
















إمحمحُزمح--
..الهمام 

ُامحئم..





حلا

إوا<,,.تكن ديوانا .. القصاثد هذْ وحدت . . وأحترا 
من, از. توهي • • وااض؛ة التشتت رياح آ|ا عمحفت أن بعد 
محملهاأوركا أل•• بارنت الأنأق j تتلمس لم.. إم 
الدواوين..يا تزدهر واحت إل ٠. معم 

الأولالعقد حلال نمالدي .. الديوان هدا  ٠٠ؤبجؤي 
-٥١٣٩٠عام حى  ١٣٨•ءام س الشرية.. رق حمس 

الأولالمنة ي طالبا كت أن منذ (.. ٢١٩٧•- ١٩٦٠)
قالعليا درامي إكمال حى الرياض•• بجامعة التجارة بكلية 

٠٠ الأمريكية التحية ااولأي١ت 

لاثباتأو المنامجة.. مجكم ااضادل■ بعض أرحت وتد 
بدايةكثل بعفها ولعل المشعرين.. مجربي من ااتارمحي موتعها 
أماداثما.. أشعر أني غر الشعرية•• مجربي ق ١ ١ البداية 
أهربمن عقد ق نبتت لأما • • التسجيل ُى تتحق مجرية 
.١ معي بت واغتر ٠ ٠ معي عاشت ولأتبا.٠ نمى.. إل العمود 
اتكرالتجربة ممثل ولأما أطول•• رمجنتة فترة معي•• وظلت 

التعرية..موهيي ومعها•• يا•• ت الق 

/>و(صث





ئمحس 

اليالالامحمر|لأف افبموم بن ا مأقرأ أزل 
الخسالمر عل مر لو الدري الكؤكب صد 

ايلأل،أبوربد •• دبراّي •• الأمل مثل زل ب (
>العن بحثا ..السوداء البات أجوب أعمى أزل 
محالكل j  ٠٠المشق نحم يئ أن م أحلأزل 
تلالالأمؤاج بن يل لالع و3لأن م الأحأزل 
وصلالغيي ار أممن أرشف أن م لأحأزل 
الخمالزادي شهر ا لحنمع أمأن م أحالأزل 
ومجال. . أشعاري ألر عشق الرحان ه م ل أزل 

ثالأو مميى عن أل تتة غتالأرف زل أ >
الحمالمحازب عن بحنا اق الأفj الطرف ند 

الوبالرابيل بجاءت  ٠٠الأفاق ق الهؤج لرياح 
لكالثابيب أرمي عل مد ف .. الوغد عدو ل

وظلال.. وزهوري وشعوري .. وعرصى أرصي -ى 
الرمالj نكال واعلأمى  ٠٠ال شدوياممأق 

الاحتلالقهر محت مخيا الدمع تذرف بنودي 
1؛..السرداب j مازلت •يا 
1؛ ٠٠السرداب j ازلت م٧ 
ل ٠٠السرداب ل مازلت ما 

النمالبألحان ممع 
الضال»رأحكايات 

القتالميادين شهد 
الومععويل اجر  ٠٠رداب السل ازلت ميا 
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JXpi، ٧١من أثمارا ابدب بعد المحرا، سالت 
اكتالالدياحر محابات فانمقت الفجر.. وأطل 

ماب شأمj الأحلام j ث ألهأزل 1( أل غر 
رحالالريح بق تللعذارى.. مراب كل مإل 

حوافبأيام طافت وقد الذكرى.. تسق نزل لر 
ابلألرماء بن —ا ٠٠٠اتحد ادى يثمول لوط

اعالرأؤج ل اريخ تالحلق ا ملهات ووريت
منالنمق لو الفور.. نائلي ل أقرأ.. ليتي.. 
بلالعن ومطورا سطورا.. عمرو.. عن أفرأ,. لمش.. 
الخالصر وعن ٠. الراكن عنفا عن أقرأ,, لمني,, 

الهلألرأحفان النجم.. هام بأغزو كيف ,٠ أحبريي 
الآء١لأرتاد ّغحى.. ومدة من كمف ,. أحجريي 

اتحالمتاهات أحتاح بالتؤة كسف أحبريي., 
النالربور العتناء يغدو•منق كيف أحجريي.. 

حيال,, مملؤب التعا، العزة وصيف ليل صرحك 
الرجالمغاوير هب ولا غشيانا الثار اصنتاٍل ما 

كاللألودمعا ,. ليل ف الختمح يت ونأحجريي., 
الاJ٣مر أل_مساء ةااالعزة لداء هلت ونما 

سؤالوأهملت  ٠٠الأرض عل منشولا اتحد وتركت 
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ارآَوِتُاساتت..

الأغنياننحل .. حشه بن .. ا رمنا مب
الاخازواعر .. غمس الكجرياء .. ات لت

وشعارشعار - م -  ر .كغيه تحت .. وبالى 
كااوقازووثور.. صمتا.. كالمجداء.. لهو•• 

زوشجا •• ونغض •• غزل دأبمم •• اق ورف
لوارت., الراءاة ب٠. كروص ق •• اق غون

ووتاز.٠ حلال ولكت .. الممن أخ يا 
عازكل .. ألملما ٠. نني ك ننننك 

البمازصاحي ق .. الهمة غافي .. كثنتي 
امحازكل من الأمس•• نخال من جردني•• 

ووتاز.٠ حلال وللممت .٠ الممن أخ يا 
الحواراحات ب.. بمولؤن . ؤ والمراوون 

نطنوكابنماز.. الكلأمةوالمطولأت 
منانأش .. مفرنهراخ يل.. اللمحمر 

ارفأماطن  ٠٠الحرف ة صالوهمول 

اللمفهجر .. اككا ب .. نمل إل مهدا، ( 0 ) 
ايامحلن.صنرف ل وانتظم 



ووقار ٠٠حلال و1اوس«-ت  ٠٠انممت أخ يا 
الديارشمثؤن  ٠٠النول معمعات ل  ٠٠وأنا 

ومازودمع.. نح.. ■يلها ما ْرأي.. 
الأوانغدت نرل.. اانبماد .. أوروافاذا 

الحانأغرقت .. النول محار .. حاصرا واذا 

ووقار,, حلال ولاممت .. الممن أخ يا 
الاشازوامحوى .. قسان الكحلت 
ونرازبتم.. .. ااب-اه-ى مح وهدى 

شهرياذونعرى.. .. شهرذاد .. وشعرت 

فخانكل واض.٠ ٠. شميخ كل وذوى 
مستعازمحيا كان .. محي كل .. وتلاقى 

ازنوانزاح الأطال.. المرح.. ل وانحل 
الخانعيا دموي ليل.. الوحل.. ل ّستعلت 

الازازمزقت الحي.. كلاب .. وامشاحيا
أحازأحوا ,, حؤيا من نحد لر  ٠٠واستجارت 

الدوارق ومادت ٠ ٠ عيناها ٠ ٠ الحرن ق غرقت 
اننجاز؟براكن.. والآرض لمس.. ول أبن 
ايماز؟ذ رصاص والآفق٠. نيس.. ول أين 
انتحارملح عل .. لكل ورمى .. نيس نر 

اندحانتاريخ .. كب لق .٠ لمن وابمى 
بؤازصحراء ٠. شنتيه ئل .. لمن وانبى 
الفازواراها ارمح.. ا داهمب٠. ام وخي



تازائوامد .. الآوحال ق تاريخ اامحفل 
الامحازأغلال بن ذللا.. اتحد وهوى 
مداركل j النجم بزور •• النيس دامرز 
وعنانزهوا الكاس يعب .. التيس وامرؤ 
الحانبمثال اس.. عل النص وامرؤ 

الثرانواللهو■• الليل منؤح ل الي غوب

ووتاز.. جلال وللصت .. الممن أخ يا 
القرانبكالماق ولاذت .. الخرف حجل 

الاحتضانحشرجات .. ب.ته .. ولمصاق 
ابيازj أضحت تفخر.. الق والبطولات 

ثانمحل ما اكى الممن عن عناك.. محشوا 
اكم١زان بنتانية نهول •• روء بب 

ونارمؤنا .. كنه من .. العتا-ى وبنيت 

كالكجازكبيرا .. عدت اش رمل•. ا ي
اندهازأس وو ■■ شهادات بضع ■■ دي يق 

الأتتمازوشعاع ءنا.ي.. ■■ الامال كانت 
غازاكلل صنته ف. يدي ل ا وومحامج

 Iعازوصمة غدا بل •■ غار اكليل د مب
احتتازمجوصؤع ■■ نني مجن •■ نفي وغدت 

ارئازشهاداق م بامحأقطف اني .. رغيق يا 
ونمازولهوا •■ ا رينمرت أثوحريق 
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الثماذرم j .. مسي الترة عنا وأن
ابدازل وظل .. عملاق ركى ل .. ا وأن

انإطل ك—ل •• ترفل .. اداق وشه
لامحتزاووافتخارحيال.. ل حي.. هي 

أغانالليل نا أجنانعل كم •• رفل ا ب
للعتاز.. صحابا ومازلنا .. ا تعئرنكم 

الغمازمثل عن خاض أبجا يا .. رمل يا 
اناليمعي ؛مومنى •• ف أر شيمحض 

زلتما ا الثا ياتج.. عزة الدم بمحبمرر 
أغاراتحد يان الريعزمك مجن •٠ اتي 

امازكل وس شهاداق.. من أمص أك.. 
الاعتزازيبدي لك .. نا-ا حاء  ٠١حرف كل 





فغرهفالجداء .. اليداء ل .. اربح يلبمرى 
مرْ.. الأنمميودع •• أض محا بمد ؛( 

بمحرممحب وغذت الدر.. صت اد مهاو 
االك-مهر0.. اللسال ل .. نتلأل م—؛—وف أو 

للمجرْبر.. ألغا .. مم—ت—ها ق . • تجرن 

ثفرة•• محالمداء •• السداء ••ل اربح بنبمري 
رهممصل أو .. ل؛ا ارءنت.. اريح حمالنى 

تورمكل .. ا حلديند الق •• والمعلولأت 
لورماالفجر.. نورت .. اصعان ن.. صفحات 

درهتاريخ وال٠ ٠ انحد حبن ق ٠ ■ واصمحنرت 

محنرْفالمجداء .. المجداء ل .. اريح ينبمري 
رمالدثح .. ااقهآنعل •• بوما التل ن
كتْعع نعد نلر .. ول •• الهججاء ارما ف

ثعره•• التؤم نغي عدنا ما .. الشعر ورفيق 
مرهعينيه حرحت .. بما أمي .. دالهوكا 

نفرهفالييداء .. يداء بالل .. اريح يزمري 
حر0الرحب.. النضاء ق التويا.. تلك عل تب 

 ٢■—







،Wv..'ثيلتت 

•و نمش الأم 
والألأم..والحرة

يسj نمش الأم 
وويأس..دوحترة

'طوبما••نمش الأم 
اار0الكة مآمي 

..وملؤنان 
الخرةايانا . . اوغتمسرنما 

%Mm„

أامومحترنو..
*درةس العرب.. ل ما 

منمجاثة عل تعسا ما 
منتثرةالليون., 

العرلعل تما ويا 
للبممةمكناس من 

ظء
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مرارياذنا اق ههتا 
,,منا أتت 
وانما ٠٢»ن أتت 

القرطجهلنا من أتت 
انمنياحقائق بكل 

ضرنابما ؟اضيتا 

غنامنال لأنا .. متاأتت 
٠٠ الأمس عيين• 

غامناj ُرنحى 

ماذجؤنلأنا .. مجتاأتت 
وغائون

ماطفتاأمرى .. عتوكا 

حطاء..كلتا لأنا

نْمخا كيننعرف 
حناحرنال نوانا ..

نحياتزل م لأنا .. متا أتت 
•٠ طغيلين 

ماضيناحلام أل 

—٢٤—



دادذ؛ااريف لأن .. متا أتت 
..تنغلق فلم 

ععاتيطتطنا ولر 

U"V ..أكاوون
..قائمناميتة 

أمانيناوميتة 

يتممناالمحن نال أن كف 
تمتدوأن 

أيدينابالدمؤأت.. 

ائنقؤداير-ءعقدمتا 
يدناق كالفردوس 

ئطينانممحا 

متاأتت ٠. صممتتا 
نحنلأنا 
الهنممةمر اقنا مهأل 

٧٣٥;؛'..مناأتت 

اأتدءةالآ<اطر تتخرما 

مثلتع لر لأنا .. مجتاأتت 
الأيائل

ةالقلأمتتا محي 

ه"ج؟!

—٢٥ —





هتنالآ؛ا »نا أتت ههتا 
اللونملء 

حاببلا مفرطون 

الوهمصحاري ل لآ؛ا .. منا أتت 
والأحلام

سرابالوديان حلف نلهث 

اليرجأمت لأنا .. متا أتت 
واسل

بابوالالزيف والقول 

..لآاكاافنادع1ت،تا
نقيتاتملأ 

كالذبابصد حنم 

حؤغاءأمت لأنا .. متا أتت 
القثؤرهئدعتا 

ننكرjااuبولا 
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َأكممُمح■•
نمحمكامعرلأ/ئفث عتيه ١١

ثءا.فجنت ا ف.. الجح سكا .. جمح أي 
صؤولاق فأن.. •—ار 11وصم .. عار أي 

الامتحابردمئ .. ار اليل تغ.. أسراما 
اكتآبِبعض عن.. شف .. ٧٧١ل وبكاء.. 

حطابِل ورثت وريقات.. فوق زمحرت وحروف.. 
الحابِق ككهف ١. ارم.ت ألجم "• ؤّكؤت 

حرااروابِعل مركالسف.. ؛_وم.. ويا 
ياامسابِ.. وتغطى .. نسه الحق حرمش 

رابِمن«ا بناي.. المر ب.. ان الإبوغارا 
اام-االأنتان .. صحراء ..ق  ٠۶٠٢كاكنت 
ءرابمأكتاف تحت .. أحسا ١. ك\ل1وصفواو كت 

الأغترابممعي كل أء_افي.ا أرمحي.. ق كنت 
ا.لاهحق ؤإ م—رف؛. عرى .. الاهموة مرق 

يافمالالوا النا«،ت.. نجي الى ومالوا 
الحرابِ.. أطراف نؤق .. ا افاييؤي ورم

ااشسابِعمر ق السوس رغم ارلت جم.. وردة 
م—ابِأثر مرق ١. ماب j .. ,ف فارقوا 

لبمابِساب من .١ بوم كل نوق ون
U—ث—رابِ.. ؤي متأل.. وأد أي وأدؤق 

الويغ.. اء ريمن مع بلم.٠ وساكحا 
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منطلقيطم ^هم 
عرس ترجرن ما ٠ ٠ الأمس من حذوا 

منخرةلاعرب غدا وفدموْ 

غدهاوابعثوا غمار حؤصرا 
بشانرملاحت ند الحضارة ا سن

محردةللدكرى الأمس تذكروا لا 
أر٩لةمثل تكؤنؤإ أن أعيدكم 

الكتبا٠ ٠ ألحانه ل • ٠ تبوبؤن مضوا 
تييا٠ ٠ شأنه واعالؤا ٠ ٠ وحددوه 

ّججامهم ٠ ٠ اله^جري ته^ون 
الحمحانتبل لا كالضحى,. حفنة.. 

اقتربااننا انملأ من ونجره 
ذماالذي شكوا ولا ثأ،ى.. الأو 

دأبالكم ولأتز الزان.. شكي 

،مطلمأابمار.. رد ! الأرى إل 
ثنتل الإماف ببطالب عفى 
يداسنفى لن • • نار البمدأ لن 
تاتأماق إل.آفد يعنحق 

وارفتالشر مدى الشعر.. روضة يا 
حؤإنحناق ا ريشناك مرى 

وطنوعن أمل عن تغربحت محا 
شمانالهمل .. ا شابرأيت ا مل

بنورحموالدنيا اللبن ل ونحن 
راصخةالحق بوحدة ا ننقم

ةكارثالمل وادي بأك إذا 
صاعنقالأوراس ذرى أفقست محإن 

اطيببالثأر .. قعا نا معزم الب
طلبال، )راثتراطات(( يرضى وليي 

اغتمثاما وطان الأ من نرد حى 
نتجاوالالسبع وبر ويافا حمنا 

طرباواuئىآuفا .. ه ظلال
مكاالإيام بلحثك اض وغ

معتريااليحم شعربعد يا فلست 
مجنالشما؛لب.الأثكراسمبا

اإربتمنينا عدا الأراد ؤإن 
الاربا ١٢الق.نأو الرأب فُو^ا 

مضطرياالعاص وبات الفرات ماج 
وكاالآ-يى ملء أحد ه لبكى 

كوكمةيكنون ؤ. نومي لت ا ي
سفرل برق البمتطؤن •• م يمول

ذماأو حل أف ابهل عل تقفي 
الحروالهايشتكون للتس..لا 







مريرةنمه الآ-ء—زان اجت هكم 
جوهمهمشذل تقومي.. ال با م

حاميجور ••  ٢٣بحجق.م ظل
تدعوظاهراللحق.. وماديء 
وترجوغيرهاالحق.. ندعوإل 

١ الأسمن تبرعون نومي.. ال ب٠ 
حضارة.. المداب مجر وتسؤمهم 

وحرفالرمح.. التلم صاحب با 
الدجىحلك ل الحق ؤر ندت أب

يدفلم .. الراننن زيف وكشفت 
أمةيكؤبوا أن ؤمك تؤت ودم

نفهاعزة • • الإملأم من تق 
القرائعة .. الإمحلأم اديء بوم

لواءهارفت إن • • بنمك انخر 
ندعوللهدىامتثهدت إل واسأ 

الماق نحوم بكت كيف أرأيت 

عرءتتإذ كالمار.. ٠. وقواده 
تغخرُت اواإمهي؛_اا. ٠ مت أق 

تتجرُة بوعمالمدور.. نوق 
نرُتلا .. جورها عن .٠ ا لكتبم

لويغلهرُبمتنه.. المناق نهي 
يتفيرُالحقا مه ما ذل.. والم

٣١وإنيا رنب المحفرُ ٠٠٠
نكرمولا يشو لا  ٠٠كالف 

مدبر'المار.. بمعنه تل.. كالل
يء_ا؛))المجا(( j ة الملالوهج 

افِء..ولا حزمهالأالخ_هل 
سيرلأالمدى— لمال —ؤإن وبه 

بندبرملن •• مثل ن مدثرب
تمرأتلا  ١١ولاك ل.. ة مأق 

تنرأبدر .. ثنت—ك ق . ٠ والحرف 
المتروناح وكيف .. عالمك جزعا 
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الا ينوة و|سدما ذه ه

تنغترض لأ اب 
ا!معجر نم اى 

اا_ل أذهم أي 
الأءسء م أي 

و_ساميانحد بمحي 
ااهربزت تاها وله

ااهيمر المك راء 

اهادجبمق م لنرض 
جاهاتانانشل فتاريخ .

حماهاحرت د ننحم 

#٠%



ُم-.م،ُوز'و؛ك/م،مم>'<

أضاءالوحي سط من قس.. 
الذرىض اع.. عالإشاهر ب

ثكاتهل . . الذ نور . . هو 
كوكباجال.. اللعر سرى.. ند 

إشرافمن .. كؤن الي يمح
همتتشي أرى .. الطهر موئل 

هحولا الجن..دومي مهل 
هانآفj •• ريح الب•• ارتق 

ا؛-هاء-ا-بممن .. الذ اجى وأن
عةت ب ■ > حلال ق ٠ ٠ وأحيى 

هاأمامي.. النبروي زل.• يب 
.والماس حاء .. صراحا ا ي

رمال.. لبطي 
اس..هدى

امعوالخر • ٠ رهمة ال٠ ٠ اك ندي

زلبب • • ور توق نور نو وه

ةكمائت فالحق أذن 
اهكلياوت .. طواغيت وال

النماءندمى  ٠٠الرونق طاهر 
الرواءإمرموق  ٠٠هر ثلالكامل 
الياءاع بإشع٠ ٠ الأرض غمر 
الحهلأءوكدي •• الحهل بحمد 

اء■وفالال ثوأم ٠٠الحر ثل م
التاء'حاد إن  ٠٠الطهر اء لت

المناءتحل الحلي'اساّتشما 
الارتماءأسمى  ٠٠الرؤح واريت—اء 

وابا-ال"ورحاء ٠٠ثؤع حل 
اءيبالأنخر  ٠٠وار أنحك 

ناءأرض وق " وادي الف رق 
القباءوهاج  ٠٠عة الطالاهر ب

اءنوب ٠١دل وم ٠٠ان وهوإبم
اكتاءاب بأم ٠٠اس اه حبقد 

لكداء٠ ٠ كدي من ٠ ٠ شؤع حل 
هباء ٠٠مزي وال ٠٠اللأت باذا ن

لالين ار1للأب بب حمل ل البت ( ٠ ) 
ه ١٣٨٠أسكا 







زليلر لال انحل .. وت—ردى 
ممكسف لخلف ميع لر .. أث 
همراواءًكٍف أت تلر .. أمت 
همكيف يكر أت تلر .. أتت 

اإمم.. نني رأت با م.. ا أن
تاانق.. —سال ٧١ام نمن يس ل

تخذي1؛ إن ان.. الإبكامل 
ذكثر..منتم..مر

وشتاء٠ ٠ شتاتا ٠ ٠ رض الأ نمر ب
الإحاءأمجاب  ٠٠يؤم ال؛نون نب

الرياءبمر j •• الهرم -بمدن 
ااكسرياءثوب ٠• الجؤم يلمون 

راءيولم . . ذكر تو ه
اءوده.. ذكرا.. ا،الأنيمحى 

وبماء.. علا ف.. ان الإيوة ن
ؤياءواعشار ٠ ٠ صدق عشم، 

وقنتي نف الشعر.. ال حيا ي
الذي.. اتحد صفعة .. أمل وت

حاليافرا م٠ ٠ اه صطمننحن 
هنرى؛واو.. ا سميسنقد ا انغر 

معام العوالالتؤة ا ليمن
لمتنجلكم.. الم عالووا واحا،
الىإشراق الأفق.. ق دا بقد 

أصواتهعل ٠, اتحد .. ايمشوا ف
ناالمؤنرر الأمس عود يل

UJUTض .. لاح لما ك

لارراءلعد.ل الأص.. ذرى ى
ذكا،از واجت.. الخرزا، جاوز 

البناءالمب أ>،—غرب.. الأورث 
القفا،أعل إل  ١٠غرب الومي 

الأقواءوايموا .. النوةلمٍثعرإ 
عيإ،الحر بت.. نت.. روضة 

ا،ابمال وبقتالخر.. ل حم
البناءمرقبع الأركان.. امق 

الؤإءاق خفاتحد.. عود يل

أضاءالوحي.. منمهط قس.. 

أهءه



اوئُتا>رءلء

ال—رنح——ىت أناء رب
عميدوى من .. اء ري

صراعن الف—ا صا إن
وي ٠٠ا اهجغغماهت ت

منرب ا ي LJا-سمل ف

اعبمتالالمأنت .. اء رب
نحاد ففأورصاك ولث -

الآء-و->-اوانبثا ,. طك 
ب_ايؤبنك من ا :_

ءنرحا.. ، lI١١٠٠١اته 

الرأةالث1م

أزل..ولر فسك اهدت ج
توجه•• لي نوجهت 
هوىعن .• فكري وصدئت 

أموربح .. رصاك نح امف

ألأزلل..كل من ا ي
..لأجلولاها لزمت ن

والحيلفواب-ت ال١. نب 
اتكلغد عالّك محن .. تك 



رلا ي., اك ؛إوحطؤت 
إلاعلمح مال وم

الأعل ع—دف ن كن
رضتا مللونني 

نموا حمحر نق وح
اانإحنك م.. ل وهب 

لياا ث• • يك فرحال 

ذي■خطوق.. تل شيو 
ربيا مبيك ف.. ال رح

والألأم.. بمام 
نبينحم•• فجك واحي 

أربمن المس.. يه إل
ليطتبي حمa ٠ ذلك ف
؛فلر . . —ام ي الأ ادى حم

ال>محةالملبة

ذي-ب ٧١إن .. رب 
ليقل ضا ماذا ف
يمت احالد قك ل
ذيم هاللر ناغف

هبحمق تذش لا 
لىق.. ي أدهماتق 

رضاكماج .. ا وأن
داكه.. نكري ق شع 

واكه.. يا ى امحوت
واكمول حمل مه يل

اكهنأومن .. ا هتمحن 
دعاكمجن .. جا محيا ي

—٦٦ —



اه\محت*• عبجمحء 

.,السعن الآ><سئ أيام أطهر يا 
تحزن..لا 

تحزنلا 

الألجعلوا ان تحزن..لا 
ءلسم؛ك..

 _n•

الخععتيؤم يا 

الاذةوالنعتيأثمار.. 

^١١١نحروه ان تحزن.. لا 
رثغواأو 

ثرايا•0 

نعم١ ١ مهما أو 

^3،ف.. بما ان تحزن..لا 
الحب.. ٠٠وباض 

٠٠وغ\سم\ 

الأوبموبمر.-

نشياواجعلؤآ ان . ١ تحنن لا 
لءغرااا-عر..
حغضاإذا 

رجعهلآص.. ال 
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..نحول .. المؤخ والخب 
الا..تمث

ب..هذس 
روىس جلال.١ وعله 

ّّكان ك،ا عاد ما والتر.٠ 

بحلخل..
 jالدنيا..

هممعيرهف .. له والكؤن 

كانكا عاد ما .٠ واللم 
مك..محدبا 

.. ا بخ

هسمعأو ١ ١ رياء وق ّل 

الحممهيؤم مريا والؤا؛ع أوا-ا
زةَلأعل أه

هاالرانمأو..

ص
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الألوهم ,. نمتا دفولث م|ا م
ترتكبلر .. مثى من أطير كنت ند 

هديه ٠٠رة ؛النعل يدل حالق 
وصدهم ٠٠الدنن الحني أعماهم 
وصحجه ٠٠التي سومون وممرا 

محمدايمر ٠ ٠ هزوهمر كان أو 
حرثوئمن الشاريخ نط أوب

عارميل غر •• ت الربم-ادومل 
فتنتثىالغوص عل مر  ٠٠دين 

وهداية'مائة  ٠٠ه نموتما 

تلولا  ٠٠يلأل أو ياسر آل .. صل 
ينتلواأن .. آمروا الذين وبح 

لعلةينعنرئ ان , ٠ صممرا ند 

محمدفراش ق يرني وعلذ.. 
حلوةل ٠ ٠ ورنينه .. ومحل 

علهاتتؤء  ٠٠والدنيا  ٠٠ال نند 
افا□ن  ٠٠تحزن لا  ٠٠ماح ا ي

بيتهيشح  ٠٠الث هنوالعنكجوتؤ 
غايايمعن  ٠٠الكفار آغريا ند 

الاراءه نحمغر ٠ ٠ ع"سرنسولث 
اءفعثإل نمنع ولر .. اثا 

عصاءاليرة كال ٠٠ه وحلال
غراءالدءوة 1ا؛ ٠٠اميزأوا ف
ايذاءومن •• جور من '• ءس ا م

؟\بز\. . ٠٠الخوواء أ بعتأو 
؟بلاء حض غر .. الرسالة وهل 
؟وعاء ٠ ٠ جة ات، تضحيمن 
اءقث حم لافتا وان حق 

صناءأدم عل  ٠٠فيه وتعيس 
ضراءالشدة مجن وا قلعا 

نحلأءطتت ي ٠٠الم هدا 
الاتحاءق كالريح  ٠٠وتثتتوا 

فداءمنر  ٠٠الإمان مبمجئ يو 
الرفاءعن  ٠٠يلا لاخفيا 

الأيلأءالة الايل  ٠٠ا هبثقات
اءالبأممحن ترهب ولا  ٠٠أ نتمجع

ورناءمن جاء هديل.. وصدى 
الاغواءة يعلمكان ٠ ٠ والحر 

أرمح-هامرمثل ا م ٠٠ة رحالا مب
لوهي • • الدينة نحو ربما ّقد 

j ٠٠والشر  ٠٠لاما 
الهدىتحتضن حثن ({ لعليجة )ر طول 

صحرا،ولا •• روض عل .. ابوم
الممراءجؤإنح حز .. شوق 

نجاءعند  ٠١الخضر اثروول غطى 
عداءالولآهله.ا ٠ ٠ مشغؤنة 
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عهدهمبمؤنوا ولر • • ءاهدرلئ نا 
رمامراجر مهبس . . آحيت 

هجرةمجدا كان يوم.. ويح ا مب
مرموفتحنارة .. محركح وق 

دءجنراية .. اس أعز مجن ا ي
عنمةنبح كان .. الشهادة شرف 
كثرةبجدر.. غلين .. غلةهي 

رجاؤهاضخ كيف • • نري*ا ناصال 
وحلمت.. الكبري١ء تحر جاءت 

اطثلأيحق فجه بملأو .. يوم 
يأمهأذانك قد .. قريش ثول 

راءوالسّ ٠٠ااضاس.راء مرة غق 

ؤإحاء ٠٠مودة جح ن ٠٠والدبس 
إغفاءمن .. تاريخ ااأيتغل ند 

العلياءj العلياء.. ذرى بلغت 
فضاءكل فؤق ترفرف .. فعلت 

نماءوبل ٠ . أقدام اح وري
اءالافيمواكب تحر .. وأتت 

١. , در بل  رجاءبأي عت ن٠ 
الأ—راءمن .. الفل من بحرا 

لتاءأشد ل .. علو يوالحق 
امتزراءمحؤغح .. ا أمكان من 

القوضاء .. الحق بأق من ا ي
ورءةام للأن,. بشمي لت أرم

جناءهمفارتقين .. قؤمك جافاك 
وباليي.. اديد اليالحاء ؛أغروك 

إل•• يس الذي بالرجل كنت ما 
تكنوأر الآكرءس.. صر برت وص

١٠٠٧،.. الرمالتأعباء وخملت 
ممرإل ٠ ٠ تنمت لي ومجميت 

وهومتمم.. الحق تميت حق 
>ثريهو<.. الخافغن ل يته أعل

الونالء .. أمت حلنك وتمكن 
الهدىرايات ت_اريح ااعل غرزت 
تنحامامن .. الكؤن تبث وممن 

وساءصى ل محلر .. كالغس 
والنماء.. الخيرات ب.. ت وأتي

؟حناء أي الحق.. اوى يسهل أو 
الاغراءحبائل كل.. فهزمت 

ثراءلا ماعيتك ولر , , جاء 
الارزاءعظام .. تك لتال 

اءالأعيمعتل .. تالرمايإن 
الإيذاءمن م ل-سمولرأشر.. 

حإءلحر .. ان للإععت ورف
امتعلأء.,ل والإيمان ت وممج
الأرجاءق .. اف اب كتنثرت 

نعماءالالعزة ب ٠٠وتتؤجت 
إصغاءؤق .. صمت ل والكون 
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تورْب•• اادجود شرف من حر ث—ا 
ح؛يته.. افن كالمح .. فللعت 
روائهفص عليه ابلأل مكب 

اباهملء والابمان.. وأطل.. 
رحمةمسع .. نرإن ال.. وآنمزل 

الذيمن أعز.. أو أغل أرأيت.١ 
هجلالجل اا>من بك أمري 

غجعلةبك امجشروا والأيساء 
ةومكانقة .٠ ال؛، ربأعلاك 

صدىالدنا j أرويت ف. كت إن 
مؤنقل كؤنرا نز وف لن
هانإحمن رحمن الزادك د ن

الضراءj اتحد ه يإليبمثى 
واءوالأص—الأن—وار ب—.٠ شع ف. 

رداءجليل •• الدسا استقل ف
اءليق رونj  ١٢٠.. جرا ن

اءنثمحجر • • ية نأفلام وم
*؟UIنح مثل ١. المحاري هول 

راءالإسن ماض.. ال وي
ماءكز عند . ١ بشرى حنتك 
والإعلأء.. الرضوان ب.. فنلغرت 

الارواءإل .. شوق ق اس نوال
تاءالإل . ٠ يرنو ه ب. . كل 

جزاءوحمن .. فغل من دماك 

ماوس .. ؛؟^ ٠٠١االشرف له من با 
الوناوأشرقت الونيا اك بشرفت 

بسنناواباهلية . . يدي ما ي
فآمحسحؤالمس الل صرى . . داء 

اوهمإبوضيأ اعرهم مشحمدت 
يضمهمواللمون .٠ م؛ااى ا ي
ةنغالتناحر.. عل ينغلون ت ب
قؤةحميعا وهم ٠ ٠ تغمفؤن م

تنرقوا.٠ الحائرين .. كالئانهن 
نواخ٠ ٠ االسالمن ممحد ذهبست 
شعلةوكانت •• حضاريم وحسن 
امتامنممالق  ٠١شريعتك هجروا 

الحوزاءدارك وم.٠ علا الوق ف

التللماءل الدري.. كالكوكب 
اءوبكل فوق اء وبادت ع
اءالأحيمن عدوا ؤإن .. ول م

إباء؟ضخ من .. أنكى أرأيت 
كالغرفاءالأرض j وهم .. يبن 

هجاءكزمحس •• عل هردن ب أد 
الأعضاءثمزق ات ب,. م كالح

الأمواءمهمه ق ٠ ٠ عثروا بوت
فاءصيوف وهما  ٠٠راغ ون

كذكآء ٠٠أشرنت  ٠٠ونور مار 
الآمتاء ٠٠بشيمة ليس  ٠٠والهجر 
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وغرهم.. الحياةدعة إل ؤأ ركث
حدعةمناتن .. ا ملمحدعلممو 

جحافلوالآدء_؛اء .. مسدي ا ي
وتراموالفص ل بامك بدعؤن 

وةنمن نلؤبمم •. •لحدون أو 
أنكروانحيهم .. لغ بدهمهم أن 

الهوىداهمي بدهمهم ان وتراهمو.. 
الطويل..خلأئالأيل ارهتإ كم 

أنرتبانمبابة كاس بن ما 
قلةهم ر وهناك .. ممدي ا ي

ارتمواولا الحياة جاه يوا يطللر 
غيرهبرومرا لر . . صيلك •سلكؤأ 

كثيرهمؤن لوالم٠ ٠ ميدي با 
أحلافهمj .. نوم الأصاب ؤإذا 
أجدنلم الشعوب إل نظرت إل 

اJغلأبلغ ما بعد شعب بات كم 
فؤنهمحم راك جم٠ . يدي ما ي

مجتؤجعادمجمه يذرف .. قدس ال

أرجالهاق ع،ث .. ندامة الأرض 
تزلولر ., الاحتلال رهينة أمت 

آ|ثواد ن.. ة يتفلاكر اق 
أكنهمفوق والأرواح .. بمقرن 

انح—المستباهي مجن يمر واف 
عزمهمكثر .. نليم رغم هم 

بمابرجى وة نولا ' •• والحق 

نا،وه. . عادة ميل لفا ملم
حوا،كهوف أصحت .. لومسم وف

اءريثوب .. الامحلأم من نحدوا 
١كل .. الاهو م باٌيدهمون  ٠،

الصا،كااص_خ_رة .. أصبحت قد 
ا،يملوهموا ا ومجدعا، اله نم

ازراءا دونم.. ا راعم.. ؤإ بل
الحمراءالايالة ب ٠٠ت يممند 

ناءحغادة أو ٠ ٠ ت رنحت ف
كالغر؛اءالدار ل وهم .. صدفت 

والإطراءدح .لا؛.ركوا يأن 
الاستحياءدرب من ٠ ٠ وترفعوا 
غثاءيل أوك ٠٠سل كغثاء 

اسننشراءق  ١٠داء الان ف ٠٠داء 
داءأحث  ٠٠الأخلاق كتحلل 

الأثلأءممزق  ٠٠نؤح التحت 
دكناءّعابة ظل  ٠٠كالأيل 

شراذم ٠٠يشكوإب، 
اءسنرى ثعل وداس •• اغ ب

؛—الإجلاء ٠٠اف ن مبحق 
فداءبذل  ٠٠الحق  ٠٠الطريق ان 

الشهداءنوافل  ٠٠قدمون يو 
١ الحناءاصر ن ٠٠ربك كان ٠ 
مجفاءحر  ٠٠الأمان بزم عوال

اءحية عمجاببن يميح م

_U<S_





..رباْ يا .. رُا0 

سماوقاع„

ذتوممحلإ!_ 
■ورمارجاءهمو• 

a يستغفرون   a يسكيؤنو

مبم1مدمع 

a سعؤإ   aإلك

عليك.. 

a a

a نولم   aبعاية
لهم  a. واسط

٠ ٠ ٠

يديكنمى 

aaا"إدمع هدا •• رياء يا •• رياْ 
رحابكإل a . جاء 

لوا .a •داءلث
نمهلب

كتابكق . . تتزل ا ك" 
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واجللهم..صوءا
صاثمكمن ينع .. امآن من 

١٧ ٠٠بميق امحبود كل 
رصاتكق .. أميات 
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اللميه"ض
•بريك• شفي.-

الأفقوراء •ا 
السحيئ■؛نمهبه حلف مادا 

ناركن.. فرادى ثمفي 
ادراءن

*-بمتلضاص3،دُّا
!/؛"فقيمم ..  iUjiوماح 

الثهيئيتتلها .. قكاد وعي 

الظراتزاغ .. طنل وصراخ 
ةالخمقيتجلى 

ي——ثأكالحر 

الطريقعل .. واجن صحب وأتن 
أرييصمت ,, وحزتم 

الخمن—ئالخزن .. وِأد0 

نأحفا محن .. «داولث ُئ ما 
تراب..الن

رمىحيط •. ومحننا

يتاق؟الحٍؤب من .. لديك ما عل 
.• ح——ى 

ين—رىلأردي..كل 

نلناه.. حل انى الوت نحب حي 
ؤق*الث.. يلق كا 
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دءاىءتوءاؤ..ا

ابئهدف ■حق للمؤن جرعت 
سحبا.. الأّى نوق ا مبعل انحى 

مضطربالماماة مهمة ق فالتف 
وسعتمما حزن- رض الأ ;ل ضاقت 
تركتمن اهات حام —ا ١١هدي 

بعمرْارال موالأس ته ارنف
دهيل ال والاحف ر والأم

ابراودنم حالمؤى  ٠١الحس— ا وم
رأث« اا جمراب ب ا شإب

مقرحاالرخمن حمى ق وم امتا ق
وغدا— أحي يا — لفاء وكالما 

والمنعالانكار ه ثابوقف مق 
ندفحتالأمم—اق من شر ل كل 

ممتقحاة الآصّدمة صسمن والأفق 
مسحاف—وم ثل ل*K—ا يس لف

يشطحّيس لاء ونه فيذكراك 
ممتحساء الجأ شاة من دمع وال
نسعأناف نفاء يالما وك

اوزعُطافا ا مإذا ونمغيق 
ونمشجوهما بدا حث ننوه ن

المح>أا عزت وان .. الثناء دار 
نحتمعُان الحنل رباك اء شإن 

 a ) ،طهر.محي ابرامم الرحوم ايمل رثا
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بتدفقالآّبى فرط من ا!—دمع 
جحانحىكل ص بشد ا وأن

درامياتمد لا لاثواطي، ا م
بؤعهر النللأم حلؤى نيق اأإاوا م
,٠اره أيسدت ملفعنّيق ا م

١ أرمارهوأييا .. نسق عال٠ 
فينيالم ه هليوا!رومن 

أوتادهالرل ل بقرب انمت 
ثواطئاكون الل مغر والحزن 
ترىفلا ك-اارباح يعمق والحزن 

هأطلالموى ؤإدى الj ماد ما 
حضان4ل اللحن عد بعاد ا م
مانهعر النجم رى يماد ا م

١ صافيافيه الجع محرى عاد ٠ 

زورقآه يفبذ ا أنموك
أغرى.. العب اللجج j اكاد ف

الىتمبلا نمدر ا وم.. دا أي
تشرقعليه همادت ما _صسن واوث

تتدنزوتعد فلم ,, الربيع عد ب
سرقرقءإذ السلسال والخيول 
تمنىفيه والأغصان .. كالعيد 

يطبقًقبفتيه بهول الوعل 
نجرقءانمواعق ا فبم.. أدمع من 

تشهقءيديه عل لوب نالإلا 
الؤنقءيع الربيغعره عاد ا جم

يمسءه يفالمن غسراب إلا 
تحلق'عليه المثري عادت ما 

تحمق'الحوانح ه مشارقلعل 

١.من ا ب دنحتعىلوذ نا كن٣ 
انماأجنعل ه زرعتالحب 

طرىوتر منة ادبمكل من 
-و وبورقبطول ا نجحانحوعل 

حلق..رثا، ٠( 
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بحدال-ؤس ب
"نالا مال ومن

ث—ت—٠١٠—ن . . ال —وح

اآمبحض مس •• أبن 
جرٌُىبمل~س ٌن •• ادن 

دمرأي • • I—ت—مي ا ي
مامامد دعر.. اى 

ء-ْسُ'؛■رث—ح رد بمل 
اسنري دهوأرى 

٠—ردح—ىم رء.. ازي 
وحىوط.. أحيا صوف 
ابمباف.. أمحز كم 

اسء-تاالإن •• درء—ى 
دميذات •• راق تهل 
ذكرىالأمم—لع ؟لأ 

حنالامعي يعش من 

حئهم_ت_ا_ت_-ثا أدمى.. وق 
؛—المهشق •• أس من 

الي..شثاأحد ق
اميرهماف يد • •ل 
أ؛—وث—ا؟مي ن أي
نويثاغر الفلثب أن
l_ء  ;l تنأع

ديتانغسا زل يب 
محمسنامى.. لحوأرى 

أحناموف .. وجروحي 
نمباالالشاو بملغ 

ونجيتامحبم—ولا • •م 
ث-ربتاالفرق .. موا-— من 

عجنريا٠ ٠ أعدو صؤف 
ي—اطالأرض طوي يوهر 

حربنا.. نحد ا يان ك

٩۶ءو 
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امش —ت وافالآنن_ال,, ^؛٠ اءت ن
اتحبرج ب.. تف وال

يؤإحهان . ينؤي. اد حم—ا •،

—والخ .. صدرى اق صد ف

ليدن•• ا مهزومولقمت 
الخيالإل .. ح—؛—حسن حق 

ىالأم.. ط_افتتي., 
يتورك. ٠ ا تبالأط
نوامن •• رتل ثل مأو 
إل.. ارمحخ صثل مأو 

منأملك.. لوكت.. 
اكمحني كن باللمقت 

أركل ل .. وونمه 
فرافدرى.. من لخعك 
مشامحريفيض .. -فعت 

نجمالفيه رت ثون
ون٠ ٠ لأنفس ٠ ٠ ومنحته 

الكثيء الب يؤء توت
الح_؛_عرق من وتمئ.. 

الأكفمد محن .. ونعف 
مضلورن حق .. ا هلمحلول 

الكباراق أم.. نفت 
تظارانالله بع.. ا يحن

اربالاصعلبا جيشه

جدازل ننوب >-* .. رمحح 
رانقه لبفر.. لا 

ائتمارميدان فكان 
زارالة يالن.. اق اف

مثلااواحِفيافحات
فف'رما براح 
طازالأجواء.. من ٧، 

افدازانن أف.٠ ان ياو>
ابازجيد من • •س 

ارصغام توأي ٠٠ة لم
نقاراله نمتمنؤي  ٠٠ا ن

ازازأحل .. ا جبون
لأنثارمحلول .. النجم فؤق 

ارثن٠ ٠ دسه_ا وأن 
للفرازنحنح يس ول
u:اكلمل تغدا م

زا ومحذل  ٠١ا دهق
انينال^ ٢٠٠

جا

طر

ي

ر

بت

ت
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ا؛—واي، حى .. لها رل ط
اكرإرادة فا.. يطرف 

»اوان بكثعل . .ت 
ازبواصعلعزم .٠ اء ي

من١ ٠ الك أمكتت و ل
وحشنوق لتمت.. 
بونتأت .. ته لطعن

oKuظلا ١. لت 

الأستمل جممن نحرت.. 
أغماااJزدتون . ٠ غرت ل

الخ-نوق الخب.. ض ؤ بعلت. 
نعادة الاعلأم وغرت.. 

\فتد\و'ا;س أذيمان.٠ 
وجازطغى حيث •• الغنر 
نماتمن ال ٍب. .ب 

دانأي ب•• حل ث يح
اتالJ٠ألان ٠. ال 

ازايا هالالكت٠؛ نا 
تشازانه ل.. تن ان

انالدبيك اتعؤق.٠ 

ول.. الأحلام أجل ا م
نفوسال.. تلهوعرحها 
اتواحنالوامات 

يغدالطفل.. مثل والتف.. 
وجههيعلو .. والكون 

ساننح م٠. أثما لا 
السنانحالفا يقة.. طال

انتمائلحظات نعيش.. 
ائؤثالده يقيلا . .و 

اردمارؤه يكو ور.٠ ن

الأحلامثيمة ما 
الأحلامب ما 
الأحلامقيمة ما 

..والأرزا،
..والأوزاء
..واورزا،

الأوان.. ة ئامظ
وائبال.. حمت لم

اندثال.. ة يداج

كانأرزاء ه تزرحممجاالأحلام لع قتهل 
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الآسُالتمح

يكالفا'تغاث .. دمؤبمي حنت 
أسمن غيوم •• *-'ي عل ت لعن
ركابمانحت ناذر .. به نت عم

ومهجي.. لأفوط ١!^ ؤمحي 
وجههامكفهر .. حول والآرض 

بكأمحه.. جرعي كان إن 
هاتف.. ااز•ا_ان ماحق كان أو 

واحتل.. للحياة .. أرنو مأظل 
تثىأنفل .. ش أحنك إن 

الأسجنني فدق •• تعلق محإذا 

رحالفاسنز .. فشوطي وطغى 
السأمأيؤابل ب.. عيه أنحت 

الأص—داءق مذاب وأل ., ا زعن
أرزاءمن الكون ق ما .. تنتات 

اءوالإمالإمحجاح ل .. ان مي
الجوماءأول بت فل.. بوما 
الأع—داءة حالمن .. واحد هو 

ار١ءذلااغمرء ل ا ماءهن

نماءنرمز نع ا م.. أربج ب
الأفداءشة ئل جم.. أمحوء 

!،٥٠٤
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5\فىتحامحص\,

الخفاءحمر يديم ارمال.. عل .. انرت-ن أل
اليرا*بفرش •• الثؤلث ق •• حجامهم لاغاربن 

الثغاءمن ممرن عنزات.. وراء للراكغس.. 
ذكاءطلت إذا لأب.. السار.. تن اوا*دلال

الشتاءهب إذا خشب.. كأبم ابض.. والن
ماءؤصدير ومنبت.. عاب العن للماحشن 
الشتاءعشنوا كأتبمم.. .. الشتاء مع لأتالهن 

الرجاءأكنهم عل لون حمعام.. ألف من 
الحداءالتنر الهمة j وزادهم اقرون.. يو 

الياءوعانقت مطر.. بلا بت ونملة 
اتياءبلا الممد.. للأفق تمتد نية وع

المكاءطعم يعرفوا ب .. كأيمتسؤن ب
اءنغالأحل محنوالأس .. وحولهموبريئون 

اءبالإ .. العذبةو ؤبملنل يتجض زال مجا 
اا-بارااك-بمرياءل اه،مدمرف ججدءل 
المغاء؟عرق هماههم نوق اكاييح بح هل 

صياء؟من ومامجا تمنحهم الزهر المجوم يهل 





••مثمإَرصز--محض 

اقض..بدن بمد •• مأ
بعيدةاماق .. اجل من 
جديينابات •• أجل مجن 

ابماوأ>سمأجل..
اكرمحدق أجل•• من 

لأتمنضحك .. ونمس 

عديدةأبات ,. لنمئ 
ثميدةجاءت . . ومشاعرا 

حفريؤما لو .. ي—در 
مزالخلم ل لو • • للحن 

لأتمزتصعد .. واكاس 

الهوىبج ق •• ونبش 
التوىملمولث .. والتف 
المهنجر عل بثق•• 

وبذوب..jلخنااوتن

لافزتصعد .. واكاس 

حبزعن تمخض صدى .. بالجنن أتانا فاذا 
التمزبمربون ذموا .. للأل ٠—جرات ءن 
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^ثض/إمحرم

تتمهللا .. الآ"ح>اء إل طيري 
واكثق.. ااكو|كب دنيا إل وامحق 

انجدس قمما .. لما واحكي 

نوغلنماء الأعل وق .. أيدا 
واجتل.. الكواكب نوق ما أمرار 

ولزالأ ان زمالاءلر أ"أش 

ابنيورك م هالاك مح—؛—ح—ان 
محهلأول لمطوف ا نفدنإن 

بحمقلمس الحمار لكوتك م

نجلتاللمال ت ومنة مجن 
اتحهلوراء اذا ملما اص ق

ضمن الكواكب طاف محإن ممل.. 

الاورىثاسة صعدت كيف .. حواء 
طالمتةالمإء إل انطالتت كين، 

نلادة ٠٠الجؤم مجن نفلت هلا 
Lهلا  ilL_علمن مجشاهد لنا ، ؛

ارح.لةالعلمؤح العتل ق ويعثن 
رضرالمائالتاللأ وحنت 

وجههاتبدل وند  ٠٠الحياة لمرى 
الدجىعة نأقكل مجزق نور وال

ا1ن.هل؟الفضاء إل ا;تن؛ت كيف 
نزل؟مأعل الحوزاء ق زك ون

مجغزلاعغلم صنعت الهلال ومن 
المملصؤية اهل نا ذأ

مملوم بأي ق •• جمارة 
مجومجلكل  ٠١ال الامبوغمرت 

نللالحتمكان ق نع أيوالورد 
جليلالشدو بعد  ٠٠ول  ٠٠يوم وال

تفكيرهق ان الأتم أء-ذلمجا 
اتهجنق نمران الأشعل كم 

دلبتتب ه يفواغ ن ١٢
يمعللفلاها اعل وراح  ٠٠يلا ل
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الييبا ي. , جك إلوعدت 

فخلفي• • ُبري محي 
دعبمن . . ت حلوال—ا 

غرالاكاطي، رأبت 
إثجمممل الؤأيت 
اقالآء_مل الحمر وصار 

ابلنل أن بعرت ش
ذكرىوى الهاد عا ومج

دالحواهن ا امحط
لي•حلتفى وان.. تا ب

مدالملامح ت رأي
وردِااع انيروضا 

السدأصن ازل غي
الرمم ا انونط
قمرالمجن حرا دا غ

ييحالل ام ن.. لأص 

تيوء-_اا.. ني انعق
ودولمغر ؟ ا أنن وم

ومبj راك نونحت 
انريال■مالت، يز 

ولدللالأم محاق 
مهديل هواك ت، رضع

لحديأضعل بحمح 
 jرالأبإل لي ف

إدعم 



ملأمر-•

أحدا أحسك .. أحد 
نرن.. وصاء الا;ءنك ت

الخددمج j ونمش 
نالنل ربك بأحد.. 
ارثاعدت اا—اوي أث 

غنامب كالمر ا م
السعلونتف أن المر.. 

الرحاو يأن ١ نصر. ال
وىص أحد ا وم.. أحد 
اليبفش !، ١٠^١كل 

اكهن.. نؤح النحت 
االرمجؤف ل .٠ اك وهن

أحدا يبك أحّ . او أح
المنالآو-ق كذكراك 

تحت؟لا أنك ال فمن 
ذهبمجن طورا ٠. ؤ0 

الحتبأبعاد رغم . ٠ ينة .
؟هب تكشسالمعلؤلت كيف 

كثبعن المسطولت ت طل
الأربان كولا كلأ.. 

تفطربلأ ة بصل, , ت ل

والكرباو ارشدا؛عل . .ل 
تبانانحا ا_4 حبل 
فاكر_بيبك لكرى 

كتبف■ ؛_ءلوات اااريخ ت
كبانند ادة الابدم . . ل 

اتحبه عرفي.. والحب 

الممرب؟ا سبم.. فهل 

ءومو







الأمحادأب .. و|دي اوأي ا مب
علافل عسدك معل اة ااك-محي 

كؤبمرمن .. جدائل فاك والحب 
امغىداعي دعا إذا .. اارءود فك 

نالنا.. لام والنونك الحرب 
 jامتنقاليكا-فمارة.. كم

مشغؤفبه هتنت ند a • عر وال
تطاولا.. الرفع والغرف .. واتحد 

تناثرتهاك .. أطلالا أرأيت 
غأء..تصلجدل؛ •• مائي الأبما ا ي

لامعااسمؤك .. الة-اريخ ق مازال 
أدبرتما إذا .. الدبما ءل مبمى 

واغغالت.. ااع؛ون ٠-^، أقتت كم 
لوتوكم .. >لالُم اسدت وكم 

الآ"جاوادعن .. الدسا حدث فم 
الآّادمن .. انيت فنحب 

بعادبلا . . بتت ن, , ال،• ونم

الأمادمجة .. لام الومع 
الآماJاد؟تآلف , . كسف أرأيت 

الإنشادلروالع ,, الري الك ن
التاليبوحلتن نجوم التلك 

الأطوادكثامخ .. ءس الءت_ع
روادللاتحد ا ابمفيتحكي 

مواداي بتحمل ب لكلشس 
ابادراحك ممء غازال م

رمادكوم , . اتحد صرمحح حملت 
زيادبن طارق حق .. اا-كر ال 

بجوادكبت وكم .. الشجاع عنق 

تضبتاذا .. المائي ا أما ي
وترتوي.. الملؤب ت،■كرك مئغلل 

الأمحاددبره أتت ،-يك وا
ااواديأ؟بفن فهل .. لدبك ا مم



آءعث\لرد)تي..

نابتسميبمالإسراق الصبح آتجم 
طلائعه ٠٠تحد صسا با  ٠٠وعّطرى 

نحمن •• اب ء-تون يا دامردغ 
صفحلمانوق .. الا رما يوص-نفي 

بمانحنوارمال ا!ي اام_عارى هذى 
صحائفل اض ملأصغى اطرنت 

li  هر متشهيJمرائرءوامشطق ااا

جامعةتاريخ ق اتحد تعرض وام
لك^همعر دريا اتحد إل ّف 

نشأبمامند نيدا اللؤق عرف تب 
أنرردحه من لها عيي كأن 

منتشتقول ها النيلر مقت ت
شاهدةاتحد وعيون يحت وأم

رمدذي كل تتحدى اصواوها 
جامعةللعالم .. جامعة ويح ا ي

ائتالنت0 شطا عل ا محيعل-جرت 
مجعلمحهٍناب شاب فن ا هن

بجسهمالعلم يسجل .. توانمدا 
روانعهماض ل الرؤح ويمنوا 

ألويةالعالم مغال تعيدوا وي
روافدهااعجارا الكؤن تنف ت

غمنالأركع محاري ا يوريدي 
والأكمان الوديعل ينؤح ذآّ ث

نلمىكل الأفاق من يروى دمعا 
١^۴من ينوعا علم التنجر 

الثمالها منمحن الخلائق تروي 
مبمرمغثر سجل المطولات من 
نكممكل طواه مما تجل وام

العلممرقومة .. الميى ربة 
الفمشامخ يؤما تصعد وموف 

الحالمبالغ طوقا يعرف وكيف 
نغطممغر جدا ولالخلود يسئ 

بمرأ بعتولر شكوك الرام 
علمعل ار نمن أثهر اتحد ب

صممذي كل يتحدى ومحيبما 
غسنملايت طا ؤإردهمشي 

تطمملكل ل عت لذحانر 
ومنتظمنه ممتب يى ا م

النممامي جديد من بشمحا 
والكرمان مرنوالاتحد روائع 

الأممكعجة ك1'ت الخزيرة بما 
 jوالحكموالأداب والخن م عللا







\محك-مح

حلنهاوول .. غابت 

ثنىس ظل غر 

يتراءى•• بمد من يتمطى 
المحبحلال من 

بمترق'ثيئا 

والحرالأيل وتلاق 
•• "محن 

انميأحضان بن استراحا 

.. الهس حرمات واستاحا 

••والجوى 

وجالا..
ااف1ىشطان ين 

انمي..لألأ، الدر وأطل 
الجوى..يغمر 

ألمح،مجن جوب 



••اكمها إل أصض وأنا 
طرق..وكل 

سترق'دجيس 

••والحر الليل فحيت 

الأفاقسر ,. بدر دون 
وثالب..

احترق'الوحي من 

ربماابو مملا ٠• نجوى دون 
.,الخب سكب 

ءلمسق•

احر.. همس دون 
•• كالخدول 

هاالأ أعشاب بن بجّي 





حالالحسا ل فارحمي ,٠ تعال 
حمباحننات صوي دال ا دم

أثق.. هؤاي صربع لت—تركي 
لملألمس نهو المجم اجى أن

ننيت حدُال،ا كنك يوط
سيأملأ جؤانحي يفيء 

ذكرىالممس زوايا ل دبمث 

تلالاعطلال ني نوداويي 
اللمالطول هجي مورق ت

بالنلب وال.. مرهق ونكري 
وانشغال,. اشتياق أشكو ه ل

الثأو بمي ص أراه 
الخوافي امأيحلام أ0 

غالالجب يع ربق د هعل

حالالحب ق ارحى حمال عت
فواديفي ّرى د فحالك 

شجواأحاميي من ثنتك ب
وصلاء؛اث< أرنب .. العمر سامحى 

الألمال..تدعي ولا أصف.. 

اعتلالال طد نف.. يق وداو 
الالخذرى ال الخمن ت وأت

كاللأل.. لك .. تفديا وند 
١هل ن اتحال؟من أرنحيه ٠ 
الوالتكرار عل ي■ يعت



ذاكفل ص كان؛فنز ا م
اتتهامنمعرمن قش أصاب 

عابرةتشهدلث لآ  ٠٠عيي لت ا ي
بورثىمهدا 0 حنت نقد 
وارفةاء غنروصة , . الهؤي هل 

•يزلاان ان والحرمالمزس ف أم 

تا

اكنعييه فتى رء|حق الحب ب
ادراكىحر الهدا يذهب وكاد 

محياكمن طلتا يقطر والحسن 
للشام؟انمت ثا .. شكوت وكم 

ألثاك؟حري الاعا بل حثت لو 
اكيالببائس البح فو .. فواد عل 

؛برحيالأشواك عل ت ارمميا مل
ا-اتقالحب ام سهأن أدركت 

رحلمن أرديت كم .. الخلق صعق أا 
توهمهوالأحلام ممر الوميع 

دعت.,j صه وليل فيس.. حن ند 
ذوأملالحب.. دروب ل ش وكم 

ففجعيغيري إل منلرت إل 

أهواككيف نلي.. يمال والأيل 
فتاكغر الحم،.«ّسهم لدى وهل 

ممرإكحورا م.. ال يالأمحي 
بالتاكموف حن عد ب١ . ه بات

اكغرأف ١١ا يوفا قيات وم
أشواكغر لأي د عبجى ا ف

كوأي ١. أمثى أن .. غيري مصر 

—١١٣ —







\ةامثمحس

هأمولع جب ع
نانأمتمي م ك
مال الامرس غ

الآُ—اقدس نى لرم
انناسيرات ثع

صباهه هميلت تن
أساهق •٠ تركته 

كفنال والاميف ك
كنولاو طه ليل

٠٠علاها ن مرم ونح

شمهرقب يلعد 
حسهؤر نبالعمرت 

مرسهالإعصار حطم 
همومهاه يدنوت المه

كاسهأس اليبست اترع
رأسهالشبب بأشعلت 

تحهمحصد انصا ب

هيامهث تحموالى 
أنهالأحلام ست كان

همسهألف ه تأودع

أقم رغأف غر 
صعديأين أدري لست 

ايؤمأسى ن كيإن 
نميمح د أغ

حالمن حظي ذاك 
عمر0صيع ن ما ات

خاكالإشراق أرب 
ه؟مس المأظلام مل 

درساقيلن

؟ه عتؤرث بدغأم 

تنكه*  هنكيح تت،* 
'ت

ننسهصيع من انا 



••كّ

جيهمj ذْ هرى ذكأي 
ةٌعتم—ا ي رحمن الأينع 

اهكلسراهما مرت تكن إن 
واذكروا.. واذكروتااذكروئ ن

ؤةلحات ذكرينز موف 
جفلأرخى الب1ن كلما 

معاغصناها د فال جلل

اأودعفا ريح الاء نصن م
رعامبمي مهد الفجمل 

ودعاغد الذي مهد الذلك 
اموصعب القكل ل بوركت 

ثلماِا الإشراق نحد 



يصلا ماامواد وصل 
المجرمبس ا مطاف فئ 

الممالوبل نربع د شول
-بل •• ف—انف ا مب

كسريانمحه آى حني 
وامحرالآ »فكرى وحكت 

رةظنبعل اس م
جةهمة ينبوارحم 

اهكلال يحذى ه
اممحلا أحيسأظل 

انيفاك عيربادرك 
..القياالأرض وانقرض 

مفحىناك نهلكان ا م

أطلمذ اتحاِن.. در ب
•• '—زلت احلأمى وق ون

محته لوب لتالوق 
متأحتلا الدي ا وأن

اثتعتص ل والهد 
امتثتفوالمواهي.. 

١•المحجح تذر  ثمن٦ 
المسلكل بما ضاقت 

نزلتوب .. يك إلت زعن
فتعنالالملول م رغ

رنحتبعك يربدا غف
الغزل،•.الأرض عل وأبث 

هوالاثت..لكنثدالث

٠مء 

١٨—



امحك

LM, ، سس كم
الأمن ناس حا فاصت 

الشاعربيعصف والمؤج 
باممزادب..وملرسااب

\ب..محإبدفدماق 
,.نزاده بالهوى عمق 

..السراب كف ل ا0 ورم
؛كإاارا محتحاء د ق

وىالهبج j ازال م
اسلانمي ل شط إن 

بلهالعلو شؤإطنك عبرت 
هالٍعلاتت بفد حزان 

الجثوالآحاسس.. 
حيلهكل ي ملتوند 

تحسله؟منحنق نهل 
عءلالسله؛وه ودروب

L  i هليلغا د ابروى
ه؟لسجه لتبر هل ن

بيلهمحالنشد ي٠ ٠ مان يل

يله؟حله لتكون فهل 

آ;;بم

-؟ِ

محتَ





وعقي\ JL>؛ان كول يقلا 
ارو_ادا بحكان نول تلا 

إحلاصها صنالبا قواذكري 
هامأينحى حفا واذكري 
انقا أعمj اج موهوىف_د 

حلوةذكرى أجحد لن ا أن

تفىوانمحهدا كان >-قوفي لا 
ارصعجعضا ان وأم

بغانتداسأ_ام_ى ؛_اإوقوادا 
اغمقا مالدجى عر ماهرا 

ورصينولا اْ نفح
اعوضا عيبل اقن لا ان



وامحيبمإ؛ت\>ث،يترفيفي.. 

uiكا م_اأزال \ و
ذي..الللأص وذ وأل

امهدنأحنظ ارلن م
تيواريد قت ثكإن 

منتا امأيونت 
ثمن>إذغوص\ ا نه

مساالاثر جنا يج

اارهآثرف الفل 
اكهشمسععلف ّكل ّل 
أنساد همممل ال

هراتبعل وهناك 

هلسانعمن نجم وال
الرحمدالخسا كان ا م

ملما عنه تمأحال
نحتاالص ملء ت كنف• 
•اىإذا إلسه و نأه

الييلمحلو ه امدي
ريالا ن>أأيوالحب 

الكمالكون ادة وسي

فكا أزال ا ما أن
ةخمسالالحاة أرى ن

الىأءلساذا أجر 
السدنإنست لسه 

اعهدن4اك لقحان إن 
ناأمنك حاليت ورم

انامأيا هؤئما ي
اتامأك

انأحلاماركت بقد 
حىتالد نعاك نه

انهحار نجمكل 
انانمالك كا 

انثحدمئم الحفظ 
ائمهيرف كان قد 

اتارعا يعنولا عى 
انينوازعه 

امحسنرا حملن 
ادنإن د عوامعى 

السنولا حلول والن
اتمتلك مكون وال
اتحولمن اثرت نتح 

القاف أدأحر 
قالة يزاهى كالأم

—١٢٢—



م_ؤادااق اق بوالث وه
رايعجهل زدت ان 

رمىمن أول ت كند ن
هويتمجن آخر ت ولأن

الذيالهاوي بكت ا م

اّتوءلاغزال الول 
JuL؛ث عب l نانامع؟؛

نتمكا.. الهوى م سه
اتلمثاهمد جنؤإن 

انيهوام هأمي 

رفواللش ذكرني غول
السزرق همن واثحت 

همنةطرق وهملهفت 
انالأمذكراك وجدت ن

إذاو حيؤي الهإن 
اةيالحوهب ما ؤإذا 

الهوىان حمذي الا وأن
أبن الول الا وأن

اننيبتغمل يد جوال
الأعيتاممحرن فكم ن و —

اتننأفان من ت وخشي
اتأ٠االأمي ات وب

امعادنتغؤس السمت 

انميجكن بدم 
وفاا ومان زمالم رغ
٧١كا أزال ا وم

٠٠٥٠٠٤

— ١٢٣ —



.. ما-مياإ 

معهالخمن خلق مسا ا ي
صمورةق ه دتحد قأنت 

رىبلا نمال ولاك I و ه
صانعآمعي ن الخمعي كان 

رتشتانفه ذرانرت ثعب
هبالحب جل مصا ا مب

لسن يك فثيء كل 
هتتثذي الالخمن ؤحد 

اهلشك جل الأونحوم 
ازمتفسك اعاته اشعكل 

الذيرفد كالفمك دامنرت 
لالب النحنق جملا ا ي
اهادنحلال حن اللرسل ي

وفكريالممض راقص فنرادي 
الهرىمل من ذاق ا مهماثق 
اله—متمااح ّل دم يلر نيه 

هلملل اهرا -عذب يلر 
افةنثفغة ملى قاك ه
الأّىغمك كبه ريجم 

هأحزانق ؤعة اللوامكب 
عاطائسهلا الحب ال أنو ل

هأروعا جمكاملا فشدي 
أبدعهمعر كل من جعت 

مجؤصعهتدري لت ات وشت
صعهقد ا هكال.. حو0 ول 

هعزوبا م•همجوم نك
هعأرفا جمماما ونحل 

هأودعا مأودعت ة ال
هعأج— لأي بمد — لنحل 

معللعهوتحمى غجر التحلق 
رعهموحاءت الشوق رمجمة 
نمعهمفى ألالنأي طول بعد 
أسمعهأن تعق ما اننحغ

هأمشيا مصدى ذو ا ورقمت
تسرمهموكأمي الحس الم "ُ
عهأصلحجسه بكن وم لا 
 Iأوجعهبمهم مل عب ب
ؤعهلا جمه أمق ي حمب 

طمعهنموط نيا ا جمكل 
بجرعهلن من الخب يروى كيغا 

أدمعهوامنك ان الحرمغث وان
تشعهان . . هجى جملتانت 

—١٢٤ —



أنمظر؟\ى( مع الأم فل 
•رنناأنفيه هل وءاااعع_ر؟ .. ليل 
حالكنوهى نقضت ليال من كم 

٠٠ اعره محاثت• مما ٠ ٠ نلي محيثن 
لوعته.. من إو_ك أهدى 

حجرعل صت ا أحرنهأن لو 
فرلكه فل ا .مبمس د يل

عاطفاتبع نإلا الحب؟ وما يل ل
ابتمتلما اولأْ الطبيعة ربح 

ابزيشبا يدنالمت ألتولا 
اتاعنا/؟طي_ار ه بتشدو الحب 

مجوردْعمر البتؤق بع نوالحب 
بغتنا ميلاه لإل مجن كل 

تمثي التي، محت، حنبا ل والحب، 

هرالستملم لر حغس وبن 
نمموالألأم ولا يا هد اللا 

تظئنيالمن طول رغم بزل وب 
حمكالا اتبيأبق رف أنثوية 

الحجهنفه ورفت .٠ للأن ٠ ٠ صلد 
قمئالحبط فد ه ازلمنفن 

يلمعممثه النيالمحاري ل كأنه 
الطمحائها ا مإذا الورود لد الن

الزهثأكمامه عن تح تنولا 
المهحئرأأها ل ترماله والحب، 

العممخالمورد محيون يملو يي ول
بشيكيا ا لأنالحياة ه يف

-١٢٥-



امحة

الملام..;تروك المس 
ابركافرط من ذئب بد 
وأنقب ثإل ظر أن

كيه عينرإل فلؤأن
تتتلكغيه إل وأنشر 

غرامالينتف والمحم 
امتبأن أل يو را هم

كلامالاحل ٧ رأ 
امتالنت علهإ طنا 

ظلامالواك أشطان 

اوننى<بمب ا ترن

الموىننه مر نو ل
الوكاj نجس مجنل هر 

هبحرة زهداك أه
هيثلإلساك ومعي 
هبعذيتق ت أمن

مزت ومشيه ترعوم

لامالرمز ا يدر ابمي
النيتونحجر بدبك دمل 

زامنتنجوم الكل 
الأانط كتانطت وت
نحؤك'كالريح نت ايوت

 jامالهيكن ّه يلن
امأنو لدا مهذوب وي

الابزامعرف يكان ا م
امرغالت حنا يفيف
امهالمطالق ه ابأصف

الخظامثل مركك وت
الاشنامريح بوا ه

لامالبتك نتالأم 
امالخواكل ن.. 

انتظامj حولك كالمني 
اافاممطارءنك_د

زحمامالمميل نا حتلر 

ام؟الآ؛يثق ش إل الأنا٠نثق ة ننتا ي

—١٢٦ —





اكبمومj اّتراحتا باك ب
ويرفكانماب الأمل أنحر 
لكنتمئيك ^ر تلت كم 

ميالرجح رب تم ك
حماهال واحة نمت كم 

مرابيف متمأت الامبادا ف
وهماكان رنت تا مؤاذا 

هموميصربح اكري j ا وأن
الغيؤمحالكان فيه حشت 

رجومالم رجغر ملما ئ أجل( 
وجوممن هعه مj .ل اذان

الكروئغصؤن من الخب أنهلف 
ومانكللي فزف نمن زاد 
اتحرمحمت حرنننى الj زاد 

.^٠٠

-١٢٨ —



يتوهميلا •• ل—بم-لأي 
؛؛JILLد زبمن كان ا م

مهجيي لكه 
دو1ارو[في نل 

السإبدر تشهدي واص

همنلهن ى لكم ف
منلهن ثكلت دلكم 

ادساى..؟داملسلأي..
ؤيوايال ملأي•• تل

أريعص  ١٢لملأي.. 
وافالنماء كالروضت 

٢١اك طينر تاث

ورنإن ف—ئ رق لب

جََ 
حمء 

ىدمل بحرى ؤاك مبن
منالالأت ثحلا د٠ 

المرمر انطالك
تجهمالا مبدجهبل 
الأنحسسإران ماهوء 

تغللميسعض د عب
اكعكمالهوى مص 

رحميتب إن لاي يل
تمالمالثل مكان ان 

يارنا ُلأم أل —
دمعاللدي اع 

ملغلالرتل طل ت ب
تسلمالغرلئ ثلت 

اللمثل مالخ—ُح ني بشالحلم بمّض '• جلأي ل
مئفالبر؛__« ني نالسراب من ذاك كان إن 

ءكم؛و

—١٢٩ —







 ،_Iيسا ي
هجحوانق وهت 

اار،انآسه ذاث بوت

اضمعل امغا يم لن
ول\تزي د بط 

رغاه أمم طوح
المعإلح نتاح ري
تطإلمالحر ؤج ك

تمإسوم السدى 
اايدمذي الالمرح ولا 

ملمىيا المر نفيت 
اريأوتوق نوأم——زف 

اسىاحت المد ون
حعكا مالك نخط 

انمىما يعد باذا ف
أمحيء__ا؛—را مي 

ود•ل•بأض د ثبم

المغاسايك أ«وق 
المدماسوفظ دا ينش

_ااإتاار جفدادا م
ادمال وعاّسى أح
علمي؟ا يعد ياذا وم
عرطبشؤنه يك ال

رحاأو عخر اللأن ل

مم

—١٣٢—



»ك\0س نوادي j ك ما البن.. أزرق يا 
الخساذتغريه.. وليس .. بالخان بمل عاد ما 

مهجتالومجال قس.. اني .. لا 
كالخماذوليل.. أنغلمها.. زلت مجا ونمامدي.. 

غنكاذالصحارى.. ق العأمجرية.. وليل فأنا.. 
ءوحت1راالثواطيء.. ل المجامجرية.. وليل وأناب. 

نحمتاذاللجال.. j العامجرية.. وليل ا.. وأن

وكالكانت مجذ هام.. العامجرية.. بليل قبي•• 
لومجراللسالكااشها.ب. غي.. ل ليل.. لتمر 

يافالتنجر سعا.. اتري.. دفبن وتمر 
الأ"ءالفيغمجرف .. فرا ّ. جوانحي بن لتمر 

الأفتتالمهام تطلق.. لا .. العينن أزرق يا 
يماذليل.. ي*.ي ق . • فلي هالث.. تركت فانا 

بياذمن وبرا دعاطغي.. ؤ قافيي. وتركت 
وردنالطالت .٠ وفيه .. يل الخلو تارءنى وتركت 

بَِ

ظ

—١٣٣ —



هى*ا ٠ ٠ عذراء ٠ ٠ عندي الحب 
الهؤايابقتلها ٠ ٠ اء نععزة ٠ ٠ عندي والخبط 

الزماراعدر وان حق ٠ ٠ ذمة • • عندي والحب 

الخاف ٠٠لفتتك تعللق لا  ٠٠البن أررق با 
شافألف عندي فان ٠ ٠ الحساة ي وشاق دعي 

٠٢# ٠٠#

٠١٣٤٠٠





-لمت،\مت 

حيصمحة ل .. اليذراء الوششة شن قد 
ليناز أغمل المربد الطائر وحنت 
ه-دالأطراف ق اء نغالة الروص ومعتت 
انحبحض j ات محق .. الحب ومحرمت 

١الذي ذب الأ:أ—ا  ذبثوب ق حاءل ٠ 
وخلباب ثعل وارت-اء—ت الآ'حلأم صامت 
شهبنوق ما حننت .. نمؤي كل وتلاشت 
ولييي وأحام؟ أمري أيتك كيف 

برفآس م •• بعدك من .. المسرب فهجرت 
لغربصرق مجن يك نعيل الخب ؤثعت 

ثمبالنو هاك يدنإل نمى فت وه
يرق(دربك غدا .. ا;_جنى تارءئ_ك تومدا 

بخعلبنحغل ر المدر صناف ل ا تمشيقد 
رطبغر ا ثيئ., الأحلام روضة ق دق نلر 

عدبغر كامل م ا يالأ من رثذ نولر لا 
؟صب أعماق ق كالطؤنان العشق ضخ أبن 

رحبغر صدرا صار .. توارى الرحب صدرك 
وقرلبعدى . . الهؤى ذب ا ي.. سان وغدا 

صربكل ل نفرأنره تت رحيا صأي 
ييفاظ الألمن صولا م طعالد وتم

حب؟ثوق حجا .. أعطت م .. ستعطيك من 

-١٣٦-



فض.. اما نردض-من الأحلام تطلب 
ذبدون .. ا!—محاا نرمي كا رُءا نم 

حرفالظال( عل جرحى من •• ت نأعل؛'۶؛، 
مهبأي من اورد-ح حنون ا بومارتتب ف

مبأي من ائؤج حنون ا يومب توارت

—١٣٧ —



ايط>ّمح

زمان ١١أم .. ء-اق—؛—وك هم 
اجامتفئ .. جردوك فد 
ذي\لب الحا برا 

رغوكدم•• نهوك -ب 
ابالأحنح ل اووت وغ

الرجالنيمتك بأودى 
١;؛"j شوك أبن؛لأل 

اارفعالغزل ل ت كنند 
انالححيد j كن قد 

اونوارسض أبن ب ا ي
عدتب اك _اامب حا ي
أنالحب بني ب حا ي

رنمصءُاااالمن يحمدا 

الك—ٍ—-اذؤخ مثغدوت ف
يماذما عنافاك من حوا 

أقحواذزهرة كان د ق
الالساذمضغ من فمرت 

مهرجانل ها انت• •ل 
الالحدرك نتولر 

السسالمعر أو ٠ ٠ ار ثع
النالبنحولا ار ثي

الالحد قعمن أعز 
اذالحبرك أمحيكيف 

ت_ساللااان أفإلا 
هوالللرا يأمحأصحي 

طوافأد نض ■لن

—١٣٨—



م\صسمح

الورودعلع نق حدبك عل للنتل اق أشتاني 
او_رء_ودام ،زأوان دنعل للموت اق أشتا وأن

كاللحودظام ليس .. لحدا حب النوق ل نمعى 
بالحثودأمحال لا نال .. مهد من شنت ما احشدي 
حدودىل كحراب .. الايال ارساشات كل دازرعى 

يالحمودترصي لمس ب حننة إمحا يي زلمزلم
قيودالأم ل صج طر رعشن إني تيي لأط

الوجودم إل أى ظمشمعة إق أ"صلم؛ي 

محالوعودفاصت الأحلام من اديلأ تجمل تمدي لا 
المدويشوك مؤى الغر أحلامك مجن أحمد لا ا وأن
دودلدود ن مإلا لرمحك ل أعر لا ا وأن

وصموديال وعناق امححمغي دن•• ل—ني ا؛—ت 
المجودين لاعب مراب ق غلي أن—لمدان—ركض 
شرودق ونكرا . . ظمأى لؤبمت لمظاك ق واندفي 

لوجوديمعي نتل ق إن •• فا؛لملمي •• مثل هاك 
العمودأحل ودمى في ق حرف كل من غلمي والم

وعودي• . أمانيك سرادبب ق والقسي تي ملانت

—١٣٩ —



اي\«يإضمح..

أحلاميوحي وكانت 
ملامحهاعل ت وكن

_صوره وأرم 
ايماحكمن أرشف 

يثقبيأ انت وك
الآ'ء__رامع ه بوف أط

•• درجي عل ه وأرمم

..ال آمقطاف ان وح
والدالشهادة ت النفند 

اأحطحوف ميل ول
اقفالخوادي نورق 

..تي ايت.. ال ؤآم

أملأحد م لنمحوت 
إلاد عتب ولمل 
,.أمجال أجر وعدت 
..أشؤاكي أجر ومدت 
اكمثل الحب.. حياة 
يدبرعيءمن-ت، فكم 
مغرمةالشس ثمن 

ممروعادر بالؤي ؤثبم

اميإفم ت انوك
امىأثتراس أرى 

بسام•• اكغر بمي 
الطامييئن ا مزاي

آلاميت—زف ح ؤبم
امعإل ام عن مم 

يلاموأنوأوراق 

أحلاميقطاف ان وح
دامىقوق رمملاد 

وامأعب وج أت
ال-اميجرحي ح مب
امأكبن م راعب

أحلامات غأصوي ّ
يامأوهين لالا ظ
'لككامحثت د وق

يدامجوأن.. واق وأش
احامأعماق فا ٠ ٠ بٌ 
امممتل• تكّت نوكم 

آزامداب أهعل 
والخامالكرم ل ما 



ا)دبمدتت<

وممحوهائاصي مح قفا.. 
\لذكرو\تبا وح قد 

الخيالكافاف وغدا 
اكاربخمن كردى 
صحائفهاالست بكرواية 

لتين ليي والأس 
أقيمغد نحو ؤن نفل

قٍا الحمعي قيه ن
بأصنيا  jlا)ة نيما 

ابتعالحا.وى ا ف
ابإيه لبكون ن ول

السراب.. وكارتعاثات 
بالضبابالملمع كالشجح 
كتابوكفنبما ا وأحرنه

وغابا.. لياليه تا ذهب
ام.االأهغض ا مترن

المذابحر المجن كأرس 
ترابفالت، حتت يم



محآمحيثر

أشتكيرحابك.. j كم 
١^٨١في من ديميع 

•• الآ'ك، ء—رءي ءل ا
المسومُن .٠ ا وكاتم
ومالمج بن ٠. ا وكأنم
ائقعبراقت . . هلا 

حطمتهفئ .٠ وقواده 
حؤال عربد .. والشوق 

الئا*تع.٠ غدا تي ول

هجرهل .. قش أن 
وادهقرت أ-ولأن 

أمهل ٠ بك. احاق 
اوفميق فرأت هلا 
—حي النجم •ّاك هلا 
فمت.. نك توببض 

لوأصبحي اع صا م

رحابك.. ملء والمعن 

حولكالشواطيء ءل • •م 
لكيلاحى أنا وأن

مؤنكأممع أكاد 
وجهكصورة .. لؤح ت

JL،.ناه أف f ( .. كسد
هجركمن ؤ. عاول م

بمدكوزاد . . ه حن
بكمثدودا .. عواك 

نحولثا ثؤنزداد ي

اّركق الى ئ وج

أحككيف .٠ النلب لت 
حسكنوق .. ء عما 

افكضنبن .. ر مبن 
كنيبل رش تن

لسك،نj تا مع _

ةائللمأهفى مال 
الهوىبج j مامحر.. 

كاتالثل_ريفي ءق 
الحالكظلام الم رغ

-١٤٢ —



لقائكوعسؤد فيه لو التحم نؤق ٠ ماسمرء 
لآحإكالخصم واكحم ٠ ٠ صقة عا _واج الآع_ق ٠ ساسمرء 
مسيلكرحاب ق  ٠٠-يل ّب صافت إن ٠ ماسمر. 

^^٤
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عاطنهموجة مساك 
.,مشحؤنة ومشاعر 

الهوجاح ال—ربمثل م
اوالرق انمثار مثل 

..اارمفق وكائ 

ركامهافوق ذقت كم 
ت-؛-والعل رجس نت-ت
ديقمانحمس وعل 

كأ•شطت ومض—؛—ة 
نظرءل رربن فم

اصفمكالاحق نحت
نامحفالقابل مثل 

ابارفالميول مثل أو 
اصفالنالمعود مثل 

ونفعق أنك 
وانقبك وحمول 
زاحفح__رفي ران 

ازفنالالخماح تل م
الخالقالخريف وراق 

حاطفاتة الشمات 

الكلام..بتحدمي لا 
كأنعل ن ريديوت
هأنبتفض أو 

انءحُالهلأتحال..
عدبأنبل لمت ا أن

زائفالؤعرد الأو 
حافش كت 

ارفععق كت ا م
حالفكؤئك تان 

امفؤإل نتأن ازا ه

قأن م أءال؛ت كآ م
عاركام فؤق صأمؤت 

محازفألف بيك 
اطفعالشهيد طفق 

-١٤٤-



هواكيران نفوق لظى.. تند .. نلي وبح 
محواكحرى ولا .. —ا ال—د>عثق ب عد با 

آكمذ .. افي الآء_ار أزهبن ل راح
اكمتلاح إن ار الأننحتل . • اق تفا ي

وحنتتاك.. ا يومته لوم.. الورد ويغار 
اكتن ث أسنته حرف .. عذري الالهوى 

مجتالت١كنغلمته .. عند .. زهر النجوم وال
يداك.. ال وليفوق •• ا شرين•• وال نوال

داكنازال م- ش ا ي- لي قان 
اكمحق أسرا ان كا اني.. هاق، 

علاكمن فرسا .. كان ا انمل.. اق، م

—١٤٥ —



الجمتت

الخابرهالخمئ من بمج .. أسمعه أكاد .. الرص—ف هذا 
ياحرهنفوس حملت ما .. الآد;ان من حملت .. أقدامهم 

الاهرْالاJالي من المائيان الطائشات .. والنهنهات 
 jمهاجرهالرصيف إل الرصيف بن نزل ل؛ .. ليل ل ك

الساحر،المئون أرى .. الشفا، ُن ما بمج *• الملأف وأرى 
سافر،تعرت وغد .. الحياء ثوب مزقت .. الفاتن وأرى 
الكاسر،الدئاب .. ونلفغله تممغه .. العذري الهوى وأرى 

مغامر،أى هومثل ل .. الغابات ل المسد مثل .. والحب 
صالحأوبمي  ٠٠راصية وهى قط ن.. اء المعتوالفتنة 
'اصرهورودا .. فيه ترى يلأ •• الوحول ل يغرق •• والخن 

ناخرهادي، والب.. الباديء كل عل ثارت نمة ا ي
حائر،الملأسل مثل .. كلها المادي، أن .. ونومت 

ثانرهتكوي وان .. الحفيض إل قطن تفانك .. مهلا 
الخاطر،الأمنيات تبيعي ولا .. العفاف ثوب نحلعي لا 
الباهر،الؤعؤد وحل ل  ٠٠المدري الهؤى سرهما .. تميل لا 
نحاطر،ت أمتوما .. الوحوش تطرقه .. لليل تأمي لا 
ءشاءرْيديك عل . . أذاب لو حى . . للي؛—، تركي لا 



الخادره.، jUiJIكف، j .. الرياء النتنان تمر .. ا عجج
التنايرهوروده .. الطريق ملأ .. الذي للذنب لعن وت
أظافرهءاو4 تلمح !ر .. اانن، حدلع نسجت .. بالها ما 

كافره؟والخهالت تكفر.. حن الخضارة جهل من .. ذاك هل 
صارمت1حر0؟والحس .٠ يضاعة الخدبد الحب اصجح هل 
حائر0لمال ل  ٠٠فظلت  ٠٠أمثلي حميح  ٠٠اورص-؛-زا نمى 

—١٤٧ —



الهوىواصنال ,, ؤحد الثني 
رأثمj .. ارق غونوادي 
ضأل .. ه بالموج بب 

ردهشطا ارف شار\ ك

اوم.. اء الملحة .. واحتؤته 

وما•• حسبما بن •• ه وطول
لمه•• حتجي بن •• حبا ا ي

اا،اتمبالهوى ت—لمغلي ند 
ربعانهل •• المورد رفق ا ي

حريفند •• المنياض محرك 

الجوىجر عل ت.. ينلغشل
ارتوىما لمكن .. المرى ملما رام 

المتؤيملمولث .. كالريشه وهو 
فالتوى.. بعننا .. المؤج عارم 

انحتؤيعمق ٠ ٠ عيناه أدركت، 
_منوااوطوىكالطان.. زال 

هؤىالقل-ا نحته ٠ ٠ عرش ألفه 
الهوىنار عل •• العمى برشما 

نويالمهم .. أشتكى  Ju-L؛لا 
استوينلي وعل •• حلمي كل 

liA—



االمبربح يا .. الأمس ذ'كريات يا 
احبما شعاعا يا ., حى عث بيا 

فاحمباالرجاء لي نل أحيت 
ابمحبالوجود كل ل وجعك 

ابالملبح ا هلركعت وردة ا ي
الرفكل لها فت نهوتفتحت 

امحدبف—والى تدرى لا .. اش ب
ابتوالحب . . عاليه ب، يالحبجار 

امتنربمانلأ ابك بجاء د ن

االهربموكوف .. ه لاللاذ كول 

٩

I
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ليثءإنتتك
اكبفح_نا1وصوع 

١١ ........... ب.........V س............... ب م تقد 
١٣أخرق 
١٠والكؤة المارون 
١٩سي 

٢' رح يا رمرى 
^١٢الكن بعد ..ما حؤاطر من 

١٢٣ ١٩٦٧كة 

٢٨........................... عربية(( محراب ف(.ائية منطت عشية رر ١. جج أي 
١٠٩برتراندرمل إل ١. رمالة 

٣١-ملخبرج رد--ءر(
٣٣الواجم اافدال 
٣٤طالب ضمر 

٣٠فح 
٣٦. ٠٠٠...٠٠٠٠مشاعرمه عن  ٠٠ثتات 
.٠٠٠٠٠٠الخزانر شعب  ٤١•٠. ٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤٣دهر ا

٤٠جرحى تتل لا 
٤٧الحديدة الحضارة 

ُْأ.ف ٌن • • رّاات أدل 
٠٢إلأل ؤّأولرالة

٠٤ثؤق...........ز 
٠٦شوقا عل رد 

٠٧..؟ المدةوض 



اكمضئاالؤبم—ؤع 

٠٩محمد دعوة 

٦١أنحاء •• ابى حمط س •• نس 
٦٠دءو|ت 

٦٧الخمعة يؤم ا .. نحزن لا 
•٧المؤبن الهجرة ذكة، ل
٧٧الحجج مع 

٨٢اراحلون 

٨٣وفاء دمعت 

٨٤راحل وصية 
٨٠حدق يا 

 ،uj، ٨٨الكبار
'٩الماس س صنف 

٩١رمحانك هن.ا 

٩٣والثؤح الماس 
٩٤، ١٠٧^العداء 

٩٠والظلام القمر 
٩٦••دكاراه يرونه كا • • اشر 

٩٨القفاء تصعد امحرأة أول إل 
١• • يلدي 
١٠٢أحد حبل 
١٠٣العميق عل .. وقفه 

١٠٠العقيق وادي 
١٠٦الؤياض حامحعه 
١٠٨....................ا............،......اا...ا.•...••.... أم إل رماله 

١٠٩المل..والحر 








