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 أحمد فؤاد نجم 
  لْ ـيـمِ ـالجَ  بِ ـْـلـَـالق ر  ـَسـفِـي

 

        
 

  محيي الدين الشارني: شعر 
 ـ تـونــس ـ      

 
 

( ة ـي  ـزكِ ـال هِ ـوحِ ى ر  ـَ ة إلـي  ـحِ ـَ ت)   
 

 *       *       * 
 

...  اتْ مَ  ر  ـاعِ ـ  الش الَ ـَ ق نْ ـمَ )    
( ... اة ْيَ ـالحَ  ق  ـحَ  لَ ـَـفـْـأغ فـَقـَـدْ                        

 
 

 *       *       * 
 

...  هْ ــقـيدِ ـصَ ...  ت  ـْـالوق اءَ ا ضَ مَ  تَ ْـ وأن...   
...  هْ ــقـريـبَ ..........  ر  ـعْ ـالش   اءَ ـَ ا فمَ  تَ ْـ وأن  
... ري دْ ـَـت تَ ـسْ ـَ ول م  ـْـ لـالح   اءَ ـَ ا نمَ  تَ ْـ وأن  

...  هْ ــقـريـان حَ سَ ـَـلـيْ ـوبَ  ه  ـافـَ طـخ   كَ ــ أن            
...  ل  ـخِ  نْ ـى مِ ـَ نـم  ـْـلا لِ مَ وَ  تَ ْـ وأن  

...                                        هْ ــقـريـَـط اجَ وَ ـأمْ  ريق  ــ الط عَ ـي  ـضَ  دكَ ـعْ بَ   
...  ام  ـ  األي هِ ـمِ ـيـانِ رَ ـَـذا تـشَ ـب تْ ـرحَ ـَـا فر  وَ ـَ ا نيَ ...  تَ ْـ وأن  
...  رهِ ـعْ ـشِ  طِ رْ ـَـف نْ ـمِ ... ا ايَ جَ ـالس   ه  ـْـتــ شـَـغـَـوت  
  ر  ـعْ ـ  الش انَ ـَ ك دْ ـَـوق... ا ـ  ونـ  نـج   ان  وَ ـح  ْـ األق اتَ مَ 

...  هْ ــقـيـقِ ـشَ  لَ ـيـبـسَ ـْـلـسَ                           
.. . اتْ وءَ ـب  ـُـّالن دِ ــهْ ـشَ ـا بع  ـص  رَ ـا م  ـ  نـَـطا وَ يَ ـَـف  
... ي ـنِ ــ قـشَ ـعْ ـويَ  رَ ـحْ ـالبَ  ق  ـشَ ـعْ ـا يَ ـ  نـَـطا وَ يَ   

  عَ د  وَ ـي   أنْ  بُّ ـى الح  أبَ ـيَ  لْ ـهَ وَ ...  ه  ـعْ د  وَ ــ ال ت
...                                       هْ ــقـيـشِ ـاالت عَ هَ   

... ا ـَ نـه  ـا هَ ـ  نـكِ ـَ ول...  حَ وْ ـا البَ ـَ نـْـفـألِ   
... ى وَ ـام الهَ ـَ طـ  فـا لِ ـ  تـيْ ـي بَ ـنِ ـبْ ـَـن  

...  هْ ــقـيـحِ ى رَ م  ـح   نْ ـى مِ وَ ـَ تـْـا إكمَ وَ             
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... ا ـَ نـَـتـْـقارَ ـَ ف ا وإنْ ز  ـزيـعَ   
... وا ـُـّنـئِ ـمَ ـْـإط...  الَ ـَ ق ن  ـَ طالوَ   
...  رْ ـمَ قـَـا الهَ ـمِ ـَـى فـَ لـة عَ ـَـافصَ ـْـفـصَ   
ور  ـص  ـات الع  دَ ــه  ـَـنـَـتـام وم  ـ  األي ب  ـائِ حَ ـي وسَ ـنِ ـَـارقـَ فـي   نْ ـَ ل  

...                                       هْ ــقـيـقِ ـات عَ س  ـجَ ـق مِ ـيـعِ ـ  ت نْ ـَ ل  
... ي ـاتِ بَ ـَـنـجَ  نَ ـيْ ـبَ  ن  ــ كـسْ ـيَ  ه  ــ إن  

... ى ـَ نـر الم  ـبْ ـتِ ـَـك           
ره ـعْ ـشِ  اتِ ارَ بأمَ  زج  ــَ تـال أمْ  فَ ـيْ ــَ كـَ ف  

... اره ـَ نـُـّلـج                              
...  هْ ــقـيـقِ ورَ                                  

... ا ـَ نـه  ـي هَ ـعِ ى مَ ـَ قـبْ ـَـت ا أنْ يَ ـْـدنـال ت  وْ ـجَ رَ   
...  ذاه  ـى شَ ـَ ي إلـذنِ ــ أخـَ وت  

...                                  هْ ــقـيـفِ ر رَ ـبْ ــَ ي القـفِ  ونَ ـ  أك أنْ  د  ـريا أـَ أنـَ ف  
ى ـَ فـَـتـْـكإو ر  ـعْ ـ  ا الشهَ ـَ الـَ ق   
ى ـَ لـى عَ اءَ رَ ـَـا تات مَ حَ ادِ ى صَ ـَ لـات عَ رَ ـبَ ـالعَ  ع  ز  وَ ـي      

...  هْ ــقـريـبَ  اتِ حَ ـانِ جَ                           
 

               *       *       *  
 
ـ ا نـَ نـعْ دَ  ار  جَ ـاألشْ  تْ ـَ الـَ ق ...  هْ ـيْ دَ ـيَ  شَ ـيـشِ ـَـط ل  ـب  ـَـقـ  
م ـَـخزَ  نْ ـمِ  ب  رَ ـْـأق ن  ـحْ ـَ ن ار  يَ ـْـاألط تْ ـَ الـَ وق  

...  هْ ـيْ ـَـإل...  فِ ـيـفِ ـالحَ                 
... ا ع  وْ ـَـط هِ ـيْ ـَـإل ر  ـيـسِ ـَـن...  ار  هَ ْـ األن تْ ـَ الـَ وق  

...  هْ ـيْ ـَـإل رُّ ـم  ـَـا نـَ ونـع  دَ                  
...  رْ ــ ظـْـنـيَ  ف  ـاقِ وَ  ون  ـسُّ ـحَ  الَ ـَ وق  
اء ـَ شـتِ ـْـة إنـاعَ ي سَ ـعِ ي مَ ـ  نـَـغـي  ـسَ  نْ ـمَ ... ا ـَ وأن  

؟؟؟ ...  ه ْرَ ـيـهــ الظ             
؟؟؟  ...  رْ رُّ ـحَ ـ  ات التـَ اقي بَ ـعِ مَ  م  ـولِ ـي  ـسَ  نْ ـمَ   

؟؟؟  ........... نْ ـمَ             
...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  مْ ـ  ق  
...  رْ ـافِ سَ ـالم   تَ ـسْ ـَ ل كَ ــ أن لْ ــ ق  
...   رْ ـاهِ زَ ـَـتـَـوز تر  ـيْ ـَـم الفـَ ى فـَ لـاء عَ وط مَ ي  ـخ   كَ ــ أن لْ ــ ق  
...  شْ ـعِ ا وَ هَ ـْـلــ ق  
... ي ـم  أ ض  األرْ  لْ ــ ق  
... ي ـمِ ي دَ ـفِ  مْ ـ  كـعَ ا مَ ـَ وأن    
... ى ـَ قـْـلـَـتـوسَ  ي  ـحَ  كَ ــ أن لْ ــ ق  

...  وكْ ـ  قـبـسَ  مْ ـهـريقِ ـم بَ ـسَ ـيْ ـَـى نـَ إل نَ ـيذِ ـال... ض ـيـِـالب كَ ـابَ بَ ـأحْ      
...  وكْ ـ  فـَـاتق هَ ـيـانِ رَ ـَـاع الغـَ قـص أصْ ـيـأصِ  نْ ـعَ وَ ... ا ـ  نـة عَ ـيَ ـْـفـخِ  نَ ـيذِ ـوال     
...  وكْ ر  ـــ ثدَ ا وَ ر   ـسِ  وكَ اؤ  وجَ  كَ ـيـآقِ ة مَ رَ ـجَ ـوا شَ ـجَ رَ  نَ ـيذِ ـوال     
...   ه ْارَ حَ ـام المَ ـَ طـ  ئ وفـانِ وَ ـالمَ  فِ ـيـفِ ـشَ  نْ ـعَ وَ ... ا ـ  نـة عَ ـيَ ـْـفـخِ  نَ ـيذِ ـوال  
...  وكْ ـ  لـبَ ـْـقـَـتـإسْ ...  اكَ ـَ نـعْ ـي  ـشَ  نَ ـيـحِ       
...  كَ ـيْ ـَـار إلهَ ـبـْـق اإلنوْ ـشَ  طِ رْ ــَ ف نْ ـمِ ... وا ـ  الـَ وق  
...  وكْ ـب  ـَـاتة عَ ر  ـمَ  مْ ـَ ك...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  مْ ـه  ـْـنـمِ  كَ ـعْ دَ      
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...  كَ ـْـقد  ـصْ ـيَ  مْ ـَ أل...  ر  ـعْ ـ  ذا الشـوهَ   
... !!!  وكْ ـ  فـَـلـْـأخ مْ ـه  وَ                      

... ي ـنِ ـجَ ـا شَ يَ ...  وكَ ب  ـَـاتة عَ ر  ـمَ  مْ ـَ ك...  تَ ـيـسِ ـَ أن  
...  وكْ م  ـاصَ ة خَ ر  ـمَ  مْ ـَ وك      
...  وكْ ـ  نـضـحْ ـيَ  مْ ـَ ول... ا ـ  نـزيـحَ  كَ أوْ ة رَ ر  ـمَ  مْ ـَ وك      
...  وكْ ـ  لـاهَ جَ ـَ ت مْ ـه  ـ  نـكِ ـَ ول...  مْ ـهـيْ ـَـا إلـ  كـاحِ ضَ  تَ ـْـئـج مْ ـَ وك      
... ا ج  ـهـَ تـبْ ـم  ...  اكَ ـَ قـْـلـيَ  نَ ـيـد حِ رْ الوَ ...  تَ ـيـسِ ـَ أن  

...  وكْ ـص  ـم  ـَ قـَـوت...  وه  ـ  طـَ الـَ غ...  كَ ـْـنـعَ  ث  ـحَ ـبْ ـيَ  ه  أوْ رَ  نَ ـيـحِ  ر  ـعْ ـ  والش  
... !!!  تَ ـيـسِ ـَ أن  
... ى ـَ فـَـك...  ار  يَ ـْـاألط تْ ـَ الـَ ق  
ا مَ  ل  ـَـلـوخَ  ار  هَ ـْـواألن ار  جَ ـاألشْ  تْ ـَ الـَ وق  
... ى ـَ نـالم   افِ يَ ـْـبأط عَ ـ  كـسَ ـَ ت  

...  اتْ وَ ـَ لـح الخَ المِ مَ ـب ل  ــ لـبَ ـم   ل  ـيـهـصَ  الَ ـَ وق  
ن ـَـقـْـلـح خَ المِ مَ ـب ل  ــ لـبَ ـم   ل  ـيـهـصَ  الَ ـَ ق  

... ى ـَ نـَـق هِ ـاتِ امَ ة هَ اوَ ـَ قـَـاب نصَ أوْ       
... ى ـَ نالدُّ  هِ ذِ ـار هَ عَ ـأشْ  نْ ـعَ  نَ ـسَ وْ ـسَ ـَـا تمَ وَ  ار  ـَ طـاألمْ  تْ ـَ الـَ وق  
... ى ـَ نالدُّ  تْ ـَ الـَ ق  

... ا ـَ نـا بل مَ ـأمَ  م  ـاسِ بَ  تَ ْـ أن       
...  اب  ضَ ـخِ  نْ ـمِ  دَ ر  وَ ـَـا تمَ  اب  ـَ نـأعْ  تَ ْـ أن       

... ا ـَ نـَـى لامَ رَ ـَـا تمَ وَ                   
  ه  ـاش  ـَ خـشْ ـَـخ ب  ـْـلـَـء قفْ ي دِ ـفِ  ال  ـَ تـْـخـا يَ ـَ نـبـيـبـحَ  تَ ْـ أن     

...   رْ ـع  ـشْ ـيَ  ف  ـاقِ وَ                 
... ا ـَ نـبـيـبـحَ  تَ ْـ أن       
  اه  ـَ نـأيْ ي رَ ذِ ـال... ا ـَ دنرْ وَ  تَ ْـ أن     
...  رْ ـب  ـْـكـويَ  م  ـَ اغـَ نـَـتـيَ ... ا ـَ نـَـنـيْ ـة بَ رَ ـْـطـَ ة قرَ ـْـطـَ ق     
...  رْ ـ  ظـْـنأ  
...  وكْ ـ  لـم  ـجَ  مْ ـهـاتِ ـب  ـاح حَ ـَ بآق مْ ـَ ك...  كَ ـابَ بَ ـأحْ ...  رْ ـ  ظـْـنأ  
...  وكْ ـب  ر  ـَـق مْ ـهـاحِ بَ ـي أصْ نِـاى أمَ ـَ إل مْ ـَ ك...  كَ ـابَ بَ ـأحْ ...  رْ ـ  ظـْـنأ  
...  وكْ اد  أعَ  مْ ـرهِ ـعْ ئ شِ ـى آللِ ـَ إل مْ ـَ ك...  كَ ـابَ بَ ـأحْ ...  رْ ـ  ظـْـنأ  

...  وكْ ـ  ادقوصَ ...  وكَ ـ  قد  ـوصَ ...  وكَ ـ  نـضَ ـَ تـحْ إو              
...  مْ ـهـقِ ـشْ ـج عِ ائِ ـَ شوَ ـب وكَ ـ  تـَـاغبَ  مْ ـَ ك...  كَ ـابَ بَ ـأحْ  رْ ـ  ظـْـنأ  

... ا ـ  قـَـوا ألـب  ـب  ـصَ ـَـت مْ ـَ كوَ      
...  كْ ور  ــ طـعَ  مْ ـهـب  ـح   ابِ ن رحَ ـالويـَ ن تـيـالحِ ـَ تـوب                      

...  مْ ـهـائِ ـ  نـاء حِ هَ ـى بَ ـَ إل مْ ه   فَ ـيْ ـَـك رْ ـ  ظـْـنأ     
...  وكْ ـب  ـص  ـَ ن مْ ـهـوخِ ـم  ـان ش  رَ ـَـفـعْ ى زَ ـَ لـعَ وَ            

...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ ...  رْ ـ  ظـْـنأ  
...  شْ ـا وعِ هَ ـْـلــ ق  
... ا ـَ نـه  ـهَ  كَ ــ أن لْ ــ ق  

... ى ـَ قـبْ ـَـتـسَ وَ  ي  ـحَ                
... ى ـَ قـْـلـَـتـسَ وَ  ي  ـحَ  كَ ــ أن لْ ــ ق  

... ض ـيـِـالب كَ ـابَ بَ ـأحْ         
... ى ـَ رقـَـتـسَ وَ                      

...  وكَ ـبُّ ـأحَ  نْ ـؤة مَ ـ  ؤلـ  اط لوَ ـْـأن ةِ ـابَ ب  ـى شَ ـَ إل  
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...  وكَ ـ  نـضَ ـَ تـحْ إو                            
...  وكْ ـ  لـم  ـوجَ                             

...                                                      رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـا أيُّ ا يَ هَ ـْـلــ ق  
...  شْ ـعِ ا وَ هَ ـْـلــ ق  
...  رْ ــ غـصْ ـيَ  اه  ـَ نـأيْ ا رَ ر مَ ـحْ ـالبَ ـَ ك ل  ـْـفـطِ  تَ ْـ أن  
...  رْ ــكـن والسُّ ـيـمِ ـاسَ ى باليَ ــ  لـحَ ـم   ل  ـْـفـطِ  تَ ْـ أن  
  ة  ـامَ ـَ ة شاوَ ـَ قـَـن هِ ـألم   ق  ـــ لـعَ ي   اه  ـَ نـأيْ رَ  ل  ـْـفـطِ  تَ ْـ أن
...  رْ ـَـتـعْ ر والز  ـريـس والحَ ـاريبَ ــ ن النـمِ   

...  نْ ـَـطذا الوَ ـهَ  ن  ـضِ ـَـتـحْ ـويَ       
...  رْ ـَـثـْـأك اكَ مَ ـي سَ ـبي ـ فِ ـيـبـاحَ ـ يَ  كَ ـبُّ ـحِ ُ   أ اـَ أن...  نْ ـَـطالوَ  ه  ـَ ل الَ ـَ ق نَ ـيـحِ       

 
               *       *       *  

 
  ن  ـيـاسِ سَ ـالحَ  تْ اءَ جَ 

...  دْ ـائِ صَ ـَ والق د  ـاهِ دَ ـوالهَ       
...  عْ جَ بَ ـوال خ  رُّ ـال اءَ جَ   
...  ذ ْـافِ وَ ــ نـال تْ اءَ جَ   
...  دْ ـاج  وَ ــ تـال ات  اءَ شَ ـْـوإن ات  ـَ اشرَ ـَ فـال تْ اءَ جَ وَ   
... ا ـي   ـحَ  قَ ـبْ اِ  أنْ   
  ئ  ـومِ ـي  ي وَ ـمِ دَ  ل  ـسِ ـْـغـري يَ ـمْ ـع   ونَ م  ـيْ ـَ ى لرَ ـَ تـلِ    

ـ قـلِ                           ...  فْ ـــ قوَ ـَ ت ي أنْ ـمِ ـ  قـمْ ـ  
...  ي ـ  نـك مِ ـيـشِ وَ ـي الـابرَ ـتِ ـْـى إقي أرَ ـ  إنـَ ف           

...  دْ ـامَ عَ ـَ ي أتـانِ ي أرَ ـ  وإن                          
... ا ـي   ـحَ  قَ ـإبْ  أنْ   
...  يخ  ـشِ ـيَ  ل  ـيْ ـــ ي واللـانِ رَ ـَ تـلِ      

...  اتِ ارَ ـَ نـَـفـل الـائِ و بأيَ ـه  ـْـلـيَ ...  هِ ـتِ ـي  ـكِ ـَـي تـى فِ رَ ـعْ يَ             
...  حْ ـاتِ وَ ـَ ة وفـشَ ـهْ ة دَ ـَ نـيــ  نــي قِ ـنِ قــ ادِ صَ ـبي ي  ـْـلـَـى قوأرَ      

...  دْ ـاعَ بَ ـَـي أتـانِ وأرَ                                
...  ل  ـه  ـْـلـه  ...  ج  اسِ ـَ نـمَ   
...  ت  ـْـقوَ  ر  ـإبَ   
... ريح  ام  مَ ـحَ   
... ا ـي   ـحَ ى ـَ قـبْ ـيَ  ي  ـَ ك وه  ـ  طــ نـق حَ ـبَ ـَـض نـعْ وبَ  ايَ ضَ وْ ـَ ف ل  ـاخِ وَ د  ـوال     

...  د  ـَـذ غـْـنـم                                        
...  دْ ـاعِ وَ ـل الس  ـاهِ ـَ ى كـَ لـى عَ وَ ـشْ ـَـي نـتِ وَ ـْـفـَـي غـنِ ـيـأتِ ـَ ت       
...  وت  ـ  اقاليَ /  د  ـسَ ـذا الجَ ـهَ ـأيُّ   

...  دْ ـعِ ـَ تـبْ ـَ ال ت           
... ا ـَ نـا ه  ـ  إن  
...  ر  و  ـَـنـَـتـَـة تدَ ـيـصِ ـَ ا القهَ دَ ـعْ بَ     
...  دْ ـاهِ وَ ـشَ  وسَ ـ  نـبْ ُ   ار وأحَ ـة مَ ـَـونـ  قـأيْ ... ع ـبْ ـَـن اثَ هَ ـلِ   
 

               *       *       *  
 
...  ض  األرْ  تْ ـَ الـَ ق  
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...  رهْ ــعْ ـار شِ وَ ـْـي بأنـنِ ـيـلِـ م  ـا جَ يَ ـْـنا د  يَ          
...  ار  يَ ـْـ األط تْ ـَ الـَ وق  
...  رهْ ـمْ ـجَ  اتِ وحَ ـ  تــ ي بفـنِ ـيـلِـ م  زَ  ض  ا أرْ يَ      
...  ار  جَ ـاألشْ  تْ ـَ الـَ وق  

... ي ـوئِ ـضَ ـا لِ يَ                  
...  هْ ر  يخ د  ـاشِ خَ ـشَ  ءِ وْ ـَـنـا لِ يَ                       

 
               *       *       *  

  
ـ فــ طـخَ ـَ تـيَ  ى ـَ ا إلد  ـيـعِ ي بَ ـب ب  ـذهَ ـيَ ي وَ ـوسِ ـي هَ ـنِ ـ  

...  اتْ اشَ رَ ـَ وض الفـم  ـ  غ        
... ي ـونِ ـ  نـي بج  ـلِ  ح  ـَـم  لـي ي  ـلِ ـْـقـعَ   
ـغَ  لْ ـهَ  ... ي ـاتِ مَ ـلِ ـَـي كـنِ ـْـتـبَ ـي   
... بي ـْـلـَـق فَ ـو  صَ ـَ ت لْ ـهَ   
...  كِ ـيْ دَ ـيَ  ءَ لْ ـي مِ ـتِ ـشَ ـار رعْ ـَ ظـتِ ـْـي إنـفِ  رفَ ـسْ أل  
... ي ـلِـ يْ ـَـط لــَأب  أت  
  ه ْ دَ ـيـعِ ة بَ ـجَ ْـ نـَـفـإسْ  هِ ـويـهْ ـَ تـسْ ـَ ت ة  ر  ـهِ  ع  جَ وَ  ر  ـمَ ـَ والق   

...  رْ ـَ طـا المَ مَ ـَ ك ون  ـح  ْـ طـي مَ ـمِ ودَ               
...  هِ ـتِ ـيَ ـولِ م  ـش  ـب ر  ـاخِ ـَ فـا ي  ص   ـلِ  جيءَ يَ  ي أنْ ـوتِ ـمَ ـلِ  د  د  وَ ـَ أت  
...  ن  ـجَ ُ   ال أ ي  ـَ ي كـب ق  ـصِ ـَ تـْـأل  
... بي بي ـْـلـَـق م  ـ  لـحْ ـيَ وَ ... ي ـنِ ـع  د  وَ أ  
ا ـَ نـاحِ وَ ى أرْ ـَ لـعَ  م  ـــ لـسَ ـق ي  ـيـنِ ـيـفِ  ر  ـائِ ـَ اح طبَ ـالص   ان  سَ ـولِ   
...  رُّ ـم  ـويَ   
  ...ي ـقِ ـريـري حَ ـم  ـع   ت  ـبْ ر  ـشَ    
...  أه ْـَ فـْـطي م  ـائِ حَ ْـ وأن    
...  اتْ احَ بَ ـبالص   مْ ـه   ونَ ـج  ـج  دَ ـم    
...  ي ـونِ ـَ ل ل  ـه  ـمَ ـَ تـيَ   
...  ُْ  ي  ـَ ق إلـريــ ن الطـْـفـجَ  نَ وْ ـَ ل رَ ـب  ـعْ يَ  ي أنْ ـزنِ ـح   ل  ـه  ـمَ ـَ تـيَ   
...  ادِ ؤَ ـ  ل الفـيـاثِ مَ ـَ ي تـا ـ فِ د  ـيـحِ ي ـ وَ ـانِ رَ ـيَ  نَ ـيـري حِ ـعْ ـشِ  ل  ـه  ـمَ ـَ تـيَ   
  ه  ـيــ الت اكِ ـَ طـا أعْ مَ  فِ ـشْ ي رَ ـي فِ ـوتِ ـصَ  ل  ـه  ـمَ ـَ تـويَ 
...  امْ مَ ـالحَ  دِ رَ ى زَ ـَ لـعَ   
... ي ـلِ ... ي ـهـجْ وَ  ئ  ـي  ـهَ أ  
...  ـَـه ْلـيـحِ ـَ تـسْ ـالم  ... ي دِ ـائِ صَ ـَ ض قـعْ بَ ـب ه  ـ  نـي  زَ  أ  

...  اكْ ـَ نـه   كَ ـَـلـَـخأدْ  نْ ـمَ ...  تَ ْـ أن        
...  كَ ـَـزنـط ح  ـــ قرَ  نْ ـمَ ...  تَ ْـ أن        

...  اكْ ؤَ ر   طِ ـحْ ـَ قـْـللِ  سَ ـم  ـوشَ               
...  لْ ـيْ ــ الل وبِ ي  ـي ج  ـفِ  رَ ـمَ ـَ الق عَ ـضَ وَ  نْ ـمَ         
...  اكْ ـَ نـه   ه  ــ إن... ض ألرْ لِ  الَ ـَ وق        
...  ض  ا أرْ ري يَ ـ  ظـْـنأ        
...  اكْ ـَ أت نْ ـمَ  ر  ـاعِ ـ  الش ه  ــ إن             

...  ة   وَ ـْـنــع   هِ ـيذِ ــ أخـَ ال ت        
...   ةوَ ـْـنــ غ هِ ـيـرقِ ـسْ ـَـال ت        
...  الكْ مَ ـَ ألأل كـَ وت/ ل  ـْـفـطِ ـَ ك عَ ـَ نـأيْ  ه  ــ إن        
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...  الكْ ـي ع  ـا فِ م  ـشْ وَ  هِ ـيذِ ــ خـَ ف        
...  اكْ بَ ي ر  ـا فِ د   ـمَ  هِ ـيذِ ــ خ        
... ا ـ  كـسْ ـمِ  هِ ـيذِ ــ خ        

...   اكْ وَ ـر سِ ـبَ ـْـنـعَ ـَ ك هِ ـيـنِ ـضـحْ أ               
...  اكْ مَ ـي حِ ـر فِ ـعْ ـشِ  ةِ ـض  ـفِ ـب هِ ـيـلِـ سِ ـْـغاِ         
...  ه  ـَ ي لـولِ ـ  قـَـال توَ  هِ ـيـلِـ سِ ـْـغاِ         
...  كَ ـْـنـمِ  الَ ا مَ ى مَ ـَ لـعَ  ات  هَ ـيْ ـَـنـاله   ضُّ ـَ قـْـ نـَـت اآلنَ         

...  اكْ ـَ طــ خ نْ ـمِ  سَ رَ ـْـتـمَ ـَـا تي مَ ـلِ  اجَ ـَ ت اآلنَ             
...  ض  األرْ  تْ ـَ الـَ ق  
...  ره ْـعْ ـم شِ ـيـانِ رَ ـَـتـي بـنِ رَ ــ طـعَ  دْ ـَـا قهَ     
...  ره ْـمْ ـج جَ ـْـلـَـثـي بـنِ ـجَ ـَـلـْـأث دْ ـَـا قهَ     
...    هر  ـحَ  والتِ ـي  ـم  ـي بـأنِ ـــ فدَ  دْ ـَـا قهَ     
...  ره ْـمْ ـع   رَ ـيـاشِ بَ ـَـي تـانِ دَ ــأهْ  دْ ـَـا قهَ     
...  رهْ ـحْ ـارق سِ ـيَ ان بَ مَ ـج  ـي بـنِ رَ ـم  ـعَ  دْ ـَـا قهَ     
...   رهـحْ ـبَ  بِ ـاكِ رَ ـمَ  لُّ ــ ك ي  ـفِ  تْ ـسَ رْ أ دْ ـَـا قهَ     
... ا وض  ـي  ــ ف ات  مَ ـجَ ــ الن ألألتْ ـَ ت دْ ـَـا قهَ     

...  ره ْدْ ـصَ  اتِ ـَ طـافِ ى يَ ـَ لـعَ                          
... ي ـلِ  ق  ـح   اآلنَ     
...   رهـبْ ـَـق اتِ اشَ شَ ـي بـنِ ـَـلـم  ـجَ أ أنْ      
...   نـجَ ـشَ  نْ ـي مِ ـا بى مَ ـَ لـعَ  بْ ـعَ أ مْ ـَ ل وْ ـَ ول    
ـ قـَـل      ...  ر  ـعْ ـ  الش مَ ــ تـيَ ـَـت ت  ـْـلـ  
...  ه ْدَ رْ هللا وَ  امَ أدَ      
...  د  رْ الوَ  فَ ـَـلـْـا أخمَ      
  نْ ـعَ  وس  ـ  قـُـّي الطـنِ ـْـتـَـاءلسَ  وْ ـَ ل   

...   دهرْ وَ  اتِ مَ ـجَ ـَ ن         
 

                *       *       *  
 

...  مْ ـحِ ـمْ ـحَ ر ي  ـعْ ـ  الش س  رَ ـَ ف اآلنَ   
...   أـَ فـَـطـْـا إنمَ  كَ ـيـفِ  د  رْ ذا الوَ ـهَ ...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  مْ ـقِ ـَـتـسْ إـَ أال ف     
...  مْ ـغِ ـمْ ـَـغر ي  ـعْ ـ  الش س  ـبَ ـَـق اآلنَ   
  ...  أرَ دَ ـْــا إنمَ  كَ ـيـفِ  ل  ـعْ ذا الوَ ـهَ ...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  مْ دِ ـَـتـسْ ـَإأال ف   
...  زمْ ـمْ زَ ـر ي  ـعْ ـ  الش س  رَ ـجَ  اآلنَ   
...   أـَ شـَـن اكَ حَ ـي ض  ـفِ  د  ـجْ الوَ ـَ ف...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  مْ دِ ـَـتـحْ ـَإأال ف      
...  مْ ـنِ ـمْ ـَـنـر ي  ـعْ ـ  الش وس  ـهَ  اآلنَ   
...   أدَ ـبَ ...  اآلنَ  كَ ـْـنـا مِ ـَ نر  ـمْ ـع  ـَ ف...  رْ ـاعِ ـ  ا الشهَ ـأيُّ  رمْ ـَ طـضْ ـَإأال ف  
... ا د  ـيـعِ بَ  بْ ـذهَ ـَـال ت  

  ... ي ـيـحْ ـي  ـق سَ رْ ـأي  بَ  كَ دَ ــعْ ـبَ ـَـف         
...  أل ْـذا المَ ـهَ  هِ ـيــ نـَـغـي  ـسَ                                                  

" ... ا زَ ـْــإل" ون ـي  ـع  ـلِ  ول  ـ  قـيَ ـسَ  نْ ـومَ   
...   أـَ طـَـالخ مَ ـعْ نِ  انَ ـَ ا كاهَ مَ ـي حِ ـفِ  قَ ـشْ ـالعِ  أن                            

 
               *       *       *  
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...  د  رْ الوَ  اه  ـَ كـبَ   

...   هـسِ ـمْ ـشَ  ات  حَ ـاجرَ  ه  ـْـتـَـكـوبَ             
... ا يَ ـْـندـال هِ ـب تْ رَ و  ـَـنـَـت  

...  ه ْـسِ ـمْ رَ  ات  حَ ـانِ جَ  هِ ـب تْ ـرحَ ـَـوف        
... ي ـمِ ي دَ ـفِ  ن  ـ  كـسْ ـيَ  ه  ــ إن...  ض  األرْ  تْ ـَ الـَ ق  

...  اتْ بَ ــ نـالـَ ك                                     
... ا م  ـائِ دَ  رُّ ـضَ ـخْ ـيَ ـي سَ ـشِ ـي رمْ ـفِ ...  يع  ـبالر   الَ ـَ وق  

...  ون آتْ ـ  تـيْ ز  ـالـَ ك ه  ــ إن                            
ـ ا قـ   قـأحَ ...  ه ْدَ ـيـصِ ـَـالق تْ ـَ الـَ وق   ...  اتْ مَ  ر  ـاعِ ـ  الش مْ ـ  تـْـلـ  

؟؟؟ .........ا ـ   قـأحَ                  
؟؟؟ ..........................................  

...  اتْ مَ ـسَ ـبَ  نْ ـمِ  ه  ـَ لد  ـا عَ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ حَ ـَ فـَـن نْ ـمِ  ه  ـَ ظـَـقـأيْ  امَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ ي  ـنِ ـْـغأ   نْ ـمِ  ه  ـجَ ر  ـا ضَ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ امَ سَ ـتِ إرْ  نْ ـمِ  ه  ـسَ دَ ـْـنـا هَ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ وَ ـَـلـَـف نْ ـمِ  ه  ـَ كـحَ ـا أضْ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ وءَ ب  ـُـّو النزْ ـَـغ دَ ـْـنـعِ  ه  ـبَ ــ تا رَ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
... ول  ـ  قـح   نْ ـمِ  ه  رَ ــ طـا سَ مَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  

...  اتْ ـَ افجَ ـتِ إرْ  نْ ـمِ  اه  ـَ نـا بَ ومَ            
...  اتْ مَ ـَ غـَ ن نْ ـمِ  ه  ـحَ ــ شا وَ مَ  دَ ــعْ ـسَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
...  اتْ مَ ـسَ ـَ ن نْ ـمِ  مْ ـ  كـَ اغ لا صَ مَ  دَ ـشْ ر   مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
ـ تـْـألا سَ مَ  رَ وْ ــ لـب مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن ...  وه  م  ـ  

  هِ ـيْ ـَـتـاحَ ي رَ ـفِ  تْ رَ و  ـَـن نَ ـيـحِ  ه  ـَ ل مْ ـ  تـْـقــ فـوصَ      
...  اتْ ـَ نـي  ـة البَ ـسَ رَ وْ ـَ ن  
...  اتْ مَ ـلِ ـَـالك ق  ـحَ  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  
؟؟؟ ...............  مْ ـ  تـيـسِ ـَ أن  

ـ ق اـ   قـأحَ      ؟؟؟ ...  اتْ مَ  ر  ـاعِ ـ  الش مْ ـ  تـْـلـ  
...  اتْ مَ  ر  ـاعِ ـ  الش الَ ـَ ق نْ ـمَ   

...  اة ْيَ ـالحَ  ق  ـحَ  لَ ـَـفـْـأغ               
...  وتْ م  ـال يَ  ي  ـحَ  ر  ـاعِ ـ  الش  
...  وتْ ـ  ت ان  جَ رْ ـمَ ان وَ حَ ـيْ رَ  د  ـجَ رْ ـبَ وزَ  ن  ـيـتِ  ر  ـاعِ ـ  الش  
...  اه  ـَ نـا بَ مَ  قَ ـْـفأ مْ ـ  تـمْ ـلِـ عَ  وْ ـَ ل ر  ـاعِ ـ  الش  

...  اه  ـَ انا عَ مَ  عَ جَ وَ                              
ـ قـَـل   وت  ـ  اقيَ /  اس  مَ /  آس   ه  ــ إن مْ ـ  تـْـلـ

...  اة ْيَ ـالحَ  هِ ذِ ـيم هَ ـانِ ـَ ي أقـفِ  مَ ـ  نرَ ـَـا تمَ      
 

                        


