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 الباحث: محمد عدنان كاتبي

تعود معرفتي بالشييييلع العإاد أكث  من  مس ن سييييلت  يييي س نت أ لم    يييي ع   ل  

 في هذه السطور. مبي  مس الشعرأ للهذا قصس طريفس ا  حوا كي  ت  لجزها لك

الإرآت الكريم في  حد متاتيب الحي أكات ضيييييييييييي ل  يومها م   ما  زا  طفال  تتإى 

األطفا  ي أل  ذني ل نا  ردد السيييييييييورب التي ي ب فظي  ت  حفهها لشسييييييييي عها الشيييييييييلع ق   

ظهر هذا اللومأ ف أب قرع الشيييييييييلع اش ييييييييييدب ا اشيييييييييملس  مام   عصييييييييياه الطويتسأ ل مرنا 

ويتسأ لشغطي بالسيييييينوبأ انتذا  فلذا رج  طوي  الإامس فريب اش ك لتأ يرتدط ج س ط

ر  ييييي   ع امس بليييييياا لف  بلتإات فوم طردوف  ح ر يدل، مس ال الأ فل  ب ال ور 

اليييييال  اش سييييرل أكث اشكتب مس نال  هذا اش فذ الوحلدأ ليدن  لرااه رج   حسيييي   

 صييييييييييييغر ه  ييا م يي أ لتاب كيي  مس في اشكتييب للفدط لاجييب التحلييس لتيييييييييييييل، الزا رأ 

كم السيييييييالم لرح س ت لدركات أ ام فاد ا   ل  أكث للل دلا السيييييييالم بصيييييييوب لاحدأ لفتل

لالسنوب م  التاديد   بوجول التزام الص  اا  توس بألامر صارمس مس الشلعأ نت ه

لالوفلد لن  مس تسييييييييييييو  ل  نفسيييييييييييي  فتج ف    ا اا لجود اليييييييييييييل،أ جت  الرجالت أكث 

دها يتحداات بصييييييوب نفلب تههر م   فال م الود لالسييييييرلر تاب شييييييل  ا  ع اشييييييل  

للإو : "ا  عوا يا  لالد هذا فيلتس الشلع ج ل  العإاد شرف ا زا را ليريد  ت يتحدث 

أللكم فا يييي عوا لفوا"أ لق، الشييييلع بإامت  الفارفس لرام يتحدث مشييييل ا بلدي  حدي ا 

طويال ما لفل  م   أال  ن  ي ب فتل ا  ت نحب ت لر ول  لنطل  لالدي ا ل نهى الشلع 

أ الزا ر حيدي ي  بيالت
ن
  يييييييييييي ح ي  لنكرره دا  يا

ن
 ج لال

ن
ع ل  فس رغ تي  في  ت ععت  يا نشييييييييييييليدا

 الرجيي  فظث السيييييييييييي ورب 
ن
لالتفيي  أكث مرافإيي  يييأمره بكتييابييس ال شييييييييييييلييد فظث السيييييييييييي وربأ ن 

 ج لتس مت ا ييييييييييييإسأ لم  فه ها ألن ي م   يومها ال  حسييييييييييييس الإرااب لالكتابسأ ام 
ن
نطوطا

الشيييييييلع الزا ر مرب اانلس لل شييييييد  لضييييييي  فوم هذه ا اطو  فالماب متونس زاهلسأ لتإدم

 مام ا بأ حات ج لتس فاتحا مفل  رافعا يدي  نحو السييي اا مرب لمشيييل ا لا ا أكث السييي ورب 

 مرب  نرى 



م اليييييييييييييييغيييييييييييييييليييييييييييييييول
 
 ييييييييييييييييا فيييييييييييييييال

 فييييييييييييياصييييييييييييييييييييييييرفيييييييييييييس  اليييييييييييييكيييييييييييييرلل

 

 قييييييييييييييد  يييييييييييييي ييييييييييييييأنييييييييييييييا ألييييييييييييييليييييييييييييي   

 اشييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييو  فييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييليييييييييييييييييييي 

 

لهكذا رام الشيييييلع ي شيييييد ل ا ال شيييييلدأ ليكرره لنحس نعلده ل حفه أ فلذا لصييييي  

 اشإط  األنل أكث 

 ذا جييييييييييييي يييييييييييييلييييييييييييي  اليييييييييييييعيييييييييييييإييييييييييييياد

 فييييييييييييييييياشيييييييييييييييييييييييييييي  ليييييييييييييييييتسييييييييييييييييييييييييييييداد

 

 طييييييييييييييييياليييييييييييييييييب ليييييييييييييييييتيييييييييييييييييرشييييييييييييييييييييييييييييياد 

 فييييييييييييي ا ييييييييييييحسيييييييييييييييييييييييال لييييييييييييدييييييييييييي 

 

  شار بنتتا يدي  أكث صدره لكأن  يريد  ت يإو  ل ا: " نا ج ل  العإاد".

 جيي  هييذا  ل  شييييييييييييعر لفلتيي  في حليياتيأ ام  يفعيي  لكييات لإييا ي ال يياني بييالشييييييييييييلع في 

 جد في حدي   مس العذلدس لا حاللب درل يييي  الرميييييانلس في ا  ام  األموط الك ل  لم   

أ رد ا كات ذل  شا كات يولل ي ييييييييي ل نا  ما جعت ي  ن ذل ألل  ل حرص فظث حيور م الس

الفتى الصيغل يييييييييييييي  مس االهت ام لا حب ما م    حسيب  ن  ي صي ي لا ا دلت زمال يأ لذا 

غل ب م    جت   مام أ ل نا متلإظ  لتإ  م   ك  ما يإو أ ل سي   فظث مذمرتي الصي

 ك  ما      م   مس اآلياب لاألحاديث لاألشعار لاألناشلد.

 ما  عادتي ا حإلإلس فنان   افس ي ادي ي الشلع بته تاس اشصريس املح  س ألردد 

 بحيوره ما حفهت  م   

 تعا  يا كاتبي! ... تعا  يا جدع. -

ل  ييييرع ألق، جانب مر ييييل أ ليتتف  الشييييلع نحوط فل حظ صييييغر  يييي يأ لقصيييير 

 لأمرني  ت  صعد ل ق، ب ان   فظث الكرس يقامتي ف

 هلا يا جدع!...  صعد ه ا... -

فأصيييييعد ل نهر أكث ج وع ا حاضيييييريس فلدانت ي شيييييعور بالره س ي الط   ييييي يا مس 

 زهٍو لأع ال ام  ردد ما حفهت  م  أ  مام ا حيور ل   تش ل  األ تاذ لم ارمت .



 هذا. ذمرياب  عادب لمتعس ال تناد تغادر م لتتي أكث يوم ا

نعم...!  ح مييي  األ ييييييييييييتييياذ فإيييادأ  دهشيييييييييييي ي حيييدي ييي  ل ع   ي   ييييييييييييتودييي  في الوفظ 

لاإلرشيييييياد لطريإت  في ألإاا الشييييييعرأ لم ذ ذل  اللوم صيييييي    فظث ج   شييييييعره لحفظ 

الك ل  م   أكث  ت لفإ ي ت ب    هذا الشييييييعر لدرا ييييييت  درا ييييييس  دبلس لأنراج  لت اس 

 لتع م فا دت .حلات   لشعره(  أادفي متال ) ديوات الشلع مح د ج ل  العإ

 كي مس اإلشيييييييييارب أكث  ت الشيييييييييللق   ا حديث فس شيييييييييعر الشيييييييييلع 
كات  عالعإاد ال بد 

 
ن
 في ندمس دفوت   تل ت ما جاا فظث لسييييييييييييان  مس الشييييييييييييعر كا أفإل  دافلس لافها

ن
موظفا

ن  مس لاج  يا  ت ن هر أكث شييييييييييييعر الرج  في هذا ت أ لمس ه يا  جدني مدفوفا لتإو  أت

 الشعراا. سر لنهتم الرج  أذا حالل ا مإارنت   شعراا فصره  ل غل هم ماإلطا

  

 فامس فظث شعر العت اا لالفإهاا لالشلوخأ 
ن
يتسرع  عب ال إاد فلطتإوت  حناما

لأت اشعيييارا لا حإيييا   العت ليييس  أفلإولوت: أت شييييييييييييعرهم نهم ال صيييييييييييي عيييس فلييي  لال فس

موت العتم فظث الشيييعرأ فلغدل تتصيييارع في نفو يييهم م  ل يييالس الشيييعر لنلاالت  فلإد

 شعرهم نه ا ال رلم فل  لال فس. 

للني ال نإ  في نطأ تع لم األحنام لأطالقها فظث شييييييييييعر شييييييييييافرنا العإادأ ال بد كي 

مس الوقوا فظث مع ى الشيييعر لمإومات  ل  ى حظ الشيييلع مس هذه اشإوماب لنصييي  أكث 

ذا فت  ييا  ت الشييييييييييييعر عع ي لأ  علييدا فس التسييييييييييييرع لالتع لم لالهوىأا حكم فتليي  حك ييا 

العتم لاإلدراك لالفط سأ ل ن   شيييي    عردس ي رها جوادات قويات ه ا العاطفس لا الا  

ليإودها حوذط ماهر هو العإ  م ا فرف  قدماا اللوناتأ ا ييييييييييييتطع ا تحديد مإومات  

 : اال تغ اا فس  ط لاحدب منااأ لهيلدفا    التي ال ي كس 

 األفنار لاشعاني.  .1

 لاأل تول. الصلاغس .2

 العاطفس. .3

 ا الا .  .4

 اشو لإا.  .5



 لنتساا  أكث  ط   مدى نجح شافرنا الشلع في امتالك هذه الدفا م لاشإوماب؟ 

 لتفصيييي  بلت هذه اشإوماب لالوقوا 
ن
لل  وال فظث هذا التسيييياج   جدني ميييييطرا

 ف د ك  لاحدب مناا لقفس متأنلس ل  ى حظ الشافر مس ك  مناا.

 

لال عع ي في  مإوماب ا   ا  في شييييييعر الرج أ درا ييييييتاا لأبرازلهذا الفصيييييي  لتسييييييهل  

 لتشعر. سحا  مس األحوا   ن  ي ك  ا ت للزها فس  عيها في ال هرب الشامت

 

 أوال: األفكار واملعاني.

 
ن
  فاف شييافرنا الشييلع العإاد فصييرا

ن
  ميييطردا

ن
 باألحداث لالتغل ابأ لف   معت ا

 
ن
  للافها

ن
لكات لهذا كت   ار لاضييييييح في ت وع اشوضييييييوفاب لاشعاني الشييييييعريس التي  ألنطل ا

 ت اللها في شعرهأ لي ك  ا تإسلم  غراض  لمعانل  أكث قس لت 

اشعاني لاألغراض التإتلديس كالف ر لا ح ا ييس لاشديج لالرااا لاله اا لالوصيي،  األل :

طغ  فظث معهم ما ترك ل ا مس  لالتااني لاإلنوانلاب باإلضيييييييييييافس أكث اشعاني الدي لس التي

 األشعار.

اشعيياني لاألغراض اشسييييييييييييتحييداييس كيياشعيياني الإوملييس لالوط لييس لاالجت ييافلييسأ لهو  ال يياني:

الشررررررررررررر عة ا  رررررررررررر مية  ئوهو التزامه بمباديصييييييييييييدر في  غراضيييييييييييي  كتها فس معلت لاحد 

 لقد فصت  الإو  في هذه اشعاني في متابي الذط  شرب ألل . وأخ قها وقيمها

 

 
 
 : األ لوب.ثانيا

اهتم العإييياد بييياشوااميييس بلت معيييانلييي  ل لفييياظييي  ألنييي  كيييات يتإي جييي   شييييييييييييعييياره فظث 

فإد كان  ل  في ك  م ا ييي س قصيييلدب يتإ اا  لت في اشسييياجد لاملحاف  لال دلابأاشسيييت ع

فظث ج هورهأ فهو لذل  ي ن  م انت  مس اشفرداب لاأللفاظ فلت ل   حسيييييييييناا ل قرلاا أكث 

 م  اشع ى الذط يريدأ لهذا ما عس ل  ال إاد )التذلم(  ذت اشست  
ن
 ل من ها انس اما

ل يييييأق، ف د شييييياهد لاحد نت لت مس نالل  شيييييدب افت اا الشيييييافر بت ل  األلفاظ 

 ففي قصلدت  )يافالم اإل الم(أ يإو : ألمالامتاا لت عاني اشرداب



 تيييييييي ييييييييلييييييييت ليييييييي  األيييييييييام  م تييييييييتيييييييي يييييييي يييييييي ييييييييم

 لتسييييييييييييييييتييييي يييييطييييي  األحيييييوا  فيييييي كيييييي  حييييييادث

 

 ك مييييييا نييييييال ا يييييي ييييييزا يييييير يييييييفييييييحييييييملييييييعيييييي يييييير  

 لجيييييييييهيييييييييتييييييييي  بييييييييياألييييييييييام  دهيييييييييث ل فيييييييييهيييييييييم

 

 مم ال ي  ال اني م ا لرد في مسودت  لها

 ل)تسيييييييييييييييييتييييييتييييييهييييييم( األحييييييوا  فييييييي كيييييي )مييييييرب(

 

 لجيييييييهيييييييتييييييي  بييييييياألييييييييام ) شييييييييييييييييييد( ل فيييييييهيييييييم 

 

نالحظ مل، ا ييت د  الشييافر بيييييييييييييي )تسييتتهم( )نسييت ط ( لدتفهس )مرب( )حادث( في 

 ال اني.الشطر األل  لدتفهس ) شد( ) دهث( في الشطر 

لنتسييياا  ما الذط حإإ  الشيييافر با يييت دا  هذه األلفاظ م   تاا كان  م سييي  س 

 م  الوزت لاشع ى اشراد

لإد كات الشيييافر يريد مواجهس ج اهل ه بصيييوت  ا  هورط لشسيييتحلاا فظث الوقوا 

ف ييييا لجييييد في هييييذه األلفيييياظ الرقلإييييس ذاب اإليحيييياا املحييييدلد مييييا  أم  أنواتاييييا في ا  زا ر

بحرلفه ا لمعان ا ا مس  ( دهث)ل (حادث)لل  هر أكث ما توحل  كت تي  أف ي ا ييييييييييييب موق

اشصيييييييييييييا ييب لا اطول العهل ييس ل  ى مم لف  الشيييييييييييييافر أكث التفظ اش ييا يييييييييييييب في اشنييات 

ل ييييأدع لذلقكم الرفل  ا حكم فظث األلفاظ )ت لت( )تت   م( )نال( )يفحم(  أاش ا ييييب

 لمم هي مال  س لت عاني اشراد. 

 لهذا ا حرص 
ن
 لقصرا

ن
فظث الت ل  لاالنتإاا ن ده في تراملب الشافر يحك ها طوال

 لأنشاان ب ا يتالام لاشوضوع اشطرلم      
ن
 لنب ا

 

 ثالثا:العاطفة.

امتازب فاطفس الشييييييييييييلع العإاد بإو اا لحرار اا أ للع   لضييييييييييييح مهاهر الإوب ف اا 

لالإارئأ ف ا عسييييي   شيييييعره  يييييام   ل يإرجه قارئ أال اارب   تأال  شيييييعره في نف  السيييييام

نفسييييييي  لهاج  مشيييييييافرهأ لفواط، الشيييييييافر كتها ويييييييحلحس غل  مريييييييييسأ لالعواط، 

الصيييحلحس هي التي تدفو ألت تنوت حلات ا   يييعد ل قوىأ لهذه العاطفس قت ا ن دها في 

ي الغز  حلث  دب ا العربي الذط عغتب فتل  اإلفرا  في اشديج فتيييييييييييييع، فاطفت أ  ل ف



 تييييييييييييييييييييييذلل الييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييواطيييييييييييييييييييييي، رقييييييييييييييييييييييس فييييييييييييييييييييييي ا ييييييييييييييييييييييحييييييييييييييييييييييب لالييييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييام

 م ل  مس األحلات مرييس كاذبس  يلهذا ال وع مس العواط،  ئ ها العربي ألتاا تنوت ف

حده ا ي    فاطفس  ل ييييييييييييأق، ف د م اللت مس العواط، ف د شييييييييييييل  ا العإادأ 

د شافرنا لكس ا حب ف  أا حبأ هذه العاطفس الإويس التي يناد عشت ك ف اا ك  الشعراا

لي    فتليي   أي تت، ف ييا تعييارا فتليي  ال يياس في ا حييبأ أنيي  حييب تشييييييييييييت ك فليي  األمييس

يتغتغييي  في  ف ييياقهمأ ليت    فظث فرف  أال ييياسأ ألنييي  حيييب لعهلم هيييذه األميييس لقيييا يييدهيييا

أ يإو : 
ن
 قتولام ج لعا

 لييليي تيي  ا ييحييييييب فييي فييرف الييإييتييول فيي ييييييا

 فييهييو اشييربييي بيييييي  تسييييييييييييي ييو اليي ييفييوس فييال

 الشييييييييييييييعيييور ميييس الييييلهيييو اشيييفييي ييير يييي ييي ييي  

 يصييييييييييييييييفيييييليييييي  ليييييتيييييرلم أنيييييالص لتيييييزميييييلييييييس

 لهيييي  مصييييييييييييييييدم شييييييييييييعورط حلت   ع يييي 

 لمييييييا ادفيييييي  هيييي ييييتييييي فييييي اشييييييدم مييييإييييييدرب

 لتييييييدفيييييي الييييي يييييفييييي  أت فيييييين اليييييكيييييالم لييييياييييييا

 فيييييييلنييييييي  رحييييييي يييييييس ليييييييتييييييي ييييييياس مييييييير يييييييييييييييييييتيييييييس

 

   يييييييييييي ييييياه مس متييييي  في فرشيييييييييييييييي  صييييييييييييعيييييدا 

 لهيييو اليييكيييرييييم بيييييي  تسيييييييييييييييايييو األمييي، يييييييدا

 بالشييييييييييعر ميييييييييييطردا
ن
 ييييييييييييييييييييييإتول م سيييييييييي  ا

 افلعييييييذل الشييييييييييييعر  ييييييييييييتسييييييييييييييييياال شس لرد

 مس فيييييييييييييتيييييي  مييييييددا
ن
 لت صييييييييييييطفى راجلييييييا

 لييييييييييي   بيييييييييييدا
ن
 ليييييييييييكييييييييييي ييييييييييي يييييييييييي  دفيييييييييييي حييييييييييي يييييييييييا

 لا يييييييييييييييييتيييييي يييييي ييييييحييييييتيييييي   تيييييياهييييييا رزقييييييهييييييا رغييييييدا

 بيييييي  غييييييدا اليييي ييييين فييييي هييييييذا الييييورى رشيييييييييييييييييدا

 

 مييييا اش ييييا  اآلنر فهو لعيييياطفييييس ا حزت لاألسيييييييييييي ى التي ف يييي  األمييييس أار نك ييييس فييييام 

فاطفس عسييييييييييلطر فت اا األلم  أاشدي س اشإد ييييييييييس  لتإسييييييييييلم فتسييييييييييطلت لاحتال أم1948

أ حزت للكناا وحلحسلا 
ن
لتدفو أكث ال ورب فتل أ  أألتاا ت    األمس أكث لاقعها اشفلم  ييا

صيييييييادقس ألتاا ت    مس  ف ام الشيييييييافر الذط يح  آالم  مت   من  مس غل هأ لهي فاطفس 

 ج افلس فامس ألت األمس كتها تشت ك ف اا. يإو :

 حيييييييييييطييييييييييي يييييييييييوا األقيييييييييييدام

 

   ييييييييييييييييييييكييييييييتييييييييوا الييييييييرنييييييييلييييييييت 

 

 أنييييييييييييييييييييييييييي   نيييييييييييييييييييييييييييليييييييييييييييييييييييييييت 

 

 



 تيييييييييييي ييييييييييييالييييييييييييوا الييييييييييييرامال 

 

 تسيييييييييييييييييييييعييييييييييد ا ييييييييييحييييييييييزيييييييييييس 

 

 لييييييييييي  ليييييألنييييي  أكيييييث اليييييإيييييتييييييب  ييييييييييييييييميييييليييييي 

 صيييييييييييييييييدفيييييي  فس حههييييييا نف  العتليييييي 

 

 فييييييييدفييييييييوا األحييييييييزات ميييييييي ييييييييا تشييييييييييييييييييييتييييييييفييييييييي 

 فييييييييدفييييييييوهييييييييا فييييييييي   ييييييييييييييييييياهييييييييا تيييييييي ييييييييتييييييييفييييييييي

 

  ييييييييييييييييييييايييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييوام

 

 قيييييييييد ييييييييييييييييييييكيييييييييم قيييييييييد رام 

 

 ميييييييييييتيييييييييييكيييييييييييكيييييييييييم مييييييييييي يييييييييييام 

 

 

 فيييييييييييي هيييييييييييوى اإل ييييييييييييييييييييييالم

 

 قيييييييييييييييييييييييدميييييييييييييييييييييييوا األرلام 

 

 .لتأال ها اش اشر في ال فوسدقها للعت ا ر ي ا في هذيس اش اللت قوب العاطفس لص

 

: الخيال.
 
 رابعا

لقد نرى حظ الشيييلع فل   ق  مس حه  في العاطفس لاأل يييتول لاشعاني لمرد ذل  

فهو بحاجس أكث   يييييييتول جز   افر كات ي اطب ا   اهل  بإصيييييييا دهأفي ر ي ا أكث  ت الشييييييي

هو بحاجس  لفواط، قويس متدفإس تفار في لجدات اشسييت    من  م ا يفار ا الا  الذط

ا   لتس  سأكث قرااب متأنلس لغوص لراا الصييييور ال علدبأ لك  ي  ييييأنإ   لكم هذه التوح

اشيييييييييييييااب ب ور اللإلتأ لاشزدانس بأطلاا الشيييييييييييي  أ ل  ى ف اا ذل  فس الإرآت الكريمأ 

 الط يب الشاهر م يع أ يريد ا تئصا   مراض ال ف  لفتتها:

 ذاك نيييييييييور ت هيييييييييادط اشيييييييييد ييييييييي يييييييييليييييييييت

 شييييييييييييييييي يييييي  فييييييي جييييييتييييييو يييييياييييييا ل ضيييييييييييييييييليييييياا ال

  ل صييييييييييييييييييفيييييياا الييييييرلم يييييييحيييييي ييييييي  ييييييييييييييييييرهييييييا

  ل طيييييييي يييييييييييييييييب  ييييييييييييييييييي ن فييييييييي ميييييييي ييييييييييييييييييييعيييييييي 

 بيييييي  مييييييتييييييال ت فييييييا يييييييييييييييييتييييييوصيييييييييييييييييوا بيييييي 

 

 لجيييييييييالا الشيييييييييييييييييييي   م نيييييييييور اليييييييييليييييييييإيييييييييليييييييييت 

 قييييييييد تيييييييي ييييييييدب فييييييييتيييييييي ييييييييس   لييييييييتيييييييي يييييييياظييييييييريييييييييس

 ذلييييييييي  امليييييييييايييييييييتيييييييييوم ميييييييييس مييييييييياا لطيييييييييليييييييييت

 فيييييييييييتييييييييييي  األحيييييييييييإييييييييييياد فيييييييييييي رفييييييييييي  لليييييييييييليييييييييييت

 أنيييييييييييييي  تيييييييييييييي ييييييييييييييزييييييييييييييي  رلن الييييييييييييييعيييييييييييييياشييييييييييييييليييييييييييييت

 



صور حت  لاا الشافر في نلال  م   ن  لم ي رج ف ا  لف  ال اس في لص، الإرآت 

 الكريم 

 

: املو يقا.
 
 خامسا

شو ييلإا الشييعر م ا جع    مس نال  تت ع ا لشييعر الشييلع ن حظ حسييس ا ييتغالل

شييييييييعره ) ييييييييي فونلس( ت و بأنواع األنغام لاأل حاتأ فتعتوا لتهييييييييو م  ا ييييييييتنااض اله م 

مإييييييارفتامأ لترم لتتلت في م ييييييادمييييييس اإلنوات لال نيييييياا فظث األح ييييييال ل  اشواجهييييييس األفييييييدا

في اشدا ج   لالوصيييييييييييي،أ تتسييييييييييييارع لشعتو ن يييييييييييييها م  قرع ط و  ا حرل ل اد  لتسييييييييييييتطل

ال  وييييس لمعيييا  يييس اشوضييييييييييييوفييياب الفكرييييسأ لل سييييييييييييت   أللييي  يحيييدا يييا فس العليييد لمع ييياه 

ت تعلت لاذه اشو ييييييييييييلإا األفداا لمإالمس املحتتلتأ مسيييييييييييي با حإلإي الذط يراه في م اهد

 الهاد س هدلا اشوضوع الذط ي لت مع ى العلد ل ه لس ا  هاد في حلاب اشست لت

 

 فيييييييليييييييد الصييييييييييييييييييليييييييام ألنييييييي   ميييييييرم نيييييييا يييييييال

 يييييييافيييلييييييد  ر ييييييييييييييييي  ميييس فييي يييلييي ك نيييفيييحييييييس

 
ن
 فييييييد فييييييي ردييييييوع اشسيييييييييييييييييتيييييي ييييييلييييييت ميييييي يييييياهييييييال

 فيييييتيييييعيييييي  قيييييوميييييي يييييينيييييايييييييييييييييييوت بييييييديييييينيييييايييييم

 أت ا يييييي ييييييهيييييياد فييييييتييييييليييييي  ييييييي يييييي ييييييى ميييييي ييييييدنييييييا

 
ن
 أت الر ييييييييييييو  قجيييييييييييي ى ا حليييياب م يييياهييييدا

 

 كييييييات الصيييييييييييييييلييييييام فييييظييييث الييييييذنييييول مييييعييييييالال 

 تييييييدع اليييييلييييي ييييييال اليييييإيييييفييييير مييييي يييييي  نييييي ييييييا يييييال

 لانشيييييييييييييييير فيييييظيييييث اإل ييييييييييييييييالم نيييييورك كيييييياميييييال

 حيييييييييتيييييييييى عيييييييييعيييييييييود ا يييييييييحييييييييي   بييييييييي يييييييييو مييييييييياايييييييييال

 فيييييياف اليييفيييتيييى ييييحييي يييي اليييعيييرييييس مصيييييييييييييييييالال

 فييييي اششيييييييييييييييرمييييلييييت جيييي ييييلييييعييييهييييم لميييي يييييياضيييييييييييييييال

 

لل سييييييييييييت   اآلت أكث هذه األبلاب التي يدفو فلا الشييييييييييييافر أنوان  السييييييييييييوريلت ل  اا 

 ب  املحت  ليطردلن  مس ديارهم جيش قوط يإالموت 

 ط ا ييييييييييييحيييييييييييي  بييييييييييييا يييييييييييي يييييييييييييييييييييييييش الييييييييييييإييييييييييييو 

 ا يييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييش فييييييييييييييزن مييييييييييييييلييييييييييييييانيييييييييييييي ييييييييييييييا

 ييييييييييييييييييييأييييييييييييييييييييايييييييييييييييييييا السيييييييييييييييييييييييييييييييورط قيييييييييييييييييييم

 لييييييييييييييتييييييييييييييذط
ن
 لبييييييييييييييعييييييييييييييدا

ن
 سيييييييييييييييييييييييييحييييييييييييييإييييييييييييييا

 يييييييييييييييييرمييييييييييييييييي الييييييييييييييييعييييييييييييييييدل فييييييييييييييييال يييييييييييييييييرد 

 بيييييييييا ييييييييي يييييييييييييييييييش نيييييييييرغيييييييييم ميييييييييس حسييييييييييييييييييييد

 لليييييييييييتسييييييييييييييييييييييد
ن
 لاتيييييييييييايييييييييييب  ييييييييييييييييييييييرشيييييييييييعيييييييييييا

 فيييييييييييييرض اليييييييييييييدنيييييييييييييو  أكيييييييييييييث الييييييييييييي يييييييييييييد



 فييييييييييييييدفييييييييييييييوا اليييييييييييييي ييييييييييييييالد تييييييييييييييرحييييييييييييييتييييييييييييييوا

 لأذا فصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييم  مييييييييييييييييييرنييييييييييييييييييا

 

 مييييييييييييس غييييييييييييليييييييييييي  مييييييييييييا شييييييييييييييييييييييير  لقييييييييييييد

 فيييييييييييييييييييا  ال يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييإيييييييييييييييييييي  حيييييييييييييييييييد

 

 ال نح   ن ا  مام فرقس مو يييييييلإلس مس فرم ا  يش بلال اا ال حا يييييييلس الصيييييييان س 

 حإلإليييا بيييليإيييافييي  
ن
( فسييييييييييييكرييييا

ن
ل بواقهيييا الك ل بأ لط ولهيييا اشتعيييددب لهي تعزا )ميييارشييييييييييييييا

 الصانب اشتسارع لمو لإاه ا حادب الإويس 

 

:
 
 وأخيرا

 أكث الإو  دلت محاباب  لتسرع  ل انسلام نت، فاطفس
ن
: "أت شافرنا  جدني مدفوفا

 مس 
ن
العإاد قد  جاد في ت ل  معانل أ ل حسس في تذلم  لفاظ  لترامل   التي  لمسها اودا

العواط، الإويس الصحلحسأ امن  نرجها فظث   حات مو لإاه اش س  س م  اشعاني 

 فس اإلغرام في ا الا  الذط قد عشغت  فس أيصا  معانل  
ن
لاأللفاظ لالت املب م تعدا

 في ال فوس أ ليصرف  فس أحنام تأال هأكث ج هوره

 


