
مكل مدقت برعلا ناويد

 رعش ناويد

 يانو بلق   

 ضوع ناميلس :روتكد



ءادـهإ

يتذتاسأ ىلإ
 ،يجان ميهاربإ
  ،ىناــــــــــــــــــــبــــــــــق رازــــــــــن
 ،بايسلا
،ةكئLMا كزان
،روـــــبصلا دبع 
،لقند لمأ 
ةدــيوج قوراــــف

.



بلقو  يان

               ىنع حار ً اقيفر اي
ْقيـفرلا 3زع نأ دعب                

               ىنم عاـضً اقيرطو
 ْقيرطلا لاط نأ دعب               

    يئاـمس يفً ارانمو
 ْقـيربلا هنم ىهتناو             

 

                        يتاــيح ُتوُق انأو 
 ْمـلأوٍ حاوــن  نم         

هنويع تمان يردـق
ْمنت مل يلاـــيللاو        

 ينويع وفجي ىركلاو
ْمدـعلا تقذ ىنتيل         



****

يربق فوج يف ٌرئاس
ْتافتلا يحلا لأــسأ   

يدحو ما̀يا عرـجأ
    a ْتامم وأً ةايــح

 ديرشلا بلـقلا لمحأ
ْتانـجام حاـير يف  

 يمانم يف املح ناك
ْقورشلا لبق ىهتناو     

  يلايخ يف ارون ناك
ْقيرـح لب اران مث       

  يراحصلاو يراربلاو  
ْقورـعلا ىنم تع3طق  

*** 

 ِكارأ نأ اــملح ناك
ْبح ماغنأ يدــي يف  



  ِكارأ نأ اــملح ناك
ْبْرـُق سافنأ يمف يف  

 يتاـيح يف اريبع وأ
ْبصو رطع هرـحس 

  ةايحلاك ّىنع ِتحُر
ْريقفلا يناعلا لذخت

يعمد حادقأ يدي يف
 ْريرvا سأكلا عرجأ

يتوكس يف يكبأ مث
ْرويطلا ىكبت املثم

***

 ِكارأ نأ yـهس سيل
ْيح كلـِـم وأ ٍدي يف

 كـنم راهز`ا فطقي
ْيش لك ىـسني كـيف

  دـشنت ضر`او امسلا
ْيجش انحل ىحضلا يف 

  يفلخ نحللا ىراوتي
ْريسأ يعمد اــكرات



ينويعو يهافــشو
ْريرض ىكبي مــكبأ

 يدحو ما̀يا عــطقأ
ْريعسلا يف تاوــطخ

***

ِكارأ نأ yهس سيل
ِهِفهــك يًف ةعمش

 ٍنـيمي يف كارأ وأ
هّفك يفً ةرـــهز

 لامش نم ينوكت وأ
ِهردص يف ًةـــضبن

  ينارأ نأ yهس ناك
 ْرمج داوعأ اكسمم

 يداهس يف ينارأ وأ
ْربق   قامعأ انكاس

يراوـج يف كارأو
ْرمعب ارمع اـجزام



***

ومسي رعشلاو ايماس
ْدولـخلل ءاضف يف

ٍرطعب َحارلا جزمن
ْدودخلاب ٍهاـفش وأ

  ىتح ُمyح`ا صقرت
a ْدوسح انحل ىرن

ِنانجلا يف اـشاَرف اي
ْبَحأ يريغ ىرت له

  كبايغ يف ىنغأـس
ْبحأـس �بُِحأـس

  يدغ يف ىضمأسو
ْبلقو يان يدي يف  

ْبـلقو ياـن يدي يف



قيرغلا لم]ا

؟قيرطلا يف انيقتلا ىتم نيركذت وأ
؟قيرغلا لم`ا ةيادب نيركذت وأ
 قورشلل ّىنَغَت اموي
؟هليمج اي ُهنيركذت وأ
هاطقلاك كنويع تناك
ةليمخ يف ىرسي ليللاك
 �بكارلا نويع ْت3دُم
 �بي نأ لواحي ٌلك
 راطقلا ىلإ ترظن انأو
هريفَص ىلع رودت ًةينُغأ ناكف

ْقيرطلا لوط يدعقم ةوسق تيسنو
ريسvا نم نوكي ام ةياغ تيسنو
 ىبأ وأ يمأ تيسنو
 مانأ نأ ىتح تيسنو
يلوح باكرلا سماهتي



 هقيفر ىلإ �رِسُي لك
ديلولا تبنلاك مyح`اك رجفلاك رمقلاك اهيلإ رظنا
يبلق دريو
 لازت a ُدئاصقلاو ٌرعِش تنأ لب 
ىرجت َءاجرع
مyظلا يف ٍقرب فلخ 

هليمج اي هنيركذت وأ
ماع نورشع ىر3ثلا يف ىواهت اموي
رادجلا يف ُمثلأ تلعجو
بشخ نمٍ عطق لك يف
كانه نم ىسأي تفذقو
 كَاب�شلا فلخ نم ترظنو
 ءاضفلا يف درغvا لم`ا ُس3ملتأ
 نيركذت وأ
vتلمتساف كرعش ريرح ءاوهلا س 
ىمد يف ضبنب ىرجو
ءاوهلا نم �نئي ٌفوخ
راف�سلا كبعتأ �ح وأ

ةكير�ل كسأر تكرتو 
 اسلجم حسفت باكرلا تفاهتو
هسفن ينُمي لك
هكيلم اي كهجولً ارظن



نيركذت وأ
قيرطلا سمتلا تبهذو
قيدص وأ �بُح هيف جف لك نم 
تابكارلا كنع تلأسو 
يريمض يف لجلجُت تحار 
 تارخاسلا نهتاكحض 

يدي يف لزغأ تيضمو
 ءاوهلل  ٍديق لابحأ 
راطقلا ىضمو
ةيقابلا يرمع مايأ تدب ىتح
 ْراثِع نم تيب �جسك 
 رارفلا ىوهي
؟رارفلا هل نوكي ̂ىنأ

يرعِش
يردصبٍ �فد ٍءيشب ُتْرُعَش



روخصلا �ب ءاvا امكٍ �فد
ِقاذvا �يهش ٍءيشب ترُعَش
روطعلا ليمج             
ربش لك يف فحزي رعشلا وه
ىرسي مسجلا نم
 عولضلا �بو
ريسي ىضميو
تامسنلا امك ىضميو ىضميو
عيبرلا ليلو
 ِبولقلا ايافخ ىتح ُش�تفي
ِباعصلا �ب لبنلاو بحلا نع
ودشي رونللو
ريسي ىضميو
ىنغت ايابص قرع لك يفف
ةايحلا نحل دشني بكومو
 يرعش بحللو يرعش �ا نم
يرعش سانلا ىلإ
ِلانvا َءاغتبا يرعش ناك امو
ليخد ٍركفلً اديق ناك aو
َق3فدت نكلو
روخصلا �ب قفدت عبنك
يقيفر يرعشو
يليل نج اذإ



يرجف راهنا اذإ
يبيبح يرعِشو 
يدصق تلن اذإ يحبص تُقذ اذإ
يروعش يرعِشو
مyك لكو سمه لك يفف
تاقفخلاو لقعلاو بلقلا وه
رمدت ابورح يرعش ناك امو
مyك يف ةرثرث ناك aو
مانم يف ةسوله ناك امو
موجنلا �ب رونلا امك يقن
رودصلا قوف لفطلا امك ءيرب
يتايح يرعِشو
 ىنع لاق اذإ
دارvا اذهف
 بلق رعشللف
 ٌىْدَه بلقللو
دورشً انيحو
ْييده ك̀ن يرعش كبُحأ
 يرهط ك̀ن يرعش كبُحأ
ميمحلا قيدصلا تنأ كبًحأ
بوطخلا لكب يناسل تنأو



تMمأت

ءامسلا نهر سمشلا ىلإ ُتْرظن
رجشلا قوف سمشلا ىلإ ُتْرظن
ٍةشهد يف بر اي ُتلءاست
رتولا زازتهاك ةريحم 
؟ُباحسلا نيأو رودت َمaإ
 ؟رهدزت يتلا موجنلا نيأو
 رمي يراوج ٌعاعش درف
 ربِكو ًماستبا هيتفش ىفو 
 يوقلا تنأو فيعضلا تنأ كديور لاقو
رطvا تنأو راحبلا تنأو             
مكضرأ ىلإ تئج �ا نم
  دوجولا لامج اهيف فشك`
 هل�ا لyج هيف زربأو
لامجلا بحي ليمج ليمج

***



 ىَلاعت ىلاعت
 3يلإ ىَلاعت
رشبلا اهاسن دق ةمق ىلإ ايوس دعصنل
قوش ىلكو هيلإ ترطف
رهبلاو انسلا ثيح سمشلا ىلإ ءاضفلا ىوطنو بايثلا مضأ
رردلا �مث يلوح رثانت كيلvاك ةسلج ينسلجأو
 لاقو راشأ
  ىتح كتوعد
دyبلا كيُرأ
رجشلا ضرأو دابعلا كيُرأ 
كدyب ىذهف
 باحس اهاسك
قاسك ىداهت
ءاودلا عيبي ةايحلا عيبي
رشبلا ماستبا ريغ ءيش yب
 فوطع �بحم yَهَف عيبي
نانحلا هيري
ً اماستبا هيري 
رمثلا هيري
 هل�ا ونح ريغ ءيش yف
رمع لفأي موي هتمحرو
 باحسلا رمو
عاعشلا راشأ



روصلا لكو ةايحلا كيلإ
ٍفyُس نم ٍةحفص ىلع كيرأ
ىراحصلا لامج يباورلا لامج
لyتلا لامج
اتبنو ادورو تديش يتلا لوقحلا كلتف
ليمج ٍداو هرارضخا هتقناع دق ُرفصأو
 بوث سدنسب ةايحلا اهتسبلأ دق ءارمسك
رظنلا ىبسي ربتلا نم اجاتو
 راحبلا صاقترا اهيتفش ىفو
 رمقلل ةينغأ ددرت
  رودت لابج
رودي رهنو
 رودي لكو 
aوقع aإ نكسي ءيش yف
 رفك ابلقو
 نفطي ناسح ايابص ىذهو
رهظ ديدج حبص ةمسنك

***

َىلاعت ىلاعت
لyجلا كيرأ َلامجلا كيرأ
 ريصق ليلب َلامجلا كيرأ ينيع ضمغأس



ليخنلل ةسهسه عمستو
حايرلل ةمهمه عمستو
نارئاط امك
 ابح نارسي
 اديِج نامضي
امضو افاطعنا aإ ءيش aو
 ليمج يهلإ لوقي aامج
لامجلا بحي
رذج �ب امفُ هايvا يضمتو
�رمت ٍقاسو
�مضت مأك
اهردص ىلع
 اراغص افولأ
 ىكبي لفط yف
 ىنغت انوحل
ةايحلا لامج
لامجلا بحو نانحلا بحو
 ىلصي لكو

 ْددرت ةyص
لامجلا بحي ليمج ىهلإ
 تاملظلا يف ذفاون ىذهو
رشبلا يدايأ اهتنوك دق رونلا نم
ىدانت ىراهس



لامجلا نأب
داهجلا جاتن
رمعلا ىعسو
لامجلا سيلف
vن a بحي 
 aامج سيلو
 vن a قيري
يعس ريناند 
ِةايحلا ضرأب 

***
فُوطن َلاعت
نامزلا كيُرأ
 ءاتشلا كيُرأ
عيبرلا كيُرأ
كيُرأ افيصو 
فيرخلا كيُرأ 

 ديلجلا ومنيف ءاتشلا ءيجي
ءوضولا ءامك ايقن ائيطب
هيف لسغيل
بولقلا رابغ



يباورلا ءوده راحبلا ءوده
نوكس نم امو ءوده
ً انوحُل ءودهلا �ب عمستو
رشبلا ريسمب ةعقوم
ربونصلا ىتحو �بد تاسمهو
ليمج فيفح
ليمج يبر ددري ًءانغ ىنغي لكف
لامجلا بحي

***

ىَلاعت ىَلاعت
عيبرلا َكيُرأ
 ديلوً اتبنوً اروهزً ارويط
اهارت ىلاعت
 ديع ةصقرك
لفط رصخ ىلع
بح بكومك
قوذت لاعت
 ِروهزلا قيحر
عمستو مشت               
امثلو اصقر لحنلا نم اديشن



رمع دلويو
ديدج ليمج 
لامجلا بحي  ليمج ىبرف

 فوطن لاعت
رمثلا ولحو فيصvا كيُرأ
 عيبرلا يعس رمثي فيصلا يفف
دَشَرلا نس غلبي رمعلا ىرت
�نسلا رودُص  َرودصلا ناز ِدهنلا تبنم ىرت
 ابح نوكلا ىرت
yفط قناعي �بأ ةسلجك
 ٍلايخ نم ًةصق ُهل ىكحيو
دابدنس وأ مهدأ ةصقك

***

 سنأ لفاوق  كيُرأ ىلاعت
اءاسم دوعت
لم`او ىنvا ثيح لقحلا نم
دشنتو ىنغت
ليمج نحلب
غاصُتً افورح



روهزلا ءامب
رويطلا ودشو

****

ً افرط قناعت فيص ةمسنو
ًاشمِر قناعن
لوجخ رهن ةحفص قناعت
ًةفر ىرت
 ًةشعر ىرت
ةايحلا ُرْصِخ د3َوأتُ هارت

***

ىلاعت ىلاعت
 فيرخلا كيُرأ     
داهجلا موي دعب لزنم ىلإ بأ ةدوعك    
yيلج ابر دمحيو دوعي
اسفن علاض`ا �ب لمحيو
ةyص ءاسvا دنع ددرت
لفاوق aامن فيرخلا يف ىرت
ءاتشلا داز لمحتو ريست
روحسلا ليلب خيش ةضهنك
نوكس نم امو ريسي لكف



 ليمج لكو
 ليمج ىبرف
لامجلا بحي

يMيل

يلجعتت a يyيل
ْدادولا ةيصانب يذخو
يلوحتت نأ تئش نإ
داؤفلا يف يريغ ناك وأ
 يننإ كلاحر يدش
يقشلا رهنلا امك قاب
يخس رحس نم كيدفأ
يدنلا حبصلا ةمسن اي
ريرغلا لفطلا ةكحض اي



كدي يف يداؤف اذه
يِكلماف كرمأ عوط وه
 راس�اب ملحيو ٌرح
لامجلا اذه نم ديقلاب
نانحلاب ملحيو ٌلفط
لازغ نع ثحبيو مير
لامرلا يف برضي  نآمظ
لاس كيدخ نم رمخلاو
ىقفرا رونلا ةمجن اي
؟�لخبتأ تنأ رونلاب
يننإ كدانز ىخرأو
يتثج ىذه ِكليتَق
يدي يف كنانب تاه
قرولا يف ايوس مسرن
يمف يف رعش تايبأ
قنتخت انينس تلظ
دودخلا رمخ نم كايقس
 دولخلل ءام كايؤر
متي مل يديصق اذه
مني مل يداؤف اذه
يمف يف كَهافش تاه
يعمساو كَعارش يوطاو
ءاضفلا يف درغي امغن



تابث نمً اماظع ىيحي
موجنلا ةحنجأ فرتو
 رمقلا اهصقاري ىَوشن
يبهذاو كلحر يدش وأ
 يفو يدهع ىلع ىنإ
.يقشلا رهنلا امكٍ قاب

ةزوريف نع ثحبأ
 
ريغص تلزام
هيدرو يمyحأ 
دولوvا ردبلل كحضأ
ءاvا يف حباسلا كمسلل
ناصغ`ا ىلع ريطلا ينغأو
قيفأ حبصلا تقو
ل3طلا يف حبسأ
يراوجب يواثلا رجحلا لاخأو



ءامللً اسورعوً اكامسأ
 ريرغ تلزام
يراوجب يراجلا رهنلا روزأف
هيف قدح`
ةآرvا يف رصب̀و
ريطلا موسجو يهجو
يتyبق اهيف عبط̀و
a تدلو موي ادبأ ركذأ
 برلا كyم نأ ركذأ ىنكل
ءاج اموي
اثيدح ىلإ 3رسأو
:لاق
ةلوهجم ةاتف ردص يف

ةزوريف
كل ْتبِهُو دق
حيصأ تحر دق ىنأ اضيأ ركذأ
برلا كyمب 
ةزوريفلا كلت نوكت نيأو مسaا ام
 باو̀با قدت رمعلا شيعتس
باب حتفيسو
ماعلا ءاجو ماوعأ ترم
 اهيف تققدو aإ ةنس ترم ام
باو̀با فaآ



باب حتفي مل
كابشلا ناك امود لب

برلا كyم نأ ركذأ ىنكل
بابلا لاق
كباب ىلإ تئج اريخأو
بيجي بابلا 3لع قرط�ف
اباب يرمع َرسكأ نل ىنكل
تيب يف ثحبأ نل ىنكل
كابشلا هيفُ َحْتُفي 

ةناحلا يف

ةناحلا يف
رارسأ نع شتفأ ُتحر دق
ةناركسلا راكف`ا �ب
رارسأ نع ثحبت نأ لهسأ ام
ناركس سأر يف
�ع`ا يف قدحأ تسلجو



اهيف أرق̀و
ةئيطخو سؤب ةصق
ةليضفو ٍلبن َةصق وأ
حوتفم ٌباتك ناحلاف
 ناسن�ا هيف ل3ثَمَتي
ناسن�ا ناك اموي نم وأ
ظعاوموً اصَصَق عمستسو
ةليبنو ةدياع هيداش نع ددرتت ًءامسأ
ةجوزلا ،م`ا ،ب`ا
ةمسبلا ،ةنعللا ،لفطلا 
ةروثلا ،ةكحضلا
ظافل`ا طلتخت
 باقل`ا ءامس`ا
 سانلا ناركسلا ىسني
نازح`ا مa§ا ىسني
ساسح�ا ىتح ىسني
 ناحلا اهفرعي a ُةمسبلا
ناركسلا ُةهقهق ىتح
 اهعرجي ٌرمخ
ىسني يك
نyُف ناسن�ا ناك اموي 
 ارومخم عمستسو
حيصيو اوحصي انيح



a ىنم وندت
ريزنخ انأف 
اقيرط بردلا يف عطقي
 هيف معطي يك
سانلا تyضف
 سمهي رخآ عمستسو
ساُنأ هيف عراشلا نأ ملعت له
هينب مه لمحي مهنم دحاولا لازام
 ناحلا يف حvأ ىنكل
ناسنإ
يراوجب اناكم ذخأ دق
هافشو ىريحٍ �ع ىلإ ترظنو
ةمسبلاب انيح حتفت 
تارطق اهيف َةمسبلا نكل
 لاسٍ عمد نم
همف يف ةكحضلا ةجرشح
هبلق يف ىوهت تاقلط
 ةغراف ٌسأك هدي يف
ناركسلا َرود لثميو
هلأسأ هيلإ توندو
؟ارمخ برشت a كلاب ام
؟ناحلا يف سلجت كلاب ام
!يناسني ىبر :باجأف



�ا نكل ىسني a كبر
 a متكم ابر قلخيy
 �ا
ناسن�ا كيف قلخي
 يقيدص سأكلا يمراف
a رمعلا عمد عنمي
ءاود تارطق aإ
ِدهجلاو مئادلا لم`اب
 مa§ا ناسن�ا ىسني 
رمخلا سأك ىتح ىسني

 اهاركذ يف

يبلق ُمئامح
بح ًلئاسر
يقورع ُضبنو



ٍقوش ُدئاصق
يعلضأ يف ُفُسري كفيطو
ِةلقvا ىفو ايانحلا فلخو
ُبيقرلا تنأَ يكyم تنأو تحار نولوقي
يتكيأ ىلع ىنغت ٌريطو
 ؟تلحر اقحأ     

!اديحو ىق̀ب
باذعلا ىساقأ
كيلإ انينح
ينوكت اقحأ
مهو كءاقل
 لايخ فيطو
؟يحور قناعي
ىنأ نولوقي
 ديدج بحب
ىسنأس
 aإ تنأ لهف
؟يبلقو يئامد
ِكارأ ينإف
فرح لك ىلع 
ٍديحو مجنك 
جراسvا بيغت

ًائيضم ىقبيل        



 نوجشلا َثيدح يبلق ُث�دَحُي
ِةمسنلاكَ يحورل ىرْسَيو
ينينح يفخأو اياسأ ىرادأ
ىترسح نم ُحراوجلا ىكبتو
يسفن حاتجت كبابب رمأ
 ىركذ ُفصاوع
كبابب قدت
ِلاحvا َجاتر
ِكيلإ اراظتنا يحور علخأو
كُراثد يحورف
بيبطلا تنأو ُنانحلا تنأو
؟بيجتست نأ تيب اي كل لهف

دابدنسلا
دابدنسلا انأ ينأك سحأ
 راحبلا بوجأ
ىراحصلا فوطأ



قيرط لك نوكلا يف رجفأ
ءاهتنyلاو رانلاو رونلا نم
ضرأ لك يف ذفنت ياقاسو
 رخص لك يف و
ُغوزت ُلوجت ينيعو
ءانب 3لكو ٍباجح لك وجلا يف ق�زُمت
حايرلا ِنضحب ٌعارش ىفكو
داب دنسلا انأ ينأك سحأ
yيردنس نع ِنوكلا يف ُش�تُفأ
ىسمأك يحبصو يراهن يليلف
َءامسلا ُتكلم ينارأً انيحف
حارجلا تنضتحا ينارأ انيحو
يمامأ aايخ اهارأ انيحو
لوزي aايخ ينارأ انيحو
َدابدنسلا انأ ينأك سحأ
يقيرط يرمعو
دyبلا لكو يناوvا لكف
 هريغص ٌروطس
باتك فلأب
 راثن ٌفورح
ناسل فلأب
فوهكلا تمحتقا ينأك سحأ
 مyظلا تكته لابجلا ترهق



 ٍزنكو ٍزنك فلأ ىلع ترثع
ريسأ ُتحرو
دامجلا ىتحو �يح لك ىلع اهنم عزوأ
 زونك ىتأتوٌ زونك حورت
يمويو يسمأك
 َةقيقحلا نأ ٌةقيقح ىقبتو

ْلاحم ٌءيش

بابشلا ةدوشنأ

 ازوجع ُريصأ ناوخأ اي انأ
تاملكلا يسأر يف ْتتام ْنإ 
 ازوجع ريصأو
 يبلقب لفطلا تام ْنإ
تامسبلا هيف ترحتناو
يقاس تَرِسُك نإ ىنكل

يقافر قاسلا ريغ ل�دبأس
يناسل فج نإ ىنكل
راعش`ا هيف تقصتلاو
يفورح يانلا يف خفنأسف
راطم`ا نحللاب طقسأسو
ازوجع ُريصأ ناوخأ اي انأ



 لعنلا بارت نفجلا قشع نإ
 ازوجع ريصأو
 ةبعكلا ناكم لاvا راص نإ
ْلوقلا صيخر رعشلا ناك وأ

***
ابابش ناوخأ اي لظأس
يروهز كوشلا ريغ عرزأسو
يرويط تاحاسلا لك يف قلطأسو
 يسومش تاملظلا يف دقوأسو
يسوؤك بحلاب �مأسو
 ابورد لايج`ا يف رجفأو
 بردلا تاينحنم لعجأسو
اضيبً اتايار
يمسج ايyخ لك تتام نإ ىتح
يتايار ُِملُْسأ 
 ايح ابابش تومأو

ناطيشلاو بحلا



متلءاست متنك اذإ
 يّننأ ركذأس
           a ناطيشلا رصبأ
 ِدقحلا ةروص aإ           
رهقلاو ردغلا فيسو 
 يد̀يا َقُناعت ّنأو
 �تفشلا َبُعyت ّنأو
 ِدهنلاَ ح�تفت ّنأ        
ّ�ِيلخلاَ ةدهدهو

 ىكحي رهاسلا شارفلا َةشوشوو
بابح`ا ةوشن صقارت
دعسلا شئارع تحت              

بحلا وه بحلا وه

متلءاست متنك اذإ
  يّننأ ركذأس 
    a إ ناطيشلا رصبأa ربغأ اثعشأ
�نيعلا دجربز نأو
 تاريعشلا ةفهفهو
 رغثلا يف بحلا رئبو

رهطلا وه دلخلا وه



ريـطلاو اـّنإ

نyيلخ َريطلاو اّنإ يتخأ اي
اناتفش
انانيع
 فاخن �ح ىتح
تومن �ح وأ
رّيطلا َشير يبارت نضتحي
 يفك يف هاحانج بوذتو
يراقنِم   ُ هاتفش لبقتو

 يتخأ اي
دعوم ىلع ريطلاو انإ
هُرمع وأ يمايأ تلاط امهم
aافطأ دلون انكل
ً ةاعس مث
 تومن مث
شيرلا اندقف �ح انكل

ُرمعلا راص
ةدودعvا ِتاوطخلا َنجس 

انايند تراص
ةلولغvا ِتاوطخلا ديق



 ِشيرلا لََدب بللا انكلم �ح ىتح
لقعلا راكفأ نم انعنص
اراوسأ
ديشنو ىنبن انللظو
م�مرنو لدعن مث 
ارادج نجسلل  ِرمعلا يف مكحن يك
قيضي لظ
فْرَحلا ىنعم انمُ هافك تعزن ىتح
 ُ هافك تعرز ىتح
فوخلا َملظ انيف 
ِريطلا ديلقت اندرأ �ح انكل
ريطنو
قيفر ُنجسلاو انْرِط
فوخلا اذه رفاظأو انرط
ِلم`ا 3لك انم شهنت
 ُِلب�سلا لك ْتقاض ىتح
نجسلا َرُدُج اندبعو انببحأ
 لتاقتن انللظو
 رخآ نع ارجح َل�ضفنل
طئاحلا سفن نم
هانثرو �ح نجسلا نأ انيسنو
عناصلا ناك نم لأسن مل
ريطلا نأ انيأر �ح ىتح



اناخأ ناك دق 
 عفادم دقحلا ممح نم انبوص
عردلا انسبلو 
اكارش ريطلل انبصنو
 انسفنأ يمحن ْنأ بجاولا انلق 
عقاولا شيعنو

 يتخأ اي
يدسجب شيرلا َرـَهظ ول
ريطلاك ادبأ انرص ول
 كحانجو يحانج قفخ نم 
 مل`ا ردج ىواهتت
ديقلا لذ رسكن له يتخأ اي
يتخأ اي



حبصلا ماسنأ

ىلع حبصلا ماسنأ ُدرغت �ح
 انتنيدم باوبأ              
اهيف ع3مَسَتأ
ىلبحلاِ مyح`ا َناذأ
 �مدقلا روتبvا ِليللا َخارصو 
انيف نماكلا لهجلا  ِدنج َطقاستو

َباسنيلِ حبصلا ُماسنأ درغت �ح
ًٌانييارش �رُدلا                   
 بحلا َةيولأ ُلمحت
ِقوشلا َراهزأو        
بلقلا َليلهتو         
 انيبأ برقب          
حبصلا ُماسنأ ُد�رَغُت �ح
شافخلا َراصبأ يِمُْعتل     
سأرلا سمشلا دابع عفريو    
انيف قناعي     
ةيحلا تاملكلا حيبستو رونلا بح
اروهز ضورلا عمتجي



 صyخ�ا ةدئام ُط3بأتت
 �ا تاملك برشتل      
هريصع نوكلا ىقسُتو     
اديداخأ رخصلا اذه رجفتي
اهيف تبنت
انيبأ نولب دغلا نولب رضخت ةدئفأ
ينارأ حبصلا ُماسنأ درغت �ح
 يتايار لمحأ
yيطاسأ سم`ا َبحس ُر�خُسأو
راكوأ وزغتو سمشلا هجو ربعت
   تاملظلا          
بئذلا رجو ي�رَعُت          
ناطيشلا ةمتمتو
انيداوب نابعثلا فحزو
حبصلا ُماسنأ درغت �ح
  لوسعvا لمعلا تاعاس انُع�مَجُت
اطويخ رونلا تابح نم لزغنو
 اهنم جسنن
دجvا تاحفص ىلع ريسلا ةعرشأ
حبصلا َفكُ حفاصن      
سمشلا َدخ ُمثلنو      
 دغلا َرصخ ُبعادن     
ىلع بحلا َناحلأ ع�جَُرنو



ضر`ا ِراتوأ          
 دغلا هجو رظنن اولاعتف

دغلا هجو رظنن اولاعت

ِكاوــهأ
1

يمأ اي
ِكاوهأ
يقرخ نم يِكَابِش نم علطتأ
ءفدلا مش` 
كميسن تايط يف
 يدyيم ةعاس ينيع حتفأ
كبوحش كيف رصبأ يك
كءامد قفد
كريرس تابنج ىلعو
 ءادهشلا عومج توvا دعب مسبتت



يدهم ددريو
دجvا ءدب اهيف دلوي تاولص
هديهنت لوأ يف خرصأ
سانلل َنلعأ يك
 رجشلل 
ةيد̀با اهترود يف مجن�ل
تنأ   يـ�َنأ نلعأ
د̀با ىلإ �شيعتس 

 

2

 لابرغلا زتها �ح
 لافط`ا يلوح محازتو
يتدلوم مامأ تمسقأ
 ايحأ نأ
ِكاوهأ نأ
كبايث ءارحص يف تبنأ نأ
فاصفصلا راجشأو زر`ا تyتش
يقورع َضبن َلعجأ نأ

عناصم تاكحض
عفادم ريئزو



رعشلا تyصخ نم رفضأسو
نوتيزلا َناصغأ
كعمدب لتبيٍ �ط يف خفنأسو
راغلا باوبأ ُنكست مئامح ريصيل
 لافط`ا يلوح ددريو
رطاش
رطاش

3
 وبحأ ىنإ
ةياغلا وحن فحزأ ىنإ
كردص ىلع عوكلا ئكتي
ةملحلا يتفش لبقتو
كتبرتف عوجلا ىشخأ نل
بضني a بيلحُ عبن
يدنجلا هملْعي ٍسرد لوأ اذه
روسلا راجحأ قلستأ ادغو
جوجأمو جوجأي مطح`
روسلا لوح فرفرتو
 كدولخ تايار 
 كيدخ يف دقوأسو
حابصم يهزأ
  كنيبج قوف بتكأسو



ِكاوهأ ىنأ
4

 ه3َمأ
هّمَم
هبرت ةنفح كنم ينعبشت
 ِكنم ينئفدت
ماس̀نا ينشعنتو فيصلا ُسافنأ
مa§ا ينع ُلسغت كؤاتش راطمأ
ينشوشوي حيرلا ريفصو
ناطيشلا راكوأو لوغلا تيب  نع
كمئامح جاربأ نم  عمسأ
 ناذ§ا ريبكتو سوقانلا تاقد نم
 ى�نأ ملعأ
ىسيع
اذوهي فلأ نم رأثيل داع دق
 سم`ا بيلص قوف قنشيلو
 نايغطلا َدونج            
رذاعل ايحيلو
توvا تومي و
ءارذعلا تنأ �لظتو

|ا ككراب



عايضلا

ةميقعلا انبورد يف عيضن
مأسلاو لvyا انماعط
 ماحزلاو بابضلا اننيعو
قيرطلا فراخز يف مادق`ا انسودت
لوزت a ءارحص يف ُءانفلا انئيقي
a ةايح a تاوم
 لابجلاو ضر`ا
لوزت a روثت a نئت a مظع سادكأ
ما̀يا رخنت ماذجلاك لمنلاك

روثت ول روثت ول نئت a ضر`او
ريصvا رتست باجحلاك ءامسلا ةحفصو
ناوهلاو َباذعلا انُميِسَت
 رمثلا اهميعن نم ُنانجلا طقست ول
 ررشلا هتاحفل نم ميحجلا ثفني وأ
راظتنا يف اَنأ تلقل
فاخن وأ ديرن ام
 نوكي نإ
 لvyا عطقيل



يف ي3َزَنت ام ماظعلا سبليل
 قوقشلا بئارخ          

ديدقلا هعارش يف دابدنس فتلي
هايvا ُبِْوَتتـْسي
 لاق �ح ريبكلا همثإ نع
طيحvا طبهت �ح ءامسلا قرخأس

سراـفلا راـظتنا يف

 ىفو بوردلا يف ىعسي توvا
نيرساخلا هوجو              
 هرتس ىطغ ليللاو
�بيطلا راغصلا �ع
�مختvا ءاينغ`ا ءايبغ`او
لوجعلا اهرئاظح ىلإ قاست امك �لك§ا
ريقفلا ردص يف لذلا ماني امك �مئانلا



ريبكلا عوجلا هقهقيو
بابضلا دنج اهلوح روس ناطيشلا لزانمو

ميظع ردخ يف رغلا ماني يكل �عئاجلا
�عللا سيلبإ لظيل مهنويع �ئقافلا
ريبكلا دقحلا مهيف رشنيو توvا رثعبيل
ريغصلا مجنلاو ردبلا باقر ىلع ريقحلا هبلخم فليو
عزوي  مyظلا يف ىعسي لاvاو
�بvا دقحلا                    
 انيلسغ نوتيزلا معطتل تابعتvا يدا̀يا فaآ دمتو
�طو
ريزغلا عمدلا عمجتسي
 ههايم قشت ارحب
ةركاvا صوصللا يديأ
ةرصبvا نويعلا زاح نمو رونلا قرغيلو
ةرباصلا زوجعلا سيزيإ ُلظتو
هل�ا دسج نم راو̀نا ململتل
ديلولا رظتنتو َليخلا ُجرستو
تآ سيروح
�قسافلا سوؤر هيديأ َقدتل
ريبكلا مرهلا ُمحمحيو
  ايهف قوشلا ينانضأ
تنأ سيروح اي نيأ



ليحرلا تقو أمظلا
 يبلق
تيبلا تابتع وطخأ انأو
 ٌروعذم ٌروفصع
يسأر ئطأطأ سمشلا دابع ةرهز
دعبلا مyظل
قوشلا دوقنع ىفك يف لمحأ
هغدغدأ                   
ىقبأ نأ ةبغرلا ذيبن هنم عنصأ
 ابولصم ول ىقبأ
يبح لكيه يف
يئمظ وأ يعوج لكيه يف
راطمأ كردصب ءاvاف
ضر`ا ُهجو انأو
يـ�نَع َلسغيل ءاvا ُجاتحأ
سم`ا بونذ لك
يراهزأ تبنأ يك كئاv ُجاتحأ
يرامثو 
ايحأ يك
يتايحب
 ضر`ا رايطأ ايحت



ةظوفحم قوقحلا عيمج
بتكلا رادب عادي�ا مقر

4529-2008
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