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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 غغٓءاهًغ غغةأهقَغغغ

 

 

 

 

 

 
 

 اهػؿٓوغغغغغغغي طًٕغغغغؼ أطًغغغغغؼ
 

 ٍزغغغغغغغغغغغغؾ كوةاغغغغغؼ

 



 
 

                   
 

2 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 ألسنـُة الضـوءاسم الكتـاب    : 
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 سـم 13×  31القيـاس         : 

 ( 331دد الصفحات : ) ـع

 ( نسخة 055: )عـدد النسـخ    
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 ًٌٍّ( لسنة  2ٌٍرقم اإليداع بدار الكتب والوثائق العراقية ) 

 

 ( ISBN ُِّ-ٍٍّّ-ًََّ-ُ-4( )  ذخيملتسجيل الدولي ) رقم ا

 

 .   لمؤلفلجميع الحقوق محفوظة 

 



      
 
 
 

  3 
 

ــّوءأ           لسنـة الض

 

 اّغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؼاء

 

 كةّوي أرلوح اهدي اهصؾاج كن اهى

 

 اهظؾفػ أثصؼٔة فٓوًدَي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

ًَّغغغغغغٓء أنهقوَغغغغغغغةه  اه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهػؿٓوي طًٕؼ أطًؼ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (غغغغغغغحأنٍغغغغغغغغغغ هغغغغغغغغغغغغغغغغغمن)

 

  اهؾخٕت شقؼؽن غجئ 

 اهػغغغغغغغغغغٓػ أيٕةؾ خظؾكحي كًة

 ثةهظٌَٕ يػًؾة خٔؼ هى األذص

  املّوًة اهصْة هؽاة خًظم راهحي ية فاهمًـ

 اهلؼذ شؽظ ىلع يووٓثةك كَحن طٌٕ

 ...  ٓجزغغغغغغغةك

                                                اهصغغغغغغغغغغؾاج ّؽق خٓاذق
                                           رةٍٕة كؾاءة خظدةث كؼ

    اهْةذثة ثةأليَٕةة فخًقمن املٓث ذأز هدؾكت
 أذشوغغغغغغغئ

 أغؾى فَة هٔمؾٌٔ اهؾفج هلةء
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  غةذٍة فخؾفى طؼرح اهدي اهفٓيى هدَقى

 شغغغغغغغغغغؼاك كؾٔجة فةملقةفة,  شؼٔؼ هؿيٌ

 اهلجؾ اهى املًدؼ اهلوق ّؽا ٔقدظق ليء ال

  اهوىٕن أٓدةب ىلع اهظةملٌٕ فكن فأٍحن

  افطغغغغغغغؼ هٓشِ يْمًة يؾأة

 اهؾٔض الدؼةي كوًة املَؾ ذداد ٔغقوْة

  اهؽكؾى خؾثة ىلع األنفًةء فافدهَؿفحي

                                        املقدٔةذ يٓٓؼؽ ٔظٌٕ طدى
                    ثةّٖةة املكدُ املقؾج غمجة ىلع

                         هلؾثم اهوىةشبٌٕ أهٓاة فِٕ خدًةٔنه
 . اهلًض طلٓؾ َٓؼ اهظًةؿ كًة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (كةثغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٓز)

 

  ذأفي يف األيٓاة افدٕلُ

 املَفى يمةذػ اهى ٔٔؾشٓـ كأٍْى

ٌن  ,  كؼًٔة الةذاة غوفْى خةذكٕ

 ثةهْٓايغغغغغغغك ئجؼة فٍؾٔلةك

  ذؤففْى فٓؼ املدَةرؾ اهؼغةـ ّؽا 

  ثةٍدّةذّى ثلٕحي اهدي ألفًةاْى ذيؿاك

  اهلٕةية أذشةء غوفن

  هْى يجةطة األلٕةء ثٔى خكٌ هى

                                                             أشؼاخّى يَةخٔن فٓى
ّوْى, يف املدَةرؾة اهَدٓءاة هوؼى   شؾاخ فشٓ

 اهقىةٓة أهٓاة خكحي طدى
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 األٍّةذ ٌٓ خٓاذفا طَْٕة

 إلٓةخة آغؾ ذشن ذأز يف افدٕلّٓا ذثًة
 املظؽفػ املمْؼ

ـن ًىٓء خؾؽ ٓويى كة   اه

 .هألطغغغغغغغالؿ هٕقحي يؼَٔدي
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهٓشغغغغغغغغغْ اثدقةيغغغغغغة)

 

  املدٔجٌٕ ثقةٓةة يؿَٔة اهمٓاذظ أدذظ

 أيالْٓى يٌ اهظؾفب فهؼةي طٌٕ

  هٕن ثَةة كأٌٍْ

  غةفؾة مللةًٔة اهظٕةة ّةيك ٔغؾٌٔ

  اهدًؾخ ثَؼى يوةثة أفذاكْى

  امللؼفة اهزٓذاة ٍٕؾاـ ٓوْٕة اهٍولحي

  اهميء ثٔى هدصف

     املؾأة خوم غوف اهجٕةخؼ يٌ اهكزٕؾ فلٌ

                                 اهمفق ثوٓـ أهٓاٍْى ايدؿشحي

                                                              ٔغٕجٓا هى هكَْى
  ٓؾفَْى اهوٓاخي ايْةخْى ٌٓ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ٍٓيْى ٍؾٔلة يٌ

 ...فٕبة يفةذكة

 أًٔغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة أََِي

  ثٔؼ ٔهلدن هى اهؽق فهؼق ىلع فأخٔؾػ

 .ٍٓيِ ٍؾٔلة يٌ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهًغغغغغغغغٓء أهقوَغغغغغغغغةه)

 

  املةيي هٓذ خؾاءةي

 اهًٓء كأهقَة

 يًصْٔة ّصؾةي أطالؿ ٌٓ خجظذ

  كةدب فصؾ كهجةهة

  اهػالش ٍؾٔق خدقٓؾ ذاطحي

 اهصوٕؼ أطًةـ ٌٓ ثٕٔؼاك

 اهؾأيز يَػٓذة أنشقةخاك غَى طٌٕ

 خهؿٓصَغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي

  أٍفي خؼآت َٓؼية اهظؾب ذفااض

 أهٓاطةك اهصْن ِوًة يف األذفاج فيكٓت
  رشةشٕة
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  املغغغغغغغةء يف يكقٓذة

   شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؼاك كوق أٍة

  آغؾ ؾؼغ يٌ أغمى

 . ثٔغغغؼ خكدًن هى ٍٓج ففَٕة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يٓٓغغغغغغغؼ غٕؾ ىلع)                 

 

ِه   ثةهػجةٔة املؼشس ِوغغغغ

 اهجةب رلت غوف اهفًةءاة اغدؿؾ

  كٔةخخِ فػٕةك ٔكٌ هى اهَةفؽةو رشةث

 اهًٓء ٍفةد يف

 اهٓكح شؼاذ غوف األطالؿ خاللنحي

 كؾةاهؽا ثًمةّؼ فخًقكحه  أيي خٓةء اهدظفحه

 اهلؼًٔة طةذخَة

 اهْؿٔوة ألٔةذق      

                                                           هٔجي                        
 كةايث                               ب

 أثي غًت                                          
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهوىٕن آغؾ هالخي طدى

  غغغٓػاهػغغغ ذواة ثةهمْٕق أٓةفخ ٓوَي

 اهَْؾ أًٓةؼ يف املػجٓء اهقؾ ٔكٌ هى

 املٓذكة املوةاؼ كزؾة يف فججة

ِه اهٓشُٓ ِالؿ  األفؾاج خأثٌٕ يف خفذ ه

  اهلةٍي ثةهوٓـ اهظهجوى اهغًٕةة أرؼاء غؾااٌ

 األرهي غٓيف يف فججةك

                                                              اهقلٓض أٓدةب ىلع ...أٍغغغغغة يصؾة

      اهجًٕةء أذٔكدي ىلع يولىك ٍوقًةك ذأٔحه

ِه                                   اهْؼفء ثجٔى أطّى كي خَةفهد
  ذأفي يف املدوةٓؼ اهلوق ّؽا
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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 

 األلٕةء أهن يف خجظذ أفبوة ٔدؾؽه

 اهٓذخ ثكةذاة كَٔٓفة

 اهؾيؼ ٕٓٓـ يف اهقةكَة اهظؿـ فهٓطةة

ٓهؼ هى   لنٕغغغغغغغبةك أغمى أ

  اهوًح ينوكٓة غوفن اهلةثْ اهّن أْٔة

  إوهٕغغغغغغغم غؽٍوي

                  املٓطمة اهَؾؼ ِهوننو يف كؾثةٍةك غهؽٍي

 األٍفةؾ فشِ يف يظكةة غهؽٍي

                            اهلًض طجةة ٔؿذظ فأفةك غؽٍي                    

                                                         إهٕم غهؽٍغغغغغغي                                            
 .اٖـ غؽٍغغغغغغي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 (ؾغغغغغغخفثوٕ)                      

 

  اهوىَٕٔغغغغغغغة يغةيؾاخي أطؼردْة اهدي اهَؼب

 شقؼق يف لةغوة الخؿاؾ

  فٕكةذاك يًةخّة يٌ أهَْ أـ طةفهحه

 ثؼفء فأخغَْة

  املدكؾذة اهػٕجةة يٌ اهكى ّؽا هوأٍدؿظ

  اهٓكح خفةهٕن ىلع شزًحي اهدي

َىْةذ ٕٓٓـ يف ٍٕفةك كةـ يهؽ  اه

 أراؾ األثٕى اهَنى,  هوْؾفب دقْي هي ٔٔؼ هى
  اهلؼٔى فشْي ىلع  اهؾىاكؼة األهٓاـ

                                               اهّن يف أخًؾع ال أـ ٓنويى كةـ
 .أطغغغغغؼاك الجِ ال أٍة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يًٕغغغغغغؾ اهى ذفةهغغغغة)             

 

 ...أفغغغغغغق

  اهٓشُٓ ٍفةؼ غوف اهلةثْ أْٔة

 اهجظؾ أًٓةؼ يٌ ٍفقةك غهؽ

  اهظؾب أخٓـ خهَفئ ٓوىمن

َىوت كنفخؾ  اهػٓػ ٍؾٔق ىلع املمٕؼة اه

 اهّوى هصٕةخ خٔجأ ال

  املٔؽثٌٕ شؾفج اهدًؾخ ثًػٌٕ ذهػ

 اهؾطٕن يظَةة يٌ طلةاجْى ملووىي

  ؟ هوغٕى يغوٓهة أنٔؼاؽ

                                                اهصَٓـ ّؽا خنؼظو ال
  ثةهغؾاؿ يَؾرة اهوًح فًَةشى
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ثةألين ئجىأة اهلًض ففَجالةه

  اهػوق فكٍَٕٓة االذص ثدؾاب خمجذ

 .آغغغغغغغغؾ ذثْٕ اهًٔؾ يف راؾ فًة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اإلٍدّغغغةذ ذثغغغغٓة)                   

 

  ليء كن أثوؾةه

 اهوٕن ّؿْٔ يف اهّن طؾفحه طٌٕ

  اهوًح داة يْ اهكأز خلةفًحه

  اهظٌَٕ ثَمٓة املظًن فذأفي

  املؾفٓية ثةهػؾااٌ يظدفّة الراؾ

  اهؽكؾى ففةاؼ ىلع

 كزٕغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؾا ٔدقةءؾ

  اهؾيةخ ّؽا غوف املػجأ اهقؾ ٌٓ

               اهٓطمة ٍؾٔق ىلع املدؾّوة فاهؼئة
                                                     اهفصؾ يٓء خودظف
  اإلٍدّةذ ذثٓة فخدكئ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهغٓأة فكح طةـ إـ ية

  اهؾغجة طؼفت َٓؼ اهصقؼ ٔدٓاٍأ

 اريٕال اهٓشؼ هَٕجزق

  اهَٔةؼ لكن َٔظحه

 .فاهجظؾ املصؼاػ ثٌٕ هلغغغةء كأفؾ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (كغغغغغغغغغغغغغغغغغؾاءة)

 

 ...فطؼؽ

  اهٔةهى ّؽا لدةاى خؿٔن يٌ

  املؾأة كؽب خًدن كةففَصة

  أغؾى يؾة مغؽه امللؼز رةهٓرم

  يلٕح يصٕس ففٌ

 ...كوٕغغغغغغغغال خٓكف

  اهؼيْ ٔصف ذٔزًة

  اهٓشِ هغة ٔةهؼٔلي اهؼيْ

                                                            اهصقؼ هغة فاألذص
                                                        شؼا ٍٕئ أٍح

  ثٔؼ خًَس هى غجؿ كمَٕؾة
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهجًٕةء أفًةهم َٓم اغوْ

  ٔؼفٔة فةٓة اهٓكح ٓوةذة فاذخؼو

  اهؾؤٔٓق اهٔجذ ّؽا ًةف

 يمَلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة إال

 .اهػوٓخ يوظًة يف اإلثؼاظ خصْى
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يؼَٔغغغغغغة ٔٓيٕغغغغغةة)

 

 أًٔة ذخٕت يؼَٔدي هجةج

 ...اهداليٕؽ

  آثةاْى آيةؾ هٕػٕجٓا اهجًٕةء كًوةٍْى ٔؾخؼفـ

 

 ... اهصًٕوة شةذخي

  األٔةؿ شٓظ هدقؼ فصؾ كن يْ خػؾث

 

 ...ؼٔةاهجو فٕةذة

  املؾفذ لؾٍي ثٓشِ اهلؼذ خغةـ خَٔـ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ...املؾخمي هؼٔلي

  كةٍٍٕٓة غٕؾ ئةيوة ثكةذة هٕفى دّت

 

 ... اهٔصٓر املؾأة

  املةذة فشُٓ يف اهؾب خقأؾ

 

 ...امللجؾة طةٍٓخي

 األيْةة آيةؾ هٕؼفٌ ئٓهِ طًن

 

                                                                    ...اهظالؼ
 اهصؼٔؼة ثًةكَدِ اهٓكح ٔلن كٕف خٔوى
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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 

 ...االفكةيف

  أطؽٔة لكن ىلع اهٔةهى هدوًْٕ فؾلةخِ ّٕأ

  فٓخاء

 

 ...اهوجةج كجؾاة

  لصؾة ىلع ثةهؿكؿكة ّٓأدْة خًةذز

  اهكةهجدٓز

 

 أٍغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة أية

                                                          هفٕؾفر أفدًْ يةرهحه
  خغَي فّي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ( اهجقةخٌٕ ٔةرّؾة ذاشٌٕٔ ٔةّٓى ذاشٌٕٔ) 

 أفٓاُ يٌ غؾشح رؾرؾة فٓى ذشَٓٓة ٔكٌ فهى
 .كةدب طوى فةٓة,  اهظًلى
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يؿايٕغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؾ)

 

  ّكؽا خظوِّق اهَقةء أنخٕٓة

 ثًٕةء ٍٓاذز كقؾب

 اإلٍدّةذ فًةء يف أٓمةس ثَةء فٓى خصٕؼ ال

  اهؾب شَٓخ فًٕقكْة

  ثَصْٕٔى أفالخٌّ ٔوَع طدى

  فشٌّْٓ ىلع اهَوؾ فٔكدت

 اهفلؼ ثَكْة

  رةٍٕة طؾب يف اغؾى يؾة فٕجدْوٌ

 ّووٓٔة....  ّووٓٔة
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 أمحد محيد اخلزعلي

 (ٍوفي هغغغغغغؼاظ)

 

  أكجؾ أال ٓوي كةـ

  يزال ٓلوي ٔكجؾ أال أف

  خؾافخٍي األلٕةء فًةراهحي

  املقدجؼة اهؾٔض فٍأة خظح ذيةال خدَةرؾ

  َْٓة اهدغةيي ثًلؼفذق ٔكٌ هى

 األثٕى اهفصؾ ةفةٓ اهوْفة اٍدوةػ طدى

 ... أهجظغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغحه

  كؼًٔة غؿاٍة

                                  أخذاشْة غةذث اهؿااؼة اهزٕةب خؼفْ
 اهوغٕؾة اهلَْ ثٔى يٌ غصوة خكٓـ أـ خفـ
 .اٖغؾٌٔ أفؾاذ خظًن اهدي
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (غغغغغغغغغغغغغغغغةطكًغغغغ) 

 

 ...اهقجٔٓـ كَةخٔوِ

 اهفصؾ ٍؾٔق ىلع يولةة

 َِٕٕٓ ثٌٕ املؾفٓية اهػٕةؾ فًةء يف ٔظوىق

 : ٔلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٓؾ 

 َٓؼية فذكٕة ثًَةخٔن اهَْؾ خيٓظ فًَقض
  اهَقةء ٔظدًٌ

  كزٕؾاك يَِ يظكحه 

 ثةألهٓاـ املكدُ هزٓثِ أٓجأ فهى

  اهاليؾإة االلةذاة خٔلىت ثًلؼفذق هٕـ

                                                طؾثةك أغي غةص طدى
  رةٍٕة طؾثةك أٍة فغًحه
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 هفغغغغغغغؾاء أفذاكةك املؼافْ أهٓاة خلةدفدَة

 , أدكؾُ فكَحه

  خيْٓٓة األيْةة إطؼى شففحي كوًة

 .املَةخٔغغغن ثدوم
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (أطًغغغغغغغؾ غغغغغغغغغغٌ)

 

 املةيي خؾإٍى خقأهَي

 ؟ اهقًؾ غؼفخ يف اهمًـ رذظ يٌ هقحن أفن

 ؟ اهَةهْ كؾاءة ٓوىى يٌ هقحن أفن

 ...اٖـ هي كٕف

  اهًٕةظ آرةذ خػٌ فكؼيي

  شؼٔؼ فصؾ اكدفةء خفـ

ًىن اهفًةء ففؼٔى  كةدب ثًٕةء يظ

  طٓهي يٌ اهٔةهى ٓجزٕة خَقةب 

                                                   ييَةٍ كػؾٍٓؿ
                                        ثةهٔلؼ يقجظدي فةيدألةي

  املدصٓهٌٕ اهجةٓة ثٔؼخ



 
 

                   
 

32 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهظجوى أذيِ يٌ شؼق ئٓؾ أكوْ خٍٓٓي

  ليء كن خأغؽ اهمًـ فأخؾؽ

 يًةء غؾفدي ٍٕٓـ فخدؾؽ

  ثةهظت خوفَٔي اهؼافبة أنلٔدْة خٔؼ هى

  كةاًة افؾفخٔح يظؾاب ٔجق فهى

 كزٕؾاك خوؼىظ امللؼىز اهقٓذ

  اهؾب َٓؼ هَة ٔجق فهى

 .ٓلٕغغغغغغى خٓةء غٕؾ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهَغغغغةذ كغغغغؾاة)

 

 ... كجْوٓاـ

  اهَةذ كؾاة اهدلةض ٔظةفؾ

  اهلوق فًةء يف يؿذفٓدةـ َٕٓةُ

 يدجةٍبة ثػَٓاة اهظٕةة هٔجة يةذز

ٕىن  ...اهٕغِ ٔهػ

   هوٓذاء خصؾىِ َٓكجٓخٕة غٍٕٓة أـ

  يمؾاجىة فَٓلِ اهفى فةغؾ فكف

 ثٕٔؼ أفق ٍظٓ

                                                          ...كؾاخِ فلَحي
                                                اهوًح ذغى ٍٓٔغال هؾح
  املصَٓـ خفذ هٔت هٓ األنفًن يٌ كةـ



 
 

                   
 

34 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  ٔؼُ ذاطة فخٓفؼ

  اهؾغةيٕة اهقالهى الٍظَةءاة ٔٔجأ فهى

 .اهظغغغغغغؾفب فٌٍَٕ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (األغٕغغغغغؾة اهؤجغغغغغة)

    

 ٓلًٕغغغغغغة أغٕوة خؾافخٍي

  اهدؾخٕت إلٓةخة هؼق فكح ال

 اإلٍدْةء فلم ىلع هؤجةا

ًىؼة  أفراذا أطًن ثلٕحه  يً

  يًةخّة ذفٔحه كوًة

  ِوي ىلع اٍكفأةه

 هؼاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة فةذٔة يزن

  اهٓشْ غؾثةـ ٓوْٕة خظٌ

                                                                    اٖـ أٍة ّكؽا
                                   ليء كن يف يدَةكى

 ذعغغغغغغغغةف                                   ػ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 يًدوغغغغغغئ                          

 يمٕغغغغغغى                                  

 كقغغغغغغغٓؾ                                         

  خقدفؿٍي اهمَؾٍس هٔجة خٔؼ هى

 خااًة اهٓطٕؼ اهػةفؾ ألٍَي

  ٓؾشةء أفؾاز أطاليي

  ... خَدّؾ

 .فطقت اهفةذغة اهلَةٍي هصؾ خفذّة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يمْغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؼ)

 

 اهْةخذة األذص ٓؿهة يف

  يٓفٕلٕة كَٔة اهٓشْ افذكقدؾا خٔؿػ

 ٓةؾ ثَمٕس اهوؼفذ هدٔس

 اهجةهِٕ ذكوة األشقةخ فخؾكن

 اهظي أثةهقة ٌٓ ثٕٔؼا

 ثوٓذق يَؾ كؿغةة اهؼيْ هٕجلى

 أيظٕةة , اهوجؾ يٕةرٔت يٌ خقلٌ

 اهؾب ثٕؼ خؾكؼ

                                  ,   اهلْؾ ّؽا ٔٓارق ليء ال
                                                                   اهَفـ يف صظفناملد

  َّؼفٕة ألكةال اهقأؿ ٔدػؽ َٓؼية



 
 

                   
 

38 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 أغؾؼ ثلًةض اهصٓظ ٓؾق خوفى

 أٍغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة أية

  غصن خًؾخ فٓى ثٓفٔي ٔكٌ هى

  اهالّٓخٌٕٕ اهلقةففة كوًةة فكؾاءة

  لؾٔتاه اهصةيْ يؤدـ ٔٓكَّي أـ كجن

 .اهغةاغغغغغغت هوالة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهغٕغغغغغغغغغةب خؾاخٕغغغغغغن)

 

  يَدْةُ إهى املًدؼ اهلٕؼ كقؾ

 هوؾب كؾثةٍِ فكؼؿ

                                                                ئوَّلة خًًٕة كمكن

  املدٔجة طٕةخِ شٕؼ ىلع

  رٕةثة أطاليِ فؾٔؾ ىلع ذفى

 أٔةيِ خْؾأةي كوًة ٔؾخؼْٔة

  هوغٕت املؤخٔة اهَؾٔق فوم

  اهؽاكؾة ثَٓـ يف اهصةرًة األلٕةء ٌٓ ثةطزة

                                                         اهلؾاثٌٕ ثأطؼ خٔزىؾ
                                    فذخاخٌْ ٌٓ ٔجظزٌ ٍقٓة فشؼ
َّةة اهمٓاّؼ ثٌٕ   يةؾ كغجةذ ثةهؼيْ املغ



 
 

                   
 

41 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهغٕةب خؾاخٕن ثٌٕ خةاْة ثلي

  أنكؼايِ ثْة غَحي اهدي اهَؾٔق ثؽاة هٕؾشْ

  اهػٕجة آرةذ

 ...فايظة ثؼا

  ِوِ يالطلة ٌٓ فٕكف أٍِ

 .األنذص خؾاب ذأفِ ٔدٓفؼ طدى
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (آغغغغغغغغغغغؾ ٍٓظ يٌ فةذز)

 

 ...رًن كلوغغغغغغى

 كؼًٔة أفذاكة أيدَي

 اهكوًغغغغغغةة ثؿغةذٔؼ يظفٓفة

  املَكقؾة األركة أيالظ أذيى

 اهَٕف ثأهٓاـ املوَػة ثآرةذّة ألطدفُ

  اهٓشغغغغغغْ أخيَحه

  األذص ثدؾاب املٔفؾ هٍٓي ثةة

 األٔةؿ ثقػةؿ ئجىأ

 فةغَة آّةة رَةٔةُ يٌ خؼفلحي غقودِ أـ ية

            اهجالخ فؾَّة يف رهذٓحي اهظؾفب طجةة كأـ
  األرهغغغغغغغي ٓجزي ٔلولَي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 األنلصةذ اطدؾاؼ َٓؼ اهٔةهى فهًح

  اهؾٔض ثةخصةُ اهقٕؾ طةفهحه

 اهػالش ثَؾٔق ألِفؾ

 كؼيغغغغغغةق خجةٓؼةي

 اهصظٕى إوهى يًدؼة اهمًـ غٕٓض

 املةذىة ثٕٔٓـ ألذى غصٓهة اهدفةفة افدؾكحه

 .األهغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى داة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (آغغغغغغغغغؾ يؾلىغغغغغغغض)

 

 ...ّغغغغغغٓ كةدب

  املدٔجٌٕ شؾاج ٔهلجن طٌٕ

   املؼَٔة طؼااق غوف اهَةذ رلٓب هٕػفي

  اهوغةذ يْٓخ خجةذؽ اهْةخاة خؾاخٕوِ خٔؼ هى

 هوًغغغغغغٓة ٔػوؼفـ طٌٕ

 ...اٖـ ّٓ ّكؽا

  باهػؾا ّؽا أيةؿ كزٕؾاك يدزةات

  اهوٕغغغغغغغن فطؼُ

                                       يَِ خجلى ية ثإٔلةط كفٕن
                أطؼّى ثْة خظؾس اهدي اهَةخالة فإطؼى

 .اهوغغغغغغغغؾى ًِٓ اثَة



 
 

                   
 

44 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 (يدظؾكغغغغغغغة هغغغغغٓذة)

 

  اهٔدٕق ثةثِ َٓؼ املزٓؾ ثإيكةٍْة ٔٔؼ  هى

 األذص ثدؾاب فشَدْٕة ؾخٔفى كي

 ...اهؿااؾ ّؽا

 لغغغغغغيء كن ٍةهفْة

  األغٕؾة يظَدْة َٓؼ غؽهْة

 فاطؼة ٍؾٔق غٕؾ املؼَٔة أفٓاذ غوف خصؼ هى

  طصؾخْة كؾب اهوجةج ركؿكةة

 اهٔةخة غٕؾ ىلع غؾاثة فْٕة أرةذة

 اهوًح ثَؼى اهؾٍت فؾالْة َٓؼ خًوًوحي
                                                                             ثْؼفء هددمّى

 .غغغغغغفاهػؾٔغ أطًةـ يف األلصةذ كًة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (خفكغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؾ؟ ثىن)

 

 ...ثميء أفكؾ ال

 ٔؤذكَي لةفْ فغغغغغغؾاع

 يٓء ثلٔة أكوى إهى اهّالؿ طٓافؾ يٌ ًٔدؼ

  ًؾخةاملد اهؾفج رَةٔة ثٌٕ أخصٓؾ

 ّؿٔوة ثوٓذة ألطّى

 ...شؼفى ال هكٌ

 اهؽاكؾة يف اهلةثْ اهولْٕ ّؽا يْ

 ...أٍَغغغغغغغي ٔجؼف

                               ,              املدؾّوة هوػٕٓض كزٕؾاك أٓجأ
                                                                      املؼَٔة شقؼ ىلع

  اهؾؤٔة يمدح فأكٓـ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهٓكح رطةؿ غوف املدؾاكوة اهدٔلٕؼاة ثٌٕ

 األهقٌ ففٓيى

  اهؿيٌ شؿٔبة ىلع املًٌْٕ اهصَٓـ يٌ ثةهؾغى

 ٍةامة هؾغةة اهزجٓخٕة أفذاكي ٌي خَجزق

  املَؾكة خوم غوف املػجأة األفؾاذ خٔي ال

 .املؼافهغغغغغغغة ثٔؼ اهظكى أـ فٓى
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يدٔةهٕغغغغغغة أفكغغغغغةذ)

 

  هةهظة غٕؾ اهجبؾ ّؽُ

 أًٔغغغغغغغةك اهجٕح فّؽا

  ثالخق يف هةهظة غٕؾ األطالؿ طدى

 اهوٕن أكدةػ ىلع خْؾأةي ٍةملة

  املقدٔةذة اهظقَةة ثجٔى ْٕٔةهدؾك يصةؾ ال

ٓىة  شؼاك كجٕؾة اهْغغغغغغغ

 ...أطٕةٍةك ٍٔصؿ

 ثةهْؾاء املكظوة اهظكةٔةة خوؼٔق ٌٓ

                                                              اهٓشُٓ خجؼف ّكؽا
      اهجْصة فؾاخؼ يف األهى فؾس ٔكدًن طٌٕ

  املٔةثؼ شؼذاـ غوف يػجأة فاألهقٌ



 
 

                   
 

48 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 فةذع  كؼهٓ خدأذشض

 اهميء ثٔى خََق ذثًة

  يلًؾة ,أيَٕةة اهقًةء أٓةهي يٌ هددقةكٌ

  اهؽاكؾة ٓؾق فدؼرؾ األهفق ثةخصةُ خدَةرؾ

 .اهلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغؼذ ثوظةػ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يؾّلغغغغغغغغة داة)

 

 ئلؼة ثةخح األلٕةء كن

 اهًظةٔة ٕٓٓـ خقكٌ اهؼيٓظ خٔؼ هى

َّ:  يؾة داة كةؾ ٓؾىاثة أنٓؾػ  ٔظجَة ال اهوِ إ

 ٔلٓؾ ثًة يلدَٔة شؼق كةـ

  ةغةفؾ طؾثة خغوَة

 اهٔغغغغغغغؾاب كٓؾ ىلع آدؾص يٌ فْٕة كهدن

  ثٕدي فَض اهى ذشٔحه

َّةـ خٔةهٕى أشًْ  اهك

  فذكٕة هٓاذٔع يَْة أهَْ

 .اهقًغغغغغغةء ٍظٓ فأذيْٕة



 
 

                   
 

51 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 ( فغغغغغغغغغغغغغغؾ )

 

 املةيي ٔػدؿؾ

 ية ليء ٌٓ فأهدِ كوًة

  ثجًْٔة أهةثِٔ ٔمجم

  ثجٌء خغدةهِ اهجؾخ لّةٔة كأـ

  اهصًٕوة اهؾثَةة ثةكدَةء يٓهٔة ـكة ... غغؾُأخؽك

 كجن يٌ غةيْة اهدي اهظؾفب ثٔؼخ

  غؿاٍدِ خذث يف ٔٓية خفلؼخْة

  أشؿاء اهدًْحي اهدي اهَةذ ثأيؾ اٍمغن طٌٕ

                                               كَٔدٌٕ غٕؾ أشؼ هى,    املؼَٔة
                                                     :   أيي هي ًّقحي

 .إطؼاٌّ أطؾؼ طؾثة غقؾ كوًة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهػٓاٍغغغغغغؾ غغغغغغؾٓجٕغ) 

 

 فٍةيغغغغغغح أطاليْة خٓفؼةي

 فى يف اهالرفذخ كلَْ ألٕةءّة خوًوى اخؾكّٓة
 املةيي

 إوهى املًدؼ اهوؾاظ يف فججة اهوٕن ٔكٌ هى
 اٖغؾ اهَؾػ

  فوكدْة اهدي املًؾاة يف اهؼااى هؼٔلْة ّٓ

 ...ٓوْٕة كةـ

  اهّٓوة يَؽ اهجةّدة اهقَٓذ ثٔى خًظٓ أـ

 األهفهغغغغغغغى

 رةٍٕة يؾة اهؽاة يف فخهجظؾ

 املصةر فجٕن ىلع فهٓ



 
 

                   
 

52 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  َّةؽ املةروة اهؾفج ثلةٔة طٕذ

 يكةملدْة  خَدّؾ

 .اهوْفغغغغغغغة فةذؼ يْ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهمغغغغٓؼ َٓغغغغغغةخؾ)

 

  ّصؾٍم اهالخي ٍقةءؽ خٔؼُّ فأٍحن

 شٓفةٍغغغغغغغي كوٓطةة فخجكٌْٕ

 ...اهمغغغغغغغٓؼ هَٔةخؾ اهدفح

  ألشوم خغَي راهحي ية

 اهمةطجة اهقظت هٔجةءة خكدؾت ال

  شٕؼاك خٔوى

  اهوغٕؾ شٕجم أـ

  املقدًؾ يمْؼؽ يف فججة

                                              ٔةهؼٔلغي فافٔة اهفهصَّة
                                    فطٕؼا خجلى أـ ٓوٕم هٕـ

 اهظٕةة هؾكت اهَٓذ خْؼق اهجظؾ فَةذاة



 
 

                   
 

54 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

   شؼٔؼ يٌ املػًوٕة فًةءؽ ٓةٍق

 ... َٓم جظذٔ يٌ رًة

 .اهٔةهغغغغغغغى ّؽا يف
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (ٍةكوغغغغغغة فوقوغغغغغغة)

 

 شؼا يدٔجة اهظقةثٕة اهًٔوٕةة

ِه ية ّؽا  اهوغٕؾ أغي يٌ فًٔد

 ...اهوغٕؾ أغي

 ثًْٔة ىلع األٓؼاخ ثدلقٕى يٓهْ

 يؾة أغَأ هكَِ

  ٍفقِ ىلع اهجوؼ ثدلقٕى

 اهصةذ طوة فٍقي

 ... ّؽا ذغى

                          غغغغغغةكخااًغ أثي ثدمصْٕ ٔظّى كةـ
                                                                          ...أثي

 اهًةأة فَٓاخِ كقىى اهؽق
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهؾلٕؼ لةذظ يف اهٕؼفٔة اهقةٓةة ثْٕ يف

  اهمًـ يًةرطة يٌ ِغٔهّوَّ ليء ال طٕذ

 املزلٓثة كجٔدِ فٓى

  رلجْة غالؾ يٌ َّٔؾ فاهدي

  غىاهٔةهغغغغغ ّؽا طؾفب إهى

  أًٔة فٕبة ٍقتل اهظؾفب

  املدٔجٌٕ أًٓةذ ىلع خلقًْٕة َٓؼ

  إٔؽاـ ّي ثن

 .اهصغغغغغغغٓظ فةٓة ثلٕةؿ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (يغغغغغغؾاشٔغغغغغغة)

 

 ...أطٕةٍغغغغغغغةك ٔظؼت

  اهٔمق فًةء يٌ خقلٌ اهوْفة أـ

 اهمصؾ أفذاؼ ثٌٕ اهػصن كةهٓخؼ

  ثةّدة طؾفػ أنف

ًىةء كوٕؼة يف  ه

 خياٍفٔةال كجح ٓويَّ كةـ

  إال هٕـ ٓالية ّي

 هؤؾص يْٕأة شؼاذٔة هٓذة أنف

 املْؾشةـ ٍْةٔة ثٔؼ خًْن أنـ ًٔكٌ

 .اهلةٓغغغغغغغة فيغةخذة



 
 

                   
 

58 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 (يؾرٕغغغغغغغغغغغغة)

 

   أًٔةك ثةهَلؾز يوةثة اهٔصٓر شةذخي

  املًٓفلة اهؾّجةـ كوًةة خدٓكأ

  ثٓيٓج اهٔةهى فشِ هدؾى

 يبٓٔغغغغغغة أذكةؿ اهظٕةة ثأـ خؤيٌ

 طؿاية اهمجةـ ثَؾج إال  هَةخسا ٔكدًن ال
 اهظؿَٔة يؼَٔدَة طٓؾ  أغًغغغغغغؾ

  هوَْؾ خٓيئ كجٓهوة ّةخاة ثلٕح

                                                                  اهغؼ  ثصفةػ
                                           اهؾٔض فى يف ٓولحي طدى
  اهلؼٔى كدةثْة َٓؼ ٍٓٔوة اغفةءة غفحي

 .اإلّغغغغغغغؼاء غةخًة يف  املؾرٕة طٕذ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهمفغغغغغغغق شّٓغغغغغغغؾة)

 

  اهغؾفب فكح ذاطدٕم ثٌٕ خصوىحي لًـ

 املةذة أٍّةذ خظح ٓالٍٕة ثةٔٔدم

  اهٓشؼ يؾافى فدجؼأ

  ٓمدةذ يٌ ثًجةذكة

  اهؿّؾ ةةطًَٕ رؾاؽو ثٌٕ هدَجح

  اهمجق ثؾااظة املَٔؾ

  املْصٓذ فؾٔؾؽ فٕؾخٔك

 اهوؽة ثَكْة املًؿفشة اهغؾاؿ ثآّةة فٔٔسى

َىوت يف فٕظؾؽ                                               طؾٔة اه
                                                 ... امللؼفة طؾثي ألٍْة
  املًٓشة خّةهٕؿؽ يف
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهوٕن شَض يف اهْةاًة فيقةذاخم

 األنيؾ يف ية كن ّؽا هٕـ

 .فطقت شٓالخي إوطؼى ّؽُ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (ؼفٓغغغغغغغغغغغغغغ)

 

  َٓم اهدغةيي أٍٓق ال

 اهؿاافة اهَْةذاة فٓلةثٕن اهظت يصٕس ذغى

  اهًوْ أففن رلت رًة

  كزٕغغغغغغغؾاك ٔبٌ

ًىوة أطةفٕـ يَِ خؼهىحي  اهمٓؼ ثػٓاخى يظ

 اهوٕن ِالؿ أذثكحي اهٔمق أطصٕةة

 األين ذطى يف خؼفذ كأٍْة

 ّٓشةء رٓذة أنًٓةكي يف خمدٔن

                                                         ثًٔي خًةهم أطةفؾ

                   يؿخفث كًٕٔن مةطتاه هقؾٔؾق أذكٌ
 اهٓشْ فكؾاة خَدةثِ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهٓكح ٕٓٓـ يف اهػٓػ ٔؾخلت

 اهجٕٔؼة املؼـ إلطؼى اهوصٓء َٔوت

  أملظم طٌٕ أثؼف ّكؽا

 يَدظجغغغغغغغةك

   يمةغجغغغغغغغةك        

 ثم األنلٕةء ثظؼارٓٔة يدفةشبةك                 

 ثةهدٓطؼ اهٔةهى ّؽا ٔوةب أف فأهةب

  اهصًٕوة رٔدٍٓدَة ٌأفةٍٕ أكوى

 اهَْغغغغغةذ ٕٓٓـ يف يغَصة أذاؽ كي

                                 اهلَة ٍٕٓذ هَٕٕٔم خْةشؾ
 هٔؾلم خظَٓ اهجٕى فاهؿٍجلةة
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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 

 ,   ثةهقظؾ يدػًة ألٍم

                                                         اهكوًةة فدؾخؼٔم

 .ؼةكوٕ ,  اهجٓج شقؼ ىلع ةكٔٓي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 (اهغغغغغغغغغغغغغغٓذخ ايؾأة)

 

  املقغغغغغةء هْؽا أخْٕأ هى

  يمؾٓة اهلوةاؼ ثةب خكٌ فهى

  هي فشْة اهػٕةؾ ّةيك يٌ فةخػؽةه

 اهؾطٕن أرئح اهدي غٓاٍؾق يقم أطةفؾ

  اهؼّمة فؾض يٌ خةاْة ثلٓافٕم أهٓد

 اهَْةذ ّصٕؾ يف كةهٓذخ طؾفيف خدْةفى

  هؿايغغغغغغغةك هةذ

  اهٓشؼ ٍؾٔق ىلع ؾٌٔثةهٔةث أفدغٕذ أـ

                                            هإلثظةذ  يْٕأة فألؾٓدي
                                                                  ...ّكغغغغؽا

 .ئغغغغغم  أيقٕدي فأثؼأ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (كوغغغغى غؾثمغغغغغة)

 

 ...هظَة فأٓؿػ

  فطؼق األلصةذ أذاكن

  كةدثة هوظٓة اهفصؾ أفدًٕن

ـه   كوى ثصَٓـ اهمًـ فشِ أهاليو

 اهؾٔغغغغغغغض ٓٓٔن أرٓصِ

 ...ال

  اهّالؿ ّٓ

 يؿٔفة هٓذُ

  اهٓشْ ّةيمٕة فأٍكةفةخِ

                               اهفًةء أطًةـ ثٌٕ ٓوَة ٔدًٓث
  فلٌ هوَْؾ َٔظَي
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهغٕةب هؼفااؾ ٔدأفُ ال

  كًٕوِ ٔػوْ ٓوِ

  األؿ اهمصؾة ذيةخ ٔقدفؿ

 هوَجٕٔة ثأفؾاذّة هدجٓج

 ...طلغغغغغةك

  اهًٓء هغة أخٓي ال أٍة

َّ   ثةهلؾاءة هي ًْٔـ يٌ ِٓؾ

 .اهجغغغغٓج فؾٔؾ ىلع
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اهظٕغغغغةة ذكوغغغة)

 

  ٔغغغغغغغةهؼٔلي اهؾكن خٓاهن ال

 شؼاك يكدُ املقؾج

  ٍٓٔوة املقةفةة

 طؾشة اهؿفأة

  اهوغٕؾ شَةطم غجئ

  اهؾٔض رٓذة افدمٔؾ

  اهػةذٍة ذفى أٓؼ

 ...خًْغغغغغغغغغغن

ـن ال   اهلؼًٔة اهمٓاذظ خَ

                                    املدصٓهٌٕ اهجةٓة                 
  اهَٔةذة كةكٌٕخ                                                                                      خ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهػجؿ ثةأةة                                       

 اهوٕوٌٕٕ اهظؾاز                       

 اهَّةفة ًٓةؾ          

  األنفؾ ئوًم

  أفكةذؽ طؼٔلة يف اغؾفْى

  أغؾى يؾة املمْؼ اكؾأ

 .ئم فٕؾكن رفذثة

 

 

 



      
 
 
 

  69 
 

ــّوءأ           لسنـة الض

 (يَكقغغغغغؾة  أٍٓرغغغة)

 

  اهٔةذٔة اهكوًةة أكؼاؿ خظح

  هْة خجلى ية ملوًحي

  اهغٕى ٓةٍلحي اهفؾالة خوم

 رةٍٕة ّؼٍة

 ... شٕؼاك خٔوى

  اهَْؼ فخًَن اهمفةُ ذٓمة

  ثةهظؾت يأّٓؾ شقؼ يف ثةذخة ذهةهة

 ...خذايٕغغغغغغغة ٍوغغغغغغة

 غؾٔفة ألذثٌٕٔ ثٕٔؼ طوى اهكؽفثة

                                              ثةهدًؾخ املوةب ِوْة
 اهوًح اهدؿؿ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ... ليء ال

 اهوٓطة ذّةفة ٔلًى

 اهػوػةؾ ذٌٍٕ                  

  املؤغؾة يجةغندة                           

 يؾآخْة يف اهًٓء اٍكقةذ فٓى

  األنيةٍي شزة اطدًةـ ٓوْٕة هةذ

 اهٓخاظ كجوة فخلجٕوْة

 .اهظؼاخ إٓالـ كنجن
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (فؾٔٔغغغغة ملظغغغغة)

 

 ...األفهغغغغغغغى يةخخِ

 شؼاك ّاليٕة

  يجٔزؾة أثصؼٔة خظًن

 أطالية ففةخخِ يألةي

  فشِْ ىلع اهؼغةـ غٕٓض

                       أنثؼٔة يزوجة

 ...اهزةٍٕغغغغغغغة يةخخِ

  كزٕؾا يلٓفة

  فوًة ٓوْٕة ذفى

                                      املوٍٓة غٍَِٓ ٔظًوق فثؼأ
                      األنريَة ,فيصٕس املقةفةة رغى هٕٔجؾ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 األنكغغغغغغغالؿ

 اهدٓاذٔغغغغغغغع      

  فًغغغغغغغةءاألن               

  اهظؾفػ هؾكت فَةذاة

  هولةذإٌ خوٓج

 .هةخكغغغغغغغة ٍجٓءاة      
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (خئغغغغغغغغغغغغة  هغغغغغغغغغغغغؼى)

 

  اهغغغغغغغؾفج ٍةفؽة خقووحي

  اهؾثْٕ أفؾاذ خظًن رٍجلة

 ...ثةخغغغغغغغحي

  املةذة فشُٓ يف افدفْةؿ ٓالية

 شٕؼاك ٔٔؾفٍْٓة ال اهؽٌٔ املةذة

    طٓهْة ملٌ يفةذكة هدًزن طٕةخْة خكٌ هى

  ألشوْى املَٔى داة ثٌٕ خجظذ

 املؿٔفة اإللةذاة هدٔجؾ

  يؾّلة فلٕجة يقوٓب فٌٍ ثٌٕ أذاّغغغغغغغة

                                           يؤشوة ًٍإٍَٔة خَدمي
  كوةاؼ كؼيْٕة خظح فأٍزؾ
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 اهجظؾ ثَقٕى ئَؾة

  األهى ثلةٔة ٔػفي املٓث هٔنَّ

  اهَظؾ فشؾج

 .ثقغغغغغغالؿ ْٔؼأ     
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (اطجغغغغغغغغغغغغغغةض)

 

 ...يظجٌ

  فاطؼة ثؽذاظ ٓةخ كًٌ

 األنذص اثدؤحي اهدي اهجةب فدض فٓوِٕ
 يفةخٕظْة

 .اهصٕةظ إٔلةط خفـ

 

 ...يظجٌ

  هؼاة ثؽاكؾة ٓةخ كًٌ

 يةطكة يؼَٔة فهف فٓوِٕ

 .اهصَٓخ أنكؼاؿ خظح
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 ...يظجٌ

  ّمٕى لصؾة كؾب شوـ كًٌ

  اهَْةذ ّصٕؾ يف اهفيء فهف فٓوِٕ

 .ئوَّلة كلوٕؼة

 

 ...يظجٌ

 اهلؼٔى ثٕدِ فخَّظ كًٌ

 فةطة يف اهٌٍٓ أٍمٓخة كؾاءة فٓوِٕ
 املؼذفة

 .يفؾٍة ثةثدقةية
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (لّةٔغغغغغغغغغغغغغغة)

 

  هٓطؼوًّة ٔدْةيقةـ

  اهوٕن ثٓشِ اهمىجةثٕم أنغولح كوًة

 ةاهٔدٕل أثٓاثْة

 املَٔى غةذٍة خهؼٍـ أـ اهؼكةاق خأثى

  َّغغغغغغغةؽ كةٍغغغغغغغة

ٕىؾ طدى  األلٕةء فشِ خغ

 األنيكَة ٕٓٓـ

 اهػَى ذفى             

 اهكوًةة فثٓج                     

                                                       اثدقةية فةثق خفـ
  يٓٓؼ غٕؾ ىلع هدجؼأ



 
 

                   
 

78 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 غغغغغؾىأهغغغ طٕةة

 اهجؾق فاإلفر اهقىؾف ألصةذ ٌٓ ثٕٔؼاك

  شغغغغغغؼا ذيةخٔىة أهٓاٍْة

  فْٕة فيٓج ال

  اهقىًةء ٍؼٔف غٕؾ

  اهؿاافة اهزىوس كؾاة ف

  يػٕف ثوًح خوىٓج

  األٔةؿ داكؾة خهقٔف هى

ُه  ...اهغٕةب فطؼ

                                                            َٓةؼ كقؾ ينٌ                  
 .يصٕغغغغغغغغس فـخ                                                                          خ



      
 
 
 

  79 
 

ــّوءأ           لسنـة الض

 (ٔغةاهْٓ يصْٓؾ ٍجي)

 

  ٍجي شقؼ ّغغغغغغغؽا

 إهِٕ ٔٓجن هى

 فاطؼة ثلؼؿ األذص فٍأ

 املزلٓب شٕجِ يف اهؾثْٕ غجأن

  اهقًٔة فٕئ ذشن األلصةذ ٔلَْ هبال

 فَٕة هٓطةة اهكدت ٔػٌ

  غوٍٕٓة اهوغةذ أطالؿ ٔمٔن

 اهَقةء ثٓشِ فلدةاى هَٔةة َٔفػْة

ُه   ٓةثزدغغغغغغغةـ َٕٓة

                                             املؼَٔة ٍٓاذز خؾكجةـ
 اهوٕن أطًةـ ثٌٕ خغفٓ طدى
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

  اهظًؾاء اهؼٔكة خٓكِّ

 شؼٔؼة ملؾافى

  آغؾ ٍجي كؼفٌ

 .لةّغغغغغغغؼ ثال
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ــّوءأ           لسنـة الض

 (الدٕةؼ)

 

 آغؾ خوٓ غَٕة شًٔدم

 األفق أٍؾاػ ىلع املدؾايٕة اهوٕن ٓجةءة يٌ

 ثػٕؾ ليء كن أـ خوٓذةه

 ...ًٍح هؽهم

     ٍٓٔال ًٍحه

  ثٕٔغغغغغغغؼ يٌ إوهٕم اهَّؾ أئَحه فكوًة

 ية ليء خؾخٕت إٔٓؼ

  كوؼ غٕؾ ٌٓ ٍقٕدِ كأنٍَي

                                                                       أشؼثة هؾةه
                                          املدألهبة ثكةيَم أخٔزؾ

   املٓهؼ ثةثم يٌ اهػؾفث طةفهحه
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 

 هوفح اهقؾٔة ذيٓرؽ كدةثة يف أفوض هى
 اإلٍدجغغغغغغةُ

 شؼٔؼ يٌ شًٔم إٔٓؼ ّأٍؽا

ًىوة لًقي فدمؾؼ   اهزلٕوة ثةإلرذاذ املظ

  شًٔح كؼ ية ثْؼفء هدجؼخ

 .أطغغغغغغؼ دهم ٔوظُ أـ خفـ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 

 

 

 

 خثةثٕغغغغغغغغغغغغغغـ ثَٔٓاـ فيًةة
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 أمحد محيد اخلزعلي
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ــّوءأ           لسنـة الض

 كجٕؾة أرؼاؤّة   -ٌ

ًىةهة فال  اهصَٓخ أكدةػ غٕؾ هْة ط

 ( طؾب) 

 

 خكؽثْة ال   -ٍ

 ذادْٕة ثلةٔة ثم, ًٔؾى اهؽق اهْٓاء أـ اخَّٓحي فإـ

  شٕؼاك خٔوى

 ٔػؽهم َٓؼية اهٓطٕؼة رَٓفدم ٍمٕصْة أـ
 . اهَْؾ

 ( فهِ) 

 

 . خًؾة فًِ يف ,اذخقًحي أطؼّى شةظ كوًة  -َ

 ( أنؿ) 



 
 

                   
 

86 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

 ,ذشْ اهجالخ رلٓب خؾكْٕ فطةفؾ يغؿالك, أغؽ  -4
 . يًؿكة ثٕةكة

 ( اغفةؼ) 

 

  ظؼاه ّؽا إوهى فٕبة هقحه  -2

 . يؾخؼا شٔودَي املدَؾِّفة, اخٓةءاخْى هكٌ

 ( خوؾٔض) 

 

 يف اإلهجْ ٔغًـ ,َٓؼية اهّن ٔهفدلؼ      -6
 . طجؾ كةذفذة

 ( اٍدػةب) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 يؼـ يف اهفٓيى طقةفٕة ٔزٕؾ يفْٓؿ  -ُ
 .  اهزةهذ اهٔةهى

 ( خًٔلؾإٍة) 

 

َِّ افدجةطٓا طٌٕ   -ِ   ف

ُه ًٔزن كي يقؾطة األذص افدلجودِ  خفذ
 .ءثْؼف

 ( ٍٓلي كؾاذ) 

 

 يٌ ,فلٌ اهؾأة يف هٕقح املمكوة  -ّ
 . يةؾ ٔظًوْة

 ( كَةٓة) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  فهٕؼّة فخؽكؾة اهمدةء, ثؾخ الدؼَّ كوًة   -ًٌ

 .  اهؾب ثٕح هدؼفئ هْة خجلَّى ية ألٔوحي

 ( أنؿ) 

 

 . األنخٔةـ هؼٓةذة يًْؼة ٍؾٔق اهٔلٓؾ ثالخة -ٌٌ

 ( شْن) 

 

 .  اهٔلةاؼ ثقدةاؾ ئدًة اهظؾٔة ٍٓافؽ  -ٌٍ

 ( ايَْةخ) 

 

 يظةذٔت يف خكًٌ , اهظلٕلٕة اهزًةهة  -ٌَ
 .  املدؼٌَِّٕٔ

 ( فاكْ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

  يَظَٕة ِْٓذ كجةهة ثَفقم خغدؾ ال  -4ٌ

 . يَم أكجؾ ٔكٓـ كؼ ًٍوة ِن

 ( ٍوٕظة) 

 

  اهوفؾ طدى هولقًة, كةثوة األٓؼاخ كن  -2ٌ

 .ثةملٓة األيؾ ٔدٔوَّق طٌٕ

 ( طكًة) 

 

  املٔوَّت اهدٍُّٓة ًمكق أٍفِ ٔظمؾ  -6ٌ

 اهْصةإة اهظؾفػ طقت اهَةز أفؾاذ هٕفًض

 ( فًٓهي) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

 هالة َٓؼ اهٓشِ ثًقةطٕق اهدًٕى  -ٌُ
 .  اهٔمق

 ( لؾض) 

 

  أنطًةٍْى ثٌٕ فّي إهْٕة ٔوصؤفـ -ٌِ

 . خػدجئ

 ( ًٍإٍَٔة) 

 

 ,  اهظت ىلع خٔةّؼا  -ٌّ

 .  األنذص فاطدًٌ غؽهْة

 ( لْٕؼ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 ,ذفى اهٌٍٓ غةذٍة ٌٓ ةاملٔوىً فأهدِ  -ًٍ
 . اهلؼٔى ثٕدِ هْة

 ( ٍةرج) 

 

 أكؾاهةك خَةفؾ , ذافِ هوْ يٌ يظكٓا  -ٌٍ
 . ثًٕةء

 ( فؾٍةـ) 

 

  اهوٕةخ هغة اهفؾٔقة خَقى  -ٍٍ

 .  اهصٓظ كجوة هغةذّة ٔلجىوْة إـ ية

 ( فع) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  ثًْٔة ٌٓ األنلٕةء ثفون ثأز ال  -ٍَ

 . فاطؼة ثًصؽاػ خًًي أـ ًٔكٌ املؾكت

 ( الؼٍ) 

 

 ثٔى ىلع اهؽكؾق اهٓاكي ثٓيْ ثأز ال  -4ٍ
  املؾة ّؽُ األنهقٌ

 . اهكؽب ثظٕةيٌ ئجَّأة فْي

 ( خَِٓٔ) 

 

  ثوظةفْة فدجؾىٓحي اطدلؾفّة,  -2ٍ

 .  اهظؾب فكح اهقٕةفي خؼرَّؾ َٓؼية

 (  ٓةّؾة) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

  اهدأذٔع فدؾة ىلع يؼَٔدِ أنرذاذ رجَّح  -6ٍ

 . أثَةؤُ ثْة هٕظدفن

 ( لؾكي) 

 

 اهلٕؼ كقؾ َٔفِٔ هٌ  -ٍُ

 . فاطؼة كؼيةك إوال ًٔومه ال يةخاؿ

 ( فصٌٕ) 

 

  فاطؼة هفح كوًة  -ٍِ

 .آغؾ ٍؾٔلة ففوكَة اهوِ ٍؾٔق أهئَة

 ( ًٓةية) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  اهظؾب يف ثالخُ ٓوى ذفْ  -ٍّ

 . اهؾإـ رٔةذة َٓؼ اهًجةض, ثقةٍٕن فظلدِ

 ( شَؼق) 

 

  فََٕة غالفةة ثٔى كمَّؾ  -ًَ

َّٕةة لكن ىلع َةفنخد يػوٓكةة ذأى  .  ط

 ( أنهظةب) 

 

   ,ٓٓاّؾ املهْصَّؾٌٔ ذؤفز يف املةيي هٓذ  -ٌَ

ٌَّّٕ أفالخاك اهؼفاؿ ىلع َٔصجٌ  .  يم

 ( غؾثة) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 املؾأة ثٕٓؿ ٍظدفن ال َٓؼية فٕبة, هٕـ  -ٍَ

 . ,ٓٓذة اهجٔى ٔٔدجؾّة طٌٕ اهقٓء ٔكًٌ

 ( يََق) 

 

ُه خًَِٔ  -ََ   لًقِ ملقلٌ اهؾشٓظ يٌ كؼية

َّؾ َِٕٕٓ هكٌ  . غصٓهة اهدفةخة ,خدق

 ( يغدؾب) 

 

 اهؽكؾى,كأٍْة شؼاذ ىلع املٔوَّلة خوم  -4َ
 خًًٕة

ٕهدى ٍػوؼ أـ كجن يقةء كن خٔؼٍُّة  هو

 ( هٓذة) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

 ٓقكؾق ثٕةـ أدْٔ كوًة َْٕٕٓة خؼٓم   -2َ

  اهصَٓخ فًةء ٌٓ اهًجةب هدًظٓ

 ( أؿ) 

 

 املدزةات ذفخَِٕ يٌ اهْؾفب طةفؾ  -6َ

 . اهلدن ىلع املؾفىية اهمٓاذظ دِخولَّف

 ( طُ) 

 

  ,هظَةك ثفًِ اهظٕةة ٍفع كوًة  -َُ

َّٓهح  أهفذكقدؾا إهى املةيي هٓذ خظ

 ( اهْةذيٍٕٓكة ٓةرػ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 اهميء ثٔى يًٕؿاك ٔكٓـ أـ طةفؾ  -َِ

 .   اهغؾفب فةٓة اهمًـ, ثٓشِ غؾثةالك فيْ

 ( أثوِ) 

 

  اهلؼٔقٌٕ خؾًٍٕةة  -َّ

 . ذطًِ الث اهظؾٔة ٍٓافؽ طًَح

 ( فاكْ) 

 

 طؾٔةخْى يكجال اٖغؾٌٔ ثٓشُٓ ٔؿيصؾ  -4ً

 . اهقؾٔة ,ٓةخخِ غوفْى هًٕةذز

 ( لٕؿففؾَٕٔة) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  ٔؼُ ِْؾ ىلع املَلٓلة اهدصةٕٓؼ خوم  -4ٌ

  ثػٕؾ ليء كن أـ اًٍبَةـ ذفةان

 ( كؾاءة) 

 

   ٔؿٓصَي ليء ال  -4ٍ

 . املٓة ذطى يٌ رةٍٕة أفهؼ أٍي أنلٔؾ فلٌ,

 ( اطقةز) 

 

ْه  -4َ  املةيي كدف يٌ األلٕةء ثٔى غو

 اهؼٌٔ ثَةهؾ ثَصٓيِ,طٓؾ يَؾر اهوٕن فاذخؼاء

 ( ٍفةؼ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 اهٔةلؾة هوقةٓة ٔجدقى اثَْة,أنـ خٔوِّى  -44
 خكةاق فٓمؾ

 أثِٕ فشِ خؾى كي

 ( أذيوة) 

 

َّٕؾ  -42  فصأة ثفًِ األنلٕةء ٍٔى خغ

 يًغْة كجن اهؼٍٕة خلجِّن أيي كةٍح:  ٔلٓؾ

 ( ٔدٕى) 

 

 املًَؼٔة فةٓدِ يَجِ أنفكف  -46

 اهصةئي شةذخِ الثٌ فْٕؼْٔة ذثًة

 ( يدلةٓؼ) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  فؾكْة اهدي األنهٓاة كن اثدوْ  -4ُ

 . يلٔؼ ذشن ثوٓة فاغدَق

 ( يهؾلَّض) 

 

  اهَْؾ كفلةكْٕ اٍدفػٓا فإـ خلوق ال  -4ِ

 ليء كن فَٔدْي فاطؼة يٓشة

 ( طكًة) 

 

َّٕؾ اهلوٓب هظةء  -4ّ    أطٕةٍةك ٔدغ

ـه طٌٕ   اهؾىٔض يؿاث يف ٍةامة األنفكةذ خكٓ

 ( ئةخهة) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 . يدجؾِّث فكؾ يٌ ,غٕؾ أطٕةٍةك اهكدت ٍلةب  -2ً

 (  ٍّؾ فشْة) 

 

  املهََفبٓـ أْٔة   -2ٌ

 اهظؾفػ فيٕى َٓؼ خًؾغةك كفةكى

 .  شٕؼاك أنغوةٍْة خٔؾػ األؿ اهمصؾة

 ( ٍوٕظة) 

 

  ٓٓاّؾ اهَٔٓذ ثٔى  -2ٍ

 . يؤكدة ؾةهؽاك اهؾغجة شقؼ ٔغؾٌٔ

 ( الدٕةؼ) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

  خااًةك اهػٕؾ خظًن ال املًؼفخة اهؽذاظ  -2َ

 . هفؾٔقدْة,أنطٕةٍةك خؾكْ اهًجةظ

 ( طكًة) 

 

 املةء غؾٍٓؿ أيي خفدض   -24

 غٕؾ اهزالت اهظزٕةة خكٓـ أـ أغمى:  خلٓؾ
 األنذص َٓك هقؼى كةفٕة

 ( خٔٓٔؽة) 

 

 غةهؾة يف اهقةٓة أيٕةؾ خغؾر َٓؼية  -22
  اهٓكح

  املٓة خلةيؾ فكأٍْة اهٓشُٓ يف اهلوق صـَٔج

 ( اٍدّةذ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 هَؼفؼ يف أفخٓدْة اهدي اهؾفةان كن  -26
 ثؾٔؼق

  اٖـ طدى َٓؾؽ غٕجٓثة يف خؿؾ هى

 ( الدٕةؼ) 

 

  اهصَٓخ ٓالفاة اطدقةب أذاخ كوًة  -2ُ

  اهػؾاػ ٓؼى فٓى ٔصٕؼ ال أٍِ خؽكؾ

 ( خيس) 

 

  اهدوؾؤظٕة ذكودِ فٕةفي فؼَّخ كوًة  -2ِ

 هووؼ فطؼّة اهفلؾاء يالٓت خْٕأة

 ( خقلٌٕ) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

 ذأفِ خقكٌ اهدي اهظؾب لّةٔة  -2ّ

 هجةج , اهكةذخَٕٔة فذخة خلؼٔى يٌ خًَِٔ هى
   اهٕٔؼ

 ( رفث) 

 

 يلؼيةة فثؼفـ ّكؽا األلٕةء خكجؾ  -6ً

 هوفؾاع إوال اهفًن خظًن ال يوٍٓة كجةهٍٓة

 ( غؾفذ) 

 

 اجاألنفؾ اثدالظ فٓى خصٕؼ ال األٔةؿ  -6ٍ

 .اهمٓؽ غٕؾ خَؾج فال املةء خجدوْ فجػة كأذصم

 ( كَةٓة) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

 خؤملَي َٕٓةق    -6َ

 هجةج داة اغجؾخِ ّكؽا

  كجن رالت فلجوْة

 أٍح كةدثة أدٍْة يف فًّـ

  اهؾاثٔة هولجوة فخْٕأة فدجقًح

 ( خهْ) 

 

 اهمٓاذظ خلةٍْ َٓؼ األيٓاء كن خصدةر   -64

 . اهظٕةة  اهٔدًة,هدًَض فًةء ٔػدؾؼ كمْةب

 ( اإلفٔةػ فٕةذة) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

 كزٔوت اهكوًةة اهدلةض يف ثةذظ أٍِ ٓؼا  -62
 يةكؾ

 . اهلؼٔى رٓثِ خؾكْٕ ىلع ٔصؾؤ هى هكَِ

 ( هن) 

 

 املٔةٍي يقؾج خٔدوي أـ ٓوٕم هٕـ  -66

 . اهكوًغغغغغةة يْ اهؾكن خصٕؼ ال كَح إوـ

 ( ٍوٕظة) 

 

  اهكقغغغغغغغٓذ إلراطة فجٕن ال   -6ُ

 اهٓكح يؿاث يف اهػٕجةة فتخَة ٔكٓـ طًَٕة
 أًٔةك ٍؾخٔةك

 ( ئةخهة) 



      
 
 
 

  117 
 

ــّوءأ           لسنـة الض

َىةك أفكةذُ ذفى   -6ِ  ئؾص يف خصؾٔؼٔةك ف
 األنهؼكغغغغغغةء

 . اهؽاكؾة غالػ ىلع اهوٓطةة ٍَٓٓة ٍقي ف

 ( يدًؾخ) 

 

 فةغَةك طقةءك يٓاشٔي أهكوت ّأٍؽا   -6ّ

  ةءاألنلٕ داالة ٔغٕؾ ِ,ٓوَّ اهؽاكؾة هلْٕ أيةرشِ

 ( يظةفهة) 

 

  اهلؼًٔة كوةاؼق اهدْى اهؽق اهظؾٔق  -ًُ

 . اهؽاكؾة أفذاؼ اهؾٔض خآجح َٓؼية غصٓال ثؼا

 ( اٍكقةذ) 

 



 
 

                   
 

118 

 

 أمحد محيد اخلزعلي

  ٔةهؼٔلي اهصَةخب كًة خدلةفؿ ال  -ٌُ

 . شٕغغغغغؼاك فشْدْة خٔؾػ اهمٔؾ لٕةٌٍٕ

 ( يّٓٓة) 

 

 اهًٓء ايدوةش خصٕؼاـ ٍصًدةـ َٕٓةق  -ٍُ

 يف يغَصة أذاؽ كي ثةهْٓايك هي طةشة ال
 . اهوٕن ةرفأ

 ( ٓمق) 

 

 كوْغغغغغغغة األخفاذ خؤت ال   -َُ

 ذااظة يٌ األفًةء طفُ خصٕؼ اهوٕوٕة املالّي
 . اهَجٕؽ

 ( خظؽٔؾ) 
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ــّوءأ           لسنـة الض

ًىوة اهظؾفػ - 4ُ َّة املظ  ,ٍةاؾاة األهى ثْٕكو
  ٍفةرة

 طةخ ثأرٔؿ األلٕةء فًةء اغدؾاؼ خظةفؾ

 . ذيةخٔةك هٍٓةك اهٔٓخة ٍؾٔق هدًَض

 ( ٓدةب) 

 

ٕىؿ اهجٕٔؼة ملؼافٌا   -2ُ  ,  شٕؼاك اهٓشُٓ خً

                                  . األهٓاـ فخَةرؾة اهفلؼ ذفااض ّجىح كوًة
  ( طٌَٕ) 
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 أمحد محيد اخلزعلي

 اهفْؾفح

 1 اّؼاء

 0 أٍحهمن 

 9 كةثٓز

 7 ْاهٓشاثدقةية 

 33 اهًٓءقوَةه هأ

 31 غٕؾ يٓٓؼىلع 

 30 خفثوٕؾ

 39 إهى يًٕؾذفةهة 

 37 االٍدّةذذثٓة 

 13 كؾاءة

 11 يؼَٔةٔٓيٕةة 

 19 يؿايٕؾ

 12 ٍوفيهؼاظ 

 17 طكًة

ٌى   13 أطًؾغ
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ــّوءأ           لسنـة الض

 

 11 اهَةذكؾاة 

 10 األغٕؾةاهؤجة 

 19 يمْؼ

 17 اهغٕةبخؾاخٕن 

 63 يٌ ٍٓظ آغؾفةذز 

 61 آغؾيؾلىض 

 66 يدظؾكةهٓذة 

 60 خفكؾ ؟ثىن 

 69 ٕةهيدٔةأفكةذ 

 62 يؾّلةداة 

 05 فؾى

 03 غٓاٍؾٓجٕؾ 

 01 اهمٓؼَٓةخؾ 

 00 ٍةكوةفوقوة 

 09 ٔةيؾاش
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 أمحد محيد اخلزعلي

 

 02 يؾرٕة

 07 اهمفقشّٓؾة 

 03 فٓؼ

 06 اهٓذخايؾأة 

 00 كوىغؾثمة 

 09 اهظٕةةكوة 

 07 يَكقؾةأٍٓرة 

 93 فؾٔٔةملظة 

 91 خئةهؼى 

 90 اطجةض

 99 لّةٔة

 97 يصْٓؾٍجي 

 23 الدٕةؼ

 21 ثَٔٓاـ خثةثٕـفيًةة 

 335 اهفْؾفح

 


