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َكدَة
يڀاملا نإ يًغععز أٖعٛا ٚ ٤ملضعات ةاؽع ١يهعٌ ععاعز َ ٚعا سلعٔ
بضععٝام احلععخٜه عٓعع٘ ٜععٛاس ٣بكؾععٝخ ٙايفزاٖٝععخٚ ٟيععٓهٔ أن ععز
حق عع ١بايٛؽ ععف ق ععخ تف ععٛم عً عع ٢عبكز ٜعع ١ايفزاٖ ٝععخ ٟباَت٬ن عع١
َفععاتٝأ أداحٜععات ايعععزٚ

بعُععز َبهععزڄا جععخڄا ح ٚععا تعًعع ِٝأٚ

َعًععِ َعتُععخڄا عًععَ ٢ضععاَع٘ َ ٚععا تععٛاتز بذٖٓعع٘ ديععو ايڀفععٌ
بعُععز ايزابععع عغععز ايععذ ٣فاجععأ ايغفضععٛر بايًغعع ١ايعزبٝعع ١ذضععٔ
َزسم ذني أٖخا ٙأبٝعات عععزَٛ ١ٜسْع ١تضعا ٍ٤ايغفضعٛر بعحعب
بايغ نٝف! نٝف يڀايب ؽغري إٔ ٜعتكٔ ايبرعٛر ح ٕٚتٛجٝع٘ أٚ
ت ع ععخرٜب أ ٚتعً ع ععَ ِٝعتُ ع ععخاڄ عً ع عع ٢دانزت ع عع٘ ايض ع ععُع ١ٝاسلٓ ع عع٢
ايغفضٛر يٝكبٌ ايغاعز ايٛيٝخ عًع ٢جبٓٝع٘ نٛصعاّ ٱبخاعاتع٘
 ٚناْت تًو بخا ١ٜععز صزَخ ٣بْٗ ٬ا. ١ٜ
ايغع ععاعز عبع ععخ ايهع ععز ِٜذلُع ععخ ايَ٬ع عع ٞأؽع عع ٌٝحجًع عع ٚ ١ايفع ععزات
 ٚذخا٥ل بابٌ َٔ َٛايٝخ صْٓ 5;86 ١غأ ايعغعاععز بعأجٛاٚ ٤نٓٝع١
عزاق ١ٝقعخّ ععباب٘ عزبع ٕٛذلبع٘ يٛنٓع٘ يٝكبعع ةًعف ايكقعبإ
بضععبب َعارفععت٘ يٓعععاّ ؽععخاّ ذضععني َغٝععب أن ععز َععٔ عغععز
صٓٛات بضزاحٜب ا٭ر

تغتام ع ٘ٓٝيقٝا ٤ايغُط بعٝخاڄ عٔ
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أٖعً٘ َٓخٴ صٓ5;:4 ١إىل صٓ 5;;4 ١بايضح ٕٛاملغًك..... ١
عب ععخ ايه ععز ِٜاي َ٬ععَ ٞترؾ ععٌ عً عع ٢ع ععٗاح ٠اٯحاب قض ععِ ايًغ عع١
ايعزبٝعع ١تع ععاٜػ ٚ ٚاقع عع ١بععابكاب يؾ ععٝل به ععٌ د ٣ؽ ععاذب رأٟ
ٚفهز تٓكٌ بني املخارظ ا٭ًَٖ َٔ ١ٝخٜٓع ١٭ةعز ٚ ٣اسحاح اعزا٤
خبغت٘ مبقاَني ايغح ٕٛف ٢ةفا ٤عٔ أْعار ا٫صتبخاحَ ٜٔعٔ
ايضاص. ١
نڀ ععا٥ز قزق ععف َٗ ععاجز اْتكع عٌٳ إىل ص ععٛرٜا يٝعُ ععٌ بايعاؽ ععُ١
حَغعل أصععتادا يف َخرصعع ١ذععٛس ٠ايتغٜععش ٟيف ذًكعع ١تقععِ أن ععز
َععٔ نيضععني نايععب َتتؾععؿ يف تععخرٜط نتععاب عععز ابععٔ
عكْ ٚ ( ٌٝغز َعارف٘ ا٭حب ١ٝمبعاٖخ أًٖ ١ٝأةز.٣
دلع ععغڄا يًزذٝع ععٌ ا٫فع ععڀزار ٟمع ععع أعع ععٝا َ ٚ ٙ٤ععا تبكع ععَ ٢ع ععٔ
دنزٜات ايٛنٔ َتحٗاڄ إىل نٓخا فٖ ٢حعزَ ٠بُٗعَ ١عٔ بٝاٖعب
ا٫فڀٗاح  ٚحُٖا ٤ايتحخبات احلشب ١ٝايضٝاص.. ١ٝ
ارتغف ايغعز بِٓٗ ذٛاص٘  ٚقٛاعخ ايعزٚ

َٓعذ ؽعغزَٛ ٙيععاڄ

بايهتاب ٚ ١يعًٗا يزٚذ٘ ايغا ذُٓٝعا َعا فعاقت بع٘ ايفقعا٤ات
يٝضڀع زلِ إبخاع٘ َٓذ أٜاّ حراصت٘ اي اْ ١ٜٛيٝغعزع فع ٢تڀبٝعل
قٛاعخ ٙايعزٚف ١ٝيف ععز ٙايعُٛح.. ٟ
عععٗخ بععٓعِ ٜععاقٛت قؾععٝخ ٙايكاؽعع ٚ ٞايععخاْ ٚ ٞنععإ يًععخنتٛر
رعععٝخ َتععا عععٗاح ٠بتبععخاعات ايغععاعز عبععخ ايهععز ٚ ِٜةاؽعع ١فُٝععا
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خيععؿ حٜععٛإ بععا٭َريات أذٝععا يٝععخي ٛبععخي ٙٛبٗععذا ايعُععٌ ا٭حبععٞ
ايزععٝخ ٜغععٗخ حلكٝكع ١ايعًععِ ٚا٭حب" .بعا٭َريات أذٝععا" عٓععٛإ
َٛف ععل يً ععخٜٛإ يؾ ععاذب ١يًغ ععاعز ايه ععبري ا٭ص ععتاد عب ععخ ايه ععزِٜ
ايَ٬ع ععٖ ٞع ععذا ايع ععخٜٛإ ٜع ع ع ز ٣يًهع عع ١ايغع عععز ايعزبع عع ٞا٭ؽع ععٌٝ
ٚص ععٝرتٌ ايؾ ععخار ٠يف َهتب عع ١نع ع ٸٌ ب ٝععت ٜٓڀ ععل ص ععانٓ ٙٛبًغ عع١

ايقاح صعَ ٌٗٓٝعٔ قؾعا٥خ ٙنع ٸٌ عاععل يٝتغعشٸٍ
ٍّ

بٝبتع٘ دعزأ٠

ٚرقعٞٸ ٚؽععخم .ر ٚايغععاعز عبعخ ايهععز ِٜايَ٬عع ٞععفچافٚ ١عف ٛٸٜعع١
َٓرٗا اهلل ْعُ ١ايغعز يتٓضخ عذب ايه ّ٬اجلُ ٌٝيٝط فكع،
يف ايغشٍ بٌ أٜقا يف املٛافٝع اٱْضعاْٝٸ ١ايعيت صعترًُٗا حٚاٜٚعٔ
٫ذك عع َ ١ععٔ دات املع ععخٕ ايع ع ُني .ع عععزا ٤ايع ععزب ايهب ععار ن ععٛاٍ
ايعؾٛر املافعٜ ١ٝفتعز ٕٚخبًٝفعتِٗ املبعخع  ٚبغعخاح تتعاٍ تٗٝعا
ن چًُ ععا أيك عع ٢ع ععاعزٖا قؾ ععٝخ ٠يف أرج ععا ٤اي ععٛنٔ ايعزب عع ٚ ٞب عع٬ح
نًُعا تاقعت رٚذع٘ يتتغعذٸ ٣بعايبٛ
ٍّ
اْ٫تغعار ٖ .عذا ايعخٜٛإ ٜكعزأ
ايفتإ ٚتضُ ٛيف فقا ٤املعزف ١بعً ّٛيغتٓا .

التوفيق حليف الشاعر عبد الكريم الالمي حتياتى.
انتهى
بٗععذ ٙايعب ععارات ايعڀ ععز ٖ ٙٸٓ ععأ عععاا ايزٜاف ععٝات ٚايفش ٜععا ٤ايعزب ععٞ
ايًبٓ ع ععاْ ٢ايغ ع ععاعز حرٚب ع عع ١آَ٫تٗ ٝع ععَٚ ١غ ع ععٛار ٙن ٜٛع ععٌ ج ع ععخڄا
َتح ععاٖ٬ڄ ا٫صتض عع ّ٬صع ععڀز ايع ععكؾا٥خ ايع ععٓٛراْ َ ١ٝععٔ ع ععغف
00

ٚبععشٍ يععشٚد بفععٝر اجلععٛار اٜ٫بكٛرٜعع ١ايعاعععك٘ يهععٌ مععاٍ
ا ٜغ ٝععب ًضع عاڄ ٚاذ ععخ ٠إىل  َٜٓٛععا ٖ ععذا  ٚب ععزع بتف ععزحٚ ٙأص ععًٛب٘
ايضاَل .
تٓع ععا ٍٚايغع ععشٍ  ٚايٛجع ععخاْٝات  ٚنع ععإ

ضع ععخ عغع ععك٘ يف ذع ععزٚف

ي ٝععش ٠ببؾ ععُت٘ ٚأص ععًٛب٘ اجل ععذاب  ٚتغ ععشٍ مبعغ ععٛقت٘ فزفعٗ ععا
 ٚأؽعڀفاٖا ً َ ٚعٗا بايضععُاٚ ٤املع٬ى  ٚاملًهع ٚ ١ا٭َععريٚ ٠ا٭ٚىل
ٚا٭ةععريَ ٙضععافزا بكًُعع٘ يٮعُععام ععععٛرَٚ ٙععا فٝعع٘ َععٔ ْكععا٤
بًع ععٛر ٚ ٟاْعهع ععاظ تع ععاّ يف إهاَاتع عع٘  ٚؽع ععٛر ٙايغع عععز ١ٜاملُٝع ععش٠
 ٚنأْ٘ حٚذٚ َٔ ١اذات ايؾٛر ايغعز ١ٜاملُٝش ٠أصعًٛبا ٚةٝعا٫ڄ
مسٛڄا ٚعغكا

عٌ ايكار ٨يف اْغُاظ تاّ بني أبٝات٘ ايضرز. ١ٜ

فهُا نإ ٖٓاى عؾعز عععزا ٤اجلاًٖٝع١وو ٚعؾعز املتعٓر ٚعؾعز
ْععشار ايكبععاْٞووو فتْٓععا اٯٕ يف عؾععز حٚذعع ١ايغعععزا ٤عبععخ ايهععزِٜ
اي َٞ٬يف ايكزٕ احلاحٚ ٟايعغز. ٜٔ
تٓ ع ععٛع ٖ ع ععذا ايغ ع ععاعز املشدل ع ععز ب ع ععني أع ع عععارَٛٚ ٙاف ع ععٝعٗا ٖ ع ععاِ٥
بايكؾععا٥خ ايخٜٝٓععَ ٚ ١ععخ ايزصعع ٍٛعًٝعع٘ ايؾععٚ ٠٬ايضععٚ ّ٬عًعع٢
آيعع٘ َععٔ عًععٚ ٞذضععني  ٚفانُعع ١ايشٖععزا ٤عًعع ِٗٝايضعع ّ٬بععتة٬ـ
َكع ععخظ ٚٚجع ععخ ٚوحٝع ععخ  ٚمسع ععْ ٛبع عع ٟٛيًزصع ععٚ ٍٛآيع عع٘ عًع ععِٗٝ
ايضّ٬و
ٚيًٛنٔ ْؾٝب ايكُأ َٔ ايغٝه تغًَٓ ٢رُات يًعزام
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ُ١ٝ

ٚمح ع ععاظ يغ ع عععب٘ ٚأًٖ ع عع٘  ٚب ع ععاحلٓني يًُ ع ععخٕ ٚايٓح ع ععع  ٚايك ع ععز٣
 ٚأصزارٖا ايخقٝك٘ ٚتفاؽ ً٘ٝايؾغري. ٠
 ٚ٭ٕ يهٌ إْضعإ ْؾعٝب َكعخر فكعخ نعإ يع٘ ْؾعٝب َعٔ ًعط
اٱرحاٚ ٠ايعععشّ فًععِ ت ٓٝعع٘ ايغزبعع ١أ ٚتغتععاٍ َععٔ دانزتعع٘ ايعزبٝعع١
ٚ ٚعڀا ٘٥يٛنٓ٘ بعٌ صعتز نعٌ أا يعٝت ،عُعٛح قؾعٝخ ٠تعزحح
ٚااك ٫ ١تكْأ " قا . ّٚبك ٢ايكزٜب ايبعٝعخ بكًبع٘ ٚذزفع٘ ٚفهعزٙ
اَععتشجت أٚجاععع٘  ٚأٚجععاع أبٓععا ٤ععععب٘ عًععٚ ٢تععز ايععٛنٔ نععزظ
ايكؾٝخ بتٜكاع محاص ... ٞاتقأ ديعو جًٝعاڄ يف تفتع٘ ا٭حبٝع١
املزؽع ععع ١بكؾع ععا٥خ ٙايٛنٓٝع عع ١فٗع عع ٞأنع ععغ عع ععاٖخ عًع عع ٢رٚذع عع٘
املتعًك عع ١ب ععايعزام  ٚ..فه ععز ٙاملض ععاْخ ب ععأذٛاٍ ااتُ ععع ايعزاق ععٞ
ٚايعزبعع ٞبهععٌ َععا ٜعاْٝعع٘ َععٔ اْتهاصععات تارخيٝععٜ ١زاٖععا عععابز٠
ٜٚز ٣ا٭ٌَ قاحَا  ٚإٕ ناٍ ايع. ّ٬
يًرععٓني رنععٔ ٖععاّ بغععح ٕٛايغععاعز اْتٗععٌ َععٔ ايغعععز جععٛاٖزٙ
ٚأٖخا ٙيٛايخت٘  ٚبهٌ َٓاصب ١ا ٜتأةز يٝهتب ععٔ ٥٫ٚع٘ ٭ًٖع٘
ٚ ٚايخ ٜ٘فأٖخاِٖ أْبٌ املغاعز يف بععر َعٔ أعععار ٙايٛجخاْٝع١
فهت ععب ع ععٔ دن ععزٚ ٣ف ععاٚ ٠اي ععخٚ ٙاة ععتؿ ٚايخت عع٘ يف قؾ ععٝخ َ ععٔ
أمععٌ قؾععا٥خ ٙيف عٝععخ ا٭َٗععات ٚنتععب عععٔ ابٓتعع٘ ْععٛرظ ملععا يف
قًبعع٘ َععٔ َعععش ٠ةاؽعع ١هععا  ٚقععخرات عععاب١
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عًعع٘ ٜتفا٥ععٌ بٗععذا

اجلٝعٌ ايؾعاعخ  ٚا ٜععٓط أؽعخقا ٙ٤فهعإ ٜهتععب ٭عشا٥ع٘ َععِٓٗ
ٜ ٚهزَِٗ بكؾا٥خ ٚ ٙععز. ٙ
رصاي ١ايخٜٛإ اؽخ بٓغِ ايٛؽاٍ اجٗز باحملبع ١دٓعاذٳٞٵ نعا٥ز
ٜٓفر ببار رناّ ايشَإ َضعريا ايهع ٕٛحَٚع ڄا يٮَعاّ ٚقعخ قضعُٓا
ااُٛع ١ايغعز ١ٜايهاًَ ١إىل حٜٛاْني <-
 حٜٛإ بشيٚ ٞجخاْ ٞبعٓٛإ :با٭َريات أذٝا
 حٜٛإ حٜين ٚ ٚنين بعٓٛإ < تبارى ايعزام

مع حتيات
الدكتورة الشاعرة  :وئام قشوط

04

ايكايية
 ٚقايتٵ ٳٖٚٵٞٳ قاي١ٝڅ ٚحاحٟ
أْا حٜٝٓٸ١څ ؽٳ ٵعبٷ قٝاحٟ
فتأَ ٠ٵ ب٬ح أْغاّ) جا٤ت
يتضأٍ نِ ْضا٤ٺ يف ف٪احٟ
َٔ ٌٖٚٵ فٝر ٚجخٺ فٌٸ عٓخٟ
يتض ڂهٔٳ فٗٵٞٳ َٔ سَٔڈ تٓاحٟ
 ٚقايت قبٌٳ صاعاتٺ جًضٓا
ؽفا ذر إيٝوځ ب ٬ارتخاحٹ
ذِٵ ٳَٓٳا٫ڄ
عغكتوځ ٜا فت ٢فار ٳ
تغٓ ٢فٝو َٔ ٚاحٺ يٛاحٟ
05

ٚٳ نإٳ ذخٓ ٜا عٛقاڄ جتًچ٢
عً ٢صٳڀأڈ بأرؽف١ٹ ايٓٛاحٟ
عزبٓا ف٘ٝٹ نيڃزٶا  ٚاْتغٓٝا
نزقٓا نٌٸ أصٵزٳارٳ ايبٛاحٟ
تاًٜين تكٍٛٴ إدٕٵ ٹبغٹعزٟ
ٚإٕٸ إدا ځيع أفقٌٴ باعتكاحٟ
فُادا أْتٳ قاٌ٥ٴ يف نَٞ٬
 ٚنإٳ يضٴ٪ٵها قؾخٴ املزاحٹ
فكبٌٳ إدٳٕٵ أذبو نإٳ عڀفاڄ
َ ٚعڀٛفاڄ عً ٢ٳٚتٳزڇ اعتخاحٹ
صأيت ٚنٓت يف عحبٺ إىل ) اْت
عاعك١چ ٚفٝو ايعغلٴ باحٟ
06

ٚنٓتٴ أظٓٸٗا  ٚايعغلٳ َٜٛا
صعٛا يف ٚفعڇ ٫فٹتٳ١ځ احلخاحٹ
فكًتٴ إدٕٵ أجٝبٝين فتْٸٞ
عٴغفتٴ بعغلڇ صاذز٠ٹ ايعباحٹ
فكايتٵ فارظٷ ٖٛٳ يف ةٝايٞ
فكًتٴ أْا ٚٳ أْتٹ عًَ ٢ٳعٳاحٹ
فكايتٵ نًڃُٳ١څ يف نًُ١ٺ ْغ
ر٠څ يف ْعز٠ٺ  ٚب ٬واحٟ
ف ٳُٔٵ ٹَٓٸا اَٵتڀ ٢نتُإٳ عغلڈ
فكخٵ ةضزٳ املٛحٸ٠ځ بايعٓاح
ٳ ٚتًوځ ققٝٸيت ٚٳ إىل ) نُاٍڈ
ة،چ صڀٛرٳٖا قبٌٳ ايزقاحٹ
أ ٴ
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شاٖدةٌ
ٚٳ ساٖخ٠څ وٌٝٴ اخلخٻ ْٴهزا
قبًتٴ مبا ځقضٳتٵ ٳٚ ٚٳجختٴ عٴذرا
ٳ ٚربِٳ َٳرٳبٸيت ٳ ٚتٛٳحټحٹ ٟنإٳ
حيٌُٴ ذبٸٗا يف ايضزٸ بخرا
ٳ ٚأبخٳتٵ يف ايتحاٌٖڇ نٌٻ ؽٳخ
ٍّ
أٌَٝٴ يٹكزبٗا تشحاحٴ ٖحٵزا
فًِٵ أمحٹٌٵ عًٗٝا َٔ فغنيڈ
ٚٳ يف قڂبأڇ اٱصا٤ٳ٠ٹ نٓتٴ ةريا
ٚٳ قايٛا أْتٳ َٓتعزٷ َشٜخاڄ
فكًتٴ َشٜخٴ عٴُٵز ٟرا ٳ ٖٳخٵرا
08

ذبټ نضزتٴ عٳُٵخٶا
فهِٵ نأصٶا أڂ ٹ
ٳ ٚنِٵ ععزاڄ صهبٵتٴ عً ٘ٝذٹغا
ٳ ٚنِٵ فٝٸعتٴ َٔٵ عُزٖ ٟبا٤ٶ
عًْ ٢شمڈ ٹَٔٳ ا٭عٝا٤ٹ نفزا
فًٔٵ أأصٳ ٢عً ٢ع٤ٞٺ تٛيچ٢
ٳ ٚإٕٵ أنڃ ٳًُڃتٴ باق ٞايعُز عٴضٵزا
يفاتٓ١ٺ باٜڀ ) ٛنٓتٴ أبخٟ
ٖٝاَاڄ ٳٖٚٵٞٳ تضٵ ڂهبٴ ف٘ٝٹ نيڃزا
فأعكځ ٢ٳٖٚٵٞٳ تضٵعخٴ يف عكاٞ٥
نٓضزڈ جاَأڈ ٜؾڀاحٴ نريا
فهإٳ ايڀريٴ ٜزسجٴ يف عٓا٤ٺ
تٴع ٸزدٴ رٚذٳ٘ٴ يًُٛتٹ قٗزا
09

ٚٳ نإٳ ايٓضزٴ ٜبذجٴ يف ْعِٝڈ
ٜٓٗٸ٧ٴ ْفضٳ٘ٴ ٜشحإٴ فتٵزا
ٳ ٚنٌٻ ايخٖزڇ نٓٵتٴ ها فزٜضاڄ
فأذٝا َزٸ٠ڄ ٳ ٚأَٛتٴ أةز٣
جز٤ٟٷ نٓتٴ أحةٌٴ يف عزٜٔڈ
تفزټ ا٭صٵخٴ َٓ٘ٴ تزٜخٴ صٹتٵزا
ٚٳ نٓتٴ أظٔٸ إٔٸ ايًٌٝٳ بخرٷ
ب٘ٹ ٳ ٚايٓاظٴ تعزفٴ ف٘ٝٹ بخرا
ٚٳ يف اٜڀ )ٛعً ٢جبٌڈ ًايٞ
بڀزنٛظڈ ماٍٷ فا ٳ صٹرٵزا
ف ٬عحبٷ إدا َا نٌٸ يٌٝٷ
ٚٳ رٴذٵتٳ تزَ ٣هإٳ ايبخرڇ عغٵزا
21

فذ ٟبخرإ) ناْتٵ جٓبٳ اٜڀٛ
ٳ ٚصرٵزٴ ماها يف ايه ٕٛڇٚتٵزا
ٚرفكا )) نإٳ َعبخٴٖا ع ٹًٝٽا
ځملٔٵ نًبٛا ايفق١ًٝځ نإٳ فهڃزا
ٚٳ نيزٷ نإٳ َٔٵ عهڃزڈ ٚعٗخٺ
ميٴزٸ عً ٢ٴرٚٳامڇ احلٞٸ ْٗٵزا
ٳ ٚصاَز٠څ تٓاح ٟنٌٻ عاـڈ
فتاةذٙٴ حلځ ٵٛ

ايعغل قٗٵزا

ٜڀٛفٴ عًٝوځ َٔٵ عبلڈ ْضِٝٷ
ْضاُ٘٥ٴ عًٝوځ تعٌټ تٳتٵز٣
فهٌٸ فځ ٹتٝٸ١ٺ يف احلٞٸ سٖزٷ
ٜف ٛٴ عً ٢أحِٜڇ ا٭ر ڇ عڀزا
20

ٳٜ ٚشٖزٴ ذنيٳ ٜهبٴزٴ أقرٛإٷ
يٝشٖزٳ َٔٵ جخٜخٺ ف٘ٝٹ سٖزا
ٚإٕٸ ايعغلٳ يف بٓخڇ ايغٛاْٞ
بٝٳٛٵَ ٞنإٳ يف أَضٚ ٞبهڃزا
صًځتٵين ٳٖٚٵٞٳ تٓٵع٢
ٚذضٓا٤ٷ ٳ
ف٪احاڄ أفزٳَٳتٵ جٓب٘ٝٹ مڃزا
ٳ ٚقايتٵ  ٫أر ٜٴخىځ ٜا نزِٜٷ
ضٝٵت يٲميإڇ نفزا
يكخٵ أَ ٳ
فرضٓا٤ٷ ٳ ٚيٝشا ٳ ٚا٭َاْٞ
ؽٝٸزٚا يٮر
مٝعاڄ ٴ

نٗٵزا

ٚٳ إْ ٞيٝطٳ َٴزٵت٬ڄ َهاْٞ
إدا َا ظٌٸ ي ٞيف احلٞٸ دٹنڃزا
22

عغكتو ٜابٛاْ ٞعغلٳ نريڈ
ب٘ٹ عڀػٷ يؾايف املا٤ٹ أصٵز٣
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ألجًوِ نإَ اهلل
ٚٳ أظٔٸ
٭جًو نإٳ اهللڂ
قخٹ افتعٌٳ ا٭عٝا٤ٳ
ٚٳ نإٳ
أعڀاىٹ ايضرٵزٳ
ٳ ٚنٌٸ ماٍڇ ا٭عٝا٤ٹ قڂ ٳبٝٵٌٳ
اخلًلڇ ٳ ٚذٛٸا٤
اِٸ اْضٌٸ فهإٳ اي كٕ٬ڇ
أعڀاىٹ ايٛنٔٳ اخل٬بٳ
فاةتارٳ
َٔٳ ا٭ٚنإ يوٹ يبٓإ
 ٚاةتارٳ
24

يوٹ ايڀكطٳ اجلبًٞٸ
 ٚاةتارٳ يوٹ اٜڀ))ٛ
ن ٞحيً ٛفٝوٹ
فًٝطٳ نُ ًوٹ يف احلًٛإ
نِٵ أْتٹ عًٓٝا قاص١ٝڅ
٫تزدٴ إ ٫يف نًعڇ ايٛرحٹ
عً ٢عحٳزڇ ايزٸَٸإ
ٚٳ نأْوٹ يف ايًٌٝڇ َٓاجا٠څ
ٳ ٚايزاٖبٴ بتٸًٗا أٜاّٳ سَإ
أ ٚٳٚرٵحٷ أمحزٴ بًچً٘ٴ
يف ايؾټبٵأڇ ْخ ٣فغخا ناٯ٤٫
َزدٷ يف َعحش٠ٹ ايعغل ٖٴُٳا
ًٜتكٝإ
25

أ ٚجٴُٵً١ڂ عاعز٠ٺ
قايتٵٗا
فاْبٗزٳ اجلځُٵعٴ بٗا
ٚٳ اْبٗزٳ ايضٴًڀإ
ٳ ٚمسا٤ٷ ؽاف١ٝڅ عٓٝاىٹ
تغٓٸ ٢فٗٝا ايعغامٴ
َٔٵ بري ايعٴٛحٹ ٳ ٚحٕٚٳ نُٳإ
ٜا بٓتٳ ا٭ٖخٕ
ٜشحإٴ بوٹ اٱْطٴ
ٜ ٚشحإٴ بوٹ اجلإ
ٚبزقتٴ بعٝٓٝٵوٹ
 ٚعزبتٴ اخلُٵزٳ ب٬
ناظڈ فاٯٕٳ أْا صهزإ
َٔ نيڃزڇ اخلخٸٜٔ
26

ْخٳ ٣نيز ٟصهزإٷ فٝوٹ
صهزإٷ ذخٸ اٱحَإ
ٳ ٚاحلزفٴ َع ٞفاعتٵ
نًُاتٴ٘ٴ
صهزإٷ ٜ٫عزفٴ
إيچا يٝشا َٔ بني
ايٓضٛإ
ٜا يٝشا أْتٹ ايكٛظٴ ايڀايعٴ
عؾزٶا
ٚٳ اجتُعٳتٵ يف َٳتٵُٳً٘ٹ ا٭يٛإ
ٜا يٝشا أْتٹ ا٭سٍٴ ايهْٞٛٸ
تعغكڂٗا
نٌټ ا٭ر ڇ  ٚنأ٥ٴ
ٳَٔٵ نإ
أْتٹ ا٭ر ٴ ايعٴعُ٢
27

 ٚأْتٹ
ْغٝخٴ ايٛنٔڇ ا ځملٓٵضٞٸ
 ٚأْتٹ
ا٭ٚنإ
 ٚأْتٹ ا٭ٚنإ
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جتربُين
ٚٳ جت ٴذبٴين عْٛٝٴوٹ ٚايكخٚحٴ
يٹتض ڂًبٳ َٔ ف٪احَ ٟا تزٜخٴ
ٳٜ ٚأةذٴْ ٞاهٝاّٴ إيٝوٹ ي٬ٝڄ
ٳ ٚخيذٍٴ يًٝيت ايفحزٴ اجلخٜخٴ
نإٔٸ بوٹ احلٝا٠ځ َٳخٳارٴ ٖٳ ٵُطڈ
ٚٳ َٓتحعٷ ب٘ٹ ايعٝػٴ ايزبٝخٴ
ٳ ٚإٕٵ أبخٜتٴ ٚٳؽٵ٬ڄ تٗٵحٴزٜين
فتا٠څ يٝطٳ وضهڂوٹ ايعٗٛحٴ
ٚذنيٳ أؽٴخٸ تتبعٴين جٗاراڄ
عْٛٝٴوٹ  ٜٓين َٹٓٸ ٞايؾټخٴٚحٴ
29

ف ٬أحر ٟبٳعٝخٷ أّٵ قزٜبٷ
فُٴ ٵزتٳ ٳٗٔٷ بأَزىٹ  ٫أذٝخٴ
ذًڃٛٳ َٜٞٛ
 ٚتضًبٴين ايًٝاي ٞٴ
فتأةٴذٴ ٹَٔٵ ٚٴجٴٛحَ ٟا جتٛحٴ
ٚٳ ٜضعخٴْ ٞايتكزٸبٴ ٹَٓٵوٹ ذٴزٽا
ٚٳ أذشٕٴ ذنيٳ وضٹهڂين ايكٛٝحٴ
أڂبٓٸٝوٹ اعتٝاقاڄ نٌٻ فحزڈ
ٚيف يٜٓ ًٞٝاحَٴين ايضٴٗٴٛحٴ
 ٚأعز ٴ يًحباٍڇ عذابٳ عغكٞ
فٝبه ٞيٛعيت ايؾٻتٵزٴ ايؾًٝخٴ
فأْتٹ أَري٠څ ٚٳ أْا فكريٷ
تٓافزٳ بٓٓٝا ا٭َخٴ ايبعٝخٴ
31

أ عخٍٷ ؟ تڀًبني يٓا ٚؽا٫ڄ
ٚنٝف ٚاْت تزصو اجلٓٛحٴ
تعٝػٴ ذش١ٜٓڅ ٚها جٛارٟ
أعٝػ مبفزحٚ ٟأْا صعٝخٴ
ٜغانزْا أهْ ٣ٛؾف ٘ٝعخ٫ڄ
يٹٝحُٳعٳٓا ٚتفؾًڂٓا احلخٚحٴ
أْا يځرٔٷ جٓٛب ٞايعشف أعخٚ
ٚيٜ ٞغتامٴ يف ا٭حلإڇ عٛحٴ
ٚأْتٹ أيعڀزٴ ذٌٻ عًً ٢اٍڈ
يٹتٓٵعِٳ يف ْضاُٗ٥ا ايٛرٚحٴ
نآٜاتٷ تٴزتٸٌٴ يف ؽ٠٬ٺ
بًٌٝڈ ٚايعباحٴ ب٘ رقٛحٴ
30

ماٍٷ ذٌٻ يف ٚنٔڈ مٌٝڈ
تغانز ف ٘ٝؽخرٷ ٚايشْٛحٴ
بكًر أْتٹ ذضٓا٤ٷ  ٚيهٔ
يزٚذ ٞأْتٹ َافٗٝا ايتًٝخٴ
أقبٸٌٴ ٖاُ٥اڄ عفتٝو عغكاڄ
 ٚأٖزبٴ إٔٵ تٛاجٗٳين ايٓٗٛحٴ
أَاطځ بوٹ اجلٍ٬ٴ نُاٍٳ عشڈٸ
إىل َاف ٞاحلقار٠ٹ ٜضتعٝخٴ
فًِٵ أرٳ صٹرٵزٳ فاتٓ١ٺ جتًچ٢
نُا٫ڄ فٜٓ ٘ٝتعػٴ ايٛجٛحٴ
نضرزىٹ رق١ڄ ٳ ٚةٝاٍٳ نٝفٺ
سٳبځ ٵزتٳا ٹَٔٵ ْضاُ٘٥ٹ وٝخٴ
32

تڀٌٸ بٓا ايٓضاِ٥ٴ يف تٗاحٺ
ر ټٓٓٹ٘ٹ ٚحٚحٴ
ٚٳ قًبٷ يف تٳ ٳ
فُٔٵ جبٌڈ يزاب١ٝٺ عٓامٷ
تٳضاَٳزٳ بايٓشٍٚڇ ي٘ٴ ايؾعٛحٴ
ٳ ٚصٹرٵزٴ ايًٌٝڇ ْ٪ٜضٴٓا بزاَاڄ
ٚٳ سلٔٴ ب٘ٹ قٝاّٷ أ ٚقعٛحٴ
تغابوځ يف اه ٣ٛجضُٶا ٚٳ رٚذاڄ
٪ٜحٸٕٚٳ ايؾٚ ٠٬ٳ ٴِٖٵ صحٛحٴ
أبٓٸ ٞفٝوٹ ق ٸخاڄ فا٤ٳ صرزاڄ
و أصتشٜخٴ
ٳَٔ ٚٵ أْغاّڇ ٳع ٵٓٝٴ ٹ
َعاقز٠ڄ خلؾزى َضتفٝقاڄ
ًٖهتٴ ب٘ٹ نُا ًٖهت مثٛحٴ
33

ٚيف عفتٝوٹ بٹتټ أبؿټ عغكاڄ
نخٜزڈ باٍٳ راٖبٗا اهحٛحٴ
فأفر ٢يف عغٝكت٘ٹ قت٬ٝڄ
ٚنإ يٹهٌٿ فاتٓ١ٺ عٗٝخٴ
َٚا عٝبٷ وٛتٴ عً ٢بزاّڈ
فُٛتٴ ايعاعكنيٳ ٖٛٳ اخلًٛحٴ
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َاذا أصٓعُ
ٳ ٚقايتٵ أْتٳ ٜاعبخ ٚؽخٜكٞ
نإٔٸ ايكٍٛٳ ناخلُزڈ ايعتٝلڇ
ذٝا٠څ نٓتٴ صهزاْاڄ ٚج٦تٹ
فضاٍٳ اخلُزٴ نايخّڇ يف عزٚقٞ
مثًتٴ

بٸوٹ نيزاڄ ٚصهزاڄ
نٓغاظڈ ٚجختو يف نزٜكٞ

فًٝط نُ ٌ عغك ٞفٝو عغكاڄ
ٜٝٗخٴ ايكًبٳ ْاراڄ ناحلزٜلڇ
و ٸٌ فٝو بخرٷ قاٍ إْٸٞ
ذٝا٠څ فاصترت ًطٷ ايغزٚمڇ
35

ٚبابت ذٝه َٛنٓٗا اةتفا٤ٶ
مايوٹ يٝط ٜكبٌٴ بايزفٝلڇ
ضٓٴوٹ عان٧ٷ بريٴ ايغٛانٞ
ر ٵ
ف ٴ
ف٘ٝٹ َتضٸعٷ بٹقٝل

ةٝاٍٷ

فأْت ايضرزٴ يًعغامڇ ر ٚٷ
َٓٚحا٠څ إىل عٳ ٳغفٹ ايغزٜلڇ
ٚةًتٴ ايهَٓ ٕٛضهباڄ عڀٛراڄ
َٔ ايغفتني يف اي غ ڇز ايٓڀٛمڇ
وٌٝٴ بوٹ ؽفاتٴ احلضٔ ذري٣
نأْوٹ يف ايتٓفط نايغٗٝلڇ
ماٍٴ ايضرز ٜغف ٢ذني تغفٞ
ٚيٝطٳ ٜفٝلٴ إ ٫أ ٵٕ تفٝكٞ
36

ٜ ٚعزفٴ َٔ ب٘ٹ يًرضٔڇ دٚمٷ
مبا مسٻ ٵٛىٹ باجلٓطڇ ايزقٝلڇ
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حطٓاءُ يف َح َدمِ ايعيوٕ
ٹَٔٵ بري نٛنبٓا أتاْ ٞنٛنبٴ
عفتاٙٴ تعڀَ ٞا تغا٤ٴ  ٚتضًبٴ
ٜا ٳَٔٵ تٴضٗڇٸخٴ يف اه ٣ٛٴعغٸاقٗا
َا اْفوچ قًر يف ٖٛاىٹ َعذٻبٴ
ٜٴفقَ ٞضاذاتٹ ا٭ص ٢يف عااڈ
ٳ ٚبعااڈ ٜأص ٢عًَ ٢ا ٜذٖبٴ
قزٜٚٸ١څ نٓٸا ْعٔٸ بعغكٗا
تً ٛيٝايٓٝا ايه ارٴ ْٚٴڀزڇبٴ
ذضٓا٤ٴ يف ذٳ ٳخمڇ ايع ٕٛٝأَري٠څ
جبٸار٠څ ٚايؾعبٴ فٗٝا أؽٵعبٴ
38

تخْ ٛعًٞٻ ن ٳُٔٵ بغاْ ٞظًډ٘ٴ
تٓأ ٣ٳ ٚظٓٸ ٞأْٸٗا تتكزٸبٴ
ْ ٚشيتٴ ٹَٔٵ نبخٹ ايضُا٤ٹ يٹكاعٗا
نايڀريڇ ظُآْٶا أتاٖا ٜغٵزٳبٴ
ؽخٸتٵ نُٔ ٖ ٞيف اهَ ٣ٛتراٌٜٷ
تبخٚ ٟتٓٗ ٞيف ايؾباب ١تًعبٴ
صرزٷ بعٗٝٓٝا ٚبضُ١ڂ اغزٖا
نٛيٛد ؽبأڈ بايٛرٚحٹ َڀٝٻبٴ
ٚايًٌٝٴ يٝطٳ ي٘ٴ عًٗٝا َٛنٔٷ
ًطٷ ٳ ٚيهٔ يف املضا  ٫تغزبٴ
إٕ نٌٸ ْاظزٴٖا عً ٢أذخٺ بځخٳا
ناجلزفٹ يف عڀآْٗا ٜ ٫ذٖبٴ
39

ٳ ٚاخلُزٴ يف ايغفتني َٔٵ عضٌڈ ف٬
نيزٷ ٜغاب٘ٴ نيزٳٖا أٜ ٚكزبٴ
ٚٳ ذٓٓٝٴٗا نايعٹٝط يف َٛيٛحٖا
رقاڄ تفٝر َٔ احلٓإ ٚٳ تٴضٗبٴ
حةًتٵ عً ٢بضتاْٗا ٚبكٝتٴ يف
أٌَڇ اخلزٚد َٔٳ ايٓعَ ِٝٴغ ٸٝبٴ
َشرڈ ٚٳ ناٍ اْ٫تعارٴ ببابٗا
ذت ٢نإٔٻ ايبابٳ ذايٜٓ ٞخبٴ
قخ نٓتٴ رَٵشٳ ايعاعكني ٳ ٚعٝتٳِٗ
عٓخ ٟاجلٛابٴ يهٌٿ ٚٳجٵخٺ ٜٴتٵعٺبٴ
ذت ٢ابتًٝتٴ بعغكٗا َتررياڄ
َادا أق ٍٛهِ ٚٳ َادا أنتبٴ
41

ٚعًُتٴ إٔٸ ايٓارٳ يف عغفٹ اه٣ٛ
ع٤ٞٷ إىل قًبٹ احلبٝب َٴر ٻببٴ
ٚنتبتٴ ٳَٔٵ ّ٫ٳ ايعغٝل فتْٸ٘ٷ
َٔ بات ذلزَٚاڄ ٳ ٚقًب٘ٴ أځجزٳبٴ
ٚٳ اٯٙٴ يف أا احلبٝبٹ صعاح٠
ٜغك ٢بٗا َتٗٓٸ٦اڄ ٜتعذٻبٴ
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نَف َستِ وقايتِ
ذًځتٵ ٳ ٚاٵ تكىڃ يٓا عٓٛاْا
رٳ ٳ
نفڃزٴْا إمياْا
نفځزٳتٵ ٳ ٚقايتٵ ڂ
ځ
ت رص٫ٛڄ َٴغزڇعاڄ
ٚٳ نأْٸٗا ناْ ٵ
ٚٳجٳخٳتٵ إىل أقٛايٹٗا آدآْا
يف ايعشٸ َكع١څ حيڂٛطڂ ج٬ها
َٔ نٌٿ َا عا٤ٳتٵ ها َٳحٸاْا
قخ نٓتٴ َٓتعزٶا بً ًٞٝڂبٓٵٛٳ٠
ٚٳ ايؾبأٴ يف أذقاْٗا صٳهڃزٳاْا
ناْت جتارٜين اه ٣ٛبٓعُ٘ٝٹ
اٛبٴ ايضعاح٠ٹ نإ ف ٘ٝنْ٬ا
42

ٚٳ احلشٕٴ سلشْ٘ٴ َعٶا  ٫فارمٷ
يف اخلڀٛتني ْعٝغ٘ٴ أذشاْا
َانڂٓتٴ أذضبٴ يًشَإ ٜٗخټ َٳا
نٓٸا ب ٳٓ ٵٓٝٳا يف اه ٣ٛبٴٓٝاْا
ت بخ ٕٚصابك١ٺ أيځا
ذًڃ ٹ
ٜا ٳَٔٵ ر ٳ
ٌٖٵ نٌٸ ةً ٴخىٹ صارذاڄ دنزاْا
نٓٸا ْز ٣يف ايهٕٛڇ أَٓ١ٝڄ ٚٳ ٖٳا
قڀچعتٹ أْتٹ ٹَٔٳ احلغا َٳا ناْا
نِ نإٳ ٜڀزبٴٓا ايؾبا ٴ ٭ْٸ٘ٴ
ٜأت ٞبًرٓوٹ عابزاڄ َٳزٵصاْا
ٚٳ تڀٌټ أڂبٓ ١ٝاملضا٤ٹ بغخٖٚا
فهُٳا ايؾبا
43

َضاْ٩ا ًٜكاْا

ٜاعذبٳ أٚح١ٜٹ ايضٍٗٛڇ ٚٳ عڀزٳٖا
ٚٳ ايٝامسني َ ٚا اذت ٣ٛرٜٵراْا
َا بابٳ دن ٴزىٹ َٔٵ ع ْٞٛٝبٴزٵٖ١ڄ
نٓتٹ ايعٕٛٝٳ فشحتٸٗا ملعاْا
نٝفٳ ايضبٌٝٴ إيٝوٹ َٔٵ عتبٺ ٳ ٚقخ
تٗٓا عً ٢أر ڈ ٳ ٚأْتٹ صٳُٳاْا
إٕ نإٳ َكؾ ٴخىٹ ابتعاحاڄ فارذًٞ
َا فٳزٸ ْار ٟإٕٵ بخت ْرياْا
فكخ انتٜٛت َٔٳ ايٓ ٣ٛذتٸ ٢بخا
يف نٌٸ َا ةڀتٵ ٜخ ٟعٓٛاْا
ٚٳ صًهتٴ يف نڂزمڇ اجلر ِٝنأْٸين
يف نٌٸ أصفار ٟصًهتٴ جٓاْا
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ْادية زوحي
رعاىٹ اهلل آَز٠ځ اعتكايٞ
ٳ ٚبادي١ځ اجلُاٍڇ إىل اجلُاٍڇ
َٴٗٳٝٵُٓ١څ عً ٢عكً ٞاذتهاَا
َٴكاحٷ نا٭صريڇ ها ةٝايٞ
إدا ْاحٳتٵ عً ٢قًر بُٗطڈ
تعاٍٳ تزاٙٴ ٜزنرٴ يف عٴحاٍڇ
ف ٬أحر ٟځأ صٝخ٠څ بځ ٳشتٵين
أّڇ املًهٛتٴ ْاح ٣بارتايٞ
نإٔٸ ايضرٵ ٳز وو إؽبٳعٳٗا جتًچ٢
يٝأَزٳْٚ ٞٳ أڂبخ ٜ٘اَت ايٞ
45

َٴخيډً١څ تڀارذٴين اه ٣ٛيٛ
أر ٚٴ ها تعٛحٴ إىل ايخٍ٫ڇ
ٚٳ تغُرٴ يف تخيًِّٗا عْٞٛٝ
يتؾر ٛبني أرٚق١ٹ اجلچٍ٬ڇ
ٚؽا٫ڄ تغتَٜٗٛ ٞاڄ ٳَٜٛ ٚاڄ
ملځا ْضٳحٳتٵ تٴكڀچعٴ باحلباٍڇ
أڂق ٿزبٴٗا يٛؽً ٞتغتٗٝين
بٛؽٌڈ اِٸ تبعخٴ َٔٵ ٚؽايٞ
أحاعبٴٗا ٖ ٣ٛايهًُاتٹ تٓأ٣
ٚٳ تضرزٴْ ٞبڀزفٺ نايغشاٍڇ
ٜ ٚغتٳخٸ اعتٝاق ٞيف ٖٛاٖا
فتضكٝين بٛؽٌڈ  ٚارتاٍڇ
46

ٳَٔ ٚٵ ظُإٓ نٓتٴ أعٛحٴ ظاَٞ
بزفلڈ نإ َكؾخٴٖا ابتٝايٞ
ماٍٴ ايز ٚڇ فٗٝا نإٳ صرزا
تضاَ ٢ذٝهٴ راب١ٝځ املعايٞ
ٳ ٚعلٸ ايبرزٳ عزفاڄ فاصترايتٵ
مساٚاتٺ نُ ً٘ٹ يف ايهُاٍڇ
أَٛتٴ بڀزفٹ عٗٝٓٝا ٳ ٚأذٝا
ٚٳ َادا باْتكاـڈ يف ايزجاٍڇ
يكخ َاتٳ ايزجاٍٴ ٭جٌ ذٴٛرڈ
ذٳهځتٵٗا قبًځٗٴِ قؾؿٴ اخلٝاٍڇ
َعًًيت تعٝػٴ بكزبٹ ْٳٗٵزٟ
ٚٳ تضكٝين َٔٳ املا٤ٹ ايشٍ٫ڇ
47

ٳَ ٚا ي ٞيف تاًٜٗا اْتؾارٷ
ٚٳ إ ٵٕ جاٖختٴ يف نٍٛڇ ايٓشاٍڇ
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تفاجئين األَرية
تفاج٦ين ا٭َري٠ڂ بايشٜارٳٙٵ
نڀريڈ عاحٳ َٔ صفزڈ حٜارٳٙٵ
ت٪حٸ ٟبايترٝٸَ ١اعًٗٝا
نزاع١ٝٹ ايزعٝٸ١ٹ ٚٳ اٱَارٳٙٵ
نإٔٸ نًٛها صرزٴ ايكٛايف
أذاطځ بهٌٸ تًرنيڈ َٳخٳارٳٙٵ
ْضِٝٷ ٖبٸ َٔ جبٌڈ بٛا ٺح
يٝٴٓخ ٟفٛمٳ ةقزت٘ اةقزارٳٙٵ
نُاٍٷ ذضٓٴٗا ٜقف ٞما٫ڄ
يهٌٿ ني١ًٝٺ ٜعڀ ٞاصتعارٳ٠ڃ
49

إدا نًتٵ عً ٢ر ٚڈ تٗاح٣
ٚٳ أ ٚٳرمٳ َشٖزاڄ أسن ٢اْتغارٙ
وزټ عًٞٸ بزقاڄ يف ْٗارڈ
ط أ ٚإ عارٳٙٵ
ٳ ٚتزذٌٴ حٕٚٳ ُٖ ڈ
فأْعِٴ يف ٖٛاٖا نزف عنيڈ
ٳٜ ٚؾربين ايغكا٤ٴ ٖٓا جٛارٙ
تبا ٜٔيف ايتٓاظز ٳَغٵٗٳخٳاْا
قخٜزٷ جٓبٳ ذلخٚحٹ اقتخارٙ
عًٓٝا ايعٴغلٴ راب١ٝڅ نًٓٝا
تع چًلٳ ٚاٖتخٜٓا يف َشارٙ
أقٍٛٴ أَريت ٚ ٞتك ٍٛذبٸٞ
صهار ٣يف اه ٣ٛنٓا ذٝارٙ
51

جِٗٓٴ ٚجٵخٹٖا قًر ابتْٞ٬
بعغلڇ أَري٠ٺ ٜشڇٕٴ اعتبارٙ
أْا ايڀري ايذ ٣ٜٛٗ ٟايعٴ ٬يٝطٳ
يف ذٴفځزڇ اٱَارٜ ٠بين حارٙ
ماٍٴ أَريت ٞأَقٳ ٢صٗاَاڄ
ٚأْشيين بخار ٙيف اٱَارٳٙٵ
أفعتٴ بٗا ايڀزٜلٳ ٚؽزتٴ تٗٝاڄ
نٓحِڈ سٳٍٸ َفتكخاڄ َخارٳٙٵ
أٌَٝٴ عً ٢اخلؾ ّٛبهٌٿ ذبٺ
ٚأعٌُٴ ؽابٝاڄ يٲصتغارٙٵ
َٓٚٵترٹز ا٭َري ٠نإٳ ٚجخٟ
ځأٚٳجٵخَٓ ٟؾفاڄ نإٳ اْترارٙ
50

صَ٬اڄ يًع ٕٛٝإدا جتًچت
يتره ٞقؾٸ١ڄ بخٍٳ ا٫عارٙ
ٚعٗٝٓٝا ذهتٵ قؾؾاڄ ٚفافت
ما٫ڄ ح ٚا ته ٞعبارٙٵ
عشفتٴ بإٔٵ أڂمسٸٝوٹ اذكاَاڄ
يًٝك ٞايه ٕٛيف قًر اذتقارٳٙٵ
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عًيُّ إييو َطأييت
أٜكٓتٴ أْٸوځ ا وڂتٵ َٛجٛحٴ
باخلري نًتا صاعخٜو جتٛحٴ
ٚعًُتٴ َضأييت يخٜو دلاب١ڄ
فكؾختٴ بابوځ بايض٪اٍ أرٜخٴ
إْٸ ٞقؾختو نايباڄ ي ٞنڂًب١ڄ
ٚايكاؽخ ٕٚإىل قزاىځ عخٜخٴ
ٖ ٞسٖزت ٞأْا ٜاعًٞٴٸ أڂذبٸٗا
ٚعفاٖ٩ا يف نبٿهِ َٛجٛحٴ
قايت عً١ًٝڂ فاْتتٝتٴ يٹأجًٗا
أخبٝب١ٺ أّٵ بايغفا٤ٹ أعٛحٴ
53

ٚإيٝو َضأييت أبهٸ عحْٛٳٗا
أاٷ عً ٢ٳٚتٳزڇ ايف٪احٹ عخٜخٴ
أ ٵٌٖ ٚٵ أةٝبٴ ٚٳ قخ قؾختٴوځ راجٝاڄ
ٳَٔٵ دا رجاىځ ٚٳ عٳٛٵحٴٙٴ َٓه ٛٴح !
ٚأتٝتٴ ٜؾربٴين ا٭ص ٢أځٜؾأٸ
تكنين  ٚب ٞاكٌٴ ا٭صَ ٢غخٚحٴ
َا ة ٸٝبٳ ايهزَا ٤فٔٸ َٴحريٴِٖ
 ٚاهللٹ ص٤ٛٴ ايقٔٸ فٝو جٴرٴٛحٴ
ملچا قؾختٴوځ نٓتٴ قخ أ ٸًَڃتٳٗا
أخبٝب١ٹ اٯَاٍ َٓوځ أعٛحٴ
بعباح ٠اي كًني قاصٛا فزب١ڄ أرٵ ٳحٜٵتٳ
ٳَٔٵ ٖٛٳ يف ايٛبځَ ٢غٗٛحٴ
54

ٍّ إْٳ٘ٴ بعخ ايعٴ٬
داىځ ابٔٴ ٚٴح
بٹأحَ ِٜٳا ذٳُٳٌٳ اي ز ٣يخٚحٴ
ٚمحًتٳ باباڄ يًٛٗٝح خبٝغڈ
قخ ؽاب٘ٴ يًٓا٥بات ٜٛٗحٴ
ٚجعًت٘ٴ جضزاڄ يٝعغ فٛقځ٘ٴ
احلاًَني إىل ايضٛٝفٹ جٓٛح
ذبٳ َعًٓاڄ تضفريٙٴ
ٚؽزعتٳ َزٵ ٳ
تت ايكابٹ َهاْ٘ٴ املٛعٛحٴ
ذت ٢نأْوځ راببٷ أبُختٳ صٞٵ
فوځ ؽابزاڄ نٜ ٞعتً ٞايتٛذٝخٴ
فٮْتٳ َعحش٠ڂ ايضُا٤ٹ بأرفٓا
َا جا٤ٳ َ ًڂوځ يف احلٝاٚ ٠يٝخٴ
55

َٓٚاقبٷ يو  ٫تٴعخٸ نُا احلؾ٢
إٕٸ ايضبٌٝٳ أعخٖا َضخٚحٴ
أحع ٛداٖو ٜاعًٞٴٸ يشٖزتٞ
فآَأٵ عفاىځ إىل احلٝا ٠تعٛحٴ
صِٴ سٖز٠ڂ ٜا عًٞټ ف ٬تكٌ . ٫
اٱ ٵ
َا جلٛحىٹ يف ايٛجٛح ذخٚحٴ
عًُٸتٳين َعٓ ٢ايعڀا٤ٹ فح٦ٵتٴ نڂٌٸ
يٜ ٞا عًٞټ عفاٖ٩ا ي ٞعٝخٴ
 ٚعفاع ١ٹيغٹفا٥ٹٗا  ٚخلايكٞ
أحعٛ

كو ٜاعًٞٸ أرٜخٴ
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َا أقطاٖا !

تجربو حقيقية إلى كل من آلمو غدر الحبيب

ٳ ٚتأب ٢اي ٴز ٵ ٚٴ َٛنٹٓٗا تٓاّٴ
ٚٳ َغتع٬ڄ ي ٛرتٗا اخلٹؾاّٴ
ٳ ٚتضأيين ذٓٓٝاڄ ٖادٳ فٗٝا
أتكنٓاو ٚنٝفٳ ْٳأځ ٣اي٥ٛاّٴ
أَا يف ايغاحٜاتٹ َٔ ايًٝايٞ
 ٪ٜٸرقڂٗا ص٪اٍٷ أَ ٚٳّ٬ٴ
فهٓت نُا ايڀٛٝر تٓ ٛٴ ذٴشٵْا
ٳٜ ٚأةذٴٖا ملٛنٓٗا اهٝاّٴ
ٳ ٚبعخ ايز ٚعاحٳ ايكًبٴ َٓٸٞ
يٝضأيين ٜڀزسٙٴ اْٗقاّٴ
57

ٜكٍٛٴ ْأتٵ ٚٳ نٝف ْأتٵ ٳ ٚإْٸٞ
تزنتٴ ٭جًٗا اٯ٫فٳ َٛ٫ا
ٚٳ نٝفٳ يٓا إدا َا جٔٳٸ يٌٝٷ
أْٝطٷ ٜٓتغَ ٞع٘ٴ ايهّ٬ٴ
ةًٹكتٵ جلٛرڈ
جتڂٛرٴ نأْٸٗا ٴ
ٳ ٚيٝطٳ ٜشٚرٖا َٜٛاڄ صّ٬ٴ
دٖبتٴ بهٌٿ ٚجخ ٟأعكٜٗا
ٳٜ ٚأةذْ ٞملٛنٓٗا ايغزاّٴ
ٚجخت نَٗ٬ا يف ايعغل ذكخاڄ
ٚٳ را ٳ ٜغلٸ ةاؽزت ٞاحلڂضاّٴ
جتًچتٵ
فًِ حيخثٵ يفاتٓ١ٺ ځ
كخٺ قبًٗا إيچا قٹڀاّٴ
58

ٚٳؽٳخٸتٵ بريٳ عاب١٦ٺ بكتًٞ
تٴغبٸ٘ٴ ْفضٗا ٖ ٞٳ ٚاحلُاّٴ
عحٝبٷ أَزٴ فاتٓيت عحٝبٷ
ضِٳ ؽارةاڄ حٳَٳٗا اْتكاّٴ
جت ٸ
يتكنين أفٳ ٸزدٴ يف حَاٞ٥
ٳ ٚتذٖبٴ ؽٛبٳ رلخعٹٗا تٓاّٴ
ٚٳ نٓتٴ نُا ايڀٛٝر أْ ٛٴ ذشْاڄ
عًٗٝا نإٳ ٜأةذْ ٞايضٹكاّٴ
أصااٴ إد تٓاسعٴين ةؾَٞٛ
ٳ ٚأرذٌٴ يٝط ميضهين اخلؾاّٴ
نزِٜٷ ذٝهٴ نڂٓت أْا نزِٜٸ
ٚٳ قزب ٞا  ٜڂهٔٵ ٳحْٳٛا ايهزاّٴ
59

إدا َاجاعٳ ؽٳرٵر ّٜٛٳ عٴضزڈ
أفقٸٌٴ إٔ ٜزافكين ايؾٝاّٴ
ٚأعع ٴز ٴِٖٵ إدا َاقًتٴ ععزاڄ
فُٔٵ ععز ٟٳٜٓ ٚكڀعٴ ايهّ٬ٴ
ؽٳبٴٛرٷ  ٫أذاصبٴ يف ابتٞ٥٬
صْ ٣ٛفض ٞيٓٝعُٳٗا ايضّ٬ٴ
ٳ ٚيٝطٳ يعاحٜاتٹ ايخٖز ٹَٓٸٞ
ص ٣ٛؽخرڈ ٜٴغا ٴ ب٘ٹ ايً٦اّٴ
ٚٳ ٜضعخٴْ ٞايؾخٜلٴ إدا أتاْٞ
فُهزَ١ڂ ايؾخٜلڇ اٱذكاّٴ
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إىل بٓت عيطى
ٳ ٚقايتٵ ٚٳ ٖٵٞٳ َعًٓ١څ ةؾاَٞ
ٚٳ يف قًر ها عبلٴ اذكاَٞ
صَ٬اڄ نإ أمٌ َٔ يكا٤ٺ
ب٘ٹ ايعغام يف ٖٚخ ايغزاّ
صَ٬ا ناعتٓامڈ يف ٖٝاّڈ
ؽٳرٳٛٵتٴ ب٘ٹ فتٝاڄ َٔ َٓاَٞ
 ٚنٓتٴ بٗا عً٬ٝڄ يف صكاّڈ
ت صكاَٞ
فأعفځتٵ ٹعًچيت ساي ٵ
نإٔٸ ب غزٖا إعحاسٳ عٝض٢
تٴُٝتٴ ٳ ٚتڃ ٞٝيف جٓطڇ ا٭ْاّڇ
60

ٳ ٚتٓغزٴ يف تبضُٗا فٝا٤ٶ
إدا َا ايهٕٛٴ أنبلٳ بايعّ٬ڇ
نإٔٸ ها عؾاڄ نعؾا٠ٹ َٛص٢
تٴعٝخٴ ايغ٤ٞٳ بعخٳ اٱْعخاّڇ
 ٚناْت يف ايضف ١ٓٝذٝه ْ ٛڈ
يتبرزٳ ذٝهٴ أٚح١ٜٹ ايضّ٬
 ٚتزفٌٴ بايٓع ِٝن ٳُٔٵ جتً٢
ْعُٝاڄ ٚايٓعِٝٴ إي ٘ٝظاَٞ
 ٚآحّٴ راَٳٗا ٚهاڄ يٝٴًكٞ
بٓفض٘ٹ يف جرِٝڇ اٱتٗاّڇ
فًٝطٳ يزمسٗا بايغعز ٚؽفٷ
َ ٚٳٗٵُٳا قًتٴ َٓكٛـٷ نَٞ٬
أسفٗا إيٝو َع ةايؿ تٝاتٞ
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نعصف ايعود
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نځعٳ ٵشفٹ ايعٛحٹ تٓبػ يف جزٚذٞ
هِٸ رٚذٞ
فتغزمٴ يف ذل،ٝٹ ا ځ
بكزب ٞنإ َٛنٓٴٗا ٚعاٖتٵ
َٗاجز٠ڄ يعاملٗا ايفضٝأڇ
 ٚحلٔٷ نإٳ ٜڀزبٴٓا قخميا
تقٳزټ ايضف ٛڇ
ْعِٝٴ اخلًخٹ َٴ ٵ
ْعٝػٴ نُا ْزٜخٴ ف ٬عذٍٚٷ
ٜٴٓ ٸغؿٴ يذ٠ځ ايعٝػڇ املزٜأڇ
عحبتٴ يؾٳ ٵزفٹ حٖز ٟنٝفٳ ٜضزٟ
يٝحعًځين نُا ايڀريڇ ايذبٝأڇ
63

ط ٜڀزبٴٓا بٓاٖا
فغٓٸتٵ ي ٝٳ
ٚقايت يٝطٳ بايكٍٛڇ ايفؾٝأڇ
تكٍٛٴ إيٝوځ عٓٸ ٞأْتٳ عٝثٷ
ٚقزبٴوځ يٝطٳ بايغ٤ٞٹ ايؾرٝأڇ
ةفځتٵ َٔٵ ٚٳَٝرڈ
فٝا٩ىځ باتٳ أ ٵ
ةحٍٛڈ يٝطٳ بايق٤ٛٹ ايهضٝأڇ
أعاحت عزجٳ قًر َٔ جخٜخ
ٳٖ ٚاجٳتٵ َٔ َغارتٗا جزٚذٞ
 ٚنٌپ ؽارٳ دنز ٣يف اخلٛايٞ
ٚٳ ؽارٳ ايبنيٴ صاي ٝڄ ١يٹزٚذٞ
إدا َا ةًڃخٴ فاتٓ ١قْٞ٬
أَاطځ ي اَٳ٘ٴ قخراڄ مٛذٞ
64

ٚإٕٸ ايًٌٝٳ ٜتبعٴ٘ٴ ؽبا ٷ
ٚةريٴ ايؾبأڇ بايٛج٘ ايؾٻبٴ ٛڇ
تخاٍٚٳ يف ايشَإ َضريٴ عُزٟ
تخاٚي٘ٹ ايٓؾ ٛڇ

ٚأصفزٳ عٔٵ
بإٔٸ ايعُزٳ راف١ٝڅ وٓٸ٢
تٓابِٴ فحزڇ

نٛنب٘ٹ ايفضٝأڇ

ٳَ ٚا نإ ايغبابٴ يٓا ْعُٝاڄ
ٚٳ جا٤ٳ ايغٝبٴ بايك ٍٛايؾزٜأڇ
فزاف١ٝڅ إىل جزذ ٞعفا٤ٷ
جت چففٴ َا تشٸٕٴ ٹَٔٵ قزٚذٞ
ْعًٌِّٴ با٭َاَْ ٞا تبكچ٢
ْعًچ ٞؽزذٳٓا فٛمٳ ايؾز ٚڇ
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ََِٔ أوِ َقدَ ايكًبَ
ٖٳ٘ٵ ٖٳ٘ٵ أتًو ذٝا٠څ أّٵ عْٛٝٹٞٳ قخٵ
باتت تٴزٳَٔ ٣ٵ ؽرٝأ ايغ ٤ٞأعباٙٴ
َٔٵ أٚقخٳ ايكًبٳ ٹَٔٵ أعُام بفٛت٘ٴ
 َٔٚحْ ٢قزب نريڈ فاع َ ٛاٙٴ
بايعغل ذكا ذٝا٠څ أْت بارق١
أّٵ إْٸوٹ ةًتٹ ع٦ٝاڄ عغتٹ دنزاٙٴ
أٜا محاَ ١يبٓإڈ أْت أبٓ١ٝڅ
حلٔڈ ؽزتٹ صٴهٓاٙٴ
يهٌٸ عاعلڇ ڃ
إٕٵ َٳزٸ دن ٴزىٹ عغتٴ احلبٸ أمع٘ٴ
ٳ ٚإٕٵ تغٝر بأْفاص ٞنإ َضزاٙٴ
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أٜا ذٝا٠څ ربٝعٴ ايعُٵزڇ َٓخذزٷ
نًچت أٚاةزٴٙٴ ٳ ٚاْڀِٸ َ ٛاٙٴ
فٌٗٵ يكًبوٹ ٹَٔٵ ْبرڈ ْخاعب٘ٴ
ٳ ٚباخلزٜفٹ ربٝعٷ فٝو سلٝاٙٴ
أٜا ذٝا٠څ مٌٝٴ ايعغل ًُْضٴ٘ٴ
ٚيٝطٳ بايهًُاتٹ ايعغلٴ ْزعاٙٴ
ٖ ٬أتٝت إىل ٚاحً ٟآً٥ا
يٓغزبٳ ايعغلٳ َٔ ناصاتٹ ٳَضٵكاٙٴ
نأظٷ إيٝوٹ  ٚنأظٷ سلٔ ْغزب٘ٴ
ٚايعغلٴ ذٳ ٵ ٛٷ ٚسل ٴٔ قخٵ عغكٓاٙٴ
ًِْټ راب ١ٝايعغام يف ٚحمڈ
ْذٚمٴ َٔ نعُٗا َا نإٳ أذٙ٬ٴ
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إٕ نٓتٹ قاؽخ٠ڄ يف ايعغل تضً١ٝڄ
فُا عضا ٟبكٍٛڈ بري ربٸاٙٴ
ٚنٝف تعغلٴ ٳَٔٵ يف ايعشٸ بارق١
 ٚايهٕٛٴ أْتٹ مٝعاڄ نٓتٹ َٓٝاٙٴ
نٝف ايضبٌٝٴ إيٝوٹ اي ّٛٝفاتٓيت
ٚعٓخىٹ َٔ ْع ِٝايه ٕٛأبٙ٬ٴ
أْتٹ َٓعُ١څ باخلريو عاعز٠څ
زل٤٬ٴ صاذزٳ٠څو َٔٵ قَٛو اهللڂ
أْا ايفكريٴ بعؾفٹ ايزٜأ َٓترزٷ
فهٝفٳ أنًبٴ ٳَٔٵ يف ايعشٸ قخٵ تاٖٛا
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أَيُة تصتٗي قتًى
ٚقايت  ٖٞٚااًَ١څ بعغكٞ
أٜا عُز ٟفُٗتٴ بٗا ٖٝاَا
ٚعغكا دبتٴ ٚهاْاڄ بٗا نٝف
َا عا٤ت أؽريٴ ها املزاَا
فتأةذٖا ع ْٞٛٝيف َكاّڈ
ٚقًر را ٴٜضٵهٓٴٗا َكاَا
تزاٚحْ ٞاخلٛانزٴ عابزاتٺ
تهايبٴ عأْٗا ٚسراڄ رناَا
ؽًچٞ
 ٚأقضُتٹ اي ٬ا١ځ إٔ أ ٳ
 ٚأقق ٞايعُزٳ دلتٗخاڄ ؽٝاَا
69

 ٚأبزمٳ يف عٛان ٧صرزٖا يٝطٳ
تضًبٴين َٛاْ٦ٴٗا املٓاَا
 ٚتٓعتٴين ايكٛايف إٔٸ ٚجخٟ
ت٬ع ٢يف از ٣ؽرر ايكخاَٞ
إدا َا ايفحزٴ ذٌٸ عً ٢ب٬حٺ
فتٕٸ ايؾبأٳ ٜضأيڂٗا ايكٝاَا
أ ٫نأيؾبأ نًعتٴٗا ماٍٷ
نإٔٸ ايٝامسنيٳ بٗا تضاَ٢
ٖٚاَت نأيفزاع ١يف ف٪احٟ
ي ٴتضٵهٹزٳٙٴ ٚتغبع٘ٴ بزاَا
نڀفٌڈ يف ٜخٜٗا نٓتٴ نٛعاڄ
تعذبٴين  ٚأذضبٴ٘ٴ ٥ٚاَا
71

فٌٗٵ يف ايعغلڇ باْ١ٝڅ تغين
بضٛطٺ جٓب٘ٴ ٚفعت ذضاَا
فتڀزبٴين بًرٔ ايعغلٳ ؽُتاڄ
ٚعٓٝاٖا تبًچغٴين ايهَ٬ا
أَ١ُٝڂ تغتٗ ٞيف ايعغل قتً٢
 ٫ٚتزف ٢عٔڇ ايكتٌڇ اْتكاَا
حٓٸ ٞيف َزاصِٝ
ٖٳ ڇٜٛٻتٴٗا ايت ٳ
رٚذ ٞفځٗٵٞٳ  ٫تٗ ٣ٛايضَ٬ا
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أَيُة
ٜا نٌٻ َا يف ايهٕٛڇ َٔ أعٝا٤ٹ
أعٝا٤ٹ أرف ٞنًچٗا ٚمساٞ٥
صٔڇ ايهز٣
ٜا ْضُ١ڄ عقٻتٵ عً ٢ٳ ٚٳ
أٖخاب عٝين  ٚاذتٛتٵ أرجاٞ٥
رِٜٷ أَ١ُٝځ ذٌٻ يف ٚنين ها
قؾزٷ تٴزاثٳ أحمي٘ٹ عًٝاٞ٥
جبٸار٠څ حةًتٵ عً ٢ا٭عٝا ٤يف
فهز ٟځفغٳٌٸ حةٛها أعقاٞ٥
تكبؿ اهُضات َٔ ٚجخ ٟتز٣
ٴًَڃهاڄ ها يتشٌٜٳ َٓ٘ٴ بكاٞ٥
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 ٚت،ڊ فٛمٳ يايه ٞأٚنارٳٖا
ٚتكٍٛٴ ٖذا ايٛرثٴ َٔ ذٛا٤ٹ
أْا نا٥زٷ َا ؽاحْ ٞبغزٷ ٫ٚ
ْضزٷ تكزٸب يف ايع ٬أجٛاٞ٥
يف ايڀٝف ا ٜفتأ ٍَٛٝٴ ؽباعٗا
ْاح ٣فؾزتٴ نرًك١ٺ بزحا٤
أمًتٗا يف ايعغل فاتٓ١ڄ ها
صٴًڀإٳ نٌٸ ايعغلڇ  ٚاخل٤٬ٝٹ
ْاظزتٴٗا دُاٍ أٌٖ ا٭ر ڇ ځيِٵ
أجخٹ ايكزٜٔٳ  ٚاٵ أجخٵ ْعزاٞ٥
ٖ ٞحَع١څ بٓشٜفٗا رقزاق١څ
ٖ ٞذضز٠څ يف رنٔ نٌٸ فٓا٤ٹ
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َٖ ٞا تٮ٭ يف ايضُا ٤زلَٗٛا
قُزٷ ب٘ٹ ًطٷ َٔ ا٭فٛا٤
ٖ ٞآةز ا٭عٝا ٤يف َٴشٵٕڇ اي ز٣
َٖ ٞضر١ڂ ا٭ة٬م يف ايععُا٤
ذًڃٛت ٚ ٞمًٝيت  ٚأَريتٞ
ٖ ٞٴ
 ٚمٝع َا يف ايفهزڇ َٔ آرا٤ٹ
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وداد اجلُيًة
ٚحاحٷ أْت صاذز٠څ مً٘ٝ
حٳةًتٹ عً ٢ايف٪اح بٚ ٬صً٘ٝ
نڀريڈ جا َٔ ٤بابٺ تعٓٸ٢
تٴٓاحٹَٴ٘ٴ املضافات ايڀًٜ٘ٛ
نُا٫ڄ نڂٓتٹ يف ذضٔڈ جتًچ٢
ٜغزٸحٴ يف َٝاح ٜٔايفقً٘ٝ
ٚتعغكوٹ ايفق١ًٝڂ ذني تٗفٛ
بٗا ا٭ٖٛا ٤تڀًبٗا ايزدًٜ٘
فأْت ايٝامسني أت ٢فتا٠ڄ
فهإٳ ايٝامسنيٴ ي٘ٴ رصٛي٘
75

تٗاحتٵ عٓٝٴٗا تضكْ ٞعُٝاڄ
إىل املعً ٍٛتغف ٚ ٞايعًً٘ٝ
َخاّٷ  ٚٵٜفڂٗا نيزٷ إدا َطٸ
عٝتاڄ عا٥تاڄ ٚيخا تٴرً٘ٝ
فضهزٷ ٜٚفڂٗا ٚايغٗخٴ ذزفٷ
عً ٢ايغفتني َزص ٛٷّ ٖڀٛي٘
تغاب٘ يف ايتٓاظز ةخٸٖا ٚاٍ
سٖٛر نُٖ٬ا عبلٷ أڂؽٛي٘
نإٔٸ نًٛيځٗا صٹرٵزٴ ايفٝايف
إدا أرة ٢ايزبٝع بٗا ْشٚي٘
صٔڈ تٗاح٣
ْضِٝٷ ذٌٸ يف ٳ ٚٳ
ٜٓابِٴ ععزٴٖا ذت ٢وً٘ٝ
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 ٚتڀ ٛذني وغ ٞيف َشارڈ
فٓٝعِٴ نٌٸ َٔ ځقؾٳختٵ ٚؽٛي٘
نغِٝڈ َزٸ يف ايؾرزا ٤ؽٝفاڄ
ٜبغٸزٴ رعٵخٴٙٴ ايعُأٖ ٣ڀٛي٘
صعٝخٷ َٔ تٓابِ يف ٖٛاٖا
ٚبٓٸت عٓخٳ صاذًٗا صٗٛي٘
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قاتًيت
ع٤ٞٷ إيٝو ٜغخْٜ ٞغزٜين
ٜٓكرټ يف ايٛجخإ ناإٓٛڇ
ع٤ٞٷ عًَ ٢زٿ ايعؾٛر ٜكٛحٴْٞ
َذ نإٳ بخ٤ٴ اخلًلڇ بايتهٜٔٛڇ
ٜ ٚغٛـٴ يف ا٭عُام يٝط تچخٴٙٴ
عٗبٷ ايًع٢

ُُٗٝا املهٕٓٛڇ

ٚنإٔٸ يف ْغِ ايتحادب َٛنٔٷ
ٹيٝٴكزٸبٳ ايضهٓاتٹ بايزٚذٝنيڇ
فايز ٚٴ رٚذٴو إ ا رٚذ ٞبٗا
فتُاسدٳ ايزٚذنيڇ باجلضخٜٔڇ
78

ٚٳأتتٵ جتزٸ َع ايغُٛج تٛافعاڄ
صهٓت بغُز٠ٹ ةًٛتٚ ٞصهْٞٛ
َانٓت اذضبو ايغشاي ١يف ٜخٟ
بٌ نٓت ي ٞأصخاڄ ٜٗخټ عزٜين
أصزفتٹ قڀعاڄ يف جذٚرڇ ذخٜكيت
ٚبخٚتٹ نفزا تزقنيٳ بؾْٞٛ
ف٦ٝاڄ صعٝتٴ يه ٞأْاّٳ بعًچ٘
ا أحرڇ فٝأىٹ ٖ٫بٶا ٜهٜٛين
ٚقزأتٴ يف عٝٓٝوٹ أة ٳز مً١ٺ
ٚعًُتٴ إٔٸ ذزٚفځٗا تعٓٝين
فكزأتٴٗا َتٵ ٜا نزِٜٴ فتْٸين
نرٸًتٴ َٔٵ حَوځ املزامڇ عْٞٛٝ
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األَرية
ٚذني رأٜتٴ سا٥زت٬َ ٞناڄ
نتبتٴ إىل ا٭ذبٚ ١ايعغريٙ
بأْ ٞرذتٴ يف حربٺ نٌٜٛڈ
 ٚحربٴ ايٛرحٹ أعٛاىڅ ن ريٙ
ف ٬تأصٛا ٭ْٸ ٞنٓتٴ عُخاڄ
رنبتٴ املٛدٳ ٚانبتٴ املضريٙ
 ٚنٓتٴ اخلڀبٳ ذنيٳ ٜشٚرٴْٞ
نايٓعري ٜشٚرٴ َغتاقاڄ ْعريٙ
رفاقاڄ يف ؽزٚفٹ ايخٖزڇ نٓٸا
ذقٴٛرٳٙ
ٜ ٚٳأ ٳْضٳينٵ نأڂْضٞٵ يف ٴ
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تشاٚرٴ  ٚامل٬ىڂ نإٔٸ نفزاڄ
أت ٢اٱميإٳ ذٴ ٸباڄ ٜضتغريٙ
فحا٥تٵ ٳٖٚٵٞٳ يف عحٌڈ ٚقايت
أَري٠ڂ قًتٴ َا أذً ٢ا٭َريٙ
ٚٚرحاڄ صًچُٳتٵين َٔ ذٓإڈ
نإٔٻ اهللځ ا خيًلٵ ْعريٙ
فزذتٴ أعٝػٴ عغكاڄ يف ٖٛاٖا
ٚيف جضخ ٟتٗاٚت قغعزٜزٙ
َ٬ىڅ جا٤ٳ َٔ أرجا٤ٹ فڂًوٺ
ٚذ،چ عًَ ٢ضاذات ٞايؾغريٙ
تغعغعٳ َٔ تٓافزٖا بزٜلٷ
تضاَٳ ٢فٛمٳ أٚرحت ٞعڀٛرٙ
80

ٚأبختٵ يف َ٬ذلٗا بزاَاڄ
نإٔٻ ايخٖزٳ نارذٳين ععٛرٙ
ذل ٻًُځ١څ ما٫ڄ َٔ جٍ٬ڈ
إدا َا ايً ٌٝجاٚرٳٖا تٴٓٝٵزٙ
جٍ٬ٴ املًوٹ ؽٝٸزٳٖا َ٬ناڄ
ْ ٚؾٻبٳٗا عً ٢ايخْٝا َٴخٜزٙ
َ ٚذٖ٫ٛڄ بٗا فهز ٟتٓا٢٥
ٚعكً ٞفٌٸ يف ٚج ڈٌ  ٚذريٙ
ٚ َٔ ٚٳي٘ٺ بعغلڈ باب ةًخٟ
 ٚحارٳ ايهٕٛٴ حٚرت ٴ٘ ايهبريٙ
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ايوصاٍُ
أْتٹ إميإٷ ذٌٸ أجٛا٤ٳ نفزٟ
نٌٷ َا فٝوٹ نإٳ عذباڄ َ ٚغزٟ
بٛؽاي ٞإيٝوٹ نابختٴ عٛقاڄ
 ٚبكڀع ايٛؽاٍ أصزفتٴ عُزٟ
فعحٝبٷ َا ٴرَٵتٴ٘ٴ َٔ بزاّڈ
به ٬احلايتني ذٝٸزٳ أَزٟ
أْت ملچا عٳشٳفتٹ حلٔٳ صّ٬ڈ
قًتٴ إٔٸ ايض ّ٬يًهٌٸ ٜضزٟ
ج٦تٴ نايڀري ةافكاڄ دٓاذٞ
فٛجختٴ ايض ّ٬ذفز ٠قغٟ
83

ٚبٓٝتٹ اجلضٛرٳ فٝوٹ ٚؽا٫
ٚعُختٹ بٗحزىٹ ٖخٵّٳ جضزٟ
أٚٳنإٳ ايٛؽاٍٴ فٝو عكُٝاڄ
أّ ص ٬قًبوٹ بٛؽٌڈ يغريٟ
قًتٴ يف نٌڇ ٚاؽٌڈ يو بثپ
َا هِ صًچٛا ذني رَٵتٴوٹ بخرٟ
سٖز٠څ تزفًني بايعڀز صٝراڄ
إ ا يٝط يف ايعڀٛر نعڀزٟ
ٖٝٚاّٷ ا ٜٴ ٵزٚٳ َٔ ظُ٤٢ٺ
فٝوٹ ذتٜ ٢خْ ٛي غزىٹ اغزٟ
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زبا
ٚب ٞيچا ذٳًُتٹ صعريٳ ْارڈ
إدا ٚقعتٵ عً ٢جبٌڈ ٜذٚبٴ
محًتٴ عٳتاتٳ أقخاذ ٞةٳٛا٤ٶ
 ٚرذتٴ بهٌٿ َعكىٺ أجٛبٴ
َ ٚا أصزفتٴ حٖزاڄ يف ٖٛاىٹ
 ٚيهٔٵ فٝوٹ ٖشتٸين اخلڀٛبٴ
تكڀع يف ٚؽايو عٛمٴ ٚؽًٞ
ؽًچ ٢ايفحٵزٳ  ٚايخْٝا بزٚبٴ
ٚٳ ٳ
تشاذِ فٍٖٛ ٘ٝٴ ايبٴعخٹ ذت٢
نإٔٵ أسٖارٳٙٴ نًعٷ نٝ٦بٴ
85

ٚصارٳ نُٔ ٜضريٴ عً ٢نزٜلڈ
بهٌٻ ةٴڀ ٢تقٝلٴ ب٘ٹ ايخرٚبٴ
فًًهڂزباتٹ أقخارٷ جتًډتٵ
 ٚأقخار ٟجتًٌّتٗا ايهڂزٴٚبٴ
أْاجٳ ايكًبٴ عٓخى َضتڀٝباڄ
ٚرفٻ إيٝوٹ بايٓضُاتٹ نٝبٴ
ٚنٓتٴ ٚأْتٹ نُا ايخْٝا مٝعاڄ
ٖٚا أْا بني أؽراب ٞبزٜبٴ
رنبتٴ قٹڀارٳ ي ًٞٝيف ؽباذٞ
 ٚبهډزٳ َفزق ٞأصفاڄ َغٝبٴ
نٓٵتٹ
نأْٸ ٞنٓت ؽبراڄ ذني ڂ
 ٚبٳعٵ ٳخىٹ ؽزتٴ ي٬ٝڄ ٜ ٫غٝبٴ
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فتاةٌ
ماٍٷ أْتٹ ٜعغكو اجلُاٍٴ
ٚصرزٷ را ٳ ٜٓعاٙٴ اخلٝاٍٴ
فتا٠څ َٔ بين عٝض ٢جتًچتٵ
بٹرًډتٗا عً ٢قًر ا ڂملكځاٍٴ
صَ٬اڄ نإٳ َبضُٴٗا حيٞٝ
 ٚيهٔ يف احلغا ٖبٻ اعتعاٍٴ
ْٚارٴ ايعغل تأةذْ ٞإيٗٝا
نزٜأڈ يٝط وٓعٗا ايتٍ٬ٴ
 ٚناْت نٌټ َا يف ايه ٕٛعٓخٟ
 ٚيهٔ يٝطٳ يف ايخْٝا نُاٍٴ
87

ٚتهتبٴ فٝوٹ أقّ٬ٷ  ٚيهٔ
ٜٴكؾٿزٴ فٝوٹ َا نتبٳ املكاٍٴ
تِٗٝٴ ايز ٚٴ فٝوٹ ٖٝاّٳ ٚٳجٵخٺ
ٚذنيٳ تزّٚٴ ٜعؾٗٝا ايٛؽاٍٴ
 ٚن ٵِ بارتٵ زلّٛٷ َٔ زلّٛڈ
َٚبتًٝاڄ بٹٗا فٌٻ اهٍ٬ٴ
نُا املًهاتٴ أْتٹ يو اجلٛارٟ
َٓعُ١څ ٜغؿټ بوٹ اجلٍ٬ٴ
عْٛٝو يف ايزقاحٹ تٓاّٴ ربڃخاځ
ٚعٝين يف صٗاحى ٫تشاٍٴ
َٓعُ١څ يف يٝاي ٞا٭ڂْطڇ أْتٹ
ٚةًخ ٟفٝو ٜأةذٙٴ اْغغاٍٴ
88

ماٍٴ ايبخر تعغك٘ٴ ايًٝايٞ
ٚأَٸا أْتٹ ٜعغكوٹ اجلُاٍٴ
إيٝوٹ ايٖ ّٛٝاّ ايكًبٴ ٚجخاڄ
ا ٜفارقڃ٘ٴ اخلٝاٍٴ
ةٝايڂوٹ ٵ
فٌٗٵ يف ايكًبٹ نإٳ يٓا َهإٷ
ص٪اٍٷ را ٳ ٜڀزذٴ٘ٴ ايض٪اٍٴ
فڀعِٴ املزٸ عٗخٷ يف ٖٛاىٹ
ٜٓٚأ ٣عٔ َڀايبوٹ املڂرٳاٍٴ
صًٓٝا  ٚاعذرٜٓا إٕ عً ٢ايهٕٛ
أبخقٓا فًٝط بٓا اعتخاٍٴ
نٓٸا
فتْٸا َٔ نزاّ ايك ّٛڂ
َٚا ناْت يتكزبٓا ايزجاٍٴ
89

إدا َا َاٍٳ ؽاذٹبٴٓا يغ٤ٞٺ
وٌٝٴ َع املٍٛٝڇ ي٘ٴ اجلباٍٴ
ةقٵٓا مبًرُ١ٺ  ٚةفٓا
فُا ٴ
 ٚا ْزجعٵ إدا بخأ ايٓشاٍٴ
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ضاَستُٗا ُٖطاً
ٹَٔٵ قّٛڇ عٝض ٢ةًتٴٗا َٔ حٜين
صاَ ٵزتٴٗا ُٖضاڄ فحٔٸ جْٓٞٛ
 ٚصأيتٴ َا امسٴوٹ ٜا فتا٠ڂ بزقچ١ٺ
قايتٵ صعريٷ قًتٴ ئ ٪ٜدٜين
ٚعًُتٴ إٔٸ املٛتٳ ناٍٳ َٛانين
َذ صٳ ٵِٗٴ عٗٝٓٝا أؽابٳ عْٞٛٝ
فتٗايهځتٵ نُٝٳا تكرٸ ؽبابيت
 ٚأتتٵ ت،ڊ عً ٢ايضعري عحْٞٛ
 ٚنأْٸٗا يف ايعغل آَٹز٠څ هځا
يف نٌٸ ٚٳجٵخٺ يخبځ١ځ ايتٓنيڇ
90

وغ ٞعً ٢عحٌڈ ٜڀٍٛٴ بٗا املخ٣
ت تضكٝين
يف نٌڇٸ َا ًَهتٵ أت ٵ
فٔٸ اه ٣ٛذباڄ صكتين ٚاُٖاڄ
فًكخ أتتٵ يف قؾخٹ ٳَؿٿ َٳعٹٝين
قايت قڂبابٴ احلَ ٞٝضهٓٗا ٫ٚ
تٗ ٣ٛاملڂهٛثٳ بقٝعيت ٚفعْٞٛ
ناْتٵ َعًًيت  ٚنٓتٴ ْخميٗا
يٞٵ صٴٗخٴٖا  ٚها فڂزاتٴ ذٓٝين
 ٚجتځُٸًتٵ فتحٳُٸٌٳ املًهٛتٴ يف
ٚٳجٵخ ٚ ٟرا ٳ بٹأمعٜ ٞضبٝين
ٳٚفڂزاتٴ َا ٖٚبٳ ايٓعِٝٴ عزابٳٗا
يهٓٸٗا َٔٵ مزٖا تضكٝين
92

ْ ٚأٜٵتٴ نُٝا أصكٜأٳ َٔٳ اه٣ٛ
ٚصزذٵتٴ يف ايفًٛاتٹ ناملخٕٜٛ
فٛجختٴين بعخٳ اهزٚبٹ َهبٸ٬ڄ
يف ٚجخٖا ٚ ٚجختٗا بعزٜين
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وتسنتَين

بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة ابي

 ٚتزنتٳٳين يف يٛعيت أتأاٴ
 ٚرذًتٳ عٓٿ ٞحْٚٳُا تتهًِٴ
ٜا عذبٳ عٗخٹى يف املذامڇ  ٚإْٸُا
َٴزپ رذًٝڂوځ نځعٵُٴ٘ٴ  ٚايعًكِٴ
هلل أصزارٴ اجلُاٍڇ  ٚإ ا
يٝضتٵ يض ٸزىځ يف ايٛجٛح َٴكجِٴ
نٓتٳ ايٛجٛحٳ  ٚاٵ أعٞٵ  ٚيكخ ٚعٝتٴ
ٳ ٚا تشٍٵ أْت ايٛجٛحٴ ا٭ععِٴ
 ٚيكخٵ رعٝتٳ ٳ ٚا أنڂٔ يوځ عانزاڄ
 ٚيكخٵ صٗزتٳ  ٚيف َٓاَٞٵ أْٵ ٴعِٴ
94

ٚعخٚتٳ تزنرٴ يًزبٝفٹ َضٗٻخاڄ
نُٝا أفٝلٳ فًِ أجٹخ َا أځ ڃققٹِٴ
ذاربتٳ  ٚا٭ٜاّٳ حٖزاڄ ظاملاڄ
أيٌّا تزاْ ٞيف احلٛاحثٹ أڂظًځِٴ
 ٚمحًتٳ صٝفاڄ يف ايًٝاي ٞذارصاڄ
أيٌّا َٔٳ ايّٓٛڇ املٓ ٸعِڇ أڂذزٳّٴ
 ٚي ځهِٵ بهٝتٳ َٔ احلٝا٠ٹ ٚٳ جٳ ٵٛرڇٖا
ڂصًِٴ
نفهفتٳ حَعوځ ذنيٳ ج٦تٴ أ ِّ
 ٚنإٔ ع٦ٝاڄ ا ٜهٔ فبه ٢اجل٣ٛ
ضِٴ
يهٔٻ اغزىځ فاذوڅ ٜتب ٸ
ٚعخٚتٳ تبرهٴ يف املخارظڇ أٜٗا
يٞٳ ٚافزٷ يف ف٘٦ٝٹ أتٳعًچِٴ
95

 ٚقځبٹًتٳ تبك ٢يف اجلٗاحٹ َهافراڄ
 ٚأْا بأرٚق١ٹ ايعًّٛڇ أڂوِِّٴ
 ٚبكٝتٴ يف أنٓافٹ ذبٸوځ ٚارڇفاڄ
نايڀٝفٹ نٓتٳ  ٚا أسٍٵ بوځ أذًِٴ
أبتاٙٴ َا ي ٚ ٞايفزام فتْين
قخ نٓتٴ يف أٖٛاها  ٫أعًِٴ
أبتاٙٴ ا تٳ ٳزىځ ايعٕٛٝٴ  ٚأْتٳ يف
ْشفٹ اجلزا ڇ بهٌٿ جٗخىځ تهڃعِٴ
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فًططيٓية
أتتٵ قًر فؾارٳ ب٘ٹ اخلضٛفٴ
يٹه ٿٌ م١ًٝٺ قًر عٳغٴٛفٴ
أتتٵ باي ٛٸح تضأيڂين بأَزڈ
 ٚقايت أْتٳ ٜا عٝت ٞعڀٛفٴ
ت أٖ٬ڄ  ٚابتُٓتٹ ٟ
فكًتٴ ْشي ٹ
فُٔ بًخ ٟتٴزـټ يو ايؾفٛفٴ
 ٚقًت ها اصًٝ٦ين أْتٹ فٝفٞ
عزاقٝٸ ٷ ٞأْا ٚيوٹ املڂقٝفٴ
فًضڀ١ٝٓٝڅ قايت ٚأًٖٞ
ؽفڂٗ ٵِ ذزٚفٴ
نزاّٷ يٝط ت ٛٹ
97

ت ها عزاق ٝٷ ٞتزااٞ
فكً ٴ
يهٌٸ ذقار ٺ ٠فٗ ٛايزحٜفٴ
فًضڀ١ٝٓٝڅ ٚأْا عزاقٞ
ًٚض ٞيٝط ٜكزبٗا ايهضٛفٴ
ٚق َٞٛذني تڀًبٴِٗ ٭َزڈ
ف
ف ؽٛبٳٗا تٓ ٛايض ٛٝٴ
ص ٛٝٷ
فٓر ٴٔ َٔٳ ايزساٜا ؽزفٴ حٖ ڈز
ب٘ٹ اذتارتٵ َكارع ڄ ١ؽزٚفٴ
ني تأتٓٝا املٓاٜا
 ٚنٓٸا ذ ٳ
ف
ْٴ٬قٗٝا فځتٳ ٵزٖٳبٴٓا احلت ٛٴ
أص ٛٷح ظٌٸ ْاظزٖ ٵِ ٜٴغٓٸٞ
هِٴ يف ايهزٿ يٝط هِ ٚقٛفٴ
98

تعايٚ ٞاْخبٓٝا يف ايزساٜا
ط نُا ايعزاقٜ ٞضتقٝفٴ
فً ٝٳ
صهٓٸا ف ٛٳم راب١ٝځ املٓاٜا
َڀأن ٦ڄ ١يٓا ايخْٝا تڀٛفٴ
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باتَ صفحُوِ
و ع٦ٝٶا بريٳ َٴرٵتٳُٳٌڇ
ٖ ٵٌ باتٳ ؽفرٴ ٹ
 ٖ ٚٵٌ يٹٛؽًو بع ٳخ اي َٔ ّٛٝأَٳٌڇ
غ ڇل َض ځهٓٴٓا
نٓٻا  ٚأْت  ٚرٳ ٚٳ اي ٴع ٵ
 ٖٚٵُضٴٓا ٜغته َٔ ٞسذٵُٳ ځ ١ايكڂبٳٌڇ
نڀًع ١ايؾبأ يف ا٭عٛا ڇم ذلفًٓا
ٚر ٷح تٳعڀچزٳ رحياْڄا عً ٢اجلبٌڇ
ْٚضُ ڂ ١ايغٛمڇ يف ايٛحٜا ڇٕ تأةذْا
ؼ ايضعخٹ با٭َٳ ڇٌ
عً ٢جٓا ڇ فزا ڇ
نُا اخلُا ٌ٥يف ايفزحٚظ راب ٝڅ١
ف ا٭سٍڇ
نٓٸا بزاب ٝٺ ١يف صا ٹي ٹ
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ت ر ٚٴ ايكًبٹ نايٹع٘ٴ
فٝا رٴبا أْ ٹ
سٖزاڄ ٜفٝرٴ بزحيا ڈٕ َٔ ايغشٍڇ
ٚذٴُٵزٳ٠څ يو يف اخلخ ٜٔقا ً٥څ١
ت ٹيًڃ ٸشيځٌڇ
يٓاصٹو ايخٜز ذا ٳٕ ايٛق ٴ
ني َٓرخرڄا
فُا تٖٛٸِ نٝف ايع ڇ
و إيچا ٚصا ٳٍ ايخَعٴ يف ا ڂملكځ ڇٌ
إي ٝٹ
ٚعتٵُ١ڂ ايه ٕٛتٓخ ٟفٛم رلخٳعٹٓا
ك ب٘ ْكق ٞعً ٢املًٌڇ
ماٍٳ ص ڈ
َٴتٳبٻأ ٵٜٔٳ بعٌ ايً ٝڇٌ يف ةٳ ٳخ ڈر
ْ ٚضتر َ ٞٸز فٓٝا ايغمٴ يف عٳحٳٌڇ
ف
ني خبُ ڈز نأظٳ َٴزجت ٺ
َٓٚتغ ٳ
فهًتُا عفتٓٝا ن ٸٔ يف ٚجٳٌڇ
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ب ايؾغڇ َٓتعزڄا
 ٚنِ ٚقفتٴ ببا ٹ
ف ي ٞعٹًًٞ
غ ٹ
و ْض ٝٷِ ٴ ٜٵ
ميٴ ٸز َٓ ٹ
ت ي ٞقُزڄا يف ايً ٝڇٌ ٜٴ ٪ٹْضٴين
فځهڂٓ ٹ
َت ٢أرحتٴ فٝا٤ٶ فٗٛٳ ٜغتٳعٹٌڇ
ت يف ؽرزا ٳَ ٤كفز ٺ٠
نٛرح ٺ ٠أْ ٹ
عڀزاڄ و ٸز عً ٢اجلُاٍڇ  ٚاجلٌُڇ
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صسف ايدٖس
ٜا َٔ يذنزى ٖاّٳ ايٛجخٴ صهزاْا
َا  ٫ٳ يف ا٭فل إ٫چ نإ صًٛاْا
ٖٓا عً ٢عتبات ايغٛم ْافذ٠څ
تڀٌټ فٛم أحِٜڇ ا٭َطڇ دنزاْا
ذبٝبيت أْتٹ َُٗا ايخٖزٴ فځ ٸزقځٓا
يف ايكًب حلٓٴو ٜغخ ٚايعشف أعحاْا
و
َا اْفو ٪ٜٵرقڂين يف ايڀٝف نارق ٹ
ٜٓخ ٟعً ٢احلشٕڇ يف ا٭عُام أذشاْا
ٚايًْ ٌٝاع١ٝڅ ا ٜأتٹ ْ٪ٜضين
بٌ جا٪ٜ ٤رقين ذٓٝاڄ  ٚأذٝاْا
013

 ٚنٓتٴ ذنيٳ

ٔټ ايًٌٝٴ أ ٵرقځبٴ٘ٴ
نفزاڄ  ٚأقبً٘ٴ يف ايؾغ إمياْا

َا نإ يف احلب ؽزف ايخٖز ٪ٜرقين
بٌ أْت أعڀٝتٹ ؽزفٳ ايخٖز آداْا
أٜا ةً١ًٝڂ عٴُٵزڈ َزٸ يف عحٌڈ
حلبٳ أنفا٫ڄ  ٚؽبٝاْا
عغٓا ب٘ ا ڂ
 ٚنِٵ فرهٓا  ٚنإ ا٭ْط ؽاذبٓا
 ٚنِ بهٓٝا ْبهټ ايغٛمٳ عهٛاْا
عً ٢عٛان ٧صٌٗ ايغاب ٜأةذْا
سٖٛٷ ْغِټ َٔ ا٭بؾإ رحياْا
ذِٳ َٓشيلڈ
 ٚنِ عبهتٴوٹ ةٛفاڄ ر ٵ
 ٚنِ أةذْا بٴعٝخٳ ايغبٵوٹ أذقاْا
014

ذٳبٳبٵتٴ فٝو ماٍ ايزَ ٚهتُ٬ڄ
عذباڄ سٴ٫٫ڄ نفٝر ايٓبعڇ رٜاْا
ُٖٚتٴ فٝو َع ا٭ٜاّ أبٓ١ٝڄ
ٚٳجٳ ٵختٴٓٹ ٞفٝوٹ نٌٻ ايخٖزڇ صهزاْا
 ٚنِ يفريٚسٳ بٓٸٓٝا َٓاؽف١ڄ
عڀزٷ عًٝو ٚعڀزٷ ف ٘ٝنًتاْا
صفٓٝٳ١ڂ ايعغل يف ا٭ ار تأةذْا
 ٚايزٜأ أعزع١څ ناْت ٳ ٚٳربٸاْا
 ٚنِ صزذٵٓا صفنيٴ ايعغلڇ َزٵنځ ٴبٓٳا
َا نإٳ  ٜٓٳعِٴ يف اٱ ارڇ إيچاْا
 ٚنِ عزبٓا ن٪ظٳ احلبٸ يف رٳبځخٺ
ڃٓا  ٚنأظٴ ٖٛاْا ظٌٻ صٗٵزاْا
015

َا َزٻ نٝفڂو يف ةًخ ٟبٛاقع١ٺ
إيٌّا  ٚفشٻ عًٝوٹ ايكًبٴ عڀغاْا
إٕ نإٳ َٔ عغفٺ يًرب فٝوٹ ف٬
تٳتٵغ ٞعً ٢ايعٗخٹ عغكًُ َ ٞا ناْا
حع ٞاهٛاجط  ٚايعذاٍ يف نڂزٳبٺ
إٕٸ ايذ ٟةًلٳ ا٭ف٬ى ٜزعاْا
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دالٍ
ٚبشاي١ٺ يف ايكًب َٛفعٗا بٗا
أاٷ َٔ ٚٵ آَٗ٫ا أتأاٴ
تغه ٛبزفلڈ إ ا يا اعتهتٵ
ضضٵتٴ ْرياْاڄ بكًر ٴتقٵزٳ ٴّ
أذ ٳ
قامستٴٗا نأظٳ ا٭ص ٚ ٢نأْين
يف ايعغل َٔ نأظ املٛح ٠أقضِٴ
ٚنإٔٻ يٚ ٞجعٶا نُا ٖ ٞعٓخٖا
يهٓٻين عٓخ ايتٛجٸ ڇع أنعٹِٴ
ٖ ٞذًٛت ٞبٝخا٤ٴ ٜعغكٗا اه٣ٛ
َٔ ربڃخٹ َا صهبتٵ ٖ٣ٛٶ أتٓٳ ٸعِٴ
017

َا بٝٸزٳ ايضك ڇِ ايًِٝ٦ٴ مايځٗا
ٖٞٳ ْفضٴٗا قُزٷ تٝڀ٘ٴ أْٵحٴِٴ
فٝرا ٤إٕ أتتٵ ايعٛاؽفٴ تهتٟٛ
يهٔٸ فٝرٳ ماها ٜ ٫ٳه ځًِٴ
َافزٸ سٖزٳ ايٝامسني عتاٖ٩ا
فتىل ايزبٝعڇ بهٌٿ عاّڈ َكڃخٳّٴ
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أزيج جًٓاز املغسبي
ر ٚٷ َٔ ايزحيإ ذٌٸ جٛارٟ
 ٚايعڀزٴ فا ٳ نضًچ ١ا٭سٖارڇ
ٜا ج چًٓٳارٷ ٌٖٵ مل ًوٹ نً١څ
قُزٷ  ٚيهٔ َٴبٵٗڇزٳ ا٭قُارڇ
ايًٌٝٴ ٜعغك٘ٴ  ٚفحز ايؾبأ يف
أصفٺ ٜفارم يذ ٠ا٭صرارڇ
ٜاجًچٓارٳ ايعغلڇ ٌٖٵ عٛمٷ بوٹ
يٛيٛدڇ َا يف ايكًبٹ َٔ أصزارڇ
أْا نا٥ز ايتغزٜخٹ ٜعغكين اه٣ٛ
رٴَٵتٴ ايفٝايفٳ َا صهٓتٴ بخارٟ
019

أْا حٚذ١ڂ ايغعزا٤ٹ ذني تعخټِٖ
بؾفاتِٗ أْا ْاظِٴ ا٭ععارڇ
أْا راذٌٷ يف ا٭ر ڇ َٔ بًخٺ إىل
بًخٺ أق چًبٴ َا اصتكزٸ قزارٟ
 ٚنأْين ايعٓكا٤ٴ نارذٳٗا اه٣ٛ
أبٳتٹ ايضهٕٛٳ بفٝأ٠ٹ ا٭ عحارڇ
ٌٖ جاٍٳ ةًخٴى ٜا أرٜخٴ َٓعٸُٶا
َٚضٗخٶا جٴُٹعٛا بعٗز َٳرارڇ
أْا ٜا أرٜخٴ ذلار٠څ يف ؽٳ ٵزفٹ صٳا
ر١ٜٹ اه ٣ٛدٖبتٵ َع اٱعؾارڇ
 ٚأَاط َٛدٴ ايبرز ٜڀًبٴ نضزٳٖا
َع٘ اجلٛٝؼٴ فٝا ٹيلٴ ا٭عزارڇ
001

ٚبكٝت يف نٌٸ ايهزٚبٹ نُاص١ٺ
صهٓٳتٵ بشٖٛڈ جزفٳ ْٗزڈ جارٟ
أْا ٜا أرٜخٴ أتٝتٴ َغتع٬ڄ أص٢
 ٚنزٳقتٴ بابٳوٹ نزق ځ ١احملتارڇ
فٝفاڄ أتٝتوٹ فاقبًٝين سا٥زاڄ
فًكخٵ عٗختٴوٹ ٚاذ١ځ ايشٚٸارڇ
ٜاؽربٳ١ځ ا٭ةٝارڇ قًر ظٌٻ ٜٳ ٵعع
عكڂٗا نعغلڇ ايٓرٌڇ يٮسٖارڇ
ٳ
ٚتعٌټ يف أيلڇ ا٭رٜخڇ أر ڂٓا
ٖٞٳ ٳحٚٵذٳ١ڂ ا٭نٝابٹ  ٚا٭ةٝارڇ
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يألّ
يٮّٸ تًو ٖخٜيت ا٭عٛامٴ
 ٚإىل ٖٛاٖا نًچٓا عغامٴ
أْتٹ احلٝا٠ڂ صٳُٳتٵ بٗا اٯفامٴ
 ٚايؾبأٴ  ٚايٓضُاتٴ  ٚاٱعزامٴ
يف ايًٌٝڇ ٜأةذْ ٞاحلٓبنيٴ إيٝو
َ ٌ ايڀريڇ عغكاڄ عغٸ٘ٴ ٜغتامٴ
 ٚبزٜكڂٗا عٝٓٝوٹ ٜفقأٴ يف اه٣ٛ
ذباڄ ب٘ٹ بخمٴ احلٝاٜ ٠ٴزامٴ
ةًڃتٴ يف اٱعفامڇ بعرٳ ؽفاتٗا
ي ٛٹ
أتٵُٳُتٴ فٗٝا أْٗا اٱعفامٴ
002

َا نٌٸ نزفڂوٹ ٜٓ ٖٛٚعزٴ نًعيت
زٷ  ٚنٌٸ دزف٘ٹ ا٭عُامٴ
ايًٌٝٴ أْتٹ َع ايٓح ّٛةً١ًٝ
َا ٳَضٻوٹ اٱعٝا٤ٴ  ٚاٱرٖامٴ
ةًٹكتٹ
َاعًډُٛىٹ ايعغلٳ عاعك١څ ٴ
 ٚعذبٴ رٚٵفٹو نًڃعٴ٘ٴ ا٭عٛامٴ
ايغٛمٴ ٜأةذٴ بعقٳ٘ٴ يوٹ صاعٝاڄ
َغتاق١څ  ٚايضاع ٞها َغتامٴ
أَ ٞأراىٹ َعٳ ايع ٕٛٝجًٝض١څ
ب جتًطٴ ذٛي٘ٴ ا٭ذخامٴ
ناهڂخٵ ٹ
 ٚبع تٴ َٔ ٚرمڇ ايهّ٬ڇ رصا٬٥ڄ
ؽًځتٵ يوٹ ا٭ٚرامٴ
ٜا أٌَٖ ٞٵ  ٚٳ
003

محچًتٴ أعٛاق ٞدٓأ محاَ١ٺ
يف ايغٛم إْٸوٹ ٚاحلُاّ رفامٴ
ٚبٓٝتٴ أذّ٬ٳ ايًكا ٤بخارْا
ٜ ٚقُټٓا عٓخ ايًكا٤ٹ عٓامٴ
فأْا أْٝضٴو نٓتٹ أْتٹ أْٝضيت
ٚايخَع ةًفٳ ذخٓ ٜا ٜٓضامٴ
 ٚجًضتٴ جٓبوٹ  ٚاحلخٜهٴ ٜضٛقٓا
ذٝهٴ ا٭َانٔ
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ًطٴ ايعغامٴ

ايغصاية
قًر تعًل بايغشاي١ٹ عايٝا
قبٌٳ ايضكٛطٹ رأٜتٴ قًر حاَٝا
أبه ٞايغشاي١ځ  ٖٞٚتبهْ ٞفضٳٗا
 ٚن ٬ايفزٜكني اصتغاث َٓاحٜا
فأْا اصتغ تٴ يغٗ ٝا  ٚنأْٓا
نف ٕ٬عغٓا يف احلٝا ٠تضاٜٚا
َٓهٛب ٖٞ ١بايغكا ٠ٚإ ا
أْا بايؾخاقْ ١هبيت ٚعكاٝ٥ا
ٖ ٞيف ايع ٬تغ ٢ايضكٛط ٚإ ا
أْا بايضكٛط ٚقفتٴ يضتٴ َبايٝا
005

تغ ٢ايضكٛط ٭ْٗا يًُٛت دا
ٖب١ٺ ٚعغلٴ املٛتٹ نإ يباصٝا
عتإ بٝين ٚايغشاي١ٹ فٗ ٞيف
فٝر اجلُاٍ َ ري٠څ أعحاْٝا
 ٚأْا بفٝر ايٛجخٹ َٜٛاڄ َا بهٝت
عً ٢نزٚبٺ َ٫ٳضٳتٵ أعحاْٝا
8101..5..03

006

ْوزس
إىل ابٓيت ْٛرظ

ٜا نڂٌٽ ايخْٝا ٜا سٖز٠ځ
أعحاْٞٵ
ٜا أعذبٳ حلٔڈ يف ايهٕٛ
ٜٗٴشټ نٝاْٞ
ٜاصٹرٵزٳ ا٭ْغاّڇ ٜٚا جٴُٳٌٳ
اهُضاتٹ تٴزحٿحٴٖا ايٓضُاتٴ
أباْٞ
ٜا صٹرزٳ ايبرزڇ ا٭سرمڇ يف
ْٳ ٹغِڇ اهُضاتٹ عً٢
أحلاْٞٵ
ؾٔٳ ايكًبٹ ا
ٜا ڂب ٵ
007

ٚع ٬يف ايكًب عً٢
نٌٿ ا٭بؾإڇ
ٜاعڀزٳ ا٭سٖار اجلبً ١ٝذًډتٵ
يف قافًيت نځ ٳزقځتٵ
ٚجخاْٞ
أفرتٵ نايٓار عً ٢ذڀبٺ
عٳ ٳعًځتٵ نايهٛنبٹ
نڂٌٻ ا٭نٛإڇ
ٜا َٔ أٚجزت قٓاحٌٜٳ ايخْٴٝا
نايغُعڇ إىل يًٞٝ
ٚرفعتٹ أذشاْٞ
قٛيٞ
َٔ عًُٳوٹ اٱ ار يهٞ
008

تٳزصٳٞٵ بعخ اٱ ارڇ
عً ٢عڀآْٞ
ٜا عٛحٳ ايك ٝار اسلضز ايكتٌٝٴ
عًٚ ٢تزڈ يٝه ٕٛعً٢
ٳٚتٳزڇ ايغزٜإڇ
ضِڇ جخاًٗ٥ا أةذ ايهٕٛ
َٔ ْ ٵ
ْض ِٝعذٚٵبت٘ٹ  ٚأت ٢بًخٟ
ٚبشاْٞ
ٚجًځضتٹ بهٌٿ ؽرا٥ف أعزعيت
ذت ٢صهٓتٵ يوٹ رٚذٞ
 ٚأعتعًتٵ باٱميإڇ
ٳ ٚصٳهٓٵتٹ عً ٢آاار ًا٥ٹًٗا
نضف ١ٓٝعغلڈ ٖاّٳ
بٗا فهزٴ اي ٳزبٸإڇ
009

صًډُتٴ ا٭َز ٚذاربتٴ ايه ٕٛف٬
أٌَٷ يًعٛح٠
َٔ ااْٞ
ٚعًٹُتٴ بإٔ اهلل عً ٢عًِڈ
نتبٳ ايعغلٳ ا٭سيٞٻ
عً ٢اٱْضإڇ
ٚعكختٴ ايعشّٳ عً ٢أَزٟ
إٔٵ  ٫أةتارٳ صٛاىٹ
َٔ ا٭ٚنإڇ
ٚذٓإٴ ايهٕٛڇ ي٘ أَخٷ
ٜ ٚعٌټ ب ٬أَخٺ يف احلبٿ
إيٝوٹ ذٓاْٞ
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حٓإ
ٚقفٳ اجلُاٍٴ عً ٢رٴباى ٜهبٿزٴ
ٚتٝٻز ايتفهريٴ نٝفٳ ٜعبٸزٴ
ٜا صرزٳ أْغاّ اهٝاّڇ نأْٗا
يف باب١ٹ ا٭عٛامڇ يٌٝٷ َكڃُٹزٴ
ٜا عذبٳ اغزىٹ ٖ ٚٵٛٳ ٜٓڀلٴ باحلزٚف
نإٔٸ اغ ٳزىٹ يًحٛاٖز  ٜٓزٴ
َعغٛقيت ذًډتٵ عًٞٻ نأْٗا
نٝفٷ ب ٬اصت٦ذإ َٓٸ ٞحيعزٴ
قًتٴ امسر ًٞٝإٔٵ أقٍٛٳ ذبٝبيت
قايتٵ صَ٬اڄ أٜٸٗا املترقٸزٴ
020

قًت ارمحٝين يف ايٛؽاٍڇ فتْٸين
حٖزاڄ صهٓتٴ ايًٌٝٳ فحزىٹ أْڀزٴ
نٝف ايضبٌٝٴ يٓحُ١ٺ تخْ ٛفتعًٛ
أُٜٓا صًهت ٴعٝٴْٛٹٞٳ تعٗزٴ
ٖ ٞناحلُاَ١ٹ يف ايعٛاي ٞبٝتٴٗا
 ٚأْا بأرف ٞصانٔٷ أتضٸزٴ
 ٚمحًتٴ أعٛاق ٞها ْغُاڄ عً٢
أٚتار عٛحٺ بايك ٿِْڇ ٜكڀزٴ
ي ٛةاها رب ٞيٓا قُزاڄ يهإٳ
يٓٛرٖا عڀزٷ ب٘ٹ ْتعڀزٴ
ي ٛةاها ًضاڄ يهإ فٝاٖ٩ا
نايغُط يهٔٵ بايٰي٧ڇ تٓ زٴ
022

فتهٕٛٴ أععار ٟها نك٬ح٠ٺ
يف جٝخٹ حلٔڈ يًڀبٝعَٓ ١عزٴ
 ٚأظٌټ أعزب َٔ ٳٚصٳاَ١ٹ اغزٖا
نأظٳ اه ٣ٛعبكاڄ خبُزٙٹ أصهزٴ
 ٚأظٌټ دلب٫ٛڄ بفڀز٠ٹ ذبٗا
فځٗٵٞٳ ايخْا ٖٞٚٳ ايٓعِٝٴ ايهٛازٴ
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جفاى اخلٌ
جفاى اخلٌټ  ٚاْتٗو ايعٗٛحا
ْٚاّ ايًٌٝٴ ْغٛاْا ربٝخا
 ٚأصخٍٳ ؽفر١ڄ نٓٸا ْغين
بٗا فزذاڄ ْ ٚشرٳعٴٗا ٴٚرٴٚحا
نإٔٸ احلبٸ اٛباڄ يف ٜخٜ٘ٹ
َتَ ٢ا عا٤ٳ ٜزَ٘ٝٹ بعٝخا
ٳَٔ ٚٵ عغفٺ يضفوٹ حَ ٞتزاٙٴ
َٔ ا٭عُامڇ ٜكڃتڀٹعٴ ايٛرٜخا
نڀفٌڈ ذني ٜهضزٴ يعب١ڄ را ٳ
ٜبه ٞفځٗٵٛٳ ٜضأيو املشٜخا
024

إدا أقبًتٴ يف ٚي٘ٺ عًٗٝا
أحارت ظٗزٳٖا ؽخٸتٵ ؽٴخٴٚحا
فهِٵ صِٗڈ أؽابٳ ايكًبٳ عُخاڄ
 ٚنِ صُٗٶا صٝأتٝين جخٜخا
 ٚنِ ٚافٝتٴ َٔ ةزقٛا ٚفاٞ٥
أعخ٫ڄ نإٳ ديوځ أ ٵّ جرٛحا
 ٚٳَٔٵ أصزفتٴ ذباڄ يف ٖٛا ٴِٖٵ
تزاِٖ يف اجلرٛحٹ ْأٚا بعٝخا
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ضٓا اشتياق٘
ذبٝبٴ ايكًبٹ آملين فزاق٘
نأْ ٞقخ حملڃتٴ صٓا اعتٝاق٘
ؽغتٴ ايخٖزٳ أنتِٴ باعتٝاقٞ
 ٚأذًِٴ إٔٵ أرَٜٛ ٣ا عٓاق٘
تفاج٦ين بڀًعتٹٗا أَاَٞ
نٓحِڈ يف ايضُا  ٚايزبټ صاق٘
أديو نإٳ ُٖٚاڄ أّٵ ذكٝكاڄ
أر ٣قُزاڄ ٜڀٌټ عً ٢رفاق٘
فاصأها  ٚتضأيين نإٔٸ
بخأْا تٛٻْا ْبين ع٬ق٘
026

 ٚأَ ٞقضِ ) أْتٹ نٌټ ٖ ٣ٛاعتٝاقٞ
فأْتٹ حلبٓا بٝتٴ اعتٝاق٘
إدا َا ايًٌٝٴ يف قُزڈ جتًچ٢
فتٕٻ ايؾبأ ٜٓ٫ضَ ٢ذاق٘
 ٚقًتٴ ها  ٚقايت ي ٞتغارٜخٴ
عغلڈ َضٸٓا  ٚٳٖخٴ اذكاق٘
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بال وداعٍ ضافسوا
صزقٛا ايف٪احٳ بٚ ٬حاعڈ صافزٚا
ْ ٚأٚا نُا تٓأ ٣ايڀٛٝرٴ تٗاجزٴ
 ٚتًفچتتٵ عٝين فها ٳٕ قباها
داىځ احلضٛحٳ َٔ ٚٵ يكتًٹٞٳ ْاظزٴ
ْ ٚأٜتٴ أيعلٴ باجلزا نأْين
أصخٷ قخ اْٗايتٵ عً ٘ٝةٓاجزٴ
ْ ٚشذتٴ يف ا٭ٚنإ  ٫أٌٖٷ ٫ٚ
ٚنٔٷ ف ٹخيچ ْٞٛمبٔٵ أتفاة ٴز !
هف ٞعً ٢أٌَڈ أعٝػٴ ب٘ٹ فتْٞ
تٔٷ ٚٳ أڂنابٹزٴ
يف جزاذَ ٞٴ ٵ ٳ
028

يٹًٌٝڇ جٌٸ ذلبپيت فٗٛٳ ايٛذٝخٴ
إىل جزٚذ ٞيف اخل٥٬لڇ صاتٹزٴ
ؽ چفلٳ جٓر٘ٴ
َا فزْ ٞيف ايڀري ٳ
إٕٻ ايڀٛٝرٳ َزٚرٖا ب ٞعابزٴ
بٌ فزْ ٞنريٷ تغذ َٔ ٣حَٞ
َا قاٍ إْٸٜ ٞا ؽخٜلٴ َضافزٴ
تزىځ ايزصا ٌ٥عٓخ أعخاٞ٥
 ٚقاٍٳ هِ إْٸ ٞيًُربٸ١ٹ ْانٹزٴ
ٚعٳخٳا عً ٢ا٭صزارڇ ٜهغفٴ صكٖا
 ٚظٓٓتٴ َٜٛاڄ ځأْٻ٘ٴ يٹٞٳ صاتزٴ
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ضحسُ األَرية
 ٚراقين إٔٻ إنزا ٞ٥يوٹ راقا
محًتٴ قافٝيت ٚجخڄا  ٚأعٛاقا
فٝا عٴ ٳب ٵٝلٳ رذٝل ايٛرح ٜأةذْٞ
عٛق ٞإيٝو  ٚأبك ٢فٝو َغتاقا
فُا يضرز ع ٕٛٝايز َٔ ِٜأيلڈ
 ٫يتأةذٳ َٔ عٝٓٝوٹ أذخاقا
أچ
َ ٚا يضرزى بني اخلًل َٔٳ عب٘ٺ
أَري څ ٠تزتخ ٟيف احلضٔ أة٬قا
 ِٜٝٗقًر عًَٓ ٢ر ٢دٚا٥بٗا
ٖٝا ٴّ نريڈ ع ٬يف اجل ٸ ٛةفچاقا
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نأْٗا تتض ٞيف ايعغل َٔ أملٞ
 ٫ ٚتز ٣بضزا ٠ايعغلڇ إعٵفاقا
ٜا ًطٴ إٕ نًٛعٳ ايفحز باٜتٓا
َ ٚا يعٗزىٹ نإٳ ايٓاظٴ عغاقا
ذضٓا٤ٴ عڀفوٹ إٔٸ ايعغل د ٚصع١ٺ
ٜأت ٞيٝفتأ يٮبؾار آفاقا
فٓعز٠څ َٓو تغف ٞايكًبٳ َٔ صكِڈ
ر ايه ٛٴٕ إعزاقا
 ٚبضُ څٜ ٚ ١ف ٝٴ
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َٓتٗى وجدي
 ٚتضأٍٴ ٌٖ بك ٢يف ايكًب باقٞ
قځًٌٝٷ يًٗٝاّڇ  ٚيٹًزٻٚامڇ
فتا٠څ وٮ ايخْٝا ما٫ڄ
ٚقخ صًبتٵ َٔ ايز ِٜاملآقٞ
فكًتٴ فتٝٸيت جاٚسٵتٴ نيضنيٳ
عُزٚ ٟاْٵتٳٗ ٢ٳ ٚٳٖخٴ أت٬مڇ
واًٜتٹ ايفتا٠ڂ تٗشټ ةؾزاڄ
ي ٴتغٵعٹٌٳ نڂٌٻ رلشٕٚٳ اعتٝاقٞ
أصا ٹً٥ڂٗا ايتخاْٹٞٳ َٓٸ ٞعٹبٵزاڄ
ف٤ٳ َٔ رأص ٞيضاقٞ
أذطټ ايخٹ ٵ
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 ٚيٕٛٴ ايٛرحٹ يف اخلخٸٜٔڇ ةٳُزٷ
عتٝلٷ إْٻُا ذٴًٛٳ املذامڇ
 ٚإٕٻ اخلُٵزٳ يف ايغفتنيڇ ٜكقٞ
عًٝوځ بإٔ تِٗٝٳ ب ٬فٛامڇ
 ٚإٕٻ ايزعفٳ َٔ فُٗا ذٝا٠څ
َٛٚتٷ تًوځ قاَٛظڇ ايعٓامڇ
8101..8..3

033

عبلُ ايتُّٓي
 ٚحٕٚٳ ٚصاح٠ٺ  ٚاحلقٔڇ َٓٸٞ
ًَهت ايكًب ٜا أْغاّٳ فٓٸٞ
إڇٕ اجتُعا ٖٓا صأَٛتٴ ذتُاڄ
فأْتٹ اهُط يف عبل ايتُٓٸٞ
ص ڂأبٵك ٞفٝوٹ أَٓٝيت نزٜكا
ب٘ٹ ا٭ذّ٬ٴ تڀف ٛفٛم ظٓٸٞ
فأْتٹ ايعنيٴ ْاظزٖا جتًچ٢
 ٚنٌټ اخلًل ابعخٴ َٓوٹ عٓٸٞ
إيٝو ايكًبٴ أَٓرٳ٘ٴ يترٞٝ
ن٬ٜٛڄ فاْعُ ٞبايكزبٹ َٓٸٞ
034

رٔڇ َٔٵ فُوٹ ماٍٷ
فغٳ ٵخٚٴ ايً ٵ
رٹٔٴ  ٚاملڂغٓٸٞ
ٜٳغٛـٴ ب٘ املً ٸ
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و تطأٍُ
ف ْكبٌٴ باهشمي٘
 ٚتضأٍٴ ن ٝٳ
 ٚنٝفٳ ْٳأځتٵ َٛحتٴٓا ايكخمي٘
ب ځأ ٵرٚڇق١ٹ املخ١ٜٓٹ نافٳ ةًخٟ
ف ٬صًٖ ٣ٛٴٓاىځ  ٫ٚصٳًُ٘ٝ
ٖٚذا ايًٌٝٴ ةٝٻِ يف ربٛعٞ
 ٚؽبر ٞيٝط َٔ أٌَڈ قٹخٴَ٘ٚ
يكخ رذٌٳ ا٭ذب١ڂ َٔ سَإڈ
فُا يًك ڃًبٹ َٔ َأٜ ٣ٚزَ٘ٚ
ٚذٝخاڄ نإ يف ٚجٌڈ َٴضحٸ٢
نُأصٛرڈ ت ،ٝب٘ٹ ةؾَ٘ٛ
036

ْ َٔٚهخٺ أر ٣يف ايغټّ٪ڇ ذايٞ
نحذعڈ يٝط تعغكڂ٘ٴ نزٴَ٘ٚ
إدا َا ايغِٝٴ ٜزذٌٴ عٔ ب٬حٺ
فتٕ ايغُطٳ  ٫تٴبكْ ٞعُ٘ٝ
َٗاجزٴ يف حٜارڇ ايغزبٹ ْا٤ٺ
ٚؽارٳ يٹهٌٿ رلتًطڈ بُٓ٘ٝ
نزڇِٜٷ ٚاملځقٝفٴ ب ٬فٛٝفٺ
نًٌٝڈ با٥طڈ ٜٓع ٢زلَ٘ٛ
إيٝوځ ايكًبٴ َغتعٌٷ بٓارڈ
جرِٝٴ اهلل ٜغه َٔ ٛجرُ٘ٝ
حٜارٳ ا٭ٌٖڇ ةذْ ٚ ٞاذتضبين
ْخِٜٷ ٖاّٳ عٛقاڄ يف ْخمي٘
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يعً ٚ ٞابتضاّ ) أعٝػ َٜٛاڄ
بٹ٘ٹ قًر ٴٜفځزٿ ٴد عٔ َُٖ٘ٛ
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َعصوقيت ايطُساء
ٚعً ٢ففافٹ ايبرز حٕٚٳ أذبٻيت
ايكٗ٠ٛڂ ايضُزا٤ٴ تعغلٴ ؽٴربيت
أتأَٸٌٴ ايفٓحإٳ فٗٵٛٳ نشٖز٠ٺ
محًتٵ بخاةًٗا ايغفا٤ٳ يعًيت
مسزا٤ٴ قًر َغزّٷ بضُارڇٖا
فٗ ٞايزذٝلٴ إىل َٛارحٹ رعفيت
باحلبٿ أرعفٗا  ٚتزعفين نُا
عفٳ ايعغٝلٴ عغٝك١ڄ يف ايغفډ١ٹ
رٳ
أبف ٛعً ٢أٌَ ايًكا٤ٹ بٗا  ٚأؽرٛ
ذًڂُ ٞتزاٚحٴ ٜكعيت
ٖٚٵٞٳ يف ٴ
039

مسزا٤ٴ َٓٗا َضٻين ةٳبٌٷ  ٚاٵ
أعغلٵ صٛاٖا ذً٠ٛڄ يف بزبيت
يف اغزٖا هبٷ ب٘ عفتاٜ ٟٳ ڃهع
تٜٛٳإڇ تًتٗبإ ذتْ ٢غٵٛتٞ
فتدا اْتغٝتٴ أڂعٝخٴٖا فأعٛحٴ ٴَغٵع ..
تاقاڄ ها ًَهتٵ َزانشٳ صًڀيت
 ٚأظٌټ أرعفٗا ٚتزعفين نأ...
قٓٳتٵ فځتٹٞ
ٻٕ عاعكنيڇ فتٝٻ١څ ذ ٳ
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صدى حلٓو
ؽخ ٣حلٓٴو اخل٬ب ٖشپ نٝاْٞ
ٚيٌٝٷ نٌٜٛٷ ف٘ٝٹ ْٳٛٵَ ٞقځْٞ٬
أٜ ٫ا ةً٬ٝڄ علپ اٛبٳ ؽبابيت
بعٝخاڄ ْأٜت اي ّٛٝبعخ ايتخاْٞ
 ٚةًتو يٮٜاّ نيزاڄ َعتكاڄ
ركڂٛاْٹٞ
فؾزت َع ا٭ٜاّ وڃ ٴ
ٚنِٵ رَتٴ ٚؽ٬ڄ بعخَا قڀع ايٓ٣ٛ
تزات ٌٝحلٔ ايعغل يف املكً إڇ
ْضٝتٴ قٛايف ايٛجخ بعخ فزاقٹهِ
ٚقخ عخت َٔ ٚجخٺ إىل ايٛجخٹ ااْٞ
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فٝا َٔ قڀعتٳ ايٛؽٌ حٕٚٳ صباب١ٺ
بٛجٛحى ٚجخ ٟايًٜ ّٛٝتكٝإڇ
تعاٍٳ اْعز ا٭صكاّ يف جضخ ٟتعاٍ
ٜٓٵب٦و ا٭ةبارٳ قاـڈ ٚحاْٞ
أٜ ٫ا ذبٝباڄ ذٌٻ يف ايكًب سٖز٠ڄ
صِټ ايشعافٹ عُخاڄ صكاْٞ
 ٚيهٓٸ٘ ٴ
جعًتو ععزاڄ يًكٛايف َبح٬ڄ
 ٚؽٛرتٴ َٓوځ ايًرٔٳ أذً ٢ا٭باْٞ
ٚيهٔٵ إدا َا اخلٌٸ ميتًڂوڂ اه٣ٛ
فځ ٳشرٵعٴوځ يف جخبٺ عخ ِٜاملعاْٞ
 ٚنِ َٔ ةًٌٝڈ دبتٴ يف ذبٸ٘ٹ  ٚنِٵ
ةًٌٝڈ بّٛٝڇ ايعضز ي٬ٝڄ جفاْٞ
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ضاعت
فاعتٵ بأَٛادڇ ايغٛان ٧فهزتٞ
 ٚسذفتٴ أنًبٴ زلخ٠ڄ َٔ ؽٴربعيت
أْٻع٫ ٢ذعبعابع ٞايكعخاَٜ ٢ضععفعٛ
ْعٚ ٞايعشَإٴ صع ٢يٝعفعقأ ةعًعتعٞ
نعٌټ ا٭ذعبع١ٹ نعٓعتٴ أذضبعٴٗعِ تٳٛٳا
رٳٚا ذني  ٫ٳ يعٗعِ تعبع ٸزدٴ ذعاجعتعٞ
قعخ نعٓعتٴ أذضبعٴٗعِ يعزٚذع ٞفضعرع١ڄ
 ٚأظعٔٸ َعًعتعٳٗعِ تعععاْعلٴ َٹعًچعيت
فع ٞأبعتعطڇ ا٭اعُإڇ بعاععْٛع ٚ ٞٹععٓع
ح ٟأْعِٗ يعِ ٜعبتعًٛا يف نزبيت
043

ٜعا ٜٚعأٳ قعًبع ٞنِٵ ٜضاَأ يف اه٣ٛ
 ٚيعٳ ځهِٵ ٜعهابعزٴ إد ٖع ٣ٛيف ايبعًع٠ٛٹ
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يا ييًى
َه تٴ ايًٌٝٳ ٜا ي ٢ًٝن٬ٜٛ
ت  ٟميٌٝٴ
 ٚقًر ذٝهٴ َا ًَڃ ٹ
أعخ زلَٗٛا فك ٠بزٜكا
نعٝٓٝو اييت فٗٝا اي ٍُٛٴ
نڀري ٜعغلٴ ا٭بؾإ ٜغخٚ
عً ٢بؾٔڈ تكاحَ٘ ايذبٍٛٴ
 ٚأعخ ٚذني تؾبٜ ٛعكٜين
ٖٝادٷ يٝطٳ ٜٴغبٗ٘ٴ َ ٌٝٴ
أبين ايغٛمٳ َٔ ٚٳجٵخٺ فٝغفٛ
عً ٢أحلإ أبٓٝيت ايٓتٌٝٴ
045

أٜ ٫ا يٌٝٴ تعزف جاذلاتٞ
فُ ً ٞيٝطٳ تقٓ٘ احلكٍٛٴ
فعڀزٴ ايٛرحٹ ٜضرزٴْ ٞعذاٙ
وًچوځ أؽغزٟٸ فُا أقٍٛٴ
ځ
أر ٣يف ايعُز باق ١ٝفتْٞ
عً ٢عحٌڈ أبين َا

ٍٛٴ

َ ٚا ذر إىل بٓخ ايغٛايٞ
أبين قبٌٳ َا ٜأت ٞايزذٌٝٴ
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ال تكسبي َِّٓي
٫تكزبَٓ ٞٸٞ
فًضتٴ أْا املكزبٴ يف ايٓضا٤ٹ
فأْا عغٝلٴ احلبٸ
ٜأةذْ ٞنُا ٖ ٛعا٤ٳ
 ٚأْا ايٛرٚحٴ تفترتٵ
نُٝا ٜغِٸ عڀٛرٳٖا ايٓب٤٬
 ٚأْا ايٓضِٝٴ ميزټ عً ٢ايڀ٥٬ع يف املضا٤
ع٤ٞٷ
 ٚيهٔ تڀ٢
ؽار َعتكخا َ ٚعتكخٟ
بأْ ٞعاعلٷ نٌٸ ايٓضا٤
٫تكزبَ ٞين
فؾغٴى ئ ٜڀٍٛٳ َعٞ
047

فكًر يٝط تقٓ٘ ايضُا٤
ٜڀريٴ
نايعؾفٛر بزٜخا
عً ٢ا٭بؾإ
يف ايبًخإ ٚ ٫نٔٷ  ٫ٚأر ٷ .
 ٫ٚأاٷ
٭ْ ٞعاعلٷ نٌٸ ايٓضا٤
فٗٔٸ يف قًر اجلُاٍٴ
فتار٠ڄ بٝقا٤ٴ تأةذْٞ
ٚأةز ٣أةتٗا ايضُزا٤ٴ
 ٫أَٖ ٣ٛهاْا
ٚاذخا
بٌ نٌټ ذقٔ أعتَٗ ٘ٝضا٤
فربذا ا٭ذقإٴ َٹٓٸٞ
َ ًُا.
048

عغلٳ املضا٤ٴ زلَٛٳ٘
 ٚأْا املضا٤ٴ
 ٚنٌټ باْٝٺ١
إىل قًر عفا٤ٷ
 ٚأْا املضا٤ٴ
زلَٛٴ٘
نٌټ ايٓضا٤
 ٚأْا املضا٤ٴ
زلَٛٴ٘
نٌټ ايٓضا٤
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َا أحًى ايطسابَ !
جا٤ت عً ٢عحٌڈ
ٜٴغڀٗٝا ٚعا ٷ
فٗ ٞبخر نإ ًٜترفٴ ايعّ٬ٳ
 َٔٚماٍڇ احلزفٹ ؽابت ذً١ڄ ٖ ٞي٪ي٪
قخ نزٸست٘ يف مساصز ٠ايهّ٬
بخأتٴ أععزٴ إٔٸ يٮعٝا ٤نعُا
َ ًُا يًٛرحٹ عڀزٷ يًٓخ ٣أيلٷ
 ٚيًربٹ اعتٝامٷ
سَاْا نٓتٴ أعزفٗا
ْضٝتٴ ٚا تهٔ
ٖٞٳ ْاص١ٝ
فغخا اهٝاّٴ ٜشٚرْٞ
عڀغا إيٗٝا
051

نٓتٴ ظُآْا
ب!
فُا أذً ٢ايغزا ٳ
رفخت أعزبٴ عذبٳ اغزٖا
فزأٜتين يف
ايؾر ٛأعزبٴ َٔ صزابٺ
أعزبٴ َٔ صزابٺ..
فُا أذً ٢ايضزاب !.
فُا أذً ٢ايضزابٳ !
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شيخ وصبية
عحٛسٷ عا٥ثٷ قځزٴبٳ املٓ٘ٝٵ
ٚعٓخ ا٫ٹذتقارڇ رأ ٣ف ٹتٝٸ٘ٵ
ٜقخټ بٗا اجلُاٍٴ تف ٛعڀزا
َهُٻً١څ ذلاصٹٓٗا ْٳخٜٻ٘ٵ
ْٳض ٢ايغٝثٴ ايغٗاح٠ځ ٚاْٵغ ٣رٳا ..
ٳ ٜضٵأٍ يف ايفتا٠ٹ عٔ اهځٜ٘ٛٵ
نإٔٻ ب٘ اعتٝامٷ يف ذٝا٠ٺ
 ٚيٝطٳ َٴبايٝا ٖٛٵ ٳٍ اي ٻز ڇسٜٸ٘ٵ
فكايت أْتٳ ذلتقزٷ فؾًچٞ
فكاٍ ها ٴْؾٳًٗٝا صٜٛٸ٘ٵ
052

ؽ ٠٬يٝط فٗٝا أٟټ نفڃزڈ
ٖ ٞايتك ٣ٛعًٝوٹ نُا عٳًٝٻ٘ٵ
٭ٕٻ ؽ٬تٓا يف اجلُعڇ تضُٛٵ
 ٚٴتؾٵبٹأٴ ذٗٓٝا أذًٖ ٢خٜٻ٘
 ٚإٔ املٛتٳ ذًٛٷ ذني تغخٚ
عًٝو ايًرٔٴ فاتٓ ١عحٝٻ٘ٵ
حعٝين يف رڇذابوٹ  ٚابع ٝين
جٗ ٻِٓٴ يٝطٳ تزٖبٴين ايبًٝٻ٘ٵ
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