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ممعؾارٌكمصقتؾبماآلؼبمعـمأدالصفكبماٌؾعدؼـم  

ممعؾارٌكمأدريمغػلفكبم  

بأٌفكبماألبقضم،موشزالغفماهلاربةم  

كبممعؾاركمبابمإظفملبمؾبأشؾؼمسؾكمسابدؼفم  

بظالهلؿماظعؿقاءم  

وعؾارطةمفبمغػللم  

ؼبمخقاغةكبمغكبصػكبفا.ممممم  

**** 

 

 هذيان علً مسمع البياض
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:ممػذامجـايؽبم  

لبممظغةمؾبمأشـقةملبموأشـامملبموشزلمم  

علؿلؾؿةمـبمتؽادؾبمتلرحمؼبمعرسكم  

ممموؾبتفؿبؿِفؿمباظغروبم  

ممعـذماظرأسماُظؿؼدقبسم.معـذمترّضبماٌـؿظرمسؾكمتؾؾبمم  

.مواىلدمحزؼـم  

عـذمهقةماظصدعةمؼبماألوائؾم  

.محؿكمسبقبماظشؿقعمؼبمدجؾةم  

،متملبمطدؾبعقةملبمؾبتطعـمباإلبرعـذموضم  

.موعرآةمؾباظلالممكبمدصقـةماٌاضلم  

 

:ؽبممػذامجؽبـايم  

لبممعـمأوقبلملبمؾبؼدقبلمؾبماهلؾعمؾبمرأسمؽبمحققانم  

كبمعـمأولملبمرضلمؽبماىؾبديؾبمخبامتمضقاسفم  

كبمعـمأولملبمػذؼانمسؾكمعلؿعمكبماظؾقاضم  
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 عامدخؾتمتارطبلمإاّلمواألوقبزمؾبؼـؿػمرؼشفمؾب،م

اظػؿـةمؽبمسـمؾبحؾقبلم،موتؾبقرماظزؼاتمكبؼػصؾ  

ؽبممإآّلموضؾقؾةمتلؿـؿرموراضققبفام.مباسةمفبمعؿفققبظقنم  

 حبؼائبماٌغػرةموحربماظـلقانم.م

غظّاعقنمؽبمظقسقرةماظقضتمكب.مغشاطمؼغؿينممبدؼحملب،واٌقجةمؾبمظؾشفققبةمكب.م

.أدكباّلءمؾبمؼبماٌـػكم.مزباظبمؾبماعراةملبمورباصؾم  

حـفرتؽمؽبمرسدمفبممزغبةكبمماألصقاتموؼبمـبمإذامـبمطقػمتضقعمؾبمبني

ممممممممؼلؿغقثمؾب؟  

.مممكبمجرؼرتفؿمصاضةمؾبماظؾلانمممواظؾلاطمؾبماألغبرمظؾعشرة  

.موالماظشارلءكبمجرؼرتلمغػلمفبمظغققبيممالمععمؽبماٌقجة  
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مٕمؿبمأسؾبدمأدألماظطققرؽبمسـمعؼاصكبدكبػا  

 حنيمؽبممؾبتغقبلم.مال

ؾبموالماٌغزىماظذيمطققبغفماظشكص  

 ألضقائكبف.

مظؾؾقبغاواتمكبمسـمؾبعؾؼكبقـبفاوالما  

مبؾمؾبأسؾؼماظؼؿرمؽبماألعؾس  

ـبمعرآة  

.ممسؾكمعدخؾمساٌل  

 

 تىىيمت
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لب،مورثتمؾبمشرؼؼامـبمذاتمؽبمشروب  

 واألعؾمؾبمؼؼقسمؾبمغأؼفمؾبماظعاري

 بنيمضاريءلبمضبؾؿمجبارؼةملبمؼػّؽمضقدػا

 وضابطممػؾبزمؽبمؼبمحربفمكبمواغؽشػمؽبمؼبماحملاق.مم

 وجارملبمباغػالتةمكبمجؽبؿؽبؾملبموضؾعـةمغقاؼا

لبمرابقرمفبمعـمأوادممؽبمزبؿقعنيمخبرؼػملبمرؾقعلقب  

:مموأبقابممتؿلقبقلمؾبمدقادمذغقبفا  

مبفاغقـفمكبمؼعؿؼققبنمؽبمػبرةماٌالئؽةم-بابؾبمماظشقخ  

ٌُعقبظؿ معرضدهمؾبماألخضرمواظضققبقةم-بابؾبما  

كبمذعرؾبمأبلمغؤاسمؤرةمؾبماإلثؿم-اظؾابماظشرضلؾب  

اٌقتؾبمواظؽقؿقاءؾبم-بابؾبمإدرؼس  

ؽبمأبرؼاءمؾبمؼصطؾققنم-بابمعـارةماظذػب  

 وبابؾبمايقائجمكبمؼـطقيمسؾكمؾبزرضةمكبماظشقق

كبمبابماظطاقمكبمغباعةمفبمتفدلمؾبمظذطرػاماظغائب  
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مؿب،مػـامظقسةمؾباٌشفدمذِفؼت

مؽبموضؿرمفبمشابمسـماظؼاتؾني

 لب،مػـامؼؽػلمأنمؾبتشريمؽبمإظبمػاوؼة

 ِ  ؾتؼع يف اؾغاؿِض

 .ٌ قؽػي أن تسأل اؾشجرة ، ؾرتتػعَ  ػأس

 .  بعد دؤال األـثى وجواب اؾذؽر 

مؾبمحؽبرؿبثمفبمأؼـؿاماغدظعماظؾفبم

مفبم،مأؼـؿاموضعمصأس

مطّؾؿامادؿقؼظمجرؼح.م

 باب الِطلِِّسم
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مكبمدؼطتمربربةمفبمعـمؼده

 !مضاظتماٌؿصقصةمؾبم:مادرتمؿبمسقرتؽ

ملبمعـمأوقبل

م،وؼدمفبممّتؿدمؾبمظؾددقلة

مـبمطؿـمؼدخؾمبفقا

مؼؼقؿؾبمصقفمسدوٌّ

ملبمعـمأول

مؾبمواظؾغلماٌؼدقبدة

مـبمشػؼةموحقدةتعربمغفرماظ

ملب،مطؿـمؼؾؿفبمؾبمعـموصؿة

مؼؿكقبػكمسـماظعققن

مؾبمطؾؿقبامخؽبَػتؽبماهلاتػمأومؾبحّبتؿبمطالبف

م،ممطؾؿامدخؾمرجؾمبؾدظةمحدادلبمشرصةماغطقائقؿفكب

م،وتلّؾؼتماظقذاؼةمؾبمجدارمؽبماىؿفقِر

مأو

ٌُققببكبمضؿقالمـبمطإذاسة م.لبممجقئمؽبمبا
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م.ماظشررؾبمطالمؾبمدقءلب

م،ساعقبلفبمعؼؾقلفبمؼبماظطؾقعة

مكبمقعقؿفؾبمعؽبَؾسؽبماظلطقحسؿ

ملب،مذرؼُؽماألذؾاحمؼبمععرطة

 إذؿبمؼفؿػمؾبمظألوظنيؽبمبنيمايؼائبمواظرتضقة.

مممساعقبلفبمودّطلؾبماظرائقة

 ؼؾقؼؾبمباٌعققبةمواظَطؾؽبطؾة.مممممممممممممممم..م

**** 

 

ٌّامابؿعدمسـمعلائل،مطانماٌصؾاحؾبمأدريامـب.موضؿؽذملبمؾبمسكبحؽبمظشعراء مو

مامباهلدوءمضربماىدولمكب،مواإلصغاءمكبمإظباظؽدؼةمباظػؿقىم.مؾبغصكبقـ

ؿـبمسادتماظطؾقلؾبمترػكببؾبمواألصاسلمتزحػمؾبمبني مضصقدةماظؽـاريقبم.مظؽ

م.ماألدرقبة

م.ؾبمدؿؽقنمؾبمربؾقبةمفبمحزؼـةمفبموخققلمفبمبقضاءم

م.كبمصدؼؼمفبمٌقاضػؽبمرقؼؾةماظعـؼ

مكبمصدؼؼمؼلؿقضرمأرواحمؽبمذقارقـفم

 .كبمظألجرةكبم.موآخرؾبمؼأغػمعـماظطرؼدة
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مفبمػقؼقبةظؽؾقبملبم

معـماألسشابمورذاذماٌطرمواظلقرة.

مؼؾؼقنمؽبمغػاؼةمؽبماظـفار

مإظبمخؾقةملبمعؾقؽةملبمباُيػرمواظشؽقكم.مػذا

م،ؼغؿينمباظؽالمماظغاعضمسـماألدريةمؼبمحروبماظردقبة

مؽبموذاك

مؽبمؼلؿعرضمؾبعرضاهمؾباٌؿؼاسدؼـ

مكب،مغقعمفبمعـمسقارمكبماظؿؾعقبقة

موغقعمفبمعـمرؾؼةمكبمبنيمؽبمبني.م

مكب،مائدتلمؼبمحدؼؼةماظؾقؾأغصبمؾبمهلؿمع

مؾبموأرصعم

 .مطأسمؽبماًقاغة

م

م:مػذامجؽبـايؽب

مصرقبةمفبمعـمضالضؾؽب

مدوارفبمحقلمعلؿـؼعملبمأدقد
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م.مصرسفبمترطضمؼبماظؾفقبم-وضؾالمـب

م****

مكب،موعـمػؾبدغةمكبماظّؾقؾمإظبمذراطةماظـفار

مُأبقبفاتفبممترقب.مروائحؾبمدبؾعؾب

مممدراوؼؾفا

مغقائحؾبمبؾغةملبمتؾبؿّطؼؾبمحقادفا

ماٌؿاذلماٌزػققبةمكبمباًاّلنمواألشاغلصؿؽذبمؼبم

ملب،مسـدمػقاءمصلؿانمأومضارورة

مكبموتـلكممؾبزغبةمؽبماظعصقان

متـلك

 ظعقبؾمؽباظدوظةمتػقؼمؾبمسؾكماظشارلء.

م****

ملبمّطؾؽبمذؿاء

مكبموػـدؾبممتضغؾبمطؾدؽبماظؼؿقؾ

مؼقادلماألصؿعلقبممعذحبةمؽبماظرؼاحنيم

م،باظزغدوم
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م،مبأصدضاءماظـقرماظشعشاغلقب

مبعـدظقبلب

م.مةلبمؼبماظغققمأومػبر

ملبمطؾمبمذؿاء

مخققلمفبمؼبماًاصرةمتعدوم،مواظؾدوؾب

م.مؼؾـقنمؽبمخقاعفؿمؼبمصقتل

مغعؿم.مدصقفؾبمػـدملبمومنارؾبضفا

م.مودؤالؾبماٌـؿصر

م

ملبم،مطؾقبمذؿاء

مؽبمتصقؾينمضقاصؾمايرؼؿمعـمآدقاموسطارد

م،ؼبمحاغةملبمسؾكمؼلارماظػاؼؽـغم،معـمجفةماظؿفذؼب

م،مصػرسؾكمؼلارماٌراػؼةمباألزرقمواأل

مسؾكمؼلارماظؼقاغني

م،مذؿاءمؼشؾفمؾبمضؾيبمؽبمؼبماإلغشاء

مـب،موأحقاغام



16 

 

م.ـبمأوقبزامـبمسراضقا

م.مذؿاءمبالمصروملبمأومعصدقبات

م

مألنمبماظقحدةمؽبمصأرةمفبمتؼرضمخقصفا

م،ألنقبماظقحدةمرغنيؾبمجؽبرؽبسملبمؼبماظظالم

موزؾبعرةمأذؾاحملبمتؾعبماظقرقؽب

مؼبمخرائبماٌاضل

مألنقبماظقحدةمصداضةمؾبماظػرؼلة

مأضعؾبمؼدامـبمسؾكمعـقاظل

مموُأصلؽبرؾبمباىرائؿمواًؾؾ

م

مسؾكمأؼقبةمرؾؼةلبمغؼرتماألصابعؾبمخؾقتفام؟

مرؾؼةمؾبماظداؼبءمعزوقبدةمفببلالحػماألعلقة

ٌّرمطرُطؿامـبمتـضح مؾبمرؾؼةما

م،مهتؽبمرؾؼةمكبماظقػؿمطبؿؾكءماظـذؼرؾب

معاسبامـبدؾطؿفؾبمٌامتراهؾبم
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ملب،موععؽبمطؾمرؾؼةملبصـفانمضفقةملبمظػؾؽلقب

مؽبمظعاصػةؼـؼؾمام

م.مألدرىماظؽؿبمواظػكبراشمكبمواظؼـادؼؾ

م

مإدؿؾبماإلذارةمكبمأغا

مطـقؿفؾبمابقماٌلاء،موظؼؾفؾبماظؾقّؾل

م،أترُكماظطؾؼاتمإظبمعـزلملبمخاٍو

مسؾكمتؾقبملب،مبالمغار

م،مأومؾبدساةملب،مألنقبماظدسقةمإظبماظؾقرمزغكـب

مواظقثقبمسؾكماظربقب

مععصقةمفبمظؾطؾقعة.مطؾقبمأصدضائلمإظبماظؾقر

مػلماهُلقام.وضؾّةمفبمدب

م

مطؿامظقمحػرتمؽبمغػؼامـبمؼبماظظؾؿةم،مودصـتؽبمصقفمنقعؽ

مطؿامظقمرػؾمفبمؼـؿظرمضؿرهمؾبماظقحقدؽب

موؼؾؽل
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م،مطؿامظقمطـقزمفبمُأغػكبؼتؿبمسؾكمتصؾقحماٌـاخ

موتػؽقؽ

م،ماظغققم

م،موربقبؿا

مكبمسؾكمذارعملبمداظتماظدعاءؾبمصقف

مواظؼكبؾةمؾبمتأطؾماظؼّؾة

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مممممؼبمعطعؿماظؾقؾممممممممممممممم

م

مأدقأمؾبماٌالئؽةمكبمعـمؼغؿضمسقـقفمكبمسـماظردائؾ*م

م.مأدقأماظـققبارمعـماسؿؼؾمؽبمغػلفمم-ظعزظةامأدقأماظلفقن

**** 

مفبمخامتمفبمضائع

ممواظعائؾةمؾبمسـمذروقملبمتؾقث

مؽبمترتكمإرثفاماظـائؿ

مؾبدبؾلمأضػاصفاموػل

م
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م.ؾبمأؼقبفاماظلققبدؾبماُظؿؿقبؾ

مأؼفاماظلقبقدؾبماٌكضرمؾب.م

ٌُؾفقبؾمطعؾبـؿاغلقب ملبما

مغللمؽبمطرباجفمؾبمؼبماٌكدع.م

مـبممعػكؿبَػكامـبمطاظؾاجةم،مآعرا

ماظؼؿرؽبمباظعؿك

محاصقةمـبمعشتماظؾالدمإظبمرػقظةمغقعفا

مـبمخاوؼة

ملبمإاّلمعـمصدىمـبمسبادلقب

ملبموعدصع

م.مصقبؽبماًؾقج

م****

مؽبمايػذامجؽبـ

مكبمؤارؾبهؾبمصقفممممم

ملبممإذمطؾقبمجان

ممؼدؾبهؾبمإظبمصقفممممم
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ملبموضتفبمبعققنمعػؿقحةملبسؾكمصققح

مكبمخؾػماظلؿارة

موضتمؼؾبؼادؾبمبلؾلؾةماظػؿققبةمإظب

ماىـاحماٌكؾقع

مؾبمػؽذام،مخبػّػةملب،مؼؽرقبكمؾبماظضؾاب

مؾب،مبرعشةملب،مسإمفبمصيتقبمؼؿؾدقبد

م،ؼشؾفمعامحقظـامعـمرؾؼات

م.مموععاركماألرقاف

م

موضتمفبمأغـك.

م،وضتمخــك

ملب،موتربقؿاتمعـمعصدرملبمعقجقبف

م،حؿكمإنمابؿلاعةماظلكرؼة

ٌُروقبجمؼبمطؾ ممتقجعمؾبمزفرما

متؾؽماإلحؿػاالتم:مغقروزػام،مسقدػاماظقرينقب

موغؾبصؾببمكبذطراػا.م



21 

 

مصؾؿاذامؼدخؾماظقضتمجؾقدغا

مكبموضصقرػاماًػققبة

مكبممؼأخذمؾبمبقدماألدكباّلء

مؽبمـإظبموظقؿةملبمظدؼـاصقراتممدقادقققب

موسفائبمؽبم؟

م،ػؾبزعتماظػؿـةمؾبمتأطؾمؼلارػا

مواظقؿنيمؾبمؼؼرضماظلاللماٌؾقؽة

ًُطب.مثؿقبمذضـاماظـؿارماظلّاعةمؽبمظؾلؿانماٌعرطة م،با

مبقـؿامذرسققبقنمؽبمؼلؿـػرونمؽبمتفدؼدػؿ

ملبمععمعؿصققبصة

مؼشدوقبنمؽبمخرضفؿماًضراءمسؾك

مأبقابماظغقب.م

موالماحؿؿالمؼبمعؾبقاذاةمكبمحدود.

مؾبمممممممممممممممممممممممماظشّؽػؾبقؼقبةمفبمػقم

م.مّظؾذيمؼؼػمؾبمسؾكماظؿؾقبم،مبالمهاظػ
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مو

مفبمرجؾبؾ

قب مفبمعؾؼ

مؾبمإدطقاغةمفبمتردقبد

مكبمعـمسفنيماظعػق

موإرراضةماظلابؾة.

م.لبمغعفةمفبمؼبمزفرية

م،مضاظبؾبمصابقن

مـب،موأحقاغام

مؾبممؼـؼؾمثرؼده

مألسراسمبعقدةملبمسـماظـقاصذ.

م****

م

مفرقبؼةعدؼـةمؾبماألدقدمكبمواظـريانماي

معدؼـةماًؾقدماظغاصؾ

مظؾفـقنمعؼاممغقىمـبموشزلؾبمآغلات
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م.متػلرقبؼـمؽبماٌرآةمؽبمذظقةمـبمذظقة

مؾبمعـاُظؽمكبماظؾؤُظؤيقب

محدائؼمساذؼةملبمتصّؾلمسؾكماظـيبقب.

م،مظغةمؾبمصققبادؼـمؽبموذبائحمصؽرقبتمبدعفا

مصقؿاموراءمؽبماظدطاطنيماٌعؿؿة

م.مواوطارماظؾارـ

مابفا.ػؽذامأصّؽرمحبقاتلموػلمتؿؾػعؾبمإرػ

م

م:ؽبممػذامجؽبـاي

مفبمزاللمفبمآعـة

م.مموغكبعاجمفبمبقضاء

م

مكبمبغدادؾبمعشػكماألرعؾ

مأصعكمتلؾخم،مسـدمبؽرمغػطملبم،مجؾدػا

موععّؾؼاتماظشؿسماظغاربةمواظطـني.

م،مأصفؿمأغفامضضقةمفبمدبصقبماٌقتؽب
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موصداضاتمؼبمتـػلقبفا

ماظؾطلء.م

م:مألغقـبلمعاموجدتؽمكبؼب

ماٌالكمايارس

مايزؼـةاٌؿـّؾةمتضعمزؼـؿفام

م،ػقلؿريؼاماًؾقؾة

موالماٌلرتجؾة.

م.مٕمأجدكمكبمؼبماهلقاءماظـلائلقب

مـبم،مأتذطرقبمحؾقةمـبم،موخلارة

ملبم،موعرّات

م،مضغطامـبمسؾكمصدرمايبقب

معامؼشؾفماظـدمماألصػر.

م،مذؼقةمـبمبرؾبدؾبؾملبودساةملبمغبؼك

م.مؽبموبقـفؿمخقغةماىؿقؾني

م،معروحةمفب،مسؾكماىرف

مكبمظألرواحم
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ٌُقؿؾقب.ورقلؾبماظؾالمكبم مؼبمخرائبما

م

مٕمأدرْكمعامبلمعـمبروٍق

مكبمحؿكقبمتعّؾؼتمؾبمبـقابؽ

م،موػاػلماألحاجلقبم،مباظرواةمهؿؿل

م.ؾبمواظرعقزؾبمتضقع

مـبمسؾلمبم،مإذامـب،مأنمأصـعؽبمبؾدا

ملب،معـمجؾدممتلاح

موصراءمثعؾبملبمحزؼـ

معـمبؼاؼاماظلػـماظغرؼؼةمكبمؼبمضاسل

مواظػردانماظؿائفنيمؽبمداخؾمحصقغل

مؼبمحضرةماألشاغل.واظعشاقمكبم

مكب،مػـاكمؼؾبظِفراظؽائـمؾبمآلظبءؽبماٌقت

مـبمغائقام

مكبمسـمعدائحماًقان

 وذراطةماظلؾبؾطة.
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مو

مؽبمأددمؾبمبابؾ

محفرمؼأغسمؼبمأبدؼؿفمظطائرمسطشان.

مأددمبابؾماذؿؽكماٌارةم،مصلؿعفماظلؽقت.

معشؿاقمأؼفاماٌلؽنيمإظبمغباؼةمعـماظؿلرب،م

مأو

ممإرارفبمصؾدفب

مقؼؾ.ؼأغػؾبمعـمغفارهماظط

ماظلابؾُةمتؾؼلمضفؼفاتفا،

مؼؿؾعفامؽبحؽبؿؾفبمأػؾؾ.

م

م،أددفبمعـؿصرفبمؼبماٌؽقث

مباغصؾابلبمدػريقب.

مآنؽبمغؾاحمبراضشؽبموينمسؾكماظـائقني،

موآنمررؿبقماألبقاب

مرؾؾًامظغزاظةماٌقدة.م
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مأددفبمالمغعرفموصقصؿفؾبمعـمزئريه،

مظّؽـف

مميطرمسؾقـامصراحؿفماٌلؿقعة،

مبنيماظؼؾةموغؽؾةماظعاصؿة.

ماظؿائبمغأعؾماظشػاءمؼبمسقادتفمأعؾ

مألنقبماظؽقطبؽبمؼبمعطؾعفؿم،مواظلارؼَةمظقلتمبأؼدؼـا.

م

م****

م

مطؾقبمذؿاءلبمؼأتلماٌغقبؾب

محادرماظرأسم،معؿلقاًلمحزغل

مطؾقبمذؿاءلبمتؾبقػرماآلبارمؼبمروحل

موالمأجدمعاء.

ممطؾقبمذؿاءلبمتػزعماظطققرمايؾقلة

موتـؽلرمأجـقة

مذؿاءموررةلبمووداوسؽب
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مبؾبماظلالححنيؽبمتؼعؾبمعشاج

مبقدمايارِسماًائـ

مم

م:مأيؿب

مترتقبماظصػقفممبقاجفةماحملؽقم.

م:ممأيؿب

مػؾقبمسفاٍجمأغبرمؼؼققبيمعـاسَةماٌعارضني.

مأددؾبمبابؾمؼقبفؿمإظبمايـنيماألسفؿ،م

مإظبماظراػـماظؿام،مبػؿقحاتفكبماٌؽقةكبموأوراده،

موسـابرؽبمغلائفكبماظعارؼات.

م،مموػؿمؼؾـقنماألدقار

مدممصقـا.األدقارماظيتمتـف

م

م****

مأددمؾبمبابؾ

مخؾقًةمخؾقًةمتـلربؾبماظؼقُةمعـمذػؾفا
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مواػـة

مترضبؾبمأددؽبمبابؾماىرؼح

موأغامأغلؽبؾبمبنيمخػاؼاماظلقؾ

ممووضقحفكب

ممدائاًلمحؾقبل

مسـمايطبكبماٌدقبخرمظلفراتـاماظداعقة.

م

مسـمضؿٍرمرغقبتؿبمغقاضقلفؾب

موأظؼاغامؼبماظذطرى

مدائاًلمحؾقبل

مؿقمؼبماظضقاحلأنؿبمؼؿعفدؽبماألذقاَكموػلمتـ

مأنؿبمؼلؿؾدلؽبماظعاصقة

ـٍ م،مبارتعاذةمعدع

م.ممموحريةكبمرائٍرمتائف

م

م،ممممممعرحؾًامبطؾؼةماُظؽرطؿماظلققبئمواظدارصقين
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محنيموـقمسؾكمرطؾؿقَؽ

مراظؾًاماظصػحؽبمعـماظـلقان،م

م:مواهلدغَةمسؾكماىاغؾني

م

مجاغبلبمطبذلؾبمأسضاءه

موآخرمؼلؿقبؾدؾب.

ممممممم****مممممممممممممممممممممممممم

م

م،موإذؿبمغققبدعؾبمنؿًةمدؼطتمعـماىؾني

مطانؽبمذوقفبمؼفدرؾبمغعؿؿفمحقظـا

م

م،مطّؾؿامحّؾؼؽبمسؾؿفبمبنيماظعققن

موأصغكماظعإمىـاؼةكبماظعاذؼني.

م،مذوقفبمظفمػقؽةممشعةلبمؼبمزاوؼة

موخفؾؾبمراظؾةلب

مذوقفبمؼراصؼماألعؾؽبموػقمؾبؼصؾحمؾبسؾكمبقاض.م
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م

م

م

م

م

م

م،ماظؾؽّاصةمكبمررؼؼفؿماظقاضقةم،معـمػـ

مسبقماظغاعض

م..مظذظؽ

مكبمؼؾزعـامطـريمفبمعـماظغزو

مظـعقدؽبمإظبمأغػلـا

مؼؾزعـامطـريمفبمعـماظعقدةمإظبمأغػلـا

م.مظـػفؿمؽبماظغزو

مماظشعرؾب

مكب،ممعؾبؼطخملؾامعابنيمحاجؾقف

ملبمؼـظرمؾبمإظقفؿ،مشازظنيمؽبمضطـمؽبمطؾؿات

 الغزو
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مالمزباظبموالمظقؾ

م.كبمؼبمتؾؽمؽبماظلققبؼة

م

مظّؽـمؽبماظـلقان

مكبم،مرؼدةؼؼؿػلمأثرمؽبماظط

م،متؾؽم

مكبماظيتقبمرؾبعقؽبتؿبمخارجمؽبماًاررة

م.مواغؿقبمؽبمحقهلاماٌؿظاػرون

مػذامذكبعري

مؼؾبقققبممؾبؼبمعـارؼمؽبمدبـؼفاماًلقصات

م،عؾبؾؿؾؿامـبمشقاعضفمؾبماىارحة

ٌُرتعش ٌَفمؾبا مؽبمسا

م.ممورػؾفمؾبمايزؼـ

 مممممم

 

 

 

 



33 

 

ملب،مععؿارامـب،معـمَرؾؽبؼات

مؽبمذقؽبقبد

ملبمظؾشؾبرصةمكبمظقنمؾبمدم

ملبمجؾبرحوأخققبةم

مظؾؿؿشك

ملبمجدؽبلمفبمبنيمزاللملبموشروب

مؼبماٌدخؾ

ملبمعرآةمفبمظزؼارةمكبمربؾقب

مكبمؼبمشرفماظـقم

ممضصائدؾب

م.متقضظمؾبمظقؾمذئابف

 

مؾبماًربـدؼةمؾبمواظدخالء

مكبمرذقامُطرُطؿفؿمؼبمأرواحماظرؼح

م،مغؼؾقامضؾعماظؽـزم،مػـاك

موؾبدؾؿقبمضؾعؿـامؼؿفاوى.

م،مظرضبانرذقاماظؽرُطؿمؽبم،معـذمتؿاظتمؿبمعـدبةمؾبما
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مفبموػفراتمفبمسؾبؿل

ملبمواظشررةمؾبمتـؿؾفمؾبمإظبمضؿر

مبؼؿقصملبمأدقد

مؽب،مواظؾبقؽبمؾبمشّطقامؼبمأصقافملبموزباوف

م،مبعدمطالمماظزغدو

مؽبموردائؾمؽبممملقدني

م.كبمماذؿؾفقامبعشاءماظضقء

م..ؾبماًربـدؼقبة

م

 

 

 

 

 

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

ملبمثؿ..مذػؾتمؿبمأدراجمؽبماظرؼاحم،موضتمبرودةمكبمسصر

م.م.موأسؿؿتماظدطاطنيمؾبموراءػاػؾةمؽبمعاءملب

مكبمثؿقبمصلرقبواماىـقنمباّىـ

مؽبمواظػـقنمؽبمباظضقاريماظؿائفة

م.موٕمؼـكدسقا

ماظيتمذػؾتمأدراجفا

م:ـبممغؽقتمإغلقامـبموأنؾتمعالئؽة

مدؽبَؾؿؽبـدر،موضاقم،موسؾبرفماظـار

مإغقبفؿمميرونمهتماظؼقس

 

 ُعزف الىار
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م

م

م

م

م

م

م،مأؼقبفاماىؿقؾمؾبماظدعثمؾب،ماٌؤغثمؾبمؼبماٌقظقي

م،مؼبمتراتبماإلسبـاء

م،معـقدرامـبمعـمدالظةمكبماظؾققبؾ

م.موددقلةمكبماألخقةماظصايني

مؼبماظؿفدؼدماظالععمكبماألدـانمأتذّطرك

م،مخارجامـبمعـمولقبسماألحراش

مـبمعادقبامـبمؼدام

مإظبماظشفرةماظقحقدةماظؾاضقة

مظؽقبؽمٕمتـؿؾفمؿبمظؾظاللمكبم،موػلمتؽربم،عؾبقؿّؾةمـبمأرواح

 كبم،ماألبـاء

م،مؾينمؼبماٌاءخقاالمـبمت

     َغَزٌل ُمّز
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مـب،موزؾبعؽبرامـبمخائؾة

مـبمخائؾةمـبمجدا

 عـماظقضقعةمكبمبنيماًصؿ

 

مـبممدظقـبلمإذا

م.مسؾكمضرؾبغػؾةمكبماٌقدؿ

مدظقبلمسؾكمعـػعةملبمهلذهماىراثقؿ

ماظيتمؼفددػاماظشؾبعاعماظقحقدمؼبمغػلل.م

مؽبممدظقبلمسؾقؽ

مكبم،مألزِفرؽبكمؽبمؼبمغباؼةماىلدمعـماآله

موإآّل

ماألدقبرةمصإنمممؾؽةمـبمدؾبؿلقؼمؼب

مكبم،ممدظقبلمسؾكمعـمأحقببم،مؼبمممرقباتماًطقؽة

مخارجامـبمؼراغل

م.معـمغػقرملبمإظبمصؾبعؽبداء

مؾبم،مأؼفقباماىؿقؾ

مؾبممذاػالمـبمطلػقـةملبمتائفةملبممّتر

م.ممدظقبلمسؾكماحملؾةمواظعـاق
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مؾبماحملؾةمؾبمذققمؾبمواظعـاق

 .ملبممصقارىموضطّاعمُررؾبق

م

ممععمؽبمػذامأرىماىزؼرةمؽبم،مطؿا

ٌُؿـؾقبلمتلألماظؿائفنيمؽبمسـماظصـاسةمكبمواظػكبطرةم.مسـ ممرقاػاما

م،ماظقؽبضػمكبمواجملزوءمواظزحاف

مكب،مموػلمتؾقثمؾبمؼبماظرعؾم

م.مسـموزنمظرضصةمكبمحصان

مماظصقراءمؾبمتلألمؾبم،مواظشاسرمؾبمؼقعلءؾب

ممإظبمدرابملبؼؼرتب

م****

م

مكبماياٌقنمؽبمأرؾؼقاماألذعةمؽبمؼبماظغابة

مؾبمارمؽب،مأخذتؿبفؿماظؾقاخرصضققاماظقـابقعمؽبمواآلب

م.ـبمبعقدا

مكب،مأعقباماظؾبكاعمؾبمواظعؽبصؽببمؾبماًػلقبمؾبمظؾذبققة

مؽبمصؾؾغائؾني

م.مترؽبصِرفمؾبمصراذاتفؿمسؾكمأضقائـاؾبم



39 

 

م

ممػذاممبعدؽب

مجلءؽبمباظلؽبؾؿؿبدرمعـماظػقاؼب

 .ممععؽبمعؾبعؽبؾّؼةمابـمطؾـقم

  

مفبمطؿـمتؼذصفمؾبمعقجة 

م.ملبمإظبمجزؼرةملبمعؾبعادؼةم

مكبمماذطرؼينمسـدمذقاردماظؾالأؼؿقبفاماظؼطقعةمؾبم

م،ممطؾؿقبامرقبنمؽبمخامتمفبمؼبمصؿيت

م،مأومزؽبصرؽبماظقظدمؾبمايزؼـمؾبمؼبمعرآتف

مؾبممصؾقتمؽبماظذيمأغلاهم

ممطؿامميقبدمأبقمحـقػةمِرجؿبؾف

موظقؿينمأَظققِبحمؾبمعـؾمضقسمؼبماظرباري

م.ممعـطقؼامـبمسؾكمذقكمكبماألدطقرةم

مؽبممآغؽبذاك

مكبماألعؾمؾبماظلققبيؾبم،ممبـدؼؾف

 اءاظغـطبؿؿؿؾبم
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م

م

م

م

م

 

متؾَؽمػلؽب.

ؽب م،تعؾثؾبمباظلؽبقؽبرةمكبمواظضاظققب

م،حنيمؾبتؽققبنؾبمردقعامـبمسـمرائرمتائفلب

مأو

مجؽبدٍلمؼبماظعشاؼا.

مصفـاكمأدؾابفبممهلدممجدارماظؼقل.م

مجدارماظؼقلماُظؿعقبؿؼ.مجدار

مـبماظطالءمكبماٌعؼقل.موبّؽؾمضقةلبممؼؿعقبـرؾبمايؾقبمؾبعؾققبثا

مبايرب

ممأوماألشـقة

مقضدماظـريانؾبممومؾبتؼرعماظطؾقل.ػـاكمحقثمؾبت

 خارج الحذود
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ماظشاسرؾبمؼؾبؾؼلمخبزائـف

معـماظؽؾؿاتكبمواألجـقة

م،إظبمساضٍؾممؼدرسؾبماظؿارؼخؽب

معـؾؿا

ممإظبمغاضدلبمؼرويمحؽؿؿفؾب

م،أعامؽبمعؽبلقبؾةمغبقرابل

ؾـبمإظبماظّظؾ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممععؽبمذاػدلبمؼرط

ؿـب مظؽ

م،مطؾؿقبامابؿعدؽبمحؾقبفبمسـماظدائرةؾبم

مرعلؽبمخارجمايدودؾب

ؽـبمعـمضارعمررؼؼ ملبمععمأصدضاءممؾبععقبؼدؼ

مكبممصبؾسمإظبمأتؾاسف

مبعؾاءاتكبفؿمماظؼدمية

مفبمبقـؿاممبـادضفؿمؾبعصقبقبة

مسؾكمعالئؽةلبمغائؿني.م

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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م

م

م

م

م

م

مرمواحدةبنيمتؾؽماًطقاتمتؿعـ

مبلؾقرةمأخطائفام

مضائؾةمظؾطرضات:مطػك!

مسـرةمطاظربؼدماٌؿأخرمودطماظـؾقج.

مخطقةمأػؿؾتمعؼدارػا

مصـلقفاماظشارع.م

مخطقةموثؾتمسبقماحؿؿالماظطري

مصارتعدتمسؾكماألرض.م

متؿأعؾمأخقاتفاماظعاضالت،متؾؿلؿمٌلؿؼؾؾماظطعـة.

م،متصاحلماٌالكمايارسمععمغػلف

االمس األطزاف وحىاسه  
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مطؾؿا

مربة.دؼطمذاسرمؼبماظؿف

م،طقػمؾبتشؽبفؿبِقنؽبماظؽالممإذا

مدبصفمباظرتغقؿمواهلدػدة؟م

مطقػمتصربمسؾكماٌالظةمخشقةماظذؼقلماظلقداء

مواألثؼال؟

مذفؿبِقنمكباظؽالممؼبمأذنمرحقؿةؽبممم

مؼبماغؾعاثمسنيمعاء

مذفؿبِقغؿبفؾبمؾبعرتائقامـبمؼبمؾبحضـماظؾفب:مم

م،هلبماٌقػؾةمواظؾفار

مورمباماظؼطقعة

م

مظؿضارؼسمحؾفمثؿ..معاماظذيمػقأهماظلائح

مومساواتموصقظف؟

م

مفبمدائحفبموػقىـبمعؾعـرفبمظفمغقاط
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موأوصالموذػاه.

ماهلقىمواألدػ.

مظقسمعفؿامـبمأنمتػفؿماٌعـك.م

مالكبعسماألررافؽبموحقادقبفا.

مفبمظّؽؾمصقرةلبمخقال

مؼؿقاؼؾمسؾكمأظقاغفموػؿلكبفكبموعراؼاه.

ممظؽؾمطؾؿةلبممضاعفب

مطبػلمؼقدػؽبموذئؾف

مكبموظؽؾمعقبـامحدؼؼةمؾبمغؽبعؽبؿفكب

مكبمقراءمؾبمالئفوص

موسإمثاظث.

ممممممممممممم

مممم

 ممممممممممممممم

 

 

م
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م

م

م

م

م

م

م

م.كبمسؾكمبعضفكبمؼؿؽلقبرمعاسقبمؾبمبنيماظشػؿني

مؼؼطرؾبمضقءـبام،مؾبؼؾقحؾبمٔـفؾبم

موؾبؼػؿضحؾبمؼبماألساظل.

معزدغبامـبمبأسشابفكبماظؾقبرؼةكب،موغاؼاتفموخرؼػم

ؽب،وطقػمؽب؟ موظعف.مشؾتؾبمؼبمأحراذكبؽكبمدائالمـبمأؼ

م،ماظّظؾؾبمباظّظِؾمحؿكقبماعؿزج

مؼبماًػقتمواظؿـائل.م

مطؾقبمػذاماظغقؿماظغزؼر

مبرذاذهكبموحؾبؾِقهكبموذؾابقؽفكب.

 صىث
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ماترطلمصقتؽمػـاَكموتعاظل

م،مععمحّبةلبمتغاعرمبصدىمعـذػٍؾ

مؼبماظرجعماهلاغكءمبأبارؼؼفكب

موضقاؼاهؾب.

مؽب،مأغتكبمعـمأغؿظرؾبمشزالغفامايذرة

موبؼاؼاػاماظعرؼؼة

مؼبمايػقػمماٌؼرتبمعـمزػقري.

ؽبمعـمظقسةلبمإظبمأشـقة ملبمتـقدرؼ

ممصقـؿؾفؾبماظعاذؼؾب

مإظبمعطرملبمؼبمدرؼرهكب

م

م

م

 مم

 

م

م
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م

م

م

م

م

مبفدوءلبمأردؾؽبمرعقزهم.أؼؼظمؽبمػقاتػـا

مبفدوءلبمغـرمطـزهؾبموأظؼكمبفمإظقـا.

م،عألمأؼدؼـامباظـؿارم

مبالمٔـم،مدقاهؾب.م

م،ػذاماٌؿلّؾؾؾبم،ماألغقؼؾبماٌعؿذرؾب،ماظالعسؾب

مطغرؼزةممنر.

ماٌؼرتنؾبمباألعؾ.مػذاماظشعاع

ماألثرؾبماظذيمغؼؿػل.

مبفدوءلبم،مؼفقيمبـا

ممععمرائٍرممساويقب

م،إظبمحؼؾفكبماٌشؿعؾ

مإظبمطؾؿاتلبمداصؼةلبمباظرعز.

م.ـبمٕمؼعدمػادئا

 هىي
 



48 

 

م

م

م

م

م

م

مععمعباظؽ

مغقدقبعؾبممتراجقدؼاماظعارػة

ممغقدقبعمآػاتـا

مسؾكمعصارعماظعؾبشقباقمكباألوظققبـ

معـذمؾبمضقسموروعقق

موطازاغقصام

مامأبامغؤاسمميلحؾبمسؽبؿؾؽبةمكبجـانعذؿبمترطـؾبم

موضدعلمضصائدكبهكبماُظؿققبـاة

مغاذرامـبمخبقرمرّبؾؿفكبمؼبماظؿارؼخ.

موععؽبمعباكبظؽكب

 شهىة
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مادؿقؼظمؽبمرجؾفب

مػارسامـبمإظبمعرآةلبمؼبماٌؿشك

ممدائالمـبمجلدهؾب

مأنؿبمؼّؽػؽبمسـماظضفقج.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



50 

 

م

م

م

م

م

م

م

 ُ اؾضيوف -1

محنيؽبمهدثقامإظبمخؾقػةمآ

مفبمؾةوضعتمؿبمضؾقبمفبمتائ

مموعبقعمؾبمعؾبؽدؼـمؽبماظؿقؼتمؿبمباٌفرجان

مؾبماظضققف

م.معلؾقةمفبمرقؼؾةمفبمتـؿفلمبشؽرمآ

ممطقػمؽبمضدعقامعـماظؾػقػ

ممحاعؾنيمؽبمساصقةمؽبماظػصقلمكبم،مطقػم؟

ملبمممممممالبؾبدقبمعـمضؿر

مـبممممؼؼعؾبمعـمذرصؿفمكبمسالغقة

 إّوما قططٌ  تخزمشُ  في ُعّبي
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ملبممعـمإذارةملبم،مأومجؽبرؽبس

ممو

ملبممالمبؾبدمبمعـمضققف

مـبمماظذيمترطـاهمؾبموحقدامظـػفؿمؽبماألثرمؽب

م.مضؾؾماظعاصػة

م  م ممممممممممممممممممممممممم

  تـوميةُ  اؾوّراؼني -2

ممبائعمؾبماظؽؿب

مكبممصفرسمؽبمزبائـفمؾب،مُطؾقبمفبمؼبمربػظؿف

ملبمعامؼلاويمخامتمؽبمذػب

ملبممأومصػؼةمـبمبنيمجؾقس

م.ملبمموععؿزل

مماظضػةمؾبمدققمؾبماظلراي

ممواظـفرمؾبمطأسمأبلمغؤاس

مؽبمموامساسقؾماظرتكمواظرتاثدؽبؾماظشارعمؽبم

ممسـماظشقطانماجملاور،مؼؾؼاغا

مكبمبؿقفاغفموسزصف
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مـبممدائؿا

ممعـمايبقب

م،مإظبماظؼطقعة

مؽبممععمعقدقؼكمتؾبلؾكبؿؾبمغاصقرتفام،موذؾابقؽفاماٌؾقغة

ملبمالػؿزاز

م.مؽبمؼؾبربؽمؾبمحبريتلموجبعفاماظـائؿ

م

مؾبمموؼبماظـصمؼقغسمؾبموحقتف

مممؼقدػمؾبموذئؾف

م"

 ِ     فآِخذٌ  ـػسي بتأؾي

 ٍ ذيء

  واحدٍ  يف اؾؾػظ

  ذتى املعاـي

  ؼائمٌ  يف اؾوفمِ ، حتى إذا ؿا

 ُ  ُرِؿته

 . "ِ  ُرؿتَ  ؿعّؿى املؽان
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ممحؾبؾقبلمعالكمفبمساغؼمؽبمذفرةمؽبمغارغج

م.مموسنيمفبمعػؿقحةمفبمسؾكماظذطرى

ممممضصقدةمفبمتـؼذماظشاسرمؽبمعـماظؾاسث

ممشرؼزةمؾبمثائرملبمتؾبعيبءؾبماظػراغمؽبماألدقد

م.مكبمرمؾبمؼطاردمأراغبمؽبماظػازفواظشاس

مـبممصراغمفبمؼؾؿؽؿم،مخػقػامـبم،معؿـزػا

م.مموحققاغاتمفبمجائعةمتػؿشمؾبمؼبماألحراش

ممدؽبعماظطؾؾمؽبواظؿػتمؿبمإظبماظظالل

مؾبممحقثمترؽبطؿفامألبدملبٕمؼؾبػفؿمسؿاه

مؽبممزاللمضاعةملبمتعاغدمؾبماظدوائر

 .مػقاعشموحقاذل

 ، غاردقـيا ؾيست زفرة  -3

مممؾبماظطاوالترؾبصكبػؽبمصقفامطالم

م.ممععمؽبمأراللمأمقبمطؾـقممممممم

مممجؽبدؽبظققبقنمؽبمورداعقنمؽبماطدقبوامظؾـفرمممممم

ممأعلقاتفؿموػلمتـارمؾبمظغزاةملبمؾبعؿكؿنيؽبمممممم

ممشاردؼـقاممممممم
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مفبممظقحةمفبمعائقةممممممم

 .ممظصداضةمكبمبرقملبموطؿَأةممممممم

م

 َ  أرؿي احلجّاجَ  بنيَ  قدي غزاؾة  -4

مفبم:مؼبمايروبمغعاعةموػلمتـػثؾبممممممم

مموصاصرفبمسؾكمُشصـماظؾقؾممممممم

ممذدمبمسؿاعؿفمؾبمظؾـأرمعـماظـقرممممممم

مـبمموػامػقمؼؾبعؼبمؾبمذبازاممممممم

م.مفبممغبقظؿفمؾبمعذابحمؾبمونقممفبمعؾبفدقبدةممممممم

مماألصػرمؾبمغدممفبمؼرتكمخقاظفمؾبمؼبماًلقفممممممم

مؾبمموصداهمؾبماٌائؾممممممم

م.مممتظقزارةمكبماٌقممممممم

م

 : اجُلـيدُ  ألبي بؽر اؾشبؾي  -5

م"

مسبـمحؾقبرغامػذاماظعؾؿمهؾريامـب،مثؿقبمخؾأغاه

مؼبماظلرادؼبم،مصفؽتمأغتمصأزفرتفمسؾك
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م."مرؤوسماٌأل

ممسـدعاماغعطػمؽبماظـفرمؾبمسـدمعؼابرمضرؼشمممممممم

ممأغارمؽبماظذطرمؾبماًػلنبمحقاءمؽبماياؼبممممممم

مفبمماإلعاممؾبماٌلؿقممؾبمرؾؼةممممممم

ملبماظؾالشةمؾبمرؾؼةمؾبمغاصرملبموسقارممممممم

مؽبمؼـعطػماظـفرمطرخقامـب،مجارصامـبماألػقالممممممم

معـمضالسفاممممممم

ممعؾبؤدبامـبمغقاحقفاممممممم

ٌُقؾقبنيمؽبم:محؽبلؽبراتممممممم ملبم،مممبامؼؾزممظؿأعنيمذػاءمكبما

ملبموطزبرةمكبمجؾدممممممم

مؾفقصنياظؽازؿقةمؾبمتؼّؾبمؾبمشققممؽبماظرجاءمظطؾعةماٌممممممم

مفبممواظدروازةمؾبمبابمفبمصؿقفمؾبمعالكممممممم

م.ممعـماٌقاظلممممممم

مم

 ِ  ؾؾؼدوة  -6 

ممذؾبباظةمؾبماٌاضلمممممم

مفبمتؾبضققبكمضرابنيمؾب،موعباػريمؾبم،موضادةمممممم
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مؽبمععمعشاسؾمممممم

م.مبنيمؽبماظصقبنيم،موحرادةملبمظؾؿاءمممممم

مؾبمماٌعظؾةمممممم

ممؼبماظؿػاػؿمكبمبنيمؽبماظقدقطمممممم

ٌُردكبؾمممممم م.موا

مكبممزذبرةمؾبمعباػري،موعؾبؼدقبسمفبمؼقعلءؾبمعـمضصرهمممممم

ممذاتماٌشفدمممممم

م،ممعـمشباظةمكبماظعصقرمممممم

ممظؽقـبفامممممم

م.ممممتؾبزذبرمؾبمؼبمأضػاصفامممممم

م

متائففبممؼبماٌلؿؼؾؾممجؽبؿؾفب

مممعبالفبممؼبماظصقارىكبم

معبالؾبممعؾحملبمظؾؿدن.كبم

مؼبماٌؽانعبالفبمؼبماىزؼرةم.معبالفبمم

م،عبؾؾبمسائشةمؽبمأومضقس

مؽبموؽبعبؾفبممصغريفبمؼرسكمزفريةم
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Möllevångمكبمماظلؾتمؼبمداحةم

ممعبالؾبممذعراء

ممعبالؾبممؽبَضؿؾةلبممغفؾقاماظؿارؼخ

معبالؾبممصؼراءؽب

م،ؼؼقدونؽبممراسؿفؿمسبقماظرضك

مـبمؼدخقبـقنؽبماٌاضلمأشـقةمـبمأشـقةؾب

ممعبالؾبمساذؼاتلبمررقبزنؽبمضصائدؽبماّيب

مءسؾكمعـادؼؾماٌلا

موؽبجؽبؿؾفبممتائفمفبمؼبماٌلؿؼؾؾ.

م،اىؿؾؾبماظؿائفؾبممؼؼطعؾبممرحؾؿفمإظبمغػلفكب

مـبموحقدا

م،تـؿظرهؾبممصقارىمداعقبةمـبمعـماظصرب

مواظؾقثمسـ

ماظّظؾ؛

 .ماظّظؾماألخريمظؼاصؾةلبمصدؼؼة

مممممممممممممممممم

  ُؿعارضةُ  األـواء  -7 
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مفبممعلؿؼقؿة

ممشريمؽبمأنقبمهلامحراذػؽب

مـبموأدخـة

مكبممضدقبمحاظفهلامغفرمفبمسؾكم

م.ممطبفؾمؾبمعـمأصقاصف

مفبممعلؿؼقؿة

ممترتقببؾبمعػارذفاؾب

م.ممممظؾؿؾبدسقبلمواظؽادبمطار

ممغعؿ

مؽبممصؾبـاعمؾبممأضـعةملبمؼؿؾعقنمؽبماظرؼح

مكبممسؾكمخطفاماٌلؿؼقؿ

م.ممسبقماظدروعمواىقاػر

م

 

م

م
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م

م

م

اظصدؼؼماظشاسرماٌؾدعمجؾقؾم "مػذهماظؼصقدةمجزءمعـمغشقدمرقؼؾمطؿؾف

ظقسةماٌشفد:م ؼبمرباوظةمظؾقصقلماظبمعامػقمأبعدمعـ حقدرمسـماظعراق

مػاوؼة ماظب متشري مأن مؼؽػل متلأل "ػـا مأن مؼؽػل ماظغاعض، مؼب  ظؿؼع

ماظؿارؼخ مرواؼة مؼعقد مإغف مصأس." مظرتتػع موؼلؿقضرم اظشفرة، ظقـػقف

م مظقـصبمهلؿ مأذؾاحم "دقرتف محقثمزعرة ماظؾقؾ، محدؼؼة مؼب عائدة

اضلمذظقةمذظقةمظقصـعماٌ اظقرقمؼبمخرائبماٌاضل".مؼػؿت تؾعب

واظرعقزمتضقعم هؿؿلماألحاجلمباظرواة عـمجؾدماظؿؿلاحمبؾدا،محقث

حقاتفمؼبمبغداد،م سؾقف.موععمذظؽمميؽـمظؾذطرؼاتمغػلفا،موػلمطؾ

ماظعؿقؼة أن معـمبؽرػا بابماظشقخممبفاغقـفم."ممتطؾؼماألذؾاحمغػلفا

مػبرة مباب ؼعؿؼقن مواظضققة ماألخضر معرضده ماٌعظؿ مباب ماٌالئؽة

ايقائجمؼـطقيمسؾكمزرضةماظشققمبابم إدرؼسماٌقتمواظؽقؿقاءموباب

مم."اظطؾلؿ بابماقمغباعةمتفدلمظذطرػاماظغائبطاظ

 أبعذ مه لىعت المشهذ
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مصذظؽم مظـا مبغداد ماألبقابماظيتمتػؿقفا مطؾمػذه مغعربمععف مإذ وػؽذا

بالمغارماومدساة".مؼؽػلمأنمغؿؾعفمظـؽقنمسبـمأغػلـام اظبم"تؾ ظقؼقدغا

ةمتػقضمذعرؼةمومتؿؾئمباظرعقز.مطؾمعؼطعمضصقدم.واظدساة اظؿؾمواظـار

معـف، مأبعد مػق معا ماظب مؼـصب ضبقؾـا مظؾالدهم حقث مصكاخف اظشاسر

أبقابم اًضراءمسؾك اٌاذقةماظبمرػقظؿفا،مععمعؿصقصةمؼشدونمخرضفؿ

مأػؿم.اظغقب معـ مواحد مصفق مىؾقؾمجقدر، مظقسمتؼدميا اظشعراءم ػذا

موغعقشفماظغرقمؼبماظطقصانماظذيمس اظعراضقنيماظـاجنيمعـ معاضقا شـاه

عامػقمهقةمإلذؿغاظفماٌلؿؿرم وػقمؼبمشـكمسـمأيمتؼدؼؿ،مبؼدر اآلن،

مغصف معؾدع،مؼعؾؼ سؾكمتطقؼر مظـػلفمطشاسر ماألعؾسم وإخالصف اظؼؿر

م".ساٌف عرآةمسؾكمعدخؾ

 ػاضل اؾعزاوي

م

م

م

م
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 " القصيذة األولً" 

ممؼامجؾقؾ

م متؽؿب ماظيت ماألوظب ماظعراضقة ماظؼصقدة مػل مبابؾ" ماإلغفقارم"أدد سراق

ايدؼث،بعدمبدرمذاطرماظلقاب.موػلماظؼصقدةماألوظبماظيتمتؽؿب"اٌـػكم

ماظعراضل".ماألوظبمبإرالق.م

مػؽذامتػؿديمبفذهماظؼصقدةماٌقاتماظذيمساذفمذعراءماظعراقمؼبماٌـػك.م

م.ملبمػذامبعاعة

م مـب، معؿؿقزا مـب مصـقا مـب مترطقؾا مأغتمتؾبـفز ماظيتمم-اًاص: ماظـالثة اًطقط

مؼب ماظؿارؼخمتؿأظػ م، موؾقاتفا  متشظقاتفا، م  ماظذات ماظؼصقدة:

عراؼاه،اغعؽاداتفموأذعؿف ماياضرم مػؾعف،مارتقاباتف ،مخطقطمتؿّػرعم 

م.مـبمغـرام–ؼبمخققطمدبؾؼمغلقفامـبمؼؤدسمظؾـقةملبجدؼدةملبمؼبمطؿابةماظشعرم

اظؼصقدةمطؿـؾمدػقـةملبمظؾزعـمتؾقرمؼبموضؿـامػذا،مربؿّؾةمـبمبشفقؼماظؾشرم

م.ممهرطفامشـائقةمفبمالمتـؽلر،موالمتضؾقبموزصريػؿ،

مودعتمؼبم"عـػاك"م.مم-أحقققبؽ

 أدوـيس أخوكم

  حكايت أرض

م مضصقدتف مؼب مظـا مؼروي محقدر مجؾقؾ مبابؾ“ مأدد مأرضمورـفم” حؽاؼة

 .اظعراق،ؼبمضصقدةمتغؾلمباظغقظ،موايزنمواظلكرؼةماٌرؼرة

 (2115خرقف  54اؾعدد باـيبال” اػتتاحية جمؾة) ؿارغرقت أوباـك
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 :  ؾؾشاعر

م4791دؾلؾةم"مطؿاباتمجدؼدةم"مم–بغدادمممم-ضصائدماظضدم

مم4799دارمايرؼةمظؾطؾاسةمم–بغدادمم-صػريمخاصم

ممم4797بريوتمدارمايؼائؼمم–ذكصمبنيماظشرصةمواظطرؼؼم

م4791دارماظعقدةمم–بريوتمم-حربمظؾقؾم..مرجؾمظؾؿؽانم

م4791م–دعشؼمم-رعادماظؽاطلم

ممئدمععمترعبةمصرغلقةمظؾشاسرمذقضلمسؾدماألعريممضصام-بارؼسمم-وعؼاوعةذعر

م4791وردقمماظػـانمصقصؾمظعقيبمم

م4791غقؼقدقام-ضصقدةمجقبم-اظلؿـدل

م4791م-دارماهلؿداغل–سدنم-اجملؿقساتماألربعم-اظضدمواٌؽان

م4771دارماىؿؾمم–أٌاغقامم-طقظـممم-رائرماظشاطقمعاطقم

م4777ةمظؾـشرممبريوتماٌؤدلةماظعربقم–دائؿامـبم..مظؽـمػـاكم

باظؿعاونمععمم،مزبؿاراتمعـمذعرمايداثةماظلقؼديم-بقرترؼةمظؾؿالئؽةم

    دلةماظعربقةمظؾدراداتؤاٌم4777م–بريوتمم-ػـريمدؼابمم

م

 :  يف اؾؽتاب

 ممػذؼانمسؾكمعلؿعماظؾقاض

 ممشزلمعرقب

 م1001آذارمم–اظلقؼدمم-عاٌقم/ممإمنامضططمدبرعشمؼبمسؾقبل
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