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  ١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  أ����� و��و���..... د�وان ا������ 
  
  


	� ��ّ��ر�
  .	ن $�ّ�م ھذا ،إذا ��ن ا���ُض ����	ون ا����دة ا���	ّ�� و�رون أّ��� �د � 
  

 �%%&����و��ّ��%%� أ�%%ول ُ ��%%م أن ا���%%�دة ا�/�%%$, ُ
$%%�)ظ ُ -�%%, 	�%%راث �&%%وي )�%%�( و
%%د)' ُ 

%%د)' ُ ا���	�%%� ). �%%ل �%%�را3��إذا ا)
ر2%%�� ا�%%و-� وا��دّ�%%� )%%� (ا��ر��%%� إ�%%, ا1	%%�م  �%%	�


�%ون  ���%
������	�راث ا��%��� إ�%, 5%�$� ا�
��%� وا���%ف و"�%��� " �%�����
$	%لُ  ��7)%�ً  

�%%� ا�	$��%%� . و$%%دة 	%%ن و$%%دات ��%%�ء ا���7ّ)%%� � �	�%%ن 
��ھ��%%�" ا����%%�"و�����وا�$
/%%�ء 

�ر ا�%ذي اّ
5%' ���%	ل �%ل و��س ا�
���� 	ن دور ا��ّ " ُھوّ�
��"ا�	:
�/� ھو أ��2 $/�ظ -�, 
ا�1��ل و�م �5	' )� أي ��رةٍ  إ:��ر�� ��ل ا�7ورة أو ��دھ� أن ا�ّ��ر �د ا:
�ر 	ن �
$ّدث 

=	5��!  
  
  

  ��راء ا�طرق�ن  �ّ��دي ��دا�ّ���
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  ٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  )ا�����(	�� أ	�� ر��� أ
  

  �� ا��ر��ع ا���دة
  

�ل ا���-ر أ$	د ر)�ت 	' �/5= 1ول 	ره��
و1ول 	ره �$�ول ان ��ل  ،), ھذه ا�وا$= �
	ن �	�' ا��	����ت  ھذه ا�5و���ت ا������ ا���-ر ), �
�رد ،ا�, ��ط� ا�@ھروب

 �����$ ��وا�	��	@ت واBطراءات ا�
, �د 
د)�= ا�, ا�&رور 	$�و�ً ا�و�ول ا�, ا�و
�ن :�ر�= -ن �ل �وا��ن ا�$��ه ا�
, ا:
���� ا���ر ظ���ن 	
:���ن ان ھذه ھ, ا�$����، و�


���ك -�ر�� ���1 ��
ھ, ا�5��ل ا�و$�د ���وده 	ن  ا�	رآه ا�
, � ��رؤ ا$د -�, 	وا��
  ...... و	ن ا�@	��ن..  ا�@ر�وع

  
��ه -١��  �ِ " ! � ا�

  
�����.....  

  �� ��وارى ��ره
  ......و�ره 

  ...�ّ!��� ب ا�د
  �� #ط�و�"
"  ..و��ص ا�!
  �'��ل �%!�

  ....��'ّ!م
�!%� )�  

  !؟......ا�" وھ��*ل 
  �و �د���� �روف ا��زن

  .....�دل م ��د
  !؟.....�� ��و�"
  
  

��را% -٢& '(�)  
  

  ا�وه ا�� ���ت
  و���ك ���ت ع ا0#ر

  .......�ش ��طر 
  �� ا��ب و��رف

ن �ش ���ل �...  
  ع ا0#ر

%���� �4د او �'�ول  
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  ٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

ن 5��ك �ش �5در ��"؟�!  
  ...و�ن 5��� ��6ول 

  !؟..... ع ا0#ر
  
  

�-�وف -٣&  
  

  ����روف
�ك��  �ش ��رف ا

  5ول.. و0ّ ا5و�ك
  ��'ول �!��ك �� 4دع

  ��'ول...و7 �ش 
  �ف ا����" �ر�ّ�ن وار4(

  ��ك �� 5��� �ن �5ل م ا�4
 �4���.........  

  �ول١٠٠٠٠٠٠
  �%;وم :�� �� #�ل

  5ول؟....و0ّ ا5و�" 
  
  

٤- /0�  ھ�و
  

  ا��ر >!��ك ع ا����ل
  وا��= 4را���ن ا�!%ر

  %ر>
�� طول ا�طر�ق �!����ن�  

����ن!��  
  و#ط��� �ش راح 6�َُ�%ر

 �!  ���د........��
  و!ط ا���*�ت

  �ّ��ل �'ول ��وز �%ر
"��  أ4رى �
  ا�'� �*���

  �%ر............�ّ�� 
  أ��م ��� �%س ا�ر*�ف

  م ا�'�ش ر>�ف
:م�  ا!�ب �!��� �
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  ٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ....��طق �'ول 
  ا���ر؟......... ��ن

  �;�ر.... ا���ل
  >�ر.. روا���

  *��ر �� *���� ع ا���وب
�وب ���ك �*�ر�  

  وأ�" ��ول
 ��  !؟..*�ر..........ا�

  
  

6ت �� ا��45ت -٥-�  
  

  ا�� �ّ�� �4ت ا�ب �روف ا!ِ�ك
ت ا�'�م ��ظ�ت!  

  !وازاى ��!��� ا�'�م
  !؟......وازاى �'وو�ك 

  وا��� �� ا�!��ت
���!� ��  �وق ا��روف ��!ّ

  ؟��ن......��وا�� 
  ��روف و0ّ��� ا��4:ت��ن ا

ل اّ�� ا�ّف اEرض  
  �دھ!��.....اEرض 

  .....وF�� ���ق
�وب ���" ا��وت �..  

  �� آ#ر ا�رو��ت
  
 

  �:�0 أ�08ِ�َ -٦
  

  ���وت ا�� ل ھ��ك
  ...........وھ��ك 

�������  
  �ّ��ل ا�ّف وا�فّ 

  .......و0 ��4" 
���ّ!�  

  !ھ� ا����ه وا!�" ده؟
  ؟!و0ّ ده
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  ٥  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ��وز..ر ��'� ا�'د
  !؟........��و��� 

  
  

  رو)0>( -٧
  

  ا�� �ش �!وف إ�� أ5و�ك
  ا�وه ���ك 5دام ا���س

  ھو ا�� �ش �رIك �� ������
  ��� ����ر و��ن ا�!�س
�� *��دى  و0ّ ����ن �
 ���  ...ھو ا�6���ن ز�� �� 5

  ���وع م ا��ب
  ...�و ع ا0�%�س
  ھ�'ول ��Iر
ن �ن ��ك �!...  

  �'در��
  !؟وازاى ھ'در

��� �  وا�� ��ك ��
  ���وس �� دوا�"

  ......ودوا�" 
5��� وراس 

  
  

  زى ظ � -٨
  

  و0 ّ�ك �ّ�ت
  و0 ّ�ك �ر�� ��� ا�4دران

5��� �و�" ��  ��!ّ�د �
  و�و�" ��#��� ��� ا�Eزان
  �ّطل �%�ر �� ا�د��� ��#�ل

  و����� ����� ھ�����ر
�م ��������  

  و�روح ��� ارض ا��!��ن
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  ٦  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

٩- B C �� ��	  
  

  !Fل ا��4ر �%!"
  ؟�ن ا�" ��#�ل �*�وع

  !؟...ھو ا��4ر �" 5�ب
 ���  .............و5 ّ0

  !4وه ا��4ر �وIوع
  ردت ����" ��*��"
  و!���" ���وIوع

  ده >�ب �� #�ل ��وب
  و��وب

  �4وع..4وه ��د�� 
  
  

١٠ - ��Eا���ى ا�  
  

  ���ت �راب ����وار�ن
�� أرض �......  
  �ّوا��

  �!ك ا�����ت �ّ��
  ..�ل �� ا�ط��بو5

���#  
ت ��ن *و��ن�! ���  وا�� 5

�ن!�  
  �ّ��ل ���%J �� ا�;وى

  أ*ل ا�;وى
�م ا�;وا  
�� ا�:مّ#.....  
���#  
  
  

ت - ١١��Fذ  
  

�'��ن ا��وت�!�  
  ��I�Fن ا�و�� ا�����ق

  !واق
  ..0K ف ا�#ط� ا������ن 
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  ٧  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

�� ا�;��ش�  
  !؟.......���ش

E  
  �س ا�'�وب �!��4�" ا�����ت

  ذر��ت
  �ّ���" ��#�ط

  و��#ّ�ط
  �� أ��ر��

  �;�ر��
"�  ��!" ا���4

 �;MوI ......��ّ�ر<  
  #:ّ�� �ر4( ���و�5ن

�'��ن ا��وت�!�  
  ��I�Fن ا�و�� ا�����ق

  
  

  �Iب ا��84 - ١٢
  

  �وب ا�%ن
  �ن ��رى ��%*ل

  !؟...��� ا�" ��4رى
  �ّ*ل و0 �ّ*ل

  ا�� ا���6ب �ن ا�'��د�ن
  و��رى طول ا�و5ت

  ��ّ*ل�� ....�ن ��رى 
  
  

  �Kق ا��5دة - ١٣
  

  دّور ����
  �ف و�وف ا�وش ا�*���

  �وق ا�!ط= ا�!�ن ��ك
  4وه ا�'�ب ا���رخ 5��ك

  �ز�5 ا���ل �!��ت ��و�ك
  آه �ن !وق ا���س ا�*=

  و�ش �����"
� ا���رح !�رح��� "�  



  وحكاوينا أيامنا.....  العامية ديوان  ناإبداعُ ... شعراُء الطرق : ٤١/١ك 
 

  ٨  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ��ن او��4"
  �س ا�� !�ن �� �'ط �ره

  �4ى.... ا��ش
���� ���I� دق� ��ّ�  

  ��ى.... ��رب
 ����  ...وادى �
  ا*ل ا�� ���ر

  �4ى.... را�=
  
  

١٤ - ���� �0!��  
  

  �ر��ن 4ر�د
  و!ط ا��وى ��5د�ن

  !����ن ����� ����;�
  و�� ا���ون !�����ن

��  وا�� ا�'در !�ب !
  !؟....ا�� �وھت ��"

  ..و��"
  !؟.... �!��F;وش ��� ��ن

  
  

١٥ - L&�5-� ت�5�  
  

  �ــن ر��ـد �ــ� ا����ـــا�
  �ـــ�ّ ـــ� ھــ�ـ��*ـا� و

  ف ا�و�شـرى م �ـ�4
���.......  �%!� �ـ����  

  (ــــوب ار4ـــل اّ�� ا�
  �ّ�� �و�ت �� �ومـو0 

  .....و0 �وم 
  .ا�ذ�ب ھّ�����

  
  
  
  
  



  وحكاوينا أيامنا.....  العامية ديوان  ناإبداعُ ... شعراُء الطرق : ٤١/١ك 
 

  ٩  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

١٦ - /8M � ! LM0N O0P�ا�  
  

���� ����  
  �� ا�:م ا�!ك

  ؟..�ر��" ��" 
  ....و��"

  ����;��ش
  ا�ظ�م ب ا!���ك

  4وه ا��د�د
  إ�د ��دوده
  و���د

  �� #��" ��وا�ك
!وف ا���  

  ��Pك
  و ��Pك

�ب �روف �ره��  
  ���ز���ش ��اا#��"

  �ن *��ب
 "�  .!�4ّ�ك ...�ن ا*

  
  

ب - ١٧-P ت�I  
  

  �:ت *��ب
�" ��;مل ا��روف ���  

  ا�:م ��ط%�;� ا�!ؤال
  و0 ��ش 4واب ��;م
  ��'ول *��ب ا���ل
ن �:5وا �;�ر��  
  وان 4" ا��;�ر

  .....ى ��ھل �ر
  !؟ ... ���� �:�5;م
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  ١٠  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  �C� ز!�ن - ١٨
  

  �د�ت �روع ا��4ر
�'�ر�  

  .........�د ا�'�ر 
"���  

����  د��ت !���ل 5
����  
  .....�ن طول 

"�  �واو�
  ....ھو ا��� ��" 
  �د�ك ����ل

��'��  
  �ر4( ���

"�  �ن >�ر �%���
  
  

١٩ - /8M L(�F  
  

  ......��ن ��ط��ك
  �ز�و��5ن

  �%!� ا�دى �4�ب وا�د
  7 وا�د

  !؟��ن.............�س
  ا��� �*دق

  �� �د���
  راح �#ّط�

  >ّط� را!� ����راب
  ...و���: �ّط�

  د����ن
  ...وا�!�� ���د�ل

�  ھوا
  ..اى �رح إف ��ظ"

��4  
  ...ع ا���ط�ن ��وب

����  
  ا��� ���ش ��رو��ن
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  ١١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

ن !��ز - ٢٠R0(  
  

  د#ل ا���ط�ن ��ن ا���ن
���ن ��ّ'دھم �  

�  #:ص��'�ش طر�'� �
  5دھم......�ن �ر���

  �5ل ��!:م ع ا���ر
 ��  �'��دھم....و�

���  ا�� ا�" ��#�ل دّ#
��*�  .إ�دھم... �ن #ّ

  
  

٢١ - )�-& Sواھ  
  

�ت ��ر �%!� ��4"  
ل �وم �ّ��ل ا5ول �� ��د��  

"4��  
  اااه �� ��4"

  ذ�����
4"١٠٠٠!ر�� ��� ��  

����� ��دھ�#  
  ��4"..........م ا!وا�� 

�د�� �ره ��ھل �راھ��  
  ھ�%�ر��

  ھ�%�ر�� اى ��4"
  و0ّ #:ص

  ھ�'ول ����س
����  !؟....��4" ده �

  
  

٢٢ - 'ETا� U ْط  
  

  طْ�( ا��#ل
  >�ر ا��زول

"��  
  �وق ا���ر
  ا#د ا�*�6ر
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  ١٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

"��  
  ��" ��س �:�5 ا��ب �� ا�طر�5ت

  و��س ��ر
  ��رو��ن

 "��  
  
  

  ار&�RN Uط - ٢٣
  

  ار�( #طوط
  ..�وق ا���4ن
  �ر!و��ن

���� ���I و��ن  
  ..��*ل �� #�ل

��ن���  
�ت ��و�� ع ا�د�وع ��زل�  

� #دودى �F�ّ 4ُمْ �I..  
  ��ز��ن 

  
  

  ..أوراق - ٢٤
  

  أوراق
�وب ���;� ا�4رح �..  

  ��5E:م
  وأوراق

  ..�ن �طش ا�!��ن 
  ����م

  وأوراق
  طول ا�ُ�ُ�ر ����" �ورا

  أ*ل ا��روف
  ...!�'�ھ� �ن

  .5ّدام
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  ١٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  د�" اYدان - ٢٥
  
  Eداند�ك ا

  ��ره م ��ت 4���"
  ھو ا��� ��ك �ش ��ر

  !؟وا�4�� �ش ھّ���
  ��دوا ���" وا!�Fوه

  ...........و5وو�و�"
  .ھ��........ا��� 

  
  

  ��N( & �ى - ٢٦
  

  ......�ر#"
��ت �%!;� �!ّ�نّ!  

  .......و��ر ��ر
  �����ن ��� �����ن

  ...��ھل �رى ����ن
  ھ��''وا ا��ط�وب
  ..و0ّ ھ�*�وا �:5وا

  ....������ن... !;م�%
  
  

  ع ا��>ّ�ور - ٢٧
  

  �رض !�رح
  ....وع ا�E:م 
  ��ّدور

  ���" ���ع ا�%ر
  ....و4وه ا���ل

  دّور ١٠٠
�ف ا�!ط�ت ��  !؟..���'

  ....و�ف �� ���� 
  .........��ّدور 
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  ١٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  I�I( �� وا	� - ٢٨
  

  ����ّ�� �� ا�دور ا����د
  .......ھوه ا��4ه
  وا�د

�م ا�ر4وع� ��  ���ش �
  ......ا��*�ر  �س

  وا�د
  ��ت ا�Eوف �ّ��ت

  .....�����ن �*وت
  وا�د

�#�ط" ُ�%ط ا����ه��  
  )١(..  �س ا�ر5م
  
  

  إ)رة ��ور - ٢٩
  

  �%س ا��Sره
  وا�!ؤال �و5وف

  ....��" ا���ر 
�;�ش أى �روف؟�!  
�#�ط" !ك ا����ه��  

  !؟......ھ��'�ه
  ده ا���ر 5طر و����

  و���" ����#�وف
  
  

٣٠ - Tا� �I�ّ \�'0E  
  

"ل ا�4ر�د ��و  
  �وق ���� ا���ل

  وا�� ا��� ��رى �'!�ت ع ا��#�ل و�رو5"
"��  و����� �ّ�� �

  �ّوال ٥٠٠ب 
  �ّرم ���� ا��!ل

  ..�ّرم �� #�ل
  دو5"
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  ١٥  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

5��ك ا�4ّ��ر ��  
  ط�( ا��#�ل ���وح

  ..وا�� 5��� �ود �ن 5*ب وا��*ر
  ��رو5"

  !؟..ا�� �ف ھ��ك 
  و���� ��� ھ�وح

�� ���  ..� !ؤال �س رّوحوا�� 5
  .!و5"

  
  

  �-�وم �� &4�ه - ٣١
  

  �ط��ن
  ...وا���ر ا����= 
  ���ز�5ش

  ��4ن
  وا��'�" ا�����" :م

  ��������ش
  ��!�ن

  وا�!وق ��'رب
  ��;رب

  �ن ��م ��4رى
  وا�� �4رى

���'�  �و 4" �
  ���:�5��ش

  
  

  ��٢٥ &�� ال - ٣٢
  

  ٢٥ �ن ��د ال
  �ش ��وز ا�!ب ار�5م

   رضا�%�س ��;د اف راس ا0
40�ن ��وا�س و���م   
 �  وا�� *��� �%ر ��

  ��اااا�ووووووى
�  و��

  ل ا�� ��رف ار4( 
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  ١٦  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  �ن ���� 
  و0 ��رف ا��� ل 5ّدام 

  
  

٣٣-  ��  "�ّ�اح ا��8Tس"ا���ر
  

  ا�� �ش ���د �� �%!� ��ك
�ك�  �س #��ف ا��
"�  ا�� و�دى ل ��

  وا5ول ھ�ن ��وم وا�4�ك
  �س د��� �4رى ��!ك

  ف !���ك �و�� ��� ا���
  
  

٣٤- )0T�  F ( ! � ا���&0( &
  

  ��ن ���رى ��ر�ن !�"
  وا��

  ���رى ا���م ا��� را�= وا��� �4ى
  و��وس
  و���وس

  ����ورش..........�ن 
  ا�4 اھزر �����ن

  �'درش...................
  
  
  

BK أ	�� �0K أF ��	)�bF(  
  

�M%�ا �ن �F ) F  
  

�ن �� Vوا�� "� 
  �!���ا�!�ن ا��دل ��;� ��

  
 ا�!�ن أ!�ر أ���"

  وا�!�ن ���ك ز����
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  ١٧  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ا�!�ن ا��� ��ش ���ه
0 ��ن ��رف ا�!���  

  
�ن �� Vوا�� "�  

  ا�!�ن ا��دل ��;� ���!���
  

  !!!ھو
  

"��  ھو !;ل �ون �ك 5
  �د�ك ل �� ��" �ن >�ر �� �����

  
�ص و�و��... �6در �#ون #�  

  �!;ر �����... و�� �وم �!��" 
  

  "ھو واھم ��ھ����
  �'در �ون !�ن �� 5��ك

���V� ھو ���ش ���م  
  

5�ب  "���ش �'ل... �ن ��  
  دا��� ��ره �� ا�د أ����

  
  �� ا0#ر

  ���ده ��ره ��ت Vوا��
  5رر ��;� �ون ا�!���

  
�ن �� Vوا�� "�  

  ا�!�ن ا��دل ��;� ���!���
  

�ن �� وا��� ��وف ���� ��د ا�
�ن �ن Vوا�� �� �'ول �ش ده ا�

 
���ن ده �ن ��رد ا�  

�ن ده �ن 5رار ا�!�ن ��  ا�
ون ا�!���� "���  

  
�ن �� Vوا�� "�  

  ا�!�ن ا��دل ��;� ���!���
  !!!ا�!���
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  ١٨  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  
  �س ��'ل ا�!��� �%س ا�'�ب

  و�'ل �%ر... 5�ب �'رب 
  و�'ل �'رر... 5�ب �4رب 

"��� ��5�ب ��ب ا�  
  و�'ل ��رف ��ن ا��4��

  
"��  �'ل �دا�( �ن 5

  ا�!���..  و�'ول ��ظ��م
  

ل ا�!�ن !����� ��  
 ا��ك �ون ا�!�ن وا�Iل دا��� ا�!���

  
  
  

 c !ن !� ا��ھ�(eN�ى  	5َّfا�(  
  

  :اBھداء

� ا�&����ت ،إ�, �/�5��� وھد�ر .. و�5رة  ،، �5َ	,،و

  
١-  ْOـ��ـــ )ـ�  

  
  ��5ت ���ك ا���س

  ..إ�ك ��4ن 
  !!..�ـــ� �ر�ف 

  ..#ّدام  ،ُ�ر ا�:م
  ..*�� �زا�ر وا�د��� �

  !ول �وم زا�ر
�� ��;� اE*�ل #�ر��،  

  !و��ط ��;� ا�ط�ر
  ،دّ!�!� ،�ن ا�:ب

  ،���ل ����ل #!�!�
  !و��وت ف ا���4!�

  ..و��ر ا�'ول 
  !..و��ر ا��#�ر�ف 

  ،�ـــ� �ر�ف
  ..و0 �;ّ�ك 
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  ١٩  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  !و0 �'�د ����ك
  !و#��ك ��دود ووا5ف ،ا�*ب ا��ود

ن ���*ف ـ ��ك ـ و5ف ا���ل��!!  
�ك �ر��لّ!،  

�" ا��زا�م ��  ..و�وا��ك 5
�ب و��=  ،زا�م ���ك ا�
  ..�ّم ا�:ب �وا��ك �رح 
  و�ن >رIك ���ش

  ..�و�ك ��Iف 
  !!�ـــ� �ر�ف

،،،  
  �'�د�ف

  ..�را�ك !�رة 
  !وا�ت و0 �4ت !�رة

  !!و!�ت
  ،وا�ز�ن ��ك ���ت

  !�س ���ز ��'ق ھدف
�� ��4�ك �*ّدة ّ#..  

�Iدى ا��،  
I� وت �و �ش� �..  

  !��;ّد #وف ا�;���
  ..0 ط��ك ا����� 
  !و0 ��ك ����ل

  ..و0 ��ك ف �ّف ا�����ل 
  !���ل.. >�ر�� �س ا��ظ 

  !!و0 #��س.. و0 ا�ت ��4ن 
ن�،  

:م ا���س ..  
  ...دّ��س 

  !!�ـــ� �ر�ف
 
  

  ؟؟ا�h 	�ا�ِ" -٢
  

  ..ا�ش �وا�ِك 
  ْ"���  ؟..�� �

  ..ا�ش �وا�ك 
 =ْ��� ��..!!  
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  ٢٠  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

���" ْ  ـ ���..  
�  و0 #�طرْ  ،0 �ّ�� �وق ��

  !و�ش ��رف �دق ر4وع ،أ�� �!��ر
  وا��� ،�4وع

 ْ��ّ�!� 0  
  !!و0 �'و�� إن ا�� ���رْ 

  
 ْ "���  ؟..ـ ا�%'�� �� �

  !!..ا�%'�� �� ���= ْ  ـ
  
  

٣- )�  ؟؟�\��ـّ� إ�( ،)�ف أ��Cـّ( إ
  

  ،�وف أ5و�ـّ" إ�"
  !ف ا�رد.. �'و�ـّ� إ�" 

  ..�ك �%ر 4� ،وّ!( و#د
  !���� ا�رو�4ل %ر
  !!ھ� �دوب ع ا�د
  ،�ّ�� ا�ز�ن �4ّز
�" !��رة   ..و�!

  ز>�ل ��و�" ا�!�ك �ّ�ن ��(ْ 
  "5د !�(ْ "���م �!ورة 

  !�5م ا��ر إ�" ا��4وز
  !��د أّ�� �ن ����%ش �د

  وا���ر ���ــــــــد
��  !!ع ا�%

�  ،�%!" �*�د !�
  !و#��ف
  ،���ف.. ُ��ط ا�!�ك 
  ..�و5"  �ون ا��4وز

  ..�ن ذو5" 
  #ّطف ُط��� ا��ر�ود

  !و���" و�د.. وھ�ش ا�دود 
***  

  �;�ن �4وع.. ر�ك ر�م 
  !و0 ا�#�ر �ر�وع ،0 ا�رزق ���وع

  ..ا*�ر ��ول 
  !!و��م ر��� ا�ورد.. ��ل ��= ز>�ول 
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  ٢١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ..ھلّ ا�%رح 
  !�ط و4�=.. #: ا��4وز 

  ..و�ن 5��ل 
��ت إ�د�" ع ا�#د!!  

  :��5وا ز��ن
  !�F!� 0ن �ن ا�!�ب  �ر�م إذا وھب إن ا

***  
5�ّ� أدب ..  

  �و 5��� �وم إن ا�ر�م
  ،5ّ%لْ درف ���"
  !ف وش أ����"
�ق و�رزق#�  

  ..���ن ���� أ�ور ا�#�ق 
��� ف ا���ق   ..ا�

�ّق و�!�ق !�ق���!!  
  !وا�ت �ش ��4ل :�� �4د

  ،�وف أ5و�ـّ" إ�"
  ...�'و�ـّ� إ�" 

  !!... ف ا�رد
  
 

  !!ردّ�ـ>ــ( ردّهو&ـ&ـ�  -٤
  

  ) *١(و���� رد��" رده 
%��� �ر ا��*��ب �...  

٢(�ن د�5'� �رده (  
  وا��� �� ��رك ��*��ب ْ 

...  
  ا�*��ب ا�ز�ن ��� ��
  دى ���� ا�#�ر �!" ����
����� ��  ��ل �� ر��

"��%!�  وراح ���ى �
...  

�  ز��� ا�*���� �:
�;��%� �;��  ھ��ت �

��� وا��وق �:��  
  �ون �و ����;��!�� ا��

...  
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  ٢٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

5��! "���  )٣( �أ�� �� �
  را�د و0�ف �����

��4�ك ��� ا��وق !���5  
  #ط�ت #وا�� و�����

...  
  4در اE*ول ���� ���ل

  دھ��ن ز���" �وا�"
  وا�واط� �0س ����ل
  رو��ن ورا5ت �وا�"

...  
  ا��دل �%�ف #وا��
  �5ل ا�ز���" !:وه

  و5ط��� �ن ��ن #وا��
  )٤(وآ#رى !:�� !:وه 

...  
  ؟����ن ف ��ن �� أ*�ل

  دا ا��� �وا��ك أ!��ل
  زى ا����4ل �*�ل

  وف I;رك إّدوك أ!��ل
...  

�ف اE*�ل ��I" ���ف  
  ف ا��دة �رش و��و�"

  وا�واط� أ��د �� ا�� ا�وف
  )٥(و���" �ش ا���و�" 

...  
  ���ش و���� �:��ك

  وا���ر ��و�;� #!��س
  )٦(دى �'�� ا���ش �� 0 ��ك 

  د ا�#!��سو0 �4ت �\�
...  

"���Vا� "�!  ا��ر 
  �و ا�#!�س �� 5*وره

  ��5د ف ���" ا�!���"
  �ش ��ر5" طو�" و5*وره

...  
  �Iّوى ���" �%���ل

  و�*�ر�" ط�و�" و!��ده
  )٧(0 �50 ��م ا�%���ل 
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  ٢٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  و0 و��!" و!��ده
...  

  )٨(ا��� ���د �� طواى 
  �!" ط����ك ���Iم

  و0 �وم ���رف طواى
  ��Iمد�� �ظ� ف ا�ط���" 

...  
  ���ب ��� ا���س ����ب

  وا��وم �ل �ط ����
  و0 �ت و��س ����ب

  و0 ر�� ل م ا�ط����
...  

  )٩(��ب ا�ز�ن �و د5ر ��ن 
  �'ل ھ��� ا���ّده

  ف ا���وى �� �!د 5ر��ن
  و0 *���� �و �4ب ��ّده

...  
  ا�*�ر �ن �ر *�رى

  )١٠( و��م ع ا��#ّده ّوع
  وأ�� را�= ا�%ر ف �5رى

  !!رّد��" ردهو���� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .	ن �رد ا���ب  :رّده) ١(
���د��ق  :رّده) ٢( ,
  .ا��:��� ا�
)٣ (,����را ��ل أ�را�= :5�  . ا�زرع ا�ذى �5
وى 	
  . 	ن ��5, ا�ز�د وا�5	ن و�$وه :5@وه) ٤(

��ق �	و ا��ر�5م���ت ��	و 	' ا��ر�5م وھو :�وط  :و�=ا�$	) ٥( �/
�	 .  
  .أى أ�= ��س ��دك  :��ك �, �) ٦(
�ل :�$م ا�/
��ل) ٧($���
ول /	 =�R��س ����$م 
  . وھو �	�ل ا�ط�م ،ا��$م ا�ذى ��
  . أى ا�ذى أ��= وأطو�= ), �درى :وطواى ا��7��� ،!!وھو 	ن ���� �د�	� ،	ن أ5	�ء ا���ب :طواى) ٨(
�ن 	� :�و د�ر ��ن) ٩(	
  .و��ن -�, -�س ز�ن  ،ك )�و ��طشأى �و 
  .و
�ك �و	� ا�/@ح وا�را-,  ،و2' رأ5= -�, �و-= وا5
�د ���وم :�ّوع) ١٠(
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  ٢٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

S0 در !:�ا��  )أم طرق( �L\b !:�ا�\
  

١- S C �  �Cل 
  

  5ول �� 5�م 5ول �� 5�م �ن أھ�����
  5ول �� 5�م ����� ��4و��

  �� ا�د��� ا���وة ده و!��و�� 
   وّرVُو��و0 ���و�� و0

  7 �!���;م أھ��و��
  و��� �ت أ!�F;م

 :5وم �'و�و��
  أ�ت ���زة إ�" ���� ��َ*�ّ��

  ا�ر���� أ�!ن �ر�ّ��
  ود#��� ��ت ا�زو��4

���  �� أ�� �!رة �
  دي ا����ة �!Mو���

����  �ش �'�� طر�� و4
�ن �%!� أ�'ق ذا��  

  وأ�Vت و4ودي �� �����
 �  ده أ�� �%ت ��س �ن أ�ر�

�  �;م �\�دي�!�م �
  ��ردوا ا�!:م ����ر��ط�

�;م 0 وأ�ف 0��5  
  ھو أ�� ���ن ������ش

  دا�� ��ت �*ر
  و��ت �*ر �ن وأَ*���

  5ول �� 5�م 5ول �� 5�م
  �ن �*ر ا��رةْ 

0 ��ن �'�ل ُد̀رهْ  ��  ا�
  أم ا����ب �ظ��� ور4و�� و5وة

  ���I ���%� و���� ُ�ّرةْ 
  �;�� �!��ر �ّره و4ّوه

  �*ر �ور 
  ��� �*ر أ*��� �*ر �ظ

  �*ر ا�Eم
  5ول �� 5�م 5ول �� 5�م �ن �*ر ا���ل

  أم ا����ب وا�ر�4ل وا�Eط�ل
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  ٢٥  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  وا��4ش وا��رط� ا�%دا��Mن
  �Iّ�وا �����;م �4ل ورا �4ل

  و��� ا��4;� ��وا وا5%�ن *����ن
  و0ھم #��%�ن و0 �ر�د��ن
  5ول ا��ق وا5%�ن ���*ر�ن

  و�'ول !:�� و0دي
  ديوا��*ر �� رب �� ھ�

  ا��*ر ��*ر ا��*ر ��*ر و�و0دي
  5ول �� 5�م 5ول �� 5�م

  �ن �*ر و!��� وا�!و�س
���Iوا�!و�س دول �د#ل أرا ���!  

  و5ف ���;م أ�ط�ل �رب
  أ�رار ���ن ����;�

  و�*د ل �دو �'رب �ن �وا����
  ���� �%ِ�� �� �*ر ���� �%ِ�� �� !���

  ���� �%ت �� �*ر �ن ا��ذاب أ�وان
  ا����ت أط%�لا�ر��ت ا�*��� و

  وا��;ت ا����� وا�;�ت أ�راض
  وا�;د�ت �دارس و�!�ن ��� روس ا�!�ن

  وأ5!�وا ��a ا�Eط�ل ا��رب
  ���طوا إ�د�;م �� إ�د ��I;م  

  و�ردوا ا��دو 
  و�#�و ا��دو ����" د��ر �� د��ر

  وو5ف ا�4�دي ا��ر�� 
  وَدّور !:�" و�ّرغ ر*�*" �� ا�Eداء

  "و�ّوت ���Eف وا�ِ��ّ 
  و��ت ا�4�دي ا��ر�� �� اK#ر و�%ت د�" ���ّ��

�" �� 4�� 7 �� و�دي �س ���ش �*ر��  و5
  ���ش �*ر �ر�و�� ا�راس ��ر��

  و�F4ة ط�( ا��;�ر وا���� ا�ظ:م
  ودق ا�%ْرح وا�طرب �� ل ��ن

   �٧٣وم
  �وم �� ز��� ا�Eداء

  وأ*���� أ�رار
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  ٢٦  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

٢- Lَّ0 ِ!َ أم  
  

  ا���رح !��� ا�I;ر��
�5����ت ا�!ت أم ��  

  �� ا��ّر �ّره ����" و�4ّره
�;��F!:  

�;� ���ك ؟ إزي ���ك ؟ ��5  
  راح ��ن ���4ك؟

���5�� ���� ؟  
  ���� إ�" ؟ ���� إ�" ؟
  أ�� #:ص �ش �5درة

  ���� و���;� دار ا��د�ث
  و�Iر را4�;� وأ*�" ر�%� و���#���ش

��ّ�ده �� أم َ� ��I�5ل �ر  
  �Mذ��� ل اEذ�� ؟

��  �ن ا����ل ٧ ���4
  وأ�� را4ل ��� 5د ا���ل

  و0 ��دي �ر� و0 �����
  !ا�ِت ده ������� �ر� �را��� 

  �و د#�وا أي دار
  !!�ش ھ�#�وا ��;� �ش و0 #��ر  

  
  
  

 )��! Lط�نأ��l! ��	 )�bدا S -�& LM�45ا��( 
 

١- cM ز�� 	0�ة و
  

  �و �ن ��دي
  ا�;� ز����

  �ن ز��ن
  0��;�ت

  ديو�و �ن ��
  ���ري أ�50

  ��ر ����
  �� ا!���ت
  ��رة دا���
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  ٢٧  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

����Eا �� ��: ��  
�م� ��  

ل ��ل ��دي  
����  أ�س ��ده ا�

  ��ر ����
  و�� ا���ت

  وا�*�ر !�ن ��
  ا�����ن

  �'�و��ن ��;�
  ا�د����ن

  و0 �!�ت
  !��ن ا���ر

  ��ر ط�ف
  ��� ا�%رح ��4ء �Iف

  و�روح ����
���  وأ�� �� �

  و0 ھ��ت
����!�  

  �� ��دد ���*و
و��!  

��  و��رر أ�
  �ن ا��زن وا��Fس

  ا��� >زو��
  وأ�وف ���� ��

  طر�'�
  5دو��

  �5ل �I%� و�� 4ر��
  �!�ق �ر��

  وأون
  !!!ھو�ت

  
  

ت  -٢-8P  
  

���  ول *%�� �� 5
  !��;� �دل ا�ذري ذر��ت
  ذري را�ت ذري ���4
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  ٢٨  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  وذري ھ�� وھ��ك
�'�ت� ..  

ون ��;� ا��طل� �'�  ول �
  4:دو �5�I ودوري
�'�ت�،  

  وا�'�ب �و ��ض ���:م
  �ش ھ�و�� ل ا�����ت

��  0 �� �وم و0 ��
  و0 ��� �� !�وات
  دا 5��� �و ��( آ�0"

  ھ���� ا�د��� آھ�ت
����  وآه �ن *%��ت 

  �زروع ��;� ورد ا�%ر��
  �!'� ���د���ت

��Iرت �ن �%��%� ا��و  
  و�!�ت �:��;�

  و�;ت �� ا�طر�5ت
  ���دهو*ر#�ت ��و�� و
�Iا��� ��و�� �د�  

  �ود�!���� ��ن ا
ن اھرب �ن �*�ر ا�#وف��  

 !!و��ن ا�وت .. ��ن ا��

  و��ن ا�!�
�'�  وا�ط �!���� �� �

  وا�ّف وا�وه
  وار4(

  ���'�ش �ر و0 �ر!�
�'���وأ� �%*  

  وا�4( �����
  !وا��6��ا�و�دة 

 �� �;�  *%��وار!م ����� 
 ������  

�;�ش      �  
          ��� �..!!  
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  ٢٩  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

م -٣�I �Nوآ '� L� ا�-
  

  !و�!�ت �� #�ل ا�" ���وع ا�:م
  ،وا�" راح ز�ن ا��ر وا����4ن
  .. �س ���ش ا*ل ا�� �ش ��4ن

  و4وا�� ��ر ا�ر �ن �ر�ن
  .. و��رف

  5دا�� طر�ق �زروع ا�زان
  !�� ا�� ��5ل او #�ف ا�'��Iن

  او ��� ��;وم ���4��ن
  ن�� ا�� �� ا��;��� ا�!�... �ن 

  ،و�ش ���4�� ا���ل
  و0 4وه ه0 �ر

  ھرامأدا �ن !و��� ا���ت 
ن ��و��� ا��دوان! ����� �����  

  ا5�ك ا�" �� #�ل
  �� اھو ���وع ا�:م

  ا5�ك �ن ا�����م و0 4��ن ا0!��ر
  و0 ا5�ك 

���� ا�!ن �� ��س وھوس ا����ت#  
  و�'ول �ر #�ر ا����ب

  0 �6ل و0 ��ل و��ن وا5%�ن ا���ل
  ال��� و�'� و�رح و�وّ ..  ا��رطو

  �س !��ك �� �� �رIو
  �ر�س ��ر�ش و����" ھ���

  �� ���Iش ا�%ر*� دي >�ر وا�دة >���
  ھد�� )��ك اوي(وا������ �'�ت �� ا��ر�� 
  و*��� �ن !��ن �!����

  ا*ل ا��ر�س ��6رب �� �:د�� ا��ر���
  �س ا��ر�س ر4( �� #�ل �� *�دوق 

  .. �ن >�ر د��
  !.. �� #�ل5�ك ا�" أ
5�كأ ..  

   ،،�ل ا�����(   
  )!!..#ر ���م آو            
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  ٣٠  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 �!�0ن أ�-�� ر� K ��	)اءأ�ا�: �&( 
  

 B�P ا��4ن -١
  

 ��د ا��� ��ت
 �ن ��ر��
  �� �در�4ت

������ت ���4( � 
  �� ذر��ت

���� ���ت �'�'� �� 5
 د�و��5 ���� �� ا���ن
 وا0رض ��ّ�" �#طو��

 و�#طوة ا*����
 و��5 ��!س �����ند�

 ����ق ���
 ����ق �����0

 د�و��5 ��'ول ا���ن
 ��ن �ن ز��ن
�ن �� ھ�� 

 ا���ب ��� �را��
�� *وت ا���ن� �� �� 

���I ن� 
  �� �� �ر���

 و�س ���� �� د����
 �� �در�4ت

 5و���� ��" ����ش ھ��
 5و���� ��" *�ب ا���ن

 �ن >�ر *د�ق
 �ن >�ر ���ب

���� �ن >�ر :م ��
 �ن >�ر ھزار�� و4د��

 5و���� ��" *�ب ا���ن
 ط�( ا����ه

  و0 دي 5!وة ����
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  ٣١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  أF:� ��ح -٢
  

   ��'و�وا ���� ان ا�� #��ب
���ن ا�� ��!س ��� �4د�   
���  وا�� ��م 4ر�� �� 5

  و4ر�� #:ص ��'�ش �" �د
   ��'و�وا ���� ان ا�� #��ب

س �ـ وش ا�ر�=���� ����   
���   و�داوي 4را�� �!

  وار4( �ن ��د �:�4 4ر�=
  ��'و�و ���� ان ا�� #��ب

 �و4ود او ��� ��ن >��ب
  وا5ف و�%�ش �د �� *%�
  وا�� !��ب د�� ���*%�
  �( ا�" ��ن �ش ��*%�

  �� �ظرھم
  ان ا�� د�� و��ء

  ��4ون ده ��و�� أ���ء
  �ش ���4ھم

  د��� واھ�� و��دي
  و��ري و�Vري

  و�ر�� و�د�� و5��� وأ���
�!Fو�ز�� و�  
��  4دوري وأ*

  و��� ��4ري �� د��
  د��ھم

  وا�� ����ق ��;م
���ن ا��� ��;م�  

  ا��� ��;م
�;��  وأ�� ���زل د�� ���دي �

��� �رو�5� ����� �����  
  ���%" �� أ���

  و�و�5 ا*��
  وردي ���;م

  ردي و5و�� ان ا�� �ش #��ب
�  وان ا�� ��!ك ��

  و�ش ����ق �����ل ا�دا�ب
  ��كوان ا�� ��ري �� �وم �� �!
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  ٣٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

�!��� �����  
�� ���ف ا��ب ��'!����  

���5 �� �����  
���  وا�ر 4رح �� 5

  ����ب ان ا��� �� ز���
  
  

٣- c� C � o  
  

���5 �� 0  
���� �I'و���  
  و��� ا�!�!�

  �:ش ��ك
  �و ��6در ���

  و����رش �ن ��!�
  �:ش ��ك

  �ــ �وم �و ���4
  اون �;�وم

  و����ش و�وا!�
  �:ش ��ك
  صإ��ك �'و�� #:
�ص ا�:م#  
  �%�ش ا��ر
  �%�ش إ�;�م

  �%�ش ا��!�س ����;�
���5 �� 0  

�;���� ���  �%�ش 
  و�ر4( ���� ����;�

  ���ن >�رك دا �5ل ����4ش
�� �;��  إ�� �%�ش �� �

�ب ��د�;��� ���  
  ا�ب و#��ف ��ت �5�ون
  ا�ب �\�!�!� ا���ون
  ا�ب ���ن دا��� �ون
  �� ا�د��� �����ن ��;�

5��� ����سإ��ك � �  
  ��!م ا�'وا�د

  إ��ك �#�� اي ��ء
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  ٣٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ���� ����د
���5 �� 0  

  ا�ب و#�� ا���س ��س
  ا��� ا�� �!��"

  ا�ب و!4ل ل ا��� ��ت
  و�ر�� اذا �وم �!��"

  ا�ب واو*ف �;م
  �ر�� وأ���

  ا�ب وز�= �ن 5��� ھ��
�� ا!���ك و��رك#  
  ��'وا إ�!�!� ود��

  
  

٤- cp ا�\Mأ 
  

  �درEول �رة �ش 5
  و�ش ��رف

  أ��ش
  �( إ�� �ش ���ش

  و�ش #��ف
  ا�وت

  �ــ !وت
  و�وت ���ش
5�ب ا���س ��  
  ا!�س ا�داس

  �داس
  ط��ش

  وا�� �ط�وب ��� ا�وف
  وا�� �� ا����"
  �ش ���ف

  ا�وف ازاي ��د !�وف
  و�ظري داب
  و�'س ���ش

  Eول �رة �ش �5در
���  ا5ول ا��ق �ن 5

����  و�ــ 
  وا�� ��ب
���  اون !
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  ٣٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ���وا�� ا�4
  �ـ �ق �ن �'� وا�ق

  و�ن �'�
و��� �ق ف ا������  
  Eول �رة ا�� أط�ط�

�Iو�ش را  
ون ا��ق اھو 5*�دي�  
���  و��رة *و�� �� !
  �'ول ا�#�ق ده ��دي

  و�ش ��دي
  ��ر��� �ت ا�� ُ���دي

�%ت ا�و�د#  
  ف ���دي

�Iا��� ��ت ا�*وت ��  
  و�� ا���Iر

����ت �\�� ���  
�� �:دي�  
�I�'وا�� ا�  

  
  

  زي ا�-:� -٥
  

  ا�دم ��زل
  وا��� ��" !���ن

  وا���ر ��زل
  ع ا�ورق

  وا�ورق دا ���ن
  وا�*وت ��*رخ

  ��*رخ
  .....!����ن 

  و�ش ��ر��ن
  ا�*وت دا �4ي م ا�دم

  و0 ا���ر
  و0 م ا�0��ن

  ا��� أ�"
  ا�دم ��;� ���زل ل �وم

  زي ا���ر
  �ـ� ا�4را��ن
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  ٣٥  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  
 	>c ا��4م -٦

  
  ا�!4ن ا��ر�" ا��

  !��ن !ن
  و��ره �وم �ـ ا!�ن

"�� ���5 ��  
�ب 4د�د� �Iش را�  

  ��� ا�:م
  ����4د ��" ��#ط

  ��رك إ0 :م
  ���ب وا�د�ن

  
  

  	�وة روح -٧
  

�م'��� ���� ����  
���� ���Eم ����  
  ���� ا�رو�ت
  ���� رو�ت

  ���ل روا�� :م
  ز��ن �ن �دم
��ت ��ر� ����  
  اداوي 4روح
  ���� �ز�ت

  ��روحو�ر�� �ن 
  ���� �ز�ت ا�د�(

  ��� �ر�ت
  ���" ان ا��� ا��

  �:وة روح
  
  

٨- r� ط��  آه 
  

 �� ا�'�ب ��%ور
 ��ر�ش ���� ا�� ��ك
��� ���� �� و0 ا�ت ا�
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  ٣٦  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 آه �� طر�ق
 ا�� ��ك F�� �*%ور

"����ش 4��ح و�ش ��!س �ر4� 
 آه �� طر�ق

 د�و��5 �و��ك *ور
"�F �و��� ���� و

 و�ش ��رف اط�ر ا�� ��ك
   اط�ر ���و0

  
  
  

��-� �8Rs� �0K ھ�M ) ُr�َة َر  )ا�-0
  

  :اBھداء
  !!!ا�$ر��و ا��واء ا��	س، إ�, �ل 	ن ا$س ا�دفء،

  
١- O�&� ا����  

  
  �� �و ا��ر�ف

  �� �و دم #%�ف
  !�ّ!�ك �و4وع
  !�ّ!�ك ��4وع

  !�ّ!�ك �داوى ا��وق ����وك
  و�وك ��وك

  �ّ!�ك ��#�ف �ـ ا���س
  و�#�ف �ــ ا��ور

  ر ���ط�ودوا�
  ��#�ف �� �دور

 -----  
  �� �و ا��ر�ف

  �� �و دم #%�ف
  دا�ر ��� ھم ا���ل

  ��#دك 4واه
  وھواك �Fواه
ل ��"����  
  و���ّل ��ك
  ��;ز �4و�ك
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  ٣٧  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  و���دى ���ك
 ---------  

  ���و ا��ر�ف
  �� �و دم #%�ف
  #ف ا��واز�ن 
  وا�ب دواو�ن

�� روح ا��;دا�  
  !وا���س �����ن
  ار!م #ط�ن 
��� �ط ا����  

  �ن >�ر ��و�ن
�ّون �4ھز ��  
�ون ا0!ود���  
  ! ودم ا����آد��ن

  
  

  &�دى ا��5�ة  -٢
 

  �:دى ا�!�رة
  �داو���ش �� #!�رة

 !����� أ��دى �( 4ر��
 �!�����ش

 أر��;�...  ا�%ر�� أھش
 ��#دھ� ا�ر�=

  أ�ض �� ����� !�����
  !����� أروح

 ------- 
  �:دى �;�� ��4����

 #ط�ش��� ھوا� �ره 4وا��
  ا������و أ#ط� ا��و�4

 ���د�ش و��ك �ره أ�وا�4 ��
  
  

٣- �s�� م�K دىو�:�  
 

  !:م ���را ��� ا�وادى
  ��6�وا �ن *%و �:دى
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  ٣٨  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

��� و��4�� و!:م �
5�ب �!��� ��  ���ورة �
 ��دودة �ن �ودى ا���

 0 �4ىو 0 ��ر�� را�=
  و5��� �ّ!�ه �ش ��رف

 !#��ف ��وف
  !أو �ش ���ف

��� �ش �  �ر�� �#ّ���� 
  0 ����و و0 ��ر�� ��%�

  ��:دىو !:م ��*ر
 و!:م ���را ��� ا�وادى

  
  

٤- �MM� ا!:0K �M أ��  
  

��ب ا���Eر ��  
  وأ�� ط%ل
���!ّ�  

  �� ��رك �� ر��ت !��رة
  �ر���� �� �و5ك

  و��وك �ــ�دوس ��� 4ر��
 و�ــ �ر�� ��ّ���� �ـــ >�رة
------------------------   

�  �ب ا���Eر�� 
  �� �زن �� �زروع �ـ �����

  �� أرا�I ط�ر�� �ــ �!�����
  و!����

  ھــوا��و و��!�
  �� أ����

  !����� أ����
  وأ>ّ��

  وا��زن �����
  �� أ>���

  !����� أ4وع
�و�ر ا��ّ!�س�  

  ا��ّداس
  ا��و4وع

****  
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  ٣٩  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

��ب ا���Eر ��  
  �ّ!��� �ــ�����

  و�ـــ ��رى
  ِ�ّدارى ��6ّط� د�وع

  #ّ�� وادارى�ّ!��� �ــ
  وأو��رى

�و��I ��  ��دودة �
  وأ�:�� 

  �;واك ��4وع
  
  

٥- 's� 'Pأ �:0:>	ح /روح و �: � e�!!  
  

  ������ �ن !��رھ� ا�وف ا���ل
  وأ5ول �واو�ل وا>�� �ن �روف ا!�;�،

  وا5طف �ن #دودھ� ا�ورد
  وزھرة ود

  أ�ف 5*�دة وأ�ف �ووااال ،وا�ب ��"
  وا��ل �;� ���ون ��وان

  �دى ��� ��4�;�و���ن ���
�;��I�E و���ن �ش ��دى  

  و:م �ش أى :م...  و�:م .... و>رام ...وھ��م 
  ������ �ن ��و�;� ��= ا��روق ���"،
"��� ���  و����6" ط�( ا�6روب، ���

  �زف ا���ل ������ �ن ھ�وم �ر���;�،
  �6�� ا���ن وا�����،

  �� ���� �� ��ل
�ر ا��#�ل �;�  ������ �ن أ*

  وروح �*ل،... أ*ل ������ 
��وح � �I�  

  !!�ش �%�وحو ��ب �%�وح
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  ٤٠  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

��-� ���� OK�� L���OK( ھ L� )ھ
 

�Mf !  
  

  ��� �'و�;� ���و ا�*وت
�� ���� �%وت� ����ن �  
  ھو*ل ھو*ل �5ل �� أ�وت

  أ�Vت إ�� أ�� �و4ود
���� "� ���  �ش �رط �ون �

  و0 �� �ظرك أ�� ھ�%وت
ن ھو*ل �5ل �� أ�وت�  

  أ�� ھ�4= ��;� و�����
  ��� إن �4ت ����;� واط�;�

  أ�:�� ��رھ� �� ��وت
  ا����ت وادى ���� اEول
  أ���رى �� ��ب �ظ�وط

  !�د وا�����5ن /د
  ��راء ��: ��د��ن
  ده %��� د�وان ��4��
  و7 �����م أ�4ل ����

  ا!�� ��ن أ�� ��" ��طوط
  
  
  
���&BRC �0�K ��ج !� )زھ�ة ا���M� وا�4 �ت( 

  
ت -١!K.... 

  
  �رI" ��#�ق.....!���ت ا��راح �;�� و!(

  وإ��� ��6رق....!���ت ��وھم �%!�� �طوق ا���4ة
  وھ� ���رق....!���ت ��ط�ب �ن ا���ر ا����ة

  وھ� ��'�ل و�!رق....!���ت �����ق ���س و�'ول ���م
  ...!���ت ����� �� طر�ق �� ھوش أ��ن

  و��رق...و�'ول دة إ��� ����ب
  ...و�'�( �%!�� ا�" �'�'�..��ر ����م!���ت 

 ����5 ��  ...و�'ول �ر��M....!���ت �� ��س ��دوس �
  ...!���ت �����م �#%� ���4ت ��وة ور�5'�
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  ٤١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ..!���ت ��4رى ا���ر و�%وت ا�!��ن �ن ��ن ا�د���
  .....وF�;� ���ت د�5'�

  و�%وق ���'� �%!��...!���ت ��*�� �ن �و��� ��F#ر 5وى 
 ����  ...����د �6���راح �

  ...و�'ول #:ص...��'�( رو��� ا��� ������ن
 �Iا�4زة �ر...�Iاو ��� ا����دى....او ��ر  

�" ��دى  .....��ھو 
  وا���س >:��...!��� !�ر�5....��'�ش ��ر�5

ل �d �و��� ��  ..و�!��ش ���4....ا�وھم !�طر �
  ..و�����ن �:��.....ا���س �'ت ����� �� >���

�ر د��>".....ا���طل....وا���طل....  
  ....���'� ورا�'�.....وا��م �" ��� �و�� ���ب

  ...و�%�ش �*��� ���'�.....طول ا��;�ر وا���ل ��!�وا
  ....��" ��س أ*���....وا��ق ��'�ل...�ن �4د

��� �:�5;م....*��= �ش ��رIو!ط ا� ��ن �...  
  .....وادوك أ�ل.... ��'وك ����"....�دوا أ�د�;م

  ....!���;� ���س إن �!� ا�#�ر ��%رض 5و�"
��4��.....وان ا����ة.....��ن ���ش �!�!!  

  
  

٢- L-P 
  

  !��� ورش
  .. *�� �%�ش

  �5ل ��'و�وا وول �!�وق 
  .... ورز �س ��� ا�'را�5ش
  �و �6ر�5ش ا�� �� ا�ز�دة 

  ..... ورز و��� �( ا��;�ر�ز
��ش *وا�� و���رF� و�  

  .... ��شوا�ط ���;م ا�� ���
د وھ�وم� ����� �'��  

  ..... ��'� ا�وت و�ش راح ا��ش
  طول ا���ر ا0ل دة ����
  ..... و*��ب ا����� ���#��ش

   .....؟��" ا�%'ر .....؟��" ا�در
  ؟��" ا�� ال �*� و���ش

  !!�و�وا :�"! !�و�وا ا�را4ل
  .... �ظ;ر ا�" �'� درو�ش
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  ٤٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  دى �'ول ... ��" ��'ول �*�
  �Iر�� ���ش؟؟��" ��!�� #

�" ا�����  ا0ل ��ھوش 
  .... ا����� �*���� ���ش
  و�و ھ��#�ط او ھ��ر

  ..... ا�*�� �روح و�;��4ش
   وار�� ا����� .... ا�ر ر�ك

  !!.... زى �� �5ل ا���� ھ���ش
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  ٤٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
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  ا�%راغ ����fل̀ ���راً 
BKF �0K  
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  ٤٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
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  ا�%راغ5*�دة �4د ھذا ��ل̀ 

BKF �0K  



 

  

  


