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 كهًح انناشر

ذعرف انساحح األدتْةح ينةع ودةٌد يةٍ انةريٍ حركةح دا ثةح دةٌ انربةاد ًا َثعةاز            -
جاءخ يساًقح دلا شياذو انثالد يٍ حتٌ خ حامسح تفعم وٌايم خارجْح ًطثْعْةح داخهْةح   

انعٌايم َفسيا ىِ انيت فككد طرا ة  نَرةاا ادلعرفةح ًذٌهّعيةا م رلرًة       يعهٌيح، غري أٌ ىعه 
ًىكعا خهف اهنْار ادلنظٌيح انرتتٌّح احملظرّةح  . تانغ اخلصٌصْح، يٍ ىعه انٌجيح وهَ األقم

( احلفةة )حتةةد ًطةةجلج ا،فةةاف، فراغةةا م انرٌاصةةم جسةةاه اخرفةةاء اةةاىرج انر ةةرٍّ انةةعى   
 .اّهح كانصحف ًدًر اننشر يثالًكرسو غْاب آنْح ت( اننسخ)ًادلادُ

مل ّكٍ صافح، نذٌ، أٌ كاٌ يٍ أًل األحالو انيت راًدخ أدتاء انشثاب ينع  -
أًاسط انسثعْنْاخ َشر اإلَراا األدتِ ًانرعرّف تو، ًأٌ كاٌ ذنك يةٍ أتةره أىةااف    

 (.احتاد األدتاء ًانكراب ادلٌرّراَْني انٌْو)راتطح األدتاء ادلٌرّراَْني انٌنْاج 
ًرغى ا،يٌد انيت تعند نرالم ىعا انندص يٍ خةالل رلًٌوةاخ أً ينٌوةاخ َشةر ا      -
ىنا أً ىناك، أً أوًال َشةرىا أصةحا،ا، فةاٌ األدب  ادلٌرّرةاَِ اةم أشةثو       ( ا حتاد)انراتطح 

شِء حباّس اننفس نغْاب انصهح تةني ادلثةاو ًاندةراء يةٍ جيةح، هةٍ فةْيى انناقةا، ًتةني انناقةا           
 .ى ادلثاو، يٍ جيح أخرًٍاندراء هٍ فْي

م ىةةعا انسةةْاو ادلٌصةةٌف آَفةةا ّسةةعَ احتةةاد األدتةةاء ًانكرةةاب ادلٌرّرةةاَْني ن     -
اإلسياو م خه  فضةاء نهرٌاصةم تةني أفةراد أسةرج األدب يةٍ خةالل نقةراره ييرجاَةا سةنٌّا           
نألدب ادلٌرّراَِ ّهردةِ فْةو سلرهةف أجْةال انكهًةح األدتْةح، ًيةٍ خةالل رلهةح األدّةة انةيت            

 .طًح ن  أٌ ذكٌٌ ينربا نهًثاوني ًننداد اإلتااو ًزلههْوذ
ًم نطةةار ىةةعا انسةةعِ ن  خهةة  فضةةاء نهرٌاصةةم كةةاٌ احتةةاد األدتةةاء ًانكرةةاب          -

 :و األوًال انشعرّح انرانْح7002ادلٌرّراَْني قا َشر حالل سنح
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 انرْو ًانثحر ًانعاكرج نناجِ زلًا اإلياو؛ -
 أمحاً؛وٌدج اذلاّم حملًا احلاف  ًنا  -
 ا،عاذاخ حملًا فال ًنا وثا انهطْف؛ -
 أىاهّج انرتْ  حملًا تٍ ادل رار تٍ أتٍ؛ -
 دي  انغرًب حملًا وثا اهلل تٍ وًرُ؛ -
 َشْا انضفاف نثٌ ،اء تٍ تاٌّه؛ -
 انهْم ًاألرصفح حملًا ًنا انطانة؛ -
 صرخاخ انصًد حملًا ًنا اوهِّ؛ -
 شظاّا انهْم نٌنْا انناس تٍ ىنٌٌ؛ -
 انسر ألمحا ًنا تٌ دلساك؛ -
 .ًحاّس انن ْم حملًا كاتر ىاشى -

و األوًةال  8002ًم اإلطار َفسو أصار احتاد األدتاء ًانكرةاب ادلٌرّرةاَْني خةالل سةنح     
 :انرانْح

 األوًال انشعرّح: أ -
 دٌّاٌ انغا ة نعثا اهلل انسامل تٍ ادلعهَ -
 أىاهّج ادلساء دلثاركح تند انرباء -
 خ ألمحا تٍ زلًا وْسَ أَاخ ًآىا -
 األَاخ انصايرح حملًا اننثياَِ ًنا احملثٌتِ -
 حلٍ انطفٌنح حملًا وثا اهلل ًنا انشْثاَِ -
 انٌجٌد ادلسرعار ناخيت انشْح سك -
 :األوًال انسردّح: ب
ًقا ور انهداء  - ك   حملًا فال ٍت زلًا وثا انرمحٍ( رلًٌوح قصص)نْن
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 تند أمحاألو كهثٌو ( رلًٌوح قصص)يارّح  -
ح يٍ نصااراخ َادُ اندصح تا حتاد -  سلراراخ يٍ اندصح ادلٌرّراَْ
 نرتتح تند وًار(رًاّح)ًجياٌ م حْاج رجم  -
 األوًال اننداّح : ا
ًنا انسْا:انشعر ادلٌرّراَِ انداّى  -  دراسح م انثنْح ًادلرج  نهاكرٌر وثا اهلل 
 ادلناىج ًاندضاّا نهاكرٌر زلًا احلسٍ ٍت زلًا ادلصطفَ : انندا ادلٌرّراَِ احلاّس -

 :األوًال انرانْح 8002صار ا حتاد خالل سنح أًم َفس اإلطار 
 ( شلٌد تٍ تم تاهلل)سناتم احملثح  حملًا زلًٌد تٍ زلًا وثا اهلل 

 ثةٍ وةًةر نةِةن              انٌاحح 
 حملًا تٍ ياء انعْنني  شندْطْاخ           

 دًو ًنا تٌدلساكحاّس اذلٌٍ           إل
 ْاء             حملًا ًنا ادًوةأش
 ف        حملًا نتراىْى ًنا زلًاَاةح صْةهةنْ

 حْس  ة انصثا      ألتِ تكر ًنا تٌرُ
 اندْعاٌ اناايْح         نهً رار انسامل أمحا سامل

 وثاُ َرّف احلرًف          ألوًر ًنا
 انسرد ًانرًاّح ادلٌرّراَْح حملًا األيني ًنا يٌ ُ نتراىْى

 "اش ةٌح انةرافةهةٌّد   حلةسنةِ ًنا شةت
 ًاهلل يٍ ًراء اندصا

   زلًا كاتر ىاشى
 ر ْس احتاد األدتاء ًانكراب ادلٌرّراَْني
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  هقذهخ
للشيارص محميد وليد (( شينقيطيات))لقد أتيحت لي  رصةيق ايصاءي دييوان 

ماء العينين رتأثصت كثيصا بغني  مايامين اياا اليديوان وبصاييق الشيارص 

لمواوراته الت  خمعيت بيين بطياطق اوطيلوم ورميع المعالخيق   كميا 

ألفت بين حصاصي االنفعال يتيدرع شي ال مين المشيارص الخياشيق المعيشيق 

ون الااكصي الحص وبين مهاد ركصي ةلم شيديد التيصابط ويمتاح من مخز

ال يفتيييأ يخيييام الييينا رييي  انطييييابيق ورفوييييق نحيييو خ ةيييق صطيييالته 

 . التواةليق

موايوران صييطييان اميا  يص  (( شنقيطيات))ويهيمن رل  ديوان   

الوطنييييات و يييص  الصثييياء   با ايييارق ىلييي  نةيييوا أخيييص  تتنييياول 

 .مواورات شت  

ي طصيعق رل  الديوان أن نقدمه لقاصيه ارتمادا وطنحاول من خ ل نظص

 :رل  خوانم محددي من محتوياته ور  مقدمتها 

 

 :ايمنق الوطنيات رل  اةايد الديوان * 
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وتتخل  أاميق مواوع الوطنيات رل  مطتو  الديوان ر  تعدد أشيكال 

حواصيق النا مع اوص  وا نطان والحدث   وتبعا لالك تتيوزع زواييا 

 .صاتيخيق اللغق والةوصي النظص وىطت

رأحيانييا يتخييا اليينا شييكل ابتهيياالت مفتوحييق تنطلييع بمنحيي  ايياد  ثيي  

. تتةييارد ريهييا النغمييق الدصاميييق رتطييتدر  حصورييا أكثييص حييدي وتييوتصا 

ويتناظص اياا ا نبنياء ري  مطياص الينا ميع ثنايييق المااي  والحاايص   

تواليد أبعياد   رفيهيا ت( شنقيط يا مغن  العلي )ينظص لتوايح الك اةيدي 

التاصيخ لتتكثف  مصآي الواايع ثيوصي رلي  الايعف واالطيتكانق   ودريوي 

 :طتعادي لحظق القوي والشموخ ال

 مغنيي  العيي  مييا أنييت ىال زاييصي

  تما  القصون وأنت ري  أحقابهيا

 المخد ينبت ري  صبوريك طيامقا

 

 ميتت يييد التيياصيخ طيييبا مغييداا

 نيييييوص تيييييبلح أو خييييييال حلقيييييا

 ىا طق والعز روع ثصاك أرع  

 

اييياصن اييياا المناخييياي الممخيييدي بيييالمقطع التيييال  رييي  ايييصاءي الحاايييص 

 :واطتشصاف المطتقبل 
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 ليييييييل الهزيمييييييق ايييييياصم أصوااييييييه 

 بنيييت العصوبيييق أشيييصا  رييي  كونهيييا

 واطييتصخع  اوص  الطييليبق ادطييها

 ريييي  وخهييييك العصبيييي  أاييييصأ آيييييق النيييي 

 

 طيف الخهاد ميع الحيدود تفطيقا

 اييزي بخيياع الطيييف ينتثييص البقييا

 وخليلهيييييا حتييييي  نعيييييانع خلقيييييا

  يييةص المبيييين ىاا الخهييياد تيييدرقا

 

يكشييف ايياا اليينا و يييصا ريين تعييدد مةييادص االطييتيحاء ريي  وطنيييات 

الييديوان وريين توظيييف كثيييف لشييفصات ثقاريييق متنورييق ومتطيياندي ريمييا 

بينها   واو ما نخ  رنه تداخل ر  الحقول الدالليق داخل الينا الواحيد 

عخيي  الييدين  ومعخيي  الحييصم واطتحايياص ىا نخييد ريييه تييداخ  بييين الم)

 (صموز من التاصيخ ا ط م  –أطماء 

ويةعم تتبيع تخلييات ةيوصي اليوطن ري  اةيايد الشيارص   رهيو أحيانيا 

يمتزج بةوصي المصأي من خ ل مناخاي تاكصنا بمقامات الشارص العياصي 

ىلي  "واو ياوم خو  ر  ابتهاالته العشيقق كما او اومص ري  اةييدته 

 " :شنقيطيقرتاي 

 أنيييت صميييز الحيييياي أنيييت الطيييناء 

 أنت ري  الكيون صحميق أنيت رطيف

 كنت ما كنت ر  الدياخ  طيصاخا

 أنيييييت صشيييييد وحكميييييق وورييييياء 

 أنيييييت رييييييه خماليييييه والعطييييياء

 طييياطعا منيييه تصخيييف الظلمييياء 
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 :ا ر  مقطورق  يص معنونق اواو نفس ما نقص

 شيينقيط مييا أنييا ىال راشييع كلييف

 أملييي  ميييااا تعيييدين للعشييياع ييييا

 اد امت رييك بتياصيخ نمياك ىلي 

 

 أصخو الوةال رهل تدصين أو خادي؟

 أالييييييم راشييييييقق أ  الييييييم ةييييييياد؟

 أةيييييييل العييييييي ء بأخيييييييداد وأحفييييييياد

 

وريي  مقطورييق أخييص  يصطيي  لنفطييه ةييوصي العاشييع اليياي واييم حياتييه 

 :لحم يايس ال يمل من البوح بعااباته 

 ىن شييييييييييييينقيط كتييييييييييييياب  

 كيييييييف ال أرشييييييع وخهييييييا

 لهيييييييا بنيييييييت  يييييييصا   ييييييييا

 ىن يكييييييين حظييييييي  منهيييييييا 

 رليييييييييييييينع  القفييييييييييييييص داصا  

 

 ونعيمييييييييييييييي  وريييييييييييييييااب  

 ايييييييييو ديييييييييييوان ص يييييييييياب  

 حليييييييييوي مثيييييييييل الشيييييييييبام 

 كييييييييييو  اخييييييييييص ورتييييييييييام 

 .خاصايييييييييا أبنييييييييياء  يييييييييام

 

وصبما أمكن القول ىن الشارص محميد ايد أنيتح ري  ديوانيه  صايا خدييدا 

اطييمه رشييع اووطييان   ومعييه يبييزع معخيي  العشييع مباشييصي ريي  اليينا 
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ريييديتك "الميييصوص بموايييوع الميييصأي   مثلميييا نطالعيييه رييي  اةيييدته دون 

 " :شنقيط

 ريييييييديتك حبيييييييك منيييييييا اوزل 

 رييييييديتك ىنيييييي  مييييييا ىن أصاك 

 ريييديتك شييينقيط ايييل تفهميييين 

 

 !يعيييييل بقلبيييي  ولمييييا يييييزل 

 ىال صأيييييييت الهييييييو  والغييييييزل 

 !خبييييييق حبيييي  كمييييا اييييد نييييزل

 

 :طول حياته ويتحول ااا العشع ىل  حل  ال يفتأ الشارص يخصي وصاءا 

 حلييييي  ييييييداربن  حلييييي  يعلمنييييي  

 حل  يهداد ر  ةدصي ريقاف ب 

 

 نخيييو  تاييياحك آميييال  رتقلقنييي 

 ر   يميق رابيق أنطيام ري  بيدن  

 

ور ايييق الشيييارص محميييد بيييالوطن ال تتخلييي  رقيييط رلييي  مطيييتو  البعيييد 

العاطف  بل تتمصأ  أياا من خ ل مشصوع نهاوي   ال ينفيك ااخطيه 

الديوان   ويمكن أن نلخا مايمون اياا يطل رلينا من خ ل نةوا 

المشصوع ربص مفصدات الهويق العصبيق المهيددي   وحتمييق التواةيل ميع 

الماا  المخيد للوطن وىحياء الصطالق ا ط ميق العلميق لب د شنقيط   

 .ب د المناصي والصباط 
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ويمكن القول ىن التاصيخ  رند الشارص محمد يتحول ىلي  الطياطي  مين 

لك أياييا ميين خييي ل ايلق التيي  تتصكهيييا القةيييدي معلقييق وكيييخيي ل اوطيي

 .الهم  وىشعال الثوصي رل  الوااع النداءات الت  تتوطل بها الطتنها 

ا الطييياع يقييد  لنييا الشييارص محمييد ةييوصي مصخعيييق لموصيتانيييا اوريي  ايي

  اييد ( يتعييانع ريهييا التيياصيخ بالحااييص   ويمتييزج ريهييا الحليي  بييالوااع)

تفاةيييل لكنهييا تظييل تلتقيي  ريي  خطوطهييا العامييق تختلييف تخلياتهييا ريي  ال

 ( :ا  الشخارق)مثلما ر  اةيدي بعنوان

 شييييعم أبيييي  نميييياا رييييز محتييييدا

 أخدادا بهصوا التياصيخ وا تةيبوا

 نهح الع  نهخيوا مين ييو  أن دصخيوا

 ايي  الشييخارق ىمييا ريي  محاصبهييا 

 

 ىلييي  العييي  يعشيييع اوخطييياص ىن اخميييا

 ميين طييارديه رمييا أبقييوا لييه حصمييا

 نهخهيي  أحفييادا  اييدماوطيياص ريي  

 أو أن تظل مهيين العييل مهتايما

 

ينشطص الحيديث ىلي  ةيوصتين متيواخهتين ايوا  " أشنقيط"ور  اةيدي 

 :اوول  

 أشنقيط أنخبيت الهيداي اوراظميا

 وكنييت صشييادا يمييت الكييون نييوصا 

 وطارصت ر  اويا  اكيصا مشيصاا 
 

 ومييييتت آاان القييييصون مكاصمييييا 

  العييدل ةيياصماوطيييف خهيياد ينشييص 

 و صبت ريها ميا رصريت مزاحميا
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 :أما الةوصي الثانيق رتناح باالحتخاج والةدمق 

 أشييينقيط مييين ايييو  أصااييي  تبيييواا 

 خطييييومه  ميييين أمييييق يخهلونهييييا 

 ره  منك لحما ىن صأييت وخيواه 

 رميياا  بعييصم ىن رشييقت رصوبييق 

 

 من النطم اوطم  ىلييك مزارميا ؟

 الييييوبه  أمطييييين نهبييييا مغانمييييا

 ولكييين حيييااص أن تكيييون المكالميييا

 ومييا ايي  بعخيي  ىن أصدت أراخمييا

 

وحت  ر  اةايد المناطبات رإن ااا المشصوع النهاوي يفيص  نفطيه 

  ويةبح المادي المواوراتيق الت  يتخلع بها النا الشعصي   وتثبيت 

 ( :ح  الكتام)مفصداته داخل كل خ يا القةيدي مثلما نقصأ ر  اةيدي 

 تكين مثيل أخيداد لنيا طيلفوااايصأ 

 راشت بمطعااُ  شنقيط شامخق

 

 بنييوا ميين العليي  نييوصا بييدد الظلمييا

 تصوي العصوبق وا طي   والكصميا

 

ور  ااا النةوا تفقد القةيدي الكثيص من انطيابيتها وتدرقها العفوي 

  بعكس ما ألفناا ري  نةيوا الوطنييات   ولكنهيا تبقي  رلي  كيل حيال 

 .الاي أنتخت ر  طيااه اةايد الديوان نب  الخزءا من 

وبنفس التقنيق يتحول المواوع االختمار  الوطن  ر  اةايد اليديوان 

ىل  مواف طياط   يص مباشص   ريتحول النا ىل  دصاما تنطيع بإدانيق 
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الحصمييان والظليي  و يييام التكارييل ا نطييان  كمييا اييو الحييال ريي  اةيييدي 

 ( :الاصيص المحصو )

 

 ايييييياعيخيييييييك يطيييييحم اييييييل ال

 تميييييزع رييييي  وخنتييييييه الشيييييبام

 اييييييصيص رقيييييييص يعييييييان  الحييييييياي

 يفطييييييييص نفطييييييييك أنيييييييي  تييييييييصاا

 ولو طياد ري  النياس مين يعيدلون

 

 يحمليييييع رييييييك  بطيييييمع بةيييييص

 تمييييييييييزع أثوابييييييييييه والفكييييييييييص

 ويغيييصع ريييي  ريحهييييا المطييييتعص

 وينعييي  التعييياطف بيييين البشيييص

 لما بات ري  النياس  مين مفتقيص 

 

أمامنيا مأطياي متكامليق تتيوال  لوحاتهيا تتكثف ( المحصومق)ور  اةيدي 

 :الدصاميق ناطقق بالباس والحصمان لفتاي 

 طكم الشيقاء بكأطيها رتنياء 

 طصات يد التاصيخ مخث  مهداا

 تشق  و تخهل أنها تشيق  ري 

 نشأت تبيع شبابها ر  مشصم

 

 ريييين كفهييييا ىال الشييييقاء حطيييياء

 راطيييييتل منيييييه طيييييعادي وانييييياء 

 لييييييل أخييييين وال النهييييياص أاييييياء

 وايل تصخي  الحيياي ةيفاءةفو 
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المواوع  قوبهاا العص  البط ء لعناةص المشهد تبدأ القةيدي بمعالخ

ايييمن منظيييوص ث ثييي  اوبعييياد   رتتحيييدث الةيييوصي بأبعادايييا التاصيخييييق 

 .مواوره ءمحتفظق للشارص بمطارق مطتقلق ىزا

 

 :البعد القوم  ر  اةايد الديوان *

اوميييق لييد  الشييارص محمييد   وايياا تكشييف ايياا المدونييق الشييعصيق ريين 

النزرييق العصوبيييق ال تصتييدي م مييح ىيديولوخيييق يمكيين تةيينيفها اييمن 

االتخااات  القوميق الطايدي ر  الطاحق العصبيق وكأنها بالك تةدص رين 

نزريييق طبيعييييق نابعيييق مييين تخييياص محميييد رييي  انتمايهيييا التييياصيخ  رلييي  

 .المطتويين الوطن  والقوم  

ديولوخييييق لهييياا االتخييياا القيييوم  ميييع مفيييصدات وتتقييياطع الحموليييق ا ي

المشصوع النهاوي الوطن    رنخداا ر  تخلياتها العامق تتمحوص حول 

مفييااي  الهويييق والثييوصي رليي  الوااييع العصبيي  المتييصدي والييدروي ىليي  

اطتلها  التاصيخ ري  لحظاتهيا المايييق وا لحياح رلي  ايصوصي الوحيدي 

حبيبنييا )رنقييصأ ريي  اةيييدي  وشييد رييص  التاييامن والييت ح  ميين خديييد  

 ( :   مغصم التاصيخ

 منا الشغاف تصخ  اليو  تحدونا  حبيبنيييا مغيييصم التييياصيخ ميييا رتييييت 
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 ىن كييييان رصانييييا حينييييا أخييييو دخييييل 

 ايييي  اوخييييوي تحيييييا ريييي  اييييمايصنا

 ميين ااصأ  الخطيي  أوةيياال مقطعييق 

 

 رييارصح بمييا صأبتنييا اليييو  أيييدينا 

 ىن كان اتلها ر  اوص  شيانينا 

 اوواةص يحيا ليس محزونيامنه 

 

ونطييالع نفييس المفييصدات المطييكونق بييالتوع ىليي  الوحييدي والييت ح  بييين 

 ( :أيا وطن )أبناء المغصم العصب  الكبيص ر  اةيدي 

 أيييييا وطنيييي  المغييييصم العصبيييي  

 يييييييييزاح  كييييييييييوان بالمنكيييييييييم 

 :يغنيييييييي  لشيييييييينقيط للمغييييييييصم

 صرعنييييييييييا لوحييييييييييدتنا رلمييييييييييا 

 

 طيييييييبنيك يبنيييييييك كييييييل أبيييييي 

 ريي  المخييد نخيي  الطييماويأطييص 

 خزايصنيييييييييا تونطيييييييييا ليبييييييييييا

 يصويييييييييه تاصيخنييييييييا والييييييييدما

 

وتةييل اللغييق الشييعصيق ىليي  اصوي رنفهييا حييين يتعلييع اومييص بالتأمييل ريي  

وااع العصم المتط  بالاعف والتصاخع واالطتكانق ىل  الاي    واو ميا 

 (: ثوصي الموج)ينطع به المقبوس التال  من اةيدي 

 لييياات  شيييصات بهيييايييياثوصي الميييوج 

 وطهصي الصخس رن خوص ىل  ردن

 

 راطقين  الثيأص ال البتيصول والعنبيا

 ىل  الخليح رأصا  أةبحت خنبيا

 



 ماء العينين بنديوان شنقيطيات                         محمد 

17 

 

 غرض الرثبء عٌذ الشبعر حموذ 
يعتبص الصثياء مين او يصا  القديميق التي  خايعت للتقعييد والايبط ري  

المغياصب  ابين مدونق النقد العصب  القيدي    رنيد ابين اتيبيق ورنيد الناايد 

 .صشيع القيصوان  

ويميييزج اييياا الحقيييل بيييين ريييدي حقيييول داللييييق تيييأتلف ريهيييا ايييي  الميييدح 

واييد ميياصس الشييارص . ومفييصدات التييأبين اييمن االييم رلطييف  وخييودي 

محمييد أشييكاال مختلفييق ميين الصثيياء تنورييت ماييامينها بحطييم شخةيييق 

المصث    رنخد ريها صثاء أاصم ىلي  التأميل الوخيودي مين خي ل التفكييص 

طان رن ره  أطصاصاا   كميا ايو اوميص ري  ر  معن  الحياي  ورخز ا ن

القةيييدي التيي  صثيي  بهييا والييدا وانيياك نييوع آخييص ميين الصثيياء الطياطيي  

نطالعه ر  صثايه للقايد الفلطيطين  الياي اتلتيه الييد الةيهيونيق الغيادصي 

    وكيالك ري  القةييدي التي  صثي  بهيا اليصييس  5891ر  تونس طينق 

 .الشهيد ةدا  حطين 

اء رنييد الشييارص محمييد ىليي  أن تتنيياول مواييورها وتطييع  اةيييدي الصثيي

امن اي  ىنطانيق تتخاوز بها رااء الحدث ىل  أبعاد ركصييق متنوريق ال 

 .يتطع المقا  انا لتتبعها وتحليلها 
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 :والتخصبق الشعصيق الموصيتانيق المعاةصي ( شنقيطات)ديوان * 

ا لقييد كتييم محمييد اةييايدا بلغييق مطييواع   تلييتح  بييدالالت اليينا وتصرييد

بأصيحيق داايقها وتموخاتها المختلفق   لغق ابتعدت رن توليدات شيعصيق 

الحداثييق وتعقيييداتها   ورواييتها بب  ييق الشييعصيق العصبيييق ريي  نطييختها 

الصومانطييييق   وبيييالك تحميييل اييياا القةيييايد بةيييمات أحيييد االتخاايييات 

 .الشعصيق الحديثق ر  موصيتانيا 

رمييود القةيييدي العصبيييق ويحتفيي  ايياا االتخيياا بفةيياحق اللغييق ومخيياصاي 

 .القديمق واالنفتاح بارتدال رل  اوطلوم الصمزي 

ويوخد ريدي شيعصاء موصيتيانيين معاةيصين ري  اياا االتخياا مثيل محميد 

 والدي ولد آدم والقايمق طويلق ؛ رمصُ بن كابص ااش  ومحمد ربد هللا 

ويتعايل ااا االتخاا مع منحي  آخيص يكتيم الشيعص وريع تقنييات الكتابيق 

أمثييال نيياخ  محمييد ا مييا  ومحمييد بيين ربييدي ( الشييعص الحييص)ديثييق الح

ومحمد بن بديوا   با اارق ىل  شعصاء آخصين يخمعون بيين المياابين 

  وايي  أكثييص ىنتاخييا ريي  االتخيياا اوول   يمكيين أن نيياكص ميينه  الشييارص 

 .الكبيص أحمدو ولد ربد القادص وامباصكق بنت البصاء ومحمد ولد الطالم 

يمثل ةوصي نمواخييق ( شنقيطيات)يمكن القول ىن ديوان  وبةفق رامق

للشعص الموصيتان  المعاةص ر  انفتاحه المعتدل رل  تيياص الحداثيق وري  
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ورييي  تشيييبث شيييعصايه المتمييييز  قاحتايييانه للقايييايا الوطنييييق والقوميييي

بفةيياحق اللغييق وخزالتهييا تعبيييصا ريين احتفيياظه  للغييق الشييعصيق بحبييل 

القييصون بيي أصومتها العصبيييق الماططييق   الةييصي التيي  ظييل يصبطهييا ربييص 

وايي  ظييااصي أبانييت ريين نفطييها بةييدع ريي  رشييع محمييد بيين الطلبييه 

 .للقةيدي الخااليق( 59ع)

وىن  وصخو ر  الختا  أن أكون اد ورقت ر  تقدي  اياا اليديوان لقاصييه 

. 

   51/20/0228أحمدو بن لكبيد   /اوطتاا
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 يف ًصرح سيذ الجشر عليَ الصالح ّالسالم

 أحييييييييك ييييييياخيص اونييييييا  تحيييييييق

 رليييييييك ةيييييي ي هللا ثيييييي  طيييييي مه 

 ىا الخيص والمعيصوف والهيدي كليه 

 ردتك صطول هللا نفط  وميا حيوت

 ونقيياتنا ميين رييادح الكييصم موبييع 

 خيييزاك ىليييه العيييصل خييييص خزاييييه

 لقد شصرت رييك  أطينق مين دخيت 

 اايي  هللا ريييه طييابقا ميين شييقايه 

 رييييييالك  المطييييييتهزان ورطييييييقه  

 لييي  يبيييع مييينه  رميييزاه  الكيييا   و

 وايياا حليييف الخطييص موبييع نفطييه

 يلطييييييخ منييييييه الييييييدانمصك مفنييييييد

 أصانيييا ىلهييي  رييييه بيييصء ةيييدوصنا 

 تزخيي  ميين ا خيي ل مييا أنييت أالييه 

 يطيييحان  يثيييا لييييس يقليييع وبليييه

 وكييييل خميييييل كيييياين منييييك أةييييله

 يييداي ومييا يحييوي طييواي وأالييه 

 تنييييااص منييييه الشييييص يخييييزي أالييييه 

 كمييا خيياد تطييحاح الغمييا  واطلييه

 بةيييييصته مطييييتحكما ريييييه خهلييييه 

 اايياء  صامييا ليييس يثنيييه رالييه 

 كفييييياكه  هللا الييييياي حيييييع اوليييييه 

 طو  ربصي ورظ لمين رياء رقليه 

 يخيييييدد مييييينه  ميييييا تقييييياد  بطليييييه

 كفييوص حقييود بيييس ماكييان شييغله 

 لييييييه ومييييييا بصيييييييت ىال ىاا حيييييي  ات
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 يخليييييل بيييييالمخزاي وخيييييه حياتيييييه 

 وطيييقاا صبييي  مييين كييياس حقييياصي 

 ىلييي  أن تيييدل  وطيييط اعيييص خهييين  

 

 ويغشييياا مييين أاوالهيييا ميييا ياليييه 

 رييييياابا أليميييييا ميييييا ييييييزال يعليييييه

 ريخليييد ريهيييا حييييث يصمييييه ويليييه

 



 ماء العينين بنديوان شنقيطيات                         محمد 

22 

 

 يف ًصرح رسْل اهلل عليَ الصالح ّالسالم
 ال حبيييييييياا الييييييييدانمصك 

 وال خهييييييييياالت نيييييييييال

 خنييييي  بهيييييا مفتصيهيييييا 

 اييد ةييا ها ريي  خنييون 

 لييييييه بهييييييا أي خييييييزي

 حياتييييييه ريييييي  شييييييقاء 

 وموتيييييه ريييييي  طييييييعيص

 لوكيييييييان يعلييييييي  حقيييييييا 

 ةيييييل  رلييييييه ةييييي ي 

 مييييييا تحتويهييييييا بييييييصاص

 رليييييييه منيييييي  ةيييييي ي 

 

 وال تةيييييييييياويص ىرييييييييييك 

 منهيييييييا الخبيييييييال تيييييييدك 

  يييييييي  رليييييييييس يفييييييييك 

 زوص وكفييييييييص وشييييييييصك

 ريييييييييه بييييييييواص والييييييييك

 ياييينيه والعييييل اييينك 

 يشيييكو ويشيييكو ويشيييكو

 مقييييداص ميييين ظييييل ينكييييو 

 ميييلء الطيييماوات تزكيييو

 وال بحيييييييييييياص ورلييييييييييييك 

 خهيييييا اليييييداص تييييياكوآصا
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 لفتبح شيقيطيخ
 أنيييت صميييز الحيييياي أنيييت الطيييناء 

 أنت ر  الكون صحمق أنت رطيف

 كنت ما كنت ر  الدياخ  طيصاخا

 بييييين أحاييييانك الحنييييون تنييييام 

 ك  زصرت النفوس رزما وحزميا

 كيي  زصرييت العقييول رلمييا نفورييا

 ك  زصرت النفيوس ةيداا خصيييا

 ليس ىال من صأييك الةيدع وري  

 خليييييييع لييييييي  تعهدييييييييه ايييييييصيص 

 أنيييت صميييز الحيييياي والبيييال رينيييا 

 

 أنييييييت صشييييييد وحكمييييييق ووريييييياء 

 أنييييييت ريييييييه خمالييييييه والعطيييييياء

 طيييياطعا منييييه تصخييييف الظلميييياء 

 شيييييي  الخييييييص ال تنييييي  والعييييي ء 

 وةييييييييمودا يشييييييييدا الكبصييييييييياء

  زيييييت رييييوع منكبيييييه الطييييماء 

 وخهييييييادا أاكيييييي  لظيييييياا ا بيييييياء

 لييييس ىال مييين ميييا بييياصت ماييياء 

 كيييييف تطييييمو الخ يييييع العمييييياء 

 مييييا ر نييييا ا ةييييباح وا مطيييياء
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 صذّد
 خف اصع الحيياي ري  ةيحصاي 

 وتخارييييت وشييييايح الييييصح  اليييييا 

  رتييييدارت دريييياي  الييييود مييييا بييييي

 اخيص الحطيين مخيدرا طالمييا  نيي 

 نطيي  الحييم وكييصا ريي  صبييور 

 أرييي ميييوصد كنيييت أةيييطفيه وايييد 

 ييييا ىلهييي  ميييااا خنييييت؟ وميييال  

 أيييين أييييام  التييي  طيييكم الوةييي 

 أييييين مييييا كنييييت مهبطييييا لطييييناا 

 أييييين أصاميييي  التيييي  كنييييت أحنييييو 

 ليت شعصي ميااا دااايا  رةيدت 

 اكصييييييييات  تعانقيييييييت وت شيييييييت

 

 وتمشييي  الةيييدود رييي  أصخييياي  

 نع بيين الصبي  ورطيف الطيماء 

 نييييي  وبيييييين البنيييييات واوبنييييياء 

  يي  بمغنيياا ريي  شييخ  انتشيياء

 طييييعادي تخيييييم ال أطييييماي ال 

  لت من  ايهات يصخي  شيفاي  

 وللفيييح الةيييدود رييي  أحشييياي 

  ييل حييياي ريي  رخصاييا والمطيياء؟

 مييييييين دالل وبطيييييييمق لميييييييياء؟

 لصايييييييااا خبيييييييين كبصيييييييياي ؟

 وتوليييت ةيييدود رنييي  ظبييياي ؟

 ريي  صكييا  العواةييف الهوخيياء؟
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 شٌقيط

 ىن شييييييييييييينقيط كتييييييييييييياب  

 أرشيييييع وخهييييياكييييييف ال 

 يالهييييييييييا بنييييييييييت  ييييييييييصا  

 نبتيييييت رييييي  اييييياع نفطييييي  

 ليتهييييييييا تشييييييييصم كأطييييييييا 

 لطييييييييت يومييييييييا بنقييييييييام 

 ىننيييييييي  أرييييييييصف ااتيييييييي  

 ىن يكييييييين حظييييييي  منهيييييييا 

 رليييييييييييييينع  القفييييييييييييييص داصا  

 

 ونعيميييييييييييييييي  ورييييييييييييييييااب  

 اييييييييييو ديييييييييييوان ص يييييييييياب  

 حليييييييييوي مثيييييييييل الشيييييييييبام 

 تتنييييييييييام  مييييييييييا تحيييييييييياب  

 منيييييييه ايييييييد حييييييي  شيييييييصاب  

 ايييييييييييات  أخهيييييييييييل مييييييييييياب  

 ريييييي  دخييييييا ألييييييف حخييييييام 

 ام كييييييييييو  اخييييييييييصو رتيييييييييي

 خاصاييييييييييا أبنيييييييييياء  ييييييييييام
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 ثْرح املْج

 !ايخيييت ويحيييك آميييال  روارخبيييا 

 اكصتنييي  اليييداص تخشيييانا  وايليييه 

 اكص  العصوبيق نيوص مشيصع رطيص

 تحليييو وتيييوصع دنييييا مييين تعانقيييه 

 ألقيييياك واليييييأس تييييدمين  مخالبييييه

 أنييييت الطييييعادي تغشييييانا وتطييييلبها 

 وافيييت بالشييياطب الغصبييي  أطييياله 

 أيييين ا ماميييق رييي  اهرييياع تملاايييا 

 أييييييين الخهيييييياد انييييييادي  مقدطييييييق 

 اييين الحميي  وحييديث كنييت أطييمعه 

 رزلييزل الشيياطب الموتييوص واةييطخبا

 مييييال  ولليييييأس تييييدمين  مخالبييييه

 ىنيييييي  طييييييأاتل آالميييييي  وأدرنهييييييا 

 وأ مص اوص  يا ةحصاء ريا تفصي

 طأنتاي  خنخييصا خارييت مايياصبه

 اكصتنيي  النةييص وا يمييان  والعصبييا 

 اكصتن  الفتح يحدو الخحفل اللخبيا

 ىاا أايييياء ليييينفس تنتشيييي  طصبييييا

 حتيي  كيييأن الييياي أايييناا ايييد اابيييا 

 رأشصيم ىل  اطتصخاع ميا ا تةيبا 

 منييا رلطييطين والقييدس اليياي طييلبا

 ليياا اهريياع والحقبييا؟أييين اوليي  م

 رييدال وتطييكم ريهييا الحييم ملتهبييا؟

 مييا ىن تنيي  تحطيي  اوةيينا  والةييلبا؟

 رن ا باء  أما ر  النفس رايل ىبيا؟

 !وخلخل الموج ر  اهرياع وأنتةيبا 

 رأنبتت ر  الصبيوع الخيبن والهصبيا

 وأبيييصز البطيييل المغيييواص ميييا  لبيييا

 وأخييصف الخييبن واوحقيياد والصتبييا

 لنطيييباوأطعييين الحيييد رييياصا ينكيييص ا
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 طيييأاتل الليليييق الحميييصاء طيييامصاا 

 رقييييوع خيييياين ايييياصأ تييييال كييييل 

 ييياثوصي المييوج ليياات  شييصات بهييا

 وطهصي الصخس من خوص ىل  ريدن

 

 خليفيييق هللا ينطييي  الصطيييل والكتبيييا

 أحطييي  الزييييف والتيييدليس والكيييابا

 راطييقين  الثييأص ال البتييصول والعنبييا

 ىل  الخليح رأصاي  أةيبحت خنبيا

 

 هب را تعذيي للعشبق

 شيينقيط مييا أنييا ىال راشييع كليييف

 ميييااا تعيييدين للعشييياع ييييا أملييي 

 بيا  اييول  وداوينيي  أو اطييتمع 

 اييد امييت ريييك بتيياصيخ نميياك ىليي  

 وطوف أنحت من ةيحصاك أابيتي 

 أبيييييادص القمييييي  العلييييييا أ ازلهيييييا 

 وأتيييصك الطيييفح أاييييادي محطميييق 

 

 أصخو الوةال رهيل تيدصين أو خيادي؟

 أاليييييم راشيييييقق أ  اليييييم ةيييييياد؟

 رميييا المحيييم طيييو  طيييمع وىنشييياد

 وأحفيييييياد دأةييييييل العيييييي ء بأخييييييدا

 مطيييييياصر  وربيييييياءات  وأبييييييصادي 

 كالةيييقص أصتييياد منهيييا  ييييص مصتييياد

 أرييانع النييوص أحيييا ريييل أخييدادي 
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 العلٔ ٌقيط يب هغىنش
 اكييص تاييوع ريي  الزمييان وأشييصاا 

 مغنييي  العييي  ميييا أنيييت ىال زايييصي

 شيينقيط ييا مغني  العي  كي  نخميق 

 تما  القصون وأنت ر  أحقابهيا 

 المخييد ينبييت ريي  صبورييك طييامقا 

 شنقيط ييا مغني  العي  كي  شياطب

 والثأص ر  اليوطن الحبييم حكاييق 

 صوااييييه ليييييل الهزيمييييق ايييياصم أ

 بنييت العصوبييق أشييصا  ريي  كونهييا 

 واطتصخع  اوص  الطليبق ادطيها

 رييي  وخهيييك العصبييي  أايييصأ آييييق النييي 

 أيامييييييك ال ييييييي  نخليييييين ببكييييييصا

 اا النطييياء بموريييد ىأنيييت الورييياء 

 

 ليييي  اولبييييام أال يعشييييقايييييأب  ر

 ميييتت ييييد التييياصيخ طييييبا مغيييداا

  يييييص  تعشييييع اكييييصك المتألقييييا

 نييييييوص تيييييييبلح أو خيييييييال حلقيييييييا

 والعييز رييوع ثييصاك أرعيي  ىا طييق 

 بصبيييياك يغمييييصا الفييييداء تصاصاييييا

 مييييوادي خلييييف الشييييفاا تزنييييداا

 طيف الخهياد ميع الحيدود تفطيقا

 اييزي بخيياع الطيييف ينتثييص البقييا

 وخليلهيييييا حتييييي  تعيييييانع خلقيييييا

 المبيييين ىاا الخهييياد تيييدرقا يييةص 

 طيييييلدن راصواييييا وطيييييفا محنقييييا

 رخعييييين مكليييييو  الفيييييااد ممزايييييا
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 فذيتل شٌقيط
 ريييييييديتك حبيييييييك منيييييييا اوزل 

 ريييييييديتك ىنييييييي  ميييييييا ىن أصاك 

 ريييديتك شييينقيط ايييل تفهميييين 

 أحبيييك نيييوصا يهيييدي ىلييي  مييين

 أحبييييك رطييييصا يفييييوح شييييااا 

 أحبييك نهييصا حنييون الاييفاف 

 رييييديتك شيييينقيط أنييييت العيييي  

 

 !يعيييييل بقلبييييي  ولمييييا ييييييزل 

 ىال صأيييييييت الهييييييو  والغييييييزل 

 !خبييييييق حبيييي  كمييييا اييييد نييييزل

 تعييييال  رليييي  الكاينييييات وخييييل 

 تعلييييييل الكييييييون منييييييه القبييييييل

 من الييأس ري  شياطيه أ تطيل 

 وأنييييييت ا بييييييا وأنييييييت اومييييييل 
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 أشٌقيط
 أشييينقيط أنخبيييت الهيييداي اوراظميييا

 وكنييت صشيييادا يميييت الكيييون نيييوصا 

 وطييارصت ريي  اويييا  اكييصا مشييصاا 

 تفصدت ري  صكين رين اوايل نيازح 

 وكنييييت خمييييياال للعصوبيييييق موصايييييا 

 ليييك هللا ياشييينقيط كييي  كنيييت معلميييا 

 لك هللا ما أح ك ر  النفس والع  

 أشييينقيط مييين ايييو  أصااييي  تبيييواا 

 خطييييومه  ميييين أمييييق يخهلونهييييا 

 ره  منك لحما ىن صأييت وخيواه  

 ميياا  بعييصم ىن رشييقت رصوبييق ر

 لهيي  نطييم ريي  الحييع اييل ايي له 

 تحييييييص رييييييه  ميييييصي بعيييييد ميييييصي 

 وكيييييف أحيييياب  ملحييييدا بعصوبتيييي  

 أ أوصثيييه اكيييصا رلييي  اليييداص بااييييا

 وميييييتت آاان القيييييصون مكاصميييييا 

 وطيف خهاد ينشص العيدل ةياصما 

 مزاحمييياو صبيييت ريهيييا مارصريييت 

 وصابطت حةنا شامخ اونيف راةيما

 ورطييص ةييحاصيها وكنييت الغمايمييا 

 تطيييول اصاا الشيييامخات المعالميييا

 بصبعييييك يزخيييي  موحييييدا وتوايمييييا

 من النطيم اوطيم  ىلييك مزارميا ؟

 اليييييوبه  أمطيييييين نهبيييييا مغانميييييا

 ولكييين حيييااص أن تكيييون المكالميييا

 ومييا ايي  بعخيي  ىن أصدت أراخمييا

 تخاايييييييل مظلوميييييييا وماوظالميييييييا

 تعييادي أ  تكييون المنادمييا ؟أ أنييت 

 أ أكطييوا مخييدي طييابغا مت حمييا؟

 أ أنشييييه؟ مييين ااتبنييي  اوصااميييا ؟
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 لننشييييييب أخييييييياال تفيييييياا  أمصاييييييا

 وىا نحييين اييييعنا المبييياد  بيننيييا 

 

 رييييا ويحنيييا نبنييي  الغيييد المتفااميييا 

 ركيييف نصخيي  أن نخيييد المخاتمييا؟

 

 الجْر الفبجر

  يا أمق العيصم وا طي   ال طيلمت

 يا كثصايا ىن منهيا  ازييا واحيا 

 لهف  رل  لغيق القيصآن يلمزايا

 تعلييع القلييم منييه ايييل  ازيييق

 يا من توصط ر  تصطيخ  ازيق

 اون رليك رإطباع الدياخص ر  

 

 أيييييد تخاتلييييك المكييييص اليييياي تتييييص 

 تغل  حشاا ومن من ةلبك انحدصوا

 ريي  رقييص شيينقيط بييوص ريياخص ايياص 

 يصايي  الخنييوع اوانييا ثيي  يفتخييص

 يال ثيييييي  تنكطييييييص رللغييييييزاي ةيييييي

 محلولكيييات اللييييال  حصبيييه القميييص 
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 حْار هع ديلْل
 كفكفيييييييييييت دمعييييييييييي  رانهميييييييييييل

 وشييييييييصبت ميييييييين يأطيييييييي  بأايييييييي 

 رطيييييييييييكنت طيييييييييييفحا خاشيييييييييييعا 

 وأطعيييييييييت رييييييييي  اوص  العيييييييييدا 

 ورققيييييييييييييت طيييييييييييييعدا رييييييييييييييه 

 ىن كييييييييييييييان وليييييييييييييي  يومييييييييييييييه 

 شييييييييخوخق رييييييي  الخطييييييي  ايييييييو

 ديلييييييييييول ميييييييييين اا يصتخيييييييييي  ؟

  ييييييييا ابييييييين العصوبيييييييق ىن طمعييييييي

 راصريييييييييييييياوصأيييييييييييييييت ملكييييييييييييييا 

  اليييييييييالتييييييييياج ريييييييييوع خبينيييييييييه 

  والعييييييييصل يطييييييييحم ايييييييييل طييييييييا

 والقةيييييييييييييص او الشيييييييييييييصرات زا

 والثييييييييييييوصي الشييييييييييييماء تخيييييييييييي 

 كفكييييييييييف دمورييييييييييك واصتقييييييييييم 

 

 واصاييييييييييت كاطييييييييييات اومييييييييييل 

 داح أبييييييييييييت ىال الثمييييييييييييل  يييييييييييي

 واخييييييييييصت أكنيييييييييياف القلييييييييييل 

 ونطيييييييييييييييييت أيييييييييييييييييام  اوول

 وكيييييييييأن طيييييييييعدا ميييييييييا ريييييييييدل 

 ااكييييييييييي    رييييييييييييومك  ريييييييييييزل

 اييييييييييت البطولييييييييييق والبطييييييييييل

 أطييييل؟اييييل ريييي  الكنانييييق ميييين 

 "بيييل وبييييل: "ت القيييو  ايييالوا ييي

 نخيييييييييل العييييييييي  ريميييييييييا نخيييييييييل

 واييييييييياء أشيييييييييصع وارتيييييييييدل

 ووس تقيييييييييييييدس رييييييييييييي  اوزل

 حييييي  رييييي  مطييييياص حيييييه  زحيييييل 

 صف مييييييييين ةيييييييييوامعه ابيييييييييل 

 اميييييييييييييصا ىاا اميييييييييييييص أريييييييييييييل 
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 حلن
 حليييييي  يييييييداربن  حليييييي  يعلمنيييييي  

 حل  يهداد ر  ةدصي ريقاف ب 

 أانيي  رتتصكنيي نخييو  توطييوس ريي  

 مييا ىن تعييانع البيي  وايي  باطييمق

 حلييي  أرييييل بيييه دنيييياي زاخيييصي

 يهيييدي خطييياي يطيييلين  يبشيييصن  

 حل  يعيل مع  ر  النفس أنظصا

 ياليييييت أن ك بيييي  ريييي  خ رتهييييا 

 ىنييي  امتهنيييت تعاطييييه رييي  نفيييس 

 أبحصت أبحث رن وخه أريل ليه

 خبت الةيحاصي أبغييه وييا أطيف  

 طورت أبحث رنه واو ر  رنقي 

 

 تاييييياحك آميييييال  وتقلقنييييي  نخيييييو 

 رييي   يميييق رابيييق أنطيييام رييي  بيييدن  

 أةيييييغ  بخمليييييق كييييييان  ىلييييي  أانييييي  

 ىال تناطيييييييت أحقابييييييا  ميييييين المحيييييين 

 نةييصا وخلييدا وتحصياييا رليي  الييزمن

 أنييييي  طيييييأنظص محبيييييوب  محتاييييين  

 ور  الشواصع ر  اوطواع ر  طيكن 

 تمطييييحت منيييييه بييييياواصاا والحقييييين 

 داصت رقاصبيييييييه أامليييييييت ممتهنييييييي   

 أن أثخنيييت طيييفن  رميييا خنييييت طيييو 

 ميييييتت طيييييلق آميييييال  مييييين الحيييييزن

 كييييف الطيييبيل ىلييييه يييياصب  وطنييي  ؟
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 *ُي الشجبعخ
 هللا أكبييييص يييييا شيييينقيط اييييد حطييييما 

 هللا أكبييص اا النةييص العزيييز بييل اليي 

 ةيييييبح تيييييبلح يحيييييدو كيييييل  ايليييييق 

 هللا أكبييييييييص ياشيييييييينقيط ال خصمييييييييا 

 اليييييييو  نكتييييييم تاصيخييييييا يطهصنييييييا 

 نحي  رهودا بها شنقيط اد شيصبت

 يا شعم ااي شيعاصات الطغياي ايوت

 تتهيياو  ميين ةيييوامعها يبكييون ىا

 معاول الصشد تقاي  ري  حكومتهيا

 ميييين اا يةييييدع أنييييا ميييين تهارتنييييا 

 ميين اا صأ  مثييل ميين يغتييال طيينته 

 يا بياصي الكفيص ميا شيعب  بمحتاين 

 شيييييعم أبييييي  نمييييياا ريييييز محتيييييدا

  تةييبوااأخييدادا بهييصوا التيياصيخ و

 ةيييبح بشيييايصا تطتأةيييل الظلميييا

 فتح المبييين أو العهييد اليياي اييدما  يي

 للمعتييدين وميين داخيي  وميين ظلمييا

 أن نغطل العاص تعزييصا وىن رظميا

 ما مثلنيا ري  خبيين مشيصع وةيما

 كييأس الخلييود واييد راتييت يييد النييدما

 لةيييين  المنهييييد منهييييدماتطييييااط ا

 دما وباومس كانوا يايحكون دميا

 أن يطتباح حم  الطغييان والغصميا

 دنييييا بييييدين دريييي  خيييياء منتقمييييا

 ويةييطف  طيينن اورييداء محتكمييا

 ااك الةييغاص أال اييد اييم اييد اخمييا

 ىل  الع  يعشع اوخطاص ىن خزميا

 ميين طييارديه رمييا أبقييوا لييه حصمييا
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 ون أال   نيييييييييييييييبعه  مخاايييييييييييييييد

 نهح الع  نهخيوا مين ييو  أن دصخيوا

 اييي  الشيييخارق ىميييا رييي  محاصبهيييا 

 

 تعييياطوا النخيييدي الميفييياء والكصميييا

 خهيي  أحفييادا  اييدماوطيياص ريي  نه

 أو أن تظل مهين العييل مهتايما

 

  ايداله رطلق اوحد بيو  الخمعقمحمد خونا بن ايلت بمناطبق اطتبدال 
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 حي العراق
 ح  العيصاع وحي  المخيد والشيمما

 ح  الةمود وأبطال الةمود ومن

 ح  الخهاد وح  والقيو  ايد بعثيوا

 حيييييوا  بعثييييوا اليصمييييوك رزمتييييه 

 هللا أكبييييييييييص صايييييييييييات نعانقهييييييييييا

 ريييييصاع ييييييا أميييييل ا طييييي   أمتيييييه

 خيييصره  مييين كييياس اليييال طارحيييق 

 أنطييييع لنييييا اليييي  اوخييييداد ايبتييييه 

 رةصا تداد  صاس الشص خاطييق

 تيييص  رلطيييطين البيييا نابايييا رصبيييا 

 طييل الخزيييصي اييل تعطيي  مقادتهييا

 طيييل الهداييييق رييي  أصخايهيييا نفحيييت

 هللا أكبييييييييص يييييييييا بغييييييييداد رزتنييييييييا 

 أييييييين العصوبييييييق تاصيخييييييا نخبييييييصا 

 وابيييك العصوبيييق وا طييي   والصحميييا

 الغصميييا حييييا الةيييمود وأياميييا رلييي  

 نخييييل الوليييييد ومأمونييييا ومعتةييييما

 والقادطيييييييق والتيييييياصيخ والشيييييييما

 رننتشييييي  طصبيييييا وننتشييييي  رظميييييا

 كن  ايبق توطيع الةيلبان ملتهميا

 تطيييق  الهيييزاي  ميييا تنفيييك واولميييا

 شيييييباته تكتيييييم التييييياصيخ مبتطيييييما

 ريه ويشيد وحلييف الخييص ميلء رميا

 روع الصب  ونص  الطغييان منهزميا

 للكفيييييييص ريهيييييييا ولتنييييييياال للاميييييييا

 المدينييق طييل بييدصا طييل الحصمييا طييل

 ردكيييدك  ميييينه  اوحييييزام واوممييييا 

 بيييييل أميييييق وشيييييعوصا بيننيييييا ودميييييا
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 داص الطيييي   أال ىنيييييا الحبييييييم وىن 

 من شاطب اوطلس الميفاء نيصابك 

 من نحين ىن لي  نكين نةيصا نياازصك 

 من نحن ىن ل  نكن ر  اله  بيينك 

 اي  الشيخارق   والتياصيخ محكمقي 

 

 شيييطت بنيييا اليييداص كنييياا وال خصميييا 

 واله  ر  الينفس بصكيان ايد اايطصما

 والكفييص يأخييا ميين بغييداد كييل طييماء

 ور  الم خب نصراك  ري  وحمي ؟

 تحم  الحم  وتدادي صأس من ظلما
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 حجيجٌب هغرة التبريخ
 آمييييييا لنابييييييك تطييييييقينا رتنشييييييينا 

 تحيا مع القليم ري  طيودايه شيبما 

 ثييييصاك ال اليييياام ا بصيييييز يمتعنييييا 

 حبيبنيييا مغيييصم التييياصيخ ميييا رتييييت 

 ىن كيييان رصانيييا حينيييا أخيييو دخيييل 

 اييي  اوخيييوي تحييييا رييي  ايييمايصنا

 من ااصأ  الخطي  أوةياال مقطعيق

 حاشييي  دمييياء تيييصوي نبعنيييا ثقيييق 

 ىييييه الفعيييال وكفكيييف مييين تلهفنيييا 

 أنخييز ورييودك ليين نصايي  مزامصاييا

 حتيي  تييص  اوطلطيي  الفييصد رانقييه

 حتيييي  تةييييارح شيييينقيطا حبايبهييييا

 تليييك الشيييعصات أحييي   وىن أخيييات 

 حبيبنييييا مغييييصم التيييياصيخ وحييييدتنا

 بييين الخييوانح تحيييا صبييع أالينييا 

 من طيم مثواك نطصييه ريطصينيا

 صييياك ال المطييك يغصينييا ريطييلينا

 منا الشغاف تصخ  اليو  تحدونا 

 رييارصح بمييا صأبتنييا اليييو  أيييدينا 

 ىن كان اتلها ر  اوص  شيانينا 

 يا ليس محزونيامنه اوواةص يح

 كييان الوريياء لهييا يييا ويحهييا دينييا 

 ىلييي  لقييياك رقيييد شيييابت أمانينيييا

 حتيييي  تصااييييا أزاايييييصا صوابينييييا

 طييصت وبثييا معييا ماكييان مكنونييا 

 ميين الطييوارد راخاييصت ةييحاصينا

 ميييين القلييييوم وأاليهييييا ميادينييييا

 آس بةيييييص رهييييل يغتييييال آطييييينا
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 رمييا النييواظص ىن صيعييت مطييامعها؟

 أصكانييييييك الشيييييي  أاميييييياص تيييييياكصنا 

 التيييياصيخ ىن لنييييا حبيبنييييا مغييييصم 

 طييييقاا ريييييك مةيييييصخامع اييييدس

 أبشيييص تفتقيييت حبيييا موصايييا خاييي  

 

 وما المطامع خام ؟ خيل باصينيا

 أصكان شيصرتنا  ميا بعايها دينيا

 دا طيييييواء بييييياصناا صياحينيييييا  ييييي

 طييييقاا ىيماننييييا طييييقاا مااييييينا

 يزخيي  الخيي ا لوادينييا أرانينييا
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 أيب ّطٌي 
 أييييييا وطنييييي  ييييييا اييييي ع ا بيييييا 

 رتحيييييت لعقبيييييق ةيييييدص الفيييييدا

 وأشصات ر  الكيون نيوصا أايا

 أيييييا وطنيييي  المغييييصم العصبيييي  

 يييييييييزاح  كيييييييييوان بالمنكييييييييم 

 :يغنييييييي  لشييييييينقيط للمغيييييييصم

 صرعنييييييييييا لوحييييييييييدتنا رلمييييييييييا 

 طيينحميه نحميييه رييوع الحميي 

 ونطييييييييقيه آمالنييييييييا مصامييييييييا

 بنييييي  وطنييييي  ييييييا بنييييياي الغيييييد 

 تعييييالوا تعييييالوا يييييدا ريييي  يييييد 

 ونشيييف مييين اوص  والمحتيييد 

 الخهيياد أيييا ابيين العيي أيييا ابيين 

 ورانقييييييت صاياتييييييه والهييييييد 

 يقييو  طغيييان ميين اييد طغيي 

  طييييييبنيك يبنيييييييك كيييييل أبيييييي

 ويأطص ري  المخيد نخي  الطيما

 خزايصنيييييييييا تونطيييييييييا ليبييييييييييا

 يصوييييييييه تاصيخنيييييييا واليييييييدما

 يصرييصف يييصوي لنييا مييا مايي 

 ريحتايين الخفييع رييوع الصبييا

  ييد ريي  الصبييوع رليي  مورييد 

 نحطيييي  حييييواخز تنفيييي  ا خييييا

 لصخييياةيييدوصا تحخيييص ريهيييا ا
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 ونيبن رلي  الحيم ةيصح ا خييا 

 بالغنيييييييا   وتةيييييييدح وحيييييييدتنا

 يمينييييييا بحييييييع مةيييييييص طييييييوا 

 

 ا والصبييييييييا نييييييييرتييييييييوصع أيام

 أيييا اييل نشيياء أيييا اييل نشييا؟؟

 !!نشييياء نشييياء نشييياء نشيييا 
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 يف رثبء أثي

 خييييييصت بخطبييييييك ألطيييييين الخطبيييييياء

 ومايي  الطييصوص بمييا مايييت مشيييعا

 حيييييييزن يخيييييييدد بالةيييييييباح وىننييييييي  

 أ أبيييييي  رييييييديتك ميييييين أبيييييي  ماخييييييد 

 حييييياصت بيييييك اولبيييييام اييييياا شيييييااد 

 ميييا ىن تنييي  طيييول الهيييواخص ةيييايما 

 تنهيييي  وتييييأمص ريييي  ا لييييه وتقتفيييي  

 حقييييييا   وااك يييييييصاك رييييييصد زمانييييييه 

 اييييد رشييييت للفعييييل الخميييييل ىمامييييه 

 وأصاك كنييييت حليييي  الزمييييان رعطلييييت 

 لهفيي  رليي  الييصأي المةيييم ىاا داييت

 لهفييييي  رلييييي  مييييين التليييييين اناتيييييه 

 لهفيييي  رليييي  الشييييه  العزيييييز ايييييادا

 وبكيييت رلييييك ةييينايع العظمييياء

 وثو  اوط  ر  النفس ر  اوحشياء

 وصاا رييي  اوحشييياء كيييل مطيييياء 

 د كييييياين بفيييييداء ل يييييليييييو كيييييان خُ 

 أن رشيييت بييييين ربيييادي ودريييياء

 أو اايميييييا رييييي  الليليييييق الليييييي ء

 الخلفيييياءطيييينن النبيييي  وةييييحبه 

 ريييي  ايبييييق وشييييهامق ومايييياء

  يثيييا رلييي  الفقيييصاء والايييعفاء

 أياميييييييه مييييييين حلييييييييك اليييييييتالء

 دايي  الييدواا  ريي  دخيي  ظلميياء 

 ريييييي  معاييييييل خلييييييل وال أصزاء

 ىن خييييياصت اوبطيييييال رييييي  وواء 
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 لهفييييي  رلييييييك رأنيييييت أرظييييي  ااييييييد

 رزييييييت رييييييك بكيييييل ايييييول طييييياطع 

 كيييييف الطييييلو ريييين الحبيييييم تصكتييييه 

 اطليييت رلييييك مييين الطييي    ماميييق 

 

 بييييييص أطيييييياع هللا تحييييييت طييييييماء

 حقييييا  ولكيييين الت حييييين رييييزاء

 والةيييبص رييي  لخيييح مييين البييييداء

 ميييا تنقاييي  بالةيييبح وا مطييياء
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 ّاعرثب

 ايييييحوا بقليييييم نييييياب  رصبيييييا 

 ايييحوا بأشيييمط ميييا يليييين انييي  

 أبقييييييوا طييييييواد الوبنييييييا حصاييييييا 

 نييييياص تيييييأخح رييييي  الفيييييااد ىلييييي 

  يييييييييدص حكومتيييييييييه مشيييييييييانقه 

 ةييييييدا  رييييييل بقلوبنييييييا نغمييييييا 

 طيييييييقصاط ايييييييالوا ىاصأوك ىلييييييي  

 ييييييو  كيييييي  بيييييزص خمهيييييص وايييييد 

 أ أبييييييييييو خبيييييييييييم زاص ثانيييييييييييق 

 الحتيييييوف بخيييييأل متييييييدتلقييييي  

 تصايي  المشييانع ريي  الخيي ل كمييا

 ربقيييييت بيييييك اوييييييا  وارتخيييييصت 

 اتليييوا بيييك التييياصيخ رييياح شيييا  

 بيييييل أو دريييييوا بشيييييغارنا لهبيييييا

 صمييييح تكطييييص ريييي  العييييدا وظبييييا 

 بييين الخييوانح رييو  ماييطصبا

 أن نطييييييتبيح ونحطيييييي  الةييييييلبا

 يحييييييدو رنيييييياءا  واييييييد كصبيييييييا

 نةيييييغ  ىلييييييه رننتشييييي  طصبيييييا

 رييييصل الكصامييييق زاحفييييا لخبييييا 

 رخييييييأ اونييييييا  شييييييخارق رخبييييييا

 تاصيخنييييييا ريييييي  خحفييييييل خببييييييا

 بشييييييموخ نفييييييس رييييييزي وىبييييييا

 تصاييييي  المنيييييابص ملقييييييا خطبيييييا

 بييل أزاييصت وارشوشييبت حطييبا

 آصاخييييييييه تطييييييييتنه  النطييييييييبا
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 ةيييييييدا  ييييييييا أايييييييحيق ميييييييتت 

 يييييا خييييات  الشييييهداء كنييييت لنييييا 

 دميييييك الزكييييي  انابيييييل ةيييييصخت

 لهييييف الكصامييييق ىا بكييييصت ىليييي  

 

 أنخادنيييييييييا وواادنيييييييييا  ايييييييييبا

 لخييييواد كبيييياأمييييل الخيييي ا ىا ا

 بالمعتييييييييدين ومييييييييدرع خطبييييييييا

 خيييييدث أنيييييين حةييييياا وارصبيييييا
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 رثبء حجيت
 ك  اا يعان  مين اهال  مين اصريوا

 يمييزع القلييم مييا يييأت  الزمييان ريي 

 وىنمييييييييا يييييييييو  آمييييييييال معطييييييييصي 

 كيياا اايي  هللا ال التطييلي  زحزحييه  ؟

 ييياموت ايييل لييك ثيييأص أنييت تثيييأصا؟

 متت ةدصي من حيزن ومين كميد

 مزات ياموت الب  رندما اختطفت

 أصيتنيييي  أدمييييع او  التيييي  ارتقييييدت

 خال  الحبيم تول  آا  كي  خزريت

 واصييييت رنيييد ميييواصات  ليييه خليييدي 

 بيييياومس يطييييعدن  حييييين بخانبييييه

 بيييام الحيييياي اطيييتبانواا أو انخيييدروا

 طيييييلما رنصاييييي  وال حصبيييييا رنيييييدصع

 تزخيييييي  ويييييييو  ميييييين اهال  تختمييييييع

 وال التمييييييييييييصد أخييييييييييييدانا ريتبييييييييييييع 

 أ  بالتطييييييلط أنييييييت الهيييييياي  الولييييييع؟

  يومييييك الطييييودرن  ليييييس تنقشييييع

 يييييداك خييييال  ومييييا ميييين وازع يييييزع

 ينتخيييييعأخيييييا رزييييييزا رليهيييييا كيييييان 

 نفطيييييي  رياليتييييييه بييييييالنفس يصتخييييييع 

 ايهيييات أةييييبص ىن اليييينفس مييييا تييييدع

 ختيييييصع أوالييييييو  أ أطييييي  ىاا اكيييييصاا 
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 صحميياك يييا خييالع اوكييوان تطييكبها

 ايييد خيتيييه مةيييبحا رخييييت مبيييته 

 وخيتييييييه ممطيييييييا ىاا بييييييه وخييييييل  

   الصرييع مثييل أمصرقييا بييه ىنييه ريي

 ىنييا رليي  العهييد ييياحمود مااصحييت 

 

 ريي  ابييصا حيييث حييل الةييدع والييوصع

 يييدروك مييص تغبييا دريياء ميين اييصروا

 يصخوك يخشاك ري  اطمينيان مين خشيعوا

 حنانييييييه يطييييييع الييييييدنيا ومييييييا تطييييييع

 رييييين لفقيييييص حبييييييم الييييينفس يقتليييييع
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 يف رثبء املرحْم املختبر ثي حموذ هْسٔ
 اييييياي صبيييييوره  وتليييييك ديييييياص

 بييانوا  وريي  ايياي النفييوس ةييبابق

 رصط ما  ما ىن نن   تبعا لهي    

 نصميييي  بطييييه  ال يخطييييأ  ايييييق  

 نطييق  بكييأس ال يصخيي   ياييها 

 كييي  للخليييود وياليييه مييين راشيييع

 مين داييصا وريي ا أن  حطيم الفتيي

 ميييييي ثصلييييييو أن ىنطييييييا خلدتييييييه 

 أايل المزاييا الغيص لي  يطيبع لهيا

 اييييص  أبيييي  ىال الفعييييال رظيمييييه

 حبييص تصايي  رييوع أطيينمق العيي 

 ااك الييياي ىن تلقيييه رييي  مشيييهد

 ااك اليياي ىن خيتييه ريي  مشييكل

 طايل به أال الهد  من  ايا

 طييايل بييه أاييل العيي  ميين ماخييد 

 يييييا حبيييياا مييييزح لييييه ىن زصتييييه

 ظعنييوا  ولمييا تيينق  اووطيياص

 ياللقيييييا ليييييو يطيييييتطاع مييييييزاص

 رالطيييبع رينيييا يهتيييدي ويحييياص

 تلقييي  الهيييداي شيييباا واوشيييصاص

 خيييصع الفنييياء تيييديصاا اوايييداص

 ال يطييييييتفيع ودمعييييييه مييييييدصاص

 تيييصو  المزاييييا منيييه واوخبييياص 

 مييييا تطييييتطاع  لخلييييد المختيييياص

 أايييل الفخييياص ىاا يكيييون رخييياص

 خيييييص الصخييييال ىاا يعييييد خييييياص

 رتقاةييصت ريين شييأوا اوحبيياص

 شييهدت لييه اوطييماع واوبةيياص

 ريييييإاا اليييييدياخ  لييييييلهن نهييييياص

 بحييص المعيياصف طورييه ا بحيياص

 ال يصتايييي  أن تقبييييل اورييييااص

 تحيي  المشييارص منييك واوركيياص
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 مييا ىن صأيييت وال طييمعت بمثلييه

 خيييواصاطيييقيت ييييا ابيييصا صزايييت 

 كيين صحمييق ريي  وخهييه وبشيياصي

 ايد  يبيوا رييك الفايايل ويحهيي 

 تلييك الميي ثص  مييا لهييا ميين واصث

 الزال ميينه  ريي  البطيييطق ماخييد

 

 مهابيييييق وواييييياص ميييييزح رلييييييه

 يييا حفييصي منهييا القةييوص تغيياص

 بلقايييييييه مييييييا يورييييييد اوبييييييصاص

 مييين مكيييصا ىاا  ييييم المختييياص

 ىال بنيييييييوا الطيييييييادي اوخيييييييياص

 صحييم الفنييا ريين  يييصا يختيياص
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  اخلراشي يف رثبء سيذ حموذ ّلذ حموذ ثْى ّلذ

 صمس الفت  طييد كين صوحيا وصيحانيا

 وكييييييييين أصاييييييييييك تنطييييييييييه أحبتيييييييييه 

 وكييين ليييه  صريييا مييين رواهيييا  يييصف

 ولقيييييه الطيييييدص مخايييييودا وراكهيييييق

 يطييييق  ميييين الخمييييص أكوابييييا معتقييييق

 ياصحمييييييق هللا كييييييون  ديمييييييق طبقييييييا 

 ايد كيان واطيطق العقيد اوثييصي ريي  او

بييل كييان ريي  النيياس مميين يقتييد  بهيي                               

 اييييييد رييييييااه  أدبييييييا ورييييييااه  خلقييييييا

 رعيييييال معيييييصوف مبيييييادصاايييييد كيييييان 

 ييييا دوحيييق العيييز يييياصكن الكصاميييق ييييا

 ةييييبصا خمييييي  رييييإن هللا أخييييزل مييييا

 هللا يةيييييييييلحك  شيييييييييأنا ويحفظكييييييييي 

 ال زال آخيييييييييييصك  نيييييييييييدا وولكييييييييييي 

 

 وكن حنانيا وكين رفيوا و فصانيا

 وكيين خنانييا وكيين حييوصا وولييدانا

 وصرصريييييييا ويااوتيييييييا ومصخانيييييييا

 مناييييودي يختنيييي  أبييييا وصمانييييا

 ال ييول ريهييا ىاا خاءتييه ألوانييا 

 لصمطييييه التنيييي  طييييحا وتهتانييييا

 الييييين أخمعهيييي  شيييييبا وشييييبانا

 معظميييا رايقيييا ميييا كيييان أاصانيييا

 يطع  لما زانه يأب  الياي شيانا

 اييييوال أحطيييينه طييييصا وىر نييييا 

 أصومق الحطيم المصةيوا بنيانيا

 يخز  أولو الةبص آثياصا واصآنيا

 أميييييا وأختيييييا وأبنييييياء وىخوانيييييا

 مخييدا وحلمييا وىطيي ما وىحطييانا  
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 ملرحْم حموذ حموْد ثي الالالقبضي ايف رثبء 
 بيييدص بكتيييه المعيييال  آرييي  أرييي 

 بييدص دخييا يومنييا ميين بعييدا ولكيي 

 أرنييي  محميييدا المحميييود ديدنيييه

 القيياي  الةيياي  المصاييوم خانبييه

 اهمييص اومييص بييالمعصوف يعاييدا

 مييين للمنيييابص يةيييفينا نةيييايحه

 ميين للايييوف يزخيي  ميين ص ايبييه

 للييدواا  ىاا حليت دياخصاييامين 

 ميييين اا يييييابن مفقييييودا مابنييييه

 يييا صحمييق هللا طييح  كييل آونييق 

               واطقيه كأس صحيع مين معتقيق

 تحفييه العييين والولييدان منتظييصا

 ييييارتصي الشييييخ ال زاليييت منييياابك  

 رل  البدص الاي أر  تاصي الدموع

 أنيياص أيامنييا ميين طييعيه ابيين خيي  

 الطيد الفاايل ابين الطيادي الفاي 

 القاايي  الشييارص المطييتظصف الييبط  

 من رعله العصف ما اد اال أو رع   

 ميين للمحاصيييم ىا اييد بييان مييصتح 

 من للمواطياي ال يةيغ  لمين رياال

 ومييتت بييالخطوم الطييهل والخييب 

 تعزييييييييق وثنييييييياء ريييييييز منيييييييتخ 

 يييييه وانتثييييصي ريييي  ابييييصا نييييزالرل

 رلييي  أصاييييك ريييدن ينتقييي  الحلييي 

 زييييييادي ريييييدي مييييين الكيييييصي  رييييي 

 تفييييوت شييييايمها دصكييييا وىن بيييياال
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 طييصوا رلي  طيينن ايد طينه لكيي 

رزاانا بك يامحفوظ رام  هللا 

 يكلييييييياك  حفظييييييييا وينةييييييييصك  

 

 آبيياء ةييدع أبييوا ىال الطييماء ريي  

 دصم اوبيين وطييا  ريي  العيي  زحيي 

 رلن تزاليوا ري ء ري  اليوص  ميث 
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 احملرّهخ
 الشيييقاء بكأطيييها رتنييياء طيييكم 

 مهييدااطصاييت يييد التيياصيخ مخييث  

  تشيييق  و تخهيييل أنهيييا تشيييق  رييي 

 نشييأت تبيييع شييبابها ريي  مشييصم

 ريي  ريييل محييصو  تخييار  بشييصا

 العييييل ييييابل واييي  تصخيييو ريييييه

 تصوي ثصاا دمااايا ري  ةيبحها 

 يطييييتكين وريشييييها رخهاداييييا ال

 اييييدص الغييييصا  ركييييان أول صشييييفق

 اااييييت ح وتييييه رأشييييصع ليلهييييا

 تعلييل بييالمن  حتيي  بييدتراشييت 

 اكصت ةيواحبها ريأطصع يومهيا 

 تخثيييييو بهاوييييييق تقليييييم منظيييييصا

 صزيييت ةييواحب  ىنيي  أص :االييت

 مييييال  ولتيييييا  تطييييلم مهختيييي 

 

 ريييين كفهييييا ىال الشييييقاء حطيييياء

 راطييييتل منييييه طييييعادي وانيييياء 

 ليييييل أخيييين وال النهيييياص أايييياء

 ةفو وال تصخ  الحيياي ةيفاء

 وبشاشق تحكي  الطيصام طي ء 

 أرييييياء ايهييييات يحبييييو ريشييييها

 !ومطيييايها ييييامن أاييياع دمييياء

 لييييبس الشييييقاء ربيييياءي صاطيييياء

 ةيييفو تنييياخ  البطيييمق اللميييياء

 وتبصاعييييييت اييييييصاااا طييييييصاء

 منهييا البشييايص  اييق تتييصاء  

 وتبيييييييددت أرصاحهيييييييا أشيييييييي ء

 نكييدا يييص  رلييع الةييباح مطيياء

 كنييييه الحييييياي ةييييحابق ووريييياء 

 ماطيييييييصاا وتنيلهييييييييا ماطيييييييياء
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 حتيخ ّترحيت
 حييييييت  يييييا حميييياي العليييي  واودم

 حيييييت  مييين حمييييد طيييعيه شيييهدت

 تحيييق ميين ةييمي  القلييم ةيياداها

 تحييييييييق تعشيييييييع اهاان صايقهيييييييا

 تحيييق مثييل زايييص الييصو  بييياكصا

 أا  وطيه  بمين ىن طياء منقليم

 مييا ىن ينييون يييصوون القلييوم بمييا

 نيييييوص يشييييييعونه رينيييييا ب مهيييييل

 ر  بيصحت  مين التورييع ري  طينن

 طييييصي أخيييداد لنيييا طيييبقواتحييييون 

 

 حييييييييت  يابنيييييياي المخييييييد والصتيييييييم

 ليييييييه مطيييييييامصي اواييييييي   والكتيييييييم

 أ ن  رن المد والتحبيص ر  الخطيم

 ميين بشييص وميين طييصم موتمييت القليي

 مييييين الغمييييياي  ماوشييييياا والطيييييحم

 ريييييإنه  يييييياله  رييييي  خييييييص منقليييييم

 ينطيك ر  الخمصي الةيهباء والعنيم

 اليقتايي  بييأم ميين رنييدا  ريين أم

 ىلييي  طيييبميفاييي  بكييي  طيييبم منيييه 

 أاييييياء مطيييييعاا  ديييييياخص الحقيييييم
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 ترحيت
 تحاييييييا تزخييييي  اصافيييييا وربيييييييصا

 وشدوا يطق  النفس رند طيماره

 تةييارح ميين صاحاتييه موكييم العيي 

 تبلغييييييه أطيييييين  الطيييييي   تحيييييييق

 

 وزاصا يشوع الناظصين ناييصا 

 أريييانين تصحييييم ريييدمن نظييييصا 

 تحيييييه رنيييا محايييصا ومطييييصا 

 وأاييييي  وطيييييه  أوال وأخييييييصا 

 

 العٌكجْد املتطبّلخ
 ميييدت حبيييال رخاخهيييا رييي  افيييصي

 وخثييت بخانييم رخهييا ريي  البهييا

 تخثييو تصااييم حظهييا ريي  شييهوي

 تبيييييييدوبمظهص خاشيييييييع متبتيييييييل

 حتيي  او  ريي  القفييص حييظ ابابييق

 رأةيييابها الفيييخ الحقيييود وثبتيييت

 رتعينيييييييت للعنكبيييييييوت رصيطيييييييق

 ايييياي حكايييييق كييييل مغييييصوص ىاا

 

 ااحليييييق وميييييا ىن تنبيييييتخيييييصداء 

 ةلوات أشعم ىا يعيول ويطينت 

 حميييصاء حيييدتها الةيييخوص تفتيييت

 ول نقايييييا  تخمعيييييت تتلفيييييت

 خيييياءت تعصبييييد  بالحبييييال تنكييييت

 منييييه بحبييييل مييييا أةييييام يثبييييت

 رتطاولييييت رييييإاا الفصيطييييق تفلييييت

 ت شيي  بةيييصته الغييصوص اومقييي
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 تٌِئخ 
 أانيييك يييياالم  راةيييدع بماشييييتا

 ظليت ملخوميا تحااصايااد طالميا 

 ك  اا طكت ور  اوحشياء مايطص 

 ميييا ىن امميييت بزريييصات تنفطيييها

 لكين كأنيك ميا اطتنشيدت مين اليي 

 اييل مييا تشيياء وحييااص أن تحييااصا

 

 ال تخل ال تخيشين ري  القيول تعنيتيا

 شييعواء تختييث منييك او يييد الليتييا

 كيي  اا صأيييت وظييل الييصأي مكبوتييا

 ىال انثنييييت وتخشييي  القيييال تبكيتيييا

 يا بييس الياي خيتياوةصت تحاص 

 خييييل المطييييابع ياايييياا تخييييد اوتييييا
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 ثقخ ثبهلل

 وثقنيييا بموالنيييا ىاا الخطيييم ايييااص

 رليييييه توكلنييييا رليييي  نخييييل شييييدي

 كييييصي  رميييين واالا ريييياز  بنةييييصا

 

 وىا رخزنا رن نةصي النفس ظيااص

 تطيييص لهييا نفييس الفتيي  ىا تطيياوص

 ىاا كيييص  الميييول  رييينع  المناةيييص

 

 اهللال أرجْ سْٓ 

 أصخيييي  أ  ريييي  أمييييصي خميعييييا

 رييييييا أ  أةيييييلح لييييي  شييييياون 

 وزصي وخد ل  ري  المميات بمحيو

 

 وال أصخيييييو طيييييواا رييييي  نقييييييص

 وكن ل  ري  الخلييل وري  الحقييص

 ورييي  المحييييا بتيطييييص العطييييص
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 شفبك اهلل

 شييييفاك هللا ميييين خلييييع الشييييفاء

 وأبقييييي  لتايييييال  منيييييك اخيييييصا

 ومييييي ك اوحبيييييق رييييي  طيييييصوص

 منبييييع كييييل خيييييصبخيييياا الصطييييل 

 أراطمييييييييق اوثيييييييييصي ىن صبيييييييي 

 

 وخنبييييييييك المكيييييييياصا والييييييييب ء

 وللخييييييصان طيييييص وميييييا أطييييياء

 منيييييك وال ميييييصاء نتقيييييص العيييييي

 وآييييييييات لنيييييييا نزليييييييت شيييييييفاء

 تكفييييل أن يخيييييم لنييييا الييييدراء
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 الضرير
 يخيييييك يطيييحم اييييل الايييياع

 تمييييزع ريييي  وخنتيييييه الشييييبام

 يييييييدحصج صخلييييييين ال تييييييدصيان

 يطييييييييياصع منيييييييييدرعا خطيييييييييوا

 تغصيييييييييييه آمالييييييييييه يطيييييييييياصع

 يتمييييييت  مييييييا ااتييييييصاا يقييييييول؟

 طيييقته الحيييياي كاوطيييا تيييوال 

 اييييصيص رقيييييص يعييييان  الحييييياي

 يفطيييييييص نفطيييييييك أنييييييي  تيييييييصاا

 ولو طاد ري  النياس مين يعيدلون

 

 يحملييييع ريييييك  بطييييمع بةييييص

 تميييييييييزع أثوابيييييييييه والفكيييييييييص

 أروع الصب  الواع أ  ري  حفيص

 حثيثييييا ريكييييبح ميييين اا زخيييييص

 ويكبحيييييييه يأطيييييييه والايييييييخص

 وميييييصآا يحفيييييص رييييييك الخبيييييص

 رلييييي  شيييييفتيه بطعييييي  طيييييقص

 ويغيييصع رييي  ريحهيييا المطيييتعص

 وينعييي  التعييياطف بيييين البشيييص

 لما بات ر  الناس  من مفتقيص 
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 البييييييدص ريييييي  ثييييييوم أنيييييييع

 يتةييييييييياصران وال نةييييييييييص

 البيييييييييدص يهيييييييييزأ باليييييييييدخ  

 ويشيييييييييع ايييييييييول رتيييييييييوا

 حتييييييييييي  يبيييييييييييدد شيييييييييييمله 

 ريهييييييييدد الكييييييييون البهيييييييييح

 والليييييل ينفييييث ريييي  طصيييييع 

 ميييييين ميييييياء بحييييييص أطييييييود 

 ريطيييييييييييد كيييييييييييل دصوبيييييييييييه

 ويغليييييييييف اليييييييييدنيا بليييييييييون

 ريكبييييييييل الكييييييييون اوطيييييييي 

 يتةييييييييييييياصران أصااميييييييييييييا

 

 والليييييل ريييي   اييييم حنييييوع

 ال معييييييييييييييييين ال ةييييييييييييييييديع

 ويييييييدوس موكبييييييه الطييييييحيع

 متعطييييييييييفا ريييييييييييه طصيييييييييييع

 ويخليييييييا الكيييييييون الغصييييييييع

 كمثيييييييييل رةيييييييييفوص طلييييييييييع

 البييييييييييدص ثخاخييييييييييا درييييييييييوع

 اييييييد شييييييواته يييييييد الحصيييييييع

 الثييييييييوم اونيييييييييعويقصمييييييييد 

 خبينييييييييييه حتيييييييييي  تايييييييييييع  

 ويلفييييييييييه حييييييييييزن رميييييييييييع

 حتييييي  تثييييييوص ييييييد الشييييييصوع
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 املرحْم يف رثبء  
 
 ثي حموذ الجخبرٓ أمحذ

 الييييييداص ينيييييياص اايمييييييا بالبييييييام

 آمالنييييا ريييي  كييييل حييييين  اييييق

 أييين اوليي  ملكييوا اونييا  رمهييدوا

 أييين اوليي  خيياصوا وكييانوا  ةييق

 أييين اوليي  رييدلوا وكييانوا ييياله  

 اابوا وأبقوا وارظا مين اكيصا  

 أ أصومييق المخييد اوليي  أريييصااه 

 خلييييت مةيييييبتك  ولكيييين مييييثلك  

 ةيييييبص خمييييييل رييييي  أم كيييييأبيك 

 ايييد كيييان أحميييد خييييصا مييين خييييص

 وصث المكييياص  نابهيييا رييين نابيييه

 صحييييي  ا ليييييه واييييياصا وصزانيييييق

   مييييا اييييد كييييان أرظيييي  كظمييييه

 ييييا أحميييد اوخيييياص رشيييت مبيييصأ

 بوييييت مييين خنيييات ريييدن منيييزال  

 والحيوص والولييدان والكييأس التيي 

 والميييييييصء ياميييييييل صييييييييه بطيييييييصام

 والميييييوت يصمقنيييييا بيييييدون نقيييييام

 لليييييييييييييييواصثين خ ييييييييييييييييل اهصام

 رييييي  حليييييع كيييييل مخيييييالط منتيييييام

 ريي  اليينفس مثييل طيي  رييق وصاييام

 بخيييييييييص ميييييييي م بييييييييااا بشييييييييص أو

 تااييييت منابعهيييييا رليييي  اونطيييييام 

 مييييييا ىن تلييييييين اناتييييييه لمةييييييام  

 خليييييل ولكييييين رييييييه خييييييص ثيييييوام

 تشيييييف  شيييييمايله مييييين اووةيييييام

 حتييي   يييدا مييين طيييابق  اواطيييام

 خلعييييييييت رليييييييييه منااييييييييم اهدام

 للغييييييييظ رنيييييييد تفييييييياا  ورتيييييييام

 مييين ميييا يعيييام بيييه اوو اوحطيييام

 تلقيييييييي  خييييييييزاء القانييييييييت اووام

 ايييييد أتصريييييت مييييين لييييياي بشيييييصام
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وصريي  ا لييه بنيييك خيييص صرايييق 

 بيييييوصكت  مييييين نبعيييييق محبوبيييييق   

 ثييي  الةييي ي رلييي  النبييي  محميييد

 

 صا ريييييال  اوطنيييييامحفظيييييا ونةييييي

 حميييدت مطيييياريها رلييي  اوحقييييام

 رييييدد الحةيييي  واهل واوةييييحام
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 أمحذ ثي ثلجالٍاملرحْم رثبء 
 ربقييييت بيييياكصك أزميييين وصوام

 رلقت يداك من الخةيال بعيصوي

 شي  بهن رصريت مين رهيد الةيبا

 كييييص  تييييا  لييييه طييييماحق حييييات 

 ةيييدع أبييي  ىن لييي  نعظييي  ايييدصا

 وزنييييت صخاحييييق آيييييهحليييي  ىاا 

 ومييييصوءي حكمييييت بهييييا أرعالييييه

 ورفيييياف ىيمييييان تيييييقن خازمييييا

 أصحامييييييه موةييييييولق ىن تلقييييييه

   مييييا اييييد كييييان أرظيييي  اييييدصا

 هللا يصحمييييييييه ويكييييييييص  ورييييييييدا 

 يا أحمد اووةياف ييا بين القيص  

 لقييييييت ابيييييصك خنيييييق ممليييييوءي

 لقييييت رييييه حفييياوي تنطييييك  ميييا

 ومايت بموتيك شيي  اونخييام

 وثق  رلوت بها رين اوتيصام

 يييا حطيينها ريي  كبييصي وشييبام

 ميييا ىن يحييييط بكنهيييه ىطنييياب 

 أن ال نييييييا  مامييييييق الكيييييياام

 رهاام تيصس كللت بهايام

 راتيييت مطييياريها ييييد الطييي م

 أن ال يص  مين  ايق بصحيام

 الايييت خيييص أم بخيييص ص ييام

 واو ييصامريي  اواييل والخيييصان 

 ويقيه ميا يخشي  مين اوتعيام

 بلييب ا خةييم المقتييص الخييوام

 بالبشييص والتكييصي  والتصحييام  

 ايييد كنيييت تلقييياا مييين اوحبيييام
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 والحوص والولدان واوكوام مين

 ورزاانيييا رييي  ىخيييوي ليييك ىنهييي 

 هللا يحفظهيييي  ويخمييييل ةييييبصا 

 

 رطييل مةييف  ال تنيي  بالبييام

 وصوميييق رييي  الفايييل واهدام

 ويثييييييبه  منيييييه أخيييييل ثيييييوام
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 للذيذيف رثبء األهري سيذ ثي أمحذ 
 تعييييز رهيييياا الييييداص بحييييص رنيييياء

 يطيييقيه  ميييا ىن ينييي  كيييل لحظيييق

 رميييا طييييد يبقييي  وال  ييييص طييييد

 رييا بييام ال زلييت  اص  النيياس كلهيي 

 ريييزااك رييي  رقيييد النبييي  محميييد

 وريي  رقييد أبطييال نمييوك ومهييدوا

 مةييابك ريي  طيييد اوميييص أةييابنا

 رةبصا خمي  نةبص الخطم كلنيا

 تغمييييدا المييييول  بصحمتييييه التيييي 

 لخلييد مكصميياوأطييكنه ريي  خنييق ا

 وألبطيييه ريهيييا حصييييصا وطندطيييا

 وأطييق  ريهييا ميين صحيييع ختامييه

 وألحقييييييه بالةييييييالحين كخعفييييييص

 ووااا ما يخش  مين الفيتن التي 

 ووايياا مييا ياايييه ريي  كييل مواييف

 

 يطق  اليوص  ري  ةيبحه ومطياء

 تيييديص المناييييا رييييه كيييف ااييياء

 ببييييياع أال ييييييا مييييين لنيييييا ببقييييياء  

 تبيييياونه  ريييي  صرعييييق ومايييياء

 لخلفيياءوميين بعييدا ريي  ةييحبه ا

 ليييك المخيييد مييين آباييييك اوميييصاء

 بدااييييييق ييييييا مييييين لنيييييا بعيييييزاء

 أال اةييبص رليي  مييص تفييز بخييزاء

 تزحيييييزح با طيييييعاد كيييييل بييييي ء

 تعانقيييييييه حيييييييوص بكيييييييل رنييييييياء

 وأريييصل مييين ىطيييتبصع وايييياء

 ميين المطييك يخنيييه بغيييص رنيياء

 أبيييه اليياي أرطيي  خيييص لييواء  

 تعصاييييييييييه لغمييييييييييق وشييييييييييقاء

 وحقيييييع لتاليييييين كيييييل صخييييياء

 



 ماء العينين بنديوان شنقيطيات                         محمد 

66 

 

 الذيي يثي حميرثبء املرحْم حموذ األهني 
 نغشيي  ميي ت  مييا رشيينا وأرصاطيييا

 مييا ىن ي ايي  ىاا مييا ايي  رمييا مهييل

 رمييييييا يمهييييييل ايييييياا ىا طييييييعادته

 وال يعاخيييل مييين تلقييياا مييين كميييد

   مييييا كييييان أمايييياا رليييي  بغييييت 

 بمييييا ةييييادت حبايلييييه  وال يبييييال

 مييييا كييييان أردلييييه لييييو أن راخعييييه

 يبقيي  الفتيي  االييت ميي ثصاأو كييان 

 يا محي  الدين ر  طص وري  رلين

 اليييصزء رقيييدك ال اليييدنيا بأخمعهييييا

 يابن اوكيابص واوشيياخ كنيت رلي 

شي  العل  ريك طف  ث  ميا بصحيت                             

 ما زلت تصا  اص  العلياء ممتطيا

 حتيييي  حللييييت مكانييييا رايتييييا أبييييدا

 من اا يلو  نفوطا رييك ايد رطيصت

 والميييوت بيييين ييييدينا يحةيييد الناطيييا

 الييياي واطييي  ممييد اوميييان  أواصتيييا

 كلتييييا يديييييه خنتهييييا الييييوصد واهطييييا

 رييد  ميين المييوت أظفيياصا وأاصاطييا

 أطهيييياصا وأصخاطييييايهيييياخ  النيييياس 

 كييييي  يةيييييصره ليييييتص  أصماطيييييا

 أما  مين البيص ري  اهخيال مقياطيا

 ىميييييييا تاكصتيييييييه ال بيييييييد أن تاطييييييي 

 يييييا ميييين خ يقييييه أشييييصان نبصاطييييا  

 صزءا كفقييييييدك ال كيييييي  وال الناطييييييا

 خلييع رظييي  تييوخ  الييدين اططاطييا

 كفيييييياك تبنيييييييه أبصاخييييييا وآطاطييييييا

 مييييين المحاميييييد أطيييييصاخا وأرصاطيييييا  

 ااطيا من ر  طبيل العل  يفن  الاي

 ميين اا يكفكييف ريييك الحييزن والياطييا
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 اليييدين طييييماا ص ايبيييه  محييييييييا 

 حييييت رينييا ةييحابيا نةييارح ريي 

 نكيييييياد نطييييييأله ريييييي  كييييييل آونييييييق

 وريين مشييااد ليي  نيياكص بهييا أحييدا

 شيييابهته  رلهييياا ايييد لحقيييت بهييي  

 

 ويا ابن محيييه مين واطي  ومين آطي 

 صاحاتييييييه نخييييييل ربيييييياس ورباطييييييا

 رييين ييييو  بيييدص ولقييييا أاليييه الباطيييا

 ىال اورييييييييياظ  أبطييييييييياال وأنداطيييييييييا 

 الايييييياك لحييييييدك تصحيبييييييا وىيناطييييييا  
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 ثي حموذ هْسٔعجذ اهلل يف رثبء القبضي حموذ 
 مناييييييا تطيييييقينا الحيييييياي طيييييعيصا

 ونشيييييهد منهيييييا كيييييل آن  يييييواي 

 ونقييييييييصأ ريهييييييييا آيييييييييق أي آيييييييييق

 أرييي  الحيييع أنييي  كيييل ييييو  مشييييع

 تيييييصاك  أحزانييييي  حييييييات  وىننييييي 

 خبلنيييا رليهيييا رطيييصي مييين نفوطييينا

 ليييين كانيييت اوصزاء خييي  رظيمهيييا

 وما صزاا رينيا طيو  ايب  ريال 

 محميد ربييد هللا يييا خيييص ميين اايي 

 نخل موط  خيصنا وابن خيصنيا أيا

 تصدييييت مخيييدا رييي  حياتيييك طيييابغا

 وألبطييت ميين تقييو  ا لييه مطاصرييا

 رهيييديك بييياع رييي  النفيييوس منييييصا

 تقييييي  نقييييي  طييييييد وابييييين طييييييد

 تيييصاث لهييي  مييين واليييد بعيييد واليييد

 وتةيييصخ رينيييا وارظيييا ونيييايصا

 تبةيييص منيييا مغاييييا وايييصيصا

 رنيييياء يزخيييي  لتنييييا  مةيييييصا

 رزييييزا رلييي  البييي  يعيييد أمييييص

 هميييل منهيييا أن أرييييل كثييييصا

 ريا من صأ  مثل العقول أطييصا

 ةفه حقيصارصزء لغيص الدين   

 أنييياص اليييدياخ  معصبيييا ومشييييصا 

 وما حاد رين نهيح النبي  نقييصا

 لكيي  كنييت كهفييا للقبيييل مخيييصا

 تلييييييدا طصيفيييييا باطيييييقا وأثييييييصا

 تخايلييييت ريهييييا ناشيييييا وكبيييييصا 

 واكصك طاص ر  الزميان ربييصا

 تقييييي  نقييييي  وصثيييييوا رشييييييصا    

 ىليي  خعفييص ميين اا يييزيح ثبيييصا
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 رخنبيييك الميييول  أطييي  كيييل رتنييييق

 ركيي  كنييت بييالمعصوف أةييدع آمييص

 وكييييي  طييييينن أحيييييييتهن مخاايييييدا

 رلقيييت ريي  أخييصاك رييصدوس خنييق

 لييييت ريييي  أريايهييييا كييييل لييييايوخو

 وأبنيييييااك اونخيييييام كيييييل مهيييييام

 أصومييييق ةييييدع أنييييت   يييييص أنكيييي 

 ربيييييوصك رييييييك  أميييييق بعيييييد أميييييق

 

 تحييييااص ريهييييا منكييييصا ونكيييييصا  

 ود كنييت نكيييصاوللمنكييص المشييه

 وكيييي  بييييدع حيييياصبتهن مغيييييصا 

 وألبطييت ريهييا طندطييا وحصيييصا

 وبويت منها حيث شيت طصيصا 

 خليفيييييق آبييييياء نميييييوا شيييييهيصا

 تخيييصت  اليينهح الحميييد مطيييصا 

 وال زليييييت  لتكيييييصمين ظهييييييصا
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 حي الكتبة ّحي اللْح ّالقلوب
 وحيي  اللييوح والقلميياحيي  الكتييام 

 ولييت رةييوص ظيي   طالمييا خثمييا

 رخيييييا بحظيييييك منيييييه ىنيييييه ايييييدص

 الخهيييل ويحيييك  يييل رابطشييين بيييه

 اصبيييأ بنفطيييك أن تحييييا حيييياي رييي 

 ىن الحييييياي طييييبيل اييييل رييييابصا

 ميييين اا صأ  مثييييل أميييي  تقاارييييه

 مييا ىن يميييز ميين ايي  ميين أصومتييه

 من من ا  الط  يلقاا رلي  رخيل

 ال يعييصف الغييد يعليي  ميين منييايصا

 ميي  حميياا  رنييد بييادصيال أاييل يح

 والعليي  ميين حولييه أنييواص طييطعت

 :اايييصأ ليييتفه  رةيييصا ايييال اايليييه 

 واةيييحم دليليييك منهيييا أوريييت نيييدما

 وأشصع العلي  يخليو الخهيل والظلميا

 ااع النفس والحصمامن ةد رنه أ

 ىن كنت من يعشع اووطان واومما

 والعليي  حولييك مشييكاي شييفاء رميي 

 ىن ليي  يعانقييه شييوع العليي  والعلمييا

 أمييواج بحييص رةييوص العليي  والغصمييا

 تقاطيييييموا معيييييه اوريييييصاح واولميييييا

 يزخ  ليه الميوت رصيانيا ومحتشيما

 ال يعييصف المخييد والتيياصيخ والييامما

 ال خييييص الشيييص ال معنييي  وال شيييمما

 تبيع للخهيل ري  اهرياع معتةيمال  

 اايييصأ ليييتفه  أو راطتةيييصخ الصمميييا
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 اايييصأ ليييتفه  ريييالكون الغيييداي  يييدا

 ااييصأ تكيين مثييل أخييداد لنييا طييلفوا

 راشييت بمطييعاا  شيينقيط شييامخق

 ال يحزن النفس مثل المصء تعصره

 

 للخهييييل حصبييييا وللخهييييال منقةييييما

 بنيييوا مييين العلييي  نيييوصا بيييدد الظلميييا

 تييصوي العصوبييق وا طيي   والكصمييا

 أخيياك والخهييل ينفيي  رنكمييا الصحمييا
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 هبم القبرئ أمحذ حموذ يف رثبء اإل
 
 ثي عور

 زاصت بييييييواكص أتييييييصاح وأحييييييزان

 اييييييص  بييييييه صز  ا طيييييي   أمتييييييه

 تبكيي  المعييال  رليييه مييلء أرينهييا

 تبك  المطاخد من اد رال راشقها

 تبك  المي ان مين ايد طالميا صرعيت

 تبك  المحاصيم مين تصتييل طيوصا

 الزال من  صف يطمو ىلي   يصف

 وميييين أصايييييك مييييا تنفييييك تطييييعدا   

 خييادت رليييه ميين الييصحمن  اديييق  

 يييا آل أحمييد ةييبصا حطييبك  وكفيي  

 أايييل المكييياص  أنيييت  مييين أصوميييتك   

 الزلييييت  مثييييل مييييا  كانييييت أوايلكيييي 

 وبيييييالخمين  ايييييصت ريييييين واليييييدي

 ةييل  ا لييه رليييه مييا اايي  رليي   

 

 من نعي  أحميد ريون الخيايص اليوان 

 مييييين ةيييييالحين وأخيييييياص وأرييييييان

 والةدع والبشص والمحصو  والعان 

 معلييييع القلييييم مييييا يصميييي  بطييييلوان

 اواان ييييييييييداوي كيييييييييل آاانبيييييييييه 

 ينطييييييك تطصييييييم أوتييييياص وألحيييييان

 يلقييياا ميييا شييياء مييين حيييوص ووليييدان

 وميييين مقارييييد ةييييدع بييييين ىخييييوان

 صحمييي  تطيييقيه مييين رفيييو و فيييصان

 موليك  العيز ري  القاةي  وري  اليدان 

 ةيياصت تصاثييا لكيي  ميين ابييل أزمييان

 بنيييييييياي مخييييييييدا  شييييييييديد أصكييييييييان

 وبالبنيييييييات بطيييييييه خييييييييص ريييييييدنان

 رييييأخح الحييييزن ريييي  أاييييل وخيييييصان
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 إلخْاىاهي رثبء 
 اييدت ميين الةييبص أطييبام وأصكييان

 وخييي  الهيي  ريي  اوايي ع معتلخييا

 أط  يخامص الم المصء لييس يني 

 تأطيي  وماشييحطت انييد وال احتملييت

 لكنمييييييا رقييييييد أحبييييييام تيييييياكصا 

 رابك اوكابص من تكن اول  صحليوا

 بييانوا ومابييان اكييص صايييع  حطيين

 الخحيياخح ريي  داييياء مظلمييقايي  

 يبنيييي  المعييييال  ميييينه  كييييل آونييييق

 ياخنييق الخلييد ايييم  ميين خ يقيييه

 ااك الحبيييم اليياي تأطيي  بمظعنييه

 ياصحمييييق هللا كييييون  ديمييييق طبقييييا

 يلقييياا بيييين خنيييان الخليييد مبتهخيييا

 ريهيييييييا أصاييييييييك تنطييييييييه أحبتيييييييه

 تزخ  له  صف مين رواهيا  يصف

 وأطيييبلت بمةيييون اليييدمع أخفيييان

 تيياك  لوارخييه ريي  اليينفس أحييزان

 تطييقيه ميين كأطييه العصبيييد ألييوان

 كيييصت بالقليييم أظعيييانمييي  وال ابت

 مييييلء الخييييوانح تبييييصيح ونيييييصان

 ابالةيييبص منيييا وبيييا خ ل ىا بيييانو

 باع رل  الداص ر  التاصيخ يةيطان

 نييييوص يهييييد  بييييه خييييان وحيييييصان

 رييوع الطييماك لهيي  شيييم وشييبان

 رييييدل وحليييي  وىطيييي   وىحطييييان

 نفيييس وميييا ابيييل التعيييصيح طيييلوان

 رليييييييه ديييييييدنها طييييييح وتهتييييييان

 بميييييا أريييييد ليييييه رفيييييو و فيييييصان

 حييييييوص وولييييييدانريهييييييا تعانقييييييه 

 وصريييييييصف ويوااييييييييت ومصخيييييييان
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 ويهنييه الطييدص مخاييودا وراكهييق

 معتقييقيطييق  ميين الخمييص أكوابييا 

 رييز  بييك اليينفس أبنيياء وخييواه 

  ييييياته  منيييييك أرعيييييال ةييييينايعها

 الزال مييينه  اص  العليييياء مغتيييبط

 يبنيي  العيي  زحييل ميين دون امتييه

 ةييبصا خمييي  وىن خلييت مةيييبتك 

 وةبص يعقوم أول  أطيوي حطينت

 

 منايييييييودي حفهيييييييا أم وصميييييييان

 ال  ول ريهيا رتنتفي  رنيه أشيخان

 مثييل المةييابيح بشاشييون زاييوان

 بهييييا المكيييياص  واوخيييي ع تييييزدان

 يبنيييي  بنيييياءك وا خييييوان ىخييييون

 ونهخيييك المقتفييي  ديييين ورنيييوان 

 أبنييياءا كييي  تيييوخ  الةيييبص أرييييان

 وألهيييي  الةييييبصو ىخييييوان وخيييييصان
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 رثبء شِيذ
 رتبييياك ييييا ميييالب اوحشييياء أحزانيييا

 أبيييا خهييياد ميييتت القليييم مييين كميييد

 لطينا نعيزي نفوطييا رييك ايد رطييصت

 نعييي  الشيييهادي رييي  اوبطيييال تعزييييق

 ىن كييييييان طييييييود أيلييييييوال رخايعييييييه

   انيييت ركييي  للغيييز وكنيييت شيييخ 

 اييد كنييت ثييوصي شييعم ةييبها  اييبا

 طيييعصتها طيييقصا تيييأت  رلييي  طيييقص

 رةابق الغدص نياصا منيك ايد ةيليت

 تليييك الحخييياصي ايييد ةيييوبتها شيييهبا

   أنيييييت ركييييي  طييييياايته  ماايييييا

 كيي  اا مشيييت وألحيياظ الغييزاي لظيي 

 كيييي  كنييييت  تقييييد  الدصع وال حيييياص

 التحطيييبن صةاةيييات شيييصرت بهيييا

 وال بعييييدت رقييييدي شييييابت صازايانييييا

 كميييا ةيييببت رلييي  اوريييداء نيصانيييا

 مايييياء رزماتييييك التأطيييياء أنطييييانا

 لييو ريييك شيي ء ميين اوشييياء رزانييا

 أبييييا خهيييياد رقييييد طييييودت نيطييييانا

 ريييي  البييييه رخييييص الثييييوصات بصكانييييا

 رليييي  الغييييزاي رمييييا أرلييييت رييييدوانا

 تلهيييييي  الغييييييزو طغيانييييييا رطغيانييييييا

 وىنهيييا طيييوف تةيييل  رييييك نيصانيييا

 صخومييا رليين تبقيي  شيييطانا اييب  

 موتييييا بمييييوت رمييييا أمهلييييت خوانييييا

 ىليييييييك يقيييييياف طورانييييييا رطورانييييييا

 اييييييد اصتييييييديت لوخييييييه هللا أكفانييييييا

 ىال خلييييودا نيييياصت العمييييص ىن كانييييا
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 الحةييييين أريييييزل خانتيييييه كنانتيييييه

 ودصبيييييك اليييييدصم ال ينفيييييك ابلتنيييييا

 ملهمهيييييا ىلييييييك ياااييييييد الثيييييوصات

 

 را فص ورل ر  طيواد القليم ىنطيانا

 حتييي  نشييييداا رييي  القيييدس كيوانيييا

 ىيمانهييييا رزمهييييا تزخيييي  تحايانييييا
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 الفِرس
 3 ملوخ الٌبشر

 7 هقذهخ
 77 غرض الرثبء عٌذ الشبعر حموذ

 02 يف ًصرح سيذ الجشر عليَ الصالح والسالم
 00 يف ًصرح رسىه اهلل عليَ الصالح والسالم

 03 لفتبح شيقيطيخ
 02 صذود
 02 شٌقيط

 02 ثىرح املىج
 07 هب را تعذيي للعشبق

 02 العلًشٌقيط يب هغىن 
 02 فذيتل شٌقيط

 32 أشٌقيط
 37 الجىر الفبجر

 30 حىار هع ديلىه
 33 حلن

 32 *ُي الشجبعخ
 32 حي العراق

 32 حجيجٌب هغرة التبريخ
 22 أيب وطين

 20 يف رثبء أيب
 22 واعرثب

 22 رثبء حجيت
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 22 يف رثبء املرحىم املختبر ثي حموذ هىسً
 22 يف رثبء سيذ حموذ ولذ حموذ ثىى ولذ اخلراشي

 27 يف رثبء القبضي املرحىم حموذ حموىد ثي الال
 23 احملروهخ

 22 حتيخ وترحيت
 22 ترحيت

 22 العٌنجىد املتطبولخ
 22 هتٌئخ

 27 ثقخ ثبهلل
 27 ال أرجى سىي اهلل

 22 شفبك اهلل
 22 الضرير

 22 صراع اْلَوَلَىِيِي
 27 يف رثبء  املرحىم أمحُذ ثي حموذ الجخبري

 23 رثبء املرحىم أمحذ ثي ثلجالٍ
 22 يف رثبء األهًن سيذ ثي أمحذ للذيذ

 22 رثبء املرحىم حموذ األهٌن ثي حميي الذيي
 22 يف رثبء القبضي حموذ عجذ اهلل ثي حموذ هىسً

 72 حي النتبة وحي اللىح والقلوب
 70 يف رثبء اإلهبم القبرئ أمحذ حموذ ثي عوُر

 73 هي رثبء اإلخىاى
 72 رثبء شهيذ

 77 الفهرس
 


