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دآنجيزجزلمحالآضآلس
1صجكالوبعدالمحكمبانى2ءالبلغاعلقرالنحممإلض1لمحددته

والشسرافكارالبلشأومنتدىءدباخراجمغنىيامهذهفيالشعر
لى1النفوسومخهأليصبومراقورودهتءالعقوليدكب1تجئنيوبستانا

ا1لمبانيودقاتقالمحانيهلطامنجمحكدفىسبن1تاندكانوروده
نورهاتخالطادالمدىسمادعلىويغلبطورهابممابياتألتسيلتحادما

نفاسه1الصباحجماالصبا1رجمنهويستعيروسالسةرقةالنفوسمعانيه

عذبماالمثححرهـإسماسلكعلمت5بهنخف1نراينا
اصالحفامصرمحمطيوعةنخةعن11خذالعصر1هذفيمضأل

فيينمحولوكيرهبحااغلطمىكجهالحايداماضب

مانأملألوخكايةءلتاءبافىأخحىبعلىذلك

إبمياتهالعصرهداءظركاعندخ1ن
لمنالنفئيلسىيئانالقيولموقع

بلوخالمالموفقددهأبتغاه
المأهولط



تعالىالثهرحمأقال

نافعالوصثانالتعليلويسعدنيويافعالمألعاآلهالتنازك

رابعاالسوقالشوقالفالالولسرىمغردالعلياسوىاغلقوما

والنمازطالبعدالنوىفعماعدفيييمافىمحتقدالشوقعزماتراى

الهطيعاوساهعافماوجدتفتيهفويثربو5مبردعته

وإلمدىاهعاالمدكبالشوقفيقفونتمووكءهاعيمعىوضداليسابق

سىاجصااوحاهاداناكحعونامالذكرخلىااوراجهانعطفىااذا
هدارعاالبهيمالليللبسوإوقدمحمدورهمخباالضقوىهنتضي

العطاوإلمشارعاخىأؤقآيدبهرنفلوجماليقيناديعلىتال
المضاجعاهامحرفنعليهاجنولبأطوتفدافيالمحقعرفنبقلو

ذائغآالمثمتنموربمصاهسكاعلىمحمدالنيهناجاة3يما
الدبهريانعاوقدفتؤكااروضمامنتغيرااالشبمالنبعتتخا

ابضونال

عنداثمفدتالبرهااضيعفامفندبفليإلرهناقلدوجدي
هكحدعينمرإمنفيبمرةارممتءمتافاضكمهيىا
اتجلدمنامسكةالمحسىبمبراهسححةهناللهبراة4كزا

الندينالغمةنعفيالضصبيااعارهاشهـالصنحفيهاوإبدع

هرشدءايمااللونافياصلعلىالخدؤمطةفيلالمحهلذاكإيقى

مرتدي12ألمحسنلثوبوموسألإساطرالستمبايخالثو
ضدهاخيرهوقدتحذخيرناريشبهاشوجماوهوسىللىتاهلى



ذومجغزونفعييذبدمحوة
احوركللظفنرتاشزراأذإها

باالالدهانحمبالىوعذل
فراكحيلوكطالالحمطتطلح
إنماغوءقالادالتونادي

جنونالوالالمححثسكزاياطيحب

إنمماللطبيبمجازاشكوت

صاضرطيثثالتآنيىعلىفقال

النماالمزاجسومحيشكاوقال
آتشتركاهخالمحسنفقالبميت
استييلهييماشعربوكنيتا

ليمحادحالتالبينهبصرفكاني

تشيعاالسيرضليمناتغنمحت

انئدفقدفقلتلتودييءوجا

هلخصراضطاقيمييكاجعلت
هوزحمافوفالتإلثبذوبوجدت

بنانهبرطباجفابوهعغ
11ومحمبىالمحصيفالعقلاياعلة

آمناجمالكفيلحانيرعيحت
عينلصكامنلحظفياالون

أويعتديالمجالعثركيفتر
اكيدةاعراضمايلوإن

التسهدبلوىالذاقوسهدني

يديفييسقطوقذاعذرتكدلت
تثحهلىاافتئاالفكانثرماني

سكرالمعربدماناالنشلذةمحا

مبعديلوإحظمحنسقامسيطب

ءثرديابهلوانانعمنتلحت
يرمسعدهوكطمنبخحتصموييما

ثغرهنضدءاهجفوتص

ومعبدجمربابنازدراءفابد

ررمتمافظحهنهمعالمباحاهـ

جدالمةضيءمثلامثيلت6فات
المصخدلزفيرافينفسيلكشثء

قتداذاكصليجفونيكتوص
هوزدالذرفوقبذولبوفمن

لندياممنالسوالمزنانبفالف

المتببدالناسلوحفشفأ

محهوردحسنريمحعدنهلنيذفا

المهندالمحسامفيالمناياتكمو



غدمناحسنئهابحيدممطوووحرفيلصممطواظل
المرغلىاالئيقعيمنوإطيحبالصبامعاودةهقالتىوضاللص

يبعىالنفىطشبفلبمهـجمثااكرى5لذمحنالعينعليلصطت

ابضاوقال

هبربغالفردوساجنةرشبوعدهالصراطنغبيمثل
غفابقدهالروضكصونخوثوربمالمرأإبخوشتغصى
سعدهىبعفمنههلتملذيذببدرلسعدلؤللتتعلة

هعهلىميثاقجمؤذافيثالثالناإكئدىجمكلالسحتمحكىلحظافي
سضاشراقبالعذلبوإشرقنيطرالوبمأغغاطيرفكبني
ورفهغضالردمافياورداسيماروضباالسموإديإكرى

صدهليلامتداذازفرتيومجكىوشاصهبالخفوققلييعارمحى
بندهمممتهائاهناالند1غدإنضاليهوىخالمهنالمسلوها
ورندهألمجازباتالىنحنتإهلهـءباتاعمابيةوجدوها

هبورفىوإلدهوعؤراهبنمارشوقهاكمايمغلاذاآنست
وردللسالمكهشثيضىظنتابارقاالمصباااوفدإن

بودهذنتااذنبعتاتيرىانمابموسىوجديمنبامح
بردهالمجوإثولوكاصتجمابايبتنىءكدصاالمسكينالسائلانا

ءلحدزيارةهوسعتخفىعاهنئةالموتفييرىمححب
ايفاوقالا

ييرديضدىخديهعلىشراةهوعيمجمربقإلهنااوإهـ



مبدهىاةفياعئقاديوك6هداعمابكتايهنائلنييع
النارتعبدضدههفمجوسيةهقلتيوكىحنيفىادكطفع

افاوقال

نورالودادءالعتبسىا2هوحمماوجناتفيالخالنح

المد1دابعضىضدهفنتطاولمحسىبخذهوظ

ااديفعالىضنالاهتدتبهاوكفمحيرةلىاحظا
اايضوقال

ابديمجيوعاومنةالمحسنثانفيهلذيكدالياويإلمنأصليهن

الغيدسوكاصلوالجيدهفيهالماتدرالمحاظألممألسوىلم
بردمنبذاعقارمحركتلوأدقهيسيذوبريقتاهنحسبحت

ااردلمالسلسااوالباربهوسظبماهنرهنلموتالنفسلوفيل
أكبديءلىثباتفقدشرذكقالحيكمسكإنعلىتصدقمولس

ررالسءالداذاقهافيئآلحم3إضعينفيالئقذبالنأي
يجسدىمنالتعذيمباالروحمطابإتلماتحوبالعناقفلؤكنحتزرنيأ

اايفرقال

معافىخبرعندهبحهلولمحىاعذخبرالتالقيأ
3المجياااليذوثبحرقفىفارعلىابخونوطارحني

3الرفاابمرهاعرفتافيذالمحخأحئففاماهقلى

وإنقيادحمبيسوخوليمىودنحبتويلتىيسوخ
ادفحباصىولشغفالصحث4صاالمجائمبييئاليمى



يفآ1لقا

حمذاهنالشذالبيهتقبلشرصلبعداالنويزدكلمهمالبإفأحى

فردادرتنيظالمحسنوياهفرذافيمحمورتنىمورةفيأيافتنة

العقماإلمحلتاجاناماضاعالجلوجيدوإلمحاظتجي
التخهداقدعاللقالرالقكاخبراللىذلكعنالمسىاكسئلوع
وردااعكذبهاالوعدجؤ5روبمصاكثيرهالهانيشعريتهاال
الرهداهقلتيملالوحفىبولمجلنفىبعدباكرىينيأذمىا

عبداحزالمىالشوقصافييصيزبزورةالصدودليلفيويسح
الصباردااوزهانهوساقبالهغرييفعنقاءتدركلملمجائحب

اايفرقال

جماشكدومحملللمجراليومكينعخمكيدلحالةشرفياناهاآن
اليدخسكالمحيلاكفياقحتوطالمادونيالمحبلصرهتاراك

مفردءبوكأمالوفأتىوهنالرفكاحالةهنباشطءوضتنيو
يعؤدنساناهالمعلىصبومححجفىبالحمحودتمءصتموما
زرالمسجفنحكالببالتتإكريالسىعلىهومىلعلب1شغافتطوي

فالمفلخبااللىوتفعالونتغلبفتنةانمتوما

بتدىالصبمبماشراقةهالمحضتاالرحمنوتوجل

الضديبالغصمنريخانسيمكيلسكرنتمباييماتالةبذاكيمي
هقتديستةالعطففيفهألرآىانعطافيغدالحلحبوجمهفوفجهفوا

اءبدحمارذلةيهيسوجيالأليعزاتالدده11بى



كيرهفثدفهوألعليكجفاانواللومادفىانالطو4لة
مغزدحاعصوتوفدزادروكطياحزهتالبهتالافولط

إلمتزؤدالزادبالتاذاحيلحيلةوالليشرصالمبعنثنافى

وعدبعدهوعذاالفانييثىسوىدوبصرلييبقلمانوإني
باسعدهسعداتاللياليصروففربهآإحتماألطوعاالصبرء

وتغتدحسعليكبتسليموحإإلصباشإذاهبتانفاليوإبعحتأ
اايفرقاالير

وعبيدهسيدانعمفصنفانوبسودهببيخمهالربيعءجا صاص

كبنودهمنشورةااوراقويخوالغصودقابلألذيخىإ
اابفرتالأ

صيبهةلمىالذلهمثالفغداءخبيمهشاكيفتحكمصحب
هعتوبهوسرصامينوعهوحريصاووالوئاامصفى

علوالثمالعيقصفوومجيثالواصدقعلىوؤالمنىكذب

ضلعىليتخفقاموعهاليهوصهوقمغرهينجفوداللجحعاونجما
حروبهشبولواناعئمبسيعهممألمك1لىهـيمبوا
مذيماثتالعائدىجمليعودهنىأافرطمنلوذالبويوذانأ

وبألتحعروسعامسصثهحعيناتجحبليراكادناا
ونحيبمهسيافهادالسهـساقيحميبالمحشاهـكناومإذا

ألرقياظالاهحفيلالسهدالخهارخصييألهحفيلصفالدهح



اطبيمضناهوهفيفيقومتىبضألعداهيفوزومفى

يصييألالمكاتفيهاليشوقيلسلىبخاطركهاشيطانطافصاق

عيوبةالمنيرالعيرومحاسىلةعطلصلولدىبهلىهف
مريبهونالمجةتبماخهاليعفيفألالنقالهاتحتشهودط

ألرطيالبرودبينالذمحهلرنفظاالمجوإعبإلفالذكبقاحمب

وهبوبهبحسنهالنصعيبرهريغيرفيالنسيممفارقوجه
تذهيصهءهتىهحبوفييخاتضيضهالتتىعرىضىيهخى
طييألفيكادندالخديبفجرةبوجندجءالمحياىيدبم

عليإذنوبألتبتفسطاولملسقاهعلحطيماجراتمغفرت
ورقيبألعاذليفيغرفلمجرابمداهلويشىوسءماضر

ااوفال

ذهباأيةبعقوخبرويخاسلباالذيالنومطرفبإعلىرد

ءكآكدكضباعلىالمناماتزلةالمححبرضميحتلمامتلىء

إحرباانماناديتالمجيثقديغضحباجدرلطتاإدإحمزالناددت
اذاوجياصبروهوجؤحلبوإوحرمتعموسعليثاركطولهير

اجؤسفكإتعبحملتةأقو4معتذرسفوكادممطلألعناني
شنجاثغروءإقيتةاجركطوقدألمحياةءمامنلهاصاغةهن

نسباباالسعيلنفتعلونهلفيإوتالفألستلذففى
السببالحطبمااطليوإمنقلتاكوإكفاالرشافىأهلمندناكتجالما

انسكباىاسشنجمبتالمززلفرقتعشهـهقلتيككائبايا



اليبايءاحشمافيشمتفعكنمغورتهخسككريابمرل

نبعاوالكرباكودةاجدفلمالصبراسبرهجميحتلماكربت
اذاغالبتاخكلياوقثصريمثهدبيإبخمبتهاليلةم
لمجباحاقيهفرددتنجوههنطقتولوالفىالدحىافيمل

باقدخالشهبجمانرايمتحىاسفصهنءالدفحهاعقيقنهبعت
هاطلياالليلمنهاسىادنالقدناظرهاجمنآنتمنلصتشتفىهل

طربااواوحنبمىاوشمكالةهادبهرتمححبفيماذاترى

وهوهاشربافيروىالورودراماذاإياللاءالمافيلكير

ايفآوقال

طذنواليلريإعذ1اديوبومبعدكبلصلدواحظىتىاهوس

اعزحبيمبقوممطهنوقاطعتعدهبهرمفيكلصبريثيذلت

هثيمبلغيروجثمابوليتيالمحسنعلىوالمنوهيحت

علييمالصببخحبوالوضالهبوساثابعليهوالردقضامحت
ولبيمبعاشفوصفاتناقضىالوكاعصىاوارادلبيبساىاوقا

شييحبالسيفكفصفراقوكنصبرةاملبافارقوهاباخئياري

اايفوتال

فيطيمباللىفييمات5إبمرعلقيامالمطاهراالوأذوق
فييمافلوباالناسونآكالطضعلحررعينوتصبوكتحنول

حبيبعكاناغليكيفصوموسقاتبالده1نوالكفروهوس



1

ابقارقال

مقزدطالدارمنلصقرلباكالقفثاوياولوبهتياموبىهوالبإحط
مغربىنقدطالمحسنافقحآوياشعنبتيبالبينالصيافدجاروض

الخيعببالرطجغوفوإرجماطىاهذيالبينفيلوقدكنت

قنزلبسيزاشزتفياصبرانكاترالغرالبنادىفاماوقد
فاذصباضوماايهاكيرحفظوفيمييةفيبثنيالمحبوياسلوقإفي

المعذبهافىبالفحديوانجرشقوثآؤلفيلازخاليوبمهن
افاثوقال

بايهفاالوىجئحتمدىافالصبوكهوضحالحالهوإؤلما

ثمبابوبماءتونجنؤشغذكبالىشوقاوجنتيبدهاثثشغ

رضايشهدعنذالنطقيثحربنالفاظةكانمااكالمصلو

بولماالمجرجفزوالأجلذالردىوقدياهوهـبالده
يل1عذمثلهنلصقليفاصالبمحرةلحاظلفياودعهاروت

امحرأبومنالمحرفيالىقدخهاهثلوصالكمنياطيعت
فآاثوقال

طالبكءوتناهنيهانيزوراتدنيك

الثعبابااإخيرضاكابيحينكايخه

العتاباعلحهأنجاذنمنكبوإنتمتىفى
للعذربابمححتذنمباذاكالقحتى

إباالستورديفكانلوعدهنلصظئحت



نخابالديلطمسولي3اهاشولكاضالب
ايضتاوقاال

العتاباالزمفبهاعلاطلمتعشر6هاكاالياألالمف
بابيياللهلمنهاأليوماعدهذاولسمتي

المحيسإبيعفشوقفليتحققتعذولملمتكفات
ايفدتال

مطرزالرايالهتالفنوفجيقبوجطيقودبحرإلوهذا
للوجناتفشحثالمصيفصحزلقلىبنماعذارصربيحاهدكط

الروهالتلخذهالضالللمباوفدافملكاصباالنفوستصب

المجمرالتالمايمحرىقاسومجيرهالنسيمءمماخدجر
اتاءعيناةجتهاؤهـوجناتهحروفالشحعرفيكتبت

المحسناتارونقيبدوعليمضدهءذنوبآجفوفيفترى
ابفتارفال

الوإضحالغرامنغءبهضاتبفسنعبهديتياهن

العادءزندتاوريمداخاطريفياالوىظكإاتف
يفاحبكبالقمتءتكاأظرةاؤلفيكلياسهتكماتها

الرحكبالطلحظكاكسوربماأليعادهنالسماكانت

ءالناظنوخاظهرالغرامسلىةليالتخفهوسىياححث
جوإرحمطبالععحقاموتطرلثفييماررهاتالفثالعينحىاهىاة

النازءبالمناسالرزيهؤلمرودأجمكداهجفنيدرىياهل

هصعاالروحكاناناوإلمجمملصبركانآهودمحياانالصبر



اابفونال

الراءلغيرراحئاويمذالألالىكألميميلأىيري
المرتاجالشارلبوجهزعطفيزهرزهرةالغصىاالسما

بحماحيليساشكوةهامنءلايمةساجعوقداستطارالقلبا
جناجضلفللعبمشجاغهنالمجماقريناعنافدباتأ

افرأثلمظلقداالهاغلموقدغداالرياضىبإن
االنصاحجمةاطماثقدتساتاولشرفعوقحتفاالنأ
بوشاثاعطافهاوتضتقدمحمائصىولقالغصهنالعروثىوعلىأ

اابظوقالأ

ةضرابككماشعفىالذيالعقوقأساشحرهنك
أهالقرحفوهتآاللضوماعالمخقلىصدكإ اثسمرر

الفضضخدجمآفيكلحسئىمسعذاببزكولوكالقإ

اهرمجهوفاةفرلهبؤبسلوحمبرلتءتأتحدافان
ابضاوقالا

خبريالؤرىتدريكماابخوئمدريصهريالبدرعىعاكاالظالتمفيلا

العطررثآدبهركوانمثقدمعىهنوإشرببالشحكوكاهتفابيمتإ
اوالؤساكاسوبينالريافىبإبئثمشاربسانييختلحى

عصرءايماكيراهـاومتاذالمالصةقيهاخئلفتيهليهن

اتتقليدباللرزعنالدراريتغىمخألمنألفالمحلىمعطز
االنهفابذايدكالهالمجبسنسبةاديلفحبخده



اكبر6ياتمنتاثكااقىولهقلتهغغهفنقطهضاله
الصدرأالوردفاستغنتعناورانحوالخدزائغالعينهنتءجا

بالمحورالغغهامتاهلماحيفضهاطربابهجهوىالحاسنبعضى
أفدرعليياموسسوككإوتيحتوقدعليكاشقىباناءالقضاجرى
قرهفجاىاقء1ونضننيرشامنءجافنفارتعصني1ن

أبالعورللبروهفسقيم1يخانتمططآاذيشوقاوكنقدستا
البشرعنلمحزيالسنجومكانتانالقياهةفيقيمنكساقتضيأ

بالثمركصنءيغردالحئيروقدىالنسيبامحيىوهاالوصالماعيى
الفقرلويعردالفقرباالجماعبهتجودنيلاهـالفقيراناا

أاهحمرباالليلفيهشعراعاتمثمحناقصركنيالننيفيأبرزلهتا
بضا1أوقاال

أالححبرناللبىارتانماإلتهركاوا1هوهـ

أاوضكدرابعدكأذنمابعد1صارىبلالشكدرالعهديتركتكأ
المحيراإلدحالخيراديرعلييماوحدهبدبهركربعليقنعتإ
أالثغراذلثءضدالمىاذاهثلتحباجهاالمديهبهنكاحماافيل11

اابفتاكقال

العثارهالعذارفاللخلح1ثارهعلىفليحرىنظر
جاؤهاخوذابنلةالمرءهااوضكيادوالنعشانكياوجد
افكارهصاوالذباالشمثهكاناالطبيمبمحنفغيحبدنفص

دينأرءالنقحثىمثلفتراهضدهعرةصفوقخطته
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اوكارهالطيرمحنيعوقسبحبفوأدهالسلؤصكاقعفتهي

عذارءيخانحاتءحمريوجصاذسفاهةالعذارسيسليكفالىا

بفرالعاشفايسلميبدوالعزارفعندهاقبلاهتاان
ىإرىإبرفاذاإلسودحالألسانجاوومثاللغريفأ

اسرارههنالمحسنصانهاكانئتلولنامحيفةالعذارات

لنفارهانتهـالرشاثمخىاماهثلكماويغضبيربهليمن

قارهءويىفيكمساقيعثرالسانألالمحديعضيعثرفيكسالنا
اعطارههنالنلعتخإمسدهخعيففييعبقوإلخال

انصارههنالهارولقهارولتإنمابالمجمالتنماموهـ
بنارهـافيمعبمفدحكذهامميمهوفيهقلستات
عذاؤنبحتسىورقهمفوقصائديثمارةحرصتروضى

وءرارهدهءهاونسيحتبفرندهكربياهضرفما

خرارهمجرولمجسالالزندىفيأجوإنحيالشوقبناراتست

ارهالصططكرهفيرضىآهنالمىمنفاسترححتقلياتلفحت
ابفتاونال

ازراؤالمحرهفطلوعظيشارهءفوإحيدببالتليهن
ونفارهلحظاتهءكطالظيتووقىاهعحرءفيضكالغص

وعمارصاؤوبسهءومشابهمنامحاسنالروضىفي

عذالثإلحمانبحتخدههنرة1لحطإوبحمتفعمارة

عقارهبماسالساجماكتالعببالنيلعمبوسنانوعلقتا



ؤ3ىزمنلوكاتوجالة61صمبةيرخلوكاتاحسنة
دنوهزاؤمىأقرلبفافيالبعادشريعمةالمجفالف

اشفارهالخدهفخيالنافيفتناثرتلمجطالمآاوهـ

اوزاؤمنالمخالثقطاسوذاتحيلىالمشوفمفىارأقلما
أخبارههفالللصب4غاوربمافوليمتعصى4افواذا

ارهاجميمفييصقلحبادموعههعينفيفالخذيغرق
بناؤوذاكمعهبافىهذاضدهيالفضدكيفصاجم

ابضماوقال

بالبدررروتصتيالناسنورهعاهـباليدرضللحت

بالساليومموسىءإوفيماهفىالسصموسىابطل
الفحربسوىترهألفالحمنوعهاوضافسىصتع

اآلغرفيتالشاداصدافاافيكالدزعبافيءكالما

وإلمحرعصالجفالعتالحوريهحمتانالو

الخبرللبابرساذابالفاظهميتادعاولو

الذريالحؤصبفلقبىةوالفاظاثناياةرفى

يسرىهالناسعينعهفعوذوبلالعإتةوعوذ

المجمراكلفيقلى3سىاضدعاهـالخالطكانمما

الوزيىمونحمعهنهفاسوذصبضةخدهفيبفى1جرى
تبرباوتنفحلعلهافذت1لمضباطرفا
اوضذاجرىصلىدممطوإسغكمعلتيعفالحظوالترد
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العذركبللهـكوكراشففامياسامركبالمحسنثيوسيا

تدريكياعيففيإنمتادهسمنصىالفهعليكإخمى

المجرفيتغرقاتامنحتدفهوسىقيفالخعلىانمت

ابضاوقال

رباهاجوهراينثروالطلضراارداءقدلبسترضى

اذفرامسالرببفيململجعتوحالزهركافوراصهمامحلحتهاجت

حمراخداهنألئثغروردهاسودسحهايصاغوكات
اخضرانجادفيتحلفسيفاتخاالالرياتطالنهرماج

اسطرايفةاءكقأتنيقسيتهاالصتآتهوجرت

اصفرااتبهتىاصاجعلتاكفصررفخعناصغالخاذؤكانا
منبراربههالاخذةخطبابهالطيرفدقاهت

ابضآدنال

استكيارذيكلاهخوفاذلعصتةوبوتارليتنقاذ
وتاراددإشتءطرفااطةالفعواغدازورح

ابفتاوتال

كإراليسيرالشوقامصانعةمنوايبفولماعزمنا

للظهورااوغفعزضحهاالدهوعالخهراخهبعلىبميمث
المسيرعندبوقيقفأذنخطىائركتبعلمولو
رفيرىصحينحواعادهمالشرفىجمانفسيراذاها
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نصيريحسنألكنالمىفنادشوهـناتحيزاوءالبتو

يرأاكوقتالغدوفصارزفرقيوقدوقدتانار
بالبشيراالنوىناممطفشبههحتبتوديعيماالفراقوهف

ضكديرإهفوردالتقطتكابالدهوعوجنتهوقبلحت
أصدورءشناتقلولبيمتحطىءضدالصدوروصذحتثتورد

العبالرابشحييمماميزهماءمنألخطتالترلبفيوقبلحت
الضريهتتليبعدكفليليلذيذالحرىتملاهوهـ
أريضيمكماهناحديحثوماتاضريناعفنوحىتغرلب

أاومغيرنجدمفسالمحصناسوبعبراالبإصتزادكوما

إلمورابانقالب4وكلفحيلتيعنالرجافيكإطردلت
أايفتاوقالإ
ازوراالىميقهزارباذسمبافرحتيهنليألفظلعتزارأ
البحميراجمىشضحاثالغرامحذاليسخيالةهذاقاصتا

أخرورااليزورمالمحسنإحسصثخححاافالوراا حسببحاوكما
ا

ورايفصاوقالأ
نوراالخوإطرتمالةظااعليفالوححالليلةإسدلت

اطوكيوريماوإبخمحسضالءيسغرالبدرفيهابحت
بدراهنيراإلطواقءالثماشعاعنجم2القداشاربافي

سروراهمتءباللقاجادباوقاذثءاللقافيهحت

صراهعاشقاالموترباوكفاضيهتالمحافياناميتس



اايففال

اليدراشقيهنالتقييلفيايطمحالمجوىلوقبلتاالشتفقواون
الثغراالخذابمراتزهانعالقبلحتشونالى1ولوكفل

الغدرااشمكوبههنابعالليوهنطالهأشكوهمنابوعدليوهف

السزااالاجاتاغارحفاظأشوفاالريمجميلاناهنوها
الصبماتخييييماجؤسولملهينياالوىوقدجزبىالألحمطلمماوله
العنرالعلاماترويفقلحثمالهاصبركلذطشروالم
اسراتبطلموسآيةلحظففىإحرهاتجاالعذالذئةاذا

ايضارتال

جبألرابقدزاشلتفيازهرةجماالعلقتمنوقاركباضاح

رالصيعلىضاءاافييماجركطفيبزورةوساهـاسىوهاضزليى
اثحاسفضلألمنالعيقطيىصريييماصلىذيئمفدراطفا

واينايهاصبريفييماكنزحتءانةوهوذخيرقافييماارخحعمتممري

النأس3سافييماهننعيإوحشتهذتقابالعرارأثاوشكادرلت
ووسماسفكريبينوداكدتوالظريفيوالنومبإكتإفسدت

الياسالىهنةالقلبابهدفويءضدهطاصيالمحرفصرفرفساى
اقايياقلبةبرقيةآرفعسىساعةفيعسف4فياهاحيلة

ابفئاوفال

عسعساالليل1اذبهاهساداريالسىتبعثإلهنيةالوصلهف

الموئساالرزيدف1المزورذالم1عدالنوىزوراعليلوصل1حديثاتاني



3

7هايخاضذفلوبادإنفسااوصدتزاكتاجاءالذيالثموفيااجويا

المعرساالخيالرياماالنومهنليضلبالتهرانارقويا

اأكمساالىبهنإسقايخارداءجفؤسقاممنءصمايخآهولى
أءساالرداءإلذياللهضلحوالسقىالذكبالشعمالبأددهفالصزد
أيرتنفساحرافيالروضشذلانفاشااليينثمكوكطاتالقت

ماقسامناتلكفالنوىاحلتصنعاءضألاطرحمالباعتوناد

ىهارجتءضدةالنحتؤهـلمبيرقرحلستانعساةوفلمت
أساابمنافواتمنايالعلوقلالنوىربخابدليارضىوفال

اخرساأوبهمراناديكاببىمنلثحلالمذيسلؤييانافى
أاايفوقال

وسواسعتبالوسىاحمافيبينةبريىشقيوإلمحسنومعطلى
أسه1وقيحمهفيالغراحمدعةبشبهالعذو4فيهئيءجاان

لماسهسنالورداعارقسشةدهءاممحاعاطبتاث

سهفيانفاسهشيشرتنوالمخابروإغالحوصسىيثني
أانفاسععنالمجريالسبهمعناصباامسكعنالطيعييروجماصكفالم

ايضماطونال

عرولىالعطريعداالوىداممطيالبيلصفاوإتهذا

ءبوحابعدطولموسىوصلعنتبسيتكيفياماوهاتركط

ودىكمإصىوهألوجنةءهناطا2وزهرالروضىيستي
أتجنإصىلفاظسىهثالتشابااسنهاشف



ابضتافال

بالوزسىالعوجهصمئخرفطانحدجزورةترىكيف
االشمىوردةهـالغوجنةفيتيلىيثولبثررق
اكاسارفيالنخاوذوبفميمامطردااتجإتبذولصتلهـصو

ابضرقال

وطرازالمحسىبهيفخديريكوإعلناهوبسءبسريولتى

إالرياوياعطثيالصباهاشربتبردرمجانءئرا
أإلمحيمقالندابينتاريقدضاعناظرهسيفأخاالبدممطهلأ

الثغرهنضعشيذاكترياقاوانعقرباالصدخبقإللذاككاوفى

فريهافيبالشوقمحاهىإفاحررقدلغمالقوليءالعواذلشركط
فااثوقاال

أكفتآىهوجيتيكهنفيإجنبالغيخعاهافانسيباجفانيسحتا

صاإحعبرضاتمااامخإسوممقبلىمحفشوجماسلوةامبل
البعضااكلمجاراقوليوليمسصةيوبعضيايهلياهوس

اإلخفضامحنديالمجزمجمعتفكيفوسائلىأذجزهتهكانيخستا

عفماطعمصاط12نآلحلىاناطامنلصىالغشددتلمجبلا
ايفماوتال

أمعرضسافحاناخذالمحبيعبحمرةءغوشثثألخنحشغق

ألتخهفنإالود4ذيلثهرتقدىهحعفرةتنظرنحوهءالشمما
هعرضافسالوولىبدالماعذارحبيبواحينكالصسث
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ايضاوفاال

امحرضايخفوللتعريضىماليالفضاولوهالبماعنديصزح
هعرضاابلالذاالاممئئالىوخوطةسودشاددقضادبى

فمضااخالمدىلهنعهاكوكبسالقلولثمنابتألكصن
ابيضأفاليراهالصباياقيناظريبليعدهلمهاطال

الركاذاكهنطالسضيحنيحالصحببصبابىراضماكويضابمط
جمرالغضامنعلهاخافبردانهبتغركانفابالتلق

يخهضاانيطقفلمكرالضلوعفيقصنومصديكنطاراكرى
كدهاوتعزنححأقصذالدكركوقوهلاكليمقصصوالىاصب

هضىسمالىهدفيثحتكىانوضلةآلمراضىالمحدقااثحوالى
العضاولحأهوسالظلوملحلىجرهاالمعذلبالقدبعلىبلوى

اايفرفال

القناعوإنحشفالسروذاعالمطاعهراهركخضعمص

اليعاعاالمنارمجيلاتخهفصديعثوجولذييخفىوهل

اشاعىا1بءفياصدقنعملموسىعبدايخااشامحىا

النزاعوارتفحالخصمقزيخااليوالوشاةوقدسكعت
اوشىاع3والوذكاثعفافيفاستهوهىاكعيدتا
الضشاعوفدهامنلفصادفوداديهفلكوسيلةبعثحت

الشراعسفينتةيرديوقدييماضألمحىبمارجولتهلكعت
اويباعطيفلثيعارلوصلرقادلفالخيالسهـصرينف



الطباعإلدلبءلىاربىكااديفمعلىهواكاغداربىأ

أالسهـغيخللثصثحافهةكاشكوكانعليكاضاف
االيراعاناهفيتلهمىبمخحبشوقيعنعخرلفدات

ايضاالوق

اكفورإلصناكأانافرعونوهااوردجمماشرهوردغداهوسى
هدامىفيروقداحذارااحبةارسلتحإنادكبفعمحرتا

بداخذاتاليابمفيقمنيتييموناناخثوهاكنعتا
أىناتأساناوهاذاكابغيركوناظريبهالجتذسإلتهوإ

بشاعاليلقإانحتوحزهـالزبالصبرضربةلمآأجعلحت
اص

االطباخبلؤمشكتأنحذاركبىانممااهوتانيباسوهاا
ايضآوقالأ

أعدألوالصرفااعطيتفماحكيتهصرفسالعدلالمطامريفيلكاما
الخشفاوالبدروالغصنالسمثوبعديونفرقييهاالميلاتشكولمجولا

فااايمايفهفيلسيييغتدينفسيافيفيالمطتحن
كرفانشرههفابخيريينشقنيلعلهالءالظاالراسموهاأ
أحرفااسىظالفيدريوالهنصفىعرهآيظهراخياليتكاا

عرفاباحمهلتمسالوإجاانرايضألءجماكلفيبيمتلأ
اانفماالعدانمنعليإبراقبلتمحلهإنقافطولوالحيائي

حميتاظرفاالصودقتركوحستنعتتىاضحالذالقلتفييمافاولمتا
وفئالذيقبلالتتريلهوفيوهنباخرفيمنشعركبإلليمت



ابفتاونال

كفحسيللدمحلالوكغاءاسجدالوجدبد
طفاضناحىخفثجسديانمااكردهسجيست

غاحمطاكرىرلممقلىفيبعدكمنالدمعيحثجاد
ءغاربشذاةمسطضرستدمارجمبكببءبمرك
قلحبنهاشكوالشغفاليصىليانابموهـمثمغوفااسحت

اسلفاءاللهيعفوتبمتقدواليوماالوىكنستاشكوفي

اإفاوقال

شفاوعاشقص1زفافيودص
انصرفافسالكيفلعبرسالمءجا

لفاختولتسنةهنأساندهل

تصغفاالجنيعتحقهاكرستيانظرة

وقفاهوحماالمحاخوفيجالألمعصكم

اممفالموسىحيهاكلغياشمد
هنابالثحفاعوتفىاناللهشفانيلى6

الضعفاحكممجيلوالاذجارتءختاذ
عرفاثصديحسنااوعزةالومحااذلث

النصغايبخىالمريمعاشققىالبث

اءقدهنيالرسموهوهاجريولسمت
جفامعشوفياولاوماتصحثاول
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المحيفافبرريخاتزوانفحتياهن

تلفامححالمفصاباتحيىتجالت
المسرفاالملغتدحاالتجوركمنفظا

كفامعفىتكنفابمينالفراقنط

االموتلفاشتت4اقوالبإناظمال
أسلغالىكومحطدوصموصوألفاتماكنحت
اسصاهواليوطيعاهوإككان

االصبرالوعلىكابالوجدفيحامرح

ابضاونال

أالساقيوجنةامالوردافيادولبإشراقصيغلينتزهاكاسسل
أعنتاقاهسامعفيتالقثصديالنفوسحماغآاتحييمكلءووس

إخالقموتبإتمناهماشكاشولينتربوبالمزاجهاقتلواذا

االراجماةهتلالمغنيمحصوتمحرفهـلميلسحءالمائثورحمات
ادهاقآيةاشروسإدهقكمليكنسعكزيهاشئحتاذابمولى
اباهاجماالعيوترتاديفعبدكرهالمجاراضربتشئتوإن

اشوإجمافيرانحشافيوئقدحالصباانفسىىاجمااتحماعد

احراجمالمحةالغتلثومرتكسخجمافءالبليلاناحتلتأذا

هثتاقنظرةالبرقهنيويةثمعاشقزفرهالرجيخاوتعرف
ايضاوقاال

االشقيربئهعينهنعطدةهىطيتةتوفياموسىالنومسل



3

إنقىماكنعثعيناكاهدجلبتبفتنةأصالباتافطاوطال

قمشةنظرةممتانبعدهافىفقاتيرنظرةالعينبتلكنظرلت
المتألقالبارقشعإحبمثلحيييمايدامن1علقحتامعرضمااهـ

الملفقبالودادهناإقنحدؤءباطلعندالنفمعىابرهن
مفرقيالضىمحطووالشيبسوتهابعدوصللصثوباعريتنيهنا

هوثؤنابهرمفياماضذتالغدراننياعرفالوياسلوقا
فاعشقالعزيشبألوهؤالتلذشقاو1دقرتلىلمانوياصاح

ااوقال

سيقصليةفيثهااهعجرىشادنالو
وإسترقعطغيهإينفاحئذىالغصنعانق

عبقدانفاشيما3ستفاالزهرأشق

فرقثضدهعاهـ3النمبالورموجر

الذيآنفلقاكليمقايزمحزجمتلمودىقل
دق2اوياجنةلبالملواعاهـياجميما

فلقعلىليأليكضدفوقاالخالارىها

فاحترقثااخسقابلكوبهاتكاانما
ايفهآوفمال

لفراقمودعلوتالشكإلصيلكانالوتنظرالى1
الشفاقمنضدى2قدخشتفصغرةنحىةتنظرسدإلغ

العشاقالصباوهداهعفيفالفارخهاثلعالفتا
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ساقياناهلهنخرتكاكالىمحرةغروبهاافىالقسقطت

ابفتارتال

كارهطورالصبرهنوإبمبخاطركبنادصشووقدىصعقمت
الشركالمجودااركمااالدىابعدىىاوتيدزيإلهءضااسلوقالما
سلكاادهوهنشصعريهنغترالمحلىانالمحسنلذاكالفحت

الدصنسئمهاباشىاهـفنتمسكةفيكافورضدكالخالجرى
عكاالمآلتخزنسكأءظباعطدتاننيياظيالخالبمسكنجدلمب

ابضتاوتال

ليقفالريبالتطلي

باضألدممطسفكفيسعمت

صفوهالحظةموسىوصال

الوىانارخعرمقصيرة

نفسههىالقتلايرىطخ

هنظويسفرعنالصباكضى
فتنةوهفنورصمؤرهف

جؤوإلمحظاقداالسالحشاع
الصبرالإلمحيلةمنسكب

افيبذلضذوضنة
ونحالمحاللجآينو

قاتلىهفالريملحاظعلى

السلسلمكربرشفؤمف

العذلبالوإشينيثاب

لهستعفبسةكاخها

ضلىقلحايتركأتإلعار

المقبلعصرالصبامناحسن

صلصلوهنمامنالناس

اعزلصبرههفتجحرب
والهعقلعقلالىيأوي

يفعلاقالوءثماقوال

هستقيلكلءالئدجلي



أالمندلىعلىالناراسلط83بمرهعلياشوإقيصلحت
يالجملمنظزكهفواستىمجيألياللبابكفياشرك
يعدلأالعاسةمعتدهـقوهفالذئمعليكاخمى

محفلءواللفكرالمنىهنكننيفرذاهنكإديمت
لمبشرصثولمالبدرقكبشقالدجىفيسرىمنوفدرثى

أابهأوقال
آبخياملبرصهادعليلشافألنفسىعليل

النبولماقباتبرحإتفافىجهيتحالالشىإقالحمبراعذ
البإبااللقيلمذاكتشبدمالرجفبلابماكا

جملحمقنحصءاتهامجزميلصةخوهنبالخيفوع
علالصفيملمانيخميعبفومقباببينالعشاقشرك

االنصو4المثناياوتبئسبمالعىالمبالمعاطفلمشخإ
أطويئاروركفشعرخحماهمءطويلأهلفكما اإ

االعقوتخئاسكيفحلمجعوهـبومعسوإ الالثمبا

النبيلمحدماإلمحلمباهلوجهفوكرتاالليثلهبجإ
اويميلعشقالمحستاتهاتعشقاحمالةالمحسفبدج
هاقولضلاصروهاتدرمحيأخباألجهذيوشاحهاظن

ظآليزو4هـححثمضفاحسبحيناتدومليسعهودالمحسنا
محيلعاذألطلليجاودبوإفىطللاالويبيوثخ

قليلجسديمنالستممتاعكنفدممت1مدالستمفليتا



مخيلهعفعلييمامجو93ذهندألسلىانكانألقلبط
الظاجلالضكالماءإنحتويخىيظعاشقكمااهو

أعاجلاونفىغليليموت1اهـاوناعيإصهدأباأ
الذليلانااقولاتمنعفمحارواالمذليللمالعبدلماناإ
ااة

المجييلرالصمنيتبرالمابأحماريااذانادجمتأ
أاماوقالأ
أقئآلهنضبانيالمحبهنحالهالادركحمحبءانيصدبإ

العذآليسبقلجخاموليهنهـالعقبلمالوالعذالدأحهـغاهاا
االعلآلماهرألحظاليصىبتيماتهـشحيلةطصإلت

كزالكلوشعركولتعسىطهحنهـصهطلةكل3اال صعدهن

أقبالايمليمإفياعليفصاءلىاجرآفلمالسألرذإمظةفيأمن
أالنمهلىءةتءينفعلوكانجسديغرارللخمىاصساخخمابإ
دالحيالالدمعواكاالقىافياامتؤفىشصوقاويالحطستأليلصكرقاشهإ
اابفتاوقالأ

االوالزافىذنبدوتلمجلىبهوليسلطاندونفيياهر

أقبلىيذاهناليالطميرباطلبماشىهـيئرذحوهوا
املشصحبرماتاولبهولقفمااوبخلتقليتلىانإ

أدابخلابخوفنكقيوحاملألتممانفسيكتترىهىا
اايفئاوتالا

المجالدلمهغمااتهـالخدالعذارعلىإهؤلقاضذا



صالجلللنيحملةفظلمسالمحسأخدةنمط
االجالياليدورزأنتمامناوربلىاللياليزانتطالمما

الخيالايفليإلكلمنمصوورالىبدالياتالصغاصغ
لظاللقداويالتفهوحالوردصخدهسشيفيكان

المجمالربيحلمثرالطجمحالولمالحتالشعرحيننطق

بالمعانجوماالفقانجمافقاصاضاةوفاقحظةراق
ايفمالوظ

المقاتلالححبرباديسالخكليلؤكأالىيخمامنعحجئيبيتكفدى
سائموقفلمحالجنيفامحهعاتمبمجلسإلداللهنجاست

ضدجمآيالمرالذجمأهوقاتيبمكا1الومحماربهفقاوهاكان

البالبليأيهابهذيقضىكيفصرارمعثااشهلكالعلئمكيغص
اايفوتال

المفياالثارجمؤقتاقيتركسنياالمحاظثارالليث1

امشياوارخديفهلجناةيمنعنيالخيركيئارك
النسبمانواحيومفانمثحقنداةهنيوهفىالبرقاشجم

كريماالكويئاتليئنألاهنامخلفيواصست

خصيهانطقذيوازمكلانظررقيذيبكلإ

وصاشتموقدعادتغتبلت4شوقياييهالبليلءأبمت

هشيماهبسىاقاحيدتفيخاناانالرعاخاف
المحييمابهيمتسةوسلساألروابىكانتياجنة



ماافيمحدثؤهـوىينمحزاالمحرقدصللتنفس

رهيمايبمحاهداحييتامحياموسوإصلتلئنأ
قااثوقاالإ
صازفكرةالسلىانفيفاعلنضهلىذلةرانامنوياتيإ

العزائمضعفالعشاقعادةومنغيرقبيضالوجههدغذنوب

نادوبعدهاسنؤركطامدطالناظريمقلةمراكفيتؤسزا
الزضربةالبيععليإايمضيابضظرةقلباعمححبسلىاعنا

شكافطوالنتلىهفاففيلصاالوىصعماعلىسديدالرأيكنت
اصضوقالإ

بعندهعهحمبوغاخداكوذاكدههعنبشهيدالىتظلماخصيإ

باسعاضاوجدرامجسنهنوإلمجتآالقلبموسيصبواللمحاظإ

مغرههارجاءوحأهغرمعحصنحهءصمفعاشقهإنحميب
هعلعراياهفالوصلاوإقبلبناظرهقليءالفتكلتألءأ
ابمتاوتالا

رهاهاالرياصىقدسقتفالمزتالهـهنوالتطعاكؤوسحثأ

اماسالدمحوعلهايرحمىفغداامحلتاذالمابالغمامررقأ
اجماهاعذارهلوغتبديابكتائبساسيفالبرقا
هداهاالغاهنالنباتشربالغحموتكانماهيالالدوخأ

ساهاالثيوتافىثلحظاغصددتنىاظرمحنالمزهربرنو
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ابهاهالضوحهانهارالثهستستطحلمكيراناكماكعبهن
خئاماتفضذاويمسلصمحننجؤالوفيكرعلىتثني
سالماالمحبيبالىححباررييممامخلمنمالصباللصبدي

سقاهالحعبمسنةكاخهاتضوغآالىجميبفكاغامحرق

يفحا1وكال

حماممطفيثهحمانابدممططنكماممطذنبعنكنفعصيسالزم
عصامسنةءالعلياالىعحمامامجادمحتللشةدكأفيونفععي

بمتااوفال

ءضايخاالعناايديافىصرفحثعاني1نيعينيكعلىفمات

امانينيلاليوممنامحسى4غنينيللوصل11رجووقدكفحت

بنانيتجفونجاهاعضكضضحتفيلوآطرجؤلحنقاطعترهوكط

قافبالخةهنافاشمكووقلحبمبالفئمنهاشتكىخعمليومن
مكافاالمحسادرفلمتخيألالننياآلتحىومامحث

قلتكفابهنكوصلىبساعةوبعتاعرنوحعريت1ولو
زهانيإقتيالشبابءبماغالعاالثغرعنديذاكءوهاما

وجمسابربمالخنوني1جابتواللمنهنكالنفسناجىليأشاذ

فسالباالوفاناثمثتاعلمبالدةالسلىءيعندىضليلى
فاحسيانجآثانيفرذاكاتفاناالولاهنهاتهنضاعذدا

عنانيالناهردوصتتخيلتةعاشؤاعمثعقاينثخصسفلوقال
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حمئيماوصالاوموسهراضغ
بدبهرهالمهادالوقداقول
الطروبكانألالبرقخفقوقد

ةبراهنألحدادالليلشق

دعافلوبالسالتجاممطاشار

إنخعتألحظمالمحمىاء كس

إنماقتيألالشوإهـفبت

سهأتمحويمابيخهـلم1افيومكالق
اساجدلترب1علىارربمراةخررت

بضااوناال

ااغاللةفاش رجوهـحماا

لث3نماارمحماوثغرها
وور3تفاصفييماوضد

ألجفياذلالعويعذافي
قلتكألهوسىعبدفقالما
إربذاعليكهلفقالو

اعيديمونرضيحتإهلفقا

بنفسصيعذبنيهفبنفعى
صهاليئةانصاجةسالتك

3

يشتبهاتالخريمبنظيرأن

للطيرنهبنسرالتحاسوقد

جباتفواداوتجاعحسا

بسناتدرعهاكأنحخعبض

لدعابعاشقاقبلىالبرقسنا

وسقانيادمعيتءفاهطرني

قانيافاضدهحنجيس
نعانيتبيخغهاالدجماكرأب

يرانيفكيفقرلبكاالحفان

بالقنكحاصطا4وبدر
صارمانااحوىهاولحأ

حارساالالعقاربهنايهء

تالعاذالقولهاعرين

اشترانيذاقلحتفقالىاكيف

وشاهداتعلىنعمفقلحت
اتللهنفسكتدمحزضحت

فدافبانلمافداهجعيحت

وصاجئاتفضيحتنعمفقال
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الوجنتالقتضمومافقالورذاديكخهناشمفقلت
امالقءلحاظكانامنومابرانيانءكصدلحتاضاف

لمجبالقإوهامحهدتلصجبنعترمماويخافاعاشقفقال

ضمانيوءهابصثماورفكمصحبكلتياصباكذاك
اتبانالعليايحتبألاالوزركيتحفكات

يانيفعاطلىءدارتفادفسالفاموبالزاحاديرا

ايضارتال

فبالرايةاكاسوخذثبمدتالسرباللذاتشير

اصإلولقمجىوإقلبأمماللىانصبابالصالترذن

الياحميهضامجممندقابلفسعوآساكمانحمطلعت
عيونجؤوذا1رءتحكىسرالةاللطاناعلىاقخمباوظالل

زوتافىمعةكلىإسالكضفيدهحكفحفاانساني
صودقإجوهرالمحبابرالىوالقطزأهرجوهرالعا

يرقيرولهملككصركطعقداسليلةإنظاهافي

يرامينالقلوبلحظألفيسماقالثصرباعلىاتكيف

المجفوناءبالذكبمنألهزرااكاسفيفصبىيصهم

تدإلتليمءخنااخعففانخلخشنطقةاف
حإتالمنىحلمطتبزجنةوحماءخدفيءنارالمحياات

المجتذيفيحنثحتانيصماإنمااحمهالاتجس



كا

هكنونبلوكوءقلينوتهبريقيمالشفىلورقاني

جنونياصلبدوالمجنونوممطكانتتمائمالتمربلى
المجبيزنورذاكوجبالقكبتجاعالعبجظلىءانا

السيزتلذحسنةياسينسينافعؤذتالشعرفحهكتحب

شقينيإلشادقدقلوبموكنءالظبااعإتقا
عريهضالمجئنييماليثحيثالنىآرخنميماظيفكايخا

نرونيءاةفانعذلونيانالميىسىحبعنخهانيع
فونقلوجمبلبمذىبمهـطخفلمكبروه
المنونصباحعنالوصلليلةوصألواجلتمنةنلتليتني
كأكالتنلرقيب1وحذفنامحناقاالمخمافبابرأناو

اايضرتال

منونيالمتجطبتقيألي3وجفونيمعذبىجفوتبابى

لفتودقنظرةهفيقتاديخاقبلهاجفنيأناحسبماكنت
الوناوالوىعليناباحكتاس3الليوت1اللةتلياظ

شمونيدموعفييملمكلماجرانحىبإنرباواجمتيت
خذونيقولبانكادالمريباالوىعالهاتالتخفىهيهات

اسودمحريهتهسكهاسحر1وجرؤظبيةظالىتيو

تامينعلىاليسريحالطيفطريقمخؤتالطرقسدوإعك

ظنوتبرجممبرأةهخهارمواحتىهنعماوهاكفا
فيمفتتنيراوهالماقالوةقدتعاطتانواوتو
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وءجولقمبععمهنعتاستوماوهادرسقائياهناشه
عذلونيوبعدهللفتوتلطفدعرضمااخهمالمجائبومن

رونياضلحىفيأالوىشبماوغدهابالوصالضدمحىاذىأدي

مفتوتهتجمقلباقربافييطيعى1لمقتلتييريداولم
ونيرحياحمماثرثرهمهاضبمراصانحينيرحمونيلم

وحنينيتشوقييطولاتمنعاذليتجبانالمجائبوهن

يخاتبملحملقلمااعرتنيأالوىووقليذرنيياعاذلي
ديويخاءاقتخماافىالسبيلكيفصالوىافييونيفىتلوبمبياظيية

ونجةراضهـهناقلولبرهرفتاخؤثارهاحينوبينلينيت

تحشينيتحيهبحثحصات1تيةةياثضركهاكان
سكيناهنألعلىوتصدقيءتيئفييمانت1جماألفي

كحنإخانىاليمزهنماقلطارقيعلييإواوبطيفصهني
جتحورالالمحظد1ردكيرفي1ركانقبلحبلثهاكتحسب

جمينادةحللعالمين1فيبمثييمامابحرتضلؤمحماب

اايفلوت

محوييماداقتخساقبلاسمف4وتبعزالمحمالؤضىدنفس

ونهةفاطراملئتلواتاشاكزئتلوالمحر

يمينعةر1يةالحاسفاضذءرابةجمؤالمحبمالللغرابةهو

لخينهعفتشنييماةبطالصفاتهبدجهنشعريصئيحت
نونعنقعةالنونقبلقدخطراثقخالنقطموسضدتفي



3

لخينع1دهعىجوهرحعحتارجؤجوهرءوشبفييمامجري
مكنؤييمامنالشوقذأكمكنونشتىهلتغرهأصهالوافى

جبينعسإتلآلستئنافقتافعألحاكمراالوحملهنارمتان
اثوقال

إئخستنجطكانةلسكيبقبلةاؤفيكالمحبانةبدينييمينا
للبدنلروحامناشفىجسديلضنىالعملطإنقليهنلحثك

الوطنذلكهنبالتهوذه4غرإشايىالسلوإنوياوطن

دخنودعياعلىمنألءهدنة7اخاظريفيلصالنوبمغدطالحرب
ظنحيثفييماوإدتهساجعلنغسيقتيلةبانيموسهوىيشر

ايفاوتال

متكفنهءكىبذالمربالقعغنوبالدفكآحيالشركة
اهولقياشلماالححبريهنهـاييمااتجاالححار

ابفتاوتال

افدب1بنفسحاداضىاليأتبقانفدمحاموسروحمط

رويهجممنتبةيضلآيولحسنهااصبادتالمطتهدكيما

الفعصيهدعوإةبمصدفلحاظااكليمعصافعالقحلت
4يرهـففلمععابهاودلتحيةمخغالصمتلقلبتسعى

المحهقفرمثلفيتجالمىتحيرتالعاشقيماتقلوبفار

فييمالناهراشفالعيوتمتلارادتجزتولوجدالغليل



3

ترديعالعحمعاللحعبيشقاالوبحرالمحاظهظىشقت

4فبجندصبريمعاكرقننيفييماهغرراهعنت1اذكأ

يخيهاتجيايماتاتإوهوهفخلصب1نيودعوتا

فرصلةفيوقال

فيهفصلىحيوهنالتمحهاالهنيوناظرة

فهقليإونسيموقسوهطمقافيوصبريااللوني
يالمحننصلطبإبفيوقاهـ

دخوسبطؤمناصتإشبماالعلةالتبرهنظوصةلمصمت

بطبيعباكممارهالمجبفماحبيجمنضرالمحيىتكاةفان

سيحباخصاسالمحرجؤشحفمابدعةكجسهثلفيوهاكوغ

هولودفيفحااثوقاال

خبافالاخماطىالؤالسةوسناارحلسعدالغز1طلعةب

الربىالثمالثئمجؤهكرهاتثابمتبالمناازاهرفرح
ءوكبالؤداسةافافايثاالعاهـاجافيخؤل1دده

الظبىلمىوإلمجاالحافلةوإلسزإلسنةعللعههشت

اوطأهركباورالخيلظرافانألمهودالعلىالجمبىة

اهشربااصلىالبطالليركأدفاناالرضاععفوةو

ااوقمال

راكالمسكضلقامنعتقدابئدىالشذاهعطرهالمرأىوبئاهرة



ءسرءيرهذالقطامايمعثيهثلهشتانماءءورالظباهذمثنت

كافوبىافالدالمسكاكباسوعالبنانبيضوتجدظرقت

أايفتاهـقال
ا

اوإلفدارتمضيهاسيوفكوإسلليرهيالثهاتهكسقذش

امجنيهاوالدبتغرسوانتيمطرهاالرأيمحابنجثمار
اتهديهااذكنتنائالفانتوعراالعدىفينالتكتائباذ

لرأمحهااامحمابغتعزفاالنبالالرممطللىاصابتاذا

تالجهاالصغءوجاتءحاجااضيكايعقبألوإدفغقى1الودفيربع
وهافيارونيااتوالدلحاس1واهثتكالمجودرايتاشتكيتاذا

تثمكجهااصفراراهنييلإلحهبلىكيهعتلةالصبااهارأيت
فششفجهاالدنياتمرضياسيداالدنياوالفعاتتمرضككيف

هراقيهااعلىهنإسعدكخزتاذاالنيراتصاربتلرانيومإو

إفآاوقال

أضذز1ثماحسنفيولهاعدزوناالتالعذرالمث
اىاهكزقاعادتفلواتبنحولودبانيعلحت
حصزلسانيهفيقدافىقدسركطاهرانيفديتك

إلمخرالحياذاكواوححزالضىجكهسشث
قزلضوبلمجمبوالهستغربسثهسالمحرجؤلمحا

الذكز1لمشرثثومشبهثالنضاراخوكحرأذأقوع



الملىاهتساكمثاوإمسحتوبعدالغيويمكالصتطلعمت

سرالنفسىامتحاذاحديثسنعنلصالعلىصديث

الخبروعالعياتفيههـالفصقولدتحقق
اخرشزهاتاباطيفاخحتقبذاخباحوع
الخوزسيوفليموسالخدودالشعروردانبتونم

بقااوقال

اقاربمتسنجوماامدمقاةبايرياركطوستابهم

العقارفيلغزال1ذاكدمغزلجيدبرتخاأكان

اخرارسناهاهنكاديعلىهلجهاءصميمالةجركطانكأق
ائعثاراليهايعزكفلهذاراانصباوالبدسهخنال

خارظهبئفضورعفرانيالتتكوسهءحخها

احولراروفيلللخووحإرتبغغتدثىنالعبفتذة
هدرالرديمةبوراصةتدكطضالوحإنابنيهإن

قتارعئااذاراحئحهيسريخاللعسراألادريتا

السرار4دأررىاالهننابدر3لمالكالبدورو3ت

تدارالغنالىكرحيقعاكضالمجودعندرحمةسكب

خاؤصارلحوباكايدي4إر1طواالفالمىارجا
امجاراتسبعطاياةبالبركقابالميسرر

اخنصارالجهاطرقهوفيفاحنفاآلالمعاليهاجدصازفي

رغهسكناتوجماياةعودنضارحسانفيعودة



ء

تةآلزهاتكاآخرناءجا
اشرفاالندفياوذباب

اودوابتداضلقألأحمدد

لحغصلبىارقاسنايبطثحاف

فيفلهبمرةرضطبق

شروقسيالحتالصايخمارح
وكنصدقسذصهبخداقب

البكذاسوكناكرهوزارنا

لبدىاالىتقاه4إلرافلوان

خضوعادالنيةنحزات

دربيحفالزمانحيماكان
نعلييمادروهوتحتىالى

المحوادمحق1يخالنادىا و

بمصرشرحمايوسضعلىصد

رضتنتالعراق1حسدغ

ااولواللماحوتكتءشبك

فيدونكالىحالبذاايها

التجموعلىالقريضكابك

عقوابخوملواننضرت

الدوإفيهذيءالمحيافيتلميال

زهارإلصائلعندكز

تاخرعاراهنعليس

الىطالصأيشنمصاروكالخنم
وقارجؤالمجمالطوتانيه

إنتشالرالىاهحافقءل
مطارطارتحيثلرجومحا
مستعارلغيرهلفظهو

يزأروإسيزورالثرمححث

لدالرااليهاثصتياقافاهتر

غوارألةشوقالتوت

راسبانسهالليالي

يثارهسلالبطؤساب

الوزيريشالثالىقالطكل

رالمستبنيلماوعطاياك

يغارعضببمخمضفيش

وقاردناتأتمتدحراح
قطالىامهصنرهراهى

لغريهرامحاراانظيبعينج

سوازاوافاللصألهاء

إلبمارحملانعابكليس



ابفتاونمال

نفصايخافىحزهصدوعجتطفطرهحغصرفهفلةءسالتها

اكلفيىهنشيشنمبثغرذيفينجثغرذيقالتثمكتفاستض
الصدفلدرهقرونامع1وجد1نجمبسالإلثهنه1وهادرت

ابقاوفال

الماالقربااهدىباكزالسراهداهاييماغراءءخدي

خاالفيالظالىفاشسىإوجم3بالبمرالمحطصفرت

نصاالبخومزهراوالجيشخابرفاطىافياخهبعزمكجردت

خياالسريتقدناغلسيراالدجمماتجلوةتميدرافلوآن
ابضوكال

كاهسغوحمافامستظرفتوذباهووالزورد
إلعإتزرقةعليهذأبتقدهرنحىكاناه

لدخابخا1جميهـاباثيهـتوقال

ةنوازفواقاتغفووصاوونغةزغتوتفينالرد1ذ
هصاولةلونقرنسلردورجب3طالبايعزسؤلالغفإقات
اتلةالالذيعدويلإبمىاءتناالالذيلمصخصيمىوإنة

ساحلةالمولترقاةالورككلبحرنوائحبرالدهرمحمرفالقإل

حبائلةالخالم1رلمنوموى4احباءالوفام1رلمىشردث

غىائلهاللبيبحزمنبهبرخطوئالمجزوع1حزدقبهثرهن



ء

ابفآونمال

المحشادنضحزهصدوعبتطفئترصرفهفسالتهاعلة

اكلضكايىمنشنحبثغرذيفينجثغرذيقالتثمفاشكت
الصدفايوجارالدرهقروناهعانجمحبالإلثه4اتوهادرت

ابفآوتال

قربايالهاالاهدكماباغزالرعاهداهاييماكراءءضدجم

فييماخاالءالظلفاشسىبوجمدااوبالبمرالخصفرت

نصاالفيومزهراوالجيمتاالدبرففيإتهبمحزهكجردت

خياالسرتقدلقلنااسإشالدحىتجلىةمبلرالآنفلو
اايضونال

كاشإلوصافهستظرفؤنباهووالزورد
العينعليإزرقةذأبتقدهرحسنكانألهم

لدخا1بنجابافاهـترقال

ةنوازفوافاتغفووماولغأو4زغتوتفينامحدالردى
مصاولةقرنيذلالردىويىحصطالبألسؤاليعزالففإقاور
قاتلةالةالذجمدويلءوإبئيالتناالالذيحميلمىوإنة

ساحلةالمولتغرقاةالوركطكلبحرنىائحبرالدهرصرفالقإل

حبائلةىالخالرامؤلحومحمالمنةاحباءالوفام1رلمفتربث

ءىائلهاللبيبحزمهنكبرخطوثاوعبرفى1حزنامنفي



ع

سيوفاليريمسىجالعصليف
عدأتهدماءآلحيرةفما

حروبااكفاحليحثعلىخحم
اهـحسلىيعألاليسترجسما
ضاناثتاغالغماديتود

وحساهاراياهخماساوى

إسعييماعاهرالتالمساربوع

عضبهشفرةااالمححبوانحل

سماحةتسالحإتذهناتوقد

منشأفقسحبكاتلوذع
ءرائمبوالمعابييماتحيرلت

منفاينباوخعاخطمباذكان

لبدركاهآلالنيلاضفيفيتر

ساعةءخرالوعاهااذاكريم
معاشرالزهاتفيسبقتألاحن

فقدهخعبةالعلىشاكتألفيإن

جايخاالدهرعلىبمماباجمرت
عقاالنداكقىشاربفال

هنكالمزنآيةالعياذكنت

هرهفاإلريبإتسيفاوإقكنت

محمىاهلةتعركليسوثولبطراد

مناصلةخاتعىوالطربس
محافلةالتمامربدرءفاوتسفر

آهلةيتعحبسليوسادمجود

اشمائلةاخلدرإري1ومحاوغ
أوذابلةمعطفاةزاالت

وحيائلةكيدهمناولمجفر

أتوامححلةيومكلفيشزلاان
أهواطلةفاضتيئرقاتكماشحت

اةقبائايخماتالوإني

أمحىاطةامشحاأهضىافكارةأ
امجادلةاوررهثهـمجمجالده

اةاناهوجادتهربرالحاذا
يعاجلةأبتسامهناالإتج
أنوافلةالمحعلىفرضممتبفكم

اوعاهلةقداجالزصتبايف
زالزلةازلمجتهـاذيخاووط
هعاقلهعألكلضائفدوال

هواطلةالظامئإتؤسويزهـظل

صاملةوبوركسيضمنفبهمحت



الخيرفاعلةالىاالديإبسعيكعثاؤاقلتمنبعييراك

هوخس

مكنسىعنصقةسبزقلبالزحمىهـاناالمحىظيدركطهل
بىالحسبابارجلعبتهثالوخففشوفيف

الغرريمبرراتسلكدورالنوكوماشرقتبدوراا
النظرءجنيوهنالمحسنهنكبمسوىذنبساالومحفياضفصيها

بالفكزىصتهـتدانجااالمجوىمكلوماللذاتاجئني
ايخىبالعارضكالربىبمعثاوجدباشمكوةءإ

حماءشفيغهنوبهأتما1المطرفيجماذ

ركيقجافهىافدلبابىدهبالتؤشكالببضكالب

هنارحيقامحوإناعصرتضدهتغرلناهثءها

يعيقاتهاصكرهادكبوفعالعربدهمنايناةاضذت

اللعمعىثالغغساحرالالهعسولاللةفاحم
عبىءاعراضبماوهومنهبقسياىأليتلواوجبه

وهوالمذنمبالذنبجزاءيىررلدبهجركعنالسائلاجمها



ء

وجنتيهمنالفصيهمىاضزت

اليبأشىابالدهحذهب
كالبغزسيالوردينبحت

حزهاشيافيشعريتل

هغردبفيللشينسهشرقا

هذهعبلجنيخدولة
الخلسىفيمقلتيالحظتأل
المغترسعلىالوردذلك

دنفاهقلتاةرتىصكاكحربالمهاشمكوءلما

الصفاصعغعالرلاثرزبمنالمحاظهشرءحت
اتلغاماعالمحاةاسحتبيافاشمكزهإشا
نطقألكالخرحماوعذويىظالاتعادلوعندينم

النفىمحلنفيهنحلبعدهامرحكمسفيليليس

هايشاحإكفءهـيتللىنحممامباحشافماالدهحاضر
جؤالمحشاوهوكمروحريفوسالبرضديهءهو

رشاإهواةكماراسذاالغراحكوعلىهنا1ئو
حرسالمحاطإلفيوهومفمعلماتبدت1لمافلت

سىالمخهكاناوصلاإجعلمغماقلخذايم
المغاربةهتاخريبعضالموخهذاعارضوفد

ففال

عربوإنتمعيدبانتىالمحمورحمطهنمحىالياعرب



نفسىوحياةالصلتمبعدهاوداديعنكميحللم

االبرشديدثهاألظيدوراحببتألالذيفيعذيريهن
رصااديلفعلخظسهممقلتاارسلتتمبدر
صثبانافوقهكصنخلتألكمااوتبذىات

صمناباجورهلبتجضدهاعشاالمحتطلغ
الغاصىأضافيابمرؤشهامغالليلؤهـك

الشغفدشدكااآلمضدابعدالنوكصيلالنهشياحياة

للتلفصبضييةاتكادالواذاتهاالستمبراهؤهـ
يسعفلموزمالؤبافىفباللوكحبيحببمرهنآه

اليذافاهنائدايانفسيياياقىلطيفارجوامتفي
تنعسلماجغاناساهراحهـصتأمغرمايعودالعيفعل

دإناليلىاطاللءث

وإلخىةراهامرادب

دإلمنىوفصدبمؤليانما

سياهفالخئارطهاحمد

المنبناكريمالرسضاتم

اردبهنلييالطاللفيليس

هطلىكوسعلىليلىالوال

العرباوتاجالمجمسئد
اكيصىالثريفأبنالشر

النفىجمطإلصطاهر



ع

إالمجالثماحمطكءاآذاحتىةالمحياككاتا
ارمجاالصغرفاوقاال

بالالدفاسوذفيمءالضيامخهانجالما4كالثعاجمت
أألفولةصمدإلدب

دالرءةفألبالبعدجتىفاسههوإصلييمونارجوانلقدكنت
ايالشهدىرمكهنإفإلمحبفاتحالمجومحطهفهابقليبزفىقبالته

شاعرغالمفيوقولها

العقبعفجلوظهرهةيصغرنثرالدزهفإ
ابرحدجمأالضابغةعلىطالحسنهءوشعزالطائلا

قواثالمحاةباصطالجالوجيهفيسحهلاسننظمومن
احسصاهلةات 11يتغيرفلىخفضسعلىبييمتبىرعوركت

اوفرلة

اظاهراوهارررايعملكالفعحدوتفاتكانووتلىءتنأ
ااهـقولة

اكضكالتنالرقيمبوصذفناعناقاالمضافبالوقمانما
أوقوإة

أاءصهارتجتءضدةالتوؤهـلييرقاتحتانعساهوقلمت
اوقوأل

االدليخاالمعهوفىيههـمافكالرابمييدكزسىاكفانءالثنالكا

اوآلدإخراوباطناوظاهرالتهدإلمحطانتيهـ
أ














