضم ا يف  رفعذذذش  رؼذذذعشِ  إر ٜ مذذذٍذ ذهذذذٌ   قـذذذٌد مذذذ

رلؼهدش م  أن ٍطلب نفظى م  ػرشرَع  إلذظهغ  ٠نذُر ًٍتةلةذش   

يف أغٌ س   هكُ ًؽبتق أطش سي ًٍتلٍاع نفهٍهد  رضم    قوٌسر 

ر ًػباع مني ن ً سبٌَ دهكشّ كٍش  ٞصمهًميضد يف سباتى  سب

 سبلذذهس در ًؽبلذذط   هكذذُ ً سبهكذذش ً ٠اذذُر كذذُ افذذَض    

  رشٍٚهر ًٍدولخ  ردٌس:

 يف كٓفُ مه ص ر  ذفدْ ؿلـهٕش

 قذ غٍَبر اَوه  رضم    هكُ أطش سي

ٍُ  ًأنه أذلم   أهش    أسجع رٟمع   دظ

 أد ش كو   رضم   رةهمش

 أالٍاع أغٌ سْي

 ٍٚهأاتح مه ر  رش

 أ لب نفظُ م  ػرشَع  إلذظهغ  ٠نُ

 أالٍاُع هز   رطني   اضًد

 مكٍش نفهٍهد  رضم    قوٌْس

 ٍظطُع ًجى  ٞس   

 متّش دـٌٌس   ًدـٌس
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 اتذ  ش كٍش  ٞصمهْن

 اتاٍ ُض كٍش  سبٌَ د

 ادتفض ذلهس ٌد

 ًاةَب ذلهس ْد

 ؽبتلط   هكُ ً سبهكش ً ٠ْد

 ًافَُض  رشٍٚه

 (1)ذػبٌْسٍدظّش  ردٌس م   ر

 تكذيط الكمىات:ــ  4

ددذمه ٍترذث ص هذ   هه د  سغوتى متكشٍع  ركلاهد 

آوذذْ ًندَذذْر ا نذذى ٍعذذٌد مدذذه إد نؼذذأّ  رلةذذْر ًإد   كهنذذْ  رذذ     

 ذتلتوه  ركلاذْ يف   َثٌرٌجَذه  رقذميذْ ًيف كذثق مذ   ٞدٍذهن       

 رٌندَذذْر ذذذني آمذذ   ركذذثق مذذ   روذذذ َٖني أن  ركلاذذْ رَظذذ        

ض رلؼُٕ  رزِ اذٍش دلَىر مش هُ  رؼُٕ ر اى يف دبٓلَى صبٍشد سم

   دطذذٌار أً دلذذٓ  ٞقذذش هذذُ  شٍقذذْ ٜطترلذذهس هذذز   رؼذذُٕ       

أً  لقذذىر إد دسجذذْ ميكذذ  ردذذه أن نتٌقذذع معوذذهر دلذذٓ طذذوَش        

                                                 
  23ؿفرْذذ    هه ذذ ص هذ ذذ اأمٝد يف  رضم   رشدِٕ (1)



25 

 

  ثهشر أن   شٕ  حشد رفاى كلاْ )نهسا ميكذ  أن ٍتظذوب يف   

مذذ  ذذذشا ااذذى!!  ًإر  كذذهن مذذني مذذ  ٍقذذشًٚن كلاذذهاُ  ٠نر      

ٍتعٍحذذذب أً ٍظذذذتوح  هذذذزي  رفكذذذشّر اذذذ نر أسٍذذذذ اذذذزكقي أن 

 ركثقٍ     ٍعَؼذٌن  رَذٌس يف  رقذشن  رٌ ذذذ ً رعؼذشٍ ر يف      

ملذذذنه ًيف طبتلذذ  أؿذذقهيت  رعذذهإر مذذه ص رذذٌ  ٍٛمدذذٌن مأػذذكهش    

متعذدّ رلفكشّ ر اوهر مثذش قذذسّ  ركلاذهد دلذٓ ذبقَذب غهٍذْ       

ذر أً مدؼذذذذذٌدّر أً  طذذذذذتوعهد أرٔ متٌقذذذذذعر أً ذبشٍذذذذذيف جهمذذذذذ   

 طترلهس سً ر أً ػفهٕ آاذْ  طتعـذ  دلذٓ  رطذب ً رعلذم  ًٜ      

مأغ أن نتذزكش أن  ٞدٍذهن  رظذاهًٍْ أٍلذّه  ذتفذ  مهركلاذْر       

مش أًرتوه   كهنْ  ًٞدر اوذُ  رتحٓلذُ  ًٞش  رذزِ طذوب ألوذٌس      

  ٌجذٌد د  رذ  طذتقٌس متظذذاَتوه ً رذٜرذْ دلَوذهر مذش إنوذذه أد ّ       

 رب رلؼُٕ )ك ا اَكٌن  لب  ٞػَهٕر ذني ٍقٌش  شبه

ً ه ٜ ػذيٓف اَذىر أن  رفذٍ   رؼذعشِر مدذز نؼذأاى  ًٞدر       

قذ  طتدذ إد هذز   رفوذم رلكلاذهد يف اأطذَع قٌاذى  رظذرشٍٍْ       

 رذذذ  مٓكدتذذذى مذذذ  رعذذذب دًسي  وذذذهس يف  سبلذذذهس د  إلنظذذذهنَْ      

ٍَاه ذذذني كهنذذ   ركلاذذهد مذذه ص رذذ  ضبتفاذذْ         مجَعوذذه  ٜ طذذ

  ٓ ذبشٍذذذيف  رقلذذذٌ ر ًاأؿذذذَش    مأؿذذذهرتوه ًنقهٖوذذذه ًقذذذذساوه دلذذذ

  رٌجذ نر ً رترلَب مهشبَهش  
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ز   رضم  ) رشدِٕا  رزِ طذهدد  ًإر  كده قذ ًؿلده إد ه

 رقـذذذهٖذ   ضٍٍفذذذْر ً ركتهمذذذهد  رش َـذذذْر  رذذذ   متذذذزر   اَذذى 

 ركلاذذذذهدر ًأاقذذذذذاوه جٌهشهذذذذهر اـذذذذهسد صبذذذذٍشد ذذذذذشًو      

ًأؿذذٌ در ًصٍذذ  ً ذذذ يت ًغَذذه ر اذذ ن  رؼذذهدش  سبقَقذذُ هذذٌ      

 طتعهدّ صبذ  ركلاهدر ذني ٍدظخ وه أسدٍذْ  رفذٍ      رقهدس دلٓ

 اتـق أطش   دـهاق ذبٓلب دلٓ ػف   رؼهدش:

 ذني ؽبٓط  رؼهدُش

 معضر  ٞذشَو  

 ٍدظخ أسدٍْ رلكلاهد   

 ٜ ٍذسِ

 هش طَرٓلب

 طش  دـهاق

 دلٓ ػفتَى

 أس اظقط موالْ  

  وٍب  رشٍح
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 (1)مجَع  رـفرهد!

ؿَلْ ً رتأنق  رظذرشِر  ًموزي  ركلاهدر ر د  رطهقْ  ٞ

طَفٍحش  رؼذهدش  رـذا   رذزِ  دذرتٔ  رعذهإر ًطذَاٟ  ٠اذها        

مهرةدذذهٕر ًٍذذٍزً   رلذذٌٕر ًٍطلذذع  ٞظبذذم  زبذٍذذذّ مذذ  اراذذهد    

 رلَذش  رظذذٌد ٕ نفظذذوهر ًطذذَ لب  ٞػذذَهٕ  رذذ  طذذتكٌٍن  رعذذهإ  

  زبذٍذر  رعهإ  رزِ طتـذ  اَى أسبهن  رقلب ًسٚ ي:

 ر  أطك  معذ  ٠ن

 دب مثةشِ  ركلاهدًر  ربت

ًٍ  يف قليب ٕرطأر    رلٌ

 ًكٍش  ٞدمع ً ٠ههد

 ًم   رالاْ   

 م  اراْ هز   رلَش  رظٌد ٕ

 أ لع معض  ٞظبم

 أؿدع أػَهٕ ًأػَهٕ

 ًأاٍت  قليب

 سبدّه   سبدّه

                                                 
ذذذذ  2228دمؼذذب ذذذذ  دلذذٓ كتذذ   زبذذشو ذذذذ  ذبذذهد  ركتذذه   رعذذش   ذذذذ    ذذهه ذذذذ ص هذذذ (1)

  24ؿفرْ
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 أافٍحش يف  رـا 

 (1)غدهٕ   

ًهكذذز  طذذٌَرذ  رؼذذهدش ًٜداذذى  زبذٍذذذّر معٍاذذذّ  مهردذذهس    

ذ د ً  تدهقلذذهد يف جذذش سير ًمظذذتقطشّ    ً  ذذهٕر مٌٍذذذذّ   ٞكذذ  

ّٝ أجدرتذذى رتـذذوح      ٞرذذب ً رعزًمذذْ مذذ   رـلـذذهش   عذذتمر غهطذذ

أكثذذذش قذذذذسّ دلذذذٓ  رطذذذق ن يف آاذذذها  ٞمذذذذ ٕ  رشذوذذذْر ًاذذذٌا   

ػٌ  ٘ حبش  رةذر ذَذ  طذَاتٍذ ًميتذٍذ مثذش أغـذهن  رؼذحشر       

ضبتلدّه   ٌجهد  رعهرَذْر ًؿذهدذّه مدؼذَذي  زبذٍذذر  رذزِ إ      

هد  رعهإ معذر ًاهذبّه آاها  ركذٝسر إلرذُى ؽبذشد مذ      ٍدؼذ ملة

مني ذشًاذى ًسٚ ي   وتكذشّ ًدهؼذتى   تحذذدّر موٍؼذشّ  مأقذهرَم       

  ردوهس:

 دٍاْذنُ مهردهس ًمه هٕ

ْٕ  مشر ر   طش ًدـ   ٞنٌ 

 نرؼرَفْ  يف  رقلب جش ُس  شباشَّ

 اهكظشهه

 ً طتقطش م  أرب  رـلـهش   عتم

                                                 
  232ؿفرْ ذذ    هه ذذ ص هذ ذذ اأمٝد يف  رضم   رشدِٕ ذذ طوب ركشي (1)
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    ْٕ  ذٍوْ مه

 هز   رـا  ٍه ػهدش

   ترٍحش كهرضسقْ 

 ٍه ذهمش هٍم

  رالاْ ً رووحْ 

 ذهؿشرنُ  رلٛرٛ ً رطرلْب

 ًنؼَذ إ ٍدؼذ ملةهد

  رعهإ معْذ 

 اهغظش  جدر 

 ً اتْح أاب  رٌدذ 

 إلرُى ؽبشد م  مني ذشًيف

ِر  مه مني سٚ 

 ًمني  رذهؼْ 

 نُمتظكى أجفه 

 طشُ  نٌ سغر

 اٌا ػٌ  ٘ حبش  رةذ 

 رعهسًِكأغـهن  رؼحش  

 ددر أمتّذ    ًأمتْذ 
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ّْ  أذتل    ٌجْ دهرَ

 ًنؼَذ  رورْش 

 ًأًرذ نهنَْ

 (1)ٞقهرَم نوهسِ  إمدّه 

نر ًمعذذذذ أن   تذذذتم ػذذذهدشنه سذلتذذذى   لذذذدَْ يف هذذذزي   ً ٠

 سبَذذذذهّر  رذذذذ  جعلذذذذوه كلذذذذوهر مكهمذذذذش افهؿذذذذَلوه ًذهٜاوذذذذه  

ًأذذ نوه ًمكهمذ اوهر ًقفذّه دلذٓ طذعَى  رذذًٚ  ٜمذتٝع رةذْ       

ٍْ  هؿْر ًمدهٕ دذهٕإ ػذعشِ متاٍَذضر ؼبذٍب ردذه أن نتظذهٕش       ػعش

إد أِ مذذذذذذٔ  طذذذذذتطهد  قـذذذذذهٖذي   دؼذذذذذٌسّ يف صباٌدهاذذذذذى   

 شباعر أن ذبقب غهٍتذى ًدبظذذ سٍٚتذى ًمتدرذى   كهنذْ  رذ        

 طعٓ إرَوه دلٓ  هس ْ  رؼعش  رعشمُ  سبذٍ ؟ 

ن هذذزي   قذمذذْ رَظذذ   جملذذهش   دهطذذب  : إًمذذ  نهاذذش  رقذذٌش

جهمذذْ دذذ  هذذز   رظذذٛ ش  ركذذوقر  رذذزِ ؼبتذذهد إد    رلورذذ  يف إ

جوٌد  ردٓقهد ً رذ سطني   ت ــذنير  رذزٍ  دلذَوم أن ٌٍألفذٌ      

 ذذق اوم ًمعذذهساوم ًر ٖقذذتومر مهإلكذذهاْ إد أدً اوذذم  ردقذٍذذذْ      

ًمدذههحوم   تعذذذدّر رذس طذْ  إلنتذذهد  رؼذذعشِ  رذزِ اشكذذى ردذذه    

د مٝمذح  هز   رؼهدشر ًاوَني مٌ     زباهش اَذىر ً إلػذهسّ إ  

                                                 
  232ب ركشي ذذ ؿفرْ   هه ذذ ص هذ ذذ مأدمْ يف  وٌ ٕ  رطلب ذذ طو (1)
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مذذذذ يت يف مدهٖذذذى  رفذذذرر ًذبذٍذذذذ ددهؿذذذش متٍَذذذضي     إل رتحذٍذذذذ ً 

 ً  تٝاى د  غقير ًإ ٝا ذكم  رقَاْ  ردقذِ دلَى 

أمذذه يف هذذزي   قذمذذْر ارظذذيب أن أكذذٌن قذذذ قذذٍذم  إد     

طَاه  رؼوه  مدومر معذض   فذهاَح  رذ  قذذ       رقٍش ٕ  ٞدض ٕر ٜ

ِر ًاظذذهدذهم اظذذهدذهم دلذذٓ ًرذذٌد دذذهإ ص هذذذ   ذذهه  رؼذذعش 

ًٍقى ًذبٍظع مجهرَهاى ًالٍاذع دٝمذهد  إلمذذ يت اَذىر ٜ      دلٓ از

ٍَاه أنذذر ذهًرذذ  أن أقذذذٍذس يف    تذذهس د  رذذ  ٍلذذٍاوه هذذذز         طذذ

 ركتذذذه ر قـذذذهٖذ متدٌدذذذْ رذذذىر متٍثلذذذى يف مش ذلذذذى   تعهقوذذذْ       

 ًذهٜاى    تلفْ ًمظهس اى   تعذدّ 

 طرتكذهٕ سً   ًغهٍْ مه أاٌٍ هي م  ًس ٕ رريفر أن نٌٓابر إد 

ٌٍُس اٌقدذذذذه يف هذذذذزي       رؼذذذذهدش  رـذذذذذٍبر  رذذذذ  أذذذذذٍع موذذذذه ذبذذذذ

 رلراذذذهدر ٜ رتوثدذذذه دتهموذذذه دلذذذٓ اقـذذذقنه دبذذذهي ػذذذهدشنه يف    

ذَهاىر مش ررت قذب افهدلدذه مذع  ٝؿذْ داذشي  رذ  أًددوذه مذني         

أٍذذذٍدهر ًرتطاذذٗ  إد أن أداهرذذى طذذتتحزس يف أس   إلمذذذ يت ًيف  

 سٚٔ  رؼعش ٕ ًقلٌ   رةهًٍ  

 

 كتٌس نض س مشٍيف هدَذِ رذ

 28/5/2222 –دمؼب 
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 قصائذ خمتارة وَ أعىاه الغاعز
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 الغاعز املزحوً ساِذ املاحل

 2947م  مٌ رَذ دمؼب دهس  -

 جهمعْ دمؼب-ربشد يف كلَْ  سبقٌا -

 داش مظتؼهسّ  قهنٌنَّه يف دذد م    ٛطظهد -

دتذذذى دذذذ  صباٌ 2988اذذذهص هذذذهٖضّ معوذذذذ طذذذشاهنتع دذذذهس     -

  رؼعشٍْ  ًٞد

 ؿذسد رى  جملاٌدهد  رؼعشٍْ  رتهرَْ: -

 2989-د س  ٝغ –اأمٝد يف  رضم   رشدِٕ  -2

 2994-مٛطظْ  رـهسبهنُ –نهازّ  رلَش  -2

 2997 -د س  ٞههرُ -مأدمْ يف  وٌ ٕ  رطلب -3

 2224 - ذبهد  ركته   رعش -ادٌٍعهد دلٓ ًاشٍ  -4

 2228 - ذبهد  ركته   رعش  -دلٓ كت   زبشو -5

  ر ًدا  اَوه2/5/2222تى   دَْ يف مذٍدْ ذلب متهسٍخً ا  -
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 ػبُٕ   

 دلٓ  ٞظبم  رةهاَهْد ٍراّش

ُْ  ٍقٍؼُش أؿذ اوه رتل

 ٍوّض جذ ٖش طع   رد َش

 ؽبوٕٓ ًجًى  رطفٌرْ

ِْ   ل   زبده   رق

 ًٍؼعش قؽ  راٝش

 ِْ  ٍؼٍَُع هز   رضمهن  رش د
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 لوحة خزيفية

 

  رشٍْحًاـفش اَوه  أًس ٌا اشدبُ 

 اٍظهقُط اٌا  رعؼب   وتٍش

 ًاوعٍثش ذب   طٓ أقذ س  رلَْش

 ًأنه ًذذِ

ِْ  ًذذِ أادٓفع يف  رةهم

 احاَع  ٞػحهس اعٍشد

ٍُ   لع  معطفوه  رـَف

 ً نتـو  أداذّ  شطهٕ

 ًأنه ًذذِ

 ًذذِ أافٍحش يف  رـا  كآمْى

 أاذنش مهًٞس ا  رز ملْ  رـفش ٕ
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 أاذنش مهرشٍح م   رشٍح  وٌجهٕ

 ض ػعهيت  رفحش  رز ٖب إر ٍدظشًمع

 م   ل   ٠اها  رذكدهٕ

 اهرؼاع  نطفأد

 جٍشد قذس كظَح

 طشقتوه ك  طرهمى

 ًغـٌنُ اشاعؽ ًٍلظعوه  رقد

 ادٌ 

 اتقهراى  ٞنٌ ٕ متتذ ػش دّه

 أًس ا اشدب    اـَح

  رشٍح    رشٍح    رشٍح

ٌٍُس يف  ٞاب   ٍلٌ   ًٍو

ِٕ ذضمْ نٌٕس ٍتظٓلش ٍتأس  جح فب جدهٕ  ًسد

 ُ ًٌٌٍٍذ يف  روعذ ال

 ذقش طدهمش نؼٌٔ

 أجدرْ اش ػهد
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 أؿذ ٕ مشًٕد ًطفٌ 

 ً رشٍح    رشٍح    رشٍح  !

 مه أسًيت يف  روعذ  رتلٌٍح

 مه أمجش يف  رشٍح   ٌٍذ متتٍذ

 ذباش دوٕ  رـرٌ ًمٌ   ٞنذ ٕ

ٍُ  اوضغ كهرقاش  رفل

 اؼعش نهسّ  اذاٗر

 اـدع مشظّه افشذر

 قُاأػٍذ غـٌنُ   أنضيت أًس 

 أاعٍشٔ رلاطش   ًرلشٍح   ًر دـهس

 أاذٍنش مَذ يف  روعذ ادهدٍر

 اقرت  ًمتظح مهرـرٌ جفٌنُ

 اضسدر مهسبب ًمهرؼٌا

 مهرفش   جملدٌن

ـٍهدذ يف جزسِ كهردظغ  ا

ٍِ  اتفٍحش كه ش   رةحش
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 اتدذٔ أجفهنُ ادوٍش  ٞػز ٕ

 اتٌصيت أغـهنُ

 أػحهسّ     أػحهسّ   

 غهمْ  

 أػحهس   !
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 رؤى

 

 أاعوتر كتُب  رفكٔش   اعهًدد  رـِّٝ

ِّ  صسد  يف نفظُ  رؼيٓف اعهنق   سبَه

ِّ  دؼوْ مٓللوه  رطّش  طتال  ػحش

ُٕ ػِع م  قلب  رظذٍْم  غاشار ملَه

 ًذدٓ ٍةظش مهردٌس  إلوُ  رعاَْم

 درور ر  ركٌٔن   سكٌد   هٕ

 يف   ظتدقع  ٠ط  ً رلَش  رووَْم

ٍُ  كّش ػُُٕ نهمض يف  ركٌن ذ

 ٍوع   رذهؼْ ً سبلم  رطفٌرُ  رقِٕ

 غوؽ  رـوح   ًأطش    رظدٌنٌ

ًِْ ساقهٕ  ركهٖ     روؼش
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 إنى  رطقع  رزِ كٍح  مى  رةهمهد

 اهساٍذ  رـذٔ

 ٍدذ   إٍقهيت  وٌْش

 قذس  إلنظهن هٍضد دهإ  رشً 

 اةٓط  كٍش أسجهٕ  رظاهٕ

 طرٌب اٍحشد يف  رـ ش مهٕ

 سقـْ نؼٌٔ

 نذ ٕ ٍقشيت  جملوٌش

 وؽ  رظش  رذانيؿٌد ٍد

ٌر كهراش   سقـْ ٍـوٌ موه  إلنظهن أن ٍذن

 م   راش  إلوُ ًٍـوٌ

 نم ؼبوٌ

 اهسكّه يف  رشمش   يف سمش  رظدنْي

 ألٍش أقذ س ًآٜس ًذٍب ًجدٌن

 ًرآ مجٕش  هًِ مذٔ  ٞاب ٍؼّب

 نم ؽبوٌ
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 ًٍؼّب

 إنى  رؼٌا   لح  شبيبٕ

 دهإ  رشً   ر  أٍم  دجٓ  رةهمهد

 آٜو  رظدني

 اٍحشد يف  ركهٖ   رطَر

ِّ  ٍدوٌيت ذَه

 رَرهرِ يف غُذ ألٍش  إلرى  
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 التىجاه

 

 يف كٓفُ ذفدْ  نٕي

 ً رـلـهْش

 ٍٍت ز مكٓفُ ػٍتٓ  ٞػكهْش

 ركر أكشيت ٞمٌرٌ

 أالٍاع كٍش أص مَش  رفٍ 

 أطهاش ملوٌاّه

 يف كٍش ذلهسّ

 أدشنُ إصمَليف (1)اَذٍهغ

ِّ  سً ر  رفٍ   زبٍوهس

 يف  ٞجٌ ٕ  رشذوْديت دٍَر ذبٓلب 

                                                 
  اَذٍهغ: أدام  ردرهاني  رٌَنهٍني (1)
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ِّ أددر  ربٓطٓ كٍش موهس

 ديت سًذُ م  صمذ  رورش

ِّ  (1)اوضغ م  ؿذس ضبهس

 ددر أساع يف ًجى  رالاْ

 اٌا  ٞنقه   إلنظهنَْ متثهش

 آي

 ًالٍاظ  معني  َهرُ كِش  َهش

ِِ  أاعو  ٍذ

 أاعو  أص مَلُ ًاعوُ 

 دوثّه أدذً أسكُض

 (2)أو   ل   ٠ش

   

 ؿلـهْش يف كفُ مهص ر  ذفدْ

 قذ غٍَبر اَوه  رضمُ    هكُ أطش سرْي

ٍُ  ًأنه أذلم   أهش    أسجع رٟمع   دظ

                                                 
  ًرذد  اشًدٍ  يف  ٞططٌسّ  رٌَنهنَْ م  صمذ  رورش (1)

   ٠ش:  رظش   (2)
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 أد ش كو   رضم   رةهمش

 أالٍاُع أغٌ سْي

 أاتح مه   رشٍٚه

ٍُ  أ لب نفظُ م  ػرشرَع  إلذظهغ  ٠ن

 أالاع هز   رطني   اضًد

 مكش نفهٍهد  رضم    قوٌس

 س ٍظطع ًجى  ٞ

 متّش دـٌٌس   ًدـٌس

 صمهناتذ  ش كش  ٞ

 اتاٍ ض كٍش  سبٌَ د

 ادتفض ذلهس ٌد

 ًاةَب ذلهس ْد

 ؽبتلط   هكُ   ً سبهكش   ً ٠ْد

 ًافَض  رشٍٚه

 ٍدظّش  ردٌس م   رذػبٌس

ْٕ  هز  صم    ٌآ ً ٞذَه

ْٕ  أسدذد  رـرش 
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 ً هتٍضد مٓكْ  

 ًأنه أساعؽ ًذَذّ 

ْٕ  يف غهس ذش 

 ًدلٓ كتفُ ذفدْ ؿلـهش

 ً ٝؿْ أجَهش

 ضجوهأم

 أداش دًن كٝش

 أنوُ معض  رلاظهْد

 ًأنهدٍى   اكٓلْم

 أرقُ إصمَلُ

 (1)ًأنهدٍى   أنهدٍى

 ٍتكٓلُم

 ٍشاعؽ  رطني ًٍدوع  ذَهّ

 أٍواه كدُ  أنه

  ٍذهؼر ًأس نُ اَى  !

                                                 
ذني أنوذٓ مَكَذش أظبلذٌ متثذهش  رذديب مٌطذٓ ؿذه  مذى اكلذمر اوذٌ ٍكذهد ٍدطذب              (1)

   اهنلتى  رذقَقْ رلحظم  روؼشِ
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 البخح عَ لغة جذيذة

 

  ركلاهد    ذ يت ص ْٖ 

 كَ  أذهًسكم مهركلاهد

 ً ركلاْ طشد ٌ  مقفْش

 أؿٌ دً رلةْ   ذشًو   

 غَهْ   ً رلةْ   

 كَ  أاٍحش كلاهاُ

 دًن افٍحش سأطُ

 كَ  أ هديت نفظُ

 كَ  أػٍَذ ؿشذّه

 م  سمٕش ًطره 

 ًأنه أحب  ددكم
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 كُ أرقهكم يف  ٞذلٓ ً ٞمجش

 ً رورش ٍؼٍذ دٌَنُ

 يف  رورش أسٔ  ٞػَهٕ

ْٕ ٝو  ٞ  ػَه

ّٝ   طرشٍٍّه ّٝ   متـ  ًجٌدّ  مدفـ

 ً رـرٌ ٍعهنب ًجى  ركٌن

 قّه أمذٍٍّهدده

ّٝ  ًأس نُ  ف

 ٍؼشا ؿرٌ  ٞاب مأداهقُ

 أغشا يف  رلراْ

 أربٓطٓ   ٌد

ْٕ  أمضا سبم  ركلاهْد   ٍَتْ  زبٌاه

 أههجش مثش دـهاق  رفحش

ْٕ  أالٍاع كش كَه

ٍِ  أحب  د  هز   شبَط  رظش

ٍَْ  أذهًش أن أكتؼ   رلةْ   شٖ
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 ٞذهًسكم

 ٞص ًد مني  رشٍٚه ً سبشْو

ِْمني  ردهاٌسّ ً ر  فظقٍَ

 أ تـش  رضم    وذًس

 متكشٍع  ركلاهْد

 ِْ ٍَ  آوْ ًند

 ً رورش ٍؼٍذ دٌَنُ

 يف  رورش أطهاُش

 ٍذاعر  رـرٌ

 ًاذاعر  ٞنٌ ٕ

ِْ  رلحضس   دظٍَ

 ذَ   ركلاهد ااٍش هدهع

 غهسقْ مه مني  رلحْ ً رـا   
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 َعَزك

 

  رقلب معٓلْب

 يف   ؼحب

 أً غـ    طلب

 ً رقصخ مَدواه ميتّذ

 ٍشاٍذ  رلٌن دلٓ  رلٌن

 ٍتأسجح قاش أصسا

 آي

 رٌ ٍقذس أن ٍتؼكش يف  رقلب  رقلب

 ٍتحٍذد إٍقهيت  ًٞاهس دلٓ  ًٞاهس

 ادذٔ  ٞصههس  سبحشٍْ

ِْ  ركٍ   رشٍح    رشٍح   مذ َٖ
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 قٍوشّ  سبقش ذبٌٍس اٌا  رعؼْب

 ً  ٌدذ أن ادفش   ٞظبم

 أكَهغ  رظرب

 ًأنه مَدواه دسٌ  ٍتـهدذ

   رت مُ ذتٓ  ٞاب

 ذتٓ  رؼوب  

 ً طٌ   رضم    رتٍدد

 ً  توٍذد

ِْ  طهدهد  رضم   رشملَ

 ًسمٌؾ  رـا  اؼق

 مأن   ًأن

 رٌ أن  

 رٌ أن  

   

 رٌ أن  رلٌن ٍذذشد  َط  رلٌن

  رعهرب مني  ٞاب ًمني  رورش   ةلْب
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 رٌ أن دٌَن  رلَش  رٌذؼَْ

 رٌ أن  رشمش  

  طٌ   رشمش اوني

 طٓ  ٞقذ س  سبحشٍٍْقشأ دش و  ردوش  

 ٍتذذشد اَعَذ  رتكٌٍْ 

 ذحش  رٌق 

ٍُ ٍِ/  ٜهلَح  مكٌكب كٌكوده  رذس

 ٍرتػح اٌٍَػح مهرلٌن  زبقِ

 ػههذّ  رقق

 غطهٕ  رقشن  رزسِ

ِْ  ٍلالم أؿذ ٕ  رةهمهد   دظٍَ

 ػشس  ٞقٌ غ  رقضذَْ

 رك   رشٍح    رشٍح    رشٍح   مذ َْٖ

   

 غهدسد  ٞاب مأطش    ٞظب

 سغ ههجش رلقطبً ردٌ
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 ً رورش  متٍذ اأغشا ذتٓ  رظرب

 ً رقلب  رٌ قع يف ػشع  رقلْب

 ذحش ٍظقط

 أً قاش ٍتعٓلب

 يف   ؼحب   أً غـ    طلب  !!
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 دعوة لمزقص

 

   زمح ٍدتاش  ركٍوهْن

 اتعهرٌ  نشقْف

 ًرتـذ  كش  ٠ٜد  رـه وْ

  ٞمٌ ا  رظرشٍْ

 ًرَوتذٙ  رشقف

 ُجِ   إلٍقهيت

 هد  ٞغدَُْجٍد  كلا

 كهق  هزِ  سبلوْ

 اهاظع  رلكشّ  ٞسكَْ

 ً اظع   طٌاكم

 ً نفلت   طٌاكم
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 ذهر  سجع ؿذٔ

ِْ  أقذ س هاحَ

 ًاٌذذمت دهنقتم سً   ركٌن

ِْ  اٌ ؿلتم دق  ٞمذٍٍ

 ػٓف  أجظهدكُم ً نفتر 

 قفهق  روؼشٍْأمٌ    ٞ

 الدشقف 

 الدشقف ٍه كٍوهن  رعـش

 ذتٓ نت ٍذس   ندظٓ  رةشمْ ً  دفٓ

 ًدز مهد  رٌذذّ ًطَه   رفكْش

ِْ أقوَْ  رعف      رطشقهد  شبلفٍَ

ِْ  جث   ٞ فهش   شمٍَ

 ندظٓ  زبؾب  رقهاش ً رعحض

 د   رشاض ً عم  رقوش

 الدشقف ٍه كوهن   زمح

 ٍه اشطهن  سبلوْ
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ٕر  رعهإ  ًردةٔشْا كٌكه

 يف غاشّ هزِ  سبلوْ

 ًرَوذأ اـش  ٞمطهس 

 ًدَذ  شبـب

 ردـٍش ٠وْ  شبـب

 ردـشِّ ٠وْ  رزٍسّ ً رفقش

 ًردشقف ذتٓ اتظع  سبلوْ

 ذبتل   ركشّ  ٞسكَْ

 اهرشقف ؿّٝ  إلنظهن

 يف هز   رعـش  !!
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 وجْ املغين

 

 جُٗ  رلاشآّ  

 ً  شآّ ٜ اكز    آي

 أمتٓلٓ مه اشٔ أمق 

 دلٓ  رٌجى  رلَهْش

 اأسٔ

 مهر  أسٔ ؟

 معضر ألْٝش

 أٍ  غه   رؼهدُش  رثهُٖش

   ًاهييف ًجوُ 

 هش دلٓ   شآّ

 آنهس غوهس
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 أس هٌ  رؼهدش

 يف ًجى غشٍب مظتعهْس

 أس اش ي

 آنش  رـا 

 ٞن  روٌ  دهس

 يف مٝد اعؼب   ٌد

 ًاشكٓ  ٜذتلهس

 يف مٝد ربدب  سبلم

 ًربؼٓ م  سٚ ي

 ًمٝدِ رَع رٟاش  

 اَوه أِ معدٓ

 رَع رٟذض ن

 اَوه أِ معدٓ

 كٍش مه اَوه سمهش

 ًدسًٌ  يف  رشمهش

 نهًأ
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 ًجى   ةر

 هٌ ًجوُ   مه ٍض ش

 كهن ؿا  ص ٖفّه

 ً رـا  ر  ٍوقٓ

 سمهدّ  اٌا نهْس

 ذٍوْ  رشمش طأاذٍوه

 أدَؽ دلٓ  نتاهس

 هه أنه أمظح مشآاُ

 ًأملُ نهالّه ددوه  رةوهس

 طرتجع  رٌجى  رزِهه أنه أ

 كهيت دلٓ دس   ردوهْس

 هه أنه  ٠ن أغر

ٍُ  نترهْس    ًرٗ  كهن  أغهن
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 زيةلوحة حب

 

 

 ذني ميّذ  رقاُش أنهملى  رفٍلَْ

 ٍشطلوه يف ًسا  رـفـهو

 ٌٍٍسقر

 سجع ؿذٔ

  رورش    رورْش

َْ  قلٌيت  رظف   رش طَ

 ًأػشدْ  رفحش

 سر ر  ٞرب   تطهٍش

 ػشسّ    أجدرْ مَلهٕ
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  رورُش    رورش

 ًدَدهن الٍاهن  رورش

 ًربتـش ن  رضسقْ

ِِ  ً رفش   رةحش

ٍُ   إلٍقهيت  ركٌن

 اٍش   تظٓلشذفَ   ر

 يف  رٍَم   تاٍذد  

 دًن كفهْو

 

  رورش    رورش

  رـرٌ     طش     ٌُد    ٞنٌ ٕ

  رفشُ     سبضن    زبٌيت    رفقش

 اترذ  رلةْ/  ٞػَهٕ

 ٍوٍض  ردظغ  زبزس

 ٍدرظش  رورش

 اَوتذٙ  رورش   
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 الظن والصذى

 

 قطهٌس سمهدِ ٍطٌِ   ظهاهد

 ٍعق كٍش  رذسًْ 

 د قليب  ركثَفًْػبتهص غهمه

 ؽبّب ًٍـفُش

 ٍ٘عذً ًٍوط

 ٜ ٍتٌق  دق  رظوٌْ 

 أكهيت   طهْد

 ًكهيت مع  رشٍح ً رفلٌ ْد

ِْ  جوهش م   رقٍؽ ً رعتاْ  روههت

 جوهش م   رثلخ ً رفشذْ  رؼهسدّ

 رس هه ًس ٕ  نذٍه   رذ هْن
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 ًيف  رعشمهْد

  ٌٌَو  

 مٝمح

 ًجى كَْٗب

 مقهٍه نضٍ   

 ػرٌ   

 ألٝش  ألٝش   ألٝش   

 ًادأٔ   ًادأٔ  زبوهش

 ًٍوقٓ  رـذٔ

 ً ل    ذٔ

 اظهقط أؿذ اوه

 اتعٍشٔ  ردحٌس

 اتوفٌ   ظهاهد

 اوفٌ  رةـٌْن

 ًٍعذً قطهس

ٌّ ٍطٌِ  رذسً   سمهد
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 ًسكب  رظدنْي

 ؽبٓل  أكٌ س سمٕش

 حبهس سمهش

ّٜ م   راٍش  ذوه

 سجع  رـذٔ

 ً رشدٔ   ً رقفهْس

 مقهٍه غوهس   غوهس   غوهس
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 موباملص

 

 مـلٌمّه كدْ 

 مؼوٌذّه اٌا جذ س  رـاْ 

 ذض نيِفٜ كٓفّه اأطٌ جشذيَف متظح أ

 ٜ أمظّه ؼبدٌ ًٍوذهذ أجفهنيِف

 ً رٌذؼْ يف دَدَيف كةهمْ ؿٍوهْس

 مـلٌمّه ًذذع ذب  طَه   رؼاْع

 ًذذع يف كق إرى

 يف  طتةش ا نيٍب

ٍِ  ًذذع كهرلَش  ٞمذ

 كهردوش ٍعٍاب صبش ي

  يرك   سبلم دلٓ دَدَيف أس
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 هش ٍقذس أن ٍظلوى   ٌد ؟

 

 هٌ ر  أن 

 دَدهع مظٍاشاهْن

 كهرقدذٍش معلقتهن

 ٍدذاع يف أداهقواه  رؼٌا

 دـفٌسّ  ؼبلم مهسبشٍٍْ

  لشًػش دّه أ

 جه  مجَع  ٠اها

 ٍور  د  جضٕس يف  رورش قـٍَْ

 د  ذٌسٍٍْ

 ططٌسّ كو  مدظٍَْد  أ

 

 مـلٌمّه كد 

 ًمتٍشدد   متٍشدد دلٓ  رـلَب

 رلَشر ًأطٌ س  رقلَبًربٓطَ   
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 ًذلد   رعهؿفْ   ظعٌسّ يف جدوَيِف

 ً زباش ًآنهس  زبش  دلٓ كٓفَيِف

 ًملَ 

 اتلٍاع جٌيت  ٞ فهش

 دشا  ٞ فهش

 أػٌ ا  إلنظهن   تعب

 ركٍ   سبلم دلٓ جفدَيف

 هش ٍقذس أن ٍظلوى   ٌد!!
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 ٌذاء البخز

 

 إنضدُ  ٞؿذ و د  جلذِ

 أُدْذ كهٞمع غٍله

 رش رُ ٌٍمّه  ه أالٓكَ  أالٓ  رو

 ًآنشد  روذٍْش

ّٝ ًأغش نُ مؼط مةشا يف   )نٌسٌغ جهٕ إد طهسٍ  رَ

  رـا  ً رلٌن  شبش يف  روذ ُٖ  رةشٍب  

ِْا  اهدتدق   رـا  ً رعؼب ًأطقط   زبده   رقشمض

 ًمتٍذدد دلٓ  رشمش

 ًػٍشػُ 

 ًمٍشد ددذ مهمُ التقُ كش  رذسًْ 

 شمهْشغارشر  راّش غـٌنُ ًافٍؼٓ يف  ر
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 ًذذٍ   رورش   أجش غ   ذٔ   نشنشّ   ٌد  روعَذّ

 ذحوتوه د  ػةهو  رشً  أؿذ و   هس د  رفشٍذّ   

ٌٍسّ   ؼٍشدْ  رٌذَذّ  ٍه ػحشّ  رلٌصّ   د

 اتؼٌقني إد  رظاهٕ

 اتطلعني إد  رفلهٕ

 اتلاظني سذه  هز   ركٌن ً ٞرب  شبفُ

 أً اشذلني   إر   طتطع    أاشذلني؟

 كِم  ركٌن يف نولهاى  ًٞدًجويف كُ أدهنق  

 أذٍع  ردظغ أد ش يف مذ س د  رةـٌْن

 أؿةُ إلٍقهيت   ذٔ يف  ٞرسيت   تؼهمكهد

!ٍِ   رـهدذ د إد  رةٌَس دلٓ ٍذ

 إ ٍوب رُ يف جهعبَيف طٌٔ  رقلَش

  ه ربٍثش يف دمُ   ًؿذٔ ٍةَب

 ااتٓ ميٍش  رضًسا   دزًس

 ْشقشمهنّه رشٍ   رورش   أً رلاظترَ

 هه جٗ  ً عبظشد ألٝش  رظشً د  دسمُ
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 ًنهدٔ  رورش  

 نهدٔ  رورُش

 قذ آن  رشذَْش  
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 أجزاظ

 

ٌٍد يف  رشٍح   اؼَع مأسجهٕ  رشً   اتا

 أؿذ ٕ نٌ قَع   اشٍنُح   أجش غ

 اتٌصيت يف ػحش  رظشً   ذفَ   رةهمهد

 هظوظْ  رـٌد   درٌد دلٓ  زبزيت  رـلب

 ؿلـلْ  رعؼب

ِْنذ ٕ  ٠وْ  و  هٖاْ  ٞططٌسٍ

 ؿلٌ د معهمذ غهم  ً دنشد

 اهطتٌ د   رشٍح  نكظشد أ َهاّه

    ذضمْ أقٌ غ  

 ً  رتق  ؿذسِ

 ًأنه أداش إصمَلُ يف جظذ  رـا 
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 ٍدتثش سر ر  سبحش  ردهصو

ادفذذذتح  ٞؿذذذذ و   طوٌدذذذْ يف  رـذذذ ش   كذذذٌٔ  ٞنوذذذهس     

ٍَْ   ركٌن

 اتأسجح أجدرْ  ٞػشدْ  رقضذَْ

 قٌ غ   أقٌ غادرٍش إد أقٌ غ   أ
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 ٌافذة لّمين

 

ٌُ  جظٌذ أمدٌط

 ٍتاٍذد كه ٌجْ   ٍتاٍشد كهسبشْو

ٌٍُش   ٍتظٓلش قاٌش  ٍتح

  ل   ردهازّ   ؼشدْ

 ٞنظهس  رـَْ 

 ٍتٌٍهخ

 ٍتؼدخ

 ٍت ٍثش يف  سبلاْ

 ٍأ ز ػكش  طٌ   رعشِ

 ًٍعتدب  راش  ردضا   ِر

!  ُ٘  رٌ أٍن  ٞظبم اوط
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 رلَش !رٌ ٍقذس أن ٍقفش مضٜد  

 رٌ أٍن  رلَش   

ٍَّه مهٞمع طعَذّ   ًاذٍنشر   كهن  ل

 ٍةفٌ كهرطفش دلٓ أغـهن  رؼحش

ٍُ  رك   رافش  ٞمدٌط

   ةشًغ خبهؿشّ  رلٌٕ

 ٍٛسقى  ٠ن

 ًاٛسقى ػكٌٔ  رعـفٌس  

ٍُ  ؿ ٌس   لح    رضهش   هٖ

 اَـعذ مشكوْ  ٞرب  رةهس 

 أػشدْ  رورش

ٌٍش يف  رظرب ًذَذّ   ٍتح

ٌٍش  ٍتأٍمش     ٍتر

 ٍتؼٓكُش قاشّ  آ شر  

 يف  رلَش  ! رلعهإ نهازّّ
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 الٍغوة والزعب

 

 ذني ذبٍش كفهٖشهه

 اتاٍشغ اٌا  رعؼب

 اتعٍشٔ

 اتأٍمش ؿٌساوه يف   هٕ

 نشجظْْ

 ٍتكٍظُش ؿفـهُو  رقلْب !

 

 ًإر  مه  عبذس  راّش

 ذد  قهمتوه  ٞػحهُس

 ًاٍشد قٍوشّْ

ٍِ  ذٓط  اٌا ٍذ
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ٍُ  اش ػْ قٌغ قضذ

 ردؼٌّ ً رشدب!ادفلر  

 

 رٌ أن  ردظغ  ردهمض

ٍُ  يف هز   ركٌن  رثٍش  سب

 ٍدرٍش هٌَد

 اتحٍاذ يف دٍَر

 كه عذن كهسبحش  رـلْذ

ٍُ ٍُ مٌجى   شٖ  أدتدب ذلٌس  رٝمشٖ

 رك   رعهإ إر ٍضهُش

 ٍقفُش

 اترٓلش اَى  رزس د

ِْ  دبٍشذر أجدرْ اش ػ

ِْ  اٛ ر سٍؼْ دـفٌس دًس

 هش مٍثْ طبلٌٌا

ُِْقِذ م     ردٌس  ٞمذ
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 هش مثْ ًجٌى

ِْ  ٍتأرب يف غق  رـا   سبحش

 أاشٔ ٍتفٍشد مهرظش   وذيت ألفش  إلصمَْش

ْٕ  ٍتدقش ًٍدقش أمنلى اٌا  ٞذَه

 ٍد ُلوه م  أطوه  ذبٓللوه ًذبٌٍوه

 ًرشٍ  ؼبٍحُشهه  !
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 تكويَ

 

 أسطُم دَدَيَف حبق ُد

ُْ  رلضهش   هٖ

ُْ  رقطَع  روحع   هٖع يف  رلٌٕ  رفل

  ردَلٌاش ً رلٌاع أطش  

ُْ  ًأقَم معهمذ رٟرب  رةظق

 أسطم دَدَيف   أذهًش   أن أسطم

 اَوهغتر  رعؼب

 ٍوهغتر ػٌُٕ مه مني  رلٌٕ ًمني  راٍش

ِْ  ٍش ًغر ًٍفٍش كعـفٕش دًس

 أسطم  

 أضبٌ
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 أاشٍٍُ    أطتحذِ  سبلم

 أدَذ  رتؼكَش  

 

ِْ  اليف جذ ٖش ؿفـها

ِْ  ًهده أكاٌمْ ذوٕب مٍش

 مهقْ دطٕش أسٕاًهده 

 أاب اتعٍشٔ اَى  رضسقْ

ِْ  ً رفش   رةحش

 ًهده

 آي  

 أازٓكش أألفهس  رؼٌع   تٌٍهخ

 غهمهد  رـٍوهس

 ػحش  رظشً   ٍر

 دلٓ طٌس  رـاْ 

 اأقَم طَهجّه

 مني  رعَدني مه

 ًمني ذفَ  جده    ٌْد   !
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 تغكالت العزي

 

 

 دهسٍْْ كهردـْش

 كرـهُّ ملظهٕ

 اةتظش هذًش مهٕ

 ٓ نوذٍيف  رطفلنيًدل

 اشاعؽ اٌػبهد قشنفلْ

 ات ٍثش مقعْ ألش

 ٍذنٌ مدوه  رلٌٕ

 ًٍوعذ   

 ؼبـذ اٌا الهسٍع  رٌسكني

 طدهمش قاح رهوَْ
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 أطش    ردَلٌاش

   ِْ  مشجهن  زبضس   دظٍَ

 رلقولْ أكثش م  دس 

 اهنكظشِ ذضمْ أقٌ غ قضذٍَْ

 اتقٓطش دطشّ  نضقّه

 أرقّه مدةاظّه

 لحهن  رـ شٍْكـّٝ مدفظحْ يف صمذ  شب

 رلقولْ أكثش م  دس 

 اه تـشِ كٍش دسً   سبب

 ًردةشْا

 يف ًهخ  رلراْ

ٍُ  نشقٓ دسد  رظٓلم غق   شٖ

 نتقٍاف ؿٌسّ  ػتٓ

ًٕ ػٍتٓ  أ ه

 دؼهقّه ػتٓ
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 نتفٍتح دالٓ

 نظتقطش مخش  زبظذ   ٍض

 ًنؼعش مجش  رشً   ٞصسا  !
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 صوٌاتا الوردة

 

 رلٌسدّ اظش  مني اش ػهْد

 ّ اطلع يف جف   ركلاهْدرلٌسد

 رلٌسدّ   مٌطَقٓ  رٌسد   ذدني  ردهٍهْد

    ذفَ   رةهمهْدأجش غ  رعطٔش

    أمذأ مهرعضو دلٓ  ٞػحهسأغدَ أكتب 

 متتّذ اتظدذ  ـشر  رظرب

 اشاع قوْ دشؾ  هٕ ادوهس

 

 مني ػعه   رشًٔ  ًمني  رعؼب

 أمذأ أغدَ  ًؿلَش دمُ أًاهْس

 كهدتى دلٓ  رذسْ دباع مه  نتووتى  رشٍح أ

ُٕ  رعهرب هفٌن  رـوح  معثشي  رلٌ
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 رلٌسدّ اتفٍتح يف جش 

 أً ازمش  ل  صجهد  سبهنهْد

 أكتب  

 ًرلرلم  ٠د  ٘أدضو رلرلم   دطف
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 رواد احلمي

 

ّٜ  ٍتفٍت  ًجى  ٞاب سمه

 ات ٍثش اٌا مش ٍه  رؼفب

ْٕ  اش ػهد مش 

 ٍدواش سمهد  سبلم   ًٍدتؼش ألٜٝ

 يف ؿذسِ   ٍكق ٍتاٍذد اٍدَدّهٍكق ػٌُٕ 

 أقتلى ٌٍمٍَّه   أقتلى   ٍشاٍذ جدَدّه

 ًٍدهس ذضٍدّه

 ًأنهس ًقليب مؼذًٌد ًاشّ  اٌا كاهْن

 اَعٌد مآٜو  ٞرسيت   آٜو  ٞرسيت

 ذّويَف

 ٜو  ٞغـهْنآ
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 أاتح جفر أطتطلع  

 غهمهد صسقهٕ   أٍهٖش اشكض   أػشدْ د هْن

ٍُ   ؼرٌر  ّ مهرشٍحأألفهس  رـٍوهس  رشمل

 رظهن

 ٍتذٓرٓ م  ذِلب  رظرب اَلعب كٍش  ٞرٌ ْن

 ٍرتٍنح ًجى  رعهإ

 اقه  ٍتكٌٍس   ٍتؼدخ   ٍتاٍضا أ

ـٍهدذ ٍ 

 ػبتهص  روٌ مهد  رضسقهٕ/ سباش ٕ

  رشٍٚه - رشً  -جرَم  رقلب

 ٍتؼٓكش ًجوّه آ ش أنقٓ

ـٍهدُذ ٍ 

 ٍدأٔ د  اشدًغ  سباقٓ !
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 عجزة وحيذة

 

 ً قفْ يف  سبقش  ٞجشد

 ٜ اكرتث مأذذ

  ّْ  ؿهمت

  سبلم اتفٍَُأ ألِش

 ذب  قده ش اتاٍضا يف  ٞاب

 اوظط غشمتوه

ٍُ  أطَحْ ذباُ  رعشِ  ٞسك

 اشطم ًجىر  مشأّ

ٌٍ  ادوثب م    ٌجْ رلت

 اقرت   

 اشٍد مَهي  ردوع
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  رةهيف يف  رقلب

 ذبهًسنُ ػوى ذٌ س ٌٍمُ

 اةشغ كٓفُ

 غـدّه

 طهًشٜ ٍلو  أن ٍت

 أػحهسّ 

 أػحهسّ 

 اضذم ًجى  رشٍح

 ًاضهُش يف جظذِ  

 

 

  



92 

 

 

 

 رغبة

 

  قرتمُ  

  قرتمُ أكثش

 ٜ اكرتنُ  ظهذب اٍدٌسايف   درظشّ

 ذظدّه  

 طٌٍِ  ـٝد  رؼعش

 ًقفُ م  الليف

 ملع دقهٖب

 يف جهنب اليف  رؼحشّ

 اتالكر  رشغوْ

ّٝ  أن أكتؼ  قلَ

 أٍكاه أدز 
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 أٍكاه أغش 

 ًقفه متحهًساني

 لٓ كت   ردوشد

 ٞسٔ أللكاه

 ٍتعهنب يف   هٕ

 ًأمٍع ػةهو  رظٍش

 ذني مشإب

 اتوهدش أذشاوه  ٞ هٕ !
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 العشلة

 

  مشأّ

 دبلع

 الع دلٓ كتفَوه  راٍش

 حبٌش

 ػبلع مني ٍذٍوه

  

 سجش ٍدظّش دلٓ موش

 ٍذنٌ

 ًٍؼٌٍؾ ؿا   رشمش

 ٍقرت  م   سبلم هفدَوه

 دًن  طتٗز ن



93 

 

  

 اٌا  رـ شّ

 سجٝن

 ظهن  رداشؽبتل

 ًٍقرتدهن دلَوه

  

 صغب   هكُ

 ذشكهد  ٞذٝس

   تٌٍجظْ

   رتٍددّ

 جدٌن  ٞمْع

 آ ش أغدَْ

 رلؼاْع

 ًآ ش مه ملتى رعضرتوه

 ٍدكظش

 كلعوْ  فْش
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 مشٌع نهداْ

 كفش ٕ أمَض

 اتدٍضي  

 ارت هه مهرـذاْ

 جهرظْ اٌا رس يت  رورش

 اٌإ رلورش أنٌنتوه

 ارتٍنح  

 ًاؼٍب  شٍقّه كهرقولْ

  

 اهص  رورش هظُذ ذبشقى  رشغوهد

 ًاهصد مهرعضرْ  !
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 الٍافذة

 

 نهازّ مةلقْ

 ًذوهش غظَش 

 ٍتذٓرٓ نٌميَف مدوه

 ٍتٝمح ًجُويَف

  ل   ردهسظبَْ

 أً أؿف  رفْش 

 الاهر  اذدني نَهميَف

 ذب   رؼاع  ركظلٓ

 يف أٍلٌْش

 ً هر  أنتاش  رثٌ   ٞمَض

 ذَدّه
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 ً ٞصسا

 ذَدّه

ِْ  ً شباش

 نٌ  ألليف مني  ًٞأ هسد 

ِْ  كعـفٌس دًس

 ًأس ع اطلني

ٍُ  م  نهازّ يف  سبلم دل

 نهازّ ٜ اةلب

 ذتٓ يف  رلَْش

 ًذوهش غظَْش

 أطش   ذوهٕش

 اتعٓلب مؼش يت قٌ س 

 اورش يف مطٕش ًغبَْش

  

 ً هر  ذتٓ  ٠ن

 ًقذ كٍشد
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 أٍهٌس

 أدٌ ٌس

 أجَهْش

 ً متٍذ اش غ  إلطفل 

 اهجتٍ  كلٌيت  سبهسّ

 ً قتلع  راشٍْ

 ع إر أغلب دَْر أ

 أؿٌ در  روهدَْ

 غاةاْ  زبق ن

 ؿوَش  رٌذْش 

 ًأسٔ نهازّ

 مفشدّّ

 اتذٓرٓ م  ذوْش  
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 خواء

 

 كاٍش   

 دلٓ مقعذ   

 ٍت ٍثُش  

 ػبلع متكّٗه ٍتأٍمش كفَى  

 ٍوشًش يف غَاْ م  سٚ ي  

 اتحرظ دَدهي  

 ٍذا  اٌدٍى مني ططٌس  زبشٍذّ  

 

 ؼبٓط   ظهٕ

ْٕ  !دلٓ غق دهداى   موكشّ  جه

 اادز دقهٖب  
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 كهن ٍعهم  ادحهن قوٌاى يف  رـوهْ 

 ادٍوىر  

 إ ٍيف ٍزكُش ًجى  رـوهْ 

 ًإ ٍيُف ٍتق  غق  متٝئت

  ِّ  ذوٌ ر  رعقَذ

 

 ًذَذّ 

 ٍقُٕ ًجٌدي  

ِْ  ذبٓط دلٓ مد شٍى رمهم

  ْٕ ٌٍ  قولتى يف  وٌ   ٍط

  

  

 هده كهن كشطٍَُى

ْٕ  هده  ٍش مدطشذّه يف  رعش 

ًِّقذ   َغَلٓفُى  زبشٍذ
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 اٌتظار

 

  شٌا مهرَْْ  وٍب  رشٍْح

    

  مشأّْ  

 دبلُع يف  رؼشاْ

 ًذبَيف مـاْ  

 ذبلُم مهرةهْٖب

 ًميّش  رٌقْ    

    

 ٍولٓ  رثٌْ 

 ارتٍهش قطط  روَْ 

 ؽبتو٘  رؼهسيت يف  إلطفل 
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 اتذٓرٓ

ْْ   شٌا مهرَ

 م  ذوش غظَْش

 ًمتٍع  رعؼب  رش ْب

 ادتاش  رؼاْع 

    

 اق   مشأّ

 يف ػشاتوه

 اقزو مكش د  رةَم  ٞغق يف أٍلٌْش

 ًجىر  رؼاْع ! 
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 طفولة

 

 مٍش  ردهغ ًإ ٍكرتنٌ 

 ً متظم  روعض   

    

ٍُ  ًق   رؼش 

 ؼبآلُب 

 ٍتؼٍوٓ  زبظذ  روٍض 

    

 ناش  رـرفُ

 مدفشدر  ردفْع 

    

ٍِ  هاع  رثٌس

 ٜ مأْغ 
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 ٜ مٍذ م   روْٛغ 

    

   ظًُٛش مِش

 ًهِض  رشأْغ 

    

 جهٕ  ركٍدهُغ

 مع  رفحش 

 ًس  ر ٍدٓا  ًجىر  إلطفلْ 

 م  دلب  ركقٍ    تدهنشّ

 ًاٌكٓ  رـاْ       

    

 عْ رٌن أمشرقَ عرْ  م

 يف  ٞسْ 

 ً نذ ذ    

 ذتٓ غٓط  ًجىر  رؼاْع   !!
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 بياض

 

 مٌش أمَْض

 صهٌش أمَض

 هٌش أمَض

 أمَْض نوٌذ

  رلٌن  ٞمَْضٍطةٓ 

    

 هش ازكش رٌنر طتهساى؟ -

 مه رٌن نَه  نظهٕ   ظش ؟ -

 كهن  اظقط كهرشٍؼْر -

 اليف  رش قـْ ًادظّش كرلم

 هش كهن  جٍَذّّ؟ مه سأٍيف؟ -

 ًهضصنه  رشأغ ًطشنه

 ً نواشر  شبذُس دلَده
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 يف  رؼهسيتر اقرت   مشأّْ

 يف نٌ  ذذ ْد

 نوتوُخ   ًنشقُف   نفشْ 

ٕر  ادواُش  ردؼٌّ مَله

  ْٕ  ًمَله

 اـطفب  ٞجدرْر

 ًاووط اٌا  ركت  مهُٖم

  ْٕ  ً ه

 ادذ   حبق ُد  روحٔعر

   هٖع يف  رفحشر

 كم كهن  س ٖعْ اليف  رش قـُْ -

 ًنهؿعْ  ردرْش

 كم اأ زنه  ردؼٌّ

 يف  رلٌن  ٞمَْض 

 كم أٍن  ٞمَضر  

 أمَْض  !  
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 بزاءة

 

  رَلعرْ  جٌسمروه

  رثٌْ ذٍشسَد  رعشًّ م  دبٕ 

ُٕ أطٌد  طقط  قطعْ كٌ

 ً نضرق 

 ذب  سدٌنْ ملاظوه 

  قطب قـب  رقلْب

 ًاـٓلو   ٞػحهس   ًس ٕ  ردهازّ

  متٍذد   ؿهسد أكق

 ً متٍش  رعؼب 

 رٍ   رـا  ػش ٖط  فلْ

 اٌا سًٚغ  ٞػَهٕ
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    ِْ  ًرٌهل

 ٔ  َفنيٌإ ٍوب ط

  ٝكني  رش    رشٍ  !
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 ثموج

 

ْْ  أذـد

ْْ  دهسٍ

ُٕمَ  له

ٌٍاوه اش كُض  يف صبذ ات

 أغطَْ

َْ م   قطع  روللٌس  وٍؼ

 افشػوه  ؼَْ

 أن اتكٍظش

 دَذ ن  رعؼْب

 اٌا مظه   ٞس  
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ِْ  ادوضر م  غفٌاوه  رةهم

    

 ٍتظٓلُب كتفَى  زبوُش

 ًٍـعذ   

ِْ  معتاشّ  كٌاٍَتى  رفلٍَ

 اكتؼ  اتهّْ

 طِش  رلٌن  ردهؿع

 ادؼةش ٍذ هه

 م دهدّ هدذطْ  ٞرٌ ْن

 ذبلم  

 حبفَ  ادهنق صهٌس

  سبقش  رقٍٍْ  

 مهسبٍوْ  

 ادقش ًجى  رظدولْ

   تعوْ  وذْ   
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 ملع نظهٕ

 ٍَْْ  ميظك  مأرٍهش مٝدب رهو

 ًؼبٍشك  كش د  رثلخ

  ْٕ  مكٌ    ه

 ٍؼشم 

 اَتٌهح 

 اؼٍ   ٞجظهد  روٍلْ  

 د  ػوى  كْ صسقهٕ !

    

 مهر  ٍدتاش  روعْض

 مأرٌاٌن

 أرَفٌْن

 دلٓ ؿذس  رعهؿفْ  رثلحًٍَْ

 اوتوُش  ٞسْ    
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 صكوط

 

 طرَقَطْ  -

 أاش هه  رشٍُح  ػتٍذْد -

 أس أن  زبظذ اوها ر ؟

- ِْ  مه ص ر  ٍهنعْ غٍل

 ًإرن؟ -

 إ اتق  إذدهٕ  راوش -

 ًا   رلعب

 إ اعشو رٌ طدولْ ً ذذّ

 د  قشْ   

 إ اشقف كهردةم

 دلٓ ًاشٍْ 

 ًنظَ  إغاه 
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  زبفدنْي   

    

 ٌرْد أهر -

 اتتهرْ 

 أ ٌ ٌد

 ًساَقهٌد

 ًاظهقط  مٝ طوب

 َرمر ً رشٍُح  عبظرشرْد !! -

    

 أػَهٕ مهرَْ

 

 مقعْ مشٕع

 اتظٓلُش م  مذ دْ

  روَ    توٍذٔس  

 قش   ردوْش  

 اقع دلٓ

ُْ   شٕا مهرَ
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 أنقه  كتهمهُد

 ًػعهس ُد 

 أً ُْ 

  ٌُر 

 س ٍهُد 

 ٍقشكوه  رعٍ  

 ذز ٕ   

 ملعْ أ هٕ

 اٌا مٛ شّ  رظطْش اقعُ جهرظّْ

 ٜ الو 

 إٜ ملع دقهٖب

ٌٍ  طقُ   سبٔق  ذتٓ ٍتق

     ْٕ  ًػبشاوه   ه
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 جذار

 

 جذ ٌس قذٍم

 اش ٌغ ٍلّم  زبذ س

 ًم  نقطْ أمعذر

  رورُش 

 ميؼُ موطٕ إرَى 

    

 ٍدهُس ًذَذّ 

ّٝ  ذبٖط قلَ

 دلَى  ردحٌْس

 ًاٌا ٍذٍى

 نقٌٌؾ اآَكُش
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 مَثها مٛغ  

 سطٌْس  

 فُٕ وه  راِشنقٌٌ  ٍ

ْٕ  ٍقؼُش ددى  رطٝ

 ًذَذّ 

ْٕ  ٌٍ جُى أقذ سي يف   ظه

    

 اةاةُم نهازّْ

 ًهُ ذبلم: كد  مٝر  رعـهأق

ٍُ  اأًِ إر

 اطّش مجٌيت  رـوهٍه دلٓ  رورش

ِْ  م  اترْ يف ٍذ

 ًادوُض

 ادوض م  نٌموه

 ًافتح جفدني رللٌٕ

 اظدذ مهرلٌٕ
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 جظاّه اذ دٓ

 ٕ معْذ !ًإ اترٓطْم مش ٍهي يف   ه

     

 ش ُغ إد  رـا  رف ًٍٛ 

 ٍدظرب  رورُش رلورش

 ٍدأٔ ًس ٕ  رعٌ مَذ

  ل  غٌَس  رذ هن قطهس !

     

 جذ س قذٍم

 ًنهازّ يف  زبذ ْس !!
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 (1)الغزفة

 

 ظبلُع يف  رؼشاْ

 دبلع يف ذل   رٌ دِ

 دهٖلْ  ٞػحهس 

     

 نشنٌ رلدوش

 ٍوشًُش مني ٍذٍوه اتةهْس

 هرذبر قهمتو

 اظذش رٍش إص س  

     

 ٍدذ    رقاش

                                                 
دلٓ ً دِ مشدٔ يف )جذٍذّ  رؼَوهنُا ًقوهرتى جوذش  مقوٓ يف مكهن مشافع ٍؼشو  (1)

  طهمب  دتهد  رقاش اظلقى يف أمهطُ  رـَ 
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 ًٍتظٓلب ألوش  زبوش  رظهمب

    ٍعثُش 

 ٍتضذلب م  كت   زبشو

 اأطدذ جدوَىر 

 حبشْو 

ُٕ ططح  رقاْر  ٍولغ معذ دده

 ٍدوهْس 

 نم ؼبهًش نهنَْر

 ٍظقط يف  ردوش

 اتاشأٔ اَى  ٞغـهن

 اتعؼقى 

 ذبتهش دلَى ًاظشقى  

     

 نتفٖقُذ ًجىر  ردوشر

 رداشّ يف  رظشغبتلع  

 اتةهاش دٍده  ٞػحهس

 ًاذٍش رده  راوش  
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 حاالت

 

  مشأّ  

 صًمعْ  مشأّ  

 اةضُش اٌا مثٓل  طهقَوه

 مقلَش 

 رلشٍح غـدّه 

ٌٍ  جزد  ال

 موالْ  رؼعْش

 ادرذس جٌ سموه

 ذباش ؿ بر   ٌجْ اٌا ٍذٍوه

 ذشكهد  ٞػحهس   فشغْ

 م   راشٍْ   

     

 اٌا ذـق  رةشاْ
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 ٌش  تل٘  رداشَّسج

 ٍكتُب ًٍوعثش أًؿهش  ركلاْ

 ٍشػفوه ذتٓ آ ش قطشّ

 ٍظقط ذب   رظٍشّ

 اٌا ذؼهٖؽ

 اظتقطش س ٖرْ  رؾْب

     

 يف ص ًٍْ  سبهسّ

 ٍق  دلٓ  رظليف   تذٓرُ

 م  نهازّ مةلقْ

 دـفٌٌس موتٍش  

 ٍدفض ددى سر ر  رفحش  ردهذٔش

 ٍشنٌ مؼشًد رلؼهسيت

 إر ٍدرذس إد  رقهيت

  رٌذْشًٍةشا يف 

 اَةٍدُ   

 ٍدتضيت الهٕ  رلرْ  !
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 عزخ

 

ٌٕ مطٍشصّ مهردحٌس   ه

 معٓلقْ هدهذُ غاهمْ

     

 قلٌَش م   رلٌٕ

 نهازّ ًطشٍْش ٍدظّش مه مني

     

 اوهغ  يف  رعتاْ  مشأّ

 اظترّم 

 ِّ  مأذٝموه   ؼتوه

 قَدض   غَم  رةٝرْ

ِّ  د  جظذ كهسبـه
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 ًقذ ؿقلتوه مَهي  رةذٍش

     

 دلٓ ططح مشآاوه

 ػوى ػشخ ؿةق !
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 كزصي

 

 ٍتزٍمُش م  ؿ ب  رعهٔإ

 دـ   رشٍٔح

 مأدطهو  رؼحٔش

 ذفَ   ٞغـهْن

 ٍتفٓقذ طهدهد  سبهٖط

 ٌٍق  أسجرْ  رودذًش

 ًعبدرْ  رٌق   

     

 ميكدر أن أمتذٙ  ٠ن! -

  

  ل   روه    ٌؿذ

  هًرْ ػه  
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 سجش ٍظتدذ إد كتفَى

 ٌدٍدههض داش   

 ًػشٍط ددهًٍ 

 ركتب إ ادحض

 ٍلتّ  دلَى

     

 يف  رةشاْ

ٌُ  كشط

 ٍتأٍمش ر اى!!
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 حزكة

 

 ذب  سر ر   طش  ردهدٔم

 يف أٍلٌش 

 ٍرتٍنْح  

 ًدبّش  طهي  رذس ر

 إد  جملوٌْش 

     

 يف ص ًٍْ  رؼهسيت

 ددذ   دعط   ٍٞظش

ٌٍْش  ػٍرهٌر ٍتظ

 ًٍوّؽ ركش اتهّ

 دهمشّ طوَْش 
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  ل  صجهد   قوٓ

 أطتهٌر

 ٍتـٓفُح مهطتعٕٝ

 قظاهد ًجٌي   هسّ

 ًٍوّض  رشأْغ  !

     

 يف  ردهازّ  مشأّْ

 دبلع يف ألٍش  شبط   ٍر  راوش

 ًاظقط اٌا كتهْ 

     

 يف  ردهذَْ  ٞ شٔ

 قطْط ًكٝ 

 ًمش كب مت ش أنوهد ًذٌْش
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 مهر  ػباع مَدوُم

 ٍلريف ػ ٌف

 ًٍقوقى نهن

 ب كشٌّ يف ًجى  ٠ شًؼبال

 اظوقى كركُتُى

 اظشِ دذًٔ  رلريف

 ًاأال  مجَع  ًٞجى

 ٍلتّم مكهْن  !! 
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 عاعز يكتب

 

ِْ  آنَْ  ضاٍَ

 طهدْ سمٕش

ٌٙ  طشٌد مورت

 رٌذهد مهرَْْ

 أدً د رلضٍدْ

 مشًذْ إطوهنَْ   

 

 مٌذذاوه   ةشقْ  ٞػَهٕ أ هٕ درِذدر

 شٍو ر م    والْ  رض ًٍْ اليف يف

ٕرشر   رتعذ د هز  يف   عدٓ أٍ  اظه

   زبْشْغ نوضر اقذد ركلاهد
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  سبهٖط مكت   ؿطذس   ًقعذ قهسر

 كهروْٛغ  نتؼشد  ٞػَهٕ كّش اهنقلو 

    مأْغ ٜ

 

 أ قّ   ركلاهد كّش طقط  هه

  ٞمْع ر كشّ م 

 مأكالى  رتهسٍخ طقط

  ٌْو أً نضا سباْ يف

 

 ً كتؼ 

   ذًدّ  ٞػَهٕ مأن

    عدٓ مشٍؽ اكتظُ أن ك مي

     عدٓ أن

ُر أن ميك   طوٌّ  ٍأا

 قلَٕش معذ

ٍِ ًٍلهور    !قـَذّ ٞ
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 الوالدة

 

 دٍاْذنُ مهردهس ًمه هٕ

ْٕ  مشر ر   طش ًدـ   ٞنٌ 

 نرؼرَفْ  يف  رقلب جش ُس  شباشَّ

 اهكظشهه

 ً طتقطش م  أرب  رـلـهش   عتم

    ْٕ  ذٍوْ مه

 ا ٍه ػهدش هز   رـ

   ترٍحش كهرضسقْ 

 ٍه ذهمش هٍم

  رالاْ ً رووحْ 

 ذهؿشرنُ  رلٛرٛ ً رطرلْب

 ًنؼَذ إ ٍدؼذ ملةهد
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  رعهإ معْذ 

 جدر اهغظش أ

 ً اتْح أاب  رٌدذ 

 إلرُى ؽبشد م  مني ذشًيف

ِر  مه مني سٚ 

 ًمني  رذهؼْ 

 ُمتظكى أجفهن 

 طشُ  نٌ سغر

 اٌا ػٌ  ٘ حبش  رةذ 

 ًكأغـهن  رؼحش  رعهسِ

 در أمتّذ    ًأمتْذد 

ّْ  أذتل    ٌجْ دهرَ

 ًنؼَذ  رورْش 

 ًأًرذ نهنَْ

 ٞقهرَم نوهسِ  إمدّه 
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 صؤاه

 

 

 مرْ  ٍفشُ  ددقٌدر أغهنََى

 دلٓ أذٌ   صهٌسِ

 م  ٍؼشُ  م  مخشّ داشِ

 ًمقهٍه كأغ  سبلْم

 م  ٍلع مفهص كشٍظتهٕش

َْ أػعهْس   مهق

 مرْ  ؼبتاش ُاشٔ أطٗل 

  رـهس ْ 

 قذ غظلتوه  ٞمطهْسً

   ٍتٌ  أم
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 مني  رٌسدَّ

 ً رشٍح 

 ٍةتظُش مةؤؽ  رفحش

   تظٓلش 

 م  صنوقْ د ٖاْ  رتفتَْح  !
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 احتفاء بالضوء

 

 

 أاطٓلُع أن أطكبر قليب

 يف أغدَْ ً ذذّ

 ربتـش  رعاْش 

 ادوحع كاه  ردوع م   رـ ْش

 رك !ر  رقلْب

 ٍأمٓ إٜ أن ٍرتقشا كهزبذًش

   رذس   طهيٍظرُب يف

 ُّ  مأنه

 ًٍعٍاُب صبش ْي 

 ٜ ٍكرتث كثقّ  مهرورْش
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 ٜ ٍأمى هوهٕش م  صمُذ

 ًاقهدهد مَهي 

 ؽبتط   رٌهخ

ُ٘  ذضمْ أرٕب ؽبو

 ذب  نَه   رؼحش  ردهٖم يف  راشٍْ

 ا ر   قرت   رلَْش

 ٍطلقوه 

 قطعهن ظبٌٕس

 أجدرْ  رؼوب

 ش ضبتفَّه مهرلٌٕ  ًًٍوش

 كطفْش   
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 ثوُ عاوا ثال

 

 نٝنٌن دهمّه

 أذّب

 ًأكتم ذيب

 نٝنٌن دهمّه

 ًاكفُ دقَقْ

 أس هه ٞدؼب

ِْ  ٍكق ًسد  سبذٍق

 نٝنٌن دهمّه

ّٝ  اٝنٌن نـ

 مقليب 

 ًإ أدبٍشأ
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 اأالُ إرَوه

 أكهػفوه مهسبقَقْ

     

 دمؼُب

 دمؼب  ر 

   تهسهه  هلل

 ًدٓلب قليب دلٓ طٌسهه مٗزنْ

ُر  ًمٍذ كلٌد

 طٍحهدّ رلـِّٝ

     

 دمؼُب

 أسٍدُد ذشاني  

 ذشاني   

 ػب –دس 

 أسٍدُد آٍْ

 ًأروع أ هٕهه
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 جذ ٖش مؼاؼْ

 مُذب  نٌ 

ٍُ  اتأاُ إر

 اطٍشص نٌ   رعشًغ

 دلٓ ػشاْ يف  سبٌ سِ  رعتَقْ

 ًدبلع قشمُ

 أدهنقوه

 نم افل  مر

 نٝنٌن دهمّه

 أسمُ وه ػحش  رلٌص

 أ لقوه يف دمُ طٌطدْ

 ًإ اتكٍؼْ  رعَر معُذ

 ٘ هز   رعوقمع طبهمجَ

 طتطعأ ًإ

  ع كٍش  رعش ٕ   ثق

 دلٓ جظذ  رَه نْي 
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 دمؼب   

 دمؼب   

 جده  طدٌنٌّ

ُٕ  اظرتٍح  رظاه

 دلَى   

 ًاـعُذ مدى سًٍذّ    سًٍذّ 

ْٕ  كاه ٍعشُد  ٞنوَه

 ًادؼش سٍؽ  ردحٌس

 اوشًش ذهاَْ    

 يف   ظهٕ   

 دمؼب

 دمؼب  رودفظخ ً رٌسد

 -اهذبْ  رعؼب -

 مكتٌمْ حبشًو  شبض ْس 
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 أسٍمُ  رعـهاق ذب  سمٌؾ  رذً رُ

ْٕ  متٍذ ذدهجشهه مهرةده

 ًافشُؾ أػحهسهه رلظدٌنٌ   وهجٔش

ِّ  اأطٓ ردهسظبْ طههش

 ًذبدٌ دلٓ قإش غهمٕض

ِّ ٌٍُش يف  رلَلْ   ه ش  ٍتح

     

 دمؼب

 أٍه دوٕ سًذُ

 َ  ً عبظشر  راّشٍٍاعش

 د ط  سمهُش  رؼٌ سئت

  رؼحْشاٌا كلٌيت 

 ًذٍدْ  مش ٍه  ردٌ از دطؼٓ

 رذمع   طْش 

 اوش ُاقولنير 

 كـفـهاْ ذب  جدح  راْٝس
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 متّذ طٝ وه رلظاهٕ

 رَدضشر طشُ  مهْس

 ًاووط غَاْ اٍش

 اعٍشُؾ اٌا طَهد  ركْٝس
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 لوحة

 

 ٍوشُ  ػٌُٕ

 م  هزِ  رلٌذْ 

 ٍدظّش كدحْم 

 أً ٍوطش كهرقاش 

 ٍدذ   ًٍدذ   ًٍلتْم

 ذوْ مطش  

     

 ههَع  رشٍؼَْ

 غٓطَوه مٌسٍذ  رةَْم

 ً نطلقُ 

 رزس يت  ٞاب 
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 ً متذُٖ  رشطْم 

 إنُ أذلُم

 أن أقوض يف جفدَيَف دلٓ  سبلْم !
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 عمى األرض

 

 دلٓ هزي  ٞس  مَ 

 أًٍصيت   مدى  زبوهْد

 ًاأاُ إرَى  رعـهاق  

 ً رقٍوش ْد 

     

ُر  ردوُش قشمُ  ميّذ ر

 رـدٌمٔشغـٌن  

 ٍفتح مللٌسهه يف  رةذ ٖش

 ً رؼشاهْد   

     

 ًقَثهسّ   هٕ
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 اشطم  هس ْ رلادهصش

 اٌا ذفَ   رق دم

 اذ ُش ؿا ر  رثاهْس

 اؼعُ! معشِ   ظهاهد

 ادؼش اٌا ذوهش  ردٌ از

ُْ ّٜ رضنوق  ػه

  ٍشصاى   ٌ ًٍش ً ٞغدَهْد

     

 دلٓ هزي  ٞس  مَ 

 ًٜ ػأن رُ مهرقًْد

 مذ ٕشافٍتُؽ د  

 ً ذُذ 

 رلظاهٕ !  
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 صفصافة

 

 إر اذمُع دَدههه

ٌُ مكتاش   زبظذ  وَع

 ً رقهمْ اهسهْ

 مهر  ٍدقـوه ؟

 

ِّ  أاعهنُ  رٌذذ

 أس ذبلم مه عدٓ  ٞكثش داقّه

 رٌجٌد اتدهًمى

  رلَْش - رلٌٕ - رشٍح

 ٍظعذهه  زبذًُش

 رك  ٍٛرٍوه أن ذبر ههمتوه

 كُ متظح  ٍذٍوه مه هٕ

  أن اـعذر يف  ٞاباأمٓ إٜ

 ًإن كهن  ذبظذ جهساوه
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 ًقطَع  رةَم  وهمط رلظوْش!!

 ارتٔ  رفهسغ  تلّٗه  !

 

 اظأش  

 ٍأاَوه كّش جٌ ُ 

 يف ػكش طٛ ش

 

 اـاُ   

ْٕ  ًمتٌٍي  رهًرْ  إلؿةه

 -رلحذًش ًهٌ ٍثشنش-

 دضرتوه     

 

 ٜ مذر م   ٞمَض

 ٍأاَوه  ٞمَُض

 ؼباُش اٌا جدهذَى

  رعؼُبػَّٗه ٍدؼشي 

 ًٍأرفى  رَدوٌيت

 ًٜ ٍذسكى  رشمْش
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ُ٘ دلَوه    اتك

!  ِْ  ًاوَُش  زبظذر  رةٍض ميهم

 

 ادفشد أطهسٍش  رٌجَى

 ذبٍشُس م  أطش  رلاعْ كركتوه

 

 رك   ٞطٗلْ  رـعوْ

 رَع اةهدس ػفتَوه

 

 هش اأر  ده وه   ذًد؟

 

 أس اـعذ ًاٌ ؿش سذلتوه

 يف  ٞاب دلٓ موْش  !

 

 أاةٌُق معَذّ 

 أداب أداها  ٞس ؟ يف
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 اور  د  أرٌ ٕ  ًرقٓ

ْٕ  ًسٕا   ًسطهٖش   أ ه

 

 أس اشاُض أغٝش  زبزس

 ًؿذ قْ أػحهس طٗاتوه م  قوْش

 

 اتطٓلُع ذتٓ أقـٓ نهازّ

 ٍولةوه  رورْش

 

 مه ص ر  اظأش  

 

 دبُذ:

 رعٍش   عدٓ

 

 يف هزِ  سبقّ ً رظْٛش  !!
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 صزوة

 

 !هزٍهن أس ػٌُٕ أقش  رلوزٍهن  

    

 هش اـةني معُ

 ذني متع  رشٍح

 معه   أغـهنيف

 لهَٕأً ميٟ ذقِ  ًٞس ا  رو

 

 أس أن  رـ شّ قشميف

 ًهُ الٌر موعض هذًٕ

 مـطدع  

 -أً هز  مه ٍفرت  موه –ربفُ 
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 ؿٌاّه آ ش  

 ؽبتدب مذ  لوه

ٍَّه ذتٓ  إلردهن  قٌطّه ضبد

 ٛسا جفدَيفٍ

 ًٍعتـش  ٞغـهْن

    

 رٌ اقفني

 اٌا سمهش  رؼه ٘

ْٕ  ر د مظه

 رترٍظظ   رـا 

ْٕ  ٍكهد ٍةل  كٍش  ٞػَه

 

 ركٍ   رشٍح  

 ٜ الو  أن اتاطٓ

 اتعٓكش ؿفٌ   هٕ

 ٍتأٍهب رَـٍذ  رشٍحر  رـ ُش
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 اق   رـش ْ

 كذ  رـش ْ

 اكتؼفني

 مه كهن  اكتوى  رـ شّ م  قوش

 اتكتٗب قلَٝ  !  

    

 هش ميك  أن غبتهس  رٌجى  ٠ ش

 ٞسٔ عبلم أنيف مٍذر  جزًسع يف  

 هزس آ ش م  نظخ  ٞذشَو

 ً طتوذر  هزسِ  زبزس  ٞداب  

   ْٕ  معض اله

  ّٝ  سٍمََ  مى  رلٌٕ  ٌٍ

 نتلٍاع مه ميك  أن ٍوذً مؼرتكّه

 نقتظم مـقّ 

ّٜ  نوتكش ذقٌ

 نوتذٙ ذٌ سّ 
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 ٍلع   اك  يف غق   اك   

 غق   اك  يف   اك    

 

 ٍطلع صهشّ مجش يف  ٞجفهن  !
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 رصائن

 

 

   -1- 

 

 هَهكش دااَْ

 اذ ش يف ضبهًسّ

 افلُ إد  ٝؿْ

 - ركلع رً اٌ ٖذ-

 أمقٓ رده ًجٌدنه

 ٍه هٌش اليف  راههشّ  !
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ْْ  داهٍ

 ادظّش م  طبوٗوه

 رتتوع   طْش

 ااٍدى اشٍظْ

 ات ط٘  رداْش

 اعٌد رلٌكش  رزِ

 قذ غهدساى  

 ٜ أنش  !  
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  ؼب  رتهمٌد ٍْٗ 

 م رٌ دهد كاه كهنؼبل

 جزدّه أً غـدّه
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 ًٍِٛ  رطق

 ًذتٓ  رةشمهن

 إ ٍلحش ٌٍمّه

 مثش كحشي  ٠ن   !
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 مثْ ػٌُٕ ٍت فٓ

 ٜ ٍـشُخ  

 أً ؽبفُ  رـش ْ

 ٍزمش كهٞذشو

 ذني اظق دلٓ أ ش و

 أؿهمعوه يف طف   رٌهْم

 ٍتاهٍش ًٍذًس كضهشّ دوهد  رؼاع

 ٍظتدفز آ ش جشدْ ؿْق

ُ٘ يف إمذ ٕ  ذقَقتى كهرظٍش ٍوط

 اَتَُح  رٌق ر رظٌٕ  رفوْم  !
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  رترلَب يف   كهْن اعشُو كَ  ذبظرُ   رشطهُٖش

 اقطع كش ػهسيٕت يف  رفحش مه قْف

 اقَم قـشّ  ػههقّه م  سغٌُّ ًجْف

 اوَُع ًهمر  شبلذ رلاوشًرني  ل  موشجهْن

ّْ ؿفش ٕ م  دٍؽ  رةش ْ   ً سبهملني نوت

ُْ ُْ رفتح كش ذلو  ًمهْ   ! كشقَ
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 دـفٌٌس  

 ؼباُش اٌا جدهذَى

 مه ٍؼوى ؿَرْ إنز س

 ٜ ٍكرتث مى أذذ

 ذتٓ  ٞػحهس
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ْٕ  ذني اوّب  رعهؿفْ  وٌجه

 اتزٓكشي  ٞ َهْس

 اذدٌي سبفلْ اكشٍم

 كُ اوذِ معض  رعزس

 د  اليف  رةفلْ ً ردظَهن

 رك   

 ٜ ؼبلشهه  إلنظهن  ! 

 

       

 

 

  



259 

 

 

 

 عشف عمى وتزيَ

 

 ًرك     

ِْ   هده ادتوُ  ٞغدَ

  رٌاش   رتُو  رـا  ٙرَوتذ

 متتٍذ أسً   

 ًمشًع اةَب

 ادهس مفٌهْ مشكهن دٍٕش قذٍم

 سٌٍوُٕ كهن  زبا

 ًإ ٍيف ؼبآ مةق  نتوهي  رعاهٍه

  رؼشٍذّ يف  رلَش

    

 هده   
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 ارتٍجُش د  طشجوه

ْْ  غهم

 رتعل  أن  رضمهنر  اـهْش

  ُْ  مٝ ًقف

 قذ ٍوٍم موه  رٌق 

 آن  نذٍه    ظهاهد

 ٌٍ كب ؿاتّه ؿاٌ 

 ًرَظ  اشٍذ

 طٌٔ أن متٍع  روذ ٍْ

 اطلقوه م  جذٍذ

 ًأن  -

- ّٜ  أنه رظ  إٜ  ذتاه

 ًسٍ   قرت مّه

 م   رٌمض ددذ  نفحهس  رق كني

ِْ  دلٓ ًهذّ  وذأّ/  زبهسا

 ًرك      -
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 صمٍشدّ  ٞمع

 كهن  اٝمع كٓفَيَف

 كَ  اٌ سِ ػش ديف

 ذني  سالهع

ِّ   ش ا  ٘ اشجٌ  ؟!ًأ

 كفهنُ -

  هُٖ ادٓا  أًؿهوه

 م   رظرب   

 م  ظباْ ص ٖفْ

ِٕ قذٍْم  ًػشاْ نه

 

 كفهنُ

 ٜ أاؼٍوٓ  ٖتٝو  ردقهٖٔض

 مش أاؼوٓ  نتض يت مظهذْ أإب

 رلر  اشٍْذ

 ٍٍٛدٔ دلٓ ًإش مفشُد
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 ٍظرتٍد  رـذٔ م  معَذ

 ٍعَذ  رتؼٓكش

 معذ  رترٓلش

 ٍوذأ سذلتى

 م  مش ا٘ حبش جذٍذ   !
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 إيكاعات

 

 

ِّ  هش ُاروُع  رقـَذ

 يف قاقٕم

!  ِّ  أس ادتوُ يف جشٍذ
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 ٜ ادظحُ

 م  ددكوٌد  رٌهم مَتّه

 مَُتيَف   ٌدٌد

!   ِّ  دشُؾ ظباْ معَذ
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 نهمُ ًددَر  

 أذلم  

 مهزبظذ  ردهٖم قشمُ

 أاأٓكذ ذقّه

ِْ  أنيف م  دهنقُ  ملوف

 أنُ إ أذلْ 

 ً ذذّ أ شٔ

 خبَهرُ   ؿذاْ   مٍشد
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 ػف  مه  دتهدد

 أن اكتفُ مقولْ

 ػف  إن مٍشد اٌا   شمْش

 ارتع ذلاّه ٜ ٍلو 

 أن ٍكق   ٍكْق

 ةشـمثْ ٍلتٍم   ًٍ

 اَؼٓكش مه ٍؼوى مـاْ
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 دِشْد معض مظهذهد

  زبظذ  روْض  

 اعٍشار  

  كتؼف  أنُ أكثش كعفّه

  ه ألٍد  مُ  ٞمع

 يت  رشأغأنُ رظ    شاٌ

   دتـب  رقهمْ دًمّه

 ذني  نكِب  رثةش دلٓ  رـذس

 رك   فُ دلَوه  رظٍش

 مأن  رلع   روؼشِ

 ك  أن ٍةفشمي

 رك   زبؾب مشٍع

 إن كٓل  ػفْ

 اقذد جشأاوه

  ٌ جوْ  ردوع  رثشٍْ
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 أهٌ هه

 أهٌٔ كش ذذ ٖقوه

 افش  اٌقُ

 ذوهد  ركشص  ٞمش ً ٞمَض

 اذرُ غـدّه

 أمظكى مَذِ

ًٍا اهكوْ  زبٍدْ يف  ٞسْ   أاز

 ًؿدٌاّه أ شٔ

 إ أدشاوه م  قوش

 أاش هه ميك 

 أن اتزًا مه سٍمتى كشًمُ صمدّه

 ًطقتى مٌهخ  رؼاع

 ًمهٕ  رشاْض   !!
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 كأظ

 

 كأٌغ

 نفظى د  معضًش ؿاٌ 

   شآّ اعكظى ٜ مه اعكع مشآّ

  راٍش اَوه ٍتاٍشد ػفهاٍَْ

 مةلب مهٌ 

  رعني د  وٌش جمل ربفُ جذس ن

   معَذُ  ادفتح

   ! ٞصسا يف
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 حتى الٍّاية

 

 أدٍ ُ 

 ذتٓ أمٍش

 أدٍ ُ  هزِ  رقـهٖذ

 ِْ  ذتٓ  ردوهٍ

 ًأنوُ  ذرت قُ 

 رعٓلُ أمّظيَف

 أنضش ؿا 

 د   رعشؾ  رزِ

ِْ    تهسي يف  روذ ٍ

 أمّذ جظٌس   ض مق

 عبٌ  رظاهٕ 

 ِْ  ًقش    َهي  رعاَق

 ػوَوهن يف  سبٍب
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 اكفُ رده

 ِّ   رلاظْ  رعهمش

 ًٍكفُ  ذتاهش

 ٌٍ ٖم نـفّه ردـُ 

 ًذلاّه سبلْم

 رده  رلٌٕ

 نوقٓ رس دني مطوقتني

 دلٓ  رلٌٕ 

 مهٖم احٕش 

 غشٍوْ 

 دبٌ   رٌجٌد

 ًٜ اظتطَب جٌ مّه

ّٜ  ًٜ اظتظَغ طٛ 

 ًركدوه م  معَذ

ٌٍن جظش  رفش ػهْد  ال

 اشّد  ذتاهش

  كتاهش  رشً ٍْ  ! 
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 خارج الضزب

 

 غهدسْد قليب اش ػهُد  رـوهْ 

 ر د احٕش  

 طهمغ  رلٌن    

 اأ لقُ   زبدهْ 

 مفشدّ   هسد طشمُ  

ِّ  قهؿذّ  طٍش صبههَش   ظهس د  روعَذ

  ِْ  ملةَّه هدذطْ  رشٍح  رقذمي

  ِْ  يف نظَخ  رشمش ً رظرب  رعقَا

       

 نٌسٌغ ذٓلبر قشمُ

 س   ٍةشٍر مؼٓط   
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 اهمتعذُد  

 ه  رؼه ٘ رلشمش مٌٝر  !إمن

 ٍق    شكب ٍشنٌي مـا 

 نم ٍشاٍذ إد  رورش  

 اللورش مةهنَى  رفشٍذّ!

 غـُ  اَى    أس  فٌُد

       

 هه ؿ شّْ   

  كهن  دلٓ  زبشو   

 اـٓلُ مهمتوهْش   

 )آي ٌٍمّه رٌ اظهقطُ  / ذبٓللً  / ذبٌٓرُ / ػش ده

 أطبش  رورش إد أداهقى

 ش سيأكتؼ    كدٌن م  أط

 دًن درَش   !

 ًأجٌ   رقهيت أطتدوض دؼب  رشمٔش

 م  أطش  رشمهْش!
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 ًأصٍح  رضمذ  رطهيف دلٓ  رظطح

 ًأطتٍش  رؼعهدها

 

 مرْ  اشٔ أجذس مهروٌ 

 ػفهي مٓنق  ؿٌسّ ًجى  

 رلحٌ ْ    !  

 أس هُ  رـ شّ يف قٍاتوه

 مهص ش ٍةشٍوه  رظٛ ش   !!

 

       

 اهجأار   

ِْ  ذٓلق  قشمُ ميهم

 غهمشَد ًجَٗ   رورشركَ   -

 م  أجش سطهرْ -

 رُ ً  ؟ -

 رظ  أدسِ -

 ههَد -
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  زهه -

 ) كَ  غهدسدر ًقليب   ٍدرر اٌا ٍذٍيف -

ٍُ  ههرر  رٌجُذ   جدٓ  رؼٌا دل

 رظ  ًذذِ  

 إمنه  رةهمْ أٍله   !

 اوُ اؼتها إرَيِف

 آي ركْ     -أدسِ–أنتاه إرفهن 

 -أرهلتر–كلاه قهملتوه 

ٍُ   !ا  دذد إر

 ُأً مه اذسٍ  أن -

 كلاه أًغلُ  يف دسمُ    متعذُد

 كلاه مديف ًم  أمذ ٕ أغٌ سِ

  قرتمُ    !   

 

       

ُٕ  ر در إطش 

 طت لّش  رـرهسٔ اٌا كٓفَيَف

 ًادذ   الهٕ اُ  زبذٍذّ

 ًاٌ اَر مذ س د  رفـٌْش
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ّْ  الرب  ٞظبم مُ دهسٍ

 مني  سبقٌْش

 ربتيب يف جهعبُ

 أً ذب  أهذ    رقـَذّ   !!
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 ارات الكمىاتوذ

 

 ذنير ؽبٗط  رؼهدُش  

 معض  ٞذشو    

ّْ رلكلاهْد       ٍدظُخ أسدٍ

 ٜ ٍذسِ

 هش طَرٓلب   

 طش  دـهاق   

 دلٓ ػفتَى    

   ّْ  أس اظقُط موال

  وٍب  رشٍح     

 مجَع  رـفرهْد !   

 

 

 



276 

 

   -2- 

 ٍكتُب   

 ميرٌ   

  ّٝ  نم ميٍش قلَ

 اَةٍدُ      

 مهٞغدَْالتوع دلَى  ركلاْ 

ّٝ مدوه نٌ   ٞ شٔ  اَلوع ك

 ٍتلٍاُع   

 معذ هدَوهُد أذشاى    

 اتٝػٓ!   

 ٜ ػُٕ رذٍى  

 طٌٔ ذٍظٌٕن 

 ٍق  دلٓ كتفَى   

 ًٍواع يف أرنَى 

 اَ ٗط  ٞغدَْ   

 ًٍدفض ددوه   
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 سٍؽر  رلرْ  ! 

ُ٘ إد   وذ    مٍثْ ٍلتح

 ٍدهس قشٍش  رعنْي 

 يف غاشّ ذلم  

 أكق  ه ٍقذس 

 أن ٍتظع رى  زبفْ  !  
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 إر ٍوشُ  رلاٍش   

 ًٍووُط رلظفح   

 ًٍكتفُ هشدْ     

 كأغ  ردؼٌ !   

 إر ٜ ٍشقٓ  

 هدهذُ نظٕش   

 رـَهؿُ  رقام؟  
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  !  ٌٍّ  أؽبؼٓ أن ٍدضرب إد  و

 ٜ ٍلوُ    

 أن ٍـرٌ م  غفٌاى 

 ٍتآطٓ     

 ُشٍمٍتأ   

    ِّ  مؼكهّ  ركٌٍ

 ٍظُع نوضر  ٞذشوٍتر

 يف سدؼْ قطش د نذٔ 

 يف جفر ًسدّ  

 ٍـعذ   

 ٍق  دلٓ كت   زبشو 

ّٜ رٟظبم    ميٍذ ذوه

 ٍتظٓلب  

 اقٔ آاها  هٕ 

 رَظ  كٍَقْ  

 كظاهٕ   دطقْ   أهٌرْ   
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 ذَ  ٍقَُم   

 أذَهنه ذذذ ٍعهنُ م  جكش جرَم  ٠ ش  

 اًَٛ  إد كٌخ  رعضرْ ً رٌذذّ 
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 ب  ٍتظٓل

ـٍٓ كٍش صبٍش د  ركٌن   ٍتق

 ٍٝذب طٍش  رذهؼْ  

 ٍداش م  مٌقعى  رؼههب

 رٟطفش    

 اقٔ كشّّ    

 اتأسجح     

 ًٍشٔ آٜو  روقع دلَوه  

 اتذ اع     

 اتحهرُ رر  
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 اتدهاُش  

 ٍةشٍى  رظٛش؟   

ٍِ قطَع هز ؟  أ

 هش ميك  اؼكَش  رقطعهن   

 م   رداْش ؟    

 آي  

 ْهُ  ركشّ  ٞسكٍَ

 أػوى مَتَم   

 ! ٍقوع يف قهيت  رٌ دِ  
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ُٕ  ٍووُط موذً

 اتفتح مآقَى   

 دلٓ ؿٌٕس  

 إ ٍيف ٍأرفوه م  قوْش 
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 ٍداُش    

 اقٔ ػورّه 

 ٍت ٓفٓ     

 يف هَْٗ دٍدهؿٌٕس  

 ٍتاٍشغ يف  رٌذْش  

 ٍـشُخ  

 إ هزِ  ٞس  

 ربٓل  در   

 كهن  مليف ميَر  

  لك   

 سِ  ًسدهٍههه اذ  

 دؼ  مٍٝني  رظدٌ د  

 اتطهًش جظذِ

 أؿور  حبحم  رتٍدنْي 

 أغش نُ  زبؼع

 اأرةَ  ًجٌد 
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 مجَع    لٌقهد  

 دٍمشُد  

 ًدٍمشُد 

 اذمشد  

 ًهزِ جثثُ   طاٌسّ  

 مه ص ر  اؼوذ!   

 أطأوه: أن ااوش رلوؼش مكش مكهن !!
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 ٍووُط  

 ميظح د  أًاهس   عضو 

 دمعْ نةٕم دهمْش  

 ٍداش  

 ّٝ  اقٔ سج

 ٍق  ًس ٕ   شؿذ    

ًٍُي     ٍتأ
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 ٍظأش  هرقى أن ٍظعّفُى

 كُ ٍدحض مه أظبض ٌٍمّه   

 يف  رضم   رةهمش  

 ػباع دِذاى  

 ٍوذأ مودهٕ   شكب   

 ش كَ  ظب  معام طبلٌقهد  هللٍتزٖك 

  رثهنُ رَ ر اَذدٌ : ٍه سمُ

 أكق   أقذس   

 أًطع   أظبع 

ًٍش      ٌاهن !م  مشكب أ

 –)هٌ ذتاّه نٌ  ٍعهًد طقاى !ا  -
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 ٍووُط  

 ٍووُط 

 اقٔ غهمهد متتٍذ م   ٞطٌ س

 اتدهطش يف  رشٍح   
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 ًاقتهد  رٌسا  ٞ لش   

 ً رعؼب  رَهمع    

 أػٕٝ  روحع   تلش   

 دلٓ جدوهد    

 كفهو  ٞنوهْس  

ـٍهدُذ اتظّذ  رذسْ   ا

 دًن  هلل    

 ًدًن  شبَط  رعهرب 

   ٞاب   مني 

 ًمني  رلٌٕ   دوهْس 

 ًذبهؿُش  

 قطعهن  رظرْب   

ـٍهدُذ     ا

 ذبحب دني  رؼاْع 

 اقتهد مجَع  ٞذَهٕ

 سبفشّ سمْع  ! 
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 م  ػهد  ٞطٌ س؟

ًٍي      اأ

 داش  إلنظهن قـق  

 إ ٍتحهًص مهّٕ أرُ  معْذ  !! 

 إر ٍقرت   روؼُش

 م   رذٍدهؿٌس   

  ٠ْن ؟؟   

 س  َرمر هزِ  ٞطٌ 

  متٍذد    

 س ذ  اقتلع  رذس 

 م   رعؼب   

 ًادتضيت جزًس  شبـْب 

 هش طتكّ    

 اشٔ  ٞسُ      

 د   رذًس ْن ؟!   
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   -9- 

 ٍووط  

 اقٔ  ٞػحهس اطهًُش 

 ررتٍد  رعهؿفْ  رقهدمْ   

 اَذهؽ   

 اقرت    ًاذنٌ مدى مهمْ -

 اواع

 أنه ذذُد دلٓ  رؼحش   

 ًمه صر  أجٌد    

 ًرك   

 إ ٜ ٍظتوب  ٞػحهس    

  إلنظهن !!   
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 ٍووط  

 كَ  طأهوط أكثش    

 ٍتظهُٕش    

 كَ  طأوخ مهركلاهد

  سبهملْ سٚ ِ  

 هش أجشٚ؟

 آُي 

ِْ  أً أذبٍشُس م  إٍقهيت  طه

 أالٍاع معض نش ٕ  ركٌن  

  رطهاح مدقهٖلى!  

 أمؼُ يف  طٌ طٌ ِ 

    طَقَاٌن دلٓ  ٞس  دشًػّه 

    رلرٍب

  رظلم    

  رعذش     
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 ًػبتٍثٌن   

 أطٌ س  رالاهد   

 ًجزس  رطةَهن   ! 

 

   -11- 

ُْ  مه قَاْ أغدَ

 إن إ اـذْ  

 مدؼَذ ًد يْت  

َْ  زباَع  ٞسبهن  رؼهذو

   تكشسّ  إلٍقهيْت 

 إن إ اشكْض   

 كه ٌجْ يف  رورش   

 ًاوضغ كؼعهيت  

 ٍتكٍظُش  

 ٍتاٍضُا    

 أر  ػعهيت     



289 

 

 هيتًػع   

  اترٌُش  ٞغدَْ

ٍَْ أسبهْن    إد طَافٌن

 ٍتٌ ػُخ اَوه  رلرُ 

 ًنوض  ركٌن!!  

 

   -12- 

 ٍداش عبٌ  رقٍاْ

 ٍتقـٓ  ٞاب  ٞقـٓ 

 هش ميك    

 إمه مجح  رطٌاهُن 

 ِْ  ًأًدٔ هاٌيت  ركتش  روؼشٍ

 أن أنقز ملعْ أاش د   ذتٓ رٌ اشدّ    

    كٍشغ كش  رعاش

 دلٓ  ٞسٔ  

 نظهْنٞجش  إل  
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 داع  رالاْ ً رالم

 مكفٍَى   

 ! ِْ  ًػٍَذ أسًقْ رلرشٍٍ

ًٍي    ٍتأ

 اتعٌد  ٠ي إرَى 

 مقٌغ كاهْن !  

 ٍتأٍهب

 ٍـعُذ   

 ٍـعذ     

 ذتٓ ٍـش إد مشص ى  رظهمب 

  ّٜ  ًميّذ ذوه

 اـش إد أداها  رٌدٍهْن !! 

 دِش طَدقز أذذّ 

 دِش طَوضُغ ظبٌم   

 إ ٍوُذ ٞذُذ معْذ ! 

 ٍو   دهساى  اتؼ
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 أجَهش  رةْذ 

 ادذاع ًربتضن  ٞطٌ سر

 كاه ربرتا ذشٍش ػش نقوه 

 يف  رـوح اش ػهد  

 اتاّع  رظِش

 ًاةظش كفَوه 

  َهي  رٌسْد   !  

 

   -13= 

 إن  ركلاهد

 صبٍشد ًملهد ًإػهس ْد 

 ركٍ    عدٓ  ركهم  اَوه

 ٍتحٓلٓ    

 ذني اةَب   

 اَقط  مهقْ صهش مدوه

 أداها  ردولهْد م  ٍدفز يف

 اَاّع  رضم   رلهٖع
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 ٍفتح مه   ٞاب  ٞسذب

ٍُ  ٍتحهًص إٍقهيت  رضم   ٠ن

 إد إٍقهيت  رضم   رقهدس

 ًؼبٓلُب

 هدهذُ نظش 

 مثْ ٍعتدب جدهذهي

 مأجدرْ ػتٓ 

 مذّٕ  مهردٌسغ  

 ذتٓ آ ش دـفٌس دًسِ !

 أجدرْ  

 ٜ اطٌٍوه  رشٍُح 

 ًإن دـفْ   

 هُ أػوى

 ةشملقهٕ  ركٌن  ٞؿ 

  !!   ٍُ  مهركٌن  ركل
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 عمى كتف اجلزف

 

 ًأ قّ     

 ذني ًؿلُ  إد كت   زبشْو

 صٓر  قذمُ  

 كذُد أغٌُق إد أداها  رٌ دِ

 رك   

 ًمطشاْ دني

 ذٓلب طش  دـهاق

 ًذٓط دلٓ ػفِ 

 اأطعفر  سبشْو !

 دذد إد  ٞذشو

 أالٍاع اَوه مٌطَقٓ
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  ركلاهْد  

 أآٌغش أكثش

ٍِأاأمش أػ  شدْ  ٞرب  رظش

 يف ؿا  اش غ

 ٍدذ     ًٍدذ  

 ًٍعتدب  ٞاب رَدظخ ػَّٗه

 ٍت ٓفٓ ذَدّه   

 ٍتحلٓ ذَده

 ركأن  ركٌنر

 قوَش مذ ٍْ هز   ركٌن

 ٍتؼٓكُش   

 نم ٍعَذ  رتؼكَش  !

ّٝ  أغاض دٍَر قلَ

 اذدٌنُ  رـ شّ قشمُ

 أن أاتح جفٍر

 2اأسٔ  رفهسغ  تلّٗه  
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 أهاع   

 َْأددٌ  ٞذشو نهن

 أطتش  ردوض  ركهم  اَوه

 أالاظوه حبدهن أمٌِ

 اذهؼر   

 رةْ  رـا  !!

   -2- 

 قلُ  ًد دّه

 ًهوط  إد  رظوش

     زبذًش ٍلرب مُ

 اتزكشُد  

 قـذد  رورش

 دِش   ٌجْ إر اعتدب   ٌجْ

ِْ  افتح دسمّه آ ش شبطه

 دوثّه   

 دوثّه أحب 
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 أٍ  أنه   ؟

 كَ   رةَاْ قهدار رشمهش  رقفش؟

 دٍش  رؼَخ   ت ٓفُ  ل   رـ شّذذ 

ًٍس مٌؿلْ  رشذلْ ً رٌق  !  ص

ّٝ  أ شقُ  قلَ

 آكشد   

 ًاكشد    ًم  نم ربٓلَ  د   رفكش

 دٓلل   ردفع مضهشّ اٍش

 اتفتح يف أداها  رـذس !

 هش ذبلُم؟ -

 دٍش  سبلم ٍش ًدنُ أ قّ  -

 ركر إ أع أقدع مهسبلم كرلْم

 مش أاتح نهازّ رلذهؼْ يف دٍَر

 قذميه : أركش ذلاّهً

 ) ذلا  مأنُ هض ْس

 ؼبط مشاب دلٓ كش غـ 
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 ًٍؼذً 

 معَذّ  ًنٍم ٍطق معَذّ    

 ًكم كد  آُي

 طعَذّ  طعَذّ    

 ًرك  إد  ٠ن ٜ أدلم

 أنه كد  م  ؼبلُم

 أس أن  وض سر   ةٍشدر مُ ؼبلُم !! ا

 

   -3- 

 طأمُش  رفش غ يف  رٌ دِ دلٓ س ذْ 

 رُ قذًّ:

ْٕ  هٕ     ً وٌ ٕ   ً رفله

 رعٓليف  قرتم ر -

 ٜذ  مٌجْْ

ٌٍذ      ًر

- ِّ  إ أدسع  إلػهس

 داع   طٌاُ
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ِّ  ملوفْ  رةشٍب رلدحه

 ًاحأّ

  ُ  ًجىر  رعهإ   كتٓظ مهٞذَهٕ

 ً ٞمٌ ْد

ِّ  ذٍذق  يف ػوى ضبهس

 أرةَ  مه ذبتٓلى  ركلاهْد

ِّ  يف موشد  سبشًو ً رعوهس

 سأٍ  مٌد  رورش يف  ٞداها ؼبتل 

  رشمهْش     

 ٍضجُ  طهي يف نشٔ  رٌدٍهن   ً رقَعهن

 ً رقفش  رَوه  !!    
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  د. ٌشار بزيك ٍِيذي

 

ػذهدش ًكهاذب طذٌسِر مذذ  مٌ رَذذ جشمهنذه / سٍذ  دمؼذذب        -

  2958دهس 

ر ًنذذذهش ػذذذوهدّ  2982ربذذذشد  وَوذذذّه يف جهمعذذذْ دمؼذذذب دذذذهس     -

  2986 رذس طهد  رعلَه يف   تـهق  زبش ذْ  رعهمْ دهس

ؿذسد رى صباٌدتى  رؼعشٍْ  ًٞد معدذٌ ن ) روٌ مذْ ً رذشٍح     -

يف نوهٍْ   شذلذْ  رثهنٌٍذْ  ًمعذذهه     2977ًنهازّ ذوَو ا دهس 

اٌ ر  صباٌدهاى يف  رـذًسر مهإلكهاْ إد كتوى يف  ردقذ 

  ٞدمُ  رداشِ ً رتطوَقُ 

 نت ب دلٌّ  يف صبلع  ذبهد  ركته   رعش ر يف   ذٛمتش   -

 رظذذذهمعْ  ذًس دذبذذذهدر ًأدَذذذذ  نت همذذذى يف  رذذذ   رظذذذهدغ رٝ

ر كاذذه  نت ذذب مقذذٍشسّ  زباعَذذْ  رؼذذعش     ً رعهػذذشّ ً رتهطذذعْ

رذذذًساني متتذذهرَتنير ًاظذذٓلم دذذذدّ  مذذ    وذذهس  ٞدمَذذْ مدوذذه:       

سَٖع اشيت سٍ  دمؼب ٜذبهد  ركته ر ًدلٌ هَْٗ ذبشٍش 

جشٍذّ ) ٞطوٌيت  ٞدمُار ًدلٌ هَْٗ ذبشٍش صبلْ )  ٌقذ   
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ًدلذذذٌ  وَٗذذذْ  ٜطتؼذذذهسٍْ جمللذذذْ )  عشاذذذْا  رذذذ    ٞدمذذذُار

 اـذسهه ًص سّ  رثقهاْ 

ػهسع يف دذد كوٕق م   ٞمظذَهد ً  وشجهنذهد ً ردذذً د     -

ً ٞسدن ًرودذذذهن  يف طذذذٌسًٍْ  ذذذٛمتش د  ٞدمَذذذْ ً رفكشٍذذذْر 

ًنذذهش دذذذدّ  مذذ      ًمـذذش ًاذذٌنع ًسًمهنَذذه ًاشكَذذه ً ودذذذ     

 ػوهد د  رتقذٍش  رعشمَْ ً رعه َْ 

 ؿذسد رى ذتٓ  ٠ن  جملاٌدهد  رؼعشٍْ  رتهرَْ: -

  2977 ردمؼبر  روٌ مْ ً رشٍح ًنهازّ ذوَو  -2

ٍَْ   ٌد ً ٜرتـها -2   2982ر  ذبهد  ركته   رعش ر جذر

   2986 ردمؼبر كفهو   ظترَش -3

  2994 رًص سّ  رثقهاْ رذش ٖب  ردذٔ -4

  2995 رًص سّ  رثقهاْر غهمْ  رـا  -5

  2998ر  ذبهد  ركته   رعش  رش عبٌ  رـفش رشذَ -6

  2222ر ًص سّ  رثقهاْر  رطٌاهن -7

  2222 ر ذبهد  ركته   رعش ر ٜ ًق  إٜ رلرَهّ -8

 ًؿذسد رى طبتهس د م  أداهرى  رؼعشٍْ معدٌ ن: -

  2224 رد  د س  رَدهمَع يف دمؼبر) رظقّ  رضسقهٕا
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 رؼذعشٍْ   أؿذسد  وَٗذْ  رعهمذْ  رظذٌسٍْ رلكتذه  أداهرذى      -

 ركهملذذذذْ يف صبلذذذذذ ً ذذذذذذ معدذذذذٌ ن ) ٞداذذذذهش  رؼذذذذعشٍْا  

  2115دهس

ذذ أؿذسد  وَْٗ   ـشٍْ  رعهمْ رلكتذه  طبتذهس د ػذعشٍْ رذى     

  2121معدٌ ن ػحش ٍشاذِ  رعهؿفْ دهس 

 كاه ؿذسد رى  ركتب  رتهرَْ يف  ردقذ  ٞدمُ: -

  2999ر د س دٕٝ  رذٍ  رؿٌد  زبٌهش -2

  2223ر  ذبهد  ركته   رعش ر يف موٍب  رؼعش -2

  2224ر د س سطٝن رهكز  اكلم جق ن-3

ر هد  ركتذذه   رعذذش   ذبذذر يف  شبطذذه   رؼذذعشِ   عهؿذذش  -4

2225  

  2225ر ًص سّ  رثقهاْر رةض   تديب-5

  2227ر ًص سّ  رثقهاْر ذٍْ  شبلش ٕم ٞ -6

  2222ر ًص سّ  رثقهاْر دهؿفْ  رَه ني نض س قوهنُ -7
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