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 ميَح اىناشر

األدتْح ٍنذ عقٌد ٍِ اىسٍِ زرمح دائثح حنٌ اىرددد ًاالّثعااز  ذعرف اىطازح  -
خاءخ ٍطاًقح دلاا شايدذو اىاثمد ٍاِ  اٌالخ زاعاح تاعاو عٌاٍاو طايخْاح ً ثْعْاح           
ًذٌزّعيا  داطيْح ٍعيٌٍح، غري أُ ىذه اىعٌاٍو ّاطيا ىِ اىيت فنند  رائق إّراج ادلعرفح 

ًىناذا طياا ااْااي ادلنةٌٍاح     . قاو يف رلرَع تاىغ اخلصٌصْح، ٍِ ىذه اىٌخيح عيَا األ 
ٌّح احملةرّح  د ً أج اجلااف، فراغاا يف اىرٌاصاو خطاده اطراااء ةااىرج اىر اسِّ        اىرتت

ح تدّيح ماىصسا ًدًي اىنشر ٍثم( اىنطخ)ًادلادُ( احلاظ)اىذىين   .ًمرضو غْاب آْى

مل ّنااِ صاادفح، إأُ، أُ ماااُ ٍااِ أًه األزاامً اىاايت ياًدخ أدتاااء        -
أًاضط اىطثعْنْاخ ّشر اإلّراج األدتِ ًاىرعرّا تو، ًأُ ماُ أىل اىشثاب ٍنذ 

ا اااد األدتاااء ًاىنراااب   )ٍااِ أتاارز أىااداف ياتبااح األدتاااء ادلٌيّراااّْ  اىٌىْاادج     
 (.ادلٌيّراّْ  اىًٌْ

ًيغٌ اجليٌد اىيت تذىد ىرميف ىاذا اىانقم ٍاِ طامه رلٌَعااخ أً ٍنٌعااخ        -
ك، أً أعَااااه ّشااارىا أصاااساألا، فااا ُ األدب   ىناااا أً ىناااا( اال ااااد)ّشاااراا اىراتباااح 

ادلٌيّراِّ ةو أشثو شِء حبدّس اىناص ىغْاب اىصيح ت  ادلثاد  ًاىقاراء ٍاِ خياح،  اِ      
 .فْيٌ اىناقد، ًت  اىناقد ًاىقراء  ِ فْيٌ ادلثد ، ٍِ خيح أطرٍ

يف ىذا اىطْاق ادلٌصٌف آّاا ّطعَ ا اد األدتاء ًاىنراب ادلٌيّراّْ  إىل  -
ياً يف طياق فاااء ىيرٌاصاو تا  أفاراد أضارج األدب ٍاِ طامه إقارايه ٍيرخاّااا          اإلضا 

ضنٌّا ىألدب ادلٌيّرااِّ ّيرقاِ فْاو سلرياا أخْااه اىنيَاح األدتْاح، ًٍاِ طامه رلياح           
 .األدّة اىيت ذبَر إىل أُ ذنٌُ ٍنربا ىيَثدع  ًىنقاد اإلتدا  ًزلييْو

ًيف إ اي ىذا اىطاعِ إىل طياق فاااء ىيرٌاصاو مااُ ا ااد األدتااء ًاىنرااب          -
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ح7002ادلٌيّراّْ  قد ّشر زمه ضنح  :ً األعَاه اىشعرّح اىراْى
 اىرْو ًاىثسر ًاىذامرج ىناخِ زلَد اإلٍاً؛ -
 عٌدج اذلدّو حملَد احلافظ ًىد أمحدً؛ -
 اجلذاأاخ حملَد فاه ًىد عثد اىيبْا؛ -
 ْع حملَد تِ ادل راي تِ أتِ؛أىازّح اىرت -
 دٍع اىغرًب حملَد عثد اهلل تِ عَرُ؛ -
 ّشْد اىاااف ىثٌ ألاء تِ تدٌّه؛ -
 اىيْو ًاأليصاح حملَد ًىد اىباىة؛ -
 صرطاخ اىصَد حملَد ًىد اعيِّ؛ -
 شةاّا اىيْو ىٌىْد اىناش تِ ىنٌُ؛ -
 اىطر ألمحد ًىد تٌ دلطاك؛ -
 .ىاشًٌزدّس اىن ْو حملَد ماتر  -

ً 8004ًيف اإل اااي ّاطااو أصاادي ا اااد األدتاااء ًاىنراااب ادلٌيّراااّْ  طاامه ضاانح  
 :األعَاه اىراىْح

 األعَاه اىشعرّح: أ -
 دٌّاُ اىغائة ىعثد اهلل اىطامل تِ ادلعيَ -
 أىازّح ادلطاء دلثايمح تند اىرباء -
 أّاخ ًآىاخ ألمحد تِ زلَد عْطَ  -
 ًىد احملثٌتِ األّاخ اىصاٍرح حملَد اىنثياِّ -
 حلِ اىباٌىح حملَد عثد اهلل ًىد اىشْثاِّ -
 اىٌخٌد ادلطرعاي ىدطيت اىشْر ضل -
 :األعَاه اىطردّح: ب
ًقد عس اىيقاء  - ل  ِ زلَد عثد اىرمحِ( رلٌَعح قصم)إْى  حملَد فاه ت
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 ألً ميثًٌ تند أمحد (رلٌَعح قصم)ٍايّح  -
ِ إصداياخ ّادُ - ح ٍ ِ اىقصح ادلٌيّراّْ  اىقصح تاال اد سلراياخ ٍ
 ىرتتح تند عَاي(يًاّح)ًخياُ يف زْاج يخو  -
 األعَاه اىنقدّح : ج
دياضاح يف اىثنْاح ًادلرخاع ىيادمرٌي عثاد اهلل      :اىشعر ادلٌيّرااِّ اىقادٌّ    -

 ًىد اىطْد
ادلناىح ًاىقااّا ىيدمرٌي زلَد احلطِ تِ زلَاد  : اىنقد ادلٌيّراِّ احلدّس -

 ادلصباَ 
ح 8005اال اد طمه ضنح ًيف ّاص اإل اي اصدي   :األعَاه اىراْى

 ( شلٌد تِ تو تاهلل)ضناتو احملثح  حملَد زلٌَد تِ زلَد عثد اهلل 
 ىااثاِ عاَار ىاِ              اىٌازح 

 شنقْبْاخ             حملَد تِ ٍاء اىعْن 
 دًً ًىد تٌدلطاكزدّس اذلٌٍ           إل

 ىد ادًًأشااااااااااْاء             حملَد ً
 ىْااايااااح صْااااا        حملَد إتراىٌْ ًىد زلَدّا

 زْس اة اىصثا      ألتِ تنر ًىد تٌيُ
 اىقْعاُ اىداٍْح         ىيَ راي اىطامل أمحد ضامل

 ّسّا احلرًف          ألعَر ًىد عثدُ
 اىطرد ًاىرًاّح ادلٌيّراّْح حملَد األٍ  ًىد ٌٍالُ إتراىٌْ

 "اىارافاياٌّد   حلاطناِ ًىد شاااظ تااٌذ 
 ًاهلل ٍِ ًياء اىقصد

   زلَد ماتر ىاشٌ
 يئْص ا اد األدتاء ًاىنراب ادلٌيّراّْ 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 رقذٌٝ

 عبد هللا السالم ولد المعلى: م األستاذ األدٌب والناقدبقل

 وزٌر الثقافة واالتصال السابق

أن ٌبقى حبٌس أٌامه ولٌالٌه قعٌد لست ممن ٌرى أن الشعر ٌجب 

 .بٌته سجٌن قبٌلته

وال ممن ٌفضلون له أن ٌظل رهٌن محبسٌه ٌدور بٌن مصابؾ 

 .الفراهٌدي ومرابع سٌبوٌه

أرضى له أن ٌحال على رعاٌة دار المسنٌن لٌعٌش على  كما ال

أو " أخنى علٌها الذي أخنى على لبد " فتات مابدة العبدي بعد أن 

فٌظل مترنحا واقفا  همحاكاة المجنون فً عربداتتنهك قواه فً 

 .«ذا الجدار وذا الجدار»على دٌار لٌلى ٌقبل 

إن الشعر هو الشعر طالما بقً عربٌا مبٌنا فً حٌزه الجؽرافً 

الذي ولد فٌه بؽض النظر عن سمته القطرٌة أو خصوصٌته 

األهلٌة فال نحاسبه إذا لبس عباءة أو دشداشة أو بشتا أو جبة أو 

 .رج فً دراعة أو جالبٌة أو ارتدى عمامته أو طربوشهخ

كما ال نطلب من عوامل اإلعراب أن تركز فً عملها على أواخره 

دون أوابله أو على أشكاله دون مضامٌنه فالمهم أن ٌعمل 

اإلعراب واإلبانة فٌه عملهما الذي ٌصبو إلٌه الفهم الجٌد 

 .وٌشربب إلٌه الذوق الرفٌع 
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الدفق العاطفً الجٌاش والنبع اإللهامً إن الشعر هو ذلك 

المسلوك فً مجاري الشعور الرهٌؾ الذي تحركه حالة الطقس 

 إلخ...النفسً من مد وجزر وعواصؾ وبراكٌن

وهو ذلك الذوب الوجدانً الرقراق الُمرفضُّ من عرق المعاناة فً 

مٌدان الحٌاة، وتلك الصفاٌة المنصهرة من النفوس الجوهرٌة فً 

 .جربة اإلنسانٌةبوتقة الت

أنا لم أرد بهذا أن أدخل أو أدخل ؼٌري فً مؽامرة جدلٌة ترمً 

إلى اقتطاع الشعر العربً من جذوره أو إلى تشجٌعه على التنكر 

 .ألمه الضاد

كما لم أرد أن أمنحه رخصة عمل فً ممارسة شاذة، أو لٌعمل 

له فً ٌوم  تخادما فً مقهى من مقاهً العولمة الجدٌدة، وال تمنٌ

من األٌام أن ٌزجج حاجبٌه وٌصبػ باألحمر وٌؤخذ بطاقة عضوٌة 

فً نادي المخنثٌن، وال أن ٌقبض علٌه العسس متلبسا مع القّصر 

 .والجانحٌن

ال كن ال أرى بؤسا  بل ٌسرنً  أن أرى الشعر فً بعض األحٌان 

خارجا فً زٌه البٌظانً الجمٌل حامال معه هوٌته الشنقٌطٌة، 

ه التعرٌفٌة ٌعرفه من رآه بقامته النخٌلٌة وبشرته الرملٌة وبطاقت

 .وعٌنٌه العسلٌتٌن

الوٌا عمامته تارة، وجالسا  أحب الشعر قالبا أكمام دراعته

فً الخٌمة ٌشرب الشاي على التٌدنٌت مرة، وبٌده  رفقاأومتم

 .لوحه ٌكرر درسه مرات أخرى
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حسنً ولد وهذا مارأٌته بؤم عٌنً حٌنما قرأت دٌوان الشاعر 

( امؽنً)شاش فهو إلى كونه شاعرا بالفصحى شاعر بالحسانٌة 

بخلفٌاتها ومفاهٌمها االجتماعٌة، وأبعادها " لؽن"ٌجٌد لؽة 

 .الداللٌة

استمع إلٌه فً العتب والشكوى على الطرٌقة البٌظانٌة فً لؽة 

 :الخطاب الؽزلً على تنوع شعبها

ٌْم ثقلَ      هاذ مْن لْعذ  ابْ واللٌلَ بالرِّ

 البْ ــبْعدنِّ ٌعطٌْك لْخلَ     كالوِن لك

وانظر إلى هذه الصورة التجرٌدٌة البدٌعة التً ٌخاطب فٌها 

( لمؽنً)ل وهو شخصٌة خٌالٌة ٌستنسخها الشاعر الشاعر الدالا 

 ةمن نفسه ذات صٌؽة تعبٌرٌة جمٌلة ٌجعلها مرتكزا للصور الفنٌ

 :ٌلةوٌضفً علٌها بعد ذلك من ألوان الطٌوؾ واألخ

 ٌالددددددالّلْ أكبٌدددددلْ شدددددفتكْ 

 تدددتهْم عدددنِّ مدددا اعرفتدددكْ 

 شرْت اعلٌْك امنٌن لفتدكْ 

ددددددداْك تلفدددددددتْ  ٌا  ٌالددددددداللْ ا

 ترسددددددلِّ ثددددددواْب وكفددددددتْ 

 

 فالحفددلَ مبلددوْك خفتددكْ 

 ماندددددددددددْك هدددددددددددو ذاكْ 

 مدددددددددددوالن فكفددددددددددداكْ 

ددددددداكْ  ٌا  بالددددددْك لدددددددً وا

 مندددْت الشدددٌْخ اْحدددذاكْ 

 

 .مزٌد علٌهففً هذا األسلوب البٌظانً من الطرافة واللباقة ما ال 

عارضا جملة من " باب السٌاسة"وهٌا بنا إلٌه وهو قابم على 

الرموز األثرٌة والقطع اللؽوٌة المختلفة المرامً تحت الفتة 

 :تنتهً بالكاؾ التالً «دٌلول وتٌبه  »: بعنوان
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 ٌؽٌْر الِّ حقْق محصولْ            للدولَ فالعلْم إنجاحْ 

 تٌب فالعلم اْبَد وراحْ    ولْ         ـــتٌَب وال ماهُ مجه

 ولْ            وتؽلْط دٌلول افللواحْ ـــافلكتوْب اتؽلط ْدٌل

كما ال ٌخفى أن الشاعر الشاب حسنً ولد شاش متشبع بالتراث 

سٌؾ :"األدبً الفصٌح ولذلك فهو فً طلعتٌه وكافه تحت عنوان

ٌستعرض وقابع سٌؾ الدولة مع الرومان فً ملحمة " الدولة

ٌتراءى له فٌها المتنبً فٌعرض عنه وال ٌكاد ٌنظر إلٌه من رابعة 

 :طرؾ خفً حٌن ٌقول

 بٌن اسٌوْؾ اعدوْك االاكٌؾْ          واكْؾ فالمخاطْر مزفوْت      

 ؾْ ــــــراكْد ٌا سبحاْن اللطٌ       وْت        ــالِّ واكْؾ فجفاْن الم

 :والمتنبً جالس ٌنشد سٌؾ الدولة

 الموت شك لواقؾ   كؤنك فً جفن الردى وهو نابموقفت وما فً 

 م ـــة     ووجهك وضاح وثؽرك باســــتمر بك األبطال كلمى هزٌم

وال ٌدع اإلحساس بالوجع اإلسالمً والعربً وعٌش هم األمة 

ٌعلن فٌه توقؾ الدورة " بٌانا خطٌرا"الشاعر حسنً إال أن ٌصدر

 :للحب (لؽن)الدموٌة وانحباس األكسجٌن عن ممارسة 

ًا تٌْت انكولْ         واحر  طلع ٌالرٌم إال كاللْ اْم اعل

 اعلٌك إمعراج الرسولْ          البٌت المقدس مزالْ 

 مزال العراْق افلؽاللْ  ولْ         ــمكبولْ افلؽاللْ إمكب

وٌرى حسنً نفسه شرٌكا فً العملٌات الفدابٌة فً فلسطٌن فال 

 :ٌقبل التصالح فً دم احمد ٌاسٌن

 هْ ـاهُ        محتاْج التنبٌـــٌقادْت حماْس م
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ٌُصالْح فٌ  هْ ـدم احمد ٌاسٌْن راهُ        ما 

أحزان فلسطٌن فً »: كما ٌعبر عن ذلك أصدق تعبٌر فً طلعته

كما ال ٌخلو هذا الدٌوان من كل ما ٌهم اإلنسان العربً  «شنقٌط

 .والمسلم

لهجً من وعودا على بدء فإنً أعود فؤإكد أن لكل شعرعربً 

شإونه وشجونه ما لٌس  ناللصوق بمجتمعه القطري والتعبٌر ع

للشعر العربً الفصٌح وإن كان هو المرجع واألصل والمحور 

الجامع، وبعد أن كتب هذا التقدٌم اطلعت على نص من ضمن 

فً هذا الدٌوان ٌإكد هذه الرإٌة،  «باب التجدٌد»نصوص بعنوان 

هً الطموح إلى  (حسنً) وبالتالً فالسمة الؽالبة على شعر

 .        التجدٌد واإلبداع، وهو فً طرٌقه إلى التمٌز ونرجو له التوفٌق

 

 عبد هللا السالم ولد المعلى
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

                      

 ميَخ ٍْزذٙ اٟداة ٗاملؼبسف اىشؼجٞخ

 :باتحاد األدباء والكتاب المورٌتانٌٌن

دٌوان العرب وسجل  –وال ٌزال  –كان الشعر العربً الفصٌح       

 :أمجادها، ودلٌلها إلى األخالق الحمٌدة والقٌم النبٌلة 

 ولوال خصال سنها الشعر ما درى  بؽاة العال من أٌن تإتى المكارم

كما كان منبع حكمها ومخزن تجاربها، وقد عرؾ العرب بشدة 

ٌر ذلك مما ٌعكس بجالء قوة إلى ؼ.. احتفابهم بالشعراء المجٌدٌن

 .الدور الذي كان ٌلعبه الشعر فً حٌاة أمتنا العربٌة الفاضلة

ومع توسع الفتوحات اإلسالمٌة وانفتاح األمة العربٌة على باقً      

األمم، واحتكاك ثقافتنا العربٌة بؽٌرها من الثقافات، بدأ اللحن 

فطرة إذ لم تعد ٌتسرب إلى ألسنة أبناء العرب الذٌن ابتعدوا عن ال

بٌبتهم تلك البٌبة  العربٌة الخالصة التً عاش فٌها أسالفهم فً 

 .العهد الجاهلً وبداٌة عهد اإلسالم

وقد نجم عن استشراء اللحن وتفشٌه بٌن أبناء هذه األمة تشكل     

لهجات عامٌة فً مختلؾ أقطار وطننا العربً، تتفاوت فً االقتراب 

، ومع مرور الوقت أصبح (لعربٌة الفصحىا)واالبتعاد من اللؽة األم 

لكل لهجة شعرها الخاص، وتتنوع هذه األشعار بتنوع الثقافات 

 .المحلٌة فً هذه األقطار وطبٌعة لهجاتها

ولم ٌكن مجتمع البٌظان الذي هو جزء من األمة العربٌة، حالة       

استثناء، بل كان لهذا المجتمع شعره الخاص بلهجته والمعروؾ ب 
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الذي ٌختلؾ مع الشعر الفصٌح من حٌث الوزن الذي " نلؽ" 

ٌتماشى مع طبٌعة اللهجة الحسانٌة، وٌؤتلؾ معه من حٌث أحكام 

 .القوافً واستعمال الصور البالؼٌة، ومن حٌث المضامٌن

أشد ارتباطا بالحٌاة الٌومٌة، ( لؽن)وقد كان الشعر الحسانً    

آة العاكسة التً تعكس وأصدق تعبٌرا عن الواقع المعٌش، فكان المر

الصورة الحقٌقٌة لهذا المجتمع، حٌث ظل هذا الفن لؽة عواطؾ 

هإالء ومشاعرهم، ودٌوان وقابعهم وأحداث حٌاتهم، كما عرؾ 

المورٌتانٌون قدٌما بعلو المكانة التً كانوا ٌولونها لمن عرفوا 

وؼٌر ذلك مما ٌعكس ( لمؽنٌن)بتمكنهم فً مجال الشعر الحسانً 

التً ٌحظى بها عندهم  هذا الصنؾ من الشعر، وقوَة الدور  األهمٌة

الذي كان ٌلعبه فً جمٌع جوانب الحٌاة إذ خلاد فٌه أهل هذه البالد 

كل ما كان ٌدور فً حٌاتهم  السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة،إال أن 

اإلهمال والنسٌان فتكا بمدونة الشعر الحسانً، فضاع أؼلبها، كما 

رواة فً نسبة النص الحسانً لشاعر معٌن، بل كثر اختالؾ ال

 .وتعددت النسخ أو الرواٌات التً ٌروى بها النص الواحد

وقد حاز الشعر الحسانً نصٌب األسد من الفوضى العارمة التً     

شهدتها الساحة الثقافٌة فً العقود األخٌرة، والمتمثلة فً عدم 

ودب، مما أدى إلى  الرقابة على النشر، إذ انبرى للتؤلٌؾ كل من هب

ٌمٌز أصحابه بٌن الؽث  فً هذا المجال بعضها ال بنشر عدة كت

القراء إلٌه لسخافة والسمٌن، فمنه ما فشل مإلفوه فً لفت انتباه 

ما تلقته العامة ببعض القبول جراء شقشقة وزخرؾ  محتواه، ومنه

من القول ال طابل تحته، كما أن وسابل اإلعالم فً بالدنا  هً 

 .األخرى  ساهمت فً هذه الفوضى
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كل ذلك دفع باتحاد األدباء والكتاب المورٌتانٌٌن إلى تؤسٌس     

منتدى متخصص، ٌعهد إلٌه بكل ما ٌتعلق بتراثنا الشعبً الالمادي 

بعد أن والنا أمر هذا  -الؽزٌر، فكان من بٌن ما كلفنا به اإلتحاد 

لألدٌب الكاتب حسنً ولد " بوح التافلوٌت"تقٌٌم دٌوان  -المنتدى

 .شاش

ما أننا ننظر إلى العمل المقدم إلٌنا أول ما ننظر إلٌه من حٌث وب     

الشكل فقد تصفحت هذا الدٌوان من ألفه إلى ٌابه، فوجدته شعرا 

" مستوفٌا للشروط ، كما وجدته خالٌا مما ٌسمى ( اْؼنَ )حسانٌا 

يْ "ومن " لْحراشْ " أو" اْتَعكلِ  ومن  الردٌا،" لفالقْ "ومن " الزا

 .حٌح عند أرباب التافلوٌتبمفهومه الص" لٌط"

ثم أعدت النظر من جدٌد ألرى القٌمة األدبٌة لنصوص هذا      

رقٌقة، سلسة المعنى، ال تعقٌد فٌها وال  -والؼرو -الدٌوان فإذا هً

تنافر، قرٌبة المؤخذ، تنساب مفرداتها بسهولة على األلسن انسٌابا، 

ان بٌن كما وجدت أن األدٌب حسنً ولد شاش جمع فً هذا الدٌو

األصالة حٌث استعمل فً كثٌر من النصوص الصور البالؼٌة 

وؼٌرها من محسنات هذا الفن، وبٌن المعاصرة حٌث نجده ٌمٌل إلى 

 .استخدام الرمزٌة فً بعض النصوص

أن نصوصه جاءت (  بوح التافلوٌت)وٌدرك القارئ لهذا الدٌوان     

الواسع  المثقؾ، صاحب االطالع" لمؽن"معبرة عن مشاعر هذا 

على األدب العربً فً ثوبٌه القدٌم والحدٌث، ذلك المثقؾ الذي 

ٌحمل هموم األمة، وٌدافع عنها بسالح الكلمة ، فهو وإن كان بدأ 

فتؽزل بالحسان، وحن " البٌظان"الحٌاة كما ٌبدإها أمثاله من شباب 

إلى مرابع اللهو ومالعب األقران، فإنه ؼٌر من نظرته إلى الحٌاة 
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رجعة فٌه مادامت األمة تعٌش الوضع المتردي  ؽزل طالقا الفطلق ال

 :الذي تعٌش الٌوم

 والا كولٌدددددددددددددل ٌدددددددددددددالعرادْ 

 والقددددس الشدددرٌؾ إبؽددددادْ 

 

 أعلٌددك انؽددن بسددمْن حددالْ 

 الٌددددوْم افقبضددددْت لْحددددتاللْ 

 

أول من أدخل الحداثة إلى الشعر  -حسب علمً -وٌعتبرهذا األدٌب 

الحسانً، فهو إضافة إلى إٌؽاله فً استخدام الرمزٌة نجده ٌخرج 

وإن كان تمسك باألوزان " لؽن"على نظام التقفٌة المعهود فً 

 :المؤلوفة

مَ  ٌْ ددددددددددد  ال تْمدددددددددددش عدددددددددددنِّ ٌما

 والحددداس عطشدددداْن، إجٌعددددانْ 

 

مَ  ٌْ  والظلددددددم كدددددددام الخدددددد

 أواجٌددلْ، إلْحمدداْر أنهددانْ 

 

 إلخ........الكهْؾ إعاوْ واهل 

ولم تدفع نزعة الحداثة هذه أدٌبنا إلى التخلً عن نبرة األصالة     

 .التً طؽت على أؼلب نصوص هذا الدٌوان

فهنٌبا لهذا الزمٌل األدٌب سلٌل أسرة األدب على توفٌقه إلنجاز     

هذا العمل الرابد، وهنٌبا للقراء والمهتمٌن بالثقافة واألدب على 

ذا الدٌوان الذي سٌثري الساحة األدبٌة الشك، وٌنٌر صدور ه

 .الطرٌق أمام الدارسٌن والباحثٌن فً هذا المجال

 ربٌس المنتدى

 لكوٌريلد محمد األمٌن و: الباحث
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 (دمب)محمد ولد المٌداح الملقب كلمة األستاذ األدٌب والناقد 

 :األخ األدٌب حسنً ولد شاش

 

الدٌوان تافلوٌتا تافلوٌتا وعلٌك أن لقد أخذت الوقت الكافً لقراءة 

أعدك ٌة و هو أمر كان متوقعا، أشجعك وتتؤكد أنً أعجبت به ؼا

مع علمً بؤن ... بالدفاع عنك أمام محكمة األخ الرجاله األدبٌة

أسلوبه النقدي ال ٌخلو من قساوة وفٌه نسبة معتبرة من 

 .قأما من باب التقرٌظ، فقد أرسلت لك الكاؾ المرف... الصواب

 

َحْسددددددددددنِ  ٌَ  ِدٌواندددددددددْك 

 َوسدددددددددداْه اْمؤَنْسددددددددددنِ 

ْدَحْسدددددنِ  ٌَ  َمددددداقُولْ الْ 

 

 إِْمؤَنْسددددددددددددِن ِبْلِكددددددددددددلْ 

 ُو الَِه َؼِرٌددددددددددددددَب والْ 

 لْ  ذَ  كدددددْوُن َمددددداهُ مدددددنْ 
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 اىزقٜ ٗىذ اىشٞخميَخ اىشبػشاملجذع 
 

طالعت ما جادت به قرٌحة األدٌب الموفق لما ترتاح له الذابقة 

فؤعجبنً أُسلوبه الذي ٌزاوج بٌن ولد شاش ؛  السلٌمة حسنً

المقومات الجمالٌة للنص التراثً  األصالة والمعاصرة مستدعٌا

وذلك أُسلوب  أُخرى تارة والخصابص الرمزٌة للنص الحداثً تارة

 الذٌن اعتادوا جلد اآلذان" لمؽنٌن"بدع ومنحى جدٌد على 

وإرهاق األذهان بما ٌجترونه من تراث شعبً أكل علٌه الدهر 

ٌتطلعوا للتجدٌد الذي هو أمارة فهم المبدع  رب دون أنوش

 .لعصره 

مساهما ولد شاش  حسنً لقد أصبح من الجابز اعتبار الشاعر

 "لمؽن" النمطٌة التً علقت باألذهان عن  الصورةفً تؽٌٌرفعلٌا 

لم ٌقدم للفوز  فلو" لمؽن الحداثً" وبذلك استحق أن ٌوصؾ ب

ً مإازرة الشعب الفلسطٌنً طلعته الشهٌرة ف بهذا اللقب إال

لناله بجدارة، لما فً ذلك النص من  ...(فلسطٌن أحزانك فروح )

 :مثل قوله رمزٌة جدٌدة على نصوصنا الشعبٌة من

 إمتؤلمْ  ذاكْ  افبلُ     وحْ مجرُ  العلب الواكؾْ  وكإذ        

 ما ٌتكلمْ  ٌؽٌر أالا     إكد إبوح إبوحْ  كانْ لُ         

تحٌة إجالل ونتمنى له المزٌد من اإلطراؾ دٌب منا فلهذا األ

 .واإلمتاع
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 اىذٗٓ ٗىذ ثْٞ٘ك ميَخ األسزبر األدٝت

 

لقد طالعت بتمعن وتفحص متؤنٌٌن ماجادت به قرٌحة الشاعر 

حسنً ولد شاش فً مدونته هذه حٌث كانت خالصة وعصارة 

ٌّن وبٌن إرهاصات اإلبداع  .لتجربة مخضرمة بٌن النضج الب

بٌن حسنً ولد شاش المصور لمشاهد الشارع المورٌتانً بجسه  

لنبضه وبٌن حسنً المعبر عن آالم الشباب البٌظانً وتبارٌح 

 .مفاهٌم العشق لدٌه

بٌن حسنً ولد شاش المفعم بمشاعر الثورة على الواقع العربً 

 .الرديء الباكً على أطالله المجدد المستنهض للهمم

علب المجروح إكد إبوح ٌبوح لدٌه وبٌن حسنً الذي لوكان ال

 "ٌؽٌْر أالا ما ٌتكلمْ "

إنها تجربة مترامٌة األطراؾ تعبر حقٌقة وحكما عن شاعرٌة 

طوٌلة الباع عرٌضة المنكبٌن بشقٌها اللهجً والفصٌح ولعل أهم 

مالفت إنتباهً فً هذه المدونة هو تنازع منطقتً إٌنشٌري 

ضفى رونقا خاصا على وأترارزة لمنطق الشاعر وتنهداته مما أ

 .  هذه التجربة اإلبداعٌة المتمٌزة
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الً
َّ
 :ٍذٝخ اىشس٘ه ػيٞٔ اىصالح ٗاىس

 

ددددددددددددْد شددددددددددددْكُر ُمددددددددددددوالنَ   ُمحما

 إمدددددددْن شددددددددْكُر لفادددددددداْم اْمددددددددالنَ 

 إٌدددددددددددددددداُموالَن َنْرجدددددددددددددددداْك آنَ 

 

دددددددوراْت البٌدددددددَه جدددددددانَ   فالسُّ

ددداْن إلَ الٌدددوْم أُوراهْ   مدددْن َحسا

 ماَنلدددددددلا مانْرجددددددداهْ َؼٌدددددددَرْك 

 
 

 اْمددددددددلَ مددددددددْن ُحددددددددبُّ َمْشددددددددَتْملَ 

 ْلددددددددِب مددددددددنُّ واْمددددددددلَ گواْمددددددددلَ 

 

 ُروِح ٌدددددددددددددددداربِّ ٌلِددددددددددددددددالهْ 

،مددددددْن شددددددْكُر   اْع اْمددددددالهْ گفُمِّ

 

***** 

دددددددْد َعْصدددددددُم واْصدددددددطفاهْ   ُمحما

دددددددددداهْ   ُمْعجددددددددددزاْت الَكوْن،إمشا

 إبلادددددددددددددْػ لُدددددددددددددما ِدٌدددددددددددددْن هللااْ 

 

 ُمدددوالَن مدددْن َخْلدددُق واْعطددداهْ 

 بددددددالقُرءانْ رسددددددولْ إنبددددددً 

 َدْسدددددُتوْر التاوحٌدددددْد إلٌِمدددددانْ 

 
 

دددددْد َبددددددْر الَكدددددوْن اْعدددددمَ   إُمحما

ْحَم  دددددْت عندددددْد اْمجٌدددددْه الدددددرا  َعما

دددددددددددددددد حْكدددددددددددددددمَ   اْنَهْدمْت،ُمحما

 

 ْبدددددلُ كددددداْن الَكدددددوْن اْفَظلدددددمَ گ

 واْبشدددْربٌْه الَخلدددْق، إَلْوثددداْن 

ْ اْمجٌدددْه إشدددانْ 
 مددْن عندددْد هللاا
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دددددددددْد َخْلددددددددد ًا گـإُمحما  ْت لْنبددددددددد
ًا  گـواْخلددددددددددددددددد ،َلدددددددددددددددددَدِم  َجدُّ

ًا   مددددددددددْن ُنوُر،ُهددددددددددوا َعْربدددددددددد
ًا  الُ َتقِدددددددددددددددددد ددددددددددددددددددؽْر،اما  السا
 َقْلدددددددددددُب،َحْفُظ مدددددددددددْن لدددددددددددذيا 

 

ًا  ت  گـَخل   مدددْن ندددوُر، إ  لدددْول
 لْكددوانْ  گـ  إخلددـ ْت فُددرْ گـخْلدد

ْبؽٌددددددددددددْه،إَنقااْه اْفِعمددددددددددددانْ  ٌَ 
 ُروُح،وامددْن الُخشددوْع اْمددالْن 
ددٌطانْ   َعْربٌددْه إمددْن شددْر الشا

 
 

دددددددددْ  ْ اْعلٌددددددددهْ  إُمحما
 صددددددددلا هللاا

دددددددددددفاَع ُهدددددددددددوا َوِجٌدددددددددددهْ   الشا
 ٌدددوْم اْلحشدددْر،إحْد اْشدددفْع فٌدددهْ 
 ٌْؽفدددددددددْر ُمدددددددددوالَن َمعاصدددددددددٌهْ 
ْبؽٌددددددددددهْ  ٌَ ددددددددددْد ُمددددددددددوالَن   ُمحما

 

ددددددددالُ ُمدددددددددوالَن عاطٌدددددددددهْ   اما
ددددددددبحانْ  ْ السُّ

 لُددددددددما عنددددددددْد هللاا
نْب إحْشددمانْ   اْمددالْن امددْن الددذا
 إٌددددْدخلْ زاْد الجددددنا عْجددددالنْ 

دددددددالُ َحبٌدددددددْب ال حمدددددددانْ اما  را
 

 

دددددددددددددددارْ  دددددددددددددددلْ لْلقها  واَن مْتَوسا
،وامْن اْرفددددددوْد العددددددارْ  ًَ ْن  الدددددددا
فدددددداْق إصددددددْحَبْت لْشددددددرارْ   والنِّ
ددددارْ  ْحفْظِن،وامددددْن اْعددددذاْب النا ٌَ 

 

 اْبجدددداهُ لْكبٌددددْر امددددْن اْكدددددارْ 
ْن،إمْن  ٌْ دددد  ْولْ الُبْهتددددانْ گالشا

 رانْ گواْلحقْد إسوء اْلُخلْق ا
دددددددانْ  حفْظددددددِن، َكتا ٌَ  فدددددداخْرِة 

 
 

ددددددددومْ  ٌُ ْحَسددددددددْن خاتْمددددددددِة  ٌَ  َجلِّ،
دددددددددددلِّ مْعلُدددددددددددومْ  ٌَ  ٌددددددددددداُموالَن 

 

 َممدددددددداِت ُنَكفاددددددددْن َفْرحددددددددانْ 
 اْحَسدددددْن خاتْمدددددِة التْشدددددٌانْ 
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 المسٌئة إلى أصحابها لعنهم هللا ردا على الرسوم

دددددْد رسدددددولْ إمْعصدددددومْ   ُمحما

 ْص مدْن شداُن ُرسدومْ گـما َتنْ 

 

 شددداُن مددددْن مدددزالْ اْفَلرحددددامْ 

نْ  ٌَ دامْ ْص مْن گـإال   شاُن َرسا

 

 

 هددداَذ ٌدددالَؽرْب امدددْن الفُجدددورْ 

ْم المْهدددددددددورْ  ددددددددافْر،والدا  السا

 َواْفَباكْسددددددددددتاْن إَقْنددددددددددَدُهورْ 

 مددددداهُ كافٌدددددْك إعددددددْت اّدورْ 

 َحبٌدددددددْب هللاا إُندددددددورْ گـتْلَحدددددد

 َمْسددددَتهدْؾ لسددددالم إُشددددعورْ 

دددَدْق َكْسدددحاْن إَمحددد  ورْ گـَتشا

دداْر،إَتْرَجْؾ مددْذعورْ   امددْن النا

ْتآَكددددددلْ َفدددددددْ   ماؼْك َمنخددددددورْ ٌَ

ددددددددددددفورْ  ًا والسُّ  والَكراهدددددددددددد

 والُعنُصددددددددددِريا والُؽدددددددددددرورْ 

 

ددددددددددددددددورْ   والَجهددددددددددددددددالَ والتاجبُّ

دامْ   فارْض العدراْق إفدارْض الشا

 َواَتندددددددددامْ ڱإفالشٌشددددددددداْن إؾَ 

 بٌددددددددْك الُجنددددددددوْن إلْنفصددددددددامْ 

 الَكوْن،إَقداسددددددددددددْة لسددددددددددددالمْ 

دددددددددددددددددددددددددددددالمْ   المسلمٌْن،إبالسا

دددددددددْم بْلجدددددددددامْ   واْلسدددددددددانْك ُملجا

 اْلُجدددذامْ  بٌدددْك الَخْوْؾ،إسدددوسْ 

 مددددْن َلحقدددداْد إُخبددددْث التْخمددددامْ 

 بالُجوْر،إعبددددددددددادْت لْصددددددددددنامْ 

ددددددددددددْة لْوهددددددددددددامْ  ٌا  بالنافْس،إُحر
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 اسغري

 

 

 

ٌْم عدددددددددددزِّ   آَن لدددددددددددْك ٌدددددددددددالرِّ

كدددددددددددوْن َهددددددددددددزِّ  گَِلْخدددددددددددال  ٌَ 

ْؽددددددددزِ گ ٌَ  ْلددددددددِب كددددددددلْ اْنهدددددددداْر 

 واْنددددددِت بٌددددددْك الَوٌددددددلْ َتددددددْرزِ 

 َبْرَحددددددْت لُددددددولَ َرٌددددددْت ُمْخددددددزِ 

 مدددددْن لْصدددددحاْب اْمعددددداْه َؼدددددزِّ 

 

 مدددددزِّ  گـمددددداهُ َفصدددددلْ الَحددددد

َع واْشددددددددددددددؽابْ  ٌْ  بدددددددددددددداللا

ْك فٌِددددددددْه اْشددددددددهابْ   َعددددددددزا

 لدددددددْب اْعلٌدددددددْك اْسدددددددالبْ گ

ْنهدددددددددددددابْ  ٌَ  َمْجندددددددددددددوْن إ

 ابْ گـواْمددددددددَظ مددددددددْن َلْعدددددددد

 

ٌْم َثْقدددددددددددلَ  دددددددددددلَ ٌدددددددددددالرِّ  واللٌا

ْعطٌدددددددددددْك َلْخدددددددددددلَ  ٌَ  َبْعدددددددددددَدنِّ 

 

 هدددددددددداَذ مددددددددددْن َلْعددددددددددذابْ 

 كدددددددددددددددددالوِن َلْكدددددددددددددددددالبْ 

 

 َبٌدددددددددلْ َشدددددددددْفَتكْ گٌالددددددددددالالْ ا

 مااْعَرْفَتكْ   َتْتَهْم عنِّ 

ْن  َلْفَتدددكْ  ٌْ  َشدددرْت اْعلٌدددْك اْمَنددد

 ٌالدددددددددددالالْ اٌدددددددددداْك َتْلَفددددددددددتْ 

 َفدددددددتْ گَتْرَسدددددددلْ لِّ َثدددددددواْب وا

 

 َخْفَتددددكْ گْ َفْلَحْفددددلَ َمْبلُددددو

 ماَندددددددددددددْك ُهدددددددددددددوا ذاكْ 

 فددددددددددداكْ گُمدددددددددددوالَن ؾَ 

 باَلدددددددددددددْك ِل واٌددددددددددددداكْ 

ددددٌْخ اْحددددذاكْ   َمنددددْت الشا
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 هدددددددداَذ مددددددددْن َتْلٌدددددددداْع بدددددددددالِ 

 َلعدددددددددددْد آَن نْبِؽٌدددددددددددْك حدددددددددددالِ 

 صدددددددداَبْر ذاْك الِّددددددددً اْمحددددددددالِ 

 

 َشدددددْنُه َقْصدددددَدْك ِبٌدددددْه مدددددالِ 

 اعْ گْ گمدددددددددددددددددددددددددددددددددداهُ دارَ 

دددددددددددُت مدددددددددددْن َتْلٌددددددددددداعْ  ٌْ  َر

 

ًا مدددددددددددداْنَكنُّ   ْك فدددددددددددد  َعددددددددددددزا

 اْع إَسددددددددددلْ اْكددددددددددراْع َمددددددددددنُّ گ

 

 ْد اْمَندددددددددددددددٌْن البددددددددددددددداعْ گ

 فٌِددددددددْه إِؼددددددددٌْس اْكددددددددراعْ 

 

َبْرَكددددددددْت َلْكددددددددراْع   َلْحَمددددددددرْ ٌَ

ْعمدددددلْ هددددداَذ َصدددددٌْد َجْنددددددرْ  ٌَ 

 

ْلَخددددددددددددددددددالا  ٌَ  گْوْهددددددددددددددددددلُ 

َفْكددددددددددددددددددددَت َلددددددددددددددددددددال  گٌُْ

 

 مدددددداِن ناَعددددددْت فٌِددددددْه َصددددددْبرِ 

دددددد ٌَ  َطددددددْع عدددددداْد ُعْمددددددرِ گـالِه 

دد  َطددْع ِبٌددْه الْ َمنددْت َخْطددرِ گـٌَ

 

 كددداِؾ مدددْن َجْحدددداْن َخْبدددرِ 

 گَْطددددددددْع َلْخدددددددددالگفدددددددداْت ا

 گَْمددددددددددددددددددذالُ َمْشددددددددددددددددددتا

 

 مدددداِش كنددددْت الٌددددوْم مددددانِ 

 اْندددددددددددددَتْم االا اْنحدددددددددددددانِ الْه 

ددددْوْؾ إَلددددٌْن كددددانِ   َمنددددْت أَطا

 

 مددداِش َتٌدددْت اْنبددداْن هدددانِ 

 آَن َبعددددددددددددددْد إَتددددددددددددددْوؾْ 

دددددددْوؾْ  گـَنْلددددددد  َمندددددددْت أَطا
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ْجدددددددرَ  ٌَ  َنْبدددددددِػ َبعدددددددْد الٌدددددددوْم 

دددددددددولٌْس اٌددددددددداْك َنددددددددد  رَ گـَلبُّ

ًا َظْحَكددددددْت ِذٌددددددْك َلْمددددددرَ   ِبدددددد

 

ْشددددددرَ   َلْمِتحددددداْن اْفدددددِذي الدا

دددددددددددددولٌِْس اْندددددددددددددِرٌسْ   َفبُّ

 ابددددددددددددددددولٌسْ  َلْكبٌددددددددددددددددرْ 

 

 
َّ
 ىج

ر
 ري
 اْعدددددددذاَرْك عددددددداَدْت ٌاْسدددددددرَ 

 واَن َنْبؽٌدددددددددددددْك إخاْسدددددددددددددرَ 

 اْع اْمعاْسددددددددرَ گواْصددددددددَبْحِت 

 طددددددددداِر َعدددددددددْدِت َمْتواْسدددددددددرَ 
 

ًا َعدددددددْدِت داْسدددددددرَ   واْعلِددددددد

 ُروِح ِبٌدددددددددددددَه َجماَلدددددددددددددكْ 

 َعدددددددزِّ َلدددددددْك، واْبَجماَلدددددددكْ 

 َلٌددددددْد اْمعدددددداْه، إَج ماَلددددددكْ 
 

 

 َعدددددددزِّ َلدددددددْك، َعدددددددنُّ داْفدددددددعِ 

ْسدددددددددَوَج ِبٌدددددددددْه  ددددددددداْفعِ ٌَ  الشا
 

ْح لُ َجماَلددددددددكْ  ٌَ  مددددددددا بددددددددا

اْد إَج ماَلددددددددددددكْ   ٌددددددددددددالَعرا
 

 

 َلددددْك َندددددْوَب ماَنددددْك َمنْطدددددَربْ 

 ِبٌدددددْك اْؼدددددالَن مدددددا َتنْقدددددَربْ 

 مدددْن َسدددقْم اْؼدددالَن َتْنْضدددَربْ 

 

ْم ٌْلَعدددد ٌَ  لْ إَمنْكدددددَربْ گـهددددا

 اْع آنَ گَمْجنددددددددددددددددددددوْن أُما 

ًا َلْمثددددددددددددالْ،اْمالنَ    ِبدددددددددددد

 
 

ددددددددددددددلَ  ٌْ  ُروِح مْنددددددددددددددَه واْمَك

ْتدددددددددددددددَه  دددددددددددددددلَ گَعزا ٌْ  اْع اْمَع

 

 ،اْؼددددددددالَن گْمْنددددددددَه َلْخددددددددال

ًا عددددددددداَلْم مدددددددددوالنَ   فِددددددددد
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ًا عددداْد حدددداسْ   ُبدددوُكْم َبْمِجدددد

 مْن َبْرَحْت لدُولَ عداْد سداسْ 

 فدددداللاهْو اْمعدددداكْم واْنعددددداسْ 

 

 واَن مددْن ُبددوُكْم َعدددْت عدداسْ 

ْعطٌددددددددْه اْمعدددددددداكمْ  ٌَ  وْقددددددددُت 

ددددددْس إجٌدددددْه اْحددددددذاكمْ   فالسُّ

 
 

 دْ گمددددددداْر والبدددددداَرْح هدددددداِذ 

 ِل َعندددددددْد الفُدددددددْم إَمْجْتَهددددددددْ 

 

 اَعددددددْد حدددددداكمْ گبدددددداْت االا 

 فدددددداُكمْ گـواَن بدددددداَرْك َفدددددد

 

 

ددددددددددابتُ  ددددددددددٌْد الِّ َؼشا  َذ الصا

ْمدددددددِش ناعدددددددْت َؼظاْبدددددددتُ  ٌَ 

 واْنددددددددِت َتْشددددددددِر َمهاْبددددددددتُ 

ددددددددٌَلْك مددددددددْن َقراْبددددددددتُ   َعسِّ

 

 ْصدددَفْت عدددنُّ مدددا جاْبدددتُ گ

ْتندددددددددداَعسْ  ٌَ  وِجٌددددددددددْك االا 

 اَعددددددسْ گـاُد َمْتددددددگَبددددددلْ ارْ 

 مددداِه َلدددْك َحدددزْم، االا َعدددسْ 

 

 اْع امددددْن اْتَجْلجٌددددهْ گسددددٌَلْك 

ِِ واْتِجً اْعلٌِدهْ   َنْفَظْح ُروِح

 

 واْمعدددددددداْه آَن َنْتمدددددددداَعسْ 

 اَعدددددددسْ گَهدددددددوُّ َثقٌِدددددددلْ إ

 

***** 

تددددددددالْ َحدددددددددْ  َصددددددددْت َكبِّ ٌْ  اْمَر

 ِجٌدددددَه مددددددْن جٌددددددَه َمْجتَهدددددددْ 

ْمدددددِش مْنددددددَه مَ   ُدوْؾ َبعدددددددْ ژٌَْ

 

 جدددداَه مددددْن َتددددلْ إال اْقَصدددددْ 

 مددددددددداِش مددددددددداهُ َمْتبدددددددددالِ 

 ْدْؾ اْمحدددددددددددددددددددددددالِ ژَدالالُ 
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ددددددددددددددددددددددددددوْم زادْ  ٌُّ  ِولَ راْد الَق

دددددددددلُ ذاْك عدددددددددادْ  ٌْ  بدددددددددالُ ٌَو

 

 ولا َلْلَمددددددددددددْرَص خدددددددددددددالِ 

ددددددددددددددالِ گاْنهدددددددددددددداُر   اْع التا

 

 

 الَهددددددددددددددولْ الِّ َفددددددددددددددْرواْحنَ 

 َهْوَلدددددددددْك،والَهولْ المددددددددداْحنَ 

 َهْولدددددددددْك،والَهولْ االا اْحدددددددددنَ 

 َهْوَلدددددددْك، والَهدددددددولْ االاْحدددددددنَ 

 

ْبدددددددِر َلْوجددددددداْع المددددددداْحنَ  ٌَ 

دْ  ٌَ  َمْتَعلاددددددددْق ِبٌددددددددْه إشددددددددا

دددددددْ  ٌَ ا ٌْن الرا  َفْلَهددددددولْ الددددددزا

دْ  ٌَ دددَرْك سدددا ٌْ  عدددْن َهدددولْ الَؽ

 

 

 َهْوَلددددددددددددددْك،ِدٌِم َمخدددددددددددددداْلؾُ 

 ِبددددددددددددددٌَن َهْوَلْك،َمخدددددددددددددداْلؾُ 

 

ددددْ  ٌَ  َهدددولْ امدددْن أُوراْك، إبا

ددددددْ  ٌَ  عدددددْن ذاْك الَهدددددولْ البا

 

 

 الْ إلدددددى اْشدددددناعْ گـاْسدددددِك َتْنددددد

 لُدددددوَب،واْبال اْندددددزاعْ گـمدددددْن َلددددد

 الْ ذاعْ گـإَهدددددددْح االا َلدددددددْك َتْنددددددد

 اعْ گواْح  لُوْب،إَلددددكْ گـمددددْن َلدددد
 

 الَهددددولْ االا َلددددْك ذاْك شدددداْع 

 اْع اْسددددِك َلددددْك َمحُجددددوبَ گ

دددددددوبَ  ٌُ  ِبٌدددددددَه ِصدددددددٌَتْك َمْج

 لددددوَب َمْصددددُبوبَ گـمددددْن َلدددد
 

 

احْ  دددددددددددددددددا ٌْ َبْرَمنددددددددددددددددْت الَم ٌْ  َتَك

 الْ إَهدددددددْح واحْ گـاْسدددددددِك َتْنددددددد
 

 الَهدددددولْ إَمْطُبدددددوبَ َعندددددْد 

 لدددددوبَ گـاالا َلدددددْك مدددددْن َلددددد
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 جزٞذ اىزبًى
وْر اْمعداكْ  اْس اْتِجٌدْك ادا  النا

اْس اْتظلْ اْجُموْع اْحذاكْ   النا

 اْتِجٌْك امدْن اْبعٌدْد إَتْهدواكْ 

ْندددزاْد اْؼدددالكْ  ٌَ ددداْس االا   فالنا

 

ْلدددِه َمْلهددداكْ  ٌَ هْو اْندددِت  َِ  الدددلا

دددددْت َلدددددْك عْندددددَه َتْبؽٌدددددكْ   اْتنعا

اْس امْن ا ْب اْتجٌدكْ گوالنا ٌِّ  َرٌ

دددداْس االا َتْنددددزاْد اْعلٌِددددكْ   والنا

 

 

ْؽددددددددددالنَ   ٌَ  أْحَمدددددددددددُّ بدددددددددداَب 

ِت َمْنهددددانَ  ٌْ  مددددْن ٌددددوْم اْمَشدددد

 اْع الالاَلدددددددددددْك ٌدددددددددددانَ گواَن 

 

ددددرْ  ٌَ  ْد عدددداَلْم ُمددددوالنَ گمددددا 

ْم ِبٌدددددددكْ  دددددددْتَخما ٌَ  ُروُح،واالا 

ْؽددددددالَن واْكددددددَتنِّ َنْبؽٌددددددكْ  ٌَ 

 

 

تِ  ٌْ  مدددا َنْتدددكِ  مدددْن ٌدددوْم اْمَشددد

ددددددددددددِت  ٌْ ْبددددددددددددكِ گواْبَت ٌَ  اْع االا 

 

ًا ُتحاَشددددددْك وَمْؽِنٌددددددكْ   ِبدددددد

 َمددزالْ اْعددلَ َلْطدداللْ اْعلٌددكْ 

 

 

َعدددددددد ٌَ ددددددددورْ گـاْتددددددددواَط   ِل َبشُّ

 ِبٌددْك الَعْجددلَ َلددْك َعددْت اْدُهددورْ 

ددورْ   ُشددوْؾ أَراِعٌَلددْك َذوْك النُّ

هْر اْخددلَ مددا َمْجُبددورْ   ذاْك الدددا

ْلعدددددددد ٌَ  لْ إَدورْ گـإال َتجلاددددددددْج 

 َؼٌددددْر اْنددددَت َتددددْم االا َمْسددددرورْ 
 

 ال تْعَجدددلْ وراَندددْك َمْشدددفُورْ 

 َمْشددددفُوْر االا ِبٌددددْك الَعْجددددلَ 

ددددددداْم الَحْمدددددددلَ  ٌا  حاَجلادددددددْك َف

َعددددد هْر اْتدددددلَ گـٌَ  ِل ذاْك الددددددا

ْعددد ٌَ ْخدددلَ گـهددداَذ كاَمدددلْ  ٌَ  ْب 

 ال َتجلادددددددددددْج ال َتْتَمْحدددددددددددلَ 
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دٌْخ اْحَمددْ   َذْوْك اْدٌاْر اهلْ الشا

دددددداِل َعنددددددْ مددددداَن َمندددددْت  ٌَ  ال

 

 لْ إُذوْك اْدلٌدلْ اْعددلَ گـٌالَعد

ٌْخ اْحَمْد مدْن   ْبدلَ گاهلْ الشا

 

 

تددددددددددالْ الدددددددددددالالْ إِجٌددددددددددهْ   َكبِّ

دددددددهْ   والِؽٌدددددددْد الِّ فٌدددددددْه اْمؽلٌِّ

دددددددددهْ  تدددددددددالْ إِندددددددددٌمْش َخلٌِّ  كبِّ

ْنددددددزاْه إفٌددددددهْ   ُهددددددوا َبددددددلْ التا

 

ْبؽٌدهْ  ٌَ  كلْ اْمدَس واْصدباْح إ

 إَلبَصدددرْ گْ زاْد اعدددلَ َلخدددال 

 ِكٌَفدددْت َمكددداْن أَْوخددددرْ  مددداهُ 

 الِؽٌْد اْصفْر واْحَمْر واْخَظرْ 

 
 

وْر اْتُحددورْ  ِّ  واْفَطدْن عدْن كداَرؾُّ

ظدددددددددداَو َدوامددددددددددا َمْنُصددددددددددورْ  ٌَ 

ددددددالُ َمْشددددددُهورْ   فٌِددددددْه الِؽٌددددددْد اما

اْه االا كددددددددددددددداَرفُّورْ   والَتْندددددددددددددددزا

 

 فٌِددْه الَعددٌْن االا ِبٌددْه اْلُحددورْ 

دددددرْ   ُمدددددوالَن َوسددددداْه اْمحصا

 َبدددلْ الَمْحَصدددرْ َبدددلْ الِؽٌدددْد إ

ددددددرْ گْ ُسددددددْبحاْن الَخددددددالا   إَفكا

 

 

 أُما َلْكَصدددددددددددْر ُسدددددددددددبحاْن هللااْ 

 وإِنددددددٌمْش ُمددددددوالَن وسدددددداهْ 

،َمَمْونددددددْك َهددددددواهْ  ًُ  مددددددْن َبؽ

 والِؽٌددددْد الِّ فٌددددْه امددددْن أُوراهْ 

 

ندددددددزاهْ   ذاُك ُهدددددددوا َبدددددددلْ التا

دددددددرْ  ْبؽٌدددددددْه الددددددددالالْ اْمَكثا ٌَ 

وْح، إَجددددالاْي الَكددددَدرْ   فددددالرُّ

 َرٌدددْت اْمعددداْه الِّ َندددْذكرْ مدددا 
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ْن اْنُشدوْؾ اْبَلد ٌْ ْر اْمَن ٌْ  سَ گـَؼ

تدددددددددالْ إَندددددددددْنسَ   َندددددددددْنَس َكبِّ

 

 تدددوُجِنٌْن اْشدددَوْي اْبَلْبَصددددرْ 

 كددددداَرفُّوْر إَندددددْنَس لْكَصدددددرْ 

 

 

ددد ِريا ِبٌدددكْ گـٌَ ٌْ  َطدددْع ِبٌدددْك اْكدددَو

ِنٌدددددددكْ  ٌْ  اْندددددددَدوْر الُمددددددددٌْر اْفَع

ددٌكْ  ٌْ ْص َتْحدراْك ا  فٌْك، اْنَخدرا

ْك فٌِددددددددددكْ ِل  ْتَحددددددددددرا ٌَ  ذاْك الِّ 

 

ْح  ٌا ْن اْنِجٌددددكْ گَلْفَلدددد ٌْ  ْد اْمَندددد

 َنْسدددددددَه واْندددددددَتْم االا سددددددداهِ 

ْت َلْكالَمدددددددْك، زاهِ   إَنَصدددددددنا

 كاَمدددددددددددلْ واْندددددددددددَتْم االا الهِ 

 

 

 فٌِدددْك، إَنددددْنسا ذاْك الِّ َجٌددددتْ 

ٌدددددددددتْ   َكدددددددددْذَب كدددددددددافٌِِن الَتما

 

 راَفددددددْدِن مددددددْن ُهددددددْك إالهِ 

ًا الِه سدددددددداهِ   فٌِددددددددْك اْنِتدددددددد
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 ٌددددتْ گٌدددداَمْس ماَشددددْتَكٌْت اْتددددال

دددتْ  ٌْ  سددداحلْ َذوْك اْلَمْشدددُروْع أَُق

ٌدددْه اْبَؽٌدددتْ  دددَدْك َعدددرْش اْتَهزِّ ٌْ  َف

تْ  ٌْ  واْعطٌْت اْسَوٌَع هاْك اْشدَو

 واْمَشددددٌِت حاَجلاددددْك واْمَشددددٌتْ 

ٌدددددددتْ گاْمعددددددداْك إال گْ َلْخددددددال  دا

ْص مدددا َشدددْتَكٌتْ گوُ   ْفدددْت اْنخدددرا

ددددددددددددددتْ  ٌْ ، وان الَولا ًا  اْعلِدددددددددددددد

دددَع مدددْن لْبَتٌدددتْ  ٌْ  واْحَكٌدددْت اْطَل

ْن اْبَكٌدددددتْ  ٌْ  ُسدددددبحاْن هللاا اْمَنددددد

 

ًا مدددا َشدددْفَرٌتْ   اْمعددداْك اْنِتددد

ٌددراتْ  ندداْت الزِّ ٌْ ْحمْس َب  َمدددا

اتْ   ذاْك العرْش إُذوْك اْلهزا

اتْ  ْلَتْك َمددددرا  اْحددددذاْك إَسددددوا

 فدداَي واْمشدداتْ گـَنْتَلفاددْت َفدد

دددْك َلْخدددال  أُفددداتْ گْ َنْحكدددْم َعنا

 اْتَبدددراتْ گْ ْك أَلاخدددالفددداگـفددد

ددددددْك مدددددداوالاتْ گِ اْخددددددال  عنا

ددددداتْ گـاْتبدددددكِّ فددددد  فددددداْك إبكا

ٌددراتْ   الَمْشددُروْع إُذوْك الزِّ

 

 

 َبددددالْ گفدددداَطْن َلددددْك ٌالدددددالالْ ا

 راَي مانددددْك ُمحددددالْ گـمددددْن لدددد

 فددداْت العددداْم اْفَتْعددددالْ الحدددالْ 

ْ إعدددددددْن َتْعددددددددالْ 
 بددددددداَرَك هللاا

 ِل َلٌددددْد إالنددددْك حددددالْ گْ مددددارَ 

دددددددددالْ  مدددددددددنِّ   َبدددددددددراْي إَبَعظا

دددواْن اْبدددِذٌْك الحدددالْ  ٌْ دددْر الَؽ ٌْ  َؼ

 َحدددددددددْد اْبدددددددددالَوتا ٌالددددددددددالالْ 

 

دواْن إمدالْ  ٌْ ْوْر الَؽ  َعْدْت ادا

 اَبدددددلْ َتْسدددددَع فٌِدددددَه َحدددددتا گ

 اْعلٌِددددْك اْنددددَت كاَمددددلْ َفددددتَ 

 الحددددالْ اْنددددَت مددددا ُتَعددددْرتَ 

نٌددددددْك،إ ٌْ  اَلددددددْع لَِبددددددْرتَ گَع

ةَ   الَحددددددددددددددْولَ َوال قُددددددددددددددوا

ددددددددد اُر ِذ النا  ْوَب َبدددددددددْرتَ َدوا

 مددددا َتْنددددداْر اْعلٌِددددْه الاْفددددتَ 
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 ْرظَ گوالدددددددددلا عْندددددددددُد َفدددددددددظا 

 اْبددددددددددال َوتا واْبددددددددددال َفددددددددددظا 

 

دددد شددددِر َوتا واْنددددتَ گـٌَ ٌَ  َدْر 

 الِه َتشددددددددددددِر ِبٌددددددددددددَه َوتا 

 

 

 اْبددددددددال َوِظٌددددددددَؾ مْخددددددددَتصا 

 اْع الٌدددددددددددددددددددداَن،واْبالَحصا گ

 فٌِدددددددَه ِل مدددددددالْ إال َندددددددْبصَ 

  اْفَمددددْرصَ  ْگـإال عْندددِد ُبوِتٌددد

ٌْم اصا  َؽٌْراْشدددددددددَلْك ٌدددددددددالرِّ ٌَ 

 

ددددددَن ُمَخددددددصا  ٌْ ولَ ز  فالدددددددا

 ْمدددددنَ گفالبندددددْك، إال عْندددددِد 

 إالَعْنددددددددددددِد َوتا ُتَمدددددددددددددنا 

 إال َعْندددددددددِد داْر اْخَلَعدددددددددنا 

هْر إَقلاددددددددددددبنَ گوإ  ْد الددددددددددددا

 

 

 أَالا َتْبدددددددددِػ َحدددددددددْد اْبَمْعنددددددددداهْ 

 والدددددددددلا َتْبدددددددددِػ َلْؽدددددددددَن وهللااْ 

 

ٌْم آَن عْنددددددِد مْعددددددنَ   ٌددددددالرِّ

ٌمْ   الا َنْعدددددَرْؾ َلؽدددددنَ  ٌدددددالرِّ

 

 اىْبقص ىجزٞذ

ِتٌِل َمْسددددددددددددددددواْك  ٌْ  اْهددددددددددددددددَد

 اْعلٌِدددددددددددددددداَن عددددددددددددددددْن ذاكْ 

ْك مددددددداهُ هددددددداكْ   مدددددددْن َعدددددددزا

 

 امددددددددْن أَتٌددددددددلْ إَؼددددددددالاكْ 

 ِل كدددددددددددددانْ  گـالِّ خاَلددددددددددددد

ددددددددلْ كددددددددداْن اْمدددددددددالنْ گا ٌا  َل

 

 

ْك گ  مْ گْلددددددددددِب مددددددددددْن َعددددددددددزا

 مددددددددا َنْعددددددددَرْؾ ُهددددددددوا َكددددددددمْ 

 والٌددددددددوْم اْنددددددددزاْد إبددددددددانْ 

 كدددددددددددانْ دُّ گإال َنْعدددددددددددرْؾ 
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ٌددددددددددتْ   اْعلٌددددددددددْك إلددددددددددى َؼنا

 اْع اْتَلٌددددددددتْ گمددددددددا ُنددددددددوَزْن 

ًا عاٌددددددددددددْد َلْبَتٌددددددددددددتْ   ِبدددددددددددد

ًا َرٌددددددددددددددددتْ   ذاك الِّ بدددددددددددددددد

ًا  ٌددددددددددددددتْ گإبدددددددددددددد  اْع إَؼزا

 ِن تاَفْلوٌدددددددددددددددددتْ گَتْمدددددددددددددددددرَ 

 

ٌْم اْبَؽٌدددددددددددددتْ   آَن ٌدددددددددددددالرِّ

ًا   ُكدددددددوْن اْعلٌددددددددْك  اْنتدددددددد

ًا   َزٌددددددددْن اْعلٌددددددددْك، إبدددددددد

ًا   امددددددددْن اْحزٌَمددددددددْك  فِدددددددد

ًا   الِّ َشدددددددددددددددٌْن اْعلدددددددددددددددد

ًا مددددددددددْن  ِكدددددددددد ٌْ  لْؽددددددددددَن  ِذ

 
 

 ُكدددددددددوْن اْعلٌدددددددددْك، إَفْعدددددددددلَ 

ٌْم اْؼدددددددددددلَ  دددددددددددْك ٌدددددددددددالرِّ  عنا

 

ًا  ًا مدددددددددددا مْخفِددددددددددد  فِددددددددددد

ًا   مدددددددددْن َلْرٌددددددددداْم  اْعلِددددددددد

 

 

ددددددددددددْك مدددددددددددداهُ ِكٌددددددددددددؾْ  ٌَ  أَتا

 تْعدددددددددددددداَلْك لُ واْخفٌِدددددددددددددؾْ 

ْعَطدددددْب حدددددْد اْضدددددعٌؾْ  ٌَ  مدددددا 

 مدددددددددنُّ كددددددددداْس، إلطٌدددددددددؾْ 

 ،إظرٌددددددددددددددددؾْ گْاْفَلْخددددددددددددددددال

 مددددددددددددددددنُّ ِش ٌددددددددددددددددداَلطٌؾْ 

ْعدددددَرْؾ عدددددْن َبعدددددْد   الَخٌدددددرْ ٌَ

 َولِّ َؼٌددددددددددددددددددرْ گُ َتْشددددددددددددددددددتا

 

ْن َنظٌدددددددددددددددددؾْ  ٌَ دددددددددددددددددا ٌا  إِت

وْح إَلْخددددددال  گْاعددددددلَ الددددددرُّ

ْبدددددددددِر حدددددددددْد إلَ ظدددددددددا ٌَ  گْإ

ْلبدددددددددددددددا ٌَ  گْتْعدددددددددددددددداَلْك لُ 

اگـَؼٌددددددْر اْفدددددد دددددددا ٌَ  گْلددددددِب 

 گْحدددددددددْد اعلٌدددددددددْه إلَ تدددددددددا

 گْاْع أَتاٌدددددددددددددْك لْخدددددددددددددالگ

دددددددددْك مدددددددددا  َتْشدددددددددتا ٌَ  گْأَتا
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 اىسٞبسخثبة 
  



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 38 

يف  3991ٗىذ شبش ىيربملبُ سْخ  ذٗخ األسزبر أمحرشش
 ر٘جْني

اخددددْب َصددددْوتْك ال َتْعطٌددددهْ   ٌالنا

ٌددددهْ   عدددداْر اعلٌددددْك اْبَحددددقُّ َودِّ

 َبدددلْ فُدددْر اْتَشدددْلَوْد بٌدددهْ گـال َتددد

ْشدددددددددرٌهْ  ٌَ ْر   والِّ جددددددددداْك إَدوا

دددددداْر اگوا  ِد فٌددددددهْ گِد فٌددددددْه النا

 

 َلددددلِّ مدددداهُ َمْفلُددددوْش اْعلٌددددهْ 

اخدْب ُعدوْد الَصدوتْك بددارْ   ٌالنا

نعدددددارْ  ٌَ  اْحدددددَذْر َضدددددمٌرْك ال 

اخدددددْب َلْحجدددددارْ گأ  َبْظدددددلُ ٌالنا

ددددددارْ گُهددددددوا ذاْك ا  ِد فٌددددددْه النا

 
 

ددددددرْ  ددددددوْر إَفكا ْس َبشا ٌَ  واْتكددددددا

 َتفكٌدددددددَرْك َلدددددددٌْن الِّ َتْجَبدددددددرْ 

 اْخبدددددددداْر الِّ َفددددددددْم اْمصددددددددفارْ 

دددددددرْ   واْخبددددددداْر الِّ فدددددددْم اْمَخظا

 

 اْع اْحَصدددرْ گال تْعَجدددلْ والدددلا 

ًا   َلخبدددددددارْ َلْخبددددددداْر الِّ هددددددد

 واْخبددددداْر الِّ عْندددددُد َلْحمددددددارْ 

 اَسدددددْم َندددددصُّ َلْخظدددددارْ گواِل 

 
 

 دُّ گإكدددددددلْ اْمندددددددادْم َمددددددددنهْم 

 ْد اْحمدددددددددددُّ گوالْ َمددددددددددنهْم َج 

 

 بْحَمددددددددددُّ َندددددددددزاَه واْفكدددددددددارْ 

 ْؾ َلخبددددددارْ گذاُك ُهددددددوا َمددددددوْ 

 

 

ْح وَخٌددددددرْ   آَن َبعددددددْد اْمَصددددددرا

 َلْحَمددددددددددددُّ والِّ َؼٌدددددددددددرْ گْ زارَ 

 

ْح بالَحدددد  اْحددددلُ  گـحددددْد إَصددددرا

 لُ گْ اْحَمدددددددددددددُّ مددددددددددددداِن زارَ 
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" 
 
 ٗر
ر
 "ٔٞجدٝي٘ه

لُدددددولْ ا ٌْ  َر َدهدددددْر الُمختدددددارْ گَد

ددددارْ  ٌا ددددْر إدهددددْر اْنه  َدهددددْر الشا

لُددددددولْ إَلددددددٌْن اْخظددددددارْ گا ٌْ  َر د

 َر َشددددرْح اْخلٌددددلْ إَلْشددددعارْ گا

 َر َعلدددْم اْلُحدددوْت إَلْحجدددارْ گوا

 *َر ُمددددوزارْ گو*َر سدددداْرَترْ گوا
 

 َلْسدددتعمارْ  گـَر مدددْن ساَبدددگوا

 العددددداَلْم، واْدهدددددوْر الكفددددداحْ 

 راَي واْصدحاحْ گـُعوُد مْن َلد

 َر َلْلددددواحْ گوابددددُن عاشددددْر وا

ددددالحْ   إَعلددددْم الددددَوالَي والصا

 َر َعلدددْم الدددنافْس إلدددْرواحْ گو
 

 

ددددَب كانددددْت َبدددد ٌْ  َر واْمددددرَ گـإَت

َبددددددرا  ٌَ  َحددددددرْؾ، إال َتْعددددددرْؾ 

دددددددْعرَ  ْبسددددددداْم إٌدددددددْم الشا  والتا

 اْفحْصددددرَ واْتمدددداٌٌْح الددددَورْك 

دددددددْدٌاْر إَتْعدددددددرْؾ َلْبدددددددرَ   وامُّ

دددددَن َحدددددرا  ٌْ  إتْعدددددرْؾ َخدددددْرَز َز

 

 رَ گـمدددا َتْكَتدددْب َحدددْرْؾ إال َتددد

احْ   مدددددداهُ لْمددددددراَي والَسددددددرا

ْكفدددددداحْ  ددددددْم التا ٌَ ْتفدددددداْن إ  والتا

دددرْؾ اْفلْرٌددداحْ   َواْتشددداٌٌلْ اطا

دددبالحْ گـإتعدددرْؾ َلددد  زاَن والتا

ددداحْ   َتْعدددرْؾ ُجْرَو،تْعدددرْؾ َبطا

 
 

 اْلَحقاددْق َمْحصددولْ  َؼٌددْر الٌددوم

ددددددَب، والِّ مدددددداهُ َمْجهددددددولْ  ٌْ  َت

 واْفَلْكتدددددوْب اْتَؽلاددددددْط َدٌلُددددددولْ 

 

ولَ َفْلَعلدددددددْم إَنجددددددداحْ   لْلددددددددا

دددددددَب َفْلعلدددددددْم اْبدددددددَد َوراحْ  ٌْ  َت

 واْتؽلادددددْط دٌلُدددددولْ اْفلْلدددددواحْ 

 

 2221 فٌلسوؾ ؼربى: رتراس*

 موسٌقار ؼربً: موزار* 



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 40 

 اىفئشاُ

ْر اْزَوٌدددْن  گـخاَلددد ٌِّ  فددداْر اْسدددؽٌ

دددددْتَكلاْم واْبدددددال وْذَندددددٌنْ  ٌَ  مدددددا 

ْتدددددددَنفاْخ فٌدددددددْه اللاعدددددددٌنْ  ٌَ  إال 

 واْسددددددددؽٌَرَكْرُش واالا َبددددددددٌنْ 

 

ندددددٌنْ  ٌْ  إَفددددكُّ مددددْن بدددداْس الَع

نٌددددْه اْظددددالمْ  ٌْ ْصددددناْت، إَع  َلتا

ْخمددددامْ  نددددزْن فٌددددْه التا زا ٌَ  إال 

ْت لُ َلْعدددددوامْ   اْصدددددباْع إَفدددددوا

 
 

 فدداْر اْكبٌددْر اْبَوْذَنٌددهْ  گـإخالدد

 واْبَكْرَعٌدددددْه اْكبددددداْر إَبٌدٌدددددهْ 

 واْكبٌَرَكدددددْرُش واْتدددددُؾ بٌدددددهْ 

 

نٌددددددهْ  ٌْ  اْكبدددددداْر االا كٌَفددددددْت َع

اْع إَكددددددالامْ  اْؾ إَسددددددما  َشددددددوا

 َلْحدددداللْ اْمسدددداوٌْه إلْحددددرامْ 

 
 

دددددوتْ  ٌُ  واْمحددددداِل َسدددددْكناْه اْفلب

 واْمحدددداِل فْلَمعددددَدْن والُحددددوتْ 

 

 ْخٌدددددامْ واْمحددددداِل سدددددْكناْه اْفل

 واْمحدددداِل فددددالَحرْث إلْنعدددداْم 
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ٗىذ حمَذ فبه ملذْٝخ  ٜصٝبسح سئٞس اىذٗىخ اىؼقٞذ اػي
 6002 امج٘جذ

 َجوجْت كاملْ َمْسرورْ گَشعْب ا

ْسدددددددتورْ  دددددددْب بالدا  بٌُكْم،واْمرحا
 

ددْب َفْرحددانْ   َبْمجٌكْم،واْمرحا

 الِّ جدددددددددداٌْبكْم َذ َلددددددددددوانْ 
 

 

ددددددددلُ ماطدددددددداهْ  ٌَ  مورٌتدددددددداِن 

َلبطددددددددددددال   اْبحْكددددددددددددَم وهللااْ ٌَ

 اْع االا واعددددْد كدددداْن اْخددددالهْ گ
 

 اْمعدداهْ  گـْمددُت حددگُمددوالَن 

ْهَوْر حدددددالُ كدددددانْ   ألا َمددددددا

ْحتدداْج الُبْرهددانْ  ٌَ  هدداَذ مددا 
 

 

 مدددا مْخَتْلفدددٌْن الٌدددوْم اْثَندددٌنْ 

ْحدددددددددددددٌنْ   اْلمورٌتدددددددددددداِن َمتا

َِ واْبلدددٌنْ   واْنَقدددْذُتوْه اْبُجدددْرأَ

 ٌُكددددوْن االا كدددداْن اْفَشددددْهرٌنْ 

ٌنْ  بٌدددهْ   الَفسددداْد إَشدددٌْن الددددِّ

اَس، بٌدددددددْه اللاعدددددددٌْن  ٌا  السددددددد

ٌنٌنْ   إبٌددددْه الِّ َلْخددددالْق الددددزا

نٌنْ  ٌْ ددددد نٌْن،إَلْخالْق الشا ٌْ  َشددددد

 مْلٌددداَرٌنْ گْ راْش اْصدددرَ گـأَفُددد

 واْبددَن َعنددْد اْلحدداِس َقْصددَرٌنْ 

 اآْلْح أُوَرذاْك امددْن اْسددنٌنْ گإ

سددْعُد عددداْد اْفَرْمَشددْت َعدددٌنْ  ٌَ 

 كِّ َجْمَلددددٌنْ كددددلْ اْنهدددداْر اْمَتدددد

 ْمددددُت فددددالِحٌنْ گمددددا َعددددْنُكْم لُ 

دددددددْجعاْن  ْلقددددددداَد َلْبطدددددددالْ الشُّ ٌَ 

انْ گاْفسدددددداَع مدددددددا   اْم الددددددددخا

ِِ َتدددددد  ِد فٌددددددْه النٌددددددرانْ گـالِه

 إلْسددددددِتبداْد إبٌددددددْه اْحِتقددددددانْ 

انْ  ددددددنفُْخ لْكُهدددددددولَ والُشدددددددبا ٌَ 

مددددانْ   عدددداُد مددددْن َتْقلٌددددْب الزا

ندددددٌْن،إَهْح اْفددددددالنْ  ٌْ  عددددداُد َز

ددددددْت مورٌتددددددانْ  ٌا  مددددددْن مٌزاِن

 امدْن اْلَحٌددوانْ  واْشدَر َلْسددراحْ 

ْفَر وْلحدددٌْس الددد  ْدحدددانْ گـالددددا

 َبْطددددُروْن إَزعددددٌْم إُسددددْلطانْ 

ْرَج، واْعلٌدددددددددْه أَ   وانْ ژَللددددددددددا
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دددددٌنْ گـاْمدددد ٌْ ددددْم َلْبددددرٌْح، إَل  ٌا

ْعدددددِط  ٌَ  اْع الَمالٌدددددٌنْ گعدددددْن 

ْن ُطَندددٌنْ   مددْن َشدددْكُر، واْمددَدوا

ْلَفددددْخ َفْلمددددالْ اْسددددمٌنْ  ٌَ  واالا 

ْ اْمَسددددددددٌكٌنْ 
 َنُعدددددددوُذ بددددددددا ا

ْسددددُتوْر الٌددددوْم الِّ َبددددٌنْ   والدا

ٌِّنْ  ْلمورٌتدددددددددددددانٌ ٌَ  عدددددددددددددنا 

 اْفمورٌتدددددددددداِن َمْلَتْحمددددددددددٌنْ 
 

 االا َفلاددددددددددْبَن مدددددددددداهُ عددددددددددانْ 

دددددداَن، لْفرٌددددد ٌْ  اْمدددددالنْ  گـَلْلَه

 اْفَلْكُتدددددوْب االا مدددددْن لدددددْوزانْ 

 مدددددْن َلحدددددراْم إالهُ كْسدددددحانْ 

 عددددْن ِدٌددددُن واَخددددْرةُ َؼْفددددالنْ 

ددددددددٌْن االا  ٌْ  ُهدددددددوا َضدددددددمانْ  َل

 اْنعدددددددٌُش فالّسدددددددلْم إَلمدددددددانْ 

 فُْراْعدددددلَ وْحدددددَدْت ُمورٌتدددددانْ 
 

 اى٘دذح اى٘طْٞخ
دددددعْب َدْولدددددتَن َفْصدددددلتْ   ٌالشا

 ُمحدددددددددالْ َتْبنٌدددددددددَه َدْوَلدددددددددتْ 
 

ْت لُْحمْتدددددددهَ   َفجمٌدددددددْع قُدددددددوا

 قدددددددداُنوْن مدددددددداِه وْحدْتددددددددهَ 
 

 

ددددالَ   مددددْن َعنددددْد َمَسددددٌْن الصا

 اْمَنددددددٌْن َفْشددددددُهوْر اْعجددددددالَ 

دددددددالْح   اْفَكدددددددلْ اْمسدددددددالَ َتصا

 ُبددددددددوالْرَه ُوْلددددددددْؾ اْفحددددددددالَ 

ددددددددددددددداْوَي  َفْلَعددددددددددددددددالَ   َمسا

 اْتُعدددددددددوْد َدْوَلدددددددددْتَن مدددددددددالَ 

دددددددددددددالَ   َواْتُعدددددددددددددوْد َدْولَ َفعا

 َمْتَقدددددددددددْدَم مددددددددددداِه عدددددددددددالَ 

 

 َلْلِبٌدددددددددددْر َذوْك الَفصدددددددددددالَ 

 َلْعدددددددراْق َتْجَمدددددددْع الَمْتدددددددهَ 

 واْتُعدددددددوْد َوْحدددددددَد حاَلْتدددددددهَ 

ْتهَ   ِبٌظاْنددددددددددددددَه ُصددددددددددددددوَنكا

دددددددددددداْمَن واْبهَ  َبْتددددددددددددهَ َمضا ٌْ 

َمْتهَ  ٌْ  لْلَخٌددددددددْر ِذٌددددددددِك شدددددددد

 َفْلقددددددددددددددارا واْبُسددددددددددددددْمَعْتهَ 

 مْتَخْلدددددددَؾ عدددددددْن رْفَقْتدددددددهَ 
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 وَخٌدددددددددددْر َمددددددددددددا َبٌدٌدددددددددددهَ 

 انٌدددددددددددددددهَ گـإمانَه،واْمددددددددددددددد

 َمْتمْسَك،واْمسددددددددددددددددددددددداوٌهَ 

 مدددددددددْتالحَم فُدددددددددْر اْفجٌدددددددددهَ 

 

 َمْتحدددددددددداكَم، واْمخاوٌددددددددددهَ 

 ُتراْثدددددددددددددددَه، َبَصددددددددددددددداَلْتهَ 

ْتدددددددددددددهَ   قانوْندددددددددددددَه، واْبقُوا

 دْوَلْتددددددددددهَ اٌدددددددددداْك َتددددددددددْبِن 

 
 

 والٌددددددددددوْم زاْد اْبَوْحددددددددددَدتنَ 

وْر َتْجمدددددددددددْع الَمدددددددددددْتنَ   وادا

ْقندددددددددددددٌْن، إَدْوَلدددددددددددددْتنَ  ٌَ  َمْت

 َمفددددددداْت عددددددداَدْت لُْحَمدددددددْتنَ 

 

 مْتَعْهددددددددددددددَد ُحُكددددددددددددددوَمْتنَ 

 ِبٌماْندددددددددددددَه واْبَحْكَمْتدددددددددددددهَ 

 ُمحددددددددالْ َتْقددددددددَو َشددددددددْوَكْتهَ 

 َفْتدددددددهَ گَتْنشددددددداْؾ َوْحدددددددَد وَ 

 
 

ًا  دددددددعْب ِوْحدددددددَدْتَن هددددددد  ٌالشا

 الُحددددددددددددريا  ُمفتدددددددددددداْح زادْ 

 ُمفددددددددددداْدَه َلدددددددددددْك َمدددددددددددِزيا 

 كافٌدددددددددددْك َذْلفددددددددددداْت اْرِزيا 

 

ًا  ْنمددددددد  ُمْفتددددددداْح بددددددداْب التا

ًا َثْمَرْتدددددددهَ   والَخٌدددددددْر هددددددد

دددددعْب واْندددددَت مْحَنْتدددددهَ   ٌالشا

 مدددددْن َشدددددٌْن فدددددٌَن َفْعَلْتدددددهَ 

 
 

 والٌددددددددددددوْم َدْولَ َمشددددددددددددتا 

 َحدددددددددتا  گـَمصدددددددددٌْرَه َتْبددددددددد

 ْرتَ گاْتُعدددددددوْد َحدددددددبا مدددددددْن 

 

 َبددددددددددددددْرتَ َمْحُصددددددددددددددوْلَه راهُ 

 وبْتدددددددهَ گـاْعَس،واْعدددددددگـَمْتددددددد

ْتدددددددددهَ   َفْصدددددددددباْع َكهدددددددددلْ إَحتا
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 ثْبء اى٘طِ
ددددددددعْب اْعلٌددددددددكْ   ُمورٌتدددددددداِن ٌالشا

 واَجدددددددْب ذاْك اْعلٌدددددددْك إكافٌدددددددكْ 

 ذاْك الِّ فدددددددداْت امددددددددْن الٌالٌددددددددكْ 

دددْك بٌدددكْ گـعدددْذَرْك َكندددْت اْتددد  ولْ انا

َي،واْفَكْرَعٌددددددددددددددْك   واْبددددددددددددددال ُحرِّ

ددددددددٌْك،  ٌْ  إَمْحُكدددددددوْم اْبَوْذَنٌدددددددكْ َف

نٌكْ  ٌْ  السدددددددددددداَنْك َمددددددددددددْدُروْك،إَع

ْ أراعٌددددددددددددددددددكْ 
 والحْمددددددددددددددددددُد  ا

 ذاْك الحددددددددالْ الِّ بٌددددددددْك إفٌددددددددكْ 

ددددددَدْك ِذٌددددددكْ  ٌْ َي َف  َعدددددددْت الُحددددددرِّ

 َحقٌددددددددددددَق،واْبَرْد زاْد اْعلٌددددددددددددكْ 

 َمْطلددددددوْص اْفددددددذاْك الِّ راضددددددٌكْ 

 

ددددددددٌكْ  ٌْ  اْبَعْقَلدددددددْك َتْبنٌدددددددْه إَب

كدددددالْ   مدددددْن لْهمدددددالْ إمدددددن لتِّ

 اْنهاراَتدددددْك َسدددددَبْهاللْ  وامدددددنْ 

 لِهددددددداَن والَقهدددددددْر إلدددددددْذاللْ 

 اْسالَسددددلْ َلْحدٌددددْد، إَلْحبددددالْ 

ْد ماَندددددْك گـُتددددد  اْع اْفحدددددالْ گوا

 اْعلددددددٌُهْم َلْؽمدددددداْم إَلْخٌددددددالْ 

 َعدْت الٌدوْم اْفدَذ الحدالْ إزالْ 

دعْب اْدُهدوْر اْطدوالْ   اْجَن ٌالشا

َي مدددددددددداِه َخٌددددددددددالْ   الُحددددددددددرِّ

 بددالْ گَجلاددْك، والسددانْك عدداْد ا

ْندددددددگـْندددددددٌَ  ٌَ  الْ گـالْ إذاْك الما

 

 



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 45 

 إواَجدددددْب عددددداْد اْعلٌدددددْك إلُدددددُزومْ 

 اُدومْ گـَتْبنٌدددددددددْه اْبَلقلدددددددددْم والددددددددد

 اْعمدددددددددالْ الِحدددددددددَرْؾ والُعلدددددددددومْ 

ومْ   فٌدددددددددددددْه الدددددددددددددبالَدْك َتَقددددددددددددددُّ

ومْ   واْتَعلاددددددْم لْعمددددددالْ امددددددْن الددددددرُّ

اْم اْفَركدددددْب الٌدددددومْ گـُعدددددوْد الددددد  دا

 اْمَنددددددددددٌْن الِّ َتْسددددددددددَع َمْحُتددددددددددومْ 

 اْعظدددددٌْم إَمْعلُدددددومْ اْندددددَت َشدددددعْب 

 عدددددْن َدْوَرْك كندددددْت، إال َمْتُهدددددومْ 

 اَعدددددْس واْتُحدددددومْ گـَتْنظدددددالْ إَتْتددددد

 

ددعب اْلمورٌتدداْن اْتدد  ومْ گـٌالشا

 إَبَواجٌدددددلْ اْبنٌدددددْه إَبْشدددددكالْ 

ًَ َمجددددددالْ  ن  ال َتْتددددددَرْك فالدددددددا

 مدددا َخْظدددُت َمدددْدُعوْم اْبَلفعدددالْ 

 وامددْن الصددٌْن اْتعلاددْم لْعمددالْ 

 ُمحدددالْ  إال َتدددْتَهْم عدددْن هددداذَ 

ْسدددددهالْ  ٌَ ْلٌددددداْن إ ٌَ  اْبَعْزمدددددْك 

 َعْهدددددْك،واْحنٌْن إال َتْنظددددالْ 

ددددددددددْك الِه َفددددددددددلِّ َمددددددددددزالْ   انا

 عدددْن َدْوَرْك مدددا َفدددْم اْحتمدددالْ 

 
 

 إمورٌتدددددددددددددددداْن الحْمددددددددددددددددُد  اْ 

 َتْسدددددددددَع فاْسدددددددددتْؽاللْ الِّ طددددددددداهْ 

ُن َفْلجدددددداْي امددددددْن إالهْ  ٌْ  مددددددا َعدددددد

ْفَظدددددددددددلْ  ٌَ  اْع امدددددددددددْن أُوراهْ گالِه 

ًا َمْسددددددعاهْ إشددددددعْب اْفددددددِذ   لْلفِدددددد

ْرجددددددددددددددددداهْ  ٌَ  الَثددددددددددددددددْرَو ذاْك الِّ 

ًا مدددددددداهُ   إَشددددددددعْب اْفددددددددِذ َلْلفِدددددددد

ًا راهُ   َدْوُر فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالَتْنِم

 

ْن اتْ  ٌْ عْب اْمَن  وْم اْمعداهْ گـٌالشا

دددددددْرَو َبْكمدددددددالْ  ْ امدددددددْن الثا
 هللاا

دددْن ُهدددْك المدددالْ   إالَفْلجددداْي اما

دددددْه الْ َلْجٌدددددالْ   َلْجٌدددددالْ اْتَخلٌِّ

دددعْب الِوْحدددَد   واْسدددتْؽاللْ ٌالشا

ْتَحقادددددْق مدددددْن َلمدددددالْ  ٌَ  كامدددددلْ 

ددددددددٌْن إَفعدددددددالْ  ٌْ  َمْتحددددددداكْم َل

والْ  دددددعْب الدددددزا  َمِصدددددٌُر ٌالشا
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 ّؼو اىضٝذٛ

 اْنعدددددالَ َوْحدددددَد َفٌدددددْد اْرِجٌدددددلْ 

ًا مددْن ُبددوْش اْذلٌددلْ   اْكَثددْر هدد

ددددددددددالُ َذِمددددددددددٌْم إَبخٌددددددددددلْ   اما

 ْؾ فْبَلدْد َخدوْؾ إِسدٌلْ گٌُو إال

 

 الِحٌدلْ اْع اْبدذٌْك گمْن َلْعدَرْب 

 مْنددَه َذلْ امددْن الَحْجددَر ُبددوشْ 

 لددْب إَعْقددلُ َمْرُهددوشْ گواْبددال 

 َسدددْروالُ مددداهُ راَبدددْط ُكددددوشْ 

 
 

ْب كدددددانْ   والِّ َمؽدددددُروْر اْمَكدددددذا

ددددِد َؼْضددددبانْ  ٌْ  راهُ شدددداْؾ الزا

 

ٌددلْ إَمْنفُددوشْ  ٌِّ  عدْن بددوْش اْذَل

ددددْع هاَمددددْت بددددوشْ   َبْنعددددالَ َركا

 

 :اىؼضٝض حمَذ ٗىذ ػجذاشبدح ثقٞبدح اجلْشاه 
ْحَكدددددْم َعندددددْد اْحَكدددددمْ  ٌَ  َعزٌدددددْز 

ددددددعْب اْحَكددددددمْ  وْلددددددَه، ٌالشا  َردُّ

 َربدددددددٌْس َمْنفُدددددددوُع عاجدددددددلْ 

 ماضددددددٌْه، َصددددددرٌْم إفاجددددددلْ 

دددددد ٌَ  َطْعددددددَه راجددددددلْ گـعزٌددددددْز 

 

 ِزمددددددداْم شدددددددنقٌْط اْسددددددددَمْعهَ 

 عزٌددددددددْز َبٌدددددددددٌْك اْسددددددددَمْعهَ 

 َنظٌددددددْؾ َمددددددنُّ مددددددا خاجددددددلْ 

ْطَبْعددددددددهَ  ٌَ  َفْقددددددددواْم َفْسددددددددَدْت 

ددددددرْ عزٌددددددز راجددددددلْ   ْعددددددهَ گٌَ
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دددددددددنَ گمدددددددددا  ٌْ ًَ َر ْن  ْط فالددددددددددا

ْشدددددددددتاْق ِبدددددددددٌَن ِوجدددددددددٌنَ  ٌَ 

 سددددددددْم الَخٌددددددددْر اْعلددددددددٌنَ گِوا

ددددددددلُ مددددددددا جددددددددانَ  ٌَ  عزٌددددددددْز 

دددددددعْب اْخدددددددالنَ   إُعدددددددوْد ٌالشا

دددددددددددددددانَ  ٌا  َتْخدددددددددددددددرٌْبَن والِخ

 ٌُكددددددددوْن راجددددددددلْ َرْجفددددددددانَ 

 

ْبؽددددددددددٌنَ گَربدددددددددٌْس  ٌَ  ْبددددددددددلُ 

ْسدددددددددمْعهَ  ٌَ  َلخبددددددددداْر مدددددددددنا 

ْعهَ   َفْتددددددددددددددددراْبَن ِوَشددددددددددددددددرا

 ُمددددددددوالنَ  َفَؽشددددددددْت عدددددددداَلمْ 

 َتْخمدددددددددداْم َمدددددددددددا جاَمْعددددددددددهَ 

 ُمحدددددددددددددددالْ الِه ٌْرَدْعدددددددددددددددهَ 

ْدَرْعددددددهَ گـَلدددددد ٌَ  لددددددوْب مددددددنُّ 

 
 

دددددددددرامَ   عزٌدددددددددْز ِبٌدددددددددْه الصا

ْولَ طددددددددددامَ   َخزانددددددددددْة الدددددددددددا

ددددددددددهامَ   عزٌددددددددددْز بٌددددددددددْه الشا

 

ددددددددوْم َج مْسددددددددَتقامَ  ٌُ  مددددددددْن 

 ْعدددددددهَ گلْلناهدددددددْب كاندددددددْت وارْ 

 َطْعددددددددهَ گعالقددددددددْة العدددددددداْر ا

 
 

 واْمَندددددددٌْن َصدددددددْبَحْت َمْندددددددَدزا 

 َمعددددددددددداْد َجبددددددددددداْن إَؼدددددددددددزا 

َؽٌدددددددددددْر َبْفعدددددددددددالْ الَمدددددددددددزا  ٌَ 

 

اْت صددددددددهٌوْن اْفَؽددددددددزا   قُددددددددوا

خَلْعدددددددددهَ  ٌَ  َلْبطدددددددددالْ َذ مدددددددددا 

 عزٌددددددْز صددددددهٌون اْنَشددددددْعهَ 

 
 

ْوَح قُدددددددددوا   واْمجٌدددددددددْه لْلددددددددددا

 واخدددددددالْق َزٌددددددددَن واْمددددددددُروا 

ْوَح ُهددددددددددوا   َبْمجٌددددددددددْه لْلدددددددددددا

 

ْ إُخدددددددددوا 
مددددددددداْن بدددددددددا ا ٌْ  ِوا

 عزٌددددددددز شددددددددنقٌْط اْرَفْعددددددددهَ 

 َلْعددددددددرْب واْسددددددددَبْعهَ َحلِددددددددٌْم 
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 عزٌدددددددددْز ظددددددددداِؾ َتْخمدددددددددامُ 

امُ گوسددددددددددددددددداْه َفْعدددددددددددددددددلَ   دا

 صددددددددُدوْق َلْفددددددددُظ واْحكددددددددامُ 

 

 واْؼلددددٌْظ واْؼَظددددْؾ واْكددددالمُ 

دٌددددددددْه اْصددددددددَنْعهَ  ٌْ  َلقددددددددوالْ َب

 لِْسددددددددددالْم ُهددددددددددوا َمْنَبْعددددددددددهَ 

 
 

 عزٌدددددددددْز مَلدددددددددْؾ الوْحددددددددددَ 

،ِوْحددددددددددددددَ  ٌْن والُخوا  بالددددددددددددددِّ

ْحدددددددددَ   والٌددددددددوم عدددددددداَدْت َمتا

 

اْه   َفْجمددددددددداَع َوْحددددددددددَ َسدددددددددوا

 َلْعددددددددراْق عزٌددددددددْز اْقَنْعددددددددهَ 

ددددددعْب اْجَمْعددددددهَ   َشددددددراٌْح الشا

 
 

 گـواْعلٌدددددْه َمْحتددددداْج إالَحددددد

 گـْوالْنددددددددددَه مدددددددددداهُ الَحددددددددددگ

دٌدددددددددددددْه،والَعزا الَحددددددددددددد ٌْ  گـَب

 

ددددعْب كاَمددددلْ َمْتالَحدددد  گـَذ الشا

ددددددعْب اْزَرْعددددددهَ   َمَحبددددددْت الشا

 ْعدددددددهَ گـعزٌدددددددْز فٌدددددددَه َمْنددددددد
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 6009محيخ سئبسٞبد 
 

ددددددداسْ  دددددددْنُتونا كددددددداْملٌنْ  ٌاالنا  اصا

 مددددداُهْم ٌاْسدددددراْت،مانا عددددداْلمٌنْ 

 ْد إقُوْدَن،راجددددددددددددلْ اْحنددددددددددددٌنْ گإ

 ْلددددددُب مددددددْن ُنوْرلٌِمدددددداْن،واْمتٌنْ گ

 َعالقدددددددددْة الٌهدددددددددوْد َلْمالعدددددددددٌنْ 

وَح اْعلٌددْه شدداْهدٌنْ   واْمجٌددْه لْلدددا

 َمْنصددددددددداْبلُ َؼدددددددددزا َمْتحددددددددداْمٌٌنْ 

اْم سددددددددددددداْكتٌنْ   اْعلٌدددددددددددددَه،والُحكا

وَح اْنهدددداْرَه ا ددددٌنْ الدددددا  ْنهدددداْر حطِّ

ٌنْ   لْبطدددددالْ اْشدددددباْه َصدددددالْح الددددددِّ

ٌنْ  ْخددددددَو والدددددددِّ  ُهددددددوا راجددددددلْ النا

 إمورٌتددددددددداِن مدددددددددانا كددددددددداْذبٌنْ 

 بٌدددددددددْه الَفسددددددددداْد والُمْفسددددددددددٌنْ 

دددددددددداْمنٌنْ   إقُوْدهْم،كدددددددددداْملٌْن َمضا

 مدددددْن َلْسدددددتْقاللْ ُهدددددوَم راْتعدددددٌنْ 

 مددْن اْلحددوْت إَلْمعددادْن الٌاْسددرٌنْ 

نْ اْع َرْشدددفوْه گوالدددنافْط  ٌْ  َمدددزالْ َبددد

ٌْن الٌددددددوْم مددددددنُّ راْفدددددددٌنْ   والدددددددا

 اْعددلَ اْحسدداْب مورٌتدداْن مسدددكٌنْ 

 َعندددْدَن َكْلمددداْت مدددانا اْمطدددْولٌْن 

 تددددددانْ الٌددددددوْم اْبراَجددددددلْ اْفمورٌ

 كٌدددْؾ ولْ َعبدددْد العزٌدددْز َلْمدددالنْ 

ْلٌددددددانْ  ٌَ  َعددددددْزُم، لْنصدددددداَر مددددددا 

 اْع ؼاْلدددددَب الُعْربدددددانْ گَطْعدددددَه گا

ْنددْتَس ذاْك اْنهدداْر َؼْضدددبانْ  ٌَ  مددا 

 الٌهدددددوْد واْمرٌدددددْك والُرومدددددانْ 

 بدددٌُهْم اْلُجدددبْن إبدددٌهم اْلخدددْذالنْ 

ٌدددددْه االا الُشدددددْجعانْ  ِِ  ٌَظْهدددددُر ِؾ

 ولْ عبدددددددْد العزٌدددددددْز َفْلمٌددددددددانْ 

ددددانْ  إُهددددوا  ْرَج والشا  راجددددلْ الدددددا

دددددلُ مدددددا   اْم لُ مْنهددددداْر كدددددانْ گٌَ

طانْ  ٌْ دددد  اْعلٌددددْه َمْتحدددداْمٌٌْن والشا

 اْعددددلَ َنهددددْب المددددالْ والُطْؽٌددددانْ 

 َفاْقِتصدددددداْد مورٌتدددددداْن َلْمددددددالنْ 

 َلْحدٌْد َواْذَهْب واْلمداْس ُمْرجدانْ 

 إبددانْ  گـَطبداٌْق اْتددراْب مددْن سابدد

ْهبددددانْ   مددددْن عنددددْد الٌهددددوْد والرُّ

 ٌهْم واحدددددْد زاْد َكْسدددددحانْ إالفددددد
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 اْع كددددددددداْملٌنْ گماَنلدددددددددلا هدددددددددوَم 

 ولْ عبدددددددْد العزٌدددددددْز َمْتددددددددآْمرٌنْ 

ْبؽٌدددددهْ  ٌَ دددددعْب اْمعددددداْه كاْمدددددلُ   والشا

ْ إذاْك كافٌدددددددددددددهْ 
 واْمعددددددددددددداْه هللاا

 

 َمْتحددددداْمٌٌْن بالمدددددالْ والُبْهتدددددانْ 

 اْعلٌددددددْه ُمْفِسددددددِدٌْن ُمورٌتددددددانْ 

 واْمجٌددْه لْلَقصددْر اْعلٌددْه َعْجددالنْ 

طانْ  ٌْ ددد  واْعدددُدوْه اْمعددداهْم االا الشا
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  :اىسٞذ اىفبضو ٍذح
ح
 :سنياىقبظٜ ٗىذ ال

ٌْن إَلمدددددددُروا واْلُجدددددددودْ   الددددددددِّ

 جدددددددامْعهْم لِدددددددالْه الَمْعبدددددددودْ 
 

 والَحْسددَن والوجددْه الَحسددٌنْ 

 عندددددْد القددددداِظ ولْ الُحَسدددددٌنْ 
 

 

ْت َلدددْبِن َعدددْم إِش فٌدددهْ   إَعدددزا

دد  َطددْع راُص فٌددْه إَكرَعٌددهْ گـٌَ

 إال ٌْبخدددددلْ َمْسددددددَع الِه بٌددددددهْ 

دٌددددهْ  ٌْ هْر الِّ َف  إحدددداَتْم َذ الدددددا

 اْتَظددددلْ اْرَجددددْم اْرَجددددْم اْعلٌددددهْ 

ْن اْتجٌددددهْ واْوالْد العددددْم  ٌْ  اْمَندددد

 إمدددددالُ فالمسددددداجْد عاطٌدددددهْ 

ًْ إَنزٌددددددددددهْ  ًْ إَنقدددددددددد  َتقدددددددددد
 

ْرعدددداْه إٌْبؽٌددددهْ  ٌَ  صدددداَلحهْم 

مددددٌنْ   إٌْعددددِط مددددالُ فٌددددْه الثا

 الٌدددوْم إصددداَلْح َبدددٌْن اْثَندددٌنْ 

ٌِّنْ گمددددددددددداهُ لُ   اْع إَذ َبٌددددددددددد

ددددددددددداَع والَمسددددددددددداكٌنْ   الطما

ْتدددَه عندددْد الِحدددٌنْ  ٌَ  َتْجَبدددْر ؼا

ٌنْ   مددددددالُ ٌْعطٌددددددْه االا فالدددددددِّ

 امدددٌْن إصددددوْق إَحسدددٌنْ و
 

 ىنصش قيذ سشرٔ اىنشميخ ٍِ ر٘جْني اىلسدٞو أ ٗيف
 نْزلددْت لكَصددْر َخٌَمددْت َلْجددوادْ 

دددددددالاِل َمدددددددَذ بٌدددددددْه اْندددددددزادْ  ٌَ 

ددداس إَلبددداسْ   َلكَصدددْر فٌدددْه النا

 اس اْبلَبدددداسْ گـمعلُددددوْم إٌْندددد

ددداْس اْجنددداسْ   واْفتدددوُجنٌْن النا

َمْت  ٌْ  ....نْزلْت لكصْر خ

 الُحَسددٌنْ  مددْن تددوُجنٌْن اهددلْ 

 َصدْت تدوُجنٌنْ گـلكَصْر َواْنَتد

دداسْ   اْعدلَ ذاْك الفٌددْه امددْن النا

دداْس إَحسددٌنْ   الفٌِددْه امددْن النا

َؽٌدددْر اْمَندددٌنْ  ٌَ  ِكٌَفدددْت لكصدددْر 
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 :ذ دٍٝٔذح اىسٞذ اىفبضو حمَذ ٗىذ اثشإٌٞ ٗى
ارْ  ددددددْد شددددددْكُروْه الشددددددعا  ُمحما

اْر اهدددلْ إ  ٌدددِدي لْكبدددارْ گإشدددعا
 وطددددددارْ اْلَحدددددوْظ إلْعصدددددداَب 

 َطددْع َلْحجددارْ گـإَمددگْ واهددلْ أَال
 اَندددددْت بددددالَنثْر إلْشدددددعارْ گـَتدددد

 إشددْكروْه اْفِتٌددَرْس زاْد اْتبددارْ 
 إَفْنواذٌددددُب شددددْكروْه اْخٌددددارْ 
لِباِب مدددددددداه عددددددددارْ  ٌْ  واْفَسدددددددد
اْر اْسددددددراَق وُبددددددوالرْ   إشددددددعا
دددددْد مدددددْن َزٌدددددْن اْفعدددددالُ   ُمحما
 شدددددْكُر، مدددددْن َسدددددْؽُر َمدددددذالُ 

 

ارْ لْكبددددددداْر اْوالْد اَهدددددددلْ   َهددددددددا
 شْكروْه،إشكروْه امدْن اْعٌدانْ 
اْر اْبلدددددددْوزانْ   اْكبددددددداْر الشدددددددعا
 شْكروْه،إشدددددكروْه اْفَوْدٌدددددانْ 
اْر الفُْتٌددددددددانْ   اْكبدددددددداْر الشددددددددعا
اْر امدددْن الؽْلٌدددانْ   َك الدددلا شدددعا
ددددددانْ  اْر اْنواذٌددددددُب بالشا  شددددددعا

 ولْ شددْكروْه البٌظددانْ گرْ گـواْفدد
 شددْكروْه، إشددْكروْه الُسددودانْ 

 رٌتددداْن السدددانْ َعدددْم اْعدددلَ مو 
 شددددْكُر َعدددددْم اْعددددلَ مورٌتدددددانْ 

 

  اىفبضو ٍذح اىسٞذ
َّ
 :إٜسٞذٛ ٗىذ اىذ

اهً مْعندددداهْ   سددددٌدي ولْ الدددددا

 اْع الَخلددددْق اْمعدددداهْ گواْتسدددداوِ 
 بٌدددددددْه الِّ َربُّ مددددددددا َسددددددددواهْ 
 سددددٌدي َزعددددٌْم إُمددددولَ جدددداهْ 
 داُر َمْفُتدددددددددوَح لدددددددددلِّ جددددددددداهْ 
ْجَبددددددددْر ُمندددددددداهْ  ٌَ  الِّ طددددددددامْع 

ْلددددددوالِّ جددددداْه اْفِمْحدددددَن   اهْ گـٌَ
 اْع اْؼنددددداهْ گواْمؽدددددنِّ سدددددٌدي

ْ العظددددددددددددددددددددددٌْم إوهللااْ 
 إوهللاا
 ْط اْسدددباْع اْدخدددلْ َحدددْرجَ گـإَلددد

 إال ٌْسددددددَع ٌُكددددددون اْفددددددَدْرجَ 
 

اهْ   اْكبٌدددددددْر االا كٌَفدددددددْت مدددددددزا

هر اْثقٌددددددلْ اْخلَعددددددنا   ذ الدددددددا
 اْمعدددددددداهْم ُمفدددددددداْد إمْعددددددددنَ 
ْسددددددَع مدددددداهُ َفْلحْسددددددنَ  ٌَ  إال 
ْ اْبدددددال مدددددنا 

 مدددددْن َخلدددددْق هللاا
دددددددددددددْتَمنا  ٌَ  عْندددددددددددددُد ذاْك الِّ 
 وإَسددددلُّ مددددْن ِذٌددددْك المْحددددنَ 
 ذاُك ُهددددددددوا حاَلدددددددددْة لْؽدددددددددنَ 
ددددددْطنَ   أَلا راجددددددلْ ٌددددددوْم الشا
 مدددددددا َسدددددددلُّ َمْندددددددَه بْلَعدددددددْتنَ 
ْرفدددددددْدَه لْسدددددددباْع إَمْعدددددددنَ  ٌَ 
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  :محذ ٗىذ شبش٘د ٗىذ احمَذ حمَ اىفبضو اىسٞذٍذح  
ددددْد َمْحمددددودْ  ددددرْت اْبمحما ٌَ  واْخ

 المْعُبدددودْ مدددْن َسدددْؽُر عاطٌدددْه 

دددددالْح الِّ َمشدددددهودْ   بٌدددددْه الصا

 اْع اْجدددُدودْ گْ گإبٌدددْه الِّ مدددارَ 

 اْقطدددددداْب الددددددوالَي والُجددددددودْ 

دددد ٌَ ْحصددددٌَه مْوجددددودْ گـما ٌَ  َدْر 

 إبٌدددددددْه الِّ ُمدددددددوالَن َوسددددددداهْ 

 اْكبٌْر،إمددددددددددوالَن معطدددددددددداهْ 

ٌْن الِّ طددداهْ   اْعطددداْه امدددْن الددددِّ

ددْر اْمدالهْ   وامْن القُرءاْن الصا

 اْبِرضددددددداهْ إَبددددددددلُّ َبْؽضددددددداْه 

بٌددددددددهْ  ددددددددْد َمْحمددددددددوْد النا  ُمحما

ًا بٌددددددهْ   بٌددددددَه َجدددددددٌْر إهدددددد

 

 اْع اْلدددَه مْعهدددودْ گولْ اْحمدددْد 

دددددداْس اْتمْؽفٌددددددرَ   اْعددددددلَ ذ النا

ددددددرٌرَ   إبٌددددددْه اْتمْعلددددددٌْم السا

 ُسددددددمعْتهْم َفْسددددددباْع اْكبٌددددددرَ 

 َمزاٌدددددددددددداُهْم زاْد اْكثٌددددددددددددرَ 

 اْع امددْن اْحددِص ِزٌددرَ گاْكَثددْر 

 َفضددٌلْ إَمْعندداهْ  گـعنددْد اْخَلدد

 اْكبٌددددددددْر الَعْبددددددددُد واْذِخٌددددددددرَ 

 إمددْن لْخددالْق اْعطدداْه اْمِرٌددرَ 

دددددٌرَ   والحددددددٌْث اْمعددددداْه السِّ

ِسددددددددددددددٌرَ  ٌَ  والَعسددددددددددددددٌَر بال

ددددرْت اْكبٌددددرَ  ٌَ  ولْ اْحَمدددْد واْخ

ددددددرْت اْكبٌددددددَر َجدددددددٌرَ  ٌَ  واْخ
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 :ٍذح اىفضالء 
 ُد ولدد عبدد هللاحَمدا - حمدسدالم ولدد سدٌدامباركا–حمد محمد ولد ا

 "أبناء ؼده"

دددددْد واْحمدددددْد سددددداَلم واحْ   ُمحما

 فُْتٌددداْن اهدددلْ اْبدددراِهٌْم اْفدددَرحْ 

ْ اْشددددددددددددددَرحْ 
 َفَتبددددددددددددددارَك هللاا

ْم إَرحْ   عددددددددداُد َرْحدددددددددَم َلددددددددددا

 ُمدددددددوالَن َنْصدددددددُر واْمفدددددددتاحْ 

حْ  بددددددددددً ُمَصددددددددددحا  واْوالْد النا

 إالفددددددٌهْم واحددددددْد مدددددداهُ زادْ 

 إالفددددددٌهْم واحددددددْد مدددددداهُ زادْ 

 

دددرْت إبدددٌُهْم َهددددحْ  ٌَ  َمدددُد واْخ

 اْبشدددددرَن بددددددٌهمْ َن ِبدددددٌهْم و

 لدددوْب اْمجدددٌهمْ گـُمدددوالَن َلددد

ددددددددددعاْؾ إعدددددددددداطٌهمْ   َم َلضِّ

ددددددددددٌهمْ  ٌْ  ِببددددددددداْن الَمدددددددددزا ب

لْ اْمعددددددددادٌهمْ  ٌْ  َشددددددددرْفهْم،َو

 لْلُمسددددددددددددلمٌْن إٌْبؽددددددددددددٌهمْ 

دددددددٌَن فدددددددٌهمْ   َلْخدددددددَرٌْن إَنسِّ
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شبػشْٝب حمَذ ٗىذ اىطبىت ٗاىشٞخ أث٘ شجخ  ثزأىق شبدح إ
 "أٍري اىشؼشاء"يف 

دددانْ هددداَذ الِّ َحقاقدددْت   امدددْن الشا

 ٌَلمٌددددددْر اْعظددددددٌم إُبرهدددددددانْ 

دددددددعر إالكدددددددانْ   لْلعلدددددددْم إَللشا

ْن اْمدددددَع فُتٌدددددانْ  ٌْ  ٌؽٌدددددْر اْمَنددددد

 َواْنَشدددْت اْبفصدداحْت عدددنانْ 

ددددددْت الفُتٌددددددان الُعربددددددانْ   َخلٌا

 واْبَهددددددرْت الُنقادددددداْد إلْعٌددددددانْ 

دددددْك فدددددارْس َحمددددددانْ گ  الُ عنا

 إلِمدددددداَر لددددددْك هدددددداَذ قددددددرارْ 

ددددا ددددْك جبا  رْ َتشددددهْد لددددك فُددددْر انا

 ماندددددددْك شدددددددارٌَه بالددددددددوالرْ 

ُبوَشددددددددجا  ٌَ  واندددددددَت شدددددددداعْر 

ٌددددددددددددْت الددددددددددددَبْهَج   َفْللاْوَغ،َردا

ٌدددددددددددْت الَقصدددددددددددٌَد َرجا   إَرجا

ٌددددددْت الهدددددداَم والُمْهددددددجَ   إَهزا

ْرجَ   َك هللْا إَحقاقددددددددددْت الدددددددددددا

 اطددددددْع مددددددنا َبْلددددددجَ گمانددددددْك 

 گْوَلعددددددداْد الشددددددداعْر َمْعتدددددددو

 گْمددددا فددددٌكْم واحددددْد مدددداهُ ْفددددوْ 
 

 مورٌتدددددانْ اْلٌدددددوم الدولدددددْة 

 عددددددددْن مورٌتدددددددداِن َمنددددددددارَ 

دددددددددارَ   عاطٌددددددددَه َحددددددددْد الصا

 فددددددْت اْفحددددددارَ گالُعربددددددان إ

ارَ   قصدددددددددددددددددٌَد ُدرا ندددددددددددددددددوا

 فْلَمٌدددددددداْن إراْك احصددددددددارَ 

 بْلفصدددددددددددددداَح والَمهددددددددددددددارَ 

 هددددددداَذ الددددددددهْر إال ُتجدددددددارَ 

دددددعوْب الٌدددددوْم اْفَلقطدددددارْ   الشُّ

دددددددددْك َجددددددددددٌْر اْبلمدددددددددارَ   وانا

 اْبَجدددددددددارَ  گـابْظددددددددَه َحددددددددگ

 َجدددددددددددٌْر اْبلِمدددددددددداَر ُحددددددددددجا 

 لْلَمجدددددددددددددداْز إلْسدددددددددددددددتعارَ 

 َه كاندددددددْت مْنهدددددددارَ گـساَبددددددد

ُبوَشددددددددددددددددددجا َفَتبدددددددددددددددددددارَ  ٌَ 

 ِذٌدددددددْك أَْلماحقادددددددْت ِسدددددددفارَ 

 َمْشدددددددُبوَه َبسدددددددْم الدددددددوزارَ 

ددددددددعارَ   الٌددددددددوْم أَمٌددددددددْر الشُّ

 اإلمددددددددددددددددداَر واألُمدددددددددددددددددارَ 
 



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 57 

 

 

 

 

 

 ثبة اىشثبء
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 :سثبء اى٘اىذ حمَذ سبمل ٗىذ دسْٜ ٗىذ شبش سمحٔ اهلل
 والددددْد معلدددددوْم اكبٌدددددْر َزٌدددددْن 

 واْحددددلَ ُرْب امددددْن الوالدددددَدٌنْ 

ْحَم كدددددددداْن مَ  ْعطٌددددددددْه الددددددددرا ٌَ 

ْنسددددددددددمَ  ٌَ  ًَ ن  واَلددددددددددْد فالدددددددددددا

وْح اْمَسدددددددددد  مَ گـَقْلددددددددددُب،والرُّ

ًَ ِسدددددددددٌْرتُ  ْن ددددددددَن فالددددددددددا ٌْ  َز

 ظدددددددددداهْرُت، واْتمْؽفٌددددددددددْرتُ 

 ُروُح َؼدددددددددددْبَط واْمرٌدددددددددددْرتُ 

دددددددبَ  ٌْ  حدددددددافْظ ُسدددددددوراُت طا

ددددددددددددددبَ  ٌْ ْ، إتا
 ُحدددددددددددددددوْد هللاا

بَ  ٌْ  مددددددددددددْن َلسددددددددددددتْؽفاْر،إذا

 ٌددددددددداربِّ َخٌْمدددددددددتُ أَْجعدددددددددلْ 

،واْرفْع ِشدددددددددددٌْمتُ   فددددددددددالجنا

 مقدددددددداْم اْكبٌددددددددْر إِخٌْمددددددددتُ 

 

 ِدٌُن،نفددددددددددددددُس َقْنعدددددددددددددداَن 

 ذاْك االا واَلددددددددددددددْد ٌددددددددددددددانَ 

 كٌددددددُؾ فددددددارْض إال َفْسددددددمَ 

 ولْ اْمددددددَع ُمددددددوالنَ گـمْصدددددد

 وامددددددْن الُخشددددددوْع اْمددددددالنَ 

َظ كٌفددددددددْت َسددددددددرٌْرتُ  ٌْ  َبدددددددد

حدددددددددددددددانَ  ٌْ َن،ُهدددددددددددددددوا َر ٌْ  َز

 شددددددددوْر الجددددددددنا عْجددددددددالنَ 

ددددددددددددددد ٌْ ًا ها  بَ ُروُح َتقددددددددددددددد

 مدددددددْن َلفعدددددددالْ، إشدددددددْبعانَ 

ددددددددددددددداَع والَحندددددددددددددددانَ   فالطا

 اْنواْر،إقٌْمدددددددددتُ  گـفالَحددددددددد

 َِ  ٌدددددددددددداربِّ طٌددددددددددددْه إراَن

ددددددددددْم اْمعددددددددددانَ   فالددددددددددداْر اتا
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 :اخلششٜ سمحٔ اهلل حمَذ األٍني ٗىذ محذ ٝؼق٘ة ٗىذا سثبء
َلدددددددددددْك فُدددددددددددْر اْنحْمددددددددددددُ  لٌِّ ٌَ 

 اْحمددددددددْد ٌْعقددددددددوْب اْتؽْمددددددددددُ 

اْر دارْ   واْعطٌددددْه اْفددددِذٌْك الدددددا

 ُهددددددددوا َحددددددددْد بددددددددارْ ٌدددددددداربِّ 

 ْط عددددددارْ گفدددددداْبِن َعددددددمُّ مددددددا 

ٌْن إَبْسددددددد  مْ گـَسدددددددمُع بالددددددددِّ

نددددددْتَهمْ  ٌَ دددددداْس، إال   َبددددددٌْن النا

 مْ گُهدددددددددوا مْعنددددددددداْه اْكبٌدددددددددْر 

ددددددمْ  ٌَ  َمْعندددددداْه امددددددْن الُمفدددددداْد 

 معلدددددددددوَم كددددددددداْن امدددددددددُرْوتُ 

قِدددددددددددددٌُن هدددددددددددددو قُدددددددددددددْوةُ  ٌَ 

 كددددددددداذْب ُمدددددددددوالَن َمدددددددددْوتُ 

ْحَم كددددان َعددددٌنْ  ْعطٌددددْه الددددرا ٌَ 

 ماْتِشددددددددددٌنْ ِدٌُن،واْخددددددددددالُق 

 واْهدددددددلُ رافدددددددْدهْم كددددددداْملٌنْ 

 واْمَنددددٌْن اْتددددراْه اْفكددددلْ ِحددددٌنْ 

 وْجددددددُه نددددددوراْن الُمددددددوْمنٌنْ 

لِددددددٌنْ  ٌْ ِظددددددٌْن إال ٌْ  وقددددددْت اْتَب

ددددددددداْس الَمْتَعدددددددددْدلٌنْ  لْ النا  إوا

 

ْحمدددددددددددددانِ  حٌْم الرا  ٌدددددددددددددالرا

ْضددددددددددددوانِ  ْحَم والرِّ  بددددددددددددالرا

عدددددددٌْم اْبالاْكددددددددارْ   امدددددددْن النا

 والَِدٌددددددددددددددددْه إَعْلددددددددددددددددوانِ 

، بدددددددددانِ فا گـَلْحددددددددد ًَ ْن  لددددددددددا

، َمْعنددددداْه َعددددددمْ   فددددداْبِن َعدددددمُّ

 ُكددددددددوْن اْبَكبددددددددْر اْلَمعددددددددانِ 

دددددداْس إ َمْتدددددد  اِن گـَبددددددٌْن النا

 انِ گُهددددددددددوا راجددددددددددلْ َفددددددددددوْ 

ْبِػ ُخدددددددددددْوتُ  ٌَ ددددددددددداْس،إ  فالنا

 واْكدددددَرْم مدددددن حددددداَتْم مدددددانِ 

 مدددددا ٌْعددددددرْؾ َكْلَمدددددْة مددددددانِ 

 لْلَمسدددددداكٌْن إكدددددداْن َزٌددددددنْ 

 َظرٌدددددددددْؾ إَلْفدددددددددُظ هدددددددددانِ 

انِ   رافدددددددددددددددْد زاْد الَبدددددددددددددددرا

ددددددددْش لددددددددْك ُنددددددددورانِ  ْتَبشا ٌَ 

ٌْن إِبٌظددددددددانِ   اهددددددددلْ الدددددددددِّ

 َس ِش ثدددددانِ گـسددددداَعْت َلددددد

 اْع الَعددددددددددددْدنانِ گُبددددددددددددوهْم 
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َّ
 :ادٛ سمحٔ اهللسثبء دَٞ٘د ٗىذ ٗد
مددددددددوَد جازٌددددددددْه  ٌْ  ٌدددددددداربِّ َح

،ٌاربِّ كافٌدددددددددددددهْ  ًَ ْن  فالددددددددددددددا

تاْم،اْعطٌددددددددهْ  ٌْ  الْ َلْرحددددددداْم إَل

،ٌدددددددددددددداربِّ َرقٌِّددددددددددددددهْ   فالجنا

مدددددددوَد مددددددداهُ  ٌْ ددددددداسْ ْد گَح  النا

ددداْس، أََمْعَلدددْم َمْندددَه سددداسْ   بالنا

 واَمعلددددْم ِدٌددددْن إلفددددُظ عدددداسْ 

 بدددددددالَمزا َلْكبٌدددددددْر إَبْجنددددددداسْ 

 َشدددددْعَن ِبدددددٌَن َذامدددددْن الُمفدددددادْ 

ٌْن إبددددادْ  ٌْن إَلهددددلْ الدددددِّ  لْلدددددِّ

 دادْ گمددددْن مورٌَتدددداْن الٌددددوْم ا

 َبْلدددَن والدددلا زادْ گـإكددداْن اْسَتددد

اهِ  مدددددددددوَد َلْكدددددددددِرٌْم الدددددددددزا ٌْ  َح

ْؽٌددددددددددددددددددْر   اْلَحْمدددددددددددددددددددُد ِ ِ ٌَ

 َخددددددددددددددددلا َلدددددددددددددددددْوالْد الِّ الهِ 

 

لْ َبٌدٌددددهْ   عددددْن َلفعددددالْ الَعدددددا

لْ مدددْن َحْسددددنَ   اْعدددلَ الِّ عدددددا

دددددددددددددْتمنا  ٌَ  ذاْك الَمقددددددددددددداْم ال

 َفاْعددددددددلَ َدَرجدددددددداْت الَجددددددددنا 

ْنقددددداسْ  ٌَ ْحَم ما  ٌْعطٌدددددْه الدددددرا

 واَمْعَلددددددددْم ُمفدددددددداْد إمْعددددددددنَ 

ْعنَ  ٌا  اعلٌددددددْه، إَسددددددمُع َشدددددد

ددددداْس اْحددددد  نَ الَمْعَن،َبدددددٌْن النا

ادْ  مدددددددوَد ٌدددددددالَجوا ٌْ لْ َح  َعددددددددا

 ْمدددددددنَ گُمفددددددداُد مدددددددا َخدددددددلا 

دددداس إلددددى َشددددرا   نَ گفٌددددْه النا

 اَفدددددددٌَن والدددددددلا َسدددددددْوحْلنَ گ

 َمْثددددددددلُ َمْعدددددددددوْم اْخَلَعددددددددنا 

 َعدددددنا مدددددا مددددداْت إَلدددددٌْن انا 

َرْفددددددُد ذاْك امددددددْن الَمْعددددددنَ  ٌَ 
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 :سمحٔ اهلل محذ ٗىذ شبشذ اٗى ٔملٖبثسثبء 
ددددددالحْ   قُطدددددْب الدددددَوالَي والصا

ٌْن، إَلمددددددُروا واْمددددددراحْ   الدددددددِّ

 َلْمهددددداَب ولْ اْحمدددددْد َسدددددفااحْ 

دددددداحْ   الشددددددرَؾ َلْعٌدددددداْن، إَكبا

ددددددددداحْ  ْع لْلفتا  اْمددددددددَش ُمدددددددددَودا

 أَْجَعددددلْ ٌدددداربِّ َبددددٌْن اْخٌدددددارْ 

دددددددددددارْ   مقاُم،واْجعدددددددددددلْ ٌالقها

ددددددارْ  ٌْ  والفددددداروْق إعددددداِل َح

لْ ُعمدددددددْر الِّ   إٌددددددداربِّ َطدددددددوا

ددددددلِّ  ٌَ لْ فٌددددددْه الَبددددددْرَك   إنددددددزا

 

 والَبددددْرَك والجدددداْه إُمْفتددددداحْ 

ددددانْ  ددددْتَر، واْتَمْعلددددٌْم الشا  السا

 اْصددددنادٌْد العدددداْر إَسددددْلطانْ 

ددٌطانْ   ِجمدداْح أََوْسددواْس الشا

ضدددوانْ  ْحَم والرِّ  ٌْعطٌدددْه الدددرا

ددددددْد لْبددددددرارْ   َصددددددحاَبْت ُمَحما

ٌْق إعثمددددانْ   ُبددددوَبكْر الصدددددِّ

 َفْلِجندددددددانْ گُ َلْقطددددددداْب اْتفدددددددا

 َخدددددلا َلْمهددددداَب مدددددْن َلْعٌدددددانْ 

 اْمددَرْك َفعددلْ إَفْعَلددْك َعْجددالنْ 
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 :محذ ٗىذ اىجخبسٛ سمحٔ اهلل٘الٛ اٍء سثب
 ُمورٌتددددداْن الٌدددددوْم إلِْسدددددالمْ 

 لُ زاْد اْعٌددددددداْن الِكدددددددرامْ گإزَ 

 ُمددددوالْي اْحمددددد ذاْك الُهمددددامْ 

دددددداَهْر َلْحنددددددٌْن المْقدددددددامْ   الطا

 امْ گـاْم اْمدددددگأَلِّ مدددددْن َسدددددْؽُر 

 إَتدددْم االا مدددْن عددداْم أُوَر عدددامْ 

ْن اْكَبدددددْر عددددداْد الددددد ٌْ امْ گـإَلددددد  دا

 اْحدددددزامْ ژْ اْمَكدددددْن فْلعددددداْر إكَ 

ْ المددددددددددددالْ اْعددددددددددددلَ َدوامْ 
 هللاا

تددددامْ  ٌْ ددددعاْؾ إَل دددداْس الضِّ  والنا

 واْبدددَن واْعدددَط زاْد الْ َلْرحدددامْ 

هْر ا ْن الدددددا ٌْ  َس واآلمْ گواْمَندددد

 امْ گعددداْد أَمْعَلدددْم مدددْن كددداْن إ

 ٌدددددداربِّ جازٌددددددْه اْبِرضددددددداكْ 

 ْعدددلُ ذاكْ عدددْن لسدددالْم إَعدددْن ف

 اْندددددَت َرْب اْكدددددرٌْم إَجددددددزاكْ 

امُ گواْجَعددددددددددددلْ ٌدددددددددددددا ربِّ   دا

، واْجَعددددددددلْ َمقددددددددامُ   فددددددددالجنا

 

 لُ َحددددددْد اْكبٌددددددْر الَمقددددددامْ گزَ 

 الشدددددْرَؾ َحدددددْد اْبدددددال َمثٌدددددلْ 

 َلْؽلدددددٌْظ الَمْعلدددددوْم الَفضدددددٌلْ 

بٌدددددددددلْ گـاْلددددددددد  اِرَلددددددددددٌْب النا

 لٌدددلْ گراَجدددلْ مددداهُ َفْلَفضدددلْ ا

نددزاْد  ٌَ  اْتَرْوجٌددلْ بدداْش اْكَبددْر 

 مقدددددددداُم َفْلُمفدددددددداْد اْطوٌددددددددلْ 

،َواْنَفدددددْق فدددددً سدددددبٌلْ   َلْمُروا

دددددداَع مْرضدددددداْة الَجلٌددددددلْ   الطا

ددددددبٌلْ   اْكَفْلُهددددددْم واْبندددددداْء السا

 َمعدددداْد اْمددددَع َلْرحدددداْم اْبخٌددددلْ 

ٌددددلْ گإعددداْد الَمْعدددَط فٌدددْه ا ٌِّ  َل

 مدددالُ ٌعطٌدددْه اْبدددذٌْك الِحٌدددلْ 

مالدددددْك َلْمددددددالكْ  ٌَ  واْبَعْفدددددَوْك 

 لْ الَجمٌددددددلْ َلكبٌددددددْر الَجزٌدددددد

 لْلَجزٌددددددددددددلْ االا َبْلَجزٌددددددددددددلْ 

دددددددْد واْتفدددددددا  جْبرٌدددددددلْ گُ ُمحما

 مقددددددداْم اْبدددددددراهٌْم الَخلٌدددددددلْ 
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 سثبء 
َّ
 :سمحٔ اهلل ادٛاىجشري ٗىذ ٗد

 لْ اْصددُبْر َفعددلْ القددددٌرْ گـٌالَعدد

 الَمدددددددوْت االا ُهدددددددوا َمصدددددددٌرْ 

ْبدددد ٌَ  فٌدددددْك اْن الَبشدددددٌرْ  گـإال 

دددددددددالُ لِْسدددددددددالمْ   الَبشدددددددددٌْر اما

ددددددالُ   َتشددددددَهْد لُ َلْرحددددددامْ واما

تددددددددامْ  ٌْ ددددددددالُ تْشددددددددهْدلُ َل  واما

دددددددالُ َصدددددددالايْ   والَبشدددددددٌْر اما

ا دددددددالُ َصددددددددا دددددددايْ گْ واما  إَعطا

 لْلفاصدددددددلْ،واْعطاْه اْفِبندددددددايْ 

 والَبشدددددٌْر اْعماَمدددددْت لْسدددددٌادْ 

ْ إلَ عدددددددددددددادْ 
 والحْمدددددددددددددُد  ا

 َمدددددا مددددداْت إلَ َخدددددلا َلددددددْوالدْ 

 مامدددددداْت اْمندددددداَدْم َخددددددلا زادْ 

 

قدددددٌْن  ٌَ  إال َتْنسددددداهْ َفدددددرْظ إ

 ولْ االاَدْم َمْكتدددددوْب إلَ جددددداهْ 

 الَفضددددددٌلْ اْمددددددَش بٌددددددْه هللااْ 

اْر الدددددد ْشدددددهْدلُ فالدددددددا امْ گـٌَ  دا

اهْ  دددددددالُ ٌْشدددددددهْدلُ َمدددددددزا  واما

دددددددددَدْي هللااْ  ٌَ َن  ٌْ  َؼددددددددددا َبددددددددد

ددددددايْ  اْم إَزكا ددددددالُ َصددددددوا  واما

 مدددالُ طددداْه اْبدددالَ مدددْن اْمعددداهْ 

ٌْن اْعطدددددداهْ   الَمسدددددداجْد،فالدِّ

 لْ َلْجدددددوادْ الشدددددْرَؾ َلفاضددددد

ددداهْ   مددداْت البشدددٌْر اْكبٌدددْر أَجا

 َلفاضددددددددددلْ ُمددددددددددوراْه إوهللااْ 

 َلدددددددْوالْد الَمْعلدددددددومٌْن أُوراهْ 
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 :األدة ٗاىفنش اىذمز٘س فقٞذسدٞو ػيٚ اىزمشٙ اخلبٍسخ 
 :سمحٔ اهلل مجبه ٗىذ السِ

 َلدددددددٌْب الٌددددددوْم اْفمورٌتددددددانْ 

 إلَ عدددداْش إعددددٌْش اْفَهددددوانْ 

ْطوٌددددْه إلَ مدددداْت  ٌَ  النْسددددٌانْ إ

،َجمدددددددددالْ القُدددددددددْرءانْ   إلْمُروا

 َجمددددددالْ الَمْنطددددددْق والَبٌددددددانْ 

 واْن البٌظددددددددددانْ ژَجمددددددددددالْ أَ 

 َجمددددددالْ الُحددددددجا والُبْرهددددددانْ 

ْكتوْر إلْنسددددددانْ   َجمددددددالْ الدددددددا

 َجمدددددالْ، إَجمدددددالْ، إَجمدددددالْ 

 اْطددددداللْ النسدددددٌاْن إلْهمدددددالْ 

 

 اْخَلَعدددددنا عددددداْد اْبدددددال شدددددانْ 

كٌنْ  ٌْ  َمْحددُروْم إَمْعددُزولْ اْمَسدد

ٌنْ   مددددْن مارْتددددَه َجمددددالْ الدددددِّ

 َجمدددددالْ الُخلدددددوْق الَحسدددددٌنْ 

مدددددددٌنْ   َجمددددددالْ الَمقددددددولْ الثا

مٌنْ گَجمدددددالْ إ ٌْ  ٌددددددي والددددددا

قدددددددٌنْ  ٌَ  َجمددددددالْ الحْكدددددددَم َواْل

 َجمدددددالْ التاواضدددددْع واللِّدددددٌنْ 

 عدددداْد الٌددددوْم اْخلَعددددنا َبددددٌنْ 

 مدددالُ ٌكدددوْن اْخَمدددْس ِسدددنٌنْ 
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 سثبء ػَٞذ األدة اىشؼجٜ 
 :ولد سٌد ابراهٌم رحمه هللا نْ محمدّ  :األستاذ

 مورٌتدددددداِن َثْكَلددددددْت ذ العددددددامْ 

 امددددْن اْعٌدددداْن الددددّدْولَ َلْعددددالَمْ 

 ُمَحمددددددّدْن مدددددداْت إلَ مدددددداتْ 

بدددددداتْ  ْن اْتُشددددددوُؾ بالثا ٌْ  الَعدددددد

دددددلْ وإبددددداتْ گلدددددوْب إگـاْفَلددددد  ٌا

اتْ   ُسددددْبحانْك ٌالواحددددْد فالددددذا

ْع مددددددنُّ ُروْح الحٌدددددداةْ   َتْنددددددزا
 

 َلددددددددْت َوجٌددددددددهْ گاْخَلَعددددددددّن زَ 

 مورٌتددددددددددددداِن َتْبؽٌدددددددددددددهْ  الِّ 

 َمْعدددَن مددداْت اْعَلدددنُّ مدددا تددداتْ 

 إمْعددددَن مامدددداْت انُّ راعٌددددهْ 

 إصدددددداَبْح َلْؽددددددَن وإماسددددددٌهْ 

دددلِّ َعْبدددَدْك َعُطدددوْؾ اْعلٌدددهْ  ٌَ 

 لُدددوَب َتْحٌٌدددهْ گـواْتعدددوْد اْفَلددد
 

 :سثبء اىجشري ٗىذ ثضٝذ سمحٔ اهلل
 لُ َلشدددددراْؾ افدددددَذ اْشدددددَهرْ گزَ 

 َمْعنددددددداْه اْكبٌدددددددْر إَمْشدددددددتَهرْ 

حَم كدددداْن َسددددندْ  ْعطٌددددْه الددددرا ٌَ 

 َلدددددددْوالْد الَعْم،إكددددددداْن هنددددددددْ 

 إمدددددالُ ٌْعطٌدددددْه الَكدددددلْ َحددددددْ 

ددددْر ِش ُكددددوْن َعندددددْ  ٌَ  مدددداهُ دا

ْ الٌدددددددوْم بٌدددددددهْ 
 واْمَندددددددٌْن هللاا

 ُهددددددددوا َفضددددددددٌلْ اْبالاْشددددددددبٌهْ 

 إُمددددوالَن مددددا خددددافً اْعلٌددددهْ 

 

 راجدددددددلْ مْعلدددددددوْم إظددددددداؾِ 

 ْلدددددددُب صددددددداؾِ گبالفضددددددلْ إ

 لْلُمْسددددددددددلمٌْن،إكاْن َزندددددددددددْ 

 مدددددددداِظ َفْعدددددددددُدوهْم حددددددددداؾِ 

دددددداْس اْمجدددددداؾِ   والمددددددالْ النا

 الِّ َلْلَعبددددددددددددددددددْد إكدددددددددددددددددداؾِ 

دددداْس أََخٌددددْر فٌددددهْ   اْمددددَش ٌالنا

ًَ ظدددددددددداؾِ  ْن  َفْعددددددددددلُ فالدددددددددددا

 َفعددددددددلْ الَبشددددددددٌْر الخدددددددداؾِ 

 



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 66 

  "اخلبه"سثبء 
 
  األدٝت إفل

َّ
 :ٞذ سمحٔ اهللٗىذ حمَج

 اْخَلَعددددددددنا باَشددددددددْت َلْكددددددددراعْ 

 اعْ گْبدددددددلَ وهالٌدددددددَه، گـوالددددددد

دددددددالاِل َمدددددددَذ ضددددددداعْ أَْفدددددددَن  ٌَ 

نٌْن إِطبددددداعْ  ٌْ  إلْخدددددالْق الدددددزا

دددددالاِل َمدددددَذ ضددددداْع إشددددداعْ  ٌَ  إ

ددددددالالْ الَقرٌددددددْب إلَ جدددددداعْ  ٌَ  إ

دددداعْ  ددددالالْ الَصددددْحَب والُطما ٌَ  إ

كددددددددددددددٌنْ  ْر،إٌالالْ ابِّ  َفْندددددددددددددددا

ددددالّالْ الُسددددوداْن اْمسدددداكٌنْ  ٌَ  إ

 

فدددددددددداعْ   َلْحَمْر،َوهالٌددددددددددْه الرِّ

 إَفدددددددكُّ باَشدددددددْت مورٌتدددددددانْ 

 إلْمددددُروا كددددانْ مددددْن لٌِمدددداْن 

 اْعٌددددداْن الِبٌظددددداْن الفُْتٌدددددانْ 

 وانْ ژْبدددددددلَ مدددددددْن َلْؽدددددددَن وگ

دددددالالُ َمدددددرٌْض إعْرٌدددددانْ  ٌَ  إ

دددالالْ الَمْعدددروْؾ إلْحسدددانْ  ٌَ  إ

 ْب باَشددْت َلْعٌددانْ گواْهددلُ عددا

دددددددالالْ البٌظدددددددانْ  ٌَ دددددددالالْ إ ٌَ  إ

 



  شعر حسنً                            دٌوان  بوح التافلوٌت

 67 

 :اهللدٗد سمحٔ ػجذ اى٘ سثبء اىؼالٍخ حمَذ سبمل ٗىذ
 َبعددددددْ َلدددددْت شدددددنقٌْط الٌدددددوْم گز

 اْع َحدددددددْ گنددددددادْر مددددددا كٌددددددُؾ 

ددددددددددْد سدددددددددداَلْم ولْ َعبدددددددددددْ   ُمحما

 َلْكتدددددددددداْب اْفصددددددددددْدُر حاْمددددددددددلُ 

بدددددددددددً جاْمدددددددددددلُ   َحددددددددددددٌْث النا

دددددددددددددرْع اْحكددددددددددددداُم   اْم لُ گوالشا

 اْع إماْمددددددددددددددددهَ گواللاددددددددددددددددْوَغ 

 اْعالْمدددددددهَ گْ مددددددْن َسدددددددْؽُر َفددددددو

 بٌدددددددددددْه الَخْبدددددددددددَر َفْحكاْمدددددددددددهَ 

 إشدددددداعْر َفصددددددٌْح اْبالاْشددددددبٌهْ 

دددددددالُ فددددددداْق   فٌدددددددهْ الّشدددددددعْر اما

 إَلْؽددددددددَن َمْتُكددددددددولْ أَالا اْعلٌددددددددهْ 

 َعدددددددددددنُّ فُْتٌددددددددددداُن ماْتجٌدددددددددددهْ 

دددددددددالاِل َمدددددددددَذ َبعدددددددددْد مددددددددداتْ  ٌَ 

 وامدددددددْن التاواُضدددددددْع واْثبددددددداتْ 

دددددددالاِل َمددددددددَذ مدددددددداْت مدددددددداتْ  ٌَ  إ

ددددددددالاِل َمددددددددَذ مدددددددداْت َزٌددددددددنْ  ٌَ  إ

دددددددالاِل َمدددددددَذ مددددددداْت َعدددددددٌنْ  ٌَ  إ

 والَمسدددددددددددداكٌْن الفاْصدددددددددددددلٌنْ 

دددددددداْكنٌنْ   إُطددددددددالاْب الَعلددددددددْم اسا

ددددددددددددالاِل َمدددددددددددد ٌَ  َذ كدددددددددددداْملٌنْ إ

نْجحدددددْ  ٌَ  راجددددلْ فْضددددلُ مددددا 

 اْخَلَعددددددددددددددددددددنا َعددددددددددددددددددددالمَ 

 الددددددددددددددددددَوُدوْد الَعددددددددددددددددددالامَ 

 حاَمددددددددلْ َتْفسددددددددٌُر كاْمددددددددلُ 

ددددددددددددددددٌَر المَ   ُهددددددددددددددددوا والسِّ

 فددددددددددٌهْم َمْعددددددددددِط َلْخددددددددددزامَ 

دددددددددددُد ِزماْمددددددددددددهَ  ٌْ  ُهدددددددددددوا َف

ٌُطدددددددددددامَ  ْق مدددددددددددا   َمْتفددددددددددوا

 الَِو فٌددددددددددددددددددَه لْعمددددددددددددددددددامَ 

 َفْنظدددددداُر ُهددددددوا َهددددددْح بٌددددددهْ 

امَ   لْفُحدددددددددددددددولْ الِّ َحدددددددددددددددوا

 اْم اْحجدددددددامَ گ مدددددددْن َسدددددددْؽرُ 

 فٌددددددْه اْطددددددَولْ َمددددددْنُهْم قددددددامَ 

دددددراَؾ واْسدددددكاتْ   امدددددْن الظا

ٌْن اْبَصددددددددرامَ   اْعددددددددلَ الدددددددددِّ

 الَتددددددددددددنا مددددددددددددنُّ شددددددددددددامَ 

 مددددددْن َلْخددددددالْق الَمْتَعددددددْدلٌنْ 

تدددددددددددددددامَ  ٌْ  الْ َلْرحددددددددددددددداَم إَل

 فدددددددالَعوْن اْعلٌدددددددْه اْرجدددددددامَ 

حدددددددددامَ   اْفدددددددددذاْك امدددددددددْن الرا

 مددددددددداْت انا مدددددددددْن َحدددددددددالمَ 
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دددددددددددالاِل َمدددددددددددَذ صددددددددددداْبرٌنْ  ٌَ  إ

 اْجَعدددددددددلْ ٌددددددددداربِّ ذاْك ُندددددددددورْ 

ورْ   ُبددددددددددددددُدوْر اْعلٌددددددددددددددْه االا ادُّ

 واْبنٌددددددددددددلُ َفْلَفددددددددددددْردوْس ُدورْ 

ددددددددددددددورْ  ٌْ  ذاْت الِعمددددددددددددداْد إالَ 

ٌددددددددددُت كاْمددددددددددلَ   واْجَعددددددددددلْ َذرِّ

 ذاْك الِّ َخدددددددددددددددددلا شددددددددددددددددداْملَ 

ًا عاْمددددددددددلَ   لْلَفضددددددددددلْ، إهدددددددددد

 يَ گواْجَعْلدددددددددددددددَه َربِّ سدددددددددددددددا

 يَ گإباْب َمْمشاْه، گعا

 مددددددددداْت انا مدددددددددْن َلْعدددددددددالمَ 

 اْعلٌدددْه اْفَلْقَبدددْر مدددْن الُحدددورْ 

 واْعددددددددددلَ نددددددددددوُر َتْتحددددددددددامَ 

ددددددددددددداقوْت إرامَ  ٌا  امدددددددددددددْن ال

دددددددددددامَ  ٌا  مددددددددددداَر ٌدددددددددددوْم الق

 ٌدددددددددداربِّ عددددددددددنُّ حاْمددددددددددلَ 

ددددددددددامَ  ًا َحكا  َفْضددددددددددلُ، هدددددددددد

ٌْن إلْسددددددددددددددددِتقامَ   بالدددددددددددددددددِّ

 لُدددددددددددما مدددددددددددْن َعْلدددددددددددُم الَمَ 

 َبْلَبْرَك َواْلَكرامَ 

  سثبء اىؼبملني اجليٞيني
 
 اىْ

 
 آ سمحَٖب اهللبٓ ٗثذ

 :عدود بؤسبوع توفً العالمة بداه بعد وفاة العالمة وقد

  

 مورٌتددددددداْن إَشدددددددْعُب َلْحندددددددٌنْ 

 لُ قُْطَبدددددددددددددددٌنْ گاْخَلَعدددددددددددددددنا  ز

 بددددددٌُهْم كدددددداُن َلْثَنددددددٌْن اْمتددددددٌنْ 

ٌِّنْ  قددددددددٌْن، إهٌددددددددد ٌَ  اْمتددددددددٌْن ال

نٌنْ  ٌْ  اْكبٌدددددددددددْر،إَلْخالْق الدددددددددددزا

 لددددوْب اْتلددددٌنْ گـبددددٌُهْم كاْن،إَلدددد

 لْلَفقٌددددددددْر اْكبٌددددددددْر، إَحسددددددددٌنْ 

 إمورٌتدددددددداِن بددددددددٌُهْم َلْثَنددددددددٌنْ 

 ُمددددوالَن مددددْن ِش كامددددلْ َشددددٌنْ 

ٌنْ   اْنصددددداُب َفْلَعلدددددْم إفالددددددِّ

اهْ  ددددددداْه إُبددددددددا  مْعلددددددومٌْن النا

ٌْن اْفَلددددد  لوْب،إبدددددا اْ گـالددددددِّ

ددددداهْ   العلْم،إبدددددٌُهْم كددددداْن الجا

اهْ   والَمْعددددددَن َلْكبٌددددددْر، إَمددددددزا

ْحَم، والَؽدددددددِن َمْعطددددددداهْ   َلدددددددرا

 بدددددٌُهْم كددددداْن اْفدددددداُر َلجددددداهْ 

 الَبددددددْرَك والَوقدددددداْر اْحمدددددداهْ 

 وامددْن الَخٌددْر الَعمددٌْم اْمددالهْ 
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 إال فدددددددٌَن َفْبَلدددددددْد َمْجَتْمعدددددددٌنْ 

ٌِّنْ   مامددددددددددداُت َمدددددددددددزالُ َحٌددددددددددد

ددددددداْه اْفَلددددددد  لدددددددوَب َمدددددددزالْ گـالنا

اْه اْفَلددددددد  لدددددددوَب َمدددددددازالْ گـُبددددددددا

 

ْن اْمعددداهْ  ٌْ  واحدددْد مددداُهْم َلْثَنددد

ْ إَذ َمْعنددددددددداهْ 
 ُسدددددددددْبحاْن هللْاا

اهْ لددددوَب ُبددددگـإَمددددزالْ اْفَلدددد  دا

دددداهْ گـواْفَلدددد  لددددوَب َمددددازالْ النا

 

 :سثبء حمَذ األٍني ٗىذ اىفبظو سمحٔ اهلل
ٌْن إَلْمددددددددددُروا َلْثَنددددددددددٌنْ   الدددددددددددِّ

ٌنٌْن   َفاْسدددددددددباْع،إلْخالْق الدددددددددزا

 لدددددددْت حدددددددْد،إمتْن الٌقدددددددٌْن گز

 واْلَحْسدددددَن والَوجدددددْه الَحسدددددٌنْ 

وْت اْمسددددددددددداكٌنْ  ددددددددددلْ،إلخُّ  اللٌا

 لُ حددددددددْد اْكبٌددددددددْر إَثمدددددددددٌنْ گز

دددددددددددْد  بٌدددددددددددهْ ُمحما  لمدددددددددددٌْن النا

ْحَم وامددْن الَحددوْظ اْسدد  ٌددهْ گـالددرا

 إبددددددددالجنا جازٌددددددددْه إَرقٌِّددددددددْه 

 إبددددددددارْك فدددددددداْوالُد واْمندددددددداتُ 

 ْب َممدددددددداتُ گواْجعلُهددددددددْم عددددددددا

 

 لُ حددددددْد اْخَلعدددددددنا َعدددددددٌنْ گز

 لُ حْد،إِصددددددٌلْت لْرحددددددامْ گز

ْ از
تاْم گبدددددددددا ا ٌْ  لْ حدددددددددْد،إل

دددددددددددامْ  ٌا ددددددددددداْد الفجْر،إقِ  وَؼبا

 امْ إلدددددْوالْد إَلْخدددددوالْ إلْعمددددد

دددددددددددامْ  ٌا  اْخلَعدددددددددددنا هددددددددددداُذ َل

 ولْ الفاظددددددلْ ٌدددددداربِّ ِطٌددددددهْ 

 واْكسددددٌْه اْبُنددددورْك ٌددددالَعالامْ 

 َفاْعدددددددلَ َدَرجددددددداْت المقدددددددامْ 

داْس اْعدالمْ گْ واْرفعُهْم فدو  النا

امْ گـوْؾ الددددگفدددداْلمْعُروْؾ أُ   دا
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 ز٘جٞٔاىز٘دٞذ ٗثبة اى

اْس اْجنداْس   ٌاسْر َهوْن امْن النا

دددددداِس باَطددددددل ْمدددددداْه  دددددداسْ اما  ابا

 فدددددالَمْعَط َقْطَعدددددْن َذ َوْسدددددواسْ 

 واَن َبعددددْد اْعدددددلَ راِص عددددداسْ 

مالددددددْك َلْنفدددددداسْ  ٌَ ْعددددددِط  ٌَ  عددددددْن 

خدددددددطِ  ٌَ  مددددددداِن داٌدددددددْر َمْعدددددددَط 

 اْنددددددددَت ُهددددددددوا بدددددددداْط الددددددددَتْعطِ 

 

داسْ  ْطلدْب خاطٌدْك النا ٌَ  َشْفُت 

مْ  ددددْتَحكا ٌَ  عدددْن خاطٌددددْك اندددَت 

ْر َتْنددددددَدمْ  وا دددددداس ادا  ِذٌدددددْك النا

ددداْس   إال َندددْتَهمْ مدددْن ِذٌدددْك النا

 خاطٌدددْك اْندددَت واْندددَدوْر اْندددَتمْ 

ْ اْعَلددددمْ 
 َمْعطدددداْك اْنددددَت ٌددددا ا

 واْنددددددَت ُهددددددوا زاْد الددددددَتْحكمْ 

 

 

ْد َعدددددددددْدنانْ  ٌا لِدددددددددالْه اْبَسددددددددد ٌَ 

 َتْفددددَتْح ِل مددددْن َرْزَقددددْك ببددددانْ 

دددداْش اْنعددددٌْش اْفددددَذ َلددددواْن   ابا

دددددانْ  ًْ الَمنا  واْؼَفدددددْر ِل ٌدددددالَح

دددددددٌطانْ  لِدددددددالْه الشا ٌَ  واْمدددددددِح 

 واْجَعددددددلْ ِل فددددددالَجنا َمكددددددانْ 

ًْ الُسدددددددْبحانْ  لِدددددددالْه الَحددددددد ٌَ 

 َضدددعٌْؾ إَمْنهددداْن إَعْطشدددانْ 

 

 الَوجٌدددددْه اْطَلْبتدددددْك َعْجدددددالنْ 

ددددٌكْ  ٌْ زْق اْبدددواُب َبدددٌْن ا  الدددرا

 َضددددعٌْؾ إال عْنددددِد خاطٌددددكْ 

 اْذنددوِب خدداٌْؾ مددْن َنْعصددٌكْ 

 ْلدددِب واْمدددالْه اْبَبؽٌدددكْ گعدددْن 

 اْمَندددددٌْن الِّ َنْفدددددَن واْنجٌدددددكْ 

دْت اْعلٌددددكْ  آنَ   َعْبددددَدْك َسددددنا

 بددالْ إفاصددلْ فٌددكْ گاْعلٌددْك ا
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ْ اْطَلْبَتددددددددْك ٌالُسددددددددْبحاْن 
 ٌددددددددا ا

 َنبٌددددددددددْك الِّ َبلاددددددددددْػ  لٌِمددددددددددانْ 

دددددٌْخ اْفَلْمِتحددددددانْ   واْحمدددددْد والشا

ادْ  ْلَجدددددددددددددددددوا ٌَ  ِ  رسدددددددددددددددددولْ هللاا

ِ مددددددددددددددْرٌْم زادْ   رسددددددددددددددولْ هللاا
 

 ِْ ْد َعدددْدناْن ٌا ْهَلدددْك َسددد  واْمَوجا

دددددددْنَجحْ  ٌَ ْعَمدددددددلْ   َعبدددددددْد هللااِ  ٌَ

 َبْرَكدددددددددددْت ِبجددددددددددداِه إلدددددددددددهِ 

ْعَمددددددلْ َتددددددْنَجْح زاْد اْبجدددددداهِ  ٌَ 

 ِبجددددددددددددددداِه رسدددددددددددددددولْ هللااِ 
 

 

 َلْطبدداْب اْعددلَ َجددْنَس َوْحددَدٌنْ 

 هددددداَذ َلْكبٌدددددْر إبددددداْن اْحندددددٌنْ 

مدددٌنْ  ٌَ ددداْس امدددْن ال  اْتجٌدددْه النا

اْر اْبَلدددْدُهْم َعدددٌنْ   إذوْك الَسدددؽا

اْر اْمسدددددداكٌنْ   اْكبدددددداْر إَسددددددؽا

لِدددددددددددددددالْه الَقددددددددددددددددٌرْ واَن  ٌَ 

 َتْؽندددددٌِن عدددددْن هددددداَذ َلْكبٌدددددرْ 
 

ًْ الَمتددددددددٌنْ  لِددددددددالْه الَحدددددددد ٌَ 

ارْ   َمْتددواِس َمْسددَكْن كٌددْؾ الدددا

ٌَسدارْ  داْس امدْن ال  واْتجٌْه النا

ددداْس اْتجدددٌُهْم كدددلْ اْنهدددارْ   لْلنا

ًا واْتجددددددٌُهْم فقاددددددارْ   واْؼِندددددد

ددددددددددددارْ گ  ْد الِّ داٌددددددددددددْر ٌالقها

ارْ   َواْؼندددٌِن عدددْن ُذوْك السدددؽا
 

 

مدداْت اْفندداوْ  ٌَ  َنْعددَرْؾ َهددوْن اْخ

ًا   فاددددداوْ گإفددددداْو امدددددْن الَحددددد

ددداوْ گعددداْد اْدَرْس كٌدددْؾ الِّ   طا

ددددَب واْمشدددداوْ  ٌْ  َنددددْزلُ فٌددددْه اْنَو

 واْؼدددددددالوْ گِ اْبَلدددددددْدُهْم َفْخدددددددال

 ٌدددددا ُمدددددوالَن طدددددٌِن ِرضددددداكْ 

 واْؼَفددددْر ِل َدْهددددِر كامددددلْ ذاكْ 

 

ددددددراوْ  ٌُ ًا مددددداَت   اْفدددددِذ الَحدددددد

 إَمْحُكدددوكْ اْبَلدددْدُهْم َمْنُسدددوْؾ 

 ذوكْ  گـذوْك الَقددرْن الِّ سابدد

 عددداْد االا كٌَفدددْت ِش َمدددْدُروْك 

 ذاْك اْدلٌِددددلْ اْعَلددددنِّ َمْهلددددوكْ 

ماَلدددددددْك َلْملُدددددددوكْ  ٌَ َتدددددددْك  ٌْ  َلَج

 واْؼَفدددْر ِل زاْد اْدُهدددوِر ُذوكْ 
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كٌْن اْمجٌدددددددددهْ  ٌْ  الَفقٌْراْمَسددددددددد

 ِوإلَ مددددداَج َتْنشددددداْؾ اْعلٌدددددهْ 

ْندددددد ٌَ دددددداِو فٌددددددهْ گـإ  الْ انُّ َمسا

دددددددددددومْ وِ  ٌُّ ًْ الَق  لَ راْد الَحددددددددددد

ْنجدددددداْه،الفقٌْر الٌددددددومْ  ٌَ  مددددددا 

 

ْمدددِش مدددا َنْعلدددْم بٌدددهْ  ٌَ  جددداِب 

دددددددددددددددددددددددددددددددْر  ٌا َع اُم ُوَراهْ گٌُ  دا

اهْ گَمْعنددددداْه اْمدددددَع   لادددددْت َمدددددزا

 اْع اْبَكْثددَرْت َلْمددراْض اْبددالهْ گ

ْنجددداهْ  ٌَ دددوْؾ اْمجٌدددْه إالَ  ٌُ  َمْع

 

دددددددددَدْك َتدددددددددْدبٌرْ  ٌْ ْلَف ٌَ  ٌدددددددداَربِّ 

 َشددددرٌْك إِدٌددددرْ َبدددداْمَرْك،واْبال 

 َبْسددددددددراُر َعلددددددددٌْم إَخبٌددددددددرْ 

سدددددددٌرْ  ٌَ ددددددددْك َعسدددددددٌُر  ٌْ ْلَف ٌَ  إ

 واْبَخْلددددددُق َلطٌددددددْؾ إُمجٌددددددرْ 

ددددداَن عددددداْد اْكثٌدددددرْ  ٌا  الُطدددددْؾ ِب

هْر الَبواسدددددٌرْ   َنْجَبدددددْر َذ الددددددا

 واْحكدددددْم ندددددداُموُس ٌالَقدددددددٌرْ 

 َمقدددددددادٌُر واْحكدددددددْم َعسدددددددٌرْ 

 ٌدددددددداربِّ َضددددددددعٌْؾ إَفقٌددددددددرْ 

ْؾ جدددددداهُ َفْلَعشددددددٌرْ  ٌا  واْضددددددَع

درْ  داٌرْ  ٌْ  َفْضَلْك عدْن َفضدلْ الَؽ

ددَرْك َفْضددلُ مددا فٌددْه الَخٌددرْ  ٌْ  َؼ

سدددددولْ الَبشدددددٌرْ   واْبجددددداْه الرا

 اْمدددلَ َقْلدددِب مدددْن ُندددوَرْك ِدٌدددرْ 

 والَحددددددٌْث،اْملَ مدددددْن َعبٌدددددرْ 

 ْؾ ِوِسددددٌرْ گهدددداَذ الَكددددوْن إوَ 

 فٌدددددْه اْمعددددداْك اْندددددَت َتدددددْدبٌرُ 

 حددددددداٌْط َبْكبٌدددددددُر واْسدددددددؽٌرُ 

دددددددَدْك َتْعسدددددددٌرُ  ٌْ سدددددددٌُر َف ٌَ  إ

دددددددا َلطٌدددددددُؾ ٌدددددددا ُمجٌدددددددرُ  ٌَ 

ددددددرُ  ٌْ ْعطددددددٌِن َخ ٌَ  َتْحسدددددداِس 

 اْحكدددددددددْم عدددددددددنِّ َبواسدددددددددٌرُ 

 عدددددددددنِّ واْحَكدددددددددْم ٌاَقددددددددددٌرُ 

سدددددددددٌرُ  ٌَ  ُر َعدددددددددنِّ ِطدددددددددٌِن 

ْؾ َفقٌددددددرُ  ٌا هْر اْضددددددَع  َذالدددددددا

 جددددددداهُ َمدددددددْرُدوْد اْفَعشدددددددٌرُ 

دددددرُ  ٌْ  َفْضدددددَلْك مددددداِن داٌدددددْر َؼ

رُ  ٌْ  واْندددددَت َفْضدددددَلْك ٌاسدددددْرَخ

 َشدددددفٌْع الَخلدددددْق إَندددددذ ٌدددددرُ 

 فٌدددددددْه القُدددددددْرآْن إَتْفسدددددددٌرُ 

 ِسددددددٌَرْة طددددددَه َقْلددددددِب، ِنٌددددددرُ 
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 بالَتْسددددددبٌْح إَكثددددددْر الَتْكبٌددددددرْ 

ْ،إِنٌددددددددْر السدددددددداِن نٌددددددددرْ 
 هللاا

دددْر ُعْمدددِر واسدددٌْه اْكبٌدددرْ   إَعما

 لِّ إٌدددددددددداربِّ َفْلَجددددددددددنا َعدددددددددد

، ٌدددددددددداربِّ َجددددددددددلِّ   َفْلَجددددددددددنا
 

 والحْمددددددُد َلددددددْك واْسددددددَتْؽفٌرُ 

 ُر َبْندددددددددواَرْك ٌدددددددددا ُمنٌدددددددددرُ 

ددددددددَدْك تَ  ٌْ ْلُعْمددددددددِر َف  ْعمٌددددددددرُ ٌَ

 ُروِح واْحَفددددددْظ َجددددددلِّ دٌددددددرُ 

 ِجٌددددُر مددددْن َجحٌَمددددْك جٌددددرُ 
 

 ال َتْتَخددددددددددددددْوَم ٌالّشددددددددددددددعْب 

ِِ واْسددددددَرْح واْحَلددددددبْ   بالددددددِل

ددددددددداْك اْتعدددددددددٌْش ا ٌا  بدددددددددالْ گا

دددددددددَدْك َتْكَسدددددددددْب َلْمدددددددددوالْ  ٌْ  َب

 مدددددددا َتْطَلدددددددْب مدددددددا ُتسدددددددالْ 

ْم   الددددددددددددددددددددددّدْولَ َتَقدددددددددددددددددددددددُّ

 ٌالّشددددددددددددعْب اْوَع واْفَهددددددددددددمْ 

مْ گـواْندددددددددددَت مدددددددددددا َتْتددددددددددد  دا

 ا َتْتدددددددددددددؤَلامْ اْثدددددددددددددَرْك مددددددددددددد

مْ  دددددددددددْتَخما ٌَ  َعْقَلدددددددددددْك مدددددددددددا 

دددددددْك َلددددددد  عدددددددادْ گـاْتدددددددَرْك َعنا

ْر َلْلددددددددددددددددددددددبالدْ   َتددددددددددددددددددددددؤَخُّ

 واْهدددددددددَدْم َنْهدددددددددْج الَفسدددددددددادْ 

 والعددددددددددددددداداْت إَلْمدددددددددددددددرادْ 

شددددددددددددددددددادْ   الِّ فٌددددددددددددددددددْه الرا

دددددددداْك اْتعددددددددٌْش اْمدددددددد ٌا  ادْ گـا

دددددددددددددددلِّ زادْ   ِوعدددددددددددددددٌْش إما
 

 عددددددددْن ِش كامددددددددلْ ُمفٌدددددددددْ 

 واْؼَسدددددلْ واْصدددددَلْح َلْحدٌددددددْ 

ْن حددددددددالْ َمْتَمْوَنددددددددْك  ٌَ  َبددددددددْز

ددددددددَرْؾ َعَمددددددددلْ َلٌدددددددددْ   والشا

 ذاْك إزٌدددددددددْ گْ مددددددددا َتْصددددددددرَ 

 واْزدهددددددددددددددددداْر اْفلَُمدددددددددددددددددمْ 

 العدددددددددداَلْم عدددددددددداْد اْبعٌدددددددددددْ 

 االا َمَزلدددددددددددددددْت اْجدٌددددددددددددددددْ 

 اْثدددددددددَرْك ماَنددددددددددْك َسدددددددددددٌدْ 

لْ مددددددددددْن َلْحدٌدددددددددددْ   ُمَعدددددددددددا

 والكبددددددددددْر اْبددددددددددال ُمفددددددددددادْ 

 الكبدددددددددددْر اْبدددددددددددال َتؤٌٌْددددددددددددْ 

دددددددددددددددددْك والَتقالٌددددددددددددددددددْ   َعنا

 واْبدددددددددِن َمدددددددددْنَهْج َرشدددددددددٌدْ 

 مددددددددددداهُ كٌدددددددددددْؾ الَبلٌددددددددددددْ 

 َسدددددددددددعٌْد اْبدددددددددددال َعنٌددددددددددددْ 

 مورٌتدددددددددددددددداِن َسددددددددددددددددعٌدْ 
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 گ
ر
 فبُ

 َحددددددْد اْزَوٌدددددْن مددددددانِ گـخالددددد

 ندددددداذْر َبعددددددْد إلددددددى اْسددددددمانِ 
 

 فددددداطْن َلدددددْك ماَتٌدددددْت واعددددددْ 

 َشدددددْفَتْك كدددددلْ اْنهددددداْر واعددددددْ 
 

اْر الماْنجٌدددددددددهَ  ددددددددْك الدددددددددا ٌْ  ِذ

ْح واْبلدددددددددٌْس فٌدددددددددهَ  ٌا  َلْفَلددددددددد
 

اللْ واْجدددددددددددددرِ گْ اْزرَ   ٌالددددددددددددددا

 َخْطدددددددددددرِ  آمندددددددددددُة مندددددددددددتْ 
 

 لَِندددددددْوَب َعددددددددْت االا اْنبددددددداتْ 

ددد ربددداتْ گـَطدددْع بدددٌُكْم َلدددگـٌَ ٌْ  َو
 

ْعددددددددد  ِل ِذٌدددددددددْك المددددددددداْكنَ گـٌَ

 الددددددددددوِل عْنددددددددددَه سدددددددددداْكنَ گ
 

ْخمددداْم اْبَمندددْت َكٌدددتْ   بٌدددْك التا

دددددددَرْك ماْتَلٌدددددددتْ  ٌْ ْعطدددددددٌِن َخ ٌَ 
 

دددددگـَعددددد ٌَ ددددداْلمَ گـِل   َطدددددْع بالسا

 إالِه َتْكددددددددددددددددَتْلِن عدددددددددددددددداْلمَ 
 

 جاحدددددددددددددددْدَه َمْخُطدددددددددددددددوبْ 

ْعقددددددددددددددددوبْ  ٌَ  مٌَتددددددددددددددددٌْن ال
 

ددددددددددداهْ گـَعددددددددددد  ِل َمندددددددددددْت ابا

 َمدددددددددددددددددددددٌَن َتددددددددددددددددددددْرواهْ 
 

ًا ُبددددددددددددددوَه بدددددددددددددداطْ   بدددددددددددددد

 راُهدددددددددددْم َفدددددددددددْم اْخدددددددددددالَطْ 
 

ددددددددددددددددددددْك َلْعَلٌدددددددددددددددددددداتْ   َعنا

 الُ َعْندددددددددددددددددَه جددددددددددددددددداتْ گ
 

 فدددددددددددٌُكْم مددددددددددداِن َمْتبدددددددددددالِ 

ًَ مدددددددْن بدددددددالِ   َخدددددددلُّ َشدددددددْظ
 

 اربْ گـفدددددٌَن ٌدددددامْس واْعددددد

 واَربْ گـَؾ َمْرَصددددْت َلددددگـَفدددد
 

دددددددلَ عدددددددداِص گـٌْلَعددددددد  لْ اللٌا

 اَبْلددددددددددددِن َنْطددددددددددددَرْح راِص گ
 

 َعْلَمددددددددددْت عددددددددددنِّ َنْبؽٌددددددددددهَ 

 بٌددددددددددَه ماَعْلَمددددددددددْت بٌددددددددددهَ 
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 الِّ واسدددددددددددددداِن مدددددددددددددداْحالوْ 

ًا   واَرْب مدددددددداْتالوْ گـَلددددددددِبدددددددد
 

 اَرْب فددددداْفُطوطْ گـِكٌَفدددددْت َلْعددددد

ما نددددددداموْس اْنواْكشدددددددوطْ  ُِ  أُ
 

دددددددددددِدٌِم بددددددددددداْردٌنْ  ٌَ  َكدددددددددددنا 

ددددددددِت عددددددددنا بدددددددداْردٌنْ  ٌْ  واْجَل
 

اْن الَهدددددددولْ إِشدددددددٌْبُهمْ   ُشدددددددبا

اْت اْتجٌددددددددددددْبُهمْ   بددددددددددددٌُهْم َردا
 

اْت اْبدددددال اْمَسددددددلْ   َعْندددددَدْك َردا

اْت االا اْعَسدددددددلْ   إَعْندددددددَدْك َردا
 

 :نبًحوظ ال

ْراْبَهْوَلدددْك َصددد ٌْ  تُ گـَهدددولْ الَؽ

دددَرْك َتْحدددتُ  ٌْ  َهوَلدددْك َهدددولْ الَؽ

ٌْت اْمَبرْ   :َدزا

ددددداْن اْمعددددداْك اْندددددَت َعدددددسُّ   َفنا

دددددْك مددددداهُ كٌَفدددددْت َحدددددسُّ   َحسا

 

 واَرْب هددددددداربْ گـَعْنددددددِد َلددددددد

 واَربْ گـكددددددداُن َلددددددد كٌَفدددددددتْ 
 

ددددددددداموْس اْفَلدددددددددد  واربْ گـالنا

 اَربْ گـاْشددددددددَبْه مددددددددنُّ َلْعدددددددد
 

 ِبدددددددددٌَن َلْحدددددددددزٌْم اْنحدددددددددالَ 

دددددددْك ِذٌدددددددْك الحدددددددالَ   واْبَحسا
 

دددددددددلَ َمْتكدددددددددابا   َهدددددددددوْن اللٌا

 ِدٌدددددددددِم هددددددددداِذ َمندددددددددْت آبا 
 

دددددددددددَرْك َتدددددددددددتالو ٌْ  َبدددددددددددلِّ َؼ

 ِبدددددددددٌُهْم مدددددددددتْن الَحددددددددددالوَ 
 

 

ددَرْك َهْوَلدْك َصددوْ  ٌْ  گُواْؼَلدْب َؼ

ددَرْك َهْوَلددْك َفددوْ إَهددولْ  ٌْ  گُالَؽ

 

ْخَتٌددددْر الَفددددٌْش أََخٌددددْر إبددددرْ  ٌَ 

ْنَهدددد ٌَ  واْنددددَت َتْزهددددرْ  گـُهددددوا 
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ر
   : خظٞو رِنفٞذ

 اْؾ اْسدددددددددددددَمْعُت سددددددددددددداعِ گ

 اْؾ اْسدددددددددددددباعِ گـذاْك الددددددددددددد

 

 تٌَفْلددددددددددددددددواتْن َلْبَتٌددددددددددددددددتْ 

 واْخددددددددددددددوالُ تاَشددددددددددددددْتبٌتْ 

 

 
 
ة
ر
س
 
ش
 
 : ربسر

 اْؾ اْفِتٌَشدددددددددددددددددددددددددددددددددددالاطْ گ

 بددددددددددددددددداطْ  گـَعْنِد،ساَبددددددددددددددددد

 

ْربَ شدددددددددددددددددداطْر  ٌَ  مددددددددددددددددددا

 إالِه َندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ْربَ 

 

 
ر
خ
 
 يِ ر

ر
ل
 
  ٞز

ر
ذبه

ح
ٍ: 

 مددددددددددددْن َلْكددددددددددددداْر اْعددددددددددددمَ 

ْعمَ   َعْنددددددددددددددددددددَدْك ٌددددددددددددددددددددالنا

 

 َكندددددددددْت إَرٌدددددددددْت اْعبدددددددددارْ 

ْبددددددددددددِر مددددددددددددْن َلْكدددددددددددددارْ  ٌَ 

 

 اْسددددددددددددددددددددددددِك ُمَعددددددددددددددددددددددددما 

ْعمَ   واْسددددددددددددددددددددددِك َلددددددددددددددددددددددنا

 

ارْ   واْحدددددددددددددددددددَد َلَشدددددددددددددددددددعا

 مْلٌددددددددددددددددددداْر إمْلٌدددددددددددددددددددارْ 
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 گـى" اىفخش ٗ ثبة
ر
 "طبع

 اْطفدددددلْ َعْجددددددُب َبعددددددْد َبددددددْدعُ 

ددددددداْس َطْبدددددددعُ گـواْتددددددد  اَد فالنا

ْ اْؼندددددددددددددداْه َدْفددددددددددددددعُ 
 راْد هللاا

َوٌدددددددددددلْ َفْلدددددددددددشُ  ٌَ ددددددددددداْن  ٌا  فِ

ددددددداْس االا اْنَفدددددددشُّ   َبدددددددٌْن النا

 

دددداْس الَفددددوْ   َراْفددددعُ گْ َبددددٌْن النا

 واْؼنددددددددددددددددداْه إَمْعنددددددددددددددددداهْ 

دددددددددددداهْ ژََمْمددددددددددددَتْن ِتددددددددددددً  با

 َبعددددددددددْد اْمَنددددددددددٌْن اْنددددددددددراهْ 

 َبْلَعْجددددددددددددددددددددلَ َفْؽندددددددددددددددددددداهْ 

 

 

 َلْؽددددَن َذ الَخلددددْق الٌددددوْم جددددادْ 

 اْع عددددددددددادْ گاْه،إَعنُّ اْؼندددددددددد

دددددددددلْ مدددددددددنُّ َحدددددددددْد گوا ٌا  ادْ گَل

ْلَخلددددددْق الِّدددددً اْتددددددُبجْ  ٌَ  َلْؽدددددَن 

ْعدددددددِط الْلدددددددَتجْ  ٌَ  مدددددددادْر مدددددددا 

 

 ْوالُن، واْعلٌدددددْه جدددددادْ گـاْفددددد

 ْوالُن قدددددددددددددددادرْ گاْعدددددددددددددددلَ 

 ولُ َزٌددددددددددددددْن إنددددددددددددددادرْ گإ

 مددددددددنُّ واْلسدددددددداَنْك هددددددددادرْ 

 واْرَخددددْس َلْؽددددَن مددددْن مدددداَدرْ 
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 اىْبششذٝشاملٍني ٗىذ ىن٘ٝشٛ األحمَذ  :ٍغ األدٝت" طبعگا"
 "شٝذح جل

 
ِ
 
غ
ر
 "مل

 :قلت له

 ٌالُمددددددٌْر اْجبددددداَرْك َصدددددعٌبْ 

 والَقرٌدددددْب إلَ عددددداْد اْحبٌدددددبْ 

 مددداهُ َزٌدددْن اْعلٌدددْك إَعجٌدددبْ 

ْت َمْرٌدداْك إُمدددٌرْ گمددْن  َِ ِّ  لا

 َعدددددْت اْنددددَت َوزٌددددْر الددددَوزٌرْ 

 

ًا واَن َقرٌددددددبْ   عدددددداْد اْعلدددددد

 مددا ٌْتدددواَس َلْمدددالْص اْمعددداهْ 

 ِل َعدددددددددْت إالَْه  گـخاَلددددددددَذلِّ 

ْك َظددددددددرْك إلَ راْد هللااْ   َحدددددددددا

 ٌالُمددددددٌْر اْشدددددكٌَفْت َمْرٌددددداهْ 

 

 :ٍني مبب ٝيٜسزبر حمَذ األجبثْٜ األأ
 َحْسددددددِن مدددددداِه مددددددنِّ ؼددددددايَ 

 َحْسدددددِن ُكدددددوْن إَتدددددْم اْحدددددذايَ 

 واْعددددددلَ بدددددداُب زاْد اْمعددددددايَ 

 ِص،َؼٌدددددْر اْروايَ گـَلدددددگـَحددددد

ددددرْ گـَلدددد گـمدددداهُ َحدددد ٌْ ْخَت ٌَ  ِص، 

دددددددددداَن واْتَكْمبٌددددددددددرْ ذاْك  ٌا  اْعلِ

 َؼٌدددددْر اْنهددددداِر عاٌدددددْد َوزٌدددددرْ 

ْد  َلددددددددددددددوا ٌُ  الِه َنْصددددددددددددددَبْح ِل 

ْسدددَمْع حددددْ  ٌَ  َؼٌددْر اْبَؽدددْرِظ مدددا 

 

 ُهدددددددوا ُعْمدددددددِر مدددددددا ُمندددددددايَ 

 مدددددا َنْفَتْقدددددُد واْندددددَتْم اْحدددددذاهْ 

 ْط اْبدددددداِل مدددددنُّ مددددداهْ گـَمددددد

 َفدداْخَبْر واعدددْر اْجبددداِر َفْؽنددداهْ 

 بٌددددْه المدددداَت َمْجُبددددوْر إدٌددددرْ 

 ِر هدددداَذ كامددددلْ َنْرضدددداهْ َشددددوْ 

ْهدددددددواْن اْجبددددددداِر َمَخدددددددالاهْ  ٌَ 

اْد أَراهْ   إَحْسددددددِن مدددددداهُ َلددددددوا

ِر َحْسددددِن مددددا َراهْ  ٌْ  ولْ َلْكددددَو
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 :فأججزٔ
 أَالا َنْعدددددددَرْؾ عدددددددنِّ َنْبؽٌدددددددكْ 

 إَجددددددددْد انِّ َنْبؽٌددددددددْك اْبددددددددِذٌكْ 

 ُمدددددددٌِر واَن ُمْعَجددددددْب بٌددددددكْ 

ددددددِديا َنْرخٌددددددكْ  ٌْ  مددددددا َنْبددددددِػ َب

هرْ   إفٌدددددكْ  ِل مدددددوالَن ذ الددددددا

اسدددددددٌكْ   عدددددددنِّ ٌالُمددددددددٌْر اما

ددددكْ  ددددوْت إَخلٌِّ  اْنددددَت مددددْن َلخُّ

 ْولُ مددددا كافٌددددكْ گَتددددْرُك مددددْن 

 مددددددددوالَن َمَخددددددددالاْه إجٌددددددددكْ 

ْحَصددْر، مددوالَن عاطٌددكْ  ٌَ  مددا 

 ْوالُن وانَ گؼالْبددددددددددددددددددددددددددددَه 

ْعَمدددددددددلْ ُمدددددددددوالنَ  ٌَ ْؽَلدددددددددْبِن  ٌَ 
 

دددددْر اْعلٌدددددكْ  ٌْ  ٌالُمددددددٌْر إَنْخَت

 الْ اْندددَت هددداهْ گـالحدددالَ واْشددد

 عددددددددداَجْبِن وهللااْ  كْ گواْتفدددددددددا

 اْنددَت صدداحْب َمْعلددوْم اْعطدداهْ 

 فاصدددلْ َكندددْت إهددداَذ َمْعنددداهْ 

دداهْ گا  َرْب ِل مددْن َلْصددحاْب اخا

 اْع اْشددددددَبْه َمَخددددددالاهْ گهدددددداَذ 

ددددددداَن َؼدددددددالاهْ  ٌا  اْؼنددددددداْك اْعل

 حاصددلْ واْقَتددْك َتْخَتٌددْر اْتددراهْ 

ددددداْس إالهْ   فٌدددددْه الَعدددددْتَن والنا

 هْ اْع اْنَظدددلْ اْفَلْعددددراْك اْمعدددداگ

دد ددگـٌَ ٌَ  َلددْع ُمددوالهْ گـَلددْع ُبددوْه إ
 

 :فشد ػيٜ مبب ٝيٜ
 َحْسدددِن َمددددْوزوُن مدددداهُ فدددداشْ 

 جاٌددددددْب ذاْك، إالهُ ُمْعٌدددددداشْ 

ْحددراشْ  ٌَ  ًَ  امددْن اْجدددوُد،واْع

ددددددداشْ  ْمالْس،إَلْؽنددددددداْه الَتْنبا ٌَ 

ْنتددددداشْ گامدددددْن ا ٌَ ٌدددددْب، االا  ٌِّ  َر

 واَن َحْسدددددددددددِن ِل ِتَفدددددددددددالاشْ 

اْع اْوَخددددْر مدددداهُ َحْسددددنِ   إَبدددددا

ْدَحْسددددددددنِ  ٌَ  واْؼندددددددداْه أُمددددددددلِّ 
 

 وامددْن اْجدددوُد زاْد إلَ شدداشْ 

 باْؼنددددداْه، إذاْك اّمدددددلِّ جددددداهْ 

ًَ َفْؽنددداهْ   فاْؼنددداْه اْفَطْن،واْعددد

ْحتاُج،َمددد ٌَ  ُبدددوْظ أُوراهْ گـمدددا 

 اْعلٌدددْه، االا َمْطدددروْح اْحدددذاهْ 

ْش َمْلددد  اْه إَنْتددددراهْ گـإَنْتدددَوحا

ْدَحْسددددِن  ْد اْمعدددداهْ گٌَ  اْع الددددرا

 "َلْع موالهْ گـوْه إٌَ َلْع بگـٌَ "
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 :فأججزٔ مببٝيٜ

 :فشد ػيٜ

 َزٌددْن اْؼندداْك الَتْبددَدْع َمْحُبددوكْ 

ْبددددَه مددددْن ُبددددوكْ  ٌَ ددددْك جا  ُمْخلُما

 َلؽددددَن كدددداْن اْفددددَدْهُر َمْتددددُروكْ 

ددددددُروكْ  ٌْ  َلْؽددددددَن ماَتْحتدددددداْج أََع

ْك َتْخَتٌددددْر اْتددددراْه إُجددددوكْ   َتددددوا

ْنَجْبُر واْحدددددذاْك اْبدددددُروكْ  ٌَ  مدددددا

 اِس مدددددداهُ َمددددددْدُهوكْ گَلْؽددددددَن 

ِل َلْصددددددددحاَبْك َلْعددددددددراشْ   وادا

 َتْمالْس اْمعاْه،إالَتْحراشْ 

 واْحددددلُ فددددالَوْذَنٌْن إَلْحُنددددوكْ 

ِركٌددددْؾ اْؼندددداْك اْؼندددداهْ  ٌْ  َلْكَو

ددددداهْ  هْر اَؼنا  لُ واندددددَت َذ الددددددا

دددددْر َمْرٌدددددداهْ  سا ٌَ  اْمعددددداْه، إَمْت

 اْع امدددْن اْؼدددالهْ گِتٌَفْلدددواَتْن 

دددگـَتْنددد ٌَ  َلدددْع ُمدددوالهْ گـْر فٌهْم،

 سددداهْ گـاِدٌَلدددْك َفدددواْندددَت ماؼ

 َبْؽندداْك، إَحددْد اْمددالْس اْمعدداهْ 

 ُكوْن اْمَع َحْد اْحراْش اْؼناهْ 

 ْوالْن الّشدددددددددعْر إَتْهدددددددددذٌبُ گ

 ُمْسددددددَتحٌلْ اْن َحددددددْد إعٌددددددبُ 

ْد عددددددداْد اْفَنسدددددددٌبُ   واْمَجددددددددا

 َؼدددددددْرُظ فدددددددالَمقُولْ إصدددددددٌبُ 

ٌِّبُ   إَتْجَبْرَفْؽنددددددددداْه اْسدددددددددَتْطٌ

ْعدددَرْؾ عددداْد  ٌَ  اْسدددرٌبُ إَلْؽدددَن 

 والّشعْرالَفصدددددددددٌْح إجٌدددددددددبُ 

 َحدددْد اْشدددَطرْ  گـإمدددنُّ ماخالددد

 كٌدددددْؾ اْؼنددددداْه،الالاِل َمْشدددددَعرْ 

 

 واْؼدددددَن زاْد اْمَلْس،َتْركٌدددددبُ 

 هددددداَذ َحْسدددددِن ُهدددددوا ُمدددددوالهْ 

 إَؼددددْزلُ زاْد إَمددددْدُح إِرثدددداهْ 

 ولْ الْ فٌددددددْه اْتددددددَوالهْ گاْع،إگ

ٌددْت اْنٌدداهْ  ٌَ  إفٌددْه اْتددَر زاْد اْع

 ْو اْبؽدددداهْ ْد َتددددگـمدددداُدوُن َلْعدددد

 َزٌدددْن إَعْجدددالْن إلدددى َسدددْنتاهْ 

 شدددْعُر واْعدددَوْد زاْد اْبَمْعنددداهْ 

دددددددداهْ   َحْسددددددددِن والددددددددالاِل َمَؽنا
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 "ٍغ األدٝت طبع گا
 
 :حمَذ ّ٘ح ٗىذ حمَذ فبضو" اعاىجذ

دددددلِّ َشدددددلْت اْنعاَمدددددْت َلْؽدددددنَ  ٌَ 

 بٌددددْك الخددددٌْم إبٌددددْك الَمْعددددنَ 

ْ الَعددددددددددددددددْتنَ 
 َتبدددددددددددددددداَرَك هللاا

باَشددددْت  ٌَ  لْصددددحابْ َؼٌددددْر آَن 

ْنعددددابْ  ٌَ  مدددداِن جدددداَبْر َمْقَصددددْد 

 

 َذْوْك العددددداْم اْعلدددددٌَن َنْحدددددنَ 

 َلْكبٌددْر، إبٌددْك إبٌددْك، إبٌددكْ 

 َلْؽددددَن َفددددنُّ مْتُكددددولْ اْعلٌددددكْ 

 طدداْع اْمعدداْك إفٌددكْ گـنْبددِػ لدد

 فٌْك،إَنْخَتٌْر اْعدالْش اْنجٌدكْ 

 

 :فأجبثْٜ
 اْمجٌددددْك اْعالْش،اْنددددِج َلعددددادْ 

 االا ُهدددددددددوا كددددددددداْن الُمدددددددددراْد 

 واْطددددراِل مددددْن ذاْك الَتْهدددددادْ 

ددددْك َجٌددددْت اْبددددال مٌعددددادْ   واْكَتنا

ددددددلِّ َبددددددْدَعْك مدددددداهُ ُمْعتددددددادْ  ٌَ 

مْ  ٌَ ددددْع باَعددددْك َللبدددددْع اْفددددد  َوسا

 إال َتْحلددددددْم بٌددددددْه إدوْر إَتددددددمْ 

 

ددددددادْ   ُهددددوا َعْندددددَدْك َبعدددددْد السا

 ِل َكندددْت اْمجٌدددكْ گـَعندددِد َمْتَنددد

 فٌكْ  گـاْعلٌْك، اْندوْر اْن َسبا 

 الا َمْرَحْبدددددِت بٌدددددكْ َبْؽنددددداْك ا

لْ ذاْك الِّ َزٌددددْن اْعلٌددددكْ   َعدددددا

دددٌكْ  ٌْ  ِش َمكدداْن اْصددلُ َبددٌْن ا

 اْفَشدددددطْن الَمنددددداْم إواعٌدددددكْ 
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 :سدٛ ػيٞٔنبُ ف

 :أجبثْٜ مببٝيٜ

دددددْك َتْبؽٌدددددهْ  ًا َلدددددْك حسا  اْمِجددددد

 لٌددددددهْ گـَكنْت،إَمددددددذالْك َمْتَندددددد

دددد ٌْش اْمَسبا  الِه بٌددددهْ  گـبددددالطا

ْدِن واْعلٌددددددهْ   َبْؽندددددداْك اْمَهدددددددا

اْع اْتبددددداْن الَتْحدددددراشْ   ٌالَبددددددا

ْد َلْعدددددالشْ   واَن َكندددددْت اْنَلدددددوا

 

دددددْك ُمدددددراَدْك فٌدددددهْ   َكنْت،إَحسا

ًا   اْع أَراعٌدددددددددكْ گَكندددددددددْت،إف

ْربٌدددددددددكْ  ٌَ دددددددددْع بددددددددداِع ال  اْتَوسا

 تاَكدددددلْ،واَن َمْتُكدددددولْ اْعلٌدددددكْ 

ْبؽٌددددددددكْ  ٌَ  اْمعدددددددداَي َتْبؽٌددددددددْه إ

 اْنجٌْك، إَرٌْت اْعالْش اْنجٌكْ 

ٌُسدددددددالْ  َحْسدددددددِن ما ٌَ  َبدددددددْدَعْك 

ْنشددددددددددالْ  ٌَ  َفْن،إبٌددددددددددْه انُّ ما

 واْعدددددلَ َكندددددْت امدددددلِّ َلْطددددداللْ 

الْ  كٌْك اصا ٌدددددددالَؽزا ٌْ  واْتَشددددددد

 َؼٌدددْر اْتبددداْن الٌدددوْم اْفَمجدددالْ 

ْر فالَمقدددددددالْ   َتْخَتٌدددددددْر اْتَسدددددددؽا

ْن اْنددد ٌْ  ولْ انِّ ُمْنجددداعْ گـواْمَنددد

 طدداعْ گـواْنعددوْد اْمددداؼٌْك اْفَلدد

 

 بددددالْ گفٌددددْه اَفْن،إَتْخمامددددْك 

 َفْن،اْصددَلْك َتْمددَدْح بٌددْه اْنبٌددكْ 

اْي إَبكٌددددددكْ  دددددداْي إَشددددددكا  َبكا

كٌكْ  ٌْ دددددْك واْتَشددددد ٌَ ْن َبْك ٌا  اْمدددددَز

 طداْع أَراعٌددكْ گـاْمجٌدْك الْ َلدد

 طاْع اْمجٌكْ گـَكرِش فٌْك اْفلَ 

ْر َكدْرِش فٌدكْ گـلَ   طداْع اْمَسدؽا

 واَن مدددددددداَنْخَتٌْر اْنددددددددداؼٌكْ 
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 :ٗمبُ سدٛ ػيٞٔ

 :فأجبثْٜ 

 ٍغگا
ر
 األدٝت ػجذ اهلل ٗىذ امح طبع

َّ
ٞ 
ر
 :ذ

اْع اْمِخدددددددٌخْ  ِ َبددددددددا  َعبدددددددْد هللاا

ْعددَرْؾ كٌددْؾ اْشددلٌخْ  ٌَ  الَعددْتَن، 

 ْوالُن كٌدددددْؾ اْنفِددددددٌخْ گَعْندددددُد 

 ْوُم شدددٌْخ إَشدددْرنٌخْ گواْعدددلَ 

دددددددَريا لْلَمدددددددرٌخْ   وامدددددددْن الثُّ

ْلَفددددْخ َفْلَبدددددْع إبدددداْن الفددددٌخْ  ٌَ 

 اْع اْروايَ گَلْؽددددددددددَن مدددددددددداهُ 

 ايَ ژوْ ژّْبددددلَ َلددددلْ گـرٌددددْح الدددد

ْرفدددددددايَ  ْخدددددددلَ لْلطا  امدددددددْن النا

 هدددددداَذ كامددددددلْ مدددددداهُ ؼددددددايَ 

 َزٌدددددْن إواِؾ َلْكدددددالمْ َبدددددْدَعْك 

 امْ گواْجَهدددْك عددداَجْبِن َبدددْدَعْك 

،واْمَعللادددددددددد ًا  ِوسدددددددددداْم  گـاْعل

 دامْ گـْوَمدددددْك زاْد الَتدددددگاْعدددددلَ 

 فٌددددْه اْمعدددداَي ماَنددددْك ُمْعتددددادْ 

اْع إجددددددادْ  ددددددْك َبدددددددا  إَجددددددْد انا

 

،واَن مدددددددددددداِه  امْ گعددددددددددددنُّ  دا

اعْ "مدددْن عدددامْ  دددكْ " الَبددددا  إَؼلٌِّ

 الَبددددددْع، إُمدددددوالَن عاطٌدددددكْ 

 طدداْع أَراعٌددْك گـ، إَلددفالَبدددعْ 

اْع إَنْخَتٌدددددْر اْعلٌدددددكْ   ٌالَبددددددا

ًا َبددددددْدَعْك واْمَؽلٌددددددكْ   اْعلِدددددد

 

 َحْسددددِن ذاْك الشدددداعْر َلدددددٌبْ 

 خددداطْر،مْن ِش مددداهُ َعجٌدددبْ 

 مددددددداهُ َعجٌدددددددْب إالَؼرٌدددددددبْ 

 َخالاَلددددْك مددددْن َبددددْدُع َنصددددٌبْ 

 اْجَمْعددددددددَتنا َبددددددددٌْن الَقددددددددددٌمْ 

ْن  ٌْ دداْس اْمَندد  اْتِهددٌمْ َعددْوداْن النا

 ...َحْسِن ذاْك الشاعْر َلدٌبْ 

 الْ اْبدددَزٌْن إطٌدددبْ گـَكْلدددَم َتْنددد

 إمْن ِش ماهُ َؼرٌدْب اْعلٌدكْ 

 بددلْ اْمجٌددكْ گَعْوداَنددْك َحْسددِن 

دددٌكْ  ٌْ  إَجبددْت اْنددَت َذلِّ َبددٌْن ا

 والَجدٌددددْد إعدددداْد إَحْمجٌددددكْ 

 ولْ الَكْلددَم ِذٌدددكْ گـفالَبدددْع اْتدد
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ِ َلْؽدددددددددددَن َفدددددددددددنُّ   َعبدددددددددددْد هللاا

اَع َتْعددددددددَرْؾ َعددددددددنُّ   والَبدددددددددا

 

ايَ  گـراَشددد  فٌدددْه الٌدددوْم الدددرا

 ْندددددددددايَ گـمدددددددداهُ راِب َفْلدددددددد

 

 :فشد ػيٜ

 اْندددددددَت بٌدددددددْك اْلَخْبَرَفْحبٌدددددددكْ 

 َلْلفدددداْظ اْفَبددددْدَعْك َبْتَصددددْرمٌكْ 

 َبْلددددددَه بٌددددددكْ گـمدددددداِن الِه َندددددد

اْد اْدوارٌدددددددددكْ   َفْلَبدْع،إَسدددددددددنا

 َمدددْرَوْح َلْؽدددَن َعندددْد الخاطٌدددكْ 

 اْع اْؼندداكْ گَحْسددِن مددا ٌاَسددْر 

 َلْلَمددددددْوُزوْن، إذاْك الَوسدددددداكْ 
 

ٌَفْلدددددددددددواَتْن واْتناتٌدددددددددددكْ   التِّ

 راَصدددْك عدددْن َبدددْدَعْك َلْؽندددايَ 

 بددددددداْط الِّ َعْندددددددَدْك ِمددددددددايَ 

 َفْلَبدددددْع اْلطاَحددددْت مددددْن دايَ 

نُّ َعْندددددددَدْك   َظْحدددددددوايَ َحددددددددا

 ماَنددددْك مددددْن ُذوْك الَكددددْرزايَ 

 ايَ ژوْ ژَّاْك الژوْ ژّعدددددددددددْن تَ 
 

 

 :فأججزٔ 
ْحتدددددداجْ  ٌَ اْع إَبددددددْدَعْك ما  َبدددددددا

 ٌاَمْس فاْت،اْعلَ راَصدْك تداجْ 

 فٌدددددْه اْؼنددددداْك،إُموالَن بددددداجْ 

ْعواجْ گـواْؼنددداْك اْمَسددد ٌَ  ْم مدددا

 اِس گإَلْبهدددددددداْر اْمعدددددددداْك أَلا 

 واْؼندددددداْك اْؼَجددددددْر ولا واسِ 

 

ْج راجْ  ددددددَروا ٌُ  الٌددددددوْم اْعددددددلَ 

 َلْؽَن،مورٌتددددددددددداِن ؼدددددددددددايَ 

 مدددددْن َلْؽدددددَن فٌدددددْك الِكفدددددايَ 

ددددددْم الَحدددددددٌْث إاليَ  ٌَ  عددددددْن 

 الْ إلَ عدددداْد اْمعددددايَ گـواْشدددد

 َبشدددوْر اْمدددَع َطدددٌْش اْؼندددايَ 
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 ٍٗغ األدٝت حمَذ

ر
 ٗىذ أ ُ

َّ
 ث

ر
 ":طبعگـى"أجشٝذ ٕزا ٜ

اْع إسدددددددداْع  ْن َبدددددددددا  ُمَحمدددددددددا

اَع  اعْ ِصدددددددددٌُت فْلَبددددددددددا  َبددددددددددا

اَع َلددددددد ْلَبددددددددا ٌَ  طددددددداعْ گـمدددددددنُّ 

اْم اْفَلْؽِرٌدددددد  إَطددددددالاعْ  گـَعددددددوا

 َلْؽدددَن، مدددْن َسدددْؽُر َفدددلِّ شددداعْ 

ددددْم فٌددددْه إٌدددد  اعْ گَلددددْع گـِوَقسا

 واْلفدداُظ مدددْن َلْعَسددلْ واْشدددباعْ 

ْنصدداعْ گـسدداَعْة َلدد ٌَ  طدداْع،إال 

ْتِن ٌالشددددددددددددفااعْ  ٌَ  واَن فددددددددددددا

ْن َذ   اْع اْثددددددددددددددرُ گُمَحمددددددددددددددا

ْسدددددددَمْع ِل هددددددد ٌَ  اْه اْثدددددددرُ والِّ 

اْع إساعْ  ْن َبدا  ...ُمَحمدا

 بددددداُع َفْلَبدددددْدْع الٌدددددوْم إذاعْ 

ْن   اْع إَنْهدددددددددددَربْ گُمَحمددددددددددددا

ْطددددَربْ  ٌَ  اْمعدددداْه اْمحدددداِل مددددا 

 طددددددداِط َلْمكددددددداَد واْكدددددددَربْ گا

ْضددددَربْ  ٌَ  َعددددنُّ فٌددددْه إزٌددددْد إ

 امدددددْن التٌَفْلدددددواتْن َلْحدددددربْ 

ددددددَن َعدددددد ٌْ  َربْ گـتٌَفْلددددددواُت َز

 بْ َلهددلْ الَبدددْع اْزواَي واْعددرَ 

 َكنددددْت، إال عددددنِّ َمْسددددَتْؽَربْ 

لْ امْن الَبدْع اْشَربْ گفاْت ا ٌَ  ب

ْقدددددددددَربْ  ٌَ ددددددددداْه، إالَ  ْتَخطا ٌَ  الَ 

 

  
ر
ٜ
َّ
 :فشد ػيٜ حمَذُ ٗىذ اث

 ولْ اْخَلَعدددددنا شددددداشْ  گـساَبددددد

ْعدددَرْؾ َحدددْد اْمَؽدددنِّ فددداشْ  ٌَ  مددا 

ْبَسدددْت َلْعددددراشْ  ٌَ ْن ال ٌْ  مدددنُّ َلددد

ْنتدددددداشْ  ٌَ  َي َفْلَبدددددددْع الِّ مددددددا 

 الَبدددددْع الكدددداْن إَنددددْرعَ إعدددداْد 

 اْبددددال َمْشددددَرْب واْبددددال َمددددْرعَ 

 

 َحْسددِن كدداْن الَبدددْع أَلا فدداشْ 

 إلَ الْش إَلكددددددداْن إَنْقدددددددَربْ 

ْح فددددٌَن َمْتدددددَربْ  ٌَ  مددددْن َقدددددرا

 اْحلٌْب إبٌدْه اْربداْت اْصدَربْ 

 واْبَمَشدددددرُب كددددداْن إنْشدددددَربْ 

 واْبدددال َمدددْرَع واْبدددال َمْشدددَربْ 
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 :ٗمبُ سدٛ ػيٞٔ
 ًْ دددددددددد ًْ ولْ ابا دددددددددد خا ٌَ لْ   اْمَعدددددددددددا

َبددددددددددددرا  ًْ گٌَ دددددددددددد  اٌددددددددددددلْ ولْ ابا

 ًْ  ُك مدددا َمْعدددروْؾ اْعدددالْش إَفددد

 ًْ ْح َلددددد ٌَ  ُع َجدددددْؾ امدددددْن الَقدددددرا

 بِّ َلْؽددددددددَن مددددددددا طدددددددداِن مددددددددنُّ 

دددددددْع فددددددداْت إال َظدددددددنِّ َعدددددددنُّ   با

ً خا ٌَ لْ  ًْ اْمعدا  ...َولْ ابا

 َعددددنِّ مدددداِن َفْلَبدددددْع اْشددددَويْ 

ًا َربگعدددْن َلْؽدددَن   بدددلْ اْمِجددد

ْنددد ٌَ  الْ إعدددْن َربگـُموَجدددْب 

ْبَسددددْت واَن َربْ  ٌَ  واْعددددراُش 

 ِش، َمْجدوْب اْؼناَي ما َربْ 

ْعدددد ٌَ ددددْع   ْب، َمْؽددددَربْ گـالِه إَربا

 

محذ ٗىذ اثشري ٗدجْٜٞ ٗىذ ٘الٛ اقصذد ْٕب األدٝجني ٍٗ
 :اسجبػٜ

 ُمددددوالْي اْحَمددددلْ َلْبشددددٌْراْؼناهْ 

 واَن عددددددددددددداَجْبِن َمَخدددددددددددددالاهْ 

ْ اْعطدددددددددددداْه هللااْ 
 وَبددددددددددددٌْن هللاا

 َفددددددلِّ خاطٌددددددَه مددددددا َنْرجدددددداهْ 

ددددددددددددددددالُ گُمددددددددددددددددوالَن وِ   ْد اما

 الُ گـُمددددوالْي اْحَمددددْد مددددا َتْبدددد

 

ددداْس إبددداْن إالهْ   عاجدددْب ِذ النا

نِ  ٌْ  الِّ مدددددددوالْي اْحَمدددددددْد َبددددددد

 اْفَلْؽددددددَن َعددددددْتَن مددددددا َعددددددٌنِ 

ْعطدددددددٌنِ  ٌَ  قدددددددادْر زاْد اْلدددددددَه 

نِ گإ ٌْ ُن َبدددددددددد ٌْ ددددددددددْمَه َبدددددددددد  سا

نِ  گـَمدددددژْإالَ يَ  ٌْ ددددد  َمْندددددَه ُحبا
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التً كان ٌرغب فً لقائها  "ادْ العر  "أغضبته وقلت لصدٌق ذات لٌلة 
 :" مْشعوبْ "كلمة ب

دددددداْد  دددددداْه البدددددداَرْح َوجا  ولْ النا

 اْعطددددداِن َبٌدددددْت إُطدددددوَب زادْ 

 ْب ُمفدددداُد هدددداَذ عددددادْ گـواْعدددد

 والا َفْلَبٌدددددددددددددددددددددْت إوالا زادْ 
 

 وسدددددداِل ِش فٌددددددْه الُمفددددددادْ 

 "َمْشدددددُعوبَ "َبْبرٌدددددَك مددددداِه 

ًا َشددددددٌنْ   وبَ گـاْفَلْعدددددد اْعلدددددد

وبَ   َفْبرٌدددددددددددَك،والا فدددددددددددالطُّ
 

 :ٗقيذ ىصذٝق آخش
 اْنَت صاحْب َمْعلُوْم اْشَرؾْ 

 ماَنْك جاهلْ َظرٌْؾ اْظَرؾْ 

َؽٌددددددْر االا َنْبددددددِػ َنْعددددددَرؾْ  ٌَ 
 

 َلْصدددحاْب اْندددَت صددداحْب َتْعدددَرؾْ 

 َلصدحاْب اْنددَت صدداحْب مْحُسددونْ 

ددددددْك ِش إُكدددددددونْ  ْنددددددَب َمنا  ولْ اجا
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 :اىشجبه ٗقصذد ْٕب ٕؤالء
ددددددددددالَ ؼددددددددددبَط َمْعدددددددددددُروفٌنْ   َرجا

ْتُهْم َعددددددددددددددددددٌنْ  ،الَظرا ْنَعدددددددددددددددددددُّ ٌَ 

ٌِّنْ  اسددددددددددددددددددٌ ٌا  َبطدددددددددددددددددارٌْن إس

نٌنْ  ٌْ  فالمْهَرجانددددددددددددددداْت الدددددددددددددددزا

ددددددحاَؾ عدددددداطٌنْ   إَفاْخبدددددداْر الصا

ًا َفددددددرْض الَعددددددٌنْ  ْشدددددَر هدددددد  والنا

ْلددددد ٌَ بٌْس اْعدددددلَ َزٌدددددنْ گـإ  اْو الدددددرا

دددددددددددالَ ؼدددددددددددبَط ٌدددددددددددالمعُبودْ   َرجا

زُّ َبْعدددددددددددَر  ٌَ  إُعدددددددددددودْ اْع گمدددددددددددا
 

ددددددددددٌنْ  ٌْ نٌْن،اْفَل ٌْ ْولَ َز  فالددددددددددا

نددددددٌْن اْمددددددرَ  ٌْ  َحُسددددددوْد،إال َع

 عددددددداطٌُهْم ُمدددددددوالَن َنْصدددددددرَ 

ْشدرَ  ٌْؾ إواْسْط الدا  واْسْط الرِّ

 الَوقْت،إعدددددددداطٌْن الَخْظددددددددرَ 

 طُّ فدددددددددداَتْتُهْم َنْشددددددددددرَ گمددددددددددا

 حدددددددالَ كدددددددلْ اْنهددددددداْر،إَعْبرَ 

نددددددددٌْن إفُْخددددددددرَ  ٌْ ولَ َز  فالدددددددددا

زُّ ُعددددددددددوْد إالَبْعددددددددددرَ  ٌَ  مددددددددددا
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 ث٘سح
ْلَعددددد  لْ آَن مددددداِن نددددداعرْ گـٌَ

 اْعلٌدددْك اْندددَت ماَندددْك شددداعرْ 

 شددداعْر مدددا َمْعنددداْه اْجِتدددرارْ 

هْر، إال َمْعنددداْه ا  طدددارْ گالددددا

 إال َمْعندددداْه الَخْبددددَر َفْؽددددوارْ 

 َخلٌدددلْ، إال َمْعنددداْه اْسدددرارْ 

 شددددددداعْر َمْعنددددددداَه َلْبِتكدددددددارْ 

 إَتْكصددددارْ  گـِدٌدددگَمْعنددداْه ادا 

 والُجدددددْرأَ َمْعنددددداْه إَتْحدددددرارْ 
 

 َتٌددددددْت اْعلٌددددددْك إالِن َفْتددددددرانْ 

ْلَعددددددددددد انْ گـٌَ ْك َوزا  لْ االاَحددددددددددددا

ْلَعدددددد ٌَ  لْ إَتْكددددددرارْ گـالمدددددداِض 

ددددددوانْ  ٌْ مْع اْعددددددلَ داْر الَؽ  الدددددددا

 اللاددددددْوَغ، مددددددا َمْعندددددداْه اْوزانْ 

 وانْ ژَتٌدددددددددددِدنٌْت اْفدددددددددددُروْح أَ 

 !َمْعندددددداَه ِش مدددددداهُ َمددددددؤْلوْؾ 

 َخلُّدددددوؾْ اْصدددددناْم اْعدددددراْؾ التا 

ْلَعد ٌَ  لْ امدْن الَخدْوؾْ گـاْلحاَضْر 
 

 الت اىنجري
 مورٌتددددددددددددداِن فدددددددددددددداكْ 

 مورٌتدددددددددددداِن َهددددددددددددواكْ 

 اْنددددددِت الُحددددددْب الَكبٌددددددرْ 

 األولْ واألخٌدددددددددددددددددددددددددرْ 

 أَحببُتدددددددددددددِك صدددددددددددددؽٌرْ 

 مدددددددددن َصدددددددددمٌِم لُدددددددددبِّ 

 كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤُم وأبِ 

 انددددددددت مندددددددددً قلبدددددددددً

 أندددددددت مندددددددً ُشدددددددُروْح 

وحْ   أنددددددت منددددددً كددددددالرُّ
 

 ُروِح ٌدددددددددددددددا َبَلددددددددددددددددِ 

ًَ األَبددددددددددددددددددِ   ُحبددددددددددددددددد

دددددهٌرْ فدددددً   َقْلدددددِب والشا

 فدددددددً الٌدددددددوِم والَؽددددددددِ 

 مددددا زلددددُت فددددً المْهدددددِ 

 بادْلتدددددددددددددددِك ُحدددددددددددددددبِّ 

 وأخدددددددددددددددً وَجددددددددددددددددِّ 

 وبصددددددددددري وٌدددددددددددي

 صددددددددددْدري وكبدددددددددددي

 ِح مددددددددددددن الجسدددددددددددددِ 
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  ٝبىؼبمل فيسطني
ر
 ضبػذ

 ٌالعددددددددددددددددداَلْم فلسدددددددددددددددددطٌنْ 

 واالا َتْنددددددددددددددزاْد اْحددددددددددددددزٌْن 

 اْثدددددددددددددَرْك مدددددددددددددا َتْتدددددددددددددؤَلامْ 

 ٌالعددددددددددددددددددالْم، واْتَكلاددددددددددددددددددمْ 

 اْسددددددددددددددددرابٌلْ اْتَكْمَكددددددددددددددددمْ 

 كامدددددددددددلْ  َعدددددددددددَدمْ هددددددددددداذ 

 ٌالعدددددددددددداَلْم هدددددددددددداذ َحددددددددددددرْ 

 االا سددددددددددددددددداكْت َتْنظدددددددددددددددددرْ 

 االا كٌدددددددددددددددددْؾ المطدددددددددددددددددرْ 

 هددددددددداذ لُ عددددددددداْد اْدُهدددددددددورْ 

 قْلَبددددددددددددددْك،واْبال ُشددددددددددددددعورْ 

 ٌالعددددددددددالْم هدددددددددداذ َجدددددددددددورْ 

ددددددددددددددددالمْ   ٌالعدددددددددددددددداَلْم َذ السا

ْوهدددددددامْ  َِ  كددددددداِؾ ذ امدددددددْن لَ

 كددددددددداِؾ ذ امدددددددددْن الُجدددددددددذامْ 

 ٌالعددددددددددددددددداَلْم فلسدددددددددددددددددطٌنْ 

 واالا تْنددددددددددددددزاْد اْحددددددددددددددزٌنْ 

 

 تدددددداحْ ضدددددداعْت وانددددددَت مرْ 

 وانددددددددَت َتْندددددددددزاْد اْفدددددددددراحْ 

مْ   اْثدددددددَرْك مدددددددا فٌدددددددْك الددددددددا

 هدددددداَذ َظددددددرْك اْثددددددُر صدددددداحْ 

 كدددددددددلْ اْنهددددددددداْر اْفَلدددددددددْرواحْ 

 عْنددددددددَدْك ِكٌَفددددددددْت لْرٌدددددددداحْ 

 هدددددددددددداَذ َثقٌددددددددددددلْ إُمددددددددددددرْ 

احْ  َِ َفددددددددددددوا ِّ ْم االا  والدددددددددددددا

 مسددددددددددددددددداءا وصدددددددددددددددددباحْ 

 واْنددددددَت سدددددداكْت َمْسددددددرورْ 

 هدددددددددددداذ مدددددددددددداهُ ُمبدددددددددددداحْ 

 هدددددددددداَذ ُظلددددددددددْم إسددددددددددفاحْ 

 َمْعنددددددددددددددددداْه االا لْكدددددددددددددددددالمْ 

ْصدددددددددددددددراحْ   اْتَكلادددددددددددددددْم بالتا

ددددددددالحْ   كدددددددداِؾ ذامددددددددْن السِّ

 ضدددددداعْت وانددددددَت مرتدددددداحْ 

 وانددددددددَت َتْندددددددددزاْد اْفدددددددددراحْ 
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ح
 فيسطني يف شْقٞط أدضاُ

علددى جدددار سددفارة فلسددطٌن بنواكشددوط  منددذ  لددقمع الددنص اهددذ

 6002أكتوبر

وحْ   فلْسددددددطٌْن اْحزانددددددْك فددددددالرُّ

 اْحزاندددددددْك فدددددددالُمِحٌْط اْتُندددددددوحْ 

ْخددددددلَ   واللاددددددوحْ واْحزانددددددْك فالنا

 ْؾ َمْجددُروحْ گإَذْوْك الَعلددْب الددوا

 إُبددددددددوحْ . ْد إُبددددددددوحْ گلُكدددددددداْن إ

 

 اْتصددددابْح شددددنقٌِط واْتددددُروحْ 

دددعْب اْحزاندددْك والَعَلدددمْ   إفالشا

واْة اْتُنددددددوْح إَلْقَلددددددمْ   إفالدددددددا

 اْفَبدددددددددددددددلُّ ذاْك إَمْتدددددددددددددددؤَلامْ 

َؽٌدددددددددْر االا مددددددددددا ٌددددددددددْتَكلامْ  ٌَ 

 

 سدٞو
مَ  ٌْ ددددددددددددد ما ٌَ  ال َتمدددددددددددددِش عدددددددددددددنِّ 

عدددددانْ والحددددداِس عطشددددد ٌْ  اْن، إج

 واهدددلْ الَكهدددْؾ إعددداْو، إَوعددداوْ 

مَ  ٌْ دددددددددْرَك اْفُسددددددددددهاْد الَخدددددددددد  والتا

 

ْلددددددددددددددددَم  مَ گالظا ٌْ اْم الَخدددددددددددددددد  دا

 أَواِجٌددددددلْ، إلْحمدددددداْر اْنهددددددانْ 

هْر، إوعدددددددداْو الددددددددبالدْ   الدددددددددا

َم رَ  ٌْ ددددددددددددددددد ما ٌَ  ادْ گَمدددددددددددددددددَزالُ 

 

***** 

َم واللادددددددددوحْ  ٌْ ددددددددد ما ٌَ  ال َتْمدددددددددِش 

 والَعقدددددددددلْ إَلْقدددددددددالْم اْنَؽدددددددددْدرُ  

ددددددوْر عددددددْن َمجددددددالْ والَفدددددْن   اطا

 والتٌددددددددِدنٌْت اْعددددددددلَ َلْطدددددددداللْ 
 

 اْعلَ عاْد المْصحْؾ َمْطُروحْ 

 والمٌدددددددزاْن اْحجددددددداُر َمدددددددرُّ 

اْر القددددددددددٌمَ   َتددددددددْذكاْر الددددددددددا

مَ  ٌْ ّمدددددددددد ٌَ  َمزاَلددددددددددْت َتْبددددددددددِك 
 

***** 
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َم َعددددددْن ُنددددددوحْ  ٌْ دددددد ما ٌَ  ال تْمددددددِش 

ٌْح الحْمددددددددَر َمْنَتْشددددددددرَ   والددددددددرِّ

لاددددددددْك فلسددددددددطٌنْ   والَؽددددددددرْب اما

ٌنْ لْلٌهدددددددوْد،   إَصددددددددالْح الدددددددددِّ

 

 َمْجددُروْح إَسددفٌُن َمْجددُروحْ 

ددددْفرَ   فالعدددداَلْم، والددددرٌْح الصا

هددددوْد، إَلْعددددَرْب ُجُنددددوحْ  ٌَ  لْل

ُؾ َمدددزالْ االا َمْطدددُروحْ  ٌْ  َسددد

 

 ثغذاد
 بؽددددددددداْد اْنددددددددِت َزهددددددددَرْة لُددددددددما 

 اْنددددددددِت ُجددددددددُذوْر اْنددددددددِت قِددددددددما 

 تارٌَخدددددددددْك ُشدددددددددُموْخ إِهدددددددددما 

 إَمؤْسدددددداتْك خددددددْذالْن إوْصددددددمَ 

 تددددددددْدِم فددددددددالنُّفُوسْ مؤْسدددددددداتْك 

 هددداَذ الَعصدددْر الٌدددوْم إَعُبدددوسْ 

دددددددوسْ   والٌهدددددددوْد إنددددددداْر الَمجُّ

ْعددددددددُروسْ  ٌَ ْخددددددددَو  بؽددددددددداْد النا ٌَ 

 َمْؽدُروسْ  ْلدبِ گـُحْزَنْك ُموْس اْفد

دددددوسْ   داَحدددددْس والَؽْبدددددَر والَبسُّ

 مؤْسددددددداتْك مؤْسددددددداْة الُحَسدددددددٌنْ 

اْم، إعددددداْر اْعدددددلَ َجبدددددٌنْ   َصددددددا

 

 اْنددددِت ُنددددوْر الَكددددوْن اْفظْلددددمَ 

 ٌاقُوَتددددددْت ِذ الَحٌدددددداةْ  اْنددددددتِ 

 تارٌَخددددْك َمجددددْد إُمْعجددددزاتْ 

بدددداتْ  ٌْ  فددددالَجِبٌْن إعدددداْر إَخ

 لُددوَب َمْنُحددوسْ گـواْتَحددْز اْفَلدد

 الِّ فٌدددددْه اْطؽددددداْت الُرعددددداةْ 

 ِذٌددْك الِّ خْمددَدْت فٌددْه اْحٌدداتْ 

ددرْق، إٌددؤْم الَحاضدداراتْ   الشا

 واْدُمدددددوِع َدْجدددددلَ والفُدددددراتْ 

 َمدداذْرُؾ مددْن َدْمَعددْك َقْطددراتْ 

شدددٌْد إمؤْسدددداةْ   إمؤْسددداْة الرا

 الُعددددددُروَب ُطددددددولْ الحٌدددددداةْ 
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 محذ ٝبدً أ
ر
  سني ٍب ٝصبل

ر
 فٞٔ

قددددددددددداَدْت َحمددددددددددداْس مددددددددددداهُ  ٌَ 

 َدْم اْحَمددددددددددددددْد ٌاسددددددددددددددٌْن راهُ 

 ٌقدددددددددددددددددادْت َحمددددددددددددددددداْس ردُّ 

 كددددددددددددافٌُكْم سددددددددددددالْح حدددددددددددددُّ 

 دُّ گسدددددددددددالْح  گـمدددددددددددا خاَلددددددددددد

قددددددددددداَدْت َحمددددددددددداْس شددددددددددددُّ  ٌَ 

 دُ گشدددددددددددداُروْن الَمْلُعددددددددددددوْن وا

 َلْعدددددددددددُ  َدْم اْحمددددددددددْد ٌاسددددددددددٌنْ 

 ْطدددددددددرَ گَدْم اْحمدددددددددْد ٌاسدددددددددٌْن 

 اْبددددددددددددَدْم الٌهددددددددددددوْد عْبددددددددددددرَ 

 ْمدددددددددرَ گَدْم اْحمدددددددددْد ٌاسدددددددددٌْن 

 مدددددددددا ُتسددددددددداَو بٌدددددددددْه َجْمدددددددددرَ 

 َدْم اْحمددددددددْد ٌاسددددددددٌْن طدددددددداهرْ 

طاْن إَملُعدددددددوْن جددددددداهرْ  ٌْ  شددددددد

 َدْم اْحمددددددددْد ٌاسددددددددٌْن ظدددددددداهرْ 

ْنشددددداْؾ امدددددْن اْبعٌدددددْد بددددداهرْ  ٌَ 

قدددددددددددادْت َحمددددددددددداْس مددددددددددداهُ  ٌَ 

 َدْم اْحمددددددددددددددْد ٌاسددددددددددددددٌْن راهُ 

 

ْنبٌدددددددددددددددددهْ  مْحتددددددددددددددددداجْ   التا

ٌُصدددددددددددداَلْح فٌددددددددددددهْ   مددددددددددددا 

قٌْن اْمتددددددددٌْن َوْحدددددددددُ  ٌَ  بددددددددال

ٌددددددددددددددددددهْ   لٌمدددددددددددددددددداْن اْمَقوِّ

 ْد إعادٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهْ گوإ

 وثددددددددددددددددددداْق الَكرٌدددددددددددددددددددهْ 

 تالابٌددددددددددددددددددْب اْعلٌددددددددددددددددددهْ 

 مددددددددددددا ُتصدددددددددددداَلْح فٌددددددددددددهْ 

 مدددددنُّ مدددددا َتْنقددددداْس واْحدددددرَ 

 واْحددددددددددددددراْم اْتسددددددددددددددداوٌهْ 

 لْلَفددددددددددددددْردوْس اْمجٌددددددددددددددهْ 

ٌدددددددددددددددددددهْ   فدددددددددددددددددددالَجحٌْم اتِّ

 مددددددداهُ كٌَفدددددددْت َدْم عددددددداهرْ 

 بٌددددددددددهْ بالفسدددددددددْق اْتددددددددددُؾ 

ٌددددددددددددددددددهْ   لْنددددددددددددددددددواْر اْتَظوِّ

دددددددددددددددددددهْ   لٌمددددددددددددددددددداْن اْمَعلٌِّ

 مْحتددددددددددددددددداْج الَتْنبٌدددددددددددددددددهْ 

ٌُصددددددددددددددددددالْح فٌددددددددددددددددددهْ   ما
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 ّٜ ٍغي٘ة فبّزصشإ
لصهٌونً الؽاشم على لبنان الشقٌق إبان العدوان اهذا النص كتب 

 6002فً تموز 

 َحْجددددَر َفٌددددْد اْطفددددلْ مددددْن َؼدددددزا 

 اْشددددَرْؾ واْشددددَجْع واْكَبددددْر َمددددزا 

 عددددددددزا اْبددددددددال َنْخددددددددَو واْبددددددددال 

 إقُدددددددوُد حددددددداكْم مدددددددْن َلْعدددددددَربْ 

بْ   اْبددددددددددددال َشددددددددددددهاَم ُمَجددددددددددددرا

اسددددددددددددددٌُهْم َربْ   الٌهددددددددددددددوْد اما

ْ اْعطٌددددددددهْ 
 ٌدددددددداَربِّ َنصددددددددْر هللاا

ٌدددددددددددهْ   َمددددددددددددُّ بدددددددددددالُجنوْد اْتَقوِّ

 اْحددًِ فٌددهْ ..واْحددًِ بٌددْه الناصددرْ 

 ٌدددددددداَربِّ صددددددددْهٌوْن اْفَصددددددددْبرَ 

ددددددروْت إُصددددددوْر إَكْفددددددرَ  ٌْ  واْفَب

ْ إَفْلَبْصدددددددددددددددرَ 
 واْفدددددددددددددددراَم هللاا

 بِّ عراَقدددددددددْك َمْنُكدددددددددوبْ ٌدددددددددارَ 

 اْقصاْك،إَرُسددددددددوَلْك َمْؽلُددددددددوبْ 

 والعدددددددددراْق الناصدددددددددْرالَمْكُتوبْ 

دددددددعوبْ   إٌددددددداَربِّ َتْرجددددددداْك الشُّ

فددددددْد واْتددددددُإوبْ  ٌْ  ُعُروَبددددددْة َكاْمَد

 

دددددددٌنْ  ٌْ  َمْكفُددددددوْؾ إَمْشددددددلُولْ اْفَل

 مْن َجدٌْش امدْن الُعْربداْن اْمتدٌنْ 

 واْبدددددددال كدددددددراَم واْبدددددددال دٌدددددددنْ 

بْ َعمٌدددددددددلْ الْ َلْعدددددددددُد َمتْ   َقدددددددددرا

قدددددددٌنْ  ٌَ  واْبدددددددال ِهدددددددما واْبدددددددال 

 مدددددْن َهزٌَمدددددْة َسدددددْبَع إَسدددددتٌنْ 

 َنْصددددَرْك،وامْن الُؽددددزاْة اْحمٌددددهْ 

 َمالبَكددددددددددْت َبدددددددددددْر إُحَنددددددددددٌنْ 

ٌنْ  اصدددددْر َصدددددالْح الددددددِّ  ُروْح النا

دددددددددددُد َحْمدددددددددددرَ  ٌْ  واْفشددددددددددداتٌلَ َب

 واْفقدددددددداَن واْفدددددددددٌَر ٌاسددددددددٌنْ 

ْم اْمالنددددددٌنْ  دٌددددددْه امددددددْن الدددددددا ٌْ  ا

 إَمْؽُصددددوبْ إلُْبناَنددددْك َمْنُكددددوْب 

 اْنصددددددددْر لُْبندددددددداْن إفلسددددددددطٌنْ 

 بددددددددالنُّوْر اْفَلْكتدددددددداْب الُمبددددددددٌنْ 

 اْفددَذ الحدددٌْن اْتددُزولْ اْفدددَذ الحدددٌنْ 

ددددددٌنْ  ددددددٌْن الْ حطِّ  ُعُروَبددددددْة ِحطِّ
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  سٞف اىذٗىخ
دددددَدْك ٌدددددوْم الَمْعدددددَط ُطوفدددددانْ  ٌْ  أَ

 إَسددٌَفْك ٌددوْم الَحددرْب الُرومددانْ 

فاَرْس َحْمدددددددددددددانْ  ٌَ ْولَ،  الدددددددددددددا

دددددددَ  ٌَ  اْصدددددددناْم الُطْؽٌدددددددانْ گْ داگإ

ومدددددداْن اْبلٌمددددددانْ   اْهَزمددددددْت الرُّ

 اْمدددددالنْ  گـْلَبدددددْك َحدددددگبٌدددددْك الِّ 

ْلٌددددانْ  ٌَ  واْزعددددٌْم إَعْزَمددددْك مددددا 

ْؽلٌْظ الُعْربدددددددددددانْ  ٌَ  اْبَعْزَمدددددددددددْك،

 اْبلْحسددددداْن، إَبدددددلْ اْستْحسددددداْن 

وْم أَالؾْ   إالَنددددْنَس َجددددٌْش الددددرُّ

 مددددا راَفددددْدُت َلددددرْض اْبَتْسددددٌاؾْ 

 َلْشدددددراؾْ  ذاْك الٌدددددوْم اْنَتْصدددددرُ 

 ابْلدددددُت واْنشددددداؾْ گـاْمَندددددٌْن اْتددددد

 مدددداْت الِّ مددددْنُهْم مدددداْت إخدددداؾْ 

 واْهدددددَرْب عدددددْن َولُّ َفَشدددددْكراؾْ 

 ٌددْت اْنددَت واْسددْط اَنْفندداؾْ گـواْبدد

دددددْع َفدددددرْ گـاْتددددد  اِب واْعدددددراؾْ گطا

 ْؾ َفْلَمخددددددددداطْر َمْزفدددددددددوتْ گوا

 ْؾ َفْجفدددددددددداْن الَمددددددددددوتْ گالِّ وا

 

دددددددانْ   الُجدددددددوْد إَلْمدددددددُروا والشا

َسدددددٌؾْ مدددددا  ٌَ دددددُت َعدددددْنُهم  ٌْ  َعزا

دددددؾْ  ٌْ حدددداِم لْسددددالْم امددددْن الزا ٌَ 

دددددددٌؾْ  ددددددداْح الَقْلدددددددَع فالصا َفتا ٌَ  إ

 َفْلَمْشدددَت والَصدددٌْؾ إَلْخرٌدددؾْ 

ٌْن الَحنٌدددؾْ   امدددْن إٌمددداْن الددددِّ

 امْر اْصدعٌْب اْتواسدٌْه اْخفٌدؾْ 

ددددددٌؾْ  ْلعدددددداَرْظ َلْلعدددددداَبْر والضا ٌَ 

ددددددددؤْلٌؾْ   الُعلددددددددوْم، إَبددددددددلْ التا

ًَ والَعتددددا  ْد اْصددددناؾْ مددددْن َلْمدددد

ددددٌؾْ   راَفددددْدُت َلددددرْض االا بالسا

 واْنَكْصدددددددُر َلْندددددددذالْ اْتدددددددآلٌؾْ 

ددددددعٌؾْ   الَقددددددوي مددددددْنُكْم والضا

 قاٌددددددددْدُهْم َلْكبٌددددددددْر الَعنٌددددددددؾْ 

 لُ كددددداْن الِّ مدددددا َفدددددْر إِجٌدددددؾْ 

ددددددداْن اْجِحٌددددددؾْ  ٌْ  الَؽْبددددددَر، َفْلَم

 طددددداطٌهْم بالَسدددددٌؾْ گَلْعدددددُد وا

ٌُوْؾ اْعددُوْك االا كٌدؾْ  ْن اْسد ٌْ  َب

 اُسدددددددددْبحاْن اللاطٌدددددددددؾْ ْد ٌگَرا
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 ثٞبُ خطري
 "حسٌن صدام لبطلشهٌد الا نٌتؤبألقً هذا النص فً "

ْؽدددددددددددالنَ گ ٌَ دددددددددددْك   الدددددددددددُوِل َعنا

 َلدددددْك َنددددددْوَب واْندددددِت َؼْضددددددبانَ 
 إَتْجالَجددددددددْك عدددددددداَلْم ُمددددددددوالنَ 
ْت َعدددددنِّ مدددددا َتٌدددددتْ   اْعدددددلَ َسدددددبا

 اْع إَفٌددددددتْ گاْعلٌددددددْك، إَعددددددنِّ 
دددددْك  دددددتْ ) :ْلدددددِت عدددددنِّ گإَعنا  َملٌا

ْم َعددددددددنِّ   ْط اْبَؽٌددددددددتْ گإَمْتَندددددددددا
ددددددتْ  گـواَن َفصددددددلْ الَحدددددد ٌْ  إلَ َت

 َنْبؽٌدددددْك إَبْؽٌدددددْك مدددددا َشدددددْفَرٌتْ 
ٌددددددْت اْعلٌددددددْك إال َخَلٌددددددتْ   إَؼنا

ٌدددددددددتْ گ  طِّ َدْرتدددددددددٌُهْم مدددددددددا َؼنا
 َعددددددددنِّ َنددددددددْنَس ذاْك الِّ َرٌددددددددْت 
هْر الٌدددددوْم أَلا عددددداْد   َؼٌدددددْر الددددددا

ادْ گواالا   ولٌددددددددددددددددِل ٌددددددددددددددددالَعرا
ددددددرٌ  ْؾ إبْؽدددددددادْ والقُدددددددْس الشا

 إَزعددددددددٌْم الُعددددددددُروَب َلْمجددددددددادْ 
ْنقددددددددادْ  ٌَ ددددددددهْم الما اْم الشا  َصدددددددددا
دددددوْس إَلْوؼدددددادْ   عدددددْدُموْه الَمجُّ

ًا َتٌددددْت اْندددد  ولْ گـواْحددددراْم اْعلدددد
سدددددددولْ   اْعلٌددددددْك إمْعدددددددراْج الرا
 َمْكُبدددددددولْ اْفَلْؽددددددداللْ إَمْكبدددددددولْ 

 

ددددددددددددانَ گَع گـمْنَفدددددددددددد ٌا  اْع اْعل

دددددددددَع وَمْلمدددددددددالْ  ٌْ  َفَشدددددددددْد اللا
دددددددددداَن َبعدددددددددد ٌا ْثقددددددددددالْ ف ٌَ  ْد الا 

ٌْم اْفَلْبَتٌددددددددتْ   اْنَؽددددددددنِّ ٌددددددددالرِّ
 امدددْن الناسدددٌْب إمدددْن َلْطددداللْ 

 الْ گـْط اْندددگمدددْن ذاْك الكامدددلْ 
ٌددْت اْعددلَ ِؼٌددْد التاْهجددالْ   (إَؼنا

ددددْح َلددددْك َلْخبدددداْر ا  َبددددالْ گاْنَوضا
 فٌددددْه،إالِن مددددْن َبْؽٌددددْك مددددالْ 

 لدددْب إال َصدددرْع إال َخْلخدددالْ گ
ٌْم إُمحددددددالْ    اْعلددددددٌُهْم ٌددددددالرِّ
 امددْن اْحزٌَمددْك ُدُهددوْر اْطددوالْ  

دددقْم إَلْوجدددادْ  ْسدددَمْح بالسا ٌَ  مدددا 
 اْعلٌدددددددْك اْنَؽدددددددنِّ َبْسدددددددَمْنحالْ 
 الٌددددددوْم اْفَقْبَضددددددْت َلْحددددددتاللْ 
ددددداِل مدددددْن َلْعدددددَرْب َلْبطدددددالْ   التا
ددددددداللْ   َلهدددددددلْ الَجهدددددددالَ والضا
 صددددهٌوْن إُحُكومددددْت َلْنددددذالْ 
ٌْم إال   اللْ گَطْلدددددددددددَع ٌدددددددددددالرِّ

 الَبٌدددددددْت الُمَقددددددددا ْس َمدددددددزالْ 
 َمدددددددزالْ العدددددددراْق اْفَلْؽددددددداللْ 
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