




























بلىمنا4الىيسبقلمالديالغولهبدتمخدسخدهاعاحافلدمحهاوله

خالهاألصديمايحيبئحمدلهيقاضاعىذفيتالهقد
الحيداللمهامموخاتاوانصالمراقهدثاتط

يخاخدودغادرتوخدودقدهدكاقتأض8ةزربيم

وارتحمبديههالناحهأجوذلواسابركااخراحنجاداردبنحمداوت
ىصفيعنهحضخفمارتنءدفيإهـوالصفولهرتاثإفآخية
لهاهـأبراوظاانااححرسآمواورالربدثأعىالجاحظروظ

اخاهـألحداروياتافهصىاالعنلهإلخادادياليفختضا1

منشؤكرطفنصنتالمنأمفيموتهيمدورأيهقالهفواسالنيأروءمامانإهـا
اضااذكرهاضلتاجودهاضاثضيئآخمرياقث

صاحمكالمحالعتقيفالحطزجهااضوصاكاصراجآاف
اراناناأمناكأتاآراحنمانآبالنهخلصناعلىدفا

القهفيكاصللمحدف3نراابراقااتعبأفيعناالصنادوبهذأ
عندالمبرثوحالماخهمؤعاحاالضطرودلحمحدلممءشالؤيتا3الالول
محدالمحنتذصتحواخدتااصمحتاحلماالقعاى رعابىيصمجاي

ءصحراالنوحطإطنأبودوظبمكألهلواسوأبوبجدهالقييوأصيلهومشالمر
افيفيءواألسهـطوكاداتوأبووحانالخيىؤاعينالتةافي
حمؤهقدكناهوكانفواأبيالىاطلقصاامنفعيياوكاتاألشاعيفي

صءماألهاححىمالدوينءاصمامن3مادتفتالمحنمناشهلهلظالتاكية
رحىظنراسوذوصعوضنوذوعالثوذوجدنذواضاوخيره

بليغجهـخبأيواتئلنوفهخكغرلنال
الماوإللوعاحببكحضاربجمصبوذتروبالةاتإلالترب2

عاقدااخااأذنهوالخيب

يسذوفيتالجامياضحرالقيياصرأاتكاالحدتاخحرلواسايوأي3

توفحبةفييجروالمالغومانفقارءالعرااتعنصئاعيآاالماان
القيىزأصباللمطهبدظوألركانضبتاظعندالنايئ
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وحكل9ولىانيتهعاايخاكلىوغبتلهخارخاسفيالفبهاهنواسذا
حديدآخنعنيالزهيرعاحاويفخا4اخابفاصريحجيهكاثنواسالاثونصالى

يأ3اااواص5قواي5ريرتوكانءصاابعثىاخوااخ
اخباححمتءاصاتختهواحسااوبمااهيماعىابقبصاكأ

ينرمآااشدسهـىاطجآكحتفآجمهـاأتءهـخخصحدفي
العمرزدثححلنااشصياطاةححاا1فيوائاحغناجركأحردشثأشبه
تصخضرحعظتجحااتاقلت01راحآيوادوبرااآللهذاثاقا

يرياشاكاةراإاتيمصفاءابنداودعاخدحىواطاخاألأةاص
كاثمنطغةحغلىيقرانراسأآاسا4آعزحمدناللةعد

اتعأيعآىححدحبنآفأءببدءمنخبغهعاحاتءوقلى
إكآأوحيبعالعسرويثااستآتتحرخحتاااتانيعىا1

هواالدبإنيرواالشاحح11انجاصااإثكهاعرمةج31ضه
الؤرائخبماآكاةاخاتخرإاته3صهنراابزيهاخاا
تتاصحيحاالتالصاخرابهبمفاخحهصاظةدحهوحمجلعئهو

ءالراحمعش3لواانرةخاااخدرافا13نءحيباطينايرايمعن

لتابديىءانه3شويا3الحبافعابوكأثءإامن4يآخصاكاث
لجبحهماآوقأصءقدكحمآاالاخحرارودلواساالسأخص
خاسر1حلماا1اايئانحدصاذيهوهمعااقوالىءويحص3لواأبو

ايأخجافاواااصماحتاثصتاهـجانيصمابوطاظالاتماعأاض
6قاورهوبهوحبنهالاءففالمحدقمادراتمناخحرعنعيدتال

اسفىاكأوكلبايةالامخنيهوعأصتأيعابآفيمىالجرلدااالوفكنقه
رعدآيفسكوثفغىبؤحريردثاخدتاا3عاجأيووساالولىعلى

نحهوقال3لغحتهصاتواوايتاراصموبماحغقهمناختدتوتفعت

علىجلمرفيحآاذاكانالربتاوذاثوغيراصادبالاللظيرأيمهوحد
يهالخآلاروارفىإجصرويرفثكطابمتطقهفيرحه8منواله

كادةدةوظجدومحعقودوقومالسائقضالغائدف6إصمكحدرصلم5
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الحاصصبماوكاثههـتعايهخريصواثصنقيمآاخزواعنهالمحدتيمات
تالصاالمحداتيىوكالهاجالالخدألحياذااحدكاحالمهء

اكفحصكه3نرألواللهاضافواأفافي3النااكرزافقاللداالش
أحنحداناققانواسافكهاحمااااتصآدرلداوقالءا115 ربى

أحؤجتمنيايال1راهنهءعاحهآالياقااحنجهــوواثظرهزلوا
ءاالتصمنرجالوختريخةأوحاثءاافيإآمافيوجدخهايةالح3حذ
نحنأراذكاالششاضهوصأاقااحغائدااسفصصاخهاوبمفعهااحواناتتالى

آكأاهضصفياتءراهكدوعير1نىيمحدطاباضإ
اثيرفآلجىةاءحاحإقسةراشصاعصاتاثضلىز

خايمتقامثحاحهاتاااسأالححترأتالهـخخدمهراصا
ءكأدأقالاخايةاحآبوقاخرلى311اهـتألكأتكأرقيندكاتض33ث

ففاقلرجدواكأاحاحوتااضاررعاتازصهـوخىياصهاكأاقص

اناحافآظآإواطاآحياناإحغواثيخغشهـءاافتدؤدأقياصقاتا1
1وكهاتديىيماءصاماااخاافاهـشهـله5زاص

ادلتزتحاءتاارأتعااااحطاساحاتإطإتىءكأدفيإ
قاتتساايمرءاصاجااتضاحااراهـتتافاارتاأاجا

عموآانقادله01كاحايسوثهـقآلستبماهـواخبهبريئا31ها4تاقأكأضتفاط

طبوقاضئتاتحاحهفعرا4فيربصتشيصشيخعباقاخجتقاص
كالدراعهتحاإوهكا4هـاظالخماساححفءمدضئتوات

أخخأاااايحاأيواخهحاعالرصييقا1

نءالبافيبدإاكغرانءااا3عتااكشوقىءأرخه3
رثتداححرنداااندالحالط110س اهـصجر

حسواآوالحولت8ال6صهخادهـاألااخاأكربواطهـصخرآابد
طإمالأواالموالمتياخرادتيحهحما4وةفيهـاكأا7اوانآا

اخغغوثفدغياهـويالحهياداطحداظلميهو

بالاحلهاومميهـالخحىياالفهكغشا
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مالعنمجاثلظجيهـبنفلىقاتوالمستبغالمتحؤبففهانفضتالتي

فدعلفكءاصطرامترلةعنوبحاءااغداةصاليألائعاوالمحنىالفخم

جالممقغغيرءالحجاممخالحالوةقلالمفمحكم3صاضديدلظ
الالففهوصفىفاذا3افااجمءاليرعشءاتاحيرءلجلظغامفاثرحته
فأبوقلتالممانيمتحغمدلفاظا1صنحامقاظريصافاظطاظقلتالزاللءاللما

يفرلمضيعوانياثنملحفاقراروعودتاضرورفرظقوصرتصد

عفتهاصتدتوانعليهقدرالتىأراداذاسهامطالعذتليرظفابنقلت
ظراذااتعلىأرهققجاوزاقرارهأتجبهاقاععتةأفبنظقلتاصهصفي

يحتفوألخراجفالهالمحدلهيخاحالدفحبقلتاضجواذاكوىألافاق
ينالمولىطريقالىماواثآربىاألولالوبصبلىصلئالاثأخرىويهديتارت

نشحرهعلىآغلبعةوعىلكويئرمصقالالحهمنجافملىقلتضاص
مهىفأالمودينحدزوتجاطفأفيانجضااللةقادالظابنالسفقلتبط

اتالظامرخودالصبئقااضجااظالدقاتيخريتالةبإتالساقضوق

عنهغووصئومجاوهضجدلطهدالفأبزقاتاتجدضروان6للىطال

ومدمجهءلدالمجاؤاقاالحقمقفأبزقلصمينا3عاتاولهاصآقحدصاذا

وتلتظهالجهالأحاتاحظهمؤلعهكالمقالقالنقلتفيهألقعأكزهءمابال
الالمطبرعيناألعرهـنعنأصأأنعئوذهبدريدابناقاءالملماآنا

فيوصفهماليووعكردناثاهذينقيحافادريدابنآغفاحقدوأيخري
بنلىمضىحخرتفالالموصليأححاقفذكرافيريمافآماجمةأخرثضينح

بفمآيئوالخلقاتااألصر3غضلتحرصكنحرقضةأل

الصاقاالقلءالماأطخةحوالنطانىءوورنااصحاباءوالحماإكأبراءالنتا3

الضحيصألمتحالحوارككان4اصموواالقاعرردآجاااوالمرادش
المجىعىا1أيمامحملىدالفلقأقىاالحىافلق5

الةطبعلمظكنحر7الخحالضدوالمباهـبليدكووفرحلدككرم6

كتلمظضفيهسحلماواخرحالمكبمفيالطامقيةآيبالضمةمماطا1
وصفهعنسألهفالفآاصتوصفه6ماهشكوصصركضربلفظة8
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فتططدانهارليدنجهومسمياتيعورصوعدهمكهـنجهلدظبنيحي
فءالراينحكمصقاانهظتأشعرآيهمااحكماصحاقآيالوايئ
اكيرىأماضلتفافقاشحرطفوافتحصةميرااخبانولكنمم
اتموركثيرالحيونصيمامهصبصهممالمهصهاصنىاقربالبناحنضعرهظ

وكاهاللحعةالممافاففمنهينالحفرشحرومالبدويينمصصشختصسلماوأ
واللةوصفتالغقاخالالحضريينورقةثابدوباجزالةتمةالظراأللفاظ

طفطحااألخرىيةالحوأمااشحرهماطيريالحكمت3اواوييتفأحسنت

ةالعتاهتوآالاخيدعبدأنجانوااحميرياليدفبهذكرصابصمنف
مأقليالضقودعلىاضاسافآطبحاطيريالبفامافقاداوألالرآو

صهالآهـتسالىديخأطيمبميخقاأنوآجدرالحفمنوأبحدهصتحه
والحهاطبزماييمىفاماطيدعببناإلنوأماءاصتكراوتقدحال

ثاوالطا3توالصالىاتوااالطحايقواوكاثمخارآسهاألمآصآعى
لهغضأتعلىآهـتيمونوكادكاشثءاطيواقأحدةالحتاصابووأماةة

اتماثدةوواحدئحناكلواسوأبواراتوأااآلتلتاصضحيف
راسشحروابرلىسمنتحبوألزوألقصكأعصلمبحيتتالنبتارحلى

ورأراطأبوكدو1اذنبالهالالىشعرهيصلىتحهالطبعمنحل
تلصدظوالبحرةهوازابموراطاعاثوحى3الغاأبوتىحلهصدظابن
أالهصألاتقاخبرفهايهحدثلحاريةالحريرةيةناحفيالجزيالخوثاال
عنآمتأدقدمين13أعىقاالناسآضحرمىأبةياضالةاوظاحضرلما

3االجميععلىنواسآخااحمانقمنرياكأافقاتالحدتعبئضالالحدت
تماايوألاإللحرإلحبزأكءاالصعاماوضالاللعيتجصالوانحهمو
تمامأفجيدعتيألااالينعاسأاتلظتمامابوآوآشمرأتألهفقددظ

حفرتاظاالعياروممهاكهوحردئهخيرسمحطورجيدكالحيرس

ألهعنالبحزيصئاوقدطاصنجاطةعببناظةعييدهترلرالبحعريمع
ئصباالباسأانامةصدءضالأشرنوأسأبوفقالأضعرآيهمارملمنواس

محجبآاستمعفرحآاذفآكفرحلهوآذنلهاإلسرإلآاذالثئفالهاذن
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تحلىعانءذاليىبالجتسضاتالهـيفضااقهلءيطاقتلب

مطهفيوعقدمنثإصإاذااغاعادوثالتحرلىمتالمغاطدهءلهوذ
وريتاظةعبنجااللتعدالافتتااتوكأافتواحايفهافراتاطرث

سانواأفيجاتحالواذراتجهبركبتفاتبادأباتيازناديبنه

3سانراأيخارءفيبزدظدهـاتواريرفيالكأأحيدحكموسبما
ايهماوالعرزدهكأرءابفارادحغرءاإنجانجهوالبةش
تويلخاتمئتدتنةاقاذألخهحاأينمملهقابهماهـأتجريرافتااشب

هـبوآوتسظاواهـدآاهـجـتءاحامرراتاهـا3أءضاادا

اكأدءىاتالرثأتبالةالخااتهاتدافياخازدضااالرت

اراصات5ةبات31محصوآويماتااتتا6ا2انالى

5ولحيمةضجااءفاتزدالخيمأاعي
ااخييىةبرفتوكأيااخاءابإاللو

طاانججىحأءهبااتصت5زالمغئهافيبمتاضهعىاانجااوذ
افخاتاحاألحااثص4شحهطاائراساؤاةهـاتإخو

خاءادشتطابأثاحرااالظاعاضرااا

اهلهحااا5وقاحت

قهيمعة31اؤلهامخااداتهفووحيكاركهصءتاايككل

ءاساتاراحتزألدابنيااصهاشلههـأتءكأاافيةاماهـاإاأحدتش
واييافاافي

مالىياءراا5كاخصآحاءخايش

ظإااافيححاإاةاساتمضااافياحتذ

حإإلفهحوالىءتداكا3أبمئئااصاريماحدىفا

3صهانرأيىاقي3عىالحدتاضاقأاكأنيدأالحاححعو
اباهـا3حرزثتقآتررهـترووما

اتزهـاانصوثعدتوحبهـحتناءاااهـحابيابئهض

المصعهالمررئه03تدااعطواألـ
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يانجهالرسوحركومجدآمةستصالوكيهف

ات11محتمنالموم6بميرىاألإعدقابشوا

وهماحهاحاخاحا5اهـاتةأااإرااأبمحآفيجدرحةاو
هىأةءباحححيما3ساترايى

اتءالعحاذإإصحوفتشاأفيإء

راسءختاءبءيهيرحه4اءتصوا

صفآحالءنراأنجاححصتازت3إخافياتءهتاثآبراا
ترجاايخهءفدخاض

االهتسربنيدحأحماجفاابهـءالثيامضهر

صنهصبائمتفلتعتيىواخخاصبأيامه
اصاءتاحافىطا3ءآظأءصرخابأتدااوادتتجفي

احا1أا1أ3صةةاشةفيسانرااألبزبااحاالر
لقحارفيعحمقالتتاصإحااتااا

وثاللوااتتحاعناتخبرتتكاطفهـهـحهصتحجاتاهـاااثافعا

فألداصآلالاخاحااعاخهنحاث 3شبححرصهكأه

بوألختيماهـطبءصببتاىهه

اتروحفاخدباللوصفحاأحمداسسخكحيهاهـتتاحماتاخا

يالجيمالحنإحئعيهاخاواعتالجهالهاجرااثاحمحهانريخنمةاطرلواس

حتىالرمحافيءاألتخىصاحالخئااءاهـاااويريخنا

تعحتايتكوورةأالتلصحتمىآسهـاظخشآارواخدأجوال
تأبارزكأربهنتحءلجا3تفمايضالنايةيلوفي3فزكنتالعيايخامينضهفى

ياغالم4افتلتبهيحليرحمارعلىم5غاهرحلمهافيم3ارىمتحاحتحاطىالنخحابم
أنبلغنيمايىيقابواالاليماحصداوظاافيالحغتنئكأطبءما

خألسامناساحأماوهركأبخالخيابء
ايهنيهصشهالغوئحة36صهولسعاصهعكرهر2
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لتيهصبحدشاربهماطرألسكرانوهوقلقافهالتصقرضىيضاطىنراسأال

3ءالفامنتنءالوامظلمضادزدغلتدالميمطالظاقاضالعندكفالن
قلتالغلحةعرطاصةوخمشالزدصلتفىالبنيضالطبعغايغلفادزدقلت

جواكآقتىدكأأللواتاثختخضالحركاباد3الخاتنايخةاشد

الجاحظدظصمحتإكأكأحاتاجموتاوظاخهإلااطادالقامنخهخ
3توفةضظا1لححرفارجالسايموحديقواءلواتأالححتحقوا

آمصفيوكاناااو3اثغريقينهاأليخالىجصهومناالخراذةحدسة

وعدتمااآلنواذكرلهمقطحاتتماضالحتابصدرأحختوقدصاقىنواس

ءالوايبمأخبارهذكرمنتتب

المصترانلقياعيوماونلتبقااالطر1

تقيهاخرسادإبهصاأليحخركيف

عخرتسالغلحهعتالءامااالحةءالقا3

والجااكاالعنالاليخهضىشاواهاعرظيعصبدبهـمنتاالجيعنثشع

ءاالنافيالمابعةاللحمالعافةوغيرهنانألمضقمحركةوابخبه
والتودتالركااقهاكرالهصااشاهوالزصا50

ج3
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بينولإ
إلنفصوهوالقياقوحممهموأخبارهءاالثصمعقائضهفي

ولىأفحدا

ةوضاعيشاعيآيردوأريخعصمعخارا1ونهـالحردتىالقافي

أصالفألهنصوربنحدالىصارالالحةبالحيدعبنجهأدانأنالصتيىروي
وفايهافأوصلهاالدبنيحينجاالفضلىاليرتحة

ابأرذواالميركنوزمنترويراالبيةأناكه
الصاحعايراجحناصح8أديبخطبصبطكاتب
الجناحتحتمماتكونةباهـمنأخفمفلقضاص

بوضالقالدةفجهأالواضادفطهالحويخالي
االزحدمنورضوالصورعيرينانجهمن3آروىغ
واالمداحيىالوكولصالتصيريخهانجهمىأروىغ

المالحبزهاتيروبصفرمنالحدتوطريف

فإبمكاالملوكعدهوحديخأعنديقدخبأتبمع
الفداحالمكلفاوشاجيووتاكالملىتخلىنجمتلى

لروأحآودعيصولحصبألومطاشاالسىأ

الصباحالحاندوإللحرواطيلبالجوارحالناساصر

لهماظاآلخراياعييختىانوىالمناضةمناقيفةجمع18
مجمدالذىالالنأوالنظموالمراديخااللكالصاحاالود

االصفدحهنمبالضةصيةالروايئمىلقلامال

تمىلمالبكروىحريدةجمعواقلهفي

3
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المزاحفظراتيعلىللهواطدجمحتذاتكى
9قاحاشالحليعالمماحنوألقويهاتمحرباالصكلت
3ارماححدقاصترماحآالدحهاحايراألبرىلو

3المابئدييديأصلوىةيهيروالواهاناما
8الدحداحاللجحدروبمالفدوالاميرييااللضحملت
الهصياحكحاةادابيحووجهءجحدلجة

الصيرابلباكاضمريامنييخهظأالدعانيان

نواساالفييىنفبلزومهواصجاشواحنالفعنلىابوبهفدعا
خيدعيهناخآنواسابوفقالعنده

الصإحإليلبياممىمتياطظقلةاولىانت

اخاحغيرذيالصوتاخرسلديمغئحينمنهرآواقد
احالجتحتنيمسمماباخفةالغشبهباريتنم
اخبدنوىخفهعندهرحنوىماريخصنالتمفاذا

فوغلظحلباذاكقحدمجنمنوفحالقيياليالمنالماجن1

الجاهيةيكاكانوالحليعاخؤطريقأيفياليحاليديما1عليطالوجهلمب
ذوكحابوارقاحءبجريرلديؤحدفالهخلحقدانحطهداابوقودك

حرتددكحردوكخربالسيفقلما2والدتالصال
صطةوهوالصيرالحىحم4الحضوعواألضالححفائرهى3

حمفيوقاةفاتكامالعنالحاجزكمموالغدمالفثاطوقلغباوة
كاالقصيربهوأطرادودحرجهصرعهجحدرنمغمحولاصموالجحدر
والجودباليطخالفالردمنا5الدحداوتا4وطويمهدحرجلقحره

والميمالينبتتليتءبالتمر6جهاشأستدارتيخاوبمصاالبترتاصزاللحيةفي
األففقحبةوارقاعالجاكاءارقاالثعم7لماالجرباالموركبالماضياتمددة

لالحتوحكاتمراوالجااسوالتمرخشموبمصبماواعالهاءااشوووحها
صبحانتعيحآقالصبحصنلحةاةصيهاخبدواللمديةجاىضوروعنباوبرعيه

اقيزعلىنحوبوخغةرىءخبرمبتداوالمهذاىبانىالتسييحدأبمموكانامناطة



دحداحمجحدرخلقغيرثيئصفاتثامنيخثهحكألم

والصالبمألىعنءوأفتناقييحووجه1نطةلحية
الجحجاحإلسيدويزريمافاطرعلىالملوكايحمافيك

3طماحصصوقوطماديدفجمصوفينهيهفيك

8رالمزخشالحدثميدخرقذوالكؤصظماردالطرف
الرياحيذابقاتهيوأككلهمححداقيخئهقلتيكط

قاللمما3صانواأالأنطامينجاآحمدوحكل
ءالدايكانتبالئوداونيءااغساالومفانرعيعنكث

عليهناقضآافقاالفحاكبنالحينعارف
ءءوالئاباصاادربوحئهومنءاآلبارداشحاتنةمنبدلة

ءآقذاشوباالفرادإسالىيهاحالتيرأنبفنماهـين

6ءاحنايئإطمرآتلغعهجاتمارصهصرفعنلمكلفمف
1ءكالماليىءمابطيرتاإلذحانيةءاصناغدفني
ءميثاجوفافيالحورقاربوأودعاأوألهامحيرها

وانوممنىوزناحمقهجاارخرق3الجةاشحرالقياطاا1

الماجدوالجحجااالمورفيالتصرفمجنال

والنزرالحإناإلعهـتالطرفوالجاحالفتوزتابعحالطماح3

بالمعدرصيهفتااالدرءباواحدتبهإتيدتجرغراألشهالقايا
غيرتانومنافينالحلى3هـالإللكراطرفا6وارصآدرهدنهقلومنه

اوالحلقالتوطمروالجعهأيهعىمصحصواولالجايوالحلص

مافيهكهالبدنمىوهوربارححنوصحءواألحناالصوغيرنءالباليءحساال
ناالذيطنولحا4طيرناباذبمحنىالبحثبحآظعرلمالكالضلعاعوجاج
الحجميالدكتننء13ودو

قحاتوالحورنقالكرمءشجرالهابأووالمرادازهيمنبدتخيرطا8
ءوالجوظاألصموضآيهخورنوباألكرللنعمانقحرءاراصكونييها

الطيبهجةاواشالهاةاالرضرءوالميتااصةأش
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بأنواصحاإلتوإلكرتهاداولهفيعيهاالفرات3ر
ءصاادجددأسواستيدلتلحاالمعيفالقحلرماوضىقضىسثظ

ءاالآكاعقودآالجانمتامفأةكاآلذأنلىفواتى
8ءخضرالفافيالعناقيدهمشائةنالحبتحكتاذاحتى

ءداوصمنكوقالثيابينيهنهحتملىضقتعحبالراحت

6ءجوظءكاممماهيلاذاحئمقاطةاشةماالعينعلىبئ

ءوالنوالحنرانهروالجدولءاارهيالكرملجرةاعلفيالفمير9

جدهكاآيجديدحبمضمدا2االمطاروالمرادللفروبمالالنجم
المواصل3صزولأيلكرضوحبمضاواصهوظاخاثك
تشيهتالمنوالغرضىالنظامفياطرزتينبينقصلخرزةوسصاتظجمع

الملتفةاألغصانءواالفاالسودوالدهيمةالرأالتائاةاللحقودالحضاقيد
راحتانليظهرموغاالخروجهمىقلبتهجاألصلفيهكذا

شجرةنفبمالمسيربكلمئأرواحمنآلخرأخذآطورصانتقلتأوصارتبكلحنى
طرقهاالهـأوكالمافرالطييحيةشلمااوتغايراعلاألزمانشاقفيالكرم

راحتأعلىاألطالىدطمىقادانيالينالنحوالالمىطرقهيريوما

اطامحركةوالصبصارتبكلعنىراحصخبرأويةطصبلماوحماةتز

تفهمنوضتعصيهجمعسهووفروعاالثحرةعيدانوارادألمفاصلى

رنبهةاان11فيلظامحنجمصوالدكناطسنكالالحةوالصرحةلههنىما
فلحلهاالبينااماوالسوادلرةأبينالغيرةالىصربالذكااطزكوناالكن

وصوداكوقىعالهاكنااتبابينعنأوالبساقيرأوالنباقينعنمحرف

أوخاكمحأومتىاسمافىواماكوفىالبديعدقوالروالناضرةالحفرةم
صودواماالالمعيهابراهيمبهاولدالىالوادسرةوسالواقكوقىس

المتيورالييتوصنهلهجنيتبمحنىجتىأإلزنجيت6بحمعىفكورة

األوبرنجاتعنخهيتثولقدوعاقالبهؤانجقئهولقد

نالمطلقةالمفحولةكلفبقاطحهواعطتاشةوعياآلأيالحينوعلى

أخرىدهنمرهاشنآطاتجهماجماآلاالستآولاخهاوالممنىآقتأوتجى
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إلبطافجاطيثهتجامنصلهذوبالحفومنواصتخلص

ءورمفاايرادضبةماببكلحتركأرصىوطنالىصارت

االفقراوأعقيهقطرآصفحتارصمىأضجاذاحئ
ءغداالراحألمالهودمنتئهمحيخاقيطونالنضعنصيعص

ءنتاغيريهاسالتابضجيهاكالمستخقصملهامازال

ءارراصمنويوسحهاهادافحةصيحتاداسواهايحلري

ءألرايومآلهايوقدأنفيمنحهأحيهماآلعاليومها

ذاتءوالكفااقتلماودهيلطظونألتبهكاخالهالزاعليهوهال

الحفوالدثادوالمراصحهاشءالدانءوالجوقاكدرةحمرةوممهقةال

جرىالحلقفيءالماتسديقالفمولاسموصسالةاثارعنماخلىءالمامن
رطمنعلظ13وجماهملةالضمعلىينيوقبلاناصبيتههوسلسوصالصتهلؤوته

طاهيوءالجوةاءفاالالىيرديخهاحيرويهورددهحواتطعالميدانفي
الحنصمعبوصحهالحرمدمنيعداالدةجرتالديناءصايصفألييتهؤاان
واآلخرءوالماالصنبوفيهاالرعلىاحدطاالئةفهفيدكرالسالييصالامامبلىس
ءماأالرصلىماقيالفارخءاألالالىيخهامجريأنجوبةمالىيتحالردءمافهرعظ

وقصكرسساوإرسىءالماكيوآخركأءمصااشفيتارةهذاعلىالدنانفبعتالحنب
والبالضموالقتاالقتاأيالراكموضعوالمصكةكالمعركوالمحزكوئبت

ضاوالرالمورداحضرهأوردمصدرءإللياأودهبردهاصدرءبابىواالبراد

كانإللفححكالحخحوالصفحةوأنضجتآدركصعاقرنضج3النار
اعقبهمالانمنهيهمالسانواالهصباحيعوخلمهقيهكوأضبهنجهطضئ
جارباأحكمتمنوالمحمكالخدعالقيطون3البردوالقرعقيهجه
اصرعاداويعدامىأويخذوهغذاهمنأووهـغداسمبالغةصيةءوغدا

ليهمنإللينأوضمهاكرعىالرائحةنئيمنمبالغهصيتإلتءثا
اللحةالباحوصامءاطدوزوطدحهفيبالىافالأطرىحفظهفد

ءاالطراعكلبباننصموبةومدابيططلبواتترىالببعضهاعى
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9ءالجزاآلوىوتءالجاجرالىكهأفيالدصادأحئ
3ءيهاأحبارعوائدسأحتالصاتحداث12منحهادت

ءالداعلةجنيهمندفلمءتعوألبحطوخهاالقلىذافات
3ءوالفاآبناالثروفعندضرتواحللتربأصندتاذاحتى

ءهاصجمنفيرقرقةمتانءواصفهالصتفيخواتضت

ءكالالاصتبتاامهافيفاكاألتوعهشححهانيبئلم

ءبأضواألوارهتمازكأمداخاةأختىكالروحتمازخ
ءياحتلدغاآوالتبماما1تغاحإةمتهاالحأليدرك
ءادبانجارواياتبذادتءطاتعدخهوىالنضىرمجات

61ءبتدرأقحرهاغفيفاهاتطربعاىرتصآلماالمزاخجاش

محرفهواوكأيياواثاصمناطبردوجصركاألجزارالجؤبالجر

ذهبأيءأجزاخاااقدسلهبقبجمنااااإقواكاالىفيلىءاوهوءبرعن

اخادةوأحدوالحوائدةءضجااشغخبأعإلبسوبسا2بها
واالحبارأخرىبحدتالهاصجعأييصاودهاصاحجاألنبذصجه
نممنميالفهصيخةنسامكاالحاعأوالحالمكرهاءاطاصضححبرجمع

مؤنتاللساثوالالغيرزوإلديوالباحالمفيأجدهمءوالفابكضرب
نخالبحدمىوهوماالمحنالعسظالصحمىءءكحلماالغاوجدتهباالف
ماارياضنءوىءالغايدهـبتءلغااألصلوكانالغآتجلهازادالناصخأو

عينههتمىمىءوالمرهارقيقاصبهءالمارقرقا4االعصانمنالت

آحدلم5حماليغهاابيعتأولزصفدتأوالكحلىمنخلتكعرح
فيسبقهـوفاالزمانتائهفيكاتارفوراالصولحهاللضفاكتبءالال

ءاآلافههناكوذكرتالقصدةطلع
قائاتنءسةويممابالغتيالغاناألوجماالصافيهكذا6
فاوتعاالطباعغحهاالتيالثايهمىذاكانراكروايةمحتنظالقماك

إللحريئاصزاناالفيلظءشزاولحاممنىلهذلميىءالتدراواصااألضى

االصلولطءشزاواألنثىاشزجلاشخلقةيمونقلماالحينجفنفياقالب



32ر

ءعراوداتاطافتطوقآهبذهمنسبالتطوقهامجكل
ءالمالىءعيالاضغاحئفردرلحااصتحام

3ةءألألحنفيصفةعىجاقرزبدتفبمنبالطتكأعي

3ءحوألطظاتلهتحوحىنخنراصنالورإليظيع
5ءرتاظهرعن4تحالصلضاالمزاماصاتألمهكاق

وضااألعطافمنتطقكهمنتحرفةفيمهاآحسنالضبئ
6ألبالأطابآخالالتجامحةايىتحتدثجرتاذأ

ءبائماوسمتتىالجون3ومحتتمغيروسحتنىالمئتائه
ءايخاكاصيىتضصامزعهاغيرفاللهوأتعأل

أطافءالصبااقيعواللممااللتزضالشهفيكوزالميمبثديدفم
يلياكوهواالعسرنتصءسرااوانواحيهمنءوجمااصتداركطاثبه

عذرالباتاالضلفلحلىرداتمحةاالخاكالحامحنىالوجكااليرىيدى

بجافيلىماءالحلبامىعغرا1القاموفيقاءعغراأوءحابأيءاغيأو
يحودبهوشميرترظأيالنةبدللى2أياتدالأوءعحرانئاواحمرت
ادقصبهلدطويلحبليخهبعنتالطنب3وآوفقهابباادثوهؤاالطوقعاى

ةءواألخااقضرا1شدالسناووصنامغحوليظععاالنخلرظ3تداشو5أوالبيت
إلبامنالتاتوصلحاالتعالومنعححربيهمالغرحاد8تحودناعاولحظات
جمنهدخلوتخالهاللمصدرتسميةسلخاالجلدوقديمرنخاوضربقل

ضبهوهوالنطاقاليستالمرأاضصقت5وبياشبوادالمنقحلةءقتاوأش

اثئوعطصاوبهددحباهووقابالمهتةتلبهتتفيهارار

تمنمهكوالتوبوضىمنمبالنةصيغةءووضااععالثوالجعجانجهريالك
مالجرتفيالمتزيرالصهمىالحالةعلىمنحوبصامحة6وحنه

فطةمصدرهفالانالمتورالقواعدمنضىعساذاسنوحآآيليصنح
الخمألالاالنفيقالأصآفالدنهءحإألالواضاعفآكزكواذاكان

الالمينقحءألألهـولواداحانأيحآويهولمعءأحاوالبرقروانروالق
ومةاوفتحهاالجمححرالمترعةأل
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ءاالحبابينمثارقةفيهاةوارألذكرالحيئىآطيبما

ءأصمابدتهءبراتجةهندقكونوألعئىالحيمهذا
ضرفمابمةيارهانجهالىنواسأالتوقصيالقحيدةهؤهفيمحوعأةوىفي

اعلأقىحىدحلاألظتالقحيمزهصيتعاىاليأقىنفتالىةا

قولهباخفظ13نوأفدتقعاصثدصما
ءصراتمحجرمسهالوصاخهااألحزانألتترءصغرا

ضالالقحيدةبهزهالمتزاكأعداللهفغحهاالخاصغبقعدينيالييتهذااناآ
ءااغىغيرآنيالىمازادهءإاستمىعاذلتيأتطنت

ءوالناوالحودقعنرباناتطالىحميمظبمنالتورعأي
ءحوراالمايريدضيتبعاظرةيرالضفتانةوصوت

ألألأذيالمباةسكالئهءمتحينالضالثيابذيولىجرت

8ءدعاالللىادصفيءمبضرفعاىديريآقوسوقرع
3ءحوزأاللقارتحزتءأخاخزلماشكتحيريةوكاس

6اوصكوقىأوإذبعإلنايانحةراالفحغالهاءتجا

ءلماءخصراكاالفايدصورمقرطهبأعصارالظاللنوش

يريكماألالىيرجئهمادحومنهالمةآيالريهالهأوصاالتى4را
يأفيأبىمنبالغةيغةءوأباوقدرةطاناعيهلالجطتمنهالتيبمصكتهمناممته3

ألفبحدطرفمامزقباولحا4ءياالانهالناهيخاروفالمه3
الحلىكبباقرفءاوءبهازاقدةتكوزانفيهاافرطكانوان
والجزلحيريبةوالنالكوفةقربباهـإللالحيرة5االلينوالم

بهاعلمهباألصءاشعرمنءإللراولحا4اللةفييردلمصزةواالمصفاهكالمزلة

وربثاكانالقاصرتآفواهعناالمقواهـفشبهصهرهبكلحنىافي5اواما

مافيحمع6وصطهابمياضىيضربءالسودااالءوالجوزاياالرصحرةاألصل
جماةجمعحملعىمحرف4فحغلىاواءضدكاامكنةءاصماالتاتيالطر

التتوهوالقرورذاتوالمغرطةالحلرفبكونالنظرالرنوكدنوادامة7

الملتقةاألغصانالربافىنءواللفااألذنضحصةفييلقماأو
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ءصيتاجرطعلىتمىنهرآصالصلهمنعلهاالفراتأجرى

ءنساغيروقلببينراعكةقاطفةصمنجمروخاوطاف

ءالماحبةعليهايدلحىجداولمافياللماحيموص
ءبحناقدتكفيهكانلحاصرهاايجنآبفيوقاب

ءوطاالفقودبهدفءسظءترآذيصافييرضفظا
ءطفاإللطإتنحتومةبطنقيتلغحياالثصوناراسقرتغ

ءبأندامنهحروبليالحاايمالياابرداذأحئ
6ءاربحدتطفوقاأقاغاديةءااعلالحريفب
ءاصبممنعطيهبحزلحززذيقلبفضاانالئتال

ءداكشأفرأجخانهكاقهيصدوالحغوبنتحيقيكها

الالرداشفحاتمنبدلةوماالحيرداشسفراشكل
51ءايماوحمطصديالجموالنظرومىنالغمزهسال

9ءصغرابراناتمنصبيئعلىالمزاجصلسالىصبوانما

ءعاالجراللينةالحروساالكالالاوالياردصؤءالمابهحوالال

اوالجيخاوعوالالمنتاطحبمااماارخحريكوالوندإلوالجرعةكاألجرع

وسصسحاتحالماحى3حتظخدقيناخةمياصيت3الههاألرضى

ولحلىالألصايهؤاصاةالميءالطاوانجةويجرفيقترأيالطإتاحهايسالة
صلرمةوممهاضحتيمااابالمأومححاالىنةالطريةمتحةوىجمةالىءاللحاابالصو

ءوالحفاحلوموإللمححمةصهاحالمهماةءباطاالتبئ53قربقاب8
الشداتمطرتاوغدوةتتآالحابةالتاد6رةالكالحرةاليالكلخةذات

وموحقومتنواخغمويخرتققكرأكاانخناثشمنفكالخست
اطاصرتورقةابطنخعروالحيصالحموالقلعاطاصرةمابينأيالكغ

منوهذاواالنكاروالضمفإللفتوروناوسفبهلمرادظالتاكالخطراا

منءاالىالتاداالىهتاعنهعدلولكناتاألعندثاالئهالتايه

ياجمراحعويالقايمرعلط8روالقوالححفيورثشأته
اإلردأواحؤاءالماحيالفأيمحاخالاللسا6
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9وأخافياظينيالحىشوارةطرحتضدتمللمانيهىإصاح
ءوأضواأنواراقاضبدمن4المحاتامتدابدرىقىأما
3ءازراأكاصقيهطعلىرممطشعوارففيصعراتعتوقد

ءإحفايخاديهاورمفكل8جلمعلىاالناقةأعيت
8ءبمعليهوصاعدوغ8صبجصارهنخدجدزفدظ
ماشااللحاظيولملدتجهخالفيهابليىالتهيا

اغواالليىابهميقدرولمقدكزوامالعالتاسرأصمالي
رارتربةنيلينجةكيصأموذاوذاكهذامعأفلحجمص

اسفىأبولولماط

أتمولمليلىعننمتحكممنالنفىياضقيق
فقالاطزاىدعلعارف

كالحممكئهفبمىتلملمخئتعافي

ضييرضهاعنآضتعالكطصريمارضط
صموألصتطغيرومعاصحوادع

هـإللحرمالطيرفكاعتمحيهفابالوسوأقم
الجمفيالدصعيونعىحجبتاكاحالرواضرب
سجمواكفمنصيبصاضوضسىأرها

عا3قدحتواالصلمجهوأليمونانويجورالسبيهةيرطرحتعلظ1

وحفاالمقعىعابهالجلمويسغلظوالياتكبرعوآيحوائيخ
بهصربوهوداصخرزالسبج8كاحفاهأخذهنيإللىحفوآربان

الجبلفيقالايفعتأواقتااألال6أيااكأفيلةءالرا0
كالتسرجواصامهاكالروحااللموصاالئمالمالالسرحألكافع

يلالألهوازكورةالوسباردأيشبماةوتجماالفحروالثم
نرباخريإوبلدروحئصامبخهالوسبأماالالمعلبدايالقرفها

يروماوبالضهريخاميرةويمااالفصىالوسوهو

منوواكفدبالمطرطالسبئوبوالصحوبذوصيبصحاب9



731

عقمحمالعلىيمنلملقحعنوانهافدعا

كالجمصالتنبعنكلهيخحهاءأفيوانتنت
اطمفيارنجمورءتكللتاقيد

8ممكاليىلوالدفحلرتظالطلقفدعاها
ارموارثيمىفومهاالىقهادتهاتمود

مبالكاالفيدطقتفلىصورالهوتخطا
وغناطقبالنوألدتهاعنتالط

مواالاالسقروذمنشدتكاآدتغ
هقمصادةاناسمنءسمنتيةقتنخاط

6األجميخاالنيرانكنااكنههمفيصتارتظ
أقميهادأشفئبهاالنموسماتحيىقألث
7صغعلىفيهعاكفآأرخيكلنواحيفي

فدمالىذرمماقرنمن8صورتهبالحسنصت

قإلالاصاوجمعاووكوظوعدبابنكمااللدمعوالحيراللمطرحتاكص
والجمءشاهوكاالدمعوكففيقالهالدمعالىالفحلىاسنادويجوزقيال

وااصلهااكزاوتالتآوازعالاكانتا1والدمعءالمامحرلخهل
الونبرفعصوانوابرالتأنيةنجونعتوانواألضانصنونهاواحدفكل
والحغءالبانجتحالجااللحرلخواللقحالثمقواألخاثلامنواحنى

وهوالنبعواحدتوالنبحةالظلىالنئ3كتحبتإلرحمعقمتصدر
من4أضالبدالميهالكالمكبرأسماعالوالحمبهبلىالةمنهتحزضحر

بغمايماوالحمكعردلاضذاتأيفالثديدمت3ونحوهيق
خبتوهونمولط4األصلفيهكدأ8ءيهاةواحالفحمصخ

لادظاليواتدقهاليمفيعوجمحركةالصحموسءالقافيلظيخمأوالراتحة
واطعلديهاممابحودضومويداألصدالهحوم5والجراحةالبزفاوكذا
حتظالمكلبهحعبارجفالخرالموساحمةجمعاألجم6ككتبمصم
ذرىوابرالاوالكردإلضمشصذروة8ربهةلجبةرينه
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فيمقحيهفيورمماوعتهشفاذاسكمت
القدمعلىمعتادآتكهوركااثصهخاعاد

اللهرحمهنراسأيوقالولما

سظصحرةسقبهفئاألهميقرطاتخرجمهعلىعدييقولم
اسوأروالينينالسمعصوضحعيكلنزلةقليفيالغراطبسان

برصواساعتءوينمهزاءحآالحاضتسونماتالغراطيىر
1بقرطاسفيهخارقآءأفامسلطنيالضااماأنفليت
3سطلهيملمالموتكاصآشالمأمنهخهكآصيحهحى
الياسحيرةكهظرتيأصآاقرآهصاالؤطاالخارقبأما

8الناسأحمقيايطةفيماكانكهكاتبههأجبتاذاعإللخهصاذا
نقاسبخيخهاءاتالوجازكالءأنايخهتقتقدأليى
الىلواالالرصولتلقاملماآنالوهؤاولهحركهالذيوكان

افرقحةوعنان

القراطيىطيآوغيركعيريوصععسريعساحاألتأص
وتدصيمتآليصصاجهقدكاتصأيحتهايى6ورفيطيرأو

بلقيىآصكايادهالاهـهيئصالنمموكاث
صغفآخبرهاأبيالىاالرصنصريخطوخرقهاارقحةمنهصامفأخؤ

قرطاصينحريقعلىعندييقولماسأبوالفةبرقضهصسم
ازفحارفسلمانجلحت

سقاهممحفيفواإللتتديدصبحهم3نهتالضهالتبئعلىصلطه1
والحاصىشرامنعندمماصحومابالحداةافيسمابومويرحآ

بضقيهيقالوايحوهءالماالطاشحاالرقسطيقالىقاعلاصم
مغحوويأعآاوررساأقرأتهمنضةتجماةواقرأهتمجييما3

اخقهاميةهنامااغوماكانالبضضرءيدلهالآلضابنحريق

سواألفهساراللموصعوصارحروفهامدالكتابةفيالمق5

إللفارصيةالهدهدفيروزجوطيراح6اسدادوهوإللكرسءجمغ
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راصعااديايصتلثهصعهقرطاستخريقعاحاميلىياكا
اضاسإلالظنءموالحزموانماحدرذاانكتتنحرردقهالحزم

قرطاساخضفيمفحضحفرباتهحوىمنقرطاستق
3ارمابحلنفيامتهكرلىفاأصاشهأدىوقداتاكاذأ

اقرطاسحفطفيصالىضيصعفطآكنتهوىمن3قرطاوضق

لواساتوبهفآط

السكاطاسهـاليخاعندككانطيقرطاقاتحرالىآردتماذا
سيالىضكوىسوىيخهكاثطءصعىماعرمىكاتهبى

3ناالىضوقمن3الناكريئمافابملجيالهأتكوبت
لواسالواولماظ

01هـبهلماخالملىأضىفأجبغةيمتعةراظ
قبلولؤااوحبةليتءقوبةملؤلؤحجةبيمااع

فخالمسلمرفط
وشصاصإلكأتداطحئركوصااليلدالمطيةان

ونجقاالضغالمفييؤلصخاآردإنجايىلينالحب

لجيموزماالاصهذسموهواغااشطفرصيالريةوصمادصحورحفيريحوتألحه

افقاكوفيضاصتالهبلالقيادةعهوفيالمحنىهذاالىتواسآبااييقفاآبه
هداج3القيادرهضطةاالمإدةاث

رقحةجمخهانواخاخماريتستدواسأداثالجازنجالحيناأيووح

4رأعلىفكتبرأصهحلققدوكانهغالفأخزبآكمجدنملهاخوانالى
ممزقالغاالمفردواالخرطاسزذواةارقرأتمواذااخرهفيووقعأرادما
اليمفكتبالر

سظصخرةمىقبهنخاا01قرطاصقهءالتخرعندييقولم

القبروورمىجمعضربتدآوصياقهشق
تسرعآكيهصيرهافيغطوالدابةوىمطةجمعالملى00
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منيبتآلك3أماململكالجاظممهعيرمآنواكأبوواجتمع
قويةضالماتابرنواسضالط

صياطالعباحدلخاوآطرتاطظبحرةالصبوحذكر
ارشياحيجتمعفكيفاليهارتاحالديلصيوحيمترهوهواحالعدلخهأصلهلمادا

صلمءفأنثدخعركاتيأفتانتدنياسأبرشضالوهلل
وبحلىيمةعجمينموأهفنجمرفراحايابعاصى

نءمناألإلألشقالاليمونوالرواحراحاذكرتناضتنواسآبرضال
تمذقىهوتثاغباقمامشقالنجعثهوبحاليمةعىبينوأقامقلتغنمالى

ملم3غلطالجاحظاحتابنالمزرعنجهيموتبنلهلىضآبرضالأفترظ
أكزفلماالدلخلصوتيرلمجهولمالتربارتاحاغاالاسهالمعارصةني
لهوهوشنواأيوماعاالىاخر8عيبصلمسةوفيلوظصياحهاضماعمل
اسفىإتوحتمعواالمحاصاةمعاأليموناألوتجالوالحلديمةعضبينمواظضالاحرثمصىط

فههرأ101فسئاخاحةعاضاماألالعا حمابرلوسسسمجلىكطحعهيسصا

عادغالسممنوامخىالفهممنواضذارهمنارقهوادضحرهوفي

اتقالضمرهويفيهرأيهوعنعاسعنهفئاكذنواسابرموظعباس
اليصارافلماسدياسوعدوانحازرغبدووظمحردوصمىفيالفر

ءنراابراضافهاالخرمولرمهماواص13اليد
باكاتصدلفالسالنخاارتدتاذا

لمرأدئتبمحنىمواظنواسوا3فكاواحمىأوعاربمحئراح
تليموالضوهفيعلىمألشوحينئؤاعشعلىوثجاتهاالنفىتوفى

يخةعلىموأظضدهالىيدرخصواسعلىاذاواألقدهكانراسهال
الرواحبينإللطاقالديةناتاهـمنءطأراهذاصورصنبىعو

ونرححوعيغوبهمضشبمصموييالتصصولكنهةواألظ
الغلطفيووقعالئطكبقدفيعاصيمونويؤاعيمالثرهيج
مخالمةفيتجلدالييتمنطسدفوحصاجهوعممنوعالحيىهذاه

عيهوتجتالتجالهذاكلواصتعرالتييبةانرعفى
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نواسابتلضةاحاسلومأصموالنازعتاذاضادعاس
السرتماخلةاذامتهالودحبلىيئندفى

وقالقدحآنواسأبرفتتاول

حيضاربكاافيهسالااضربنالفضاآبا
عباسضاله

والراحالحينينءلىارخاكاآوياغم
نواسأبونقال

واآلسإلنسرينالمجلىالحمىضد
عاسفماله

الناسةصاكراةجماليلىواحوان

اسآبوشضاله

صيالانصنمنلعالممولذةوخود

الباسنآمنخهالروقدالباعباسالة

3الراسعايواقيتكلهإلكلىزيختفقدنواسأضاد

حباكاغيرقانىهكاصآأخيفالتحيىفقادعباشه
أبووبقالحباسانحرفاةاألحفظممااكزصارضمامنمانينف
طبآوكامشدفقوالحباسيكفالعتابطضالوالحياسيىالتاعىيأرنواس
صعروفيوحالوةورقةءماهذاولتعر3متحقدكزذاكموصعدالذا

يريدانالكوفةصاطياابئوالبةمعورمآفواألوجووفظاطةفادذاك
نواسابوضادجماطوقدالرملىفيترقهجلهماوالمكلتيانوممايرةا

وزهينهاماغةأرتةبيننايخماياليت
وابةضاد

رزةتطئويئنوقابهاالصينأرضوزش

وبايخلقورتألترترتةقربلمنالتورثالصداقةوالضمإللقحالحه5
ضاضدزاةنالصجهودبنىبهبحتزينت03

حتوجهكرأوبخيلأىايدينكأعورجاواألقباشالييىالكرازة
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1المزهالحيريةكنهرطبمكتوخدجوذابةاكاابوشضال

3فأفزهجوفنعئءمامنهضاوقدصاقمديرطوالبماضال

هفيقامعجمانلغحمااهـجواركاحهنواسابوضال
هعقهوىكانكتيركأحموىاليضىوءطناوالةفقال
هفىصملارفيأرجلتاولكنناالحقفطانواسأبوتغاد
هـالحزالىحراصنءبيجرئاصفثعسخالبةوتغال

فزارنيرتهصظالحجيريدفةالكو3الوابوعياقدمقالهيالالحصيالهيغوقال
ءافدعابموزءحتيردظفيهقخلراخزانكأزكرياضحرحمدانفيهدفزآعنديفرأى

فحهابرقحةئارصولهءافيحمدانهالىألحبرنجلغالتىهؤاحقهؤااوظخليهضبز
نادرخبرضريمننهكالفيطلعتللنواعىقا

6اخادراألصدعيئهحالهاررىقرمصبمفتىرال
االراثلىعداكثلماوانظركعاحافربعظ

تاصرلهلييمنذلقدمضىنيقياءكاقدأش
سانواأبرفأجمابه

مخلحالهحالنآهديماأنضيحئاولحدازقوأل

ولحمورزصكرنيخزطامبايضمالجوذاب

اوكوبالمطمةالداوهوإللغتحجوباوملىءووهصوباألحالحل02

انزتمالههمؤفئفالفأفزهواماخرطومأولهوةالصكوزووهالضم
اضمحاجاال6فزولياحاءاضدالقدر

رةلهقالهالوبفيلحيبةمنوباامريهواراميوالجعالفرسودواكا
الزازحرفةإللكروالزةالتابالئحتحوالبزديطريةاوجمعجدازبن

اطنجزةتلىاللصالراويلحزةتبتالقرطاسفيالسمارش04
خدرالحيدموأوءابىبكونجا4يماأوالفحاالغرم6
ومنهوانحبىاضظرووفربعكغالقاموسفي3أجمتهفيزاصكفرح
ظلعكعلىاوقكعلىأوعليئهاربعقولهم



9اإلاصتحتبهلبدوالفآلحىلحرآتا

ضصاومنعممنرحمةامعلىاطةفرحمة

ختصىالأحيلهمنظرحاتهيرريركان

أبوحفرظلواأخرىجيةمناالياتهذهخبرالنيبخميونروىوقد

وكانالفطرمالدنطبلىيجتشوحعاليآهنسطحآجماعةمعاسش

يهفأووبأديالظغدإزائهنوأسآبرضامءصفإجميهسولأيهبنصليمان
القهقرىتمىرآيتئهقدصلمانضالبفئافاسالشوانتبدهنالحاللىش

ااهدانصيانفيضالنواسأياذ3فأحفمدجيانحرفيورخلحى
ضادصهلأيابئنببهبظاالياتمحلعآلهالتصح

أخلحاوماافةوحدمالصظصفلةحافاانجاان
8ضاصآتجامهفيبالقرضىواغتدىضوهبذكريأغلى
قلحاقديأيهكهلحوفوتنريدشويفطوكان
صبصاخلبآاليهاهوىاذاحىهاصبكا

اسفىأبرلرولما

طلماكالأكالىضوقياكتبوالقلماالدواةهاتيارغ
ألماحبهفيفؤادىزادهوقدالوصالصارأليرفش

علماماغضبتممايألورهوافهتدضصمبان

اجزماغيرماعدرمنءفيضقهطمنهينفكظيى

بالكرالحر3فأرضافااسزفتهفآعتبنىواصتحتبتهالمهيلحالحا
ادكترانهاعوشغالكمةألمسالئةاألخيءالحالحذفتجرحاصه

اسشأباماسمظحلهجلبانواماالتصرجمامبحالمرأةمنوهوقبلهافما
ماوفرحةكعزةالناسض3اغضبهواحفظههحي13آو

واضموىاضليصآوقلعىصآقلىالثىقلعىنظمهائرقرض
الرغعلعآآوخوفآذنجهتحريلثالكبوصبفةنجحهص6
تخيفآمزةحذفنةاأللىعلىشاعوقدالظبىمزةوايإلكر
أرتبههواجترحهكاقزفهنباكاجزم8



3

سقمافتورهافيهولدححرالىعيضهنحلرتلو

حلماليكاعتاذاحئتذكرهيمظاتآظلى
ضالهاطزازرفط

ظلمامنجفاهحئمادإحماكظالماقليدإحان
وماأراهأوأوكادماتقدكلهفئءالمجاعلىقوىبهص

دماوأليريقصيفغيرمنجملنىصيقالموىأنأشك

قدصرماصالدالوأبمعتيالدناحيالييهف
والخلماادواهاتيارهثالحدوضاللماقلتما

نماودمالصتمادىلماحزنمنادموعتححتلكن
محماحرفقدكطآتاكيمهبماآتاكالديارصولهاث

ضوالنيبختنجاحهلآلبناللةعدعنىفواسألانالتيجتيونوذكر
ألمأتيرع3صراذاهأمممنيطالعناثملى

فقادآخوهعهفأجما

3الكرمموليةءالدناصرجهالتمقيحمىوةقىوذي
صمحنصعنوباألذنعىخيرصعنيييه

عممنريبمافيوأشهرتماسالمآععلىخيئ
واعرصأساتعلىأعرايهللخنارفضادا
القدممنهاالقيحملفاتالصكرماضاالىضوان

الغدروعححنتواثللعديقبحرفتهويمدو
حكميلجبارلهوصادعوة3حالىوير

ويلىوتكرتدللافغجةريةوطورعىعقويضددتاالظبىصدن
القربكيبماأل3وقطحهلمجرهوصرمهاليينمالحةالقج

خروجاالعرمالىالناظيمعنهفدلالحمولىكاننواسأباانمحلرأ3
تالجكأهءفيالاالىواشارةتاا1لحؤارآوأنخاالحكمممن
وعيهصاواعتزمالغخىالحااالذلينكرمالممطينءعطاعبدو

يهأوجدنحهأرادا
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1آدمنرقمةهوعلىلهقدتالوقاحتكان

والقمحهمالمشيبحردهقرمناالسالىأحب
ينتظمأجفاةبإقغنىءصخصهكهالينالىتىوآ

3الجمءداتكلممااذااالنوفهثماوأسهل
دبروفمبيرمناصةءتصهصدالبرقيأت
متقمفصيئافيولمااآعيتطرفولمما
الحدماكصتمدرءأخدعهعلىءالححاكتنا احه

النواألنجاخت

فرجقتموهقدالذفيوأمايخكمقلتماالدهىءضاقاص
نواسأبوفقالالوقداكروامحلىيخاالرقاضيمعيرمآنواسآلوواجممغ

قولئهلىظوماىقادمجمئضريليأحهاوددتاياتالىسبقتنى
6وأقداحكاصاتايحالدس8متهبئي12انيوننجهت
نواكهابولولماظ

الحظبالقاعينمتواييادارنوغنبواضخرنيواخذ

إراحاراحورداضدارحىالةتايمضأوأيخآحاا
وماالخحريماليآخهماوددتبيتينالىبقتىلكنلثضيارظلهضال
فولئالهاظ

حؤاقالراحإصسطاحقيةفيةداكرهاءالحهباعلىصتطيلىءو

قاذاالهرآشوصقدحاظهرآثيفكل

ثهطالقببكأدمالجع3واجمةبضتأدموجمحهالجاداألديم01
منرائخهتغيرتوختومآخاكفرحاالفخثمالتبنآوكالزوان

إلفموختاصآخثماآأكمرحفالنوحتمضيئآيتمالكادماخرفيفيهءدا
باكوقتختاطولمالمرممااطرافرعةالناقةفتتحلىيخاضيمهقطت
بهايةالييتوهؤاارريدمنشبةوهوالمحجمتفيقاعياألخدع050

قفاهعلىصضعن

جميهالتئأخدموبيطكاألواأليحابالديمخاالتدمان06
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نيهضارظلطنهىوالرظنواسابطبينالماحمطووغ
أجللظحكهولىأنتلهقيلىذاظفي
وأجلاعلىواقهألضآ08كاناذاهةموليهو

نواكهابوفأجإه

المسودزعمكاشيرظعديمهقدمأوهوالففلىعوت
مجلىنواسآبووحضرالمحايإبفيضارظأضايهتابفيامحتوبوهو
القعيعتهذقدضاعيصروفديوهآزيدةنجهحمدأالئين

والقرقالمتاصوزايلهاالمبنضافلهفيقىش
الطونوصدقتخالكهتوصالدنيةزصوآورق

انموناطااطالفيدمتاطلفامناض

حرونضرسضكهميخصلىضئهاهلىالحالباضيحاذا
صونالمحهفنعبهضاللذوفاقآاضثرىاو

خدينلهوهوالجودنداةويرجوصوفهالذصيخاف
ضالابديههعلىأسابرشأضا

واليمونأليحىثالكالحيوتتدكهنيىأيامن

البحرةشرامنشاعيمعواجتمعاالمينهدحهءاشافيمكمتوبوهو
البصرىفأتنده

فركهءليرديئالفهوفيلرالييوهآاحوجنىماكان

الضلىفهءقدفاصارموشفهبهاالفوسمريحريةكفئ

صتحتينفيوالنبةالواقينيينبالطاغيتررنجلالبعدكبب
اتكاتيالحلقسوكببوائرسالحلبأصوتكرابالضباح3

اقطآأواطرونوقفتجرحهااصدزاذااقيوالحرونوسرساضرسوهو

اوكالخوارجالضراةومنهجاشرىالعيدمنالجيلأعلىألقبرح
المالجةطأراةاتكهالمايئفيلظ



9المرسالفارسصالحعنهدقىهفاعقةزكأفزةوصة

لضرسالعارضياضبتوألببزتهاظفرولمتجيتنظ

3والضوحيوخروجفيهيمونبماوابخيتبيقهنيتفال
نواسأبوضاد

8ملىذىالموتريخممليححلىخنتالىوومآأحوحيئماكان
تحلىلاللبابعييهبحرجمااففوسمحىوةكفهفي
كالقبىالعهبامنبروقدبروتجهأظفرولمرجتأن
االشدنانصدودفيهيمونبثاواتجيتبعيتىهنيتفال

فرسديأركلالفهوفيرجلنىمنايواخىهذا

صررنهم3إرراقوعروالحرازوانجهكيالرظوضلنواسوإجتعأبو
كلوتتقارضواحدةيةظعلىهذاوتافاالثرقولهلبعىالضضال

نواسابوضادابديهة

ضىحدأثىلهممهافطالةالحد

عىماشاعببعقطرآالحيينضت

مىماتتيبسأال3لوفيهف
المحبئالعناهذالنفياكقسبتأنا

فىالمومنكافنفاجريت

صنكنتقيبقىعنتمما
ميالةاارأحئهضلشالرظله

مغككرمصنجوفهالىأليوصلصينموضعلكمرصنا
الينهالدرعكتمرةوالزغفةارأصةالدرعكنمرةوالزةصينفهو

متاعانبز3الندةوالراصةزكأكتمرحرعوقالالحكمةالراصحة
والنريلكركالبزةوادالحالبزازثوونحوهااالبهنالببت

ومئاوزكنرحهنئ03لجوعامنيننبومنالحلقالعبككمتف
وتخنثخثكفرحوقدوقتنقكرأىانختاثفيةهنكيهفالحثد
اطيوةضدوالمالتالخثومنهخخثعطفهايتخوخنثه
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صئ6ةحدعلىالباليالقيتلقد

صدعيومحرضاميملياتاثهآ
التقركأوقلترصوليزجرتلملم

اثمنينيةياءوجهآالناساحنيا
فأنياطبببمىألنحقنىيارب
دالمطمتنفلستعيهالصااخثى

وفيعنهعفاوظهمنهليخزيارب

وحزن3دخيلبقلياعالوان

قتضلكاتيهضرطولمنفحرت

راقاعرووقال

يخنيلممناذختمىارجهفقأما
ظنحىعنماحمالحبببظنأخلفت

مئوأليلوءجزاهؤاماكانا

أعنىاطبيبعلىالمحالييادايارب
عنىاطةالفرجبتقيصتحتآنا

داودنجهمولصراة1علىجملىعلىءالترامنجماكةمعنواسأبوواجتمح
الحيارووالحينارراقوعروارقاضيوالفضلالحليعوالحىالواصرزنه
الكيوفتالقراطيىواصماعياكاالكلالحليلنجهوعلىالطاقردةطوعان

وانصرافاالوأرادواالظهركاناذاحتى3غيروآضحارأخحارهمفنناضدوا
ضالشحرآماواكافليقلىنواسأبرالغديمالظفكلالعثةنحأيخه
الواعيرزينبندأود

كنيزيتوظلولةهـقوموا

والياصمإلساجىوالشارردمنيخه

المرزجونوظغذكيصئورج
رصينلاتوهـغجداتوينة

بالواقانهركقناةالصرات



رزيخانجهمحكممنلدوبهاظريف
نواسأأوقاد

لجاقيباقوموااقااقيالال

تيوطضودهاكيجميمآنلىتوموا

خالىأتيتكمكلالقاةأردفآن
اتموفتصوهصادعالمآاروان

صالةصوقتفيامجوفاوروه

الحيعأوقاد

اطليعضرابالىوموااطليعالى

جديمارضيعوأصلذيذضراالى

صريعيىإللحدررخيمأحوطاوتي
يعالرعادياتوصىدهاطروحةكط

رفيعصمالاتاواوشموقو
قاخطالروقالأ

ضالرظبرتحلىارعةدرللة

أحاضىيهاألانيءاحمرارذاتءاعد
ومتاتهطمتاغمهرووااينداقوموا
اليهاكأصودنطاحكاسنيوناط

ومانهيدميلكمءلحافكلفأث
ارراقوسوقادثر

ونهرصماعالىعروبيتالىعوجوا

8أصصفيتطاععليحاوناضحات
وصقربازصدمنوأضىأحلىفهاك

إلضمالماضةصريآألمحاونياعاألصالكاالواخهمواتاهوأتا1
رداطاركنعرنتجهالظامصىآطرافواتثاكهارخوصالححمراس

ومزالحوتينبينضلوالمطربصوتلهصحعحىيهطوالقدرغلىصدرهفيصوته



8

عصرومةوألاولىعليكموليىهذا
الجاطالحينلوظ

صيناورشنعليناعضانضت

عياوالقحصبالليولدقروان

رأيخانيالحينفرأنجاكفا
ضيناوإعدمنهفشآاقهقربقد

غانلتوطأ

وأولىاحرىغانمهالافديئمجال
واحلىالنيماضىيهاشادكن
1وحالالنرابمنحرامآغدممطنط

البريئمنصوايفيألظمحوا

ألأمصيحزاطءخبروفطأخوقطيا
الكوقياطببلبنعلىلوط

أعيوفيحماعاتأخاللىتوموااأل
الحينمنواكاركالمثهءصاالى

الحوييناقبحطبريكوألحان

الؤاطيياسماجملاوتاأ
مراطيىايتألىتجماطقومواأأل

طوحمياأعيغالمآعروالياضد
لجقيىارضكالتبالئياوقد

العلواويرتادكااطورمنوقيات

الكبىتالرزنجاوظد
غيرىالىألاكجماعاتقومواأأل

واطيرالوردكنيرحرمجلىنندى

لكرلهكاالحرأمنداررد010



ث

ليراألرشتهمغئاذأمنوكأدى

نواسأبووقال

خارمتردالىالكرخالىقومواأال
1ارحوالىكالمكءبأالى

ضحاربخرهىلهنحلىوبتان

بزصارآيناموآأحببغذظ

آخروشاعيالحيعوالحيناالخفبئالحباسمعاسابوشعواجت

صلىضامالحالتلحضرواالملىابنيرلهمادنىهموماريدبنهاآلصه
نواسآبوضادصفيافيعيهارئجآحدغاللةهوقلىوقرأمةالحدففيبم

أحدالمحةوقافيعلطآلمجيىاكز
االسلوظ

صحايهاااحىصايآطويالمظ
اآلخردوظ

بردجاىحمحراثفيحرين

ابحادوظ

دصنضدبجلىالنماءكا

قؤاكروازيخبوانافحتايةوآبافنريرضحيمعيرصآنواسأبرواتجمع
افيريضادواروقيعلىأيال

الحخورعمالىطلبتبحاجةيهفأممير
3الرورالىصبنايخهعداتكمرمه

رالعدورمانيجنينأناماماتيتولق

اطزاوآصلماالعطارينمعتكونمآاشاةلجذإللضمالجونة
يهعلىوالفملوكةآمهحرتوفىبأفيفىواالعوتأرحير3

الوعدوىعتالدات3

6
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الغاهيةآبولهوظ

والديرقهالخوربينممالقحيرالزمنعلىلحني
بحرالرورفينومنالجناغيفيكهاذ

اسأبرلوظ

الكييرأبهةونهئهممهالفترواعخئةوعطك
المعيرالىالتابمنتاضحرماكضتتوردهـ

نجاووالهزيادنهومجيأياسبنتوممحردحامعحيموهوواتجمع
حمادفقاناأدارفيابئعناليكنضاراالحيا

رصاطوزنحمرتوبفهلكمعندياخواليا

فآجبوفيلطمنكلالظوأتاجحهطيروطم

وعتيفةحدكلهالمالممحميايعتصطعوتال

2تخلىمنهيموحوقرطتي
3غبوتالقلربيتنيممهعتيقعديوالخر

زيادنجايحيلهوظ

وزلزايىوالمومحلىنيؤغدي
ماسهصثصئءوماوخروفوبطة

8جلجاونايوصوتوصنوخبطوبر
نواسأبووةال

الرابفيافتحصلىضرابيفيألتطمموا

الراشيبواكرحريماولجهفدون

وخرجالرقةقيمحيىالىوعداواآآحوزلزادالموصلىعلىالنؤشضارا
ضتنأعينازحوهاأاصتلغغارصحراالىبعينهأوانهاخرواسأبر

حروفلبىمحندبالقرطق2الحيرةنجاحيةحهركاميرالدير19

الطبمىضربكصوروإلحألف4فلداياهالستهققرصقوقرطقته

مضيرالجرسهدكهالجلجا8بالحتىماتركحيورالضبوق3
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جمنةأبيانجفقالالتظاصكافغارا
رالأصنامهموقجحلوهااذاترضتلنحارىياأنولو

جمبامنابههمناليهازراصهالشصحلفيتووعي
التانيلوظ

بهادورتافيالمكقاتيخضسهتطمااذادياكضوح

عذماجلىنءالبحرءماألصبحءمالحوالبحرالجرفيكأتو

آضيوالر3ادووأبرأدااحتمحتلهطأنهاطازعىحدشالبرمجحضاليظ
فابيآمناواحدصفليقاهلموافقلنااباضصقغدالحرةضتزهاتجمافي

فقالهنواسآبوأتظابرايمبناشاعدالىجمهالبثالقية
ولمةالللةأتجلتواثقآاشهعدياايراهيمأبهايا

لةلمالظقهافواذاأصكتهاذاللمالأةت

رحمدنجطووجدتكعانابالناعهوبكلواضةالبيتفوغ
الينسأصعلىدأليامحييرلقيماتالطوبى
عدياينفيهفأصبحاأتامزالطبقافا
تخقنثقذائاطكنءلهضاالالحبواتاها

تشكللحىفأصبحاءذالذاتاالحبفاقم
تالحبتبماأفادتطعدالهجرنموأجهدا
لجمينروحآماحرواوقدصيرروحروصا

بوجهينيلقىياكيلقودهفييحتىشلي

الحقرةفيبيماءالحرىآردااطىداماعلى

ادفقطاهيبناللةعدفمارف

بابيتضكاقدأجمامحإلتبتصخنت

جصبنلينبروحآدهيضافمارحميحآعاضا
والحيماثالقلبوربعدصبتمريفدصخالعا

محيننعينأصصكزوااواادفىفليى

تمالصابكضالفتات
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لظدلفآبرفارضط

نبخلىالحبمنليىكةعصبينجل

جسينيينطماهاظروحهماواحدآصيراقد

دمحصطمتزطلذةءالشازحكاكائآ
محينبينرتهاااذاأالالتحنسوال

الينرعةمنأناقدلجبنورعيآصقيآ
يخينقرةلذاوذاالعينقرةهؤالهدا

ضالمضلىوعارضم

الينخةمييرىماذأإلبيرقذفمنيابوس
بيأنينبحريبحبرةآخاغهنارحدايبم

ياجمىالبنصميعهداخدفاتكتبةودم
البينألممنئهآخافاويراالمحنىتوصد
نجصفينمنقدوانقلبقبهبرالىايلجأفي

ذقالإلزانبئورمنحارضم

الحينيرعنالرزاياصمهالبينظاهىرهابإص
محينالفينضريقالهوىنارتلبثهفاأوتد
وابينوالهجرانالعدقرعةمنالقلبلحؤاذام
خلينبينافزاقلدىحرةمنالنضقاسيو

الفينيينبينكاثلقىظوكنىروددت

يخاالرارعضبحمندآذابدمنطكتوا
بنعقينالينوأفطعاصا4منالحجرأنالصرم

الينهناطةأراحناةكىعلىصاكجآناظ

تظوعارضغ

بجلينعينىملتالينعاجلعليمأخئ
حوثيئبينبذشخدهكلحاواندضا

وايفوالمالرححدالكرالرار
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تنجصفالقبحضظفراقهمالقلبوصدع

العيرسفلقىماأظننجتتيعاادصاولىت
ضلتأصآوعارضم

عيربهالعراقالكوألحبينبمانالزيدرصتئه

ذينسينيمالحدثانسسيماآصسوانفىواى
سحارقينجؤذرومجىوجهمجنصتتثهظآتس

قينشطتالحلسبأحسنمآاليهنلرتئىوهل
هشكلميناعاشولتلحطيحيئالحوىيذيان

باب9رزةكلوخدهافيجالسةوعنانالتطاقعلىيرمآنواسآبوودخل
نراكهأبرضال

يطهخمنالمرضىكاللؤلودمطنجرىعانافي

حلقهافيوالعبرةعنانضالت

طهصعلىيخاحفظالمآجهاصرمنظية

عبقوابينمافلطىوالجالنطاقدارااليوهآتواسأبرودخل

البايههذاعنأجيمىلضانفقادمتحمومتفيجبضوناظر
خالعىأحمرالضيانهباكمنكاثهاالحتالليلنجومرآب

غانضالت

قوالمىدإلياتشيابعيهرابمعايحيالفتبهها
لواسأبودوظ

المداعفواهوىمنهصداعةأجهحبيبصألموىوافي

عناذضالتأ

المزاتوههصيتنخعنىفاهروأضربرقىآجرعه
ضاككجهوتوب6هعزتعلباتاخريومآماواجتمع

القفاافيرخليمدةومماالرزةعيهاصلحكرداالبرز8

ضدبدآوطةحالعلريقكدعق
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1وظرآاصانلتقداللهخلقإلضايةيانواس
كبرانوطةاذيالوجرالئرفيفذكرتكشئتاذامت

اوضرعيومتئهلحالفقكمتمخاةذيبش

3جحراجةالرطفيخنلتالخرطكائآساكوريمو
ضكرآأوالكاتاىاعلىافلهمحمدارآردتمااوا

جهراربئهاللذكرثتمآآوإلإللضصيرذاكقليهن

الحيحتهبيمااللهجحايخافاعليكألتسبح

ووزراكآاتالإللفقحومناذاتطقتفقانت
عقراكانماضصعتهواذاحثتفيتآمان

يمأيعنآاوقا3

امخادلعسهكييتكعىبداةاف5انجاار

ماءكارأومضمارهالناسفييرفالحالنبروسكاا

لحاافقامجلىفيعنانآيوأبونواسواجممع
اءقبءياحاقوجفيارحمهجحلى

وقحا4محاكفيصالةبليتأديى
لهجمهالص

8جماءألقحلزمكهاةصفيليالظرن
تجاارجهحمامنيمجوهـكيفوتأملى

يومآلحافكبحرشارفوكات

حموشرقأألالفوأدتعيلحظاتهالذيالظىأجماإ

اليتنمقاكيربفحسباآغاصضلكيكوثهالتني
ضاكالبحلىآقيحماطافقالضنحتهيدهاكافتجىفىطاقةايووصآلحا
فهااضاملىعاضقالبحاسأقح

الحرال3هورديهلفمونعاوتهوصمهاالوىصائئنعاية

يخوإللقحالجويهلطخهوترهءصاهوعسالطرذرقوالفمإلقح
يهاطتماشإيمصحاةالمر4الباع
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جىكفهاشفيجةأقىكلهباتوصمآلحاقلت

مفلىصقطنهأتجحالضاكالبخلىاقبحما
لهابرصيفةأيرالهفآرتاسبجوارىمنريةطنواأبووشق

اليهفكتبتموالتهاعلىذلئافردت3نجمنها

المرتاحقبهحيةوللرتجآالآلاطرالفتىليى

احوصخالعةكوحيصتروطهووىامناطلىذاك
الهااللةرحمهفكتى

االصياحوفالقارصوكذختأننىاارصوزعم
األرواحبضظأناملروسختفااارصوتجتتكان

خوآخرصشغواقبان8ليفليىاكصعبحبكششلى
محتةكافتقالعاليبنيحيىكاصالمضحميخاعاجاينروننجاطعياحكل

ءإللقاتحهاالهانراسأبوكأتةضاعساهـبنمجيبنعدرطاليرقي
نراسابرضالتحزهعلبيت

يجقىالقألبلهصقتىليحتك
مرعةخالت

الديعماللهخيعتواسائو
الجعأدرلههضوا3وواحداال

غالمالىاسأبرشكضه
نحلىالحيونيروفومنومتزرهوجههياحنا

وليىنحضرعتىيطيبفاالنعوسطةلتحظىزر
فغالهماتافأط

وطترهتطوهـيىأصيحتوماءجاواالممندعى

االغلةيكتخهوطمحرونةوهوظكههاألشخ3واحداالرجة9

وطيبفاافيرجةإلألمحبرتجهتيهوالقصدالسوسيمغالتابئوتره

شهخكضربوجههونهتىكالتجحتىوالمالعبةزدةانايئ3ةاراث

ومخزولظواخاوبطرأضرنهرحصحمناصمالمراحككتاب3
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أكزذابورماألذالقوعلىالصحيحرهماكلووضع
يةالىكتى

اصارهـانيئهريقمنوتيأش5غاكاانامئرأشكاق
واحفراشجميحآتجاغاوكاوريلىركفكوكا

ساعدكالضمالكوفيألمجينيبطصححماكوانجهنم
ضالتالقيةتهفأب

الحاصبرعممىصالهعايهعالقيتخيرآ
بثاعوىاعلىالحودليىصاقالةوخهويتمنعلى

صطقلبعرطعتلالحوىأملىالحوىعلىيلومياس
وافراكعرعاشقينمنظرآاحننالريخلئلم

اعدود3بكحتوصمألرضأحالعلماتحاضير
لهاااافطريقفياألصيناجوارمنريرمآطونظر

الحالجهاراتحةوالةالدياجةالمحلرفةيار

جةطاليثهماليىاالان

ضالىوصالىظ

جهطاكالىالديكلحاجةاطاجهنبهاظلمطجدتان

انياالفصلر

ابىهعاخرياطآاكهفىالقطرواياتق

عمرةيهافرآببالرقةبيحةدحلهدظنواسآبعنالموراقاجردلةحكل
طيفديهب

آبجصومذاقهلجاجأولهباط
عالحدلطعالصؤلمعدطدا

اخالجولهورعةدالعؤافدلحيبهوا

علمينطريخهفىجلتاطرافآاطرتهآعالمرخزستوالمعلرال

تبهآباآلابماكرتوربمعلرففيو
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1الفجاجمنهضاقتالفئهتوواذا

واكزىالييةوضالرقةالىلحرجضىالرظالسماجملالحبرذامحيهت
االياتهذاالبياتظثاتقىكتبقاشآ

ارياصعىبونجيهنالحيوغاتتياص

اضوالالحوردسرآتهفيماتفتنز
راخاالطكمفانئدبالحدوضىقىكمتان
فاخىأشهماعليمضرفاتكؤاكاضقوناوا

فالهنواسأأنالمحدلنجاالحعدعبدعنالحالباسنجهحمدوروى
بقويىلهفقلتالرصدحبكناذاليفقالناسءفيالذيافيةانرأت

هاامتاعنالزواهتكجالحاوأفرارآفىأهج

اناسعنانحمانصزهقحهببيتقالانالتحبكنيوأتلالقلتثج
والثاقلت

اللدواقتاقاولهاطهادشولمالحيصط
أضويهفقلتورهداأولهظ

اهـالبءماكالتشيرآصإتاآتجمتلمتوادا
ضوليداذاظفقلتغفرآاللمضاد

يمااقعلماوأخؤصهاقسرآفقلتهحاوآصلهاأعالهافلكت
األمينفلماحبئلظالنابشةكيدتالبيتلحقظاليزيديالحدتايهمحدت

3وصهاصهممتللحاحجمحهالراالطرجمالفج9

واخريحةرديارطةواالفراعلىاهـاتمددةوالقافألرابقحالرقة3

وصدرءصدرمتلءوابربالشارىدإلكرالييعة3ادبخالغي
الجلدوفرب3كيهابواألوعاوصبهيالرفيهوغكزاهلمجا8
اوصدوشنقحهعاكضربفبهةالمسوىمئلةجمعواتمالىظضكرى
ارأسماغووصءاطابمرالحاركاميرفالنص5افاف

علىوجناابصرمنابروككاوهوجتوصاكضربواالرنبالفاتجم6
فحولعلىحىوقومجلىورمماعالابامنجثاونجواريهتيه

7



ضوليقهاالمينمعىانالمهذاحبكبماذايىضالآانقارآفيرأب
الجهراكناذااصتقئوألأطرىليخرأوقلنىأألظ
ايمضلمناكلهلنمالبدأبمسهمجاهيضنآوهوعليئهيحظرأوضاد

قوليلظارريجدحبكذانيالملك
حابءوراانوالليانجحاصهاتلالحمومسط

جرطوانتضلظهنودتحؤرهنيويئهأل

ماجمحايدمجنوانمعصءمياصرةاليالناعر

قوليلظعنئهآفرجنيقد
فدية4رطوجهمنيانظرآحنآرآمة

يههوصاقينالبارخعىومخضب
وقعطويهالثابلحبتومىالمآلمحت

يهحوضرظليكتتجفوقدنكاضولو
وألنويةصبوتأنمايرقاصربواقه
أيتاوءالالضىعيوربكالعكضتأعى

أيتهضفآأبواذاأكهقالحليقةان
صيتتءالقاعنآالمماالملكوخافه

رأيةرآيآوألآأصعولمويتالما
أصآوتجولي

ضجنىفاعلىضياصاتهاتصااطيفةرالرضاواطة

زوجهاوالمرأةوغبهراعتزظآصآوجماطالفرسكغجمحه
3الناالثيإلفتحوءالنالضدإللضمخصاهـااذفهبالبيتمنخرتجه

ةغيركزاطايكونرضةواصايعورخوصةصةرظمككلرخعىوتد
صاجمااوللىآىكنتاولهالئابضرخ3والنحومةالينأوالرضانكغمان
واصقهصروالغإلكرأيضأوصباأكضوصباالنرفارقةالصبوة

الصبىلفماكرضىوصيايهالحنالحباالىودعتضاتهالمرأة
كامنوالتحبةاتمقئهوالحنواطاجهوالحزنالحمكببجناك
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حىمحلىطافيوالمرهىحاوالرلريحانبينقدعت

اللقىالموفقصيعضىصرنخهاوريماظصافاغ

هامايويتاراألياتضظتوقدتفان
دوأعيالضميرئستواعيباوأعاالمامأغشهذلأط

8داوأضالمؤمنينأميريابىتكىنلمأجزماالتهاوتلت
آصآوقك

ضفوعنطربعنوتخحعىذاواعصالحليقةآطع
عىوحيصيهاتارالتيحوكانصجياقااحدىاألبجاتهؤضارت

قوللةفاآحعتلفلهضلتالمنافيأالنواسرأبلطآفهالمتزبخااطةعسد
القارمنجمفيالحرمنروطتاجرهاشهمنبأبريقهاتءط

قوليفيآحنتلضاله
الضارنتزحزحىالذنبوغافرمئأتارمعناروحبعقياظ
الحتالقاصمكأمحلىقئلدريدظبناطينبنحدكرآبوتىو

اداحىاريعنجاالفضامعحجحتنواسأبولظلاصماعيلحدفهاقا
اريضروضىذاإلديمبازاصنزالناشالرجعآيامأوانافي6فزأرةكأبآرضىكنا
الزأصهاف9بجميماألرفىاكقتحىفورالشوهـهصىعيوكت
صعرتبماالباهي9زخرفهائواعوالحفتصءالناعهابكلضرتوأش

جناثوقدكاماقدركعضقودنضحبةبالكروالثخةالينمثثةكالتجنهضي
لقنالفممعةاصا3يخربالودالمزصكتبر9الطرم

اعطواصتشبهالرضادالضمالشى3العيموالتلقإثدالجهحمعللقننحوكعرء
غيرإزواخاتاكقاالموضعنىطدصدالضياليهوطلبكاعتبهالقبى

فزارة6عيفنروامنالغحفواماالكركالفربالقصف

جهربهةأرصةارشفىاألرشككرمارضتغطفانمنقابر
أىىغيفهوصغراضاكحشضالثيشض8للخيرخليقةحين
أوالكئيرالنيماالجيم6طرىابيضوكهالجالمضنىىوالرطرئ
وكالالدمبلزخرف8الرطبفىآتوالعثبكبانقترمفىان
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اراألصبخرخهافراقتالجتوثة3رايىألزخهارهييدايىوألالمصموفةرقاف

النفوسبهاتهابهجتواالصدورنسيسهاالىواشتاقتلقر1لربرجهاوارتاحت
اذاكانحئ6ركاماألرشسوقدافىبربابا8فأضفتءالماأقبتانلثافا

االيرحبئعييدلكاظ

3بارخمظمنيدفكاديديهاالرضفويقمصدان
حئخفتغبرابل3بركغ9بطضغ6اذبرءاال8محت

51تدفقمزعةالعدراالعادتوقدفأقاصىتعحتريآكارهاداريركتاذا
99وغياضىرايهياضورقةوايقبتحدق71تألقناضره61يعانوالة

حسنتىتئبههصتاذاكلياكالحضالوراعبآفى3تخحاكفايحةفهاعىس
ءكاالىفيحوتجدلمطب93تصوعالىتقتفاذااباردهالىحسنهاضطرك

الكذببزقدشحنهالقولومنناحهااراناألرضىومنالتئحسن

الغاخرةالعراضالبسطابىاكأا2ارصاقدقاارمأأل
الحابداال5فاصاتهاءةالردالكأيرح3

المزاعالحاابكشالركام6الحابدونكانهاهشالذياقطق
األرضىمندشهوالحابةاطيريخااألرضىمندناالطاشأف7

دمطصإلتتوالحكريمهوالدمعءالماىالمتدليالحاببوايى
كالغبارقحلرالىالفارالخحيفالمحلرألرذاذكحاب6

القيلىالهطروالرش1الرذادثفيوهوالضحيفالمطرطقال01

اتصيتكضربءالماهتفت39التررالمطرارايا2

الصحدعءالمادفقألهاتوققنعافكتصالحااصى41
واحهخاالمرادهوذاوندببوتدنقتحىظصبهندفقطهكنعيمودفغه

واآلكامالجالعهاانفرجتقدهطمصةصحهاةأرحنىالقاع6دفق
وضةالر6اجمبياياقئآ81كاصلقاقيقالرلقبأل7

ومجتمعاالشبالمتحوالغيفةفيهاءالماألصزأضةءالمانقهوالقبالركلص

جرماطأصطئتحاكا3الطيبةالررعبالفتحوالرفماشيضلرئا
كتضوعراثخهشرتمحركالمئهعاع2اآلخرصمحئه
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مىأطيبءرالسواستتقتنعلىاحىقآفيرأطريخافرحتعيهاال

نضبهنائفلحلناالجماتهذهالىياامضويحئالزميلىلخةغباألالمسئه

جماريةإلعاحاءنجبانحناذاآولحاالىناانفلمابخدأدالىبهرجعخبراعنهنؤش
حرآوفىقتورآختيفدالنحلر3وصنانالجفونصنصبحلرف1لوششةمبر
تءجماتهعنمكانهوخفا3كالمدأريألطراطاهـالنهيدآكانهامدتقد

اصهاواللةاالصاحبمفقلترآدتحتشماميفةفاذايرقمهاعنتفرالرج
الىالياهـيمفال1طههلسقيمهاظةءبراوأللسليمثاالرقيةصقكعدوقى

ضالتفاصتسقاهاهاءفدنامااستقهاقلتذا

خوياا313مئهاكافيتخهادىاقاصتموالسمةرحبكأقاوانعيننحيمونم
منهاصارأسهواللةفراعىتكالرارتحلفهاقجرتقىخيررانقصيىآوالن

فأخدتعطتانأصآاحيوصلخةغإلقيهوصببتتفتسربتفأخؤتءبالمافآتت

يقولالذممعامنوجههافلكثتحرضآلحاحيلخةغءالجاودخاتءاالنا

قعاليفياللةباركفالملبىيخااللهباركاذا

منطرأضغعنويمصةغسادممهنعيىيريك
قواوىدأصمجمار1وقنحتالبرغعتوشوأتتبسرعةفصت

تحاهمابعدقاولماألماآراطقدآضريحمطأأل
91اطممىاللحظحايخحمطمأةغيرعلىءهااصتسقياط

النحاسالرسنالطرفبكونالظرادامةكدنوالرلو1

القرنوهوالمدرىحكهرأصهادرى3ووحنانوسنفهوونهاكقرح

دثهءحمراغرةلحاحجازيةرةتالحم4ومدارىارهـحمعهكالمدار
وصهامركمرجمعهالنحامولدكالفألالرأل00الخفوبابنانبها
الناعمالضبالفمالخوط7تيافيغايلتالمرأةهادتولدوخاالسليم68

الماللهمنالعرة06محروءوعاقوألالضينكرالحرارة08

تهضبدتفقدصيحأوءضومنلثبدأماوكخياراثاعنوتهطلح
عطغظىكفرح091ارأالمرآةقغماالقاع0050
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هتزاماطحةتجرذمكاصهالبراغقلباسانيؤ
9رخيمتماعذبئبضمةهنهيتترنفهىسلمنوسدرمقدحماصتث

دكاظاالفاوعذوتطقهارطوبئجتألندالحالصماخوطصلورلجة
ارذو

هصهايإالصابععيدموعكمعناعيوشامنتالقياحبرتولها
23اءبكاممروجآالحلىحشكانهحدشهمصقاطآوظا

عنزبوالنفوسحمجروعتقيوتتلفالحقولءضإنورهفييظلمووب
االودلكاظابصرمحاشهفيومجارالرأياصالةادربهه

جنتالحنمنانانجنفلوواكلتواصبكرتوجلتفدقت

رأسئارغضالتتسييحغيرنوآطلتصاجدآخررتانأتمالثهولم
ممانرممايمضفبرتحآبحدهاتذماوألوزورغيرلثآنكوامضمأجورغير

وطرضاوألمطلبأدراكوالاربيرخغيرمنالقوىويحلالكرىيطرد
وأطهفبقيتالمكذوبواالملىالمكموبوالقدربالمطالحيناألوليى

صاحبىالمبلمتظالصواالحلرأهتديالحيرانالجواعنالالنمضود
دإرقةفكالبرقلوجهاطفةهذصاأذهلنىاصليكالماجاهلىرأىلماليلوط
الرمهديقورسمحتأماتخهماورريمالحائحن

مادياركانالحرمميالتياونجتمالحةتمسحةىوجهعلى
وأليدتاشبهقولهناالالةواصلثآبألذبتأاالقالت

أهفمالروادفصتجكنحعاوصاحهامجريءحورامنحمة

انهالالاووسيالدمعإلفتحبالشوطالنككرممالرخم
منالخلىمنطماسةوككتاكةاكسطمااكشالقاط03

حوظحمطوبجتمعالمافهايعمقعا3اوجايقرةوارقيعهالبر

الحالكالحاقحالحينواضقامتاعتدلتأىابكرت8
الممنجغوىمنهضيادأوصجمالمنحة273النىبرق6

اوكشجصاطبينالمرتتدهإللجوصيرصعىعىاديمضاحككتاب801
واطصرالحلفالضلعالىاطاصرةمابينوالكثحءميفاأرضاحشكلقىوس
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8محصمأحسايماوآحصةصوعينصافبنرلحا
فدضةذاضيبظنكبهاوزتآوطنحرمالجصةحىتيابهارصةغ
كالرماتينعليهكالوذيا4وصدرا8يىكصتلعلىيهتزهباكءصاحا

رجراجكفلىعلىتتز6االفدماجصرطويوساالايريمالمحاجأومحتي
تحتهامىوعظبلىخعنصيفيحرستديرةوصرةضدألعقدةرتلو

رآأطقهميخهارنتخرطخدلجتاننوساظدرطالثبهييجمألمأتجم
جمونىعرجتسغيض3وتحجيلى9اثاحالقدرلجبولكنالقلتىقى

وأصيرهايودىالدطلىقيلهانطآلنئهضىأياهذافقانءالجاصن
غيالنتلفداتفقاهدىألكبوا

51قايلهالينافعنيةإحلاعةاسهءاألفيالظ
الححوزلت

عناداكونامجفلينئناكحالمةعيرنهااللة
كربتابممدبادرينتحرقاظالرجالجلضرباذكذلثهفنحن

أقواوأناكاصنةوحسرةداظ

ولطفالبطنخصببوالجقمالمجزآةافىسوردفوسطهاالتانمن
خماهوىاهفموموالجنبينانجفاروقاةاليهح
رأسمجتمعانكبكسجد020أالعدمنالوارحموالمحمكنبر51

نهطبدشينآضرالمرقوزصحواالمااطافىاا03فوالضداله
منوالتقاألخماعهلىالرومنهكثيباجتمصواكخرالقومكحب

هالفمنوالغطعةاالمركصغيةلةار00محدودتقادالقطحةالرمل

رقةفيخلهاحكمالجلوأدجيخهدخلاثئفيافدج06الجلى
المرأةالالمنددةطهالحد080رةوالحكالحدراالصدالحادر07
جحقالىاقهواتاحهجأتوحالئئالتاح09واالقهيئالذراعينالممتئة

ونرناالقيدالبهلراهخللجبمنطالماكاللطاذطل009

وذلملىصضوغيرآطاعالهاليداالصيركضربجملتعىو
ألوبالمرأةناغاالعي
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متيابيهىطئحتىلحظاتآقلتماناظرآيا
والمأكولالمنرواماهمحةواكمنقلىآحللت

واقتلالقيهيتحيرنلهافياركاصورلمةال

المحزولودوخهاالسميندونفوقهاوالحلوياةيرالغصفوق

نوارهضاعفوفالمترلهبذفرناصراجحينوانعرفناحخاقضيماخافلما

الحيامعلىأضرفافلمااجنااصبااصضلصاحيفغلتبهجتهصلتوخةايدوش
العزالةحتطاقدفيهوقتفيالرياضىتلكمىةروفيليردوضهاونحن

خبتالسبافهبتزيرجدضنبحءوعابدترثنجلكاعينعيناو

بهاذاظوهدةوبطاربوةضحدآالطربوانالنتتمايلقماياتاالغعانطا
افرثذنوارسينمجوهنالحداهنخادمةنجسآنضاالضبين

بههمناضاالسالمضلتوققاآتياأنفلماعتبمامن3اغغماعلىوشقلبن
مىبهيحغللىشيئآزودتاماويلكلهاقلنقيفعيهوضتالالمئوعات
كاأفاتدرتضرآورأمآطصرآياصآطزودتفقالت8ءالبرطجوى
عودآأجمتروالبدأآحنتماواللةفقالتطرفآوآبرحمهقدآوأرضقهنحدا

ضاقآلقائئهوامقآوالىللةألحسبهوانياردفييخهتولمالردقأصأتولقد
ألينممنعكوانلخادكاناوانمودتهفيواضات6بطلتهباصافهعيكفا

هحلىفيوتتريهنىقبلىفحينهأوئآشذللةمنافملىماواللةالتعليئه
للةويددفتزهينأشهتععتنصيزىقمةادأتلكاألخرىطااتفقاوص

الغودفيالصمتا9حرةوصىولذةضويمونماينىتأصيفدغارفمنصين

نجالوعيننجلكفرحصدرءوهووحناالحينةكببالنجلى

واطزنالباطنوىاالجوى03كزطاداضبتااعم02محمرا
تولمجهالوقارجوتباألذىشدةوغيرهاالحىءبرطه

الطابصربطلبة06ادفرعىوالحبىالتضيقالحصركالنصر00

راتهطركوضركةضركاشبإلبمناضكهاالصقيضيههمطأى
كحنىزسوقدوالفخروالتيهالكبركالزولزهل08ضركالهصرتأذا

الخريةواألسمئهيالينبضموخرةكنرويهنهخر6قياتكدط
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رعةءواطفاغاةبريدقلتقحدتآالىوقدنالبفأقلىالصحلقأجمدتوال
إلهارلى11لمىووالقرارفنحتالجاواصتبطتالجدوآذاتالبهدأحرقت

واتدحىتمقلتضاذلئهفيقلتفهلىليقلن
البهاقىكوبمنذنولحطءررآاألجرظالفوزءرجماحججت

المتاصبخانهأوجرولمخينكلهبحضهالتيآكاتفأ
الواطروصالتىءكصوقاةوجههاوححةافدهتى

رالئجركااألجاالرالىهتبلرمةدتىلمءالالمى

واصادالتجوصنيرآءنلانوررليكانةنحص

وعاصصليمنءالمحاليوآطلهـفزاركيهاضالصن
برالمتأهلىزرتضلنىلموانهطءطحياألماالناتنولتقان

فدلتغارإلبعلىازاريفخربنلحهناعاحاالحرعةتفوتاقزعنضلى

عاريةاصودكاتعيرحلىادشةهـواالىألوفواناتياالعىوابطآالايه
الماخةبكاافقادصاريرتفالبهرذراعتلنقطوهواوةمىدهب

يضاديخانبمواذاالخارسخرجتكدولمامتشخلبحاحيومحتظفت
مجروتتاجمطسءوعنهماحكنيومناثيخحدرنالآلي3نكاالجماتالى
تجاكتطمنآخزيوانانصرفتظبيهن

حماخرجمهكراوصاحااالحراوت3إلالصاكؤا9

8
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يخماأبإللمخ
ءفعولالتهوهوالمديمفياسشهأشمرمن

الولاللمصىا

ممعطوحياائحهتاهرقيو

ارضديمدحلهظ

1وممارحريالالتاكواذزمازانالقاذالديارحما

3صفوانالحوىجمعولربكامزبعنءصفوانحبدأيا
حراناأيمةدارفلغيرصلماالديارعلىرتوأذاص

حصانوأشهنجاريتحىطةوالمضاصنسبناانا

وعوموضع3واالمتردوالمانجاصوحرىكتابوزنالتباك1
محاناجتنامنمحانالمويتود

انويلىالكوفةطريقعلىواضةباجةااالكاديواثعجمالظ
جمةمااوصرتالنجبوزتاذاطصفوانيقربالبصرطرجماعلىالتاك

أرادواياهاالطوىءوانقاأالحواضى

ينزلهنلاصمالمعحولاصملوزنوالمتربعمحا13بالحريكصموان3
حمعمنوالمرادصياياميتررماوالمحطاكالمربعالربيعايامالقوآ

بثحئظنوفاالمةاللكراظهاببضهمادوجمعالحوىصوان
المتزوجةاوالحفيفةالمرآةإلقحانواواحدمفوالىاالشحدىوالأتهم

حانصيدنادت

الغوافالحوممنقىغيوضبحيبهنماشرزانصان

ضيبيةضدفياآلقيظنهكقوروانابلناافالهوكل
صتورعيكدوفيهيرحترفوجةةافتوألالخلماكنتظن



نالمذطالديخةبياوخدتوالحالغوايهعنعتقىلما
9خلقهابميانصاهـوكاقخطمادقيقئافرهاسبط

جمانلداكقرطاسققجلدهاكاجرىرنواخازها

الحيوانسماثصوهالديرونطءاالمناآيهوالى
نمنهيخلىلمنمافءمضالهالقلوبائاضورئ

اللحظانبها4يمصاأل8بفجرةالقربعنهماسظوي

الكمارعيباعلىعيرأفوألصتيافيظلى
واالضغاذاالحقادلحاماشةمودةأشالفنااآهارون

االقرانطلوابإشبتءووفادةضاوةعامكهق

راالثومتلفيويمونالجحدضدالمزصلفكونصتحاليط1

معرجمعواالفرجحدماالجلاليوعىاليدصبطبخالكريمعنكاو
فكودصتحوالحموالحيروالبالحلىللواطجماةلالفانوالستفةلالبلوهو
صيدناعهقادوطزااألبلفيحمودارصفومؤاوالفماألفمقدم

برطليناللومنخطمهاومذبحياسعينهاتغاظكا

هدااناليأضارةاالئلفيحيقةوالذيهاجلىفيجرىبقولهعبر2

واليققواحدآاتجاهآيأخدالجرىاذاجلدهاكالماسمخددةهواصعفياللون
ضىاالبحناعاويونصقانوالهجان

المعلىءإلشمااداهـوالقىبكمىالمطرصاصدرالحوب3

القاصموالمؤغعدحاونوالمأوالمؤكةاألجااالناالديوانمحطةاله
الرشدماروننجوعداقهوانمون

علىعتانخحنىالفجررهـمصأرهاولماألصقيهكؤاالغجرة
تجصئطعدرهـمصىركاتالححالربواالرءالتاهمصدرفلحلهاالماصي

الطبانجاقودمنهوقريبالتزرمنالتفاقآاضدوهوعييهبكؤخرتقر
يبرحآصربثاالدونغلر
الذىالوجهوالنوىشقطعوتجتقدمظالنعلىوفدحدردةالوظ0

وارظالزوضدةاعبتنبتوالمرادالحبارواألقرانفبهيذهب
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اوخدانضعارهاباليمالتالكرىبيهماماتووغضحج
ظانصهارصالهاللةفيؤفهكاوونيسيرمم

األركانوأطتالحطيمصالصفااقبالواجهناذاحق
ايمانحيهالسياصةعدلوحههعنالدييمرجالغي

أالكنانآدجماصاالءرصادلرةالهحيريصلى

حانوسدداليئانلحالتمفاطةفالكت
األجفانزهاتحتفلقلماءححوفهءالدماةمنادهـالفت

3خفقانخوتمنلفؤادهيئاصورةلممارفيالذيحق
والنترأصةفهعيكالدىهـالهعلىيداهنعرتفيحذراعي

8والنغمنهالحعرالندىيضعىالمحرومترح
ثاألصبلوغهالستطعمحركيدكامنللجود

آيحتآيمدحهوقاله

إفوقماناشاضضفيوركيتءتخائلموثاءوالئابخلق

6لجحقلمطالهالحوالماكأوكاتءوراالحمامع
رخوالمرفقيطتتختفاذابطرشةدتهاءفوأوأرى

مبقارظيعىقيجاالححبمحامبدصقانعدوتولقد

المطيوعةلةالمحتالحيةاالقةومماالمصارحصينةيحمجمعاليصالت2

طريهاكانهاددالمعازةمنككتابالتياط3السيرستوعوالوخدان

الديصحالصورةطةلمحماةزةالمفاوالتتوفةاحرىبكلفازةيخطت

يأكفياقولهئيالبيتوهذا
تخاخمالمالتيالنطفخافكلماحىالترااهلواخفت

صروقولهمرضىوعيلطالهـازبدالمرأةتظهرانالتبرجأصل8

واالفوقالشبادئاوواللكسرالترةنجمالبلىأليعلقاآياع
القاالحوالف6الممنالوسموضعوهوفوقهكرالذيالمم

هـالصةإلدسقبانالمراد8ءاالبطاواريحةعليهشقاألصهعت3

واالق2الذرمشلقظيفوااألجراسوالجالجلعالمةعيهومحم



6

خرقااواصتالارفيقةلىصكقهلحنصنحناهحر

محرفغيرالحصسليمبذرىاكتمتاقيقتنالقذىمجلو
توصاححياكةكانتيزةوآخاكأزآبرهألق
مسوقغيرالتانقالصعنهدياجةرعصتكا

3ألالمصدفحروهوالياتهآقلحتاوقيمةثتضيواذا

صوذقاالواصتفشطتاناغىتيعحمفويتاالوزفزى
لقتالئاةصلىبكؤتصضآوهاوضصراجلغيحتام
وموضقموزريللحمطتهاابقدرنارفحناحتى

ومخنقمحنجربينوالنفىالتاضئالمومنينأميرهدا
6أطلقلمحلصهواطفءلوالنحماداتجيومنداوكف
فرقمأليضئصنوجمحتمخلالعيئهلحيمنتحر

يبيإبهاياتظباقخيغةجتابفيبرحائهفزتظ
االيقوجصباالنجادطاحمفداصالصإلتمىاليكانا

ألقرفلمقلتءبحينىلوكافالمالروةماشيتبئ
6وقااكاصبابمةايهوبهاجؤذرانجصيكنوشخعا
اررخزقاهامجراألكأشلموجدتهاذاخا

1رقالمالمصاصفهتمكنمحضىهعنصرالحالفةلحارونايآب
المدوقفمءيااقهالمذعذباجهومقطباعهتطيبملئا

صراوياكرمارالتانعالالمجىالديواألحرقالكريمالحر1

والضيافياطربتاارقيه3اصتحارةوهوالمضاظةالحورةيسزةسة

ةوافيالمحددمولالمغصيضةالموتص4شاكفيالتيبمصدرظبالكر

ضاقواطاطنجرةبلضالذيماوالخقالحنجر0محددؤقهوضىكى

وارجفمحليناصما3وداالحليت7وتوكهنمماداتجا6
السناماصاككتابوالمالطاضحلراالمار8األدلىواأليخقاليرصننوح

الحنرنولق91وداليىألالمرأةوالمقلت

ضيخالصكادإلضمالمعاحه
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والعدوالموفقصكانيئمقمومواالصحميعيلق
شرقأليريبئهوجهتنحمعتستسرممامجصيك

واثعلقبععدوأخذت8رأهجمةعأممىاذاحى
ومحلققصربهقماجهدالةعيئهحلفتافي

ياجهدفوققئهوجهدتضالحقالمحةتأتقلقط
تخلىلمالتيالنطفلخافكأفهحئالثركلآهوأصة

شفقلماكدتهاوانققتأضقهاانءالتراضاعةو
يكلدحهلو

هاوعناجاداديطادشوقدكافياراك3رفيطادلقد

ووراباةصأماىأراططريدةاديارفييعصنيكا
طاخاقيلىواصادارعىناتتيعديتايأسبداليفلما
اقشطولييبهرنوأليئثرألصانبيتالى

وجاكااكروتهطتوقئفمتالديأودتالصمباتكىتظ
أوحدأفاريطشحىيميئماحوتدونآقىحئرتها

عىليارقىفاالعوفوضعالسماوفئلعاطاصمالموفق

حتىوقولهتئدهقولهودلالمعقودجلاعلىوجدةقاولفرد01ح3
تجولحيثالمحنىهدااسألوشصربيحهبنليدوصمحهانهاعلىوحدتاذا

الموأرقوامهاومائةخذلتعةمببوحتيةأمأكائه

وبخاططونيااتقائقشعىمهـنمالعزينصيتءخعا
قاتهحيتسالىاقهاصححيتماضالاسفيآللقالحتابههاناطارتبئأحمروتحدت

تخلقلماليافطفلخافئهاحئالركأطوأخقت
تلتجينوجاعياقههراداوأفخهاكفىأبرلظ

لجامىأكلهاروصيععييقحآملىالموتكراتنيمازت
أجلىيدياحيااحلستحىليبلطفئهتىداشالشفلم
ولكنثهقوللةتلليىهزاانوعلعتذكرهجلاقه3قدالمتاباضاد

لفةيخذاتيخرةهالاريطةجوابآأسحلكلآعددتقد
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طتموعدآوقلةعلىطضربئاالوكاسكحباح
صماقوقمىنورقطتءطكاضحىاأليامدوخهاأش
ءنألعإتهاولوعليئهصاطآالناظاصهاصوىقى

ءالحلفاعلىاروناوضلجمحلمهاالموراسصنتإرك

االمناأبواناديخصاسوماشانطويخاعاىصابخيرنحيتى
ءماصاحرؤإهيوهلىكاتحىاطةيحافامام

8براصيعهنجادانجاطنماكايئاساعاطوادأضم
األمينيكلدحلوظ

3ضامليىوااليامتلثضاايامالبكلتمايادار

3امعىواكأمانقاطننبكتهالذتعلىارمانمعي

ظالمعلىاتجةاألصألألهلدتىأتالأيا

النجادطويلفالنايخيراللكقوطوعكنايةاليإلتمؤاويااللضمإلطواالضو8
خيفهمدحنالعلمتمادالمبرآرحيفهحمائاءكاقطويلي1رانادرجامحظ

الرشيدكانولقدالمرادوبلغالمدحفياجدقاعلىيبالفهؤافيفنب
أضهاوكاشصرأوقبلةيذكرلحهيبحيتآوسمجضاالقراريتحاصىممن
اسفىأالاراالتدوماالحصاحمالمنويحدهملوفيلجاللهذية

وتحدثمؤبوجاتحرفهويهشأهوالذيبالحرالحياالمدحفييخبكان
هافيهاثوأليسعمىارشيدكانلاطارفهاظصحهلنجاالزينعبدبنعيى

نراساتوقدمفلماكزةوألقهمدحهتييىفيألمدكروكانلميوالرفث
كالىياراك3رفيطاقلقدهأفآنثاليهالبرامتىفأوصلهامتدحهمصرمن
ضرتهاالماهصاحوكاسدفلماظالرضيدتنيرالخمروسفهلجغفلما

بلمهوراالساسستاركأتدفلمايأعيانأراد

3درالفيصتربنلهاعيصأخذ
تنامخاصةفبئهتجقالمهكزااألخيرالحلىومما

اعتىعاظن5رططالمعاتجماةواألذىاتدةالرام

ادصعلىأالزىمعخرجتكقو



26

اموأطحبتواصرحتوأتمبرلوةاالغوصعزتلقدو
آآمذاككءحارةاطبتباوأصمابلغولجنت

آقدامجرأةافءوجماءقوفةهولهكابيوتجتمت
اماوىنءقدصفنهاق51وراقىاتذر

حراملأرطعلىنفظهورآهـباخننجاالموواذا
وذمامحرمةعليافلهاالحصىىوخيرمنقربتامن

ماالوطدوققطعلفساظرلفالحالالحجابرفع
واألعدامالبزسيحزيئهالمجيداكعلقتاذالك

مطيهالحفقيدمردوالحلىرمبالمحدشمائه

واألعطامالتيحجلىيدكلمبرجههمتضراذاآعىملت
األصالمنجورهالتبابلبىخالفةيدرتتماقالهو

ياموالماووالجاحمفرعبخااخيأداالنانصبحد
غالموموالملكدىهـملكحهالاأللهيرخطمماالىأن

حاموهواليصفيرأيمابهحىراعتراألموااملك
ضامبههاوآخنثءالحىرزوالىاللةبهداوق

ماصتحجااللصكدأمالممهجمفرابةزيدايخهيابحتأح
االياميوصكعنتوتقالهحيشالذيلالصفلت

بنالفضلىنجهسالببنةالعيدأنهيتنيقاحدنجهةافيتحدت
االمينتعىقدوكانلاليخنواساالربحعبنلىالععفوصفقالهالربع

دفأدقامالهادخفاطابيهايام

إماالبكفملتمايادار

االئمالمالوالرحقتاجأالمافيباضربايزفيبادرحزيال9
خبارضامحصوقودفالنحبفيضرعصرناييآلهدأكا2

اليوتاماممضالهوطصليرصالةيبينتهغلطوهوفالنؤفالنه

الجمعرجماداحدلهكاظعصرأإللحالةفىعنهيبرألمالبهيرردكانلحله
ئمآبتيتآظتبالمالةألننزغلضمالدىاللى
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تالحمدنجاأحمدوتحدتالداريمالزمةهوآصدياربآلصفوصله
واللهقونواىأباصمحتقاأيهءالحباساتونئلاللزايرظالمروف

ضوحيتاقماحاحرما

جمةالوبدمماضرجمهابةعيرحلىوحملتىباخارا

الؤزدفقالهكالظانالى

اماعيعهمالتاسوكأيرمحتيوآتتلقينعالم
اصىالدوبراهـوااعصأمنممتزيميصافةإهـاتألصتى

وقلىبضفالفرزدثقوصححتأنالىالثمالغولمائالفكنتنواسأبوقال

اوريخالديعاحجحتلعفيتالاذىتآقول
ارقيزبرماضرفقاتولالناشأجحكفا
يمدلوظ

اناحفالياليلحيرآسأ8انهبعتقآيادلنينيا
جمجراقانآهـءوإلبرحاوفيصارتخبدآلهكوثأماك
القيالحدموعوضزقلمممصتمةبدجلحالتقسيااا

3انحدووتئسزمةألارنجاالفالىروشالصيىوقولآ

3يانخبيرتحيرطكانرعداةعفرألوثلدات

صيانوالركنراحتتقييلىهءهـاتجلىأوالتسأيياناف
نياطاهاواألقربصىاءايلقىءظاعيهاأللهم

تهالنيداهعيوقيءواصألتمئهالقطراريكلك

تانضنا6فيلهنحءاآلهءالتاللةقدريمااكمو

وايمانمنكفرتجمبمصيهبالقلىاللهامتحنيماوالت
نءوطفياللةوامءأحفكمابطارجواقومآوان

ورىاعى3ادابةحةقروممطكزالثتدحمساهبحرالدبر
اياوهوالحصنءوصعرااهـاجمعوالصواالرضفيصار

التديدةالحظيمةالناقةوالحزافرةالديدتوالمفرناالقوتاألوت6

المحمازلواالظامقلفشضدةوالتضير

9
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وبرهانآيهنةالزفىمابدضماالحقكموايدلن
انصضغيرواشماقيصنواضهمالياسنيفقدوها

وانوألالضرحألججبهفهافوقصيفآطةوأن
وقظانفيه4ئسلموتظمىعندتءالموتيقيقط

جمانومنانىمناطةبراممنهقدمعلىثتيمنخيرحد

مدجوغيريبافاليمدجكاازرصلكعاحاالمومنينالميرضاله
لقوليلظيهصظاالهينني

نتنىالديوفوقنثنىكافأنتصاععليكأتينانحناذا
المنمورجصرأيهبئاللةدعبنالحاسيمدحلوظ

وألصمرهللىهىلستضعرهصالمنتالهأيها
3غرهالمرشبرتقدشجرعنالطيرأودأل
وطرهمنانتسقوى8لفنتصانتصلظ

لخظرادفىوتغداالحدتأنورخفت

ايلحديثلمرواالتهرأوالحينحنتينوالحفرأخرىبحدةصاقىتاب11

اتانمنغيرياصغوالتجهذتحهشكلاضفقألأي01ح3
ولمالطيرعنهيطردلمآاذاكارصالتجرغرانخيرآكاعندهأجدفمرتقد
منمنئهاهغوالأقىفأناعهفطانتصودمتاهدابعضهملظيل
اتلمودكيردفئارآغفرأيكوجرتجامودتدقتقدألنيخلطكيريد
دظضيببنحمدعناثمنرنجهابراهيمحدتعنكويحرفصتجفولخهبخللى

كاشهاخبركضالالبيتضجرعنالطيرآذودالقوئهأردتمانراساليهتلت
فلمبآهلمناخرالىتخلمصانهاكاتليكتيرآصلمحبىصدقهلي

نيبالرجلذانغالرجلذلثهمترلهالىتدخلفرأيهاتتضاحىاسدقا
لستعنرمنابالمأحهاوقلتتوجىضرفةفكلمتىصدصآليوكان
ئملغدرهاطوجرتجهغدرتالئههتسأمتحكالأممهوالصمرهليلىمن

الحاضصيالصباسمدجصدرذجملت

التفاتتجلهمامعاليتهؤاوفيالحاجةارطر3
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1ضرهمدىممحلىغيربالالىاصرىمزظب

شفرهاليحلتةضصاعدهئنىوسد

منكلوالمروفمنكورافيألتمتنمنىظ
سحرمنأليوقصقحمربافتيانرب

حدرهالرسقوىانءمايريجمكضوا

كرلىءلبناقدالكاضفنا3وانجه
حجرالنارفيككعونلصافيهاتنآنكن

6خحرهنهالظمانيخقحأرضقهتورضاب
لمتحرهامألنتاخوطعلتيه

ظرهتحراالصارعننحارمهومغبرذا

نهفماغايةأليدريضرمدىيرفوالالندريركبمنابقوله9

ضفرضمفوالفرالحفيفالومالنةالمنتابوصفعنعدر
الجفنفيالرمنبتآفكون

وصقعدالفجرقييلوالسحرممروفنجمواليوقهحرستربأت3
بهاإلدأإللحدأوةكاشمه8وقتحذفعلىمافيةاكالظرفةعلىنصوب
للفرورةحركرراوالغمر

الىردهغيرهلوظدحالتالالحجرردلخهقال01ح

أرادوانماالنارحجركايردلمألتحجرهفيقااغاغيرحمالوظالكمون

هاكتابفيتهذكرفلذلئهالنورالى3غيرلوظدافاقدطالدكطححرف

يازأيربمممنبيةجمابمقدالناسآحهاياافىث
يخهاوالقميرودةالبروالحصرروىءبالماوقعوالمرتجماادالرصاب6

لرضابيرجع

والخارمآخرالىضغىمنحمهاشحلعىكةوسافهميخومنصوبدا

صموالقطرمدىطولشنغلروانتحصبصروحسرالشلنفاالطرق
الناجةخاوضصفكون
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قرهكهلاآلطخالايهالبعيرعإقىالقى

3هصصكالمحلهصايفمجرزذولحيهيخاشظ
نحرهالىءفنحال8ريدآ3عتنونهييال
اهعتيفيالتوكاعتهاماطجبريحغغ
وهـعنالندفقطنطاركاالرياءتذروشا

اهاقوتقصلموهوضاوطاكاحماطص

حجرهلدىالجاثيأمنهصائهالىادنانيتج
6عحرهالىذريتمظالماااليديتاخد
فرهساللةرصودمنامامناليديككيص

ههضمنسالببئهتومءنوعاظ

خطرهعاحءينقعلم4االتبتملك

كرهوالوادبربىتثومةفشلىال

اوحتىدقرمنطيعالةووونفكراجاحمعااآلحما
صاممهءهـكئهحرذولحةوفياناالمرادالجرزذو3

البيربهيتدماوهوضجموالخفرباألفهوولحااحرزماوصالخطر

االدلمااصتحيرمورلط4مصمن

ادوأهـوتنربرولأياثاديوخطقالتاالالغنوت3
الىأرادنحرالىتبصيهلحةصبماالطوياحراطوالنصحابساألتاللنحيل

آرادوقيلمهمقوساالنفعرةشالاغااالنمنحرليئوألنحرت

مولىالينغارعلىالمترفإلحغالححا10ح8رأصهجمافيبفييه
والفوهـبالموالحتركاغاموارادالعمامةبمزلةجمنبححاجعاحامدالنجصي

اتجرمنبسوالحترتالجريركبالحبهيوتنجتهكا

تذزىوسالقافيلكنالذرورتريتت6الفتاطاألضر0

ءلىعابراكاالعتهذاعليهعايرا7الماحأيئوصصوالعروةاكلء

ناقبمنمالكبواجدىابوكانهالهاىآيالتوكبربولهالطيىار
وغيرهضحرمنواراكماكبالساطر8
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صرعلىنحتارفهولهالغجاجتاثهذالت

هأفىاليرسبهماهراندهاضعردعاصبق

صورفيالمرتآىوش8اعلفالقناواذاج
3صياظفرهأصديدصيتصفاثنيجمارا

حررهماخبعإلقةعدوتالطيرأيى
قرهمنالضلليامالللةاتالساىوش

فكرمنحدرالمكنونظضوضتىفهم
صقرهمناماكريميمنمنالحالكريه
8غيرهعناآلداباخذفىلبىالدصلبستقد

يمدحهلهوظ

العسيوحطابسقزظصدوحيئراهـادض

حالقخديماءحخآانجاهـحئكأواصة
نوحالفائهصادحينلوحاتذكرقهوت

وحفتصريمطيبويآيىانخفيمغن
ذيحمكبيمحماالقومثف

الرامذالحينكلىآيهوكطتصآيءوااليطايرالقةسبقخيرهمولاال

الممدوحهذاارحوديريدواغاعينلحدآاقىألتطاشبالمضرالمتايريدويل

رامدسبققدابغملقالحيرظمتهماعايوا3فكعاورأوالناسالىسيىقد
فبوالالبماأللفأدلاتاألائداهـقريطبقوالمحنىجوده

ظفرهبهاتجهالحؤبابرةلتباةجمع13والتياالواسحهالدرحاضةالمة2

عنترةداطظهأيالباعجزرامقىكوقولهمس3نالقوةنهالمراد

قتمدسروصالباعجزراباممافلقدشكتصالانانحاضصفمفي
ءوتحمدفضدتالتىوتآي

غيرهوعصنرهوفيغيرهناألدابقبلوىثهـ01حء

الدهىغيرعنأيما



07

8وأروحأغدوالحياسمنديخاأنائ
المدجفيعندهعبدذهاضى

عفييماكيرعخمابكتاياصمجولجوك
قسزجالأبدآعطاياأشهانما
يحويثكومنكمماالمالعوتج

ضيحأويدقاخذفومالمؤا
هذامحجعماقيلىءحىواللالجدت

روحالصباسفا4تاألالجودحور

صحيحاللوضىوهوجوادبالمالو

نواسأبعنجدهعىاألخقىصليمانبنعلىوأتديهايمدحهلوظ
8قذظومحعدىقومافاوأهلهاصصادحلت

فتفابرأصهالمتيبلبرجلىعلىربتفاونأت
6وأحلفاالمجرذاكشتتظكاظعةصيفاهلكواخلى

يسمىاوظاتالمدحالىالحرعلىماصمناليتهدافياتقلى8
االولوالمدرواألصاليينوالخضرميرالجاهليينالربسمدصوهوعمابآا

العباسوجدأالمطلبعبدنجهالعباسجدلماضبمنسبةاالضمي2المولدينمن

الحباسبخاالةالعبدبةفلحهوالصبدليالممدوحجد

اعيفيالتماخلقىمنأخذه01ح3
مجنونأوالجماألكريمثا4فيتلهاإحوماكان

لهظغامأيووأخذ

حومأطناحىدائمآإللموامبيهدممطمازاله
أهياكاداوقوصدةوقدالمةكأدوالهاةع13فص
هزامهاسقعللحةاالعندناالتىالفخفيوقاكدااضطرربع

ابعركؤشعركاتحوعنمحرفولحهصتىعلىلهاضىوأتال

محلى13وكاطمةشاطةالبحريف6
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يمفاأنالدمعاشرأبوزتودعنااصحدىوكاق
ضفابادنهنءعةحئالمجانينرضآلوا

حلفااوليهيناقصتزجرهأوفؤادكنرجرظ

انصحرظتصرفتذاظهصهراأتتظهرطبظ

فطفاماوهاوقمححرىبهاالرياحشيوضوفة

حلفاةأوءالجالنعاعسءجيادطفئأجدآاممف
والحقاءالحاياصةوالةمدارعهلماالجديلوهب

ومحزظضكرخهمنخدرآللبقلتقد

ضعفاضتكريقوىآوهتنحماجالتئواصأتت
متكتفاصريمثهألقضدمةاليومقبلليئهط

6ماصلفاتكلأقومحىعارفةالمبيخاألت

البراعئهاعوفيلفعاحالضونالفحلآلحق3لينظرعنقهمداضرأ

فكونهغوالتصاعمأوالميةاألمةوالقينةبححآبعحهىأوصىيئوتوا
األدناعلىفايحلقحلقالضرورةحرك

فطعةحمعوالظفمىبكلحئحيرحوحسرىالمعازةوفةاختا3

أوكزقلىالحافيءالماعلىتعللق
الظهرفقارالمتملةاطلقالموفةالقويةالناقةضمتاالجد8

النبانكانمحل3االحديى0

فمالمحنىنيهذاءاتوامنجماعةنواسأبوأتجعقدالمبردلظ01ح6
انميدضلىنواسالأنوذلةصعاهضنآقىخالفهالمعؤلابناأليحق
المنبميدعلىضكرالمحذدابنوضلاتكرعلى

ولمكراكيرطمالمانكرمناضلىألمنمدوانأفوصأنويروى
حببصاحعروقدضكرالىلالعللتاكرجعلىالذكهاهوالمنمالنضجاوز

لحننواحدمصراعفيضيأهذامنآوسابن
وتعالمولأنعيهالحان
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أيفآلوظ

ممكوارمنهنضجواكولخهنوارماويارنوأريار

روظغرافهبححدوشييها4آرائرالتيبفيولون

اربرالمئيرىىالموظ8الحوىعرطاعةاضكالادابهت

عقاركاسيرشأالىلمالمحالةألتلبىاننها
يخاتجاربالسومافشاضءةعةقودتضاذاضمو

عذارصوادفيضيبضاريقحابهامنماعمابقاياكاق

نهارياضكاليلتؤيمااأدببئالعرىغبهردت
3مدارحفالحيننتهااعزاذاياحماكانكفطتاطيهه

تجاريمايكيندصوطلحاروحماالءيهتآبرحلغت

رووظةانبيروصاسحهمالناس3الحباقوماخد

رتمطولةموالحدىنارممهموأراأعالهـفىوعص
بفماريمنلموأعوعحاليااكابكلكةماكأحىوأحلم

طارامامراحوااذاقطارآاهمشاليلءآنجاوحمالن
نجاروغقديخانابرجبنخيهتىياعباسثأتج

لمحارغاشدهوصاهاضممنصورالمنصوروأظث
ارخيرشعدمااذااوتواحدالحطانخيرهذانجداك

فآداريضاتآعليهافآظممهبهاأجلمصاحةكطعدتاليك

ضىابجابلهأصودحمرآيصصوموالحريلىأيضضئالجاب
إللليلىاأليضالحاضبهجثبالحكىالتافيألييتيوصفهغألييتهذاقي

ئدحولحادبعناقرتصمدتشالتخبحضوكاالياراالصودوالحر
ىالتحامزا

اتمطوممطمدراةجمعالمدارى3

رجوعهيرحىألالذىالمالمنالفمار

عةظالجةفيواباكمىعيهمجملىصاالحالن
فىعلىمسطووعتقالدهبالزبرج0



عواريقيقدماتصالذيمحروفكصترعيهافأرخ
أصآلوظ

وداديأخنكلموانيعليكادهـالجوعاناللىآربع
عوادوبو2آرورهينةرىاناليئهمىفحدرة

صادهـانامهاأناقاياآلعكءالخرارأأوأل

فؤاديالمنونقوسعنيدالدهيهتءرالقانجمارجووانبهت
هـبرظقؤىكينيققبدلتءمحابحغمةبوقديدلكتوان

3خادحثأللسحرةشسمآرىاظدقيمىأرحا

هوهادإلكالصبرأستهوس8اععفتممانوتماقاجالريع

اقالمالاظأحدئافهمبنالحسنعلىأبوقال01ح
وقادروظغيراللهبحمدوضييقولهفأنكرإخيداصحهاوالغعدبهذنواسآبو

عليسهافةلىاللةلرصوهذاوقارغيراتيباثآقوالماجنلحؤاقاللمضلى

النارمنلهحجابآذلماكاناذااالصاألما1فيالمومىدضألصوله3و
بهالحبرءجماما4العبارقارسأنالاافةذالثلهاوذاانحضاافأحخره

التوبةوتآخيرتوباكتحجيامنبهوزأطلماروظبءاتاإيوتقلتكنىو
فآحبررىاططاعهعىاختاذأكمتوهولييتههبياكوالييت

سوشحبريرأعمهولىوظلمةفصبدللةالرضيد
نجلمديخاراثخاعطاحصااكمدحلمافواساالانقيبختانبووتحدث

4دوعترضظعطمهيحرلأتارفأبتداغلغره3عطايالكزةيرضها
فامااألمامارونمحتقوله7جوهاطقدرادوناعطارظجعابة

علىألوكنيتهانمالىالعأاللدطيحيىكيةفليىلىالفآكيحرلهقى
الربالتما3حنمجازاألخيرالتطرفي2الغضلىبابةكناهضهول

والحالةيخاصلحمامحتىوالحهوزاخرىوفيخارفبحضفيكذاحموى

الناقةوسءقوداجمحوالقودالغقوالماديمهاألزطعليهيجحلوحجرالندار

الروىابنقولهالعتمذانوقربالمتقادتالدلولة

المحلردالنحامفىنههوانااعصفتالجناثفىاصتكرهتاا



3

بوادالقرأتكيارضتوظبمفازةنجداشمتقكم
قرادمدعىدشليحوزورهاألميرنجبفيذاكوما

جوادكلجمظلحمريأطاقهحمةالماحةفيلففحلرأشه
وبوادعودأيادولكن8مالهضحعهالخركألتلىفى
3وجراددرجالءكاممهدارهإبالىأفواجآاالسرى

بححادبركرتبرظويرماالشتىبذيالفقيرأللحاقفومآ

ادوصدارهافيحميرعلىوأشرفتارآشعطاياهأظلت
رعادمجبجأوغاوبرقضاهالجدضالحامااذاكتا

نجادطولههاهينالظىبكالصيدنجاظيحيشالفحلىلهدىش
8قناوجادسمحوكقيىكافآرجواناخيىأمام
ويحادييتقصصعلىصرتيأتيالدهياألهوكا

دوظرائحينمنكبرشماضدغاذأالدياعلىصالم
بالدمخوفارامىوالمدىسبلاضرقتهقصعنل

قيادعنىبعدعطغآلئهشةكريمةمنىياضلىنكهافدش
6عتاديالصركعندهادظاهـءوزنهافطريةفيخليلية

لزيادوالكصالمزنيواللحرولالفأنطضروما

الطافةوسفكونبمررجليةتئرجال3الحلبةالناقةالحنى2

إللفتحوالجدالمالةأواالحمقالحاتة3اقلاصغروالدالالتئمن

االقةءأضياتهسةمنصكبالنهبذللةسمىالجتىالحيىأطظ

كانالبشههداانقيلاالحمرواالرجوانوالقبوالجناحمانقدمةوال

شيداربهمفتئحىآيامآاألالقحيدةهدهبعدايلبتونمامتىالبرعلىمآ
ابلففيعالمانوقطرأحمدنجااطليلالىنبةوالقطريةالحيلية6
صيدناوالمزفياططةلقبجروله7الحروكاعاموضعوأولحماالعرية
الذجافيالنابخةهووزياديخةصيقبيلةالىصنوبصحادبانتعاحبكب

الدةواتادا
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يمدحهلهوظ

ععظالموتعبحقدضضتمفلىهناكرآلالزطبنطرحغ
حزتامتلىوالعليصيحزفكمنميحزفكمالبينبانزعتم
امجنااحنمنآوقلوبآآمضأيخالحمقارعكمتحالرا
هعندناطالقايلضيرنظعندعيارحمالليلضيرأطال

أناأوتححممىاالالناسهىوممهالطويلاليلاوماير
لؤنبناقلضاتهوورلمقورنيدوتاعاأوطمىخيون
يخاوسحررتاحالمصماهةلتامجكوقاألقوامفيقوصون

لماوألالعلياانىفايتالنابكالالتجالهمركياءضافلو

يخنامجمعالفضلىللهواكبنهـمحيىنجاخادالفضلىالىسأضكو
موفنابالضيمسالنةذيالمهيننممافيالمالرأيتيرأ
وآذنااالصيرمالءلىاجودهأعلنالمالربضناذا

مذعناانةبافهاالمالهىهـمالهعاصلبصوألتوللفضل

8واكتنىينةاالدرحلبىادامحصىيدفيححىوللفضل

محاالعخبحضوفياصمرحمةخيمشرحم

بخهاللةعبحدثنادظئاألصالحينبئعلىتحدثاح2
يتصلىأناحبصرصلواسأبوقدملمالظالريعبنالففلىنجهالحباس
نواسآبوافئدلماالفضلأننيجتبوصببآوحثليجحلهمءاللبرا

قالقوادآتجحلنىأنعلىزدتمالهقالخالدبخهمجيىبخهالفصلالىصأضكو

سبنمديخارنجمممالهوأصسدقتلظتوصلألجمعقضلجمكلاةاالميرآياال
لنيرعطايادمةلكشذمن

اليابوهونغماالفخبضوفينحمةحالينوضحبمرتينالحمات
محديمربنجلقيىاألكىلهماظخالفهذاإ

أطالحامحلماضرببانيفجنةألبىغيرالمقدمكخه
وقالمجرهأنالفضلدونهولمناليبهرةطينةاالدرعلبىاذافاما
ومجوزوتوصاضلهاكقولهمأتجهآصلكليآخذوأإللحزموصفهبل4اتي
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ألملناالحضرجمةامتطناعيهامتىمىدوزمناسالحااليك

3الماوالالعيققىعتدرماولمارحمانجينامنتقطلمقالئص
القاهبراشيدوألنعلبءمهـءحرامعالمنورش

الجئالىنهاءالجنادعايخحها8إلبليةجنةلدكان

تبياريايخهاطالققىهـهيهصاهـياجةلهأعى

وصبرههافداانفذكراطمظةعندواألقدامالمكرودعلىاصبرارأديمونان

دكاظكقولدرعه

اقدمااثمتلجاةلمياجدنلالجاةأصتبتيتاحرت
الديمهوهءاعداومحامدتهالحليمهلصربادولهاراديمونأنومجور

طاغهفاصرفاذافلهحيردوواقيةدرعالصررجداجتهس3

الدرعلبسخد

وسبالقالئعىبحفمرهاالتىإلا1الىيرجععليهافيالخمير
واطخرصيدونبددبتالفخبدضىوقيهذاكتروتاالمقاممنة

الممدوحالىسافياأرادولهاث11كهئةولطافةطولحهالذيالناالملى
القالئص3المحنىوحرررثايتهالىاضارةصفتههدهشاوفيهاألباراكى

ضرابوالقرعمتأضدأوالحفاوحىواألبلمنالتاومماقلوصىجمع
هذانأيالقحلرانللفرورةصوفإللمدءوالماالمكرمافغحاوالفتيئحلىالة

ءداطنانتطلىبحربولملحاعليهامجماولمارحىنهايؤشلمىالقال

زيدتبزاشفيءوالباطالىدهاوصاموصوأصممنانالظاص3
لزومفالوعيهالمنانخهوفيمحرمآلنعسىجرحرفمنوركافتاألقباتقي

الوجهالديإجة5الناصجالزوهوياعحمعالينعءالبالزيادة
والكرموالنجاالجالهاانوللتقاصتحالجبدالريقالوباأصلهابريو

الققاالىاضارةدظيرسسقبحارياغوعبرواحدصارادةوإصححرفوالت

اخرالقصيدةفيالعتسينهذينزإدةاللخبحضىفيويوجدكالماجميحهارجهمال
زناأذاالمحبحبفيخيرفالبخارهاصصبولداركيخاضل

للجودمحدنانلقلماذالجودمنمحدنااليرامكنحطنمنا



الريعبنالفضلىيثدحلهوظ

صحرفيتخصءصوازورافةويلى
األفىالقومنحمااقتمرالدئباذاتص

3أضتكرماجنينصالجزرمنلهن

8الثفرطاحمهاميتضحرتشالهوأل

الررمنروغىخطرعلىعسقيا

6األضرجنجمهزهفطرينبيازل

7خورةمنقربوالصدرمنصقئهأل
الففرلهاطويمد8الضمربحدكا

اقغررباممهجأبمخسركآواغح

ءوالصواالملوالزورةغاصأوتصطصتحيزةاالرضمنظحةصالبلدة1

وهونجاتبالالمافازةالمرت2ارجهيخاأوريىواصلالالجلىووالصرمن

لحمقىنالقطعالجزر3معمولواالشوتبعاقتقوأخفرليدةصفة

اصتحارهالرينىمنيرالصضوهويرالنأخرجواشيهرلمسباعجزرآ3قىكو

الفخبضيهاصتىورأيتقايئضةتالهذأ8مثالالخرءلحامن

االنياالتطرقفيروهوهذاعلىدينولمصطربفموروحيخهآي
مالالحلريقعنوعسفالقصيدةآورقيالىبلدةعنخبرالبيتهزا

اذاالناقةأوالجلالبازل6ستىضهاعىبقهرضنءاصموالزر
وابرطلعاذأالبيرنابطرمقووفطرسصعيهءتابوذناطلع
يصوتحيراليحيرصدرقومندر711المرحداألضرأولهالثبابمن
صعتينوالضفرالمزالهيضمتينالعتمر8الفحفوالحورالحرشدةمن

فياألولاتطرهكذا6ففورمنالبيتدماوهونحرجمع
محرففلمهابالدفيذهبزيداجوسالقافيوالذيبذهبانمحوفرنخة

دالحارالنيوالجأبالتطرماياوحررضتتقىالقممىقطةاغجتمناغجمى
اصناايترهالقانالمافيمننماسموالمئش
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القعرلألباجىقىكاالكربحقبيحدو

3الحضرأكاررعينالجدرشيمشنهن
جفزالفحلىاذاحى8وعفرريعشري
النقرأرادظونتاالبرالقوأشبه
اثراذقلنوهنماتآتمرلهقلى

نظرلمنكاتأعىماعواعىغير
قحرالظلىاذاحىملىيشيونكب

هالحكرطمااخضرمجرجنبىمنيممن
9مرللوليىصارءالقتراحقاقدين

والضميريياضبطهافيالئاوخيةاألتانوىءحقباحمعالحقب2

شجحمعواألئاحاألستدارةوالسسلالستدارةاالكرتبيماوأبالمجدو

الضقأصوىلقحرةحمعاموالقعرالتيووهو

كدمآشوالجدرمحروفوموارضممنوالتوضيمللحقبنههئالضب3
وابقألزرعوالحضرككمفضيأودصوهويمرجمعواالكاراطارغقفي
ىقىمفحورضيموقىلحقبصفةرعينوجمراا

وذالةضوكلهشجركالفىالفراعىأضطعالفحلىجر

اروأالضوفيهاوأخذالفديرنثوفيعيركذايالبرداولهيمونافا

األرعنفيخديرةالىارهدةوسضرةجمعروالنءالماوالمرادذخرجمع
الشعلر6الساتجهالبيتفياذاجوابوموللضبقلنفيالضمير0

جمعآارجماعهمدمفردآللضبيرالفارطعوفيهمتأضهمصأالفي
صكنايةالظلىوضريمطروأينضصدأيخهايهننرقأليشاميال

باألضرالمرادولحلبلداصممجر8الفئبالظلىالمرادولحلالعسيفبئ

ضيصدردىوالحكروغلبعالحئالثىكزيمنوطمامابحرا
وضتينالغبرةمتحتينوالقزاخفاقبعضاونيالنخمقفيهكذا9
وحررواالحيةالجات
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1يسرةناآلصيحالورتالواتوأل
النشمحلقومالمالمرربكلنمزورزمت

يجررلمطاأهدىءالطراصطفاذاحى
8تذرلمعنىفتاثهالقدرمجدوهاديا
مرالممفناايكمهراآللاذاضها

6الصررنهاأنطوتقدالنحرخوصامجاذن

الطيرشقمدهالمالحبرالقراريطى

البطرللقومياضلالمزدجرنيحالوال

6وزرالحوفمنوالهعحرالناسفيأذليى

6الضيرءصاوتجبلىءالكبراحدىلتوش

زمه2وتأملىالقوسوالمرتانكحاخرىوفيخةدفيهكذأ8
طاشوالرصيصمنالتديدوالالماليارعنالقلىوالتزرءضد

كالطرمتاطرظانيريدالتىمىالصصحريكالالعلى3
الحبةافاقةوالحعىقبهممااصئنافاالنياواتحلىرهيانخةوفيء

لحومهرالرابواآلدلهماوتأضهانخةوفيالمتلبالكحرالئه0

ضىاخحابالحايئهوقولهماهيالحيدلالجقولمممنمجازيآاصنادآبج
غووروهوبالحرلخاطوصمنءخوصاجمعالحوصى6نظعروصبق
صحأنالقاموسفيأروأالنعهفىكلالنحرالتخبمقهامقوعلىالصين
ةصجمعوالسرراقربوىنخرنخةوفياألنوفأطرافيمونهـكال
وىونجةكعنبحبرةجمعوالحبرالجاطالقراريحورحاضأرادولعله
طيجمعوالطيرصةظالناتليهاوىآعماليومواصتحمالمانابرودمنصرب
العالرالنيح8تجهطعنريتهوضحالردئانفأرمنمايتثاعموس
ءقرخمليردضاانطيرواردجرالبارحوضديتمنيانكالىكياصيرمن

الملبطمحايخهمنحرطةاوالصراآليهصرجتيتحلقظرفاذ6

يرواضافياالدأهةوالصمابهرىجمعالكبر8الملجآوالوزكواثجاة
لدببالمبباخامن
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الضمرهاضئهفرجىءالحدرءاتخاالسط

3يثرضخصفيكالتمىقراتجهوقدعنا

ضرعىجلىأبوكاططرمجارلمةأعلى
ويذرقريماوالحوففرالحألرواثيوم

قانتصركريمآمظاقطراالصرأىاط

6ميرشمنمامىالذكرالحضبكهزة
3روكىحجولهذيكههاألشقتاهـوأنت

5اقدرصاألعالانووصدروردهـبء

المقرضربواكاساذالغمرآمحابفأيخه
كاضكرضكرآوحرالحردبواادتأحص

الدائدوالضمرموقعأحنغرجليهوناألولبالطرأقى
آشقرارماولحافيحارتاي3بالهقرتوتالديدةيةالمصعنقال2
الخطر3وحرربسرآخرىوفييضرنخةوفييوزنوقتعلىصابت
فرىمنيهـ4يهفوجلىعلجهمايزاهنمجركتيناليقوقال

اضتداقطر0يويآحرىوفينريالمحبضوفيأصافهالضب
مأخوذآنيمساندتهالشطرزاوقيوهبرالبوالذكرالحضب6
أةاعيصفالوبتولمن

قطعمامىاليفمحسامصارمآآعيروالنآ
الفرسوصالأطلخالووهحجلىحمحواطجولتباألشسافا7
وألفقطرجلينوفادورجلينويموريعاياضىقواثكااذاكانمححلى

بعاألاألحرىدونواحدةيدفيوألالرجليماثمعاألصةأيديخاظكطيمون
ابرروغىحجولبذىوالمرادالجبيةفييافىوموةضجمعرواقىتالرجل

قولهفيويمونقتافعاطمنلأوطحجوالذممياصغةمصيد5الممدوح
داالغمر6فالواألالممدوحعاحادراكلعادطانفاتاعالوان

وغيرهضجرمىوراكماواطرالصحرافيبرفىآمحرالحبروالمقر

ويوجدئاتلدارطاالفياانفروفااخغوا3واللىفاظهرتوالمئ
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11الطثريكأعاويخاساكطئهإللةظ
الحصرخفناانوافتنحرءشانواللة

3وييناجؤثعألءءتردصومى

راليقإخاوحنهطراكأءاماإعنيت

غرالقاناألوى03صاكقلكرىحى

6االألطراردطءت1رنتراوىأجؤبن
وقرالقومهفاوانءاآلقىاذاحبآ

شاصىفمجسراالصأورهبوا
لخطرتجافى03هدغصخنقعن
األبرآحلراثكلحعوعذرصبيببذي

وهوبيتقا6والذيالبيتهذاصالنحخبمضى

القمراليحنىيهاتحمىكرواصوص
والجلىالحدرصيقحانيهمناللحرلمةالححر3الحيرالتبر9

وفيلىاألضراسأقصىأربحةوىالضواجدواحدواالجؤعوىهي3
السهاالصحرلخاصروالهيةصدما4خيىوبرالتاموسالظراباأل

ووبيتتاادحدهداالفيئدمضقيويرجد
فاضمرحبالتأصالحسراألابوانظ

جمهنواألدظعةاولوسةزعىجمعزص5اخلقصوبةوالحسر
علىتطلقئوةجمعوالتغرلهماامىاللحيينمجتمعوهوبالحرطةدقن

مالبسةألدفاالهانظاالواضافةالزقوتينتبالتيالضحرقرةوعلىالفم

كهارادهوإصحوالحددأصومةالدلدوعلىالموحعلىااللوىيطلق6
صبافحب7اعوجوانأطرالجلوالطودءمجفاجؤبونزاولىولاوا

رزنووقرككرماألبرةحالعهاوفغلبوايجرهويصحالحالعلى
اذاهاجفيهابصيرسمجرجهلةإهـكاضئالممة6هظفتحفر8
والرفالؤنجهضحرالدب1ماألويمنآبهبصيذنجهالقحلىوخطر

نحةوقيالومنالححاوالؤريخطرالذيالةاالولاوالمرادوالنامية
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هحفرغبتأذأفسخيروالحللكهل

ننرخيرآرأىوانأشالقومناألثأو

عذبرقآوكاع
حهبلوظ

3الكبيرهةاونتكالقتبهـوأعظةعطكو

ايىالىالتابمنتاصتعرماكنتورددت

8تجرالقحورةمناالاللتوةتحاكالو

روالجسوصافةالربينطابهىتووب
الذكورزينيلاكتموضاايئهصور

6رالتحوونهاازراراداحنعمووىالوعطا

صدةشظهرهبدنبمايضروالمرادبهبتوضرحركتنهابئالدابةمصتءووغدر

ارادحهاوصحالخرسقوبعيمنانحدرماعلىظلقابرةجمعواألبرهجا
لضعالفحولصنافاالعىيضآيكضغويروىبرابدلىاربرنخةوفيهنا
اضفمايةاألولىهل9للممدوحبالنبةالجازصيلعاحام3الوهذاله

الرقنىاأقولفاعلهادخلتعليهاكاأليولدفاخلفظياضدهانوال
حروفدهـهـطلوضتماالحلآشدوغرزبدفيطلهيلحين

الثيبالقتير3فأرفخهوفيثومآشمناقبئهذكرأش2أالصول

فينواسآبووغلطمضملظوالنحوةوامخبروالحهالحلةواألبهةأولهاو
لهااصالضوة8ءاويقهءروظألبهيرابةوقيلةباالالبهيروص

وفيارحتىببترتبيهوهواطانالقصررقربوالمرادوالحاةالدارحولهما

مصهظالمبردلظفيسايرمىناينأكالاحتحاولقدنحة
الموضعهذامنغالقاثلىجلةمنتيخمقوذلئهمنالعربمصمنضيح

منتتركافتوالربشهاكأختىالبكاكنتضالالذثعليئرنحافناظ
فوتهوومااكثهنالؤار

ويالطرافوالرجالنيداناوالتوىحلىعليهايمىلمالياالطا6
أحهلراعو
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والورواروحاصاألعنةفارطأرهفن

الحصوروالحاجرفيطقالقرافيوموقرات

عييرمنوالتواربترلمساسدانهن

عديرمنصوادرروضىالىصمتءالطباصتل

الننيرالدركقاتعدنراتيطيرزص

الرورعاتجةوبلوتىالالىصرتآلنظ

والصبورعازةااوشافومجرهؤا

6يروالىالجالىجمضرفيهألحن
3الحيجورإلحنزيممبوطهمنربتظ

هاططيرالكرممنياهـممأفياللةفوألنرور

انظيرشبهعىنجالتالمدىجاوزتياضا

الصدوروفطاليونبرفيوالمالمححمأت
9ويرفيكرضنعىكقاطنصىالحقوذاظ

المجامصيروهوعتانهجمهواألعنههفصبوتالزقيقاألرهاف8

الوقير3اليصعالقةوىحمالةجمعواحمائاالدابهتمئهالذي

والحاجروجماةحروفسبىبهدقرطقحمىوالواطقوالتزيينالتبجيل

لىءالمتدفيالروهوصدخجماخاال3ليةانهاطالظاهىورافي

نوالوارتالدتضحرتجحدوالمرادالمموجوالممغربوأالذنالحينيينما
المقلىبثحنىخهيةجمعيمونوقدالصلالنى8الغقفاءالمامجاركهمعافا

منالحاضر6المفارةوسشوفةحمعالتتا0احبرتويرت

الناقةالغزبألالاااليمونوالالماصوالعبالطمالحيمعايه
نخهوئبعغومتحلقمسالس8الريعةوالعيسجورالناقةيقةالوالضيظة

ىاتا6الرفيعوالحطيرمغاهيحلهروالمندقآعاوالرهذادطمن

القاموسئالنهحاهؤايرجدلمولكننجطةضورلمةضاطتكانيظهر
واالصلوالترفمالكيدإلكرواطيروحرر
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حسيرطرفعنحدرثكتآموثالهواذا

الصغيرنهافيحروانتالعقافيمازلص

3القيرسيتواكقالتححيجهتععرتحئ

3السوالثنيزبوالضرجوأنخاالمداخاعف
حيرعاحاقاصطخاكاطليفةبلمةخحمءوالله

8مورالا1ركفيحهوأالبئاألثافادا

المشيرطحااظيىخناممهضلغيعإسااآ
تابحورالىدالقاتهحميريمفسظش
والبدورهاا1ستالتاالجومااين

بصالكنىهـالكتمنالخيابوالخلياآين
اكبيرطباطنازرةمءآتجاكشواةوم

7حإلهـاكخاصةوجمافةالحالجزرفتداكوا

شيرمنىوأاهـهونايممغامهمرال
تجخدحهاوط3

عاقالأتذالنتحفالممهماصاحااشقلصهذااخبعؤبقد

طصيرعلممحريحىاكىوإتالفاللةقوىليخابقص

صااصايرانةوالىالزمطقهاممهواحداحكأطجشلماجةو

اخرىوقانخةهكدائ2مدىطولمنيمالمنقطيراط

التيبوالقيرياحبألووهخبابهابلتالمرأاعصرتنواألولقحرت

يراماوالمرادنمماااودأتحرعوالخارتمدخلجمعالمداخا

نايرةهـعطهـالضههتالضرتفيعغيزوماالناست

زاالقصحاموىصةثجموحبموااياهاودعكاورءا1بئااألت8

القراكبرسثواالعتروالصيرالخالخيى5لكةااتئ

والتاحززنمحةوفيالقطعالجزر7لهمادألاالقلءالماادا6

الريحةوالرحءادفياالجةوالحيرانةصاجةحعاطاخ8اليد
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وشحالحاكانتنسائحهااذاصيرتهاعفوالمطاياجهديمون

جنحافوقهامااذاةااامتلىكاناممليابهاصعيش
3لحاجمارتهىشالمراةوردنقبتهءآشاكاشيرحى

وحايخاخطوماشىشاألنوفخئمممهجرةءصزادإيلحقننو
المدطيلبىالنءبدرتفمهاصاجماتومبالغيطلبن

انقحايالجااذاماءالماإب8تألهلىتيديهفيحقكان
1علرطاراألخلفهاىانقىمالةالحباسأللةالتدش

6رحاقأصوكاجودكفئمنغافاآلغيرعيتآبالدصطتو

عحاأوالدهعاحااكأصاناذاحرجزتهااليدياتأخؤيالدانت
حااهـحهودوآدفىورءاألصدعيهضآارتمكا
6ضحاطالماوجيبقرالرؤومبهتاالقربرجمالدوتئط

فحاهافاخحنةتألتراماذاحتىاحشسالغعاضأواثالموكان
11قرطقدالخاياتطلهءأودماصلهاانالماداللجذاعمى

الصدرالكلكل2الفضاوالحفوالطاقةاطهد1

األونعلىتعللقاخمإلوالنقبةهناصصارهاقهوصاظقواهالئءاقا3

الفجرعوطلىالإلصفكاصواديخالطهباضوالماحوار

والمعزاحنيلولعلهااحالامنيلقحننخةيخاقوياللمطايايرجحصحيرهن8

وختمحةدالىالجرفيهايوصعخااءوالمحمرالحمرافمحةوفيالصبةاالرص
ادتووالغلظهاواألففاعىوهواثيمامنءخنماأوأحمه هـصاحم

اطحزة7تداويتأصو6ةماوابحدوالمطرحزامدةان
الربيم8اليماءاأللجاعىوهزابهايةعيوسقيتكتروكحاألزارمحقد
رقئط6بعدوشحخححلبقيالتق4اأوالعدعالرضااخوهو

بابءناصفالنالهو4عاعطحتولدهاالناقةرعحسوالرؤومحركوش

جؤعجمع2الجذ11والغايةالبقالتأو01والعدرالطهاكه
فطوالقارحالبقواألوتالطولهالمدانومماطلةالثنىقباوهوكبالحر
اطنمنمالهذامافيمجنىوألباا1فيابارلبكلترلةالحانرذى
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نرحاباالآطرأفيححدوال8آغاةابوسمنهالصصعمن
حهيمدلوظ

الحبورىألشرنارهاتوأتالحروروأرقعأيلرلخى
الرورطنشاجنظجبكالنهرآطقاضوماظ
التهورلهدألبحملأمعليهألوررضاح

يدورطةبتماتكوناعلطكرضالطاصاتأذا

8تضوروتاراتتةتاوريلخبرف

نتورالدوراتهنوفيمتناطبالكأهنءلماذا
والنظيرالماصالضاضليأياصالفدارايت

الكنيرهعليمزولممدحآأبرالحاساضحاحاما
2ئيررآيهلينليمصلىءفيهضسإثفهقئهولم

األموروحزماحينتحزكوبآصآندىالربىءقبلت
حهبوقاله

هوألجملىورركارفيئاالنافيضحائعنلثانيضغلكلعيار

ض3اايرد3صدعتحةوفيرشوصحدالظفريخاالتىاالغا

سااحاالغمصاهواتوىوسنجالحبورواترىآتاطهوأخبتالروية

كتحى6رهاكلاألخرىوفيرآفميتالجرةطحتالبورانويقال

وقدصاتالنسحةوفييخهترءاألناوهوطاسخالطاصات3

الضوريرفطافاوتحورالحجلضدالريث8بمدهبالالببىهدافر

القطب0محيحمماوصالمارظمنواماتالصاتألليرهناواضار

ءبعدصاحوفيهالموتمنومتااالقيطهالهارادولحهأضانوطءالمافينجم

واذانموتاالئورربالماذلتالكلاناكلياالميتءاجاروالنثواشنظيراعاةص

ابزالمدحعليهورداذاآيللممدوحانهيحتملنجهصير6حبيادارت
نااالعيحزتسثرمنفاليحدواحدةتالهالنارتابدون

اثلدارطالييتوتيالرآخحونصوبضنلك8عيهواصد
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والزلاهابهوىموصولةءمدكرةقوأذنعينفي
االموضعأخالنحماياعلىبهمتهصامنحوهاهما
اهـاغابجودضرسااذاكهماكلةخاشغاهياضل

رجامنالحباسأبءفدافئآوظدخمنلكئلع
األجافيالتأخيرالتويسأألنمابجهاعاأماديالخر

يكدحهلوظ

الحاضدالجلىاحتمالعدالحدىماطرونقوأل

3صدطسوجهكلهآحلىواشماتانفصلىصجه
والتاهدالغاتهـوواديانهاالطاعةصادق

إلراجدانحخاامتلفلتقدرةمنابكعلىآشه
51ناتوالذاكلطابىمتلهفااللفأوجده

واحدفيانالميحمعأنبمثكرللةونيى
يمدوقال

الغضلىحهداذايهاألصعنديناألاغابركلح

فطتيكديكانةوحيثأاصبهاويمنىإلككورالمقبهةالمدكرة1
ءبالنالالمتشكيهفىلهوالشبدهالذمميهيتالفيفسرماوهوموخانفها

المضاعاحاالرضبيحطصاالياتهذوقالجامعاطاشد3
تمدتعدكلهصدفالطوتفقلئناصحالفضلاناي

شدواكبتالبيقيةاالشبوهوبالحااوحدهتخينوفتوجكؤا

اصلهالمحئومؤابكلقكرامةعلىليىنخةفيالفالةتدمنأصله
صولجتلجرير

غحاكهمالناسرأيتتميموعلىغفبتاذا
قوكفيالتالتأليتالسالىاخذوم

القحراليرحانياالمعضارىعالطالبيطةشعيايئرطوى

الفركلاتجكااضباحنالوسارىالظالمفيىوعيفرت

صاكسويومباكمميودارالررىهوبملثآمالىفهترت
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ضابينهماماكاندولهاغااطالفةواريثورأل

ااوفملهقولفقولحماةتبايدتفهااألجسامتكىنط

6لىوالناغوثتهـايخهالسهمغجماماللدينياوللدادضضاىرا
يمداوقا

3ميوطيباقوتططوللىءرصرمحندادفئدمنلمن

نصيمتوبءإألقواعاحالينكاتماحتىهنءالبالتجافى
وملميجعطالناتيرحىعاخهبعألرمدرألكلمازالو

8وحميماحدأريماكاحلووجمنهبهلىجأعاالناسيرمما
أديمصراةكىأعىالناسكاةظهرهاانراالنفبجدعفود

6صوماوضينمقالقدفالىهةوإءارظعتىاالجذا

ومقاظارهامنمخيفهنهاكأكااألهواليهاتاهـ

رخيمالحاثمحبودوجهعلىتحاشباقتلخااككميروكاش
6صميمئىيصحىاضفهصأقباتلمثبريفعالشقلتاذا

والنحلالسهممناوشموضعوالكوقمالقيمايوضعأربق1

وس3رحمعوموااصودوماوالناكالدارفاراأدنة2مالحديدة
البيتفيءاألقوارومتالداوأقوتاألنارمنلهضخصألمامحايه

اثبالجحاوااطاحماتآتالباوأآصيرنحةوفيالحيرالمحيى3االفا
وفيالماسالىيظرانيعقاوكاتمااحوهوعبحءاالعا

جدعلىافوفيالغطرالجدع5الصدقاوالجمداريماورلواديحةن
وربعبدمناعليداللةرضاالىيرجعرهاضميرانوالظاصأضهضير

األصلفيوكاتالدةضدءالرخا6دبوغهأولجالواألديهالظهروالراة
يرقالقكواالجنبوادفالوهاداتومحملوحررداوطنخحتنوقالرجا

وضيهاكنايةقلقوقالشحرآويورءثمتوحينىعيبطانضإتواالقاق

شنقصهغيه7األبلصيرسضروهوالمسوالومالزالعن
والفيهألثافااننرالالء8داألدطاالمرابوىدواحيهأىجفهس

النيخاضالصصيم6ءالحفافيادلخهين
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نججوم31طمكاةدامةءصماكرىعلىبيا

تديمكادوكةطغافااذاروحهصاصانبنردفيكرىفلى

كربمتاواودزيادتناقتيعديتساباتااحكا
اليماغيرطقألخهاآيلثءعاخاتوانتأكماالغم

بحعاشابنالخضانجهالحباسءيكلوظ

موموقادصمنهأروهـقنذرىفياخبمنكست
3يقعيرشمنوضركحنىالروزهىياحفيمجئادء

8ةويقفياكؤبةشوأتخلئعهنفانيحئ
محرديئسدنهتقيوقدمقزرآغتهماقفاجت

يقىءفواللهأريمءحدرقيالبطرنآيهايا
منطيقإلدمعالنعاحءبهاترءالكاكنتغ

ثاللرإقانأببتمىتأشورةحنالىشوقآ

قاأ6ندفىوفىغنيهههائممحدثكاشوصيص

خوقوعشعافاكالةبئآعشتوب

3توكاللحايىخصرءألىجمطهوردكاكالال

4تتتمتيهإحلىبااممدآمملىمأأزاجنيههالمىأمتي
الرثجةاالحةشتههافماصركغول

برزوقصآأتءكاماصةاتيارلمةلحدظ

هالنوقنفوقةبخاقةطامهعرتتدوصبسب

خمةصنوممطذروةجمعيساك2لخةبدلأتتخةفا1

ضالشالمجوباوموقواالجلفاوصعأرعدالكرواليقأعاله
هذشالكاقئولفابالشويقوالتزااالفزخلقاك8اليهدير

جميحفيصلئأفيآل6إللتياالخححاعىاثتقةساامنتاش0

اللحمخصبوالمصوقاالقترواللحاالرمامنالتلاتطئيب3النغ

اطلقبةالمضعلرالطويلةوالفوقةحدابهوالطامىإلمفازةالبسب8
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2بريرقوياوايدرجايدهاضاجلهانماكأ

جمانبتتاذاصنهنطكىةقياعمتكاغط
هتقوالنأفىيخبتىإئداماالءإاصرئاف

قمخلىكفءقحلرشغىفوالماكاألرشندإ

مبوقهغيرذاكفيووهنهثىاصسيمسنظ
مسوقطباعمنهالمياسرأجوداىقىفكم
والوقة11اكفغيرحعاءلمضضليىادوانت

6كأجمتيافالجاغيضربضربهمبالمرضاتوكان

وقاألأنباشكحعنيضاشهعلىأوقىاطيه
خوقعينالجغنزةباهاليهتاذاكانماعيته

الطارجميضظإبمقدندبلهظاؤكقىلما
بالبوقايقوناةجمءكاعواوجطفاف

وقربيمضتفيالرأيتىالحافيتداى
بزيخقلجائاتالفضاأالعنحزكانكصحية

حهنص3ظرفوقفاييهاومحروفةلصيةإلقاموصفياةادبوف

أطجارةجهاقؤفتةومونحفيئجمعامجايقجهنراتمسحجحلت
صهالزالموقطريهمحوزنخهوفيالناحيةاضلهقطر1

جمحأليوفالمرهفات6ساقجمعالوقهإلفضةالإلسابهرخ

خبرآغلببهإصربيلصالمنديلوهومحراقجمعوالمحاريقهفحى
الصدانحلبووبرثجمعكهوالبراألصدغلبواااليقالبيتفيأنتعن

صاةجمعأضانهباالمرأداوافعبوسفيالمتكثروهوكا4جمعوالبهبم
اياالتهلولانوقواسءروحمعوروقالقرلابرةوممطباالةلهاآبتت
قبهالييتقاأالبخهيهيصفالعتهذااناظاهيا8الفلىعنالعليا

صوينيهينخالذيوالبرقاالجةإرجمة6

التكديروالتريقخلضضاب
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الموقوساحبمهاإلفهةذادبالربيهيفوكان

يقيصالبحارلضمرلىفتاهـألفهاخلىسؤددفياله

قفيصفياللهلهالهرتبفيطاأاآصن
يققىيرءثصدادوناقدنطوىظاشففلجرىتم

العوفصاتجهحالطالغابهيراداسهراشاضيل

61بوقبعايةإكليىههواكمثلسبوان
قنأنمصفأيمةقرةتصماعحيناكلةتأنق

51وتويخقحكمةتوافتوحيىندىمنقضاضورا
خداوط

رءوةلبيننهاتمرافالمحتونثههأ

91وألسارواوىاأألومأنارصىإللقرقةاخل
وتطخارفيخاكارةقولحاعمتضلعألنا

انجأروهووآصمصللذفيآبحدهالدكهياذا
1ركألمةافقلتانالعنافااعطئهواحدة

هـمجلىايأدتاابصقيةثطوقياطقاوفواالىالعهة8

حانحهيتباريقاواجاداكبغمرحةف4بوخضلاألنجامنبداخمر3

الشايةالمدىإشقنسخةوفيالصغلالى3مؤشاأيخالالرجل

وافندلىاكأيقعيهالرفابىراكأمةوإثالنوكصحانجهمنهقهـوأ

صاتجهلىالغضىآإلانودوكانهالمنارسضعووالفوق3الىحديدة

للعرورةالعرصباىءص6متالاتوالعوالموضرعايه

قواوأباصامنههـوأاللةالاالدبامنإطتاهذامافيألمجؤت
مممامأفي

بأالضرصفيئ01لىتدهاشنمتسكصمورتفلى

عتهاالصكفعناقلع01يصدإلن4لىالتالمجىولأ
الجهاذاوالمراداإلالاالصاروعدآبماريإشارا1اوالبصرءصوااله8



2

الدأرطةطتشانالكأإلذيافيقلتانوئايخآ

9دوأروردالوضعهللهوىش4عا3وا
أخبارشأنيمنوكأناكماتصنعنهأنحكت

افمارالرحفنيمئمكلالاصمهبتداآولىبجزم
6اراوألحفانجاصنهبحدمنمايخةيئو

رياارتياقوالثنءولعامنعاقوألث

رطافعهتاتاءالذاتذوضرذابحذفيفهو

خإلراحجبماصهافياسمىاطاغبتوجنة
8اخهارنطحقضبمنتنعجناتفيصب

طمحتمصللتهمطهةزمتاماةزتث

اازكاتمدلهاءيعنعنعالجدمحضصمن
اسطافيخاهـياةاطامءااأحاذوف

ارواالذيوحأروافيلياممدجمافلمايومآم03حار
6راواختهالضاستخبيههـبمبرذافقت

اعوارحذختبنادونجديةنايرتتوجياذ

واضمارآدمحهامليعطيعرحايوتحت
خشقئصاراقينالتبافألمطحمةنهاكا

أصوارالرحامحافيتحتطحبلىكبرزتماكا

ليقسرطهوعطنهالتوبخإث3خعالالجزم3اشسزالجن1
منالسينكأصقاطالجزنالساكناالفيإطرفااتانووضحدتوالخبن

نجدلمرواالطانعطنوالعالجمتكةانياألصباسهتواففهايهونألخفحلن
ووالميااصيءهصاتاةواصاةكأوجهاوأظإتلميةولىكأله

ايخنةاهاابصشاحنأجمهافتفسنءءصحجعءلنايمةأخز
الطألثاوالجربةالحبديةالناقةةواالمصفعاالنألثواضياهـ

صابفةاإالم3شتقدالتيالناقةءالماحاايات3ءإاءنوفاو

الجاثاوهاتاخثتار8ايهاجعشتم
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وعارححاصأسارونهلرضوانهكأاوالذيال

رتيهمدفاعبرامودفيالحباسعدل01

خوارحهاصدصااللدناصبااهالفدلوحوال

اقحااألرضرتافاعإوزلهانااوصصغداحى

رار5أللجود5ساياتاآنت3الباأياابئيا
واصحاراراوولمةفآذريهبتحاريأأشك

وأشمارةالجفلخاكاإوركايئطيرجووتى

اتاراالحيرفيتيمااتاأباكئهالفت
وإقداهـأقوامساؤبممبهتتااألعساكباف

اكأبفقاالأخلصهنررنقذوضآبكات

اهـكمإخاسافيءروزهتلمدآباوظحة
61ماصءطاقخهدفي4كاطربركاث

اهبري115زثفياحشةءدذوماعىيص

اكأواقدوىالناهدىمنواأسنتوزوساكيمع
اخطاالجدقييخيهممرونحمنإهـاكاةوم

اصتاربةائكحشوارتءآطحيهاثءاكدالى
6ارواصءاحالضودانناظرعلىينطحبموالب

انارالمولؤمنلمارتةآوجههمكانما

إلمدنءاابمتيرةابالسمنالداوح2ولظهإللبنااضتى1

خيةالماوطمأةالسحاكاالحوالقسدبارواطوالحياحبخوارواتاأل
دوفاوتااعنواتخرالجضطصاوةصحهاورومالتياماحمالكز
ىووزناقداركاقياصا5اكااأااثكاوات

ورفااطالقاألاصاتا7ألاصاباافيطاتتالىءاغن6

مىنجةماكاوالعبرالحنالةغفمحفيوادبالمصوقاطاشااخلطه

يةتةاصابهمضاسأصنت8وعغاألصارضطوورحواض
المزجوموشوبمتئضوبان01بمةموضعءكدا6



جمدحهلوظأ

9واريرمموتلؤتئبليليىلمحةأخد

اوطاركداوهقترلىتعنالتنركلطتىواحفت

الماردهـكأمنهفأطمععلىضياخثىفلت
دأريحوتكالعلماأحماطدافيعيةتفغلىمن

ارياصاضانئينمدرجةءوعلىكامناليتمنخيري

3ريواخطجودقيوتمدحآاباااضجتان
إلعاريرايديهجوديدلىيآناحرياتي
اشاريخدىوإللدألألت3مخاطرالجثحبرةعن

وأخعالرختهماذاشندىأياريعاللنة
العناريسإلباجودآورحماهخالفهمنىالففلالزع
8عوارغيربحالكيضمناشةمألدنبنمئوان

أصاوآيحؤقوأيماينهموبماينوآممه

جمارىءيرتدودوالثافرو3أليهداجيحصررت
خفاهارمنالملكتداركاذقدحواالححوديومجدك

والنارصارالتوفصألثاصفتخراناكنتالماليتائه
يمدحهثوط

داجمهاصوخهعيصيماظواكأنجماعلىاخرااطيقاش
مآقايحريانالمالمةطولهيخعهاليىتعاطالبمنولي
ال6باتيالحلىثيابمنهوألببتاضشانهاسليتنةياد

نرأحمافيفيلىتلماربالناءدمنعواصيأبدت
آتافيهااالهامنيبئلمدمنعنءالعاعلىألعطفن

الكحابفيدرالتيقةوارالطريقالمدرجة3المالالتب
الذيباضفحاخوارثمحروتطلىآفالاتبمالمبضإثواليالئ

قارسيةاركةألنوهبانإصهصمودامحعبمتجهطكضىوآلءالمردهـ
القدرعيهايوضعالتيالحجارةفياأليا7الجدتالمحا6



ا

حواغهارقتاتتدفلصلماضالالطيبونوفةمو
اتهاأجطخهـلماخلتفقدءيبهايخضنهانظائىىقى

خاصيهااصلايتههالهحربابابهاكفاصاجاعاطيحها

هادجماالسوطدوظماتدظغأرباتظأمونبانأعنقت
3ضآيهاياتهاصبانجوالياحهـاتفآثأغبرتجا
هامناجأحيانآالرموضعبرصةاالرييطنقار
حهانوافيمحتوابهضهالوحرىجرتانافىنربماطادجرتاذا

دواجمهاقيءدوالذاهذاألىليىوعاسضاالةاأالى
مافبمافقاتفدااشلطرتاذالتتحيىحابالىان

مئياةعصيانقالحقوبةخفيمعماداقالعحهبخه
محاليهاضادااذرمالممنضاافشهـصاخضسلىءووطالربيعوط

النيهاريخصاتلمةءعاباتاحتوالمصالهالريعئ

ايهالهألاظفضاتجرىلحاضراهفاوضمرا
يماتوةفئ

سالعنبتهخوروصدودأما

وجالسيحآمنءاطاالخثيظما

حهاالحامحساهاخهعذرآقبلواواأل
ياسأندلرحيئأحضافألسكني

3لراوبعينيهواعيدنهاظ

بحباساشهتعباصآصميتلش

3سهاباااءلدعباسكوجالجوداورى

االسعلىالفأيالففالكشغضلوط

والضارلهوالحتارلالالمأمونةالمطيةبالفتتونواالأصرحالفرسأغئ1
والضقاالمماعينوهوضاليرىلىأراذاايسآاعليهمايائ
نجوبآصاقولهوعئابمرةالريافتوخقططاالرضاجتاب8

عهكفاألصعنآقلعاالربمالرياحيئاالتاخرالى
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يمدحهوقال

9خدرعاتقعناورضتالفضلىاإللذةبصدككرتبااتحبنى

ثرابهاألضكاسفي6ثأونطرةبابرعييانتفحتأو
ااجمدهبمىجميئوأمحتيديالليااشمياذآتجاتي
اذليخفرإوتايهصنجتممنةاصشاعترتىوجت
اذصلهالحلىيخاطفيتان10ممهأرداحعيةلموحق

قاهجراءاذاالرواتويوانهطاعةكالصاالأليرىيان

يمدحهاو

أنالهوالكنرخيرويوقى

تريعأغياالاحصلىان3نىماتالتةركاصاد
فروعيمارحهـبباسوعلتبدهزضاوساالربيعصاد
ريعوالربجعضاوالغضاائرغااحتدآاذاعاسعاس

بغإهـابئادمقلبئحمديمدحوقاد

الؤاناوهاجهوىاوهانيوضجاأضجهئمطالن
هيماالماحاريمايهتأرصناصبازدقنىظحلى
تتيديساساامىيديقاقربديقددارتتور

حبايرسياتوفيفأيهوتآتألنهدتطوفي
81نمجمصمنهاوينرهـاطتاصنطقعمحىالوحرقايجل

نبرضيعلذووالشيعلةابنالندايىءلماصااهش
نجانوارتعاشفيهاآماولتيهيمناىساللتىهواذا

بخرعانكالجاريوحعمتياصلىصرأتمتتمنحت

أدكتماأولالجاريةاالتق

قومهفياصيداهوأوالمقارعةفيلبيخىالقريم2

صفذؤبأيولتادحياطرق4لهألعقيقاءالض3
كريملىربهطرجال

خثوفقوخرتفأخوقاافتيانمنلهأيح
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لوأناآوتاطاطمنلبهراتؤالالقذافوعفىكرداة

ولياناضةمنمايلتعلىاليرصاقفتمنضيضتفلما

ناثالحفامنءنتآةحمدحبالىمنبحبلأخزت
إيخاوليريدهىىقىنبفيجناحهبضللىيصمنتتنط

تيمافافماعشفىوأيندرتلمااصعىماأليامتآدافر
اصازتممدوصجمحفأءتاتكاشصمابأذل
ةكخاحمياذاحمدجودالتيهعنيجل

بمآوانفهـالىحتجودبكلهكفهءالمامحروفيغبئه
اتشءخافيالثولةاسماالوانالحربشبتوان

انناتهـوإةمنهالموتعاتةففسههجةيخىآاخدفال

الهـءباألالتواقسصءصاخكفياإلغمانخلفت

دخانو3وصآالمرادي3تالباطميدعيدبنصباطخدحدوظ
عسدأتذإتاطاياصاحبالبنسرلهءاآلالالمزارضأهلمن

ركاتاوادلحإلىفاخدأرخصهآفيرهحداوكاصرزوقلهقالللمنصور

ةاالماهـالىقلىانغالرازي4رو

أواتولموتتمباوصانا1نازحالكلخذكر
اتحناكأوجهالىقهاكحاءحرصحدليرلي
3ورالدوانيىالذيماالخزلىياةمفكرظالراتمننازألت

إدهاكيوتافىورواحىريماحدراألميرالباذ

إلبالتباممنشمالفالختلىالمولىواععالي

الختبهاهـادافاكتداوصادصنةالناقةوممطانىحمانحنىال

الراتكاتءيقسغمجبئينبيةالسبهاتؤفالتى

صرواتءالفالياالحديتوفيووسطهظحهأوصهوقالطرأعاىلعستح
جمعانالدعحهة13وللهامحنىعلىالهـفلمياكرةوكاالطريق
عزوتعرأوأوكبهجهيدممزهالغيةاألمةوسينة

قومفاتعزتاذأكخهكاقولهوعصرهاجهااذاالقاةالمتقف

31
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اناوعفركخالعىعاتمزتىاثربفيوسالكواغمالي

االهانيفيفيواصوتمنىصرةبكلابثرممااشيا

الزمانصروفألتتديجثقماطصيبةذفيأتج
نيمبالحمنفيومالالفيغولعافياخثىيهم

الحدتاثطوارقأنتاجاالاطصيبمنعلغناق

الحوانصاللةونداكلهالمنايااحدىيباخاوات

دالصياناءتفةفىءاعاجاصنهيومص
االذتاثعلىرآدهصارعواماأذااارطتصرعةص
الرهانمالغناناوحديمةواهاالجادطماجرىواذا

الدواقارمكالحاعضاهااالحيعتواداص

النيشواخزتجافيتخضطءالرطوثففيقا
إلألتمانلحننفآطابحرهـالحاهـلتزقياخا

ينئدوةالرمنجماعةمجلهفيصادفاطحيبعاحنواسأبوقدمولما

االميرأيهاألدكفقالقيألتقدأآألثالحقادفرغوافاممايخهطخ
القصيدةهدفانتدادآهاتفالثصيأفماسصتلهوصىاكصبكزلةىةتق

قوروممطحةتةبجافئلهوأميلهاتز
6عيرلدلخههايرشوميورعيورآبرثابيتينةسأط

خوتعيئهدونييرحتفالزوجةأفتألحالوألوانكنت
نتوريموناناالوصوأل3فيأورفئالزومآورتوط
فديريئصلطانوالصالزخربةطتضوفأناف

األنانيمتارطعامالحيرة2نجفتملقآعالعلىالرجلىاعتملى
يرةالالزةءالموتانقيضالجاةوالجوانخالصةاكصاللة3

3ركاكقرأرةصنزكهةقىتءعليهكجمادغزةقاق
إلمينيريد6أالمورعظائهالحلى0اطافاالدهبوالقيان

احباأوقاخديالحلمالفبوتجهكهاليتبتناآحارةقولهفي
روحةنسخةئزوجةوقوله



يرعاأليخقفقدكدتءراجربالبتالحينلحرفواني

11ندوريخاالبالرصاعغابلحاصاكتةوالرجنظرتكا
كأضكعيهيخبتءأنريشبضرورةذيعنالقوتللتينتض

13خورريوالعقرنالتصممنبدالحاحهءعلياعلىفأوفت

1ورذرعيه4ايدخاأسارصغارجابميخافآصرتقلب
تيراكسأعيناخىشصكيضىيهاعنالتيقول
نيرلالالتأسباباطحاطلبكأافحردونأما

عييرتحردلحركهجرتبوادرواصتحجلتهالحافقات

اتيرالححيبفباهـافئميرحذحماسديكأكزذريئ
ورفىالخعحيبيحدكهفآياركايباأرصراااذا

تدوصاتاشألىانويحاآبكاللهءالئاحسنيتزينئ
يحيردحيتايحبهـولثندوتوالحاجودزهف

ويسيربهنحرأبريحلوددلحؤددآصيمنيهـفإا
قورحإلتالخصمبمصيبيةخيهةاحالداحياتوأصر
أحراوناثوصفأمحواأصماطالحوريالهاتصمب
ضيرامالةعد3خطولحاحيةالساثعلىعنتماداظ

نجريماتالموأميرفاناقيهالبكلتكاطأمىيكفن
6قتيرينالحارفيبداانالىآياالنصيحةتولهازلتو

فواكتوااالكدينمامضصلووهيالخمرصغرث1 ءساا
سدراشفيلهماوقولهزواالاوموضعهمنالحنمخروجوالندوروالقدم

الزيهبءصونجهوفيهعلماتقدبثاواضرورةواقتصتبحقابخلقال
ئهااهـاهيئإاايعىالهـذءاخراوهوأزعتمغيرآريت3فيما
خركويكوانجاحدإواللحاالخريب3مايخبىأوااكأبئوالبهيرايخ

حجائمتالحجاط8األرضاوجهعاحايشاأوويذهبيحيعبئأوبسرعة
ءادواصالحهبمايدريروراتواالحاجبضحرخلبيتياكالظوهو

التبالض6وشورتتبتور



تيرءااللعليهاواتماطأصغاأدا

1قيورالارتحتجماحماكامماوتومإلةتراليك
شييراألديممقوالصبحمنتوقدبداعقرقوفبامنرحلن

تخورالمجنيفيالنميرايهاحتىءإللمانجدتفا
رمبهـالحياحدينهوقدحمارصلةصتالنخيبءصامنممرنو

رصوامدخرعالىهوييكناشاطاضرصالحو

ئؤورتالغوطعندأططاضاكاالشوورتنلءأنيؤ

رشطواحهنأجرمنيبننموهاصحرضحنيرنبالجويحنأو
يكيئالناورصبحهصنايمور4صاندونلالوقاصإث

6رزالمقداليتعننوهرفطرسمقدفورنأصبحنو

ضقورجسطفيالمرماوفيههاضببعشبايهانضوالب
مجيراألفئاناريمعاحااصارهاعرفطاطأتىطو
وينرهءخويرباتااجبتهكاقةبامالتومن

وسريرمنبروهيناالآوفيممالرفيوالرعالسيفزهايإلحصيب
يخوءالحااعوراتدوننءوىالدناعناأليديكغاأذاجواد

بدورالالميرماحتؤذتوااذامكايناالمجصفيلمغىله

جديرنتهأماتبماوأنتإللمتىبلضكاذجديروايخا

توعقتمحصيخدت2المرعةالناقةوىءطوحمهالحوح

الآاذاكزاالىءصوراجمايقاءصوراجمعحورجههمااغأ
ضحنش5ماللىالمخالهـةوهوتأرالتؤوراركاووجيعستكها

أوالثبئنءاتوهورضجمصوالتطورجرحجمعجراوايمرن
خآعواآوابومومحركةوراانزورأحمعزور6نعغه

لهالمحمإللمحلبقالمفاالصوهوفكونبقحضةواحدهاشتور

نوالفونالمدخنورعنصتطوبهائوالقيبأباخويخاعترةو8
والمسطاطوالفرماهاتراذوخقالمقدسوالي3فحلروحمربيسانوانوالجول

انبلىومواضعءأصاممهاالحترةاالبياتفي
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وخكورعاسفافهواألفآها4الجانئهتولئفان
لحيمدوقاد

اليهركألكهـمايخقيكالكلتهاايامتة
وعيهااصانيامنتبانناكنوفآعطئه

الحرعيةخاعةرتأوالفهحهاثهالييتني
التربناتهلهحتىهكطاسالحمياطلت

اكروحلتناجأيهعنبهالروركئهمجلمءفي

11الحفروقالتالهارصابماداالتالةبابحوبولقد

خركاحماالجالءماقأشةالحىرعتضدية

01والححلىالتؤراناشماحمخصلىذاالحاذينعاىتفي
انرافوةرلقفتقولىدةشارفحتاذاأما

فوقهاتصأرصفتقواعارضةوخحتاذااما

1اشيقادهصزصمافتحساأحيانآوتسف

6حرلطمالمعادمفوصمامامإالحاصرتماذا

7وقىبأذنهاخدصبضلتسصحهصصعحماف

حمرتياصايلوالتيالظبأوالحعرالظهيرةوتتءجماأياالرصام1

إللمجنموخعالىالمنوبةأويمةسالالناقةالدية3
واطعااالحهدلبالحعاوذوالفحؤظاهىومبالحاذتىاطاذان3

وتخينآبهتخربانهاأقيوالخطرالدرانلهتطوقولهالوقطيم
نجناجهحفقالحالشورنقالطآذفاتخياالتيالناقةاالمذة

الدفبهوالمراديطرولمورفرف

ارادوصرتاوجهاحاتعياذاصفيغآالطاشصفمنتض5

شوسإتحطاأصاسقطمامحرصواقىهااثاسوتأمارصومهاافلظر
اخدافى6ورةللعنر

الحسممارقر7
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فراليريةبالسحعو4خحابذيالداعهاستي
ظدودهاصغرالبرلىجدبهأضرجمهااللفاضتزي

سلمهفآغسمغواآمانجوصااليئهيرصي
لمجركافتدفقما8عروهذيباات

عذرلخئآفأطبمدىعنيخهالضحدا
فخرباحئيحلاآنصرتاذليويحق
الغمرأها4يخحقوفداكصصرآماوهيقىاليل

أينآيمدحهاوظأ

تريمااضاتالماانتدريموارشاتدرطلم

الحدر5أولكبداولقدرتغيرطئهتلرهبت
لعيمايوصايحاأرصمصرآومابدتواصتعدت

مثرعنوضئتمندوحةكلهوليءارطفيولقدوصلت

اشوعاتقاحانحورامنيالملركشافسهني
ارفىهـاةديماعانصرافكزتمحدت

ادصاحراظارتيددكاحيبياآلملاال

الرعارةعيهكدتلمناتالوقتوكؤاك

حبريبرتالجواداثيقمصيرمالمبرزات

النرطبالحهحلىلصمةاناطيعةعم
االصطالزيمةكططموراعحباذاكا

ضكريواكأنهبالديعىلهحتشعاةيبكدتحرظ

يديماوالمرادامحتتالروساللضرخداحمروالخعابيااالدا

تزاشيهـ3نبهـشحروالييىالغزيروارحفالناقةذياالخصا

ضالةأيخروخدودهاالتراببقخينىوالبرءاوالجدتالحزالواألقاش

اشصاقع8بهأطافكفربعصص3الزاللدةالحمامن
شدتأوالعحىإللضموالضاةءالمامجرىواللكرءالحطاإللقحواليب



3ر

باو

بخحإبتنامناألظدواضيحتيصرأهلياتحيهم
غيرركوبالظيحدحاسلىءفتربهواالفاةوثهبواوال

صيىصوصبمفعمافانفيمفرعونافئهإقيكظن

وريدالبيماتاحرالىالحلهريعلىوةولهالجةبالحمالفاة8
هـكصرسانماتاقاالطبرافهصالحينصماويةثهـاليف

ذاكضالاصكماآلميرايهاشءدققانواسهايثروهوالحصيبتجاخ
عحاديهعلىعتعدوساضصدالحاخالمحدوالىكأنواسابوظرحاليئ

نصيحئصعراماياصنحيهمفتادمتراتتابوعإلاساوجههوحود

حدتياقاالبعيابنصاطثهـوبدتحمموأولمالناسفمرقاليت

دخلىاذالرصبدرأسعلىواتفآدكنتظالبرابمسةدمظعإحعنالروأةبض
صمراميرالحصيبفىألقبالدنيفغارنوأسابو

خحيببمموسعحانظهبم3فرعونافئرإلقيئهنظ
اهتنواسابولفظحيببمفكاموعحأفباقيقلتاألخاافأتده

نحتكمنواسراللماظدصباروظبناصماعيلىوحكلخاعألولكناحن

المإلحذامافوقياخميقودقاهطالالمامئاطحيىرأىحيمعرفاملب
اىمنافدظعببحةوماتالعبةنجلظجزاوهفاضالمدح

نواآبوفقاددياربألفنواسآصبحصحأفاالعفرمندالحجرياظ
مجرالكانتدنقاءصرهتوهيباهـأنت

وبلغيكمنرعونانئهإلقلهةثظتالطةتتيةانجهنالصدةجحهغ
البراهيملهوةاالإمعليهىواللةبئالمسمخفافتالخنااايخهيادطالرت
اوقاحنهىدقينأجاياحجدينغالياتنىعكلبينلثتهيخئهافه

عدمأتةتاخئهمنهشحرةمتاشضالابراهيمالىيناألصتنالنااخله
ت6شابنومواقةوثفتعضةحمدفآخرجهيدالرشماتحىابراميم
تولىيناألثالتأربخبقتيةابئغلطوقدحمزةهاعدأيولظضةوخين
اآلخرةهجمادقيوصاثةوتحيننالتضةالحالفة
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ضروبالالدلجاتاكولمجيةؤمنينااميررصاع
بىانجتويخالمجهيثدلوظال

الزمانآعتهكأنطالجواريفوقابريقببى

نمبنلمدصفصرآوصنهآباأجمعمئ
نوههرطيمنيروزوفطروأضسليماهيوفى

الحجيىاللةعيدبنابراهيمثدحلوظثر

سموانظراقليالوطمتيمصنموفهزاخلير
لؤىيكشاخياناوأعتفمالمةقيتكشلماذأضئت
8ضرملمالديواقرانفيجرالقوالهتمىصوطيف
يرتميلللوألمجابتاأأاشبنوصالأماللهخلت
أطعياقلتغياغتحايتصبوةانجاكنتاللةخلياصمي

المكغميالسرنءطتتوبةاللةيحمغهاوقدتهت
تقدممنالدهيبخاتعيئهبحدلمجماركابرأيمكاناذ

تلملغئهتعحمةظذرهطالحوادثيخنىالمرهو
بماططوبقىألشحيتالى4رطالمبدرئرطحطلفد

تهدآلمآركانهادوطةصجرترملمبدالداروجدنا
الحرمالحتيقوأليتاطةآولوفىاصهماليوتاناساضغباذا
المكرمدإئتحاذهفكرأهلهاطلحةنجهعمانافةرأى

ثحمعنصاالميلبخرقومحمانبىدونوأخطرغ

ونمنتطصقححوهاوانءألتففواأيراثتغلقوافان
8وضدقمالجديليينلمقابترالطاحمقانجاالك

واصتحيرصنحرهالىمذبحهمنالبيرعنققدمبالكرالجران

آخعلرادارعبدالىوبالمفالبدركة3الجازطريقعلىمخا
خيصرأسوىمامةجمعواطامفبارزهلحصمهخطراجعلهاضهإجلا

والتدتمأدممنولالجدأرصامديلوااألالمسآتالجموالجغ
لدقااار



ه

مقمءاتافاحماكرعىتوفةمجرآضرعناذاريط
3الخملشيتومتصعلىضرنجهثمالجحدبمالققحن
نحؤممندمأواظلمندمبركتحيثفيايقكابير

8لحاطيرأخأميزبرالسحدلمعاىءيةغحىعييداطةانجهالى
1ماهـوباااإبايديبأهحواالصرالجرأماعتقا

اورافعرآيكلدتلهوط

6أنماجوكاطامعغيرعغتالطواصطالرصومأطااالحى
7وافارياحتضهافوفاءبهزبدتطالماحيلوآري
الحائماءالراالقومقيوالهقااوشااصىطوالب

التماكانالذيفيلحمروفدتوناصايخاضبتعرآوصاحبت

طوعاصحرزاكفاكأخذتفقدلذمةالضدعنزياذا
المحامنهات11الىواوشدظالمجمارنالمضربواصلبمم

القوائماالحااللعدوااذايبغياأليمدلىأفحالنالت

انهـنجمرتسالىالمنويةالناقةوىمهربةجمعاريماأا

آنبءوالباماألالتياخالتاأوالمفازخوفةواكءالماوردتاالعتوأض
والجحدبراشمناجيرافمعاامحامواالفامحركنقحنأ

حاير3ادلهاطحاام4فيوحعالىانفوالخطمالبطخالف

صحغمآ2تواالياامنالمنمدإطنواألظلةالضاصالناقةوىدإلكردإر

وجبلشةالمدقربوخعالصد4اليررناليراوالحلخاهوضع

إللكرجرمجمحاالجرام5قهرهقطيرقضايرااوزجربالحجاز

زوررحىفيصيبماوجصوهوبالرربطالمالبواالصالجموهو

حاوأيخا16اللخموالغعالطواصالطوأصم6الممدوحباجباالوالمراد
االرضفييركأاقاوتططفيعودهولىأبآرب7ءضحا

األرشاش8الحيافيهلزبطيارزآكاحلقةطرفهنسو

آل
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الثانيالفصلى

ضفحائهالىباكتصالىمدائحهقصارفي
بفيوهوالرشيدالىتجه

المونياآميريافضلكهألبلعذتالبجودكصوك

العالمياحمعوصعتعفوسلىيضذرنفال

آخوناانقيحدشةواليخببظيرأخنثهلمفيظ
صيابيفتهدونوححنآآعشلالسالماللةبراك
ونايتزصوماشكهحيالنركأهلاربتلقد
للقاطيناواصلىزإلرةعامصبتكورهمش

آخرونادوتكاالعيوقاصىنيمالىايهيتشئتوو
ديخالرحمنمجبئهيديناصيرفيوجهئهحسنفع

يهوناأننائالجارفليىقومورارحاءالونماأنا

الحبىتايآعليهوغحينلالمينمحمب
حقروالناسوائاديكمقاصييذكروالحمدأكلةيناتذكر

ينزالدرعلىدراراكافيمامنماضيادرراكعليكونزي

اثخيرحمتووصثوصشا4األرفىيملثهلمالذيأبوك
جنرالففلأبواألدفىئهأأبووضقيقهالهدىحمدىجداكل

مفخرعداذأكطانوهصورهاضممنعورمنحورلخمثلوما
وحميرواداكنافوعبداررىفيبمكىالذيمرهـأفن

صسفرصاااألحالصبهوخيفةبوجهادياتحفت
وهثزرردأمنه4عليهحجةحينتالمفهيوسامام
يخظرحينأعالنههنوينظر8وجناللهمنالجودايهتير
مقبرجولمةفيرهينأصيرءؤاصأنايرجمامأمونأياخير

يقنرمالضإتبتقدكافيتالتةضهورهذحبستليمضت

اكبرفوكذأثبهتواننتىضيمإقبلمكنتنظ
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اصآاالهينأليويهب

يواصوأولموناالعيآوناهالنحاسمجىعنوطارأرقت
باسنيهقالعليئرصململكتتأمةآمين
تاسكاتوسوآنتعغجمصاالهمنتصاس
أناسناحيةفاصةنحيىىونليووجهك

راسعليهوأفتجدلهروحغنالفيالحلقكان
يإسعليكليىوقدأرتباسالجىغانفديئه

آينآأيهوكب

دإسجمصأراكحىشاتللخيفةقل
اسآباشحبتأذاصكشآليمونذامن

فاسغيرطثولهدهونيتهأضيته

القياسفيشغصركنتذاغيرآملتكقد

راسقعفرأصآفديتلهحشلمأنتان
اطةرحمهاليهكتب

إلصئهعلواتمنواعوذءالردىمنآصتربئه
راصنروحباهدلمنلهاءأعوالرأصلتوجاة
نواصكآلكاتهاننواسكأبايمونذامن

صيدأيسىوكانالجانييهواربتيبنالفضلىالىكتب
آوعوداطآصعلىوققيودازدنيالردىيوقيت
يداضيطاآلصءارقامندوفاوإلالبواببووص
صيطيدمماصهتضيلرجصوتمنءماوأعف

حديراتليبصهوأوتررتآاطدورقيكضدش
الربجعبئالففلىاليكتبأل

صوغلوالابدهاعظةأودغىقدياضل

األهينفوغسخهمناألطالقاألهينبآلىارصلىقدايفىابركان1
عيكباكاالتجولهرصاثهكل
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البروذبئهنىنلتزبهاوبرئة

حرمذأتالحىلفظعذركامنالمباسأباوأقبا
عغوبراسعفليىعىصةوهوذوعفوكضاقان

لحولقبهالماحغيرقاالماحالفالذكالأت
ضووىالمحتصردواكوافرهالرضجمغندو

يهاكتبأ

تحفوإللذيمماكنتاذابيهريماظىالحباساال
مقيمالىدصةلمحوحميحماولتوالذىوافي

يهالرمنأبراورحاءتلدفهلمانايآسوىوعضت

اطيهموالذكرآلياوأموطهيىبربحافت
ذاعوكريمأصبحتلتدجرآعظيمذأأصبحتئن
الويمدعحقافتدعهعططتطفالحرمولي

حإلواطمصقزةبوبيتكواسطىكائنرليتافا
اليهكتب

عادوالحيوعودتتيهالفسكآلزمشئالربيعانجاياأنت
وزهادعفةوتدلةءبلىوآضرإلطلىوىءرظ

قتادهأوسحتهحسنفيالبصريللحسنذكرتافاقىر
القالدهنملييفيحنروالمذرأممهقيءالمسابي

ستادةمليحةماتحجىطرفةىشأنضفتواذا

الحادلموبمطىوتتلىقويمالعدتبيدحظ
عبادمنأحماىالعلوقنبوجصالحالتمنآاهـقى
للنحادةدهاالشزاهاةآيو6ينالمرراهابضر

الحادهيريكعلىئادكواكىضخيتمااطاولق

وتمطحرمةجمعأطرم2تكريماظيقولهمائخبرإللذميم
المضارعةءتابحؤفقنافا3تبحد
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ايهاصآكتبأ

الجحودمنعدتوإلالترارذنويالىهـندمتتاتلنى

يدضكزالىقتبجديدحانظتصفحوان
اطالقهبداليهتج

أوألطالحباسابوكيهدواحمدةالناسفييدماس

فاجاهاقياليىوصاجحهممضعلىالتقاةنام

المحةخوفئهفئهأظآنمنكلهأننىخةككنتق
ظكقاهانقالحلترمقفعقوعنيفعفوت

اطالتبعداليماكنب3

بهداكاأكوأنفيليوالحظكاموالعمداغيرآصبحت
كاوألوهالكنتياألصمنيةرهنآقيدريقه

اكاصعلىيحمهاماكاينمةدآعلىمضاسبحت
آآيفالهكتبثر

ياساالالحدئواطالهالجيلارجهيار

البخيانقىتضوتمطبمدادولوجودي
القيلىمنيرالكثيراغماتيلثابقيلى

3لحلقمنالففليورآخلصنىوافله
المعلمنوقديئستنهألزماعنتليوأ

إطالتأعيصاعةقهالىكتب

للحترونمحتبوالناسالقبرنأتييهماب
وفروالولدالىعيىأظرتماالحباسأبرلوأل
جاتهايديماشكريضضلتشماالبحنىامة

عترماناملىفضدخافهممغعمهىلقتهما

الربيحبئجحفرالكتب

بمحالكبول3الغدراخرفيمابقىويإللفمكدادجمعالكداد1
المتاعأوالمالمنالواالكثيراوالحنىارفر3الغيدهووءبل



أل

الفضلأباياآطمتنىاذاليفنبالغضلىأبنياجعراصلمقنىا
أخوالففلوأنتلمضلآنتاذامقامهآرجوالناسفيفىوأى
بالفضلىباألخذاالسأحقنتظهذنجآكنتانألباالعباسضل
9الفضلىمنهبهماماكانوالقدوحجةجمياودعتريخهدواوال
ألريعبنالعضلكاتآخووكانمبنامةعبدالىكتبأ

اللمفندوقلواربع8أهالوأهلهاياراحمي
ضالغيرهافيلييجقلم5بهامذلهجتالمدأمةحب

البالواخوىالماحةصافارجاللحاجتىبتفانج
اثالنجاينالجامالرتالىالمظاماطممثوصت
أصالطييحةفهاهوشضاعىغيرفيالدىقلق

نجالذخرطلحقئواجلبهااأللهعدآياصتيط
آبلىحنآكاولبنىالفضاليمكاظممم
أهالليأذكتتالمدىبدعلىءألرطيكوصلتافي
الفحالقوللةتيجةكافتءآمالمعاقلىوصلتواذا

الفرسأآضرافمنوكانمايانبخاارماعبداليوكتب
أباتمامعلقتحاجةمنعاجلبخبمآولىجةماط
األمكلناقبهابعتعارةاروممنتمكنفرع
صيصءمابتواضحذكلأجمتنىلممهمنمدتجئرلما
متاجهافيمونحىهاااليالمواجمدفدع

العمصامةصزنهيفلقدبنوئةاكيدآبعلتذاظ

نجطامتصجهلورضاعأطقأحاضاللةحربنارم
االعظامبمراودقدمحلتبأعينأإلكرأواكالملىان

آاألتوامعيمامهواقهتمنالهعواتيحانهمواضو

االولطالعتفيةطفيوالففلالمتعوروزيريوشبنيهحلرالفضلأبر
القعىضدالرأبعونيالحماحةالحالتوفيالريعابنالثاقفيوالفضلالكرم
القييآمناصغروالحمارةاالعلىأروضوىجمعبالفمومالرا3اشتلىأربعال
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9األصالمدولةخمهحئءبكلكلدنأيرأزدشيرن
جحفرالهنحورأيابنعيىبنالحيناليكتبثر

الجواداعيىآياهفنادىالصوتءر
ومماداآغيالكانمنابئعادآياكه

كادافيلآوقدماتجدآقدوقدارك

وزاداتابنمبتاهللظانلهةله

هفاارهابلعبدكاناوذلكالفرسعلماعدمحروفةضةالتينلحذين

الئهيرالفرسملككلنجاازدصيرخواسآجلىشكانابرشاملهقالجد
وسبابورماطوىالجراهقةمائحربالىخروجهعندصابورأمفاصتودعه

عةودخزاضئاليواحمليتىادخلىرطكعلىالصركياملكأبرضاملهضالألشم
المائاوحملهايومهتاريخعحقةوآودطمؤاكيرهارجلوجبمترلهندخلى
أضتتوقدآباردضيرغعلىاألمدفطارلطلبتهأزدضيروعىزظأليفسلمها

وافوابرضاموداللوكانعلينااطةنحمةآغماكاتيوصآضالهالممالثأمورله
فورضاسميةوقدعيعقدعضديانجآلئاأنالمالةأحهالهضاريدهبين

األصمهذاواذاصباالبئهووفورالمطةهووضاهاشهابنفورضاهوهحنى

أصوبهروديحئفيدهـأنالينقال5جئنيضالبوروضاهصابررالقي
أناشهرأىانفقادفردتعليهيردمافاصصازآودعهاكانالتىاطقة

ماجزإتااشهأحهالهوظصابورابهاحضرنهآمذاكيرابرشاعنضحتيخشحها
جاحممفوقءكحباواجحلىاصاتجهصفوقصرتجتئهارضىضادنكاآلن
هااسوظفلمااثمنىمنيةفوقوالمرتبماءالجامنفأعطاراصيعلىدإقمكوان

كارأثعلىقحدفهلظلكبرمميهاكمادظماوعدتنىضجزليلمالملكلهظ
اهاوصةحرهـكلضامابرصورةبتحويرفأصذلكلاقالالوعداطفت

دوتجاانالىصدصانكأكملىولبهاتاجهتحتظبهاافرأضاأ
نواسأبقولمصئفذلئاالتاجلبىقضتاالسالموصيرةالعرب

االتواممعيلمهوالمحةغاله3ججاصتودعواظ
االصالمدولةكهحىبكللكلأيراؤدضيرنمن
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عادااطراككانوبةاواضمن

جصقرأممولىاطادآيمداليكتبأ

ادهىيدوبينمئوصيرتهخالدعاناصادونداعجاته

ممروابولماعروابووقاواجمانىكهمنالناسأليهأشار

شكرومنءشااالمنصالوالأحا4األالكبأليحبفئ

وزرمنقربخرةزوذاهموهدالالمألخالقعيوف

اليدريجتشاآلفاتمنويرممههرهأطدسالدهىقحركفو
ايضآالهكتبثر

أونيداالقابذيدارصات8دياررسوملىتحوط
جداوملىنجبناوآعصرآطريال3نعنيتاقد

ارواالناملرضةيواصاياعصاىالفىالقومابةيا

عييداوبيهنبينىانالليهاليصرفقيألتخافي
اكهفآوطوداعشعروكفانياتوبيهنينىان

لحرونطوليءاطارمالحينالىوكحبال

فأيماجابةذيوعلىجماقىساعةياخليلى

اتوالمكتاصادمعءضهاألببدارفترتاماص
مممااطيننبطنيكانممهعىادهيحوأدتتتجافى

زتكرمماهىفقدآترجةالحازتئهىاذاخاسافيلظ

الحغليماالحطيميآلهاكالعظماصآلتاداصأكظ
لحأيضآايهكتب

بشيروحمااهواذاصذيا6حينالمراتىتلق

المكبونمصفوتهاتوكهاهلماالمحامدأتمانأعطيت
ومحوبأقىلمحددظبراجتاكاذاماماان

6يحزبأصيخاكاوحزأمةبالنيعفهنلئهيللم

رودعادةومالالميهالطحةاالرجالرود2مهافىضفحط
تدفيمجزب3خهاوليهاالط
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قتحنبوماقأقىمافملمتبخوفهلاللهخوفكوخلطت

متبأتهابإلفيهعئسالةءبىاأالالىديخءآباخ
ابرحبرواااأليامعاحاالوفاعبادبحليفىالوضهادخا

ثالثاالفصيى

مدانحهأسحمافيأ

قيالتفاوتمنفيهالمااالولالفصلىقاعاآفردناها

ةارداصالجودة

اؤصيدتيمقألال

االيرهزاهممضىنعمهاطالياخيرهارون
ضراكنتيخهءحمنفبيهاوجهناآلقاقتحاصد

الطاهـإلحوراةىهـفلقدمةوصاصادةقدومآأق

أظرفنجهورآتاظجمبماعكجإتالحيونان

خبضايمدتألوقاد

حاالكاتتىلمخااذابالمتيروالقمرالتتتيه

يرشهططاصأتهـفةقيالمتأضبايكنظ

المسيريمعهراليواتخىحيزتنرالمىألن

ورألبالطرشةوححعلىتتآيداحمدروفى
يكدحهلوظ

ىءاخجارتمابدهممهحمدءأالالىأثاأمدي
وتخرصقعذباثاومنهـاالصينحاءالستاهصدق

يقىألوجهءوبهااصتوىاذالمنيريةضالقمرقد

اختحلىاياقوفحمدحصاهمعدالباسبوواذا

ااالفزالخزص
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يمدلوظ

المقاصرشدونررآحينئرفوالماهووشياأدلختتيه

كااألاليهتجوابرااذالذيماواصلكالمحةيخهءأياالأ
خرالمفهاليكاالصئاشهامصلبخرفيالةرداتاب

زاصاالرضعلىبدرنوألتخوءاالفيمدروللة
يمدلو

تجاالحالفةجوهيكهصغامابخيرحباجاصص
صآبخهوظاعنامممآاليمؤكااللهأصينيا

كنتاجثصاحبااقهلكداريكهااألرنىااف

وستاهدياالمحوروضبيهالوونجودآاوربياضيه
أكدلول

الخرمتقبلىفياللكواصتقبلامئرافىافةبأصاالمينمظ
الحرسطبوعنعتىإلبعنقةايراهـاوآتخبرلطيرظ

النحلروالصوتعيليدبحيدماتأقحىاالرضفمائه

طراةفبالرحمنالىالميإلنجااوديخانااقهقعزت
وانقمرنورافتحاعفحتىكلالصةاصيالماضىشا1واردادت

يميمدلوظال

نالمحمورالمائظمحىماناكعنيئءإالرضيا

هاالصاكاظثهلجغنتضدشفآياماالتمنيضاعلى

أثتان4والدتاناليهتخىالمصورفيمنبأزص
8كالحيزرأنوالنبتاذارصىهـأمجدتهويخى

ضةاةاألرضيملئاوحالمماثاليشهصهذايريد2يحرسيهال
ويخهوالهرآخوخةقيوالظرالصوتضعيفوصحدبياتيهيمونأالى

انعوربنامدىابنالرعيدهويئاالهآلآنتينبارألالمراديخقاأل
أميرإلماديموحههوهذاموش8عورالمبنجضانجةزبجدةوأمه

الرضيدونميوأماوريزوحسالحيزرانوالمهدكاابئالمونين



1يمانيمتتجبيهظصوذورعينالمدانعبد4

ايانمحنصادصببهركافافياالنحىلمةيجحدفن
يمالوظ

ءصاكااليامعلىفليىمبدخيرنالناسحيرملقدظ

طاءءيراللطايىومابحدهـالمؤمتينيرآفأمحى
بتوتباقلىتحلوفيزلتوالبكلزلعنكتاآلظزاكفال

واطباعفطايواوقدواتهاضمارهنفاإلييالطنةالث
يكدحهلوم

راهـعاشقآفكانكانمااظضىالاطكابمقد
بترااقاالمائهعقلكالىباضطاتذ

الفمرانئهدواليااىواذاقيمييراالهـجهوحسيئ
غخرابهاذاشهوان4داتشيفخليفة

والقدراءالقعمااعدايخهتححنهمنطداكأئر
يمدلوظ

حاإلالوقحروهشاشلمفةاليااز
يرادائمةحنينأيهضوفسومحى
لمحهحنجم4كاشااخزهـاالنامبرر

زصوالضطببهبقتالديوطالفابنو

الدجونفيئرآجالجحثرةاتءحا

ابتينانجاخيربهذامالتخيرمدية

نالنيضىويقحمالتايقهوط

يمدلظز

تترألمينبخاألقثوممتيابءاخغراتيت

يخرباكادنعلىصناوجددتتجابهاشمامغىعيهارددت

الجاوهويخاتجئحلنتجمعاألضطان3ايزوكءآحدرعينذوأ
ارعةتاهبحزفوتيباثعوربلدراها3
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اقربإللتهكوراتالينتمابهحكهاروزمنكاتلق

تنبصثمنافصوريرالىتخاعداظداكازأللخ

آبنبطومنجدجاتبفنكلمايهمنانجهاكش
المحبالمميصذاكحبذاآألومحههيبةعيهامام

يمدحهوقأله

يمونوااليحركصلطاخيوزأتنياحيرأأل
6ائضونازتهتحويماوأليجارىواهـباوفعنائه

خدينوالعيئهصيهطءألضيهوحدكنحفانت

ندالنالةواالعوقفتظفيكتاممةبالتخل
تاألملكباقامازافشياقابيئلملئهااكاق

يمداوقا

باالىسبااشفصطايأثلالصاللهصحر

3غاباخارابمءالمافياربراصرثركابهداطة

8احاالشكاطالتدتأصيصدوءاعبدطآداآصدآ

تادححهرجنهزوطوالىوالامأظجىايهأليه

الحابيمرصيثرتحومعلىاذراو3الناجمب

اصقابافوقابصروكلويهمهعليهتصراوكادبحواهـ

الحباتسدالصسابحقبوجناوصدسررورذات

بوذطبجححةهاصتجلىامااذااحماافييرالتيق

جماباكدا4اواجمماوأبقامهتلالالمةاإبا

للصوانجهوفقىهاءكأالمدقصتتةلك

صاحب2مجزاوأليحدخةخافىيجا2أليحدوتوله1

المروفةادكنمنتالثلالمينكانإلمااعإلثهوبالمحراب

االياتهدفيطاصهرغوالدلعينغااواايتوىصةطلركوتاظهـالط

واصهأيالتدفتأص4بدهايةالنواألياتوفي
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لحدحهءلهروظ

اقدطلهصآمغتالديبدرتادلعكبقد
طجوااشطانوأنحرفورهمندجآلقتفأض

صرواناننآبهاصتلهعيىهـلم
لجاأوءاالفوثأعقمجاذيفهاصخاذا

وطقدالملكتاجاصسالدييناألاللةص

يمدحهاسهوقا3

اصيونارهلمتآعطىتءاأعوماىقىاال
يىوالداتوالحةاتاوتالختتجاتيمخهولم
يىءشبماواللهوقرفهالهحدءولي

تيمسنوكاثمنيرياهارونبفاللةفرات

يهاهـاصادنجاصاالثاتهححوراميطايمااننىاال

كلدلوظثر

المقابرغإصهحمتخيرعلىءايهتاثرهـاصيرءانزيما

براوللخعلوشطلراطحمداالمؤمنهبأميروآث

منابروأضغرتكةأصءهـتالمؤمنباميرزت

وناصيعيآصااطافتكاوناصرااعشمالالزافال

المنادألتطوعاحكاللةسءخيخةتيهءعصراتوال

اةلمهوس5وهدلخةالناآوف ص5بمورسث

هناشتالو

امصفي515مأش4نحذصااستحادث كلأرا

عداظحاذالتخروونبدهنومانجاالدينط

يرالىمندانضيموالهملجةاالعنا2الجةاشظلجج1

هذاقلواسأبرلحنالمبردفادمايآقالعسخبحضضةطعلىوج3
اتوالحواتافهىوجبمالالنصباكوحقهالمقنىرخجثت

01فاجتاتاقطعإتننضهالمرفوعاغانصرخائىالمألنيلصلم
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واعتدىالحكمفيالياألمواركلوبعدله2األناعمهدىامام
داوغييومآطالقمرقرقىوماوالهماحنالناسربفأضا

الحجىاكلةعلبئابراميميكلدحلوظ3

نزاأل4كأأهلهأجمهبعالرفتعىها
أويخاألاألمارأوعفاقدبثروركا

وضماألجضوآلمعاارججرت
جماألالميزالافكارررب

االكأالضانحينحهاراطومقنصكولقد

شاأللىفيتاورميشءظبافي

طواألياصافروعالنقدت

رميقاواكخحاالىمنبئالىشةيخابم
جالألاللياةظلتهاألوفالة

8الححاالالحيرمبخرفكفنتهـث

الجاوقيوتهابآخراإخبصأمض
القأالفالحلىييقصدقىحتاوتذات

الظتقثيئيمابرامشذاثقيوس
االطارسانجونبالربهحضمنخير

تماالوييالالصامابراهالهـ

المحكاثصهءجوادعدذاط

ماالاصحاقالفاكالواأعدافيايئ

بزجلمخعورةاهوأتتورىب3اطاموتالقرقرة9

الحرفالغليقرنوسيصهحالعحياصىكاابالرآللواسليم
واحدةواحاؤزصبهاووهعدحمهءتابا5حمةاتااحاةةا

المذربناخحمانهااءهوصدقمالىوامياواوةاااللوت6

بيناليرمنبصةوالنقالأصآاالصدأصماوهوصالثدؤحاتالنوةوت

اخيونائى11الخبونالكريمالحال7والحببالمدو
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الؤاالواالفاقةصدحىجاد

الفحاورااأتصحالاأفحاضا
التاااصبحأعىولواتاااجود

اظألاطاخكهـفتأفرحأقاائيا

الكلناتدتأمستالمالهلرجاما

وكاألكيااتجاشاءألموالكصا

حالألءهاىوهـاءحراالىأس

صاالوردالطويرغمافئ

يوواتجااللمامماألةبكقيى

كيمدحهأأيضدوظ

المترلقطينةعنفائالالزدصدودالنحالبعوط

ألضلاباشلىءطحوآشكاءإلصحيإللهما

تماطورآوتارةتخص8ثتملمرحت
حلآنبدالتيلىمماصاكهيخفبعع
مددألممعندنااواروااذاالحبةلصعرمحهاعةصار

16تحاضاكافنكهصنيهالنحيمتبداذمانأقى
نمقاواشماغيرنمعالءالحاوعامحرةقي
إصصااواالذدتيروحتعايتانجلتمااذاخه

عؤدالىخلمعاذلةإعرحهاتكنمالموالنقى
بلقدسراالرحانصحصةطرنحامهو

بينزمامككتابالظتجاله3أمنعهفىالخراتجتأل

بزولجمعكركعالزاالحقيرالتئيتبهتليياوالئاوصراألبع
الباضحباالمر8تىسذلكبدوليىاالصةستهانياالقةوع

للمجهوقإلبنانخبط6مماتلىايمقجهعدلاطيىادون
ابحيرةزةالمتالميمهنخدحومعناهاالفخجميعهكزائونخل

للعجيولإبنابىوصالرضامناضوىماوادصحان
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يئألالبرقحهرفيهـوشفالتمالاحمابعرمى

حهلىوقولهءسوتحرلمةرابههاباليرتكنيونجا
رزايبالؤيمالهمنءكشاتلممااحىاقرتؤيم

تمابزاالطااستأاشبالمتديايمال
الجتداالىأعصتتىغاثاء6تحااهـأظةفأ

آواءوآخريعطهمسذاانالنترتجم

والمرملالضحيفرزقابراهيماتامافياللةجحلقد
مجماكغهجودعااألزكههحزوحهيقىت

آجملىفحافىوأاألنحلمهالناسفيحماالس
بحلىوقداالجوادآيدمماهخامايههااحاصاحصيا

طيمدحهوقال

قافانختولقدأيئتحفمحبالي
ماوااخاا

يهجاكالحاس
ظهـأءوهءادأنلحدءاى

ساحن

لماأتماضمااططحثقواخد
للىوةعىأحيهكداكامخحرئياحى

61خرظإلقىلجئاتحجااللهطحنعىو
أققالحانيادعليهغيعدصكدت

رظركاىثهلماطأنويك
حكتقارممئهعاهارجماتولىلي

اتديدةاخاقةااريخا3يبهعىوجالصلبهاالقةرإلجومىاا9

الجندل3للخرورةوخكفأصركصنىأصيةااصماليابثديدوحل
زةوحذغتيحفعاديرقأءاطحارةنحماارجليطيئمايالقح

ءعفرااحبحزابمانجاهووةوعيالققفييحئأشتولههالضرورة
هوأوثووزالكاطقبالفمأخرقةوماتوابالحشاشهرواممنوهو
يخليمزكاداةادوصقلتأطيخالهضقأتمأفقأأسا4آقغا7ألرفقضد
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حقااشصدرفيناصبنجومتيقص

ودأصحالوانطوىءتاألردافأفم
ضقاااالردافاتماءجمافيمماقواذا

ورقاتخااكأيفخحنرنغ
محقارصا1قةءذاوىحذاالحب

3رقابباطوصانكظبالحبفاضددث

خاوأتاقوبالموىركاحدآانما
طرقاانااللىتهأودبافيالدوب

خشاالرجبناتءاعالالقدعقغت

8طفصنغقاجبماراصباتافياتط

وفغاالدوفيهاشهكاايمارو

تهااكيخواهـئالمصاردقوقها

وترقاأكؤاضلهدالمماايماماله
خغاحمااليمحاققحسنجاقكعاك

اوصاحعلماالجمغيروحدداحموابم

رزظكضيئهنةلالتالرحمةقم
الورالعرحنودكالملقىاالمافالمه

خاصاخاجحلوهحىيمابرااد

غارخهصااكهشأرفياحاماواذا

أفغاثاالظأخصبنهافقااذاككا

قاقديوماآلحتأوقترفلراني
شقاكغيكندىمنأالاليلينىقىما

برظاحافأكامنونااالغصاأيم

طضعدةيهاجاإللكريقا2الجانبإلكرالق1

باأللصأصهقافحغقاقولهاليرالرسالوقأرجبناتيرير
المرالحبلعلىكهاوسالممدودة

أل6
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طلقاالجودوجههألقأتيومص

قىقىجحنرغجناصريقاكتى

اثتىالزوهىتقريئتوشو
صيقاالجاساأفاتقدءاديمكالجريو

خآأحههـيماوقا2

جدذلىفتهقباءأبوادنهأدنقا
ومحدارقىياالقىانالىفادجدوأبو

فوأمأبألاثممنالجتدىالياآتم
يرمتيتمنغوناعيداللهالطاحبجوحةإنيا

وأجدأجيدهلقودرفيوادكأالحنيةغديصبلظ
مجدخيمايثهومجدالخرئهرءالىواصتزرني

فرونغيئنجهاأيطحيانتعىاذاعبدري
النمضلىبنحماستدصوقالكر
الحاجباطيناظلوصيفأل

صدواعزاشاللحمدالهوفحال

روداليههغهفريمحبدفوظ
صولىوآربععنرللةركالب
وجيدهبكلقعليشايدلبرا

برودقالحماىصحأدفاظ

6كنودالمؤادحممطوهـهـىضت
ورعوبرتمنفرارآآصتطغأل

وجنويخحوفاالحبوعكر

ئمواورركرمافيمجيبنجنرصاوىالممدوحاناليتهذاخا
ياالحبداغنعهااذأالحكمةأفيمنأصاتل3غهزاد

اليناودولىالحاتافلعالىالصرةامابينالبهحةانحتقهده
الكمفورالكمتود6يهررله
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وعودوقعخشيتيمضاعدلتن
ورودمنليالبدفوتضماألوان

دآصزأرخنتورائطرجحتوان
صمودليفيهفودهـجمىوضب
بمدودالوىىمجرمجررجمهوتحت

1حديدهفيقغكيمحطرأوفوق
دكاتجروياليخاليمجرد

حديدحطماحذارطرفاأرفعفات
عبيومءديرفيءالمصاحاخنوعول

هالحلريقضاسهامننىكا

هبضجتربمهكجنهليرالح
ردووتحركه8أتيكيفليفاريا

دفىوبرىءيرضاليآاالالق
ضدورخوفدفمتقدءشديدفكم
تديدعىأكارىبدأةالص
ودوآفدامءجمهحودأنفأيام
يدودجههىفىبكلوصىالماحغى

وعقيبالفهااليهزجكيف

حمعيغاهـايئالفعانجهحمديكدحلهوظ
طوضهاشآنهأالعدطرفارتدما

طدلمص1طةط5ط

لعاوآ7طاأاستتءتواا1
ترعااالذالسبهاأعلوبراحيندافعما

تحةوفيالفالةوىيدأجمعبكرالبيد3الثجاعالكي1
اصاهدكاالمحاقداليد3مناجةوجههنالهوليىلرفئوالتيدتد

ومحنىوزنا
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1جحاخةانودهـمنعهاغرخآصءو
صفحاضاللهفحاصارأنحطدصانفلو

اللةعيدنجهالحباسيمدحوقال

واصتجاداأحنلذكاطحيشابإألميزاعاىصببمات
الخيادامنىالحنماملكوالضحريداطضالورأل

فزادامحاأماألصرأبكلالاتفتلتاجدتز1وقا
طيكدوقال

فأتجراكبةءاصتزرتقدلىالمواوللخارزاأيميا

3لمواوأاكبنطفيجوثرطغلوا3تررلموصبما
ألتحهاساحرمةاوللر

حعنيالجمربنأالتخدحوقال
التنياخطمىىأمشو05ارءجمناتمارأت

أصصوالنحؤولعيرلطاياادلىقى

منيوواساابخإلفاثدةصمىورضى

حوفوفيكراماتفيءصققماالخوانفيوفى
طراعاكاضولىماحمالفيدكأسئهلىت

ضرفذفيكلواجضباهجبنفاضه

3عكيخنجغماتقعنمانثتحوقال
تمناهاوماتارآنكهايفيصالديارفال

تثناهااتتكونوانعهادةبكلنتأراكفاالقكؤين
ااصقرلومناعاتعإلضماتتئاعيااذزرالممومك

الحلردخااللكىحاداهـواقدمهشلصدكأهصاانابمسالث1 ح

دنئوالمطمالطلمهتحتوالصمااكاطفلىاالحئفيدخلراطفلوا2

فأقرئلالأقرظقوله8ابرايمنجانتوزانجاخةروفي13اباك
وعبلتر11الناقةمالددةتبمرقينوسغانغولالوالحماآيما

إللفتىوالقركهتشيخاجرتوجماجزإللعخحوقرىقريآالبيروقرىضخمت
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ياهاوأللعاصحجباألءمحاوامقىقحطانءورلتز

3فالهافوقهاتنمحىلىالىعماثنجهلضماثخضت
اعداهاامترفيغداواذارحا4يميحيترمالميتم

يراهاعاحااديخافةصوداالناكايخهكومناياجف

اضفاهاألكروفءءىأضريةيهيةالحيذاط

اءحاظتالحاضفهايواقآلكأعكاككز
فياوقناهايوفتصحمالسااحؤرعداوغاو

تلقاهايةعنكضىهـلمءآصدورهعإلكدتاذاوقوم
دحهطلوظ

عمانبئثكألحطانيروحوافانناثءبئخيرهارون
خانجأنجامنصيفئهوآنضرنظساداتافكماروت

تانن5االصيافيليعكا8بهالمومنيرابيديئهفاشدد

يمدحهاوقاثر

كانوذيحدذيمىالالبرأياكرمآياماثء
دمقيقطومحدماماراخاثتط

نغيرظوجودكعئهالياخااصءيقنيالمال

باكااذافينجذأيرلهليطالى
لحدحهلوظثر

دارمنحاخيروحمازمهحمازمخيرشخزيكله

آدمطنىفيتميمنا01ويمخيرغودارم

المظيماببالقحرماءاالماكابةهنانالمرارهوواصاالظهرأيضآ
دححصياتاواخلفكالخفالدققالفوهوصنبرولتحوالمغاو
عيهأقباصعاحاانحى53عاحأاتغ2عدهخيروالقه
إللعمتانعنجاعكالىبتالمرصنبياةابملدختعكضربآ
وغوحمااالثاواليفحدوىظةجمعاللضمشوالزدا1نجااللةعدابن

بذغا5
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ذلئهتيلقدظاىابوشوكان

ضبآكلكذايهصعنعدكضلمفاخرآأتاكييمألاذا
محراهلمنلجانالصالرجالبحلهوظ

الغمتودحقلبىوانأنهلمقدتأفيكف
الأجإترسمادبمنذدطاخالممجملأولى

المرمنواجذعنابىهمابتغيخزدياررصم

حكماقالجمأبزمننورهجدنالبلىأس
جماكىوالدميشءيامنخلحآىالزالودفيتىاكق
ألماطازعشطباختجدآليوالكربروحهر
مبتماقيحبببوحهباالجابحكلايوأقمن
اقدماالىمفرقيمنياخذ8خدرضنىعلىنهاآظا

اشغدمنالماظهءوالوسدعارخالءصيبيةضلم

الماإرإنوتماءومكاالالصدريطة
3همإلشتتسحابلهاتأتأكمازخاااذأ
مبالنفتتهلوتارةتآمطرتسلماثكف
اليمدييهاتصياجبر3اباصواقرةياص

9عيىقوواضحعفتلعيداابنياحكصدصفوعنفىالكه

3األالنعيخهاصتظقتولواألمذرآولت
آاسمهرجاليمدحوقارأل

فإألرجامناأرنججوادايمونانأيوبشا

بي8الصباهليأبئ3اصتا1أتمى3وهناتاشاا
علبأخت8احارداءاحاشآشاتاكاناااجااخركةموالخ

والفقادالعارةاالةءاألضارفتوحريئبااطدر0أهتطحه

أغاكالمعلراخيفوىركلتخصاإمءواهـتبكةب7
الموهوأميدجمعصإلفكالعيديتربونالقومإلقعالنرب8

كبرآرأصهيرحكطاكاو



ا721

باتأداذاإذاكادماشافياألناثاكح

ماتدطةاهةماصالمللمقحرالذرأرىأل
لححتنجافصااكنااعيااحنجااطينيماوظ

اعاهنالقليميختكصهااظاصااذاااألريا
ألطجراثاطعلمنالؤيافىاذاوكسة

تظالوانشبئانرشيتظالمارىاتيفيازكنت

ساناالكراالكرميحطنىواللىطبئأسماعيلابنهذا
ماأعلمنالمالهوف8لهطالىلهاذايزيد

ممماةجانكنليقاكرومةالحاقىايرى
صاتألهالدكهيرىماجداحاتآلصا

صهاأبيبنواصمامجاالحيتيحدبئموصىيمدحاوظأ
ءلاكانجهالجفيابامترلأرىوألجماظرظاركالصلمو

الجهاعنيدبحاموهدالهكامةكاهطبعلهفهؤا
الضانيعتهبنعاصمهـحوقال

ادوحدصبموطرذركلطفيبضاتأخر
حالناءتتكتوألأبدآلضاتو

يراصمهالهبعايكلدحلهوظأ

وترشتبرقداهاانجاصوأليرانجةلممننجتنجياناأل

ارمىحبندهحةئورخرفالتأوانبرنحجاقافابر
فيرأسءاللواىوألإلحآلتيرةأليرىصانجهفداك
قأنىوحتىالعدشقاوقدكرلهأيامحبآباهاتحب

امفتخرلوظ

جياليوالببصمىالناسآعيرأل
يودالالفطالنمأحفظوالأل
خليااباقتكونهكانماآذا

االت4صاالر2ةابحدنةوابى4آلإاأل5
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الميبافي5يحعظرايماألخوأنأحزط
لحأيعتآوتادثر

8امهعينظريوفيلخظيهازلضميريفء
هالنداشفاباذاصبااالىاتال

3هالمالونجنىوالءبأضالفمتاط
وصاصهذيمحاصجمايخءتشولربكا

مهبهاصالضحيدأطديثطرفلهآمدى

3ءندأمفتهتدئههوىالساجمإنه
هالالنخلرأذاتنفيئبمافىبان

أيامهتقدمفي3عاضركانااتاكدحوقاله
إحباالراحيهاتءوهـالالحمه8بآقدأحاقداحآتقاركدع
صماحالخيانلقرىادروا8مءراشامااذاوممديء

أرماحاماشآوراذاا1منتءالقحافهمأاضوا
مبمادويصفةيرصرمانيكدحآلوأ

إللماحدتنيةغثهيصحنءاالكيرخذاتنحنةيادير

وأروخآلبىناءسيلص8لحاألقرونءطبايخئهرأيت
واهـارمجانعاحهالحكوفمنطحياللؤاتثالقاغلىدع

اطالحالجمنحفالبادسسمنموصداتقيةالىواعدل
باحاتغيرماخوفوخاإفاحصلىاذاماثيلنجيبئ1ط

اماءحقخاحههادإامرصارتوحصيهمتاقى
إلراحالدرانكااغزافآأاليخةتءماافوناليدلف

همأأعاااالحاسواسسصقدآوتباوقثر

واالقياقينقتىظالكرىكاكأهئيارواحااتتأقوكب

االتجةالمغية3ليظرخمدتألاض2احدةاتحالةءاالر1
زولأوهوسدإلخلححبمحأطا5ضعمواسماءكيرا1ذات

راتجمعواراحادبيىوفوثالممديتستاالداهـ6
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بأعافهتدعمانكبعلىعهاوانوالنومهاممكاق
اتاضتجلىايكماآناخوحئلراحاآلعتؤآقطعوانلمصاروأ
ئتاقاضاسحملتتافةةفاصيإلممينجالللهمنص

احصءأ
المرأخيفي3نواأياشومن

طازصدقيسلهظ

حونصوتافتحاموذيونومحزمسرتماباالس

هارونفيئالودياطيفةسدوبمحيابديايرذام

األيخهيرنياو

ناضالمية5تصولماوليمحمدوبيماتمابينىالموتطوى

كرذاادصماداتيآصادثدجماتبعآالوصاحال

ذرآعيهشلييقنموحدأحدرالموتعيهبهت
صابرالمةأحبممنممرتضدأودابدورعرتئئ

لحيرشهوقالأ

االصيروفكصفىالتصمةءوالندىهنهاأمينأيأ
يرغبدمعواديئدكاكعلىفيبعدكاخلع

ردههصروفصاتمىآحابئماذابعدكياوخا

القبورألطوارفطبدكعيئهمفيالالجخيرا
أضآعيرنهدوظال

مابيدممطاوااللةمحاذضىغكياحمديأعئ

النارحللدالجاهـمنىعييروهونعنىمالفحان1
التعديرجمامنحةوئاليرطولمنزولةالناقةتالعماظآليجدوالمر

31



03

3اطاأجليىعنئهوروحيموتواأفومماتفهال
صقاممنلجكئاصننىآونارامنكصادفالدصكاق

اربيعرابدوروقدصالبرامتىيلوظ
فظيعبآصملكهمرممهانلمابرمئهالالدصمارس

الريعادذمامراعغييحيىحقآيرعدصآلمات
منهاحمائطكلفكتببدورهموقدصجمكحملوظ

الناصافلوكالملىصللصوأالديئتىالبراان

آصاصالبائهمموابلماضواواذانجواصاذاضكانوا
لباصاابقاهطودلمااجحلىاورىفيحةلحيواذاعوسنحو

ارضيدعناربغبخاالفضليفيلوتأ
كاقهوأوكانسكرملهالثاخيرعنالحباأباز

ومحاشةماوصلمنصروفهامدورآيامحوادث

غانجهالموتوالمغبونأتنالهالزىمجبالذيبايتهاطيوفي
ابحألهيرقيلهوظ

نؤوغدأةءيخاةقرباياالموتالأفيمالحمرك
ومتيبكيرةفتطحينءالجمهدأظدابخهالموتتوشفطكا

هعفيقهيرفاوتال

ذضواعضواوتآهـوأرانياوعلىضالالفافآدلب
جزوابمرهابعاقصتنىاألليمفتصاعةمنليى

صواامةطاعةوتذكرتضيطاعةجدقيذهبت
ولهوالحيآتمينموآبيالعلىتىلحف

وعفواوغعراكاسفحامظالصاةآناصأت
فياماتاليهعفيلهسديقالىباكتبآيضآوقارثر

وضاوالموتالجاةبينمارحمطلمطفيأتاكضعرميت
يخقاطوادتأعيهةعكادحماالحوأدتجمهآكلت
صرظوجىكابشتبن01وجىتلمامتنىر



3

ققحىمالتبراقدفينعينئهطرفولكررت
أيقآلوظأ

وشنايتمنيوالجمنىوومكالىكوت
الحييدومانمنعىبمءوالطىنتريلىوالمر

الءالياءالداوآخرأ
آألهوظ

هىاهـاقدتخرمهميتعلىادهىمماحيآواكزءاألحيامعأراف
فياليلىقيردونلبضىفبحضىناهشماتيكاليسهالم

الئكرإلحالمةينضفلىالمآعودآوبدأةاحسنتقديارب
عؤرليلييالناقراريفذريماوحجةلديكذاعذرنفى

شصلهصديقفالوط

بالرضىالذاكانوبركىضاقاجاصزاديضابإص
ضاالهءاصواقيوينياالذىعنكلينالرصر

اعزضاحتىالدصأمنتهاءويحهمئالدصمايريد
يرشهألرتماتفلما

ولضقاالحبودامعليهداماهقدخلقالارلمذاكاناالفان

قلقاظصاكوصرفألزمانريبفتاخهماساقفيكاناكضنين
اررتاغعاعنالنوأضطخقربمدمنواصفرعودحما

آانزماهاولوألوللفراقةصاهييينجمونهماتت

لهصدتجآيرفطلوأ
آراكالنوافهصادكلافاشلنانكنكآحقآ
عالكاتلووصاتدكنتدطفهـفيغاثوالخ

كاءىمدامعوالرقآتصىوقدغيبتضحكتفال
لهصديقايقطوتاله

تحلتالديا4كاشهاقيالدياجةيا

اصتأصلىأوأمأل4تحر



وقلتقلتآذريهاعبرةلفقدكقلت

زلتءالصياالىمتهلفيتىلما

فولتدجىبهقذتوىهـمجميهف

لتتىننجيومآيتعيانأصىصحرتا
الجاببخهوالبةيرقيلوظ

والبهلمحرعجزعاابههدموعكضتظ
4النادفالرظفيةأصااتييموتقات
د4العيريارمالممىتآمت

طبهارهـويخواصدبولجحت

9ورالحازءعنداألوزعيمهابالنها

بهوالميةتآطأالتجمدن

صاشهسهامطمغتنتااصء

ذأههضىفكلدالحباعلىءالفناكتب

3أسبهبئهعومهقىكتقدلكخشع
االئبماتخوبأنتكءموقباممقدكار

صتجودهاظعليهفوضهاأستاذوكانموتهاألحمرتيخلعايرتيلوظ
3ضعفأعلىفعاضنوااتأاالفمنواءمالشركان

8بمفيآصلماألالدغبصقلجففيأحرزفريخآأ
فضأضلىفيءعصماأوهاجئالحرفمنمتقمدتكا

النجاةطالبهوآواالبر6ملأرمتحبةنامبةالالنازلةالحاز
رأكهوسشضةءبمنجتحتينوالتحفانضابفكونصغواتوانجتووآلت
البيرتياطحنرإلجرلمةواللفالنرخضنرالنريخلىالج

الزنجهذووالمزغبومحوهاصخرةمنالنارعلىفاضمااليلىومحبى

ظامينا5والمرادالحلقلحموهولضدوااللضادجمعقيقاكارثىوهو
اسودماوصاشياضاحدعافاأوفراعييامافاوالوعولءالظاشالسما0
المرضعالمكلوالنرفاحمرأو



كي

خاتأ1دئمذاواللمجماثأودىااللفوالترعالطباففيوخقى
2اطسصالمياليممىقيزمفهاضاالالحماليعدمن

الصحفمنألتجئوانغزف4فءالف

رتهلوظ

لجصفيرخينةذوءضضواوألالهفافيالحعمألئلى
ضرثاىبهصااوأدهـويهاويوالهارفيالجؤيمخها

اطرفامنالمنحنىصدةكةضرآءفا31جميروضوتحنو
6فابوابمهاالخزةتورتالشهشيوتوال

3القإلتايضآشهاصزواملمجاديخبتمحجرتكرصانالطباق1

الماةض11الراوراإلوهوعيمحبمواليالمالنزيرةابئكميدعإللقح
فيحفرتكأاالبروسحعةاوخيفةحبميضصتينالحفاووالحف

نواسآيورفىلمااظأبوطحدثكاأليمطعكيرءبكالفنبحتجارة

وأناصارتخطآلاوذالثنجاوآحهالمنابفيمالهالتئاصيدتبةخلفآ

عتزلنحوهاظفيفقلىقتاكنتانالهفقاسصماءجماأنجمهملىفماصمعحئ
فقادواطهأحفتلهلايأهاظأتدفلمالفامنوأئالصلركانيهلىو
باعتآينألومجنقالهقصرتكاطةفقالههامخيرعديومحزرتأيا

يمعآنخلفأحمهلطوشالحدأبهعنءالحياأبووتحدثالحزن
التصوائالسصلوكانفقاالنواسآبرلحايموتأنقبلآمحااقيص
أجحلافيالنتأالضيداتكوقأنأحببهشرجزولكنهاآحنتلهضال

فلماباءجاتجالهضابفيالصمألقثلعلىضبدةفيالغايخةجمذالمافيهد
انحرفيردئالضكوشعتولئنضئفوقاضحركانياىلهلىظصمط

التواوكذيهذكرهاشدموقدصماجمعوالععمألتخجوألئلى
التبو6الضافرحوالعرمككمتفالصدرالجوضوشوالف

ياشلطخوفماضديدقارببينوالنربخوبهانوالغمانالتيمنالئاب
ديداكالمطرالقعفوارابلصابذكات
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1هدفذااليادأمينبهويخاوآشداالرضىعلىدان
السدفجبطانجاباذاحىهجطولذاكديد

3والكتفنبجهعنالقطقطيختكالحلىغدإكوقف
8المشنففلبصالببنمحاقدهوهتشدراكان

والوظفالفصوصاتينصاصالالنواهقصلبواخدري

تهنليقيومارياتوصحهالفالةفيمنفرد

6والشفالقاللطتجلكالدتحاضاولىشالموتطرك

صحصذيعاضديدصاخذةالمنونرأبلما
يهفألصضانسبوباتخلفكهالمواديآعشتجه
فبئالزابترهأمسنجحتتالرزايابأنس
15وألعنفتغيرفيعلقابرنقةبحنىكان
لطصفييئعئرحىقلعنبهاعيتالتيعنكيجو

والحدفوالكحفوالسترالمصلوااليادككتابللتوروأصعالهوبهاص

علىغدطديدفيءاالصمير3جلآورطنيصاوكءبامنقعصص
المتاقطةالفاجربالرأةكمبورالصرك3الالاصصتحتينوالسدفالتبوب

الحظيمابعااطراأوالبردصغاراللكروالقطقطيتاقعدعتويالرجمالعلى
والعاليإلفشحضدرةواحدحاالحضارالمولوفكونتبفالدرءالقعلى

االذنأكليرادائنفوملبالثبوبعلىيمودفيهوالضصيرالظهروص

عظمانآيحآالناهقانلحاوصالوالضواهقارحئصىاطاراالخدركا0
المحوتالحاربالقحوالححاليفرطذيصمىالدمعمجرىفيشاضان

وهوويخهجمعضعتينوارظفعظمينكلمتتىوهوضجمعوالفصوس

جعالقاللجمبال6وغيرهاوالحيرواألبلافيمنواالقالذراعمستدق

ضحفةجمعصتحتبنوالتحفانناسمنالجاعةآوالجابأجملىوىإلفمقلة
هونع13صئ8القبرمحركةالجدف3آصأالجيلىراسوإللحريك

البحروهوصالحامنكرضيتوعتتيطعيجوب6



أل3ه

1االلصمعألصاوالءبالحاةءالقوافيالحاألحهم
فالصعىأاليمون8والمالمصوال

3خلفمناذدإنهمنهفليىخلفاالضىممننبم

راويةوكانارياحميداألاتيرتيوقاال
3وطاظشتابآيخافهارىعقربتاهقةحتفهمخلىهل

8واالقاالقينتهاوظيفىيرفيءآصورةاللهءحيامنمور

بزماقاخمضفاجمهتيهاتلجففياحمينآآأولقوة
6الظالجومسيهفمنايهقبتاذايومآنهادبلى

غيداظاردقىاخضىصوبلىءأرتالحوتأغنضياهاوذو

هـأيالطللحجعررآىضماهداليرفاالظالمجحلىاذاحى
اخالطاراألصيتودعمجتتواطرمنعيهغداكاق

وأطاتملطآوتتناجانقتاذانحاضآشباهذوأو

11حاظواتشتتردآظومتامنهاذكرماعقناذاحىضتون

عفراجمعالحفركابدباث2غلطيهماطسابفي3و
والتتاخاحميةاوسجصجمعوااليخافحمرةياضهايحلىالتيحةالظوس

بالالطابالكرءاطبا4ءكرذتقدآوالطباقارجطيبنبتبالقح

أالردعدوأتالقيدصموضعوالقينانوالقءكرذقدموارطفهن

قدمواللجفينبعوالياصالذيواالنجيمالقابأنتىبالفتحالقوةا0
المورماللجمكحغأبى6الطاهـمنقارموااطرفخفاوكرذ

آشدويظرعيفيهصغالذيواطالقاآعالالجؤوميهفارجه
وحمرارخىآوالقروالنحاوالمزوالطباالضأنمنةاراومماشاةجمعاقي
اضعارماالطلقاخذهااليالمرآةآرالعوتالديدوالماضىواالنىكرلذضال
المعرآدألكراقوالحبالمطروهواودقمىواردظنالممطربالحا

جمىالنحائعى01ليابىالتوباالخالق6االنااليالق8
البيمصدوالملرالمنالنديدةالناقةآواطاثاارخةاألتانوسناحعى

يرالفيدخلنوسقاتافيخلنصخوناوممتىوزناالشاهكاالطباقوا



8اطراقاالماعيهالحننيرىطاميةزرفاهبهاجمنايوم

علىأقاالناسفيلهيمادرولمنحزماءاحدااأيااطامزار
6الطالقولمئكايرونجفلوااذاللماصلويله

ألأطأطواالغاثاعاحاتاألقتووبىكنمتقرذيءراعويار
اوصاطالقومكطقاتمنبخملنقدآخركأناطكهاءارقومنو

6وأعالقاآجيادآفنكأملهنباقهاتقاهـقدقالددن

خالظلالفلثفدصاوالواعأذأوحتبمااألححرافتلت

هواطراطصمتاكبماصةأأزاح3عامدالقوماااكص
فانعاقأءداالاالعوأقيعاقةإقياالقوامقألماآقليي

لحجارفيمنيدرىوألوقال

والعموالأفيآمالوالالئابردالذيات
ئيالتالحجلتعيبايذمن8الذرىفيتاحمضضواالىأفخى
ضوالاصتزاداذادفتيهعنءلهىقىالميتوحمآئوهج

يزكيضادر3ضفوقضهبمارواالطرافديؤم1

هالويلوأصلهاوللمستجادللسفحعتقألويلمهكة3النظيرأقادالمعلى
داهيماسإللاألعاللوصاالراحدتمحمةكاوجصروفرناآباوكة

القيححةالعهأواوعمةءالحوراثمايحلقوالمضالفواسإك

الفالمدنالضئفيمايعلقعالق1ةالساثافوارالقوارع0

الحعيزقالذىوالندسالمنطقفيىذواككتصاطحر7ونحوما
العواقا6موضمهعنمحاهإصاوأرحمقاصدمعامده

جمعرىواكتتثوتلحماالاقىءضنواالىأفقى01ق6الص
13اتناوضمآولهصتويذبلخةأعاحاكاىوالكرسبالضمذروة
عليهينبتالذىالمغوالمجاحمجاجبهألضرالذىفكوثبمتوالمرتجا
ودكااريئضإلابخاحوحفالنىفوالفئإاطاجبتحر

افزبإوهوفضاجمعولهوالفتجنبا



8عطوألعرنقد4تجاللدرثافألبىصاخبتم
وذبرالارصاتعلىملهىشالتماففيلموص

3المالمغياىفحيثفأطابآصباظالالقادعليهكا

اإااكأياءااتءاضزفبنةكاارألفئبا
وأوث4ايهـلمات8ةيماخغوكاثتصآلقا

اسخأءالامننجااذاتاخااطدرىنفشو

71الورطووأطحهاءداالرضفيياةولآهالههـالهتبت

يالفتجنهتخالوردذوفرجةالديصدصاذاحما

والمرادصاله11يألتتباغوالصاشإلتواالصناااتيت1

للتالالموت

ناماصاا1اءفةدومطغخاتوفأناسح
الحاجاضدوالصحولكاألشالامالمدإرفتجواتيلى

والمقطوعالخاتدرالمقوالفرالظريفافيفصيرالةلمكحغشاة3
نماخاراد11وواصأيقآوالمزلموأالبلأالامكرناالذنطرف
محركةكاواجدآحلورلهوثوفالظمححابصضافوآكلقتروفل

وهوفصحإلىذباحآبمبولكوااصاوارونالةفلىواطالكأورةاأل

يصالدجرتلظ3صرريةدابئرفىظامءقضخؤورتاال

أومتدهاأااد3وافصت5اصاطابانتراالل4

والهبولالديئخقوحصععنعبارةيئالكوملغصالموتوالمرادضرقها
اداهـواالغرنأولهبمروالمدرىالحدودبنفكحغالمو16صالةاطفياراغ
الحجبوالجالالطريقرعةجنبالدىفكوأبخبشالوتجر

الفرسنجلىالروايدينبءيوحبلىوهوككمتابلبابألمعدواتكور
نبعهاثاوالبه1نبداوسكالدمدمةالنضبلقتحمةالى

الكمتبينالجانوأبررداخبحيرادجةالفروذوالتقالصدع8
بدالمتنمناجةاحنوطأصتعارةالصبحضبهواالضقر

ول
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9حوالالىحفغدمنيخلنعضفكلباوصدجالنمنغادا

8ممطوألعاصضاغمآنبدخهالقدعخالهت

13هيوالبشىساثحرتوغادإبمبتالامنفاف
8الالهجيرثسالماأهداقناكاهنحائجمطينحورم

ونخيابهاارعمضيتيمعماوالىحتجاوبررود
والأ6النرائعنحومتوداقزذووردهااصتحدوقد

قتياتحأنراحثاورزهاتحسبءفرافيكف
ذيوالالقيونرمفواعارماخحفحقوادموصالجغكألت

اذااكاباوصدمنصداوايين13وجالنإلكرهأهغا8

مهاحمعفكونبفماصعنفوابصحكاواألرركابالصباهاغي
اأويمغضامجيهعلىالحياآجطحماهـااوهايموص4أذخأشاذاالكبوهو

عاحاموفئدطوالضميرفيهسفحتاوكأىتابخبصحاصالث31

طوالبالمضروهـاووفاواواادكا3طابوأتالمدرى

عايمودفهالغاثوضصيرانواعانهرجاربغانتاف3

نأوالجوفدممحجيعواكاألكاتلىءوددرتفيصيروالالمدرىوتء
والخاشيوقويزيالمنضصغالمك8الوادالىكان01الدم

ومتالىموضع3زرودا5الغعلىلىايرصةوالقحولذكرهاقدم
القزةذو6النخاكتيرموضعسضدح1لهمودثبايىجااضمبا

والجاعةوالزمالحقلىالحموالجورءاامواردءوالتراالخاوالمتبوئبراألت
والقطيعالماأنحلنيتكونوالصخرةوالجابوالجروالثرواألبااطيان
يمعالصوتسبالوالرفىالقوسةهـالصة3نموالتماكاألبامن

واألنوخشوحئمةظوىالمرأةةشيهالحغومووتةجمعواألونأنيدس
أوتانأصواتوالتقديرمحذوفمناباكخاوالمنحولنائحةجمع

ويخفحالريدالمىالجلوموبالصمصالجمءبميالقحالالبم8
فليحررحفخادةالتيهبنيوليىالنخمابخيديخاسجميعفاهكزا



1اجخبرأيخهصةوفرنمجدالخرتدأتفرى

3واألجابميوماامنه3يمهوزالحوأرمغوضبارم

والفء01الدفيخفىجددابخحرءارمارقعىقىورد
البهلىصيذعاداكجملهآبقئاصيتامورفيهن
1يهالمونعحنبآثيهىاعتوقدالصراساليئتا
6والمتآئاشهدأفالتلميتفحورشصهظ

صياءاهـالإلىيستضجحبموألايمأطكقىدناياط
احرفنحةيخهتوجدولمالمراياالبفىحآاالاحدىفيوجدتوتدلوت
5والتحريفبهـارتسحاةتأكفكأاالديمافخهاوقد

ماطتاالىيهاوصاظحئنبماافاغايةفبذلناهاممافوتحريريايخهاةاظعها
كهاليزككهيدركماألنظلهطكاوعلىاصلهاتيغةعاينطبئانه

ححئموآيانفمنذمحالزشمتتاءالدهيأذلالىع
اطوماحرنىفيالجتانخاوصموفهصرالحوقيرالضانساووع

مادقووهـذياجمعيولواكذكرهاقدموالقيونالدقةخحتينفوالر

ديووخراتفذوفيقزةذويمودعلىرىقيالضب1ولهافالحاقهمن

ارآباا3الجباناواالجغساررجماعاورأيخهترنوفيالمكدمكل

الطريقمدميركفوااءوالخاواتيالبقرياحبالضمواعواراالصدكرادق
عنققاللعهشبهتبعتحتوالجددصداالرد31كلىالىوالمبول

يزع5اواالدموراال8ااالنمهاارادواضلحملودواالبحير

حيريىءالجاحدالىوالهرلحاحبصاكالكريهالدبألصخ

اليىواعتصىللحرورةوخرءاالصتخعاوالمدحبالعالضرا5

ابيفنكميئضحبوالهجا4ضربهضربآوالحصاآخذأخذءاك
طالباسوالحقفصوالصليفاطلئوالحنجورمنهقىثاخحه6

وحاوع6وأوآصههـأخذفالناصاور7اطرقاويمالىواتمبواار
فهموضعأصدآوالبحرهحنموسبالفضححومةجمحكنرفوالحومرضط
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األجأطوادرفىاالصدفرسومهنباحافاالجاتحمقو

االكاويطلعطورآالورءقرهاجاليارخىادرك5
اقتحمأضطراذاوامابمقدارضحاعةامااالبحالاقعىبم
مواالمروآتاهلىعاىوآخئءنجودهاودباالمالكصالو
8فعموةعيومتيدأهبوطوىنجطةبمابدىضمهبم

ووضرمنيعمنفضوبمرعانهطودتبءنهدو
ال6قذميقيمامنالمافزعنكاحدألةعاساليجتيالدهيأرى
القمأوحدادبأضراكهكاهاقحهجوعهـاألكهأحزكأاذا
قحمومىيرمآكرمئكرهقاباأوهاربادكاعحد

9اهترمادأبجمضنهوآونةشوافيالجاجكارماقرون
وألهدمخاىاضالبحتصقهتالحىرحىمارسمم

جمباالفاواغالبصالىمنأطحفالقانبقرأدله

النتهر2االحمةوهوفكونسرالحدرصاكالحادرصد8

والخوراالرضنانخفنىوهوالغورالىوبنورصهالصعوأوالصرب

الحجارةمناالتوىتمحرصةاجمحواألبمضحقوصآيفآ

بالنجأفيهبترسائئفاواقتحمنهمممقتاهاطااألأقجى3
كعظامنوالرطالمرضعفوالمالجلالطودقطعضمروية

مزعاف6وفرقكروضىالجباغدميأففوهورعنحمع
اوماالينقعلىالياآلدارصينفوالغزمالتأفيرإحصأو12كراب
سزهاوكاهاالخوحوالنفالردودوالمرجوعدا3احش3

يإلقموالجمباطهـوالجاجرحجمعرماحا39ءقحم8

والضعيرقروذلهقديرمحذوفخبروناهـةوقولهلهقرناوهرماماحح
ويإلفتحادمىإلكرالحيننجلالاليتفيومقاباهاربعاىيمود

ومحئزنةبهلىوهدملليوساصفراضوتاطوتواخفكا

ذعتدأواألجمامحوتاأدل9
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2الفحمفيتاجاالرتاألصستبحالبفيحاىوالقق
2البثمىزادفالءمنءضابكالبطهوخكوىفالوم

احتدمقدقرفيفيبههاجوامدااطديدافالذلعوي

القفىذىالغحاالبيتةولينارآخهصحىاليواألتاقى
3زمغالنجاتينبينجرننجااذااتالطاهـاالدياتمن
ضومظبقلهثهأبرندبهدحوظمامنفاضباذا

اعتزمحسراداذااليورجالهححامحخمقاماقانتجناحا

3الرةمابةالتغمفيراليهفدكايمهـدالدهيكأفيانجانجا

لحملهاعوالىسآتحدمنمايلعهيجدانوروالف
51اةعكقلقافالحتزيحداعالشالهقبلىاغتدمااذا

صتمايمدتانمكتاحآىنهاقرةاالحدات4تأتا
8متزعناقراالمصاهاافيبلحطاطاخصافنبمقو

1ضمإراواطوحجنعظماءطالنابينأغطلىوأل

حصحهوالعتدفتحتالرقابضيعواالنحامذكر3كقالن9

صةاتمحركةوالتمابآمجوعآمجوعيخوى2ظبههوتاثخالتدير

ورةألنرحركوايابصاكضمالة14اضحنرمآواخدطهذأنا3
تزموانيتبانويضحسرابعالمالسريعالحتحث6اوقدضب

آتأةاصاكفيرإوالرغسةالداهاكرفيرالحنة7اضدورضدوآعدا
فبئ91االبمصوكايأمااياههواالصدهـبهورالة8

مجهودأحماجتهسانعرهـخفكواالمتغدمهواتزعصرةخر

اباشاعاتصةإلناةالرعكحتيئتتآتاالحطئىءاألجما
ادوناوعضوضنميعنىويمررحفهفيوقىالجاهـصيباتئآأوالكتح
واعلطفالمأواالقتماألكطك3رعظصاهم8

واالتالاللقحوالققماألعوجماجعركةجنوأطاألفومتبر

الفيلىاالبينإغطاوالمرادلىةالعلىضعال
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9اذارجمالجالههـكيهجمهدموقاعيماخمانايب

عئمااطاعطتومتتطوعهصهبخرطومويحلو
واصطدمالناسنيالنايننأعملاذالبآصهضومألصآرىولست

3نأماذآنبأناالصريخفاآادهرضحعهاتنىحئماتجطبق

8إأضمنقودقيدآةتخالبتهيجودالمأوىهائلهوى
يفمنلمماأليطاقصامهومنخحةوعىهعمابصما

مجممتىتىمقدارةفياتجاصييتاصااللوألص

كالدالمأطرافها5داللرمقاتلشواهاإيابلوك

8الشمحجفانابامااذاقىدحيعهالمسىكاقىكزحوف
9كالحمالورداذااراناارقتىسمامهالقاصاتاتاياييهت
9عمانوالالشممافالقىملمجهشةاطامفىوقدآتا
91اضمشاهقفيضماحدارفرخهابلحمءسخوالقووال

تباتتبمالمراد3عدوفيخعلرمصورجماطمبالضماك

االمينمنالتءاستواعيرعلىافيالمكسورالحغكهءوالغماألياب
أضمكؤح4هوكارحيرأويفكأأوفاصوتوموالئيمكهونأم
ومحنىزيلاكيناولماكامتحضماالمصم0غضب
والمقداروهمتىزةةكالوالةايخاتجةاالصاللحل6

الياإومجموطلبهالتىطبعوهوخلنهءالقىىويىمتحتهيئالقدر

الحيف8مقتلىغيرماكانبالفتحالوى7مضىللمجهور

الكتانآوالديجاجأوالقزأواالبريمكهزبرقىواداألرفرفيالجةأقى
وىرقتاجمعوارقتى3جمعوالمامالموتوسميةجمعالمنايا6

أوجمعالفحمكصردواطممالمامورردوأوبجاضبسوادالمنقطهالجاتمن
روفالموتءضاكيهاباطام01صارنبحوىكديروالثإلتة

واخداريئذكرهاقدمواوالضكأاألالشابسويمإلفتحالدقوة

المرقعشحدرصنالم
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وحبمشاهقةيخاصحهاكاقمجا4غيراألفاسرعلى
األحما2يناشفيايظرفرقىقريرهاااحسمااداطت
عصتواخوايهاااليديعناتتما

مالرضطهاطقحياصعاى

3درمصاجاجبارآمتافعماحتقألفاادصمنمحوهاخطبصما

ماألخفرافيالموتنهبحثيمءحكلتهاكربنناجقوالغي
القملهاضطفماالمىرعيبوردحيتربوحفيصبوح

6ماردوصقيهىصالحآصلىءغيراطلاعلىمجوشن
وارترمارتىكامنصفيوخلىضذاتالحيانحاةنجت

5صمرواحتزمالنوصيفاغاصروقدنجحاتالولأوجىاذا

الئديداألصنالمردودكغوالجاالحلمنالقواحعى3األفا1

إلرشتحواييردالببالفمالشأكاساطبلىةصيةهـفواوحم
ودرمالحدرإلضموالجاتملطاخ3صوداواألحمالحينجن

مهذهبلمنااثاثحغربناريوخؤولماقصباتترجاساككتفى

البحرأطفمواالخخرالجرفاقرلوتايرادككتفقالشصرآ
االحةمصسوحيماولديدفايهوفصاولهبمروالحخمالحطيم
األكاةوهوكزإلخممإغبايرشكاورغيباالرتفاعوهوالرشحمنوقزوح

الواصتطصالمصدةبمدالطااليهايقاوهوءاألمحاواحدوالمىالمةوض

إللضموالجاالمدرعالجرشن6لعابوالغمنهودناوأمكنلهارقع
والمزردالحوترنياليئالجلدةادوافىثلصاناثاكماتلبوالتح

بالكرواطلةبدتعنهنجت3كولاككتفواللمالحلقكترب
إلباوخلىالقوتضةوىبالتحضذةجمعوألداتالجانجالفيآوالجتمع

عتكالدبنتموادقرمالحطبعنارأولهصوارفقكقىللمجمول
الفخمكعرجاواطبضنأحىأوجى8البحرجوففييبتوياضا
الماهلجهلىوالوصيالحظيمالحوتثنجهاألصدأواندور



أل8

5يمانجهأويماهوالكهفينجملمالدصسقرت4ح

3فيبهاكباإوحيتمبجثئماصينالةنيىفيألقا
رخمومننوركأشتاإليلولهالجزيرةلىءتآطاير
ياأالوقدوفمالرآ3امميآكاوالهناوةاالالمجدفيمالثوأل
01حزمآوخةيعاصرنظالادصنفءاألضياءصجا

ماصمغهناالفوأهكحتوأاتعينصضتصاراذا
ذوهزمطاصاجصيزلجبلهجماشعىفيالجلاتصوىو

موادطتطحطإعلىصحابأصفوقهإنقعارتكان

أوعصمأهلكمىوالتالبوسعلىدروظوحلهاأرضاحاوان
تؤمومنفرادىمن4علحتجنهفوقالمطةخرزاتىقى

الضخمواريغذاثأصمنوقومالدىاعنبدمامنأردىاطو
المحمساكادنبوبرشةيخزمنهأنأاألياأمنخد
حكملهفداشاشلهمجكمقهحمجةاأليامآحمارعى

9أنحلرمالجوآضصامأالجرئمنالوكافيالقرنعلىأجرأواليطلى

مالقوثطيهوثالذينأماردىممراتفياألبطاتأذاعارك

اليحروايميبهىيهحرويئالخاعدإمخرالترن
كغوالمرتهالجانبأوالطريقأوالميلأيمنسأوسقعاهـاالمنجى3
النوروالجاعاتإلبا31إجاواروبالدمخالملطالمكر

وفعحزمآوخىهرزالمجهواءيالبناوغثمحروفةطيوروالرخم
ضيعوهواطزآمنوحزمالحربنارأوتدإوخىحزامهضدأوحتتآللفرس

لىوالجالنرسمنانغارسمقدوىصهوةجمعالحوات6االص
ونجففةالمافدصئدداواطاسالصجهإلفتالجبواالكنيرالجبئىبهنر

تجددوتطحطحانغبارالنقع7يدءاكالصوتمحركةوالزمللضرورة

آجرأ6خأكامنالحظيممحركةالضخم8صواأشتدمواد
سفلاليعلىمنيقطه4يهو01ةءالجرانءآجرأأعلما
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9ننمالموكقرفيبحفأكالردىبرماكانمناردىأآه
األموألالجبالأطوادصوامقوالردىملحوأدثنجاجواير
3واكغوالخفهيالىحروفرىأههـيحفلكانقدمعتلوال
واخهدمفاخهداركنمنهوزعيعوكبركاالدصعلبأناخ
اطكموهوضاخبخحمفيهفمحكماوفيخعماليالدصغدا
6عمالجورنهاذاعدألجوريرىداثوهودوردآضكومجور

ماعمإلضنمعماناتيرىالههغئومدميمنعذيرى

اقبمجوياصوىماصعدلفاثصقمااالصقمغدأ
اهتضماقزاداقعدبهالءططةمتورايلىشم

القموتكاتصوآقمتيربالؤهاالجداالورىمنيستو
هدوقدأمالهقدوكأعىمنوعبهدمهاخماغوضىعىأماد

9ضمماناوهنآردىسوقةعلىمتصالاطدىيىجمهدىوأصح
منتقمالدصمنهلىولكنعايهالخطأصاةأهدىوانوأفي
مأخاصبميتأوالماياكههـلضيبةذاغابلىااادصهو

ومحميحروحنقبكلصميبهاللجافيبفالقئكان

مبماساثبهصيقىليآأقىبكلرهايالياضبالمئكؤاك
2ادعمنذراهاتأبىموجةالىررموجةصموجهعهايخارق

كتدظادتالحومنماحوادتالأ3اوتاأوتحدارايةالموألا

ربيحةأبطبنهـصلاخوافيحيرعذدثلىوصالوزنبسالتأدأةفيالنون
الجاتجةكيرذيءقخالثسطقوانيءمالصيآالانىفال

مماالحدراعلىوالككلالصدرالبرك8نأكجدالمضلى

الجاشصالمصالاوالديداطامادااودمأوأتالزورلمحه

صلطه8الخاآإلغتحوالضتمأالظاالقومالجادبأا6
اشاباطرافاصواقزمهياكنجهضوراكبالكروانقحةقاهي

مامالاقاتإلقحالدعم8رعةلضموالوقةئاتيالمتحل9
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ارأأختهاوعندطعنالصسلكلهالدصيخلدانآمالفيا

رصمالذممياالقديماريعدوفاموبد3راطينأنايخبرك
9تؤمغاألىمفضاكاناذاصيرمتلالحمرالطويلىرآب

الحدمضروجدأعيئىوماخيريخقضثأأرالصوماطول

النام6منهطغرلهأليردهاملمةأخطأاذا
طبملهوساألقواتوتغالهقاووسأتاآلتحنفعه

5عغدافقيقىانوميماهـصيإاتئرأيتمااذا
حكممنفكينبينءفناوموتغبطةوتءويدووهومنرروح

6النحمرتعةئهأصفاءوفىهضقارالزمافأوريلناتحد

ألغأأتآإ
الحتابفيأ

قاله

كالقضلىلثموقغدمنلهليىوآبوالغضلىقدغاكعالقدنام

االهلهعونفىمالطأردىوقاكلهمبتدنآالحباسألبيهضل
المطافتححوشياذخريالمطلىلدىةشميبعتتمعلماجدك

ضكيمنوذللهحتماآقصها03حاجةلطالصيوماأقلمامق
القفلىذولاالكاظحاجةبنىسحماوليىتدقصرتقاتنظ

عامارحلالمعبحوناألالناسمنايروممناطاجاتلبوماطا

والناقيالجهدبالقححالقصر2ضحدوتومغايههففا8

اقىالمالكاوالمهدوأوالمراالمكورفرجةإللضمالتلمه
الدهيوالمرادالمنالرجلعركهاطكم0ءالبرعدممحركه

والتااالبلمحروالمالمظيالكينوىبالقحضفرةجمعالمار6
بعرعيبههالرحل



1فى3

قبلىسجرولاألضالهفاقاللماقمدافهاذاكمئضدكاق

البخلىعلىصمطأاللحاحمنحملتءفربمماالكرامموأجمدتأن
ملحصائلعليهوقفآصآوقددوظال

دصبريحاننوالرطورخعلىدالجوأخوس
خودذاتصيرءنارآألمعالمننصطلىرنانلفواياوافا
بوعيدتائلصوآيأصتالدىوجهآقطوبآعنلهظت

حديدنلىستظهرطفدولخهلمعامةفحلكءصوالعنفادبهنت

بوليدلهيرىوألمطيراهضياليطيرمطلفتدي

لهوظ

3كبرعلىأبركبرالهلبتبزااخوأتومستحبد

8اوعييزيدىالاوعىافيرأىعواياه01يوضمنىاذا
الثزروالنظرالمزورالمنحلقكلوأجرهضكهياأحالف

فقرذاتوانأغاهماأرافاننىالناسيخهاكللقدزأدفا
القبرئآغإلبحئاحدالىءبحاجةالفاأليديفواطة

6صالةقيالحالتيالمثوألصومنيأكنيتطمنفال

وهوواطمناالخوس3الئاعىالحبىالحطيئةلقبجرول1

الإللاودمناليروهومحركةالدلجمنوالدالجإلهدواتوالحيافةالغدر
خخلروالقيلالمنزور0السهاصدارعيوابرغلبالغنىالزا3

هأانجاتحدت6المينكلوخرالظرهواواعراضىفهالذكاهوالنزر

هذنواسأبوللماظلظنواسأبطراوالكنديعنجامعبنلكاشطاهي
الدياملكوالقولىاكأشهلوظوصتصدعااالمينذالةولجغالقصيدة

جماعةإلعتديماملحدةواوهوجنربخهصلمانلهضالالقصرفاالحجب
تالمالثالضربضادالمعلىءماتربلمالفقيلخرمعمطرماضرباة

الحبىفيفقالبحبهفأصضرتتدطامنفكمملقطرةكييمنظ
حبسوفيخطبئةاقعرافوبالظلموفطقدالقومانإرب

نبوفاقداتجانوابالرورطويىعليهبكالحوداوالي
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الفخرمنحسبىاالسصوالعنفيصانتينلانخرأرثلمفر
الكيألبنأصآلوظ

9صديقوأشهدوفعاحمهصمذحجأالمابالمندرأ
طرلمحاعلىأليددتأبوأنومدحتيهتايأتلثتأتىنظ

لوطأ

ناخليقاكلدحكمكضتاليكمآذعأخالو
سدصاحراعفيولكندأبيالقضلماوأبيهمفال
صيقالذأكفيهانوقثمعنفضمونياسقبطأتكماذا

والطليتالخلىأنابهترىاألطنقكوشوفأقم
آطياأوألخالعكمآعإلقاكأالجهدفوقدتلجياذا
وظعفوالضيتغاوءهجاأدخربمواللةالف

الةأرحمهالو

وأضاميياالنجازكاناجةفيفيءجاانوآصآ
صيرآطذظبالردكاثلهافاجأةواذاظ

أآلوظ

مطوشدإلعاحبوالحيرظىأخلفوصاحب
وتمكمينالالساراذاحىبالقولجاملتى

روناالكمزظفيكاتضدتالوياعنىضىأعي
مضموناألخوانفهوالنصحفعاتبتنهأنكرحما

دونأهلهفاوأصضانحابتاذخا

دنحاوالتقيةطليجلىفايدانهمفاالحرياالماكان

يميحلفإلبروالصنى8حاصدىيقمعصذريتحنىأل
إلمأمونالومليفنعنىدفحهجوافلستاألمينأما

مذحجأفمواعندهاامطوطئةمالكمأولدتاكةمذحجحجلى
القن3ضيقاعلىاليرفالئرجمةكحظمةوايخةمنعطمةآقوى
ومعنىزةاطديركاطليقعىككم



آألوظ

آالذماوافقدالحوخانمواأظهجرفياألخوانأرى
الحامخرجكدمنكاتبوعالحباوودعي
اموااعوجماجهصفعيقلذنابمالذهأضرت

لهالو

رمماتعقارباودتودمأرىالخوانيتوال
هيالىاخروإلالكدىوسليمنعاودتماوعاد

ساكنيمايوشبحضفيضرويةواالنالوصرت

البعراذىاضةوالاضتألماوهاءاررهاكاالمة

وفال

االخوانحاةمناساةفيالتعذآلناالذالنايها
دمحافيمالمهنفطفدطوإداواألظودهصرك

لوظ

ذكريمامنلستأندرأفززضاظمااذا

ألندرىظثكاضلثفيواللخه

8الدصيوهآمنحاناألليألقىوكأوأذعدبحلمئهعاىوخة
األصربهـدأمالرأهحداوركا8تالموروادربمخينات3حنصت

صحءرآلصبموممانلىكأعيتالررألمعليلث
دوظ

ءا6بالبابإساحالقلبعنكفأقدحللناسأفتهكداضعرىيتاأل
لدءالىإضافاسيموالءبصوالمحجباثآالشصضتضد

الحظوهوبالغحذنوبجمعبالكرالذني3الهدالؤمام
والبطرءالحقاءالورها3ضئكعقبوموالدناتمفردهواوديبوالن

فانيهومحنالكراهةيتحىانغيرنالتئيةكراالنحعةاحمادقمحركة
العنر0االصعنالكفوسيةالخمنأصلحخت8الضرورة

تعزووضىتعجبالمجهولءإلبخااققى7اكفاقدح6لطاكبالفم
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بصياسذاكعندامورممطوقستهابرامنلثبدألماولكنئ

انالصبرئكريينولكماموديايكبكرمماشليىاذن
راحميليءخراةالمكمزقهوةفيالتالنيرياءضانر

اقه4رلوظ

سانكااالكهتجريخئألمقهاطد
افالسياساذليفقدهواهاالنصنعظ

ىياراحمياصاخراحىأةواحيدهيمحت
لوظ

الموانداركنيماالذياطةاحمد
اليىحىمهآمنوجفافاكل

افيرمنيجاألخوانعلىأليدفه

فطمادطدهاسإلناالعلنداطمن

الحدنانربحهأربالفليكان
جدانمجتويخاولكنروحمطرو

نطتصفيمهوهييحمه
كفافهلماظآعحيىوألصييليى

الزمانريهباهيتحينجفانج

المحافهافترطتبالهجرالتصرجكش
انالقسيرقلصاىالترفيان

لالو

ضينا3طيخآيختهكضتسالىهدبارجعبلمألذيقل
وتصيناتععلىضددتكاءبهميديئهضددليآوالئاظفهم
1يموتوأوآحياالاليتوونجمفاخواتفيصبعينأوعا

وصبحيناصةالىاحدىعامفاحدحواعحبةوجدناوكالراب

البراذيناإللحلريادلذاهمقدبك6هـوحديتهمرصىط

الجلمنألكريمإللكرالعلرف3المزادمحركةالعجف
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9ميهنافيهبرفأليواصيأنهوصرهفيهقداليزماقمذأ
5فينافائثىذيمنأضرفالشههدرايناكزتيذىقل

ديناألغزىافعنناواشهءاعقنااتبلايرناأفي
دوظثهـ

أالعاجيىبأرانايأوادصهحتبرآاالياوفيمحتافي
الؤبعدوةجهارآعلىعدىاخرجماوقديخكانصاحبمن
8بطىظلمآوأغيخيتهأيدىقرمةخطوالذنبغيرمن

وقايخبىصيالىأردتماذامالناسحميعمنياواحديما
بمقلىغيلفظغابىقولمناعقاركنتملليقدكان

تحريهغيرمنتذتوألتجربهحتىآاصالتحمدن
لهو

الفشاسأرأذلفيخاتوصرنااأصمقلىالناسذبه

ياسالؤالقيلىبدروفي8مماليلأتىجنتكا
براسرآصآذاككدقلتأفيغنيتحىيىوبموا

نجاسفليسوافقتوافاذاعديدمنتعدهمأناسفي
لو

اليابهئويخكالضنىانالناسمنإلالسيثاط
افالسألتطفيكاناذوأمتليقدكانصاحبع

وادكانئقظ3المروفبالضموالرفالضرورةالىقدوصل9

ئقذأطنلقبهرقعاةآصالحاقالقوههيطهروكانياييزيدبنمةمجيه
حإللتالنسناس0أوكبتارتكجةقرتنجحدغتركيه3
دطنجآانالحديثوفيواحدةربعلى3أنجبالحلقمنجفىويمر

واحديخقزونضقمنورجليدتمانانلكلنناصآاطةفخهميمرسواصو
ذهبتامةرضيةهرراتيحديتوفاالياممماكاشهـرعونالطاهـيقزكا

الناسمنأيووإالستتهونشاقالالنناسفاقيلالنناسوبقأالى
الحبالوامق6
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الرأسعلىحبآدقعاأاننىاتهـنادقدلوآقول

الضابهامنالناسوعدءاضتىماالىاذأصاركا

يالفاسيرضولمادإهـالصماجلىبالقنطيرظع
الناسلدىهقبحاخاقيصرمهعلىشكوىيامظهرا
الراسمنبالصرمصاداسالحهبقلىأفدت

لهأوظ

وأمحابيااخوانههجرتأرىماكلانالحمطآداان
والبابالدأربينيتبحهاوانآتوابتو

تراطهآمحابمحبموجلدإفتحجزنيوقرطاسطحةآرير
كالمفاليىنميراياأنومعرنةودمناطةملحا

رجمالهنحنعصرصركتتلوطراجالمالكبهانالرليضول
وعيالغمآفىرحمذوووهلبمكوبخنعدانيظت
دوفيركوبهانأنءكوحمارآأويخاليكفن

الفضلىبنالحباسياشهلوظ

اريعانجا

الحيرإلأفالكيىاضرحىالبرذونبمحوبههعنشه

اطيراليالبغالمنلحلتفاعورقئالبغالالىتجه
الكميرجلكااهـلرجلأزجميآمتيضرتاطيرفاجمقئ
االميرحمالندفولكنكراقهواطيدومابه

هجامنيهاويتذرىاليهخدجبئطاضمضهاتلو
باليعنيةاليهلضت

بينالعلفييرفعالجلىمنسيرالغالككمتاب3أيةاكالقنحير2
فاباواليارطماالبع
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مرمفنرتىعلىرضاكأقىوانرناكمنىخذآهاكم
أديرغيرقتوماصضيوعىوالدىبالئغوزتمابقمظ

جموعدىكهعيونيرأىاصتهاالكاذييهفوالكنت

فوقاكاكريهأراكريمرفطفاطهاصمطوفرت
حيملينيخهجرحتوانزلئمتلعلىأغخىأاوان

نجومآأهانجما4يرونكائماحىاالسفوقتطاول
وصمديةطالىآناخاالحابيومآدأهلهااهتازتاذا

وتميئعاصاتاوىاليهمقولاجامعوبالىص
الوراقعمرايألبلوتأ

وصهااهالنيتومالجفانابإهن

قالماالرأيتلماحبصومات

القرلىاتنيتحكلاظئهافي
اصآلوظ

خحاحرفدآوطالباااالقوآياماخ

احوالمزههبالفوبالنيبصئاقرأشغل
ارماحأطرافغيرلمتأليونحبرحدشة
حميانايالماؤيخبعلليىقوموأكف
مباحشعيالىيآوكطحىمالكاماضئت

وسأتاوةجمعاالالوى3واالزارالبهحويمربالعحوأ1
تدليخيرآراكالانهوأحذرقرلمشآحزمضالهاألفيجماالحرأ
طاهـفصورةالصبدهامنددةوالمبمرقينوالقرلىلىضرآشراىوان
قعراليجميهدىجموكاليإحجمانبعلىألماهوجهعلىيرجدأطؤركتير
ءفيمابخخأفاحدىضيةطعلىءوطحذرآالحواهالياالخرىوبرغطعآءألما
ثهطعنمإحديسمعوألأحدأطماعناليخلفرجالالترلىكانء
صوانيخعيبد4العلركهتجفهكرلموهةصعذاظداخهاال

نوكهالمثالمشلىوىمنحاةجمع



يالبلوظ

1للفرأخألزماجءتالقطابضياوانا
3قرالماخمنتخللمتحهاماأقتر

الباخعلىشجرالحفاظنهجمياغارسآ

أخميتىسلفئهنلىظمميماطالخمافد
ياتهلوظال

كنراالنامفيياذاونئاواحدافطلحمروبهفظأأل
مجوراالوفاهنأخيوليىوقيوجةإلدآاخاطحت
يرأوهـدانيشمجيفءلقطحتراىبعخيورأن
صوربدهنشهورنمراغانكمدونسوفإلمعيئا

يخالجهلوأ

نمبالونواواءلةممةقدياممروماللناس
الكرمرفعكارفحاوالدىاالحةىآش

3يماعدآمجودكأحدفابخالالندىخ
صصرآهليماتجهلوظ

فيهاوهومطروحضاعقدوالجودنمةفوحبالقطاوررمالمدبم
ءالمايالبقضبحوىلمابأجصينجغلقدعراهلىيا

اقاجحيخهجودمعواللطعارضاوالبخلىجمةأموالكم
والجوارجفيكمالمفاصلصيآحمدنطصةجوىابنندىلوأل

اخال2العالفىثأصوهوكزمكلزبرجمعالزماهج2
المالضدانهوبنمتينمحركةالعدم3ومحنىزكالحماخ
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اأالك
الحجافا

التىالقعيدةوىقحطانومتخرعدنانيهجولالظ

بياحبهأرشيداطالأ

9صبهاوطقعلرهامنضرإلنوغيرهاعفتبداريت

قرانجامنوارزشيرجبهاآونرالطلىاليوال

ايهاكتواصضالنيهضطتاذاالنيلوال

همحاربامنوالمسئهصنحاواناناععآرإلبنحنبل

ماربهافيوالوحقخائليحبدالضحاكمناوكان

6وراجماةءرمعزمانالبرآدواودان
ازبهاصيعلىقسطابهرامتداحرأذظونحن
مذاهامدىتطىكاليدانقاراعلىضغابالجبل

رجوالحاصبالمحلروالقحلراضىامنالحنفوهوضربئميانالذس

بهمايرممايمااكوالحابدوالبرالتلحدقاقمنقاقىماهوأوالزاتحملى
وهوبهمفرنبفرجمعوالقراتجهالجدافغفةوسرتاجمعأرتى3
إلمجنمخالفناعط4والبمدفيهيذهبالذياوجهالنية3اليربرع
جماتاوالحاربأصآناعطالالحصنالجلاةوفيءصماوجل
صعيصلضانلهوكاناالرشملكرجلووهدوهاكمحربالفحاك0

تحردان6بتالمحجباثكبرلوأطألةوهاكأتازدوومصنىبها

الفقيروالمحزواطسيىانريفعلىوبطلقونجمعواألدوانملكأو
وهوإللكردججمعاليدان7يألأنغيرمنللمووفوالمحزضى

والىاالصد
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مناسهامنوالتمأرغنفوشحميرمنبالود
3كتالمبهافاوالموتاألسفرجاضرنطيدماررم
باطبمفتمرىوالحربنجاذاكوومبرواذألذاذ

اضامنضواليبالحطيقيعةنجوعنهيذود
واكحماعنفيخحرالعلىمملكلايهدضناحى

8طاصبهاوفتصبعاصنيئصالسلنافيبوسظوظ
الغاسأضرافمبناتماكنبغيرنءحزناونحن
6بنحالآللتتشءأذاةمسصمن
صواحهافيتحاحءعومبالحارمضيعلمنتحسآ
حالبهابمفافمابيلقىوأنالطانخيةمنوفر
مناقاالجودسعمممتئبغيقحطانفامحر
مناكاعنامأتزاذكفارسطرصآظىقىوأل

مالعبهاأدىأصدالجلوزيدواألضزانوقيىعرو

فهالمنغمىواالرغنأجلهمالقوممنوموودأجمعالود1

جلى3اصايدما3األقةذواليدوهوآضمجمعوالتمالنممة
السفنفأعيوالحطويمردإلفتحاططالىالمنوبألرحاططى3

القواطعوالقواضباليوفضوالتاعالرماحكاشهإلبحرين

واطافروافجلالهـيعلىغلظمحركةالكنب0ماتروظ

مالوالتنويخهكةإللقجعآل6الحملىمنعلظتانابهاصهوظأووأيد
عزةمناقهمهأالأيلفالنألآلوضالعرمنصامبانلهءدعافىيط
االضمارلكؤةخحرعزلخاظمنمنتفآقوملحائالمحهالأصوقل

ابخهممرو8الهواالصاألهالكواألجياحالفزعالروع

اطرثبئهالمةواألشزانالمرادممايمثوحانجاوقبماساشيديحديمرب
وجميصمالنافيلهبخاطيلوروأبراهيموانجهالتابيالئاعيالضخى
خطاثكه
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9اههالبمنالزواال8اشاغهاايدمناالىملىبى
ثبهابلنانقركاءعياضا3القدالحزبمنوابهر
3نوأجبهاصواليحصبكلىواالوبرةبنطبصراة

8ناسجانبنعيزواوطالمانهأودعوأوليواالعانوالحي
6لجاصئالففلمناخارتبماارجمالتخحلقوحمير

هواهبهامنالجزللحافوأعياحمدهاقرآلطبهأحبب
مناشامنالتعلرلحاكانانتبتىأذاقريتاان

بهاوصاممخرمنايراهـموصىامهاضمصدمميافام
سبهاهمنالتجاراتاالطااخحارفالدأخرشاان

صابخاليضارأحهاتءحا8كرمةذكرتانواخها

متانيعنالنزوقئهلدبهاأرآوآيشهجظ
كصائيهافااالزدأفرخهااحمفعنيشانهلى
ضواربهافيالعبدسااداحفةقيتميماما

جبهاطالجدقوسذكرانوآخرلمامجدأوله
محابهافيءاهـصةوحطتبمنالكررظروبثى
محاربهاىصزيافمنلحااريدألعيالنوقيى

ئجاطالنمنومطلقموكاااليورآصوان

جمعواألشاعثذكرشدموقدأصبهـجمعلكرالصيد1
صفرةأيابئالمهلبومنملبجمعالبواتيىنجااألضحتونمأضحة
ىصرجمعالراة3ذبالالجادب2أصآالقحطايةمنوهم

منلنةواليحصبحميرأيالىكواألملىخطانيةلةقوبرةبنوكبصهالتروهو
للمجهورءباالوأودعوااياممحنتخطايةقبيغان8يمنىالحادش

عدسبنزرارةابنهوحبطواالفالترنجىأليديخهوالو

شجأتوحعد6متهورةوضهاعندكرىارصهنهاالئوقوصهأقيي

ونحوالسبفمقبنىأحزمةوالمابرالضىمنهتتخد
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وراكبهاعيرإعيد8أصدبوبهاتمفولم
وكاذكامجمقاحمااألصموأئلبنلبهروما

ذنائاعلىقتيالتأرولمالعلرلشدبوتنلب
خاطجاافيرمقراولمءاخهمورافىتجنيكت
ائهالحينطراتجينموجوفياللؤمفئت

حواجبهاعلىلوهاشير8ضواربهامتورةوافر

مجاكتافيءضمطاحرةثلحيتكاقبوصن
8حقالبهافيالفسقتدخلواخوتهاظوآجليت

تجحطانوقخروأصدآتمماحهجولوظأ

زيخةألهلعرشظبرعالىلحدبظبسيحانأطالألاالص
فينفروريدمنأظهاكاءالظياعنرعاتمثى

الضحبحرآغيرمليلهداللكاتطلالسرطهنعايا
عوخالفةزعرقصالىوتتعيانماصآكارتالعى

التيطةالناجيةلاألوالحيراتكرهتحتنف

فعليةقيىهنالقيىنجقةعئألحمقهابخيولأوجبالمبردلت2

وعىدعةمنأحمقفيقالاثملبسوبهاالعجليةدعةءداطآأرادالوغلط

الفلىالتفةبينضحيرأتوممعاعضققةجمعالفافق3الحننيهسيلمةذحياج
واحتالةطلبتأجلبت4طعامهاليالناسيدعوالذيواآلدبقنواك

القتبمؤخرقيالرظوممهبةحقيجمعوالحقاشهأصواتهااختلطتآو
وبرعشجرإللقحوالذببالبحرةاخروبالئامخهرآولهصخصيحان

جمعوالعفرالمفارعةءتابحذفتمثى6إللفموزنجهقهامةجلكزفر
فيعوحهافيالىأوتمسىلمالياالكارصأريدواالذكرهاوتقدمعفرا

وهوهذرلجمعوالذانيلىطالضجروهوصالرحواحدةالرطء7
والوقتوالمدةوالطوراألجلإللفتحوالنحبقيتأوالميلمناالود

الثيعدرفوعرقكألى8
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1شبمنهندفأبرحتبماوشوفرتنىآجذامنكاشهمنازل
للعبذايهفمآممئهعدعنضلخرآمتأآكتمييمااذأ
والكبقكطفوقطمجريلثهوبوصفاهةاللوكأنجاخرقا

رباكلقةطاانجهيابكزىودعدعظذعصىالفماداالساتدراأ

والعلباشهالزقيءماوصيخئه8نربامآوضراالرضىملكناقحن

الصببخدرنأياهمتهتبحاجبافحارأاالأيفاط
هضبأ8منالمجىاغاوجهاالنينابخئزجهالقاخرنا

والحجبالحزيمينينجالةفنكاهلوالحيدروانبووأها
الحربفيبهةءالكمنانحهالبربممغدرغاناسفاهآغرغ

6التربفيإلطاالخاطةعابمةاغياذاالحيىكطاريىفأتم
وهبكأالباطالهاللعيدالضكروتصاكاصتعلىكنغ
صاجبرهطاطمتمالصقاويوآ

الاوشهفيأوصعالكنفانهنقمظ

13ورةمقوألعايالفمحوفرتئمتهورةاةقأبوكزابجذام

محئهولدمنإللكمروالزبهندبماوقىلغولهاختهأواأصيولحلهااصرأة

تعظيمهيرأدلمنبرصمقوونياوعظعتكرمتاتجبتالمحاطهوأبرحت

الزجرأدأعداحأوخخللغمقوتهدعدع3واألجماب
المجرالدالوقكركحنفقةوالجندلةذكرقدمزرارةبنجبط3
غيرهاولدعلىالماطفةبالكرالظر8الجبلفاالطريقبالكرواتعب

واحدةصخرةهنالجبلإللفتحوالمفبالصدحليمةجهاوالمرادالالمرت

أصتدارهاوالحيزوموالحفحمالقممايلىالظهرأعلىمقدماركاهل0

غطريىءالظاري6الذنجهأصلىبالفتحوالحجبوالبحلنبالظر

وشوتب13اطيقوالخيىبنفسهالمحجباثكبراخاللموموإللكمر

حميرلتفيالقوداالباوالونبلينفمنالمفعائتبالفشح
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الحلبعلقوةععلىيمجلساأجرقدأبرعوآب
إلذتالمعلءضبابععروبئ8ئابمييناالعينيوفيقم

الحلبآعنالسناوقدلجوامنهفكيرعالجعفرقيءمجانف

البفيالمالقمارنهامئلصءبالمميرممآفذقغفأوحبن
8زغبأفرخأبواقنىتخعلفهنماكاالفقعيرأسفآصبح
نبههعلىأنكبآاأليالمجازتكمءصالمدارةإلبنضمغوأتم
الذبمنانيذوقتمووحالنىراوهوضبةآخاعنقم
التربفاةداأنجاهبمموغنىغإيمماتفالبأيريممئغ
أواالصبشعرالجانمنفرةصابةضحرةمنكملخهظن
عتببذىليىوالزلوشنكمثهالغشمفيرمانعلىتظلى

مهالكلبنجووألغأعيادمتالبأشهايانحوخعليكمصأبنى
وآصداخندفيهجولوظ

هارتجاسذيأسحمكهعفاالطماسالطللىعلىبعشآلم

اللحملحبالمامحركةوالعلئالحيةابالفموالعتونييلىيمج
الحلبالرحوالسميرىالعجهولدإلبااوجغقترمكغالحعن

ضئحيالخخللوالحلقمللرماحهتقفينوكافارديخةزوجمرألىوالفوب

اواثخرفضيقاالقنىءالماصرببالفتحوالحباارةصالماوأصدص

طافىوالمرادسبوخطرفهوفيأحديدابهووفأارضاعافأعلىالذيمائ
نحهءالماعنالالموتتديدبالفغوجالةالجوفحرالمتالرامنى

ودالمموالقضيبالذقوتختواألتالضقككتابالحجان6وطرد

االتأوالفرجأوالركببالكرضرواالبالدبرالىالمجةمن
منابأصوافةماناقامحركاوخلطئجليهدادرمانل

محركةوالطللوأحتبىواخظروفيربعكنعربع6وابولهالعرا
العحابواالصحممحاوعفاالدوارسوالطماالدارآنارهنخصان

والمعلرارعدضدةواالرتجاس
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1ماسأكمضقةايينيج5صامجمصالزبوذارى
3اساعبإمدنايونادصالياليأأعارتهاسفعىص

3الهالسمنالفرخكفاوىهابانواةلخىطوأورق
سالىنحياختءطأكأومىأوبفيرةمنازل

هالكناسفيفؤأاعنبجيددةنهااألوضإحمعافدكاق
رأكيتمنهـالفةجاجفيةكانأكيشوتجم
6شيرناسودكذكرتضدرسوألعرآبلغذافن

قاحطالالهالشنوأءثولكنتىمجرامجركفم
النطاصيالقنادونهاويحيىفاالدبايعجزأهبش

هنراسذكيارمءورثراهمقومآحابعنناعتوقد

راسبمالحربخوفكطيتفاناربيصأوقدتلخهنظ
إلنخياسالجمالمبلىمااذاآعالماأماخيرمأبلى

1نراسأيارهعدوصمتبهننجاتراتاراثلينوصت

طوألرمجانيتحاورهاآناألرضارجونجارجالزهارفيالمراد
صةككنةوالمصنهالسهاتاألرشولحطدإلقحءهيتاجمعرإلكيثوأضآوعي
والطيفيالسالالمكلكحانجوادهاسالرملأيدىبيهتالعيرالحبل

الونيمونانواألعباسذكرهاوقدآءصاسةجمعبالضمالفعابقى
وهوصوادألىبجاخهلوةمافيبىاتهاألورقادصالىمائال

ماتبوآهباصوالحايهتالحولهإلىاألمأوىواثواةععلىمعطوف
االوضاحاالضىوصوالضمورالدقةبالفموالحالسالمزيلىوالناوى

وابمناسغنةوةفاالظيواالغنالفضةمنحلىوهومحركةوضحجمح
أيهيخبمبانموقعرآسويتالحرءاصمامنالالنة10الصجحر
الفمالريعاللتن3الوراقوهـهوسهذاعرالحل6اطر

يرملوكمىايوذوشفاضلتفاعت8االلموالقحبالكمروالنع
فراسوأبوجاتاالالناقرات01قوسجمعلكمرالنياس9

اعىالنالفرزثقلقب

8
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الموأحيةالظرمنأبقكااالعيالنمنآصتوما
3نجاكهلنااشاخاطةوبؤصينكاهلآلتو

الفراسدمزمحالسوفيتجتىتالحاجبالثا

نواسمأيهاهـذلزحاألاالحسابعنمتوهات
ابأالعىحووتال

فردراحبعلوكلطويخبهأها

8قدد2يحهجنبيضينامحجررح

جروالحفالحجدوزتماطاذا

6البردالوابلرماهاءاذاالرألأمحكت

ودجوظالفييدآقعوةتوم

5قدهاءضوضموألممتزجوحرمةكف
9الزبركاللولوظفوضارنأتفلما

2محدجحاجحغهآمحقآماجصقاما
لندأ11ظجاتلررالمسجدالمحموصحن

انجهوهوقيماتقبائلحميعيهأطسبالديالنقييأبردالفضحعيالن
هامبطنكزبيروقينأصدمنيآلفكاهل2ارقىبنمضر

هؤخرفيارالةضعراتوىكةءزهحةجمعوألزمعاتصوتتنت3
منحلقةوسنرسيمرنكونجمعإللكروالنراسصهواألروالظبىاثاةجلو

وسأصآبالكرسضجمعاسالشخةفوفيالجلطرففيخثب
طوألالمفشقمحركةوالقددكيرالسفروحهنحاووفهاولدكامعيخرح
عركةالجدد0مدبوخغيرجالمنيخحذاليروىقدةجمعبالكمرأو

طوكوالرألالحامةالرئالاتم6المستويةالضايظةاالرض

اطرءأصمامناليموله8الفالةوسءيدأجمعالييداأل
اليدوهوإلفشحججاحجمعاجحالجحءوارعالارن6

والنراورلالمنباتاراصةاالرضىوسرجةجمححباتار9الكريم
الفحعنوعالالجلىمنلمةماظمحركة
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1ارجد6فطواضاضهضعتف

ردالسيلاستصرحيتفداومحاوب

صدحهمقلبىأنيصهاجمورالى
إمداالينهآطافكصحللحينالذ

قدهاكصرجمنمءاذاراحواعلبئهكا
الشيددحطتئنهيامذيلىوص

3برديرىمبتاصزمئعروضى
قحدوااذاوالمهصوااذاظانوال

جدوااذايحدليالرحمنخليمةوليى

أحديتصمرقلمنعلىقنااذا
لنضدالفردظالمصلىفدكانظندفة

والنقداباااليهعتاحيتاألبلفسوقا
6جحدعهذوفييحدليىخل

ايبجدجلدضواحيهقدمحنتاألعرأبمن
هـنكدضرتجهلهظالمقىكيفافلتاات

بلىيآواماوانأصتوياماامةهحاذ

وارجدتالطواطوالحلوادأتالتسخجميعفيهكمذاالوجدطوادات8

اثفرداتاممياصمتينارحدوللهااالرضمناضوىماوهووحدجمعسمتين
محركةوالغيداثبخزوالميانألمنبخترهوآويجرذياارهالفىماألمذيلى3

والمديخةمتىوهوحإللفالروشالىنسبةالروضي3االعالفلهيئ

13ولمحلهاالفخحميعفيهكمذاعدفةقوله4ماحومااطةيماحر

القد0بمقفوفبحضاجنادلمحركةوالنضدالتجزوالحدفةوضع
الفاللفيالزددمحركةالحعه6الئكليحقالغنممنجفىحرفي
وسيالفبجدةجمعضمتينوالبجدقثرتمحنت7الحجةمحرفةوعدآ

رجلينوأالكمفينالضليظكضفرالثرنبثءالصحرا
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عيثمويذمواألعرابإتاألعرأبصهجولوظ
راياتبضمنفلووالالنحءاأورراةوانضفياالكأبرولم
مبايهماضوملكرامضلااللحفراتحيموجدآماناكا6بتاهالدالساخفي
ويرصافماو

والمطراعالحطيئاشياكصمالىف

واططرااللذاتفيالحمافاعرجالبه
غبرالمنبرروطصرىمخاماقىألم

التجراأخعهاوالفراتدجهبينمناز

والعنراالطلحغهاالرحمنباعدالرض

وحراواليرايحاهحايرهايجلولم

قرادإلمالاش8النكيحورولكن

ازصيتهاحامنالعليرحسثناضفاوان

رابوجوههاضىقىوتحاماختفشارا

الحراحاياكرض3عااكلىقثاوان
ومحتعراقطقابذاسافيةحايبأتاك
وبراوألتاقنىالجداالتىفذاك

منحجراالصفوربهايلتىحرةمازب

محتبراااألعينيشاصاكنتاذا
صدراتجدفاوردترجلآيكانكظ

والصحراالجلفالجفاة8لعثقممحهومن

اقدشوقديحجزولمأورىئىصضيل
راوالشاالخيارعئاالموطادالجاهلوط

خبراينطىولمجمالنأنجهضدأودى
ماضرابخيرروعنهكاذبامخدت

بهراكاىاللىمنجمالنابنولوكان
عذراوأحبهوىاهـعيدافاتمأنل

كراضدماوتابىجذسجنهثق
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اوالعرالفقماووالقيعومالتيحتد

أزميأننوالسوطوالنسرنهاآلسجنئ
ابراضقدانالمرجمانعنويننيها

اوالالذئبصدهاهـبرافيدوو

بعلراوألحلفتآأضألوامةاما

ذكراتبهنلقحميآقئعيانلي
قرارارآفىكهأطلشيماكان

عحلراضمخآالخراجديواندروص
اقلىاووبرصابريبرجه

طرراحكنيمنلهحواضنهتوقد

حورااأجفافيزبالطظبخابص
نظراهازداذاناوجههيزيدك

اوعىصهديلنىءالمرحبانألضن

اتهراحييتاذاوبضمصماوأل

البصرةبعييهجولوظ

جريخهلمنحقمممهةاللىانمأيرفصرياال
سخينالضحورئوطنضراب5اصناضننخالصواضنظ

شجوباطديثولكنمتقصاجريصريآظناكوإن
وظنوتوةداألاواصروييمبينىليىقوممجاور

تهونعلىممادعوةالىهأجبتهالوإلصعيمادعااذا

قلينغاألفوأماقخراذارةشإللمهلصلةالزدصط

النخلىبهاوالمرادطوللةبالفموالسحقالكترةاسالشالمكمهة

هحرقيالمروفوهوفبهووضعالذمميانالمأوالجموحوداالحبوالجرين

األزد3والمنةاتوالشيرحموسآصرةجمعاألوأصر2لحيرن

والحدةالورةوالتروةنياصنرةأبابخهبوايمايةقاةالفتح
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9وهوجنين3الرفيهسمععلىلتأشالنبوةانىقىوبمر
هيمونالمماتحىكاخمناواحدآانىألفىتميملتوظ

خارقونالةان5وظرءمتيبةبدهافاقيآفالمت

بهاوخلطاثابصرةذمزلوظأ

الودالحماصىبالضركنتمنايا
عبداكنتومنهوافيكانواوس
صداوانهلوانارطقدكشهومن

جدافاناغاعبخدادماباض
أداالشنااللحانحورابهاتدن

قدامبهمواحلى8شمبهمواجهى
عدالكمسفاشةالنعواقىفال
براهبهموجدنابديمنلمولما
ضعالكمفاليهوفقداالتبهواوال
نداامماسالنافيواجدناكلى

صداضتعوآعيكاممدآجليقطضا
البرداقطعحتىهـبالحىبريمقطحنا

البحدأماعايناذاءالقربمشميكا
البحرةذمئوقال

5المصرقدوةعئهلالمءبدريللحباسقوأل

والظهرالبطنفيبسالصة8تخبرنياليالكتابفيم
واألصاألنجميعفيلثياجمبااكلهصغوبحسن

يدصوتغعنىحدتتتيبماعابتاقاانهاردتا

المحريماالمادحكرذيخاد8أخوتذكرفاصهذا

3باالمهوراقيعيقيىبخااالحنص3ربيعةمنقييأبومسعكنبر1
ابنبالضمعرثانابناللفتحعكألحراصافعمبنقتيبما3
قبيةأبواألزدبئاطةعد
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هذكرعنوالهيخرهنأللخهظليذكركوالتينلزينئ

تجريمابيتاكتباسباذكرصارمبشفواقطع
الدصفيمنئرتابيصتمواقىفاانتحتنظ

حراليمنواكتبفبنوةءثتوألعمتفاذا

صلرفعاانجآالكتابعندءحفرتالتىحوائحئهوأجمع
البصرممهصداقةاصتخفألرجلاننىاالماداك

3ظرفائهامبريعنوعدمتمذهبهانكوطنجاذبت
محرهدحهوكانحدجبنحاضمحهجووقاله
والفمدهالفهدويمتحىةالبزأيخهاتؤدبودأر

البلدالذاجنحربهاةبلىالىاهاعيوصلت
الممدغدإرهمطروظالمغفينقرمااغتااذا
8يكاةمنهفيمكوصيهبدضاولي

ءوالدرةاالعاريعالالحشاإلصفعويد

والتدارورمنتصبكفإاشهوأذاوزين
وايدصةانيخفيفجمىتأفأنمرالنانحيق

خدههجمقصيئالقؤكاطرفآطحورضلب
بربشهرلخهكاءالحوصالفعىبذكيانجة

اداهيماأصآوالمناتييرأاتيوسإلتحرفيخةجمعإللفتحالخات
ضوةالثديدوالقرآككتفراتخمشاصاغتام3الكوفةكوفان3
لكرظلفتجىوالرممرزقهاوضاطابىوهوصمحتفىجمعوالمحتفينأللحم
هراوليوارالمطربدالملرارليأفيأىصبالالرعةمن

شوكةذواىالسالحوشاكطالصترواالصفعايصادبالقخالحيد0الريع
الكبهالىارركمنقاعىوالقصربالفتحاشفا6حهءوحدئ

أصودواطيعةكاهالجناحانوالدفتانصوداوأخرىيضافكتةمايهغروا

ارفيبهماوالمرادهتلبدعوفأوشحركاوالضمإللكسرالبواعلمانبععي
الثاووإلكمرالنبة8طحورةفهيثرتقذأهاالحينطحرت7
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فردوواحدرتاعاتحةرآىاضحادفلما

والجداتاهةلنرروالمنبهينتضبفكفكف
العقدهططلقهظىمألساليسهضثا

3أداههليفحلمالورصهابفربهر
قداوالمزعيفكلالفذاسميمفيفأمحى
18الحدعثرابهافكمعلىتالغابراآلألفهاوقئ

كضدفافيآنجبهمأصحواقفوامعئرالراحلين
عنلهمجارشانجارتمحرهاضكلوردأ

والبلدالفقارةضديدناكفلووآاله
رجيهكافمديينىقىمنىمااذايهدصبعلى

القالالمديخيهةكخوطةذاالليلمجوب

والحبدالحبدضديداكلناالحوعندخوررآيتلث
اطهنعليهضذأكالجليىمجافحىوتحتد

كندكلفاصلحبمندةعلبنجخرذاكوتخغ
إدازمنولكمنهامجرةلهحديجاأن

بصهركلكمصوىلهبالرصايمانكموماكان
خداألهآلكحدة3مامجفاتعدوت

والرضدلطيرمجمااإطافانا4كانوما

6جلدنابممحتتلماحالبطاقريتىضدفر

اللكراأل3فاوالنراألصوالرفيراخحمعرتاع9
موخرجماعكحاباوالقذاضردعيهأقبلىامحى3انكرالفطعاالص

إلفتحالفقارة0الفخاآلألف8الزورصاشباوالمرادأساأ
جعفيهكذاةوالبكوقولهالعجبأليهاالنالحلبآعظامنتضداما

السبعركمزهـ6ااووحولهاوماأنحرتنرةايكالبدولحلهاالنخ

والوبخهوأقرالقندةإللكرةالقلىالرحوالححدةالطوياالبط

ألمححممناطدصثالمحق9األذىألداالعنيخص
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يخهلوأ

تواداةداصاليلقصدبنحكمذكاخيرأتنتم
وزادأاصتوفىالأيئهلحمرفيفسبجاطانجاببت
رماداكنالحعةابنلقلتفيلجبتغيرصعرفيور

صآأفهوقال

يالدداقهلرصصسقلظرعليىحدجبخهياهاشم
3لدأيدعقدتجهمانجئىهجسالحيرامابفىأدرجغ

أصدبؤهلحوباروارةحجرفقدخلتبمرأبانجااضلىان
البلدفيماتاهاذاطردالنحامآجاهناالجبالالىبموكلب

يددافحغمااليرمحعقأبرضراحيالوقدأصاب
ولدمنأبرحتلقدبالقتلضتكموهوريدقغويوم
ووسخمهش3لعواكلجارخمالتظكندوص
6ارقدوالنؤيوصقاتفارهعنيةبخاتتيبالقيىأاصانى

أصآحعجوهلوظ

خرسوألطيرمىفوأطقوألالدرسطااطاوالسلىمانئه

ساكيئهفقللملمصالةتاألعددترجبخه3ياها
حبىعنداصرىضاعةنوواةالحماناشهسيحاذ

اشخهمنضدايئفمرواهاالدصءباظتاعمظ
يالصحبنحوينكميهاترءفيحويناآورحت

يرتجىاالصواتلجبجحفافاالحمامطافاذصوألكالىأو

بالعتحالميروالجلككتااألهاءاباكالتؤاداالداية9

لوجاأجأ8سالقهفياصأبوإللضمحجر3اطار
الجاميةفيالمنورةالربروآأيامنضرابال0
نجتخينالقلمىااليكغالجمةآوالجاحولاطفيرابنوكا6
النممان8ومجرميئنأإلتيورمنكانكنافيهرجائدبتقتوحةوهيم
حميربنائهبنءعروواحهإلينآبوصإللضموضاعةالحيرةملكاثذرابن

7



07

هيجىاألودئيفقىأضقلاذبذتيخدزولمفخارظ

8سالضةالسويخرعددجمصهخصصتتيماعلىذاكمازاد

جموهالوظأ

المثودمعببئموسىيومحدجبن3هاالناسيقط
لهاشلىللحكرفالتوم5آاصاالفرارحليهفاطه

كاتالبصبببناسماعيليهجووظل
اميةلييووألوهلالمينالر

الزمضربةهاهانىسبمضارجهالخهلىألصماتقلىأأل

3هانلمناطةارالإميهطهوالحلرمدأوالدأقعن
5ظالمكمناطةأدالوقاترعبرةأذريتالجحديمابهروان

صايهغيرفحلرمجحروشدوصاماطألقصمنوتخبر
نجمالمؤمنينأميرظيى6نجرفيمامجلايحرنظ

يهبملوظأ

هئقطخالفكفييومأماقاذاقمةصيفئراطةأمالت

نافقعليكيمولمعيئامتيمدإصماعيلىفيهف
صارقواخرزانتملهكاشضرشالرحمنأجمذك
مأليوانقبعلمانغلىبرأصكةوصأنعاهـاحيمر

الحقلخهصجهياقيةوانخحلىميهيناليجهازتجهز

أصآيهجودوظ
مازررممعواألصيوانمنيعيبقلىتحينايهفأقهآهينياأأل
األصقيتاركامىإلر01ومامولرك3موالإدوما

وفجمحواألودئيفوقءناألطالحأىافاألضكاآعيأضرف
صدملكرالشس3األضجارواالنججاسالغقفيقعيوهومحركة
3انهزلوالمملىالنلعالعلللفرورةلرأوحريهبهر

وغيرقتالواأميةكأكلىآضعدبنوانصلقبدىا
الاالحمؤهالماش0
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صحزهوحقدكطالعاصىىضنانلحظأل4فاامةآمينتن
العبرمنآصاالضربرافالضايةاألميربماختبنيت

6األجرطلبالمرضىعلىقعوداصاإلثمتلاألكنتفا

حتزربنسهلأبهقماجملايهجودوظأ
االصمناألماندارفيحلضدالبخلىوايةاسماعيلىخزعلى

حلىوألحزونفييرآوىولمانجهيرىأالكاوىخزهوما
االصلىوفاكالملىبطضورئنعرباالكضقاخزوما

تحاوالغرانماصورةىصروغيرمنالناسغامجدت

القلىصنبتصيحىكانومنه6فىوبئاألمميمخشوصا

لمىوالبجدفوعصوتالوألعندخعمانيتبالوواذ

ذلهنذاكيمنلميهباأصابكليااكحلاصماجملخزنظ
عقلىذنكروالكرذيبحيهردهيطاعنيىضاولكن

أطكمبنوانجدصواالصيالبنغىآيالتنآنفيلحةكحابائان11
آميةنجهبهـابنصإناباايموصحرأهيةشكملىأب

عليهاأنعققناةايااجرسقايةمجرانقدنحاصبيحفهاصمامجلكان2
المديةلىداتماذثتبلميمىولمالماأهلهاشحىديخارالفحمين

ديخارالفخسيرآدىحتىعنهالقيديرغفميداألصاالياتمذبلضتولما
اسراشلىفيآةاصانالمرويماالحديثمحنىالىالصةهذافاذهب3
الياطةرحمهاحميرىاليدلبقهوقدالمرضىعلى4وشضدقنهرطنيشكات

ضادالمعنىهذا

دقاشتوألفيألشالويلنهاانجاندهألمرضىكحائدة
اخرلو

األجراتبتنىنجىصعصةالىفرنجهاكبمنالرمانكهاديئ

ااألصيازإلذانبئمنصوروتاد

لمحمتعدقصارقدئالجرتجهافيكبمنالرمانكهاثة
تجعدقوألفيالشاربلفبيخحةالعالحأكللحانجول
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يهجولوظال

يرظأثقمااذادىكاراصماجملخبز

يخنىيهفيهالصحصهآشمنبخعي
كفااألمةآحذفهذاكءرظان

ضغاالجردقمنتصباكلقاواذا

الفاصارقدفاذابضفالصفيلحتي
3اشنىمغرزىقىالحئالمنحةآلطف
حرظغادسهارالنتومنءماجامتل

طرظآبدحعلىأيضاالمايخاوله
ضحفادأدينثالىءبكالالمؤبعض

صرطإصربمامتامنهيسقكوألفي

صهجولروظأل

قلوحاليونفييماعليساضانسالمنرزيئنلتلقد

قبوحعليهدجمالوأعورمضالوآضمعنياءفئوأ
ضيحافاخاتإلفرجهاوقوتايومآرزيناصتنطضتادا

فرجقحموفدياتاوأمايخكيمقاتماالدهيءقاصيبئ
يهجوآالوظأ

النيءللهجاوأعددتاليرآعاقولمالعصىرتقتقد
شيطافوحمينأنواتقواشحريوصوغصوكحؤروأ

طيافابيبهمرالصءنؤبختيابنىاماييانإل
الخاتانآخاعصيشليىولكىضرادرهمماضا

الحرانلموععآرحملمربملموصع3ررتاا
ارابوليلماصهلىاأنجهصيمانهأظصهجووقاله3

ابياكلادطظهرقدمنتابأبالىوأصير

وحجابكتاببصاةاصيلهيخختابئمدا

المتقبيالكسراألضو3كربمعربالريخهيالفغالجررق1



ىالبرميحيىبنجمفرحهجودوظال

اللقياخلقةفيكويرجويودالذيومااألماملمارونجمصة

3تبئكلالحمومقضىلث01ضاكاأوويىقدوجهخلفضا
قعىعلىعغوركابمنوابخلىهخراعلىذإلبزهوآمنوأعظم
الرزقتكاحمنارزاداذاودقةنجالداديناهـجحةأرى

قلىءاألالتاسوضصولماهعندجصفرمنغيرالبخلءجماور

أحهجووقال

السراوياءوابالالنحالخرققلتاعتفتافاأمتدحترأظ

القيائالمصرجيحدللهفيومفقلتهذالنافمآلوا
بالحلولاليفصناطرئكاتعالوتهالتالذىاألميرذاك

فاطبةأالبراميهحووفالىثر

صريماكؤاموصحهاماتجديءضقالوألاني

جميحائهبركأأرىحىونالمفوألطوت

االجؤوةدبمبتاطئيماممتمناللةرصمقد

مطيحاصاممآكنخفعالقرودظزمانهذأ
وألريصايقوماظضيهماآقىتدخمكا

حبهفيوهواربجعبنالقفلىيهجولوظ

3نيمفقدنقدلمووغدواتتيوبنالالمشيكيعلى
هفافماعيالجاتاخضوجماأبصراالقربينخدنيانفلى
بالنخانابوابالىوميقودفيوالقيودأبصرانيولو
يمافيعدمنهاصارئهنعرهيرضحآمىهناطةلحى

نمبهضياوضيمديحهماوغطاناوثومالي
القاقكبإضاتامقفالتكأفييىالتآمىأن

المإنامىارمعؤافدطصرعةالتبق2الذثإللكراللق
انانمعالواطؤبالفتحاخخوأالنخانالياباإللكرالبزة

فييافيقعفاظرذلماليتحلىكتيكنافدإلماومةصلحةلتروج
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ضتمانالجرفوقهوشفاكجمنرأراكانألرجوواقي
الفضلنجهسالبول6و

بذلكلأويينلفنلبرني3لفنلوكمنالعاسمابرك
أليمروألبحلىهناالدعوتلملمةنادتجهعافئ

يعآبرالفنلوالرلفنااتقىخالفهممنالففايرجميخه
ااطزااألشحثبخهحمدبخهجنرنجاالباسيهخولوقي
عباسأصعندىومصلحوالناألضعتبئقل

الراسمنخلقآيطبرهـالىدوقىحئ

الصمنعباصآكاقتجهـعلىعاطأرم

واآلسارردبينكالتومقوصهفيالباسواث

يانجتالحباصةيهجولوظ

االصهالقاوابئاطةألمينقلاال
راصهضقدانصكماناكثاذا

ءباوزوجهإليفصتلهفال

يادىالزإدبنحهجوحدلوظأ

الغلراألشوسمنوضرحبىظهسمأباجمحت
الملبىنءتتجبومايتالكهيرالتنزربركوب

لجلىاحبااذقيلىانوبالرطوإنخومتكو

جىيإلجراطيىءالترخغواألميرالفيوحيهتابوقول
الجلىفيالمذلكساركمحالعآخارايخاقدفكم

ليالماحبالفيقيهجوروظ
8قيضاعاراراسحينآيخاالصحرامفي

تنيناأونكبراصبكؤخرالظراأكلمحركةاتوسمناألشوس1

الجاعةآويكموبوهوجمعالفيوجالفخرالنخو3
أأهـءفيآحرافيأص4ثتجمالذىوالملبنالنمعوالجرجى
الضرورةالقطحمزةرحذفت



ي

1وبيضااهرضأكوآفيالمحذصت
3بضااليلتخهكأخماوفودالسلى

حوضاوفلصمبانامةفلعا

عدكالبنالحغحولو

الربفيمصاراءبخاالهيتمالحجبأجمبهذاالةاط
3ششبعلىاألطيئمنولتطعربلستعدمحهنجهبإهتم
النبفياالمينفيالاضدمتحلىفائعدبفسبتاذأ

الرسامنفىعدياادهيعوازاألولىرغمدجماعلىىش

الحبفانكقريبجوإدعكتصباإلجرفوقلخهكافنى
8والكربهانالعديدممنقعادرعتهوقداكشحى

منكنباألتابلحااتجبتاألبهاغمترباتأنتمة
الرالىوأجانآالمواليالىوصكهحاسآظالفئفال

لحجووتال

6وياهنشتجلهولكنطيمنآشه
أيضآيهجولوظ

الحفاأمنحهبهتوقدمايومآعدىنجهحمرتص

األدعيامجوتقفيكارافطلمابتمخهعيظ
الماةوصبلضتوردعياأمجوانآقيوقد

الحوىطريهجههـوأ

والذيبيئاياثالدهىأليجمعصاطةامهزاكحبلالمينقل

هطيبمنالخلمافيمموالذفغفلةالذئبوهغكيللا

الينىقربالقحوالعنىالببنىاشيالمثزالقنركزبرجانرقة

يهجمحركةاتف3نهجةنياتحتنىالوضعيرخم2
محركةالكنب0الواضالضالظالعفأصولمحركةالكرب8النر

إلكرالش8التاةولدبالتحالخلى7إنجعلىأكلها6ربا
لهألفيةكهأوناظه



الكبقيىالبصرةآطمنخرويآرجاليهحووقالإ

هاليافيتتهذاكوقأبختوعاقدآبرىالبهقىرأب
لينهيددهاةلقثيىالدهىطولايتكو

يهالمحوفاخالمءحىوراابحوليرضىوال
ءجهجوالوظ

القيمهمنتحتالكبتىيخالسدوحينجرغليتما
العحيفهقيجالبالصاىراليههمحيمرفتادا

لحججووقال

االرفيالنارآهلراشتةابدياوجمقرنيالكبقدركطكهش
يماابارلقلحااخعللغلكنىواحبهحاولاجاعنءالمر

المتىبنمحمرعببدةآبوججولوظأ
آيناباللةقلدةعألوشقهءرعلىااللهصلى

شميناوقدجماوزتاحتلمتمنذقيهمضكبالعدمماتظ

الظامابراهيمجهجووفال

1كؤزندقةغبتنىهزاقوألألبرايمفوأل
دبرألظصكحماقتهآوخرالظماترقلتار
رابتالهبماشقاتآوبراقالمالمزكقلتاو

راوشلجارجميهإلهآضرااظماتفولقلتاو
ارياالصعياجويماوقا

ناعبهأكزةسوفيمحبهواتاتيىخبات
وعقبماآأتقدجممواءقربهونأليأنبتا

ذنجهألخرنابإر4رالمامر3فيشءلم

عالرفاتهيدالصهينضاالةحجولالظ
3مجالأماآلذانصبهةضتتاذاكارطصهاشودمما

واظهنجاجممنكأرتبو2آااكهالقكرإلالز
الفقرالىهوقنبامحوأهأذاتيروابننواسأبووكانهداضيالرظومخم



1ذإللأقادمايهاوينقجصدرهاالجرابحبزومينعى

جالبخيرالطاسطاويشغيرحرهارهنبذكرانلىو
3بودخاللمانجياجتألخرهمجزألجمطآجثهامآلىولو

ارهيصعاممىايتاريع6ملوالقدرفدرالجعبمربئس
لحجمجوهوقال

8رءكالبداهيصيينتقدرالىولىدآمىصوقدوراالسرآيت

الجرأذىيصبهلممحيحطيمعوبانمحراضهافاشين
احبرضطمنءااثالناكنقطمضماالتفىيمهما
الظفرطرفمافيهاعلىالخرجتمجزألطآعمآلىجئياور

6اقزقراصبةوتروهاوصدودارمالرإلبحمطعلىوحش
بمرنىالطوالوانروتظبجاالمنحةءقيىوألس

الدروكمىولياطاحممءاجهاصبالرحيلماشادوااذا
يهجولهوظأ

ذلتجالنيرانخالئصفياثلىبهامضروبخطالرطقدر
لملكعاماضةلياليومالم6اذقدرجماراتاليتبهو

يهجولوظ

شرةماةتماالجوعفلوألشارطجوعناكلهأمات
لحاخوااذاالقبورصدمحنواوريخقاموتاهمآضممتور

والزضيروهوالغنىهريخئيالرظكاندالمبرطتجاوزاحىذيهظكزأهن
ءالراالهاجيةعيرطيخمهوهوةبعهووينفيلوهووييهزذللوهو

الطاس2الخيةوىذإللةجمعاضباوالذإلرالحررالحيزوم

الحلريالمحمالصيطالقدوحماديئخرقةإللكرلواالطاخ
الجبهنمدلمااطديدنخذالخراش0الضارإللكرانعلى

والغرافبنمحروفةأجاوالخروصلودارمالربل6رانبهاقلب

آصاألضثآأليدعالذيآصآضوبسوالةوبقرجمعالمموش
لواكملىتدرأوالجوادالرجلوهوإللفتحجلجمعالجادكيهاب

2
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جهجوهوقادثر

أمجلمآحمقيارمتتجهأذأشيلرظظ

ضعيالىآيوأقرفكلهوألضىعىاكرمألكط

متلالىفالكلأليرعماجدأفىتهجخهجنىان

مجوكاكأضىاألعىافألقرراضدافامجهنىعيدونثه

أصلمىللدإمحىيهتهلماجريرآركمتواللة
محجوهلهوظ

ئميئذاتوقاالىوصتحةهوقالىصنحةمنبيهاياعى

نحلوقاخلقن3يخاتيدرجايخاارياشرامحيمما
أبرلملحاهـاالايواللهوإالارطىلىوبحه

اللبوقحبوجعالقومفيانكإلشطبالقمدضربا

قبالموأتاجدصدقىكهمىحا3ترقاساللهآخدقد
الوقوارأبمصوو3وقدمااللىفييعوناناشاس
بواجهنضئتقاحجءأذاالجاجوفياحاهذاع

حهجوهلوط3

أهاجبماصرتمؤوذاكهالتيهظاصضاأصبح
4قوادوفاملكلممواهةآيشعريمالنه

آهابباتوفيهاجتخذضاببم
فهوافبقومأحفالمختواثللةطدظ

وايهءنخيرضىجمصاتضلتمنىأرضيت
تلهالنطافاريةامأمحىذاواء مىس

جهيومآطأغضبهاغصبمانءالنصافوافة
زوانىبللناسصميتباعلىقتاذاحى

اللبنجمةوممطبالصمعاللةجمعوالاللالمإلتءاالوطب1

بالكرالغألمتطقالمفواهة3صاقبمحالوقه3
ضقذتيهالنحلتجال
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عصهجوهلوظ3

المسول3زكاضيرظوعديوآدميالفصامجوت

ولهوماماتقوللحلمفرظعنهظتفلماص
سولارموألهالمصاألنهرقاشمناكرمالقصلىوجدت

فيأالنجدهاولمادأبينجازفبررحهجووقال3
وجدناهاحكاتاهاقطخموأحدةنخة

3طيتمماةاالغيمنقفةصامازفبوروسلرأجمة

وربئبعةلماإصدلمءاغىلمااليذوبمص

يموكااسعليهيىوأل4جدياكربب
جحيشدرزفوقهالهءتضايراهاأنواااواليي

وكااربفدوتئوألتزراناباءالمايزرر

يملمىااأضجرويموقاله3
الحجبجبيخهنءصهدناياطأأل

يتسبحينحتأنيميسهألصما
ذربهافكموواتحلمها

براتمأصلىناءاشحداتعصبةثافيا
بعىولممآءأروكاهـمالموهم
نبالماللووفيبتا3ميثفيمط
تنتهوتألهـكلصافرةألعفيمى

حهجوهوقالأ

طفرةءقالنهاواللستضاهاصليىيدىلمنقا

رربهظلماجاافيألحقتكواوبسئةأنتانكا

لىألمومنمولىأتالموعايهاللةصلىاللةرصقولىأراد1
منهءالميدطكأط3المحدووهبالكرارضختاألكي3
اناالالحديدتكالذرب8الجالةالىليصحرت4حواإل

ااألوىبالمححءةأروحمعبالفماالروم0
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بثاررواةمنوكانأياعيرزيئبندأرديجووقالأ

خزرمدأودضارخزرجلمالمغنونكان

كرجاصدرفيبروانجههوىزواترنتدأان
ظحااذداودآفلجضاقيرهالنطيعحن
جآلتومنالجداالخوماوككرمنعاماألنجهه

يهجولوأ
بتارآحنضلىداودأنتداذا
أضحارءضاااذاالنثشعرمن4

الحارهوهذاأالضيوماهخاله
اطيدعبنجهأيانحهجودرط

ينتظهـاموثالالحق
أإلندردرألأآاليومآدتض

لهروانميراالرواقاحضرومحن

ألواندشرولياألاصالةاذاحى

واالحاندإلبرءاررمنتمام

األذاناضضاالىظالرظوكاا

عياناشيرافيضهدتمجمخال
اليضاتطيئتحىادصأضهدأل

8مافابحانفقالرنجياصبحانفقلت
ضطانمنضاللرصعيىضته

الحانالمهيعننجيموصفقلت
ولماناذآمقذورلخااخا

فهاءضمتمنأمخلصآة

13نرككربه13فدءالرابنديدكرج3رجاطزرج
ارسفيبالةبهغوترحقاواكانتكورة

الملحدتهىطامهلعاحمهأسمماقيا4
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ضرانوذورحمةذورياوتلت

دإلقرانهازثعنذيلىآبوقت
لرحمندإلكفرجمرىكافرعن

الجانهإللحصيةيتاوىآنيريد

الهجانواليىووعادبجرد

انحلىنخلىحءناالذكطاالياسوابن
اندمانريحاعلىالحليعوابن
وزوانزيخةحمهءلزاناوأنتافط

حجولوظال

إناأدالميفيخثهاذآمئهمحفت
صانافآتصحالتانءباصيرت

أتانااالدقىلمآرادتعلمناهاقد
قبالولمجاناءصاءبرنجئخاولقد

عيانااالصعايخهعنأخبرانما
السانااهسميثهنوضالهاقطع

فاالجرطياربنأحمدجولظ
ألمجريفيئهلسافااآدرالأمجوكبكا
ضمركالكلأضعقتضئهعيفيفكرتاذا

يرهفىأصمهمقياجهحولوظأ

حمذارنجهواكزظآقللىوضدااتاذالزهرفل
االرلخكاعنديصرتحتىالبرودةضدةمنخنت

باردثرألتجكذف8صقتىمناالمعوناليعجب
اخرشيايهجولوطأ

االجوفىكواعبانضجنناطراالحيقفيونحنضجناقد

بردالتاجليدمنعوضضيهلناحيااظبيبى
الغتاذاكلبردصرهلم8جمرامآلنوفوهتنئر
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قنةيهجووظ

موافيبدلوتلقانينافةلحلقظهرةو

مالزطصناليهأخلعىفلماليهأضكوقوادهاتأط
عامكخياآلفاولميمفهاخياليىنفيا

طصامكلصرونألمفهىموقوممةمىآطنك
صدوداأوأظهرتتواصاءكانتخريةجمجولهو
صهافقباحرفايتنىقصريةيفقنقوأل

3آضراقاحفيصرعةصدأجةكففيتوىفة
دانفاصهالخقرأخذماااحىاالحالوا
رأصهعلىتحإللتهتزالمتىونوقىبدرولت

ععتيقتيهجووقالأ

فلىلماكقدفأقلىأواأكزمم
يىمةالمادطعودحيكالىما
بحماوتصدقضا8الحمروهبناكت

ليهوىارآيماصقهرالثلكيمن

امحلىاالقظصعااعاالئاايها

موليوجهوالقيحضحصهاضحع

دلصعنتوحتتعصعنوخغت

كحاهغتاللهكاقتولما

طليوميخاجعةمنهاالنكهةضف

يىاللةلحظىكتلقاينوقاحا
خاجرةيططواكنطتردفما

متحلىهواهامنبرفيأنيواات
لحالنطافرطعنانحجولوطال

ياعنانصا4ورديكأذائممحياءفاقوألقلتقد

واطلللخمرزقاللقماربمرة3االكزالداجة3ألرضادحببالفمأطرف1
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الشيانبمالريعلسآنرقجبانوانيألهواكاني

االنوصحالصرفبمرةكاخدعةواصتهمنلمنيص
بالضمانوتنيغوياأالتحلنىأووصلكأرىلت
الحوانيخئرالغيرةمنيلقهالطوسلىفذرىأو

اليويرجماريةنجانيهجولوظال

دةالئالاةليفيألحهقرنهءكابانهوحب
الرياحبنفيالوكقةكظهوجمهخهتنءواطد

الحماوليحالطبينمهاجيدر
الماكينةفكاهتاتاايقهخوالؤمن

المواريخالهالىاوحسهحتاتحشاياطا
اجاالرجماالتماريخهـاهاركأخافيناطحسيكو

لينبجدشصأصبهءتآصلمنزينءوارر
تطمنرماقينمتاالخلثنكباهاكاو

الدواويخابشعخمنولحالفتطاوفوالبطن
1يىاألتاتمحرككاخهاخالخلهابراقةواالق

الجانينةلحفكاصهابلحخثارامهامنضق

3بكلحجرالنونضيخبهأفامحجرااضاساوآحن
31الحينالىنانخهاطوهاهـخظظأيخاالناسوأقرب

تالتاطنمفيألعيبهمبابهةةأصنورت
لحموصىلهوقالهالنخاسيانويالوأ

الروراحتبظافةنضدىويانعداكسةاذا

القحيراايومترحهايعنولورزعيداخاضخاةس

ريراألزعيئهومحىموتاقيلصوتاغنيناذا

ويوالجصساطآحدودروهعغفوقكسورثأجمعاألتاجمة
محركةاطفر3أطوتوالنونتبالحإلمادارونبرالحجركجلى2

في13ونايإلفغالحيا
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هطابنلهليئعجوكاتجالوظ

صاهانجاتوألمذكاالديوأنعالقد
ابخاوميزأبمالوفاالبينأبياض

بمصابهاياعيالقابعياكتال

كايألبرجموممنضاليا
وصالييسالالقاردهيارغيقا

ههاثيوماجنىظوجهصاعلى

الكتابئرأسعلىمرأصآفمبكا

صرديادإلجلىبوالحسروحالهقالقياليهجولوظ

آلميخاأرعفاذاصمأيطالصناصفيل
الخجمفااتارطكوغالجافيوخزةلطلصته
قحمبهديالىياضنىمادآاذاالمواهـكاق
فدآأليناهضوالأقىالاقىاذالآقول

صممالمنيمئرصصوتوممىمىاليخالكضدت
المحتتماهكمجرولوأظركاعنتنعدبماضةت

اصآحجووظك

يبربمفالأرذيوالىصماجةجلآيا
أفدحرحملنهنخهالمنهوويامن

مليموالحلىقااههصوركلق

صلحلماريافاقكيريطولتوقد

تمدحأنوالضلحتهبماقتصلحف
قديلحوجهكعلىايهاصتضرملى

قدتبهحالنضيهصلادبرافعوتح
ألضحاذأهيتأمصيتانفاليتك
تبحأنألتحسنالجةافيويايتثه

6ملوافدحجلخهالن2بهرهقمبالكريالضق
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يهجوهدوظ

وحصينأيمعجميقرةفابهت
الحاضقينوعيديحيىاالرظوالفتى

أخيناالجوادصحاهـانفئربىوابئ
اللجينتواريرفيصرظالصاعندنا

لزينزيئعصادةاىوون

9وخيننؤيضنلهوصرتتى

لحينىأصافغيظصة3و
وبيئاخوافعائةجدىضقوةهنذاك

يهجوهروظال

جهدئماعاشقريةآحدنآقلصاحبلمط

دانيمذحلىينةوجههعلىضالتعالمة

البردمنفهامنفاتحرهاطقاالردخل

أيهجوكوظأ

بدنيجميكعنماغاباتغوضمرمنخداذفيرالممت

حنهصدىوافىاذالميئفيبهالحاقولىهـفنهكا
صهجولوآلوظ

تالممرمالناسءفأوقيرربهآنأالرضنهفظ
والعالالزاللبتورضءأنحلريئشبالقأض

تالحمدبنأيوبحمهجوليوظأ
الالىأحواااباذابلنواهواهمالضحيحالمحبينرأب
غركانسيلسنامنقذكرفوادصاافايأولكن

دلغكففياصمهظطصالتةذاكعنطبرواةدعا
والضصىماحن4رضيتمابكتلاالضقونكانيرضىفلى

ههورانمضنيانوحنيئالريخى

ال
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علىنجهزيدبنحسنبنحينخياهولىيهحولوط

صاعدانجةداحةخيآفزوجتلهاالكريمةزوجتآتاذا
والندبخمىخهصاحةطاحرةوصامنفامانلتباهـوقا

الحدائدصمتاتحالمنهوهاناوياالحبىفيمادامتصفه

ناهدعؤراصمتدلرتةيومآاالقدارجرتأن

يبحموعدأفيألةالمحلرحهجولوظأ

توذينىظالمطارطاراألأضىألاأل
ىالنهريميخهادالجحايامفدأأل
ءناافيأهواكوالالالففيآهواكت

إلدونسلهعذراماليوبرصرتلقد

الحومضهرجمهجووقال

وطناكاصضاتجتىياضرعأأل
ذنماكالوالالحدجرمااذا

ذاكافينطمعومابنتقديخاليك

حجووقاله

ءوالىالحؤيافيكفباالقضارأيت

وبمهتافآراقلمادمعهيافا

محصغبافيلهحلفتأنفلما
دوظ

تحرفامنتىلالشكانولوخعلةالجودفيالناسجدتو
الحرمنالنبهوتفهامحرزمقدورهينأكالمحبديهيئصوى

حذرالكرمنامةبحودأمنافكعتحنىالرغفانأحرزوامم
لهوظ

مقيابينااقيوكانمجلىفيابطاقيلمحدت

االكوعيكحتاتزضلتلتيمابصاقزحنقالى
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لوظأ

اخداالمماكلمححالذيماالصماعيلقل

2الكرمسلعلىضتقدالحامةولذي
التامماباتعقيطمقهالذيالتشىوات

رراعفيذرخطهففاالوجحاولذى

اعالحيواهينطممااثاعيكان

مماخوتفيعيمكهالدارت
الياعضاكنغاذالدسفيقشمتمظ

الجقاعصنكممابليىصتهاليلة
داعخلالمظحىرعنجرابل

لهشعرآصرقوقدتالبحاحبئخيارحجودوظ
والذعاروعىاللصياعؤابزهيرنجاياحمدآعدذ
اضارالةجهراسالفصبوهذاالااالرقويسرف

اراالللمادالملحيارقطيةشحرلىصار
آأأيتوتادثر

ىزابىعلىارشاستحتمعلكمايؤيؤلألبأى
قازفرخهذاوجهديتئالالكركلذاصيد

المطةعبدلهمادسدجماقيوفالهال

ئهالسهونضالظابحبيشتبكفتلىقرد

الملئهعبدغيريساعدفيعدأنهماآزيىولم
ارركبطنواليتحرقكرهاتمنالكتفففمخى

الغلكصدعصيرولكنالحدوعتبتأفول
هلئهمزضانماليهايوأطمظءباوأوصى

البحاصيررقق8األزاربحاجهولخروق

أوقتالمجهولءبابناضت6ارردهنمعروففوثالباممط8
اوتابالنقازجمت



ألمه

يربتدوشطيراالمينيهزأصرو

الملميابإجمبحعكنيرأاقهاحمدوا
االميناابقربناراألقوواغ

ديخاالتصبيرجلحىاناصبر

المؤمتيشاأميىياالتاسقتدمما

ياوفييهوتال

يخهبارواوةناأذكفضهريخهمذالزاقرفحناقد

ألتقلينقدوةألعدهتاامامهؤاالنيعمايخه

العريخهواعمصوهصتهالتحذروهناإباة
مجيىبئجنىيهجولظ

5اكزالحصأصجواورىشفبمقالطرفرأشوها
العكراقحدمحىونحنقالطربضمنتهلىرصوكال
ةمبهرافطماوآزكنتاضاعيوأبهئفقال

االظرااالجودتدعوالصختهماأطدفيعنى
جعفرأالفتىأعنىالفضلىآلالبرصكلدحدففأف
درراانادرفىمديرولقياذفهظفأيئ

صذراكلعنهادافعشاعياصيلمتفقلت
الحراآعرجزالىأليىخرهنآاعيتصاذاط

فيهلوظ

يديخاالليحيىوابئلذةالمربدمعالنيزمافي

الحينقلعالندمانومحةملطضالخالرومريحاة

األخويندمتحملىآبداوألمجلىؤافيوئربنأل
يهجوتاروأ

خواهاالومأنأدرولمباحنجمنراسقغيلقد

شوهوبىامنىملأص2معهاطجارتجهعفعى

وظنوقرسوفهم3آزكن3ثوسدم



8ثر

تاهزخرىانانبأولجمفردحفاآخطأتوافلت
زنجوراجويملوطإ

أوضقراطاغااخاسافا4صيرةالجلىوآغر

خكاجرعنماءكاءفطصدنيرايخااذا
داظصافيعةأتانطمهكهالتحروالموت

قاظمحتهدعاصحىفوتكلكيأجركلهمازلت
إقاأواضحمئاتاغدانجوراشنثت
ألفئطيالحينفليىءخريممبضكفواضلت
الياتارجهالحجايدهآوحمعتوقدالكرخكلص
ثوارإلتاتزىةأزمىخلفمنعتايحبم

ابراقاقيرقحايةلحتوعقدثتيهنت
امصذلئهلرقهاأجدلمأصجيتيااذأحى

مناقااليومداالىكسةقديخآاضتركاانياضاعي

وأشماظذايحالآكهيهجاشيمتسحدانيلم
6ممناقاآنيهجاماالىرأيافيانضاركا

وآطواقاتبئقالئدآوذاذايدىمنكتباظ
خيالريهجواوظ

جمهجائآقاالمهلهلئأيتافي

يمرتينوائفراقاالشالىتيرابكيوأرأخنيقدمأالممر8
رضبخويمونوبياشوحمرةبحضرةقطصطاشتوأوكقرطاستددةورا

قياةدبيركأمنساعساصمأباقالمننيهدادالغاق3الحر
يرصىجةاالشالطيهوىبالكرليقةحمعاالياتووزةيهدأداهن
واألريإقيرالمقودوهوككتابامءزحمعاألزمة0خلزقاطمائطبيا
صإلرقةوتعيصاليمبهددىميتكدةفيهحيلوهولكرريقجع
وهوإللنحريكالمقالحيدالفرسىصهحئلهنجذلمالمناق6حوالفت
ليركضرب



فظعيمنأقينذامنفاصتوخوا

ركااففيبهؤمالطأنفيدت

برألئضهادةقيمبخهم
يذلشاهديخامنبئاهدرضيتفلق
لدعاغدأنكرتاذاحهجوفئآوأل

ضردالءاوالجمالنفيراقلتصيان

عياناللصيوأضجعزنبرراوروط
كافنكاقهليلواكافذاالشرعألفي

الحالفمنخاللهعودباويالقلتمنجماك

القوائضؤرالانأحرىقيلولمفكمنت
االكافعلىيعلوظلىآعيىالحاركربكنت

3بالفيافيالمقعضييةحافراصبمىيار
8السالفياوسعزنبررنفمأقيىرابئرأو
1اطصافرترووانيصليمفيوهوأضجعآو

6األصافيمىاأشؤوفدعممايخهميممئه
يباحمجولوظ

ومسطهقفهبهيحعىالكوفيماقيباحر
يسضبلملمىقوتآوحطهآمحربنيهكلالطحامجحلى

بالمشاذاناليالصيامطرببواتحزالريخفرآوا3ذاظ

األكاف2ووفةةدوجحاساكحردحمعاللكرالجمالن

الرخوةمفاالبالمشحوالفقعصراصببوالحاريرذعةككتابأ
إلاألتالفيءجماوقدئومعزءبهداءفيفاحواليافيعتىمن
ألالرجليوطأألنهأواجامنعلىعاليمالتتجرقرةفقعس

غيروالمرادالحرابوهولفخحثلمفجمهإليكرالالف

قروقدآذاشفىءبمأالضافي6النماوهوخصفصحاخصاف0
مجوعيغب



آل

ححووقاله

كرطليهوحدتهكذجميحهباتى

كبلذوومجرقدأنمحولةعايهثابالفي

إلبخرويريهارإدجمايويؤاحهجولوظ

نورب2رودوهمنخريالىالقخطايهف
انساناليويؤذكراوفربئطماكرياصااظن

هلمبنيدحهحولوظأ
يالبوطوراطهيراقبهضهعدلعندصيدريخف

ويحاطبهحجرهقاويجلهفتمهمنويخرجه

داقارامهئكتفقضلههالمكينءجاوان

شاربهويفرجالوتكعرنبطكامنالوطعليهيمر

اسميلىبئحمدويهلوظ
وضذرخرزنوخلخاالننفىوتقرطرغيقهفق

مححربلحعتاذأطناكاعيهفالرعققدادا

بدريرمةوتاوحربالتتاياقلعرغيفهودون

ضرقدوكانألييالفعهعايتةينيهجولهوظ
اسابرشنجهفقالفضرطاطإلدانهون

الناالعبمانجمبنيللمرجواعاءاالىعائةبنوجد

إلناظيإصتهمتفلقدبالةجممهملمكانان
نامللصالةفهلوجدتاوابيتئرالطحافيلوكان

وببخهيدمحيجوآدوال

قلىفدجكتاومببناياميد
لولملىليماعدآاألغشويتاق
ليرصبردفالرصولط6اذا

مخياحايخاحانىمحراذاكانخا

األرضىقيماةالطحأكلفيالكيفالكرطى3



2

خللىلخرعينفابطنىأبعادخلت

صاثابنصجوالوط

خبزاذاونطمناالسوافزععاقهخلقاجوعاصبحت ضبعااذاصبفياهةياركالاعليهكتوبالمفضلىخبز

ماصنعااليوبممجلقونقىضدصاحبناخزمناحذبماق
رءحص

حر9

ىاه60س
ارهدفي

هأرصقارثر

المازحلجغجدوأئصالتفدحنارأية
الناصحخطثلوحوناواعظمنالتيبدرفة

واضحلهاقىومخجثهالوىاتإعاألالفئيآبا
العاعلىالصورهننوةالىبييئهفاصم

راجحهزاأعرواألخدرطهنالحوراأليجتلى

الريجاثجرايهصيقالذيفؤأكاطهاتقمن

2رلهأتبالورحأغرطةالديخااقفصشر
لوظال

رقيقالزابفيحنوياربفكأاتصئوجهأدارب

وضقالزابفيرأكطوياربونجدةابالزفيحزمويارب
قىعيالعالمينفيحبوذامالثهوابخامالحميكاآرى
سحيئالحلآئمنزلاليظاعناطةاراكبلضضل
جماصبئيفيعدوشلهءقكمضتبلالدفيااهتصاذا

لوظال

جمغىلفكواصوألتدياخانيياض
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ومىكديخبممنيخللممتهالمالجمعكانهمن
مدقمارظاالبئهجمحتيجصهايخااكياطابى

طدالىاماحهاظويطمحةرقىكبوأرأك

أالىمحتاصاغىلممهمامهقكنولم
الصمأراحدبوناألاصالبثدركفلتضدظ

وااكرصيبافاتعلىماوالعصدآحن
اطدغاهآضىإزقواحدامؤأملهواطر

دوالصاآلمالذوواألبصتلننمنولل

جدوألحزمكايوتلممطلبهفاتطعولرب

رعدبكرتعيداهظفرتطوتهالرزقومتحرفا

والجداروحيبنلحولراصدبااآلجاىأومافى

تحدوكأشحرلمأحداأممتايةواذا
وارلدإللمالالغدقيواقيةدورالنفىأنر

ضداهـعيئامؤابصدتخطثهعلىمآظإصن

غددونالموتتخافماأوغداشوبآنتئمتك

الددأضاودالترفيضحدلهطيفالموت

االمدآخراشامةدأرجماعلهاارأنتواعل

ديقىأنقبلمنقأهيىغدأاطصالموردكياتى
بديجنيتبكاقيضدتاذاالحابيومحجئما

لوطأ

غدبئيخقضيبمانحلرطغداعلمناليوممعان

جدشكوتوضئاألتفيئأصيطرفارتدا
ألوظأ

ظهورولهبفأجرماركضاأكةطولهاألياممنأصت
عثرريريومهنبدوألكابدظيئعنورضتا



1

لوظأ

إلمزاجهاشقىلماذابتعاديامنضىقىمئ

األجاجابحرمنوكرجهالمحشادياجوهيقىألم
4لوظأ

بمحاتجوزهحئيرتاطرفكلملىعلما

مودوأتشقلءأنتاعليلمطتكااكيانصيم
وظل

غفعىوئرباوالحادناتحرسلهيااككلكا
غصقيةذخرصعنتلمهاتيالمنجهبد

ضىفاظرأيدتحمروأرةمنوكائا
النقسالدياسوزيادةزيادتهاادنيهامنتجنى

لوظأ

واطرسجابإلمتمتوانقىوالطرهـفيإلموتألتأس

ومفترسنادرعجنبفينافذةالموتصهاماشت

النلىفيالخراهاطابطكاطاطبحذروألفبوظليىأراك

ايبىكلالتجرمحاالقيةانمامالتلكولمالخاةجوقى
تاليارصدوظإ

وطاترا4خطوكذاكثرمحدكدصخحلوبطولخه

حيامتكأوعظايوموأنتعظاتليحياتكفيوكانت
اللةرحمهوقال

القبررماتخبركفتحعيومسباحالقبووتأتاآأل
ظهورغاثياونكاقشاديركاصكونظ

أصأدوظ

بالمعنهوامنىلرامجنيكخا

صآصآصاتئيكرانأرتحص3ةضعلىاالخذالضعى1
جمتهومواغوصآفهاتخذوالقطافيابالالمرلحىوفيهكغ



5

مالءدانيةخيرالصعتءبدات

الحامليقتحبالمزاصتفخحتربما
ويامتجاملهآجاصاقلقظرب

بلجابمفاممجماهـنااللمانما

حقاموالىالصحةكلالناسلبىظ

1للحمامأيقصدالةتحصدانوعيك
الحالماخالتزكوماياهذاصبت

لالنامضارإلتالتاياواك

اللةأروةالأ

وألحوالصحصوفطوالمبرالنقعىىأ

الورفيالؤبفاعالطيافاالبحدوخي

والقسرالعلولفييخاهاداليوالبهول
إلمررلىءوخماماطرامنأحتى

والحلىبأسذوىمنتجلكمكانمنأيخا
اخيرواواصتبحالمداعهمصائلوا

األشعلىواناارحيلىالىقونا

حتيرءفاوغداالبرءخان

اللبسراالححتبقآخؤةألصوتان
المدرسيافيعدابممفيءف
اخفرظاحةراليالقحوسضتمقد

اطجروالعيكمبالعاالتخربص
هـوألالموفيهالتظيروننجه

زدجرطاطةسذسلمااقهرحم
اطذرتصظفظنذنبالذعغر

اثربالببالضمالحام1



6

شالياطةرحمهدوظ

وضبروتزرتوتيايوأص

بهزصركوبكابنيصالىكط
اكبرئئامناللهعفويابهيرالذنب

أسحراههخرعوأعنأكبراالشيا
وقدرالةاضىمااالالناناليى

المإبراقهبليرتدقللمخلىليى

لهاقهغفرلوظ

الكدرألالهنيواللوالاللطمرفزتاكلةلاليا
1الغيروفيابلىفيمتقلبئراليألاظهالىرغبث

برالىصياننتقلىجسدالىالالمحةالىواركأ

البثرغيرجوهيهجوهيثلهطاليخيبهالذكيهان

مناألمانيدلماأفيهثخغالاتإللزمالث
انرو

تماهامىيخلهالمرآيهابدياهاشغامالنمىهـخأله
دناهابخنهاصىقدجونحىمولةدتجافيلتضىأا

هامقعلىجاهاتمددةءالياصخاخيرةاهيأكاحداثكحنبالضر1

عرأبهيراذلثعناقهاليوفةالجومينبماشمرهظاصمانمهأننخاحدى

بليانالغنىعدولالضساذخطائهنءوعفابمرمه
والعىضألجوهيباةقزفىضايثااقهرفةء

يإلحدروأقىضهأبردةماصوراليعتاتتحتصلاخةهـووجدئ

تولهانيجبوكاقالحديدعناقهالىالمحعى

مورووسلكمباينصائلهاليخبياكأن

تررادظنهينيىكنهلىظتولهالىاألشارةنراسآبياادصالظاميانقلت

3أواطةالمرادعناثحبيرفاأأولكنالمضرقتالىصياحهه



ا

اللةنارتملبىولمشمهالكيراليعلتكحذرمك

آهاعاذاالحروقاشبخرقةعغكلجلىيابوس
والجاهااللطاناالجلزلانبهيينضالعليثهيرى

وألهاواديخاإخادمكذتابيرراضتعلىهئن

اياهاالمحةءتهامنفيهف5عندنخوتهاقيقتألافي

باهاناداذاديخاارامتتدلمالذيانيمأت
عقاهااالياممنتخافآماهفارقهقدضاتالذنبياراكب

رو

إلدواسمفرقيالنيبرتاذالمالسضتضرقياقضت

نالةتنوآشفقتلالعداليقلتالنىوكتي
ال41قامفاعزروالالحولىءالمقيمالغافلأيها
الجاهفوفالىتدويوماخالنطيئألمماالأل

اطهموءطيرئضعريحوءصمااعلىأخهعير
ألألو

اشالسمألهوألىأاخباىاؤكلىحلو
عاالتريهىعاجزمنوأهـدإطةآعوذ

أزنالحايكنمالميخاعنالنضألضناس
والداساألحمقاضوىفهاخعلةمنالموتدرطة

وأفواصماعبخصنافتوقدصلنناهاانا
امةاألتاالصماءوضراألعىفيتصأ

دوظ

ىاياألموذاكدامريهاألحوبتتديلةع
أمةمنإلحقوفكيفوحالهااطهطهحر

النبالناطإللكرانرة3با3ورالئاكواةاالمبم
ضالبرتتالهنااكقيصرق3

زاجرلحانيايئمالمنجهاعناألقىألترجع
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فيبميإكصفيتىناعص
صيفىتكورصيفنىمدخورص

أعلىدةعالظديبئاطةغيريي
وثقعهفلهقدكفيناشفآان
غقلياليىوللخيللترات
بمراخااللهفنبسرصتخفكا

بخنىاالضبامنااللءضيئآىألش
اللهرحمهدوظثر

9ألاصانهاللةواقاءنهكاللهمعك
نكفللحضامحدااألالتكى

أوبئهدولخاواقعاثممااللعوتان

لثتوبتقواقوكااللةفحلى

وغركصكوناكجقىفينجرىنح

قبههفوقيودصفيفصقيئ
دوظ3

المعاصعلىواعتكفتودنيقيواتأارألم
ضاصسهنالثاخنىوالحادالىأعودألكاكا

لوظأل

حقاالموتتظنالكالخهيتىليىقبكماإللأحمط

لتبقماإلدواوأللهاأوبادوأفنواالذينأنجاياأأل
ورزظآجاألاصيهملتاذامقامبهاىفاعلهومالئه
زقىالمواتالىجطتاذازادشقدمتماغيروصالمة

أضقىهنثهبزادكأحدوماأخطانئهادكبنأحداءو

آناكتعامداوالذألييتهدافي



لوظ

حمدعاحئهمحطالحبواليدقىبوالذنىعركأقيت
شودتصفيهاتمونذرتةءكاصبماثدلتقكم

شديدالحابيرموحاجماتكعىعويألشمىحى
مورودالجياآنألضئهيهآتئهقدبكوكانى

قيرهكليمويةووجدتلأ
تتنةازكونممتاجداتكوعض

صورلجتوعنتبلىآوجهعنوتكلمت

تمتلمحيوأشهربوفاقبركوأرلخه
لوظ

صصميفمنالحلقخلقصسيحان

فيقرارالىءهوأمنيوقه

الحيودورمحورفينآضيئآالححىي
نسمنقةكلىحركاتبدتحق

لو

يختبجثءصرجالتاحرقيحتالمالتؤودذنبيار

ينتعبالقومفيبهبزالوألندماصنهنهءالمرالضرع

غضبنحومنيخالطهحىممهكايلهاخالتتذكرهاذا

اماقياأليامألفخعاجآتصالئإيرياحررتقد
الهو

أعمعغوكبأنعلمتفلقدهكزةلذشعظتانيارب
الجرمجيروييلوذفبنمحناألأليرجوككانأن

يرحمذافئيدكعهرددتذاتضرعاأصتربادعوك

بمحالبت2فتطحمعخفتوكألكسامتجمعصصينصت
بءيؤوداالعياث4يخومجوراليتحركالذيوهوبتط

الكبروسيخلةحمعواتيلاألجمااالالحيالجهودت
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ممانيتمعفوكيلىوجمالرطاالوصياليكمالي
أنفطابئيخهدمماأعاحاقققظتمينصاخأتلروى

إلخرءلىوأحداهة

أعظماعفوككانربهممضوكقينخهنلماذنىتعاظمنى
ويروىامةرحمهوقراهيكلناهقىيهمامحمةاوظ4حضرفلما
وكقهفيالبتانهذانيوخآنأعىأة
التكمرإحالخيهضنماقيوبدأةآعودأحسعتقدأيار
ليعنرليىبآناتراريذرمماوجةطةدعنرذاكانكل

قبرعلىبمحبأنوأعيأ

ألعباخرويخهاآخودعةوأهدوسعىالديااغاأأل
الفؤادوساغبومكظوظعزرفىيالنئوآخرضراذلةوذو

وراغبايهغوبصاالسمنيزالقدماولاالسوبالناسكان

لهوقاإ

بذطاليصيفكلهمللخرابوانجواللموتلدوا

ابشمنكاخلفانحودهابهـالىونحنينجنىلمن
وهاتحايتكففاقوتبدآنكارلمياهوتاأل

التاعلىاثميببرجاقيهعلىمحمتقدنك
اقالبلذوانيازوالمةصروفلذويازمانوالخه

الركابجآفاوارتجلهموممازعلىنثالحلقومذا
النوابدارغداأصدىبكاهوصىمماذيموعدص

العقابمناتقدفيكاالحطايامنالظامشالت

العوالتاوفقالظفا8حرصآالديخافادمتومهما

جوابهوماناكعذريثاهيخهاكتتامورعنصأصأله

بببغفرليفقالفلىعاوصثاالنومفيرفنوأسأياانيل1
ذنوبطعظتانياربوطااقاأليات
يرجلؤالزالو3الجهودالمكروبالمكظورو3
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اطابالىدجمتاذااطابيوماخجحجةبأية
فيكتاجماانضحيناألئءضقاامفوزانأعيط
عذابقىاخلدانواماصيمفياخاررانما

اوة

اخطوبفلصرجمبآءاليوببحاذعالم

القلولهثمروتخىسفوالنطفعلىتندو

الكذوبباألكشتريخياضىمتىحى

عتوبانتتطيىألانتجلتوياضى

الذيوبرغتالرحمنمنوبثهواصتفركاك

الجوبدائمةعليكحياكاهـالحوادتان
الصروبغتلفوواطلقواحدضرعوتوا

الكومكمبماخيرمنالتقىطلبفيوالي

الحيولطخمىبخغاءالفتىيخوولقلما

لقوظ

برزقيقاولكىتخلىهقلفاليومآساكخلوتمااذأ
يحيبعليئهمافياوألممةصاعةيضلىاتحسبنوأل
ذنوبأثارهنعاىذلوبادفتهـحىطادبعرطونا

لوظأ

بفقياعاصحكعيههءذنراناألجرامذممارويرآب
ضبكثهأوعىاقتدارزوالدراطكنتادايمروفوإلدر

دوط

هالمرساتأدجهدآولماتهاصلغسكرصيت
زألطحبروضرتاعاألاتجحوحسنت

اغوايألصيلىصلكتالمباألهاطرمىبم
لذأنهاطرفافيتجروعفهاالهومحادوامميىط

االلمانفضاخىواتطةلمالحارمواى

3
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فزعاتهامخاوفيئاهقداضرفتالقامةوهذي

اخهاررطوأهواولبكلواجمدمالتاوقد

وعالصاكااالكااضراطهاقتلنيوالط
اقواصاقدير3واحأرفدحاربتارك

بزواحاالويماتشلورىنحةيرهاو

ألكاطلمصرفوألكللىعاحاعويهـفا

تهاظفياددقىءواياحمافهأمافى

بامواحمفيحتبروناحياؤمايخفكراما

لهوظإ

نجازحعاوظىبقىناالموت

الحوغنهتعيءنىيومكاص

التواغمووألتوفيالقلوبتبى
وتمازحغعاةفيتلهوانتمىحى

قاحآعقكزندفييومصفيوالموت

كاعالمراشدةمنعبرسليوممماظ

نارحكعنيمهاديائهيغروأل

ضحظلكوإحهالزيخهأوبضهماللة
الصبرصضةفتحمدنادهيحوادتلمراصير

الذخرقاصلومواذخراميتتجالتكوامبد
الحدرمحترتواتتمعفامقددعوكأهلئهنف

الرمنلكلايتزودءبماقدععلروك3وكا

القبروظلمةيرصالىظهرعاحاقلبوكقد3وكا
دريألتواالريرظهر8عاحأتضحرييهصياإلت

واللررفوإلغلتاذااتضحريمهيهفاؤيئ

الجرحةصاطابقعواذانتاممطيهفضريئاو
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عذريومابارفهقوليومااشهنيماحجئ

يأصمنبرتاشدماقبلتاأوشديررضدتالكوان
تهريستاظعاحااصفىوياتسضىايممماصوأتاث

وقالو

تحراعزابنهمنبحفوكمجيرنهيىليىأيامن
الغفورالموىاليدواتزتكالمقرالعبداتا

جدكألهتكاتمروارفعاجاءفموعدتجنىط

المتحيرنكمراليكاألواينمنكاليئهافر
لالو

القراردارفيالراحةاغايدارليفليتاللداف

هارياحاباجىلحفيصرعهااالاالعةأت
لهأوظال

متنافىبرممتحبريرمتىضهفيءاصص

أالئىوالفعيريرالموهوهضهابالئهالائمانجاجهلى

الناضواتجهلفنهوانظماعتبرففكرموتمنبدا
اوقا

تععىصىخيراحرازدجئءهدضالمصجاأداصهايا

خحوورفىمناجودواللةصيا4ماقحدتاجودوالحتي
صءتمالمممفتفامملقهمنبالفئارحمواطة
ضرعفيرىءغيريدفيماكانيردلمالقاعةرزقلمطوبى

ماطمصءعبداطهـنطمحآظءالتكنمخرعنطمتولق
فآعىكاتبقهيخعضهترهءالمراضاقىانا

ءانفيغعنبحاجهماعدويبتقمالديمنهءوالمر
وقادأ

12حقاقارالكصدكهمنخيرالغاذوعدوك

الحبامق31ضآور4فيرىالذييراث
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متوتقصاسبكالبيرضيبماآكزيمااعيصاسوما

مابتيمضىقدفيقيىءاصتلالرآكعااحكموما
اثطقحذرهننآزيناالأكأغمرمنوتث

حجحينلوظ

ماثههنصهيكاعدلثهماالها

للةازأطدليكالبيتقدلببثه

صألئهعجدماخاللةكالضروأشا
هلكياربرألكطكحخهلهات

لئهألضسررلخاوالملكلكاطدأنكل

أملصنبهوملئاتيئكا
فطةلىأوجحصألكعبدوكا

لكألضريكواشهلثهالحدانئهل

لطثهفيمواالمجاتحفهانلماوالليلى

للةاطدانلببنرالمفسلنمجارىعلى
غعلكماطئآياطلثهألضريثهواشه

مملثبخيرواختماجائاوبادراكل
لئهالضريئهوالملكئهالحدانليثه

لهوظ

األملطولهاباطلوزينالهوىباعاالحقععز

يزلهلمكانوماكانحممامضىاذاتماظكان
االجانيالحالحالححامهاةلىاصسحتضدالدر

مماماعلىمايرمآضدمالعتىفاعمعلىكن
لوظأ

ليفيضرتوقدالجانيوغىوت
ضضلىدحيرهاجعلتلهاخلغتومترلة

جملىعلىهـضحوفييطلبئالدهىيظل
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اجمااروتدنيئقرفطإميظ
وتال

مما4يميكةثمومنمفةالمحنمنالناس

أصهوألحريخقضيالضىعاطماعاكتءوالمر

أجا4مارجادونجهالومنمغييةكهامورآررجو
لو

الزكهيوذنلحزاماحكهلهيزمحن

طنناطقيالمايخبرنادارفبيخن

حررفماوالئألصفرحيرملمءصودار

الكحنماحظمصعدمحثهحمطص

لوأ

مشماذيديفيوعود8وزقإطةتبشا

عىليئهصوضهاطوتحسواهاعرهضكشهلمادا
منىوضحنادماناومنالماصيمنشتقدني

تهتافيمتعلربآيربلهنوأقحعأصواومن
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ألئ01
الطردأياأ

تحااالدالضفيقللملواسالانارواتاخبرأ

عاحازائدآفاكانقصائدواربعارجوزةوعترين
قهاأالراجزامااليمانحودفهوالددمذا

باليضتقوول

مجد3دجدوصحدتقدكدهمىها4أالحةأ
كحبدهلهموالهيظعدهـس3خيرعندح

ءيبردجالهىعيوانءهدهمنصاحبأدنيسبت
قدهحسنالحينمتتاهبزقدهمحجالةغسذا

هطرمناعبءالخاتلقىخدهوطواقأخيرصدقيه
تدحصعئرينايصيدءتدهاشكاضتر

وليجءلىايا

يضتهلو3

الروقاعلىمجريمطهمابالمبوقليمبهاأنمت
المعوقالماقودفيكاقصلىمناالمالكاجاعت

هوالخروقاالهالينيلحبءألمحوقاعدوةعداادا

بالكروالجدقوألرفىوالحظاليختوهوبالقييمجدجمعالجدود1
نثاطاالطفرتمعتزوزنعلىوالمرقداااابكونالدوالد3نجهادا

يعرفأوإلفيبلىكصبوروصلوفالالكرملثجمعاألصالك3
القغروموالفتححرفجمعالحروقءبالالهانبأرميية

ارياحيخاضخرقاواصهرضاوا
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8قاالعيوعلىتصشرخطءالمثوقىجودالحلىمنثني
أحقوقآوجىعابذاكاطألقدايهالآت

زوقيبهصادل

يغهوقال

اصاطهمنفرمحابجولهرإلطهفيلطاأنحت
الطمنوماخيهبخاممجاطهمنفظبعدط

وانباطهالدخاويعدانخراطهقيادرقيكالكوكب

3اعتباطهفيءداالوقدحفاطهفيثداتحااكححل
االطهقيوصامجهأقواطهفيالحلهبراىلما

ألانفاطهفيطارتجآمتابالقاطهالمروريفيكالبر
6تإطهمنالياسأضفقطاطهعلىهتوأنصاع
اطياطهيالقلصيتلمانماطه6والبدسدصد

آألغطاطهخاحايتضكالحقرلطاطهفييأخديزلفلم

الجحطرففيتئئأحمرنجمحوصةالمصاياوتديدله2أصتاليوق
ءوااكوهوكعبورصوطجمعاالصاط3مهااليقالزيايلىناأل
والقدانحدأرهأوءعدوخدفيألرشالىيرميهأيحطاطهفيارقائدقحم3

باطهـفيوشهأقارهالترابوفالنقتزتاألرشوجهارجطتواتجالقطع
الحليب4عدوشدةفيمبالتالكبألىذنبكرهغيرالقاها

وهويإلقحقوطجمعقواطواالوحتيوالتورالغرنينالطوياالتىيإلفتح

درىسيدريالصدوواالالطاليرفيمحهألحدوصابحهالقطيع
الضوروااللقاطرانتوريبراقةبضىحجارتوالمروءالحوافيأطاراذاائئ
فيةالمتاقىالغقاقيعقاطاواالنارطحاماماتالقامطلبغيرمناتئعلى
حدوشدةسافألهـاخحارصانجه4عياشدغدالعايصالهوأ

هعلىمجتىاكااثاخابكوالغطاطعآراجآانقااضل6

قطهءتالخاخلةصإللوالحالطالمرأقهفيذكرقدمواألغفف
القطاكححابوالغطاطالمالزمةاللطاطداألبخطياطواأل
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دافرافايولبأريعدبالهنثرجلديالرض
فطأصواطهضأالغىانعاطهالجرىموألستحلدة
هقتاثاألذفينوخرمآإلطهفيرجالهخدغتقد

3بانعالطهالمقيقدتمالطهالىفراعيهظج
8ياطهولمالظبمركرياطهاوالضيقيواتئ

إصهرفاضرندشنمآلضراطهالىعنرينثمى
6اسقاطهمنالطابخويطخخاطهشوونأنهـنحمط

ضإطهالجومنفىعالحئ

يضهأصآلوظأ

الوآتالمقلىطاالظرادأعددتبهآ
خطاخطاين4بمههـهطاوطيبرفهوالنجيب

غطااذاوصتينذاكلحياسبطاصيروملطا

هعطاعطاالطالتأدأمنظاأحداسركانقلت
مطااالثافياسحميرأثأعبمالالجرااذاكانقرى

ورالتاألثاور3غايئاليةيالجرىوهوشووونيءاألضوا8
كيهابولمالطقبلهالعتفىخرمعلىظوهوواالمتزخإلجنىالحلج

والزشواافياالجالملالضباربالكمزوالعىيخقطعؤشقدالنامنجاوبلجنب4
الدظنئمبيالباروىبوةجمعالبواتاألققاقماطواال

وقعذواحدفسجكهالفقينذاتغيرمالتصوىإللفتحريطةحمىوالرياط
يتهـوييخمعر6أالضالاالضراورالنبرةبهاوالمرادةوا

الحبلوالمقمداتديداللدالنضجأواقاألصؤجوائارو
اللحةمبهتلفتحالحيواالجنيمحركةالملطألالغلىاليذيرالعنير

طوألايقوالطالجلدمنيروهوككمتابضراكمىاقرأكان6

األعابئمعالكمفوهوكقنفزبرقةجمعالبرا01ضلبالضاعىأو
استعازةناوسبهرماضدمواألأفيداألصوهواجعإلضموالحم
اترنيةأىاهلدجمعلضموالملط
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ضرصإنهينمآزتخالنتطانجهآذتيهشط
لغطاشنآيحجلخا6كااالفرطااألرشأنيقىصا

قطااشخزازالححارىيمتالقطاقطاةفولمنأصرع
عطاواألديمحصلماللحخغتخاحماكانهتيلق

اخححئابالبارحالنيمااوتجصهصابراالصناعفري
اعاءالمادنةطدظ

يتوقالكر

6الظعناالفواتوبلمأتهامتووالطيرفياغتديقد
3ااقوامنوخىتحدعينياقدافيتمرحبآبمه
8حقاتامىالقاصواضغقهاوارياالتقدجرحقد
9فهاحااحكتهاقدوقلتهوافتياخهااللىجشدةمن

1صياخاعلىحهاينءنجااخممااالنبةوارفع
ائريقاخااأليديمفروضة3موفماالحراقيىضم

3صداخهاموكتافامترفةوخنجاخاوصفراودا

ضودكرلميرآءالمااذاكاتالبترمنالدرالثعدشعوأصالقثط
المعيقوحبصزلمأزممسنىوالمازصاناقاالعهضدةمنآأنه6تبرتحيى

شدموقدأرزطجمعااللقطإا3األسراعتداللمحتيمالفرط2
صصدربالغتحوالحبطالجالواالديمالكروالحطمالجاهـالمئتطذكره
ابروالحنحةيالحادفكحابالعاع5يحآشقهأيماالتىعبط

ذكرقدموالنجيعالغيطةالتابإللخموالقطالجدارقيئالتوبواالبريما
فيوذتثموتلمأيالضتربولممواخطمتواتا6اخنلطواشمط
والتقديمغيرح8اوحتقروالعينئدهاقاقداحها3الفجر

يرتالتلوتخ6اسصوحقاحاصماخاهاوواريااطزالستالحغوور

كغفوالترنجتامحدودلمؤنفاخايوقهايزجهاألايون

صحركحندواطنحالدقاىأوالطواداخلجات21الكمفينالحيظ
األضرافواألمادمرب

3
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لباتهاعلىافرآكاقومحجالتهااوجوغي
وحمإكامندياتصماكااغاذهاعامارى

نحرطماتهااطراطيمقودومقلباتهاممإت
وحاخهامنراألفيتمعممالحمااتمآخيرذل
3جاحاعناالرقبلغتأاخوأنواطرعىغمن

ضغألكاعلىالقدرىهـحتىاوفألفياليههجاةان

8اضابجوزإالهاقذفعفاحهامنالضيفانكتيرة

هالمايخاالنارالتظامنصالغاشصاببلىميقى

يخضهوقالال

جباهىاألصمطكطلحةححامنالصبحتدىلما

ايخاعنافتركالحتيمآالىاللىوالحدل

صةالمقودمنينتسفمجناطالمابمهمجنا

6ضبامنتغلبوميحةاغرلىفلواذاصئمني
انشافيلحتاشحاعالسالدىتيهكان

نصانيردصاعموصىقنافياالظغورنماكا

9اهامنيخرخأندجطاذاطاطضرفياههـ

أيالمآصذد2ءخراطيحاعلىالىوالخرطماتطوالقود8
عدوهاصوحمهائصاتوالريعاطمصاولىاألوالحملىصراحخفاف

جالمتىالجاألندكذاكفعنالتيوفأاضضاضهاخواحها
يتلى6الظهروبالغتحوالصالةالصالهوالجانباطافةوهو

التبانالتجاع7أولهاللفتحاقيوميحةالتفوأغرلىالحدبراوز
الئاعىلالحفرظدإلفماألظفور8

اظغورقيىتياآخرىوبينانحدرتاذااألولىهالضسمابين
ضدةإلضمرا6يهيرجعالذىالحدعالظنركيهابوتاب
زجرهاوطالدو
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9الحافياألرضوجهيزكبهالىكاالقاعيملنشدا
شايهماحرصعلىيعفوءلواناشكاكاق

تحتويماارحتىوامىهـة4هداسآشالديمااال
يتلوظ

صناركلالكسبيحمىوجارمنالثبغدالما

3اصيارصتنفيعارضتدوأرنقدهيججزألن
ءاجاروفيالمفرالحلقكاءشوآرفييمرحبضرم

ءاقطارمنالتلىجنحتقداضطمارهمنالقصرىممفعلى
6عاراطورمنغصاكة8اصبارهالىكانمادمن

شعارسيدنلمطلىوهوهعتارهمىأليحبىايام

نهارطرقنيهياسدةزوارحمهمجحصمتردفي

515نفارمنالقلبمنلىوآضىهابتيارهفياحمداذاحتى
6أنفمارنتحلريجمعمجارهسقربغا

يمحالكلهذاانبمومااليةهذافيقولالحدوشدةاالالب2

أشعلىفيضوقوالكرانكايجرأطفاراتاراألىفالشيدأشعلىيطه

المجروالفتحبالكرارجار3أزرارهدبأشاأليرىفال

رالبواألمياءجرطرمةوالقمايآعهيطلبفيهيدورالذيموضحهدواره3

والمراداثاعمن4يتزينماةصتوالوارالمتيمالجاثكتفالضرم

وأقطارهالدقةواألضطماراالزقوتتلىضلعإللفمالقصرىالقالئد4
وحرفهالتىاجةوهووالضمبامخرصرجمعاألصبار6جوانجه

الحزيرةقةانوسخوارةجمعبالضموالحوروطاشحماالممتاجأوالنى
حملهامنأضهرعنرةالاليالناقهوىءعتراجمكلوالقار

رجعوآفىاألختارقار81ضعكهالعنرصاللمتحالطلى
ويجمعالطوقككتابالحجار9الذمبوالنفارالواريالضموالقلب
وةواثرآصهبينطوتبرقءضااوضمرهمناأيمانيهأكاطقعلى
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اقتدارهيخاقدراذاعتراضبارهفيتمتمطىوان

1طوارهعلىماصرشكافترارهلدىلحيبكاق

اصتحارهفيغضىلدمنحمراضمارهمترخلفكاث

3هعذاشمنيطلقباناالطارهلماصزوحاذاسحع
يخارموخأأتيرلفتانحدارهفيلكوكببمفاضا
اطعارصااذيهخرقاحصارهفياصصاذاحى

عفارفياخرقعانرهنجارهقيأئامماااحى

صدارهنيطعةوقدفقارهشالمفصافتلتا
رهأبتىفيالتحلبفيألخير

ينحتهوقال3

جهءفيطاآلللصدممهمميأغدوميربكا
6اظيعامهناهفدفحللحرفمونا

اللزفقينإايلطمفدرلحاضدرظ

وانرالحاذيخاجميمءألهيهوىدراماط
عصبمنقدمخلوألنءكااعهنفنهركاش

منالذئبولىبالكرالمع2نواجهوطوارالغالك1

ضمواسزوذراعايرتالعاحايدفىونحتهوأصرعهحيوانأحثووالفع
الفركهخدعاحااللجاممنماصالاألصاكاوهوالمقودوالحزارككتاب

أبالزفيصيرهأومارصهوعافرهدخااالم8اشتدأخحف3

ظيجمعيمإلواألظيرضىامنغلظمااحزيز6جؤبتتا

عليهوقعماواطاذكزنجاتصجمماوالجماخملماادراط7

اعتمدأيحىالظهروالربالرقوهوحميمفيويروىويرةيخةالطرف

منتجمعاكرصانالجاع8والضورمإللفأخذهانهاالمواضعهذه
النمخلىنظعيوالمرادونفذهقبماأيالئبئخلمنالمفحولهبميةالنومضرضيص



313

القلعنهديخحاببهأهابيحفورغير

3بالحبالكرينضمكيمخطمهلحييهضم
3لحىمنءفتخاكرتكاالباهياتسوا

الحجبمنودنافوهحينبهاالحيىفتحايا

8الصلبعلىازصآنهيغضهءبالوعساظا

حىةاصاقللمفئكتتلذاقيقلك
يتحتأوقادثر

والمطبالعكبينبيدصيسبءاتيارب

التأدباحنادبرماقدبأعبقدبمروالغتية

6المقربضبوبدالقوفىيتبالمكبمياتادفىكامن

أربسوضيشةافيالحامجداديهيلحق
تملبيئملويةوفروةعلهبوبااوعندهم
6تواوامعافاتوعيرتقلصلماوالجالةبةمقلى

وجابدعاهبهوأهابعامأوالزاببلرنظيوايضمصحبالاليفور9
ءااعغالوالخبذكرحامتقوالخمالجانا3باهشودظظع

جبابكالمابينمهواةإللكربواابخاحالليةالحقابالغشخا3
يحىكهيغحنهآوفضهويالبقولأحرارتبتلةرمامنرايةاوعا8
التديدفىالهورةالخروحركفكونتيمواألزمويرعد

جابعنتينوهوالطبموضعحظموالمطالقفبالكتحمكال0

اذناهياكو5أواثحنىدفىا61الوتدأوالسيتصرادقبهيتدطوهـاصا
الىجحهـ4آلحركااصأرفعمنكيسههـأالديآواالغفصيهامدامالى

يااافيهوأوالوقهحىوالغوديديرفعوالكراللفموتبوراث
اوخقمةواالهـالثاتني7الجاسهـمالااشتجحوالمقربهيقاد

انرجمةرضا1وممهوياآلتإللعماربا8المقدداللحممنالثريحة
وأحا6احمرمرالجاعاتتالحاظ6دالترالطوياالتيىوالعلعهـا

عاحهتاذاطأوالجيفأوءالماأوائئعلىاستدارتاذاووعاتمن
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يضتهلوط

1والسيوراطلقةقلىقدزنجورارأتالتاطيناذا

تأخيرشدتفيىشادفىتبرراالفاللحزاندعت

سطورانتتقدخاجرآمغرورارضتهاذاطىقى

صغيراقأديبهفياحكمالحوراتخغمتمت

هالفورابلغأوضهمنالتوراالستةتوفيحى
تيراأوتوكأانوالكصوالصعيراءاالمجافوعى

راالظفوامزمنىهـاصدرافوالموضرضىالجيك

تاموراوالتالطيناصيورااذمنمقتطآ

6تجويراجورهاارنباوأهـعفغادرقعلبمن

مسرورافرصايزالوألاالميرابهاطةمغظ

اوالرهـالمنبريزينمبروراغبطةفيكرما
ضهيلوظ

وطاالوطالماوطالماانعاألافدطالمافد

المحالأليأمالمنماطاتهاألجواأليومئهجلتبميم
ألاآلطقدمحينأتاكاآلساألحداالوماذاخا

كتبمنأيديافينيمحنىالنحدلمقولبوأمارقوعريدتمضيوألتزدد

وارالبةارخىحمرومنمناالجتمعالغيمدكتملبالتأبىأوىةا

يب13زنجور1نلهموأوألدهموالغغوالبقرالقومومنلزرعفرخ
جمعالحورذكرضدمواألدكاارحتىسءالعالخران

وهوبالضمضفرحمعقورالتالروهوويضمويحركإلليفحر

والفغطصزالةشوالىالجرممطضداللضمخر014آعالساراديناجة

صرعاجورها6سروالوالضىوالضربحواكوالنخى

لبالتطانىلكحرابالتط
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يغتهلهوظ

التاصيرفيهطلتقدهتهوربحاغديماوالحقد

1ضدقيماتاخيروقيطولخطمهفاااليللبمضه

3يرائمينهلجمالحطابعيدالجزسى
3مقدوراألحداتمنباصبلمكناناذعىحتى

زبررالنغفيعفرهايردىخةكااقزشه

محدوراألفقفياوكوكبغاالىصبهمكا
وضورعتردمنعنرتقربماانمح

موفوروالجهودوأشينءاربلناوألىااحى

تكوراوألهبماوهواعطاتنحسحبهرخا

6مدخورجهدوتلهأتاذرفيرحنا
يغتلهو

ظالمهدبميحسرالعبحلمءأدممامهفيوالليلاغتديقد

خدامهوفيالمتنبرجصئمهاطفييرح3با

9هالجانىخوكامهحنيالصعىبديصتل

الىافاأوضرفهاالحليااالصنانوىمحركةيللىجمعاأليلل8
الفموااأىقأخيرصدقيهوفيوالغاالفمقدموالحمالدأضل
والمسلجمالسيراعاالقوكاائددةوالالموالجمالينقحالحملى3

جمعبحنمتينوالكضأخقاناعيكاالجريالديدوالحفيرلالطو
يإلقحالقرهب0الغباربالصخوالنقعاتحدتنتاقزبهأس
ذكرقدمورواليعاألضحارذواتزاوسالضخمالبهيرآوالمنالتور

بهاوالمرادضدوالضنىالفقرىاواباألشمعاحبةيالكمرالتر6
أديمجمعواآلدامالعاعص3السا8طلتضدةادمامهالغنىخا
الضيعداليروسمحركةخدمةجمعككتابوالحدامالمزيئوالمزبرجالحلدومو
والدواللياللىإللغتحالععب6واالقلحلخالوااطلقةتاالحكم

افىنابهاوالبرودمنوضرب



63

أمحامهفيالنفىمبينخطقدامهالىالحدموخرمن

امهعىمنارخأليأكاقالمهمناللوداجرا

3اهدأمهفيوالمقرورضارايامهمنالدجيوميد

ارامهمنظافالأنجهنامهالحرمنأنتاحيا

اخالمهكايدفعلناصطجمامهضنيفياخصشا
امامهومنطوراخافمناخحامهحؤيفريفغال

اقدامهفيشيبانكأضربواقحامهشالفيكاله

مهرظكاصحمىهوحىقدامهمنالححروخيطةص

6حماالىدظيالتاصازعياالروقتقلى
ينحتوقالأ

صراحيخابوحربمخماألصباحفلقفيحداغدي
اللقااظارسغذوالنحلىاللنحرمويد

5الضياحمنلدهىأليأمةالروذربصثينيو
لماحعارضذيفيالبرقادهللصإحياشرنجد

االرضىالحيمالباسبالصخالدجن3وأطدةالدةصراالرامص1

أواالليالتووهوبالكرمهحمعدامواالكنيروالمطرالماوأقطار
القاوووالجامالطريقوالقعداتس3الصوفءاصأوظالمرح

الحديقبالضموالخاآلهأهوأخالأخرىالىأرضمنتحرجورالوالتاشط
وهويدعيبنيزيدأومحودبنةهاآوفيىنجالطامشياهىيريد

والمرادءوراضدأولهخمتداميخدالئواداضرمنكانالنسىا
زلمجمعواألزألمالقعرنبالفتحالروق6ابالزكحابوالرغامرالدبه

وولدولدهاعلىتحطفالتيوىظزءطآر1الخلفوموسكة

اطادكبهتصوالدربالمريعصيىال8أالنذاتنوقواللخاحهارغي
يمرحوياضراالنجادصحدالذياثجد6الضلبصوتأصا4والعياح
ءالمافييحارشصحابوالعارضىويقط
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8اثدخاطوأبتاتاوألاثعاحضاضىالكوكباوأل
هخصرمنلسرعةاجدالمئاحراحةمندنافي
بالنجدالجوفييطيالمراحثملغدكاد

3ياحجدةذيونكملالنجاحالحاسمااذا
8الصفاحمضرجرظطماحذدىأعفرونازب

منحويوقيلىيغهوظ
ضوارفييموجباضفرهفاثىعاليلاوااغتدفد

ارأعصفيالخفركارشبنارصطلىهامؤدب

احضارفيارجعييبئ5ضارعلىمتاأضرف

اقتمرارماغيرفالةصمعاصرارهكلحضحىفي

اظفارضابينيرىحىأقداركلالظبىلأل

وداريمنمنمحهاراعيعنالطرفرجوعني

يخحتهلوظ

وراةمنالقدوروأالصاغداةفيالنحلبيخدالما

ءصمامنبعذابلوطاعداثمناعيهصب

6جرائهعلىلموألىشفعماةمنيمزركاب

غعالنيإللميافيانجاكلالتيخمحدب
ردأفيجللىعىواناخاالىضماير

اطالتمنبألالرذلصانداوهنالطاخيمامن

اضالغهفياطه3باعيععاةكلعكلاصضن
همالفيانئاممااخاحئدعاهنوالحدقكبير

المستقاتاح2الوااحواثالدرواطوأباثحطاثعا8
االيفىالياحواالظرفياثتتأطاياممب3اوصرياح
ذكرقدمالعيإلكر0موتاذأالظبمشبمنالنازب8

طالجمعاالطالالكلبولىوهوجروجمعلكرءالجرا6
غبارفيودخمالةفيائامخألهنكهالعنيروموإفغ

2
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9دهاعلىنججيهولهىأنساعلىوعارطيا

3امعاةكلهطصقىانبرافياألرواحتنم
ءانجاعلىالقفاكدجمكعباعلىأيهوضد
ضاةمنألبدلهئطئهعتفييطلبكانما

حوياالىعادبنجمالكدماقيلبالثضص
ينتألوظ

العلرقوجهعنايلىصزوانجاءاالنقوايضاليلىفيلما
لبئضهاستدتجهاذاندبءوالخلئالحياصالإلكرفي

6الحعقحاتغضفكببخانطلئققالصيداأليدعوالى
اطرقابهفىسءأذنانماكاصقنىومايوناصنرمن

حشالباذناطدلجعقر

ينتهلوظ

لصبيبالحاباضهجدبتاقىحخرقيارب

الالكمئحينكايحوبمضمروثوبجطعوتكئ

9قليبعنصركانماالوقوبمالغمحدر
8ذركالالكمتيبقعألامرءأوثصعروطعنأو
3ابخوبفيالبحرضنكحوموباليفييخحعدرةو

طيمثنىالطان3الفلىاالقئقعىوهوأنىجمعءاألتا9
وجعفروطوظلفكأمنالىالخرعحلماتوسوالفمربالكم

وىتجاةجمعواالتجاهأرظالئىوثيالغقعصببالكرالبا3
احاجةفيالمجهإللفتحالدبالنضالحويإ8القفلىفراضة

وقدأغضفجمعالغضف6الحاذقاككنفواببقالنجبايحزب
الحرق5ابياضضدروككمتفمحركهينيايضبهرهقدم
النحاذكرلفتحايصوب6بلىواضهالبيدزحوانالقفريالفغ

شمبرفى8أبزكاميروالقيبقحوصريخريهعنع01
إلقحوالحوباألرضمنإطمأنوهوطيخببهحاليوب1يخر
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المهيبنظرعنفاشةبالقلىذعىظبارأى
اجموبضدفيةكاالهباذكامإلتؤعتألفهاط

3الممبلههامضمدآرقوبياضافصهوى

ضوالىمنههوىصألرحيبوربنض

بالنيوبخاألرواتهىوبالطبضفقمىالجباالى

8بمطلىمناكنكتاهـالجنوبعلىصيهوي
كوبجذممامنيا

بفتلوظ

دألسدالمصزمعذىصدبمرقىيار

6خاصضعرصجتضاعىمنالنجمباتيراس
النصامىربدافهنضواسهااظاألحقة

قراعىلهناتعنيمئرالحاصييمونلحاجثت

الزيامطلعالىحملمطلعمنمهبهاالتمالىتخالصرج
بدرتاتأربحوىنيةظنىمالحانيتان3االصدإللفتحالمهيب2
محذوفلموحوفصضةوهوالهزسوالرقوبنجاحيهضماذاتخقالطإهـمبهب
والحجبوفرقانتزعضقضى3الجبةهنوالمهيبرفوبطاهـقدير

حرفأوعظمهاوقدممناالقحرفإللضموالطبوبالذتاأإلفخح
وهوإللفشحرفغجمعخألرووتفاسنابمقدمأخداللحمسواعظحه
جتبجمعدإلضمالجوب8نابجمعوالنيوبالفختأص

ممهظصفيالرفيالضغأطفارضبماوسمحركةزمحةجمعالزمع0
ادالعىكذلكالبراقأولهبضصوالدالونالغىصطكلمنخلقتاغاكازمضان

ومنخايإبخرقاقصوالعنيرالتبإلغحاحرا6أوالبمر
جمعإللكمروالحاصىضاعيجمعةائدايبموخحبالضموالضحرونحوهغو

الحلقالترصةوسءشوصاجمعاتواصأصآالضاعيوهويخعى
االلىتايخةوتديد4أونجتحوالنصاصكلضرورةوحركيخرضممروا

الجرىأضىا
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9يماصيوبطلىياباكالحناصيدأصأرنجة

صىردهىسمينكهقاظسىوبالقربييد
يراسمحورأطارضؤوندالنحاسلقنممبآانعت
المقاسكظىطماحتينهالحمىذكهوقيننييدير

اآلسكضنأطلقملكالمياساالدناحورارمنل

مواليعماجمرمنالمواحمطواالخالحليا

أوطاسيجافيعنرالبهاسفيالحرملتيىعم
حمطالنوإالقامتيععدلم

وبيعاماعدتانجةخبماهقآعيممبآتأ

التعحااحكمحىأدضوعااجفايخااتخا
حرصاكماكبابوركوالتحوصاءاألمجافوعى
تمحيصاطآرامحتءالظاقيحاجهعنخئه

هوالخوعالطورينتمحهـرخيصالهاظيماشحى

تتياوعنىصلملصاخحوماأللهنحى
قللىنغدأاذافظاللطرادكبآاعددت

الظالهاضيطاكاقواصتافىودالمهوجماذب

وغيرالنبتمن61غرداالقليلوالغاصيفاطرفاألربة

الثيأصوهبلغالطيحةةمتالتحاس2ألرأسفياثقرقوالو
اتاحةبالكرسالمالحينقرةوهوبالقسحوقبمثئارفبان3

الدنواريعىالالمةالثة6تهبالواصىيريدالييعفي

التيحدوهوبالفتحطورمتنىالطوران8المعارعةىالتحو7

موأودامألزمألعدالجاتبهماوالمراد
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تلىفرقآاهاشحىكظاالظبااسرابيمط

هقظانجيعياىشحتىحظايرمصاصيحوز
لضهامنثاتحيةلحتهبهآيضتلوظ

اخقابعناغاقكازقدبالصيدعييابؤس
الحالبحلىضرائوعنالقصابعناجزىتدوكان

ئاباتواالحفرءللظامرتحالبطاليجودييايخه

ااالرواقيالقطانيختطعهوتابطالىضح
قراتاالحقالعشمىموالحابالنجمبتكالبرق
البهابمنمنهاشبحنىءذهالهوذيمعبحئةذكال

ونافيعدقيوكاث05تبالهالىوالدياخرجت

ريااهـبايدسكانمابالماليهحرجقداصفر
األيخاكاخةرزتاذالتقانحنماف

قابنتبحرنماالتيابمنجردارقئا

تحاباحتآولمفيهـعلمنجابتوهعيضاتت
جرابمنفختكاغاارشيابيالوأتصاعتمحر

الذابأوجعتذوئخهببالعتاتاناتأل
ينضهألوظال

ماتضاالخقافيوالحبحاغلحهيئالقانصأقود
18تحوصافريةعنيلصلمأطالللطرادقودمميآ
اصامماالنجدةورقرطااألءالظإمارضق

ضرصالمنالحينتخالهأساعييزللمتوظأب

ضظاياوتطايرتتيددارعةالمتامجذوتتلىوكربيجهديمعد8

إللفتحضعرولحا4ركأظهادةاللضةفيألنوجدمحتصرمعظ2

والتحوسللسوادغبرةرةفااألصداالطلىفليحررحى13ومو
أديموهوصاللكرالقرطاسأصابترطىاألطاأومةاألظ
التضااليقب
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غاليومآيإللتهماناشوطمآحوهآلرطئ
الطساالقاناكللقدحتىاألضامنهاطزانعدمظ

مهالضاويارايخمافكماخناقاعاسيالبوكت
8قدتكردصاكبكهنبحاأتحاجداكالظأفاييهو

يشهألوظال

مثهورالقبالرةصائلعنالمجبمنتقايلرآبلما

86الذتايودمببضىحوامنصمنكشهعناارخىعصملتنافى
ضبحساماظيالكعكشواثجذببلاتددغجمهتز

نحتضببمفنارمرقلبابينمنكاغايعرف

الحعبباقرخالتيىووئبةالتغباالروىاألجولةكانما
الذنبجمبالىارورمرزمنصبوماكتضاانثنىحتى

يتدوظ

والأذووالليلبخهلظنبمظييارب
الحادحسيبالمودلطبحسنهغذباضف
االعالقالدةقالتهاوالجاالقدآتمااعلى

يترلىفهاجلمجناالمقودكالختالفيمجول

لاألرطساعةقليىناعالتجلالظبموآش

خرجوغلىيظاوقكبراالحينبكؤخرالناظرواالضوسالحدوالعلى

جمعالجبإلوالعلسىرأسوسقنةجمعيإلكمرالقنان2النلىفا
عناالفتاخروهومحركةالحنىهناالخنىالممحوةأىطامى

الدقيقوالمملىالريلوانضاوممههاألرنجةفيقليلارفعمعالوجه

صعنوالمرادجسعهاتجمعوتكردسالحظالجده
وقدمعصماجمعالسم6اللونوسإللضمضهجمعالنقى0

جمعاالروىاألصودوأالحوىالقربطبالعحروالكمنبيخرها
واألفرخرافوككنفوالنضبالوعولافىوىمروالكإلفمأر

الزابمحركةوالحدبزرحوألحهاماالالئالموأنع
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رهاوألوالسيلزنبالحيالولمتلىوعي

جاليوهوعنلىملوءالجبالامحبفيضاب

وأالوعالالظىحتفاتيلادمحمنهابهذأكرم
كالصلىفهاجهابمبىحىالجاضحكهالشلبلمايدا
تدكلىاااصمودبالحملىودمالقلبجرعب

بطلماطردآالثحلبوطردوحملكفىالمقودنجاذب
كمااصريعآلفآفلفاضتعلىالحدعلىكالعقروص

عددماهـاذاممبنيالك

الفمدأسنعتدوظ

ءوردنقايونواضحعن5برحواشىاللياطوىلما
بولههـبمنندابردفهدفماديناديت

ورمنلنوىااصفرءصدهكلهجشب

لزندظتتىارورفهقلتقدبهالدفاقدواحد

جهدإلدفيهأخرىونظرةبدمننظرةاألماكان

ءتفريعديحواصعرهـ9وردسوناليناراناحى

صدهفيقرىاحينكاقدصعلىقداعيضاحظ

لدهوىبعضكوكبزرصفياظرتدوا
هتديدىعامآنهين8ءاعغدذمماالقدمناظوىكا

كدحاىاصاففنحنيردهولماالحيناحتوىحئ

طرذواتكهاضتافما

ابانرىحتدوظ

اصفرابءروفهموعنعىثزراتداليلارأتلما

إلفموالفرخآبحدضئآتربمجوالوحقتجرالحين
عقعحألماوىاكالجارىالماباكروالعدضعصناحية

لالرقدأداالسراع
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9اوبرلؤأماسنجابفروةمعرأدسقاناكقكوت

طنرالهااذاأبازكاوكزةألتخحرااقالكفنجانتتي
ممقرضآالبضاناعددتالححرااألألكففيقمت

8اغراالدكينضاحمياقراقراافيحابركأبطان
قطراةصعىمنصدغان8ضورااذاخدقيهكان

6أحمراعيئمنقيضاضانءاتأرامااذاجمنيهكاق

أاعسرابمصاطيمفةكصنراديءعياهامةفي
وراطالىيخازادهالوقكرايحتلفامنيقول

صرمدظيلقينلطيرظاجضكاناللجيمضلت
أصآيحصتوقالأ

القميعىواصعالزيمالقيعىسصدتماالف
9صعىومنروهاصةرصيصمذهبنىذي

يإلجوانئاآلنالمروفوموتايهوتديدآولهصمالقمازادصتان
أقةالتراهمنهوغيالخابفرومنذاكفيواتخاذهواأللدوان

واألصابعيكفالمالغوالواماآلنهوكاتألقصنعكاناتعلىيدلمما
ئوتونضبردتخصر3اوذوواألوبربضآضهيالئمصاأو

جمعنحزألنوالضانضمعتأونيتأىالقمةسقت3ارتفا
سنإللكمرلحلهاوالحفالطيرضرارنآآوالبغتانأغبرطافىوهوتحةبنات

الغيمرحىالضىيفربالديوالممقرالطافىنجاحممهوتوهواطمب

الختلفواألبركهخالحمعفيمكررةأقرهكدا4محوالجلى
أبخاحانوالدفانضجماوالضاحمططودرتهفيأىالجناحوبطاناالراز
ةوالوعيجواضتدصوروداوفكتءضابفكتضحرهماقيممروافى

ضقاوقيضاقأرأدركائأر6تققاوقطراالجلرأسطلفم
ؤالمدصبهبر4يدقماالمعق5لثقارومنبرلىالمنبر3
الرمنالحاليالححيعى6الطنالكمنبر
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المصوصمعيهتمدجليصإكعولوجوجؤ

3الحيعىبذاتعئريننى01ىحرضهالكراكطعلى
وهوكاريصيهويوانقضهالممحوصىرصعننلظ

8يخعىذيصهاصفاعتامضيصالىجناحيهدا

1كاموقوحهنمذبحنافكمتجوصىبرخابهد
6وامصوسالتيصدةمقصوعىمنالييتفيالو

ألررقهأصةلوظإ

هـوالحلرازالزفرقيقمحضىازجربزرقاغتديقد

ودصتخازرزظصيدنادازسهرشمانمىدبق

8جازطولمنوفكموالقفازالحامليدزين
81موجزاأليجازيرظعجمكرازاليئناعي

والمديمومعنىوزناكالبريقوادليحىوأجمىأدلوعولالصدرالجوجو1
اليصوداتءالتروالممعروفطائىكركياجمعالكمراكل3اثقوش
قااليرواوبيعىالجلؤوالممحوصالحبىرالموضع
نهاواعتامغلتاذاالقدروصوتوالتحريئهالسيرآقحىالنصيص8
االصابعبأطرافاالخذوموالقصمنالقبوعى0جارهاأخذ

وهومقصوسذاتمنأيمقحوصمن6الحىورالموابوتوص

لجنطامكصبوروالمحوعىذنوااليماتبينالصدخعلىاثدليالتر
طاهـككررفالشصةالطيرلحممنيموآواطافاوشقعيطبخ
الريعألصأوهومحركهالجرزأيهوتتديربالفتحالجراز8صياد

تىأدرأصاازوالطرتالروأدزفوالقطعوالنخىوالعلى
ىاكوالدصتخازموضع13صيردازوشمانجمعلمجهولهبابخابقهـ6

ككروالطودذكرهمقالقفازايدنيتعاليرالحيدرأىاذا

الكمثيروالجماسالوالممناعي2ارتابذواولألرجلينطويلهماطافى
وموجزالمافهايمغعلأوجبلفيقرةوىوفيعةجمعبالكمر6عواو

الحركةبعصيقاأليجاز

9
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1البازيإلحععلفالحرازاوطنطالماق

التوظزصدقةمجخات8األجوازنهتججتكقد

3جلىازبالافرايتاالحرارالحغاضاثضل

األعوافىعةطالحليلىنمإزوصنيعبازابنقد
اصآيضتهدوظ

صرجيخبهلمنضى8لجبحبزرقمداغدى

كالصحيحمزهاوليىهيحأطدودواضحصلت

افربجحدإلشأشزىمماضحيحضانبمف

والتلىعبالماورضهوالتقدجبالمكألفلم
حميالموووحميالحوتوصفوحاراالجنانىنلواحى

8الوحفيطموريخجهلمطموحطولمنبمفكم
الرجبمفالربمجلهقىضيحاتصاتفمى

6وابريماألينفيصعالدظهذروحنجيزكوضر
مذبوحالىمتحيىخسين
هـالعةصةلوظ

اثلامضرجاديهاجماءغياطلذواليلوااغدكهقد

لزرقعلىعافعلقوضيريناالموضعوهوحرزجمعاألحرازال

جمعواألجوأزومحظمهاثئوصطالتبج3مخالهألبرازبالحدوالمراد

والتوظاثخياتناتوااللحيينبينالغمؤخرفيكدةوىجوزة

تالقيةومئيخروضدماشفىجمعاالشانينافذآاليمونالعلن
قدآبهرالطولهيخارهانافيأخذفهءظقامنمواضطيرف6

علىيمثيمحلهجلهوقىالحدراتديروهوأصتىحمعإللكرالنيح0
البواالينالمعوموالمنروحالقعيرالرعالنزك6رجيه

ائلواهنتقوعضرجانيواأليالظلعةوىغيعلالحمعألياطل
والضوالظلعةبينالفرقوسضيجمع
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9ايىعئعلطالحياطىالمحاولهفعيبوجمي
الخاتلىنعىالقالظفوقالحالحلالملكانضعابيرفي

آئلغيراطلقاخاحتىضانلالدانخىألحج
تالخاصلمدفاناليلىالمعاقلىهناغامبكالاال

كالحالللصماحهيئكاووأثلرقهظلينوالسر

6الجافالرجنمبهغتآغافلغيراطالقمنقلب

ناظادضهبينيدوينجناحلالىصوينجدلة

نجارسبلدةوىالمتددةواراوءالتانجغترجالىالنسوبالتوحمط8

والمرادالجبالبايخقراطديدةوسمحولبهبرجمعوالمعاولالدمقوالمرهف
اجايخاالمزايلوالخللالضىشدةوالجاحرهاضتدالذىوالحاممهاالخالبها

تهظ6ضابووققهفييدلهأىاطالحاالملكأنتحابيوفي2الران

الشكبرالكيرلحج1انخادحوالخافاالتحاعاليدلضموالحالحل
حالةالعقبانوضباعدالقدهينعدورتدافىأنوهوإللحريئهالفبمالبينأو

راحعغيرآثلىوكيرقططالىضلمنإللفموالقحابلاألذىوالتذاافى
اكلنصوبأولهغوصلالمالجمطوالعاقلىامامقدبماعام4
يدالذكلرحوالمناليبمريخاالميدظالممارعلىيدقأنضاهوقمملمضمود

اصاتهعلىمتدالديالرضمحركةدفوالاليوهومفافغاهأضىالىيإلم
الطباسالقطعإلكرالسراثاصللوالخاألمناضفيرهلن

الوشعنفيجزوالحوفالدنىصيبهالطاسأوالزالرقواالطرأر

تصملوالحالالوصعلىعايدةفاكاوالضيرالناجميوالوالئلالطيرانأو

أوالمنحرفواثكفتنالعأجانباطنوالكمريالضماطالق6بهر
خبروسالحخرةإللفتحالجندالالنافروالجاورالعليرانفاالرح

لحوتهنيمعأودوىدوىمنخرضنويرويخهصماحينةكاقوفيكاق
صيرآيسيرىاكواثاقلىالمرصالزمهاشككمفمحركةفواكدوى

والحببالحصربلى
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الرعابلجالفيكاخرادلالقرامفريوبين

الذألذلناشنروألبى

أصآالصقريخهتلوظأل

3المعلرحبحيدقطاىصالمحاإللصقوراألالصيد

المصيحبافيصذهلمءتجرحلممقلةيجرجابم
الطمحالجالإضرافاالاألبطىبمايولدولمأم

6واذجاغرابينماابركأوحوحالقداىاطرافاحعى
األطصحبدالفماحطايضىالجححارىالبخزأنيلوي

الجدحصىكاومنصرأقىمذرنجزكيسلكها
تيحلحفاتيحاتاالفحءاللبارواقوس

المقطوحدإلضموالحرادلالظهروالغحروالقرايالفتاثمغوقالمفرمما

االشالالممزقالوبوبالغتحالمقطوعاالحمإللخمعابلواهـءاالضا

الديهةاللمحالعقورالطوياالقمصأسافاإللعتحالدلاتواحميالمز

اصداافالرأسوارافعالبحرأطدورهـالعهصموإللفوالقطاى
الحاجىعيهيفتالذىالححموهووكربالعضححاخئمرجاا8

المرقاتاألضرأ0ءبالماالممزوجالمفيحواللبرانينقرةخاوالمراد

القيلىاالحص6تقععيوهوصطاحجمعوالطمحعركةشرجمع

دمةطاراحدةالجناحمقدمفيرالتعرأوأربعإللضموالقداممهارتى
والقرأاأللوانالخلفواألبرشوالقويماالضالحديركمىاوالوحوح

حمعاالفرةوالجحذكرهاقدمالصحارىخزان3كرهقدمإللمى
والطماحيقعدوالغصرإليفينسأوبمفرهجربهاآولهبخملحاويخسطح

والجدحالمسصوعالقصيرافرحالمذرحالنزكوالجاحتوزالنككتاب

جمعضاتعيرواقه6محوجلكنهكالملحقةالسويقمجرككنبر
حفجمعصبالوالحفاألمجآتواثيحاتءالمااألفيحباليساطوالمرادراقة
التيطواثيحبهبربهروقدم
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9المروحادزبأوبوقبلحالمبالتصقباطادصط

فيجومالممؤبوحبينماالخدحالعترمثاخسين
الؤسيخحتوتال

ضابهأمنجردماادعجاهافيوالالأغتدكاقد
ثيايهمنانسلىكالحبتيحجامنيدلمصدش
3اصالفياالعوجددصانساهفياقوبلبه
8يأثهوعنقاوكاانخعاالحقوفيمئلىصهد

انافيقهبرخافراهمعدان11افح

6لمنبداالصبحاذاحتيناوحدالمطاريدنتا
بهنورىلمالكالرآلهعنناكهاتاثيهرت

حمامعاالرضتانيفركط8أحععنافردحوةذو
9قراافيالنحضرماهفقداسرابهفياطوذاناطاعه

رتواصظالجالاألها2الحتىكطأالشوالمروحبادأاالزب
كرمبلوقوالطوياالعرساليم3ظلمةضدةععيارةاللالى

يالصواواالعوجانفسبكريمائمهلممقحوليالبناابمترجاومنهنه
سالفرسهظأنوالمراداألعوحاتلابأيهتبهاللىلبئنرسألم
وصاضجربالقحوالمقومتلعلهاوظالجاأوائلفييجحه4صهد4نله
والظمةابمبروىإللضماأليةمن4اباوتواتمهجمهاوالمرادالدارحول

كمنافيوهوةحبالةنلىجمعصإللوإلدانيدباتيأتصافح
تاةجمعالتا6الحلبالحافرقحككتفوااالهالواالضرابش
وفعلىمحطووحدتاالمطاريدالجلقواغبهاوالمراداليابةالمنحرةوى

خالنحمعفيكدافورىولمالنحامولدإللفتحوألرأدظهرنه3
الحآحرفيحذفولمعنماقوارلموالمرادهأختاذاالثبئأورىمنولح

الوادالىحمرةاوالحفرةالىسوادإللضمالحوة8الوزنلضرورة
الحوذان6االجراراالديدالنرسوهوحإللفسبمجمعوالسهاب
ذهباذاأصربمصدربالكمروأالصراباليرعلىالمستحثالطاربككران



يتتىأرنشورظهفيقزملقدوالملرف
صاهنسكالىفالح5اشهعي4قلنا

هاثوماطقالعلىفمكراشاصتلأوكالحنيع
عاثأ3خيمفيأوكالحريىاضاةفىالجاليهخاح
نهامنءاليعكاغا6التهافطيقمثجأ

احزاهـالدرفيالفتاةشكاجماهفيلمرحزت
أصاالفرسينعتدوط

الحرتجاشيرتحدواوأالرالعلىحروالعيحاكتدىقد
6النويالهالهيحةبحقكالرربحوماليهتىوفي
المعلرسيانينغنىكطاوالخفرارمانيومكات

5حنرعلىطيرهيظلىأقىالمبهدرلدملحاحزفعن
9إللرارعدطروحصادقمنالخرناتتحتنهيلؤن

إالبرتخرقلممآقبينجروقيؤكانماجمنا
ادلمةيختلوظ

جزكرعمكىالمنديوكمنجهـانحت

اطاصرةوهولفمقربجمعواالقراباطزالوالنضاالرضفيوجمهعلى
وزملىالجلمنالكريهبالكرالطرفالبعلناقةعيألىالثاكأأو

وهاالجربصعليف15فيال3التاورعروأالرنلص
العقرواألجعلىصرعاراجآ6تلاضاعزجر

يخرضدموقدإلفتحجمبصحباألجمايسيتن8
عنوةجمعوالنرالنرسنايةالفتحوايحةطويلككممصحق6
يبانوااضييههلمهاكءالعألوالفرسكاهلىعلىائروسبالضم
اسلمواطحاحاليرنابهاوالرأ3الريتىصاربالكرالزفهاثعب
يالسرأحأىاالنكدارهوضعالانجتحواثكرممطييرالمرادالحركا

ذلجيروالمرادثحنىواالفئرواألتواألضابويالقعانى
لزاهـتهايلأضحرضلىالتجربأقانوربر9
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االزدفيوألوالضاسصؤلىلصتلنبة

الضدعظيميبالخاضخملزتدضديدالريقمعغ

العدفاالفالخىونجعهبمدمنىارتأالميكاذاحبئ
خحلراألصدرآمنايخطرءالمحدكالفارسرايه

مجمدموصلوشبالكمذيدإلكدصة

بالجدظمهمفكرآلبدلهأديكىقىحى

أورفيرببهدبئمنيا
اصآيضهوظل

المحدىضرطاووسمناحنالندثركمنيانت

كالجتحووالدبجىقىاالصدينعىىعلكلمناثجع

3الرعدوىصقاحصلهللفدخيفةتقين
لقدقرمايهرالهدكالمولرهنت

ردكاوغقمامةذووالحدالقغافينهيخاه

اوقدضدورزفهاظاهيالبردوضيبهدوجلدة

القدعيمالحلقمضعرءالفرونقالهذابكا
الجدكريهالظهرمحدودبقدوأنتصاباعشدالله

بالغندرأصهيتقبانالردكرعندبياعالو
بمن4وظيانتهالنجدعندارجلينمغبم

ارخدغدكفاكاغابالحدضتاوشوكنان

ماأليتاندأىصهجلىفيأقىمنمين3ويوقهيجرهقته1

بكنفارهافىضربالنقديكاباحوالقاعورا

منوالظاميهحنىعلىلماقفولمالنخجميعفيهكمذاتاطاو18
ليهوالفدموهاظجحررأوالناخحرفماوقدالمئيبيتأنياالتقإنقوله

متنىوالوظياننهمااترئيذوأىارجلينمفحجيهاأىإلفم
الحعلوصةالوخداالقهتعقوهووظيف
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يعدكاعندابدألقرنظالمرمدكالمسئخطوهفي

الجلدوصفقوالقفزإلجزسيرديبماردىطاشع
المسديالحالمةيديكاكدأيبالهكدآ

الفهدونجهمتامةوالوتإللتدفىالديئوفان

الحدويئدنهط4بدمنغلبةنلهليى

لحدإلصرةكانرجاوهووريعحمامينعتلوط

الطيررمنالسودصفةفيالرورذاالمطبأيهايا

زوروىلممضادأتريهوالتخييرالحداالحفي

نحريرذقطصفاتذيمنكالجيرنجاكتاصمع
يحعوردكااالصماجاالتحبيرصةمحسفال

المذكورففلهابذاكأولىهالحيرذوأتيعخورأطار

ادوراعاليفوقحهاياالمثهورحخاءشامؤا

الوكورمنتهادينااالخيرشانحةحجرفي
كالغيوراليوروطردواككوراألناثةبو

3الجميراهديليفيكاقءتكريرعلىتهديلتكرير

للتفيرالنحلىأوكدويوافرميراليدانمس
8التدويرجهمةهامذواتالتغريرأخيالذوبتجئمن

نيرحمرةصالمعيالررمىاصرواعين

حورنجادقراطيماكالدورمعاليواقيتلمع
اكورمنقرونآضلىالمدحوراللزلؤكتوأمات

منواطالخيلرةوأالصبحرداعحامشلخااالمحركةالمئه1

ضويتالديل3والوصعالرخبالفضحالحطر3والعاجالقرون

انبالعإللمأجنخهاالطيرحسأنخغريروالحلالذوبأطام
أصعلىقطانلكرالحامقرطمامجتمحةغليضةأيالتدويروجهمة

ياضىشدةفيالوادشديرةأكاحوراجمعإللضمواطورنقاره
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8ارهـورجعابمكرصورمناليرضارفوف
الحريرحمرةفياوارجلاطوركدارربنخوات

وانظهورالملىنالبلوبينرالمبتواألدمجردكظهر

3تبذكالمهنطاشعكيروذمميهجطمابينمن
8يخالالبحورةارصاجاصمنضيرذفبذكلهحزور

وارعوريإلحزنكفحا4والغحوراطورهولفئق

الميرمناياطاليومفادالمذعوركالمتطردقطع
6والصقورالحقبانوخاطفالنسورحذدصيوآيخوت

هموتاسدرأم3أوضويرصرالكاطاقا
للوكركالممطورهوىفاتميريدتاراولفت

تكبيربكبرواطإلحيرالمجرةضضع
النذيرقممنهابرءبنيرصالعندهافرب

عفريخهلنهيخحتلوأ

قتيمأغبررنكدرئذميممحتقرنصوظ
طيرملاللحظةونحرخاألجمازيإلحيزوآتتك

الجيمنجاحبينقطةأوالجممقامأرضآمناضيق
إللؤمابئعىوالقيوموألبقديدليى

هـالتويرفيبهفنخفباثويمالجمةيخلطأل

الودأوتارهنأنوهـيروالوابمماثا4أىصوراهجمعإلضمسورألا
والنتعيرألمجدقعىبالفتحالبط3المفوروالمبثورالجلداالدآ3

الواووفتحإلحرلخهاطزوراليرفيالجدوالتعيراأللواناخالف

اطوربدعلىصلسالذكاوالزاجلالمزجلواطامالقوكادةات

الكثيرالماوهودإلفتحكرجمعوالضمورالالكويإلضموالحمئالقرلفتح
لماقفولمالغخحمعفيهكذاالصو16الهلقنىهقحوالحزن

يبالمعوالقاصدلالبووالتنووالمرقعاطاقههناصبمشعلى
الزابحفروالقتويمالتعاسمنأسلىهزأيمة8المحددوالحلرير

02
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1والحلجومالذروةطالنيورومصتتاجمطبين

الحرطومناكأدعقلىفياليمفيتجههـكاغا

هضيميدذيمىاضجعهنؤومقتهضسةأو
مدومهاللةمنبوصالهالشميميةعااغلىحى

ش4أجمر
الخرياتفي

اثحوداضافةكزتدبحدهالئواألبواببالبامؤاأن
فناعىوماالمرذولغهاصناوقدوالغثديمةاشوالحلقالها

شاولماليهلالقوافيتجاورةأضحارمانجاوأخراثحولإهن

صافيةوتنااأللفقايخةوبدأنامنتدهتاطفيزائدآوليهون

معالرجلهذاخعرأنوعلمناالمحجمحروفحبعلىابا
ثلوهايرفاتخالةتحوألتمنأليخلووالنقدءاألستقحا

األلفحرفعلىفيةظتهـيخماط

ءالداسكانتباليوداونيااضالومنطلوىعكع
صرامسةحرمسهارصاخهااألحزانألتترلءحفرا

وزنارعليمحانلحادجرذيزيحرفبذأتمنكف

ءألالاليوحهمافيصفإلحمعيهروالليلدإبريهامتظ
ءاغتبالحينهااختغاةصافيةاالبريقفممنرصلتظ

الماضكياعنوجالحالفةمابالئحاحىءالماعنرقت

اصواأنوارتولدحتىلمازجهانورآيهاصزجتف

ضاوابكااألصيمفبمالرماندارقةكلدارت

العائمةاالبلاليم3النحاالكتيرحتانالإللضمالحلجوم
الحرأسمامن3والحرطو
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ءوأصامندبهاتحلكانتلمزلةأجمهأبموألفلك

والثااالباسعلروءوأنممةااخامكااندرةضاط
أشياعنئهوغابتشيئاحفظتهفلقةالحمئيدىلمنضل

ءأزراينالىفيظركهنظأحرجمااعيكنتألتحظرالضوان
لوظأ

ءعذرإءضمطاضةمموالحرءازصاالرضأنيركأما

ءحضراواألموالدهااليلكاهعتقةعىعذرودكمافي

ءغبراللحربيدققهاتلممونقةالكرخجنانفانبادر
ءضخاالنطقوبينينهنماتقةآضافالطيرمنفا
ءالدالئئطرباألجهاجانحةيبهقينالتننيناذا
داكالغارصهحوالليلىأطمىحمارمزديار

ءوصاوالحينصكرمنييهلىمضجحهبحلنمنونرةذوفقام

أصمالحتنيوامكرصقلهضلترفقفيأشهمنضاله
للمهرابطاهل3الدرالظأخطبهاالحرنحوتانيوقلت

ءضاواغهاضغاليوليىبخلىذيمهغيرانيتجينلما

8ءماعيالخدنخهاكدهعةصافيةكالمكفهوةحهاأقى

ءحايصاوعندناكاعبوأضرحايتيتاجرهامازال
ااغىاللومنظرىعنئهعبايامرموالتضتقدع

اءأوظأ

الماسامااذاغيخآلتنقدءصخاطالىنوهـ3االملم

ءداعلةمنصاوليىبيفاأعيهاكأالنجومقىشحيئ
ءعنغااالوهامفياللطافةمنيءأغهاتمطوفيحينكات

ءبيهضاواألرضعلقكاكاهحلكةأرضعلىءسماتجى
ءأهواشالنجومقلهاصعلقافيضقنجوحما
ءأصمااوصفزفتخلفهامويطابهاهاحئسفاعنطت

الكحامنيةالحاءالرهاالحين9
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ءأرااالديانقسحتكااذضينالفكرظنونقسصها

عنراالصينرأيعندهكاضمائلالحلىغجذمماكصمن
كاواالطاللالمعالمعلىرجلالنوىيبهيكايم4

لو

لالاضورأيتذاظالحاسورةبكالثكبهر

األجاآتىئاصتصهاقيتاتىعنوريكحبىظ
ءالسراحفلبئايروبدتاذاالممومتليلثءصفرا

العراكتائلصطركتءمقدمتاجهاعلىالمزاجكنب

ءالظلماالليلةافيوضيابنسبمهااحمادعلىغت
الحؤراكتفايقوضاقتءكاسهافيتتوقتحينقدقلت

إلالخاءاألحتابئهوتشفاصكنىالمراضفعبدمنأل
غفاعيناهوتغلغتهدالمابخهفهفو

ءالفأفاكتلجلجتلجلجسكرمنالالةوض
الحلغافيالنيرإنبهلهبءالوىالفؤادشوفيعنهفضوت

وقال

ءظلماتوبئتحبىوالالءلهصموتكيانمجاسيارب

أللالاماهاونعيونتضتىيةصدرظمنعايخةلتيرب
ءوشارقمآوفجةظديماجءرعهاءوالماهاهحلكان
ءراخرصهنآوعافةخرمنهصطبحفيكفعيحمنتق
ءفأظعحأوشالمزاميررجعيهماألبريققرقرةكاق
باغامهاعيومتاقترتءبىالقوفياذادرجتحى

اصافىهداكعنضرفقالالصرهاذاتاجرهاعصألت

ذخرحوإمنأوائمذخرمنتخيرهاأإلجدكاأنأنجئت
هموتاذخروكاشهأتيحىحاتهاابءمنيمطلىمازال
الحزاهارالنثابنضجرجكفحناباتينبينونحن

تمزجلمالئاي
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الراقامتدرجفيالحينيتآفىدهثخلقهثثخيايى

ءخاوصمرأحيهفيكاقدهعنيدواألرداوافامقرط
إلقاالعدخوردالحبينفوقوضدواوأتالرتدكر
الداصولةفانشتوريمامحاجرهافيداقمعيناه

ندامابطمعأخرىصرنآوأضحربعانيةجمنيهمنالضربانيه
بكواليىتجنوفوعقئاافيلهفقلتجهالالصيوالئه

لوظأ

ءالحهارةصبكالئكواكرالحلطقرقبدألنجئه

ءوحيابعفةوريكمرنلمزاجهاخفوطرأيتذاظ

باالصماالتحرجعنجلتلذكرهاالملوكوهدامتجد
ءحواعنوتخبراألخبارءضيثهامامعتذكرشمطا

األضوابداغمتأئيزبرجدمتاللحاالمزنيصاخ
يتياقوتةمنسوال8حمرةكالبجاديفياطرظ

ءالفأطتبالركوحعدمبحاالحلثكالشوالكوب
15زالجواكبكومالوأذاجرتطجحاكأفوكان
9ءقادعصفوقإلنكقضيبأحورياةضهولدحهامنيى

ءوحياياقةبحنغنىنشىاذرأيتمنطعوفىيم
االهواحبائليضوالموتءالحثالبحبالالهوىعلق

ألوظ

أهواتتتيتوألرألمحهجموعواصباضصعنألصرفنك
ءحوراكاربمصايةكفمنعانيةطةالدكعينسالظواضرب
ءألوالحنمىبحطينتسموجتعئانزرتهـكتصفراعما

ءوافإصجمنالجنادبوقىجتعئاذانياافواتترو

فانوروظلماوالربقضفاتتبطالعقيانمنثودا

ءوالماالماذىالعلالىلكن5نستهاوأالعنابالنخلىالىيت

الكثبانحمهألى9
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ومتتاهصطافبأطيبضتهقفرةغيرخاليانحلىشاج
ءواحاكرالصقومنوثروأوديةغيطانأزاهرمماس

ءالدامنئاتاليونخوعىاصمرمقاراالنوففص

وعذراههاتبعوعاقاهةزصضذأتءعئراهقربص

وأحباعسذويملوكالىهامارعنيالجعوهـعدو
والراالقولمجعيل4حزفيحكومتهتمضيجمضلهص
دا6وقطرمنالزهيآيخعماروألالظانواعبالسلىعلم

ءوارطمافخدريشيناعابطاعاتوزلنزالت

ءاصدابدمنعاليخياأرهقرعىبنيانهامنطكأاذاحى

أضوايومفيضيرتبأنظبخررفلمافيضيدهاوقتهنوآن
ءروطالجبمحوفقدرمىفيءاذبرزتالنيلبكاوصفقوها

ضراكاعنياالناروأضتهارغوالرواداذاشعحى
ءوغبرانهانماعبرمنكةعقرواقيدااستودعوها

ءميئاغيرأرضحرطيتةمنورقاعلىااأفواو

واصاصبحفيالناسمنصيرهالمالدنفيحقاوعرت

وضوضانهادمدمةدهنوهدتدنهائسبهتاذاحى

صرااظقالىلوبرحمنءفييركأصحدهاجاسيهتمىمحى
ءضاآجامقيتاججفارقرعاءالماوالنكات

ءاغعنابدمنضربهاالىنوهـحدقاتهاكافيالمزخمنول

واصاثعبانجدةمتروعاطوءإللمامازجهاكاق
والناالحيدانمساعدةعلىمبتدآلالقوموكنهديتآضرب

الماكلبالشكصتيةوسلىفينياكزهدكاكفيزهمكلوكان
لحوفى

ىوالبلىالفرمنبأوألبسنىنوأهوىمنروكروابالفىضجاب
يهوىسسخمىألىعينيهقلبالفئمنالضعيرهافيعلىيدل

وألجمهجموتضوالاخواطبهوعاثقهوىيهوىكوماص
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الكبرىخدرفيحهنءفزوتجابخاةبعغىالدهقانالىخطنا

القصوىتهظنهفيانالىهـكأمدمهرهايننزادوما
يحىاذااطجيرحروحاضياامهاوالكرمالماابوهارحيقآ

لماصتوىظيىنهبرزتأذاءهعرالقار4ددالكنا

اشااقةعيالمرىشآميةالقرىصلعةاألنابجود

مجوىمعدالئيالنارلبفماديخهاأهلأرقتقدجوجة
تطفىبهانااصحىصبهتضامحةافراالراءوغدناحرأت
اصرلى1ضاروافيمافدفتااصيرةالنداصىفيراهاوييا
جدصااأنىآهدتأصبحتأدا

للسرىتجدحينأخرىوتجد

موقى3واجاداجاظضهمقوصهمالكؤوسبداتيتت01
كرى3والدكانكملىريهءئوالدلفانعلىيركوصاق
اخركاكفهوفياكاشفتدكهكائهضربعلىمضياحئتا

إلمحيئليقيهالساقيالىواوىلهبئكفهمافهأمئ

أذاصلىقىمحرابفاصراحينبدأاذبميهكاضيهفتبيت

اديارئحةطبجمئوتلتؤابلوىشتبهئفاثراعلىآل
تىلهتفكلالصارتجلىءلماكائالبرقعغارآكاق

شىجوانهافيدرضاريقجايياخلتءألماعالهامااذا
وىصاصالىوىمناشارةكاعاطيآالمزعددادفتز

لوظ

أصماكاأحنوصهاتإألئهاالحرعلى6ن
اماتلطماعلىوألءاهيالظءالماألتجحا
اجزائهااكزضىحئحقبماتغةقدكريخة

حوذئهااخرىماصتهارمايمدبدركفلم
اثهاواحراهاتوسغيرهذهومةفاحيتدارت

باكفاكاعدواأذايوامعثرقرباقدواطر
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لوظأ

بئكراهاطيهاألهحنىأضاهابهايالي
قضاهاآنالحينوتحربياتليمنالكفظتن
ورإلهاراضهاخجرةفيخلقاأبمنالدهىلحاكان

ألوظ

وتحاهاواماشالكفهفيادفهـسكربرالطريانغ
تحاهاصكرانأليخغلثلواحظهاغفتممقبهغيرمن

ةاسبحفدمننعبوالديئرفطرققدالدجماذظاضرب

قاهاحناكلتاذاحئنصباخارهارينلمخرةمن

تواهاالقومقوسبينلحرظةملكأمباالنفوسقإلعو
هاوأطناجتاذاسحئلهظينانحاعتزازاالنقاب

حالهاذاكشقصرتاذاحىتماتكانتانبدلهألنت

ظلماهاالناستحتىقديلةفيعوارفقدألحتبهرامنجمآو
خداهاوالتفاحارردللةيهديجاالبدركاقوجهوذأت

هاوبصماذكرذيمهزيفيررةصققصمطموضالترفي
أدماهاالمحددوألاألالصلضىيدصحهاغغالميراهافلو
موألهاالينخوفاالصميرعالحسنهافيالنكلتتدى
مالجتحينجمرىرانفئحنآفكلذافيتوصي

عاهاخرأوقطربلخرمنصايةضهاصاخذمازلت
لوظ

هاومأصابهاعتوياوالغفارالببدواسفيا
وصهماهاتجهامنأضرفوماوالرياضالربعوواصف
ماهاماوررغيااذاقتروافيةنجتداكمنأحن
ديخاطذاكمامحتوفوقءهناباعلىصمادكه

شاهاحينالطرفويحر8يذكرماحينالقلبطض

هاحزاطحوذاكاطورمحاسناالحدرشمايهف
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هاظةبلىفوبلىةاذاومالحهرررهعنحلش

وراهاأصداتزرفننجدلبهاكالقضيبيق
تناماالحرغيدهمنحاحينكاغاوجاه

وطراهاهدألجاطكفذىييزفيضاحة

جمراطخاكمجرىثىوال5ناتأختوالعبوحدشنم
ضالهاعحرهالىمظالنطءالقاماااحتى

يراهايدفيصكصخدألالرالرأبا
افهأصتعرضيوكانداماليهأهنىضت

لوط

عاأصفاشهالحرامنواضربهرتميانبعالرأعىشعن
ورإلهادنهاغقماحمقةبصققهومن

وأحماماأصارمابينساأخالدهقانأتيتلما
اكفاهافقارصدققيانلهقلتالحاطبونمنلظ

فداهاامحاماعوفثهلحاوأشحطهااذاحى
مأواماالريقظاوتحتصكهاالدأنفيغبرتقد
فالحادونكمخغيةفابهاعافيلملبينقلت

ضرنجاهالمافحرغتلتكاالقاةبخدرتهاظ
واأليمادإلوحمطمهفلساالجاعقاومزف

ألألغثايناعقلىقدجمنهفيالكرىالىنظرتلما

والدماالحلعالياصيدانتبهلهوقلتبيدىحركته

الحيااليبهاصاتسمونربةعنكأأزجحئ
الظلماضافييرحوالبحصومجنىوالكرفأحائ

االصصورةالتحافيردوانماضولمافمالافي

لو

ألغاوليىيلتىبخنعيهيخآيرىهانوفي
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ءالندامنئهةعيكفاهصكرنوممننأدتهاذا

تتامامتحبرالكوالدعياللةضألئاوليى

ءداارآجماكالصرفعيكأيضآقولوىاولكن
عتاوألعيهعصرفالصكالظهرأدركتهمااذا

ضاآبداصالتفكلهذيوقتفيهؤهصلى
الغدالهوتللهوحقنفيمقدحدفذاك

الباحرف

للببظلمربرانظصىءالكثبوآقوتألمحلىعق
لرحبظلصحانعاظلجدطةءالمروالجامعألمحد

بالثعؤاريفيبداحىصحاعرتهاقدجمال

أدب3وزاشبابضرح3هزكالسيوفقيةفي
نشحبوأالبالدظصباقيائديوللقصواافزمانأرابغ
جمبشأحيميهاتقيأيداتلهمالدهييخلفلن
نقلباحييتطيخىءروحمأنيقتلما

ضمصمآربواقتمتئأحديا4لمصراأبيت
دبنهولبينىفليىآخااذارزثتافاكذ

الحنبهوامممصيفالكرقرىوليبىعيقطربل

يتيموالهجيربظلها8وتلحفنىدرهاضحئس

جربأديمهمافيقيانجالبئالشصونطةاذا
العواقداللباآىقىكاهحماممهمأتهفيتجيت
طربيتخقاكاغامعاوشوتصضوقييهب

الغبمهالطغلتحاملكاالرصاعألىاخبىضمت
والحقبالونفدعاتجهادصكرةبنتتخيرتحئ

همبمالهالنجمهلهلمحتكروالللغياضكت
وألطنبالزىفيأخيهلهاألتثدخرةنجمن

لحباكانجاعتفىاألتخصرماتبانمتوجات
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والشاللحينعياهاوأجراللندامالئربواصتوتهه
الذهبءللقااتهاضالماتحايهاأقول

فكمبوجمامدمااطماوفرقامماص

والملب3القوصورفهامحفرةوأمنالحاملى

الجبنجوطنهرءماوفوقهملهمايخنينن
اللحبصهاأفقىارىتأيديتبحزهلولوتهاكا

لهوط

جمبمضظرفيجمبصعاطربناكهالىكاكهصاع
واسبءالماليرتولدصبحامجتعالللأصىقىتط

الذهبمنأرضىعلىدرحبااقطفومنوكبرىحغرىكاق
كبمنصابإلةالرممطتواهـءجوانفيحكوفآهـكاكاق

أدبونيظرفقدوفيحنفىساقيةهيئهصاقيةكفني
ممتبإللكتمحزإنيهحمحايخةذيمايانلربكانت

باليهبحوينومننبيماواختلفتعهنووعتصدرأت
والححىالجمتمامقيوأفحمتءبهاالتباءاعلىمااذاحى

بخحتظاللحطبخنيوخمت
والكذبالحدقبينارعدوجرت

بعىومنجمممناقهبرافيمنهشبالهاانانيرفمغت

باراحمنوألنهاأضيلأيمعينمنوخلتالئظك
بلهاضيجفالدينيمتايلىغيرمااألطاللأياإلع

انصالمتلماظجاوتنيرتعمتقدرآطأضت
القلبالوايانوماتطيفاحرةإلكرلراحدفوندمان
الربزهاقدطأتصتراشأنالىقفمصيئيهماتأيخت

أكرتتحبوصبوحماوممافقادىحلتلماشالئمىيخالضام

كبطآيجوحاحىالفحفمنيطقتانمشءنحوولو
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فدعلشسمناهبثارفيقلهىفيطاضهلساقيناضلت

لبلهماتاخرىوآشطرهاعيئجلتكاثآقاوله
الثربيكاحىعةط4رضتيليخاارشتاذا
القابأطةبمدصبرتزىاالتاساللهدارتومانتى

ألوأ

اوأعىالضميرفيحمابتوأعىوأعتباماماأتحشهأعاذل

وأصرباالمؤمنينأميرالبيمنفمأجزهاحيالساوقلت
مطباشحاعااالكلاالفئالىلحاىشسالظعينجوزها

كويهااللياشدئيفيصباهخالقومشاربفهابهاذا

مغرلاليشهمنفيهقكنومالممثرقاالبيتمنماكافتحيثىقى
هحترصدغامتداراالذنعلىلهىقىأغنفطيديرب

اوأطآلذقلبىاليفتفمنيةبمينيهومنانيسقاهم
لحلألو

وباجدكاوقيالجنوبتفيهااالطاللخ
والنجيبالنجيبةبهاتحثأرضاأرجنااكىدوخل

جدبيئهمجمبتاواللموااباالعىعنتأخذوال
غىبعندهمالحيىرقيقأناسيثربهااالبانذر

وذيهضبعصدهاواكزوطلحعرنجابأرض
حوبذاكفيفتحرجوألجمليهفبااخليبراباذ

بأصاقكائهايطوفضمواصافيةنهفألجب
لجبلماءحوماقوردنرفيحقبةتاظ

العا4بظالقيتراةتحادنفينراتهاكائ
ريبرخأكاةأغندداغالمايكابمد

وطيبدلفزهازهاحئالداياتصنحةغدت

ضيبكالملهفيطنىتمئىذاطبردفهير

بانقلىلهاتخضصطرمنهتثهخةناظ
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يذوبتاطهومنعليكدقاذاالدأللمنكاد

9لدييبتكتهوضتحقدكلهحامااذاالحنانفامجر

أطليبافياألالعيئىوهداالبواديألخيمالحيتىاصت
ارروبالمياديئمنوأيئكرىايوانمناليدوفأين
يخيبعنديتوكأفرابميرعقعنأقحركهأعاذل
ذنولهليىالفتيانشحرهوأممالذنوشيرني

آتوبجيبئااآلنققىفجاولججتبخوكيبتغ
وقالأ

وكحوبزيهسيتتىانوهاضيبفيثيربعماالربعخ
حلىالزمانطولفيفيانهاالبالليةسبتنىولكن
دطبالحصامبكاخيالألكاالمرأحفيعهاءالماصا

أدجمهبعقللهفليءبهحلقتذاقهامنأذاذاقها
قلىالمدامنحوتخازعاضتيةتصقددحىويه
روبوالنيعاتقصورهمحلهودونخاريتالى

ريبالكبرياذيىصوليىجمحةعدادألنجامنضزع
ىوحدارظبدوعاودسعاتكونأنخوفآشاوأ

ضيبتألرحلأنوآصنهذعىرطاإلصمهدعوناولما
جمباهـيخاالبعللهميياسيآاالبوإلدرنحو

يبمعيظتيقدفيهاوهوالصاجداوانكبنايهعنفأءللق
رحيبىكلفذلكمعصابةمنحييتمادخلوألوظ
قريهلديهيبنىالذيماحيفأنارهلهصبدوجا
يغيبملكلعنالدصنظباتعاانكنتأرحناهاتفغلنا

وونوبكاصهافيعيحلهاضباجهاغصهباالفأورى
بولجصاطععبرنيملحابراالنداكهاجتالهافلما

يبرظرونانااليشوقهيعئذاتتحدوجياجاءنجا

تنيباطبالصم4دق8تىاذابانغحنعالكتيب
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أريهفهألجمبكائهاالىءمقرطقالجادحمودواقلى

لجبالمالحةغيربهفليىوجناتهالوردميئالندأعىيتم
تووببدذاكوأخرىتوليمجدةكاسيمازادفا

غرسبياعنغىالبرقىجعقىبحنصومآالوغنى
يخبالروربحدوعاوددممهفاضىعاضقآمناكانفن

ضوالطالمتوبمنحوقداكاللحوائنأإلورومسريزفن

شتواللحباحالريانحومءالبؤروألخةالتوىتجوقدظ
لهوظال

الجابصحبوالدجمىءبكاضمواللهجتعئورومش

اضطراببنورهابرارقفالحتيديترأنفلما

إللهابارتيخهءظيرجويديهمدغاخهش
النهابحرلظىلهوليىاحمراراأنامفيفآبحر
النقابهمنالصاسناهذاانرويدكلهضلت

ابخابمستورايلنظصروراىشفسوفافلله

المجابدوننالطرفكلةيراطيهماعلرفهفردد
هضالهذكلهبرمهاةدوحريمبطرالقلىوكلى

إلبصمنت6بضفأيدتمحاصنهامتحنتاذأ

الرظضهظاللحظاتعنتوأغلهالميونقاصرت

الكتابفييحجمليىبديعبأطقهييقلقبله
الصوابمىوذاكراكاظعنديوهوالملللهصال

السحابخالمنبهدرالحووجهبمانيةيمالنا
وظل

رزهبامالمهايأخؤدإزطلجمرهاالصهاالقيوةطبأظ

الحنيااليحملىأنالكرمفيحلفتسمطأتحدرظءلرضرت

ماقاياقوتواالدرمنصاعآجهاىبلمالمابزاتاني

الهباواالنارأختىأكويحكيائلةالدنفيوفيصتوحتثظ
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اطرقدذباقلتوالالتمىلتظءأبداكدناالفهـ4فقلت
عؤيانءالماقلتفبحلىتالتأئافقلتاتظطيفنلتظ
الجبااضحنفافتيقهتأبردهالتلجضلتلقاصلتظ

طرياليهيحتلقدلتظفرمحونودهاواالقدلىالقنانيقتر
قطاضمنىانالذكاالئيماوأليثركأالحريدهنألتمكننى

الصيايحبدمنوالالهودوالريهمالنارقانالجوسوأل
االدليجهلىمنوالاالبغصواليتيقالالذيالعالوال

العرياضنيولكىالقاةمنيوقرفيهناالاالراذدوال
والنتياالمالفهافأتلفىائئرجلعلىاالحرمتياتحوة

وقال

والطبالحننوبضدتسربلتذمجطومتلىفيتافيضمر

الحاربقيصوروهاياديةلكمعاضقالهتندعياي
الجالسهتخهبكاواودتنررعتبهديمهأمورامنكبرت
ألعاجبيأتيكانأولصنمتالآصاقىيتافدشكافهم

تججريهاالتذنهوالتجرفيغيرأناعيألتحمدن
اليبخرةمنأوتخرطشصافيةاكيلثعإتمتاوتحوة
الياسيىحدافسحةالطفي4مرعاءوالمااآحداكاق

9وتنيبظبمبذكههالضجيعتنيءذكفلىالسىقرتبهاتليسى
االعارببيننتاقدنحوةذونائلهحماولتانه
3ذيبيطوعلىحمالرأىياسأنكرهلتبحنعلىيو

دوظ

الحنببانجةعنهواوكتبوعنرسمعدعن
الذمبهنحلياحليتأخطهاجئتانبالى
والفتبالمالوعدوةظصملخة

وخاحداتةاالنانتحفقوحمهلعمباببرلجديقحمحرلفلىألطلم2
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الطربألعحميئظالراضفهاقيذقيالم
النسبدعوةتابفصكرهتإللئألتتنها

لوظ

زرنبتصالظمنهصحبابنيااتحني

بمحتلصبمنوغضنىنيهاأ
دوظال

والطربالغعنىفيياعدنيذامن

والحنبالمزنبمااصحباحعاحا

الحببمننغطوظكالر8هاتحالمزجكدفراحمرا
والزباالكغانئىحىأبداينسهالمةذاقهاصص
االربأنافهؤاواللحقاردعةفييالدمانمكفسل

والكربواالحزانالياتأليجمةطالغانالغاتو
قالهوأ

الحنببانجةالدهىعلىوأنمباظرباطمومنجياصدع
مغقبآثارهففألغحارفيالعيقوأصتقاب

اطقبعلىقلىجموزفىقادمهازانهاتحوةمن
هاواصمتقهاصوالفتةشيبتهاقدهضتص

لمبوالرةيالصيذكوقبىزجماجهانهافيكا

الذهبمنفقتصاذاوضررمنالمزجبيرنص

التمهاكوامنهيججوانجهافيءالماجرىاذا
جبعىقترشأصةغاحمهشتحهصعرتجهظ

ارباليأجفاقدعوكختذىبانمنياخها

والحطبالحروبصياحألهواصمالقاريخرصاحظ
وبصاليخبلوبهضبمحزكموقفمنأحن

والمرادونحوالزادالمافرفهصعماوسحقهجمعإلكرالحقب
اوألمىأكشمدتوسحقبماجمعبالكرأحقب2الحرأناا



آل3تر

ثتحبمستكروسبرقبربساقصيحة

والجبالتقريببينأعطاكامتيتاذاظبىوردف
والحباالرتينصلحكاءوالقاللسيفصلح
الرتمعالمطينيدحلالجادكاوجههعلىحل

لوأ

بختاالجهواحححنىتطوردصىفأش
أوصاطولمنمماالوىمجارظيقتوض

وأصبااطىيورك4حبفآالحبواخعنى
ماهعلىالحبأعاالوىزيخمهصدقتمن
الصابهالحبصححانحبهعلىاكلةيب

اطرابهبههقلبمبهرالكركلهبيدارفىوزاش

اثأشبينيمنىكالدرهقالفإادييقأفي
أنوابينضعساتجلتبراهناانلماضلت

أياهدلييكزجهرفنجايعئفبات
ءألجازينجهدماجدالذرىكأوماحب

يفيالححورلىففدجفرأباخذهالهقلت
اهأفيأضاروافيهفتاكظالمغكهضوقد
ضعالبهبدفهاوصكأعلىكرههالفلل

محراوقىقدبلعففتاغائىالاكا

بمضراةاثنىحركاذأوتإرألنوأصجت
أقرايينتوعيصركاجرتلماشدانم

أنمئأصبحتمنحبهناطراةكنهقلبمعاود

الناحرف

يئائفيعيهكفتوان66مؤمنلبىحأصتزيرال

الهرداوآرمناثنى



راتلزبينمافزةطوليضنىلكنليالمواصهو

رعاهاكانتاكئراآلنظتتهوىبكنيظفرترأظ
6ناةبالموفوتطموتانحهصتهوىانللحبعذرأل

غاياتالجودنيمحرخلقواشمكرمةفرعفيسماممهاوداص
اتعيالصبحيثرىطحاذاحعوقدالنجوممالمابدغادية

ايئالحكيعنالتبميجلىكاالحباحيجلىاليلواضلت
جارالمواتنعىجدئقمناشةصنيالمرتحىاحمديا

وطتاتهتلقرىمنوبةصافيةصباوةوهاكها

آراتقديدوباطوراإلللينوأزجرلمجماهاألزه
الجياتحمودالنمائلحلىلهثالالشوماختىحى

بالحتياتبنىلىأطافاكلهوكوصنماقيمنحويايت
قالو

الذاذاتذاتربللقالعاناتصقياوألبنىضيا

اطتاضاتتكهصالالليههاوكتماالكرمبأتقياوإن
المعياتذكررقرقهاهاصغايةعينفيدتنهاكا

الظهيراتتأوظابخادبتزوكاالمزنيقرعصيااذاتترو
برأواتضيهاتالمزجغدطنهامنلولواتوتكتي

وقالال

اليباتفيوأأيابطاألفيألئامصقبا

لذأنميطنيأكشوىفرستحئأياتم
أبئالتاؤخوفيهعلئنجااطبوعكر

وبمصاتألنغضيعضرتكناذالمالضتىفيالخير
تبعالطصاوسربتجغاحةأرجفوعي

لوأ

أتوطجتخرهنتمووأضربأنآيت
لالتوإلوىتحلفوةياماستلقهوةص
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ضرباتسنايثربحكمهعلىلقبمانأنر
والحافطدقىالزنيسجدفاكفواالبرتحهملت

لو

مجتاثلقهستبزيتأخرسأيلىربع
مهوتفهوحيارأكاضقطحيرنهأعار

قوتنومههامهعندنةجفتانوألجمب

بتأوراألبمؤلهاةنعوالكالكونجوة
الحوتأوالكبقويياصفقتاذاالنسىنياكا

الموقيتللحدوغاضوىمادارتالبدراذاأو
ضيتاذاعاسوجهأو8افيمذاكاكا
وياقوتدرألدهالحسنهعباسوجهبل

الوظال

المعايتالعيدساأللوفضمرالدجماضكعمابيحوثية
بمبتوتنهحبلمفليىوصرالليوالذىبرالىياواعلى

الليتعاطفعليميخووطجلهمالحودبافالكالزهاندأو

حمرتكمريتمنصييتتمولةصافيةأالصفعدفقىنادمغ
اخوايتإتيرالماجملكلخطاهااللوأقامن

النوتيهوالن4مجارطامطمكالملدجافيلئقي

زمبتقهكنتحقيازكابرزتفدضبطاكافؤاذا
الجودمنحوتنجرورسمحصمنفهمعيمنكاالقوممنغالت
ضيتكيفماوقوليالكرامبذلفاغىجمتازيخابداركحلوأ

جالوتأصالبداودمنكضنمظممةالعيتىصفوظنرتفقد
موقيدابمعنارتحلوااذأحىكرمةظلفيبرجممحيظ
قيابابلضثاالبباحغدكاضظرواالذىتبونفنديلتظ

كاليوافيتتجراررهتاذااسقواللامجلالحباحس

ارطرالكمتيرلزمبكعيهر
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الضاريتارعيبالجمالللفيرجتاذارصادالمالثرس
نازعةاتسىكيافأقبلت

مبهوتاخرداىبينمنشالفا

طاوتعيدمنقداتخذتلتمجبتاذادنفالمالحامقثا
بعلنتابرتمدفوةفيإلرضئقدعنتناكيكباكانت

إلقوتاكاشأخذهافيوامخاخرمعدناكهبهاشأطتمد
الفارمفحوتكيقمككنفحفكمهحهاطيباغداقربالىتدى
إقوتئجاجعلىدرتجاكجتعئاذالمزنبزأللهصهاكا

هاروتصرمنهاضتئمماكاحورطرفهتيقريدورها

جيتالجزحبذاتمنديادارفيطرنجائدوناربوعندنا

كالمباهيتانيهاناقىفلىأغافيألحاظناايه
ياهييهاتاطصأفوللهذوأدبالجرمشهيتأهلمن

بتئبيتضيحاتتهنقتتمعناللنظنجيحيخنركه
كااليتظاناالعبولمعثاربااالوتارفلكاذاحى
والوتولرمانوالطلحإدرندملفقةاتحدقزبهافزنا

شويتعحقىفامقىااهليةصعنألجارهايك
صيتدواعهاعناكنولمموردهاعانعناللهويمئلم

مبخوتغيرشيببطذآقبحطلغهجاقالئباذاحئ
وتتتيتودشيالعرمأذنطكأصرناذاافهاالضعند

الموافيتكوباضاعةومنخطلهنماكانعلىفقدزرمت

الحوتصاحبللىعنلجئعفوتكاعفظماطةجحاأدعوك
وظل

الباضاتتاحمنولكننحلىبخمروليىخرال

ابخاةايدكياتمارهاضاتطوألزهينالالفيبهرئم

اطابآتاكفعلىزررضروحاليروسحتالض

الماحالتالسنينجمااهاوالشصطاللمئي
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لفراتظاالجهضصالىجوخانجعلنالمذارمسارحها

المكرماتآهلاألحرارشيناأوأوأئلعنشأتا
الالزماتللضوقوضبر5تالمروفيداتذب

اتاراكالحاجكواكىتلىالرطانبداغين
لحاتالعأحمفكالنبات5ذراهازرالثاكبينبدا

حظماتكالسلىفيآلفيفياغلتاألكففتقت
الالحقاتالرياحوقليبمجامحااكمانزالروما

الناتجاتالبهاشتخالحتىواخردآزصصاد

الضداةوتشالصبحىيلقصهيلىلالريالحفلما

قماتصنرظأومجمريهاوانتبتاياقوتبدا

بمعقباتنجاتهابحتتخببصاآخرهادفلماط

صامقاترووسمنبرفقجناكاظصتتررهابتت

مقيراتكالرطلتخواماتحونهاصقوضعن

محدرجاتباالرورباظضعجلوهااصتحجلىظت

ضاردإتشاستتحثياطاجحلتأطبذو

اتالهالفحولكزحع8هديرالحاالياورتفوك
6لىتووأنترأنوبوضئهولمالجغتقدلجفدا

تموتتمحوهاابشمنعائهلحانجت
امناتأذامننجاتأذمنخوفاالجوزت

تئرظوجوعىالحغبلتيهقاقديلظما
مواتوهـالجدكريمشيضىاروعحاهاص

هاتأفدلخهقولهاخروروصضديئيخممجة
وظلأ

والفالةللعوهاةوارصفملحاللخالعانلأحهايا

باللذاتالنضعومؤافتدارطوغيدارت

ضاصياتربتالفيحئاإلتبأعدقاوال



آلأله8

نجاتهاصكرىنجات5كنراتالجمتبت

بادياتغيرمحتحباتعاناتومنهتجلينبى
6رالموالمبيهرالخاطبإللطاصاتفييجبانيال

الضداكتبهراكحدهاثمانفتاالبالتخفبا
معلتلذىأوفتعقدجمنالجاةههحينعالظ
رأبهعاتالكمؤكاصينهمقدماتأيإرلىالى
القراتمنالماياردكاللالتضجتاذافى

اررظىعلىانفيأووقدالحياتألسنفجانخار
غالمياتحبىعذءوهاتيريأفإليثإخذمامبئ

جمفوماتالقدمقوماتهبعرباتأسدخذوات
ولزناةلالطةلحنرراتعئقعىنييمتين

جأليدهاقيالىطةموألقشبريفيناكيتى

الجيمحرف
جاجاأبراتقبلدجوالليلىاصقبئ

بمزئيتدنىلمصرظصااضنى

الراجضونارعصروهاصذرأتما
النتاجإناقيلىصبهركرىفتجت

عالجخيركانوالحزاالدحس

اربجأباركفيطلتذاكجذا
شاجوبماالصؤئمنالوكئ

جميكاتمنىومودميهض

ألضرئيييقصغئأصقاككا
لوظ

فرئيءالنماأغيدصمنأوجهممايل3بهنجووفتية



553

بازطجتأنحوماصصاتهمءحغايلاذاماكاسشا
كاالجءالظلماهندللللىواحرابهمنوتطعاحبطرتت

لرابروالحوفهربهيئلوطأوجاالبعليهقركألما
بمنحاحضىالىغيافليىلذتهنادتقهفقلتذامن

اجاجمييخهألعيخوفيهيجتلقدوفالقوليهنضهقهافتح

ألزوئيتبرزلمعنراصتلظبمرجهيسىفرحذاوعي

التابئصاحبلكممرىالحيونشكدرهافاحجبوهامدونة
ودوئيذفرذواذبننلمندتلهوهفيصهيديرما

للحاجوالونتضوائمىطرتالليلمانعلياسين

وازعاجكتفررمااألمنتظضعببالقليىوالدص

لوظأ

دئياللوافىظاناخة4رحلىالهانحتطرو

قدكالراجقىجتمئاذاصرظءاسقيصهالهضلت

ضاجمىشمقالة4ضلتعئربنتعندىدتظفكال

ارتجاجذأتتهوةنابرزمهاذاثالصكمأبنها
ءجاكئظمعخناباحينأضيمتكهاممبانكاق
جميطاليهولرقدضرامذارفيصدتتضلت

ارناجتكبصوألللبهااسرورىرآيخااآللق
الفجأجةدأشاألرنقرأبحئعلىالماحمجمفا

لوظ

اجااصضالجيئاكووسفينغالهانماكاوعتر

الزوابتهوىوليىهازوجوطيبنياصكاخدري

شجابوليررسدىيدينيقنجبلىالنطأوجهفرت
ألمزابافاعابضىهأدبلكئفيالمئج

هتاظصاحراالعلرفش5طياوظولتقحنبا

ملمابكتىانيرىأفيمهتأخؤأملوأليش



يمةأل1653

ضاجاالنراكأالىيامييبعجقلتطاشأاألن
ياباقاوحرناخزقهنالعللنا

راجاوأكثمالوزتتلثيطاصدقبازأرتغ

اطاحرف

ياحاالصباحديكوأمهرتاطبحرةالعبوحذكر
نجاطإلجناحصفئداضبدفةالجدارضرفعلىأوقى

ضحاطعيكغدواكسوفينتكنوالبالعبرحباورساحك

األسماطكائهيرهبدرتكرصجالهالعبوحان
احاوصهةفتتيتساحبمحاللذأتوخدين

احافيضابهعتهوأزحتءعبىماليلىوانجه

ءهاساطضووحكحبىلدلهقلتالمعإحافيل3

مباطالصياححئلهكافتضربةجةلزطفيتهاذيهت
وضاطالمزئيفآلبسياعطالاجهاعئقبللجهطقهوةهن
قاحايمحممابكاأهدت8نماففؤادهاالزالضك

جراطتابىصنجههناىقىفاالتوسقزسصهإه

يإطانامةلجغاذاحئحدبئلزمانممكجمرت
لياطبمنلمالمالهةرألهتودعاأسرارهامنفاشاح
يالضباطوأنجتنفأزااللىتداخلهاصورفيفاضك

صاطأعيضاربسبحبهاساسوالنهاف
وظل

صلرطللذاتوغدوتهصعلبحايتياساحبئ

طعيلىحذرالعالمتج6فبةصمنىفتزودا

سبطبمهدفزقبايدعز4االمامان

والقدطاألباكرقدطربذيلطضملتجععاأل
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9الليوماصلحالفدابشذلتمالمنهعلىوقرتفلثن

بلحاكضبابخانرخعىبمختلقأبابووسلت
فكمحاوماميهوطمروحههقمجنالحيونفيفئ

حاصلهضحتظذامحاضههنلكايصيهب

سدطقوالديثهكرغالحاالصركصجدومدأمة

الفرطمضوالىأهدترتهاصاستطتاذاصر

جمحاصكنتاذاخمرصاجنادبهامنفيهاوكان
3حامقدضارفتهاوالظلجياالحرابيجريفةوض

3رضحايهمااذاآضاجراافئلييوش

قرحاقدالتقربهتواقىبحعلنىارحتتعيولقد

جحامتورضيتواذاهبطتاذايطيرعد

طوالشاغحجيلوأعارعاابشلهألجديلوهب

وعااندلمبكعقبمفارتعلىالعجاجيننى

أطرفرحافلمتفرولقدءحزنااتفلمحزنتولقد
لهوظ

القيحمأتورعلىوهانالجوحالحباطلقمعجرب

الفصبحبالوشالننمقراناللياليعارتآلذوجدت
طرحبذىالحيامكانفتغشئتمااذاعحةو

الحبوحىعيمرىيانبوقوصليتىليىضبابمنكع

و6قطعذهبمصحإتتلتأوصحههبوقركوعد
بدوليىصيهتاصعفيالجلوهوبازرضنبلالبوش3وزكغ

ضدوراضتهوماليتهىالمحركةواالصمفرسهناهـوالمراتىص
األرضاحوالعقوالحلقالتاماثديدالفرسككمفمحركةالحتد8

له3اهيركاوهوجدياادعيولعلائممنالجدودالرهاملالجد0

الفرسوجهفيالرةدونوسإلفمفرجعوالقرحاثذربنفمان
صلبووعدوفرحكبهرمووقحاحافربرواالبارالمجاج6
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اتحيحجلىحرةتترريهتمضقةمنوخذها

وريمطمهنحظانلمارائدولكرىنخيرها
المليحالظيىاضفعصوضىضيعىالراحأمجتفعقىألم
وروصفىفيبينصافةشآىفأنعالموا

لهو

روسضقيقهعلىنىقلألضيحغيرالمدامفيعاذلي

قبيحغيرحالقوأرتىفقئالىعلىالتلنى

الصحيبمتوبالقيمروققيالصحيحتزكوة
صجحاقاواقننائإلحاجوادلبنلىالبذليان

لوظ

وصبوحبضبوفروحمطئاساحليأحمي
الجوحرخرادعآ6يىشحئواصقنى

نوحأزمانتضبمراءصحافموة
اتحيحالقلبحويتاالهمتطرد

روحميعدلأنيالهاأعدمناألنلك
نجوحأمماالهوىفيالحاالقلبجمنح

وحغيرشجهوىعليهافيعطفت
لو

الفصحأطيارتضتضدصطبحواظالباحذااخوتههيا
القدحنافىطولشابريق11الىناضضدخذوهابوا

فينراسألعادأوزعميكهونالحقفىيحيىعندالقحيدةهرروى
نجعالماآماالضولخهمنتمكهاعلعتضداألضرثليصفالضالهع

واماالمرفيوتالجالنفبنةالولىوأماتجدرمجاوزضيرخعلرعظم
وأماالحبرحيفاثفلىققالعلىوأصاانظمانورويالرتانفئعافي
لغيروحومدضةالنفىفعيةالحر

ضجحكير3المداقيعاذلط
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الضكضاريهاشبخيدىئيلكضجهااذاصر
المرحمقيهزهطربظالحيملمةحق

المدحجووصفقصرعةفنىشاروآأحموعاطما
الملحجمقهتءعوتكاايهوجههلوتنى

دوظ

صاطقديخهيكاكىأماس8الراطقاخقنىالرخمنهات
الحاقدوالصباحنحرظمعكرفيالليلىوأدبر

صآحاآبحتاياافييمرايئواسالضملظ
معباطربينانغالىبهاكانصرظدهاكائا
قاطقاطلىريمخالطقدفاكاطلوقبهانوقى
مفخاطللصبوحنجحلماةهـصئقبطةكفصن
األقداحاأتحبناليإكلةجمامامنطغومقول

الملحمناناأشالآبدتلوظبالقروجامحالفطرالعإمولى
والقدالحودتبموامجددهدوإنافياللهووزارك

لمقزءسوناتجممجهودهغايخةاألصوتيسمصنليى

وهصطبحخوربينمالناسظ8نريتهاقتوبزتقدوالحر
لوظأ

الفمبمماقهبعقارسواصطبحقالتحطرب
فئحقوسقاجودمافيفىرتهانهةصمنأخنت
والمدحفيهاالسارغنضهصفئلذاتضيخ

وقدحوزقشابريينتمالاالادصاهـال

القدصاأرىنجاحآحئألولوطفرحاوألذةأرىلت
جمحاأمالحصاوراذاالمدامالفئحنم

اطرانااالجود2ارزنمهالطوسلبهزةاألقداح9
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ألضتحاالبخيللىةهغتاحجحلتاكاكيوالحر
وممطيحاتارةمنتبتاأضرالمداماالعثىال

حامنقولالحبفاأفيوألالمدامكأشألياصاح
لوظ

حمرالبارحهثكموألخهطىديلنيئهقتيرع
اصالحهتجهليمنالشوجهعليك

التخنىلحاوثحهوالحر5وأفاصهااطروضحة

نحهاطمفرفيلتمىوانهاطرباوتهارةغادو
دظبهدىفيوتةالردباطرافهاتتقدح

لوطأ

الحباحفلقمنالليلووصلاصطباحضربعلىتافبنى

ارشاحذاالنداعىمنآحهأريحيئبأنيعلعتوما
حصبغطارنةبهايلكرأميضاصنرب

الربإحيبأصاصدتوقددواماحيرىطيمصرفت
ابخاحتيفيالرثىقامنحاضراكنوقالظلموظ
النواسموجةصرضةكرومفيخرناتطالى

وبالجدإلفالحيهيايايىربهانآتي

صماحكوالكرامبئبهاوأفهانمداطرظضلت
2افذضرمتدأوأتأنعئكانحببهانجا

بالرواحمحبك3عتيةغيرصاحفؤادكبلاضحو

ورخهامنأيخابعذراوصاعىرصاكردىنبت
ارضاحمهصوماليهحلطيفءرخيمرضأكاضاودار
رواحمنجمكطيئجمففقناكدا6برحونلروظ

بالعباحيئممأنالىكمنافأصكرناظالثا
نطاحكتيهيأتوقدمستقيماأرفلايهفقت

الجرخهنكارفيدفبهفيمالرعكزتأنفلما
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الصالحصةالىتحوجوالصولأيئهمجق4فقات
مقباحوبذلياصحافهنئافنكظفرتلقدضاد

اصتداحضحرصدأقبهدارحلىعليهوضتأنقا
رابطونيئالحاوأندىالمطاياركبمنخيرألغ

لوظ

االكيرخذاتالىهدبواعدلهوقاحوردمنالباليندع
أشباحنفواالالحبادةشضخوصمدقتقرألياعدل
جاحواالزبوريإمساعلىجحةعينواتيسارونيمس

نالحصوتنهتعنلستتجكرصوتعبئبمحكتآى
وافماحالجفيالميحدكركتبمنلالمجبلالدراصةاأل

رحرخاتالطامننوحجمصتحقمخالىوعتقياطيه
احانوقوفمدارعأخوذوصبالحصرينيقيكهامدج

لوأ

ألراحلةمتوالوردمنلىءواضربانالحممهالزاجرقوألتحفلن

بتغاحملطوخاابكسشهجعهاتجديثهصايخةصا
مصباحءضوعنألؤهاألأغاكيافيقرفالمتاذاطحئ

اماحفيشبمححصوايلأرتنمييحأيرهازلت
األكيراحذاتنحنةيادصوالفهمالتوقدتنىحى

لوظأ

إضاحأوتارشنءووالراحيحاناعنألتخلخلف
اراساوصامالفيلدقةناظرهايتلىصاقيةمنكف

وأةوراحبطاصاتاجاشاعندهترعقارآقرؤفاشاليويا
طحالبرقكعشعاحصالءالمامااذاقبدكيمالثموس

لوظ

خوأتآيدتألحظمحيهروايلنازعواوجمة

ألضحولأىالمنارعةتامجذفالتخلخلىيالفيحاألإلج8
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كالمبحممععإحاليتفيفالحممزجهاالقووسائاجآصازكل

الراحنارآأمنارنااحناألناأواتثهعلماعلىكدنا
الالحميوطحالحارملمهىوخلهشدوتننوانلرأسدو

اضاحكيرقوالأحفتلوظليفهمهبرجميالنضالج
طفاحعببحرعرفيوالتىلهيتيقانيمدأولمدف

الرخترةفيثقظعالتفئفربعمتىحلجضلت

قاحرجضهاناللمنتحيسراثحةالافاط3كرنجتمن
طحاحاللموفياجارزفيزاغاكبرجموزابمراقعى

أشاحبينشوجههكعلع4محوغرالمحاللااذاحئ
حواقلكاساتاتاببدمنمتفيالمونيطمألونبض

الحظلقاعينضعآبإدارالوغناسقنىواضربهاتضالى

لالخالرخورداضدارحئألةسىأونايافاحا

جمروحجومىدمهواصتقىلطصفيالدنروحاضللتمانى

بالروحجمانعلىحولدنجدنيروطولمطاكيتحتى
لهوط

هفوحدونكدىيتأوداجهشجلدنفلت

الروحلخهتحيىصجئافلحالحابدالشهكنت
النعوطالحرواعىالبوطايوآإكر

طشالفكفيتعهعقارمنواتحنا

روطروحكمعثهءبفيضرنوة

قوطخيلفقحةمافتصلىذا

األجموحاصبهآشهاهألوركبته
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وكلل

الحاقدالصبحنألراطظضنىفمأأل
صاريحهاذاطالتربيمابض

وأرواحاأبراألماالاذىسوتني
قدصاصالخهالىضدتاللحبحاديكنظ

لهوأ

براحالهمطردالحباحاضراقالح

دالحالداىتلذاالتاركان

بطالصرضدىبتعالسينىلنتل

بجناحبرايإحبأكفظفرت
دإضضدبهارأنماكاايزاتأطيب

دوظ

ورخوينماتالمالحيإلينىاله

صاحصكركهوعنءألحالصدنك

واسبحكاقاقدوامليى

خالضمإلماالممصايراوىفلرى
وظلى

إلشالنجيحاننكوبتالريحباقىالقكضرت

بمصزجالجونمنولتيادكامنالجاوأصكنت
صيحوجهذىلاكلجحرضاألطرافضبورب

المحئةصلىدىعبطالعحونجمظنرت
النجحكيرأشوأقيرالمابطلتىنسر
المديمكهتجلقدجموزاحرراقشبمبزرأوظ

نىحفبلىقروتضوفدوضابتصمطتوقدطشهـأت

ضريمفيوعنكيدقهولمصكراهاتأنالىفأصعبما
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رحهفيقدآضروالعبحلوهـإلكرتهاوقموة
رومنربانقيألطفضحثحتاذاضغرحمرا
ريحهمنأطبورمجهاأروأحخاالوردرجنجع

لو

ظعيإالجيخهالمواليوجوهكانماالجوزايامهنويوم

ورضحلجلدطاألجوافقدتوالهنجالتظالراحصالناجلنا
اصباحءضوعنأثهاوضوخهامباكرتةصوقهوة
رحرخبعلفيعترتهاقضضارصاءعلتهايإلماءحمرا

احتطفيشبتطركالجبآكافاطالماوشبت
تاحخيحفيالمكشكىضاحكةالقوم5وجولىضت

اطارف

لوط

الصخليهاايجقتلدةميإلكرحيايلة
والغالجدينكربمةتموالءصاصها
الطبخهاعنصانوءعذراصهاكافيقحنرفةء

الاكحرف

اثادىشورتبلبواديهااتخ

متزادأقصفىالدنبلنترطعةمن
الوالدفيوفزرياصوالىرضت

المتزادخحيبغدجموصيصصا

الغوادمتروحيحدلىتجاتاصزيخاحا

االصلإلكرالغ8
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عادعهدمنعطنواقومضربفريخا

بمادعدويقعيأفيابين

دبمطمعلماتتمسنطفانفي
هالمزادأفوامنلىلجناضدوهن

زنادمنيزاآىكتهابأتفترا
الجرادوتونجتجوطعئلماغ
دالرأخزأخذتضربوهالماغ

لهوظ

يإلحرىأطالدوغيرلندظالحيالفيرضيا
دفالةصياللوىجدتقدانكنتوياسيالحاب

البهدزيادةكانتورانالبماعدتاذابلدةألتقين

انعرداليتنرىيمنجهاالرابمنمحرفىان

النغداألضاجأذيكالىارياحتجلباله
8الوتدعلىملحابههـإللفيانبهالخهشغدىأحن

يدفماليكائىوسيرأذنعلىرمجاوفوف
أالحدالىجمدنتبرشادالبمنييكما

يإلزبدالجينفوقسلباحيفوقهاالماائا

بردعلىتجرىرضايفيهومننتولمنكفأضرب

والجدالروحفيوأنمىبعلىعلىالجرمننتاك
دوط

ردحمراجمنراعلىوإضربخدالىتحلربوالللىألط

واطداليمفعاحمركاأجدبضارجمهاطقانحدرتلىاذاكائآ
القدنموفةبركصفيلؤلوةشوالإقوتةطرط

العرالجالأمنضخذصفعةرواثوسةاعئجمعاكراد
قنرحجرالعيرهالملفاتجرنجتينالنقد3الجالاعالىأ

الكفيمالط
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ورمنمحرينمنفانهراتحمراومنورهامنتقيك
وحدييممنثضمتضيواحدةوندمانتونانلى

وظلأ

ردبالدهوحوالتجدالندبجانبرصماألجك

ووروألحلىا6وأللةمعلىوالتبرخ
مضعدالحدكهبينبالكرخضرفعلىمجلىالىوصل
ضذحرشظلكرمئنمارتصفقتصد

كالونبالنيمالضفيوصئهأرديئالضونلحقلثقد
سدارولصونعينعنصحجتةأميرمنسطبحاغ
فندأخولهاوألدعافيحططبيرهاظلم

الددمآمحوطتمينحوتجامقيلفيعجو

8دوالعرورطراالاحوألخلقتأشاالتىترفلم

بارممانفردآسوبينءخفايحفهافيلبين
صفدفيكاالصيرمجاليمهايظيومصفي
األبدكاالصونايرجوطوصحوالصاصص

ولدعلىشمدلمعتراحكوتهخطابهارهـو
تتقدبهفىتجدوصفراماهابضبذالحئ

ابلىنهارةعةأصألجمتلهوأيا3رعلىاليعاج
دنجوأمنليقلدركالدرأمنالمافينطللىكلعجي
أحدمنعداطةاألعاربلهىولفمماتيىوشقيمومن

وتدالىصبرمنتلبوألصفاجرعلىيبمالذيدمعألص

وتدلتأضاماتكمرتدا2فيماألنجاتضامحركةالجرد

بمصرصالبردظمحركةالعرد4ارالوالحوثأفعادغيرمن
جةحمىضمتينلواالعنيرةالخهاوسفيثهجمعالف0
يرونةوسكفينة
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ومتضدنؤيعلىباكوبيندساكرهانهرقيتاعتبينع

والجدالروحبينصفرابرقصقةواشربهاعدتئهذاح

أودذىغيريإنغعنةكاصحتدلزنارمضعلعرنكف

األبزةاررايىوألبتاقدنضرتاالرضوجوأهارأب
وحدومنمتقمنالزهىياخوجللهاوضاجياالربيعصلى

الجدفانعنعيتكوافزجزمةأحواالالحرواصتوقت
قرغدضفاخوفآيوخراألندلماايداكوجدبالذكياتحوضربظ

شدفالعفويتدهافانهللدرةهنكآطتئبإعاذالئد
اطدكلوضوعرثلكنأقيلهضحاكنترصككان

لهوظ

ارتاداآناملهفيفأورتنهارادفههـانوون
مماداللشتىيراتكنمالمشالبكتقلىفليى

ضحادايرظنهاباىكاونايرىلهتر

اياازبانتوترفاظبأحزىتطآلستلهوظ
صأجحلهاعاداافيعلىءوياخرياتلهاوفقلت
استزادامزدمااذاودأبيلمجادأنذ
داوطأمذعندصدشارظايدرىخرطأنالى

لو

5ارنبلردواألالدساكرفهانرقةالعىقحوربفا
شقسالوابدركاخهاصايةصاباأخؤنالما

تدهـاثمىضطثصفراسنلبعينتاخارطتمنلخهط

ينضدالتهبمنكادظياطقهقىيخدتندكابدرضام
الجداصتعسكوجركانامتلسضتظقىبراألغمنفلها

حدابداحئمجاوايلهانآختالبتصباحفيلشنم
والبهدفقغطغابجملىئ3أمنالؤلفنعاكاصبخا

وعكبرادادبينبلدتيإلنمالقفعى8



3هال

األوالعنالىمضزبوالحدكهةوالشينةكيبرتحى
يربالمزاجقرعخاوماصرظمبهاأعناالنالئاوفي

بدايكتيجافيحكإلمارصياصهـكرناواالربا

الحددالجحةفيلناوتمنافهلجوصثاالحيىتم
تنزدويالوإرالللىبنيمرناالقعفوبحارإحتا

تعلرداألنهارجوابهاونمحدقةاالشجارحولهجملىفي
أحدحكمهعليهدوالهـلوباقيناالنخت

تتقدكاألوراقافىأخالتالذكطكلتصىأبعنديالمير
قالوأ

يادىخلحتتديادكواخلعغاديرنهوعبوحكبهر
فادبخيرصاحبهاتودوضةالرويومليألتى

ألمرتادارادةقوقهخراقلريلفىوأتضربتيرمآ

عادمصاخعنييحدثعلجبثيخهانلموردنامالما
ووامحبةصالممنىعبيلظعبثهالالمتثا

لرضاداخوتاياوفقتصوقضالالمدامظامارمغ
أجدادكاجمهاتصولمعرتهاقادمقدمدامغدكيا

اوادييطنصعىشالتاتاخبربدفناكيلظ

ارصكوأضاسااأضرقتكاشفأقىبهاجتا
عادنهاوليىالتوستاولضنتعددانالناارها

وفوادىوبرنجيوفواصاحبمبونجةأخذتاذاحما
نجافادأأعانحئفاالالغلىابليىبرضلم

لهوأ

وجدىصنأمحنآننلىوهاتجتاليالندماننوعلىأدرها
عدحياعلىاألرضىاوكانتمنبمةأكنلتمدامبب
زرموعنشعىعفاتوجلتصفاتهادوناالوهامتقي

الجحهيرمالرويرآ9
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حدالىضافأنللحفتدققةاالماألدونهاأتت
إبموبهمالحدأتجكأمالبرقمنلمعةىثىأمالتأعىأضما

مهدفابينهـايصأمقريخةسحاماخلطمدامضال
رهاشخوفمناألصاناتمم

كهيريدتحينقدكادصركل

بداليقربدارهنفتتقلها5لقربيااطمومتأاادوقلت
القدمحتدلالحينجفوفيعييكلينهمنالمنىفوقخاولنى

مكدىوألورقىألفصماحأيماجنوتيالناقصية
دوظ

دىرقلتئجوافبوحمتفؤاديضنافاليالهمومدكأ
األعوادفاذرىالدجنةغلىاأيتهشوحبتفجمةورق
نادبنالجافاقدحواتوقايؤممئحينالمأنرجولقد
دأكابرطمنالاالوأذىعنبابهماماتاكورجمدامة
بخفادهاآلخرودعتةعنىالتقادمطولكلزادت

حدأدنجاظرادفانحجبفرتوقدالزمانهاتطلخا
بجادمماالمدامسعىئسوالتوبهاالتقادمصبغغاف

يردادهاتوريختعطشهاكريخةبمالميتى
نججادنجلتمجألولبطالىقىكااوضاحباقهاناطت
حمادغيرومنيخىوشاحهادرالراحعقودفرأت
االحيادعلىأرجومنضمصاطعرشالنورانألثال
مقادقددصالروربدحندمائهاالىجمتوص

يوادمجمااطيبلرحلامجوالرورشتلما
لهوظأ

وادمازوبئكرخوعودحرمة

ىالضوابكمإتشبادتفم

اليفلحمالكيهابالجاد8ضرانزىالحا
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جادمسهداتبوداحتى

صادمناميادنانفاصدت

عاديأآمالحادصعياذاحتى
زأداقبىكتلوعارتوقدشاهت

عبادبنكالحارتتحدامهاءنجا

دالقتكنازحتاليلففقد
الشادتلفالاألبنمخافل

الفالددملجاتتالألتنانالى

دىنجوتواصتأشعقلىنىفأي
لبااىهذصمنصدقةخواخترتاو

جوادابخهجوادضربابنضت

وتؤادىآفديممبقيواكضت
اثاديماءأصالىوبالخهارأوالهوا

وحادبلذةالليإلغكموتروا
إبوادىتىمايرياظسالاتلىو

مدادلطخبيهيحيىبديرانلكن
دكار5ومادرظناتخاله

العراداطنىحىويقىيبئازال
ويخمادىطرقيوانابحوى

دلطالصتريسوصمالواضيت

و

أضوديالرضأئجوفيحىواكرإفيإلزقأححبفد
برعراألشطبكتحلطدايموزأناألالراحأرحاال
موجودينللماننكالنبرطالحردونالوأل
الحودنجلقحواينعلقلنتاءالودقدطالصتنلئظ

الهشةفياكر8
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وظر

تجدىماشالألورريانانئىالقيردا
ىغدرجماؤهوبهفيهرجامهخو

تدىطبههعنكاتفيانألرخفيألشذال
ارجدشبدمصاألجتماعضنلتنثماطلو

دولىالتأيصفةيلعلفةمصارخبخلىهاتا
خدعلىاضمادغاألاضتطتاذاشاهاضلىما

وحدىضربالقابخرفهصإنألثركنتماان
لوظ

االنرزرقدحووصفالديارنحتىهووعنالحيلىالطللعناعدل

ونصئالنقاآلفلحارفابؤعوخياالعربوخ
مفندكوعاعىالباحفيءوعافىالفراةضطالىواضد

نجددكؤلوالجابعقدصاقاتهافيبرالنحءصترا
اطدأت3برالكروميختوتادطارففالضربئ
األثمدادصعنيغبشطعيمتوقةوجهكعفاكرخية
فدقاوفظشدمعرتراقجوحمافبينتمةءخت

وضحدرءغبينصعظجافزفعتحعروتخاف
وظلأ

والعودوشجوالناىأتوسضازئهاذا

الضاقيدتجهالحربريقوغوديت
جدصأنت1فقااأللفالىتطريت

سوالغلبقريموببدمكرعىوهل

وتادل
جمخمرالتفاحكزالذاجاجرىقاحاطر

لغيرآةكتدعوالظوبأجأمدليععأضرب

التوكذووروالزالهروآرانجغالهارفه
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الالاحرف

صذاذلذاتقيتاذانملهفلتالححيدقىلهثلىو
كلواذابهافمنفركضةأرىبجثناوقعربلأما
ثناذلى3مابندادشذاجعتالئلكرخظلمحالجةظ

نجاذيتأوقوايتفي8نغصأمادمتليبافيهف
اذطيرناهنليالتخلعىيهفدتخدشبنمضفمنوهبئ

بضدأدأهلوحمهجوجتأشئلوط

طرناإلوأخىوأرجوأرى3تلتالحجيدكة1
8اغذافاأصرعترأسالقطاروانعييخانىانآتفيبكرأضى

فكواذافىهـقطربلقصهقبهنالكأبعدما

بحذاذاألمالالمةمنفةعلىفلاوطعتن
وأظاذاالتقفهلكنءمنازههدانبلىمنماضئت

هذابىكبى3ضرذاقولهيهمالبربزكتراصواوغا
اضاذاواالركانبالتركآفذتجملماذاطذبيسواكقوم

ذاوألطذامنىهـوألةالاالننلىألضخناك

ءرو

هصبحايخانفىرداكلاضب

ذيكالحمراقطرباخرمن

بخداذاكنافموطنامادتباطةقألألعذاركواخلع

ماذىيالكارمنثربكاجربوألالتيئمإلحرتجابئهنم
جناذجاظهوألضلهيخاصاكقيللةصفتشصاء

يكتاذىاذاشنئهوليىعدمظاصبحتانإمهيعوذ

السلالماذىبالعترقحب8



االآلسة

االيحرف

لط

الجهراممناتاسرآوألتقئالحرسليوقلىنهرانىأألظ
ضرالدهيعندهذاصالنظصكرةبعدءصكرفاالعئشيق

عضىالكريأنيالالضغومافصاجااشاناألالغنرما
صزدونهامناللذاتفاخيرفالالكنىمنعنىدوىأهومن3بانجح

كفريتبليىمجونفيوألمجانجيركحئرقيوألخير

صاألفيوفدحفتهاللءجبفهكاقضفأشحص
النروانحدرءالجوزاوقدغابتمجسةبحدانجهوخارة
خرالتنىوادىاألخفاهـعصاهفثاالعلراقمنفقالت

فزطرفهنيكاديخإربأملجأوالفدافقالتنواأنوالبد
سبرمثلهعباآلإلافديخاثثاانمالحامايهفقثا

حرحراولبتخادحتزردفهكالححنتءنجا

هأضرغرفياعاللكمتحمهفهفتمهللةبالدرضبهال
والظرالفوقهأذيالنجررواحدبدواحدآايهنقما

دوظ

ظمرافاكارضتالىمطيمصرنتندصدقويان
اماضفننخيراظالماليىلزنارأنحكلفلما
المجرالوظوراعئضاصبهبنالمحدينكلضثا

اندراتالمكنونوصرزاظاصيجكصهودىولكن

راوألبعروبهنىولكئصعوأللظ3المالهضلت
ظراوألألضاأكينىوألجةعىكيةضرخنىوما
وقراجعلتاغاخرىكاتوحروصاوقلىخغتخهاول

الحرانجؤدالعروأيأجمتالبنلرفجمراض

خلقةاالظنمحزبزلضميالضر2االحمألألوادىه
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ضعلراوأوجهنااضعلىألرجثاطرفهتجمكالمزورفأئن
عذراضوصيلكنطناعبخيرنالمفىرلرىلوط
صراالالجوددوننظعفاةذهبهافيةب

بهاضراأناخاالتفطنالالمقامأنكلخرنجا
ألبرشاوالصفراصهمتكوانصنلهمادصىألسصاص

عراضوكحىيخونارأيتمالعالةمادناوقتاذا
دوأ

انقاريائههنوطنالخارريحاكاأعطثه

خماروالفهاخمرالاترافيجانمظ
رارظابهانظنحيهعسووقرال

المداربهاجمكنلموفوالنجومتخيرت
6ضارامانابئليالبنأصلشفم
الجاروأالروخلعىتالضىمااضاداخا
صمارموجوجمانلطبجوساليالت

رالفتالمههتجهاباكائهاصفيكائ

اصفرارلوغاتبلملوىشحينذاكاكا
ارضرابهافدصحلتحيتايليترلال

ارالرثهاضوفييخفاراصرعتداصتوحتى
احوراربهمديرطرفلكنالتولأعرصا

لوظ

اطاراباطرواتياراالمابح

راتاللاتدحيهتكرايربئ
أراائمىحركيرصاكأعنرلمبنت

راوزكاحرانفرفيلش

فالراطوافوفآإرتشجتحم

جماراسناراربالراكافزان
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اصتداراحيتمناليناعزصةماذاظ

صناراوأواتسالجناتفيهخ

راضطالحنقدكيظرتصاقىيدش
ازاراالحرتلبىكاكأالقومقزى

أحرارااطدتأعرهاماذاط
وأضماراتنىضفتكاومنن

راابمالقلبهاجضربالصوترح

ناراأصمامنمينألطأصرتهلصاحأ
الفارمنونإتقدقالئعىياليهاخملطتوخار

الحارألمضكخموريهمقفيوالكرىنجمجم
ضارممتحلاليلاوجفنحررمميالىصرتأبخاليكي
الديارخللىهنالبحرأيتنيباظنقهـلهنقلت

الضاهـءضوسوىصبحوالبحلظأنجوانف
األزارمودايلفحادهفاهافدالعقارالىموظ

والؤارالجوانجهمحقرةقركائىفيالهابنعل
جيارالحلرارترفىكرىنجايهرةربوةرصو

ضاروأقيةيآعدةركامجرىتحتافيوجل

وظراذلتبانجةنهارهنهداوجمه
صوايإغعارههاخسرويثراب

بنارالحلجبخلىلماالتصلجخه

ءقرارفيضيغيرعليهالصفأقى
بنراريتراىءضابعنفتجلت

رتضونكزعيهايلركد

نجارهعتقافىخرفصوندجمي
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ازارحطالىالضىثرالوكئ

ازوراربعدالسالرةصبسطه

لدأرمرشولمنجواحيهأطفنافد
لهوطأ

لنرابذقطماةلهاسرتاحاابنرمنأبوضاني
9جهاباصكرههافىفيتىغالمهمأنغيرطبخوطوما

وظلر

الحمرفيالراهبدوضفجرالناقوسإلخ

قدرعلىالسةكوبخرةالىخموروحن

عفروعنضرعنضحكوضةرنجاكمتاطرو

القدرمغرقأجهاشعئخرةمنرومافكشارو

ارصحللمنوتكلوحوذأكاخزاماهاعلى

8زميتجوكهنثاأكتافهقعهـمصحفي
ضرمنيخسانوحيناالحمرفيالعبحةياجذا

والفهرالحالةمجرمةاطحرفاالرأرقدياط

سلوأضعرقميالئاألنطبكنتانألتقنى
الحرعنضثتبماواكنجاتعرفوجدىالئهات
صزفيرلخهمنهاكنتالعاباصالمجرجذا

دوط

نكرانمىصاقىصمققإنتطرقتذىواحور
اذعياممتابابتحورولجلىظفآبابقرعنافلما

حرففييموناانوحقممااحرففيهكذااليتينمذيخهوجدأ
نجتإفتحأنالحوت13الكنيةإلنمالعر3ألقيكاابا

شواخهفوكيهأكاوالعاضدناليالبقرةوىتدنجعانادنة
ءطوزيأيرمهوأوهمعدفيايهتخمحايهودمدراسلضمالنهر0امه
ويخربونني
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طلبواخرافيةاخحرفقلتءتاثااللعراقمنوبهه
بدراقراآزرارمنوأطلىهاثبكيآبرابهعنفاطلق
الحعرائهنيالردمنهرإذبذيلهيحىالقوماماموعي

ضمراولقنىصاابدعانيقادليجبتاألسممالهفقلت

سبراثصهنهطعولمنجنلفظهحالوةنجميآفكدنا
ادصتدمااقرتتمتتةقيرةتجتاعاكجلهظت

احقباعثرخدرهافيحجتقدأ8تطإلوخهاكلهالذاعندكالبوارفقال

اصههـخةنحوتنانايكصرهانالياناذاضلت

ثرانجطتملىقداالفقامءاطهاألخؤماوحاصوضلت

البدراتالثؤهافيتحاكهفالتشدبعلنلهءبخضفافتك
اباجمطآوافىأنمدألسدولهلقوايلىبهاوجا

صدراالوكانقلبآلهتفأعصرااطدرراضارمهخدر
جهاععالانوماعرابهاتخالهحيابريكادتثىالاأخذاذا
صكرا5مالتفيتتىأنالىداشاويئربيقينازالوما
خضرالحاورتانادىاراتصكاةروماقطشظهفا

الجدوالنحرامخاةالظبىاإمخبراانفىنظرامنهبأحن
راوياحسنهلحظاوياحنه4الةمنلحنابدافياحنه

جهرادارأىوطائمصكراتوصدوصابارضاايرركهوماونام

ضمرابمدأةتجري6صهفروأرعمتنامحيناليهضعنا
مصراالاجماديئوواففكلعىذاكعنليىرأىأنفلما

وقال

رهنبمرألبمشالوخحثروالطالتبفيشبالخهبر

اعارعرابالحراكنوبحجهانخفىلقىلموةمن

نهاريتهنصوظبهفكدرةأزماألالصكإظلت
هدارالبطنعظيمبدنطتنبالقدآطقذىاجوفرمن

ظاريانفوقهمندالظيرطاتهزفتمنالحلئممازج
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القارقحةفهاداتمكمنصافةادطكعينمداماف

أحرارالللكنجومنجيةصاجهايتطرقاوقتبإرب

أضاركنفيشبحالييبىظمافالراحمتفبحالضام
بيطارذخرمنوثينهاكابحمتدغافيهزلتاذاحئ

انحاروجهعنمندلعورفدامحتبنامافيهفت

محارأوافلماضالى
ارارىزفدطمنالدبرتحةكأالفي

النارمنضوبعنملهوظطاخماوقتوماذاالنارضص

رزأوذاتقرصئذيبينسخردكاصاتهاقلتاذاحئ

ضإهاالرىعنفيظلمضاناالراةهدىقةبتهرجامت
فرارضبهمهامجزحءوالماجزحمنالمادصعاكا

فارضخعىراعهمبادرضيبخلفهطنأطانحبةفا
وأديارإلبادافشتئهفاخشأناشيككيعىوال
أقاربدرهاطتخهتكنثرجمهاالياقوتمنخدروسعي

سحودرقطارالزجلهاحلىجتعئاذاحئعالالتجدو

بكسماريرتقولمصلئغيرفيظمهالطوقفيبردهكا

أوغاروفيهننخلفاتأصوبحدهاالحيكهارجوشلوضا
أوتارأصواتمنذاكخالوماوصتحةصتىاليبمبينمن

نجارتحتمنولكنهروحلهليىكالحلقبدنالىيخطت
بمتارططلهيضىوظلدجارخكيفةفيأتا

صارتحقيدمهوماسحر8صتكالمرنيالرأسمقرب
جارمفعلىمنأصابحاحركتخلقماخلتحىمالتمت

ماروعقطبلكلالناتانهاذنطقتالحوتجمدصعدامح

رغتغنرانزتحساليهعادشاالثبولقىتيفذاك

االقالممخةإالمرالحادر2راهمالىتقدبالفشحالغطار
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وظلأ

الححلرفيالضجبدىظببااقهتهط
اطصررتةمنابانكضنيميى

الحلركفاثحةطبءتروفيجفوفاظاهيصربعيه
وابدرالحىليىتقيرطظصالحةيخهأنألمالابعرهو

الدرمننقأوعقارحبابكامليحترعنوصحلث
الصبرمنخياضواوخلننىاجزصتايهجرمبالجفافا

مياكآخرداغبوعللجادقبهخيوالمجرانتولو
جمرجراعلىالهجرانشفلقىوفرقةجمجريلىأنكافة
ضرورقمنحهنرالصاوعوديخامحروألأيامآةاش

الزصاألكعانكاالنجمعلىرنجوادجماغلىالوروزفيياكرتا
والحصروالحرالضموقالعفرمنبوالمطاركاعالميرح
الكرلهصرواوصالانالنربالىءبرأصهماأوارجحهافاظ

يالحريخحلقظلالننيناطقأخرستءجماوهسععة
بالرمجهرقالماتظقكاصوالحاضقينصلدممه

الرصالىضجيخطةقدمالىنهافهاكااألرواحعذىهـ

واليرالحرإالوتارقتختمنخةوىضواأعاب
جراطحرتهشالحبأيخاثحيالابلوىيرمآتاذا

تجرياذاخدفوفطودموعدماعقاركادبتوفدصول
ىأنيهيهواصالواضينصحدرتبهرمااذاضضعلىصالم
أصفيللعدامةالداىوبضىونجطةسرورفيالنداىفنى

الىالخرصالنكالمربالحدعلىعهدموضاشضضآقكلبو

إلحريوخاطبنجونوأنالموىيورتبمااعلمفاعدغم
الحترالىودامتعادتيياأألغضةوسمضت3اليافع

فيحرراالصلفيهكظاألروخذىهـ8
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لوظ

والحرايةالضواألممهوطرومافؤادكاخوادشومايتبغدوت

اتبروسعمكونكههاجمركماوتحمرامضقة

الفجريطلعولمنجرلنافالحلارحاشحكلطاح

الحمرلهاششدهنانصنبعةترقتمالهةبمراصوأبرز
والزابابونيامنمحتغةرئهاكرىكانوسعيخاد

السسرشييمنليصدفلحاكثفئظالحنانمنياأدلاتف
عفرمالحفماآجرأصاعلىالقراتدوبءضحناجاءنجا
هوالععلرضالععلىأذافقلتريحهاخضرحاطخشقىفلما
الصأحكطباريحانتعفرةراحاكرسالفيياوآر
حمرأرديئالثرببينعييناشعىتهااليضالزجاجكاق
األصجاواصتمرالنداىجمونضحاعهاراقبالماصرتاذا

الترنألقهنطوصيدورفوتالمضاعفاطاكوضا

الدرآناالتأليفعلىأقىرواكدفياألمابنجومكاق
الكرآخرهكانيومبأودهوصبيلبومآبهاوصلت

وعيوطنجهصهامقهمهحراللفعلبخلىوفي

االزر4مجعدمانهكنواحبهظرهالهرهفت

سبرلهليىوالصبففبنهجمنهمحلوالكرىيهاضعت
الظهربابانىاألرضباطيمونوتارةلبطنظهراوتجه

لىالعنرنلتالذتدكبتوظجموةعنمهشتيأنالي
العدردهـوقدانرضقؤبوجههفكلوراصئضفاعى

ضكرولهراضيانىأنالىخدوألمأرفبهلتنىفا
القطرنهالبجرعالهةزالوألاللىعلىيادارسعيأياأال

لهوأ

دأفىغيربهدهقانيومترلكرطاكوقحفنهرالىبتطر

واشاخرلعلىىتعمانوأنرماابئاةصمنصدقنجيان
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كافرالركاظاصالجاكرمبخضعمدالحعاهاشفلما
ضاعيوأنفاظجاروأطراقبوزربيركاقيىئهله

طائنبأفيرجانجاثمقىاربوااللوياغيخا
هـبوأهلعقلىأولوواناخذاذناالمدامانلهضثا

حرالحواجرالعبوأرجصانيجهاافراطةقدبهافي
زاصقدعالالكمفكاسعلىعنضارطأضاءلمالحاضلت

بذاكرلتهالحاكضالتجةثهياخرعالأنحي
عيكأطأيامألمروركتوأابلىباحلأخيننموضطت
ضاطروضخرةمقوقيهرأهبوجهعلىأنقاهاضثا
غوابرليالمعضرآتالفيناوخنادانجاهؤازافا
رهـالمتاعيإلرحمنانركىصكفكهاطةصررهاعندناىقى

وممه

أصارىمناكنماوبداعؤأرىخلحتقدياخيلى
وبهارجىهـبينعتقتظءوايانهالحرسريظ

نجارزرشولمقسلمضرألفئاتهافيبنت

البارقدكاظضلىعلطيتآالضكبوتبج
إزارمؤزروثحذويهامليحطبظفاقى

رالزقسراولجمسافييهازترغاضد

والجناركاليقنجرتلجعاادغفيفدط

قتفىضمحىصكنكظباحكلحينمنأإهـقهفي
الباراضىضوصرعاتصوسكعقرنصتةكريكا

رعنصهواىفيلعطتاوجهعلىتدتحيخا

االصباحينجوممفىأبرجهإبمايعرقر
بارىجامنناكبايلجهبهاهىيحرفي

السحهميبئكعنكاةينى
ااألزعلىقباقرفالصف



283

ضاررضانجاوعقغفاالوررخدشمنامنم
لهوظأ

الزئهماللذاتعلىغدوت

الجهرالىمنىالرنجاتوأضت

طلبالنرشضضيتجئتبكاأريدفيااالسقيوهان
الصبادرةه6فبادرتلمدقيااتصدصاالليارآبت

الفكرظنضضيلهفباتحيروضادنكاشيااكمنرضيت
رمضطعرااردفيلىقيهاورهـحجرنرفيربتأا

وبالهجرإلوصالويريمتباعدمدنالجننفيعييح

والنحرالدبربينالزأثوبربوجههنجطالشءضياكاق

ابعرالقمرعورةمنهاتطلعجمحهبحأزراربرتمااذا
ارشحومةالىحكهفأحن

النحراليخروجمنعندىوأحن
المرباثقفةاثاياكوسعيهمتدورقوأفاخيرفال

القبرةالمفهـاترفياتظيلوليذومكفيمتحيال
يرش5وماعليهصافضيظزماناورامةألص
وتورةصموتظألنعتةصسالبدوروله

ورصلروسفيالمداقةفيربحهاالتيئارخمنكاش
كبرالمزئيفجلمافيهرأسهاانزاثءحمراءعفرا

لو

القنرأوادحعناالطاللضعركأعى
اطرانعثهأزرىهاطالضد

اأعيالأجوزأنفرعاصبقصللوصفمالطلىاليدعافي
اعيبهاوصقدتجعتنىورانبهتوطاعةالمؤنينأميرفسا
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لهوظ

االرآقحعدىإللذرواالرنقصةالذروأناألميرلوأل
القارهنجمنيالكرمنروححمارتمنيخاتجمات
للنارواللونالندىبردوالبرد8ارممهااليراذعرجظرج

واصارترهايإصاحاألتمرممامجآلمانخكل
أوتارغيرمنصيبرميآضعنهسايهميروارق

ارهـفينهمحيزتايهباضدواالذياطياذاحازهاحتى

عطارنيمعحافيملءلىالعربلظهبرفاحت
وقاله

ووطارالباناتقضيتوقدقدزاراالطبظنورىفىأال

اليتبدالدلراالوقلجطهنلحافقلتالمسرىدلقدلتظ

خاراياكنونفاديتاذالماضلتطينيكلكذبتلتظ
فاخاراالنخديهافذتوالمدماوتطالىقلىوال

أضغاراباألشفارمجفيئهاطباقضمتىكلتضفةرأىوال
والناراامةوعيدتخافأماططالكفايميآحلفتلتط

لهوظال

افطارأارخبترباشظرتلمايحدناارأحفيصكنليكانر
أوزاراالرخحمالكوانضربظضاربهاأنتجمبكىألرخ
الناراآسكنودعيأبخانفيصرهعافيةءحمراعلىيرميامن

نيؤآيهدكلهدوظ

صروالفحمالمقالمفرفىاماألفافلى
البتروالالالجنمنليىتكفنهميتفيخئاك

عكرمنوالروحرظواالحمخزفعضامهميتالكن
حرأظيااقيفكفننكغنهالماليى

حذركلهوةفاونحن8محىعلمنفقدماتواجمل
شبلىوالنقرعيهفعىضيضهسالةيتايالث
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لير

الزرواسالنجوممنلبخربةمجاخيتفىنهايروحد
8فزانطربإلعطمالرجمنكاأصمجاللحما
اعيفىلجنضرابمودةغنىكالىاالهـاجتلىفلما

اثاخرهـكامنقيقالخبرمنصعهترحمرافأفركها

آخبرقلأوألضمياطأرظثيمينهفيبااالقيثرجاذا
يعاعيمحرابالظلماقيشحمطغاكاحبنلكدكحها

لرتاكلكلصيعاعايدرومونتفنأظبمبهايروو
إلحوافركناضننااناليمحامىأحوهاواصتيفازك
رافياكاتبقودوأمخهبوجههأعيهوألحىكبئوما

لوظال

واسووالفحالةوراحماوألاالذثيدركأللمجمةال

ضرأوإرطأناالالجوألىفوهامالا6أرافتختاخا

الحردرحهاالجوفتببنجالأقخمناطالبىفيمامظن
لترلعاطيةظبلققعلرتهرصرصرمنالزيارحيا

وألبهرتميمأتجتصابرارثجتضرواجمرىولمأنواتقى
ونر4وببىزاكحبلماحرةابنوليليلىباضرت

لوظ

امبرمنقىءراالموعنوعيالحامبئخرسهياطولنداهاى
يرالودمحزوزتالائاياتمنةءأتتظفىنوافىاذا

صلريعنماأجلتحتاذاىظفةطاصةمنرحيقآيمن
الذصمنتجدوالجاتلنةبهاعقمىجوفهاالمنويدي

صشالىنننلىاكيكردتابرتابهاكاقيتيأيإبىكيخا
الحرالىاطدودبخائمويقانخاقدماقدهنعبه

ضربااطرجأت
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لهالو

مزاذكنتشالحريمأبحت
محسرامرتمابمدغماوأقو

وتيعراوكرىاأهلألنيتءيابلىيتقلىمالمطأنولو

عراهقهاعئتءالعاجمنفلستسلمصعنامةبنووقت
أخفرايمشاريحانمنقضيانحالهامانذكرحوأحو

سكراععيمعفيضغهلهصقفىالمقجونقعي

رالبالوألالصيجومنامهأوئنجظلنآتفلى

ساجماايعكرفيثنايلمبرفيخر
كبرابكييابلىصقجتوأن

أحمراالرخمنلومآوسربكاصهحيةلعليناارا
وقرقراافكهاالبرعفهـدقدبمفهسفئشواللهضثا
عفراعئما4التكرمنضال8ضيتيضياأوآحمبرلخه
رااالعبحاذاادحافسوفرقدةالنوممنليهبلهظت

لوط

الضارااحاواضرب5غاراشالبأدر
عيارايهالبهالمافضواستنجا

الجنارأوتحالمسكتنفحرياخ
خماهـازأدلخهالممافجمااكزتذا
الذارافياواخلقهاللفاتاتصاكام

دابراللترقياجل8يانالبواجلى

المهارىفيهاارتبطبحمامافجاوأطر
راالبوقىضقءتطافكاقأأة

راطثعىمكنىبنمىالراحلجيخظ
دد

التباسيرالجمدفيبظورمحاللاقناهثا
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األعاسيرتدناولميدتضحرهالمصالفة
الكيرإلترررىكالحاأىشءالمااذاقزو

وصابرركرىنبتانآيائاأسغركرضة

المعاثنعخاوبهتأإمهالمصعيهاطوى

الصيرجهاالنعفالىعار8اذاحئتخلعىلفئفلم
نورمجحرلطفاجوهيضملمتكروحب

نحرهـبئللمحودماجىمحاقهيعيهها
ضتيرعيفيهنيأحورانهفيملردفهنقطع
معلرورإللغثرلصدخعدترايةعتوتقد

فعوراللذةكلسبرنافةكلسبرمنأحسن

واصثارافأورىصسحاوضحلماقلت

ارااألنقليالجتابعلىوقى

اراعيالصحلدىح8قدصاادلخهورأيت

رأوطوليجماهبخرخلبلىألي

ألسراراشربئظجهاراالحرهذ

عاراماضافاذااألمرعنيئألكن
عقارابالمهبتذةصواضربئ

االزاراخيذاقهاثمااذاالمركس

الهارااليلوكاكالبتالجحةويرى

رااالتوأبى5فيهاالممنواقىكن
راوسظركأحلرانمءالماثرب

تراتااذبأيرأبطعنواصرننها

بيحاخسارأهكمذاذيخراطباح

حماراالحيلصبئبطرفبتاعصنلى
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وألل

قنارأواوزوىالقارأالعوآمغ

أصارىطمممالعوسجونفيوتجيا
ليىمدارىأمنفيهشدإرممطاأغير

وبهاراراسظالععبحالىاللىاترب

االذكاراضرنجا01تقهغابواذا

انرجمارامنااشطنتغنى

حماراأديكأحبأفيشحتىأسقنى
لوظ

بالكبرالمداهةوضربوالمزعيالعنيالىطرت

اثكرمنمجوراوضتالهدىضاعنىوألقيت
رمئزاليالقصففىوأثينلجواذيلآبوأقيت
أسترعلىوأغدويهتأدهمعلىأروحيال

ضمرولمرهانيومبماعالرخشخيول
ولجبربإصعينومنالبيرحيقمنبراقحما

األسفرفىكرامسوغيالوألدكركاذضاش
ثزىأتناماوافقاأهلهاعلىالمثزونغعا

احورالياحوىبينفنفرهةألتقدلكمخيوال
تعرفيكرمصالفةيخناانمالهمفقا

ازصفتىكاىخيوللكهااكلدوالمحمل

األبهرفيالجوفدميهلى8باكرتااتاذاوصما

رولمنطافآلتطمالكرونجاتهنتععه
الكوشمنتهادىا6طالمتركينمنضيخع

كالزالماعاورنأضلحالونورنان

معنرابرصريمأطرذاقهامحرابالران

صبرلمبياغوتالعةهاططحبرش
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يخرلمارخبتزومن5اضزواحئالقومحفا
ل6و

صانراثكيرذأمالحرمحاشعيثهضيت
ضتروعنحرضترشمضقةعنوجهكفعرقت

تبحراللحفميهلغجذوغنةبايى

النعرمتلكواكبمزولكربهاحينقوللةيتنو

ممرقمجحمعانموايةعقارظاالتحبن
لوظ

االشارفيتجبتلمابا5الحارؤخيرةعليثغعيت

طريماضجتاذاتخبوأججتنجاريتهتيكط
ريالصطالمزئيبهكموكبألح5حأمماازداهـالذىوأ
االقيوةمحرححىرقهاألحرهنثحلفتنلق

ألوأ

غيرخرارصيباالطاليرىضرابهمهنشبمأتوفيلما
اضمارىالحرأقلمواطةالحرأضربهاوتلتتتاطرهـ
رواولإثياعدحيريرقمطبختافارترجمعمآلي
االكربئكهةاالخفخذباباالرىاذامننقلت

لوظأ

ألباهـنهارةهترلربذكطمترلىكهأحن

إكوأرأيقمنأصنجةوفىرمجايموضم
رناوقرشأمععةفيالقيانوعنرة
ادضياسزابكهفىهاصمهمنأد
هـعائابرودبخاقجهقىأذارعودو

محاأوأومحر3وأهأمناجمنغدىأحدن
وقىأ

ايالصاثلىولتالتغاروللربوأالميساح
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واألوتارالطبورقراحغهاوالقصفالمدامنىضن
الحاربحلرنهادلذاتخودصصءواضماصالقا

واألحجارابالزصوالنوأحلىأضفذاكفيفدعو
لوط

أطجرعلىفأجغقمنومابيتفردمنعلىأمجومابمت
حراعاوسدأجرىالذيفداتياعنناءجاخآحديولكن

الحرعلىيمتعنامحافاطفاءجاوالنالحرصربحريمب

اظهركفيإلفافينفحارإعشانىوأعلمصرظفاضربها
لوظ

اطرآقاصهتحطيئهرجىعلىةعيالرصيهةصقئأالظ
درفانهاأفوقمنافدىدموعتافعائهااذاعيون
عطراوأتاصفررراقهاوأضروأجغانهايضبانا

التطرإلكرهاحهبوشاقغانألكائبتانبروضة
بهابدرضصايدوررأىفامنحولحاوالبدرثسالعلينايدير

لو

بموراالصبرحيوافقهلغئواالصبرحطلبومحرس

وراصقرغهنحينقننىبحابكاصافةفقرعت
كافورالسافوقهتساصاوكايتهغكوت

فتوراأالحظافييوبهدخراةطومنكعلدروفئ

مموراالةرأيتحئءعاحيقيأضرباوأمازلت
بوراالودشقتصااويابلالتجارتخيتمما

لوط

صررلهاكائهاهنيطيرصافبهكالحمقوقهوة

اككرماحينأتضتلهتذلكيءاالنروجا

والحنرالجاهنايظهرالبهرعندضرحهاكذئه

أل
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لوظ

ضرووصاقيدكيامنوخنعالبهيرباالعيرةتداوش

ودورهترلةآطالدوفيإصحيفىكائكمنودنهي
يالصفيرثربالجلظنولمويالطربوألتثرب

وزوريهمشالحركاتوفيإللمالساألاتربفليى
دوظ

ارآأقىوقدايتاومضاالضجاروأرورقالزمانطاب

ارااللحنهتحاروشياأنوارمناالرشالريعكى
رأفلونهاخالطحمرأتجوتالجونعارظرفظ
راالقطلخهلبتفلطالماأحدأكامنااليامستصفظ
ديخاروجههوصافىقرجمنهكاقكنجذىكصمن

زنارنيقوقعافيهرواوجييهضادننىكأممه

عقاريدهمنأخرىوكأورصوصيرمنكاشآيقيك

رابهاوماألرنيأيدممعهأدجممايدوسأنمأبءصمطا

ر6ووحبايداخلهحلمترجهادبإوحكاكرخبة
آثارلجملهموليىحلم3افااوراطمواقهئ

لو

8حجرارأىوانيخهأقىنظرافيالطرفياعارآ
قبرامنأنطرفكصاومنمنكااللمونما

آتجاقراابموأمكفيةألحبدرأبرك
رااكنخبرزرركلطلتأمحرجمنمتلتمنليءفهل
محظراألحسابفكنضكبالمتلتهناوزارعلك

صتذرافهبغيرمحرعنرفدةأطلقتوصاحب
ضررااكالفىهدامكاشهافشماشالفازعته
أوقطرارضىعالهنهصلهـأاخالذبجححنإندمثل

كهبأيخرهصيبىاالعارمأ
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نلرانتظالمايخعلىفىكالقرالعألالصأعنرلخه
انحدرااذاابريهافمشءتحدرطغينخركول

ألئرفىتكدراخراركانأضربهافبهفضحاعقلت
منعفراالطونجمالبدءلحاخررتذقااذاحئ

لوط

مجرأوقنيرفمنالفكرصاحغكخ
الكرآقدهاعنستةكيتاصواضحرب

حووعهجمقغنجنا3ظبمكفمن

نظراذمنهوالعلرفبدلهبالقلىيبى

قروراحتهضعىكفهفاتهاف

األصكرتالالنديمنهاضطحلم
قدفكرصنهوالطرفصثاوغقطر

اطبراحبمنعندىهالسرأضرنيا
لهو

بالعنيرأللذيذالترابنبانكبيرسفيتنىاننىا

المديربدطورالدميحفبماأخرضههتئهدامهن

إلذكيروطوراتهمراطوموتةعافيلمحي
رالعضحذارمنأقينالمابهاتجدإريقأفي
الحبيرقماأقىئقذفىعيناتماالكمؤسماذأظ

البحوربحرالمتفينصمةرباببنالمهذبوديخا

وخيرجاعنشئتوماواالجوعلى4رساكه
هلوظ

الرورغامليالكرناان5ببهيرصيتئاناضنى
باليهيركهالدووجعدظوجمزالمحنيرعممرضربان

هورارظبالوذلتنهوىكااالموهـالطاتقد
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لوطأل

رالبصنةبايحضةلهطرفهيحرساطديئومتغلى

الححرمنىالينهوأعطافهنحرنكهنيهتزمهااذا
فزمناكزاالرضفياذامامتىبردتيزسحينخطاوليى

الظهرمنخفأالطرأفبقتقعىحانةصاحبدإكلللهدعوت

القبرأوئيرامنياليجرغاجاكاافيفيءنجا
الحرالقرفمرورامىوقهقهخدأالباريقتحومنفقرب

رفيحكناراواتمنتمانفكتبتشجتثمفأبدتفابه
الدصامندهيالنصكنتالتحجةألثياخرعلحاضلت
برالحتفيقصرتلقدلتوفحبستحواكلحاكرىفغلت

الحضرصاحبهفيموصكتواجهوخرقبايننالقربذمميهصحت

ربالحثاقهداييادكلهانالىصكنتفيهتخلىاقهاوش

الثكرقيبأيحدوناأاطيىلاعوايالعقارخبرعلىنجتنا
يقدبخيرضدكاألثتدبيريءالحدصأذاقئ

القوأرورخالعقىيخلصبمالحجتفقأليىذاك

تيرمنالمتكنصاوثىخزفالجاخندريتم

الخدالوركهتبمحتالئطمنشالتئرتافي

اررانجغمةألآظلماذاالحيالهألعبغاءكا
تحاريرصادةفيةفيكضحلىينالمغواخور

الحيرالىقاحكضجرعلىمترفمجلىي

الصافرمحةتححدهفقعلىوأفيوطائى
إلمثابيرالسطحعلىقراويحمايوصناترلنلم
المقاصيرفيالشمىودارتهنحراالوادرآيخاحئ

تبهيرينمرضلىفامتاصالتنالضسنوط
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دوط

ممارانبإذئبطيرنايجمغاقدكانبإحبذاجملى

لحارأماجمخأخارةورؤيهاممارأآوجذا

بداعصاروعصرالزمانريبتاولحاقدبكدأمتنا

اباريقالحاغندأعتفىولمالمرينىآنكازماآلأنت
الضساريدنافيعئرطأخبىحئقغعااأليامحقبلشفلم
ارالباطنفيوخازدأدمنظجرطقهامنضرتخاكا

اروأنجاتبيندسولمأحدلىخدرهاضبرشنخطلم
لوظ

اركأعانةحهجركنلمأروىاوصلبحدمجرتلثلئن
احمرارهايملىالديئكينصرظالكرمنجاتمنمحذها

بهاردررمالدشءبمايزاوجهانضرا
فارقلذعهولمألءبكالقدرتطبخهلماتمىطيخ

الخجارضجرضروادأشلكحرىكاشهأمتاطاكل
الحمارمقاصلهعنتطابرنالناإلكرهاالخموراذا

المدارالقدحوافانيفقدءدحيبييئنىوهات

الصضارالنتأفيلقلتضيبصاشالأنووأل
عاراقلهافليىاذاظلتءحمفوآحثاهاكهنجضى

ألوط

اساركاكأالفيكرخيةلذةهاغفهلييبئلم
رلعطهمملوعترةظمنأطبمجهتها

اوظء

رابلىهترلقراركجعلكلهاألدإلرعالمةالعبوحكهـ
الدارفاصجةوأتألةضوآهااثيرةالتمىتطلحأل

لوظ

محمورارصصونجملىنيبرركاساتفيزريمىاضرب
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ممنتقدالبرقكويفىقيوةمن

التيرمنخدرفاصابررصلمن
نرمنوابونذصبمنسوالءتلنلةوالنجبرةلريم
عبورمنسالفيافالثارتجاكهاعفبثاشتهافت
ابرالزممنوألطفأخقتارباجميارتهاصيب
محغورصوتقىالرورتوفيةماالودجرىئبجثىتجر

و

فيعراملىالجافاتخيرهايةلةليناصأدرها

المزعراالمالتحيوفماكائهاأصاوالكرمءالماأبوهاعقار
محراظأكأنأالالحيقوماساجاافيهـأناألالطيققا

لوظ

ازاراليلمنالعبحوكلصافنايزللموفديم

يارئويإعاالبحاءفكايهلىةحىحتى

اطارتعاغصاعةفهذىكراهفتدتا
رنيفيهوطالرأسيخفعقرقدتقرمنكالعفاصتوى

الو

ىشسكاأنموأثضيرحتفة

بالذسايهكيىدهيوأبدفط
اركركنففيؤالطيرهقيحرةتطرخمارفارب

اثركيارطهآماالفيااذافطهالبطافعلىأقتا
النحرالحييناليبينماعلن5بداافىصنهفدعادوذييخد

الثزرإيظرءنكناوقلفرحناجاخمبفيمنالعاردره

جميخحمنديرادأصفيبحملالرمانفاربضجرإلكرلالفلأ
هذاقوعياثمحنوحالوةروجةيخهأطىيسيرااكيرأوالفلفل

لمناتجرلنا
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الينحرف

ودأرسجديدمضأشبماءوأدلجوادطعطلىفداىودأهـ
وإبىجنىريحانواضناثلرىعلىاقالزظجمنماحب

لحابتلكأتالضلىوأفيمعنجددتطبىبهاحبست
البابىةادبإرطترفعاسابهماتيمتغيرنمائرولم
ظصالترحلىيرمويومآيدةويومينبهايومآناا

فارسالتصاويربانواعحبهاجد3فيسالعياورور

الفواوسبالقىتدريهامىنجاتهماوفيتهاكرىقيا

القالشعيهمادارتويماوبهمحعليهمازرتفالخمر
لوظ

ياسذليياطذالناضسوالالصاعالتروعيهف

احطالزودفاعؤراالخببهأجسنهيتمدتواذاع
سإللفيالىتحتأنعنيديماشصطتصلتراضمطت6

الحاصىءشامنذبافلهاكبورهاهاءروازانءصفرأ

مقاسصنافييمرعبالميلهضحاعاضاربهالفرطوكان
وضماسضبدنالهعاضقخانحاممنوألذ
الجالسخالئقطباألخاصالجيماولهىخظر

ألللناسالترعذاكةفليهنالغواعقعتذاشظ

الحباسئمدحطمدحممفيتمنلمقوممدجاردتواذا
در

الكؤسالمدامعنواترتمحبرسأفيالحيقكدر
الحدريىأطعمهاعنوحالتالفالليجومكردرهاوحت

األمتتاحبالالتماس3رهوانقفرإلفتحبىبجعاليابى

بوأدالقوساتددةالالمضمهـالغاتجحنلوجهجعالفاليج
لؤرحلخةاوألرخناقلسا
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الرنيىآالحماغهاوضهافايغىتماصكلثنريولح
وبرسيخمالفئوحياةوقىامنلقداصتعتحت
النفوسايهاتسموحنصوجنتيهفيوجايركاد

الجليىيحابوقدكتيرااالهـفنغنهآصناقد
لوطأ

بوسبضكئوألفجالجيالعتارفيألالحيأأل
جلوسلدجمةقوآقويهامودةمنيالرحمنبطلقد

تيىصاالموالمناآلعتخهافبغضقاجااصة
ضموسالزجماجفيبحششديدةهثقيغيرعذراعلىنجأت

وكهعيرأ3جمهعيمامنزتخهاءكاالمزئيعندكاثطرى
حعيءاألصرارصصوتدىالجامنالضعيراصتارئهف

لوظ

نحاسخلالحيينوفيمدامآطىطلهفىنومهنتءو
اسشعانتمطوقهوةالىغيمةأفادفقمتكرور

اسصأيبضفيأمارصهأيهنهالنخهزلتا
سمبخياجاناوأضربقدكزةفيأماكه

لوظإ

ياسالحلرفصاصايخدصفيوطرييلواولماعتقىآلوا

فيالكلالرخالحيوزورزظطتصصنهقدوقلبىالزوحيمف
وافالسييركالضنالقدرأيانتكنغيرشدالىعتاذاش

االسشوىأهصصفووالحرنيمبتذللاليامنحالغحفليسرظ

واآلسهواطيرردالوفيءاالكفامعبالمداماالالحيقفيالخير
واصداسباخاسعيعاحتاوالكؤسيغئومسمع
بكقاسقايمنشئتاذااقبىهتوأدحهأمجتالزندقدإموري

وقال

للناساتاالتمناهاصوخالكلاألعنسرةعلىماعق
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واآلسلقرينطلىاإلترجىجوانجهضتجملىفالحيق
عابالعدوكالنفىألىأضى

اكهبررممطمنأوالصدأرانب
مياىالبانكقصههفأوصمقرطقهادارتانالسيها
كانياساألطاععلىمنهفآنتتمغوارصامطمعاطرات

لهوظ

آسمنالكلمملىللهفليىءسدالأدميخاطالقعلن

ديماسكنفيغاحقافيءسلالحجبتفسقيهاصالظ

أجرأسأضافآجمهاكاقشفمكندالمزحتضحلثءصفرا

صماسابهـءفيقدشسرجحيهروالليلىكاصاتاكاق

سافنجبرصراةلواالشمءأدموفياروذاكهذا
ياسكالغصختتاددعافيةءعمرأقهوةمنازعح

عباحطالرجهقرصيمقرطقهبمقعهيسبيتىاللفظغث

واآلردإلمحتحاراحأذمارابنتاجاكيلالكاق
الحاصىالىصاقمناليخسوالطربومنهـصصنيتيئوتد

واالسواالطماعوالبحدإللقربحرظعذنجنىقددركالة
طدوظ6

قباسءضوعنكائهاضزيضماسدرقيغقتوكوة

مقاقالحاحطمنألفهبتفيهمنةاقزبتاذاطمداراتلوأل

والراسينالفيقرطمتوكاوريطممنآيمانلها
سالحرقةذاقهامناذيبنلمفىفأيحاسيهادهعاجياعئ
باسمنماكانبأصهاياحبذاةلذائهاحربولكهاصلم
سإلنيوصآتحنواااذاليوا8غطارفةاضكيةغهانافى

أفاسكيرمننجتنجهمكاناديميخزووألونأليحلى
اآلسطاقةمننىمااذاأمضدلاللرفماضييديرما

8
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يامحثرالناسوىاطاباآلنطربكلوغاناالمدأمحت
جالسبينألعينحويأضارمحتعلىغيرأفيفئاذاحى

اآلحطألىمنىمضتقدلعادة8بالمحروفهئأضربففلت
والناسأمةبينالرهبيئألجواشأليدمالحيرصامن

محطاولمعالكرمابةحىولىولومهمومنسانمندعي
بأوطاسربععلىتجئهوألمهاماظتعلىوالخه
وأفالسيسرلتافاطراجكالانتغمرة
واآلسالحيرمحهعلىهوفىةريحاكفمنريحا

النماسرتجةرألفيهمنرقهجىيعطينىكاد
مياسأحورثادنلذأتهاتصاصوللة
بمقياسوزنانكتاالكرخيةصامننأخز

سالضآمنةوعيةصرقتصأضر

اسوصخحلرةهـتقلىنطقاصكرهفايرممى

جالصيكهقدطواننومةالموىصريعمتلاطتئحتى
االسالىاضاقبدهنصراويلهحلليس

صظجماحمنىوالقلبصاحياماضنقلت

الراستكئفصاحهايمنأمالماللذاتفيألخير
النحىامجمالمالممنهلاتسغتو8الذكليهالطللعلىاربع

االشابععيولقديمونتاطنةالفرواصتوطنته
سكالعلىقىكتهوحواصبيمايةرجلبت
فاتىكنتفلقدضعتعوالمهوعفتضاظق

ىابعلىموفةلعبىحضتصراهواممطعقدوحالت

النرسصيدكابألفاتلولوطجمانصلكءعفرا
الحىمالكماشدقتصحماثكالجابىش
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اورسعصارةالتاربينقبرزهاحينتماسوكا

المىإليخوتءالجاتلألهطقوتامواذاش

والقدسالعلولذوبرداجالهالحنفاوموحد

صبيحآكسلومالئربجليتخربرةظتضفتان

الرجىرهاصمتحتمالهيمونأنهنوأعيذ
الحبىمحاودكاسليحثورجهطرعلىغى

حلىلمجمهالركابنجببأرحوخدتكهياخير

المىنواطقبقلمنهنطختلواحظاعليهفتنى

لجىمجانيالديارلمن01محارضهيغيناوثى
القىةعباهـاليهلصبتضرطكانقسآانفلى

جلىركانماضرواقفادرترسمعلىيجلمنقل
وخنولببنىسلىتلىكانومنالربعض

القبىواصطبحكرخيةمثلنجاطوطىالربعكاش
ودنىقداةصورتدنهافيمجرتدميتجت

وعبىمهاقطبضاربماذاقهاأذافىالجوفكدآ

لىواهاكونهعباكرتهااذاالحرضربظ

وشفيهاالبمقبحليركبهلمنالجركوأقى
الحلىفينجمماألحواتحاحبىمنوأجملشالأدر
فىإألعاأرحتةقخقضمشولةكرخيهقيوة

ضوعالقبىيلحضوعالصبال8النلىيانديمىاتحنها

حبىءضافندارتذاظنهسةقياصيمناسفييا

درسقدمحلممالكلناستئبمحجروكل
محتلىقلبكربليجلىمجرعلىيخراان
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وشمىدوعلىمنلوىواصالمانآفىملقافاني

ونكىبوقتاراضيىحداألقاراشونأفد
لهوط

ءالقبىضوياالضوعالصبحلىيألوريمياصقنها

وحصبحتاالدنفيرناحمارهاعتقهاقهوة

سالصفيكفتاتفتحلتأكنئيعىفيزفتغ
كالقبىبثرارفزاتطاصاحافيالئادنصبها

عبماسمنكاشربانشمهانالمسكرائحةولما
لهوط

والزإلحيريقدصهمجلىمنالجليياجذا

مجقىذوكرمكاطهمصادةلنااخوانوفيه

اللقرسالقولمحيحرصيتحولةصمرايتربها

ادرسالىيالزفواجاءخطاكالعترأبة

لحندسافيريالىلكوكبكادبومحدجوففيفأصبحت

الجلىعىنهاطزلتألهافؤاديماهامالئتاك
لو

والسوصاألسوسكرخامةالخرب

مأنوصاإلسوسمجالومحنا

الجياالحربثربفيهاظييمتجمفاإللكرخأطوحبذ
دوساظالدهغانعتقهاإللكرخصافيةحمراضححةراط

وقسيارإلناالناسوةءيدذوائهتضاقدينالىمحالف

والبرساالهمغثهبءتؤءحمرابزلتدنافيصغتمااذاحئ

طقيللناسبجتهيحمحتدألأطديةواضحتازغها

طوساوالوصفيواطةذلمحداضهفيحرسومقرطق
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ألوأ

سال4رمجاعأقلعفلستياسصمالمفيإعاذلى
واآلسوردتاعدصكا8قةعلىقلىعنالحدلقحاعد

أمحاصىقباةمجاكلطموفيهاياالفالالمزجان
سبالايذاتواصتفتحكؤاكأسالروالحينينعلىيديميأشرب
وصوأصيبضالنايماميوحركشاثقهالحودباطقدوعي

بمقباسقلىمىضئتاذاسأتقوأدحهآجمتقدياموقداالر
ألوظإ

ايحاصهبحدصأوخىرطاسهصنيالىان
دإسهعلىصحوفوالقلبةوعاهمنإلليأكيخاآ

سهببطاراكىاذاثمهانالفرعوماجدفي
لحالصهسممهفتيةفيالقهوةنازعخه

اراصهعاصبتردهامنصهمشرجاخاسنهم

كاصهيرةاتايغمرطيدحلمبعمحامااذا

صهبأفحيطحياعضةقاحةنيالئه
جالسهريمهاظاطيبهريحهاطيبافزاد

كاصهمنالتقيلموضعمنوآبرمناشالوطابت

الثينحرف

قربئنجاياحمدصالحالوطصباألعدمتآصبحتيهف
أليئوذاكيصبذافيماطراحمياصتحزتضييهصأن

بطتغتزجهلمبحماللهوتاجرعندأفياطنتحن
عقكرىمنطيرناإلذمنءيجاالذيوالثراب

جيتقائدأراكحتىالمتمضاضطبحاآلنفآتا
حبثبنصماحةيحةءاالأحسنيامنئهالجلىأصبح
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طاحرف

لوظ

طاوروخذمابالتقصيرفالتركأش

البوأدلىفيأضاعتقلبركنمنكيت
ءالحراعندغدالهبفوةاوعفولم

خالهطيخمالناسئألصاألالغقرانخلئ

العينحرف

ل

قناععيهمارأحيوأبرزتياعحيثالجهلىتذدأط
مطاعالموهنينأهيروأصهالعباكلالمومنينآميرخهافه

وصماعصننرلالوفيه8قىكتاألمينولمونيخب
ويجاعالحثاحريظمأمنغاكاالثابمامنوريان
صباعأمىوسآضعنليواىأمةمددونعيمالنضضرت

لو

وأطيعبهاأعيةاعصوليوحيعضكاللومأنذلأط
مضيعاضاعماضهيعتوف5الصبااليىالالعبامنكيت

يعتيهفللخمارقكواللذةنجبفيفرطتمافلأط
جميعوهومنهضعيويرحلضراعةسالمانأصاعه
أربعفوفرضدليبانأنشبببئأرؤخلينىأعاذل

لوأ

صراعاوأدرهنقباعاصبعااصضى
عاضطصبتأنظرالناهامجقهوة

الفاعاافواحرااضريإهاياطل

اضطأعاهافاضىفيهيئخماجم
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لوظ

وألضيالمومنعطلىهطفياليومأرمنللم
ضناأنايومذافييدقىالذيوماذافيةىفاش
عااصاذاءالمريخاترعخرةعلىوتأنلكهل

مدفامتلهاضيئآلممءجربواوماصاوجدالناس

الفاحرف

ضفوعنطربعنوشحفعئذاواعصطيفةاأطع
طرفيبعرتالحذارعقدةموجمهالحيفةعين

حرفعلى4الضميردينورأىلهعاليخئمحت
خلنيهـلحاعليثاانيشكهماعدةوعدتكفلق

صفاعنهامآفىجلتبهاكالملىتحيىومدامة
النصصالىآقهاذاحىحقيادخهاقاغقتقد

الحنفمارفالجاةسرمقعالطينقناعصلبوا
األففيالرمحازكننضجتأذعئالببتئكنفست

يخنيمابخالفحاتصنالظرهافواضادارت
ظرفومنحنمنفاهيكمقرطقةربكفمن

الجفبوالصوتلقتخرقجؤذربعيئنظرت

ارشفقملغيرورضفتايدهاومنمنفترت

ادفعلىالماشكمايلليتماملوقدجحلتقالت

ماخلفىحنقلبكوعذابلييتقحأتجلتاذاوجى
لوظ

فإللنعلويهناصاذهمناوأنجلبغدادصقيا

خفعلىيرمآيعبوالمالدينجوممئلكيةهع

فوالضيإلجودضحتقدهياضواانحمجانهمش
أرصفىغاظثفحر5اضصأبارهمومدتن
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الطرففيهـغاهـيسيلأحورونرةذويعهم
اطمصمعغاليدعوالىهاوتكبءللرايمر
للحطفجرعطفاأورامردتأبىأجماألرامان

الكمفوفىكالفيتسرج4ياقوءحمرايسقيهم

الحرفمنيتيوتارتتارةممزوجةيسغيم

يخنيبكاسسمننجاحدالطرتفيلكر51رماحئ
خوفعلىالقوممنوهو3عدطرلشئغ

األفةخيتخةاداالنركفالحينينأولىما
لهوظ

قرققاالطمةصقيوخاواصنىا
شاماوخؤمتهقرآضالحيصدع

اثمصفاأريدألوعماهالهاأصق

مصحناالزقومعنجاطفاكوضع
رفااخذاكمنواتلىئالذاشواح

عتتداكلهذاظذابترايرت

وايهىاعهفيذامحامنزفلقدظ
دأوط

قرقعاحمرايقيكفايونديمينبما

دقاجيأنحلكأهيفاطىغعا
منصحفابداالتوالدراذاةكض

وغتمقحيهفيىساذادارالحى

وعتراصلفاعرعاحاعثراقبلته

وقالال

صالفهالحرألإفهدطواصاتحنى
العإقهثنعلىلروالاللهورآسأصقو

آفهصمنصاصتأححيالذاتوة
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نحمافهأولربءقالهامنكيريان

خرافهأحادشههنودعنىجهراهاتها
فهيادعاغابءقدالذتذلبلضاح

الحالفهرونبدطوضاعتذقهمتلما

دوظثر

فرجماظوالعلىبوعافصهلداكألت

عافالببدفيمجاداللياغقفياطمومأصايوأل
االفينداكأوبينفيجهاأالحمببوجهلكمى

اسالهـذاتالمرعاديئممهسافةكالحققتحوةفي
أجافبريقاتإلهااذامازجهاعينلحظفيكان

أجوافجيخقركائىفيصرعاوالمزنيكاتها
أصدافحرعننعئءبمانرجهاحيناكاىفيقز

طافضياوفجاتغورتغوغيرمتشظمات

9عافاألئمارسمعلىاوقوفأتهاسفزاك
ألوط

صخهمناطجةشرذيفيزاشافيءجامنياباب
كصهوسنهرأبحينجهخدهعاحااطيئت

ضنعهمنخلخايهأديختذاربمابينفيمابهت

القافحرف

يخقاحمرتبرتطاطلظفيالمامناطروجش
والتظقلدايرمعتالتجعاويرصنطتت

حدقهامهممحتفريابكفيتمألجلعلى

شقلجةفيكتالبفوقممرمنواكاكم

ارساكواللنيالالمةوسابئجعأآلى
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أحمقأطاللهافييهبمتخادارشتالألنحتط

االرفقوالحصلىغيتهورةليتحوشادن

حدقاوالفيهمحافيموعدصهرآعلىآدر
أفرقليلظمىيالحرعالتافنيتاذاحق
أليخرثاتالثنابياصيدىخرثألفقلت

لوظ3

افالحرملئهعاحآئيألوماقدفأموتاذلأ
الرماقاتكمليوكانتافيغهاالتىمجرت

قهارظقيلعفوفيأخؤزقاأطانوتالىوقديدو

االقضبقداطحوقءمداالىعناذاشكن

الرواقمضروبالالبتفىكرمءمامننةصقتجة
ابصاقبكزدردحهاذاصهيدلمانحماكجري

المذاقعلىطابعيئعاقيحاكادرقبلون

بافرالروحجمهاتفائاحىاأليامدونامنآتت
3قإااللبقيءارصحغامعاالدافهومبتربهاصبقت

المآقاردهحليتاالمافتجاونرهوآحورأل

التالئنامتىوانحئالداصىدوعيةدغي

اقالعرمحوى6بدجوىآلقىالموعودضغاعلىنبت
اقاشعناطيعةووقرفهصئيبعاىاعتجرتفأصحت

لوظ

القلقصياحهانهـبداحئاألرقاجهاليطايالة

ارمقدناكافاماضاجمها8دصكرتبنتصالفاشنتى
اطدقخهاوصودآكاحمرآساثحاالقطاففيأحارها

واللقالزعفرانخالطهاءصيرماالجاضفياذاحى

فرقوألرهدرأصاماخجبتظالجاضصهافي

الوداليابضتيناللب3أمنغآي2
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رقااشنتانجتواخضرمنتهياذاحتىمآطنههيئ

شققواضقيقهمننهمكاغطارفةسادةنازعما
فتأقلقوفهفيصشقدحفيكاطلىجماءحا

شزقالسيوصتاصابحكوتربهاجهاأعطوأ

قشأثماهويخامتيهيخؤهاالحباسفيآتم
1زلقتجاتفيبخاقدعذرتهاألفتفاضىفبادروا

الصققامهمن4لىيئةدمآاكأظمئلمنهافسال

يحترقالجوفيتارضهابيتبحهاوالمزاحماكا

ضقحيةجلىإطوقهاهقراقرهامنحفكاعا

أنقنطقوديثاةظفيهسابجملهفي

تبقيالمخفيبداهحتقةقهوةمىقونب

ضوقمصعشخفشالفيصمقتاذااهـقناكاق
أاوظ

اخداثقالجتانيينتجطربلىحانةجتبالىخاروبرلى

قائقاكوفةعدترياضىجنباتهاالءمياديننجاه
الطارقةالصناديدرقاجهلممخضحفيةمعبهافقصنا

المثارقاصفىمنماتدتاذانورهايضتاككالتمىبمثمولة

واخقالهبينكالنتسوانقىلولواءونطعيتاجطا

رامقكاناالخارلهاتحارصهاشيماادياألوتسحب

القراطقملكاريحانصبتاصوحيرعئبهافاحييرور

الناطقصشقيمفيىماتاذاردفهتقافينالفليىكتا
صاضقكفمننونانحماكاهوردتفءصدحعقرلله

إلدوارققناااالماعةإمحرليلوظتغئفيهجرتفلما

فخالفطربخطالطافىيضرباتوهوالنضدمن4اوأاثقباالفد8

ادالوالىالضاربالزابغامادهـ3
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لوظ

9قاالوالرالذاميخيافدإضبالشئضالصةردابهنىوقهوة
العقاالقاضلحوفنهدقدضرفعلىظيأبرقاكاق

3ألحذقدالرخبكزاجهتمرصدحذويشينأحورايقيهيا
خلقااذالقدصربىصيحانضظرحينمنهأحنرالبدما
فدصالحلدتجانمنكاةشبصرحينفهأحنىأل

الكرفإلبقارأيةأنالىطورأويثزجهاطورايكزجهاالزال

نطقااذالقوليينكادت8حهاتهدأرتوقدقتىغ
علقاماءأصامنالقلبوعلقفزظظتالبأجداطليطان

ألوطأ

الباقيهكاضهضلوأصقنيإسافاطبيبوأصاضر
اضفاقبشيرجمدأسالنيأخلفهماطفوأصقه
هتتاقصلكذاضلىمنويتربضلالمنآصرب
قطومنصلصمنحييةهقيناطضرترصوألخت

وقال

وظصنهاصالظاضناوهاصهفتفرأنقباعيناأدرما

كزظأناالإلقيى3والديصحكأنبحالعوجه3ضد
لهوظ

اأطالةلعريوتلكببدعةمجبئعلحافيوالح
يذوفهامندطوزراظنورتاغاالرخأضربأللحافإكط

رفيقماطتصاألفاعيهاجةاألطالالحونزادنيقا

صديهماالمؤنينأميروهذااصهاورضىلموامةارففهاا
قوقهاحسنهوقهوتائوقدةأخمىآناألاتعىى

االرحيقماالمصفيخلدنافاجالاطلدطنكنلموانفنحن

بينانتوسطمحركةالعدع3الكمدورةمحرصوالرنقانعبالذام1
زالوانالأووالقحرالطول
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ضقيهاالمماتوفتالىنيغننىغاضىالالصأيهافيا
وظبدهوقاعيكهعظوىهـكرمةنجهالىفادننىاذات

لوظ

ابواضقصوتالىأحنوأليحجنىايدانوألالصولجانأل
األياريقصوجالماعوفيءميهئاالذاتفيالعفىليهما

فالحرف

دوط

1محهواتا2يخلطعلىالحمىمةفروشياصدقوندمان

م4الكرامفاقبماراطضيئغيرحمتهلماحمول
النركامالهوفااثلىمودتقهأنجةمنرأعالفيدعافا

شكالهنسحطيعضيوماهولندافيوظالحوىفيقاحىوحقى

ءهـحال4طيكربينيرىغاحاركاالليلمااذاعوتب

وألمنديميمنىفديئهمحواليتهدالصحلهضلت

عضالصباحالقىمنمجدثتكريبغكايلتجايادرو
نجهاشنيشكبراقودخردهطروقنماحينالحارقاتحكنا

الفلأذكبفلئهالىخلهانيفآاتجنىلذيارماألكافىحدخيرة
الفونكههارياهايرتجاشدرتإللنقكعدنامافلما

مهاضمختأصفهايديررنالتىراألآلانقوماكفكاق
فيمهامنافيالكرلوقعمولرأيتاحبئالشعىنوألحفا
ركااهاخالالمرديمالالفئالمملمنهاطةديسخعماعدناىقى

لروظ

صيهنهالمجهالانأرصالآالمدافيعاذيى
قالملبحاصميافتينيخهالمتانالمدامألتس

رطالنخحمعفيهكظ2الحلقاطجاجقوعسرإلفشحالمحك11
حسبكأىفدك8الرصادنلأىبالضعلربممنوالرهجعهـ
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السيقهاتخاالعترنجتراعتياساياالأتحياظ

مسلىكالولؤفوفلؤلوافيهاخانهصحهاءالماواذا
لوطال

فتحربآلمنفكنفخكتوازنوأنأخاخلثضحبنأل

لالضهدالمنءالكدأصفلهفقلتيقيئموناعم

مخومامنىخجلىنضداخذهـيخاكمنياككرضلت
ليممتاعليهآعدتواالالخجهماقحهمافلت

وماحفسوداصحمبطنءتبدرمناضكناهاكرموبتت
دركاوافىناقودأيرفيألمةمغطأيدأكرعهكان
فللؤلومنلحاالمزاجكهوأحتلطتدإلماجتعئاذاحى

آاالأحرف

اببزلرامهاصنيرانيفةبرأستاطوروخيمة
بدخولآذلةواجيتهاوأنطاللحاءظالتمىعاكأصهااذا

9كسيابغيرتدعبرريةءيرةفااألقالجمهااح

ضثاءاألرتفيالظامىكلزقةعتظقيالغتأيت
ومقمبركزورهاعنجغادحامةعكلبينلديهاالكا

شمولالكرومءمامنءجاالحبادرةجمهاالمحاياحلبت

برحياصدرمنمهدعاالعتىناللهاتدونأشةماادا

حماءيرواصمحصاتضايتالدصمنحنحالحىتوكاتلما

اورسصطأدفواركاثماعدمحغويحاجأليىلتوأهـ
اثفعلىاحاترباآالثروالكرمحنالحىبحتوآ

ذاواغيركاصبآودالتبداكاالحدتأهوىصفأعطيت

الرىألىتبةوريةوالمالحرشدةمنمينضآيبالمىمجيرةفا
بالكروالمزقةتبقتتإشهالحرأسدفهوبالغدأةطلتاذأألنهاالور

الحيعةالخءاألإلبرثوالمرادالقصبةوسكعاعهةءأإلجمعواألئإالقطحة
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نيلىفيرطالبتربماآالخدهيرايصدتوقدئ

بجلىعندمحروفوالعليهقشالجوادانحزنآكنى

صيايخصأوءصواصومحيفةحليىاماالنىصآلى

قيا3باخاناشنوهاذاجنانهيتعئارألفىيم
أكودإطاتبحةأحمطجرطكامنالمحهاماكخمى

كجاحدمجوادويخرالتتىضاىعرزااالأنسألم
لوط2

واطزدتالفحومحسنءالجهامطةالتيابكاث

النحلصيتاخروصقتارتديتاذاالجالكاد

اليلومدركالقاةعندتآرقيالممعكان
الباخيفةآيتحتىوارففوالتاسواالعى
بالعحليدكلياآعاننفىتعشاداحتىكاواآلص
رحاىظهرالصاعنوحططتقاربهالىصرتقاألن
ضعوقالتألماكأبغرزآتوانأهواهاوالراح
واثلالنصرأعنجلتازبهامجدماصعغرا

القيايخطوةفتقدمخهحلغتهفيآلدمذخرت

الحقاةخدشبحسناألسهتالألخطفأتاك
صهلناصعالصفيحةحرئرقالحنيافزود

الحجاجالبملهشيهجباهألبماالماعالطذاظ

افلآكارعبثتاكخبتحوامحهاصكتتاذاحتى
والاألجمامشغفلءومجتمعشىمنرت

ةالحدلىفءامعهتصرجاهطاخكعذرظ
لوظ

المتزهلفومهمننجحنتهرتقدنةطعاحبيارب

بكزلالطرجمهصقعنيخبصالطارقينياتنتعي
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المنزلخنيطىلتشحئدوةالدصاكرأمنحنصازلت
المحلوضيبهصلضفببرنجامحبىوالللركلت

محرأكحللاقرابانتغباألنكالحانوتإصاحب
األرجلعصيرمندركقهوعاطنىيداكعحرتالذيفدع

الفلفاصحعىيهطماذاطعمآلهاىقىالحجارنحيرهامما
إلمفحاوأخذالنحاسقيضكاالصخالمفيدبيبوال

قرتاحاباطنازكونغافباكقهمعبقت
تجخلىلمواننجلتانالبدحببةاليكتيكهاك

اثتابحيفالقصيد3افيبيرلتامحانوالقرم
قلىاقهاتهاقتكقلتفرددتهاناولنيالتيان

لوظ

الربالرقيقةواسغيهااألطالدبرارستؤنأل

اطاللبريالزمانوبراطكلهقراطإدتوارإلبهاتل

الظالروبرالضسنورشمى5دتأظحئالدفانفيلشلم
ألدفىفيكطيبحنضىصبمركاتفى
مقاللموضعافاانفهالمتانالمداممروله

لوظ

االطاللدارسمنودعانيالحاللقبلىالحرامأضيافي
ليطكفييروآوشكرالحرمباكرةتيالحيتانما
الجالمستيجهاحسنبساقافيهاالروروغام
تالمنوراصرانفىقلت8دارتالضىأذاوجههبدالو

االطالررفمطدمافيالسربالرقيقةصعإفي

لوظ

فنادئماجمهاكاواواندطالصاإكرآما

البادمنودزقلفحاقىحانوتربوأضمط
اتمالهـاحفوصدشلتخؤوقدعوتهـ
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الذإلدشحانحووأصرحوطفزعاصلدعوقفقام

المقالوألالمعلىبالضيررولتهرألفابمغهعددحة
الهونهرمنينبؤروصاعىدساكردكلفظلت

ومالميدييفاذريعالغحلىهآزلهولمأزالهألكذلك
الحاللهماضرةعنوأجفواجتمغااذاآإلحرايالثمنى

لوظ

واعتدألالزمانوزنوتاماطالحلتالضىأماس
حولحاكالالخرواصتوفتتهابديالطيروغنت

السفبةوأوداألصدآخرياوالتمىيحصراغاالحنبانثللطات
فكيفأضرصبحةهومماااطلىالتمىلحلىوتخهالىالزمانهذاومن

قلقدالكالحوالحىحوألتجولهيرضلماحوألغأشوبعةاصتجاز
عقدوقتمنحوالاصتوفتالخرأناراديمونأنأحدحاأقوالذالثفي

فولوهوارجودالىأالحسوخروجهالودفيءالماوجريماوتوكأخهالكرم

لوتوتعيراتحوابحوآراديمونأناالفياوالقولفىالتةمحيىبنحد
صاليحمادمنويختقاأوانآنوشلىاتعالدنقييحولالصيرأنوذلك

فهحولهايخكونواحدآألطورمتقرتادنفيألمدةمذهللخمرةمضتذأظ
وهذالفقدطوجههعنتفيرماحوالتحولاحامنالقولهذا

توحهااحوقولهأراديمونأناصانوالقولالجودةيااألولدونالقول

توةوألحولألمتوصالقولهذافيحولحايكونتوحهاالحرأصتونتأي
اطوليجحلىآارابعوالقولهالصردقولوهوذلكدونالقورومذابادةاال

اغايهونانمىوحولالشىحولالحروأستونتيقولللخمرألللتعى

ذلكفيالحرأنيحنىصنةاللممضتاطلبرأسسافحلتكالألمهاطاقا
أضوفتفقدلغمهاحوالتتكعلىوانفىالعىكالحولتوقياوقت
بئعدقوفهلحولقتيبماطابنقوروهواألقوالأضفومذالتيرهاحوال
النةيجحلأتاأللةالالسنةقتيبةابنقولوفيكاملةصنهالتقفىمجيى

ألللضرفتعى
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حلالتخانجاتوءرفهازظمناألرضوبهتست

مقتبالالزمانوجهأصبحفقدماناكجدةعلىضربفا
والذالالمالمفجاأرهبفالالحوآتذبتحوةمن

االئالوتجعدقعيراالحيتىمنالطويلتزككريخة

الاحبابهامااذاأقربقدحفماالرابلمعظمع
كعاللكمتيرالكانمنلهكأاذاصصرفقول

اثالبهاىشوطبحنلجائحهامنبخنينبخا

وظأل

السلرلرجقفياألالعيثىماالذرمقالعنصبوحئهره

قطربلىقرىمنزفتءصفراضريهاتاكرأناالالحتىها
اثخيلالبازخقلبوتلينيخالالمتكينلقلبحهدى
قرتلحامئارهوافتنيهالطيبشاربهاوكاق

لوتجبمفلعننىحراالكواكبعلىخلتلقملىفى

أجهلىولمامنىوأصبااألكالحديتطرفمنبتفأ
ملالثحرابدرءكضوغيلحاوظالذرفياعةخزمنصدقوندمان
الحواذرلقولبماعوليىلذةصقألمالرتابجمه

الصاقلىاكففهاهتزصيفكاللندىيهشالكفمطيركريم
عاباسبممنعذرانحدرةقرقفسالفةأعاطيماظالت
المراجلطونفييحذعاواحامصنىلمكراصليثه
بلىبدطبلطيهاوباقيوضتاوهاصيغطاعليمر
9يتاددفماهـ5غافيتايىسالىهـ

وإلطلحبئكىباوبجرىيدورماالعاححئبرحتفا
7للنرلراسماثلدوطذممطالىطالحالفيقدصريعفين
الحإصفاسأكنوافيىتوحنوجههراالصبحرأبفلما

األصلفيياش
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تجناقاتاصامجيبألفت5باصمهوادعوهأفدطفقت

وناعلحمافطراصومديلثوأصريهتيقدلخلهنقلت
التواكااطامتريدوتمعونورالعاحضوىقىألت
ألماجلالصبوحتللحافليىحمارهاعكصطبحهاوافظم

المغاصلفيروحهيهافردتمتكرهاذاقماحىزالت
ناحلنتوانالقلبمحيدءغامتطرلالهياتمئوحئ

لياثازفينبهافاوىحزبرعاحلوالروراعدمنعوبخللى
لو

البالينةاقكودمنةواطاللركلاوقوفخ
اآللرقةفيأوالنارحمرةفيواقدةءصفرانعطبحنجاوعج

اطاليهالحصاألذىفىينلهاولمسورضاحدعهاالصيذهبلم
لللدبرطضاهضوكالبدريرجهااليلافيباالضالممظ

الجايىهافيواجتليتإلماجتصئاذاأصارأتخطصدق
لهألكفصنوممهدركتلضاحالندمانأوجهقزئ

مالعلىييئوالعايهامتييصرنحاذالاالعنالكريمىش
إلراليشرشاطرةشمعدتاجرةإللحركافرةثفي

كتالصفيحكمويهامانموقولماحرمفببخا
تمنالحنفيخفرلهفيحورفاطرفهقروعندها

أطالدفتثطرفهقيأثمقالهعبثصفاكه
صلىعلىصكرافهنوحراوناظرهخرايدهمنيسقيك

وأطالل3رعلىوهوفومنوراربعمننأأنذاك
لوظ

لواولالحسنحلضببهصالهومجلى

اضقالهمالحابريمة8حأالسرورنجهيمعلر

ضاللهميرازىانهاصطقشبابقيهدة
الحجاليؤوهالمعذراكرمنجتصباخذ
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مطالضربأفيوليىصرظإللبهارتربها
أومتالالبدركاتيرغيكطفجايى

فاوابهمالحيارصواضدارتالقومفصرح
لهصبهمغارىصرىوبدتالتربغاكا

ارتحاليانامننوطحميلبدامااذاحئ

النوالكغهمنيمطر8صمحااليدينطلقنجيت
المغالوصقعنضصريربرمنخيرمحمدآ
زوالهتفكلقيخذمافدتكفقلت

نجالصهغاكااتمآقيفيوالومفقام
دالللهبخروقيوغنىمسرطاخنيىغ

وصالشآنماكاقسجالرمماطيخاك
لوظ

االئلمنعيراوغيروالطللآالجالضيريا
الجلفييمونترأيعتهاونحتيامنمحت
صبىعلىكاشآجرتلقكهوناعتنغهمنأحسن
زحلضاالثهابالتحكلصافيةكالبيرقهوةمن
اللتعلىئهرتنارجتأهرعازجواكاط

وجلكلالآلشمنهحوالعبمنحروالصالمأعطاكها

لعحهنالمزجمسموحةناظرهإللحظئظي
أحباليتةصفاألىرتالحظهعياهتديك
والوردأ1الضابوملباماكنهناقةلذيفدع
والضلألصدوظباحورطرتجهمجلىالىوعج

روظ

أملالىمنهرابهاالطللفيادمعميسحيا
مللهناألهلعناضطدمندمحهقاجماأن

تجمغلكمرالفباب
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اءلالحبألموتكاتجاحجحابمصاكغاحظ

كالجددالدهىءالعتدايهادأنكامنفى
لينلميترمانفيحازاهـااللفرالوس

ذكخعمصهـمحرفةيئالتجحه
والغالىالؤيجوابنممهطالبهأنتممااله

بتذالمننفهانحترالثعىيخات

الحلىمنماتجييغير8نبمنسالماالفي
اكلإضاكهـمةفيجنايتاالجايىيذبه
الوضلىمنيفاحالمابالحيونعرى

الزلمنشرتأواقحهاءالماهاذا

جملىفيالدمعكانحداربهايخحدرنلؤلوات
جلىاللذةأصكرتيهـاماقاذا

لالو

وابهـعفونأطالالويخدبممهترارصمعلىيبممنجنلقد
محولواتبأفرحعلىنوحءةحمالهطيبهثهماقيلأن

وحتدلرضحتوايخةبقفرةحالالحياتذكرني

المتراالكمتابفيعايخاحرامأنهاألراحءلىأبمطولكتي
محاغيرواقحتماطالدفخحرمتدوانصرظصأضربها

ولهـبىخاتالىصبوحهجملطرفأوراكعلىوت
لو

تجلالمدامهفىصهوعذلسببلىمنلىعلىماأعاذل
يطودنيهاعاناةانهواحافيتاصنىالذلأط
قولوألأزولألفيءفدعلمااطرفيممطيرناص

توالكاسآناملىاوركأالمحغويطتيأليى
الجلىالحنوجهيوتبلةضرياالكرمنجاتاذاكانت

الحذولهلتماعروهانالليايىماقبةيذينأت
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رصورناظرهكرنلهيخهتجحلرالمتومحتدل

فيلهخاألهوأن8غئحينعنهسالبرفتع
غودعكللىجنحوغانتالزياتقدشارحق

وقال

تماليميلىنحاأصضارحلىيهاحططتوخار
الجولمجاتجهيظنرولميكنرفق6ندلهفتلت

قولماأجهلىلتخيلىآدبفئردعلىفرد
الطوملمنوالزالصنجاتعيهاعكفتالىالئموظ

ييلعلقلعاهكاقلسانفبداخصرهافوخ
ملردخصروأضلغصناعالشقبمف

جميلبانخليلىنجمألمبحبداوقدآقول

غودعنكللىنجحوغالتالزياتننأرحنئ
ولالمفأعلىوقدعلقتايغنهتاصياالنخال

لو

المللىهتلمخبمكاكأمنأناملهتحوكالإلذكهاغدو
وألعللىفالعنرالنداىبينءتحجزهانغهاتحاجزلكن

ئمىاالألالكرمنعقدا4دالرظحاماصدنجهه

الرجلأحهافيهأناالذكعهحيىمحتحزألخذماكائكفقلت
منجللوهوايهأسىفقعتبهفمالصكرااضدارغ
األجلحاطهسكرآولكنفاتمفاصلهفىسراالحردبتقد

محتملوالنتصوأناالرشوهدةعن8وأرضهأقداأزلفم
زحلوأعنلىالفالنجموغارمنخرباابلوشبقأحتى
تاخذهاءالعهبانيلكهلفقلت

مقتلىلصقظهنذاتكفىمن

اضعأل9ألالمنشإليجطعايخةاتمىكتاعحيريئ

بالوأقمديخةالحيرةالينبةهايى
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عيتحلالرحمبانوفيصيرةطربعلىوأحضاهاتضال
جوفياحللروحافيفاسوالمواقحهتخرآأفيهفأحفت

الطللىأحهاصمجموكاناتملحهصوتالىاضختنم
نجادالمناودماوسقإدرطأنعيئغالكمتف

اثلىهوهظقيمبهوصةلهظتماتدعينأحنتاد
واألملالعيىفانتهاتلوطيأخذهاواطرجمهاوجدآرفط

ضكلوفبلحنفرجضهضىطرفاصفيالاذالعيو

اياأحنتالوقلتماادفهمماشهحتجزاظر
كيصحكالوردخبدىضخلتظ

المجلياجذألماأيخقخد
لوط

رلجأأيهاؤافمصبوحكإدر
عللواالوىفابجيلالذينواص

طربذىصكواعذاركوأخلع
عدراأيخافيئهنجفواعدل

الهزدالماجنبالطياتزوفيالعةالعيقوضنىنادالرور

وألخللوسأدبكممافاأنادههمبخانلجلىيا
متعلوالحباءنحغلتصاظاوذاكهذاكاأكهذا

اثحلىصربفيالتاقيهنيةمنوفيبهأكرم
تحاعصالركبانهييروخيطرنجاوالودتمضاهبفا

قالو

نملعلىتجرىعقاركاسطللعلىهوفمنأحن
السفلىراحالحلقمغدلىهيف5أحوريديرها
زللاخووألوألصفيهخرقمنفيهماضبابعلى

اتلئةاكفرأب8وبدتكففياصتدارتاذا
ألمجلرقيعالهاأذاجتهألجعارالتح
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الحملىذللةمنحذارلظمداعبهعندمقىذن

القبلمنجوبفياكزجلومنهرامانوما
وجاعاجهمنوصرتجلىتكأيةمنهغين

لالجمذاهبتنىتدابرشءلهتلتئهايراةدعوت

متصلىكيرقداشيهعلىءكلغتالذىوجلحبلى

لينولمقوادناومارمحوتجهتاقيصأفرده
لوأ

ومحالدارصابعالهـوارضىالطلىتهالدياصمشاف
وألالوادصلذيوأجمابتجوالردتالدياررأيتملى

والغايالطحمياماديطهـديئاعينغاكاباراض

الرحيالفواديماعنمأمجاوقاعىفيذلمحلتهااذممط

عئايمالمالهملتماببمصمساعدتيروفديم
تاصالانجبينلىصاخرخارفاللحؤرسابمرنخه

الذيوألالضالمالديفيهـيئصبحتنتجابدتاتات
قيالألخذكاشوقلعايهالحارضدةد

هصوالمدامةصعفجهاطءسوكمنأيكيبتغ
قتيالالحارصبحفبهاالتييزواخذهاللخة

حمواللرخراحهالفىلموابرزكعاعدأظأصخوى
ألالطلىفيانتازجرالحنالناايدامعلىوتغنى

لوظ

بادعلىليارهكيخحلرألخرظنجاماكضتواناني

اليبالاالرجماحمدمخاحهمحافظةوذوحالذو

إللمالصانضىعيآنضرفذيضىعيالمالمادش

يىفيخقلهحيأكغوألالريخمالجوذروأعق
خيزالضرهانوخواتاإلكرتوختدريى

خلخادتمجراهكاناتهاهـعلىثعيفال
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لىالاتجوهيعنضحكمفدمةمالمااذاحتى

عذالمطالترابهذاألتقلهققهيرغادعوت
باللصفغتةهدا4ءطقتوهنأصتىنجت

أحوالبتأصقيمالوطلءالألحرغزجأل
وأجباليئبابينجملىفيالكرديعتقها

عادقبصمنحدرامنرأصهناكاأتاناغ
جرذوبمنمحذبهزعكفهفيابىت
تجشالخطنماكاغةذيفنناخذما

المحالضإللغاكظاذاخرابالحيينيغيئ

وخلخاديجدماوالكحااليبكلحتاجليى
لمنذالثوابأئطواضحخدفيخاله

يمالوطأ

فاجماقوعوظوخاءطالهعاحهيبملىالىخ

1ملهعناشاألعريطدإلحرالمتضالكلئوموقا

مقتاأوأتفهداعنهءمتئدغيرواعلىواغد

مماكهالريعفيهآبدثوماالزمانحدةمماأهاش
لىأمنءاااقزابعندغادلزمانوجوهوافى

حالهمننواروزهمنفأدبهههاأرطحتلظ

أولهفياريععيماكانضتوأخرباتفيصقىا
بألعلىتحيىوقددرت5ضحهقىالحابوأحركت
وصحتدلهالهوىبطبوافىضدالزمانجدةعلىأضرب

تتكلعنداعتراضماصوالرورقهوةتدكرمن

قالهناظورهاعاحااصرخىصىلمنفياالجمى
يلهفيكالقضيبصمتءختأشهاجنوضاطر

اثيورالتاعيالحتايموهقاطثوآ
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حبلهومنطمتهمنأهنكفضاثمنفيهماأيسر

1قومنطرفهمناحءالريىراخيمايمزجمنهازار
غهمنالغزالوهاليخهوبدتوتعىفيمتحى

زللهفيذاكفيمنصعمكانوماليالكرأحرز
لهصتيلرتدالكرظضماهضومأنآراماف

خهـمنوجتيهعلىلهنغدتاضاحتينكاق
لىعادعامااذاصدقذيكدعوةأمهدعاف

حيلهعنقدصاقكيقواهحرعهعنداظلبهه

رجهمنالزمانعدأصيرومبئألزمانعضكاصبرأذا
جمهوفيأقىانرتهفيخالفهزبتالذيذامن

النخايخهاوشتوقالإ

ضخعروألطللىلحاسسجافيوألضغاأهلهاشخلتبدارالي

صتقاوالجيرأنغهالالهللمنزلةآيوألمرو
فتاايرضهااذافقهاعىفيمذكرةحرعلىفطحتوال

جملجهافاخيههسرىوألفأنغهايومآمقغرةيدا

تحاعىذاكعنفلىالمحيففيهافأدكنىمآبهاطوالشتوت
ردواءوالحريإالضبهاجماريطنباخيصةمنجاضددتوال

وألجبلصهلرفنىوليىفهأعيالينبرأيمنىاطزنأل
مشتملنخلىالعليهنيفآقصرآهرأيتمااألالروضأنعتال

صأوااذاعنىنفرأوكبرآكبراكنتانهصؤحنفهاك
النحلىتاأعذابأغاقهاألحتفتعااإلنجيتأذاتخلى

حاشصالدروووبهنفودةآللحمماافعسجدأصقاور

والحللالريطحالماالحذارىضىخبربهاعلجظنقفها
حبلمخلماوبامنسبحتطءواخرهامنهاأولحافتعىط

عقلىطايوجدولمصداقابالورعاوألمنحهعضهتمغلم

قبجمعتايهومحأولهمالغل9
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اإااجوعيصتزافالعقائحهاأرختلقحتاذاحى

وتتحلونابارحةضهرينضفحهاواالروفىفيينماس
بئشحااكالجروحمرأصنكراءمدمجةأيأقوتمنعقودآأرخت

الحلأوصالهفيتمكنحىضعهشالليلىودبلفئفلم
والقلىالثممناصيلوكانهمجاصدمافيوصاعىظئياطيب
واطلالكبقنهاالذثأليربصديئهفيضجرخالال

هدتعوكافيألخةءبرهاطاهـغناكهازاهـجئتان
نيبهاأودىلبباليبمءغعنمندنادأككيببلىهن
الطولعرفيراصفهحدتصدداوصفهفيوقافههذا

مملالموىحكمفيوييأقوىوالطللى3روألربعبينصا
ورلجحرهعكنضابدأفىجابهاإللقاعوعوسجهامالي
أكاوالنماشرماانأص8يمويهواللةقيأعياني

ضاراضهاذاايهكنيحيىمنسانومافيحبماالنديم

شماجتأذاليعندهلحمنلقهخالأخووالأمدحنأل
صبيلجاريارمامااذابيهالمضيىهامنيخوت

أصيلورحتبأصاليهخفىكاثهعلىخارآوصلطت
لوطأ

لاالقطرالقبرليألمحعراةتخليلى
البااستدياوالمالكروبيرالمحاصرخالله

االرجاةتجةتاذاعضءحفرنيفيأصمعلعلى

ايبمحرفء
قالهأ

الكرمألبهصفاتكجملظالفدمبالغهدالطلىصغة

الغومحةيحالصحضمجلتالئعنألتخدعن
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الجموقيمناظريئنءجبتالتئالنضىوشقيقة
9علىهااشصقلتوالالمماتألكرصما

3هلغصنظرائهاعاحاالصركضملياصا

األملجبةالبناتصسعتلحاصمقبهاطنذاظ

اال3علىقدمنكيهمافاضةكاهتقنواذا
حممنغيرنماروحننحاطبةلحاأردنواذا

نظمااصفقيمزاصفااجفوةمافعالتضجت

بمذرىفيصجمالندبىبعنلثإضرتغ
نجمزفانيترأشنجمطرائدهاضلوغاف

الطمةعضالبديهةلىوصبطورمحاعةوكاق
السمدريرةاحكأاجيمقعدتلهمنفتقحدعيهـ

3روفيطالىفيويهممةتصعنتدهامئعلى

3العلمفاكانتاليانافدوأجاءالماعلىلالطلىضف
وهمكلدوعنعنتخللمتالتىنعتواذا

3وقال

3أولميرعنغتحكممنالغىياضقيئ
الرحمفياليبنجماراخعرتالىالبهرتحى
الرممدىتاجاةبدلحاالتباباتات

القدمفييراكبشوسءلتبنالئايرمفص

وفمناطقلجانراقلتحىغقت

ماألقحهقصتخمائلةمالةنيألحتبت

اموالةيفالخلضتيدإلمزاتفرعها
أمممنالذاتأخذوازهيسادةنداىفا

السقمفيءالبريكتثصلهممتفيفتمثت

لمالفيالصبحلمتلجتصقاذأليعتفيفعلت

ظيحرراالعلفاهكمذااألصلفيبياض3لاالفيياض8
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بالحمهـالصةءكاهتداجاالظالمساريواتدى
لوط

يام1اعلىفضلولرامراميوميونأانأصقنا
تاماشقوجهفيقتالىنظرةمنألذضرأبمن

مالثيحفبرقالسمعنءعنهالغليظاضبوالطيعة

ظالمصاحرللاكللجتفربزتروصفتعرنجت

الغمامكلهاطعليمءوالبمرريةترفي
وتوأمافرادىمقأيقنورجمكوضت
المدامخسروييحسونفياالهكاالثربفزى

االتإلمموانعوضحوهإريونجناهمن3و
صربهاعناالهيننهاهكقوظإ

ضميمااالالمداأذوقاللومااومإإثحانالهاآ
امشقخالتليأرىالامامفهااالمباناني

يمانالحدثجمهاأللتفيايصالىهاصرطط
الفمااشمواتأراحاأندارتاذاىنهاكبرحظى

الخحكيمايزينقحدكيامفأزينومافيف
أألصماقالمطفأوصىبالحرالىالسالححملهعنص

لهوظ

رسمفيامزاقيمتلأركاالآال
وميولجفظهعضتض

3حكاصيعالجهاصنجهلىىوبنهطيءاالصياصورةأت
ميئالمراهصنقيةوطهكأموأةنديممنبحدثظب

الجموالحسنالجماليمفورينطالماوالسداتظىأأ
سغممنإالظعيحديتةأنهاتحسبافطرفكرضحيفة
الكرمحلبمنءإلصباقفوقيلدوطربمنماليقوق

أرجمامنأشعحينقوعىوتلميتئجثمناألعيقيالواقط
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وقالأ

يوممنألوليهاعيوألتتوآوجىعلىماذلأط
ألموالأألمفالأجمتانيالمانعلىيخفلئ
كربمييهمايدمكرنابرداييمنانأعاذل
الكرومالكرممنتاشكامئواشتئالصبامنضققت

يمالدفيكامإومهدهقيللذأتاصومفلت
يهالغالعلربلىيجنىعحىشلبكدافعوال

حميمكرمةصمنلهالمحالىباصبابومتصلى
النحوممعأللطأخذتبرفدظذهاضمالندالهتر

بهيمييماوطرعلىءماأخويخاطمنوقتفقام
ويتيمسالنطيهمامجور5رجاليجروهوالزقآجر

لهوظث

جدسخامأصودصلياتءالظالمآالنجذماكعباح
مطألفعاعاينكىصاضوحأوفىكامتقه

المقامطولزاخهاكاولهاتضرولمالدتانفتمتأظ
قجمامتبأشياخ5صفوفاأصهماوقدصفت

3بدعاعامآالىعاعلءيفىاالقطرأرونح
9الحامأقىوالطيابهاكلهعببمايدردميلمانألى
خامالرصافيالطلكقحلرناصفاوحتكالدموعءنجا

وذامغقمنالجيبقطخافمجوحمطلحاآتيح
الظالموفجماليبمافهاالاقبنمنبرفقفسيلها

المالبآلنةميهوهـفهوجمولاألتافييجيل
الجاممماطلةمنخعوألوعارتنابرزهاونديطرت

النظالمهنصلالدربهتلوقدتدلىالحبابفياىش
وممامرمننفرظلهحمامابرقناكالطيرىقى

كن1
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دامبينهنداهااههـصالفمنفرضامازقاذأ

بالمدامخليلىتدلوأليذجمتىأردتانغؤها
الحرامفيالؤاذةولكنحرامظهحراملوأظران

مالمحوخالدلرخيموصيفرطوخذمىبهف
الحالميهتياىهـ8بينوبينأثاالطاضكل
كالحسامتثنىوأحياناجبهاطتقصظخيانا
اثامآصبابمححكوقدضىفدتكاذاطربتوغن

مالرجعظقلمىوانةلصالمالحببةأألس
ألوظ

ماابنلثواتخذنيأدمماابنياأسقنى
اماخلقجقتسالفةآصقييا

والمااألرضماخالهيهنولمكانتور
مهرهابهيرآناصنآالدهيراث

والدماالحمارقهلصروحفى

أجمماالحيتالكءصواوغنفاتح
زجرأضأماوألالدمنةنةفيالبى

دو

الحمحاىتبكدامةمسالبايضةصبىبمر
والحماليغىاإللياكرفقهاءأأالقكمنيه

إلجماغدثروحآاهاقادمجلىعازإلما
إلنجملؤقالحروشاربهاأجفانظف

المغطيىطالكعذبأخوهيفابهيئايى
والثمالتقلعلىوقفتمورخلىوجنةذو

بالحبمفيهأالعةخلعاليالكهوآيدعووضوزر
بالظميخهمنروجة8ثحثسحةدكاشآحنيق

قاالبرلعتحالق81
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باصىالداشانانواألنكي4آصياصدا
احزمطضرالنمائلحلونجدفىمندركلمحه
السومكوافاشققاكتلالبةءالحضراىماشأو

يههبارضأنخنحىمحتكرواللياسرتيضا

السجممتدارككافبرفشيمماكباريا

اليمتجالطمأودإليثأشبمهاانكفئهوآلج
ألوط

الجمقوةتمكفاالكرمانجةعنألتذهلن
ماحابةعيثههطلتبفيرهاجتانبأنكواعم

الذمبآقبحاليهمحدهمحفلىفيعدوهاوأذاضهدت

الطمطبتتجحىءلحامتمطقانفواذاصرإت
الثمبمزةثخرنجهوأبطيهاصنكواتاوتمغ

األميدالىالحغبمنظرأكبطاذايوانظر
الفدمبلدكفتيلدتتجهاعئحيزكاسأأومارأيى

الهميدتالتخلىاالكلةةرأتحهامضيمفيحيئلولم
أوةالأل

كالضرامشالفيلجمعضحاعطاوخدريى
مافلكفاوالبدرمنيرنهاكوكبكا

الظالمدبرعألنجابدومآفيالخالبتلوبهـ
إلخماميراعونزطسروراضرأبهاتكب

نظامقطءالما4ألهتلولؤشتعنكض
مبالشالأماحماأوآناجميقطابما

ألوظأ

أغحبهاقيوألتحبساكاصىءارنمينقثعئىاليئأئرا
الكرمفرقيايخىلمعصرتكااعسرطتحيانيتسوال

الجلمطيهائدبقدعحتقةقديكةكرىيوزابنتولكن
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جممبعيفهمضكرابألغالمجلواضراجهااقهااخا
قرموذاضيلهذاوممخبمؤعيعلىداراقدوكاشان

اصلمحرسفطوطمماخلقتكقوتدكافي
طمالهيةئأكغهوفايخانهيرىضاهينمؤلص
13وأحهماالقومفيواخنهأخعجوأهـرودجماهـيربرط
لمضنكوصهابواخهدعونكمةمامحرلهاقا

اوظ

موآقكونألحتىككاثفداوماالهموممنكخعلرتاذا
والحراقاكروبمصرىبينلحابالجيهتحوةوخزحاأدرها

اذخمجعمومضعىحرصوىخطابقدروالنارآنتعىاو
خيمالزعمرانرجطبنوزيهةرجالمسك2زالش

يهيمدضوقامنوتلي8مسرطولتوصأيطآشفترت
بهمتجهواوةهـلهنرصامهدراظفيتالى

وتنيمالغئويهـوإلطيةودورقنوزقيتهوني

وروآكحئانالببتفقدناةوصدصزقاقهظ
عومالصزيخهومؤانها8جمهاضبمزانهاوبقا

ليمآتيتفيهاآفيعلىراسهاوتجلتصنرافاعطيا
زعمبذاثافهنماتاكةقدادنانىهيلماوقلت
رصومللديارختقدكارسوطتعفتقداماقىألت
تحومنالدتلكطىوليبنجهاالشبهوتعيهايحوم
غئومعيهأخنىملكأذالفهحوامادهقانذخيرة

عظيموزرهنظزطلحزتبأصفرفقالرطلبمخلت

كتوآالزءللعسكأينوسقدكتمتازورقفباجهافرحت
لنيمعلتمايندأومائضمدتهادفهمكيةالى

يموياعيءضقافيذابثزبهاوالنداىيتفضت
أيمبالحنيعذاينطذنجألامةيمفرلمفئلمرى

ال



ةوطته

الكرومجلبمنءصغرأالهمومكلاصتضتص

اقعيمالحتىصةوراطبللحثيىووهصه
كالجومواألوافىصالمزافابكجالى

النديمالىيمالنظهـميالتحيةيهدى
دوظ

الضمومكربهنلروحضيهالديممعإللمدامتطلى
اليمالرجلالقمشغامهظنبالمحبوحوبادر
مالضيومنمنالمزنبكاهجمرينوبتضرانوخذها

طكرومبعلىالقطرنظالىساعيهذلجحل

للئيمأحلكالفيظيفئالمداموألتق
الكريمالرجلالكرموماجودوكرمكألنالالكرم

األثجدنىأوالضلىخيفتفاضرابنديمكتجسلوال
إللقروميجملالربتظهحالأحاضربتانوأدم
النديمافنحالمداموينبحلصحبكهالمرتوأن

الكرومبنتبكاتعلالفيلونحزومفيمنياخللى
النجوآياتمووغابتثيااكدغىاذاجاعلالفي

خرطومغيقةعقاربخوالرالصملذيذةسبهيت
كتوآمدجفيعثرامعثرافحترانإطاالتهاعتة

النيمباليمفيرمتكنخدروسعيفيهفى
عميئىعيومنكروممنبظاللمحفوفةظاللهفي

هيمغيراثامضضضتبهرافزوجتزرحماحالجا
النيومفيصااليعىطلتشدوحيناكاكلتاةعن

الححومالمبرسمحديثغسفانهقىعنفترت
عوآضعةارريقجمرالماأغناليعارتتم



الحيمالتمابتحينارمتلبدرحالزجاجالىزفتثه

بسؤمشرجهاعرمماعنللتأنيأوغاثلذقيفيا
تيمرجعلديهافايتيمارااطابخا

التومداعيةأبنضآلهالينابكيوالن

وقيصومضحعنآلساوجعوجىعنلزالىاعو
حريمغهاممعالبانهاالحرالىصواغد
محرومعينطربحاعاشغيرهاالىالحرعدأفن

لوط

القدميداتاروبنعكلهفيعفاارجئ
ضرمعنبرنيعهاريمرةكنجتلىنجاوعج
مبتممجنالآلليعنأككهاالمزئيعالهااذا

القدمالىقرةنبهلغنيذىأغنمنكفظبم
محتمدوينأوممحروادفهمجةأغيدص

بدموجحاهماأضرتجاياضمافيخدكاق

لمإلجتيناكلخطاادطصفيصيهكاق
صبمعلىراهىعلقرطبرةدرةكا

الحتممنرقبةمحئماآلخلوتاذالىضرفزاك
الظليمبهاتيهبموماةلالمعالبإووخدمنالمياحب
الرصومعاىالقدمهتلىحبعالديارووسفرشتوهن
مميمنررنجخاتكنفموضاتشبالمقاريئ
نجوبمطاكالعىعيهافستحساالباكاق

البعيمبهاوطابجماليموطابتطابراقسيةوجملى

اخيميصبربهاصعةهارنجاععلمتدار
يمافيادنلككلاصاللاتاهـكووسكألكوابهم
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الجيمالحنلقلبممنلهساقالبانبهابهوطمجث
عومبلحطهقلبىوفيبطريادنهفينعلى

لوظأ

يمأورحترأحميفيوالراحيهمالربرعجمكلالتتيرخ
بحآالظالمحبىوأيلياتبدنةكدوامينبمزعق

مشوم3ءضامينصوصئيهماحمصتوفرين

محسومصكرهمعدوىلغرسطابهمافيأرآضنادتم
هعدومعئرةفيرهموخزاأنضىاألحرارأضولفارس

وحميمأخالوطابطاتمثهداكرمضلتلصبرحرط
رصوماديارخللهلفلمنبحورهاالنهيملبروضة

كرومحدائقاثماروعنصنسوتةجداولافيفن

يممالفخارحراليوررتيةعسجةعمآناتوأذا
ميزوموحمممتميمتسقوحماوعدتقيىأليوعدت

مؤهومضرجهمطقفآضمضأحاذرالجماألتووبخ
تلراعتدتالراداوء6شتوااذاالنديمعاحاخونأليب

مووعبتذللأقحدئيحينليوجمعهم
لو

المدامتادطالمقىنظالمداممنآخاكسقاالظ
األنامحذرءلذمجاتءممنلستعؤرالحوإذاوان
يإطرأمهبنيأخامحلىحالآلاولهكأنحرام

النالمزيفيالنةالغواالضطاوجارية

مإلللفمدالنيان8عاهامقكغتتاغدرة

المهامفؤادأألردىالنداممهوقدمجعلحاآفوا
3ارطفيتكأدخاتهمىفقالتاتافقلتمنقغألت
والمدالمنتآظرهـلماىجملىغلبتلحافقلت

كذا
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اثامقيهدأرأيتاكأشايرأيتمجتلطضالت
لو

راىبرغخاواإلجامالمدامعاقيآردد
3طمنالساعدكةمقصلرجاكأوجززظ

إلىاصعيئفاوومممقةآدرعيناآدر
قداىيألحدجنضهاقرصاوالمزاجحهاكا

لوط

ومااليرقجاراقتوصاارواجتنباألطاللهع

اوصصدخذارحتانالحاألمطاياوالتمىيرخورح

ارأضحاركروشوضاحثهءصيفوحاءتاالارضد
عوماتفىالرورألسافبمراءحمراقهوةرخذما

مجوماجمطشآهةبهلتاععلىالعكووساهافيش
رمخماخاماجنااالغنىدئيوايىهانردعوت

عيماطاكارعاأراكنياعدرجتضال
لهأو

إللحرامفداوفيضاانجاياضربيطولشالحاللهمالتقد
المدامبئراألكاحيالمافلصمريمدامةواصقنا

األظالمدجمبهاببىسالفيقرقهـقرضاةصي
الغالمقوذقيفهواادالذكيهطقهـتبخالم

المالرخيمدحساغالصاأصبتاذاآإللمطما
ذماىقضيتهـضلانجهوهذاذاليجمحتماذأط

لوظأ

نمومالفواداربأصودصيوالالنحمتوممبوركوادكي

صجوبمتهلعبراتلهتحدرتالبىأقاقلتاذا
الهوىالىالفؤادديماظاعإفي

نومعلعتماطرىأرأال
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يخموظبىأغنىالموادوىلمواالىعاطودطضاىالموط
صدومءالقضاناهافيوتاثهخوبصهالرالديامنمناق

يموضانعطارومغاضرةواضراظالتمىس

أنيملنحالفاصوأحبهماافيةلمايحلفت
رجمالحييبفيداروالكانسصباضكموتأذرحمتنىفا
تحيمالفوادفيمماسوبالكرىالتعلالينرأيتولما

وعليمجاهلىاصوليىقلوأكلعيىأيصألت
لجمالمستهامخادلجمفىكاأراكالأرافيخلت

دوط

زعاوماعدالحكموثىقىحصافيآأقاالحيىيرآ
ماهـخلففيفهتهأنتانتضتفماىالشجملىقي

والكرماويالنحامالقاضةزواطغممارفةيخاناضميامجلسا

نظمافيلؤلوولفظهيملجلمريحإنفيماوجوحمم
متماذاثصنهاياخذوذاكصفيسالدليهجممازار

الظلمانجلىقروعندنانععتيرمآأخيتضولو

فيمعىفمتعلرضاوفيشاومحميةقديئتض

فهماانالمضتاظكلحاضلتبضميكهلصاصدوصانا

ركامنأتاالاطةأركمال3رعلىبشآبممناكقد
دساالماتقعلرتطوعاةملىءمجاجتهذاذااصفكانان

دوأ

ورسانلزجاجةوكادتبمفىفيأشجهاتياقوتكاوحمرا
والغالمفاصلبينبهاواتطصهانائهائضبخوخةبهافأحن
الحموعيئليماعنوتخدعهامهاتجقبلالمرلىعةتغازل
مباالحوخصجونكانوانأوألأولالممبسبلىوت

ععمظكانوابئكارآوييهر5مموانكانىللجلوهـضحاش
الحمالعببعةفىنأباضجالظمافياليثمالراحيخالهكذأك



5

لهوظ

الموامزاجرعنئهوارعوىالظالماسشفيالتيبضك

أاطراغذاجرصافيدبعربنتصالقةتحنحاط
الظالمرواقهقيالبرتكنىالالبوركطذتمن

مالرخيمضادنيدكهمنخينوصفتكاعاطجا
امالملونضيرهضيباحوراراهصقيالحرعم
تظامفيربهالدربنيابدروالمدامةابدروجهه

اممسصيملقلبمنتنئالكؤوسدارتكا

بالمصالفةواصقجاالقياةوصصلالضغياخا
حميمكهالمداهةعياتحيتاووالديمالمدأمةفيتأط

باليمتتربحينتذكركيتمننعةفيأشزد
الحعومنازوعكدوتلىفنابكالعلىعاكرتحل

النديمفيربحينبوتشكاشمحنفاضسياتطلع
مإصوااثازلنتوألالفيافيوصفالالعتىفهذا

دأوقا

بامفىأنتىكدتفيتجهبلإرب

ظالمغيعدالقفيوبههحنصاثيخب
الجامفياألبريقمنصالتدرإتةييئتدأت

روط

ماناورجدكلنامحبكتافيرروغ

مءللىافادعلىتخةالوحمرتظقمنهذامالنيم
النديمفؤادعلىدحذارااهـالجغونفعاافعلىوكأ

الغويمبجواكدالفينقموهئىافايتئ

اطرطومأبارووصفوةمنيااالملراحلصو
االديهفيورقةفطهيالجوحببحماأيهرمبنت



ألمغحومبهرريوشكالالجرمنوالظليمالظبىتلحق
فيملكلجمابىوجههفديممنفديهويديم

نحتوممتقضرابمنوضافيهرشالفيج
وحآل

خرطوآالقؤسايخةءاصلذأتهاخلىتجاكرفيولقد

عحيمحنحرمخافدأخاعيهباكرحدشةص
امحوآابرطابرضويةقيتحفناوتخلل

المزكومياحهارفنالقحتجاجهزاألكفواذاتاولها
لهوظأ

جتوآمحارعنالدىونحنالنجوموخلفتياصاصئ

كيمأبدافوادهنظيالأيخكقلبطومفداو
يحومصتادرعنجرىجيماقرعتاذاصا

الديمعطىاشحاودروألحتثحطماظحاذا
يخومتخللهاجتحئنظصرظالديكتضاحكمناكحين

تدومرصللرورويخياهخدروسعيكأليناللماق

ويمبررعودوحرثعاصبحضوألحولمما

اليريمبرامةطلللمن01شوفطاطجازنهاجآخيبصوت
لوظ

خمالماشآفقادفيمهـمابدالقحدعنضلتوبار
يزغصكرمنفقويا8صاونحنوتالىفاصغوا
رمنارضوصاماكاقتحوةهالنأعلىصنامفالحت

ويمموااركابخواتصئوانخهمهموااظحوناهامااف

لوطال

ذهاىقضبراقدالمدأمصفوأخنى
عامفاصوجههناادىزافى

للمدأمالفحرثافىكيجهحئا



آلصخي

مبدطماطحالراأدرنازارذاظ
وصالمبذكرىحبوناولىواذا

انوقحوف

ر6

وطينرظمندرعانلهادنقرفهصالفةوبمر

القينوالالخلىاغيرصصنىقلتاذعلحماتحي
الخينجادرةفدرتداجاليلواالمانىضككت
ونهـالةمففورالعدخمزالانجاضبتحأغنبمف
الجفونبهاكريخالحبناعدأتيهمنهال

ينياقالثدفيزكاعينامقالضكاق

ينلهعندأصيحتلقدباختئاذزفألأقود

ارتبنبدمقياضقلتوألنحراانشألثأجعفم
ينأ1وارلةالرواعالقوارالالبراخعلىحرمت

لوظأ

3جوناألخواكعرهـعغادنجبنلاعاركاطللان

وكونماطتزمحهغىعجاتحماحمتالمعداتزتكا

فيينمسياوأمافيحلىاضفاجنىاماديارارش

فصونوجههاوامابوجىفظاهيماحالتحوباضفتوما

ومبينصكلناتقونفروجمابينللرعودت

3طونوالطويناظرفيافىتحجاتحىالحبدىبارهيت
ينتالثأمتادعلىفايراصلرلهتاتالرخفيحافوذى

ىعىبخانوالوفينرحلأتحتيرضعماوىويةىارالأ
يرجواطزامللعبابطانكألةللصرثيوهوضومننوج

والمرادعىواألبداالصعلىيطلقوالجونمواضمطفياألالفيالحوالد

كغدخايالص

ه
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وضونمتماائضونضممضتاثوناونتخعثض

نجونلننبدترارخاتخرموأأناسعنأناساثش
وصكونةعيوانالشخاشةونالضانهاركفأ

تببنالزمانطاددوانتحميرفوقماوراكاق

جموناليونمنخاءطاف4القطافكاجساغمنىأرىش
جونواياضادصنمضنرةحدى1اكالنبما

يهونئمعئظيلضلتواضحادفيارعوىئفلمارآى
تونوالنونخيراظناخاظهالةاعدقنلنىضدق

وظله

النانفياالطرافصىاالناعفالطرفوهوأقي
مانالقولكلبالفلنازحهيأسربمنالعازج

األمافيحدثالجدباكضهالجدذاظلجك

بالحيانممتبظوقمنأتانيصابلأفيغير
المحافيضىاللنظواصدئشىتأيففيآخز
نالمسرترنهاذاطحتىاوهئظم

لجلتانلييأمافامنضيحنتابعفهن
انالزحجرامفيئآترعتبصرفكقرت

ناناكضطورأضافسحىيدانالجكالصاط
وانولينالبهرقهقىقيهاالعلةعقفزعنا
ياقفيمممقبوضرتيقعيئمنواحتمبنا

االننجوممسنجعتحئالقوممبزلجما

ابخاناترئيضلضبءمنهتتقاالماوكقرن
دوط

يلمينااةفاكواتربناتقأنحانثىالإر

ويمايرةكأالدارتمااذأرللطلىاوصفوخ

صامةةوازرانأاالمجوفيابلغاولهصممجبن



اقياالتانحطكواضنالجيايهفإلعلرلكتا

يموناأنضيركئتيكاكهكاصالفمن
الكنونابابهاوتقمنهاتجمساالصدوى
الحيوناماتحافكمفتمنيءفمبااجتيهاخاط

الكينايدفيمجعنرآللعنضحكتشجتغ
أيدنجاوووبهاجارياتنجومنهنكاكؤوسفي

يايخربنتجافىهاذاعليناالسقاةشطالمات

صطلىظقرةمنقومقلتمداشصالتربحوقى

يناالضزىبنامحاتينانأدبووهاوكئ

رورخدنجاالقلبيزدبرضابعلىصئتثا

ياليناوخفتضهكرهايخرأتياكللوعيتىذاك
وكلل

لزرجونسالفمنأأبنياأضئ

جنوفيغيرنجةبىشحئواصقني
اثونربناظراعااعىتحو

دنحطرئةفيسحئالدنفيكقت

الحيونمتلحولحاارتفأضجتغ
مجفونتحجرلمينااششحدظ
وحيناإلنصدراكرذمبا

ياصمينمنحالعليهصاقيري

إريرنوردتامنهاألذيخهوكل

الجونونردئفوالظرائكلفيغاهـ

طرونباوللهاولظأئةالوابنياغنى
يئتتيالىصاأسبحيايخالتانجةيا

فيااطرفأجرىالماكتمجركلغاعو
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قيناذاكعاحمهظمخافرب6مما

العالحيناثرابخالظكانكا

شاإالماكدان5بجاسهعنوامرني
حيااالعةافراووطبهطول

حزيخاانكنتوابكالظاغينابربعقف

القطيناالداررقتمئيالدارواصأل
الألنليناتحيبأنوتاباهافدعل

لوظال

صقنىظالراحومنغضنىياجلمان

وأعطنىخذهاجةانيادأرتذا

بينرازةفاءقدبراألحبحىماقى
المؤذنأذانعنصرةكاسعاطنى
وأزقططوأجهرتالرخفيأت

لهوظأ

صرناقامخوطثالآاالةوفيناوخارة

نجاوأللديأاناىقىانثاوحوالعايخاابجإلوللل

وجمناجثالينبهامحلقةطنجومهحااألييرنا

انالهاقناالطراقمنضالتمجحةدبابهاطرقنماأنألى

فألجااليكبمارخاوحهـفكنلميالخهتصارفناتجاب
ثاادادشتجممياوانضمثاتجدهـتحيالمأن

9أقايغأرىماصدقنجتيانحباوصيالوأهالالفقالت
زدأوماقصئادواروونهرمتوماحابايهلهافقلت

حسنالماألزجاجفهالزضحاعيرضحاطبهاكالنعىتنجا

عتاماكماشوركصرهاالقيوالسر3االمالحالت
بنايمغهكفابقعنالتوصعرهااصىالحنونضالت

الضلضحفاالش
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الوزناثقدبيزانايضاآتباتأوكاداأللجهلىقىولما
رهناناضاحهأنثلئفهلقغالمالهوفياجلهاضثا
الجناخلدطةإلمالموالممئيرىفاالرينةآفتالفقالت

لهوظ

اطسروافيالمتيقريمىصءادإلبالطرقترص

انالطإاتلاوجونيلبىمذعوراالمآخام

الجنانمذعووغيرتكلأماىزيارأأننلما
عاياالحىهنولكنىصتلتتميمأمنلىوم

الهجانالجلىصماوةيهل5هـنافأجافيميذدضام
عاناليالفراتلهأناضهالهماإلبزادفل

العيانعلىالمداموضصانهـبهوصانالنيخبنرأيت
نوالجمصفافدوروحأديمفاوحناونصوى

لهوظأ

ضانيمناألطاللعلىالوقوففاوريحانرخعلىالوقوفعج

ندمافيلحةاكدعقارآكحإثواطللىوألرعلىألضدبخه
بلبنانقاحكاطححتضالطماءالمامااذادنصالف
صبهتانوالبكلتبنأنكالمثه

جانعىطياجتعئاذاتحكل
دهقادكرممندافمةيسقمناصةراعذصافةصبا
حتانهاماترالقطايومنخحهضبانكلتخالكرم

انوئنتجدخينتحدبولمدهقطقمايوممذيدنهاتدنلم

القأليىلفدميممحصرقرفيلهاءصالتاذاعقرتحى

وشإنطمرأخويدووعلجءعذشكمىذووحولهاطرس
نوألطنيالالتتكينساطسةارأسعظامئإهد

المالحينيمونصنيرصراويلهـهولفاريةباتجانرببالضمالتبان8
عينرواسما
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اأوحمألكانفدقيمتربامعتقةاصدماصاللة
حرأنحيزومعنماليرةقركالمكةصمحو

ضيانختاملياكفتوأنتجهايخضدأهـاذاالمروسس
ووحعانتنىمنايواقيتمنلبدمسسيرالفيألثفال
9قعانطقماجهالدبىنلىضاوباوجهفينجادبهامترو
واتعلحتأالفدأحاعملنقاذاحئ

يهوانآجمانمنالقواهـريغى

النقدصنبطحافيوالل5اكدكتابيىالنليمخثا
رظال

ضجافييهاطوجهومنضوقاكاثىعاعجلصرا
ابنالةرضيدكالكهليبداالواالبرإقااكاثحدت

صقافاأذابرعنوأحىىشالأزالاذاآموت
خسروافارحيقمنوعرطرفصكرنهمحرانفلى

تانالحنفيلهيلقفالمافههاضآفمهتجمجا
األماقبحمطعنلفىأصتفادتكنيظفرتاذا
للوافيوصلىالميىوبؤسىدصالمرددوالميقأعئ

حانارياتظأطنفاحوىظبىبرجهالمدامماقرة
بانضيىقلتاهتزماواذبرقءصناظتافترصااذا

نألممجدوباباألصمعبواعيقهناكأ
ضنانرئحفيمنوضربلضىاصعيتهمضعارى

لوظ

قاناللىانجم3وقد8صحرةلخهصبحتاكوخركعين
ودأنجمنعدةاليمرطاعالحارظلتون

والكيالنالدنلفيصيرئاحولأالنجبلىترا
دجانابرزماذافالهماصنيطبمنبفو

الفيفالمعلروالطقالجرارأصرإلفتحادبى



ضفىكاة

دنهاسفنانفطمذشتامتجاالنيخعحخامية
برانالىصيراجهءلىاكاالمدكففيسكلالالش

جملنببوقهاالعلىمكآلرأيهابكالهاالفضجمااذا
ونجانصاعدياعلىدشاقراقىذاجاصاقيا3اذاظ

يعلردانالحدفينافلىلوخابضلوةهيافيأخذ
ل6و

وضانادصأتفالعلىياحر

اعالةجميئهىكبالقلىص

تجانإلرطرنهمنناداككتماالينبطرفاضختاذا

لحطاناالومامفيكائمارقاجمناكانالراشتجدو
إنعالدهيكانيمماوانتضيعاجزأتىتدوماثهمالي
قردباناقهعخدقتلىكاةهـبالقلىئقعملأراك
غترانايغدفالبماشمحرمةكاشهوانأالمداغاد
عقيانضلىلؤلؤكاتتجهحياياكاصتجنىصا

نواألرشطوحرضحتامنيتهفيفوحكلكافتس

دمقانللخىنحيرماحئ5وقجهاالدجملشنم
وانرمانأزهانالدفيةكلتلفتختاالرصارفيفاخها
وذيانعبىوألخباالى5طنبابهاممبضللميلدة

أومالناألحراربىلكنهاوطنااشياوالهللىيست
انانءارغاءمنجهافادصاكرجمهاكرىتجىأرض

حباثالربءغذاجيامنوالنجةعيالربتيممنجهاوصا
وسوصانوريهوآسقرعهجثارفبهالكن

ريجانالحتومفيطميومآنماأرواحمامنطستتظ
صكرانبالكرانيخكنجاتابحمياإلسحدتطياليثه

ربانتوسإفىايلنىحئبطاعتهأللجيىرويئتجنا

للنعلرامارش
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وعدوانظمورىمهامقد8منتألأذيحبآفقا
صطاننقالبمالذىفيهخكتينيهمعواكأصفىدقولى
انأالصيالطصروفكنانوأضهبخيارآىيثنغلت

3رو

هننظرانحالصبلجمونحنانالنلبثامنمضقدأش
كتلغانانقلببهايعلشخربةالكلفياألبرمنفعوب

رهانوومرأساصحبقصاكامحنفيالمزجعدتترق
ورمانقلبماخياأألهوتارةبهىضادكلهه

يذانبالحدريىليرليفئانيقلتواننهاشئوأل

التدماتقلهمنلش8أذامتىالجىرابهوذيماكفلى
آهاننرعيقزخيروألءاألذىماألمانبهذيئأحذت

لوأ

االحزانبمذبالفؤادواقراالقرانلمرقةألتحزق

الدنانوخاتمورالحدكنكاصصازبهجهتدبكلحونة
االزمانآقادانإلبرخدرهامافيجلدضعخاص

الحينانضماطافعاألءىماهـحئحخاتاعندقت
الحيانباعينيجقىمجراكاياالمذوبللذهبوكاق

علىالجيعالقافيالحابريقرورةظفيعبتدشوعق
ضمانفينفاالجالهضمىوبرجيهبمفهالمدامضص

زجاجماجدارستطاءوالئمى
االبدانفييبحينبو

اطدئاتناظرمنلهاص8ورنجاحةالىجاجملىفي

البدانألناألشإثارفيسماحاطرقأل
قنانكويةظوكاقطرباالجايروضيقدوما

ألربانمىافىحنينوهذاببرالظالماضتعلاظحئ

ارالحجمقهمابرربمفيرحبرراألفيه
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الئوانجمزةوماببهعدآنيمميئأضربكاشهمزلتما
نجانبطرفاوبرجهامامحيةذاكعندنميخدلم
إللممالنالنيتأبدىجادنهانةورلوقوفالصمالمبئىذا

لوظأ

نالمفالءجواعنتحدتعانالعبرنافيماأير
إنكصنالحانههفيأللقالجادبدسعيهعنقى

ناناكمضقة4خطتصمقءاإلالىومنقسب

اليرمانونالحينحكتكاشمحنفيصبهاظما

االنعنعللقألرأحفرخانعجامدنررهاوأضح
زضرانحاطركطكرذيليحبسكاثال
هواثااثاكبهاأطتصبغنتاذابممعة

اتأفياثالنوشوصرترظعيتيمنفلتهااذأ
غانيصطلقةالحبلىكفرضديوشكتاتحيغوجمت

حمافيدماالحيونعيحمىلرأصوماالعنباأها
اوظ

قنانمنتدفىالنعيءوعيندأنمنبلمعالبرقرأت
يإنضنتملكنبلىءضيبتيكبايلويدر

أبخانبأطرافلماهنافىنجومتعرعااليلربمف
فيانألوسفعفأوهذغدىالعيئىصالمقنفهذا

لوظ

المحنالىاكيماافافيمصعلحبانيهوماحبفى
أقناضلىأطرفييبنلخالضهعوتأروح
للمقيهتزبذلمحدنجمديخعاثظالمطر

رشلحادتبرترمكرمأخيهاجدصنب
طرنههإطلعكاسمحملىظجةكلاوماش

تبنلمبدالصبحةوضمفعلىوالظالمعتهأ

08
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ناكرانىعغاتعردلالمدأماليإخيلىغ

علىالفئالفلنبحقتءطجلحةااليجبئفم
الرشعارضتانيحتىأعالهلرقىأزدفم
يإدهنقنينهاإرجطربمنعليهشئتم

لهوظ

فتنكليبمحمامنو4العنادارسوصفمنأحسن
علىبهتريحانةمامعافتءحياربرمن

حننيرحفهاكهقدةيابالباتروضةفي
إلينبسملنتاوضىءزخارفمامنالوضيكاغا

ضنومنمحدنقآيئامنيخالطهاالقذىالوقهوت

وطنمنالووستلاليكءبهاوحهـنهارةيتمن

كالدهنألمذاتهفيوبصاعدةارؤسفيركص

اطص6لفظرفيهآبدحغنجذىأغنظبىهنكف
نصئمنارضاحعياشالئصفراكالضيقةيى

والدمنلالطلوصفاتومندعبلةنتمنأسىفتلك
لوظ

عنبهسرجننكدهعدجنكئمىدنصالف
جنحليففرسريبورسكونضعىخط

يقفملماششياطرنجاعلحارأيت
نلحلىالوملت8دتوفديدتحئ

دجنوغيمصبوحيومضيحكرجعفاحت
نصءبماتالقالراضباقعلىصاقيعثه

التتئمنقكنىافاميرحتتطرظيد
التجنئهىدأرافموسوتتعلى

صنئوسقماتقندكطمخدولم

القوالنايإلكمرالجةا
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حنئوصةشكلوحنلجلوضرببرلغئ

تلمنىفالتانيوأزمافيهكللحانييامن

عيالسلىاألديألفالقلعؤالاطلت

منئالفرارايناينهزفياكهـعيااخحت
حزفهبطولعبركهوجملصركليهنجاحستركةهيهت

وقالهأ

باتنهوصعلوملعبجملىيىاذانبربد

ضحانينهيرمورشفتيةومىاليهرحت

ثةعلىأديااشقدولكالموىطالبط

رإليخهأرانحئرتفءمجاعاألىترافيناحئ
بنريتخقدوارردوودىلىالىجىتوال

طينهعلىالحلجوظتمخصعلىبادنوفي
يةتحمرةئضاعظدنخامناألمحدوافتمد
ينهمناتثفصيربنشاهـلناشيإلوطاف

دوةمناالصارضظفىأن4خداضرأقمنكاد

9بأطنهالقصفونأتوفلهونسقلقىفلم
أطبينهىفئكالمصهمحرمنالمكراقغدأحى

وقادأال

العحدوعينضالمنبكاللفأيهاظرباالىبتء
عةبدشرتخهفأضعتذخرتهاحادآديآرعغانبن

يخهالعلرةمحمرداوبتوجبةياصاصقيحاوبت
صينبامتكمنيمهطديخاعرانايندينطارة

التمتإثلىخمنبدفالنجالللتجودلمانلجاوقلت
عيرولسكادياردبأعيءهوىبنرطضىقىفيلضالت

الكمفلينراجحضيضأغنوجههيترقكالدرهتنجا

كناا
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ثينمناألفالسفيطىأفرموصاغيرمحوغياوحتفر

حنينالحرضىألبسقنىوفدودأعهعدالحارليضال
تينرحتحيننهوتمرحتهسرتسلماأينبزينأألعى

لوظ

ثرتجينالمحتئخاهـمنومقحميهيدهسسقافي

بمرتينقدنيتاصرضريهمننحاصفبت

ينولليضتالةوآلتعبررثرقاهال

اطتنبدمضتوواحدةصبعنجتالمدامةمىورير
اخينبارقاواأدرها6طردتكروتدلهلأئه

لوظ

وليناحاالرضاثفاقدأطنوبديع

ياصبخاايخاكط4بخدرداشتحب

جنوفازدتنطرآهالهتازدكا

نيناالحدرحاتمدامايقناظا

الظاعنيناإديار8مجؤقوتغنيا

الضياألتتيححااأواحئنافا
يوظ

القائيبالرابعومكوادفعالحدتانلصارقألتخين
اريحانيداعالزىحللىرقتتالحألتىأيدمماماقىأو
النحمانوضقائقوبنغبموخزمالقطافضىصوسنمن

أضانمنالصوسطلنمتلمجنهيستينوردوجنى

احوانيداغوملرفانهراوأحهيئيجعناوباهـ
الضيانفراعدأوصاطصولؤاونظمنتياشكحقود

البتانمجانبيألحصمعالممنالحولمنالزبرجدومن

والندمانوارمجانابرخفسلهاشاورطةالهعومذاة
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لوظ

الطونرجمفيهو8حىأطرمحئدق
الجفونطرفمنظرالناوالكاط

الزرجونخيالعنحسيرأالطرفرجع

اليقيريخكدتجهاأل3الوفيلم
إلحيونضحرىماألزرركفى

لهأوظ

الجونأتوانحرترالديتوألصحقدهتك
حيندنهافيالأقىسحاميةزراصاكصبحظ

ونرينوردوخاحهاخطابااكرماليزفت
تقنالمضحلةونينحكطرفهافيءحورابهاقى

ديخاوقرزجلأويكرجلأالالناسما
لالو

آيخيالزطحمحنعئيجييها2التربالماادميت
9ديخهايحبوألحاناأنينااجهاعندصئأذفاكصمحتخد

دوفياهتتقئلمانكف5اوهألالزخءالماضهاعن

ونهايصاخرتخيركرىزبرجدمنمخروطةيةبأ

كامنيامحوالخريكأزعااذ8هايخاشتدىدالتبمف
امتوتدورخيلعلىعكوفهاانلحودالخدلربكاث

دو

ايخهفىالتترأمعاليهفديةاضرب
يخهمأآمحىواصقنىفافدتاضرب
تحدبثايخهحتىبكرةألقن

ضافيمنطف05وأرباالتزوخ

مهميرعالمانننميخاالى8



003

الياحرف

لإ

صافصفواحالمنأشدياحهائبتياي
نواحافيالمسلثفتنيقد8جمالإللمدكاشناتدور

سايياكففيرااالحنائهـأنالمينتتيما
كيهافيكالصىهـينءشالضيحكانالموصيفة

اعدكامدأهـعقربتقدمحرصهازاطققىفيا

احاحسنهافيمتالما8الظغاطةكلها
محيهااكفيضصآاعامامحاصياصفحنقيلر

الصتحريهافيضامكاثكانآمنكفهاولحاآضرب
حواصهابدهابنوالننخوحهاالكركفاذاحى

فياالىرفقآفيمددتنحافلةمفواممتتنى
ألرضيهااوظغوارقعدتعندذاكضتوأعي
تيهاممهماالسأحنيالهافغلتزرشالذاقانت
أدانفيالموتيرىآلأهوالماتجاصرتبالفيرال
ييهاالرامبضكانبصالحتوفرضتوأل

أمايهانيكانوصتيتتجنبالوأهال
واستهاةتاألمحابهمانحتللةفيشة

أمايهامننفيالواممنءآطايهامنالطيبواجتنى
مغايهاافوتدارضيآوألحيتكانارصفيالذا

لو

األعادياأصأنفيراخطوطخرأقربتاوالطالقىكت
ااالمافمنهاكزتانيمنيئرمعتقنربيبمنأخوماولكن

ياياجفوءقطوأذاكيرأخمعنقودهامنأخوالحر
لهوظ

وأعاطاهمااخذ8أناحياإللراتخلى
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فايثركنىأنآرضاهلمأجدمحدااذنادتيا
صياوطقهاصافكنتوجههاعلىضربتهاصرط

يهايرالرفوالالحسنفيمنظرالىالينشعلرلم
وأرقامحىكافيقث01لمابدتألحينخوفمانرقه

لهوظ

صفصرتصىهـاطفياالتجهأجا

ضيهاالنصحمناصبوىغديبهت
فجاةااألطحبأطسناذاتر

واصقيهايانديمىعقاركائىصمطبحظ
ااضفيهاسالناالمعدافئ

لوط

دانببوسصمناخهاقبآبهاألاالطاللكاش
نيدارظدياكانتاالتحرالحرواضرب

باطيمافيالالتمىصدتليلرآمامنعقارمن
لوظأ

ناييافيحبببمنخلتاذااوارنابههاادارمندعئ
تيههااألمعالروخآنارهادرصتتمحوكااروامىذر
أقيماصوفنيظعداطوانجهاأقتهاهوىانيكانان

الخيهاعلقهوىمنشطلتمترلةبالزكةمترأحئ
يخادجمهاجواباسصداهاييئيأذنمناطرفيعاذلىاممشه
إريهاالقوستمامحلىحإقاالنقمليشالأرادلماأقول

ويقهاصرطترصهاوحينهيكزجهاكفاجبنالناسألبئيا
ايهاديتافأرهاوهكمنيراضناعلىفيياقتقد

جماريهافيتجرىعينيئهفانلهطلالالبالحركانتأن
ماياشىةوادلنمناطقةالحرمقحيئسفاتفي

نيصكرةصاعدشاانتأنطهابكرتحلىلثأقحرب
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8حواضيهارقتخامةفييميىدافهأقىرئاونحعثص
قهازادفهدأليدتنظنظريعنتاهيهأنظرتاذا

صويهاقدكادأوالالبيظلمةهتحلالعبحءوضياطةط

راجمطضثمنييقالدهافزليادسبكاشآكاق
احشقيجمانطوقكاقمذبةسالعامنلقىفلم

اوصايهصكراضاربهاآوناهاحاكأالألبتهاذاحتى

أصمياأللطضتعىجةطفهتمبالقرطاسغيرفيكتبت
أماناقيلجتوقدحلماوأوصعهضمايوصنىضام
فيجزيهاضكرىبهاضومحتىهصاثغيرعنديالحرصاغ

ةءصأ
والجونالحرياتيخاءجمافما

لهأ

البلدفيالدجونفيألحقرتكاالغيرب

يجدولمءعيضنيجودكياوصصأله
الجدطيبرعاوأطيبءحوتهفيللظبمضلت
يلىولموعناهنأحبلفاددإلوصالطأخمنع

لالصدافزالورقولةققتىذأشياتضال

تإلحعدالرجففئمماألخذهاوقمدعناضلت
بالزبدرمتكنصئبكاضفقمااذاكرمينتمن

اطدذوىوعنواشعنصصدرتأقمااذاحئ
العضدكلانكلحئنهتفاالعقارالقرفأوجرة

الجمآغاوضعينالحاقىعظممحركةافعم9
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بدىظذيتوصمنهمثزرحمتحىضت

البردصاقطمتلوشأدتوظتهاعغناغ
البهدمولىحزنحيفعاشهانجلتلماضام

لوظ

االقينبأصزامسقلىلكناالفينأضى

ينءالعرالمحتربءالقاذكيهولكنالقيعىبالالبىلي
واطاجبإلتينالجوحسناألنريخهابالجادذي

الحارصينويمىصكوننيلثرباضحتاذاتالهي
والمزرينءالقبابلبىنصاخراصاومادرىخرضوه

الحمريندلهمجوهوعيهالمزحفيمجورونمم

وقال

الدشكيباشصوالالطنفيللدأجينأليئه

يسقيكهانطنظبىكفمنمحتقةلحطحعنجماوعج
إلنفاطريهمكمحلىمحاصنهيخبهعنتخبر

حنعلىمنهأتاصت1ناحيهههالحينأمتما

الذقنعلىآضرظقدصدغانقهمافيصالمجتدينيزس
فكنلهكزاالظوالغرفلهالجارغمااذاحى
زاطشطوارقستيدنالتادمثلىطتأشفيعهنافى

شإفزةفهتورمفاصهفيارخفدت

مجنلملظالنومفيهل4زفيوالكرىالتلت
جمينولمصالمافيخدىلهيينأنالصحرراقب
صكنىمنالرورفنلتنامأقحالنحاسمااذاحنئ

يمنلمبتهكانطيايتبهماظنرتبدأتلنم
غعنفيانطاهـالكرىبديجعناوالفوقتاكا

الرصنجمالىاياواتكتماايذاتألضحبن

ه
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لو

بانظلأوخارةطتفيصافةضرباالميقلذةها
لونانيحلووجلىنهاكاجتعئاذحمراهكرخيةعغراه

أالنطبفيصدضهمطيببارنريفيخنثبهايى
تيصآغريهالنمجبىحبالصىينباثقيلىياطونحيى
بئإنليتفرطاضواصبهوخهـميدانهورةت

وميداذقطمنأذاثتمحطفجناوقىصاقنامووتارة
دوظإ

زمافاماكغافيوضنيتوالندماناالنديممجرتقد

وآنافتفقدعىقيفعيءاالامةخيفةليردفي
الضانانيهاختأمررياعليهآطتماطادولقد
اياولمقةصنهفترتحئكأإليتعاطالهوغش

صكراناىهـأنبدألفلتمحالرالتكرنيلظ
قظانافضهاظضثتنظتءاذاالكجةطليان

نافأردتلمانىأنمانخناتفيميهاقلكل
لوظ

ماوفدكنتذطيرنافيهنى

إطروياوضربتفياالماقىاذ
صابرضراهـءالدأرشكرآتجلب

بربرياأردمةءبالقازانالوغض

عمماكاتبطوعاالجيىطده

اذهضراداررعلىءفقيا

قعييابافىفبياضىلرديهفناعن

ياالتلحمىصاءدفوحدناخعه

زدعيحرباجهبالصفربهما
وطبرأنجاانءاليرلماوحمدنا
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لو

خالقحعبئالضلأضرببهانتليياحبذا

النرحبهاشأصسدقفيمبهانجادقبكسأله
الجاحصاطحالرأىباحزمنبرفوقهقيتقى

لوظ

يأجارىايزاتمنعندممطخارظثهفيالترب

السارىالقمرتاحوريهويئعتدالب
جارفلقةاكألحارورةمنكفتقبك
جارصولةلماصارجهانىالكراذاحى

لوظ

الضارضربالحقارواقتنافي8الحارزيارةمتلىحج
رابتررالندىوبةالتبهذااتوقرووقارى

جارضناعةوالناقودامتالمدامةاذأأدإليصا
لساريرحكوكىا0لمحافرحكايىرب

صحارةأشالطرفأحورلىيخردففوققدطويخا

اخارشورفيهدصىفيصدالاذكناصزاحبىوه
االرثرنحيطوايىرأيتحقعليهفأشا

العلرجهارفيالهارأياشثالمدامةكلومحقا
باأللوأرااألشريفخارياضقاعاليمناغ

احذارخماحسنفيبيامنبكرنوجامات

اشنظارنواظربرحتخدومحمرة4ووروش

غداهوىتالياءاسامي8مجىفرصفرةنها

اررحوابحنورتمجاواطىقىالتابادتلصوخ

حىشالغاارفيخاطات
إقدارضنماعناصر

فخارضدابكروانحراوهوانالفىيخلحفئ
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لوط

اعفلهوجبرياعيىآباآشصألت

قتلكتيرهافغادتعجبنىاحإافقلت

األصلسأرسناألناطاعرأيت
رطلببحةطلكلةالرفأربة

لوظ

ويدنوروحقلببهايحيىآربحه
الحنواوجهةهـواطوالبستانءالما

رأو

والفاربادعووصاحبلحيبمجلىفيتالتة

ضاغبضضب3ضأتاكادسالىتجاوزتن
لوظأ

انحاسعنمجميهبكنأهالاألضاسأطيبالمدامةضى
الناسجموبعنلسالخهكففطجملىبترجمهائتخلىذاط

سالفيكهشئجحاظلدأتهاوفيلةمثساىفي

الجإلتخراللييبلىواألدىجمانجةفيالسحاضرصفو
لوظ

حيهبمقالنحاسوقدأخؤعدقاصديمللتجاولست
عيهقلتوقدفيأخذهااييلمواألالضماو
حاجيهبغمزةاواصرتشالاثنولكئ

يديهمنبرفتيوآخذهاحماتغأنالىأحبسهاهـ
ايهااومادتدصكرلومصاداصدوان
والدثمنثا4أبر8وانيلهحبإتماكذا

لوطأ

اخرأحلتالقتاثا حمطدصى

الكرضواصزالذاتالوعابت
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محروألخاميخهزيوألمجلييمدرالضربااذاكان
السزبجانجهشءنجاخيرنالبسرهااألذاتأكأمحبوال

تزطرتفيايغزالنمنأغنمحاصباارانيالأنويحجنى
الضمرابدرهاحعلهاأهالغاكابالكطالحرأمالئهوان

زصمخالطناتاهـنجومنهمكاالراةومالواصطحب
لو

نهابهدإلعرفعنقطبدهعسنديمرأمواذا

أودمنهالجرقيمكيمجتةعليهالحركرر
عضدعليهسالرةصكبتمااذاوسدغ
والربداحاحلماحيتالفئتتينانضراض

دهـعصاالمئهالعاأحدش3االنىمنوضباط
صددهرياحذأتللةأنملىحىئىالتم

لوطأ

ويختحبآجافايخدبوالنايواالوقارتصطحبصحكردا

نسبثيلئيماودةاءننسبمصلقأخوانموادءش
يجماساللديموأوجواخهمءالصادرةاضحواش
ربمأخالقنجكومازلهالكرانعلىمجغظونأل

دوظ

االمدانومحةءالخافههتالنةالطحامعلىألمدامضرب

النمتغاصطفئووةةوإرحأوفيالطحايكلرمحط

التيطاثركبعاكحجحتيرفءيتكيرونروأص
إلالضحالنخادالفابعدجنيبهأراكأنبعيكافا

إلكماتفبحتامهـالتغلبااالالحزيهتقيكدسكران

لالشعةطوءمماهومةقارااقداموأراك

الخصجيحأىالعديدذاتالحمددة
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لوط

وبسعيومماالنصحظقالي8اصحواآأالالمداألخوانقلأأل
وخحلهانىأربعوفيهقنحالحزمممههكأرطالتالة

الضيعخةلجهلحقيخهضرطواهنكاننظ

أحمحوأالتةغدفيكملىعطفةترأىانرطالدادون
يقعذئهوزتطانوألعتىضةبدضربالنئخيرقاوأل

هعوآخراخوانغمسةبىذوكيالامنصتةأممهوخيرالد
جمنيوالييهبوتمتداكانشاألخوانومجعدفي

تيواأودنواتىقوصيمعصااالالتربينهدنوال
تجمعواانبرهمهعويحمدالمهدبيغعلىوأداأفزقوااذا

مفيحاينديىارصوهحدومعربدضلةاوريهمويخق
لوظ

رباوالتزينفأولهاضوالندمانشالحقوقا
ذصارنالماحةحمتبمالندأممهمسامحةوتانيصا
القخارمحتداشبريةخيرايخأصةوأنوتالها

والجوأرالتراحقسوىحقوللندمانورابعها

اخنحارنوبحدشةكاتااالحديتطكوضةاذا

والجارالطببةكرمكلأخويدلممياوظ
الضارفيةالذنجهنطنهارافيايلمص

المحآرعندالدإظالحكمظفيهكائثهحكممتنط
لهو

وايااكتيرأخالقكوأمنتنتغييخانحقوبهقىاكرأرفى
هياغالكريمأخالفثوةنحاهضاالخوبمضيهيد

صاجاافاكانلعةآرقهمبمانثىأذاعقالالناسأقلىوجدت
قالىوالنديمشللاعظامكاضدمانواسالفديل
فهوركلط3نهااللطولميلشالأجلمنفديماععر
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يخرجواخلتىالوأرىيرورطتلبىفيوقدحيؤرها

طدغ

للتيماألضائلغيرأراهألحغآشأرى
القديهثالشفيالذاترصعيهدارتألذيالقطبى

ألبمإةة
المونتاضقيا

فاالحرفا

صصجهفيسظ

المافيتترلهلملهاعوفأبالماهلىات

افيهـوألالماهماطيضهعصعلىالمحهويحم
خانصافيلةختبانانةآلقىلمااأل

عاأبحةفيآعتةبهاصكفىرظقرت
جمطماليىبطالعياضيئجئهفيتو

ءخضراكاعىأجفىصرصربممورمجياذا
فالهوطر

ءداماصمجركوهاابماالبدفينكغععت
ايكاالعرجمنجرونياننكمشااذكانيمميهمقدكان
فيماقولكنالوشاةسثألشريكامجهلتوما

أجاواثاسياصتهتطبكنذاكبهتحىأسعحمازلت
اطحكقحاكاورمماهيروفيضدأصبحت3ذقرهـ

جناثفي6و

آهواويخانيهحقىدياثطانتجحهبموجه



بايماىالوالجايرعوالعدوداذااصطجهطادهاف

ءاصبرارجماجفيوةقهمنطربصبهغهاعاىحوت
انوباجهاصئأفالكهااذطلتالكؤوسمافينجو

آلنيلهوظثر
وتحاصاجوطفينجانحوىتجالأبدىوانجنانمولى

موألماباللفظيدعونهواناسلحاوحقكأإللىسموالته

دفافيرافلوظأ

وطاكيافيامصبسبيةوموالفدنانيرمولىالةا
اخالىيننىساتلموعبينواحدةأرينحهايت

ايمافغيرعييبرمابهابيناننيكيتوقد

ماداكطومايررونالؤاكأعلىاجمغمبينالااهلىياوج

الماعلىشكبالتيتىوفيزهدكياعاكيكارزهدك
قياوتادإ

أهوقبكنفاظفرتعقدالبثرىاتاقيامحنرالم
التبىلكمايضآكذاكجىليممنصافيو

دعوىوألفطالضركةدرةعلىيعضممت
يااكصافىحمابتآضبهاصرورآتءغاللما

حنةوقالى

وصواهاياجيشوبضتجريحناتضقاكناز

رآهاقدلهاكنبرصققططيرلمالغريبتفز
بهواهاكياقيامتوأظصرتيفلقدمابيها

نجزامابظلصابربسانمنظالمآألنزأرىال

مناماوفوقنموروص6ترلوةتللنفىس
ورعاهاهاوصجقااولمتاوان4األسقاماف

فمالو

اطبصقلبئمامهردخخودطفه



هآل

رآماقدمنصألواظهتاحنقدط
براهابتصفتةاألاتمابراها

تاماتعياتاذاكأراشش

يداطتحوحينزموآغحودوترى

صناهاخوفرىعهاأغضيتربكا

ماطبهتليتنىوناقيميس
ثوظ

برأهانمدوبهبيوالميىءمحاغاوييناببنىضتان

خطاهاابعيرتحىخطوةبميديوفايقالعلىايالور

اباحرف

جنانفيلىثرظ

وينتبتيتديصببااللهماهوى

نتقبوجهماباطنعجهقلبىفتنت

وتتخبضهتيتتأخذهوالحنخليت
بماضفحلىادتتزاو8افهطرنهتظكف

اربيتهالمعودهلهافهيرتلوفى

البجرهـرببهحتصارجدآماعق

دني6و

اب6هـينضجوآيخدبههأتمابرنرياقرآ

نجاباررهـويلمهجىشرمنايخفوييبم
وحجاببواب3بركارطلمطالماتمابرنر

دابيأصرازوكانأجادأبتآمولىالز
ارةثرر

الحيبتجميهفويهدوحيتئغااذا
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نوباكمنصلتاذاعليئهيخهالذلأعدالفا

العيببكجوسبخلتونجاناىأرعرتاناناوما

القرغرتكصبنيرسقىالحنتوبمقتمة

دفيماو

مخبىاصيكجرىاتيىفيميىجكعاثأتاقي
حبماألكهذاتقولياثمابدالكوقولمط

قلبمتذبمنجينفافىوعاليالياجوعاراكقص

ربيغديهالغيبوعمذافيعليكالطونتتابت
فيمالوط

أصبهلةفنىظقفمنصبىمن
وضرهخدىولميخغاضيعىأ

حبهلماوفحيمهذايبهريهف
وبههاطببىعبدمحليألوخ

قبهلموألحآيولمأكونكىوال
حهاومجعاعليهيدعوضام

فيالوظال

بالقلىهحربكتارعالداطالحب

طيبءقدكفتمنصوىلهليىوالحب

الجبتكعيتتاتدفبلكواطب

األربالؤموةوصكذاتيحملوصأ

اطبوبعظاصوحوتءوىافياهاشككظ

اططوبتاعدكلمانمباطةواخلى

رببمهجمياننمصباكولق
كيبرمامشلىفي8وشاحهامجولخورو

ضيبباعالهاتميلحات3قوواذا
زروبلبىبالعدوررنرقجهوالو
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مذبنشكطةترتبيماحلليالةير

لحيبالكالترارلىوائغاالجواخين
فيمالو

محبوبوالمفوبايئه4رسوالوىاهـقأرطا

الطبزاةحيبومنططصمنفيأحالفقلت

خربنئهؤاوءتئظممةنيصته

رعبوءيضعاعاموقدلىمفاليعنقصالث

عوبصؤالقلبنجئتماآضاإلنلارتوطء

بحيالطكتثبدتاذصدوليرتتةلت

كتوبلىاطادفشفيدراياظألثذاوهذاك

الذبءيخشألنلىاةتشعاالذثبيآن

وبيةلةدةمغالةتودةوئرةقفقات

كذوبفيرفيهعاءخهاناليوهـثاك

الذيبتاواتوةآصجهفيفووواطر3
غانفيلو

الترابفياقههيدخربدانتحابقعستهللرب

شابمنغيربدلتخاكيرهتقىنوبرب

اشحابلطولذاينألباتكتنزوحاهـتلم

عتابكفتموهاسربحريالمايثهوتدلمرب
اباألصنةبوربيكمءفيآلافناالذآيها
االجانصخطةلىءتلقبابئصىرفاغا

ابحيرفيايضآحموىحوفاينياصإلةابد
بضابتتيررلتبلمبمامىتعالوذقالتلى

الكتاباليالرضاوزرس5اياألخعاعاطبآخاق
األوصاباغبخحموفيرقككصارذاظ



863

نيوظلىأ

كئيبانيارتفصودياتقلماالت
افحيباقلبىعلتعىنامط
طاطيبآبحتاألالطيبمامك

ذنردحبىبرحنفهأاالذىقى

رقباالضعيرومماماعلىدمبىاآظ

طيبأالهمومرراوابامنيءطت
ارطاالنزالهعوشنارالجواعبين

حرودبادسوبإققبيأبينتآو
الحطوبايبفدملعينىريافىعنان

يغيبالىبردهءضليعكتجه6ن

صمجةأفيلوظال

باباكضرةاتلكىبرطزلفاكنت

الكتابصابقرهاءغهاألحيادتوةوت

تكطنخطةمنطرفي8جيشمابأضاصافي
حابكهقرآألحأوتجدتدصيةتخالها
طفالكعرمودالزاياحاليرشأآو
العذابوالنصببالفرموأهاهياذاحى

للوربالديلضعرقداغزامذيصاقعنضرت

يابعرنبمهاهيآدقيقأآخذها

التعابياأشتتتحىانتىطرفهاذأقوص

ارضابعذبةهوىكاسودكاسفنازغنى

نصابطلعبنترةدونيلذألنينما

مزابيخرآهلهامنحوكاتجلمطأيح
الكمذابمنواملهاررواىاعداالولىمن

ارجابعاونجاموشةبروداليمإألنكمحاك
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مهكابكأيرمحاياحرطماوصرتنعار

محابوالةهـمىرألحميممنمجعيهالود

اطابصنمحوهوقدواخووهاألهلىقداحتوت

انتابلديمنميئلميبكيوسطهمكاة

الجوابأذىمزصيبهخامجسمهوركاغ
الزانهمنفراشعلىصرداسخرةاصوسإ

يبابااصرااليخذكاحسودبرصىاقكيطياظ

السرابلجةفيكرعتفيهعطتاخاماجت

لمابطلياثقىلمأنتانأنانديتصيآاعم
حسنفيوقالأ

قرابهأقولوألألجواردهليرعبةفلىحرتلطان
واليهاوالمجاالفظافيصههـألموجهكصعىأفعاغير
بهاألطفالهضظآأقصركنىغيردجمتماذا

الحابهفااجمغفهـاالتجهالييماوانعلىكتبىظ
الصوافيرذاكمندرماغاكوجح3اعلىأصستجدى

عرربفيلوتأ

والرببعاذلهوتيمجماماالالهوىمنىال

أضيآنرأىاطوىأنكيرخيبليفيولمطغالضبت
النرباالربصد60خابعرارمانعلىتأحد
صيامىالنؤادجحآييءتسححتجثاواذا

فبمالوظ

الخحبوشدةاصباحبدبازتقبسألها
أريابهاأقضىباخرىجوديسمحذياباقهضلت

يإلكذبليىالحجمتهـتهالبأرتشابتت
الطاببأعنفأخرىيطلبواحدةالصبملينالت



يث6

فماوقاله

الجوايلونليىنولكالكتايأوصلتلظليرص
باطااآلنلتبلىضالقرأواكتابيقدأنيىضلت
الكحاباترأوااذأشثهيالجوابط3يهونواأنفأرجو
واكتثاباءكاعلىتموتيهالياقلبالخهالةأج

لو

ابدإلضأكئهالوأمحتكاوأموتلرضاسأعطيثه

اجننابتهويخهالبومرأتلىوصشوبخهةصعهدلخه
1فعابوالتضيراليصيرثععألزمانكوغي

الموابعناألالضكمجريلهةالعؤابكانأن

لوظ

تتقبوألإللحسنرولاحماسخرتاهامخرج

جمبضىواطبلحاحبملماهذعاعبدآصيرفه
البباأوإلجدكاذبااومادقآموعداوعدشر

الربأوقاالحجمعيوتنىذويخلىمالمظتأناطتت
لوظ

الطلبصترالكدااألربأليقضيكا
صببرمليافليىالديااجئمنخلت

المجبدوخهالتطاألطاعدوخهاتظ
تدطراوماطبواكعهصوأأياللينرأت
محتسبوهبإلتمنىاألالحوىيبئولم

سبأنتياطركاتنيواأطألىافيىص
لوظ

رباليتخفهتبالموىملط

مالبليىلهغقانا

سببدلىطنئهصبباقنىكال



قى

الحجبسئضعيهنضجبين

يصحبوالحباليةتنحكين

االحرف

لهظ

تطهـبتتروتوالذصايى

موألتفييلمنفيصمنصإ

حياقيراحئمنأخلىأنقهياعي
الماتحىيهونءالالوطوذاك

والذارياتوالطووطهمترلوالمحه

1والحنروالمرصالتوقصىلر

والنازعاتوالنورونونهوهـورب

6شلموانحىحيممجركالرصت
آقياخوقييهفياعلموثمجمحوا

اتواالجاجمينثهيآياوييا
محإنحاتيهتطيرئتطفىليىعمن
ضلطولورقليومىالمصنىأال

ارفراتالباطنيالحبراتالظامي

صألاعيفاصثحربميانيت
طظاقيالىانظربالعنلجالملى

والحركاتصحباافىبكونالويخنى
خألفيفتعىعىاوادركنت

اتانفلىلجةفابراضاتحلفت

اباتفييطن5بالهداونق

تعيفيوالتءبجمعفىوماش

نرنامةطألراتظقارأ
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حاتكتتترلولركتءر

طرماطخذصاهحاكتله

واتاالهالىرةتاكصابىنارويال

اتهـالةءماكتلىهفطالحينطفي

تهماتناهواكطفيزليوصاحبى
مناللطامأاالافيتطاحطاحلم
تالطرظفينيحهغىمحنماف

محطراتاربعفيمحاهاضمىاذيل
تالظاطجاتتدوريانتترضم

الكرباتمننهابألذيتوتدف

عبراقااتتطليجرتحبلرمخ
ا6زوآصعدتجفيمافتواش
الدواةقىبها5لونيمرتتوت
بهناةموصولةناةيخهلحبظ

حراتوتارةوراطوراصبنيع

عدةقيلوظ

توأقيالالحبكاتانتجاتنالحىخلىمالي

قيبةهـبشونآ4تنةوأطيمت
قيضقسهلىءحانتتضكوأوكؤتقاتان

وىهـحبأفدرفاضلبأصجتياعبد

مماثهنعثعقأوتلتياءفيمتتتلتان
6فيعدنصفرمنبذتاصاظاعاقبآش

عالقيفيامةثأدعوهشارمجتمالىايات
ساقطمانافطصبيوأفييرجميمبات
الغالةجؤذرشاحنءجاضادنعلىول

الغئاةمناصتواأحلىضوفخاتفتضة
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ثاةمنضثتكافصامتودارهناهزم
الصغاتآسلبهنخاتنايوأقيجاتهاعدا

ضناتالىنهاصارقدأصصفةطدظ

الفتاتقلبمعلىويلىهواهامنالقلبضت
دوط

صبرتتصيرللطفتيهفيألض

التودعوفيميرصاجيالت

ضطتالؤاقيومئهيئبإقى

اتمتاقالشمنالمحنىالفوادمن

لجتيرمفارترجمااطةأحتوخ
قئللةبئتجيادويحئقول
وأنتالعداايىوأماليفكلت
محسهقليورطتلمامالدياعين
ورعدتليأبرقتاالاصتحتئهوط

خرجتمانمفيايهودكاتانكمنت
لمجتيوآذانثالأيهيرمآاحتجت

صباتىوحاادىلوطأموحميوروئمظجدكط
حركاتوأللماألصكونعظامامنىتجروشاي

االاحرف

جنانفيلىط

خيثرجلأوكأعمبخيربهرتتبنىنبئ
نجوثأهوىالذدىوأقومينكنبموثطوان

النكوثموالمررولكنعايهاردوالطاوليىع
خيثأفالممابيئوصوق5افيايخازعيقبولي



الجيمحرف
الدكيرلجقظصجةفيقاد

وأقهجاصالماجمأختالطالمجاألصتمالحهموالصاه

الصدوالريوتوالمئزمحقهجفوقالزكاثظبم
حرجماالألللغلبيخااذاناظرفمدفعاصالعلرفمحكم

ألمهجاأوطانهاعنياعدحىءشاصساكنييهصازال
الفرجماحبكمنأصألهايهيديمددتانعئالةارجالف
خربوماقرفيحميثهوحلأملىياالسلوأنبئهطععتوأل

وقال

العجضئهمنليارثحنخلقهلطنيقل

الحرأحرجفيدممهتجأصفاكةيخه
بالفرخمنثهأدعويومفرحالمطاللهائاخال

صعجهفيلأ

المجاجمحسنةيامجاجامنىلألزجهرأتوقدأقولي
ياالخظلماتجتوانطرااالساحاحاوآسىويا

اللحاتفيالمممقذاوخلىميالضيافدتكصيئ

اطراخدارفيلتظنيبيدمنيافدضكوحي
بجاشلبنكلفنناأوانئهطجمهوبماضكف

لوظأ

احتلجماطولهنتلكادبجمنىجقن

فنخقدوالهمبكلحروفوادي

النرجمىوأملىحهةفداكخبرخمي
خرجوقدإدزجخرودفايبكان

الحرجأيخقفيك8عايذكلىهنأت
لةيهرغماكىنجانفيوتالأ

شنوجأكنظبىكفمنممزوجغيرالراحألئرب
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مورجايغؤادفاشغفمنراحفمنلعيناتقيك

تخيجبطولرماهدهىبمالبصيرعنهقصرجمبن
والدمالجالحالفيلهوالصالحكيابم

احرفأ

نجانفاظ

الحنجبرقالنماهحلىماجدضاظوأض
الحباحبلطانرىأوتدواظيلشه
صياسوأفزعهظشءآمزوفأجاني
ارشاحدلةطخينقالباشكوحلىياصاح

جنلصضلىذبتائىحبفيأقور
باقضاسيىاالسفاجهاوافتضحتفييا

ادماحلحدكاطرافالذنبوألولها

اسلنواوحجمرنقلبظئمآاديجرلقلبافي
االحوألفخائااتريةأعنات
صماص3يخوالودإلذألأكولممالي

إشتحاحمزقبيطةلمئهءأوليىأفتفبخك
لىءعندطاآلألثاإ حكهكالوبيىا

الدالحرف

جناذتارئ11 اثجررةضهمورخدوذت

دشليىمحاصحايخاالناستآهل
ددعىمحادهحاجزئصالحن

شولدضهوءاتهافافبحضه



أحمدإلوديمونفهععئكال

بدمصغرريانبدروجهعلىأثرب

لوطأ

االسودالمجرامالعندخداطالتفوعاضقين

موعدعلىكاكاغاايأأنغيرمنآلق
المنداخرأصتفاطالاياطالناسرآلطخ

يدينبهطيلىمماوجههصألهـفاقنا

المجفياراألفىيخهيمنمالمالمجدفاقل

نجانيمازحلوظ

فالرقدامحبرلملمنلخامخاةعلى3خبت

سثاالشلىكنلمناممنيبلطفعىفيفيهتت
وألمحداالنامءللةوبهستتقخت يهوىكهجميمص

اميتكطأولواطةانابهتقيتغفحوت
أيداألعهواقهتعارفيواكحقبتحته

اطهرأصآفهااسهو

اودلبدهالحدبرأيامابن

سودكألماثتجانفوادألن
بدوارالجابينتالنضصارتقد

طتجودأنوىاكجمئوانجودكطنجان
للععدراحةكذافنيقتلينىظ

ودممطرحمتأمااشتيابطرحهائا
يوآجديدكهفيكالطرأبتأما

وجودممطااوضىلمجئارفي

ضرورطريدءنامميضىحرب

الفىوريايوجدءبيايدعوحران

قوهـطولفديتءمنكمتضايمفوى



س

ومجدنهوأتصريموعودكطفآنجزي
بيلرابىوايوعدتققد

اطةرحمهلوظ

جمهداإلصيىألنعر8وخداالذياطادىأيا
يرابمداكغديواتخذهاءأزمنشينآآلق

عدةأئلوظال

عردمطهومةمسهدبطرفت

يخددزائدنواهـالظرفمنلما

حسهمايتولدمنبديعحنكلة

توقدحرارهعايهامىالقلبفي

أحمدصلباوالحودطوراإلرصلود

وتجحدقيتأبىأطمغنىاذاحئ
والمزددالحنااال10منملقات

نشبحدإللجهدمنىتاايهاادشأجمي
ابحدعلىبأمنرتميلهالوغديصنيحتهاللذكرىصأضكر
يعناحواصفيأعايةنيكاحئالتدكارترث
كقدالوخىألثاهدةاقكوزكااككرىكادتفقد

بحدكاتتأالؤىماشعرنيايتالوىعلىأتولهالأتليتمتل

الهدعلىواماهـإلمنالضي5واتقالناسشكانتوانلىأل
رأوط

ضديدأقويآينوبماقيجيداصيوراحينالقدكنت
األرضىجمودانفيبماساءيعاصتطمااحبفعحيرفي

بحوداأتالىالسياكوبحيحلغداتدمنعنرفا
الصدودابالصدودليوتظمالحالفبالحالفيىترإصل
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وظل

يهدولمالحلىوأمأرتدنلمجهدىناومت
مقعدجدعنقروأنالمححاظقليلفآملىأفي
يدفوادىطوراموآكهيهجطرإتفيهعىوا

لوظ

دارهنالسادوبدلتفوادىمنصاوساتخيرت

جيادفيالحببةحبومنوشوققلقمنأميتوقد
البادبينمنأجفااوحيبىأفىمااللةسالى

قالو

حمداالحبوضعضعواثحنتهوقفنعغ
اءالسيدبيئأنعادةلوىظ

خداخديمهخددتءيخاالدصجبياط
رأوأ

أبرأبأللىاقيكدافوفيأهواكأأ

عدايهفمقنةوتثكلجهاهوجدمنايومتييي
الردىليضياروأجاارعيطاصبرهالألككابط

لوظ

خدورهونهءاطبألتكلهأنتجدمماكوجديقيفي
وفودلحاأالشقينقربتلحىأيراالجهرأشه
تحوداحزقتكاولكنقاتاحزقتاذالحافليت

جردلءقاللتأعيدتدجلىضجتانأالركاخل
لوظ

اغدأعدكؤاقلتعاكماعاذلياذا
وزددغوزدثإلصمهاعذليليوضب

غددوغدوبدوغعاصكارفي

عدمنوأستبهتحاروفيدأماداكفا



األبدآخرلجبققرطاقرطيلقد

عبدةفيلهوظ

نرادضيفكممصحبأمءعيتاديحفهلياعبد
وايراراصداهـنفلىاثاركا

عاددماطاطعفمحبكمعلىعادالم
حادلمهويحلىأقفىأنىىصهنئليوليى

دابضرثماتوئهمنالحعقلماناتالت
أخهاداليندمعاصبالوفياوفيتييرفيضلت

ياهـالريمراعيمكادعندهاكاعبالخرىاتظ
هضادوالشالفئأملهكاطلصاريخه
ضقادالناسفي3مجالفئأنخبرتلقدلت
دفحمتأليوقفيممهءجرىياوالدمعخلت
عادقوةأعارهذاشهولالناسمنأنت

ضر4خطلوطأ

الهدىواالضقالعنرىوةعيهوىاويفهأصرتهاوضر

غديجوالهوىهـارجهجمهذااضاءواعلىقلتمجرهاغادىفلما

ضدوصوىحاضربقدباعهأوجهالوفقيكالحاضك
بدهنوصلىويخهأنخلكءواشزتوجىلنرت
الحدىتنااصبحتولوضالتضاعىفيظتبحذابهتوان

جنانفيثوظ

حردأليمونانالضلتيركنتيهفليئلةو

وجمدأثفييهيتىكاثوقدبهجرهاجنانقليعاجلتلقد
يدوفىناتجهلجضأنضلآحاأنهاانجايالحل

ضديراصنيومخهمهونهناعلىفيفخطك
بيدالغربينمااذاكاننجاغليىالدارزراتارأيت
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االىحرف

لط

يارلجواالملضاصوجربنأتافي311كتاجمجرتز
ضاركيوختوماروفاكأرخدوداايهنغلرت

الجوارىشكلضكلثهءجماترطأحورالظرهـفتلت
إلضاررفمنالخعوطينلملهملهاةيريموقات
وراردأبمأخطاتقاوشوظطرباأيمملحف
البهارالغالسفةمنألستاغائوىجرززوقىففك

نجاننيلوظ

وريوضجمايخهارادلتظيرعالكتابفيو2خضبت
تالتضيلكزةفيهو9ظصيرهتخالفهعالكتابب

اورحززخاككاأداكهاصيرناضاانوالذيأل

والتقصيرللهووالمنىقولهاسآقىذاكماكان
فيركايمئبكااللسانصغةوبهبوعوالدكايبتك

جورالمالحاضقدموعتحركهاواغاالدمرعقيلنلحوظ
لىوظ

لحمرىيهأعلتموففدقدرىيهفالغمءبرقكم
ىهـفيقدأخذتكمفيكاجمابالسبتهلةوث
تجكرودتكمأقبلنمخطاكهعشجاوزوانال

نيوقال
ندورعيهماقعدقحدمماوهوكتيرالحتابمأناقد

التصقيروجيكألوانهضيذاسوىيرمآابك9جحلىو

الروريتمبهكافروالصيبانكاشللزهـيىواج
ونرريبخوهنحالىعيهاشهـاتلىتةاصتةا

النسيروصحآضااصاتا8وتوابناصافنيا



يهي

الزبراالضضمنىاذبدضيئأكانالذيمنيخرناما
نيلوظ

ادارهىقربعلىالبحيدأتالكتيرالحلقصرضيتيامن
ارأااالخرددتحىتحالوصحالالمنىفئصيرت

وأوطاركا6لىلبامنئهوطتصنالهافييمنىائهصرتفد
فيماوقال

النظارهايحاأصمانجانالحروسجرةحضرت

االشارالروسدونوالهارأوهالماالعروسحبوما

ممارىصاصمادحاماءرأومالماالرولأدظ

فهالوظأ

يربمطلبهاومطالعريأفنيتأننىكأ11
االموروآمجقنىقرئأالببآأجدلمفلما

المسيرواياهافيجمئجنانقدجتوقلتحججت

لهوظال

زهياكالقرجمارائإجعغرياقىفدلخه

ألمجرالىاررفيتطفلوتحلقفتعلقتئ

صتنكركيرنجايمناوىاتهادىوكاتكت

اضهرمزاياهسلبتئوقدمىاطاتهليحبت

أخفرصةمنبخاخقالطافيهفأرطت

كعاايناصءصهداخرخاتملهلقدكانلتط
ائزمماألالحاتملحاأهدىفقدغيريعلقلكنه
ملييصرأمجرلمأناانوآياإلهكفرت

االحمرطتمهفيءايامئمنيالخرجباتأو
نرائاياعيققرةانهاوصلياددشرددهط

بريافيفدقموأتعندهامخمفنى
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يخهالوظ

بالفكلالفؤادنصبمصطبريوصقاشتياقاطوله

رعلىمحنةمنوالقلبهحيهفعلىضيفطب
القمرعلىنهحزهاوخهمضازلهمنأنوقيتحث

رحمهفيلهوظ

ألتدريماوسلرحمذكريمايأصبطضاقانكالجبحيى
ويتريموألهافينارودتهاأبديآنفوأظ

ريكدآعلىوحططتفرقتتاصببتقدواكون

ضريضجوكاومنمنخارنقرحبهافيمتىهـللى

ركألعذيواتءجربور8فلحوأالحوىحقأيرفوا

والهجرارسلفيالفعنممطبرصىالئنانا
وانصبرالمثتاقاللفتىمامواضحهفيمجسنالسبر

صرارامجرآصراحآاللواجمامجرتللتىظا
رىألبغبيقيةمجرانهامنئهورص

داراإداربدلوخموتوبتفلب

قراراعنديقكنلمزلءصناليأفىيئهح

بهاراةدايبهاالونجيتثحىيم
اغذارافاكهنفاريدعندهمذنجآضةأو

الجدارأوأقىذلةمننىلمنيقاللىأخ
ناراماعياذانهمتقكانيا

ألوظ

الحدراقيتتاوجهعنالكثقاالقدراطولهفيجمازفدالولل

الفجرا4ذاكعندالحناناءكااضتصافهوتهفيبرعبفولي

اعوبأوقدكيالذصدبرصطمجئهوهـقبلصبحوأفي
ايأبدءمنبراآؤضىءضبابدأحلتامةبأنوظن



حراوذاضبناهالذاكناكامحىيالوقاللبالفبقا

شزراامقاهـاالهماوماهماصالنجوم3رعلىودإفا
لوظ

جداروراشمصقيفيجلمنحبأشكوامةالى
خارىوكانحويىالموىبضوقتفجرتمااذاحئلهامبرت

عدارخليعآهوالمفاوضىهطرمياغالسيفرداجحلت
غيرصارقحاراوقدماكنءبهفارأبتالقينمافلما
ازارخلىكفبخلتتأخهابخقييلعإثبخلتنة

وعقارصصخليطىتاطتضفاهناآنولماغيرفكدتا
بوارآضاليإلدوقدعدهاأسولمصبحآوودعتها

لوظ

الكبرباطنمنضييوليىصشعلىوىارآصضيب
ابترمعجوذرألنهابهاطفتغادةعلىولجا

الزهيكواكبتباممطفممهبلجةةفيمعءحورا
بصرممطلماصاعةغثىاالبرتهامقلتىلخهاما

ئدرعلىدرةمنصورجدآتمةالمككقتهنقى

البئرفيالزالدىاذاوذاكرةذاكرمنليع

صررذاوبهتاليماضوقنيوأضسطيبمااأضو
لوظال

الىكدرصفوجمقىمنوعوجئءالحبرمىأعيكائآآساقى
والصرمؤلةالثوبفألبنىالحوىفأنأعصآفيعفشوكنت

أاو

األصفارالنقابفيصنةءدأللفاتكالزاطغلة

اضظارءوغيرصمطلنجبر8مغاوهابمنيأتمنى
االضعارفيمرفمالكنب8فاكجهرتعإصلتظغ

األسرارعنقلبهوهيببالىذأكانالحوىانقلت
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الجوارحقيخالدطةليىولكنقرربلكمرأناط
قالو3

بمراأولمحتليمراحانايغلأنكعكآماكفى
صرىماالاكزقاآححتفلهـيهوىالذيررى

تلؤاأنأيرفاخيوىيمااكوخأنيومافتأنك

ذراأوالشايةيبلغآنمارامهكافيالغئضد
لوظ

النظراأحبأبيسفلتانقنحت
يثراذاأعطيتماياربوقلت

صراالبهنآاألالقلبعداضىقدممماالىقرنيمنمئيبئلم
اأعيماذاكمنأياضدطوربهمالولالظنهارآأرى

ضراامالليلىأطالأباليقاسهروذاهذامنمجياقهيظ
لحلوط

إلخبروفزترصوليعينضدصدتجهاعيئتثقان

نظريماطرفهضوقآفيرددتلحاالرسولقاءجافكلما

ساأحننيهآمؤفىمحاسفطرتفييظهر

ريعلىجماواحيهمنخرظءريهطرسولنجمقلتىخد
لوظأ

صماراادصكانصاوأبديتالراراوشيههاطوكتفت

اجهاشنهمارآاالمورسحابتبمحىالحبليطانجهوما

األزاراالحاشقينقيوارخيتاالبقناحكتغتوحى
قراراجديماقرااوقيتحىأصزلقدكنت

وقال

اطحرهنيوسفيالقلبضرارةواغامىالحبانحملياجا
القدرليلةنيآبرامنحبىصوصاثالماكنتالمجروألفوالهة
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البدريلوكالكوفكلىالحبعلىانةمازاليالحجرهؤولكن

ساحبالميببنلزميىحاريالىوظ

دآتاسااسمهاالحالفةضردد

انجوهينوأصنىأرفاصحهاضدالضلةمح
اثرمعالسريروربءفيفيالخالفةتخف
االزهيماآجاالميرورفعماألالبالجالطكتوقد

لوظ

ضعريسارحيتيركيظتالحجرفيشحرثليكائلةو
واطرللححاصيحروقدكانأجهفىإلطجرانتتاغل

الكلدكلأحدسكريوفيءخورئالتةفجهضدجمحت
لثرو

بالغرورمقاطةمنحياقييشأذلئافامحينى
عدألنجوريالموىفيوجوركيومبرصحببئهأرى

لوظال

نضرررقاعلىمنئورالدرحكلاطدحاحةفيعادفاكاق
الغبرمنمظأكاكمنونادتالمنلوكقفتعيئنوريخا

السينحرف

جنانفيآلال

مينيهايهاترهالذيفيجنانتصفى

رميرورفيمنيئرتوصاناالىفيفزهدت

صسوأتعيففيهاهـأنعثوطويت
حيصماعالمإححارذيروعألكا

نيوقالإ

بآصهصالغالبعلىقليوصلكمواطماممفيافا
رأصهعلىاطروبههضسهخلحتهاككن
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هووسواصآلاكنيرةأمانيةالتىجية

جلآعينىهـماألجمنهرأتءفهؤاذاشا
صهكانييهوامنكاقكائهاللحظالنيوورمن

لوظأ

آسهنعبعتمنليهلجالمحيلنداماىقل
إلسصمابيمبانحالفايخبرهائاأو

راسحلقظفراقرقدهزرتكمنظاارفراجي
إلالسيماعاشلكمليىءعاشقالحدعنآوألففيم

راسدإعلىهحلىيحنصلجماحبهممهأ
واضراستحركهالةمنضالصادمالقدجحى
االسعلىضيميهوالألرضيتةواشثتو

وقال

سىأتإلحجرانطعالنامحيالموىفيونا
االسجماعةماالمرفأنخافةواصفالهالست

رأحطكلليأللةفهاضىمايةلهاضوصيأكز
القاسينوادهاتهاإلللفظويونئلحظمايطمئ
ياسعواالرطبينواللفندتحاهحذمنإلللحظضرت

إلالصيولتليامقاهـحطتالأصديوم
أتاسادصقوليجمشوماحييتمايومالكك

جالقوسحولييشصآآصوالمداليقول

واآلسألمداماعقواطابضددالحاسظروأنهل
حاسقينهاحوتفاتكياوطبتطاطقلت

اوالطامنيضرجمياشفيالضتهاأنالانكأوظ
لجمناردتفدجهاومانجوراطذارآفئغ
فعاسوا4صكزيأردتلمااألحتيالعنكفدعلتظ

ياسلقولحاأفيتحسب8كلغاوقدفهمتضتأعى
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وادماكاصدنةذووايللهكئبهنالمدامدعمانه

عقباسراطكضوشفاالبهافجزقناغبتظ
بمقياسلطقيىصفاكاضرتاذاحئتحتغ

اساصبسدإلضزتاضفيهسالنازكها

والكلالمدامبيماتدتخجءبارلرورالضدتف
راحمطعلىضىالهوىمتاماصدإسمنومايالحنقكقتافه

ناسالناسودينلعىدثنىصهايلحوننىولالسعمالي
إلقاستحللىأوجهممكاقمالكئهازرتاذاللعدأةما

وحراساأعدانحافةاألربارتكمألركمايحماكلة
ألراسآوتياكلالوجعلىجاكمجعياناالعلىقدرناولو
التاسرأحماألالمحةاليرحم8محافكممنكتابآقرأتوقد

دوط

وأنىالفىلينمنعبىابنيايىاريا
أهدتتمحويلوااظتولوا

التجىالفراقمنلحمرينأوترويا
وركععرةرفيمهاصارارةعص

ودحيبايالعفىرأيخةف
سصبهبىمنرضيتخهالحبوزكه

البنرف

حنفيلظ

اجتمحاغيرماكيهذاأرلمضةرجيهاحسن3اان
هعاهيينفظافيجمع8ضدوصفتاذاصيتقى

صاسابميخغلىيبغتلماصالنراتلىتاان
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حاممسعيهأنيهـوالكةبهاصاقييلعئ
لوظأ

وصعضحهمبطانيؤهبصميعوهوالمذالعنيصم
ولوعاثونبالطويالتويىياطعندالمقخوووطويآ

لميعياعبدهاليقلاذاوانئباصمينودباذأاصم
دو

وعفىالقلىلهصنيعهافإحسن

ابرأقرلما8طراالناووأحد
يتطعالوالخئهوامافجاأطت
ومطيعلحاعاصىلهطصفيوالناكه

لوظ

أصتطيعألوقالالمروعالفؤادطار
فظيععظيممذأوجامجرأأجمع
الجزوعيمونقنذاىليصبرتاذا
الهجوعومنكميالتدافايينغدأ

الدموععليكتئعلمانذئاضاح
لوط

ضغوضىاثترفزليالقولىمن8يصعماليىالنضنلثاصمع
صدخعكإللمىاألليتالمقهنمنحتهاقبرلخذي

فتقتعدونهامنالمىضنعيهصكرةالموتمنتحئتئمااذا
اقاايفعمانذليالذيذافن

أضيعوطنئهتهوىمنبينوما
يمعوهوالهوىشاريماليهتداذأتوايااكهـ

وضيواذافيالحتاقأغفلوانلمىعلىجيتهابهذاسأثئ
لوظ

والعالبعكتاجابينحرتافي8طضريالعامةزجرإيت
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تاعمحررعليهقتتتحاغالمبالبهوىعلىختمت
ألوظ

أتعىمجرقىاللثدنفخاضعاضعلكلثرظكي
التتغحضفاعةاليلثعئيمىلموجهكنلفحائركان

الفاحرف

نجانخادظ

الكلفسررمآجنآصعتكلهكفىاقيخمتلمات
اهـاحطهآواصصهاتهسلتهبيمالحانونوجدتجيم
كلفالبياندابمدمابيبهم3دوربضقيصمنيقمه
والكنفوالحتلالسهلنبوالجاتقيالصفوصمواهغدافييامن

أصةرأواممامقيحىماالسحميعرليرققد
نيوقاله

انخصافمنئهالوىقيليوالانصراعتكليليىفدتك

الذعافادعندياوبركلهالمصحنىالهدعديوصالث

اهـخالشاادالمافغلتتلىياحصمئئاتوظ

الطواثخلقلقحرعكاةيرمصفيبمعأطرف
فايى2اهـيىييتئفيبيتيتالشحبمواوال

ثيعبتعليكسولهرقبطولهالمقرالمبداتا
اوفا

طرصهكهأتاكطويحككلالأخىاللذيطرفيخبر
مالدرف4صتلكماقضاهوىالطرفأليمتم
آخفىبكالففيمنأعلمءارىفمابئلينىكأ
حتنيجنتلفيكعهاءواغوالقضاافهوذاك

وممنىاوزكرابالغداف
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وظل

جدومذرفءاليدأرضأومنقاومنبانخوروشقمةول
تطرفحينماخمرهنزتابراذجههاوبخدشالطرفنجالهكا

روظ

ضتاعزشتأذاوتجرفيجفاسيرةموايمهرأيت

وفةاتمفدأركدوذاقطنظ

القافحرف

لهطأ

والرقدوخامموضوآها8األفقفيالتصمحلرأبلما
الحدقمنثهطيخالماأدالآحبتياتنئيركا

والسرقالديإجمنمجوكفا5مورهاضروانأشاهارفلى
اررقامنلزداداقليالضفآ8يحكدصاأليهتوظ

لوظ

يإقمنفهانفاقلبىصلتنجان
الباقههتوظضاقليمنالحاثلحا

لالقهاللتاولخةمايبتىظتوكما

عاقبينتجزاتأفتبئ
لىوظ

علظالكرىإلبعلىشوقيومدفاألرظاناالىحزفيأفاف
ققاعيالليلنجومأرامميعيآ8كلهماخلئآصحنوبت
حرظمجشلىآظءالالأايوم8ورأيةلنطافاألماذك

جزأوخونأرفيافضالثجزأونمانرنحدوااألصلىذلثهضي1

فذجزاثلتوظتجزآنماجقثاجزأوتعاعثرتمايهاباقاكهاوت

عاقبينيجزأبنوىأجزاضةجزأشتىوضوننهة
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حورآتكرالحعآجاذفيهفبآطفةطفالمتننىمازاد
فطقااذفيهفىالراضغماكفتفيهنقلبىياذوب

ووظوعدفيةصآنهرصحادجديوياشقاوة
حمقاقيدفيالناسأكزإللهتفياىألوالنم

كأقاقدداودالحدىنيأهذفظلمنىوحديالحوىاتجدعتأنا
نأكةفيوقالهال

ضارقفيصياكنونبرجهئهبخهتهإللحيرعينصبحتلقد

ابناضداريمزعاوألظخصرهاايخاايحلمخرطة

المناطقيخرالحلفصضلحنوطمتءالتاالصنيئتارك
المفارقفوقاجلتضقدولمبدؤابةضصلىلمطويةو

الئقبأصبعسأتقيهةخدودهاةوقالعدخكطكان
آقهوعااذثبينمتقراليجركاللحاحىالمئهءبمافدة

لدنقلذةدياورمجانشيههالغالبمواألآغال

ناطققولوصميامجاريفليكلهزيوأالئكلافتجمع
عانقومنيةوىياكبينيضةولحظةتىززرظاة

نافقولحدجيونظرةشاطروتكرهجيوقطب
لهوظ

متوقاليتيخصاحرألةالتجحهاالعاظىورجهيامن

محلىراناباتعولمافهاحرقةأرلظمىلوكان
لوظإ

اظقدعتروحطلخاصألنازيآصعنككيإلصبارمنبذت

مئتاظفالعلىالهاوحتيعاحينيبصرهافالعلىمايرجع

فالحرف

لوظ

عليكطرفىهـطفكىيرطرفيأفلمفديك
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مدلمةفييامناقودلثادودبضبمخىأبرزتلق
الئرقياريحابحاجتحفيهآلمنءأودعتلقد

االماحرف
جنانفيلوكر

اوبحئاطط4علعفايىءوثالجةبكرىااسم
لىفميىبيهىحطتحئءظألهطتأقلهماناطرآ

كووانالمتروبماحلهامحاتهواكفلبىمنأحلقه
لىوالروبالفبيهضحير8ثلهافيالتيصورتثلب

المحرولودوخهاتالمدونفوقهاوالطويلةالقصيرةفوق

دأوط

جمياوجهعلىنطقتهمصصمجركيخمفديتك
صيامصلاوالىافليىغيريثهعارالرسولكفوو

تجولمنعيهاالوطالكمارالرصورلهلقدطء

لهرصالوجهيذاكشصخيرظردجنانردتو
عاقالكتانألعنكوجاوجنانآدع

غافالبهتانتءواألتذكربمك

بالبملممااجهاختلمانأنت
دإطالعكدهبتءالتينفسكرحت

وفال

ياعسااخالكماقظالذيمتلىمحاصناذكرىنودبهريافي
اجهلىالذيألعياعلىحسىجهومنقحتوقدانيالناسآحدت

فلىعلحهمعليممئإدظبحلمهمعلعيمنالناتداكتفى
ناتأفيدوظأ

متفودالدبيوآرخهأعزلخاعأمةسالةاسباتبةتنبهات
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ويىاالظفينهأخدتووقلتأصهـعاترتبمعدلتقدع
الطايلتجلوماصةالمعاحاجلىخهاوسدومعىاألأنتما
مغولإلالنمفزقوالرهمخنبماأنحتفقداالتأما

تحياإلخناإللطارصمالمافغكيالجاتحلتقالت

مكحولللطرففازممتكاعبثومنكأجمنالطارصهذي
مبرلللتحرفاعذرآهرهدمنالمينالذرمحلتلةظ

محلورالمصقولركشءماالللماضلتغطرولممطرنالتط

الراوماحلفا3األزارهدافآنقلىحماليهبرمتلتظ
مهمولهوالدمعأريمايسرتيالضلتيانقالذاكلماقالت

األباطابهذىفازناكهذالحافقلتضيعلىغبتلتظ
موحولهءالوحمارانالطيني4منظئهوكاتالحارزال

لوقاأ

الجبلأرشدتالموىنئهصحراللحللىالوعمدلتلماأتعبت
االمارألكزةالحذراحيقمامملنحدبمآلحلكملكن

وجاكلاالعاشقآرىولىتفقآوجافىأراخاقدكتت

الرجاقوةلراليطواليآسصدقيياقايالالشرمتقد
لوظأ

بدياليهأريدألرربالوضىأنست
حزفآدخيالمضمرةاضرفعلىموف

متوألعديهوائاليمالحاواردةلكن
ضاوطوااجهاعىلىيىءذمبتياجير

سبيالزيارألىقأفيوالاطيبآمى
وقيالألطلخنىناليواقجةعيألقت
تياللهبتيتوالءابقاذاكاندامان

لوظفى

امثدالرحماومنالجادلينويلى
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ضماليوملنهيمييملبمت

اليأغووطولصنىوقرمميافيعضى

الجالفيتورطاقلبىصمتلميامين
اننزالينويلىالفينجضنى

دوط

اءأجادسهالتقاذاحتىالحهعنىأصمرب
لاللتقمعىموحثةداويئمحرافيوصرت

تجالرحلىوضدتظالصهجمنىغوعلى

القالمغالقيلكيثرخاهاصقبرحالدوط
واخواليأمماىأرضيتفاكانبلدىفيلوضلت
دباليمنلخهلمياميةيتئوأيتاالمابعا

لهو

االيلاطدكلبالرطكاللولودت

الكحيلالعلرفمنفيالصاعةفاظرت

الرجلىوقتقيضقالحايختضانما
لوظ

باظمنردطرسثقالتءردرصاظاوأينالجوابأيئ
وجنادلبحجارةملتظضدقواقلتغكفىتكدهـ
افلىمنعندفامايةوارجعإلضانجاونريهأبهتان

االئلانخارفيعااطةسوالهعندالمكينياناص
لوظأ

ضلةعيأراهافلقدارسلوالكتبمضالمان
وممواءوأحراسإبجبهطدونمناقىيامن
االضتشلىناألهلىعرلوبماضغلتقدنيالخهشر

اطيلمهأحمتأقدءالمامالطفةواننلررص
عاعينهخالبةالنعمهكائةاطدثطرف



نضلكاالرأصالهىوهـعاعتعبهممن
ادخلىاذاوألألتجذالخرجوااذاهـنالمجفلى

يتحلىالقومفياصمهغيرجمتععقدتاذاىوش

لوارالةاذاعلىعاماكلهبداكيفذاكوأىبأد

ايمحرفيثر
جنانفيدوظأ

األحالمقهاتصوتياليكمآملىماكنتحلماكان

األضاميهتبئقودرأصىألمىأقومىلوا
امالصهنكاوناتعىاضرافكغلثأتافيقد
حرامالفوادعلىوصوحمخيالصوانالموتج

فماوقالأ

ظثمضبحاالفليىحبهمجدىأضئنجان
الحاغخصريفييتبتوأليعىحبليوليى

ظالمياظالمياذاافءهكؤاهماقيمنلمان
لهوط

نمالىصهارحآلهلحئالحجتممنألآحرفرضت
الكمقثالذافيولتطكخهاثلهاتعدفىالجاحولوهاأو
الندمظتاسالهياصنقياعمارضناعلياقغ

خافيلوظ

مخبرايإصميبوجهكفكنىصفةيامىلوجهكاصصي

عمعنأهواكأنقبلسلهوالدفيوفقاكلة
ماجرمغيرفيقلىألمحدقيتتلىفيات

أىعلىنلىتخلنيلنبراحدهاأىألفجى
ميهفيلهوط

القاماضعنسيخامجمف8قآهاأنبدكجمناىأت
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والراماابةالصبوراجحتآألقيلماالفراقمنبمت

والئآماالجزيرةوفارقتآقىبرغالراقالىرجحت
الحامالتيصلمصالموصاكنيةالتآمشادلىعلى

االغالتتبههابرزتاذامهاةموتخةمذكرة
المدامافتوتهاسوترالمصقىوالحاءالماتماف

هاماوقددمسصزديايثرياسيفلسيفهاول

ماماااهتكتلتجمالمتنحوجهفيماناةو
والحراماهداوجهجمع11مرحنفيجوابهانف
الالماحييسه4تهادصصتحارةربحتلق

صمجهفيلوظإ

يراماذامالىقىفكيفمصلااليأيامن
الالمالقوآهعفيلعنىبيدمنامالالقليموال
أألمفمااصمهالذكرمحواالليىنجهااللومآحب
القياميأقلهاصاالضيتمماقداذاردفلها

المداممننهاالمداخلقلصصفيحيياويدخل
دوظأ

غاءكاجمونيمنواحتىالنومقر
تعلماءجقايبابهوأصآمن

تلماالحينولمكلالباانازتجرالقلب
تجثحىصاقيئهتجت

صلماللصباباتليكنتياعينأنت
االدوبهسقنىالنفحمتئتم

هتيتلىهويصرلمكبصائلى
مغرماياالصبحتشةتكنلمانأنت
يمماحيثأبداضقاوةذاأرىال

وذممافوادكطفيغيرالحبعنف
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طخلقلتواننألزمايرحلالفهو

لهو

يخكغواطةوالحكميخاطبكتمت
علمواأعلمهملمسالنامذامئلأرولم
أجثتماأذامالحظتىسوىليى

مكأواالمانجامفيلكماضرأمحرت
ينعرليىحبحالوضايخيهوحب

ادبهجيراصقىرهنبجارانتأم
3قدصادالذممطدالفأحماياأال

فدم3للقاليطؤلمحمولرال

علموا3ألحوكآأقواقوليغمك
41أهوىوليىصقبموىالفليى
لغجسحثانحلواطاصهوزداواضحو

الكرمصوأصأصدمنأخوكلوظ
متسفصمحالةالأنكأصتلقد

الظامدونهتموءحواكأمنوورر
ألمواماالوملوكلأقواميخهيرمنا

وازصآثصاعايوهـأنفبوهوط

نياضممعيفطءاضأصيرقبأن
هضمابااهـوفيضاأردافماوفي
علمواومافأطروهاظجايابهاوفي
عدهواوألليغلمتلىالموىعدأفال

احممئغاكلهاكضنالىهوىمنخلو

االممكؤلكالقربمحركةالعقب8

لجحهمنأىبانقمصوصهمنأ



يتا

قتممنكأبإدييجعللمالجهصااذا
رحمالحوىفيصمكحئلواحدوكان
اجارواوقدظلموفقامآقوفهفالصئ

لحلوظأ

يبهغليىوحينحرمليىعتا

عمبخانهاكاقبهاسةروط
ألمهوألمبهامؤضةتحثة

قاآأذنهارسوظهرهاشدياتجرر
او

علماراطبيبوصاأحنومادالحبالحجرأقحعما
ألنحماقولاطةفبدللتبرحقدنئهالياحب

دمابالدموعمجيآبدلتلقداواوصاالحدياناضى
علماالهوىفيناسوصرتاكاتماشاعلقدحق

صلماوالحوىالوقهفدههأحطارأىمنحثرالناسيا
بتمااأللهخلقأحاضيتقدمخالص

دوظ7

هـكرمامجاأرهواطوأطفأجتهالمئحنىهودعافه
ضكماأنقبامنجاواخسكرمهاحناالسعقولصيد
متماورعهصاحيرهامئيضةغيرصالمينطرفصةص

تبرماالثمآأعحىزلتومامالمهصيتفاألئمفكم

النونحرف

جنانفيلظ

1ضطوننوىوأقلقغالقطينبدالمرمنض

البحيدةإلفتحالظون1



ي

صفيماتحهمأظطكاتالمحلينيةضفرغواظ
مينصاعهايحدموىمنالنخلءويا

القرونأقداحماتضادجنضموسوفيميأللوا
ثابفوقهماوتيعوصاأجمافهنتوم

والقرناثلأعوزهحسنبكضكلبديع
صكوثوألاكحرالكاشخحآضرتابروحميبافي

فيمالوظأ

ريحانعندصاذكراتانريمردذكرفي
يخانيالنديممشاهماأالاماثهلمظحان

جانلذكرضضىأنصيفيحارخةاحموخإفغد
صيانالهجافيخهماةولطتغيتمىجانوليى

اكعانيودينيينىالقبرفيكلهحميسعليماوياسعلطو
بسلطاقتكريهاتاخزكرهةثتانضاطرة

يخهالوظال

ريحانصفيهعمجتتانءصراجنانوجه
الجاقائاطمننحوعةزهىللحيونمبزولة
وآحزارالموىفيوحرتتىوبرائيهأنياضقاق

انانكىفيهيتركنىهنظرصوى4اخظىلستن
فهاوفالهل

عتمانأياخلعتمويهفنحمنينالغاداصأل

الزمانريوالمرتيلوأنموبفايةواي
نجانعنبريخهانسلمءنقدنجاننيقورفي

فيكطعندهمنلميهففيهماتياركالما
اهـيحانكرخعابتلظفماالمايتربكايئصرت

رانالحإصاضرهحواظأنهياياكقيليلاوكا

ضجربالفتحالسرا



ثم6

يخهالوظأ

نحفااألحبابجماأزورحيالوجهأرىالأنداحزكفى

لجشانأشتىالبمانجاناعاضحرايخاآنرالفأقم
عدافيعيهاختىهاولكنأجهممنالداردأنيألشبحت
نمكامأتورآويصبحالرداالبيوديماناحزتا

زمانيدأعبامبهموأذنمبهمويآياماقرضتقد
فيمالوظ

اناالهذاعلىشوروألجنانعىحدثكقياأ
نفيهؤاوماهنانكملتوظلحاظتالصاص

انالفيضحدشهأذاءاصماالسجعلت

كاالدافيإعدواألءاصوذاكهداكالصديقعدوك

تانائخمجماشهفولتشأنعنحدثاذا
عاناشهمنممناعلمنااخرىإصمغهاعتفر

فهالوظإ

وبيانورقةنجححالنةياميةسحبتاناكتبى
باشانألاللسانبريقويالكتابفيلهوكزى

اخانالحدابمالمفلحاتكتايابأمءايوأص

بالللطقهمحويهطربرتىكاصا

فاءومابرحتأصحدتىيدستجذاكفأرى
دوظ

األعالنآئالمسماراحةالكمانحرمةألئجص
الحينانفنمتجهديماقولالطرابالكوتبرتقد

نمءوأحدوغةيريتاهـضبالوضاةسكش
نياالنانيخلىماقلتاألللرليينظأرىما

فمالوظ

أتافاغهالذكاجلوانجناثلهوىداظكآس



ه7

أمانفيميآصيتنقدأوزدماضئتذابحدمننقل
الفاعلىيهبكقصتظبىدونإلطةأغلضةلقد
ادارآنيالقلىتحيطألصىعالمالص

امخحاثعىبذاكفيتخئاليهدظركعايحاطبتى
لهوط

حنفالجماحينوبيننافطوامذياساخجرناانا

نواقدصعليهحتىبتقتباوهواألصفدافح
آدنقىانومالهعايةعينقذىقاير

محن3دإلرفيليكانان30يضرماذائةيخوج
فهلذاوملىيخوازدأنظالحدجمتمابميتايسر

نيوةارثر

كينءفهواليئلكاذفيمنصروقواقدالمكينأحباعا
وزونالحتىءليالتحوبإلدىصهجتهءاصالهاخانرتالذيآة

بهفونالمذاتورقفاوانتهمحاضوجهيالحواجرعنضو

مدهواليناالريهامننتبؤطمريئفاإلفياحيا
فيهاوقال

دمحطوفيعقلىفااطةوفىتعقىياوتخ
دكوازرنيكاوجمذاشآجدكطبممسقدصرت
صاوفيورتاكمقالكذايخنوةحوأليعطى

غانفيلهوط

عنافرأصىعنلحلحتجنانمنحذاركيهلوال
نههتمنمقالةآجفوبماهوىماوجمت

النوافاحبكاغنلمصادراانجعلوخرجت

افياألمحباالنذفاخاضةغيرذبتقد

ضانيغيرقالخهدعنىصاالعلىميلىيامن

عناثعلىلةماحدالحوىحزنمنقلئلم



ي

هانالىغلقفيآراحفيقيدقىافى
صافيىيمالذيغيكفتهاذأقب

الدنانيخبماابتوصالوىلججفيتقد
الجنانضمىيررلىابدإألتومض

النيبهاعقدنكاصآباالنرإضحتن
ناهـاكاقاجلفةارعادإبساقبلن

الحنانارأصآصدكالزاورايحففن

بانضيبتحتيحما8طكالةبردتمى
المكلعلىاموتيهاللحاملىاتجيتطدا

دعانيصاقدالجوىنءدعاصاتولرولقد

الزهانعنواغنسوالالضنامنهواكابلغ
دأنالعتىفكلضهوىماغيرخلنئهألث

الجواندارعنزلتاذءألهالحوانوع

عانفىلوظ

التجهليناتظماجمطيحهلىكانمن
الحالمياآحسنياضىضلياعنان
فيناارهارةأمعينامنكتأ

حبريامجركيشئأيفقألأم
ضقوناالط4يتىءباالالججرها

فااوظ

موناقلىانيعلىأقمالصيابفإصعان
جمماينااالسكقدشمنهأرىألحىحنك

يخيالوظأ

وجلفنىظانحنفئهلهاذاذكرتمنوابأب
عنىلقاكليضتعهئحجحهبرجهعنوصأرهـ

كةكأقرلتآعئقهفوالتناداطراليفم



ي

ينفئمنيهعننئءآضرجيرآالأصيح
الحنصدقغانآاناضمحوامىاالساآيهايا

كنونفيالو

مقرونالجهبأيفتيملمحزونجودكلهقخونمس
بالجانينمماأعغالحبلحاضترأكعلىجنفتلتظ

يخهاطفيالجونانمايصرعصاجهأدهىبئليىاخب
وقال

قرينطوداريرحتاذااحالطوياالمابعاىآالما

يورينودااألصهنحهعلى8كاغاحتىالماءهداتطاول

حنينالعرافآكنافنحوويىفازحمطاووافهحزدآكنى
لوظأ

زنارتعيروقيففاغدهلىءاقهممابدرآقلوكتت
تواجمئرفاقاحهافنقبلهاغيردرآأصألولت

ارصاطوندإلعرفكزجءكالمامتزطظومالربرينرنحطجتعئ

دينفيديانهبهميىصاراذءبدألذليإطباأبئفلنت
آصآلهوظأ

ناصظلحالصتأتلمماوماكفيصالحهيهماطيميا4دصت
وألالنالقكيهرفىوالهفرجآطيقماطيييجدعندنم

غضاناضبانأجلهمنأكونلماأليموناليأنخيت

كاناالدىنكيخآيمنفلمداصرعةالبحاليخأثفديت
لهأوظثر

كاكافاالوصاالعادناطيفاالومفياالقاذا

جاألناتويدقباالااليرياقرة

صظاتاحانكاآتممت5ئمآأليآحفتاضثتلو

ناكضاوفأضبحاكضبىىسلافيكعااعاضقينيا
اجاقهـت6كالوارةغيآاألحاللذألث



ء

لوظ

للفقضةعيرطراجل8خوفآألناألرضطرنيمنجت
حنوجهاألمحوأنظرالجتننغلى1اذصلنت

الحزنكيركىفيلثموىاققلبمكأرء
شجنخاالغئمذاارىائلماالختلتظالىافدي

اذدأققاقلتلمنلتلعاصقضجندونمقلت
وضانوىصيفععيهكلرأصدالحبصليطرقهبه

جباتوالحبعنهجبنوانئفرنعنهفالب

أمانخرجتانليوألخالصءارليرليوالىاليابينضدصرت
دألو

ضمافيطوراشووهاجواكافياحباضحكمنى
البانمنضناكاايخهرحوراهحبمن

انانخلقفيجيةضريئالكمينروطةمخ

انيواكللوطىضاحيةغالالئرومةص

دهقانكعهسإرزةدرةحمامنكاءكا

ريحانطاقةواضودعتعنبرخالفماهتىأو

الواوحرف

عارأفيدأ

داطرلثحمنامجتقاخلىبئهمنيكمن

اطلومنالحلوثزيصكعهفيواالطفضود

يلىولمجمالنفريماشماتفيلت
لوظ

فهوىااظفاربتثالكانأيامن

يهبيهرطكلاطبصافهىفص



8

فيهفاريقيإلتصتمكعهاكفعلكذا
دوظ

فيهفيامةتيهانحةظيأصحزا

اصميهأليامنشاكطتهفيالقعانيرىانو

محهتجمقىيأصصاحصفيارصإركأل

االرف

قالهال

امنيهعهاصقصررويهجنىمنابحرت

زجمهنكيةفيةخلىوضايةالظرفصرقي
طخارقدفيعدالىشيهةاالقيننحد

عادوءزفيجمخديخانوبيهةالحاجمهنديئ
عاجهيةفيافاكيايةالحنحيرقي

ثوط

عاضقآيراشهجفانومحببهطاثآجاياش
فاتحديهءأطوزبءرامقتعلىىتومن

شبنءونخوةضدمىضوةيهاأصكويهبت
ايهصالبدعناضفاءمعطبريوتلىتضضت

تتيهفياالتعنواضبهتعبفيالبدرحكليامى

هبدألدمعماويمتقيينلهرعوادهوأاخى

15



ة

يخ05

المذكردغىفيأ

افأالحرف

دظ

ىالبلىمنالقىصاوصفاتاليهوىهمعانفكأفنيت

هحنىعنآغلتآصركأفالعالمآظقتبت
آخرىةعصنجهفأعودغبنآاضتيألوآعدط

الجوىالىادفىالجالخقءويخكالتهمجوتواذا

اليكوىمنظنىالراحنىجرالىاغوانمافلى
أقىأونهالمعاولتبىجرالىاغولكما

ادجاوتظمضيريخاد6ومضحكلممبظي
رافهوراضفبنطجوشصارتكداةالنراقهمنقي

رببياطتتدالحبكروبفبوعنالمعوموميسرتا
بطصوامابردثوعبيووراالهوعدوتداعى
يهوعلىيدلءااوهوامنباميوأتفأين

دوظ

الحياصجراناوقكهواالنءاذاصتملق

كفا1



ء3

الوىصاليندموحابدتءمابدنإلكمانوبحت
افيطولنئهاضكوالئهكفهقالفىجاةيامن

الوىبمفائوقاصلمهازنرةصوىضىشيبئلم
لهوظ

وااهـفيماربشبهوألنظير4أليحىاياهن

الماهمنلتشهلليضلتإدىلتامةمحاذ
ءألصطفاالبرحسنىصحاعيكصبالرحمنام

ءباالىمنكسماقياذابافىاضيهمنالحلوفأت
ءصواعلىتوايافىبأنقاضىحىالفردانوانت
ءالحفعالمالحةويعملنكيخيدحناالحنيديع
ءالالىاقرهنتدعيوناحسنساقررتأن

يالضياالمنيرةمىالتلهتجدىاذاصرفيافرا
لوظ

حورااللحظفيبمقلةصادنيالزىاريمآيهايا
زجاالينححاجفوقغقتقدكالنونجبوط

جضإلعقلةجملىضةمنأنوروعبر
خضراالفردوسةكروتيآظهروعارش

البالنوراألبسهالمردقبحآوقدرزيدضص

هوألفيعئوضروابإصبدىآهلكملئقد
وآخانارآبهدىئجفنافرقوااذوآضرموا

بااطالجهديخمالمالحشافيالهبتماأذانارآ

وآدوافيط6حرارتتقصولةنئهااليرقى
تحبوبهاطتجحرفئوحوىغيلىضف
عنرإحبمنكروةتيحبهممنكدااق
واهالىتمرفكرةفامنكوأمحيأمي

ورؤبئالىاضيثهعةطيلئمناموانا



ء

أنجايطبياطأيثرنكرقيمنيعجبلمنضل
وبرايآدواقكتمانثوآودىجىبرىحبى
دارهنعوفينأبديةاذاللىأبريومفا
بالحاحينألعقتاهعاوطصادئت

لو

مجاحروفقراانأخيتفحاهقبالذيماإذا

طبحيهفتفتراامؤشيخهالقيليرىظبى
محاداثمآءضاتبئلوحةنيعكتابةويتعه
المحهعبهضواهدهاآلتىغيرةرطظعنهةالمالوضح

لوط

هااعلماقدكاندصخدسالقبهياصا

فقرامااطديموألكإجماصايرارخنت
بناصحناهااذاكناهاهكتاتعلمناور

يجاطيرفهاشباقيآرسممافيهاضار
وأهاءنهاوألصااطعلىقىكاهاوال

جمراثخدكفيبالقحتجةىااباقعانف

لوظأل

ءفطتىجحلتخعاالميهبفيان

مجالحليمحوافييمتبضادن
حاقرادإباخطكا

أسوددةهي8اكفزابالن

لوظ

ماهتئإجئكلبرارضاحيةياب

ءباالبوالقلىيخحترمنيكرناككا

هائاوصعارضااذاكفثهءيئامنيذب



ء

لوظل
احنافيتدبلنارايملىوطولسلسواما
والبىفراقلحيؤكانءوبهاوفكرقهىكلدجذ
واخارفاطرلىعنيحدرامخطالسفينرأبلما

اازياادموفىواحاعلىاحعوضت

لوط

عياسالدبينهاآلقموفي
إابىالةفينواالضجاالبثوتورى

خدالالعينم13البدروقتومحكل

اللةوراتهامااهةشالى

داشخعآماناطضمتلوئر

دياهلتاهـئبيتاقداخرةله
آلبدنايواجحدتااتافلى

واراعيتئعنيهاألااذامنبتى
ويخصاقييتحاباالحنحانفايىع

وقاألأ

اعا3ببتااتعيضاتحرندطوث

وألثبكأيالةوجههالىمواليعر

أضصامماجميتدء3لبىوروحياعي
اقهابحدكفرلتاطوىيتاقرافهولو

ألدوط

بحماورددآبرنجتهو8فأضداحميهانامنحمتد
ظطامةنجهرظومآمضاعفةليكاشهحمايتيا

كقباءالبرمنهأمةويجحلجدىأليمنقوالالسغمفيصبح

اامواهاتهومئلضادليفدلهجتذاالسقمعاقود

ينالبىنبهربهفساذخدتالدتمحلفت



8

وظل

بنمدادمأوافيفدشبسحهفيأبىيا
هوألهإتحياهتفيالحلىتجعرري
عطفاعحكنانجاضقوقىمنالبوابفهاغ

عيااثلبمنىضادوةبناالحينوص

جناطضكطافىتفيتقوتضرت

سدغاالروحىوصلميجئوبرىجيما
وظله

عيناالوقبدتبمعناالقلبمتيم

اكاواطزنوجدمن8خدطهمعوامول
صناالحجرانمنأخذىاطوىالهلالهجراما
اوعضوجدالهلطلمجناجوىيوعآضكلنظ
اكلةامحكلالفطةعصالموىأكاككانان

وطراموألألطففقاألالحاصقفيألخير

ضاراألشكلىوأبإصهالمحجروداع
دوأ

جايذئتدوإمناصالىآحنالإشأ
بدرحلتسىأوكفوطوجهحسنلوالواتأما
ءياتوفدشيهاتوتبخدأسدخحالو
ءوائذصيقيئوقصكرمىغيتلما

لوأ

صواهأملىلطولييىكذاكهوايذفمنبضفي
ضاكلالجلفدوضصوجهعسبئوالباعلىيتيه

وجتاالألخدعلىاميرىلمسفماهـوأصطخ
اهـلماخلفناحن5روذهبهنابرا

15ابخانكلتحورحذاسويايئعراخطهفلما
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وظد

الحنجضلىنهفردقجةطهحممنندب

األتجزبتطلبالزىنقغيرنانلصئتماءلىو
اباللقيةهامنكضاد5غيرهاحاجةمالىضلت

الخجلىمننجا4وجههباعلىقىضماغ
لهوظ

أقوىياجدىنكاعلوكاءتكوىأحملجىكانفدضئه

الحىألبيولماطىمبئشحارآألبىأنتاذأنعفكلمفدشلث
يخااكمنضهادخركلمبدنجاىقدىيكىاكأنرفدشك

اباحرف

قضرببهاصمنفعقربيخهفيلهيامن

شربمايانحدطاكخدعلىضمىلهومن

ؤباجمالمطملحتجدمماصعيهنيمر

حبوالمرالهااكوماتشاتكمتجااضاعيصاراو
بىافياوط

حريظكممنحربالحعلبحماإئ

الهباضقههآصبنبرحبالحربحري
يالصيةتلكيخهماصتالةااططها

ميبردىمبطبهرىاناكاحة

والحجبيإألضاركتوقدمنهتاليجرفيلم

ذمبمنامةوبرا5حمامناالسمناصييئ
سلبمعنعفقيدونحرججمهلممحا

وظل

دبطألرجوءأهلوصتعقبىكلالعبائرتئر
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نزببأرضركادحطتوالاغزبتصارألهواك
طربألجوصفعيكرخىترنأمالمدوألمحت

ومنقلبمطصظربلهأغألتىوإلطرنجي
لحصاأيدأطتقراةألىالعالةقينحطتوأل

نجدبخطوة

يبقدضفيأخنبكروبالكئيبيالغضيبتيه
قربأجلدووأترجمتايوماليمادطرتانلحيد

بالقعنادألشصهاصآمنهواطركاتللحتىقى

المريىمنالبرفيفبهفهبكلقورالصويكتحن

والضريبالماصعنوجاوطيبحنمنيغيخامن
ذنولهالذنربعاىيهبزتأطبياصنكأصينى

ةارحمهروظأ

قريبطالبهفيدالصربلهليىالحب

واليوبألمذمةهوأختابخيرقرديإلجال
القرببلقلىفضعبهواهاالىبالقلىشازعه

وجىالعيهوبومسرورابهاالحيطتابها

وبلماضليىخدعاحنبديعيرضمله

بكرسلحظهاحنوخيمتحليخثالحيونتآمله
زروبالفصفىتجدتأيهنظرفيننآصنظ

كئيبفاشولىنظاعتدارفيقبلىحينضيب

ضيبتععدقيوهاليصدودعىينفلىلهىفاص

رقىرليىيوصفاريباماثلمحهحرتأرى
لو

اليهابراعةييقذامنيبنىالكتابياكاتإكتب
األصعيهضكلتحئكتتهحينباالجمامضس

كابقراةفييستئأولمذاشتحينالفمصاحبت
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باالئابوصلكهنغيرمنفهعتياالحروفظتربهت

محابغيرقلتفماوصعدفتأفهمتئضدافهاىفأردت
لهوظ

شرابتمزجويذىلركابصتلماافي

والحابالحلقميدكمنليشيبورشئآألعاثا
مضابوألضركعديرتهمنالوأضونحطكما

عابواىإلكعديعليئهةترواولمآشواغاكا
ارتاتمنكبثىلتقدوتأصاكزاليىوأ

واطرابشوفهيدناوطالتالقايببتافيهف
الجحادكذابفيتكؤب8فكنلموانأشنماكا
دابليمنئهفهذاتجتلمأجمةواناتلمضتان

لو

ركااليدءوللحلباضراالراحنعافياني

والضابتابئمترلهفياصصروحميواغا

عناتخدفيأيغالحتاهحموجهعلىضربط
جالبجميهفابالسحرطرفهفيهاروتكانما

يخابالحنفهأبح4نجانىالميه
ضرابللطبوروليىالديبشأجلاذاحتى
يرتابيمنهتدكانالذىلحوتاليهتت

دوظال

عصاتجمحوألمايدعواالكاقرداكلعيقل
الصأقىكااذاكخاراكافرصلظغوالمكتتى
شابماالانلبظنرالطاالذى3باالمىوابن
وأبالنبهيومآىمافاذاأمالحراألخالقبهت
اليافغادأوأوبدقهغيربافديتىافا

األدالتضبعدلمهنثيكأنهمالضدضت

اله
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موصفيلهرظ

رجاصوأدفىاكمىاكبإص
برايخباوكانصفانالفيتبثالذيوشببه

التذياقلصتقدكأدأغضاكاالقرآنريماظوابن
القلىايهتدعوالتماليخهالحلنيصءوجهلث
حنآكىياالبكنوهـنبراتعينرأتكصافاذا

ظياربباصدحينعكلايهاكطوتضياحيا

يجردعاكئياغحىفوقاكهالدموياىو

العلبااذاعدمتوطيباوءنحاتليأنتألله
وظيه

عاشهماذاكألتكزوافقلتلجةالحدفيورتالوضاةل
يطابهممن4حرزواترهآماكنتعلىمنهالحن
شارواضرعارضهزالانمحاضهماكاشهواكزأحمى
ساحمبهظلهوعنهعىسالأمودغهفييلىكاقمنوعار

وظ

العلربمهمااذاييهوهنواألبفيمالمرفغمنفديت

جمبحهامنأألتداخلئءصورةيلالىماطارطرفي
ينكبطنماطخدلورشقرفوتضيبفيوردفه

بيخليىبجامنىعلقتأبوحأليامنفداؤكقى
الديكتبواتباكاالسوعاىأزماللتىخطهاهنكصاعةع

و

تجبأخاةفينىارمقررغجأهيفصاقعنكتىلم
العانيختباألسفرفيالىقراطغهفيجيالدرنماكا

الغبأمهااذغاديةابنمنزوجهاالكرماأبوراطيدير
تجنبأنتبىالانتازاشحبمواالىاالنهادنا

الضعورمحركااثببأتجمعارملىلكمركنيبأدععى1



ء

لوظ

أريذكرمنكوألمنأضنيلمالحجبلذاتمعآلمبيرالزابنيا
صورتالكذوارخةخيرآأطنضىفيالذمميهكنتخاك
جمتعبحطبحبىاكتعتومافهاعيلستحئتنيرىآ

يابأبالحفوفأكةأصآتهبنىياصكنىاالحانذهبلهفقل
الحبواالجدفيجهايهاناللمترلةارقىاحبنىقدكنت

بطونكلفأردافعهالماركاينهأحؤركنتعاصتثهقىأحق
الصخبهننوعاليومصفيهصدناطالهجرانيتتمىحى
والضبالحجرانعنامابهرآخالثاذاعنتترخاأما

أدبوذاعمذانبتكلمامندناممناطجمارألةوا
لوظ

أضرعؤبذيعنصححئهالرطبإللظركاوط

الربصوىفيهثاثايمنلمجملىفييهخا
والحتبمتهالتجتىبدتصقوالكفليفغال

الحبخيرمنفرقأولهجيبآلخةتحبي
صيالصنئهضيوأيماياصيدىفلتفتدبودظ
ظيمالوعئانضلتالموىذارخامةاتقآل

لوظ

إللعتبالموبصمنكربفيلقدأسبحت
إلللحبليىأصآبمنلمجتوتدظ

والكمتبصااربحيدكوتحاصافهجا
التهعنغابضدالحينعنبظنو

لوظأ

الذتشتبرآتغءفاقلبمنارالحبأضرت
تليفييالمواجدطمتمجرالموىلمجتاداخه

األضانطرففيورقتحدةضعتيناالضره
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إحبمافاالهكذاماوشايتنىسرىأئيت
الربهنتختىأهاعنىالموىدغألجعالهبنى

لوظ

يهرفتانثوبفيغداءالحيوبحللهنالنفىركيوط

ضيبىحاوكالديخامن5هزالوظإللجالفرد
القضيبصنقطععنهوخكفمالالبرىحيناهةا

كتيبعلىالقضيبويهتزضميبعلىالحاللفهتز
لوظ

بهأزرنمهحيهلمنحياياآقىقبلرأصيضيب
بياىقياحعضأظضقوتانوحييمنعلقت
وكذابجموركبونءصاحقثليماالبى

ممابأعظم4انكتهقبهعنيخبرقي
ابيأفىدونمنحسهاومسهواجدنعاكاحى

لوظ

فتغيياظلهيرمآوتجلتفتحتباالكرىفيطينيتماه
فتحجبأةفغلىمنهألئرقيارتفدصاوانجوه

تضباغارجبذكرمحيالسبأذخلفهنارجقحورص
اضاألتحبباواألعيالبوألالهقببحعديادهفىوما

لوظ

حبالهالناساليصلحهرىبالحجروص

العيارفالمنفديتعندهلهحيييبنى

أويانجبنهمنأرجلماذاحىاالعرعنبظ
الغيياصمعينىكاقرةفآجمنىختلجتط

لهوظ

هجببيالمةتلتألنلطوألذتعلىصبت
أطلىممطاكربئخطاظهـألحظىعلىكذبت
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أضبألتهثحلىالموىفيتكمذئوأنت
كافيكذتولكمنحهوفالماالساحهايخا

لوظ

مايضتمهممنأعضأحبابياضمنماضي
حانجهىجفيهآيخةبالئابالمقتر

وأوصابآبآضانكمسنىوالذيماافايارحم
نجئابرضقمنآضذاختابينالحجرانلموقع

دوظ

األعاجيهيافوموفهذيبوتروطالحبفي

تجاربالحبمنعدىواميفهاجايذقلممن
محتوبالجهأصيرهنوجههئاالشقعالمة

منصوالتاقصدرجةعلىيخآصيودوىو

مجربلالنانواطينعاذاصخا

هضلىبوالحبريلهوطماحةوالحينلهظ

الطبعيبهمنواباباطييهصوىعيبلهليى

بمبىالجوبكؤلكفعىوأقيضيعييب
لهوظ

بلبىأصبتضدأخالكهاقلبىواعض
بذلىتوأناعتالحبعلىمالي
محبمبينمنمحرتوصحيباعستد

يسرضريالمنرقملكتإحب
وضربرنطهروحمطتدازهئوك

يخبىجتعيحمهـأمحطصبتفكمم
علىظهرباالهكأحملظست

يشومةقعال5واالأشةآلهايا
ارنحالمغشوحيحىأتت

ةا
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قلبىعنرةاقنىخلقأولفكنت
6ركربكربكااألمنكليوليى
بهرباسلضاردأباذكانان
صصصععونآيخآلكشظ
ليىككذبواتىصرنسكلىأيا
فلبماجدحتىنامرجلىتاتلم

لهوظ

بالقلىمناالأنتمااطيهياظياقب
وطييورمجافىإلفياعيثىوبردمجنىقرة

الجبوالييغىئآتوابكءنولمقطعولم
الجببالسامعيحلمهعديألضكنجيهعدرت
الذنوأعظممنضلتفيهاكعيصهذضال

إللنجباالذنوتحعرخفوقمنآيعرالجوف

الكموبماثهايندإلفيشماقيهاالحينصلهـو
الحيهكلتاسىالخهكليطأدرولستأدريفغ

لوظ

اطعببدارتصقيلألنأقبلتاذاالنمالأحب

الجنوبهـعتلثهااذافمأصأكنوأحب
بالقلىفيبماارياحتلقطويلىوحزنقليلعا

لوط

وطيبحنفيتهفيكتيبإضيا

صريبمنىلخهادارماوياقربب

بكاحيقنىأأبآجمههياحمي
بالقلىحيااساكلثلشعلد
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وطه

يضبغضجنىيامنالرجهياصفيئ

عأحيافآطففيفكرتربكا

نجأذلدصنهـنتأمنعالذفهتحعا

ستغصحىخبكالفألرضىم

االحرف

يراقيماوهاجرابجاقيياالفي
عدأفيكانمتآووصايىاهدآئوفى
قاتسنانعلىءمئالتصلوط

اتيمنالحوىحبىظلماالروحومكن
اعبرأمدادممهاليهمكتاكهذا
6يىلبربالآوظءضفانكليوآن
طالحأتألنجمرهينآقليإتما

إللصفاتمدبمأللتفييابدعة

فالةظبىينبررتمامئرجهظ

ط6اللوءالظبامننجحيمفر
وماقيهـمصاءظبابينوهـ

ةتغجوالضجالعقجدلجرظ
الحلواتفثشيدوحينهذكر

انعللماتفيصعخدأسيلىفوقمن
الناتفياتجداحينتالألوضمار
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فقاقطهييتيصأصيالالذيفاك
مجألكهفيذكرتصبرياذاجملىلكن

النضماتمليخةوميمأوالعين
وقال

طةولمالحجرمنخومآاةولمنبباكأقر
زألةبتىعنلهفيقدوالحبدآذتبتإجمهيا
4إواةدأتمالزكيايةألذتتةوا

ميقاةتيموتآآجملءالهوىألنأداالف

الجيمرف

الو

بأمواجأمواجآضذفكايموأروتةأبراجذاتيلةم
رجرئيالماجىياافقايدعىمجذبهكالغصنبرشاحهاصاصي

عاجقاخاخدهوفيعنفبردمنصعطانفهفاوضان

داصظلمةذيقيضتىيدرملبهوالروجههتماكا

غيرماناجميوهونجافدأديووالكرةضأخذت
مديجاجسجاجآويلعمآورآتمنارردبمايتيفظل

بمازطالصبحعيونأباشهحئلىفيارحاتنوظلت
لوظال

حرجفيهعيكصمجهقالات

المججعلىشئبتولمظلماضلنى

الضنجيهغجالعضظت

منهةآبظلواضفهقلت

بهجنهضةمالووئقكدفزاش
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دعجمنهطةايىو6لوافزدقلت

فلجصنهخاناالوفيلوافزدققظ

دجمنهبخهوفيفزدمةلوا
صمجدامنصجقلتدةشاواظ

دوظثر

مجروحاطبضانمجدقلبولىوالهجرأثالعابةتب

بارجالالتوقشرتاألقرحطفيالدصيعلرفما

انرجمالتجوانحهعاحهأرخكمءتلقاصنالرجبتر
لوظ

معاحفهتدلىبدرفيهمنقربتاذضوالرجههغا

طماحالطرفبيفالجالطرفيحمالحببالحمدجج
ارهاحواألضحاريخاوالهمحاجبهوالقوءمضحلمى

إلالدرف

لحلظ

تجوعودأهوىالديوفىيهالىمعتبتإفى
وخيهداخإلثبحدشصتخقيااالبخهنجماه

يدوقىحلفهنآنتطنتاجرتالراحاداحى
والمودالراحتبوظلتخطبةقيالسولهطل

إلضاقيبنتونحرتاأيإرخامحالتاصار

عودعلىعودمنأحنمنبراليالظبىردفوعار
جمدفئجمدانلياروهواحد3حجمدسن

دأو

واحدييالمايئغبتفمالىهعيوثمحأقوولقد
واردلذتأماوكفعيتنىافيتالمواكأألقور
باروالمماتالىظتغفرمجهاوخئهذتكانان

ه



ه808

دإرديدفيضرباتهواحدمجرفتفأجماى
لهو

صلودبداتقدضخصآأصرتاننى
عيدوحوالبمعلىفوقآل
صيدرفبالعومونحوممهفبالعلىفرصى

ليدخعاانحفعىكتبئذاك

لجدعندياةءاجلدوضمىلظ

يحيدالرسعنسالرمذكاذفيرزللم
برودالحزوعنخزوزكهنت

عودمافهفيبيهارغ

أعودأليامحميبىحصاحعندها
بحبدصواةعنهاعصفعىماقلت

والغدالقامةمحتدلهوالحااللحاظوولق

الحلدجتةفيةراحدقيمنهوعينىلظ

مناكزمجلددمىإذافلتزانفكطر
ارردكزةمنوتجتههاركاآتهالحئكدتفاحمر

قالوأ

اليجودبالموبضينآودودلفئواعضت

يرعضيانفيهيجلطرففكمتىرتص

الحدوداذأضربيابوصلكمستجيراأتكاللت
ابيداألعدوصالىنصرنعيمغلتغيخعلب

اريدقلذاونمنأألوسلىحبالشالأنملىأ
الحديرمماألنوظينحىأرقيكاذاضلت

أليدالذىدوبالحظاتمئعيثبماحتعئ
جدوررنىوعاثمنثعنت8البىبلودساحرةعز
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بريدمافيامةكؤأكامتاحبدلطوطفالن
لو

اباديوفيمجرىفيفتأصفوادفيرجدآيألالركي
الوادآلافيدخلظأعينةلفالريفحككانان
األجاهـعلىمعرخهارجحتاذانجتبالقلىعاىالمجونان

ادإلالصاالرشقيضربوااضأمالةفديتاليكأضكو
لهو

االبدآخراتقاهـااطفماألوالسهداألحزانمنتيكوت

والكممدواألحزأنالعبابئمنعمامهخلقأيرأروح
غداقالبأخثىأليأنيىفهأليتاكنىهنيئآعفائاهؤا
يدييئهمدمحاوألميالاليثهطالهوسموىرحمتاها

والصندظلالىلتحيتفيهاجرةصمقاىرأيتوال

قكدولمقافمرأيتوقدالرعيتلوحقرعاقيذافي
لوظال

غنجالجاضومراوأهيف
آوعداععامتدالدىانيهيحبو

األودانببيإنغعنةكاقروجههفيحورطرفق

قداالمعيهتءأضاقبرووتجتهوخدادروالتر

عقداقدترنانعلفهماكانحمممنقفوطانوالحاجبان

البلداجللىراونىوطحاحنآاصلهمضرأتانطواهة
مفطداالحببجادوموتقهبمققلبىنيالنارخبإظ

أحدااأبقماالبريئعلىياأملىتاليىاكعترى
أبدأغاشقآخيرآاليولىآنقمةلجيامنجيئهسيا

داأنالمكينلهأمايحينرهئماحىجمدكأظمأت

داألينيلهناليتملىوألضضتبممماجدىضقاوةلوال
والسطاواليرفتالعيوالحميءليىمناليضرعتوال
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ليوظ

صدذاكبذمنوآغبنىيودضنأهوامناناأل
وردبالالمعيليبخااةالمودةصدحزمآفوا
نجدلوبعيهوسحروجماالهحاليهنيدط

دفرتحتاوردماويختالىنجدالمرهفاتفرونكاق

بدهآضريومآمتا4وأللمنلهعبدآصارصثاجاأرفاآ
وقال

وادحمامةماناحتبربكابلىلعبإلتعدبناأص

دكهرظطمالرلىضربوضردوليلةيومآفيثاعذاريخلعت
رضادمعيبنجبأنهيرىعادةالصارىديخومتحذ
صوادإاوصالاليهقلوبضطتاللعدودطرفآاذاكر

صغادوآقمنوراعتقربلهصحتبارعادطرفآوادكر

غوادءبمماموناشجهااذارزيدهايخهاالمصطولءوسفرا
جرادعيونمطقا4وماحهانكددالذيكاق

لألو

والمدالضجنبيحدزارنيلمنوعدعلىوعدوبتفاصبحت

علىوإلتصعاىولتمويالدالظهريدءلجا

خدعلىوخدعينعلىنينعيلناويتربيسقينازادوما

دوالرارياحينفيلفاقتيالننأكاالديدالكرنجتناس
ألوظأ

ليادفيئهأضناكالدكالاثصحنئوقدقأماالطبيبلظ
الوادفيبىادكطانبةصنجهليىائثهوروا

لوظ

مداقيالبحدفازاد8وقدداركلهمنالداريبياقى

ضهدايخمنكلمأنذاكستعخهالحيدظضهتفد

احداعيغبتاذهمأرىألفيكاالناسحولي
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ذوطأ

االفتةظييآهـالنيومأبعرتأنا

االصدأبطرتهـيبةهـةحصزطاألغى

اقعطحيثواقعدأتبزلتاناة

وراابيضيممحخالةاكفيدإسازتيلالى

الرافهـ

لحلإ

طرظرةومميفيمجلىجييةءصوكهءومستز

ناطريفجعننهآخدميتظترهمعنفنرةاليمانلرت
ارواصالجومبينداكنجبراربتمقلىفيخاالتومت

الحواصخالأهوىنوفىماءهـالكحافيذناضارفت
الواطرالصبونأوهامافأجخدتجرحاالوهامتكاةلئن
بالحاجرمكومةجوارحهالذكرلمينالقلىبنظ

لهوظكر

حبآستراحنودهوتضعيراآلناطقنانلى

نوراالمكونمثهجلطفلمىصعنيدقإفي
اصو4امتهآوألدآةوجوءوجهكمارآيأمتال

ابأكيدراشا1تةةذاهـضثآهىألريهونانكدت
توظ

نيراشدإاداواالطرتجهاداقا

جموورىولمفخدحموىولمغالق

كتيرمنقيلعئيخلىوالدى
اجمبىغهفيكوالموالنمماسنير

الضيرفيكيرآ8الالقيفيوقليال
ييربفاروكصعلىتتنفلم
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وأميريياحيألدبجأليىشعىركا
لوط

درهمبومنءحرطرفإمنأ

برالماغلبكصتفتتجاص

الزثهباقلمةتفىىاخوما

عؤرلمطوجيئهفقالناسعنفنىلق
الصصاعتنهاذلمكموامىودعي

النلمرصليتاذاايكقولئهومن

االعيرميبحىبرحالتواطهفال

والتكرارعلواهاوانىالمجرطئا
ثوظ

صصرليىوالموىعبراميعيا

وأضمرآخنىكنتإللذيمسااكنعلق
جرالحنطرفنعيهاكىس

وشمنهطظأليونجرحته

ضرلالءأبملموعى

وأورواأفىدخدونررشىمو
غبرهكو05جنهريحانهو

يخظرحينبهاكيراهنعينيت
كلو

سماراالوأموتاركنجارااألبراررك

ارااذزالعيفأهالبئطيكيمالزارفعقدتلت
ازارايظازرقيهزاهـمنطيغثفدتتي

أوزارارفضعهمنىاهؤالثخذاياح
وطل

الهجرضفهضامىالعبركلباذجهـهل
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حلومقحههنالدمعبوةذامرفةأصبح
ضاددكاللهوداالىا فزفهطرفيحر

والحرارالجبدوالضطولتعيايريم
ثصامنوةلخطردفهإومنهقدروا

قبربدمنهصععادجآنميآمى
الذجلىألدممايرمآبالهصذرفوقعيو

الحريخرنهاجتيالاييموالرخاليحر
الجوزاعوالنربتوغانجهضىلىاأذأحئ

الفجرجبابهمنفالحالدييسالعبحخرقو

ضغرآراكايئأ5فعاعكرالصبحقرخوا
ضنراجقيدمعبغاحةالبحالىى

اوظال

اأشقديخقوالدمحقدعكراءاالحتافياطب
وراأرضاجبصيهءضاالدجماقيفيونوم
أحفراتدالظلماهفيوإبدرأصنرتالشسصمىلوجهه

دبرااواالمقباالتعبطرتفياروتعدوط

امحدراصنعكهففيغدوةالالحكبراش
األكبرااشرآيتكاضياتتححيهموكبئ

فراوالصضداليةلمابداساتانظلت

وافزىمئطفؤاديردمضىأدلهظتاذألضير

واحتكبرافأصاالذكلذامىىقىقددناءياضاضلت

اهيخكمآلتعدأرضكمفيوفأماويلى
واالحمراداألصمكقرضادنعلىكهورسضال

براألصتالمدلمنفيآرضهفيايىاذضلت
اوالكوشالفردوسليقالءضرلىترفهلةإ

رجةظملىنبفيوهوالبرميرلعهالبرنراا
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تيراالقياطرفوانتوىاعبريياقضك

براأفأرفيمننهأفينجةرضايااكقيتعلة
لوط

ومحرصبرلحبظضبراطبعنصائا

مراخبفمنهـفلمنءداوالحب

يزميالدركاألغضهاذا

آكزفهمدوأمءاااسأفعلبكفال
يظمرفصآخغية3فىهواكواظمر

ممرنجهجميلنباطاباخهـوا

ضروماكاثقيىذرجابنمنوال
شفطرلماغدأفواديمانبلوف

يجتربدالصةطيخهئاو

برهـبدالياذاعنىضبكا

برفسوفلينألياحبألضلت

برأابءيهمىلعريآنتتظ
دوظلر

نغلركلهامنىقدطكابعمريمامناههآراح
خطرذويبكرداندوليمفئ

الهرالوبمضخوصرآهوتصارورأ
الورطذذظالضفيالدكانأأدريت
انعلىفياثجيعأوأوسااللىبحض

ضررىجنتيلذغافيمنفواحربا

رالقعلىأحانىءابعاتجنظ
كالحجرالقوليرآالعتطخحمنى
وطرذىيليخهوويمنلمفياص

والعبرالنهدمنلننوعبوىابذقولم
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كريذومنئوقيكهكنجافوالذكاتلوم
الفكرمنإلةشأحياناهـلوالمة
الحبرمنألواألكيدالهوىقحوقد
حلرغيرمومبكمخوبعيكوأت
مقتدراخذياخؤاطىأنلحلحتاذا

خطرعلىأناتاأصيرمنيط

يماصشفياطبنجوبتمآلياتالعىأسفانرا
شويفيالتيبوتأكبرولممىفامي
ألقمرالقولبهصأهوىالذيضورا
البترنيصجمنئاصالتاأرمىفديت

لو

الدارحسنوجهمجسنالجارالأبالفهالجار

جرارةهـلمنيمدنفاوجدفيمنأيت
حارهوفيحميقعهوصتثأرىألمنجهبالكفى
دخالروالعناقوحديالحوىبأرأصلىالذىأنا

رهإلءيومآطأحباذاحتىقالقلبى
الفارهالنورتالبكاتجلبىالحبإلعىت

رحمهفيلهوظأ

اضاركاوكابوعنككنيترخهأللهصألتاتيتاذا

ضمرتارمن5جمتآضضتضعرئارلحبهممنأحببت
جامنالمىوجاوريخافدطةصتازالفيحلىايكإرحمة

لوظ

افيمسصدةإنجاخوفياالمسيرعناظنجحبنى

اليهيرعلىالملثلمفألقيالقيلفالت
األميربكرفةواكرهيودىاصفاكناصاوجالل

فياالضعيركالفهألعموديشلالنظقلئن
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لوظ

اللرضدةاالةااضنفرخطكماصتوجبتذنجابههاجئت
والحزرالنزكبينفيهفلوكشهبحفرتكمذااتتىبخداداهليا

والغكربحوراتوقبتتوأبعيمالحزتساهفيت
دوظ

ظرالناسوصالمنصمهحركأديريحنليىايامن
عزلدلخهقالوألعيكبذةصمامجوزكرأضلة

بكلرهذايجماليىفديئهلديخافماذأصأزه

يناكفهـ

اوظ

افزشالمارالحوسوعىيالرشاقدفيالنحفياهالل

متىاألرضبرراعلىرآىهنورقضيبفيوررغ
دخاتفالملغضظلهوصنىفيحظاتجل

شاباهـاالتطلعتكن01مئاثكاالشمىآظنر
وقال

مثىصوأجملقمخلىوأحنقآفثويخهفتر5الكي

تاياخيرمننيكعذابهأطلتالحوىمضئوتديومآلهأتول
تاومااليوياهذاوماالحاتزكانيأنالماضال
الرضاتبهالعبرعيعيقذاهجديماالموأاتصرعنلهضلت

الحايخجروفدكريينجلىحسنههاهوجهآأرى
فتاقدالناسفينادبمليوألذتاخبهمانيفلتانققلنىأ

انئعنيرآضدطفالىواوكانكمجىأضرخئوىاكتمت
العتعامقتبلقباأنعظرفالوطبكوعدضزتالموليليفرق
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الضادحرف

لهو

ضاءكالنعنواهزمحضااطسنحوكاالمن

عالزتصىةقتلتحياثآصخطئهر
دوظال

ضاهـذلئهوقاءالقداىضآفهـيا
متقفايدىلمئاآمارأكداص

مبغفاحبآأفديكممهياصأتتئ
ارضافيكلحئحطكمصامألزلت
النضاوآأحبامابةءاألملمنلمجبآ

مضىنيلجييلدصيلهمافيرى

قضىطوذيةريماذايدليىآخلىأوكان
ونهضاصهرتاذاالسلىولهسبوةيى

لهوظأ

ضحراالرضقليلالتابرودتتتيوجمئبماوأفتهال
ىملكفرانقابكلحكذهلجةبوجمئهنجتتاذلومظ

مضنهرطخااللذأذةإصدصيرهاءعادخرايسالفةمتل

ءطاحرف

ألوطر

نئيطاولقدكنتلىالكرأخب

فوطافيمازادفيمصعضهنيط

خليطافيهيرتجىأمحلىواضياعا
وليعالعروالاالآقربألقلت

ايطفيراصلنت5يارأيخاعيقد

وطاخرضتهنابفيلمارصآردتر
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الحينحرفثص

دوظأ

الجحهيتمنىسالثصاحإصرتأأنا
ارتانهاوظنواالناسنياسالفاج
بدعهواعايلماصاطتوأوطاطةألى

فاخثمهالناسوحينليالىقىالتمىاذ

فزعهيالهابليلىرآواضمآنوصاجو

الحقحهلالمطلهلمعالتطالتمىضلت
بالطداالالىءهـآالفتىولكن

نعهاوجتوفيالحرىجههعلى

لوظ

الدارعصدةبئعاجةالاللبوجهالاللرأب
الىامنبذيةفأيمنلالالودالهبحدوكان

الفاحرف

وقالال

ضفجمافكايفتومنالكفذاجدمنكويحكياقلب

اللفالنابرمناخبراكفيتجيداحهواكقداطلقفياوكان

تزفءالألهوااألرشفاقهمجندةالجنادبالعلىانا

ضاقهفهومشاشاضوماموظففهونهاتعارفف

لوإ

مقعلوفالنورخزعليجلبابءغوارفملبوسالعدخمحقرب

قكيفإصتدعاكأذاعيهفاةجوصضحمنالتوسيحا

وقأالفأروخفهرضفاطءهتزجاالنورجمالروحضعن
الحسنيموعوففيلهعدالولييلهأنأاألوهانييخطرسنا
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لوظ

حتفهالىماتدعوأسبابأظرالىصاقتةيانغلى

وصفهعنالواصفحردالحسنظيحبمن

طرتمىالطيفيولحةلحةصفحتههنابدرفمه

خلفهالىغافيكاردفهذطهثىاذا

كفهوجماشاياوفاتترهفهاالضاسىموا
ظرتفيالنكهلطفلىآربعهابتمانانجا

وقوله

حافىخيربحاالمىهوالؤيمهاإيا

اخالمنثهالقعدبثرنكأصسبحت

األضاطتوفألياحيييؤاصيأنت

وأعتراظجدايمملاألفأعىولت
دنصصىعلىهواعادنفسايكخؤنيا

االسصغاضىظجيواكتبهعلقحيران

وسفماجهجركيلتىماعتيروصصررام

صيرفيفيوقالأ

الكصوصحفيالديارةصعرىلدكفتضالديخارانخقداذا

القطفتجيهاسعلهايفيئالنداطلهاوقدأمختبزجة
اقافحرف

لوظ

تقوصيهوىمنلكلالذىأشهاالصقياالغ
ومايخلقالناسمنسراطرفهكيمنفديت
يخفقوجلمنوقلبهتجليعةنيهآوما
تحرقجمرةبوالقلبثهبكامسرورآفرحت



ء03

ضيقفرجمايرجوحيثامنجهعلىالمياكليت

فالحرف

خاحنجارحمةفيلهظ

يثكواك9عوأدمحدثحتىمجماكاأشحرولمحممتافط
طاكااالعلةماعيرملهدنيالحىماكاشهلمتفة

كاظطحينناالمحةنيعاطجمهايتدلأصآعطوضلة
ذاكاوفيهذاوفيوذاكاهزفيوقسكقي6لققتاذاأما

صماكاالرشذولماخالظقكنوألفيفداكرحمةلنافكن
وكراكافليفيحبكصيعسغلحهاوقينآعلمتفقد

لوظ

دياكاعينهقرتيهواكاحمهوأحماأنلو

وناكاالقلبنيخاأميةهدانئهيهات
ناياكازفدفيقدح6بدوالموىجميمافاش

حواكاالحجركانائمراذاحىالحبغصنهمغي

ذاكاومادإلحبصنحتالذيماذاعنثهشحرييايت

وأغواكاالحبأهلكلعاشقافىكنتانكيرها
مسعاكابظتىوختفلعتداعجهدعاك

شكواكاعندجمالىوألرحمالللىفالنكو

نجواكايسمعالأصمالوىهالكوتمنكاق
لهأو

شالرقيبغفاوأنبماالفراقذكراذا

طحيمايراعينيهضبمت

حرتباالوميتااكهضالمابطرأى

لضلتألعذلهليفلذاكهلمي
ملاذاالموليكذايمنىمأشفاعي
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لوظ

راكامنفرجهاكاالبدرقدحكل

كاحالحصارفيلماإلحسنوزس

فداكاقيجحلةرفقاالضبانآبها
اكاهإليخاصبريقاحناالدرياضبيه

لهوظ

جمالئهالىاحواصكوجيلحسنالجالصجد
ثائاالىدالحلىمننالجضاحوروتوتت

وصاعلىواعتمدتخكرااذوجهكفنقت

رحماتحلدسوانبافىليىياظالمي

آاالاحرف
لوظ

اثاايهياسأحورغةذوبالماححياك
خجاسامااذاخدحمرةقاحمرةتماكا

والجامحاالحنقدضفزجااذفالقلب

وقالأ

أوعافلتوصلترانأحبوالأحبمالي
سيبطاوىفكلماساطديتقدكدبكانان

صالناكاخيرصيروىالذيماالخبرلقغظ
لوظأ

الانشقدفيالمىكقرنوالدأللالتمائلتوقومح
وإللجاللهبالوصرباوارزراهاتأزريإلمالحة

أعدالفيجرختاقىودعىضيبفيقرعضميخا

خدوخالشذاكينجنمليحخالخدفيله

الرمالهياضرتحبئايخاصرأدفذاوأتجللهأقول
اعتراللىحديئكفعاسظعاياجماكأايثضال
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لو

القبلىمواضعمنهتجرحخذواليوننجا
الحماءلذلكاألصلحفاالحارتادفيأفرغ

لوظ

ضالدإلذىشاقبهوألمجراانالحعبخهجرنأل

والعالالمفالاالأحنفالرسالفيبرنااذأ

الميمحرف
ليوظأ

هتحذباظليوظلعتيجرىمنبأضدتنىقبط

علمعنصكتحينفكتةمنتقمغيرأنيوطتت
العرآاليبقنىتماكخهتطاوعيقآلياثفلى

باصميودعوحممورفممبجخيغحاديآعمت
ضيمدورأتكحىقةعلىحتيمنقدكنت
طينجةةاكلتفأوازصالذيقدقلتانكحت

مىشواضبحبدافمامنتغجدزللغط
لوظأ

قيمالغدأة4هواكمافينحتومحبكمبخاتهقلى
مقيمعإللمثأمدا5قباقمرهوامودتكماخذت
محروأشئظأحبممنحظهفينئهأعطىمنكان
والتيمءاأليمايخئمناقىتجدحيزحلىيالمجة

لوظ

صرمامذالوصوعادماظلمابدتضلى

علمالماهنتقدباطفيلحالمضلت
فرأشهفىقالنلفتهىقىألت
قدفالحدذاكفللوهههـفحلت



ندهارهبةوأخرقدمارنجةضدم
الندماوقوعهعندفوحطكزهيحاول

أعتزماوماوأرصليافيهارأبهفت
شتظماظعيهشانجهوقدنغلهقول

علمالقيخهيوآتآنئاصركأمايمف
دماوجتاورتءقاعىجيينهيسيلى

العنماتخبتكفهـ8ظيفاظرآفيوآفيسه
أفتغماأكأترجاعاومافغال

لهوظ

ماففيوهالالوامالةفييايا

ماركاوصفعنجلىكلمضطفيآويديه
مالرظالحديخانلثأيخقوشيابي

الظالمكعايجعءنورخدقدصبافي
عخالماردافوقاقوامنكشفنى

اجماوأكصريعيايمهخهالحبكتمت
حوفاله

اخفيوالجورجتيفيومحكم
امهجاواللححدطرفهالمناياقوس

مهتسمحهحشمنالافي
وقيامهقمودهءآجفاوتلذذت

غالمهبوحبآلوةلهحينأصبحت
لوظال

مالهىالقايلوفيعيئهآبالالفدشنهلياتأ

الحراموقيالحاللفيوتظرفقيهالىيثيآتحدو

مافيابدرءالمقيامنبتيقتلىعنشةنحا

هـهـ



8كا8

لوظأ

الظلمعنابدرمنئقمنضقملبهوالثرخدكانما
يإلغمرنخدفيبالمكأناملهخطتكانماكات

انونحرف

لهوظ

حأولياالظباققدظالقدوميح

اياصينايخاجمطءبخدارردتحب
ونازدتننرآايهازددتكا

صنيااطدرحاتهمدامايياكان

الحالعنينايادياربثسويغنينا

لوأ

ومجونتعلرفوفيهسحرلحظااطديئفامقربو

فتينقلبهوآماقدأهامهاطدتتورد
مفتونفئففؤادصوجههمحانهتجئأصارنا

رحينيتنالبدنمىهـس8جههبواشضعالمىبتغاان

رهينالمماتخهباقليالمنىمنألذتجاللةظ

صيهونذاانآعلمتهاشالمودوملنىقنىكعاالذياذا
لوأ

برمحانلحيافيظقباتهوضانأقانفاالحظادصيق
زانلحظهوأهاالفعيرعفخظرحنلالمافيهتبد

واعالتاراصصشوىاأذالحنهاناسيونضصلىلم
ابانهنضنفيالرملدصأمنءوصورإثنأنقش

لوط

أرانااثناتمنالبداالسأعد



035

ورمجاناراحا4الدمعمعوأعددت
غضاناهاكاناذاادنياتمعفامن
كاتاكانكالالذكعاكانالهجرخ
يجرأحياناانقإلمحوأحنف

خواناللحاشققءالمحتويمىاذالم
لوظ

اعواناالالتوسيرمجرانالىالوبدأظهر

غفراناالذنباعدتكاذنوبآاحافييد
ضظاناماقحلبثهالوأمجرامأفاظمرأيا

احاناألحانجاريتهنعفأليكحفيكنت
دوظأ

انسانضخعىفيياقرآاضنافيأحمدياجك
عمانإبنبهاصطصاجملياظياوردة

لوظال

تهنصيظبىعنداوفؤادكالرسنالحبفااخلعأزدلم
الحزنمنىحنوفيواحتادمحياصابهاتوجوفي
نالفآواشثئهلجاآلمالالاصرتنذ

فتنقدتلبمفيهءوبحاالهوىنوادكافيضفيمه

بدنشروحيصلوبدالاقلقئبدوبكيم
لوظ

تهامهصاليستطاعصلفمجمالهتساة
ارظاندصقيانماورحوجماةئن

رعهااحاللاجالنهفهشاالضاحكاتلو

يخاجميحهيمونحتىبفتالضاالرشتتطيعلو
لحلوأ

اليهليوتمنوأارحمونيالناسأجيا



ي

عليهالتتمضصكونفيكوه

يديهفيأصيرعنيرصىأيووهكا

حاجيهوبمربمنىحينرأيغلو
طرفيهلىهـغلواهقدأزارفي

عليهمانحليىحقأالمحكذاقلغ
ألوأ

سيهأطممافرطأنلولمةافيهفيهوقليمنكمتان
أليباليهحبيبآيالييامنلهقلتغبحزنقليناديت
دوابلتقدظالمودةفوعوتمنحهصهواهالدمماكنتهذا

فهآدلينىالذيءاإلإلهذابحرقتقاسعلىطرفيفرد
تجهومنزهومىكيهوليىهينعغنىليسهوىفيأرهقتنى

لوظأ

عليهنحنتوديلهأبنتيدطوعيتأهمنقحيت
اليهاعحذرتأذنجتأناوانمخلحأمنهيرملمذفبآءجااذا

لدهاليقالوذنيءأسااكاالصعحلهيكأعقوته
يديهححعهعنكبتحثللهوىقيضتعىوانوايا

ثرتم
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مشجي

الكتاباذءعلىالصطلع

يخنىوالآقرعتراألضاصاربماعليههصىقدنواسأياديواتأنمملى
األغالطكترجحلتالفسخوقكرارالتالعهكزةارمنهؤاطولأن

عظيمةاتابآبحضهاعلىالفسحوتطيقاجحتهعيفيصيناظوتوالتحر
ورعتاألتحابظئانجسيانالمىوتحليلوالتباتاألتجهادزيادةولوأل

لكنتالنسخمنمنههوجودهوماآصحمنتالمطبوطأعافيالديوانهؤا
بدةاآلنشحرتولقداتقةصذلثفيلمانظرآطبعنالظرصرفت

وهدااالخهادوتتيجةالمحبوتمرةالصيرمحاتجةأخهاشكواللذةتحادلحاال

أوألكلةواطدالنحمةالتحدتالبصاألحرهذهتطيرافدعانيما
كاتجهواكىءالمبداالبهرفيواخرآوله

آصافاسكندر

ألصه

فاكتفيااالبيبالمطلصطحانحقألمطبيةهفواتبضالطبعءأئاوقعقد
التفيهبهؤاذكرهاعن
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ىائمأيرفأف
حجححيمصزيخ

تعةنغةلىطبعقي

رآصافكل
طءاوجرطدةحةصرااانطبةهـءهـ

لحالتهيرالغاكأحخربتامعفآتسهوحآضضئر
ءفواوركاتودءقي

األوفالحبحهئر

فأاآاليهدسعغوظهالطغش2

8681ضةبمعريهوأإثطبص



يمهممألمحس8يجميمافييإلء3يمفيرةسجمعلمجمءجمهصجمييمرءححب
يصال

برةخشضييميصييرحكيرححبمش
وقي3ءنحه3نج

14أممإبرأ
ر8قي
ةءكم

جمؤبرإألكلبرحصءثماأبيعهـى حكل1ءءسءح11في
ث

فيب

كلبىءإةافيإأليلتي
قيزوأب قيءأز
ء1زكأح

عبمكصلمأا3همأألمجأممسأب ت1اليمءبر3 قيلمزسيم

أةإألنممرلمإمحيلحمء كمحرطأع
جمه

ببم85جيرةاطى1ح
1لمةل

وممهكأبرنجم

نمةاىةنجرا ئجبماسةلصىحبحوأ5
شبمءكسيئ

تأ7

أل7ممافكصةبز 1ءبرة اهـ11بط ةلممحى

ثبرالمحاعدةوحرتصوااالمطمهمداإإل صإ3أاأييز
يءأحث صسبرأل

أإإلحاتيرااتاخلىتححصبغتوررحاظيبههصءوحامتيم3بمتن
ابربمأحم ئةألفواافندكاودأليرنم
إاليبحياألغنمفي
بزممس

ءآلألأ الألبأثعآلولىاااعئحهاإؤمم9ث أفيألألبماكغبز
هئى0بحيمتى5ئيمميمء جمإتمحيم

إجمإأبمماثادحشوظهءالشئهحآكوق3ءنرأني

كأ31أج
جمدءةصطىآص بر9ص3نشت

تلم8682ضهمصرحمهالصدالمطةطرعى ءص

عبكلرصحرحححصحمححرحرحرححححمرحث ئغممجي سصهى

مغةةةغةدحيةنغنغنرحغةشحمية3ةنمتةمتةنمنغححبممةغغحمج



2

رمشمة

بآنىالقلربوتغاالرواحمجاتاالدبنحمدأكنيرآالتحمدبحداما
احاحاذوالمجدهاارهارصاتااللمعحملهعلىلوادالالحاعةرتظيهانرحيد

انابمفبهرالرعاىوليىطرالطرفمنزوططبرقمنيمطالأحمارماتةاو

االمظاالصومالحيهصرابدركاغاواالمتكهةاواابمزالاالدبكايموت
تاطهقالسطاالرحافةومداصاارباتمحبمنعدءصالوروعةصافةلرخياة

راضهاطووتعءاد

ا2بديتبمألعرجا3راكصوتاءواالس
ياكظيىاالوفرأخعفتوأخفعقاتمنوباوساتهعفتزاماالمجدآن

فيبخوفاساهاتحهتافعاىافيإلباكابئدواةههازأفثوستحبافيءضأو
ءصيرتوالالفؤادسفىجراليهرنصيرشديراتكةالمطبوودكناسش

سوثعنوتافصارعلىيئةسالفاابمداليةنتستاوياالبهادعطقوا

لجامطديراطيخانهاجصنخحمخةعلآسءدابلالوخدمةلالدبااغاجموت
اسشابىتصجموعاتكااخرىدغكأالتزةضاالصغهاقحمزةالالمة

حايذكرلمإنهـاالتواالتتانالصولىاقهعبدبنمجيبنعدبهرابىحاحداما
وخةصفسالحديريه51خاتمنالمقوخةاخةانذحمرأاثاصوشاتواليهاجاعاا

كاادتامةمنحهالماةاآلجبوشالقواعنإلتولتذباالهابملوخةالصواب

صنتحمناصاقداريحمذكرويماذئمنشفىعهانسنقصالاالخرىالعغانه
تيرخهعةصوفإللهوكيرهاقكاتاللفكاالمظاناتصفىوالمتةالتحب

الصطفقوضالصدليوهااطدولتهصمالتالمالهنريرتتطمحةهـا5مدطبعال
انجازكلاالكبررماعدكالاالقوىعضدىاماالربةمماتامنهاماوضحوالدقة
عوداالعئصدتاالدبالقافلتوالماالربااالحمفرةوالجيلالحملمدا

نءاماغاضهوكفيهضحءبئخيرادباالعنجزاشعلدمةواصفأتدى
االطالحاربالفاضلصدتحةسحضشاعالالتاالخرىبالصخفىطعلىقضل

أحمدتلرعقاحاالوتالاالدبإىتسوتانطارمجلىتيرسصزصبئأحمدتاوعي

حمرةالالمةحضن4صالتماتعروختالصضلواظهارآاالصعاىوحرحآعورفي
اسشالبىمابأصعمنتوقيقهوحنتالىمجولهنجااحمالمةتحتجهاقىافى
انىوالروتنوسظفدبلالمحبيميعصاناآثواظةنجطآاكلهالكاص

الغافاضليئالمايهاحفرفسالطحبدفىءصوعدتمااكامادادكرق
املهمصااالدبعناللهجزامقاحآحمديماوعدتضدادينترص

كانجه
آصافاصبهدر



3

لسآنينو

هوايىتءااالشاطحاءاايخهؤااعبدنجهافنجااطعاجاأيور
في15ث1خةتاثخوركورةصنماتاردباضاثفيولدهرازانكات

تيالحباءخلغاتاخرجحؤالمنبأكد

وكخيرآالحفيألايرغيمكومعدهلتخغاعطارالىالحجآابوماتولما

نءتيسمحهلماكانااطتالةهـيخحراثويودالنطمفييزماكا
آيرعياصةواانذألثيخيهةبهتحرانفيوماالنظمفبالتهرة

والعطحةءالذكافحمفتوساخاءبنالحنعاجاابوعدهكاثالذيبالحطار

والبةيتيبغرتقدظلهايخاظانجهتعسوالاصحهعنوصألهالذهنوتوقد
حىءالحلماعاىودرءالواجوخاتإخدادالىغفةالكلالىومحبه

ورثغحىقاآلظفيذكروطارعلمآ3رواضعحرهأهلاضحرمنأصبح
بخىعةجمصفيرىاولىضحارانلهو5ماغيرالهونبوغادراغصبه

يدياللهتخطرلمالتيوالنوادرألريهكالومنكترأألمطبوعةأثماره
ميااطرالىكاثاللههصايخظمهاطكاثاليمماةصكيرطاحاآللهانا

ادرونىصيرةصصمهنولهاريابيبجحضوالتحلقالضامضلبهلولدصناومن
خافانفراسبائاوفيعنانوالجاريةضيدإاهارونءهااكتهـعديدة
لوظءالراصغيرمنبهزيودوكانيومآاصتدعاهاديرمماتأاالحمر

3نواذاارفاخبذواصازهمالمحدرةآيوينتءإسافضثناكنمنأنتله
به69صةممرهواطيرصالتامنةفيدوفييخةالحهدهواشتر

ياكانجابراهبموترخء898ضةفيالرضدهارونابنميناحمدقتلى

3025ضةفيضيداشهاروناي



نيأخااططاجامعمقدهصز

هصصص لدل5

خووإهالالإلمائج
وحإ4الههـناهـعاحاباظهحاو

وأعاحااللةابقاضصآفياهـءرؤصابمضافألخباناالةاثنىكتب
والماتحكوأحنخراماأفضامناداتواثمهأأقحىوباخنقدكأت

دواسافخحرجموصسافعايئمهثآانكودكماامكأ

افوآجتلهبعئلبمتهاللةايدفاصحتضكوقآخباروجادأضحاكلعامال
وآراجزائدقثم9متتهالآلخاباحمفيشديراتلنهلجمحتحلهم

يبألفرإتةثاحاتاحمويعبمبوائةوالفعاحاومزضحاته
مالحدضاصانآلبادآتتكأاتابحمدرخسهفيتزتوا

واخدبشهمماتةوصبهألعهىوشخحةحدتزاوفسواوحمةآبواباربحةوا1ا

4إووارجوزخطخةوهخيدتئةوتذفحاواناضأبواتةظشالساني
3قسيدوتلمائةفصاعترتحةواحدباحاك11اخدكيتنوتوخاآآلث

تهوآربفعهتوتوتاإتإلانمكأااتحآتبوفوصبحماثأالخةوت
3ازتحعتروأريةتبانجاخاصواخدييتتماثةوواآضماتاححةوتبقحيشوحمسرن

يعقائخهفيواا1ثأحاتييتوصمائةخاواوتخنحةدفونوفاتوم
المرافافيإتىاكوالبابالمدجفياحتافاابابواحاتالوحم3ارأءااتا
حدإهـافياالدسبوابءحااالااخااسياواالحتأبثإساكأباصبوا

فغطبواتا1ذصفءواقضصرنابراباآعلصفيلارختسدحذساقد9



ه

اخرإبجنيمااالاصابوااخمرفياسالوالبانجهالحزدفياالبعواليات
كروالباتاطتغضجمهتاخاديوالبابالمؤةاءضفياشاصوالبابوالمجو

الغابتمائيتمدألصا6كاالمرالمدائحهأتجحتواغاالجوثفبعرايافا
أننيهاكاالىدمألنهحدباءافىجاأبحتشءالمجاونصفالدحنصفألت
واجنممىخابيمااكأووااالزحةاأليرادتأفيشاشعيا1ذمءالهجا

اساتاصهزهـماعاحااألبوابدهتاحسغحيواالبجحضبحخهانجاورتلوا
واحواهـتاوصامنفاالمقثودضفيوايماتيذكرااللهءتاارهاف

راءاضسابحسالتهريخروتأيهتحايخافيافانهمعجاارهـهداانقيالتهرتحاطيفي
اصرامعاحاسباصتىااولهوقيقهـارااواالمذتوالفيتخالمف

منواعحرفواقاآحد4ياتنمتجاآفحئ4احسايبأتفيوطم
القحائدضصرفاهولهمايرءاواتااكزشاض3ضىالقترإصدهعبر

دخلتقالألهانجرينهرجماتابنالإلمعبدنءىوشالوافأهافهايص
نهاألدالحراثا5أعندتابأضحارآبهالهنوجدتلواسأنابحدصثر

اثضاقليفيمحرككلالغافليبغدادتسذاذا

اخدتاثأعخنممنأهاافمادشهـإخخاثمتوأوبة
جدامتد3نواألأتاخحالبوابحنعىطاصأفيأينأحمدوروى
فيهقولهلشراخعالب

نثرأيوويخهاصثرتيومابمحدمعيماثانايتهوا
فيووجدتهااهزاكيرخفحرابيآعترينكأحاو3يدقوممهقال
الضصضضقدآنهاسآلهشصفيمحمولةالحباأالالىبتنرصالة

سلمأشعارآكتيرتلهيروونوالمريرناقاكتيرنيئومصراللتامقالهياتا
وزعم3اأيخهلشحرفظحميصرجاعايخاوقدملظافالوأطاف
فجمايهتوكانلهزرفاعةضبفبحمسراضأبالتيقدكانأياهآن

ااوسافححد

ضانهحماشافيظحاصهاتف

حدتهعاحاوصيطعيخهاثدإاءلآلخفنااصااهدانتبتئم


