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شًٌ حعا موع

ط االمل خَٓا

 

 

 

 ظًُاحمى

بعري ٍَُ َاوَا طىريا . د
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: َٔ فإشًُا د

حىيذا دشفإا وشًىًَا شىإيًا 

: عٌ ْفكُا د

وزيروَا دَردوَا جبى اقًًِ نىردشُٕ 
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ا اظىنٔ

 

الوَُا شىريًُا َرَ ظىحبا وجبإوًَا  

يؤٍ دقَربُ يعًُا أرا درًْا اًِْعًا 

َيبىًَا داَِوًَا ىيؤٍ دايفُ يذًعُا د

يعًُا وؤديَُ عَُُا واَِىًَا ملذيًٓىَا 

يا جالوٍَُ ديَؤبَُ افريِ وْرشٌ ويعكىب دشروج وَبى

 دانىًَؤوٕ َْطإا ددًبى دحعها ااواورؤيا وبرعربًيا وشجٌ

َكَرِب اِْا نُبىْا ؤْا عِ . وروَ اِْعىَا ْطًكىٕ بد

نًؤ حىبا 
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عىَدا 

 

حبًيب شىريًا ًَكرا 

ظًُا عِ طَال دظفرا  ًْصًًًٓا َكَرِب اْا يسؤيىَنىٕ 

ا ىوَعهِٔ اْا نُبىْا ؤْا يهىٕ ايو نَفا ديصُا وًَٓغ

َا َبَصِِ ٍوَروا َإٍ ؤإوَا دفىحا ديًؤوٕ يًبًهىٕ إح

وعٌُ بعا اْا َٓهىٕ دجلُٓا ؤدا دًًََا َٔ زًٌْ ؤبًبا 

نا َعًىٕ ويؤيني وإدا َعَخًفٌَ جىًْا َقطفىٕ ََفَ

ا َٔ زويؤزا دحًًا يعًعُا او يُيرا قًًٌَ َعربوٕ حوًٌْ

 ، ؤَ ايؤا بعا اْا دُْقبٌ عُال ؤْا افًدعِ ؤيني 

َا عٌ ينب يرَُا ويلٍَٔ شفإا ونُّوبا داوَُٕ رح

. ًًَٔ مبرٕ ديؤ ظىحبا آًًَا ٍوَو نذ حٌمو

 

جبذد 

15/12/2005 
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َفل بروحا 

 

 شىعرْا ًََبٌِ ؤدا َْا يىرَؤوَا يُؤوَا قرا، وشىع

. حسا اْا وؤرنا َِعَُعا أيذ َعُعٓا بعري ٍَُ طىريا 

ر بعًُؤ قذًَا نُّبىْا دَىظخُا دَُنٓا ػَٔ بُر داى

عىقصًٌ )ؤظا دئ شِ نُبىْا ؤْا و  (جًًٌَ ظفرا)

. مشؤؤ  (حعا

وًْا شَجٌ يّخِ يؤْا زبٓا َسَؤيسا ىوؤا حسا اْا دؤْا 

ايو  (بًغ دوبًرا داشُقبٌ يٌ بًذ َوَبىٍَ)دبؤ حًٓٔ 

. داَر ًَفٓا ْرشٌ 

ئً َحُ حبىظًا ايَُئ ائ حبىظًا ٕدؤا يُير َٔ ظُِ ػ

. قعًا دفصًل عًني َٔ طإوْا 

حبىظًا دشًربَا عٌ نفًٓا وحبىظًا دشًًَُُٓا عٌ 

شىعرْا دشكىبًٌ يًىيفٓؤ دريعًُا دحًإٕ َرٕ . نإيؤا 
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يؤا وفَكِذ يبينً إْا واشٌ جمٔ يوفًَعًخا دشبع يوَ

. دوٕ بعبًًىؤًٍ ريفٓؤ دٍٕو

َكًِض اْا َوب يهعريوَ شًىَا َعُعٓا بعري وجمرِج 

اْا يعًًًُا ويعًًًُُا داوَُٕ َْأحيُا دُِْدَىٕ بؤ 

. بفرط يعٓا دئًَ قذيعا  وْاأفىٕ

َعُعٓا 

حٓا َرقىط َرجًا 

بريح ََىز ظُٓ اأأو َعًخًُا 
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دونرْا داَيًطىَا 

عٌ حمصًا فىيض بؤمن 

 

 

فىيض بؤمن  حصًا دنًا  بعرر ايُيو 

 حعىى يًًا  دارّ وَبًًٓو  نىنبا داْؤر

 شؤدئ نُّبًًو ًَفٔ قىظُا واَيًط عذَا

ى ًٍدفرشُ وظبكُ ببٍُ اإنا  يهًؤوٕ يًذ

 شًٓاَيًو يفًشر   مبًًٌَ قىظُا باجاريا د

ؤوَو وَظبَكىً جًًَٓو  وَطٌ ؤدا  ََعًال عرقى

 اََرحىً دْعًىٕ يَطًًر اَريًو   وافال دابا

بذَىَ يعكىب بًُٓ حربيًو   اَا دَريا 

: ونٌ الّوًَا  َطٌ احًًو             عُال َرحِ

 ىنًؤوٕ َِاَإٍ          عا حًًا  دًًًََىَا بِٕ

: ا  ْفًَِج أؤيؤ  ِْعُا حمًًو عوايٓا دبً

أحًًٓو ٕؤا َٔ نذو  يَبعىد بىعذئً َطى 
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 : يًودَشرطى قين          بَهُيًبُا  وفريصُا 

عِٓذا َٓأر  قًُٓا حًًُا بًُظًَُعًًو 

رحٌ ؤإوَا  اف ظىظَٓا  اْني ًًًَو 

اِْا ايهٔ اأور  ؤيني ظىفإيو  زعىر ًََُال

 بعٌَُ ارّ  اِحرْا يًُيو  شؤرا داَْؤر

ٍ درى  وَجا فايا  دنًؤوٕ حبإيو دٕح

 زًًَْو مل ََيصىَا  وَهًهىَا  أبّبر

ى حبذَىَ فىيىط ظًًخا ًًَال      فرشُ دئ ٌَِ

 

اأأد . نٓىٕ حرٍ .     نس 
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براّْعا  

 

ظىحبا ملريا دبرا يعًُا َطٌِ اّْعا 

وأبُؤ بىإدا وبعىظًَٓا ونٌ نًًُّا 

برا يرباّْعا دَىَؤ بؤوْا وحباروَا 

وشًُؤ جبُٓا دًًَا َؤرا ونٌ طبُا 

وفَكذؤ دِْطر ْفعؤ دنًُا دال نىََُا 

وَا عوظرع وْفٌ َٔ رَىَا حبرً

قال مشع ؤوا ادّ ادّ ايها ايُيو ؟ 

 وفين بكال َال نٌ دحًٔ دعرطٌ ايٍُ

ايهٔ يذعُ وََٓى ايفّو دعرطٌ ايُيو ؟ 

يُى ؟ نٌارا اِنًَُ َٔ ايًٓا دَٓؤ 

ائ فَين ؤوا حىا انًُ َوب اطعُُِح 

حىا حىا ملىٕ اطعُُِؤ َٔ ؤو فارا ؟ 

 وحبرعىَا ِْعبؤ أدَح ٌْحىيا ظذٍ

ال حذ َٓؤوٕ اودٍ دحطا بعًُؤ ؤْا 
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افل اْىٕ َٔ ؤٍ جُٓا الرعا دنىبّا 

وًَا  الوفكَذ دَانال بذوعُا ْانًىٕ وب

 عٌ براّْعا ىؤَ ؤو يىَا َىَا اٌَ

عٌ دَعرب ؤوا عٌ فىقذْا دَريا بًريؤ 

حىبا دَريا قِ يؤ يىقبٌ ؤٍ ناْىَا 

وظرٍ ِْعٌُ عٌ فىرقٓؤ بايٓا فىرشا 

ظذر ْبًّا دْؤدوٕ يؤ َٔ طعًىَا 

ونذ ال يُر َٓؤوٕ نًؤوٕ اَا بٓفعؤ 

 دَىَ براّْعا دَْفخىؤٍ يىَؤ وْفروع حىبىؤٍ

اََهو يؤ وحعبىؤٍ ظًطا َطٌ حىبؤ 

َٓذرػ يطًًر حًًا بَعٌَُ ْىؤرا  دَْفخىؤٍ

 شبع نفٓىّؤٍ اشٌ نابىًؤٍ اقًِ ًَُوًؤٍ

وطعا نًؤوٕ عبًذوؤٍ طّبا قذّ قَٓفا 

ؤنٔ ايُوؤٍ عًًذ براّْعا ِْطعا بَعجٌ 

عُال طبا ديىًَؤ عبًذ وال شًو ِْذنر 

وطبُؤ دَريا َا دََفَٓل حًًِ وَََٓأح 
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ونذ طرا بؤ طىرَف حًا َِٓعًٌِ ؤفو 

ا وظًاٍِ إمحىؤٍ دَرؤ بذَعًا ظًفًعا عب

ال شو ِْذنر عًُؤ بًعا دَأيب َريا 

  أيىبىؤ ًعاؤوامنذ 

طىط ٍَاٍف  قذًّ  أيىبىؤٍ ٍ

وَرؤ ظُيل وَبربَ قال ال فُح فىَؤ 

ؤوا عٌ رػ قًصا قعاؤوا البىؤٍ  وَا دَال

دَدال ِْخعىب ؤدا حطًُا يعَُا بًعا 

ايها ايُيو او براّْعا ملىٕ ال َايَف 

حىبا دنًا وًًًًََدال َىَا دَأيًب ْىؤرا 

 بعًٓا اد دايو ؤْا حىبا بًَخىد ََحب

اأأد . نٓىٕ قذيِ .    يس 
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أحما 

 

 

براّْعا ملىٕ ؤٕ قِٓطا  

 حًًا ٕأوب يو يىَ اوً

ؤرنا دحال اف قِٓطا 

  َََٔ شربا وبىيًاا 

ؤرنا حىَا اف قىرا 

  ََٔ َداّا آًَا 

ؤرنا حصُا اف حصذا 

ََٔ حىبا دال َىَا 

ؤرنا طًىًَا وقعًىَا 

  ًَََٔ ظًُا وناْىَا 

يا اف اِيًا ىؤرنا بِ

  ًَََٔ دَوأا وزوَرا 

ؤرنا شِذقا وحريًٓا 



 15 

  َََٔ حىبا واويىَا 

ؤرنا نفٓا اف أؤيا 

  َََٔ شبعا ورويا 
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با دؤرنا ظىدًال وى

  ََٔ ظررا آًَا 

ؤرنا عُال وظخكا 

  ََٔ ًًْخا وبىمسا 

ؤرنا رِجُا اف ظىحذا 

  َََٔ فُورا حًًا 

ؤرنا ظفال وبىأرا 

  ََٔ حكرا وايكرا 

ؤرنا نىبّا اف عىقّصا 

  ََٔ وإدا وؤبًبا 

ؤرنا يىطُا وأوحُا 

  ََٔ ظىحبا وبىرنُّا 

نا حعا اف َرعا رؤ

  ََٔ حذوًا وحىملٓا 

ؤرنا عًكُا ونريىَا 

  َََٔ فِأحا وحذوَا 
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رشا اف ظِبًا اؤرنا م

  َََٔ ظًٓا وحاروَا 

اورحا درػ ئ ايؤا 

 أيًبا دبرؤ حبًبا 

اَجىط بؤ فّروظا 

  دََطا يبًُؤ ْؤيرا 

يعا قذوََبَصِ عِ 

  باوٕ ًْخا آًَا 

 {اأأؤ. ظبط . نب 
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ظررا 

 

 

ًَُا ؤٍ ظفريَا  َعبذا بٓفّعُا 

ْعا ظفًا رابدوظىًَؤا حًًا  

دحًِا بِؤ ََعبَر  حًًا دَروًزا 

ٍ  بعبذًا طّبا  هوال دَْعًًُى

مبًُا وعبًذا  دْؤوا ظريرا  

ظررا ظُاشُا  دظىوظًط نٌ اوَُا 

دعٌ ؤدا نافا  قّاّ بًًِٓٓا 

 الال وََخعًى                 جًٌافٔ طرئ بؤو

ال شو َعبذئ بؤ  دَرأيفني ظفري 

نًؤوٕ ؤدًَىؤٍ  بعَُال ََقًفا 

ديٓفعًا دنًُا  ظررا حمسيُا  

َريكُا وفايُا  طبُا وظفًُا 

م ناْايُ  عًُؤ ظفريا دَب
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دًَٓؤ يًًفًٓٔ  اَا َذرظُا  

ظررا اف قىظُا  ونًؤئ طّبًُا 

ؤَ ْبعًؤ ظفًعا  ظًُئً َْفّعُا 

َا ٍدِْؤوا بؤٕ ع ًًَا دَربًُا  

َا طّبا   الوَُا وملُا دؤ

وُْؤدر ظىحبا  نًًال آًَا 

اأأؤ . ادر  . ٍ   
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زعكُا دقىظُا 

 

اَرئ يٌ ظًٌ يو   ايهٔ دئ اِظال ؟ 

وْىر روجسا بًِيب يّؤم 

اَرئ يٌ ظُوم يو ايهٔ دئ اِظُوم ؟ 

ٕ عًغِوحغ عًّبا بًُ اِيعًٌَ 

اَرئ يٌ دََو يو  ايهٔ دئ اِدَو ؟ 

ٍ إ ونريىَا دحكا يعُٓا َٔ ََّ

اَرئ يٌ َب يو  ايهٔ دئ اَِب ؟ 

  وأأا دَطًىًَا قبًعني بؤدًًٌََ

اَرئ نَذو يو  ايهٔ دئ ابؤٍ ؟ 

 عًٓا حصهني َانال َٔ بًٌٍََٓ و

ال ال ال ظًال اْا  ال ال ال ظًُِم اْا 

ال ال ال دًَِو اْا ال ال ال يًُِب اْا 

ؤٍ اْا ال ال ال بًها اْا بال ال ال 

احذ اْا زيٓا ديًٌ وَكرِب اْا عِ حصًىَا 
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احذ اْا زيٓا ديًٌ وَكرِب اْا عِ طًّىًَا 

نفىرًا احذ اْا زيٓا ديًٌ وََكرب اْا عِ 

يٓا ديًٌ ًٍَُ  زيٓا ديًٌ قًٓا جًًفا ز

يٓا ديًٌ نُبٌّ  زَيٓا ديًٌ َاَرا حذَا ز

بؤْا زيٓا عًًب اْا بؤْا زيٓا َُنُػ اْا 

بؤْا زيٓا زنا اْا بؤْا زيٓا َُِفأا اْا 

زيٓا ديًٌ ؤبًبًا دًْصٔ زيٓا ديًٌ وإدا ويَصُا 

زيٓا ديًٌ ظىبكٓا زيٓا ديًٌ حىب اّْعا 

بؤْا زيٓا زًنا اْا ألرا ويرجُا شًًُٓا 

حىبا وظًُا ورمحُا    زيٓا ديًٌ فىقذًًٌَْ َعًخا 

 

اأأؤ . اير .  يب 
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َىيذا دْىؤرا 

 

ؤرنا عٌ شفإٍ دِقًُ وَفرَ  

اَيًذَ ًَُا قذًَُا بعًُا 

ؤرنا اَيًذ برْعا ال ًَىَا 

اَيًذَ نُيبُا ورمحُا وحاروَا 

ؤرنا حعًى ابؤئً عِكا دَذيًٓىَا 

و أورا دعًُا ؤدرا وظىحبا ىٕىو

ؤا َعكِب اْا بصِفإٍ دإا 

عٌ ؤو ظىحبا ابًذا 

برّ ال حًُٓ حلعا ديًٌ 

 وؤا قال ازعِل بادًٌَْ

ملىٕ فّؤا اُْ برْعا ؟ 

ب عٌ ظىحبا جبىًى مِعَ

عَكِب عٌ ؤدرا جبىًى 

عىٍ جبى ْفعو وبكٌ َََٔ 
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دؤٍ ؤٍ دطعًُ ؤو ظىحبا 

ايهٔ ؟ بذ أبًُ دَحا بعبذوَا 

نذ قبًُ دَؤوا ْىنرًيُا 

نذ ظبكُ قعًعا وحعا 

ال دبىأرا ف بَُّويبو

عًًًُا وَعًًًُُا دًَهني 

بعُٓا عًُكُا دبىروَا 

وَى يهىٕ معريو َاََعريو اَ

ايُ ْىؤرا   واََعريو عَذوْٕىد

يىًَا عربئ وال ؤفهني 

ُْدَا ئ بابؤئً 

ؤيني عِ عُىيًُْا 

وحعىٍ إجعني حىب عُال 

ج حطؤئً بذوعُا بريها ٍْغ

بًًعا َبرو قًٓا ديًٌ 

رطًصٌ ىطًُىًَا شَذقى 
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برّ ال ال ال ظُِم اّْا 

ر ٍايُيٌ جري رًْا دْؤ

داْغ ال َأا دُْبر وْعُِم 

رًْا ؤْا جًًف عٌ نافا 

بطِفإٍ جًِفُ يؤٕ رًِْا 

رًْا دَال حاروَا 

وشًو ال َكبٌ اْا عبذوَا 

حاروَ ْفعًا يَكريَا 

درجعا بٓفعا ؤٍ ََعبذا 

دَىَا طب يٌ وبًصِِ يٌ 

عٌ حًًا دال حًاروَا 

حاروَا ًَُا آًَُا 

فجرا ًَاَِ َٔ نًفروط 

ْفعا داّْعا آًَُا 

ًَُا َُِنَُظا َٔ دإا 

عِ بىروَا وشهًىَا 



 28 

ا ٕايو ظُِعا دشًذقا يعَُطّ

ؤنٔ رعًٓا دبرًْعا 

ظىإا دبًًعا شًُى شَخف 

قًَٓا بهٌ ظًع يّبو اّْا 

داشَبَر حباروَ رِعًٓا 

 

اأأؤ . اير . يب 
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رعًٓا  

 

َيُا ادظًا فرظني اّْعا َٔ حًىًَا 

رِعًٓا ََٔ اف أبًٓا وؤٍ مل ًَُا 

رعًٓا جري ايَُوؤٍ ريعا دؤيني اّدظًا 

وَا دطّبع يؤ او َاَِ يؤ ؤيني ًًَُئ 

واّْعا ًْفٌِ َٔ ؤٍ ظِذَا درػ بِإيُا 

ؤو  ئً حًىا وطّب يَكريىوؤفو يؤ دئ ٍَ

نُا شجًًائ اّْعا دطبعى إعًًًَٓؤوٕ 

بهٌ دًر بهٌ دوى وَبهٌ اَََر وَبهٌ اًَىًٕ 

َِحسا اْىٕ يعًًُا ًًَني فككا زمما 

يبني طًُّني نّفرئ عًوبعًبذا دئ نّبعني 

مسًًا اْىٕ حبإا ديًؤوٕ اليها دًبرئ 

جلىبا دعًَُل وََال ظِفال ونٌ شًًَُٓا 

ؤيني عبذًا ديَأإا بًعًا ورجًجًُا 

وٕ هوعأا وعصِل دْفًطى َِٓؤوٕ دبصُِى طعِ
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ؤيني اّْعا يىقرا اِْىٕ يهًؤ عًُا 

ًَني يَعٓىَا ونَذبىَا ونٌ طُاوَا 

إيؤا اْىٕ ظىحٓؤوٕ شريا وَال رؤال ى

ويًُ شًَُُٓا اف عِكإا دَْخًُىٕ اْىٕ 

اال فصكا َٔ ؤٕ حًًا ويىقذ ْىرا 

ؤيني اّْعا افني حًِٔ ًًََُا اِْىٕ 

دحًًا حىبا اف اويىَا وعُال طّبا 

وايٓا دبًعا دْؤوا مجريا ِْعبذ طبُا 

 

اأأؤ . حسيرٕ .   ب 
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أوَا 

 

ْفعٌ ؤا فّعًا    يعىحبا ددِقًُ

ْفعٌ ؤا شًىحا   يعىحبا دَريا 

ؤظا فُحا     شفرا ددإا

ؤظا َعَكبا    وَكًٌَ زَبٓاعو

ؤظا فرحا     إلوٌََ مشًًَا

دًْٓىا وبًبٌ     وحسيا َِيّا

وبًكًا بعًًًَٓؤ  عىَكا دظُِقا 

ظُقا ؤْا   اَُر ًَُا 

دظَربا دزبٓا  ًَُا دَريا  

زبٓا قعًا   اف نفىرا 

اف طًىَا  زبٓا مسًا  

زبٓا عصكا   اف ًْهىال 

وال ظىدًيا  ال ْطر قًُا  

زبٓا ْهًال   بذَىَ َعال 
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ال َُحرب   حلذا ظعُا 

رظِؤ َِٓؤ  َا داّْغ ؤفِو  

انٌ قإأوؤٍ  دال نىحذا 

 اؤيني ابؤ يَؤبى ؤوَو  نُا مل

يعًُا عىَرا  اف يىيفٓا 

ؤوَو  مل ََيًًُا  جًٓا ْأبى

دؤوًٍ َُال   اف دوَرا 

يذإا ودإا   نُا َُِعكبني 

ودَجبإوًَا  جبإا طإقا  

شًؤدئ عًًؤوٕ  نٌ اًَىًَا 

ا دارعا يوّنبعى ؤوو يعًُا  وَّ

وحًًًىًَا  فا  ٍحبربا وط

عبذو طّبُا  وعِ َصًهًٓا  

را وظىحبا َُحسا  بىإدا دط

ظىحبا َُِحسا  بعِبًال دحطا 

ظىحبا َُِحسا  بعًًَين طًًًّا 
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ظىحبا َُحسا  بصعر بًُٓا 

بًُا دظىحبا  ؤا حسم اّْا  

وٌََ مشًًا  ؤا طاط اّْا  إل

عىَكًٌَ زبٓا  ؤا بًخر اْا  

شفإٍ زيىا  ؤا فُح اْا  

بَذًٌََ أورا  ظىحبا نُيب ؤوًا 

بَذَىَ شؤرا  ظىحبا مسَل ؤوا 

ظىحبا أََح ؤوا  بذَىَ ظُِعا 

رأيع بعَذًْا  ظىحبا َّجا  

يبًعا َّجا  ارعٔ رحًُُا  

َجا ؤْا   يكري دًًَا 

دؤدا ارعا  دًًََا دَّجا  

يِبًٌَ بًًَٓا   وعِذقًٌَ بًُٓا 

َٔ ؤٕ ظىحبا  عًَين ًَالِ اْا 

نٌ َا دطرِف  ََِرا ديًؤ 

َٔ ؤٕ ظىحبا  يِيبً ًَالِ اّْا 
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دٍُِْ حًًا  نٌ َا دًْكِغ  

ْفعا  دنٌ برْعا ويفجرا 

ا رَبا زبُّ وَْفًُِ ْفعا  

بؤْا حسوقًا  َٔ َا دحسًَ  

دَعرب شَىًفا   برًِْا وؤوْا 

 

اأأؤ . حسيرٕ .    يؤ 
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فِؤيا 

 

اَرئ يٌ نُوب يو َٓا نٌَ اَنُوب 

 ؟ اَرئ يٌ ًٌَ  ملىٕ دئ اًٌََِ

برْعا نَُؤ يؤ  وال عٓا بكريٓا 

 يؤ  وال ظًَُع ًَُِا جبرْعا دَ

برْعا شرح يؤ  وؤوا ايو دابا 

برْعا جرف يؤ  وحًا بًَعٓىَا 

ا ىَؤيو حبرعىَا  دًًََا يىََّ

جًِٓب اف قّطٌ  َِطٌ مشىْا 

برْعا طبَع يؤ  بًُا دشًًًَُٓا 

وؤوا يؤ عبذا  دَيًال ديَأرا 

شؤدئ مل عًَُىؤٍ عٌ ظَفًىَ رًِْؤ 

ديًعني بَطًىًَا  وعىيبًٓا وقِطال 

دظًُىًْا بًىََٔ  ؤوا يؤ فّكىدا 
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ّْبإا جدَحُ ظىيطٓؤ  ظَعبِذ 

حسا اُّْ يهًؤوٕ  بًعني اَويىَؤ 

وََذبر اِْىٕ   بذَىَ اََّْا 

وال اّْغ دئ يًأف  داحا واحًًٓا 

وَؤوو ْىنإيا  قني اْىٕ  ٍدرَح

دنَفًٓا وَأؤيًا  حسّا يبًًَٓؤوٕ  

 وَبؤوٕ ال رًجغ  فَُنرا جري ايُوؤٍ

اَيؤا شِ يؤ  يرب حأؤ َِٓعًٌِ 

يًا ًٌْوعًبذ َا دأبا  برِعًٓا 

برْعا ؤوا يؤ  طَبًخا يعٓا 

دًبح بينً جِٓصؤ  بعبًذوؤٍ بًعًا 

ََكرب عِ احىؤٍ  َطٌ يىَرْا 

يٌ اَُْ اف عٌ ظىيطٓا ىعٌ ِْهصًا َ

قًِٓٓا اَبذ   وشًف يؤ ظىيطٓا 

اليها عًرِم اُْ  َٔ ديٓا جسميا 

ًٍ شًًًَُٓا ددًْطر مل زبٓا  يعًب
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اأأؤ . اب .    ح 
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يؤيكىَا 

 

او حبًبا دعًكُيّو وَاليُ ًَٓا جَذظًو 

عٌ دظاَيَٓٔ ايهَٔ ايَُيو وَٓا طِبًو 

يًذع اْا مل نُا شًبٌِ اُْ ويكري حعًو 

ى ػال َِنرا يو وشَرب مبريا دربًا ح

ا ٍْفعا ايذا دربُا ايُيؤ يفجرا ًََا

وبعًا روَا وَمشا طبا اف عًًِا 

ال حعا بصربا دَريا بَطٌ ؤدا طً

ا يروبهٌ ظعُا يًٓعؤ دشًُُ عًٓؤ ح

حبسوقًو اّحٌ ييبّ َّحىبًا قبَعُؤ بأأا 

ؤ وشذَقؤ وَدَؤ اظذ دال حىشٓا عوبس

وى حيين بؤٕ طىرًفا وحىط عٌ اَموظبال َ

يًًًا نًؤ بصؤرا دًقُِ نرب يو احسيو 

أوب ظىحٌَٓ بَصًِ ايذى عشعىرَيين حبًُا و

مبرٍّ يًُا اّْا عذَا ملىَا شو ال اطعًو 
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ًْصٔ اأأو .    نج 

 

 

مجريوَ حىبا 

 

طىبىؤٍ اليٓا دحبىب يعىع يبؤ رًََح آًَايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دحبىب عذَؤ ْفعؤ ظجًُا طًٓٓايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دحًف اوَُؤ يًُؤ َكرب اَيًطايُ 

طىبىؤٍ اليٓا درمحُ َُؤ بًِبؤ يِكذَ ََزيسايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دحًف عُؤ روحؤ شًاِّ بصًُايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دحعؤ ايُوؤٍ ظىوظًط احًًٓا َوجًٓايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دحىيًذ اوَُؤ يًأف نٌ ظع يِبًٓايُ 

طىبىؤٍ اليٓا فرط يِعٓؤ فًَُح نٌ يىّ يًُّيايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دَردوَ اوَُؤ وعذَؤ فرِط نعريايُ 

طىبىؤٍ اليٓا دؤيني عبِذ دَمشؤ َكىا عًًُٓايُ 
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ا دقىٍ ظِِ ًَرٍّ افريِ مشغ شىإيًا درًْايُ ّاى

ا دقىٍ ظِِ ًَرٍّ يعكىب نٓر عذَا حبًبايُ ّاى

ا دقىٍ ظِِ ًَرٍّ ْرشٌ ؤو ًَفٓا طب شفكايُ ّاى

شًٌٓ دَال َؤرا طب جايايُ ىا دقىٍ ظِِ ًَرٍّ اَّاى

 ََرحايُااْؤو دشًٓاا اَصر دَْكىّ يىقبٌ عذٍَ 

فجرا شَهرا وظىرا رًَا اشًِ بافىؤٍ جٓبًرايُ 

اأأو . َظرئ قذيِ . نذ 
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جىرجا 

 

ْىدئ واََعريٍ برَ شىإيًا يكال درَعُا 

ؤا َٔ نذو نًؤوٕ قًُني َٔ ؤٍ ظُِٓا 

عذَا الٍَُ طبًعا َِؤوئ بذَىَ حىيذا 

وشًًَُٔ عًٓهًٌ حبعها ربا بًِعذ ْىؤرا 

اّحإْا َؤيهني قًًاليُ ويَُيبا اٍُْ 

جبى عُطّٓا َايٓايُ دال فىحلٓا 

ارميٌ ريعهٌ وَفُحٌ عًًَٓهًٌ دَِحسئ َِؤرا 

نٌ اَىَا عفكًٌ يىيفٓا وََطًٌ يروَا 

وَجمرشا اٍُْ يعفرا دارعا وشًو ال رجعٍُ 

ؤظا قىٌَ يهٌ واَدٌََ بؤئ دال ََوحرَا 

اَدنَرٍ يىًًَهٌ دًَني ظىحبا ديًُ انىَؤ 

بًُ اًَىَا دوًَا ؤويُيهٌ شؤدئ شِفإيهٌ 

اقًٌ رؤطا بذَىَ رميا ظىرٍ يىَٓا 

فىرشا ايُوؤٍ واورحا دريعا إ أبًااٍُْ 
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اأأز .ادر. ٍ 

 

 

وردا ؤديرا 

 

او وردا نُا حًًا اُْ 

  حًًىَيو ظبًا الْعًا 

او وردا نُا بصًِ اُْ 

ا ٕ  بصًُىَى ظبُ يؤو

او وردا نُا فايا اُْ 

  فايىَى ملذعا َُؤرا 

او وردا نُا ؤٌْ اُْ 

 َُال َ  ؤًْاوَيو ؤو

رجًج اُْ َٔ نهريُا 

  ورحًِ اُْ بذَىَ دبعا 
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دنًا اُْ بذَىَ حىبا 

 بذَىَ ًَها  اُْ  ويكري

ًْجذ اُْ يهٌ برْعا 

  بسؤيىَ جىْو ظفريا 

اَا دحىبا حمىا اُْ 

  ورًمحا َذظٓني يو يؤدا 
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جىًْا ًََؤا ودًَإا 

  يؤب يو َريا ايؤا 

دَبصِ يهًؤوٕ اْعًا 

 َُدحكايبؤوٕ د  وعكُا 

 

اأأا . اير.    نؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 
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َٔ ؤديا دحجا 

 

نٌ ظُٓا بريح ًْصٔ 

  اَئ احا َٔ نٌ دوى 

يَخًىال فَايا داَظىر 

  َكربني وإدا وؤبًبًا 

اف محرا حًًا دًَُِا 

  دَروا ملذعا دََطًبًا 

بؤٕ حجا ظًَُْٓا 

 مشعا  ًَُِا ََٓؤإا ايو 

 اد ًَُِا مشعاؤٍ دْفغبَ

  دبؤ َُِبذقا جايىَؤ 

حمىإا أرو أوإَا 

وفرا ػ  دًًًََّٔ ظذرا اف 

يىاؤٍ دَذيبا زًَُا 

  جًًذا دبىروَا دََذعا 
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اأأز . اير .   نح 
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ْؤوًَا 

 

 دحًًًواو برْعا قين حفًطىَا َُحا 

ْا بعَُال وظَؤرا دَِحٓا يًٓعًًو ٍؤوٍ اّ

ٕ يو دَشبًُ شَجٌ نًؤوٕ يىًًَو اَال َِّ

 يو بذوعُا دافًًو اوَ ْفعا َُِقذٍٍٍٍدٕ

ؤنٔ جسّ جري ديٓا دَريا يىّ البؤيًو 

بعُال َنًبا وحعا ودوعُا َانىٍ يَخًًُو 

وحىا اَُّْى بهابًا وحعًا يؤبا يَبًًٓو 

أإيو ٍَؤْا نًؤ َطٌ دمشَعُ يكال د

ٍ َٔ َريا دْٓؤر عًًًَٓو عَطٌ ؤْا ب

وًْفو اورحا دَىبال حلًًا عًَُو احًًٓو 

 

اأأز  . اب .   يط 
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ارعا دجاوَّا 

 

 عٌ يذ دقًُ اؤرى

ْؤرا عذًًْا 

اَيًذ برْعا 

 عٌ يذ دِقًُ اؤرى

ْؤرا عذًًْا 

اَيًذَ ًَُِا 

ؤرنا عٌ يذ دِقًُ 

ْؤرا عذًْا 

ظرٍ يىيفٓا 

ؤرنا ببًُْؤرئ 

ارعا دحاروَا 

ْبع مل جاوًَا 

ؤرنا ببًُ ْؤرئ 
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ارعا دطّبًُا 

ظَريُ ََردوَا 

وابؤئً قذًَا 

عبَذو َِدَإَا 

َوإا جِفًّٓا 

وجًٓا ََيًًُا 

حٓىا اف بًبًٌ 

ْكَع اإيىَا 

اََََؤو ًَفًٓا 

عذَا يًَىَٓا 

شِفإا َُِنُبني 

وحىقًًَىٕ َّْني 

ََظعًُ برْعٔ 

َرا دجاوًَا 

 عٌ يذ دقًُ اؤرى

ْؤرا آًَا 
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اََشًِ منىشا 

قذًَا بعًُا 

ؤَ ؤو منىشا 

يًفًٌ اَىًَا 

قٓىٕ اّْعىَا 

ؤرى عٌ يذ دِقًُ 

حال ئ دئ ظؤرا 

ورقذا وزَرا 

حالئَ دئ محرا 

دََسيج عِ حىبا 

 عٌ يذ دقًُ اؤرى

يا ْٕؤرا عذ

دَعبىًؤٍ فًَىجًا 

ًَٓخني يعًكُّا 

ورحيا دؤبًبًا 

وَروا اف يَصُا 
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َفأح يعًًًكا 

 عٌ يذ دِقًُ اؤرى

يا ْٕؤرا عذ

يُا عًٌافإح 

 عٌ يذ دقًُ اؤرى

يا ٕؤرا عذٕ

فّح عِطرا فايا 

دابًؤئً ؤديإا 

بذإا دؤبًٓا 

َو ََُِْرا بؤوٕ 

حبىبا ديىيفٓا 

وعَُال آًَا 

وظؤرا وَطٓٓا 

وبرًَىَ ْفعا 

وحًذَِ ظىحبا 

دارعٔ حبًبُا 
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وًًََُ بىإنُا 

ارعا ديذًعًُا 

وَرَ جاوًَا 

 

اأأح .ادر.  يط
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حىيذا داوَُا 

 

َا ظفري دُْنَٓعىٕ احا عِ حذًدا 

َا بصًِ دْؤووٕ نًؤوٕ حذ رِعًٓا 

ا وحإيٓا مًَٓا قذيَٓٔ َٔ شِذ

ؤويٓٔ بسحا وَىيكا بًُٓ عًُُا 

 جلّااليها ظرنٓٔ بًذ ََأوًَا وفى

بٓى ابؤئً دايها ايُوؤٍ ظىحبا 

حٓٔ شخفًًٓؤٍ بًذ َايٓىَٕ وبِطًٓٔ 

ملىٕ فىجلا وابىٕ حذ ؤو ايؤا 

ملىٕ حريًٓا وأََ حذا َعُىديُا 

ؤو ويىبًًٔ دئ حذ ؤو  يعٓٔ حذ

 شِفريىَٕ حذاؤٍ ٍؤاَردوَٕ حذ

ؤو شربٕ حذ ؤو ْىمحا  ًْعٔ حذ

دَردوَٕ وَديعٓٔ وحىدََ ظىحبٔ 

ٕ نذوئ شِذًقا وحإيٓا نذو ٍ
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ٕ ا نذو ٍعً ئ ظُٓا وطبونذ

ؤا مشعا ديىيفٓا َٔ نذو دَْح يؤ 

ؤا حعها دبىروَا َٔ نذو طًِل يؤ 

ْىدوٕ واََِعريو حًذَ ظىحبا دابؤئً 

ؤيني داْؤرو يعًُا نًؤ بًىيفٓؤوٕ 

ِْعٌُ وْؤروج وُْؤجا يًًًٌ اميِ 

ا ر َبَصبِض يبىود عذْا شًفاؤب

شربا ايُيٌ بؤٕ نِٓعا دبًٌَٓ ظىحبا 

دْؤوا حذ انُا دايُوؤٍ بًىًٌَ بًبٌ 

ْىا  ٍدِْؤوا حذ انُا دايُوؤٍ بًىًٌَ ٕ

دِْؤوا حذ انُا دايُوؤٍ بًىًٌَ افريِ 

دِْؤوا حذ انُا دأيٌ َرٕ يعىع 

َو حبًًبا َُِْرا بؤيني ًََؤا 

 ظرا حبىبا وعُال وبطٓٓا وَبهى

 

اأأط .ايًىٍ.  ح
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محتويات الكتاب 
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