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 عسل هخسٍى

 

  التبء هطثَؿٔ ثسطٗط شْطٗبض 

 ٍالٌَى هتْؤ ثةثبحٔ زم ؤلف ًجٖ 

 لن ٗوٌحٌب ؤحس فططٔ الٌظط الى ؤطبثغ الش٘ـبى 

 ٍَّ ٗلتْن تفبحٔ الشَْات غ٘ط هىتطث 

 ثبلمجل الولـد سطٗطُ تحت  ثسهبئٌب التٖ تس٘ل

 ًٌتظط هي ًبفصٓ الل٘ل حىبٗٔ ؿَٗلٔ تارل 

 شَْٓ الوله الوتغـطس الوزٌَى ثطائحٔ السم 

 ض ؤحالهٌب زهغ ٍػسل هرعٍى فٖ رطا

 ًست٘مظ ػلى ح٘ي غفلٔ هي ّصا الل٘ل الـَٗل 

 ًٌٍبم ٍاألحالم لٌبثل هَلَتٔ 
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 تْسّس فطحٌب الوارل 

 زهَػٌب ؤرول المظبئس ػٌس ًمبز ال ٗتمٌَى لطاءٓ الغس 

 ٍهطاوجٌب تس٘ط حبف٘ٔ

 ػلى شوطى ؤهَاد  

 وبًت تْسض تحت ؤسطتٌب
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 لن أك هوي

 

 لن ؤن هوي لـؼي ؤٗسْٗي ثحؼطٓ َٗسف 

 ٍلْصا ؤلمٖ ثٖ فٖ السزي 

 ٍسإهىج فِ٘ ظهٌب 

 بش هب ػبز الحبون ٗحلن 

 هشـه الؼبد ٍح٘بثه ٍؤسبٍضن 

 ٍالصٗل الصٕ تسحجٌِ٘ ػلى هوطات ؤٗبهٖ 

 ٍالوفبتي الورتجئٔ تحت لو٘ظه الوشتؼل 

 ٍالؼـط الصٕ لِ سطّ غطٗت 

 حطت ف٘ه ؤٗتْب المظ٘سٓ 

 ول َٗم ترطر٘ي ػلّٖ ثَرِ رسٗس
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 قصيذتي ليست عارية

 

 ؤشزبض وخ٘طٓ تغتسل ثسهَع لظبئسٕ 

 هِ ػَءّب السم٘نٍل٘ل ٗلخن ظال

 حمبئجْب تتسغ لىل الْوَم 

 لْب ػاللبت هشجَّٔ هغ اللظَص  

 ٍالوحىَه٘ي ثبلسزي الواثس فٖ ظًعأً الحت 

 لْب للت ٗتفتت فٖ الؼبطفٔ 

 ٍضٍح ؤوخط شطاسٔ هي ظّطٓ 

 ال لسضٓ لٖ ػلى بحظبء ؤطبثؼْب 

 التٖ تزَة فٖ ل٘ل  ؤفىبضٕ 

 لْب ضؤس ال ٗإثِ ثبلٌْبٗبت 

 وخط هي اى تحظى ػٌبٌٍْٗب ؤ

 لظ٘ستٖ ل٘ست ػبضٗٔ
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 ٍاًب غبضلٔ فٖ فَػى ح٘بثْب 

 التٖ ترلفْب ػلى الشزط ٍالوؼبثط 

 ٍفٖ هحـبت المـبض ٍالوطافئ الجؼ٘سٓ

 تإتٖ ووَرٍٔ ػبضهٔ  

 ٍتٌظطف 

 ٍؤًب غبضلٔ فٖ ضح٘مْب

 ٍالوحبض الىخ٘ط الصٕ ٗتىسس ػلى ػفبف للجٖ

 لبؿؼٔ حجبل ٍطلْب هؼٖ 

 ًبسفٔ ول الزسَض 

 ٍى ؤى ؤضتىت هب ٗزؼلْب تزفَز

 سَى اًتظبضّب الؼم٘ن
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 ًذم

 

 ػصضا ؤْٗب الشَن 

 لمس ؤذـإت ح٘ي ٍطفته ٍضزا 

 ٍؤًب ؤغغّ الـطف ػي السم 

 الصٕ لن ٗعل ٗمـط هي ؤطبثؼٖ 

 شوطى ؤٍل هظبفحٔ ثٌٌ٘ب

 لن تىي تله ذـ٘ئتٖ الَح٘سٓ 

 فمس سجك ؤى ػفطته بول٘ال 

 ٗـَق ػٌك الجالز 

 ان المسَٓ ف٘ه التٖ ؤزهتْب ؤشَ

 ٍؤًب ؤضى الَضز ٗساس ثإلسام الوبضٓ 

 الجبحخ٘ي ػجخب 

 ػي بحظبء ػَ٘ة الَضزٓ
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 ًجوة 

 

 ًزوتٖ الغج٘ٔ الطػٌبء,

 ون ًظحتْب االّ تشتؼل فٖ سوبئٖ 

 . مفٖ ظحؤ غ٘طّب هي الٌزَ

 ؤضغت ؤى ؤًفْ٘ب هي ػبلوٖ ,

 ٍؤضتت لْب سفطا لسوبء ثؼ٘سٓ 

 ىبلحٔ الؼتؤ ألستوتغ ثظسٗمتٖ ال

 . ٍهب تجخِ هي ؤغبى طبف٘ٔ

 الؼتؤ هغٌ٘ٔ فصٓ ال ؤحس ٗساًْ٘ب 
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 فٖ االستوتبع ثْسٍء الل٘ل

 روَْضّب الؼشبق ٍالتٌبثلٔ ٍاللظَص 

 ٍزضٍػْب زهؼٔ ؤمّ سبذٌٔ

 ٍثىبء رٌسٕ هحبطط  

 . ٍػىبظ ش٘د لن ٗطحِ ؤحس
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 غثار الكلوات 

 

 حسٌب سَف ؤلَٕ ػٌمه ؤٗتْب الىلوبت 

 ثه اظزحوت زضثٖ ثبلحطاة 

 ٍػبق الفؼبء ثزحبفل ؤػسائٖ 

 تؼوست ثوبئه الغعٗط, ٍلظست الو٘ساى

 ثسالحٖ األث٘غ  

 هؼ٘ت ثبللؼت هؼه حتى ؤلظى غبثبته 

 توبضس٘ي هؼٖ لؼجٔ الحت 

 لتٌزجٖ ثٌ٘يَ للحطٍة

 ٍثٌبتٍ للتطهل

 ،زوبى الـطٗك ال٘ه هفطٍشب ثبلَض
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 ٍوبًت ثسبتٌ٘ه ٍاضفٔ 

 علٔ ؤوخط هي ؤشزبضن غ٘ط اى الوطت

 ٗغٌَٖٗ غجبض الوؼبضن الصٕ تطاون ػلى ٗبلتٖ

 وٌت سؼ٘سٓ ثبلٌبض الومسسٔ التٖ تشت

 فٖ ّصا الحمل الشبسغ الصٕ حطحِ 

 ثؼعم فالح زئٍة 

 للجٖ
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 الشجرة صذيقتي

 

 ؤًب ؤوطُ الىجبض ح٘ي ؤوتشف ػألتْن 

 ٍتزصثٌٖ الجطاو٘ي الظغ٘طٓ ٍاألًْبض الؼحلٔ 

 لطثب هٌٖ ألًْب ؤوخط 

 ؤهس لسبًٖ للىالة 

 التٖ تٌجح ثَرْٖ زٍى سجت

 سَى اًْب ؤزهٌت الٌجبح

 ٍؤّشّ ثَرَُ طغبض اللظَص 

 ٍوالة الظ٘س

 ح٘ي ٗىتفَى ثوتؼْن الظغ٘طٓ

 غ٘ط هىتطح٘ي ثٌمبؽ التفت٘ش ٍتحصٗطات المبزٓ 
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 ؤًب ؤربلس الشزطٓ طسٗمتٖ المسٗؤ 

 ؤشنّ هٌْب ضائحٔ ػجبءٓ ؤهٖ ٍػمبل ؤثٖ

 ي الوتٌعّبت الوعزحؤ ثبلفبضغ٘ي ٍؤػطع ػ

 لىخطٓ األظثبل التٖ ٗرلفْب األغٌ٘بء 

 الصٗي ال ٗز٘سٍى سَى هؼغ الىالم 

 ٍالتسبم اللحن الـبظد هغ الحوالى الَزٗؼٔ
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 حرب

 

 حتى األظّبض فٖ حسٗمٔ الج٘ت 

 رفت ّٖ األذطى 

 هرتٌمٔ ثبلجبضٍز ٍؤًفبس الغطثبء 

 ْب الحطةال تٌشطٕ ح٘بثه ػلى شطفتٖ ؤٗت

 لئال تصثل شتالت الَضز ػلى ًبفصتٖ

 هب ظلت افتش حمبئجه ول طجبح 

 ثحخب ػي ضسبلٔ هفمَزٓ 

 ٍلن ؤرس سَى زهَػه الىبشثٔ

 لن ؤزضن ؤًه هربزػٔ لْصا الحسّ 

 تجحخ٘ي ث٘ي رخج المتلى

 ػوي ٗجبزله الحت
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 قويص أزرق

  

 ثبة الحسٗمٔ الرلفٖ 

 ٓ لو٘ض هؼلك ػلى حجل المظ٘س

 لٌسٗل لسٗن هؼـل ٌٗسة الَرَُ الوؼ٘ئٔ ثِ .

 ٗتإهل ػَء الٌْبض ثفطح هجتَض 

 ال ٗطى سَى شوَػب تزوست زهَػْب 

 ٍػحىبت ٗتطزز طساّب فٖ الغطف الوزبٍضٓ

 ٍطح٘فٔ لسٗؤ تشبوسْب ضٗح شمّ٘ٔ 

 الطٗح التٖ وبًت فبتٌٔ 

 ٍّٖ تْع ؤغظبى الَرَز 

 ٍتشؼل الٌبض فٖ الزصٍع الو٘تٔ
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 صا الوسبء ٗب طسٗمتٖ العّطٓ ون ثبضز ّ

 ٍؤًت تتإهل٘ي الفعاػبت ثمٌَؽ 

 ّىصا ّٖ لحظبت فطحٌب 
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 جٌَتية 

 

 ٍلست ػلى ثمؼٔ سبذٌٔ هي الزٌَة ٗمبل لْب ؤٍض

 ٍهٌص الَالزٓ ٍؤًب ؤضوغ فٖ سَح هؼبضن ذبسطٓ

 ؤػَز ٍل٘س هؼٖ غ٘ط ؤشالء ؤثٖ ٍؤذَتٖ

 ؤس٘ط فٖ رٌبئع ال تٌتْٖ 

 ػعاء ٙذط  ؤتٌمل هي هزلس

 تسحجٌٖ ؤهٖ هتمـؼٔ األًفبس 

 لئال تفَتْب زهؼٔ ؤٍ شْمٔ  

 ٍضط٘سًب هي السهَع فٖ اظزٗبز 

 هب هي حبون بال ٍلِ هي زهٌب حظٔ األسس

 ون تْطؤت ظَْضًب هي س٘بؽ الظلؤ 

 ًعزّط فٖ السزَى هخل ٍضز الجالز الجؼ٘سٓ 

 هب هي طبضٗٔ للَؿي بال تؼلمت ػلْ٘ب ضئٍسٌب 
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 الى لؼمؼٔ ػظبم ؤثٖوٌت ؤستوغ 

 تحت سٌبثه ذَ٘لْن

 فإزضن ؤًٌب ٍضحٔ الحس٘ي ل٘س فٖ الحعى فمؾ 

 ثل فٖ الوصاثح ٍالخَضات ٍلَافل السجٖ

 ًحتطق ثٌ٘طاى الفتي فتٌتفد رطاحٌب 

 ًٍْش لتبضٗرٌب الولٖء ثبلٌسٍة 

 ًٍسضن الفزط لٌحظٖ ػلى ػَئِ ذسبئطًب 

 ًحي سٌبثل الجالز التٖ ولوبت لـفت

 رسٗسفإٌٗؼت هي 
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 ًار صذيقة 

 

 ًس٘ط ثال ػالهبت ًْتسٕ ثْب 

 ل٘س لٌب سَى 

 ً٘طاى طسٗمٔ توشؾ  ؤػوبضًب فٖ شَاضع الَؿي 

 ٍاذطى ػسٍٓ تَاطل التْبهٌب ثشْ٘ٔ ربضحٔ 

 تؼَزًب ؤى ًس٘ط ثٌْ٘وب ثحصض 

 ال ًسضٕ ؤٕ الوَت٘ي ؤضٍع 

 ٍالى هي الغلجٔ فٖ ًْبٗٔ الوـبف

 ًحي ؤػبحٖ الطة الزبّعٓ للصثح  

 اال ٗحك لألػح٘ٔ ؤى توطى حٌزطتْب ػلى الظطاخ 

 لجل شطٍع فزط العٍال
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 حفلة 

 

 فٖ حفلٔ تٌىطٗٔ ؤل٘وت ػلى شبؿئ السّشٔ 

 وبًت ؤٍل ضئٗتٖ له 

 وٌت غطٗجب هوعق الخ٘بة 

 وبًت آحبض الـؼٌبت ػلى وتف٘ه 

 لن تىي ش٘ـبًب ٍلىٌه هـطٍز هي رٌتْن

 آ تجحج ػي هإٍى ألؿفبله الؼط

 لن ؤسإل ػي َّٗته 

 فمس وبًت ٌّبن زهؼتبى تتطلطلبى ػلى ذسٗه 

 ّوب زرلٔ ٍالفطات
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 في اليَم األخير هي العام الوذرسي

 

  الزساض ػلى  هٌس٘ٔ لَحبت

 ال ؤطبثغ تسٍى الج٘بع .

 ال للَة طغ٘طٓ تؼٖء الظالم

 ٍتوحَ سىًَِ ثبلظرت الزو٘ل

 الجبة الربضرٖ هغلك

 ظَص ثإغظبى ربفٔ ٗغطٕ الل

 ٍػلى ثؼس هسبفٔ هي الـفَلٔ ذعائي 

  تْش للمبهبت الزسٗسٓ 

 ظربد الشجبث٘ه طبض هطاٗب ألغظبى

 تتوبٗل فٖ ًشَٓ الؼبطفٔ 

 الطحؤ لملَة الوؼلوبت 

 ٍالوغفطٓ ألرسبزّن الٌح٘لٔ
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 هؼلن  ٗتفمس ؤظّبض الشَق 

 لحي فطّ هي ؤطبثغ الؼبظف

   ال ؤحط ألضلبم َّاتف

 مبئت الجٌبت الوحشَٓ ثَػَز ًبّسٓ ال ؤحط لح

 ؤهبم الجٌبٗٔ هظجبح ٗت٘ن 

 ػَئُ ٗحطس الوىبى 

 هي ٗلتمؾ حطٍف الٌش٘س فٖ السبحٔ الومفطٓ ؟

 ٗطسن التح٘ٔ للؼلن الوشٌَق ػلى طبضٗٔ الَؿي
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 استعارة 

 

 ٗشتوٌٌٖ ثصوَضٓ ظائفٔ 

 ٍٗشتوًٌَٖ ثإًَحٔ ظائفٔ 

 ٍهب ث٘ي االستؼبضت٘ي 

 ح ؤحسّ ثٌرلٔ الطٍ

 تسبلؾ ضؿجب رٌ٘ب 

 ؤحسّ 

 ًحال وخ٘طا ٍػسال 

 ؤحسٌٖ ؤشْك شؼطا 

 ٗب لْصا الجستبى الَاضف فٖ الطٍح 

 ولوب ؿبلتِ فاٍس الحـبث٘ي 

 تسبلؾ حوطا رٌ٘ب
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 ًعاس

 

 هٌسزؤ هغ ؤؿفبل الٌزَم 

 التٖ تتإضرح فٖ سبحٔ الل٘ل .

 لس ٗلَح لٖ ػَء ًبفصٓ ؤطبثْب األضق 

 ٘سٓ وتجتْب ػلى الوبء اسوؼْب آذط لظ

 تؼبًمٌٖ ًرلٔ غطلت ثبلٌؼبس 

 ٗسحطًٖ الل٘ل ثوالءٓ هي حطٗط 

 ٍالصوطٗبت توسّ لٖ فطاشب هي حزط
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 شقيقتي الحرب

 

 غساً ٗب شم٘متٖ الحطة 

 ح٘ي ؤوجط 

 ٍؤثحج ػي ػـطن فٖ ثسلتٖ الؼسىطٗٔ 

 سإحسث ؤٍالزٕ ون وٌت ًْؤ ٍلبس٘ٔ 

 َاٗتهتشطث٘ي زهٖ ثىإس غ

 ٍتشَٗي رلسٕ ثظَاػك فتٌته

 ٍتٌسس٘ي ثٌٖ٘ ٍث٘ي ؤذَتٖ الزٌَز

 لترتبضٕ هي ثٌٌ٘ب فبضسب ٗل٘ك ثبلصثح

 ػلى لسه٘ه

 ٍتطالظ٘ي فتى ال ٗولّ الـطاز

 ّصا الفتى الصٕ 

 لن ٗتسغ لو٘ظِ سَى للـؼٌبت



29 

 

71 

 حوائن

 

 ػلى لجته تـَف حوبئن ظضق

 تإذص السوبء شىل هظلٔ ذؼطاء 

 إٍٕ ول ّاالء الٌبظح٘ي ال٘هل٘تْب ت

 ػطشه الصٕ ػلمِ الطةّ تو٘ؤ 

 لٌب ًحي الؼبئصٗي ثزطاحه االلف 

 ٍلو٘ظه الوـطظ ثبلـؼٌبت

 الوٌشَض ػلى هظبؿت زهَػٌب
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 جارتية

 

 سإللن ؤظفبضن ؤٗتْب المظ٘سٓ

 ؤلض شؼطن الىج ٍحَارجه الغل٘ظٔ

 ؤًت تشجٌٌْٖ٘ الى حسّ ثؼ٘س

 ٖ ٍؿفَلتٖثزًٌَٖ ٍؿ٘ش

 ؿفَلٔ لن تسرٌْب األػبط٘ط

 لىي ؤطبثؼٖ تحسّ هي رًٌَه الوطٗغ

 سَف ال ؤسوح ألحس ثبثتعاظن

 اٍ بزذبله ػٌَٓ هظحٔ األهطاع الؼمل٘ٔ

 فزًٌَه هتؼتٖ الَح٘سٓ

 لِ ربشث٘ٔ غطٗجٔ
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 ٍؿؼن هطّ ػلى اللسبى

 َّ رَاظ هطٍضًب ًحي االحٌت٘ي

 ؤًب ثغطاثتٖ ٍػٌبزٕ ٍللٔ اوتطاحٖ

 حه الفظٔ ٍضلّته التٖ تزطح الملتٍؤًت ثواله
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 الٌسع األخير هي الحة

  

 سإروغ هب شضفتِ هي زهَع 

 ألسجبة تبفْٔ 

 ؤػؼْب فٖ لبضٍضٓ 

 ؤذجئْب فٖ ذعأً هالثسٖ

 ألحعاى ؤذطى لبزهٔ 

 فمس ًؼت ذعٗي السهَع 

 لىخطٓ الحطٍة التٖ شٌْب الفبضغَى 

 ػلى للجٖ الوعزحن ثبلحتّ 

 ٘ٔ تتؼبلى هي ًبفصتٖ فٖ الظجبحولوب سوؼَا ؤغٌ

 ؤٍ ضؤٍا وخطٓ الفطاشبت فٖ حسٗمتٖ

 ٍالَضز الصٕ غطستِ

 شَلب لطائحٔ الـفَلٔ 
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 التٖ تشجِ ٍضزٓ ث٘ؼبء 

 فٖ لظط اهطؤٓ ٍح٘سٓ 

 سَف اوتت ضسبلٔ 

 ٍاحولْب وزخٔ ؿفل 

 ازفٌْب سطا ل٘ال ٗمطؤّب ػبثط

 ٍٗفعع هي وخطٓ الزطاح التٖ تطاووت

 ٍالسَ٘ف التٖ طسئت ٍػالّب الغجبض

 ٍوخطٓ الحطٍة التٖ ؤرلتْب 

 ٍؤًب فٖ الٌعع األذ٘ط هي الحت
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 أصاتع

  

 فٖ ؤطبثؼٖ تسمؾ الٌزَم  

 ٍفٖ شطاٌٖٗ٘  تتزَل المظ٘سٓ حبسطٓ 

 فٖ للجٖ تٌبم الطسبئل ٍٗؼلي الجطٗس ػـلتِ 

 ٍفٖ زهٖ تم٘ن المجبئل ؿمَسب  طبذجٔ 

 تشطثٌٖ حتى آذط لـطٓ 

 ٖ هسبء الوسٌٗٔ توَت األغبًٍٖف

 ؤًت هم٘ن فٖ شطفٔ الزوبل

  ػٌىجَتب هٌسَرب فٖ ؤغٌ٘ٔ لسٗؤ
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 ضَء الحرب 

 

 شىطا له ؤٗتْب الحطة 

 فمس تؼلوت ؤى ؤوتت ػلى ػَئه لظبئسٕ 

 ٍاستوتغ ثبللْت الصٕ ٗلفح ٍرْٖ 

 ٍٗسطٕ زفاُ  فٖ ػظبهٖ  

 ون ّٖ فبتٌٔ ّصُ األًخى 

 اللؼت ػلى ول الحجبلالتٖ تز٘س 

 ٍتحسي اطـ٘بز فطسبًْب 

 فال ٗطثح اال هي اوتَى ثلَاػذ غطاهْب 

 ٍلفحِ ٍّذ ؤًفبسْب السبذٌٔ .

 الحطة ّصُ الؼطّٓ التٖ تتمي ًسذ السسبئس 
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 لزصة الطربل طَة غَاٗبتْب 

 تحطق ؤٍضاق ػشبلْب ٍرَاظات ؤسفبضّن

 فال ٗستـ٘ؼَى الصّبة ثؼ٘سا

 هشسٍزٍى الْ٘ب 

 ٌظطٓ  ضػب هي ّصا الول٘ه الوتغـطسحبلوَى ث

 الصٕ َّ الَؿي
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 العتوة

 

 ّصُ الظسٗمٔ الطائؼٔ 

 الؼتؤ 

 ؤًب هوتٌٔ لْب وخ٘طا 

 ففْ٘ب ٗعزاز سـَػٖ 

 بًْب لطٗتٖ ٍهسٌٗتٖ الفبػلٔ

 اًْب توسًٖ ثَرَُ غبثت 

 ٍثإحالم 

 ؤوخط غعاضٓ هي ؤحالم ّبهلت

 ؤهب حٌبًْب ف٘فَق حٌبى ؤم ضئٍم

 جتٖ ٍرَاظ سفطٕ ًحَ األًزن بًْب حم٘
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 الثحث عي قصيذة

  

 ؤًب ال ؤذبف الظالم وخ٘طا 

 فَْ ٗزؼلٌٖ ؤوخط بشطالب 

 هؼ٘ئٔ هخل فىطٓ ربهحٔ 

 ؤٍ ًمـٔ حجط سمـت ػلى ٍضلٔ ث٘ؼبء 

 ال تطول ّصا الَضز الومسس 

 فمس ػعفتِ ثإًبهل ٍلْٖ  

 ٍطجطت ػلى تملجبت الـمس 

 ٍهشبوسٔ الغجبض  

  تؼغ األلفبل ػلى ثبثٖ ال

 فطٍحٖ ّبئؤ ال ٗحزجْب ثبة همفل 

 هي شا ٗستـ٘غ اػتمبل فىطٓ 

  ٍالمجغ ػلى سحبثٔ 
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 زع ؤغظبًْب تستفع الزسضاى 

 ٍحوبضّب  تتمبفع ووـط هفبرئ 

 حجلى ّصُ السلبئك ثبلرسٗؼٔ 

 هترلفٔ 

 ال تتمسم ذـَٓ ثبتزبُ الشوس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 24 

 ٍحشة

  

 ظػعػٔ حمتٖ ثبألغظبى ون تطاّي ّصُ الطٗح ػلى

 لىٌٖ اّطة لجل اى تتىسس األٍضاق الربسطٓ 

 فملجٖ ل٘س ضط٘فب .

 اى  لِ طفبت ثطٗٔ ؤوخط هوب ٗزت 

 الَحشٔ طسٗمٔ ذبئٌٔ تتغصى ػلِ٘ سطا  

 لىي ل٘س لْب رساض 

 ألوتت ػلِ٘ لظبئسٕ

 

 

 

 

 



41 

 

25 

 رسالة

  

 ال ترشٖ ػلَّٖ ٗب ؤهٖ

 فإًب ث٘ي ٗسٕ ػطّته الحطة

 صٌٖٗ ضطبطب ٍلٌبثل هَلَتٔ تغ

 ٍتسحطًٖ ثغجبضّب األظضق 

 ال ؤًبم ػلى ّسٗطّب 

 ٍال است٘مظ 

 بال ح٘ي تـجغ ػلى رجٌٖ٘ لجالتْب السبذٌٔ 

 ّٖ زافئٔ ٍحٌَى هخله توبهب 

 لىٌْب تإول ؤثٌبءّب ػٌسهب تزَع
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 تغياتل

 

 ثغ٘بثه طبض الجحط ؤطغط هي زهؼٔ 

 هبءؤذشى ؤى ؤغطق فٖ شطثٔ 

 ثغ٘بثه ثبتت األشزبض ؿَٗلٔ 

 ال تتمي الطلض ٍال ٌٗتبثْب رٌَى الؼَاطف

 ٍلن ٗؼس للظجبح  ٍضزُ ٍف٘طٍظُ

 ٍلَْتِ السافئٔ .

 ثغ٘بثه طبض الٌْبض

 ؤشس ػ٘مب هي حَة ضالظٔ  

 ػبلت ثِ تفبط٘ل الزسس 

 ثغ٘بثه شحّ ػ٘بء المٌبزٗل



43 

 

 ٍاذتجإت فٖ حمبئت الجٌبت هَاػ٘س ذزَلٔ 

  تتمي هطاّمٔ الىلوبت  ثبتت الشفبُ ال

 ثغ٘بثه ثبتت اطبثؼٖ ػبؿلٔ 

 ال تتمي وتبثٔ لظ٘سٓ ٍاحسٓ .
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 ال عساء

 

 ال ػعاء له ٗب شم٘مٖ الٌْط 

 زهٖ تَظع فٖ الحطٍة حتى آذط لـطٓ 

 تؼبل ًمجّل التطاة ًٍـَف ثوحطاة السٌجلٔ 

 تؼبل ًتؼلن ؤثزسٗٔ حبً٘ٔ غ٘ط الجىبء 

 مَلٌب الوعّطٓ ثبلرطاة ًٍزؼل للَضز ًظ٘جب فٖ ح
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 عاصفة شقية

 

 ّصا الغجبض ٌٗصض ثؼبطفٔ شم٘ٔ 

 سٌٌتظط فمس ؤطجحت الوسافغ ًغوتٌب الَح٘سٓ 

 ًتطاسل ثْب ٍال تحلَ ل٘بلٌ٘ب 

 بشا ذجب طَتْب الشطس

 ًست٘مظ ػلى ّسٗطّب 

 ًٌٍبم ٍالشظبٗب تؼبًك ؤحالهٌب 

 اللؼجٔ الرشج٘ٔ لي تْسّس ؤٍربػٌب

 لوؼبثط تحطق الساهٌب ػٌسهب ًٌَٕ الْزطٓ ٍا

 ؤشفك ػلى الفعاػبت فْٖ ثال شًت 
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 ٍلتىي حبظهب هغ الظمَض ٍالزَاضح 

 تله السهبء شْبزٓ

 بى التبضٗد هؼلن ٗتمي اذت٘بض تاله٘صُ  

 ال تٌس بى تؼبًك األغظبى الـطٗٔ 

 ٍلتىي لجلته حبضٓ 

 فْٖ بًصاض ؤذ٘ط لٌب ًحي الوَتى ثال تؼح٘بت
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 غرٍر

 

 ال تىي هغطٍضا ٗب طسٗمٖ 

 لست الوؼٌٖ ثمظ٘ستٖ األذ٘طٓ 

 فزطٍفٖ ضغن ث٘بػْب 

 ل٘ست ؤوفبًٌب 

 وٖ تحتَٕ رخٔ 

 ّٖ ثؼ٘سٓ ػي ؤًظبف الحلَل 

 ؤٍ ؤًظبف الطربل 

 لىٌْب تمجل ؤطبثغ الؼبطفٔ 

 التٖ توشؾ شؼط الجالز
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 إصذار 

 

 س٘ظسض وتبثٖ المبزم 

 ثزبًت الزسط  ػي زاضًب الىبئٌٔ

 لظبحجْب الٌبشط الوؼطٍف الغطاف

 ؤػس الغالف الفٌبى الصائغ الظ٘ت ؤثٖ 

 ٍظٌٗتِ لَحبت الوظوؤ الشْ٘طٓ ؤهٖ 

 طبحجٔ ؤوجط زاض ػطع للوحجٔ 

 ضط٘سّب ؤلَاى هبئ٘ٔ ٍزهَع

 ٍفطشبتْب غظي شزطٓ سحطٗٔ 

 توـط ػـطا ول طجبح 

 فتوتلئ الساض ثبلفطاشبت 

 بة ٗمبم حفل فَض طسٍض الىت

 ٗحؼطُ رو٘غ ؤؿفبل المطى الوزبٍضٓ 
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 تَظع ػلْ٘ن ؤهٖ لـؼب هي ذجع الشؼ٘ط 

 ٍحل٘جب ؿبظرب هي ثمطتْب الحلَة 

 التٖ التعهت ثحىؤ الؼـبء

 ّبظّٓ ضؤسْب ثإسف 

 ٍّٖ تطى اثل الزَاض 

 تسطح فٖ ؤضع األرساز
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 قويص الٌهر

 

 تحت لو٘ض الٌْط زذلت 

 شووت ثمبٗب ػـط اهطؤٓ ؤذطى 

 َػب ػبلمٔ ثبلؼشت ٍزه

 ٍؤغظبًب تتوبٗل تحت لظى لحي هشجَة 

 هتؼجٔ وٌت

 ؤتإضحذ وبلمطؽ ػلى ػٌك الطغجبت 

 ؤزضوت ثإى الوبء سف٘ط الحت األثسٕ 

 ٍاى الشؼط طسٗك ػبرلِ الَلت 

 ٍلن ٗتطن 

 اال ؤٍضالب ٗتسبلؾ هٌْب شجك الىلوبت
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 ٍتغٌٖ الوَرٔ ّصا الٌْط طسٗمٖ طبض ثر٘ال 

 الرؼط هص ػبحت ثشَاؿئِ 

 حخبالت الوـطٍزٗي هي الزٌٔ
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 دشاديش 

 

 زشبزٗش اذَتٖ الورــٔ 

 ثزَ٘ثْب الظغ٘طٓ 

 ٍٗبلبتْب الوٌىسطٓ 

 تسمؾ هتـبٗطٓ وـَ٘ض رطٗحٔ 

 توٌحٌٖ ؤى ؤضحل ػجطّب 

 الى سوبء ػبثمٔ ثطائحٔ الـفَلٔ 

 ؤضع السّشٔ األٍلى ٍالؼحىٔ الجىط 

 الوبء ٍالٌزَم ٍشؼط الجٌبت 

 بئت الوسضس٘ٔ ٍالحم

 ٍهب ٗرلفِ الوَد ٍالولح 

 ٍضًٔ األسبٍض 

 ٍؤغبًٖ الظ٘بزٗي فٖ ػطس الٌزؤ 
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 أغٌية الٌهر

 

 ضٍحٖ الوصاثٔ ثىإس الغطاف 

 ػلمت فٖ شزطٓ ػلى الشبؿئ

 ٍظلت حبئطٓ وٌغن ٗجحج ػي ٍتط 

 لن تجلغ ضسبلتْب 

 ٍلن تجشط ثْب الوَرٔ 

 ؤحسجْب تغٌٖ 

 ٖٗب ذَخ ٗب ظضزال
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 ريثة

 

 الطٗجٔ طسٗمتٖ  السائؤ 

 تإول ٍتشطة ٍتٌبم هؼٖ 

 تلحس طحي حسبئٖ 

 تسسّ ؤطبثؼْب فٖ رَ٘ثٖ 

 ولوب ّطػت الى ػعلتٖ فبرإتٌٖ 

 ولوب غطست ظّطٓ 

 بلتجسَ ػلّٖ ػـطّب 

 ٍولوب ًبٍلٌٖ ؤحسٌ ظّطٓ

 اضتزفت ٗسٕ ذَف اى  تىَى لٌجلٔ

 ولوب لوحت ذ٘بلٖ اًحٌ٘ت 
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 سٍا ٗـبضزًٖ ذلتِ ػ

 ولوب شطثت هبء 

 شطلتُ ثؼـش الحس٘ي  

 ٍولوب  تـلؼت ًحَ  األػبلٖ 

 بلتفّ حجل  هشٌمٔ ػلى ػٌمٖ
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 هٌاجاة

 

 ؤًب ػبرعٓ ػي بتوبهه 

 ػبرعٓ ػي اللحبق ثغجبضن األظضق 

 هرتٌمٔ ثوالئىٔ هْوتْب التجش٘ط ثوز٘ئه .

 ٍال ؤر٘س سَى ؤى اػود ؤرٌحتْب ثبلؼـط 

 هؼٖ لحظٔ حؼَضن الجْٖ لىٖ تشْس 

 ٗب غعالٔ حلوٖ الوتسغ وملت ًجٖ

 ؤٗتْب المظ٘سٓ .
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 الى حضرة الغراف

  

 ال تطو٘ب ٍال زثٖ 

 ال ثبضٗس ٍال ضٍهب 

 ول ػَاطن الىَى تجسٍ غطٗجٔ 

 ػلى للتٍ ؤزهيَ اهَاد حٌٌ٘ه اٙسط 

 ٗب غطاف اْٗب الٌْط غ٘ط التمل٘سٕ 

 ًْط آذط ؤهَاره ال تشجِ اهَاد 

 ذسطت الىخ٘ط 

 لىٌه لن تتغ٘ط 

 هب ظال الؼشبق ٍالتاله٘ص ٍضربل الشطؿٔ 

 ٗحسلَى ف٘ه ثبًتجبُ ػو٘ك 
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 ولّ ػبم ٍؤًت اللَح الصٕ ًىتت ػلِ٘ ًظَطٌب 

 ف٘تطروْب الى ول اللغبت 

 ؤْٗب السؼ٘س ثٌب 

 ًحي ؤثٌبئن التؼسبء
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 العتوة 

 

 الؼتؤ هغٌ٘ٔ فصّٓ 

 فٖ االستوتبع ثْسٍء الل٘لال ؤحس ٗساًْ٘ب 

 روَْضّب الؼشبق ٍالتٌبثلٔ 

 ٍاللظَص ٍالشؼطاء 

 ٍزضٍػْب زهؼٔ ؤمّ سبذٌٔ

 ٍثىبء رٌسٕ هحبطط  

 . ٍػىبظ ش٘د لن ٗطحِ ؤحس
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 تأشيرة

 سإًسذ هي لظبئسٕ لوظبًب  

 ػلى همبس الؼشبق ٍالوزبً٘ي  

 ٍؤضشْب ثؼـط ولوب فبح است٘مظ الَرس

 الٌْط الصٕ ؿبض ثٌب هَرِ  سإهط ػلى

 ٍؤسبلِ ؤى ٗؼ٘س لٖ ٍرْٖ الصٕ سطلتِ الوَرٔ 

 ٍشبلٖ الصٕ هعلتِ الطٗبح 

 سإوتت ضسبئل ػبرلٔ 

 الى هَاًئ الؼبلن

 وٖ توٌحٌٖ تإش٘طٓ هطٍض 

 الى الزٌٔ التٖ حلوٌب ثْب وخ٘طا 

 زٍى اى ًظل

 ٍهب ظلٌب ذبضد ؤسَاضّب 

 ًْصٕ ثفطح هفتؼل 
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 شعر تٌات

  

 ؤػطفه ؤْٗب الفبضس الوتٌىط

 ؤػطف ذـبن الؼزلى

 ٍهؼـفه السو٘ه 

 ؤػطف ػـط ٗسٗه 

 ؤػطف ح٘بة ؤٍالزن ٍشؼط ثٌبته

 ٍروطن الصٕ ال ٌٗـفئ

 ؤػطف ؤسوبء ٗتبهبن ٍػسز ًبظح٘ه

 ٍالوَائس التٖ تمبم ػلى ؤشالئٌب الووعلٔ 

 ٍلٖ ضغجٔ ٍاحسٓ 

 ؤى تزطف ّصُ السٌبزٗي الربل٘ٔ هي الَضز 

 ظال لشزطٓ ػطٗمٔ ٍتوٌحٌب 

 ال ٗـ٘ح ثْب ػظف الحطة
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 قصيذة 

 

 هشـه الؼبد ٍح٘بثه ٍؤسبٍضن 

 ٍالصٗل الصٕ تسحجٌِ٘ ػلى هوطات ػوطٕ

 ٍالوفبتي الورتجئٔ تحت لو٘ظه الوشتؼل 

 حطت ف٘ه اٗتْب المظ٘سٓ 

 ول َٗم ترطر٘ي ػلّٖ ثَرِ رسٗس
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 أًت 

 

 ؤًت ترـؾ لسفه زهٖ 

 ٍؤًب ؤذـؾ لالست٘الء ػلى سلـٔ الحت 

 ؤًت ثبضع فٖ بلظبق التْن ثٖ

 ٍؤًب ثبضػٔ فٖ ذ٘بؿٔ هالثس تتسغ لىل الؼطآ  

 لبهَسه ٗحفل ثبلشتبئن ٍاالتْبهبت  

 ٍلبهَسٖ ٗؼح ثبلخَضات ٍالجطاو٘ي ٍػٌبٍٗي الموح.

 ؤًت تطتسٕ السَاز ٍؤًب ارسز هجبٗؼٔ الج٘بع

 ارسازن  تعػن ؤى الزٌٔ ػططٔ ٍضحتْب ػي 

 ٍل٘س لٖ ٍألٍالزٕ سَى التشطز ٍالوَت ٍالرطاة

 ٍبى ضلبثٌب  هٌصٍضٓ هص الف ػبم للصثح 

 ثس٘ف ضغجبته الـبئشٔ
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 شغة أًثَي

   ؤال تىفّ ّصُ األًخى ػي هالحمتٖ 

 توسه ػظب الىتبثٔ 

 لتَلظ روط الشَْات 

 ثؼـطّب الظٌبػٖ 

 ٍح٘بثْب المظ٘طٓ 

 ٍالىحل الصٕ ٗس٘ل 

 ف٘شطثِ ظثبً٘ٔ الل٘ل

 هىتَٗٔ ثزوطٓ األحطف

 تىوي ذلف ؤطبثؼٖ 

 هظجَغٔ ثفحل االًَحٔ 

 ٍزهؼٔ الؼبشك

 ػبرعٓ ػي اًزبة لظ٘سٓ ٍاحسٓ 

 اال هي سفبح
 


