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 وٍّح اٌناشر

ذعرررا اٌطرراألح اة تْررح ِنررن امرٌ  ِررٓ اٌررسِٓ ألروررح  ا ثررح  ررٌ اٌر رر      -
ًاالٔثعاز جاءخ ِطاًلح دلا شي ذو اٌثال  ِٓ حتٌالخ ألامسح تفعً اٌاًِ خارجْح 
ًطثْعْح  اخٍْح ِعٌٍِح، غري أْ ىنه اٌعٌاًِ ٔفطيا ىِ اٌر  كىىرد طرا رك أررا      

َ اةلً ادلعركح ًذٌزّعيا يف رلرّع تاٌغ ٓ ىنه اٌٌجيح اٍ ًىىنا خٍف . اخلصٌصْح، ِ
ً جط ه اخرفاء  اهنْار ادلنظٌِح اٌرتتٌّح احملظرّح حتد ًطأج اجلفاا، كراغا يف اٌرٌاص

ًورضو غْاب آٌْح ت ٍّح واٌصحف ( اٌنطخ)ًادلا ُ( احلفظ)ظاىرج اٌرخسّٓ اٌنىين 
 .ً ًر اٌنشر ِثال

َ اٌرر  راً خ أ ترراء  مل ّىررٓ صرر كح، اأْ، أْ ورراْ ِررٓ أًي اةألررال     -
اٌشثاب ِنن أًاضط اٌطثعْنْاخ ٔشر اإلٔرا  اة تِ ًاٌرعرّف تو، ًأْ واْ أٌه 

احتررا  اة ترراء ًاٌىررراب   )ِررٓ أترررز أىرر اا راتبررح اة ترراء ادلٌرّرررأْ  اٌٌٌْرر ج     
 (.ادلٌرّرأْ  اٌٌَْ

ًرغُ اجليٌ  اٌ  تنٌد ٌراليف ىرنا اٌرنمم ِرٓ خرالي رلٌّاراخ أً ِنٌاراخ        -
ىنرررا أً ىنررران، أً أاّررراي ٔشررررىا أصرررحا ا، كررر ْ اة ب   ( االحترررا )ٔشرررراا اٌراتبرررح 

ادلٌرّرأِ ظً أشثو شِء حب ّس اٌنفص ٌغْاب اٌصٍح ت  ادلثر   ًاٌمرراء ِرٓ جيرح،  رٓ      
 .كْيُ اٌنال ، ًت  اٌنال  ًاٌمراء  ٓ كْيُ ادلث  ، ِٓ جيح أخرٍ

 تاء ًاٌىراب ادلٌرّرأْ  اى يف ىنا اٌطْاق ادلٌصٌا آٔفا ّطعَ احتا  اة -
اإلضرياَ يف خٍرك كءراء ٌٍرٌاصرً تر  أكررا  أضررج اة ب ِرٓ خرالي الرراره ِيرجأررا           
ضنٌّا ٌأل ب ادلٌرّررأِ ٍّرمرِ كْرو سلرٍرف أجْراي اٌىٍّرح اة تْرح، ًِرٓ خرالي رلٍرح           

 .اة ّة اٌ  ذبّح اى أْ ذىٌْ ِنربا ٌٍّث ا  ًٌنما  اإلت ا  ًزلٍٍْو
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رٌاصًر وراْ احترا  اة تراء ًاٌىرراب          ًيف اطار - ىنا اٌطرعِ اى خٍرك كءراء ٌٍ
ح7002ادلٌرّرأْ  ل  ٔشر ألالي ضنح  :َ اةاّاي اٌشعرّح اٌراٌْ

 اٌرْو ًاٌثحر ًاٌناورج ٌناجِ زلّ  اإلِاَ؛ -
 اٌ ج اذل ًّ حملّ  احلاكظ ًٌ  أمح ً؛ -
 اجلناأاخ حملّ  كاي ًٌ  اث  اٌٍبْف؛ -
 تٓ ادلخرار تٓ أتٓ؛ أىازّج اٌرتْع حملّ  -
  ِع اٌغرًب حملّ  اث  اهلل تٓ اّرُ؛ -
 ٔشْ  اٌءفاا ٌثٌ  اء تٓ ت ٌّه؛ -
 اًٌٍْ ًاةرصفح حملّ  ًٌ  اٌباٌة؛ -
 صرخاخ اٌصّد حملّ  ًٌ  ااٍِّ؛ -
 شظاّا اًٌٍْ ٌٌٌْ  اٌناش تٓ ىنٌْ؛ -
 اٌطر ةمح  ًٌ  تٌ دلطان؛ -
 .ًأل ّس اٌنخًْ حملّ  واتر ىاشُ -

َ 8005اإلطررار ٔفطررو أصرر ر احتررا  اة ترراء ًاٌىررراب ادلٌرّرررأْ  خررالي ضررنح  ًيف 
 :اةاّاي اٌراٌْح

 اةاّاي اٌشعرّح: أ -
  ٌّاْ اٌغا ة ٌعث  اهلل اٌطامل تٓ ادلعٍَ -
 أىازّج ادلطاء دلثاروح تند اٌرباء -
 أٔاخ ًآىاخ ةمح  تٓ زلّ  اْطَ  -
 ٌتِاةٔاخ اٌصاِرح حملّ  اٌنثيأِ ًٌ  احملث -
 حلٓ اٌبفٌٌح حملّ  اث  اهلل ًٌ  اٌشْثأِ -
 اٌٌجٌ  ادلطرعار ٌ خ  اٌشْح ضه -
 :اةاّاي اٌطر ّح: ب
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ًل  اس اٌٍماء  - ه  ٓ زلّ  اث  ٌارمحٓ( رلٌّاح لصم)اٌْ  حملّ  كاي ت
 ةَ وٍثٌَ تند أمح ( رلٌّاح لصم )ِارّح  -
ُ ٌامصح  - ٓ اص اراخ ٔا  ح ِ ٓ ٌامصح ادلٌرّرأْ  تاالحتا سلراراخ ِ
 ٌرتتح تند اّار(رًاّح)ًجياْ يف ألْاج رجً  -
 اةاّاي اٌنم ّح :  
-  ُ ِ ٌام ّ ًٌ  ٌاطْ :ٌاشعر ادلٌرّرأ ًادلرجع ٌٍ ورٌر اث  اهلل    راضح يف ٌاثنْح 
ِ احل ّس - َ : ٌانم  ادلٌرّرأ ٓ زلّ  ادلصبف ٓ ت ًٌامءاّا ٌٍ ورٌر زلّ  احلط  ادلناىج 

ح 8006خالي ضنح  ًيف ٔفص اإلطار أص ر االحتا   :اةاّاي اٌراٌْ
 ( شلٌ  تٓ تً تاهلل)ضناتً احملثح  حملّ  زلٌّ  تٓ زلّ  اث  اهلل 

 ٌررثرٓ ارّرر ٌرِ              اٌٌاألح 
 شنمْبْاخ             حملّ  تٓ ِاء اٌعْن 

  ًَ ًٌ  تٌدلطانأل ّس اذلٌٍ           إل
 أشررررررررررْاء             حملّ  ًٌ  ا ًَ

 ٌْرررٍررررح صْررررف        حملّ  اتراىُْ ًٌ  زلّ ٔا
 ألْس اة اٌصثا      ةتِ تىر ًٌ  تٌرُ

 اٌمْعاْ اٌ اِْح         ٌٍّخرار اٌطامل أمح  ضامل
 ٔسّف احلرًا          ةاّر ًٌ  اث ُ

 اٌطر  ًاٌرًاّح ادلٌرّرأْح حملّ  اةِ  ًٌ  ٌِالُ اتراىُْ
 "رطنرِ ًٌ  شرراظ تررٌح اٌرراكرٍرٌّد   حل

 ًاهلل ِٓ ًراء اٌمص 
   زلّ  واتر ىاشُ

 ر ْص احتا  اة تاء ًاٌىراب ادلٌرّرأْ 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 وصلى هللا على نبٌه الكرٌم 

 

 حقدين
: لقد سعدت كثيرا بطلب  مييلبو ديبديقو الربالر الربا  ا  

لليببا  أليبر ببع لبببد  أع أكهب  لببا هقبدييا لديدافبا يبب ا    لقيبت

فظببرف   لتيهببا ديدافببا للربببا  ديدافببا لللبب  ديدافببا لكبب    ببايا 

الدطع بيا همخر با يع ييدم اليجهيب  يبع م م يدجعبآ دميبا  

 رببفقيط دالقببدل داللبيبببآ داليجببد دالهبباري  داليببدي  .. جريلببآ

الفببببد  دا به بببا  ولبببو ل درثببباأل اليرببباي  دا لببببآ كببب  يببب   

ربببكي  اللدلبببآ التفيبببآ اليدا بببي  يربببك  لفيبببرا ببببارما  بببو ه

للقييدف  و الديداع  ديا اخهلتت  دا ي ا يع رد  آلخبر فميتبا 

دا قا يع  ل  الربالر  بو ربهل البلبدر لببر جب  اللبرد  و  

 .كيا أسيا  الرالر.. بلق(( فمي  اللرد ))ليكدع ب لك 

 دجبدت (( فمي  اللرد ))للل ديداع  فلقد ألقيت فظر.. أج 

 : يا

 ييافا دهربثا بقييا دغيرها للل بي ها يع الديع الهمام  بإ 
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  اليهبايفآ ديع التلستآ ليق ا دهساؤل ا ده ليت ا لأل داد دالفظائر 

   ديع الرعريآ ولا ه ا اليدليآ دهلييلاه ا ال كيآ د د  ا الر ي 

   ديع الل  ألقا دلر ها دجرالا العييقآ الهو   هفدي  و  لهفم

 .ل    دأليا يهعآ دلريافا يل مل ابا دأليا دلريافا  لكع ل ابا 

  ببالردائ  اليبادلآ " العيبدع" جاأل يع الرعر بالعيدع ديبع

الهبببو يبببا ههفبببو  ي بببا ببببالدطع و  أطبببر   د  بالقدييبببآ و  

 اليا بوو  أرجل  د  رج   ي ا ولل   باللبيأف ض  د  

و  أثار ا لهمام    د  ولل اللا ر و  أثار اللتيظآ  د  

 ..و  أثار الهر  لل اليسهقب  

يع يفا ه هو يخاد ا اليميفآ يبع اسبهيرار دا عبا اللا بر  بو 

البب   (( ولببل يهببل ))يسببهقبلا اليرهقبب  لبببر هسبباؤلا الدجببدد  

 :يف   با ج  فيديا   يقد   و ألديا

 {دولل الثرى دو ا يربت ألدد      ولل يهل أفا  و الثرى ديع الثر  د}

هيبد  ظ در فيدص  يا ديع الال ت  و ي ا الديداع يد لدم 

السلطاع دهيجد   خايآ أففا  و ميع ه ا ت  يا رعراؤفا للل 

هيجيببد السببلطاع دالببدلدف لببا بلببق دبهيببر لببق وطببراأل دهيلقببا 

ديلاباف  دلئع لبم يكبع لربالرفا غيريبا ييبمف لكتهبا دلبديا ليبا 

لق در عبآ هعبر لفا يع رر  الفتل ديدق الطديآ دسيد الخ
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اليفبببت  د ببو  لببك لعيببر  يببا  يببا يببع يفعببآ دييافعببآ دوببباأل  

ألرى وع كاع  و هييم   و جمالآ اللتظ دلالدف ا سلد  دد آ 

الهخييبب  دليببق التكببرف يببا يسببيد برببعر  ولببو ييببا  ليالقببآ 

 ..الرعر دكبار ا دباأل

 يرلل  خيفا الربالر الربا  أليبر ببع لببد  ديفيئبا ليكهبهفبا 

 .الديداع الرائ  العربيآ ب  ا

 

 هـ 0241ذي الحجة  42واكشوط فً ان

 م 4112دجمبر  00الموافق 

 محمد األمٌن بن محمد احمد بن النن
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 ذىانياثإ
 عقدت عزمً وخليً عزميه َعَقيَدا

 وأن نييييودد علييييدا للصييييب بة  ييييد

 هلل در سييييييوٌ  ت  ييييييد اسيييييي ر ت

 إذا  ميييير بقلبييييً ذكرٌيييي ت هييييو 

 سأضرب الصفح عن أمسً ألس له

 وهييأل ألحمييد ب ييد الفيير  ن فليية 

 ظالليييييه رسيييييمت منلييييي  مخٌل يييييً

 وأذكر الك عيب الخيود ال يً ل بيت

  لك ال ً عمره  عمر الزهيور وإن

 أسييي ودد هللا  لبٌنييي  فكيييم جمحيييت
 

 أّنيييي  ٌقيييي أل إذا اه ييييز ال يييير  َعَقييييدا

  م ٌلييييييت ولليييييي ا أ صيييييي نه فشييييييدا

 إنليين مييـد ...ميين الزميي ن   البيي  

  لييت عسي ه  أن   ييود  ييدا.. بي ألم  

 عين أمسيه ولٌيي لً النسير هيأل و ييدا

 لم ٌبرح وم  اب  دا" نبغوه "ف لد 

 لوحي ت فيين وصي ر األميير مضييطردا

 ب قليييييه بيييييٌن ذا وذاك دون هيييييد 

  بّسييييمت فسيييين  بييييرق أضيييي  بييييردا

 نفوسيييين  واسيييي ك نت لللييييو  أمييييدا
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 اسخشهاد
 شموخ فً الذه ب وفً اإلٌي ب

 أٌييي  نسييييرا ٌحليييق فييييً سييييم ن 

 إبييييي    لمنييييي  الشيييييل د  فيييييً 

 أبيي  الشييلدا  حبييك فييً فيي ادي

 أبيييي  جييييدي فييييداك دعييييً  ييييوم

 لقيييد خليييدت فيييً ال ييي رٌ  ذكيييرا

ًض  ًض ميين رضيي ًم ميين رضيي  رضيي

 أصييييييدام المجٌييييييد وذاك إسييييييم

 زميييييي ن بييييييت أنكيييييير  ونيييييي  

 ومييي  َسيييّر الرحٌيييأل عيييداك كيييال

 فقيييد كييي ن الرحٌيييأل شييي  د نيييور

 فيييييذاك ال يييييأل أبصييييير  منٌيييييرا

 وذي األٌييييي م ملحمييييية  والييييييت

 صٌ صًفلم  غن القصور وال ال

 صييالح الييدٌن ٌولييد ميين جدٌييد

 إليييى أر  ال يييراق بكيييأل  يييرم 
 

 وشييييٌ  ظييييأل ٌطفييييح ب لشييييب ب 

 و ييد ركيين النسييور إلييى ال ييراب 

 وكيييييم علم نييييي  ٌيييييوم الضيييييراب

 مكييييٌن ميييي  لحبييييك ميييين  بيييي ب

 رمى عر  الشل مة فً الٌب ب

 وخليييت الظليييم أوصيييد كيييأل بييي ب

  يييالبن مييين  يييالب  مييين  يييالب

  قيير بييه ال ٌييون شييكوت ميي  بييً

 انيييييب واليييييذ  بللييييي  جليييييد األر

 وال سيييييرد الميييييداهن والمحييييي بً

 أضيييي   بوهجييييه كييييأل اللضيييي ب

 وفيًي الجبييأل المنٌييا وفيًي الروابيًي

 عليييى المغيييوأل  ل يييك كيييأل بييي ب

 عييين الغيييوأل الميييدجي والمرابيييً

 وخ لد ب ت ٌصرخ فً الصيح ب 

 عليييييى خٌيييييأل مسيييييومة عيييييراب
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 زحيل ادلكسهـــاث
ييييي  ٌد ود الفضييييي  أل نيييييم مل  أعيييييدل

ا   إم ميي  فييً الم يي را كنييت فييّذا

 صيييبورا شييي كرا ورعييي  عفٌفييي 

 فٌييييييي  هلل مييييييين رز   يييييييداعت

 وإنييييييك أّميييييية جم ييييييت بفييييييرد

 حيييوت كفييي ك ذرو  كيييأل فضيييأل

 وعلّمييت الجلييوأل ميين البراٌييي 

ًَ فييييً أنييييي    وحققييييت األمييييي ن

 جز  الرحمن عنك أب ك خٌيرا

 همييي  نب ييي ن مييين ليييبن وشيييلد

 وحالّكيييي  الشييييم  أل والسييييج ٌ 

 وليييم  ز جيييزك مر بييية  سييي مت

سيأل ربيً  بلى إذ لم  كن مين رز

   آأل المبييييييي رك ٌّطبيييييييٌكمفٌييييييي

 و كلييييييي كم عن ٌ يييييييه بحفيييييييظ

 بجنييي ت الخليييود ٌطٌيييب نفسييي 

 صيييييييال  هللا ٌ لوهييييييي  سيييييييالم
 

 فقييييد كيييي ن اإللييييه بكييييم حفٌيييي 

 فيييال عليييم علٌيييك بيييدا عصيييٌ 

 حلٌميييييي  زاهييييييدا بييييييّرا  قٌيييييي 

 لييييييه أركييييييي ن أّم نيييييي  ج ٌييييييي 

 منٌبيييي    ن يييي  سييييمح  سيييييخٌ 

 فأشييير ت البصيييٌر  والمحٌييي 

 وأ نٌييت الييور  شييب   ورٌيي 

 األسييمى ال رٌيي ودون مق مييك 

 وليييم  كييين النجييي ح بكيييم بغٌييي 

 أنييي  الكييي  الك ييي ب م ييي  صيييبٌ 

 فكنييت الييوارخ الخلييق السيينٌ 

  بيييّذ بلييي  السيييمٌدد والسيييرٌ 

 ولييم  ييك ٌيي  ابيين بجييد ل  نبٌيي 

 إلليييً مييي  عرفيييت لكيييم سيييمٌ 

 وأسكن شٌخن  القصر القصٌ 

 وعٌنيي  فييً مقيي م الصييدق حٌيي 

 عليى المخ ي ر ميين مضير نبٌيي 
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 حنني
 عٌنٌيييك م كيييأمييي  للجنيييون سيييو  

 ٌييي  اٌلييي  الطيييود مييين ب يييد  لقفييييه 

 أفً الٌمٌن عص  موسيى  لقيا مي 

 بيييح  بيييأل مو يييك ف ألشيييٌ   ج ميييد 

 بيح  بيأل أن ٌلجييم اللٌيأل البليٌم فميي 

 كييم المييخذن خرسيي  والمسيي جد كييم

 سييي ون ع مييي  وٌ قيييوب  واليييد فيييً 

 سيي ون ع ميي  و ييومً ٌلل ييون فييال

  د صرع لم بروق الطي م ٌن فليم

  جبيييت   طليييت جميييأل األف ييي أل واح

 والواللون على أجداخ من  بيروا 

  جرح ن فً القد  فً بغداد م  ف  ي 

 فيييال صيييالح ٌيييرد الخٌيييأل مسيييرجة

 كأنميييي  اسيييي مرأ األبطيييي أل عٌشييييلم

 ميييين أٌيييين ٌبييييدأ مييييد كلييييه للييييب

 و شرق الشم  فًي أر  الفيرات وفًي

 م يييى  طيييأل مييي  الفييي روق كوكبييية

   ٌييد لييشر  شييكأل األر    نٌيية 

 والجرح ب لشي ر إذ  سيكبه ٌن كي 

 فال األنوار  نطف .. بوح القرٌ 

 ٌيييأ ً بيييه اأفكيييون أم للييي  نبيييأ 

 ٌ ٌييييده  البييييوح أحٌيييي   ف ن شيييي 

 فٌصلب الطيٌن والصلصي أل والحميأ

  ذري الدمود وكم أسيٌ فن  صيدأ 

 أر  الخلٌأل فال ٌرعيى بلي  رشيأ

 أواحرف   لجوا وال األنف أل  يد  ير

 سيبأ –وٌحلي   –     سٌأل واٌد 

 أسيييييم   ال خبييييير فٌلييييي  ومب يييييدأ

 سحوا اليدمود فيأود  بي لجو  ظميأ

  بيييرا ألم نييي  فيييً   عييية اخ بيييأوا

 وال الم نيييى وسييي د ه هنييي  نسيييأوا

 !وا ذأل  وم إذا اس خذوا أو ال حأوا

 ح ييى نيير  أعييٌن المح ييأل  نفقيي 

 مسيير  النبييً م ييى بيي هلل نب ييد  

  بييييي ٌ  هللا كيييييم بييييي هلل  ج ييييير  

 و ط م الن ر من  لوا ومن خسي وا
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 فخليا ال يأل زوب ية.. ٌ   د  صبرا

 أكييي د أسيييم  خليييا اللٌيييأل حمحمييية

 أكلميي   لييت ضيي   الكييون  صيي قنً

 وا األر  أن  خ  أل زنبقة ممن عل

 واألر  أنييييت وأنييييت األر  ٌيييي  حلميييي 

 ملميي   شييظت ر انيي  وان فييى دمنيي 

 ت من  بيييييهأكيييييرم بيييييه ميييييش ف حييييي

  لجيت  نت بأمج د  الصيحرا  واب

 ٌي  أمسي  ٌضيود شيذ .. ف هلل أكبر

 إنيي  علقنيي  بخييٌط النصيير ميي  علقييت

  ف ح جراحيك ال  خشيى إذا نزفيتف

 

  ج خ من ل يراك ال بير  يد وطيأوا

 وأبصيير الفجيير ميي  للفجيير ٌنكفيي  

 حقٌقيية األميير فييً  ييومً فييأه ر 

  د   ٌضوا األر  ذال لشلى صبأوا

 هييو المنييى وبييه السيي ح ت  م ليي 

 وا   لنييييييي  وهييييييين ف ننييييييي  ميييييييش

 وأودد األر  سر ال ز مي  ف  يوا

 زهر النجوم فمن ٌنش  كم  نشأوا

 كيييم ذا ن ميييأل أن ٌييي وي فٌر جييي 

 الرشيأ –ر م ب د الشقة  –بدلوه  

 سٌنبت ال شيب منلي  ٌيورق الكيش
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 زغىة الغياب
 

 ٌطييوأل.. ميي  للييذا المييدي ٌطييوأل 

 وأمييييييي   مضيييييييرج ت  حييييييي كً

   لييه صييرا دهييير.. إنييه ال ميير

 إذ   ٌيييييه الييييير   فٌوليييييد طفيييييأل

 واألميي   ييٌم .. وحنييٌن لالميي  

 ر ييو  فيييً الغٌييي ب  فييي ح جرحييي 

 ٌييي  ميييً  يييد  لبسيييت جرحيييًأنييي  

 م  اس ك ن الليو  بقلبيً وجفنيً

 طليييير الييييدم   لييييب حييييب م نييييً

 وسيييييبٌأل إليييييى الوصيييييوأل وأنيييييً 

 ف عرجً فً ميدار  اليروح واهيذي

 وانسيييييجً بيييييرد هٌبييييية وو ييييي ر 

 أنيييت واللٌيييأل والجيييروح وكأسيييً

 وأنييييي  دم ييييية اح يييييراق األمييييي نً

 وعييييوا  الرٌيييي ح فٌييييه طبييييوأل

 روعييية األفيييق فييي ألفوأل ذهيييوأل

 والضييٌ د الجمٌييأل والمسيي حٌأل

 وصيييييب ح ومنصيييييأل وصيييييلٌأل

 ودخيييييي ن  ن هب ييييييه الفصييييييوأل

 وحنيييييٌن ومييييي  إلٌيييييه وصيييييوأل 

 فيييييي ل زا  جمٌييييييأل و صييييييبرت

  رح يييه اليييدمود فليييً سيييٌوأل

 فلييييو بييييرد وسييييالم سلسييييبٌأل 

 ٌ شييظى السييبٌأل ٌحلييو الرحٌييأل

 فحمٌييي  صيييمت اللقييي   صيييلٌأل 

  غشيييييي ك لٌييييييألوانكسيييييي ر إذا 

 وحروفيييييييً  و يييييييب ال ٌقٌيييييييأل

 وان ظيييييي ر وسيييييي  أل ومسييييييوأل 
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 وحفٌييييييا ووشوشيييييي ت عييييييذاب

 وان  يييييي ق وحٌيييييير  وانيييييييده  

 فرحٌليييييييً إلٌيييييييك نييييييي ر ونيييييييور
 

 وار جييييي ا وجبٌ ييييية و فيييييوأل

 وانكسييييي ر ورعشييييية وذهيييييوأل

 !مييي  أليييذ الرحٌيييأل حيييٌن ٌطيييوأل
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 هعساج
 ال  ك بييييً فأنيييي  ال أعشييييق الور يييي 

 أخييي ا أن  جيييرح البليييور رٌشييي ه

 إنيييييً سيييييأك ب عنييييي  كيييييأل ف صيييييلة

 ال   جبييً فأنيي  سييفر بييه ار سييمت

 بداٌيية كييمميين اٌيين أبييدأ  ميي  اشييقى ال

 ٌ  ط  ر الحسن رفرا ف للو   در

 ميييي  حييييط عيييين ك فييييً إال ألرمقييييه

 فو ييي  الميييخذن فيييوق الشيييم ابصييير 

 محلقيي  فييً مييدا ات بليي  ار سييمت

 واألرنبيي ن علييى صييدر الرخيي م م يي 

 رذاذ عطيييييرك إنيييييً أسييييي حم بيييييه

 ٌ  اٌل  الكنه فًي لٌيأل الليواج  مين

 صيييبح  ضيييود ف نزاحيييت بيييه سيييدا 

 فييي  رد ك وسييي  نيييذرن ه  إذا ا حيييدت

 خطوي وخطيوك فيوق األر  ٌجرحلي 
 

 أهو  السب حة فً عٌنٌك والغر  

 صييييبح  للقيييي  شييييفق  ٌبييييدألأو أن 

 وكيييأل نقطيييية سييييطر أو نقيييي ط لقيييي 

  كييأل اليير   عنييك فيًي صييمت وإن نطقيي 

 ٌن يييي بنً  لييييق ميييي  أبشيييي  القلقيييي 

 لل  شيييييقٌن وأفيييييق ٌزدهيييييً ألقييييي 

 ٌسيي مق األفييق فييً زهييو و ييد أبقيي  

 مييد الجنيي حٌن الميي    شييق  النز يي 

 الشييييف   هييييالال نونييييه ر قيييي  لييييك 

  بيييييييي ال بقٌيييييييي م عييييييييز م  نقيييييييي 

 فيييي ل م الفييييأل والنسييييرٌن والحبقيييي 

 إالي   ٌح ميييييأل اإلدال  والغسيييييق 

 وأشيرق الحيب فيً  لبيٌن ف ح ر يي 

 روحً وروحك فً الم را  وا سق 

 ف سيييرح بطرفيييك أفقييي  ٌل قيييً أفقييي 
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 غزة الخحدي
 ٌ  أٌل  اللٌيأل فيً أحشي  ك الفليق 

 ميزق إن الظالم وإن ط أل المد 

 وليييين ٌييييذأل بييييأر  هللا خٌر ييييه 

 الواهبون نفوس  فً الرب ط ومن

 أول يييك الميييش المرجيييون إن لليييم 

  يي  هلل ليين ٌبلييا األنييذاأل  يي ٌ لم

 إن السييييب بة سييييلم سييييدد ه ٌييييد

 ف نظر إلٌلم وكا ال ز  صيف لم

 فيي هلل أكبيير جييٌ  الكفيير شييرذمة 

 ٌسيييي لدفون نسيييي   وٌييييك أنلييييم 

 والطفييأل الذ بحقييوي أمييه فغييدت 

  ر وخلا الن ر أشيرعةخلا الحص

  ف رف  جبٌنك ٌ  ابن القد  إن  يدا

 والفجير الشييك آت ف ر قبييه وكيين

 

 إمييي    ييي  ب صيييبح لفيييه الغسيييق

 ملميي   فر يييت األهييوا  والطيييرق

 الض ربون بكا الحق مين ن قيوا

 خ فوا اإلله ومن بروا ومن صد وا

 وإن نكص األ وام أو فسيقوا. نصرا

 ولٌ   حنيو لغٌير الخي لق ال نيق

 ف ألعدا   يد نفقيوا.. ال شلدعند 

 من لم ٌميت بٌيد أودي بيه الفيرق

 دميييرهم إنليييم بليييت فكيييم أبقيييوا 

 ال ٌر بيييون ذم مييي  ط لمييي  حنقيييوا

  نلييي أل نييي ر وكييي د األفيييق ٌنطبيييق

 للنصيير  ييد رف ييت أعالمليي  ٌقييق

 ٌييوم الفخيي ر بييه صييلٌون  نييدلق

 عليييى ٌقيييٌن إذا مييي  ازٌييين األفيييق
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 !ذر يا لكع
 أٌليي  الن ييأل طييأل عنيي ن السييم  

 كفكيا اليدم  وا سييأل ال ي ر عنيي 

 إٌييييه ٌيييي  بييييو  ذق بقٌيييية عييييز

 إن  غب شم  عزهم ذات ٌيوم 

 فييييي لم نى  يييييد أنجب يييييه نسييييي  

 وال ييييراق ال ظييييٌم ألييييا م نييييى

 كيييم  بيييد  الغييير اليييذلٌأل مل نييي 

 ٌ قيييى بييي لٌمٌن طيييورا وطيييورا

 فلنٌ يييييي  للزٌيييييييد و فيييييية عيييييييز

 بييأل بنييب  القلييوب  ييور  شيي ب

 فأف  يييت مييين نوملييي  أمييية ال ييير

 ميي ن ف وحيي واسيي   دت ميين الز

 

 و شيييييييي م  ب ييييييييز  وإبيييييييي  

 وارم ه م الدعً رمز الغبي  

 إن فييً الرافيييدٌن نبييي  وفييي  

 ٌب نييو للقصيي ص ألييا ذكيي  

 من بنً س د ط هرات الردا 

 أسييد إن حييم ٌييوم لقيي  .. فٌييه

 راف يي  ميين ٌدٌييه حبييأل نجيي  

 ٌ قً ب لشم أل ضيرب الحيذا 

 لم  سطر بيأحرا مين هجي   

 ضييييربت أي صييييور  للفييييدا 

 الخييييال ب و  هييييت بمشييييٌة 

 ف ذا الكون شي لة مين ضيٌ  
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 السحيل
 رحلت ٌ  طود عن دنٌ  من الورق

 كييم كنييت آٌيية عصيير أنييت مبدعييه

  غييوص للصييدا المكنييون  قذفييه

 بييرا   الطفييأل فييً عٌنٌييك أل مليي 

 رٌح نيية الخلييد لحيين كنييت   زفييه

 ف لنون نلر مين اإلحسي    ملكيه 

 والرا  رو  وبٌن الزاي ٌ  ملكًي

   حلمييي فييينم ملٌييي   رٌييير ال يييٌن ٌييي

 ٌ  ضٌ ة الش ر واإلعص ر دمدمة 

 بليييا لبلغيييٌ  أن األر  ملحمييية 

 وأسلم ن  صروا اليدهر ب يد كمي 

 فقد  صيت مح جرني  .. نزار عفوا

 ال الشيي ر ط وعنيي  ميي  ذا أ ييوأل أنيي 

 و ييي  الفجٌ ييية أدمييي نً وأذهلنيييً

 ألنت أكبر من شي ري ومين لغ يً

 

     ر النجم  ي وي زر ية الحيدق

 لنزقوإن جفيييوك و ييي لوا شييي عرا

 ميير الشيي م بيي لنبق ح ييى   يي نق 

 !فٌر وي ظم ي ٌي  طٌيب من شيق

 ال بقٌبلسم الجرح ٌجري جدوأل 

 والزاي زهر ٌفوح الدهر ٌ  ألقً

 والرا   صن بليً القيد مم شيق 

 ول ييركبن طبقيي  ٌ لييو علييى طبييق

  ج  ييه فلييو  ميين سيي مق األفييق

 رقغوالبحر ه   وألقى الن   لل

 إلى الوجوم إلى الالشيً  ليشرق

 ب ليييدم  بييي أ  ب ألنييي ت بييي لحرق

 ورحل ييً ل غيي ت ال ٌييه فييً  سييق

 وأنبت الشوك فً  لبًي وفًي حلقًي

 وإن سكت عسى فً الصمت مين نطيق
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 واهسأة..كأس
 أع  ر الكيأ  عيأل الكيأ   سيلٌنً

 ٌيي  ميين   مييد   لييً ٌيي  للحيي ظ وميي  

 أصيي  إلييً فنجييو  القلييب  مليي  

 م لً إذا ش ت فيً حبٌيك  نشيرنً

 بقبل لييييي ل ييييي  الشيييييف    منٌنيييييً 

 واليينف   للييخ خلييا اأأل ط م يية

 هييذا الوجييوم وهييذا الصييد ٌق لنييً

 كفرت ب لحب ب يد الٌيوم أي هيو 

 فبيييت  سيييحب ذٌيييأل ال ٌيييه مف خيييرا

 وأودع ييك صييف   الييروح منسييكب 

  ف يييق اليييورد عييين أكم ميييه جيييذال

 

 و ال قيًي فيًي اليير   بيي لطٌا ٌيي وٌنًأ

 فييً الظلييم م ييأل لحيي ظ هيين ٌردٌنييً

 ل يأل الوصيأل ٌيدنٌنً .. ووعدا.. حب 

 وإن شي ت فيً حبٌيك  طيوٌنً . أمر

 والوجن يييييي ن ورود ميييييين رٌيييييي حٌن

 أال بييي هلل صيييلٌنً.. ب ييي  الوصييي أل

 بييأي شييرد أجييزت الق ييأل أو دٌيين 

 ٌنسييٌك خلقييك ٌيي  إنسيي ن ميين طييٌن 

 بييييييأن ملكييييييت مق لٌييييييد المسيييييي كٌن

 فٌييه الشييذا ميين بق ٌيي  علييد  شييرٌن

 فليييأل ب ٌيييد جفييي   طييي أل مييين ليييٌن 

 

 



 21 

 فسدوس ادلفقىدال
 بييييدم الصييييد  كب ييييٌن جراحييييً

 إن أط ييييت ال ييييذوأل فييييً فيييي نً

 سييوا  بقييٌن نجم ييً ومالكييً

 كم  م دٌت فً انصٌ د وض ا

 وادوا الحييييب ف نزوٌييييت ب ٌييييدا

 و م هٌييت فييً الوجييود انكسيي را

 سيييييٌظأل ال يييييزا  ٌحفييييير  بيييييرا

 عصييييفل  نٌييييزك ٌفييييت ظالميييي 

 وأظييييييأل الف ييييييى المدلييييييه حبيييييي 

 ك  بييي  فيييً جيييدا أل اللٌيييأل مٌمييي  

  ييي  ى ٌييي   النيييدا   نيييي جً يييم 

 ه  هو ال    فوق  ليك الروابيً 

 فأ ييييييي ر اليييييييالم وميييييييد ٌدٌيييييييه 

 فيييييأذاب ال نيييييي ق كيييييأل حبٌييييييب

 

 و زٌيييييييدٌن ليييييييوع ً وليييييييواحً

  يد  صي ممت عيين كيالم اللييواحً

 وأنٌسيييً فيييً لٌل يييً وصيييب حً

 لنييييييوامٌ  أميييييية ميييييين سييييييف ح

 وحٌر ييييً وانف ييييي حً بيييي نغال ً

 واح ضيييي را لكننييييً جييييد صيييي ح

 بفيييييي ادي و سييييييم ٌن رٌيييييي حً

 كيييييي  كيييييي لطالق واالج ٌييييييي حح ل

 أسييييي لذ ال يييييذاب زهييييير األ ييييي ح

 أرسييم الييرا  فييوق هييذ  البطيي ح

 مٌمليييييي  فييييييً  غييييييني ومييييييزاح

  ييي زأل السيييٌن منييي   ب لسيييم ح

 نحييو مييٌم بيي  هضييٌم الوشيي ح

 مييي  عيييدان  منيييى أعييي نق صييي ح 
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 ىدعليج أنا ن
 

 زفييييو  الوجيييييد هٌجييييت أشيييييج نً 

 وأنٌنيييً واللٌيييأل فيييً هيييدا  ال ميييـ

 إنييييييه الحييييييب واشيييييي ٌ ق م نييييييً

 صييييييم ه سيييييييكر  ٌ يييييي نق فٌلييييييي 

  ييييد طييييوا  الحنييييٌن بللييييه الدمـييييـ

 خيييي طر الشيييي ر هٌج ييييه األ يييي نً

 ىنٌوالربٌييي  الف يييً ٌمشيييً الليييو

 ٌصييييطلً النيييي ر ال ٌحيييي  لظ هيييي 

 أ بلييييييييً ٌيييييييي  أمنٌيييييييية   ليييييييي د 

 إنليييييي  الفرصيييييية الوحٌييييييد  هٌيييييي 

 إنمييي  الوجيييه منيييك فييي نو  نييييور 

 سيييييكن الحيييييب مقل يييييٌن  يييييرا   

  ييييد سييييكرن  وان شييييٌن  فييييً أميييي ن

 ن ب ييييد ذاك ولكيييينمييي  صييييدٌن  مييي

 ملكييييييوت الفيييييي اد حبييييييك أمسييييييى

 أأمييييييييييي نً خليييييييييييب وسيييييييييييراب 

 وحنٌنييييً إلييييى الوصيييي أل طييييوانً

 ـيير وفييً روعييية السييكون حبييي نً

 ذاب فٌيييييه الفييييي اد فيييييً خفقييييي ن

 مييي نًروعيية الكيييأ  واخييي ال  األ

 ـييي  إليييى م الصيييب  الشيييجً ٌ ييي نً  

  ت الجنيييي نحفشييييدا شييييدو صيييي د

 مشيييٌة الحييير فيييً شييي  ب الزمييي ن

 ٌلييييي م الجيييييرح فييييي لجرح  لييييي نً

 ف نيييييي ق الربٌيييييي  ميييييينح  ييييييوانً

 ل نييييييي ق ٌيييييييذٌب حييييييير الزمييييييي ن

 ٌيييييي الال وال ميييييير فييييييً عنفييييييوان 

 فٌلميييي  الشييييم  أزهييييرت وج يييي ن

 إذ رشييييفن  الرحٌييييق ميييين شييييف  ن

 لٌيييييت أنييييي  ن يييييود بضييييي   يييييوان

 م رجيييييي  فييييييً أميييييي نمسيييييي دٌم  

 مييييي  أراهييييي   كيييييون  ييييير األمييييي ن



 23 

 إنمييييييي  هيييييييً خفقييييييية وإن شييييييي  

 إنمييييي  هيييييً رنييييية اليييييو ر  حٌيييييً

 إنميييي  هييييً كوكييييب الح فييييً األفييييـ

 ف ب  ٌل  فً الجرح فً القليب فًي النفيـ
 

 وطييييييييروب وفرحيييييييية النشييييييييوان

 بصيييييييداه  ذاك الف يييييييى الم فييييييي ن

 ـيييييييق فيييييييالح البرٌيييييييق للظميييييييخن

 ـي  كمي  شي ت  يد ملكيت األ يي نً
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 عخاب
 

 ٌييي  ابنييية النييي   إن حبيييك نييي م

 أنييييت علم نييييً الغييييرام بلحيييين 

 ال ٌيييروق الكيييالم عنيييك بشييي ر

 نظر  السحر مين عٌونيك  مليً

 وشييف   ب لحييب  نضييح سييكر  

 هييي ت كفييي  خجولييية وامنحٌنيييً

 عللٌنييييً برشييييفة ميييين رضيييي ب

 أنييت أشيي لت فييً حشيي ي للٌبيي 

 كنييت أسييمى ميين الخٌيي أل وأسيين 

 وحم مييييي  مجنحييييي  كنيييييت لكييييين

 إن ٌيييك الحيييب جفيييو  و غييي   

 لم ٌ د فً الوجود م نً رشٌق

 هيييي  أنيييي  أن حييييً بييييركن ب ٌييييدا

  د جف  النيوم مضيج ً وارانيً

 

  مً سيييير وجييييدي ولييييوع ً وهٌيييي

 صييييغ ه أنييييت  بييييأل ٌييييوم الفطيييي م

 أنيييت فيييوق الشييي ور فيييوق الكيييالم

 ألييييا بٌييييت بسييييحره  الم سيييي مً

 ف  رعى الك   مين رحٌيق الميدام

 بسييمة كييً  ييزوأل ب يي  سيييق مً

 إٌيييييه ٌييييي  هنيييييد إنيييييً جيييييد ظييييي م

 فيييييأطف ً ٌيييييي  حبٌب ييييييً ألوامييييييً

 ميين سيين  البييرق إن ٌلييح ب ييد عيي م

 فٌييك ميي  لييٌ  فييً الحميي م حميي مً

 منيييك عنيييً ف ليييى الحيييب سيييالمً

  ييييد أن صيييي ر جييييرح  لبييييً دامب

 م ييييرو ال أنييييٌ   ٌيييير الخصيييي م

 لسييييت أ فييييو أللييييا عيييي م وعيييي م
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 أضجعيني بقسب قربك
 

  صص الدهر  س طٌب ال يذاب 

 و صيييييأل الجيييييراح فٌنييييي  كأنييييي 

 لكن! . لو  مللت.. أٌل  الخطب

 هيييييييً نيييييييور وورد  وحٌييييييي  

 ف يييواري عييين ال ٌيييون وأبقيييى

 وك  بيييييي   رأ ييييييه كيييييي ن سييييييفرا

 نجو ت نٌ  هد  أنت نور  أ

 ف ضييييييرجت إذ ن يييييي ك  ييييييراب

 أو م  ييييت لٌ نييييً كنييييت  قدمييييـ

 كم شربن  النمٌر صيرف  وعشين  

 وللونييييي  ونحييييين نصييييي د  يييييال

 واضطج ن  على الرم أل لنروي

 وهييو ٌرنييو بييأعٌن حييٌن  حكييً

   وكٌييا حٌيي  ً  نيي  ب ييدهأميين 

 لييين ٌطيييوأل المقييي م ب يييدك إنيييً

 ليييم ٌ يييد للحٌيييي   ب يييدك م نييييً

 و ييذٌق ال ييذاب  سييلٌن صييي ب 

  رميييي   الزمييييي ن ٌغييييرز ن بييييي 

 ك ييييييب هللا أن نييييييذوق ال ييييييذاب 

 وعفيي ا مييأل ال ييو  والصييح ب 

 ذكيير  فييً النفييو  ٌفيي ح ب بيي 

 أعظييييم هللا ميييين هييييدا  ال وابيييي 

 أنييييت حييييرا أن بييييه ميييي  أن بيييي 

   ميييت مييي  عرفيييت الجوابييي و ل

 ـت إللً وم  سيم ت المصي ب  

 أحق بيييييييييي لحظيييييييييي ت كأنليييييييييي  

 ونجييييييي دا وربيييييييو  وهضييييييي ب 

  صييييص األ ييييدمٌن أذكيييير ب بيييي 

  صيييية أو  قييييوأل لغييييزا عج بيييي 

 أجحٌميييييي  وحر يييييية وخرابيييييي  

  يييي دم أسيييي حخ هييييذ  الرك بيييي 

 إن م نى الحٌ   ميذ  بيت   بي 
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 ٌ  هد  أنت كنت مب خ شيو ً

 ا القييي اد الم نييييًفيييأرٌحً هييييذ

 أضيييج ٌنً بقيييرب  بيييرك إنييييً

 وسييييييي  هللا  برهييييييي  وأراهيييييييي 

 وعليييى الل شيييمً خٌييير صيييال 
 

 وحنٌنيييً وانيييت كنيييت السيييح ب 

 بلقييي   فكيييم  منيييى اصيييطح ب  

 م وب ييييده  ليييين أه بييييي مسيييي ل 

 وجلييييه والجنيييي ن منييييه  وابيييي 

 ميي  سييم  اليينجم ب ز يي   ييم   بيي 
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 الراكسة اخلسفاء
 هيييأل للمفكييير فيييً الوجيييود وجيييود 

 أنيي  فييً دجييى حلكييت ر ا  وع مييت

 م ميييييييييييرد م  جيييييييييييب م حسييييييييييير

 آهيييييي  ً الحيييييير    ييييييور بييييييداخلً

 والحلييييم  يييي ب وذا  ييييراب أسييييود

  لبيييً الكسيييٌر بيييه األسيييى م غلغيييأل 

 خلييييب والييينف  جزعيييى واألمييي نً

 واللٌيييييأل ٌرسيييييأل طٌلسييييي ن  ح لكييييي 

 ضيييجرت مييين الفكييير ال قيييٌم مالمحيييً

 و قط ييييييت أو يييييي ر شيييييي ر ملمييييييأل

 وإذا الجييراح ميي  الضييٌ د هميي  أنيي 

 ف سييييي  لً و شيييييككً هيييييو حٌييييير 

 هو رعشة فيً ال ميق مين زفرا لي 

 هييو نظيير  فيًي الكنييه ميين حجييب األسييى

 فيي لى م ييى ال  نجلييً حجييب الييدجى

 وإلى م ى أن  فً ال ر  ومن ال ر 
 

 للشييييييكوك كييييييأنلن  ٌييييييود ميييييي  

 ذكييييييرا  شييييييً     ييييييه مفقييييييود

 هيييأل للحييييروا إشييي ر  وحييييدود 

 ولد  الجيراح عليى الفي اد ورود

 صييييدود: بجن حيييه ك ييييب الزمييي ن

 وشيييف هً الظميييأ  بلييين شيييرود

 أميييييأل الوعيييييود الك ذبييييي ت كنيييييود

 وب بيييييه موصيييييود  للضيييييٌ  مييييي  

 ف  فييييرت بييييدم الخطييييوب خييييدود

 فيي ذا القصييٌد إلييى الضييٌ د ٌ ييود

 حلييييييم ووخييييييز ٌقظيييييية وهجييييييود

 و ميييييييزق فٌيييييييه األنييييييي  مييييييي ود

 هيي   الوجييود وميي  حييوا  وجييود

 فيً  مير  الفييٌ  الل يون  جييود

 و  طييييير القليييييب ال مٌيييييد ورود 

 وإلييى ال يير  وإذا هربييت أعييود 
 

 



 28 

 ذكاء حلويرة
  سيييي  لنً ميييين ذا  كييييون  و  لييييم

 ومييي  بييي أل هيييذا ال يييوب بييي أل وجسيييمكم

 وعٌنييييي ك مييييي  ذا  سيييييبران كأنمييييي 

 :أني  ٌي  صيغٌر ً. مليال: فقلت لل 

 أمطر نيييً ميييرٌم بسييي األ مييي لقيييد 

 دعٌنيييً وهميييً أنيييت جيييد صيييغٌر 

 ولميييي  أصييييرت أن أجٌييييب  سيييي  ال

 أن  منيذ أعيوام مضيت ٌي  صيغٌر ً

 وأمييينحلم ودي وعلميييً وخبر يييً

 ولكييين دخلييًي ليييٌ  ٌكفييًي كمييي   ييير 

  حييٌط بليي  األرزا  ميين كييأل ج نييب 

 وجييي ر لنييي  شيييٌ  وصييي حب ح جييية 

 فمييي ذا  ييير  ٌبقيييً لجسيييمٌى ٌلفيييه

 فمطيييت شيييف ه   يييم أنيييت بحسييير 

 وأمطيييييرت الخيييييدٌن وابيييييأل أدمييييي 

 

 سييييييي األ خبٌييييييير أننيييييييً م ليييييييم

 نحٌأل وم  ذا عن ضمٌرك  كي م 

  ظللمييي  سيييحب  جيييً  و حجيييم

  رٌييب وال أدري عييالم اليي جلم 

 وميي  ذا وعميي  عييم  سييأأل مييرٌم 

 فييال  نك ييً جرحيي  ٌغييور وٌيي لم

 ولغييييزا فضييييولٌ  بييييدأت أ مييييي م

 عليييييٌلم وأحنيييييوأدر  أطفييييي ال 

 وميي  عيين لييً أنييً أ صيير عيينلم

 ات ٌغر لييي  الليييمدراهيييم م يييدود

 هم األهيأل واالصيح ب والخي أل وال يم

 ووصييفة طييب للصييغ ر وهييم هييم

 ميين ال ييوب أو شييحم ٌغلفييه لحييم

 رعييي ك هللا فييي هلل أعظيييم: و  لييت

 ألنييت الشييلم والسييٌد القييرم: و  لييت
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 قصت جسح
 اف حيييً فييي ك ف لرضييي ب  يييرٌم

 ل لييي  البيييرق مييين  ن ٌييي ك لمييي 

 أنييي  صيييب وأليييا أهيييواك لكييين 

 وجرحيييًكيييم  لحفيييت بييي لغرام 

 و وحييييييدت ب لمواجٌييييييد ح ييييييى

 ٌفضييح السيير بيي حمرار عٌييونً

 أنيي  حييٌن ام لكييت  لبييك وحييدي

 ف ف حً صيدرك اليرحٌم لرأسيً

 لملمً ش ري المب  ير واصيغً

 إنليييييي   صييييييية لجيييييييرح  يييييييدٌم

 و من ييييييييت ف ن ييييييييذت عييييييييرا 

 إن ميي  بييً ٌلييد رضييو  وأحييدا

 أنيت فجيرت ط  يية الشي ر وحٌيي 

 برجه مين صيراخ حيرا و ليب

 ٌيييألٌبصييير النيييور إن  سيييجى بل

 ف للٌييييي لً بمييييي  ٌسييييير حبييييي لى

 

 وعيييييييزا  وجنييييييية وجحيييييييٌم 

 بسييييم ال غيييير فيييي لف اد ٌلييييٌم

 خجييأل مرهييا الشيي ور ك ييوم

 نيييي زا م لميييي  ٌيييي ن السييييلٌم

 ملنييً اللٌييأل والصييب ح األ ييٌم

 وشييحوبً إلييى م ييى سييأهٌم 

 ال أبييي لً فأنيييت أنيييت الن يييٌم

 فأنييي  مرهيييق ضييي ٌا سيييقٌم

 ألح دٌييييخ ف لحييييدٌخ همييييوم

 أنييييت أدمٌ ييييه فك نييييت كلييييوم

 حبيييييذاك المليييييٌمكمليييييٌم ٌييييي  

 و بٌيييرا فكٌيييا ليييً ال ارٌيييم 

 خضيييب ه الجيييراح فليييو ٌقيييٌم

 فيييييً م  ن  يييييه أبيييييً كيييييرٌم

 ربميي  الوصييأل ب ييد صييد ٌييدوم

 فأحييييذر الٌييييأ  إنييييه لظلييييوم
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 حسانين ذالدة
 

 أال  يييأل ليييً بربيييك مييين  كيييون 

 كم  البدر المضيً   نٌير دومي 

 لييك الحييب المكييٌن هنيي  بقلبيييً 

 أن  المف يون مين وليه ال صي بً

  ط ل ييي م ميييي  فقييي أل و يييد أميييي

 أنييي  شييينقٌط جيييوهر  الم ييي لً

 أذي شيييينقٌط ح لٌيييية ال ييييذار 

 إليى ال يي رٌ  نفي ح سييفر ميي  

 إليييى ال لٌييي   نف ييير  الم ييي لً 

 رجيي أل  فلييملقييد شييدوا الرحيي أل 

 بنييييييوا للييييييدٌن  ب ييييييه فخيييييي را

 رب  يييب بٌيييدهم وظليييور عيييٌ 

 بنييي  ً: ٌقيييوأل المجيييد مف خيييرا

 فسييييأل إفرٌقٌيييي  عيييينلم فميييينلم 

 حيييووا كيييأل الفضييي  أل فيييً أنييي  

 سيييم هم فيييً وجيييوهلم ولكييين

 فقيييد أمسيييت  خييي لطنً الظنييييون

 وك لشيييييم  ال ظٌمييييية ال  ليييييٌن

 فيييييييال شيييييييجو ٌبٌيييييييد وال ٌبيييييييٌن 

 فقييأل لييً ميين  كييون وميين أكييون 

 الحنييٌن: أنيي .. عيين الييدر ال مييٌن

 وأنيييت الشيييبأل واليييوطن ال يييرٌن

 الجبيييييييٌن ومللم يييييييً سيييييييٌر ف 

 كمييٌن هييو عيين األجييداد حٌييخ 

 بلييييييييدي ال  غٌيييييييير  السييييييييينون

 شيييييييداد ال  زعيييييييزعلم منيييييييون

 بأمجيييييي د لليييييييم أبيييييييدا  صيييييييون

 محيييي ظرهم فميييي  كيييي نوا ٌلونييييوا

 وليييييوالهم أكنيييييت  فيييييال أكيييييون

 دعيييييي   فيييييي  حٌن للييييييم م ييييييون

 ف قيييييييأل راجيييييييح حليييييييم رزٌييييييين

 لييد  اللٌجيي   منظييرهم شيييجون
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 فكيم  يد طوحيوا مين رأ  كفيير

 ٌزٌيييدهم ال واضييي  فيييً ا  يييدار

 فلييييين نحٌييييي  بأمجييييي د ميييييرا 
 

 وهيييذا الوجيييه ٌشيييلد والغضيييون

 ف يييييي أل للييييييم  ييييييزٌنعلييييييوا وال

 كييييييونن م لميييييي  كيييييي نوا نولكيييييي
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يف زثاء باب بن الشيد الرتاد بن الشيد 
 احلضساهي

 لقييد هٌجييت ذكيير  الطلييوأل الييدوار 

 فظيييين الغييييوانً أن  لبييييً بحييييبلم 

 ور يييرق دم يييً أن رأٌيييت مرا  ييي  

 فرفييييرا طٌييييا للحبٌييييب مبشيييير 

 وأنيييزأل ربيييً فيييً فييي ادي سيييكٌنة

 فٌممييت وجلييً نحييو  طييب سييمت بييه

 لييه فييً رسييوأل هللا أحسيين اسييو 

 ولكنيييييه فضيييييأل ب ٌنيييييً شيييييلد ه 

 وإنً مين  يوم إذا مي  دعي  اليرد 

 لٌوخ إذا حم اليو ى رميت اللظيى

 ليييذا ليييم أكييين أخشيييى وال م يييذلال 

 ولكيييين إلييييى سييييبط النبييييً محمييييد

 ألر ٌيييه ب لشييي ر والشييي ر   صييير

 له عند رب ال ير  م يو  مق ميه 

 فلييٌ  لييه فييً القييرن  ييرن وإنييه 

 عليييودا بقلبيييً مييين جدٌيييد ودار 

 شغوا وم   لبيً بمرعيى األواني 

 ذر ليي  السييوافً فلييً جييد دواميي  

 ال ييوان بييأن  ييد مضييى علييد اللٌيي لً 

 وبحييبح عٌشييى واسيي ط رت وس وسييً

 خصييي أل ومييين  يييوم كيييرام أشييي و 

 حٌيي  ً بييدال  وميي  كنييت ٌوميي  فييً

 فأحببت  يوأل الحيق والحيق س  سيً

 أجيييي بو  فييييورا بيييي لخٌوأل ال ييييواب 

 فصييييرعت األبطيييي أل ٌييييوم ال نيييي ف 

 ولسيييت بمسييي جد عط ٌييي  الملييي ر 

 ح  ييت المط ٌيي  فييً ٌييدي  راطسييً

 فشييٌخً حبٌبيييً منقييذي وم انسيييً

 حمٌييييد وميييين كييييأل المكيييي رم البيييي 

 أشيييد ضيييٌ   مييين ضيييٌ   الفيييوان 
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 محٌييييي   نيييييور مشيييييرق وٌمٌنيييييه 

 هر  قييييً نقييييً طيييي هر وابيييين طيييي 

 أبيييييييً كميييييييً ألم يييييييً وفضيييييييله

 سييييرٌر ه أنقييييى وظيييي هر  ال قييييى

 صييال  و سييلٌم علييى أحمييد الييذي 
 

  ييدوق و لييب فييً المحبيية  يي ر 

 ٌم سييي    وابييين سييي   كيييرٌم حلييي

  واب ٌيييعميييٌم سيييقى كيييأل األراضيييً ال

 لييه الر بيية القصييو  بييدون منيي ف  

 هو اليذرو  ال لٌي  ومسيك المجي ل 
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 حسقت وهيام
 ب ييد عيي مٌن ٌيي  حبٌبيية عمييري 

 عششيييييت زفييييير  بقلبيييييً لمييييي 

 ميي  حسييبت الحٌيي   ب ييدك  حلييو 

 أنيييي  أهييييواك ر ييييم ظلمييييك إٌيييي 

 لييو  جييا الييدمود ٌوميي  فأسييلو

  ييوالىكلميي   لييت  ييٌ  دميي  

 ٌييب لييو كيي ن ٌنسييًحمييأل النأال 

 وعزا يييييً أن اللٌييييي لً حبييييي لً

  م ٌحسن هأل  ر  عن  رٌب  

 بييييييي لً إذا  بقيييييييى بقلبيييييييًأال 

 أسييييلم ه الغٌييييوب كفٌييييك رفقيييي  

 

 صييبري –ٌي  هنييد  –مين فييراق  يد فييأل 

 ضيييرب النييي ي بٌننييي  سيييور صيييخر

 وفيييي ادي لييييدٌك فييييً شيييير اسيييير

 ي ودم ييً  ييد بييأل ٌيي  هنييد نحييري 

 نليييرعييين عيييذابً فيييأدم ً م يييأل 

 والمسيييي  ب ييييد ظليييير اللٌييييألآخيييير 

 أو ٌسلً أفنٌت فيً اليدم  عميري 

  ييد ٌسيي ن ميين ب ييد إحسيي ن دهيير 

 فأنيي  الليي  م الشييجً عٌييأل صييبري

 رمييييييق فٌييييييه ذكرٌيييييي ت فييييييأمري

 كييييم  سييييجٌه بييييٌن شييييوك وجميييير
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 مبناسبت وفاة الشهيد حمود الدزة الفلسطيني
 كيييم هٌجيييت ط نييي ت الغيييدر مييين أليييم

 ٌيييي  ميييين بنٌيييي م  العيييي  كلليييي  همييييي

  س شييرق الشييم  ملميي  اللٌييأل طيي أل مييد 

 ةدميف لطفأل فً القيد  إعصي ر ودم

 مسيييييوم حجييييير األطفييييي أل صييييي عقة 

 مرحييييً محمييييد كييييم درسيييي   قدمييييه 

 ال هون ب لنصر إذ وعد الٌليود لليم

 هيييم الٌليييود وخليييا الوعيييد دٌيييدنلم

 

 ٌ  من بنٌ م  صورا من نزٌيا دم

 فييً طٌييه عمييه أدجييى ميين الظلييم

 وٌييدرك الييذ ب أن اللٌييخ فيًي األكييم

 الصيخر الزاأل منضييودا لكييأل عييمو

 حيأل وفيً حيرم فيًسي للك القيوم 

 ٌييوم الشييل د  واأل ييوام فييً حلييم

 ب لسلم أضحى وشيٌك  وعيد منليزم

 مفييييفييييال ٌغييييرنكم وعييييد بمحيييي  
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 هيالد
 لقد ٌب  الضرد الذي كي ن ٌحليب 

 ٌرٌييد ان ييزاد األميين ب لقسيير وٌحييه

 إذا م  النفو  الغر لليرف  أنجبيت

 سيوطهسيٌبز  نيور الفجير مين آ  

 وإن ضييمٌر الجميي  ٌقظيي ن ال األنيي 

 فيييي ن الح بيييييرق ٌسيييي در لظييييي م 

 فب ألم  ك ن الجرح ٌ را من دم

 وهيييي  اميييية سييييكر   مٌييييد ب قلليييي 

 لقيييد زعميييوا أن الضيييمٌر مصيييلب

  صييفح ميين ال يي رٌ  أرود صييفحة

 بليي  ك ييب الحبيير المخضييب مجييدن 

 عليييى مييينلي األحيييرار نحٌييي  وإننييي 

 

 وال زاأل هييذا اللٌييأل ٌسييطو وٌنلييب

 جيير البركيي ن ٌوميي  سييٌغلبإذا انف

 فيي ن بييالم الييرف  ٌنيي    القلييب

 البغيييً للحييي   لليييب سيييٌ طألن 

 سيييٌ نٌه كيييال والصيييقور س غضيييب

 فيي ن بييروق الجييور ٌيي  نفيي  خلييب

 وهيي  نكييخت الجييرح والسييجن والضييرب

 و شم  فً وجه الظليوم و شيجب

 لدٌلم ومي  كي ن الضيمٌر سٌصيلب

 مرصيييي ة بيييي ل بر  زهييييو و قشييييب

 بوميي  خلييد ال يي رٌ  هٌليي ت ٌسييل

 إذا مييي   بييي ر النقييي   ييي ر لنطيييرب
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 زيدكأأنا ال 
 أنيييييي  ال أرٌييييييدك ف ر حييييييأل بأميييييي ن

 واضيييمم علٌيييك عواطفييي   يييد ط لمييي 

 وبال يييييية  ييييييوحً بأنييييييك شيييييي عر

 هييييذ  الم يييي نً كلليييي   ييييد أ فييييرت 

 والش ر ال ٌبنً القصور إليى م يى 

 ع مييييي ن أج يييييير األسيييييى و مننييييييً

 إن القييييوافً ليييين  حٌييييأل بسييييحره 

 وأنييييي  أرٌيييييد  نيييييً ٌبيييييدد فييييي   ً

 وأرٌييييييد  صييييييرا شيييييي هق  سييييييٌ ر  

 إن كنيييت  مليييك ذا فلييي ك عيييواطفً

 أوال فيييييييييدعنً ف لحٌييييييييي   ملٌ ييييييييية

 وأنيييي  الملٌحيييية كٌييييا آلييييو واحييييدا

 فرف يييييت للكيييييا الجيييييرٌح مودعييييي 

 ومييددت أخيير  كييً أكفكييا عبيير 

 

 مييي  عييي د ٌأسيييرنً جمييي أل بٌييي ن

 سيييحبت إلٌيييك بسيييحرهن بنييي نً

 وم يييييييييييٌم وموليييييييييييه م فييييييييييي ن

 منليي  ربييود مشيي عري وجنيي نً

 دٌك عنييي نًسيييأظأل أ يييرك فيييً ٌييي

 أمي نً.. ف ذا بلي  محي  الخٌي أل

 صيييحرا   لبيييً ب سيييق ت جنييي ن

 وأرٌييييد ٌيييي   و يييي  وعقييييد جميييي ن

 فبيييييييذا أرد  داسييييييي ى ومكييييييي نً

  سييلو بليي  ميي  شيي ت ميين سييلوان

  ييوان المشيي لٌنبييذوي الٌسيي ر 

 ميين هيي ال  م ييى دعييوت أ يي نً

 لإلنسيييي ن... لشحييييالم.. للطليييير

  لبيييت عليييً ميييدام ً وجفييي نً
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 سةالبحس والخيه والراك
 ..أٌل  الس  أل عنً

    من ان   أو من اكون  

     أن    رٌ  مدمى 

    وبق ٌ  من ظنون 

    وشظ ٌ  من مراٌ  

     وحدٌخ ذو شجون 

    ك ن لً عر  عظٌم 

     وجنود طٌ ون 

    وملكت األر  دهرا 

      عبقت منه السنون 

 فٌه ك ن الحب والصدق 

 وعر  من زٌ ون 

 وحم م ٌمش الكون 

  ن   وحبورا 

 ..ظأل ٌشدو
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 أٌل  اإلنس ن كن 

 م لم   در لك

  جت ب د ذا رٌح عقٌم  م ه

 صرصر ع  ٌة 

 دكت حصونً و العً

 ورم نً  ربة للبحر 

 دون م  أي شراد 

 هأل  ر  ٌرحمنً البحر

 أم البحر رٌ ح 

 أن  م  بٌن مد فٌه وجزر مب حو

 وجن حً  ص هأل ٌسبح مقصوص الجن ح 

 البحر مضىوأرانً نحو   د 

 هأل  ر  أ دو مح ر   سبأ ر

 ربم  إن  ذا الصٌ د ٌوم  بشب كه علقت به ٌداي

 واس م  ت م لم  الغرٌق

 ح ى إن طفوت 

 ظننً صٌدا شلٌ  
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 ف حولت لدٌه م لم  كنت سوب 

 بشرا 

  صصت   رٌخ  جدٌدا

 هأل  رانً  د ولدت اأن 

 أم كنت 

 إلى األر  ان بست 

 أم إلى البحر

 ...س األ

 ف ر سم على خ رطة ال ٌه س اال

 فجمٌأل أن   ٌه فً رح ب الال ن هً

 وجمٌأل فً ال م هً

   سط م/ أن  ظأل الدهر لغزا

 ٌحً ال ن جً فً أم سٌه 

 بق ٌ  من س األ 

 وجمٌأل أن   ٌ  الدهر ظن  وشكوك  

 حٌنم  ٌغدو الموالً أمرا  وملوك  

 و سٌر فوق أر  الشوك مقلوب  
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 واض   رأسك بٌن عضدٌك 

  ضرب اللوا برجلٌك و مضى

 لست  دري م  الطرٌق 

  ٌر أن وج   ٌسكن فٌك

 وبق ٌ  كبرٌ  

 اإلنس ن/ ٌحمالن القدر

 !!م   ج ةش  الونحو الذر

 هأل  ر  ٌبقى هن ك 

 أم إلى األر  ٌ ود 

 ربم  إن ع د لم ٌكن مح ر 

   شكأل

 لم ٌجد صٌ د 

 شب كه 

 ولم   لق ٌدا 

 بصن ر  
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 لقاء
 سيوق روٌيدك ٌسيفر "أكنٌبة"فً 

 سييحرت بييه  لييب الحصييور  زاليية

 و م ٌلييييييت  نجيييييي  ف يييييي   بضيييييية

 فلفيييي  لليييي   ليييييب الم ييييٌم وامقييييي  

 سيييكرت لليييوأل بل  لييي  ٌييي  وٌحلييي 

 ٌييييي  ٌيييييوم موليييييد  حن نيييييك إننييييي 

 هأل ٌصلح الر ي ق شي ب زج جني  

 زوجيية سييٌد:  ٌييأل: سيي  لت عنليي 

 ف رك لييي  جزعييي  ونفسيييً حسييير 

 !وجو   يو  بيٌن الجيوانح ٌي  ليه

 مييي  همميييت برٌبييية ٌييي  رب عفيييوك 

 ميييي  كيييي ن إال نظيييير  أولييييى فلييييأل

 

 عيييين ل ليييي  فأحييييذر  إميييي   خطيييير

 إميييي  اشييييرأب لل ملييييي   ييييد  نفييييير

  سييييبً الحلييييٌم بنظيييير  إذ  نظيييير

 و   ور لييييييي  أعيييييييٌن ال  بصيييييييير 

 مسييكر  –إذا  جليًي  –هييأل فيًي الجميي أل 

 صييرن  زج جيي  فيييً اللييوا ٌ كسييير

  كسيييروا ف كسيييروا: هٌليي ت  ليييت

 حليييو الشيييم  أل ج فييير ه شيييممييين 

 ٌخفيييق والميييدام   مطيييروالقليييب 

 بييييرجكسيييير القلييييوب بحر يييية ال ٌ

 فقلبيييييً ب لطلييييي ر  ٌ مييييير.. أبيييييدا

 ميييين نظيييير  أولييييى إللييييً أوزر 
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 إنابت
 أبيييرق سييين   الح مييين ج نيييب السيييفح

 وهبييت صييب   سييبً الفيي اد بنشييو 

 لقييد كنييت  بييأل الٌييوم مسييخ  ٌلفنييً

 ر  ييت بييوادي الغييً ردحيي  وإننييً

 عذابييهفجسييمً ضيي ٌا ال ٌطٌييق 

 الٌييوم خييوا و وبييةوزادي لييذاك 

ً رسيييوأل هللا   أسيييمى مطييي محً وميييدح

 لل ييي لمٌن ورحمييية نبيييً هيييد  

 أبٌنييييً فيييي نً أخيييير  ومييييداركً

 فييييييأنوار طييييييه ال  نيييييي هً وإنليييييي 

 لقييد دك أر  الشييرك شيير   ومغربيي  

 فبيييدلل  اإلٌمييي ن رضيييو   ب ركيييت 

 مييي  كييي ن كييي  ن  فليييوال بنيييً هللا 

 هو ال يرو  اليو قى  مسيك بيه  فيز

 سييييييالمهعلٌييييييه صييييييال  هللا  ييييييم 

 

  فنييد أدٌيييم األر  ب لنشيير والييينفح

 حشييف غنٌييه عيين خصيير و سييلٌه عيين ك

 ظييالم  واٌيي ت وميي  صييدنً نصييحً

 أ وب إليى اليرحمن مين ذليك اليردح

 ولييٌ  لييه صييبر علييى صييٌب اللفييح

 عين اليذنب ب لصيفح وإ الدنصوح 

 وميي  م ييأل طييه ميين ٌلييٌن لييه مييدحً

 وروح ورٌحييي ن فٌييي  سيييور  الفييي ح

  صي ر وجييودي أنييت ٌيي  سييور  الشييرح

 أل جٌييو  اللٌييأل فييً الحييزن السييفح  فيي

 فخبيييت لشيييرح هللا بييي ألنف  الشييييح

 ٌييد هللا صيين   فيي م حً منييه  فلحييً

 ك لصيييبح قوال كيي ن سيير الكيييون ٌشيير

 بجنييييي ت عيييييدن نفحلييييي  طٌيييييب الييييينفح

ضيييحأمييد  الييدهر ميي    مسييى الزميي ن وإنٌ 
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 حأوهاث
  يييييييييييأل لليييييييييييذي أشييييييييييي   ه 

 ولميييييييين هييييييييوا  مسيييييييي كنً

 ولمييييييييين ٌليييييييييذ لخييييييييي طري

 هييييذا الصييييدود إلييييى م ييييى  

 أو ميي   يير  جسييمً ان ضييى

  بصييييييير خطييييييي ي  رهليييييييت

 مييي  انيييت هيييأل مييين صيييخر  

  لييييييو  الصييييييخور وربميييييي 

 و ظييييييأل أ سييييييى ميييييي   كييييييو

 

 شييييوق الصييييبً ل ييييدي أم

 إمييييي  صيييييحوت وإن أنيييييم

 منيييييه الخٌييييي أل ومييييي  أ يييييم

  لكييم  فلكييم صييددت  لكييم

 وال يييييييٌن  ييييييي  ر  أليييييييم 

 والقليييييب ٌ صييييير  األليييييم

 صييينم ٌييي بيييأل أنيييت أ سيييى 

 األصيييييمر خٌشيييييقق الصييييي

 ن ألسيييت مييين لحيييم ودم 
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 أشىاق هاهست
 أذوب حبيييييي  وأشييييييوا ً  سيييييي كننً 

 هيييذا الليييو  وأنييي  فيييً زورق أبيييدا

 و  صييا الييرٌح والمجييداا ٌغلبنييً

 نييي  والغيييوأل  رعبنيييً أإليييى م يييى و

 أعليييييأل الييييينف  آمييييي ال وأعليييييم مييييي 

 فليييأل  ييير  سيييٌ ٌد اليييدهر سييي لفه 

 أٌييي م كنييي  وضيييو  الشيييم  ٌغمرنييي 

 سي دت ونر شً مين بق ٌي  الكي   مي 

  ٌ  ن كييير   خ لنييي  حيييٌن نمشيييً م قلييي

 سأل المض رب عن رٌح الصيب  فللي  

 هنيييييييد  صييييييي فنً وأمنحلييييييي  أٌييييييي م 

 هلل اٌيييييي م حييييييب سيييييي لا عصييييييفت

 إننيييً ب لغٌيييد ذو كليييا: للييي  ا ييي لو

 أن  الذي ذ ت ط م الحيب مين صيغري

 ر منيييييك أطلبيييييهن يييييك فٌيييييت بكيييييم ا

 ح شيييي ك ال ليييين   قييييً والييييدا فلقييييد

 

 وحيييدي أصييي رد دهيييرا أمييير  عجيييب 

 بيييه الميييو  أحٌ نييي  وٌصيييطخب ٌ ليييو

 وأبصييييير القيييييدر ال ييييي  ً فأضيييييطرب

 م يييييى الفييييي اد كسيييييٌر خييييي فق ٌجيييييب

 فيييً ح ضيييري أميييأل ٌحٌييي  بيييه الطليييب

 وهيييأل ل ليييك اللٌييي لً البيييٌ  منقليييب 

 لبيييييييه طيييييييورا فٌنغليييييييبغ  نأوالٌييييييي

 ب  والحبييأالكيي ىقييو ببييه النفييو  

 والمشً إن ش ت وصف  مشيٌن  خبيب

 فٌلييييي  هبيييييوب وذاك ال يييييأل والك يييييب 

  ولحنييً بيي للو  طييربصييفو الييوداد 

 بلييي  وال يييدأل والرٌيييب الرٌييي حهيييو  

 !ولسييت أعييرا م نييى الحييب كييم كييذبوا

 وصييييين ه فيييييً حواٌيييييي  كللييييي  للييييييب

 رٌييييب أبقك فيييي ألم  البييييعييييودي بر

 عرفيييييت فٌيييييك خيييييالأل البييييير  نسيييييرب
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 الىداع األذري
 حمى وبمييييي  حيييييوا  م ييييي  بييييي ل

 غييييييروودد  بييييييأل بٌنييييييك كييييييأل  

 وخصييييييييييير دق طو يييييييييييه ذراد

 وٌف يييير اللجييييٌن عيييين الييييدراري

 وعن رٌيق هيو ال سيأل المصيفى

 وٌنسييييدأل الظييييالم علييييى ضييييٌ  

 ومييين سييييحر إليييى نحيييير حك ٌيييي 

 وليييوال هللا كنيييت ليييذاك أفضيييى"

 أ ييييوأل و ييييد  حييييدر دميييي  عييييٌن

 فبنيييي  بق ٌيييي .. ال  ييييرد..  م لييييك

 لنيييييي  جييييييد إذا ذكييييييرت جييييييدود

 للفيييً علٌيييه و يييد  سيييجً فيييوا

 وبل ييييييز السييييييرٌر بنيييييي  كلٌنيييييي 

 لمييى أحييو  وأل يي   ييد  رشييت

 سييًوإن صييدٌت ب ٌييد الييري نف

 هيييأل اليييدنٌ  سيييو  رشييي  ك يييوب

 

 ف نييييييك موشييييييك أن ال  ييييييرا 

 وصيييييدر ن هيييييد عمييييي  سيييييوا 

 ف شييلق حييٌن  لصييره  ٌييدا 

 وعيييين بيييييرد  ملكنييييً هيييييوا 

 و  بيييييخ ب ليييييذوا ب راح ييييي  

 فصييييبح الحييييب د يييير  مسيييي  

 بلميي  لييٌ  ٌنطييق عنييه فيي  

 "وميين أخشيي   وٌحكييم سييوا 

 :عليييييى خيييييد  يييييورد وجن ييييي  

 من الدٌن الحنٌيا ومصيطف  

 سيم   وهأل   ليو سيم   عين 

 روٌيييييدك مقل ييييي  ..  نييييي جٌنً

 و لييي م ب ضييييل   ليييك الشييييف  

 ميين سييق   ىحٌلييأرضيي ب  ميي  

 فييال سييقٌت برٌييق ميين سييوا 

  لمليييم شييي ر رأسيييٌك نٌف ييي   

 



 47 

 ابخهاالث
  ظييي هرت اليييذنوب ف ٌيييأل صيييبري

 إلليييييييً إننيييييييً عبيييييييد ضييييييي ٌا

 جميييييييوح  لبيييييييه دنيييييييا  يييييييوي

 فكيييين عييييونً وخييييذ بٌييييدي ل لييييً

 واصييييلح بيييي طنً وامييييش فيييي ادي

 خوفييييييي إلليييييييً ملييييييي ي أدعيييييييوك 

 فقييييييد سييييييٌر نً للخٌيييييير طييييييورا

 ومييييي لً عيييييين مشيييييٌ  كم محٌييييييد

 فضيييي فً مظليييير لل ييييٌن عجييييزي

 ٌخييييو فنييييً الوعٌييييد للٌييييب نيييي ر

 إليييى اليييدٌ ن كيييم ضيييرعت  ليييوب

 و لبيييييً واجيييييا ولسييييي ن حييييي لً

 بجييييي   المصيييييطفى ال ربيييييً طيييييه

 وجيييي   الرسييييأل والصييييلح   طييييرا

 فميييييييييي لً راحييييييييييم إالك أرحييييييييييو

 صييييييال  هللا ميييييي  طل ييييييت ذكيييييي   

 

  أٌغفيييييير أم ٌ ييييييذب لسييييييت أدري

  كبليييييييييييه القٌيييييييييييود بكيييييييييييأل وزر

  ن وشيييييه الخطيييييوب بكيييييأل ظفييييير

 أ يييوب إلٌيييك فيييً سييير  وجليييري

 ٌقٌنييييي  فيييييي لظالم ٌلييييييا صييييييدري

 محي  أميري –حن نيك  –وم  أميري 

 وأطييييييييييوارا  سييييييييييٌرنً لشيييييييييير

  صييي  ر أن أشييي   علٌيييك  يييدري

 أنيييي  ال بيييييد المقييييير لكيييييم بفقيييييري

 وٌطم نييً الرجيي   فكٌييا أمييري 

 فحف ليييييي  السييييييكٌنة ب ييييييد عسيييييير

 عييييييييذريٌييييييييردد أن  قبييييييييأل رب 

 ومييييي  انزليييييت مييييين ك يييييب وذكييييير

 وميين  ييد فضييلت عيين ألييا شييلر

 و يييد بليييت دميييود ال يييٌن نحيييري

 عليييييى طيييييه ومييييي  أفليييييت ببحييييير
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 قدز
  سييربلنً هييواك فكيي ن حٌنيي 

 و ييييد  نييييت بالبلييييه نشييييوزا

 لكيييم ح وليييت  سيييلٌة ف يييزت 

  ق سمًن الفرا  عليى ام  ي  

  حلٌلييييي  وال خليييييق ٌواسيييييً

 ف ن النف  مذ عرف ك  يذو 

 جرحييى زوجييت ا ن ييٌن ل ييأل 

 وزادت لييوع ً صييب  ووجييدا

 فميي   ييدري سييو  ألييم  نيي مى

 وإن أومييأت أن بلييواك كفييً

 جيييزاك هللا ٌييي  رشييي  شيييرودا

 وأن ٌغ يي أل روح الحييب فٌنييي 

  ظيي هر بيي لبرا   كييً ٌييواري

 

  يييأبً أن ٌبٌيييد وأن ٌبٌنييي 

 بالبليييه بلٌنييي    لفيييىفليييأل 

 !كأنك فً ف ادي  سكنٌن  

 ف يييي   ال دميييي لي أو برٌنيييي 

 رٌن وال خلق روٌدك ف هح

 وإن القلييب ذاب أ رفقٌنيي  

 ٌبلسيييم ف ن كييي  أف فلمٌنييي  

 أنحٌ  فيً الحٌي   م يذبٌن  

 فقرحييت الييدمود بييه الجفونيي 

  ج هلييييت النييييدا  ل ق ٌنيييي 

   ييود أن ٌغ يي أل الٌ سييمٌن 

 وأن ٌغ  أل بسمة ع شيقٌن 

 ضييييح ٌ  حبييييه الم  ييييذبٌن 
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 هجس
 رفقييي  بقلبيييً إنيييه إنيييه ٌ  يييذب

 أنييي  ميييذ عرف يييك مولييي  وم يييٌم

 أبيييدا أحييي وأل أن أسيييلً لحظييية 

 ميي  حييرم هللا الليييو  ميي  ع بيييه

 كيم صين ه وك م يه فيً خيي طري

 ٌييي  آسيييري خيييذنً إلٌيييك فييي ننً 

 أورا ب عين حيب مين أسيم  ه

 م  كنت أحسيب أن  ليك نلي ٌ ً

 

 فيي لى م ييى هييذا الجميي أل محجييب 

 ٌييي  ف ن يييً جيييأل الغيييرام أٌغليييب 

  لبييً الم نييً فييً الجييو  ٌ قلييب

   ف ال م أعذأل فيً هيواك وأع يب

 لكنيييييييه نيييييييور ٌشييييييي  فٌخليييييييب

  بيييدونك بيييأل أشيييد وأصيييلب حجييير

 لحيين الحٌيي   فظييأل ٌنشييد ٌطييرب 

 ميي  كنييت أحسييب أن بر ييك خلييب
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 حىاء
 غٌيير الحييرا ميي  سييجد الجميي أل ل

 وال نطقيييت بمييي  ضيييمنت  ليييوب 

 فكيييي ن صييييرٌ  مغرمييييه م نييييى 

 ٌقولييييون الصييييب بة  ييييد  ولييييت

 وذاك ال ليييد  ييي لوا  يييد  قضيييى

 ظبييي   الربييي  أصيييبح مب غ هييي 

 وٌسيييكن  صييير  وليييه حيييوا  

 لييه شيييرا اليييدراهم ذاك ٌكفيييً 

  ر  أي حييييييً وإن ٌزميييييي  لغيييييي

 نييييواو مشييييً خلفييييه صييييٌد أ

 فقليييت لليييم لقيييد جييير م بحكيييم 

    كمييي  ذكييير منسيييفمييي  كيييأل ال

 وأصبح كأل من عشيق الغيوانً

 بلييييييييى وهللا إن هنيييييييي  ظبيييييييي   

 وإن ك ييييرت بأعصييييرن  نسيييي  

 

 راد وال الخٌييي ألوال كيي ن الٌيي

 النيواألبراه  الوجيد واخ يرم 

 بلحييظ النجييأل  نلشييه النبيي أل

 فلأل ٌصغى الف اد لم  ٌقي أل 

 ولم ٌشا المحب بيه وصي أل

 ف يييى ٌج يييو براح يييه النيييواأل

 ولييييٌ  ٌضيييير   ٌييييأل و يييي أل

 والخصي ألشر  المك رم به  

  سين لييه الصيوارم والنصيي أل

 إذا حم الو ى ج لوا وص لوا

 على حيوا  بيأل خطيأل المقي أل

 إذا ل صييييرمت بكييييم الحبيييي أل

 لجبيييي أل وز وافييييمسيييي كنه الم

 للييي  شيييرا ٌ يييز وال ٌطييي أل

 ضييي  ا هملييي  ذهيييب ومييي أل
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 حداعياث ذكسياث
 عيييييييذاب ال ٌسييييييي مقه عيييييييذاب 

 واٌييييي م  طيييييوأل ومييييي  ا  سيييييى

 و لبييييً واجييييا دنٌييييا  ييييردي

 عيييييذاب كيييييم  صيييييلٌن  سييييي ٌرا

 سييوا    ييد  صييرن فكيين لحظيي 

  خيييييي أل عقودهيييييي  أٌيييييي م للييييييو

  اد الصييب و فيي  علٌليي  ميين فيي

 و لييييييب  ييييييد   شييييييقل  ولٌييييييدا

 فييييييأربً حبليييييي  ح ييييييى كأنيييييي 

 نشي و  ميين حييدٌخ عيين جميي ن

 ٌييييذكرك الربيييي ب وعلييييد هنييييد

 وعميييييرو والق يييييوأل وأم سييييي د

  بيييييدت أم م ليييييك فٌيييييه  ليييييوي

 بجفيييييين حييييييٌن  نظيييييير  ملٌيييييي  

 جييييييزا  هللا ميييييين ٌييييييوم أرانيييييي  

 

 ووعييييييد خلييييييب آأل سييييييراب

 ٌفت الصخر ف لحجر ال يراب

 بنبييأل الغٌييد وٌحكلييم صييٌ ب

 وكيييم ٌحليييو لنييي  ذاك ال يييذاب

  ببوأعييييوام ٌقصييييره  الشيييي

 و د ذهبت إٌ ب  ٌرجًفلأل 

 ٌسيييييي ط بسييييييالم ٌسيييييي لذ و

 وص ف ه  و يد طيري اإلهي ب

 رضٌ ً  ر  مي  للمي   بي ب

  ف ييييق حييييٌن أمطيييير  ربيييي ب

 ودعيييد والجيييواري إذ  لييي ب 

 وٌوم اليرود إذ حمًي الضيراب

 الرجييي أل وال  لييي ب بأعنييي ق

 ٌ ب ليي  سييح ب ن خيي أل المييز

 حبٌبيييي ت القلييييوب إذا  ييييذاب
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 سحس بابيل
 سيييحر ب بٌيييأل أودع يييه اللٌييي لً

 سكب الجرح فً الفي اد وواليى

 ومحٌ   يد أخجيأل الشيم  ح يى

 ٌرسييأل الطييرا لحظيية وٌييواري 

 كٌييا ال ييدانً .. بييأبً ٌ ضيينٌن

 نيييييي  الوالييييييه المدلييييييه حبيييييي أو

 ونييييييدٌمً إذا األنيييييي م هجييييييود

 أشيي كً الصييد  ٌيير أن عزا ييً

 الم إننييييً ميييين  ييييرابألييييا اليييي

 بيييييأل نسيييييٌم  عفوٌييييي  ٌ لييييي د 

 ٌنفييخ النييور ميين  ن ٌيي   عطييرا

 لحٌييي   شيييف ه ا/ ٌليييب البسيييمة

 أودد هللا فيييييً الحٌييييي   جمييييي ال

 ف بصيييييير إن البصييييييٌر  نيييييييور

 فبييييييذات اإللييييييه كييييييأل  ميييييي هى

 أدرك الميييييييدلجٌن إن اللٌييييييي لً

 كلميي   لييت مزنيية سييوا  ييروي
 

 لغييييييييزاأل أبييييييييً ٌييييييييرد سيييييييي الً

 ضييييرب ت النصيييي أل  لييييو النصيييي أل

 حجبيييييييت نورهييييييي  ورا  الييييييي الأل

 برميييييييييييو  كيييييييييييأنلن أليييييييييييً

 ٌييوم الوصيي أل .. وم ييى ٌيي  زميي ن 

 الجميييييييي أل وحنٌنيييييييي  لنبيييييييي  ذاك

 وخٌييييييي لً ً وار جييييييي جأر يييييييً 

 فيييً لٌييي أل وكييييم  طيييوأل اللٌيييي لً 

 ليييم ٌيييك  لبيييً صيييخر  مييين جبييي أل

 بأح سيييييييٌ  أرهفييييييييت وجييييييييالأل

 ٌشيييرب الميييدلجٌن عيييذب اليييزالأل

 صيي ألشيي م بييرق الووٌواسييً ميين 

  ٌييييير أن السييييي  ر دون الجمييييي أل

 ٌكشييا الحجييب عيين بييدٌ  الم يي أل

 لبييييييييييييييدٌ  منييييييييييييييز  م  يييييييييييييي أل

 ومي لً .. ٌي  الليً ..  د  صرمن

 كييين وأدمنييييت بيييي لًظمييي ي لييييم  
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 كلواث حائسة
 أال لٌيييت شييي ري والزمييي ن مرٌيييب 

 وكٌييا و ييد زوجييت اخيير  وزوجييت

 فييييو هللا ال أنسيييي ك ميييي  ذر شيييي رق

 وميي  رج ييت ور يي   لحنيي  ٌلٌجٌنييً

ًل  ىكليي هييً اليينف    خلييب  واألميي ن

 لييي ن كنييييت  نسيييٌن المييييود  بٌننيييي 

 وإن أنيييت أعطٌيييت ال ليييود لغٌرنييي 

 أصونك عين عيٌن الر ٌيب وأك فيً

 عٌنيً كيً ٌمير بخي طريوأ م  

   شييقت هنييدا خميي  عشيير  حجيية

 وإنيييييً ليييييرا  ب لحيييييدٌخ وبٌننييييي  

 فليييو أن مييي  بيييً بييي لم مر ألشييي كى

 ولييو أن اهييأل ال شييق طييرا  قسييموا 

 حنٌنييييً أنٌنييييً لييييوع ً و ييييوج ً

 حسير ً ألأن  ال  شق الملجور ٌ  طو

 أ يييوأل و يييد ضييي  ت بيييالد بوسييي ل  

 وداعييي  بيييالدي لييين أزورك ب يييده 
 

 حبٌييييب أٌرجيييي  ٌوميييي  للمحييييب 

 أخييييير  ٌيييييري إن ذا ل جٌيييييب 

 وم  م ح  صن أو  ضيود طٌيب

 ألطرب م لً فً الطروب نصٌب

 ودم ييً مطٌيي  ميي  عييرا  نضييوب

 فلسييييت بنيييي   والفيييي اد ك ٌييييب

 فييييييي نً ل ليييييييد بٌننييييييي  لر ٌيييييييب

 بطٌفيييك ال وصيييأل سيييوا  ٌطٌيييب

 خٌيييي أل لييييه بييييٌن ال ظيييي م دبٌييييب

 ولييييم أر وصييييال إن ذا لصيييي ٌب

 ر ٌب ومين خليا الر ٌيب ر ٌيب

 لطييي أل نحٌيييب وليييو ذا يييه  يييٌ 

 عيييذابً لضييي  ت أنفييي  و ليييوب

 و لييب لييه بييٌن الضييلود وجٌييب

 وطوأل شحوبً هأل ليذاك طبٌيب 

 عليييى ومييي لً فيييً اليييبالد  رٌيييب

 فييييي نً بيييييٌن النييييي زلٌن  رٌيييييب
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 حىاز
 

 

 حطيييم الكيييأ  وارم كيييأل األوانيييً 

 منييييذ أدمنييييت كييييأل شييييً  هبيييي  

 ور اك المجنحييييييييييييي ت  يييييييييييييدٌم  

 و بيييييييدلت ٌييييييي  حبٌبيييييييً  زميييييييي 

 إن سيييفر الوجيييود ٌمحيييوك ح يييى 

 وسيييي الً واللٌييييأل ٌحييييدو نجوميييي  

 كٌييا شييٌدت ميين خٌيي لً صييرح 

 و وهمييييييت أننييييييً فييييييً جيييييييوار 

 كأل شً  فً وحشة الدرب ٌوحً

 ولقييييييد ضييييييقت ب لحٌيييييي   فييييييأهال

 وأفيييييي ق الغييييييوي أنييييييت بجنبييييييً 

 وأصييييييي بٌ ه بخصيييييييلة شييييييي ري 

 هييييً حلييييم ٌد ييييد  القلييييب حٌنيييي 

 هييً لغييز ميين بييٌن سييكر وصييحو 

   صييبحت مرفييأ الشييٌط نأكٌييا ا

 ال  بييييييي لً ببسيييييييم ً وجنييييييي نً

  يييد أمٌ يييت خيييالأل بضييي   يييوان 

 وانقضييى علييد زهيير  األ حييوان

   الشيييييى فيييييً  ٌمييييية ودخييييي ن

 ظل ييييي  فيييييً اسييييي ك نة الوللييييي ن

  فٌيييييه عشييييين  بغبطييييية وأمييييي ن

 ن فً اإلنسي ن كٌا م ت اإلنس 

 بضييييٌ عً فيييييً لجيييية النسيييييٌ ن 

 ظلمييية القبييير هييي ت منيييك ٌيييدان

  يييييييينلمالن وال ٌنيييييييي ن  لليييييييي  

 عب ييييييت فييييييً  حفييييييظ و ييييييوان

 "رسييي لة الغفيييران"وهيييً حٌنييي  

 فجيير النبيي  فييً ضييمٌر األميي نً
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 ً هييييً فييييأ  ٌحطييييم القٌييييد عنيييي

 كٌييييا أرمٌليييي  إنليييي  كييييأل شييييً 

 فأشيييي حت بوجلليييي  فييييً انف يييي أل 

 أنيييت والكييي   خيييذ لحظيييك منلييي  
 

 وٌرٌنييً فييً األفييق أٌيين مكيي نً 

 فييييً حٌيييي  ً ملنييييدي وسيييين نً

  ييييييم   لييييييت أرضيييييي  م  بلبيييييي ن

 وأنييييي  فيييييً م ييييي ه ً سيييييأع نً
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 عىدة
 سييي مت مييين ال فكييير والخٌييي أل

 سيي مت وللجيييراح هنييي  بقلبيييً

 أنفسً  يد ملليت فليأل   يودي

 فلييً ملحميية وولييت ..  ييرور

 فخلٌنيييييً فييييي ن هنييييي ك أميييييً

 هن ك الطلر ٌلي م ليً جراحيً

 هنيي ك ٌييذوب ميي  ع نٌييت ح ييى

 فرج  ن ًٌ.. وداع  ٌ  هموم 

 ففيييً المحيييراب أنيييوار  جليييت 

 وعييي دت للفييي اد مييين األمييي نً 

 سييوا ً خرٌيير الميي   أ نٌيية ال

 ولييشوراق فييً الظلميي  حفٌييا 

   يييود ليييً البيييرا   ٌح يييوٌنً 

 فييأ رأ فييً ال فييرد سيير كنلييً

 

 ميييين األحيييييالم وارفييييية الظيييييالأل 

 نزٌييييا ميييين مق رعيييية النصيييي أل

 إليييى مييي   يييدعٌن مييين النضييي أل 

 فليييين ٌجييييدي ال  لييييأل ب لوصيييي أل

  نيييييييي جٌنً بأ نٌيييييييية الجميييييييي أل

 !هنييي ك الغييي ب ٌييي  سييير الم ييي أل

 أحيييأل مييي  األمومييية فيييً جيييالأل 

 ادللييييم ميييين اللٌيييي لً ٌبييييدد ميييي  

 ل ٌنييييييً إنليييييي  رمييييييز الكميييييي أل

 بق ٌييي  ب يييد مييي  انقط يييت حبييي لً

 حبييور فييً السييكٌنة ميين جيييالأل 

 سييييكون اللٌييييأل ملحميييية الخٌيييي أل

 جمي أل األفييق فييً سييحر الم يي لً

 وأفليييم فيييً ال ميييرد كنيييه حييي لً
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 الشسخ
 أخيير  ال نييدلٌب صييوت الغييراب

  وكيييييييي و   ن زع ليييييييي  شييييييييف 

 وامنحٌنيييييً مييييين الغنييييي   فوا ييييي 

 بييييييي لجراح أل يييييييذ دومييييييي فأنييييييي  

 ت مشييي عري فليييك نيييوحلييي أ يييد 

 فيييييي ذا الكييييييون ظلميييييية ودخيييييي ن

 وإذا الٌيييوم  ييي  م الوجيييه ٌحكييييً

 ملييال.. افيي ح ال ييٌن أٌليي  الجييرح

 أك فيييي  رحييييوٌلييييا السييييكون وٌ

 ال سو  الصوت ٌرج  الصوت إن 

 كيييييم ضيييييحكن  سيييييف هة وللونييييي  

 و مييييييي دت  واٌييييييية لٌيييييييت أنييييييي  

 كسييييييييي ً أج ييييييييير آالم مييييييييي  

 و بصييييرت فييييً خطيييي ي ف  هييييت 

 ه  هن  الشرخ بٌن نفسيً وبٌنيً

 وٌطييييوأل ال  يييي ب بٌنييييً وبٌنييييً

 أفنلييييييوي لق يييييير ب يييييير سييييييحٌق

 نلشييت عزنيي  المصييون وداسييت

 ومسيييييييي   مجلييييييييأل ب لضييييييييب ب

 كسييييرٌل  وكييييأل  لييييك الخييييوابً

  حيييت إهييي بً ٌنيييزعيييأل جرحييي  

 فأر  فيً ال يذاب م نيى ال يذاب

 مين ٌبي ب واس وت فوق جيوديض 

 وخيييييراب ٌحيييييأل خليييييا خيييييراب

 ب صيييييييية السييييييييندب د لشعقيييييييي 

 سيييأواري عييين ن ظرٌيييك ك ييي بً

 ضييٌك بيٌن  لييك الروابييًسيفر م 

  يييييي بوحيييييدن  فيييييً  فيييييرد واك 

 وولجنييي  الليييذات مييين كيييأل بييي ب 

  ييييد عرفنيييي  زم نليييي  للصيييييواب

  رنييييً فٌييييه طيييي ل ً وشييييب بً

 كلميييي  ً عزوفيييية عيييين خطيييي ب

 بيٌن ميين كي ن ميين ٌكيون عييذابً

 أإليييى ٌييي  ع ييي ب ٌيييوم الحسييي ب 

 حفر لييييييي  االذٌييييييي أل ب ألنٌييييييي ب 

 شييييييرف   ييييييم هرولييييييت للييييييذ  ب
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  ب غييييً األجيييير أي أجيييير ٌرجييييً

 إنمييييي  زٌنيييييت لق بٌيييييأل   يييييأل أليييييـ

 أكليييييت نفسيييييه اللميييييوم فم  يييييت

 وإذا بيييييي لغراب ٌ طٌييييييه درسيييييي 

 فم يييييى ٌسيييييي فٌق فٌييييييه ضييييييمٌر

 فييييي نبال  الصيييييب ح ب يييييد ظيييييالم

 فييي ف حومييين الضيييد ٌوليييد الضيييد 

 عربٌييي   يييد كنيييت شيييلم  و بقيييى 

 

 وم ييييى كيييي ن للييييذ  ب  صيييي ب 

 ـييييأخ  صييييد اسيييي فراد  لييييذه ب

 بحسييييرات ل ظييييم ذاك المصيييي 

 لٌييييواري أخيييي    حييييت ال ييييراب

 ٌ شييق النييور  بييأل ٌييوم الغٌيي ب 

 وكيييذا ال يييدأل ب يييد  ييي نون  ييي ب

 صدرك الرحب ٌ  أعيز الصيح ب

 راف يييي  للقبيييي ب فييييوق السييييح ب
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