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 من شعراء الفالحيه
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  »الشاعر عبود احلجي سلطان الزرگاين « 
  شاعر االبوذية

  

  

  

  

  

  



 
٨ 

 

  ....................»االبوذيه « ....................
**** 

  بچالي أنه أبچيلک يناهي ونته

  أنه اخلادم إبشربک ونته بچالي

  أنه البحشاک شابث ونته بچالي

  أنه روحي إخبيالک ونته بيه

**** 

  ت البدر بسناکيدعج خجلي

  بسناکنيالو ما عقرب الصدق

  لو املکنون بسناکيت اليسب

 هيل و عذب ميرشفنه السلسب

**** 

  لهينک واهللا ليالبدر شع اجبب

 لهيدعج واهللا ليالربد بشفاک 

  لهيله ابوصالک واهللا ليمضت ل

  هيه الدهر وهداک ليغلط ب



 
٩ 

 

**** 

  يراحايچن يافرکچن مله ادم ايب

 يراحاي تنلچمن نيابسبب کل ح

  يراحاي يانه کل من نظر شخص

 هيت ابسبب فرگاک ليانه م

**** 

  لهيقرص نعناع خدک وانته ه

 لهياحلسن بس اجلنابک وانته ه

  لهيدک وانته هياتراب الّحد ب

 هير منکر علميهاب و ما ي

**** 

  الکيامسهر العشاگ ل يبيحب

 الکيل يله اعضايوحن يابکثر نوح

  الکيرمک نوم لحيد اهللا يار

 هيعل يمثل ما حرمت نوم

**** 



 
١٠ 

 

   وهلهنيوحگ االلف والم

 هاوی فرگاه وهل يو روح يشج

  ون وهلهيد وجعد وعيهله ج

 هين ضي انور من البدرنيجب

****  
  الوصل منک متنطرمتی ارجه 

 متنطر متسئل عن جرح گليب

  متنطر يامشطر ناگت هوی شوگ

 هيک جدت های هيعنت وعل

****  
  علهايا صاحب يروحی الشوگ 

 علهاي ياظعون الشالتک ناه

  علهاي ونيت يتون والبل بل

 هياضالع والسرت وگطعت ف

****  
  



 
١١ 

 

  يابسهم هجرک بچبدا يماتدر

 يبچبدا فتک والفرگتک گليب

  يدلل بچبدامياجلفن جبفاک 

 هيل ميسيط ايدمع شبه العب

****  
  ولوما يالواش يدعنه من حچ

 ولوما ينيناظر دم ل ع

  ف اللحظ وغضب ولومايسل س

 هيل شعره فتک بيالوذ ابل

****  
  گفضه من اجلدم جعدک هوادج

 شبه للدجه ال بل هوادجي

  زان الظعن من بل هوادج يخي

 هياالنامل بالثر يکما تزه

****  
  



 
١٢ 

 

  وهلالک ک ما وله گليبريالغ

 ونک وهلالکياملوت ابصدت اع

  وهلالک گريب عمامک ما تيب

 هيالغرامک عمل بياشبصرک 

****  
  ای موتليا زمان اوياسه يابس

 موتل يوالقهر حبشا تتلين

  احشم بالزمل والزمل موتل

 هيالچانت اسباع الثنيزمل 

****  
  العاداک السن هفک عليسن س

  ازماط السنريصيابوکاحه ومن 

  الشجاعه ال عرض ال طول السن

 هيجرعت گلب وافکارو وع

****  
  



 
١٣ 

 

  رعاي يتاحيمثل احلرب  ياحلچ

 رعاينگدر ياهلظم مر مر وال 

  رعايالرجل لو چان مثل الشات 

 هينام وتاکله اسباع الثني

**** 
  نيهيف ويان احلرب بالسرين

 نيهيذل الصعب ويابعجل حتی 

  نيهياالرض وي د تچسيريالثار ا

 هيالوط يقطيه نارو دمه يو

****  
  الکلت حگه الرجال ونام ماحس

 وم ماحسيله وياملا چبش اص

  م گضه العمر ماحسيه وظيابأذ

 هيروح حگه ابکل ثنيها ايعل

****  
 



 
١۴ 

 

  تياليابترمه وصافنات الرمک 

 تيالي يه اعدايل وابثناياصا

  تيالياتعود  ايليت اللياليا

  يهطرخ عليوعلم  يابوسط گوم

**** 

  يدوم من سابج لکنها گليبي

  يه اوصلت حدها لکنهايوالک غا

  يب هل مضت هانت لکنهايمصا

 يهمه ودوا اون املنيعظ

**** 
  ا روح وايلياخالفهم  ويل

 وايل يالعل يهم واترکياگصد

  علی اطراف االسنه ارکبت وايل

 هيب يعظم سرور اعداأاشد و

****  
 



 
١۵ 

 

  لوهلنه يگنه النواهحي

  هن لوهلنهيابسبب ماشوف ب

  هللهن لوهلنه يلو منش

 هياالرض ب ولو رغماً تغور

**** 
  زيوبر وم استعد للدهريکل

 زيوبر يعل يرمياحبربه ودان 

  زيت انه اوی لقمان وبريصف

 هياناطر للفرج ما حصل ل

**** 
  ف عتبهيوحق اللی شطر بالس

 الدهرعتبهياو  اشتبه بالگال ايل

  عتبه ريه ابسريس عشيچم ر

 هين ديالضحه وحمد محاله ج

****  
  



 
١۶ 

 

  کفّين ت گوم غسلينيم

 کفّين اون ومهوم البگليب

  ذاک الچنت اکفلنه کفين

 هيلوذون بيولذت بالچانو ا

**** 
  عالميبسرور  يمتی جتبل عل

 عالميوتصبح بالسلف منشور 

  عالميد اصرب حلتی الصرب يار

 هيصربت اعلی املنازع واملن

**** 

  يوحنبا الدهر طرين يولف عن

 يوحنبا يحنت واذه اخللگ نوح

  يوم چنت ارضع وحنباياحاذر 

 هيه املنيالنوی آه النوی ب

****  
 



 
١٧ 

 

  نيتيت ميوال مصباح ما ون

 نيتي منيالفگدت بالعقر سبع

  نيتيعلی من گشم املرغال م

 هيما نالت عشر ما مر عل

**** 
  ت العمرباحلصرات معلوميگض

 جنب معلوموعاشرت الطبعهم 

  انت الچنت عند الناس معلوم

 هيک الرعيوعلمهم تنتظر ل

**** 
  نيت ونتيوال مصباح ما ون

 نيافرعن شجرات وسط الگلب ونت

  نيوبات ونتينمياشئلچن 

 هيچن مثل ما مر عليسده ب

****  
 



 
١٨ 

 

  ادنيات ابوصل يال املاضيل

 ادنيالگبل  ين گطنب جروح

  ادنيوتر  يغراب عنديشلک 

 هيعل جددت حزينقک يبعن

**** 
  يمن حنابا وم الدهر طرينياب

 يمن حنابا يليودوک امسع عو

  يوحق در الرضعته من حنابا

 هيجن عليهيکل مسه ا يمهوم

**** 
  ا سلطان راحتيالفرح  ايليل

 اشربت راحت يبيالبهن من ود حب

  معاذ اهللا بعدهن شفت راحت

 هيان عل سمح زماينياشتظن 

****  
 



 
١٩ 

 

  باملرمر والنهوحگ من داس 

 سرنه والنهيالدهر جبفاه 

  ماشوف للصاحب والنه ويف

 هيوما وفو ل ت اخلليتيوف

**** 
  ن وحنبلهميحده حادی الظعا

 ادگ واصرخ ابعربه وحنبلهم

  بون املفارگ وحنبلهمحي

 هيالوصل ال بعد فرگاهم عل

**** 
  شتاين وينيت و راحن اعيبچ

 شتاين يک ومنک الواشيعل

  وانه موچب شتاينالظعن گوطر 

 هيلرد الدارهم ونصب عز

****  
 



 
٢٠ 

 

  مامتنه يا الولف دهريو

 نصب مامتنهيحب يرحل وال

  ود اخربک مامتنهينب ماي

 هياصاح ليصرب  يالصرب ود

**** 
  نيليرج ويه يلون گلبه عل

 نيليانچان عنی ارحلن و يمهوم

  نيليو يوم افراگهم حبشاي

 هيوم السرو وگطعو فياسعرن 

**** 
  نعابي يافراگهم مرعلغراب 

 نعابيالگلب  ومن جفوين جفوين

  نعابي يآه آه لو ما عل

 هينصب عزيمن  ياجابل کل

****  
 



 
٢١ 

 

  ل مسل بلهميض علی النهايعيا

 ل الگلب بلهميا دليامدرمس 

  ل وامسع وشت بلهمينص الل

 هيالظعن مدنف عل يمر داع

**** 
  وذرها يا صاح جلروحيدوا 

 مبرهن احلاظه وذرها ياحشا

  قتلی وذرها دعها چاتيب

 هي هريغداة تص يخصم يلک

**** 
  ا ملنهي يطرس لو ولف عگل

 املنهيبالد اهلنه  چين

  ا ملنهيچا ذابت وجروحه 

 هيطب زولک عليوم املا ي

****  
 



 
٢٢ 

 

  شفراک يشعض اام چف ارحا

 جفه و من الدموع اعتقد شفراک

  ابضلع مکسور شفراک يشلت محل

  هيعل يطابگت ضد يدهري

****  
  امهوم الناس نص حگه ونامن

 ابک ما غمض جفنی ونامنيغ

  بو صاحل ونامنيمتی تظهر 

  هيا عليوجدک ضاگت الدن

****  
  الدالل عالّ  چفی علی  اوضعت

 ومن سر وحبشای عالّيالنبی و

  وحگ اللی علی املخلوق عالّ

 هيبخل عليالسرو ي او ريسي

****  
 



 
٢٣ 

 

  دعونیل تلومونی يدعونی 

 انه عارف جلل چتلی دعون

  سگونی من الصرب حتی دعونیي

 هيصرب وگطعو حبل الوصل ب

**** 
  بان الدهر عضنی والچنين

 زه وال ا مأوی والچنيابز

  انه راضی ابقسمت اهللا والچن

 هيان بريی وتشب نرياری غ

**** 
  سرهي ثاری الظعن نيميلکدت ا

 سرهيبرض عوسج وحافی اجلدم 

  سرهيگول بعد العسر يل ايجلل

 هيسر ما مر عليالعسر شفته ال

****  
 



 
٢۴ 

 

  رهايذب روحی وياهلظم منی 

 رهايابعنف والنار البگلبی و

  رهايقابل امصابی ويمصاب ا

 هيابد ماشوف بس الغاضر

**** 
  ج املظعون تنهاکيا ساياهنا 

 روحی ومن تصل باجلسد تنهاک

  ع الناس تنهاکيمن الفرگه مج

 هيوجنون بالشظه خلف مرض 

**** 
  وحريسألت اجلای عن حالی وال

 وحريصدوع الگلب اذّنی وال

  وحريتظن مهجه بگت عندی وال

 هيب  النتاگ  بگه  بس  انازع

****  
 



 
٢۵ 

 

  له ما بگت لی بعد وحتاليح

 ل منی رگد وحتالياحنلت واحل

  ت انه صرب للصرب وحتاليصف

 هي منيالدمع دم وجری من الع

**** 
  اجلدم بکرهر دوک حث يساي

 جفونی و اجلفن مکتحل بکره

  ت بکرهيعيکم ضيسبتی احبي

 هيها وال حبيمحل لنشظ عل

**** 
  نير مشرکميالعلی مسح القدا

 ني احشای کمريأسا داخل ضم

  نيک کميترکنی مثل قد اسق

 هيابأمل حتی اهلکت ما عاد ل

****  
 



 
٢۶ 

 

  کفی سهادایيروحی الصادفچ ي

 ه سهادایيم احلل مرض بيحک

  مدمعی وکحلی سهادایغسلی 

 هيدمه اخضابی وذچرهم عطر ل

**** 
  وم اللی حدو بالظعن ونطاري

 ت العگل ونطاريظعنهم مادر

  وم انتظرللفرج ونطاريکل

 هيا صاح ليفال شوفن فرج 

**** 
  ها وشدهايدوک النفس سل

 الذی ماعصب اجروحه وشدها

  وفرغ الگلب من مهه وشدها

 هيترقب للمنيتأمل ويا

****  
 



 
٢٧ 

 

  انبلهميصاحب جدح نظرک ي

انبلهميلی يمه ومت دليا 

  انبلهميا نار کربی ياحو 

 هيالنبل اشوا من الفرگه عل

**** 
  غراب وشالکيا واشی العلی ي

 ت الثبت لک علی وشالکيا ديو

  عسی دهرک رماک بسهم وشالک

 هيوتضوگ املرعلی والصار ب

**** 
  تيگلبی اشکثر للودوک ودي

 تيودلک ردف للمحب يومراس

  تيگبل ما فارگت خزنت ود

 هيت الذنب گبل اخلطياستگص

****  
  



 
٢٨ 

 

  می انچان عندک نظر والميحک

 دواک ودوک جرح الگلب والم

  ه عتب والميبعد ما ظل عل

 يهابسبب شظ الدهر ولفی من اد

**** 
  فونجيوم يجفو ما چنت احسب 

 فونجيبات يای بالنيوگلت و

  فونجياصربن ال لن دمع 

 هيمن الوالد عل  اعطفميالکر

**** 
  لهيوسف منتهيبشوگ احلسن 

 لهيلی منتهيسکن دلياشتظن 

  لهيی دمع النواظر منتهخي

 هيزود اعلی السحاب القاط مي

****  
 



 
٢٩ 

 

  ش العاشرک جاهل ورباکيل

 نکرته وعفت خالنک ورباک

  لک ورباکياشکثر زالّت اعد

 هيم انزل صفيابزله من النع

**** 
  حایميت يم يالصرب والشوگ عند

 حایميل يعلی خده ظالم الل

  حایمي گشم املرغال ميانخ 

 هيوخصهم منی ابتح احبايب

**** 
  نهيتداوی اجروحنه اجروحک دو

 نهيت ابنارنه ابنارک دويالدو

  نهير بساحه دوط انسريتس

 هيتظل انظل رحت نرحل سو

****  
 



 
٣٠ 

 

  احبابی اخللو ابگلبی بسلهم

 حنت طول الدهر وبچی بسلهم

  وحنظل بسلهم لون اشرب شری

 هيوم فرگاهم عليوال نص 

**** 
  د انوحن ونعبلهميسکنت الب

  غرد ونعبلهمنياغراب الب

  ابطلل والچبد سوس ونعبلهم

 هيارهم متت خليارحلو ود

**** 
  سره ظعن االوده ماتونه

 اخلسه ربع ونی ماتونه

  ن من اهلنه ماتونهيريچث

 هيتک عليو مثل فيما ف

****  
 



 
٣١ 

 

  نيالرمک بالعابترمه وصافنات 

 نيدگتنه اشکثر عجبان بالع

  نيای بالعياصواب الدهر صار او

 هيار السلف والبی محيخذه اخ

****  
  رعايکرم الصاحب ويالذی ما 

رعايالوحش سارح ويمه او ي 

  رعايشری من چف اسد اشرب و

 هيصعب عليعسل من چف نذل 

**** 
  رادهيفه من يفعل ابکيالدهر 

 رادهيعل اخلارم من جيوسبع 

  رادهيشفت الصگر خمرک من 

  يهوتعرفه اسالهلا باملوزم

  

  

  



 
٣٢ 

 

  

  

  

  

  

  »الشاعر مالفاضل السکراين « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣٣ 

 

 » احبچ يا فالحييت« 

  احبچ من منت بفياي خنالت الشتلهن خالنا سبييت

  احبچ من بنا البناي من معدن ذهب طينچ كَسر بييت

  احبچ يا فالحييت  احبچ يا فالحييت

****  
  يالغفيت احبضنچ الدايف وغطاي احلاف عتبارچ احبچ

  احب امعارچ اليحچي اخبرب محده و ميلها البالوحل بارچ

  احب فتنه و صريچ اچعاب اخو فتنه اليزوغل چان ويعارچ

****  
  احب هلهولة ام عيد التهز ايد الفرح بلعيد وتبارچ

  احب كوتچ وحب ابيوتچ البيهن احالم ايام تذكارچ

ورچ وحب خورچ و حب اخبورچ املنتشر بكتارچاحب س  

****  
  احب شطچ وحب اچفايفه اخلضره وضحچها الرگّص اشجارچ

  احب ريفچ وحب لبطت مشاحيفيچ الفرها الكنص وارچ

  احب نورچ وحب نارچ وحب اشتم روايح عطر نوارچ



 
٣۴ 

 

****  
  نطارچگاحب رشت مطر غيميچ وحب ابرميچ اليضحك ال

  ل وشاح احلله ابزنارچعروس اموشحه ابنخلچ وهاذ امج

  احب يومچ وحب امسچ وحب مشسچ اليشرق نورها ابدارچ

****  
  ذلة شعر ليلچ وحب وجنة ضحاچ الضوت اارچگاحب 

  هوة سخی امضيفچ الرن فنجاا وشربوه سمارچگاحب 

  احب سمارچ السهر وابنادى البيه علگو زينة اشعارچ

****  
  در سخی اخلطارچ احب سنبل فخر زرعچ وحب ضرعچ الدر

  احب ثوارچ الثارو وحبها اهللهلت لفعال ثوارچ

  احب احرارچ الصدو اجيوش العزمو ميحون اثارچ

****  
  احب زملچ الگصو راس ابو طوگ اليدنس راد شنيارچ

  احب قومچ اهلزمو جيش ابو طوب و رجع مغلوب املعارچ

  غزوچ الكفر چم مرة لچن خيسون ما وصلو الفي دارچ



 
٣۵ 

 

****  
  احنب خنوة الغرية خنوتچ يوم ابعامر تنخييت

  ومچ املاذلّو تعلّييتگوعله هام الغزو بسالح عز 

  احبچ يا فالاحييت  احبچ يا فالحييت

****  
  و انه ازغري احب كاسچ اليب من در لنب خريچ ترؤيين

  وانه ازغري احب شهدچ اليتگاطر حنان و يب تغذيين

  احمنتچ تغريينو انه ازغري احب رجتچ املنها امبسعط 

****  
  و انة ازعري احب مهدچ اليب منت الضحی وبيدچ زيين

  و شوفچ چنت حبساسي وحسن بيچ مي راسي وحتاچيين

  حمبتچ ثابته اببايل ابداليل ابوسط چبدي اببطن عيين

****  
  خيالچ ما يفارجين امرافجين ويالعبين ويسلّيين

  احبچ اي وحق ربچ وادري ابكثر ما حبچ حتبيين

  احبچ وختلط حبچ ابدم شريان عمري و مهجة اسنيين



 
٣۶ 

 

****  
  عبري احمبتچ يسري سره ابروحي و سره ابدمي و شراييين

  الومه الفارگچ ساعه صعب فرگاچ ما ينحمل ياذيين

  حيلوه امعانگچ سلوه قبل ما شبگچ ابشوگچ تشبگيين

****  
  ينيچ امربيين و ماحيعشت بربوعچ اخلضره و هواچ امر

  د حتنانچ تغطيينيشرقدت ودری من ابرد بچ بربا

  غفّينينعسين و يونسين و يباملسه اعذييب  چامشال

****  
  نیيناغيفی و صوت عاطفتچ يابيعچ تدغدغنی ابطصا

  ينيتها توعحيو حترکين الفجر نسمة صباچ امبسچ ر

  ينيدنيبنی و للود يجيمير حيين الصبح لطفچ الشوگه ا

****  
  و طينچ طني جدي او والدي وطييناترايب اترابچ الغايل 

  امن اموت اتوسد اترابچ الغريچ ما اود واحد يوديين

  حيبچ طبعي و ربعي حتب الزارين و بسمچ يغنيين



 
٣٧ 

 

****  
  احبچ موش بس هساع احبچ چي شبت وبيضت احلييت

  احبچ من چنت ياهل و تتطوطح علی املتنني ترچييت

  احبچ يا فالحييت  احبچ يا فالحييت

*****  
  

 »ا محامه يدة يقص« 

 دعي مفجوع بالفرگه مهو بس بکالمهيامحامه الي

 نامهيل کلّه والينوح الليا محامه الفارگ أحبابه ي

 امحامهيامحامه ي

**** 

 امحامه املا بکل النوح فوگ الدوح حنيتي

 امحامه املا بصوت الودع اخللّان صحيتي

 ها وسکتيتيعه تونيا محامه الونتچ سوي

  السهرت من اهلم سهريتنيمحامه املا بعا ي

 ف الفراگ اجنرحيتيامحامه املا بشفرة سي



 
٣٨ 

 

 نة حچي الواشي انذحبينيا محامه املا بسچي

 له و وگعيتيامحامه املا تصوبيت بسهم عي

 امحامه املا عثريت بلچمة احملنه وسگطيتي

 ه وطفحيترياملا رکسيت مبوجة احل   ا محامهي

 الغصن مرتاحه وهجعيتامحامه النميت فوگ ي

 امحامه العلی فراش الروض شرقديت ورگديتي

 امحامه املا جبنح الشوگ للمعشوگ طريتي

  احترگيتنيامحامه املا بنار الواجها البي

 وم انلچعيتيا محامه بعطبة الشوغات ماي

 امحامه املا درکيت الشوگ شنهو ولَفتهميتي

 قه بناب صل لوعه انلسعيتيا محامه املا دقي

 ن احلرگه ولطميتيامحامه املانصبيت چواي

 امحامه البس بصابع چذب لدموعچ مسحيتي

 امهيامحامه بنوحچ الچذّاب حصليت اللي

 امهينوح حبرگه ذاک اهلام بالرب وستمر نوحه وهيوال

 امحامهيامحامه ي

***** 



 
٣٩ 

 

 هايي للخنسه شبريامحامه وصيي نوحچ ريغَ

 هاياحملّد اهلا تعلمضه يامحامه الونه من ونة املري

 هاينوحي مثل األرمله الباملشنگه تلوحل ول

 هايوم الکرينوحي مثل الفگدت العشره الضحی ب

 هايدها الراح من اديلطمي مثل اللطمت علی ول

 هايابچي مثل أخت العلی خواا جتدد بچ

 هايجيه حتشم وحمد ريحشمي مثل العلی الغ

 هايواُمه مچتفلوع يلوعي مثل الظَل علی اُمه 

 هايسهري مثل السهرت بنچباا وذهلا وسب

 هايصفين مثل الصفنت حبسباا وفگدت حچ

 هايعثري مثل العثرت بلچماا األثّرت ب

 هايخذف چويبها اليدنچوي مثل الغدت بگل

 هايمه وحدريتينزيل الدمعه شبه دمع ال

 هايح عليحي مثل اهلچع کوخ أطفاهلا وطايط

 هايوال بطّل نع  النعت مهضومه انعي مثل

 هاياحلمامه وفززينچ يوعي من النوم ع

 هايار ولفچ وِعتنيامحامه أرجوچ گصدي دي



 
۴٠ 

 

 هايا الولف حلوه وبلمسامرجدديالگعده و

 هايوسف   امحامه املاحتن للوطن جمنونهي

 ترک بالده وعمامهيبه ويتعنه احلبيحب يامحامه الي

 ه انسدت ادروب السالمهيشي بدروب املخاطر لو علميو

  امحامهيامحامه ي

****  
  

  »قصيدة يعبيس دأيس«

  ه العمروخسارهميس حريعبي

  ل مظلم بدلو إارهيلي ابليدل

  س ما بگت خوهيس دأيعبي

  لوو ساعد جمدها اخبلُف وتلوه

  ستحي اشسوه؟يأمس تدري األخو املا 

  سارهيده و طبر اينة اعضميگطع 

****  
  هريس ما بگت غيدأس يعبي

ترش جمد بِالدرهيوالچن چانت ا  



 
۴١ 

 

  هريعمل گطعِ املواصل هاذ تأث

  لّي الگلب مچوي وتلتهب نارهخي

****  
  س ما بگت رجهيس دأيعبي

  گضت رجة اخلُوه اشبعد نترجه

  دور علي حجهيأخوي ابن اُمي ا

  يت و ما وکت زارهيزعل ما وصل ب

****  
  امروهس مامش يس دأيعبي

  حده احلادي ابظعنها وللشرگ نوه

  ما شع نور منها و للسلف ضوه

  لها ابدارهيو ال نشمي العلگ قند

****  
  س مامش احمنةيس دأيعبي

  ف چانت وچنهيو الچن بِالصرا

  ست منهيصگُرها األمس حلّگ أ



 
۴٢ 

 

  ها و طارت أخبارهيخذاها و طارب

****  
  ورهيس ما بگت يس دأيعبي

  ان خمطورهريونصحک صحبة اجل

  أخو امطشر سماح الراح أمس ثوره

  ارهيلگاه امطبره ابطُربه الکلف 

****  
  س ما بگت راحهيس دأيعبي

  وال حته لَطفال ابلعب مرتاحه

  بس قداحهيذبل ورد الطّفوله و 

  نثُر نار نوارهيوسفه وصار ي

****  
  س ما بگت وِنسهيس دأيعبي

  ابصخرنا الدهرواخلنسهو ظن عاد 

  سبانه املا مثل جنس البشر جنسه

  حه وخنجر اشهارهيص ابرمح  غزانه 



 
۴٣ 

 

****  
  س ما ب نسمهيس دأيعبي

  رتنه و ز جسمهيت ديحترک م

  وسفه اد بس ظل حنچي ابإمسهي

  ولکن راح رمسه وراحت آثاره

****  
  س ما بگت رمحهيس دأيعبي

  صبح فحمهض يي الچان گلبه أبجيصد

  هلي الفرکنو گليب و ذوبو شحمه

  جفوين و صبحت حمتار بِاحلاره

****  
  س ما بگت عفّهيس دأيعبي

  طفح موح السفاها وزاحم الچفّه

  ه الناس حمتفّهيابکل دوين وسف

  توِد متشي اخبدمته وتلزم اکتاره

****  



 
۴۴ 

 

  س ما بگت صحهيس دأيعبي

  هايت اجتر جدمها ابقهر و تسحيح

  عله گطب املشاکل باتت الرحه

  تدور و طاگها اذراع الصرب داره

****  
  س ما بگت لذّهيس دأيعبي

  تأذّهيشوف لذّه الدوم يحمال ا

  تغذّهيصاحب والبگه احبسرات ي

  توارهيود ابلحد گرب املوت ي

****  
  لهيس دأيس ما بگت حيعبي

  لهيشيشسوي احلمل مهّي احملّد ا

  لهيتچيمنهو ال ساعده ويو منهو ا

  له و گلّت أنصارهي الباد حريفق

****  
  



 
۴۵ 

 

  س شحت احلاجهيس دأيعبي

  ج وهاجهيمرالضينه و نار يعل

يکتلنه الضدري الضنهاجهيج وج م  

  ارهيج اعله األيب املعروف شنيضي

****  
  س ما تصح عونهيس دأيعبي

  نخونهيسو الينتخي و أيفگدنه ال

  فزعونهيال تونس النشمي يگبل 

  قنع بگالص ماي و چاي و جگاره

****  
  س ما بگت فرحهيس دأيعبي

  گبل چانت ابعزنه اهلدمو صرحه

  رحهفه ألف يه البريگلب جمد العش

  تجارهيدمه جرحه اعله منت املوت 

****  
  س ما بگت خنوهيس دأيعبي



 
۴۶ 

 

  حزمها الوکت رخاها وغدت رخوه

  وهخيخوه و سوس عمد وجداا و 

  گُل عتبارهيح قدره و يطيبعد و 

****  
  س ما بگت نسبهيس دأيعبي

  ب اشلون أخو احتسبهيب الصار ذينس

  چسبه؟يدحط بالک حاللک عزم ا

ه ايو لو صدک ابغارهيت عنشن  

****  
  س ما تصح گعدهيس دأيعبي

  ود السمر بعدهيذه و شوگنه ايلذ

  گبل چنه ابسوالف سعد و بسعده

  الزهه اخبطّاره فينسولف بِاملض

****  
  س ما بگت عشرهيس دأيعبي

  ب منتشرهيگبل چانت العشره ابط



 
۴٧ 

 

  له اموشرهيالساع للشر منريعش

  زهاره  د روض السلف ويريش احي

****  
  س ما بگت عزهيس دأيعبي

  چووها ولچعوها ابنار املوزه

  ذل املا لزم رحمه ابوغه و هزهي

ه ابچبد شرشرارهر و يو ال رز  

****  
  مهيس ما بگت شيس دأيعبي

  مهيت عزها وصعب ترميتصدع ب

عند أهل القمهيم چانت هلا قي  

  مه و لألسف صبحت منهارهيعظ

****  
  و ذکر اللّمه قيسس ديعبي

  ه و تفزع امهريالغ من اتفزعک 

  ه املنتخه اتذمهريگبل طبع العش



 
۴٨ 

 

  و ال حتترم دمه و تاخذ ابثاره

****  
  س وِ فکر ابگومييس دقيعبي

  ي و رخصو سوميريالغلّو سوم غ

  رو نومييأخويت السهروين و ط

  وف بتارهيحسدهم ابشط امن اس

****  
  ورهيس بعد ما تصح تسيعبي

  زورهييت و حمد ايرتار بيو ال 

  ت الشعر بِالشعرشع نورهيگبل ب

  حلت دلّة گهوته و حلو سماره

****  
  مشکله و دوخهه و يس أذيعبي

  اه و فروخهياة املبتلي ابدنيح

  أمس ظل حمتمس ناهي الکفخ کوخه

  ر اهطارهيهوه صرصر بلوته و ط



 
۴٩ 

 

****  
  يتيس لو وگع بيس شسيعبي

  يتيعلَي و بتاگت من اخلرج خرج

  يتيم و سبيگبل چنت آنه وِبراه

  ت عزنا و نرفع استارهيس بينس

****  
  س ظل فکر بايليس امسيعبي

  ال ظن گلب نشمي من القهرخايلو 

  ت موايليدي وبيخل اتسلّه ابقص

  وال بايل ابکالم الزعل وشعاره

****  
  س أسرارييس چيس الکيعبي

  ها و تنهدم دارييأخاف اتبوح ب

  خل امضي ابشرف وگضي وخل تظل ناري

   گبارهريتشب بگصه الگلب وتص

****  



 
۵٠ 

 

  
  س ثگلنا اتبدل اخبفّهيعبي

  شرنه اشبعد تتطفّه؟ان ريدوت ن

  تخفّه؟يف يعملنا الظهر بِالشر چ

  نت أسرارهيظهر و شتهر قبحه و ب

****  
  نهيود النيب و ديل   س ويعبي

  نهيتابع مسلکه و شرعه و قواني

  نهيرضيرضي النيب و ال بعد يو ال 

  فخر ابعارهيعمل شخص اجلبان ال

*****  
 

  »د رضاااخي حمميدة شرد اگلک يقص«

 ا أخي حممد رضايشرد أگلّک 

  عمري بِالتهالت خلّصته و گضی

****  



 
۵١ 

 

هالت گضته وخلصيعمري بِالت  

ه مصيحم دم صربي زماين و مص  

  الدوم مسجون بگفصريشبه ط

  ج يب الواسعه و رحب الفضايتض

****  
  جيج يب الواسعه وحگ لو تضيتض

  جيالطّرا ريوحدي بآالمي أس

  جيوال صدشي مياي يج اويال رف

  ه چوت خاطري بگبست لظیرياحل

****  
  ه چوت خاطري جبمرات ناررياحل

  و گوه کون أرضخ الضغط االحتصار

   باصريت فالشوفن ارنيبع

  ل مفرح ما حظیيو فکريِ جبول

****  
  ريفکري بِاحلسبات مشبوگ و أس



 
۵٢ 

 

  ريحيعثر بلچمات چلماته و ي

  ريرگصيالسان فکر الوگف متح

  ار تلفّظه؟تلفّظ احليف يو چ

****  
  چي الصبح مچموم احللگ؟حيف يچ

  ان بلفظ چلمة صدگريبگی حي

  نسحگيح اللفظ بِالشر يبِالصح

  ه ترضرضهيبفاس شرها الناس حچ

****  
  ترضرضت چلماتنا بصدرالزمان

  انيسر بجيوال الِسرحسباتنا 

  بسمعي و بشويف بگليب وبِاللّسان

  ضه فگدت حتی احلافظهيانصبت و

****  
  انصاب دلّايل برجفات الفراگ

  ين ابتاگيسلّيت موايل اليو ب



 
۵٣ 

 

  منشده بايل بظعننا األمس ساگ

  ضهيريقه ياملا رضی احلادي دق

****  
  ه ساريضه وبيريما رضی احلادي 

  ره بوادي املهالچ والوعاريو س

  ال تظن الظعن سلمی و نوار

  ه وشوگ راضي ومرتضیيو ال رض

****  
  مبعصمها السوارج يال منی الال

  و ال رنا البوصافها الشاعر احتار

  مل فخارحيهالظّعن لألسف بس 

  ظ حمفوف برضیيادي و غيض أيو ف

****  
  ض عز موروث من طبع اجلدوديف

اجلنوا خنوه وشم و آداب و عهودي  

  ت عزنا انکسر من عنده العموديب



 
۵۴ 

 

  ضي و گوضهيت أهلي اروياهلجم ب

****  
  الگبل چان ت أهلي العايليهجم ب

  به و رفع شانييب ضره و مفخره و ه

  ف عامره بوِنسه وأمانييب مضا

  و يب لسان العرب حايل تلفّظه

****  
  لييب لسان أهلي املعسول اجلم

  ليالسان طاها املصطفی وحامي الدخ

  ليه گهوه معطّربنفحات هيب

  فه مفضضهيتفوح من دلّه لط

****  
  تفوح والگعدات حمفوفه بسرور

  البهجه وتشع ملعات نورو تضحک 

  د قصوريالفرحه لتظن حازها الش

  فکر بطمعه املرضهيو بات بس 



 
۵۵ 

 

****  
  ه ونسمة مشاليالفرحه صحه وعاف

  هزها الدالليالفرحه مسحه وسنبله 

  الفرحه عذبه و صوت بدوي من التالل

  عه و رکّضهياخلبله عشگ الطّب

****  
  فيالفرحه نسمات الضحی وبسمات ر

  فيوف ومضيه ومسروضالفرحه دلّ

  فيم اخلريالفرحه لو طگ بِالسما غ

  ضهيله و فيو مال الوادي بعظُم س

****  
له السبگت الرحيالفرحه وذنه حمج  

  حيالفرحه عربان ومواشي وعشب ش

  حيتغطرف مليف يالفرحه خد بِت ر

  ضهياج مسه و بياملا وکت مک

****  



 
۵۶ 

 

  فيب ظريالفرحه گعده و سالفة شا

  فية رغحية ضحی ورحيالفرحه ترو

  فيالفرحه جاره و جار متجنب شر

  الدوم غض الطّرف عنها و غمضه

****  
  ج وخضاريالفرحه ران وسوال

  ج وحباريان وتفافيالونسه رع

  ج األشعاريان وأهازياللّذّه صب

  ه ملمظهريه زغيوهوست ابن

****  
  الفرحه گوساين وحصادالضحی و ماط

  زماطالونسه عونه حمزمه بچلمة 

  نمد علی الشاطي السماطيالبسمه من 

  وطوله چف النشامه و عرضه

****  
  ليالفرحه من متشي العصروکت األص



 
۵٧ 

 

  لي النخنيعلی ضفاف النهر ماب

  ليهذ هذ املنظر الزاهي اجلم

  عوفه الالحظهيوِد حلظه يِاملا 

****  
  وريد الطّيأشجار و أمثاروتغار

  أار وأزهار وشعر فَدعه وشعور

  د اجلسوريأخبار غوار وأبوز

  الگال کون أمضي بدرب خنوه ومضی

****  
  عيالنخوه چانت طبع بخالق اجلم

  عيهم وهلم و منهم تشيه بريالغ

  عيضيأبد ما للجار حگ عدهم 

  ولو برک زمله النشامه تنهضه

****  
  هذ ذوق أهلي وطبع کلّ العمام

  البگت من عادام بس احلَالم



 
۵٨ 

 

  نبعث سالمخلّي لَرواح األهل 

  د املوعظهيو خل نگلهم ما تف

****  
  

  ....................»ه ياالبوذ« ....................
*** 

 در ضربته وحده مثنهيح

 کررها مثنهيها وما يب

 شچي الضعف واهللا مثنهيابعلي 

 هيهدر بالثنيث يمنثله بل

****  
  الزاد بيچ اجلهل مالچ يديره

  مالچاملا برضچ بنه والصبح 

  حلم طبع الغيب املاحيس مالچ

  اليحس بس بسهوله انالچ ليه

****  



 
۵٩ 

 

 اهواک وبالک بالين يابلوم اهل

 ت ال ام الک وبالکيا ريالک 

 وبالک اکيابل الک ماترهم

 هياوداعتک تصعب عل ايتيح

**** 

  ارتفع باشگ شبايب او وگع منطار

  ابتعذيب املشيب الچبد منطار

  منطاربگه امن العمر ياخالن 

 صبح وتنطّر اعروش املنيه

**** 

 اهييالغدر  ماقدر زماين

 اهييح يطر قهروالرمي يعل

 اهييبه صعبات يکلّ امصا

 هيسهل عليمها يالتهون وض

****  
 



 
۶٠ 

 

 نيح اد شلويالطمت وصرخ وص

 نيالغربشلو ياريح يصيواون و

 نيب مادرن من اعضای شلويالنوا

 يهوگصن ب اد گليبلون نگّ

**** 

 ابوصلک احملبوب مرمل يناهي

 مشلنه ومت شهد بالوعد مرمل

 مرمل يمردوم اگلک عل يعل

 هيمتروالسمرمتشمتات ب

****  
 داييگلک چان يالفخرال لل

 داييسخي وکل وکت للمعرف 

 دایيالفخرللگال تشطرکرم 

  هيت املاوفو وللوفو ليووف

****  
  



 
۶١ 

 

  خيل اخلل خليل وخيل خالک

  والکلمن ضحک وياک خالک

  اهناک ونص الدرب خالک اتشوفه

 ابرحمه وجندلک فوگ الوطيه

****  
 الذی عنده شهامه ونفس عنداء

 عنداء  ماخرب    عتهجيوت ابومي

 املهو بالطبع نشمی لون عنداء

 هيملک قارون ماعرت خو

**** 

 وحق صوت اهلوی وعوده وحلنه

 وحلنه جفاکم هشم الضلعی

 ه وحلنهيمبشرق الدنا وا لنت

 هيطلتکم علامبغرا امشنع 

****  
 



 
۶٢ 

 

 اصاحب وهاجهينارالشوگ 

 وهاجه ياجلار يجياوهلبها ها 

 الذي هزاهلوی اشعوره وهاجه

 هيعالجه الوِلف لوحتف املن

****  
 مجالک امجل امن البدر وحله

 ک اعذب امن الشهد وحلهجياور

 ک صعب وحلهجيگلولی طري

 هيسهل عليرمياوگلت لو يب 

****  
 نيعيطره علی اخلاطر و ليما

 نيعياملاشدجرح للصاحب ول

 نيعيجتی ولييت ابضيالغده تچآ

 هيي اهذاک فخري و ذخرلجيابطر

****  
  



 
۶٣ 

 

 تم شرباکيل من شط فهم خل خي

 نبض عرج شرباکيکون ياجبهل ل

 رف شرباکيابچف عز هز لوه وخل 

 ةياحبومة شرف وبساحة مح

****  
  منتلميا ريتره  تفت گليب

 نگطع منتليتفت و اخشی اخلصر 

 غر منتليلک ئاردوفک وارد اس

  ه؟يالتح يل يمها اشحچاک تبد

**** 

  باسياخفج خوف اظل واخنلس و

 باسيا عزم وياثبت ابو اتصد من 

 باسيدعج ال تظن الچبد وي

 هيمن گطعت با احرگت کل احلشه

****  
  



 
۶۴ 

 

 م فقرهيلّه اکشف اکتاب الشمي

 اوعسه الظهراد ملتوت فقره

 فقره الکثررياعتقد ما هو الفق

 هيا ملک خنوه ومح املريالفق

**** 

 ليا ليبگی من العمر منطر صبح 

 ليا ليلتهالت أسف واخلصت با

 ليا ليب ياض الشيرکض بياجه 

 هيشباب العاش کل عمره بأذ

****  
 هيد العاف جهله لنهايسع

 هيظل رابح بفهمه لنهاي

 هياجتنب صحبه األمحق لنها

 هيا وبله وزمحه و أذيهتعب ب

****  
 



 
۶۵ 

 

 ما شد جرح للصاحب معصاب

 املا صب شرر شاجوره معصاب

 لهم حنظل الذلّه معصابي

 هياملا مد ساعده وساعد خو

****  
 بس کداري ضرع الريصيأبد م

  الفحم کدارريصيوال ممکن 

  کدارريدار الذل أبد متص

  هية محيها الشهم رايالرفع ب

****  
 الرحل شلهه يشسله اخالف جمد

 الغرگان شلهه يفکروکلمن 

 شلهه ياملا اجروح اچال يأخو

 هيلچمها وشک سهام الغدر ب

****  
  



 
۶۶ 

 

 و حسام حلظك قاطع يف غمده*** كل السيوف قواطع ان جردت 

 ترف مبواصلك ليكون تنسل

 دريت ابچبدته من جفاك تنسل

 السيوف ابضرب تگطع حني تنسل

 و شبه حلظك ابغمده و فتک بيه

****  
 عيب حتتال اعجدت عجدة غرامك

 اهجرتين و علي بل تعذيب حتتال

 اتركتين فوگ شوك الشوك حتتال

  مواضي السلهن افرگك عليه

****  
 يومترض ورگ وردا ياحترگ روض

 يوقهر وردا ياملأس ي اکلميومد

 يوردا يوج اردايما يعجب چ

 هيضی التستعر بللبسته اعله ال

****  
  



 
۶٧ 

 

 يد درمايفيعلی الفات درمت ش

  يمن الصدف درما احلظ ماحاش يل

  يد درمايگربت للص گلّويلي

  هيلومون بايته وگعدوا يخط

****  
 األهل شرحلريارخيبکل د

  اشأظل شرحل القهرچامن بگليب

  طول شرحلي يششرح عن اسا

  بيهاسی الشک کل السهام احلتف 

**** 

  من فوگ اجلبل لواخروا اهوی

  ب اود واهویيالولف عريبلظی الغ

  اشلون اترکه اشلون واهوی يناه

  هيالسرت ب يوروح روح يعگل

****  
  



 
۶٨ 

 

  ه الصعب والشاگريهجرک موش غ

  وهوه الفزرللگلب والشاگ يعل

  ک وببلواک والشاگياألمسربي

  هيومرض ب يوجفاک اصبحت مبل

**** 

  ونی منتهليناهی من اون وعي

  ک منتهلريغ يک والعليعل

  امنتهليمن فراگک متت واح

  هيا ورد ليهالل رد يدهل 

****  
 احنصد زرع الرجه امن اهواي وحناش

 وم وحناشيبدی الضحه هليالوعد 

 ه امشا أحل بالوصل وحناشيعل

 هيب وغدر يگول الغدر طبعي

****  
  



 
۶٩ 

 

 نيأخونا املا مهل دمعات منع

 نيه طول العمر منعيعطف وعل

 نيا نساعد أبد منعماجلنابه 

  هيوأذ  ه بس بلوهي البنياشع

****  
  موش تلبس عندکاتلول اردوف 

  اتل النفس تلبس صرتسبتين و 

  الشمس لو ما يساهي العني تلبس

  مضية متترداك انچان ما 

****  
 مو بس باألسی من اضت کلّي

 املنت ال و النيب اتضعضعت کلّي

 ت امبشکلي حمتار کلّييصف

 هيرمی ضده و خطه و صوب خو

****  
 



 
٧٠ 

 

 لخيه انشنت الغارات منيعل

 ليانطلگ منخ وسهم اجلرحين يهل

 ليابوحل لو برکت عشمای منخ

 هيهم محيردی وخنوای للب

**** 

 ماتسائل ک اسئل وعينيعل

 نی ماتسائليک ادموع عيوعل

 اذا گالو بابک مات سائل

  هيگول انه وغرامک فتک ب

**** 

 اصفنت من گالو اهل الطرب دفنه

 اندفن صوته اصرخت مو وکت دفنه

 ت دفنهيالعمر مر متيصحت 

 هياة املاتونسک عدم هياحل

****  
 



 
٧١ 

 

  ه خلت اخطلها بطلهايالدن

 و علی احلگ دوم متجدم بطلها

 علی خبلت بطلها ه ايلياه

 هيثها طل علياشلون ابغ

**** 

فَاجابِني لَست اَنا الّذي خنقه انه *** يب رشا لَقد خنقت صوت خلخالک يقُلت لَحب
  خالي

 عمل شرنهيانتوه  يگلّيا الرشا

 خايل وخنگ خلخالی شرنه

 من سوگ الچوه احساسی شرنه

 هيمآسی وبدل الونسه باذ

****  
 بعدين شدنهيودعنک ي

 خايل وخنگ خلخايل شدنه

 ابعکس خالک احملنته شدنه

 هيهزنا بتحيمراجح فرح و



 
٧٢ 

 

  
 ض اخلال مرمايبعده اخالل غ

 حله وما ظل عضومن اعضای مرما

 مرگبل امس حمتمس مرماعلی 

 هيفتح باع احملنه ونغر ل

**** 

 وی و وصل حملهبطاح اخالل ا

 ومربعده خالل اخلال حمله

 اک حملهيااخالق خايل اويدن

 هيربميف ما لونه مثلک ح

**** 

 اموت ابشوگ وجناتک وخالک

 ي وخالکميودوم اتصورک 

 احملنه احبب گلب خالی وخالک

 هيلن حيخلي من العاطفه وما 

****  



 
٧٣ 

 

 الرشا لعضای خلخاليکالمک 

 دمرين وعوف اخو املرمرک خلخال

 اکرهت خال اخلنگلک صوت خلخال

  هيومنع شم خال وجناتک عل

**** 

  لب هالیگسلمه اليمن هجرچ 

 چ من احملاجر دمع هالیيو عل

 ش هالیيبچ بطه و طول ليمغ

 هياملض يا مشسيبعجل إدشرگی 

****  
 منناهي إبشم وجنتک علي من ي

 زاح عليت الغدت من منـجلل تن

 من هلک امن الناس منا مين،إمن

 هيا ترف وگطعت بير ختطّ

****  
  



 
٧۴ 

 

 ل هجرانک ترکبايييب خيحب

 غدت وجفاک ألف علّه ترکباي

 ايل لو ما جتي من أمشي ترکباي

  هي اجنون بريصيعله وجهي و 

***** 

 وصاحب العشق طول العمر سکران ***صحوا بعد سکرتهيشارب اخلمر

 لک الشوگ ولّيميصوب الصب 

 ه وايل ابرحم ولّييالوجه وعل

 صحه السکر باخلمر ولّييابسرع 

 هيسکرهاي هيسکر بالعشج 

**** 

  عربهريجسرعمرک ولو هو گص

 بعگل وإسچب عله أهل اجلهل عربه

 من أفعال الدهر دتخذ عربه

 هيهم محيغدر بالشرعبت ب

****  



 
٧۵ 

 

 يب امشلطفه امشحال شبههيحب

 بههشجفه اونارالقضا حبشای 

 ذاک الراح الکن هاذ شبهه

  هيعن عليوفن هاذ ذاک اشامن ا

**** 

 باسيأخفچ خوف أظل وخنلس و

 باسياعزم ويمن اتصد وثبت اب

 باسيدعج التظن الچبد وي

  هياحرگت کل احلشه امن گطعت ب

**** 

  مترضنه وبعد ما تصح صحه

  الزملنه الغفو صحهوالواعي 

  جواب اليب نفع للسلف صحه

  هيالّذي ضحه الضحی امباله اخلو

****  
  



 
٧۶ 

 

 اخليل ادياسلياسئلک 

  اخليشرف هللا انعرف بالکتب 

  لياخيفه املعتصم باهللا ياخلل

  هيم وکسرغيها اخلصيغزه ب

**** 

 لي وربعهصأود أعجد حبل و

 ه وربعهريابفتی اليب فاحت الغ

 گه وربعهيبحي حي اد 

  هيفوح کرم و مروه و محي

**** 

 حرر چان بردايير عزمي المي

 ل انگلب برداييفي الصقيانطفه و س

 اجنرح جدمي مبحنيت وعثر برداي

 هيوکثر لومي عله گومي الزرو ب

****  
 



 
٧٧ 

 

 م ابچذبه مهانهی اجتدريغ

 د السلف باتت مهانهياويوا

 جمد ال تنشد مهانه ی علخي

  هياظعونه وگطع فامن أمس محل 

**** 

 ن شفراکيجدي الفرک بالچفياش

 وشگل چبدي الفراه اهلظم شفراک

 دوس القهرشفراکيضل يعلی من 

  هيايل ضلع انچوه وشب چبدل

****  
 املآسي امن الزغرهدمن طربی

 وجهل ناسي دعايل الچبد طريب

 نح طريبيگلويل بگالک ي

  هيگلت کسروه اخوتی الزرو ب

****  
  



 
٧٨ 

 

 کميوحگ جدکم وبوحگکم بل 

 کميوب اجنرب خبالقکم گليب

 کمياودکم واود جلستکم وب

 هيصعب علي افراگم ريوکث

****  
 يرت بالزعل راحاالی املرحي

 يوعفتنی ومرمرت باهلجر راحا

 ياحبگت تطحن من أجلک قهر را

  هيض ساعه ودمر بيح الغيدز

****  
 يوهلوا حله لعيب غزالی اليب

 يوهلواه ريابصبای ومعشگت غ

 يوهلوا وم اموادعه غثيني

  هياحلشه وبات الوشه مشتمت ب

****  
 



 
٧٩ 

 

 علهالک يالرشا شوگيقمر ود 

 علهالک يجبفاک متراد  وبتت

 علهالک ک ال عتيبياعل عتيب

 هياإللی امبکروههم حفرو هب

****  
 يوهلال ب اموادعک غثينيحن

 يلی وهلک ماحنو وهلاليدل

 يوهلال يالفرحه اصبحت للواش

 يهالفجرمن مرت اضعونک عل

****  
 اهاشلون اشلون ما افکر ولف

 أنوخذ منها ولفها يوأری روح

 اهلوای وحلها ولفها يفت روح

 هيالگطع ف يومزجها بروح ناه

****  
  



 
٨٠ 

 

 نيس الوحيدنی املايرياون و

 نيالچفّی الچفوف خلف السلف الو

 نيااألهل الوينا اجلهل يعت بي

 هيذبنه ابيدامعزم ايواک

****  

 شکلمه يبيودتعذيودنی ويال

 اماگلب وجدي شکلمهيواله 

 انی وايل قدم شکلمهياحلمت 

 هيق الثغرليوصحت قدم رح

****  

 يرغبه العطش کلمايالشربت ما

 يالفرات العذب کلما يوالما

 يکلماريصياجلفه م یاريامل 

  هيالگطع ب يافراگ اخو يانه امل

****  

  



 
٨١ 

 

 من سل يصدک علريلسمرغي

 ومنهوالبگه امن اجفاک منسلشبه 

 ولوانه األذه وفرگاک منسل

 هيالسمروالگمروالبسمه الزه

****  

 يرمن سبب فرگاه شکاليالتغ

 يره ومابعدشکالياتتضحلی اشغ

 يمادره اوالعرف شکال ابشريب

 هيوم خان الوعدبياترکتهن 

****  

 مطره القهرشريبيم اليمطرغ

 اسعد شريب يالبعد يالظعن جمد

 صب عذابه اجبدح شريب ابغضب کم

 هيم من غصنب عليوشربت الض

****  
  



 
٨٢ 

 

 نه ادوالعز واهلوالنهيهو

 رف اشراع عزنا واهلوالنهيو

  اگهوتنا واهلوالنهنيالفناج

 هين هوسات املعرس خوريال

****  

 الرشاوماچنک شفتينيامرگت 

 شفتين يک جلروحيض بيدر

 هجرانک شفتينريغ امشردين

  هيوخنت ب عفتين الفتين ياحبچ

****  

 نيديمثروصلک عله ابغصنه خل

 نيديايل واغرم اخللخالک خل

 نيديوجهک وجهه صويب خل

 هيبتسم لياحلنان اخضان 

****  
  



 
٨٣ 

 

 لس سبگی شرتفع ومسه

 بی اش اصبغه ابصبغ ومسهياوظهرش

 ت رمسه الفات ومسهيشبايب انس

  هيمس مرت علشبه نسمه األ

****  

  

  .....................»الموال  «  .....................
***  

  شره التسبح امبای شط اهل الچذب يب

  شره امگام البنوه ابچذم التظن يب

  شره وگلت يب البحر غارگالويل يما

  ه وماعرف منهميالتاه را غشوغيب

  هات ذرة صدگ تلگه ابوزن منهميه

  مادش نزهلم وکون ابعد وفر منهم

  شره هله يبيشلگه من ادش حوش هوش امل

****  



 
٨۴ 

 

 هلکيالتصحب انذال مذمومه الفعل ب

 هلکيصاحب نفل ومشي بالگبلگ مشو ب

 هلکي ابسواين عگل ومشي بثگل بريس

 ب وصدگ للگلت له نعميعز والچذب ع

 ونعم عله املانعم ونعم عله الّي نعم

 ج البس لسانه نعميوحذر غدر کل صد

  هلکيلدها نعم وبفاها سم بيمثل ال

****  

  

  ....................»العتاب« ......................
***  

  نکمميمن الشلّت يهل الي

  نکمميح الصبه الغبشه ياعشگت ر

  نکمميأود أشتم شذه گهوة 

  ابيد األطياحلله فنجاا ب

****  



 
٨۵ 

 

  لّونخيأحبايب الشالو حبايل 

  لّونخيوين طت ومدمع اعيبچ

  لّونخيمرض من عظم فرگاهم 

  مستعره وعذابابچبديت ونار 

****  

  ي الچان حايلجيانعصر حنظل ابر

  اي حايليي املآسي اوميوغدت 

  مثل البه سم الرگط حايل

  بتت اتگلّب امبحنه وعذاب

****  

  هاب اخلطر مندليلي مايدل

  ابدجه وماشوف خدر الولف مندل

  ب مندليهداين اعله ملعرس ط

  ت ابعذابليب ظّيولو مالط

****  
  



 
٨۶ 

 

  ماجودف يأجود ااي نفسي وچ

  للبات احبسبها الشرف ماجود

  اخالّن ماجوديامرضت ودواي 

  حیابدوی الروت اجلربه الض

****  
  .....................»المهداوي « .....................

***  
  سيف الكرب يرتر بعد ميفيده املسن يا سعد و نسنه

  و بفراش مرضه من انطرح عافنه غزالن املرح و نسنه

  ابثمر ليل السهر ونسنهگالن گبل چان 

  عظمه وخوه وشيفيد االصبح خاوي یو هسه انطو

****  

 تک موش إيل منتايليا سعد جيدر علي يأحلفک حب

 چنت بزمانک خل إيل شخلّاک خترب و خربت منتايل

 د الغيب املا صلّه کل عمره وخفت منتايليما خفت من ز

 للمصحف مبسجد قبا وللگصه صبح چاوي



 
٨٧ 

 

 هايه املادرت ونبريالعش مشه وخربح العز ياصاح صي

 هاينسمع ونبيدار الرحل عنها اد لألسف بس ظل 

 هايها اجلهل ماتگدر اتنول الشرف ونبيگوم الکثر ب

 اويريه وصبح غريوي الشرف بس املشه ابغحي

****  

 اي والنيب موسی اخلذه ألواح العلم منطوره

 الونّ حبزن طوره احنرج طوره وخرج منطوره

  العگل منطورهنيجمدنا الچانت ابعة يثا

 ل اجلهل مسها بأسه وظلّم جمدها الضاوييل

****  
  .....................»مر يالم«   ....................

***  
 مايسله گليب ابكل هلو مايلها

 يفكر باحلمول الوقع مايلها

 عطشانة روحي وماتيب مايلها

  اتود من جدح عز ترتوي ويب تفخر



 
٨٨ 

 

  الغرب ودوين ديرة الشالشها

  شيلوين عنها الغريها ودوين

  للگليب ايودهم وهم ودوين

  ودوين لين ابغريهم ما امثر

****  

  مايوم احملرمه العگل حليته

  وگيد اخويت بچف خنويت حليته

  مرهم ابطيب امواصلي حليته

  وما ابتعد عنهم وال اتکتر

****  

  وآنه ابزغر سين الصدگ وديته

  وديتهجبته الصدجيي وللعدو 

  واصلت زيين الکل هلي وديته

  وما شفت من عدهم ويف اليتشکّر

****  

  



 
٨٩ 

 

  ....................»ات يدارم« ....................
 عندي وی احملبوب مخسه امن الشهود

 ون سگم رعشه ونوح دمعه اعله اخلدود

****  

 نص ساعه وفتني يا نار اليذوع

  وماتطفه هاي اسنني ناري البلضلوع

****  

  لتفل اجلعودريمن گتله ظلمه اتص

 کات من نور اخلدوديعلگ اتريظل 

****  

 بنون امبوسط احشاييتنور اود 

  ي اهوايجيبز خيش ية العيبلکت احب

****  

 عندي وى احملبوب مخسة من الشهود

  ون سگُم رعشة و نوح دمعة على اخلدود

****  



 
٩٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر مال حممد املايود « 
  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩١ 

 

  »ما بال عيين«

  ما بالُ عيين شوقًا تألف السهدا

  وتستلذّ أُجاج الدمع حني جرى

دوالنفس يف كَم فيف لَه والقلب  

  واجلسم حلف الضىن مل يعرف الضجرا

  لفادحٍ حلّ يف الدنيا فطبقها

  أسى وأحزنَ حىت البدو واحلضرا

  أردى القضاُء عميد الفخر وانقشعت

  العافني والفُقرا سحب الظالم عن

  يا يوم جابر كم عنيٍ بك انسفحت

  دما وكم من فؤاد باجلوى انفطرا

  أسهرت أجفان آل املصطفى وبين الـ

  ـزهراِء حني اختلست الصارم الذكرا

يف دمهاَء داهية يا دهر أتيت  

  مل تبقِ للخلق ال مسعا وال بصرا

بين األشراف كلّهم طوى عميد  

  د حيلو منظرا نضرامن كان للوف



 
٩٢ 

 

  نعاه يف املأل األعلى غداةَ ثوى

  وعاد وهو أمني اهللا منذَ عرا

****  
  »الصرب«

  كن صبورا لدى اخلطوب جليدا

  فأخو احلزم من يرى البؤس عيدا

  إمنا الصرب مركز للمعايل

  وبه العز مل يزل مرصودا

****  
  

  

  

  

  

  

  



 
٩٣ 

 

  ...................» االبوذيه« ....................
***  

  اوي من نار شوگي وردت بسن

  تشب مخرة لُماها الزهت بسن

  گبل التبلغ التکليف بسن

  هواهه ابيوم طفله امنزج بيه

****  

  ل بطروشنه اطروشک االي

 ودمعک من يهل دمعي االي

  جسمک من ل جسمي االي

 ونارک من تشب نريان بيه

****  

  منتل الگلبيه صاحب صار هم 

  متت ومشا ارد اتل النفس منتل

  ال اهالً يه شهر احلزن منتل

  اجلرا بيک الفراگ و غدت فيه



 
٩۴ 

 

 کميراسلکم بل عليهل هالدي

 کميوعسی ال نزل اهللا بل عل

 کميانصحونی ابسوالی بل عل

 هيکم ضاعت عليبکره احب

****  

 غرامک دوم روحی وهلمنه

 جبفاک اسحن احلنظل وهلمنه

 ودادک وهلمنهاشلون اترک 

 هيروح الروح وانته الروح لي

****  

 الناس احبزن ماجوده ومنهم

 هم ومنهمياجباللک گوم سل

 منهم من قضه حنبه منهم

  هينتظر حتف املنيبغرامک 

****  
  



 
٩۵ 

 

 اهو املثل گلبی محلهمي

 هملوعلم چان لصحابه مح

 د من الذی خلوا محلهميتر

  هيلولک محل بلموزميشيا

****  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩۶ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر ايوب الشيخ جهاد امريخنافره « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩٧ 

 

  ....................» الموال« ....................
****  

  طرب الکل حلن بس للحزن عودييما

  ومن نار فرگه الولف ناحل صبح عودي

  ال سعدي ارجعي وملسامري عودييالي

  ت من اهلجر چم دوب اظل وحدييمل

  بعد وحديوسري بظنون النفس حدمن 

  يب احلزن عالفارگچ وحديياروحي جي

  رد عودييورددي بشعر الغزل ملن 

****  

  سمر وعودييفت روحي اهلوی 

  ل وابد ما اخلف وعودييحن

  صرت بس للحزن اطرب وعودي

  هين علحيب مثلي احلزن وحي

****  

  



 
٩٨ 

 

  طول لسانه البطل واحلگ لسانه قصر

  و أنقصف كوخ االمل و مكانه شيدوا قصر

  ا من الزمن ماندري من من قصرمن عدن

  ملينه من هل وضع اهللا صحنا حلد

  الوين نبگه ابعسر الزم خنليله حد

  مو خنگه صار الوكت و الدنيا صارت حلد

  عد من سدت يا هلي بييت و اصلّي قصر

****  

   اهلوی مخسه وناساتنيجمان

  الي عافتين وناساتيوهم ل

  گولون البعض باحلب وناساتي

  هيصار اجنون بم يونه امن الظ

****  
  

  

  



 
٩٩ 

 

  ....................»الهات « ....................
  بهياصرب جرح املفارگ طي

  بهيانفس بفراگ خلهه طيو

  بهياورد بستان حبنه طي

  اةينه احليبک إعليب ابطيوخل تط

****  

  ااتيابنات الشعر غنن ي

  ااتيالت احملاسن يامجي

  ااتيدهري يهات کل حزنک 

  اتيعندي اجروح غدرک ذکرآنه 

****  

  تيت احملبه ولّهطلعبه ظن

  تيي إعله بالک ولّهريلو هوی غ

  تيک گليب ولّهيمن بعد ما ب

  اةي املوت ظامل واحلنيعفته ب

****  



 
١٠٠ 

 

  .....................»القصائد «....................
****  

 بيله ابسمرنه و ال تغينه و ضوی هلير عليا گمر سي

  بيم و امشاجه و حنيحفنت سوالف ظعندی الک 

  بيه الصحيله العتب وحيو روحی مشتاگه و تعاتب و اشکثر 

  بيت احلبينتظر جيقضه حلم و ي النوم و النيوانه ب

  بيها اودی و ها اج  عت سچت اظنونی ويوض

  بيسعر ابگلبی اهليو عشت کل العمر غربه و 

  بيغر  خاليننيش بيبالغربه عذاب و انه عا يو تدر

  بيای النصيه اجروح کثره و خان و يصفن بو 

  بيرضع حليا جرح يا جرح منهن فطمته و يو خل اگلک 

  رجه الطبیبيا کسر يبه و يا کسر طاب اعله عيخل اگلک 

  بيجرح بلسان الشماته و جرح شت ناب ذ

  بيو کسر بچفوف الگرابه و کسر بچفوف الغر

  بيطيربه بس جرح فرگه االحبهم ما يکل جرح بالروح و 

  بيعيضل کسر اخلواطر بالگلب حتما يو کل کسر نگدر جنربه بس 



 
١٠١ 

 

  
  »ارحم ارحم«

  ايليفک امعاشر خيبی ، طي حبميقضه لو ناياب

  دور اعله بايليشگر، ذکرک ايامشا ردت انساک 

  تک سعرغايلياعله مودک ،و اشتر  رخصت عمری

  طاليتک وساهرت سود الليو هو يحقرت نفس

  رجع منک چفّی خالیدی و يت بيصم رمل ملّ

  ک ما حال يلريانت اغله الناس عندی و ابد غ

  اتسلّحت و اگصدت حبک لو اموتن ما ابايل

  رنی بعدک،شنهو تبعد،شنو اگبايليانه ما غ

  يلاطباعک مشا ير شرجيغيدن طو ابد ما ر

  بی و بقه ثابت کل جبايليثابت احببک حب

  ه تايليه اول و اهطت چلمه ارد اگلک،اهيبس بق

  رج مره اعله حايليارحم ارحم حته لو من صخر گلبک ،خل 

****  

  



 
١٠٢ 

 

  »ا گليبي يا«

  يدمعه و تتمرجح برموش

  طاحت و مشّت عطر الورگه

****  

  ل غناه گليبيصارت نا

  و صارت مشعه و ضوت دريب

  و شريب يو صارت مخره ابکاس

  ا گليبي ي، ا ا گليبي يا

****  

  يدمعه و تتمرجح برموش

  الورگهطاحت مشّت خد 

****  

  يشفی اجروحيصارت مرهم 

  يمی و نوحيو ظ يو صارت مه

  يو صارت ورگه و سکنت دوح

  يا روحي ي، ايا روحي يا



 
١٠٣ 

 

****  

  يدمعه و تتمرجح برموش

  طاحت باست خد الورگه

****  

  ي احالمريصارت تعب

  ياميو صارت ذکری ابکل ا

  ي احالمنيقضی و بيو صارت 

  يالمحيای  يالمحي يا

****  

  يتتمرجح برموشدمعه و 

  طاحت مشت عطر الورگه

****  

  يصارت قلمی حرب اشعار

  يو صارت مهی و جرحی و نار

  يو صارت صدره اتبوح اسرار

  يا ناريای  يا ناريای 



 
١٠۴ 

 

****  

  

  دمعه و تتمرجح برموشی

  طاحت باست خد الورگه

****  

  

  رمست صوره امتثّل حيب

  و صارت اول جرح ابگليب

  و شعيب يميبس ما راوت ظ

  ا گليبي يا گليب اي يا

****  

  »يتک مايسگ«

  نیيتک مای من عيسگ

  کيرويگلت بلکه الدمع 

  يو طعمتک من حلم زند

  کيغزر بيوگلت هلبت 



 
١٠۵ 

 

  تک عله اوراق الشجريو رمس

  کيو امحد ب

  و اکتبلک غزل عشاگ

  کيوديلنجوم السمه ا

  و غازلتک مثل جاهل

  کيو من تنام الولی اعل

  ت الروحياتی و طوعيو غادرت احب

  کيو ابشوگ افد يو حضرت ابکل وجود

  و علت اعله النفس مرات

  کيرضيو عملت امشاردت 

  ديو اموتن من تروح ابع

  کير طارميو افزن من 

  ديو رحت عنی ابع هه اترکتينيتال

  کيبلين مثلی الوکت مي

  ب الروحيو ال چنک حب

  کيعنيو ال ذاک التعب 

  بيچا هاذی جزات الط



 
١٠۶ 

 

  کيوفيو ال

  کيکفيما 

  يايهاذه العملته اوکل 

  کيکفيما 

  نقاسيتک مسر ما يعنی و شريبا

  کيبه اتبع من شاريعج

  اتضرک ک و حوبيتيعل ياخاف ادع

  کيلخيک و اگولن ربک ايو ادعل

  انساک ي رمسک گلت بلکنيو انسی الع

  کيلو طبگ جفنهه انوب حتلم ب

  اک ما غزريو من شفت التعب و

  کيردت من الگلب احم

  بالگلب منحوتتک يو لگ

  کيو حاولت اشکثر بس ما گدرت اجز

****  

  

  



 
١٠٧ 

 

  » صفنه« 

  نيصفنه ابسالم الشمس تاخذنی حد الص

  نيبيالط يو اذکر هل يف هليو اذکر مضا

  نيمعنه موگد طجيل الشته يمن چان ل

  نيما نشعر احنه ابرد و احبب امس داف

  نيوم حبنه ثلج و اهل اهلوا املعسميو ال

****  

  

  » قهياحلق«

  کياشب   اطلعت کلک دغش و اعرفتک

  اميقه امرور االيو کشفتهه احلق

  اکيو چنت بالع النخله ابشوکهه او

  ب بالگلب ضاميو الک چم دگه خا

  تيوم رخصيو چنت غالی و ال فد 

  ص ابسوگک انساميهه ابرخيتال

  ليتک امتياعرفت ساسک رمل و ادر

  ه االوهامريحب متغيلچن گلت ال



 
١٠٨ 

 

  ابيض اثيو طلع گلبک فحم بس اب

  قه و اشفتک اصخاميت احلقيکشف

****  

  »انه کربه« 

  املد ت من خنله و خذاينيانه کربه و اوگع

  و بعد مارد فه للردمات حدرينيزتنی ابکيو 

  ربدياف امن الوکت خيه یشتعل نار يالب و لگاين

  مدخيامشا راد اجلمر  يچمل حطب فوگ اچاليو  و جابلين

  ل حقد اسوديشال يالنار  يو لک بسک دطفّ

  ه و صرت صم ارماد ازوديما ضلت بگا

  مومن الربد بردان چه حبک ثلج تربد

****  

  » يقاسيعنی ابعد «

  ينينک و بيقاسی و روح و انسه البيابعد  عين

  ينيمی خليو انه ابظ  و ضل ابراحتک مرتاح

  ينيسليضل ي ي شعرريه الغياو يو خلّلک ملته



 
١٠٩ 

 

  ينيتطوفرشنی و خل الفرگه يم يو خل الظ

  ينيطفيرتل يالفرگه حترگنی الدمع  يو لوه

  ينيدک تدليه ماريو اذا شح البصر ب

  ينيدک تقطيه ما ريو اذا گص الربد ب

  ينيو تدف ه مسعورا حترگينينار الب

  ينيا عين املفريکل هذا اجلره قسمه و

  ينين عله اجبيطالع و انطبع اسود و امب

****  

  »تي اجنيامن«

  تهيت انفخت مجره و ولّعي اجنيامن ارماده طايف چان گليب

  تهيد اجروح جدد و سريه اجلروح و من جديو الچمت ب

  تهير دثّري برماد اجلگانياسن ينه هاآب يک خاينطياهللا ال 

  تهيبک ال حتبه و عله املامش صربحيو اشکثر ملته و گلتله املا 

  تهيکن نساهم و العشگ خلصت قضميو امنت مده و گلت 

  تهيالنس ينظره اترجع املاضت انوب يما در

  تهي احساب امس من فارگنيو من بعد کل هالسن

  



 
١١٠ 

 

  »ال تدور عل غلط«

  تيو اطلب الغفران منک لو خط ياعتذر اباول کالم

  تيه انه اتعذريباچر اوگف ابوجهک و اگلک خو حيت

  تيامشا حچ يال تدور عل غلط حبروف شعر

  تيو مادر ت ابزماينيو انتبه شنهو االگوله و شنهو عان

  تياحتر غايلي اسولفلک نيامن

  تياتسودن و اتگول عين يراب شعريخاف اشک ا

  تي الضلوع و ما شکني دافن خنجر ابنيانه صار اسن

  تيلون ادثّر يو هم اظن حگ يم صربييايانه عشت العمرکله امدثر اب

  تيانه بالسان الشماته اجترح

  تيانه اتطبريانه باسوف اخل

  تياملالمه اتچتفانه باحبال 

  تيابعکس و تدوهن انه دوالب الوکت فرين

  تيانه م

  تيلمادريانه بس ارسوم امشی اعله االرض 

  تيو چب انه چم مره اعثرت بدروب حسبايت

  تيانه چم مره ابسهام احلظ خط



 
١١١ 

 

  تيت و النطيو ال خذ ياملئاس انه مرتين

  تيد اجنته و امنيد و اعبيابز ا انه اعله خبيتيانه 

****  

  »اس خضريه ينيردا علی اغ«

  رة محدينه ديمر

  ظفر النوابمي

  ف ذکنين املضايو

  املشرعه االبواب

  ن الدالل الذهبياو و

  هه من اترابيقاط

  و دورنه مامش بعد

  حدر السنابل گطعه

****  

  رة محديعنه ديض

  ليو احنه ابقطار الل

  يو امسعنه نوح و بچ

  ليا ويو اآله و ال



 
١١٢ 

 

  ح ابقهريل صيا ري

  ليا ريحت عتب يص

  امحديجارالزمن 

  ليو من عدنه رک احل

  دورنه ما مش بعد

  حدر السنابل گطه

****  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١٣ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر مهدي املال فاضل السکراين«
  

  

  

  

  

  

  

  



 
١١۴ 

 

  .....................»ده يالقص« .....................
****  

  »چ انيتيذ«

 نيريوم تتغيچ انت والظن يذ

 چ عاداتچيطبعچ ذاک هوه وذ

 نيچ انتی العرفتچ من گبل وسنيذ

 والوفه ابذاتچ الذمه العرفيت

 ني عشرتنه املضت تنسنيعجب لسن

  گعداتچنيوانه اتذکرابکل ح

 نيعيغمضلچ جفن ويف يولعجب چ

 ه ابامل ملگاتچيل احيوانه الل

 نيانه اتنام انطرچ للصبح وانيت

 سهراتچ يايو يتيل نسيلچ يو

 نياسچب اجلفنالچ وياطوف ابگه اخب

 ام ونساتچيوحتسر ندم ل

 نيتچ والتدري بميوم يامرکل

 وتنشگ من الشباچ نسماتچ



 
١١۵ 

 

 نيوظل صاگروگولن هلبت اتطل

 وتصنت عسه امسع نگل خطواتچ

 ني وحني حنيوتالفت اظل ماب

 امن الشهاره حبلگ مشاتچ خويف

 نيکن ا مترميامراهلچ وگولن 

 الچن هم عله اهلچ گضن طلعاچ

 نيج البی گبل متشيوردامشی ابطر

 تی اعثرابسحگه من اثرسحگاتچين

 نيملسها وملسح امن اتراا اجلدم

 هتدن لدروب مراتچيهلبت 

 نيل ماچنچ اتسمعيشگلچ بع

 چلماتچ  وانه امسع چنت باحللم

 نيالگبل ماتقس وانيت يايتی ويقس

 عاتچيو يوتناهبت حته احشا

 نيچ باچرعل مضه اتندمياحسن ب

 ندماتچد يبس باچر بعدشتف

 نينی وال الی اتگربيدچ جتيفالر



 
١١۶ 

 

 اتچيج ياا يد جرحيزيث ايح

 نيچ ذمه اشظلچ اتسويماابر

 اتچيس يه االشد من هايشلس

 نيعيدچ اتشيوذمه ابرگبتچ مار

 عچ چذب من چذب دمعاتچييتش

 نينچ احتنيديوباچرموعجب ل

 البس بگت لشباع مرضاتچ يوه

 نيوم الديلچ من عذاب احساب يو

 دگاتچ ينتقم من هايواهللا ال

****  
  
  
  
  

  



 
١١٧ 

 

  .....................»المهداوي«......................
****  

 تهيبوسام کل شاعرفطن هذا الشعر ومس

 تهيسگی األرض ومسيالرتل  يکل ومسريوخب

 تهيخلّدته بسمی ودونت إمسه بثقه ومس

  يی مهداوخيسئلک عنه بعجل جاوب يوال

****  

 املا ينحمل عينوينيهل اهلوی احلمل اهلوی 

  نوينيهل العگل عيصاحي ولوخمتل عگل 

  نوينيهم بعد عي ل اهلوی وبنيدمي انع

  اة إبال هوی وال شوگ مهوي وهاوييشنهي احل

****  

  ا روح روحي الشوفتک روحي اصبحت وهلانهي

  نههلال شوفتک منوه واظل عدهه ابلهف وي

  ک الذل ابرخص شخصي وخرص وهلانهريمن غ

  لسمر چاوييامر اصبح يگليب ابومن مثلک ال



 
١١٨ 

 

****  

  وز منک لألبد ثق لو وصل وصلوينيما

  واهلک حرگ حرگو ايل امنجلک ولک وصلوين

  اهلک شگل اهلک اهلل مهلک ولک وصلوين

  اويريهم الغياهلک فالعدهم رحم ماب

****  

  ک علي منسلهريد إخبطر غيشيف البده ايس

  ته إبسم غدر ونسل ولک منسلهيوگليب السگ

  ي الک منسلهريچنت مالک سلو غومن ي

  او من عاف کل ربعه وهله وبس إلک اصبح هاوي

****  

  السلمه وعله سلمه من أون الطم ودگ من سلمه

  سلمه انصبت منهه ابسهم وأثر أمل من سلمه

  سلمه التگول احنه الگلب للما نود من سلمه

  وآنه دليلي إهله أحترگ والشوگهه أصبح داوي

****  



 
١١٩ 

 

****  
  نس قسم هل حي طلع منحوتهوياقسملک إب

  لسمر بل گلب صدگ حنت منحوتهياإحمبتک 

  ونس فضل حوته اشکثر بس ماعل منحوتهي

  ل راوييک ريونته بسالم امتن علي شلغ

****  

 درنهيب   درقهريابدربيمن هجرک املر

 درنهيوامل ب  و دوالب التک بشدحسره

حمدرنهيتک گلنه انذخربارحبر احمب 

  يوالچن الک حب غاوبس لالسف الدرحوی 

****  

عتک کلمايليک ولک من حمنتک من ومن 

 کلمايل  ارخصت کل ماردت  امن الک دومي

 ابعدت کلمايل  يلّيت بعداک لوضلّيو

  يل غاويتندم وکت  ينی اگلک هم عليخل

****  



 
١٢٠ 

 

****  
 تمنهيامن تفريالوصالک من زغر  گليب

 تمنهيک اجنربياملن زغرب ومراض گليب

 تمنهيمن اول بعد والنيبساعات بعدک 

 يالوصالک حاو يغدأو ين گلبک علحيتی مي

****  

 ش اصبحت منتلهايااللک شابت عشگ ل يروح

 احبقدعنک وکت منتلها وچنت آنه اعذهلا

 زت منتلهايتل صرت اتلّن للنفس حته اع

  يلسمرداوياوخسرعندک  س گرب مويتيهأو

****  

 إلنفل من صاحب نفل موش الصحب خلدوين

 بی العلن خلدوينيوط ميتيالگال من اموت بش

 م طول العمرخلدوينيد أهل الشيابگی حبم

 يوتلوم اهل الغرض ذوله العگلهم خاو يحتچ

****  



 
١٢١ 

 

****  
 يليس عبت منويومٍ سرت وهيل اصرخت يو

 يليالثقب منو والفرگتک ماظن عجب گليب

 يليمنو طحت شکثربعد اليب يکفي يهواي

  ؟يشناوإه يلک رحم عودک علميگلبک فال

****  

 يحگهن لون المن يهل المن عل يهواي

 يالمن ب ايلينک ولک الطيماغزرابع

 يک چنت المنريماامل الروح ابوصل غ

 ينت ذاتک اخس من واويکل ذات مالک ب

****  

  ابفگد البطل ياسر بالف قيد احلزن ياسرنه

  و حنزن الفگده و چذب بعده الوكت ياسرنه

  بني االمم ياسرنه يبگه رمز عزه و شرف

  و نرباس غريه و مفخره الكل حر صبح غرياوي

****  



 
١٢٢ 

 

****  
  سافر و ال شفته و مشه و ياليت ايل بستانه

  و بستان ونسايت احنرم من شم ورد بستانه

  مره اذكر ابطول العمر يوم طفل بستانه

  و تفاح چن خده و الذ وترف من الگيگاوي

****  

 طريلمياطرور الگلب من فرگتک طر اصبحن 

 طر يلميک ابدم محر مثل املطر يعل و حزين

 طريلميال بارک اهللا ابفجر هجرک ولک 

ک غصب منيو صبح مر العمر مأساو يطر  

****  

 ابگه اودهم من گلب هل من گلب ودوين

 قرض ودوين ابگه الوم طبع الغرب واليب

 ال ابعجل ودوينيم يهل الشيم يهلل الش

  يلی وهاويد دليبات اهلم قصر را ذوله ايل

****  



 
١٢٣ 

 

****  
 هريمهر الشرف لل ماعرف قدر الزمل منغ

 هريظل فخر النه وابد منغإياهلنه  جمنه

 هريسب جمد منغچود يينحسب منه اليما 

  يت اله اصبح داويده اد والصيمنه البنه ب

****  

 فوينجيدمع لو تنعمن   هم دميهلن عل

 فوينجيوردم من زغر ماصدگت  احبايب

 فوينجيل دمعی صب مزن شتروفن يمن س

  ياالرض ضاگت اله واملاروه اصبح راو يدمع

****  

 من زود مهنه من الوکت کون الوسع ماملنه

 فل هوه الصبح ماملنهيبس للشماته ما

 وم ملنه اعله الشمل واعله العذل ماملنهيما

  ياورينه اعتقد غيملنه عله الچنه گبل ب

****  

  

  



 
١٢۴ 

 

  ....................»مريالم«.....................
****  

  للعشگ ال ال البعد ال بسنه

  ال جسنه المشينه يب ال بسنه

  معشوگنه اصبح لألسف البسنه

  وعنه اشتمر گلبه وعلينه إتغير

****  

  ماودهم املومن گلب ودوين

  وترک امعاشرت الغرب ودوين

  م ودوينيهل الشيم يهلل الش

  هم وفخريحگلي اتباهه بيذول ال

****  

  تهيون خليگليب بودادک بس 

  تهيواحزام عزمي اليب سرت خل

  تهيي للعذل خلخلک اخللّ

  ه امشا مريضوگ ايل ضگته وعليو



 
١٢۵ 

 

 تمنهيام هجرک والبعد يا

 تمنهيالوصالک کل وکت  وگليب

 تمنهي  هوای لوعات الگلبي

 رکم تولع والولع موت امحيب

****  

  بدروب مذمومه الفعل ماسرنه

  عدل ماسرنهواملا وعا وفکّر 

  اصاح التسئل بعد ماسرنهي

  تبصريود يسرنه انکشف لليب 

****  

  لسمر عگب ذاک السمر شتمنه

  وعضاي کل واشي الشمت شتمنه

  السمر بالعمر شتمنهيتدري 

  مرضمياشطب يامتنه گربک 

****  

  



 
١٢۶ 

 

 روحي من األحباب اشکثر راحلها

 وخالفهم ال تعتقد راحلها

 تصفگ بگت دوم ابقهر راحلها

 رسواهلم بگت طول العمر تتح

****  

 ج الشهم مرالعسرمامرهير

 مره اخوه البالعسرمامره

ه ذمهيمامرت الشهم مامر 

نغريج ابدمايت اخوالبالضيذم  

****  

  ابال مال دهري ابال امل خالين

  ومن اوگعت مني ابترو خالين

  خالين اون وحنب ودگ خالين

  ريت احميدي وبگيدي إجرحت ايب

****  

  



 
١٢٧ 

 

 امن صرت معنی العشگ منتهلهي

  وضجت منتهله منک ل گليب

  انشدک منتهله يبگيللعاشگ اش

  تحسريل السهريابل يعشگه وبگ

****  

  توينه امن الگلب وديکم دريب

متوا اشکثرودتويوافضال قد  

  تويه التنذکروديامجل هد

  ظل طول العمرنتشکّرنلکم إو

****  

 لهيالياملابطل  ل گليبيالي

  لهياليمامثّرابد اچيو

  له؟ياليوم الوصل يايلی يگل

  روعنب يوريچ ورد جيلفرش طر

****  

  



 
١٢٨ 

 

 من االحباب اشکثرماتلها يروح

 ومن القهرتلّ النفس ماتلها

 روحی احلفت عنهم ابدماتلها

  بهم طول العمرتتذّکريوالط

****  

  مومنه اهلم اخللگ عادلنه

  واآله صار ال عمرعادلنه

  فضل عادلنهه النه يش العليل

  حتی االخو منا ابتعد وتنفّر

****  

 بنیيد ما بعد شياشأش شبين

 بنیيدته من التعب شيفالش

 بنیيالوگع ش يماشال من محل

  غرنيوال اخو الظل  يوالخل فزعل

****  

  



 
١٢٩ 

 

 اصاح گلبی امن االمل مامليني

  والفضا ابوسعه امن األمل ماملين

مالذی بی مر امل ماملين يا  

  مامر اهلسه اآلمل يب بل المين

****  

 وداعتک ماسره ماراح گليب

  املاکتم سره ولألبد ما سره

  ل تنشد العزوسئلت ماسرهي

  ن اشکثرماتگدريسره اعمل الز

****  

  .....................»الهات « .....................
****  

 هدعج وجلّيوم جفاک يالگلب 

 هل وجلّمته يت اله احلاديول

 هوجلّ ک الگليبريغ من صله

  التيبدمع دم سا ومن دعه جفوين



 
١٣٠ 

 

****  

 يصبح من منهل غرامک منهل

 يوباتت اآلهات جللک منهل

 يمنهل سمرليبعدشتأمل 

  سراتعه اميالت بيالچ يمن هل

****  

  جرحي حيبايب جفاكم عمال

  و گليب مثل التنت حبكم عمال

  هواكم عمال هعود امل و انس

  الذ طعم احلياة هشلون امل وانس

****  

 هريح يل مجالک فکرکل حي

 هريح يد باحليی الک مارريغ

 هريکرهک حيت الياترف ري

  صبح رفاةيبسع تلدغه وباللّحد 

****  



 
١٣١ 

 

 خللّلک يل ماظن صارمثلخي

 خلّللک ييوم مشيوال اظنن 

خلّللک يبعدک ابالصوچ عن 

 ل دومک عشت حبلی الصفاةيالک 

****  

 يالروح حبک خلهل يت تدرير

 يروح واآلهات عگبک خلهل

 يلومون خلهم خلهليا يخل هل

  اةيودونک آنه ابال ح يانته روح

****  

 ن واحلگ بسمتهيالد يقسم بلّ

 ع الروح عنت بسمتهير يعل

 وم وقسم بسمتهيرميواعد

  جمرحات يليوصارن وعوده الدل

****  

  



 
١٣٢ 

 

 يصرت الی منک وظنن حگلّ

 يک حگلّميل بعدماشوف ي

 يمابگت للصربعگبک حگلّ

  ه موجراتيوظلّت اآلهات ب

****  

 ب عوديليااغلی احلبايعود

 ونس عوديليوالتظن عگبک 

 وتظل عوديلريردت سلوه اتص

  اوسفه الوشاةيوک ريغ يبس عل

****  

 ابغرامک لوعله هل گليبيمن 

 ک له لوعلهيوماالومه اعل

 ترف احلف مااعوفک لوعله

 وبلّحد اصبح رفاة گص رگبيت

****  

  



 
١٣٣ 

 

 منجله؟ يک الچبدريمن محس غ

 منجله ياحيومنهوحش روض ارت

 طلب منجلهيمنک بات  گليب

  سلمن ناعسات يون العليبوعي

****  

  ....................»ه ياألبوذ« .....................
****  

  شکل احلور يدعج شکلک انته

  وشنو شربک دگلي شکلک انته

  ابغرامي شکلک انتهعجب يبگه 

  ونه روحي اهلواک اتعيش هيه

****  

  ونک والهنيوين اوداعت اعياع

  لي وکثر وين والهنيسهر ل

  کثره اجروحک ابگليب والهن

  هيهونن علي ونيجرح جرح



 
١٣۴ 

 

****  

  يبو لفتة غزال التفت لفته

  احبيايت إمن التفاتک ردت لفته

  لون فرعون مفيت العشگ لفته

هاحبالله ونته حرمته علي  

****  

  الباطل مانسيتک ودعيتک

  مين بيدين رمحه ودعيتک

  لون اعلم إمبوتک ودعيتک

  عله غفال ارحلت ونکبت ليه

****  

  التهيت اسبوع عنک وملت اهله

  ارجعت روحي اهلمومک وملت اهله

  روحي اسهام هجرک وملت اهله

  وعسه امترک گبل المتر بيه

****  



 
١٣۵ 

 

  ترف هلواک بصمتلک عشريت

  اعيونک عشريتوعفت اخلاطر 

  عجب تنکر عگب هاذه عشريت

  وخطييت ابذمتک يل خنت بيه

****  

  لون املر علي مربيک وبالک

  ارمحتين ان چان ال ام إلک وبالک

  اعيش إبدون گربک چذب وبالک

  و اريد امواصلک حد املنيه

****  

 …نا وال حرفايفلما التق ***  دفاترعتبة قد کان فی قليب

 لعتبه يهل روحيغرامه من 

 ه من عتبه لعتبهيو ادور عل

 عتاب ما اعول لعتبه بگليب

  هيته العتب شو ضاع ليو ملا لگ

****  



 
١٣۶ 

 

  ابکمالک بات متکامل کمايل

  کمايل  الک گليبريود اخليا

  امالک کمايلريدخل اتص

  هيک وانته انسعد بيدخل اسعد ب

****  

 ل عشگتگ شفتک انهيمنک 

 شفتک انه مصتواظل ابامل 

 ی شفتک انهريغيمتشی واحبلم 

  هيگمت والنار علگت صدگ ب

****  

 وم بوصل فتنه وفتنهيما

 وهواها النه اجنعل فتنه وفتنه

 الوصل فتنه اهلوی فتنه وفتنه

  هيح ابوصل هيفتنه وال تب

****  

  



 
١٣٧ 

 

 اکيوم لويعی اليمن اخوک الشر طب

 اکيکثر من األخوان لو يوبعد 

 اکيل بلگلب لوخيک ويئاذيال

  هياهون واخف حمنه واذد يالبع

****  

 نیيتک معتنی ودمعی بدياج

 نیيبد تک اتقريليور يقاس

 نیيبد يابرب امبذهيب يابشرع

  هياحبنک امشالک تشک ب

****  

 رحينيغثنی مايامللگه  يحچ

 رحينيسوه رمح املذله ما

 رحينيما امشا جرحين اجلرحين

  هيابعزم رب الرب ياذا راس

****  

  



 
١٣٨ 

 

 يامنجفاک وملا گتله احنويل

 يوملا ياشفا   ادواک رشف يگلّ

 ي اموتن عطش وملاريصيگتله ا

 هيخنت ب  اک و متنعه ويابثنا

****  

 نونحي يبودهم لضد احبايب

 نونحي يبصدهم لضلع احبايب

 نونحي يلچفهم بدم احبايب

  هيعل يگضيو جورهم  احبايب

****  

 نعتيلی وبعديانعت بت من دل

 نعتيل ورده الک بل حسن يالک 

 نعتيالظل دوا الکل مرض  يميحک

  هياخلف نعت دوا العليتيزيع

****  

  



 
١٣٩ 

 

 ابغرامک ماهنلها يلوکت روح

 الی الونس امسن ماهنلهايول

 ابک ماهنلهايابغ يالسگم روح

  هيب احلتف ليجيغداوحتماً

****  

 يوراو يناضج مت خربشوگ

 يوراو ياصبح اله الواش يو واش

 يالصربلصربوراوه يح يعل

  هيالصربحته الصربهم جزع ل

****  

 ف اگدربلهواکيف چياگدرچ

 ش ولوعلی امسی بلهواکياع

 مااهواک مااگدربلهواک

  هياملن ظل اهواک حدحلدأو

****  

  



 
١۴٠ 

 

 چنت من جتبل اتلگاك بسالل

  ورد يل صوبتلي احشاي بسالل

  بساليل يغايل اقبلت بسالل

  بصر يعمي و يضم شوفك عليه

****  

 من بعد ممشاک شتمل يناهي

 السهر شتمل يغفه و ال متلّ روح

 ت شتمليل اودجک مريمت

 هيلک حط مرض بياما يمتدر

****  

 هن وسفه الوکت چنيشخص الز

 هدوم چني الزمل جنيوجعل ش

 هد جمد الدهر چنيد جيگال

  هي العال الفاحت محنياحيور

****  

  



 
١۴١ 

 

 ابد ماخنضع الذله ولنذل

 سه ولنذلخياو للذل مانذل 

 بقا القبل ذله ولنذلينذل 

  هيول حد نزع املنلل مذيظ

****  

 ونبالک ابعطفک گلت ترمحين

 ونبالک مک اتشکينهموش ابس

 انه بعدک ونبالک يما حس ح

  هيت وبس سکن فوگ الوطيم

****  

 يحببال األسی اهتزی ومور

 يومور ياألسی الو سرا بعسر

 يومور ياعضه اختلفت اويعل

  هيبعکس ماردت لا يصفت جتر

****  

  



 
١۴٢ 

 

 ی املرصبح جبفاک حليجيالر

 اک حلّيياوشوف الشرحمنيت و

 قاسي وچنت حلّييچنت حلّک 

 هيب بيشبابک بگه وبان الش

****  

 والگراب يهلضم ماگربت جدما

 والگراب يفيه صبن غضب سيوعل

 والگراب يامشا منی ابتروگوم

  هيأضل واگف ولوبس نفس ب

****  

  

  

  

  

  

  



 
١۴٣ 

 

  ....................»الموال « ...................
****  

 ت حادي اليب حده ونيبيظعن اد ر

 خ يب عزه وفخر ونيبيالنه تار يب

 آثار االجماد بات اهلا الگلب ونيب

 ح ابعجل واخنه األهل بلحالياصاح صي

 وخربهم حبال ظعن احلط مرض بلحال

 س بلحالحيما يوإقسم قسم موت کل ح

  حلتمس ونيب يلوح يموح تيم

****  

 يليما وم النفاه اجنمع من خليتي

 يليج من عدهم احدمايوبساعة الض

 يليمن االخوان الغدرما يدهر محلين

 مهو کثر واالم اوقهر اوعذاب ميض

 وهم يطلعل ظين ويف والچنت اظن يب

 وهم  ت بآخر رمق وانچان عزميضل

  يل يما    بيجيو  نحي  ه لويعل  شفجي



 
١۴۴ 

 

****  

 يشريموش آنه بالباع خلّه ابذل ولوب

  يشريانفگدب ينی ولومنياهوه ع يخلّ

  شرييب اشربه بيع االخوعيبيال يما

  وتگصداملای کل صاحب وفه وله

  نات اله ولهياتلوگ کل ز خلّ الويف

  اگلب ولهين ونتک يدونک اخوالز

 يشري طاح من النظر بنيلوغاب والش

****  

  ...................»العتاب « .....................
****  

 بطل وکت الکيگلبی املاي

 الکياخافن منلک هاذ 

 مهوانته البس ظعن للتودالک

  ابيولنته البس تودهم غدوغ

****  



 
١۴۵ 

 

 ط بعد من فتوگ شنشليشنخ

 وشنرفع بعد من محول شنشل

 للشلو لنه بکل وصل شنشل

  وم احلسابيعلی اهللا حسام 

****  

 التعتبه عت گليبيگلت لل

 ته التعتبهيوکاس الذل چف

 گلبی التعتبهيالذل عوفه 

  سوه العتابيت واليالذل م

****  

  ...................»الدارمي « ....................
****  

  ايبينه ابغ يهوايماصدگّت 

  د عذايبيابک دوم زايوآنه ابغ

****  

  



 
١۴۶ 

 

  طان من هل افراگ؟يمنک من الش

  اواک احتاروالفرگتک ضاگ گليب

****  

  هياناف ي لوبونيشخص الغرب والش

  هيوم للموت اعاديموبس عداوه 

****  

 نيچا اويف الد يهواين الوعد يد

  ن؟يه اوصلت لوعود وعدالصدگ ويم

****  

نک خذت نوميب آنه اشلون عمتعج 

 وآنه احلفت مانام وسهرالک دوم

****  

 

  

  

  



 
١۴٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »القنوايت الشاعر حسن عاشور « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١۴٨ 

 

  ...................»القصائد « ....................
****  

 » دة االمام علييقص« 

 
 نيا عون املساکيتام وياخبزة االيعلي 

 
 نيت من طياقصور اماين الفقره عشت اببيعلي 

 
 ينيعلي شوگک شعر ومن اخللگ نور مال

 
 نينلگي ابکل الدواويعلي وصفک شعر ما 

 
 نينک حمبه الکل گلب وحمبتک ديد علي

 
 نيمل لو چنه ناسذکّرنه األيعلي ذکرک 

 
 نيعلي جمنون حبک ما حنسبه امن اان

 
 نينه نبچي الفگده اسنيعلي مو شي لون ظلل

 
 نيف الزمان اجلرحک بچه السچاچيعلي س

 
 نيم املرنه من صوب البساتيعلي ذکرک نس



 
١۴٩ 

 

 
 نيابت ک حلو امشحالته چنه امنگعيعلي حچ

 
 نيهه چنه انفاخر اسنين املروه البيعلي و

 
 نينبض ابذوله السالطيعلي نبض العروبه اش

 
 نيتيانه اشهزگلبهم ومهه ميعلي عرج الد

 
 نيعلي غمضوا جفنهم للقدس عود امهه غاف

 
 نيعلي دمعة طفل فاگد اهل دمعة فلسط

 
 نيعلي شعب العراگ ابدالنه احنه اتسانده الص

 
  نيخنله اخلضر بسم القوان علي اعراگک غزو

 
 نيأذّي املالعيعلي خل نسکت احسن صوتنه ا

 
 نيتنگع ابتيعلي مو تعرف احلگ مر ولو 

****  

  

  



 
١۵٠ 

 

 » ا عباسقصيدة ي« 

 ا عباس إنت ماهو بس دمعه بشهر عاشوري

 يدمعه النورت رمش

 يمو بس إنت مزنة صرب رشت صبخة مهوم

 يال بعد کلش يمو بس إنت کلش

 يو عطش يام إحتمليبشهر الص يها گلت الروحيالب يذکرموبس إنت 

 يا عباس بعروگ الرجال املاحتب ذل النفس متشي

 نيلأن إنت ابن ابو احلسن

 يال متعشيد الياهم أکيل وحتماً داگ بوب الفقره و ويچا إنت گمر بالل

 حينه الرينک إتعلّمنه نصرب من جتيحمتاج

 حينک إتعلّمنه حتی انصيحمتاج

 حيف انطيمنه چوتعلّ

 نک إتعلّمنهيحمتاج

 نينشرب من عطاشة کربالء حس

 حيه نطري نسکر ومبسنيوبگطرات اسم حس

 ق اهلسه بکربله منشورريا بيا عباس ي

 ق فوگ کل عاشورريب



 
١۵١ 

 

 فوگ النور

  فوگ الفجر من أذّن ومن صلّه مبحبة اهللا ألف عصفور

  

****  

  

 » یريسرب اخلضقصيدة  « 

 يريا سرب اخلضي شفت

 يريشفت من سافرو دورو ولف غ

يليد تبچيخبرب و تر ينيأحس راجع تبچ 

 يليد حتچي ترريصي نيعن األتوقعه من سن

 يليالچنت أعلنها مبواو شفت صدگت ظنوين

 لیينصبغ نيالچان أخضر  يحگ دفتر أحالم

 يليغنيو  تحمل حزن حلينياهو يشاحلّن 

 يريا سرب اخلضيشفت 

 يرية حضلو أحن الون گ يلحي

 ان ما أگدريبالنس يأنا مشا أرد أداوی جروح

 ف تتعمريد باچر چيه إنفنت وبإيأنا اوال



 
١۵٢ 

 

 الچان أمس أخضر يبس حلمياتی ا صبحت مره و يح

 جناحها بصخرة أسی تکسر يصفت عصفوره روح

ما تگدر تنوش النگ واهلنبوش والبمربب 

 يريا سرب اخلضيشفت 

 يريبعد ما انوشن الگنطار والد

 لَتوصل عتابی اهلم دخلّه حبسرِته عتايب

 بوجه الشوگ و ما فکّن بعد بايب أسد بايب

 ض و أمس عنايبيوم لبسو ثوب أبيلَون هل

 ايبير اثياب احلزن متخيمن اث يمثل شعر

 ة فرح من راحو أحبايبيأبوذ يد أحچيشر

  رييا سرب اخلضيشفت 

 يريألف رکبان وزه يکون أبچ

****  

 » زماندة من يقص« 

 من زمان من زمان الفرح راح

 ة فرح ناحوالعشک مثل املغني الذي ابزفّ

 والنده املبعوث للورده علی اخلرنوب طاح



 
١۵٣ 

 

 له وکتبها الوهم حبروف الصباحيوالعمر ل

 و حبنه عود اتکسر ابچف البعد واصبح رماح

 من زمان من زمان الفرح راح

****  

 الح ن بدر الفرحيگبل عشر اسنني بالعشر

 نه اجلراحيه ضميمن زمان ابضحچه مصنوع

 من زمان امبنجل الثار احلقد حش السماح

 من زمان اهوه الزمان ابروحه مامن فرح صاح

 من زمان من زمان الفرح راح

****  

 جه سکنت دورنه وعشنه ابعذابيمن زمان الض

 د اسطورنه النکتبها ما تنفع اکتابيماتف

 م االعصابيحطلتهي ابتيگره مهومنه ويمن هو 

 مو امس جنم الفرح غاب وامس ضمه السحاب

 من زمان من زمان الفرح غاب

****  



 
١۵۴ 

 

 ل زمان اتبدلت اگلوب االحبابيمن زمان او

 غنوه حلوه اننست شاعر مات وتشگگ إکتاب

 ت شالو أهله تم نوح ابعجد ونگفل بابيب

 مشس الفرح غابت؟ واالمس رد اجلواب: گلت

  الفرح غابمن زمان من زمان 

****  

 » إشوي مشس« 

 رضه من أجل عشگ الوطنيمن 

 هيح بأوتاره أُغنيتتمر

 هيأنه إبن الساج

 نهاياملن ختله تعصر ط

 هيعروگ برح يه تسگيو من ما

 آنه من ساللة گاع

 فوگ چتوفها ختضر

 هيدي احلمنيبسات

 آنه من نسل گنطاره

 هيکربت بالفالح



 
١۵۵ 

 

 عشگ کارون يأنه بصدر

 ياحملمره بنبض دم ة شطيو مش

 عهيآنه بکل شر

  د السمچ گتله من الگلبيصيی الّ

اک إبن عميگو 

 يبعد امياشلونه الشط؟ إبونه الشط 

 هزمک مویيال شوفک 

 هيلو متألّم ،بغنوه ، بأبوذ

 بلحن علوان فرغ صدرک التعبان

 ح أُویطّو ص

 أنه من الزرع والسنبِل

 أنه من اهلوسه من تفتل

 چفوفأنه من 

 الگاع ي أنفاس هانيب

 ه و خنل تشتليأبوذ

 ب للسمه َلهِليرجع اخوها الچان غايمن  يه الّيأنه من شفاف نشم

 نيأنه من ناس تعبان



 
١۵۶ 

 

 وم تکتليونظرات الصبر بع

 اگهم مرهيمره ر

 ش بزمنيقه إحنه نعيحق

 طعم املُر عله أهل الرطب مستفحل

 ريرغُم هاذه وکرمهم شمل حتی الط

 نيلم التيمشه الفلّاح 

 و رد هلله

 لبلبه اليبالعاف هلگلّلهم عي

 يمشس أشتر يرحت إشو

 ليالل يو گلّ

 نيح ويرا

 دکيدی و يدکّان الصرب من دور 

 إمعزل

 وميگلتله لَون مو هال

 باچر

 ورا   لو

 ميتگشع الغي



 
١۵٧ 

 

 رد متفشليوظالمک 

 الغبشه يجت

 وتحل شعر الشمس

 السمهو زلوف شگره من 

 حبضن الصبح تهدل

****  

  

 .....................»الخاطر« .....................

  »الشاعر حسن عاشور القنوايتت هو شعر جمنس من إبداعا«

****  

 احلُب لو مرن وصويب يرن جرس اشعار

 حلوه الصفنات امبر خاطر لومرن

 هدمن شاعر لومرنياله ايال يشعر

 اخلاطر باچر چم باچرکون انعوفه

****  

  



 
١۵٨ 

 

 نياکَلتيانی ي النيالک حيف اخيط

 نياکلتياعله غصونک وچر يوعصفور

 نياکلتي  اکل مثرة گاع احلايني

 ل امسافريالوصفک لعماق الل يشعر

****  

 يبيشميم يهلی البسماتک خيحب 

 يبيشمي  ربحيد يه و رايسبح بي

 ييبشمي   الطافح دم احمبتک گليب

 د اتسافريتر انيا شريه احلد يب

****  

 يمخيمتنا الچانت توحش خي خمي

 يمخي اآلخر خميوصرنا الواحد 

  يمخياگرب ،مبعد عنک خ يا خّي

اتک تلگا حاضميرک و بکل شد  

****  

  



 
١۵٩ 

 

  ....................»العتاب « ....................
****  

 ايل بکلنهيامنه اجلفنچ إلي

 اببعضنه ما سکن شوگچ بکلنه

 نه بکلنهينه امبيابشربنه ابچا

 ابيالچ احممل اطيلوح اخي

****  

 الرتل مشلول و اشچم زند شليب

 شتنا جرح ما وگف شليبيو مع

 ما اهجر اموتن مثل شليب

 و شلب ما دور احبضن السراب

****  

  قصراحلب صبح سگفه وصحنه

  واحدواندمر صحه وصحنه

  ابعايل الصوت بغجنه وصحنه

****  



 
١۶٠ 

 

  شاعر وباگه احلزن وچد گلب

  وألف باگة ورد ذبلت وباگه

  ماتت بگشة اشعاري وباگه

  عمر بستان بل بگشه العتاب

****  

  يگليب اشکثر تطشر وملبيک

  ومسعک گرگة اعتايب وملبيک

  لوعه امن اهلوی وشوقه وملبيک

  وبعدک ما تفک امن االحباب

****  

  ....................»االبوذيه « ....................
****  

 سکونمياضی کون اکتبنک مي

 سکونميچانو ابشباچک  يهل

 سکونمي يک الف جنيمگام و ب

  هيألن عفناک و صرنه بال هو



 
١۶١ 

 

****  

 ين متنساليصوارم غضب من ع

 ک املسئلت جسمي متنساليعل

 لّي احلفت بالکعبه متنسالي

 هيف مالک عرف بيبک چحي

****  

  خدخلّي مقابلريماشم غ

 احبيب مقابلسوی اجدامه الذي 

  من عمري مقابلنيانطي اسن

 هيثواين اوصال ولفي الگطع ب

****  

 نينه ابشهد لو شکر بتياشفتي

 ني للگلب بتنيضگتچن واحت

 بالعرموط بالتفاح بتني

 هين احصل طعم ليمثلچن و

****  



 
١۶٢ 

 

 نيفگد ورگتيمسا احلب لو خنت 

 نيوتشگ من دفتر الصحبه ورگت

 نيورگ دفتر ورگ مبرب ورگت

 هيه إکتب اشعار األذيمشا اکض با

****  

 يب وراهاياتصور صور ش

 ب جتي الصفنه وراهايابوجه شا

 ين وراهاي عشرنيه اسنميحر

 هي املتاعب واألذنيجتي سن

****  

 يت وشعرييجعلتچ أمجل اغن

 يب وشعرييدحسي ابرغبة اگل

 شطب قلم الکرب رمسي وشعري

 هيچ ظال بب وحبيغطاه الش

****  

  



 
١۶٣ 

 

 لوعين بگمرهي احلب ريأم

 گمره وحصلت ظلمه بگمره

 ي بگمرهجيمخر کاس اهلوی ابر

 هياو سکرته اتبدلت صارت اذ

****  

 نهميناچ ميب احنب عگب يع

 نهمينه وسکن يم احبياحلزن خ

 نهمياکل األهل واالحباب ي

 هينه الطرياچ امانيدفننه او

****  

 ذب حرفهيالعرف قدر اخلبز ما

 جنه ولو حرفهاو دره التنور 

 ف انعوف حرفهيثلث احروف چ

 هياخلبز مکتوب بدروب الرب

****  

  



 
١۶۴ 

 

 عکريل وناحليالدهر عکرات 

 مه وناحليل اصبحت من ضيوهز

 لطُم ون دگ حنب صرخ وناحل

 هيگلب مو فگد صربه امن األذ

****  

 روح ابروح صرنه وروح منروح

 نه سوه الکل دار منروحلون حم

 منروحنظل نتنشگ االشواگ 

 هيه سويليجمعنه لياهلوی ال

****  

  خلنجر يعجب صوب النکر حگ

  و للخوه خلنجر و تابوت ايل

  تاج لو نفرض خلنجرحيالغدر 

  هيون اخبوخيد اخو ايانه اترياخل

****  

  



 
١۶۵ 

 

 اهلوت شابت حلانه يأنا وربع

 حلانه ينتظر چف شوگيظل ياش

 ل من حانه حلانهيت الليگض

 هينوح السکُر بياروح و ظل 

****  

 للدار  عمق املعرفه مو سهل

 د نور للداريالظَهر للظلمه را

 قلّه الوصلو البحر للدار

 هيار بعمق ميشکثر غرگو خ

****  

 فرينا الچرخ ويدور بيجبنون 

 فريالگلب و يگلب بصدريوظل 

 فريهج للصبخ ويامللح حگّه 

 هيغزر بالربيألن ما ظل 

****  

  



 
١۶۶ 

 

 منترايب يالگرب ه اصطيبرياببص

 منترايب  أض  هياملاب  أنا

 فنا منترايبيفنا الرباک و 

 هيلک حمبه ل دنيرب

****  

 ة اهلنه چان کلکليخرص ن

 وتفگهم هلهل مشا فشگ کلکل

 ذل العرب کلکليالچف الراد 

 هيالذل بعسل ما ضاگو شو

****  

 گلت هسه لليب يالطلب شعر

 ة عشگ اخطبها لليبيوگطا

 لچن لب اللضی جلبته لليب

 هيومثل جرح الگطه شب جرح ب

****  

  



 
١۶٧ 

 

 له شاعريشاعر ل له ماينيل

 له شاعريس آنا وحتبنی ليق

 له شاعريشوگی ابشبه صبحه ل

 هيکلف عليله لچن يوصف ل

****  

 يگوه رجل مره گالت خذاين

 يالدار عرسه گوه رجل وخذتين

 يالعرس گوه من اشوفه گوه رجل

 هياملن الگوه گوه راوتين

****  

 نيالساعدن رحبن وفز چفوف

 نين الوفه وکسنب وفزيابکسب ز

 نيخشوف الکرم ما نزن وفز

 هيبتح يلون غناهلن شعر

****  

  



 
١۶٨ 

 

 الشمس من أمس طاحت منسطحنا

 وگفنا بعزم ننطر منسطحنا

الدهر شنسا منسطحنا يطحن 

  هينی انعجن چم حسن بيومن طح

****  

  ....................» مريالم« .....................
****  

  قصدي إبتالوه معطّره ودتلي

  للّي اودهه و من زغر ودتلي 

  آنه إبغرب و امي الوطن ودتلي

 هيس وحمنه وحب هلي وعيش اصفّر

****  

 ياخلّيصدک خلل طول العمر 

 ياخلّيمن األمل  يشعر يوبفکر

 ياخلّياکتبت  يابک ابدمعيبغ

 مريی ومريه وزهيل وابوذينا



 
١۶٩ 

 

****  

 چن لون تربة کل گرب خلوين

 ظل ومن الکرب خلوينيأمسر 

 مقهور انامن با للحد خلوين

 وم راح األشگريوالراحه راحت 

****  

 يرسام انه وشوگک مطر وار

 يوصبغ رسم الفجروار يليول

 ياد من خنت وار يشخص يإ

 رصدگه املنظّيش ياحلدر رمس يامس

****  

 هيوی الشعر شت الشمل شتو

 هيانکسر شتو يالل يفانوس دار

 هياح التهب شتويالنه اريبال

 مريامل يا حسن ويظلمه و برد 

****  



 
١٧٠ 

 

 خضر بروض العشگ عودالنهيم

 عزف احلان الفرح عودالنهيو ما 

 بلکت عطر خلنا الرحل عود النه

 م امعطّريورة نسيظهر ابتسي

****  

 نِت منتهنهيگلنه اهلنه انت وب

 رب منتهنهنه الدينه و غدر ب

 بدروب الفشل منتهنه يمو ما ش

 نه و مثلنه بکل شرب تتعثّرمي

****  

 لکية خطر ماشيا کاس چم في

 لکيماش وسکريت ي انتعاشريو غ

 لکيا قدح ما شيلک ياشأش يوحد

 ضرحيو ما جرعک الصاحب لون ما 

****  

 



 
١٧١ 

 

  ..................»الهات « .................
**** 

 ورد ورد رنه املطّميط حيهم 

 خضر ورد ورد رد غصينيوهم 

 حن بالنهر ورد ورديهم أط

 وروده امبلّالت والگه نفنويف

****  

 ا وردي ياگ جرحيا ذکر بري

 اوردي يل قطارک صوب زرعي

 ا ورديته يا زرع ظل ما خذي

 فاتيه و خايظلّّن چم گطا يبگاع

****  

 ي حنينه سنيل املديبل يالّذ

 يبوگ حي يقبل للحراميف يچ

 يت حيه ل وکت مو مريللضم

 اتيمره سوالف احلگ حال يماه



 
١٧٢ 

 

 ا ما شاطيبه يبله گلب بستاين

 ا ما شاطي يرجيو يماله حصة ما

 ا ما شاطيسنونک اتوضح التساوی 

 اتيما کو أکرب فرد گد متساو

****  

 ه عودياگلب گلّ املکابر بي

 ه عوديع اهلا بيغنوه الضا جتين

 ده عويخضر بياش يچذّبت گاع

خلهن خامدات يجروح يال توع 

****  

 بره اموال مجع بره کد ياحلج

 ب ساعه بره کديومرض بره وع

 ر ماله صبح طامس بره کد

 اه الراکداتي املريسه تصيخا

****  

  



 
١٧٣ 

 

 ب احلب شفاکياحلبيمثل بابک 

 بس فاده شفاک يوجرح يمثل يلل

 شفاک چنت نبعه بظما وروتين

 براگ الفرات حت صفصافيتيوف

****  

 خضر نباتينا ميصرنه صبخه و ب

 و منبت اللوعه ابدفاترنا نبات

 نبات   هيت ابوذيه اببيصرنه اذ

 اتياالغن يبالنوم و نوع يونبچ

****  

 يمن اجل صورة وکت مت منته

يمة مهومک الومک منتهي 

 يه انت لچن انت منتهيه

 فات يصورتک بس مالت العهد الّ

****  

  



 
١٧۴ 

 

 ف جابت عود يليالر من خضار

 ومشت و امسا من ارد احلّن عوديل

 ل املسامرعوديليا ليعود 

 ه البناتيمن تعود اتعود للقر

****  

 الزار منظرها ورد يدار جد

 صار بلسانه شعر جوها ورد

 ة وردحيبالصور بالطوف هم ر

  امعششاتنيوبالسگف خطّافت

****  

 ه األم بلميم األذيعاشت اب

 وخلّص بلممر عمرها بلم أسی 

 بلم يه بوجع وتربيتوضع اه

 األمهات يه صرب األهللا ناطيعف

****  

  



 
١٧۵ 

 

 قبل الاتيال خبذ هلوکت 

 رضه أسکر الاتيمر يال مب

 ابلوعة األبناء لوع الات

 حارگ إبهات اإلبهات يچيه

****  

 فن چذب بس خال خاله خالفن

 ردت أغمض والنواظر خالفن

 جروح جدد خالفنإاجلروح 

 توالقهرکلهن جروح اخمزنا

****  

 والگمر عشت ادور صبح حايل

 النجم اسهر والگمريوارجع و

 والگمر باچر اتفگّد شبايب

 ه احللم فاتينی شبيهودج اسن

****  

  



 
١٧۶ 

 

 ماله فت الگلب حبک مالفات

 ها مالفتيل بيراحت ح يروح

 ل شأسئل وکت وصلک مالفاتخي

 فات ذاک الوکت ذاک الوکت فات

****  

 يب روحليطيل يالل روحيإي 

 يراحت روح حضر روحل يروح

 يل مجع روحليمن اعماق الل

 مات ية شعر مو قلميابچفّک اشو

****  

 عدل  يعرف قَصد شعريما يلل

 ه عدليظن حچيظلمنی و ي يو للّ

 عدل  هيگال آخر شاعر الب

 نه و مشس باچر خواتياجنوم أغان

****  

  



 
١٧٧ 

 

 نسج هاتلهيفج قصده خي گليب

 ات شوگه هاتلهيها نطق بآ

 رحی هاتلهجيهات من رک 

 چلمه وأار املواجع طافحات

****  

 گطّر ملحيلولد جرح اإلبو ي

 ملح راح تفهم جلل تفهمين

 چفوف ابوک البلشغل صارن ملح

 ابکدهن چفوفک بعدهن ناعمات

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٧٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر عبود السالمي « 
  

  

  

  

  

  

  

 



 
١٧٩ 

 

  ....................»ه ياالبوذ« ..................
**** 

 د تاراين وناراکييب ابعيحب

 ي وبل چبدناري وناراکمي

 لي وناراکيب هد حيظن الشيال

 هيبعدين بوجودک عزم ب

****  

 ابشبچ جور املئاسي طحت بل حل

  حرت کلي وعزم ماشوف بل حل

  ابأمل فرحه التسر البال بل حل

  هيأسه وصار املسه وضاگت عل

****  

 هنيهون ميندی ايب املوت عيحب

 هنيدک والنواظر خلص معب

 هنيه وعتب ميحچي احبگ عليال

 هيد الشوگ بيزيي وبل الصشخ



 
١٨٠ 

 

****  

 ک شين ارتفع وهلاميل بيهله 

 م من الگلب وهلاميت الضيلي

 ذکر اخلوان وهلاميکفو لل 

 هيل وحده اوگطع فيتعنه ابل

****  

 هم الکلفات تنشاليعمام الب

 تنشالها افتوگ يما تصعب عل

 ت تنشاليضدهم ريعسی کلمن 

 هيمنه وچبدته ابسهم املنيب

****  

 من بعد ونسهيرتاح بيالگلب 

 الکدر واستر واشوفن وکت ونسه

 هه ارجال ونسهيب وشاب بيش

 هيفرق سويت مايعدل لو م

****  



 
١٨١ 

 

 ک علت ونتلوم منيوم ابي

 تلنفاک وگلب مين انشلع جب

 ت الگلب ونتليب انته اهلويحب

 هيش بس اتلوم بيت اعليجف

****  

  لميامبنجل جور قاسی الوکت 

 لميوان احلشه وال ظل رجه اخل

 لميه اسگمت يعله افراش املن

 هيه للصحب محياملاب يرد

****  

 اصاح مههيجدمک للوصل 

 سله الگلب مههيک ي وبميند

 لی الصرب مههحيدک لويامن

 هيعذب شربه اولک منه عل

****  

  



 
١٨٢ 

 

هريخن يا زيت اخلوتک ينو 

 هري کل الربع خنيتک بيولگ

 هري خريالعگل اللل ملک وکث

 هيه ومحريالعگل عند امللک غ

****  

  ليشيل ويشيالگلت م رحل عين

 ليشيو   شلع  الدالليو   حايل

 ليشيبسهم و املنه الصاب گليب

 هيترک رمق بياشلون  چبديت

****  

 عصاريضغط ويعلي  يبده دهر

 عصاريو يو اجبسمضه وکل عيب

 عصاريو يل اجداديوج لیيج

  هياملضه ماصار مثل الصار ب

****  

  



 
١٨٣ 

 

  ......................»العتاب « .......................
****  

  هلي اختوض الوغا امن اتصول خلهه

  هلي متعوف بل شدات خلهه

   خلههريهلي کل العرب والغ

  غرب والروح ما وا األجناب

 ...................»الهوسه « ...................
 نيود ثابت وبرگبتک ديللخو طلب مر

 نيکون منل واجب خلوک الزيابوکتها ا

 نيده حسيتدری بکربله العباس من ضحه العض

 هخيدگ ساس اخلوة بتار

****  

 سمعوينيها بصراحة بال وخل الکل ياحچ

 ن ورفض خوة الدوينيالز يافخرخبو

 وينيستاهل ضوه عيج ينشد عزم بلضي اليب

 يبروح يانی بنوب امهيلو



 
١٨۴ 

 

 بهيوگف ساعة النيصد خلوته بنوب وحياملا 

 بهيوی الصورة اخليهنعد من اخلوان يما 

 هيبالغ يبلسان الصدگ تنگال ال من طبع

 عرت روحهإين اهو يوالز

****  

 انهريبزود ج يگبل گالو اهلنه اجلار حمم

 ل مکانهصويل حمد ينام الليلف راسه وي

 رحم خوانهيوم ضل مايوم األخو ل يوهل

 دره من اوالدهيوالوالد 

****  

 تهيب الذات وحب الصادق بنيوط احب الويف

 تهيد للمجد بين الشي الزميوفخربلکر

  هيه رفعت راس علّه  بسمعته وصيهذا الب

  هوس جمد بفعالهمي

****  

  



 
١٨۵ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر مرد عبد احلسني ايد ماوي « 
  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٨۶ 

 

  :ةياملاضي يف الفالحة عن يده فکاهيقص

  هينه اهواريچنه بالدهات و خ

  هيايت ادي عدنه و منيشتيها

  نعفس بالنب والزبدو الروبه

  و ذوبت ذوبه  مريتنيوميو کل

  نه اجلدوره والعصر مگلوبهيو اعل

  هينذبه احممض امبا  ايلريغ

  ي چنه والوضع جارنيمتونس

  يگ ادحاريوم الصبح نتريو کل 

  يانلمهن ابگاردات يابگد ما وا

  هيوکل ساعه التدگ الباب شرا

  ابشان سبع اشهور يتنکت نفط نشر

  احساب الله اتنور يلت الربديو فت

  و اخلبز تنور يواللوله السواج

  هيابشان رما يناغيوالتنبل 

  و الکوخ و الطوفه ياموگد هليا

  ذوع مسگوفهيوالدور ابگصب و ا



 
١٨٧ 

 

   معروفهنيالطب يوالربعه احبچ

  هيتنترس بدا له التمريکل ل

  ضهيابشخنته الب يزهي نيحوش الط

  ضهي لک فريصيه ايمن متطر الدن

  ضهيو بارد ابگ وکت الربد دايف

  هيايابرد من الکولر نومت اف

  نه العمر دکتورمارحنهيگض

  نرفل کل وکتنه وآخ ماصحنه

  فه چم وکت طحنهيبصخونه خف

  هيد چوايع حدر ايب الويطيوا

   و ابوسط اجلنهنيشيواحنس عا

  شتنه مجع الناس تتمنهيالع

  هيصوب السوگ اصالًمالنه حا

  مهيالن يله املره ترستليفرد ل

  مهياکل من کل ا و گليت

  هيو عباس ابوالشم ين اهللا و عليو

  هيل امن الدهات احنط بالواليانش



 
١٨٨ 

 

  الشمنه يگلت اهله ولچ هذه احلچ

  نهيديگالت هاذه وضعک ما ار

  و انه نه ارتاحيدن باملديار

  هيايمن اموتن شاخذ و باچر

  عهياچ گالت انبيگلت اهلله د

  عهياگو يش نشتريو بلفوس اهلوا

  عهيبالعجل ط ييگالت هاذه را

  هياملصاحل و الگه بنا يگوم اشر

  يتيعه و زهبت شيحصلت الگو

  يتيست بيو توکلت باهللا و س

  يتيضه صارت احلين بيو من الد

  هيو االصطه طلع فوگ القهر ذا

  يالطاش و الکاشان و سگف و يبن

  يست اشهر زمان اخمربص افراش

  يواملاش يايصرنه مضحکه لل

  هيرب نوب املراخينوب الکمد

  يليبنيوم يب مده و يغياالصطه ا



 
١٨٩ 

 

  يليومن گد ما رحتله ورمت ر

  يليلص حته اخلخيابعجل  يگصد

  هيجملس اگرا  ايليله امن لليابل

  دورت اعله مله ما اکو مله

  ت عذر عنده کلمن اتگلهيم

  طلعو هاملالله للگلب عله

  هيالف اقران اجرته ابکان احلچا

  الف اقران اجرته وبعد هالنوبه

  دها معالگ تعجوبهيريدمسه ا

  ح التوبهيا مجاعه و صايز ياي

  هيالصدر دما يآنه اگره و اخل

  الرنه يخصلت هل طالبه هاذ

  گلنه انشوف راحه من متدنه

  خبزاملتشتره و اآلش ذلنه

  هيابثا يصافل وم الصبح لنيکل 

  اختم و الرجه منکم تعذروين

  ه اخلواطر چان مضموينيترف



 
١٩٠ 

 

  کر هوينيارجوا من املالله ال

  هيهم اکفايه البيومن االصطو

****  

  

  ....................» االبوذية« ...................
****  

  ونس روحي البواچي مامتلها

  وکـل ساعه التمرها مامتلها

  مامتلهاة يعله البالغاضر

ةيوعگب ذاک اخلدر راحت سب  

****  

  دکيامک مبارک وعيص يبيحب

  دکيوکلوکت ماختلف وع ويف

  دکيعووم اشوفنک ياحب کل 

  هيوکل عام ابسالمه تعود ل



 
١٩١ 

 

  ديخل من عينه الکالم اليطبع ب

  ديد من عينه العيجيوناخذ من 

  ديد من عيوم العيعلینه اسأل اب

  هيد سويض ونعايننسه الغ

****  

  ت الگلب بدراکيل عذبيالک 

  داک بدراکيوصرت من و ينيحن

  ه ابفرح بدراکيشرگ عليمته 

  هيد من صدگ لوعدت ليو عا

****  

  کفوا ابعباس و ابزوده وجوده

  ه و جودهفّيته و سياخلٌلد را

  بذل و ابکل فخر ضحه وجوده

  ةي بأرض الغاضرنيدون احس

****  



 
١٩٢ 

 

  تي احلزن متريله ومن چثيحن

  تياجلابين اعله النهر مت يواخو

  تيبة ابکربال ابال خدر متيغر

  هينغر عليوال من واحد ال

****  

  مزن األسی کل وکت منصاب يعل

  السبط منصابريو ابد مأمت الغ

   منصابنيث ابگلب احسلاملث

  هيدر وصيصاب املصطفی وح

****  

  منشاف يايهل دمعي عله ول

  اههم کل وکت منشافيالچنت اب

  د ابسوط منشافيزيخذه الراده 

  ةيسب حامي احلميل ظو  ياخو

****  

  



 
١٩٣ 

 

  ينفع دوه امشا جبت للمايما 

  يل اجروح للمايطافن بالدل

  يعله الطب للفرات وغرف للما

  هيوالچن ماشرب جدام اخ

****  

  يامايلی ام و اگضي احبزن يل

  يامايب دوم يوچفي للنوا

  يامايعساک امن الفرات انشفت 

  ةيالزچوال عطشان عفت ابن 

****  

  گليب ذاب من احلزن وانطر

  ت ونطريعله ظعن السره ومدر

  وم وانطريلگعد عالدرب کل 

  هيعودون ليملن ما هلي ا

****  

  



 
١٩۴ 

 

  عاف العسکر ابسرعه وردله

  مه وردلهيده ابو اليجاب اول

  وحرمله ابسهمه وردله يما

  ةيابدال املای باحتوف املن

****  

  اتيل حيين ما تنام اليع

  اتيللبچي و النوح حوتدور 

  اتيري ابطون حجي يوسفه املا

  ةي امننع بالغاضرنيوعله احس

****  

  شواظب شحب شهذل شتركانه

  شون شتهيف روحي شتركانه

  شريد انسه ودادك شتركانه

هحنيل امرمر احبتف املني  

****  

  



 
١٩۵ 

 

  تل ون تل أسی تل حزن تل هم

  ه و من بنات الدهر تل هميعل

  گالوا صرب تل هم يگلت شدوا

  هيب عمل بيهلمته و تل مصا

****  

  ....................» مالمقد شعر« ...................
****  

  كوثر روت و راده، يكل هم بر ، يميالد ابن سيد الرب

  و اتعجبت و راده ،من كل مثر ،بستان ما صبخ مثر

  شي اهلوه و راده ،فاز و حوه ،و احوه و اهلوه و مد ايده 

  اتندم  و العاند و الصابه العمه اخره و دنيه

****  

  و احتققت منيانه ،حزنه الرضا ،امبيالد ابن موسى الرضا

  زاح الكدر منيانه ،و الته  ،اهالل و اقسمنه الته 

  سلوه و بعد منيانه ، و من السمه ،ردنه و طلبنه من السمه 

  مبخوت اليشمله الرضا و من الرضا يتوسم



 
١٩۶ 

 

****  

  يا مسعده و يا زينه ،خري النيب  ،ميالد ابن طه النيب 

  و حنط يا زينه  ننطي ،و اليا ورد  ،حنتار ننثر يا ورد 

  هيبه و فخر يا زينة ،مثله جمد  ، عيد و زغاريد و جمد

  كل مسلم استر و ابتشر و انزاح عن گلبه اهلم

****  

  ه احلايلين اشويعا ،و احلظ گلب  ،ک مشدوده الگلب يل بي

  ت احلايليمر بدل ،لد يو انته  ،لد يت عضمان و يمت

  وفی و دمرت احلايليب  ،و سهم املضه ،ن و املضه يعا يايلل

  و تتندم اهل احلسد و تعوفين يو يال متش

****  

  ...املرد مقدم  يل تسمع اهلذا الشعر وزنه...

  

  

  

  



 
١٩٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعرعادل السکراين « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٩٨ 

 

  ......................»القصائد«....................
****  

  » إال اهلوی« 

  شفی من الدوايکل مرض 

  نشف باهلوايکل جرح 

  إال اهلوی

****  

  تأمل شفايکل إمل 

  ففهخي نيرجا ال حبي

  إال اهلوی

****  

  تأمل فرحيکل ترح 

  حتی ال ألف مره اجنرح

  إال اهلوی

****  

  کل بال تعاجل بالزمن



 
١٩٩ 

 

  ان ال سکنيعاجله النس

  اهلویإال 

****  

  تأمل أمليئس يکل 

  ه بعمليلهيأمل ال ي

  إال اهلوی

****  

  وارتوی کل ظما تصرب

  حتی اجلدب حتی اجلوی

  إال اهلوی

****  

  » ينيخل« 

 ينی انتحربالشوگ وأشتل باهلضم روحيخل

 ينی واحتضن نوحيالنوم ع ذيوافطم من لذ

 يوحياهلجر يل يم خلينی جسرللضيخل

 يجروح ياموجره للظياآله  ينی بسواجيسيس



 
٢٠٠ 

 

 يه وروحيانت العاف احبک موت اال گلت يلي

 يأحبچ حب جرف للما وماطول النفس يب

 يبس اهوی وأحنب هاي حن هايوابگی بصوت اص

****  

 نيالعمرلوترد يالروح اذر يمة بشواطياخمي

 نيضوی حذاچ لوترضيلی مشع يواعلگ لچ دل

 نيخدچ شامه لوو یيتی عطی ال بعيصب يخل

 نياجلفن موضع جدم من متش ين خليلوو

 نيللمشتاگ حبچ د احبک موت ا ال گلت يلي

 يأحبچ حب جرف للما وماطول النفس يب

 يبس أهوی وأحنب ها يحن هايوابگی بصوت أص

****  

 ن عشرتنايتتذکر يع اعضايامسبحة جبمي

 ات گعدتنايچ وحچايديال غفت ب يديوا

  ن فرحتنايب بفرگاچ اگل لچ ويال ذا آنا

 سأل ألی ش ترکتنايبی ال غدا وهلان يوگل

 احبک موت ا ال گلت يلي



 
٢٠١ 

 

 يأحبچ حب جرف للما يهن چلمتنا وماطول النفس بيتتذکر

 يبس أهوی وأحنب ها يحن هايبصوت أص یوابگ

****  

 اچيا الچنت بلباس الشوگ متلبسه وگلت حي

 بلطف صحاچ يبفرح غفاچ و وداد يو وداد

 جفاچنوجدمعنی يبکتاب السمرماچان قط 

 هواچريلسما اآلمال باملرات ط وارسلين

 أنساچ احبک موت خنت وأبدما ا ال گلت يلي

 يأحبچ حب جرف للما يهوماطول النفس ب

 يبس أهوی وأحنب ها يحن هايوابگی بصوت أص

****  

 يا ال شوگچ غدامخرينی انتحر بالشوگ يخل

 يواسجدعمرلألشواگ واترک للوداد امر

 ينی بلهب مجريبنارخلإ ا ال صدچ شعليني

 ياحلزن مشر يبطعن اهلموم وبواد ينيريوس

 يا ال گلت لی احبک موت حبچ ساکن بعمري

 يأحبچ حب جرف للما يهوماطول النفس ب



 
٢٠٢ 

 

  يبس أهوی وأحنب ها يحن هايوابگی بصوت أص

  

****  

 » هيالقر« 

  چانت احللوه حتب أمس

  س بشط الوهميوتس

  باهلوی وموجات اهلمس

  وحتس بأشتباه الزمل

  عارکم وحتس اذا دعمت بچفة

  مافارگت لألسف عتبة دارکم

****  

  تها بظل حيب الکم باألمسيحب

  کميس علی سواجيحيب ال أمس س

  کميتهاوچنت األمس راجيحب

  ه بعرسيدون للعاشگ احلمر

  لکن حمبتکم بظل حظی التعس

  طلعت دغش مثل الوهم



 
٢٠٣ 

 

  هيو وهم حلوتکم احلمر يومه

  کم شگرتکم ال سلمت لشبچة  عار

  هيوختاف من احللم باحلر

****  

 ةياشعرقريأصبح العامل 

 چ املسافاتيضاعت ب  عصراإلتصاالت  ذ

 انرياشعر جيأصبحواکل اهل األرض 

 أصبح األنسان وهومبکانه

 رسل جلاره مجلة اخبارهي

 مجلة احزانه

 مجلة األحزان

****  

 هيعامل أمس چانت القر

 عت ضی گمرهايه ضاعت وضيلکن القر

 بشرها سخرگمرها ان نيح

 لسماها هيأقماراصطناع واصطنع

 بقضاها يظحيحتی بفضاها 



 
٢٠۴ 

 

  هيالقر ملع بالعايوتض

  

**** 

 »ياصرب صربيتعرف «

 يباچرمن بعدمااسکن بگرب

 ياصرب صربيتعرف 

 يال ما أظن تدر اش کثرصبرت الگلب يتدر

 يوهوبگفص صدر ه الصربتياش کثرغذ يتدر

 ياصربيمااظن  الگلبرياش کثرناح من اجلزع ط يتدر

 ال ناح اش کثرناح من اجلزع وخنت گليب يتدر

 اش کثرصاح ال صاح يتدر

 ياش گد صرب صرب يمااظن تدر ال

 ياح اجلزع کلما متر گربيباچرمن بعدما تصفن ر

 يسکن سکون املقربه لصربيب حيباچرمن 

  ياصرب صربيتعرف 

****  

نی بعطف عابريهز 



 
٢٠۵ 

 

  يأهز الشوگ أتساقط أمل ورد

عابر نی بوعديهز  

  يو أمطر کل مثر وجد يأهز عمر

  يادفوة حمنه ال نبتت بربدي

  يأمل عند

  يفز من خدچ الورديال  يأمل ورد

  ونچ غنج باسميت الشوگ بعينا ولگيتالگ

  يت الشوگ خبدودچ أمل وردينا ولگيتالگ

  يفز من خدچ الورديال  يأمل ورد

  يانبتة حمنه ال أملت بردي

  لوگالت علٰی غصونک ثلج نازل بيالش  الورده ال تگولي

  يلوحد ولو عشت الصربمن وحديت

  يگلب عند

  يفز من شوگچ الورديال  يگلب ورد

نی بغنج باسميهز  

  يأهزالشوگ وأتساقط أمل ورد

نی بثغرباسميهز  



 
٢٠۶ 

 

  يوأمطرکل مثروجد أهزگليب

****  

  

  

 »تکيتک،مالگيمالگ«

 رتفيال عطف  يبيماتعرف علٰی گل هحنتک وانت

  حنتک و آنا مااعرف صخرگلبک وال تعطف

  ياميوغرستک حلم با يبيرمستک رسم بگل

  يبی وسکبتک حربباقالميعلگتک مشع بدر

  متٰی ماتعرفيل يوغرام يا الحالميرمستک دن

  ينييتنشگ نفس طاهر عذب سکّرشرا

  ينياعيک يرشگتک عا النظرناظراشوفن ب

  اش وکت عن قسوتک تعزف ينيودووا يااشعاري

  يمن کاس يوشربتک ما يأکلتک خبزمن زاد

  يتک براسيوعگل خلّ يجعلتک نبض بفّواد

  اوکت تنصفيب ياقاسيو يا أعزناسيا أغلٰی وي

  ا ال ماحتب تعطفيعمرمروآنا شوگ انزف الک 



 
٢٠٧ 

 

  عبدتک وانت هم تعرف ولکن ماحتب تعرف

 تکيه ومالگنيبی بکل حمالت املدياحبيتک يدور

 تکيا ال هويتک يه بصحن بديقص يدمع حبرب يوکتبت روح

 تکيتک،مالگيمالگ

****  

 ايتيدورت واحملنه وذکر يايتک واحملبه ويدور

 ايتي حسره وشغف کل حلظه حبني عربه وبنيودورتک ب

 وثبايت يوموع صخرصرب ثاربرکان احلنان مبهجيت

 تناثرمن شفايتي جبنح هلثه وشوگ وعتايبريورحت أط

 ک أحايتيوبس ب يتيکلهاودنت الناس ياال نسيرحت اگل لک 

 ولفظ طرز هلايت ومطبوع بلساين االصرت سالوفيتيو

 ووشايت تعوف عصفورالعشگ بچفوف عذّايل يصدگ ناو

 تها لورگة ممايتيدر وصدگ مقصودک الفرگه ال وجه ثاين

 تکينی وخنيتک تروياال جياس يالتلبسنی بلباس ال

 تکيا ال رجيله الگلب دونک يندب من غليموجمردصوت 

 تکيتک،مالگيمالگ

****  



 
٢٠٨ 

 

 تيت وجرياش کثر جد تک والعجودشهود يلّيدور

 ت وبدرب الغرام اش گد مشیتياش کثرعان يدريوالزمن 

 تينتحب کلما بچيو يسبگ اجداميمن الوجد  چان گليب

 تينه تدورک بکل الوجوه ودوريونی احلزيوچانت ع

 تيت بيانی بسوال توجه لکل االماکن بيتلخص ک

 تيمالگ ولفکي ليهد حيوچان مسعت الکون صاح بصوت ال 

 تيالک والتهياحمب صورة خيآنالکن رحت أعاتب 

 تيومن ت بوسط داليليال خضر طاتيازهرة حيانت 

 تکيوتکسر مزهر يبيوتکسر گل يف تگطع وترعمريچ

 تکيسگ ينيودمع ع ينييامن من دم شرايف ترضی اصرخ يچ

 تکيتک،مالگيمالگ

****  

 هنيست بعد ان جبت کل ساحه من سوح املديتک وأيمالگ

 نهياهلوی بب ودهاين يومت هباجهد ومن بعدماضاع تعيب

 نهيوصدمته ولوعاته وآماله وحن ت مهوم گليبيشکبن

 نهيموجات الوداد لدارک السکته احلز ورجعت تدفعين

 نهيو ون ورجف داليل يگ خلگيوض يقابلتها بدما دموع



 
٢٠٩ 

 

 نهيته ومرة سنيحالوة دن بفضاهابکل يوطشرت عمر

 نهيو ين هواياداروين اهلچ غدوا يادار وي طتريسائلتهاحب

 نهيجبن بنطفته وفاين ومادرت وآنا الصرب خمنوگ مين

 تکيبقهرمن هم اذ يانع هوابگ من اعتکف باحزاين گ يلحيما

 تکياال ودريبآذان الفلک  يحه تدويوأظل طول العمرص

  تکيتک،مالگيمالگ

****  

  »سألوين«

 عنک گلت خفگات الگلب سألوين

 منک گلت ما أخشی الدرب حذروين

 ا گلب چم مرة گلت انساک لکنک گلبي يا

 تک دربيادرب عنک ملت مرات ولگي يا

****  

 عنک گلت حمراب الوجد سألوين

 ر قصديمنک گلت للحا حذروين

 رف بالگلبيتک ا بصبح الوجد عصفور وايولگ

 علی الدربسري يل القصد مصباح يتک ابليولگ



 
٢١٠ 

 

****  

 سألونی عنک گلت نسمات الصبح

 منک گلت ما أخشی اجلرح حذروين

 اصبح چم مرة گلت أنساک لکنک گلبي يا

 تک دربياجرح عنک ملت مرات ولگي يا

****  

 من العمر يعنک گلت عمر سألوين

 منک گلت جرحي من السمر حذروين

 تک ابدرب العمراول حمطات الگلبيولگ

 ه علی الدربرحمطّتک ابدرب السمرآخيلگو

****  

 سأل بعديعنک گلت ما سألوين

 حذروين منک گلت ما أخشی الوعد

 ا بعد چم مرة گلت أنساک لکنک بعدي يا

  تک وعدياوعد عنک ملت مرات ولگي يا

****  



 
٢١١ 

 

  

  »اجلود«

  ه تکون النفوس جبودهايسام

 کتب خلود وجودهايجودها ال

 ه اخللوديهذي نفوسنا الب جود

 اهلا الوجودخلد يبتها اليوذکرط

  ابن اجلودجوديابن اجلوديجود

  اجلود جداخالقنا ومولودها

  اجلودجدجدودنا العاشوکرام

 وجادوبظل الندی وماتوعظام

 اسالمياسالم علی املکارم ي

وم مضعز املانفذلؤم وبدرب 

واگضوال ٰلاماگضوماگضم 

االوالغودهاره وصلَيت مقص 

  بيبطاجلُودمولوداجلدودالربٰی 

  بيوصارلآلٰباءحمبوب وحب

فيل احلَمياحعفع بِالفديدارت  



 
٢١٢ 

 

  ومن فعال البِر اخذمحمود

احفييفعل الرع بِالفدارتفعي 

 عي الوری وشنيع بيللمعايل وذ

  عيع النفس لورادت تبيالتط

 وجتنب شرورجهودهارياخل

  ب مفازات الشرورافتٰی جتني

  بمتاهات الغروره يتيه يالتا

  غُورببحوراملَجِدوالفَخرغُور

 ودوربِبروراملَعايل ورودها

هيه املَساویءالتتيافَتٰی بتي  

 هيه العاقل الواعي النبِيتيما

ف وياشريف وياعفيزيهيان 

 املفخره حتلّٰی بعذب منشودها

  اسکن ارضِ املَجِدوالعزوالفخار

 نار واشعل بدارالکَرم للْکَرم

  جلب العاريِش بظل فعل يالتع

 والجتي بفَعله املخازي تسودها



 
٢١٣ 

 

حيل التسيافتٰی بربالرذاي 

 حيوالتظل تتطلّب الفعل القب

  حيح بِاآلداب بِاآلداب صيصح

 وحمس اطفال الشرف بِمهودها

  ل والصالحيحمس اطفال الفَضا

 وشجع احفاداملآثروالفالح

 فاحب يب الطيافتی من اجلود طي

 له ورودهايب للفضياجلود ط

 ريافتی بنجدالکرم واجلود سي

 ريطيار العلٰی بشخصک ياجلود لد

 ريح الضميريرضي الروح وياجلود

 ضمن للنفوس سعودهاياجلود

 الورٰیريث اجلودمن خياوري

 علٰی الثرٰیريدالبنوخياحفيو

 افتٰی نفوس اهل القرايبالکرم 

  سمت واخباراجلدودشهودها

****  



 
٢١۴ 

 

  

  »أعربحمطّة«

 ة عشگ،و أوصل حمطة شوگاعرب حمطّ

 وگ النني الورگ،کله،وحننيحامل ون

 ،بلهب نارالبعد،حمروگ حمروگ گليب

 ي،مبحبتک،ومبرمهک،أشفيتی،احظمي

****  

 افالنيل الدرب،درب الوصل،يقفره،وطو

 انريوگلب احملب ح يوالسفره ماتنته

 ظمآن انا لنظرتک وهلمستک عطشان

  هم أظفربرشفهتک ياأمسرمن موي

****  

 رت االحواليا ما مواسم گضت وتغي

 وآنا علی حال االمس ما أبطّل الترحال

 يال عرب حداملآق ياهوای دمعي

 دک تنشفهينشف لوانّ بعطف چف ايوسال 



 
٢١۵ 

 

****  

 ل حمطة نوحصأعربحمطّة أمل و أو

  الروحنيحبن ي الگلب وأحدنيبون يوأحد

 جبرح هجرک ولک جمروح جمروح گليب

 يتی احظی مبودتک وببلسمک أشفمي

****  

  

  »اش لون«

  عانی اش لون أصربهيال من گحط وصلک  يشوگ

  نهينی اش لون أعيال غرگ بدموع ع وانساين

  ربهجيالعشگ کسره اش 

  نهيسمع ونيومنوال 

  نه ونضب عمرهياش لون أع يليودل

  نهياأمسرمعيونضب 

  دهياش لون أسکته ودون وده اش لون أه يشوگ

  نهيع صدرود أمه احلنير مضيوهوزغ

  الطفل ش أعمل لوجده



 
٢١۶ 

 

  نهيوالجل روحه احلز

  ومامن عاطفه والتصح جنده

  نهيبصخب گلب املد

  رفعهيرد يستارسره اش ما اسدله  يشوگ

  نهينی ال کتمته ودمع عيفضحنی بدمع عيو

  ردعهيالوجدمن هو ال 

  نهيرش ناره الدفيو

  رجعهيال افل ش هو ال  يوجنم صرب

  نهيزهره وسن رديو

****  

  

  »ا رب الصربيرجعين «

  العمرنيما أطمع بأکثر من سن

 ا ريب ألمس هذا العصريرجعين 

 رجعين لعهدالزغر

 ا احللميألحلم بظل دن

 آلکل وهم و اشرب وهم و ازغر بعد أکثر



 
٢١٧ 

 

 ر يب الکربمياش ما أکثر 

 ا ريب ألمس هذا العصريرجعين 

 بسگف ذاک األمس  مهفة رجعين 

 لطرب ذاک العرس  کاسورة رجعين 

 ةيديع فرح رجعين   حناوة رجعين 

  الطفلريطيهن يمرح ب

 ة نصرريلقصور اهلمس ط

 وگ األمسي بتمر للماشبع من نعمة ارنيرجعين طح

 ش حملي لچفوف الزغريرجعين ع

 ش اصفر ألمس هذا العصريرجعين ع

   العمرنيماأطمع بأکثر من سن

 ا ريب األمس هذا العصريرجعين 

 ن بترف چف الزغريش ناريمشتاگ أصبح ع

 نکسر من کثر الترف بالچف گبل حلگ الزغري

  ا رب الصربيرجعين 

****  

  



 
٢١٨ 

 

  » بابااش وکت«

 ااحللميمن دن ظل کهالني ميدا

 ااحللميبابااش وکت تکسرأسردن

 ااحللميلدن بابااش وکت تاخذين

 الشهم لدواس لعاس تاخذين

 ال تبتسم نوارأل لوطفا تاخذين

 لرمل األهل تاخذين

 ألرکب من النوگ الفحل

 أللعب باطناب األمس

 ألزم من ظل اهلمس

 ااألمسيبابااش وکت تکسرأسردن

 الزمل ماأرضی أمسع بعد هزموين

 الزمل ماأرضی أمسع بعد هزمونا

 اطفل احللمي کهالن

 زمل امدلليماچانوا ال هزموک 

 زمل امدللي  ماچانوا ال هزموين

 مراطفل الصربماظل عيکهالن 



 
٢١٩ 

 

 االغدريااحللم دنيلم لدنحيدي ال يآلخذول

****  

  »مااي«

 و أحتقر يت أحتقرشعريامامضي

  س من الشعريالنف وآنا احلظ الغايل

  لوتکتب ذا السحرلوتکفربرب الشعر اماگلتي

  من السحر اخايليه بآخرريوتغ

  ش علی حساب الشعريا ال عايا آنا ي

****  

  وأحتقر يت احتقر شريامامضي

  س من الشعريالنف الغايلوآنا احلظ 

  شعرالسحر

  ال الواسع ال أوسع من حبور الشعريشعراخل

  زودک بالدموعيشعرالغرابه ال لو 

  هيالصاف

  هيجتعل ربوع العاف

  هيکل وکت خضرا و داف



 
٢٢٠ 

 

****  

  و أحتقر يت احتقرشعريامامضي

  س من الشعريالنف وآنااحلظ الغايل

****  

 نهيوسعون املديکلما

 عولی اخلواطريضيأکثر

 نهياحلن يتسحگ أحالم

 اباچريرکضولک يکلما 

****  

 يعة أمس روحيضاعت بض

  عة حلويليضاعت مثل ض

 يضاعت مثلماضاع نوح

 ضاعت مثل عهدالتلويل

****  

  ايتياباچرذکريضاعت 

 يليحوش ل عةيضاعت بض



 
٢٢١ 

 

 لةيعة الشيل ض عة کرايتيضاعت مثل ض

****  

 اماأمس گال األمس گومي

 گوم افرح بعمتک

 اهلاعلوميعمخطت لک من 

 هيهن شذا احلکمه الطريب

****  

 غنونياما أمس چانوا ي

 وأمه بکل األعراس

 عنونيامابتراث النظم ي

 اباچرونسة الناسيچانوا 

****  

 امابنکت رمستي

 بوجوه کل الناس بسمات

 اما أمس بالنکت نسمتي

 نسمات للبسمات نسمات



 
٢٢٢ 

 

****  

  اماأمس غنوةي

 يچانت بساطة و وهم عذر

  ميهی ياما مضي

 ينفسه ونفس کل وهم فطر

****  

 اما أمس فسري

 بالزعم حلم ال زعم حامل

 مهياما مضی بعامل حلي

 نظرلزعمه بنظرعاملي

****  

 اما علمناياما أمس ي

 طةياما بالخطه وخري

 اما حلمناياما أمس ي

 هطّيانا البسيال دنيبل

****  



 
٢٢٣ 

 

 نهيوسعون املديکلما 

 گ اخللگ أکثريضيأکثر 

 نهياحلن يتنسحگ أحالم

  ا باچر أکربيکلمامتر

  

****  

  »بصباها تذکرين«

 ون خلهايبصباهاع تذکرين

 مخرهريبغ يالسکار وتسکرين

 لصباها ال کحل اهلا ترجعين

 مسراريلواحظ ماحون غ

  اصباهاوچان متنعم بظله

 ش عمرهيعيهواها وچان منها

  احسنهاوچان متمثل بدهل

 وسحرهاوچان مسره وبعدمسره

  تفتح خجلهايخجلهاوچان 

 علی ربوع اخلدود ورودمحرا



 
٢٢۴ 

 

****  

 اللحاظ لظل جذهلا ترجعين

 غمرهيجذل موج اهلوی اجلارف 

 ذوب السامع مثلهايمهسها 

  الناظربأمرهريحيونظرها

 لحظ مقلهايلحظ ال يه ويصب

 هن الگمرايالی ال مامتربيالل

****  

 نی اجلفامن احللم واهلايصحي

 مبقل خلها ال رمتنی بالف مجره

 هلهايال ما يأشب واطفابدموع

 سوی الشوگ ال فضح سری وأضمره

 

****  

  »گولونيخل «

 گولون کلماحبوا الناسيخل 



 
٢٢۵ 

 

 يتياچ فاگد اجبديانا بل

 ه بدرب األحساسيچنت لی القض

 يتية قضياغايابنت الناس ي

****  

 شفت ثغرچ املخمورالوجد کاس

 يتينه ملنيخبمرت ينيروي

****  

 ونچ للعشگ باسيشفت برگة ع

 يتيحبم ينيمحيو يعزعزمي

 ل الشوگ نرباسيشفت شوگچ بل

 يتيفتح شهيو نورظلميتي

 گولون کلماحبوا الناسيخل 

  يتيبعنجه يگولون طاغيخل 

****  

  

  



 
٢٢۶ 

 

  .....................»ه ياالبوذ« .....................
**** 

 منهل  ک الگمريماسلم عل

 وهوا بطنک ننت ال تظن منهل

  منهلنياک خملوقيانه او

  هيش تتکرب عليأرض چا ل

****  

 ا خل بالعزم شعلهيل الذّل يل

 ع األمم شعلهيت جبميالعز ص

 شأرفع من درجة اد شعله

 هيکون أردا الربيال درک للذّل 

**** 

  صحتنيما ح ه قسميتيدن

  صحتنيماح مه قسميتيو سق

  صحتنيماح غلطه قسميت

 هيبغلط خمطوط ل يغلط حظ



 
٢٢٧ 

 

**** 

 منيعل ياوکت گلّيح الياص

 منيالوکت هذا بألف علّه عل

 منياگلب تعتب عليمن يعل

  هيحدرالوط وسعد يرعدگاض

**** 

 انهيمهت النزل ملين الح

 انهيل انامه الحيد اللياوتر

 انهيالح   ت اجرکيالم

  هيه انفاس بس فوگ الوطيبل

****  
 

 يوکتل ين ألجلک مهل دمعمي

 يوکتل جرک معتقد مويت

 يوکتلا املدلّل يبعد ما ظل 

  هيألگولن عسی حتن و تعود ل



 
٢٢٨ 

 

**** 

  ايميأنا ال مانلت ناهي الچان 
  ايميمثل ظامي الگضه عطشان 

  ايمياي يردت يل اهلنا بدن
  هيولکن راد دهري العکس ل

**** 

  چنت امل بالکمنيگلت ال ح

 بالکم انآت يلسواکم وابتل

 ه بالکميهاکم ماترک ب

  هيهاکم علل ترعاها األذ

****  

  

 

 نعاک الطرب گوم اهتز لونته

 ا لوا لونته لونتهيبعدک 

 حبزن صوتک لونته يينغن

 هيعطف عليالفرح  ينيتغن



 
٢٢٩ 

 

**** 

 بودادک وهلوانه يولو روح

 إملذلته وهلوانه رينجيإهلوی 

 حمال أنشغل عنک وهلوانه

 هيصعدإلنفَس بيهواک إنت إل

**** 

 خنت وإلشوگ إنت واهلو انت

 واهلو انتوبِنِت والروح انت 

 ف أسال بصدودک واهلو انتيچ

  هيهوای ليالنفس وانت النفَس 

****  
 

 والفواصل يشعررياواصل س

 والفواصل احلواجز واجتاز

 لتواصل والفه واصل اناحبيب

  يها هويمع جنون الشعر إي 



 
٢٣٠ 

 

**** 

 اهيا ما احلُب أمات الگلب وحي

 اهيبلواه وحإاما سهره يو

 اهيه وحعلي نزل إله اآل

 هيورسول اصبحت للهم واالذ

**** 

 إي هم العمربالشعر و إي ،هام

 ،هاميهام العمربالشعرو إ يإ

 هاميإ رمزو و مبجاز يشعرعمر

 هيداملنينگضي اش بي وتناقض

**** 

 هيحی علی اهلوی والشوگ ح

 هيمر حيل اليامرواجب الل

 هيحنب مادامت الناگلوب ح

  هيب مسوم ححيوحتب للما 

**** 



 
٢٣١ 

 

  .....................»مر يالم« .....................
**** 

 ها خلّيتگدر تسد لو ما جتد 

 ا خلّهيا خلّه فخر يک يجتد

 ا خلّهيلو تعثر بدرب اد 

 رعثّيال   اد  د يريا يگول الذ

**** 

تک حبضن الگلب و حبجرهيرب 

 مبحبس قهر و حبجره تينيو رم

 جر و حبجره ينيمالک جتاز

 رتتکس يخاطر  جتعل زجاجة

**** 

 ال ما حصل منحله  حبک عسل

 وچنت أعتقد ما من عسل منحله

 عت منحلهيال جنا املُرض گليب

  األمسر ا أمل گليبيو أمجل أمل 



 
٢٣٢ 

 

**** 

 تهيش الک ودريعيالعرفته  گليب

 تهيش بظلم ظلم اهلجر ودريل

 تهيودر  ا مبعد مره يليگلبک 

  توذّر يديال من ا رد گليبيألجل ان 

**** 

 بالگلب ما ورد ورد و داللک

 و شگاک بس دلو العشگ و داللک

عک و داللکيحبت حتی متن 

  راالمس يبيا حبيت مالک يوجف

****  

  

  

  

  

 



 
٢٣٣ 

 

  ....................»الموال «   .....................
 ا صاح الحت شکوک الربع بسماهمي

 و السر خذهلم بعد ما غدر بسماهم

 باألمس خمدوع بسماهمتفخر چنت 

 اء احلق ظُلَم صحباکيوم حطّم ضيو ال

 و الزمن صحاک و الظن الغلط صحباک

 ال هزه املکر صحباک يالوع يداع يا صاحي

  وم بسماهميبس هم گلت باألمس و ال

**** 

  تدري من اآلهات داليل اليودک شجر

  جبفاک ومن القهر حبشاي خضر شجر

  شجرألعضاي کلهن ولک چانون بيهن 

  طول إبتعادک وال منک تصح  مره

  وانته اجلعلت الرياگ بفرگتک مره

  مومره البل علي أهون ألف مره

  رمح اخلصم من خصامک بالگلب لو شجر

 



 
٢٣۴ 

 

  .....................»العتاب « ....................
****  

 اکيف حيگل الضيف ال يمض يهل

 اکيزل حـّها النيؤ تگل ال نزل ح

 اکيل السمر حياليل ال يه يهل

 ابيب جلسة الناس األطيطي

**** 

 احبال خلّه يلي اخرب خلريا طي

  باملظلوم خلّهريصي اريخب

 نه اصبحت خلّهيگلّه اخالف ع

  و عظم املصاب يمن البچ ينيابع

**** 

 تيا أمسر وداريت لک يعمر بار

 تيالدمعتک سالت ودار ينيو ع

 تيو دار يت عشرة املاضريتغإ

  صارت صفوة وصالک ضبابو 



 
٢٣۵ 

 

**** 

 هريودادک ما شفت راحه حب

 هريحب نته و ذبينيبز جلبين

 هريحمبتک من بعد بانت حب

 گصدت أمواجها و طلعت سراب

**** 

 ليف واخليف واهل السياهل الض يهل

 ليحزام الظهر للمحب واخل يهل

 ليهم غدر واخليذلو ال ب يهل

  رقه وعفو وشده وعقاب يهل

**** 

 کيهوی االحباب رجلا عادل ي

 کيرج رجليملاإالقوا وگلب النوا 

 کيلو عجزت بدرب الشوگ رجل

  االحباب يک توصلک حليدي

**** 



 
٢٣۶ 

 

 لهياذرف للولف دمعي وس

 لهيضه وسيبفإالدمع غرگين 

 لهي الدمع ما أملک وسريغ

  ل تغسل يل املصابيابتوايل الل

**** 

 .....................»الهات «......................

**** 

  جدلهميف العزايذلّک بس

 و جمدک بعزم االشاوس جدله

 العاش ماجد جدله يبيا حبي

 اةياحل يحيمثل جده مبجد فل

**** 

 ماحله ي شخصک شخص عندريغ

 ماحله ي طعمک طعم عندريوغ

 وی اخلضرا ماحلهدونک أرض اهل

  اةيتعود للحب احلإعود حتی 



 
٢٣٧ 

 

 حبه ما عله رينوحی حلُب غ

 ما عله اجلفا و گليب گلب گليب

 له ما علهيما علی احلار بعو

  باتيسی و مين االّ حبزن حيمن 

**** 

 التگول جزعت روحک ،ماهلا

 ک حمبک ماهلاريماهلا بغ

 ماهلا يا حمبوب، روحيصرب 

 لطول هجرانک أناة نا مايلآ

**** 

  

  ...................»الدارمي « ....................
**** 

 ونخيون باحلق خل اخيد ايريکل من 

 کونيللباطل احلق عون ال تأمل ا

**** 



 
٢٣٨ 

 

 حلگ يا ترف ذکر اجفاک لو علي

  وگف من الدگيدگ واک يال گليب

**** 

 اميم األيوگدة نار من ض يبضلوع

  احملروگ مو حگّه لو هام چا گليب

**** 

 حيعته بالريح الّروح ضيريال صويت

  حصيو اگليبي   لوع بصوت يبضلوع

**** 

 وم إن چنت حمتاج شخصک عفتيني

  ذکرتين يوم إن صرت حمتاج شخصي

**** 

 يبيمن البال صورة حب يما تنمح

  يبيا طبيد ال يفيترج العالج ا

**** 

 علی االحباب يريا نسمةاالشواگ سي



 
٢٣٩ 

 

  علی کل باب يبکل حوش و اسر يوتنسم

**** 

 اجلفونغمض يی احملبوب وجيباچر 

 ونيا شوگ العيچم باچر تعداک 

**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢۴٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر فؤاد عاشوري « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢۴١ 

 

  »رنا « 

  هواکِ ي)) رنا ((ا يعذّبتِ  قلباً  

  لقاکِ يومناهُ  کلُ  مناهُ  أن 

  نسی هواکِ  وذکرهُ يإن خلتهِ  

  نساکِ ينساکِ  لن يأو خلتهِ  

  أدهراً  خفَقَت جواحنُهُ  حببکِ 

  ولَسوف ختفقُ  أدهراً  واکِ 

هايمناکِ  إن خبلت عليهِ  بوصل  

  مناکِ يفالبخلُ  ما أحاله من 

  

  ه خبلُکِ  يف اهلویيقَليب أحب ُّ إل

  إن کانَ  خبلُک يف اهلوی أرضاکِ 

  

  فَرضاکِ  مهما قد بعدتِ  سرورهُ 

  لقاکِ يفکأنهُ  بسرورِه 

****  

 



 
٢۴٢ 

 

  »بالدي « 

  ل کل شئ يف بالدييمج

  ها،رباها و الوهاديمراع

 

  مساها،خنلها الزاهي، نداها

  اها، الثري،النار،الرماديثر

 

ممنها و فيلکل ر هايلة  

  ة مين وداديبکل خل

 

  اً قد محلت هوی بالديريصغ

  فارقه السهاديبقلب ال

  

   احلراسِ عنهانيونامت اع

  ها الرقاديأتيس يين ليوع

  

  وينييف ع يلها مجيفما ف

  بدده اجلراديوأخشی أن 



 
٢۴٣ 

 

  

  س تبهرها مجاالًيبالدي ل

يبثسنةُ أو زبهاددةُ أو ن  

  

  ف تفوقها حسناً سعاديوک

ا خلقت سعادومن ترابا  

  

  ومن ترباا جسمي وأدري

  ت هلا املعاديکما منها أت

  

  هايا من إنين منها إليف

  ا بالديان حبک ميمن اإل

 

****  

  

  

 



 
٢۴۴ 

 

  » إىل ميساء «

 
 حبِيبتي ميساْء

  إنْ كانَ يف حياتنا عناْء

 
 أَو كانَ يف حياتنا
  شئٌ من الشقاْء

 
 صرباً فإنَّ اَهللا يف السماْء
  صرباً فإنَّ اَهللا قَد أَوعدنا

 
 بِأَنَّ بعد العسرِ، يسراً قادماً

  وأنَّ بعد اهلَجرِ يا حبِيبتي لقاْء

 
اْءعسييت مزِيز 

ةبحن مم وناحلَن ا بِقَلْبِكلِ مَألج  

 
 َألجلِ ما بِقليب الكبريِ من وفاْء
ةاررن مرِ ما يف اهلَجغْمِ مبِر  

 
 ورغْمِ ما يف الدهرِ من جفَاْء

  سيكْتب اُهللا لَنا اللقاْء



 
٢۴۵ 

 

 
معن معن 

  سيكتب اُهللا لَنا اللقاْء

 
 أَمرييت ميساْء

  أَرجوك أَلّا تحزنِي

 
 أَرجوك أَلّا تغرِقي
  عينيك بِالبكاْء

 
 أَرجوك يا عزيزيت

  أَلّا تقُويل

 
 املوت واحلياةُ

  يف الفراقِ يل سواْء

 
 تبسمي كَنجمة السماْء
  وانشرِحي كَنسمة اهلَواْء

 
  يف الفَضاْءوغَردي كَالطَّريِ

  وابتهِلي ِهللا بِالدعاْء



 
٢۴۶ 

 

 
 فَكُلُّ ما نملكُه الدعاْء
  وخير ما نملكُه الدعاْء

 
 واُهللا قَد أَوعدنا

  بِأَنَّ بعد اهلجرِ يا أَمريتي لقاْء

 

**** 

 »احلب حياة « 

  أحلب حياةٌ  للناسِ

  و شفاٌء للقلبِ القاسي

 

  بغريِ غرامٍكأس القلبِ 

  بعداً سحقاً له من كاسِ

 

  يبقى احلب بكلِ  الدنيا

  نرباس الناسِ و نِرباسي

 

  إحساس احلب  بداخلنا



 
٢۴٧ 

 

  ما أروعه من إحساسِ

 

  يسمو بالنفسِ  لبارئها

  يبعدها عن شرِ الناسِ

 

سراحلبِ هلا ج ساعات  

  أطرب من كلِ  األجراسِ

 

  إنْ كنت نِسيت  عذوبتها

  واِهللا أنا لست بِناسِ

 

  وسواس الناسِ يعذم

  و أنا يف حيب وسواسي

 

  أنا شوقي نور لعيوين

  و وِدادي تاج للراسِ

 

  أنا عن وجدي لن أختلّى



 
٢۴٨ 

 

  لن أختلّى عن أنفاسي

 

  إين أهواك ألكتبها

  فوق قصاصات القُرطاس

 

  و ألعلنها و أرددها

  حلمامة شعري املياسِ

 

  هلا دونَ رياٍءوأقول 

  جلميلة ليلة أعراسي

 

  إفالسي من حب  حبييب

 يف الدنيا غايةُ إفالسي

**** 

  

  

  

  



 
٢۴٩ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر حبيب مجيل زاده « 
  
  

  

  

  

  

  

  



 
٢۵٠ 

 

 » امل موعود« 

 يب انت الگمر من هلحيد احببک اتغزل يار

 نمليانت الوردة التزهي العطرها االبد ما 

 اعگليب ال تعذبين صرت جمنون ما يحب

 صرت ما اوچد ادرويب بامل فرگاک صرت ال
 

 لاحببک الوهلان وانت العلي تدلّ هان
 

 تگبل يته اشوفنک امشحالک وعلميچا
 

 ر الدربک انت البدر ال اکملتعال اتنطّ
 

 تشع انوار وجناتک الشمس من طلعتک ختجل
 

 بدالل نار اشعل يحبک ابلب احشاا تر
 

 اندلنی ضعت واک ما يجری حتی ابشرا
 

 احبک والک اتوسل يديدک ابيتعال خل ا
 

 ل شربوين العسل حنظّنيمو حسادي والواش
 

 ته اشوفنک الی انته العمر وافضلميلعد 
 



 
٢۵١ 

 

 ما سنبل يالل ياک مثل زرعيسوه ابليالعمر ما
 

 ذبليهم  يته ابدمعيسگ يشتلت ا لورد من روح
 

 بخل يث الوکت ظل ي حميبعد مالوم کل ال
 

 ه بس رجواک لو تقبليلح کل يابد ما عند
 

 تعال او باوع احلالی اترجاک ال تزعل
 

 ل محع ابشوگک وانته الشوگ ال ايبک ضايحب
 

 فشل يحبک ابد ما ي احببک لمياحبک ها
 

 د العرب شخصک اوجدک ذاک املرسليابن س
 

 الکرار ابطال احلرب جندل يدر علياوبعد ح
 

 ناک ولو فد حلظه انا اوصليابطرف ع انظرين
 

 بن احلسن وانته اولياانته آخر امل موعود 

  

**** 



 
٢۵٢ 

 

 » -۵- االطفال« 
 

 عشقتك يا حبيبيت
 بكل وجودي 

 وجربت العشق بيديك
 هاجرت ايل أبعد ما أمكن 
 وتركت احلارة واملاضي 

 وسكنت الغربة
 دون األهل 
 دون اجلار 

 دون ضحكة أصحايب 
 ولكن حبك 

 ياحبيبيت حبك 
 كرب يف قليب 

 جري يف دمي 
 انتشرت جذوره

 ايل أعماق شراييين 
 وصار حبك 
 نعم حبك 

 صادقا ليقيين 
 وأصبح ذاك منييت وديين 

 فك عين قيود االسر
 اشعل كانون الدفء



 
٢۵٣ 

 

 مباء البحر 
 وزاح األوهام 
 من ذاكريت 

 زرع كل بساتيين 
 بالورد األصفر واجلوري واليا مسني 

 حبيبيت كوين جبنيب 
 ال تفارقيين

  أنت ملكة أحالمي
 وحبك سلطاين 

 يا أمجل حب يف الدنيا 
 يا أحلي مظهر يف الكون 

 يا سلوة ايام العسر
 يا آمايل

 يف كل حيايت 
 ال تستطيع اي قدرة
 أن ختل ذا الصرح

 ألنه اقوي من حلم األطفال 
 شيدته خبفقات قليب 

 بسهرة أ جفاين 
 ما خفت كل األنذال 

 يا حبيبيت اقسم أن حبك 
 هو الكمال 

 ولكن بني فترة واخري 



 
٢۵۴ 

 

 ب رياح الشر 
 تزيح غيوم اخلري 

 ....... اما
 اميكنها النصر 

 كال والف كال 
 ال رادع للحب 

 احلب هوا ملنتصر دائما
 يف كل ساحات احلياة 

 واحلب هو احلياة 
 مهما ثار األطفال 

 وعزموا علي تشويه اجلمال 
 لعلهم يثقبون األطبال 
 ويقطعون أوتارالغيثارة 

 يلطخون زجاج القصر و
 ولكن اليستطيعون ابدا 

 أن يهدموا قصرا 
 شيد حباء امسك اجلميل 

 شيد بإرادة حبنا 
 حبك يا حبيبيت ليس له مثيل 
 وهو الدليل فوق كل دليل 

 وما له بديل

  



 
٢۵۵ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر توفيق نصاري « 
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢۵۶ 

 

  »ايام الفراق « 

  اکتبت شعري الوصالک من سواد العني

  من عيين خذيتهاحلرب 

  وإکتبت لک بيت ابوذيه وعتابه ودارمي وميمر

  وانت بعدک ما اجيت

  آنه بفراگک عميت

**** 

  اعيوين صارن بيض

  هم تدري چم ديوان لفراگک حچيت

  کرست کل عمري جللک

  اشلون افکک

  ملح آنه واحسک بيه ملحي

  ملوحييت عزهله مستحيل

**** 

  گلت للگال ايس بس يراويک القهر

  مسچه وعايش اببحر التفاؤلآنه 

  هم مسعتو السمچه خانت بالبحر



 
٢۵٧ 

 

**** 

  وتني نرجسرد مين طرواک هيل و

  ابنيه توهي بالعشرين

  رد مين طرواک يشبه رحية إحلوگ البساتني

**** 

  من رِ حت ابغيابک تدري شنهو الصار؟

  البيته زجاجي ظل يگطف احيار

  من رحت ابغيابک تدري شنهو الصار

  ها يهمه بس احليفبن ود والشمر 

  ماکو احسني مينه وماکو الکرار

****  

  ميک اکره کلّفتنه

  ميک اعشگ واهللا ليله

  ميک اعشگ وانته هيله

  ميک امشمره القوايف

  ويصبح الربدان دايف



 
٢۵٨ 

 

  ميک اخليل وصهيله

**** 

  انت عشگي وعگلي وآمايل الطريه

  تدري ميته افرح وغني وامسک آمايل بديه

  بيت ابوذيهلو کتبت ابيوم وصلک 

****  

 » ثاري« 

 ت قصتکيثاري من إگر

 لهيالدخت بوصاف لي

  ابالحرگ وانصاف

  چان

**** 

  وم قلمييثاري دمعي اب

  ه املعلمياتکسر ابو

  ماي چان

**** 



 
٢۵٩ 

 

  وم عودييثاري دمعي اب

  ح ماي چانيه صيإعل

**** 

  اضيثاري من غنه ر

  الفرگة احملبوب موش احلان

  مو چلمات چان

**** 

  ت بشعارکيحفظثاري من 

  سعديي

  ورددن للمعلم بس حفظ چلمات چان

**** 

  ثاري لومي إعله الفتی املکسور

  گلبه امن العشگ

  ان چانيهذ

**** 

  ت جرحييثاري من إحچ



 
٢۶٠ 

 

  چ جرحييوگمت اسولف ه

  طرحي مو معقول چان

**** 

  

  ...................»الومضه « .....................
****  

  دينارهست تاجر خسر الفني 

  وصی ابنه وصيه التخرب انسان

  گال ابنه يبويه ماتگلي إعليش

ـّه اخلرب لو بان   وشنهو ايصري يابوي

  ماريد املصيبه اتصري گلّه اثنني

  فوگ املال يبين انشمت اجلريان

**** 

  ابياض الشعر يعين الکرب والشيب

  واضلوع العمر لويانه تنرض

  بس ظيم الدهر خلّه شعر بالراس



 
٢۶١ 

 

  املشيب انگول صار ابيض حتی امن

**** 

  اليظم بفلوسه خايف ينگص املال

  يعيش ابغري راحه ويگضي خسران

  مثل العنده يغمة ماي بالبيد

  عزيزه ماشره ومات عطشان

****  
  
  
  
  
  
  
 



 
٢۶٢ 

 

  .....................»العتاب « ......................
  ها جدمي ابغيابک سار هاکل

  وها نصي انضرم حسرات هاکل

  يسمر يلفراگک طال هاکل

  گلب وبلبتک علگه سخاب

**** 

  هام اشتياقاً  الی لقيا معذبه*** ويل فواد اذا طال العذاب به  

  هم گلبوا انه املابان گليب

  وانه اجلسمي جبفاهم حيل گليب

  اذا طول عذاب البيه گليب

  هام الشوفهم وامهه العذاب

**** 

  دلزم من شبايب اتريد صوره

  يناهي العسم صورهاليمني آنه 

  جوابک عل أصح مانفخ صوره

  البصفي العذاب...وين... الفرح ال



 
٢۶٣ 

 

**** 

  هلي الترديد ما أخر حسمهم

  وعله الغربين ما هلهل حسمهم

  هلي املا غازل ابغمده حسمهم

  لصگ شفته إعله وجنات الرگاب

**** 

  هلي املا فرحوا ايتام بسمال

  هدم والشر دناهم عيب بسمال

  ورثوا من مشوا بسمالهلي املا 

  هلي العافوا اسم ميلي کتاب

****  

  ظامي وما رويت الگلب مياي

  و ريت االزمن الچنت مياي

  اخويت البلفزع والضيج مياي

  غدوا هاليوم مابني التراب

  



 
٢۶۴ 

 

  ....................»األبوذيه « .....................
****  

  مثل گليب مظنن گلب ينهام

  الياعلي ين هامالغريي لو سدی 

  عوي اخبلفي ايتعله واسد ينهام

  امامي وکل مفر ماشوف ليه

**** 

  لسانک يل عذب ممشاک قليب

  اودک مو داللک حيل قليب

  ابنظرک الحتارب صلح قليب

  ارموشک زم اجيوش القويه

  انگطع حبل التآخي وصعب شده

  وذبلت من ورود الگلب شده

  الگطع يسعود تدري اليوم شده

  صار اخو ايطبر اخيهعادي 

**** 



 
٢۶۵ 

 

 عريتين بالشيب وهوا وقار  ****رت مباهو عارليتها عي  

  ادري امساي صايف عريتين

  عمداً وبوزن نص عريتين

  وقار الشيب لکن عريتين

  ابشييب وعار شييب العار ليه

**** 

  پس بزن عقرب که نيشت تر است***  نيش خويشان از نيش عقرب بدتر است 

  ترسته من گرصتلطبگ عمري 

  مآسي وگليب يب هم من گرصتل

  گرصة االحباب اکلّف من گرصتل

  عگارب والعگارب سهل ليه

**** 

  حبک مايعرفه الغري کسر

  حبک مايعرفه الغري کسر

  العرف حبک يناهي اهلجر کسر

  زجاجة خاطره و عاش ابأذيه



 
٢۶۶ 

 

**** 

  تنور اللعب يسعد محدنه

  وشوف اشلون متغري محدنه

  مي راهي محدنه امس من چنه

  شتمنه اليوم عد ناهي سويه

**** 

 لوله اجلاه لوله املال لوله

 الطمع ما چان صارت هيچ لوله

 البشر لو عايش اب أكواخ لوله

 ملك قارون خيضع للمنيه

**** 

 البشر لو بالدغش عايش والهي

 و والهو ابطاعت الباري والهي

 إخربه الدنيه فانيه والهي

هالربيحمل للما عرف رب   



 
٢۶٧ 

 

**** 

ك بال هاذيگال اللي شغللّ  

 گلت وايضا گلت للموت هاذي

 مشييت وگال غري الدرب هاذي

 گلتله وروح مالك شغل بيه

**** 

 اليابس ماتفيده الشمس شرب

ناگع والعدوك زبهر شر  

 صيح يا سعيد اجلهل شرب

بيهگصته ورايد ايذبنه ا  

  ....................»البومعنه « .....................

  بيهه صرخات األذيه ساحه لک

  يادليلي ودمعي دم دم ساح إلک

  ياحبر حزين مبين ساحلک

  بيک اظلن بيک اظلن چم سنه



 
٢۶٨ 

 

**** 

  الدهر بيه اعله کيفه عت ورا

  مو مثل باجي اليعتهم عت ورا

  اللي تک ثوب املالگه  عتورا

  واخللص الشاف راحه والهنه

**** 

  عزامي غيرهمهرک ابساحة 

  وخل تکظ ايدين دمک غيره

  ثوبک امطرزه التخاذل غيره

  والبس اثياب املعزه صيح أنه

  .....................»الهات « ....................
**** 

  چنه جد جد من نسولف هسلف

  وحده چانت کلمة اهلي هسلف

  اشتبش فتنه ومشاکل هسلف

  والعدل ماظل خيويت العدل مات



 
٢۶٩ 

 

**** 

  ب ثوب ابغيابک سل لبسالگل

  الدمع والون اليه سلّه بس

  التظن حبشاي نبت سله بس

  هجرک الشکين ابرماحه وفرحي مات

**** 

  الگلب ثوب املصايب فيت إله

  وعلّه باهلم فرحه مامن يف تله

  غصباً اکتاب املشاکل يف تله

  وعاش ميت عاش ميت باحلياة

  يامحد شجر اهلظيمه ميره

  اخيک مي مرهوالتذيع اسرار 

  بالثگل خنل السفاهه ميره

  يامحد تعرف إعثوگه امغبرات

**** 

  ويه واحد عندي مامن مايلي



 
٢٧٠ 

 

  وما گرب طبع التخاذل مايلي

  کاتب ابصفحة ضمريي مايلي

 ما اذب نگطت جبيين باحلياة

  .....................»الميمر « ......................
  حمبس حچي بچف احلچوا منبيته

  وليله ابرتل اهلي النذل منبيته

  يعرف ابوالبيت السرق منبيته

  املاي الوجه گال الغريب او دور

**** 

  در إلنه حچيک والنيب حيدرنه

  واديار جللک مو فقط حيدرنه

  ميموت ذچرک لألبد حيدرنه

  بس من رحت مات العدل ياحيدر

**** 

  ......................»الدارمي« .....................
  ياگليب حيل اوياک ظل انضرم شوگ



 
٢٧١ 

 

  موگتلک آنه ارجوک الندخل السوگ

**** 

  گال اوصف امشا بيک وکت الوصف حان

  اشلون اوصف ام کلثوم واصحايب طرشان

**** 

  لتگلي بيه اختون و وکت اهلجر حان

  شفت السمچ فديوم ويه البحر خان

**** 

  کلما دليلي ابنار هجر الترف وي

  بخ عله ميشوگ الوصل يفالن بخ 

**** 

  ماينحگر حيسني لتگلي حگرا

  چني ابلذيذ الزاد الگيلي شعرا

**** 

  بسمه او إناقه وذوق خفّه او إثاره

  احيط مير حبشاي لو ويهه داره



 
٢٧٢ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر حسني الزبيدي « 
  شاعر اهلوسه

  

 

  

  

  

  

  

  



 
٢٧٣ 

 

  ..................»الهوسه « ..................
****  

  دان احلربياهلنه اهلوسه ممت کل ياهلوسه ش

  هه نفخر مانزوجهه الغربياهلوسه اختنه وب

  نضربياهلوسه مثل الفشگ صدگ والفشگ من 

  عچل دخانهيدح وجي

**** 

  ب امتلّگيماذلن واطخ الراس طبعي وع

ل لومتطر عليصخر سجه وادري اتفلّگي  

  هه اعله گص الراس چلميت ولون اتعلّگياحچ

  لهيان الباطل ماشيفن

**** 

  دييب امد ايماذلن وطخ الراس طبعي وع

  دييهات الوي أعله اهلظم جيوعله اعناد الوکت ه

  دييابسط باحلرج بالروح وما ساوم عله اعض

  حد گطع الرگبه وماعوفه



 
٢٧۴ 

 

**** 

   الرکهنيه اتبيماذلن وطخ الراس وب

  شمت ابعسر لو شافين اتعکهيوخلّي اخلصم 

  هعه وال آخر نفس ماترکين مابيي الزيخو

  للموت اتظل روحي ابروحه

**** 

  توجد للصداقه اشروط وشروط الصداقه اهواي

  ايياک الزم توگف انته اويمثل ما اگوف آنه او

   املايري بلواجب تصريصيک الو شجره اجيصد

  هرينشف عرج الغيعن ال 

**** 

  توجد للصداقه اشروط عند الناس معروفه

  ک کون حد املوت اول شرط متعوفهجيصد

  نهزم وتشوفهيج من يالغزال ابضمو مثل 

  طلع بلوفهي انيتسع

****  



 
٢٧۵ 

 

  ط تفرقهحي اميعضاي داي اخو نينه وبيالب

  التظن توجد صداقه عنده من اتصادقه

   الشوگه ورده من عرجهه امفدقهريماتص

  عاگوله اختلف عاگوله

**** 

  ه اکسور واعماله کلهه امکسرهيماصاحبت ب

  گنطرههي اضلوعي اصفهن ياض ويه ابيللي ب

  تسمه الباز ماتگدر تسمي گنربهيکلمن ابأمسه ا

  ک اتگول احلر غاگهيوماب

**** 

   الزملنيه اکسور وساقط ابعيماصاحبت ب

  لعب فلميهه وعل ربع يوحاط انگاب اعله و

  ح اختاره وادري يب طالب علمينت اصبياعو

  ه بفعالهيوابياض الو

****  
 



 
٢٧۶ 

 

  هفه امبوزمه حدياملادگ باملعايل احدود وس

  واجه الصطرات من چف اخلصم خدهيد اياک

  دک بالک متشي ابضدهيفيدک ولو ميعض

  هيطمع حبچايوالشامت 

**** 

 من تطب سوگ الصداقه التعامل عالرخيص
 

 اشري دوم الغايل سعره و مايبيع اخلل حريص
 

 الصديج ابضيج ينفع ال تظن مثل الغميص
 

  من يعتگ تشريلك غريه

**** 

  الصداقه التعاين امن الغلومن تطب سوگ 

  ث عن الغايل گالوا گلوکت بس احللويح

  ن ألک مايب خساره وتدري ذاخرلک اخويالز

  ام العازه اتدگ بابهيب

**** 



 
٢٧٧ 

 

  من تطب سوگ الصداقه التدور عالشکل

  به وصوبه بالطگ تنتکليدور اليب إلک ه

  گلّک من حلم ضرعاين اکليگوم ايومن جتوع ا

  ينيومن تعطش جدامک ع

**** 

  اک عامل عالچذبيمن تطب سوگ الصداقه او

  حتی حچي الصدگ تدري اشکثر حايل او يب عذب

  ب گالوا وصوبه بالک تنجلبيالختاوي الذ

  ههيه وجتنيوتريب احل

**** 

 دييف العوز گص جيوم،سيضکين العسر اذکر 

  ديياو من غصنب صرت جمبور اروحن گلت لعض

  دييال ترد اه او يوخيرحتله او گتله أنه ابعازه،

  ماعرفک گلي او سد بابه 

****  

 



 
٢٧٨ 

 

  عت العرفيه إشلون ضيوخيگتله اخوک آنه 

  چ إنکرتين او بل ملح ماتعترفياو بل عجل ه

  تک گتلي عن دريب احنرفيچه شفتين إبعازه ج

  وم ادگ بايبيهم ختله او 

**** 

  کيگلي ما اخله آنه مثري وأگدر إمبايل اشتر

  کيديت ايمدت ابعازه تطلب مين او يلي إجي

  کيح عنک آنه او هاذي آخر مره اجيگتله را

  ههينک خليين او بيبس ب

**** 

  ه،اوگمت احاول ال اشوفايت إباذيمنه رد

  گليب الچن ما نطاين گلت اخوي اشلون اعوفا

  حشم رحتله اوگتله اوسه معروفايگبل لَ

  ذبين اعله املوت ارحم حايل

****  
 



 
٢٧٩ 

 

  وجدانهسحگ فوگ يه واحد چان يگبل بل م

  وم تطلع تسعه خوانهيو إذا تنخل العشره ال

  الباطل من رفع چفه،او عله احلگ طول السانه

  واليب نسمع گمنه انشوفا

**** 

  حکمه او موعظه البهلول،کلهن ظلن اقصصه

  اهي السولفت عنهه تشوف اشکثر خمتصهياو 

  وم الرکب عل عصهيعاقل چان مو مهبول 

  قشمر هارون إمبعناها

**** 

  او موعظه البهلول کلهن ظلن اچلمه حکمه

  اف من عمهخيقه اينه،احلقياوصدگ چانن سواد

  چي ابفهمهحيعاقل واملثل مضروب عنه او 

  جمبور إمسودن گل روحا

**** 

  



 
٢٨٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر خالد اخلنفري « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٨١ 

 

  ...................»االبوذيه « ....................
****  

  مضيفهمدحيي اشلون هلل العز 

  ودرم وين ما مسمي مضيفه

  حد اهلي العرب يشطر مضيفه

  وترد روحي العصر لو کسر فيه

**** 

  الکرم من خنلة الگنطار دلّه

  املايندل يهاون هلي دلّه

  تفور ابعز مضيفک شفت دلّه

  اجبمر شيمة الدورگ تظل هيه

**** 

  غري الطيب من عدکم ميانه

  احباب او النه وياکم ميانه

  غري ما اشرب ميانه اسکرت من

 ميهسکرت ابشوگکم يهل احل



 
٢٨٢ 

 

  يامن گلبک احنين ويامن

  تريد العز بعد متشي ويامن

  يلوذ احلگ بعد بيمن ويامن

  چلمته اعله البطل صارت رخيه

**** 

  ماخلّيت جرح الگلب ياخال

  بيه والتظن األمل ياخال

  اذا حشم خوايل اختار ياخال

  خوايل اسباع کلهه وفخر ليه

**** 

  :وهذه املقطوعه 

  ياورد حمالک من جاسک نسيم

  شيعت روحک عطر مي بايب

  ومن ردت وياي جلل احلب تعيش

  ييت ميي وچلّبت بثيايب

  وانزلت فرحه ابوسط عمري احلزين

  وشلت بيدک دمعيت البهدايب



 
٢٨٣ 

 

  ارجاک ما عندي گلب حيمل عذاب

  التغازلين بدمع چذايب

**** 

  ...................»الهوسه « ....................
****  

  شلت الگلب دالعه الفخر گذلة الربحيه

  وملع هور اد ياقوت بعيون الفالحيه

  خذت سرية اد چلّاب ستر شيلة النشميه

  وحبدود الدورگ حمشومه

**** 

  :يف حق املرحوم عبداالمري أدريس

ع االحباب و بطور احلزن غنياگعد ود  

  العطش کاتلينتو الناس و آنه يابشربتکم رو

  متمين ينساک و انته اهلايس ما يدرياحملب 

  تهيمن صوتک ماخذ حن

**** 



 
٢٨۴ 

 

  بکره القدس ادريهه ابنيه ابأول االيام

  فتگوا باکره ايهود هظيمه وتسمع احلکام

  يعگال العرب هيبه إله ولعمامة االسالم

  لوماتنهض ضة غريه

**** 

  ما مليته اخبمر کاسي أنه املا تاه  اوسکر

  بيد اهل الغدر ابد ما صرت جيکر محرو

  انه کل العرب اهلي وتظل چفييت الفخر

  ليام احملشر عنواين

**** 

  

  تاج احلسن لنب الريف طبعاً  ميه بامليه

  ت الروح حت لو ردت بوعيهبيوشيلک يلسل

  اکتفيت حبسن عينک هاي لتصعد البوشيه

  من نارک خاف اتگب روحي

**** 



 
٢٨۵ 

 

  اشکثر ما نقّايل مسجماتدير البال هيِّه 

  الگلب من رفرف عليهه اتعلگ ابثوب البنفسج

  ابيوم طفله الگلب حبهه اتگول کعبه وبيهه حج

  عن فرض الشوگ احياچيهه

**** 

  جربت الزمان اشکال جربته اعله کل صوره

  بالدنيا ابد ماشوف الذ من لذة اليوره

  حممد يا نبينه اشگال احبديثه ومنت دستوره

  اموصينهعن سابع يار 

**** 

  کل جرح لوچان دامي امبرهم اخلوه يطيب

  اخلوه ثوب امن الکرامه والگ للزاچي احلليب

  اخلوه حره ومهر غايل اتريد منعندي اخلطيب

  وثَمنهه اليعرف معناهه

**** 

  



 
٢٨۶ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر علي املطرودي « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٨٧ 

 

  ......................»الموال « ......................
**** 

  من خالف اهله و مشی درب املعالی جمد

  ه صدگ جمديال تأمن ابد و حبچ يب

  ثق بالعشگ عزته و للعزه کلمن جمد

  عوفه ألن حممله امنان ذل بی و طن

  او هامات شبهه اشکثر ما علن باحلگ وطن

  ضحی النفس للعرض و ارض الوطنيخاوی ال

  عد اهلنا شعب صاحب حضاره و جمديو 

**** 

  ...................»الهات « ..................
****  

  عن قضيه راح اسولف واردشري

  اهله واسئل کل مثقف واردشري

  ليش گيتا مسو اهلي وارد شري

  واحنه عدنه امساء حلوه إمعربات



 
٢٨٨ 

 

**** 

  ه مامنتيحلظة شجرة خوف ب

 ی بفراش ذلة مامنتخيلن 

  مامنت يات جمديحب يآنه ح

 امکحالتنی يو بوداده ارموش ع

**** 

  يمی عن عليوم صارت عن خصي

  يعن عل مهت و امسامر اخواين

  يالچنت اظنه عن عل خاب ظين

  الظاعنات ينشدون اظعون عمري

  .....................»ه ياالبوذ«.....................
**** 

 ديتم عيالبارح باحللم صدفة 

 ديتم عيتنشد مت عرس عدکم 

 ديعتم ي يبچيد بس ياخربا الع

  هيد الکتب بالدم جمد ليالشه



 
٢٨٩ 

 

 خلف من يالدهر ذب ابلطف گل

 ه خلف منيا خوياحلزن و ابفرح 

 اعتقد عودک الشک ضعنه خلف من

 هيسلفنا اثر الوف اجروح ب

**** 

  خنلمن يی شعرخيغربلمن 

  وإملن حشم ابصوته  خنلمن

  اخلصم گصص خنلمن يهم تدر

  ةيخنل اهلک الثبت هل قض

**** 

  ....................»الهوسات « ......................
****  

 نيصور شعر الفکر کلهن وگفن اخبدمة الع

 نيو حرت شنهو اختار منهن لبوفاضل و احلس

نيز يم صاروا للنضال و روح اقرأ املاضقم 

 ابوجه الظامل نوگف علمونه



 
٢٩٠ 

 

**** 

  عز دوله ارتواياملاشرب من شط بوفاضل ما

  رفع لوايگدر بل سلف يخوا شلون لأل

  در شفتو من وگفو سوايإبکربال اوالد ح

  در سوهايالساده اهل الذل ب

**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٩١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر مجال عبد احلميد املهنا « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٩٢ 

 

  » الفالحيه« 

  ه وصورتچ حلوهريتچ زغيحب

ابوجهچ بدچ بننيوامب هي  

  ن يب بلوهيعشگتچ والعشگ تدر

  هياشحال تالومن هسه ابتلبت 

  يت سلوهيت ابدنيومثلچ مالگ

  هيح وصايف النيلن آنه صر

  تروهينچ گليب يومندمعات ع

  هيوکاس ايل جرعته وفه وحن

  هيا مابدو صوبچ ناس بدايو

  هياهله بلي اعتنو ليوصحيت 

  ني وإبوسط الگلب ترعميشو صفچ ر

  هيال مو هذه وصفچ وال معان

  لي الّريصيمسره وشعرچ اسود من 

  هيليضوي ليواهالل إبوجنتچ 

  شع کل مصباحيضه ونور وجهچ يب

  هيمن تطلع مشس والوکت ظهر



 
٢٩٣ 

 

  تيزه انيت وانه اتعنيبه انيت وعزيحب

  هين خادمچ وابگليب امنرياص

  احب احبضنچ اقفه وافز من النوم

  هيومي ريواشوفچ بلهنه واخل

  عرفچ احله مابل کونيحلوه لل

  هيه و لبس بوشيمعروفه إبعبا

  فيرچ ضمي وه ولميمعروفه کر و

  هيدچ اميرتاح الشرب من ايو 

  ه و هلچ ناس اشراففّيعشگتچ چه عف

  هي تتهنيه إمنبيومثلچ با جن

  سهرانه و غفه إعله اضراعچ الفالح

  هيستاهل اخلله امسچ فالحيو

*****  

  ريم الوفه واخليرة هلي يا دي

  ب اروحيطياترابچ شفه و

  بيالکرم والطم يرة هلي يا دي

  فوحيه ايچ العطر من کل نويل بي



 
٢٩۴ 

 

  تيرة هلي خدام اهل البيا دي

  امچان الچ حمفوظ وسط الروح ليي

  نيب اسنيحلظه من اعوفچ چن غر

  بفراگچ عله افراش املرض مطروح

  لي إمشال طول الّنيميوتگلب 

  شبه ون محام الدوحياون و وني 

  نشافيي امغورجه والدرب ما نيوع

  ظل مسفوحيحگه املع لفراگچ 

  تيعله إترابچ واحببچ اتغذ

  به إشربت طاسة فوحيدچ الطيو من ا

  شينه خبالفچ احنه انعيعجب ترد

  نة نوحيمنهو العاش من خالف سف

  

  

  

  

  



 
٢٩۵ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر عبدالساده العاشوري « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٩۶ 

 

  ......................»االبوذيه « ....................
****  

  اصعب من الشفته شرک لف ششوف

  الف شر ماشفت مثله شرک لف

  شرک لف يدهر ه امبحنيتيعل

  هيابظلم جوره و فتک ب و حصرين

**** 

  ...................»القصيده « ..................
**** 

  »آ يا گاع إترابچ هيل « 

  

  آياگاع إترابچ هيل

  وبعزمچ شديت احليل

  

  اترابچ بل عز مرهون

  هل معجون ابشريان الدم



 
٢٩٧ 

 

  

  خل نلحگ اآل الم إتزيل

  آيا گاع إترابچ هيل

**** 

  حبچ يا گاع امغذيين

  وإعله ادروب اهلي امدلّيين

  

  وامسچ بل کلفات اکحيل

  آيا گاع إترابچ هيل

**** 

  ظلت عل هامه چفييت

  مرفوعا ابزود إفالحييت

  

  وهلان ابشوگ اجلراحي

  هوه احزامي و هوه اسالحي

  

  لشداده اعه اظهور اخلي



 
٢٩٨ 

 

  آيا گاع إترابچ هيل

**** 

  من زودک يا شط الکرخه

  للمظلوم اتنادي ابصرخه

  يل غيضک طوفان وسيل 

  آيا گاع إترابچ هيل

**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٩٩ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر عبد اخلالق چاملي « 
  

  

  

  

  

  

  

 



 
٣٠٠ 

 

  .................»ه ياالبوذ« ....................
**** 

  نههيافرحت لچمات عسرالوکت 

  نههيروحي البس جفه احملبوب 

  نههيعسه کلمن وصل اهواي 

  هياحناط ابداي عسره ابکل نو

**** 

  األوده انتمه العذايل هلمچان

  وچنت حاجزله داليل هلمچان

  مسعنه إعله الصرب گالو هلمچان

  هيهلمت الصرب صار امسوم ل

**** 

  هه واالهيياالهي ابچم جرح ب

  ال آنه ادرکت روحي واالهي

  الصرب مين واالهيمل حته 

د الصرب لرِانته اعطف دهي  



 
٣٠١ 

 

**** 

  ابصفون العوز چفي ما لزمين

  ومداره إبعسر نوخ ما لزمين

  الگلتله إلزم إزنودي ما لزمين

  هيطحت والتمت اآلهات ب

**** 

  احلنانک معتين وشوگک ورديب

   إبغزل مشرويب ورديبميور

  لون بستانکم فتح ورديب

  هير علم املَيته ادموع ضيسگ

**** 

  ه حنتليميانشده بايل شفت ر

   من عندي حنتلينيطبگ ضلع

  طحت حلظات شافتين حنتلي

  هياضت سامل وال حس امل ب

**** 



 
٣٠٢ 

 

   االودهم منشروينريامبناش

ه منشروينوعله اکتاب املود  

  شروين لچن تدري منشروين

  هياکسروسعري ابرخص واگطعو ب

**** 

  د شتليبياتل وکت األسه را

  هم گليب شتليبصبح بستان 

  ضعن اليب أمل روحي شتليب

  هيضدين وگطع فيمشه ابضعن ال

**** 

  ....................»الهات « .....................
**** 

  ين الوصالک منجرهيکت دمع ع

  لي ابشوگ حبک منجرهيجر دل

  إبوسط گليب افتحت للحب منجره

  اةيوفصلت روحي اعله طولک بل ح



 
٣٠٣ 

 

**** 

  سعاده ونتماتمتت ابال چف 

  ي ونتماتري غنيوصارت ابچف

  بعد فات اشلون اعدک ونتمات

  صح لسان الگال عمي الفات مات

**** 

  من اثر جدمه عرفته فاتنه

  لو األصابع فاتنهيحلوه چن ل

  تدري ملن فات شنهو فاتنه

   اجروحي فاتنيدور بيبعده عطره ا

**** 

  ک اوصاف حلوه منتجنيإنس ب

  جنک منتميإذاً حگهه الناس 

  ح حبنه منتجني رميا نساي

  اةينه حيف زلفيهنب إعله الک

**** 



 
٣٠۴ 

 

  انطبعت الروح امبحبتک ونطرت

  چبديت احبصرات هجرک ونطرت

  ته إعله گليب ونطرتيحرس خل

  اتيونته مدري اشلون بگت األمن

**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣٠۵ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعر عبد اخلالق آلبوعلي « 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣٠۶ 

 

  .....................»القصيده « .....................
****  

  »ياحبييب « 

 يا حبييب العمر خلّص مثل شجره إبغري ماي

 وعمري خلصته إعله مودک نوب رايح نوب جاي

**** 

 ياحبييب العمر خلّص والگلب فته اهلجر

 يا حبييب اخالف شوگک فلس مايسوه العمر

 يا حبييب لون تدري عجز من صربي الصرب

عليک احتن ايل وتسئل ورايچا مثل مأسئل   

**** 

 ياحبييب العمر خلّص وآنه مشعه إبسکته اذوب

 يا حبييب مهت جللک وت ما بني الدروب

 يا حبييب اتعن علي واشتاگلک وکت الغروب

 لئن يوم إملا اشوفک ينگلب اظلم ضواي

**** 



 
٣٠٧ 

 

 يا حبييب العمر خلّص واهلجر جداً کلف

فوانته ما چنک حبييب وال إلک بيه عر  

 خاف مغرور إجبمالک چه شفت نفسک ترف

 الچن احچايه ارد اگلک مشا ضوه يطفه الصراي

**** 

 يا حبييب العمر خلّص عذبت روحي عليک

 امتلکيت ابکل حيايت وصرت بيه انته شريک

 يا حبييب اهلجر ادري مو بديه وال بديک

 لکن اوداعت اعيونک انته دنياي ورجاي

**** 

شجره إبغري ماي يا حبييب العمر خلّص مثل  

 وعمري خلصته إعله مودک نوب رايح نوب جاي

****   

  

  

  



 
٣٠٨ 

 

  

  :وهذه املقاطع 

  هيکلهاعطور و بألوان ورد يازف اشواگ

  هيوخنالت الفالح   بکربکارون ايتيحتو 

  هيت االبوذيو الگنطار وطعم ب يحبالة الربح

  هيديان عالک مبک د اگلک هاک إخذ گليبيحبلول الع

****  

  ديوم عين باچر يالدگالو اهل 

  ادهيللمحب بأع يوحرت شهد

  ديبل ا يالوضع مامش ش شفت خايل

  گتله هاک الگلب علگه گالده

**** 

 

 

 

 

 



 
٣٠٩ 

 

....................»االبوذيه « ..................  

 دفگ دمعه عله الوجنات سايل

 وحس اجلسم من فرگاک سايل

 لدگ بابک وگولن جيت سايل

حتيهفلس ماريد بس رايد   

**** 

  دکيوع الوايفيک ياوف يديبوع

  دکيوأرجعک لو ردت تبعد وع

  دکيامک أمتنا وعيبسرورأ

  هيمبارک وواک تدوم ل

**** 

  ترکتل يبشوگ من اله يا ناهي

  ترکتل مک وسط گليبيهوی؟و ض

  ترکتل يت لوداعياذا ما ج

  هي بإدريتص ، و موتيتيروح



 
٣١٠ 

 

**** 

  يدايک بمهت و الگلب من فرگا

  يدايالصعب ب يلعالج يو حرت أبد 

  يدايی چان بميالوکت من چنت 

  هيو ضعت آنا من إد رحت مين

**** 

 

 التعب گليب الجل عيناک گليب

 إجنرح گليب واشوف الصرب گليب

 الوحيد انته التعيش إبوسط گليب

 الوحيد انته الدرک عليت اخلفيه

» هات مصري«   

ز اسعد وگودي من هوايکنت عا  

گَرحين بشوئوا من هواإيل   

 مش حئول إلّي گرحين من هوا

ئولو الگرحين ابشوئي ماتيملا ب  



 
٣١١ 

 

**** 

....................»الميمر « ...................  

**** 

إيل اوفه إعليک اوی منانه   

 والگلبه من مهک محل منانه

 شوگمت تتکرب علي منانه

 گتلک احبک شو گمت تتکبر

**** 

عکس شيعتنه شيعنه شيعه وبل  

 مريوحا صرنه شي دفع شيعتنه

 الياوکت سکته وتنذبح شيعتنه

روشنگل علي باچر ابيوم احملش  

  

  

  

  



 
٣١٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  »الشاعرمشران العسکراوي « 
  شاعر اهلوسه

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣١٣ 

 

  ....................»االبوذيه «...................
****  

  وحگ البل حرب عسکر مالگا

  مالگاالضيع صاحبه إمنيده 

  عيب إعله الرجل عنده مالگا

  يعيش إبعز ملا تدنه املنيِّه

**** 

  ادور دوم عل صاحب وحيله

  وليايل الشته اسهرله وحيله

  طبع ما عندي  وياهم وحيله

  صايف واخللگ تشهد عليه

**** 

  مابيه إعله غيضه الزعل ورضا

  اجبفاک اجلسم خشبه وبلت ورضا

  من اموتن إعله دربا اندفن ورضا

  بس ميد ايده عليه اگعد



 
٣١۴ 

 

**** 

  الساين من حچي الشينات منهاي

  ومهي إعله الگلب يرتاد منهاي

  أنه املا فرقتلک اهي من هاي

  اشتريد اتگول يل عايل عليه

**** 

  ناري بل حچي شبهه وگدهه

  واعرفک بل هجر تسوه وگدهه

  بيدک چتفت روحي وگدهه

  امبرامک گود وين اتريد بيه

**** 

  امسع دوايبخوا عظمي وگمت 

  وبعد شيفيد اذا خلي دوايب

  سببهه الگال زم زرعک دوايب

  الباطل مهته وايريد حيه

**** 



 
٣١۵ 

 

  سيف اهلجر بل دالل بشاط

  وعليک ادعي اهلدم لليضد بشاط

  اسوي الزين طبعي واذب بل شط

  ولو ماکو خوي اليسمع خويه

**** 

  احبب اهل اد راضع وفاطم

  طبع ما عندي انکرهم وفاطم

  الية امحد وحيدر وفاطمابو

  مخس اشباح من رب الربيه

**** 

  نار الگلب من عدهم لواته

  وحبل الوصل منتايل لواته

  ابصحبتهم شفت بينت لواته

  ايوز وال احط روحي ابأذيه

****  
 



 
٣١۶ 

 

  بل خايل مشه احلادي وضعنه

  ونه من عگب عينه وضعنه

  لفانه الضيم واتبدل وضعنه

  وصفت ظلمه ليالينه الزهيه

**** 

  ام يصبح دليلي اعليک ويبات

  لسوي الون الک يازين ويبات

  علينه ازيارة اخلالن ويبات

  فرض واجب نزور اهل احلميه

****  

  وحگ من کون الدنيه ولفالک

  مثلي مايصح يشگر ولفالک

  بألف مليون مابيعک ولفالک

  إشعجب ونته إبرخيص إتسوم بيه

****  
 



 
٣١٧ 

 

  احس حدر الگلب زايد ونلهم

  ايب اإليل چانو ونلهمعله احب

  شالو بعد ملگاهم ونلهم

  اخويت وإسکنو حتت الوطيه

****  

  .....................»الهوسه « ...................
****  

  الکم شهدت احلومه يوم السلو اسيوفا

  ابعزه وخيمو عل موت شهدت کربال وکوفه

  تعنه املشرعا العباس النهر العلگمي ايشوفه

  الصوبني وخله اجليش بی خوفالگاها اجميشه 

  خنته زينب احلره وياب املاي عچتوفا

  يبت فاطم وحگ عودچ اخلوه ابدمي مديوفا

  اشگد حلو علّه العباس وگال احسني ماعوفا

  لعب ميدان ابو فاضل سيفه ورايه بچفوفا

  من صاحت زينب ها خويه



 
٣١٨ 

 

**** 

  نادا ابصوت نوصل ميه بل ميه الصاحب لو ن

  املوت و نگلّله اوياک ها هيهومنعوفا حلد 

  طبع لي العرب موجود وگال ابن الفالحيه

  منعوف الصاحب للتايل

**** 

  امللعب احنه نوگف بيه إشحده اليجدم إعلينه

  ميدان اليزل من گام بيه انشد چفافينه

  قائدنه ابو احلسنني بيه الوصه هادينه

  گلناله إعله احلد مواته

**** 

  وحيس جبروحک إجروحاهست صاحب جييک إبساع 

  أو هست صاحب يعوفک ليش من توگع يضم روحا

  بيهم اي وبيهم ال وبيهم خوته مريوحا

  والصاحب يوگف حد موته

**** 



 
٣١٩ 

 

  ماعوف اليجد وياي وگلبه امنل دغش صايف

  ايدي وايده حد املوت ومشي بنيبته حايف

  املاينکر صديقه إبساع گالو عنه ايوايف

  يستاهل لو عيين انطيته

**** 

  اذا باچردوا امليدان وبني يا هلي اعچاله

  موکلمن حتزم يا احلوما اتريد خياله

  الفارس شوفا من ابعيد بني اليج اشکاله

  وامللعب هلله ايعرفونه

**** 

  مواقف للزمل تدرون ميته ابساعة اهلده

  بيهه املا جتي جدام وبيهه اتبني ابشده

  غربيل النخل موجود موکل واحد اتعده

  امللعب صفاهاغربيل 

****  

 



 
٣٢٠ 

 

  حالت الرجل صامد دوم مو کلعاصفه ازه

  و راس املنحنه للذل عليه امتوجه العزه

  هست ايل توگف بيه عله احلد کون تتوزه

  موت العز تارخيک هذا

**** 

  مايوزن من اخلوان ماطول النفس بيه

  لو اعيز ودگ للگاع وتوکه عله  ايديه

  الينشد إعليهابليل ازحوف انه اتعنا صديق 

  مايوزن منه اخلاواين

**** 

  اصاحب لو اظل من دون صاحب آنه ابگايل

  ي للتايلاوخاويلي رجل معلوم يبگه وي

  اذا اندب عليه ابصوت اول بل فزع يايل

  مو کلمن صاحب گال آنه

****  

 



 
٣٢١ 

 

  موکلمن لزم العنان وگال آنه صرت خيال

  فارس بل شجاعه ايکون وتشهدله اخللگ ريال

  بني إعليهه حبلوگ اخللگ ينگالالقشيم إي

  لليعرف يرکب خلوها

**** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣٢٢ 

 

  ......................»المآخذ « ......................
****  
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 اعداد قاسم معريف...کتاب اهللا يا ديرة هلّي .۵
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