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  الشريف المرتضى
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  الشـريف المرتضـى
 

هو أبو القاسم علي بن السيد أبي احمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
 .علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب

 .فقيه ومحدث وشاعر. بغداد نقيب العلويين في

ع فضالء اآلفاق، وقد نهل من علمه علماء األمامية من زمانه حتى زماننا، والمجتهد على اإلطالق ومرج العراقآان شريف 
آان السيد المرتضى : قال الصفدي إنه. قيل عنه بأنه أعلم الناس بالعربية. آان رآنا للعلم ومعلمًا للعلماء، وآتب آتبًا آثيرة

 . فاضًال ماهرًا أديبًا متكلمًا

ثيرة مجمع على فضله مثل الكالم والفقه وأصول الفقه واألدب من النحو أن المرتضى توحد في علوم آ: وقال السيوطي
آان الشريف المرتضى أوحد أهل : والشعر ومعانيه واللغة وغير ذلك وله تصانيف، وعن السيد علي خان الشيرازي قال

 . زمانه فضًال وعلمًا وآالمًا وحديثًا وشعرًا وخطابة وجاهًا وآرمًا إلى غير ذلك

وعن الشيخ أبي . أآثر زمانه أدبًا وفضًال متكلم فقيه جامع للعلوم آلها مد اهللا في عمره: الطوسي في حقه أيضًاوقال الشيخ 
قد آان شيخنا عز الدين أحمد بن مقبل يقول لو حلف إنسان أن السيد المرتضى آان أعلم بالعربية من : جعفر الحمصي أنه قال

 . العرب لكان محقًا

 .رد اعتبار العدد في الشهور، وصلت في ترجمة فارسية يقال أنه صنف رسالة في

سمعت بعض شيوخنا يقول ليس لشعر المرتضى عيب إال آون : شعره في غاية الجودة وحكي عن جامع ديوانه أنه قال
 : الرضي أخاه فانه إذا أفرد بشعر له آان أشعر أهل عصره ومن شعره قوله

  وطروقهن على النوى تخييـل                 وطرقنني وهنًا بأجـــــواز الربـا 
  ودنت بعيدات وجاد بخيـــل                في ليلة وافى بها متمنــــــــع 
  لم يأت إال والصباح رســول                 يا ليت زائرنا بغاصمة الدجـــــى

 وآثيره غلس الظـالم قليــل             فقليله وضح الضحى مستكثـــــر 

 : وقوله أيضًا

  آفيت فلم تجرح بناب وال ظفر                 تجاف من األعداء بقيا فربمــا
 فإن االعادي ينبتون من الدهر              وال تبر منهم آل عود تخافـــه 

  مصنفاته 

جوبة آانت مصنفات السيد المرتضى غير مسبوقة من قبل من تقدمه من العلماء األعالم، فقد آتب في األصول، والرسائل، وأ
وآان من السابقين إلى فتح باب االجتهاد، وأول الذين آتبوا في الفقه المقارن، ويعتبر . المسائل، والتفسير، والعقائد، والحديث

السيد المرتضى أول واضع ألصول الفقه، لذلك يعد من المجددين للمذهب الشيعي، وله مؤلفات آثيرة تجاوزن الثمانين مصنفًا 
  : وع نذآر جملة منهامنها مخطوط ومنها مطب

شرح . األمالي ويسمى الغرر والدرر. الذريعة في األصول. المقنع في الغيبة. تنزيه األنبياء واألئمة. الشافي في اإلمامة
. تفسير الحمد والبقرة . فنون القرآن. المسائل الناصرية . النصرة ألهل الرؤية . شرح الخطبة الشقشقية . القصيدة المذهبة 

المسائل . المسائل الحلبية . المسائل الصيداوية . المسائل الموصلية . المسائل الطرابلسية . مسألة في أصول الدين . االنتصار 
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الخالف في . المسائل الرازية . المسائل الدمشقية . المسائل الطوسية . المسائل الديلمية . المسائل الجرجانية . المصرية 
 . المسائل المفردة في أصول الفقه ) . عشرين الف بيت  اآثر من(ديوان شعره . أصول الفقه 

توفي الشريف في مدينة الكاظمية ودفن أوًال في داره ثم نقل إلى آربالء ودفن إلى جوار جّده اإلمام الحسين في مقبرة أبيه 
  .وأخيه 

مناقب أبي أحمد الحسين بن الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الطاهر ذي ال   :البن خلكان" وفيات األعيان"وورد في 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه؛ آان نقيب الطالبيين وآان إمامًا في علم الكالم واألدب والشعر، وهو أخو الشريف 

وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين، وله ديوان شعر آبير،  - ذآره إن شاء اهللا تعالى وسيأتي  -الرضي 
المجموع من " نهج البالغة " وقد اختلف الناس في آتاب . وإذا وصف الطيف أجاد فيه، وقد استعمله في آثير من المواضع

إنه ليس من آالم علي، وإنما : أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيلآالم اإلمام علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، هل هو جمعه 
وهي مجالس أمالها تشتمل على " الغرر والدرر " وله الكتاب الذي سماه . الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، واهللا أعلم

وتوسع في االطالع على فنون من معاني األدب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك، وهو آتاب ممتع يدل على فضل آثير، 
  .العلوم

آان هذا الشريف إمام أئمة العراق، بين االختالف واالتفاق، إليه : فقال" الذخيرة " وذآره ابن بسام األندلسي في أواخر آتاب 
فزع علماؤها، وعنه أخذ عظماؤها، صاحب مدارسها، وجماع شاردها وآنسها، ممن سارت أخباره، وعرفت له أشعاره، 

ات اهللا مآثره وآثاره، إلى تواليفه في الدين، وتصانيفه في أحكام المسلمين، مما يشهد أنه فرع تلك األصول، ومن وحمدت في ذ
  : أهل ذلك البيت الجليل، وأورد له عدة مقاطيع، فمن ذلك قوله

 ن وأعطى آثيره في المنام   ضن عني بالنزر إذ أنا يقظا
  ذاك في األحالمب سوى أن    والتقينا آما اشتهينا وال عـي
 األيام فالليالـي خـيٌر مـن   وإذا آانت المـالقـاة لـيًال

  : وهذا من قول أبي تمام الطائي: قلت

 فأتاني في خفية واآتتـام   استزارته فكرتي في المنام
  واح فيها سرًا من األجسام   يا لها زورًة تلـذذت األر

 وة األحالمغير أنا في دع   مجلٌس لم يكن لنا فيه عيب

  : ومن شعره أيضًا

 في التصابي رياضة األخالق   يا خليلـي مـن ذؤابة قـيٍس
 واسقياني دمعي بكأٍس دهاق   علالني بذآرهم تطـربـانـي
  قد خلعت الكرى على العشاق   وخذا النوم من جفوني فإنـي

  .يملك على من ال يقبل المرتضى قد خلع ما ال:فلما وصلت هذه األبيات إلى البصروي الشاعر قال

  : ومن شعره أيضًا

 تبين وٌد خـالـٌص وتـودد   ولما تفرقنا آما شاءت النوى
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 وأقعـد أخو جنًة مما أقوم   آأني وقد سار الخليط عشيًة

د من ومعنى البيت األول مأخوذ من قول المتنبي في مديح عضد الدولة بن بويه من جملة قصيدته الكافية التي ودعه بها لما عا
  : خدمته من شيراز إلى العراق وقتل في الطريق، آما هو مشروح في ترجمة المتنبي وهو

 وآخر يدعي معه اشتراآا   وفي األحباب مختٌص بوجٍد
 تبين من بكى ممن تباآى   إذا اشتبهت دموٌع في خدوٍد

لحسين أحمد المعروف بابن الزبير الذي صنفه القاضي الرشيد أبو ا" جنان الجنان ورياض األذهان " ونقلت من آتاب 
  : ما نسبه إلى الشريف المرتضى المذآور، وهو - المقدم ذآره  - الغساني 

  في الحب أطراف الرماح   بينـي وبـين عـواذلـي
 ال حكـم إال لـلـمـالح   أنا خارجيٌّ في الـهـوى

  : ونسب إليه أيضًا

  للججخذ بيدي قد وقعت في ا   موالي يا بـدر آـل داجـية
 آالبحر حدث عنه بال حرج   حسنك ما تنقضي عجـائبـه

 سلط سلطانها على المهـج   بحق من خط عارضيك ومن
  ثم ادع لي من هواك بالفرج   مد يديك الكريمتين مـعـي

  : وذآر له أيضًا

  رق لي من جوانح فيك تدمى   قل لمن خده من اللحـظ داٍم
 تلمني إن مت منهن سقما ال   يا سقيم الجفون من غير سقم
 رآب البحر فيك إمـا وإمـا   أنا خاطرت في هواك بقلـٍب

وحكى الخطيب أبو زآرياء يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن علي ابن أحمد بن علي بن سلك الفالي األديب آانت 
بيعها فباعها واشتراها الشريف المرتضى أبو البن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى " الجمهرة " له نسخة بكتاب 

  : القاسم المذآور بستين دينارًا، وتصفحها فوجد بها أبياتًا بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي

 لقد طال وجدي بعدها وحنيني   أنست بها عشرين حوًال وبعتها
  ولو خلدتني في السجون ديوني   وما آان ظني أنني سأبيعـهـا

 صغاٍر عليهم تستهل شؤونـي   وافتقاٍر وصبـيٍةولكن لضعٍف 
 :مقالة مكوي الفـؤاد حـزين   فقلت ولم أملك سوابق عبـرٍة

 " آرائم من رٍب بهن ضنـين   وقد تخرج الحاجات يا أم مالك"

مع بها من أبي وهي بلدة بخوزستان قريبة من إيذج، أقام بالبصرة لمدة طويلة، وس -بالفاء  -وهذا الفالي منسوب إلى فالة 
وأما جده سلك . عمرو ابن عبد الواحد الهاشمي وأبي الحسن ابن النجاد وشيوخ ذلك الوقت، وقدم بغداد واستوطنها وحدث بها

فهو بفتح السين المهملة وتشديد الالم وفتحها وبعدها آاف، هكذا وجدته مقيدًا، ورأيت في موضع آخر بكسر السين وسكون 
  .وابالالم، واهللا أعلم بالص
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وتوفي يوم األحد الخامس والعشرين . وآانت والدته في سنة خمس وخمسين وثلثمائة. وملح الشريف المرتضى وفضائله آثيرة
  .من شهر ربيع األول سنة ست وثالثين وأربعمائة ببغداد، ودفن في داره عشية ذلك النهار، رحمه اهللا تعالى

عدة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ليلة الجمعة ثامن الشهر المذآور، ودفن في وآانت وفاة أبي الحسن الفالي المذآور في ذي الق
، وأبو الحسين ابن الطيوري "تاريخ بغداد " روى عنه الخطيب أبو بكر صاحب . مقبرة جامع المنصور، وآان أديبًا شاعرًا

  .وغيرهما، رحمهم اهللا أجمعين
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  الديوان
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 أراعَك ما راعني من ردى 

 ما راعني من ردى أراعَك 

 وُجدُت له مثَل حزِّ الُمدى

 وهل في حساِبك أنِّي َآَرْعُت

 بُرزِء اإلماِم آؤوَس الشَّجا

 آأّني وقْد قيَل لي إّنُه

 أتاُه الرَّدى في َيميِن الرَّدى

 فقْل لألآارم من هاشٍم

 ومن حّل من غالٍب في الّثرى

 ِردوها المريرةَ  طوَل الحياةِ 

 ما انروى وآْم وارٍد َآِدرًا

 وشّقوا القلوَب مكاَن الجيوِب

 وُجّزوا مكاَن الّشعوِر الطُّلى

 وحّلوا الَحبا فعلى ُرْزِئِه

 ِآراُم المالِئِك حّلوا الُحبا

 وِلْم ال وما آتبوا زّلةً 

 عليِه وأى ُّ امرىءٍ  ما هفا

 فيا ليَت باآَيُه مابكاُه

 وياليَت ناعَيُه ماَنعى

 به تقتدي عن إماِم الورى

 يا ليتني آنُت عنه الِفداو

 هو الموُت يستلُب الصالحيَن

 ويأخُذ ِمن بيننا َمن يشا
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 فكم دافعوه ففاَت الدفاُع

 وآم قد َرَقْوُه فَأعيا الرُّقى 

 مضى وهو ِصْفٌر مَن الموبقاِت

 نقيَّ اإلزاِر خفيَف الرِّدا

 إذا رابُه األمُر لم يأِتِه

 وإْن َخُبَث الزَّاُد واَلى الطََّوى

 زَّ إماَم الورى والذيتع

 به نقتدي عن إماِم الورى

 وخلِّ اَألَسى فالمحلُّ الذي

 َجَثَمَت بِه ليَس فيِه أسى

 فإّما مضى جبٌل وانقَضى

 فمنك لنا جبٌل قد رسا

 وإّما ُفجعنا ببدِر التماِم

 فقد َبقيْت منك شمُس الضُّحى

 وإْن فاتنا منُه ليُث العرين

 فقد حاطنا منك ليُث الشَّرى

 أعجُب ما نالنا أّنناو

 ُحرمنا الُمنى وبلغنا المنى

 لنا َحَزٌن في محّلل السروِر

 "الُبكا"وآم َضِحٍك في خالِل 

 َفَجْفٌن لنا سالٌم من قذىً 

 وآخُر ممتلٌئ من قذى

 فيا صارمًا أغمدته يٌد
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 لنا بعدَك الّصارم الُمنتضى

 ويا ُرآنًا َذْعَذعتُه الخطوُب

 لنا بعد فقدَك رآٌن ثوى

 يا خالدًا في جناِن النعيِمو

 لنا خالٌد في جناِن الدُّنا

 فقوموا انظروا أيُّ ماٍض مَضى

 وقوموا انظروا أيُّ آٍت أتى

 فإْن آاَن قادُرنا قد مضى

 فقائمنا بعَده ما مَضى

 ولّما ُدوينا بفقِد اإلماِم

 َعِجلَت إلينا فكنَت الدَّوا

 رضيناَك مالَكنا فأرضنا

 الرِّضا فما نبتغي ِمْنَك غيَر

 البياِع" عند"ولّما حضرناَك 

 عرفنا بهديَك ُطرَق الهدى

 فقاَبْلَتنا بَوقاِر المشيِب

 آماًال وسنَُّك سنُّ الفتى

 وجئناَك َتْتلو علينا العزاَء

 فعزَّيَتنا بجميل العزا

 وذادْت مواعُظَك البالغاُت

 أخاِمَصنا عن طريق الَهوى

 وعلّمتنا آيف نرضى إذا

 بذاك القضا رَضى اُهللا أمرًا



10 

 

 فشمِّْر لنا أيُّهذا اإلماُم

 وآْن للورى بعَد فقٍر ِغَنى

 ونحِّ عن الخلِق بغَي الُبغاةِ 

 وُعطَّ عن الديِن ثوَب الدُّجى

 فقْد هزََّك القوم قبَل الضِّراِب

 فما صادفوَك آليَل الّشبا

 وأعَلَمهم طوُل تجريبهم

 بأنَّك َأْوَالُهُم بالُعلى

 ّسيوِفوأنََّك أضرُبهم بال

 وأنَّك َأطعُنهم بالَقنا

 وأنَّك أضرُبهم في الرِّجا

 ِل ِعْرقًا وأطوُل منهم بنا

 وأنَك والحرُب ُتغلى لها الـ

 مراجُل أوسُع منهم ُخطا

 وأنَّك أجوُدهم بالنُّضاِر

 وأنََّك أبذُلهم للنََّدى

 َسقى اُهللا قبرًا دفنَّا بِه

 جميَع العفاِف وآلَّ التَُّقى

 طاُر الصَّالةِ وجاَد عليه ُق

 فأغناُه عن َقَطراِت الَحيا

 وَمْيٌت له ُجُدٌد ماَبليَن

 مآثُرُه ال َيَمسُّ الِبلى

 وإْن غاَب من بعِد طوِل الَمدى
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 فإنَّك أطوُل منه َبقا

 

 أال ماذا َيريُبَك ِمن همومي

 أال ماذا َيريُبَك ِمن همومي

 ومن َنَبواِت جنبي عن فراشي

 ولي في آلِّ شارقةٍ  خليٌل

 أفارُقُه بال َنَزواِت واِش

 وأنزع وصله بالرغم منِّي

 آما نزعت يدي عني رياشى

 إلى آم ذا التَّتابُع والّتمادي

 وآم هذا التصامم والتغاشى 

 وآمشنٍف ينكُد ال يحابى

 وُصمٍّ آاألراقم ال ُتحاشي

 يكون بها انحطاطي وارتفاعي

 ومن يدها انتكاسي وارتعاشى

 وماهذا العكوف على حقير

 يساق إلى التحلل والّتالشى 

 فضرٌب بالرُُّؤوس بال َنجيٍع

 وطعٌن في النحور بالرشاِش

 وآم أنجى فتىً  خاَض المنايا

 إذا ما شكن بمنعن انتعاشى

 ويفدي واهنًا فيه ِبَنْدٍب

 ويسبق راآبًا مما يماشى
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 وَأْرداُه على َثَبِج الفراِش

 فيا َمتنظِّرًا منِّي احتراشًا

 دك احتراشيمتى يأتي على ي

 فجعت بمشبع السغبات جودًا

 وناقع غلةِ  الهيِم العطاِش

 ووهاب اللها في يوم سلٍم

 وضراِب الكلى يوم الهراش

 تغلغل حبه في أم رأسي

 وخاض وداُده منِّي ُمشاشي

 وأفرشني الَقتاَد أسىً  عليِه

 فليَت لغيرِه آان افتراشي

 وآنت على الرزايا ذا إباٍء

 ىفقد قادت رزيته خشاش

 وقلت لمن لحا سفهًا عليه

 وراٍج في المالمةِ  مثُل خاِش

 ُتعنُِّفني وباُلَك غيُر بالي

 وتعذلني وجأشك غير جاشى

 ولسُت سواُه متَّخذًا خليًال

 واليغشى هواي سواه غاِش

 فإنّي إن فزعت إلى بديٍل

 فزعت إلى األجاج من العطاش

 فمالي بعَد فقِدَك طيُب نفٍس

 عاِشيوالَجَذٌل بشيٍء من م
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 لقد ضلَّ َمن يسترقُّ الهَوى

 لقد ضلَّ َمن يسترقُّ الهَوى

 وعبُد الغرام طويُل الشَّقا

 وآيف أِحلُّ بدار الصَّغاِر

 ولي هّمة تزدري بالذُّرا

 وُتْظِلُم دوِنَي ُطُرُق الصَّواِب

 ومّنى استعار النَّهار السَّنا

 ُرَوْيَدِك يا ُخُدعاِت الّزماِن

 مضىآفاني فعاُلِك فيمن 

 جذبِت عناَن شديد الُجموِح

 وراودِت مستهزئًا بالرُّقى

 َيُعدُّ الِغَنى منِك ُغرَم العقوِل

 وأنَّ ثراءِك مثُل الثَّرى

 وَمْن مألت سمَعه الذابالُت

 وقرُع الظبا لم َيُرْعه الصَّدى

 َرمى الدْهُر بي في فم النائباِت

 آأنَِّي في مقلتيِه َقَذى

 ِفولم يدِر أني حتُف الُحتو

 وأرديُت بالسَّيِف ُعْمَر الرَّدى

 وأني َلِبسُت ثياَب الَعراِء

 وال مْؤنٌس لَي غيُر المها

 وقلٌب َنبا عنه آيُد الزَّماِن
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 فما للُمنى في ُرباُه ُخطا

 إذا ناَزَعتني خطوُب الزَّمان

 مألُت بِه ُفُرجاِت الَمال

 ُألّوُح بالنَّقع وجَه النهاِر

 َجىوأحِسُر بالبيِض وجَه الدُّ

 على سابٍح في بحاِر المنوِن

 آفيٍل ِبَوْطِء الشََّوى بالشََّوى

 أناُل بِه فائتاِت الوحوِش

 وألمُس من صفحتيه السُّها

 إذا ما نظرَت إلى لونِه

 رأيَت الدُّجى قد ترّدى الضُّحى

 عذيِرَي من ُمدٍَّع للُعلى

 ولم َيحِن بالسَّيِر ظهَر السُّرى

 وال حملتُه ظهوُر الجياِد

 ال َرِويْت في يديه الظُّباو

 وما آلُّ ذي َعُضٍد باطٌش

 وال آلُّ طرٍف سليٍم يرى

 وبعُض األنام الذي ترتضيِه

 وبعُض الرؤوس َمغاني الِحجا

 فكم من طريٍر يسوُء الخبيَر

 وآم فرٍس ال يجاري العفا

 دِع الفكَر فيمن أعلَّ الزَّماُن

 وإّال فقْم باعتداِل الشِّفا
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 ذي صنعةٍ  فما غيَّرْت آفُّ

 بأخفى التّحلي مكان الُحلى

 وَللطبُع أقهر من طابٍع

 وألَحْظَت أعُيَنهم َغرَّةً 

 َسقى اُهللا منزَلنا بالكثيِب

 بكّف السحائب َغْمُر الحيا

 محّل الغيوث ومأوى الليوث

 وبحُر النَّدى ومكاُن الِغَنى

 فكم قد نعمُت به ما اشتهْيـ

 ـُت ُمْشتمًال بإزاِر الصِّبا

 نُقني منه أيدي الشِّماِلُتعا

 ويلُثُم خدِّي نسيُم الصَّبا

 وآم وردته رآاُب الُعفاةِ 

 فَأْصَدْرُتها ببلوِغ الُمَنى

 إذا ما َطَمْت بَي أشواُقه

 دعوُت الحسيَن فغاَض األَسى

 فتىً  ال ُتعثُِّر آراَءه

 بطرق المكارم صمُّ الّصفا

 يجوُد بما عزَّ من ماِلِه

 ُه أَبىفإْن ِسيَل أدَنى ُعال

 ويوماُه في الفخر ُمْستيقناِن؛

 فيوُم العطاِء ويوُم الوَغى

 ُيفيُض بهذا جزيُل الِحباِء
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 َوقري بهذا القنا في الَقرا

 تعرََّف في الخلق بالَمكُرماِت

 فأغنته عن رائقات الُكنى

 وأخرس بالمجِد قوَل الُعداةِ 

 وأنطق ُخرَس اللَّها باللُّها

 لحسوِدأيا َمن َآبا فيه ِطرُف ا

 فأّما جواُد مديٍح فال

 تمّنى أعاديَك ما فارقوه

 وِمن دوِن ما أمَّلوُه الُعلى

 وِعرٌض يمّزق ِمْرَط العيوِب

 ويهِتُك عنه بروَد الَخنا

 ولوال علوَُّك عن قدِرهْم

 لحّكمت فيهم ِطواَل القنا

 وأَلظْت أعُينهم ُغّرةً 

 تفارُق منها الجسوُم الطُّلى

 هاُتُهملقد َعَصْمُتُهم سفا

 وآهُف السَّفاهة بئَس الِحمى

 أَبى اُهللا والمجُد والمشرفيُّ

 وُسمُر الرِّماح ُمراَد الِعدا

 تهنَّْأ بشهٍر تهنََّأ منَك

 بصدِق اليقيِن وصدِق التقى

 فهذا به تستضىء الّسنون

 وأنت بمجدَك فخر الورى
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 ولو فطن الناس آنت الّسوا

 َد من آلِّ طرٍف مكاَن الُمقا

 َ الّدهر ياطرَفه فعش عيشة

 عميَم المكارِم ماضي الشَّبا

 واليصِبرنََّك هذا الزَّماُن

 وأنَت الَمطا، واألناُم الصَّال

 

 خليلي أال عجبتما بالقالئص 

 خليلي أال عجبتما بالقالئص

 على حائٍر في َعْرَصةِ  الدَّار شاِخِص

 يخال ورسم الحي يخرس نطقه

 أخا ِميَتةٍ  لوال ارتعاُد الفرائِص

 ولما تولوا يحملون قلوبنا

 على ارتكاب بالحدوج رواقص

 َظِلْلنا بذي اَألْرَطى آأنَّ عيوَننا

 مزاد أضلتهن راحة عافص

 ُنقاِسُمهم شطَر العيون فماَترى

 مَن القوم إّال ناظرًا بَتخاُوِص

 ونلثُم في َرْبِع اّلذيَن تحمَّلوا

 من التراب آثار الخطا واألخامص

 نفسي أواِنٌسبنفسي وإْن لم أرَض 

 يفتلن في جنٍح عقود العقائِص

 عفائف يكتمن المحاسن آلها
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 وينظرن وهنًا من عيون الوصاوص

 فراق لنا لم يدعه نعق ناعق

 ومنصدع لم يجنه قبص قابِص

 ومن ذا الذي تبقى على الهجر والنوى

 مودَُّتُه غيُر المحبِّ المخالِص

 وزار على مجدي ولم أرزاريًا

 ْثَقًال بالمناِقِصعلى الفضِل إّال ُم

 أال ال ُتفاِحْصِني فتعلَم أيُّنًا

 يروح ويغدو خازيًا بالمفاحص

 وآيَف ُتساميني وظلُّك قالٌص

 وظلي على سوِح العال غير قالِص

 وأنَت حريٌص أن يقاَل مؤمٌِّل

 وإنِّي على آسب الُعال غيُر حاِرِص

 وأْبني أهاضيَب المكارِم والنَّدى

 ِء الَقراِمِصوأنَت ُمَعنَّى بابتنا

 َبني َعمِّنا آم َنْكَظُم الغيَظ منُكُم

 على الذعات بيننا وقوارِص

 وددتم بان المجد أصبح شاردا

 وليَس لنا فيِه اقتناٌص لقاِنِص

 وماذا عليكم من عال رتباتكم

 ولم تبتنوها في أجلٍّ المراهص

 وتطوون منا ماقضى اهللا نشره

 وماضّر ضوَء الصُّبِح إنكاُر غاِمِص
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 الوا نعد النجر والسنخ واحٌدتع

 فماذا وقد تناآم بالخصائص

 تعالوا نعدُّ الفخر منا ومنكم

 لننظر أوالنا برجع النقائِص

 فما لُكُم مجٌد ِسوى ماِل باخٍل

 والفيُكُم مدٌح سوى قوِل خاِرِص

 وما أنُتُم بخُل البطوِن لزاِدآْم

 ولكن ألزاوِد البطون الخمائص

 هاَمكْمَبني عّمنا آم ُتسرحون ِب

 بَعْقَوةِ  مفتوِل الذِّراِع ُقصاِقِص

 وآم تحملونا آل يوم وليلة

 على ظهِر جمَّاٍح مَن الشَّرِّ قاِمِص

 ُيَعنُّ فيجري ِمْلَء آلِّ فروِجِه

 ويتلى غداة الجري منه بناآص

 أفي الحق أن نمشي الضراء وأنتم

 تِدبُّون ِمن َخْلفي َدبيَب الدَّعاِمِص

 ِف منكْم وأنُتُموَنرَضى بدون النَّْص

 تلطون إلطاط الغريم المالوِص

 ولم تعطسوا لوالى إال بأجدع

 ولم تنظروا إال بعمٍي بخائص

 ولم ترآبوا إال قرا آلِّ ظالٍع

 أجبَّ سنام الظهر بالرحل شامص

 صلوا الحسب الماضي بما ال يشينه
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 فكم ذي نجار خالٍص غير خالِص

 والتحصلوا من جانب الفخر آلِه

 زاٍك وأصٍل ُمصاِمِص على أوَِّل

 وآونوا ابتداء الفخر الغابة له

 وَثْبِتيَن في مرأىً  وفي فحِص فاِحِص

 آأني بها تختال بين صفائٍح

 رقاٍق وأرماٍح طواٍل عوارِص

 تسّد فجاج العذر منا ومنكُم

 فليس إلى ُعذٍر َمحيٌص لحاِئِص

 

 ناِد امرءًا ُغيَِّب خلَف النَّقا

 النَّقا ناِد امرءًا ُغيَِّب خلَف

 فكم فتىً  ناديَته ما وَعى

 :وُقْل لمن ليس يرى قائًال

 بأيِّ عهٍد دّب فيك البلى 

 وآيف ُدّليَت إلى حفرةٍ 

 يمحوك محو الطِّرس فيها الثرى

 آذي َضنىً  ُملقىً ، وليَت الذي

 ِسيَط به جسُمك آاَن الضََّنى

 أرََّقني فقُدك من راحٍل

 واستّل من عينيَّ طعَم الكرى

 نَت ال عن ملٍل من يديوِب

 وغبَت عن عينيَّ ال عن ِقلى
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 فكيَف ولَّيَت وخلَّفتني

 أآرع من بعدَك آأَس األسى

 آأنَّني ساٍر عل قفرةٍ 

 مسلوبةٍ  أعالُمها والّصوى

 أو منخفٍض من آّل أزواده

 يحرقه القيظ بنار الصَّدى

 وصاحٍب لي صبَّا به

 ودوُرُهم في النائبات الِحَمى

 يجد منتهى تمَّ ولما لم

 غافصني فيه طروَق الرَّدى

 ُخولْسُته ُمحتِظرًا رابعًا

 آالنَّجم ولَّى أو آغصٍن َذوى

 بأسًا وعزًا في محلِّ السُّها

 وفي فؤادي منه ناُر الِقرى

 وإْن تقلَّبُت على َمْضجعي

 آان لجنبي فيه جمُر الَغضا

 وآان في العينين لي قّرةً 

 فصار َمْيتًا لجفوني َقَذى

 ُت للُمسلين عن حزِنهقد قل

 ما أنا َطوعًا لعذوٍل َسال

 فإْن رقا دمعي فلم َيبِكِه

 فلن ُأصبح فيمن بكى . . .

 وآيَف أسالُه وبي صبوةٌ 
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 أم آيف أنساُه وفيِه الُهدى 

 آان آناٍر ُأضرمت وانطفت

 أو بارٍق ماالح حتى انجلى

 أو آوآٍب ما لحظْت نوَرُه

 في ُأفقِه العيناِن حّتى خوى

 إْن شئَت دموُع الَحيا عليك

 ُمعرَّسًا في َعَرصاِت الَخنا

 وإْن َتُنْط ِسّوًا إلى حفِظِه

 فهو على طوِل المدى ما فشا

 آم أخَذ الّدهر لنا صاحبًا

 وآم طوى في تربه ما طوى

 وآم أمالت آفُُّه َصْعدةً 

 عالية شاهقةَ  الُمرَتَقى

 إْن شئت أْن تعجب فانظر إلى

 َخال ُمرَتَبٍع باَد وَرْبٍع

 ونعمةٍ  سابغةٍ  َقّلصتْ 

 ومنِزٍل بعد آماٍل غفا

 ومعشٍر حّلوا ولم يرتضوا

 من دوِن ما أرغَم آناَفهم

 ضرُب الوريديِن وطعُن الُكَلى

 أآّفهم للمجتدين الغنى

 ودوُرُه في النائباِت الِحمى

 وآم لخم من ُمعجٍز باهٍر
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 أظهره للناِس يوَم الوغى

 قْتِسيقوا إلى الموِت آما ُسوِّ

 للَعْقِر بالُكرِه ِبهاُم الفال

 وُطوِّحوا في برزٍخ واسٍع

 بيَن ُهَوى مظلمةٍ  أو ُآَدى

 آأنَّهم ماَقسَّمْت ُبرهةً 

 أيديُهُم األرزاَق بيَن الَورى

 وال أقاموا العزَّ ما بينهم

 بالبيِض َمعمودًا وُسمِر الَقنا

 هو الّردى ليس له َمدفٌع

 اوالموُت ال يقبُل بذَل الرُّش

 وآم مَضى قبلك أغلوطةً 

 بالسّيف من غفلته من فتى

 إن ساَءني الموُت فقد سرَّني

 أنَّك فارقَت َشهيَر الظُّبا

 تمضي إلى القوم اُأللى لم تزْل

 تجعلهم في الظلمات الُهدى

 فإْن َتبوَّأَت لهم َمنزًال

 فْهَو َلدى الرَّحمان أعلى الرُّبى

 ولم يزْل قْبُرك ُتبلى بِه

 شئت دوُع الَحيا عليَك إْن

 فلم َيِضْر ، وهو نٍد ، ُترَبه

 من رحمةٍ  أن لم يصبه الندى
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 وإْن تكْن مظلمةً  حوَلُه

 قبوُر أقواٍم ففيِه السَّنا

 وإْن يبْت في غيِر ما ربوةٍ 

 

 أؤمُل أن أعيش ودون عيشي 

 أؤمُل أن أعيش ودون عيشي

 آما أهَوى مقاديٌر ِعراُض

 وهل لي من نجاٍء في اللّيالي

 وحولي للرَّدى ُأْسٌد ِرباُض

 وقد ُأْقِرْضَت في الدُّنيا سرورًا

 فال تجَزْع إذا ُردَّ الِقراُض

 وآْن مثَل اُأللى َدَرجوا وأبقوا

 حديثًا مالزهرته الرياُض

 هم قذعوا نفوسهم ولووا

 أِعنََّتها إلى التَّقوى وراضوا

 فأما نبلهم فلهم نفوٌس

  صحيحاٌت وأجساٌم ِمراُض

  

 هل يغني الّسالم على الذيسالٌم و 

 سالٌم وهل يغني الّسالم على الذي

 مَضى هالكًا عنِّي آما اقترَح الرَّدى 

 سددُت به بطَن الصِّعيد وإّنه

 َلْيؤلُم قلبي أْن سددُت به الثَّرى
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 وعن غيِر إيثاٍر َعَمرُت به اللَِّوى

 وَحكَّمُت في أوصالِه ِشقَّةَ  الرَّدا

 يَك من شجىً فخْذ سرَّ قلبي ِملَء آفَّ

 وخذ َجْفَن عيني ملَء آفّيك من قذى

 فبْن غير مملوٍل فكم بان بائٌن

 ُمغافضةً  ال عن مالٍل وال ِقَلى

 هكذا: أقوُل، وقد عزَّ اصطبارَي

 أراد مليُك األرِض أو هكذا قضى

 

 أّال أِرْقَت لضوِء برٍق َأْومضا 

 أّال أِرْقَت لضوِء برٍق َأْومضا

 حّتى مَضى مازاَر طرفي وْمُضُه

 أمسى يشوقني إلى أهل الغضا

 شوقًا ُيقلِّبني على جمِر الغضا

 ومَن البليَّةِ  أنَّ قلَبَك عاشٌق

 من لم تنل وهو الرضا منه الرضا

 ما َضرَّ َمن َأضحى يصرُِّح صدُُّه

 بماللةٍ  لو آان يومًا َعرََّضا

 أِلَف الصُُّدوَد فما ُيرى إّال امرءًا

 ًا أو ُمعِرضاُمَتَجنِّيًا أو عاتب

 للَِّه موقُفنا بَخْيِف َمتاِلٍع

 نشكو التفرق ما أمض وأرمضا

 ووراَءهْم قلٌب ُمَعنَّى بالهوى
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 ماضّح من سقِم الغرام فيمرضا

 ومحرٍِّض بعَث النَّوى فكأنَّه

 يوم أعتقنا للنوى ماحرضا

 ولقد أتانى الشيب في عصر الصبا

 حتى لبست به شبابًا أبيضا

 أواَن نزوِلِهلم ينتقصْ منِّي 

 ”وعرَّضا“بْأسًا أطاَل على الُعداةِ  

 فكأنَّما آنُت امرءًا متبدًِّال

 أثوابه آرَه السواَد فبيضا

 ياصاحبّي تعّزيا عن فاعلي ال

 معروف فالمعروف فينا قد قضى

 وتعّلما أن ليس يحظى بالغنى

 إّال امرٌؤ ِسيَم الهواَن فَأغمضا

 والعيُش َديٌن ال ُيخاُف غريُمُه

 طال به وقضاؤه أن يقتضىم

 :قد قلت للمنضين فيه رآابهم

 يكفيكم من زاده ما أنهضا

 مالي أراآم واللبُّانة فيكُم

 َتْرضون في الدُّنيا بماال ُيرَتَضى

 إْن آان َرْوُض الَحْزِن َغرَُّآُم فقْد

 أضحى يصوح منه ماقد روضا

 أو مابنته يد الزمان ألهله

 افْهَو الذي هدَم البناَء فقوَّض
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 التغبنوا آراءآم بثميلةٍ 

 َنْكداَء تأخُذها الشِّفاُه َتَبرُّضا

 فمعوٌَّض عن َنْزِر ماِء حياِئِه

 بكثيِر مابلَغ الِغَنى ماُعوِّضا

 آم ذا التعّلل بالمنى وإزاؤنا

 رام إذا قصد الفريصة أغرضا

 يرمي وال يدري الرمىّ  وليته

 لّما أراَد الرَّْمَي يومًا أنبضا

 ثم تعرف رشدهاوالنفس تنكر 

 فاطلْب شفاَءك من َيَدْي َمن أمرضا

 أيَن الذين َتَبوَّءوا ِخطَط الُعال

 وقضى على اآلفاق منهم من قضى 

 وجروا إلى غاي المكارم والعال

 رْآَض الجواد َسَعى فأدرَك مرآضا

 تندى على غلل العفاة أآفهم

 فيعود منهم مثريا من أنفضا

 وإذا أهبت بهم ليوم عظيمةٍ 

 لَت أعباَء العظيمةِ  ُنهَّضاحمَّ

 من آل قرم ال يريد ضجيعه

 إال سنانًا أو حسامًا منتضى

 وتراُه أنَّى شئَت من أحوالِه

 اليرتضى إال الفعال المرتضى

 َدَرجوا فال عيٌن وال أثٌر لهْم
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 فكأنهم حلٌم تراءى وأنقضى

 

 َأُأْسَقى َنميَر الماِء ثمَّ َيَلذُّ لي 

 ثمَّ َيَلذُّ لي َأُأْسَقى َنميَر الماِء

 ودوُرُآُم آَل الّرسوِل َخالُء

 أنتم آما شاَء الشَّتاُت ولستُم

 آما ِشْئُتْم في عيشةٍ  وأشاُء

 ُتذاودون عن ماء الُفراِت وآارٌع

 به إبٌل للغادريَن وشاُء

 َتَنشَُّر مْنُكْم في الَقواِء َمعاشٌر

 آأّنُهُم للمبصرين ُمالُء

 رًاأال إّن يوَم الطّف أدمى محاج

 وأدوى قلوبًا ما لهنَّ دواُء

 وإّن مصيباِت الّزمان آثيرةٌ 

 ورّب مصاٍب ليس فيه عزاُء

 أرى َطْخيةً  فينا فأين صباُحها

 وداًء على داٍء فأين شفاُء

 وبين تراقينا قلوٌب صديئةٌ 

 ُيراُد لها لو ُأعِطَيْتُه َجالُء

 فيا الئمًا في دمعتي أو ُمّفنًِّدا

 منه َعناُء على لوعتي واللَّوُم

 فما لَك منِّي اليوَم إال َتلهٌُّف

 وما لَك إّال َزفرةٌ  وُبكاُء
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 وهل لي ُسلواٌن وآُل محمٍد

 شريُدُهُم ما حاَن منه َثواُء

 ُتَصدُّ عِن الرَّْوحاِت أيدي مطيِّهْم

 وُيزوى َعطاٌء دونهم وِحباُء

 آأنَُّهُم نسٌل لغيِر محمٍد

 ومن َشعبِه أو حزبِه ُبعداُء

 نجًما ُيْهَدى إلى اِهللا نوُرهافيا أ

 وإن حاَل عنها بالغبيِّ غباُء

 فإْن يُك قوٌم ُوصلةً  لجهنٍَّم

 فأنتْم إلى ُخلِد الجناِن ِرشاُء

 دعوا قلِبَي المحزَن فيكم َيهيُجُه

 َصباٌح على ُأخراُآم ومساُء

 فليس دموعي من جفوني وإنَّما

 تقاَطْرَن من قلبي فيهنَّ دماُء

 فالحياة مَنيَّةٌ  إذا لم تكونوا

 وال خير فيها والبقاُء َفناُء

 وإّما َشقيتْم في الّزمان فإّنما

 َنعيمي إذا لم تلبسوُه َشقاُء

 َلحا اُهللا قوًما لم يجازوا جميَلُكم

 ألنَُّكُم أحسنُتُم وأساؤا

 وال اْنتاَشُهْم عنَد المكارِه ُمنِهٌض

 وال َمسَُّهْم يوَم البالِء َجزاُء

 داثًا ُطِويَن عليُكُمَسقى اُهللا أج



30 

 

 وال زال ُمْنهالًّ بهنَّ ِرواُء

 يسيُر إليهنَّ الغمام وخلفه

 زماِجُر ِمن َقعقاِعه وُحداُء

 آأنَّ بواِديِه الِعشاُر َتروََّحْت

 لهّن حنين دائٌم وُرغاُء

 وَمن آان ُيسقى في الجناِن آرامةً 

 فال مّسه من ذي السحائب ماُء

 

 هل مجير من غصةٍ  ماتقضى 

 هل مجير من غصةٍ  ماتقضى

 أو َشفيٌع في حاجةٍ  ليس ُتقَضى

 ياخليلي َأِنْخ بشرقيِّ سابا

 َط ُمناخًا على الرَّآائِب َدحضًا

 وَتَلفَّْت فيما بَنى آُل ساسا

 عفاه الزمان ثلمًا ونقضا

 َعَرصاٌت أصَبْحَن وْهَي سماٌء

 ثمَّ أمَسْيَن بالحوادِث أرضا

 أْنـوثًرى ُينبُت النَّعيَم إذا 

 ـبَت ُتْرُب البالد ُعشبًا وَحْمضا

 قد رأينا اإليواَن إيواَن آسرى

 فرأينا آالطود طوال وعرضا

 أو َجالَل َجَلْنف

 ٍَع َصِحَب األْيـ
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 أثر الرَّحل في قراه ندوبًا

 ِنْلَن منه بعضًا وأعَفْيَن بعضا

 فهو يلقاك بادئًا ما أب

 ـك فَأرجا في العالميَن وأمَضى

 ُحسَنُه وْهو باٍق َعَرَق الدَّهُر

 آالمدى تعرق التربية نحضا

 فترى العيُن فيه ُأبََّهةَ  الُمْلـ

 ك وعيشًا ألهله آان خفضا

 فْهَي َتغشاُه بالتَّنكُِّر وْحشًا

 خلقًا ثّم بالتذآر غضا

 ومشينا في عرصةٍ  لم تزل في

 ـها ُأموُر الملوِك ُتمَضى وُتْقَضى

 آل قرم آالليث إن هجهجوه

 ه أزمَّ وَأغَضىعن صريٍع ل

 لبس لذلك يافعًا ووليدًا

 وارتقاه شّدًا إليه ورآضا

 وعرانيُن ال يطوُر بها الرُّْغـ

 ـُم وأيٍد َيَطْلَن َبسطًا وَقْبضا

 ورءوس بين األنام رءوٌس

 وجسوٌم غذين بالعزِّ محضا

 ولقد مضنى هجومي على الدا

 ر بال آذان على الدار مضا

 مرحًا أسحب اإلزار على أج
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 َيْنزو َطْورًا ويقبُض قبضا ـرَد

 وَجثا ناشئًا على خشِب المْلـ

 واب ينفضن بالمخافة نفضا

 ورباٌع آانت ُغيوَض ُأسوٍد

 أصبحت للضباع مأوى مغضى

 ومناخ للجود يحظى ويرضى

 فيه َمن لم يكْن على الدَّهر يرَضى

 عقروا عنده المطى َّ وألقوا

 وقد استوطنوا نجادًا وَغْرضا

 م عذل اللّوام في المكرمات حثاوحضابين قوم يزيده

 ـواِم في المكُرماِت حّثًا وَحّضا

 سكنوا جانب المدائِن في أب

 ـَيَض آالشَّمس يوسُع العيَن وْمضا

 يأخذون األمواَل بالسَّيِف حتَّى

 يهبوها الّرجال نفًال وفرضا

 آلَّما َأتلفوا أخلفوا آَوِفيِّ الـ

 قوم أمَّ الغنى ليقضي قرضا

 حسُب األمُن من موومهيبون ي

 الهم الخوَف والمحبة بغضا

 وجليُد الّرجاِل إْن واجهوُه

 َغِبَن الّلْحَظ ِمن ِحذاٍر وغّضا

 آيف أرضى عن الزمان وما أر

  َضى آريمًا قبلي الزَّماُن فأرَضى
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 نقتريه جدبًا وبيئًا ونمر

 به ضبيعًا ونرتعى منه برضا

 ليس ُيبقي ِإالَّ وُيفني وال ُيْعـ

 ًال حّتى يطأطىء َخْفضاـلي قلي

 ُسنَّةُ  اللَّيِث آلَّما همَّ أْن ُيْبـ

 ـعَد َوْثبًا زاد انحطاطًا وَرْبضا

 ولفكرى فيمن يساق إلى المو

 ت مدا الدهر آيف يطعم غمضا

 

 ومن السعادة أن تموت وقد مضى 

 ومن السعادة أن تموت وقد مضى

 ِمن قبِلَك الُحّساُد واألعداُء

 لمراَد فناُؤهفبقاُء من ُحِرَم ا

 وفناُء من بلَغ المراَد بقاُء

 والّناُس مختلفون في َأحوالهم

 وُهُم إذا جاَء الّردى أآفاُء

 وِطالُب ما َتْفنى وتترُآُه على

 َمن ليس يشكُر ما صنعَت َعناُء

 

 ياخليلي وُمِعيني 

 ياخليلي وُمِعيني

 آلَّما رمُت النُّهوضا

 داو دائي أو فعدني
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 اَمَع ُعوَّادي مريض

 فقبيح بك أن تر

 فَض َمن ليس َرفوضا

 قد أتى من يوم عاشو

 راَء ماآاَن َبغيضا

 َدْع َنشيجي فيِه َيعلو

 ودموعي أن تفيضا

 وبَناني قد ُخِضْبَن الْد

 ـَدَم من ِسنِّي َعضيضا

 وآن الناهض للحر

 ب متى آنت نهوضا

 واجعل الحبيب لدمٍع

 من مآقيَك َمفيضا

 إنَّه يوٌم ُسقينا

 ِه مضيضاِمن نواحي

 َهَزل الدِّيُن وَمن فيـ

 ـِه وقد آان َنحيضا

 ِهُكُم اليوَم حميضا

 آان في البطِن جهيضا

 ودع األطراب واسمع

 ِمن مراثيِه القريضا

 الُتِرْد فيِه وقد أْد

 نسنا ثوبًا رخيصا
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 قل لقوٍم لم يزالوا

 ـُل فتىً  ُيلَفى َجريضا

 غّرهم أنهم سا

 دوا وما شادوا بعوضا

 رُّغم منكْمفي غٍد بال

 ستُردُّون الُقروضا

 سوَف َتْلَقون بناًء

 لكم طال نقيضا

 وقبابًا أنتم في

 ـها ِوهادًا وحضيضا

 وأراها عن قريٍب

 آالدبى سودًا وبيضا

 وترى للِبيض، والَبيـ

 ض عليهن وميضا

 فِبِهْم يطَمُع َطْرٌف

 آاَن باألمِس غضيضا

 وبهْم يبرُأ َمن آا

 ن وقد ِضيموا المريضا

 يرقُد َطْرٌف وبهْم

 لم يكن وجدًا غموضا

 الباة دمهم سا

 ل على األرض غريضا

 رفع الرأس على عا
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 لي القنا يحكى الوميضا

 وانثنى الجسُم لُجْرِد الـ

 ـخيِل بالَعْدِو رضيضا

 حاَش لي أْن أتخلَّى

 منهم أو أستعيضا

 فسَقى اللَُّه قبورًا

 لهُم العْذَب الَغضيضا

 وأَبْت إالَّ ثرى اَألْخـ

 ـضِر والرَّوَض األريضا

 وإليهن يشدُّ ال

 قوم هاتيك الغروضا

 مانَحْوُهنَّ لَنْدٍب

 ِإنَّما قضُّوا ُفروضا

 وحبوهنَّ استالمًا

 يترُك األفواُه َفوَضى

 

 أُتَرى يؤوُب زماُننا

 أُتَرى يؤوُب زماُننا

 غّضًا بأودية الَغضا

 ويعود فينا مقبًال

 َمن آاَن عّنا ُمعِرضا

 ِهقمُر بصفحة خدِّ

 َعْضُب المحاسِن ُمَنتَضى
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 َملَّْكُتُه قلبي وآْم

 َرَجَع الذي قد أقرضا

 ولقد اقول وآم أرى

 عجبًا قضاُه َمن قَضى

 أنت الصحيح فكم تكو

 ُن لمن يحبُّك ُمْمِرضا

 وإذا ُعشقت فال تزا

 ُل ألهِل ِعشِقك ُمبغضا

 بدلت رأسي أسودًا

 لّما هجرت بابيضا

 ماضر راي مهجتي

 أنبضا لو أّنه لَي

 ومّجدد اإلعراض لو

 قبَل التَّالقي َأعرضا

 من مبلٌغ عنِّي الرئي

 س مصرحًا ومعرّضا

 أنت الذي لّما ظفر

 ت بودِّه نلُت الّرضا

 وغفرُت من ُجرِم الزَّما

 ن ألجله ماقد مضى

 أبناء ماسرجيس ما

 زالوا الُكفاةَ  النُّهَّضا

 السابقين إلى الفضا



38 

 

 ئل آلَّ ساٍر رآضا

 للفرا أسٌد تراهم

 ئس في الفضائل ربضا

 وإذا رمى منهم فتىً 

 يومًا أصاب فأغرضا

 وإذا استغاَث بهْم جريـ

 ح في وغى سّدوا الفضا

 بصواهٍل وذوابٍل

 وصوارٍم مثل اإلضا

 حوشيت أن أسالآم

 وأملُُّكْم أو ُأعِرضا

 أو أن أرى بسواآم

 مبتدال متعوضا

 الحال ودٌّ بيننا

 عمر الزمان وال انقضى

 ما أضحى وأموخباُء 

 سى بيننا ماقوضا

 وإذا أقمت فال أبا

 لي من يرحله القضا

 ُخْذها يسوُق بها الِودا

 د إليك سوقًا مجهضا

 لو راَمها منِّي سوا

 ك لبات منها منفضا
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 يا مليَك الورى ومن عقد اللـ 

 يا مليَك الورى ومن عقد اللـ

 الفضـ" بناصية "أنَت أْولى بهم 

 طاءاـل وأحرى ولم يكونوا ِب

 

 صّد عّني وأعرضا 

 صّد عّني وأعرضا

 إْذ رَأى الرَّأَس أبيضا

 واسترّد الزماُن منِّي ماآان أقرضا

 ـي ما آاَن َأقرضا

 ورماني بشيب رأ

 آان إّال معرَِّضا

 واستحاَل الطبيُب لي

 ِمْن َسقامي فَأمرضا

 ومحّب عهدته

 صار بالشيب مبغضا

 آاَن يرَضى ولم َيَدْع

 شيُب رأسي له ِرضا

 أيَن َشْرُخ الّشباب ُقْلـ

 خباء تقوّضا: ت

 أو مناٌم أتى الّصبا

 ُح إلينا وقد مَضى
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 لوت وجهها عن شيب رأسي وإنها 

 لوت وجهها عن شيب رأسي وإنها

 لوت عن بياٍض أبيضًا لونُه غّضا

 ولو أنصفْت ما أعرضْت عن شبيهها

 وال أبدلته من محبته بغضا

 وأغضيُت عنها والبالبُل في الحشا

 وَمن آان مثلي حامًال للهَوى أغَضى

 وماآنت أرضى بالرضا قبل حّبها

 فصيَّرني، بالشيِء لم أرَضه، أرَضى

 

 لَو انََّك عرَّجَت في منزٍل 

 لَو انََّك عرَّجَت في منزٍل

 يهوُن العزيُز بَأرجاِئِه

 وبيِء الموارِد ال يستفيُق

 به القلُب والجسم من داِئِه

 ِهجفاه النعيم فما إْن ِب

 لقاطِنِه غيُر َبْأساِئِه

 فيا قرَب ما بيَن إضحاِآِه

 لسنٍّ وما بيَن ِإْبكاِئِه

 آأّنَي فيِه أخو َقْفرةٍ 

 ُيزجِّي َآليالِت َأنضاِئِه

 وساٍر على َسَغٍب في القواِء
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 بال زاِدِه وبال ماِئِه

 وذو َسَقٍم ملَُّه عائدو

 ُه وفات عالُج أطّباِئِه

 ْلـفقْل لّلذي ظنَّ أنِّي َحَف

 ـت بضوضاِئِه يوَم ضوضاِئِه

 ومْن ال أبالي احتقارًا له

 بِإصباِحِه وبإمساِئِه

 نجوَت، ولكْن بنقٍص آما

 أجّو الغديُر َألقذاِئِه

 وذمُّ الفتى مثُل مدِح الفتى

 ألشكالِه وألآفاِئِه

 

 ناقصًا لعهود من لم ينقِض يا 

 ناقصًا لعهود من لم ينقِض يا

 من ُمعِرِضآم ُمقبٍل ناَل الُمَنى 

 مطرْت علينا من سمائك جفوةٌ 

 َهَطلْت والمُع برِقها لم يوِمِض

 ماذا ينال محكٌم متجرٌم

 في آّل يوم من محّب مغمِض

 

 ولّما استقّلْت بابِن َحْمٍد ِرآاُبُه 

 ولّما استقّلْت بابِن َحْمٍد ِرآاُبُه

 "بنأيها"وأشعرُت نفسي من نواه 
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 فما أدري ونفسي درّيةٌ " َذَهلُت"

 أفي أرضها وّدعُتُه أم سماِئها

 ُهِبلَت فإنَّما: وقلُت لحاديِه

 رميَت َصحيحاِت القلوِب بداِئها

 "َرِآّيةٍ "آأّني وقد فارقتُه ابُن 

 َرجاها فَزلَّْت آفُّه عن ِرشاِئها

 حراٌم على عيني الكرى بعد ُبعِدآم

 وحلَّ لعيني أْن تجوَد بماِئها

 ًالوآْم عبرةٍ  آفَكْفُت منُه تجمُّ

 فلّما َأَبْت مرَّْت على ُغَلواِئها

 تهّون بيَنكم" هّبْت"وعاذلةٍ  

  وهيهات من سمعي قبول نداِئها

  

 قْل لمن آّلما سبقُت إلى العلـ

 قْل لمن آّلما سبقُت إلى العلـ

 ـياء َيْغتابني وَيْطَعُم َنْحضي

 أنت تجني في آل يوم عر

 ِضَك عمدًا فكيَف يسلُم عرضي

 ت فيهالعن اهللا مدة آن

 آل همي وأنت مني آبعض

 ليس أدعو عليك بالقتل علمًا

 أنَّك اليوَم قاتٌل لَك ُبغضي
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 ما نحُن إّال للَفناِء 

 ما نحُن إّال للَفناِء

 وإن طمعنا في البقاِء

 ُنعَطى ويسلُبنا الذي

 أعطى التمّتَع بالعطاِء

 والموُت داٌء ماله

 عنَد المداوي ِمن َدواِء

 والناُس فينا آلُّهم

 ما بين يأٍس أو رجاِء

 أين الَّذين َسَقْتُهُم الـ

 ـأياُم آاساِت الرخاِء

 وتمّلكوا ِرَبَق الورى

 وَعَلْوا على ُقمِم الَعالِء

 وَترى بَعْقوةِ  داِرهم

 َمجثى الحمّيةِ  واإلباِء

 والساحبوَن على ِقنا

 ِن الملِك ُهدَّاَب الُمالِء

 والُمْرَتوون ِمَن النعيِم،

 والّثراِء آما َتَمّنوا

 والساِئرون وحولهم

 أسُد الّشرى تحت اللواِء

 والهاِجموَن على الرَّدى

 واليوُم َيجري بالّدماِء
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 لم يقنعوا في َمْغَرٍم

 ِسيقوا إليِه بالّلقاِء

 من آلِّ مملوِء األسـ

 ـرَّةِ  والجبيِن من الحياِء

 َتجري يداُه بكلِّ ما

 يهوى المؤّمُل من سخاِء

 ذيوتراه آالصّقِر ال

 لمَح الَقنيصةَ  ِمن َعالِء

 ما ضّل قطُّ وإْن هُم

 غدروا بِه ُطرَق الوفاِء

 وُرُموا إلى ُظَلِم الصَّفا

 ئِح في صباٍح أو مساِء

 دخلوا ولكْن في الذي

 ال يرتضون من الخالِء

 ومتى َدَعْوَتُهُم فُهْم

 ُصّم المسامع من دعاِء

 َوَبغوا نجاًء حيَن ُسـ

 نَّجاِءـدَّْت دونهم ُطُرُق ال

 ونأْوا آما اقترح الِحما

 ُم عِن التََّنعُّم والشَّقاِء

 وُتراهُم في َضيِِّق الـ

 ـأقطاِر من ذاَك الفضاِء

 وَتطايروا بيِد الِبلى
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 خلَف الجناِدل آالَهباِء

 والقيُظ عنَدُهُم وقد

 ُسلبوا المشاعَر آالشِّتاِء

 ما في الرَّدى ، ما في سوا

 ُه مَن التَّنازع والِمراِء

 وإذا نظرت إلى الِحما

 ِم فما لعينك من ِغطاِء

 خلِّ التعّجَب من قذىً 

 وخذ التعّجَب من صفاِء

 يا ُقرَب ما بيَن الَهنا

 ِء بما يسّرك والعزاء

 خّفض عليك ودع تتّبـ

 ـُبَع ما مَضى بيِد الَقضاِء

 وإذا بقيَت فال َتُلْم

 أيعيُش َمْيٌت بالبكاِء

 ريَب غـ-والخوف ِصْرٌف

 إنَّما هَو للنساِءـُرَك 

 وأخوَك أفناُه الَّذي

 آان السبيَل إلى اإلخاِء

 َأْعراَك َمْن ِقْدًما َآسا

 وحباَك ُمرتجع الِحباِء

 ليَس التهالُك في المصيـ

 ـبة بالحميم من الوفاِء
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 وسوى الجّلِد في الشديـ

 ـدةِ  إْن أتتك من العناِء

 وعلى التجارِب باَن نبـ

 وإلذا بقيَت فال تلْم

 ن َخصَّ غيَرَك بالفناِءَم

 وسقى الذي وارى أخا

 َك مَن الثَّرى َسحُّ الرِّواِء

 َصْخُب الترّنِم حاِلُك الـ

 ـُقطرين مملوُء الِوعاِء

 وَلَرْحَمةٌ  َمصبوبةٌ 

 خيٌر له من فيِض ماِء

 

 أظنك من جدوى األحبة قانطا 

 أظنك من جدوى األحبة قانطا

 وقد جزعوا بطن الغوير فواسطا

 ا إلى داعي النَّوى فتحّملواأصاخو

 فلم أَر إال قاطنًا عاَد شاحطا

 آأنَّ قطيَن الحيِّ ِعْقٌد ُمَنظٌَّم

 أطاَع على َرْغمي أآّفًا َخوارطا

 وقفنا فمن جأٍش يخفُّ َصبابةً 

 وجأش امرئ قّضى فخلناه رابطا

 ودمع َتهاَوى ال ُيرى الَجفُن ُمتَرعًا

 بواآفةٍ  حتى يرى منه هابطا
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 ما نحوي لمن ظلَّ باخًالنجوُد ب

 ونعطي الرضا عفوًا لمن بات ساخطا

 ومن شغف وليت يوم مخجر

 َغشومًا وَأعطيَت الحكومةَ  قاسطا

 أراَك َخفوفًا في الهوى ثّم إنَّه اْسـ

 ـتحاَل فقد َتمَّ الهوى ُمَتثابطا

 وغّر الثنايارقتهن بلمتي

 فواَعْدَنها َزْورًا مَن الشَّيب واخطا

 يني وإْن آنُت مذنبًاسواٌد ُيبرِّ

 ويبسُط من ُعذري وإْن آنُت غالطا

 ويسكنني حبَّ القلوب وطالما

 ألفَّ على ضّمي أآفاًّ سبائطا

 وإني من القوم الذين إذا انتموا

 أسالوا من السادات بحرًا غطامطا

 يحّلون من أرض المعالي يفاعها

 ويابون أهضامًا بها ومهابطا

 وإن زرتهم أفضيت من شجراتهم

 موالهْم فمعاطنًا وَمرابطابأ

 وإن يعلطوا بالمرهفات رقابها

 إذا آان رب البدن بالنار عالطا

 إذا سالموا زانوا المحافل بهجة

 وإن حاربوا في الروع حشوا المآقطا

 وإن بسطوا لم تلق في الخلق ربقة الهدى
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 وآم أنقذوا من ِربَقةِ  الكفر وارطا

 وآم أقحطوا أرَض العدوِّ بأذُرِع

 َن فُيخِصْبَن البالَد القواحطاَيِفْض

 وآم ولدوا من البٍس ِميَسَم الُعال

 َيُبذُّ وليدًا في الجهاِت األشامطا

 ِإذا ماآريُم القوِم جاَرى فخاَره

 أتى َطَرفًا فيه ووافاك واِسطا

 أال هل أراها ثائرات آأنما

 َتعلَّْقَن في أوراآهنَّ األراقطا

 ْفَنٍفبَأيٍد َيُغْلَن البعَد من آلِّ َن

 ويطوين طى َّ األتحمى ِّ البسائطا

 بكل غالم من نزار مخفٍف

 آسيد الغضا تلقاه أغبر مارطا

 يجوُب المهاِوي واحدًا عن بسالةٍ 

 وإْن آان يدعو معشرًا وأراهطا

 تراه إذا خيف التتبع سابقًا

 وإْن ُرِهَب اإلقداُم للقوم فارطا

 إن آنسوا نار الوغى َحدفوا به

 سالمًا أو ُمشائطاجراثيَمها إْن 

 ويغضى فإن عنت لعينيه ريبةٌ 

 َنضا الحلَم عنه آنفًا ُمتخاِمطا

 وقطع أقراَن الوَرى دوَن همِِّه

 ولن تقطع األقدار ماآان نائطا
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 آأنَّ على عودى سراة حصانه

 أخا ِلَبٍد ضمَّ الفريسةَ  ضاغطا

 إذا َهْجَهْجوُه عن َضماِن يميِنِه

 اغطاأزمَّ وقورًا ال يبالي اللو

 ُملبُّون إْن ُيعَرْوا وقد هتَف النَّدى

 وهيهات ختلي بعدما آنت ناشطا

 ويرجوَن أْن َيْرَقْوا إلى مثل ِذْرَوتي

 وما َبلغوا من دوِن تلك وسائطا

 ألموا بأطراف العال واحتويتها

 فمن آان منهم ذائقًا آنت سارطا

 وماَغَبَط الحسَّاُد إالَّ فضيلةً 

 رى لك غابطاوحْسُبَك َمجدًا أْن َت

 مآثر يثقلن الحسود فخامة

 وُيْعِييَن من ِإشرافهنَّ الَغوامطا

 

 زرُت هندًا ومن ظالٍم قميصي 

 زرُت هندًا ومن ظالٍم قميصي

 ال بوعٍد ومن ِنجاٍد ردائي

 واعتنقنا وبيننا َجفُن ماٍض

 في َفراِش الرؤوس أيُّ َمضاِء

 وتجاَفْت عنه وليَس لها ِإْن

 من ِإباِءأنصَفْت عن ِجوارِه 

 إنَّه حارٌس لنا غيَر أْن لْيـ
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 ـَس علينا من ُجملةِ  الرُّقباِء

 لِك في الّنحِر من عيوِن تميٍم

 فاحسبيِه تميمةَ  اَألعداِء

 هو ساٍه عن الذي نحن فيه

 من حديٍث وقيلةٍ  واشتكاِء

 َوَدعيني ِطواَل هذا التَّداني

 ناعمًا ال أخاُف غير التنآئي

 َعناٍء فلئْن مسَّ فيِه بعَض

 فعناُه ُمسَتثمٌر من عنائي

 

 آأنَّ ُمَعقِّري ُمَهٍج آراٍم 

 آأنَّ ُمَعقِّري ُمَهٍج آراٍم

 هنالك يعِقرون بها الِعباطا

 فقل لبني زياد وآل حرٍب

 :ومن خلطوا بغدرهم خالطا

 دماؤآم لكم ولهم دماٌء

 ترويها سيوفكم البالطا

 ُآلوها بعَد غصبُكُم عليها اْنـ

 ادًا واستراطاتهابًا وازدر

 فما قدمتم إال سفاهًا

 وال أمرتم إال غالطا

 والآاَنت مَن الزَّمن الُمَلحَّى

 مراتبكم به إال سفاطًا
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 أنحَو بني رسوِل اهللا فيُكْم

 تقودون المسوََّمةَ  السِّالطا

 تثار آما أثرت إلى معيٍن

 لتكرع من جوانبه الغطاطا

 وما أبقت بها الرَّوحاُت إال

 عًا أو مالطاظهررًا أو ضلو

 وفوَق ظهوِرها ُعَصٌب ِغضاٌب

 إذا أرَضْيَتهْم زادوا اختالطا

 وآلُّ مرفٍَّع في الّجو طاٍط

 ترى أبدًا على آتفيه طاطا

 إذا شهد الكريهة ال يبالي

 أشاط على الصوارم أم أشاطا

 ومامّد القنا إال وخيلت

 على آذان خيلهم قراطا

 وآم نعم لجدهم عليكم

 أو ِغماطا لقيَن بكْم ُجحودًا

 هم أتكوا مرافقكم وأعطوا

 جنوبكم النمارق والنماطا

 وهْم َنَشطوُآُم من آلِّ ُذلٍّ

 َحَلْلُتْم وْسَط َعْقوِتِه انتشاطا

 وهْم سدُّوا مخاِرَمكْم ومدُّوا

 على شجرات دوحكم اللياطا

 ولوال أّنهم حدبوا عليكم
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 لما طلتم والحزتم ضغاطا

 فما جازيتم لهم جميًال

 يتم اهم اشتراطاوال أمض

 وآيف جحدتم لهم حقوقًا

 تبين على رقابكم اختطاطا

 وبيَن ُضلوِعُكْم منهْم ِتراٌت

 آَمْرِخ القيِظ ُأضِرَم فاستشاطا

 وِوْتٌر آّلما َعَمَدْت يميٌن

 لرقع خروقه زدن انعطاطا

 فال َنسٌب لكْم أَبدًا إليهْم

 وهل ُقربى لمن قطَع المناطا

 فكم أجرى لنا عاشور دمعًا

 وقطع من جوانحنا النياطا

 وآم ِبْتنا به والّليُل داٍج

 ُنميط من الَجوى مالن ُيماطا

 ُيسقِّينا تذآُُّرُه ِسمامًا

 ويولجنا توجعه الوراطا

 فال ُحِدَيْت بكْم أبدًا رآاٌب

 والُرفعْت لكْم أبدًا ِسياطا

 والرفَع الزَّماُن لكم أديمًا

 والازددتْم به ِإّال انحطاطا

 وسكم ارتفاعًاوالعرفت رء

 والألفت قلوبكم اغتباطا
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 والغفر اإلله لكم ذنوبًا

 والُجزتْم هناِلكْم الصِّراطا

 

 ولّما التقينا والّرقيُب بَنجوةٍ  

 ولّما التقينا والّرقيُب بَنجوةٍ 

 وقد حاَن من شمِس الّنهار َمغيُب

 َأَبْحنا الهوى ما شاَء مّنا وُروِّيْت

 عيوٌن ِظماٌء في الهوى وقلوُب

 فلم تك إّال ساعةً  ُثمَّ زعزع الـ

 ـَتالقي ِشماٌل للنَّوى وجنوُب

 ولوال النَّوى ما آاَن للدهِر زّلةٌ 

 وال ِلّليالي الماضياِت عيوُب

 

 لعّل زمانًا بالثوية راجع 

 لعّل زمانًا بالثوية راجع

 مَضى وْهَو في قلبي مدى الدَّهر رابُع

 تذآَّْرُت نجدًا ُذْآَرةً  فكأنما

 رأسي مائل الرأس ظالُع تحمل

 تعرََّقِت الرَّوحاُت منه َفصيَلُه

 فماهو إال أعظٌم وأضالُع

 وآيف بنجٍد بعد أن مطينا

 تساَدُك بالَغْورين منه األآارُع

 يطأن الرُّبا وطء النزيف فكّلما
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 هبطن الرُّبا سالت بهن األجارُع

 خليلّي هل رمى البالد إليكما

 نافُع بَرْحلَي ممَّا َشفَّني اليوَم

 وهل لي إلى من آنت أهواه منكما

 وقد حرَّم الواشون َجْدواُه شافُع

 عشيَّةَ  أْغَرْوا بي العيوَن َوسطَّروا

 مَن الَوْجِد ما ُتمليِه عّني المدامُع

 لقد ضلَّ قلٌب باَت في آلِّ ليلةٍ 

 ُيصادي ُبنيَّاِت الهوى ويصانُع

 يصدُّ ويدنو بيَن يأٍس وَمطمٍع

 وال هو قاطُع فال هو وصَّاٌل

 فقل ألسيالت الخدود أتيننا

 يخادْعَن منِّي صاحبًا ال ُيخاَدُع

 أَرْدُتنَّ قلبي للَهوى وْهَو ُمتَعٌب

 فما فيه ِإّال ما تجرُّ المطامُع

 وقوٌل أتاني معربًا عن مودةٍ 

 فجاء آما آانت تشاء المسامُع

 َولوٌج إلى قلبي َعلوٌق بخاطري

 آما علقت بالراحتين األصابُع

 مديٌحتوّلى الفكُر تنميق نسجه

 وليس آوشٍي نمقته الصوانُع

 آأنِّي لما أن مشت في مفاصلي

 حمياه في نهي من الخمر آارع
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 فيا َعَلَم العلم الذي ُيهتَدى بِه

 آما في السُّرى تهدى النجوُم الطوالُع

 وألقيت مّنا في مديٍح نظمتُه

 على آاهٍل التمتطيِه الصَّنائُع

 نُت قبل وصالِهومثُلك من قد آ

 أِحنُّ اشتياقًا نحَوُه وأنازُع

 ولّما رآني الّدهر ال أرتضي له

 صنيعًا آدت منه عني الذرائُع

 سقاني بك الَعْذَب الزُّالَل وإنَّما

 أطلُت الّظما حّتى حلت لي المشارع

 وقد آنت ال أرضى نصيبًا أصبتُه

 فإّني وقلبي اليوَم منكنَّ وادُع

 بحفاِظِهإذا ما رعاك اُهللا لي 

 فلسُت ُأبالي أنَّ غيَرَك ضائُع

 وما ضرَّ َمن فارقُت من آلِّ نازٍح

 وقد لّف لي شمًال بشملك جامُع

 فدونك قوًال جاء عفَو بديهةٍ 

 وإن مقاًال لو تعمدت واسُع

 

 يقولون لي ِلْم أنَت بالذُّلِّ راآٌد 

 يقولون لي ِلْم أنَت بالذُّلِّ راآٌد

 َرغوُبفقلُت ألّني في الخياةِ  

 َنَضا العزَّ ِمن أآناِفِه َمْن تروُقُه
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 حياةٌ  وَتْحَلْولى له وَتطيُب

 وعيشَي بين األغبياِء غضاضةً 

 ولي من عيوِب األقربيَن عيوُب

 وبيَن ضلوعي غيَر أْن لم أُبْح بِه

 ُأواٌر على فوِت المنى ولهيُب

 وللدَّهر عندي آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 ذنوُبوإن لم يُكْن منِّي العتاُب 

 ولي آلُّ داٍء ُثمَّ ليَس لي

 من الداِء آلِّ الرجاِل طبيُب

 

 لغيِر الغواني ماُتِجنُّ األضالُع 

 لغيِر الغواني ماُتِجنُّ األضالُع

 وغير الّتصابي ما أرتُه المدامُع

 وياقلب ما أزمعت عودًا إلى الصبا

 فتطمَع في أْن َتْزَدِهيَك المطامُع

 الهَوىتضيُق ِألْن أرَسى بساحِتك 

 وأنت على ما أحرج الدهر واسُع

 ويوم اختلسنا من يد الحذِر لحظةً 

 وقد آَذَنْتنا بالفراِق األصابُع

 عذرت امرءًا أبدى األسى وهو حازٌم

 وصمَّ على ُعّذالِه وْهو سامُع

 خليليَّ إن الدهر جٌم عديده

 ولكنَّه ممَّْن ُأِحبُّ َبالقُع



57 

 

 وُخبِّْرُتما أنَّ الوفاَء َتقارٌض

 فمالي ُأعاطي صفَوُه َمن ُيمانُع

 أال في بشاشات الّرجال ودونها

 جوانُح في أثنائها الغيُظ ناقُع

 ومازالت األياُم مثنى وموحدًا

 يراِوْدن ِمنِّي ِشيمةً  ال ُتطاوُع

 رِضيُت بميسوِر الحظوظ قناعةً 

 إذا امتّد في غيِّ الطماعةِ  قانُع

 وعوراَء يستدعي النفوَس اقترافها

 ها ناٍء عن السوء نازُعتنكب

 تحيَّْزُت عنها ال أهمُّ بَوْصلها

 آما أنحاز عن ضمن العذارين خالُع

 وُشمٍّ من الفتيان حصنت سرهم

 وسر الفتى مابين جنبيه ذائُع

 سروا يسألون الدهر مافي غيوبه

 وليس لهم غير التجارِب شافُع

 إذا ُصدَّ عن ُنجِح المطالِب جاهٌد

 مِد واِدُعتخلََّف عن آسِب المحا

 ِإليَك ذعرُت الِهيَم عن آلِّ ُبغّيةٍ 

 أسفُّ إلى أمثالها وُأسارُع

 وسومتها يسترجف األرض مّرها

 وتحيي سواد الليل والفجر طالُع

 ولوالَك لَم َتْنُفضْ َحشاي َمسرَّةٌ 
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 ولو آثرت منها إلى الذرائُع

 وأنَت الذي لو لم أِفضْ في ثناِئِه

 تحمل عني القول ماهو صانُع

 شديُد ثباِت الّرأي بيَن مواطٍن

 رياُح الخطوِب بينهنَّ زعازُع

 َوقوٌر فإْن الذْت به أْريحيَّةٌ 

 فال الِحلُم َمْغبوٌن وال الَجدُّ خاشُع

 ويقظان ماضاَم التفرد حزمه

 وال قبضت من يسطتيه المجامُع

 تقصَّْت نهاياِت المعالي ُأصوُله

 وساَعَفها فرٌع على النَّجٍم فارُع

 ٌم إذا هزَّ الّرجاُء عطاَءُهآري

 تقاصر باع الغيث والغيث هامُع

 رمى وله الحساِد قرٌم مصمٌم

 بيأس تحرته النفوس النوازُع

 إذا باَدروُه المأُثراِت شآُهُم

 ودوَن الَمدى منهْم طليٌح وظالُع

 ودون بلوِغ الّطالبين مكاَنه

 طريٌق على ربِّ الحفيظة شاِسُع

 وبِهوآم بحثوُه عن َخفايا عي

 فشاعت معاٍن تصطفيها المسامُع

 وما الناس إال واحد غيَر أنهم

 تفاَوْت منهْم في الِفعال الّطبائُع
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 فداؤك من يتلو الندى بندامةٍ 

 وقد َمَرَقْت من راحتيِه الصَّنائُع

 بعيٌد عن اآلمال ال يستخفه

 سؤال وال يرجو عطاياه طامُع

 وهزُّوك مسنوَن الِغرارين ُأخلصْت

 اجتاحت قذاه الوقائُعنواحيه و

 ولّما َنَبْت آراؤهْم وَأَظلَّهم

 مَن األمِر مسَودُّ المخايِل رائُع

 تدارْآَتهْم والشَّمُل قد رثَّ حبُلُه

 وأضرب عن مستشرى الخرق راقُع

 بعزم به مستسلف النصِر آافٌل

 حزٌم به مستأنف النجِح تابُع

 آفيَتهُم الدَّاني وَشيَّْعَت مامَضى

 لذي هو واقُعبرأي توخاه ا

 يجرُّ أباطيَل الحديِث إذا ارتَقى

 إلى َفهِمِه ذآٌر لمجِدك شائُع

 إذا أْبَهَتْته من َمساعيك َخلَّةٌ 

 تمنَّى لها أنَّ العيوَن هواجُع

 ندبت له حلمًا يداوي شروره

 وبعُض الِحجافي ُملَتوي الجهِل ضائُع

 تراخ وخّفض من همومك فالذي

 امُعتطالُبُه اآلماُل ما أنَت ج

 وقد راجعت تلك األمور وأقبلت
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 إليك بما تهوى سنون رواجُع

 وخلُف الذي ارخى به الّدهر آّفه

 حقوٌق لها هذي الوفود طالئُع

 نضوت زمان الّصوم عنك آما نضا

 رداء الحياسبط من الروض يانُع

 وماالعيد إال ما صبحت طلوعه

 وبلَّجُه فجٌر بوجهك ساطُع

 وهنيته عمر الزمان مسلمًا

 وت الردى أو تختطيك الفجائُعيف

 

 إذا آنِت أزمعِت الّرحيل فإننا 

 إذا آنِت أزمعِت الّرحيل فإننا

 سترحُل مّنا َأنفٌس وقلوُب

 وإْن َتبعدي عّنا فللعيِن أدمٌع

 تصوب وللقلب المشوق وجيُب

 وما لحياةٍ  بعَد فقِدِك لذةٌ 

 وليس لعيٍش بعد بيِنِك طيٌب

 عِن الهوى إنَّ البيَن ُيسلي: وَمن قال

  َجهوٌل بأسباِب الغراِم َآذوُب

  

 َأبالبارِق النَّجديِّ طرُفك ُموَلُع

 َأبالبارِق النَّجديِّ طرُفك ُموَلُع

 ُيُخبُّ على اآلفاِق َطورًا وُيوِضُع
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 ولّما أراَد الحيُّ أْن َيَتحمَّلوا

 ولم يبَق لي في ُلْبَثةِ  الحيِّ َمطمُع

 َجرْت لي حياتي من جفوني َصبابةً 

 وظن الغبي أنما هي أدمُع

 فليت المطايا إذ حملن لنا الهوى

 ُحِديَن َعشّيًا وْهَي َحْسَرى وُظلَُّع

 فإن لم يكونوا أنذروا بفراقهم

 وفاجأنا منه الرواء المروُع

 فقد صاَح قبَل البيِن لي بفراِقهْم

 غراٌب على فرِع األراآة أبقُع

 سالٌم على ملِك الملوك يقوُده

 التَّحايا فُيسِمُعوليٌّ يناجي ب

 مقيٌم على دار الحفاظ وطالما

 َتناسى رجاٌل للِحفاظ فضيَّعوا

 وأنَت الذي ُفتَّ الملوَك فكلُّهْم

 خالَلَك َيْنحو أو طريَقك يتبُع

 فمالك إال في السماء معرٌس

 وما لك إّال َمضَجَع الشَّمِس َمضجُع

 فإْن يك قوٌم لم َيُضرُّوا وَيْنفعوا

 ضرُّ وتنفُعفإنَّك فينا قد ت

 وإنَّك من قوٍم آأنَّ وجوَههْم

 آواآُب في ليِل المعارك تطُلُع

 ُتساعي لهْم نحو العلّياِت أرُجٌل
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 وتبسط منهم في الملمات أذرُع

 وما امتقعت ألوانهم في شديدةٍ 

 تهاب ولون اليوم لوٌن موّلُع

 شفاُهُهُم من آلِّ َعْوراَء قفَرةٌ 

 ُعوداُرُهُم من آلِّ َشنعاَء َبلَق

 وأيديهم تجري إذا جمد الحيا

 على الُمعتفين بالعطايا وَتهمُع

 سراع إلى داعي الصريخ شجاعة

 وفي آّل آّف منهم البيض تلمُع

 فإن طعنوا يوم الكريهة أوسعوا

 وإْن َأطعموا عند المجاعةِ  أشبعوا

 وإْن ُوِزنوا آانوا الجباَل رزانةً 

 وآم طائش منهم إلى الموت مسرُع

 ال هماٌم مرفٌعفما فيهم إ

 بحيث الثريا أو غالٌم مشيُع

 وآم لك في يوم شهدَت به الوغى

 وما لَك إّال الّضرَب والّطعَن أدُرُع

 وفي آفَِّك الَعضُب اليمانيُّ قاطعًا

 وما آلُّ سيٍف آان في الكفِّ يقطُع

 وأنت على رخو العنان آأنه

 مَن الضُّْمِر طاٍو ليس يروي وَيشبُع

 ة رعفًاوليسترى إال األسن

 وبيض الّظبا ماء الترائب تكرُع
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 وقد علموا لّما سرى البغي فيهُم

 وطارْت بهْم نكباُء للغدِر َزْعَزُع

 ولم تر إال شمل عقد مفرقًا

 وإال عهودًا منهم تتقطُع

 وقد حاَل منهْم آلُّ شيٍء عهدَته

 فأحفُظ منهْم للذِّماِم المضيُِّع

 بأنََّك ُرضَت الِحْلَم حّتى لِبسَتُه

 شعارًا ولكن ليس ينضى ويخلُع

 وعاد الذي قد آان باألمس شامسًا

 عليك مطيعًا وهو عوٌد موقُع

 فال انتيَش من غماِئها المتروُِّع

 وراموا الذي ال يرتضى وتولعوا

 أطرتهم تحت السنابك في الثرى

 آما طاَر بالبيداِء ِزقٌّ ُمَزْعَزُع

 فلم يلق منهم بعد ذلك سامٌع

 ذلك مسمُعولم يبق منهم بعد 

 قنعت بحظى منك ذخرًا أعدّه

 ولست بشئ يقنع الناس أقنُع

 فمالَي إّال تحَت ِظلَِّك َموئٌل

 وال لَي إّال في رياضك َمْرَتع

 وال آان لي إّال عليك إقامةٌ 

 والآان لي إال بربعك مربُع

 وال قيََّض اُهللا التفرَُّق عنكُم
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 وال َعنَّ نأٌي َبْيَننا وَتصدُُّع

 دعتكم يوَم فرقةٍ فلو أنني و

 لما آدُت إّال للحياةِ  أودُِّع

 وإما تكونوا لي وفي طّي قبضتي

 فلست بشٍئ غيرآم أتطلُع

 وإن آنتم لي ناصرين على العدا

 فما إْن ُأبالي فرِّقوا أو تجمَّعوا

 وودي لكم ال يستفيق ضمانةً 

 وما آنُت إّال بالذي زاَن أولُع

 ُيعنُِّفني قوٌم بأنِّي ُأطيُعكْم

 ولم يرِضكْم إّال الذي ُهو أطوُع

 ولم يلحني في نصحكم غير آاشٍح

 وِإالَّ امرٌؤ في الِغّش بالغيِب موَلُع

 ولو أنصفوا لم يعِذلونَي في هوىً 

 لقلبي ال يلوى والهو ينزع

 وقد زعزعوا لكن لمن ليس ينثنى

 وقد هددوا لكن لمن ليس يفزُع

 وآم َرْمَيةٍ  لم ُتْصِم ممَّن َرمى بها

 م َقولةٍ  من قائٍل ليس ُتسَمُعوآ

 فإنَّ ِخطارًا أْن ُتهيجوا ُمفوَّهًا

 له آلم تفري البالد وتقطع

 وما ضرَّني أّني ُقذفُت بباطٍل

 وما زلُت ُعْمَر الدهِر بالحقِّ أصَدُع
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 وما راعني ذاك الذي روعوا به

 فال انتيش من غمائمها المتروُع

 وإّما نبا بي أْجَرٌع فاجتويُتُه

 نه منا من اهللا أجرُعفلي دو

 فدوَنكما فيها َمعاٍن سترُتها

 وأنت عليها دون غيرك أوقُع

 ولم يكِن التَّعويُض ِمنَِّي ِخيفةً 

 ولكنني ما اسطعت للشر أدفُع

 وآم لَي في مدحي لُكْم من قصائٍد

 لهنَّ على اآلفاِق في األرض َمْطَلُع

 وهنيت هذا العيد وابق لمثله

 ء أجدُعوأنف الذي يبغي لك السو

 تروح وتغدو في الزمان محكمًا

 على الّناس تعطى من تشاء وتمنُع

 وغصنك ال يذوي مدا الدهر آّله

 ورآنك ال يبلى وال يتضعضُع

 

  َمَرْرنا على ِسْرِب الّظباِء عشيَّة 

 َمَرْرنا على ِسْرِب الّظباِء عشيَّةً 

 فلم َيعُدنا حّتى َتَقنََّصنا السِّرُب

 قامناوآّنا نظّن القرُب َس

 فلم يُك إّال آلُّ أدوائنا الُقرُب

 أَلّما َتْنَه قلَبَك عن هًوى : وقالوا
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 آم ذا نخيُب وتكذُب األطماُع 

 آم ذا نخيُب وتكذُب األطماُع

 والنَّاُس في دار الغروِر ِرتاُع

 فحوائٌم ال َتْرَتوي وَعواطٌل

 ال َتْحَتلي وزخارٌف وخداُع

 في آل يوٍم للحوادث بطشة

 ر للمنون مطاُعفينا وأم

 وإذا الردى قنص لفتى فكأنه

 ماآان إبقاء والإمتاُع

 والموت أملك بالورى وتعلةٌ 

 هذا السقام وهذه األوجاُع

 وإذا تيقَّّنا الفراَق لكلِّ َمن

 َنهوى هواُه فالسَّالم وداُع

 ليَس الرَّدى يا َمن يروُم دفاَعه

 ممَّا ُتحاُك لدفعِه األدراُع

 وس فإنماوإذا الردى طلب النف

 شد النجاء به وضاع قراُع

 وصوارم األسياف غير صوارم

 والسمهريات الطوال يراُع

 مالي أعلل آل يوم بالمنى

 عيشًا وأشرى بالهوى وأباُع

 آرع الحمام مبذر ومقدر

 وخطا إليه ُمْجبٌن وُشجاُع
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 ثم استوى في حسو خمر آؤوسه األمالك والسادات واألتباُع

 تباُعـأمالُك والسَّاداُت واأل

 والناآصون المقدمون إذا دعا

 أجٌل بهم والمبطئون سراُع

 والدَّهُر يطعُن بالرَّدى ال بالقنا

 َقْعصًا وال َعَلٌق هناك ُيباُع

 ُيبقي وُيفني ثم يسلُب ماآسًا

 بالرغم فهو الملبُس النَّزَّاُع

 فّذ العطاء فإن يكن مثنى له

 غلطًا فإنَّ االرتجاع رباُع

 ٌر قانٌعخير من المثرى فقي

 ومن الشباع من الطعام جياُع

 أو ماعلمت بأّن ماأحرزتُه

 شلٌو بأيدي الحادثات مضاُع

 وظننَت ما أودعَت في بطِن الثَّرى

 ِسّرًا وِسرٌّ ال ُيذاُع ُمذاُع

 تّبًا لداٍر أشعرْت ُسكَّاَنها

 أْن ليس في طوِل المقاِم َطماُع

 باع الجميُع نعيَمُهْم بشقاِئها

 و دروا ماباعوابيع الغبين ول

 وإذا هُم اعتذروا إلى من المهم

 ماتراه طباُع: في الحرص قالوا

 فانظْر إلى َمن قصُدُه ترفيُهُه
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 في العيش آيَف تُكدُّه األطماُع

 أيَن الذين على الِقناِن ِقباُبهْم

 ولهم تالُع المأثرات تالُع

 من آلِّ ُمعَتِصِب المفارِق لم ُيِطْع

 اُعبشرًا وفي آّل األمور يط

 َدَرجوا وأضَحْوا بعد عزٍّ أقَعٍس

 ما إْن لهْم إّال الثَّرى والقاُع

 وأزالهْم عمَّا ابتَنْوُه مَن الِبنا

 هذا الَختوُل الباذُل المّناُع

 ولقد فجعُت وآلُّ من لم يصمِه

 سهُم المّنيةِ  زاره اإلفجاُع

 وارتعت للخطب المّلم بساحتي

 ولقد َعِمْرُت وغيرَي المرتاُع

 ةٍ  لّما ألفُت وصالهاوقرين

 انحى عليها الباتُر القطَّاُع

 َفَلِئْن َهَوْت َفَلَكْم هَوى في هذه الـ

 ـخضراِء عّنا آوآٌب لّماُع

 ليَت الذي عزَم التَّرحَُّل غفلةً 

 ما آاَن منه على الفراِق َزماُع

 ولقد سبقت صيانةً  وديانةً 

 ووراءِك الطُّالَُّح والظّالُع

 أجداُث الثرىرحبت بك األجداث 

 وأعتاد قبرك هاطٌل لّماُع
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 وقضيُت حقَِّك إذا جعلُتك في ِحَمى

 قوم لهم دون النّعيم رباُع

 ُصْقٌع آلِل اِهللا آِل نبيِِّه

 َسجدْت له األقطاُر واألصقاُع

 َفَرَق الزَّماُن وما دَرى ما َبْيَننا

 والدَّهُر ِمفراٌق لنا ِمْجماُع

 

 ضنَّْت عليك بوْصلها لَك زينُب 

 ضنَّْت عليك بوْصلها لَك زينُب

 وطلبَت لّما عزَّ منها المطلُب

 وَأَرْتَك برقًا المعًا من وعدها

 لكّنه برٌق َلَعْمُرَك ُخلَُّب

 جهًال باسباب الهوى - وتقول لي 

 آيف الهوى والرأس منك األشيُب

 والحُب داٌء للّرجال تباعدوا

 عن ِشيبةٍ  وَشبيبةٍ  وتقرَّبوا

 

 ِت المناياأبا بكر تعرض 

 أبا بكر تعرضِت المنايا

 لحتفك حين ال أحٌد منوُع

 وأوَجعني فراُقك من قريٍب

 وداٌء الدواء له وجيُع

 بكى قلبي عليك مكان دمعي
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 وآم باٍك وليَس له دموُع

 آأّنك ماحللَت بداِر قوٍم

 وأنت لودهم مرعىً  مربُع

 وَسْفٌر ال يحيُن لهْم إياٌب

 والُيرَجى لغارِبهْم ُطلوُع

 وسادهُم وإن آرموا رغاٌم

 وأجداُث القبور لهم ربوُع

 ُنصاُب بكلِّ ُمقَتِبٍل وِهمٍّ

 فال هذا والهذا َيروُع

 وَتخدُعنا ظنوٌن آاذباٌت

 فيا اهللا مابلغ الخدوُع

 وسبُل اليأِس واضحةٌ  لدنيا

 ولكْن ربَّما طمَع الطَّموُع

 فإْن َتْبَعْد فقد َنَأِت الثُّرّيا

 الربيُعوإن تذهب فقد ذهب 

 وإْن َتْفِقْدك حائرةً  عيوٌن

 فلم تفقدَك حانيةً  ضلوُع

 وإن يحرج مكانك من تراٍب

 فإنك ذلك الرحب الوسيُع

 ومايبَقى بطيٌء أخََّرْتُه

 منيَُّتُه فُيجِزَعنا السَّريُع

 وما أبقى الزمان لنا أصوًال

 فنطمع أن تدوم به الفروُع
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 وما األّياُم إّال حاصداٌت

 نحُن لها ُزروُعلما َزرعوا و

 ولوال أنه أجٌل متاٌح

 لقلُت أسَئ منك بنا الصنيُع

 

 ال تلمني فإنني لهوى الّنفـ 

 ال تلمني فإنني لهوى الّنفـ

 ـِس مطيٌع في حّب من ال ُيحبُّ

 قد جرْت عادتي بأن أعشَق البيـ

 ـَض، وتبديُل ما ُتُعوُِّد َصعُب

 إنما تعذل الذي يلج الَعْذ

 قلُب ُل إلى قلبِه ومالَي

 وإذا لم يكْن من الْذنِب إّال

 أن قلبي يهوى فمالَي ذنُب

 

 صبرَت ومثُلك ال يجزُع 

 صبرَت ومثُلك ال يجزُع

 وناَء بها صدرك األوسُع

 وعزَّيَت نفَسك لّما علْمـ

 ـَت أنَّ العزاَء لها أنفُع

 وداويَت داَءك لّما رأيَت

 دواَء طبيبك ال ينجُع

 ولّما بخست بضيِم الزماِن
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 عَت وإن آنت التقنُعقن

 وقلت لعينيك التدمعي

 فال العين تهمى والتدمُع

 ولم تشُك ما دفنْتُه الضُّلوُع

 وفي حشِوها المؤلُم الُموجُع

 فإْن تُك شنعاَء جاء الزَّماُن

 بها فالتشكي لها أشنُع

 وما إْن يفيُد ِسوى الّشامتيـ

 ـَن أْن يشكَو الرَُّجُل الموَجُع

 خطوِبولّما نهضَت بدفِع ال

 رضيَت بما لم يكْن ُيدَفُع

 وقدمًا عهدناك ثبت المقام

 وإن هبت العاصف الزغزُع

 وِلْم ال وأنَت امرٌؤ في الصِّعاِب

 إلى رأيه أبدًا نرجُع

 وقد علمت سورة الحادثاِت

 إن صفاتك التصدُع

 وأنَّ َجميَمَك ال ُيْخَتلى

 وأنَّ ِقالَلَك ال ُتفَرُع

 الحلووإْن َفِنَيْت في الرِّجاِل 

 ُم آان إلى حلمك الَمْفَزُع

 هَو الدَّهُر ينقُض ما َيْبتنيِه

 جهارًا ويحصُد ما َيزرُع
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 إنَّ النِّسا: وأخطَأ َمن قال

 وإن يعطنا فبما يمنُع

 ونحن بنو األرض تغتالنا

 وتأآلنا ثمَّ ال تشَبُع

 فداٌر تغصُّ بسكانها

 َء أهلون للَفْقد أو َموضُع

 وآٍت يجيىء ولم ندُعُه

 اض يمر وال يرجُعوم

 وإنى منك مهما يصبَك

 يصبني وفي مروتي يقرُع

 وآيف يميز ما بيننا

 ويجمُعنا الحَسُب األجمُع

 ويرَفُعنا فوَق هاِم الرِّجاِل

 َعريٌن لنا دوَنُهْم ُمسِبُع

 وِإّنا الَتَفْفنا بِسْنِخ الرَّسوِل

 فتطُلُع منه آما أطُلُع

 فكم ذا لنا خاطٌب مصقٌع

 لٌم مقنُعوآم ذا لنا عا

 ولّما آَرعُتك دوَن األناِم

 رويُت وطاب لي المكرُع

 وفقُد النِّساِء آفقِد الرِّجال

 يحزُّ إذا حزَّ أو يقطُع

 فال زاَل ما َبْيننا آالرِّيا
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 جادت له سحٌب همُع

 وال ساَءني فيك َمرَّ الّزمان

 مرأى وال رابني مسمُع

 

 َزعازٌع ثّم ُنْكُب 

 َزعازٌع ثّم ُنْكُب

 َلَعْمُرَك َصْعُب َخْطٌب

 قولوا لمن هَو ُمغًرى

 :بذي الرِّياسةِ  َصبُّ

 أما َتراها َخبوًطا

 تزلُّ طورًا وتكبو

 لها ُعيوٌب عليها

 يحّبها من ُيحبُّ

 تبّرجْت ليس عنها

 يومًا لعينيَك َحْجُب

 تدنو وتنأى وتبدو

 طورًا هناك وتخبو

 وللدموِع عليها

 َسحٌّ وَقْطٌر وَسْكُب

 ُل راٍعآأنَّها ِجْذ

 ومن حواليِه ُجرُب

 َرْوٌح َلَعْمُرَك فيها

 لكنَّ ُعقباُه َآْرُب
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 وآيَف ُيْلَتُذ ِسلٌم

 َيْتلو ُأَخيراُه حرُب

 من أيَن ِخلٌّ وفيٌّ

 ُحْلُو المذاقةِ  عذُب

 ال ُعجَب فيِه ولكْن

 فيه لقلبي ُعُجُب

 آالسّيِف ليس بناٍب

 والسَّيُف بالضرِب َيْنبو

 والطِّرف ليس بكاٍب

 الطِّرف بالّرآِض يكبوو

 إّياك إن آنت يومًا

 تحّب ماًال ُيحّب

 والضَّرَع ال َدرَّ فيِه

 فليس َينفُع َحْلُب

 والرِّزَق يأتي َشعوًبا

 وإْن خال منُه َشعُب

 ما اجُترَّ رزٌق بحرٍص

 َمْشٌي َوَوْثُب: ِسّياِن

 آم طاِئٍر ُصدَّ عنه

 ونالُه َمن يُدبُّ

 ونال َرجٌل بطاٌء

 َرْآُبمنه وأخفق 

 لو أنصفتنا الليالي
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 وآاَن للّداِء ِطبُّ

 ما آان بغٌي وغْصٌب

 وال ابتزاٌز وَسْلُب

 أقسمُت بالبيِت طافْت

 به جحاجُح ُغْلُب

 َسَرْت وأدنْت إليه

 بهم جياٌد وُنجُب

 ُشعٌث ِسغاٌب وِمْن تْحـ

 ـِتهْم ِظماٌء وُسغُب

 ما ضرَُّه وْهَو ُيطَوى

 إليه َسْهٌب فسهُب

 ْن َحْووللمالئِك ِم

 ِلِه َحفيٌف وُقرُب

 أن ال يكون عليه

 للعين َوْشٌي وَعْصُب

 وباّلذي َهَرقوُه

 من الّدماِء وصّبوا

 والبائتين ِبَجْمٍع

 لهم أواٌر وشبُّ

 َجبُّوا العالئَق عنهم

 وإنَّما اِإلثَم َجبُّوا

 ال ابتْعُت ُذالًّ بعزٍّ

 وفي َيمينَي َعْضُب
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 وال أقّض عل ما

 صنعُته لَي َجنُب

 وال ترآُت لسانًا

 يقول لي لك َذنُب

 أذلَّ رّبَي قوًما

 لهم من الذلِّ شرُب

 رأوا قذىً  لم يبالوا

 به فَأْغَضْوا وَعبُّوا

 ِقيدوا ببارِق نفٍع

 آما ُيقاُد اَألَجبُّ

 آم ذا التمادي وُعمٌر

 يجري بنا ويُخبُّ

 فإن عتبُت على الّدهـ

 ـِر ضاَع مّني َعْتُب

 أرعى األمانَي ُعمري

 مرعىً  لعمرَك َجدُب

 وليس بالرُّمِح َطعٌن

 وليَس بالسَّيِف َضْرُب

 أبغي وما العوُد َرْطًبا

 ما آاَن والعوُد َرْطُب

 وآاَن رأسَي ليًال

 ما فيِه للعيِن ُشْهُب

 فاآلَن ليلَي ُصْبٌح
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 َيْزَورُّ عنُه المحبُّ

 

 تعالوا إلى ما بيننا من تجرٍُّم 

 تعالوا إلى ما بيننا من تجرٍُّم

 ومن ذاك ماتحنى عليه األضالُع

 نقل فيه التثريب يوما عليكُم

 آما قال َمن أْثَنْت عليه القوارُع

 فُعْمُر التَّالحي في الهوى غيُر عامٍر

 وعيٌش به هجُر األحبَّةِ  ضائُع

 

 سائْل بيثرَب هل ثوى الرَّآُب 

 سائْل بيثرَب هل ثوى الرَّآُب

 أم دوَن َمْثواُهُم به السَّْهُب

 قد آتمتُهُم هواَي بهْمول

 والحّب داٌء آظمه َصْعُب

 ياصاحبيَّ ومْن سعادة من

 "َصْحُب"حمَل الصبابةَ  أْن له 

 ال تأخذا بدمي، متى أخذت

 نفسي، سواَي فما له ذنُب

 ِمن عند طرفي يوَم زرُتُكُم

 نفَذ الغراُم وزارني الِحبُّ

 وإذا رأيُت الحسَن عنَدُآُم

 بودوَن الخالِئِق آيف ال أص
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 َيْجني عليَّ وال ُأعاتُبه

 َمن ليس ينفُع عنَده الَعْتُب

 ويصدُّ عّني غيَر محتشٍم

 ُمتيقٌِّن أنِّي بِه َصبُّ

 َمِذٌق" بسلوتي"ووشى إليِه 

 َنِغُل الموّدةِ  ِصدُقُه ِآْذُب

 وشجاهُم أّني فَضلُتُهُم

 وعلى الفضائِل يحُسُد النَّْدُب

 َأَتَرْوَن أني منُكُم آِثٌب

 ما ِإْن َبْيَنَنا ُقرُب َهيهاَت

 الغاُب يضمرني مكاِمُنُه

 ما ليس ُيضمُر مثَله الزِّْرُب

 آّال وال األعضاُء واحدةٌ 

 والرأُس ليس ُيَعدُّ والَعْجُب

 وإلى فخاِر الملك ُأصِدُرها

 َآِلمًا تسير بذآرها الُكْتُب

 وبها على أآواِر ناجيةٍ 

 َنصَّ المنازَل عّنَي الّرآُب

  أنها َجذبْتوالكأُس لوال

 ُسّماَرها ما ذاَقها الشَّْرُب

 َشّبوا َسناها ُمفسديَن لها

 فكأنَّ ِمْسَك لطيمةٍ  شبَّوا

 ملك إذا بصر الّرجال به
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 َعَنِت الوجوُه وُقبَِّل التُّرُب

 وإذا اْحَتبى في رجِع َمْظَلَمةٍ 

 فوقاُره لم ُيعَطه الَهْضُب

 من ذا الذي نال السماء آما

 اَتُه الُعْجُبنالْت يداَك فف

 ومن الذي ما حّل موضَعه

 الدنيا وال ُعرُب" بذي"ُعجٌم 

 ومن الذي لّما عال ِقَمَم الّتـ

 ـدبير دان الّشرُق والغرُب

 يا من ُتعّز بهّز راحِتِه

 ُسْمُر الّرماح وتفخر الحرُب

 وُيضيُء في إظالِم داجيةٍ 

 ماال تضيُء لنا به الشُّهُب

 وإذا ذآرناُه فال َوَجٌل

 خَشى وال همٌّ وال َنصُبُي

 وُتذاد أدواء الّزمان به

 عّنا وُيطرد باسمه الَجْدُب

 ولقد بلوَك خالَل ُمعضلةٍ 

 َدَهَمْت ُيقضُّ بملها الَجْنُب

 حيُث استرّثْت آلُّ ُمَكمةٍ 

 َمن َعقُده وتزاَيل الشَّْعُب

 ففَرْجَتها وعلى يديَك بال

 َبَشٍر ُيعينك ُنفِّس الكرُب
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 ن لُه ِسَيٌرقد آان قبلك َم

 عوُج المتوِن ُظهورها ُحْدُب

 َدَرسْت فال خبٌر وال أثٌر

 مثَل الهشيم َهَفْت به النُّْكُب

 فاآلَن قد ساَس األموَر فًتى

 بمراسها وعالجها َطبُّ

 ولغيِرها التَّخويُف والرُّعُب

 وَنَأْت فقرََّبها على َعَجٍل

 الطَّعُن والضَّرُب: من راحتيَك

 ربون علىقد عّب فيها الشا

 َظمٍإ ولوال أنَت ما عبُّوا

 لهم" فيما أّبْرَت" وتالعبوا 

 والِجدُّ يوجُد بعَده اللِّْعُب

 وتراُهُم يتمّعكون بها

 َأَشًرا آما يتمعَُّك الُجْرُب

 وأتيَت ُمعتذًرا إلى زمٍن

 فكأنَّما لَك عنَدُه الذَّنُب

 ما أنَس ال أنَس اهتتزاَزك لي

 ُبواليوُم ُترفُع دونه الُحْج

 في مجلٍس لي فيه دونُهُم

 َسَعةُ  المحلَّة منَك والرُّْحُب

 وعلى األسرَّة منك بْدُر ُدًجى

 لي منه عند وساده الُقرُب
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 فاْسَعْد بهذا الِمْهَرجاِن وُدْم

 أبًدا تنيُر لنا وال َتْخبو

 وَتَهنَِّأ األياَم آنفةً 

 فاليوَم فيَك ألّمه القرُب

 لنا" األشرفيَن"واطاَل ُعمَر 

 وَآفاُهما ووقاُهما الرَّبُّ

 حتى َترى لهما الذي نظرْت

 عيناك منَك فإنَّه َحْسُب

 

 أِمْن أجِل أن أعفاك دهُرَك تطَمُع

 أِمْن أجِل أن أعفاك دهُرَك تطَمُع

 وتأمن في الدنيا وأنَت المروُع

 فإْن آنَت مغرورًا بمن سمحْت بِه

 صروف الليالي فهي تعطى وتمنُع

 قٌر وَثْرَوةٌ شفاٌء وَأسقاٌم وف

 وَبْعَد ائتالٍف َنْبَوةٌ  وتصدُُّع

 تأمل خليلي هل ترى غير هالٍك

 وإّال ُمَبّقىً  ُهْلُكُه ُمَتوقَُّع

 فما باُلنا َنْبغي الحياةَ  وإنَّما

 حياةُ  الفَتى َنهٌج ِإلى الموِت َمْهَيُع

 لنا آل يوٍم صاحٌب في يد الردى

 وماٍض إلى داِر الِبلى ليس يرجُع

 ى جميٍع فّرق الّدهر بينهمومغن
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 وداُر أنيٍس أْوَحَشْت َفْهَي َبْلَقُع

 وقيَد إلى األجداث عاٌد وتبُع

 وآل نزار زعزعت من عروشهم

 بأيدي الرَّزايا السُّود هوجاُء َزْعزُع

 ولم يبق من ابناء ساسان مخبٌر

 ولم يبُد من أوالِد قيَصَر ُمسِمُع

 ولم ينجهم منه عديٌد مجمُع

 منه عديٌد مجمُعولم ينجهم 

 ولم يثنهم عنه مشيٌد مرفُع

 فال معصم فيه سواٌر معطٌن

 والَمْفَرٌق َيعلوُه تاٌج ُمَرصَُّع

 آأنهُم بعد اعتالِء وصولةٍ 

 أديٌم مفرى أو هشيٌم مذعذُع

 وليس لهم إال بناٌء مهدٌم

 ورآٌن بمرِّ الحادثات مضعضُع

 وقطََّع عنِّي معشري وأصاِدقي

 دى متقطُعوشمُل امرئ فات الر

 وآانوا وعزَّاُت الزَّماِن ذليلةٌ 

 لديهم وأجفان المنياِت هجُع

 متى أعجموا آانوا الّصخور وإن هم

 ُدُعوا يوَم مكروٍه أجابوا فأسرعوا

 وإن شهدوا الهيجاء والّسمر شرٌَّع

 فذاك عريٌن ال أبا لك مسبُع
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 تفاَنْوا فماٍض باَن غيَر ُمودٍَّع

 مودَُّع تعاَجَلُه صرُف الرَّدى أو

 أال قل لنا عى جعفر بن محمد

 واسمعني ياليت لم أُك أسمُع

 فما لَك منِّي اليوَم إّال َتَلهٌُّف

 وإال زفيٌر أو حنيٌن مرجُع

 وإال عضاض لألباهِم من جوى

 وهل نافٌع أْن ُأْدِمَيْت لَي إصبُع

 ولو آانِت األقداُر ُتوَقى َوَقْتك من

 نيوب الردى أيد طوال وأذرُع

 إذا ضنَّ الغماُم تدفقواآراٌم 

 وإْن أقحَط العاُم الّشماليُّ أْمَرعوا

 وإن طلبوا صعبًا من األمر أرهقوا

 معاقلهم مافيهم من بسالةٍ 

 وليس لهم إال القنا السُّمر أدرُع

 وبيضًا تراهن العيون وعهدها

 َبعيٌد بَأيماِن الصَّياقِل تلمُع

 ومافيهم والحرُب تقتنص الّطلى

 ِإّال الغالُم الُمَشيَُّعبأيدي الظُّبا 

 صحبت به عصر الشباِب وطيبه

 وآنت إلى نجواه في الهمِّ أفزُع

 وللسِّرِّ مّني بيَن جنبيِه َمسَكٌن

 حميٌّ أبيٌّ شاِحٌط ُمتمنُِّع
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 وآم رامه مني الرجال وإنما

 يرومون َنجمًا غاربًا ليس يطلُع

 ولم أسلُه لكن تجلدت آي يرى

 ُعشموٌت بحزني أّن صدرَي أوس

 عهدنا منك صبرًا وحسبةً : وقالوا

 وفي الرُّزِء ال يجري لعينيك مدمُع

 فقلت مصيبات الزمان آثيرةٌ 

 وبعُض الّرزايا فيه ادَهى وأوجُع

 ذآرتك والعينان الغرب فيهما

 فلم تبق لي لّما ذآرتك أدمع

 وماُزلَت عن قلبي وإْن ُزلَت عن يدي

 وقد تنزُع األقداُر ماليس ُينزُع

 عيني من بكاِء تجمًال فإن ترق

 فمن دونها قلٌب بفقدك ُموَجُع

 ومابعد يوٍم أمطرتك مدامعي

 لعيني مبكى أو لقلبي مجزُع

 وآم قلَّبْت آّفاَي من ذي مودَّةٍ 

 فلم يلقني إال الملوم المقرُع

 عرفتك لّما أن وفيت وماوفوا

 وحين حفظَت العهَد منِّى وضيعوا

 ٌقفنعَم ُمشيرًا أنَت والرَّأُي ضيِّ

 ونعم ظهيرًا أنت والخطب أشنُع

 وإّن غناء بعد هللكك أصلٌم
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 وإن وفاء بعد فقدك أجدُع

 وليس إلخوان الزمان وقد سقوا

 فراقك صرفًا من يضر وينفُع

 عهدُتك التْعنو لباٍس ولم َتِبْت

 وخدك من شكوى الشدائد أضرُع

 وعزَّ على قلبي بأنَّك ُمفرٌد

 ُعُأناجيك َلْهفًا نائمًا ليس تسَم

 وأنَّك ِمن بعِد امتناِع وعزَّةٍ 

 ُتَحطُّ على أيدي الرِّجاِل وُترفُع

 فمالك مهجورًا وأنَت ُمحبٌَّب

 ومالك مبذوًال وأنت الممنُع

 وقد آنت صعبًا شامس الظهر آبيًا

 وأنت لرحل الموت عوٌد موقُع

 وما ذاك عن عجٍز وال َضْعِف قّوةٍ 

 ولكنَّه األمُر الذي ليس ُيدفُع

 ي أني نبذتك طائحًاوماسرن

 بغبراء التدنو والتتجمُع

 وأودعت بطن األرض منك نفيسةً 

 وهْل ُموَدٌع في التُّرِب إّال الُمَضيَُّع

 سقى قبرك الثاوى بملساء قفرةٍ 

 غزائُر من نسِج العشيَّاِت ُهمَُّع

 آأنَّ السَّحاَب الَجْوَن َينِطُف فوَقُه

 رآائُب يحمْلَن الهوادَج ُضلَُّع



87 

 

 مطلوَل التراب وحوله والزال

 مَن الرَّوض ُمخضرُّ السَّباسِب ُمْمرُع

 وجيد بريحاٍن وروٍح ورحمةٍ 

 وناء بمافيه الشفيُع المشفُع

 

 نصيبَي منَك اليوَم هجٌر وِبْغَضةٌ  

 نصيبَي منَك اليوَم هجٌر وِبْغَضةٌ 

 ومالِك إّال في الوداد نصيُب

 وقلُبِك من ُحّبي صحيٌح مسلٌَّم

 من هواِك ندوُب وقلبَي فيه

 قبل أْن َتَتبيَّني. ورابِك منِّي 

 مشيُب - بأْن ليس لي أمٌر عليِه 

 وعاقبني ُظلمًا وآم من ُمعاَقٍب

 وليس له عند الحساِن ذنوُب

 وليس عجيبًا شيُب رأسي وإنما

 صدوُدك عن ذاك المشيب عجيُب

 َهبيِه نهاًرا بعَد ليٍل وروضةً 

 ُبَتضاحَك فيها النَّْوُر وهي َقطو

 ال تطلبي شرخ الشباب وقد مضى

 فذلك شيٌء ما أراه يثوُب
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 الهطَل الغيُث بداِر اُأللى

 الهطَل الغيُث بداِر اُأللى

 ليَس بهْم راٍض والقانُع

 الشَّرُّ في أبياتهْم البٌث

 والخير فيما بينهم ضائُع

 َمن يشتري منِّي ِجواري لهْم

 فإنَّني اليوَم له بائُع

 

 يوم ُتحنى الرَّواجُبعلى مثل هذا ال 

 على مثل هذا اليوم ُتحنى الرَّواجُب

 وُتطوى بضٍل حيز فيه الحقائب

 ُحبينا وأّمرنا به فبيوُتنا

 لُدْن قيل ما قد قيل فيه األهاضُب

 وطارْت بما نلناُه أجنحةُ  الورى

 وسارت به في الخافقين الّرآاُب

 : وقال أناٌس ما رأوا لنا

 واهُبأال هكذا تأتي الّرجال الم

 ظفرتْم بما لم َنحَظ منه ِبَنْهَلةٍ 

 ولذَّْت لكم دوَن األناِم المشارُب

 وبّواُآُم الشَّعَب الذي هو ساآٌن

 رسول له أمٌر على الخلق واجُب

 فلما مضى َمن آان أّمرنا َلكْم

 َأَتْتنا آما شاَء العقوُق العجائُب
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 فقل ألناٍس فاخرونا ضاللةً 

 :ُبوُهْم غرباٌء من فخاٍر أجان

 متى آنُتُم أمثالنا ومتى استوْت

 بنا وبكم في يوِم فخٍر مراتُب

 فال تذآروا ُقربى الّرسوِل لتدفعوا

 ُمنازعكم يومًا فنحُن األقارُب

 ال رحٌك لنا" الّطف"ومن بعد يوم 

 َتِئطُّ وال َشعٌب يرجِّيِه شاعُب

 وآّنا جميًعا فافترْقنا بما َجرى

 وآم من لصيٍق باعَدْته المذاهُب

 ونحُن الرؤوُس والشوى أنتُم لنا

 ومن دوننا أتباُعنا واألصحاُب

 "علّينا" و" عّباسنا"لنا دونكم 

 ومن هو نجم في الُدُجنَّةِ  ثاقُب

 ولو أننا لم ُننه عنكم أَتتكُم

 ِسراعًا بنا مقانٌب وآتاِئُب

 وقوٌم يخوضون الرَّدى وأآفُّهم

 ُتناط ببيٍض لم تخنها المضارُب

 يرهبوا من بسالةٍ إذا ُطلبوا لو 

 وَمن َطلبوا ضاقْت عليه المذاهُب

 فما بيننا ِسلٌم ومن آان دهَره

 يكّتم ضغنا في حشاه محارُب

 للحقِّ وقٌت معيٌَّن: وقيَل لنا
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 يقوز به باٍغ وينجُح طالُب

 فال تطلبوا مالم َيحْت بعُد حيُنُه

 فطالُب ما لم يقِضِه اُهللا خائُب

 فإْن ُدوٌل منكم مشين تبخترًا

 زماًنا فقد تمشَّى الطَِّالُح اللواِغُب

 وإن ترآبوا أثباج آلِّ منيفةٍ 

 فكم ُحطَّ من فوِق الَعليَّةِ  راآُب

 فال تأمنوا من ناَم عنكم ضرورةً 

 فُمْقٍع إلى أن ُيمكَن الوثَب واثُب

 آأّني بهّن آالدَّبا هبَّْت الصَّبا

 به في الفال طورًا وأخرى الجنائُب

 الَقنا ِبُنحورهم يحّكوَن أطراَف

 آما حكَِّت الِجذَل الِقالُص األجارُب

 َأِبيُّوَن ما َحّلوا الوهاَد عِن الرُّبا

 وما لهم فيهُم في حومة الجدب واهٌب

 وآم منهُم في َغمرةِ  الحرِب سالٌب

 وآم فيهُم في حومةِ  الجدِب الّصوائُب

 وإني ألرجو أن أعيَش إلى الَّتي

 ّصوائُبتحّدثنا عنها الّظنوُن ال

 ُفتقضى ديوٌن قد ُمِطْلَن وتنجلي

 دياِجُر عن أبصارنا وَغياهُب

 وَتجري مياٌه آنَّ باألمِس ُنضًَّبا

 وَتْهمي آما ِشئنا علينا السَّحائُب
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 وُتدَرُك ثاراٌت وُتقضى ُلبانةٌ 

 وُتنَجُح آماٌل وتؤَتى مآرُب

 

 هل ليالي بالمنقى رجوُع 

 هل ليالي بالمنقى رجوُع

 لي ونحن جميُعمثلما آّن 

 َزمٌن راعني تذآُُّرُه الّثا

 وي وإْن آاَن ماضيًا ال َيريُع

 آم إليِه لذاآريِه حنيٌن

 وعليه لناظريه دموُع

 ونزاٌع ما إن يخاف وإن أك

 ـَثَر ُعّذاَله إليِه النُّزوُع

 حبَّذا ظلُّه ونحُن وَمن َنْهـ

 حافٌظ وُمضيُع: ـَوى فريقاِن

 يإْذ قناتي ممتدَّةٌ  وَشفيع

 ِمن شبابي إلى الحساِن َشفيُع

 ساحبًا بالبقيع من نشواتي

 فضل ثوبي إذ البقيُع بقيُع

 وطٌن طاب جّوه وثراه

 فكأّن المصيف فيه ربيُع

 ال أريد الّصديق في مشهديعي

 ني آليٌل وفي المغيب قطوُع

 حسٌن منه مابدا وقبيٌح
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 وآلُّ شٍئ تجنُّ منه الضلوُع

 يوِإذا ما َنِكْرُت أرضًا فإنِّ

 الرتحاٍل عن أهلها ُمستطيُع

 بخليل جفا على َّ خليٌل

 وربوٍع َنَبْت بَرْحلي ربوُع

 وقرا آلِّ جسرةٍ  تحمل اله

 م فتنجو وماعالها القطيُع

 تصُل الَوْخَد بالوجيِف وِسّيا

 ِن هجيٌر في سيِرها وَهزيُع

 َيحَسُب الجاهُل المضلَُّل أنِّي

 إن غالبي البعاد سوف أضيُع

 رت الّرآاب بذآربعد أن سا

 من فخارى يذيعه من يذيُع

 أَرٌج ال يضيُع بيَن رجاٍل

 حاولوا طيُه ولكن يضوُع

 والّليالي يعلْمَن أنَّ صنيعي

 ساطٌع في سواِدهنَّ َصديُع

 ولقد أعَضَل امرءًا جحَد الَبْد

 َر َأِو الّشمَس ُمشرٌق وُطلوُع

 سائِل العاجَز الجباَن ِإذا ما

 لهجوُعأيقظتك األوتار آيف ا

 ولماذا أسمو بنفسي إذا ما

 راَعها في زماِننا مايروُع
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 لو نجا خائٌف بفرط توّقيه لما فارق الحياة الهلوُع

 ـِه لما فارَق الحياةَ  الَهلوُع

 ضلَّ َمن يبتغي الحياةَ  بذلٍّ

 فلشرٌّ من الممات الخشوُع

 وقديمًا حبُّ الحياة لعوٌب

 ـِفُق من ريبةِ  الحوادِث ُروُع

 الفخر أن تولج أمرًاإنما 

 آلُّ قوم عن بابه مدفوُع

 وتجوَب الدَُّجى لُفرصةِ  أمٍر

 وطيوُر الرَّجاِء عنها وقوُع

 وبنفسي فتىً  وقلت له نفسي خروج من الخطوب طلوُع

 ـسي َخروٌج مَن الخطوِب َطلوُع

 يشهد الحرب حاسرًا ثم يأتي

 وعليه مَن النَّجيِع ُدروُع

 َم َضيمًاوتراُه الَقِصيَّ إْن ِسي

 وْهَو في آلِّ ما َأَرْغَت مطيُع

 وبطٌئ عن القبيِح ثقيٌل

 وخفيٌف إلى الجميِل سريُع

 وإذا ِشيَم بارٌق من نداُه

 فغماٌم دانى الّرباب هموُع

 نحُن قوٌم َتحلو لنا ُجَرُع الَمْو

 ِت إذا آاَن في الدُّعاِء الخضوُع

 والذي َنبتنيِه في َعَرصاٍت
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 اللَّموُع ـه لعينيَك فالسَّراُب

 ولنا يعلم األناُم قناةٌ 

 ليس فيها لعاجميها صدوُع

 وَصفاةٌ  يِزلُّ أيَّ َزليٍل

 عن علوق بها المقاُل الشنيُع

 ونثًا لم يُخْنُه فينا َعياٌن

 وُأصوٌل ما آذَّبْتها ُفروُع

 

 أتَنسْيَن يا لمياُء َشملِك جامًعا 

 أتَنسْيَن يا لمياُء َشملِك جامًعا

 صبغ الدَُّجى منك أقرُبوإْذ أنا في 

 وقد لّفنا ضيق العناِق وبيننا

 عتاٌب آَعرِف الِمسِك أو هو أطيُب

 وإذ عّلني من ريقِه ثم عّلني

 على ظمٍإ ُمستعَذُب الرِّيق أشنُب

 آأنَّ عليِه آخَر الّليِل قهوةً 

 يتصّوب" ناجدوها"معتقةً  

 ُأحّبِك يا لمياُء ِمن غيِر ِريبةٍ 

 المتريُِّبوال خير فيما جاءه 

 وُيطرُبني إْن عنَّ ذآُرك مّرةً 

 ولسُت لشيٍء غيَر ذآراك َأطرُب

 وفي المعشِر الغادين بدُر ُدُجّنةٍ 

 َعلوٌق بألباِب الّرجال محّبُب
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 َيِدلُّ فال َتأبى القلوُب دالَلُه

 وُيلقي باسباِب الرِّضا حيَن يغَضُب

 

 آم ذا تذّل بهذا األمر أرءسنا 

 مر أرءسناآم ذا تذّل بهذا األ

 وما لنا فيه إّال الرَّيُّ والشَِّبُع

 لم يبعد المرُء فترًا من مذلتِه

 بين الرجاِل وفي حيزومه الطمُع

 ال تطلِب النَّْفَع في الدنيا فكم طلب اْلِر

 جاُل نفعًا مَن الدنيا فما انتفعوا

 إْن لم يكن في ِطالِب الَوْفِر ُمْنَتجٌع

 ففي طالب جميل الذآر منتجُع

 ظر إلى الناس، قاضي ال يطيق لماوان

 عراه دفعًا وماٍض ليس يرتجُع

 آأنهم بعد أن شّط الفراُق بهم

 لم يلبثوا بيننا يومًا والا جتمعوا

 

 َمْن لداٍع ال يجاُب 

 َمْن لداٍع ال يجاُب

 ة شفاٍء ال ُيصاُب

 وُمَعنَّى مالُه ِعْنـ

 ـَدآُم إّال العذاُب

 في الَحشا منه ندوٌب
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 َهاُبوزفيٌر والِت

 ولقد قلُت وللمشـ

 ـغوِف في األمر ارتياُب

 زالت األرواح أم زا

 لْت ُحدوٌج وِقباُب

 يا حليف الهجر هْل لْلـ

 ـحبِل موضوًال إياُب

 آنَت لي أْريًا ِعْنـ

 ـدَي مذ فارقَت صاُب

 آيف ُأروى والبعيدا

 ُت ثناياك الِعذاُب

 إنَّ في األظعاِن قوًما

 أحضروا الشَّوَق وغابوا

 عاتبَت منهم وإذا

 ـَضْت مَن الجوِّ ُعقاُب

 آّل يوٍم لك بيٌن

 لم َيِصْح فيه ُغراُب

 وِبعاٌد من حبيٍب

 لم يحن منه اقتراُب

 "خليٍّ"ومالل من 

 وُنبوٌّ واْجِتناُب

 حّبذا أياُم َسْلٍع

 وَسقاُهنَّ السَّحاُب
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 آيَف َشكواَي زماًنا

 آاَن لي فيِه الّشباُب

 وآراٌم لهُم مْن

 ياُبورق العّز ث

 وثنايا في ُذرا المجـ

 ـد على الرَّاقي ِصعاُب

 ال يريبوَن وإّما

 راَبُهْم يوَم أرابوا

 آلَّما مرَّ زماٌن

 َعُذبوا فيِه وطابوا

 وإذا لم يُكِن الرِّْسـ

 ُم عِن األمِر وهابوا

 وطما المدُّ الذي فيـ

 ـِه مَن الموِت ُعباُب

 َهجموُه مثلما انَقْضـ

 ْت من الجّو ُعقاُب

 سالْت منهُم بالَطـثم 

 ـطعن والّضرب ِشعاُب

 أفيقوا" قل لحّسادي 

 فاتكم عندي الِطالُب

 للذي عاَب َمعاُب

 وله ِعْرٌض َنقيٌّ

 زالٌق عنه السِّباُب
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 عامر الّربع وفي األعـ

 ـراِض ما شئتم خراُب

 َمن لكم مثلي إذا َعْنـ

 ـنَّ ِطعاٌن أو ِضراُب

 ودفاٌع وِنزاٌل

 وسؤاٌل وجواُب

 ألعاديـ وِغالٌب

 ـُكْم وما ُيرَجى الِغالُب

 وِجذاٌب للذي يهـ

 ـَوْون إْن قّل الِجذاُب

 والذي َيهدي إلى الَقْصـ

 ـِد وقْد َضلَّ الصَّواُب

 في ُمقاٍم ليس إّال

 ُأُسٌد فيه وغاُب

 وجريٌح وقتيٌل

 ال يواريه التراُب

 لُكُم منَِّي ُظْفٌر

 في الُمِلّماِت وناُب

 وصباٌح آّلما أظ

 طٌب وشهاُبَلم خ

 لسُتُم السيَف فِلْم َأنـ

 ـُتْم بال سيٍف ِقراُب

 ما استوى في َعَطن القو
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 ـوِم ِصحاٌح وِجراُب

 ال وال عاَدَلِت النِّيـ

 ـَب المسّناِت السِّقاُب

 يا خليلي إنَّما الدَّْهـ

 ـُر مجيٌء وذهاُب

 وَعطاٌء خلَفه ِمْنـ

 ـه ابتزاٌز واستالُب

 وسليٌم وَلديٌغ

 ومصاُبوُموّقىً  

 احذِر الدهر فللّدهـ

 ـر ازوراٌر وانقالُب

 ودِع الحرَص لقوٍم

 ُحرموا الّرشَد وخابوا

 ما إلى الذُّلِّ ِسوى الِحْر

 ِص على األمواِل باُب

 آل شيٍئ أنشأْتُه

 تربةُ  األرِض ُتراُب

 وإذا ُفزنا بصدٍق

 من غنىً  فهو ِآذاُب

 واطلب العزَّ فما دو

 ن المدى العّز حجاُب

 ٍس آلما نوبُأنا

 دوا لمعروٍف أجابوا
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 ليَس ُتنسيهم عن الهـ

 ـِم حروٌب وِحراُب

 وآِن الُمقدَم فالمغـ

 ـبوُن فينا من يهاُب

 

 ليَت أّنا لّما َفَقْدنا الُهجوعا 

 ليَت أّنا لّما َفَقْدنا الُهجوعا

 وهو إلٌف لنا فقدنا الدموعا

 حاَش ِهللا أْن أآوَن وقد فا

 وعارقت أهَل الخيام يومًا قن

 من يغيب عنه ساآن الدار ال يس

 أل إال طلولها والربوعا

 لو علمنا أنَّ الفراَق طويٌل

 َألَطْلنا يوَم النَّوى التَّْوديعا

 الرعى اهللا للوشاةِ  وال نا

 َدْوا ُمجيبًا في النَّائباِت َسميعا

 قد أضاع الذين آانوا على العه

 د عهودي ومارأوني مضيعا

 ما َلْووَبَلْونا مَن الغرام ب

 آان من غيرهم لكان وجيعا

 قل لطيف الخيال ليلة هوم

 نا بنجٍد إال طرقت هزيعا

 والمطايا مَن الكالِل على َرْمـ
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 ـٍل َزروٍد قِد افترشَن الضُّلوعا

 ماَعلى من َيُحلُّ بالَغْوِر لو با

 ت لنا طيفه بنجد ضجيعا

 خادعونا بالزور منك عن الحقِّ

 فما زال ذو الهوى مخدوعا

 لونا إلى النُُّزوِع عن الحْبوِآ

 ِب وهيهاَت أْن نريَد النُّزوعا

 واطلبوا إْن وجدُتْم آاتمًا لْلـ

 ـِسرِّ فيُكم فقد وَجْدنا الُمذيعا

 أّيها الّناخل الّرجال يرّجى

 رجًال واحدًا لخلٍّ ُمطيعا

 آن أخا نفسك التي أنت منها آمٌن

 آمٌن واحذِر األناَم جميعا

 مٍع فكم الالُتصْخ نحَوُهْم بس

 موا وقورًا منهم وأعفوا خليعا

 ومتى يضمك ريٌب فال تب

 ـِد خضوعًا والُتطأطىء ُخشوعا

 مايضرُّ الفَتى ِإذا صحَّ ِعْرضًا

 أْن َيرى النَّاُس ثوَبُه َمرقوعا

 إن فْخَر الملوِك أودَع عندي

 نعمًا أخفِت النهار طلوعا

 آل يوٍم ُأثنى بفعٍل آريٍم

 نيعاجاءني منه أو أعدُّ ص
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 مأثراٌت ما نلتها بوسيٍل

 لي منه والدعوُت شفيعا

 وإذا ما مَضْت عليها الّليالي

 زدُت فيها َنضارةً  وُنصوعا

 ورجاٌل راموا مداُه وقد فا

 َت، فراموا ما ُيعجُز المستطيعا

 قد رَأْوُه باألمِس يحمي عِن الُمْلـ

 وك عداه فما رأوه جزوعا

 ورأْوا في يديِه ِبيَض المواضي

 ذرا الهام سجدًا ورآوعافي 

 وإذا ِصيَن بالدُّروِع ُجسوٌم

 جعل الّطعَن للجسوم دروعا

 قد رآبتْم فما رآبتْم عظيمًا

 وبنيُتم فما بنيُتْم رفيعا

 وجهدتم أن تدرآوا سورة العزِّ فكانت منكم سرابًا لموعا

 ِز فكانت منكْم َسرابًا َلموعا

 وسئلتم فما بذلتم وماسا

 ت منوعاوى بذوٌل في المكرما

 اليمل اإلرمام إن وادعوه

 وأخو َطْيشةٍ  ِإذا هَو ِريعا

 يا إله الورى الذي مأل األر

 َض بِه رأفةً  وأْمنًا َوِسيعا

 آن له جانبًا حريزًا من الخو
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 ف وحصنًا من الخطوِب منيعا

 وأقله صرع الزمان فكم أن

 قذ من نبوةِ  الزمان صريعا

 

 حراٌم على قلبي السلّو وقد بدا 

 اٌم على قلبي السلّو وقد بداحر

 

 

 حراٌم على قلبي السلّو وقد بدا

 لعينَي عنَد الرَّْقمتيِن قضيُب

 قضيٌب قضى اُهللا المقدُِّر أنَّه

 إلى آّل ألباِب الّرجال حبيُب

 وما آاَن عندي أنَّ َقلبي يقوُدُه

 إليه وُيدعى نحوه فيجيُب

 

 صبرًا على مضِض الخطو 

 صبرًا على مضِض الخطو

 

 

 برًا على مضِض الخطوص

 ِب وِإْن أَسْأَن ِبنا َصنيعا

 يعطى الزماُن وليته

 أعطى ولم َيْنِو الرُّجوعا
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 من عاذرى من مطمٍع

 َأغدو له دهري ُمطيعا

 َأفَنى األصوَل، وليَته

 أبقى فلم يفِن الفروعا

 أيَن الذيَن تبوَُّءوا

 نشزًا من الدنيا رفيعا

 خلفوا البدور إذا محت

 فوا الرَّبيعاوَلطالما َخَل

 وإذا الجسوم تدرعت

 َجعلوا عزائمهْم ُدروعا

 

 وفي النََّفر الغاديَن وجٌه ُأحبُُّه 

 وفي النََّفر الغاديَن وجٌه ُأحبُُّه

 

 

 وفي النََّفر الغاديَن وجٌه ُأحبُُّه

 وما آل وجٍه في الرِّفاِق حبيُب

 ينوب مناَب البدِر ليلةَ  تّمِه

 غيُبوُيغني َغناَء الّشمِس حين ت

 ولّما دعاني للغراِم أحببيُه

 وما آاَن قلبي للغراِم ُيجيُب

 وما آنُت إال فيه للحبِّ طائًعا

 وما لسواُه في الفؤاِد َنصيُب
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 ما أساء الزمان فيك الصّنيعا 

 ما أساء الزمان فيك الصّنيعا

 

 

 ما أساء الزمان فيك الصّنيعا

 فاشكِر اَهللا سامعًا ومطيعا

 مَّ أبَقىأخَذ اُهللا واحدًا ث

 مالنا َمْجَزٌع ولو أّنه آا

 فهِب الحزَن للسُّروِر وال َتْذ

 ر على ما مضى وفات دموعا

 مالنا نجزٌع ولو أنه آا

 ن لحوشيَت أن تكون َجزوعا

 قد َشكرنا يدًا تجاَفْت عنش األْصـ

 ـِل وإْن جثَِّت الغصوُن فروعا

 وَنجا سالمًا مَن الَهْوِل َمن دا

 َد الوجيعاَوى نجاًء منه الفؤا

 ولو أّنا حّقا نفّكر فيما يفعل

 يفعُل الدَّهُر ُمعطيًا وَمُنوعا

 لَعددنا منه العطاَء اْبتزازًا

 وحسبنا الغروب منه الطلوعا

 وثلوُم الزمان في قاطع األس

 ياف يعهدن ال يصبن القطيعا
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 وإذا هبت الرياح فما زعزعن فينا غال البناء الرفيعا

 البناَء الرَّفيعا

 األثقال ال يطلُب الحاولحمل 

 مل مّنا إال الجالل الضليعا

 والمصيباُت ال ُيِصْبَن ِسوى األْخـ

 وإذا هبَِّت الرِّياُح فما َزْعـ

 وإذا لم يكن سوى الموت فالما

 ضي بطيئًا آمْن يموُت سريعا

 أنا منكم خفضًا وبؤسًا وأمنًا

 وحذرًا وعزةً  وخشوعا

 ولَو أنِّي استطعُت ما مسَّك السُّو

 ء وتبقى على أن أستطيعا

 

 شعٌر ناِصٌع ووجٌه آئيُب 

 شعٌر ناِصٌع ووجٌه آئيُب

 

 

 شعٌر ناِصٌع ووجٌه آئيُب

 إّن هذا من الّزماِن عجيُب

 يا بياَض المشيِب لوُنك إْن أْنـ

 ـصَف رائيَك حاِلٌك ِغْربيُب

 صّد من غير أن ُيَمّل وما أْنـ

 ـكر شيئًا سواك عّني الحبيُب
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 العين تسوّد منهيا مضيئًا في 

 آلَّ يوٍم جوانٌح وقلوُب

 ليس لي ُمْذ حللَت يا شيُب في رأ

 ِسَي َآرًها، عنَد الغواني نصيُب

 َوَلخيٌر من لونك اليَقِق الُمْشر

 ـرِق عندي وعندُهنَّ الشُّحوُب

 وينبذ" معيبًا"رحَن يدعونني 

 ن عهودي وأنت تلك العيوُب

 آيف أخشى الّرقيَب والّشيب في وجـ

 على الغانياِت مّني رقيُب ـهي

 

 ويوَم وقفنا للوداِع وآلُّنا 

 ويوَم وقفنا للوداِع وآلُّنا

 

 

 ويوَم وقفنا للوداِع وآلُّنا

 ُيَطفُِّح يوَم البيِن عينيِه َأدمعا

 رأينا ُحلومًا عارياٍت ولم َنجْد

 من الصّبر إّال واهيًا متقطعا

 ولم تسمِع اآلذاَن ِإّال َتشاهقًا

 يوم ذاك مرجعِّاوإال حنينًا 

 فيالك يومًا فاضحًا لمتيٍم

 ويالك مبكى للعيون ومجزعا
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 آأنا وقد سلَّ الفراُق عقولنا

 سلكنا جنونًا أو آرعنا المشعشعا

 آأنَّ عيونًا ُيمطُر الدَّمَع َهْدُبها

 ُغصوٌن َمطيراُت الذَّوائِب ُهمَّعا

 

 حّل ذاك الِكناَس ظبٌي ربيُب 

 حّل ذاك الِكناَس ظبٌي ربيُب

 

 

 حّل ذاك الِكناَس ظبٌي ربيُب

 عاصِت الصَّْبَر في هواُه القلوُب

 غاَض فيه حلُم الَوقور وأْآَدْت

 ُقُلُب الرَّأي واسُتزّل الّلبيُب

 يا محالًّ أْبَلْته ُهوُج الّليالي

 وغرامي بساآنيه قشيُب

 واطمأنَّْت بَك المحاسُن حتَّى

 شرََّدْتها عّني وعنَك الُخطوُب

 ُرباَك الغواني طالما رّوضْت

 وتنّورت والزمان جديُب

 وتمشَّْت بك السَّحائُب يجُرْر

 َن ُبرودًا تخّيرتها الَجنوُب

 جاَد جفني ثراك وهو َجهاٌم

 وأَلْنَت الفؤاَد وهو صليُب
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 ساَء عهدي لقاطنيَك متى أْذ

 ريُت دمًعا من ُمقلتي ال َيصوُب

 لسَت َفرًدا فيما َدَهْته الليالي

 هّن سليُبآل شيئ في َآرِّ

 أيها القادُم الذي َأْقَدَم الثَّْأ

 َر لقلٍب َجنى عليِه المغيُب

 إْن يكْن شخُصك استمّر به النأ

 في الفؤاد قريُب" ......" ُي 

 لو ِبَعْنٍس رحَّلُتها ما بقلبي

 عاقها عن مدى الِقالِص الّلغوُب

 ال تِقلني إْن بعُت غيَرك وّدًا

 َوَقَفْته عليك نفٌس َعروُب

 ٌق مرهٌف الحواشي وِعْرٌضُخُل

 إليِه العيوُب" دنت"شامٌخ ما 

 األياُم والُخُلُق األْخـ" رّوقته"

 ـَلُق فينا ُمَمنٌَّع محجوُب

 مّد َضْبعي إليَك مجٌد َوساٌع

 وَثًرى طيٌِّب وِسْنٌخ َنجيُب

 حومةَ  العـ" تكنَّفْت"ومعاٍل 

 طويُل الِكرام عنها رعيُب

 ٌحإنَّ َوْجدي آما عهدَت َصري

 ما بَخْلٍق سواَك فيِه نصيُب

 َثَقفْته الدُّهوُر وْهَو رطيٌب
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 وجاله الّزمان وهو قشيُب

 جاَد تلك العهوَد َصوُب عهاٍد

 من ودادي هامي الجفون َسكوُب

 ُنلنَي القرَب قد َأَملَّنَي الُبْعـ

 ـُد وِصْل ذا الطُّلوَع طاَل الُغروُب

 ِإْن تجدني َسْمَح الِقياِد ففي قْلـ

 زماني من حرِّ ناري وحبيُبـِب 

 آيف أعطي الزماَن َصْبوة قلبي

 واعتزامي على هواي رقيُب

 هاَن في مقلتي الذي راق فيه

 فكأّن الشباَب فيه مشيُب

 َسَدَلْت خبرتي ُسجوَف ابتسامي

 قّلما ُيعجُب العجيَب عجيُب

 وَآَفْتني تجاربي نائباٍت

 ما أبالي في أّي حيٍن تنوُب

 حتى لِو ارَتْبوبلوُت الزَّماَن 

 ُت لكثَّفُت ما ُتجنُّ الغيوُب

 ليَس يدري الورى بماذا غرامي

 ما َتماَروا فيه إليَّ حبيُب

 

 بأبي وجهك الذي 

 بأبي وجهك الذي
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 بأبي وجهك الذي

 جمَع الحسَن َأجمعا

 وثناياَك إنَّهْن

 َن َفَضحن الُمَشْعَشعا

 لست أنساك مسعفًا

 بعناٍق مودعا

 فجفوني على فرا

 يقطران أدمعا قك

 الرعى اهللا معشرًا

 صدعوا ماتصدعا

 َترآوا داَر ودِّنا

 منهم اليوم بلقعا

 أسهروا ليلنا وب

 توا مدى الّليل ُهجَّعا

 

 ليَس للقلِب في السُّلوِّ نصيُب 

 ليَس للقلِب في السُّلوِّ نصيُب

 

 

 ليَس للقلِب في السُّلوِّ نصيُب

 يوم رحنا والبين مّنا رقيُب

 اُدها َطرُب اللْهـودَّعتني وز
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 ـِو وزادي تلهٌُّف ونحيُب

 : ورأتني ُأذري الدموع فقالت

 أبكاٌء أراه أم ُشْؤبوُب

 إّنما البيُن للبدوِر الُمنيرا

 ِت آسوٌف وللشُّموس غروُب

 والنُّوى آالرَّدى ، وفقٌد آفقٍد

 غير أْن غائُب الّردى ال يؤوُب

 ولقد قلُت للمليحةِ  والرَّأ

 شيب ظلمًا خضيُبـّرأُس بصبغ الم

 ال َتَرْيِه مجانبًا للتصابي

 ليس ِبْدعًا صبابةٌ  ومشيُب

 قْل لمن حلَّ في الفؤاد وهل يْس

 :آُن َحبَّ الفؤاد إّال الحبيُب

 أين أّيامنا الّلواتي تقّضـ

 ـَن وفي القلِب بعَدُهنَّ ُندوُب

 واجتماٌع نمحو به أثَر الهـ

 ـّم ويحلو مذاُقه ويطيُب

 ُن منه وَتـتشمئّز األحزا

 ـْزَورُّ إذا قاربته عنه الُكروُب

 قْم بنا نشكر الّزمان فلم يبـ

 ـَق لنا في الّزمان إّال العجيُب

 ُظلماٌت ُمْسودَّةٌ ، وُأموٌر

 مشكالٌت َيحاُر فيها الّلبيُب
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 وشؤوٌن تبيّض منها شؤوٌن

 وانقالٌب َتْسودُّ منه قلوُب

 وأراها بالّظنِّ آالجمرةِ  الحمـ

 آى لها اُألواَر ُمذيُبـراء َأذ

 ووشيكًا يكون ذاك فما َبْعـ

 ـَد َشراِر الزِّناد إّال اللهيُب

 وآأنِّي بها ُمعرَّقةَ  األْو

 صال قد َشفَّها السُّرى والدُّؤوُب

 وعليهنَّ آلُّ أْرَوَع ال َيْر

 ويه إّال التّخييُم والّتطنيُب

 إْن َعَنْت أزمةٌ  فكٌف َوهوٌب

 ْصٌل َضروُبأو َعَرْت َخشيةٌ  فن

 ورجاٌل ُشمُّ الَعرانيِن وَثا

 بوَن نحَو الرَّدى شباٌب وِشيُب

 أينما ضاربوا ، فهاٌم َفليٌق

 ونجيٌع من الُكماة صبيُب

 ليس منهم إّال الَغلوب وما فيهـ

 ـهْم مَدى الدَّهِر آلِّه َمغلوُب

 أنَت عزُّ لنا فإْن قيَل في غيـ

 ـرك هذا فالقول قوٌل َآذوُب

 ت سجايا أناٍسوإذا ُمّيز

 بان عوٌد ِرْخٌو وعوٌد َصليُب

 ولَبيٌت َحَلْلَت لم ُيَر فيِه
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 قطٌّ إال نجابةٌ  ونجيُب

 وَولوٌع بطيِِّب الذِّآِر ال ُيْر

 ِإّن آَل األجّل آلي وشعبي

 منهُم اليوَم تستبين الّشعوُب

 " موسى"وهُم أسرتي ومن ِسرِّ 

 بالموّداِت والصديُق نسيُب

 ُد تدانىوإذا ُحّصل الودا

 ُذو بعاٍد وباَن عنَك القريُب

 قاَرعوا َعنَِّي الخطوَب وقْد َهْمـ

 ـَمْت وآادْت َتجني عليَّ الخطوُب

 وتالَفْوا جرائَر الّدهِر حّتى

 ما لدهٍر بهم إليَّ ذنوُب

 آم لهم دون ُنصرتي َنَهضاٌت

 ومقاٌم َضْنٌك ويوٌم َعصيٌب

 وَعصوٌف ُيِكنُّني ورآوٌد

 ُذهوُبوَمجيٌء يجيئني و

 ودفاٌع عّني الِعدا ونزاٌع

 أرتضيِه وهدنةٌ  وحروُب

 لسُت أنسى حقوَقكم عنِدَي البيـ

 ـَض إذا آان في الّزمان الّشُحوُب

 واعتصامي بكم وأنتم لَرْحلي

 َحَرٌم آِمٌن ووداٍد خصيُب

 آم َفرجتم من َضْيَقةٍ  وآشفُتْم
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 ُآَرًبا ُيطيُقها الَمْكروُب

 وتخّلصُتُم ثراَء رجاٍل

 من يد الفقر والبالء يصوُب

 ال مَشْت في ديارُآْم ُنَوُب الدَّْهـ

 ـِر وال ارتبُتُم بشيٍء ُيريُب

 وإذا ِخيفت الغيوُب فال ِخيـ

 ـفْت عليكم مدى الّزمان الغيوُب

 وفداآم من اَألذاة رجاٌل

 َدِنساٌت ذيوُلهم والجيوُب

 آلَّما أخفِت السُّعوُد عيوًبا

 وُبمنُهُم استيقظْت والحت عي

 

 قل لعيني التمأل الدموعا 

 قل لعيني التمأل الدموعا

 

 

 قل لعيني التمأل الدموعا

 تارة أدمعًا وأخرى نجيعا

 ودعا الفكر في الهجوع فيأبى

 لكما الرَّزُء أْن َتذوقا الُهجوعا

 إن هذا الخطَب الفظيَع وماشا

 هدُتما ِمن سواُه خطبًا فظيعا

 أيُّها اآلمُل الحياةَ  وما يخـ
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 غروبًا آما يرجى طلوعاشى 

 والَّذي يرفُع القصوَر آأنَّ اْلد

 هَر أعَفى بناَءه المرفوعا

 قد رأينا آما رأيَت علّيًا

 في الثُّريا حّل التراب صريعا

 ـياِم هذا الّتخويَف والتَّْرويعا

 وإذا ماعلوت إال الوقوعا

 وإلى آم تكوُن في هذه الدُّنـ

 ـيا أسيرًا معلًَّال َمْخدوعا

 ى إن رايت إال خداعًاهل تر

 وسرابًا في آلِّ قاٍع لموعا

 وِلباسًا متى تشاُء الليالي

 آان عّنا محوَّال َمْنزوعا

 لم تدع حادثات هذي الليالي

 عندنا تابعًا وال َمْتبوعا

 ولو أني أنصفُت نفسي لّصير

 ت سالمي على الورى توديعا

 وإذا لم تدع صروف الليالي

 لي ُأصوًال فكيَف أرجو فروعا

 أيَن قوٌم آانوا على الليل ُصبحًا

 اليوارى وفي الجدوب ربيعا

 اين من آان للردى طاردًا بال

 ـبأِس عّنا وبالنَّدى ُيْنبوعا
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 فتراُهْم من بعِد عزٍّ عزيٍز

 في بطون الثرى جثومًا خشوعا

 ليت دهرًا أعطى وعاد إلينا

 مستردًا لذاك آان منوعا

 وإذا لم يكن سوى الموت فالما

 ًا آمن يموُت سريعاضي بطيئ

 أال ليـ: ُقل لناعي أبي عليٍّ

 ـَت الذي قلَت لم يُكْن َمْسموعا

 إن روعًا ألقيت في الرُِّع منِّي

 يوم خّبرت لم يدع لي روعا

 َسلِّ غيري فليَس آلُّ َجزوٍع

 عضه الّرزء آان مثلي جزوعا

 لم أآْن قانعًا بشيٍء مَن الدَّهـ

 ر وعلقته فصرت قنوعا

 وصاحبي وِإذا ما آاَن ِتْربي

 خفُت حصنًا من الخطوب منيعا

 وله الذآر خالدًا آلما أخ

 ـِلَق ذآٌر ِسواُه عاَد َنصوعا

 وحياتي مثل الممات إذا فا

 َرْقُت من آاَن لي َجنابًا َمريعا

 أنت أوسعتهم وقد أعضل الخط

 ـُب مقاًال آفاُهُم وصنيعا

 آم أصاخوا غليك والرأي شورى
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 عاوأجابوا نداءك المسمو

 ما أبالي إذا حفظت عهودًا

 لصديقي من آان غيري مضيعا

 قد عمرنا آما نشاء اشتراآًا

 واشتباآًا وصبوةً  ونزوعا

 وامَتَزْجنا حتَّى جعلُتَك لّما

 ِغبَت عن مقلتي لَجدِّي َضجيعا

 ـِه ِإليِه ع

 شيَّةً  وهزيعا

 وإذا مادعوَت ربك فيه

 وسألت العظيم آان سميعا

 َت َمْوُقووِجواٍر لمن إذا آن

 ذًا مَن السَّيِّئاِت آاَن شفيعا

 فهنيئًا بأن سكنَت رباعًا

 آّن للغّرىل موسى ربوعا

 وإذا لم يكن لهم يوَم حشٍر

 روعةٌ  تتقى فلست مروعا

 وإذا ماشفاههم آرعت ثمَّ زالًال فيه آروعا

 ْم آِرَعْت َثْم

 وسقى اهللا تربةً  أنت فيها

 َم ُزالًال أصبحَت فيه َآروعا

 

 ا حادَي األظعاِن لْم ال نعرُسأي 
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 أيا حادَي األظعاِن لْم ال نعرُس

 

 

 أيا حادَي األظعاِن لْم ال نعرُس

 لعلَّك أْن َتْحَظى بقربك أنُفُس

 أِنْخ واْنُض َأْحالسًا أآْلَن جلوَدها

 " محلُس" فصرن جلودًا طالما أنت 

 و إْن آنَت قد جاوزَت بطَن مثقٍب

 " يلبُسف" و ما فيه من ظلٍّ يقيُء 

 ففي الَحْزِن ُمْخَضرٌّ مَن الرَّوض ياِنٌع

 و عذُب زالٍل بات يصفو ويسلُس

 ُتَدرُِّجُه أيدي الشَّمال آأنَّه

 إذا أبصَرْتُه العيُن َنْصٌل ُمضرَُّس

 وإْن لم ُتِرْد إّال اللَِّوى فعلى اللَِّوى

 سالٌم ففيه موقٌف ومعرُس

 وقوٌم لهْم في آلِّ علياَء منزٌل

 ى آلِّ القبائل أقعُسوعزٌّ عل

 آراٌم تضيُء المشكالُت وجوههْم

 آما شّف في تمٍّ عن البدر طرمُس

 و ما فيهُم للهوِن مرعى ومجثٌم

 و ال منهُم للذلَّ خدٌّ ومعطُس

 خليليَّ ُقوال ما َأَسرَّ إليكما

 وقد َلَحَظْتني َعيُنُه المتفرُِّس
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 على حيِن زايلنا األحبَّةَ  َبْغتةً 

 يوَم ذلك مبلُس و آلُّ جليٍد

 َصموٌت عن النَّجوى فإْن ِسيَل ماِبِه

 فال قوَل إّال َزفَرةٌ  وتنفُُّس

 ُتزعزُعُه أيدي النََّوى وْهو البٌث

 و تنطقُه شكوى الهوى وهو أخرُس

 و مما شجاني أنني يوَم بينهْم

 " مخلُس" رجعت ورأسي من أذى البين 

 و قد آنُت أخفيُت الصبابةَ  منهُم

 دمعَي المتبجُس فنّم عليها

 عشيَّة ُأخفي في الرِّداِء مسيَلُه

 ليسحَب صحبي أنني متعطُس

 و ليلةَ  بتنا بالثنيةِ  سهدا

 وما َحْشُوها إّال ظالٌم وِحْنِدُس

 و قد زارنا بعد الهدوَّ توصًال

 إلى الزاد غرثاُن العشياِت أطلُس

 شديُد الطََّوى عاري الجناِجِن مابِه

 اةِ  آأنَّهأتانَي ُمغبرَّ السَّر

 من األرض لوال أنه يتلمُس

 تضاَءل في ُقْطَريِه يكتُم شخَصُه

 و أطرَق حتى قلُت ما يتنفُس

 و ضمَّ إليه حسُه متوجسًا

 وما عنده في الكيد إّال التوجُُّس
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 يخاِدُعني من َآْيِسِه عن َمطيَِّتي

 و لم يدِر أني منه أدهى وأآيُس

 وأْقعى إزاَء الرَّْحِل يطلُب ِغرَّةً 

 و يلقى إليه الحرُص أْن سوف أنعُس

 :فقلُت له لمَّا توالى خداُعُه

 فما عندي لنابك منهُس" تعزَّ  "

 " أردتُه" و ما آنُت أحميك القرى لو 

 برفٍق ولكْن داَر منك التََّغْطُرُس

 فلما رأى صبري عليه وأنني

 أضنُّ على باغي خداعي وأنفُس

 " بشدةٍ " ثّم ولى يستجير " عوى  "

 يطلُب بهمًا نام عنها المحبُسو 

 و آم خطةٍ  جاوزتها متمهًال

 و عرضَي من لوِم العشيرة أملُس

 وَمْكُرمةٍ  أعطيتها متطلِّقًا

 المعبُس" الخسيس " و قد ضّن بالبذل 

 و طرق إلى آسب المكارم والعال

 وبذِل اللُّها أنهجُتها وهي ُدرَُّس

 و مولىً  يداجيني وفي لحظاتِه

 ٍد لمن يتقبُسشراراُت أحقا

 يرمُِّس ِضْغنًا في ُسَويداِء قلِبِه

 لُيخِفَيُه لو آان للضِّْغِن َمْرَمُس

 و يعجُب أني في الفضائل فتُه
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 ولْم ال يفوُت المصبحين الُمَغلُِّس

 آأّن وإياُه معنى بمدنٍف

 َيبلُّ قليًال ثم يْأَبى فينُكُس

 وُمشكلةٌ  أخالُقُه وخصاُلُه

 ويبلُسآما شئَت لماعًا يضيُء 

 فال أنا عمَّا ُيثمُر الوصُل أنتهي

 وال هَو عن شأِو القطيعة يحبُس

 

 ما في السُّلّو لنا نصيٌب ُيطلُب 

 ما في السُّلّو لنا نصيٌب ُيطلُب

 الحزُن أقهُر والمصيبةُ  أغلُب

 لِك يا رزّيةُ  في فؤاِدَي زفرةٌ 

 ال ُتستطاُع ومن جفونَي َصيُِّب

 دمٌعقد آان عيبًا أن جرى لَي م

 فاليوم إن لم يجِر دمٌع اعيُب

 ولطالما آان الحزيُن ُمَؤنًِّبا

 فاآلن ُمدرُِّع الَعزاِء مؤنَُّب

 طرقْت أميَر المؤمنين رزيَّةٌ 

 والرُّْزُء فينا طارٌق ال ُيْحَجُب

 لم ينُج منها شامٌخ مترفٌِّع

 أو َمدخٌل ُمَتَمنٌَّع ُمَتَصعَُّب

 لو آان ُيدفع مثُلها ببسالةٍ 

 عواليها الكماةُ  الُغلَُّب لحمى
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 الّضاربون الهاَم في َرَهج الوغى

 والسُّْمُر ُتلطخ بالّنجيع وُتخَضُب

 والهاجمون على المنّية داَرها

 وقلوُبهم آالصَّخر ال تتهيَُّب

 قوٌم إذا حملوها القنا وتنّمروا

 رآبوا مَن الَعّزاء ما ال ُيرآُب

 أو أقدموا في معرٍك لم ينُكصوا

 في َمْبَرٍك لم ُيغلبوا أو غالبوا

 ُرزٌء بُمفَتَقٍد أرانا فقُده

 أنَّ الُعال والمجَد َقْفٌر َسْبَسُب

 واألرُض بعَد نضارةٍ  ما إْن لها

 إّال األديُم المقشعرُّ الُمجِدُب

 والّناس إّما واجٌم متخشٌِّع

 أو ذاهٌل خلع الِحجى ُمَتَسلَُّب

 إن يمض مقتبَل الّشباب فإّنُه

 لم ينْلها اَألشيُب ناَل الفضائَل

 وَرٌع َنبا عنه الرِّجاُل وعّفةٌ 

 لم َيستطعها الّناسك المتجنُِّب

 قلنا وقد عالوه فوق سريرِه

 َيطفو على ُقلل الرِّجال ويرُسُب

 ووراَءه الشُّمُّ الكراُم فناِشٌج

 ُيذري مدامَعُه وآَخُر ينُدُب

 من ذا لوى هذا الهماُم إلى الّردى
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 الُمْصَعُبفأطاعه، أم آيف قيد 

 صبًرا أميَر المؤمنين، فلم نزْل

 بالصَّبر ِمن آداِبكم َنتأدَُّب

 أنتْم أمرُتم بالسُّلّو عِن الرَّدى

 وَأريُتم في الخطِب أيَن المذهُب

 ورآبتُم َأثباَج آلِّ عظيمةٍ 

 إذ قّل رّآاٌب وعّز المرآُب

 ووردُتُم الَغمراِت في ظلِّ الَقنا

 والّطعن في حافاتها يتلّهُب

 حوشيتُم أن ُتنقصوا أنواَرآم

 أو ُتبِخسوا من حظِّكم أو ُتْنَكبوا

 وإذا بقيُتْم سالمين مَن األذى

 فدعوا األذى في غيرآم يَتّقلَُّب

 شاطرَت دهرك واحًدا عن واحٍد

 فغلبته والّدهُر غيَرك يغلُب

 ما ضرَّنا وسيوُفنا َمْشحوذةٌ 

 مصقولةٌ  إن ُفّل منها الِمضرُب

 قيمةً  في أفقهاوالشمس أنَت م

 وُهًدى لنا من آلِّ شمٍس آوآُب

 وإذا البحور بقين فينا منُكُم

 مملوءةً  فدِع المذانَب تنُضُب

 ولئن وهى بالرُّزِء منا منكٌب

 فلقد نجا من ذاك فينا منِكُب
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 نجماِن هذا طالُع أيماضه

 مَأل العيوَن، وذاك عّنا يغُرُب

 أو نعمتان؛ فهذه متروآةٌ 

 وُأخرى ُتسلُب مذخورةٌ  أبًدا

 أصٌل له غصناِن هذا ذابٌل

 ذاٍو وهذا ناضٌر متشّعُب

 أو َصْعدةٌ  ُفِجَعْت ببعِض آعوبها

 ولها آعوٌب بعد ذاك وأآُعُب

 أو أجَدٌل ماُسلَّ منه ِمْخَلٌب

 فاجُتّث إّال ناَب عنه ِمخَلُب

 ماذا التنافُس في البقاء وإنما

 هو عارٌض ماٍض وبرٌق ُخلَُّب

 مبّذٌر وُمقّتٌر ذاَق الِحماَم

 وأتى إليِه مبَغٌض وُمحبَُّب

 فمعجٌِّل لحمامه ومؤجٌَّل

 ومشرٌِّق بطلوعه ومغرُِّب

 وُنعاتب األّياَم في ُفُرطاِتها

 لكن ُنعاتب سادرًا ال ُيعتُب

 ال نافٌع إّال ومنه ضائٌر

 أو مرَغٌب إّال وفيه ُمرِهُب

 ومتى َصفا خلَل الحوادِث َمْشرٌب

 يٍل مشرُبعذٌب تكّدر عن قل

 فخرًا بني عّم الّرسول فأنتُم
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 َأزآى المغاِرس في األنام وأطيُب

 إرُث النبيِّ لُكْم وداُر ُمقاِمِه

 والوْحُي ُيتلى بينُكم أو ُيْكتُب

 والُبْرُد فيكم والقضيب وأنتم الـ

 ـَأدَنْون من أغصانه واألقرُب

 وأبوآُم سّقى األناَم بَسْجِلِه

 ُبوأحلَّه والعاُم عاٌم ُمجد

 ُختمْت خالفُته بكْم وعليُكُم

 إشراُفها أبَد الزَّمان ُمطنَُّب

 هي َهْضبةٌ  لوالآم ال ُترَتقى

 أو صعبةٌ  بسواآُم ال ُترآُب

 حكَم اإللُه بأنَّها ِخَلٌع لكْم

 ال ُتْنتَضى وَبنيَّة ال ُتخرُب

 آم طامٍع من غيرآْم في نيلها

 َفَرقْت مفاِرَقه الّسيوف الوثَُّب

 ُولوَج بعِض ِشعاِبها ومؤمِّلين

 لم يبلغوا ذاَك الّرجاَء وُخيبوا

 جئناَك نمتاح العزاء فهب لنا

 منك العزاَء فمثُل ذلك يوهُب

 وارفْق بقلٍب حامٍل ِثْقَل الوَرى

 والَكْلُم يْؤسى والمضايُق َترحُب

 واسلْك بنا ُسُبَل السُُّلّو؛ فِإنَّنا

 بك َنْقتدي وإلى طريقك نذهُب
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 ي الدَُّجىيا بأبي َمن ف 

 يا بأبي َمن في الدَُّجى

 من بعد ماقد آان ممنوعا

 بات ُيعاطيني أحاديَثه

 وحبَّذا ذلك َمْكروعا

 حتى إذا الّصبُح بدا نورُه

 وقطََّع الظَّلماَء َتْقطيعا

 ولَّى آأنَّ الّليَل في وصِلِه

 آسا قميصًا عاَد َمنزوعا

 الفقدته مقلتي ال وال

 بتُّ بشيٍء منه َمْفجوعا

 

 أذمُّ إليِك َآْلًما ليس ُيؤَسى 

 أذمُّ إليِك َآْلًما ليس ُيؤَسى

 وداًء ليس يعرفه الطبيُب

 ودهرًا ال ُيصيُخ إلى نصيٍح

 وَعيًشا ال َيَلذُّ وال يطيُب

 وآم لي من أٍخ ُأوليِه ُنْصحي

 ومالي في َنصيحتِه َنصيُب

 له منِّي البشاشةُ  في التَّالقي

 ولي منه الَبسارةُ  والُقطوُب

 َيعيُب َتَجنّيَا والعيُب فيه

 وقد نادت فأسمعِت العيوُب
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 أال هربًا من اإلخواِن جمعًا

 فمالَك منُهُم ِإّال النُُّدوُب

 ولوالهْم لما َقذيْت جفوني

 وال ِسيقْت ِإلى قلبي الُكروُب

 وال طويْت على أْوٍد قناتي

 وَغلَّس في مفاِرقَي المشيُب

 وال َخرقْت مَن األّيام ِجلدي

 فُر ال تقلَُّم أو نيوُبأظا

 وال عرفْت مساآنَي الّرزايا

 وال اجتازْت على َرْبعي الُخطوُب

 ولّما أْن أبى ُحكمي وأْلَوى

 وَشبَّْت َبْيَننا منه الحروُب

 وأخرسني عن الّشكوى ومنه

 لساٌن ال يفارقه آذوُب

 غفرُت ذنوبه حّتى آأّني

 َعِلقُت به وليس له ذنوُب

 

 ال والمساعيَضِمَنْت مجَدك الُع 

 َضِمَنْت مجَدك الُعال والمساعي

 وضمان العالء حرب الضياع

 آن أن قتضى حقوق تراخت

 آذَنْت بعد ُفرقةٍ  باجتماِع

 زاولوها وأنت ترغب عنها
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 واألحاظى نتائج اإلمتناع

 ظعنت لن تراعها باشتياٍق

 وأنابْت لم تدُعها بَزماِع

 َرَبَعْت ُمْذ نقضَت آفََّك منها

 ثاٍو وحقٍّ ُمضاِعبيَن حقٍّ 

 آيف التجتوى محلَّ الّدنايا

 وهي قد فارقت عزيز البقاع

 وعال الذمُّ من ألّظ بغور األرض من بعد نجدها واليفاع

 َأَلظَّ بَغْوِر الـ

 َقُصرْت دوَنها األآفُّ فألقْت

 أوقها عند مستطيل الذراع

 مضرٍب عن تصفح الذنب الٍه

 عن حسوٍد لما عناه مراع

 ي في المحامِد ساٍرِآلِف الرَّأ

 في أقاصي اآلماِل واألطماع

 وإذا نكبت وجوه أناس

 عن سبيلي رعايةٍ  ودفاع

 جاش وادي حفاظه فتعدت

 َزْخَرةُ  الَمدِّ ُمشرفاِت التِّالِع

 مرهٍق فائت األمور بجدٍّ

 في أبى ِّ الخطوب جّد مطاع

 ثاقب الزند منجِح الوعد صافي ال

 باِعِرْفِد ماضي الشَّبا فسيِح الرِّ
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 ـاِم َيْسخو ل

 ُمْفرٍح بنزاِع

 وإذا سربل الخدُا نفوسًا

 حَسَرْت نفُسه ِقناَع الخداِع

 مأثرات شققن حّتى لقد قم

 ن بعذِر المقصر المرتاع

 قد تعاَطْوا مداُه فانصرَف الَفْو

 ت به عن معاشٍر طالع

 آلُّ ِغلٍّ لم َيشِفِه يوُم ِحْلٍم

 برءه في دواء يوم المصاع

 فيك الخليفةُ  جلَّى ما اصطفاُه

 عن نفوٍس بين الشكوك رتاِع

 قد رَأْوُه ُمْستدينًا لك حتَّى

 أعوزته مواطن اإلرتفاِع

 وبَأسماِعهْم َجرى َفْرُط َتْقريـ

 ـظَك والَفهُم شافٌع للسَّماِع

 حيُث تسترجُف القلوُب وَتْعنو

 لجالِل المقاِم نفُس الشجاِع

 َقرََّبْتَك الحقوُق منه وأّدا

 ى حمده آريُم الطِّباِعك إل

 غمَر النجح غمر آمالنا فيك

 فلم تبق حجةٌ  في اصطناِع

 ولِّها وْجَهنا الَغداةَ  وُخْذ ما
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 شئَت من نهضةٍ  وفضِل اضطالِع

 

 ولَي صاحٌب ال يصحب الّضيَم ربُُّه 

 ولَي صاحٌب ال يصحب الّضيَم ربُُّه

 له في دماِء الّدارعين ِقراُب

 سنانُه وأسمُر عّساُل الكعوِب

 رسوُل المنايا في يديه آتاُب

 إذا ما َوجا َأوداَج َقْرٍن ُمّصمٍَّم

 أعاَد مشيَب الوجِه وْهَو شباُب

 مالنَي فخرًا أّنَك اليوَم والدي

 وأّنَك ّطْودى واألنام ِشعاُب

 ألسَت مَن القوم الذين إذا َدْنوا

 لحرٍب تدانْت أْرُؤٌس ورقاُب

 سيوُفُهُم ألحاُظهم وقناُتهم

 /شع/واعُدهْم مهمااستَحرَّ ِضراُبس

 

 الدرَّ درُّ الحرِص والطمِع 

 الدرَّ درُّ الحرِص والطمِع

 ومذلَّةٍ  تأتيَك ِمن ُنَجِع

 وإذا انتفعَت بما َذَلْلَت بِه

 فألنت حّقًا غير منتفِع

 ومصارُع األحياِء آلهُم

 في الدَّهِر بيَن الرِّيِّ والشََّبِع
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 وإذا علمُت بفرقتي جدتي

 م فيما فاتني جزعيفعال

 َمن ال تراُه معي وقد قعدْت

 عّني الّرجال معًا فليس معي

 وإذا ثويُت بداِر َمخصبةٍ 

 وَشِرآُت فيها فالوَرى ِشَيعي

 

 عجبُت من األيام آيف تروعني 

 عجبُت من األيام آيف تروعني

 ومن َعَزماتي تستمدُّ النَّوائُب

 وآيف ارتجْت عندي بلوَغ إرادةٍ 

 ّني في الغواية جانُبوما مال م

 لقد هذَّبت َصرُف الّليالي بصيرتي

 وآنُس شيٍء بالفؤاِد المصائُب

 إذا آنت أستعلي بنفٍس عزيزةٍ 

 فال قاَم أنصاٌر وال هبَّ صاحُب

 وُربَّ حسوٍد َيْزدريني بقلبِه

 إذا راَم ُنطًقا أخرَسْتُه المناقُب

 تسربل سربال الليالي وما درى

 عائُب بأن مكاني ما مشى فيه

 وفارقُت أخالَق الزَّماِن وأهلِه

 فقد عجبْت أْن لم َتَنلني المعايُب

 ومارْسُت ِمن أحوالهْم ما بطرِفه
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 أشاِهُد ما ُتْفضي إليه العواقُب

 إذا لم يكن بالسيف سعُيك للُعال

 فال دان مطلوب وال ثار طالُب

 وآنُت إذا حاولت قومًا تسّفهْت

 ائُبحلوُمُهُم حّتى َحَفْتني السَّح

 آأّن الردى ما ُحّم إال ِلَصْلوتي

 وال ُخلقْت إّال ألجلي العجائُب

 

 من أين زرت خياَل ذاِت البرقِع 

 من أين زرت خياَل ذاِت البرقِع

 والّرآُب ساٍر في جوانِب َبْلَقِع

 آيف اهتديت والصوىً  لوال الهوى

 أغراك في جنِح الظالِم توضعي

 ومَن العجيبة أْن ُيلمَّ ُمصحٌَّح

 مادّب فيه سقامه بالموجِع

 في معشٍر لُهُم الثَّرى ُفُرٌش، ولْم

 َيَتوسَّدوا غيَر الطَُّلى واألذُرِع

 سكنوا قليًال بعد أن آانوا على

 طول الدجى من موجٍف أو موضِع

 وأصارهم طوُل السُّرى من غير أن

 َعرفوا الكالَل إلى قوائَم ُظلَِّع

 خوص آأمثال القسىّ  ومالها

 مايةِ  المرىء من ِمْنَزِعيوَم الرِّ
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 لم تترك الّروحات فوق ضلوعها

 وقد الَتَوْيَن بهنَّ غيَر األضُلِع

 فكأنهن من البلى أشطانها

 أو أنسٌع تمشي إليك بأنسِع

 عجالن قد ولت عسا آره وقد

 همَّ الصَّباُح ورأُسه لم يطُلِع

 رقت غالئله لنا فكأنه

 للمبصرين إليه هامةُ  أنزِع

 ثاٍو بِه لم ُيفَتَقْد حيُث النَّدى

 والمجُد ُمعتنٌق به لم ُينَزِع

 والسؤودُد الّضخُم الخصمُّ وآّلما

 يرويك من بحرا لفخار المترِع

 ولقد فخرَت على الملوك جميعهم

 والّطعُن يترُك آلَّ ُبْرِد في الوغى

 ومحاسن لم يقطنوا بشعابها

 آال وال اجتازوا لهن باجرِع

 ْعتهْموبلوتهْم فسَبَقَتهْم وَفَر

 فضًال وأيُّهم ُعال لم يفرِع

 فإذا ُهُم قِبسوا إليك فمثُل َمْن

 قاَس الذِّراَع طويلةً  باألذُرِع

 ِهللا َدرُّك في مقاٍم َضيٍِّق

 أبدلَتُه بتفسٍُّح وتوسُِّع

 بالضَّرِب في هاٍم هناك وأذُرِع
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 والّطعن في ثغر هناك وأضلِع

 والخيُل عاديةٌ  بكلِّ ُمخفٍَّف

 جبن اللئيم مشيِععار من ال

 ما ريَع قطُّ ولم يكن في ُخطَّةٍ 

 نكراِء إال آان عزَّ االروِع

 في غلمةٍ  نبذوا الفرار وهاجروا

 في مطمع العلياء آلِّ تودِع

 متهجمين والَت حين تهجٍم

 متسرِّعيَن والَت حيَن تسرُِّع

 المطعٌم إّال الجميُل ومالهْم في

 حيث ال يرد الفتى من مكرِع

 الموت عنا مخيبًا حتى رددت

 ماناَل مْنَيَتُه بأنٍف أجَدِع

 وأنا الذي لّما اشتكيت موآٌل

 بي آلُّ أدوِء الورى لم تقلِع

 ومزعزٌع تشكو حشاُه ِخيفةً 

 ومروٌع تجري حذارًا أدمعي

 ومذ اشتكيَت فبالحضيِض ُمَعرَّسي

 وعلى الَقضيض تقلُّبي في مضجعي

 ولو أن أمرى نافٌذ في صحتي

 آّل مالي أو معيلبذلت منها 

 المتعةٌ  لي بالذي لم تلفه

 وإن ُدهيُت تمتُّعي-وبأْن ُآِفيَت 
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 ويهوُن عندي أْن تكوَن ُمَصحَّحًا

 ومَن الضَّنى ِحيَكْت لجسمي أدُرعي

 وإذا َصَحْحَت فكلُّ شيٍء نافعي

 وإذا اْعتَلْلَت فليس شيٌء ُمقِنعي

 حتى أتاح اُهللا الذي لم يشجنا

 مسرِع إال اجتياز لمام خطب

 مازارنا إّال آما زاَر الكَرى

 بالليل جفن الخائف المتروع

 ولقد رَمى الّرحماُن في أوصالِه

 لّما أَتى بتبدٍُّد وَتَذْعُذِع

 وتقطٍُّع لوال سعاُدتك التي

 مألت حريمك آان غير مقطِع

 ولقد نفعت بأن ضررت وآم لنا

 نفٌع يزوُر رباَعنا لم َينفِع

 يولو ألمعت على ضمير فيك ل

 أبصرَت منُه تقسُّمي وتروُّعي

 وبالبًال شوهدن لوال أنني

 غطَّيُتها بتجمُّلي وَتصنُّعي

 فبأيِّ ِسرٍّ ما رأيَت آآبةً 

 أم أيُّ قلٍب فيَك لم يتطلَِّع

 فاشكْر جميًال نلَته وُمِنْحَته

 فالّشكُر َرْبُط تفضٍُّل وتبرُِّع

 ولو أنني أعطي الخياَر لكان في
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 لُّبي وتربُّعيَرْبٍع َحَلْلَت تق

 واعتضت عندك من شباٍب فاتني

 بمصايٍر وأواصر لم تجمِع

 وأخذُت ثاراتي مَن الزَّمِن الذي

 فإذا نطقُت أَبى عليَّ تكلُّمي

 فأحقُّ باٍب باُبك المعموُر بي

 وعليه طوُل توقفي وتضرعي

 فُهَو الَعتاُد آلمٍن أو خائٍف

 إْن زاَرُه وُهو الُمراُد لُمزِمِع

 فمن ِفنائك مألفي فمتى ألفُت

 وإذا رتعُت ففي رياضك َمْرَتعي

 ولَو انَّ شملي باَت ُملتّفًا بِه

 ما آاَن َشْملي قطُّ بالمتصدِِّع

 وحللُت عندَك ُرْتبةً  الُترَتَقى

 في خيِر منزلةٍ  وأشرِف موضِع

 ولو استطعت نفضت آل إقامة في

 إّال على الَكَنِف الرَّحيِب األوَسِع

 األذاةُ  بمضجعيفي حيُث الَتسري 

 طول الحياة وال القذاة بمدمعي

 ولئْن َبُعدُت محلَّةً  فتقرُّبي

 بتوددي وتشوقي وتطّلعي

 ولقد ُدعيُت فما سمعُت ولم يكْن

 إّال ِنداؤك وحَده في َمسمعي
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 فإذا نطقت أبى علىّ  تكلمني

 وإذا جرعُت أَبى عليَّ تجرُّعي

 يارافَع اآلداِب رفِّعني إلى

 عدي وترفعيحيث اقتضاه تص

 التمزجنِّي بالّذين تراهُم

 فالنبع ممزوٌج بغير الخروع

 آم بين قوٍل فيالصدور وقولةٍ 

 هبت بها نكباء ريٍح زعزِع

 وإذا رضيت مقالتي فلهيٌن

 َمن صمَّ عنها ُمعِرضًا لم َيسمِع

 وإذا رضيت فضيلة لي لم أبل

 من نام عنها من عيون الهجَّع

 بصٍرُخذها آما َوَضَح الّنهاُر لم

 وافترِّ روض غبَّ غيٍث مقلِع

 غّراَء تحَسُبها نجاَح ُلبانةٍ 

 هبت عليك من النواجي النّسِع

 ومتى أراَد ُرواُتها طّيًا لها

 نمَّْت على إحساِنها بتَضوُِّع

 آم لي عليها من حسود شاعٍر

 َشَغفًا بها أو من خطيٍب ِمْصَقِع

 والشِّعُر ماُقِضَيْت حقوٌق َجمَّةٌ 

 الكبرياِء َسَمْيَدِع فيه لسامي

 والخيُر فيه إذا انزوى عن منكٍب
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 والّشرُّ فيه متى يقل في مطمِع

 وألنت أولى بالقريض من الورى

 وبطوقه وبتاجه المترصِع

 

 َعِشقُت الُعال ال أبتغي َبَدًال لها 

 َعِشقُت الُعال ال أبتغي َبَدًال لها

 وال ِعوًضا والعاشقون ُضروُب

 ِت صبابةٌ فمالي بغيِر المأُثرا

 ومالي إّال المأثراُت حبيُب

 وأخطأُت لّما أن جعلُتَك صاحبي

 وذو الحزِم ُيخطي مرةً  ويصيُب

 وأنَت بعيٌد من مكاِن مودتي

 وإنَّ مزاًرا بيننا لقريُب

 وما هَي إّال زّلةٌ  أنا بعَدها

 أعوُج عليها نادًما فأتوُب

 فيا مْن لعيني آلَّ َيوٍم وليلةٍ 

 لفؤاِد آروُبقذاةٌ  بها أو ل

 ولوالُه ما آانت لدهري جنايةٌ 

 عليَّ وال منُه إليَّ ذنوُب

 وال َمزَّقْت ِجلدي الغداةَ  أظافٌر

 أجْبُتك لّما أن دعوَت اغترارةً 

 /شع/وهيهاَت ُأدعى بعَدها فُأجيُب
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 ولو شئِت لّما أزمَع الحيُّ َرْوَحةً  

 ولو شئِت لّما أزمَع الحيُّ َرْوَحةً 

 ا بالبناِن الُمَقمَِّعأشرِت إلين

 فما باَن ماٍض باَن وْهَو مودٌَّع

 وقد باَن آلَّ البيِن غيَر مودَِّع

 وَصدَِّك قوٌم عن زيارةِ  ُمْقلتي

 فِلْم لْم تزوري القلَب ساعةَ  َمْضجعي

 وحاَذْرِت وصًال يعرُف الّناُس حاَله

 فما َضرَّ من َوْصٍل وال أحٌد معي

 

 ُه الرِّضاُتطالُبني نفسي بما َغيُر 

 ُتطالُبني نفسي بما َغيُرُه الرِّضا

 وأيُّ الرجال نفُسُه ال تطالُبْه

 وما زلُت مغلوَب الهوى ، وسفاهةٌ 

 على عاقٍل أّن الهوى منه غالُبْه

 ولم تُك إّال في جميٍل مآربي

 ومن ذا الذي ال تُسستَزلُّ مآرُبْه

 واعلم أّن المرء يطويه َلْحُدُه

 معايُبْهومنشورةٌ  سْقطاُته و

 وليس بَمْيٍت من مضى لسبيله

 ولّما َتُمْت آثاُرُه ومناقُبْه

 ومن لم تهذْبه تجاريب دهره

 فما ضرَّه أّال تكوَن تجارُبْه
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 وّده" بظاهر"من ِخلّي " وأقنع"

 وليس بَحْلٍي ما تُضمُّ ترائُبْه

 وإني مّمْن إْن نبا عنه منزٌل

 نبا ونجْت عنه عجاًال رآائُبْه

 صديقًا تجّهمْت ولسُت بمستبٍق

 نواحي ُمحّياُه أو أزورَّ جانُبْه

 وال عاتٌب يومًا عليه فإنما

 صديُقك َمْن صاحبَتُه ال ُتعاِتُبْه

 وال خيَر في مولىً  يعاطيك ِبْشِره

 وفي صدرِه ِغلٌّ َتِدبُّ عقارُبْه

 وال صاحٌب لي إْن آشفُت ضميَره

 وِدْدُت ِودادًا أنني ال أصاحُبْه

 آاَن منه وَفضلةٌ  وفضُل الفتى ما

 على مجدِه، آباؤه وَمناسُبْه

 َخلصُت خلوَص التِّبِر ُضوعَف سبُكُه

 وطاحْت به أقذاُؤه وشوائُبْه

 لَي الشاهقاُت الباسقاُت من الُذرا

 في َمحِتدي هاماُته َغوارُبْه

 وآم طالٍب لَي ُفتُّه وسبقُتُه

 ولم ينُج مّني هارٌب أنا طالُبْه

 اِل بسالةً وراَقبني آلُّ الرِّج

 وما فيهُم مْن بتُّ يومًا أراقُبْه

 وقد َعلم األقواُم لّما عراُهُم
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 مَن الدَّهر َخطٌب ال ُتَردُّ مخالُبْه

 وضّلْت وجوه الّرأي عنه فلم َتِبْن

 لراآبِه بالرُّغم أيَن مذاِهُبْه

 بأنَِّي فيِه الرُّمُح بل آسناِنِه

 أو السَّيُف ال َتْنبو عليِه مضارُبْه

 موقٍف في نصِرهم قمُت وْسَطُهوآم 

 وما زاَل مْسدوًدا عليَّ مهارُبْه

 وسيٍل من الموِت الزُّؤام حميُتهْم

 شذاه وقد سالْت عليهم مذانُبْه

 

 قصدت بيأسي منك إقذاَء ناظري 

 قصدت بيأسي منك إقذاَء ناظري

 فأعفيَتني من أْن أِذلَّ لمطمِع

 فلم تُك إال نافعًا غيَر ضائٍر

 ا النفع من غير منفِعوآم ذا أخذن

 فحسبك التزدد قبيحًا مجددًا

 فإّن الذي قد بان لي منك مقنعي

 

 المطّي ُمغتربًا" ُغروَض"ُشدَّ  

 المطّي ُمغتربًا" ُغروَض"ُشدَّ 

 فلم َيُفْز طالٌب وما َدَأبا

 ال َدرَّ في الناس َدرُّ مقتصٍد

 يأُخُذ من رزقِه الذي اْقَتربا
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 إذا يترُك أن يحِمَي الذَّماَر

 ِضيَم ويحِمي اللُِّجْيَن والذَّهبا

 ِهللا َدرُّ اإلباِء أعَوَزُه

 في جانِب الذُّلِّ عزَّه َفنبا

 وما ُمقاُم الكريِم في بلٍد

 ُينفق فيه الحياَء واَألدبا

 مالي أرى الَمكُرماِت عاطلةً 

 والفضَل ِخْلَو الِفناِء ُمجَتَنبا

 تفّرٌق دائٌم فإْن عرضْت

 ا ُعَصباَدنّيةٌ  طير نحوه

 هل ِلَي في الّدهر من أخي ثقةٍ 

 يحتقُر الحادثاِت والنَُّوبا

 ُمْمَتعِض األنِف إْن أَهْبَت بِه

 َشَنْنَت في صحِن وجِهِه الَغَضبا

 رّب مقاٍم َدْحٍض ثبتُّ به

 ولو َخطاه غيُر الجواد َآبا

 وساعةٍ  للعيوِب آاسيةٍ 

 َنَفْضُت فيها من ُبْردَي الرِّيَبا

 ُفها وال َحَلباُتمسُح أخال

 أطلعُت فيه آواآبًا ُشُهبا

 وأزمةٍ  لّلحوم عارقةٍ 

 عقرُت في ُعقِر دارها السََّغبا

 وُمْقِتٍر برََّح الّزماُن بِه
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 سبقُت فيه إلى اللُّها الّطَلبا

 وصاحٍب يمتِري النَّوافَل في

 ودِّي ولم َيْقِتضِني اّلذي َوَجبا

 َيْرضى بُسخطي على الزَّماِن، فإْن

 يُت يومًا عن صرفه َغِضبارض

 آأّنما الضِّغُن بين أضُلِعِه

 َخبا: ُيضرُم ناًرا إذا أقوُل

 َال َيْنُتُه آي َيرى الجميَل وَلْم

 َأْنَحْت بكفِّي من ُعوِده النََّجبا

 وآنُت إمَّا مثقِّفًا َخَطًال

 منه وإّما مداويًا َجَربا

 وآم سقاني الطَّْرَق اُألجاَج فجا

 اُله َضَربازيُت ُزالًال تخ

 ال تعطِني بالّزمان معرفةً 

 قد ضاق بي مرَّةً  وقد َرُحبا

 أيُّ خطوٍب لم َتْشِفِني ِعَظةً 

 وأيُّ دهًر لم أفِنِه َعَجبا

 ساعاُت لهٍو تمرُّ ُمسرعةً 

 عّنا وُتبقي العناَء والتََّعبا

 ال تطمُع الّنفُس أْن تمتََّع بالـ

 ـآتي وال تستردَّ ما ذهبا

 ّنا يجاذب َحْبـوآّل حيٍّ م

 ـَل العمِر أّياَمه لِو اْنَجذبا
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 وآيَف َيرجو الحياةَ  ُمْقتنٌص

 ُيغرُم منها ِضعَف الذي آسبا

 إنِّي من معشٍر إذا ُنسبوا

 طابوا ُفروًعا وَأنجبوا َحَسبا

 ال يجد الّذّم في حريمُهم

 َمْسًعى وال العائبون ُمضَطَربا

 إذا رضوا أوسعوا الورى نعمًا

 أْوسعوُهُم ُنَوبا أو َسِخطوا

 :أو َرِآبوا الهوَل قاَل قائُلهم

 أآرُمنا َمن حياَتُه َوَهبا

 ُآلُّ جريِء الَجناِن إْن َهَتفْت

 يوًما بِه َحومةُ  الوَغى َوَثبا

 ومّد فيها ذراَع َقْسَوَرةٍ 

 تردُّ صدَر القناة ُمخَتَضبا

 إلى متى أحمل الهموم وال

 ُألفى مَدى الّدهر بالغًا أربا

 َورُّ عنِّي الحقوُق ُمعرَضةً َتْز

 متى أُرْمُهنَّ ُفْتَنني َهَربا

 َنْهًضا إليها؛ إّما َعلوُت لها

 َدفَّْي رآوٍب أو مرآبا َحِدبا

 إْن لم أِثْرها مثَل الَقطا الُكْدريِّ ال

 تعرُف إّال الرَّسيَم والَخَببا

 َتْنصاُع مثَل النَّعام جافلةً 
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 تترك أقصى ُمرادها َآِثبا

 ُيرز لي" الحسين"عوت فال د

 ُحرَّ المعالي يوَم الفخار أبا

 َقْرٌم إذا َحفَِّت الخطوُب بِه

 َنَزْعن عن آخٍذ لها ُأهبا

 مجتمع الرأي بينهّن وآْم

 َشَعْبَن آراَء غيرِه ُشَعبا

 يأبى وتأبى له حفيظُتُه

 َيرآَب َأمًرا إّال إذا َصُعبا

 أو يبتغي في في نجاح حاجته

 القنا َسَبباإّال ُظبا البيض و

 وآم له من غريب مأُثَرةٍ 

 ُتعجُب َمن ليس يألُف العجبا

 : يكون قوُل الذي تأملها

 ليس المعالي ونيُلها َلِعبا

 مكارٌم ال تزاُل غالبةً 

 على محلِّ الَفخاِر َمن َغَلبا

 ال يرهُب الواصَف البليَغ وإْن

 أفرط فيها عيبًا وال َآِذبا

 وأنَت في آلِّ يوٍم معرآةٍ 

 مِطر من ُسحب نقعها الَعَطباُت

 ِإّما َجبيًنا بالتُّرِب ُمْتَعفًِّرا

 أْو َوَدجًا بالنَّجيع ُمنسكبا
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 أْو ِلمَّةً  نشََّرْت َغدائُرها

 على نواحي ُقّناِتها َعَذبا

 لوالك آانت ِجّداَء حائلةً 

 ُتمسُح أخالُقها وال َحَلبا

 ومن عجيِب الّزمان أْن َيدَّعي

 َيْعُد أْن َآَذبا َشْأَوَك َفشٌل لم

 لم يدِر والجهُل من سجّيِتِه

 أنك أحرَزَت قبلِه الَقَصبا

 وأّنه ال يكون رأسًا على األ

 َأقواِم َمن آاَن فيهُم َذَنبا

 ووصمةٌ  في الّرجاِل أْن يطؤوا

 َعْقَب امرىءٍ  آاَن بينُهْم َعِقبا

 أو يتبعوا ساعةً  من الدهر من

 آاَن لمْن ِشئَت تابًعا َحِقبا

 وإْن جَرْوا آنَت أنَت ُغرََّتُهْم

 َسْبًقا وآاَن الِحزاَم واللََّبَبا

 وقد َدَرى آلُّ َمن له بَصٌر

 أنََّك ُسْدَت الُعَجْيَم والَعَربا

 وُقْدَتهْم ناشًئا وُمْنَتهًيا

 َوُنْبَت عنهم تكّهًال وِصبا

 وإْن َدجوا آنت فيهُم قبسًا

 أو خمدوا آنَت فيهُم َلَهبا

 َنُهم َتشاُجُرُهْموإْن َعال بي
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 سللت للقوِل ِمْقوًال َذرِبا

 يأتي بفصٍل من الخطاِب لهْم

 َيْقطُع ذاك الّلجاَج واللََّجبا

 َآَلْهَذِم الرّمح عند طعنته

 والّسهِم أْصمى والّسيف إن ضربا

 "يحاولهم"وآنت فيهم ممن 

 ِحصنًا حصينًا وَمْعِقًال أِشبا

 

 فلو أنني أنصفُت نفسي لصنتها 

 ني أنصفُت نفسي لصنتهافلو أن

 ونزهتها عن أن تذل لمطمِع

 ومالي وأبواب الملوِك وموضعي

 من الفضل والتجريب والفضل موضعي

 ومالهم مالي من العلم والتقى

 والَمَعُهْم يومًا مِن الحلِم ما معي

 وهل أنا إّال طالُب النَّْقِص عندهْم

 وإّال ففضلي يعلُم اُهللا ُمقِنعي

 من متمعٍكوهل لصحيح الجلِد 

 لذي العرِّ المفرى بمضجِع

 وما أنا بالّراجي ِلما في أآفِِّهْم

 فِلْم َنْحَوُهْم ياويَح نفسي تطلُّعي

 ولم أنا مرتاٌع لما يجلبونُه

 وما زلُت في األقواِم غيَر ُمروٍَّع
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 وقد عشت دهرًا ناعَم البال راآبًا

 من الَخْفِض في أقتاِد َعْوٍد ُمَوقِع

 ظُّالمةِ  جارحيأبيًّا فالظفر ال

 هناك والداعي المالمة مسمعي

 ومازاَل هذا الدَّهُر ُيخِسُر َصْفقتي

 وُيبِدُل َنْبعي آلَّ يوٍم بِخْرَوِع

 إلى أن أراني حيث شئت سفاهة

 لكلِّ ُمَلّوى عن جميٍل ُمَدفَِّع

 فعد مقر الضيم إن آنت آنفًا

 ودع جانبًا ُتخزى بساحته دِع

 اربًافمصرُع من ولى من الذلِّ ه

 ببيض الوغا أو ُسموها غيُر مصرِع

 

 ُأحبُّ َثرى َنجٍد ونجٌد بعيدةٌ  

 ُأحبُّ َثرى َنجٍد ونجٌد بعيدةٌ 

 ُقربا" ُتِفْد"أال حّبذا نجٌد وإن لم 

 يقولون نجٌد لسَت من شعب أهلها

 وقد َصدقوا لكنَّني منُهِم ُحبَّا

 آأني وقد فارقُت نجدًا شقاوةً 

 "بتغي قلباي"فتىً  ضلَّ عنه قلبه 
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 تقاسم الّليل واإلصباح بينهما 

 تقاسم الّليل واإلصباح بينهما

 ُعمري فمن حاصٍد َطورًا ومن َزِرِع

 أعَطى نهاري ليلي ُجلَّ ُصنِعِهما

 فنسج ايدي الدُّجى ثم الضحى خلعي

 لّليل سودي وللصبح المنير إذا

 جاله شيبي فلومي فيه أو فدعي

 آما نزلْت َفَنوبةُ  اللَّيِل قد ولَّْت

 ونوبة الصبِح من هذا المشيِب معي

 

 أما آَن للسَّلواِن أْن يرَدَع الصَّّبا 

 أما آَن للسَّلواِن أْن يرَدَع الصَّّبا

 وال لدنّو الهجر أن ُيبعد الحّبا

 لقد أنكر الدهر الَعثور صبابتي

 وقد آان ألقى مهجتي للهوى خْربا

 ولّما َوَقْفنا للوداع اْنَتضْت لنا

 الَبْيِن َبدًرا مزََّقْت دوَنُه السُّْحبايُد 

 فأبصرُت عرسًا بين ُبرديه مأتٌم

 وأوليُت ِبرًّا عاَد عنَد النَّوى َذْنبا

 وقد آنت أخشى وثبة الّدهر بيننا

 ونحن من اإلشفاق نستوعر الَعْتبا

 فكيف وقد خاض الوشاة حديثنا

 َصحبا" أترابنا"وأضَحوا لنا من دون 
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 للوى ُمْرَجِحنَّةً سقى اُهللا أآناَف ا

 "الهضُب من جوده َخضبا"سحابًا يظّل 

 وأطلَق أنفاَس النَّسيم بجوِِّه

 فكم َآِبٍد حّرى َتَهشُّ إذا هّبا

 فعهدي بِه ال َيهتدي البيُن ُطْرَقه

 وال َتْطرُق األحزاُن ِمن أهلِه َقلبا

 َحَمْتُه الّليالي عن مطالبة الّردى

 باولم أدِر أّن الّدهر يجعله َنْه

 ومن ذا الذي ال يفتق الّدهر َرْتَقه

 وال ُتنزل الدنيا بساحته َخْطبا

 بربِّك يامزجي المّطية هل رعْت

 ِرآاُبك في َسفِح الِحَمى ذلك الرَّْطبا

 وهل َآِرعْت من ذلك الحيِّ َآْرَعةً 

 فقد طالما شّردَت عني به َآْربا

 وهل لعبت أيدي السيول بَحْزنه

 سهله التُّربا من" َسَفت األرواح"وهل 

 غرامي بأهِل اْلَجْزِع منَك ِبَنْجوةٍ 

 ولو ُجزته أعيا الّرآائب والّرْآبا

 شربُت خليَط الودِّ منهم وَمْحضِه

 فلسُت ُأبالي إْن َسَقوا غيرَي الضَّْربا

 وفيهنَّ بيضاُء العوارض لم تُلْث

 ِخماًرا ولم تعرْف مناآُبها الَعْصبا

 يأبحُت هواها من َسرارةِ  مهجت
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 حمىً  لو َحَمْته همّتي لم أآن صّبا

 وْصَلنا" أْمَحْلَن"فإن تكن األيام 

 فإنَّ بقلبي ِمن تذآُّرها ِخْصبا

 عذيرَي ِمن ُمْسَتْعِذب صاَب ِبْغَضتي

 وقد وردْت َخيُل الصَّرى منهًال عْذبا

 منه الضِّغُن لّما رعيته" تحّكَم"

 رياَض حلوٍم لم يكن نبتها ُعشبا

 آافالٌت بعمرِهآأّن الّليالي 

 فإن قلت قد شابت ذوائبُه شّبا

 إلى آم أغضُّ الطَّرَف منه على الَقَذى

 وأهلنا من حلمي قالئَصه الَجْربي

 وَهْبُت له َصبري على َهَفَواِتِه

 ولوال عطائي ما تملََّكها َآْسبا

 وأقسم أنِّي لو مددُت له يدي

 لطاَل على َحْوباءةٍ  تسُكُن الَجنبا

 الُعال اآتسب الُعال أيا حاسدي آسب

 فإّن المعالي ليس تأخذها عصبا

 بريئةٌ " منك"رآبُت له والخيُل 

 وَأْخَصَب في َرْبعي وآنَت له َجْدبا

 وقّلبُت أطراف القنا في ِطراِده

 وقلُبك في ُشغٍل بتقليبِه الُقْلبا

 إذا المرء لم تستصحب الحزَم نفُسُه

 أقامت َسجاياُه على نفسِه إْلبا
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 ُل المجَد إّال ابُن همَّةٍ وليَس ينا

 أَبْت أْن يكون الّصعُب في نفسه صعبا

 وآم الئٍم في المجد ال نصَح عنده

 جعلُت جوابي عن مالمتِه تبَّا

 يلوم علي أّني أِحّن إلى الّندى

 وليس عاَب الّندى عندي الُعتبى

 وما مال إّال ما سبقت به ردىً 

 فأعطيُته أو ما شفيُت به َصّبا

 رام ابتالئَي همةٌ وعندي لمن 

 َترى ُبْعَد ُطْرِق الَمْكُرماِت هَو الُقربا

 ال يخطب الهزَل ِجدُّها" ُمهذَِّمةٌ "

 وال تمأل الرَّوعاُت ساحَتها ُرعبا

 لها شفرة ال َيْكَهُم الّدهُر غرَبها

 ولن تترَك األياُم في شفرةٍ  َغْربا

 وليٍل آأّن البدَر في َجَنباِتِه

 لى وجهه ِسّباأخو َخَفٍر ُيْدني إ

 خرقُت حواشيه بخرقاَء َجْسرةٍ 

 ترى الصِّدَق في عينيَك ما وجدْت ِآْذبا

 مسهََّدةٌ  ال يطعُم النوَم َجفُنها

 وال تبلُغ الغايات من صبرها الُعقبى

 إذا ما استمرَّْت في الّشكيم تلوُآه

 آسا مشفراها عاريات الرُّبا ُعطبا

 :أقوُل إذا َأقنى الدُّؤوُب َتَجلُّدي
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 أال ربَّ َتصديع ملكُت به الشِّعبا

 وال بدَّ لي من نهضةٍ  في ُلبانٍه

 ُأميُت الَقنا فيها وُأْحِيي بِه النَّْحبا

 فإْن أبلِغ الُقصوى فشيمةُ  ماجٍد

 وإن تنُب أسيافي فلن أدع الّضربا

 

 ُحيِّيَت ياَرْبَع اللَِّوى من َمْرَبِع 

 ُحيِّيَت ياَرْبَع اللَِّوى من َمْرَبِع

 وُسقيَت أندَيةَ  الُغيوِث الُهمَِّع

 فلقد عهدُتَك والزَّماُن ُمسالٌم

 فيَك الُمنى وشفاُء داِء الَموَجِع

 أّياَم إْن يدُع الهَوى بي أتَّبْع

 وإذا ُدعيُت إلى النَُّهى لم َأتبِع

 إذ قامتي ممتدة وذوائبي

 ُمْسودَّةٌ  ومسائحي لم َتْصَلِع

 وإذ النضارةُ  في اديمي جمةٌ 

 الشيب في فودي لّما يطلِعو

 َسْقيًا له َزَمنًا َنِعمُت بظلِِّه

 لكّنه لّما مضى لم يرجِع

 شعٌر شفيعي في الحساِن سواده

 حتى إذا ما ُابيض بي لم يشفِع

 ُعوِّضُت َقْسرًا من ُغداِف مفاِرقي

 وهي الغبينةُ  بالغراِب األبقِع
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 لوٌن تراُه ناصعًا حتى إذا

 الُمْسَتْنِصِعَخَلَف الشَّباُب فليس ب

 أحبب إلّي وقد تغشى ناظري

 وسن الكرى بالّطيف يطرق مضجعي

 مازاَل يخدُعني بأسباِب الَكرى

 حّتى حسبُت بأنه حّقًا معي

 ولقد عجبُت على المسافةِ  بيننا

 آيف اهتدى من غير هاٍد موضعي

 أفَضى إلى ُشْعٍث َلُقوا هاماِتِهْم

 لماسقوا خمر الكرى باألذرِع

 ًال ثّم َذْعَذَع َنوَمهْمَهجعوا قلي

 غبَّ السُّرى داعي الصباح المسمع

 من بعد أن علَق الرُّقاد جفونهم

 َهجروا الَكرى في أيِّ ساعةِ  مضجِع

 فتبادروا بطَن السَّفيِن وأسرعوا

 زمرًا آجافلةِ  القطا المتروِع

 من آلِّ سوداِء األديِم آأنَّها

 شغواء تنجو في الّرياح األربِع

 اَحْيها على َسَغٍب بهاهزَّْت جن

 وقد اهتَدْت بعَد الضَّالِل الُمطِمِع

 التشتكي مع طول إدمان السُّرى

 مسَّ اللغوب والآالل الظّلِع

 َرآبوا َعميقًا قعُرُه، متالطمًا
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 أمواُجُه ذا غارٍب ُمْسَتْتِلِع

 ينجون آلَّ قرارةٍ  التهتدى

 أو يطلعون ثنّيةً  لم تطلِع

 جاَل َجالدةٌ في حيُث ال ُتنجي الرِّ

 وَلربَّما نجَّْتك دعوةُ  إصبِع

 وقد عجبُت لخاِبٍط ورَق الِغنى

 من آل ذي جشٍع وخٍد أضرِع

 وآأنهم لم يعلموا أّن الّذي

 َجمعوا بمرأى للخطوِب ومسمِع

 والعامر الكفين من هذا الورى

 الُيْنثني إّال بكفٍّ َبْلَقِع

 َجمعوا لينتفعوا فلّما أْن دَعْوا

 حيَن الرَّدى لم تنفِع أمواَلُهْم

 واستدفعوا بالمال آلَّ َمضرَّةٍ 

 حّتى أتى األمر العزيُز المدفِع

 هيهاَت أين األّولون وأيَن ما

 شادوُه من َمْغنىً  ومن ُمَتَربَِّع

 والراخصوت العاَر عن أثوابهم

 والرافعوان الناَر للمستلمِع

 والموسعو ُمعتاِمهْم أمواَلهْم

 المهيِع والنازلون على الطريِق

 من آل معتصب المفارق إن مشى

 َنمَّْت عليه ثياُبه بتضوُِّع
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 َتْعنو الرِّجاُل لذي التَّمائِم منهُم

 ويسوُد طفُلهُم ولم َيَتَرْعَرِع

 اليجمعون المال إال للندى

 أو الصطناع صنيعة لم تصنِع

 وإذا وفدَت إليهُم عن أْزَمةٍ 

 فإلى أعزِّ ندىً  وأخصِب َمْرَتِع

 لجفان الغرِّ في يوم الِقرىوإلى ا

 والطعن في اللبات يوم المفزِع

 وإلى الحديث تطيب في يوم الثّنا

 َنَفحاُتُه ويضيُء يوَم المجمِع

 وآأنَّما فتَّحَت منه لمبصٍر

 أنواَر روٍض ِغبَّ غيٍث ُمقِلِع

 سكنوا الخورنق والّسدير وحّلقوا

 في رأس ُغمداَن البناِء األرفِع

 ِرٍب َعرصاِتِهوتقسَّموا من َمْأ

 واألبلِق الفرِد العرين المسبع

 أخذوا إتاواِت الملوك ُغُلبَّةً 

 مابين بصرى والفراِت وينبِع

 وأطاَعهْم وانقاد في أيديهُم اْلـ

 داّني القريب إلى البعيد المنزِع

 هتف الحماُم بكل حٍي منهُم

 فأجاَبُه ُمستكرهًا آالطَّيِِّع

 واراُهُم في َمضجٍع وأتاُهُم
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 مطلٍع وسقاهُم من مكرِع من

 

 ليلة الّسْبـ" ليلتي"يا سقى اهللا  

 ليلة الّسْبـ" ليلتي"يا سقى اهللا 

 ـِتُ زلزاًال ال بل سقاها شرابا

 ليلةٌ  قرَّبْت بعيًدا وأعطْت

 ُمَتَمنًّى وأقدَمْت ُغّيابا

 واْرَتجعنا َزماَننا وآأّنا

 بعَد َشيٍب مّنا اْرَتجعنا الشَّبابا

 

 وقد جزعُت آما ترى إنّي الشجاع 

 إنّي الشجاع وقد جزعُت آما ترى

 مّني الغداةَ  بمصرع ابن شجاِع

 ساقت مصيبته إليَّ بالبلي

 َسْوقًا وَألقتني إلى أوجاِع

 فالماُء من عيَنيَّ يقرح ناظري

 َطَوَع النَّوى والّناُر في أضالعي

 ووددت لو تغنى الودادة في الردى

 أّن التكذَب مايقول الّناعي

 َن العجائب أنني َضّنًا بِهوم

 رملتُه ورميته في قاِع

 ويسوءني أني أراُه في الثرى

 َيْبلى وأمرَي فيِه غيُر ُمطاِع
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 بيفاِع مشرفةٍ  وهل يغني الفتى

 سلَب الحياة مقيلُه بيفاِع

 في ممرٍع خضٍل وما أغنى أمرًأ

 في اللحد عن خصٍب وعن إمراِع

 أعِزْز عليَّ بأْن توّفاَك الرَّدى

 صمَّ سمَعَك عن مقاِل النَّاعيوأ

 وأردُت ِحفَظك في الضَّريح وإنَّما

 َصيَّرُت ِشْلَوَك في َيَدْي ِمضياِع

 خرقاء تأآل اللجوٍع آلَّ من

 ُيهَدى إليها الموُت أْآَل ِجياِع

 َمن لي ُتَرى ِمن بعِد فقِدك صاحٌب

 ُألقي إليه متى أردُت َبعاعي

 ومن المطيُل تمتعي بغرائٍب

 ِه وَمن المقصُِّر باعيِمْن َبثِّ

 وإذا دنا األجُل المقدَُّر للفتى

 لم أنجه منه وضاع دفاعي

 وقواطعي وهي الحداد آليلةٌ 

 عنه َوَنْبعي فيه مثُل َيراعي

 وأنا الطويُل يدًا فإن مّد الردى

 نحوي يدًا منُه َتقاَصَر باعي

 آم ذا تغاِلُطنا الحياةُ  وَنْنثني

 منها بخدعة مائن خداِع

 الذين َعَلْوا على هاِم الُعال أيَن



160 

 

 وتبوءوا بالمجد خيّر رباع

 الباذلين لما َحَوْتُه ِخياُمهْم

 والواهبيَن ِلما يسوُق الرَّاعي

 َفَسَقْت تراَبك يا ُحسيُن بواِآٌر

 َترمي الدِّياَر بعاِرٍض َهّماِع

 وآأنَّ َلْمَع ُبروِقِه ِهْنِديَّةٌ 

 مسلولةٌ  جنح الدجى لقراِع

 رة الرعود خاللُهوآأن زمج

 َدْوٌح تقصََّف أو زئيُر ِسباِع

 ودفاُع ربِّك عنك شرَّ عقابِه

 ن سيٍء خيٌر من الدفاِع

 

 إيابًا أيها المولى إيابا 

 إيابًا أيها المولى إيابا

 فعبٌد إْن أساَء فقد أنابا

 أطاَعَك والشَّباُب له ِرداٌء

 فكيف تراه إذ خلع الّشبابا

 َفأّنى وآان على الُهدى َحَدثًا

 تظنُّ به الضَّاللةَ  حيَن شابا

 أَبْعَد نصيحةٍ  في الغيِب ِغشٌّ

 أَحْورًا بعد َآْوٍر وانقالبا

 أال قْل لُأللى زّموا المطايا

 وعالوها الهوادَج والِقبابا
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 وقادوا الخيَل عاريةَ  الهوادي

 :وما أْوَآْوا من الَعَجِل الِعيابا

 خذوا مّنا التحّية واقرءوها

 َتسمعوا عنها َجواباوإْن لم 

 على ملٍك تتّزه أن يحاِبي

 وأغَنْتهالمحامد أن ُيحابى

 ولّما أن تحجََّب بالمعالي

 على أعدائِه رفَع الحجابا

 وقولوا لّلذين رُضوا َزماًنا

 فرّدهم الوشاةُ  بنا غضابا

 عَدْتنا عن دياِرُآُم العوادي

 وراَب مَن الزِّيارة ما َأرابا

 روًقافال جوٌّ َنشيُم بِه ُب

 وال أرٌض نشّم لها ترابا

 وما آّنا نخاُف وإن جنينا

 بأنَّ الهجَر آان لنا عقابا

 أقيلونا الّذنوَب؛ فإنَّ فيُكْم

 وعندُآُم لمجرمُكْم َمتابا

 وال َتستبدعوا خطأ الموالي

 فإنَّ العبَد ُيبدُع إْن أصابا

 بُعْدنا عنُكُم ولنا أعاٍد

 يزيدُهُم تباعدنا اقترابا

 بالّشفاِر فما أآّلواَفَرْونا 
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 لهم في َفْرِينا ُظْفًرا ونابا

 وآّنا إذ أمّناُهْم علينا

 ُرعاةَ  الَبْهِم ِإْذ أِمنوا الّذئابا

 أيا ملك الملوك أصْخ لقوٍل

 ُأِجلَُّك أن يكون لكْم عتابا

 المهابةُ  عنه طورًا" ُتَسكُِّنِني"

 ويؤمنني وفاؤَك أْن َأهابا

 وىولوال أّن حلَمك ِعدُل َرْض

 َفَرْقُتَك أن ُأراجعك الخطابا

 خدمُتَك حيَن َأْسلمك اَألداني

 وخّلي الجاُر ُنصرتنا وهابا

 وآنُت أخوُض فيما َترَتضيِه

 على األعداِء أّياًما ِصعابا

 أخاف الموت قّدامًا وخلفًا

 وأرقُبُه َمجيًئا أو َذهابا

 وأآرع من عدوِّك آلَّ يوٍم

 وما استسقيُته َصبرًا وصابا

 ذَب السُّعاةُ  عليك َضْبعيوآم ج

 فما أوسعُتهم ِإّال ِجذابا

 أال ال َتْغبننَّ الِحلَم رأًيا

 صوابًا في امرٍئ َغِبَن الّصوابا

 مْهًال: وقْل للُمْجلبين عليَّ

 فقد أدَرْآُتُم فيه الطِّالبا
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 أُسخطًا بعد ُسخٍط وازورارًا

 ونأيًا بعد نأٍي واجتنابا

 وأنَت َأَرْيَتنا في آلِّ باٍغ

 غفرَت ذنوبه الَعَجَب الُعجابا

 فم لي ال ُتسّويني بقوٍم

 َرَقْوا في آيد دولتك الهضابا

 وَدرَّوا بعَد ما رشحوا فأضَحوا

 وقد ملؤوا مَن الشرَّ الِجرابا

 هنيئًا يا ملوَك بني بويٍه

 بأّن بهاَءُآْم ملك الّرقابا

 وحاز الُملَك ال إرثًا ولكن

 بحدِّ السيف قْسرًا واغتصابا

 لّما أْن َعوى بالسيِف َآلٌبو

 وجرَّ غلى ضاللته آالبا

 وظّنك ال هيًا عنه وُيرمى

 َقديًما بالَغباوةِ  َمن َتغابى

 رأى ِليًنا عليه فظنَّ َخيًرا

 ويلقى الّليَن من لمس الُحبابا

 َدَلفَت إليه في ُعَصب المنايا

 طعانًا أو ضرابا" أّموا"إذا 

 وجوهًا في ندىً  ُتلقى رقاقًا

 د ردىً  تالقيها ِصالباوعن

 وأبصَرها على األهواِز ُشعًثا
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 تخاُل بهنَّ من َآَلٍب َذآبا

 عليها آّل أروَع شمريٍّ

 يهاُب مَن الحميَّة أْن َيهابا

 فولَّى في ُرهيٍط آان َدهًرا

 يمّنيهم فأوردهم شرابا

 وَتْحَسُبهم وقد َزحفوا ُليوًثا

 حسبوا ذئابا" أجفلوا"فلما 

 فكانوا أعّدهُم له صحبًا

 هنالك في منّيته ِصحابا

 فأصبَح ال َيرى إّال ابتساًما

 وأمسى ال يرى إّال انتحابا

 وباَت ُمعلًَّقا في رأِس ِجذٍع

 إهابا لو ترآَت له إهابا

 وحلََّق شاحَب اَألوصاِل حّتى

 تحِسَبُه ُعقابا" الجّو"ُعقاُب 

 تعاُف الطيُر جيفَته وتأبى

 ِسغابا" عراَقَته وإن آانت 

 ترَك انتقاُمَك فيه لّما وما

 سطوَت به طعامًا أو شرابا

 فُدم ياتاج ملك بني ُبيٍه

 َتخطَّاَك المقاِدُر أْن ُتصابا

 وال ملك األنام سواك مولىً 

 وال قصدوا سوى نعماك بابا
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 نائبات الّدهر َجْمعًا" وضّلْت"

 ِشعاَبك أن تلّم بها ِشعابا

 وطابْت لي حياُتَك ثمَّ طالْت؛

  يش ما إْن طال طاباَفخيُر الع

  

 أيُّ ناع نعاُه لي أيُّ ناِع

 أيُّ ناع نعاُه لي أيُّ ناِع

 الرمى اُهللا شعبه بانصداِع

 لم َيُرْعني وطالما أْتَرَع الّنا

 عون فينا قلوبنا بارتياِع

 ال وال موِجعًا لقلبي بما قا

 ل ولكْن داَوى به أوجاعي

 ولقد قلُت إْذ سمعُت الذي آنـ

 لَِّه َدرُّ النَّاعيل: ـُت ُأَرجِّي

 خبٌر مبهٌج لقلبى وقد آا

 َن آئيبًا، مؤرِّج لِرباعي

 لم أزل مبغضًا لكلِّ نذيٍر

  للمنايا حّتى نعاه الّناعى

 أْمَتَع القلَب بالبشارة الزا

 ل ُمَحّيًا بالسُّْؤِل واإلمتاِع

 ولو أّني استطعُت شاطرُت عمري

 ثمَّ ذخرى ومتعتى ومتاعى

 َفى وُترَعىفَلُه والحقوُق ُتل
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 آلُّ حقٍّ عليَّ غيُر ُمضاِع

 وبُودِّي أْن لم يكن لَي تعريـ

 َلِم داًء َلَسيُِّد األوجاِع

 قد مضى معدُن الّنفاِق وأصُل الـ

 ـَمْيِن عّنا ورأُس آلِّ ِخداِع

 واّلذى آنُت فى قناٍع فلّما

 ضلَّ ُهْلكًا ألقيُت عنِّي ِقناعي

 ـخيُر في ِضيقةٍ  وال في اّتساِع

 ويَت الّثرى فطّولَت باعىوث

 َوَرَمْتني السِّهاُم منَك ولكْن

 لم َتِضْرني واللَُّه ِمن أدراعي

 آلُّ شكري ألنَّني نلُت ما آد

 ـُت ُأَرجِّي باللَِّه ال باصطناعي

 وُآِفيُت المكروَه منك َوشيكًا

 بدفاِع اإلله ال بدفاعى

 وامتال َرْبعَي الجديُب مَن الِخْصـ

 بانتجاعى ـب آما أشتهيه ال

 وقراُع اإللِه عّنىَ  أغنى

 يا خليلي آما َترى عن ِقراعي

 ورمى اهللا فى ظالمك لّما

 َغِشَي الّناَس آلَّهْم بانقشاِع

 وَلِئْن ِبْنَت واغتربَت فما عنـ

 ـدك شوقي وال إليك ِنزاعي
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 : ومتى ما سئلُت عنك فقولى

 الرعاُه في َطْرِفِه َمْن ُيراعي

 باّللووقلوٌب حشين فى الموت 

 عاِت ما ُخْرَن فيك باإللِتياِع

 لك نزٌر من آّل خيٍر فإّنى

 ِآْلُت للّشرِّ وحَده بالصَّاِع

 إّن غدرًا ثوى فلم تخُل أضال

 عَك منه ما اجتاز فى أضالعى

 وغروري بك الغداةَ  آما َغْر

 َر سراٌب بَوْمِضِه اللمَّاِع

 وإذا ما علقتُه فعلوقى

 بجناٍب هاٍع لعمرك الِع

 كْن بيَن ماآرهُت وما أْحـلم ي

 ـَبْبُت إّال وقٌت قصيُر السَّاِع

 وآفاني اإللُه َشرَّ امرىءٍ  ليـ

 س يراعى من الّتقى ما أراعى

 إن علوًا ال يستحّق آسفٍل

 وارتفاعًا ال ينبغى آاّتضاِع

 ليت ما آان بيننا لم يكن آا

 ن قديمًا من إلفةٍ  واجتماِع

 بعتنى بالّرخيص من غير أن أنـ

 كَث عهدًا أو أْن يحين بياعىـ

 وسيدرى من باعنى بحقيٍر
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 أيُّ َغْبٍن عليه ِمن ُمْبتاعي

 وإذا ماجهلَت فخري وُجودي

 بين آّفيك طاب فيه ضياعى

 ضاَع ودِّي َمن لم يكْن أهَل ودِّي

 وشقى ٌّ غاٍد بودٍّ مضاِع

 آان مثَل الّضياِح فى القاِع طورًا

 وَحكى تاَرةً  ُثغاَء الرَّاعي

 ى ذا مضى الّزماُن فحى ٌّوعل

 غيُر ساٍه وميٌِّت غيُر داِع

 آيف قّدرَت أّننى من أناٍس

 قدتهْم نحو حينهْم باختداِع 

 حاَش للَِّه أْن أآوَن سريعًا

 ومجيبًا من الورى آلَّ داِع

 وَغبيٌن َمن هاَج منِّي لسانًا

 مثَل حدِّ الحساِم يوَم المصاِع

 ورجا والّرجاُء نحٌس وسعٌد

 ُرْمٍح يوَم الوَغى ِبيَراِعَليَّ 

 وَتعاَطى جهالةً  منه َترويـ

 ـَع َجناٍن ما آاَن بالمرتاِع

 ولواٍد حللَت فيه جديٌب

 بَك نائي اإلخصاِب واإلمراِع

 ليس فيه إّلا الجناُب لراٍج

 يرتجيِه أو الهشيُم لراِع
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 وصدىً  لم َيُطْف به قطُّ إْروا

 ٌء وجوٌع لم يرِو باإلشباِع

 بِر المتون وهيهابين وهٍد غ

 َت ِوهاٌد مغبرَّةٌ  من ِقالِع

 ليس يرميه آمٌل برجاٍء

 ال وال َيْنتحيِه سعٌي لساِع

 وإذا ما ُألِفيَت فيه فما يلـ

 ـقاك إّلا بباخٍل مّناِع

 مجثُم اليأِس والقنوط فما فيـ

 ـِه َمزاٌر لجاثِل األطماِع

 ىوبوّدى أْن لم يكن لىَ  تعريٌج إليه وال عليه اّطالع

 عليه اطِّالعي

 وإذا ما بقيَت فاجتنِب الغا

 َب محلَّ الّردى ومطوى الّسباِع

 ودِع اإلغتراِر بالّسلِم فالّسلـ

 ـُم طريٌق إلى رآوِب الِقراِع

 أّننى وحدىَ  اّلذى لو تأّملـ

 ـَت مألُت الوادي بُغرِّ المساعي

 واّتباعى ما آان قطُّ لخلٍق

 وأولو الفضِل آلُّهْم أتباعي

 َمن ليس يعلُم شيئًا وغبيٌن

 بعياٍن يرى وال بسماِع

 أيُّ فضٍل في العقل غيُر ُمطاٍع
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 وانتفاٌع بالقلب ليس بواِع 

 وإذا ما مرْرُت يومًا على قبـ

 ـِرك؛ شرِّ القبوِر في شرِّ قاِع

 قاُت ال مّسَك الّنسيُم وال اعتا

 دك نوٌء من واآٍف هّماِع

 وَعداك الّسالُم والرَّوُح والرَّْحـ

 ةُ  من فائِض الجدا الّنّفاِعم

 وُسِقيَت الَعذاَب ال الَعْذَب والزَّْلـ

 ـزاَل تأتى به يُد الّزعزاِع

 وإذا جوزىَ  األناُم فال جو

 زيَت ِإّال بالمؤلِم الّلّذاِع

 

 إذا لم َتستطْع للرُّْزِء َدْفعًا 

 إذا لم َتستطْع للرُّْزِء َدْفعًا

 فصبرًا للرزّية واحتسابا

 لُمنى في العيِش إّالفما ناَل ا

 َغبيُّ القوِم أو َفِطٌن َتغاَبى

 ِهَي الدُّنيا ُنَغزُّ بها َخدوًعا

 ونوَرُدها على ظمٍأ سرابا

 وهذا الدهر ُيصبح ثم ُيمسي

 يقود إلى الّردى مّنا ِصعابا

 وهل أحياؤنا إّال تراٌب

 بظهِر األرِض ينتظُر التُّرابا
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 صدعَت بما آتبَت قلبي

 ِق الجواباعلى عجٍل فلم ُأِط

 فلو أني استطعت حملت وحدي

 ولم أهب األذى عنك المصابا

 وغيُرَك َمن نعلُِّمه التَّعزِّي

 وُنْذِآُره وقد َذَهل الثَّوابا

 فلو حابى الّزمان سواك َخلقًا

 لكاَن َسبيُل مثلك أن ُيحابى

 

 دعوا اليوَم ما عّودتُم من تصّبٍر 

 دعوا اليوَم ما عّودتُم من تصّبٍر

 نزاعى غالٌب لنزوعىفإّن 

 فما القلُب مّني فارغًا من تذآٍُّر

 وال العيُن مّنى غيَر ذات دموِع

 ولو آنُت ُمْسِطيعًا جعلُت َصبابةً 

 مكان دموعى فى البكاِء نجيعى

 ففيما ترآُت ال يخاُف ترّددى

 وفيما وهبُت ال ُيخاُف ُرجوعي

 وآيف بقائى ال أموت وإّنما

 عى ربوُع األناِم الهالكين ربو

 وما أنا إّال منهُم وعليهُم

 إذا ما انقضى عمرى يكون طلوعى

 ألْم تَر هذا الّدهر آيف أظّلنا
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 على غفلةٍ  مّنا بكلِّ فظيِع 

 وآيف انتقى عظمى وشّرد صرفُه

 ُرقادي وَأْودى َعْنَوةً  بُهجوعي

 وجّر على شوك القتاِد أخامصى

 وأضرم نارًا في يبيِس ضلوعى

 ولم أآْن وأآرعنى حزنًا طويًال

 لغيِر الذي أختاُره بَكروِع

 رماني بخطٍب ال يكفكُف وقعُه

 سوابُق أفراسى ونسُج دروعى

 وما عاِصمي منه ُحسامي وذاِبلي

 والناصري َرْهطي به وجميعي

 أتاني ضًحى ال درَّ درُّ مجيئه

 فعاَد وماهاَب النَّهاَر َهزيعي

 وضاعَف من شجوى ورادف حزنه

 عىخضوعى عليه راغمًا وخشو

 وصيَّر في وادي المصائِب َمسكني

 وفى جانب الحزِن الّطويل ربوعى

 وقالوا برآِن الدين ولَّْت يُد الرَّدى

 فخرَّ َصريعًا وهو َخيُر صريِع

 فشّبوا لهيَب الّناِر بين جوانحى

 وَجثُّوا ُأصولي بالَجَوى وُفروعي

 ومّروا وقد أبقوا بقلبي حسرةً 

 وعيوَذرُّوا طويَل الّيأس منه ِبُر
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 فلو آنُت أسطيُع الفداَء فديتُه

 وأعيا بداِء الموِت آلُّ َجميعي

 وشاطرُتُه ُعمري اّلذي آان طالعًا

 عليه بما أهواه خيَر طلوِع

 اصطبْر، والصَّبُر آالصَّبر طُعمُه: وقالوا

 إذا آان عن خرٍق بغير رقوِع

 وعن رجٍل ال آالّرجاِل فضيلةً 

 وعن جبٍل عالي البناِء رفيِع

 اك َمن سقَّاك آلَّ مرارةٍ وعّز

 وحّياك من لّقاك آلَّ وجيِع

 ولو آنُت أرجو عوده الحتسبتُه

 ولكنَّه ماٍض بغيِر ُرجوِع

 مَضى: آأنَِّي ملسوٌع وقد قيل لي

 وما آنُت من ذي َشوآةٍ  بَلسيِع

 فأيُّ انتفاٍع بالرَّبيع وإنَّه

 زمانى وقد وّلى الّردى بربيعى 

 آان طيبهوبالعيِش من بعد امرٍئ 

 وُيْبدُل منه َضيِّقًا ِبَوسيِع

 وبالماِل من بعِد اّلذي آان ُمْخِلفًا

 لكلِّ الذي أْفَنْتُه آفُّ ُمِضيِع

 وبالعرِض من دون الذى آان رمحُه

 يقارُع عنه الدَّهَر آلَّ قريِع

 َذَمْمُت سواَك المالكين ألنَّهْم
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 توّلوا وما أولوا جميَل صنيِع

 بعَد ِمنَّةٍ  ولم تُك منهْم ِمنَّةٌ 

 وال نزعوا أثوابهْم لنزيِع

 فكم بيَن ُمعٍط لألماني وسالٍب

 وبين ُمجيٍع لي وقاتِل ُجوعي

 ولّما رأيُت الفضَل فيه أطعُته

 وما زلُت لألمالِك غيَر مطيِع

 ألْم َتَرني لّما بلغُت ِفناَءه

 عقرُت بعيرى أو قطعُت نسوعى 

 وقد علَم األقواُم

 أنَّك فيهم الْنـ

 ك ُتؤوي الخائفين مَن الوَرىوأنَّ

 ُذرا آلِّ َمرهوِب الشَّذاةِ  َرفيِع

 وأّنك لّما صّرح الخوُف فى الوغى

 بيوٍم صقيل الُغرََّتيِن َلموِع

 وللخيِل من نسج الغباِر براقٌع

 وأجاللها من صوِب آلِّ نجيِع

 ولو لْم تبضَّْع بالطِّعاِن لحوُمها

 آلَبْت وما سالْت لنا َبُبضوِع

 لواَء الّنصِر حّتى رآزته أخذَت

 بيمناك من أرِض اليقيِن بقيِع

 ولم تهِب البيَض الّصوارَم والقنا

 يردن إذا أوردَن ماَء ضلوِع
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 ولّما ذآرُت الموَت يومًا وهولُه

 تقاصر خطوى واقشعّر جميعى

 وما أنا إالَّ فى انتظاٍر لزائٍر

 َقدوٍم على رغِم األُلوِف َطلوِع

 نُت أآتسىيمّزق أثواَب الذى آ

 ـَنفوُع إذا لم يعُثروا بنفوِع

 ويهدم ما شّيدتُه وبنيتُه

 ويحصُد من هذى الحياةِ  زروعى

 

 على شجر اُلراِك بكيُت لّما 

 على شجر اُلراِك بكيُت لّما

 مررُت به فجاَوْدُت السَّحابا

 وآم ناديُت فيِه من حبيٍب

 َعهدُت به فلم أسمْع َجوابا

 َفواًها لألراِك َمقيَل صبٍّ

 فقدُت به األحبَّة والشَّبابا

 وأآنافًا لغانيةٍ  رحابًا

 وأفنانًا لناعمةٍ  رطابا

 وَسقًيا لألراِك َمساَء يوٍم

 نزلُت به فطبُت له وطابا

  

  

 



176 

 

 من ذا الطبيُب ألدوائى وأوجاعى 

 من ذا الطبيُب ألدوائى وأوجاعى

 أو الّرفيق على هّمى وأزماعى 

 ٍ قد آنُت جلدًا ولكْن ربَّ أقضية

 َخَلْطن َجْلدًا على البلَوى بُملتاِع

 ياصاحبي يوَم راَم الدَّهُر َمْنقصتي

 وراَع منِّي َجنانًا غيَر ُمرتاِع

 قم سلِّ قلبىَ  عّما فى بالبلِه

 ففيِه ما شئَت من ُسْقٍم وأوجاِع

 ليس الّلساُن وإن أوفْت براعتُه

 مترجمًا عن جًوى ما بين أضالعى

 ًا على ظمٍإإذا َسَقى اللَُّه أجزاع

 فال سقى اُهللا هذا العاَم أجزاعى

 وال َرَمْيَن على َجْدٍب بَأْنِديةٍ 

 وال صببَن على محٍل بإمراِع

 إنِّي ُمقيٌم على ُآرٍه بناحيةٍ 

 غرثى المسالك من طيٍب وإمتاِع

 فى معشٍر ما لجاٍن منهُم أدٌب

 آهمجةٍ  مالها فى القاِع من راِع

 هوَض بِهآم َحمَّلونَي ِثْقًال ال ُن

 وآّلفونىَ  فعًال غيَر مسطاِع

 بّدْل بالدك إّما آنَت آارهها

 دارًا بداٍر وأجراعًا بأجراِع
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 آم ذا المقاُم على هوٍن ومهضمةٍ 

 وقارٍص من يِد األقواِم لّذاِع

 وأسُهم من مقاٍل ما يحصُِّن ِمن

 ُخدوِشهنَّ بجلدي نسُج أدراعي

 أأحمُل الّضيَم والبيداُء معرضةٌ 

 را الّناِب أقتادى وأنساعى وفى ق

 وِمْلُء آفِّي طويُل الباع معتدٌل

 أو مقبٌض لرقيِق الحّد قّطاِع

 إْن لم أِثْرُهنَّ عن وادي الَخنا َعِجًال

 فال دعانى إلى يوم الوغى داِع

 ِلَمْن َخَبْأُت إذا لم أنُج عن َسَعةٍ 

 مافي النَّجائِب من حثٍّ وإيضاِع

 رِّ أذىً إْن لم ُيَنجِّك سعٌي عن مق

 فيالحا اُهللا ماَيسعى له الّساعي

 :قنعَت بدون النَّْصِف قلُت لهْم: قالوا

 هيهاَت ما باختياري آان إقناعي

 ما زال صرُف الّليالى بى يطاولنى

 حّتى رخصُت على عمٍد لمبتاِع

 خيٌر من الّذلِّ فى قصٍر نمارقُه

 مبثوثةٌ  منزٌل للعّز فى قاِع

 ْس بذي طمٍعإْن آنَت حّرًا فال َتدَن

 وال تبْت بين آماٍل وأطماِع

 وال َتُعْج بيساٍر دوَنُه ِمَنٌن
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 َتجنيِه من آفِّ إخضاٍع وإضراِع

 ال أشبَع اهللا َمن ُأْلُهوا وما علموا

 عن المعالي بإرواٍء وإشباِع

 غّروا بحبل من الّسّراِء منتكٍث

 وبارٍق من غنى األّياِم لّماِع

 حذرواوآّلما طِمعوا في النَّيِل أو 

 تطارحوا بيَن ضّراِر ونّفاِع

 حلفُت بالبيت طافْت حوله زمٌر

 جاءوه أنضاَء إعجاٍل وإسراِع

 وبالُمَحصَِّب حطَّ الُمْحِرمون بِه

 والبدُن ما بين إلقاِء وإضجاِع

 وَمن بَجْمٍع وقد ألَقى الَكالُل بهْم

 هناَك أجساَد ُطالٍَّع وُضالَِّع

 والقوُم في عرفاٍت ُيرسلون إلى

 حو الجرائِر منهم دعوةَ  الّداعىم

 ألمطرنَّ على اآلفاِق عن آثٍب

 من عارٍض بدِم األجواِف لّماِع

 بكلِّ ندٍب عن العوراِء منقبٍض

 نزاهةً  وعلى األهواِل َطّالِع

 يهوى إلى الّذآِر وّالجًا مخارمه

 ُهِويَّ نجٍم مَن الخضراِء ُمْنصاِع

 قْل للعدا قد مضى رفقى بهْم زمنًا

 وا اآلَن ِغبَّ الحكم إيقاعيفحاذر
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 لْم تشكروا من نسيمى ما هببُت به

 وليس بعَد نسيمي غيُر َزعزاِع

 أبعَد حى ٍّ على الجرعاِء آنُت به

 َمآلَن من دافٍع سوءًا ومّناِع

 عمىٌ  عن الفحش صمٌّ عن مقالتهْم

 على ثواقب أبصاٍر وأسماِع

 طاروا فطالت بهْم آّفى إلى وطرى

 ه قبَله باعيوناَل مالم يَنْل

 أمنى بمن ليس من عّدى وال ثمدى

 وال يكيُل بُمدٍّي ال وال صاعي

 لوال احتقارَي فيِه أن ُأعاقَبُه

 أطرتُه بين تّيارى ودّفاعى

 حّتى متى أنَت يا دهرى تسابقنى

 بعاِثٍر، وُتساميني بَدْعَداِع

 من آلِّ عاٍر من المعروِف منكبُه

 هاٍع إذا غرَت فى تفتيشه الِع

 دُع اَهللا َمْن َشطَّ الفراُق بِهأستو

 عّنى ولم يقِض تسليمى وتوداعى

 لوال المصيبةُ  فيه ما اهتَدْت أبدًا

 هذي الخطوُب إلحزاني وإجزاعي

 :تقوُل ِمن بعِده عيني وقد أِرَقْت

 يا قوُم أيَن مَضى ُغمضي وَتهجاعي

 يانفُس إّما َمِقيٌل رأَس شاهقةٍ 



180 

 

 أو قعصةٌ  بالعوالى فوق جعجاِع

 خافي مالمًا بال عذٍر لصاحبِه

 وال تخافى الذى ينعى به الّناعى

 فإنَّما المرُء في األّياِم ُمحَتَبٌس

 على الّردى بين أطباٍق وأنساِع

 

 إذا ساَءْلَتني فخذ الجوابا

 إذا ساَءْلَتني فخذ الجوابا

 فكم فتَح الكالُم عليَّ بابا

 عتبَت، وما اْجَترمُت إليَك ُجرًما

 نك لَي الِعتابافأحمَل فيه م

 وما آنُت اْسَترْبُت وإْن أَرْتني

 صروف الّدهر عندك ما أرابا

 ُفجعُت، وقد َتِخْذُتَك لي خليًال،

 بجرمي أو ُحِرمُت بَك الصَّوابا

 ولو أّني قطعتك لم ُأعنَّْف

 ولم أقرْع لقربي منَك نابا

 ولّما أْن ظمئُت إليَك يوًما

 ورْدُت ولم أِرْد إّال َسرابا

 شحط فما أهوى اقترابًافإْن ت

 "إيابا"وإْن ترحل فما أرجو 

 ولسَت بُمبصٍر مّني رسوًال

 ولسَت بقارٍئ عني آتابا
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 أال َقبح اإللُه وجوه قوٍم

 أذلُّوا في ِطالِبهُم الرِّقابا

 أراقوا ِمن ُوجوِهِهْم َحياًء

 وما َأخذوا به إّال ُترابا

 وهْم من لؤمهم في قعر وهٍد

 الِقبابا وإْن َرفعوا بُدوِرهُم

 ومن يك عاريًا من آّل خيٍر

 فما ُيغنيِه أْن لبَس الثِّيابا

 

 عمدَت إلى َّ فآيستنى 

 عمدَت إلى َّ فآيستنى

 فأخرْجَتني من ِإساِر الطََّمْع

 فكنُت آَسْيٍف َجَلْنِدَيةٍ 

 فزاَل ولم َيْدِر عنه الطََّبْع

 وسّيان ذلك من شيمتى

 َأَأعَطى جواٌد لها أْم َمَنْع

 أدِر أّنك مّما يضّرولم 

 إذا لم تكْن لىَ  مّمن نفْع

 

 في آّل يوٍم أرى عجيبًا 

 في آّل يوٍم أرى عجيبًا

 َجرَّ على َمْفِرقي الَمِشيبا

 ومن خطوٍب يزرن قلبي
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 شبُت وما آن أن أشيبا

 ُأرى َبغيًضا إذا تمنَّْت

 عيناَي أن ُتبصر الحبيبا

 مالَي يا قوُم والّليالي

 لّصليبايغُمْزن لي عودَي ا

 ُيْرِحلَنني عن َقرا َأموٍن

 أردُت وحدي لها الرُّآوبا

 ولم أَعْف سْلَمها َفِلْم ذي

 ُتِشبُّ ما بيننا الحروبا

 وآلَّما ُتْبَن من ُذنوٍب

 إليَّ جّددنها ذنوبا

 آأنني مخطٌئ بشيٍء

 ما آنُت إّال به مصيبا

 

 أقول لها لّما التقينا على مًنى 

 مًنى أقول لها لّما التقينا على

 وأبرزها ذلك الحماُر المصّبُغ

 وأبَدْت ُصدودًا لم يكْن عادةً  لها

 وقد يتجّنى فى الهوى المتمّرُغ

 لقد خان من أّدى المحاَل إليكُم

 وماَن علينا في المقال المبلُِّغ

 شغلنا وأنتم فارغون ولم يعْج

 على ذي اشتغاٍل َدهَره المتفرُِّغ
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 ِجٍمآأنَِّي َأشكو الحبَّ َشكوى ُمَجْم

 فًتى ضلَّ عن وادى البالغة ألثُغ

 

 من عذيري من َسقاٍم 

 من عذيري من َسقاٍم

 لم أجْد منُه طبيبا

 وُهموٍم آُأواٍر الْنـ

 بقلوٍب ليَس يعرْفـ

 وآروٍب ليتهّن الـ

 ـيوَم أشبْهَن الكروبا

 وخطوٍب ُمعضالٍت

 ِبْتَن ُينسين الُخطوبا

 َشيَّبْت منَِّي َفْوَدْي

 مشيبايَّ ولم آِت ال

 وَدعونا فرَأوا مْنـ

 ـَس وقد آان رطيبا

 باَن عّني وَتناءى

 آلُّ َمن آان َقريبا

 وتعرَّْيُت ِمَن اَألْحـ

 ـباِب في الدُّنيا ُعزوبا

 وَسقاني الدَّهُر ِمن ُفر

 قةِ  َمن أهوى َذنوبا

 إْن يوَم الطّف يوٌم
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 آان للدِّين َعصيبا

 لم يدْع في القلب مّني

 للمَسّراِت َنصيبا

 ـني َحديًثا وُنيوَبا

 فالتزْم فيِه النَّحيبا

 ُعطَّ تاموَرَك واْتُرْك

 معشرًا عّطوا الجيوبا

 واْهُجِر الطِّيَب فلم َيْتـ

 ـرك لنا عاشور طيبا

 لعن اهللا رجاًال

 أترعوا الّدنيا ُغصوبا

 سالموا عجزًا فلّما

 قدروا شّنوا الحروبا

 في المعّرات يهّبـ

 آّلما ِليموا على َعيـ

 هُم اْزدادوا ُعيوباـِب

 َرِآبوا أعواَدنا ُظلـ

 ـمًا وما زلنا ُرآوبا

 ـنا على الُبعِد ُمجيبا

 يقطُع الَحْزَن وَيْطوي

 في الدَّياجيِر السُّهوبا

 بمطٍي ال يبالـ

 ـَن على اَألْيِن الدُُّؤوبا
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 ال وال ُذقَن على الُبْعـ

 ـِد َآالًال وُلغوبا

 وخيوٍل آِرئال الـ

 يباـدّو يهززن الّسب

 فَأَتْونا بجموٍع

 خالها الراؤن ُروبا

 بوجوٍه بعَد إْسفا

 ٍر تبرقعَن الُعطوبا

 َفَنِشْبنا فيهم ُآْر

 هًا وما َنْهَوى النُّشوبا

 ولقد آاَن طويُل الـ

 ـباِع َطّعاًنا َضروبا

 بالظُّبا ثم القنا َيْفـ

 ـري َوريًدا وَتريبا

 ال ُيرى والحرُب ُتغلى

 ِقْدُرها منها َهيوبا

 رى مّنا ومنهمفج

 َعْندُم الطعن َصبيبا

 وَصلينا من حريق الطـ

 ـَطعِن والضَّرب لهيبا

 آان مرعانا خصيبًا

 فِبهْم عاَد َجديبا

 لم نكن نألف لوال
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 جوُرهم فينا ُخطوبا

 ال وال ُتبِصُر عيٌن

 في ضواحينا ُندوبا

 َطلبوا أْوتاَر َبْدٍر

 عنَدنا ُظلًما وُحوبا

 ـورَأوا في ساحةِ  الطَّْف

 ـِف وقد فاَت الَقليبا

 قد رأيتْم فَأرونا

 منكُم فردًا نجيبا

 أو تقيًَّا ال ُيرائي

 ِبتقاُه أو لبيبا

 ُآلَّما آّنا ُرُؤوًسا

 للورى آنتم ُعجوبا

 ما رَأينا منُكُم بالـ

 ـحّق إّال ُمستريبا

 وَصدوًقا فإذا فْتـ

 ـشته آان َآذوبا

 وخليعًا خاليًا عْن

 َمطمِع الخير َعزوبا

 يدًا بمخازيـوبع

 ـِه وإْن آاَن َنسيبا

 ليَت ُعوًدا ِمن َغشوٍم

 حقَّنا آان صليبا
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 وبوّدي أّن مْن يْأ

 َصُلنا آاَن َضريبا

 في َغٍد ينُضُب تّيا

 ٌر لُكم فينا ُنُضوبا

 ويقيُء البارَد السَّْل

 ـساَل من آان َعبوبا

 ويعوُد الَخلُق الرثُّ

 واّلذي َأضحى وأمسى

 ناآبًا ُيضحي نكيبا

 آَل ياسيَن وَمْن َفْضـ

 ـُلُهْم أعيا الّلبيبا

 أنُتُم أْمني لَدى الحشـ

 ـر إذا آنُت نخيبا

 أنتُم آّشفُتُم لَي

 بالتباشير الُغيوبا

 وبُكم أنجو إذا ُعو

 ِجلُت َموًتا أْن أنوبا

 وإليُكْم َجَمحاني

 ما َحدا الحادون ِنيبا

 وعليكم صَلواتي

 َمْشهًدا لي وَمغيبا

 بورًايا سقى اُهللا ق

 لكم زنَّ الكثيبا
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 ُحْزَن خيَر الناس َجّدًا

 وَأبًا َضْخمًا حسيبا

 وْهَو في الِفْرَدوس لّما

  قيل قد حلَّ الُجبوبا

  

 فؤادى مشغوٌل بك العمَر آّله

 فؤادى مشغوٌل بك العمَر آّله

 وأنَت آما َيهوى الَخِليُّون فارُغ

 وإْن أُك فى دار الهوى وسَط عقرها

 بابةِ  رائُغفإّنك عن دار الّص

 تباعدَت عنِّي بعَد أْن قد َمَلْكَتني

 فأّال ولم تبلْغ بقلبى المبالُغ 

 ُخِلقَت بقلٍب لم ُتجْز فيِه َصبَوةٌ 

 وقد صاَغ قلبي للصَّبابة صائُغ

 

 ليس المشيُب بذنٍب 

 ليس المشيُب بذنٍب

 فال تُعدِّيِه َذْنبا

 ُغصبُت شرَخ شبابي

 بالليل والصُّبِح َغصبا

 يُب ِعذاريفشبَّ ش

 آما اشتهى الّدهر شّبا

 إْن آنُت ُبدِّلت لونًا
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 فما تبّدلت حّبا

 أو آنُت بوعدُت ِجسًما

 فما تباعدُت قلبا

 فكلّما شاب رأسي

 نما غرامي وشّبا

 يا ُمرَّةَ  الظُّلم َطْمعًا

 وُحْلَوةَ  الظَّْلِم شْربا

 رضَي ُمحبُِّك َقْسرَا

 بأْن تزوريه ِغّبا

 وِسْلٌم - وما يبالي 

 واديِك َمْن آاَن َحربا

 

 ال رعى اُهللا من إلى 

 ال رعى اُهللا من إلى

 قوِل واٍش لنا َصَغى

 آلَّ يوٍم َيطغى ويظـ

 ـِلُم َمن لم يكْن َطَغى

 وإذا أقلَق الجوا

 ِنَح ُشغٌل تفرَّغا

 قد أطعتْم وما أطعـ

 ـُت َنمومًا ُمبلِّغا

 أنا منكْم من بعد سلـ

 ـٍم عهدناُه فى وغى
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 أْن أآا حاشا هللا

 فَئ بالبْغي َمن بَغى

 لْن ترانى وإْن لدغـ

 ـُت بسوٍء ُمَلدِّغا

 

 أْسَخْطَتني فرِضيُت ِمن َآَلٍف 

 أْسَخْطَتني فرِضيُت ِمن َآَلٍف

 ولربما رضَي الذي َغِضبا

 وَبَسْمَت يوَم الَبيِن من َعَجٍب

 فأريَت من َبْرِد الّلمى َشَنبا

 وظلمَت في هجري بال سبٍب

 فلم تِجْد َسببا ولقد طلبَت

 ولقد وهبُت فما رجعُت لُكْم

 قلبي وآم رجَع الذي َوَهبا

 وبلغُتُم ِعندي مآرَبُكم

 َعفوا ولم أبلْغ بُكْم َأَربا

 وأَعْنُتُم عمدًا وعن خطٍأ

 ِغَيَر الّزمان عليَّ والنَُّوبا

 وَوِصْبُت منُكم ثمَّ ِمن َيدُآْم

 طوَل الّزمان ولم أآن َوِصبا

 ّي سملِئكُموإذا التفّت إل

 َتْهمي علّي وُتمِطُر الَعجبا

 ألفيُت صفوي آلَّه َآِدرًا
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 ووَجْدُت ِجدِّي آلَّه َلِعبا

 

 لَعْمُرك ما أْوَرى الذي بي وإنَّما 

 لَعْمُرك ما أْوَرى الذي بي وإنَّما

 بلينا على شغِل القلوب بفارِغ

 ما يشاء من الهوى" مّنى " ويبلغ 

 وما أنا شيئًا من هواى ببالِغ

 ُيراوغني عن وصِلِه طوَل عمرِه

 وأين انتفاٌع بالخدوِع المراوِغ 

 ويقلُب جنبى َّ الهوى آلَّ ليلةٍ 

 على َجَمراٍت أو ُحماٍت لواِدِغ

 

 صّد عّني آارهًا ُقر 

 صّد عّني آارهًا ُقر

 بي وإن آان حبيبا

 ورأى في الفاحم الَجْعـ

 ـِد من الّرأِس مشيبا

 آشهاٍب غابِت الشُّهـ

 ويأبى أن يغيباـُب 

 أو آناٍر تخُمد الّنا

 ُر ويزداُد لهيبا

 آنُت ُعرياًنا بال َعيـ

 ـٍب فأهدى لي ُعيوبا
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 ما أْذَنبُت بالشَّيـ: قلُت

 ـِب إليُكْم فَأتوبا

 هَو داٌء حلَّ ِجسمي

 لم أِجْد منه طبيبا

 لم تجْد َذْنًبا ولكْن

 أنَت لفَّقَت ُذنوبا

 

 ُفعجبُت لقلبي آيَف َيْصبو وَيكَل 

 عجبُت لقلبي آيَف َيْصبو وَيكَلُف

 وبرُد شبابى بالمشيب مفّوُف 

 أِحنُّ إلى َمن ال َيحنُّ وليَته

 يعرُف" لمْن آان محنونًا محّبيِه  "

 يباعُدني عن آلِّ ماآنُت أرتجي

 وُيوِسُعني من آلِّ ما أتخوَُّف

 وُيمطُلني بالوعِد منُه وإنَّما

 يماطُل بالميعاِد َمن ليس ُيخِلُف

 وُيصبُح منِّي ساآَن القلب والَحشا

 وفى آّل يوٍم منه قلبىَ  يرجُف

 " غّربوا" وقد آنُت أغريُت الهوى يوم 

 على الغصِن يهتُف" داٍع " فعاد به 

 ينوح وقلبى للهوى دون قلبه

 وعينَي دمعًا دون عينيِه تذِرُف

 أال قاتل اُهللا الهوى فطالبُه
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 متاٌع من الّدنيا قليٌل وزخرُف

 الرِّضا َمن ال يدوُم على الرِّضا يروُم

 ويطلب فيه الّنصَف من ليس ينصُف

 أقوُل لمرتاٍح إلى الفضِل والُعال

 يُخبُّ على ظهِر المطيِّ ويوِجُف

 أِنْخ في ُذرا الشيخ الرئيِس فِإنَّما

 إلى مثله فى المجد آنَت تشّو ُف

 إلى الغمِر معروفًا وعلمًا وسؤددًا

 ووّقفواوبأسًا إذا هاب الّرجاُل 

 خلفُت بما لفَّ الَحطيُم وَزْمَزٌم

 وما ضّمُه خيفا مًنى والمعّرُف

 " لبسةٍ " وشعٍث أتوا عارين من آّل 

 فعاذوا بأرآان اإللِه وطوَّفوا

 َلَهنَُّك أْوالنا بكلِّ فضيلةٍ 

 وأعشُق للمعروِف فينا وأشعُف

 وأّنَك لّما أْن جرى الّناُس فى مًدى

 وتخّلفوافيه سابقًا " تلّقيَت  "

 فيا أّيها القرُم الّرئيُس ومن له

 على ِقمَّةِ  النَّْسَرْيِن في العزِّ موقُف

 العدا" فّوقك " ليهنَك أّن اَهللا 

 وقد طالعوا فيك الّرجاء وأشرفوا

 ناآيًا فى جلودهْم" وعاد إليهْم 

 من الكيد ماحّدوا ظباه وأرهفوا
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 - واُهللا حصنك منهُم -ولم يغنهْم 

 وٌر لفَّقوُه وحرَّفوامَن القوِل ُز

 ووّدوا وقد طاشْت إليك سهامهْم

 بأنَُّهُم لم يفعلوا ما َتكلَّفوا

 َأال فاغفِر األجراَم ِرفقًا بأهلها

 فللعفوا أولى بالكراِم وأشرُف

 وحّتى يقوَل الّناُس أسرف مفضًال

 عليهْم آما قالوا أساءوا فأسرفوا

 فللِه ما تغضى وأصبح آمنًا

 ه يتخّوُفغدًا من تراه يوم

 فلم ُيعَط مكنوَن الضَّمائِر بيننا

 من الّناس إّال المنعُم المتأّلُف

 وأّما أبو سفيان فاشدد به يدًا

 ففى الكّف منه إن تأّملَت مرهُف

 أليس اّلذي واساك وّدًا بنفسِه

 ولم يثنِه عنك العدوُّ المخّوُف

 ولّما تعسَّْفَت الطَّريَق وجْدَتُه

 لّناس يعسُفمن ا" منقّدًا " وراءك 

 ومثُلَك َمن يولي الحقوَق ِرعايةً 

 وغيُرَك ال َيرَعى وال يتعطَُّف

 وإّنى مّمْن ال يواليك رغبةً 

 وأيَن مَن الرغباِت َمن ليس ُيْنَطُف

 وقد آنت لوال أّن فضلك باهٌر
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 أصدُّ إذا ماسيَم مدحى وأصدُف

 فدوَنَك َنْظمًا ما تكلََّف ناظٌم

 ُفمعانيُه والحقُّ ال يتكّل

 

 عادت إلّي بغيضةٌ  فتوّددت 

 عادت إلّي بغيضةٌ  فتوّددت

 َهيهاَت َمن جعَل البغيَض حبيبا

 عادْت إلّي فخلت أن شبيبتي

 ُخِلَسْت وأبَدلها الزَّماُن َمشيبا

 فكأنني أبصرُت منها بغتةً 

 يوَم الوصاِل مَن الحبيِب َرقيبا

 وودت أّن طلوعها مقلّيةً 

 ُغروباَمْثنيةً  في الناِس آان 

 قد آنِت لي داًء ولكْن لم أِجْد

 من داء ُسقِمك في الرجال طبيبا

 ولحّبذا زمٌن مضى ما آان لي

 قرٌب إليِك وآنُت منِك سليبا

 ياليت من َقَدَر الّتالقي بيننا

 جعل الفراَق من الّلقاء قريبا

 زمٌن إذا قاطعِتنا، ُمَتَبسٌِّم

 ضاٍف وإْن واصلِت آان َقطوبا

 َو غيُر ُمَقْلَقٍلوآأنَّ قلبي وْه

 ُملئْت بُقرِبك حاَفتاُه َوجيبا
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 لو لم تكوني في الّزمان عجيبةً 

 ما أبصرْت عيناَي فيه عجيبا

 وخلوُت ُعمري آلَّه ِمن ذنبِه

 فجعلُت منِك له إليَّ ذنوبا

 وَخَلْفِت في ِجلدي ولم يُك دهَره

 إّال الّسليَم جرائحًا وُندوبا

 ولقيُت فيِك من العناء غرائبًا

 وأخذُت من أدهى البالِء ضروبا

 وترآِت قلبي ال يفيق آآبةً 

 وجفوَن عيني ال تمّل نحيبا

 وآأنَّني لّما أخذُتِك آارًها

 َقْسمي ُحرمُت وما أخذُت َنصيبا

 لو آنِت عيبًا واحدًا صبرْت له

 نفسي ولكن آنِت أنِت ُعيوبا

 

 أبى الّزماُن سوى ما يكره الّشرُف 

 يكره الّشرُفأبى الّزماُن سوى ما 

 والدَّهُر َصبٌّ بإسخاِط الُعال َآِلُف

 لو آان شخٌص تفوت الحزَن مهجتُه

 لكنَت ذاك، ولكْن ليس ُتْنَتَصُف

 إذا َبِقيَت فمن َيْعدوك ُمحَتَسٌب

 فى الّشمِس ما أشرقت عن آوآٍب خلُف

 إذا تيّقنِت األرواُح بعثتها
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 إلى الِحماِم فماذا ينفُع األسُف

 اُم الموِت ُمْفِلَتةً وآيف ُتْخطي سه

 َمْن َنحُرُهْم لِحنيَّاِت الرَّدى هدُف

 َيسعى الفَتى وخيوُل الموِت تطلُبُه

 وإْن َنوى وقفةً  فالموُت ما يقُف

 َنلقى مَن الدَّهِر ما ُيدمي محاجَرنا

 وما لنا عن هَوى رؤياُه ُمْنَصَرُف

 أفعاُلنا للرَّزايا فيه ُمنِكرةٌ 

 عتِرُفونطُقنا بارتحاٍل عنه ُم

 لياليه مكارهها" إْن لم توفِّ  "

 فقد تقّدم فى أرزائها سلُف

 آلُّ المواطِن من آفِّ الرََّدى َآَثٌب

 وآلُّ أرٍض على هوِل الرَّدى َشَرُف

 ال درَّ درُّ الّليالى أخذها فرٌص

 ومنعها غصٌص بل جودها سرُف

 إذا حزنَت فقلُب المجد مكتئٌب

 ى َسَدُفوإْن ُقِذيَت ففي وجِه الضَُّح

 ولو علمَت ببسِط الدَّهِر قبضَتُه

 إلى ِفناِئك ما طالْت له َآِتُف

 لكّنه سارٌق يخفى زيارته

 وليس من سطوةِ  السُّّراِق ُمنَتَصُف

 إْن آان أطلق فيك الّدهُر منطقه

 فقد دعاك لساٌن حشوُه آفُف
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 أو آان أْلَهَب في َمغناك سابَقُه

 فقد ثناه برجٍل ملؤها حنُف

 عزاَء إلى المفقوِد مفتقٌديهدى ال

 مؤزٌَّر بثياِب الموِت ُملتحُف

 ويصرف الهمَّ عن قلٍب أطاف به

 َمن قلُبُه ِلَنواصي الهمِّ ُمكتنُف

 إنَّ اّلتي َأْضرمْت أحشاَءنا َجَزعًا

 تلقاك منها غدًا في الجنَّةِ  الزَُّلُف

 ولن ُيذآَِّرك الُمْسلوَن َموعظةً 

 َصفواوأنَت تعلُم منها فوَق ما َو

 

 ال َتَسْلني عّما أراه فإّني 

 ال َتَسْلني عّما أراه فإّني

 آّل يوٍم أرى بعيني عجيبا

 آّل داٍء في القلب مّني وفي الجـ

 م على أنَّني َعدمُت الطَّبيبا

 أتمنَّى لو باَت مّني بعيًدا

 آلُّ َمن آاَن في ِجواري قريبا

 يا خليلي على الرُّخاِء وفي البْؤ

 شكو إليَك الُخطوباِس أِصْخ لي أ

 وِسهاًما َأَصْبَن ِجسمي فلّما

 لم تِضْرني أَصْبَن مّنا القلوبا

 ال أرى إْذ رأيت إّال َمعيبًا
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 وهَو مْع ذاَك طالٌب لي عيوبا

 وِمالٌء مَن الذُّنوب َسجاياُه

 وَيْنَعى ُبْطًال عليَّ الذُّنوبا

 

 قرُنتك بي واهللا يعلم أنّني 

 يقرُنتك بي واهللا يعلم أنّن

 أَرْدُت بَك الُحسنى فعدُت الُمخيَّبا

 وما آنُت فيما جئُت أّوَل صادٍق

 أساؤوا به َظنًّا فكاَن المكذَّبا

 فال تطعموا من ذي حجًي بنظيرها

 فكلُّ امرىءٍ  ُيدعى إلى مثلها أبى

 

 رمانىَ  بالّداء الذى فيه وانثنى 

 رمانىَ  بالّداء الذى فيه وانثنى

 و قارُفَيَعجَُّب مّما جرَّه وه

 " صفاتِه" وهّيجنى بغيًا لنحِت 

 وآم َسَقٍم َبْرح َتهيُج القوارُف

 وهبَّْت له ريٌح فظنَّ بقاَءها

 وهيهاَت َأْن َتْبقى َصبًا ورفارُف

 

 قولوا لمن غلَط الزَّماُن به 

 قولوا لمن غلَط الزَّماُن به

 :فأناَلُه ما لم يُكْن َحِسَبْه
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 ال تفرَحنَّ بما أتاك بِه

 هُر يسُلُب آلَّ َما َوَهَبْهفالدَّ

 إّن الّزمان أراد ُطرَفَتنا

  فأرى بما أعطاَآُه عَجَبْه

  

 نأينا فمن دون اّللقاِء تنائُف 

 نأينا فمن دون اّللقاِء تنائُف

 وَسْهٌب عنيٌف بالمطايا وَنْفَنُف

 فال وصَل إّال ما تقّرُب بيننا

 أآاذيُب من أحالمنا وتؤّلُف

 ِ عائٌج فلّله فى جنِح الّدجّنة

 تصيَّدني بالحبِّ فيما يطوُِّف

 بخيٌل علينا والّنهاُر شعارنا

 وفى اّلليِل منهلُّ العطّيةِ  مسرُف

 وأغنى وما أغناك إّال تعّلةً 

 ِوصاٌل ُمحاٌل أو لقاٌء ُمَزْخَرُف

 

 ِبَأبي زائرًا أتانَي َلْيًال 

 ِبَأبي زائرًا أتانَي َلْيًال

 سارقًا نفَسه من البّواِب

 ناه عنِّي َتَقّضي شبابيما َث

 وْهَو في وْجنتيِه ماُء الّشباِب

 باَت بيني وبينه َخشَيةُ  الّلـ
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 ـِه وخوُف العذاِب يوَم العذاِب

 لم أِزْدُه شيئًا وبين ضلوعي

 آلُّ شوٍق على مليِح الِعتاِب

 ثمَّ ولَّى آما أتى َأِرَج األْخـ

 ـاِر في الناِس طّيَب األثواِب

 أهوا عالًما أنَّني آنُت

 ُه فغيُر الَحراِم منه ِطالبي

 ولقد جاءني وما آاَن في نْفـ

 ـسَي إسعاُفُه وال في ِحسابي

 غيَر أنِّي َعَفْفُت حتى آأنِّي

 ال أباليِه أو بَغيري مابي

 

 خذوا من جفونى ماءها فهى ذّرُف 

 خذوا من جفونى ماءها فهى ذّرُف

 فما لُكُم إّال الَجَوى والتََّلهُُّف

 ا استوقفتما عن مسيلهاوإْن أنتم

 غروَب مآقينا فما هّن وّقُف

 آأنَّ عيونًا ُآنَّ َزْورًا عِن البكا

 غصوٌن َمطيراٌت الذُّرا فْهَي ُوآَُّف

 دعا العذَل والّتعنيَف فى الحزنواألسى

 فما هجر الحزاَن إّال المعّنُف

 صبرًا جميًال، وليس لي: تقولون لي

 ُفعلى الصَّبِر إّال حسرةٌ  وَتَلهُّ
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 وآيَف ُأطيُق الصَّبَر والحزُن آّلما

 عنفُت به يقوى على َّ وأضعُف

 ذآرُت بيوِم الّطفِّ أوتاد أرضِه

 تُهبُّ بهْم للموت نكباُء َحْرَجُف

 آراٌم سقوا ماَء الخديعةِ  وارتووا

 وِسيقوا إلى الموِت الزُّؤام فَأْوَجفوا

 فكم مرهٍف فيهْم ألمَّ بحّده

 ُمْرَهُف هنالك مسنوُن الِغرارين

 وُمعتدٍل مثِل القناةِ  ُمثقٍَّف

 لواه إلى الموِت الطويُل المثّقُف

 َقَضْوا بعَد أن قضُّوا ُمنىً  من عدوِّهْم

 ولم ينكلوا يوَم الطِّعاِن وَيْضُعفوا

 وراحوا آما شاءْت لهْم أريحّيةٌ 

 ودوحةُ  عزٍّ فرعها متعّطُف

 فإْن ترهْم فى القاع نثرًا فشملهْم

 دٍن جامٌع متأّلُفبجّناِت ع

 إذا ما ثنوا تلك الوسائد مّيًال

 أديرْت عليهْم فى الّزجاجةِ  قرقُف

 وأحواضهم مورودةٌ  فعّدوهم

 ُيَحالَّ وأصحاُب الواليةِ  َتْرُشُف

 فلو أّننى شاهدتهْم أو شهدتهْم

 هناك وأنياُب المنّيةِ  تصرُف

 لدافعُت عنهْم واهبًا دوَنهْم دمي
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 ريمةَ  منصُفومن وهب الّنفَس الك

 ولم يُك يخلو من ضرابى وطعنتى

 ُحساٌم ثليٌم أو ِسناٌن ُمَقصَُّف

 فيا حاِسديهْم فضَلهْم وْهو باهٌر

 وآم حسَد األقواَم فضًال وأسرفوا

 دعوا حلباِت الّسبِق تمرح خيلها

 وَتْغدوا على مضمارها َتَتَغْطَرُف

 وال تزحفوا َزْحَف الكسير إلى الُعال

 الِل التََّزحُُّففلن تلحقوا وللصِّ

 وخّلوا التكاليَف التي ال ُتفيُدآْم

 فما يستوي َطبٌع َنبا وَتكلُُّف

 فقد دام إلطاٌط بهْم فى حقوقهْم

 وأْعَوَز إنصاٌف وطاَل تحيُُّف

 تناسيُتُم ما قاَل فيهْم نبيُُّكْم

 آأنَّ مقاًال قاَل فيهْم ُمَحرَُّف

 فكم لرسول اِهللا فى الّطفِّ من دٍم

 ن نفٍس تماُت وتتلُفيراق وم

 ومن ولٍد آالعيِن منه آرامةً 

 ُيقاُد بأيدي الّناآثيَن وُيْعَسُف

 عزيٌز عليه أْن ُتباَع نساُؤُه

 آما بيع قطٌع فى عكاَظ وقرطُف

 يذدَن عن الماِء الّرواِء وترتوى

 من الماِء أجماٌل لهْم ال تكفكُف
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 فيا لعيوٍن جائراٍت عِن الهدى

 ُفويالقلوٍب ضغنها متضّع

 لكْم أم لهْم بيٌت بناُه على التُّقى

 وبيٌت له ذاك الّستاُر الُمَسجَُّف

 به آلَّ يوٍم من قرٍش وغيرها

 جهيٌر ُمَلبٍّ أو َسريٌع ُمطوُِّف

 إذا زاَرُه يومًا َدلوٌح بذنِبِه

 مَضى وهو ُعرياُن الِفرا متكشُِّف

 وَزْمَزُم والرَّآُب الذي يمسحوَنُه

 تنطُف وأيمانهْم من رحمة اهللا

 ووادي ِمنىً  ُتهَدى إليِه نحائٌر

 تكبُّ على األذقاِن قسرًا فتحتُف

 وجمٌع وما جمٌع لمن ساف تربُه

 ومن قبلِه يوُم الوقوِف المعّرُف

 وأنتْم نصرتْم أم هُم يوَم خبيٍر

 نبّيكُم حيث األسّنةُ  ترعُف 

 فرْرُتْم وما فرُّوا وِحْدُتْم عِن الرَّدى

 ُمَتَحرُِّفوما عنُه منهم حائٌد 

 فحصٌن َمشيٌد بالسُّيوِف مهدٌَّم

 وباٌب منيٌع باألنامل يقذُف

 توقَّفُتُم خوَف الرَّدى عن مواقٍف

 وما فيهُم من خيفةٍ  يتوّقُف

 لهم دونكْم فى يوم بدٍر وبعدها
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 بيوم ُحَنْيٍن آّلما ال ُيَزْحَلُف

 فقل لبنى حرِب وإْن آان بيننا

 ُتْحَصُفمن النََّسِب الّداني َمراِئُر 

 أفى الحّق أّنا مخرجوآم إلى الهدى

 وأنتْم بال َنهٍج ِإلى الحقِّ ُيْعَرُف

 وأّنا َشَبْبنا في ِعراِص دياِرُآْم

 ضياًء وليُل الكفر فيهنَّ ُمْسَدُف

 وأّنا رفعناآْم فأشرَف منُكُم

 بنا فوَق هاماِت األعزَّةِ  ُمشِرُف

 وها أنتُم ترموننا بجنادٍل

 ال تكّشُفلها سحٌب ظلماؤها 

 لنا منُكُم في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 قتيٌل صريٌع أو شريٌد مخوَُّف

 فخرُتْم بما ُملِّكُتُموه وِإنَّكْم

 سماٌن من األموال إْذ نحن شّسُف

 - يا مْن يجهل الفخر للفتى -وما الفخر 

 قميٌص ُمَوشَّى أو رداٌء ُمَفوَُّف

 وما فخرنا إّال الذى هبطْت به الـ

 قد َحوى منه ُمْصَحُفـمالئُك أو ما 

 يقرُّ به من ال يطيق دفاعه

 ويعرُفه في القوم َمن ال َيَتعرَُّف

 ولّما رآبنا ما َرآبنا مَن الذُّرا

 وليس لكْم فى موضع الّردِف مردُف
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 تيّقنتُم أّن بما قد حويتُم

 أحقُّ وأولى فى األناِم وأعرُف

 ولكّن أمرًا حاد عنه محّصٌل

 وأهوى إليه خابٌط متعّسُف

 وآم من عتيٍق قد نبا بيمينِه

 ُحساٌم وآم قطَّ الضَّريبةَ  ُمقَرُف

 فال ترآبوا أعواَدنا؛ فرآوُبَها

 لمن يرآُب اليوَم العبوَس فيوجُف

 وال تسكنوا أوطاننا فعراصنا

 تميُل بكْم َشوقًا إلينا وترِجُف

 وال تكشفوا ما بيننا من حقائٍد

 طواها الرجال الحازمون ولفقواو

 ا إّما عدّوًا مجامًالوآونوا لن

 وإّما صديقًا دهره يتلّطُف

 فللخيِر إْن آثرتُم الخيَر موضٌع

 وللّشرِّ إْن أحببتُم الّشرَّ موقُف

 عكفنا على ما تعلمون من الّتقى

 وأنتْم على ما يعلْم الّلُه ُعكَُّف

 لكْم آلُّ موقوٍذ ِبكظَّةِ  َبطِنِه

 وليس لنا إّال الهضيُم المخفَُّف

 داري َمن ُأداري مَن الِعداإلى آْم أ

 وأهُدن قومًا بالجميل وألُطُف

 تالعُب بى أيدى الّرجاِل وليس لى
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 مَن الجوِر ُمنٍج ال وال الّظلِم ُمنصُف

 وحْشُو ضلوعي آلُّ َنجالَء َثرَّةٍ 

 متى أّلفوها أقسمْت ال تأّلُف

 فظاهرها بادى الّسريرةِ  فاغٌر

 وباطنها خاوى الّدخيلةِ  أجوُف

 قد تالءَم ُجرُحها: لُت يومًاإذا ق

 تحّكُك باأليدى على َّ وتقرُف

 فكم ذا أالقى منهُم آلَّ رابٍح

 وما أنا إّال أعزُل الكفِّ أآشُف

 وآم أنا فيهْم خاضٌع ذو استكانةٍ 

 آأنَِّي مابين األصحَّاِء ُمْدَنُف

 أقاُد آأّنى بالّزماِم مجّلٌب

 بطيُء الُخطا عاري األضالِع أعجُف

 في قيٍد مَن الحزِم ُعنوةً  وَأرُسُف

 وَمن ِذيَد عن بسِط الُخطا فهو َيرُسُف

 ويلصُق بى من ليس يدرى آاللةً 

 وُأْحَسُب مضعوفًا وغيري المضعَُّف

 وُعدنا بما ِمّنا عيوٌن آثيرةٌ 

 ُشخوٌص إلى إدراآه ليس َتطِرُف

 حان الَمدى فتوآَّفوا: وقيل لنا

 فيا ُحججًا للَِّه طال التََّوآُُّف

 َفحاشا لنا من ِريبةٍ  بمقالكْم

 وحاشا لكْم من أن تقولوا فتخلفوا
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 ولم أخَش إّال من معالجةِ  الّردى

 فُأصَرُف عن ذاك الزَّمان وُأصَدُف

 

 لو أنصف القلُب لما وّدآْم 

 لو أنصف القلُب لما وّدآْم

 لكّنه الّطائُش ال ينصُف

 يهمُّ بالورِد الذى لم يزْل

 أو ُيصَدُف ُيصرُف عنه الدَّهَر

 وَيعشُق اّلالهي على أنَّه

 ممرضه حيًّا أو المتلُف

 يلومنى والجوُر مْن عنده

 آيف يلوم الوافىَ  المخلُف 

 ويجحُد المرَّ الذى ذقته

 في ُحبِّه وهو به أعرُف

 ويدَّعي فيَّ ادِّعاَء الهَوى

 وشاهداىَ  الجسُد المدنُف

 ليَت ُأناسًا أخلفوا وعدنا

 م يخلفوالم يعدوا أو ليت ل

 ليس إلى القصِد سبيٌل لهْم

 إّما ضنيُن الكفِّ أو ُمسِرُف

 وآّلما استنجدُت في َعطفهْم

 بدمِعَي الواآِف لم َيْعطفوا
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 أال يا َلقومي الْعتناِن النَّوائِب 

 أال يا َلقومي الْعتناِن النَّوائِب

 وللُغصِن ُيرمى آلَّ يوٍم بشاِذِب

 وَللّناُس إمَّا ظاعٌن حاَن يوُمُه

 وإمَّا مقيٌم الْجتراِع المصائِب

 وَزْوُر المنايا إْن َحميناُه جانًبا

 أتانا آأْن لْم ُيْحَم من آّل جانِب

 َيُعطُّ علينا آلَّ َسْرٍد مضاعٍف

 وَيخطو إلينا آلَّ باٍب وحاِجِب

 وآم هارٍب مْن أْن يالِقَيُه الّردى

 ُمِغذِّ، ولكْن ال َنجاَء لهارِب

 الزَّماِن َتغابًياُنِقلُّ اعتباًرا في 

 وأبصارنا مملوَءةٌ  بالعجاِئِب

 وَنصبو إلى ِوْرِد الحياةِ ، وصرُفها

 الغرائِب" ذياَد"يذوُد بنا عنها 

 ُبلينا من الّدنيا ِبِخْلٍف ُمَجدٍَّد

 وإْن دّر أحيانًا بأيدي الحوالِب

 وَنْظما إلى ما ال يزاُل ُيذيُقنا

 ُلعاَب األفاعي أو ِشياَل العقارِب

 توّلى الموُت عني بشخِصِه وخٍل

 َتَولَِّي ُممتدِّ النَّوى غيِر آيِب

 آأّني لّما صّك سمعي َنِعيُُّه

 ُصِكْكُت بمسنوِن الِغراريِن قاِضِب
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 وفارقني ِمن غيِر شيٍء َأراَبه

 غيُر صدِّ المعاتِب" المقاصي"وصدُّ 

 َطواُه الرَّدى طيَّ الرِّداِء وُعطِّلْت

 المناقِب مغاني الِحجا منه وُغرُّ

 خليليَّ ُقوما فاْنُدبا َمْن بقربِه

 َلَهْوُت زمانًا عن سماِع النوادِب

 ويا َلْهَفتي منُه على ذي َمَودَّةٍ 

 بريِء األديِم من قروِف المعايِب

 نسيبَي بالِوّد الصحيِح وأْقربي

 وصاحبَي األذى إذا ازَورَّ صاحبي

 له بخليقةٍ " أفضي"ومْن آنُت ال 

 اْعوجاَج المذاهِبوال أشتكي منه 

 ولّما َبَلْوُت األصدقاَء وُودَُّهْم

 خَلْصُت إليه من خالِل التَّجارِب

 فأْعَلْقُت قلبي منه ِمْلَء َجواِنحي

 وأغلقُت آفِّي منه ِملَء رواجبي

 شققنا له في التراِب بيتا آأنما

 شققناُه مْن وجٍد به في التراِب

 وِهْلنا عليِه من جوانِب قبِره

 لّما مسَّ طيَب الّضرائِب ثرىً  طاَب

 أيا ذاهًبا ُبقِّيُت للحزِن بعَده

 أال إنّني حزنًا عليَك آذاهِب

 ُتُوّفيَت دوني غير أّنك هالكًا
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 توفيَت آمالي وُغْلَت مطالبي

 فأصبحُت فْرَد الّشخص لوال تّلٌف

 يزوُر بساٍر من هموٍم وساِرِب

 وَلْو أنَّ غيَر الّدهِر راَبَك بالرَّدى

 ليه بالقنا والقواضِبَعجلنا إ

 "يزيغه"ودافع عنك الّضيَم حتى 

 ِرجاٌل من لوىّ  بن غالِب

 إذا ما ُدعوا طاروا إالى حومةِ  الوغى

 شاِزِب" معروَق الجناِجِن"على آّل 

 جريئون رّآابون إّما تنّمروا

 ِرقاَب المنايا أو ظهوَر المعاِطِب

 وآم لُهُم في باِب آّل عظيمةٍ 

 حاُم مناآِبقراُع أآفٍّ أو ِز

 سَقى اهللا قبًرا آنَت َحْشَو َضريحِه

 غزيَر الَحوايا ُمستهلَّ الهياِدِب

 َتَقْعقُع في جوِّ الّسماِء ُرعوُده

 ويوِقد فيه البرُق ناَر الُحباحِب

 وإْن مزََّقْت عنه الشَّماُل ُبروَده

 على َعَجٍل حاآتءه أيدي الجنائِب

 ومالَي أستسقي الغماَم لقبِرِه

 ُت عنه بالّدموِع الّسواآِبوقد ُنْب
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 " جمٍع" بنفسى من لقيُت غداةَ   

 " جمٍع" بنفسى من لقيُت غداةَ  

 على عجٍل يسّجين الّشفوفا

 َمَرْرناهنَّ َنعَتِسُف المطايا

 نريد مًنى فما رمنا وقوفا

 وفى األظعان بدُر دًجى سبانى

 بطلعته وما ألَقى النَّصيفا

 ولّما أْن تمثَّل لي هواُه

 انى بالثنّيةِ  أن أطوفاعد

 وزلَّْت عن ُتقىً  َقدمي آأنِّي

 هنالك لم أُآْن رجًال عفيفا

 

 عتاٌب لدهٍر ال َيَملُّ عتابي 

 عتاٌب لدهٍر ال َيَملُّ عتابي

 وشكوى إلى َمْن ال يرّد جوابي

 وأطلُب ما أعيا الّرجاَل ِطالُبُه

 فيا للِحجى آم ذا يكون ِطالبي

 باِب علِمِه وبي ما أذوُد الّناَس عن

 وآلُّ ُأساتي جاهلون بما بي

 فِلي َآِبٌد َتصلى بغير خريدةٍ 

 ولي جسٌد يبلى بغير َآعاٍب

 إذا لم ُأَرْغ عنَد الغواني تغزًُّال

 فمثُل مشيبي بينهّن شبابي
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 ولو آنُت يوًما بالِخضاِب ُموآًَّال

 خضبُت لمن يخفى عليِه خضابي

 فإن تعِطِني أولى الخضاب شبييةً 

 ي ُأخيراُه بغيِر شباِبفإّن

 ُلغاُم نياٍق أو نضيُح ِحباِب

 وما هي إّال زفرةٌ  لِغالِب

 

 مْن مبلٌغ عّنى بنى مالٍك 

 مْن مبلٌغ عّنى بنى مالٍك

 أّن اّلذى داويتُم أقرفا

 دمنا على العهد لمن لم يدْم

 وقد َوَفينا للذي ما وَفى

 وليس في العدِل والغيرِه

 اأْن يظلم الّظالُم من أنصف

 ال تسمعوا القوَل بال حّجةٍ 

 فطالما ُبدَِّل أو ُحرِّفا

 وال تزيدونا أباطيلكْم

 فإّنما أمرضتُم مدنفا

 آم فيكُم من ماطٍل وعده

 فإْن َيُجْد يومًا به أخلفا

 ومن مصرٍّ زاد إصراره

 إْن ليَم فى الّسّيِئ أو عّنفا

 وآم َعطفنا منكُم ُمعِرضًا
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 فلم نجْد من ُمعرٍض َمْعَطفا

 ا رأينا منكُم فى الهوىوم

 إّال بخيل الكّف أو مسرفا

 عودوا إلى السِّلِم آما آنُتُم

 فقد مَضى من َحربكْم ما آَفى

 

 أعلى العهِد منزٌل بالجناِب 

 أعلى العهِد منزٌل بالجناِب

 آان فيه متى أردُت ِطالبي

 المغاني تلك المغاني فهل فيـ

 هنَّ ما قد عهدُت من أطرابي

 بعد أن ُتوِحَش الّداليسِت الّداُر 

 جندٍل وتراِب" غير"ر ترى 

 وإذا لم يعْد نحيبي على الّربِع

 ـِع حبيًبا فليس ُيغني انتحابي

 حرُّ قلٍب إذا تمّكن من قلِب

 ـِب الُمَعنَّى حماُه َبْرُد الّشباِب

 والمعاَفى َمْن لم َيُقْده إلى الّلو

 عةِ  يومًا تفّرُق األحباِب

 فةِ  ما ُرْحـوالمطايا يوَم السَّقي

 إالَّ تعّمدًا لعذابي

 إّن ُنْعمًا وآان قلِبَي فيما

 أِلَفْتُه موآًَّال بالّتصابي
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 سألتني عِن الهوى في لياٍل

 ضاَع فيهنَّ من يديَّ َشبابي

 فمتى ما أجبُتها بسوى ذآـ

 مشيبي فذاك غيُر جوابي

 صاَر مني مثَل الثَّغامة ما آان

 راِبآاَن زمانًا ُمْحَلْوِلكًا آالُغ

 ليس َيبقى َشيبي على شأنه األْو

 األوِل في َآّر هِذِه األحقاِب

 َمْن عذيري من المشيب وقد صا

 َر ُبَعْيَد الّشباب من أثوابي

 وَشفاني في غيِر ما داَفه الساقي

 وراَء المشيِب من أوصابي

 وَألنَت اّلذي أعاجيُبه في الْد

 َء مثِل الَعالةِ  آالحرِف ناِب

 الكالُل وال َتْنفّكليس يدنو منها 

 ـَفكُّ عن َعْجَرفيَّةٍ  وِهباِب

 ال ُتعنِّ الرِّآاَب تطُلُب ما

 ـناُه عفًوا َصْفًوا بغيِر ِرآاِب

 َأَنا في حوزةِ  الُهماِم فخاِر

 ـُملِك آالنَّجم في أعزِّ َجناِب

 بالًغا ما أردُتُه من زيادا

 ٍت عليِه ما آنَّ في حساِب

 ِغ إّالَشغَل اللَّحَظ بي ولم ُيص
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 ِلندائي من بينهْم وخطابي

 قد سمعناُه قائًال فسمعنا

 نطَقه وارًدا بفصِل الخطاِب

 ورأينا نواَله فرأينا

 َسَبًال ليس مثُله للّسحاِب

 وبلوناُه في الوغى فَأصبنا

 ُه ضروَب اليديِن يوَم الضِّراِب

 في مقاٍم ضْنٍك تجوُل به الخيـ

 ـُل على أْرُؤٍس َهَوْت وِرقاِب

 ا شأَوُه وأيَن مَن األوشاطلبو

 ِل سيٌل يجيُء ِمْلَء الشِّعاِب

 وتمّنْوا مكاَنه ال بَأسبا

 ٍب وأّنى َدرٌّ بغيِر ِعصاِب

 وإذا عّنِت الّضرائب لألسيا

 ِف بانْت قواطٌع من نواِب

 ما ُأباِلي إذا رضيَت عن الّطا

 عةِ  مّني بالُمْحَفِظيَن الِغضاِب

 وإذا ما رأيَت مّني صوابًا

 يٌر َعماُهُم عن َصوابيفحق

 ـِن ونيِل اَألوطار واآلراِب

 ـِفُل َظْلماَءهْم وأنَت ِشهابي

 وإذا آنَت لي شرابًا فما ُتخَدُع

 لي ُمقلةٌ  بلْمِع سراِب
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 ال أباَن الزَّماُن فيك انثالمًا

 ال وال همَّ ما َترى بانقالِب

 وأتاك الّنيروُز بالّسعد والُيمِن

 ْخـوإذا ما مَضى يعوُد وال أ

 من َجْيئةٍ  له وذهاِب

 في زماٍن ُينِسي زماَن الّتصابي

 ونعيٍم ُيسلي نعيَم الشَّباِب

 

 بنفسى من رأيُت بجنِح ليٍل 

 بنفسى من رأيُت بجنِح ليٍل

 فضاء بنور طلعته الّطرافا

 حكى لي ريُقُه َعْذبًا َنميرًا

 وَسقَّى ِمن َصبابتِه ُذعافا

 وآنُت أِضنُّ في َآَلفي بقلبي

 أنا ذا أجود به جزافافها 

 

 فيا طيَفها أّال طرقَت رحالنا 

 فيا طيَفها أّال طرقَت رحالنا

 ونحُن على األذقان في جانِب الشِّْعِب

 نشاوى آأّنا َساَوَرتنا زجاجةٌ 

 مضرََّجةُ  النَّاجود داميةُ  السَّْكِب

 بنا ِمن هوى ُلقياِك آْرٌب ُنحبُُّه

 فلو زرِتنا نّفسِت من ذلَك الَكرِب
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 وما ضرَّ َمْن َيأبى زيارةَ  ُمْقلتي

 مجاهرةً  لو زاَر ُمستخفًيا قلبي

 وَمن َضنَّ في لقياَي بالصِّدِق ُمْسرًفا

 على ُمرَتِجيِه آيَف يبخُل بالِكْذِب

 

 ُقْل لمن بالجماِل واْلـ 

 ُقْل لمن ن بالجماِل واْلـ

 ـُحسِن فينا َتعرَّفا

 سلَّ جسمى بحّبِه

 وهو فى ذاك ما اشتفى

 سُت أرجوك ُمحسنًال

 فكن اليوَم منصفا

 ما على مالٍك لنا

 لو علينا تعطَّفا

 فسقى فاه ضامئًا

 وَشفى فيه ُمْدَنفا

 

 أِدْر أّيها الّساقي الكؤوَس على َصْحِبي

 أِدْر أّيها الّساقي الكؤوَس على َصْحِبي

 َوَدْعِنَي ظمآنًا ففي غيرها َنْحِبي

 وإْن آنَت َتبغي بالُمدامةِ  نشوةً 

 ما ُيوِفي على نشوةِ  الضَّرِب" فعنِدَي"

 َأْبَيُت الهَوى دهًرا، ولمَّا عرفُته
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 عرفُت مطاَع األمِر ُمغَتَفر الّذنِب

 وهيََّم إطراَب الفؤاِد أواِنٌس

 َخَلْصَن إلى ذاك الممنَِّع من ُحبِّي

 َعَلْوَن النَّقا يومًا بأوفى من الّنقا

 ْصِبوُلْثَن على أبَهى مَن الَعْصِب بالَع

 وناَدْمَننا وْهًنا بمنَعَرِج اللِّوى

 فضوَّْأَن للّساريَن داِجَنةَ  السَّْهِب

 وعانْقَن ُقضبانًا من الرَّنِد مّرةً 

 بأيٍد ِسباٍط هنَّ أندى مَن الَقْضِب

 وناعمةِ  األطراِف حّل وداُدها

 مكاَن َشغاِف القلِب من حّبةِ  القلِب

 دعاني قبوٌل َخلََّفْتُه إلى الّصبا

 وما آلُّ َمن َتمَّْت محاسُنُه ُيْصبي

 ُخِلقُت آما شاَء الصَّديُق ُمحكًِّما

 عليَّ خليلي نازًال في هوى َصْحبي

 وذمَّ رجاٌل أنَّني غيُر ُمْعَجٍب

 فيا َعَجًبا ماذا يفيدُهُم ُعْجبي

 أّنني أزهى بشيٍء ُمِنْحُته" ولو"

 زهيُت بفخِر الملِك في الُعْجم والُعْرِب

 ه بالمحّل الذي بهحياتَي من

 ُيَحسُِّدني َقومي وِيغبُطني َشْعبي

 وَأْرَآبني أثباَج آّل فضيلةٍ 

 ُمَمنََّعةِ  األرجاِء محميَّةِ  الَغْرِب
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 ففي ُخلِقِه ذاك الُمَفسَِّح َمرتعي

 وِمْن لفظِه ذاك المشرُِّف لي ُعشبي

 وآم جهَد األعداُء فيما يسوؤني

 ِسْربيفما خّوفوا َأْمني وال َذْعَذعوا 

 رضينا عن الدُّنيا وأنَت ترآَتنا

 بال َسَخٍط في ذا الزَّماِن وال َعْتِب

 وُجْدَت ولم ُتْسأْل بكلِّ نفيسةٍ 

 وقبلك قوٌم ال يدّرون بالَعْصِب

 شربنا ُأجاجًا ِمْنُهُم وتنازحوا

 عِن المورِد الموروِد والمنهِل

 وما ِنْلَتُه إّال بحقٍّ أتيَتُه

 األمر بالغْصِب وآم نيَلْت العظمى من

 حلفُت بمن ضحَّْت ِمًنى يوَم نحِرهْم

 وما عرقوا من ُأمِّ َسْقٍب ومن َسْقِب

 وبالّنفِر الّثانين ُعْقَل ِرآاِبِهْم

 على َعَرفاٍت َيبتغون ِرضا الرَّبِّ

 لقد ناَل فخُر الملك ما شاَء من ُعًال

 َحَلْلَن على أعلى محلِّ مَن السُّْحِب

 عْرٍض ُمَمنٍَّعفتىً  لم يزْل يغدو ِب

 وماٍل ُمذال ال ُيفيُق مَن النَّْهِب

 ولم يرَض سهَل األمِر يرطُب مسُّه

 ولم تْلَقُه إّال على مرآٍب َصْعِب

 ورام مداه الُمترفون وإّنما
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 َيرومون ما راَم الِوهاُد مَن الَهْضِب

 فلّلِه أّياٌم َمَضين قطعَتها

 بال َسَأٍم منها على ُضمٍَّر ُقبِّ

 إالَّ ما ُتفيُء لك الَقنا وال ِظلَّ

 وال زاَد إالَّ ُنجعةُ  الطَّعِن والضَّرِب

 تصول بعْضٍب في يديك وخلَفه

 من الرْأي ما أمضى وأقضى من الَعْضِب

 فصْفُوَك ال ُيبلى بشيٍء من القذى

 وِخْصُبَك ال ُيمنى بشيٍء من الَجْدِب

 وطاولَت أعمارًا ِطواًال فُطلَتها

 لم ينْل ُمرِب وأربيَت حتى ِنلَت ما

 وال زال هذا العيد يتلوه مثُلُه

 تعاُقَب أنواِء الّسحاِب على التُّرِب

 أال َمْن معيني ِمن خليٍل َأعدُُّه

 على شكِر نعماٍء َأَتْتني بال آْسِب

 تجشَّم خيُر الناس ُطرًّا ِعيادتي

 فجاَء بما َحْسبي به َشرًفا َحسبي

 ولم َيعرفوا ُشكًرا لها ولربِّها

 ْعلمونا آيف نشكُر في الُكْتِبفلم ُي

 فإْن َأْعَي عن شكٍر لها من صنيعةٍ 

 فذلك من ذنِب البالغةِ  ال َذنبي
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 أيا صاِحبي إْن لم تكْن في شديدتي 

 أيا صاِحبي إْن لم تكْن في شديدتي

 آفيًال بها دوني فلسَت بصاحبي

 ولو لم تُكْن خيَر اُأللى َعَجَمْتُهُم

 ك رواجبيَبناِنَي لم َأضُمْم علي

 َذَخرُتَك لي في النَّائباِت، ومْن يكْن

 صديًقا َصدوًقا فْهَو ُذخُر النَّوائِب

 وما ضرَّ والقرُب المؤلُِّف بيَنَنا

 وداٌد لنا أْن لم تكْن من أقارِبي

 أِجْرِنَي إّما بالقواضِب والقنا

 أِو الّرْأي إْن َخْطٌب أناخ بجانبي

 وُآْن َقَبسي إْن آاَن قوٌم دياِجري

 وآْن صادقي إْن آاَن دهرَي آاِذبي

 وُقْم واآِفني إْن آنَت تستطيُع هِذِه

 ُحلولَي مغلوًبا بوادي العجائِب

 

 من آلفى أّننى مررُت به 

 من آلفى أّننى مررُت به

 فلم َيِعْرني ِمن َطْرِفِه َطَرفا

 وآدُت َلّما رأيُت ِغلَظَتُه

 أنجُع جسمى بمهجتى أسفا

 ماقد قادني ُحسُنه إليِه آ

 قاد اليمانون جّلةً  شرفا
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 ِرفقًا فلسَت أوَل َمن: فقلُت

 الَذ ُمِسيٌء بعفوِه فعفا

 

 َأال هل ِلما فاَت ِمن َمطلِب 

 َأال هل ِلما فاَت ِمن َمطلِب

 وهل عن ِرَدى المرِء من َمهَرِب

 وهل المرىءٍ  يبتغيِه القضا

 ُء من ُمستجاٍر ومن مذهِب

 عذيِرَي ِمن حادثاِت الزَّماِن

 ِجدُّ لهنَّ ويلعْبَن بيأ

 ُيْثّلْمَن من َحَنٍق َمْرَوتي

 ويرَعْيَن من َنَهٍم ُخّلبي

 وإّما َبِرْ؛َن ففي طّيهنَّ

 ما شئَت من تعٍب ُمتِعِب

 وإْن ُهنَّ َصفَّيَن لي َمشرًبا

 رَجْعَن فرّنْقَن لي َمْشربي

 "بالُمْبِرضاِت"فكم ذا ُأعّلُل 

 وُأخَدُع بالبارِق الُخلَِّب

 بأدواء هذا الّزماِن وُأعدى

 َعْدَوى الُمصحِّ من الُمجَرِب

 ولو آنُت أعجُب من حادٍث

 عجبُت من الحادث األقرِب

 أتانَي على ُعَدواِء الّدياِر
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 لواذُع من نبٍإ ُمنِصِب

 فإّن نجيع فخار الملو

 ِك ِسيَط هنالك باألْثَلِب

 وإّن ُأسامةَ  ذا اللِّبَدتْيـ

 ِبـِن ُصرَِّع عن ُخَدِع األْذُؤ

 ُغلبتْم بنقِضُكُم عهَدُه

 ومن غّلَب الَغْدَر لم يغِلِب

 بأيِّ يٍد ُقدتُم ِغرَّةً 

 وال َترقبوا غيَر َوْدِق الِحماِم

 وآيَف ظِفرُتْم وُبعُد المنا

 ِل بينُكُم بسنا الَكوآِب

 وآيف َعِلْقُتْم على ما بكْم

 من الَعْجِز بالُحوَِّل الُقلَِّب

 وأيَن يمينُكُم والُعهو

 تطايحن في َنْفنٍف َسْبَسِب ُد

 وأصبح ملُكُكُم بعَده

 بغير ذراٍع وال َمنِكِب

 وما آنُت أخشى على اُألْفعوا

 مدى الدَّهر من ُحَمةِ  العقرِب

 أمْن بعد أن قادها نحَوآم

 َنفورًا ُمَحرََّمةَ  المرآِب

 وأولجها بين أبياتكْم

 وليس لها َثمَّ ِمن مرَغِب
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 ودافع عنها لغير القوّي

 آلَّ شديِد الُقوى ُمحِرِب ِي

 ُتجازوَنُه بجزاِء العدوِّ

 وَتْجزوَنه ُأْسَوةَ  الُمذِنِب

 شآُآْم ولكنَّ لم َيْرَتِب

 خذوها َتلذُّ لكْم عاجًال

 وآَجُلها غيُر ُمْسَتعَذِب

 وال ترقبوا غير وْدِق الِحما

 ِم وشيكًا من العاِرِض الصَّيِِّب

 ففي الغيِب من ثارِه فيُكُم

 ألفئدةٍ  ُوجَِّبشفاٌء 

 أال َغنِّياني بقرِع السُّيوِف

 ف فما غيُرها أبدًا ُمطربي

 وُحّثا عليَّ آؤوَس النَّجيِع

 َسواًء شربُت ولم أشرِب

 وال َتْمُطال ثاَرُه إّنه

 فتىً  حّرم الَمْطَل في َمطلِب

 آأّني بها آجباِل الحجا

 ِز ُيقبلَن أو ِقَطِع الَغْيَهِب

 لَجناِنعليهنَّ آلُّ ُشجاِع ا

 إذا ُرهَب الهوُل لم َيرَهِب

 ألسيافهم في رءوس الُكما

 ُمصمَّمةُ  الُقُضب اللُّهَِّب
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 ولّما مَرْرنا على َرْبِعِه

 خراِب األنيِس ولم َيخِرِب

 تبّدل بعد عجيج الوفو

 بحاجاِتهم َصرَّةَ  الُجنُدِب

 ومن سابغاٍت مألن الِفناَء

 من الَقّز أردية العنكِب

 الٍت ِبِهبكينا على َغَف

 ُسِرْقَن وعيٍش مَضى طيِِّب

 وقلنا لما آان صعَب الَمذاِل

 من َسَبِل العين ال َتْصعِب

 أيا داُر آيف لبسِت الَعفاَء

 وماُء النَّضارةِ  لم ينُضِب

 وآيف َنسيِت الذي آان فيِك

 مَن العزِّ والكرِم األرحِب

 وآيف خلوِت من القاطنين

 وغرباُن بينك لم َينَعِب

 كامُن ذاك الشجاِعوأيَن م

 ومريضةُ  األسِد األغلِب

 وأيَن مواقُف ِوْلداِنِه

 وُمزَدَحِم الُجنِد في الموآِب

 وَمجرى سواَبِقِه آالصُّقوِر

 جلبَن صباًحا على َمْرَقِب

 أيمضي وأسياُفُه ما َفِتئـ
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 ـَن بالضَّرب والسُّْمُر لم ُتخَضِب

 ولم ُتعجل الخيُل مذعورةً 

 هِبإلى َمرغٍب وإلى َمْر

 ولم ُيستلْب بالّرماح الّطوا

 ِل في الّروع واسطةُ  الِمْقَنِب

 ولو علم السيف لّما عال

 َك حاَل آليًال بال َمضِرِب

 وُبّدل من ساعٍد هّزه

 لحتفك بالّساعد األعضِب

 َتعاَمه قوٌم َسَقوك الِحماَم

 فما فيُهُم عنك ِمن ُمعِرب

 فلو َعن َرداَك سألناُهُم

 الُغيَِّبأحاَل الحضور على 

 أِلْفَت التَكرَُّم حتَّى غفلـ

 ـَت عن جانِب الحاسِد الُمجِلب

 ولم َتعتد المنَع للّطالبين

 فجْدَت بنفسك للطُّلَِّب

 فإن تُك يا واحدًا في الّزماِن

 ذهبَت ففضُلك لم َيذهِب

 وإْن حّجبوك بنْسِج الّصفيِح

 فغرُّ مساعيك لم ُيحَجِب

 سالٌم عليك وإن آنَت ما

 ن الّزمن األخيِبسلمَت م
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 وواًها ألّيامك الَماضياِت

 ُمِضيَّ السَّحابةِ  عن ُمجدِب

 فما ِبْنَت إّال آبين الحياةِ 

 وشرِخ الّشباِب عن األشيِب

 وال خير بعدك في الطّيباِت

 فما العيُش بعدك بالطيِِّب

 حراٌم علّي اآتساُب اإلخاِء

 فمثَل إخائك لم أآِسِب

 ولسَت ترانَي فيمّن ترا

 إّال على نجَوةِ  األْجَنِبُه 

 ولسُت بِه طالًبا غيَرُه

 فِقْدًما وجدُت ولم أطُلِب

 

 رأيُتُكُم َتْجنون ما قد َغرسُتُم

 رأيُتُكُم َتْجنون ما قد َغرسُتُم

 فال تنكروه أْن يكون ذعافا

 وعافوا القَذى أو فاآرعوُه ضرورةً 

 ومن لم يرْد إّال األجاجةَ  عافا

 أُب آسرُهوال تحسبوا ما نحن نر

 وفاقًا فعن قرٍب يعود خالفا

 وال تأمنوا األضغان وهى دفينةٌ 

 فذو الحزِم من هاب الغيوب وخافا

 فما نحُن لألقداِر إّال َرِميَّةٌ 
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 يصبن صميمًا أو يصبن شغافا

 وسّياِن في َتْضييعَي الحزَم أنَّني

 رهبُت أمانًا أو أمنُت مخافا

 فما لَي ُأسَقى فيَّ أو في أصاِدقي

 آؤوسًا ِدهاقًا لم يكنَّ ُسالفا

 إذا صاحبي أضَحى َسقيمًا مَن األذى

 فما سرَّني أنِّي أِبيُت ُمعاَفى

 ولم أنُج من سوٍء أصاَب معاشرى

 وعاج بخلٍّ أرتضيه وطافا

 دعونىَ  منكْم ال ترّدون طالبًا

 ولم تلبسوا ِإّال الغروَر ِعطافا

 وآم ذا أريدْت بالهواِن بيوتكْم

 من دونهنَّ سجافا فلْم تجعلوا

 ولو آنُتُم لّما غمزُتْم قناَتُكْم

 على َأَوٍد َأوَسْعُتُموُه ِثقافا

 وداويُتُم األدواَء وْهَي ضعيفةٌ 

 فكم من قوّياٍت َنَشْأَن ِضعافا

 لقيتم آما شئتم وسئناه فيكم

 ولكّن أمرًا جلَّ أن يتالفى

 آأنَُّكُم َرْآٌب على دوِّ َقْفَرةٍ 

 نَّجاِء ِعجافاُيَزجِّي مطايا لل

 بَمْهَلَكةٍ  ِخرِّيُتها هالٌك بها

 وآم مرَّةٍ  شمَّ الّتراَب وسافا
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 إذا َهْيُقها مدَّ الجناَح فإنَّما

 إماُء بنى لخٍم مددَن طرافا

 َسقى اُهللا أقوامًا مَضوا لسبيلهْم

 وقد ملؤوا ُسْبلِّ الطِّماِع َعفافا

 لهم في ندىً  ِسيلوُه أو بدؤوا بِه

 ن الّنواَل جزافاأآفٌّ يناول

 أجابوا أنوَف الموِت رغَم أنوفنا

 فماذا جنى ذاك الهتاُف هتافا 

 

 َأال بكِّها ُأمَّ األَسى والمصائِب 

 َأال بكِّها ُأمَّ األَسى والمصائِب

 بدمعك َسحًّا بيَن ساٍر وسارِب

 وعاِص اّلذي لم ُيهِم ماَء ُجفوِنِه

 على فقِد ماٍض أو على ِإْثِر ذاهِب

 ِرِني بالصَّْبِر والصَّبُر ماَلهوال ُتغ

 طريٌق إلى ما في الحشا والّترائِب

 تلوُم على ما بي وأنَت ُمَسلٌَّم

 وقد جبَّ هذا الرُّزُء دونك غاربي

 وإّنَي َمْبُلوٌّ بما لم ُتَبْل ِبِه

 فال ُتبِلني فيه بلوِم المعاتِب

 وما مّسني فيما مضى ُمشبٌه بِه

 بيوال مرَّ شاٍج لي شجاُه بجاِن

 مصاٌب هوى بالشُّمِّ ِمن آل هاشٍم
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 وَضْعضَع ُرآًنا من ُلَؤيِّ بِن غالِب

 ولم يمض إّال بالشَّواة عن الّشوى

 ولم يرَض إّال بالطُّلى والذَّوائِب

 وناٍع نعى نفسي ولم يدِر أّنه

 َنعاها فأغراها بَلْدِم َترائبي

 ولم أشِف ما بي من جًوى وَمضاضةٍ 

 جبيبقرع جبيني أو عضيض روا

 تمنَّيُت لّما أْن أتى وْهَو صاِدقي

 على الّرغم مّني أنه آان آاذبي

 "وفضلةٌ "نسيبَي بالوّد الّصحيح 

 على وّدنا ما بيننا من َمناِسِب

 وما ضرَّ َمن آاَن القريُب مودَّةً 

 ُمَقرَّبةً  أْن لم يُكْن من أقاربي

 عططُت اصطباري عنه لّما فقدُتُه

 بيعليه ولم أقنع بعّط جالب

 "الزينبيُّ محّمٌد"ولّما ُتُوفِّي 

 وسارت بما القاه أيدي الرَّآائِب

 نفضُت مَن الُخّالِن َآفَِّي بعَدُه

 ولّويُت عن دار األخّوة جانبي

 وغاضْت دموعي في الّشؤوِن فَلْم تِسْل

 فال ُمطِمٌع من سائر الّناس ُمطِمِعي

 وال رائٌب من َبْنوةِ  الّدهر رائبي

 ه لمَّ َنفَسهوإنَّ ودادي بعد
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 وحاَص امتراقًا من أآفِّ الخواِطِب

 فال ُتدِنِني يومًا دياَر َمسّرةٍ 

 وال تغَش بي إّال بيوت المناِدِب

 فمن ذا الذي يرجو البقاَء ونحُن في

 يمين الّردى طوعًا وأيدي المعاِطب

 ُنساُق إلى المكروِه من آلِّ ُوجِهةٍ 

 وُنلَوى عِن المحبوب َليَّ الغرائِب

 طوى آما ُتطوى الُبروُد بحفرةٍ وُن

 ُمطّممةٍ  أعيْت على آّل هارب

 فثاٍو بها طوَل المدى غيُر راحٍل

 وماٍض إليها بالرَّدى غيُر آئِب

 وُنعدى بداء الموِت ممَّْن َأصابه

 وعدوى المنايا غيُر عدوى األجارب

 ولم َيْعَر ِجلِدي آلما َذرَّ شارٌق

 لرامي المنايا من سهاٍم صواِئِب

 ثلُمني َمن ال أراُه بناظريفي

 ويجرحني من ليس لي بمحاِرِب

 وما غّرني منها سالمةُ  سالٍم

 فكْم سالٍم من حوِلِه َألُف عاِطِب

 فإْن ُتبِقني األّياُم بعدَك لألَسى

 عليك وحزني فائٌض غيُر ناِضِب

 فإّنَي قوٌس ما لها منك أسُهٌم

 ونصُل قراٍع ما َلُه من َمضاِرِب
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 وضيٌف بال ِقرى وناٌر بال صاٍل

 وليٌل بهيٌم ما له من آواِآِب

 فإْن لم يكن شوك الَقتاِد من األسى

 غليَك فراًشا لي فَشْوُل العقارِب

 أباَد الرَّدى أهلي وَأفنى معاِشري

 وفّرق ما بيني وبين عصائبي

 وعاث زماني في قبيلي وتارةً 

 يذعذع ما بيني وبين أصحابي

 وأسمعني في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 نشيج البواآي أو حنيَن النَّوادِب

 وَأعَرى يميني من إخاٍء شريُتُه

 وأَعدْدُتُه ُذخًرا بَسْوِم التجاِرِب

 آأنَِّي َعْوٌد في يديِه ُمَذلٌَّل

 تجذُِّبُه للَعْقِر أيدي الجواِذِب

 له َمنِسٌم من آلِّ ِفْهٍر ُمشجٌَّج

 َقراه آلَّ يوٍم براآِب" وُيبلى "

 حُتك في الثرىومن َعَجٍب َأّني طر

 بمْلَعَبةٍ  بيَن الرِّياِح الجنائِب

 ووّسْدُتَك الَبْوغاَء من بعد ُبْرهةٍ 

 توسَّدَت فيها طالعاِت الكواآب

 فإْن تخَف عّنا في التراب فإنَّما

 خفيَت وقد أطلعت ُغرَّ المناقِب

 وإن ُتْبَل في قعر الضَّريح ِبَغْيهٍب
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 فقد طالما بّيضَت سود الغياهِب

 ِح محبوسًا عن النُّطق بالّردىوإن ُتض

 فما زلَت في األقوام أوََّل خاِطِب

 وما أنصف األقواُم خلَّْوك في الثرى

 وراحوا إلى أوطارهْم والمالِعِب

 وما جاَنبوك عن ِقالُهْم وإنَّما

 تناَءْوا جميعًا عن بعيٍد مجاِنِب

 ُهُم َأودعوك التُّرَب َعمًدا َوَودَّعوا

 حى والحواِجِبعلى َرْغمهم خيَر اللِّ

 فإْن حملوا َصْعًبا عليَك فطالما

 تحّمْلَت عنهم ُمْضِلعاِت الّصعائِب

 وإْن أسعفوك بالّنحيب توّجعًا

 فمن بعِد أن أسعفَتهْم بالحرائِب

 فقْدُتك فقدي ِمْقَوِلي يوَم حاجتي

 إلى القوِل أْو سيفي غداةَ  التضَّارِب

 ولم ُيْعيني إالَّ الَّذي يطرُق الفتى

 فإّني غالٌب آلَّ غالِب وإالَّ

 وآم َسَلٍب َأجرى الدِّماَء جفوَننا

 ولم تجِنِه فينا يميٌن لغاِضِب

 فال أَرٌب في الّدهر إالَّ محوَته

 فِبْن بالُمنى عّنا وآلِّ المآِرِب

 أيا ذاهًبا ولَّى وخلََّف بعَدُه

 عليَّ مَن األحزاِن ِمْلَء جوانبي
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 ىوأخَطَرني من بعِد أْن آاَن لي ِحًم

 وأفرَدني من بعد أْن آاَن صاحبي

 ُوهبَت لنا ُثمَّ ارُتجعَت إلى الرَّدى

 فما لي انتفاٌع بعَدها بالمواهِب

 فإْن لم أآْن َمْيًتا آما أنَت ميٌِّت

 فما ِلَي في عيشي نصيٌب لراِغِب

 وإْن حّجبوك عن لقاِئَي بالّثرى

 فما َحَجبوا ُحزني عليك بحاِجِب

 من آّل ثروةٍ وإن تمِض ِصْفَر الكّف 

 فقد ِبنَت ِصْفًرا من جميع المعاِيِب

 بقلِبَي ناٌر من فراقك ليتها

 وال بدَّ منها اليوَم ناُر الُحباحِب

 ومن أيَن لي من بعِده َبَدٌل بِه

 وأين بديٌل عن ُزالٍل لشارِب

 فًتى أقَفرْت منه دياُر َمودَّتي

 وُخولسُت أحبابي بها وحبائبي

 صاِلِهوفارقني ال عن َمالِل ِو

 وآم ملٍل لي من لصيٍق مصاِقِب

 حزُنك اليوَم ُمسرٌف: وقال خليلي

 آأّن عليَك الحزَن ضربةُ  الزِب

 َلَعْمُر الّلواحي إّنها لمصيبةٌ 

 ولكّنها ليست آباقي المصاِئِب

 وقد نابكْم ما نابكْم فتأّملوا
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 أمرَّ لُكْم ِمثٌل لها في النَّوائِب

 نيأِعنِّي على ما بي وإّال فخلِّ

 فلسَت وما ِثْقلي عليك بصاحبي

 وال ُتسِلِني عّما مضى باّلذي َترى

 فقد ِحيَز عنِّي خيُر ما في حقائبي

 ولو أنَّ غيَر الموت ضامك وحَده

 دفعناه بالبيض الّرقاق المضاِرِب

 وُمدَّْت إليه من رجاٍل أعزَّةٍ 

 طواِل الُخطا أيدي القنا والقواضِب

 مةٍ إذا رآبوا لم يرجعوا عن عزي

 وإن غضبوا لم يحِفلوا بالعواِقِب

 ُهُم َأطعموا ُسغَب الصَّوارِم والَقنا

 ِطعاًنا وَضرًبا من لحوِم الكتاِئِب

 وما ُعظِّموا في الّناِس إّال بحقِّهْم

 وما ُقدِّموا في القوِم إّال بواجِب

 وهْم أخجلوا بالجْدب آلَّ مجاوٍد

 وهْم غلبوا في الحرب آلَّ ُمحارِب

 ٌم ال انقطاَع ِلَوْبِلِهعليَك سال

 يجوُد وإْن ضنَّْت ِغزاُر السَّحاِئِب

 وال ِزلَت مطلوَل الثَّرى أِرَج النَّدى

 تضوع َذآاًء من جميِع الجواِنِب

 وإْن مسَِّت األرواُح ترَبك مسَّةً 

 فُمرُّ نسيِم الُمعيباِت الّلواعِب
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 وأوَلَجَك اُهللا الّنعيَم وال تكْن

 ى المراتِببجّناِتِه إّال َعلَّ

 

 أضّنًا بالّتواصِل والّتصافى 

 أضّنًا بالّتواصِل والّتصافى

 وبذًال للتَّقاُطِع والتَّجافي

 ونبذًا للموّدةِ  عن مالٍل

 آما نبذْت حصّياُت القذاِف 

 وسيرًا فى الجفاِء على طريٍق

 شديِد َتَنكُِّر اَألعالِم خاِف

 إذا األقداُم خاطئةٌ  َخَطْتُه

 وهاِف فمن آاٍب لجبهته

 أيا َمْن بعُتُه َوْصلي ُجزافًا

 فقابلنى بهجراٍن جزاِف

 منك شربى" ترّنَق " أيحسُن أْن 

 قضاًء بعد إسالفى سالفى 

 وَتْثني ِعْطَفك الُمْزَورَّ عنِّي

 وما لسواَك حظٌّ في انعطافي

 ومن َعَجٍب خالُفك لي، وِقْدمًا

 أمنُت على اقتراحك من خالفى

 وخلفك موعدى وعليك فردًا

 مقامى بالموّدة واختالفى

 وّدى" جّماِت " وأنك وارٌد 
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 وتمنعنى صباباِت الّنطاف

 وآنُت متى أنْل شطَط األمانى

 َسِخْطُت فصرُت أرَضى بالَكفاِف

 وقد علَم المبلُِّغ عنك أنِّي

 َحَطْطُت عليه ثالثةَ  األثافي

 وآنُت عليه لّما اهتشَّ قوٌم

 إلى نجواُه آالسُِّم الذُّعاِف

 َسى إْذ لديك ُشجوُن نفسيأتن

 وإذ معك ارتباعى واصطيافى 

 وإْذ ِسرِّي بمرَأى منك باٍد

 ومادونى لسّرك من سجاِف

 ُتنازُعني المسائَل والمعاني

 وتاراٍت تناشدنى القوافى

 وآم معنىً  أقاَم الَمْيَل منُه

 ِثقاُفك أو ِثقافي - وقد أعيا-

 وآخَر ضّل عنه رائدوُه

 طافىففاز به اختطافك واخت

 مجالُس لم يكْن فيها طريٌق

 ِلَشْهواِت النفوس على الِعفاِف

 أال يا ليَت شعري عن صديٍق

 تكدَّر لي، ِلَمْن بعدي ُيصافي

 وآَيف ُتفيُدُه األّياُم مثلي

 وما يكفى مكانى اليوَم آاِف 
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 ولّما أن جريُت إلى المعالي

 تبّينت البطاُء من الخفاِف

 فما عيف اضطالعى واصطناعى

 ِحيَف انصرافي وانحرافي وال

 األحشاء مضًنى" دوى " سالٌم من 

 على زمٍن مَضى وافي الخوافي

 أشّمُر فيه أذيالى مجونًا

 وأحيانًا أجرُّ به عطافى

 َطَوْت آثاَره ُنَوُب الّليالي

 وُقوَِّض ِمثَل تقويِض الطِّراِف

 فما لي بعَده إّال التفاٌت

 إلى طلٍل من اإلخوان عاِف

 آنه بناٍءتبّدل بعد سا

 وبعد وصاِل واصله بجاِف

 فياراضى الجفاِء متى الّتالقى 

 ويا جانى الّذنوب متى الّتالفى 

 وإْن آنُت اقترفُت إليك ُجرمًا

 فقد ذهب اعترافى باقترافى

 

 أيُّ فتىً  ووِري في التُّرِب 

 أيُّ فتىً  ووِري في التُّرِب

 قضى ولم أقِض به َنْحبي

 زّودني بعد فراقي له
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 اءت األحزاُن من آرِبما ش

 قلُت لَرْآٍب قال لي ِإنه

 ذاق الّردى ُأرجلَت من َرْآب

 وال َرَعْت عيُسَك في منزٍل

 نزلَته شيًئا مَن الُعشِب

 وال يزْل فوك وقد قال لْي

 ما قاَل مملوًءا مَن الترِب

 قد ضّرني الّصدُق فمْن ذا اّلذي

 ينفعني يا قوُم بالكذِب

 ىءٍ  ـنعيَت ـ ال ُبوعدَت من سيِّ

 أفضَل من قلبي إلى قلبي

 رمحي اّلذي يفِري نحوَر العدى

 وفي ِجالدي ُهَو لي َعْضبي

 فكْم له دوِنَي من موقٍف

 آمنني فيه من الرُّعِب

 ولم يكن لي وْهَو في قبضتي

 على الُمنى شيٌء مَن الَعْتِب

 ما قنعْت إّال به ِهمَّتي

 ولم أُقْل إّال بِه َحْسبي

 َضيٍِّق وعاَضني ِمن َحِرٍج

 عليَّ باإلفساِج والرُّْحِب

 هو الّردى يأخذ من بيننا

 إْذ هّم َمْن شاء بال ذْنِب
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 وليس ُيسطاع دفاٌع له

 بالّطعِن بالرُّْمح وال الّضرب

 إْن يبِغ َمحجوًبا فما إْن له

 ِمن دونِه شيٌء مَن الُحْجِب

 أو شاَء أن يأخَذ ذا َهْضبةٍ 

 عاليةٍ  فْهَو بال هْضِب

 يمانيِّيَن تيجاَنهْمبزَّ ال

 من دونها أرديةُ  الَعْصِب

 واستلَّ من آسرى بإيواِنِه

 أطواَقه الُحمَر مع الُقلِب

 ولم تزْل تدُخُل ُروَّاُدُه

 من ُمَضٍر ِشْعبًا إلى ِشْعِب

 وشرَّدْت أصحاَبه بطَشةٌ 

 منه ِبهْم فْهو بال َصْحِب

 ولّفُهم لّفًا بأيدي القنا

 لرَّْطِبلفَّ الصِّبا للُغُصِن ا

 آأّنهْم تزهر أجداُثُهْم

 ذوائٌب خّرْت من الشهب

 وآم َسطا فيهْم بُأْسِد الشَّرى

 وُمطعِمي األضياِف في الَجْدِب

 قْل المرىءٍ  يطمُع في ُخلِدِه

 فْهَو َغفوٌل آمُن السِّرِب

 ليس آما قّدرَته إّنما
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 ُخلقَت للتُّرِب مَن التُّرِب

 ال ترُج أْن َتْنُجَو َمشًيا وقد

 بغاك باٍغ واسُع الوْثِب

 تنال آّفاه إذا ُمدَّتا

 َمن آان في ُبعٍد وفي ُقْرِب

 يا نائًيا عنِّي ومن ُمْنيتي

 أْن ِبْعُت ُبعدي منه بالُقرِب

 آم لَك عندي من إياٍد مَضْت

 بيًضا وإْن آنَت مَن الشُّْحِب

 والّليُل آالصُّبِح لنفِع الوَرى

 والسُّمُر آالبيِض لَدى الحرِب

 جرى في الّناس شيٌء لهْموما 

 َمجَرى سواِد العين والقلِب

 والقزُّ في الصُّفرةِ  مخلوقةً 

 خيٌر لباغيِه من الُعطِب

 فافخْر على القوِم اُأللى ُسوِّدوا

 في الشَّرق ِإْن شئَت وفي الغرِب

 فليَس فيهْم آلَّهْم واحٌد

 ساَد جميَع الُعْجِم والُعْرِب

 يلم تألِف السُّوَء وال بتَّ ف

 ناحيةِ  القذِف وال الثَّْلِب

 ولم تُعْج بالّلهِو في خلَوةٍ 

 وال مزجَت الِجدَّ باللِّعِب
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 وآّلما ِنْلَت بها ُرتبةً 

 َحَمْيَت فيها جاِنَب الُجْنِب

 آم آنَت لألمالِك آهفًا وآْم

 َحَمْيَتُهْم بالُملك من َخْطِب

 وآم تالفيَت بتفكيرةٍ 

 صافيةٍ  َشْعبًا من الشَّْعِب

 "آراُؤُهْم"انوا ومن رأيك آ

 مثَل َرحى دارْت على ُقْطِب

 قد َدرَِّت الدُّنيا لهْم مّرةً 

 وأيُّ دٍر ليس بالَحْلِب

 آم ذا تدارآَت اعوجاجًا لهْم

 على ظهوِر الضُّمَِّر الُقبِّ

 يطوين يحملن الّردى للعدى

 َسْهًبا مَن األرِض إلى َسْهِب

 وآّلما زاَحْمَن في َغمرةٍ 

 نا الّسمر على إْرِبشوَك الق

 ُآِسيَن َأجالًال بنسج القنا

 مَن النَّجيع األحمر الَعْصِب

 سقى الذي أصبحَت رهنًا به

 من الثَّرى أنديةُ  السُّْحِب

 وال سمعنا لخريٍق به

 َصوًتا وال َزْعَزَعةَ  النُّْكِب

 وال يزْل ُتنَضُح حافاُتُه
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 مَن الَحيا بالبارِد الَعْذِب

 أجداِثهْم حّتى ُيرى من بيِن

 َرّياَن مآلَن من الِخْصِب

 فليس ُمْلًقى في الثَّرى َمّيًتا

 ُموسََّد الكفِّ على الجْنِب

 َمْن طار في اآلفاق ذآٌر لُه

 وسار باألقالِم في الكتِب

 فالحْق بمن َسمَّى لنا نفَسُه

 بأنَّه يعفو عِن الذَّنِب

 فما أتْت آّفاَك من سّيٍء

 يضيُق عنُه آرُم الّرِب

 

 الغراب الهاتِف" لتنعاِب " عْت ري 

 الغراب الهاتِف" لتنعاِب " ريعْت 

 وتأّولتها فرقةً  من آلِف

 فاستبطنْت من ِرْقَبةٍ  لُعداتها

 حرقًا نضحَن بدمع جفٍن ذارِف

 ورأْت بياضًا فى نواحى لّمةٍ 

 ما آان فيها فى الّزمان الّسالِف

 مثَل الثَّغاِم تالحقْت أنواُره

 ناُن القاِطِفعمدًا لتأخَذه َب

 :ولقد تقول وِمن أساها قوُلها

 ما آاَن هذا في حساِب العائِف
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 أيَن الّشباُب وأيَن ما تمشي بِه

 فى البيض بين مساعٍد ومساعِف 

 ما فيك يا شمَط العذاِر لرامٍق

 عبَق الجوانح بالهوى من شاعِف

 فليخُل قلبك من أحاديث الهوى

 وليخُل غمضك من مطيف الطائِف

 يُت بفتيةٍ  مضرّيةٍ ولقد سر

 ليَل الّتماِم إلى الّصباِح الكاشِف

 في ظهِر ُمْلَتِبِس الصَُّوى ُمتنكٍِّر

 ال يهتدى فيه بسوِف الّسائِف

 ظامي الموارد ليس في ُغدراِنِه

 لمسّوٍف بالورِد غرفةُ  غارِف

 وآأنَّما حُزُق النَّعاِم بدوِِّه

 بطوائِف" ريٌح تلون طوائفًا  "

 اُه فال أثرًا َترىوإذا َتَقرَّ

 إّال لريٍح عاصِف" بترابه  "

 من آّل أّباِء لكلِّ دنّيةٍ 

 ذى مارٍن للّذلِّ ليس بعارِف

 وتراه ينتعل الّظهائَر آّلما

 الهجيُر بناعٍم متتارِف" جحَر  "

 قوٌم يخوضون الِغماَر إلى الرََّدى

 خوَض الجباِن األمَن غبَّ مخاوِف

 اال يأخذون المال إّال بالّظب
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 تندى دمًا أو من سناٍن راعِف

 وإذا رأيَت على الرَّدى ِمقداَمهْم

 فكأنَّ قلبًا منه ليس بخائِف

 وتراهُم فى آّل يوِم عظيمةٍ 

 ُمَتنصِِّتين إلى َصريِخ الخائِف

 سحبوا ُمروَط العزِّ يوَم َلَزْزَتهْم

 بالفخر سحَب غالئٍل ومطارِف

 وَتَلْوا على َآلِب الزَّماِن وِضيقِه

 ملقين عوارفًا بعوارِفللم

 أيٍد تفّجُر بالعطاِء سماحةً 

 فتوالٌد فى بذلها آطوارِف

 وندىً  يفيُض تَعْجُرفًا وَتَغْشُمرًا

 وعجارُف المعروف غيُر عجارِف

 وأرى شجاَع الجود يوم تواهٍب

 َشْرَوى شجاِع الحرِب يوَم تساُيِف

 ومحذِّري شرَّ الزَّمان آأنَّه

 ائِفلم يدِر أنِّي ناقٌد للّز

 قد آنت ألحى فيه آلَّ مفارٍق

 فاآلن ألحى فيه آلَّ مقارِف

 وإذا الّشكوُك تقاربْت وتالءمْت

 فعن الزَّماِن وماحواه تجاُنفي

 وإذا التفّت إلى اختالف خطوبه

 فإلى اختالِف عجائٍب وطرائِف
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 يسترجُع الموهوَب َرْجَع ُمناقٍش

 من بعد أن أعطى عطاَء مجازِف

 ما ألقى له يا منهًال للّسوِء

 في آلِّ أخياِف الَورى من عاِئِف

 لم َيْخُل برُقك ُخلَّبًا من شاِئٍم

 وسراُب أرضك مطمعًا من عاآِف

 وحطاُم رزقك وهو جدُّ مصّرٌد

 فى آلِّ يوٍم من محبٍّ آالِف

 آم فى صروفك للّندوِب تالحمْت

 بعَد الِمطاِل بُبْرئها من قارِف

 ويٍد تمدُّ ذراعها ببلّيةٍ 

 شلَو الّنازِح المتقاذِف فتنال

 ال يعصُم البانين منها ما ابتنوا

 واْسَتفرشوا من ُنْمُرٍق ورفارِف

 وأنا الغبين ألْن منحتك طائعًا

 قلبي وفيَك آما علمُت َمتاِلفي

 

 إذا سارْت بنا ُخوُص الرِّآاِب 

 إذا سارْت بنا ُخوُص الرِّآاِب

 وُرحنا بالهوادِج والِقباِب

 ِك شيئًادعى ما ال يرّد علي

 وقومي فانظري ِمّني إيابي

 فإْن ُفِجعْت يميُنِك بي ارتحاًال



248 

 

 فقد ُفجعْت َيميني بالشَّباب

 " توالى"فما ُيجدي زفيري إْذ 

 وال ُيغني بكائي وانتحابي

 ذَعْرُت به الَمها وَاَرْقُت لّما

 لبسُت قميَصه ماَء التَّصابي

 ونّكب عاذلي عن داِر َعْذِلي

 عتابي فتاَرآني وأقصَر عن

 فلسُت أحنُّ والبيضاُء عندي

 إلى البيضاء والرُّوِد الَكعاِب

 وال َتْقتادني ُبَرحاُء وْجدي

 إلى ذاِت القالئِد والسِّخاِب

 :فقْل لصقيلةِ  الخدَّين ُحْسنًا

 َدعيني من ثناياِك الِعذاِب

 فما لي فوق ِجيِدِك من ِعناٍق

 وما لي من ُرضاِبِك من شراِب

 عراُت بيٌضوال لي منِك والشَّ

 ُبَعْيَد سواِدها غير اجتناِب

 ِنقاَبِك والبعاَد اليوَم مّني

 فقد صاَر المشيُب بها ِنقابي

 َضللُت عن الُهدى زمنًا بسوِدي

 فأرشدني المشيُب إلى الصَّواِب

 ألْم ترني مقيمًا في ِسراٍع

 إلى خطٍإ ِبطاًء عن َصواِب
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 طعامي فيُهُم وعٌد َخليٌّ

 َسراِبعن الجدوى وشربي من 

 لهْم غدٌر بجاِرُهُم وَمْكٌر

 به خاٍف وال مكُر الذِّئاِب

 وقد َمزجوا َدهاًء بالتَّداهي

 آما خلطوا الغباوة بالّتغابي

 وحبُُّهُم الذي ال أرتضيِه

 فأنفُق فيه من ِجّدي ِلعابي

 :فقْل لمعاشٍر رجموا ِحمامي

 َأروني َمن ينوُب لكم منابي

 ومن يشفيُكُم َآِلمًا وآْلمًا

 دى َغَمراِت خطٍب أو خطاِبل

 وقد طرَد الرَّدى عنكْم ِقراعي

 آما طرَح النَّدى فيكْم َسحابي

 فأيَن َحضيُضكْم من رأِس نيقي

 وِمن أوشالكْم أبدًا ُعبابي

 وما للعار في َطَرِفي مجاٌل

 وأنتْم في َيَدْي عاٍر وعاِب

 فال تستوطنوا إّال ِوهادًا

 فإنَّ لغيرآْم ُقَلَل الرَّوابي

 ّما ضّرَم األعداَء نارًاوم

 حلولي من قريٍش في اللُّباِب

 وأنَّ إلى َنبيٍّ أو وصيٍّ
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 ُنِسْبُت فمن له مثُل انتسابي

 وفي بيتي النُبّوةُ  ما َعَدْتِني

 وقانوُن اإلمامةِ  في ِنصابي

 أجْل عينيك في مجدي تجْدني

 َوَلْجُت إلى الُعال من آلِّ باِب

 فما ُطِويْت على َلِعٍب ثيابي

 وال ُحِدَيْت إلى َطَرٍب ِرآابي

 هو الّزمُن اّلذي ُيْدني وُينِئي

 وُيقِعي حين ُيقِعي للِوثاِب

 جمعتْم يا بني الّدنيا حطامًا

 ُيرى من بعدآْم بيِد النِّهاِب

 وقد أذللُت ما أعزْزُتموُه

 فدأَبُكُم بني الّدنيا ودابي

 لقد طلَب الِعدى منِّي َمعاًبا

 َمَعابي -وقد َجهدوا-فما وجدوا 

 وال رّجوا وال حذروا جميعًا

 ِسوى ُعقبى َثوابي أو ِعقابي

 ومن ذا آان للخلفاِء مثِلي

 وقد مسَّْت أِسرََّتهم ثيابي

 وقد َعتبوا عليَّ وليس يخلو الـ

 ـَعُدوُّ وال الوليُّ من العتاِب

 فما َطرحوا ِلذي أَرٍب ُسؤالي

 عن خطابي" جوابي"وال ترآوا 
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 لياٍل وما لي بينهْم إّال

 عُذْبَن وغير أّياٍم ِطياِب

 وآْم يوٍم نصرُتُهُم وَفْرشي

 َقرا الُجْرِد المطهَّمةِ  الِعراِب

 في رأس َطْوٍد" شامٌخ"آأني 

 وفي اإلسراِع فوَق قطاةِ  جاِب

 وفي آفِّي َصقيٌل ال بصقٍل

 له عهٌد طويل بالِقراِب

 إذا َحَمَلْتُه آفِّي في ِهياٍج

 ِبفويٌل للجماجِم والّرقا

 وقد جمجمُت عّما في ضميري

 فإْن ُبقِّيُت قلُت ولم أحاِب

 

 يا حاِدَي األظعاِن عْر 

 يا حاِدَي األظعاِن عْر

 بى هديَت إلى الّطفوِف

 عّرْج إلى ذاك المحل الـ

 ـِع وراَح عنِّي في المصيِف

 حيث الّثرى ملًقى هنا

 أو أعَزٌل نبَذ الزَّما

 حيث الِقَرى عفُو اإللـ

 الشَّقِّ المخوِفُن بِه إلى 

 ريب غيـ - ما ذا يريبك 



252 

 

 أو وقوفى" عكوفى " من  -ـرك 

 فلقّلما نفِس الّرفيُق

 على َّ بالّنزِر الّطفيِف

 ومَتى رأيَت َمداِمعي

 تنهلُّ بالدَّمِع الوآيِف

 فعلى اّلتى وّلْت بها

 عن ساحتى أيدى الحتوِف

 وَسَقيَنني بفراِقها

 آأسًا من الّسمِّ المدوِف

 ها مثُل النَّزيِفـُت َنعيَّ

 أو معجٌل دامى القرا

 والّصدِر منفصُم الوظيِف

 أو أعزٌل نبذ الّزماُن

 يا موُت آم لك فى فؤا

 ادي من ُندوٍب أو قروٍف

 أّال أخذَت بمن أخذ

 تليَد مالى أو طريفى 

 وعدلَت عن آهفي ودو

 نَك ما أردَت من الكهوِف

 آم ذا أصابْت مصميا

 تَك من خليٍل أو أليِف

 حى معى زمَن الّربيعأض

 وراح عّنى فى المصيِف
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 ومات بالخطِب الّضعيِف

 يا قانصًا نفَس الشجاع

 شَعةَ  الرؤوِس مَن الَغريِف

 من الّستائِر والّسجوِف

 ومعّرىَ  األجساِد مْن

 َسَرِق السَّبائِب والشُّفوِف

 يا فاعًال ما يشتهي

 َقهرًا على رغم اُألنوِف

 آيف الفراُر من الّردى

 مسالِكِه وِجيفي وعلى

 أم آيف أنجو من يدىْ 

 أدَنى إليَّ مَن الرَّديِف

 وإذا سعيُت أفوُتُه

 لم تدِر بطئى من خفوفى

 ال تّتقى منه البلّيـ

 ـةُ  بالّرماِح أو الّسيوِف

 لنا وشعارنا" ذلٌّ  "

 حبٌّ لنافرةٍ  صدوِف

 مثُل الَبِغيِّ تبطََّنْت

 عطًال والحْت بالّشنوِف

 من الّتقىتعرى التقى َّ 

 وتزلُّ بالّرجِل العفيِف

 ولكْم بها من مخبٍر
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 صدٍئ ومن مرأىً  مشوِف

 ولقد ألفُت وصالها

 فرجعُت مستلَف األليِف

 ِصْفَر اليدين مَن القنا

 عةِ  والّنزاهةِ  والعزوِف

 والعزُّ آلُّ العزِّ فى الـ

 ـّدنيا لطّياٍن خفيِف

 المنى وأقام ير" ترك  "

 الهتوِف ُقُب َهْتَفةَ  األجِل

 

 أتمضي آذا أيدي الّردى بالمصاعِب 

 أتمضي آذا أيدي الّردى بالمصاعِب

 وتذهب عّنا بالذُّرى والغوارِب

 وُتستَلُب اآلساُد وْهَي ُمِلظَّةٌ 

 بأخياِسِهنَّ من أعّز المسالِب

 وُتؤخذ مّنا من وراء ُسجوفنا

 بال رأِي بّواٍب وال إْذِن حاِجِب

 ارٍبوُتقنص فينا روُح آلِّ مح

 أبٍي جرٍئ وهو غير محارِب

 أيا صاحبي إْن آنَت في إثِر من مضى

 على مثل حالتي فإّنك صاحبي

 دِع الفكَر إّال في الِحماِم وال ُتِقْم

 مع الحرِص في دار الّظنوِن الكواذِب
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 وإْن آنَت يومًا بالحديِث ُمعلًِّال

 لسمعي َفَحدِّْثني حديَث الّنواِئِب

 بمْن َمَضى فلي ُشُغٌل عمَّْن أقاَم

 وعن ُمعجباٍت ُرْقَننا بالعجائِب

 وناٍع لسيف الّدين أضرم قوُله

 ولم يدْن ما بين الحشا والّترائِب

 وجاَء بصدٍق غيَر أّني إخاُلُه

 ِخداعًا لنفسي، إّنه قوُل آاذِب

 فأْثَكلني طيَب الحياةِ  وضّمني

 إلى جانِب األحزاِن من آلِّ جاِنِب

 األسىفيالك من ُرزِء أزاَرني 

 وعّرف ما بيني وبين المصائِب

 ولواله لم أغِض الجفوَن على قذىً 

 وال الَن للوجِد المبرِِّح جانبي

 أساُق إلى األحزاِن من آلِّ ِوْجهةٍ 

 آأّني ذلوٌل في أآّف الجواذِب

 :فال َمطعٌم فينا يطيب لطاعٍم

 وال مشرٌب مّنا َيَلذُّ لشارِب

 :يوقْل لِطوال الَخطِّ ُيرَآْزن فالذ

 َسَقْتُكنَّ يمناُه مضى غيَر آئِب

 وقْل لجياِد الُقوِد لستّن بعد ما

 توّلى جديراٍت برآبةِ  راآِب

 وُقل للمغيرين الذيَن تعوَّدوا
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 :ِزحاَم العوالي في صدوِر الكتائِب

 دعوا ما أِلْفُتْم من قراٍع فقد مضى

 بحكِم الرَّدى منكم قريُع المقاِنِب

 الِغنى وقل للسَّراة النازعين إلى

 فهْم أبدًا ما بين ساٍر وسارِب

 أقيموا فال ناٌر َتَوقَُّد للِقرى

 وال راحةٌ  مفجورةٌ  بالمواهِب

 فًتى أوحَشْت منه المكارُم والُعال

 وإن أقاموا لم ينظروا في العواقِب

 وآم لك من يوٍم لدغت ُآماَته

 بشوك العوالي ال بشوك العقارِب

 وحيٍّ خبطَت الليَل حتى ملكَتُه

 على آلفاٍت للّصعاِب َشوازِب

 تراُهّن يقُضمَن الّشكيَم آأّنما

 َلِبسَن بنسِج الطَّعِن ُحْمَر الجالِبِب

 وحولك طّالعون آلَّ ثنّيةٍ 

 إلى المجد حّاللون ُشمَّ المراِقِب

 إذا عزموا لم يرجعوا من عزيمةِ 

 وفقُد الصَّديِق المحض َصْعٌب فكيف بي

 ربيوَفقدي صديًقا من أجلِّ أقا

 ويؤلمني أّني ترآتَك مفردًا

 بَمْدَرجةٍ  بيَن الصَّبا والجنائِب

 يطاع بها أمُر الِبلى في معاشٍر
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 أَبْوا أن يطيعوا غالًبا بعَد غالِب

 وما منُهُم إّال اّلذي نال رتبةً 

 َسمْت وعلْت عن آلِّ هذي المراِتِب

 فإْن ُيكَسفوا في َغْيَهٍب من قبورهْم

 الغياِهِب فقد ضّوؤا دهرًا ظالم

 وإْن ُقبضْت منهْم أآفٌّ عِن الّندى

 فقد ُبسطْت دهًرا لهْم بالرَّغائِب

 وإْن َجَثموا بالتُّرِب طوَع ِحماِمهْم

 فكم جرَّروا فينا ذيوَل المواِآِب

 أال سّقياني دوَع عيني بعَده

 وال ُتسمعاني غيَر صوِت الّنوادِب

 َسقى اُهللا ما َأصبحَت فيه مَن الثَّرى

 التَّحايا عن زالَل الّسحائِب ُزالَل

 وال زال منضوحًا بعفٍو ورحمةٍ 

 وَرْوِح الجناِن ِمن جميع الجواِنِب

 فقد ُطوَيْت منه الصفاِئُح

 على سامِق األعراِق ضخِم الضَّرائِب

 

 يا إبلى روحى على األضياِف 

 يا إبلى روحى على األضياِف

 إْن لم يكن فيِك َغبوٌق آاِف

 ثافىفأبشرى بالقدِر واأل

 وغاِرٍف وِمْغَرٍف َجرَّاِف
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 آلُّ يوٍم غريبةٌ  للخطوِب 

 آلُّ يوٍم غريبةٌ  للخطوِب

 وعجيٌب ُينسيَك آلَّ عجيِب

 َحيرةٌ  آالضالل في َغَسِق اللَّيـ

 ـل بال صاحٍب وال مْصحوِب

 وازوراٌر عِن الهدى ؛ فحليٌم

 آسفيٍه وُمخطىءٌ  آمصيِب

 وعيوٌن مملوءةٌ  من دموٍع

 محشّوةٌ  من وجيِبوقلوٌب 

 وذنوٌب ِمَن الزَّماِن فقد عشـ

 ـُت طويًال وماله من ذنوِب

 وَرَمْتني أحداُث هذي الّليالي

 ِإْذ َرَمتني بُمِصمياِت القلوِب

 في مليٍك أسطو به وحميٍم

 أو خليٍل أو صاحٍب أو نسيِب

 ُعْج على هذه الّدياِر التي ليـ

 ـس لداٍع من ُمجيِب

 اقتساًرا دخلْت هذه الرَّزايا

 بين قلبي وبين آلِّ حبيِب

 واستبدْت دوني بكلِّ نفيٍس

 وتناءْت عّني بكّل قريِب

 وإذا ما شكوُت ما بي فشكـ
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 ـواي إلى آلِّ ُمَقٍل مكروِب

 َعَرٌض بالزَّماِن َيْكُلُم باألظـ

 ـفاِر منه وتارةً  بالنُّيوِب

 يتهّنى بالعيِش وْهو على ما

  ليس يهوى منها لقاء َشعوِب

 

 ا إبلى آونى قرى األضياِفي

 يا إبلى آونى قرى األضياِف

 فليس عنَد الجود باإلنصاِف

 َأئنَّ لي نعًال وجاري حاِف

 وإنَّني ُمثٍر وجاري عاِف

 ُيؤِمُنني اللُّّواُم أْن تخافي

 وأن تبيتى نهزةَ  الّطّواِف

 إذا دنا ضيٌف إلى طرافى

 فالويُل للكوماِء من أسيافي

 ألسداِففى ليلةٍ  حالكةِ  ا

 آأّنما تشكُّ فى األطراِف

 ِمن َخَضٍر فهنَّ باألثافي

 يا بعَد بين ممسٍك طّفاِف

 َجْعِد اليدين ضيِِّق الِعطاِف

 ُيْرِتُعُكنَّ أْبَرَق الَعّزاِف

 فيما َتَمنَّْيُتنَّ من إزياِف

 في َحَرٍم ُمَمنَِّع األآناِف
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 خاٍف مَن اللَّوِم عن القوافي

 ّسّواِفأعيا على الّرّواِد وال

 وبين سمٍح واهٍب متالِف

 تراه إّما همَّ باإلسعاِف

 ال َيْفتدي السِّماَن بالِعجاِف

 يا صاحبي ولسَت لي بالوافي

 وال لدائى عندآْم من شاِف

 نكصَت عّنى ليلة اإليجاِف

 وخفَت مرعوبًا بال مخاِف

 وِطرَت آالزِّفَّةِ  بالسَّوافي

 ماذا عليَك يا أبا الَجّحاِف

 يك وَطْورًا طاِفمن راسٍب ف

 " عّدى وال نطافى" ما أنَت من 

 وال لَتْقتيري وال إسرافي

 ال تنكرْن صّدى وال انحرافى

 " خالفى" وأنت طّالٌع إلى 

 وآادٌر لى ولغيرى صاِف

 وواصٌل لكلِّ َمن لي جاِف

 ما عاَد َسْبري لَك واستشفافي

 وعاَد تقويمَي أو ِثقافي

 ودلجى نحوك واعتسافى

 منك غيِر آاِفإّال بخلٍّ 

 مآلَن ِمن َمْطٍل ومن إخالِف
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 سيرًا ذوي األحساِب واآلناِف

 عن موطِن الّلؤِم الّدريِس العافى

 ليس بمشًتى ال وال مصطاِف

 وال رماَد فيه لألثافي

 حيُث ُتهاُن نخوةُ  األشراِف

 وتستوى األخفاُف باألظالِف

 بين األلى جاءوا من األقراِف

 لس عتاٌب منُهُم لجاِف

  لعًا عندهُم لهاِفوال

 فإنَّما الدِّياُر باُألّالِف

 

 لم يبَق لي بعَد المشيِب َتصابي 

 لم يبَق لي بعَد المشيِب َتصابي

 ذهب الّشباب وبعده أطرابي

 فاآلَن ما أرجو وصاَل خريدةٍ 

 يوًما وال َأخشى ُصدوَد َآعاِب

 ياصاحبي قد عاد عذلك ظاهرًا

 فالشيُب أعذُل منك في أحبابي

 ابت الخمسون والّسبع التيقد ن

 لي بعَدها في الَعْذِل عن أصحابي

 فَلربَّما حابى الَعذوُل فلم َيُلْم

 والّشيُب في الَفْوديِن ليس يحابي

 ال تخَش منِّي أْن أنقَِّب عن َهوى ال
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 ـبيض األوانس والمشيُب ِنقابي

 بلَغ المشيُب مآرًبا ومآرًبا

 مّني ولم أبلغ به آرابي

 اَء داٍء آامٍنورجوُت منه ِشف

 فازددته َوَصبًا إلى أوصابي

 قد آان شافعَي الّشباب إلى الدُّمى

 والشيُب بعد فراِقه أغرى بي

 فرباعهّن سوى رباعي في الهوى

 وَجناُبهنَّ هناك غيُر َجنابي

 ولقد َعَمرُت ُمراسًال من قبلِه

 فأعاد لي ُرُسلي بغير جواِب

 ال ذنَب عندي منه إّال أنَُّه

 ير لفراقِه األحباِبآان الّسف

 ولقد عتبُت على اّلتي َصَرَمْت وقد

 وَصَل المشيُب وما أفاد عتابي

 يا جمُل آيف نزعِت حبَلِك من يدي

 لّما نزعُت من الصِّبا أثوابي

 فقطعِت وصلِك ال لجرٍم آاَن لي

 وإلى وصالِك ِجيئتي وَذهابي

 ساق الذي بعث الّنوى َقلبي آما

 ِرآاِب" اءِبط"ساق الُحَداةُ  ضحىً  

 فمتى سألَت عن الفؤاِد فإنَُّه

 قد ساَر بيَن هوادٍج وِقباِب
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 يا طالبًا يجتاُب آلَّ تنوفةٍ 

 ُتدمي ظهوَر العيس خيَر جناِب

 والشمُس في الجوزاء راميةٌ  إلى

 تلك المرامي آلِّها ُبلعاِب

 عْج بالوزير أبي المعالي أْيُنقي

 واجعْل إليِه غيبتي وإيابي

 أنسعي - آي ال أسافَر  - واقطْع به 

 ِرآابي -آي ال أريَم  - واعِقْر له 

 فهَو اّلذي قد آنُت ُعمري أبتغي

 وأروُم ُمقترًحا على أنصابي

 وإذا بلْغَن بَي الُمنى َموفورةً 

 فشعاُب غيِر الُمدِلجين شعابي

 لَي من ودادك واصطفائك رتبةٌ 

 ُحبٌّ أتيُه به على أحبابي

 سامعيوإذا مألَت مَن الثَّناِء َم

 فكَأْن مْألَت مَن الّثراِء ِعيابي

 وإذا رضيَت فقد حظيُت فإنني

 أرضى بأن ترضى وذاك ِطالبي

 لي آلَّ يوٍم من جميلك ِمنَّةٌ 

 غّراء تأتيني وتقرُع بابي

 وآرامةٌ  لْم يدُن منها ُمْكِرٌم

 عبقْت بها دون األنام ثيابي

 َآرَّمتني فملكَت منِّي ِرْبَقةً 
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 يوَم ِعْتِق ِرقاِبتأبى انعتاقًا 

 وَترآتني وْقًفا عليَك ِإقامتي

 وإلى دياِرك َموِئلي ومآبي

 آم لي إليك شفاعةٌ  مقبولةٌ 

 ونداُء مسموِع الّنداِء ُمجاِب

 فمتى أردُت جعلُت قولي رائدًا

 في َنيِل موهبةٍ  وصرِف ِعقاِب

 فلقد آفيُت وفي يديك معونتي

 ولقد َغلبُت وأنت من أحزاني

 ففي ُذراك أِظلَّتي ومتى َضحيُت

 وإذا ظمِئُت فمن َنداك شرابي

 وأنا الذي لك بالوالِء مواصٌل

 فاغفْر لذاك زيارةَ  اِإلْغباِب

 َسْل عن بسالِتِه خفاَجةَ  والظُّبا

 في راحتيِه َتُعطُّ آلَّ إهاِب

 والّطعُن َيثني آلَّ من شابْت له

 تلك المفارق من دٍم ِبِخضاب

 اُأللىوتوّهموا جهًال بأّنَك آ

 ُشلُّوا بأرماٍح لهْم وِحراِب

 حّتى رأْوَك مصّممًا فتساهموا

 ُطرَق الِفراِر بقفرةٍ  آذئاِب

 شرَّْدَتهْم؛ فخياُمهم منبوذةٌ 

 ِمن غيِر إعماٍد وال إطناِب
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 وسلبَت أنفَسهم ولم تحِفْل بما

 أبقْت َمصارُعهْم مَن اَألسالِب

 ِهللا َدرُّ شجاعةٍ  بَك أمكنْت

 جم من ُطلى األعراِبَنْصَل األعا

 ولقد َلَقْفَتُهُم بهْم، فكأنَّما

 َحضَّْضَت بيَن ضراغٍم في غاِب

 واليوَم ال ُينجيَك من أهوالِه

 إّال الّطعاُن وصدُق آلِّ ِضاراِب

 فالضَّرُب في هاماتهْم منثورةٌ 

 فوق الّثرى والّطعن في األقراِب

 َهدرْت زماًنا بالفراِت ُفحوُلهْم

 َطنيُن ُذباِب فاليوَم ما فيهْم

 أمَّا بنو عبد الّرحيِم فإنهم

 حدُّ الّرجاِء وغايةُ  الطُّالِب

 لم َيْسكنوا إّال الِقالَل ولم ُيَرْوا

 والنَّجَم إّال في رؤوِس ِهضاِب

 ما فيُهُم إّال النَّحيُب ألّنه الـ

 ـبيُت الملُئ بكثرةِ  األنجاِب

 القائلين الفْصَل يوَم تخاصٍم

 َل يوَم ِرغاِبوالواهبيَن الَجْز

 ومزاحمين لهم على راياتهم

 رجعوا وقد نكصوا على األعقاِب

 لن يصلحوا ُقُرًبا لَصون ُسيوفهْم
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 وُهُم السُّيوُف لنا بغيِر ِقراِب

 ال خيَر في أْسٍل بغير عوامٍل

 فينا وال سيٍف بغيِر ُذباِب

 ليس الرِّياسة بالُمنى أو بالهوى

 لكنَّها برآوِب آلِّ ِصعاِب

 ربوا بذئابكْم َطَلعًا عن النَّـال تق

 ـسالِن والَعَسالِن ليَث الغاِب

 وإذا الجياد جريَن لم تحَفْل وقد

 عنَّ التسابُق بالهجيِن الكابي

 وصوارُم األسياِف عند ضريبةٍ 

 ما آنَّ يوًما آالكليل الّنابي

 ُخذها فإْن ُبقِّيُت شيًئا آنًفا

 َتسمْع لها ما شْئَت من َأتراِب

 مًا لم ُيَحْك ِشْبٌه لهواسمْع آال

 مآلَن باإلحساِن واإلطراِب

 روًضا ولكْن ليس يجني َزهَرُه

 إّال يمنيك ملَك اآلداِب

 وإذا المسامُع أنصفْت لم تقتنصْ

 إّال آالمي وحَده وخطابي

 

 ماذا َجَنْته ليلةُ  التَّعريِف 

 ماذا َجَنْته ليلةُ  التَّعريِف

 َشغفْت فؤادًا ليس بالمشغوِف
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 أنَّني أدري بما ُحمِّلُتُهولَو 

 عند الوقوِف حذرُت يوَم وقوفى

 ما زال حّتى حّل حبَّ قلوبنا

 بجمالِه ِسْرُب الظِّباِء الِهْيِف

 وأرتَك مكتتَم المحاسن بعد ما

 ألقى تقى اإلحراِم آلَّ نصيِف

 وقنعت منها بالّسالِم لو اّنه

 أرَوى َصدى أو بّل َلْهَف الهيِف

 فيِف معاشرًاوالحبُّ ُيرضي بالطَّ

 لم يرتضوا من قلبه بطفيِف

 وُيِخفُّ َمن آان البطيَء عن الهوى

 فكأّنه ما آان غير خفيِف

 يا حبَّها رفقًا بقلٍب طالما

 عّرفته ما ليس بالمعروِف

 قد آان يرضى أن يكون محّكمًا

 فى لّبِه لو آنَت غيَر عنيِف

 أْطَرْحِت يا ظمياُء ِثْقَلِك آلَّه

 ى فقاِر ضعيِفيوَم الَوداِع عل

 يقتاُده للحبِّ آلُّ ُمَحبٍَّب

 ويروُعه بالبيِن آلُّ أِليِف

 وآأنَّني لّما رجعُت إلى النَّوى

 أبكي رجعُت بناظٍر مطروِف

 وبزفرةٍ  شهَد العذوُل بأنَّها
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 من حامٍل ِثْقَل الهَوى َملهوِف

 ومتى َجَحْدُتُهُم الغراَم تصنُّعًا

 ظهورا عليه بدمعىَ  المذروِف

 ى ِمنىً  ُغَرٌر رميَن نفوَسناوعل

 َقْبَل الِجماِر مَن الهَوى بُحُتوِف

 يسَحْبَن أذياَل الشُّفوِف َغوانيًا

 بالْحسِن عن َحَسٍن بكلِّ ُشفوِف

 وعدْلَن عن لبس الشُّنوِف وإنَّما

 هّن الّشنوُف محاسنًا لشنوِف

 وتعجبْت للّشيب وهى جنايةٌ 

 لدالِل غانيةٍ  وصدِّ َصدوِف

 الحسناُء بي َتِبعاِتِه وأناطِت

 فكأنما تفويفُه تفويفى

 هو منزٌل ُبدِّلُتُه من غيرِه

 وهو الغنى فى المنزِل المألوِف

 التنكريه فهو أبعُد لبسةً 

 من قذِف قاذفةٍ  وقرِف قروِف

 " الّصوى" وبعيدة األقطاِر طامسة 

 من طوِل تطواِف الّرياِح الهوِف

 ال صوَت فيها لألنيِس وإّنما

 ِب الجّناِن جرُس عزيِفلعصائ

 وآأنَّما ُحُزُق النَّعاِم بدوِّها

 َذْوٌد شرْدَن لزاجٍر ِهنِّيِف
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 قطعْت رآابى وهى غيُر طالئٍح

 مع طوِل إيضاعي ونطِّ َوِجيفي

 أبغي الذي آلُّ الوَرى عن َبْغيِه

 من بين مصدوٍد ومن مصدوِف

 والعزُّ فى آّل الّرجال ولم ينْل

 ِفعزٌّ بال نصٍب وال تكلي

 والَجْدُب مغنىً  لألعزَّةِ  داِره

 والّذلُّ بيٌت فى مكاِن الّريِف

 ولقد تعرََّقِت النَّوائُب َصْعَدتي

 وأجاد صرُف الّدهِر من تشفيفى

 وحللُت ِمن ُذلِّ األناِم بَنْجوةٍ 

 ال لومتى فيها وال تعنيفى

 فبدار أنديةِ  الفخار إقامتى

 وعلى الفضائل َمرَبعي وَمصيفي

 ى الّنجِم المحّلق فى العالوسرى سر

 َنْظمي وما ألَّفُت من َتصنيفي

 ورأيُت من َغْدِر الزَّماِن بأهِلِه

 من بعد أن أمنوُه آّل طريِف

 وعجبُت من َحْيِد القويِّ عن الِغَنى

 طوَل الّزماِن وخطوةِ  المضعوِف

 وعمى الّرجال عن الّصواب آأّنهْم

 َيْعمون عّما ليس بالمكشوِف

 ضي من لئاِم عشيرتيوفديُت ِعْر
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 بنزاهتى عن سّيئى وعزوفى

 فبقدر ما أحميتهْم ماساءهْم

 أعطيُتهْم من تاِلدي وطريفي

 آم رّوع األعداُء قبل لقائهْم

 ببروِق إيعادى ورعِد صريفى

 وآأّنهْم شرٌد سوامهُم وقد

 سمعوا على جّو الّسماء حفيفى

 قومي الذين تملَّكوا ِرَبَق الوَرى

 رِب سيوِفبطعاِن أرماٍح وض

 ومواقٍف فى آلِّ يوِم عظيمةٍ 

 ما آان فيها غيرهْم بوقوِف

 ومشاهٍد مألْت شعوَب عداتهْم

 بقًذى ألجفاٍن ورغِم أنوِف

 هْم خّولوا الّنعيَم الجساَم وأمطروا

 فى المملقين غنائَم المعروِف

 وآأنَّهْم يوَم الوَغى َخَلَل الَقنا

 حّياُت َرْمٍل أو ُأسوُد َعزيِف

 ٍب منهم لغارٍب َسْدَفةٍ آم راآ

 طربًا لجوٍد أو مهيِن َسديِف

 ومتّيٍم بالمكرماِت وطالما

 أِلَف الّندى َمن آان غيَر َألوِف

 وحللُت أنديةَ  الملوِك ُمجيبةً 

 صوتي ومصغيةً  إلى َتوقيفي
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 وحميُتهْم بالحزِم آلَّ َعضيهةٍ 

 وآفيُتهْم بالعزِم آلَّ َمخوِف

 وتراهُم يتدارسون فضائلى

 ويصّنفون من الفخار صنوفى

 ويردِّدون على الرُّواةِ  مآثري

 ويعّددون من العالِء ألوفى

 ويسيِّرون إلى دياِر عدوِّهْم

 من جنِد رأى العالمين زحوفى

 وإذا ُهُم َنِكروا َغريبًا فاجئًا

 فزعوا بنكرهُم إلى تعريفى

 دفعوا بىَ  الخطَب العظيَم عليهُم

 وفيواستعصموا َحَذَر العَدى بكُن

 وصحبُت منهْم آلَّ ذي َجْبِريَّةٍ 

 ساٍم على قلل البرّيةِ  موِف

 ترنو إليِه وقد وقفَت إزاَءه

 بين األلوف بناظرىْ  غطريِف

 َتنازحوا: فاآلَن قْل للحاسدين

 عن شمس ُأفٍق غيِر ذاِت ُآسوِف

 ودعوا ِلسيِل الواديين طريَقه

 فالسَّيُل جّراٌف لكلِّ َجروِف

 لقلوب عن الّذراوتزّودوا يأَس ا

 فمنيفةٌ  داٌر لكلِّ منيِف

 وارَضْوا بأْن َتمُشوا وال آرٌم لكْم
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 في داِر مجِد األآرميَن ُضيوفي

 

 عنَّ النساُء لنا على وادي ِمًنى 

 عنَّ النساُء لنا على وادي ِمًنى

 فاصطادني منهنَّ بعُض الرَّبَرِب

 بجماِل ُمتَّشٍح بأرديةِ  الصِّبا

 نٍق لم تنُضِبَغضٍّ وبهجةِ  َرْو

 وطلْبُت منه ِوصاَله فُحِرْمُتُه

 ومضى بمهجةِ  عاشٍق لم ُيطَلِب

 وشرُتُه بجوارحي لكّنني

 من َعْذِب طيِب َوصاِلِه لم أشرِب

 وِسرقُته ِمن بيِن من عاينُته

 في الواد والّرقباُء ال يدروَن بي

 

 من دّلنى اليوَم على صاحٍب 

 من دّلنى اليوَم على صاحٍب

 فى شٍئ له طرفى  لم يقَذ

 إذا طلبُت الّنصَف من غيره

 لم أْلِف َمن جاَء على النَّْصِف

 ما عاَج في وعٍد وال َموعٍد

 قطُّ بتسويٍف وال ُخْلِف

 آأّنما صيَغ لبذِل المنى

 أو طبعْت آّفاه للعرِف



273 

 

 يا حبذا مْن زارني 

 يا حبذا مْن زارني

 من بعد َصدٍّ واجتناِب

 نشواَن في أعطافِه

 الشَّبيبةِ  والشَّباِبَطَرُب 

 وشكوت لّما أْن شكْو

 ُت ِإلى َنفوِر القلِب ناِب

 ُمسَتنِزٍر منِّي الَجوى

 ُمستحقٍر لعظيِم ما بي

 أجَلْلُتُه أو ِخفُتُه

 َفَكَفْيُتُه ِثْقَل الِعتاِب

 وقنعُت منُه بَزْوَرةٍ 

 َعَرضْت ولم تُك في حسابي

 جاءْت بال َطَلٍب وآْم

 ِبصفٍو تكّدَر بالطِّال

 لو عنَّ لي في َنيلها

 طمٌع لبعُت بها شبابي

 

 مدحُتُكُم علمًا بأّن مدائحي 

 مدحُتُكُم علمًا بأّن مدائحي

 تضيع وتذرى فى الّرياِح العواصِف

 فلم أُك إّال ُموقدًا في ظهيرةٍ 

 بال صرٍد أو هاتفًا فى تنائِف
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 وإنَّ لكْم عندي حقوقًا آثيرةً 

 أبى لى حفاظى محوها من صحائفى

 جزيتكُم عنها ولم تشعروا بها

 مرارًا بأسباٍب خفاٍء لطائِف

 وشاطرُتكْم منِّي المودَّةَ  آلَّها

 شطارىَ  ما بين الّشريك المناصِف

 فإْن لم توّفوا حقَّ ما قيل فيكُم

 فلم تبتلوا إّال بنقِص العوارِف

 وليتُكُم لّما ترآتْم حقوَقها

 رجعتْم إلى عرفاِن بعض المعارِف

 لو أعظمُتُم ما أتاُآُم فما ضرَّ

 فلم َيُك ُموٍل للجميِل بآِسِف

 وإّال تجمَّلتْم على غيِر خبرةٍ 

 فكم ذا غطى الّتحسيُن سوأةَ  زائِف

 فإن ِعفُتُم مالم تكونوا عرفُتُم

 فكم بلىَ  العذُب الّرواُء بعائِف

 فيا ضيعةً  لّلطالعاِت إليكُم

 طلوَع المطايا من خالِل الّنفائِف

 ُض الّصعَب منها وإّنهاأبيُت أرو

 تحيُص شماَس المائِل المتجانِف

 وُاآِرُهها َسْوقًا إليكْم ولم تزْل

 تحاَيُد عنكْم بالطَُّلى والسَّواِلِف

 آأنَِّي أهديِهنَّ نحَو بيوِتكْم
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 أقوُد إلى الُعهَّاِر بعَض الَعفاِئِف

 أَبْيَن ولم يأَبْيَن شيئًا سواُآُم

 ِفوما آّن إّال لّيناِت المعاط

 وآنُت وقد وّصفُت ماتاه عندآْم

 أَودُّ ودادًا أنَّني غيُر واصِف

 وما غّرنى إّال مشيٌر بمدجكْم

 وآم عارٍف يقتادُه غيُر عارِف

 فخالفُت حزمي سالكًا غيَر مذهبي

 وما آنُت يومًا للحجى بمخالِف

 وآيف امتداُح المرِء من ليس عنده

 مفارقةٌ  مابيَن ُمثٍن وقاذِف

 ال ِسْلٌم به لمديحةٍ له الِعْرُض 

 وال آان يومًا للّثناِء بآلِف

 وآم لىَ  فيكْم من صديٍق آأّنه

 سراٌب على ِقيعاِن ُبعٍد صفاِصِف

 متى ُيدَع يومًا للوَغى فهشيمةٌ 

 تصفُِّقها أيدي الرِّياِح الّرفاِرِف

 أودُّ إذا ما سمتُه الّنصَر أّننى

 ُأبدَُّل منه بالعدوِّ المكاشف

 و طوعه بنصيحتىوقد آنُت أرج

 فال خيَر فى نصٍح يساق بعانِف

 فيالك من ودٍّ تعّلق منكُم

 َسفاهًا بأسباٍب رآاٍك ضعائِف
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 ُسِرْرُت به حينًا فلّما بلوُتُه

 بكيُت عليه بالّدموِع الّذوارِف

 وآنُت إذا ما رابنى ودُّ صاحٍب

 وناَء بأخالٍق لئاٍم سخائِف

 قذفُت جميًال آان بينى وبينه

 ذا َضنٍّ به في القواذِف وإْن آنُت

 تريدون ِمّنا أن ُنِسرَّ والَءآْم

 وفى أّننا نبديه آلُّ الّتكالِف

 فال تسألونا ما َتُجنُّ قلوُبنا

 فإنَّ بناِت الّصدِر غيُر خفائِف

 وداويُتُم مّنا ُخدوَش جلوِدنا

 وأعرضتُم عن أسوآْم للجوائِف

 فماذا وأنتْم فى الحضيض غباوةً 

 ماُتكْم في المشارِفإذا ُضِربْت خْي

 ولّما وقفنا َظلَّةً  ِبطلوِلُكْم

 رجعنا ولْم نظفْر بمنيةِ  واقِف

 آأنَِّي منكْم فوَق غبراَء قفرةٍ 

 على ظالعاٍت من مطيٍّ عجائِف

 يعدَن عّشياٍت ذواَت تسادٍك

 وقد آنَّ أصباحًا ذواَت عجارِف

 فال َتطمعوا في مثلهنَّ؛ فإنَّما

 الغطارِف يصلَن لطّالِع الّثنايا

 ُأناٌس يخوضون الرَّدى وأآفُّهْم
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 تهزُّ أنابيَب الِقنيِّ الرَّواعِف

 آراٌم فال ساحاُتهْم ُمستضامةٌ 

 وال جاُرهْم في الّنائباِت بخائِف

 ولم يسكنوا إّال ظالَل عظيمةٍ 

 ولم يأمنوا إّال خالَل المخاوِف

 دِع الذُّلَّ في داِر الثَّواِء وال ُتِقْم

 البطاِء الخوالِفعلى أمٍل بين 

 وآْن آِنفًا مِن أْن ُتقيَم على أذىً 

 بجنِب غًنى فالميُت ليس بآنِف

 فخيٌر مَن القصر المشيِد بجنَّةٍ 

 سًرى فى ظهور اليعمالِت الخوانِف

 إذا ما هبطن الّرمَل رمَل مغّمٍس

 زحَفَن وال َزْحَف الصِّالِل الزَّواحِف

 جاَحَمْلن الرَّجا والخوَف فينا على الَو

 ونّقلَن مّنا آلَّ شاٍت وصائِف

 لهنَّ على وادي ِمنىً  آلَّ ِحجَّةٍ 

 بروٌك وقد قّضين آلَّ المواقِف

 فكْم قد نَجْونا من ردىً  ُذْقَن دوَنُه

 ُذعاَف المتاِلِف -لُينِجيننا منه  -

 لعلَّ الّليالي أن َيُعْدَن فربَّما

 يعوُد حبيُب النَّفس بعَد التَّقاُذِف
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 شيٍب في عذاِرَي طالًعاعجبِت ل 

 عجبِت لشيٍب في عذاِرَي طالًعا

 عليِك وما شيُب الفتى بعجيِب

 وراَبِك سوٌد ُحْلَن ِبيًضا وربَّما

 يكون حؤول األمِر غيَر مريِب

 وما ضرَّني والعهُد غيُر ُمبدٍَّل

 تبدُُّل َشْرخي َظالًما بمشيبي

 وما آنُت أخشى أن تكون جنايةُ  الـ

 حساِب ُذنوبي ـمشيِب يرأسي في

 فال عيَب لي إال المشيُب وحّبذا

 سواُه عيوبي"شيٌئ"إذا لم يكن 

 

 وإْن آان ال يد -قْل لخلٍّ له  

 وإْن آان ال يد -قْل لخلٍّ له 

 ري َجميعي وتالدي وطريفي

 ِلَم لّما أردَت َبيعي ولم ُأْحـ

 ـوْج إلى البيع بعتنى بالّطفيِف 

 ْلـإْن تُكْن جاهًال بُحبِّي فُخْذ ِع

 ـمًا بُحبِّي من دمعَي المذروِف

 ليتنى آنُت فى أماآِن أطوا

 قَك أْوال ففى مكان الّشنوِف

 لَي خوَف الُوشاة ظاهُر قاٍل

 غيَر أّنى بباطٍن مشغوِف
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 آلُّ شيٍء وال آعنِف قويٍّ

 فى الهوى عامدًا لصبٍّ ضعيِف

 

 هنُد من حّبي" َيضيرِك"ماذا  

 هنُد من حّبي" َيضيرِك"ماذا 

 ذا قربُت إليِك من قربيوإ

 ال تعجبي ِمن َصْبوتي بُكُم

 فالحسُن أين رأيته ُيصبي

 ورباُعكْم أنَّى أفارُقها

 وبها غديري العْذُب أو ُعشبي

 ولو استطعُت آتمُت ُحبَّكُم

 للضَّنِّ عن قلبي وعن َصحبي

 ومن الغرائِب أّنني أبدًا

 ِسْلٌم لمْن هو ظالًما حربي

 أنِت فيآم ليلةٍ  نادمُت فيِك و

 ِسَنةِ  الرُّقاد موائَل الشُّهِب

 ُمتقلًبا طوَل الدَُّجى أسًفا

 آالّصلِّ من جنٍب إللى جنِب

 ما تعلميَن وأنِت ناعمةٌ 

 َمْن باَت فيِك ُمعانَق الكرِب

 وأردُت أْن أسلو وذا َعَجٌب

 لوآان قلبي بالهوى قلبي

 وغذلِت مّني من له ُأُذٌن
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 صّماُء عن َعْذٍل وعن َعْتِب

 متى يكْن ذنبي هواِك فالو

 غفَر اإللُه ـ وأنِت لي ـ َذنبي

 أخشى لساني أْن يبوَح بما

 أشكوُه في ِجدٍّ وفي ِلْعِب

 فِلساُن َمْن ُعرفْت بالغُتُه

 أمَضى ـ إذا ما قاَل ـ من َعْضِب

 

 من ذّل لى عينًا على غمضها 

 من ذّل لى عينًا على غمضها

 ليلةَ  ضاَع الغمُض من آفِّي

 فى حّبِه راقدًا أسهرنى

 واستلب الّرقدةَ  من طرفى

 َمن يعشُق الّظلَم فما عنَدُه

 لعاشٍق شىءٌ  من الّنصِف

 ويمُقُت الَوْعَد فإْن أمَُّه

 َنغََّصه بالَمْطِل والُخْلِف

 

 "الشِّعِب"َبَلْغنا ليلةَ   

 "الشِّعِب"َبَلْغنا ليلةَ  

 عجاًال ُمنيةَ  الحبِّ

 َتالقينا آما ِشئنا

 ٍم من الّرآِببال عل
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 وطيٍف طاَف في َظميا

 َء واإلصباُح في الُحْجِب

 َجَفْت عيني وجاءْت في

 ُدَجى الّليل إلى قلبي

 وزالْت عبَّ ما زارْت

 حسبي: وما قلُت لها

 وولَّْت لم ُتِنْل شيًئا

 مَن الُغْنِم ِسوى حبِّي

 فياشعبًا تعانقنا

 به بورآَت من ِشعِب

 وال ُقّربَت من َجْدٍب

 عدَت من ِخصِبوال ُبو

 فكْم فيَك لباغي َنـ

 ـَفِل األحباِب من ِإْرِب

 وِمْن ظبٍي غنيٍّ فيـ

 ـيك بالحسِن عن الُقْلِب

 آفاُه لؤلؤًا منه

 لباُس اللؤلِؤ الرَّْطِب

 وأطراٌف خضاُب اللـ

 ـِه أغناُهنَّ عن َخْضِب

 ولّما رأت الحسنا

 ُء في رأِسَي آالشُّهِب

 وبيضًا آالظُّبا البيـ
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 ا يصلْحَن للضَّرِبـِض وم

 ُتُجنِّيُت بال ُجرٍم

 وعوقبُت بال َذنِب

 وحادْت عن َمقرٍّ آا

 َن فيِه بقُر السِّْرِب

 وعاتبُت ولكْن قّلـ

 ـما ينفعني عتبي

 فقْل للُمفعِم المآل

 ِن من ِآْبٍر ومن ُعْجِب

 ومن ُيْرِآُبُه الِحْرُص

 َقرا َصْعٍب مَن الصَّعِب

 ومْن تنُقُلُه األطما

 شرٍق إلى غرِبُع من 

 دِع األسفاَر للرِّزِق

 فما األرزاُق بالكسِب

 يجيُء الدَّرُّ أحياًنا

 وال َحْفَل لهْم بالما

 وآم هْجٍر من الوصِل

 وآم ِجدٍّ مَن اللَّْعِب

 خِف الدَّهَر فإنَّ الدَّهـ

 وجاؤوا ساعةَ  الذُّْعِر

 فإْن أغنى فللفقِر

 وإْن َأْقَعى فللوْثِب
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 آانواَسَقى اُهللا اُأللى 

 َرى أرديةَ  الَعْصِب

 يجودون بما ضّنْت

 َي فيِه ولُه َنْحبي

 وُيعطون ِبال منٍّ

 وال آدٍّ وال َنْصِب

 وفّرلجين آّشافـ

 ـَن للُغمَّةِ  والكرِب

 ولم ُيْصَبوا بشنعاَء

 وفي الشَّنعاَء ما ُيصبي

 ولم ُيْعَدوا ِطواَل الدَّْهـ

 ـر من أنياِبِه الُجرِب

 اوال آانوا لكّل الّن

 ِس إّال موضَع الُقطِب

 بأعراٍض نقّياٍت

 "التّقريف والّثلِب"من 

 َيرون اليوَم ذا َنْحٍس

 إذا آاَن بال َشْغِب

 لهْم في آلِّ َنكراَء

 ُحلوٌم َلْسَن للهْضِب

 وأيماٌن خلقن الّدهـ

 ـَر للطَّعن وللّضرِب

 وللّنفِع وللّضّر
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 وللّدفع وللّذبِّ

 وألباٌب لدى الّروِع

 الرّعِب بال شيٍء من

 فيوُم السِّلِم فيهنَّ

 آيوِم البْأِس والحرِب

 وأغنوا بالّندى الَغْمِر

 عِن األنواِء والُعشِب

 على الُمْضَمرَّةِ  الُقبِّ

 وفي أيديهُم آلُّ

 طويِل الُمرتقى ُصلِب

 تراُه يدُع األورا

 َد في َسْكٍب على َسْكِب

 وفاحوا َعَبَق المسِك

 على ُبعٍد ومن ُقرِب

 ْوا ِسوى التَّْجريـولم َيْرَض

 ِر لألذياِل والسَّحِب

 رأيَت المجَد محموًال

 على آلِّ فًتى َنْدِب

 وال غمَض وال أرَض

 ِلعينيَّ وللجنِب

 وقد آنُت بهْم دهرَا

 َرخيَّ الباِل والَقلِب

 بنفسي َمن نَأى عنِّي
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 وما إْن ملَّ ِمْن ُقربي

 ولّما أن نقلناُه

 على الرغِم إلى التُّرِب

 ُه في َغبراوأضجعنا

 ِء ملساَء على الجنِب

 بال صوٍت يناجيِه

 سوى زعزعةِ  النُّْكِب

 دفّنا العْضب في األرِض

 وآْم في األرِض من َعْضِب

 

 عرفُت وياليتنى ما عرفُت 

 عرفُت وياليتنى ما عرفُت

 فُمرُّ الحياةِ  لمن قد َعَرْف

 فها أنا ذا طوَل هذا الّزمان

 ْفِن بيَن الَجوى تارةً  واألَس

 فمْن راحٍل ال إياٌب له

 وماٍض وليس له من خلْف

 فال الدَّهُر ُيمِتُعني بالمقيِم

 وال هو يرجُع لى من سلْف

 أرونَي إْن آنُتُم َتْقدور

 َن َمن ليس يكرُع آأَس التََّلْف

 وَمن ليس َرْهنًا لداعي الِحماِم

 إذا ما دعى باسمه أو هتْف
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 وما الّدهُر إّال الغروُر الخدوُع

 ا الغراُم به والكلْف فماذ

 وما هو إّال آلمِح الُبروِق

 وإّال هبوب خريٍف َعَصْف

 ولم أَر يومًا وإن ساءنى

 آيوِم ِحماِم آماِل الشََّرْف

 آأنَِّي بعَد فراٍق له

 وَقْطٍع ألسباِب تلك اُألَلْف

 أخو َسَفٍر شاِسٍع مالُه

 مَن الّزاِد إّال بقايا َلَطْف

 وعّوضنى بالّرقاِد الّسهاَد

 وأبدلني بالضِّياِء السََّدْف

 فراٌق وما بعده ملتًقى

 وصدَّ وليس له منعطف

 وبعُتك َآْرهًا بَسْوِم الزَّما

 بيَع الغبيِن فأين الخلْف 

 وعاتبُت فيك صروَف الّزماِن

 ومن عاتب الّدهَر لم ينتصْف

 وقد خطف الموُت آلَّ الّرجاِل

 ومثُلَك ِمن بيننا ما َخَطْف

 بيَّ الَجناِنوما آنَت إّال أ

 عن الضَّْيِم ُمحتميًا باألَنْف

 خلّيًا من العار صفَر اإلزاِر
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 مدى الّدهِر من دنٍس أو نطْف

 وأذري الدُّموَع ويا قلَّما

 َيُردُّ الفوائَت دمٌع َذَرْف

 ومن أيَن َترنو إليك العيوُن

 وأنت ببوغائها فى سجْف 

 فبْن ما مللَت وآم بائٍن

 أو َشَنْف مَضى ُموسعًا ِمن ِقلىً 

 وَسقَّى ضريَحك بيَن القبوِر

 من البرِّ ما شئته واّللطْف

 وال زال من جانبيه الّنسيُم

 يعاوده والّرياُض األنْف

 وصيَّرك اُهللا من قاِطني الـ

 ـجناِن وسّكاِن تلك الغرْف

 تجاوُر آباءك الّطاهريِن

 ويتَّبُع الّسالفيَن الَخَلْف

 

 نظرُت إليها والرَّقائُب حولها 

 نظرُت إليها والرَّقائُب حولها

 فأعرضُت خوفًا من عيون الّرقائِب

 ولم تُك إّال نظرةً  ثمَّ لفَتةً 

 آُنْغَبةِ  ظمآٍن من الّطير الغِب

 رأى الماَء ال يستطيع َريَّا وإّنما

 رأى الماَء والقّناَص من آّل جانِب
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 ولي مطلٌب لكنَّني ال أناُلُه

 وآم عاقِت األقداُر دون المطالِب

 أرى الزَّاَد ممنوًعا وَعْذًبا آأنَُّه الْسـ

 ـالُف ولكْن ال َيُذلُّ لشارِب

 وآم صّد ِمْقدامًل وَثّبّط ماضيًا

 على عزِمِه جهٌل بما في العواِقِب

 

 يهوُن عندُآُم أّني بُكْم َأِرُق 

 يهوُن عندُآُم أّني بُكْم َأِرُق

 وأّن دمعًا على الخّدين يستبُق

 ال قضاَء لهوأّن دينًا عليكْم 

 وأّن رهنًا عليكْم تائٌه غلُق

 وآيف ينفُعنا صدُق الحديِث وقد

 قبلتُم قول أقواٍم وما صدقوا 

 وهْل ُدنوُُّآُم ُمْسٍل ونحُن إذا

 آّنا جميعًا بطوِل الّصدِّ نفترُق 

 آلُّ المودَّةِ  زوٌر غيَر ُودُِّآُم

 وآلُّ حبٍّ سوى حّبى لكْم ملُق

 عيونكماياصاِحّبيَّ امتحاني من 

 فإّن لى مقلةً  إنسانها غرُق

 واستوضحا هل حموُل الحيِّ زائلةٌ 

 والرَّْآُب عن َجَنباِت الحيِّ ُمنطلُق

 خّف القطيُن بها" اّلتى " وفى الحدوج 
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 ظبىٌ  بما شاَء من ألبابنا علُق

 " بنا" وددُت منه وقد حّف الوشاةُ  

 أّنا بعّلةِ  قرِب البيِن نعتنُق

 َمحرومًا ُيثبُِّطُهقْل للذي باَت 

 عن مطمِح العزِّ منه الرُّْعُب والشََّفُق

 يرعى الهشيَم ملّظا قعَر أوديةٍ 

 غرثى المسالِك ال ماٌء وال ورُق

 ِإنِّي علقُت بفخر الملِك في زمٍن

 ما آان لى منه فى األقواِم معتلُق

 مردٌِّد آلَّ يوٍم في مواهِبِه

 متّوٌج منه بالنعماِء منتطُق

 نا في زماٍن آلُُّه َآَدٌريا َصْفو

 وفجرنا فى زماٍن آّله غسُق

 وحامَل العبْء آّلْت دونه منٌن "

 وقائَد الجيِش ضاقْت دوَنُه الطُُّرُق

 ورابَط الجْأِش واألبطاُل هائبةُ 

 والهاُم بين أنابيب القنا فلُق

 فى موقٍف حرٍج يلقى الّسالُح به

 والِقْرُن من ِضيقِه بالقرِن معتنُق

 قبلك قوٌم ال جميَل لهْم قد آان

 آأنَّهْم من ُخموِل الذِّآِر ما ُخِلقوا

 فوُت األمانَي ما شادوا وال آرموا

 ُنْكُد السَّحائِب ما انهلُّوا وال َبِرقوا



290 

 

 فما نفقنا عليهم من غباوِتهْم

 وما علينا بشيٍء منُهُم َنفقوا

 وأين قبلك يا فخَر الملوك فًتى

 ُق مستجمٌع فيه هذا الخلُق والخل

 وَمْن إذا دخل الجّباُر حضرَتُه

 يزداد عّزًا إذا َذّلْت له الُعُنُق

 وأى ُّ مخترٍق يضحى وليس به

 إلى الفضيلةِ  منك الّنصُّ والعنُق 

 وأى ُّ مقًصى عن المعروف ليس له

 ُمْصَطَبٌح بيَن ماُتولي وُمْغَتَبُق

 ِشْعٌب به لذوي األنضاء ُمرَتَبٌع

 وجانٌب فيه للمحروم مرتزُق

 ُمسَتْمَطُر الجود ال فقٌر وال َجَهٌد

 ومستجاٌر فال خوٌف وال فرُق

 ومشهٌد ليَس فيه ِمن هوىً  َجَنٌف

 وال ُيطاُش به طيٌش وال ُخُرُق

 ال يألف الحقُد مغًنى من مساآنِه

 وال ُيَلبُِّث في َأبياِتِه الَحَنُق

 قد قلُت للقوِم لم يخشوا صريمتُه

 َيِثُق وربَّما خاَب بغيًا بعُض َمن

 حذاِر من غفالِت الّليث يخدُر فى

 رأى العيون وفى تاموره الّنزُق

 يغضى آأّن عليه من آًرى سنةً 
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 وإّنما حشوه الّتسهيُد واألرُق

 وال تراه وإْن طال المطاُل به

 إّال مكّبًا على األوصال يعترُق

 أو من ضئيٍل آجثماِن الفظيِع له

 في آلِّ ما َذرَّ نجٌم أْو هَوى َصِعُق

 ُأَرْيِقٌط غيَر أرفاٍغ َنَجْوَن آما

 مّس الفتى من نواحى جلده البهُق

 تراُه في القيِظ ُملتّفًا بَسْخَبَرةٍ 

 آأّنما هو فى تدويره طبُق

 فافخْر فما الفخُر ِإّال ما ُخصصَت به

 وفخُر غيرك مكذوٌب ومختلُق

 فالمجُد وقٌف على داٍر حللَت بها

 وما عداك فشيٌء منك ُمسَتَرُق

 واسعْد بذا العيد والّتحويِل إّنهما

 توافقا ، والّسعوُد الغرُّ تّتفُق

 عيداِن؛ هذا به ِفْطُر الصِّياِم وذا

 زاَر البسيطةَ  فيه الوابُل الَغَدُق

 وقٌت به السَّعُد مقروٌن وُمْلتبٌس

 وطالٌع َوْسَطه التوفيُق ُمرتِفُق

 وليلةٌ  صقَل التحويُل صبغَتها

 بها َفَلُق فإنَّما هي للسَّاري

 وَمن رأى قبَل أْن ضوَّأَت ُظلَمَتُه

 ليًال له فى الّد آدى منظٌر يقُق 
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 ضاق القريُض عن استيفاء فضلك يا

 ربَّ القريض وَعيَّْت ألُسٌن ُذُلُق

 وإّنما نشكر الّنعمى وإْن عظمْت

 فكم أناٍس بما أولوُه ما نطقوا

 فاسلْم وُدْم فِزناُد الملك واِريةٌ 

 فى الخلِق مّتسُق وآلُّ مختلٍف

 " ما لنائبةٍ " وعْش آما شئَت عمرًا 

 به مجاٌل وال فيه لها طرُق

 

 َصدَّْت وما آان الذي َصّدها 

 َصدَّْت وما آان الذي َصّدها

 إّال طلوُع الّشَعِر األشهِب

 زار وآْم من زائٍر للفتى

 حلَّ بواديِه ولم ُيطَلِب

 رآبته ُآرهًا ومن ذا الذي

 لم يرآِبأرآبه الدَّهَر ف

 آأنَّه ناٌر لباغي الِقَرى

 أضرَمها القوُم على َمْرَقِب

 أو آوآٌب الَح على ُأفِقِه

 أو بارٌق يلمُع في َغْيَهِب

 لحمي وقد أصبحُت جاًرا له

 زادي ودمعي وحَدُه مشربي

 وإنّني فيه ومن أجِلِه
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 ُمعاقُب القلِب ولم ُيذِنِب

 وليس لي حظٌّ وإن آنُت مْن

 َنِص الّرْبَرِبأهِل الهوى في َق

 وما رأينا قبله زائرًا

 جاء إلينا ثّم لم يذهِب

 

 ما آاَن عندي والرِّآاُب ُمناخةٌ  

 ما آاَن عندي والرِّآاُب ُمناخةٌ 

 قبَل الّتفرُِّق أنني ُأستاُق

 إْن آان يوُم البيِن شتََّت شمَلنا

 فخالله قبٌل لنا وعناُق

 ال تطمعوا فى الّصبر مّنى بعدآْم

 تصّبر العّشاُقفلقّلما ت

 

 فليس لي" الَتُلمني" 

 فليس لي" الَتُلمني"

 علُم ما في المغيَِّب

 آيف أدرى وما ذهْبـ

 ـُت من البعِد مذهبي

 أنا أعَشى َلَدى المطا

 لِب عن ُنجِح مطلبي

 لو علمُت الذي أعو

 ُد به قبَل َمْرآبي
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 لم أدْع من بصيرةٍ 

 َضرًرا أْن تمرَّ بي

 وَلُكنُت الغِنيَّ عْن

 َنَدٍم أو َتَعقُِّب

 َوَلما آاَن ظافًرا

 بَي يوًما مؤّنبي

 ال وال آاَن للَقذا

 ةِ  ِلماٌم بمشربي

 

 َألنُتُم آُل خيِر النَّاِس آلِِّهُم 

 َألنُتُم آُل خيِر النَّاِس آلِِّهُم

 المنهُل العذُب والمستورُد الغدُق

 وليس ِهللا ديٌن غير حّبكُم

 وال إليه سواآْم وحدآْم طرُق

 ْن يكن من رسول اهللا غيرآُموإ

 سوى الوجود فأنتْم عنده الحدُق

 رزقتُم الّشرَف األعلى وقومكُم

 فيهمْْ غضاٌب عليكْم آيف ما رزقوا 

 وأنُتم في َشديداِت الوَرى ُعُصٌر

 وفى سواد الّدياجى أنتُم الفلُق

 ما للّرسول سوى أوالدآْم ولٌد

 وال لَنْشٍر له إّال بكْم َعَبُق

 قلوب الّناس آّلهُمفأنتُم فى 
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 السَّْمَت نقصُده والحبَل َنْعَتِلُق

 هل يستوى عند ذى عيٍن رًبى ورًبى

 أِو الّصباح على األوتاِد والَغَسُق

 وّدى عليه مقيٌم ال براَح له

 مَن الزَّمان وَرْهني عندآم َعِلُق

 وثقُت منكْم بأن تستوهبوا زللى

 عند الحساب وحسبى مْن به أثُق

 

 للمشيِب آأّنما تصّدين عّني 

 تصّدين عّني للمشيِب آأّنما

 صرفُت شبابي أو دعوُت مشيبي

 وآيف ُسلوِّي عن حبيٍب إذا مضى

 فال متعةٌ  لي بعدُه بحبيِب

 بعده غيُر آهٍل" َرْبٌع"آأّني 

 وواٍد جفاُه القْطُر غيَر خضيِب

 فال تنُدبي عندي الّشباب فإنّني

 بكائي عليِه وحَده ونحيبي

 

 ببطِن َمرٍّ يطرُق ما للخياِل 

 ما للخياِل ببطِن َمرٍّ يطرُق

 أنَّى وليس له هنالك َمْطَرٌق

 زاَر الهجوَد ولم َيَنْلُه وال اهتَدى

 مّنا إليه مسّهٌد ومؤّرُق
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 لو آان حّقًا زاَر في َوضِح الضُّحى

 فالّزوُر وهنًا آاذٌب ال يصدُق

 زرَت اّلذين توّهموها زورةً 

 قَّقواومضيَت لّما خفَت أن َيتح

 وقُربَت ُقربًا عاَد وْهَو َتبعٌُّد

 ووصلَت وصًال آب وهو تفّرُق

 وخدعَت إّال أنَّ آلَّ خديعةٍ 

 َروَّْت َصدى َآِلٍف ُيحبُّ ويعَشُق

 ما آاَن عندي والرُّقاُد مجانٌب

 لجفوِن عيني أنَّ َطْيَفَك يطُرُق

 آيف اهتدى والبعُد مّنا واسٌع

 لرحالنا هذا الَعناُق الضيُِّق

 أم آيف طاف مسّلٌم بمكّلٍم 

 أم آيف عاج على األسير المطلُق 

 وُمَجدٍَّل بيد الَكالِل آأّنه

 فى الّرى ِّ يصبح بالمداِم ويغبُق

 وقد سكن الكرى -أمسى موّسده 

 ساعٌد أو مرفُق - فى مقلتيه 

 وإذا ترّفعت الحدوُج فقل لما

 واراه عّنا الَوْشُي واإلستبرُق

 يرتوى حّتى متى عطشانكْم ال

 من مائكْم ومريُضكْم ال ُيفِرُق

 لم َتعرفوا شوقًا فلم تأووا لمن
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 ُيضحي وُيمسي نحوآم يتشوَُّق

 أقسمُت بالبيِت العتيق تزوره

 بالّشاحطين من الّرجال األنيُق

 لّما أتوُه خائفين تشبَّثوا

 بستارِه لُيجيَرهْم وتعلَّقوا

 والقوُم في وادي ِمنَّى فمجرٌَّد

 ٌد ومحّلُقأو البٌس وملّب

 والبدُن يهرق ثمَّ من أوداجها

 مالم يكن لوال العبادةُ  يهرُق

 والموِقَفيِن وَمن تراُه فيهما

 يرنو إلى عفِو اإلله ويرُمُق

 لبسوا الهجير محّرقين جلودهْم

 من خوف ناٍر فى الجحيم تحّرُق

 إنَّ الذيَن أعدُّهْم من ُعنصري

 وبهْم إذا فاخرُت يومًا َأعِلُق

 الرَّحماُن ِشبهًا واحدًا لم يخلِق

 لهُم وال هو بعد ذلك يخلُق

 شجعوا فمنسرهْم يرّوع جحفًال

 ووحيُدهْم يوَم الكريهةِ  َفْيَلُق

 ولهْم إذا جمدْت أآفٌّ فى نًدى

 أو في وغىً  أيٍد هناك َتَدفَُّق

 قْل للذين َتطامحوا أْن يفخروا

 بمفاخٍر ببنائهْم ال َتْعِلُق
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 لْت تلعاتكْمغّضوا الّلحاَظ فقد ع

 فى مفخٍر مّنا الجباُل الّشّهُق

 وإذا تسابقت الجياُد إلى مًدى

 أو غايةٍ  أخذ الّرهاَن الّسّبُق

 ولنا وليس لكم سوى الّثمِد الذى

 لم يرِو ظمآنا، ُبحوٌر ُفهَُّق

 آم ذا نكصتْم عن طالِب فضيلةٍ 

 أنا من جوانبها أُخبُّ وَأعِنُق

 وفررُتُم ووقفُت في ملمومةٍ 

 يها القنا بيد الّطعاِن تدّقُقف

 وخرسُتُم ونطقُت في الّنادي الذي

 يعطى المقادةَ  فيه من هو أنطُق

 وُرزقُت لّما أن سعيت إلى الُعال

 فاسعوا آما أّنى سعيُت لترزقوا

 وفريُت لّما أْن خلقُت فما لكْم

 والَفْرُي ناٍء عنُكُم أن تخلقوا

 والّناُس في الدنيا إذا جرَّبَتهْم

 هباٌء أو سراٌب يبرُق إّما

 إّما صديٌق آالعدوِّ تقاعدًا

 عن نصرتى أو فالعدّو المحنُق

 ال مخبٌر يرضى القلوَب وال لهْم

 مرأى به ترضى الّنواظُر يونُق

 فى آلِّ يوٍم لى دياُر أخّوةٍ 
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 َتخلو وشمُل مودَّةٍ  يتفرَّق

 والقلُب مّنى بالكروِب مقلقٌل

 والجلُد مّنى بالّنيوِب ممّزُق

 وَعِريُت من ورِق اإلخاء وطالما

 آانت غصونى باألخّوةِ  تورُق

 فاليوم مالى من خليٍل أرتضى

 منه اإلخاَء وال صديٌق يصدُق

 أعطاهُم زمٌن مضى فتجّمعوا

 وابتّزهْم زمٌن أتى فتفّرقوا

 فلقد قطعُت العمَر في قوٍم لهْم

 فى آّل مكرمةٍ  جبيُن مشرُق

 وعليهُم من آلِّ مازاَن الفتى

 ى العين أو فى القلب مّنا رونُقف

 ما فيهُم إّال ُمَحّلىً  بالُعال

 ومسّوٌر ومتّوٌج ومطّوُق

 وتراهُم سامين فى طرِق العال

 فإذا رأْو سبَل العضيهة أطرقوا

 فاآلَن والسَّبعون تعِطُف َصْعَدتي

 وترثُّ مّنى ما تشاُء وتخلُق

 وتألَّقْت لي ِلمَّةٌ  آاَن الهوى

 م تكْن تتألٍَّقآلُّ الهوى إْن ل

 واسوّد مّنى آلُّ ماهو أبيٌض

 بالّرغِم لّما ابيّض مّنى المفرُق
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 طّوحُت بين معاشٍر مافيهُم

 ُخُلٌق وال َخْلٌق ُيَحبُّ ويوَمُق

 ِمن دونهْم أبدًا لكلِّ فضيلةٍ 

 َسْتٌر وباٌب للكريمةِ  ُمغلُق

 فالظَّنُّ فيهْم للجميِل مكذٌِّب

 والّظّن فيهْم للقبيح مصّدُق

 فإالَم يرميني بسهٍم صائٍب

 َمن ليس لي منهم إليِه مفوُِّق

 فعلى الذين مضوا وعينى بعدهْم

 تجرى وقلبى نحوهم يتشّوُق

 مّنى التحّيةُ  غدوةً  وعشّيةً 

 ووآيُف منخرِق الَعزالي ُمْغَدُق

 

 على آلِّ حاٍل أنِت قاسيةُ  القلِب 

 على آلِّ حاٍل أنِت قاسيةُ  القلِب

 ُيجدي علّي وال َعْتبيفال َعَذلي 

 ولم أْنسها يوَم الفراِق ووجُهها

 يضيُء لنا خلَف البراقع والُحْجِب

 َأال رفًقا بقلبك في الهوى: تقوُل

 وهل لي يوَم َبْيِنِك من قلِب: فقلُت

 ولوال الهوى ما خار للَعجِم َمْعَجمي

 وال الَن يوًما في أناملكم َصعبي

 فإن آنُتُم تعصون أمري تجنًِّيا
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 أْعَصى ألمري منُكُم أبًدا قلبيف

 

 دع الهوى يتبعه األخرُق 

 دع الهوى يتبعه األخرُق

 ال صبوةَ  اليوَم وال معشُق

 وال دموٌع َخْلَف ُمستوِفٍز

 تجرى وال قلٌب له يخفُق

 ولو َدرى أهُل الهوى بالَّذي

 جنى الهوى من قبل لم يعشقوا

 ياجمُل ال أبصرنى بعدها

 ُقأرنوا إليه وجهِك المشر

 لو لم ُأعرِّضْ للهَوى ُمهجتي

 ما آان قلبى بالهوى يسرُق

 ال فرُعِك الفاحُم يقتادني

 وال اّطبانى غصنك المورُق

 آنت أسيرًا بالهوى عانيًا

 فاآلَن قلبي من هوىً  مطلُق

 سلواُن تجتاز به دائبًا

 روائُح الحبِّ فال يعبُق

 فمْن يكن من حّبكْم مثريًا

 ُقفإنَّني من بينهْم ُمْمِل

 ال طرَق الّطيُف الذى آان مْن

 أآبِر همِّي أنَّه يطُرُق
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 َحدََّث قلبي وْهَو طوُع الهَوى

 محّدٌث باّلليل ال يصدُق

 وآيَف لوال أنَّه باطٌل

 يسرى وال سارْت به األينُق 

 زار وما زار سوى ذآرِه

 وبيننا داِويَّةٌ  َسْمَلُق

 غّراُء ال ُيمسي بأرجائها

 ُقإّال ظليٌم خلفه نقن

 لوال َمِطيٍّ آسفيٍن بها

 لكان من يرآبها يفرُق

 من عاذرى من زمٍن آّلما

 طلبُت منه راحةً  َأخِفُق

 يخصُّ بالّضرَّاِء أحراَره

 ويرزُق الّسّراَء من يرزُق

 صحبته أعوَج ال ينثنى

 وُمعجًال بالشَّرِّ ال يرُفُق

 طورًا هو الموسُع أقطاره

 وتارةً  أخرى هو الضّيُق

 نفُق عرضى بهلو أّننى أ

 آنُت عليه أبدًا َأنُفُق

 عّز الفتى يكظُم حاجاتِه

 والّناُس ُمْستثٍر ومسترزُق

 فما يبالى حاقٌر للمنى



303 

 

 جيَد الّلوى أم سقىَ  األبرُق

 وآّلما هّوم فى سبسٍب

 َوسََّدُه السَّاعُد والِمرفُق

 عرٌض جديٌد ال ينال البلى

 منه وثوٌب ُمنَهٌج ُمخَلُق

 ى وادعًاورّبما نال الفت

 مالم ينله المزعُج المقلُق

 ودون نيِل المرِء أوطاره

 فتٌق على األّياِم ال يرتُق

 وآلُّ شىءٍ  راقبا حسنُه

 فهَو سراٌب فى الضحى يبرُق

 وحبُّ هذى الّداِر خّوانةً 

 داٌء دوى ٌّ ماله مفرُق

 أين األلى حّلو قالَل العال

 فمّزقوا من بعد أن مّزقوا 

 أن غرَّبواآأنَّهْم من بعِد 

 لم يطلعوا قط ولم يشرقوا

 داسوا بأقدامهُم شّمخًا

 ُتراُم باأليدي وال ُتْلَحُق

 وآلَّ نجٍم بالّدجى ساطٍع

 يرميه نحو المغرِب المشرُق

 آأنَّه من َقَبٍس ُجذَوةً 

 أو عن لهيٍب خلَفُه ُيفَتُق
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 آم َأوضعوا في ُطُرقاِت الُعال

 وحّلقوا في العزِّ إْذ حلَّقوا

 ذا حاَن بلوُغ الَمَدىحّتى إ

 ِقيدوا إلى المكروِه أو ُسوِّقوا

 طاحوا إلى الموِت وآم طائٍح

 لم ُيغِن عنه َحِذٌر ُمشِفُق

 نحن أناٌس لطالِب العال

 ُنُخبُّ في األّياِم أو َنْعِتُق

 ما خلق اهللا لنا مشبهًا

 في غابر الّدهِر وال يخُلُق

 آم راَم أن يصعَد أطواَدنا

 يرتقوا بواذخًا قوٌم فلم

 أو َيلحقوا ما امتدَّ من َشْأِونا

 في طلِب العزِّ فلم َيلحقوا

 قد قلت للقوم وآم طامٍع

 ُيصِبُح بالباطل أو يغُبُق

 أين من البوغاِء أسماآنا

 ومن ثماٍد بحرنا المفهُق 

 فى الغاب والغاُب مجاٌز لكْم

 ليٌث بال عذِر الكرى ُيطِرُق

 في آفِّه مثُل ِحداِد الُمَدى

 بها الجلَد وال تخلُقيفرى 

 يغتال طوَل البعد إرقاله
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 فمنجٌد إْن شاء أو معرُق

 فكم صريٍع عنده للّردى

 وآم نجيٍع حوله ُيْهَرُق

 آأّنما خيَط على َغْضبةٍ 

 فْهَو مغيٌظ أبدًا ُمحَنُق

 خّلوا التي سّكاُنها معشٌر

 ُهُم بها من غيرهْم أْلَيُق

 قناُتهْم في المجِد ال ُترَتَقى

 فى الجود التسبُق وجردهْم

 قوٌم إذا ما َسنحوا في الوَغى

 سالوا دمًا أو قدحوا أحرقوا

 بكلِّ مشحوِذ الظُّبا أبيٍض

 وأسمٍر يعلو به أزرُق

 ال باسٌل يشبهه ناِآٌل

 وال صميٌم مثُله ُمْلَحُق

 وال سواٌء عند ذي ِإْرَبةٍ 

 باطُن رجِل المرِء والَمْفَرُق

 وقد زلقتْم فى مطاٍف له

 لى العّز ولم يزلقواباٌب إ

 وخلُتُم أنَّ الُعال ُنْهَزةٌ 

 يعلقها بالكفِّ َمن َيْعِلُق

 حّتى رأيناها بأيديكُم

 تزلُّ أو تزلُق أو تمرُق
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 ودوَنكْم من لؤِم أفعالكْم

 باٌب إلى ساحاتها مغلُق

 إّن أناسًا طلبوا حّومًا

 ِوْردًا َشربنا صفَوه ما ُسقوا

 ليسوا مَن الفخر وال عنَدُه

  لهْم في َرْبِعه َمْطَرُقوال

 إْن ُسئلوا في َمْغَرٍم َبخَّلوا

 أو ُجمعوا في معرٍك ُفرِّقوا

 وليس يجري أبدًا في الوَرى

 إّال بما ساَءُهُم المنطُق

 جوبوا بها: قل لرواةِ  الّشعر 

 فّجًا من اإلحساِن ال يطرُق

 آأّنها فى ربوةٍ  روضةٌ 

 أو من شباٍب ناعٍم رّيُق

 لين على أّنهاصينْت عن اّل

 غاٍن بها اإلشراُق والّرونُق

 فكم أناٍس بقيْت منهُم

 محاسُن الشِّعر وما أْن بقوا

 

 َحملُتْم آما شئتْم على آاهلي الهوى 

 َحملُتْم آما شئتْم على آاهلي الهوى

 وَأرشدُتُم ناَر الغراِم إلى قلبي

 ولّما دخلتْم بالهوى في جوانحي
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 صعبي بما َجَنِت العيناِن الَن لُكْم

 فإن لم يكْن ِشعُب الّلوى ملتقىً  لنا

 فال بارك الّرحماُن في ذلك الشِّعِب

 لنا" مضجعًا"وإن لم يكْن ُترٌب به 

 فال اجتازِت األنواُء في ذلك التُّرِب

 

 تراَءْت لنا باألبَرَقْيِن ُبروُق 

 تراَءْت لنا باألبَرَقْيِن ُبروُق

 ُشروٌق ألفٍق غاَب عنه ُشروُق

 الليل درٌّ وبينها آأّن نجوَم

 تأللُؤ إيماِض الوميِض بروُق

 وما خلُت إّال الورَس فى األفِق إّنه

 متى لم َيُكْنُه الورُس ُفْهَو َخلوُق

 آأنَّ نجيعًا خالط الجوَّ أو جرْت

 لنا بين أثناء الغماِم رحيُق

 يلوُح ويخَفى ثم َيْدنو وُينتأى

 ويوَسُع من مجراُه ثمَّ َيضيُق

 آذاك جوانٌح فما خفقْت إّال

 وال نبضْت ِإّال آذاك عروُق

 وَشوَّقني ِإيماُضه نحو أوجٍه

 لهنَّ سناٌء والمشوُق َمشوُق

 ودوَن اللِّوى ظْبٌي له آلُّ ماهَوى

 علوٌق بحّباِت القلوب لصوُق
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 له حكُمُه منِّي ومن دوَن َعطفِه

 على َّ غزير الّلّجتين عميُق

 وأوَلُع بالُبقيا عليِه وماَلُه

 انِب الُبقيا عليَّ طريُقإلى ج

 وما وعدُه إّال اختالجةُ  خّلٍب

 وإّال سراٌب بالفالةِ  خفوُق

 فمن لسُت َمودودًا إليه أودُّه

 ومن ليس مشتاقًا إليَّ يشوُق

 وإّنى على من ال هوادة عنده

 وال شفٌق منه على َّ شفيُق

 فيا داَء قلبى ما أراك تغّبنى

  ويا سكَر قلبى ما أراك تفيُق

 سىَ  من وّدعته يوَم ضارٍجبنف

 وَجفنَي من فيِض الّدموع غريُق

 وآّلفنى من ثقِل يوِم وداعِه

 بالبَل ال يسطيعهنَّ مطيُق

 يغلَن اعتزاَم المرِء وهو مصّمٌم

 ويهدمَن رآن الّصبر وهو وثيُق

 وليلةَ  ِبْتنا وْهو حاٍن على الهوى

 بعيُد النَّوى َشْحَط األذاة َسحيُق

 كاشحون وقّطعْتوقد ضلَّ فيه ال

 عوائُق آانت قبل ذاك ثعوُق

 ونحن آما شاء العدّو فإّنه
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 َشٍج بالذي َنْهوى وشاَء صديُق

 فعرُف الوصاِل يوَم ذاك منّشٌر

 وعذُب المنى صرٌف هناك مذوُق

 فلم تك إّال عّفةٌ  ونزاهةٌ 

 وإّال اشتكاٌء للغراِم رقيُق

 وإّال انتجاٌء بالهَوى وتحدٌُّث

 طَُّرتيِن أنيُقصقيُل حواشي ال

 عليه من الجادىّ  فغمةُ  نشرةٍ 

 وفيه ذآيُّ الَمْنَدليِّ َسحيُق

 فما زال مّنا ظامُئ الحبِّ ناقعًا

 إلى أن تبدَّْت للصَّباِح ُفتوُق

 وأقبل موشى َّ القميص إذا بدا

 وآلُّ أسيٍر بالّظالم طليُق

 يقّوض أطناَب الّدياجى آأّنما

 ترّحل من بعض الّديار فريُق

 ما هو إّال قرحةٌ  لدجّنةٍ ف

 وإّال فرأٌس للّظالِم حليُق

 وُشرِّد بالبطحاِء حتى آأنَّه

 بكاُر فالةٍ  راعهنَّ فنيُق

 فإن لم يكن ثغُر الّدجى متبّسمًا

 فسيفك يا أفَق الّصباِح ذلوُق

 وإن لم يكن هذا الّصباح بعينه

 فجانُب شرق الّرآب فيه حريُق
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 نةٍ فلم يبَق للّسارى سًرى فى لبا

 وال لطروٍق للّرحاِل طروُق

 

 بني الحفيظة هل للمجد من طلٍب 

 بني الحفيظة هل للمجد من طلٍب

 ليس الطِّعاُن له من أنجِح السَّبِب

 هّزوا إلى الحمد ِعْطفي آلِّ َسْلَهَبةٍ 

 ُتبذُّ آلَّ ِسراِع الخيل بالَخَبِب

 ُأحبُّ آلَّ قليِل الرَّيِث في وطٍن

 ور والَقَتِبمقّسَم الفكر بين الك

 إمَّا على َصَهواِت الخيِل موِطُنُه

 أو داُرُه في ظهور األيُنِق النُُّجِب

 إّني، وأصَدُق قوٍل ما نطقُت بِه

 َأرَعى مَن الُودِّ ما أرَعى مَن النََّسِب

 ما عاَقني الحلُم عن باٍغ َعِنْفُت به

 وال نسيُت الرضا في موطن الَغضِب

 اوال خلطُت بيأٍس عن ِغًنى طعًم

 وال مزجُت ُعقاَر الجِِّد بالّلِعِب

 ألسُت إْن عّد هذا الخلُق خيَرُهُم

 لم يبرحوا بين َجٍد ولي وبين أِب

 ما للنجوِم اّلتي بانْت ُتطالعنا

 آلَّ الورى َحسبي" عال"من آّل عاٍل 

 فقل لمن ضّل مغرورًا يفاخرني
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 وماَله مثُل ُعجمي ال وال َعَربي

 ُخِتَمْتأليَس بيَن نبيٍّ ُمرَسٍل 

 بِه النبّيون أْو صهٍر له نسبي

 بني المخَّلف ما اسَتْمُتْم مراتبنا

 حتَّى َصفحنا لكْم عن تلُكُم الرَُّتِب

 أِلْفُتُم الحلَم مّنا ُثمَّ طاَب لُكْم

 لّما اشرأبَّْت إليكم أنُفُس الغَضِب

 لوال دفاعَي عنكْم يوَم أْمَطَرآْم

 لَعَطِبَنْوُء السِّماآيِن َأْشَفيتْم على ا

 آم عندآْم وبأيديُكْم لنا َسَلٌب

 لكّنه لو علمتْم ليس آالسََّلِب

 مألُتمونا عقوقًا ُثّم نحن لكْم

 طوَل الّزماِن مكاَن الواِلد الَحِدِب

 َعَمْرُت ظاهرآْم ُجهدي فكيف بما

 أعيا عليَّ لْك من باطٍن َخِرِب

 وآْم رضيُت ولكْن ِزدُتكْم َسَخًطا

 يٌء ِسوى الَغَضِبوليَس بعَد الرِّضا ش

 وما تأّملُت ما بيني وبيُنكُم

 إّال رجعُت آظيَظ الصَّدِر بالعَجِب

 

 شاقك البرُق اليما 

 شاقك البرُق اليما

 نىّ  دًجى فيما يشوُق
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 صبَغ األْفَق فقلنا

 َعْنَدٌم ذا أم َخلوُق

 أم غدا آالَيَمِن اليو

 َم به هذا العقيُق

 وشككنا وهو باألفـ

 ٌقـِق َعلوٌق وَشرو

 هل ُأطيَر الّليُل حتى

 حان للّشمِس شروُق 

 أم بطاُح الشََّجِر الَغْر

 بى ِّ فى الّدوِّ حريُق 

 والمطايا آالَحنايا

 غالها البعُد الّسحيُق

 وَجليُد الرَّآِب يومًا

 ثمٌل ال يستفيُق

 هذا: َمن رآُه قال

 قد سَرْت فيه الرَّحيُق

 وعلى العبِس ورآُب الـ

 ـعيِس فى البيد طريُق

 شاحُط القطرين ناٍء

 غائُر اللُّجِّ عميُق

 والفتى من رآب الهو

 َل ولم يدِر الّرفيُق

 



313 

 

 ما ارتْبُت منكْم على مرِّ الزماِن فِلْم 

 ما ارتْبُت منكْم على مرِّ الزماِن فِلْم

 مألُتُم اليوَم أضالعي من الرَِّيِب

 وقد َصدقُتُكُم حتَّى رأيُت لكْم

 َكذِبوما آذبُتكُم حظًَّا من ال

 ما خيَر لي في اختياري ُوِدآْم َوَزٌر

 آوي إليه وال أنجحُت في الّطلِب

 وآنت منكْم قريبًا قبل غدرآُم

 فصرُت أْبَعَد من ِجدَّ إلى اللَِّعِب

 فال ُتِدّلوا بإثراٍء أتيَح لكْم

 ال خيَر بعَد افتقاِر الِعْرِض بالنََّشِب

 

 بنا واّلليل مرٍخ سدوله" حللَت "  

 بنا واّلليل مرٍخ سدوله"  حللَت "

 وضوُء الّصبِح للعين مشرُق " فأّال  "

 وِزْدَت ِمطاًال عن لقاِء ُمَصحٍَّح

 وأْوَسَعنا منك اللِّقاُء الُمَزوَُّق

 فأحبْب به من طارٍق بعد هدأةٍ 

 على نشوةِ  األحالِم لو آان يصدُق

 ولّما تفرَّْقنا ولم يُك بيننا

 فرُُّقهنالك لوال النَّوُم إّال الت

 تطايَر وصٌل غّرنا فكأنه

 رداٌء سحيٌق أو مالٌء مشبرُق
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 يقولوَن لي لْم أنَت للشَّيِب آارٌه 

 يقولوَن لي لْم أنَت للشَّيِب آارٌه

 طريُق الموِت عنَد مشيبي: فقلُت

 قربُت الّردى لما تجلََّل َمفِرقي

 وآنُت بعيًدا منه غيَر قريِب

 وآنُت رطيَب الغصِن قبل حلوِلِه

 صِنَي لّما شبُت غيَر رطيِبوُغ

 ولم يُك إّال عن مشيِب ذوائبي

 جفاُء خليٍل وازوراُر حبيِب

 وما آنُت ذا عيٍب وقد صرُت بعَدُه

 ُتَخطُّ بأيدي الغانياِت ُعيوبي

 فليس بكائي للشباِب وإّنما

 بكائي على ُعْمٍر مضى ونحيبي

 

 أَلمَّ خياٌل من ُأَمْيَمةَ  طارُق 

 َمْيَمةَ  طارُقأَلمَّ خياٌل من ُأ

 ومن دوِن َمسراه الّلوى واألباِرُق

 ألمَّ بنا لم ندِر آيَف ِلماُمُه

 عاقته عّنا العوائُق" طالما " وقد 

 فللِه ما أولى الكرى فى دجّنةٍ 

 " طّلٌع وبوارُق" جفتها الّدرارى 

 َنِعْمنا به حتى آأنَّ لقاَءنا
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 وما هو إّال غايةُ  الزُّوِر صادُق

 فى الّليل إال وصبحنا" فما زارنى  "

 ُتَسلُّ علينا منه ِبيٌض َذواِلُق

 فكيف ارتضيَت الّليَل والليُل ُمْلِبٌس

 تضلُّ به عّنا وعنك الحقائُق 

 ُتخيُِّل لي ُقْربًا وأنَت بنجوةٍ 

 وصًال وأنت المفارُق" وتوهمنى  "

 

 فديُتُه من زائٍر زارني 

 فديُتُه من زائٍر زارني

 الجالبيِب واللَّيُل ُمْسَودُّ

 "ينبغي"زار وفيِه آلَّ ما 

 في الّناس من ُحسٍن ومن طيِب

 ولم َيِضْرها أّنها َزوَرةٌ 

 لعازِب اآلراِء مكذوِب

 باطلةٌ  َروَّْت لنا ُغلَّةً 

 والحقُّ لم َيْأِت بمطلوِب

 لوال الَكرى ما جاَد لي بالمنى

 معّشٌق يعشُق تعذيبي

 وآيف ال أهوى لذيَذ الكرى

 ء بمحبوِبمحبًَّبا جا
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 ال تحِذر البيَض الصَّوارَم والَقنا 

 ال تحِذر البيَض الصَّوارَم والَقنا

 واحذْر بُجهدك ما يقوُل المنطُق

 يبقى الكالُم وآلُّ َآْلٍم مؤلٍم

 يمحوه ليٌل أو نهاٌر مشرُق

 والقوُل إّما آان فى عرضِِ الفتى

 آذبًا فكم آذَب الّرجاُل وُصدِّقوا

 الَد وعنَدهقْل لّلذي جمَع التِّ

 أّن الّتالَد ثنّيةٌ  ال تطرُق

 إّن الحماَم لما نظمَت مشّتٌت

 ولما جمعَت مبّدٌد ومفّرُق

 والماُل بعد الموِت من خّزانِه

 شلٌو على أيدى الّرجاِل يمّزُق

 

 َنَبْت عينا ُأمامةَ  عن َمشيبي 

 َنَبْت عينا ُأمامةَ  عن َمشيبي

 وعّدْت شيَب رأسي من ذنوبي

 لو سترَت الشيَب عّنيوقالْت 

 فكْم أخَفى الّتستُُّر من عيوِب

 فقلُت لها ُأِجلُّ صريح ِودِّي

 وإخالصي عن الشَّعِر الخصيِب

 وما َلِك يا ُأماُم مع الّليالي

 إذا طاوْلَن ُبدٌّ ِمْن َمشيِب



317 

 

 وما تدليُس َشيِب الرأِس إّال

 آتدليِس الِوداِد على الحبيِب

 فال تْلَحْي عليِه فذاَك داٌء

 َعياٌء ضلَّ عن حيِل الطبيِب

 وإنَّ َبعيَد شيبِك وهو آٍت

 نظيُر بياِض مفرِقي القريِب

 فإْن تأَبْي فقومي ميِّزي لي

 من نصيبي" يومًا"نصيَبِك فيِه 

 

 أمرُّ على األجداِث آّل ليلةٍ  

 أمرُّ على األجداِث آّل ليلةٍ 

 وقلبي بمن فيها رهيٌن معلَُّق

 وبيَنَنا وأقريهُم منِّي السَّالَم

 رتاٌج ومسدوٌل من الترب مطبُق

 ولو أّننى أنصفُت مْن فى ترابها

 لما رحُت عنه ُمطلقًا وهو ُموَثُق

 وأنَّ له منِّي قليًال جوانٌح

 َخَفْقَن وعيٌن بالدُّموع َتَرْقَرُق

 

 أَضنُّ بنفسي عن هوى البيِض آلَّما 

 أَضنُّ بنفسي عن هوى البيِض آلَّما

 بَّ ذلٌّ لصاِحبْهتيقَّنُت أنَّ الح

 وال ُخِدعْت عيني بضوِء وميِضِه
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 وال ُمِطَرْت أرضي بماِء سحاِئِبْه

 وَسيِرَي في ُآوِر الَمطيَّةِ  ُموِجًفا

 على شاحِط األقطاِر هاٍف براآبْه

 أَقرُّ لعيني من عناِق ُمَهْفَهٍف

 َأبيُت سواَد اللَّيل بيَن تراِئِبْه

 ُهولّما سقاني الدَّهُر ِصْرفًل صروَف

 آَرعُت شرابًا ال َيَلذُّ لشارِبْه

 فال َتطلبا عندي النَّجاةَ  فإنَّني

 أروُح وأغدو في إساِر عجاِئِبْه

 

 أِقْلنَي ربِّي باّلذين اصطفيَتُهْم 

 ِقْلنَي ربِّي باّلذين اصطفيَتُهْم

 هم خيُر مْن أنا خالُق" : لنا " وقلَت 

 وإْن آنُت قد قّصرُت سعيًا إلى الّتقى

 شئَت عندك الحُق" إْن " بهْم فإّنى 

 ُهُم أنقذوا لّما َفِزعُت إليهُم

 وقد َصمَّمْت نحوي النُّيوُب العوارُق

 إليهْم من األذى" ضبعى " "جذبوا"وهْم

 وقد طرقْت بابي الخطوُب الّطوارُق

 " حظوةً "فى الّديِن " مانلُت"ولوالهُم 

 وال اتََّسَعْت فيه عليَّ المضائُق

 إليها مغارٌب وال سيَّرْت فضلي

 وال طّيرتُه بينهّن مشارُق
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 وال َصيَّرْت قلبي مَن الّناِس آلِّهم

 لها َوَطنًا تأوي إليِه الحقائُق

 

 ال َتْقربنَّ َعضيَهةً  

 ال َتْقربنَّ َعضيَهةً 

 إنَّ العضاِئَه ُمخزياُت

 يا َضيعةً  للمرِء َتْد

 فالّصالحاُت الباقياُت

 في هذه الدنيا ومْن

 بدًا ِعظاُتِفيها لنا أ

 إمَّا صروٌف ُمْقبال

 ٌت أو صروٌف ُمدِبراٌت

 وحوادُث األياِم فيـ

 ـنا آخذاٌت ُمعِطياُت

 والُذلُّ موٌت للفتى

 والعزُّ في الدنيا الحياةُ 

 والُذْخُر في الداريِن إّمـ

 ما طاعةٌ  أو َمْأُثراُت

 يا ضيعةً  للمرِء تدعو

 ُعوُه إلى الُهْلِك الدُّعاةُ 

 ى َيزوتغترُّه حّت

 َر ِشعاَبهنَّ الطَّيِّباُت

 ِعَبٌر َتَمرُّ وما لها
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 مّنا عيوٌن ُمبصراُت

 أين اُأللى آانوا بأيـ

 ـدينا حصوًال ثم ماتوا

 من آلِّ َمْن آانْت له

 ثمراُت دجلةَ ، والُفراُت

 نالوا فوَق ما: ما قيَل

 يهوون حتى قيل فاتوا

 لم ُيغِن عنهْم حيَن َهْمـ

 الُحماةُ َم بهْم ِحماُمُهُم 

 آّال وال بيٌض وُسمـ

 ـٌر عارياٌت ُمشَرعاُت

 نطقوا زماًنا ثمَّ ليـ

 ـنةِ  والظُّبا لّما اْسَتماتوا

 وآأّنهْم بقبورهْم

 َسَبتوا وما ِبهُم ُسباُت

 من بعد أْن رآبوا قرا

 ُسُرٍر وُجرٍد ُهْم ُرفاُت

 َسلموا على ُصلِح األِسْنـ

 وَنَجوا من الغّماِء لّمـ

 يس لهْم نجاةُ ل: ما قيَل

 في موقٍف فيِه الصَّوا

 رُم والذَّوابُل والُكَماةُ 

 وَأناَمُهْم من حيُث لم
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 يخَشوا لَحْيِنُهُم المماُت

 وَطَوْتُهُم طيَّ الُبرو

 ِد لهْم قبوٌر ُمظلماُت

 فُهُم بها مثُل الهشيـ

 ـِم تعيُث فيه العاصفاُت

 ُشْعٌث وسائدُهْم بها

 من غيِر تكرمةٍ  َعالةُ 

 للذيَن لهْم إلى الْد ُقْل

 ـدنيا دواٍع ُمسمعاُت

 وآأنهْم لم يسمعوا

 ماذا تقوُل الّناعياُت

 أو ما تقوُل لهْم إذا اجـ

 ـتازوا الدِّياُر الخالياُت

 فالّضاحكاُت وقد نعمـ

 َن بهنَّ هنَّ الباآياُت

 حتى متى وإلى متى

 تأوي عيوَنكُم السِّناُت

 آم ذا تعرُِّج عنكُم

 لُمعمياُتِن الصائباُت ا

 ُن لكْم قلوٌب مصغياُت

 أو عيوٌن عاشياُت

 :ُعْج بالدِّياِر فناِدها

 أيَن الجباُل الّراسياُت
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 أيَن الُعطاةُ  على المكا

 ِرِم للعواِذُل واألباةُ 

 تجري المنايا ِمْن روا

 ِجِبِهْم جميًعا والصِّالُت

 وإذا لقوا يوَم الوغى

 أقراَنُهْم آانْت َهناةُ 

 يمِنِهْم والّدهُر طوَع

 وُهُم على الدُّنيا الُوالةُ 

 أعطاُهُم متبرعًا

 هاتوا: ثّم استرّد فقال

 آانْت جميًعا ثمَّ مْز

 فأآفُّهْم من بعد أْن

 ُسِلبوا المواهَب ُمقِفراُت

 وسيوفهْم ورماحهْم

 منبوذةٌ  والّضامراُت

 أِمنوا الصباَح ومالهْم

 ِعْلٌم بما يْجني المماُت

 ورماُهُم فأصابهْم

 ٌء تعّز له الرُّقاةُ دا

 وِسهاُم أقواِس المنو

 مات الّندى من بيننا

 بمماِتهْم والَمكُرماُت
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 أفى آّل يوٍم لى حميٌم أفارقْه 

 أفى آّل يوٍم لى حميٌم أفارقْه

 وِخلٌّ نآني ما َنَبْت بي َخالِئُقْه

 ومضطجٌع فى ريِب دهٍر مسّلٍط

 ُتطالعني في آلِّ فجِّ طوارُقْه

 ِر ماٍض مغّرٍبوملتفٌت فى إث

 تراماُه أجراُع الرََّدى وَأبارُقْه

 فثلٌم على ثلٍم ورزٌء مضاعٌف

 على فتِق ُرْزٍء ضلَّ بالدَّهِر راتُقْه

 مصائُب لو ُأنِزْلَن بالشَّمِس لم ُتِنْر

 وبالبدر لم تمدْد بليٍل سرادقْه

 فُمْعَتَبٌط ُخوِلْسُتُه ومؤجٌَّل

 تلبََّث حّتى ِخْلتني ال ُأفارُقْه

 جافى الّردى عنه فلّما أمنتُهت

 سقانىَ  فيه مرَّ ما أنا ذائقْه

 فُسرَّ به قلبي فغاَل مَسرَِّتي

 زماٌن ظلوٌم للسُّروِر يسارُقْه

 أرى يومه يومى وأشعُر فقده

 بأنِّي وإْن طاَل التَلوُُّم الحُقْه

 وآم صاحٍب عّلقتُه فتقّطعْت

 بأيدي المنايا من يديَّ عالئُقْه

 عيش للمرء بعد ماوآيف صفاُء ال

 تغّيَب عنه رهطُه وأصادقْه 
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 فللِه أعواٌد َحَمْلَن عشيَّةً 

 خِبيئةَ  بيٍت ال َيرى السَّوَء طارُقْه

 على الكرِم الفضفاِض لّطْت ستورُه

 وبالبرِّ والمعروِف سّدْت مخارقْه

 وليس به إّال العفاُف وما انطوْت

 على غيِر ما ُيرضي اإللَه نماِرُقْه

 ِد اللَّيل َيْنَدى ظالُمُهقياُم سوا

 وصوُم بياِض اليوِم ُتحَمى وداِئُقْه

 فتدنى آما شاءْت وما شئُت أّنها

 فدتنى وال آان الذى حمَّ سابقْه

 ولو أّننى أنصفتها من رعايتى

 وقابلته رزاًءا بما هو الئقْه

 ألآرعُت نفسي بعدها َمكرَع الرَّدى

 ُتصابُحه حزنًا لها وتغابُقْه

 مجلجٌل -أصبحت فيه  - سقى جدثًا 

 رواعدُه ما تنجلى وبوارقْه

 يطيُح الّصدا الّدّفاُع منه وترتوى

 مغارُبُه من فيضِه ومشارُقْه

 لئن غبِت عن عينى فرّب مغّيٍب

 يروُح وأبصاُر القلوِب روامُقْه
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 قْل للَّذين إذا دعْوا 

 قْل للَّذين إذا دعْوا

 أَبيُت: يوًما إلى َشَطٍط

 آأّنـوإذا أمرُتُهُم 

 ـي إذ أمرُتُهُم َنهيُب

 لكُم الِوهلُد وليَس لَي

 إّال مع الَعّيوِق بيُت

 آم ذا َضللُتْم في طريـ

 ـٍق للمكارِم واهتديُت

 ولكْم آفيُتُكُم الُمِلـ

 "ونيُت"ـمَّ وليس آاٍف إذ 

 ولكْم جنيتْم فافتديـ

 ـُت وما فديُتْم لو جنيُت

 ُرِم ما ملكُت وما َحويُت

 ةً  َقَريُتني يوَم َمْسغب

 وأَبْحُتُم َحَرًما لكْم

 لو آاَن ُيحمى بَي حميُت

 ـُت وما أتيتْم ما أتيُت

 وتجنبوا معَي الّدها

 َء؛ فلو َدهيُتُكُم َدَهْيُت

 ُقوموا أروني منُكُم

 بعَض الجميِل، فقد أريُت

 وفعلُت ضدَّ ِفعالكْم
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 لما غدرتْم بي وفيُت

 ال تهدموا ما قد بنا

 ُتُه لْم آراٌم وابتني

 إّني فعوٌل إذ أقو

 ُل وإْن خلقُت فقد فريُت

 يدعو إلى َسَعةٍ  عصيُت

 وإذا َجزيُت على القبيـ

 ـِح بمثِلِه فقد اعتديُت

 وإذا حويُت فللتكّر

 ٍم ما مللُت وما حويُت

 ما سرَّني أنِّي خرْق

 ُت إهاَب جسمي واشتفيُت

 ُخْذها، فلوال أّنها

 آانت على َعَجٍل مضيُت

 فإنَّني وإذا اختَصْرُت

 جهدي أو َغَطْيُت" رّويت"

 وإذا سترُت فمن يقّد

 ُر أّني أهلي عنيُت

 

 أال جّنبا قلبى األذى ال يطيقُه

 أيَن طريُقُه: وقولوا له إذ ضلَّ

 فما الشَّوُق واألشجاُن إّال َصبوُحُه

 وما الهمُّ واألحزاُن إال غبوقُه
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 فإْن أنتما لم ُتسعداُه بعبرةٍ 

 لّدمِع موقُهفال تنكرا إن سّح با

 طَوى الموُت أهلي بعَد طيِّ أصاِدقي

 ولّما يقْم من باَن عنه صديقُه

 فثكٌل على ثكٍل ورزٌء يسوقُه

 إلى الكبِد الحّرى عليه سؤوقُه

 وما المرُء ِإّال ُعرضةٌ  لمصيبةٍ 

 فَطْورًا َبُنوُه ثمَّ َطورًا َشقيُقُه

 وما الّدهُر إّال ترحةٌ  بعد فرحةٍ 

 ِبرُُّه وعقوُقُهفال آاَن منه 

 أتانى من الّطّراِق ما يقرُح الحشا

 وآم طارٍق لى ال يودُّ طروقُه

 معزُّ الّديِن تاه به الّردى: وقالوا 

 وُسدَّ به في َوْسِط قاٍع ُخروُقُه

 فألهَب خوفًا ليس يخبو حريقُه

 وأعقَب سكرًا ليس َيْصحو ُمفيُقُه

 وذال ذهاٌب ليس يدنو إيابُه

 يرجى شروقُهووشُك غروٍب ليس 

 آأنِّي وقد فارقُتُه ِشْعُب منزٍل

 تحّمل عنه راغمين فريقُه

 وإّال فصدياٌن على ظهر قفرةٍ 

 وما ماؤه إّال الّسراُب وريقُه

 فليس الذي تجري به العيُن ماؤها
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 ولكنَّه ماُء الحياةِ  ُأريُقُه

 فمْن لسرير الملك يرآُب متَنُه

 فيعلو به إشرافُه وسموقُه 

 ِح الهند ُيْنَثُر حوَلهوَمْن لصفي

 فديُغ رءوٍس فى الوغى وفليقُه 

 وَمْن للقنا تحمرُّ منه ترائُب

 آأنَّ َخلوَق المعرساِت َخلوُقُه

 وَمْن للجياِد الضُّمَِّر الُقوِد قاَدها

 إلى موقٍف ؛ دحُض المقاِم زليقُه 

 وَمْن يحمِل الِعْبَء الرَّزيَن تكرُّمًا

 طيقُه إذا آلَّ عن حمِل الّثقيِل م

 وَمْن لثغور الملِك يرُتُق فتَقها

 إذا التاث َثْغٌر أو تراَءْت فتوُقُه

 فتىً  آان رنَّاِت السُّيوِف َسماُعُه

 وفيَض نجيِع الذَّابالِت رحيُقُه

 ولم ُتلِفِه ِإّال وفوَق َفقاِرِه

 جليُل الذى يقتادنا ودقيقُه

 وقد علم األمالك أنك فتهم

 تهوإال فقل من ذا الذي ال تفو

 فإن نزلوا فى الفجر هضبًا رفيعةً 

 فمنزلك األعلى من الفخِر نيقُه

 وأّنك من قوٍم آفى الخطَب بأسهْم

 وقامْت بهْم في ُمعظم األمِر ُسوُقُه
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 إذا ما جرى منهم آريٌم إلى نًدى

 مصى لم يعقُه دونه ما يعوقُه

 وفيهْم شعاُب الملك تجرى وعندهْم

 إذا وشجْت أغصانُه وعروقُه

 نكص األقداُم جنبًا فما لهْموإن ت

 إلى المجد إّال شّدُه وعنيقُه

 قضى اُهللا لى من بعدك الحزَن واألسى

 وليَس بمردوٍد قضاٌء يسوُقُه

 وما آنُت أخشى أْن تبيَت وبيننا

 بعيُد المدى َشْحُط المزاِر سحيُقُه

 وأنَِّي موفوٌر وأنَت ُمَحمٌَّل

 بِثْقِل الثَّرى ما ال أراك ُتطيُقُه

 يُق الّرجاُل الّشاربوَن مَن الَكرىُيِف

 وسكرك من خمِر الرََّدى ال ُتفيُقُه

 وِلْم ال أقيَك السُّوَء يومًا وطالما

 وقيَت من األمر الّذعاف مذوقُه

 ولّما عرانى ما عرانىَ  والتوى

 عليَّ أٌخ فيما عرا وشقيُقُه

 تشّمرَت لى حّتى أضاء ظالمُه

 وطاوع عاصيه وأرحَب ضيقُه

 ِض فاألنواُء تمضى وإْن تغْبفإْن تم

 فقد غاَب عّنا من زماٍن أنيُقُه

 وإن َتْعَر مّنا اليوَم فالغصُن ُيغَتَدى
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 وريقًا زمانًا ثّم يعرى وريقُه

 فما لفؤادى بعد يومك بهجةٌ 

 وال شاَق قلبي بعده ما يشوُقُه

 وال لسلوٍّ خطرةٌ  فى جوانحى

 وال لجفوني طعُم نوٍم أذوُقُه

 َحَلْلَت تراَبه سالٌم على قبٍر

 وهبَّ عليه من نسيٍم رقيُقُه

 ومن حوله وشىُ  الّرياض منّشٌر

 وفيه من المسك الّذآىّ  فتيقُه

 فإْن ضاقت األرُض الفضا بعد فقده

 فقد وِسَعْته تربةٌ  ال تضيُقُه

 َمررنا عليه منشئيَن لقبرِه

 غماَم دموٍع والحنيُن يسوُقُه

 ومن قّلةِ  اإلنصاِف عيشىَ  بعده

 وفى الكّف مّنى لو أردُت لحوقُه

 

 أدّلْت بحسٍن ُخّولْت ولو أّنها 

 أدّلْت بحسٍن ُخّولْت ولو أّنها

 أّدلْت بإحساٍن إلينا عذرُتها

 وقد ُرزقْت مني مودةَ  مهجتي

 ولكنني منها الَغداةَ  ُحِرمُتها

 وقطَّعِت األسباَب َبيني وَبينها

 ولو آنُت ِخْلوًا من هواها قطعُتها
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 رأْت ِثقَل العتاِب تجرَّمْت ولّما

 علّي ذنوبًا عندها ما َعَلْمُتها

 تعاقُب مْن لم ُيجرها في ضميِرِه

 ولو أنَّها مرَّْت عليَّ غفرُتها

 ومّلْت وما طاَل التزاوُر بينا

 ولو أنني طاولُتها ما َمِلْلُتها

 

 قّربا مّنىَ  القالَص العتاقا 

 قّربا مّنىَ  القالَص العتاقا

 لةً  وفراقاوخذاها رح

 ودعا عّنى أّنى حليٌم

 رّب أمٍر ضقُت عنه وضاقا

 عصفْت بى عنكما عاصفاٌت

 ويقيُم المرُء فيما أطاقا

 لسُت أرَضى منكما برفيٍق

 حسُب نفسي قد سئمُت الرِّفاقا

 موثقًا آنُت حياًء وحلمًا

 فاترآانى قد قطعُت الوثاقا

 ال سقى اُهللا شعاَب خالٍف

 فاقالم ُأِصْب قطُّ بهنَّ ِو

 وإذا البرُق حداُه رآاٌم

 فحماُه اٌهللا تلك البراقا

 ليس قلبي يا خليليَّ ِمنِّي
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 شوقًا إليها وتافا" نزا " إن 

 غيَر هذا الحىّ  عّلق وّدى

 وسواه هاج قلبى وشاقا

 آلَّ يوٍم فى صفاتى ثلوٌم

 سوَف تقيَك ردىً  أن ُتذاقا

 واعتراُق الّنحِض من عارقيِه

 عراقا جعَل العرَق سريعًا

 أِعراٌق أنَت فيه أميٌم

 فاتَّخْذ غيَر العراِق ِعراقا

 إّن بالّزوراِء داَر أناٍس

 ُأْنَشُق الّشرَّ بها وُأساقى

 : سجنونا بينهْم ثّم نادوا

 ال تروموا من يدينا أباقا

 عّجل اهللا فراقىَ  قومًا

 ترآوني ال َأذمُّ الفراقا

 أنا فى آّل وقاِح المحّيا

 ّال ِنفاقااليريَك الُودَّ إ

 إْن آبا عن َتْلَعةٍ  للمخازي

 نزَع الِعرُق به فَتراقى

 معشٌر إْن خبروا فغصوٌن

 َحُسَنْت مرأىً  وَمرَّْت َمذاقا

 آّلما ِزدُتُهُم من جميٍل

 زدُتهْم َمْقِلَيةٌ  وِشقاقا
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 وإذا عاتبتهْم أوسعونى

 آلماٍت أوسعوها اختالقا

 َنَتالقى وسقاُم قلوٍب

 القىال نداويه بأْن نت

 أِمَن األشجاِن آنُت َخِلّيًا

 حين حادي الذَّْوِد َزمَّ وساقا

 قاد قلبى منهُم أحوذى ٌّ

 رشَّحوُه ليقوَد النِّياقا

 قْل لمْن عانقني ثمَّ ولَّى

 سوَف أحيا ال ألذُّ الِعناقا

 َعِجَب الرَّآُب ُضحىً  يوم بانوا

 هًوى واشتياقا" نزْد " آيف لم 

 ذرًانحن نعتدُّ ع: ثّم قالوا

 ِإْن تفرَّْقنا وعشَت َفواقا

 قد أفاَق الواجدون وملُّوا

 والذي َيهواُآُم ما أفاقا

 ليَس عندي لسواآْم َخالٌق

 فاجعلوا عندآْم لى خالقا

 نحُن قوٌم في ُذرا باسقاٍت

 ضرَب العزُّ عليها ِرواقا

 نقتنى إّما رماحًا طواًال

 لألعادي أو ُسيوفًا رقاقا

 في خياٍم للِقرى ماثالٍت
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 ر طْت أطنابهنَّ العتاقا

 وإذا ما ُجْلَت حول ِفناٍء

 فاق َمْن ُنْؤويه مّنا ففاقا

 لم تجْد إّال مجّرًا لرمٍح

 أو َنجيعًا من عدوٍّ ُمراقا

 ونمتنا من قريٍش بدوٌر

 طالعاٌت ال ُتخاُف ُمحاقا

 لبسوا المجد فإّما رداًء

 َسحبوا ُهّداَبُه أو ِنطاقا

 الىبعدآُم بالمع" قد خلونا  "

 َنتعاطاها آؤوسًا ِدهاقا

 لم َيُعْقنا عن بلوغ األماني

 فى المعالى ما ثناآْم وعاقا

 عجَّ هذا الّدهُر ياقوُم منَّي

 آعجيِج الفحِل أمَّ الِخفاقا

 آلّما ثبطنى عن مراٍم

 زادني ِضّنًا به واعتالفا

 إنَّ للدُّنيا ِحباَل غروٍر

 فاخترقها تنُج منها اختراقا

 فيها مقيمًامن أراد العزَّ 

 فْلُيِبْتها آلَّ يوٍم طالقا
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 َضَنْنَت علينا بالدُّموِع وقد: قالْت 

 َضَنْنَت علينا بالدُّموِع وقد: قالْت

 سرنا ودمُعك منهلٌّ إذا شيتا

 لم تدِر َعيني بالفراِق فَلْم: فقلُت

 تمطْر عليه ألّني آنُت مبهوتًا

 ما ضرَّ َمن نعُتُه بالحسِن ُمشتهٌر

 لحسِن واإلحساِن َمْنعوتالو آاَن با

 والزَّاُد منِك فإْن لم تبُذلي َسَرًفا

 فقد رضيُت إذا لم ُتسرفي القوتا

 فقد بتِت فال بذٌل وال ِعَدةٌ 

 حبًال لوصِلِك لي ما آان مبتوتًا

 

 لمْن َضَرٌم أعلى الَيفاِع َتعّلقا 

 لمْن َضَرٌم أعلى الَيفاِع َتعّلقا

 تأّلَق حّتى لم يجد متأّلقا 

 اُل ِبه َيخَفى ويبدو مكاَنُهإخ

 وينأى ويدنو فى دجى الّليِل أولقا

 آأّن شموسًا طالعاٍت خالله

 وإّال َوِريسًا من ُمالٍء تمزَّقا

 ذآرُت به َعصرًا تصرَّم طيِّبًا

 وعيشًا سرقناُه بَوْجَرةَ  ُمشِرقا

 ورّياَن من خمِر الكرى طوَل ليِلِه

 يهوُن عليه أْن أِبيَت ُمؤرَّقا
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 نا منه النَّواَل تجنُّبًاويحرُم

 وُيعِرُض عّنا بالوصال َتعّشقا

 وشنباَء تستدعى العزوَف إلى الّصبا

 فيعلقها الّسالى الّذى ما تعّلقا

 تضنُّ على الّظامى إليها بريقها

 وإْن هي َسقَّْتُه األراَك الُمَخلَّقا

 ولّما التقينا للوداِع رقْت لها

 دموٌع ودمعي يوَم ذلك ماَرَقا

 ا مررنا بالظِّباِء عشّيةً ولّم

 علوَن الّنقا وهنًا بأوفى من الّنقا

 سفرن فأبدلن الّدياجىَ  بالّضحى

 وأجرْيَن من تلك العشيَّات َرْونقا

 فمسَن غصونًا واّطلعن أهّلةً 

 وفحَن عبيرًا أو سالفًا معّتقا

 وعيَّْرَنني َشيبًا سُيكَسْيَن ِمثَلُه

 ْفَرقاومن ضلَّ عن أيدي الرَّدى شاَب َم

 وهل تارٌك للمرء يومًا شبابه

 صباٌح وإمساٌء ومنأىً  وُمْلَتقى

 َآْم ذا الطَّماُح إلى الذي: فقْل للعدا

 َعال قبلكْم نحَو الّسماِء ُمحلِّقا

 أراَحُكُم ذاك الذي لَي ُمتِعٌب

 ونّومكْم ذاك الذى لىَ  أّرقا

 ولستْم سواٌء وامرٌؤ فى ملّمةٍ 
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 ِر وَأْشرقاَخمدُتْم بها خوَف الِحذا

 ولم يقرها إّال الّصفيَح مثّلمًا

 وإال الَوشيَج بالطِّعاِن ُمَدّققا

 وشّهاقةً  ترنو نجيعًا آأّنما

 نوَء الحيا فتخّرقا" به " خرقَت 

 فتحُت لهْم قعرًا عميقًا آأّننى

 فتحُت بها بابًا إلى الموِت مغلقا

 تحّككتُم منه بصلِّ تنوفةٍ 

 تذوَّقا َثوى ال يذوُق الماَء فيمْن

 َيُرمُّ وما إْرماُمُه لمخافةٍ 

 وُيخَشى الرَّدى ممَّْن أرمَّ وأْطَرقا

 يمجُّ سمامًا من فروِج نيوبِه

 متى مارقاها القوُم صّمْت عن الّرقى

 وبحُر الّندى َيمُّ الرَّدى لُمِريِغِه

 ِإذا صاَب أغنى أو إذا َصبَّ َأغرقا

 وليثًا َترى في آلِّ يوٍم بجنبِه

 ضادًا قطعن وأسؤقالصرعاه أع

 شديَد الُقوى إْن غالَب الِقْرَن غاَلُه

 وإْن طلب األمر الذى فات ألحقا

 وإن هاجه يومًا آمى ٌّ رأيتُه

 مكّبًا على أوصالِه متعّرقا

 ففخرًا بنى فهٍر بأّنىَ  منكُم

 إذا عيق عن عليائها من تعّوقا
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 تطولون بى قومًا آما طلُت معشرًا

 المجِد سّبقابكْم سابقًا فى حلبةِ  

 وآنُت لكْم يوَم التَّخاُصِم َمنطقًا

 َفصيحًا وفي يوم التَّجاُلِد َمْرِفقا

 ولّما اّدعيتْم أّنكْم سادةُ  الورى

 وألصقتُم بالمجد آنُت المصّدقا

 ولم ُتخفقوا لّما طلبتْم َنجابتي

 وآم طالٍب هذى الّنجابةَ  أخفقا

 وما آان ثوُب الّروِع يومًا عليكُم

 َ العضُب اليمانى ُّ ضّيقا وفى آّفى

 ُخذوا الفخَر موفورًا صحيحًا أديُمُه

 وَخّلوا لمن شاَء الفخاَر الُمَشْبَرقا

 ولّما بنيُتْم ُذْرَوةَ  المجد والنَّدى

 هزأتْم بقوٍم يبتنون الخورنقا

 وَحرَّقُتُم بالطَّعِن نارًا غزيَرةً 

 فأنسيُتُم َمن آان ُيدَعى المحرِّقا

 امخاٍت مَن الُعالوحلَّقُتُم في ش

 فأخزيتُم من آان يدعى المحّلقا

 ووّد رجاٌل أّننى لم أفتهُم

 تمامًا وأفضاًال ومجدًا وُمرَتقى

 وَأنَِّي ما ُحزُت الفخاَر ُمغرِّبًا

 آما حزُتُه دوَن األناِم مشرِّقًا

 وأنَِّي ما أنصبُت في ُطرِق الُعال
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 قلوبًا وأجسامًا وخيًال وأيُنقا

 ابٍق بلغ المدافال تغضبوا من س

 ولوموا الذى لم يعَط سبقًا فيسبقا

 ولم أَر من بعد الكمال بناظرى

 من الّناِس إّال مغضبًا بىَ  محنقا

 وماذا على الّراقى إلى قلِل الذرا

 ُذر المجِدَبْل َمن لم يَنْلها وال ارَتقى

 فكم أنامزٌج آلَّ يوٍم قصيدةً 

 وُمهٍد ِإلى راٍو آالمًا ُمَنمَّقا

 اٍف داَء قلبَي ِمْقَوليوليس بش

 وإْن آاَن مرهوَب الّشباةِ  ُمَذلَّقا

 

 أجِر المدامَع آيف شيتا 

 أجِر المدامَع آيف شيتا

 فلقد ُدهيُت بما ُدهيتا

 وإذا ُرميَت فإّنما

 لم ُتْرَم وحَدَك إْذ ُرِميتا

 وقذى العيوِن يجوُل في

 آلِّ النَّواِظر إْن ُقذِيتا

 ومتى َعِريُت من الَتَجْلـ

 ـُلِد عنَد حادثةٍ  َعِريتا

 مْن ذا المعيُن على ُمصا

 ٍب فادٍح هجَم البيوتا
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 ما آاَن شملي بعَدُه

 إّال الّصديَع بِه الّشتيتا

 تأبى أضاِلعَي المقيـ

 ـَل وَجْفُن عينيَّ الَمبيتا

 يا مجَد ديِن اهللا والـ

 َقْرَم الَّذي فاَت النُّعوتا

 خلِّ التفّجَع جانبًا

 ا ُحبيتاوتسلَّ عنُه بم

 ودِع الشجا َعْمدًا ِلما

 أولى اإلماُم وإْن ُشجيتا

 ولئْن سخطَت فلم تزْل

 نعماؤُه حّتى رضيتا

 وسقاَك ِمن إفضاِلِه

 وجماله حتى َرويتا

 ونهاَك عن جزٍع فال

 تجزْع فدْعُه آما ُنِهيتا

 وإذا ُنكبَت فال تشـ

 ـَك فطالما دهًرا ُوقيتا

 ومتى شكوَت فإنَّما

 ى الّشموتاتعطى الذي يهو

 وإذا ُقريَت أًسى فِقْد

 "ُقريتا"مًا بالمسرةِ  

 واصبْر فإْن شْقْت عليـ
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 ـَك فإْن صبرَت فما ُرزيتا

 وانظر َمِن المفريَك والـ

 فاري أديِمَك إْذ ُفريتا

 لنا" قْل"وُأتيَت لكْن 

 ِمن أيِّ ناحيةٍ  ُأتيتا

 وعلى فراِق حبائٍب

 وأقارٍب مّنا ُغِذيتا

 ّنك اللوال اليقيُن بَأ

 َفْخُم الدَِّسيعةِ  ما اْحُتِبيتا

 هللا مفتقٌد إذا

 ُنشرْت محاسُنُه ُعنيتا

 هو أّوٌل وتَلْوَتُه

 في الباذخاِت آما ُتليتا

 وإذا علوَت به على

 قمم األناِم فما ُعليتا

 وإذا تشابهت الّرجا

 ل ُعًال ومأُثَرةً  َوصيتا

 لم ُيدَع تفضيًال له

 من بينهْم حتى ُدعيتا

 وأنَت إساؤُه َآْلٌم

 لما مَضى عنَّا َبقيتا

 وآأّنُه َسقيا لُه

 ما ماَت لّما أْن َحِييتا
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 بْل خّصني" لم يعُدني"

 َخْطٌب به فينا ُعريتا

 وإذا ُعرفُت ِبشرآتي

 لُكُم فُنطًقا أو ُسكوتا

 وإذا علمُت بما أرد

 َت له البياَن فقد ُآفيتا

 وهو الّزماُن فميٌت

 ما آاَن يخشى َأْن يموتا

 مزوٌَّد طوَل البقاو

 ِء وما ُيرجِّي أْن َيبيتا

 فمتى ُرِفْعَت به َهَبْط

 َت وإن يِئْسَت َفقد ُرجيتا

 يا راحًال لو آاَن ُيف

 َدى من رًدى أحٌد ُفِديتا

 َخلَّي الّدياَر ألهِلها

 وَثَوي الَبساِبَس والُمروتا

 أعِزْز عليَّ بأْن أرا

 َك وآنَت ذا َلْسٍن صموتا

 عِن اّلذي َتْزوى الوجوُه

 أمسيَت فيِه وما ُقليتا

 وُتَردُّ عن واديك أْعـ

 ـناُق المّطي وما اجُتويتا

 لم ُتنَع إّال بهجتي
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 ومَسرَّتي لّما ُنعيتا

 قد آنت تشفي إْن ُدويَت

 وقد َدويَت فما ُشفيتا

 وإذا تبقَّْت مأُثرا

 ُتك في الزَّماِن فما َفِنيتا

 ال ُغيِّرْت منك المحا

 وال ُبليتا ِسُن في التراِب

 ولئْن ُمحيَت عن العيو

 ِن فعْن قلوٍب ما ُمحيتا

 وإذا َسقى اُهللا القبو

 َر فمْن َمراِحِمِه ُسقيتا

 وإذا ُهجرَن فال ُهِجْر

 َت مَدى الزَّمان وال ُجفيتا

 

 ما قّربوا إّال لبيٍن نوقا 

 ما قّربوا إّال لبيٍن نوقا

 فاحبْس دموعًا قد أصبَن طريقًا

 على آثارهْمرحلوا فليس ترى 

 إّال دموعًا ُذرَّقًا وَغريقا

 وأسيَر شجٍو ال يطيق فراقهْم

 يبكى وقد شحَط الخليُط طليقا

 طرَق الخياُل ولم يكن قبل الّنوى

 هذا الخياُل لنا هناك َطروقا
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 لم أدِر ماهو غيَر أنَّ ُطروَقه

 أغرى بشائقةِ  القلوِب مشوقا

 ياَضرَّةَ  الَقَمريِن ِلْم ذوَّْقِتني

 لم يكن لوال هواِك مذوقا ما

 لو آنِت ريحًا آنِت نشَر لطيمةٍ 

 أو آنِت وقتًا آنِت منه ُشروقا

 وعجبُت من قلٍب يودُّك بعَدما

 أضرمِت بالهجراِن فيه حريقا

 إْن آنِت آمنةَ  الفراق فإّننى

 مازلُت من يوِم الفراِق فروقا

 رحنا نعّلُل بالوداِع مطيقةً 

 طيقاما لم أآن للثِّْقِل منه ُم

 ورأيُت مدَمعها يجوُد بلؤلٍؤ

 فيعود من ورد الخدود عقيقا

 ذهب الّشباُب وآم مضى من فائٍت

 النستطيُع له الغداةَ  ُلحوقا

 ما آان إّال العيَش قّضىَ  فانقضى

 بالّرغِم أو ماء الحياةِ  أريقا

 فلو أّننى خّيرُت يومًا خّلتى

 ما آنُت إّال للّشباب صديقا

 اُدِم عهدِهولقد ذآرُت على تق

 عيشًا لنا باألنعمين أنيقا

 وإذا تراءتنى عيوُن ظبائهْم
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 آنُت الفتى المرموَق والموموقا

 ومرشَِّف الّشفتين زاَر ُمخاطرًا

 حّتى َسقاني من يديِه الرِّيقا

 ما ِإْن ُيبالي َمن تذوََّق َعْذَبُه

 وَهَو الُمنى َأْن ال يذوَق رحيقا

 ومرّنحين من الكالِل آأّنهْم

 عوا سالَف البابلىّ  عتيقاآر

 رآبوا قالئَص آالنَّعائِم خرََّقْت

 عنها الّظالَم بوخدها تخريقا

 َيْقطعَن أجواَز الَفال آمعاِبٍل

 يمُرَقْن عن َجْفِن الِقسيِّ مروقا

 حّتى بدا َوَضٌح ُآُغّرةِ  شاِدٍخ

 أو بارٌق يحدو إليك بروقا

 فكأنَّه للمبصريَن ُذبالةً 

 ّزناِد علوقاعلقْت ببادرةِ  ال

 ولقد فخرُت بمعشٍر لّما اعتلوا

 لم يرتضوا الّنسرين والعّيوقا

 َملكوا الفخاَر فما َترى ِمن بعِدهْم

 إّال افتخارًا منهُم مسروقا

 النَّاحريَن إذا الرِّياُح تناوَحْت

 للّنازلين فنيقةً  وفنيقا

 أآل الّضيوُف لحومها ولطالما

 أآل الّسرى دمكًا بها وعنيقا
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 بلين على الّصديق مبّرةً والمس

 والُمْمطرين على العدوِّ ُعقوقا

 والمحرجين فضاَء من ناواهُم

 والمرِحبين على الوليِّ َمضيقا

 وإذا َجَرْوا َطَلقًا إلى شْأِو الُعال

 ترآوا َسبوَق معاشٍر َمسبوقا

 قوٌم إذا شهدوا الوغى مألوا الوغى

 بالضَّرِب هامًا للُكماةِ  َفليقا

 الّطرَف لم تَر فيهُموإذا سرحَت 

 إّال َنجيعًا بالطِّعاِن َدفيقا

 ومتى دعوَتُهُم ليوِم عظيمةٍ 

 جاءوا صباحًا مشرقًا وشروقا

 ترآوا المعاذَر للجباِن وحلَّقوا

 في شاِم عالي الرَّجا َتْحليقا

 وإذا الكراُم لدى فخاٍر خّصلوا

 آانوا آراَم ثًرى وآانوا الّنيقا

 الهمن آلِّ أبلَج آالهالل تخ

 َعْضبًا صقيَل الطُّرَّتين َذلوقا

 قد قلُت للموّلعين ببأسهْم

 : والفاتقين إلى البواِر فتوقا

 إّياآُم أْن ترآبوا من سخطهْم

 بحرًا غزيَر اّللّجتين عميقا

 وأنا الذى ما زلُت من جنِف الّردى
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 رآنًا ألبناِء الحذار وثيقا

 أقرى الذى ذادوه عن باب القرى

 نى َمرزوقاوأعيُد محروَم الِغ

 والضَّرُب يهتُك جانبًا متستِّرًا

 والّطعُن يفتُق جانبًا مرتوقا

 واليوُم ليس ترى به متحّكمًا

 إال حديَد الشَّفَرتيِن رقيقا

 يفرى الترائَب والّطلى وآأنه

 َلَطَخ الكميَّ بما أسال َخلوقا

 وعصائٌب دّبوا إلى خطِط العال

 فرأوا مجاَز اللَّْهِد آَن َخليقا

 ضوا من غير أن يتلّومواوتقّو

 مثَل الغماِم إذا أصاب خريقا

 للمجِد أجالٌب وليس نراآُم

 أبدًا ألجالِب األماجد ُسوقا

 ال مدَّ فيه لكْم فكيف أراآُم

 أن تأخذوُه ُوُسوقا -َآِذَب الُمنى  -

 َخلُّوا الفخاَر لمعشٍر مافيهُم

 إال الذي اتَّخَذ الحساَم َرفيقا

 ُغ عظيمةً وإذا مضى ُقُدمًا ُيري

 لم تلَقُه عّما يروُم َمعوقا

 ُمسَتشِهٌد أبدًا لَنْجدة بأسِه

 َثْلَم الُحساِم وعامًال َمدقوقا
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 وَجماجمًا يهبْطَن عن نثِر الظُّبا

 خلَل الَعجاِج وأذُرعًا أو ُسوقا

 وله إذا جمَد الكراُم عِن النََّدى

 ماٌل يهاُن نّدى وعرٌض يوقى

 ئٍرمْن منصفىِ  من حكم أعوَج جا

 َأْعَيْت نعوُت خصاله المنطيقا

 أعَال الّسفيه وحطَّ أهَل رزانةٍ 

 فكَأنه جعَل اللِّبابةَ  ُموقا

 ما ضرَّ َمْن صحَّْت عهوُد ِحفاِظِه

 أْن آان بعُض قميِصه َمْخروقا

 فدِع أمرًأ طلَب الِغنى بمذلَّةٍ 

 سلَب الّرشاَد وخولس الّتوفيقا

 يخْف جمَع النُّضاَر إلى النُّضاِر ولم

 من دهرِه التَّمزيَق والّتفريقا

 أين األلى طلعوا الّنجاَد مهابةً 

 وتسنَّموا فلَك الّنجوِم ُسموقا

 الّرافعين مع الّسماِء رءوسهْم

 والضاربين إلى البحور ُعروقا

 بادوا آما اقترَح الِحماُم ومزََّقْت

 أيدى البلى أشالءهْم تمزيقا

 فُهُم بأجداِث القبوِر آأنَّهْم

 َهشيمًا بالرِّياح َسحيقا آٌأل

 فمتى أردَت العزَّ فاجعْل رسله
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 إّما سيوفًا أو رماحًا روقا

 وابسْط إلى اِإلعطاِء راحةَ  واهٍب

 ال يعرف الّتقتيَر والّترنيقا

 واترْك لمن طلَب الِغنى دنياُهُم

 وحطامها وأجاجها المطروقا

 وآن الذى ترك السؤال ألهلِه

 ُمفيقا وأقاَم من ُسكِر الطِّالِب

 

 ال َتْفخَرْن إّال بنْفـ 

 ال َتْفخَرْن إّال بنْفـ

 ـِسك يوَم فخٍر إْن َفَخْرتا

 ودِع األأصوَل فإنما

 هي فضلةٌ  لَك إْن ُنِسبتا

 ماذا يضرُّك أو يعرُّ

 ُرَك إْن خُبْثَن لهْم وِطْبتا

 آّال وليس بنافٍع

 إْن هنَّ ِطْبَن إذا َخُبثتا

 ومتى عزمَت على ُموا

 القبيِح فقد َفَعْلتاَقِعةِ  

 فأخوك َمن هَو في يميـ

 لَك لم ُيصْبَك إذا َصبرتا

 واخبْر وال تصحْب من الـ

 ـإخواِن إّال َمْن َخَبْرتا
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 فأخوَك من هو في يمينـ

 ـِنَك إْن َقَصْدَت وإْن ُقِصْدتا

 وَيُسرُّه إْن دبَّ مكـ

 ـروٌه ِإليِه إذا َسِلْمتا

 وهو المصاُب إذا َتعّد

 طوُب إذا ُأِصْبتاَدْتُه الخ

 وإذا أصاَب الّدهُر غـ

 ـَرَك بالسَّهاِم فقد ُوِعْظتا

 وإذا أمنَت وأنَت في

 ُطُرِق الِحماِم فما أمنتا

 وإذا حبوَت بكلِّ ما

 فوَق السَّداِد فما َبِخلتا

 

 أروني أمرًأ من قبضةِ  الدَّهِر مارقا 

 أروني أمرًأ من قبضةِ  الدَّهِر مارقا

 لمنيَّةِ  ذائقاوَمن ليَس يومًا ل

 هو الموُت رّآاٌض إلى آلِّ ُمهجةٍ 

 ُيِكلُّ مطايانا وُيْعيي السَّوابقا

 فإْن هو ولَّى هاِربًا فْهَو فائٌت

 وإْن آان يومًا طالبًا آان الحقا

 فكم ذا تغول الّنائباُت نفوسنا

 وتستلُب األهليَن ثمَّ األصادقا

 وآم ذا نعير المطمعات عيوننا
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 غروِر المناشقاوندنى إلى ريح ال

 ولعشق فى دار الفناِء مواطنًا

 يعّرين مّنا لم يكّن معاشقا

 ونشتاُق إّما قاليًا أو ُمقاطعًا

  فيا شائقًا لى ما أضّرك شائقًا

 ولو أّننى وّفيت حقَّ تجاربى

 قطعُت مَن الدَّهِر الَعثوِر العالئقا

 نطاح إلى األجداِث فى آّل ليلةٍ 

 مرافقاونوسُد فى فقِر الّتراب ال

 فيا خبرًا أذرى العيوَن جوامدًا

 وأبقى القلوَب الّساآناِت خوافقا

 أتانى طروقًا وهو غيُر محّبٍب

 وآم جاَء ما ال َتْشتهي الّنفُس طارقا

 وددُت ودادًا أّنه غير صادٍق

 وآم قاتٍل ما آنُت أهواه صادقا

 أصابَك من شهِم الرَّدى ما أصابني

 وآان لجلدي قبَل جلِدَك خارقا

 ولو أّننى حّملُت ثقلك آّله

 حملُت َعلوقًا بالذي آنُت عالقا

 فإْن يُك غصٌن من غصونك ذاويًا

 فقد أبقت األّياُم أصلك باسقا

 وإن يُك نجٌم غار بعد طلوعه

 فقد مألْت منك الشُّموُس المشارقا
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 أزال الّردى مّنا على الّرغم تلعةً 

 وأبقى لنا منك الجباَل الّشواهقا

 سِّرباُل باٍق على الفتىوما ضرَّ وال

 إذا شّعثْت منه اّلليالى البنائقا 

 وفيَك وفي ِصْنٍو له ِعوٌض به

 إذا نحن أنصفنا الخطوَب الّطوارقا

 وساء به من سّرنا بمكانه

 وأفناه من أعطاه باألمس رازقا

 حرمناُه حّظًا بعد أْن أخذْت لنا

 على حّظنا منك اّلليالى المواثقا

 سدَّ به الّردىوما آنُت أخشى أْن ي

 ُفروَج الليالي دوَننا والمخارقا

 وأْن يحجَب الصُّّفاُح بيني وبيَنُه

 ويودَعه وْسَط الَعراِء الشَّقائقا

 الذى" المقرُم " فيا أّيها ذا العادُل 

 رضيناه خلقًا آامًال وخالئقا

 تعزَّ عن الماضى رًدى بثوابه

 وآن بالذى يجزى على الّصبِر واثقا

 وإن عّضه الّردىفليس لمخلوٍق 

 فضاق ذراعًا أْن يعارض خالقا
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 سقى اُهللا يوًما نلُت فيه على الُمَنى 

 سقى اُهللا يوًما نلُت فيه على الُمَنى

 وآنُت عليها الّدهَر ُأسبُل َعبرتي

 وواصُل َمْن ماُء الشَّبيةِ  ِمْلُؤُه

 ولم َيْنَهُه عنِّي َمشيبي وِآْبرتي

 َرجًَّماوآان الّتالقي فيِه َغيًبا ُم

 وجاَء بال وعٍد فروَّيُت ُغلَّتي

 فإْن َتُك منه ِعلَّتي وفراُقُه

 فقد طردْت منه الّزيارةُ  ِعّلتي

 

 يا َطَلَل الحيِّ بذاِت النَّقا 

 يا َطَلَل الحيِّ بذاِت النَّقا

 من أسهر العينين أو أّرقا 

 قد آَن والحرماُن من وصلكْم

 حّظىَ  أن أعطى وأْن أرزقا

 عينَي في حبِّكْم آم قد رأْت

 وجهًا ُمضيئًا نوُره ُمشرقا

 يحقُّ لّما أْن رأْت حسنه

 عينَي أْن َأهوى وأْن أعَشقا

 آم أخلَق الحبُّ وحّبى لكْم

 مارّث بالّدهِر وما أخلقا

 قد طرَق الطَّيُف الذي لم يكْن

 فى الظّن أن يأتىَ  أو يطرقا
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 آم ذا تعّدى نحونا سبسبًا

 وآم تخّطى نحونا سملقا

 َمهاِمةٌ  لو جاَبها ِنْقِنٌق

 بسرى إلينا أعيت الّنقنقا

 ُخيَِّل لي َنيُل الُمنى في الكرى

 فكنُت منه الخائَب الُمْخِفقا

 أرجو من الليلةِ  طوًال آما

 أخشى بياَض الّصبِح أن يشرقا

 بتُّ أسيرًا في يميِن الُمنى

 أفرُق من دائىَ  أن أفرقا

 ومسترّقًا بالهوى رّقةً 

 الّدهر أن يعتقا يخاف طوَل

 فقل لمن خّبرنى بالذى

 سقيَت المسبِل المغدقا: أهوى 

 ال فّض من فيك وجّنبَت أْن

 تظما إلى الّرى ِّ وأْن تشرقا

 قد آنُت أخشى ِميتتي قبَله

 فجّنب اُهللا اّلذى يّتقى

 فالحمُد هللا على ما آَفى

 والشُّكُر هللا على ماوَقى

 والّدهُر ال تخشاه إّال إذا

 األسكَن األوَثقا آنَت به

 أفَنى الَيمانين وآم َشيَّدوا
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 قصرًا وآم أعَلْو لنا َجْوَسقا

 إْن آان أعال زمٌن معشرًا

 فهَو اّلذى نّكس من حّلقا

 ووّد من حطَّ على رأسه

 بعَد التَّرقِّي أنه ما ارتقى

 يا راضيًا باألمِس عن معشٍر

 آيَف استحلَت الُمغَضَب الُمحَنقا

 ْتقًا لهوخارقًا من قبُل َر

 وفاريًا من قبِل أن َيْخُلقا

 ما آاَن َمن يأخُذ آلَّ الذي

 أعطاُه إالَّ العابَث األخرقا

 

 ما ضّر طيفِك لو والى زياراتي 

 ما ضّر طيفِك لو والى زياراتي

 ما بين تلك المحاني والَثنياِت

 والرَّآُب عنَّا مشاغيٌل بأيِِّنهْم

 من الدُّؤِب وإرقاِل المّطياِت

 أّن زجاجاٍت ُأِدْرَن لهْمَصرعى آ

 فهْم لعينيك أحياٌء آأمواِت

 إْن حّرم الصّبُح وصًال آان ُيجذلنا

 فهو الحالُل بتهويِم العّشياِت

 وآم أتني وُجنُح الليِل ُحّلُتُه

 َمن لم يكْن في حسابي أنَّه ياتي
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 وزار في غير ميقاٍت وآم ُلويْت

 عّنا زيارُتُه في آلِّ ميقاِت

 د سار المطيُّ بكْموق" رأيتْم"وقد 

 آيف اصطباري على تلك المصيباِت

 وآم ثنيُت ِلحاظي عن هوادجكْم

 وفي الهوادج أوطاري وحاجاتي

 ال وجَد في قلبي ِلالئِمِه: وقلُت

 والقلُب تحرُقُه ناُر الصَّباباِت

 قْل لّلذين َحَدْوا في يوِم ِرحَلِتهْم

 ُخوضًا خماِئَص أمثاَل الحّنياِت

 ْقٌب لهنَّ والمذآَّراٍت فال َس

 "َآِرْعَن يومًا بنشوان الوليدات

 لهنَّ والرَّحُل َيْعَلْولي مناِسَجها

 "حّناِت"إلى السَّباسِب شوقًا آلُّ 

 وآْم َوَلْجَن شديداٍت َصَبْرَن بها

 حّتى نجون ِآرامًا بالُحشاشاِت

 فإْن ُبِعْثَن إلى نيل الُمنى ُرُسًال

 آّفْلَن منك بتقريب البعيداِت

 يكُم ُمبلٌغ عّني الوزيَر إذامْن ف

 َبَلغتموه سالمي والتحّياِت

 ومن سعوِد الوَرى ثمَّ البالِد بِه

 دعوه ذا الّسعاداِت" إذ"لم َيظلموا

 ليتني آنُت الرَّسوَل وما: قولوا له
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 أّدى إليَك سوى لفظي رساالتي

 هللا َدرَُّك في ُمستْغَلٍق َحِرٍج

 أسعفَت فيه بفرحاٍت وُفرجاٍت

 ْدَلهٍم ال ضياَء بِهوفاحٍم ُم

 نزعَت عنه لنا أثواَب ُظلماِت

 وفي يديِك رسوٌل منك ُترسلُه

 متى أردَت إلى آّل المنيِّاِت

 مثَل الرِّشاِء ُيرى منه لمبصِرِه

 تغّضُن الرُّقِم يقطعن التنوفاِت

 حلفُت بالُبْدِن يرعين الَوجيف وال

 عهٌد لهنَّ ِبَريٍّ ِمن َغماماِت

 مالُك ساآنةٌ يردَن بيتًا به األ

 بنّيةً  َفَضَلْت آلَّ الِبنّياِت

 والطائفيَن حواَلْيِه وقد َسَدآوا

 ُتقآَء ِبمسحاِت ولثماِت" به

 وأذُرٍع آسيوِف الهنِد ضاحيةٍ 

 َيقذفَن في آلِّ يوٍم بالحصّياِت

 والبائتين بَجمٍع بعد أن وقفوا

 على المعرَّف، لكْن أيَّ َوْقفاِت

 ذبحواوجاوزوه خفافًا بعد أن 

 حتى أتوه بأجراٍم ثقيالِت

 َمحا النَّضارةَ  من َصْفحاِت أوُجِههْم

 ذاك الذي آان محوًا للجريراِت
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 َألْنَت ِمن دوِن هذا الخلِق آلِِّهُم

 أحّق فينا وأولى بالموالةِ 

 ُقدني إليَك فما يقتادني بشٌر

 إال فًتى آان مأًوى للفضيالِت

 واْشُدْد يديك بما ناولُت من ِمَقتي

 ومن غرامي ومن ثاوي موّداتي

 أنا اّلذي ال أحوُل الدَّهَر عن َآَلفي

 بمن آلفُت وال َأسلو َصباباتي

 ال تخَش منِّي على طول الَمدى َزلًال

 فكلُّ شيٍء تراُه غيَر زّالتي

 سّياِن عندي وال منٌّ عليِه بِه

 ـَسعيُد إّال اّلذي ناَل اإلراداِت

 أشكو إلى اِهللا أشواقي إليَك وما

 في القلِب من حّر لوعاِت وَروعاِت

 وإّنني عاطٌل من َحلي ُقرِبَك أْو

 ِصْفُر اليدين خلّي من زياراتي

 ولو رأيُتَك دوَن الّناِس آلِِّهُم

 قضيُت من هذه الّدنيا ُلباناتي

 ال تحسبوا أنّني لم ألَققُه أبدًا

 فإننا نتالقى بالموداِت

 وآْم تالٍق لقوٍم مْن قلوبهْم

 على بعِد المسافاِتآما أرادوا 

 والقرُب قرُب خبيئاِت الّصدوِر وما
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 َتْحوي الضمائُر القرُب المحّالِت

 إّتي الصديُق لمن آنَت الصديَق له

 ومن ُتعادي له منِّي ُمعاداتي

 وأنَت من معشٍر ُتروى فضائلهْم

 سادوا على أنَّهْم أبناُء ساداِت

 البالغيَن مَن الَعْلياِء ما اقترحوا

 بَصْعباِت الُملّماِت والقائميَن

 ويشهدون الوغى من َفْرِط َنْجَدتهْم

 والرُّعُب فاٍش بألباٍب َخليَّاِت

 آأّن أيديهْم في الّناِس ما ُخلقْت

 إّال لبذِل األيادي والَعِطّياِت

 ُمَقدَّميَن على آلِّ األناِم ُعًال

 ُمَحّكمين على آلِّ القضياِت

 ًنافإْن َتِقْسُهْم َتِجْدُهْم َمنزًال وب

 طالوا الّنجوَم التي فوَق الّسماواِت

 قد ُفْقَتُهْم ِبمزّياٍت ُخِصْصَت بها

 هذا على أنَّهْم فاقوا البرّياِت

 عنَد الِجماِر مَن الُكوِم المسّناِت

 أَخذَتها لك من أيدي النجيباِت

 وآنَت فضًال ودينًا ُيستضاُء به

 خلطَت للمجِد أبياًتا بأبياِت

 أَس األناَم بماإنَّ الرَّئيس اّلذي ر

 حواُه من فضلِه قبَل الرِّياساِت
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 فاجَّمَّّلْت فيك أدراُع الوزاراِت

 جاءتَك َعفوًا ولم تبعْث لها َسببًا

 وال بسطَت إليها قبَض راحاِت

 وقد أتاني فيما زارني خبٌر

 فطال منه ُقصاَرى آلِّ ساعاتي

 "واستلبْت"سقاني الُمرَّ من آأسيِه 

 ِت َهْجعاتيُيمناُه من َبصري لّذا

 إن اضطجعُت فمْن شوِك القنا ُفرشي

 وإْن َمَشيُت فواٍط فوَق َجْمراِت

 اْشَتكى َمْن يَوّد النَّاُس أنَُّهُم: قالوا

 آانوا الفداَء له دوَن الشِّكاياِت

 ولم أّزْل مشفقًا حتى علمُت بما

 أناَلُه اُهللا من ِظلِّ الَسالماِت

 وبّشروا بالعوافي بعد أن ُمِطَلْت

 ْشرى ولكنَّها ال آالبشاراِتُب

 والحمد ِهللا قد نلَت المراَد وما الّسـ

 فعْش آما شئَت من ِغزٍّ يطيُف بِه

 ِهللا جيٌش آثيٌف ِمن آفاياِت

 وال ُبِليَت بمكروٍه وال َقُصَرْت

 منك األنامُل عن نيِل المحّباِت

 تكن ُمْعِنتًا من ذا الورى بشرًا" فلم"

 ِتفكيف ُتبلى من الدنيا بإْعنا
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 لو آنُت أملُك لألقدار واقيةً  

 لو آنُت أملُك لألقدار واقيةً 

 دفعُت عنك أبا الخّطاِب ما طرقا

 إّن الّزماَن وال عدوى على زمٍن

 سقانىَ  المرَّ من فقديك حين سقى

 آم ذا آسيَت ُغصونًا وْهَي ذاويةٌ 

 الماَء من جاهك المبسوط والورقا

 وآم أجرَت بال منٍّ وال آدٍر

 سكًا بك فى خوٍف ومتعلقامستم

 قد نال قوٌم وَحلُّوا آلَّ عاليةٍ 

 ومثَل ما نلَته في الّناِس ما اتَّفقا

 وما ذخرَت ِسوى َحْمٍد وَمكُرمةٍ 

 وإنَّما يذخرون العيَن والَوَرقا

 حكمَت فى الّدهِر ال رزقًا أصبَت به

 واألمُر بعدَك في الدنيا لمن ُرزقا

 فلم تعّرْج على لهٍو وال لعٍب

 وال بعثَت إلى حاجاتك الملقا

 سسَت الملوَك ووّد القوُم أّنهُم

 ساُسوا وما بلغوا تلك الُمنى السَُّوَقا

 وإنما آنَت بابا للملوك ومْذ

 ذقَت الّردى سّد ذاك الباب وانغلقا

 وما ترآت من الدنيا وزينتها

 من بعد فقدك إال رثها الخاقا
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 وحالٍك َشِحِب الُقطريِن ُملتِبٍس

 فيه برأىٍ  واضٍح فلقا أطلعَت

 وموقٍف حرِج األرجاِء قمَت به

 والبيُض تنثرها ما بينها فلقا

 َطعنَت بالرَّأي فيه والقنا َقِصٌد

 والّطعُن يفتُق باألجساد ما ارتتقا

 فقد رأوا منك ماذا آنَت تعمله

 في ضالٍع شذَّ أو في مارٍق َمَرقا

 ناموا عِن الملِك إهماًال لنصرِتِه

 فيِه وحدَك اَألَرقا وأنَت تكرُع

 صدقَت في َنصرِه حتَّى أقمَت له

 دعامه والفتى فى األمر من صدقا

 يا حلَف قصٍر مشيٍد فوق نمرقةٍ 

 على األريكةِ  قد أصبحَت ِحْلَف َنقا

 ويا ُمبينًا على األطواد من ِعَظٍم

 آيَف ارتضيَت بَوهٍد َهْبَطةٍ  َنَفقا

 راموا ِلحاقك في علياَء شاهقةً 

 ترى لمحّل الّنجِم من لحقا وهل 

 وثقُت فيك بما لم أخَش نبوته

 وطالما عاَد باِإلخفاِق َمن وثقا

 وطالما آنَت لي في آلِّ ُمعضلةٍ 

 حصنًا حصينًا وماًء باردًا غدقا

 فَأيُّ عيٍن عليك الدَّمَع ما َقطرْت
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 وأى ُّ قلٍب بنار الهمِّ ما احترقا 

 ولو نظرَت إلينا بعد ُفرقتنا

 ّنا الذى رّتقَت منفتقارأيَت م

 أعزْز على َّ بأن تضحى على شحٍط

 مّنا ورهنك فى آفِّ الّردى غلقا

 وأْن يراك فريدًا وْسَط ُمقفرةٍ 

 َمن لو خطرَت له الَقى الرَّدى َفَرقا

 إْن تمِس مرتفقًا بالّترِب جندلةً 

 وطالما آنت بالعيوق مرتفقا

 وإْن لمسَت الّثرى ميتًا فما رضيْت

 رائُب ديباجًا وال سرقامنك الّت

 وإْن سكنَت ُمصيخًا للرَّدى فبما

 أصبحَت من قبل أعال ناطق نطقا

 وإْن أقمَت ُمقامًا واحدًا فبما

 َشَنْنَت نحَو المعالي النَّصَّ والَعَنقا

 وإْن مضيَت فماٍض خّلفْت يده

 فينا الجميَل الذى لم يمِض وانطلقا

 فما لنا صّحةٌ  من بعد مصرعه

 لشاٍك يمِسُك الرََّمقاوال دواٌء 

 ولم يكْن غيَر نجٍم غاَب من أفٍق

 وغيَر َسْجٍل جالٍل للورى َدَفقا

 وقد مَضى مالُك الرِّْبقاِت قاطبةً 

 فانسوا بمصرعه من يملك الّربقا
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 فال لقيَت من الّضراِء القيةً 

 طرقًا وال رنقا" البلى " وال سقاك 

 اذهْب فزاَدك إنعاٌم ملكَت به

 ل وقد زّودتنى حرقارقَّ الّرجا

 وال يزْل جدٌث أسكنَت ساحته

 مآلن رياَن من َوآِف الحيا عبقا

 وإْن مررُت على قبٍر حللَت به

 َلَويُت بعَد اجتيازي نحوك الُعُنقا

 

 هل عائٌد ينفُع من ِعلَّتي 

 هل عائٌد ينفُع من ِعلَّتي

 أو ُمْسِعٌد ينقُع من ُغلَّتي

 أو عادٌل ُيْنصُفني ُحكُمُه

 ر هذا الّزمن الُمعنِتمن جو

 أسعى وال أدري إلى ُمنيتي

 وإنَّما أسَعى إلى ِميَتتي

 آم ِنعمةٍ  آلْت إلى ِنقَمةٍ 

 وَفْرَحةٍ  حالْت إلى َتْرحةِ 

 وِغْبَطةٍ  لّما استولت للفتى

 وناَل منها ُسْؤَلُه ولَِّت

 ِإْن آاَن زاَد الدَّهُر في ِفْطَنتي

 في َموقٍف َدْحٍض آأنَّ الفَتى

 قّومْت أّيامُه ِخبرتي أو
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 فباّلذي َطْأَطَأ ِمن َصْعَدتي

 َيُقرَّ عينيَّ بما فقُدُه

 بعَد قليٍل ُمْسِبٌل َعبرتي

 في آّل يوٍم أنا في وقعةٍ 

 َمْع ُنَوِب الدَّهِر وفي ُخطَّةِ 

 بينا تراه ُمسلفًا َقرَّتي

 حّتى تراه ُمتلفًا قّوتي

 يوِلُج حرماني على ُمنيتي

 على َلذَّتي َخْبًطا وإيالمي

 فليَتُه لّما طوى َعزَمُه

 بميتتي لم ُيعطني عيشتي

 لوالَي آان الّدهُر من أهِلِه

 بغير أوضاٍح وال ُغّرةِ 

 وقد َدَرى األقواُم أّني أمرٌؤ

 أواصُل الصدَّ عن السَّْوَأةِ 

 ال أضُمُر السَّوَء لذي ُخّلةٍ 

 وال أرى في ُطُرِق التُّهَمةِ 

 الهوى ولم َتُقْدني في ِحباِل

 محاسُن الَبْهَكَنةِ  الطَّفَلةِ 

 ساعةً " َنَشزْت"ذو َعْزمةٍ  ما 

 واحدةً  عن ِرْبَقةِ  الِعفَّةِ 

 وال َترى َميًال إلى جانٍب

 ال في مّني وال َسْخَطةِ 
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 ال فرَق ُبْعًدا من رآوِب الهوى

 بيني في الِكْبَرةِ  والشِّّرةِ 

 فجانُب الِجدِّ به َصبوتي

 ِل به َنْبَوتيوجانُب الَهْز

 آم لَي في ُمرِّ الهوى

 ِمن فكرةٍ  ُرْضُت بها َصْعبتي

 فالذُّلُّ للنَّفِس إذا ما َعصْت

 والعّز للنّفِس إذا وّلِت

 ال ِزْلُتُم: فُقْل لُحسَّادَي

 في َحَسٍد ثاٍو على ِنعَمتي

 التعِضهوني بالذي فيكُم

 فقْد أمنتْم أبدًا َعْضهتي

 الّذنب لي عندُآُم أّنكْم

 عجزُتُم عمَّا َحَوْت ُقدَرتي

 وأنَّني قد آنُت من دوِنكْم

 أعِقُر لألضياِف في اَألْزمةِ 

 والطَّارُق النازُل أدنى إلى

 زادَي من أهلي وِمن ُأسَرتي

 وآّل داٍع بي إلى ُنصرةٍ 

 ساِبقةٌ  دعوَتُه ُنصرتي

 لو َجهدوا ما َشربوا من َعٍل

 إّال الذي أْسأْرُت من فضلتي

 ٌط بأيديهُموال رأوا ق
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 فضيلةً  مّني ما ُغلَِّت

 وآم بَغوا دهرًا فلم يظِفروا

 مّني في الَمْزَلِق بالَعْثرةِ 

 ليسْت يدي مّني مردودةً 

 وليس لي رْجلي إْن زلَِّت

 فّراَج ذاَك الُمْبَهِم الُمْصَمِت

 َحقََّر شأني أنَّني ضائٌع

 عنكُم أبكي على ضيعتي

 أقتأُت غيظي فإذا ِعْفُتُه

 من غيٍظ إلى ِعفَّةِ  خرجُت

 في َآمٍد باٍق وفي َحْسرةِ 

 خيُرهُم شرُّ امرٍئ في الورى

 وحيُّهْم بالنَّْوك آالمِّيِت

 أنفق فيما لسُت أرضى ِبِه

 شْرَخ َشبابي وَشبا َمْيَعتي

 دْع جانَب الُذلِّ لمْن َحلَُّه

 فما به شيٌئ من الَخيرةِ 

 وال ُتِقْم في منزٍل تْعَتلي

 على اِلعْلَيةِ  بِه األراذيُل

 َُهوال مكاٍن يستوي عند

 َدراِدُق الذَّْوِد مع الِجلَّةِ 

 َمِلْلتموني والُننى َرْغَدةٌ 

 ِإْن َآُثرْت في معشٍر ُملَِّت



368 

 

 وقد علمتْم أّن أموالكْم

 ُتضحي وُتمسي في حمى ُجْرأتي

 سددُت عنهنَّ فروَق الرَّدى

 بالّطعنةِ  الَفوهاِء والّضربةِ 

 جو آسروِب القطاوالخيُل َتْن

 أو َنَعٍم في ُغْربةٍ  ُشلَِّت

 َيحِفزها الطَّعُن فلو ساَمها

 دخوَل خرٍق ضّيٍق مّرِت

 وفي القنا ُتبِدل أجالَدها

 مسودَّةَ  اللَّْوِن بُمحَمرَّةِ 

 "َجْسَرةٍ " فوق قرا ضامرةٍ  

 ما شدَِّت الرِّيُح آما َشدَِّت

 ذاِت ِوقاٍر يوم ِسْلٍم فإْن

 ا وغىً  ُجّنِترأت بعينيه

 هْل أنَهَلْتها علقًا مأثرًا

 إّال يدي الرَّوِع أو علَِّت

 فب موقٍف َدْحٍض آأّن الفتى

 ُمستوقٌف فيه على َجْمرةِ 

 تبتلُّ أرجاٌء لُه َيْبَسةٌ 

 رشائَش الطَّعن إذا َبلَِّت

 ال ُتدنني من عاقٍد أنَفُه

 مآلَن من ِتيٍه ومن َنْخَوةِ 

 اُمداِمٍج هّمُتُه آلُّه
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 مصروفةٌ  في َنْصِب ُأغلوطةِ 

 ليس عِن الغيِّ لُه َعْرَجةٌ 

 وال لُه في الرُّشِد من نهضةِ 

 فلن َتراني أبًدا راغًبا

 في َخِرٍق يزهُد في رغبتي

 وما أبالي بعد ُخْبٍر بِه

 صّرح أو صمََّم في ُخّلتي

 سأرآُب الهوَل فإما على

 شامخةٍ  أو أآرم الموتةِ 

 أبتغيفربَّما نلُت اّلذي 

 مجتهدًا أو َبِرئْت ذّمتي

 

 ولقد رجوُت ِوصاَلُكْم فكأنَّني 

 ولقد رجوُت ِوصاَلُكْم فكأنَّني

 حاولُت شحطًا ال يراُم سحيقا

 وعطفتكم أدنى إلى َّ وصالكم

 فكأّننى أدنى به العّيوقا

 ومَن البلّيةِ  أْن يؤمَِّل طافٌح

 سكراُن من خمِر الغراِم ُمفيقا

 ِثْقَل غراِمكْم ولِو استطعُت طرحُت

 فلطالما عاد األسيُر طليقا
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 رميَت فما أصميَتني وتراجَعْت 

 رميَت فما أصميَتني وتراجَعْت

 إليَك ِسهاٌم أخطأتني فأْصَمِت

 وحاولِت تشتيتي فعدَت تفضًال

 مَن اهللا َخْزياًنا بَشْمٍل ُمْشَتِت

 ولما َبدا لَي منَك أْن ال مودَّةٌ 

 وّدتيتناآصُت أبكي من ضياِع م

 فما لي منك اليوَم إّال مضّرةٌ 

 ومالك مّني غيُر محض الَمبرَّةِ 

 وآم لك عندي زّلةٌ  ما جزيتها

 ِحفاًظا وإبقاًء عليَك ِبزلَّةِ 

 وإنَّ أمرًأ ُيهدي القبيَح لقوِمِه

 َصحيٌح آذي ُسْقٍم وحيٌّ آميِِّت

 

 أّرَق عينى طارٌق 

 أّرَق عينى طارٌق

 يا ليَتُه ما َطرقا

 ليلي ساهرًا فبتُّ

 أرقُب ذاك الفلقا

 مآلَن هّمًا وشجًا

 ولوعةً  وُحَرقا

 آأنَّ ليلي موَقدًا

 بغيِر ناٍر ُمْحَرقا
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 ليُل لديٍغ ُموَجٍع

 ما َنجعْت فيه الرُّقى

 ُأغضي وآم أغَضى الفتى

 على قًذى وأطرقا

 وأآُتُم الدَّمَع وآْم

 َجرى دمًا واْسَتبقا

 ال صبَر لى وآّلما

 رقاأمسكُت صبرًا م

 فى ليلةٍ  مرهوبةٍ 

 نادمُت فيها اَألَرقا

 أنفُق من دمٍع ومْن

 أصاَب دمعًا أنفقا

 وطال هّمى وهَو ما

 طاَل عليَّ الَغَسقا

 ِمن نبٍأ ُأنِبْئُتُه

 وددُت أْن ال يصدقا

 شككت فيه خدعةً 

 لمهجتي أو َشفقا

 وطالما شكَّ امرٌؤ

 في ُخْبِر ما َتحقَّقا

 نعوا إلى َّ صاحبًا

 موّفقا موافقا

 يخلُص لى حيث ترى
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 في آلِّ َصفٍو َرَنقا

 فإْن عرى خطُب رًدى

 َفدى بنفسي وَوفى

 أو سّل قوٌم فى وًغى

 عّنىَ  عضبًا ذلقا

 وإْن يخْن قوٌم وفى

 أو آّذبونى صدقا

 ماآنُت فيه بامرٍئ

 أخجل لّما وثقا

 وفارٌج بالقول إذ

 رأى َمقامًا ضيِّقا

 آيَف التَّالقي والّلقا

 " مشٍف لقى "  ُء بيننا

 ودوننا حقُف لًوى

 ُيفضي إلى ِدْعِص َنقا

 فإْن قطعُت أبرقًا

 وجدُت دونى أبرقا

 قد آنَت فينا َجِدًال

 محّققًا مدّققا

 مافاتك العلُم وال

 ضللَت فيه الّطرقا

 لحقَت ما طلبته

 آم طالٍب ما لحقا
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 وأيُّ ماِش بيَن أثـ

 آاَن لنا مرنَّقا

 لُه نسيٌم أِرٌج

 الّرمقايمسك مّنا 

 التحِرَمْن محروَمُه

 وارحْم به من رزقا

 وال يغّرنك امرٌؤ

 في ُقلَّةٍ  تَحلَّقا

 فإنَّه يهبُط ِمْن

 عليائها آما رَقى

 يهوى الفتى طوَل البقا

 وللفنا قد ُخلقا

 انظر إلى الّدهر فكم

 فّرق مّنا فرقا

 أخَلَق آلَّ ِجدَّةٍ 

 وْهَو الذي ما أخَلقا

 ُمْنتضًال سهاَمُه

 مّنا الحدقا تصيب

 َأفنى اليمانين وقد

 آانوا الجباَل الشُّهَّقا

 ومضٌر جهَّزها

 إلى المنايا حزقا

 أْسَمَنهْم ثمَّ اْنتقى
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 عظاَمهْم واْعَتَرقا

 واجتّث من إعطائهْم

 من آان أعطى الورقا

 من بعد أن آانوا على الـ

 ـعافى بحورًا فّهقا

 وقوَّدوا نحَو ِطال

 ِب العّز جردًا سّبقا

 مطروا يوم الوغاواست

 من العوالى العلقا

 فما ُنالقي منُهُم

 إالَّ رميمًا مخلقا

 أيُّ نعيٍم لم يزْل

 مجّمعًا ما افترقا 

 سقاك رّبى رحمةً 

 ورأفةً  ِإذا َسقى

 وال يزْل قبٌر به

 أنَت مضيئًا مشرقا

 وإْن يصبه صّيٌب

 الَطَفُه ورقَّقا

 فاذهْب إلى القوم األلى

 آنَت بهْم ُمستوِثقا

 رْد ندى حوضهُمو

 فى الحشر يوم المستقى
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 فلسُت َمْع جاِههُم

 عليك يومًا مشفقا

 

 أرى عّزةً  من بين أثناء ذّلةٍ  

 أرى عّزةً  من بين أثناء ذّلةٍ 

 وَعجًزا َأراناُه الزماُن لقدرةِ 

 وآم ذا رأينا والعجائُب جّمةٌ 

 زجاجةَ  سعٍد نحَس ضخرةِ 

 خذوها وإْن لم تعلموا آيف أخُذها

 وال آيف جاءت نحوُآْم إْذ ألمَِّت

 وال تحسبوها في قنيص احتيالكم

 فقد َخرجْت عن أن ُتناَل بحيلةِ 

 وعفَّْت لُكْم والمطُل عنها بَنْجوةٍ 

 ولم تأتكْم ُآرهًا وال هي عّنِت

 ولم تُك إّال مثَل ُنْغَبةِ  طائٍر

 وقْبسةِ  َعجالٍن ولمحةِ  نظرةِ 

 َلْتفال تغمضوها نعمةً  إْن تُؤمِّ

 بعين الِحجا َأْوَفْت على آلِّ نعمةِ 

 وَأعطوا اّلذي أعطاُآْم فوَق َسْوِمكْم

 رضاُه وال ُتدنوا له داَر َسْخَطةِ 

 فإّن الذي يكسو على الُعرْي قادٌر

 وال منيةٌ  في الّدهر إّال آخيبةِ 

 وقولوا لمن حاباُآُم وأراُآُم



376 

 

 بأّنكُم ِنْلُتْم ُمناها بُمنيةِ 

 نٌع من عزيٍز ُمقدٍِّرَأال هنَّ ُص

 َأخوٍذ على أيدي الّرجاِل ُموقِِّت

 وال تأمنوا أمرًا بغير َرِويَّةٍ 

 عليه ُمَبيَِّت" رأٍي"لديِه وال 

 وما هَي إّال زلَّةٌ  من زماِنكْم

 فحّتى متى يأتي الّزماُن بِزّلةِ 

 وما آاَن ما قد آاَن عن َسبٍب لُه

 علمناُه لكنَّ المقادير ُجّنِت

 َوَفِت األقداُر عابثةً  لكْمفإْن 

 فَكْم من وفاٍء بعَدُه شرُّ َغدرةِ 

 

 علَّ البخيَلةَ  أن تجوَد لعاشِق 

 علَّ البخيَلةَ  أن تجوَد لعاشِق

 مازال يقنع بالخيال الطارِق

 صّدْت وقد نظرْت سواَد قرونها

 عّنى وقد نظرْت سواد مفارقى

 وتعّجبْت من جنِح ليٍل مظلٍم

 ّزماُن بشارِق أّنى رمى فيه ال

 وسواِد رأٍس آان ربَع أحّبةٍ 

 رجَع المشيُب به طلوَل ُمفارِق

 ياهنُد إْن أنكرِت لوَن َذوائبي

 فكما عهدِت عالئقى وطرائقى
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 " ضّلةً " ووراَء ما شنئتُه عينك 

 رائِق" يسّرك " ما شئِت من خلق 

 أوميُض شيٍب أم وميُض بواتٍر

 َقطَّْعَن عند الغانياِت عالئقي

 أنَّ َطلعةَ  َشيبةٍ  في َمْفرٍقوآ

 عند الغواني َضربةٌ  من فاِلِق

 وُمعيِّري شيَب الِعذار وما َدرى

 أنَّ الشَّباَب مطيَّةٌ  للفاسِق

 " لو غّيرَت منه لونه ؛: ويقول  "

 هيهات أبدُل مؤمنًا بمنافِق

 والشَّيُب أمأل للصُّدور وإْن َنبْت

 عن لوِنه في الوجِه عيُن الرَّامِق

 إذا ليالي األربعين تكاملْتو

 للمرِء فْهَو إلى الرَّدى من حالِق

 وسلوته" من الهوى " ولقد صحوُت 

 أّياَم ريعان الّشباب مفارقى

 وَآَفيُت ُعذَّالي فليس يشوُقني

 َمن آان يومًا قبَل ذلك شائقي

 فى سنِن الّصبا" أوضعُت " من بعد أن 

 وأخذُت في الّلّذاِت َخْصَل الساِبِق

 ُت ملتاَث اإلزاِر آأّنماومشي

 ساورُت قهوةَ  صابٍح أو غابِق

 تنزو بىَ  النشواُت آلَّ عشّيةٍ 
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 نزَو الجنادب فى متوِن حدائِق

 وأٍخ رميُت إخاءه لّما نبْت

 أخالقُه عّنى بفرقةِ  طالِق

 وترآُته لّما وجدُت أديَمه

 متفرِّيًا من قبِل َفْرِي الخاِلِق

 يرمى إلى َّ وقد مألُت ضميره

 َنَدمًا على ما فاَت َلْحَظ ُمساِرِق

 وأنا الذى علمْت نزاٌر آّلها

 من بيتها فى رأِس أرعَن شاهِق

 وِإذا تتاَبعِت السِّنون فلن َترى

 أستارنا مسدولةً  من طاِرِق

 وَترى على َآَلِب الزَّماِن ِجفاَننا

 وتعاُقِب األضياِف ِجدَّ َفواهِق

 وتخاُل طالعةَ  الكواآِب َوْسَطها

 د منطقْت من نظمها بمناطِقق

 وإذا تشاجرت الّرماُح رأيتنى

 رحَب الخطا فى المأزِق المتضايِق

 وعليَّ من َنْسِج األسنَّةِ  َنْثَلةٌ 

 وعلى آماةِ  الّروِع نسُج يالمِق

 في ظهر سابقةٍ  َتفيُء عروُقها

 يوَم الِجراِء إلى الَوجيِه والِحِق

 وإذا َجرْت فالبرُق ليس بمسرٍع

 ُه والطَّْرُف ليس بسابِقإيماُض
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 أنمى إلى بيت العال من هاشٍم

 من ذلك األصِل األشمِّ الباسِق

 قوٌم إذا حمىَ  الحديُد عليهُم

 يردون أوديةَ  الّنجيِع الّدافِق

 وإذا َهَوْوا من نجدةٍ  في ُخطةٍ 

 لم َيْثِنهْم عنها نعيُق الّناعِق

 وُهُم غيوُث صنائٍع ومجاوٍع

 ومآزِق وهُم ليوُث مواقٍف

 وهُم صدوُر محافٍل ومجالٍس

 وهم بدور مواآٍب وفيالق

 من مبلٌغ عّنى بنى جشٍم وإْن

 آانوا على حكِم الّزماِن أصادقى 

 آم فى صدورآُم لنا من إحنةٍ 

 برزْت فموََّهَها لساُن الناطِق

 غّبه" ولكْم لكْم بشٌر تكّشف  "

 عن شرِّ عاقبةٍ  آُخلَِّب بارِق

 لرجِع جواِبكْمومتى ُأِصْخ سمعًا 

 فإلى آالِم موارٍب ومماذِق

 إّني َمَرْيُتُكُم فكنُت آمن َمَرى

 ال تسخو بدّرةِ  حالِق" جّداء  "

 مافي عهودُآُم وإْن وثَّقُتُم

 شطٌن تعّلقُه يميُن الواثِق

 والجاُر بيَن بيوِتكْم َآِثٌب على اْلـ
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 ـأعداِء َنْصَب جوائٍح وبوائِق

 يسرى إليه ضرارآم وخصصتُم

 ِمن دونه بمنافٍع ومرافِق

 ومتى َتَفكَّر في عطاِئكُم امرٌؤ

 لم يدِر، أسخَطه قضاُء الّرازِق

 وَدرى بأنَّ النُّجَح ليس لعاقٍل

 فينا وأنَّ الحظَّ حظُّ المائِق

 

 قف بالّدياِر المقفراِت 

 قف بالّدياِر المقفراِت

 لعبْت بها أيدي الشَّتاِت

 فكأنهّن َهشاِئٌم

 اصفاِتبمرور ُهوِج الع

 فإذا سألَت فليس تسـ

 ـأُل غيَر ُصمِّ صامتاِت

 ُخْرٍس ُيَخْلن من الّسكو

 ِت بهّن هام المصغياِت

 ُعْج بالمطايا النَّاحال

 ِت على الرسوِم الماحالِت

 الّدارساِت الفانيا

 ِت َشبيهةً  بالباقياِت

 واسأْل عِن القتلى اُألَلى

 ُطِرحوا على َشطِّ الفراِت
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 ٌم َعَصْيـُشْعٌث لهْم ُجَم

 ـَن على أآّف الماشطاِت

 وُعهوُدهنَّ بعيدةٌ 

 بدهاِن أيٍد داهناِت

 نسج الّزماُن بهْم سرا

 بيًال بحوك الّرامساِت

 ُتطوى وُتحمى عنُهُم

 محوًا بهطِل الُمْعصراِت

 فهُم أليٍد آاسيا

 ٍت تارةً  أو ُمْعَرياِت

 ولهْم أآفٌّ ناضرا

 ٌت بين ُصمٍّ يابساِت

 بالعطا ما آنَّ إالَّ

 يا والَمنايا جارياِت

 آْمثَم من ُمَهٍج َسقيـ

 ـَن الحتَف للقوِم السَّراة

 ومثّقٍف مثِل القنا

 ةِ  أَتى المنيَّةَ  بالقناة

 وُمرَهٍف ساقْت إليـ

 ـِه رًدى شفاُر الُمرَهفاِت

 آرهوا الفرار وهم على

 ناجياِت" أقتاِد ُنْجٍب"

 َيطوْيَن طيَّ األْتَحميِّ
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 الفالِت لهنَّ أجواَز

 وتيّقنوا أّن الحيا

 ةَ  مَع المذلَّةِ  آالمماِت

 ورزيَّةٍ  للدِّيِن ليـ

 ـست آالرزايا الماضياِت

 َترآْت لنا منها الشََّوى

 وَمضْت بما تحَت الشَّواةِ 

 يا آل أحمَد والذّيـ

 ـَن غدًا بُحبُِّهُم نجاتي

 ومنيَّتي في َنصِرهْم

 أْشَهى إليَّ مَن الحياة

 م علىحتى متى أنت

 َصَهواِت ُحْدٍب شاِمصاِت

 وحقوُقكْم دوَن البرْيـ

 ـةِ  في أآفٍّ عاصياِت

 وسروُبكْم مذعورةٌ 

 وأديُمكْم للفارياِت

 وولّيكْم ُيضحي وُيمـ

 ـسي في أموٍر ُمعضالِت

 ُيلوى وقد خبط الّظال

 َم على اّلليالي الُمْقمراِت

 فإذا اشتَكى فإلى ُقلو

 ٍب الهياٍت ساهياِت
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 ئَب سارياوإلى عصا

 ٍت في الدَّآدي عاشياِت

 َغرثاَن إال ِمن جًوى

 ُعرياَن إّال من أذاةِ 

 وإذا اْسَتمدَّ فمن أآْف

 ٍف بالَعطايا باِخالِت

 وإذا استعاَن على ُخطو

 ٍب أو آروٍب آارثاِت

 فبكلِّ مغلوِل اليَدْيـ

 ـِن هناَك مفلول الشَّباةِ 

 قل لُأللى حادوا وقد

 الُهداةِ ضلُّوا الطَّريَق عِن 

 وَسَروا على ُشَعِب الّرآا

 ئِب في الفالةِ  بال ُحداةِ 

 نامْت عيوُنكُم ولـ

 ـكْن عن عيوٍن ساهراِت

 وظننُتُم طوَل المَدى

 يمحو القلوب من الِتراِت

 َهيهاَت إنَّ الضِّغَن ُتو

 ِقُدهُُث الّليالي بالغداةِ 

 ال تأمنوا غّض الّنوا

 ظِر من قلوٍب ُمرِصداِت

 يوَف الُمْعَرياإنَّ السُّ
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 ِت من الّسيوف الُمغَمداِت

 والمقالِت الُمْعييا

 ِت من األموِر الهنّياِت

 والُمْصمياِت مَن المقا

 ِتِل هّن نفُس المخطئاِت

 وآأنَّني بالُكْمِت َتْردي

 في البسيطةِ  بالكماةِ 

 وبكلِّ ِمقداٍم على الـ

 ـَأهواِل مرهوِب الشَّذاةِ 

 قريٍم فال ِشبٌع له

 بأرواِح الُعداةِ  إالَّ

 وآأّنُه متنّمرًا

 َصْقٌر تشرََّف ِمن َعالةِ 

 والّرمح يفتق آلَّ نجـ

 ـالِء آأرداِن الفتاةِ 

 َتهمي َنجيًعا آاللُّغا

 ِم على ُشدوِق الَيْعَمالِت

 ُتؤسي ولكْن َآْلُمها

 أبًدا يبرُِّح باُألساةِ 

 حتى يعود الحقُّ َيْقـ

 ظاًنا لنا بعَد السِّناِت

 ْم أتى من ُفرَجةٍ ولك

 قد آان ُيحسب غير آِت
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 يا صاحبي في يوم ع

 شوراَء والَحِدِب المواتي

 ال تسقني باهللا فيـ

 ـِه سوى دموِع الباآياِت

 ما ذاك يومًا صّيبًا

 فاسمْح لنا بالصيِّبات

 وإذا َثِكْلَت فال َتُزْر

 إالَّ دياَر الّثاِآالِت

 وتنحَّ في يوِم المصيـ

 لياِتـبةِ  عن قلوٍب سا

 ومتى سمعَت فمْن َعويـ

 ـٍل للّنساء الُمعوالِت

 وَتداَو من ُحْزٍن بقلـ

 ـِبَك بالَمراثي المحزناِت

 ال ُعّطلْت تلك الحفا

 ئُر من سالٍم أو صالةِ 

 وُسقيَن من وْآِف التَّْحيـ

 ـَيةِ  عن َوآيِف الّسارياِت

 وُنِفْحَن من َعَبِق الِجنا

 ِن أريُجُه بالذَّاآياِت

 َوْيَن ُشموَسنافلقد َط

 وُبدورنا في المشكالِت
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 هل العزُّ إّال فى متوِن الّسوابِق 

 هل العزُّ إّال فى متوِن الّسوابِق

 تصّرفها قدمًا حماةُ  الحقائِق 

 وما أربى إّال لقاُء عصابةٍ 

 َذوي ُمَهجاٍت ما َحَلْوَن لذائِق

 يسوُد فتاهْم لم ُيَوفَّ شباُبُه

 مَّا يراِهِقوُيدَعى إلى الُجلَّى ول

 صفحُت عن األهواِء إالَّ ارتياحةً 

 َتعاَرُض من قلٍب ِإلى المجد تائِق

 أنّقُب إالَّ عن عضيهةِ  صاحٍب

 وأسأل إالَّ عن خدور العواتِق

 َأُتسَتَلُب األيَّاُم لم يرِو ُغلَّتي

 دراُك طعاٍن فى صدور الفيالِق 

 ولم تَر خيلى شّرعًا فى آتيبةٍ 

 بال الّشواهِقتغّيُب أشخاَص الج

 ولو شئُت والحاجاُت منِّي قريبةٌ 

 منعُت بياَض الشيِب أخَذ مفارقي

 سقطُت وراَء الحزِم ِإْن لم َأُشنَّه

 على الَجْوِر يومًا ُمستطيَر البوائِق

 بتشييد المعالى إذا مضى" مليئًا  "

 أقاَم ِبناُه في بطوِن المهاِرِق

 تخّوفنى الخرقاُء أوبةَ  خائٍف

 على آّل عائِق" زُم سلطانًا وما الح "
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 لَحا اللَُّه أحداَث الزَّمان فإنَّها

 رآائُب لم ُتسَنْد ِإلى حفِظ سائِق

 رأيُت اضطراَب المرء والجدُّ عاثٌر

 آما اضطرب المخنوق فى حبل خانِق

 وما َنَقَص المقدور من حظِّ عاقٍل

 بقدر الذى أسناه من حّظ مائِق

 خليلى َّ مالى ال أعاُف مجانبًا

 فأصِرَمه ِإال بهجو موافِق

 أال جّنبانى ما نبا بخالئقى

 وحسُبكما ما آاَن َوْفَق خالئقي

 وال َتسأال عن خبرةٍ  باَت علُمها

 يصّدع ما بينى وبين األصادِق

 أرانى متى جّربُت ودَّ مواصٍل

 تقارب سعيى فى اّتباِع مفارِق

 يخالسنى هذا العالَء معاشٌر

 صادِق ولكنَّ قوًال ُيهتَدى غيُر

 ولّما بدا لي الكاشحون فصرَّحوا

 تمنَّيُت أّياَم العدوِّ المنافِق

 بنى عّمنا ال تبعثوها ذميمةً 

 تقّرب صفَو الكأس من آّف ماذِق

 أضّنًا بتأثيل الموّدةِ  بيننا

 وَبْذًال لتقطيِع القورى والعالئِق

 وفينا على تلك الهناِت وأعرضْت
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 طرائقنا عن بعض تلك الطَّرائِق

 ا بدلْت مّنا الواليةُ  شيمةً وم

 لناٍء بعيٍد أو قريٍب مالصِق

 وقد آان فيما آان ِخرٌق لنافٍذ

 وسوٌم لمستاٍم وقوٌل لناطِق

 وهمٌّ آتكراِر المالِم شباتُه

 تغلغُل فى قلٍب قليل المرافِق

 يطّوحنى فى آّل عرِض تنوفةٍ 

 ويقذُفني من حالٍق بعَد حالِق

 اوبين وجيِف اليعمالِت ووخده

 بلوٌغ لباٍغ أو سلوٌّ لعاشِق

 أما وأبى الفتياِن ما التثُت فيهُم

 هوَل الّسمالِق" جزعوا بالعيِس " وقد 

 ولّما رفعناُهنَّ من جوِّ َثَهمٍد

 ُيعارْضَن أصواَت الَحصا بالّشقاشِق

 بدْأَن السُّرى واللَّيُل لم َيْقَن لوُنُه

 وقد شحبْت منه وجوه المشارِق

 الصُّبُح يجلو سواَدهِإلى أْن َتبدَّى 

 فلم يبق منه غيُر ثوٍب شبارِق

 ولوال ابُن موسى ما اهتدين لطّيِه

 ولو وصلْت أبصارها بالبوارِق

 َفتىً  ال ُيِجمُّ الماَل ِإّال لَمْغَرٍم

 وال يستعدُّ الّزاَد إّال لطارِق
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 تجاوَز آماَل الُعفاةِ  وأشرفْت

 يداه على فيض الغيوث الّدوافق

 سترجع الّريُث هّمُهإذا هّم لم ي

 ولم تعترضْ حاجاته بالعوائِق

 يحيُط بأقطاِر األموِر إذا َسعى

 وآم طالٍب أعجازها غيُر الحِق

 وما ضّل وجُه الّرأى عنه وإّنما

 تقاضاه من وجه الّظنوِن الّصوادِق

 وقد ساورته الّنائباُت فأقشعْت

 وما َحِظَيْت إّال بَنْهَلةِ  شارِق

 ماُغضَّ فضُلها لك الَفَعالُت البيُض

 بتاٍل ولم ُتغَلْب علها بسابِق

 تفرَّْدَت في إبداِعها، واتَّباُعها

 يفوُت إذا رامته طوُل الحزائِق

 معالُم تستعصي الّثناَء وَتْنتمي

 إلى َشَرٍف فوَق السِّماآين سامِق

 ولّما رأى األعداُء ِسْلَمَك َمْغَنمًا

 خرقَت َلهْم بالحرِب ُسْحَب الصَّواعِق

 ٌب آشّق الّثاآالِت جيوبهاضرا

 وطعٌن آأفواه المزاِد الفواهِق

 بكّل فًتى يغشى الهياَج وصدره

 فسيُح النَّواحي بيَن تلك المضائِق

 فإْن هربوا أهدوا عيوبًا لعائٍب
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 وإْن أقدموا أهَدْوا رؤوسًا لفالِق

 َيهاُب الرَّدى َمن لم ُتِعْره َصرامةً 

 وجأشًا على خوض الّردى غير خافِق

 مازلَت والحاالُت شتى َّ بأهلهاو

 هالَل نديٍّ أو غمامةَ  بارِق

 أبى العيُد إّال أن يعود صباحه

 آما عاَد موموٌق إلى قرِب وامِق

 وَلْلَيوُم ما َتْلَقى المطايا ُمِشيحةً 

 َتَقْلَقُل في أآواِرها والنَّمارِق

 برآٍب أراق الّسير ماَء وجوههْم

 ولّوحها تهجيرهْم فى الودائِق

 وماهَو إالَّ نازٌل طلَب الِقَرى

 فعقِّْر له بالِبيِض ُحْمَر األيانِق

 

 شعإذا شئَت أْن َتلقى الهواَن فُلْذ بمن 

 شعإذا شئَت أْن َتلقى الهواَن فُلْذ بمن

 ُيَرجَّى لنفٍع أو لدفِع َمَضرَّةِ 

 فهاُم الرِّجاِل اآلنفيَن عزيزةٌ 

 وإْن ُحمِّلْت َمنًّا لذي المنِّ َذلَِّت

 وعدِّ عِن األطماِع َفْهَي َمذلَّةٌ 

 ولو خالطْت ُشمَّ الجباِل لخرَِّت

 فويٌل انفٍس ُحلَِّئْت عن مرامها

 وويٌل لنفٍس أعطيْت ما تمنَِّت
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 وليس بخاٍف قبُح حرٍص على غًنى

 ولكْن عقوٌل بالّضراعةِ  ُجّنِت

 

 ما رَأْتني عيناَك يوَم الفراِق 

 ما رَأْتني عيناَك يوَم الفراِق

 أخدع القلَب باّدآار الّتالقى

 وأطّفى بالّدمِع ناَر غراٍم

 آان َعونًا لها على اإلحراِق

 مائًال بيَن نهضةٍ  وَمقاٍم

 حاآمًا بيَن سلوةِ  واشتياِق

 " ليخفى" أذآُر الّشوَق بالّصدود 

 وأدارى اّللحاَظ باإلطراِق

 آلُّ شيٍء أدنى إليَّ من الصَّبـ

 فاِقـِر وصبُر المشوِق عيُن النِّ

 يا خليليَّ من ذؤابةِ  َقْيٍس

 فى الّتصابى رياضةُ  األخالِق

 غّنيانى بذآرهْم تطربانى

 واسقياني دمعي بكأٍس ِدهاِق

 جفونى فإّنى" من " وخذا الّنوَم 

 قد خلعُت الكرى على العّشاِق

 واسأال لي الشِّماَل عن َنْشِر أرٍض

 آنُت ُأْحيي بطيبِه أرماقي

 ادي الُخزامىإنَّها إْن مَشْت بو
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 صنعْت فيه صنعةَ  الّسّراِق

 لي زماٌن ظاٍم ِإلى ماِء وجهي

 َيْمَتِريِه بكلِّ ما إمالِق

 يتمّنى بسطى يمينى ليستمـ

 طرفيها عزالىَ  األرزاِق

 دون ما رامه جماُح أبى ٍّ

 شّمرى ِّ الجناِن مرِّ المذاِق

 تتَناهى عنه الخطوُب إذا ما

 عانقْت آفه نحوَر العتاِق

 تمّرسُت باّلليالى فحسبىقد 

 ما أرى لى فى وّدها من خالِق

 ِلَفناها َأقوى َذريعةِ  ُعْسٍر

 وبلوُغ الُمراِد باإلخفاِق

 آم مقاٍم مألُت فيه فَم الصُّْبـ

 ـِح بجيٍش عرمرٍم غيداِق

 ستَر الجوَّ بالعجاِج فعيُن الّشمِس مطروفةٌ  عن اإلشراِق

 ـشمِس َمْطُروفةٌ  عن اإلشراِق

 اٍل يسابقون ُظباُهْمفي رج

 عند وثباتها إلى األعناِق

 آلُّ َغضٍّ َيرى المنايا حياةً 

 والعوالى إلى المعالى مراِق

 قد سحبُت القنا بكلِّ طريٍق

 " سئم الّسيَر فيه صبُر الّنياِق "
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 أنا ِتْرُب الظُّبا رفيُق الَعوالي

 حرُب هذي الطُّلى عدوُّ التَّراقي

 اُهفالقيانى الّردى فإّنى رد

 وازجرا بى الّنجوَم فى اآلفاِق

 وإلى أحمّد اّلذى ظّل عوُد الـ

 ـمجِد لّما استهلَّ في إيراِق

 للعال فيـ" وسائٌل " جذبتنى 

 ـه غرامي َألْسرها في َوثاِق

 لبسْت منه حليها فاستهامْت

 بالتحّلى به عن األحداِق

 ذاك ُموهى ِعْقِد الخطاِب إذا ما اْعـ

 المسالِقـتلَج القوُل فى لها 

 رابُط الَجْأِش في جليِل الرَّزايا

 شارُد الِفْكِر في المعاني الدِّقاِق

 هو الَبْد: لسُت أرَضى بأْن أقوَل

 ُر وُمْذ َتمَّ لم ُيَصْب بمحاِق

 بالمعالى بينها" بالبّر " فّت 

 فانظرْن هل ترى لهْم من لحاِق 

 أقضى على الورى بخالف الـ" آنُت "

 ن إطالقىـمجِد حّتى قّيدَت م

 آيف ال أجتنى له ثمر المد

 ـَي فُأْغَنى عِن المواضي الرِّقاِق

 عنده جواُد سباقى" واقٌف  "
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 وإلى هذه المعالي ِسباقي

 لسُت أسخو لكّل شخٍص بلحظى

 ولَو أنَّ الَقتاد في آماقي

 وَلباعي غاٍل على آلِّ ِجيٍد

 ليس إّال لقدر رمحى عناقى

 جاءك العيُد ضامنًا ِريَّ آما

 ك من َمْنَهٍل له َرْقراِقل

 فالقه بالمنى وناشده شعرى

 تجَدْنُه إليه باألشواِق

 واشِفَقْن عن ضميِره ُتْلِف حبِّي

 رافًال بين ِخْلِبِه والصِّفاِق

 ال اطمأنَّ الرَّدى إليك وال ِزْلـ

 ـَت َتَلقَّى جماعةً  بفراِق

 وأطاَع الزَّماُن فيك المعالي

 اِقفالّليالي معروفةٌ  بالشِّق

 

 عثرُت ولوال انتياُش اإللِه 

 عثرُت ولوال انتياُش اإللِه

 لكنُت صريَع َرَدى َعْثرتي

 وأخرجني اُهللا من قعرها

 وقد آنُت صرُت إلى اللُّّجةِ 

 على حيَن ساَءْت بنفسي الظُّنوُن

 وأشرْفُت منها على الُخطَّةِ 
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 وآاَن الِعَدى يبصروَن اّلذي

 تصّوره لهُم ِبغَضتي

 اني اّلذي ِخفُتُهولمَّا آف

 وقد آنُت في وسِط الخيفةِ 

 أتاني بقدرتِه آيةً 

 علمُت بها َسَعةَ  القدرةِ 

 فيا رافعًا بي ُمنعمًا

 عليَّ بما لم تنْل ُمنيتي

 إلى نصِرِه ويامن رغبًت

 فما ردَّني عنُه بالَخيبةِ 

 ويا عاصًما لي مَن الموبقاِت

 وما آنُت أطمُع في عصمتي

 ما َأبتغي ويا ُمعطًيا فوَق

 بال َطَلٍب وبال ُبغيةِ 

 ويا فارًجا ُظُلماِت الخطوِب

 وليس َسبيٌل إلى الُفرَجةِ 

 شكرُتك ال بالغًا ما مننَت

 ولكْن بلغُت مدى ُمْنيتي

 وما لَي شكٌر وال َأهتدي

 إليِه على َقَدِر النِّعمةِ 
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 يا ثاويًا خلَف الرِّتاِج الُمْطَبِق 

 الُمْطَبِق يا ثاويًا خلَف الرِّتاِج

 أعزز على َّ بأّننا ال نلتقى

 دخَل الزَّماُن آما آِرهنا بيننا

 ورَمى اجتماعًا بيننا بتفرُِّق

 ووددُت لّما قلُت قد فارقته

 تحت الجنادل أّننى لم أصدِق

 وطرْحُتُه ُمَتسربًال َنْسَج الثَّرى

 في قعِر ُمسودِّ الجوانِب ضيِِّق

 وفعلُت فيه وإّننى شفٌق به

 ئسُت ِفعاَل غيِر المشفِقلّما ي

 ورجعُت عنه آأنَّني لم ألَقُه

 وآأنَّني بنسيمِه لم أْعَبِق

 أبكي وليس يردُّ َمْيتًا ماضيًا

 َجَزعي عليه وال طويُل تحرُّقي

 وَسرقُته ِمْن بيِن َمْن ُحرِّمُته

 ففقدته فوددُت أْن لم أسرِق

 أيَن الذين َبَنوا رفيعاِت الُبَنى

 ِه وَخَوْرَنِقِمن بارٍق وَسِديِر

 ومن ابتنى الهرمين ثّم عالهما

 بالَعْصب والدِّيباج واإلستبرِق

 أم أيَن َمن أعلى ُبَنى إيواِنِه

 عّزًا آنجٍم في الّسماِء محلِِّق
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 وَترى الّليالي ُبكرةً  وعشيَّةً 

 َخِضَل األصائِل منه غضَّ الرَّوَنِق

 آانت تفّتُح للّثرا أبوابه

 فثناه مصرعه بباٍب مغلِق

 ولكْم توّسد فى القالِل نمارقًا

 فاآلَن ُنوسُده َصعيَد األبرِق

 ومتّوٍج بمرّصٍع من عسجٍد

 ُبوغاؤه في اللْحِد تاُج الَمْفَرِق

 شواته فى حفرةٍ " فوق " تهتّز 

 من بعد ألويةٍ  غصوُن العشرِق

 َسوَّى الرََّدى بيَن الرِّجاِل فباسٌل

 آمجّبٍن وممّوٍل آالمملِق

 ِحَزقًا إلى ُحكِم الِبلى وإذا َمَضوا

 ُنبذوا إلى َآفَّْي َسفيٍه َأْخَرِق

 فجلودهْم ببناِن آلِّ ممّزٍق

 وعظامهْم فى ما ضغىْ  متعّرِق

 آانوا الحلوَل بكِل قصٍر شاهٍق

 فهُم الحلوُل بكّل قفٍر سملِق

 وآأنَّ فارَسهْم ِلْطِرٍف ماعال

 وخطيبهْم فى محفٍل لم ينطِق

 لغيره ُقل للذي آنَز الكنوَز

 جهًال وجّمع ماله لمفّرِق

 إْن آنَت ما أنفقته ضّنًا به
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 َأضحى برغمك في أنامِل ُمنِفِق

 وإذا البخيُل حمى لضنٍّ نفسه

 من رزقه فكأّنه لم يرزِق

 وَنعى إليَّ السُّمسميَّ ُمَخبٌِّر

 فوددُت أّن لسانه لم يخلِق

 وجهدُت آلَّ الجهِد وهو محّقٌق

 ِقلمقاله أْن آان غيَر محّق

 فبليُت من نجواُه ال ناجى بها

 بمسَّهٍد طوَل الدَُّجى ومؤرَِّق

 وسلبُت منه آلَّ خلٍق معجٍب

 وَفقدُت منه آلَّ شيٍء ُموِنِق

 وطلبُته بيَن الرِّجاِل فلم يكْن

 ولربَّ مطلوٍب ِبنا لم يلحِق

 وآأنَّني من بعدِه ذو َقْفرةٍ 

 َصِفَرْت إداوُتُه آليُل األيُنِق

 اَبه وعلوَمهولقد َمحا آد

 مّنا الّردى بالّرغِم محَو المهرِق

 فكأّننا لكالمه لم نستمْع

 وآأّننا لعبيره لم ننشِق

 ولِو الرَّدى مّما يدافُعه الفتى

 لدفعُت عنه بكلِّ غاٍل أْرَوِق

 وبكلِّ خوَّاِر المهزَّةِ  باتٍر

 عضٍب رقيَق الّشفرتين مذّلِق
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 وحطمُت فى رداك أسّنةً 

 ّمراِت الّسّبِقفوق الجياد الّض

 حّتى ألفَّ مثّلمًا بمثّلٍم

 ومَن الوشيج مدقَّقًا بمدقَِّق

 في ُغْلَمةٍ  ُمَتسرِّعيَن إلى الرََّدى

 متهّجمين على المقاِم الضّيِق

 من آّل وّضاح الجبين آأّنه

 قمٌر وممتدِّ القناةِ  َعَشتَِّق

 ُمتزاحمين َفمْنِسٌر في َمْنِسٍر

 ِقأو َفْيلٍق بضرابه في َفيل

 لم يشربوا إّال آؤوَس ِقِسيِِّهْم

 أو َيْطعموا إّال لحوَم المْأزِق

 ِلقناُهُم بيَن األضالِع في الوَغى

 َزَجٌل وال زجُل اَألباِء الُمْحَرِق

 وإذا هُم طعنوا تريَب مجّرٍد

 َأضحى بنسِج َنقيعِه في َفيلِق

 وَصحبتني وأنا امرٌؤ متدرٌِّع

 درَع الّشباِب وبردةً  لم تخلِق

 لم ُتمَح ِمّني ِجدَّتي وَنضارتي

 آّال وال نضبْت غضارةُ  رونقى

 جادْت عليك سحائٌب ُمنهلَّةٌ 

 من آلِّ منفِتِق الُكلى ُمتخرِِّق

 صخِب الّرعوِد له زماجُر أخجلْت
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 بالّليِل زمجرةَ  الهزبِر المحنِق

 وآأّنه متراآمًا صمٌّ هوْت

 من شاهٍق أو ِجّلةٌ  من َدْرَدِق

 ك ليس ما َيسقي بِهوسقاَك ربُّ

 بمصّرٍد آّال وال بمّرنِق

 ورثيُت منك أخا فضائَل لم تزْل

 آالّشمِس أو آالكوآِب المتأّلِق

 عجزْت يدي عن أن َتَبرََّك ميِّتًا

 فخِذ المبرَّةَ  آلَّها من َمنطقي

 

 قد قرَّْت ولم تبَق نزوةٌ : يقولون 

 قد قرَّْت ولم تبَق نزوةٌ : يقولون

 طيِّها َنَزواِتأرى في : فقلُت

 فال َتجمعوا في يوِمكْم شمَل معشٍر

 يكوُن غدًا ياقوُم طوَع شتاِت

 وما الُمْهِمُل المغروُر إّال الَّذي ُيرى

 َنؤوَم الّدجى عن طالٍب لِتراِب

 حفّيًا بتزويق الّلساِن ُمنمِّقًا

 ولكّنه عن أنفٍس َآِدراِت

 

 ما آان يومك يا أبا إسحاِق 

 إسحاِقما آان يومك يا أبا 

 إّال وداعى للمنى وفراقى



401 

 

 وأشدَّ ماآاَن الفراُق على الفتى

 ماآاَن موصوًال بغيِر تالِق

 ولقد أتانى من مصابك طارٌق

 لكنَُّه ما آاَن آالطرَّاِق

 فالّناُر يوقُدها األَسى في أضُلعي

 ال للصِّلى والماُء من آماقي

 ما آان للعينين قبلك بالبكا

 قالِقعهٌد وال الَجْنبيِن باإل

 وأطقُت حمَل الّنائباِت ولم يكْن

 ِثْقٌل بُرزِئك بيننا بمطاِق

 لوال حمامك ما اهتدى همٌّ إلى

 قلبي وال ناٌر إلى إحراقي

 وسلبُت منك أجلَّ شطرىْ  عيشتى

 وفجعُت منك بأنفِس األعالِق

 وقذيُت فى قلبى بفقدك والقذى

 فى القلِب ينسينا قذاةَ  الماِق

 ةِ  َشْرَجٍعلّما رأيُتك فوَق صهو

 بيٍد المنايا أظلمْت آفاقي

 وآأنَّني من بعِد ُثكلك ُذو يٍد

 جّذاَء أو غصٌن بال أوراِق

 أو راآٌب فى القفر دّفىْ  جسرةٍ 

 غرثى بال شثٍّ وال طّباِق

 إنِّي عليك لما ذهبَت لموَجٌع
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 وإليك لّما غبَت باألشواِق

 يا نافعى والجلُد مّنى ضّيٌق

 يَق ِنطاقيبرِزيَّتي َأالَّ َيض

 آم من لياٍل لى قصاٍر بعده

 ُطوِّْلَن باٍإليجاِع واإليراِق

 ولو افُتِديَت فداَك بادرةَ  الرَّدى اْلـ

 ـأقواُم بالمهجاِت واألحداِق

 وبكلِّ ُممتلىء الضُّلوِع بسالةً 

 هاٍد إلى طرِق الهدى سّباِق

 تهمى دمًا من آّفه سحُب الوغى

 من غيِر إرعاٍد وال ِإبراِق

 اه يهوى فى الّتراب إلى ظبًاوتر

 مسلولةٍ  وإلى ظهوِر عتاِق

 وإلى ِسناٍن فوَق هامةِ  ذابٍل

 هّتاِك آلِّ تربيةٍ  خّراِق

 أيَن الرِّجاُل المالكو ِرَبِق الوَرى

 والُمْرتقون إلى أعزِّ مراِق

 والّطاردون بجودهْم وعطائهْم

 فى المملقين عوادىَ  اإلمالِق

 حدهاولهْم أآفٌّ ما توّلْت و

 فى الّناِس إّال قسمةَ  األرزاِق

 وإذا هُم لبسوا المحاسَن أهونوا

 ـآداِب من أهلي وباألخالِق
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 ِسيقوا إلى ُحَفِر الَقواِء آأنَّهْم

 َذْوٌد ُتصرُِّفه يدا َسّواِق

 وتطارحوا في قعر مظلمةِ  الُهَوى

 محجوبةِ  اإلصباِح واإلشراِق

 واستنزلوا عن آّل شاهقةِ  البنا

 ال ترقى أخامُص راِق من حيث

 فهُم وقد آان الفضاَء محّلهْم

 ما بين أطباٍق وفى أعماِق

 ماذا الغروُر من الّزمان بكاذٍب

 َنْغِل المودَّةِ  في الهوى َمالَِّق

 فى آّل يوٍم ينثنى عنه اّلذى

 يرجوه مملوًءا من اإلخفاِق

 وإذا مددُت ِإلى الزَّماِن أناِملي

 َوثاقي وَشددُت في أْسِر الطِّماِع

 فاألمُر موآوٌل إلى متجّرٍم

 والعظُم مرمى ٌّ إلى عّراِق

 ما إْن َوَنْت َسَكناُت قلبك ُبرهةً 

 فيه بساعةِ  جأِشك الخّفاِق

 ومَن البليَّةِ  أنَّنا َآِلفون ِمْن

 هذي الحياةِ  بِمْنَكٍح ِمْطالِق

 فى آّل يوٍم نرتوى من شّرها

 مائين من َحَذٍر ومن إشفاِق

 يُر لها فمن هذا الذيوأنا األس
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 يسعى إلى األيَّاِم في إطالقي

 ومودَّةٌ  بيَن الّرجاِل تضمُّهْم

 وتلفُّهْم خيٌر مَن األعراِق

 َمن ذا َنضا عّنا شعاَر جمالنا

 ورمى هالَل سمائنا بمحاِق 

 من ذا لوانا والّصدا علٌق بنا

 عن ورِد ذاك المنهِل الّرقراِق 

 افلئْن خِرسَت عن البياِن فطالم

 حّكمَت أّنى شئَت باإلنطاِق

 ولئْن منعت عن البراِح فبعد ما

 جوَّلَت أو طوَّفَت في اآلفاِق

 ولئْن آبوَت عن المدا بعد الّردى

 فيما سبقت غداة يوم سباق

 ولئْن تحمَّْلَت الّتراَب فطالما

 قد آنَت محموًال على األعناِق

 فليمِض بعدك من أحبُّ فقد مضى

 فاقىمنك الحماُم ببغيتى وو

 مالي انتفاٌع بعَد فقِدك صاحبًا

 حلَو المذاقةِ  فى الورى بمذاِق

 نسجْت عليك رياُض آلِّ بالغةٍ 

 وسقاك منها ما تشاُء السَّاقي

 وعصْت على آلِّ الرِّجاِل فُقْدَتها

 لرضاك باألرساِن واألرباِق
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 وملكَتها طوَل الزَّماِن وإنَّما

 فازْت وقد ووريَت باإلعتاِق

 ففتَّهْم وسبقَتهْم طلبوا مداك

 َرْآضًا ولم َتسمْح لهْم بِلحاِق

 فاآلن بعد اليأِس منها أيقنوا

 أّن البالغةَ  فى يِد الرّزاِق

 وْليسِق قبَرك آلُّ ُمنخرِق الُكَلى

 مرعاُد آّل عشّيةٍ  مبراِق

 فإذا جفا الّترَب السحاُب فعنده

 ما اخترَت من سحٍّ ومن إطباِق

 بنالم يفِن دهٌر من نأى وله 

 آلٌم على مّر الّزمان بواِق

 وإذا مضيَت وفيك فضٌل باهٌر

 فمْن نسلَت فأنَت حى ٌّ باِق

 

 هجرُتِك خوَف أقواِل الُوشاةِ  

 هجرُتِك خوَف أقواِل الُوشاةِ 

 وهجُرِك مثُل ِهجراِن الحياةِ 

 وأنت آرامةً  عندي آعيني

 وما َتْنجو العيوُن مَن الَقذاةِ 

 ْت ُحزونيولوال الحبُّ ما َسُهل

 وال النْت بأيديُكْم َصفاتي

 وقالوا قد عشقَت فقلت ِعشٌق
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 آما اقترح الهوى فمن المؤاتي

 بنفسي َمن إذا ما رمُت َوْصًفا

 لحسٍن فيه أْعَيْتني ِصفاتي

 ولو أغنى عن العّشاِق شيٌئ

 ودافع عنهُم أغنْت ُحماتي

 

 َمن آان ال ُترضيه منك مودَّةٌ  

 ودَّةٌ َمن آان ال ُترضيه منك م

 فاخذْر عداوته بكّل طريِق

 فعدوُّ ماتوالُه غيُر مغّيٍر

 وحسوُد ما ُتعطاُه غيُر ُمفيِق

 وإذا طلبَت موّدةً  ترضى بها

 لم ُتْلِفها من بيِن آلِّ فريِق

 

 "قد ُجزُتها"أمْن بعد سّتيَن  

 "قد ُجزُتها"أمْن بعد سّتيَن 

 تعجَُّب أسماُء من َشيبتي

 َآِبرُتوأعجُب من ذاك لْو ما 

 ولم ينزِل الشَّيُب في ِلمَّتي

 فإن آنِت تأَبيَن شيَب الِغذار

 فكْم ُخيَِّب المرُء ِمن ُمْنَيةِ 

 وإْن أنِت يومًا تخّيرِت لي

 فشيبَي أصلُح ِمن ِميتتي
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 فال تغضبي من صنيع الّزماِن

 فما لِك شيٌء ِسوى الَغْضبة

 

 عّن الخياُل لنا ليالى األبرِق 

 يالى األبرِقعّن الخياُل لنا ل

 والرَّآُب بيَن ُمسهٍَّد ومؤرَِّق

 ومصّرعين من الكالل آأّنهْم

 َصبحوا وما َصبحوا بكلِّ ُمروَِّق

 متوسِّدين وقد َأماَل رقاَبهْم

 ُسكُر الَكَرى لهم ُخدوَد األيُنِق

 إْن آان ُزورًا باطًال َفَلطعُمُه

 حلٌو شهيٌّ في فم المتذوِِّق

 ىلم ينهَه عّنى تقّوُس صعدت

 والّشيُب يضحك ثغره فى مفرقى

 وُمرشَِّف الَوجناِت لوال حسُنُه

 َسَلِت القلوُب معًا فلم َتَتعشَِّق

 َيسبي العيوَن بُحسِن خدٍّ ُمونٍق

 حاز الجماَل وغضِّ َقدٍّ ُمورِق

 وافى وهاماُت الكواآِب مّيٌل

 والصُّبُح قد َألَقى يدًا في المشرِق

 والّليُل فى برٍد رقيٍق أزرٍق

 ٍل ولكْن بعُد لم يتخّرِقسم

 بردْت زيارتُه غليَل تحّرقى
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 وَشفْت وما علمْت طويَل تشوُّقي

 وبين جوانحى - مازدتُه شيئًا 

 على الحديِث المونِق -لهُب الغرام 

 ياالئمى فى الحبِّ لو قاسيته

 لعلمَت أنَّك آاذٌب لم َتصُدِق

 ما آنَت للعذِل الذي لم ُتلِفني

 ابةِ  ُمعِنقيُأصغي ِإليه مَن الصَّب

 فدِع المالمةَ  ال مفيٌق من هوىً 

 فينا وال في رأيه من ُمْفِرِق

 قل للوزير أبى المعالى وابنها

 وسليِل آلِّ نجيبةٍ  لم تخفِق

 يا سيَِّد الوزراِء من ماٍض وِمن

 آٍت ومخلوٍق ومن لم يخلِق

 الزلَت بيَن تملٍُّك وتحكٍُّم

 أبدًا وبين تصّعٍد وتحّلِق

 يٍش ال يزوُل نطاُقُهفي َخفِض ع

 عن ساحتيك وظّل عزٍّ محدِق

 ِهللا َدرُّك حيُث َتْشتِجُر الَقنا

 تحَت العجاِج على ظهوِر السُّبَِّق

 واليوُم غّصاٌن بكلِّ مجّدٍل

 فوق الّثرى وبأذرٍع وبأسوِق

 والموُت يستلُب الّنفوَس بطعنةٍ 

 أو ضربةٍ  فكأّنما لم تخلِق
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 أوقدته حتى استطار شراره

 رَت فيه فيلقًا فى فيلِقوغم

 وعصابةٍ  مرقْت فرضَت جماحها

 حّتى التوى فكأنَّما لم تمُرِق

 أنزلتها قسرًا على حكم الّظبا

 وقضيَّةِ  العالي األَشمِّ األزَرِق

 والبيُض بين مسّلٍم ومثّلٍم

 والّسمُر بين مصّحٍح ومدّقِق

 التحفلْن بالغابطين على الذى

 ِقأوتيَت من بحر الفخاِر المفه

 وقهرتهْم بمحّلةٍ  الترتقى

 وبهرَتهْم في جودك المتدفِِّق

 ودع الحسوَد يقول ماهو أهلُه

 فالقوُل بين مكّذٍب ومصّدِق

 ليس الحسوُد وإْن تموَّه أمُرُه

 فى الّناس إّال آالعدوِّ المحنِق

 أنا فى بنى عبد الّرحيم مخّيمى

 وإذا علقُت فمنهُم متعّلقى

 وبنشرهْم عبٌق ولوال أّنه

 يا صاحبي نشٌر لهْم لم أْعَبِق

 أعطيُتُهْم ودِّي ولو بيدي المنى

 شاطرُتهْم من مدَّتي ماقد َبقي

 ولَو أنَّ في آفِّي الّشباَب وقد مضى
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 لبذلتُه وخصصتهْم بالّريِق

 فى أىّ  شعٍب من شعوِب مرادهْم

 لم أخبَّ وأعنِق -حّتى أتاهَم  -

 فبأى أمٍر فيهُم لم ألتبْس

 نهُم لم أعَلِقوبأيِّ حبٍل م

 آم أنقذوا من حتِف آرٍب واسٍع

 أو أخرجوا من آفِّ َخطٍب ضيِِّق

 ورَقْوا مَن العلياء ماال ُيرتَقى

 وَأَتوا مَن الغايات مالم ُيلَحِق

 ومتى رأيَتهُم رأيَت تقرُّبي

 من دارهْم وتخّصصى وتحّققى

 الباعَد اُهللا اللِّقاَء والرَمى

 شمًال يضّم جميعنا بتفّرِق

 زارنا الّتحويُل يخبر أّنهقد 

 أبدًا يقابلنا بوجٍه ُمشرِق

 صقَل اإللُه ُحساَمه وأزاَره

 َطْلقًا بكلِّ تهلٍُّل وتألُّق

 آم ذا لنا أمٌل به متنظٌَّر

 َشوقًا ومن قلٍب به متعلِِّق

 وآساُه من ُحَلِل الَقبول َمجاسدًا

 ما آنَّ من وْشٍي ومن إسَتْبَرِق

 وبه مفاخُر دهِرنا وعالؤُه

 دون الّدهور على الجبال الّشّهِق
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 وإذا استمعَت فال ُتِصْخ إّال إلى

 آلٍم جلبن على الورى من منطقى

 في رونٍق َبِهٍج، وليس برائٍق

 ما لم يكن عذبًا وال ذا رونِق

 ومنّمِق طبعًا وآلُّ منّمٍق

 بتعّسٍف يلقاك غيَر منّمِق

 وإذا نطقُت بغير مدح فضائٍل

 أنطِقجمعْت لكْم فكأّننى لم 

 

 ـنكرْت ليلةَ  اعتنقنا حسامي 

 ـنكرْت ليلةَ  اعتنقنا حسامي

 وهو ُملقىً  بيني وبين الفتاةِ 

 إْن يكن عائقًا يسيرُا عن الضّم

 فما زال واقيًا من ُعداتي

 هَو ِقْرٌن صفٌو وال ُبدَّ في آْلـ

 ـّل صفاٍء ننالُه من قذاةِ 

 وانتفاٌع وما رأينا انتفاعًا

 ليًا ِمن َبذاةِ أبَد الدَّهِر خا

 

 بقلبىَ  منِك الهمُّ والحزُن واألسى 

 بقلبىَ  منِك الهمُّ والحزُن واألسى

 وقلُبِك ما يدري بما أَنا الِق

 وعندِك ِرقِّي والهوى أنِت آلُُّه
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 ولكنَّني عبٌد َمَنْيِت إباقي

 وما أنِت إّال ُفرقةٌ  بعد ُأْلَفةٍ 

 وإّال فإعراٌض مكاَن فراِق

 

 تلَك الطُّلوِل الرَّثائِث ِقفا بي على 

 ِقفا بي على تلَك الطُّلوِل الرَّثائِث

 ُمِحيَن بَنْسِج الُمعِصراِت المواآِث

 وال َتسألوا عِن اصطباٍر عِهْدُتما

 فقد باَن عّني بانتهاِك الحوادِث

 آأنَّ ُفؤادي بالنََّوى لعبْت بِه

 نيوُب أسوٍد أو مخالِب ضاِبِث

 عاِبٍث أجوُِّل فب األطالِل نظرةَ 

 وما أنا حزنًا واشتياقًا بعابِث

 آأّني وقد سارْت مطيُّ ُحدوجهْم

 ُأالِطُم موَج اللُّجَّةِ  المتالِطِث

 فلْلِه ِحلمي يوَم مرَّْت ِرآاُبنا

 على َعَجٍل منها بِرمِث المناِآِث

 ووّد فؤادي أّنهّن روائٌث

 وُهنَّ بما ُيْحَفْزَن غيُر روائِث

 عن الهوى َجحدُت الهوى لّما ُسئلُت

 وآْم ِغّرةٍ  من ذي َشًجا في المباعِث

 وآليُت خوَف الشرِّ أالَّ ُأحبَّكْم

 وتلك لَعْمُر اِهللا ِحلفةُ  حانِث
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 بني عمِّنا ال َتْطمعوا في ِلحاقنا

 فكْم بين أسماِك السُّهى والكثاِآِث

 سبقناآُم عفوًا ولم تلحقوا بنا

 على َجْهِد َمجهوٍد وَلْهَثةِ  الِهِث

 مًا عهدتُم عنكُم وقدوِقد

 ُعضضُتْم بأنياِب الخطوِب الكوارِث

 ونحُن على إمَّا ِجياٍد َضوامٍر

 وإّما على أقتاِد ُخوٍص دالئِث

 وما ِزلُتُم ُمْستطمرين َسحائًبا

 بنصرُآُم ما بيَن تلَك الهثاهِث

 َفَخْرُتْم بغيِر الدَّيِن فينا وإنَّما

 فخرُتْم بَأنساٍب ِلئاٍم خباِئِث

 لكْم أطماَر ُذلٍّ آأنَّها وِإنَّ

 من الّشيِن أطماُر الّنساِء الّطوامِث

 وقلُتْم بأّنا اآلِمرون عليُكُم

 وذاك بأسباٍب ضعاٍف نكائِث

 وما َضرَّنا أّنا َخِلّيون من ِغًنى

 وآم ِشَبٍع َيْهفو بِه َغْرُث غارِث

 َقعدُتْم عِن اإلجماِل فينا بباعٍث

 وُقمنا به فيكْم بال بعِث باعِث

 وما غّرآْم إّال التغافُل عنكُم

 على ظالٍم منكْم لدينا وعائِث

 فُأقسُم بالبيِت الذي جّولْت به
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 أخامُص أقواٍم آراٍم َمالِوِث

 وبالبدِن في وادي مني يوَم َعقرهْم

 ُيَقْدَن إلى أيٍد هناَك َفوارِث

 َتخاُل ِرياَط الفاتقيَن نحوَرها

 برشِّ دٍم ُغالَلةَ  طامِث

 ي َجْمٍع آليًال مَن الَوجاوَمْن باَت ف

 إلى ُشُعٍث مَن السُّرى وأشاعِث

 لنحُن بنشر الفخِر أعبُق منكُم

 وأسمُق منكْم في الجباِل الّلواِبِث

 لنا السََّلُف اَألعلى اّلذي تعهدوَنُه

 َعلقنا بِه من وارٍث بعَد وارِث

 ُهُم أوَسُعوا في الّناِس ِضْمَن أآّفهْم

 وَع المغارِثوهْم أوسعوا في األْزِم ج

 وُهْم َوِرُثوا آباَءهْم مأُثراِتهْم

 وأنُتْم مَن العلياِء غيُر َمواِرِث

 وهْم َنزَّهوا أوالَدهم بأواِخٍر

 وِشْنتْم قديمًا آان منكم بحادِث

 ونحُن غداةَ  الَجْدِب خيُر َمخاصٍب

 ونحُن غداةَ  الرَّوِع َخيُر َمغاوِث

 وأطعُن منكم للكلى بمثّقٍف

 بالطُّواِل الشَّوابِث نضمُّ عليِه

 وأضرُب منكْم للرؤوِس لدي وغىً 

 وأْوَهُب منُكْم للِهجاِن الرَّواغِث
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 لنا في الندى َسحٌّ وَهطٌل ووابٌل

 وآيَف لُكْم فيه بَقْطِر الدَّثائِث

 وما َخزيْت مّنا رؤوٌس بريبةٍ 

 ُتكّشفها في الّناِس نبثةُ  ناِبِث

 فكيَف لكْم َنَكٌث بنا ومَن أجِلنا

 بَنْكثةِ  ناآِث" مّنا"ولم ُتْبَتلوا 

 فال َتكِسفوا أنواَرنا بظالِمكْم

 وال تعِدلوا أصقارنا باألباِغِث

 خذوا من آالمي اليوَم زفرةَ  زافٍر

 وأّنةَ  َمْكروٍب ونفَثةَ  نافِث

 

 وليلةَ  ُزرتنا والّليُل داٍج 

 وليلةَ  ُزرتنا والّليُل داٍج

 على عجٍل ونحن على البراِق

 َت لنا بتقبيل الّثناياوُجد

 على رغم الوشاةِ  وبالعناِق

 َتالَقينا بأرواٍح ِظماٍء

 تالِق" ماألجساٍد " عشّيةَ  

 ولّما أْن تفرَّقنا رجعنا

 إلى ما نحن فيه الفراِق

 فإْن يُك باطًال الحقَّ فيه

 فكم من باطٍل حلِو المذاِق
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 آم ذا َسَرى بالموِت عّنا ُمْدِلُج 

 وِت عّنا ُمْدِلُجآم ذا َسَرى بالم

 أبكي اشتياًقا بي إليه وأنِشُج

 وأَودُّ أنِّي ما َتعرَّى جانبي

 مّني ولم ُيْخرْجُه عني ُمخرُج

 وآذا مضى عّنا الُقروُن يكبُّهْم

 خطٌب أخو َسرٍف وَصْرٌف أعوُج

 َخَدَعْتُهُم الدُّنيا برائِق ِصْبِغها

 واقتاَدُهْم َشوًقا إليها الزِّْبِرُج

 َتطاوحوا بيِد الرََّدىفتطاَمحوا و

 وتقّوموا ثم انثنوا فتعّوجوا

 وآأنهم لما عموا بظالِم أْر

 ماٍس لهْم ما َأشرقوا أو أْبلجوا

 لم ُينِجهْم وقِد اْلَتوى بهُم الرَّدى

 وإليِه ُيمضى أو عليه ُيَعرَُّج

 وهو الزمان فمْسِمٌن أو ُمهِزٌل

 طوَل الحياةِ  ومحزٌن أو ُمبِهُج

 ْبَتلي وُمسالٌمومسلٌِّم ال َي

 ومواِدٌع ال يختلي وُمَهيُِّج

 والمرُء إّما راحٌل أو قد دنا

 منُه وما يدري الرَّحيُل المزعُج

 "منشِّرًا"بينا تراُه في الّنديِّ 

 حتى تراُه في الحفيرة ُيدرُج
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 َتسري به نحو الرَّدى طوَل المَدى

 بيٌض وسوٌد آالّرآائِب تهدُج

 ألسىوإذا الردى آان المصير فما ا

 مّنا على نشٍب وثوٍب َيْنَهُج

 لوال المقاِدُر قاضياٌت بيننا

 َخْبًطا لما َسبق الصحيَح اَألعرُج

 ياناعَي ابِن محمٍد ليَت الذي

 خّبرَتنيِه عن الحقيقةِ  أعوٌج

 أفصحَت ال أفلحَت بالنبِإ الذي

 للقلِب منه توّقٌد وتوهٌج

 وَلطالما ضنَّ الرِّجاُل بمثِل ما

 جمعوا أو َلْجَلجواصّرحَت عنه ف

 يا ذاهًبا عّني ولي ِمن بعدِه

 قلٌب به متلّهٌب متأْجٌج

 أعِزْز عليَّ بأْن أراَك ُمَسْرَبًال

 بالموِت ُتدفن في الصعيد وتوَلَج

 في هّوةٍ  ظلماَء ليس لداخٍل

 فيها على آّر الّليالي َمْخَرُج

 بيني وبينك شاهٌق ال ُيرتقى

 ُطوًال وباٌب للمنيَّة ُمْرَتُج

 وُيَصدُّ عنك القاِصدوَن فما لهْم

 أبًدا على ِشْعٍب َحَلْلَت ُمَعرَُّج

 آم ذا لنا تحَت التُّراب أنامٌل
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 تندى ندىً  وجبين وجٍه أْبَلُج

 من أين لي في آلِّ يوٍم صاحٌب

 َيرضاُه منِّي الدَّاخُل الُمَتَولُِّج

 هيهاَت فرَّ من الِحماِم مغاِمٌر

 ُمَدجَُّجحينًا َوَآعَّ عن الِحماِم 

 وَآِرْعُت منك الردَّ ِصرفًا صافيًا

 َوَلَكْم َنرى ودًّا ُيثاُب وُيمَزُج

 ال ُتْسِلني عنُه فتسليةُ  الفتى

 عّمن به َشَغُف الفؤاِد َتهّيُج

 ولكْم َغطا مّني التجّمُل في الَحشى

 ِمن الِعجاٍت في األضالِع َتْلَعُج

 فاذهْب آما شاء القضاُء وآن غدًا

 مَّا ُسوِّدوا أو ُتوِّجوافي القوِم إ

 َلُهُم بأفنيةِ  الِجناِن مساآٌن

 طابْت مساآُنها وظلٌّ سْجَسُج

 وسقى تراَبَك آلُّ ُمنخِرِق الُكلى

 يسري إذا ما شئَتُه أو ُيدِلُج

 للرَّعِد فيِه قعاِقٌع وزماِجٌر

 والبرق فيه توهٌج وتموُج

 والنَّْوُر في حافاِتِه ُمتفسٌِّح

 يِه ُمَفلَُّجواُألقحواُن بجانب

 وإذا سقاَك اُهللا من رحماِتِه

 َفَألنَت أسعُد من أتاُه وأفلُج
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 يا جالبًا لألرِق 

 يا جالبًا لألرِق

 وُمورثًا للُحَرِق

 وَمن إليه وحَدُه

 خوفًا عليه قلقى

 وهاجري في َفَلٍق

 وزائري في الَغَسِق

 هل نافعي عذُبِك يا

 عذٌب ومنه َشَرقي

 آيف تِضنُّ بالهَوى

 ٍد لم يصدِق بموع

 ونظرةٍ  يسرقُّها

 َمن لم ُيَزْن بالسََّرِق

 تسُئ تعويًال على

 َتعويِلك الُمَلفَِّق

 طيُفَك ما أبصَرُه

 بَقْطِع ذاَك اَألبَرِق

 ُخيِّل أّنا َنلتقي

 زورًا وليس نلتقى

 " والكرى" وافى إلينا 

 يثنى إليه عنقى

 عيُن رقيٍب مشفٍق
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 موّآٍل بالحدِق

 آأّنها ساهرةٌ 

 ئرةٌ  لم ُتطِرِقحا

 أعجْب بها زيارةً 

 لعانٍف لم يرفِق

 باطلةً  آأنَّها

 هناك من محّقِق

 آأّن شوقًا قادها

 لم يشتِق" آمن " وهى 

 بتُّ بها ُأغلوطةً 

 رمقى" منها " أمسُك 

 وُمخفٍق آأنَُّه

 من طمٍع لم يخفِق

 لّما دنا الّصبُح إلى

 وساده آاليقِق

 أضحى يعّض آّفه

 ن َحَنِقعلى الدَُّجى ِم

 في فتيةٍ  َتعوَّدوا

 بالّسيف ضرَب المفرِق

 وطعَن آلِّ ثغرةٍ 

 من أسمٍر بأزرِق

 آأنَّهْم ُأْسُد الشَّرى

 أو ِجنَّةٌ  من َسْمَلِق
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 من آلِّ رّآاٍب إلى الـ

 ـهوِل ظهوَر الّسّبِق

 وصادٍم بَفْيلٍق

 يوَم الوَغى لَفْيَلِق

 فى آّل يوٍم يعتلى

 ظهَر عًال ويرتقى

 من آرٍمآأّنه 

 إلى َندىً  لم ُيسَبِق

 

 َأَعَلى الرَّآائِب سارِت األحداُج 

 َأَعَلى الرَّآائِب سارِت األحداُج

 والَبيُن ما عنُه ُهناك َمعاُج

 السلوَّ فليس ِمْن" منِّي"ال تطلبوا 

 حاجي ولَي في مْن ترّحَل حاُج

 اصطبْر والصبُر ليَس بزائٍل: قالوا

 َمْن عنَدُه بالغانياِت لجاُج

 ودواُء أمراِض الّنفوِس آثيرةٌ 

 والحبُّ داٌء ليس منه عالُج

 بيني وبين تجلُّدي وتماسكي

 والعيُس ُترحُل للفراق ِرتاُج

 هْم َأوقدوا ناَر الهَوى في أضُلعي

 بقراقهْم يوَم الّرحيل وهاجوا

 في ساعةٍ  ما إْن بها إّال حوىً 
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 ُيضني وسيُل مدامٍع ثّجاُج

 ِع وليَس ليعاُجوا علينا بالَودا

 َصبٌر عليِه فليَتُهْم ما عاجوا

 وَسَروا بُمسَوٍد بهيٍم مالهْم

 إّال وجوُه البيِض فيه سراُج

 وغذا هُم بالرغِم مّنا أدلجوا

 أودى المتيََّم ذلك اإلدالُج

 ولقد نعى َوْصلي لكْم وبكى به

 قبَل الفراِق النَّاعُق الشَّّحاُج

 ناَدى فأزَعَج آلَّ من لم يْأِتِه

 الُه ِإقالٌق وال إزعاُجلو

 ِلْم ِشْرُبكْم عندي الَنميُر وعندآْم

 ِشربي على الظمِأ الشديد أجاُج

 وإذا ضِننتْم بالعطاِء فليَتُه

 ما آان إفقاٌر وال إحواُج

 والُبخُل ِمْلُء بيوِتكْم فمتى ُيَرى

 ُيثرى وُيغنى منكُم المحتاُج

 وأنا الفصيُح فإْن شكوت إليكُم

 إنَّني اللَّجالُجَجَنَف الغراِم ف

 وفالُح قلٍب ال ُيرّجى بعدما

 َوِلَيْت عليِه الطِّفلةُ  الِمْغناُج

 أقسمُت بالبيِت الحراِم وحوَلُه

 للزَّائريِه مَن الُوفوِد َضجاُج
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 َعَرَقْتُهُم حتَّى أَتْوُه ُهزًَّال

 بيٌد ِعراٌض دوَنُه وفجاُج

 ومنى وُبْدٍن ما ًصرعَن بُتربها

 ذا َعال الِهلباُجـَنْدُب الخفيُف إ

 والَمْوِقَفْيِن عليهما وإليهما

 الُحجاُج" الّنجا وتزاحَم"َطَلَب 

 لوالَي لم يُك للّندى سيٌل وال

 في الرَّوع إلجاٌم وال إسراُج

 ما َضرَّني أْن ليَس فوَق َمفارقي

 تاٌج ومن فضلي عليَّ الّتاُج

 وأنا الغبيُن وضيُت بإن ُترى

 ُجفوقي العيوُب وتحتَي الِهمال

 وبأْن َتِقلَّ َمكارٌم ِمنِّي ولي

 َثَمٌر آثيٌر سائٌغ وَخراُج

 والّضاحكون بيوِمهْم ما فيُهُم

 إّال الذي هو في غٍد نّشاُج

 دْع َمن يكوُن جماَلُه وفخاَرُه

 في الفاخريَن الَوْشُي والّديباُج

 فثياُب ِمثلي يوَم ِسْلٍم ِعفَّةٌ 

 وثياُب جسمي في الّلقاِء َعجاُج

 لى َسِخطوا الجميَل فمالهْمقْل لُأل

 :يوًما إلى آسِب الُعال ِمنهاُج

 لو شئتُم أن تعلموا لعلمُتُم
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 علمي فليس على العلوم ِسياُج

 ما فيكُم لوالَي لو أنصفتُم

 دخَّاُل آلِّ آريهةٍ  َخّراُج

 آلُّ الفضائِل في يَديَّ وما لُكْم

 منهنَّ أفراٌد وال أزواُج

 َيسِر ومعالمي خضُر الّذوائِب لم

 فيهنَّ إخالٌق وال إْنهاُج

 ولقد ظهرُت فليس ُيخفي ُشهرتي

 في الّناِس إدراٌج وال إدماُج

 وَعشيُتُم مّني وفوق رؤؤسكْم

 بالّرغم يلمع آوآبي الّوهاُج

 فالَمْكُرماُت عقيمةٌ  منُكْم ولي

 منهّن في آّل الّزماِن نتاُج

 ما فيكُم صفٌو ولكْن أنتُم

 وِمزاُج َآَدٌر لصفٍو في الَورى

 ُقوموا َأروني تابًعا فرًدا لُكْم

 وَدُعوا اّلذي أتباُعُه األفواُج

 والنقُص ملتحٌف بكْم ما فيكُم

 عنُه المحيُص وال لُه إفراُج

 حتَّى ُسويعاُت السُّروِر َقصيرةٌ 

 فيُكْم ووضُع الحامالِت ِخداُج

 وإذا رضيتم بالُحطاِم فال ارتوى

 صاٍد وال امتألْت لكْم أعفاُج
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 ن لي بِخٍل يستوي لَي عندهم

 ُيْسري وُعْسري والِغنى والحاُج

 وإذا َعَرتني في الّزماِن شديدةٌ 

 َفُهَو المكشُِّف َآْرَبها الَفّراُج

 ما َيْستوي َجْدٌب وِخْصٌب ال وال

 َوَشٌل وبحٌر فائٌض َعجَّاُج

 ِبْتنا ونحن الُمعِرقون تقودنا

 بيَن الِعدى وَتُسوُقنا األعالُج

 نا في الدهر إّال َرْنُقُهماِوْرُد

 ولنا اإلضاعةُ  فيِه واإلمراُج

 ال خيَر في هاٍم بغير أِزّمةٍ 

 فينا وَسْجٍل ليس فيه ِعناُج

 ماحقُّ ِمثلي وهو مّمن قوُلُه

 يسري إلى اآلفاِق منه ِلهاُج

 

 َتضاحْكِت لّما رأيِت المشيَب 

 َتضاحْكِت لّما رأيِت المشيَب

 ولم أر من ذاك ما يضحُك

 مازال َدْفُع َمشيِب الِعذاو

 ال يستطاُع وال يملُك

 : وقال لى الّدهُر لّما بقيُت

 إّما المشيُب أِو الَمْهَلُك: ـُت

 فقولي وأنِت تعيبيَنُه
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 أليِّ طريقيهما أسُلُك

 

 سقى داَرها حيث استقرْت بها الّنوى 

 سقى داَرها حيث استقرْت بها الّنوى

 ُجمَن الُمزِن مخروُق الَمزاِد َخدو

 وآنُت إذا سرُت قصدًا لغير ما

 أميُل إلى أبياِتها وأعوُج

 فلَي من جوىً  فيهّن رّنةُ  عاِشٍق

 ولي أدمٌع تجري دًما ونشيُج

 فإْن تْلَحني يومًا وقلبَك َطيٌِّع

 َخليٌّ فلي قلٌب بهنَّ َلجوُج

 حلفُت بربِّ الواقفيَن عشيةً 

 على َعرفاٍت والَمطيُّ ُولوُج

 نحو جمٍع ِخفافهاوبالُبْدِن تهوي 

 من األيِن منها راعٌف وَشجيُج

 وما عقروه في منى من ُمنِسنَّةٍ 

 لها بين هاتيك الِجماِر َخديُج

 وبالبيِت الذ الُمحرمون بُرآنِه

 وطاَف به بعد الحجيِج حجيُج

 ولّما قضوا أوطارهْم منه وّدعوا

 وأرزاُقهْم من ِضيقهنَّ فُروُج

 َلُحبُّك من قلبي آقلبي آرامةً 

 فليَس له ُعْمَر الزَّمان ُخروُج
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 فإن َعَذُلوُه ِزيَد َشْجًوا وهاَجُه

 على وْجِدِه ماال يكاد َيهيُج

 وآيف يفيد الَعْذُل والعذُل ظاِهٌر

 وحبُّك مابين الّضلوِع َولوُج

 

 دِع الِجْزَع عن ُيمناك العن شمالكا 

 دِع الِجْزَع عن ُيمناك العن شمالكا

 نالكافلي َشَجٌن أحنو عليه ه

 وْقف ِبي وإْن سار المطيُّ بأهِلِه

 وجْد لى به واجعله بعَض حبائكا

 ولوال الهوى ما بتُّ أسأُل باخًال

 وآمُل َمّنانًا وأعَشُق فاِرآا

 ومن ذا الذى لواله ذّلَل صعبتى

 ولّيَن مّنى للّشموِس العرائكا 

 مَن الّالئي َيْفضحن الغصوَن نضارةً 

 وارآاوبالجيد يخجلَن الّظباَء األ

 َعَفْفَن فما استشهدن يوَم تفاُخٍر

 على عبِق األفواه إّال المساوآا

 ولّما أَرْتنا ساعةُ  البين َعْنَوةً 

 وجوهًا ِوضاًء أو ُشعورًا حوالكا

 نزعنا ثياَب الحلِم عّنا خالعةً 

 فلم َنَر إّال سادرًا ُمتهالكا

 وإّال بدورًا بالرَّحيِل آواسفًا
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 دوالكا وإّال شموسًا بالحدوِج

 وُمنَتِقباٍت بالجمال ملْكَننا

 وما آّن لى لوال الجماُل موالكا

 قتلن ولم يشهرن سيفًا وإّنما

 شهرن وجوهًا طلقةً  ومضاحكا

 فأقسمُت بالبزِل الهجاِن ضوامرًا

 يردن بنا البيَت الحراَم رواتكا

 وُيْبَصْرَن من بعد الَكالِل َنواحًال

 كاوقد آنَّ من قبِل الرَّحيِل َتوام

 برآَن على وادى مًنى بعد شقوةٍ 

 ومن بعد أْن قّضيَن مّنا المناسكا

 ومن بعد أْن طّرحن أحالَس أظهٍر

 أَآْلن ظهورًا بالسُّرى وحوارآا

 أَبْيَن ومايأَبْيَن إّال نجابةً 

 ُقبيَل بلوٍغ للمراِم المبارآا

 وما ِقْلَن إّال بعَد ْألٍي وبعَدما

 ى والدَّآاِدآاَقطْعَن اللِّوى َقْطَع الَمَد

 لقد حّل رآُن الّدين ماشاء من رًبى

 وطالْت َمعاليه الجباَل السَّوامكا

 ومازال نّهاضًا إلى المجِد ثائرًا

 وذا شغٍف بالعزِّ والفخر سادآا

 فإْن طلب األقواُم عونًا على عًال

 توحََّد ال يبغي الَعِويَن المشارآا
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 رضيتك ما ملَك الملوك من الورى

 ون البّريةِ  مالكالقلبىَ  من د

 ولّما ثنْت آّفى عليك أناملى

 ترآُت احتقارًا آلَّ من آان مالكا

 فإْن آنُت قد قلقُت شرقًا ومغربًا

 فها أناذا ربُّ المطى ِّ بوارآا

 فمالي انتقاٌل بعَد َمْغنىً  َغنيُته

 ومالى ارتحاٌل بعد يوِم لقائكا

 وأنَت الذي ُفتَّ الملوَك فلم يكْن

 فى المجِد مثُل عالئكالعالى البنا 

 أَبْوا وأَبْيَت الضَّْيَم فينا ولم يكْن

 لكلِّ ُأباةِ  الضَّيِم مثُل إبائكا

 وقد علم الُمْعَطْوَن بعَد ُسؤالهْم

 بأنَّك ُتغني الفقَر قبَل سؤالكا

 وآم لك من فضٍل حقرَت مكانه

 وإْن هو َأخزى حاِتمًا والبرامكا

 علوَت عن السَّامي إليك بطرِفِه

 يَن مَن الّراقيَن حوَل جبالكافأ

 وما سلَّموا حّتى رَأوك محلِّقًا

 يشقُّ على األيدين بعُد منالكا

 فإْن َخبروا بالفضل منك رقابةً 

 فقد شاهدوا ما شاهدوا من جاللكا

 وَمن آان ذا ريٍب به في َشجاعةٍ 
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 وبْأٍس َيَسْل عنه الَوغى والمعارآا

 غداةَ  أسأَل الّطعُن فى ثغِر العدا

 آما شاءت األيدى الّدماَء الّسوافكا

 وما حملْت ُيمناه إّال صوارمًا

 لكلِّ وريٍد من َآِميٍّ َبواتكا

 ولّما استطار البغىُ  فيهْم أطرَت فى

 ِطالِبهُم من ذي الجياِد السَّنابكا

 فرّويَت منهْم أسمَر الّلون ذابًال

 وحكَّمَت فيهْم أبيَض اللَّوِن باتكا

 ا مغيرةً وما شعروا حّتى رأوه

 عجاًال ألطراِف الّشكيِم لوائكا

 ُيَخْلَن ذئابًا َيبتِدْرن إلى الِقرى

 وإّال سيوًال أو رياحًا سواهكا

 ويلقيَن من قبل الّلقاِء عوابسًا

 وبعد طلوع الّنصر عدَن ضواحكا

 وفوَق الَقطا منهنَّ آلُّ ُمغامٍر

 إذا تاَرُآوه الحرَب لم يُك تارآا

 لّنحوِر من الِعداُيخيُض الظُّبا ماَء ا

 ويخضُب منهْم بالّدماِء الّنيازآا

 ولو ِشئَت حكَّمَت الصَّوارَم فيهُم

 وُسمرًا ِطواًال للنُّحور َهواتكا

 فسّقيتهْم حّتى ارتووا أآؤَس الّردى

 وَحرَّْقَتُهْم حتَّى امَّحوا بُأواِرآا
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 وضرُب ُطلىً  قطَّ الطُّلى متواترًا

 وطعُن آًلى عّط الكلى متدارآا

 فإْن رجعوا منها بهلِك نفوسهْم

 فأيديهُم جّرْت إليها المهالكا

 فقضَّيَت ِمن أوطارنا آلَّ حاجةٍ 

 وأخرجَت أوتارًا لنا وحسائكا

 وآنَت متى الذوا بعفوك صافحًا

 وإْن معكوا آنَت األلدَّ المماعكا

 فبشرى بما ُبلِّغَته ِمن إرادةٍ 

 وشكرًا لما أوتيتُه من نجائكا

 لديك جليلةٌ  وِهللا عاداٌت

 َيُقْدَن إليك النَّصَر قبَل ُدعائكا

 وما آان إّال اُهللا الشىءَ  غيره

 منّجيك منها والّشفاُء لدائكا

 وال ِفْكَر فيمن َصمَّ لّما دعوَته

 وربُّ الوَرى ُطّرًا مجيُب دعائكا

 فإْن آنَت يومًا طالبًا ناصحًا لكْم

 بال ِريَبةٍ  منه فإنَِّي ذالكا

 فى يديك على العدا فما أنا إّال

 وفى قسمك األسنى وتحت لوائكا

 وما لىَ  فى ليلى البهيم من الورى

 وال صبَح فيه غيُر نور ضيائكا

 فال تخَش مّنى جفوةً  فى نصيحةٍ 
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 وآيف ومالى خشيةٌ  من جفائكا

 وال تدَّخْر يومًا لخدمتك التي

 تخصُّك إّال الحازَم المتماسكا

 الورىوال تغترْر بالّظاهراِت من 

 فكم يقٍق يتلوه أقتُر حالكا

 وقد خّبر النيروُز قدومه

 ُينيُخ السُّعوَد الُغرَّ فوق رجالكا

 فخذ منه فيما أنت ترجو وتبتغى

 على عقِب األّياِم فوَق رجائكا

 ودْم ال انجلْت عّنا شموسك غّربًا

 وال زال عّنا ما لنا من ظاللكا

 

 وَنجالَء ال َتْرقا لها الّدهَر دمعةٌ  

 َنجالَء ال َتْرقا لها الّدهَر دمعةٌ و

 لها بين أطباِق الّضلوِع نشيُج

 ُتضيُِّق َرْتًقا ما بها من َتَفتٍُّق

 وُتْفِرُج فيما ليَس فيِه ُفروُج

 فال داُرها في ساعةِ  النأي تنتئي

 وال ُبرُؤها فيما يعوُج يعوُج

 َتَصمُّ عن الّراقيَن منها آأّنها

 اةِ  َلجوُجُمِصرٌّ على َعْذِل اللُّح

 ُتفاَدى وُتْحشى بالسِّباِر َفَسْبُرها

 َدخوٌل إلى أعماقها وَخروُج
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 لها َفْغَرةٌ  إْن شاَء يوًما ُولوَجها

 َخروٌق لها بالرُّمِح فْهَو َولوُج

 

 ماَضرَّ َمن َرِهَب الملوَك لَو أنَّه 

 ماَضرَّ َمن َرِهَب الملوَك لَو أنَّه

 رهَب الذى جعل الملوَك ملوآا

 ا رجوَت لنعمةٍ  أو ِنقمةٍ وإذ

 فارجو المليَك وحاذِر المملوآا

 وإذا دعوَت ِسوى اإللِه فإنَّما

 صيَّرَت للرحماِن فيَك َشريكا

 

 َأِمْنِك الشَّوُق أرَّقني فهاجا 

 َأِمْنِك الشَّوُق أرَّقني فهاجا

 وقد َجَزعْت رآائبنا الّنباجا

 وطيُفِك آيَف زاَر بذاِت ِعْرٍق

 ةٍ  َوَلجوا الِفجاجاَمضاجَع ِفْتي

 َتطرَّقنا ونحن نخاُل أال

 يعوَج ِبنا مَن الَبلَوى فعاجا

 فأْوَهَمنا اللِّقاَء وال لقاٌء

 وناَجى لو بصدٍق منه ناَجى

 َأَلمَّ بنا وما َرآَب المطايا

 وال َأسرى وال ادَّلَج ادِّالجا

 وُمعَتِكِر الغدائِر باَت َوْهًنا



434 

 

 ُيسقِّيني بريقتِه ُمجاجا

 ْت لي صباحُتُه فكانْتأضاء

 ِسراجا -وُجنُح الليِل ملتبٌس-

 وُمنتسٍب إلى آرِم البوادي

 خبْرُت فكان أَألُم مْن ُيفاجا

 عذاُه اللؤُم ِصفًا والداُه

 فضمَّ إليِه من َصَلٍف ِمزاجا

 وآٍف ال ُتمدُّ إلى جميٍل

 آأنَّ بها وما َشَنجْت َشناجا

 عداني بالّطفيفةِ  من حقوقي

 َضفَّتَي الرِّتاجا وأطبَق دوَن

 وقد حاَجْجُتُه فيها ُمبيًنا

 فما أرعى مسامعُه الِحجاجا

 َيَلجُّ وآم أداَل اُهللا ممَّْن

 على ُغلواتِه رآَب اللَّجاجا

 أال قْل لألجلِدِل من ُبَوْيٍه

 أرى أَودًا شديدًا واعوجاجا

 " الُترادى"وُمْثَقَلةً  آؤودًا 

 وداهيةً  َصموًتا ال ُتناَجى

 ُم لكْم َقوًال وَيْجبيدياُرُآ

 ِسواآْم ِمن جوانِبها الَخراجا

 وفي أرجاِء ِدْجَلةَ  ُمْؤِبداٌت

 وأدواٌء تريد لها عالجا
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 رعانا َبْعدُآْم َمن آاَن َيرَعى

 على الِغيطاِن إْبًال أو ِنعاجا

 وُذؤباٌن تخطَُّف آلَّ يوٍم

 لُكْم ما َخفَّ من َنَعٍم وراجا

 افمن عّنا يبلِّغُكْم ُخطوًب

 إذا ُذِآرْت َيَصمُّ لها الُمناَجى 

 َتملَّكنا بُبْعِدُآُم األعادي

 فما َنرجو ِلَتْيَهِتنا َرشاًدا

 وال َنرجو لَضْيقنا اْنِفراجا

 وإنَّ بنا وما َيدري الُمعاَفى

 شجىً  في الصّدر يعتلج اعتالجا

 وإنَّ الّسرَح تحميِه أسوٌد

 فال دّرًا نصيُب وال ِنتاجا

 واٍل عليناونحُن وغيُرآْم 

 آظاِلعةٍ  نطالُبها الّرواجا

 وَمْن ضرَب القليَب ببطِن َسْجٍل

 ولم يشدْد إلى َوَذٍم ِعناجا

 َأرونا النَّْصَف فيمْن جاَر دهًرا

 فإنَّ بنا إلى اإلنصاِف حاجا

 فإنَُّكُم الشِّفاُء لكلِّ داٍء

 ويْأَبى آيُُّكْم إّال ِنضاجا

 وُصونوا الدَّْولةَ  الغرَّاَء ممن

 داجي بالعداوةِ  أو ُيداجىُي
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 آصلِّ َرملةِ  بطِن واٍد" يريم"

 فإّما فرصةٌ  هاجْتُه هاجا

 وال تنتظروا في الحرِب منهْم

 تمامًا طالما ُنِتجْت ِخداجا

 فما زالوا متى ُقرعوا صخورًا

 ُمَلْمَلمةً  وإن ُصدعوا زجاجا

 لعلِّي إن أراها عن قريٍب

 العجاجا" تمترُق"على الّزوراِء 

 يها آلُّ أْرَوَع من رجاٍلعل

 آراٍم طالما َشهدوا الهياجا

 َتراهْم ُيولغون ُظبا المواضي

 وُيْرووَن األسّنةَ  والزِّجاجا

 وَتلقاُهْم آأنَّ بهْم ُأواًما

 إلى أن َيْبزلوا بدٍم ِوداجا

 فدوَنك يا َشقيَق اللْؤِم َقوًال

 يسوؤَك ثمَّ يوِسُعنا ابتهاجا

 اٍقوخذ ماِهجَت من َآِلٍم بو

 فما حقُّ الُمَفوَِّه أْن ُيهاجا

 

 لْذ بالعزاِء فال خلٌّ تضنُّ به 

 لْذ بالعزاِء فال خلٌّ تضنُّ به

 وال مقيٌم على دار الحفاِظ لكا

 وال وفيٌّ إذا أعطيُته ِمَقتي
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 أعطى المحّبةَ  أو تارآته ترآا

 وال لبيٌب يعاطيني نصيحَته

 ويسلك الّرحَل مّنى حيثما سلكا

 بَي الدَّهُر العثوُر إلى إْن آان خبَّ

 ُبغِض الذي آنُت أهواُه فقد برآا

 أما ترانَي في ظلماَء داجيةٍ 

 ضاع الّصباُح بها للقوِم أو َهَلكا

 وقد شكوُت فلم أرجْع بنافعةٍ 

 لكْن شكوُت إلى َمن مثُل ذاك شكا

 فى آّل يوٍم أخو غدٍر يقّلبنى

 على الحضيِض وقد ألمستُه الفلكا

 فإْن ال َيْنُتُه خُشنْتَيبغي ِخالفي 

 منه الخالئُق أو باآيته ضحكا

 وآم مصرٍّ على َمْقٍت وَتْقِلَيةٍ 

 أعطيُته َطَرَف الُبْقيا فما اْمَتسكا

 ما ضرَّني مالكًا نفسي ومْأَربتي

 أْن ال أآون على أعوادهْم ملكا 

 ما دام عرضك لم تثلمُه ثالمةٌ 

 بين الّرجاِل فخلِّ الماَل منتهكا

 حياتك فى خّديك مبتذًالواحقْن 

 ِمن دونِه لدِم األرواِح ُمْنَسِفكا

 أما َترى الرِّزَق يأتي المرَء مُمتلئًا

 من الكرى فدِع اإليجاَف والّرتكا
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 ودْع حذارًا فكم حذٍر تقوم به

 ما آان ِرْدءًا لمكروٍه َيُحلُّ ِبكا

 والمرُء َيْعَطُب مدلوًال على َطَرٍف

 مرتبكاإلى الصَّواب وينجو المرُء 

 آم حائٍد عن رداُه غيِر ذي ُعَدٍد

 وآارٍع من رداُه يحمل الشَِّككا

 ولي صديُق الضَّواحي وهو ُمضطبٌع

 من العداوة أثوابًا له سلكا

 عليه بات يحزُن لى" سهلُت " إذا 

 " دلكا" وإْن تضّوأُت يومًا عنده 

 وآّلما اندملْت مّني جوائُفُه

 َقرََّف منها بأظفاٍر له ونكا

 ري دموعًا على الخدَّين ُيوهمنيَيذ

 منه الوداَد وما إْن للوداِد بكى

 وآّلما آان عندي أّنه بيدي

 وجْدُته في يِد األقواِم ُمشترآا

 وصاحٍب خدعْت عيَنيَّ نظرُته

 ما آان تبرًا وال ماًال إذا سبكا

 أخذُته وبقيُت الدَّهَر أجمَعُه

 أوّد أّنى له أمسيُت مّترآا

 تٌر أرّقعُهبينى وبين الورى س

 ولو تغافلُت عن ترقيعِه انتهكا

 فقْل لحّساِد فضٍل بتُّ أمِلُكُه
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 الفضُل يا قوُم فى الّدنيا لمن ملكا

 َزَآْت ُغروسي فما ذنبي إلى َنَفٍر

 ما آان يومًا لهْم غرسى نما وزآى 

 

 برعاآْم يا أهَل يثرَب حاجي 

 برعاآْم يا أهَل يثرَب حاجي

 جيوعليكُم دون األناِم َمعا

 ومتى ادَّلجُت إلى زيارةِ  أرضكْم

 َحذَر الوشاةِ  فحبَّذا إْدالجي

 آْم فيكُم َلَمِن الهوى من شأِنِه

 من َمْبَسٍم َرِتٍل وَطْرٍف ساِج

 وُمَحكٍَّم في الحسِن ُيكَرُع عنَدُه

 آأُس الهوى ِصرفًا بغيرمزاِج

 ماذا على َمن ضنَّ دهًرا بالنَّدى

 "باألحداِج"لوآان يومًا َضنَّ 

 وهو الذي في آفِِّه" ويسوؤني "

 ما شئُت من َجَذلي ومن إبهاجي

 ويذودني وبَي الصدى عن َعْذِبِه

 َوْصٌل آعشواِء الّظالِم ترّددًا

 وقطيعةٌ  َتجري على ِمنهاِج

 ياقاتَل اُهللا اللواتي باللَّوى

 أْوَرْطَننا ُحبًّا وهنَّ نواِج

 بالّرجل الصحيِح من الهوى" مازلن"
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 فيه آلُّ عالِج حتى تعايا

 ياصاحبيَّ تنّظرا بأخيكما

 أْن َتْستثيرا العيَس باألحداِج

 حّتى الَتَوْت هاُم الكواآٍب ُميًَّال

 والفجُر في َعِقِب الّدجى آسراِج

 الّظعاِئِن يوَم ُرْحَن عشّيةً " وأبي"

 والبيُن شاهُدنا بغيِر ِخالِج

 لقِد احتَوْيَن على قلوِب معاشٍر

 قطيُن الناجيخّفْت آما خّف ال

 وّدعننا من غيِر علٍم بالذي

 َأوَدْعَننا من جاِحٍم وّهاِج

 في قعرِه َبَدًال مَن األمواِج

 "ِبنشاِج" في ُلّبِه أو ُمعوٍل 

 َيذري دمًا من عيِنِه فكأنَّه

 يبكي أِحّبَتُه من األوداِج

 وأنا الذي استوطنُت ِذْرَوةَ  هاشٍم

 وَحَلْلُت من عدناَن في اَألثباِج

 ضَّاربين الهاَم في يوِم الوَغىال

 والقائلين الفْصَل يوَم ِحجاِج

 والّزاحمين ترفُّعًا وتنزُّهًا

 للطالعات ُدًجى عِن األبراِج

 والساحبين إلى ديار عدّوهْم

 َرْجراِج" ُمَعضٍَّل"أذياَل آلِّ 
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 آالبحِر تلتمُع األسنَّةُ  والظُّبا

 فب قعرِه َبَدًال من األمواِج

  يبالون الّردىيحوي رجاًال ال

 إال رًدى في غيِر يوِم ِهياِج

 َنبذوا الحياةَ  وأْمَرجوا أرواَحهْم

 بيَن المنايا أيَّما إمراِج

 وأَتْوا على َصَهواِت ُجْرٍد ُضمٍَّر

 مَألى مَن اإللجاِم واإلسراِج

 فأتْت آما شاَء الشُّجاُع خفائفًا

 مثَل الِقداِح ُتجيلُهنَّ لحاُج

 اةُ  لخائٍفقوٌم دفاُعُهُم النج

 وندى أآّفهُم الَيساُر لراِج

 ال يغضبون إذا الّرجاُل تغاضبْت

 إال العقائَل من عظيم التاِج

 وإذا الوجوه تكالحْت حذر الردى

 فوجوُههْم أقماُر آلِّ َعجاِج

 ومتى َشبيَهُهُم طلبَت وجدَتهْم

 َضربوا على أحساِبهْم بِرتاِج

 ولقد طلبُت على العظيمةِ  ُمْسِعدًا

 عُت منقلبًا على أدراجيفرج

 ووجدُت أطماَر الحفائظ َبْيننا

 في آلِّ شارقةٍ  إلى إنهاِج

 زمٌن عقيُم األمَّهاِت مَن الِحجا
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 فإذا َحَمْلَن وضعَنُه لِخداِج

 آم حامٍل فيه ِلِعْبِء فهاَهةٍ 

 بلسانِه َلْجالِج" متعّثِر"

 ِغرٌّ تجرُّ النائباُت لساَنُه

 شحاِجفإذا اطمأنَّ فداِئُم الّت

 َآِلٌف ببيِض اُألْزِر لكن قد غدا

 داِج متقنعًا فينا بِعَر

 من ُسْؤَدٍد" ِخّفةَ "وتراُه يرضى 

 إْن باَت يوًما موَقَر األعفاِج

 قد قلُت للباغي المروَءةَ  عندهم

 يرمي القليَب بغيرذاِت ِعناِج

 ماذا ُتكلُِّف ذاَت بطٍن حائٍل

 جّداَء من درٍّ لها وِنتاِج

 تحظى بجّماِت الغنىوتريُد أن 

 "واإلنفاِج"من معدِن اإلقتاِر

 ومن الغباوةِ  أن يظّن مؤّمٌل

 من َمَغصٍّ شاِج" اإلساَغةِ "ُجَرَع

 

 تهوين أْن أرقى ذرا الممالِك 

 تهوين أْن أرقى ذرا الممالِك

 والعمُر يمضى فى خالل ذلِك

 هالكةٌ  تتبُع إْثَر هالِك

 آم من أٍخ لي أو حميٍم شاِبِك
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 به عّنى يُد الهالِك وّلْت

 فجُع الّردى متّممًا بمالِك

 بعدَت يا يحيى بعاَد الهالِك

 ِبعاَد ال قاٍل وال ُمتاِرِك

 لكنَّه أخُذ الرَّدى للواشِك

 القي الجباِن والّشجاِع الفاتِك

 بّدلَت باألرض ثرى الّد آادِك

 وبالّضياِء قعَر لحٍد حالِك

 وباألنيِس َرنَّةً  من ساهِك

 د ظفرْت بساِدِكسادآةٌ  ق

 مسالٌك ما رجعْت بسالِك

 أعَيْت على األخفاِف والسَّناِبِك

 سقيَت صوَب الّديِم الّسوافِك

 من آّل ذاِت هيدٍب مبارِك

 دّالحةٍ  آالّنعِم األوارِك

 دارِك" ما داَر مقاٍم " دنياىَ  

 هيهاَت أْن أْعَلَق في حباِلِك

 من جسدى جراحِك" عفا " وما 

 ُ ِمن ِفعاِلِك وهذِه الَفْعلة

 

 إنَّ الَّتي حكِت الضَُّحى 

 إنَّ الَّتي حكِت الضَُّحى

 والصُّبُح في أْسِر الدياجي
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 ما آنُت يوَم تعرَّضْت

 لي من ِحبالها بناِج

 أْدَوْت فؤادي من َصبا

 بتها وضّنْت بالعالِج

 ولقد أقوُل لها وضلَّ

 :َل عِن النَّصيحةِ  َمْن ُيداجي

 ـيا حلوةً  آم دون ُحْل

 ـوِك للمتيٍم من أجاِج

 وإذا َضِنْنِت فقد أَسْأ

 ِت وفي يديِك بلوُغ حاجي

 

 أال يا ابنةَ  الحيَّيِن مالي وماَلِك 

 أال يا ابنةَ  الحيَّيِن مالي وماَلِك

 وماذا الذى ينتابنى من خيالِك 

 هجرِت وأنِت الهمُّ إذ نحُن ِجيرةٌ 

 وزرِت وشحٌط دارنا من ديارِك

 على َنشوةِ  الكَرىفما نلتقي إّال 

 بكّل خدارى ٍّ من الّليل حالِك

 يفّرق فيما بيننا وضُح الّضحى

 وتجمعنا زهُر الّنجوِم الّشوابِك

 وما آان هذا البذُل منك سجيَّةً 

 وال الوصُل يومًا َخلَّةً  من ِخالِلِك

 فكيَف التقينا والمسافةُ  بيننا
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 وآيف خطرنا من بعيٍد ببالِك 

 عونا وشايةً وقد آنِت لّما أوس

 بنا وبكْم آيستنا من وصالِك

 فلم يبَق فى أيماننا بعد ما وهْت

 عقوُد التَّصابي ُرمَّةٌ  من حباِلِك

 وليلة بتنا دون رملةِ  مربٍخ

 خطوِت إلينا عانكًا بعد عاِنِك

 وما آان َمن يستوطُن الرَّمَل طامعًا

 فى مزارِك" القرى " وأنِت على وادى 

 َل آنِت حقيقةً ولّما امتطيِت الّرم

 بغير الهدى لوال ضياُء جمالِك

 تزورين ُشعثًا ماَطُلوا الّليَل آلَّه

 على أعوجيَّاٍت ِطواِل الحواِرِك

 إذا ِخْفَن في ِتيٍه من األرِض َضلَّةً 

 وال ضوَء أْوَقْدَن الحَصى بالسَّناِبِك

 سالٌم على الوادي الذي باَن أهُلُه

 واِتِكُضحّيًا على ُأْدِم المطيِّ الرَّ

 وفيهّن مآلٌن من الحسِن مفعٌم

 يفُئ بعزِم الّناسك المتماسِك

 يتارآنى وصًال وبذًال ونائًال

 وموضعُه فى القلب ليس بتارآى

 إذا اْفَترَّ يومًا أو تبسََّم ُمغربًا

 فعن لؤلٍؤ عذٍب نقىّ  المضاحِك
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 أبى الّرشَف حّتى ليس يثنى بطيبه

 ِوِكُبَعْيَد الَكرى إّال فروَع المسا

 ولّما تنادوا غفلةً  برحيلهْم

 فما شئَت بين الحىّ  من متهالِك

 ومن معقوٍل يشكو الفراَق وواجٍم

 وِمن آخٍذ ما يبتغيِه وتارِك

 َمَضوا بعد ما شاقوا القلوَب ووآَّلوا

 بأعيننا فيَض الّدموع الّسوافِك

 عشّيةَ  الثوا الّربَط فوق حدوجهْم

 ِكعلى مثِل غزالن الّصريِم األوار

 يحّدثَن عن شرخ الّصبا آلَّ من رأى

 تمامًا لهنَّ بالّثِديِّ الَفواِلِك

 أال إنَّ قومًا أخرجوُآنَّ قد َبَغوا

 وَسدُّوا إلى ُطْرِق الجميِل َمسالكي

 ُهُم منحونا ِبْشَرهْم ثمَّ َأْسرجوا

 قلوبًا لهْم مملوءةً  بالحسائِك

 َترى السِّْلَم منهْم باديًا في وجوههْم

 ضلوِع القوِم آلُّ المعارِكوبيَن 

 وما َنَقموا إّال الّتصاُمَم عنهْم

 وَصفحي لهْم عن آفٍك بعد آفِك

 وإّنىَ  ألقى القوَل بالّسوِء منهُم

 بَمْدَرِج أنفاِس الرِّياِح السَّواهِك

 وأستُر منهْم جانَب الذَّمِّ ُمْبقيًا
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 " وهاتِك" على خارٍق منهْم لذاك 

 ُرْشَدآْمإذا آنُتُم آتاُآم اُهللا 

 توّدون وّدًا أّننى فى الهوالِك

 فمْن ذاُآُم أعددُتُم لذماِرآْم

 إذا قمتُم فى المأزِق المتالحِك 

 وَمن ذا ُينيُل الّثأَر عفوًا أآفَّكْم

 " بالممالِك " وتظفرآْم أّيامه 

 ومن قوله يوَم الخصومةِ  فيكُم

 يبرُِّح بالخصِم األلدِّ المماِحِك

 عن ُمَهجاِتكْم وَمن داَفَع األّياَم

 وهنَّ أخيذاُت أليدى المهالِك 

 رأيتكُم ال ترشحون لجارآْم

 من الخير إّال بالّضعاِف الّرآائِك

 يبيُت خميصًا فى القضيض وأنتُم

 آظيظون جّثامون فوق األرائِك

 َتنوبُكُم أو ِشْلُوُه للمناهِك

 وإْن الذى يمريكُم لعطائِه

 لمستمطٌر رفَد األآّف المسائِك

 هْل أرى فى أرِض بابَل أدرعًاأال 

 تصول بأسياٍف رقاٍق بواتِك 

 وهْل أردْن ماَء الفراِت قبيلةً 

 بال ظمٍأ مشلولةً  بالّنيازِك 

 يُعجُّ القنا بالطَّعِن في ُثَغراتها



448 

 

 عجيَج المطايا ُجنَّحًا للمبارِك

 وهْل َأنافي فجٍّ من اَألرض خائٌف

 أذوُد بأطراف القنا للّصعالِك 

 على آسب المحاِمِد والُعالفمن لي 

 ورغِم األعادي بالصَّديق المشارِك

 

 موالَي يا بدَر آلِّ داجيةٍ  

 موالَي يا بدَر آلِّ داجيةٍ 

 خذ بيدي قد وقعُت في اللَُّجِج

 ُحسُنك ما تنقضي عجائُبُه

 آالبحِر حدَّْث عنه بال َحَرِج

 بحقِّ َمن خطَّ عاِرَضْيك وَمْن

 ُمَهِجسلََّط ُسلطاَنها على ال

 مدَّ يديَك الكريمتيِن معي

 ثّم ادُع لي ِمن هواَك بالَفَرِج

 

 مرَّْت بنا بمصلَّى الَخْيِف سانحةٌ  

 مرَّْت بنا بمصلَّى الَخْيِف سانحةٌ 

 آظبيةٍ  أفلتْت أثناء أشواِك

 " لها" نبكى ويضحكها مّنا البكاء 

 ماذا يمّر من المسرور بالباآى

 َشَجٍن فقلُت والقوُل قد َيْشفي أخا

 وربَّما عطَف المشكوُّ للشاآي
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 ُأعطيِت مّنا الذي لم ُنعَط منِك فلو

 رام الهوى الّنصف أعطانا وأعطاِك

 ولسِت بالرِّيِم لكْن فيِك أحسُنُه

 ولسِت َظْبيًا ورّيا الظَّْبِي َرّياِك

 توّد شمُس الّضحى لو آنِت بهجتها

 ووّد بدُر الّدجى لو آان إّياِك

 ْلدًا فأْيقظنيقد آنُت أحسبني َج

 مّنى على الّضعِف أّنى بعُض قتالِك

 ال بارَك اُهللا في قلٍب َقالِك وال

 َأبكى الّسماَء لمن بالسُّوِء أبكاِك

 وال تولَّى الذي وّالِك جاِنَبُه

 وال عدا الخيُر إالَّ َمْن تعّداِك

 :أشَقيِت مّنا قلوبًا ال نقوُل لها

 أشَقى اإللُه الذي بالحبِّ أشقاِك

 ِت ملذوذةً  والمرُّ منك لناوآن

 وما أمرَِّك شيٌء آاَن أحالِك

 - وما الذآرى بنافعةٍ  -هل تذآرين 

 َمْسَرى الّرآائِب يوَم الِجزِع مسراِك

 " وجهتهْم" فى ليلةٍ  ضّل فيها الّرآُب 

 لوال ضياُء جماٍل من ُمحّياِك

 بتنا نميُل على أقتادنا طربًا

 ُمصغيَن نحو الذي بالحسِن أطراِك

 مسهَّدين ولوال داُء حبِّكُم
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 أآرى العيوَن لنا َمن آان أآراِك

 إْن بتِّ آمنةً  مّنا عليك آما

 شاء العفاُف فإّنا ما أمّناِك

 أو آنِت ساليةً  لّما خطاِك هوىً 

 غدا علينا فإّنا ما َسَلْوناِك

 وإْن مللِت فقومًا ال مالَل بهْم

 وإْن شئمِت فإّنا ما سئمناِك

 لداٍء في يديِك لنا أيُّ الّشفاِء

 وأى ُّ رى ٍّ لصاٍد من ثناياِك 

 لوال الُغواةُ  وخوٌف ِمن ِوشايتهْم

 ما آان مثواى إّال حيُث مثواِك

 َملْكِتنا بالهَوى والحبُّ َمْتَعَبةٌ 

 فحبذا ذاك لو أّنا ملكناِك

 ولو ُأِصْبِت بداٍء قد أِصْبُت به

 علمِت مافي فؤاٍد باَت َيْهواِك

 اشكرى من لم يذقِك هًوىإْن تشكرى ف

 وَمن بحبِّك أبالنا وأبالِك

 وآيف يصو فؤاٌد فيِك مختبٌل

 تسرى سرى دمِه فيه حمّياِك 

 ولو رميِت وريعاُن الّشباب معى

 أصميِت ِمنَِّي َمن بالحبِّ أصماِك

 آم مّرةٍ  زرتنا وهنًا على عجٍل

 سريِت فيه وما أسرْت مطاياِك
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 ِد وماحّتى التقينا على ُرغم الرُّقا

 ذاك الّلقاء سوى وسواِس ذآراِك

 فإْن هجرِت وقد أخلفِت واعدةً 

 فبالذي ُزرِت ما واعدِتنا ذاِك

 

 "المتنازُح"َسِل الِجْزَع أين المنزُل  

 "المتنازُح"َسِل الِجْزَع أين المنزُل 

 وهل سَكٌن عاٍد من الّداِر رائُخ

 الهوى" أآتتُم"وقد آنُت قبَل البيِن 

 من العيِن سافُح فباَح به دمٌع

 يجوُد وإْن أزرى وأّنَب ناصٌح

 وإْن أغرى وأّلَب آاشُح" ويهمي"

 الهوى" منى "أال إّن يومًا نلُت فيِه 

 صالُح" َلَعْمرَك"برغم العدى يوٌم 

 ولّما تالَقينا بِشْعِب ُمَغمٍِّس

 على َشَرِف فيه الوآوُر الجوارُح

 َخلطنا ُنفوًسا بالنفوِس َصبابةً 

 اٌق بيننا وَتصاُفُحوضاَق اعتن

 وليلةَ  أْضللنا الّطريَق إليكُم

 فلم يهِد إّال العنبُر المتفاوُح

 وإّال سقيُط الدُّر زعزع ِسلَكُه

 ُغصوٌن ُتثّنيها الرِّياُح النَّواِفُح

 بكْم أبَطُح الِحمى" ُيشاِفهنا"فإْن لم 
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 فال ُسقيْت ماَء الّسحاِب األباطُح

 قىً وإن لم تكْن تلك المسارُح ُملت

 فال َعِمْرن المسارُح" الهوى "ألهل 

 يِضّنوَن بالجدوى عليَّ وإنني

 ألمنحهْم من فرع األراِك صوادُح

 ومن قبُل شاَقتني ونحن على ِمًنى

 حمائُم من فرِع األراِك صوادُح

 َيُنْحَن ولم ُيضِمرَن َشْجًوا وإنَّما

 شجىً  واشتياقًا ما تنوُح الّنوائُح

 حين تطلََّعْت فللِِّه يوُم الُحْزِن

 لنا من نواحيِه العيوُن المالئُح

 َشَبْبَن الهوى فينا وهّن سواِلٌم

 وغاَدْرننا َمْرضى ، وُهنَّ صحاِئُح

 أمْن بعد ُدْسُت الّثريا بأخمصي

 وطأطأ عني األبلُخ المتطامُح

 َتروميَن أْن َأغَنى بداِر دناَءةٍ 

 ولي عن َمقاِم األدنياِء مناِدُح

 ِفْهِر بن مالٍك وقد علمْت أحباُء

 بأنَِّي عن تلك الَعضاِئِه نازُح

 وأّنَي ال أدنوآم الّربيةِ  التي

 تسامُح فيها نفُسه َمن تسامُح

 وأّنَي ال أرضى بتعريِض معشٍر

 ُيذعِذُع ِعْرضي قوُلُه وْهَو ماِزُح
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 َيُخّر فال يدري لمن هو جارٌح

 ويقدُح ال يدري بما هو قادُح

 "ِمْدَحةً " فيَّ" مومٍض"وما غرني من 

 وما غّرت األقواَم إّال المدائُح

 ولوال فخاُر الملِك ما آنُت ثاوًيا

 وَرحلي على ظهر المطّيةِ  بارُح

 وال طالًعا إّال ُمخارَم لم يكْن

 ليطلَعها إّال الّشجاُع الُمشايُح

 وقْلَقَلها ُرآبانها نحو بابِه

 آما طاَح ِمن أعالِم َنْهالَن طائُح

 لَقنا والصَّفائُحبملومةٍ  فيها ا

 حراٌم على أخفافكنَّ الّصحاِصُح

 أِنْخَن بمْن ال َنبتغي َبَدًال بِه

 فما ضّر شيئًا أّنكنَّ َطالئُح

 " للِقرى"بحيُث الجفاُن الّغرُّ ُتْفَهُق 

 ِمالًء وميزاُن العطيَّةِ  راجُح

 إلى ملٍك ال يْأَلُف الَهْزَل ِجدَُّه

 وال ُتضمُر الفحشاَء منُه الجوانُح

 َوقوٌر وأحالُم األناِم طواِئٌش

 وُيبدي ابتساًما والوجوُه آوالُح

 َسقى اُهللا أّياًما لنا في ِظالِلِه

 فهنَّ ألظالِم الزَّماِن مصابُح

 ليالَي تنَهلُّ األمانيُّ ُحفًَّال
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 علينا آما انهّلْت غيوٌم طوافُح

 ولّما تناهبنا الّثناَء بفضلِه

 ُحوجاَشْت بما ُتولي يداُه القرائ

 "تعّبقْت"ثناًء آنشِر المندليِّ 

 به في ابتالِج الّصبِح هوٌج بوارُح

 تقاصر عن علياِء مجدك قائٌل

 وقصََّر عن ِإتياِن َحقِّك مادُح

 وَمن َآتم النُّْعمى عن الّناس راِجًيا

 َتناِسَيها نمَّْت عليه المنائُح

 "لّما عرا الملَك داؤُه"وقد علموا 

 واضُح وال َمنهٌج يشفي من الداِء

 بأّنَك عن ساحاتِه الّداَء طارٌد

 وأّنك عن أآتادِه الثِّْقَل طارُح

 وما شعروا حّتى َصَبْحَت دياَرهْم

 بماومةٍ  فيها القنا والصفائُح

 وُجرٍد َتهاَوى آالِقداِح أجاَلها

 على َعَجٍل يبغي الِغالَب ُمرابُح

 حتى الطّيُر تعتِرُق الطُّلى" رْمَت"فما 

 لتُّرِب بالدَِّم راشُحوحتِّى جبيُن ا

 وآم لَك من يوٍم له أنَت حاقٌر

 وفي مِلِه ُنْجٌح لو أّنك ناجُح

 "َيُطْر"أتيَت به عفوًا مرارًا ولم 

 ِسواَك به في ُعمرِه وْهَو آادُح
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 وما أنا أّال من َمَدْدَت ِبَضْبِعِه

 إلى حيُث ال ترنو العيوُن الّطوامُح

 أروُح وأغدو آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 بَي فيِه ِمن عطائك رابُحَنصي

 أأنساَك ُتدنيني إلى الجانِب الذي

 نصيبي فيِه عطائك رابُح

 "القوِم موضعًا"وتوسُع لي في مشهد 

 تضيُق به منهْم ُصدوٌر فسائُح

 فما أنا إالَّ في رياِضك راتٌع

 وال أنا إّال ِمن زنادك قادُح

 هنيئًا بيوِم الِمهرجاِن فإّنُه

 طامُح وآلَّ زماٍن نحَو فخِرَك

 َتِعزُّ بك األياُم وهي ذليلةٌ 

 وتسخو الليالي منَك وهَي شحائُح

 فهذا أواٌن ميسُم الُيمِن َبيٌِّن

 عليِه وُعنواُن السعادة الئُح

 والزلَت تستقري الزماَن وأهَلُه

 لَك الخلُد فيه والمدى المتطاوُح

 

 أفى دراهْم من بعدما ارتحلوا تبكى 

 ا تبكىأفى دراهْم من بعدما ارتحلو

 وَتشكو، ولكن ليَس َتْشكو إلى ُمْشِك

 فيا دمنة الحىّ  الذين تحّملوا
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 بوادي الَغضا ماذا ألمَّ بنا منِك

 خشعِت فال عيٌن تراِك لناظٍر

 دثورًا وال نطٌق يخّبرنا عنِك

 وأْذآْرِتني والشَّيُب يضحُك َثغُرُه

 بلّمتنا عهَد الّشبيبةِ  والفتِك

 والّنهى ليالىَ  ال حلٌم لذى الحلِم

 وال نسٌك فيها يصاُب لذى نسِك

 فللِه أفواٌه لقيَن ُأنوَفنا

 بأذآى وقد ودَّْعن من َعَبِق المسِك

 وآم من سقيٍم ليس نرجو شفاءُه

 بأجراعكْم أو من أسيٍر بال فكِّ

 فقْل لُأللى تارْآُتهْم الحتقاِرهْم

 فأبصَرهْم آفِّي وَأطمَعهْم ترآي

 وَخَبْرُتكْمَلَكْم َمرَّةٍ  َمحَّصتكْم 

 فبهرجكْم نقدى وّزيفكْم سبكى

 فال يبعَدْن َمن آنُت باألمس بينهْم

 على َهْضبةٍ  الباني وفي ِذروةِ  السَّمِك

 بلغُت بهْم ما لم َتَنْلُه يُد المنى

 وُحكِّمُت حتَّى صرُت أحكُم في الملِك

 وجاورتهْم شمَّ العرانين آّلما

 فى المعِك" سبيلى " معكُت بهْم جاروا 

 آراٌم فال أمواُلهْم ُلعباِبهْم

 وال َدرُّهْم للَحْقِن ُلؤمًا وللَحْشِك
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 وأفنيةٌ  ال ُيعَرُف الضَّيُم بيَنها

 وال الفقُر مرهوٌب وال العيش بالّضنِك

 هُم أخرجوا من ضيِق سخٍط إلى رضًا

 وهْم أبدلوا قلبى اليقين من الشكِّ

 وهْم نزَّهوني أْن أِذلَّ لمطمٍع

 ماَء وجهى من الّسفِك وهْم حقنوا لى

 وهْم مّلكونى بعدما آنُت ثاويًا

 مدى الّدهِر واستعلوا بنجمى على الفلِك

 وآنُت وآانوا إلفةً  وتجاورًا

 مكان سروِد العقِد من مسلك الّسلِك

 َمَضوا البديٌل لي وال ِعَوٌض بهْم

 فها أنا ذا دهرى على فقدهْم أبكى

 

 مْن رأى األظغاَن فوق الـ 

 ألظغاَن فوق الـمْن رأى ا

 ـبيِد من ُبعٍد تلوُح

 آَسفيٍن عصفْت فيـ

 ِهّن للنَّكباِء ريُح

 أو غماٍم هو بالما

 ِء الذي فيه َدلوُح

 أو رئاٍل راتكاٍت

 ليس فيهّن َطليُح

 ُرحَن بالرغِم من األنـ
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 روحوا: ـِف وما إْن قلُت

 ففؤادي بعد أن ِبّن

 آما ِشئَن َقريُح

 وغبوقي دمُع عيـ

 والصَّبوُح ـني َهتونًا

 وَثنايا بينُهنَّ ال

 َخمُر والمسُك يفوُح

 ومليُح الِعطِف لو آـ

 ـُن الُكَلى فْهَو طريُح

 أيُّ شيٍء َضرَّ والحا

 دي بما يخشى َصدوُح

 ِمن سالٍم لم يُكْن بالْسـ

 ـسِّرِّ من َوجٍد يبوُح

 إنَّ َمْن شحَّ عن الصَّْد

 ياِن بالماِء َشحيُح

 ولقد هاَج اشتياقي

 ُقْمِريٍّ ينوُح َنوُح

 َغِرٌد مسكُنُه الطُّّبا

 ُق أْو ال فالطُّلوُح

 أيُّها الداني إلينا

 ال يكْن منَك النُّزوُح

 نحُن أجساٌد وأنَت الد

 َدْهَر في األجساد روُح



459 

 

 وبحرٍب ثمَّ في َجْد

 ٍب َجنوٌح َومنوُح

 وإذا لم ينفِح القو

 ُم فُيمناك النَّفوُح

 وإذا الُجرُم بذي الِحْلـ

 هفا أنَت الصَّفوُح ـِم

 إْن شكْكُتْم منُه في النَّْجـ

 ـدةِ  والّشُك فضوُح

 فانظروُه في الوغى يْحـ

 ليَس إّال ناطٌح باْلـ

 والقنا يوِلُغ من نحـ

 ـٍر نجيعًا والصفيُح

 حيُث ال يطوى على الميـ

 ـِت من األرِض َضريُح

 ليَس إّال ناطٌح بالطـ

 ـَطعِن َقْعًصا أو َنطيُح

 وَفروٌروَآروٌر 

 وُمشيٌح وُمليُح

 ومضى البين فال عا

 َد ِبعاٌد وُنزوُح

 فقلوٌب َحِرجاٌت

 هنَّ في ذا اليوِم ِفيُح

 قد رأْت ما آاَن يرجو
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 بعَضه الطَّرُف الطموُح

 ورأينا َثَمَر الُحْسـ

 ـنى وما يجني القبيُح

 ومضى الّصعُب ولم يبـ

 ـَق لنا إّال الّسميُح

 وانقَضى الضِّيُق ووافا

 مَن العيش الَفسيُحنا 

 :قْل لمن آاَن جريًحا

 َدِملْت تلَك الجروُح

 ليَس إّال أمٌل قْد

 نيل أو بيٌع َربيُح

 ولنا في األمِن بالّدوِّ

 سروٌب وُسروُح

 وخيوٌل نحو ما نهـ

 ـَوى مَن األمر ُجنوُح

 وقلوٌب ساآناٌت

 وَجناٌن مستريُح

 ولنا األعواُد ما فيـ

 ـها ُوصوٌم وُجروُح

 المْلُس ما فيـ والجلوُد

 ـها ُقروٌف وُقروُح

 فاقبِل التوبةَ  من دْهـ

 ـٍر َخال منُه قبيُح
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 غشَّ ِحيًنا وُهَو اآل

 َن بما نهوى َنصوُح

 باسٌم َطْلٌق وآم با

 َن لنا منه الُكلوُح

 إنَّما الَجدُّ لمن نا

 َل الَمدى وْهَو ُمريُح

 سوَف تأتيك آما تْهـ

 ـَوى ُفروٌج وُفتوُح

 حاُهنَّوسعوٌد ما م

 دروٌس وُمصوُح

 وِلما أجملُت َتفصيـ

 ـٌل طويٌل وشروُح

 فخِذ التَّْعريَض حّتى

 يأتَي القوُل الّصريُح

 وإذا عّن اتقلٌء

 َعيَّ بالقوِل الفصيُح

 ال تزل في ِنَعٍم تغـ

 ـدو عليها وتروُح

 ونأى عن مشِي ِعزٍّ

 لَك أْيٌن وُرزوُح

 وِعراٌص لك ال َأْقـ

 وُحـَوْيَن من ِخْصٍب وُس

 وليِطْح عنَك الذي لْم



462 

 

 ترَضُه فيما َيطيُح

 فالفتى َمن آان مجًدا

 قاصًرا عنه المديُح

 

 َعلَّ الهوى َيْهفو به الَعَذُل 

 َعلَّ الهوى َيْهفو به الَعَذُل

 ويغّض من جمحانِه الملُل

 والحبُّ أضيُع ما أطاف به

 قلٌب وِنيَط بحفظِه ُشُغُل

 ولقد صحبُت العيَش مصطبرًا

 ال يسطيعنى الغزُل سلوان

 إْن شئُت أعمدُت الخباَء وال

 تحَظى بَي األستاُر والِكَلُل

 وُمَلوَِّح الخدَّين تحمُلُه

 أبدًا على أعناِقها السُُّبُل

 ناٍب عن األوطاِن فهَو متى

 ظفرْت به األوطان مرتحُل

 ترَك البالَد لمْن أقاَم بها

 وتقطَّعْت عن عيِشِه الُعَقُل

 ُيحرُزها يسعى إلى العلياِء

 سعيًا تحاَمى وْقْعُه الزََّلُل

 وإذا الفتى ُآتَب النَّجاُء لُه

 فالكلُم يعفو واألذى جلُل
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 َديني وإْن أْلَوى الِمطاُل بِه

 َتْلويِه نحوي الِبيُض َواَألَسُل

 وسواىَ  إْن قعد الّزمان به

 قعدْت به اآلراُء والحيُل

 والدَّهُر يجذُبنا إلى َأَمٍد

 سفاُر والرَِّحُلَتغَنى بِه األ

 ما أقرَب األعماَل من أجٍل

 العمُر صبٌح والّردى أصُل

 والمرُء إْن أخطاُه طالبُه

 لم ُتخِطِه من دهِرِه الِغَيُل

 ملًقى على طرِق الخطوِب له

 من َآرِّها َحلٌّ وُمرَتَحُل

 أيقودنى أملى فأتبعُه 

 والّذلُّ يصحب من له أمُل

 وعليَّ تستعلي الّرجاُل وما

 و لعيني منهُم رجُليبد

 ما لي ُأعلَُّل بالِخداِع وقد

 تردى المعّلَل دهره العلُل

 " رائقةٍ " جفونى آلُّ " تقذى "

 ويمرُّ فى لهواتىَ  العسَل

 فى آّل يوٍم صاحٌب سئٌم

 يلقى على ظهرى فأحتمُل

 وإذا وصلُت إلى الحسين فَدى
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 وصلى له الخّالُن والخلُل

 ذاك الذي ُجِمَع الوالُء له

 تشايعْت فى حّبه الملُلو

 في آلِّ عارفةٍ  له َقَدٌم

 ولكلِّ َمكُرمةٍ  بِه َمَثُل

 سبُط األنامِل وبلُه ديٌم

 للمعتفين وِوْرُده َعَلُل

 والجوُد حيُث الوعُد ُمفَتَقٌد

 والقوُل معقوٌد به العمُل

 القوَل منطقه" أعار " وإذا 

 " الّزمُل" خفَت الكالُم وأمسَك 

 خالَطهاهذا وآم غّماَء 

 والظنُّ فيها شارٌب ثمُل

 أّدتُه وّضاَح الجبين آما

 أّدْت صقال الّصارِم الخلُل

 وألنَت إْن عّد امرٌؤ سلفًا

 من معشٍر إْن فوضوا فضلوا

 الُمْفِضلون إذا الورى َبخلوا

 والمقدمون إذا هُم نكلوا

 والمعجلو الجرِد العتاِق وال األرساُن تمسكها وال الجدُل

 سُكها وال الُجُدُلـَأْرساُن تم

 غلبوا على خطط العالِء وآم

 قد رامها قوٌم فما وصلوا
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 ال يطمحون إلى ُبَلْهِنَيةٍ 

 في طيِّها الّتْأنيُب والَعَذُل

 وإذا الصَّريُح َعَلْت َغماِغُمُه

 وأزّل من خطواتِه البطُل

 َملؤوا الفضاَء بكلِّ ُمْنَصِلٍت

 مادّب فى حيزومه الوجُل

 ضرٌج هللا دّرك والّثرى

 والبيُض تهطُل والقنا خضُل

 َفَلُربَّ نازلةٍ  َندبَت لها

 عزمًا َتولََّج َرْيَثه الَعَجُل

 ومرّوٍع حّصنَت مهجته

 وقد اْشَرَأبَّ ألخِذها اَألَجُل

 حيث الّردى موٍف بكلكلِه

 ينجاب عنه الّثكُل والهبُل

 والّسمُر فى الّلّباِت طائشةٌ 

 والبيُض تكثُم شطرها القلُل

 الحسوُد تباَع زفرته هجَر

 وتحسَّرْت عن صدره الِغَلُل

 ورآك أسبق إْن جريَت ولو

 أعطته سبَق لحاظها المقُل

 واليأُس أروُح للقلوب إذا

 آانت إلى المطلوب ال تصُل

 ما ضرَّ َمن يرضاك ُجنََّتُه
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 إْن حّكمْت فيه القنا الّذبُل 

 حسبى دفاعك فهو لى حرٌم

 َيُضفو على ِسْربي وينسِدُل

 أعليَت طرفى وهو منخفٌض

 وحميَت َرْبعي وْهو ُمبَتَذُل

 وبلغَت بي في العزِّ منزلةً 

 " نزُل" آلُّ الورى عن مثلها 

 بفًتى" فألشكرّنك ما مشْت 

 وحّنْت للّنوى إبُل" قدٌم 

 وليهنك العيُد الذى عزبْت

 عنه الهموُم وأطبَق الَجَذُل

 يوٌم تطيح به الّذنوُب آما

 ارُض الَهِطُلدفع الُغثاَء الع

 فاسعْد بِه فالعزُّ مؤَتَنٌف

 بقدومه والمجُد مقتبُل

 واسلْم على ُنَوِب الزَّماِن وإْن

 شقيْت بها األمالُك والّدوُل

 والعنُق أولى أْن يصان وأْن

 يشقى بجمرةِ  دائِه الكفُل

 

 خلِّ المدامَع في المنازِل تسفُح 

 خلِّ المدامَع في المنازِل تسفُح

 آِر األحبَّةِ  يفرُحوالقلُب من ذ
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 ما آاَن عندي أنَّ ِغزالَن النَّقا

 لواِد َطْرِفي يوم رامةَ  تسنح

 لّما َمَرْرَن بنا خطْفَن ُقلوَبنا

 وقلوُبهّن مقيمةٌ  ال تبرُح

 والداُر من بعد الشواغِف إّنما

 هي للَجوى والحزِن مغًنى َمطرُح

 ِهللا َزْوٌر زارنا وقَت الكرى

 ِه ال يوِضُحوالليُل َجْوُن أديِم

 والعيُس من بعِد الكالِل ُمناخةٌ 

 والرَّآُب فيما بينهنَّ ُمطرَُّح

 فيما طرقَت وليُلنا ُمسَتحِلٌك

 لو ما طرْقَت وُصبُحنا متوضُِّح

 بينا يؤلفنا أغمٌّ ُمظلٌم

 حتى يقّرقنا مضٌئ أْجَلُح

 ياصاحبيَّ على الزماِن تأمًال

 ما جرَُّه هذا الزَّماُن األقبُح

 يوًم لَي خليٌط َينتئي في آلِّ

 عّني وداٌر بالمسرةِ  تنزُح

 وهموُم صدٍر آلَّما دافعُتها

 آلْت ِطواَل الدَّهِر ال َتَتزحزُح

 ال أستطيُع لها الشكايةَ  خيفةً 

 والهمُّ ال ُيشكى لقلبَك أْجرُح

 وإذا طلبُت لَي اإلخاَء فليَس لي
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 من بينهم إّال اّلَسؤوُل األرسُح

 عيوِب وعندُهمن آلِّ مشتهر ال

 أنَّ العيوَن لعيبِه ال َتلمُح

 ومجاوٍر ما آنُت يومًا راضيًا

 بجوارِه ومشاوٍر ال ينصُح

 ومعاشٍر نبذوا الجميَل فما لهْم

 إّال بأوديةِ  القبائِح َمسَرُح

 ومَن الَبليَّةِ  أنَّني ُحوِشيتما

 ُأمسي آما َيْهوى العدوُّ وُأصبُح

 في آربةٍ  ال َتْنجلي وَشديدةٍ 

 ال تنقضي وُدُجنَّةِ  ال ُتصِبُح

 َجمري تناَقُلُه األآفُّ ولم تجْد

 َلْفحًا له وجماُر غيري تلفُح

 وإذا عزمُت على الّنجاِء فليس ما

 أنجو به إّال الطِّالُح الرُّزَُّح

 ُقل للَّذي يعدو به في َمْهَمٍه

 ِطْرٌف تخّيرُه الفوارُس أقرُح

 بلِّْغ بلغَت عميَدنا وزعيَمنا

 ًفا ُدنًيا لنا ال َيْمَصُحومشرِّ

 إّني ببعِدَك في بهيٍم ُمظلٍم

 لّما عداني َمن به أستصبُح

 إْن طاَب لّي طعُم الحياةِ  أمرُه

 شوٌق إليَك آما علمَت مبرُِّح
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 ولقد علمُت زماَن َتبغي آارًها

 ُقربي ِبُبعِدَك أنَّني ال أربُح

 وأنا الذي من بعِد نأيَك ُمْبَعٌد

 اإلرادةُ  ُمنَزُح عن آلِّ ما فيِه

 في أْسِر أيٍد باألذى َمْفتوحةٍ 

 لكنَّها عنَد النَّدى ال ُتفتُح

 ومهوٌِّن عندي الشدائَد أّنها

 تدنو األناَم وأنَت عنها األنزُح

 وإذا َعَدْتَك سهاُم دهٍر ترتمي

 فدِع السِّهاَم لِجلِد غيِرك تجرُح

 ما َضرَّنا وقلوُبنا ُملتفَّةٌ 

 يننا أو َصْحَصُحَدوٌّ َتَعرَُّض ب

 فاألبعدوَن مَع المودَّة ُحضٌَّر

 واألقربون بال الموَّدةِ  ُنزَُّح

 ولقْد فضحَت معاشرًا لم يبلغوا

 شْأًوا بلغَت وفضُل مثلك يفضُح

 وَترآتنا من بعِد حقٍّ آاَن في

 آفَّيَك َنغُبُق بالُمحاِل وَنْصَبُح

 وإذا بنو عبد الرَّحيم َتبوَّءوا

 نُهْم ال أبرُحِشْعًبا فإّني بي

 المسرعون إلى الّصريخ فإن قضوا

 َوَطَر الَوَغى فُهُم الجباُل الرُّجَُّح

 ال أستطيُع فراقهْم ولربّما
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 فارقُت َمن بفراقهْم ال أسمُح

 وأنا الجواد فإْن ُسئلُت تحوًُّال

 عن قرِبُكم فأنا البخيُل الشَّْحَشُح

 قوٌم وَقْوني الشَّرَّ وهو ُمَصمٌِّم

 وهي ُتصرُِّح" لضراَءا"وآفونَي 

 إْن ناآروا األمَر الذميَم تباعدوا

 أو باآروا الَمغنى الكريَم تَروَّحوا

 وإذا َدعوَتُهُم لنصِرك مْن رًدى

 جاءْت إليَك بهْم ِجياٌد ُقرَُّح

 ِمْثَل الّدبا َلّفْتُه فينا َزعَزٌع

 والسَّيُل ضاق به علينا األبطُح

 والبيُض في قلل الُكماةِ  غموُدها

 الّسمُر من ماِء الّترائِب ُتنضُحو

 فعليك مّني غائًبا عن ُمقلتي

 فدموعها حتى تراُه تسَفُح

 تسليَمةٌ  ال َتْنقضي وَتحيَّةٌ 

 يمضي المدى وقليبها ال ينزُح

 وَصفحُت عن ذنِب الزَّماِن وإّنني

 عن ذنبِه بفراقنا ال أصفُح

 

 على َمن َثوى أرَض الحجاِز تحيَّةٌ  

 رَض الحجاِز تحيَّةٌ على َمن َثوى أ

 فليَس إلى غيِر السَّالم سبيُل



471 

 

 وال زال منهٌل من الودِق هامٌل

 تجّرُر منه فى رباه ذيوُل

 وال ظفرْت أيدى الخطوِب بربعه

 وال أبصرته العيُن وهو هطوُل

 ُأِحبُّ مناخًا بالحجاز تعاصَفْت

 إلينا برّياه صبًا وشموُل

 آأنِّي وقد فارقُته من صبابةٍ 

 ُت فى حكِم الّصحاِح عليُلوإن آن

 وما ذاك من حبِّ الدِّياِر وإنِّما

 خليلىَ  منها حيث حّل خليُل

 وقليٌل لمن فى الجزِع أّن منحته

 غرامي وهل بعد الفراِق قليُل

 ووجدى به مستودٌع ال يبّثه

 حديٌث وال َيْفري قواُه عذوُل

 وسمُع سوائى فيه ّللوم سامٌع

 وألباُب غيرى فى هواه محوُل

 

 ليَس في العشِق ُجناُح 

 ليَس في العشِق ُجناُح

 بل هو الدَّاُء الصُّراُح

 هَم ِجدُّ جّره مع

 َقَدِر اِهللا الِمزاُح

 وظالٌم ما لساريـ
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 ـِه مدى الدهِر صباُح

 هو ُسكٌر مثلما دبَّـ

 َبْت بأعضائك راُح

 وَسقاٌم ما بِه ُبْر

 ٌء وال فيِه َصالُح

 وعذاٌب إْن نأى عنـ

 وسماُحـُه وصاٌل 

 ويَح أهِل الِعشِق في لٍج

 ـٍج غزيِر الُعمِق طاحوا

 جحدوا الحبَّ ولكْن

 َآَتموُه ثمَّ باحوا

 ولهم ألُسُن دمٍع

 َترجمْت عنه ِفصاُح

 ليَت أهَل الِعْشِق ماتوا

 فأراحوا واستراحوا

 

 أأغُفُل والدَّهُر ال يغُفُل 

 أأغُفُل والدَّهُر ال يغُفُل

 وأنسى الذي شأُنه أعضُل

 يطمعنى أّننى سالٌمو

 وداُء الّسالمة لى أقتُل

 ويمضي نهاري وإظالُمُه

 " بما غيره األحسُن األجمُل
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 وآُمُل أنِّي أفوُت الِحماَم

 " ضّلُل" لعمرك لى " أماٍن  "

 وآيف َيرى آِخٌر أنَُّه

 ُمَبقَّى وقد هلك األّوُل

 ولّما بدا َشَمُط العارضيِن

 لمن آاَن من قبلِه َيعُذُل

 لساُن المشيِب: ْوا وقالواَتناَه

 لُه من جوارِحنا أعَذُل

 إنِّما يعُذُل الـ: فقلُت لهْم

 ـمشيَب على الغى ِّ من يقبُل

 فحّتى متى أنا ال أرعوى

 وِلْم ال أقوُل وال أفعُل

 وآم أنا ظمآُن طوَل الحياةِ 

 وفى آّفىَ  البارُد الّسلسُل 

 أماٍن وال عمٌل بينهنَّ

 آجوٍّ يغيُم وال يهطُل

 وما الّناُس إّال آبهِم المضيِع يحزُن فى األرِض أو يسهُل

 آَبْهِم المضيـ 

 فمن عامٍل ماَلُه ِخبرةٌ 

 وآخَر يدري وال يعمُل

 فيا ليَت من علم الموبقاِت

 وقارفها رجٌل يجهُل

 أمن بعد أْن مضت األربعون
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 " يجفُل" سراعًا آسرِب القطا 

 ولم يبَق فيك لشرخ الّشباِب

 وال َمْوِئُل مآٌب يرجَّى

 َتطامُح نحَو طويِل الحياةِ 

 ويوشك أْن ما مضى أطوُل 

 أال إنَّما الّداُر داُر البالِء

 ففى شهدها أبدًا حنظُل

 ُيعاَفى مَن الّداِء َمن ُيبَتلى

 وينجو مَن الموِت َمن ُيقَتُل

 وسقٌم أقام جميَع األساةِ 

 على أّنه سقٌم يقتُل

 أيا ذاهًال ونداُء الحتو

 ّناِس يوقظ من يذهُلفى ال

 طريٌق طويٌل وأنَت امرٌؤ

 لعلَّك في زاِدِه ُمْرِمُل

 أليس وراءك مزوّرةٌ 

 عليها الصَّفائُح والَجندُل

 بها الّصبُح ليٌل وليُل البال

 ِد ليٌل بساحتها َأْلَيُل

 إذا ما أناخ الفتى عندها

 مقيمًا فيا بعَد ما يرحُل

 وإْن جاَءها فوَق أيدي الرِّجال

 غِم من أنِفِه ينزُلفبالرُّ
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 على أّنه ليس عنها له

 " منًجى وال مرحُل"  - وإْن حاَص  -

 منازُل ليس لحيٍّ بها

 معاٌج وال وسطها منزُل

 خلْت غيَر ذئٍب تراه بها

 ُيعاِسُل أو ُصَرٍد َيْحِجُل

 وإّال َترنُُّم حنَّاَنةٍ 

 َتئطُّ آما َزَفَر الِمْرَجُل

 تريُم وتقفُل مجتازةً 

 َيريُم وال َيقُفُلبمن ال 

 أال أيَن أهُل النَّعيِم الغزيِر

 وأيَن األجادُل والُبزَُّل

 وأيَن الغطارُف من ِحمَيٍر

 وما ُملِّكوُه وما ُخوِّلوا

 وأيَن الذين ِإذا ما انَتَجْوا

 َأَزمَّ بنجواهُم المحِفُل

 وأطرَق آلُّ طويِل اّللساِن

 َصموتًا ُيجيُب وال َيسأُل

 ن البروَدإذا ما مشوا يسحبو

 األرجُل" ما مشِت " فللّرشِف 

 وقوٌم إذا ما َسَرْوا َزعزعوا

 َقرا األرِض بالخيِل أو زلزلوا

 تقام ممالكهْم بالقنا
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 ويجبى خراجهُم المنصُل

 وآم قلَّبوا في العباِد العيوَن

 فلم يبصروا غيَر ما أفضلوا

 وتلقاُهم عنَد خوِف البالِد

 وبين بيوتهُم المعقُل

 ما مضِت السَّارياَمَضوا مثل

 ُت أثَنى بها الوطُن الُمبِقُل

 القصور" قالِل " وأزعجهْم من 

 فلم يلبثوا المزعُج المعجُل

 

 ياابن عبد العزيز إّن ؤادي 

 ياابن عبد العزيز إّن ؤادي

 منُذ فاَرْقتني عليَك جريُح

 إنَّ َجْفني عليك حزًنا جواٌد

 وهو في آلِّ َمن سواَك َشحيُح

 استوى عند أهل الـَعَذلوني وما 

 ـنَّْصِف والعدِل سالٌم وجريُح

 داُء قلبي ُيْدَوى وفيِه من األْشـ

 ـجاِن ما فيِه ما يقوُل الصَّحيُح

 ُوإذا لم تكْن ُمصيخًا إلى َعْذ

 ٍل ِفسّياِن أعَجٌم وفصيُح

 لي لساٌن ومدمٌع َحَمال ُرْز

 َءك ذا آاتٌم وذاك َيبوُح
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 ويراني الّصحيَح من ليس يدري

 غيري هَو السَّليُم الصَّحيُح أنَّ

 َوِبرغمي َعريُت منَك وُبِعْد

 َت ردىً  واحتوى عليَك الّضريُح

 مفرٌد واألنيُس عْنك بعيٌد

 ليس إّال جنادٌل وصفيُح

 وغماٌم موّآُل الَجْفِن بالَقْطـ

 ِر وُوْرٌق مِن الِحماِم ينوُح

 ليس ينجو من الِحماِم مليٌح

 ُحال وال صادُق الضِّراِب ُمشي

 وإذا أّمَك الِحماُم فما ُيْغـ

 ـني من الطيِر بارٌح وَسنيُح

 وِمَن أيَن البقاُء والجسُم ُترٌب

 َيَتالشى  وإنَّما الرُّوُح روُح

 وإذا غايةُ  الفتى آانِت المو

 َت فماذا التَّعميُم والتَّلميُح

 آلُّ يوٍم لنا بُطْرِق الّرزايا

 َطَلَب الُغْنَم رازٌح وطليُح

 ُه ُغُدوٌّ، وإّمارائٌح مال

 ذو غدٍو لكنُه ال يروُح

 وإذا فاَتنا َغبوُق المنايا

 باتِّفاِق الزَّماِن فْهَو الصَّبوُح

 آم لنا ُموَدًعا إلى ساعةِ  الحشـ
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 ـِر ببطِن الّتراب وجٌه صبيُح

 وجليًال ُمعظًَّما آاَن لآل

 ماِل فيِه الّترحيُب والتَّرشيُح

 حـأيُّها الذَّاهُب اّلذي طاَح واأل

 ـزاُن ِمّنا عليه ليس َتطيُح

 ال عرفَت القبيَح في دارك األخـ

 ـرى ، فما آاَن منك فعٌل قبيٌح

 ليس إّال الّصالةُ  والّصوُم والتَّشهـ

 ـيُد ُجْنَح الّظالِم والّتسبيُح

 وحديٌث َترويِه ما فيه إالَّ

 واضٌح نيٌِّر وحٌق صحيُح

 إّن قومًا ما زال حشوًا َألضال

 نقيٌّ صريُح ِعك وٌد لهْم

 لك ِوْرٌد من حوضهم غيُر مطرو

 ٍق وباٌب إليهُم مفتوُح

 والتقاٌء ُبْهٌم وحوَلُهُم الّنا

 ُس فذا خاسٌر وذاك ربيُح

 والّثواُب اّلذي يضيُق بقوٍم

 هو من أجلهْم عليَك فسيُح

 لسُت أخشى عليك ُعسًرا ومنهْم

 لَك ُمعٍط ونافٌح وُمميُح

 فسقى قبَرك الذي أتت فيِه

 سِبٌل هامُل السَّحاِب َسفوُحُم
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 آّلما جازه غماٌم نزيٌح

 جاَءه ُمثَقُل الرِّباِب َدلوُح

 وإذا زاره الّرجاُل فال زا

 َل عليهم منه الذُّآاُء يفوُح

 

 ِبَنقا الرِّْمِث من َشراٍف غزاٌل 

 ِبَنقا الرِّْمِث من َشراٍف غزاٌل

 ضّل عّنى وليس منه الّضالُل

 ى َلَوْتُهلم تزْل بي األّياُم حّت

 عن لقائي والوشاةُ  والُعّذاُل

 والُعَذْيَب الُعَذْيَب يا رآُب فالقْلـ

 ـُب له بالُعُذْيِب داٌء ُعضاُل

 آّلما قلُت قد مضى عاد منه

 وله ما يغّبنا وخباُل

 من أناٍس للوعِد بينهُم خلـ

 َن لياليَّ ُمْذ نأيُتْم َطواُل

 إْن تناءوا فليس منهْم تداٍن

 فليس منهْم ِوصاُلأو تداَنْوا 

 ال تلْم ساآَن الحجاِز بقلٍب

 فيه من أهِل بابٍل َبْلباُل

 لبانا" آدُت أقضى يوَم الفراق 

 لوال أّن المطايا عجاُل" تىَ  

 ليس ُيجدي يا صاحبيَّ وقوٌف
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 بُطلوٍل وال ُيَردُّ ُسؤاُل

 إنَّما الرَّْبُع بالمقيمين فيِه

 وهو خلٌو من ساآنيه مثاُل

 اذا صنعَت بقلبىيابَن حمٍد م

 حيَن ِسيقْت بَرْحلك األجماُل

 ُفرقةٌ  صعبةٌ  آما انصدَع الَقْعـ

 ـُب بكفِّ الصَِّدي وفيه الزُّالُل

 فحراٌم على الجفوِن وقد ِغْبـ

 ـَت آراها والدَّمُع َطْلٌق َحالُل

 وبعيٌد شعُب الصداِع فؤاٍد

 رحَت عنه مودَّعًا أو ُمحاُل

 غداإنَّ للدَّهر يوَم فارقَت ب

 َد عليها جريرةً  ال ُتقاُل

 اّمحى نورها فما هى إّال

 ليلةٌ  غاَب عن ُدجاها الهالُل

 أنَت فيها فى القرِّ شمٌس وفى القيـ

 ـِظ وحرِّ الهجيِر أنَت الّظالُل

 يا َلحا اُهللا َمن أراك على النَّْاي

 طريقًا للّسوِء فيه مجاُل

 ِحْدَت عنه قبَل التورُِّط فيه

 وروَط احتياُلقّلما ينفع ال

 خبٌر ضّرم القلوَب وإْن آا

 نْت رسوًال به إلينا الّشماُل
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 جاء من المع الخالِل آما يلـ

 ـمُع فى جانِب البسيطةِ  آُل

 قد غررنا به وآم غّرِت الّنا

 َس قديمًا محاسٌن وجماُل

 قد بلوناك يابن حمٍد على الخْط

 ـب تناهى وازوّر عنه الّرجاُل

 ْبناوخبرناَك حامًال فَأَص

 آاهًال ال َتؤوُدُه األثقاُل

 وعرفناك ال تسائُل يومًا

 عن آالِم الفحشاء آيف يقاُل

 واعترفنا طوعًا بأّنك فينا

 إْن بطشنا يميننا والّشماُل

 ليس َيثني الزَّماُن يا قوُم عّما

 ساءني في الذي ُأِحبُّ َمقاُل

 آلَّ يوٍم َيروُعني من نواحيـ

 اُلـه على األمن ُفرقةٌ  أو َزو

 هالني فيك بالفراِق وقد ُآْنـ

 ـُت بما في ُصروِفِه ال ُأهاُل

 وأراني، وليَتُه ما أراني

 آيف حالْت من قبلَي األحواُل

 وتبّينُت أّنه ليس للّدنـ

 ـيا صفاٌء وال ألمٍر آماُل

 وبقينا فيمن يملُّ ولكْن
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 ليس يغنى عن األسير المالُل

 ال مقاٌل منهْم ُيَرجَّى وَمن ليـ

 اٌل منه فليس فعاُلـس مق

 وإذا أعوَز الّتجّمُل فاإلعـ

 ـواُز منه اإلحساُن واإلجماُل

 عدِّ يابن الحسين عن آلِّ من ليـ

 ـَس له في الِكراِم عمٌّ َوخاُل

 ليس من داِء حقدِه ما دجى اّلليـ

 ـُل وما أشرَق الدَُّجى إْبالل

 وُيريَك أنَّه ُيرامي مراميـ

 ُلـَك وليسْت إّال إليك الّنبا

 معشٌر خّولوا الكثيَر وفيما

 ينفقون اإلنزاُر واإلقالُل

 ال َيِخّفون في الجميل وال ُتسـ

 ـحُب فى الخير منهُم أذياُل

 وتراهْم يرضيهْم أْن يقّلوا

 فى األعادى وتكثُر األمواُل

 وآأّن اآلماَل فيهْم رسوٌم

 دارساٌت َتْسفي عليها الرِّماُل

 أنَت ما بينُهْم غريٌب وَأهٌل

 فى حّبهْم آثيٌر وماُل لك

 فانُج عنهْم فما ُيقيُم على الَخْسـ

 ـِف وإْن قيَّدوه َعْوٌد َحالُل
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 إْن عاقَب الشَّيُب السَّواَد بَمْفَرقي 

 إْن عاقَب الشَّيُب السَّواَد بَمْفَرقي

 فاّلليُل يتلوُه الصَّباُح الواضُح

 مْن أخطَاْتُه وقْد رمْت قوُس الّردى

 ومسائُح تبيضُّ منه مفارٌق

 لو آاَن للَّيِل البهيِم فضيلةٌ 

 لم ُتْدَن منه مقاِبٌس ومصابُح

 البيُض للعينيِن وجٌه ضاحٌك

 والّسوُد لعينيِن وجٌه آالُح

 وأشدُّ من َجَذِع الِجياِد إذا جرْت

 َجْرًيا وأصبُرُهنَّ َنْهٌد قارُح

 والُبْزُل َتْغتاُل الطَّريَق سليمةً 

 طالئُحوعلى الطريِق من الِبكاِر 

 

 يجدُّ بنا صرُف الّزمان ونهزُل 

 يجدُّ بنا صرُف الّزمان ونهزُل

 ونوقظ باألحداِث فيه ونغفُل

 ونغترُّ في الدُّنيا بَرْيِث إقامةٍ 

 أال إنَّما ذاك المقيُم ُمَرحَُّل

 ُيقاُد الفتى َقْوَد الجنيِب إلى الرَّدى

 وما قادُه منه المغاُر المفّتُل

 ٌن أو موّدٌعوما الّناُس إّال ظاع
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 ومستلٌب مستعجٌل أو مؤّجُل

 فمن رجٍل قّضى الحماُم ديونه

 وآخَر ُيلوى آلَّ يوٍم وُيْمَطُل

 وأفِنَيةٍ  إّما ِفناٌء ُمراَوٌح

 ُمغاَدى إليه أو فناٌء ُمَعطَُّل

 وما هذه األّياُم إال منازٌل

 إذا ما قطعنا منزًال بان منزُل

 " فوق ظهرها" بنو األرِض يعلو واحٌد 

 وآخُر تعلو هى عليه فيسفُل

 تعاقَب سجلىْ  ماتٍح فى رآّيةٍ 

 فَسْجٌل له َيرَقى وآخُر ينزُل

 فناٌء ملحُّ ما يغّب جميعنا

 إذا عاَش مّنا آِخٌر ماَت أّوُل

 َتَمنَّ العمَر تحَظ بطوِلِه: وقالوا

 وما ُيغني البقاُء المطوَُّل: فقلُت

 قصيُر مقاِم المرِء مثُل طويلِه

 ورِد المنوِن ويوصُل يفُئ إلى

 َأروني اّلذي فاَت الِحماَم ومن له

 إذا أّمُه المقداُر ظهٌر ومعقُل 

 وأيَن الذين استنزَل الدَّهُر منهُم

 بهاليَل لّما َأحزنوا العزَّ أْسَهُلوا

 تراهْم آآساِد الشَّرى في حفيظةٍ 

 فإْن ُسئلوا المعروَف يومًا تهلَّلوا
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 نهُمأذيدوا فلم يغنوا ولم يغِن ع

 مَن الَذائدين ما أنالوا وَخوَّلوا

 وال أسمٌر َصْدُق الكعوِب َعَنْطَنٌط

 وال شادٌخ وافي الِحزاِم ُمحجَُّل

 وآم صاحٍب لى آنُت أآره فقده

 تسلََّمه منِّي الَفناُء المعجَُّل

 ُأبدَُّل باإلخواِن ما إْن َمَلْلُتهْم

 وبالرُّغم منِّي أنَّني أتبدَُّل

 خطوِب تعّلنىمقيٌم بمستنِّ ال

 أفاويَق أخالِف الّزمان وتنهُل

 وُأغِضي على ما آد ظهري آأنَّني

 على حدثاِن الّدهِر عوٌد مذّلُل

 فيا ليَت أنِّي للحوادِث صخرةٌ 

 تحّمُل أثقاَل الخطوِب فتحمُل

 تمرُّ بها األّياُم وهي ُمِظلَّةٌ 

 بعلياَء ال َتهفو وال َتَتَزيَُّل

 َتَغفٍُّل ويا ليَت عندي اليوَم بعَض

 فأنعُم مّنا بالحياةِ  المغّفُل

 أال علِّالِني بالحياةِ  وخاِدعا

 معّلُل" بالحياةِ  " يقينى فكلٌّ 

 وقوال لعّل الّداَر شحٌط من الّردى

 وعمُرك من أعماِر غيِرك أطوُل

 وال تعدانى الّشرَّ قبَل نزولِه
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 فإّن انتظاَر الّشّر أدهى وأعضُل

 َطماعتي وُمّدا بأسباِب الحياةِ 

 فإّنا على األطماع فيها ُنعوُِّل

 وقودا إليَّ اليوَم ما شئُت منكما

 فإّنا غدًا من هذه الّداِر ُننَقُل

 وداٍن إلى ِشعبي وقلبي تناَزَحْت

 به فى بطوِن األرِض غبراُء مجهُل

 تلفتُّ أبغي في الطَّماعةِ  َعْوَده

 وهيهات عّما فى الّتراِب المؤّمُل

 لَّ يوٍم وليلةٍ عليك ابن يحيى آ

 " مسهُل" سالٌم آما شاء المحّيون 

 وال زال قبٌر أنَت فيه موّسٌد

 ُيزاُح بنشر المندليِّ ويوَبُل

 وإْن َجَفِت األنواُء ُتربًا فلم يزْل

 تمرُّ بِه وهو الَمجوُد المبلَُّل

 تدرُّ عليه آلُّ وْطفاَء َجْونةٍ 

 ويسري إليه البارُق المتهلُِّل

 اعيان تهاَطَلْتولّما نعاك الّن

 بوادُر ما آانْت لغيرك تهِطُل

 وعالوك قهرًا فوق صهوةِ  شرجٍع

 لنا من نواحيِه حنيٌن وأْزَمُل

 غداةَ  أديَل الحزُن مّنا فلم يكْن

 هنالك إّال معوالٌت ومعوُل
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 وال قلَب إّال وهو منك مكّلٌم

 وال ُلبَّ وْهو فيك ُمَذهَُّل

 تقطَّع ما بيني وبينك والتُّقى

 يك على آرهي تراٌب وْجَنَدُلعل

 ُمجاوَر قوٍم فرَّق الموُت بينهْم

 وأجداثهْم فى رأى عيٍن توّصُل

 آأّنهُم آانوا عكوفًا ببابٍل

 منها الّرحيُق المسلسُل" فراقهُم  "

 منحتك قولى حين ال فعَل فى يدى

 ويا ليتني فيه أقوُل وأفعُل

 وليس يرّد الموَت ما نحن بعده

 أو نتنّحُلنرّوى من األشعار 

 

 فما ماُء ُمْزٍن بات َجْفَن سحابةٍ  

 فما ماُء ُمْزٍن بات َجْفَن سحابةٍ 

 يصوُب على أعلى الصُّخور ويسفُح

 توزََّعُه َعْبُر الرُّبا فكأنَُّه

 ُمالٌء رحيٌض بالَفالةِ  ُمطرَُّح

 وإْن صافحتُه الّريُح وهي ضعيفةٌ 

 ُصْحٌف ُتَصفَُّح: تمرُّ عليه قلَت

 ن فيها إذا ما توّسنْتبأعذَب م

 وهبَّْت وجلُد اللَّيِل بالصُّبِح يوِضُح

 وما روضةٌ  باَت الُخزامى يحّفها
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 وَنْوُر األقاحي وْسَطها يتفّسُح

 آأّن بمغناها ُتَفضُّ َلطيمةٌ 

 ُمَجْعِجَعةٌ  أو َمْنَدُل الهند ينفُح

 بأطيَب ِمْن أردانها حيَن أقبلْت

 ُحوغصُن النَّقا في ِدْرعها يترنَّ

 وما ُمغِزٌل َأضحْت بدوٍّ َصريمةً 

 تفّسح في تلك الفيافي وتسرُح

 َتفيُء إلى ظلِّ الِكناِس وتارةً 

 َتَشوَُّف من أعلى الهضاِب وتسنُح

 بأحسَن منها يوَم قامْت فودَّعْت

 ُقَبيَل التَّنائي والمدامُع تنزُح

 وما ِورُد مطروٍد عن الورِد خامٍس

 نِّ بَقْفرةٍ وما هزَُّه الدَّوِح الُمِب

 ُتسّقى الهياُم حوَلُه وهو ظامٌئ

 فال الوْرُد ُيدنيِه والهو يبرُح

 بأروى وأشهى من ُرضاٍب تُمجُُّه

 ثنايا ِعذاٌب من ثناياِك َتْمَتُح

 وما نوُح ُقْمِريٍّ على فرِع أيكةٍ 

 َيُمنُّ له ذآُر الفراِق فيصدُح

 جفونًا وقلُبُه" الشاآي"له مدمُع 

 األليِف ُمَقّرُحبما جّره فقُد 

 بأشجى شجىً  مني غداةَ  ذآرُتكُم

 ووادي ِمًنى بالعيِس والقوِم يطفُح
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 وماهزةُ  الدَّوِح الُمِبنِّ بقفرةٍ 

 ُتزعزُع منه الرِّيُح ما يتسمَُّح

 إذا انتشرْت فيِه الّشماُل عشيةً 

 رأيَت َحمامًا فوقُه يترجُح

 بأظَهَر مّني هّزةً  يوَم أقبلْت

 وْحيًا به ال ُتّصرُِّحتشّكى الهوى 

 تعاورها خوُف الّنوى والِعدى معًا

 فالهَي َتطويِه والهَي ُتفصُح

 وما ُمْنَيةٌ  ِسيَقْت إلى َآِلٍف بها

 ُمقيٍم على َتْطالِبها ليس يبرُح

 إذا الَمُه الالحون فيها َطما بِه

 إلى َنيلها شوٌق َلجوٌج ُمبرُِّح

 بأشَهى وأحَلى من لقاِئك َموِهًنا

 اُظ َمْن َيْبغي النَّميمةَ  ُنزَُّحوألح

 وما ُمْقَفِقلُّ الكفِّ َشْحٌط عن النَّدى

 له راحةٌ  من َضّنةٍ  ال َتَرشَُّح

 أتاُه الِغَنى من َبْعِد يْأٍس وَآْبَرةٍ 

 فليس بشيٍء ِخيفةَ  الَفْقِر يسمُح

 بأبخَل منِّي يوَم ساروا بنظرةٍ 

 إليِك وأحداُق الرِّفاق ُتَلمُِّح

 برّب الراقصاِت عشّيةَ  حلفُت

 إلى َعرفاٍت وهي َحْسرى وُرزَُّح

 وَمْن َضمَُّه َجْمٌع وبيَن بالِدهْم
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 إذا اقتربوا َسْهٌب عريٌض مطوُِّح

 وبالُبدِن ُتهدى في منىً  لمليكها

 وُتدنى إلى أخرى الجماُل فُتذبُح

 ألنِت على ُرغِم العدوِّ من اّلذي

 ُيضُئ سواَد الليِل أبهى وأملُح

 جواِك َتشفي السُّقَم َطورًا وتارةً ون

 ُيَعلُّ بنجواِك السَّليُم الُمَصحُِّح

 وأنِت وإْن أوقدِت في القلِب جمرةً 

 َتَلظى على َآرِّ الليالي وَتْلَفُح

 أعزُّ عليِه َموضًعا من سواِدِه

 وأعذُب فيِه مْن ُمناُه وأْرَوُح

 

 أُترى يؤوُب لنا اُألَبْيـ 

 ْيـأُترى يؤوُب لنا اُألَب

 ـرُق والمنى للمرِء شغُل

 ما يزاُل" لعّزةَ  " طلٌل 

 على ثراُه دٌم ُيَطلُّ

 قتلوا وما قتلوا وعنـ

 ـدهُم لنا قوٌد وعقٌل

 قل للذين على َموا

 :ِعدهْم لنا ُخلٌف وَمْطُل

 آم ضامنى من الأضيُم

 وملَّني َمن ال َأَملُّ
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 يا عاذًال لعتابه

 آلٌّ على سمعى وثقُل

 بالّسلوِّإْن آنت تأمر 

 ِو فقْل لقلبي آيَف َيْسلو

 قلبي رهيٌن في الهَوى

 " إن آان قلبك منه يخلو "

 ولقد علمُت على الهوى

 أّن الهوى سقٌم وذلٌّ

 وتعّجبْت جمٌل لشيـ

 ـِب مفارقي وتشيُب َجْمُل

 ورأْت بياضًا فى سواٍد

 ما رأْته ُهناك َقْبُل

 َآُذبالةٍ  ُرفَعْت على الـ

 ضّلواـهضباِت للّسارين 

 أيُّ المفارِق ال ُيزا

 ُر بذا البياِض وال يحلُّ 

 ويَب غير -ال تنكريِه 

 فْهو للجهالِء ُغلٌّ -ك

 ومعّرٍس أيقظته

 والّليُل لآلفاِق ُآْحُل

 فى لييلةٍ  مضروبةٍ 

 والُقرُّ في األطراِف َنْمُل

 نزَع الَكرى ثمَّ استوى
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 فكأنَّه للرَّْآِب ِجْذُل

 رَّويا صانَع الُبكراِت وال

 حاِت تنُقُله ِشَملُّ

 َيْنبو به في آلِّ شا

 رقةٍ  مراٌد أو محلُّ

 هذا أبو الخّطاب ذو الـ

 ـّنعماِء سّيدنا األجلُّ

 أحلْل به ُعَقَد الرِّحا

 ِل فليس بعد اليوِم حلُّ

 واعقْر قلوصك عنده

 فهناك ماٌل ثمَّ أهُل

 يا مفزَع الملهوِف مّما

 خاَف يعِمُد أو َيِزلُّ

 المهجاِت لّما ومحصَِّن

 أْن َغَدْوَن وهنَّ ُأْآُل

 وعلى الوسائِد منك للـ

 أقواِم مرهوٌب ُمَجلُّ

 متخّمٌط يعُد الّرجا

 َل ودونهْم خرٌق مضلُّ

 رهٌب ورغٌب عنده

 فكأنَّه شمٌس وَطلُّ

 ولرّب داهيةٍ  يضيـ

 ـُق بكيدها الّسمُع االزلُّ
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 مطموسةِ  األعالم فى

 طرقاتها حرٌج وأزُل

 بجدتها وقْد آنَت ابَن

 دعىَ  الّرجاُل لها فقّلوا

 ولقد تحقَّقِت النَّوا

 ئُب أنَّ َغْرَبك ال ُيَفلُّ

 وحريَز ْأمِنك ال ُيراُع

 وذوَد أرضك ال يشلُّ

 أقسمُت بالبيت الحرام

 يزوُره َرْآٌب وَرْجُل

 وبزمزٍم والكارعيـ

 ـَن ِلما بها َنهلوا وَعلُّوا

 والّنازلين على مًنى

 ٌر وَبْزُللهُم بها َعْق

 وبمسقِط الجمراِت فى الـ

 ـوادي الُمَغمِِّس واستهّلوا

 إّن الّسجايا الغرَّ عنـ

 ـدك ليس يعدلهّن مثُل

 آرٌم وعدٌل فائٌض

 من ذا له آرٌم وعدُل 

 وجناُن مفتقِر الجرا

 ئِر ال يقيُم عليه ذحُل

 آم نعمةٍ  لك جّمةٍ 
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 عندى ومعروٌف وفضُل

 وصنائٍع مشهورةٍ 

 كرى وسبُلطرٌق إلى ش

 ما أنَس ال أنَس اهتما

 َمك بي وقد َشَحَط المحلُّ

 ومواقفًا لى قمتها

 والحاسدون إلىّ  قبُل

 وآفيَتني َشَطَط السؤا

 ِل وأيُّ َغْضٍب ال ُيَسلُّ

 إْن لم ُنَوفِّك َقْدَر شكـ

 ـِرَك فالمحارُم ُتسَتَحلُّ

 واسمْع فذا الّنيروُز يخـ

 ـبُر أّن جّدك فيه يعلو

 زِّ ال ُيحاوخلوَد ع

 ُل وال يزال وال يملُّ

 واسلْم فإّنا ال نبالي

 بعد برءك من يعلُّ

 وإذا بقيَت محرَّمًا

 فجميع ما نخشاه حلُّ

 

 يا قلُب قل لي أين صادفك الهوى 

 يا قلُب قل لي أين صادفك الهوى

 أم آيف عّن لك الغزاُل السانُح 
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 آيف أطباَك إلى الهوى غمٌر بِه

 ا وأنَت القارُحُسكُر الصِّبا َجَذًع

 إنَّ اّلذيَن على ِمًنى ُعلِّْقَتُهْم

 راُحوا وآم َأرَدى المقيَم الرَّائُح

 ما َضرَّهْم َطَرحوا الحدوَج، وإنَّما

 أحداجهْم مهٌج لنا وجوانُح

 وَتكلَّفوا َذْبَح الَهِديِّ وإنَّما

 أْلحاُظُهّن لنا هناَك َذوابُح

 

 يا راآبًا وصَل الوجيَف ذميُلُه 

 اآبًا وصَل الوجيَف ذميُلُهيا ر

 هل زال من وادى األراك حمولُه 

 ُعجنا عليه وللقلوب بالبٌل

 هّيجنهّن ربوعُه وطلولُه

 فخشوعنا لخشوعِه ونحولنا

 ـ إن آنَت ُتنكُره ـ جناُه ُنحوُلُه

 من أجِل داٍر فوَق َوْجَرةَ  أقفرْت

 سيٌل مَن العينين لجَّ هموُلُه

 نبكى وما أجدى على متتّبٍع

 أثَر الّدياِر بكاؤه وعويلُه

 يا وحَش َوْجَرةَ  هل أراَك على ثرىً 

 غضِّ النباِت تحوُمُه وتجوُلُه

 وهل األراُك ـ وإْن تقادَم عهُده ـ
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 أغنى به فأظّله وأقيلُه 

 وهل الكئيُب بحاِلِه أم ُرفِّعْت

 بالّرامساِت عن الكثيب ذيوله 

 أهواَك يا شجَر األراِك وبيننا

 ِز لمن بغاك وُطوُلهُعرَض الحجا

 إّن الّزمان جميعه بك طّيٌب

 إصباُحُه وظالُمُه وأصيُلُه

 إنَّ اُأللى حّلوا اللَِّوى وتحمَّلوا

 سوله" لقلبك " وضَح الّضحى فيهْم 

 ضّنوا عليك من الّندى بقليله

 وآثيُر حبِّك عَندهْم وقليُلُه

 ووراَءُهْم َقِرٌم إلى أزواِدهْم

 غليُلُه ظام ِإليهْم ال َيُبلُّ

 ترجو معاودةَ  الوصاِل آما بدا

 ِإّباَن جاَد به عليه بخيُلُه

 يا ردَّ رّبكُم إلى َّ بعيدآْم

 وأماَل قلَبُكُم عليَّ ُيميُلُه

 ومزوٍَّد ماَء الّشباِب آأنَُّه

 " ومثولُه" قمُر الّدجّنةِ  حسنُه 

 أْظما إلى تقبيلِه ولَو انَّني

 قّبلتُه لم يرونى تقبيله

 عليه مقيلُه -حّتى زارنى صبحًا  - أقطارُه وأقضَّ  ضاقْت به

 َتى زارني ُصبحًا عليه َمِقيُلُه
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 من بعد ما آان الوصاُل سبيلنا

 فيِه وآاَن الهجَر منه سبيُلُه

 وآأنما هو نعمةً  ولدونةً 

 نشواُن دبَّْت في العظاِم َشموُلُه

 مْن مانٌع عّنى وقد شحَط الّصبا

 نزوُلُهَشيبًا على الَفْودين آَن 

 وافى هوى َّ الّسلِك خّر نظامُه

 والِشْعُب ساَل على الدِّياِر َمسيُلُه

 سبق احتراسى من أذاه بطيئُه

 لّما تجلَّلني فكيَف َعجوُلُه

 ما ضرَُّه لّما أراَد زيارةً 

 لو آاَن باإليذاِن جاَء رسوُلُه

 ال مرحبًا ببياِض رأسي زائرًا

 أعيا على َّ حلولُه ورحيلُه

 يرقُب صحةً  من مدنٍفمن آان 

 فالّشيُب داٌء ال يبلُّ عليلُه

 نصل الّشباُب إلى المشيب وإّنما

 ِصْبُغ المشيِب إلى الفناِء ُنصوُلُه

 أعجْب به صبحًا يودُّ ظالمُه

 وشهاُب داجيةٍ  يحبُّ أفولُه

 المشيُب نباهةٌ ، وأَودُّ أْن: قالوا

 باٍق على َّ من الّشباِب خمولُه

 َعِر البياض وليَتهوالفضُل في الشَّ
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 ولقد عجبُت لمعشٍر صاُنوا الِغنى

 وَأَذاَل منهم ما سواه ُمذيُلُه

 ظلُّ الغَنى يا ساآني ظلِّ الغَنى

 ُيخَشى عليه زواُلُه وُحئوُلُه

 لم َيثِر َمن لم ُيغِن ُمفتقرًا ولْم

 َيَنِل الِغنى َمن ال تراُه ُينيُلُه

 والجوُد ال ُيبقي التَّالَد على الَفتى

 والبخُل عنواُن الِغَنى ودليُلُه

 ال يفُضُل األقواَم إّال ماجٌد

 دبَّْت إلى أيدي الرِّجاِل ُفُضوُلُه

 للبرِّ ما آسبْت يداُه وللّندى

 منُه الَغداةَ  ُحزوُنُه وسهوُلُه

 متلّهٌب فإذا عال قمَم العدا

 بسيوفِه ماتْت هناك ُذحوُلُه

 سائْل لتعرفنى ففيك جهالةٌ 

 اه يطولنى وأطولُهتر" خطبًا  "

 لّما الَتَوْت عنه آواهُل معشٍر

 َأضحى عليَّ دقيُقُه وجليُلُه

 َفلَّْت مقارعةُ  الزَّماِن مضاربي

 والسَّيُف تشهُد بالَمضاِء ُفلوُلُه

 الّرجال صرامتى" بدِم " وتبّينْت 

 واليوُم تجرى بالّدماِء سيولُه

 وبصيرتى يوم الهياِج بصيرةٌ 
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 في الوجوه ُسدوُلُه والنَّْقُع ُمْرخىً 

 يوٌم يكّر عزيزُه يبغى الّردى

 ويفرُّ يستبقي الحياةَ  ذليُلُه

 وأنا الذى فضَل العشائَر قومه

 بعالُه واستلَب الفخاَر قبيُلُه

 ومتى تأمَّلَت الزَّماَن فإنَُّه

 واٍد بغرِّ المكرماِت أسيلُه

 إّن الفتى ما إْن تطيب فروعه

 لمجّرٍب حّتى تطيب أصولُه

 لنَّاُس في الّدنيا إذا جرَّْبَتهْموا

 بيَن المال طاشْت هناك عقوُلُه

 آم طالٍب ماال ينال وراآٍب

 من سّيٍئ ماال يقال زليلُه

 وُمزاوٍل تعجيَل أمٍر لو أَتى

 َعِجًال ِإليه لساَءه تعجيُلُه

 وُمَرقِّح َنَشبًا حواُه غيُرُه

 ومؤمٍِّل ولغيرِه مأموُلُه

 بيُر ويهتديوالرِّزُق ُيْحَرُمه الخ

 عفوًا إليه َعقوُلُه وَجهوُلُه

 ال ذاك يدري آيَف خاَب وال دَرى

 هذا عليِه آيف آاَن حصوُلُه

 وأخ بدا منُه القبيح ُعقيَب ما

 فعَل الجميَل فضاَع منه جميُلُه
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 َشفََّع الزِّيارةَ  هجُرُه وِبعاُدُه

 وتال الوصاَل صدودُه وعدولُه

 ما إْن يروُعك قصُدُه مستشعرًا

 نسَج الّدجى حّتى يروع قفولُه

 متلّوٌن ، إعطاؤه حرمانُه

 متقّلٌب ، ممنوعُه مبذولُه

 من عاذرى من مرهقى أو معلقى

 من وّدِه علقًا يراُد بديلُه 

 َدِنسًا آَرْبِط الحائضاِت لِبْسَنُه

 فَلِزْمَنُه حّتى استطاَر َنسيُلُه

 علِّْل برفقَك َمن لقيَت مَن الورى

 ؤه تعليُلُهإنَّ العليَل شفا

 ودع القلوَب بغّلها مطوّيةً 

 ما السِّرُّ إّال ما إليَك وصوُلُه

 وانصْح لنفسك إْن نصحَت فكلُّ َمن

 تلقاه فى الّدنيا يقلُّ قبولُه

 

 أما سمعَت َحماَم األْيِك إْذ َصَدحا 

 أما سمعَت َحماَم األْيِك إْذ َصَدحا

 غنى َّ ولم يدِر أني بعُض مْن جرحا 

 منه ما غنَّى الغداةَ  بِهلم أقترْح 

 يهوى وما اقترحا" ما " و رّب مْن نال 

 و لي جفوٌن من البلوى مسهدةٌ 
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 ال تعرُف الغمَض مما ترقُب الصبحا

 فقْل لممرِض قلبي بعد صحتِه

 إنَّ الّسقيَم اّلذي أدويَت ما َصُلحا

 قد َجدَّ بي المزُح من َصدٍّ ُدهيُت بِه

 حاوطالما جدَّ باألقواِم من َمَز

 ماذا على القلِب لوال طوُل ِشْقوِتِه

 ِمْن نازٍل حلَّ أو من نازٍح َنَزحا

 يا ُمْثِكلي نوَم عيٍن فيِه ساهرةٍ 

 َجْفني عليك بدمعي فيك قد ُقِرحا

 وفيَّ ِضّداِن ال أسطيُع َدْفَعُهَما

 ناٌر بقلبي وماٌء بالَهوى َسَفحا

 و قد عذلتْم فؤادًا بالهوى آلفًا

 حًا للذي نصحالو آان يقبل نص

 َصحا اّلذي يشرُب الصَّْهباَء ُمْتَرعةً 

 َصحا: وشارُب الحبِّ َأعيا أْن ُيقاَل

 لم يبرِح الوجُد قلبي بعد أن عذلوا

 على َصبابِتِه لكنَّه َبِرحا

 وقد َثوى ُأمَّ رأسي للصَّبابةِ  ما

 ما يغرى بمعصيتي مْن المني ولحا

 ليَت الفراَق الذي ال بّد أآرُع مْن

 ساتِه الصبَر صرفًا ال يكون ضحاآا

 و ليت أدَم المهاري الناهضات بما

 َتحوي الهوادُج آانت ُرزًَّحا ُطُلحا



502 

 

 طَوْوا رحيَلُهُم عنِّي فنمَّ بِه

 َعْرُف الَيَلْنجوِج والجادي إذا َنَفحا

 وقد طلبُت ولكْن ما َظِفرُت بِه

 مَن الفراِق اّلذي َأمُّوه ُمْنَتَدحا

 رًا ليس يطلُع ليأهوى من الحيَّ بد

 يومًا وظبىَ  فالةٍ  ليته سنحا

 َأَبْت مالَحُتُه من أْن يجوَد لنا

 فليتَه في عيوِن العشِق ما ملحا

 و آان لي جلٌد قبَل الغراِم به

 فاآلن أفنى اصطباري وجدُه ومحا

 و زائٍر زارني والليُل معتكٌر

 و الصبُح في قبضةِ  ما وضحا

 هاآأنَُّه َآِلٌم راَعْت وليس ل

 معنىً  ولمعةُ  برٍق خلٍب لمحا

 لو أنه زارني والعيُن ساهرةٌ 

 أعطيُته من نصيِب الشُّكِر ما اقترحا

 أعطى إلى العين مني قرةً  وأتى

 قلبي فأذهَب عنه الهمَّ والترحا

 زوٌر أبيُت به جذالَن منتفعًا

 و آم من الزوِر ما طرنا به فرحا

 وباَت يسمُح لي منه بناِئِلِه

 ٌع فيما بِه سمحالكنه راج

 يا صاحبي إْن ترْد يومًا موافقتي
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 فقد بلغَت بَي األوطاَر والنَُّجحا

 جنبنَي اللهَو في سرٍّ وفي علٍن

 وعاِط َغيري إذا غنَّيَته الَقَدحا

 و ال تهْب بي إلى ثنيْي بلهنيةٍ 

 واجعْل ِنداَءك لي من فادٍح َفَدحا

 فلسُت أفرُح إّال بالذي مدحْت

 ال تطلْب لَي الفرحامني الرجاُل ف

 وآْن إذا اصطَبَح األقواُم في َطَرٍب

 بالمجِد مغتبقًا والحمِد مصطحبا

 مْن لي بحرٍّ من األقواِم ذي أنٍف

 َيْنحو طريقي الذي أنحوُه حيَن َنحا

 تراُه والدَّهُر َشتَّى في تقلُِّبِه

 ال يقبُل الذُّلَّ آيما يقبُل الِمَنحا

 ائجةٌ و إْن مضى لم تعجُه الدهَر ع

 وال ُيقاُد إلى اإلقداِم إْن َجَنحا

 حلفُت بالبيِت طافْت حوله عصٌب

 ِمن الثٍم رآَنه أو ماسٍح َمسحا

 " ودجْت" و البدِن حلْت ثرى جمٍع وقد 

 وإنَّما بلَغ األوطاَر َمن َرَزحا

 و بالحصياِت يقذفَن الجماُر بها

 و بالهدى على وادي منى ذبحا

 ْمو شاهدي عرفاٍت يوَم موقفه

 َيْستصفحون آريًما طالما َصَفحا
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 لقد حللُت من العلياِء أفنيةٍ 

 ما حلها بشٌر نحو العال طمحا

 و قد منحُت وضّل الناُس آلهُم

 عنه طريقًا لطيِب الذآر ما فتحا

 آان الزمان بهيمًا قبل أْن منحْت

 فضائلي جلده األوضاَح والقرحا

 و قد رجحُت على قوٍم وزنُت بهْم

 األقواِم َمْن َرَجحا وما عليَّ مَن

 فإْن آدحُت ففي عزٍّ أضنُّ به

 و ضّل مْن في حطاٍم عمره آدحا

 ما زلُت أسا وباقي الناِس أبنيةٌ 

 وآنُت ُقطًبا وحولي العالمون َرحا

 و أيُّ ثقٍل وقد أعيا الرجاَل على

 ظهري الذي حمل األثقال ما طرحا 

 وُسْدُت َقومَي في عصِر الصِّبا َحَدًثا

 سودوا مشيبًا ال وال جلحاو لم ي

 فكْم قدحُت وأضرمُت الوَرى َلهًبا

 و آْم من الناس قد أآدى وما قدحا

 فقْل لقوٍم غرسُت الِبرَّ عنَدُهُم

 :فما َربْحُت وآم من غارٍس َرِبحا

 ليَت اّلذي غرَّ قلبي من تجمُّلُكْم

 ما سال فينا له واٍد وال رشحا

 وليتني لم أآن يوًما عرْفُتكم
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 منكْم بعيَد الدار منتزحا و آنُت

 قد عاد صدرَي منكْم ضيقًا حرجًا

 و آان من قبل أْن جربُت منشرحا

 فال تروموا ِلُودِّي أْوَبةً  لُكُم

 إّن الجواَد جواَد الودَّ قد جمحا

 طرحتموني آأّني آنُت ُمطََّرًحا

 و لمتموني آأني آنُت مجترحا

 وخلُت أنَُّكُم تجزوَنني َحَسًنا

 عتموني منكُم القبحافاآلن أْو س

 فال َتظنُّوا اصطالًحا أْن يكوَن لنا

 فلْم يدْع ما أتيُتْم بيننا ُصُلحا

 و لو جزيتكُم سوءًا بسوءتكْم

 لكنُت أْنِبُح آلَب الحيِّ إْن َنَبحا

 و ال سقتكْم من األنواِء ساقيةٌ 

 و ال نشحتْم إذا ما معشٌر نشحا

 وال َيُكْن َعَطٌن منُكْم وال َوَطٌن

 سًعا باّلذي َتْهَوْوَن ُمنفِسحاُمتَّ

 و ال لقيتْم بضراٍء لكْم فرجًا

 وال َأَصبتم بسّراٍء بُكْم َفَرحا

 

 لي منزٌل ولمْن سالُآْم منزُل 

 لي منزٌل ولمْن سالُآْم منزُل

 فدعوا العذوَل على هواآْم يعذُل
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 وِإذا مررُت بغيِر ما أسطيُعُه

 فمن الضَّرورةِ  أنَّني ال َأقَبُل

 وأّمى راحٌل طوَع الّنوى بأبى

 وُيَودُّ قلبي أنَّه ال َيرَحُل

 ولقد حملُت غداةَ  زّمْت للّنوى

 أحمالكْم فى الحبِّ ما ال يحمُل

 وعجبتُم أّنى بقيُت وقد مضى

 بالعيِش من آفِّي الَخليُط الُمْعَجُل

 ليس اصطبارًا ما ترون وإّنما

 هو لّلحاةِ  تصّبٌروتجّمُل

 لم تستمْع فدعوا القروَن بزفرةٍ 

 بعد الفراِق ودمعةٍ  ال تهطُل

 فالّناُر يخمُد ظاهرًا لك ضوؤها

 ووراء ذاك لهيُب جمٍر مشعُل

 َمن لي بقلِب الفارغين مَن الهوى

 ال مهجةٌ  تضنى وال تتقلقُل

 من شاء فارقنى فال طلٌل له

 يبكى وال عنه رباٌع تسأُل

 وإذا الّرجاُل تعّززوا ومشْت إلى

 الغراِم تذلَّلوا مهجاِتهْم ُرُسُل

 وُأساةُ  أدواِء الشِّكايةِ  ُآلُّهْم

 يدرون أنَّ الحبَّ داٌء ُمعِضُل

 من مبلٌغ ملَك الملوِك بأّننى
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 بلساِن طاعته أعلُّ وأنهُل

 قد آنُت أمطل مْن بغى مّنى الهوى

 حّتى دعاني منك َمن ال َيمُطُل

 فبلغُت عندك رتبةً  ال ُترَتَقى

 تنزُل ونزلُت منك مكانةُ  ال

 وعلمُت حين وزنُت فضلك أّنه

 من آّل فضٍل لألماجِد أفضُل

 هللا درُّ بني ُبَوْيٍه إنَّهْم

 أعطوا وقد قّل العطاُء وأجزلوا

 ولهْم بأسماِك المجّرةِ  منزٌل

 ما حّلُه إّال الّسماُك األعزُل

 المطعمين إذا الّسنوُن تكالحْت

 واغبرَّ في الّناِس الّزماُن الُممِحُل

 رين مكاَن حزِّ شفاِرهْموالمبص

 فى الّروع إذ أعشى العيوَن القسطُل

 والّداخلين على األسّنةِ  حّسرًا

 إْن قلَّ إدخاٌل وعزَّ المدَخُل

 فهُم الجباُل رزانةً  فإذا دعوا

 لعظيمةٍ  خّفوا لها واستعجلوا

 وُهُم الرؤوس وآلُّ َمن َيعدوهُم

 فى المعتلين أخامٌص أو أرجُل

 َتَوفُّرًا فإذا ُهُملُهُم الُقطوُب 

 هّموا بأْن يعطوا الّنواَل تهلّلوا
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 وإذا المحاذُر بالّرجاِل توّلعْت

 فهُم من الحذِر الملمِّ المعقُل

 إْن خّولوا من غير أن يعنوا بما

 قد خّولوا فكأّنهْم ماخّولوا

 وإذا التفّت إلى عراصهُم اّلتى

 عّز الّذليُل بها وأثرى المرمُل

 روَّاُهُم لم تلَق إّال معشرًا

 غبَّ العطاِش تفّضٌل وتطّوُل

 آم موقٍف َحِرٍج فرجَت مضيَقه

 والّرافدان لك القنا واألنصُل

 في حيُث ال ُتنجي الجياُد وإنَّما

 ُتنجيك ِبيٌض للقراِع ُتَسلَُّل

 وشهوُد بأِسك أسمٌر متدقٌِّق

 أو أبيٌض ماضي الِغرار ُمَفلَُّل

 أعطيَت حتَّى قيل إنَّك ُمسِرٌف

 مَت حّتى قيَل إّنك ُمهِمُلوحُل

 وجددَت في آلِّ األموِر فلم يكن

 من قبُل إّال َمن َتِجدُّ ويهِزُل

 ومشيَت فى الخطط الّصعائب رافًال

 ومن الذى لوالك فيها يرفُل 

 وأريَتنا لّما َرميَت فلم َتِطْش

 عن مقتٍل أنَّى ُيصاُب الَمقتُل

 والملُك مذ دافعَت عن أرجائِه
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 ود أو غريٌن ُمْشِبُلَمْطَوى األسا

 قْل لّلذيَن تحكَّموا جهًال بِه

 ولطالما قتَل الفتى ما يجهُل

 خّلوا التعرَُّض للَّذي ال ُيتََّقى

 فلربَّما عجَل الذي ال يعجُل

 والّسمُّ مكروعًا وإْن طال المدا

 بمطالِه يردى الّرجاَل ويقتُل

 وأنا الذى جّربته ولطالما

 ُلنخَل الرِّجاَل تدبٌُّر وتأمُّ

 ثاٍو بداٍر أنت فيها لم أرْد

 عوضًا بها أبدًا وال أستبدُل

 وعجمَت حين عجمَت منِّي َصْعَدةً 

 تنبو إذا ضّمْت عليها األنمُل

 وعلمَت أّنى خير ما اّدخرْت يٌد

 وَأوى إليه َلدى الِحذاِر ُمَعوُِّل

 وعصائٍب أعييتهْم بمناقبى

 إْن َيْصدقوا في َعْضَهتي فتقوَّلوا

 وآم من قولةٍ  مطرودةٍ قالوا، 

 عن جانِب األسماع ال تتقّبُل

 هيهاَت أيَن مَن الصُّقوِر أباغٌث

 يومًا وأين من األعالى األسفُل 

 وتضاحكوا ولَو انَّهْم علموا بما

 تجنى جهالتهْم عليهْم أعولوا
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 وإذا عريَت عن العيوب فدع لها

 من شاء فى أثوابها يتسربُل

 مْن وآن الذى فاَت الخداَع فكّل

 تبع الّطماعةَ  فى الخديعة يبهُل

 وأُعدُّ إثرائي وجاري ُمعِسٌر

 َدَنسًا على ُأآرومتي ال ُيغسُل

 وقنعُت من خّلى بعفِو ودادِه

 ال باّلذي يجفو عليِه ويثقُل

 وإذا بدا منه التودُُّد فليكْن

 في صدرِه َيغلي عليَّ الِمْرَجُل

 قولوا لمن ورَد اُألجاَج تعسُّفًا

 ما َأهوي الرَّحيُق السَّْلَسُللي فوَق 

 عندى المراُد وأنت فيما تجتوى

 دونى وفى ربعى المراُد المبقُل

 وظفرُت بالبحر الخضمِّ وإّنما

 أغناك ال يرويك منه الجْدَوُل

 ولك الجدائُد فى حالبك طالبًا

 دونى وفى آّفى الّضروُع الحّفُل

 فاسعْد بهذا العيِد وابَق لمثلِه

 لبقاُء األطوُليمضى الورى ولك ا

 في ظلِّ َمملكةٍ  تزوُل جبالنا اْلـ

 ُشم العوالي وْهَي ال تتزلزُل

 واسمْع آالمًا من مديحك شاردًا
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 طارْت به عّنى الّصبا والّشمأُل

 صعَب المطا مّمْت يريد رآوبه

 لكّنه عوٌد لدى َّ مذّلُل

 هَو آالزُّالِل عذوبةً  وَسالسةٌ 

 دُلَوِإذا شددَت قواُه فْهَو الَجن

 صبٌح وفي أبصاِر قوم ظلمةٌ 

 أرىٌ  وفى حنِك العدوِّ الحنظُل

 " مزنّيهْم" لو عاش نافسنى به 

 " جروُل" أْو ال فيحسدنى عليه 

 

 ال قَضى اهللا لقلبي 

 ال قَضى اهللا لقلبي

 في الهوى أن يستريحا

 أنا راٍض من هوى البيِض بأن آان قريحا

 ـِض بأْن آاَن َقريحا

 لْميا مليَح الوجِه 

 تصنُع ما ليَس مليحا 

 ال أطاَع القلُب ِمنِّي

 أبدًا فيَك َنصيحا

 

 قد آان يدرك عندآّن الّسوُل 

 قد آان يدرك عندآّن الّسوُل

 فاآلَن ال َوْصٌل وال تعليُل
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 ليلى وأنتْم نّزٌح بمحّجٍر

 ليٌل آما شاَء الغراُم طويُل

 لم يبق مّنى بعد يوم فراقكْم

 إّال دموٌع للفراِق تسيُل

 َنمَّْت على َوْجدي بكْم لو أنَّها

 آَتَمْتُه جامدةً  َلَنمَّ ُنحوُل

 ومللُتُم َمن ال يملُّ هواُآُم

 من غيِر جرٍم والَملوُل َملوُل

 الّسلوُّ دواُء دائك منُهُم: قالوا

 َصدقوا؛ ولكْن ما إليه سبيُل

 رحنا وحشُو قلوبنا آلٌف بكْم

 نلوى على ألوائنا فنميُل

 بنا َدْيِريَّةٌ  فكأنَّما عبثْت

 أو ساورْت مّنا العظاَم شموُل

 آم دون خيماِت الحساِن حشاشةٌ 

 تفنى ضياعًا أو دٌم مطلوُل

 وحياضهنَّ من الّزالِل فواهٌق

 لو آان ينقع عندهنَّ غليُل

 وَدعْوِتني عبثًا إلى خلِع الهَوى

 أنَّى وقلبي بالهوى مكبوُل

 لِك يا ابنةَ  البكرىّ  بين قلوبنا

 ُيطاُع ومنزٌل مأهوُلحكٌم 

 وملكِت منَّا بالجمال جماجمًا
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 إْن آنِت منصفةً  فهنَّ غلوُل

 َلْم تحملي ِثْقَل الهَوى َفَحَقْرِتِه

 وخفيُف أعباِء الغراِم ثقيُل

 وإذ رأينا منِك طلعَتك التي

 هي رونٌق أو جوهٌر مصقوُل

 خرس الّلحاةُ  على هواك وعّرجوا

 عّنا فأخيُب من نراه عذوُل

 رقننى وهنًا بأجواِز الّرباوط

 وطروقهّن على الّنوى تخييُل

 فى ليلةٍ  وافى بها متمّنٌع

 ودَنْت بعيداٌت وجاَد بخيُل

 يا ليت زائرنا بفاحمة الّدجى

 لم يْأِت إّال والصَّباُح رسوُل

 فقليُلُه وَضَح الضُّحى ُمستكَثٌر

 وآثيُرُه َغَبَش الّظالِم قليُل

 واُلُهز -وبه السروُر -ما عاَبُه

 فجميع ما سّر القلوَب يزوُل

 أمَّا الشُّعوُب آثيرةٌ  َوَلِشْعُبنا

 من هاشٍم ِشْعٌب هناك جليُل

 اُألفُق فيه مَع الشُّموس آواآٌب

 والغاُب فيه مع األسود شبوُل

 والجانُب الَخِضل النَّدى لم ُيْلَف عن

 جدواه ممنوٌع وال ممطوُل
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 وإذا الّرجاُل تفاخروا وتفاضلوا

 بهْم دوَن الورى التَّفضيُل أرَسى

 من آلِّ وّضاِح الجبين آأّنه

 عضٌب جاله الّصيقلون صقيُل

 وملّوٍم فى المكرماِت وطالما

 ُعِذر الضَّنيُن بها وِليَم َبذوُل

 وآأّنه فردًا إذا شهد الوغى

 َضربًا وَطعنًا معشٌر وقبيُل

 ومعاشٍر لوالهُم ما بيننا

 ما آان تعظيٌم وال تبجيُل

 لّقيِت العظاُت ومنهُمعنهْم ت

 فهَم الهدى وتعّلَم الّتأويُل

 وبيوتهْم مأوى الّرشاِد وبينهْم

 سطَر الكتاُب ونّزَل الّتنزيُل

 وتراهُم صبحًا وآلَّ عشّيةٍ 

 يْأتيهُم ِميكاُل أو َجْبريُل

 لو أنَّهْم لم َيْنهجوا ُسُبُل التَُّقى

 ما بان تحريٌم وال تحليُل

 جوامٌد فُهُم عن األمِر الدَّنيِّ

 وُهُم إلى األمِر العليِّ ُسيوُل

 بيٌت أقام دعامه وقبابه

 إّما ِإماٌم أو أخوُه رسوُل

 بيٌت ُيناجي اَهللا َحالٌَّل بِه
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 وعليهُم األمالُك فيه نزوُل

 ومساآٌن ما غاَب عن أفواِههْم

 فيهنَّ تقديٌس وال َتْهليُل

 لهُم مًنى والموقفاٍن وزمزٌم

 تجويُلوالبيُت والّتطواُف وال

 والِحْجُر والَحَجُر الذي لَصفاِتِه

 أَبَد الزَّماِن الضَّمُّ والّتقبيُل

 ِهللا ماجشموه عن أديانهْم

 والّدارعون عن الّطعان نكوُل

 طرحوا األناةَ  وطوَّحوا بِحذارهْم

 وتيّقنوا أّن الجباَن ذليُل

 وَتراآبوا مثَل الدََّبى في غمرةٍ 

 ما إْن بها ِإّال َقنًا وُنصوُل

 والخيُل ساطعةُ  العجاج آأنَّما

 لعجاِجها ضوُء الصَّباِح دليُل

 ليٌل نجوُم سماِئِه ُزْرُق القنا

 والّشمُس فيه صارٌم مسلوُل

 وُمغامٍر َيِلُج الَقتاَم وما َلُه

 إّال حساٌم في يديِه دليُل

 ربح الحياةَ  بطعنِه وضرابِه

 والهائُب النَِّخُب الجباُن قتيُل

 ها ـ ُمبيضَّةً  ـُخذها فما لطلوِع

 آطلوع أوضاِح الّصباِح أفوُل
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 وآأّنما أمنّيةٌ  بلغْت بها

 آأّنها روُض الّثرى المطلوُل

 سيارة فى عرِض آّل تنوفةٍ 

 ولُغرُّ أبكاِر الكالم َذميُل

 وإذا قرنَت بها سواها برَّزْت

 غرٌر لها لّماعةٌ  وحجوُل

 والشِّْعُر منه ناصٌع ُمَتَخيٌَّر

 الكاسُف المرذوُلُحسنًا ومنه 

 ومن القريض سعادةٌ  وشقاوةٌ 

 ومن القريض نباهةٌ  وخموُل

 وقليُلُه حيُث الّصواُب وُآثُرُه

 من قائليه وساوٌس وخبوُل

 والقارضون الّشعر إّما مولٌج

 أبواُبه أو ُمبَعٌد َمْعدوُل

 ولكْم لطّالِع الّثنايا نحوه

 ُمَتزحِزٌح عن ُطْرِقِه وَذليُل

 وا وآم من طالٍبطلبوا وما َوصل

 أمرًا وليس له إليه وصوُل

 وإذا هُم لم يحسنوا فى قولهم

 أشعارهْم ؛ أحسنَت آيف أقول 
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 أتانى والّرآباُن يأتى نجّيهْم 

 أتانى والّرآباُن يأتى نجّيهْم

 بما ساَء أو سرَّ الفتى وْهَو غافُل

 بأّن الذى سالْت شعاُب الّندى به

 تالقْت على رغمى عليه الجنادُل

 وحّل بداٍر ليس عنها معّرٌج

 وال نازٌل فيها مدى الدَّهِر راحُل

 أمْن بعد أن راع القروَم هديره

 وِنيلْت بما تجني يداُه الطَّوائُل

 يضاُم ويسقى غّرةً  أآؤَس الّردى

 فللِه حقٌّ غاله ثمَّ باطُل

 فإْن غبَت عّنا فالّنجوُم غوائٌب

 وإْن زلت عّنا فالجباُل زوائُل

 مقتوًال وذآُرك خالٌد وما أنَت

 بل أنَت لمن قد ظّل بعدك قاتُل

 فال َحملتنا للجالِد ضوامٌر

 وال فّرقتنا من بالٍد رواحُل

 وال عاد من حرٍب بما شاء صارٌخ

 وال آب من جدٍب بما رام سائُل

 وال تبكِه مّنا العيوُن وإّنما

 بَكْتُه المواضي والقنا والعوامُل

 ولوال هناٌت سوف يقلُع عذرها

 ضحىً  أو عشّيًا قاَل ما شاَء قائُل
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 أال يا قوُم للقدِر المتاِح 

 أال يا قوُم للقدِر المتاِح

 ولألّياِم ترغُب عن ِجراحي

 و للدنيا تماطُل بالرزايا

 مطاَل الجرِب لإلبِل الصحاِح

 ُتسالمني ولي فيها َخِبيٌء

 َأَغصُّ عليه بالَعْذِب الَقراِح

 و يا لملمةٍ  نزعْت يميني

 حصْت بالقوادِم مْن جناحيَو 

 فتنُت بها ومنظرها قبيٌح

 آما فتَن المتيُم بالمالِح

 أال قْل لألخاريِر من قريٍش

 :وُسكَّاِن الّظواِهِر والِبطاِح

 َهَوى من بينكْم جبُل المعالي

 و عرنيُن المكارِم والسماِح

 وجبَّ اُهللا غارَبكْم فكونوا

 آظالعةٍ  تحيد عن المراِح

 سوُِّقها الُمَعنَّىُيَدفُِّعها ُم

 و قد شحَط الكالُل عن البراِح

 وُغّضوا اللَّْحَظ عن َشَغٍف إليِه

 فما لُكُم الَعشيَّةَ  ِمْن َطماِح

 ُغِلْبناُه آما ُغِلَب ابُن ليٍل

 و قد سئَم السهاَد على الصباِح
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 فقْل لمعاِشٍر َرهبوا َشباتي

 وما َتجني رماحي أو ِصفاحي

 ْم ِجماميِرُدوا من حيُثما ِشْئُت

 فإني اليوَم لألعداِء ضاِح

 وُروموني وال تخَشْوا ِقراعي

 فقد أصبحُت ُمسَتَلَب السِّالِح

 وقودوني فما أنا في يديكْم

 على ما َتعهدون من الِجماِح

 و ال تنتظروا مني ارتياحًا

 فقد ذهب ابن موسى بارتياحي

 فللسبِب الذي يشجى التزامي

 يوللسَّبِب اّلذي ُيسلي اطِّراح

 لواني ما لواني عن مرادي

 وحاَل الدَّهُر دوَن َمَدى اقتراحي

 فال دوٌّ تخبُّ به رآابي

 و ال جوٌّ تهبُّ به رياحي

 َفَمْن للخيِل يقِدُمها ُمِغذًّا

 ينازعَن األعنةَ  آالقداِح 

 وَمْن للبيِض ُيوِلُغها َنجيًعا

 من األعداء في يوِم الكفاِح 

 وَمْن للحرِب ُيِقُد في َلظاها

 إذا اْحَتَدَمْت أنابيَب الرِّماِح

 و مْن لمسربٍل في القدَّ عاٍن
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 على وجٍل يذاُد عن السراِح 

 ومن للمال َيْعصي فيه َبْذًال

 " واللواحي " أساطيَر العواذِل 

 و من لمسوٍف بالوعد يلوى

 وَمطروٍح عِن الَجدوى ُمزاِح

 هَي الدُّنيا ُتَجْمجُم ثمَّ تأتي

 ِح بالصِّراِحِمَن اَألْمِر المبرِّ

 تنيُل عطيةً  وتردُّ أخرى

 المزاِح و تطوى الجدَّ في عيِن

 فمْن يعدى على أمَّ الرزايا

 إذا جاءْت بقاسيةِ  الِجراِح

 سالُم اهللا تنقلُه الّليالي

 و يهديِه الغدوُّ إلى الرواِح

 على جدٍث تشبث من لؤيٍّ

 بينبوِع العبادة والصَّالِح

 ٍلفتىً  لم يرَو إّال من حال

 و لم يُك زادُه غيَر المباِح

 وال َدِنَسْت له ُأُزٌر بعاٍر

 وال َعِلَقْت له راٌح براِح

 الخطايا" حمِل " خفيُف الظهِر من 

 وُعرياُن الصَّحيفةِ  من ُجناِح

 َمسوٌق في األموِر إلى ُهداها

 وَمْدلوٌل على باِب النَّجاِح
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 ِمَن القوم اّلذين لهْم قلوٌب

 النَّواحي بذآِر اِهللا عامرةُ 

 " مراٍض" بأجساٍم من التقوى 

 لمبصِرها وأدياٍن ِصحاِح

 قوموا فاندبوُه" اآلباِء " بنى 

 فصاِح" تثنى " بألسنةٍ  بما 

 وإْن شئتْم له َعْقًرا فشلُّوا

 نفوَس ذوي اللقاِح عن اللقاِح

 أصاَبَك آلُّ ُمْنَهِمٍر َدلوٍح

 آلَّ مثقلةٍ  رداِح" وحامُل  "

 اُم الُجون َيْسريوروَّاك الَغم

 بطيَء الَخْطِو آاِإلبِل الرِّزاِح

 تراٌب طاب ساآنُه فباتْت

 تأرَُّج فيِه أنفاُس الرِّياح

 غنيٌّ أْن تجاورُه الخزامى

 وُتوَقُد حوله ُسُرُج األقاحي

 

 قْل للذين تناآَصْت ثقتي 

 قْل للذين تناآَصْت ثقتي

 بهُم وقهَقَر عنهُم األمُل

 خطٍأ ووجدُتهْم َعمدًا بال

 رابوا بما قالوا وما فعلوا

 ما آاَن عندي أنَّني أبدًا



522 

 

 عن عقِر دار الوّد أنتقُل

 ومللُتُم َمن ال يحوُل وال

 يمشي بَعْرصةِ  ِسرِّه الَمَلُل

 وُغِررُتُم من دولةٍ  عرَضْت

 والّدهُر لو أنصفتُم دوُل

 هي عيشةٌ  من بعِدها ُهُلٌك

 أو صحَّةٌ  في إْثرها ِعَلُل

 لُت وِإنَّما َغَشَمْتوقد احتم

 َظلمًا ُأموٌر ليس ُتحَتَمُل

 وعهدتكْم قوًال بال عمٍل

 فاآلَن ال قوٌل وال عمُل

 ومن المنى لى مرُّ غيرآُم

 والّصاب عند ضرورةٍ  عسُل

 قد آاَن قبلُكُم وما لبثوا

 قوٌم إلى ما ِنلُتُم ُوُصُل

 طاروا آما وقعوا بال سبٍب

 وتراهُم خرجوا آما دخلوا

 وها اليوَم دائمةً التحسب

 فالظِّلُّ ظلُّ الّشمِس ينتقُل

 شّتان بين معاشٍر نصحوا

 لم يقبلوا وماشٍر قبلوا

 من أين فى الّدنيا وآيف بها

 حاٌل من الّسّراِء تّتصُل
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 يفرى الّزماُن وليس نبصره

 ما ليَس َتفري الِبيُض واَألَسُل

 

 لي مْن رضا بَك ما يغنى عن الراِح 

 يغنى عن الراِح لي مْن رضا بَك ما

 و نوُر وجهَك في الظلماِء مصباحي

 وحمرةٌ  ُنِشرْت في وْجَنتيَك بها

 ملكَت ناِصَيَتْي َورٍد وُتّفاِح

 :وقد َلَحْوني على وْجدي فقْل لهُم

 آيف انثنى خائبًا من طاعتي الالحي

 تلوُمني والِتياٌع ما يفارُقني

 ملَء الضلوِع بقلٍب غيِر مرتاِح

 ٍح مْن به سكٌرو أنَت صاٍح وال

 و ما استوى في الهوى السكراُن والصاحي

 قْم غنني بأحاديِث الهوى طربًا

 و سقني من دموعي ملَء أقداحي

 وال َتِمْل بي إلى َمن ال ُأَسرُّ به

 ففي يمينك أحزاني وأفراحي

 و قد شجيُت بقمرٍي على غصٍن

 باٍك بال أدمٍع يجرين نواِح

 :قْل لّلذين أرادوا مثَل َمْفخرتي

 أنَّى لكْم مثُل ُغّراتي وأوضاحي

 و هْل تبيتون إّال في حمى آنفي
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 وفي َخفارةِ  أسيافي وأرماحي

 مْن فيكم وقد اشتّد الخصاُم له

 ِمْن دوِنكم مثُل إيضاحي وإفصاحي

 ما زال رائدآْم في آلَّ مكرمةٍ 

 لوالَي فيكْم بوجٍه غيِر وضاِح

 و قد بلغُت مرامًا عّز مطلبُه

 عيسى غيُر أطالِحلم تبلغوُه و

 و آم ثوْت منكُم األحواُل فاسدةً 

 حتَّى صرفُت إليها وجَه إصالحي

 ال لذُّةٌ  لَي في غيِر الجميِل وال

 في غيِر أوديةِ  المعروِف أفراحي

 دفعُت عنكم بَما تجلو الُقيوُن وقد

 بالراِح" عنه " دفعتُم الشرَّ عجزًا 

 سّياٍن ِسرِّي وَجهري في ِظهارِتِه

 ٍو َخَمري فيِه وَتْرواحيوُمست

 ورثُت هذي الخصاَل الغرَّ دونكُم

 عن آلَّ قرٍم طويِل الباِع جحجاِح

 قوٌم إذا رآبوا يومًا على عجٍل

 ضاق الفضاُء وَسّدوا آلَّ َصْحصاِح

 َترى جياَدُهُم في آلِّ ُمعَتَرٍك

 تلقى من األرض صفاحًا بصفاِح

 هُم البحوُر لمْن يعتاُد رفدهُم

 ما بيَن أْوشاٍل وَضْحضاِحوالنَّاُس 
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 لو طاولوا النجَم لم يطلْع على أحٍد

 أو صاولوا الّناَر لم تظهْر لقّداِح

 أوالَك قومي فجيئوني بمثلهُم

 في منزٍل هابٍط أو ظاهٍر ضاِح

 معالٌم ال مروُر الدهِر يخلقها

 وال يخاُف على َمْحٍو لها ماِح

 

 لعيِنك منها يوَم زالْت حموُلها 

 ا يوَم زالْت حموُلهالعيِنك منه

 تذرافها وهمولها - وإْن لم تنْل  -

 ومن أجلها لمَّا مررَت بداِرها

 وقد أوحشْت منها شجتنى طلولها

 ولوال الهوى لم َتْلَقني بمنازٍل

 نواحَل يستدعى نحولى نحولها

 أغّنى بها مجهولةً  لم تبِن لنا

 ويذآرنى غضَّ الوصاِل محيلها

 طاَق هضامةً مَن اّلالتي ُيسِغْبَن النِّ

 ويمشيَن بالبطحاء ِخرشًا ُحجوُلها

 يقفَن فيستوقفن لحَظ عيوننا

 فما هّن لألبصار إّال آبولها

 ُأريُغ َجداها وْهي ِجدُّ بخيلةٍ 

 وأْعيا على راجي الغواني بخيُلها

 وليلةَ  بتنا باألبيرِق جاءنى



526 

 

 على نشوةِ  األحالِم وهنًا رسولها

 ىخياٌل يرينى أّنها فوق مضجع

 وقد شّط عّنى بالغويِر مقيلها

 فيا ليلةً  ما آان أنعَم بثَّها

 تنازَح غاِويها وخاَب عذوُلها

 وما ضرَّني منها وقد بتُّ راضيًا

 ِبباطلها أْن باَن ُصبحًا ُبطوُلها

 فلّما تجّلى اّلليُل بالّصبِح واّمحْت

 َدياِجُر ُمرخاةٌ  علينا ُسدوُلها

 الذيَأَفْقُت فلم يحصْل علّي ِمَن 

 خدعُت به إّال ظنوٌن أجيلها

. . . . . . . . . . . . 

 وربَّ ُبغاةٍ  َضلَّ عنها سبيُلها

. . . . . . . . . . . . 

 فما للمطايا ثمَّ إّال حلولها

. . . . . . . . . . . . 

 مذلَّلة األرجاِء سهٌل وصوُلها

 وآم ُعصبةٍ  َحطَّْت لديه رحاَلها

 هافأْتَرَب عافيها وعزَّ ذليُل

 لدى مجلٍس ال يمزج الهزُل جّدُه

 وال ينطق العوراَء فيه قؤولها

 ُتَلّوى بِه األعناُق َمْيًال عن الهوى

 وينصُف من ضخِم الّشعوب هزيلها
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 إذا لم يمْل فيه إلى الحقِّ جوُره

 عن القصِد يومًا لم تجْد من يميلها

 فتىً  آلُّ أطراٍف له في آتيبةٍ 

 نيُلهاُيصرُِّفها أو َمْكُرماٍت ُي

 ُيهاُب آما هاَب الشُّجاُع َقريَعه

 وُيرَجى آما َترجو الغوادي ُمحوُلها

 وحّل من العلياء ما ال تحّله

 حذارًا من الّشمِّ العوالى وعولها

 ففى آّفه رقُّ المكارِم والّندى

 وما بيِد األقواِم إّال ُغلوُلها

 أآَل بويٍه احفظوه لدولةٍ 

 له وعليه صعبها وذلولها

 فما تدعو سواه أبًا لهانماها 

 ومنجحره دّبْت إلينا شبولها

 مدحُتك ال أنِّي إخاُل مديحةً 

 تحيط بأوصاٍف لديك جميلها

 ولم يأتنى الّتقصيُر من عجز منطقى

 ولكْن دهاني من معاليك طوُلها

 ولو أّننى وّفيُت فضلك حّقه

 عددُت مديحي زلَّةً  أستقيُلها

 فعْش فى نعيٍم ال يرى منه آخٌر

 اٍل بعيٌد أْن يحوَل حُؤوُلهاوح
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 يا مليَح الوجِه لْم فعلِك لي غيُر مليِح  

 يا مليَح الوجِه لْم فعلِك لي غيُر مليِح 

 ِه ِلْم ِفْعـ

 إنَّ َمْن يبُذُل نفًسا

 في الهوى غيُر شحيِح

 لم َتِخْر ِجسمَي َفْرًدا

 لَك مْع جسمَي روحي

 و الهوى بلوى ولكْن

 لسقيٍم بصحيِح

 سهرى فيـآم لياٍل 

 ـَك غبوقي وصبوحي

 لي بكاٌء من دٍم ِصْر

 ٍف مَن الَجْفِن القريِح

 آلما استبدلُت أبدلـ

 ـُت َقبيًحا بقبيِح

 و إذا طاوعُت أمر الـ

 ـحبَّ عاصيُت نصيحي

 

 عليُلُكُم يرجو الشِّفاَء وإنَّما الـ 

 عليُلُكُم يرجو الشِّفاَء وإنَّما الـ

 ـعليُل وال يرجو الشفاء عليُل

 ذا آان دأبي بالهوى وْهَو قاتٌلإ

 فِإنَّ ُأساتي في الرِّجاِل قليُل
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 وما بي إلى أْن أآتَم الحبَّ حاجةٌ 

 وفى آّل أحوالى عليه دليُل

 فهل لى إلى أْن يبرَح الحبُّ مهجتى

 آما لم يكْن فيها الَغداةَ  سبيُل

 آأنَِّي لّما أْن ذآرُت فراَقكْم

 تمّشْت بعقلى فى الّصحاةِ  شموُل

 فما أنا عن شكوى الّصبابةِ  ساآٌن

 وإْن أشُكها لم أدِر آيَف أقوُل

 وسّياِن عندى قبل بلواىَ  بالهوى

 أضّن ضنيٌن أم أناَل منيُل

 وما العزُّ إّال سلوةٌ  ال هًوى بها

 وآلُّ أسيٍر بالغراِم ذليُل

 

 سالٌم على العمل الصالِح 

 سالٌم على العمل الصالِح

 ائِحوغاٍد من النُّسِك أو ر

 سالٌم على السََّنِن المستقيِم

 سالٌم على الَمْتجِر الّرابِح

 سالٌم على َصوِم يوِم الهجيِر

 و هبةِ  ذي مدمٍع سافِح

 سالٌم على َعَرَصاٍت َخَلْو

 َن للدِّين من غابٍق صابِح

 وفارَقنا يوَم جدَّ الرَّحيـ
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 ـُل عرياَن من ميسٍم قاضِح

 فًتى آان في دارنا هِذه

 غيرها طامِحبطرٍف إلى 

 تراُه إذا غسَق الخابطو

 ن على منهٍج للهدى واضِح

 عنوةً " فارقتنا " محمُد 

 فجرحي الرَّغيُب بال جارِح

 و أودعتني في صميم الفؤا

 ِد ِمنَِّي ما ليَس بالبارِح

 و هون رزءك أني أقوُل

 مضيَت إلى ُمنيةِ  الفارِح

 إلى ِنَعٍم ليس آاَألْعَطياِت

 فِحو نافحها ليس آالنا

 وإنَّ الوزارةَ  ُمْذ فارَقْت

 جناَبك في مطرِح الّطارِح

 آناٍر العراِء بال مصطٍل

 و سجِل القليب بال ماتِح

 وداُر الّسياسةِ  مجُفوَّةٌ 

 وُغدراُنهنَّ بال ناِشِح

 و آنَت وقد طرحتها بنانـ

 ـَك ُمحتِقرًا خيَر ما طارِح

 فلو سئلْت عنك الستعجلْت

 ِحإلى منطِق الشاآر الماد
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 و آم لك في المجِد من ثورةٍ 

 إلى البلد الشاحط النازِح

 " الكاذنتين" على آّل منفرِج 

 َآُتوٍم ألنفاسِه سابِح

 تراه إذا اسوّد ليُل العجاِج

 مَن الرَّْوِع آالكوآِب الالئِح

 و قد علموا حين شبوا األواَر

 َمَجسََّك من الِذٍع الِفِح

 بأّنك أضرُب من حامٍل

 من رامِحلسيٍف وأطعُن 

 وأآَتُم للسِِّر حيَن اآَتَوْت

 خطوٌب على الناشر البائِح

 و أنك منتقمًا إذ تكون

 خيٌر من الصافِح" لذحلَك  "

 تفيُء إلى األبلِج المستنيِر

 من الرأي في المعضِل الفادِح

 وإْن َعنَّ يوُم ِحباٍء َهَطْلَت

 وفي الّناِس َمْن ليس بالّراِشِح

 اِتمضيَت خفيًفا مَن الموبق

 وأيَن الخفيُف مَن الّداِلِح

 ولو أنصَف الّناُس ُترًبا ُأِهيَل

 على جسٍد ناصٍع ناصِح

 لزاروه واستنزلوا عنده
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 عطاًء من المانع المائِح

 فإّما نزحَت وراَء الصَّفيِح

 فلسَت عن الخير بالنَّازِح

 فللِه قبٌر أراقوا بِه

 َذنوًبا من الذُُّخر الّصاِلِح

 افقيِنتمرُّ به أِرَج الخ

 مآلَن من َعَبٍق فاِئِح

 فإْن نحن قسنا إليه القبوَر

 أبرَّ بميزانِه الراجِح

 و ال زاَل منهمُر الطرتين

 َيُسحُّ بماٍء له سائِح

 عليه وإْن آان مستغينًا

 بما فيه من آرٍم طافِح

 تساوى األناُم بهذا الحماُم

 فسهُل المعاطِف آالجامِح

 وقامْت به حجَّةُ  الّزاهديَن

 َق َلُه ُعُذُر الكادِحوضا

 و آلٌّ مصيٌخ وإْن آان ال

 

 لو شئَت يوَم البيِن أسعفتنى 

 لو شئَت يوَم البيِن أسعفتنى

 منك بما ليس له ِثْقُل

 بوقفةٍ  أشكو إليَك الهَوى
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 فيها ودمُع العيِن منهلُّ

 فإْن عليها عاذٌل الَمنا

 فطالما ُيْحَتَمُل الَعْذُل

 باما لَك ِمْثٌل يا غريَر الصِّ

 وليس لى فى حّبكْم مثُل

 وصلك محيى لقتيل الهوى

 وفرقةٌ  منك هى القتُل

 ما شئُت ُسلوانًا ولو شئُتُه

 لم يُك عندي َآِبٌد تسلو

 

 وثقُت بكْم حتى خجلُت وآم جنْت 

 وثقُت بكْم حتى خجلُت وآم جنْت

 لنا ثقةٌ  من خجلةٍ  في الصفائِح

 و ما آنُت أخشى قبلها إْن آشفتكْم

 ُفكْم عن مثِل هذي القبائِحُأآشِّ

 هبوني امرءًا َال منَّ منه عليكُم

 و ال آان يومًا عنكُم بمنافِح

 وإن قادُآْم ُآْرًها إلى ربوةِ  الُعال

 نكصتْم على األقفاِء نكَص طالئِح

 و لم يسَع فيما تبتغون ودونُه

 حجاٌز من األعداِء ليس ببارِح

 و أدناآُم عفوًا إلى جانِب الغنى

 ما بين ناِء ونازِح و آلكُم
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 وقد َصُلَحْت أّياُمكْم باجتهادِه

 فلْم يومُه ما بينكْم غيُر صالِح 

 و أظفرآْم بالعزَّ والعزُّ شاهٌق

 وأنتْم بال َطْرٍف إلى العزِّ طامِح

 َشَحْذُتُكُم سيًفا أُصدُّ به الِعَدى

 وما آاَن عندي أنَّ سيفَي جاِرحي

 و إّن الذي أغراآُم بقطيعتي

 ُت َوصَّاًال لكْم غيُر نازِحوقد آن

 و إني لسمٌح بفراقكْم

 وما آنُت فيه برهةً  بالُمساِمِح

 تبدلُت لما أْن رأيتْم ولم أعْن

 وإّني َلَسْمٌح باذٌل بفراِقكْم

 و أخرَج ما أبدعتُم من مساءةٍ 

 هوى لكْم قد آان بين الجوانِح

 و لما شربُت الوّد منكْم بسومكْم

 رابِح رجعُت بكٍف بيعها غيُر

 ولوالَي في ميزاِنكْم يوَم خبرةٍ 

 لما آان إّال شائًال غيَر راجِح

 فال تحسبوا أني مقيٌم على أذى

 فإنَي موتوٌر آثيُر المنادِح

 إذا ضرَّني يوًما صديقي وساَءني

 فما هو إّال آالعدوَّ المكاِح

 تقطََّع ُودٌّ آان بيني وبيَنكْم
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 وطاحْت به في األرِض ِإحدى الطَّواِئِح

 فمالي إلى أوطاِنكْم من مطاِمٍح

 و مالي إلى أعطانكْم من مسارِح

 و ما لَي إلماٌم بداِر حلولكْم

 وما آنُت إّال بيَن غاٍد وراِئِح

 وإْن آانِت البطحاُء داَر ُمقاِمكْم

 فمالَي َتعريٌج بتلك األباطِح

 و أيقنُت أني ثاويًا في ديارآْم

 مقيٌم على آِل القفاِر الصحاصِح

 وما جربتكْم آلفًا بكْم و آنُت

 فأظفرني تجريُبكْم بالَفضاِئِح

 لنا في تالقينا وجوٌه ضواحٌك

 و آم دونهّن من قلوٍب آوالِح

 وقد آنُتُم ُصبًحا بغيِر ُدُجنَّةٍ 

 فقد صرُتُم ُجْنًحا بغيِر مصابِح

 فال تسألوني عن صفاٍء َعِهدُتُم

 فقد طار في هوِج الرياح البوارِح

 اجتماٍع وإلفةٍ  فإْن تشحطوا بعد

 ببعض الرَّزايا الهاجماِت الفواِدِح

 فقلبَي عنكْم معرٌض غيُر مائٍق

 و دمعي عليكْم جامٌد غيُر سافِح

 وما آلُّ ما القيُت منكْم شكوُتُه

 و أوُل جدَّ المرِء تعريُض مازِح
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 فشّتاَن لو أنَصْفُتُم من نفوسكْم

 و لم تظلموا ما بين هاٍج ومادِح

 ناِس من بات عرضُهو إّن غبيَن ال

 ُتعرُِّضُه السُّوَءى لبعِض القرائِح

 

 وما ضرَّني اِإلْمالُق والثَّروةُ  التي 

 وما ضرَّني اِإلْمالُق والثَّروةُ  التي

 يذّل بها أهُل اليساِر ضالُل

 أليس يبّقى الماُل إّال ضنانةً  

 وأفقَر أقوامًا نًدى ونواُل

 إذا لم ُأِنْل بالماِل حاجةَ  ُمعسٍر

 حصوٍر عن الّشكوى فمالىَ  ماُل

 

 إنَّ من يعُذُل ُنْصًحا 

 إنَّ من يعُذُل ُنْصًحا

 في الهوى غيُر نصيِح

 ما لمْن ينص

 ُف أْن ُيْلـ

 أيُّ ِثْقٍل لَك يا ال

 ـَحى على غيِر القبيِح

 آلُّ ما ال َيشتهي َيْلـ

 قى سليٌم من صحيِح

 إنما تدخل عذًال
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 بين جثماني وروحي

 به الّراواّلذي َتبغي 

 حةَ  لي غيُر مريِح

 

 أال ال َتُرْم أْن تستمرَّ مسرَّةٌ  

 أال ال َتُرْم أْن تستمرَّ مسرَّةٌ 

 عليك فأيَّاُم السُّرور قالئُل

 وال َتطلِب الدُّنيا فإنَّ نعيَمها

 سراٌب َتراَءى في البسيطة زائُل

 رجاٌء وإشفاٌق آما لعبْت لنا

 بأطماعنا فيها البطوُن الحوامُل

 ّن مكاَن الخطب فيما نعيدهوإ

 خطوٌب على قرب المدى وهو ماحُل

 

 قْل لمشغوٍف ِبَعْذلي 

 قْل لمشغوٍف ِبَعْذلي

 في مساٍء وصباِح

 آْن آما شئَت ودعني

 في غُدوِّي ورواحي

 ما على غيرَي منِّي

 في فسادي وصالحي

 و إذا أفلحَت فاترْك

 للورى غيَر الفالِح
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 قاتُلتوقَّ دياَر الحى ِّ فهى الم 

 توقَّ دياَر الحى ِّ فهى المقاتُل

 فما حشُوها إّال قتيٌل وقاتُل

 أطعَت الهوى حّتى أضرَّ بك الهوى

 وعّلم حزمًا ما تقول العواذُل

 وأين الهوى مّنى وقد شحط الّصبا

 وفارق َفْوَديَّ الّشباُب الُمزايُل

 وقد َقَلَصْت عّني ذيوُل َشبيبتي

 امُلوفى الّرأس شيٌب آالّثغامةِ  ش

 ولي من دموعي غدوةً  وعشيَّةً 

 لبيِن الّشباِب الغضِّ َطلٌّ ووابُل

 وآيف ُيزيُل الشَّيَب أو ُيرجُع الّصبا

 وجيُب قلوٍب أو دموٌع هواطُل

 والح لنا من أبرِق الحزِن بارٌق

 آما الح فجٌر آخر الّليل ناحُل

 يضىء ويخفى ال يدوم لناظٍر

 فال هَو ُمستخٍف وال هَو ماِثُل

 ّما أضاءْت غبشةً  حال عندهْمفل

 وَعْصَفَر واحمرَّْت عليه الغالئُل

 ذآرُت به َمن زارني ِمن بالدِه

 وما الّذآر إّال ما تجّر البالبُل

 أمْن بعد أْن جّربُت آّل مجّرٍب
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 وَسلََّم لي َقْصَد السَّبيِل األفاضُل

 ولم يُك لي عيٌب ُيعاُب بمثلِه

 أولو الفضل إّال ما تقّول قائُل

 وسارْت برّواِد الفضائل آّلها

 مَن الّشرِق والّتغريب عّني الرَّواحُل

 وحّملُت أعباَء العشيرةِ  فى نًدى

 ويوم رًدى ، والعوُد للعبِء حامُل

 وحزُت آراماِت الخالئق وادعًا

 وشاطرني ضيَق المكاِن الُحالِحُل

 وأنجدُتهْم بالرَّأي والرَّأُي عازٌب

 ماطُل وُجدُت لهْم بالحزِم والحزُم

 ولّما اجتبونى لم يطْر بهُم أًذى

 وبان لهْم مّنى صحيٌح وباطُل

 وسحَّبُت أثواَب الملوك على الثَّرى

 وغيرىَ  من حلىِ  المكارِم عاطُل

 ولي موقٌف عنَد الخليفةِ  ما ادَّعْت

 عديًال له هذي النُّجوُم الموائُل

 أقوُم وما بيني وبيَن سريِره

 حائُل مقاٌم وال لى دونه الّدهَر

 وُيحجُب عنه الّزائرون وإنِّني

 إليه على ذاك التحّجٍب واصُل

 وما غاَب وجهي عن مَدى َلْحِظ َطْرِفه

 لدى الخلق إّال وهو عّنى سائُل
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 أضاَف إلى ما ليس لي وَيُعدُّني

 مَن القوم خوَّاُر األنابيِب خامُل

 ويحسُب أّني آاّلذين يراهُم

 ُلمن الّناِس مسلوُب البصيرةِ  غاف

 ولم أخَف إّال عن عٍم ولطالما

 تغّطى عن العشِو الّصباُح المقابُل

 فإّما يقوُل السِّْنُخ واألصُل واحٌد

 فقد ولدْت آلَّ الّرجاِل الحوامُل

 وجدُت ولم أطلْب عدّوًا ُمكاشفًا

 وما فاتنى إّال الّصديُق المجامُل

 إلى آم أغضُّ اللَّْحَظ مّني على قذىً 

 ناِم المناهُلوتكُدُر لي دوَن األ

 وأصبُح مغبونًا بكّل مفّهٍه

 له منزٌل بيَن الخليقةِ  سافُل

 إذا قاَل صدَّْت أعيٌن وَمسامٌع

 ولم يُك فيما قاَلُه الدَّهَر طائُل

 وإْن شهد الّنجوى فلم يرض قومه

 بنجوى وال أثنْت عليه المحافُل

 ُيحاتلني والَخْتُل من غيِر ِشيمتي

 الُمخاتُل وما فضَح التَّجريَب إّال

 ويزعُم أنِّي آاذبًا مستٍو بِه

 وأّنى استوْت بالّراحتين األنامُل 

 فمن مبلٌغ عّنى ابَن عوٍف رسالةً 
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 آما شاءت األشواُق مّنى الّدواخُل

 َبُعدنا ُجسومًا والقلوُب قريبةٌ 

 فال العهُد منسى ٌّ وال الوّد حائُل

 وآم ذالنا والهجُر ملتبٌس بنا

 ى متواصُلنالقى ضميرًا والهو

 فإْن سكتْت مّنا شفاٌه على قذىً 

 فمن دونها مّنا قلوٌب قواتُل

 وآم ُألناٍس بيننا من جوارٍح

 يرين تروآاٍت وهّن فواعُل

 وإّن ثمار الّزرع يجنى إذا مضى

 على الّزرع أزماٌن وزالْت حوائُل

 تسلَّ فأّياُم الفراِق آثيرةٌ 

 لُمْحٍص وأّياُم التَّالقي قالئُل

 تنا الحادثاُت لياليًاوقد أسلف

 ذهْبَن فأيَن اآلتياُت القوابُل

 فلسُت بناٍس ما حييُت اجتماعنا

 وقد نتجْت فينا الّسنون الحوائُل

 تمرُّ بنا األّياُم وْهَي قصائٌر

 وتمضي لنا األوقاُت وْهَي أصاِئُل

 وإّنى ألرجو أن تعود وإْن مضى

 على فقدها ذاك المدى المتطاوُل

 فأسُلَك قصَده أال ال أَرى حّقًا

 فقد طالما التّفْت على َّ األباطُل
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 فإّن الّرياَح الّضاحكاِت عوابٌس

 وإنَّ الغصوَن الممرعاِت ذوابُل

 وسّقى الّدياَر الماحالِت سحابةٌ 

 لها أزجٌل ال تنقضى وصالصُل

 فإّنك من قوٍم إذا حملوا القنا

 جرْت علقًا من الكماةِ  العوامُل

 أآفُّهْميخوضون أظالَم الوَغى و

 تضمُّ على ما أخلَصْته الصيَّاقُل

 وُتْعَرُف ِمن آبائهم وُجدودهْم

 ِسماٌت على أخالِقهْم وشمائُل

 إلى الحزِم لم ُيْثَنْوا على الرَّأي والهوى

 وال شغلتهْم عن عظيٍم شواغُل

 وال رفلْت فيهْم وقد سلَب النَّدى

 نفائسهْم تلك الهموُم الّروافُل

 وٍع قلوُبهْموال خفقْت في يوِم ر

 وال ارتعدْت خوَف الِحماِم الخصائْل

 آأّني ِبهْم مثَل الّذئاِب ُمغيرةً 

 وقد ضحيْت عنهّن تلك القساطُل

 ومن فوِقهنَّ القوُم ما َشهدوا الظُّبا

 لَدى الرَّْوِع إّال والنِّساُء ثواآُل

 ولسَت ترى إّال رجاًال آأنَّهْم

 مناصُل فى اإليماِن منها مناصُل

 ُغ أوطاٌر لنا ومآرٌبُتبلَّ
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 وُتدَرك ثاراٌت لنا وطوائُل

 

 بيني وبين عواذلي 

 بيني وبين عواذلي

 في الحبِّ أطراُف الرماِح

 أنا خارجيٌّ في الهَوى

 ال حكَم إالَّ للمالِح

 

 أيا شجراِت الواِدَيْيِن لعلَّني 

 أيا شجراِت الواِدَيْيِن لعلَّني

 أُعوُج بما ُتْظِلْلَنُه فَأقيُل

 نَّ لي ما َتْشتهي النَّْفُس من ُمنىً وفيُك

 وليس إلى ما َتشتهيِه َسبيُل

 ولو أّننى منكّن زّودُت ساعةً 

 ترّوَح فى أظاللكّن عليُل

 وما أبتغى إال القليَل وآم شفى

 آثيَر َسقاٍم في الرِّجاِل قليُل

 

 فَضَح الشَّيُب شبابي فافْتضْح 

 فَضَح الشَّيُب شبابي فافْتضْح

 به ثّم جرْحو نكا قلبي 

 جدَّ لي من بعد مزٍح صبغُه

 و رآوُب الجدَّ من آان مزْح
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 فاتفى منيَّ عدوي واآتفى

 و رأى آلَّ الذي آان اقترْح

 وذنوٌب ُآنَّ لي مغفورةً 

 فاْعَجبوا ُآلُُّكُم مّني إذًا

 آلَّما ناديُتُه نحوي مَضى

 و إذا قلُت دنا مني انتزْح

 واّلذي طيََّر عنِّي ُغَممي

 فى حلُه بعُد جلْححين وا

 أعَشُق اللَّيَل وال أهوى الصُُّبْح

 

 يا جامع المال آلُه قبل آآلِه 

 يا جامع المال آلُه قبل آآلِه

 فإنَّما الماُل في الدنيا لمن أآال

 أنَت المجارى إلى ما بتَّ تجمُعه

 فاسبْق إليه صروَف الّدهِر واألجال

 إْن ُتبٍق ماَلَك حينًا لم ُتَبقَّ لُه

 بطلَت َفناًء عنه أو َبطالإّما 

 أمَّا الكريُم فيمضي ماُلُه معه

 ويترُك الماَل لألعداِء َمن َبِخال

 

 أبى يعصُب الغاوون ما في عيابهم 

 أبى يعصُب الغاوون ما في عيابهم

 و يلطخني بالشرَّ من هو ملطُخ
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 ولو شئُت أْضحى بيَن داري وبينُهْم

 َبساٌط بعيٌد للمطايا وبرَزُخ

 بين قوٍم أذلةٍ  آأني مقيٌم

 أميُم رزايًا بالجنادل يدُخ

 ولي ُمهجةٌ  لم يبَق إّال ُطلوُلها

 ترشُّ بأنواِع الهموِم وترضُخ

 إذا قلُت يوًما قد مَضى ما يريُبها

 تراسَخ بي ما لم يكْن قبُل يرسُخ

 و يشمُخ قوٌم ناقصون عن العال

 و آم بيننا أْن آنُت بالفضل أشمُخ

 :قي َغباوةً فقْل لّلذي يبغي ِلحا

 أفي غيِر فْحٍم أنت دهَرك تنُفُخ

 وما أنَت إّال َيْرَمُع الدَّوِّ آارٌع

 وإّال فغرثاٌن وال ناَر يطُبُخ

 

 الحبيبةُ  َتّيَمْتـ: قالوا 

 الحبيبةُ  َتّيَمْتـ: قالوا

 أهال: ـَك وواصلتك فقلُت

 من بعد ما حّملُت من

 وجٍد بها يا قوُم ِثقال

 ِثقًال تحمَّله الهوى

 عن منكبى َّ فعاد سهال

 بتنا آما آره الحسود
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 ُد نناُل ما َنهواُه حّال

 فى ليلةٍ  ما قلُت جا

 َء سواُدها حتى َتوّلى

 لّفْت بشملى شملها

 يا حّبذا لّفًا وشمال

 َوَثَنْت عليَّ ُمَقبَّعًا

 بقبائِع الِعْقياِن َطْفال

 وممألًّ ِصْبَغ الشَّبيـ

 ْثالـبةِ  ُمْسَبِكرَّ النَّْبِت َج

 واهًا لظبىٍ  صدتُه

 َطوعًا ولم أقنْصه َخْتال

 لم ُيعطني قبَل الرِّضا

 حّتى تسّلفهنَّ قبال

 ولقد أقول تبّلدًا

 فيمن تمّلكنى وخبال

 باِهللا قْل ولك الُمنى

 أيُّ المحاسِن منك أحلى 

 يا مْن أراه حاليًا

 فى ناظرى َّ وما تحّلى

 

 في مثلها يستثاُر الصبُر والجلُد 

 ها يستثاُر الصبُر والجلُدفي مثل

 وعندها َيتقاَضى الحزُم ما َيِجُد
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 وما الرزيَّةُ  إالَّ أْن ُتِلمَّ بنا

 و نحن الهوَن عنها غفٌل بعُد

 مثُل السَّوام َرَعى في أرِض َمْضَيعةٍ 

 واستيقَظ األسُد" بها " نام المسيُم 

 َتمشي الضَّراَء وهاٌم ال ُتَخمُِّرها

 اِرُض الَبِرُدمخلٌِّق فوَقهنَّ الع

 وإّنما المرُء في األّياِم ُمحَتَبٌس

 على المنيَّةِ  َتأتيِه وُمقَتَعُد

 يسعى ولم يسَع إالَّ نحو حفرتِه

 يخاُل معتمدًا أو آيف يعتمد

 جاَب البالَد وعدَّى عن َمصارِعِه

 مْن بينها بلُد" مصرعه " فاختّط 

 وآيف َيْنجو ِحباالِت الرَّدى رجٌل

 ا بعده بدُد مستجمٌع للمناي

 و قد علمنا بأنا معشٌر أآٌل

 للموِت نوجُد أحيانًا ونفتقُد

 يرتاُح نحَو غٍد من َغفلةٍ  أبدًا

 َمْن ليس َيدري بما تجني عليِه َغُد

 آم ذا َفَقدنا آرامًا ال إياَب لهْم

 " ونفتقُد" حطوا من المنزل األعلى 

 ذاقْت ِشفاُهُهُم طعَم الرَّدى َمقرًا

 جري َبينها الشََّهُدوطالما آاَن ي

 و آم وردنا وما تغنى ورادتنا
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 إّنا وردنا وُأْعُفوا ُمرَّ ما َوَردوا

 لم ُيغِن عنُهْم وقد همَّ الِحماُم بهْم

 ما َجمَّعوا لدفاع الُبْؤِس واحتشدوا

 وليَس ُيجدي وإْن َأْرَبى بكثرِته

 على الفتى َمَددًا إذا انقضْت ُمَدُد

 الزماُن لهْم"  امتّد" آأنهْم بعد ما  "

 لّما َمَضوا في سبيِل الموِت ما ُوِلدوا

 فنحُن نبكي على آثاِرهْم َجَزعًا

 نقوُل ال تبعدوا عنا وقد بعدوا

 قْل للوزير سواك المرُء نوقظُه

 و سمَع غيرَك يغشى العذُل والفنُد

 حتى متى أنَت فيما فات مكتئٌب

 جنى الحماُم فال عقٌل وال قوُد 

 لعمِر الذي قطعْتَدِع التتبَُّع ل

 عنه الحياةَ  المنايا واْنَتهى األمُد

 ما دمَت تطمُع فيِه فاحزَننَّ له

 فإْن يئسَت فال حزٌن وال آمُد

 و استبِق دمعك ال تذهْب به سرفًا

 وهو مقتصُد" يضحى " فمسرٌف فيه 

 وإْن َجِزعَت ألْن ُمدَّْت إليك يٌد

 فباّلذي عشَت ما ُمدَّْت إليك َيُد

 الوالديِن الدَّهَر أجمَعُهوُمنيةُ  

 أْن يكرعا الموَت حتى يسلَم الولُد
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 إنَّ العقيَق يزيدني َخَبال 

 إنَّ العقيَق يزيدني َخَبال

 إْن زرُته صبحًا وإْن ُأُصال

 ولقد وقفُت عليه أسأُلُه

 عن ملعِب األحباِب ما َفعال

 وقصيِر عيٍش فيه ُمخَتَلٍس

 وّلْت غضاضتُه وما آمال

 ةِ  ظلَت بعدهُمومن الّسفاه

 تبكى الّرسوَم وتندُب الّطلال

 وعلى العقيِق ربيُب أفئدةٍ 

 وّلْيُتُه أمري فما عدال

 دمُث الّشمائِل باَت يقتلني

 وآأنَّه من َضعفِه ُقتال

 لّما استَضاَف إلى محاسنِه

 سلَب الغزاَل الجيَد والكحال

 قل للذي ِمن َفْرِط ُغرَِّتِه

 " القبال" ما زال حّتى حّرم 

 ال تعطنى غبَّ المطاِل فما

 أعطاك ما تبغيه مْن مطال

 فبما َهَدْأَت ترآتني َقِلقًا

 وبما أمنَت أّبتنى وجال

 يا طيُف ُزرنا إن َنِشَطْت لنا
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 فالّرآُب باألبواِء قد نزال

 عدَّ الّنهاَر مطّيةً  لغبْت

 وخذ الّظالَم على الّسرى جمال

 ودع التعّلَل فالحبيب إذا

 " العلال" تطّلَب  ملًّ الوصاَل

 عّجل سراك إلى مضاجعنا

 وإذا حضرَت فال تغْب عجال

 من أين يعلو من يحاذره

 قطَع الخياُل الحبَل أم وصال

 سلوَت ؛ فقلُت حاَش لمْن: قالوا 

 عشق الفضائَل أْن يقال سال

 ليس لمن" فالمجُد " ال تعذلوا 

 سمَع المالَم وسوَّغ الَعَذال

 َجٌنلي يا عذولي في الهَوى َش

 لم يخَش منِّي في هوىً  َمَلال

 لّما انقطعُت إلى موّدتِه

 لم ُيبِق لي عذلي به َغَزال

 ال تحفلْن بالمرِء تألفُه

 أبدًا لماء الوجِه مبتذال

 وأرَتْد لودِّك آلَّ منَخِرٍق

 يهُب الجديَد ويلبُس السََّمال

 قد قلُت للحادين أيقظهْم

 داعى الّرحيِل فأزعجوا اإلبال
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 بها َمْلَك الملوِك فما أمُّوا

 نبغى به عوضًا وال بدال

 عقرًا لها أْن ال ترّد بها

 وأضلَّها مقتاُدها السُُّبال

 ورعْت فجاجًا ال تصيب بها الـ

 َحْوذاَن مكتهًال وال النََّفال

 يأّيها الملُك العريُض نًدى

 فى معتفيِه والّطويُل عال

 وابَن الذي بسديِد ِسيرِتِه

 يضرُب الَمَثال ُيضحي الُمَحنَُّك

 ما زال ثّم قفوَت سّنته

 يطأ الهضاَب ويسكن القلال

 ومطالُع الجوزاِء َقْبَلُكُم

 ما داسها بشٌر وال انتعال

 اسمْع مديحًا ما أمنُت به

 لوال اهتزازك عنده الّزلال

 وإذا رضيَت القوَل من أحٍد

 حاَز الرِّهاَن وأدرَك الَمَهال

 أّما الذي أْوليَتِنيه بما

 فَت من ذآري فقد َوصالشرَّ

 مدٌح ُتَفضُِّلُه ولو ُنِظمْت

 أبياتُه لسواك ما فضال

 َيفديك َمن آمنَت َزْرعَته
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 وآفيَته من أمرِه الَجَلال

 وأَبتَُّه َيِرُد الِغماَر ِغنىً 

 ولقد َثوى َيَتبرَُّض الَوَشال

 وإذا الملوك جروا إلى أمٍد

 آنَت الّلباَن وآانت الكفال

 َمْكُرمةٍ  هذا وآم لك يوُم

 ترِوي الطِّالَب وُتِشبُع األمال

 يوٌم تطيح به المعاذُر والـ

 ـأقواُل ترُجُم وْسَطُه الَعَمال

 بذٌل إذا ِقسنا ِسواُه بِه

 فكأّنما بخل الذى بذال

 هللا دّرك يا بن بجدتها

 َتقري السُّيوَف وُتوِلُغ اَألَسال

 فى موقٍف حمىَ  الحديُد به

 حتى لو استوقدَته اشتَعال

 والخيُل نازيةٌ  آأنَّ بها

 مّسًا مَن الِجّناِن أو َخَبال

 َتْسَتنُّ بالفرساِن ناجيةً 

 آالوحِش ريَع أو القطا جفال

 وارِم عن عرٍض" جيادك " سّوْم 

 جيحوَن باألبطاِل منتضال

 فعلى الذى وصل النجاَح بما

 تهواُه ثمَّ عليَّ أن َتصال
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 واسعْد بيوم المهرجاِن وخْذ

 العمِر ُمقتبال منُه طويَل

 وإذا لبسَت الّليَل تلبسُه

 َعِطَر الَغالِئِل باردًا َخِضَال

 واسلْم وال سلَب الزَّماُن لكْم

 ِظالًّ يفيُء لنا وال َنَقال

 وعيوُننا ال أبصرْت أَبدًا

 أمدًا ألمرآُم وال أجال

 واحتّلِت الّنعماُء دارآُم

 وامتدَّ فيها العزُّ واتَّصال

 تي لُكُمفعلى اإللِه ِإجاب

 وعليَّ باإلشفاِق أْن َأَسال

 

 تلَك الدِّياُر براَمتيِن ُهموُد 

 تلَك الدِّياُر براَمتيِن ُهموُد

 َدَرَسْت ولم تْدُرْس لهنَّ ُعهوُد

 حيث التوى ذاك اللوى ثّم استوى

 والتفَّ من شمِل األراِك َبديُد

 أَو ما رأيت وقوفنا بمحجٍر

 والدَّمُع ِمْن َجْفني عليه يجوُد

 ُمَترنِّحيَن مَن الغراِم آأنَّنا

 ُقُضٌب تميُل مَع الصِّبا وتميُد

 والرَّآُب إّما ساِدٌر ُمَتهالٌك
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 أو راآٌب ثبَج السلِو جليُد

 وعلى أهاضيِب الُمشقَِّر غادةٌ 

 للرِّيِم منها َطرُفُه والجيُد

 صدْت ولم ترِد الصدوَد وربما

 جاَء العناُء ولم ُيِرْدُه ُمريُد

 َت وما َطَرْقَت صبابةً ولقد َطرق

 " هجود" ونحن إلى الرحاِل " عيني  "

 في ظلِّ ُخوٍص آالقسيِّ َطالئح

 أَخَذْت َعواِرَيُهنَّ منها الِبيُد

 أني اهتديَت وآيف زرَت وبيننا

 دون الزيارةِ  مربٌخ وزروُد 

 و مفاوٌز مْن دونهّن مفاوُز

 و تهائٌم مْن فوقهّن نجوُد

 ذوائبي أنكرَن شيَب" وغرائٍر  "

 السوُد" عندهّن " و البيُض مني 

 أنكرَن داًء ليَس فيِه ِحيلةٌ 

 وَذَمْمَن َمْفًضى ليس عنُه َمحيُد

 يهوى الشباُب وإْن تقادم عهدُه

 وُيَملُّ هذا الشَّيُب وْهَو جديُد

 ال َتْبُعَدْن عهَد الشَّباِب، وِمْن جًوى

 أدعو له بالقرِب وهو بعيُد

 وأرتمي أّياَم ُأرَمى باللحاِظ

 و أصاُد في شرِك الهوى وأصيُد
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 قد قلُت للرآب السراِع يحثهْم

 ُمترنٌِّم بُحدائه ِغرِّيُد

 في َسْبَسٍب خافي المعالِم والصَُّوى

 :فكأنَّما موجوُدُه مفقوُد

 مْن مبلٌغ فخَر الملوِك رسالةً 

 أعَيْت عليَّ يقوُلها المجهوُد

 أَترى لياليَّ اللواتي ِطبَن لي

 الوافي عليَّ تعوُد في ظلَِّك

 ومتى أزوُر ربيَع أرِضك َزْوَرةً 

 " بروُد" و عليَّ من نسِج الربيِع 

 ومتى أراَك وأنَت ُتسِجُل ُمعِلنًا

 بفضيلتي بَك واألناُم شهوُد

 و أنا الذي من بعد نأيَك نازٌح

 عن آلَّ ما فيه الهوى مطروُد

 أضحى أرى ما غيرُه عندي الرضا

 واُه ُأريُدوُأريُد ُآرهًا ما ِس

 ِهللا ِحْلُمك والرِّواُق ُيرى بِه

 وفوُد" للسائلين من الوفود  "

 " ويمترى" و القول يرزقُه الشجاُع 

 منه وُيحَرُم ُنطَقه الرِّعديُد

 في موقٍف ينتاُب تاموَر الفتى

 للرُّعِب إقراٌر بِه وُجحوُد

 وعلى األسرَّةِ  من ضيائك بارٌق
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 أو آوآٌب َجَهرالنُّجوَم َفريُد

 وآَأنَّ وجَهك ُقدَّ من شمِس الضَُّحى

 " مقدوُد" أو مْن سنا قمِر الدجى 

 الذوا بمن َثَمُر المروَءة يانٌع

 منه وأمُّ المكرماِت ولوُد

 والمنهُل الِعدُّ النَّميُر، وحيثما

 يدنى المذوُد ويمنُح المحدوُد

 يا فخَر ُملِك بني ُبويِه وَمْن له

 ظٌل على هذا الورى ممدوُد

 بهمةٍ " العالِء " لمعتلي قمم و ا

 قامْت وهمَّاُت الرِّجاِل ُقعوُد

 والُمنشىءَ  الُغرِّ الغرائِب في النَّدى

 حتى تعلَم منه آيف الجوُد

 هي دولةٌ  ما زلَت ترأُب شعبها

 و تذبُّ عنها آالئًا وتذوُد

 ُتْنَمى إذا انتسبْت إليَك ومالها

 لها وجدوُد" إالَك آباٌء  "

  اَألْمِس َثلَّةَ  َقْفرةوَرَدْدتها ب

 شطْت فأحرزها علينا السيُد

 أوقدتها بعد الخبوَّ فما لها

 أَبَد الزَّماِن تطاُمٌن وُخموُد

 مْن ذا الذي يرنو إليها طالبًا

 و لها ببابك عدةٌ  وعديُد 
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 لوال دفاُعك ما استقرَّ بَمْفَرَقْي

 ذاك المتوِج تاجُه المعقوُد

 اِتِهوَلزاَل هذا الملُك بعَد مم

 ولماَل عنُه ِدعاُمه المعموُد

 آم ذا َصِليَت وقايةً  لنعيمِه

 يومًا يذوُب بَحرِِّه الجلموُد

 آأنه" مستلِب الفتوِر " في ظهر 

 َهْيٌق بأجواِز الفالةِ  َشُروُد

 وآأنَّه ينساُب في َخَلِل الَقنا

 يوَم الكريهةِ  أرقٌم مزءوُد

 سلكوا طريقك في الوغى" غلمةٍ  " في 

 لبيُض منهْم رآٌع وسجوُدو ا

 ُمتسرِّعين إلى الِقراِع آأنَّهْم

 و عليهُم زبُر الحديد حديُد

 " منيةٍ " يردون مْن شاءوا بغير 

 فهُم وإْن غلبوا األسوَد أسوُد

 ال يأخذون الماَل إّال بالقنا

 ووريُد" ترائٌب " تحمّر منه 

 أو مْن ظبا لم تعَر يوَم آريهةٍ 

 غموُد" ِ  الكماة" إّال وهاماُت 

 ال تحقرنَّ من العدوَّ صغيرةً 

 واْرُدْد مكيَدةَ  َمْن تراُه يكيُد

 وإذا اْسَتَرْبَت بمْن َخَبْرَت فال َتَنْم
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 فالداُء يعدى والقليُل يزيُد

 إّن الحسوَد هو العدوُّ وإنما

 حسوُد: َسَتروا قبائَحُه فقيَل

 والضِّغُن َتْطُمُرُه األناةُ  فَتْعَتزي

 ضغائٌن وحقوُدحزقًا إليه 

 و العوُد إْن طرَح التقادُم قادحًا

 فيِه ولم َتْدلْكُه ظلَّ العوُد

 لوال الصَّالُح بأْن ُيعاَقَب مجرٌم

 ما آان َوعٌد ُمطِمٌع َوَوعيُد

 " محبةٍ " ضمنْت لك األقداُر آّل 

 َوأَحلََّك الرَّحماُن حيُث تريُد

 َو نعمَت بالنيروِز نعمةَ  ناشٍد

 مينِه المنشوُدأضحى َو حشُو ي

 َوَعرْتَك فيِه جاللةٌ  وإدالةٌ 

 وأَتْتَك منه َميامٌن وُسعوُد

 لك العال: حتى يقوَل المستزيُد 

 ما فوَق هذا في الَعالِء َمزيُد

 

 رقدِت وأسهرِت ليًال طويال 

 رقدِت وأسهرِت ليًال طويال

 وحّملتنا الحبَّ عبئًا ثقيال

 وآنِت ُتعاصيَن قوَل الوشاةِ 

 للِت أطعِت العذوالفلّما م
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 ولو آنِت يوَم لوى عاِلٍج

 وقفِت ، شكونا إليك الغليال

 فإْن أنِت أنكرِت ما َندَّعيه

 َجعلنا النُّحوَل عليِه َدليال

 ودمعًا تحبَّس قبَل الفراِق

 ويوَم الفراِق أصاَب الَمسيال

 سَقى اهللا جيراَننا بالُكحيِل

 وحّيا به الَظْبَي أحَوى َآحيال

 الّنعيم الكثيرولّقاهُم ب

 وإْن لم ينيلوِك إّال قليال

 ففى القلب منهم ، على ضّنهْم

 غراٌم يماطلني أْن َيزوال

 معاشُر ال يألفوَن الوفاَء

 لصبٍّ وال يعرفون الجميال

 إذا أمرضوا لم يعودوا المريَض

 وإْن َقتلوا ال َيدون القتيال

 وآم فيهُم من مليِح الّدال

 " الالعقو" ل تستلب العيُن منه 

 ُيحيِّيَك بالورِد من وجنتيِه

 ويسقيك من شفتيه الشَّموال

 ومن شعٍف ظلَت من بعدهم

 ُتَرثِّي الرُّسوَم وتبكي الطُّلوال

 وتسأل آلَّ طويِل الصُّمو
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 ِت يأبى له خلقه أْن يقوال

 ولوال شقاوةُ  جدِّ المحّب لحقنا على سفواَن الحموال

 لحْقنا على َسَفواَن الُحموال

 سرنا على آثرهْم عشّيةَ 

 نباريهُم بوجيٍف ذميال

 هنيئًا لنا فى مليك الملوك أْن ملك األرض عرضًا وطوال

 رَض َعرضًا وطوال

 دعوت الجبال فلم تمتنْع

 فكيَف َترى لو دعوَت السُّهوال

 وشْماَء آالنَّجم َمرفوعةٍ 

 تفوت المنى وتزلُّ الوعوال

 لوصوالسموَت إليها وظّن الغبى ُّ أّنك ال تستطيع ا

 ُي أنَّك ال تستطيُع الوصوال

 فما رمَت حّتى ولجْت الّصميَم

 وغادرَت ما عّز منها ذليال

 وآانت وليس سبيٌل إلى

 معاقلها فنهجَت الّسبيال

 تغاضيَت عنها صنيَع البطىّ 

 فلما عزمَت سبقَت العجوال

 َلعمُر أبيها لقد راَمها

 قًتى يرآب الّصعَب سمحًا ذلوال

 على ِريَبةٍ فتىً  ال يبيُت 

 وال يأخُذ األمَر إّال جليال
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 ولم ُيَر قبلَك ُمستخرجًا

 من الِغيِل واألسُد فيه الشُّبوال

 وحيٍّ خبطَت على ِغرِّةٍ 

 فأبدلتهْم بالّرغاِء الّصهيال

 تأنَّيَتهْم َموهنًا آي يروا

 َصباِحبهْم مقبًال والخيوال

 عليهنَّ آلُّ شجاِع الَجنا

 َمقيال ِن ال يجد الذُّعُر فيه

 وآم لك من معجٍز باهٍر

 نراُه فننكُر مّنا العقوال

 تجيُء به واحدًا ال تريُد

 ُمعينًا وال تستشيُر الخليال

 آليِث العريِن يجرُّ الفريَس

 إلى نفسِه ال يريد األآيال

 هنيئًا لنا في مليك الملو

 سنانًا طريرًا وعضبًا صقيال

 ومن واقٍف فوق رّجافةٍ 

 ا زليالتزلُّ األخامُص عنه

 ويفديك آلُّ بخيِل اليديِن

 يمّن الكثيَر ويعطى القليال

 تراه إذا ما استحّر الّطعاُن

 آَزفِّ العوامل يمضي َجفوال

 أما والذى زاره المحرمون
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 على أْن ُينيَلهُم أو ُيقيال

 والذوا خضوعًا بأحجاره

 وجّروا بعقوتهّن الّذيوال

 وشعٍث تالقوا على المأزميِن

 ًا َمطّيًا َآليالَيُزجُّون ُصبح

 ومضطبعين ببيض الّثياِب

 َتراهْم على َعَرفاٍت َنزوال

 لقد خصَّك اُهللا بالمأُثراِت

 إذا ما ُعدْدَن عدْمَن الَعديال

 وجاَد الّزماُن لنا فيكُم

 وآاَن الّزماُن َضنينًا بخيال

 فيا َغيثنا ال َتِرْم أرَضنا

 ويا شمسنا ال تجزنا أفوال

 ِهويا جبَل اِهللا فى أرض

 لرّواده أعفنا أن تزوال

 فأنَت الذي نلُت منه المنى

 ثناًء جميًال ونيًال جزيال

 " منك ظّال ظليال - تصرحنى " وصروُف الّزمان  -وأسكنتنى 

 منك ِظالًّ ظَليال -ُتصحُِّرني

 وآنُت الَبهيَم طويَل الزَّماِن

 فأوضحَت لى غررًا أو حجوال

 أَنيروَز مالِكنا ُدْم لُه

 يبتغيه آفيالوآْن بالذى 
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 وْعْد أبدًا طارقًا باَبه

 متى ما مضيَت نويَت القفوال

 وإْن أنَت أفقدتنا غيره

 فأهِد إليِه البقاَء الطَّويال

 

 أودُّ بأنني أبقى ويبقى 

 أودُّ بأنني أبقى ويبقى

 لَي الولُد المحبُب والتالُد

 و ال أقذى وال أوذى بشيٍء

 و أوُل خائٍب هذا الوداُد

 أثناِء الّلياليوأنِّي بيَن 

 صالٌح ال يخالطه فساُد

 

 أمالَك من غراٍم ما أماال 

 أمالَك من غراٍم ما أماال

 وزاَدك ُنصُح عاذلها َخباال

 ولو آانْت وقد هجرْت أرادْت

 دالًال الحتملُت لها الّدالال

 وما زال العذول يقول حّتى

 أذنَت له فأسمَعك الُمحاال

 فما لك والِحجاَل وقد جعلتْم

 العاشقين لكْم ِحجاال قلوَب

 وما ُألحي ِسوى قلبي وفيِه
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 ُندوٌب منَك آيَف إليك ماال

 هجرَت ونحُن أيقاٌظ بَوجٍّ

 وزرَت ِبَنعِف آاظمةٍ  َخياال

 وليس الهجُر عن سبٍب ولكْن

 خلوَت وما خلونا منك باال

 وطيٌف منكُم بجنوب نجٍد

 مثاال" محاسنكْم " أرانى من 

 أقام على مضاجعنا هدّوًا

 فلّما زال عّنا الّنوُم زاال

 لهوُت بباطل األحالِم حّتى

 وددُت لهّن أّن اّلليل طاال

 أليلتنا بكاظمةٍ  أضّلى

 بياَضِك أْن يلمَّ بنا َضالال

 فليس الصُّبُح من َأَربي وحسبي

 ِظالُل الّليل أسكنه ِظالال

 ومعسوِل المراشف لو سقانى

 سقانى من مجاجته الّزالال

 بسْم عن نقيِّمتى َيَفَترَّ ي

 َشتيِت الرَّْصِف تحسُبه َسياال

 آأنَّ بِه َسحيَق المسِك َوْهنًا

 تناثر أو عقيَق الخمر ساال

 وآان الدَّهُر أْلَبَسني َسوادًا

 َأروُع به الغزالةَ  والغزاال
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 نعمُت بصبغِه زمنًا قصيرًا

 فلّما حالِت األعواُم حاال

 بفخر الملك أعتبُت الّليالى

 ذبًا زالالوعاد أجاجنا ع

 وسالمنا الّزماُن به وآانْت

 حروُب صروفه فينا سجاال

 وأصبحِت العراُق بخير حاٍل

 وآانْت أسوَأ األمصار حاال

 دخلُت عليه مجلسه فأدنى

 وأعالني مكانًا ال ُيعالى

 وأثقلني ولم أُك طوَل عمري

 حملُت لغيره المنَن الّثقاال

 بإآراٍم إذا عظمْت وجّلْت

 توالىلدى قلبى أوائله 

 قلوٌب" اضطربْت " وقوٍل آّلما 

 منه أعقبُه فعاال" بحّظى  "

 وبشٍر يأخذ األقواُم منه

 أماَم َنواِل راحتِه النَّواال

 ولّما أْن دعاَك إليه بدٌر

 سبقَت إلى َتداُرآِه الُعجالى

 " وجردًا" فأحزنَت السهوَل حًمى 

 محصَّنةً  وأسهلَت الجباال

 وأبَصرها ِهالٌل خارقاٍت
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 وَل النَّْقِع يحمْلَن الهالالذي

 آّلما طرحت قتيًال" عوابس"

 جعلَن َضفير ِلمَِّته ِقباال

 عليهنَّ اُأللى َجعلوا العوالي

 بأيديهْم طواال - وما طالْت  -

 آأّن على قنّيهُم نجومًا

 على القوانس أوذباال" خررن"

 وُمذ َصقلوا سيوَفهُم المواضي

 بأعناق العدا هجروا الّصقاال

 الحرُب منك بلوذعى ٍّ تمدُّ

 يسعُِّرها إذا َخَبِت اْشتعاال

 وقلُبك يا جريَء القلب قلٌب

 آأنََّك ما شهدَت به القتاال

 لجٍب تأّلق جانباه" وذى "

 آأنَّ به على اآلفاِق آال

 وفيه آلُّ َسْلَهَبةٍ  َجموٍح

 يعاِسْلَن المثقََّفةَ  الطِّواال

 َفَلْوَت بكلِّ أبَيَض َمشرفيِّ

 ِتِه رؤوسًا ال ُتفالىبَكبَّ

 وَمْن لوالك زّواُر األعادي

 إذا مّلوك زدتهُم مالال

 وشاهقةٍ  حماها مبتنيها

 وطّولها حذارًا أن تناال
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 وحّصنها وعند اهللا علٌم

 عقاال" فيها"بأّنك لم تدع 

 تراها تستدّق لمن عالها

 آأنَّ بها وما ُهِزَلْت ُهزاال

 وُقلَُّتها تمسُّ اُألفَق حتى

 ها بحدِّ الّشمِس خاالتقدَِّر

 ظفرَت بها وضيفك من بعيٍد

 يرى ما آان فيه إليك آال

 وما آان الّزماُن يرى عليها

 لغيِر الطيِر جائلةً  مجاال

 نقلَت بما نقلَت قلوَب قوم

 ويحسُبك الغبيُّ نقلَت ماال

 وسقَت إلى قوام الدِّيِن فتحًا

 يرى آّل الفتوح له عياال

 وآم لك قبله من قاطعاٍت

 مدى اآلفاِق لم َتَخِف الَكالال

 إذا ما بات يقلب جانبيها

 قواُم الدين تاَه بها وصاال

 فخذها فوق ما تهواه منها

 عطاًء ما لقيَت به مطاال

 ومجِدك، ِإّنه قسٌم جليٌل

 لقد أتعبَت فى الّدنيا الّرجاال

 إذا طلبوك فّتهُم جميًال
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 وإْن َرَمقوك ُرْعَتهُم جماال

 ى عن محلِّفما َلَك ليس َترض

 آأّنك بعُد لم تصِب الكماال 

 ألسَت أتمّنا خلقًا وخلقًا

 وأبسطنا يمينًا أو شماال 

 فما يبغى الذى يضحى ويمسى

 وقد جمع المهابةَ  والجالال 

 وَمن لواله آان الناُس َفْوضى

 وآاَن األمُر ُمطَِّرّحا ُمذاال

 بنى بويٍه" ملك " فدْم يا فخَر 

 الدوامًا النريُد به َزوا

 وقبلك من حراٌم فيه مدحى

 فخذه اليوم مبذوًال حالال

 

 هْل شافٌع لي إلى َنْعٍم وسيلُتها 

 هْل شافٌع لي إلى َنْعٍم وسيلُتها

 وال وسيلةَ  إّال السُّْقُم والُجُهُد

 لم تطعِم الحبَّ فارتابْت لطاِعمِه

 ولم َتِجْد بي فلم أوقْن بما أجُد

 في القرِب والبعِد هجراٌن ومقليةٌ 

 فليس ينفعني قرٌب وال ُبُعُد

 ما ناَم ِذآُرِك في قلِبي فيوقُظُه

 برٌق َسرى موِهنًا أو طائٌر َغِرُد
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 - وإْن ماطلِت عن أربي -أحبُّ منِك 

 وعدًا وآم أخلَف الميعاُد من َيِعُد

 ما أطعَم الحبَّ يأسًا ثمَّ َمْطَمَعةً 

 لو آان لي باّلذي يجني عليَّ َيُد

 ساه ونحن علىال موقف الحّب أن

 َرْضٍف مَن البيِن يخبو ثمَّ َيتَِّقُد

 حيث استندُت إلى صبري فأسلمني

 والّشوُق يأخُذ ِمنِّي آلَّ ما يجُد

 

 َنوِِّلينا منِك الغداةَ  قليال 

 َنوِِّلينا منِك الغداةَ  قليال

 وصلينا فقد هجرِت طويال

 وَدعينا من الَمالِل فما َنْعـ

 ملوال ـرُف موًلى فى الحّب إّال

 وأطيعى فينا العذوَل فما زلـ

 ـِت تطيعين فى المحّب العذوال

 وعدينا فرّبما عّلل الوعـ

 ـد فى الماطلين قلبًا عليال

 قد َمَرْرنا على الّدياِر تبدَّْلـ

 ـَن ُدثورًا ِبِجّدةٍ  وُخموال

 نكرتها مّنا العيوُن فما تعر

 ـرُف ِإّال رسوَمها والّطلوال

 و رشفناوبوادى البشاِم من ل
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 ه شفينا من الفؤاد غليال

 جمَع الحسَن وجُهُه فتولَّى

 ـُه طلوعًا وآان يرجو الُغفوال

 قْل لُمْغٍر بالصَّبِر وْهَو َخليٌّ

 وجميُل العذول ليس َجميال

 ما َجهلنا أنَّ السُّلوَّ ُمريٌح

 لو وجدنا إلى السُّلوِّ سبيال

 جانيةُ  الّشيـ" جزعت للمشيب 

 نَّزيُل نزيالبئس ال: ـِب وقالت

 ورأْت لّمةً  آأّن عليها

 صارمًا من مشيبها مسلوال

 َر الّلواتي علَّْمَن فيه الَجهوال

 َعَنُت الغانياِت منه َمهوال

 عانيْت منه والحوادُث ينكْر

 َن ُطلوعًا لم ترُج منه ُأفوال

 ال تذّميه فالمشيُب على طو

 ِل بقاِء الفتى يكوُن دليال

 ردائيلو تخيَّرُت والّسواُد 

 ما أردُت البياض منه بديال

 وحساُم الشباِب غير صقيٍل

 هو أشَهى إليَّ منه َصقيال

 قد طلبا فما وَجْدنا عِن الشَّيـ

 ـِب َمحيصًا ُيجيُرنا أو ُمميال
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 إّن فخَر الملوك والدِّين والدَّو

 لةِ  ألَقى عليَّ َمنَّا َثقيال

 نلُت منه فوَق الُمنى وُعِدْمنا

 المأموال"  يبّلِغ" قبله من 

 فمتى ما َمَثْلُت بيَن يديِه

 مّد ضبعى حّتى شأوُت المثوال

 وقراني والّشاهدون آثيٌر

 منه ذاك الترَّحيَب والتأهيال

 ثم أدنى إلى المحّل الذى ينـ

 ـظُر نحوي فيه الُمساقون ُحوال

 آلَّ يوم له صنيٌع آريٌم

 آاَن للدَّهر ُغرَّةً  وُحجوال

 العا"  بعث" وأياٍد جاءْت وما 

 فى إليها من الّطالِب رسوال

 ُمشرقاٍت آما نظرَت الثُّرّيا

 َأِرجاٍت آما نشْقَت الشَّموال

 وولوٍع بالجوِد ُيجِزُل إْن أعـ

 َطى نفيسًا وإْن أجاَب َسؤوال

 َمن سطا بابِن واصٍل بعَد أْن آـ

 ـاَن لمْلِك الملوك َخْطبًا َجليال

 َلزَُّه في َقرارةٍ  تخَذ اللُّْجـ

 ةَ  منها آهفًا له وَمقيالـَج

 في َسفيٍن ما آنَّ باألمِس في َأْر



572 

 

 إّال نجائبًا وخيوال" بَق 

 وأالًال مذروبةً  ودروعًا

 ورماحًا خّطارةً  ونصوال

 مستجيرًا بغمرةِ  الماء ال ينـ

 ـوي ُمقامًا وال يريُد َرحيال

 آره الموَت فى الّنزاِل عزيزًا

 فانثَنى هاربًا فماَت ذليال

 نلها ختًال وشرٌّ من الخيـلم ت

 ـَبةِ  في األمِر أن تكوَن َختوال

 القالُل لقد ما" تلك " وأبيها 

 طلن من بأسك الّشديد مطوال

 لم يؤاتين طيعاٍت ولكْن

 زلن لّما أعييتها أْن تزوال

 وهالٌل أراَدها ِغرَّةً  منـ

 ـك فولَّى وما أصاَب فتيال

 آما تزور ذئاب الـ" وهنًا " زار 

 ونكوال" فسالةً  " ليًال ـقاع 

 ورأى نفسه تهاب من الحر

 ب جهارًا فاختان حربًا غلوال

 فتلّقيته آمنتظٍر منه

 " الغفوال" طلوعًا وآان يرجو 

 في رجاٍل ُشمٍّ ِإذا ُرئموا الضَّيـ

 ـَم أسالوا من الّدماِء سيوال
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 ألفوا الّطعَن فى الّترائب والّلّبـ

 ـاِت شيبًا وصبيةً  وآهوال

 بعد أن َمَنْنَت عليِه فَثوى

 فى إساٍر لواله آان قتيال

 البسًا ربقةَ  الحياةِ  وقد آا

 ن َقطوعًا ِعْقَد الحياةِ  َحلوال

 يا أعزَّ الورى ِنجارًا وِخيمًا

 ومحالًّ وجانبًا وقبيال

 والذى عاد آلُّ صعب من الّسؤ

 دِد والمجد فى يديه ذلوال

 شكر اهللا منك أّنك سّهلـ

 العتيِق الوصوالـَت إلى بيتِه 

 ورفاُق الحجيج لوالك ما آا

 نوا على المشعِر الحراِم ُنزوال

 ال وال َعقَّروا بَخْيِف ِمنىً  ِنيـ

 ـبًا وجّروا على المقام ذيوال

 أنَت شاطْرَتهْم مقيمًا بأوطا

 نك ذاك التَّكبيَر والتَّهليال

 إّن عيد الّنحِر المبارك قد جا

 َء سريعًا بما تحبُّ َعجوال

 غَشه ناعَم الجوانح َجْذالفا

 َن شرودًا فى الطّيباِت دخوال

 ال جفاك السُّعوُد من آلِّ يوٍم
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 وتلقَّاك ُبكرةً  وَأصيال

 فلئن َأنجبا وطابا فروعًا

 فبما طبَت إذ نجبَت أصوال

 وعلى مثل ما عهدنا ليوُث الـ

 ـغاِب تمضي ِقْدمًا عهَدنا الشُّبوال

 

 حمىأال ليت عيشًا ماضيًا عنِك بال 

 أال ليت عيشًا ماضيًا عنِك بالحمى

 و إْن لم يعْد ماٍض عليِك يعوُد

 و يازورنا لما سمحَت بزورةٍ 

 سمحَت بها وهنًا ونحُن هجوُد

 على غفلةٍ  جاء الكرى باعثًا لنا

 بال موعٍد والّزائرون ُهُموُد

 فيا مرحبًا بالّطاِرقي بعَد َهْجَعةٍ 

 َتَقرُّ بِه األحالُم وْهَو بعيُد

 علمني آيَف المحاُل لقاؤُه و

 وأنَّى التقاٌء والّلقاُء َآؤوُد

 و ما نحن إّال في إساِر عدامةٍ 

 وعند َآرانا أنَّ ذاك وجوُد

 

 على الُمزمعين البين مّنا عشيَّةً  

 على الُمزمعين البين مّنا عشيَّةً 

 سالٌم وإن آان الّسالُم قليال
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 وما ضرَُّهْم لّما أرادوا ترحًُّال

 زع لو داووا هناك عليال عن الج

 ولو أّننى وّدعتهْم يوم بينهْم

 قضيُت ديونًا أو شفيُت غليال

 ولّما وقفنا بالّديار التي خلْت

 َبكينا على ُسكَّانهنَّ طويال

 وآانْت دموُع الّناشجيَن عليهُم

 بواٍد َجَفْتُه المعِصراُت ُسيوال

 وعزَّ على طرفي بأْن آاَن بعَدهْم

 بهّن طلواليرى أربعًا حّلوا 

 فال تطلبوا مّني دليًال على الهوى

 آفى بضَنى جسمي عليه دليال

 وال تحملوا ثقًال على َّ من الهوى

 آَفى بالهَوى َحْمًال عليَّ ثقيال

 ُأحبُّ التي ضنَّْت عليَّ بلحظةٍ 

 وقد أزمع الحى ُّ الحلول رحيال

 وظّن بغاةُ  الّشّر أّنى أمّلها

 وهيهات قلبى أن يكون ملوال

 خليلىّ  عّللنى على الحّب بالمنى

 إذا آنُت ال أرَضى ِسواك َخليال

 وقْل لَي فيما أنَت حيَّيَت قائًال

 لعّل ضنينًا أن يجود ضئيال

 أيا ملك األمالك خْذ ما سألته
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 فما زلَت هللا الكريِم َسُؤوال

 وحاشا دعاًء منك يصدر فى ضًحى

 وعنَد مساٍء أْن يخيَب َقبوال

 ال شىءَ  غيره وما آان إّال اَهللا

 برجِع الذي َغلُّوه منك آفيال

 ولّما تراَخى منك نصٌر عهدَتُه

 وَظّنوا ِجوارًا بالنَّجاِح َمطوال

 وآانْت هناةٌ  باعد اهللا شّرها

 وآان عليها راعيًا ووآيال

 رآبَت من الّنصر الذى قد عهدته

 مَن اهللا َعْودًا للّرجاِل َذلوال

 ْتولم تُك إّال ساعةً  ثّم َأسفر

 آما رفعْت أيٍد هناك ُسدوال

 فعاود رمح اهللا منك مثّقفًا

 وعاَد حساُم اهللا منَك صقيال

 وقد علَم الباغون أّنك زرَتهم

 تجّر رعيًال نحوهْم ورعيال

 فلم يسمعوا إّال صهيل صواهٍل

 وإّال لصّكاِت الحديِد صليال

 وحولك طّالعون آلَّ ثنّيةٍ 

 الإلى الموِت ِصْرفًا ِصْبَيةً  وآهو

 آأّنُهُم ُأْسُد الشَّرى حوَل غابةٍ 

 َحَمْين وقد جدَّ النَّزاُل ُشبوال
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 ومحتقرين للحماِم تخالهْم

 هجومًا على غير الحماِم نزوال

 وآّل جرئ البأس مثل حياته

 إذا خاَف ذالَّ أن يموَت قتيال

 فما صّدقوا حّتى رأوا جانب الفال

 يفيُض رجاًال ُنسًَّال وخيوال

 منك والَبْغُي صائٌر وظنُّوا نجاةً 

 قيودًا لهم ال تنثني وُآبوال

 سلبَت الّرجاَل المْقدمين نفوَسهْم

 وآلَّ الّنساِء المحجباِت بعوال

 فلم يُك إّال في الّتراب ُمَجدًَّال

 وإّال ُمقاٍس في يديِه َجديال

 فلّلِه يوُم القاع أوسَع من ردىً 

 وساَق إلى َخْطِم الفحول ُفحوال

 اُد من َخَلِل القناحسبناُه واآلس

 َتضاَرُب فيه بالصَّوارِم ِغيال

 ولّما رَأوها رايةً  َمَلكيَّةً 

 توّلوا آسرِب الّريِد مّر جفوال

 وألقوا جميعًا آلَّ ما في أآفَّهْم

 أعّنةَ  جرٍد سّبٍق ونصوال

 وما أسرعوا إّال لكرع حتوفهْم

 آما أسهَل الموُت الّزؤاُم وغوال

 م تصْر لناولعمُر أبيها فتنةٌ  ل
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 ولّيًا على طول الّزمان قتيال

 وعادْت على من آان أضرم نارها

 وباًال وحينًا ال يعاُج وغوال

 وآانْت جباًال شاِهقاٍت ودسَتها

 فغادرتها بيدًا لنا وسهوال

 فال َتطعموا في مثلها بعَد هذِه

 فمن عزَّ ال بالحقِّ عاَد ذليال

 أمْن بعد نعماٍء عليكْم عريضةٍ 

 ا بين األنام ذيوالجررَت له

 وآان لساحاِت الجرائم طاويًا

 صفوحًا وساعات العثار مقيال

 تعّريَت منه بعد ما آنَت تنتمى

 إليه وال تبتغى سواه بديال

 فلو أنَت بّلغَت الذى قد بغيته

 لما آان عذٌر جاء منك جميال

 وآيف بلوٌغ للذى سّولْت به

 لك الّنفس مغرورًا ولسَت عديال

 لِجْذِع منك ِبِشْلِوهولّما آسوَت ا

 رأينا رجاًء للقلوِب رسوال

 وأطعمَت منه الّطير رغمًا ألنفه

 وآان طعامًا َيْحَتويِه وبيال

 فإْن لعبْت يمناُه فينا فِإنَّه

 بمعلبةٍ  للعاصفاِت ُمثوال
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 تصّرفه أيدى الّرياح فتارةً 

 َجنوبًا وأخرى بالعشيِّ ُشموال

 ولم ُيبِق فيه ما رأته عيوُننا

 ٍت لنا مطوّيةً  وذحوالترا

 هنيئًا بهذا العيد والفتح بعده

 وبالمهرجاِن غدوةً  وأصيال

 وال زال هذا الملك ملكك سرمدًا

 وداُر مقاٍم رغدةً  وَمقيال

 وإْن ذبلْت أغصان قوٍم فال رأْت

 لغصنك عيٌن للّزمان ذبوال

 وال زلَت فينا آمرًا متحكِّمًا

 عزيزًا قؤوًال فى األناِم فعوال

 

 بْت تلوُم على الندى هنُده 

 هبْت تلوُم على الندى هنُد

 يا هنُد خيٌر من ِغًنى َحْمُد

 الحمُد َيبَقى لي وإْن َتِلَفْت

 نفسي وفاَت األهُل والُوْلُد

 و الماُل تأآلُه النوائُب واألحداُث حتى ما لُه ردُّ

 النَّوائُب وال

 وَيبيُت يحرُسُه وإْن دفعْت

 لعْبُدعنه الكراُم الطِّْفُل وا

 و الحمد ال يستطيع بأخذه
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 ِمْن راحتيَّ النَّاِآُل الَوْغُد

 و إذا سريُت سرى معي وضحًا

 وْهنًا وُجْنُح الّليِل ُمْسَودُّ

 يا هنُد إنَّ الّداَر زائلةٌ 

 والقرُب يأتي بعَدُه ُبْعُد

 ُعْمري يروُح وما أَهْبُت بِه

 ذاك الِحماُم بِه وال َيْغُدو

 ي َيِدهما آنُت بالمنقاِد ف

 لو آان في أيدي الردى بدُّ

 والمرُء غايةُ  ُلْبِسِه َآَفٌن

 َيْبلى ، وآِخُر َبيِتِه اللَّْحُد

 آم معشٍر ُهجرْت دياُرُهُم

 بأسًا وعرَّج عنُهُم القْصُد

 متجاوريَن بداِر َمْضيَعةٍ 

 ال حرَّ عندهُم وال برُد

 ما فارقوا إّال برغِمُهُم

 ْن َودُّوافي الّناِس َمْن َعِشقوا وَم

 و إذا دعا وجدًا يدلُّ بِه

 عند المنيةِ  خانُه الوجُد

 فاَت األصمَّ اليابَس الَجْلُد

 ُمْكٌث على الدُّنيا وال ُخْلُد

 أحداُث حّتى ما َلُه َردُّ

 خوَف الرَّدى َغْوٌر وال َنْجُد
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 آلُّ النُّفوِس وإْن غفلَن هًوى

 بيَن الِحماِم وبينها وْعُد

 في الّزمان إذا والنَّْدُب َفْسٌل

 أهوى له والوهُن الجلُد

 لو فاَت تشعيُث الزَّماِن فًتى

 وَنَجْت وعوُل هضاِب آاظمةٍ 

 منه وما َشِقَيْت به الرُّْبُد

 و توّد هنٌد وهَي مشفقةٌ 

 أني خلدُت وفاتها الودُّ

 وتردُّ عنِّي آلَّ طارقةٍ 

 أنَّى وليس يطيُعها الردُّ

 و تقول ال عبَث البعاُد بنا

 تِضلُّ عمَّْن خانُه الُبْعُدو

 و تؤودها البأساِء إْن نزلْت

 داري وعرََّس عنِدَي الَجْهُد

 و تريُد لي ما ليس في يدها

 أمدًا على األياِم يمتدُّ

 وُتعيُذني ما ليس ينفُعها

 من راحةٍ  ما َبْعَدها َآدُّ

 َتَسِلين إْن زلَّْت ِبنا وِبكْم

 قدٌم وطول بيننا العهُد

 وهَي ذاهلةٌ  آم جاء مثلك

 من حادٍث بعُض الَّذي يبدو
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 في َوْهِي ليٍل َشبَّها َزْنُد

 َيِلُج البيوَت وليس يدفُعُه

 َهْزٌل يراُد به وال ِجدُّ

 ال َتخِدشي خدًا عليَّ فما

 رّد الفتى أْن يخدش الخدُّ

 و تعلمي إْن آنِت عالمةً 

 أّن الحماَم على الورى يعدو

 ما إْن جنى ورٌد عليِك ردى

 ى ُيَعطَّ لذلك الُبْرُدحّت

 ال تحفلي بالشامتين فما

 أنا في المنيةِ  دونهْم وحُد

 لم ُيدرآوا بعدي الطِّالَب وال

 سدوا بمثلي الخرَق إّن سدوا

 ولقد آفيُتُهْم وما َشعروا

 آْيَد الِعدا ولكيدهْم َوْقُد

 وَعَلْت بهْم لّما َجَذْبُتُهُم

 بيديَّ قسرًا تلكُم الوهُد

 َل بما آسوتهُمنزعوا الخمو

 من َمْأُثراٍت حشُوها المجُد

 وتناهبوا األْوساَق ِمْن َشَرٍف

 ال صاَع فيه لهْم وال مدُّ

 و أنا الذي وسَط الخميِس إذا

 ُشدُّوا بالقنا َشّدوا: ناديُت
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 و عليَّ مْن خلِع القنا حلٌق

 لم يدنها نسٌج وال سرُد

 في حيُث ُينجيك الطِّعاُن وال

 ُح النهُدينجى األقبُّ القار

 ينجو قذاها غيَر متئٍد

 ِمْثَل الَوسيقةِ  َلزَّها الطَّْرُد

 وَيُصدُّ عن َتزويِق زينِتها

 حيُث اسُتِثيَر َفَأْعَوَز الصَّدُّ

 تنبى بِه أسبابها النكُد

 يا مرةً  ويظّن ذائقها

 أَبَد الّزماِن بأنَّها َشْهُد

 ما دام غيِك وهو منك هوىً 

 فيدوم فيك ويذهب الرشُد

 آم ذا عقدِت على الوفاِء وما

 ينفكُّ يضعُف ذلك العقُد 

 وذنوُب َصْرِفِك إْن ُعِدْدَن لنا

 َفنَي الزَّماُن وما اْنَقَضى الَعدُّ

 أّما دياُر الّساآنيَن إلى

 نجواِك فْهَي الدُّرَُّس الُمْلُد

 ال َجْرَس فيها غيَر أْن َصَدَحْت

 ُقْمِرَيةٌ  أو َقْعَقَع الرَّْعُد

 ى َمْن حلَّها ومَضىوبكى عل

 مسحنكُك القطريِن مربدُّ
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 َزِجًال آأنَّ َصليَل َهْيَدِبِه

 زأرْت وقد ريعْت به األسُد

 أيَن اّلذيَن على الِقناِن لهْم

 َشرٌف عزيٌز َبحُرُه ِعدُّ

 ُمّدوا النعيَم فحيَن َتمَّ لهْم

 ُسلبوه وانقطَع اّلذي ُمّدوا

 من آلَّ أباِء الدنيةِ  لْم

 ه في َمطلٍب َحدُُّيْفَلْل ل

 آالّليِث أبرَز شخَصُه َخَمٌر

 والسَّيِف أعَلَن َمْتَنُه ِغْمُد

 ذعنْت لعزتهْم وهيبتهْم

 الشيُب في األحياِء والمرُد

 ويسوُد طفُلُهُم تميمُتُه

 لم تنفصْم وقرارُه المهُد

 ردوا الخطوَب قعدَن ناآصةً 

 لكنَّهْم للموِت ما رّدوا

 ما نافٌع جدى إلى أمٍد

 الفتى وقِد الَتوى الَجدُّ جدَّ

 َفَلِئْن ُفِقْدُت فإنَّ لي َآِلمًا

 حتمًا خواِلَد ما لها َفْقُد

 تفرى البالَد وما يحسُّ بها

 َعَنٌق على َدوٍّ وال َوْخُد

 من آلَّ قافيةٍ  مرقصةٍ 
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 َيْشدو بها الِغرِّيُد إْن َيْشُدو

 و إذا تضوع نشُر نفحتها

 قال العراُر تضوع الرنُد

 آشمِس ضحىٍ  على أفٍق طلعْت

 بيضاَء ال َيْسطيعها الَجْحُد

 و آأنما أغراضها شرٌر

 سيارةٌ  جمُح الكالِم لها

 سمٌح وحرُّ فصيحها عبُد

 يثنى عليها الحاسدون على

 إحسانها وخصوُمها اللُُّد

 فلو أّن جوهَر لفظها جسٌد

 ألضاَفُه في ِسْلِكِه الِعْقُد

 

 قل للّنوائب قد أصبِت المقتال 

 قل للّنوائب قد أصبِت المقتال

 وَسقيِتنا فيما َجنيِت الحنظال

 أثكلِت َمْن لّما جزعنا ُثكَله

 أنسيتنا من قبه ما أثكال

 فالعيُن يجرى ماؤها ال للّصدى

 والقلُب يوقُد جمرُه ال للّصلى

 عادات هذا الّدهر أن يستّل مّنا األمثُل المأموَل ثّم األمثال

 اَألمثال ـَنا األمثَل المأموَل ثمَّ

 إّنا نبدُِّل آلَّ يوٍم حالةً 
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 بخالِفها من قبِل أْن ُتستبدال

 وُيَنقَُّل اإلنساُن عن حاالِتِه

 ولداته من غير أن يتنّقال

 نبنى المعاقَل للخطوب فإْن أتْت

 ُرُسُل الِحماِم فما اْبَتنينا َمْعقال

 آم ذا لنا تحَت التُّراِب محاسٌن

 لِبلىُترَمى على عمٍد إلى نحِو ا

 والمرُء في آفِّ الزَّماِن وديعةٌ 

 آي ُتقتَضى وحديقةٌ  آي ُتخَتلى

 ماذا البكاُء على الذى وّلى وقد

 جعلْت له جّناُت عدٍن منزال 

 وعلى َم ُنسَقى الصَّاَب فيه وإنَُّه

 يسقى هناك آما يشاء الّسلسال

 ملَك الملوِك أصخ لقولةِ  ناصٍح

 حكُم الّصواِب لمثلها أن تقبال

 ْن آنَت ُحمِّْلَت الثَّقيَل فلم تزْلإ

 للحزِم أنهَض للّثقيِل وَأحمال

 عمٌر قصيٌر ما انقضى حّتى قضى

 فينا بأّن لك البقاَء األطوال

 يا حامًال أثقاَلنا ُحوشيَت أْن

 َتْعيا بأمٍر آارٍث ِإْن أعضال

 ما إْن عهدنا الّدهَر إّال فارجًا

 بَك ضيِّقًا أو ُموضحًا بك ُمشكال
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 التفّجَع والتوّجَع واألسى فدِع

 وخذ األجلَّ من الفتى واألجمال

 خيٌر من الماضى لنا الباقى ومْن

 ثاٍو تعّجلُه الّردى مْن أّجال

 فلئْن هَوى جبٌل فقد أثَوى لنا

 َخَلفًا لُه مَأل الِكنانةَ  أنُصال

 ال َتعجبوا منه يصاُب فإنَّما

 َندعو إلى ِثْقِل الرِّحاِل األْبَزال

 اصَف ال تناُل مَن البناإن العو

 ِإّال بناًء آان منها أطَوال

 فاصبْر لها فَلطالما أْوَسعتنا

 فى المعضالِت تجّلدًا وتحّمال

 :وإذا جزعَت مَن المصاب فقْل لنا

 َمن ذا يكون ِإذا جزعنا الَمْوئال

 فتعزَّ بالباقى عن الفانى رًدى

 وبمن َثوى ولُه الَهوى عمَّن خال

 ى بعَدهأخَذ الذي أعطى وبّق

 أوَفى وألَيَق بالبقاِء وأجمال

 وِإذا قَضى اُهللا القضاَء فكْن إلى

 بغتاتِه مستأنسًا مسترسال

 ال تألمنَّ بنافٍع لك دهره

 يعطى المراَد وال تجّور أعدال

 ما إْن ترى فى العمر سوًءا بعدها
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 فاقبل من الّدهر المسىء تنّصال

 آم ذا شققَت إلى بلوِغ إرادةٍ 

 وخضت فيه القسطال قلَب الخميس

 وقطعَت في َأَرٍب بهيمًا مظلمًا

 ورآبَت في َطَلٍب أغرَّ ُمَحجَّال

 ِهللا َدرَُّك في مكاٍن ضيٍِّق

 أرَضيَت لّما أْن غضبَت الُمْنُصال

 والّذابُل العّساُل يأبى آّلما

 طعَن الشَّواآَل والُكلى أن يذُبال

 والخيُل يخبطن الجماجَم آّلما

 لين الَجْرَوالخبطْت خيوُل الّناآ

 ال راَعنا فيك الّزماُن وال رأْت

 عيُن امرٍئ شعبًا حللَت معّطال

 َوَعلْت دياَرك آلُّ َهْوجاِء الُخطا

 تدع الكمى َّ معّفرًا ومجّدال

 وإذا تحلحَل يذبٌل عن جانٍب

 أرَسى به ُجنِّْبَت أْن تتَحْلَحال

 وبقيَت فينا آمرًا متحكِّمًا

 الومعّظمًا بين األناِم مبّج

 وسقى اإللُه تراَب من آانْت على

 رغم األنوف بنا الغماَم المسبال
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 عصيُتك واألنفاُس منِّي هواجٌر 

 عصيُتك واألنفاُس منِّي هواجٌر

 فكيف ترجيني وقيظك بارُد 

 صحبُت السرى حتى آساني ثيابه

 وَنْظُم َدراريِه عليَّ قالِئُد

 ُاعانُق ُسمرًا غيَرُهنَّ مَن الدَُّمى

 ُم ِبيضًا غيُرهّن الَخراِئُدوَألِث

 و لي حاجةٌ  عند األسنةِ  والظبا

 تهمُّ بها نفسي فأين المساعُد 

 تعاُف لها اآلماُل وهَي نوافٌق

 وينُفُق فيها الموُت والموُت آاسُد

 إذا الآِت الهيجاُء فيها نفوسنا

 فليس يفوت الشرَط إّال المجالُد

 مرادَي أْن تستلني في ملمةٍ 

 صاَنُه عنك غاِمُد فإّني حساٌم

 فًتى يلبُس اإلقداَم والصَّبُر جازٌع

 ويكرُع ماَء الصَّْفِح والحلُم حاقُد

 وآم لَي من يوم عصبُت بِه الرَّدى

 وسمُر العوالي للنُّفوِس ُتراوُد

 وما ُضرَّ قوُل الكاشحين وإنَّما

 آالُم األعادي للمعالي مقالُد

 بقلبي غراٌم ليس يشفيه مْن أرى

 ما َيْشفي المريَض العوائُد َأال آلُّ
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 وما ضرَّني أنِّي َخليٌّ مَن الِغنى

 و وفُر العال عندي طريٌف وتالُد

 

 أسّيدَنا الشريَف َعَلْوَت عن أْن 

 أسّيدَنا الشريَف َعَلْوَت عن أْن

 تضاَف إليَك أوصاُف الجالَلْه

 ألّنك أوحٌد والّناُس دوٌن

 ومن يسمو لمجدك أْن ينالْه 

 فضًال إّن فضًال وُفتَّ وزدَت

 آفضلك ال تحيُط به مقاَلْه

 ولى أمٌل سأدرآه وشيكًا

 بعون اهللا فيك بال محالْه

 وليس على مواالتى مزيٌد

 ألّنى لم أرثها عن آاللْه

 

 بياُضَك يا لوَن المشيِب سواُد 

 بياُضَك يا لوَن المشيِب سواُد

 و سقمك سقٌم ال يكاُد يعاُد

 بعدما فقد صرُت مكروهًا على الّشيِب

 عمرُت وما عند المشيِب أراُد

 فلي من قلوِب الغانياِت ماللةٌ 

 ولي من صالِح الغانياِت فساُد

 و ما لي نصيٌب بيعّن وليس لي
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 إذا هّن زودن األحبةَ  زاُد

 وما الشَّيُب إالَّ توأُم الموِت للفتى

 وعيُش امرىءٍ  بعَد المشيِب جهاُد

 

 ٍ رأينا بوادي الرِّمِث َظْبَي صريمة 

 رأينا بوادي الرِّمِث َظْبَي صريمةٍ 

 فصاد قلوبًا لم يصدهنَّ صائُد

 تقلد حسنًا في قلوبنا

 و أعيننا ما لم تزنُه القالئُد

 و لما طلبنا الوصَل لم يُك وصلُه

 لطالبِه إالَّ السُّها والَفراقُد

 وما َثغُرُه إالَّ حًصى من َغمامةٍ 

 و ما فرعه في العين إّال أساوُد

 ا لقلبي خلَّ عنه وقارهو قالو

 و ما قاده إالَّ الصبابةُ  قائُد

 وما يلتقي ساٍل وَصبٌّ إذا اْسَتوى

 فتىً  غيُر ذي وجٍد َو مْن هو واجُد

 

 أال يا أحسَن الَثَقَلْيِن َعْبًال 

 أال يا أحسَن الَثَقَلْيِن َعْبًال

 أنيلي اليوَم من يهواِك َنيال

 يميل إليك من آلٍف ولكْن

 يميل إليه ميال إلى من ال
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 فإْن لم يأتِه منكْم رسوٌل

 نهارًا فاجعلوه إليه ليال

 وقد َقَطر الجفاُء فأْوَسعوُه

 فسال على َّ بعد القطر سيال

 ولو آنُت الممّكَن من مرادى

 جررُت على الطريق إليك ذيال

 فإْن لم آتكْم في ظهر ِطْرٍف

 رآبُت أخامصى نجبًا وخيال

 

 موّدِتِه ُأِحبُّ َمْن ليس حظٌّ في 

 ُأِحبُّ َمْن ليس حظٌّ في موّدِتِه

 وليس إّال الهَوى والهمُّ والَكَمُد

 يسوؤُه أنَّه همِّي وُيغِضُبُه

 أنِّي شكوُت إليه بعَض ما أجُد

 يا صاحبي ال تلمني في هوىً  هجمْت

 به عليَّ الَّتي ما ردَّها أَحُد

 وافى ولم تسَع لي رجٌل أللحقُه

 إليه يُدحرصًا عليِه ولم تمدْد 

 فإْن يكن لَك صبٌر فيِه أو َجَلٌد

 فليس لي في الهوى َصبٌر وال َجَلُد
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 أال ال َتِصْدني بِإطماعةٍ  

 أال ال َتِصْدني بِإطماعةٍ 

 فلسُت على طمع ُمقبال

 فإّنى مّمْن إذا سمته

 ال: َقبيحًا ُيَذمُّ بِه قاَل

 وما لى فى الّذلِّ من موطٍن

 الوال أجعُل الُفحَش لي منز

 ومنٍّ بال دنٍس أصطفيـ

 على ما بِه َدَنٌس ِإْن َحال

 أصيبْت مقاتُل آّل الّرجا

 وما أن أصابوا لَي المقَتال

 وآم ذا فرجُت لهْم ضّيقًا

 وآم ذا آفيُت لهْم معضال

 

 ولّما تفرَّقنا آما شاءِت النَّوى 

 ولّما تفرَّقنا آما شاءِت النَّوى

 تبيَن حبٌّ خالٌص وتودُد

 اَر الخليُط عشيةً آأني وقد س

 أخو ِجنَّةٍ  مّما أقوُم وأقُعُد

 

 وَزْوٍر زارني واللَّيُل داج 

 وَزْوٍر زارني واللَّيُل داج

 فعلَّلني بباطلِه وولَّى
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 " دهرًا" سقانى ريقه من آنت 

 َمذودًا عن َمراشفِه ُمَحّال

 وَأولى فوَق ما أهواُه منُه

 وما يدري بما َأعطى وَأولى

 اللَّيل َمن لووأرخَص قرَبه ب

 سألنا قرَبُه بالصُّبِح أغلى

 نعمنا بالحبيِب ُدجىً ، فلّما

 تولى واضمحّل لنا اضمحّال

 فإْن يك باطًال فسقيُم حبٍّ

 أفاَق به قليال أو أبّال

 وال نبالى" النخاف " تالِق 

 بمن أوَحى بِه وعليِه َدّال

 ولو أنَّ الّصباَح ُيطيُع أمري

 جّلىلما آشَف الّظالَم وال َت

 

 صدْت أسيماُء عن شيبي فقلُت لها 

 صدْت أسيماُء عن شيبي فقلُت لها

 ال َتْنُفري فبياُض الشَّيِب معهوُد

 عمُر الشباِب قصيٌر ال بقاَء له

 و العمُر في الشيِب يا أسماُء ممدوُد

 ُطِردَت عِن الّلّذاِت قاطبةً : قالْت

 فقلُت إني عن الفحشاِء مطروُد

 ن تقى وعًالما صدني شيُب رأسي ع
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 لكنَّني عن قَذى األخالِق مصدوُد

 لوال بياُض الضحى ما نيَل مفتقٌد

 و لم يبْن مطلٌب يبقى ومقصوُد

 ما عادَل الصُّبَح ليٌل ال ِضياَء بِه

 و ال استوْت في الليالي البيُض والسوُد

 

 إْن آنُت أزمعُت عن وجدى بكم هربًا 

 إْن آنُت أزمعُت عن وجدى بكم هربًا

 انى الّظما عّال وال نهالفال سق

 ليس التبّدُل فى األهواِء من خلقى

 ولو تبّدلُت منكْم لم أجْد بدال

 من غيِر جرٍم وال عذٍر لمعتذٍر

 مللتُم آلفًا ال يعرف الملال

 

 أفي آلَّ يوٍم لي منىً  أستجدها 

 أفي آلَّ يوٍم لي منىً  أستجدها

 وأسباُب دنيًا بالغُروِر أودُّها

 يتها في جوانٍحو نفٌس تنزى ل

 لذي قوةٍ  يسطيعها فيردها

 َتعاَمُه َعْمدًا وْهَي ِجدُّ َبصيرةٍ 

 آما ضلَّ عن عشواَء بالّليل ُرشُدها

 قد َتناَهى ِجماُحها: إذا قلُت يومًا

 تجاَنَف لي عن منهِج الحقِّ ُبْعُدها
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 " وربما" و لي نقدها من آلَّ شرٍّ 

 يكون بخيٍر ال توفيه وعدها

 والها آما َيْنبغي لهاوُأْحَسُب َم

 و إني من فرِط اإلطاعةِ  عبدها

 ترى في لساني ما تشاُء من التقى

 وِمْن َحَسناٍت، ثّم فعلَي ضدُّها

 " بها" و أهوى سبيًال ال أرى سالكًا 

 آأنَِّي َأقالها َوغيري َيَودُّها

 وَأنسى ُذنوبًا لي أتْت فاَت حصُرها

 حسابي ورّبي للجزاِء َيُعدُّها

 بها َرغمًا وليس بنافعي ُأِقرُّ

 وقد ُطويْت ُصْحُف المعاذير َجْحُدها

 ولّما تراَءْت لي َمغبَّةُ  قبِحها

 وُعرَِّي عن دار المجازاةِ  ُبْرُدها

 َتَندَّمُت لّما لم تُكْن لي ندامةٌ 

 لو شئُت ردها " آفَي " فأالَّ وفي 

 ولم أَر آالدُّنيا تُصدُّ عن اّلذي

 صدهايودُّ محبوها فيحسُن 

 و تسقيهُم منها األجاَج مصردًا

 وآيَف بها لو طاَب للقوم ِعدُّها

 تعلَّقُتها َوْرهاَء للَخْرِق نسُجها

 وللمنع ما ُتعطي وللحلِّ عقُدها

 مرارًا من الحجى" فيها " يداُل الهوى 
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 و يقتادها صغرًا آما شاء وغدها

 و ما أنصفتنا تظهُر الصفَح آلُه

 حقدها لجاٍن وفيما ال ترى العيُن

 أراها على آلِّ العيوِب َحبيبةً 

 فيا ِلقلوٍب قد حشاُهنَّ ُودُّها

 وحبُّ بني الدُّنيا الحياةَ  ُمسيئةً 

 بهْم ثلمةٌ  بالنفِس أعوَز سدها

 أال يا ُأباةَ  الضَّيِم آيَف اطَّباُآُم

 وغيُرُآُم يغترُُّه الرِّْفُد ِرْفُدها

 " وإزاءآْم" و آيف رجوتْم خيرها 

 أْرداُهنَّ باألمس آدُّها طالئُح

 وقد آنتُم جرَّبُتُم ِغبَّ نفِعها

 و جرعكم آأَس المراراِت شهدها

 تعاقَب فيكُم حرها بعد بردها

 فما َضرَّها لو َحرُّها َثمَّ برُدها

 ولو لم ُتِنْلكُم آارهيَن نعيَمها

 لما ضرآم آلَّ المضرةِ  جهدها

 َسَقى اُهللا قلبًا لم َيِبْت في ضلوِعِه

 " وجدها" ها ولم يطرْق نواحيِه هوا

 ولم َيخَش منها نحَسها فيبيُتُه

 على َظمٍأ إّال محّياُه سعُدها

 تخفف من أزوادها ملَء طوقِه

 فهاَن عليه عند ذلك فقُدها
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 إْن آاَن طيُفك زارنا 

 إْن آاَن طيُفك زارنا

 فلقد تجّنبنا طويال

 علَّلُتُم بُطروقُكْم

 ومحالكم قلبًا عليال

 رضى بالكثيـما آان ي

 ـِر وبعدآْم رضَي القليال

 فهو الغداةَ  آفاقِد

 أحباَبه َنَدب الطَّلوال

 أوجدتموه إلى األما

 نى فى لقائكُم الّسبيال

 

 َسِئمُت ُمقامي في الغبينةِ  ُمْغَمدا 

 َسِئمُت ُمقامي في الغبينةِ  ُمْغَمدا

 يراوحني فيها المالُم آما َغدا

 يتقيأال إّن جاَر الذلَّ من بات 

 سنانًا طريرًا أْو حسامًا مهندًا

 و ما خفيةُ  اإلنسان إّال غباوةٌ 

 وخوُف الرَّدى للمرِء شرٌّ مَن الرَّدى

 ترآُت الهويني للردى َّ وإنني

 إذا غار مغترٌّ بها آنُت منجدا

 و أي مراٍد لم أنلُه بعزةٍ  

 فأنفُس حظي منه أْن يتبعدا
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 و ما شعفي بالحرب إّال ألنني

 يَف أهدى والكريهة أقَصداأرى الس

 سقى اُهللا قلبي ما أَعفَّ عِن الهوى

 و أقسى على نأي الحبِب وأجلدا

 و إني متى ضنَّ الصديُق بقربِه

 أآْن منه أسَخى بالِبعاِد وأْجَودا

 أَرى الهمَّ يرميني إلى آلِّ غايةٍ 

 وَمن لي بَأْن ترَضى همومَي َمقَصدا

 واحًداَلَعلَِّي أْن ألَقى ِمَن الّناِس 

 يكون على حرَّ المطالِب مسعدا

 وهيهاَت، أعيا العزُّ آلَّ ُمغامٍر

 و أفنى على الدنيا مسودًا وسيدا

 إذا اُهللا لم ُيدِن الفتى ِمن ُمراِدِه

 فما زاده اإلقداُم إّال تبعدا

 وسرٍّ حجبُت الّناَس عنه آأّنما

 قذفُت به في لجة البحر جلمدا

 وداريُت عنه صاحبي وْهَو دائٌب

 ينازعُه عرُض الحديِث إذا بدا

 عذولَي ما أخشى جنايةَ  آاشٍح

 إذا الحزُم واراني َخفيُت عِن الِعَدى

 لحا اُهللا هذا الدَّهَر تأتي حظوَظُه

 خطاَء ويغشى ضيمه متعمدا

 إذا نلُت منه اليوَم حاًال حميدةً 
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 أبى فتقاضاني ارتجاعَتها َغدا

 تنقلنا األياُم عن آلَّ عادةٍ 

 ا من مورِد العيِش مورداو تبدلن

 ولو آنُت موفوَر الحياةِ  مَن األذى

 على نبواِت الدهِر آنُت مخلدا

 وهوََّن ما ألَقى مَن الدَّهِر أنَُّه

 َتعمَّدني بالغدر فيمْن تعمَّدا

 و ليسْت حياةُ  المرِء إالَّ شرارةً 

 و ال بّد يومًا أْن تناهى فتخمدا

 أما ووجيِف العيِس تنضو شفاهها

 امًا تحالُه األزمةُ  مزبدالغ

 ونهضةِ  أبناِء الّلقاِء لُخطَّةٍ 

 تجرُّ مماتًا أو تقلُد سؤددا

 خالئٌق" بالحسين " لقد ألصقتني 

 أعدَن قديَم المجِد غضًا مجددا

 هو المرُء إْن قلَّ التقدم مقدٌم

 وِإْن عزَّ زاٌد في العشيرةِ  زوَّدا

 أبيٌّ على قوِل العوازِل سمعُه

 وا دون الحفيظةِ  والنداإذا أعرض

 وأْرَوَع من آل النبيِّ إذا انتمى

 أصاَب عليًا والدًا ومحمدا

 سعوا للمجد من آلَّ وجهةٍ " آراٌم  "

 آما بسطوا في آّل مكرمةٍ  يدا
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 و ما فيهُم إالَّ فتى ما تلبسْت

 بِه الحرُب إّال آان َعْضًبا مجرَّدا

 وقاُؤك من َصْرِف الرَّدى آلُّ ناآٍل

 دَمْتُه الّنائباُت َتَبلَّداإذا َص

 َجريٌء إذا ما األمُن َأخلى َجناَنه

 فإْن رابه ريٌب تولى وعردا

 وأنَت اّلذي ال يثلُم الرُّعُب شدَّه

 و قد لفِت الخيُل السواَد المشردا

 و آنَت متى الذْت بنصرك بلدةٌ 

 ضممَت إليها قطرةَ  أسحَم أربدا

 " رآزا" رجاًال آأمثال األسنةِ  

 ًال آأمثاِل األعنَّةِ  ُشرَّداوخي

 وال أمَن إّال أْن ُتَردَّ صدوُرها

 مَن الطَّعِن يسَحْبَن الَقنا المتقصِّدا

 طوالَع من ليِل العجاِج آأنَّما

 َزَحْمن الدَُّجى عنهنَّ حّتى تقدَّدا

 وقد سلَب اإلقداُم لوَن ُجلودها

 وَأْلبَسها بالطَّعن ثوًبا مورَّدا

 عنه آأنما و يوٍم طردَت العدَم

 طردَت به ُجنًدا عليك مجنَّدا

 ولم ُتلَق إّال باسًطا ِمن يمينِه

 ببذِل الندى أو ضاربًا فيه موعدا

 هنيئًا لك العيُد المخلُف سعدُه
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 عليك مَن النَّعماِء ِظالًّ ُممدَّدا

 وال زلَت فيه بالغًا آلَّ ِإْرَبةٍ 

 و ال زال مكرورًا عليك مرددا

 حولَك آلُّهاتُهبُّ رياُح الجوِّ 

 َنسيًما ويطُلْعَن الكواآُب َأْسُعدا

 

 أسيَف الّدين قد َحمَّلَت ظهري 

 أسيَف الّدين قد َحمَّلَت ظهري

 َعوارَف ال ُأطيُق لها احتماال

 ثقائَل لو حملَن على شرورى

 لزال بها شرورى أْو لماال

 هززُتك صارمًا لم ينُب عّني

 ألمٍر ما ارتضيُت له الّرجاال

 ى َّ أسرَع من غماٍمفكنَت إل

 تبّجَس أو مسيَل الّشعِب ساال

 ولّما أْن سألُتك في ُمهمٍّ

 وجدتك قد سبقَت به الّسؤاال

 ومهما آنَت لى درعًا حصينًا

 فما أخشى المثّقفةَ  الّطواال

 وإما آنَت لي جبًال منيعًا

 فلم ينل العدا مّنى مناال

 وِإنَّك من ُأناٍس إْن أغذُّوا

 جدوا الكالالبطرقش الفضل لم ي
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 فإْن تقُصْر فإنَّ لها وشيكًا

 آما تهواه أمثاًال طواال

 ولّما حزتُم أملى أمرتْم

 لسانى أْن يقول لكْم فقاال

 ومن لم يدّخْر عّنى فعاًال

 آريمًا آيف أذُخُره الُمقاال

 

 قْل للذي راَح بعزٍّ واغتَدى 

 قْل للذي راَح بعزٍّ واغتَدى

 يسحُب منه ِمْطَرفًا مورَّدا

 :صنيَع َمْن يطمُع أْن ُيخلَّدا

 جمعَت ما البّد أن يبددا

 إْن لم يُزْل في يوِمِه زاَل َغدا

 يا جامعًا لغيره محتشدا

 َنَضدَت ماًال هل َنَضدَت أَمدا

 سّياِن َمْن سار يجرُّ الَعَددا

 ومن َيَظلُّ واحدًا ُمنفردًا

 آالهما مفارٌق ما َوجدا

 وصائٌر ما يقتنيِه ِقَددا

  اُه َحتُفه ال ُيْفتَدىوإْن أت

 هيهات ما أغفلنا عِن الهدى

 وأوضَح الحقَّ لنا لو ُقصدا

 آم نرآُب الَوْعَر وَنْفري الجَدَدا
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 ونأخُذ الغيَّ وُنْلقي الرََّشدا

 وآم َيرى الراؤون فينا اَألَودا

 قد آن في زهيِدنا أْن َنْزهدا

 وبعد َجوٍر قد مَضى أْن نقِصدا

 ا ُحيَّداوأْن ُنرى عِن الدَّناي

 صبرًا عن الورِد وإْن طال الصدى

 إْن فاَتني الِعدُّ أبيُت الثََّمدا

 و لسُت أرضى بالهجاِن النقدا

 أما ترى زماننا ما أنكدا 

 آأنَّنا إذا سألناُه الِجدا

 ُنْرِحُل منه بازًال ُمقيَّدا

 أو َنجتلي الّشمَس بعيَنْي أْرَمدا

 أْو َنمتري الّناَر بَزْنٍد أصَلدا

 حٍب أيقظني وَرَقداوصا

 " فأفسدا" و رام أْن يصلحني 

 يحُسدني وال أرى أن ُأحَسدا

 بات يالحيني على بذِل الندا

 فقلُت لّما الَمني وَفنَّدا

 مصوبًا وتارةً  مصعدا

 أليس عدًال بالغنى أْن أحمدا

 بتنا بذاِت العلمين سهدا 

 نرُقُب في ليٍل طويٍل َأسودا

 داآأنَّما ذرَّ علينا اِإلْثِم
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 أو آان بالطُّوِل ِلزاًما َسْرمًدا

 فجًرا آمصقوِل الِغراِر ُجرِّدا

 آأنما األفُق به إذا بدا

 حال لجينًا لونُه وعسجدا

 أوتاَر العدى" ننشد " و إنما 

 " أمردا" بكلَّ عرياِن العذاِر 

 ذي همَّةٍ  لم َترِم إّال ُصُعدا

 إذا احتَذى بالحمِد يوًما وارتَدى

 أِو السُّمِر يداومدَّ بالبيِض 

 لم يدُن من حيزومه خوُف الردى

 أُسؤدًدا وال أروُم ُسؤُددا

 وما قضيُت في األعادي َموِعدا

 و لم أرْم طوَل الحياةِ  البلدا

 مجتمعًا أحسُب همًا صردا

 ُمَزمًَّال بكلِّ ِوْتٍر ُمْكَمدا

 موطئًا للمثقالِت الكتدا

 مْن شاء أْن يعدَو في ما لي عدا

 أمكَن أالَّ َتْقُعدا َنْهًضا فقد

 و استلَّ للفرصةِ  نصًال مغمدا

 وِرْد حياَض العزِّ فيمن وردا

 أيدا" بجدٍّ " فمْن بغىَ  المجَد 
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 أما َترى الرُّْزَء الذي أقبال 

 أما َترى الرُّْزَء الذي أقبال

 حمََّل قلبي الَحَزَن األثقال

 بليُت والّسالُم رهٌن على

 َتلىقضيَّةِ  الدَّهر بأْن ُيْب

 ُمَجرَّحًا ال حامٌل جارحي

 بكّفه رمحًا وال منصال

 يقرُع مروى بأآّف الّردى

 يردعنى من قبل أْن ينزال

 وإْن تأمَّلُت أواَن الرَّدى

 رأيُت ليًال دونه أليال

 آأنَّني أعشى وإْن لم أآْن

 أعَشى مَن األمِر الذي َأْثكال

 يا بؤَس لإلنسان في عيشِه

 يسلُّ منه أّوًال أّوال

 َيْنَأى عِن األهل وما ملَّهْم

 وُيبدُل الحيَّ وما استبدال

 بين ترى فى مإل داره

 حّتى تراه فى صعيِد المال

 :فقْل لقوٍم زرُعهْم قائٌم

 زرعكْم البدَّ أْن يختلى

 وقْل لمن ُسرَّ بتخويلِه

 خّول مْن يأخذ مْن خّوال
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 وقْل لماٍش في ِعراِص الرَّدى

 أنسيَت من يستعثر األرجال

 ْسَمَنك الدَّهُر فلم تخَشهأ

 وإنَّما أسمَن َمن أهزال

 إْن تلفِه للمرِء مسترآبًا

 فهو الذى تلقاه مستنزال

 أْو صاَنُه عن بذلِه مرَّةً 

 فهو الذى يرجع مستبذال

 فال يغرَّْنك وميٌض لُه

 ما الح فى اآلفاِق حّتى انجلى

 وال تصّدْق مائنًا دأبُه

 أن يكذَب القوَل وأْن يبطال

 نا يكرع صرَف الّردىوآّل

 إّما طويَل اللَّْبِث أو ُمْعَجال

 فما الذي ُيْجِزُع من طارٍق

 إْن لم يزْر يومًا فما أْمهال

 نعى إلى قلبىَ  شطرًا له

 منه حقِّه أْن يلقَم الجندال

 فقلُت ما أحسنَت بْل يا فتى

 ما أحسَن الدَّهُر وال أجمال

 يا دهُر آم تنقل ما بيننا

 فيه أن ينقالَمن ليس َنهوى 

 تأخُذ ِمّنا واحدًا واحدًا
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 بل تأخذ األمثَل فاألمثال

 أفنيَت باألمِس شقيقًا له

 فانظْر إلى َحظِّك ما أجزال

 قعدَت تستهلُك ما ُحزَته

 صبرًا فصبٌر غايةُ  المبتلى

 قالوا تسلَّ اليوَم عن فائٍت

 بعدًا لفؤاٍد سال: فقلُت 

 ال تعذلوا المعوَل حزنًا له

 ن ساعَد الُمْعِوالفخيُرآم َم

 أيُّ فتىً  فارقنا َغْنَوةً 

 ُرحَِّل عّنا قبَل أن َنرحال

 ال الِجدُّ مملوٌك لديه وال

 يخاف فى الخلوةِ  أْن يهزال

 وذو عفاٍف آّلما سامه

 ال: ذو الغشِّ منه مرَّةً  قال

 ال تألُف الّريبةُ  أبوابه

 يا غائبًا عّنى ولوال الّردى

 ألطوالما غاب عّنى الّزمَن ا

 َسْرَبَلني ما البديٌل له

 وربَّما استبدل َمن َسربال

 ال أخطأْت قبَرك هّطالةٌ 

 وال عداك الُمْزُن إْن أسبال

 وجانٌب أنَت به ساآٌن
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 ال عدَم القطَر وال َأْمحال

 وال يزْل والجدُب فى غيره

 " مبقال" مرّوضًا حوذانه 

 وامِض إلى حيث مضى معشٌر

 العالآانْت لهم فى الّدرجاِت 

 وصْر لما صاروا فأنت الذى

 أعددتهْم فى حذٍر موئال

 فهْم شفيٌع لك إْن زلَّةٌ 

 آانْت وإْن بعُض عثاٍر خال

 وجّنةُ  الخلِد لهْم إذنها

 وموقداُت الّناِر ال للّصال

 وحّبهْم والفوُز فى حّبهْم

 أخرَج َمن أخرَج أو أدخال

 

 أما رأيَت ُضَحّيا 

 أما رأيَت ُضَحّيا

 لرآائِب ُتْحَدى ُأْدَم ا

 يردَن نجدًا وما اشتا

 َق َمن عليهنَّ َنْجدا

 و فوقهّن وجوٌه

 مثُل النجوِم َتبدَّى

 ويطلعـ" بدرًا " يغربن 

 ـَن باإليابة سعدا
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 وقد تجلَّْدُت حّتى

 يخالني القوُم جلدا

 وما َرِديُت وممَّا

 أوّد أني أردى

 قل للقالِص خفافًا

 يخدَن بالظعِن وخدا

 اعًاتخالهنُّ سر

 ربدًا يبارين ربدا

 بمْن حملتّن وجدي

 وما حملتنَّ وْجدا

 حلفُت بالبيِت جاءوا

 إليِه رآضًا وشدا

 مطوفين عليه

 تقى آهوًال ومردا

 والواردين ِظماًء

 من ماِء َزْمَزَم َرْغدا

 و البائتين بجمٍع

 القين في اهللا جهدا

 ُيقِلْلَن من َمْرِو َجْمٍع

 للرَّْمِي َزوًجا وَفْردا

 أنامُل عيضْت لهْم

 من ِجلدها َثمَّ ِجْلدا

 و بالنحائِر تلقى
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 عنَد الِجماِر فُتْرَدى

 تهدى إلى اِهللا برًا

 والِبرُّ ِهللا ُيهَدى

 و واقفي عرفاٍت

 يرجون ِهللا رفدا

 ما أْن َتَرى َثّم إّال

 ربًّا لعبٍد وعبدا

 عدُّوا اّلذي آان منهْم

 واستنفروا منه َعدَّا

 لقد خلفُت ألوًفا

 س عهدًا ووداللنا

 و ما تعاطيُت هزًال

 وال تعافيُت ِجدًّا

 وال صددُت بوجهي

 عمْن جنى لَي صدا

 وال َتجاوزُت قصًدا

 و ال تعديُت حدا

 وال وهبُت ِوداًدا

 َوُسمُت ُمعطاُه َرّدا

 يا أوثَق الناِس عقدًا

 و أعذَب الناِس وردا

 ال راَعهْم منَك َبيٌن

 و ال أروا منك بعدا
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 فضٍلفما استطاعوا ل

 آتاك ربك جحدا

 سلوك طورًا ولكْن

 للسلّْ صانوك غمدا

 فإْن ضربَت فماٍض

 قّد الضريبةَ  قدا

 ما زلَت فيهْم سنانًا

 :ـٍد اّلذي َجلَّ َمْجدا

 و ما أردَت على الهو

 ِل نجدةً  منك جندا

 فإْن رموا آنَت ترسًا

 وإْن وَرْوا آنَت َزْندا

 و إن دجوا آنت صبحًا

 َبْرداوإْن َضَحْوا آنَت 

 خْذ ملَء آفيك من عا

 ِمَك اّلذي جاء ِرْفدا

 و ما وعدَت به خْذ

 و من يد الدهِر نقدا

 ما آنَت تمُطُل َوْعًدا

 فكيَف ُتمَطُل َوْعدا

 و استشعِر النجَح درعًا

 والِبْس من الُيْمِن ُبْردا

 و عْش فما العيُش إّال
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 ما آاَن َرْحًبا وَرْغدا

 ُيراُح باُبَك فينا

 ويغدى قصدًا إليه

 و اخلْد فخلدك أوفى

 منا علينا وأجدى

 و ال يزلن نيوُب الـ

 ـخطوِب حولك دردا

 و ال رأينا لشيٍء

 نهواه عندك فقدا

 

 َأَمَلْلَتني وزعمَت أْنـ 

 َأَمَلْلَتني وزعمَت أْنـ

 ـك خائٌف مّنى الماللْه 

 وأطعَت فى َّ وما أطعـ

 ـَت محّرفًا أبدًا مقالْه

 وعلمَت مّنى ما علمـ

 َت فِلْم علمَت على الجهاَلْهـ

 يا مْن جفانى فى الّضحى

 وَأزارني وْهنًا خياَلْه

 وُحِرمُت منه صحيَحُه

 وقبلُت مضطّرًا ُمحاَلْه

 هل ضامٌن منكْم لنا

 ضمن الجميل فما بدا لْه 
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 أَبْت َزَفراُت الحبِّ إالَّ َتصعُّدا 

 أَبْت َزَفراُت الحبِّ إالَّ َتصعُّدا

 ْجِد ِإّال توقُّداويأَبى لهيُب الو

 و لم أَر مْن بعد الذين تشردوا

 ألغنينا إّال رقادًا مشردا

 تذآَّرُت بالَغْوريِن َنْجًدا َضاللةً 

 ومن أين ذآرى غائِر الدَّاِر ُمْنِجدا

 مَضى البيُن عّنا بالحياةِ  وِطيبها

 فلم يبق بعد البين شيٌء سوى الردى

 فقْل لّلذي َينوي الفراَق وعنَدُه

 مطيٌق في الفراق التجلدابأني 

 َو عدَت ببيِن يسلُب العيَش طيبه

 فما آان ذاك الوعد إّال توعدا

 وما آاَن عندي أن ُيفرَّق َشمُلنا

 و يبعُد عن داري العميُد تعمدا

 و ما سرني أْن سرَت عني وأنني

 مقيم بأرضي أو تغيَب وأشهدا

 سيرحمني من آان باألمِس حاسدي

 الُمحسَّدا وما عاَدَل المرحوُم فيك

 و أبقى وحيدًا بعد أْن آنُت ثانيًا

 َو مْن ذا بعيَد األنِس يرضى التوحدا 

 وما زلُت دهًرا بالتفرُِّق قانًعا
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 فما زلَت بي حّتى آرهُت التفرُّدا

 هززُتك سيًفا ما اْنَثنى عن َضريبةٍ 

 َمضاًء آما أّني َنقدُتك َعْسَجدا

 وآان اّلذي َبيني وبيَنَك آّلُه

 وفي آلَّ الرجاِل تودداودادًا 

 فإْن لم يكن سنٌخ يؤلُف بيننا

 فقد ألََّفْت فينا الموَّدةُ  َمحِتدا

 َو مْن قربته داُر ودٍّ مصحٍح

 إليَّ فال آاَن المقرُِّب َموِلدا

 و ما آنُت أخشى أنني فيك أبتلي

 وُتخِرُج عن َآفَّيَّ منَك المهنَّدا

 وُأسَقى بَك العذَب النَِّميَر وَيْنثني

 فراقك يسقيني األجاَج المصردا

 ولو لم َتُرْح عنِّي لما آنُت باّلذي

 ُأبالي بناٍء راَح عنَِّي أوَغدا

 و قد زادني منك النظاُم آأنُه

 رياٌض بأعلى الحزِن جاد لها الندى

 و قلدني منا وما آنُت قبله

 وجدك ما بين الرجاِل مقلدا

 و لو أنني أنشدتُه نغمًا به

 الَحماَم المغرِّدا مَع الصُّبِح أطربُت

 آأنَي لما أْن آرعُت زالله

 آرعُت زالًال من سحاٍب على صدى
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 فُخْذُه آما شاَء الوداُد وِشئَتُه

 نظامًا على مّر الزماِن منضدا

 هو الماُء طورًا رقةً  وساللةً 

 وإْن شئَت َطوًرا قوَّةً  آان َجْلَمدا

 و لما دعوَت القوَل مني سمعته

 َنْسًرا وَفْرَقداوآاَن لمْن يبغيِه 

 

 لم تدْع لى نوُب األّياِم فى الخلِق خليال 

 لم تدْع لى نوُب األّياِم فى الخلِق خليال

 َخْلِق خليال

 أنا ِصْفٌر ِمن أخّال

 ئى وما آنُت ملوال

 فمتى يسمُح لي الّدْهـ

 ـُر وقد آان بخيال

 بخليٍل جبُت فى تحصيلِه البعَد الّطويال

 ـصيلِه الُبعَد الطَّويال

 أخذته مّنى األقـ

 ـداُر َصْعبًا وَذلوال

 وَطَوْته َعنِّي األْر

 ُض اغتصابًا وُغلوال

 فمتى استبدلُت عنه

 لم أجْد عنه بديال
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 هذي المصيبةُ  ما أبقْت لنا أبدًا 

 هذي المصيبةُ  ما أبقْت لنا أبدًا

 صبرًا عليها وال خلْت لنا جلدا

 جاءْت وال َهمَّ في قلبي وال َآَمٌد

 َتَدْع فيِه إّال الهمَّ والَكَمدافلم 

 يا سعَدنا لم يِجْد فيَك الّزماُن وقد

 بالك موضَع إخشاٍع وقد وجدا

 انظر إلى الدهِر لما أْن ألمَّ بنا

 من أيِّ باٍب إلى َمكروهنا َقَصدا

 جبَّ السنام الذي آنا نصوُل به

 أفاَد بأْن أبَقى َشًوى وَيدا

 أنَكى بأفرِس َمْن ناجيُته َقَدٌر

 جاٍر وأفرِس َمن حاذرُت منه َرَدى

 و الموُت إْن لم يزْر يومًا ففي غدِه

 و المرُء إْن لم يرْح سعيًا إليه غدا

 لو يستطيع الذي يهوى البقاَء له

 فداءه بالتي في جنبِه لفدى

 و لو أطاف الذي قيدْت مشافرُه

 إلى وروِد حياِض الموِت ما وردا

 و ما أرى الصبَر لي رأيًا فأسألُه

 والقصُد ُيْغري به َمن آان ُمْقتصدا

 و لسُت أرضى له قوًال وفي آبدي

 جمُر المصيبةِ  ما أغضى وال خمدا



618 

 

 فإْن أفقُت فعندي آلُّ قافيةٍ 

 تترى وقد ضمن اإلنجاَز من وعدا

 

 يا طالَب الّدنيا على ذلٍّ بها 

 يا طالَب الّدنيا على ذلٍّ بها

 أعزْز على بأن أراك ذليال

 َمْلَت في طلب الِغَنىما لي أراك َح

 ثقيال - ولرّبما صغرْت يداك  -

 لو آنَت تعقُل أو تشاوُر عاقًال

 آان الكثير وقد ذللَت قليال

 ذلَّ امرؤ جعَل المذلَّةَ  دهَرُه

 طلَب المغانِم منزًال مأهوال

 عدِّ المطامَع آيَف شئَت وخْذ بها

 ِمْلَء اليدين مَن العفاِف بديال

 ك لم ُيِفْدوإذا فجعَت بماِء وجه

 إْن نلَت من أيدى الّرجال جزيال

 

 َسقاني ولم أسَتْسِقِه فضَل َخيِرِه 

 َسقاني ولم أسَتْسِقِه فضَل َخيِرِه

 فلم يسقني إّال الذعاَف المصردا

 و ما زال يدعوني إلى داِر وصلِه

 فلّما دنوُت الّداَر ولَّى وَعرَّدا

 فماذا على من خانني في ودادِه
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 الوداُد توددا إذا لم يكْن منه

 و لو آان يجني مخطئًا لعذرتُه

 ولكّنه يجني عليَّ تعمُّدا

 و إنَي ممْن نبا عنه منزٌل

 و أنكَر مثواه نآه فأبعدا

 

 لعنةُ  اهللا على مْن 

 لعنةُ  اهللا على مْن

 آاَن بالودِّ بخيال

 وإذا آثَر َنْيًال

 آان للشَّرِّ ُمنيال

 وإذا جرَّبَت منه

 مضربًا آان آليال

 ثيرًا فإذا اسَتْنـوآ

 ـصرتُه عاد قليال

 وجميَل الوجِه لو آْنـ

 ـَت ترى منه الجميال

 وصحيحًا فإذا سـ

 ـيَم نًدى آان عليال

 ليس حّظى وهَو حّظى

 فى الورى إّال قليال

 

 



620 

 

 فخرًا فإنك من قوٍم إذا افتخروا 

 فخرًا فإنك من قوٍم إذا افتخروا

 َمدُّوا إلى آلِّ نجٍم في السَّماِء يدا

 ُمَحسَّديَن وهذا الفضُل َمْرَقبةٌ 

 تجّر قدمًا على طالعها الحسدا

 لّما رأينا َسجايا منُهُم ُسمعْت

 آأننا ما رأينا منهُم أحدا

 

 دِع الِغنى لبنيِه 

 دِع الِغنى لبنيِه

 إْن شئَت أْن ال تذّال

 آم ذا تعلُِّق ِظالًّ

 مزايًال مضمحّال 

 إْن أنَت أعرضَت عنه

 جثا إليك وحّال

 وإْن رآك حريصًا

 عليه يومًا َتولَّى

 َمْن فّك ِرْبَقةَ  ِحْرٍص

 فإنَّما فكَّ ُغّال

 وَمْن يجلُّ صنيعًا

 آاَن األعزَّ األجّال

 مْن ملَّ حمَل ثقيٍل

 من الّرجاِل أمّال
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 ومن تكثََّر يومًا

 بالّناِس ذلَّ وقّال

 ال تطلبنَّ دواًء

 للداِء آان المعّال

 وال تبْع بحراٍم

 شةِ  حّالمن المعي

 للَِّه َنْدٌب جريٌء

 رأى الغبينةَ  ذّال

 وَعدَّ ما في يديِه

 ِثْقًال عليِه وَآّال

 واستّل بين رجاٍل

 من الَعضيهةِ  َسالَّ

 ما العيُش إّال آبرٍق

 أو عارٍض يتجلَّى

 يعطيك جزًءا ويأبى

 شّحًا فيأخذ آّال

 

 َسقى اُهللا اّلتي طرَدْت ِوسادي 

 ِوسادي َسقى اُهللا اّلتي طرَدْت

 و آانْت لي معاصمها وسادا

 جلعُت وقد خلعُت نجاَد سيفي

 غدائرها لعاتقَي النجادا

 فإْن يُك ُمْنُصلي َعْضًبا َحديًدا
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 فإنَّ لحْسِنها ُنُصًال ِحدادا

 فما أدري وقد قضيُت نحبى

 أغيا آان ذلك أْم رشادا 

 

 يا أسُم إنَّ صبابتي 

 يا أسُم إنَّ صبابتي

 يلْهبك لو أويِت لها طو

 وأخذتنى بذنوِب شيـ

 ـٍب لم تكْن لى فيه حيلْه

 نزلْت َشواتي َوْخَطةٌ 

 منه أحاذُرها نزيَله

 وقضى الّشباُب وليته

 لّما قضى لم يقِض غيلْه

 آان الّشباُب وسيلتى

 فاآلَن ما لي من وسيَلْه

 لِك ِمنَّةٌ  يوَم الفرا

 ثقيلْه -وقد وقفِت لنا  - ق 

 وأَسْوِت بالتَّوديِع في

 ِم النَّوى نفسًا عليَلْهيو

 وأنْلِت منك عطيَّةً 

 ما آنِت قبُل لها ُمنيَلْه

 هي عند َمن َحَمل الغرا

 َم آثيرةٌ  وهَي القليَلْه
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 تلوُم وقد الَحْت طوالُع َشيِبي 

 تلوُم وقد الَحْت طوالُع َشيِبي

 وما آنُت منها قبَل ذاَك ُمفنَّدا

 فحسبِك من لومي وإّال فبعضه

 إالَّ بعُض ما آاَن أسودافما ابيضَّ 

 وال ُتلزميني اليوم َعيًبا بصبغةٍ 

 إْن بقيِت لها غدا" ستكتسبيها  "

 ولو ُخلِّدْت لي حالةٌ  مْع َتولُِّع الـ

 ـَليالي بَأحوالي لكنُت المخلَّدا

 ولو لم أِشْب أو َتنتِقْصنَي ُمدَّةٌ 

 لكنُت على األّياِم َنْسًرا وَفْرَقدا

 َيةٌ  من صغيرةٍ وإنَّ المشيَب ِفْد

 أِبيُت بها ِصْفًرا مَن الّناِس ُمْفردا

 أوسُد بالصفاِح ال مْن آرامةٍ 

 وإّني غِنيٌّ َوْسَطها أْن ُأَوسَّدا

 فال تنفري يا نفُس يومًا من الردى

 فما أنِت إّال في طريٍق من الردى

 

 قْل لقوٍم ما لكْم فيـ 

 قْل لقوٍم ما لكْم فيـ

 ما قضى الّرحمان حيلْه

 انِت النّياُت منكْمآ
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 آّلها غيَر جميلْه

 رمُتُم الِغيلةَ ، والُمْغـ

 ـتاُل من يذهب غيلْه

 ومودَّاٌت لُكْم ما

 تْت وقد آانت عليلْه

 رّب من يرجع بالّنقـ

 ـِص وقد أمَّ الفضيلْه

 لم تكْن دولتكْم إّال آما نهوى فليلْه

 آما َنهوى َقِليَلْه

 فخذوها حسرةً  تبـ

 طويلْهـقى على الّدهر 

 لمرّديكْم وشيكًا

 مّنةٌ  فينا جزيلْه

 ما ضربتْم يوَم جّدلـ

 ـُتْم بأسياٍف َآليَلْه

 ال وال جادْت عليكْم

 بالّردى آفٌّ بخيلْه

 

 أال هْل أتاها آيف حزنَي بعدها 

 أال هْل أتاها آيف حزنَي بعدها

 و أّن دموعي لست أملك ردها 

 تفيُض على عيٍن َمرى الوجُد ماَءها

 تطْع أْن يغِلَب الصَّبُر وجَدهاولم تس
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 غزيرةُ  أنواِء الجفوِن آأنَّها

 َتناهْت إلى بعِض الِبحار فمدَّها

 وقد آنُت من قبِل الفراِق أهاُبه

 آما هاَب ظلماُن الصريمةِ  أسدها

 و أشفُق مما ال محالةَ  واقٌع

 و هْل للمنايا قادٌر أن يردها 

 آأنَي لما أْن سمعُت نعيها

 ألحشاِء فاٍر فَقدَّهاأناَخ على ا

 و لم أستطْع في رزئها عطَّ مهجتي

 و أجللتُه عن أْن أمزق بردها

 و مما شجاني أنني لم أجد لها

 على خبرتي شبئًا يهون فقدها

 و أنَي لما أن قضى اُهللا هلكها

 على قلبَي المحزوِن ُبقِّيُت َبْعَدها

 َحنى يوُمها الغادي آهوَل َعشيرتي

 َب ُمْرَدهاعلى َجَلٍدفيهْم وشيَّ

 و حّط الرجاَل الشمَّ من آلَّ شامٍخ

 يالقون باأليدي من األرض جلدها

 و قلص عنها العّز ما فدحْت به

 فتحسُب موالها من الذلَّ عبدها

 فكم آبٍد حرى تقطع حسرةً 

 وآم عبرةٍ  قد أقرَح الدَّمُع َخدَّها

 عنَي أن أرى -وقد غيبِت  -حراٌم 
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 لن أودَّهامَن الخلِق إالَّ نظرةً  

 و سياِن عندي أْن حبتني خربدةٌ 

 صدها" حبتني " بوصٍل يرجى أو 

 وهيهاَت أْن ُأْلفى ُأرقُِّح َصْرَمةً 

 وأطلَب من داِر المعيشةِ  َرْغَدها

 ومن أيَن لي في غيِرها ِعَوٌض بها

 وقد أحرزْت ُسْبَل الفضائِل وحَدها

 ُأساُم التسلِّي وْهَو عنِّي بمعزٍل

 النَّْفُس ما ليَس عنَدها وآيف ُتساُم

 وبيَن ُضلوعي يا عذوُل نوافٌذ

 أبى العذُل والتأنيُب لي أْن يسدها

 و ودي بأنَّ اهللا يوَم اخترامها

 تخرََّم من جنبيَّ ما حاَز ُودَّها

 وإنَِّي لّما غالها الموُت غالني

 فبعًدا لنفسي إْذ قَضى اُهللا ُبعَدها

 أفي آلَّ يوٍم أيها الدهُر نكبةٌ 

 كدُّ حيازيمي فأحمُل آدَّهات

 بلغُت أُشدِّي، ال بلغُت وجزُتُه

 وأعجلَتها ِمن أْن تجوَز أُشدَّها

 ففزُت بَأْسَنى ما َحَوْتُه َرواِجبي

 و جاوزت في أمَّ المصيباِت حدها

 فيا قلُب لْم أنُت الجليُد آأنما

 تحادثك األطماُع أْن تستردها 
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 و ما آنُت أهوى أنك اليوَم صابٌر

 وك فتياُن العشيرةِ  َجْلَدهاويدع

 أليس فراقًا ال تالقَي بعده

 وَغيبةَ  َسْفٍر ال ُيرّجون وْفَدها

 َأال فالبِس األحزاَن ِلبسةَ  قانٍع

 بأثوابه ال يبتغي أن يجدها

 وصمَّ عِن الُمْغريَن بالصَّبِر، إنَّهْم

 ُيَطّفون ناًرا أْلهَب اُهللا وْقَدها

 و قبلَك ما نال الزماُن معلقًا

 " يرتعي ثّم مردها" بأجباِل رضوى 

 في شماَء يرقُب مزنةً " تواعَد  "

 تصوُب عليه أعذَب اُهللا وردها

 وتلقاُه ُخْلًوا ال يطالُع ِريبةً 

 و ال يتقي خطَء الليالي وعمدها

 و داُء الردى أفنى ظباَء سويقةٍ 

 وَطيََّر عن أجزاِع َتْدُمَر ُرْبَدها

 م يخْفو أفضى إلى حجِب الملوِك ول

 ولم يرقْب هنالك حشدها" شباها  "

 يسير إليها آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 على مهٍل منه فبيسبُق َشدَّها

 وآم ُعصبةٍ  باتْت بظلِّ َسعادةٍ 

 أولج النحَس سعدها" أو " تخطفها 

 وهدَّمها َمْن آان شاَد بناَءها
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 و جردها من آان أحكَم غمدها

 سالٌم على أرِض الطفوف ورحمةٌ 

 ُهللا ُسقياها وأضرَم َزْنَدهاَمرى ا

 وال َعِدمْت في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 حفائُرها من جنَّةِ  اِهللا ِرْفَدها

 فكْم َثمَّ من أشالِء قوٍم أعدَّها

 ليعطَيها ما َتْبَتغي َمْن أعدَّها

 و ِهللا منها حفرةٌ  جئُت طائعًا

 فأودعُت ديني ثمَّ دنياَي لحدها

 يٍدو وليُت عنها أنفُض الترَب عن 

 نفضُت تراَب القبِر عنها وَزنَدها

 و لم يسلني شيٌء سوى أّن جارتي

 قضى اهللا بعدي أن تجاور جدها

 وإنَِّي لّما أْن شقْقُت َضريَحها

 إزاَء شهيِد اهللا أنجزُت وْعَدها

 وآيَف تخاُف السَّوَء يوَم ِحساِبها

 و قد جعلْت من أجنِد اِهللا جندها 

 هُموتمِسُك في يوِم القيامةِ  من

 بُحْجَزةِ  قوٍم ال ُيبالوَن حدَّها

 َيقوَن اّلذي واالُهُم اليوَم َحرَّها

 وُيعطوَنه َعْفًوا آما شاَء َبْرَدها
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 لك اّلليَل بعد الّذاهبين طويال 

 لك اّلليَل بعد الّذاهبين طويال

 ووفَد هموٍم لم يردن رحيال

 ودمٍع إذا حبَّسَته عن سبيله

 اليعود هتونًا فى الجفون هطو

 فيا ليَت أسراَب الدموع التي جرْت

 أسون آليمًا أو شفين غليال

 أخاُل صحيحًا آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 ويأبى الجَوى أّال أآوَن عليال

 آأّني وما أحببُت أهوى ُمَمنَّعًا

 وأرجو ضنينا بالوصاِل بخيال

 فُقل للذي يبكي ُنَؤيَّا وِدْمَنةً 

 ويندُب رسمًا بالعراِء َمحيال

 لى طّل بالّطِف إْن أرى عدانى دٌم

 شجّيًا أبّكى أربعًا وطلوال

 مصاٌب ِإذا قابلُت بالصَّبِر َغْرَبه

 وجدُت آثيرى فى العزاِء قليال

 ورزٌء حملُت الّثقَل منه آأّننى

 مدى الّدهر لم أحمْل سواه ثقيال

 وَجدُتْم ُعداةَ  الدِّين بعَد محّمٍد

 إلى َآْلِمه في األقربيَن سبيال

 تنزعوا بمكانه آأّنكُم لم

 خشوعًا مبينًا فى الورى وخموال
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 وأّيكُم ما عّز فينا بدينه 

 وقد عاَش دهرًا قبَل ذاك ذليال

 فقل لبنى حرٍب وآِل أمّيةٍ 

 : إذا آنَت ترضى أن تكون قؤوال

 سللتْم على آِل النبىّ  سيوفه

 ُمِلْئَن ُثلومًا في الطُّلى وفلوال

 ْموُقْدُتْم إلى َمن قادآْم من ضاللك

 فأخرجكْم من وادييِه ُخيوال

 ولم تغدروا إّال بمن آان جّده

 إليكْم لتحظوا بالّنجاةِ  رسوال

 وَترضون ضدَّ الحزم إن آان ملكُكم

 َبِدينًا ودينًا ِدْنتموه هزيال

 نساِء رسوِل اللَّه ُعْقَر ديارآْم

 يرّجعن منكْم لوعةً  وعويال

 لهّن ببوغاِء الّطفوف أعزةٌ 

 ِصْرفًا صبيةً  وآهوالُسقوا الموَت 

 آأّنُهُم ُنّواُر روٍض َهَوْت بِه

 رياٌح جنوبًا تارةً  وقبوال

 وأنجُم ليٍل ما علْوَن طوالعًا

 ألعيننا حّتى هبطن أفوال

 فأيُّ بدوٍر ما ُمحيَن بكاسٍف

 وأى ُّ غصوٍن مالقين ذبوال

 أمن بعد أن أعطيتموه عهودآْم
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 ِخفافًا إلى تلك العهود ُعجوال

 عن القصد المبين تناآصًارجعتْم 

 وحلتْم عن الحّق المنير حؤوال

 وقعقعتُم أبوابه تختلونه

 ومن لم يرْد ختًال أصاب ختوال

 فما زلتُم حّتى جاب نداَءآْم

 وأى ُّ آريٍم ال يجيب سؤوال 

 فلّما دنا أْلفاُآُم في آتائٍب

 تطاولن أقطار الّسباسب طوال

 متى تُك َحْجَزةٌ  أو آحجزةٍ 

 غاًء ُمْضعفًا وصهيالسمعَت ُر

 فلم ُيَر إّال ناآثًا أو ُمنكِّبًا

 وإّال َقطوعًا للذِّماِم َحلوال

 وإّال َقعودًا عن ِلمام بَنْصِرِه

 وإّال جبوهًا بالّردى وخذوال

 وضغَن شغاٍف هّب بعد رقاده

 وأفئدةً  مألى يفضَن ذحوال

 وبيضًا رقيقاِت الّشفار صقليةً 

 الوسمرًا طويالِت المتون ُعسو

 وال أنتُم أفرجُتُم عن طريقِه

 إليكْم وال لّما أراد قفوال

 عزيٌز على الثَّاوي بَطْيَبةَ  َأْعُظٌم

 ُنِبْذَن على أرض الطُّفوف ُشكوال
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 وآلُّ آريٍم ال يلّم بريبةٍ 

 فإْن ِسيَم قوَل الفحِش قاَل جميال

 يذادون عن ماِء الفراِت وقد سقوا الـ

 يالـَشهادةَ  من ماِء الفرات بد

 ُرموا بالرَّدى من حيُث ال يحذرونه

 وُغرُّوا وآم َغرَّ الُغفوُل َغفوال

 أيا يوَم عاشوراَء آم من فجيعةٍ 

 على الُغرِّ آِل اهللا آنَت َنزوال

 دخلَت على أبياتهْم بصابهْم

 أال ِبئسما ذاك الدُّخوُل ُدخوال

 نزعَت شهيَد اللَّه مّنا وإنَّما

 نزعَت يمينًا أو قطعَت قليال

 قتيًال وجدنا بعده ديَن أحمٍد

 فقيدًا وعّز المسلمين قتيال

 فال تبخسوا بالجور من آان رّبه

 َبرْجِع الذي ناَزعتموه آفيال

 ُأحبُُّكْم آَل النبيِّ وال أرى

 َوإْن عذلوني عن هواَي َعديال

 وقلت لمن يلحى على شغفى بكم

 وآم غيِر ذي ُنصٍح يكوُن َعذوال

 ني ضالَلكْمرَوْيَدُآْم ال َتْنحلو

 فلن ُترِحلوا مّني الَغداةَ  َذلوال

 عليكم سالُم اهللا عيشًا وميتةً 
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 وَسْفرًا تطيعون النَّوى وُحلوال

 فما زاغ قلبى عن هواآم ، وأخمصى

 فال زّل عّما ترتضون زليال

 

 متى أرى الدهَر قد آلت مصايرُه 

 متى أرى الدهَر قد آلت مصايرُه

 اإلى الذي آان مألوفًا ومعهود

 آم ذا أرى آلَّ مذموٍم ولسُت أرى

 بين الورى أبَد األياِم محمودا

 أراَك ِبَهمٍّ ال تفارُقُه: قالْت

 همِّي ألنِّي َظْلُت َمجهودا: فقلُت

 إْن شئَت عزًا بال ذٍل يطيُف بِه

 فاقَطْع مَن الحرِص َحبًال آاَن َممدودا

 خْذ آيَف شئَت عن األقطار قاطبةً 

 طلوًبا وَمْوجوداواطلْب مَن الرِّزق م

 فلسَت تأخُذ إّال ما سبقَت بِه

 و ال تبدل بالمجدوِد مجدودا

 مضى الثِّقاُت فال عيٌن وال أثٌر

 وُأوِردوا من حياِض الموِت َمْورودا

 و اصبحوا آهشيٍم بات في جلٍد

 بعاصفاٍت من النكباِء مكدودا

 فما ُأبالي وقد فارْقُتُهْم َغَبًنا

 ال جوداشحًا من الدهِر في نفٍع و



634 

 

 وال أُضمُّ َيًدا منِّي بغيِرهُم

 و ال أودُّ من األقواِم مودودا

 وال أخاُف على َمن آان بعَدُهُم

 َنحًسا وسعدا وال ِبيًضا وال ُسودا

 

 جلَب البرُق لقلبي 

 جلَب البرُق لقلبي

 إذ َسرى َبْرحًا طويال

 سّل للعينين فى جنـ

 ـح الّدجى سيفًا صقيال

 ـوهداني في ُسرى الّلي

 الّسبيال -وقد جرُت  -ـِل 

 وأراني من بعيٍد

 ذلك الحيَّ الُحلوال

 وخيامًا حلهنَّ الـ

 ـحسُن َصْعبًا وَذلوال

 آّلما استبدل مّنى

 لم أرْد منه بديال

 

 إّنا ُنَعلَُّل آلُّنا بمحاِل 

 إّنا ُنَعلَُّل آلُّنا بمحاِل

 وُنَفرُّ بالغدواِت واآلصاِل

 وىوآأّننا نرعى القواَء من الّط
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 أبدًا ونكرع من ظمًا فى آِل

 يهوى الفتى طول البقاء ودونه

 ولُع الّردى وتعّرُض اآلجاِل

 وتقوده آماله ووراءها

 قدٌر يحّطم غربةَ  اآلماِل

 والمرُء بين مصيبةٍ  فى النفس أو

 فى األهل أو فى الحال أو فى الماِل

 ولئْن عفْت عنه الحوادُث إنَُّه

 رهٌن لبعض تقلُِّب األحواِل

 وسجّيةٌ  للّدهر فى أبنائِه

 إلحاُق آلِّ مؤّثٍل بزواِل

 هللا مفتقٌد تحّيف فقدُه

 من جانبى َّ وحّز فى أوصالى

 وأصمَّ ناعيِه الغداةَ  َمسامعي

 ورمى سواَد جوانحى بخباِل

 وأزارني وفَد الهموم يسْمَنني

 شطَط المنى فينلن آلَّ مناِل

 جنبين شوَك سياِلوأباتنى قلَق الوساد آأّننى استبطنُت لل

 ـَتْبَطْنُت للجنبين شوَك َسياِل

 يبدو غرامى والّتجّلُد مقصدى

 ويجيبنى دمعى بغير سؤاِل

 ومتى طلبُت الصَّبر عنُه وجدُته

 في َحيِِّز اإلعواِز واإلقالِل
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 يا نازحًا غدرْت به غّدارةٌ 

 ال ُيتََّقى مكروُهها بنزاِل

 طالْت به أيدى الخطوب ورزؤه

 علياء غير طواِلأبقى ذرا ال

 رفعوا جوانَب نعشِه فكأنَّما

 َرفعوا بِه َجبًال مَن األجباِل

 وطووا عليه صفائحًا ما نّضدْت

 إّال على اإلنعاِم واإلفضاِل

 وأَرْوُه غيَر مضاجٍع لَدنيَّةٍ 

 وَنَعْوه غيَر مدنَِّس األذياِل

 وتصّدعوا عن جانبيه وإّنه

 عطُن الوفوِد ومجمع األقواِل

 " تهادرْت" إذا الفحوُل " ماِر للّذ" من 

 وخلطن بين تخّبٍط وصياِل 

 مْن للوفود تصامتوا عن حّجةٍ 

 َمْن للخصوِم تفاَغروا لجداِل

 إذا غدا فى أزمةٍ " للّضريك " مْن 

 ِصْفَر اليدين وراَح باألمواِل

 َمْن للجيوش يقوُدها فُيعيُدها

 محفوفةً  بالسَّْبِي واألنفاِل

 " مقوّرةَ " ا مْن للخيوِل يثيره

 مثَل الّدبى هاجتُه ريُح شماِل 

 مْن للقنا يروى صدوَر صعاده
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 في آلِّ َرْوع من دِم األبطاِل

 مْن للّسيوف يفّل حدَّ شفارها

 بالضَّرِب بيَن آواهٍل وقالِل

 آشَفْت بطوُن األرِض شمَس ظهوِرها

 واستضجعْت جّوًا لها فى جاِل

 هيهات ضّل عن القضاِء وصرفِه

 لشُّجاِع وحيلةُ  المحتاِلآيُد ا

 أأبا عليَّ لن ُتراَع بمِثلها

 فاصبْر لها وَلَصْبُر غيِرك غاِل

 يا حامَل األثقاِل ما ُحمِّْلَته

 ِثقٌل وليس آسائِر األثقاِل

 فذِد الّدموع عن الجفون وطالما

 جمدْت فلم تقطْر على األهواِل

 ومتى َطوع عنك السُّلوُّ سبيَلُه

 وَب الّساليفالِبْس لمن يلقاك ث

 وتعزَّ عمَّْن ال ُيعزَّى بعَدُه

 إّال مكارُم أبقيْت ومعالى

 

 وُخبِّْرُتها يوَم اْلَتقينا بذي النقَّا 

 وُخبِّْرُتها يوَم اْلَتقينا بذي النقَّا

 تعجَُّب من وجدي وما عرفْت َوْجدا

 و تحسُب أني مدٍع عندها الهوى

 و تعرُض عن دمٍع بها أترَع الخدا
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 لم أآَس منها صبابةً فيا ليتني 

 آما هي ظنَّْت ال ولم أعرِف الُجهدا

 و لما قرعنا بالنوى حين غفلةٍ 

 تجلدُت مشتاقًا لتحسبني جلدا

 وطاَر بقلبي طائُر الَبْيِن عن يدي

 على أنَّني ما ُجرُت يوَم النَّوى َقْصدا

 

 رضينا من عدانك بالمطاِل 

 رضينا من عدانك بالمطاِل

 لمحاِلومن جدواك بالوعد ا

 وأقنعنا هواك وقد ظمئنا

 إلى ِوْرِد الزُّالِل بكلِّ آِل

 وأنسانا دواُم الهجر منكْم

 وطوُل الّنأى أّياَم الوصاِل

 وآنِت الزَّْوَر يطرُقني مساًء

 وإْن منع الّضحى فإلى ظاللى

 إلى أن صّدِك الواشون عّنا

 فما ُنزداُر إّال في الَخياِل

 إلى آم تطلبين وليس عندي

 ألّياِم عذرًا فى المالِل على ا

 وأشقى الّناِس من يضحى ويمسى

 ُيبالي في الهوى َمن ال يبالي

 وبيٍض راعهنَّ البيُض مّنى
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 فقطَّْعَن العالئَق من ِحبالي

 جعْلَن الذَّنَب لي حّتى آأّني

 جنيُت أذى المشيِب على جمالي

 وليس الّشيب من جهتى فألحى

 وال ردُّ الّشبيبةِ  فى احتيالى

 " جمٍع" أنسى عشّيةَ  يوِم  وما

 ونحُن َنُضمُّ ُمنتشَر الرِّحاِل

 وإْذ أدُم المطى ِّ معّقالٌت

 على وادي ِمنىً  بيِد الكالِل

 نساٌء من بني ُثَعِل بِن عمرو

 يصبن هناك أفئدةَ  الّرجاِل

 خرْجَن إلى الُمَحصَِّب سافراٍت

 وجيُد الّليِل بالجوزاء حالى

 نايمسَن بمسقِط الجمراِت في

 آما روَّْعَت حّياِت الرِّماِل

 فحّياهنَّ ربُّ البيِت عّنا

 وأّيامًا بهّن بال لياِل

 َسقى اُهللا الُمَنقَّى من محلِّ

 وما يحويِه من َسَلٍم وضاِل

 وآم لى فيه من زمٍن قصير

 بمن أهوى وساعاٍت ِطواِل

 وأقواٍم جروا فى آّل فصٍل

 الكماِل" عالى " بال لجٍم إلى 
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 ا اْحَتربوا ِرزاٍنبأفئدةٍ  إذ

 وأيماٍن وأقداٍم عجاِل

 وأغلوا فى نًدى ووغى جميعا

 وما غبنوا بَأثماِن المعالي

 بدوٌر إْن سريَت بهْم هدّوًا

 ففى يدك األماُن من الّضالِل

 تناط حمائُل األسياِف منهْم

 بعاتِق آلِّ ُممتدِّ ُطواِل

 ُهُم َمنعوا من المكروه ِسْربي

 رحالىوساقوا األمَن يرتع فى 

 وأعدونى وآلُّ اليأِس عندى

 بنصِرهُم على ُنَوِب الّليالي

 آأنِّي فيهُم من ذي ِحفاٍظ

 يالطم عنك خرصاَن العوالى

 تهيب به حفيظته فينزو

 آما تنزو الّسهاُم بكّل غاِل

 وموًلى عّلنى طرقًا أجاجًا

 بما أسقيِه من عذٍب ُزالِل

 هداٌن ال يريد الّسلَم إّال

 ُن عن قتاليإذا ما آاَن يجُب

 أرى فى وجهه ماَء الّتصافى

 وفى أحشائه ناُر الّتقالى

 يسامينى فتعلينى عليه
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 أهاضيُب الّرواسِخ من جبالى

 فقل لُمسوٍِّف ببلوِغ َشْأوي

 ويمناُه تقصُِّر عن ُمنالي

 أبْن لى أين قطرك من سيولى

 وأين حضيُض أرضك من قاللى 

 وآيف يعّد بى مْن ليس فيه

 ٌء من ِخالليلباغي المجد شي

 تضنُّ يمينُه بالّنزر منها

 وأسخو للعفاةِ  بكّل مالى

 وليس لوعده أبدًا نجاٌح

 ويسبق موعدى أبدًا نوالى

 ألم تَر أّننى أحذو قديمى 

 وأحذو إْن حذوت على مثالى

 وأّدرُع الّدجى والّليُل خاٍف

 وأرآب غارَب الخطِب الجالِل

 وأآشُف باطَن األمِر المعمَّى

 الدَّآدي آالهالِل وأطلُع في

 بعرٍض ال أجود به مصوٍن

 وماٍل ال أضنُّ به مذاِل

 " سلٍع" سل األبطاَل عّنى يوَم 

 وسيُل الموِت ُمنحلُّ الَعزالي

 إذا ُعِقد الُغباُر الجوُن ليًال

 َترى فيه األسنَّةَ  آالذُّباِل
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 وقد ألقى التَّضاُغُط آلَّ رمٍح

 فليس الطَّعُن إالَّ بالنِّصاِل

 هناك أسبَقهْم بضرٍب ألسُت

 وأشفاهْم لذى الّداِء العضاِل 

 أعد نظرًا لعّلك أن تراها

 ُمَنشَّرةَ  النَّواصي آالسَّعالي

 تخاُل بها وقدُر الحرِب تغلي

 مَن النََّزواِن مّسًا من َخباِل

 وإنَّ جلودها َتهمي نجيعًا

 َطالها اليوَم بالَقطراِن طالي

 وفوَق ظهوِرهنَّ بنو المنايا

 الَقْوا وأبناُء القتاِل إذ

 فيقضي َنْحَبه قلٌب ُمَغنُّى

 أضرَّ به أفانيُن المطاِل

 

 قرْت عيوُن بني النبيَّ محمِد 

 قرْت عيوُن بني النبيَّ محمِد

 بالقادِر الماضي العزيمةِ  أحمِد

 بموفٍق شهدْت له آباؤه

 أْن سوَف يشتمُل الخالفةَ  في غِد

 جاَءْته لم ُيتِعْب بها في صدِرِه

 هّمًا وال أْوما إليها باليِد

 سبقْت مخيلتها إليه وأآرَم الـ



643 

 

 ـنعماِء طالعةٌ  أماَم الموعِد

 ولقد علمُت بأنَّها ال َتْنتضي

 إّال شبا ماضي الغراِر مهنِد

 لّما مَشْت فيه الظُّنوُن وأوسَعْت

 َطَمعًا يروُح مَع العدوِّ وَيْغَتدي

 وَتنازعوا ُطُرقًا إليها وْعَرةً 

 ُه في َسَنِن الطَّريِق األقصِدجاءْت

 علقْت بأوفى ساعٍد في نصرها

 وأذبَّ عن ِمصباِحها المتوقِِّد

 َقْرٍم يضيُف َصرامةَ  المنصوِر في

 قمِع العدوَّ إلى خشوِع المهتدى

 آالّناِر عاليةِ  الشُّعاِع وربَّما

 أخَفْت تضرَُّمها بطوُن الرِّْمَدِد

 يقٌظ يغضُّ جفونه وهمومُه

 أطراف البالِد بمرَصِد من آلِّ

 فخرًا بني العباِس إّن قديمكْم

 يأبى على األياِم غيَر تجدِد

 شرٌف يميُل بَيْذُبٍل وَيَلْمَلٍم

 و عًال تعرس في جوار الفرقِد

 و هَي الخالفةُ  موطٌن لم يفتقْد

 أطواَدُه وَشرارةٌ  لم تخُمِد

 إْن نلتها ولكْم لمجدك عندها

 يِدقدٌم وآم في نيلها لك من 
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 قد وازنوك فكنَت أضرَب فيهُم

 وَدعوك لألمِر الجليِل فلم تُكْن

 َنْزَر الَفخاِر وال قليَل السُّْؤُدِد

 يا بَن اّلذين إذا احَتَبْوا في مفخٍر

 عصفوا بكلَّ سيادةٍ  لمسوِد

 الطاعنو ثغِر الرجال وعندهْم

 أّن المسلَم بالفراِر هو الردى

 وإذا ُدعوا ِلُمِلمَّةٍ  فكأنَّما

 ُفِجرْت لها ُدَفُع الغمام الُمْزبِد

 يفديَك َمْن َيْغشى بهاُؤك طرَفُه

 من آلِّ ِرْعديِد الَجناِن ُمعرِِّد

 متطاوٍل فإذا عرضَت للحظِه

 لصقْت أسرةُ  وجهِه بالجلمِد

 ِهللا درك والعجاُج محلٌق

 والخيُل تعثُر بالَقنا المتَقّصِد

 و اليوُم تغدُر بالمطالِع شمسُه

 لدنيا بوجٍه أسوِدفيطالُع ا

 ما إْن ترى إّال جريحًا ينثني

 َضِرج القميِص على طريٍح ُمقَصِد

 و البيُض تعلُم أنها ما جردْت

 بيديك إّال من حشاشةِ  معتِد

 و أنا الذي ينمى إليك والؤُه

 أبدًا آما ُينَمى إليُكْم َمولدي
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 ما حاجتي إّال بقاُؤك سالمًا

 ُتعلي َمقاماتي وُتدني َمْشهدي

 ذا دنوُت إلى الرِّواِق ُمسلِّمًاوإ

 أقذيَت بي فيه نواظَر ُحسَّدي

 وآسوَت مرتبتي هناك فضيلةً 

 َتبقى على َعِقبي بقاَء الُمْسَنِد

 في ساعةٍ  مآلى بكلَّ تحيةٍ 

 َتْنجاُب عن أفواِه قوٍم ُسجَِّد

 و مواقٍف عمَر الجالُل فناءها

 فالحسُن فيها بالمهابةِ  ُمرَتِد

 كرُف يأخُذ لحظهاال يستطيع ال

 إّال مخالسةً  آلحِظ األرمِد

 وأحقُّ َمن لبَس الكرامةَ  ُمخلٌص

 ما شاَب صفَو ودادِه بتودِد

 أثني عليك وبيننا متمنٌع

 صعُب المراِم على الرجاِل القصِد

 وَلِئْن تحجََّب نوُر وجهك ُبرهةً 

 عنِّي فهاتيَك المناقُب ُشهَِّدي

 َيُطْف ُخْذها َتَقلَُّب بيَن لفٍظ لم

 نطُق الرواةِ  به ومعنى أوحد

 َغّراَء تستلُب الَقبوَل آأنَّما

 جاءْت تبشُر صاديًا بالمورِد

 واسلْم أميَر المؤمنين مَزوَّدًا
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 نعماَء موفوِر الحياةِ  مخلِد

 تفنى القروُن وطوُد ملكك راسٌخ

 في خيِر منزلةٍ  وأشرِف مقعِد

 

 ما الحبُّ إّال موئُل المتعّلِل 

 إّال موئُل المتعّلِل ما الحبُّ

 وبراعةُ  الالَّحي وَطْوُل الُعذَِّل

 خدٌع إذا اصطلِت الّنفوُس بنارها

 لم تبَق فيها مسكةُ  المتجّمِل

 عْد بالّسلوِّ على الغراِم فإّنه

 أمُد المشوِق وعّزة المتذّلِل

 للَّه قلٌب ما اطمأنَّ به الهوى

 إّال تلّوَم مزمٍع متحّمِل

 ي ألوَِّل راغٍبال تحسَبْن ُودِّ

 طوَع العيوِن وُنهَزةَ  المتعجِِّل

 فلطالما أعرضُت عن وجه الهوى

 وثنيُت عن جهة الغوانى آلكلى

 أّما وقد صبغ المشيُب ذوائبي

 للّناظرين فالَت حيَن تغزُِّل

 وأزاَل من خطِر المشيِب َتوجُّعي

 علمى بأْن ليس الّشباُب بمعقلى

 فلئن جزعُت فكلُّ شيٍء مجزعي

 ْن أمنُت فشيَمةُ  المسترسِلولئ
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 حسُب الفتى زمٌن يقّرب صرفُه

 ما بيَن آلِّ إقامةٍ  وَترحُِّل

 مّما ُيعلُّ الحزَم إْن لم ُيْرِدِه

 ظفُر المقيِم وخيبةُ  المتوّغِل

 آعفو آخِر جاهٍل" العليِم " جهُد 

 والّنجُح للّساعى له والمؤتلى

 َحتَّى َم تأنُس بالحوادِث همَّتي

 يوحُش ِظنَّةَ  المتأمِِّل والدَّهُر

 ألقى على األّياِم وطأةَ  حازٍم

 متكّشِف األعضاء خافى المقتِل

 ومتى قدرُت على الّزمان بسطوةٍ 

 فعلى أميِر المؤمنين توآُّلي

 بالّطائع اطَّاَدْت مذاهُب ُأّمةٍ 

 َفْوَضى على ُسَنِن النبيِّ المرسِل

 نال الخالفةَ  وهى أبعُد مرتًقى

 ها وْهي أآرُم منزِلوأقاَم في

 آملْت أداةُ  المجد فيِه وربَّما

 َآَمَلْت رياسةُ  ُمخَدٍج لم يكُمِل

 ِشَيٌم َتَبلَُّج للعيون وَتْنثني

 طرقاتها تدجو على المتقّيِل

 متفاوُت الطَّْعميِن َأْرٌي في فم الـ

 ـعافى وللباغى نقيُع الحنظِل

 آرٌم تبوَّأ في ِظالِل شراسةٍ 
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 فقار المنصِل آالماء يرتع فى

 وإذا تسّرع فى بدايةِ  عزمِه

 أخزى بهّن روّيةَ  المتمّهِل

 ماٍض آحدِّ السَّيِف إّال أنَُّه

 " مفصِل" لم تثِن جرأته جزالةُ  

 إْن هّم لم تعِق الهوينى هّمه

 آالّسيِل يلحق محزنًا بالمسهِل

 َوَآلوا إليه ُعرا األمور وإنَّما

 الُمسِبِلَوَآلوا السَّماَح إلى الغماِم 

 عاذوا بمنخرِق اليمين مضاؤه

 ذريعةَ  المتوّسِل" العفاةَ  " يكفى 

 فإذا َسَرْوا فسناُه أشرُق آوآٍب

 وإذا َصَدْوا فنداُه أعذُب منهِل

 غيراُن يدفع عن قرارةِ  دينهْم

 َدْفَع األسوِد عن العريِن الُمشِبِل

 متسرٌِّع للّطالبين إلى الَجدا

 قاِم األهوِلَثْبُت المقامةِ  في الم

 وإذا سألَت فلم تغاِل ولم تخْب

 وإْن اشتَطْطَت أخذَت ما لم تسَأِل

 نأِت الظُّنون فليس يهجُس المرىءٍ 

 فطٍن من المعروِف ما لم يفعِل

 وإذا تزاحمِت الهموم بصدره

 َجلَّى َغياَبَتها بهمَّةٍ  َفيصِل



649 

 

 قلُق البصيرةِ  إْن سرْت أفكاره

 مسدِلظفرْت بما خلِف القضاِء ال

 فى المكارِم أسكنْت" البنّيةِ  " سامى 

 منه الخالفةُ  فى معمٍّ مخوِل

 آم قد تجاَذبها الرِّجاُل فلم َتُنْخ

 إّال على البيِت اَألعزِّ األطوِل

 لّبْت نداءآُم وآم من هاتٍف

 ما َسوََّغْته ِإصاخةَ  الُمَتَقبِِّل

 أفضْت إلى الكنف الخصيب فطالما

 اِر الممحِلآانْت تقّلُب فى الخب

 لم تلتئْم بأآّفكْم حّتى رأْت

 تصديعكْم فيها رءوس الّزّمِل

 يفديَك َمن َشِرقْت بمجدك نفُسه

 شرَق المذانِب بالغوادى الهّطِل

 رويْت بفيص نوالك الخضل الّندى

 فى بشرك المتهّلِل" فتبّوعْت  "

 ولقد بلوك على الّزمان فصادفوا

 َعْضبًا غنّيًا عن يمين الصَّْيَقِل

 ال يبعُد اُهللا اْنصالتك للِعدا

 عجًال تدهده جحفًال فى جحفِل

 ُمتوقِّدًا في َهْبَوتي ذاك الدُّجى

 متهّجمًا فى ضيِق ذاك المدخِل

 إْذ ال جرىءَ  البأِس إّال محجٌم
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 حيراُن يخبُط َحْيرةً  بتأمُِّل

 والخيُل قد عفَّى النَّجيُع ُحجولها

 حتى ألشكل مطلٌق بمحّجِل

 أخا مروٍق هّزه ولكْم رميَت

 َأَشُر الِجماِح بعزمةٍ  آالِمْسَحِل

 ال تستقلُّ بماِضَغْيِه فتنكفي

 إّال وغاربه ضجيَع الجندِل

 َأُمساوري األضغاِن هل من غايةٍ 

 ما طاَلها أم فاضٍل لم يفُضِل

 ال ُتحرجوُه بالُعقوِق فتأخذوا

 من سخطه بزمام أمٍر معضِل

 مّالآُم الباَل الّرخى َّ وآنتُم

 وتقلقِل" تلّدٍد " ثاوين بين 

 أطغاُآُم َخفُض األناةِ  ودونها

 المتزّيِل" جانَب " نقٌم تعّدل 

 ما غّرآْم إّال تغاضى خادٍر

 ُمتيقِِّظ العزماِت عادي األنُصِل

 إْن يغتفْر ال ينتقْم أو ينتقْم

 ال يصطلْم أو يصطلْم ال ينكِل

 َخّلوا السَّبيَل لشمِس آلِّ ُدُجنَّةٍ 

 وموضِح آلِّ خطٍب مشكِل آثفْت

 يا آاليَء اإلسالِم ممَّن راَمُه

 ومقيَم أحكاِم الكتاب المنزِل
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 أقَصى ُمرادي أْن َأراَك وإنَّها

 أمنيةٌ  حسبى بها لمؤّمِل

 تتساقط الحاجات عند بلوغها

 عن آّل قلٍب بالعالِء موّآِل

 هل لى إلى الوجه المحّجِب نظرةٌ 

 َأِلترمي ِبصيتي فوَق ظهِر الشَّْم

 أْجلوا بها صدَأ الشُّكوِك إذا اعترْت

 دونى وأسكن ظّلها فى المحفِل

 ُأثني وما هذا الثَّناُء لمجَتٍد

 فلذاك أبعُد عن مقاِل المبطِل

 ال درَّ درُّ االنتجاِع فإّنه

 َدَنٌس لثوِب المعتفي والمفضِل

 هيهات يبلغك المديُح وإّنما

 أحَظى بفضل الجاهد الُمَتغلغِل

 الّنعماَء فى أهلى معًاأسلفتنى 

 فمتى ينوُء بعبء حقِّك ِمْقَولي

 ومددَت من ضبعىْ  أبى فترآته

 يزرى بمنزلةِ  الّسماِك األعزِل

 أوطأته قلَل العداة وإّنها

 ُقَلٌل مؤهََّلةٌ  لوقِع األرجِل

 لّما استطاَر البغُي في آناِفهْم

 وَتَنكَّبوا ُسَنَن السَّبيل األمثِل

 أٍس رّدهْمأمطرتهْم غلواَء ب
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 يتدارسوَن بالغةَ  المتنصِِّل

 لم َيْغِن إْن دبُّوا بعذٍر بعَدها

 رآبوا بذنِبُهم قوادَم أجَدِل

 ال زلَت َتستقضي الدُّهوَر ُمحكَّمًا

 فى الّنائباِت منيَع ظهِر المعقِل

 

 أتاِرآي َأَتالَفى اليأَس باألمِل 

 أتاِرآي َأَتالَفى اليأَس باألمِل

 لحزَم بالزََّلِلوراجعي أتقاَضى ا

 ال تحملّنى على وعٍر فأرآبُه

 ولو توسَّمَت منه طلعةَ  األجِل

 وال تعلّننى رنقًا فألفظُه

 ولو لوجٍه يراه الّناُس للقبِل

 واستبِق صمتى لمغروٍر أقمُت له

 ظهَر الرَّجاِء على ِرْجٍل من الِعَلِل

 َدعني يغمَُّد حلمي ما اْنَتَضْت ِهَممي

 ذه من أسلىأوال فهاك جوابى خ

 إْن لم أَذْرك ُتالقيني َفُتْنكرني

 فال أطاعْت سيوفى أصعَب القلِل

 وال حملُت القنا فى يوِم معرآةٍ 

 وصارمتنى ظهوُر الخيل عن ملِل

 أأنَت أشجُع أم دهٌر يسالمنى 

 ويشرئبُّ إلى ِبْشِري فدْع أملي
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 ألقى إلى َّ زمانًا آان يجعله

 ِحبالةً  القتناِص الفارِس البطِل

 ُقْدني إلى ماشئَت أْسَع لُه: وقال

 يا مالكًا مالَك األرقاِب والدَُّوِل

 وما احتفلُت بشيٍء ظلَّ يبذلُه

 ألنَّ أآثَر منه في يديَّ ولي

 

 ما خامَر الرِّزُق قلبي قبَل َفْجَأِتِه 

 ما خامَر الرِّزُق قلبي قبَل َفْجَأِتِه

 و ال بسطُت له في النائباِت يدي

 لم أحِفْل زياَدَتُهآم قد تراَدَف 

 و لو تجاوزني ما فتَّ في عضدي

 إن أْسَخِط األمَر ُأدرْك عنُه ُمضَطَربًا

 و إْن أرْد بدًال من مذهٍب أجِد

 

 ما زاَل يخدُعني باللَّطِف والِحَيِل 

 ما زاَل يخدُعني باللَّطِف والِحَيِل

 حّتى استجبُت على آرٍه إلى الغزِل

 هللا قلُب عميٍد خرَّ ُمْنجدًال

 لّما رأْتُه لحاُظ األعيِن النُُّجِل

 ما آاَن هذا الهوى لي في الحساِب وال

 هذي الصبَّابةُ  لوال الحسُن من عملي

 جاَء الَهوى َعَرضًا لم أجْنِه بيدي
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 آأنَّه ليَس منِّي وْهو من ِقَبلي

 ناشْدُتكْم أن تقرُّوا ِمن قلوِبُكم

 فبيَن جنبيَّ قلٌب ما َتَحيََّز لي

 ُت لعّذالى وقلُت لهْمآم قد نصح

 عذلتُم اليوَم مشغوًال عن العذِل

 يعصيُكُم قلُبُه الغاوي ومن َخَجٍل

 يطيعكْم لفظُه قوًال بال عمِل

 

 قد هويناُه ناقضًا للعهوِد 

 قد هويناُه ناقضًا للعهوِد

 وَضنينًا بالوعِد والموعوِد

 و رضينا ما آان منه وإْن أْر

 مضنا من تجنٍب وصدوِد

 لشيَء في يديِه وزاَد الـَيمُطُل ا

 ـَمْطَل لؤمًا أْن آاَن بالمجوِد

 يا خليليَّ والرَّآائُب يطُلْعـ

 ـَن من تهائٍم ونجوِد

 وقفةً  في َزروَد، فالقلُب َيْهوى

 منكُم وقفةً  بحبلْي زروِد

 فزروٌد مما أودُّ وإن آا

 ـُلَك فينا بالّنائِل المكدوِد

 و هناك الغراُم أضحى وإْن أْو

 وٌد وأهلُه غيُر موِددي زر



655 

 

 و ظباٌء غنيَن بالنظِم في الميـ

 ـسِم عن نظِم لؤلٍؤ في عقوِد

 آسنا بارٍق تعرض وهنًا

 في حواشي بعِض الليالي السوِد

 أبياٌض مجدٌد في سواٍد 

 ال مرحبًا بالجديِد - آان قدمًا  -

 يا لحاُآنَّ َمْن رماُآنُّ بالُحْسـ

 لتقرننا بغيِر جنوِد

 شعراٍتقلما ضرآّن من 

 آنَّ يومًا على الَوقاِر ُشهودي

 لبهاِء الملوِك والدين والدو

 لةِ  شكري والَفْرُط من َتْمجيدي

 و بجدٍّ منه أروح وأحرا

 وإْن غمضَن عبيدي" المعاني " ُر 

 فأتاني منه آريٌم تولى

 مدَّ ضبعي حتى أقاَم قعودي

 ودعاني ولو ِسواُه دعاني

 ـَب عليه في َفيلٍق من َحديِد

 فًال عن مواهٍب منَك واَفْيـغا

 بعد ما آنُت ثاويًا في أناٍس

 أرتعي منهُم جميَم الحقوِد

 نشدوا الحاَل حيُث ساَء فإْن آا

 ن جميًال فليس بالمنشوِد
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 وبتشريفك اّلذي يرَفُع الّنا

 ِس ُطّرًا فمن يكوُن َنديدي

 العفاةُ  أصابو" زارُه " و إذا 

 ُه مراَد الندى ومحنى العوِد

 اٍن في القيد غير طليٍقبين ع

 وَقتيٍل بالسَّيِف غيِر شهيِد

 َأِشٍب بالقنا ُيخاُل وَأبنا

 ُء المنايا فيه عريُن أسوِد

 ورجاٍل ال يحِفلون إذا ما

 رئموا الضيَم حفلةً  بالوعيد

 آصالِل الرِّماِل أو آذئاِب الـ

 ـقاِع ُرقشًا َهَبْيَن بعَد ُرآوِد

 آلَّ مسترسٍل إلى القرِن ثبٍت

 منايا آالصخرةِ  الصيخوِدلل

 ُمْنَتٍم إْن َلَزْزَتُه عنَد ُجرثو

 مةِ  فخٍر منها إلى خيِر عوِد

 ال اقترْبنا إّال ِإليك وال ُزْر

 ناَك إالَّ عن سيبَك الموروِد

 و قضى اُهللا في عطاياك منه

 وَعطاياك عنَدنا بالمزيِد

 يا دا: ُثّم َنادى في داِر ُمْلِكَك

 تبيدي ُر أقيمي محروسةً  ال

 وِمَن اآلِن فاسَتِمْع لندائي
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 شروِد" بيٍت " باياديك آلَّ 

 

 وقوفىَ  فى ذا الورى الخامِل 

 وقوفىَ  فى ذا الورى الخامِل

 وقوُف الَمُشوِق إلى العاذِل

 تصافح سمعىَ  أقوالهْم

 وال يرجعون إلى طائِل

 من مهجةِ  الباخِل" أضيُق " فعرُض البالد على العارفين 

 من مهجةِ  الباِخِل ـَن أضيُق

 ومن صّد عن مثل أفعالهْم

 " آمْن صّد عن آّفة الحابِل "

 ولّما خبرُت جميَع البال

 ِد لم َأَر أضيَع من عاِقِل

 ولوال ذوو الّنقِص فى دهرنا

 َلَما ُعرَف الفضُل للفاِضِل

 تعاظم مّنىَ  ما أبتغيِه فما إْن أعّلُل بالباطِل

 فما إْن ُأعلَُّل بالباطِل

 دُت قلبى فراَق الحبيـوعّو

 فما حنَّ شوقًا إلى راحِل

 ُيعيُِّرني الضِّ

 يَق أهُل الَيساِر

 وما العّز إّال لمْن ال ترا

 ُه عيُنك في موقِف الساِئِل
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 إذا ما رأى الِخْصَب عنَد الّلئا

 ِم أقاَم على البلد الماحِل

 " الّرخى ِّ" وظّل وبالك آلُّ 

 مَن المجد في ُشُغٍل شاِغِل

 ف أِضنُّ على شاآٍروآي

 بظلِّ يفارُقني زائِل

 إذا لم يفارقك فى عامِه

 فأنَت المفارُق من قابِل

 

 يا طيُف َأالَّ ُزرَتنا بَسواِد 

 يا طيُف َأالَّ ُزرَتنا بَسواِد

 حياَل الوادي" تصرعنا " لما 

 ما آاَن ضرَّك والُوشاةُ  بمعِزٍل

 عنا جميعًا لو طرقَت وسادي 

 َصَدْدَت فقل لنا والّريُّ فيَك وقد

 آيف ينقُع صاِد  -منا علينا  -

 من أجِل أّنَك َتْسَتبيُن على الَكرى

 أهوى الرقاَد والَت حين رقاِد

 و الحبُّ داٌء في القلوِب سقامُه

 خاٍف على الرُّقباِء والُعّواِد

 " بلقائِه" يا زورةً  من باخٍل 

 عجلْت عطيتُه على الميعاِد

 بِه ترَك البياَض آلمٍن وأتى
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 َفَرَق الوشايةِ  في ثياِب حداِد

 ولقد طرقُت الخْدَر فيه عقائٌل

 ما ِقْلَن إّال في ضميِر فؤادي

 لّما وردُت خياَمُهنَّ َسَقينني

 من آلَّ معسوِل الرضاب براِد

 و مخضِب األطراِف صّد بوجهِه

 لما رأى شيبي مكاَن سوادي

 و الغانياُت لذي الشباِب حبائٌب

 ا فهّن أعاِدو إذا المشيُب دن

 شعٌر تبدل لونُه فتبدلْت

 فيِه القلوُب َشناَءةً  بوداِد

 لم َتجِنِه ِإّال الهموُم ِبَمْفَرقي

 " جاء به مع الميالِد" و يخال 

 ولقد تكلَّفني الوشاةُ  وَأفرجوا

 عن جامٍح متصامٍم متماِد

 يلَحى العذوُل، وتلَك منه َسفاهةٌ 

 وفؤاُده في الحبِّ غيُر فؤادي

 آأّن له صالحي في الهوىحتى 

 دون الخالئِق أو عليه فسادي

 من مبلٌغ ملَك الملوِك رسالةً 

 ِمْن رائٍح بثنائِه أو غاِد

 آم زارني وأنا البعيُد عن الندى

 مْن سيِب آفَك من لهًا وأياِد
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 عفوًا آماانخرَقْت شآبيُب الَحيا

 ِمن غيِر إبراٍق وال إرعاِد

 َترىِنَعٌم غلْبَن على المزيِد فما 

 َطمعًا يجاِوُزُهنَّ للُمْزداِد

 لّما َآُثرَن عليَّ منك تبرُّعًا

 وتفجُّرًا آثَّرَن ِمن ُحسَّادي

 آنُت المشمَر قبلها ولبستها

 " ساحبًا أبرادي" فمشيُت فيها 

 متأطرًا أشرًا آزعزعةِ  الصبا

 أفناَن فرِع األيكةِ  الميَّاِد

 و ألنَت يا ملك الورى في معشٍر

 األنجاِد واألمجاِدطالوا مدى 

 فاتوا األناَم وَحلَّقوا في شاهٍق

 عاٍل على األعالِم واألطواِد

 ال يترآون ُذرى األسرَّة عزَّةً 

 إّال إذا َرآبوا ظهوَر جياِد

 قوٌم إذا اشتجر القنا ورأيته

 آالغاِب آانوا فيه آاآلساِد

 وإذا مضْت َعَرضًا أحاديُث الوَغى

 َقِلَقْت سيوُفُهم من األغماِد

 الضاربيَن القرَن وْهَو ُمصمٌِّم

 بصوارٍم بيِض المتوِن ِحداِد

 و الحاطميَن غداةَ  آلَّ آريهةٍ 
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 في الدَّارعيَن صدوَر آلِّ ِصعاِد

 و الراسخين وهضُب يذبَل طائٌش

 مكامن األحقاِد" والمقفرين  "

 آرمًا خالَل نعيمهْم" وتراهُم  "

 ُمَتنصِّتين إلى غياِث ُمناِد

 اِلعكْم وبارك ربُّكْمَسعَدْت بط

 فيما َحوى واديُكُم ِمن واِد

 ففناؤه مجنى المكارم واللها

 و مجاثُم الطالِب والرواِد

 ِهللا درك نصَب عورةِ  حادٍث

 حدبًا ترامى دونها وترادى

 والخيُل داميةُ  الجلوِد آأنَّما

 ُلِطَخْت على أجساِدها بِجساِد

 في ظهِر روعاِء الفؤاِد آأنها

 أْو شراُر زناِدنجٌم تهور 

 و القوُم أعناٌق بغيِر آواهٍل

 حصدْت وأجساٌم بغير هواِد

 أّما القلوُب فهنَّ فيَك أصاِدٌق

 و لمن سواك مصادٌق ومعاِد

 ألفتهنَّ على الندى فتألفْت

 بددًا على اإلثناٍء واإلحماِد

 و أنا الذي واليُت فيك مدائحًا

 آالّشمِس طالعةً  بغيِر بالِد
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 بهّن وربمايترنّم الخالي 

 َوَنِت الرِّآاُب فكنَّ َحْدَو الحادي

 يا َلْيَتُهنَّ ُعِرْضَن عندَك من يدي

 و سمعَن حين سمعَن من إنشادي

 فاْمُنْن بتقريٍب إليك أُفْز بِه

 يا مالَك التَّقريِب واإلبعاِد

 ووثيقتي" عصمتي " فالخّط عندك 

 و الرأُي منك ذخيرتي وعتادي

 اتكْمو أحقُّ باإلدناِء من حجر

 آلٌف يوالي فيكُم ويعادي

 أنتْم مالذي في الُخطوِب وأنُتُم

 إْن زلَّ بالمكروِه منه ِعمادي

 أْو سعتُم لما نزلُت بكْم يدي

 وَأطْبُتُم لّما أَضْفُتْم زادي

 وَأريتموني بالمكارِم أنَّني

 لم أدِر آيَف خالِئُق األجواِد

 من األباِء لما غيبوا" سبٌل  "

 َم في األوالِدفي األرض عنه أقا

 فاسلْم لنا ملَك الملوِك ولم تزْل

 َتبَقى على الدُّنيا بغيِر َنفاِد

 و اسعْد بنيروِز أتاك مبشرًا

 ببلوِغ آلِّ محبَّةٍ  وُمراِد

 يمضي ويأتيك الزمان بمثلِه
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 أبدًا يلفُّ َمراوحًا بمغاِد

 ال راَبنا فيك الزَّماُن ولم َتَزْل

 َيْفديَك ِمّنا آلَّ يوٍم فاِد

 في عزِّ ُملٍك آالثُّرّيا ُمرتًقى

 َشِثِن المراِئِر ثابِت األوتاِد

 

 يا ربِّ ال تجعِل المنظوَر من أجلي 

 يا ربِّ ال تجعِل المنظوَر من أجلي

 يلقاك بالّسىّ ِء المكروِه من عملى

 واجعْل مسيري إلى ُلقياك يوَم َترى

 حشَر األناِم على نهٍج من السُُّبِل

 ى العثاَر بهفى واضٍح جدٍد تأب

 ِرْجلي فال َهْفَوتي فيه وال َزللي

 وأعطني األمَن في يوٍم تكوُن بِه

 قلوُب خلقك ُملقاةً  على الَوَجِل

 آم ذا أؤمل عفوًا لسُت أآسبُه

 ويٌل لجلدىَ  يوم الّناِر من أملى

 وُأْسَتَغرُّ بما أمَّلُت تخَدُعني

 َليَّ الحوادِث إْذ َأْرَخْت من الطَِّوِل

 وزناُد الخوِف تلذُعني آأنَّني

 بما أخاُف وأرجو غيُر محتفِل

 قوٌل َجميٌل وأفعاٌل ُمقبَّحةٌ 

 يا بعَد ذا القول فى الّدنيا من العمِل
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 يا ُبؤَس للدَّهِر ُغرَّ العاِلمون بِه

 والجاهلوَن معًا في األعُصر اُألَوِل

 َمَضْوا جميعًا فال عيٌن وال أثٌر

 لم يحِل وحالوا وهذا الّدهُر" حانوا  "

 آأّنهْم بعد ما استمطوا جنائزهْم

 لم َيْمتطوا َصَهواِت الخيِل واإلبِل

 : فرغَت من األشغال  قلت لهْم: قالوا 

 لو لم أآن بانتظاِر الموِت في ُشُغِل

 إنِّي ألعلُم علمًا ال يخالُجه

 شكٌّ فأطمع للّدنيا ويطمع لى

 بأنَّه ال َمحيٌص عن َمدى َسفري

 كوُه من علليوال دواٌء ِلما أش

 وإنِّني سوَف ألَقى ما ُيطيُح بِه

 آيدي وتذهُب عنه ُضلًَّال ِحَيلي

 وآيف يطبق جفنًا بالكرى رجٌل

 وراَءه للرَّدى حاٍد مَن األجِل

 أم آيف يصبح جذالنًا وليس له

 علُم اإللِه بعقبى ذلك الجذِل 

 يا راقدًا ونداُء اهللا يوقُظه

 أّال تزوَّدَت فينا زاَد ُمرتحِل

 مالي أراك على ربِّ الورى َبِطرًا

 وأنَت في الّناس مآلٌن مَن الَفَشِل

 وآم تجود بجّماِت الّثواِب غدًا
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 وأنَت توَصُف فينا اليوَم بالُبُخِل

 ِهللا َمن ال تراُه ِغبَّ حادثةٍ 

 ُمجرَّحًا بشفاِر اللَّوِم والَعَذِل

 يرنو إلى الدَّهِر من أجفاِن صادقةٍ 

 " ى على المقِلبدا لها منه ما يخف

 فالعزُّ في هجرة الدُّنيا وما ضمنْت

 والّذلُّ فى طلب األموال والّدوِل

 

 إْن آنَت بالعفِو ليس تعذرنا 

 إْن آنَت بالعفِو ليس تعذرنا

 فال اعتذاٌر ِمّنا إلى أَحِد

 والعبُد علمًا بحلِم سيِِّدِه

 يذنُب عمدًا وغيَر معتمِد

 ما ُحّجتي ُعدَّتي لكْن تغا

 المذنبين من عددي ضيك عن

 يا راآبًا بلِِّغ السَّالَم إذا

 ِشمَت خياما شطَّْت على ُبُعِد

 و قْل لفخِر الملوِك قاطبةً 

 مْن والٍد قد مضى ومن ولِد

 ومن حباُه اِإلله منزلةً 

 آم طلبوها فلم تنْل بيِد

 عبُدَك َجْلٌد على الخطوِب وُمْذ

 بال جلِد" عنه أضحى " نأيَت 
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 شًا لما فاَتُهُيطِرُق ُمستوح

 منك وما باألجفاِن من َرَمِد

 قد ساَر قلبي لّما ارتحلَت وما

 خاَن وإن آان خاَنُه َجَسدي

 إنَي يا ذا الجاللتين وقد

 ُخّلفُت عنكْم ُآْرهًا ولم أِرِد

 آخائٍف في بالِد مضيعةٍ 

 مستتٍر بالظالِم منفرِد

 أو حامل والظِّماُء ُيحرقُه

 بعد معيِن عذب على ثمِد

 آثبي منه عْد علّي ويا يا

 ُبْعدَي باِهللا قطُّ ال َتُعِد

 و قْل لحساِد ما خصصُت بِه

 ردوا زماني واستأنفوا حسدي

 و ابق لنا في ظالِل مملكةٍ 

 أعزَّ عّزًا من جانِب األسِد

 " متئدًا" و ليهنَك المهرجاُن 

 بما ترجى وغير متئِد

 يمضي ويأتي منه لنا خلٌف

 بِدو أنَت باٍق لنا على األ

 وعن قليٍل أزوُر من َبَلدي

 داَرك معمورةً  على َبَلِد

 في الوصوِل إلى - و ليس يحتاج 
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 آِمَد مفتوحةً  إلى أَمِد

 

 حلفُت بُشعٍث من ِنزاٍر تعلَّقوا 

 حلفُت بُشعٍث من ِنزاٍر تعلَّقوا

 بأستاِر مرفوِع الذَّالذِل مائِل

 تالقوا عليه ثائرين فأعرضوا

 الطَّوائِلبأرجائه عن أخِذ تلك 

 وما رَشفوا من صخرةٍ  بشفاِههْم

 وما مسحوا من رآنه باألنامِل

 وما عقروا بالخيِف تجرى شعابه

 من سديٍس وبازِل" بذلوه " بما 

 وأيدى المطايا إذ وقفن عشّيةً 

 على عرفاٍت بعَد طيِّ المنازِل

 لحّبِك يا ظباُء فى باطن الحشا

 وإْن ُرِغَم الواشي، لطيُف المداخِل

 ا أخلقْت منه اللَّيالي وإنَُّهوم

 جديٌد على مرِّ المدى المتطاوِل

 ويعجبنى منك الحديُث إخالُه

 صحيحًا وإْن حدََّثْتنا باألباطِل

 آأّني وقد نازِعتني القوَل قاطٌف

 من الّصبِح نورًا ببعِض الخمائِل
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 أال يا أيُّها الحادي 

 أال يا أيُّها الحادي

 قِف العيَس على الوادي

 العيَس ففي آفَك إسعافي وإسعادي قِف

 ـَك إسعافي وإسعادي

 و في األظعاِن أباٌء

 ِي عن أْحقاِف أعقاِد

 آثيٌب غيُر منهاٍل

 " مياِد" و غصٌن غيُر 

 " الشعِر" و فرٌع أجعُد 

  و لكْن أيُّ إجعاِد

 يراميني فأشويِه

 و ال يرضى بإقصادي

 وَمْن لو شاَء يوَم الِجْز

 ِع ما ضّن بميعادي

 ْن ُيْبِدُل إصالِحـوَم

 في الحبَّ بإفسادي" ـَي 

 متى ينقُع من ريِقـ

 ـَك إْن ُجدَت به صادي

 الجرعا" على " أبْن لي هل 

 ِء في أهليك من غاِد

 وهْل ُمحَّْت ُربًا آنُت

 بها أسحُب أبرادي
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 وأيَن الطَّيُف من َظْميا

 َء أمسي وهو معتادي 

 جفا صبحًا ووافاني

 صريعًا بيَن ُرقَّادي

 و أعناُق المطايا مْن

 آالٍل بين إعضاِد

 تالقينا بأرواٍح

 وفاَرْقنا بأجساِد

 دِع العذَل فغيُر الَعْذ

 ِل أضَحى وْهو ُمقتادي

 و غبراِء آظهِر التر

 أزواِد" أآالةِ  " ِس 

 وللرِّيِح بها أنٌّ

 َحكى َغمَغمةَ  الشادي

 تعسفُت بوجاٍف

 على اإلعياِء وخاِد

 لفخِر الملك إنعاٌم

 ى الحاضِر والباديعل

 وجوٌد يدُع األجوا

 َد ِقْدمًا غيَر أجواِد

 " يسوقَن" و أمواٌل 

 إلى حاجةِ  ُمْرتاِد

 فًتى ال ُيرِآُب الُخْلَف
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 وعٍد وإيعاِد" قرا  "

 و ال يرضيِه في المأز

 ِق إالَّ ضربةُ  الهادي

 وال َيْبُذُل لَألضيا

 ِف إّال َصْفوةَ  الزَّاِد

 إذا لذَت به لذ

 وٍد بين أطواِدَت بط

 وإْن ُصلَت به ُصْلـ

 ـَت بليٍث بيَن آساِد

 و يوٍم آمحّل القد

 ِر َحشُّوُه بإيقاِد

 تراُه أبدًا يضر

 ُب أنجادًا بأنجاِد

 وأبدلَت الظُّبا بالها

 ِم أغمادًا بأغماِد

 ِق ليَث الغابةِ  العادي

 َثوى الِخيَس وإْن آاَن

 من القاع بمرصاِد

 عزيز الطعِم ما آان

 اٍر بمصطاِدلخّو

 المـ" آطيَّ " و مطويًا 

 ـَرِس التفَّ على واِد

 له في آلِّ إشراٍق
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 لديٌغ بين عواِد

 وآم ِمْن ِنَعٍم ُتْؤٍم

 له عندي وأفراِد

 منيفاٍت على الحاِج

 مروقاٍت عن العاِد

 ُيعارْضَن ُسيوَل الما

 ِء إمدادًا بإمداِد

 فقد طلَن مدى شكري

 وبرَّحَن بَأحمادي

 دناؤأأنساَك وإ

 ك ُيعلينَي في الّناِدي

 و تخصيصي بنجواَك

 مَن القوِم وإفرادي

 و إخراجك أضغاني

 من القلِب وأحقادي

 وَتكثيُرَك بالنَّْعما

 ِء أعدائي وحسادي

 ويفديك مَن األقوا

 ِم َسّياٌر بال حاِد

 يرتا" أبى الخيَر فما 

 " مرتاِد" إال شرَّ " ُد 

 و من يأتي إذا آتى

 بإنزاٍر وإزهاِد
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 و من يهفو بإصداٍر

 آما َيْهفو بإيراِد

 بأغالٍل مَن الُعرِف

 إذا سيل وأقياد

 أتمَّ اُهللا ما أعطا

 َك من عزٍّ ومن آِد

 و هنيَت بنيروز

 َك هذا الّرائِح الغادي

 و عْش حتى تملَّ العيـ

 ـَش عمرًا غيَر معتاِد

 

 أما َترى الدَّهَر ال َيبَقى على حاِل 

 َقى على حاِلأما َترى الدَّهَر ال َيب

 طورًا بأمٍن وأطوارًا بأوجاِل 

 أبغي النَّجاَء وما َأنجو وإْن غفلْت

 عّنى المنون آما لم ينُج أمثالى

 َشوارٌد من ُمصيباٍت َثبْتَن لنا

 يصبن ما شئن من نفٍس ومن ماِل

 َدنا أجٌل: متى ينْلَن الفتى قالوا

 يا هْل أرى فى الّليالى غيَر آجاِل 

 ٍع ، وعافيةٌ بذٌل يؤوب إلى من

 تجرُّ داًء وُنكٌس بعَد إبالِل

 وما سررُت بأّياِم الكمال فما
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 " يعرو الفتى الّنقُص إّال عند إآماِل "

 يا ليت شعرىَ  واألهواُء مولعةٌ 

 برجم ُمستتٍر في الغيِب َدخَّاِل

 بأيِّ نوٍع مَن المكروِه ُتْخرجني

 هذي النَّوائُب عن أهلي وعن مالي

 فى آّف حادثةٍ وأى ُّ علقمةٍ  

 لى" وتجنى " لها آى أسّقاها " أجنى  "

 ما للنَّوائِب ُيعِفيَن الثُّماَم آما

 َيْعُنْفَن بالنَّبِع أْو ُيقذْفَن بالّضالي

 وما لهّن وما يبغين من أرٍب

 نفسى وقد أبقين أسمالى " يفنين  "

 نلَقى المخاوَف في الدُّنيا ونأمُنها

 ذالِلونطلُب العزَّ في الدُّنيا بِإ

 وُتسَتَذمُّ لنا في آلَّ شارقةٍ 

 وما لها ُمبغٌض مّنا وال قالي

 ِلذاذةٌ  لم ُتَنْل إّال بمؤلمةٍ 

 وصحَّةٌ  لم تُدْم ِإّال بإعالِل

 فما أمنُت بها إّال على حذٍر

 وال فرغُت بها إّال بأشغاِل

 ومسمٍع جاء من أرجان يسمعنى

 قوًال يكّثر من همِّي وَبْلبالي

 زعمِه َبْرَد اليقيِن بِهَأهدى على 

 فشّب بين ضلوعى جمرةَ  الّصالى
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 نعى إلى َّ قواَم الّدين ؛ حادثةٌ 

 أحال ما جاء منها آلَّ أحوالى

 فلو َأَطقُت فنفسي ال َتِضنُّ بِه

 شققُت قلبى ولم أعرضْ لسربالى

 ولم تنْل عقَر نفسى فى المصاب يدى

 فبّت أعقُر أطالبى وآمالى

 : جوانبُه أقول والّربُع مغبرٌّ

 َمْن بدََّل المنزَل المأهوَل بالخالي

 العرين ومْن" ذاك " مْن أخرج الّليث من 

 حطَّ المحلَِّق في الَعلياِء ِمن عاِل

 َمْن زعزَع الجبَل العاديَّ َمْنبُته

 وَمن َطوى ذلك الجّواَل في جاِل

 َمْن حلَّ ُعْثَل المنايا فيِه ثمَّ َرمى

 بُعّقاِلقوائَم الّسابِق الجاري 

 مْن ساجل الغيَث هّطاًال بأذنبةٍ 

 َمْن آاَيَل البحَر ِمكياًال بمكياِل

 مْن طاول الّشمَّ حّتى طالهّن ذرًا 

 من وازن الّصمَّ مثقاًال بمثقاِل 

 سائْل بَمْلِك الورى ِلْم زلَّ أْخَمُصُه

 وهو الذي آان َثبتًا غيَر زّواِل

 وآيَف أعجَزُه هوٌل ألمَّ به

 ُع أهواًال بأهواِلوهو المدّف

 وآيَف أصحَر بالبيداِء ُمْنفردًا
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 ُمخدٌَّم بيَن أآناٍن وأظالِل

 وآيف حّط ملظُّ فى بلهنيةٍ 

 من ناعِم العيش دارًا غيَر ِمْحالِل

 وآيف لم ُيعطني من ِثْقلِه َطَرفًا

 َقْرٌم تحمََّل عّني آلَّ َأثقالي

 وآيف ضّل بأيدى الحادثات فًتى

 وهادي آلِّ َضالَِّلُمعِطي النَّجاةِ  

 مْن للّسرير الذى تعنو الجباُه له

 مقسومةً  بين تعظيٍم وإجالِل 

 من للّرواِق إذا حّف الوفوُد به

 سامين نحو شروِد الّنطِق قّواِل 

 من للعفاةِ  إذا ابتّلوا بنائلِه

 صباَح يوٍم شديد الهضم للماِل

 " مناسجها" من للّسوايق يعرورى 

 لقاني بأْجالِلوَتْنثني بالدَِّم ا

 نزائٌع آالّنعاِم الكدِر نّفرها

 صراصٌر من حديِد الّظفِر نّشاِل

 أو آالسَّراحيِن َتْفري آلَّ ُمقفرةٍ 

 غرثى من الّزاد تنساًال بتعساِل

 : من للقنا طال حّتى قال مبصره

 ما هّز هذا القنا إّال بأطواِل 

 من للّصوارم تعرى من مغامدها

 هاِم أبطاِلوُتْكَتسى أْغُمدًا في 
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 من للمكيدة حّكته لتبلوه

 تحّكَك القلِص الجربى بأجذاِل

 من للكتائِب خرسًا غيَر ناطقةٍ 

 يجلجل الّطعُن فيها أىّ  جلجاِل

 فيهّن آلُّ هضيم الكشِح معترٍق

 ُمَشذٍَّب آَسحوِق النَّْخِل ُطّواِل

 إذا مشى فى فضوِل الّدرع تحسبه

 مقّلبًا نخوةً  أعطاَف رئباِل

 اظٍر توقد األضغاَن لحظتُهذو ن

 آصلِّ رملةِ  واٍد بيَن أصالِل

 قد آنَت توعدنى العدَّ الغزيَر نًدى

 فاآلن أقنع بعد العدِّ باآلِل

 وما قنعُت وبي في غيرِه طمٌع

 واليأُس أْرَوُح وّالٍج على الباِل

 وآنَت لي َوَزرًا في آلِّ ُمعضلةٍ 

 ُأمسي أشمُِّر فيها فضَل أذيالي

 ى وقد ناديُت ُمنتصرًاوآنَت أدَن

 إليَّ في الخطِب من نفسي ومن آلي

 يا طالبى َّ خذا مّنى اقتراحكما

 ما مانٌع دون ما أخَشى وال واِل

 واستعِجال في يديَّ اليوَم ثأَرُآما

 بذلُت ما لم أآن فيه ببّذاِل

 قد َدْغَدَغ الموُت ُنصَّاري وحاميتي
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 وضعَضع الموُت أطوادي وأجبالي

 َذى َمن آان يرُمُقنيونالني باأل

 قبيل هذا الّردى بالمربأ العالى

 معرفتى" أزيُر الّشّك " أصبحُت فيك 

 عمدًا وأصرُف ذاك الُخْبَر عن بالي

 وأسأل الّرآَب عندى مثل علمهُم

 أرجو َتِعلَّةَ  إْلباسي وإشكالي

 قبٌر على الكوفة الغّراء نتبعه

 فى آّل يوٍم بإرناٍن وإعواِل

 في تربةٍ  ُفِتَقْت آأنَّما ِمْسكةٌ 

 من طيِب َعْرِفِك أو ناجوُد ِجْرياِل

 لم يدفنوك به لكّنهم هرقوا

 وما َدَرْوا َسْجَل إحساٍن وإجماِل

 وإنَّني آنٌف َسْقَي السَّحاِب لُه

 فتربةٌ  أنَت فيها غيُر ِمْمحاِل

 جادْتك من صلواِت اهللا أوعيةٌ 

 غزيرةٌ  ذاُت إسجاٍم وإسباِل

 ْدِق َتْسري الّليَل أجمَعُهُمِلثَّةُ  الَو

 فإْن َغدْت وصلْت ُصبحًا بآصاِل

 ال مسَّ منك الِبَلى ما مسَّ من بَشٍر

 فإْن َبِليَت فما معروُفَك البالي

 وناب عنك جميٌل آنَت تعمله

 حيُث النَّجاُء لمن ينجو بأعماِل
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 فالذِّآُر عندي مقيٌم إْن ُنِسيَت وِإْن

 اليُسِليَت يومًا فغيري قلُبه الّس

 

 جرعني حبه وباعدني 

 جرعني حبه وباعدني

 فلم أنْل وصَله ولم أآِد

 و زارني قبل أْن تملكني

 فصرُت عبدًا له فلْم َيُعِد

 يضحُك عن لؤلٍؤ فإن يكِن ال

 لؤلؤ ذا ُصفرةٍ  فَعْن َبَرِد

 و لسُت أرضى تشبيَه لقيتِه

 بساعةِ  األمِن أو َجَنى الشََّهِد

 

 ترْد عذلى لو آنَت فى مثل حالى لم 

 لو آنَت فى مثل حالى لم ترْد عذلى

 تسوُمني هْجَر َمْن في هجرِه أجلي

 دْع عنك َعْذلي فإنَّ العذَل منك وما

 َهذي الصَّبابةُ  من عندي وال ِقَبلي

 وفى الهوادج من لو شاء عّللنى

 يوَم الرَّحيِل وقد ِسْرنا على َعجِل

 بوقفةٍ  لم ُيِردني يوَم ذاك بها

 ّشفاُء لما أشكوه من عللىال" وهى  "

 فلو مررنا على وادي الُعَذْيِب َدرى
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 فى شلِل" عنك " من عالج الّشوَق أّنى 

 آم ثمَّ من مهجةٍ  تقضى بال قوٍد

 ومن دٍم ُطلَّ من وجٍد على َطَلِل

 ومن فؤاٍد إذا سيقْت رآائبهْم

 طوَع النَّوى من َشراٍف ِسيَق في اإلبِل

 ، ويوقُظُهتسوُقه النُّْجُل إْذ بانْت

 على الهوى َلَمعاُن الَمْبَسِم الرَِّتِل

 ومعشٍر بمًنى أضحْت شفارهُم

 بلغَن فى ثغراِت االينِق البزِل

 وبالمحصَِّب ينتاُب الجماَر بِه

 عصائٌب جئَن من َسهٍل ومن جَبِل

 والبائتين بجمٍع والّرآائُب قد

 َملَّْت هنالك من َشدٍّ ومن َرَحِل

 إلى ونازلي عرفاٍت شاخصيَن

 ُذؤابةِ  الشَّمِس أْن تدنو إلى الطََّفِل

 لقد تبّوأ فخُر الملك منزلةً 

 علياَء شطَّْت على األيدي فلم ُتَنِل

 ملساَء يحسُبها األقواُم في َمَلٍك

 وإنَّما هي بالتَّحصيِل في َرُجِل

 ياموحشى ببعادى منه فى وطنى

 ومن بالدى ومن أهلى ومن خللى

 زيارُتهوتارآي ـ بعد أْن آانْت 

 َحْليًا بجيدَي ـ مملوءًا مَن الَعَطِل
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 إّني جليٌد على األهواِل قاطبةً 

 ولسُت في فرقتي إّياك بالَبطِل

 أنَت الذي نلُت منه وْهَو ُمْخَتِفٌر

 فوق الذى آان يسمو نحوه أملى

 من ناظماِت ُسموِط الفخر باقيةً 

 يحول صبُغرالّليالى وهى لم تحِل

 واةُ  بهومن مقاٍل إذا فاه الّر

 آأّنه فى قديم الّدهر لم يقِل

 آم لى بحضرتك الغّراِء من قدٍم

 ووقفةٍ  لم أخْف فيها من الّزلِل

 " مفتخٍر" أروح أسحب فيها ذيَل 

 وساحُب الفخِر ينَسى ساحَب الُحَلِل

 ماذا بقربك من عزٍّ ومفخرةٍ 

 وما بكفَِّك من ُغْنٍم ومن َنَفِل

 وما بساحتك الغّراء من شرٍف

 " من قبِل" ترِب مجلسك المعمور و

 وأيُّ ذي َخْنُزواناٍت ُيِدلُّ بها

 بعقِر دارك لم يعدْد من الخوِل 

 إنَّ العراَق إلى نجواك طامحةٌ 

 طماحةَ  الهيِم نحو العارض الهطِل

 " خوٌف منك يعقلُه" وإّن من بات 

 قد هّم أو آاد أْن ينجو من العقِل

 " ومْذ "فال محوا الغدَر لّما أن بعدَت 
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 ِريعوا بقربك َأغَضوا عنه بالُمَقِل

 قد قلُت للقوم غّرتهْم بشاشته

 وربَّما َشِرَق الُمشتاُر بالَعَسِل

 ال ُتْحِرجوُه إلى َشعواَء قاطعةٍ 

 من أمٍن إلى وجِل" فتخرجوا فيه 

 فالّصلُح ّممن درى الضرَّ المحيَط به

 وال دفاَع له صلٌح على َدَخِل

 ُنصَح ذي َشَفٍق ُعوِتبُتُم فأَبيتْم

 وباّظبا يعتُب اآلبى أو األسِل

 أرَخى لكْم فحسبُتْم ال زماَم لُكْم

 وليس َيْفِرُق َفْوتًا ُممِسُك الطَِّوِل

 وقد وألتْم مرارًا فى نكايتِه

 وربَّما َعثر الجاني فلم ُيَؤِل

 فاسلْم لنا فخَر هذا الملك وابَق على

 مّر الّزمان بظلٍّ غير منتقِل

 عنك شهُر الصَّوِم ُمْنسلخًاوقد مَضى 

 يثنى عليك بخير القول والعمِل

 فاسعْد بذا العيِد واقبْل ما حباَك بِه

 من المسّرةِ  فيما شئت والجذِل

 مبّرًءا من لماِم الّسوِء أجمعِه

 ممّلكًا أنفَس األعماِر والمهِل
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 هل هاَج شوَقك صوُت الطائِر الَغِرِد 

 َغِرِدهل هاَج شوَقك صوُت الطائِر ال

 في الربِع والربُع عرياٌن بال أحِد 

 غنَّاك ما قلُبه شوقًا بُمكتئٍب

 وليس دمٌع له ُحْزنًا بمطَِّرِد

 و ربما هاَج أحزاَن الفؤاِد وما

 َيْدري خليٌّ مَن األشجاِن والَكَمِد

 أّما الذيَن َرَمْت َعسفاَن ِعيُرُهُم

 بكلِّ َموَّرةٍ  َعيرانةٍ  ُأُجِد

 آثاِرهْم َجَزٌع ففي الفؤاِد على

 ال يستفيق وهمٌّ غيُر مفتقِد

 حنوا إليك وقد شّط المزاُر بهْم

 آأنهْم لم يصدوا عنك من صدِد

 :قد قلُت لّما لِقينا الظَّعَن سائرةً 

 ماذا يفيد لقيناهنَّ من غيِد 

 ِمن آلِّ َموسومةٍ  بالحسن َبْهَكَنةٍ 

 آأنَّما ُسرقْت من جنَّةِ  الُخُلِد

 الغواني غبَّ منتشٍرمن عاذري في 

 من المشيِب آنواِر الضحى بدِد

 وافى ولم يبِغ مني أن أهيَب به

 و حلَّ مني آرهًا حيث لم أرِد

 و لو جنته يدي ما آنُت طائعها

 لكْن جناه على فوديَّ غيُر يدي
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 دْع عنك آلَّ لئيِم الّطبِع ُمبتَذٍل

 أذلَّ في َعَرصاِت الدار من َوَتِد

 ه عزائقُهإْن هّم بالخير عاقت

 و إْن مضى في طريق الحمِد لم يعِد

 و ال تؤاِخ من األقواِم منطويًا

 على الضَّغينةِ  مملوءًا من الحَسِد

 َنْشوًا مَن الغيِّ ما لم َيْدِرِه أَبدًا

 وال يمرُّ بما يدري مَن الرََّشِد

 يا فخَر ملِك بني العباس آلِّهُم

 من والٍد قد مضى منهْم ومن ولِد

 على ما في َنواِفلِه وَمن يجوُد

 بالفخر قبل الجود بالصفِد

 ِهللا َدرَُّك َتمري َشدَّ ناجيةٍ 

 هوجاَء َمْرشوشةِ  الُقطرين بالنََّجِد

 آأنها وآريم النجِو يحفزها

 إلى بلوِغ المدى سيٌد على جدِد

 وفي يديك َلعوُب المتِن ُمبَتِدٌر

 إلى تقنُِّص نفِس الفارِس النَِّجِد

 كْن ال قليَب لهمثُل الرشاِء ول

 يوَم الكريهةِ  إّال منحني الكبِد

 ماذا يريُب العدى ال دّر درهُم

 من نازٍح عن مقاِم العذِل والفنِد

 ما زاَل والّظْمُء َيستدعي مكاِرَعُه
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 إْن فاَتُه الِعدُّ لم ُيورْد على َثَمِد

 آم ذا لكفِِّك من آثاِر مكُرمةٍ 

 في غنِم مفتقٍر أو فكَّ مضطهِد

 مثُل أطواِق الحماِم لنا قالئٌد

 َتبيُد ُأخرى الّليالي وْهَي لم َتِبِد

 و حاطها وهي بالبيداِء مصخرةٌ 

 ألخِذ مستلٍب أو لقِم مزرِد

 من بعد ما غاب عنها آلُّ منتصٍر

 فمْن جنى فبال عقٍل وال قوِد

 وُجبَت أعداَءها عنها فلو طلبْت

 لها عدوًا طواَل الدهِر لم تجِد

 آانْت مقلقلةً  حتى استقرْت وقد

 ُتساُق من بلٍد ناٍء إلى َبَلِد

 لوال مكاُنك آانْت يوَم َبطشتها

 بال ذراٍع وال آفٍّ وال َعُضِد

 َمْن آان غيَرك والرُّعياُن قد َهجموا

 يضمُّ أرجاَء تلك الثلةِ  الشرِد 

 وقد ضلْت حلومهُم - و مْن يدّل 

 عِن السَّداِد إلى شيٍء مَن السََّدِد

 ما قد آان منتهكًافاآلن أصبح 

 ُذؤاَبةَ  النِّيِق أو ِعرِّيسةِ  األسِد

 ال فاَتنا لَك دهٌر ال تزاُل بِه

 و ال انتهيَت من الدنيا إلى أمِد
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 و ضّل عنا الذي نخشى وال نضبْت

 هذي الغضارةُ  عن أّيامنا الُجُدِد

 وعادَك العيُد أعوامًا متى ُحِصرْت

 بالعدَّ آانْت بال حصٍر وال عدِد

 لَّ مملكةٍ  تبلى الصخوُر علىفي ظ

 طوِل المدى وهَي ال تبلى على األمِد

 

 ما باُل ِحْقٍف بكثيِب اللِّوى 

 ما باُل ِحْقٍف بكثيِب اللِّوى

 عطًال بال شاٍء وال جامِل 

 حالْت مغانيه ووجدى به

 غضٌّ جديٌد ليس بالحائِل

 لو أبصرتنى ناحًال عينُه

 ال ستأنس الّناحُل بالّناحِل

 أللى حّلوا طلوَل اّللوىلوال ا

 ما آان لى فيهّن من طائِل

 دْع عنك َوّقافًا على أرُبٍع

 يسأُل فيهن عِن الّراحِل

 فلن تراني أبدًا سائًال

 ما ليَس يدري لغةَ  السَّائِل

 ياصاحبيَّ اليوَم ال تلحيا

 على الهَوى َمن ليس بالقابِل

 ال َتصُدقاني عن ذنوِب الصِّبا
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 طِلوعلِّال قلبَي بالبا

 فليس بالُحبِّ على ُمْتِلٍف

 أْرٌش وال َعْدَوى على قاتِل

 قد قلُت للّسارى إلى سوأةٍ 

 تغويِه فيها لّذةُ  العاجِل

 تفنى وتبقى من أحاديثها

 :ما ليس بالفاني وال الّزائِل

 نهنْه بنّياِت هواها ودْع

 شارَبها ِصْرفًا على اآلآِل

 وال ترْد غدرانها ناهًال

 من ناهِلآم ظامٍئ أحمُد 

 لوال ثناٌء خالٌد ذآرُه

 ما انتصف العالُم من جاهِل

 إّن لفخر الملك عندى يدًا

 أعيا بأْن يحملها آاهلى

 لم ُتجِرها في خاطٍر فكرةٌ 

 ولم َيَنْلها َأَمُل اآلمِل

 متى أفضْ فى ذآرها مثنيًا

 فإّننى فى شغٍل شاغِل

 آأنَّما َشنَّ الذي بثَّها

 افِلَلِطيمةً  في المجلِس الح

 أنَت الذي ُتعطي بال موعٍد

 وتترك الوعَد على الماطِل
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 آم أنقذْت آّفك من موثٍق

 عاٍن وآم نّبهَت من خامِل

 والملُك لوال أنَت يا فخرُه

 ما آان إّال نهزةَ  الخاتِل

 أيُّ ُمقاٍم لك في نصِرِه

  وهو على هارى البنا مائِل

 آالّشمس إّال أّنه فى الّدجى

 حائِلما غاب عن عينك بال

 ُيرجى وُيخشى فْهَو آالبحر في

 ردى ُمبيٍر وندى واِصِل

 ال يولُج الهزَل على جّده

 يومًا وال الحقَّ على الباِطِل

 سيق إليه من قلوب الورى

 آلُّ َحروٍن بالُخطا باِخِل

 وصاَد ِمن أهوائهْم بالنَّدى

 ما لم َتِصْده ُآفَّةُ  الحاِبِل

 وعّلمْت آالؤه شكره

 ْملىً  على الباِذِلوالشُّكر ُمسَت

 ال ضامك الّدهُر والزلَت من

 نعيمِه في منزٍل آِهِل

 وانعْم بذا العيِد وخْذ سعده

 في عاجِل العام وفي قابِل

 َتبلى وُتْسَتْأنُف أثواُبه
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 ترفُل فيهّن مع الّرافِل

 وضحِّ باألعداِء واجعلهُم

 مكاَن ذاك الّنعِم الهامِل

 وال َعِدمنا منَك هذا الذي

 من َرْونِقَك الّشامِلنراُه 

 

 إالَم أرامي في المنى وأرادي 

 إالَم أرامي في المنى وأرادي

 وحشُو َصالحي في الزَّماِن َفَسادي

 و فجعي بما نالْت يداي موآٌل

 فما َسرَّني أّني بلغُت ُمرادي

 فكم من مصيباٍت إذا لم ُيصبَنني

 رواحًا وإمساًء فهّن غواِد

 ىآأّن جوادي يوَم يطلبني الرد

 وال ناصٌر لي منه غيُر َجواِد

 و ال وزٌر منه بزرق أسنتي

 وال ِبيِض أسيافي وُسمِر ِصعادي

 أفي آّل يوٍم يقرع الموُت مروتي

 وُيضرُم أحشائي بغيِر ِزناِد

 فيا َأسهمًا يمِضيَن َحوَل َجوانبي

 لرامي الرََّدى أنَّى ُيِصْبَن فؤادي

 فُرْزٌء على ُرزٍء وفجٌع ُيِبيُتني

 جمٍر أو فراِش قتاِد على حرَّ



689 

 

 و هل طمعي في العيش إالَّ جهالةٌ 

 وفي آفِّ ُرّواِد الِحماِم قيادي

 ُيساُر بنا في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 إلى حفٍر تطوى لنا بوهاِد

 وما ناِفعي في هذِه الدَّار مّرةً 

 بناُء أهاضيبي ورفُع ِعمادي

 فيا قرَب بين الفقر فيها من الغنى

 ً وَحصادي وبين ازدراعي تارة

 وما إْن وَفى غيُث الرَّدى في أصادقي

 بأْن َعِلَقْت ُيمناُه لي بأعاِد

 وَمن آاَن ُيردي ذا ِحذاٍر وفطنةٍ 

 فماذا مالُم المهمِل المتمادى 

 سْل الدهَر عن سادات لخٍم وحميٍر

 وأبناِء َنهٍد بعَدُهْم وُمراِد

 وهل بقيْت للعين والقلب بهجةٌ 

 ياِر إياِدبهوِج اللَّيالي في د

 و هل ترآْت أيدي الردى من مخبٍر

 آلِل نزاٍر آلَّ يوم تناِر 

 ولو آنُت َموعوظًا بشيٍء عرفُتُه

 يقلِّل ِحرصي التَّعظُت ِبعاِد

 مَضوا بعَد أن آانوا ُيَظنُّ بقاؤُهْم

 يكون على الدنيا بغير نفاِد

 وقد قلَّدوا األعناَق مّنا وَأْترعوا
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 ِدبطون الليالي من لهًا وأيا

 ارتجعَت إلى الردى" هبةَ  اِهللا " فيا 

 و قد آنت في فضٍل ذبالةَ  ناِد

 وما زلَت َخّراجًا عِن الغيِّ والهَوى

 مدى الدهِر والجًا لكلَّ رشاِد

 وآنَت لعيني ثمَّ قلبي سواَدُه

 و ليس بياٌض فيهما آسواِد

 فواِهللا ما ادري أغال نعيُه

 ُرقادَي ُحْزنًا أم أطاَر فؤادي

 نه ذّر األسى في جوانحيعلى أ

 و أودَع منيَّ في الجفوِن سهادي

 وما َضرَّني والنَّوُم ليس يزورني

 ُدًجى وُضًحى أنِّي بغيِر ِوساِد

 فإْن لم أِعْر جسمي عليك ِحداَدُه

 فقلبَي حزنًا في ثياِب حداِد

 و ِهللا خطٌب زارني بعد هجعةٍ 

 فحرَّم في عيَنيَّ طعَم ُرقادي

 طباٍر َعهدُتهوشرََّد عنِّي باص

 حيزومي وأضعف آدي" وأحرج  "

 و عرف ما بيني وبين بالبٍل

 عمرُت وما يمررن لي ببالِد

 آأنِّي قضيُض الجْنِب ُحزنًا وَلْوعةً 

 و فرشي مهيداٍت بغير مهاِد
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 ويا ليتني لّما ثكلُتك لم أُآْن

 جعلتك من سكاِن دار ودادي

 وليتك لم تحُلْل ِرآاُبَك َعْقَوتي

 بًا بها وتغاديتراوحها ص

 و ما بين قرٍب واشتياٍق عهدتُه

 َحَوْت أضُلعي َفرٌق وبيَن ُبعادي

 سقى اُهللا َمْيتًا ال ُيرجَّى إياُبُه

 وحلَّ عليه َرْبَط آلِّ َمزاِد

 وجاَد عليه آلُّ َأْسحَم ُمْسِبٍل

 بَعْذٍب َصقيِل الطُّرََّتيِن ُبراِد

 له من وميِض البرِق ثوٌب َمَعْصَفٌر

 ه وْهنًا َزماجُر حاِدومن رعِد

 و ال زالِت األنواُء يسقين تربه

 إذا رائٌح ولَّى تَصوََّب غاِد

 بال موعٍد َتخَشى له النَّفُس ُخلفةً 

 و خيُر اللها ما لم تكْن بوعاِد

 

 َأال عوجا لمجَتَمِع السِّياِل

 َأال عوجا لمجَتَمِع السِّياِل

 فثمَّشفاُء مابى من خباِل

 ضالًالوإْن أنكرتما مّنى 

 فماذا ضّر غيرى من ضاللى 

 فإّما شئتما أْن تسعدانى
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 فُمّرا بي على الدَِّمِن الَبوالي

 خرسن فلو ملكن الّنطَق يومًا

 شَكْوَن إليك من َجَنِف الّليالي

 لعّلى أْن أرى طلًال لحبٍّ

 وآثارًا ألّياِم الِوصاِل

 نصيُب مصاحبى مّنى حنيٌن

 حنيُن الّرائماِت إلى الِفصاِل

 ْنَهٌل مَن الَعَبراِت َتجريوُم

 فينطُق إْن سكتُّ بسوء حالى

 ومسترٍق من األحشاء يخبو

 ُأواُر الّناِر وْهَو على اشتعاِل

 وفى الغادين من يمٍن فتاةٌ 

 ُتضاُم َمعادةً  شبَه الغزاِل

 أشاق إلى المواعد من هواها

 وِإْن آانْت ُتَسوُِّف بالُمحاِل

 وذلّلنا طويُل الهجر حّتى

 ا فى الّتزاور بالخياِلقنعن

 وخبَّرها الوشاةُ  بنا ِإليها

 بما َجَعَلْتُه ُعذرًا في الَمالِل

 وقد آنُت اعتزمُت الّصبَر عنها

 فلّما أن بدأُت به بدا لى

 سقى نجدًا ومن بجنوب نجٍد

 ُمِلثُّ الَوْدِق منهمُر الَعزالي
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 آأنَّ بروقه يخفقن بلٌق

 خرْجَن على الظَّالِم بال ِجالِل

 سياٌف سللن على الّدياجىوأ

 لها عهٌد قريٌب بالّصقاِل

 فكم بجنوب نجٍد من عزيٍز

 صغيِر الذَّنِب ُمحَتَمِل الدَّالِل

 إذا سّلى العواذُل فيه قلبًا

 َمُشوقًا لم يكْن عنه بساِل

 فقولوا لُأللى َدَرجوا ملوآًا

 وحازوا بالّلها ربَق الّرجاِل

 وَهبَّْت في َحفاوِتهْم وفيما

 :الجنوُب مع الّشماِل ينالون

 أِجيلوا نظرةً  ِببني بويٍه

 َتَرْوا َسَعةً  على ضيِق المجاِل

 لهْم في آلِّ نائبةٍ  حلوٌم

 ِثقاٌل ال ُتواَزُن بالجباِل

 وفى العلياِء فخُر الملك يسمو

 سموَّ البدِر فى غرِر الّليالى

 وقد علمْت ملوُك ببنى بويٍه

 بأنَّك حاسُم الّداِء الُعضاِل

 ك فى الخطوِب الجوِن منهْموأّن

 مكاَن الّناِر فى طرِف الذباِل

 ولّما راَمها َمن راَم منهْم
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 عجلَت إليه من قبل العجاِل

 ليوٌث آاألجادل ضارياٌت

 على صهواِت خيٍل آالّرئاِل

 َتُحفُّ بصلِّ رملةِ  بطِن واٍد

 َتناذُر منه أصالُل الرِّماِل

 إذا ما همَّ طوََّح بالتَّمادي

 السِّْلَم في طرِق القتاِلوداَس 

 وأرَغمها أنوفًا من أناٍس

 َغَدْوا َيستنِزلوَن عِن النِّزاِل

 وقد ساموك مشكلةً  لموعًا

 آما لمَع الفضاُء بلمِع آِل

 وظّن بك الغواةُ  الّصدَّ عنها

 وما ريعْت قرومك باإلفاِل

 فيالشجاعةٍ  بَك ما أفاَدْت

 مَن النَّعماِء عندك للموالي

 َصْعَبةٍ  ذلَّلَت قْسرًاوأيَّةُ  

  قراها أىّ  ذلٍّ للّرجال

 فقد َعلَّمَت آيف تفوُت شّرًا

 وآيَف تجوُز َضيِّقةَ  المجاِل

 وليس َيِضلُّ إْثَرَك َمن َهَدْتُه

 مواقُع َمْنِسِم الَعْوِد الَجالِل

 إذا ما آنَت لي َوَزرًا حصينًا

 على ُنَوِب الزَّماِن فما ُأبالي
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 ةُ  الشَّرَّ منهْموَخوََّفني الُعدا

 فما خطرْت مخافتهْم ببالى

 وراموا قطَع أسباٍب متاٍن

 علقُت بها فما قطعوا قبالى

 وما َنَقموا ِسوى أنِّي لديِه

 شديُد القرِب ُمسَتَمُع المقاِل

 وأّنى فيه دون الّناس جمعًا

 ُأعادي َمن ُأعادي أو ُأوالي

 وآم لى فيه من غرٍر بواٍق

 ِلومن سحٍر سبقُت به حال

 يغوُر إلى القلوب بال حجاٍب

 ويشفيك الجواب بال سؤال

 وقافيةٍ  متى استمعْت أبّرْت

 عذوبتها على الماِء الّزالِل

 فلوال أنَّها ِآَلٌم لكانْت

 فريَد نحور رّباِت الحجاِل

 وهذا العيُدة الّنيروُز جاءا

 آما نهواه فيك بخير فاِل

 وما افترقا بهذا العصِر إّال

 يٌن مْع شماِلآما افترقْت يم

 فُدْم لتكرٍُّم أرخصَت منه

 ولم يزِل التَّكرُُّم وهو غاِل

 ويا نعمى له دومى وآونى
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 على غيِر الّزمان بال زواِل

 

 هل الداُر تدري ما أثارْت من الوجِد 

 هل الداُر تدري ما أثارْت من الوجِد

 عشية عنْت للنواظِر من بعِد 

 بكيُت ولوال نظرةٌ  بمحجٍَّر

 اِر لم تجِر الّدموُع على خدِّيإلى الّد

 " يطْح" أيا صاِح لوال أّن دمعَي لم 

 وقد الَح رسُم الحيِّ لم تدِر ما عندي

 آتمُتك وجدي طوَل ما أنَت صاحبي

 فنادْت دموُع العين مني على وجدي

 ولّما أقرَّ الدَّمُع باَن لَك الهَوى

 فلم ُيغِن إنكاري الغراَم وال َجْحدي

 عد ما ُغرُت َمْوِهنًاتذآَّرُت نجدًا ب

 و أين امرٌء بالغوِر من ساآني نجِد 

 وأذآرني شبَه القضيِب ونحُن في

 قضيٌب من الرنِد - ظهور مطايانا 

 وُمْعتجراٍت بالجمال آأنَّما

 بسمَن إذا يبسمن عن لؤلِؤ العقِد

 لهنَّ صباٌح من وجوٍه ُمنيرةٍ 

 تخلَّلها ليٌل من الفاِحِم الَجْعِد

 ولوال محاسٌنغلبن على ودي 

 َجَلْوَن علينا ما َغلْبَن على ودِّي
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 وشرِخ َشباٍب آنُت أحقُر فضَلُه

 والضدُّ يعرف بالضدَّ -إلى أن مضى  -

 أمنُت به بين الغواني وظلُه

 عليَّ مقيٌم من بعاٍد ومن َصدِّ

 وقد قلُت لّما ضقُت َذرعًا بُخّطةٍ 

 أين الوزير أبو سعِد : شموِس القرا 

 رعي يوَم تحِصُبني الِعَدىفًتى آاَن ِد

 و يوم ضرابي للطلي موضَع الزنِد

 وما جئُته والرشُد عنِّي بمعِزٍل

 فأطلعني إّال على ِذْرَوةِ  الرُّْشِد

 و آم لك فيما بيننا من مواقٍف

 تسلَّمَت فيها ِرْبَقةَ  الحمِد والمجِد

 فبالسَّيِف َطورًا تولُج النَّاَس للُهَدى

 م والرِّفِدوَطورًا بأسباِب التكرُّ

 وأنَت حميَت الملَك ِمن آلِّ طالٍع

 عليِه آما ُتحَمى العرينةُ  باألْسِد

 " ردي" على آّل مطواٍع إذا سمتَه 

 وإْن لم تُسْمه َجْرَيه فهو ال يردي

 آأنك منه فوق غارِب عاصٍف

 مَن الّريِح أو في ظهِر َهْيٍق من الرُّْبِد

 وما لَسفاٍه بْل لَفْرِط َشجاعةٍ 

 َت جالبيَب المضاعفةِ  السَّْرِدنزع

 آأنك من بأٍس لبسَت قميصه
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 لَدى الرَّوِع في َحْشٍد وما أنَت في َحْشِد

 و ما لَك في هزٍل معاٌج وإنما

 أتيَت آما يؤتى الرجال من الجدَّ

 ولم ُيْبِق ِحلٌم أنَت مالُك ِرقِِّه

 بقلبك بعَد الصَّفح شيئًا مَن الِحقِد

 بعدهفيا نازحًا عني ومالَي 

 على َجْوِر أّياٍم إذا ُجرَن من ُمْعِد

 أما آَن للقرِب اّلذي آاَن بيننا

 فولَّى َحميدًا أْن ُيداَل مَن الُبعِد

 ولم تُك داٌر أنَت فيها بعيدةً 

 ولكنَّني بالعذِر في َحَلِق الِقدِّ

 و ما أنا إّال شائٌر آلَّ طرقةٍ 

 إليَك على ُعْرِي المطهََّمةِ  الُجْرِد

 ٍن بالُودِّ ِمنِّي َسكنُتهفكم وط

 وإْن لم ُأجرِّْر في جوانِبِه ُبْردي

 بقلبَي آلٌم من فراقك مؤلٌم

 وآم بالفَتى َآْلٌم وما َحزَّ بالِجلِد

 و دمعي على ما فاتني منك قاطٌر

 آأنَي دون الناِس فارقتني وحدي

 َسقى اُهللا أّيامًا َمَضين وأنَت بي

 حفيٌّ قريُب الملتقى سبُل الرعِد

 هنَّ بقلبي عبقةٌ  أرجيةٌ ل

 تبرُح بالنفحاِت من عنبِر الهنِد
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 وقد حاَل فينا آلُّ شيٍء َعهدُته

 فلم يبَق محفوظًا عليك سوى عهدي

 و لوال هناةٌ  آنُت أقرَب منزًال

 وما آلُّ ِسرٍّ في جوانحنا ُنبدي

 فإْن تنَأ فالعيوُق ناٍء وإْن تغْب

 فقد غاَب عّنا ُبرهةً  آوآُب السَّعِد

 و ال خير في واٍد وأنت بغيرِه

 و ما العيُش مطلوًال خالفك بالرغِد

 و إنَي مغموٌد وإْن آنُت باترًا

 و ال بّد يومًا أن أجرَد من غمدي

 فإْن آنَت يومًا لسَت َترَضى َضريبةً 

 فإنك ترضى بالضريبةِ  عن حدي

 َلحا اُهللا أبناَء الزَّماِن فإنَّهْم

 عِن الَقصِدِبَتْيهاَء ال َتْدنو ضالًال 

 و لم يَر إّال الهزُل ينفُق عندهْم

 فمن يشتري مني إذا بعتُه جدي 

 و مختلطًا فيه الذوائُب آالشوى

 وُحرُُّهم ِمن ُلبسةِ  الُذلِّ آالعبِد

 و آم فيهُم للجهِل ميٌت وربما

 يموُت امرٌؤ لم يطِوِه القوُم في اللَّْحِد

 فيا ليَت أدواَء الزَّماِن التي َعَصْت

 َيْت على آلِّ الُمداواةِ  ال ُتعديوأْع

 وليَس وفاٌء للجميل بموعٍد
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 َلَديَّ ويأتيني القبيُح بال َوْعِد

 و آم لك عندي من حقوٍق آثيرةٍ 

 أنفَن على حصري وأعيابها عدي

 فإْن فتَن حمدي آثرةً  وزيادةً 

 فّللِه َدرُّ الفائتاِت َمدى َحْمدي

 و إني لمهٍد آلَّ يوٍم قصيدةٍ 

 وما ُيهدي األناُم آما ُأهديإليَك 

 يسير بها عني الرواةُ  وإنها

 لَتخدي وما تخدي الرُّواةُ  آما تخدي

 من الكلِم الباقي على الدهِر خالدًا

 وآم َآِلم لم ُيؤَت شيئًا مَن الُخلِد

 هو الماُء طورًا رقةً  وسالسةً 

 وطورًا إذا ما شئَت آالحجِر الصَّْلِد

 أديمُهو ما قدَّ إّال من قلوٍب 

 فليَس له فيهنَّ شيٌء مَن الرَّدِّ

 فخذه رسوًال نائبًا عن زيارتي

 فإّن قصيدي فيك أنفُع من قصدي

 و دْم لجالٍل لسَت فيه مشارآًا

 وبذِل النَّدى في الّناِس والحلِّ والَعقِد

 

 ما لِك فيَّ ربَّةَ  الَغالِئِل 

 ما لِك فيَّ ربَّةَ  الَغالِئِل

 من طائِل -  والّشيُب ضيُف لّمتى -
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 أما ترين فى شواتى نازًال

 ال متعةٌ  لى بعده بنازِل 

 محا غرامى بالغوانى صبغه

 واجتّث من أضالعى بالبلى

 والَح في رأسَي منُه َقَبٌس

 َيُدلُّ أّيامي على َمقاِتلي

 آان شبابى فى الّدمى وسيلةً 

 ثم انقضْت لّما انقضْت وسائلى

 يا عائبى بباطٍل ألفتُه

 مْن تمنٍّ باطِلخْذ بيديك 

 ال تعذلّنى بعدها على الهوى

 فقد آفانى شيُب رأسى عاذلى

 وقْل لقوٍم فاخرونا ضّلةً 

 أين الحصّياُت من الجراوِل 

 وأين قاماٌت لكْم دميمةٌ 

 من الّرجال الشّمِخ األطاوِل 

 نحن األعالى فى الورى وأنتُم

 ما بينهْم أسافُل األسافِل

 - ًافال تروموا معوز - ما تستوى 

 فضائُل الّساداِت بالّرذائِل

 ما فيكُم إّال دنى ٌّ خامٌل

 وليس فينا آلِّنا من خامِل

 دعوا الّنباهاِت على أهٍل لها
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 وَعرِّسوا في أخفِض المنازِل

 وال تعوجوا بمهبٍّ عاصٍف

 وال تقيموا فى مصبِّ الوابِل

 أما َترى خيَر الوَرى معاشري

 ثمَّ َقبيلي أفضَل القبائِل

 ُم ِإْن ُوِزنوا من ناقٍصما فيه

 وليس فيهْم ُخبرةٌ  من جاِهِل

 أقسمُت بالبيِت تطوف حوله

 أقداُم حاٍف للّتقى وناعِل

 وما أراقوُه على وادي ِمنىً 

 عند الِجماِر من َنجيٍع سائِل

 وأذُرٍع حاسرةٍ  َترمي، وقْد

 بالجنادٍل - حان طلوُع الّشمِس 

 والَمْوقفيِن حطَّ ما بيَنُهما

 ِه الذُّنوَب آلُّ حاِمِلعن ظهِر

 فإْن َيِخْب قوٌم على غيِرهما

 فلم يِخْب عنَدهما من آمِل

 لقد نمتنى من قريٍش فتيةٌ 

 ليسوا آمن تعهَد في الفضائِل

 الوارديَن من ُعلىً  ومن ُتقىً 

 دوَن المنايا صفوةَ  المناهِل

 قوٌم إذا ما ُجِهلوا في معرٍك

 َدّلوا على األعراِق بالّشَمائِل
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 ألنَّهم ُأْسُد الشَّرى يوَم الوغى

 لكنَّهْم َأِهلَّةُ  الَمحاِفِل

 إْن ناضلوا فليس من مناضٍل

 أو ساجلوا فليس من مساجِل

 َسْل عنهُم إْن آنَت ال َتعرُفهْم

 سلَّ الّظبا وشّرَع العوامِل

 وآلَّ منبوٍذ على وجِه الثَّرى

 تسمُع فيه رنَّةَ  الثَّواآِل

 آأّنما أيديهُم مناصٌل

 يلعبن يوم الّروِع بالمناضِل

 من آّل ممتدِّ القناةِ  سامٍق

 يقصُر عنه أطوُل الحمائِل

 ما ضرَّني والعاُر ال يطوُر بي

 أْن لم أآن بالملِك الُحالِحِل

 ولم أآْن ذا صامٍت وناطٍق

 ولم أُرْح بباقٍر وجامِل

 خيٌر من الماِل العتيِد بذلُه

 في طرِق اإلفضاِل والفواضِل

 ُر ممْن أنَت ُمغٍن فقَرُهوالشُّك

 خيٌر إذا أحرزته من نائِل

 فال تعرِّضْ منك ِعْرضًا أملسًا

 لخدشةِ  اّللّواِم والقوائِل

 فليس فينا ُمقدٌم آُمحِجٍم
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 وليس مّنا باذٌل آباِخِل

 وما الغنى إّال حباالُت الّثنا

 فانُج إذا شئَت مَن الحبائِل

 إلى متى أحمُل من ثقِل الورى

 ظهُر عوٍد بازل مالم يطقه 

 إْن لم َيزرني الهمُّ إصباحًا أَتى

 في األصائِل -ولم أِعْرُه الشَّوَق -

 وآم ُمقاٍم في عراِص ِذلَّةٍ 

  وعطٍن عن العالِء سافل

 وآم أظلُّ مفقهًا من األذى

  معّلًال باألباطِل

 آأّنني وقد آملُت دوَنهْم

 َرِضي بدوِن النَّْصِف، غيُر آامِل

 ةٌ  ظواهريمحسودةٌ  مضبوط

 لكّنها مرحومةٌ  دواخلى

 آأنَّني ِشعٌب ِجفاُه قطُرُه

 أو منزٌل أفقُر غيُر آهِل

 َأفيقوا فالَّذي: فقْل لحسَّادي

 أغضبكْم مّنىَ  غيُر آفِل

 أنا الذى فضحُت قوًال مصقعًا

 مقاولى وفى العال مطاولى

 إْن َتْبتنوا مَن العدا َمعاقًال

 فإّن فى ظّل القنا معاقلى
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 ْستروا فضلي الذي ُأوتيُتُهال َت

 فالشَّمُس ال ُتحجُب بالحوائِل

 فقد فررُتْم أبدًا من َسْطَوتي

 فرَّ القطا الكدِر من األجادِل

 وال تُذْق أعيُنكم طعَم الكَرى

 وعندُآم وفيكُم طوائلي

 َتقوا الرَّدى وحاِذروا شرَّ الذي

 شبَّ ُأوراي َفَغَلْت َمراجلي

 وجّن تّياُر عبابى واشتكْت

 ُخروُق أسماِعكُم صالصلي

 إْن لم أِطْر آْم َفَرقًا تحمُلُكْم

 ُنْكُب األعاصير مع القساطِل

 فال أجبُت من صريٍخ دعوةً 

 وال أطعُت يوَم جوٍد سائلي

 وال أناَخ ُآلُّ قومي َآلَُّهْم

 فى مغنٍم أو مغرٍم بكاهلى

 وفى غٍد تبصرها مغيرةً 

 على الموامى آالّنعاِم الجافِل

 من آّل عجاٍج آالّدجىيخرجن 

 مثَل الضُّحى بالُغَرِر السَّوائِل

 مْن يرهنَّ قال من الذى

 سدَّ الَمال بالنََّعِم المطافِل

 وفوقهّن آلُّ مرهوِب الّشذا
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 يروي السِّناَن من دِم الشَّواآِل

 أبيُض آالّسيف ولكْن لم يعْج

 ُصقاُله على يميٍن صاقِل

 حيُث َترى الموَت الزُّواَم بالَقنا

 مستحَب األذيال والّذالذِل

 والنَّْقُع يغَشى العيَن عن ِلحاظها

 والرَّْآُض يرمي األرَض بالزَّالزِل

 وُبزَِّت األسالُب أو َتَمخََّضْت

 بال تماٍم بطُن آلِّ حامِل

 ولم َيُجْز َهمُّ الفتى عن نفسِه

 وُذِهَل الحيُّ عِن العقائِل

 إْن لم أَنْل في باِبٍل مآربي

 شئُت غيُر باِبِلفلي إذا ما 

 وإْن أِبْت في وطٍن ُمَقْلَقًال

 أبدلُته بَأظُهِر الرَّواحِل

 وإْن تضْق بى بلدةٌ  واحدةٌ 

 فلم تضق فى غيرها مجاولى

 وإْن نبا عّنى خليٌل وجفا

 نفضُت من ودِّي له أناملي

 خيٌر من الخصِب مع الّذلِّ به

 َمَعرٌَّس على المكان الماحِل
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 ّلتي عن قصديإْن َقَطَعْتني ِع 

 إْن َقَطَعْتني ِعّلتي عن قصدي

 وَصدَّني الّزماُن أيَّ َصدِّ

 عن ِمْشيتي وَخَببي وشدِّي

 فإنَّني لحاضٌر ِبُودِّي

 و بوفائي وبحسِن عهدي

 ِسّياِن قربي معه وُبعدي

 قْل لعميِد الدولةِ  األشدَّ

 و المعتلي في هضبات المجِد

 والمشتري الغالي َمًدى من حمِد

 لِه وجاهِه بالنقِدمن ما

 ممضي عطاياه بغير وعِد

 آم لَك من بحِر فخاٍر ِعدِّ

 يفوت إحصائي ويعيي عدي

 حوشيَث من مكِر الليالي النكِد

 و من خصاِم النائباِت اللدَّ

 قد زارك الحوُل بكلَّ سعِد

 و بالبقاِء الواسِع الممتّد

 فاجُرْر به ما شئَتُه من ُبْرِد

 الُخلِدفوَت الرََّدى ممتَّعًا ب

 ِثْق باإللِه المتعالي الَفْرِد

 وال تخْف في مطلٍب من ردِّ

 ما لبني عبِد الرَّحيم اُألْسِد
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 من مشبٍه في سؤدٍد ومجِد

 خيِر آهوٍل في الورى ومرِد

 و خير حرٍّ بيننا وعبِد

 فيهم َهوى َحلِّي وفيهْم َعقدي

 إْن رآبوا يومًا لداٍء معِد

 رأيَت جردًا فوق خيٍل جرِد

 أآن فيهْم معينًا وحديمتى 

 فلْن ينالوا للعَدى بَحْشِد

 و ال يجدون لديهْم جدي

 غيُر آالمي فيهُم ال يجدي

 وآلُّ َزنٍد غيَر زندي ُيْكدي

 ما مسَّهْم فْهَو إليَّ ُيعدي

 و ما فراهْم فهَو فاٍر جلدي

 ما لهُم واهللا مثلي َبعدي

 

 خذ صاحبى عّنى الذى أملى 

 خذ صاحبى عّنى الذى أملى

 ودِع الذى آباه من عذلى

 أنا من ُأناٍس ليَت قطَعهُم

 قد آاَن لي َبَدًال مَن الَوْصِل

 ال يطعمون سوى القبيِح وال

 يردون إّال قهوةَ  الجهِل

 من آّل عرياِن اليدين من الـ
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 ـمعروف مآلٌن من البخِل

 وآأّنهْم ليٌل بال سحٍر

 يأتيِه أو عقٌد بال حلِّ

 وآأّنهْم فى صدر جارهُم

 قًا عليهْم مرجٌل يغلىحن

 فهُم صقيٌع ال ِدثاَر بِه

 وَهجيُر ُمقِفرةٍ  بال ِظلِّ

 وعقولهْم لغفولهْم سفهًا

 وصبيُّهْم واٍل على الَكْهِل

 والِجدُّ ِمنِّي آم أَبْوُه آما

 َأْأَبى الَّذي فيهْم مَن الَهْزِل

 يا ليتني لّما مشيُت ِإلى

 َعَرصاتهْم ما آنُت ذا ِرْجِل

 اُن وأهلُه معهعجَل الّزم

 من أْن ُيقيَم عليهُم ِمْثلي

 ما آان إّال فى ديارهُم

 هضمى وبين بيوتهْم ذّلى

 وآأنَّني لّما لفْفُت بهْم

 شملى امرٌؤ متقّطُع الّشمِل

 وشغلُت نفسي ُبرهةً  بهُم

 فكأّننى منهْم بال شغِل

 يرموننى من قبلهْم أبدًا

 بالزُّوِر والُبهتاِن والُبطِل
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 واِل راميةٌ وجوائُف األق

 ُتنسي الرَّميَّ جواِئَف النَّْبِل

 ومذانٌب للماء ليَس لها

 نهلى على ظمأى وال عّلى

 أيَن الذيَن عهدُت قبلهُم

 ساريَن في ُطُرٍق إلى الفضِل

 الحاملين على قلوبهُم

 هّمى وفوق ظهررهْم ثقلى

 وآأّنهْم قضٌب يمانيةٌ 

 مصقولةٌ  من غير ما صقِل

 رمًاآم فيهُم من منشٍر آ

 بعَد المماِت وقاتِل الَمْحِل

 ويطيع من آرٍم تجّلله

 أمَر النَّدى ودواعَي الَبذِل

 ما بيننا قرٌب وال َنسٌب

 وآأّنهم من بّرهْم أهلى

 ودفاُعهْم عنِّي ُيرفِّهني

 عن أْن أُمدَّ يدًا إلى َنْصلي

 لوالهُم فى يوِم عاذمةٍ 

 لم أنُج من أنيابها العصِل

 ُمأرخصُت غيرهُم ألّنه

 يغلون أثمانى آما أغلى

 فهُم جبالي إْن ُذِعرُت ولي
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 يوَم ارتعاِء نباتهْم سهلى

 فإذا هُم حلموا حلمُت وفى

 يوِم انتقاٍم جهلهْم جهلى

 َدَرجوا فال عيٌن ُتشاِهُدهْم

 أبدًا وال تأتيهُم رسلى

 فعلى قبورهُم وإن درسْت

 ماشئن من قطٍر ومن وبِل

 

 باِهللا يا أياَم يثرَب عودي 

 اِهللا يا أياَم يثرَب عوديب

 ُعودي لبلِّ ُحشاشةِ  المعموِد

 ما آان أنضَر بينهّن محاسني

 في َأعيٍن ُرُمٍق وأخضَر عودي

 أّياَم لم يحِن النَّوائُب َصْعَدتي

 بمرورهّن وال لوين عمودي

 آّال وال عبثْت بيضاُت الردى

 في مفَرقي أو عاِرضيَّ بسوِد

 يا بعَد ما بيني وبين حبائبي

 الشيُب في فوديَّ غيُر بعيِد و

 ولقد علمُت وقد ُنِزْعُت شبيبتي

 أْن ال نصيٌب في الظباِء الغيِد

 قد آاَن لي َسهٌم سديٌد في الدَُّمى

 لكنه بالششيب غيُر سديِد
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 ُقل لّلتي ضنَّْت عليَّ بنظرةٍ 

 :ذاِت اللَّمى والّلؤلِؤ المنضوِد

 ِلْم تأسفيَن على المحبِّ بُقبَلةٍ 

 ثغرًا منك غيُر َبروِدفكأنَّ 

 " واآتفي" خلي القطوَب من األسرةِ  

 عن عقدهّن بفرعك المعقوِد

 أنِت الطليقةُ  في هواُه فاعلمي

 وتحكَّمي في الموَثِق الَمْصفوِد

 قد آنُت جلدًا في الهوى لكنني

 يوم الفراِق عليِه غيُر جليِد

 آم في الهوادج من قضيٍب مائٍس

 ْملوِدأو ُمرتٍو ماَء الصِّبا ُأ

 ما إْن درى ماذا إليه يقودني

 من ُحبِِّه وَيُعودني من عيدي

 ما لي وقد لفَّ الصباُح خيامهْم

 غيُر الزفير وأنةِ  الموروِد

 و مماطٍل إْن جاء يومًا وعده

 غلطًا ومكرًا ضّن بالموعوِد

 في جيدِه من حسِنه َحْلٌي له

 والَحْلُي خيٌر منه حسُن الِجيِد

 بيد النوى لي فرقتان ففرقةٌ 

 أو فرقةٌ  لتجنٍب وصدوِد

 ربَّما: ُقْل للذي ساَق الّظعائَن
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 سوقَت قلبي بين تلك البيِد

 و رميَت في قلبي وفي عيني معًا

 بالناِر ذاك وتلك بالتسهيِد

 وإذا دموعي يوَم ِسلَن َشِهدن بال

 ـوجِد المبرح لم يفدَك جحودي

 ما ضرَّ َمن َيْسري ُسراُه ووجهُه

 على لياٍل ُسوِد خلَف البدور

 في ليلةٍ  ُبْرُد السَّماِء موشٌَّح

 بنجومها والنجُم آالعنقوِد

 في آّل يوٍم تستجّد قطيعةً 

 وجديُد لؤِم المرِء غيُر جديِد

 يا صاحبي فْز بالرشاد وخلني

 قد آنَت جاري في شبيةِ  َأعُصري

 هْب لي المالَم على الغرام فإنَّني

 مآلُن من عذٍل ومن َتْفنيِد

 سلَّ قلبي آيف شئَت وال ترْم قْم

 منه السلوَّ عن النساِء الروِد

 ال تسألني أن أعيَش بال هوىً 

 فيهّن واسأْل طارفي وتليدي

 قد آنَت جاري في شبيبة أعصري

 فكن المجاور في الزمان المودي

 وامزْج صفاًء قد عداَك بَرْمِقه

 و اخلْط زمانًا ناعمًا بديِد
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 نيًاما إْن رأيُت ولم أآن مستث

 في هذه األياِم من محموِد

 و إذا التفّت إلى الذين ذخرتهْم

 لشديدتي لم ألِف غيَر حسوِد

 أنا بيَن خاٍل من جميٍل قلُبه

 و من القبيح وبين آّل حقوِد

 وإذا ُصددُت عن الموارِد جمَّةً 

 فمتى يكوُن وقد ظمئُت ورودي

 ال ُبلِّغْت ِعيسي َمداها إْن نَحْت

 بقيوِد غيَر الكراِم وقيدت

 إْن لم أِثْرها آالَقطا نحَو الُعال

 يطوين باإلرفاِد آلَّ صعيِد

 وتلفُّ أيديها على طوِل الَوجا

 لّف اإلزاِر تهائمًا بنجوِد

 ال تستفيُق مَن الدُّؤوِب وإنَّما

 يضرْبَن بيدًا في الَفالةِ  ببيِد

 فعِريُت في يوِم الَفخاِر على الَورى

 من فخر آبائي وفخر جدودي

 إذا سمعوا بداعيةِ  الوغى قوم

 َطلعوا النِّجاَد على الجياِد الُقوِد

 ال يعبؤون إذا الّرماُح تشاَجَرْت

 يومًا بما نسجْت يدا داوِد

 و دفاعهْم وقراعهْم أدراعهْم
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 يوَم الوَغى من طعِن آلِّ وريِد

 سادوا أآابَر قوِم آلِّ عشيرةٍ 

 من قبِل قطِع تمائِم المولود

 رَف بيَن بيوِتهمفإذا سرْحَت الطَّ

 لم تلَق غيَر ُمَغبٍَّط محسوِد

 و أنا الذي أطلقُت أسَر سماحةٍ 

 في الّناِس أو أنشرُت َمْيَت الجوِد

 ما الفرُق إْن لم أعِط مالّي ُمْعدمًا

 ما بين إعدامي وبين وجودي 

 فلو أّن حاتَم طيٍء وقبيله

 َوفدوا عليَّ تعلَّموا من ُجودي

 ا سوىما للرجال إذا هُم حذرو

 حرمي األميِن وظلَي الممدوِد

 لم أتُل قطُّ مسرَّةً  بمضرَّةٍ 

 فيهْم وال وْعدًا لهْم بوعيِد

 نقُض الجبال الُشمِّ ال ُيْعيي وقد

 أعيا على األيام نقُض عهودي

 و إذا عقدُت فليس يطمع طامٌع

 في أن يحلَّ براحتيِه عقودي

 و الحادثاُت إذا طرقن فلم أآن

 ال بهجوِدعنهّن َنّوامًا و

 إْن ُأْضِح َعْضبًا فالقًا ِقمَم الِعَدى

 فلربَّ عضٍب ِعيَق عن تجريِد
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 وإن منعَن فرائسًا - ليس األسوُد 

 غيَر أسوِد - و ربضن في الغاباِت 

 و إذا قعدُت فسوف تبصُر أعيٌن

 مني قيامي في خالل قعودي

 أنا ُملَجٌم بالحزِم عن َقولي اّلذي

 لو قلته ألشبُت آلَّ وليِد

 " إضامةٍ " حتى متى أنا في ثياِب 

 أقرى المناجي زفرةَ  المجهوِد

 ُألوى عِن األوطاِن ال َتْدنو لها

 آفاَي ليَّ األرقم المطرود

 و اذاُد عن وردي وبي صدٌأ وآْم

 ظمآِن قوٍم آان غيَر َمذوِد

 َأبغي الرَّذاَذ مَن الَجهام وتارةً 

 أرجو وأمري درَّ آلَّ جدوِد

 الجماجم والطَُّلىوالخيُل تعثُر ب

 مخضلةً  عن يابس الجلموِد

 ِهللا درآُم بني موسى وقد

 ُصِدَم الحديُد لدى وًغى بحديِد

 ما إن ترى إّال صريعًا هافيًا

 آرع الحماَم وليس بالملحوِد

 وُمجدًَّال بالقاِع طاَر بصفوِه

 َنْسٌر وبقَّى ِشْلَوه للسِّيِد

 هذا وآم جيٍش أتاُهْم ساِحبًا
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 ذيوَل آلَّ بروِد فوق اإلآاِم

 غصاَن من خيٍل به فوارٍس

 مآلَن من ُعَدٍد لُه وعديِد

 ردوا رؤسًا آنَّ فيه منيعةً 

 بالضَّرب بيَن ُمشجٍَّج وَحصيِد

 ومَتى اسَتَرْبَت بَنْجدتي في ُخطَّةٍ 

 فِمَن الطَّعاِن أِو الضِّراِب شهوِد

 ُخذها فما تسطيُع َتدفُع إنَّها

 التَّجويِد في الغايةِ  الُقصوى مَن

 ماالآها من شاعٍر حنٌك وال

 أفَضى إليها ذهُن آلِّ ُمجيِد

 غّراَء لو ُتليْت على ُظَلِم الدَُّجى

 شابْت لها لمُم الرجاِل السوِد

 ينسيك نظٌم حيك بين آالمها

 َنْظَم الثُّغوِر وَنْظَم آلِّ فريِد

 ليَس اّلذي اعتسَف القريَض بشاعٍر

 و إذا أصاَب فليس بالمحمود

 إذا التوى الكلُم الفصيُح على امرٍئ و

 يومًا فأحراُر الكالِم عبيدي

 و إذا أردَت تعاُف ما سطر الورى

 فاسمْع قصيدي تارةً  ونشيدي
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 إذا ما خطاني الدَّهُر يومًا فلم ُيِصْب 

 إذا ما خطاني الدَّهُر يومًا فلم ُيِصْب

 َصميمي فما ُيرضيِه غيُر خليلي

 أصاِدقي وأخُذ الرَّدى نفسي آأخِذ

 فلم َيحِمني ُآْثُر اَألذى بقليِل

 فإْن أنَت لم تسمْع عويًال يميتني

 ففى آّل ماٍض رّنتى وعويلى

 وآيف أُغبُّ الحزَن يومًا، وإنَّما

 سبيُل جميِع الهالكيَن سبيلي

 

 قْم فاثِن لي فوق الوهاد وسادي 

 قْم فاثِن لي فوق الوهاد وسادي

 فاآلَن طاَب بفيَّ طعُم ُرقادي

 قد شردْت نصبي وأيني راحتي

 و استبدلْت عيني الكرى بسهاِد

 و إذا رعيَت لَي اإخاَء فهنني

 ببلوِغ أوطاري وَنيِل ُمرادي

 ِهللا يوٌم ملُت فيه على الُمنى

 وثني الزماُن إلى السروِر قيادي

 و حذرُت دهري من أموٍر جمةٍ 

 فأناَخ فيه األمُن وْسَط فؤادي

 ةٌ نَفحْت أميَر المؤمنين عطّي

 غّراُء من وافي العطاِء جواِد
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 جبٌل من اَألجبال، إّال أّنه

 عند الورى ولٌد من األوالِد

 والسَّيُف أنَت ولم يُكن َمن َسلَُّه

 فينا ليترآه بغير نجاِد

 و الغاُب أهيُب ما يكون إذا ثوْت

 أشباُله فيه مَع اآلساِد

 و الطعُن في األرماِح يعوُز في الوغى

 رؤس صعاِد لوال األسنةُ  في

 والنَّصُل لوال حدُّه وِغراُره

 ما آنَت حامَله ليوِم ِجالِد

 َصَدْقُتُم: فقلُت. أَتى َوَلٌد: قالوا

 لكنه عضٌد من األعضاِد

 " نومةً " إْن آان مهٍد رضيعًا 

 فغدًا يكون على ُذرا األعواِد

 وتراُه إّما فوَق َصْهوةِ  منبٍر

 َيِعُظ الورى أو في َقطاةِ  َجواِد

 ا َضّرُه من قبِل سلٍّ ِغْمَدُهم

 أنَّ السُّيوَف ُتَسلُّ من أغماِد

 و البدُر يطويه السراُر وتارةً 

 هو بارٌز وسَط الكواآِب باِد

 حيا اإللُه صباَح يوٍم زارنا

 فيه وحيا ليلةَ  الميالدِِ

 رياُن من ظفٍر ونيِل إرادة
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 مآلَن باإلسعاِف واإلسعاِد

 ُنُهَفَلِنْعَم عهدًا عهُده وأوا

 سّقاُه رّبي صوَب آلِّ ِعهاِد

 لو أنصف القوُم األلى لم ينصفوا

 َجعلوا به عيدًا مَن األعياِد

 يا خيَر من حنْت إليه سريرتي

 ُطّرًا وَمن حنَّْت إليِه جيادي

 وابَن الَّذي طاَل الخالئَق آلَّهْم

 فضًال وإن آانوا على األطواِد

 ما إن رأيَت وال ترى شبهًا له

 لزهاد والعباِدأبدًا من ا

 روَّى بصائَرُه ُتًقى ويميُنُه

 جلَّْت عِن الشََّهواِت وْهَي َصواِد

 فكأنَّه لخشوعه ـ ولباُسه

 مرتٍد بنحاِد -حلُل الخالئِف 

 َذخروا النُّضاَر لهْم ولم تُك ذاخرًا

 إّال ثواَب لهًا وشكَر أياِد

 أنا ذلك المحُض الذي جربتُم

 أبدًا أوالي فيكُم وأعادي

 بلغُتُكُم َعقرُت رآائبي وإذا

 و نقضُت من حذِر النوى أقتادي

 ما ِإْن ُأبالي بعَد ُقربي منُكُم

 أْن آان ِمن آلِّ األنام ُبعادي
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 و إذا نصحُت لكْم فما ألوي على

 ما شفَّني أو َفتَّ في أعضادي

 ِإنِّي لراٍض بالسِّفاِل وأنُتُم اْل

 ُمْعلوَن لي ولقد علْت أجدادي

 وجودًا فائضًا أبواُبكْم آرمًا

 عطُن الوفوِد وغايةُ  القصاِد

 ما إْن ُيرى إّال عليها وحَدها

 وفُد الورى وتزاحُم الوراِد

 حوشيُت أن أعني بغير ديارآم

 أو أْن أجرَّ بغيرها أبرادي

 و إذا رشادي آان بينكُم فما

 أبغي إذا ُخيِّرُت غيَر رشادي

 وآأنَّني َضوَّعُت َنشَر َلطيمةٍ 

 ديحكْم في الناديلما سننُت م

 ما آان لوال أنكْم قدمتْم

 منٌّ لمخلوٍق على أآتادي

 أنا في جوارآُم بأنعِم عيشةٍ 

 َو أجلَّ منزلةٍ  وأخصِب ناِد

 راٍض بأْن نفسي فدتك وما حوْت

 آفاَي لي من طارٍف وتالِد

 وإذا الزَّماُن َنبا ِبنا عن مطلٍب

 وغطا بياَض طماِعنا بسواِد

 من العال قمنا فنلنا ما نشاء
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 بالقائم الماضي الشَّبا واآلدي

 شائي الكراِم بفضلِه في نفسه

 طورًا وباآلباء واألجداِد

 ما آان إّال في السماِء وما ارتقى

 ُقَلَل المعالي في بطوِن ِوهاِد

 ال تعتمْد إّال عليَّ لخدمةٍ 

 ِإّني َوَجدِّك خيُر آلِّ عماِد

 ومتى اْنتَقدَت فلن ترى لَي ُمْشبهًا

 خدمةٍ  يا أخبَر النُّقَّاِدفي 

 و إذا أردَت عظيمةً  فاعتْف بمْن

 ما دّب فيه على العظيم تماِد

 َعِجٍل إلى داعي الصَّريخ آأنَُّه

 متوقٌع أبدًا نداَء ُمناِد

 أنا منكُم نسبًا وودًا صادقًا

 أبدًا أراوُح حفظه وأغادي

 َأجدى على الُقربى إليَّ تقرُّبي

 داديو أحبُّ من نسبي إليَّ و

 يا أيها المتحكمون على الورى

 بالعدِل في اإلصداِر واإليراِد

 حسبي الذي أوتيته من حبكْم

 ووالئكْم ُذخرًا ليوِم َمعادي

 إْن آنتُم قللتُم لَي بينكْم

 ِشْبهًا فقد آثَّرُتُم ُحسَّادي
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 ِهللا َدرَُّك في ُمقاٍم َضيٍِّق

 حرَّ الردى متلهِب اإليقاِد

 تقلقالو آأنما األقداُم فيه 

 وطئْت على الرمضاِء شوَك قتاِد

 والسَّيُف يرتع في يديك مَن الِعدى

 بالضَّرِب بيَن ترائٍب وَهواِد

 و الرمُح يهتِك آلَّ ثغرةِ  باسٍل

 طعنًا ويشرُب من دِم األآباِد

 و إذا أسال من الكمّي نجيعه

 غبَّ الطعاِن أساَل آالفرصاِد

 و الخيُل يستلُب الطعاُن جلودها

 خلقْت بال أجالِد فكأنها

 حّتى َوَفْت لك َنجدةٌ  ألبسَتها

 في النَّاآثيَن الوعَد باإليعاِد

 و قضْت لدين اهللا آفك حقه

 وبلْغَت لإلسالِم آلَّ ُمراِد

 فاسمْع مديحًا لم َتِشْنُه َميَنةٌ 

 َتْسري قوافيِه بكلِّ بالِد

 قطاَع آلَّ ثنيةٍ  وتنوفةٍ 

 َطّالَع آلِّ َعليَّةٍ  وِنجاِد

 زينْت به األغراُض فهو آأنه

 َوْشُي الجسوِم وِحليةُ  األجساِد

 ِرْفدي عليه حسُن رأيك إنَّني
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 راٍض به من سائر األرفاِد

 ال عيَب فيه غيَر أْن لم يستمْع

 من منطقي ويزفه إنشادي

 

 أّيها الّسائُل آى يعـ 

 أّيها الّسائُل آى يعـ

 ـلَم حالي ِمن سؤالي

 لبعيدات الّطواِلأنا فى عشِر الّثمانين ا

 ـَن البعيداِت الطِّواِل

 آم تخّطيُت إليها

 من سهوٍل ورماِل

 وَثراٍء وافتقاٍر

 واهتداٍء وضالِل

 حولَي اآلجا

 ُل َيْفِرْسـ

 ـَن نفوسًا وِحيالي

 بىَ  أنموذَج حالى

 ليس بدٌّ للذى يسـ

 ـعى بعيدًا من آالِل

 واّلذى يسكن دارًا

 من زواٍل وانتقاِل

 بال جر - رّب أقواٍم 

 يريغون ارتحالى -ٍم 
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 والذي يهَوْوَن مّني

 ليس في أيدي الرِّجاِل

 لسُت أقالهْم فلْم لى

 من لُدْنهْم آلُّ قاِل

 

 أيا ملَك األمالِك قد جاءني الذي 

 أيا ملَك األمالِك قد جاءني الذي

 حَبْوَت به من نعمةٍ  وتعهُِّد

 وأرسلَت تستدعي المديَح وإّنه

 ان في يديلرأسَي تاٌج والسوار

 ولم يُكِن التَّشريُف لي َدرَّ درُّه

 سوى خّز أثوابي ودرَّ مقلدي

 وما أخََّر النَّْظَم اّلذي آنَت خاطبًا

 به بيَن هذا الخلق في آلِّ َمْشهِد

 ِسوى مرٍض ُحوشيَت منه وإّنني

 لراٍض بأنِّي لَألذى عنك ُمْفَتِد

 وحاَل عن التَّجويِد ما قد َشكوُته

 فيَك غير مجوَِّد ولم أرَض قوًال

 وليس لمعقوِل اللِّساِن مقالةٌ 

 تقاُل وال مشٌي لرجِل المقيِد

 و آيف اطراحي مدَح من آان مدحه

 به الدَّهَر َتسبيحي وطوُل تهجُّدي

 أصوُل به فعًال على آلِّ فاعٍل
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 و أزهى به قوًال على آل منشِد

 وآم لَي في مدحي ُعالَك قصائٌد

 آلِّ ُمقصِِّدَفَضْلَن افتخارًا َنْظَم 

 يسرن على األآوار شرقًا ومغربًا

 و يقطعن فينا آلَّ برٍّ وفدفِد

 وُيْطرْبَن َمن َأصَغى لهنَّ بسِمعه

 آما أطربْت ذا الخمِر ألحاُن معبِد

 فإْن غرَّد الشادي بهنَّ تنعُّمًا

 تناسيَت تغريَد الَحماِم المغرِِّد

 خدمُتَك آهًال ُمذ ثالثون حجةً 

 مني وأغتدي أروح بما ترضاه

 ولم تُك منِّي هفوةٌ  ما اعتمدُتها

 فكيف لما تأتي يُد المتعمِد 

 و ما آان إال في رضاك تشمري

 وال آان إّال في هواك َتجرُّدي

 تناُم الدَُّجى عنِّي وأقطُع ُعرَضه

 دعاًء بما َتْهَوى بَجْفٍن ُمَسهَِّد

 و أعلُم أني مستجاٌب دعاؤه

 ديلصادِق ِإخالِصي ومحِض َتَودُّ

 و آنَت ملكَت الرَق منَي سالفًا

 فخْذ ِرْبَقتي عفوًا بملٍك ُمجدَِّد

 فأما موالينا بنوك فإنهْم

 عَلْوا في سماٍء للُعال آلَّ فرقِد
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 سيوُف غواٍر بيننا وتسلٍط

 آهوُف قراٍر بيننا وتمهِد

 هُم ورثوا تلك النجابةَ  فيهُم

 آما شئتها عن سيٍد بعد سيِد

 اَهى آماُلهْمُحسدَت بهْم لّما َتن

 و ال خيَر فيمن عاش غيَر محسِد

 و آم لهُم في الملِك من عبٍق به

 و من مرتقىً  عالي البناِء مشيِد

 وُتعَرُف فيهْم من شمائلك التي

 َبهرَت بها آثاَر مجٍد وسؤُدِد

 ولم َترِم لّما أْن رميَت إلى المنى

 بهْم َأسهمًا إّال بسهم ُمسدَِّد

 بلَّ ريبةٍ فال زلَت مكفيًا بهْم آ

 وال زلَت فيهْم بالغًا آلَّ َمْقِصِد

 وِإنَّك من قوٍم إذا َشهدوا الوَغى

 فما شئَت من عاٍن بها وفتىً  رِد

 ومن أبيٍض عنَد الضِّراِب ُمثلٍَّم

 و من أسمٍر عند الطعان مقصِد

 أَبْوا أن يسدُّوا عن عظيِم أناِتِه

 وأن ُيحجموا عن جاحٍم متَوقِِّد

 بشمٍل مجمٍَّع وأن يرجعوا إّال

 جنوه لهْم من آفَّ شمٍل مبدِد

 ولم ُيَر فيهْم والمخاوُف جمَّةٌ 
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 مولٍّ إلى أمٍن وال من معرِد

 ولم َيْرَتُووا إّال بما ساَل بالَقنا

 آما يرتوي بالماِء من عطٍش صِد

 و دْم أبدًا للمجِد والحمِد والندى

 تعوُم انغماسًا في بقاٍء ُمخلَِّد

 يسوَءك صرُفه وإن راَم دهٌر أْن

 فأصَغى بمصلوٍم وعضَّ بأْدَرِد

 و ال طلعْت يومًا على دولةٍ  بها

 بلغنا بها إّال آواآُب أسعِد

 

 دْع رجاًال ينازعون على الما

 دْع رجاًال ينازعون على الما

 ل وال تحفلْن بجمع الماِل

 خيُر ماليَك ما سددَت به الحا

 جةَ  أو ما بذلته لنواِل

 

 صّب القلِب معموِدهل أنَت راٍث ل 

 هل أنَت راٍث لصّب القلِب معموِد

 دوي الفؤاِد بغير الخرِد الجوِد 

 ما شفَُّه هجُر أحباٍب وإْن َهجروا

 من غيِر ُجرٍم وال ُخلِف المواعيِد

 وفي الجفوِن قذاةٌ  َغيُر زائلةٍ 

 وفي الّضلوع غراٌم غيُر مفقوِد
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 ليس وجٌد بتُّ أآتمه -يا عاذلي 

 جُد تعنيٍف وتفنيِدبين الَحشا َو

 شربي دموعي على الخدين سائلةً 

 إْن آان ُشْرُبَك من ماِء العناقيِد

 و نْم فإّن جفونًا لي مسهدةً 

 عمَر الليالي ولكْن أيَّ تسهيِد 

 وقد قضيُت بذاك العذِل َمْأَرَبةً 

 لو آان سمعَي عنه غيَر مسدوِد

 لم ُتْصبك اليوَم قاذفتي: تلوُمني

 يعتاُدني عيديولم يعْدك آما 

 فالّظلُم َعْذُل خليِّ القلِب ذا َشَجٍن

 وُهجَنةٌ  لوُم موفوٍر لمجهوِد

 آم ليلةٍ  بتُّ فيها غيَر مرتفٍق

 و الهمُّ ما بين محلوٍل ومعقوِد

 ما غن أحنُّ إليها وهَي ما ضيةٌ 

 عودي: و ال أقول لها مستدعيًا 

 جاءْت فكانت آعواٍر على بصٍر

 ِد الُموديوزايلْت آزياِل المائ

 فإْن يودُّ أناٌس صبَح ليلهُم

 " مودوِد" فإّن صبحَي صبٌح غيُر 

 عشيةٌ  هجمْت منها مصائبها

 على قلوٍب عِن الَبْلوى َمحاييِد

 يا يوم عاشوَر آم طأطأَت من بصٍر
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 بعد السمّو وآم أذللَت من جيِد

 يا يوَم عاشوَر آم أطردَت لي أمًال

 قد آان قبلَك عندي غيَر مطروِد

 أنَت الُمرنُِّق عيشي بعَد صفوِتِه

 و مولُج البيِض من شيبي على السوِد

 جْز بالظفوِف فكم فيهّن من جبٍل

 خّر القضاُء به بين الجالميد

 وآم جريٍح بال آٍس تمزُِّقُه

 إّما النُُّسوُر وإمَّا أضُبُع البيِد

 وآم َسليِب رماٍح غيِر مستتٍر

 و آم صريِع حماٍم غيِر ملحوِد

 أوُجَههم بيضًا مأللئةً آأنَّ 

 آواآٌب في ِعراِص القفرةِ  السُّوِد

 لم يطعموا الموَت إّال بعد أْن حطموا

 بالضَّرِب والطعِن أعناَق الصَّناديِد

 و لم يدْع فيهُم خوُف الجزاِء غدًا

 دمًا لترٍب وال لحمًا إلى سيِد

 من آلَّ أبلَج آالدينار تشهده

 وِدوْسَط النَِّديِّ بفضٍل غيِر مجح

 يغَشى الهياَج بكفٍّ غيِر ُمنقبٍض

 عن الضِّراِب وقلٍب غير َمْزؤوِد

 لم يعرفوا غيَر بثَّ العرِف بينهُم

 عفوًا، وال ُطبعوا ِإالَّ على الجوِد
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 يا آَل أحمَد آم تلوى حقوقكُم

 ليَّ الغرائِب عن نبت القراديِد

 و آم أراآْم بأجواز الفال جزرًا

 مبددين ولكْن أيَّ تبديِد 

 لو آان ينصفكم من ليس ينصفكْم

 ألقى إليكْم مطيعًا بالمقاليِد

 ُحسدتُم الفضَل لم ُيحرْزُه غيرُآُم

 والناُس ما بين محروٍم ومحسوِد

 جاؤا إليكْم وقد أعطوا عهودهُم

 في فيلٍق آزهاِء الليِل ممدوِد

 مستمرحين بأيديهْم وأرجلهْم

 آما يشاؤن رآَض الضمِر القوِد

 جرداٍء ُمطهَّمةٍ َتهوي بهْم آلُّ 

 هِويَّ َسْجٍل مَن األوذاِم َمجدوِد

 ُمستشعرين ألطراِف الرِّماح وِمْن

 حدَّ الظبا أدرعًا من نسِج داود

 آأنَّ أصواَت َضرِب الهاِم بيَنُهُم

 أصواُت َدْوٍح بأيدي الرِّيح َمْبروِد

 حمائُم األيِك تبكيهْم على فنٍن

 ُمرنٍَّح بنسيم الرِّيِح ُأملوِد

 ي؛ فذاك هديٌر منِك ُمحَتَسٌبُنوح

 على حسيٍن فتعديٌد آتغريِد

 ُأحبِّكْم واّلذي طاَف الحجيُج بِه
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 بمبتنىً  بإزاِء العرش مقصوِد

 وزمزٍم آلَّما ِقْسنا موارَدها

 أوَفى وَأرَبى على آلِّ المواريِد

 والموِقفيَن وما َضحَّْوا على َعجٍل

 عنَد الِجماِر من الكوِم المقاحيِد

 نسٍك تلقاه القبوُل فما و آلَّ

 أمسى وأصبَح إّال غيَر مردوِد

 و أرتضى أنني قْد متُّ قبلكُم

 في َموقٍف بالرُّدينيَّاِت َمْشهوِد

 َجمِّ القتيِل فهاماُت الرِّجاِل به

 في القاع ما بين متروٍك ومحصوِد

 فقْل آلِل زياٍد أيُّ معضلةٍ 

 رآبتموها بتخبيٍب وتخويد

 شُّجعاِن أمَرُهُمآيَف استلبُتم مَن ال

 والحرُب َتغلي بأوغاٍد َعراديِد

 فرقتُم الشمَل ممْن لّف شملكُم

 وأنتُم بيَن َتْطريٍد وَتشريِد

 و مْن أعزآُم بعد الخموِل ومْن

 أدناُآُم ِمن أماٍن بعَد تبعيِد

 لوالهُم آنتُم لحمًا لمزدرٍد

 أو خلسةً  لقصير الباع معضوِد

 بلٍل أو آالسِّقاِء َيبيسًا غيَر ذي

 أو آالخباِء َسقيطًا غيَر َمْعموِد
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 " يرفعه" أعطاآُم الدهُر ماال بّد 

 فسالُب العوِد فيها مورُق العوِد

 وال َشربتْم بصفٍو ال وال َعِلَقْت

 لكْم بناٌن بأزماٍن أراغيِد

 و ال ظفرتْم وقد جنْت بكم نوٌب

 ُمقلقالٌت بتمهيٍد وَتوطيِد

 و حول الدهر ريانًا إلى ظماٍء

 ْم وبدل محدودًا بمجدوِدمنك

 قد قلُت للقوم حطوا من عمائهْم

 تحقُّقًا بمصاِب الّسادةِ  الصِّيِد

 ُنوحوا عليه؛ فهذا يوُم مصرِعه

 وَعدِّدوا إنَّها أّياُم َتعديِد

 فلي دموٌع تبارى القطَر واآفةٌ 

 جادْت وإن لم أقْل يا أدمعي جودي

 

 َأال ما لقلٍب بأيدي الُغواةِ  

 لٍب بأيدي الُغواةِ َأال ما لق

 ُيعلَُّل في الحبِّ بالباطِل

 يرّن اشتكاًء إلى نازٍل

 وإّما اشتياقًا إلى راحِل

 وُيضحي قتيَل بدوِر الخدو

 ِر َوْجدًا وما من دٍم سائِل

 وآيف انتفاعى بأّنى آتمـ
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 ـُت بنطق الغراِم عن العاذِل

 ولى ألسٌن شاهداٌت به

 من الّدمع والجسِد الّناحِل

 في الموقِف الهائِل والحزِم

 ِل ما ِليم في الّناِس من عاقِل

 وَزْوٍر أتاني وآلُّ العيوِن

 ِن من الّنوِم فى شغٍل شاغِل

 وآم بيننا حائٌل هائٌل

 وأْوَهَم أْن ليَس ِمن حائِل

 ولوال لذاذةُ  ذاك الغرو

 ِر ما آاَن في الطَّيف من طائِل

 وآيَف أخاُف وأنَت الَخفيُر

 د الباسِلغداةَ  المنى في ي

 أقول لرآٍب على أينٍق

 سراٍع آذئِب الغضا العاسِل

 وقد أآَل السَّيُر أوصاَلها

 وأْيُن السُّرى خيَر ما آآِل

 فما شئَت من تامٍك ناحل

 وما شئَت من ضيٍِّق حائِل

 بال عضٍد وبال آاهِل

 إلى عقوةِ  األوحِد العادِل

 دعوا قائًال غيَر ما فاعٍل

 عِلوُعوجوا على القائل الفا
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 إلى صائٍل لم َتُطْف مرَّةً 

 عليه ِصقاًال يدا صاِقِل

 فتىً  ُيعِمُل السَّيَف يوَم الهياِج

 ج ويّترُك الجبَن للّنابِل

 وما آان يومًا وقد مّسه الّلـ

 ـغوُب من الجدِّ بالهازِل

 فللِه َدرَُّك من زائٍد

 عطاء على أمِل اآلمِل

 وباَن لنا الحقُّ من باطِل

 لجوِد بالباخِلِع فضًال وذا ا

 ويوَم ُيسقَّى الرَّدى حاضريِه

 شهدَت فكنَت مكاَن الَعفاِر

 وللرُّمح في موضَع العامِل

 وإّنى ألعشق منك الكما

 َل فلم أر قبلك من آامِل

 وآسى على زمٍن مّر بى

 ومالىَ  مثلك من آافِل

 لدى معشٍر أنا ما بينهْم

 وال ناهٍض لُهُم حامِل

 فدرُّ قريضى بال ناظٍم

 غرُّ َمقالي بال قائِلو

 وحلىُ  آالمى وما استأصلوا

 ه مدى الّدهر منهم على عاطِل
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 ولوال مكانك آان الملو

 وال دافٍع شرَّ ما حاذرو

 ه وال ناهٍض لهم حامِل

 وآم ذا أعدَت لهْم ملكهْم

 وأرجوك أنَّك لي قابلي

 فأضحى على ثابٍت راسٍخ

 وقد آاَن في هائٍر مائِل

 ّربووقد جّربوا منك ما ج

 عليهنَّ آلُّ فتىً  باسِل

 وخالوك جهًال آمن يعهدو

 وآم ُغرَّ ذو الحزِم بالجاهِل

 ولّما طلعَت ولم يشعروا

 فأيقظهْم من آرى الغافِل

 أطاَع لَك الصَُّب بعَد الجماِح

 مقاًال يبرُِّح بالقائليَن

 وإّن ُخراساَن َزْلَزْلَتها

 وما لَك من رآٍن زائِل

 ريـوساروا إليك آأسِد الّص

 لداري ورحلَي من غاِئِل

 وأضحى آثيرهُم آالقليـ

 ـل وناصرهْم منك آالخاذِل

 وأسَمْعَتنا أنَّةَ  الُمْعِوالِت

 ِت على القوم أو رّنةَ  الّثاآِل
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 ولّما رَأوا َصَهواِت الجياِد

 وولَّوا وفارُسهْم في المماِت

 على الّرغِم منها يُد الحامِل

 فلم َتَر غيَر قتيٍل هَوى

 وَُّسُه الخيُل أو قاتلَتَد

 ت بحدِّ سيوفك آالّراجِل

 وظنُّوا ُنكوَلك لّما َدَعوك

 وحاشاَك من ُخُلِق النَّاآِل

 وليس الّشجاعةُ  هتَك الوريـ

 بعرِّيَسةِ  األسِد الّصائِل

 ولكّنها بامتطاِء الّصوا

 ب والحزم فى الموقِف الهائِل

 فال َتُلِم الّناَس في شوِقهْم

 الهاِطِل إلى غيثك السِبِل

 وإّما التَّناُبُل للخامِل

 ت من آان فى البلد الماحِل 

 " بابٍل" فإن آنَت قد غبَت عن 

 فذآُرك ما غاَب عن باِبِل

 ومثُل ُمثولك بيَن الرِّجاِل

 ل ثناؤك فى المجلس الحافِل

 وما زلَت تمطلنا بالّلقا

 ِء للحزم عامًا إلى قابِل

 وَمن آان إرجاؤه باللِّقا
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 ليس بالماطِل ِء مصلحةً 

 فقولي لقوِمَي إّني اعتصمُت

 ـُت بعّريسةِ  األسِد الّصائِل

 فال مفزٌع أبدًا مفزعى

 وال هائٌل أبدًا هائلي

 وال مثل عّزى به المرٍئ

 وال لكليِب بنى وائِل

 َأال فاُحُبني بداوِم الصَّفاِء

 إذا جاَء نفعَي من باِطِل

 وقد حزَت منِّي جميَع القبوِل

 ّنك لى قابلىِل وأرجوك أ

 وإّنى ألرضى بأْن آنَت بى

 عليمًا وآلُّ الوَرى جاهلي

 وما أْن ُأبالي َجفاًء لهْم

 إذا آنَت وحَدك لي واصلي

 ولّما جعلتك لى موئًال

 دعانى الورى خيَر ما وائِل

 فأسندُت ظهرى إلى يذبٍل

 وألقيُت ثقلى على بازِل

 وإّنى مقيٌم وإن أجدبْت

 ضِلبالدي على الرَُّجِل الفا

 ولسُت بغير الّطواِل الخطا

 إلى الفخر فى الّناس بالحافِل
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 وال من حياض األذى والّصدى

 يزعزعنى قطُّ بالّناهِل

 وليس الفتى للذى سار عنـ

 ـُه من َدَنِس الِعْرِض بالغاسِل

 فخذها ومن بعدها مثلها

 فكْم ذا تنّبه من غافِل

 وقد جاَء عفوًا مَن القائِل

 ُعال ولم أُك قبَل امتداحي

 ك إّال آُبْرٍد بال رافِل

 فهْب لَي مافاَت من زلَّةٍ 

 فما زلَت تصفُح عن واهِل

 وما آلُّ َمن قرعْت آفُُّه

 ألبوابه فيه بالّداخِل

 فال زاَل نجُمك َنْجُم السُّعو

 ِد غيَر الخفيِّ وال اآلفِل

 وُبقِّيَت ُمشتمًال بالثَّواِء

 ِء بغير رحيٍل مع الّراحِل

 

 رٍم صدوَد قطيعةٍ صددِت بال ج 

 صددِت بال جرٍم صدوَد قطيعةٍ 

 و عندِك أني ال أجازيِك بالصدَّ

 وغرَِّك أنِّي في ِإساٍر مَن الَهوى

 و آم فلَت المأسوُر من حلِق القدَّ
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 فال تطلبي ما ليس عندي َتعنُّتًا

 سيكفيِك منِّي لو تأمَّلِت ما عندي

 

 من شاء أن يعذلنى فى الهوى 

 ى فى الهوىمن شاء أن يعذلن

 فلسُت بالمصغى إلى عذلِه

 يعُذلني في ذا الهوى فارٌغ

 وطافٌح قلبىَ  من شغلِه

 قد الَمني في ِعْشِق من ُحبُُّه

 َأبلى فؤادي وْهَو لم ُيْبِلِه

 وقاتلي سحٌر بأجفانِه

 وليس لى طرٌف إلى قتلِه

 

 وُمنَتِقباٍت بالجماِل َأتيَننا 

 وُمنَتِقباٍت بالجماِل َأتيَننا

 د مّل منا آلُّ راٍع وعائِدو ق

 : فُقلن وقد أنكْرَن ما بَي ِمن َضًنى

 َأال ما َترى ما بيَن تلك الوساِئِد

 فقلُت وقلبي واجٌف غيُر ساآٍن

 غرامًا ودمعي سافٌح غيُر جامِد

 وجدُت غرامًا ما تجدَن وما استوى

 بحامِل ثقٍل في الهوى غيُر واجِد

 فملَن آما مالْت غصوٌن مريحةٌ 
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 كن منا حاضراِت الوالئِديضاح

 

 صاَد قلبي عشيَّةَ  النَّْفِر ظْبٌي 

 صاَد قلبي عشيَّةَ  النَّْفِر ظْبٌي

 وظباُء الفالة صيُد الّرجاِل

 ذو دالٍل، وِإنَّما يسكُن القلـ

 ـَب آما شاء واشتهى ذو دالِل

 بتُّ أشكو إلى َولوٍع بهجري

 نافٍر عن زيارتى ووصالى

 لوعـراجيًا وعده وإْن أخلف ا

 ـَد وأنساك طيبه بالمطاِل

 

 آم للّنواظر من دٍم َمطلوِل 

 آم للّنواظر من دٍم َمطلوِل

 ومدّفٍع عن وجده ممطوِل

 ولقد حملُت غداة زّمْت للّنوى

 ُأْدُم الّرآائِب فيه آلَّ ثقيِل

 وقنعُت منهْم بالقليل ولم أآْن

 أرَضى ُقَبيَل فراِقهْم بقليِل

 عْتلوال دموعي يوَم قامْت ودَّ

 ما آاَن روُض الَحْزِم بالمطلوِل

 وأرتك وجهًا لم تنْر شمُس الّضحى

 إّال بِه ما آاَن بالمملوِل
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 وتقلََّدْت بأساوٍد من فرِعها

 وتبّسمْت عن أشنٍب معسوِل

 ورنْت إليك بطرف جوذِر رملةٍ 

 وخطْت بِحْقٍف في اإلزاِر َمهيِل

 إْن آنَت ُتنكُر ما َجَنْته يُد النَّوى

 دان صبابتي وُنحوليفالّشاه

 ما ضرَّ َمن َضنَّْت يداُه بُمْنَيِتي

 أن ال يضنَّ على َّ بالّتعليِل 

 فإلى متى أشكو إلى ذى قسوةٍ 

 وإلى متى أرجو نواَل بخيِل

 ُقل للُحداةِ  ِخالَل عيٍس ُضمٍَّر

 بُطًلى إلى حادي الرَّآائِب ِميِل

 حّطوا إلى ملِك الملوك رحالكْم

 مقيِل ففناؤه للّرآِب خيُر

 حيث الّثرى القى الجباه وأرضه

 للقوِم موسعةٌ  من الّتقبيِل

 وآأنَّما قمُر الدَّياجي وجهُه

 وُرواُء لوِن الّصارِم المصقوِل

 ِهللا َدرُّك في مقاٍم لم تزْل

 عجًال تلّف رعيله برعيِل

 والخيُل جائلةٌ  على ِقمٍم َهَوْت

 ومناآٍب فارْقَن آلَّ قليِل

 ماَء ترائٍب وآأنَّهنَّ يُخْضَن
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 لمجّدلين يخضن ماَء وحوِل

 قد جرَّبوك غداةَ  جنَّْت فتنةٌ 

 رمِت العقول من الورى بخبوِل

 فكأنَّ ُمْضرَمها مضرَُّم َعْرَفٍج

 فى الّدوِّ حان حصاده بقبيِل

 وآأنَّها عشواُء في غبِش الدَُّجى

 تطوى الفال خبطًا بغير دليِل

 فعدلتها بالّرأى حّتى نّكبْت

 غير قًنى وغيِر نصوِلعّنا ب

 ورآبَت منها وْهَي شامسةُ  الَقرا

 عّما قليل ظهَر أى ِّ ذلوِل

 ولَو انَّها عاَصْتك حكَّمَت الَقنا

 فيها وحدَّ الباتِر المسلوِل

 ومألَت قطَر األرٍض وهي عريضةٌ 

 بصواٍم وذوابٍل وخيوِل

 وبكلِّ ُمسَتَلِب الَمالِم آأنَّما

 شهد الكتيبة طالبًا بذحوِل

 عرياَن إّال من لباِس بسالةٍ 

 ظمآَن إّال من دٍم لقتيِل

 وأنا الذى أهوى هواك وأبتغى

 أبدًا رضاَك وإنِّه مأمولي

 ومتى تبدَّل جانبًا عن جانٍب

 قوٌم فإّنك آمٌن تبديلى
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 وإذا َصححَت فإنَّ قلبي ُمقِسٌم

 أْن ال يبالى فى الورى بعليِل

 وذِر انتقادي بالشُّناةِ  فلم ُتِنْر

 مُس الّظهيرة للعيون الحوِلش

 وليْسُلني عن فوِت ما ناَل الورى

 إْن لم أقْم فيه َمقاَم ذليِل

 ُخْذها آما ابتسم النَّهاُر لُمدجٍن

 أعيا عليه قصُد آّل سبيِل

 وآأّنها للمبصريها جذوةٌ 

 لشموِل" فغمةٌ  " ولناشقيها 

 وآأّنما هى عّزةً  ال تبتغى

 عّريسةٌ  لألسِد ذاُت شبوٍل

 آأنَّها روُض الفال عبثْت بِهو

 أيدى شماٍل سحرةً  وقبوِل

 صينْت عن المعنى المعاد وقولها

 ما آاَن في زمٍن مَضى بمقوِل

 وإذا الّنضارةُ  فى الغصون تغّيرْت

 آانت نضارُتها بغيِر ذبوِل

 فاسعْد بهذا العيد وابَق لمثلِه

 فى منزٍل من نعمةٍ  مأهوِل

 تعْجولقد نضوَت الّصوَم عنك ولم 

 فيه بجانِب هفوةٍ  وزليِل

 وآففَت عن آلِّ الحراِم وإنَّما
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 صاموا عن المشروب والمأآوِل

 وإذا بقيَت فما نبالي َمْن َجرْت

 مّنا عليه رًدى دموُع ثكوِل

 

 ما ضرَّ َمن زار وُجنُح الدُّجى 

 ما ضرَّ َمن زار وُجنُح الدُّجى

 يكحُل منه األفُق باإلثمِد

 شمسه لو زارني والصبُح في

 بلونها الفاقِع في مجسِد

 آيف اهتدى لي في قميِص الدجى

 َمن آان في اإلصباِح ال يهتدي

 أْخَلفني وعُدك في َزوَرةٍ 

 فكيَف وافيَت بال موعِد 

 ليسْت يدًا منك وما زدتني

 في النوِم شيئًا لم يكن في يدي

 بات الكرى يوهمني أنه

 ُمضاجٌع جسمي على َمرقِد

 لمحُه حتى إذا الصبُح بدا

 آنُت مكاَن األنزح األبعِد

 و زار قلبي والهوى آله

 زورة طرفي األقرِح األآمِد

 

 



746 

 

 اسعْد سعدَت بساعة الّتحويِل 

 اسعْد سعدَت بساعة الّتحويِل

 وبقاِء ملٍك في األناِم طويِل

 وِإذا قدمَت على المسرَّةِ  فليكْن

 ذاك القدوم لنا بغير رحيِل

 اك الّدخوُل لديك خيَر دخوِلوإذا دخلَت إلى رباعك آان ذّي

 لديك خيَر ُدخوِل

 قد آَن أن تحَظى األسرَّةُ  منك باْل

 ـُسكنى آما َحِظَيْت ظهوُر خيوِل

 دْع منزًال ال أهَل فيه وال بِه

 وأقْم لنا بالمنزل المأهوِل

 لو تستطيُع منازٌل فارْقَتها

 وحللَت فيها اليوَم أيَّ حلوِل

 لسعْت إليك تشّوقًا وألوسعْت

 يمناك من ضمٍّ ومن تقبيِل

 ولقد رأيُت بخاطري وبناظري

 في غابك المرهوِب خيَر ُشبوِل

 الّشمُس أنَت وهْم نجوٌم حولها

 أقَسْمَن أن ال ُرْعَتنا بأفوِل

 لوال شهادُتهم عليك لكنَت فيـ

 وقد أقوُل لمن أراُه يخيُفني

 إْن ينحفوا لصبًا فقد جثموا عًلى

 وِلولهْم بفضل األصل آلُّ عب



747 

 

 أيُّ البدور وقد َتبدَّى طالعًا

 من قبِل َتمِّ ليس بالمهزوِل

 زينْت عالك بنور أوجههْم آما

 زين الجواد بغّرةٍ  وحجوِل

 لهُم القبوُل من المحاسن آلَّها

 والحسُن مطروٌح بغير قبوِل

 ما فيهُم إّال الذي هو صارٌم

 ماضى الّشبا ذو رونٍق مصقوِل

 ِهإْن آان أغمَد برهةً  فلسّل

 والمغمُد المرجّو آالمسلوِل

 عبقوا بنشر الملك وسط مهودهْم

 وبغايةِ  الّتعظيم والّتبجيِل

 فهُم ُغصوٌن ال َذَوْيَن على مَدى

 مّر الّزمان وال دنْت لذبوِل

 ال تختِش ما عشَت بادرةَ  الِعدى

 فكثيُرهْم من مكِرهْم آقليِل

 وابعْث إلى ُمعطيك آلَّ إرادةٍ 

 ٍ برسوِل من دعوةٍ  مسموعة

 إّن الذى أعطى المنى فيما مضى

 يعطيك فى آتيك فوَق الّسوِل

 لك من َمعوناِت اِإللِه ونصرِه

 فى الّروِع أى ُّ أسّنةٍ  ونصوِل

 ولقد أقول لمن أراه يخيفنى
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 :ويسدُّ عن ُطُرِق الرَّجاِء سبيلي

 دعني وعاداِت اإلله فإنَّني

 ال أترك المعلوَم للمجهوِل

  لّما ضاقِت األرجاُء آيف أتى بكّل جميِل أَو ما رأيَت اَهللا

 ـَأرجاُء آيف أَتى بكلِّ جميِل

 وأنَا الذى أهوى هواك وال أرى

 إّال بحيُث تقيل فيه مقيلى

 وأنا الجواُد فإْن ُسئلُت تحوًُّال

 وإذا دخلَت إلى رباعك آان ذْيـ

 حوشيَت أن يعنى سواك بخاطرى

 أو أْن أجّرر فى ذراه ذيولى

 مملَّكًا ومسلَّمًا وإذا بقيَت

 فقد ارتقيَت إلى ذرا مأمولى

 ُخْذها على عجٍل فِإْن قصَّرُتها

 فبقدِر ما أسلفَت من تطويلى

 لي في الثَّناِء على ُعالَك قصائٌد

 آالّشمِس تدخُل داَر آلِّ قبيِل

 طّبقن شرقًا فى البالد ومغربًا

 ولهّن فى القيعان آلُّ ذميِل

 وحيُثماوسكنَّ َأْلباَب الرِّجال، 

 آان القريض إليه غيَر وصوِل
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 رأيُت فلم أَر فيما رأيُت 

 رأيُت فلم أَر فيما رأيُت

 ُمصابًا آيوِم رَدى األوحِد

 و عودني الرزَء مرُّ الزماِن

 و مثُل الذي حّل لم أعتِد

 وفارقني َبْغتةً  مثلما

 يفارق مقبض سيفي يدي

 على حيَن داَنْت له اآلِبياُت

 لم ُيقَتِدوقاَد الُقروَم و

 و قد آنُت أحسب أّن الحماَم

 بعيٌد عليه فلم يبعِد

 و ما آان إّال آقوِل العجوِل

 لمن قام وسَط الندى أقعِد

 وساعدني في بكائي عليـ

 آلُّ بعيد األسى أصيِد

 تلين القلوُب وفي صدره

 أصمُّ الجوانِب آالجلمِد

 و آم ذا رأينا عيونًا بكيَن

 عند الرزايا بال مسعِد

 َن فألحقَن عنَد الدُّموِعجَرْي

 وأعَيْت محاُسنه أْن ُتناَل

 فإْن َحسَد القوُم لم َيْحُسِد

 وآم قعَد القوُم بعَد القياِم
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 ومْذ قاَم بالفضِل لم ُيقعِد

 وماَت وغاَدَره ُجوُده

 خليَّ اليدين من العسجِد

 و لم يدخْر غيَر عزَّ الرجال

 وعزٍّ يبيُن مَع الفرَقِد

 الرؤوَس وغيَر ِضراٍب يقطُّ

 إذا َخَمَد الجمُر لم َيخُمِد

 و طعٍن يمزق أهَب النحوِر

 آَمْعَمَعةِ  الّناِر بالَفْرَقِد

 وآم قد شهدناه يوَم الوغى

 و بيُض النصوِل بال أغمِد

 َيُشلُّ الُكماةَ  بصدِر القناةِ 

 شلَك للنعِم الشرِد

 وتهديِه في الظُّلماِت السُّيوُف

 تِدو آم ضلَّ في الروِع من مه

 فتىً  في المشيِب وما آلُّ مْن

 َحوى الفضَل في الشََّعِر األسوِد

 فيا لوعتي فيِه ال َتْقُصري

 ويا دمعتي فيِه ال تجُمدي

 و يا سلوتي فيه ال تقربي

 وإن آنِت دانيةً  فابعدي

 و يا الئمي في ثناٍء له

 هجدَت وعينَي لم تهجِد
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 فلم أرثِه وحده بْل رثيُت

 معالم عريَن من سؤدِد

 وما جاَد َجفني وقد آان ال

 يجودك إالَّ على األجوِد

 و وافقني بالوفاِق الصريِح

 موافقةَ  النوِم للسهِد

 وإنَّ التناُسَب بيَن الرِّجاِل

 بالودَّ خيٌر من المحتِد

 و خلفني بانتحاٍب عليِه

 يقضُّ على أضلعي مرقدي

 فإْن عاد مضجعَي العائدون

 خفيُت نحوًال على العوِد

 ال َترآبي: للَقناِبِلفُقْل 

 ال تحُشدي: وُقْل للكتائِب

 و قْل للصالةِ  بنار الحروِب

 قد ذهَب الموت بالُموِقِد

 و قْل للصوارِم مسلولةً 

 ُفِجْعُتنَّ بالّصارِم الُمغَمِد

 و قْل للجياِد يلكَن الشكيَم

 :بال ُمسِرٍج وبال ُملِبِد

 َأِقْمَن فما بعَدُه للخيوِل

 قوِدمقاديُر حتى مع ال

 و قْل ألنابيِب سمِر الرماِح
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 َثِوْيَن ِحيامًا بال َمْوِرِد

 فال َتطلَعْن فوقُكنَّ النُّجوُم

 فذاك طلوٌع بال أسعِد

 وآيَف يِرْدَن َنجيَع الُكماةِ 

 بغيِر شديِد القوى أيِد 

 أرى ذا أسىً  فبمْن أقتدي 

 و آيف السوُّ وعندي الغراُم

 يبرُِّح بالرَُّجِل األجَلِد

 َأسٌف بافتقاٍد لهولي 

 َنَفْدُت حنينًا ولم َيْنَفِد

 فيا غافًال عن طروِق الحماِم

 رقدَت اغترارًا ولم يرُقِد

 و يا آادحًا جامعًا لأللوِف

 وغيُرك يأخذها من غِد

 و هل للفتى عن جميع الغنى

 سوى بلَّ أنملةٍ  من يِد

 فبْن مثلما بان ظلُّ الغماِم

 عن طالبي َسحِِّه الرُّوَِّد

 ْت آارهًا في ُبطوِن التُّرابوِب

 وآم سكَن التُّرَب من َسيِِّد

 و ال زال قبرك بين القبور

 ُينَضُح بالسَِّبِل الُمْزبِد

 وَيْندى وِإْن جاوَرْتُه القبوُر
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 و فيهنَّ بالقاِع غيُر الندى

 و حياك ربك عند اللقاِء

 بعفٍو ومغفرةٍ  سرمِد

 و خصك يوَم مفرَّ العباِد

 سِح األرغِدبالَعَطِن األف

 

 نادمُت طيَفِك ليلةَ  الرَّمِل 

 نادمُت طيَفِك ليلةَ  الرَّمِل

 والرَّآُب من َوَسٍن على ُشغِل

 فطنوا لهجرِك إْذ بخلِت ضًحى

 وعموا آًرى عن ساعة البذِل

 بتنا نجّد وآيف جّد فًتى

 مسترهٌن فى قبضةِ  الهزِل

 أهدي التي خلقْت آما اقترحْت

 ن َدلٍّحسنًا وما استرَضْته م

 آم قد أساَءْت وْهي عامدةٌ 

 فجعلُتها للحبِّ في ِحلِّ

 ولقد درى من ال يخادعنى

 أّنى صريُع األعيِن الّنجِل

 إنَّ الذيَن َترحَّلوا َسَحرًا

 قتلوا بذاك وما نووا قتلى

 لم يحملوا يوَم الّرحيل سوى

 قلبي العميد بهْم على الُبْزِل
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 وإذا رأيَت جماَل غانيةٍ 

 سرقته من جمِلفهو الذى 

 بيضاُء تفضُح بالضِّياِء ُضحىً 

 ودًجى بفاحِم شعرها الجثِل

 وتنكرْت لّما رأْت وضحًا

 متلّهبًا فى مفرقى يغلى

 وليننى زمنًا بهّن فمذ

 شاب العذاُر آتبَن بالعزِل

 فكم ارتديُت وذا الّشباُب معى

 بغديرةٍ  وبمعصٍم طفِل

 فاآلَن ما َيْمشي لغانيةٍ 

 قتاُدها ُرْسليَخْطوي وال َت

 ُقيِّدُت عنها بالمشيب آما

 عقَل الّشروُد الّصعُب بالّشكِل

 ال ُتلزميني اليوَم ظالمةً 

 ما ليَس من َعْقدي وال َحلِّي

 إنَّ المشيَب وقد ُذِمْمُت بِه

 من فعِل ربِِّك ليس من ِفعلي

 ما ِإْن نزلُت عليه َأْرُحَله

 وهو الذي واَفى إلى َرْحلي

 شكره الـمن مبلٌغ عّنى أل

 ـملَك العزيَز وجاِمَع الفضِل

 والفاعَل الفعالِت ما عهدْت



755 

 

 بين األنام وقائَل الفصِل

 أنَت الذي سوَّيَت ُمعتليًا

 بالفخر بين الفرع واألصِل

 هللا دّرك فى الهياِج وقد

 قاَم الحماُم به على رجِل

 والحكُم للسُّمِر الطواِل بِه

 فى القوِم أو لألبيِض الّنصِل

 تعِذُم آلَّ ُمْضَطِبع والحرُب

 بروائها بنيوبها العصِل

 وهناك من شّر القنا علٌق

 آالّطلِّ آونةً  وآالوبِل

 والّطعُن يفتُق آلَّ واسعةٍ 

 آالباب فاغرةٍ  إلى األآِل

 فى موقٍف زلٍق تشيب به

 لو أبصرته مفارُق الّطفِل

 مآلَن باآلساِد ضاريةً 

 غّصان من خيٍل ومن رجِل

 به وقد خفضْتآنَت األعزَّ 

 فيه رؤوس القوم من ذلِّ

 وَسَقْيَت ُأَماِت الكماةِ  بِه

 ضربًا وطعنًا جرعةَ  الثُّكِل

 حّتى آأّنك ال تخاف رًدى

 أْو ال تعاف مرارةَ  القتِل
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 آم قد فرجَت وأنَت محتقٌر

 ال َترتضي ِمن َضيٍِّق َأْزِل

 ونفخَت من آرٍم قضى ومضى

 روحًا لنا وقتلَت ِمن َمْحِل

 يَتنا أنَّ اُأللى ُسِطَرْتوأر

 َنَفحاُتهْم آانوا ُأولي ُبْخِل

 قد آان فى قلبى وأنت على

 شكواك مثُل صوائٍب النَّْبِل

 وآأنَّني لّما سمعُت بِه

 حيراُن ُممتلىءٌ  من الَخْبِل

 ولو أّننى أسطيع فديتها

 لفديُتها بالنَّفِس واألهِل

 وحملُت ثقًال المرٍئ حملْت

 نه ثقلىطوَل الّزماِن يمي

 أنتْم إذا خفُت األَذى ُعُصري

 وإذا َضحيُت فأنتُم ِظلِّي

 وإذا ضربُت فأنتُم جننى

 وإذا ضربُت فأنتُم نصلى

 وإذاظمئُت فمن غديرآُم

 نهلى ومن جدواآُم عّلى

 ولقد فرغُت من األمور معًا

 وثناؤآْم ومديُحكْم ُشغلي

 وألنَت من قوٍم إذا وعدوا
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 َسّفوا عن اإلخالِف والَمْطِل

 َزحموا الكواآَب من مراآِزها

 وَمَشوا على النَّْسرين بالنَّْعِل

 والوعُر آالجرِد المبين إذا

 قطعوا مّدى والحزُن آالّسهِل

 يا مالكًا ال مثَل يعدُلُه

 ما في والئك آَخٌر ِمثلي

 ما آان بعضى فى يدىْ  بشٍر

 فاآلَن خْذ مّني هوىً  ُآلِّي

 واسمْع مديحًا بّت أنظمه

 ك على َّ ما يملىيميله من

 أغليُته دهرًا ومذ َعِلقْت

 بك راحتى أرخصُت ما أغلى

 

 سقاني السُّالفةَ  ِمن ريقِه 

 سقاني السُّالفةَ  ِمن ريقِه

 وأقطفني الوَرَد من خدِِّه

 و عوضني بقصير الوصاِل

 عما تطاول من صدِه

 وَأوسعني الَكْثَر من ِرْفِده

 و ما آنُت أطمع في وعدِه

 م في حبِهو قلُت لمن ال

 َغششَت فمن لَي ِمن بعِدِه
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 وشاَع غرامي به في األناِم

 فمالي سبيٌل إلى َجْحِدِه

 ومن أيَن أطلُب في ُحسِنِه

 له الشِّبَه والحسُن من عنِدِه

 

 إذا لم أجْد ِخالًّ من الّناِس ُمجمًال 

 إذا لم أجْد ِخالًّ من الّناِس ُمجمًال

 فمن لَي منُهْم بالعدوِّ المجامِل

 ما إْن أرى إّال عدّوًا أخاُفهف

 على َّ ويرمى آلَّ يوٍم مقاتلى

 ومن آّل ما فّكرُت فى محنتى به

 قرعُت جبيني أو عضضُت أناِملي

 وفى الخير تلقى قائًال غيَر فاعٍل

 وفى الّشّر تلقى فاعًال غيَر قائِل

 

 أِمن َشَعٍر في الّرأس ُبدَِّل لوُنُه 

 وُنُهأِمن َشَعٍر في الّرأس ُبدَِّل ل

 تبدَّلِت يا أسماُء عّني وعن ودِّي

 فإْن يُك هذا الهجُر منِك أو الِقَلى

 فليس بياُض الرأس يا أسُم من عندي

 تصدين عمدًا والهوى أنِت آلُه

 و ما آان شيبي لو تأملِت من عمدي

 وليس لمن جاَزْتُه ستُّون حجُّةً 
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 من الشيب إْن لم يرده الموُت من بدَّ

 تغيُِّر ِصْبغتي وال لوَم يومًا من

 إذا لم يكن ذاك التغيُر من عهدي

 

 من ذا الذى ينجو من اآلجاِل 

 من ذا الذى ينجو من اآلجاِل

 فى هابٍط من أرضِه أو عاِل 

 و مِن المعّرُج عن صروِف نوائٍب

 ُيجَرْرَن فيه أو ُحتوِف لياِل

 يا قرَب بيَن إقامةٍ  وترحٍُّل

 و الّصبُح صبُح العيش واآلصاِل

 ا الّليالى قّوضْت ما تبتنىو إذ

 فكأنَّها ما بلَّغْت آمالي

 ما لي ُأعلَُّل آلَّ يوٍم بالُمنى

 وُأساُق من ِعدِّ إلى َأوشاِل

 ويغرُّني اإلآثاُر من َنَشٍب وما الـ

 ـإآثاُر إّال أوَُّل اإلقالِل

 قطِّْع حبالَك من فتىً  عصَفْت به

 ُهوُج المنون فقد َقطعُت حبالي

 يُت منه بالرَّدىآم من أٍخ ُعرِّ

 فعططُت قلبى منه ال سربالى

 ووصلتُه حّيًا ولّما أن أتْت

 ُرُسُل الِحماِم إليِه ماَت ِوصاِلي
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 َجزعي رخيٌص يوَم فاَجَأ فقُده

 قلبًا به صّبًا وصبرَي غاِل

 ونبذته فى حفرةٍ  مسدودة األعماق عن ريحىْ  صبًا وشماِل

 ـأعماِق عن ِريَحْي َصبًا وَشماِل

 ه لّما مضى بمسّرتىوآأّن

 َعِجًال أتاني من َمطيِف خيالي

 حّتى متى أنا فى إساِر غرورةٍ 

 َوْرهاَء َتسحرني بكلِّ ُمحاِل

 ما لي بها إّال الشَّجا وعلى الصَّدى

 وقِد استطاَل عليَّ غيُر اآلِل

 بخالئٍق مملولةٍ  مذمومةٍ 

 عوٍج ولكْن ما لهّن ماللى

 أَو ما رأيَت وقد رأيَت معاشرًا

 سكنوا آما اقترحوا قالَل معاِل

 َحكُّوا بهاِمِهُم السَّماَء وجرَّروا

 فى الخافقين فواضَل األذياِل

 وتحّلقوا شرفًا وعّزًا باهرًا

 والموُت حّطهُمم األجباِل

 من آلِّ َمهضوِم الَحشا َسْبِط الشَّوى

 َآَرمًا وممتدِّ القناةِ  ُطواِل

 دّخاِل آِل آريهةٍ  وّالِجها

 آلِّ عظيمةٍ  جّواِلجّواِب 

 متهّجم إْذ الَت حين تهّجٍم
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 واليوُم مثٍر من قًنى ونصاِل

 وإذا هُم سئلوا نًدى وجدوا وقد

 سبقوا إليه قبل آّل سؤاِل

 طلعوا على ُأفِق النَّدى في ساعةٍ 

 ال طالٌع فيها طلوَع هالِل

 يا نازحًا عنِّي على َضنِّي بِه

 خذ ما تشاء اليوَم من إعوالى

 ذا ثقٍل ولكْن زادنى قد آنُت

 فيَك الرَّدى ِثْقًال على أثقالي

 يا ليَتني ما إْن تخذُتك صاحبًا

 وُأحيَل ودٌّ بيننا ِبَتقاِل

 فاَرْقتني وُأِخْذَت قسرًا من يدي

 من غيِر أْن خطَر الفراُق ببالي

 من ذا قضى من شملنا بتبّدٍد

 ورَمى اجتماعًا بيننا بِزياِل

 حاسنًاإْن َيسُل عنك الجاهلون م

 عرَّْسَن فيك فلسُت عنك بساِل

 أْو َلْم َتُرْعهْم بالفراِق فإنَّني

 ُمْذ ِبنَت ممتلىءٌ  مَن اَألوجاِل

 إْن تدُن مّني ُوصلةً  وقرابةً 

 فألنَت فى قلبى من الحّالِل

 وأجلُّ من قرباك بالنسب الذى

 ال حمَد فيِه قرابةُ  األفعاِل
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 فدِع الّتناسَب بالّشعوب فما له

 ىً  َتفي بتناسِب األحواِلجدو

 ما ضّر خّلى أن يكون مفارقًا

 في عنصري وخاللِه آِخاللي

 وإذا خليلى لم أطْق فعًال به

 يكفى الّردى زّودته أقوالى

 وسقى اإللُه حفيرةً  أسكنتها

 ما شئَت من سحٍّ ومن هّطاِل

 وأَتْتَك عفوًا آلُّ َوْطفاِء الُكلى

 مألى مَن الّلَمعاِن والَجْلجاِل

 وإذا مضْت َعْجلى استنابْت غيَرها

 آيال تضّر بذلك اإلعجاِل

 وإذا انقَلْبَت إلى الِجناِن فإنَّما

 ذاك التفرُُّق غايةُ  اإلقباِل

 ولقيَت من عفو اإللِه وصفحِه

 فوَق الذى ترجو بغير مطاِل

 وإذا نجوَت الّسوَء فى يوٍم به

 آاَن الجزاُء فإنَّ آعَبك عاِل

 

 ًاإلى َآم أقوُد قوم 

 إلى َآم أقوُد قومًا

 ِبطاًء إلى ودادي

 و أهوى لهمء دنوًا
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 ويهَوْوَن لي ُبعادي

 و أضحى لهْم صديقًا

 و ما هْم سوى أعاِد

 وأبغي صالَح شأني

 بمْن همُّه َفسادي

 و آم ذا أجود دهري

 لمن ليس بالجواِد

 أرى معشرًا غضابًا

 ألْن آنُت ذا تالِد

 و أْن آنُت في الثريا

 الِوهاِدوآانوا َثرى 

 اال طالما رأيتْم

 جثومي على الوساِد

 أنال الهوى ويلقى

 إلى راحتى مرادي

 و أعطى مقاَد قرٍم

 أبٍي على القياِد

 وَتجري إلى األماني

 فال تلتوي ِجيادي

 ولي منزٌل حصيٌن

 مكيٌن من الفؤاِد

 إذا هّم لي بالٌء

 فلي منه ألُف فاِد
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 وأْنتم ُجفاُء َسيٍل

 مطاٍر بخبِت واِد

 ّال فسفُر دوٍّو إ

 بعيٍد بغيِر زاِد

 سروا في القواِء صبحًا

 َعطاَشى بال َمزاِد

 وجابوا الَفالةَ  ليًال

 َضالًال بغيِر هاِد

 

 ومن عجائب أمرى أّننى أبدًا 

 ومن عجائب أمرى أّننى أبدًا

 أريٌد من صحَّتي ما ليس يبَقى لي

 هل صحَّةٌ  من َسقاٍم ال دواَء له

 َق أمثاليوآيَف أبَقى ولّما يب

 وما أريد سوى عيِن المحال فال

 سبيَل يومًا إلى تبليِغ آمالي

 

 قل للذي يحسُدنا في الهَوى 

 قل للذي يحسُدنا في الهَوى

 والمرُء ال يخلو مَن الحاسِد

 قد زارني الظبُي الذي لم يزْل

 يفلُت من ُأنشوطةِ  الصَّائِد

 في ليلةٍ  ساهرها ـ نائًال
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 قِدخيٌر من الرا -ما يتهي 

 قلُت له والقوُل في حقِه

 :يستخرج الِحْقَد من الحاِقِد

 ليتَك لما آنَت لي ممرضًا

 جئَت مع العواِد لي عائدي

 إّن عناَء الواجِد المبتلي

 عتابه من ليس بالواجد

 

 واهللا ال ذقُت يومًا 

 واهللا ال ذقُت يومًا

 مرارةً  للّسؤاِل

 وال سمحُت بعرضى

 وقايةً  دون مالى

 قرارًاوال رضيُت 

 إّال قالَل المعالى

 

 قادْت حرانَي يوم النفِر خرعبةٌ  

 قادْت حرانَي يوم النفِر خرعبةٌ 

 و ضلَّ عني ما أوتيُت من جلِد

 قضْت عليَّ ولم تعمْد بنظرتها

 و آم أصاَب صميمًا غيُر معتمِد

 آأنَّما ُمهَجتي والُبْزُل مرحلة

 مطيعة للنَّوى في ماِضَغْي أسِد
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 أششكو صبابتها فليتني ساعةً 

 سرًّا إليها وال أشكو إلى أحِد

 

 واِهللا ال آاَن لي ماٌل أِضنُّ بِه 

 واِهللا ال آاَن لي ماٌل أِضنُّ بِه

 وال رددُت بغير الّنجِح سّؤالى

 وال ادَّخرُت سوى جوٍد ومكُرمةٍ 

 ذخائرًا لم أبْت فيها بأوجاِل

 الماُل مالى إذا يومًا سمحُت به

 من مالي وما ترآُت ورائي ليس

 وفى غٍد أنا مرموٌس بمقفرةٍ 

 مْلساَء عاطلةٍ  من جانِب الخاِل

 خاٍل وإْن آنُت ذا أهٍل وذانشٍب

 عاٍر وإن آان بالبوغاء سربالى

 

 : قلُت وقد الَح بريُق الدَُّجى 

 : قلُت وقد الَح بريُق الدَُّجى

 مْن رصع الظلماَء بالعسجِد 

 آأنه يخفق ريٌح على

 ِمْطَرِدرابيةٍ  تلعُب بال

 هديتني الطرَق ولو لم تنْر

 لكنُت في الظَّلماء ال أهتِدي

 آأنَّه َسيٌف ولكنَُّه
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 طوُع بناِن الُمخِرِج الُمغِمِد

 

 ال تلِم الّدهَر وال تعذِل 

 ال تلِم الّدهَر وال تعذِل

 فطالما ُصمَّ عن الُعذَِّل

 فى آّل يوٍم مّر من صرفِه

 لنا َأميُم الرَّأِس بالجندِل

 ًا أسهمه وجهتىمفّوق

 من آان مدلوًال على مقتلى

 أنقل من سفٍل إلى علوه

 َطورًا ومن عاٍل ِإلى أسفِل

 آأنَّني قسطلةٌ  ُألقيْت

 في آفِّ مجنوٍن مَن الشَّْمَأِل

 يا موُت ما أبقيَت من شّمٍخ

 غرٍّ وما جاوزَت من رّذِل

 صرعى بكاساتك مملوءةً 

 مترعةً  من ذلك األقتِل

 مستعصمًاآم أخرجْت آّفك 

 ال يحذر الّسوَء من المعقِل

 أيَن أناٌس سكنوا قبلنا

 ُذرا الُعلى في الزَّمن األوَِّل

 من آّل غرثاِن الّشوى من خًنى

 ُمسَتَمِع األقواِل في المحِفِل
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 آأّنما طلعته طلقةً 

 سيٌف قريُب العهد بالّصيقِل

 سيقوا إلى الموِت آما ُسوَِّقْت

 نجائُب الغادين باألرحِل

 جعةٍ  جاءْت على بغتةٍ و ف

 تغّصنى بالبارد الّسلسِل

 آأنَّما َجرََّعني نابٌه

 بذآِرها آأسًا مَن الحنظِل

 إّن أبا الفتح قضى هالكًا

 بفادٍح من َقَدٍر ُمنَزِل

 ثّلَم من مروىَ  فقدانه

 و حّز لّما حّز بالمفصِل

 فاآلَن قلبي ُجُرٌح آلُّه

 رّب جروٍح لسَن باألنصِل

 إّنها خّطةٌ نجَم المعالى 

 يبيُن فيها آلُّ ُمسَتْبِسِل

 حملَت منها أّيما صخرةٍ 

 و الّثقُل محموٌل على البّزِل

 ال تنظِر اليوَم إلى حرِّها

 لّذاعةً  َتعِنُف بالُمْصَطلي

 وانظْر إلى ماترآْت بعَدها

 من نعٍم للواهب المجزِل

 دع زمنًا في الغاب خّلى لنا
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 أسوده تعبث باألشبِل

 ورؤوٌس لنا وال تُلْمُه

 سليمةٌ  إْن عاَث باألرُجِل

 وفي آثيٍب فاَتنا َسْلوةٌ 

 إْن دفَع السَّوُء عن األجُبِل

 و اصبْر عليها طخيةً  مّرةٍ 

 فإنَّها عن َآَثٍب َتْنجلي

 عداك ما أرهف من حّدها

 و عن أبيك األوحِد األآمِل

 ُثمَّ َبنيَك الُغرِّ ُملِّيَت ِمْن

 ِلبقاِئهْم باألمثِل األمث

 فاعِدْل لهذي ِنعمًا َضْخمةً 

 عن سّنةِ  المكتئِب المعوِل

 : وآّذِب القائَل فى قولِه

 قد ظلَم الدَّهُر ولم يعِدِل

 إْن آان حزٌن فليُكْن من فتىً 

 لم يقل الّسوء ولم يفعِل

 فالحزُن مغفوٌر ولوال األسى

 لم يحسِن الّصبُر ولم يجمِل

 البّد للمصبح فى نعمةٍ 

 ِه األلبِليصبحه فى ليل

 وليس للقاطِن فى بلدةٍ 

 ُمعرِّسًا بدٌّ مَن الَمْرَحِل
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 ِإنَِّي منكْم ِبِوَداِدي لُكْم

 ووسط أبياتكُم منزلى

 ما مسَُّكْم من َجَذٍل َمسَّني

 وما يصْب من حرٍق فهَو لى

 يا راِحًال ال أرتجي عوَدُه

 وإْن َرَجونا عوَدةَ  الرَُّحِل

 سقى الذى واراك فى تربةٍ 

 قطاِر الواآِف المسبِل سحُّ

 وال يزْل قبرك فى روضةٍ 

 ُينَفُح بالجاِديِّ والَمْنَدِل

 تعاقُب األنواُء نّواره

 فمن ملثِّ القطِر أو منجِل

 

 ِإنَّما السّتون ُمْقَطعةٌ : تقول ِلي 

 ِإنَّما السّتون ُمْقَطعةٌ : تقول ِلي

 بين الرجال ووصِل الخرد الغيِد

 ضارتُهو ما استوى يفٌن ولْت ن

 في الغانياِت بغضٍّ ناضِر العوِد

 فقلُت ما الشيُب إّال لبسةٌ  لبسْت

 ما أثرْت بَي في بخٍل وال جوِد

 وال وفاٍء وال غدٍر وال َآَلٍف

 و ال مالٍل وال إنجاِز موعوِد

 - وبيضي فيه المعةٌ  -إّن الحفاَظ 
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 خيٌر من الغدِر لو جربِت في سودي

 

 الغنى طلبُت الغنى حرصًا على بذلى 

 طلبُت الغنى حرصًا على بذلى الغنى

 فلم أره إّال بكّف بخيِل

 وآنُت متى أرجو البخيَل لحاجةٍ 

 ُحِرمُت رشادي أو َضلْلُت سبيلي

 : وقلُت لمن ذّم القليل ضراعةً 

 قليٌل يصوُن الوجَه غيُر قليِل

 وآم للذى حاز الغنى بعد فقده

 بكاٌء ومن حزٍن عليه طويِل

 لرِّجال شتائٌتفأيَن وأحواُل ا

 مقاُم عزيٍز من مقاِم ذليِل 

 فسْل خالقًا فضَل العطّيةِ  مجزًال

 فإنَّ عطاَء الخلِق غيُر جزيِل

 وأشقى الورى من آان أآبَر هّمه

 هجاُء َضنيٍن أو مديُح ُمنيِل

 

 ال تلمني على الهوى 

 ال تلمني على الهوى

 فالهوى غالُب الجلْد

 أيُّما صالٍح مضى

 ا فسْد بهوى البيِض م
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 ليس ينجو من أن يصا

 َد بحبِل الهوى أحْد

 أنا أهواُه ظالًما

 مخلفًا ما به وعْد

 آلما قمت طالبًا

 وصله في الهوى قعْد

 وإذا ما َنفى وشْر

 عني الكرى رقْد

 

 يا قاتلى إْن آنَت تر 

 يا قاتلى إْن آنَت تر

 َضى من ودادي بالمحاِل

 فلسوَف أقنع من لقا

 ئك لى بطيٍف من خياِل

 زوٌر بزوٍر مثلِه

 حْذَو األديِم على ِمثاِل

 آيَف استجزَت الصِّدَق في

 هجري وآذبًا في وصالي

 وجعلَت منعك في الضَُّحى

 وترآَت بّرك فى الّليالى

 ما نلتقى إّال آما

 زعمْت َأماٍن في الكرى لي

 أنَت الحبيُب فِلْم صنيـ
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 ـعك لى شبيٌه بالّتقالى 

 وأرى َنواَلك في يدي

 صعَب الّنواِل إْن رمته

 والّرخُص عندك آّله

 فى باطٍل والحقُّ غاِل

 

 مّنا الوصاُل ومنُكُم الهجُر 

 مّنا الوصاُل ومنُكُم الهجُر

 وعلى إساَءتكْم بنا الشُّكُر

 ولكلِّ َمن َأسدى الجميَل سوى

 أجُر - مسدي الجميل إليكُم 

 ياطلعةً  للحسِن يظلُمها

 َمْن قاَل يومًا إّنها البدُر

 ان ُجرمًا ما ظننِت ِبناِإْن آ

 العذُر" وزره " فالجرم يمحو 

 حنت إليكْم آلُّ غاديةٍ 

 وبكى عليكْم َبعدَي الَقْطُر

 وثراُآُم الزاَل ُملتمعًا

 في حافتيِه النوُر والزهُر

 وإذا ابتغى وطنًا يقيُم به

 َسحُّ الَحيا فُرباُآُم الُخضُر

 وآأّن قلبي يوَم َبيِنُكُم

 طْرشطٌر أقام وعنكْم ش
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 ولقد وقفُت على وداعُكُم

 وجوانحي من صبرها ِصْفُر

 وبهنَّ ِمن َتلذيع َبيِنُكْم

 " بودي أنه الجمُر" جمٌر 

 وإذا مددُت يدًا إلى َجَلدي

 فمحلٌق عني به نسُر

 يا صاحبيَّ وما عذرتكما

 أْن تنُجَوا عّمن به األسُر

 و صحوتها عن صاحٍب ثمٍل

 لم َتْنُز في أوصاِلِه الخمُر

 اَن ِمن ُعْجٍب يمرُّ بِهسكر

 و لرّب سكٍر دونه السكُر

 وَصممُتما عنه وليَس به

 يخاف عليكما وقُر" مما  "

 أّال وقد فسَح الزَّماُن لنا

 أعطانه واستغزَر الدرُّ 

 مْن" المجرُم " و آأنما الحوُل 

 مره شهُر" عن " غفالتنا 

 و إذا األزمةُ  في أناملنا

 والنَّْهُي لألقواِم واألمُر

 ِهللا أمٌّ غلسْت بفتىً 

 حتى َشككنا أنه الفجُر

 قامْت تمطِّي عنُه عالمةً 
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 أّن الذي جاءْت به الفخُر

 وَتشاهدت من قبِل مولدِه

 بذآائِه األعراُق والنَّْجُر

 فأَتى آما شاَء الصديُق له

 ال َمْرَقٌع فيِه وال َجْبُر

 وتخاُل ِآْبرًا في شمائلِه

 ِمن عزَّةٍ  ولغيرِه الِكبُر

 وتراه في يوم الهياِج إذا "

 " وضَح الحماُم وصرح الذعُر

 يهوى إلى قنِص النفوس آما

 يهوى إلى فرصاته الصقُر

 وبكفِه في آلِّ َمعرآةٍ 

 ترد الدماَء البيُض والسمُر

 آم ذا أطيُل القوَل في زمٍن

 ِسّياِن فيه الخيُر والّشرُّ

 أشراُره في َنْجوةٍ  أبدًا

 ى الُحرُِّمن شرِّه والُمبَتَل

 قوٌم يروَن الفقَر بينُهُم

 أْن ُتعدَم األمواَل والَوْفُر

 و يعدُّ غيرهُم فقيرهُم

 َمن ال جميَل له والِذآُر

 و آأنما المعروف بينهُم

 من حشمةٍ  منه هو النُّْكُر
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 آيف الفالُح وبيننا خلٌف

 ال نائٌل منهْم وال بشُر 

 َنبذوا الجميَل وراَء أظهِرهْم

 عله قفُرفرباعهْم من ف

 و غذا عددَت خيارهْم فهُم

 َمن ال انتفاَع بهْم وال َضرُّ

 في آلَّ يوٍم منهُم ترةٌ 

 لو آان في أمثالهْم وتُر

 و لرّب فعٍل دّق صاحبُه

 حتى أتاك وجرمُه هدُر

 

 أما َترى الدَّهَر مسلوًال صوارُمه 

 أما َترى الدَّهَر مسلوًال صوارُمه

 تفرى وتقطع مّنا آلَّ موصوِل 

 معّلًال آّلما يدوى ويسقمه

 وربَّما ضرَّ ذا ُسقٍم بتعليِل

 أمَّْلُت فيه أمورًا ما ظفرُت بها

 وعاد يسحب ذيَل المنِع تأميلى

 فعدِّ مثواك عن شىءٍ  منيَت به

 فال انتفاٌع لمشغوٍل بمشغوِل
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 َلَقلَّ َغناُء الَعْتِب والمجِرُم الّدهُر 

 الّدهُرَلَقلَّ َغناُء الَعْتِب والمجِرُم 

 و ضلْت أماٍن ال يبلغها العمُر

 لعمُر العال ال ظلُت طوَع شكيةٍ 

 و إْن آان قلبي ما يحلُّ به وتُر

 لك اُهللا قلبًا ما أقّل اآتراثه

  بما يتفادى من تحملِه الصبُر

 تمرُّ العطايا التكشِّف ناجذي

 وتأتي الرَّزايا وْهَي من َجَزعي ِصْفُر

 ٌ و سياُن عندي ثروةٌ  وخصاصة

 قنوعَي إثرائي وللجزِع العسُر

 هجرُت فضول العيشش إّال أقلها

 و في القوم من يطغى على حلمه الوفُر

 أعّف وأسباُب المطامع جمةٌ 

 " المكُر" و أعلم واأللباُب يخدعها 

 لكّل زماٍن خطةٌ  من مذاهبي

 الدهُر" ال يصرفه " و أشقى الورى من 

 و لم أَر من يهي عند شدةٍ 

 ن وافي تجلُّدِه الضُّرُّويأخُذ ِم

 َصَمتُّ ولم أصمْت وفي القول فضلةٌ 

 وقلُت فلم يأنْس بمنِطَقي الُهجُر

 وإّني قليُل الرَّيِث فيما ُيريُبني

 لذاك رآابي ليس يحظى بها مصُر
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 غنيٌّ بنفسي عن عديدي ومعشري

 وإنَِّي َمن ُيلقى على غيِره الفخُر

 و مولىً  آداء القلب أعيا دواؤه

 ُمني ماال ينوُء به َظهُرُيجشِّ

 َطوى غنَِّي اإلنصاَف من غيِر ريبةٍ 

 ومابي إلى اإلنصاف ِمن أحٍد فقُر

 أال ليت شعري هل أرى غير صاحٍب

 عليَّ تلظى سره ولَي الجهُر

 فما أمتري إّال وفاًء ُمصرَّدًا

 َمذيقًا ُينادي من جوانبِه الَغْدُر

 إذا ما ترامْت بي َسجايا ُمخالٍل

 ماترمي يداَي لُه الَهْجُرفأهوُن 

 صديُقَك من أرضى َمغيَبك قوُلُه

 ولم َيْعُرُه من فِخ عهِدك ماَيْعرو

 أما وأبى ما بتُّ طوَع مضيمةٍ 

 و قد عرفتني نفسها البيُض والسمُر

 أَبْيُت اْنقيادًا لألناِم ِبَحْبِلِه

 وذاك َصنيٌع يستجيُب له الشُّكُر

 يوّد رجاٌل أن أهّش إليهُم

 عن الشحناء ما ينفع البشُرو قّل 

 وآنَس بي َمْن ال يليُن قياُده

 خالئُق طالْت أْن ُيطاِوَلها ِذآُر

 و مما نفى عن شيمتي الكبَر فيهُم
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 يقيني باّن الكبَر آفته الكبُر

 عِدمُت الُمنى ما أآدَر العيَش عنَدها

 ولوال الَمنى ما استنجَد السََّفَر السَّْفُر

 ن همومهو من عمرْت داُر المنى م

 تمادى وربُع المجد من مثله قفُر

 وما َآَلفي بالعمِر أهَوى ُوفوَره

 و عند الفناِء يستوي النزُر والدثُر

 و داء الورى حبُّ الحياة وشّد ما

 تفاَقَم خطُب الّداء ماآاَن ال يبُرو

 بنفِسَي َمن ال يقبُض الّلوَم سمُعه

 و ال يجتنى من فرع منطقه عذُر

 راك بأهلِهجريٌء إذا ضاق الع

 مليٌء إذا أآدى من األمِل الصدُر

 أحبُّ من الفتيان آلَّ مشيٍَّع

 عصيٍّ فال نهٌي عليه وال أمُر

 يجرُّ أماَم الرَّآِب فضَل قناتِه

 و ال قلَب إّال قد تملكه الذعُر

 ينال الصدى منه ويحمى نطافهم

 ِحفاٌظ على الضَّّراِء مرآُبه وْعُر

 عُلهوُمستوهٍل ال يألُف المجَد ف

 إطاعُته باٌع وغايُته ِفْتُر

 يمّد إلى العلياِء عينًا آليلةً 

 ويبسُط آّفًا ليس يعرُفها الّنصر
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 متى يشرِع الَخطِّيُّ يطلُب نحَرُه

 فكلُّ مكاٍن من جوانبه نحُر

 أقول له والرعُب يصبغ لونه

 و أنفاسه يهفو بجريتها البهُر

 سيعلُم َمن بالظَّنِّ ُيحيي رجاَءُه

 آلماله قبُر" باراتي م" بأّن 

 و لي وطٌر ينجى الجياَد اّد آارُه

 و لم يشَق مني في تذآرِه فكُر

 سُأعطي المطايا ماَنَوْته إلى النَّوى

 فما عاقني وصٌل والراعني َهجُر

 إذا ما نضْت أرُض العراِق رآابنا

 يوُم تعريِسِك الحشُر: فُقْل للمهاري

 لبسُت بها البيداَء والّليُل نافٌر

 آاد أْن يفترَّ عن ثغره الفجُر و قد

 و مال الدجى يخفي عن الشرِق شخصه

 و في قبضةِ  اآلفاق من جسمه طُر

 أقول لصحبي والكرى متردٌد

 يبدده همٌّ وينظمه فُر

 وقد َعطفْت أيدي الَكرى من رقابهْم

 آما عطفْت أعطاَف شاِربها الَخمُر

 عيوُن الدجى أحنى على المجد منكُم

 نو وأجفاُنكْم فْتُرفما باُلها َتْر

 سألُتكُم باهللا ال َتَتثاقلوا
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 على َعَلل اآلساِد أو يطلَع البدُر

 وملومةٍ  يغشى النهاَر ُغباُرها

 لها َلَجٌب آالرِّيح هايَجها الَقطُر

 َحملنا إليها الموَت والبيَض والَقنا

 بأيٍد دُم األبطاِل في َوْقعها َهْدُر

 شببنا بها ناَر الطعاِن بفتيةٍ 

 اعيَر يخبو من تلظيهُم الجمُرمس

 إذا انتقموا لم يطمع العفُو فيهم

 وإْن َصفحوا لم يستفزَّهُم الِغْمُر

 و ما بعثوا في مستطيٍر عزيمةً 

 فحاَجَزها َبرٌّ وال ذاَدها َبحُر

 و إْن تلقهْم قالًّ لدى آلَّ مطمٍع

 فإنَّهُم في آلِّ نائبةٍ  ُآْثُر

 عِرٍضَأُمْغريةً  باللَّوم في َسمِع ُم

 دعوِت َشرودًا مايحيُق ِبِه ِسْحُر

 وراءِك إني ما ترآُت لباحٍث

 مَن الدَّهر ماُيفضي إليَّ به َسْبُر

 تماطلني األزماُن عن ثمراتها

 وينجُح فيما يدَّعيِه بها الَغْمُر

 فيا ليتني قصرُت طوَل تجاربي

 فال عَي إّال عيُش مْن ماله خبُر

 الورىوأشهُد لو طالْت يُد الحزِم في 

 لما دّر للدنيا على أهلها درُّ
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 ولو شئُت ُحلَّْت ِربقةُ  المال في يدي

 ومانفُع ماٍل دوَن َعورتِه ِستُر

 دِع الماَل يمري َدرَّه آلُّ حاشٍد

 المعالي هو الذخُر" آسب " فذخرك من 

 و ال تحسبْن مستسلمًا لتالدِه

 " أسُر" طليقًا فأهواُء التالِد له 

 ن ترى غيَر طالٍبهل العزُّ إالَّ أ

 طالُبك ُغْرٌم ليس ُيخِلُفُه أجُر

 و ال خيَر في رفٍد تمدُّ له يٌد

 وال في عطاٍء ُيقتضى عنَدُه ُشكُر

 رضيُت وما أرضى بلوغًا لغايةٍ 

 " الضيم ما يحمد العشُر" و عند امتداد 

 وهل ُمبهجي َقْدٌر َرِضْي النَّاُس مثَله

 إذا آاَن همِّي ال يحيُط به َقدُر

 َقى اُهللا دهرًا لم أِطْع فيه ِرْقبةً س

 ولم َيْنَهني منه مالٌم والَزْجُر

 إذا التبسْت بي خطةٌ  فّت شأوها

 جانبه التبُر" األقذاَء " آما فوت 

 مما يكثر الناُس ذآرُه" نصيبك  "

 ومحصوُله في َعْرِض أفعالهْم َنْزُر

 فللمجِد ما َأهَوى البقاَء وربَّما

 ني عصُرحباني به عصٌر ودافع
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 ما صيَد قلبك إّال بابنةِ  الكلِل 

 ما صيَد قلبك إّال بابنةِ  الكلِل

 وآم َنجا النَّبَل َمن لم ينُج من ُمَقِل

 دعْت هواى إليها فاستجاب لها

 غنّيةٌ  عن سواِد الكحِل بالكحِل

 بيضاُء تفضُح صبَح الّليِل إْن نشرْت

 ُذؤابةً  في فروِع الفاحِم الرَّجِل

 وجَهها شمُس النَّهاِر وقْدولو رأْت 

 أْلَقْت معاجُرها غابْت مَن الَخجِل

 ولم يطْر بىَ  لوال حّبها غزٌل

 فساقنى حسنها آرهًا إلى الغزِل

 فلو رآها عذوٌل تاب معتذرًا

 من أْن يعوَد إلى شيٍء مَن الَعَذِل

 مرَّْت بنا وفؤادي لي فما َبرحْت

 حّتى آأّن فؤادى قطُّ لم يُك لى

 فها وهنًا فأوهمنىوزارنى طي

 زيارةً  آنُت أرجوها فلم َأَنِل

 هي الزِّيارةُ  معسوًال تطعُُّمها

 وليس فيها لنا شيٌء مَن الَعَسِل

 لو آان طيفك أوالنا زيارته

 على الحقيقةِ  ما وّلى على عجِل

 عطّيةُ  الّنوِم منٌع ال انتفاَع بها

 للعاشقين ، وجوُد الّطيف آالبخِل
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 يَر سائرةٍ فكيف جئِت إلينا غ

 على جواٍد وال ِحْدٍج على َجمِل

 وآيف لم ُتوقظي صحبي وقد َهجُعوا

 الحلِل " فغمةِ "برّنةِ  الحلىِ  أو من 

 قد قلُت للّرآب حّثوا آلَّ سلهبةٍ 

 َجْرداَء أو َجْسَرةٍ  من أيُنٍق ُبُزِل

 فى مهمٍه ال ترى فيه لناجيةٍ 

 في ظهرها الُكوُر غيَر الشدِّ والرََّحِل

 حّطوا بعقوةِ  رآِن الّدين وابتهجوا

 بالمنهِل العذِب أوفى المنبِت الخضِل

 حيُث الملوُك ملوُك األرض خاشعةٌ 

 لمالك األرِض واألعناِق والدَُّوِل

 وجانٌب تنهُب األمواُل فيه فما

 يرَضى لمن أمََّل األمواَل باألمِل

 ومطرٌح ليس فيه للمالِم يٌد

 ِلوال ُمعاٌب لتفصيٍل وال ُجَم

 ما فيه إّال صريٌح أو عالنيةٌ 

 باالتّفاِق وال صلٌح على دخِل

 آم موقٍف ثمَّ فيه ليَس ُمحِتكٌم

 غيَر الّصوارِم والخطّيةِ  الذبِل

 حيُث النَّجاُء َمروٌق آفُّ طالبِه

 وموقُد الحرِب يرمى القوَم بالّشعِل

 شهدَته بجَناٍن ما أَلمَّ بِه
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 ذعٌر وال مّسه مسٌّ من الوجِل

 ْبُت المقامةِ  في دحٍض مزالُقُهَث

 لو زالِت الّصمُّ يومًا عنه لم يزِل

 وأنَت في ظهِر ملطوٍم بغرَّتِه

 آأنَّه ِشدَّةً  َقْد ُقدَّ ِمن َجَبِل

 ال يعرف الّطيَش فى سلٍم وممتلئًا

 في ساعةِ  الرَّوع مّما شئَت من َخَبِل

 محّكٌك فيه أّنى شاء فارسه

 وللَعَجِل للرَّيِث إْن راَمه َطورًا

 فقل لمن شّك جهًال فى شجاعته

 : وإّنه قانٌص نفَس الفتى البطِل

 من أين تحكم إّال فى يديه ظبًا

 يوم الكريهة فى األجسام والقلِل 

 أو من سواه ترّوى فتَق طعنته

 نحَر المدجَِّج ظمآنًا مَن اَألَسل

 َمن عالَج الملَك لوالُه وقد طرأْت

  على ضواحيه صعباٌت من العلِل

 َمن راَشُه بعد أْن ُحصَّْت َقواِدُمُه

 من صانه وهو فى أظفاِر مبتذِل 

 َمن ذبَّ عنه ببيٍض ما َعرْفَن وقد

 سللن فى نصره عودًا إلى الخلِل 

 من رّد عنه نيوبًا للخطوب وقد

 هفون بالّرأى أو بّرحن بالحيِل 
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 من آّف أيدىَ  أقواٍم به عبثوا

 ورّدهّن بما يكرهن من شلِل 

 َتحسبنِّي آأقواٍم خبرَتهُمال 

 قيدوا بأرشيةِ  الّنعماِء والّنفِل

 بال قراٍر على داٍر يحّل بها

 وال مقاٍم على شىءٍ  من الّسبِل

 فإّننى لك صاٍف غيُر ذى آدٍر

 ووارٌد منك ِعدًا غيَر ذي َوَشل

 وإْن تبدََّل قوٌم عنك وانتقلوا

 فليس لي منَك ُعْمَر الدَّهِر من َبَدِل

 ولوا ويضحوا غيَر من عهدواوإْن يح

 فإّننى لم يزْل وّدى ولم يحِل

 وإْن يمّلوا وما ملَّ الجميُل بهْم

 فإّننى معتٌق من ربقةِ  الملِل

 خوَّلتني منك إآرامًا ُيَخيَُّل لي

 أنَّ األناَم لما خوَّلتني َخَولي

 وما جذلُت لشىءٍ  فى الّزمان وقْد

 أسحبتني باجتبائي ُحلَّةَ  الَجَذِل

 ْن وردُت زالًال غبَّ معطشبةٍ فإ

 ففى والئك عّلى اليوَم أو نهلى

 ومْذ وصلُتك دوَن الّناس آلِِّهم

 فقد قطعُت على خبٍر بهْم وصلى

 ومْذ جعلُت لظهري منك مسَتَندًا
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 َغِنيُت عن َأَآِم الِقيعاِن بالجبِل

 فاسعْد بذا العيِد وليمِض الصِّياُم فقد

 مِلَأثنى عليَك بخيِر القوِل والع

 يمضى بال هفوةٍ  فى عرضه مرقْت

 وال عثاٍر وال شيٍء مَن الزََّلِل

 وعْش موّقى خطوَب الّدهِر محتميًا

 عماُد عّزك عن ثلٍم وعن ميِل

 وثوُب فخرك ال يطوى على شعٍث

 وشمُس ملكك ال ُتدَنى إلى َطَفِل

 

 أِمن أجِل َمن سارْت بهنَّ األباعُر 

 عُرأِمن أجِل َمن سارْت بهنَّ األبا

 ُضحىً  والَهوى فيهنَّ قلُبك طائُر

 جزعَت ألْن غابوا وتلك سفاهةٌ 

 ُتالُم بها لو أنَّ ُلبَّك حاضُر

 : و لما جحدُت الحبَّ قال خبيره

 إذا آنَت التهوى فِلْم أنَت زافُر

 يلومونني والحبُّ عندَي دونهْم

 ومن أيَن للمشتاِق في الّناس عاذُر

 أهلُهأيا صاِح في الربِع الذي بان 

 آأنهُم سرٌب على الدوَّ نافُر

 فال الرَّبُع فيه منهُم اليوَم رابٌع

 و ال سمراُت الجزِع فيهّن سامُر
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 أِعنِّي غداةَ  البيِن منك بنظرةٍ 

 فقد َعِشَيْت بالدَّمِع منَّا النَّواظُر

 وسرَّك فاآتْمُه عليك وخلِّنا

 فقد ظهرْت بالبين منا السرائُر

 " ماللةً "  و قل لحبيٍب خاف مني

 محلُّك من قلبي َمدى الدَّهر عامُر

 فلّلِه يوُم الشِّعب قلبي وقد بَدْت

 مَن الشِّعِب أطالٌء لنا وجآذُر

 وقفنا فدمٌع قاطٌر من ُجفونِه

 وفي السِّْرِب مآلٌن مَن الحسِن ُمْتَرٌع

 أوائُل قلبي عنَدُه واألواخُر

 أجود عليه بالمنى وهَو باخٌل

 وْهَو هاجُر وآتي وصاًال بيَنه

 أحبُّ الثَّرى النجديَّ فاَح بَعْرِفه

 إلى الرآِب رجراُج العشياِت مائُر

 و يعجبني والناعجاُت مشيحةٌ 

 خياٌل من الزوراِء في الليل زائُر

 يزوُر وأعناُق المطيِّ خواضٌع

 ضوامُر" وأحشاها ظواٍم " آالًال 

 إلى ملِك األمالِك أعملُت مادحًا

 وتزاوُر قوافَي تنتاُب العال

 نوازَع ال يدنو الكالُل وجيفها

 أينهنَّ المسافُر" بتشـ ـكى " و ال 
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 َحملن إليه من ثنائي بفضلِه

 و إنعامه ما ال تقلُّ األباعُر

 إلى حيث حّل المجد جما عديدُه

 وحيُث يكوُن السُّؤُدُد المتكاثُر

 فأنت الذي أوليتني النعَم التي

 تغيُب النجوُم الزهُر وهَي ظواهُر

 غرائُب لم َتسبْق إليهنَّ ِفكرةٌ 

 وال أحَضَرْتها في القلوِب الضَّمائُر

 عرفُت بهّن الناَس لما أصبنني

 فباَن صديٌق أو عدوٌّ ُمكاِشُر

 آأّن الذي يثنى بهّن وما وفى

 بمبلغهّن آافٌر وهَو شاآُر

 و قبلك ما فتُّ الملوَك فلم يكن

 لتيجاِنهْم من َنْظِم لفظي جواهُر

 تاج الملةِ  احتّل سمعُهو ما آان 

 قريضي ولم يشعْر بأنَي ششاعُر

 إلى أن مضى عني ومن آان بعده

 و سارت بتقريضي عالَك السوائُر

 آرائٌم" عالك " ثناٌء حدته من 

 ثقاٌل على األعناق ُغرٌّ غرائُر

 آأنَِّي َأْنثوُهّن ربُّ َلطيمةٍ 

 َتَجْعَجَعها في سوِق داِريَن عاِطُر

 طُت فيِه وما مَضْتفهْب لَي مافرَّ
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 َضياعًا به عّني السِّنوُن الغوائُر

 ودوَنَك منِّي اليوَم آلَّ قصيدةٍ 

 مهذبةٍ  قد ثقفتها الخواطُر

 هكذا: إذا ُأنشدْت قال الُمصيخون

 تنظُم في أهِل الفخار المفاخُر

 وقد علَم المغروُر بالملك أنَّكم

 ِسداٌد له ممَّْن ِسواُآم وحاجُر

 لمريغه و أنكُم من دونِه

 رماٌح ِطواٌل أو سيوٌف بواِتُر

 فكْم مزقْت أشالَء قوٍم تطامحوا

 إلى الملِك أنياٌب لكْم وأظافُر

 ودوَن الثَّنايا المطلعاِت إلى الذُّرا

 ُذرا الُمِلِك مفتوُل الذِّراعين خاِدُر

 يصرُِّف أحياَء الَورى وْهَو وادٌع

 و يطرُق إطراَق الكرى وهو ناظُر

 مَن األرض داُرُه وتصبُح في َفجٍّ

 وفي ُأُذِن اآلفاِق منه زماجُر

 مهيٌب فال تلوى عليه حقوقه

 مطاًال وال تعصى لديه األوامُر

 ويرآُب أثباجًا مَن األمر لم يُكْن

 ليْرَآَبها إّال الغالُم المخاطُر

 وُمغبَّرةِ  اآلفاِق بالنَّقِع ال ُيَرى

 بأرجائها إّال الَقنا المتشاجُر
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 وي إلى القرن بالردىو إّال يٌد ته

 و إّال دٌم من عامِل الرمِح قاطُر

 َتبلَّجَت فيها والوجوُه آواِسٌف

 وأقَدْمَت بأسًا والنُّفوُس حواذُر

 وُقدَت إليها آلَّ جرداَء َسْمحةٍ 

 لها أوٌل في السابقاِت وآخُر

 إذا ُأْرِسلْت في الخيِل َتْعدو إلى مدىً 

 ُتحاضُر حتى الَترى َمن تحاِضُر

 أوحَشْت منك الدِّياُر والَخَلْت فال

 محافُل من أسمائكْم ومنابُر

 " وحاذرْت" و ضلْت صروُف الدهِر عنك 

 رباعك أن تعتادهّن المحاذُر

 تروح وتغدو في الزمان محكمًا

 وَتجري بما َتهواُه فينا المقاِدُر

 وَيفديك َمن ال ُيرَتجى ِلُملَّمةٍ 

 والهَو فيما أنَت تصبُر صابُر

 هرًا لومه ثم صرحْتتموَه د

 به النفُس إذ ضاقْت عليه المعاذُر

 و هنئَت يوَم المهرجاِن فإنه

 أخضُر ناضُر" آزهر الروض " زماٌن 

 توسََّط في ُقرٍّ وَحرٍّ فخْلَفُه

 وُقدَّاَمه ظهائٌر وَصنابُر

 و دْم مستقرَّ العزَّ مستوفَز العدى
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 فُأمُّ زماٍن ال يسرُّك عاقُر

 

 ِرفقًا يا عليَل الطَّْرِف 

 يا عليَل الطَّْرِف ِرفقًا

 بضَنى قلٍب عليِل

 هو راٍض بعَد أْن لم

 يرَض ما دوَن القليِل

 آم لعينيَك ولّما

 تجِن فينا من قتيِل 

 أنَت فى قلبى وإْن غّيبَت عن عينى نزيلى

 يْبَت عن عيني نزيلي

 أيُّ عذٍر َمَع ِإْمكا

 ِن العطايا بالبخيِل

 وأحقُّ الّناس باإلجـ

 ذو الوجه الجميِل ـماِل

 ما اّلذى ضّرك لو عا

 نقتنى يوَم الّرحيِل

 يوَم ال يحفُل لي َسْمـ

 ـٌع بعذٍل من عذوٍل

 طال من يوٍم فراٌق

 لكُم غيُر طويِل

 فهو من بعد قراٍر

 من وجيٍف وذميِل
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 سفٌر ما آان لى زا

 ٌد به غيُر َعويلي

 ليس لي غيُر األسى عنـ

 ـدك والهمِّ الّدخيِل

 الّسوَل مّمْنال حرمُت 

 هو دوَن الخلق ُسولي

 وإذا حّألتنى عنـ

 ـَك فمن يروى غليلى 

 وإذا لم تنِل الّرفـ

 ـَد فمالى من منيِل

 

 ِمن مثلها آنَت تخشى أيها الَحِذُر 

 ِمن مثلها آنَت تخشى أيها الَحِذُر

 والدَّهُر إْن همَّ ال ُيبقي وال َيَذُر

 نعاَك ناٍع إلى قلٍب آأّن به

 جمر لما ساءه الخبُرلواذَع ال

 فلم يكن لَي إّال أن أقول له

 الحجُر -ناعَي هذا الراحِل  -بفيَك 

 آم ذا نداٍء لماٍض غيِر ُملتفٍت

 وآم عتاٍب لجاٍن ليس يعتذُر

 فكلما استّل منا صاحٌب فمضى

 و ال إياَب له قالوا هو القدُر

 و ليس يدري الفتى لْم طاَل عمُر فتىً 
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 َقُص الُعُمُروال أليَّةِ  حاٍل ُين

 وقد َطلبنا فال ُنجٌح وال َظَفٌر

 و قد هربنا فال منجىً  وال عصُر

 و هذه عبٌر ال شّك مالئةٌ 

 منا العيوَن ولكْن أين معتبُر 

 نعلُّ من آلَّ مكروٍه ويملكنا

 حبُّ الحياةِ  اّلتي أّياُمها َغَرُر

 وما التزاُم المنى والمرُء رهُن ردىً 

 أو سكُر إّال جنوٌن يغول العقَل

 يا قاتَل اهللا هذا الدهَر يزرعنا

 ثّم الحصاُد فمنه النَّفُع والّضَرُر

 فإن يكن معطيًا شيئًا فمرتجع

 َو إْن يكن مبطئًا يومًا فمبتدُر

 داٌء عرا آل قحطاٍن فزال بهْم

 و ذاق منه نزاٌر واحتسى مضُر

 من بعد أن لبسوا التيجان واعتصموا

 واو أرآبوا ثبَج األعواد واشتهر

 وَأوسعو الّناَس من َرْغٍب ومن َرَهٍب

 وعاقبوا باجتراِم الذَّنِب واغتفروا

 تندى مفارقهْم مسكًا فإْن جهلوا

 نمَّْت عليهْم بريَّا نشِرها اُألُزُر

 ويسحبون ذيوَل الرَّْيِط ضامنةً 

 أْن ليس ُتسَحُب إّال منهُم الِحَبُر
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 قَضى غيَر ذي َضعٍف وال ِآَبٍر: قالوا

 ا آلُّ أسباِب الردى آبُرم: فقلت 

 وَغرَّني فيَك ُبْرٌء بعَد طوِل َضنىً 

 و مْن يبْت خطرًا أودى به خطُر

 ما ضّر فقدك واألياُم شاهدةٌ 

 بأنَّ فضلَك فيها األنُجُم الزُُّهُر

 أغنيت في األرض واألقوام آلهُم

 مَن المحاسِن مالم ُيغِنه الَمَطُر

 ـفأنَت شمُس الضُّحى للسَّاربيَن ولل

 ـساريَن في ُجنِح ليٍل ضوُءك القمُر

 إن تمِس موتًا بال سمٍع وال بصٍر

 فطالما آنَت أنَت السمُع والبصُر

 وإْن َتِبْت َحِصرًا عن قوِل فاضلةٍ 

 فطالما لم يكْن من َدْأبك الَحَصُر

 اصطبْر عنه بأسًا أو ُمجاملةً : قالوا

 والصَّبُر ُيلَعُق من أثنائِه الصَِّبُر

 َمن على ُحزٍن يقرِّعنيولو َدرى 

 بمن ُفجعُت ومن ُخوِّلُته َعَذروا

 وآيَف َأسلو ومافي غيرِه ِعَوٌض

 من الرجال وال لي عنه مصطبُر 

 وآيَف لي بعَده َمْيٌل إلى َوَطٍر

 و ليس لي أبدًا في غيره وطُر 

 ُمجاورًا داَر قوٍم ليس جاُرُهُم
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 بنصِرهْم أَبَد األّياِم ينتصُر

 ا زادوا بها َنَقصوافي أرُبٍع آلَّم

 نقَص الفناِء وقلوا آلما آثروا

 فاذهْب آما شاءِت األقداُر مقتلعًا

 مّنا بِه الخوُف مجنونًا به الَحَذُر

 فللقلوِب الَّتي أبهْجَتها َحَزٌن

 التي أقررتها سهُر" وبالعيون  "

 وما لعيٍش وقد ودَّْعَته َأَرٌج

 وال ِلَليٍل وقد فارقَته َسَحُر

 َد أن أضحْت مطالُعناوما لنا بع

 مسلوبةً  منك أوضاٌح وال غرُر

 

 رأيتكْم فى أموٍر غير مسفرةٍ  

 رأيتكْم فى أموٍر غير مسفرةٍ 

 ما ينقصنى شغٌل إّال إلى شغِل

 فإْن تكْن تلكُم األشغاُل قاطعةً 

 عن غيرآْم فشفاها اهللا من علِل

 وإْن يكن ذاَك تعويقًا لشّرآُم

 من عقِلفينا فيا حّبذا األشغاُل 

 ال خير فيمن تنساه الّرجاُء فما

 تسرى إليُه بنّياٌت من األمِل

 ولم يبْت أحٌد منه وإن بعدْت

 عنه محّلته إّال على وجِل
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 إن آان غيبك التراُب األحمُر 

 إن آان غيبك التراُب األحمُر

 وَحَلْلَت َمْرتًا ال يزوُرك ُزوَُّر

 فلقد جزعُت على فراقك بعدما

 نَك َجْهًال أصِبُرظنُّوا بأّني ع

 فالّناُر في َجْنَبيَّ يوقُدها األَسى

 و الماُء من عينيَّ حزنًا يقطُر

 آم في التراِب لنا محيًا مشرٌق

 بيِد الَمواحي أو جبيُن أزهُر

 ومرفٌَّع فوَق الرِّجاِل جاللةً 

 و متوٌج ومطوٌق ومسوُر

 أعيْت على طلِب الرَّدى ُنُجُب السُّرى

 لجياُد الضُّمَُّروُخطا الَمهاَرى وا

 و مضى األناُم تكنهْم آجالهْم

 فمغصٌَّص ومنغٌَّص وُمَحسَُّر

 و مخالٌس ما آان يحذر هلكه

 و متارٌك ومقدٌم ومؤخُر

 و آأنهْم بيد الحماِم يلفهْم

 عصٌف تصفقُه خريٌق صرصُر

 و مواطٌن لترنٍم وتنعٍم

 و مواطٌن فيها الزوافر تزفُر

 لو آان في خلٍد لحيًّ مطمٌع
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 يها ورواِد المنيةِ  مزجُرف

 لنجا المنوَن مغامٌر في حومةٍ 

 وخطا المنيَّةَ  في العرين الَقْسَوُر

 و لسّد طرَق الموِت عن أبوابه

 آسرى وحاَد عن المنيَّةِ  قيَصُر

 ولكاَن َمن ُولدْت ِنَزاٌر في حًمى

 منُه ودّفاُع العظيمةِ  ِحْمَيُر

 ولَما مَضى َطوَع الرَّدى ُمتكبٌِّر

 كن القالَع وال مضى متجبُرس

 و لما خال عن أهله ووفودِه

 و ضيوفِه فينا مكاٌن مقفُر

 فانظْر بعينَك هل َترى فيما مضى

 عنا وصار إلى التراِب مخبُر 

 و لقد فقدُت معاشرًا ومعاشرًا

 ويسرُّني أْن لم يكْن لَي معَشُر

 و اشتّط رواُد الحماِم عليَّ في

 رواأهلي وقومي فانتَقْوا وَتخيَّ

 فمجدٌل وسَط األسنةِ  بالقنا

 و يمينه فيها حساٌم يشهُر

 و معصفٌر أثوابَه طعُن القنا

 ما آان يومًا للباِس يعصفُر

 و مقطٌر لوال القضاُء تقطرْت

 فينا النجوُم ولم يكن يتقطُر
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 و معفٌر دخل السناُن فؤاده

 ما آاَن يألُفه التراُب األحمُر

 و الذاهبون من الذين ترحلوا

 ْن أقاَم ولم َيُفْتني أآثُرممَّ

 خْذ بالبناِن من الحياة فإنما

 هو عارٌض متكشٌف متحسُر

 و دِع الكثيَر فإنما لهمومِه

 جمَع النُّضاَر إلى النُّضاِر ُمَبدُِّر

 وآَأنَّما ظلُّ الحياةِ  على الفتى

 ِظلٌّ أتاُه في الهجيِر ُمهجُِّر

 ما للفتى في الدهر يوٌم أبيٌض

 غم موٌت أحمُرووراَءُه بالرُّ

 وِلمْن تراُه ساآنًا في قصرِه

 متنعِّمًا هذي الحفائُر ُتحفُر

 وعلى أبي الفتِح اّلذي قنَص الرَّدى

 ماُء األسى من مقلتي يتحدُر

 قد آاَن لي منه أنيٌس ُمبِهٌج

 فاآلَن لي منه َوعوٌظ ُمْذِآُر

 إْن لم يكن ِمن ُعنصري وُأرومتي

 فلُحرمةِ  اآلداِب فينا عنصُر

 أو لم تكْن للُعرِب فيك والَدةٌ 

 فالمعربون آالمهْم بك بصروا

 شيئًا من نمته أعاجٌم" ما ضّر  "
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 و لديه آداُب األعارُب تسطُر

 و لكْم لنا عرُب األصوِل تراهُم

 عميًا عن اإلعراِب لم يستبصروا

 و لقد حذرُت من التفرق بيننا

 شحًا عليك فجاءني ما أحذُر

 ِن نفيسةً وذخرُت منَك على الّزما

 لو آان ُيبقى للفَتى ماَيذَخُر

 وَنفضُت بعدَك راحتي من معشٍر

 لو سابقوك إلى الفضيلةِ  قصروا

 فمتى َحِزنُت ُعِذرُت فيك على األسى

 وإذا َسلوُت فإنَّني ال ُأعَذُر

 " لحميمِه" و الغدُر سلواُن الفتى 

 بعَد الِحماِم وليس ِمثلَي يغُدُر

 لوعتي ولقد رأيُتَك ُمطفئًا من

 و الحزن يملي منه ما أنا أسطُر

 فافخْر بها َمْيتًا فكم لمعاشٍر

 من بعد أن قبروا بقبر مفخُر

 َآِلمًا ُيِعْرَن الشِّيَب أرديةَ  الصِّبا

 فكأنهْم طربًا بها لم يكبروا

 وتراُه َطالَّعًا لكلِّ َثنيَّةٍ 

 يسري بأفواه الورى ويسيُر

 يصفو بال آدٍر يشنين صفاءه

 ُر يصفو تارةً  وُيكدَُّروالشِّع
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 و آأنه في ليِل أقواٍل مضْت

 قمٌر بدا وْسَط الدُُّجنَّةِ  أنوُر

 فإليه منا آلُّ طرٍف ناظٌر

 وعليه ِمّنا آلُّ ِجيٍد أْصَوُر

 وسقاَك ربُّك ماَء آلِّ سحابةٍ 

 تهمى إذا ونِت الغيوم وتمطُر

 و إذا طوْت عنك العداةُ  آنهورًا

 هوُروافى ترابك بالعشّي آن

 وآأنَّه والَبرُق ملتمٌع بِه

 برٌد على أيدي الرياِح محبُر

 ومتى ذهبَت بزلَّةٍ  فإلى اّلذي

 يمحو جرائر من يشاء ويغفُر

 

 َمن لي بمن إْن ُسمُته حاجةً  

 َمن لي بمن إْن ُسمُته حاجةً 

 َشمََّر فيها َفْضَل أذياِلِه

 فيبذُل النَّفَس وال يرتضي

 فى لزباتى بذَل أموالِه

 وحامٍل ثقلى على ظهرِه

 آأنَّه من بعِض أثقاِلِه

 لو غَدر الّناُس به آلُّهْم

 ما خطَر الغدُر على باِلِه

 وربَّما أعرضُت عنه فال
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 أعدُم منه فضَل إقبالِه

 ما عثرْت رجُل امرٍئ منفٍض

 أغنته آّفاُه بإذاللِه

 وال رأته عيُن ذى زّلةٍ 

 َأبَدَل إفحاشًا بإجماِلِه

 

 أسباُب الحياة آثيرةٌ : مس يقولون 

 أسباُب الحياة آثيرةٌ : مس يقولون

 وأسباُب المنوِن آثيُر: فقلُت

 و ما هذه األياُم إّال مصائٌد

 وأشراُك مكروٍه لنا وُغروُر

 ُيساُر بنا في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 . فكم ذا إلى ما ال نريد نسيُر

 و ما الدهُر إّال فرحةٌ  ثّم ترحةٌ 

  مطلٌق وأسيُرو ما الناُس إالَّ

 

 أّيها الّشيُخ إّن من ثّوَر الّصيـ 

 أّيها الّشيُخ إّن من ثّوَر الّصيـ

 ـَد آمن صاده بحكِم العقوِل

 هجَت مّنى على القوافى جنانًا

 لم يكْن عن بديعها بكليِل

 فطمى بحُر خاطرى فترامى

 فيه قولي من غيِر معنىً  َمُقوِل
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 ذلك الفضُل إذ دللَت على الفضـ

 وال بّد فى الّسرى من دليِلـل 

 

 يا سائلي عن ذنوب الدهر آونةً  

 يا سائلي عن ذنوب الدهر آونةً 

 اسمْع فعنِدَي أنباٌء وأخباُر

 آلُّ الرِّجاِل إذا لم َيْخشعوا َطمعًا

 ولم تكدِّرهُم اآلماُل أحراُر

 إْن تضُح دارَي في ُعماَن نائيةً 

 يومًا عليَّ فبالخلصاِء لي داُر

 كْن لَي جاٌر ِمن ِنزاِرِهُملو لم ي

 يحنو عليَّ فمن قحطانهْم جاُر

 و إْن يضْق خلٌق من صاحب سئٍم

 فلم يضْق بَي في ذي األرض أقطاُر

 و ما أبالي ونفسي اتملكها

 َأْسُر الغراِم أقاَم الحيُّ َأم ساروا

 َسْقيًا لقلٍب َيعاُف الذُّلَّ ذي َأَنٍف

 العاُر في لبِه سياِن والناُر

 لجديَد لمن يعتاُم ِمنحَتهيكسو ا

 وُلبُسه الدَّهَر أهداٌم وأطماُر

 ذّل الذي في يد الحسناِء مهجته

 و من له في ذواِت الخدِر أوطاُر

 و عّز من الهوى منه وآان له
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 عنه مدى الدهر إقصاٌء وإقصاُر

 ماسرَّني أنَّني أحوي الِغنى وَبدا

 في آّف جارَي إعساُر وإقتاُر

 آلِّ حادثةٍ  وأنَّ لي َنصرةً  من

 و ما له من صروف الدهِر نصاُر

 وأنَّني بالٌغ من عيشتي َوَطرًا

 و ليس تقضى له ما عاش أوطاُر

 البارَك اُهللا في وادي الّلئاِم وال

 سالْت به عند َجْدِب العاِم أمطاُر

 و الخيُر آافةُ  هذا الخلِق آلهُم

 و الناُس بالطبِع واألخالِق أشراُر

 ا َقْبلنا َزمنًاإنَّ اّلذيَن أقامو

 محكمين على أيامهْم ساروا

 خلْت منازلهْم منهْم وشردهْم

 دهٌر َخؤوٌن لمن يؤذيِه َغّداُر

 و حطمهْم قدٌر من بعد أن رفعْت

 منهْم إلى قلةِ  العلياِء أقداُر

 

 أال إنَّ قلِبَي من بعِدآْم 

 أال إنَّ قلِبَي من بعِدآْم

 أفاق وفارقنى باطلى

 الفؤادفأصبحُت خلَو ضمير 

 وقد آاَن في ُشُغٍل شاغِل
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 وما لىَ  يا قوُم تعريجةٌ 

 بذاِت حلى ٍّ وال عاطِل

 وال أنا أطمُع في جائٍد

 وال أنا أْيَأُس من باخِل

 وال بّت أشتاق من صبوةٍ 

 إلى غارٍب بالّنوى آفِل

 وال آنُت أحفُل في بلدةٍ 

 مقيمًا بمستوفٍز راحِل

 ومن عجٍب أّن ذات الّسوار

 ن ليس بالواصِلتواصُل م

 ُيصبُّ بها َيَمنيُّ النِّجاِر

 وتسكن وسَط بنى وائِل

 وتعتاض من جانٍب فاهٍق

 مَن الِخْصِب بالجانِب الماِحِل

 َأعيُذَك من ُمهبالِت الزَّماِن

 َحكْمَن على الرَّجِل العاقِل

 ومن نفحاٍت عدون الّنبيه

 وُعْجَن على منزِل الخامِل

 ومن آنٍف أضرعْتُه الخطوُب

 ّتى تعّرض للّنائِلح

 ومن آلٍم جدَّ بالّسامعين

 وجّد عن المنطِق الهازِل

 ومن طمٍع للفتى خائٍب
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 ومن أمٍل فى الغنى حائِل

 ومن صبوةٍ  نحو مستقلِع الـ

 ـغروِس وشيِك الّنوى زائِل

 ومن خدٍع لبدور الّنضار

 وهبن المذّلةَ  للّسائِل

 وقد علَم القوُم أنِّي َشَطْطُت

 سقِط الوابِلبسرحىَ  عن م

 وَأْجَمعُته يرَتعيِه العدوُّ

 نجاًء عن الخلِق الّسافِل

 ولّما أنفُت من اَألعطياِت

 رميُت الوفى َّ على الماطِل

 فأصبحُت عرياَن من منيةٍ 

 تسوق الهواَن إلى األمِل

 أقوُل لقوٍم يودُّون أْن

 تصوب عليهْم يُد الباذِل

 فما شئَت من ملطٍم ضارٍع

 :سائِل وماِء حياٍء لهم

 إذا آاَن نفُعكُم آجًال

 فلي دوَنكْم راحةُ  العاجِل

 

 ودهٍم آسوَن الليَل سوَد ثيابه 

 ودهٍم آسوَن الليَل سوَد ثيابه

 عليهنَّ فيحاُء الفروج َفؤوُر
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 َعلْت والمنى َترنو إليها آما عال

 مليٌك على آرسيه وأميُر

 مَن الّالِت فيهنَّ السَّديُف آأنَّه

 العيوُن َثبيُر إذا ما تراَءْته

 ُيَحْزَن ألضياف الّشتاِء فكلُّ َمن

 أراَد الِقرى منهنَّ فْهَو قديُر

 آأّن شحوَم البزِل الكوِم وسطها

 يطارحه فوارهّن صبيُر

 فما للبيوِت دونهّن مغالٌق

 و ال للكالِب حولهّن هريُر

 فكم ُعِقرْت من أجلهنَّ ِشِملَّةٌ 

 و ذاق الردى حتى فهقَن بعيُر

 

 طعّن رجاَء العيش بالعلِلال تق 

 ال تقطعّن رجاَء العيش بالعلِل

 فالعمُر أقصُر أوقاتًا من الشُُّغِل

 وما السُّروُر على َخْلٍق بمتَّئٍد

 وما الّنعيم على الّدنيا بمّتصِل

 قضى الّزماُن بأن يبتّز نحلته

 ما يبرم الّصبُح تعريه يُد الّطفِل

 :أقوُل إذ الَمني في الحبِّ جاهُله

 آنَت القيَت ما ألقاه لم تقِللو 

 خّفضْ عليك فإّنى غيُر منعطٍف
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 على مالٍم وال مصٍغ إلى عذِل

 إذا نزعت هًوى فى ثوب غّرته

 فإنَّ ِسرَّ الصِّبا في خمرةِ  الَغَزِل

 وشافُع الحبِّ ال تنفكُّ طاعُته

 أدَنى ِإلى النَّفس من همٍّ ِإلى َجَذِل

 ال تأنسنَّ بليِن الصَّعِب في َآَلٍف

 فاللَّيُث َيصبو وَيعلو منِكَب الَبَطِل

 وال يغّرنك حلٌم فى مواطنه

 فالدَّهُر ُيغضي ويقضي أعضَل الُعَقِل

 وآيَف ُيدَنى مَن التَّشميِر في َحَدٍث

 َمن داؤُه في ظهوِر الخيِل واإلبِل

 أدَنى شعاَرْيِه درٌع في تفضُِّله

 وآّفه منبُت العّسالةِ  الّذبِل

 بديًال من َتمائمِهيرَضى النِّجاَد 

 وأحمر الّنقِع من محمّرةِ  الحلِل

 وال وساَد له إّال جوارحه

 وال يمّهد إّال جلدةَ  الّسبِل

 ما َيعُجُم الخطُب لي ُعودًا على َخَوٍر

 وال يكشُِّف مّني القلُب عن َوَهِل

 وال امتطيُت صنيعًا ُذمَّ راآُبه

 وال أدار لسانى القوَل فى خطِل

 هذا الورى أحدًاهيهات أرهب من 

 وقد رأيت شموَل العجز والفشِل
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 ِإنَّ الرِّجاَل وِإْن راعْتك آثرُتهْم

 إذا خبرتهُم لم تلِف من رجِل

 من لم تكن غايةَ  العلياِءبغيته

 فلن أالبسُه إّال على دخِل

 للَِّه يوٌم أتاني وْهَو مبتسٌم

 لقيُت فيه نفوَس القوِم باألجِل

 لهعلى حصاٍن ، حصيٌن مْن تجّل

 آأّنه قد تعّلى ذروةَ  الجبِل

 رحِب الجبين قصيِر الّظهر من سعةٍ 

 آأّن راآبه منه على الكفِل

 لّما طلعُت بصدِق العزِم ُمشتمًال

 رأى الكماة بوجهى مالئ المقِل

 وغّرةُ  الّشمِس بالقسطاِل فى آلٍل

 وبالبصائر خدُّ األرِض فى خجِل

 : قل للّنوائب إّما آنَت مخبرها

 ينك قرُع البيِض واألسِلبينى وب

 في فتيةٍ  عشقوا الحرَب الَعواَن فما

 يزوُر عشَقهُم شيٌء ِسوى الَمَلِل

 ال َيرهبون المنايا أْن ُتلمَّ ِبهْم

 وال يخافون يومًا ُجرعةَ  الثُُّكِل

 إليِك عنَِّي أخالَق الّلئاِم فما

 ُيجيُد َسمعي إلى نجواِك من َمَيِل

 وزتهمن شاء أن يتحامى الهوُن ح
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 يكْن بوفِد األماني غيَر ُمحتفِل

 ال يقُنُص الدَّهُر قلبي في حبائلِه

 وال يميل اعتزامى فى صبا أمِل

 ال زلِت يا أعيَن الحّساد مطرفةً 

 دونى ويا قلبهْم ال زلَت فى خزِل

 َمن يحسِد المجَد َغّصاٌن بحسرِتِه

 وعاشُق المجِد ال ُيلَفى على َمَلِل

 غيِر حاسدِه ال تنظرَّنَّ امرًأ من

 فليس يدرك صدقًا ناظُر الحوِل

 

 جنيُت علينا أيُّها الّدهُر عامدًا 

 جنيُت علينا أيُّها الّدهُر عامدًا

 و لم تعتذْر أني وليس لك العذُر 

 " حاجةً " و آنُت متى ما أسأل الدهَر 

 تكوُن له فيما أتى َخِرَس الدَّهُر

 بنفسَي َمْن لو جاَوَد الَقطُر بذَّه

 بحر في فيض الندى خجل البحُرأو ال

 و يا منزًال أمسى به غيُر أهلِه

 َعَدْتك تحيَّاٌت والجادك الَقْطُر

 والزلَت َمْنزوعًا مَن الخيِر آلِِّه

 و ال زال مسنونًا بساحتك الشرُّ

 فأيَن اُأللى آانوا بجوِّك ُنعَّمًا

 تدوُر عليهْم في أباريِقها الَخمُر
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 ُهلنا منُهُم آلُّ الذي يملكوَن

 و ليس لهْم إّال المحامُد والشكُر

 وإنِّي لُمطٍف بالمعاريِض ُغلَّتي

 وبالسرِّ سرِّ القوِل إذ يمكُن الجهُر

 

 متى أنا ناٍج من سهام الغوائِل 

 متى أنا ناٍج من سهام الغوائِل

 يصبن فما يرضين غير المقاتِل 

 وحّتى متى تبرى الّنوائُب صعدتى

 زِلوتقرُع بابي طارقاُت النَّوا

 أروُح وأغدو في إساِر ُغروِرها

 تخادعنى فى آّل يوٍم بباطِل

 إذا لم ُيِصْبني سهُم عامي َتخاطؤًا

 أصاَب آما شاَء الرَّدى سهُم قابِل

 رهيُن رزايا ما ُيَملُّ طروُقها

 ومّل طروقى فى مًدى متطاوِل

 ُتخالُسني قومي وُغرَّ أصادقي

 وُتعِري َبناني من نفيِس عقائلي

 يرْد صبحى على َّ مع الّردىفإْن لم 

 فيا ويُل أمِّي ويُلها من أصائلي

 أصاب الّردى أبناَء لخٍم وحميٍر

 وساَق إلى األجداِث ُشوَس القبائِل

 وأفنى نزارًا واليمانين قبلهْم
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 وحّطهُم من شاهقاِت المعاقِل

 وزارهُم صبحًا وآلَّ عشّيةٍ 

 فلم يسبقوه بالجياد الّصواهِل

 قاٌق قواطٌعولم تغنهْم بيٌض ر

 ولم تنجهْم زرٌق لسمر الّذوابِل

 وما انتصروا من بأسه وهو واحٌد

 بما احتشدوا أو جّمعوا من قنابِل

 وال ُمَضمراٍت للطِّراِد آأنَّها

 تجوُب الَفال بعُض الّذئاِب العواسِل

 ُيَقْدَن إلى أرِض العدوِّ عواريًا

 فتدخل فى نسج الّثرى فى غالئِل

 عظيمةٍ  عليهّن وّالجون آلَّ

 ومحتقرون فى عًلى آلَّ هائِل

 إذا ظمئْت أحشاؤُهْم من حفيظةٍ 

 فلم ترِوهْم غيُر الدِّماِء السَّوائِل

 فكم في الثَّرى َمن آان ِعْبئًا به الثَّرى

 وآم فى الّتراِب من مليٍك حالحِل

 ومن مغزٍم بالجود لم يثِن عنده

 بال َملئها من ِرْفِده آفَّ سائِل

 مًا فقيٌر فإنَّماإذا زاَرُه يو

 يروُح غنيَّا من جياٍد وجامِل

 أقوُل لناعي المكُرماِت وقد َثوى

 َأبوها بملتفِّ الظُّبا في القساطِل
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 بَمْدَرجةٍ  للعاصفاِت َتالحفْت

 :َمعارُفها َمطموسةٌ  بالمجاهِل

 أالقلَت ما يا ليَت ما آنَت قلته

 فكم ضرٍم فى القلب من قول قائِل

 لم َتدِر مثَلُهَنعيَت إلى قلبي و

 وعّرفَت ما بينى وبين البالبِل

 وباْعدَت عن عيني ِقراها مَن الَكرى

 وأغريَت َجفني بالدُّموع الهواطِل

 فتىً  آان ِمْحجامًا عن العاِر راآبٍا،

 صدوَر العوامِل -وقدُر الغى تغلى  -

 إذا قاَل لم يترْك مقاًال لقائٍل

 وإن صال لم يترك مصاًال لصائِل

 ى أحسابه بفعالهودّل عل

 ونّم على أعراقه بالّشمائِل

 وال آاَن إّال ناجيًا من َعضيَهةِ 

 وال ساعيًا إّال بُطْرِق الفضائِل

 تعادَل منه األصُل والفرُع وارتوْت

 أواُخره من شبِه ماِء األوائِل

 آأنَِّي لّما أْن َشَننُت حديَثُه

 شننُت ذآيَّ المسِك بيَن المحافِل

 لياٍل قصيرةٌ  فإْن َعقمْت فيِه

 فقد أنجبت فيه بطوُن الحوامِل

 وإْن نزَل القاَع القفاَر فَكم لُه
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 بَحبِّ قلوٍب بيننا من مناِزل

 وإنَّك من قوٍم آأنَّ وجوَهُهْم

 سيوٌف ولكْن ما جلين بصاقِل

 إذا افتخروا حازوا الفخاَر وطأطأوا

 بأيديهُم طوَل الفتى المتطاوِل

 بالُعالولم ُتلفِهْم ِإّال بعيديَن 

 وطيب السَّجايا من يِد المتناوِل

 فكم فرََّجْت ألفاُظك الُغرُّ ضيِّقًا

 وما فرجوه بالقنا والمناصِل

 وما زالِت اآلراُء منك صوائبًا

 يقطِّعَن في األعداِء آلَّ الوصائِل

 ولّما استلبَت اليوَم وحدك من يدى

 رجعُت ومالى غيُر عّض األنامِل

 بيننا فبْن غيَر مذموٍم فكم بان

 بلوٍم وتعنيٍف جريُح المفاصِل

 أقمَت مقاَم األمن فينا أو الغنى

 وأقلعَت إقالَع الغيوث الهواطِل

 وما آنُت أخشى أّن أّيامك التى

 َطردنا بهنَّ الهمَّ غيُر أطاوِل

 وال أّننى أدعوك حزنًا ولوعةً 

 وأنت بشغٍل عن جوابىَ  شاغِل

 ولو أّننى وّفيُت رزءك حّقه

 أمسيُت رزؤك قاتلى ألصبحُت أو
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 آأنَِّي مرِمّيًا بفقِدك آارعًا

 آؤوَس الشَّجايا ِمن رميِّ الشَّواِآِل

 وما ضرَّ َمن أدعوُه أوَفى أصادقي

 إذا لم يكن من معشرى وقبائلى 

 أال فاْسقني من دمِع عيني وغنِّني

 بَنوِح النِّساِء الُمْعوالِت الثَّواآِل

 وإن آاَن حزني عندك اليوَم ُمسِرفًا

 فال تدِن سمعى من مقال العواذِل

 فقْل للذي عاالُه فوَق َسريرِه

 :يريُد بِه البيداَء فوَق الكواهل

 ُهِبلَت؛ أتدري َمن حملَت إلى الثَّرى

 َصريعًا وقد واريَت خلَف الجنادِل

 وأى ُّ لزاٍز للخصوِم دفنته

 وأنزلته فى منزٍل غير آهِل 

 فال مطلتك الّراهماُت برحمةٍ 

 يومًا في ندىً  بمماطِل فما آنَت

 والزال قبٌر أنت فيه تجوده

 آما شاء أنواُء الّضحى واألصائل

 وإْن حالِت الهيآُت منك على البلى

 ففضُلَك ما بيَن الوَرى غيُر حائِل

 وإْن زال شجٌو عن قلوٍب شجّيةٍ 

 فحزني عليَك الدَّهَر ليَس بزائِل
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 إّما بقيَت فهلُك غيِرك َهيٌِّن 

 فهلُك غيِرك َهيٌِّن إّما بقيَت

 و إذا نجوَت فجرُم دهرك يغفُر

 و إذا المحاذر ِتهَن عنك فما لنا

 ولنا األماُن عليك شيٌء ُيحذُر

 ما نحُن إّال للرَّدى وإلى الرَّدى

 فمقدٌَّم ِلحماِمِه ومؤخَُّر

 وعلى المنيَّةِ  ُطْرُقنا ومسيُرنا

 و الرجُل تهفو واألخامص تعثُر

 ٌم وُمبخٌَّلذاَق الرَّدى متكرِّ

 و أتى الحماَم معجٌل ومعمُر

 آم شذَّبْت مّنا السِّنون وآم َطوى

 منا الخضارَم ذا التراُب األغبُر

 التربةٌ  إّال وفيها للِبلى

 خدٌّ أسيٌل أو جبيٌن أزهُر

 من عاش إما مات أو آانت له

 في آّل يوٍم عبرةٌ  تتحدُر

 و هو الزمان فاحٌك مستغرٌب

 ُمستعِبُر مّما استفاَد وناشٌج

 وقصوُرنا قصراِن؛ هذا ُمخَرٌب

 متعطٌل حزنًا وهذا يعمُر

 وعيوُننا عينان؛ هذي دمُعها

 متحلٌِّق ودموع أخرى َتقطُر
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 إّن المصيبة في األحبةِ  للفتى

 لو آان يعلم نعمةٌ  ال تشكُر

 فدِع التذآر للذين تطارحوا

 بيِد المنون فهالٌك ال ُيذآُر

 رَضهوِإذا جرى َقَدٌر بشيٍء فا

 فالمعتبون لساخطو ما يقدُر

 باِه الرجاَل بفضل حلمك فيهُم

 وافخْر به فبمثِل ذلك ُيفَخُر

 و إذا ألمَّ بك الزمان فال تلْم

 ُخْلساِته َفلما خطاُه أآثُر

 ولطالما عزَّيَت غيَرك في َردىً 

 بالصَّبر والُمعَزى بصبٍر َيصِبُر

 ما إْن رمتنا بالجنادل شدةٌ 

 األشدُّ األصبُرإّال وأنَت لها 

 تفدى اإلناُث ذآوَر من الورى

 ويقي الكبيَر مَن الحماِم األصَغُر

 و ليسَل عنها إنها درجْت وللتقوى اإلزاُر وللعفاِف المئزُر

 ـتقوى اإلزاُر وللعفاِف الِمئَزُر

 آسٌر له َجبٌر بأمثاٍل له

 و وقاك ربَك آسرةً  ال تجبُر
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 يا صاحبيَّ َتنجَّزا ِعَدةً  

 صاحبيَّ َتنجَّزا ِعَدةً يا 

 من صائد األلباب والمقِل

 عّدةُ  الّنوى غيُر الوفاِء بها

 والقوُل مّطرٌح بال عمِل

 قوال له والقوُل مطمعةٌ 

 للعتب فى أسماِح ذى بخِل

 يا فارغًا ال َوْجَد َيسكُنه

 حّتى متى أنا منك فى شغِل 

 يا مْن َيِضنُّ بكلِّ نافعةٍ 

 ألمِلحّتى َيِضنَّ عليَّ با

  لو شئَت عدَت إلى مواصلة

 وزيارةٍ  حالْت ولم أُحِل

 

 الُتوعَدنِّي الّشرَّ ُترهُبني 

 الُتوعَدنِّي الّشرَّ ُترهُبني

 فلربَّما لم ُينجني َحذُرْه

 فوقوُع مكروٍه أعالجه

 خيٌر من المكروه أنتظرْه

 وإذا َصفا يوٌم ظفرُت به

 َفِلَمْن يعيُش إلى غٍد آدُرْه

 ٍط بليلِتهفلربَّ ُمغتب

 شنَّ الهموَم بقلبِه َسحُرْه
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 والعيُش ماَتْقضي به َوَطرًا

 فكميٍت من فاته وطرْه

 وإذا قُصْرَن به مطالُبُه

 عن راحتيه فلم يطْل عمرْه

 والدَّهُر إّما شمُسه بضًحى

 ترديك أو في ليلةٍ  قمرْه

 و إذا أنامَك غير متئٍد

 في القبر أشبه طوله قصرْه

 

 لةَ  الرَّمِللمَّا اعتنقنا لي 

 لمَّا اعتنقنا ليلةَ  الرَّمِل

 وُمضاِجعي ما بيننا َنْصلي

 أما ترضى ضجيعك مْن: قالت 

 جسمي الرَّطيب وِمْعَصمي الطَّْفِل

 أّال احتملَت فراَق نصلك ذا

 فى هذه الّظلماِء من أجلى 

 انظْر إلى ضيق العناِق بنا

 تنظْر إلى عقٍد بال حلِّ

 الال بيننا يجرى العقاُر و

 فضٌل به لمدّبةِ  الّنمِل

 إنِّي أخاُف إذا: فأجبُتها

 فطنوا بنا أهلوِك أْو أهلى

 ُعدَّيِه مثَل تميمةٍ  ُنصبْت
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 آي ال ُنصاَب بأعيٍن ُنْجِل

 إّني أخاُف العاَر ُيلصُق بي

 يومًا وال أخَشى من القتِل

 

 بجانب الكرخ من بغداد عّن لنا 

 بجانب الكرخ من بغداد عّن لنا

 نفُِّرُه عن وصلنا َنَفُرظبٌي ي

 ُذؤابتاُه نجادا سيِف مقلِتِه

 َوَجفُنُه جفنه َوأُفِرنُدُه الَحَوُر

 َضفيرتاُه على قتلي َتضافرتا

 فمن رأى شاعرًا أودى به الشعُر 

 

 وقالوا نراها خّطةً  مدلهّمةٍ  

 وقالوا نراها خّطةً  مدلهّمةٍ 

 ففتها وإّال أنَت رهُن حبالها

 ى ودرعي آفايةٌ وهل أخَش: فقلُت

 مَن اهللا ما ترمي الِعدا من ِنبالها

 فكم َوْرَطةٍ  ضاقْت عليَّ فلم يزْل

 بىَ  اهللا حّتى انتشانى من خاللها

 وآم نكبةٍ  طالْت يدًا لتنالنى

 فباعد ما بينى وبين منالها
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 آم في الكثيب وآم عارضته قمٌر 

 آم في الكثيب وآم عارضته قمٌر

 القمُريوّد أّن له من حسنه 

 َيجني عليَّ سقامًا ُسقُم ُمقلِته

 و آلُّ جرٍم جناه الحبُّ مغتفُر

 َسْرعًا ما عِشقَت، وما: قال العواذُل

 يدرون أنَّ طريَق الِعشِق ُمختصُر

 وما الصَّبابةُ  إّال ُخلسةٌ  َعَرضْت

 سمٌع َجناها على األحشاِء أو بصُر

 الناُر في َآِبدي مذ غبَت عن بصري

 قد فارقتني المطُرو من جفوني و

 

 أرَسلها ترَعى َأالًء وَنَفْل 

 أرَسلها ترَعى َأالًء وَنَفْل

 تامكةً  بين الجباِل آالجبْل

 حّن لها نبُت الخزامى باّللوى

 وشبَّ َحْوذاُن الَعميم واآتهْل

 من يعمالٍت ما وردن عن هًوى

 ولم تبْت من شّلها على وجْل

 آرائٌم يبذلن للّضيف قًرى

 يُض تدمى واألسْلودونهّن الب

 يوسْعَنَنا الرَّْسَل مقيميَن وإْن

 سرنا فيوسعن الّرسيَم والّرمْل
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 إذا" يعّيرن"آلمن حّتى ما 

 جّد فخاٌر بسوى قرِب األجْل

 قد قلُت للّسارين يبغون العال

 ورّب ساٍر عميْت عنه الّسبْل

 فى مهمٍه ملتبٍس أقطاره

 لو نسَل الّذئب به صبحًا لضْل

 ْرَف إذا خبَّ بِهيسترجُف الطِّ

 غبَّ الّسرى ريُح الّنعامى والّشمْل

 أمُّوا بها مالَك أمالِك الورى

 عماَد هذا الّدين سلطاَن الّدوْل

 حيُث ُترى الهاُم إليه ُسجَّدًا

 وأرضه معمورةٌ  من القبْل

 والّسؤدُد الّرغُد وأمواُل الغنى

 ُتهاُن في ِعراِصِه وُتبَتَذْل

 اُرُهومنبُت الجوِد الذي ُنّو

 ُيمّطُر في آلِّ صباٍح وُيَطْل

 الّثابُت العزِم إذا طيٌش هفا

 والواجُد الرَّأي إذا الرَّأي َبَطْل

 ذو فكرةٍ  تنير آلَّ ظلمةٍ 

 آأنَّها َجذوةُ  ناٍر تشتعْل

 َظْلَت بحرِّ الحرب في عصابةٍ 

 يحرِّمون الطِّعَن إّال في الُمَقْل

 من آلِّ سّياٍر إلى الذِّآِر وإْن



823 

 

 َت ذاك الّذآُر شمًال أو قبْلشّت

 آأنه أقنى على مرقبةً 

 يدمى إذا ضمَّ وإْن أدمى نشْل

 حّتى َحميَت جانَب الملِك وقد

 ِخيَف عليه َثَلٌل بعَد َثَلْل

 لوال مداواُتك من أمراضِه

 بالضَّْرِب والطَّعِن جميعًا ما أَبْل

 آم صعبةٍ  رآبَتها ُمعضلةٍ 

 ْلتطعمها الريَث إذا أآدى العج

 وطامٍح بغير حقٍّ للعال

 زحزحَته عِن التَّراقي فنَزْل

 وجامٍح إلى الَهوى ومائٍل

 عن النُّهى رددَته عن الَمَيْل

 أيُّ فتىً  من قبِل أْن أرشْدَتُه

 قعقَع أبواَب المعالي فدَخْل

 وأى ُّ خرٍق عبَق الجود به

 ~لم يسأِل المعروَف يومًا فبذل

 وأىّ  ماٍش فى مزّالِت الّردى

 جاز ولم يخش عليه من زلْل

 وأين ما حّمل ما حّملته

 بين عظيٍم وجسيٍم فحمْل

 من معشٍر ما ُخلقْت إّال لهْم

 َأِسرَّةُ  الملِك وتيجاُن الدَُّوْل
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 ما ولدوا إّال وفى أيديهُم

 أزمَّةُ  الدَّْوالِت من َعْقٍد َوحْل

 في ُجَلِل الملك لهْم ـ آاسيةً 

 الُحَلْلأجساَدهْم ـ َمْندوحةٌ  عن 

 قد جاَءني ما آنَت تهديِه على

 َشْحِط النَّوى طورًا وفي قرِب النََّزْل

 قوٌل وفعٌل ألحقاني بالُعال

 والماُء قد يلحق غصًا بالّطوْل

 فّضلتنى على الورى وآلُّ مْن

 فّضلته على الورى آالًّ فضْل

 وقلَت ما َحلَّْيَتني الدَّهَر به

 وآم ثويُت ُموسعًا من الَعَطْل

 لَك عندي ِنَعٌم ُفْتَن الُمَنى آم

 ولم تنلهّن بنّياُت األسْل

 أرفُل منهنَّ وآم ماٍش َأرى

 على الّثرى في ِمثلهّن ما َرَفْل

 يا أّيها المالك مّنى ربقةً 

 أعيْت على الشُّمِّ العرانين اُألَوْل

 آم راَم مّني بعَض ما أجَرْرُته

 َمن مدَّ َضْبَعيِه له فما َوَصْل

 ى القريض بعدماأيقظتنى عل

 نكَّب غاويِه طريقي وَعَدْل

 وقاَل في مجدك إْن آنَت تفي
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 عقدَت أْن ال تقرَض الّشعَر َفَحْل

 فخذ آما أثرتها قافيةً 

 آأّنما شىءٌ  سواها لم يقْل

 نّزهتها لّما أردُت سوقها

 إلى عالك من نسيٍب وغزْل

 آأنَّما هشَّْت وقد ِصيغْت بها

 َذْلَحبُّ القلوب من سروٍر وَج

 ال ملَّك اُهللا لنا غيَرآُم

 وال نَأى عزَُّآُم وال انتقْل

 وداُر ملٍك أنَت فيها لم تزْل

 مأهولةً  من الوفود والخوْل

 ودرَِّت النُّعمى عليكْم َثرَّةً 

 ونلتموها َعَلًال بعَد َنَهْل

 

 قالت مشيبك فجٌر والشباب إذا 

 قالت مشيبك فجٌر والشباب إذا

 فيه مستتُر ُزرناَك ظلمةُ  ليٍل

 فقلت من آان هجري الدهَر عادتُه

 ما إْن له ببياِض الشَّيِب ُمعَتَذُر

 الُتسخطيه فهذا الشَّيُب َمظهرةٌ 

 على عيوٍب بضّد الشيب تستتُر

 تريَن مني وضوُء الشيب يفضحني

 مازاَغ عنه ورْأسي أسوُدالبصُر
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 أّما الشَّباُب فقد مضْت أّياُمُه 

 ْت أّياُمُهأّما الشَّباُب فقد مض

 واستّل من آّفى الغداةَ  زمامُه

 وتنكَّرْت أّياُمُه وَتغيَّرْت

 جاراته وتقّوضْت آطامُه

 ولقد درى من فى الشباِب حياته

 أّن المشيَب إذا عاله حمامُه

 الهوى" يدللنا"عوجا نحيىّ  الّربَع 

 فلربَّما نفع المحبَّ َسالُمُه

 واستعبرا عنِّي بِه إْن خانني

 يمُطْر عليِه َغماُمُه َجفني فلم

 فمن الجفوِن جواِمٌد وذوارٌف

 ومن الّسحاب رآامُه وجهامُه

 ِدَمٌن رضعُت بهنَّ أخالَف الصِّبا

 لو لم يكْن بعَد الرَّضاِع فطاُمُه

 ولقد مررُت على العقيق فشّفنى

 أْن لم ُتغنِّ على الغصون َحماُمُه

 وآأّنه دنٌف تجّلد مؤنسًا

 مُهعّواده حّتى استبان سقا

 من بعدما فارقته فكأّنه

 نشواُن تمسُح ترَبُه آآاُمُه

 َمِرٌح يهزُّ قناَتُه ال يأتلي



827 

 

 َأَشُر الصِّبا وغراُمُه وُعراُمُه

 تندى على حّر الهجير ظاللُه

 وُيضيُء في وقِت العشيِّ َظالُمُه

 وآأّنما أطياره ومياهُه

 للّنازليه قيانه ومدامُه

 وآأّن آراَم الّنساِء بأرضه

 اِنصي َطْرِد الهوى آراُمُهللق

 وآأّنما برد الّصبا حوذانه

 وآأّنما ورق الّشباب بشامُه

 وَعضيهةٍ  جاءْتَك من َعِبٍق بها

 َأزرى عليَك فلم يُجْزُه آالُمُه

 ورماك مجترئًا عليك وإّنما

 وافاك من قعر الّطوىّ  سالمُه

 وآأنَّما َتْسفي الرِّياُح بعاِلج

 ُمُهماقاَل أو ما سطَّرْت أقال

 وآأّن زورًا لّفقْت ألفاظُه

 سلٌك وهى فانحّل عنه نظامُه

 وإذا الفتى َقعدْت به أخواُلُه

 فى المجد لم تنهض به أعماقه

 وإذا خصاُل الّسوِء باعدن امرًءا

 عن قومِه لم ُتدِنِه أرحاُمُه

 ولكْم رمانى قبل رميِك حاسٌد

 طاَشْت ولم تخدْش ِسواُه ِسهاُمُه
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 ِضْرني وانثنىألَقى آالمًا لم َي

 وندوبه فى جلده وآالمُه

 هيهاَت أْن ُألَفى َرسيَل ُمساِفٍه

 ينجو به يوم الّسباِب لطامُه

 أو أن أرى فى معرٍك وسالحُه

 بدَل الّسيوف قذافُه وعذامُه

 ومن البالِء عداوةٌ  من خامٍل

 الخلَفه ِلُعًلى وال ُقدَّاُمُه

 آثرْت مساويه فصار آمدحه

 ُه أْو ذاُمُهبيَن الخالئِق عيُب

 والُخْرُق آلُّ الُخرِق من متفاوِت الـ

 ـأفعاِل َيْتلو نقَضُه إبراُمُه

 َجِدِب الَجناِب فجاُرُه في أْزمةٍ 

 والضَّيُف موآوٌل إليِه طعاُمُه

 وإذا علقَت بحبله مستعصمًا

 فكفقِع َقْرَقَرةٍ  يكوُن ِذماُمُه

 وإذا عهوُد القوِم آّن آنبعهْم

 وثمامُه فالعهد منه يراعُه

 وأنا الذى أعييُت قبلك من رسْت

 أطواُده واستشرفْت أعالُمُه

 وتتّبع المعروَف حّتى طّنبْت

 جودًا على سنِن الّطريِق خيامُه

 وتناَدرْت أعداؤُه َسَطواِتِه
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 آاللَّيِث ُيوَهب نائيًا إرزاُمُه

 وترى إذا قابلته فى وجهه

 آالبدِر أشرَق حيَن تمَّ َتماُمُه

 بعد ألىٍ  صعبُهحّتى تذّلل 

 وانقاَد منبوذًا إليَّ خطاُمُه

 يهدى إلىّ  على المغيب ثناؤُه

 وإذا حضرُت أظّلنى إآرامُه

 فمَضى َسليمًا ِمن أداةِ  قوارضي

 واستام ذّمى بعده مستامُه

 واآلن يوقظنى لنحِت صفاتِه

 من طال عن أخذ الحقوق نيامُه

 ويسوُمني مالم أزْل عن عزَّةٍ 

 حين أسامُهونزاهةٍ  آباه 

 ولئْن حلوُت فإّننى" ويلّسنى "

 مقٌر وفى حنِك العدّو سمامُه

 فلبئَسما منَّْته منِّي خاليًا

 خطراُته أو ُسوِّلْت أحالُمُه

 أمَّا الطَّريُف مَن الفخاِر فعندنا

 ولنا من المجد الّتليد سنامُه

 ولنا من البيت المحّرم آّلما

 طافْت بِه في َموسٍم أقداُمُه

 َحطيُم وَزْمَزٌم وتراُثناولنا ال

 ِنْعَم التُّراُث عن الخليل َمقاُمُه
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 ولنا المشاعُر والمواقُف والَّذي

 تهدى إليه من مًنى أنعامُه

 وبجّدنا وبصنوه دحيْت عن الـ

 ـبيت الحراِم وزعزعْت أصنامه

 وهما علينا َأطلعا شمَس الهدى

 حتى استنار حاللُه وحرامُه

 عداوأبى الذى تبدو على رغم ال

 غّرًا محّجلةً  لنا أّيامُه

 آالبدر يكسو اّلليَل أثواب الّضحى

 والفجُر شّب على الظالم ضرامُه

 وهو الذي ال يقتضي في موقٍف

 إقدامُه نكٌص به أقدامُه

 حّتى آأّن حياته هى حتفه

 ووراَءه مّما ُيخاُف أماُمُه

 ووَقى الرَّسوَل على الفراِش بنفسِه

 ُهلّما أراَد ِحماَمه أقواُم

 ثانيِه فى آّل األمور وحصنه

 فى الّنائباِت ورآنه ودعامُه

 للَِّه َدرُّ بالئِه ودفاِعِه

 واليوُم َيْغشى الدَّارعين قَتاُمُه

 وآأّنما أجُم العوالى غيلُه

 وآأّنما هو بينها ضرغامُه

 وَترى الصَّريَع ِدماؤه أآفاُنُه
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 وحنوطه أحجاره ورغامُه

 والموت من ماء الّترائب ورده

 ومَن الّنفوِس َمراُده وَمساُمُه

 طلبوا مداُه ففاَتهْم َسبقًا إلى

 أَمٍد يشقُّ على الرِّجاِل َمراُمُه

 فمتى أجالوا للفخاِر قداحهْم

 فالفائزاُت ِقداُحُه وسهاُمُه

 وإذا األمور تشابهت واستبهمْت

 فِجالؤها وشفاؤها أحكاُمُه

 وَترى النديَّ إذا احتبى لقضيَّةٍ 

 ا مصغياٍت هامُهعوجًا إليه

 ُيْفضي إلى ُلبِّ البليِد بياُنه

 فيعى وينشُئ فهمه إفهامُه

 بغريِب لفٍظ لم ُتِدْرُه َأْلُسٌن

 ولطيِف معًنى لم يفّض ختامُه

 وإذا التفّت إلى الّتقى صادقته

 ِمن آلِّ ِبرِّ وافرًا أقساُمُه

 فاللَّيُل فيِه قياُمه ُمتهجِّدًا

 ياُمُهيتلو الكتاَب وفي النَّهاِر ص

 يطوي الثالَث تعفُّفًا وَتكرُّمًا

 حّتى ُيصادَف زاَده ُمْعتاُمُه

 وتراُه ُعرياَن اللِّساِن مَن الَخنا

 ال يهتدى لألمر فيه مالمُه
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 وعلى الذى يرضى اإللَه هجومه

 وعلى الذى ال يرتضى إحجامُه

 فمَضى برئيًا لم َتِشْنُه ُذنوُبُه

 يومًا والظِفرْت به آثاُمُه

 ما شئَت إن عّددتهاومفاخٍر 

 فالسَّيُل أطبُق ال ُيَعدُّ زهاُمُه

 تعلو على من رام يومًا نيلها

 من يذبٍل هضباتُه وإآامُه

 

 آّل امريٍء ناله جدٌّ فأسعده 

 آّل امريٍء ناله جدٌّ فأسعده

 و إن أساء إلى األقوام معذوُر

 ويُل أمِّ في الوَرى أْآدْت مطالُبه

 فإنه بسحاب اللوِم ممطوُر

 آيف يعزى إلى عجٍز وليس بهو 

 من خاب سعيًا وخانته المقاديُر

 

 حلفُت بمن الذْت قريٌش ببيتِه 

 حلفُت بمن الذْت قريٌش ببيتِه

 و طافوا به يوم الطواف وآبروا

 و بالحصياِت الالت يقذفَن في منىً 

 و قد أّم نحو الجمرةِ  المتجمُر

 وواٍد تذوُق الُبْزُل فيِه حماَمها
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 الهدى ُّ المعفُرفليس به إال 

 و جمٍع وقد حطْت إليه آالآٌل

 طالئُح أْضَنْتها التَّنائُف ُضمَُّر

 ُيَخْلن عليهنَّ الهوادُج في الضُّحى

 سفائَن في بحٍر مَن اآلِل يزَخُر

 ويوِم وقوِف المحِرميَن على ثًرى

 َتطاُح به الزالَُّت منُهْم وُتْغَفُر

 أتوه أساري الموبقاِت وودعوا

 إّال الطليُق المحرُر و ما فيهُم

 لقد آسرْت للدين في يوم آربال

 آسائُر الُتوَسى وال هي ُتْجَبُر

 فإما سبيٌّ بالرماِح مسوٌق

 و إما قتيٌل في التراب معفُر

 وجرحى آما اختارْت رماٌح وأنُصٌل

 و صرعي آما شاءت ضباٌع وأنسُر

 لهم والدجى بالقاِع مرٍخ سدوله

 وجوٌه آأمثال المصابيح تزَهُر

 تراح بريحاٍن ورحمةٍ 

 و توبل من وبل الجناِن وتمطُر

 فقل لبني حرٍب وفي القلب منهُم

 دفائُن َتْبدو عن قليٍل وتظهُر

 َظننتْم وبعُض الظَّنِّ عجٌز وَغفلةٌ 

 بأّن الذي أسلفتُم ليس يذآُر
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 و هيهاَت تأبى الخيُل والبيُض والقنا

 مجاري دٍم للفاطميين يهدُر

 ين غلبتُمو لستْم سواًء والذ

 و لكنها األقدار في القوِم تقدُر

 وإْن ِنلتموها دولةً  َعْجرفيَّةً 

 فقد نال ما قد نال آسرى وقيصُر

 و ليس لكم من بعد أن قد غدرتُم

 بمن لم يُكن يومًا مَن الدَّهِر يغُدُر

 ِسوى الئماٍت آآالٍت لحوَمُكم

 وإّال هجاٌء في البالِد ُمَسيَُّر

 ا ومنُكُمتقطََّع وصٌل آان مّن

 وداٍن مَن األرحاِم َيثني وَيسُطُر

 وهل نافٌع أْن فرََّقتنا أصوُلكْم

 أصوٌل لنا نأوي إليها وعنصُر

 وعضُو الفتى إْن ُشلَّ ليس بعضوِه

 و ليس لرّب السرب سرٌب منفُر

 والبدَّ من يوٍم بِه الجوُّ أغبٌر

 وفيه الثَّرى من آثرةِ  القتِل أحمُر

 وِل آأنَّكْموأنتْم ِبمجتاز السُّي

 هشيٌم بأيدي العاصفاِت مطيُر

 فتهبُط منكم أرؤٌس آنَّ في الذُّرا

 و يخبو لكم ذاك اللهيب المسعُر

 و يثأُر منكم ثائٌر طال مطلُه
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 و قد تظفر األيام من ليس يظفُر

 

 أال هللا ما صنع الحماُم 

 أال هللا ما صنع الحماُم

 وما وارْت بساحتها الّرجاُم

 لى لقاُهطوى من ال سبيَل إ

 وإْن جدَّ التََّطلُُّب والَمراُم

 وآيَف لقاُء َمن دهِت اللَّيالي

 وغّربه صباٌح أو ظالُم 

 وهيهاَت المطامُع في ُأناٍس

 أقاموا حيث ال يغنى المقاُم

 َثَوْوا متجاورين وال لقاٌء

 وناَجْوا واعظين وال آالُم

 خلقنا للفناِء وإْن غررنا

 بإيماٍض من الّدنيا يشاُم

 صُر ملَء أعيننا فعاَل الّردى وآأّننا عنه نياُمونب

 َردى وآأنَّنا عنه ِنياُم

 مذقةُ  الّدنيا لحى ٍّ" وتحلو  "

 له من بعِدها آأٌس ِسماُم

 َغماٌم من مواعِدها َجهاٌم

 وأسباٌب لَجْدواها ِرماُم

 وما األحزاُن واألفراُح فيها

 وإْن طاَوْلَننا إّال َمناُم
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 ا علمناولو علَم الَحماُم آم

 مَن الدُّنيا لما َطِرب الَحماُم

 سالٌم اهللا غاٍد آلَّ يوٍم

 على َمن ليس يبلُغه الّسالُم

 على عبِق الّثرى خضِل الّنواحى

 وإْن لم يستهلَّ له الغماُم

 مضى صفَر الحقيبةِ  من قبيٍح

 غريبًا فى صحيفته األثاُم

 "برٌّ"نقى َّ الجيِب عفَّ الغيِب 

 راُمحراٌم ليس يألفه الح

 مَن القوِم اُأللى َدَرجوا ِخفافًا

 وزاُدهُم صالةٌ  أو صياُم

 لهْم في آّل َمْأَثَرةٍ  حديٌث

 آما طابْت لناِشقها الُمداُم

 َمَضوا وآأنَّهْم، من طيِب ذآٍر

 تراُه ُمخلَّدًا لهُم، أقاُموا

 تعزَّ أبا على ٍّ فالّرزايا

 متى َتْعدوك ليس لها احتراُم

 موت خلقًاوما صابْت سهاُم ال

 إذا طاشْت له عنك السَّهاُم

 وغيُرك َمن ُتثقفُِّه التَّعازي

 ويعدُل من جوانبه الكالُم

 فإّنك من تجافى العتُب عنه
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 وَأْعَوَز في خالئقه المالُم

 

 ولما أردُت طروَق الفتاةِ  

 ولما أردُت طروَق الفتاةِ 

 و صاحبني صاحٌب ال يغاُر

 َصموُت الّلساِن بعيُد السَّماِع

 فسرَي مكتتٌم والجهاُر

 َوضاَق العناُق فصاَر الرِّداُء

 لها َملبسًا ولباسي الِخماُر

 َوما لفَّنا آالتفاِف الغصوِن

 جميعًا هنالك إّال اإلزاُر

 وطاَب لنا بعَد طوِل البعاِد

 رواء الحديث وذاك الجواُر

 شربُت بريقتها خمرةً 

 و لكنها خمرةٌ  ال تداُر

 ما آأنَّ الّظالَم بإشراِق

 أنالْت وأعطته منها نهاُر

 وأثَّر في جيِدها ساعدي

 وأثَّر في جانبيَّ السِّواُر

 فلو ُصبَِّت الكأُس ما بيننا

 لما خرجت من يدينا العقاُر

 وناَب مناَب لياٍل طواٍل

 تقصر هذي الليالي القصاُر
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 ما للقلوب غداةَ  الّسبِت مزعجةً  

 ما للقلوب غداةَ  الّسبِت مزعجةً 

 موع غداةَ  الّسبت تنسجُم وللّد

 وللّرجاِل يحّلون الُحبا َوَلهًا

 فى ذاك ما علموا" أّنهْم علموا " من 

 تجرى دموُع عيوٍن وّد صاحبها

 لو أنَّهنَّ على حرِّ المصاِب دُم

 آأنَّنا اليوَم من همٍّ تَقسََّمنا

 نهٌب بأيدى والة الّسوِء مقتسُم

 نثنى األآفَّ حياًء عن مالطمنا

 حشا زفراُت الحزِن تلتطُموفى ال

 ونكتُم الّناَس َوْجدًا في جوانحنا

 وآيف نكُتم شيئًا ليس ينكتُم

 يا موُت آم لكريٍم فيك من ترةٍ 

 أعيا بها الّرمُح والّصمصامةُ  الخذُم

 وآم ولجَت وما شاورَت صاحبه

  قصرًا على بابه الحّراُس والخدُم

 وآم عظيِم ُأناٍس قد سطوَت بِه

 ه فتيًال ذلك الِعَظُملم يُغِن عن

 وما نجا منك ال صغٌر وال آبٌر

 وال شباٌب وال شيٌب وال هرُم

 هيهاَت ُمكِّن من أرواحنا َحِنٌق

 فظٌّ وحّكَم فى أجسامنا قرُم



839 

 

 أيَن اّلذين على هذي الّثرى وطئوا

 وُحكِّموا في لذيذ العيش فاحتكموا

 وُملِّكوا األرَض من سهٍل ومن جبٍل

 ما ِمْثَلها ِنَعُم وُخوِّلوا ِنَعمًا

 حّتى إذا بلغ الميقاُت غايته

 لم َيسلموا ولشيٍء طالما سلموا

 لم يبق منهْم على ضّن القلوب بهْم

 إّال رسوُم قبوٍر حشُوها ِرَمُم

 مسّندين إلى زوراَء موحشة

 ظلماَء ال ِإَرٌم فيها وال َعَلُم

 آأّنما طّبقْت أجفانهْم سنةٌ 

 َسَقُم أو َشفَّهْم ِلبلى أجساِدهْم

 يغضون من غير فكٍر يرتأون له

 ويأزمون على األيدى وما ندموا

 فال يغرَّْنك في الَمْوتى وجوُدُهُم

 فإّن ذاك وجوٌد آّله عدُم

 : قل للوزير وإن جّلْت مصيبته

 هيهات فاتَك ما يجرى به القلُم

 إنَّ التي أنت مآلٌن بلوَعِتها

 مضْت آما مضِت األحياُء واُألَمُم

 رًا بها من غير محسبةٍ مّليَت ده

 وغير من رجَع الموهوَب متهُم

 وحزنك اليوم عقبى ما سررَت به
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 حينًا وعقبى الذى تلتّذه األلُم

 وما خصصَت بمكروٍه تجّللنا

 ونحن قبلك بالبأساِء نستهُم

 فاصبْر، فصبُرك موصوٌل بموهبةٍ 

 َتبقى وآلُّ الذي أعطيَت ُمنصرُم

 وآْن آمن أنَت مشغوٌف بسيرتِه

 ممَّن أصاَبُهُم المكروُه فاحتِزموا

 ال يألمون بشىءٍ  من مصائبهْم

 حّتى إذا ُأوِلُموا في ِدينهْم َأِلموا

 وقد مَضى ما اقتضاُه الرُّزُء من َجزٍع

 فأيَن ما يقتضيِه العلُم والكرُم

 

 أتدري َمن بها تلك الدِّياُر 

 أتدري َمن بها تلك الدِّياُر

 و تعلم ما غطا ذاك الخماُر 

 أقامْت َضرَّةُ  القمريِن فيها

 فكلُّ بالد ساآنها نهاُر

 فتاةٌ  ُحكِّمْت في آلِّ ُحسٍن

 و ليس لغيرها فيه الخياُر

 ففي آّل القلوب لها وجيٌب

 آما آلُّ القلوِب لها دياُر

 فحسبك يا زماُن فمنك عندي

 قبيٌح ال يحسُنه اعتذاُر
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 أأنسى الغدَر منك َو أنت إلفي

 المستشاُر و غشَك لي َو أنَت

 و عندي من حديثك ما لو أني

 سمرُت به لشاب له الصغاُر

 

 أال ربَّ أمٍر بتُّ أحذُر ِغبَُّه 

 أال ربَّ أمٍر بتُّ أحذُر ِغبَُّه

 وقد نابنى فيه العناُء المجّشُم

 "اطالعُه"غدا وهو سرٌّ ال يراُم 

 وعاَد مساًء وْهَو َنْهٌب ُمًقسَُّم

 يُكْن تندَّمُت في أعجازِه حيَن لم

 وقد فات من آفى َّ إّال الّتنّدُم

 وما خاننى الّتدبير فيه وإّنما

 قضاٌء جرى فيما سخطُت مبّرُم

 ولو آان ال يكدى أخو الحزِم مّرةً 

 وُيشَوى لما ماَت الصَّحيُح الُمَسلَُّم

 ومن ذا اّلذى يعطى اإلرادةَ  آّلها

 ومن ذا الذى فى األمر ال يتلّوُم 

 السَّليَم َعِدْمَتِه إذا شئَت أْن تلَقى

 وأآثُر من تلقى المرّزى المكّلُم

 وأغبُن من تلقى من الّناس جاهٌل

 يظّن اّلذى يخفيه ال يتعّلُم

 ومسترسٍل فى فعله بعد ما بدا
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 لعينيه جهرًا ما يزّم ويخطُم

 

 بقاٌء ولكْن لو أَتى ال أذمُُّه 

 بقاٌء ولكْن لو أَتى ال أذمُُّه

 طعُمُهووْرٌد ولكْن لو حاللَي 

 خطوُت عدا العشرين أهزُأ بالصِّبا

 فلّما نأى عّنى تضاعف هّمُه

 فيا ليت ما أبقى الّشباُب وجازُه

 سريعًا على ِعّالِتِه ال يُؤمُُّه

 وليَت َثرائي من شباٍب تعجَّلْت

 بشاشُتُه عنِّي تأبََّد ُعْدُمُه

 "أقّله"مشيٌب أطار الّنوَم عّنى 

 ُهفكيف به إن شاع فى الّرأِس عظم

 تعاقبنى بؤُس الّزماِن وخفضُه

 وأّدبنى حرُب الّزماِن وسلمُه

 وقد علَم المغروُر بالدَّهِر أنَُّه

 وراء سرور المرء فى الّدهر غّمُه

 فكيَف ُسروري بالكثيِر أناُلُه

 وحكُم قليِل الُوجِد في القصِد ُحكُمُه

 وما المرُء إّال َنْهُب َيْوٍم وليلةٍ 

 دهمُهتخبُّ به شهُب الفناء و

 ُيعلُِّلُه َبْرُد الحياةِ  َيَمسُُّه

 ويغترُُّه َرْوُح النَّسيِم يشمُُّه
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 وآان بعيدًا عن منازعةِ  الّردى

 فأْلَقْتُه في آفِّ المنيَّة ُأمُُّه

 على أنَّنا َنبغي النَّجاَء وآلُّنا

 يالقيه من أمر المنّيةِ  حتمُه

 أال إّن خيَر الّزاد ما سّد فاقةً 

 الذى ال أجّمه وخيُر تالدى َّ

 وإّن الّطوى بالعزِّ أحسُن بالفتى

 إذا آاَن من آسب المذلَّةِ  طعُمُه

 إذا وطٌر لم أنُض فيه عزيمةً 

 فِسّياِن عندي صحَّتاُه وُسقُمُه

 وإّنى ألنهى الّنفَس عن آّل لّذةٍ 

 إذا ما ارتَقى منها إلى الِعرِض َوْصُمُه

 إذا بدا" الّثراء " وأعرُض عن نيل 

 نيله سوُء المقاِل وذّمُه وفى

 بعيدةٌ " مّنى " أعفُّ وما الفحشاُء 

 وحسبىَ  من صدٍّ عن األمِر إثمُه

 وما العفُّ من وّلى عن الّضرب سيفه

 ولكّن من وّلى عن الّسوِء حزمُه

 وهبُت اهتمامي للُعال ومآربي

 ما يهّمُه" إْن حبا " وللمرء يومًا 

 ُهعن السِّعِي واألرزاُق ِحْرصًا تُؤُم

 يفوت طالبى مشرٌب لما أعافُه

 وُيْعِوُز فحصي صاحٌب ال أذمُُّه
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 إذا آان هذا الغدُر في الّناس شيمةً 

 فأنفُس شىءِ  صاحَب المرَء عزمُه

 ولما َنبا زيٌد عن الطِّيِب عهُده

 َنبوُت، وفي قلبي من الَوْجِد َجمُُّه

 وداويُته بالهجِر والهجُر داؤُه

 اء حسمُهوخير دوائىْ  معضِل الّد

 ومن يك من قبل الوشاةِ  بمسمٍع

 تقاصر عن نيل الحقيقةِ  علمُه

 وأروَع لم َتْمَل النَّوائُب ذرَعُه

 والضلَّ في ليِل السَّفاهةِ  ِحلُمُه

 ثقيٌل على جنب العدّو وإن غدا

 خفيفًا على ظهر المطّيةِ  جسمُه

 شددُت يدى بحجزةِ  حازٍم

 مصيٍب ألغراض العواقب سهمُه

 على الّشحناء فى غير زّلةٍ وماٍض 

 وقد ملَّ إّال من عتابك ُجرُمُه

 له الدَّهُر منِّي إْن ألمَّ خالَلُه

 وأعوَزه منِّي مكاٌن يلمُُّه

 وأتعُب َمن عاداك َمن التناُلُه

 ولم يرتبْط يومًا بعرضك وسمُه

 وعيٍش آما شاء الحسود صحبته

 حوى غنمه قوٌم وعندىَ  غرمُه

 " قرومُه" األجاِج  عن الّطرِق" تحّال  "
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 وتكرُع من عذِب المشارِب َبْهُمُه

 وحّق لما ال يبهُج الّنفَس قربُه

 على وصله أن يبهج الّنفس صرمُه

 سأرآبها بزالَء ذاَت مخاوٍف

 عنها تضّمه" المرغوب " متى يخبر 

 وأترُك ما بيني وبيَن َحبائبي

 وحظُُّهُم منِّي على الغيِب َرجُمُه

 امْت نعيمهفال عيش إال من تح

 صروُف الّليالى أو تجافى ملّمُه

 وجيٍش آما مّد الّظالُم رواقه

 سواٌء بِه َهْضُب العريِك َوَهْضُمُه

 إذا ما َسرى َيبغي الِفراَر ُمَشمِّرًا

 " غنمُه" فأنفُس خّواِض الكريهةِ  

 يضّم رجاًال من قريٍش إذا دعوا

 ليوِم نزاٍل أشبَع الطَّيَر لحُمُه

 ى تسايرُه المنىبنفسىَ  من وّل

 َحميدًا وما ولَّى عن القلِب َوْهُمُه

 َأغاُر عليه من فالةٍ  ُتِقلُُّه

 وأحسُد فيه ِجْزَع واٍد يضمُُّه

 وما غاَب إّال أحضَر البدَر وجُهُه

 وليس له فى منتهى الهشِّ قسمُه
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 يا رّب ليٍل أخذنا فيه منيتنا 

 يا رّب ليٍل أخذنا فيه منيتنا

 في ذاك آخُرُه آأنَّ أوََّلُه

 آأّن نجَم الثريا ملَّ مجمعنا

 فما استطاع مقامًا وهو ناظرُه

 و مهمٍه جبتُه وحدي على قلٍق

 معوٍد لَي خوَض البحِر حافرُه

 َمن لوُنُه يستمدُّ الّليُل ُظلمَته

 و الفجُر من وجهه الحت عساآرُه

 معانقًا نبعةً  سمراء ما حملْت

 إالَّ ليوٍم جريٍء من يباشرُه

 ال فرْت يدها نحرًا فتترآُهو 

 ْت منه مضارُبه

 و صاحٍب ما نبْت منه مضاربه

 في آلِّ َخطٍب، ولم ُتؤَمن محاِذُرُه

 َيَظلُّ شوقًا إلى األعناق ُمنتصبًا

 لنفسه قبل أن يرتاَح شاهرُه

 و لي جناٌن آأّن األرَض ساحتُه

 فما يضيُق لمرهوٍب ُيخامُرُه

 يستنزُر الكثَر من هذا الزمان له

 فكلُّ ما حّل فيه فهو حاقرُه
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 أرأيَت ما صنعْت بنا األّيام 

 أرأيَت ما صنعْت بنا األّيام

 ضاَع العزاُء وضلَِّت األحالُم

 نبٌأ ُتَفكُّ له الصدوُر عن الِحجا

 وتهاُن أخطاُر الّنهى وتضاُم

 وُمصيبةٍ  َوَلَجْت على ملِك الوَرى

 نياُم" والّذائدون " أبوابه 

 أمرها عقَد الحباحّل الّرجال ب

 فكأّنهْم وهُم القعوُد قياُم

 واستوهلْت آراؤهْم فتراُهُم

 ال َنْقَض عنَدهُم وال إبراُم

 حاروا فليس لديهُم إْن خوِطبوا

 أو خاطبوا فهٌم وال إفهاُم

 آالِغْمِد فارَق َنْصَله في َمعرٍك

 والّسلُك ملقى ليس فيه نظاُم

 يأّيها الملك الذى لجالله

 وقير واإلعظاُميتعّلُم الّت

 صبرًا فباألدِب الذى أسلفته

 فى الّنائباِت تأّدَب األقواُم

 أين الّتشّزُر للخطوب وأين ذا

 ك الصَّبُر واإلطراُق واإلزماُم

 فالثِّْقُل ال يسطيُعه ِمن شارٍف

 إّال غارٌب وسناُم" آوماء  "
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 والّنبُع تسلبه الّنجابةُ  فرعُه

 ونجا بلؤٍم ِخْرَوٌع وُثماُم

 لُم ليس يكون إّال فى ظبا الـوالّث

 ـماضى ويخلو منه وهَو آهاُم

 والُبخُل َيتَِّرُك الّنفيَس وإنَّما

 فقد الّنفائَس ماجدون آراُم

 والحرُب تقتنص الّشجاع، وآِمٌن

 فيها المنوَن الواهُن المحجاُم

 شبٌل محا فيه الّرزّيةَ  إّنه

 باٍق لنا من بعده الّضرغاُم

 نا بهاوثنّيةٍ  من يذبٍل جد

 يذبٌل خلٌف له وشماُم" إْذ  "

 أخَذ الرََّدى َنْفسًا وغادَر أنفسًا

 فاذهْب حماُم فما عليك مالُم

 وأحقُّ مّنا بالبكاِء ـ على الذي

 الفضُل واإلنعاُم - سلب الّزماُن 

 والخيُل قانيةُ  الّنحوِر آَأنَّما

 بجلوِدها الِحّناُء والُعّالُم

 ْبلم يدُن منهّن الّنزول ولم يغ

 عنهنَّ ِإسراٌج وال ِإلجاُم

 وليبكِه الّرمُح األصمُّ تعّطلْت

 حرآاُتُه والباتُر الصَّْمصاُم

 ومؤمِّلون َأناَخ ُشْعَث ِرآابهْم



849 

 

 واإلعداُم" اإلنفاُض"بفنائِه 

 بكروا ليستلبوا الِغَنى ويروِّحوا

 فحال لهْم ثمُر الّندى فأقاموا

 يا نازحًا َفَضَل األآابَر ناشئًا

 ثماَر السِّنِّ وْهَو غالُموجَنى 

 َتْزَورُّ عن َصَبواتِه ُسَنُن الصِّبا

 وتطيح عن خلواته اآلثاُم

 وقضى ولم تقض الّلبانةُ  ريبةً 

 منه وال َعِلَقْت به اَألجراُم

 أّما القلوُب فإنَّهنَّ رواِجٌف

 حزنًا ليومك والّدموُع سجاُم

 ماذا على الَجَدِث الذي أسكنَتُه

 ثراُه َغماُم َأّال يمرَّ على

 إْن جمَد الحيا" يكفيه منك الّسكب"

 والمستهّل إذا الّسحاُب جهاُم

 أْو ال يجاوَر روضةً  وضريُحُه

 منه بعرفك روضةٌ  ومداُم

 أو ال ُيحيِّيه الّرفاُق وعاآٌف

 للَِّه منُه تحّيةٌ  وسالُم

 قبٌر تشقُّ له القلوُب وقبله

 عنَد القبوِر ُتشقَُّق األهداُم

 المهُج الحراُم حيالُهوتعّقُر 

 وسواه تعقر عنده األنعاُم
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 ما نحُن ِإّال للفناِء وِإنَّما

 تغتّرنا بمرورها األّياُم

 ومتى تأّمْلَت الزَّماَن وَجْدَتُه

 أجًال وأّياُم الحياةِ  سقاُم

 ُنضحي وُنمسي ضاحكين، وِإنَّما

 لبكائنا اإلصباُح واإلظالُم

 وُنَسرُّ بالعاِم الجديد، وإنَّما

 تسرى بنا نحو الّردى األعواُم

 فى آّل يوٍم زورةٌ  من صاحٍب

 مّنا إلى بطن الّثرى ومقاُم

 الُترتجى منه إيابةُ  قادٍم

 هيهاَت أعوَز من رًدى َقدَّاُم

 فاسلْم لنا ملَك الملوِك ُمَحصَّنًا

 في راحتيك مَن الخطوب ِزماُم

 تأبى المقادُر ما أبيَت وال تزْل

 الُمتجرى بما تختاره األق

 ولمن هويَت نجاحةٌ  وفالحةٌ 

 ولمْن شنئَت الكبُت واإلرغاُم

 فالملُك مْذ ُرفعْت إليَك ُأموُره

 حرٌم على آّل الّرجاِل حراُم
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 ليَت أّنا النعرُف القوَم فيهْم 

 ليَت أّنا النعرُف القوَم فيهْم

 َحَيٌد عن ِودادنا وازوراُر

 ولبئَس الصَّديُق هبَّ نسيمًا

 حشاشةِ  ناُربمقاٍل وبال

 وإذا ُسْمُتُه ُنهوضًا بِثْقٍل

 خانني منه عوُدُه الَخوَّاُر

 فعفاٌء على وداد أناٍس

 هو ما بينهْم غباٌر مثاُر

 إّن قومًا آانوا الكراَم لدينا

 أوحَشْت منهُم علينا الدِّياُر

 لم يبْت بينهْم قبيٌح وال عرَج فيهم فيما يعرُج عاُر

 رَج فيهم فيما ُيعّرُج عاُر

 هم ليوٌث إذا استحرت وفي يو

 ِم عطاٍء ُهُم عطاًء ِبحاُر

 خلفونا وعرسوا في محلٍّ

 َهَجرْتُه الُخطا فليَس ُيزاُر

 مالهْم مؤِنٌس ِسوى َعرفِج الدَّْو

 ِو َسقاهْم آما سقاُه الُقطاُر

 فتراهْم في القاِع َصرعى َآَرْآٍب

 هجَّروا عندنا قليًال وساروا
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 يضطرُمأرقُت للبرق بالعلياء  

 أرقُت للبرق بالعلياء يضطرُم

 وحبَّذا ومُضُه لو أنَُّه َأَمُم

 أمسى يشنُّ على اآلفاِق صبغنه

 آأّنما الجّو منه عندٌم ودُم

 ينزو خالَل الدُّجى والّليُل ُمعتكٌر

 " نزَو الّشرارةِ  من أرجائها الغمُم

 والمٌع قابٌع طورًا ِإخاُل به الـ

 الّليُل يضحك واآلفاق تبتسُم

 قد شاقنى وبالدى منه نازحةٌ 

 إلى وجوٍه بهنَّ الحسُن يعتصُم

 قوٌم َيِضنُّون بالَجْدوى فإن بذلوا

 من غيِر عمٍد لشيٍء في الهوى ندموا

 ويأمرونا بصبٍر عن لقائهُم

 وآيَف نصبُر واأللباُب عندُهُم

 وَعيَّرْتني مشيَب الَرأس ُخْرُعَبةٌ 

 ورّب شيٍب بدا لم يجنه الهرُم

 آلومًا لم تصبِك فما" شّكىْ  التت "

 َيشكو أذى الشَّيب إّال الُعذُر واللَِّمُم

 شيٌب آما ُشنَّ في ُجنِح الدُّجى َقَبٌس

 أِو انَجَلْت عن تباشيِر الضُّحى ُظَلُم

 ما آنُت قبل مشيٍب باَت يظُلمني

 لظالم أَبَد األّياِم أْنَظِلُم
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 يا صاحبيَّ على َنْعماَن دوَنكما

 ُر َنْعماٍن له َسَقُمقلبًا َتَذآُّ

 آم فيه من قاتٍل عمدًا وال قوٌد

 وظالٍم لمحبِّيِه وال َحَكُم

 وماطٍل ما اقتضيناُه مواعدنا

 إال وفى سمعه عن قولنا صمُم

 وسلِّما فهناَك الحبُّ مجتمٌع

 على شعاٍب بهنَّ الضَّاُل والسََّلُم

 َيلَحى العذوُل وما استنصحُتُه َسَفهًا

 النُّْصَح ُمتََّهُم وآلُّ من َيْبتديك

 وما على مثلِه لوال تكلُُّفُه

 مَن اَألِحبَّةِ  َلمُّوا الَحْبَل أْم َصَرموا

 يا َمنزَل الغيِث ُمرًخى من َذالِذِلِه

 يحثُّه َصَخُب التَّغريِد ُمهتزُم

 آأنَّما ُسْحُبُه ُسْحمًا مهدََّلةً 

 بها الّنعُم" شّلْت"زالْت بها الّصمُّ أو 

 من أْرجاَن ما احتملْت سقى المنازَل

 رفهًا فال حاجةٌ  تبقى وال سأُم

 الملك ثاويةٌ " أّبهاُت"مواطٌن 

 فيهّن والّسؤدُد الفضفاُض والكرُم

 المورُد العذُب مبذوًال لواردِه

 والماُل ُيظلُم بالَجْدوى وُيهَتَضُم

 وجانٌب ال يخاف الّدهُر فيه وال
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 يهاُب من َنَفجاٍت عنده الَعَدُم

 ن محلُّ القاطنين بهللّنازلي

 واألقربون ألضياِف الِقرى َخَدُم

 وواهٌب سالٌب ماشاَء من َعَرٍض

 ومنعٌم محسٌن طورًا ومنتقُم

 على آثِب الّنعمى شراشرةُ " يلقى "

 فالحمُد مجتمٌع والماُل مقتسُم

 أما قناتك يا ملَك الملوك فما

 زالْت ترّد نيوَب القوِم إْذ عجموا

 غامزون لهاصّمًا يرّجُع عنها ال

 وفى أناملهْم من غمزها ألُم

 وقد بلوك وناُر الحرِب موقدةٌ 

 واليوُم ملتهُب القطرين محتدُم

 يوٌم آأنَّ ُأسوَد الغاب ضاريةٌ 

 فرساُنُه وقنا فرساِنِه اَألَجُم

 في ظهِر َمْعروقةِ  اللَّْحَيْيِن ثائرةٍ 

 آأنَّما مسَّها من طيِشها َلَمُم

 ل تعثرهامعقولةٌ  بازدحام الخي

 وال ِعَثاَر بها، األحشاُء والِقَمُم

 وفتيةٌ  آقداِح الّنبِع تحملهْم

 والّشيُم" األخطاُر"على خطاِر الّردى 

 بيَن الَقنا والظُّبا مسلولةً  َنشؤوا

 وفى ظهور الجياِد القّرِح احتلموا
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 من آّل ملتبٍس بالّطعِن منغمٍس

 َيْعتمُّ بالدَِّم َطورًا ثمَّ يلتِئُم

 ُم آيفما القوا أعاِديَهْمتراُه

 ال يغنمون سوى األرواح إْن غنموا

 محّجبين عن الفحشاء قاطبةً 

 آأّنهْم بسوى المعروف ما علموا

 إْن ظاهروا البدَر في ثوِب الدَُّجى َظهروا

 أو ظالموا اللَّيَث في ِعرِّيسِه ظلموا

 آم َأْوهنوا من جراثيٍم وماَوهنوا

 مواوَأرغموا من عرانيٍن وما ُرِغ

 وأرهقوا من عظيٍم خنزوانته

 يئطُّ فى القدِّ أو تهفو به الّرخُم

 منك أخالقًا تثّبتهْم" تقّيلوا"

 فى مأزٍق هّزه الّشجعاُن فانهزموا

 وأقدموا بعد َأْن ضاَق الَمَكرُّ بهْم

 لّما رَأوك على األهواِل َتقتحُم

 من مبلٌغ مالَك األطراِف مألكةً 

 ُمحَتَشُم فإنَّما الِعيُّ في األقواِل

 بعدتُم فحسبتْم بعدآْم حرمًا

 واألمُن دوَن النَّوى منُكم هو و

 آلُّ ناٍء وإْن شطَّ الِبعاُد بِه

 تناله من بهاِء الّدولةِ  الهمُم

 آالشَّمِس في الفلِك الدَّوَّاِر قاصيةٌ 
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 ويصطلى حّرها األقواُم واألمُم

 وإّنما غّرآْم بالجهِل أّنكم

 ه لكُمَسرقتُم ماظننتْم أنَّ

 َتغنَّموا ِسْلَمه واخَشْوا َصريمَته

 فالسِّْلُم من مثِلِه ياقوُم ُمَغَتَنُم

 واستمسكوا بذماٍم من عقوبتِه

 فليس تنفع إّال عنده الّذمُم

 بنى بويٍه أتّم اُهللا نعمتكْم

 وال يزْل منكُم فى الملِك محتكُم

 وأنَت ياملَك األمالك عْش أبدًا

 لموافما سلمَت لنا فالخلُق قد َس

 وانعْم نعمَت بذا الّنيروِز مرتقيًا

 إلى المحّل الذى لم ترقُه قدُم

 ُمَبلَّغًا آلَّ ماَتهوى وِإْن َقُصَرْت

 عنه األمانيُّ موصوًال لك النِّعُم

 

 ظننُتْم محلَّ األمِر فيُكْم وعندُآْم 

 ظننُتْم محلَّ األمِر فيُكْم وعندُآْم

 و لم تعلموا ماذا تجّر المقادُر

 ُنفوسًا ظاهراٍت ُغروُره وغرَّ

 ومن دوِن مايقضي به اُهللا ساتُر

 وفاتكُم ما آنتُم تحسبونه

 وطاَر بِه، والّشكُر هللا، طائُر
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 وُرمتْم ِضرارًا لم ُيِرْدُه مليُكُه

 وليس لمن ُيقضى له النفُع ضائُر

 و رفعتُم منكم رءوسًا فطؤطئْت

 بأيٍد عزيزاٍت وُآبَّْت مناِخُر

 ها بطماعةٍ فال تولعوا من بعد

 ففيما مضى عن مثل ذلك زاجُر

 

 أشاعرةٌ  بما نلقى ظلوُم 

 أشاعرةٌ  بما نلقى ظلوُم

 فما نلقى وإْن حقرْت عظيُم

 ولو صدق الوشاةُ  إليك عّنى

 لقالوا ِإّنه َدِنٌف سقيُم

 أفاقوا من هًوى فلحوا عليه

 ومن ال يعرُف الَبْلوى يلوُم

 يلوُم على الهوى َمن ليس يدري

 أنَّه أبدًا ُمقيُم ودادًا

 وناموا والهوى َسَقٌم َدخيٌل

 طويٌل ال يناُم وال ُيِنيُم

 وليلةَ  زارنا منكْم خياٌل

 وِجْلُد الّليل من َوَضٍح َبهيُم

 وأحسُبُه الضَّجيَع على ِوسادي

 وما راَم الّلقاَء وال يروُم

 وآيَف يزوُر من بلٍد بعيٍد
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 والَعَنٌق هناك والَرسيُم

 ٌق رخيٌمومعشوٍق له نط

 ُيِدلُّ به وُمْنَتَطٌق َهضيُم

 لنا من لفظِه ُدرٌّ َنثيٌر

 ومن ثغٍر له درٌّ نظيُم

 خلوُت به وباطنه سليٌم

 بال َدَنٍس وظاهُره آليُم

 لمْن طلٌل وقفُت به سحيرًا

 أصيحابى وقد هوِت الّنجوُم 

 وللظَّلماِء في الخضراِء ُبْرٌد

 ُوشوٌم بالكواآب َأو ُرقوُم

 ُه والشَّوُق حاٍدوُعجنا نحَو

 قالئَص فى مغانيها القصيُم

 "عن فريٍق"وآيف سؤاُل رسٍم 

 ولم تعرف فتخبرك الّرسوُم 

 لفخر الملك فى شرف المعالى

 محلٌّ ال ُيراُم وال َيِريُم

 وفضٌل حّل ساحته خصوٌص

 وأفضاٌل تجّللنا عموُم

 خالئُق آالزُّالِل الَعْذِب أضَحى

 يزعزعه لدى صحٍر نسيُم

 ال يبيت عليه حقٌد وصدٌر

 َوَال َتْسِري ِبَساَحِتِه السَِّخيُم
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 وبْشٌر قبَل أْن تكِف العطايا

 ُيشاهُده فيستغني العديُم

 وإْن ِقسناُه فالتَّبريُز نقٌص

 لمن َيعُدوُه والتَّبذيُر ُلوُم

 أال قْل لأللى ملكوا البرايا

 وعشعش فى ديارهُم الّنعيُم

 وحّلوا آلَّ شاهقةِ  المبانى

 العلياء يسكُنها الكريُم مَن

 وطالْت فيهُم أيٍد إذا ما

 تمّنوه آما طالْت جسوُم

 ملوٌك ما لهْم طرٌف َدنيٌّ

 يهاُب به وال ُخُلٌق َذميُم

 أرونا مثَل فخِر الملِك فيُكْم

 َيقوُم مَن األمور بما يقوُم

 ومن خضعْت لغّرتِه الّنواصى

 وقيدْت فى أزّمتِه القروُم

 لَّ يوٍمفللَِّه انبعاُثَك آ

 تسوُم مَن العظيمة ما َتسوُم

 على جرداَء إْن حبسْت فقصٌر

 وإْن رآضْت ِلَهمٍّ فالظَّليُم

 وحولك فى ململةٍ  رجاٌل

 رآوٌد فى سروجهُم جثوُم

 وفى أيديهُم أسٌل طواٌل
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 لها ِذَمةٌ  إلى اَألرواِح ِهيُم

 إذا غضبوا رأيَت الموَت ِصْرفًا

 على ُمَهِج الكراِم بهْم يحوُم

 وعيُد النَّْحِر ُيخبُر أنَّ ِظالًّ

 َمَنْنَت بِه على الّدنيا يدوُم

 وقد جادْت سحائبُه ُسعودًا

 وُنْعمى التجوُد بها الغيوُم

 فنْل منه الّطالَب فكلُّ يوٍم

 َأناَلَك ماطلبَت أٌخ حميُم

 فعيٌش التكوُن بِه ُمماٌت

 ودهٌر لسَت عاذره ملوُم

 وُأمُّ الّدهر ناسلةٌ  ولكْن

 ك أْن يكون لها عقيُملمثل

 وما نخشى صروَف الّدهِر جمعًا

 وأّنك من بواثقها حريُم

 ، َنَصْرُتَك بالَقِصيِد

 

 لو لم يعاجله النوى لتحيرا 

 لو لم يعاجله النوى لتحيرا

 وَقصاُرُه وقد انتَأوا أن ُيقِصرا

 أفكلما راَع الخليُط تصوبْت

 َعَبراُت عيٍن لم تقلَّ فَتكُثرا

 صبابةً " الفراق "  قد أوقدْت حرُق
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 لم تستعْر ومريَن دمعًا ما جرى

 يكتمه الحياُء ولوعةٌ " شعٌف  "

 خفيْت وحّق لمثلها أن يظهرا

 " ما علنه" الرآائِب لم يكن " وأبي  "

 صبرًا ولكْن آان ذاك تصبرا

 َلبَّْيَن داعيةَ  النَّوى فَأَرْيَننا

 بيَن الِقباب البيِض موتًا أحمرا

 المشتِت ساعةً و بعدن بالبين 

 بعدن عنا أشهرا" فكأنهّن  "

 عاجوا على َثْمِد الِبطاِح وُحبُّهْم

 أجرى العيوَن غداة بانوا أبحرا

 وَتنكَّبوا َوْعَر الطَّريق وَخلَّفوا

 مافي الجوانح من َهواُهْم أوعرا

 أّما الّسلوُّ فإّنه ال يهتدي

 قصد القلوب وقد حشيَن تذآرا

 وَحقُّ َمْنقد ُرمُت ذاك فلم أجْده، 

 فقَد السبيَل إلى الهدى أن يعذرا

 " الحبا" أهًال بطيِف خياِل مانعة 

 يقظى ومفضلةٍ  علينا في الكرى

 ما آان أنعمنا بها من زورةٍ 

  لو باعدْت وقَت الوروِد المصدرا

 جزعْت لوخطاِت المشيب وإنما

 بلَغ الشباُب مدى الكمال فنورا
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 والشيُب إْن فكَّرَت فيه َموِرٌد

 ال بّد يوردُه الفتى إن عمرا

 يبيضُّ بعَد سوادِه الشََّعُر الذي

 لو لم يزره الشيُب واراه الثرى

 َزمَن الّشبيبةِ  ال عَدْتَك تحيَّةٌ 

 وسقاك ُمنهِمُر الَحيا ما اسُتغِزرا

 فلطالما أضحى ردائي ساحبًا

 في ِظلِّك الوافي وعوِدَي أخضرا

 أياَم يرمقني الغزاُل إذا رنا

 ويطرقني الخياُل إذا سرىشعفًا 

 و مرنٍح في الكوِر يحسُب أنه اصطبح العقار وإنما اغتبق السرى

 ـطبَح الُعقاَر وإنَّما اغتبَق السُّرى

 بطٌل صفاُه للخداع َمزلَّةٌ 

 فإذا مشى فيه الزماُع تغشمرا

 إّما سألَت به فال تسأْل ِبِه

 نايًا يناغي في الَبطالة ِمْزَمرا

 عتاُق ُمغيرةً واسأل به الجرد ال

 يخبطَن هامًا أويطأن َسَنوَّرًايح

 مْلَن آلَّ ُمدجٍَّج َيقري الظُّبا

 َعَلقًا وأنفاَس السَّوافي ِعْثَيرا

 َقْومي اّلذين وقد َدَجْت ُسُبُل الُهَدى

 َترآوا طريَق الدِّين فينا ُمقِمرا

 غلبوا على الشرِف التليد وجاوزوا
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 ذاك التَّليَد َتطرُّفًا وتخيُّرا

 آم فيهُم من قسوٍر متخمٍط

 يردى إذا شاء الهزبَر القسورا

 متنمرٍّ والحرُب إن هتفت به

 أدته بساَم المحيا مسفرا

 و ملوٍم في بذلِه ولطالما

 أضحى جديرًا في الُعال أْن ُيْشكرا

 وُمَرفٍَّع فوَق الرِّجاِل تخاُله

 يوَم الخطابةِ  قد تسنَّم ِمْنبرا

 وإنَّما َجمعوا الجميَل إلى الجماِل

 ختموا إلى المرأى الممدِح مخبرا

 سائْل بهْم بدرًا واحدًا والتي

 ردَّْت جبيَن بني الضَّالل ُمعفَّرا

 للَِّه َدرُّ فوارٍس في َخيبٍر

 َحملوا عن اإلسالم يومًا ُمْنَكرا

 عصفوا بسلطان اليهوِد وأولجوا

 تلك الجوانَح لوعةً  وتحسُّرا

 لـواستلحموا أبطالهْم واستخرجوا ا

 ـَأزالَم من أيديهُم والَميِسرا

 و بمرحٍب ألوى فتىً  ذو جمرةٍ 

 الُتصطلى وبسالةٍ  الُتعَترى

 إْن حّز حّز مطبقًا أو قال قا

 َل مصدَّقًا أو راَم راَم مطهَّرا
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 فثناه مصفرَّ البنان آأنما

 لطَخ الحماَم عليه صبغًا أصفرا

 العقاُب بشلوِه ولقد هفْت" تهفو  "

 الذوائِب والذرا زمنًا به شمُّ

 أّما الّرسوُل فقد أباَن والَءُه

 أن ينذرا" جائرًا " لو آان ينفع 

 أمضى مقاًال لم يقله معرضًا

 " مغررا" و اشاد ذآرًا لم يشده 

 وَثنى إليِه رقاَبهم وأقاَمُه

 علمًا على باب النجاة مشهرا

 معاشرًا" يوُم الغدير " و لقد شفى 

 َمعشراَثِلَجْت نفوُسهُم وَأْدوى 

 َقِلَقْت بهْم أحفاُدهْم؛ فمرجٌِّع

 نفسًا ومانُع أنةٍ  أن تجهرا

 ياراآبًا رقصْت به َمْهِريَّةٌ 

 أِشَبْت بساحته الهموُم فَأْصحرا

 ُعْج بالَغريِّ فإنَّ فيه ثاويًا

 جبًال تطأطأ فاطمأنَّ به الَثرى

 و اقرا السالَم عليه من آلٍف به

 آشفْت له حجُب الصباح فأبصرا

 ِو استطعُت جعلُت داَر إقامتيفل

 تلَك القبوَر الزهَر حتى أقبرا
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 ما أرادْت إّال الجفاَء ظلوُم 

 ما أرادْت إّال الجفاَء ظلوُم

 يوم رامْت عّنا ملسنا نريُم

 رّوعْت بالفراِق قلبًا إذا ريـ

 ـَع بذآِر الفراِق آاَد يهيُم

 لغميُموأرادْت قصَد الغميِم ولو أّنا استطعنا آان المحلَّ ا

 ـنا استطعنا آان المحلَّ الغميُم

 وآتمنا َوْجدًا بها ساعةَ  الَبْيـ

 ـِن ولكْن َدْمُع العيوِن َنموُم

 لم يطْل بيننا غداةَ  افتراقنا

 ضمٌّ وال تسليُم - من حذاٍر  -

 ضاَع ِمّنا بيَن الوشاةِ  ببيٍن

 سّرنا المكتوُم -ما احتسبناه  -

 أيُّ دمٍع جرى ونحُن بَنْجرا

 لنا والّدياُر َثمَّ ُرسوُم َن

 ِدَمٌن لو َرَنْت إليهنَّ عينا

 َك ُقَبْيَل الفراِق قلَت النُّجوُم

 ومغاٍن مَن النُّحوِل آأروا

 ٍح ولكْن ليسْت لهنَّ ُجسوُم

 ـٌل َأَدْمٌع أم لؤلٌؤ منظوُم

 ـه طويًال لو آاَن فيِه ُينيُم

 وعجيٌب وْهَو الَمليُء ثراًء

 غريُمآيف يلوى عن جانبيه ال
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 طلعْت فالهالُل يبصُر منها

 ورنْت نحونا فقيَل الّريُم

 رحَل الّناآثون بالعهِد عن دا

 ِر حفاٍظ وأنَت فيها ُمقيُم

 وتناَهْوا عِن الوفاِء وهذا اْلـ

 ـَغْدُر داٌء بيَن األنام قديُم

 ومالٌم متى استقمُت إذا آا

 ن جميُع األناِم ال يستقيُم

 اال أبالى متى استقمُت إذا آ

 ن جميُع األناِم ال يستقيُم

 وإذا ُسمُتها آما اشترَط المجـ

 ال ، ال تسوموا: ـُد فناِد الّرجاَل 

 قْل لفخر الملوك عّنىَ  والقو

 :ُل صحيٌح بيَن الوَرى وَسقيُم

 قد رأينا بك الملوك وإْن رمـ

 ـَت من المأثراِت مالم يروموا

 لَك من فوِقهْم إذا نحُن ِقسنا

 لمحلُّ العظيُمُهْم إلى مجدك ا

 إنَّ في بلدةِ  السَّالِم ُهمامًا

 ليس يهدى إّال له الّتسليُم

 من أناٍس لهْم إلى سورة الجهـ

 ـِل َأناةٌ  وفي السَّفاِه ُحلوُم

 وإذا ما دعوا لحومةِ  حرٍب
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 وطيوُر الرَّدى هناك تحوُم

 وهبوا العذَر للجباِن وعاصوا

 من على مكرِع الحماِم يلوُم

 دِّماَء فالُبْلُق ُآْمٌتقد لبْسَن ال

 ما َتوضَّْحَن، واألغرُّ َبهيُم

 زاَر أرَض الّزْوراِء لّما اقشعرَّْت

 مثلما زارِت المحوَل الغيوُم

 جاءها حين ال يمّر بها الّسا

 ري ُدثورًا وال ُيسيم الُمسيُم

 ليس يغضى عنها وتمضى قضايا

 ُه عليها إّال الَغشوُم الظَّلوُم

 استدرْت فهى اآلن آالّصفاةِ 

 ليس فيها لمجتليها ثلوُم

 روضةٌ  َغضَّةٌ  فأّما نداها

 فرذاٌذ وريحها فنسيُم

 فإلى بابِه ُمناُخ المطايا

 وعليِه َوْفُد الرَّجاِء ُمقيُم

 حرٌم آمٌن به ُينَصُف المظـ

 ـلوُم عفوًا وُيمنُح المحروُم

 بلغوا عنده الّرجاء وآم با

 توا وُأمُّ الرَّجاِء فيهْم عقيُم

 رَّ َدرُّ الذي َفَضْلَت به الّناَد

 َس عطاٌء دثٌر وخلٌق آريُم
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 وسجايا ملكَن آلَّ فؤاٍد

 هنَّ فيِه عنَد الصَّميِم َصميُم

 أّيها المنعُم الذى أعوَز الفقـ

 ـُر على جوده وأعيا العديُم

 لك من شكِر آلِّ من َسَطَر الشْكـ

 ـَر قديمًا ُخصوُصُه والُعموُم

 لم َيْصـ وإذا ما مدائُح المرِء

 ـُدْقَن في َنْعِتِه فهنَّ ُخصوُم

 وإذا ما ُأعيَر وصفًا محاًال

 َفْهَو َقْذٌف لِعرضِه وُرجوُم

 إن هذا الّتحويَل جاء وقد عا

 َهَدنا أنَّه الدُّهوَر يدوُم

 وْهَو ُيهدي إليك ما أنَت تهوا

 ه وما نحن فى هواك نروُم

 وابَق مستخدَم الّزماَن فخير الـ

 ه الّزمان خدوُمـعيش عيٌش ب

 

 عرفُت الّدياَر آُسحِق الُبروِد 

 عرفُت الّدياَر آُسحِق الُبروِد

 آأن لم تكْن ألنيٍس ديارا

 ذآرُت بها َنزواِت الصِّبا

 بساحاتها والشباَب المعارا

 وقومًا يشّنون ال يفُترو
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 ـن إّما النُّضاَر وإّما الِغوارا

 أبوا آلما عذلوا في الجميـ

 وإال انفجارا" ًا انبعاق" ـل إّال 

 أمنُت على القلِب خوانةً 

 تطيُع ِجهارًا وَتعصي ِسرارا

 أقاُد إليها على ضنها

 ولوال الهَوى لملكُت الِخيارا

 و قالوا وقد بدلْت حادثاُت

 : زمانَي ليَل مشيبي نهارا

 أتاه المشيُب بذاك الَوقاِر

 ما أردُت الَوقارا: فقلت لهْم

 فيا ليَت دهرًا أعاَر الّسوا

 َد إذ آان يرجعه ما أعارا

 وليَت بياضًا أراد الّرحيَل

 ُعقيَب الزِّيارة ماآان زارا

 و مفترٍش صهواِت الجياِد

 إذا ما جرى ال يخاف العثارا

 تراه قويمًا آصدر القنا

 ال يطعُم الغمَض إّال غرارا

 سرى في الظالم إلى أن أعا

 َد مرآةَ  تلك اللّيالي ِسرارا

 " ألجلَّجناُب ا" فلما ثناه 

 ـِل َنفََّض عن َمنِكبيِه الُغبارا
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 وشرَّد عنه َزماَع الرَّحيِل

 فألقى عصاه وأرخى اإلزارا

 الرائدون" أمه " مزاٌر إذا 

 َأَبْوا أن َيؤمُّوا ِسواه َمزارا

 و مغنىً  إذا اضطربْت بالرجال

 رحاْل الرآائب آان القرار

 فللِه َدرُّك من آخِذ

 و قد وتَر المجُد ثارا

 " ما استجار المروُع" ن جبٍل و م

 به في البوائق إّال أجارا

 فتىً  ال يناُم على ِريبةٍ 

 وال يأخُذ الَغمَّ إّال اقتسارا

 واليصطفى غيَر سّيارةٍ 

 مَن الّذآِر خاض ِإليها الِغمارا

 و قد جربوك خالل الخطو

 ب عيَّ بهّن لبيٌب فحارا

 فما آنَت للرُّمح إّال الّسناَن

 يِف إّال الِغراراوال آنَت للسَّ

 و إنك في الروع آالمضرحيَّ

 أضاَق على الطائراِت المطارا

 و آم لك دون مليك الملوك

 مقاٌم رآبَت إليه الخطارا

 و ملتبٍس آالتباس الظال
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 م أضرمَت فيه من الرأي نارا

 وآنَت اليميَن بتلك الشُّغوِب

 وآان األناُم جميعًا يسارا

 ولّما تبيََّن ُعْقبى األموِر

 وأسفَر َديجوُرها فاستنارا

 درى بعد أن زال ذاك المرا

 ُء من بالصواب عليه أشارا

 دفاعك عمن تراُه" ولوال  "

 رأينا أآفَّ رجاٍل ِقصارا

 و لي نفثةٌ  بين هذا المديح

 صبرُت فلم أعَط عنها اصطبارا

 أأدنو إليك بمحض الوداد

 وتبُعُد عّني ودادًا ودارا

 مغيِبوُأنسى فال ذآَر لي في ال

 و ما زادني ذاك إّال ادآارا

 و إني ألخشى وحوشيَت منه

 أْن يحسب الناُس هذا ازورارا

 و لسُت بمتهٍم للضمير

 ولكّنني أستزيُد الِجهارا

 و لو قبل الناُس عذر امرٍئ

 ألوسعُتهم عن ِسواَي اعتذارا

 فليس لهْم غيَر ما أبصروه

 ِعيانًا وعّدوا سواُه ِضمارا
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 بي تجيُءوآانت جواباُت ُآْت

 إليَّ سراعًا بفخٍر غزارا

 فقد ِصْرَن ِإّما طَوْيَن السِّنيَن

 وإّما َوَرْدَن ِخفافًا ِقصارا

 وآيف تخيُب صغاُر األموِر

 لدى من أنال األموَر الكبارا 

 أنجد ساٍر بها ثّم غارا

 و من آلٍم آنبال المصيِب

 وبيٍت َشروٍد إذا قيَل سارا

 آاَبُيغنِّي بهنَّ الُحداةُ  الرِّ

 و يسقى بهّن الطروُب العقارا

 ِك َصيَّْرَته راعيًا لي فصارا

 ولّما بنيَت بساحاتِه

 أطلَت الذرا ورفعت المنارا

 فال زلَت يا فارج المشكالتِِ

 تناُل المراَد وتكفي الحذارا

 و هنئَت بالمهرجاِن الذي

 يعوُد آما تبتغيِه ِمرارا

 يعوُد بما شئَت َشوقًا إليك

 م ُتِعْره انتظاراِمرارًا وإْن ل

 وِلْم ال يتيُه زماٌن رآ

 َك َفضًال ألّيامِه وافتخارا
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 َجسيمةٌ  َحمَّلها جسيُم 

 َجسيمةٌ  َحمَّلها جسيُم

 على العظيم يصبر العظيُم

 مصيبةٌ  خّف بها الحليُم

 مسكنها من الفتى الّصميُم

 ليس بها غمٌض وال تهويُم

 آأنَّها بكرِعِك الُخرطوُم

 ك ما تروُمراَمَك من دهِر

 وارُتجَع الرِّْفُد فمْن تلوُم

 مضْت ِإفاٌل وَثَوْت ُقروُم

 والبدُر باٍق فلَتِبْن ُنجوُم

 فلتسُل عنه إّنك الّسليُم

 ساَوى السَّخيَّ في الرَّدى اللَّئيُم

 وذاقه المرزوق والمحروم

 نحُن على طرِق الرَّدى ُجثوُم

 ونحوُه اإليجاُف والرَّسيُم

 ه الَهجوُملوال الرَّدى وإّن

 ما شمَتْت بناتٍج عقيُم

 وال استوى الّصحيُح والّسقيُم

 الموُت داٌء للورى قديُم

 ِسيَط بِه الممدوُح والمذموُم

 ما عنه تعريٌج وال تحويُم

 وليس تأخيٌر وال تقديُم
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 ال َتْشُكوْن وغيُرك المظلوُم

 آلٌّ بما القيتُه أميُم

 صبرًا وإْن أوجعِت الكلوُم

 ك الهموُمولتنَأ عن جانب

 ففى البالِء يعرُف الكريُم

 خيٌر من الّزائل ما يدوُم

 لك الّنعيُم إْن يفْت حميُم

 ال آان منك جانٌب مثلوُم

 وال مشْت في صدرك الُغموُم

 وال عراَك الَقَدُر الَغشوُم

 سقى ثراه الهاطُل الّسجوُم

 وجاده هيدبه المرآوُم

 واعتصرْت فى قبره الغيوُم

 قيُمففيِه نجٌم ثاقٌب ُم

 

 أما ترى الرَّبَع اّلذي أقفرا 

 أما ترى الرَّبَع اّلذي أقفرا

 عراُه من يرب البلى ما عرا 

 لو لم أآْن صّبًا لسّكانِه

 لم يجِر من دمعي له ماَجرى

 رأيته بعد تماٍم له

 مقلبًا أبطنُه أظهرا

 آأّنني شّكًا وِعلمًا بِه
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 أقرأ ِمن أطاللِه أسُطرا

 ًاوقفُت فيه أيُنقًا ُضمّر

 شذب من أوصالهّن السرى

 لي بأناس شغٌل عن هوىً 

 و معشري أبكى لهم معشرا

 أجْل بأرض الطّف عينيك ما

 بيَن أناٍس ُسْربلوا الِعْثَيرا

 َحكَّم فيهم بغُي أعداِئهْم

 عليهم الذؤباَن واألنسرا

 تخال من ألالِء أنوارهْم

 ليَل الفيافي لهُم مقمرا

 َصرعى ولكْن بعد أن َصرَّعوا

 طَّروا آلَّ فتىً  َقطَّراوق

 لم يرتضوا درعًا ولم يلبسوا

 بالطعن إّال العلَق األحمرا

 من آّل طياِن الحشا ضامٍر

 يرآُب في يوم الوَغى ُضمَّرا

 قْل لبني حرٍب وآم َقْولةٍ 

 سطرها في القوم من سطرا

 تهتْم عن الحّق آأّن الذي

 أنذرآم في اهللا ما أنذرا

 ًالآأنَّه لم َيقِرُآْم ُضلَّ

 عن الهدى القصَد بأّم القرى
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 وال َتدرَّْعُتم بأثوابِه

 من بعد أن أصبحتُم حسرا

 " مرةً " و ال فريتْم أدمًا 

 ولم تكونوا قطُّ ممَّن َفرى

 عنصرنا واحٌد: وقلُتُم

  هيهات ال قربى وال عنصرا

 ما قدم األصُل امرءًا في الورى

 أخره في الفرع ما أخرا

 كموغرَُّآم بالجهل إْمهاُل

 وإنَّما اغترَّ الَّذي ُغرِّرا

 حألَُّتُم بالطّف قومًا عن اْلـ

 ـماِء فُحلِّْئُتْم به الَكْوثرا

 فإْن َلُقوا َثمَّ بكم ُمنَكرًا

 فسوف َتْلَقون بهم ُمنكرا

 في ساعة يحكم في أمرها

 جدهم العدل آما أمرا

 و آيف بعتْم دينكْم بالذي أسـ

 ـَتْنزره الحازُم واستحقرا

 لذي قدر من أمرآْملوال ا

 َوَجدُتم شأَنكُم َأحقر

 آانت مَن الدَّهِر بكم عثرةٌ 

 ال بّد للسابق أن يعثرا

 التفخروا قطُّ بشيٍء فما
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 ترآُتُم فينا لكم َمْفخرا

 وِنلتموها َبيعةً  َفلتةً 

 حّتى ترى العيُن اّلذي ُقدِّرا

 آأنَّني بالخيل مثُل الدُّبى

 هبْت به نكباؤه صرصرا

 لُّ شديِد الُقوىوفوَقها آ

 تخاله من حنٍق قسورا

 ال يمطُر السمَر غداةَ  الوغى

 إالَّ برشَّ الدِم إْن أمطرا

 فيرجُع الحقُّ إلى أهلِه

 و يقبُل األمر الذي أدبرا

 ياحجَج اِهللا على خلقِه

 و من بهم أبصَر من أبصرا

 أنتْم على اهللا نزوٌل وإن

 خاَل ُأناٌس أنكْم في الثَّرى

 ِإليكْم آماقد جعل اهللا 

 علمُتُم المبعَث والمحشرا

 فِإن يكْن ذنٌب فقولوا لمن

 شفعكْم في العفو أن يغفرا

 إذا توليتكُم صادقًا

 ُمنِكرا“ ُمنَكٌر“فليس منِّي 

 َنصرُتكْم قوًال على أّنني

 آلمٌل بالسيِف أن أنصرا
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 وبيَن أضالعَي ِسرٌّ لكْم

 حوشَي أن يبدو وأن يظهرا

 ْح بهأنظُر وقتًا قيل لي ُب

 و حّق للموعود أن ينظرا

 وقد تبصَّرُت ولكنَّني

 قد ضقُت أن أآظم أو أصبرا

 و أيُّ قلٍب حملْت حزنكْم

 َجوانٌح منه وما ُفطِّرا

 العاَش ِمن بعدُآُم عائٌش

 فينا، وال ُعمَِّر َمن َعمَّرا

 و ال استقرت قدٌم بعدآم

 قرارةً  َمْبدى وال َمحَضرا

 و ال سقى اُهللا لنا ظامئًا

 من بعد أن جنبتُم األبحرا

 و ال علْت رجٌل وقد زحزحت

 أرُجُلكْم عن َمْتنِه ِمْنبرا

 

 وِمن َسَفٍه لّما مررُت على الِحمى 

 وِمن َسَفٍه لّما مررُت على الِحمى

 بكيُت وهل ُيبكي الجليَد المعاِلُم

 شربُت بِه لّما رأيُت ُخشوَعه

 ُدموعي وغنَّْتني عليِه الَحماِئُم

 ا الدَّاَر َقْفرى مَن الهوىولّما رأين
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 وليس بها إّال الّرياُح الّسمائُم

 آرعنا الجوى صرفًا بأيدى رسومها

 فلم ينُج مّنا يوم ذاك سالُم

 وما برحْت أيدى المطىّ  مكاننا

 آأنَّ المطايا ما لهنَّ قوائُم

 آَأنَِّي لم أعِص الَهوى وْهَو غالٌب

 ولم يقِل األقواُم إّنك حازُم

 العوِد يوَم يقوُدني ولم أُك صلَب

 أُآفٌّ ِشداٌد أو نيوٌب َعواجُم

 فإْن يُك لي دمٌع بسرَِّي بائٌح

 فلي منطٌق للَوْجِد ِمنَي آاتُم

 فلّلِه يوُم الشَّْعِب ما َجنِت النَّوى

 علينا وما ضّمْت عليه الحيازُم

 عشّية رحنا والغراُم يقودنا

 وليَس لنا إّال الدُّموُع السَّواجُم

 داعى الهوى فكأّننا نطاُر إلى

 جياٌد سراٌع مالهّن شكائُم

 نظرُت وظعُن الحىّ  تحدى بذى الّنقا

 وأيدى المطايا بالحدوِج رواسُم

 وقد رّث شمٌل بالفراِق وحولنا

 مَن الَوْجِد َلّواٌم لنا ولوائُم

 فالٍه تخّطاُه التجلُُّد ُمفَحٌم

 وساٍه َتوّخاُه التبلُُّد واجُم
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 فواتٌر فلم تلفنى إّال عيوٌن

 وإّال خدوٌد للعيون نواعُم

 غذين الّصبا حّتى ارتويَن من الّصبا

 سنيَن آما تغذو الصبىّ  المطاعُم

 وُمشتكياٌت ليس إّال أنامٌل

 ُيِشْرَن إلى شكوى النَّوى ومعاصُم

 ونادمةٌ  آيَف استجابْت ِلَبْيِننا

 وقد شقيْت بالعّض منها األباهُم

 وأعرض عّنا بالخدوِد وما لنا

 ليهنَّ لوال َبْغُيهنَّ َجرائُمإ

 وما آنُت أخشى أّن قلبى تنوشه

 محّكمةً  فينا الّنساُء الّظوالُم

 وال أّن شوقى ال يزال يهيجه

 ثًرى مقفٌر أو منزٌل متقادُم

 

 ذآرتك في الخلوات التي 

 ذآرتك في الخلوات التي

 َشننَت بهنَّ عليَّ السُّرورا

 وآنَت لَديُجوِرِهّن الّصباَح

 سهكاٍت لهّن العبيرا و في

 فضاقْت عليَّ سهوُب الديار

 وصارْت ُسهولُتهنَّ الُوعورا

 و أظلَم بيني وبين األنام
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 و ما آنت من قبل إّال البصيرا

 وطاَل عليَّ الزَّماُن القصيُر

 وآاَن الطَّويُل عليَّ القصيرا

 فها أنا منك خليَّ اليدين

 وفيَك آليَل األماني َحسيرا

 ان الحبيبفقدتك فقَد الزم

 إليَّ وفقدي الشباَب النضيرا

 و هون رزءك من لم يحْط

 بأنِّي أعالُج منُه العسيرا

 فظنوا ، وما علموا ، أنه

 صغيٌر وماآاَن إّال آبيرا

 فقْل للَّذي في طريق الِحما

 يرعى البدور ويعلى القصورا

 و يغفل عن وثباِت المنون يدعن

 الشوى ويصبن النحورا

 الّطليُق إلى آم تظلُّ وأنَت

 بأيدي الّطماعةِ  عبدًا أسيرا

 إذا ما أريُث أريُث الرحاَل

 و إما قربُت قربُت الغرورا 

 وإن نلَت آلَّ الذي َتْبتغيه

 فما نلَت إّال الطَّفيَف الحقيرا

 وما أخَذ الدَّهُر إّال الذي

 أعاَد فكيَف تلوُم الُمعيرا
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 و آم في األسافل تحت الحضيض

 ريراأخامِص قوٍم علوَن السَّ

 و آم ذا صحبنا ألآل التراب

 أناسًا ثووا يلبسون الحريرا

 و آم أغمد الترُب في لحدِه

 ُحسامًا َقطوعًا وَليثًا َهصورا

 ومن لي بأن" حسيُن " أخيَّ 

 تجيب النداء وتبدي الضميرا 

 َعهدُتك َتطرُد عنِّي الهموَم

 و تذآرني باألمور األمورا

 ُأخاُن فآخُذ منك الوفاَء

 فأآرع منك النميرا و أظما

 وآم ليلةٍ  آنَت لي ثانيًا

 َسقى اُهللا قبَرك بيَن القبوِر

 سحابًا َو آيَف النواحي مطيرا

 ِء ِعيرًا ِبطاًء ُيزاِحْمَن ِعيرا

 آأنَّ زماجَره الُمْصِعقاِت

 ضجيُج الفحول عزمن الهديرا

 ُتعصفُرُه َوَمضاُت البروِق

 فتسحُبه من َنجيٍع َعصيرا

 أيدي الِبلىمجاوَر قوٍم ب

 تمزقهْم يرقبون النشورا

 و ال زال قبرك من نوره
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 بجنِح الظالم يضيء القبورا

 والزلَت ُممتلىء الّراحتيِن

 َنعيمًا والقيَت َرّبًا َغفورا

 

 َصَمَت العواذُل في َأساِك وسلَّموا 

 َصَمَت العواذُل في َأساِك وسلَّموا

 لّما رَأْوا أنَّ العزاَء محرَُّم

 ن فائٍه بمالمةٍ الموا وآم م

 هو عند نّقاِد المالمةِ  ألوُم

 ما أغفَل العّذاَل عّما فى الحشا

 من الذعاٍت جمُرها يتضرَُّم

 لو أنصفوا اعتذروا وقد عاصيتهْم

 وأَبْيُت نصَحهُم بأنَِّي ُمغَرُم

 آم بيننا تتنّعمون وأبتلى

 أْو تسلمون من الُكلوِم وُأْآَلُم

 ٌ فى القلب من حّر المصيبة لوعة

 ال تعلمون بها وقلبى أعلُم

 ال َيستوي بُكُم ـ وما من َثلمةٍ 

 شعُث الّصفاةِ  مثّلم -بصفاتكْم 

 ذاوى القضيب له بنانةُ  آسٍف

 يجرى لطوِل عضاضها منها الّدُم

 يا للّرجاِل لهاجٍم بيد الّردى

 أعيا فقيَل هو القضاُء المبرُم



884 

 

 ومصيبةٍ  ليلي ـ وقد ساَوْرُتها ـ

 ِغ بها ويومى أيوُمليُل الّلدي

 رآبْت من األثباج ماال يرتقى

 وتهضَّمْت في القوِم ما ال ُيهَضُم

 شوطرُت نصفى واقتسمُت وأنتُم

 أشطارآْم موفورةٌ  ال تقسُم

 فمَتى َعَطْسُت فإنَّ أنفَي أجدٌع

 وإذا َبَطْشُت فساِعٌد لَي أجَذُم

 وإذا نظرُت فليس لى من بعد مْن

 المظِلُمُخولسُتُه إّال الّسواُد 

 وهو الّزماُن فوافٌد وموّدٌع

 ومؤخٌَّر فاَت الرَّدى ومقدَُّم

 ومبّلٌغ آمالُه ومخّيٌب

 وُمجرٌِّر ذيَل الّثراِء وُمْعِدُم

 ال َتعجبوا لُمَرزٍِّء وُمَكلٍَّم

 إّن العجيَب مصّحٌح ومسّلُم

 قْل للذي يبني البناَء آأنَُّه

 :لم يدِر أنَّ بناَءه ُمَتهدُِّم

 الّدنيا وإْن طالْت لنا مهًال فما

 إّال آظّل غمامةٍ  يتصّرُم

 هْل حّظنا منها وإن عظمْت بها الّنعماُء إّال مشرٌب أو مطعُم 

 ـَنعماُء إّال َمْشرٌب أو َمطعُم

 أرنى بها صفوًا بغيِر تكّدٍر
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 وحالوةً  ما سيَط فيها العلقُم

 أو لذَّةً  ِنيلْت وليس يحفُّها

 جشُُّمأبَد الزَّماِن تكلٌُّف وت

 ُعْج بالمطيِّ على الدِّياِر فناِدها

 أين األلى برباِك دهرًا خّيموا 

 من آلِّ مرهوِب الّشذاةِ  آأنَُّه

 ليٌث إذا ضغَط الفريسةَ  َيرُزُم

 يقظاُن ينتهُز الفخاَر إذا َخَلْت

 سبْل الفخار ونام عنها الّنّوُم

 وُمحجَّبون من الِقذاِع آأنَُّهْم

 لّما يعلموابسَوى جميِل الّذآِر 

 ومهذَّبون، وآم يفوُت َمعاشرًا

 شّتى الّشعوِب مهّذٌب ومقّوُم

 وتراهُم متهّجمين على الّردى

 وإذا رأوا ُسُبَل الَعِضيهةِ  َأحجموا

 الّشاهديَن اليوَم وْهَو َعَصْبَصٌب

 والهازمين الجيَش وهو عرمرُم

 والفالقين الهاَم فى يوم الوغى

 فمتّوٌج يهوى رًدى ومعّمُم

 خنى على إثرائهْم فأبادُهأ

 جوٌد لهْم ال ينثنى وتكّرُم

 وأبى لهْم آرُم العروق إذا جنوا

 يومًا على أموالهْم أن يندموا
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 ويصون عرضهُم الذى شّحوا به

 دينارهْم فى بذلِه والّدرهُم

 وإذا هُم سلموا وبات ولّيهْم

 ُمستهلكًا فكأنَُّهْم لم َيْسلموا

 آم فيهُم قرٌم إلى بذل القرى

 صبٌّ بأسباِب العالِء متّيُم

 متقدٌِّم واليوُم مسَودُّ الدَُّجى

 إذ َقلَّ ِمن نحَو الرَّدى يتقدَُّم

 فى موقٍف فيه الحساُم مثّلٌم

 والّرمُح فى طعِن الكلى متحطُِّ

 والّطعن يفتق آلَّ نجالٍء لها

 َقْعٌر آما َفَغَر البعيُر األْعلُم

 والخيُل ُتخَضُب بالنَّجيِع فُشْهُبها

 محمّرةٌ  والورُد منها أدهُم

 آانوا البدوَر وبعد أن عصَف الرََّدى

 بهُم هُم ِرَمُم الثَّرى واَألْعُظُم

 سكنوا العراَء وطالما امتألْت وقد

 جعلْت لهْم تلك األسّرةُ  منهُم

 يا رّبةَ  البيِت المحّرِم تربُه

 عن أْن يلّم به فعاٌل يحرُم

 قطن العفاُف به وعّرس عنده

 عمِر الدَّهِر ال يتثلَُّمآرٌم آ

 ما إْن بِه ُصبحًا وآلَّ عشيَّةٍ 
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 خشناَء إّال صّوٌم أو قّوُم

 ومستهدون آأّنما حسناتهْم

 فى ليلهْم ذاك البهيِم األنجُم

 مالي أراِك وآنِت ِجدَّ َحِفيَّةٍ 

 ال نلتقي أبدًا وال نتكلَُّم

 بينى وبينِك شاسٌع متباعٌد

 ظلُمأو حالٌك َشِحُب الجوانِب ُم

 آَب الرِّجاُل الّراحلون، ودوَننا

 سفٌر طويٌل ليس منه مقّدُم

 ما آاَن عندي والباليا َجمَّةٌ 

 أّنى أصاُب بكْم وأعرى منكُم

 وُأذاُد حيَن ُأذاُد عن أمواِهُكْم

 وأصّد عن باب الّلقاِء وأحرُم

 وآان ابتهالِك جّنةً  فإذا رمى

 ِجَهتي الِعدا َتْزَورُّ عنِّي األسُهُم

 ُدعاؤِك المرفوُع مصلُح دائمًاو

 ما أفسدوا أو ناقٌض ما أبرموا

 فاآلَن لي من بعِد فقِدك جانٌب

 عاٍر وُظفٌر في العدِّ ُمَقلَُّم

 لم يمِض ماٍض باَن وْهَو محّمٌد

 ونأى أشدَّ الّنأى وهو مذّمُم

 لِك جّنةٌ  مأهولةٌ  فاستبشرى

 بدخولها فاآلخرين جهّنُم



888 

 

 ِم فهيٌِّنوإذا وصلِت إلى النَّعي

 من قبله ذاك البالُء األعظُم

 ّصلى اإللُه على َضريحك والتقْت

 فيه عليِك آما يشاُء األنُعُم

 وجرى الّنسيُم عليه آلَّ عشّيةٍ 

 واعتاَدُه َنْوُء السِّماِك الُمْرِزُم

 فالغيُث فيه ناشٌج مستعبٌر

 والبرُق منه ضاحٌك متبّسُم

 وترّوضْت جنباتُه فكأّنه

 بالفالةِ  مسّهُم برٌد تنّشَر

 وإذا المطى ُّ بنا بلغن مكانه

 فمكّلٌم مّنا له ومسّلُم

 ومَن الشَّجا أنَّا نكلِّم في الثَّرى

 من ال يصيُخ لنا وال يتكّلُم

 

 خلِّ َمن آان للجنادل جارا 

 خلِّ َمن آان للجنادل جارا

 ال تعرُه تلهفًا وادآارا

 فغبين الرجال من سلبتُه

 اِب اصطبارانوُب الدهِر في المص

 واعَتِبْر بالَّذين َحلُّوا مَن العليا

 ء والكبرياء دارًا فدارا

 ملكوا األرَض آلَّها ثمَّ َمن آا
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 ن على األرض في الزمان مرارا

 فترى دوَرُهْم وآنَّ ِمالًء

 بالمسّرات بعدُهنَّ ِقفارا

 ُمظلماٍت من بعد

 أن أوقدْت فيـ

 وأآّفًا يوابسًا طالَما ِفْضـ

 لق عسجدًا أو نضاراـن على الخ

 أيَن قوٌم آّنا نراُهْم على األطـ

 ـواد حلوا ثرى الصعيد انتشارا

 َزحموا األنجَم الُعال غيَر راضيـ

 ـن لهم ذلك الجواَر جوارا

 آلُّ قرٍم قد طاب أصًال وفرعًا

 و قديمًا وحادثًا ونجارا

 ضمَّ ملكًا وبسطةً  بيديِه

 طيعاٍت إلى البراري البحارا

 في آلَّ فجٍّ و تراه يجّر

 طلَب العزَّ جيشه الجرارا

 لم يزل آنس المفارق حتى

 خلع الموُت تاجه والسوارا

 ثمَّ ولَّى ممكِّنًا ِمن َرداُه

 فيه تلك األنياَب واألظفارا

 إّن هذا الزمان يأخذ منا

 آلَّ يوٍم خيارنا والخيارا
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 وأعّزاؤنا إذا لم يفوتو

 نا صغارًا فاتوا وماتوا آبارا

 ذي تهالَك في الَفْجـوآأّن ال

 ـَطْت بنا القارعاُت فينا ُجبارا

 و إذا لم تطْق ثقيَل الرزايا

 فعلى ما نعجُز األغمارا 

 عّز من بّز من أراد وأفنى

 ِحْمَيرًا تارةً  وأخرى ِنزارا

 فتراهْم من بعد عزٍّ عزيٍز

 في بطون الهوى غبارًا مطارا

 وإذا ما أَجْلَت بيَن دياٍر

 تجْدها ديارا لُهُم الّلحَظ لم

 لم تدْع حادثاُت هذي الليالي

 منهُم أعينًا وال آثارا

 وَطَوْت عنُهُم ومنهْم إلى األحـ

 ـياِء مّنا األنباَء واألخبارا

 ورأينا من واعظاِت المواضي

 للبواقي ما يمأل األبصارا

 غير أنا نزداد في آّل يوٍم

 خدعًا من زماننا واغترارا

 فإلى آم نصدق الميَن منه

 يوٍم ونأمُن الَغّرارا آلَّ

 ونسوُم األرباَح، والرِّبُح ياصا
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 ح إذا ما مضيَت آان َخسارا

 يا بن عبد العزيز ليتك ما بنَت

 والساَر سائٌر بَك سارا

 عليك يستلب الغمَض سهادًا فقد آفيُت الحذارا" حذري " آان 

 ـَض ُسهادًا فقد آفيُت الِحذارا

 إنما المرُء سكن الوآـ

 جرًا ثمَّ طاراَر قليًال مه

 وِطواُل الّسنين بعَد َتَقضٍّ

 و نفاٍد ما آّن إالَّ قصارا

 أيُّ بدٍر لم ُينَتَقصْ بُمحاٍق

 بعد أن آان للعيون استدارا 

 وظالٍم ما جاء ِغبَّ صباٍح

 مأل األرَض آلَّها واستنارا

 ليس عارًا هذا المصاُب وآان الْضـ

 ـضعُف عنه بيَن األجالِد عارا

 لو تأمَّلَت ثوٌبإنما العيُش 

 ِخيَل ُملكًا لنا وآان ُمعارا

 أيُّها الّثاآُل المحبَّةَ  التثـ

 ـكْل جزاًء عنها طويًال ُآثارا

 واصطبْر ُمؤثرًا تُفْز بثواٍب

 الُتِضْعُه بأْن صبرَت اضطرارا

 فدِع الشَّكَو من ُجروح الّليالي

 األيام آّن جبارا" فجروح  "
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 ال تشكنَّ بالذي قسَم األعما

 توّلى به الغماُم ُيسقِّيـو

 و بلغَت األوطاَر قدمًا فما را

 َبك يومًا أن ُتحرَم األوطارا

 قد مضى رائدًا أمامك بشرى

 لَك في َعْرصةِ  الجناِن قرارا

 أيُّ نفٍع في أن تقيَم وَتمضي

 حيدًا عن ثوابه وازورارا

 وإذا ما وزنَت ذاك بهذا

 آنَت معطىً  فيما عراك الخيارا

 على َمضاضةِ  َخْطٍب آْن َوقورًا

 ُحطَّ عن َمْنِكَبْي ِسواك الَوقارا

 و إذا ما سواك آان دثارًا

 آنَت لي بالوداِد منك شعارا

 وَترى َبرَقه َضحوآًا وإْن آا

 َن َعبوسًا ورعَدُه النقَّارا

 و عدته الجدوُب في آلَّ محٍل

 وَآَسْتُه أنواُره اَألنوار

 

 من ذا عذيرىَ  من قوٍم أذاقهم 

 ذا عذيرىَ  من قوٍم أذاقهممن 

 ِضغُن العداوةِ  حتَّى مالها َعَلُم

 ُمَكتٌَّم آلُّ ما بيني وبينُهُم
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 وليس آلُّ الذى نأباه ينكتُم

 وقد رضيُت اتِّقاًء أْن ُأآاِشَحها

 أن يظلمونىَ  أحيانًا فأنظلُم

 

 " خيالك يا أميمةُ  آيف زارا"  

 " خيالك يا أميمةُ  آيف زارا "

 ما أمَن الحذارا على عجٍل و

 " سرى يطأ الحتوَف إليَّ وهنًا "

 وَمن َتبع الهوى رآَب الِخطارا

 أتى ومَضى ولم َينَقْع غليًال

 ِسوى أْن هاَج للقلِب ادِّآارا

 وآم من ليلةٍ  نادمُت فيها

 سنا قمٍر آفيُت به السرارا

 جلوُت بصبٍح طلعَته الدَّياجي

 فعاد الليُل من وضٍح نهارا

 جوُت له انعطافًاولّما أْن ر

 و لم أخِف انحرافًا وازورارا

 نظرُت إليه نظرةَ  ُمستميٍح

 أحالْت ورَد وجنتيِه بهارا

 دِع الدَّرَّاِت يحلُبها احتكارًا

 رجاٌل ال يرون الذلَّ عارا

 وعدِّ عِن المطامِع في َحقيٍر

 يزيدك عند واهبه احتقارا
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 وإن آان الَيساُر يجّر َمّنًا

 الَيسارا عليك به فال ُتِرِد

 وال تخَش التواَء الدَّهر يومًا

 فإّن الدهَر يرجع ما أعارا

 على ملك الملوك سالُم مولىً 

 يخوُض إلى وال يتِه الِغمارا

 َتقلقَل دهَره في الّناس حّتى

 علقَت به فكنَت له القرارا

 حلفُت بمعشٍر ُشعِث النَّواصي

 غداةَ  النَّحِر يرمون الِجمارا

 عند واٍدو مضطجِع النحائر 

 ُأِميَر َنِجيُعُهنَّ به فمارا

 ومن َرفعْت لزائره قريٌش

 سراعًا عن بنيتِه الستارا

 وَمن لبَّى على عرفاِت حّتى

 َتوارى من ُذآاٍء ماَتوارى

 لقد فقَت األلى سلفوا ملوآًا

 آما فاقْت يمينهُم اليسارا

 وُجْزَتُهُم وماآانوا ِبطاًء

 وُطلَتُهُم وماآانوا ِقصارا

 الملُك قبلك في أناٍسو آان 

 ومابلغوا الذي ليديَك صارا

 ولو أنَّ اُأللى من آِل آسرى
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 رَأوَك تسوُس بالدُّنيا اقتدارا

 لما َعقدوا على َفْوَديِه تاجًا

 و ال جعلوا بمصمِه السوارا

 وأنَت َأشفُُّهْم َخْلقًا وُخْلقًا

 وأآرُمهْم وأْزآاهْم ِنجارا

 امتنانًا -وقد َظفروا-وأطلُقهْم 

 إزارا - وقد قدروا  -و أطهرهم 

 وأطلُقهْم يدًا بندىً  وبؤٍس

 و أمنعهْم وأحماهْم ذمارا

 و اطعنهْم بذي خطٍل وريدًا

 و اضربهْم بذي فقٍر فقارا

 فلّلِه انصالُتك نحَو َخطٍب

 خلعَت إلى تدارآه العذارا

 وحولَك آلُّ أّباٍء َحروٍن

 ُيحرِّم في معارآِه الِفرارا

 منه إذا ما هجته هيجَت

 وقد َحَدَق الُعداةُ  به ِقطارا

 وإْن أيقظَته في ليِل َشْغٍب

 فقد أوقدَت منه فيه نارا

 عماَد الدين خلَّ عن الهويني

 فإنَّ لكلِّ جاثمةٍ  َمطارا

 طبيُب الداِء أعيا فاستطارا

 فإن الحرَب منشؤها حديٌث
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 وآان الشَّرُّ مبدؤه ِضمارا

 و ربَّ ضغائٍن حقرْت لقوٍم

 نتائجها الكبارارأينا من 

 فماذا غرهم وسواك ممْن

 يزيُد به مجرُِّبه اغترارا

 و قد شهدوا بفارَس منك يومًا

 وِمرَجُل قومها بالبغي فارا

 َجَنوا حربًا وظنُّوا الرِّبَح فيها

 و آم ربٍح جررَت به الخسارا

 آا الظمَأ الحديُد ضحىً  فروْت

 بسالُتك األسنَّةَ  والشِّفارا

 ُهُم بُجْرٍدوُصلَت على جموِع

 أطاَرْتهم َسناِبُكها ُغبارا

 قتيُلُهُم رأى الموَت اْغتنامًا

 و أمُّ قتيلهْم تهوى اإلسارا

 أزرتك يا مليَك األرض مني

 ثناًء ما استلبُت به الفخارا

 فمدحك قد آساني الفخَر بردًا

 و أسكنني من العلياِءدارا

 يخال الناظرون إليَّ أني

 آرعُت وقد سمعَت به عقارا

 فدونك آلَّ سياٍر شروٍد

 يزيد على مدى الدهِر انتشارا
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 ُتطيف به الرُّواةُ  فكلُّ يوٍم

 َيَرون له َخبيئًا ُمستثارا

 إذا شربوه آان لهْم زالًال

 وِإْن َنَقدوه آان لهْم ُنضارا

 وِإْن َقرنوه يومًا بالقوافي

 مضى سبقًا ووالها العثارا

 أدام اُهللا ما أعطاك فينا

 ةَ  والِخياراوخوَّلك المحّب

 و ال زالت نواريُز الليالي

 تعود لما ترجيه مزارا

 وأسعدك اإللُه بكلِّ يوٍم

 سعودًا ال تحّط له منارا

 و ال أعرى لكم أبدًا شعارًا

 و ال أقوى وال أخلى ديارا

 و ال أمضى بغير رضاك حكمًا

 وال أجرى به َفَلكًا ُمدارا

 

 أطواُد عزِّك ال ُتراُم 

 ُتراُم أطواُد عزِّك ال

 وَلِصيُق بيِتَك ال ُيضاُم

 ولَك المكارُم قصَّرْت

 عن نيل غايتها الكراُم

 وإذا حللَت ببلدةٍ 
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 فكأّنما حلَّ الغماُم

 ولقد َدرى آلُّ الملو

 ِك بأنََّك الملك الُهماُم

 وإذا هُم قيدوا إليـ

 ـك فأنت رضوى أو شماُم

 وآأّنما أنَت الّضيا

 ُء لمبصٍر وهُم الّظالُم

 اقتسمُتْم فالشَّوىوإذا 

 لهُم وحّصتك الّسناُم

 وسال الملوُك عن العال

 ِء وأنت صبٌّ مستهاُم

 فمَتى رَأوك ُمشمِّرًا

 لعظيمةٍ  قعدوا وقاموا

 ُض لُبعِد مط

 لبها المناُم

 ضاقوا بها ووسعتها

 ورَأوَك يقظانًا فناموا

 هللا دّرك فى مقا

 ٍم ال يطيب به المقاُم

 والّرمُح ينطُف فى يمينـ

 ـك من نجيٍع والحساُم

 والخيُل تعثُر في الجما

 جم والشَّفيُع لها الَقتاُم



899 

 

 لم يبَق فوَق جلوِدها

 بالّطعِن سرٌج أو لجاُم

 آم ذا أجاَر وال ُمجيـ

 وإهاُبُه موٌت ُزؤاُم

 واألرُض حمراُء الَقرا

 حصباؤها جثٌث وهاُم

 وقد -يهتّز فوقهُم 

 ُثغاٌم أو بَشاُم - ُطِرحوا

 هًال بأْنـوَتوهَّموا َج

 ـداٌث وأآفاٌن َرغاُم

 الموك فى حسٍد وآْم

 من الئٍم فيِه المالُم

 ورَأوا ُقعوَدك في أمو

 ولربَّ ُمعضلةٍ  ُيَقضْ

 وتوّهموا جهًال بأّنك مغمدًا سيٌف آهاُم

 بها الكالُم

 حّتى رأوك وقد نهضـ

 ـَت بعبئها وهُم رغاُم

 ورآبَتها ُمَتوفِّرًا

 خرقاَء ليس لها زماُم

 كَت منها ما وهْبـومل

 ـَت وفى يديك لها انتقاُم

 لَك من إلهِك والُعلو
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 ُق بحبلِه جيٌش ُلهاُم

 والنَّصُر منُه وحَدُه

 إْن خان نّصاٌر وخاموا

 آم أخرجتك عن المضا

 ئِق منه أفعاٌل آراُم

 آم َأوقدوا نارًا لها

 فى آّل ناحيةٍ  ضراُم

 فنجوَت منها وهى بر

 ٌد ال يضيرك أو سالُم

 يتي لك ُعروةٌ ووال

 وثقى فليس لها انفصاُم

 وإذا ذآرُتك عرَّجْت

 عن ساحتى الخطُط العظاُم

 وقصائٌد لي في أبيـ

 ـك وفيك زين بخا الكالُم

 راقْت فُجنَّ بها ُروا

 ةُ  الشِّعر أْو غنَّى الَحماُم

 فكأنَّما هي روضةٌ 

 بالحْزِن جاَد بها َغماُم

 أو ديمةٌ  وطفاُء ضا

 تهاُمَحكها نسيٌم ُمس

 ولها بكّل مفازةٍ 

 َرَتٌك آما َرَتَك النَّعاُم
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 وَصحائٌح َوَلُربَّ ِشعـ

 ـٍر وال يفارُقه السَّقاُم

 فافِطْر فقد َأثنى بما

 أْوَلْيَته ذاك الصِّياُم

 شهٌر يمّر وليس فيـ

 ـِه نزاهةً  فعٌل حراُم

 فُدِم الدُّهوَر، فبعُض ما

 ذخَر اإللُه لَك الدَّواُم

 فوُع في الـوبَناؤَك المر

 ـعّيوق ليس له انهداُم

 وعليك تجتاُز الشُّؤو

 ُن مخلَّدًا عاٌم فعاُم

 وإذا ألمَّ رًدى فليـ

 ـَس له بدارُآُم ِلماُم

 وآفى به اهللا الكفا

 يةَ  آلَّما َفَغَر الَحماُم

 

 يا ديار األحباب آيف تحولـ 

 يا ديار األحباب آيف تحولـ

 ـِت ِقفارًا ولم تكوني ِقفارا

 منِك حادثاُت الّليالي ومحْت

 رغم أنفي الشموَس واألقمارا

 وما سا" و استرّد الزماُن منك 
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 في ذاك آله ما أعارا" ور 

 و رأتِك العيوُن ليًال بهيمًا

 بعد أن آنِت للعيون نهارا

 آم لياليَّ فيك هما طواٌل

 ولقد آنَّ قبَل ذاك ِقصارا

 ِلَم أصبحِت لي َثمادًا وقد آنـ

 غفوًال َحيارى ِق فكنتْم عّنا

 ولقد آنِت برهةً  لي يمينًا

 ماتوقعُت أن تكوني يسارا

 إّن قومًا حلوِك دهرًا وولوا

 أو حشوا بالنوى علينا الديارا

 ياخليلي آْن طائعًا لَي ما ُدمـ

 ما أبالي فيَك الِحذاَر فال تخـ

 لم يذوقوا الردى جزافًا ولكْن

 بعد أن أآرهوا القنا والشفارا

 آلِّ رؤوٍس وأطاروا َفراَش

 وأماروا ذاك النجيَع الُممارا

 إّن يوم الطفوف رنحني حز

 نًا عليكم وماشربُت ُعقارا

 و إذا ما ذآرُت منه الذي ما

 آنُت أنساه ضيق األقطارا

 و رمى بي على الهموم وألقى

 حيدًا عن تنعمي وازورارا
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 لسُت أرضى في نصرآْم وقد احتْجـ

 ـتْم إلى الّنصر ِمنَِّي األشعارا

 و أقول الذي آتمُت زمانًا

 و توارى عن الحشا ما توارى

 قل لقوٍم بنوا بغير أساٍس

 في دياٍر ما يملكون منارا

 واستعاروا مَن الّزمان وما زا

 : لْت لياليه تستردُّ المعارا

 ليس أمٌر غصبتموه لزامًا

 َميُّ أنَّى لي أقُصُر اليوَم عن ُآْل

 أيُّ شيٍء َنفعًا وُضَرًا على ما

 الدهُر لم يكن أطوارا  عود

 قد غدرتْم آما علمتم بقوٍم

 لم يكْن فيهم فتىً  َغّدارا

 وَدعوتْم منهْم إليكم ُمجيبًا

 آرمًا منُهُم ُوعودًا ِنضارًا

 أمنوآْم فما وفيتْم وآم ذا

 آمٌن ، من وفائنا الغدارا

 و لكْم عنهُم نجاٌء بعيٌد

 ـَضى بأن بتُّ لألآارم جارا

 فلما و أتوآْم آما أردتْم

 عاَينوا عسكرًا لكْم جرَّارا

 و سيوفًا طووا عليها أآفًا
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 وقنًا في أيمانكْم خطارا

 علموا أنكم خدعتْم وقد يخد

 ُع مكرًا من لم يكن مّكارا

 آان من قبل ذاك ستٌر رقيٌق

 بيننا فاستلبُتُم األستارا

 وتناسيُتُم وما َقُدَم العهـ

 ـُد عهودًا معقودةً  وذمارا

 يل رجمًا محاًالو مقاًال ما ق

 و آالمًا ما قيل فينا سرارا

 قد َسبرناُآُم فكنتْم َسرابًا

 وَخبرناُآُم فكنتْم َخبارا

 وأردتْم عّزًا عزيزًا فما ازدْد

 تْم بذاك الصَّنيع إّال َصغارا

 وطلبتْم ربحًا وآم عادِت األربا

 ُح مابيننا فُعْدن َخسارا

 آان ما ُتْضِمرون فينا من الشَّْر

 ًا، فاآلن عاَد ِجهاراِر ِضمار

 في غٍد ُتبصر العيوُن ِإذا ما

 حلَن فيكْم إقبالكْم إدبارا

 و تودون لو يفبد تمنٍّ

 أنَُّكم ما ملكُتُم دينارا

 لم يكونوا زينًا لقومهُم الغرَّ

 و لكنَّ شينًا طويًال وعارا
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 وآأّني أثنيُكُم عن قبيٍح

 بمقالي أزيدآم إصرارا

 اهللا قد سمعتْم ما قال فينا رسول

 يتلوه مرةً  ومرارا

 وهو الجاعُل الذي تراَخوا

 عن هوانا من قومه آّفارا

 و إذا ما عصيتُم في ذويه

 حال منكْم إقرارآْم إنكارا

 وُغِررتْم بالحلِم عنكم وما ِزيـ

 ـَد َجهوٌل بالحلم إّال اغترارا

 وأخذتْم عّما َجرى يوَم بدٍر

 و حنيٍن فيما تخالون ثارا

 فتيًال حاَش هللا ماقطعتم

 ال وال صرُتُم بذاك َمصارا

 إّن نور اإلسالم ثاٍو وما استطا

 َع رجاٌل أن يكسفوا األنوارا

 قد ثللنا عروشكْم وطمسنا

 بيد الحّق تلُكُم اآلثارا

 ثّم ُقدناُآُم إلينا آما قا

 دْت رعاةُ  األنعام فينا العشارا

 آم أطعتْم أمرًا لنا واطرحنا

 ما تقولون ذلةً  واحتقارا

 لنا منكْم جروٌح ِرغاٌب آم



906 

 

 وجروٌح لّما يُكنَّ ِجبارا

 و ضراٌر لوال الوصية بالسلـ

 ـِم وبالحلم خاب اك ضرارا

 ِصدقكْم بعد أن َفضحتْم ِنزارا

 وِإذا ما الفروُع ِحدَن عن األصـ

 ـل بعيدًا فما َقُرْبَن ِنجارا

 إّن قومًا دنوا إلينا وشبوا

 َضَرمًا بيننا لهْم وُأوارا

 ا إّال البواَر ولكْنما أرادو

 آم حمى اُهللا من أراد الَبوارا

 فإلى آم والتجرياُت شعاري

 و دثاري أالبس األغمارا

 َقسمًا باّلذي ُتساُق لُه الُبْد

 ُن ويكسى فوق الستار ستارا

 وبقوٍم َأَتوا ِمنىً  ال لشيٍء

 ـَن قبيٌح َسعْوا إليه إحضارا

 وبأيٍد ُيرَفْعَن في َعَرفاٍت

 ًال غفاراداعياٍت مخو

 آم أتاها ُمخيٌَّب ماُيرجَّى

 فاْنَثنى بالغًا بها اَألوطارا

 والمصّلين عنَد َجْمٍع ُيرّجو

 ن الذي ما استجيَر ِإّال أجارا

 وأعاَد الهجيُر والُقرُّ والرَّوحا
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 ُت منها تحت الهجار هجارا

 يا بني الوحي والرسالة والتطـ

 ـهير من ربهْم لهْم إآبارا

 ون له الخضـإنكم خيُر من تك

 ـراُء سقفًا والعاصفاُت إزارا

 وخياُر األنيس لوالُآُم فيـ

 ـها تحلون من يكونوا خيارا 

 و إذا ما شغفتُم من ذنوب الـ

 ـخلق طرًا آانت هباًء مطارا

 وأقاسي الشَّّداِت ُبعدًا وُقربًا

 وأخوُض الغماَر ثّم الغمارا

 و أمورًا يعيين للخلق لوال

 اراأنني آنت في األذى صب

 أنا ظاٍم وليس أنقُع أْن ُأبـ

 ـصَر في الناس ديمةً  مدارا

 و طموٍح إلى الخيار فما تبـ

 ـصُر عيني في الخلق إّال الشِّرارا

 ليَت أّني ِطواَل هذي الّليالي

 نلُت فيهنَّ ساعةً  إيثارا

 و إذا لم أذق من الدهر إحال

 ًء مدى العمر لم أذق إمرارا

 ليساليًا عن غروس أيدي الليا

 آيَف شاءْت وقد رأيُت الّثمارا
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 أيُّ نفٍع في أن أراها ديارًا

 خالياٍت وال أرى ديارا

 وطردناُآُم عن الكفر باّللـ

 ذب فيه أعيوا عليَّ السكارى

 فسقى اُهللا مانزلتْم من األر

 ض عليه األنواَء واألمطارا

 وإذا ما اغتدى إليها ِقطاٌر

 فثنى اهللا للرواح قطارا

 ُنصرتْم بطعٍنغير أنِّي متى 

 أو بضرٍب أسابق النصارا

 و إلى أن يزول عن آفَي المنـ

 ـُع خذوا اليوم من لساني انتصارا

 و اسمعوا ناظرين نصر يميني

 بشبا الِبيض َفْحلَي الهدَّارا

 فلساني يحكي ُحسامي طويًال

 بطويٍل وما الغرار غرارا

 وُأِمْرنا بالصَّبِر آي يأِتَي األمـ

 يُق اْصطباراـُر وما آلُّنا يط

 و إذا لم نكن صبرنا اختيارًا

 عن مراٍد فقد صبرنا اضطرارا

 أنا مهما جريت في مدحكْم شأ

 وًا بعيدًا فلن أخاَف الِعثارا

 و إذا ما رثيتكْم
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 بقوافيَّ سراعًا فمرجُل الحيَّ سارا

 عاضني اهللا في فضائلكم علـ

 ـمًا بشكٍّ وزادني استبصارا

 ًاوأراني منُكْم وفيُكْم سريع

 آلَّ يوٍم ما ُيعجُب األبصارا

 

 قل لقوٍم ال أبالى 

 قل لقوٍم ال أبالى

 فيهُم َمن ذا ألوُم

 رحلوا نجدًا وقلبى

 في َثرى نجٍد ُمقيُم

 دْع َعْذ: قل لمن يعذُل

 إنَّ َمن يسُلُف في الُحبـ

 ما اسْتَوى منَك وِمن قْلـ

 ـبى صحيٌح وسليُم

 

 أَتْتني آما ُبلِّغْت ُمْنيةٌ  

 ني آما ُبلِّغْت ُمْنيةٌ أَتْت

 وأدرآُت من طلِب الّثأِر ثارا

 قوافي ما آّن إّال الغمام

 َسقى بعَد ُغلَّتهّن الدِّيارا

 إذا ما نقدن وجدن النضاَر

 وإّما ُآِرْعَن ُحِسْبَن الُعقارا
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 و هنأنني بأيادي اإلمام

 آسون الجمال وحزن الفخارا

 لبْسُت بهنَّ على َمْفِرَقْيـ

 ي ِمعصميَّ ِسواراـَي تاجًا وف

 ولو شئُت لمَّا تيسَّْرَن لي

 لنالْت يداي المحيط المدارا

 و ما آّن إّال لشكٍّ يقينًا

 ولّباُه منِّي اإلخاُء الصَّريـ

 وِلْم ال أصوُل وقد صاَر لي

 شعار إمام البرايا شعارا 

 ولّما تعلََّق زيُن القضا

 ة قلبَي صار لمثواي جارا

 غفرُت له هفوالِت الزمان

 و آّن الكبار فصرن الصغارا

 ـُح حيَن دعا أو إليه أشارا

 فإْن تفتخْر بأبيَك الّرشيِد

 مألَت لنا الخافقين افتخارا

 وإنَّك ِمن معشٍر ُخوِّلوا

 من المأثرات الضخام الكيارا

 يسوُد وليدُهُم األْشَيبيَن

 وُيعطون في المعضالت الِخيارا

 تمازج ما بيننا بالوداِد

 اُر النجاراو عانق منا النج
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 و نحن جميعًا على الكاششحين

 فكنَت السناَن وآنا الغرارا

 فخذها تطول قناَن الجبال

 و إن آّن للشغل عنها قصارا

 والزلُت فيك طواَل الزَّما

 ِن ُأعطى المراَد وُأْآَفى الِحذارا

 

 ال تسلنى عن المشيِب فمذ جّلَل 

 ال تسلنى عن المشيِب فمذ جّلَل

 الغراُمرأسى آرهًا جفانى 

 ليس للَّهِو والصَّبابةِ  والّلْذ

 فى أربِع المشيب مقاُم

 ما َجنى الشيَب في المفارِق إّال

 َعَنُت الغانياِت واألّياُم

 هو نقٌص عنَد الحساِن آما أْن

 أّن شبابًا مكاّن شيٍب تماُم

 وَسقاٌم وما استوْت لك في َنيـ

 نيل أمانيك صّحةٌ  وسقاُم

 قالْتومتى رمُت َعرجةً  عنه 

 ُرمَت ما ال ُيراُم: لي الّتجاريُب
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 َتزوريننا َوْهنًا، ولو زرِت في الضُّحى 

 َتزوريننا َوْهنًا، ولو زرِت في الضُّحى

 ألطلقِت من ضيق الِوثاق أسيرا

 وما آاَن ما أشعرتنيِه زيارةً 

 ولكنَّها آانت لقلِبَي ُزورا

 فإْن لم َتُكْن حقًا فإنِّي َجنيُتها

 ضوء الصباح سرورا إلى أْن يدا

 إلى ليلي الطويل فخيلْت" فجاءْت  "

 لعينَي أو قلبي فعاَد قصيرا

 لقاٌء َشفى بعَض الغليل ولم أآْن

 عليه وإن آنُت القديَر قديرا

 و ما آان إّال فكرةً  لمفكٍر

 وذآرًا جنى منه الّظالُم َذآورا

 و لما انقضى ما صرُت إّال آأنني

 ورامحوُت بضوِء الصُّبح منه ُسط

 

 طريُق المعالى عامٌر لىَ  قّيُم 

 طريُق المعالى عامٌر لىَ  قّيُم

 وقلبي بكشِف المعضالِت ُمتيَُّم

 ولي همَّةٌ  ال تحمُل الضَّيَم مّرةً 

 عزائُمها في الَخْطِب جيٌش َعَرْمَرُم

 ُاريُد مَن العلياِء ما ال تناُلُه اْلـ

 ـسيوُف المواضي والَوشيُح المقوَُّم
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 نفسي ما ُيهاُب وروُدُهوُأوِرُد 

 وناُر الوغى بالّدارعين تضّرُم

 أال رّب مرهوٍب جلوُت ظالمه

 ووجهَي من ماِء النُّحوِر مثلَُّم

 وعدُت وقد أبليُت ما جّل قدره

 ورأسي بتاج النَّصِر فيِه ُمعمَُّم

 يطيببفى َّ الموُت ما شجر القنا

 وآلُّ فٍم فيه من الموِت علقُم

 يالى ابَن هّمةٍ وقد عجمْت مّنى الّل

 يهوُن عليِه ما يجلُّ ويعظُم

 صليٌب على األّياِم ال يستفّزه

 وعيٌد وال يجري عليِه َتحكُُّم

 نظرُت إلى هذا الزَّمان بعيِنه

 فثغرَي في أحداثِه ُمتبسُِّم

 إذا الماُل ذّلْت دونه عنُق آادٍح

 تطاول مّنى ما جناه المذّمُم

 اَسَقى اُهللا أّيامًا نعمنا بظلِّه

 وآلٌّ إلى آلِّ حبيٌب مكرَُّم

 وآم ليلةٍ  ِبتنا برغِم رقيبنا

 علينا من الّتقوى رداٌء مسّهُم

 أضمُّ حًشى قد أنهش السيُر بردها

 إلى من حشاه مطمئنٌّ منّعُم

 وأدنى بنانًا دأبها سلُّ قائٍم
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 إلى من له آفٌّ رطيٌب ومعصُم

 فإْن أْبَلِت األّياُم ناظَر َبْهَجتي

 ى ما به أتقّدُمفلم تبل مّن

 فغّرتُه من أبيِض الّنصِر نورها

 وصهوُته إلى المآثِر ُسلَُّم

 أبا حسٍن ال غاَض ما فاَض بيننا

 من الّصفِو ما تصبو إلى الماِء حّوُم

 َتَضاَءَل ما َنْسمو بِه من والدةٍ 

 بمحِض وداٍد لم يشبُه تجّرُم

 أطال لسانى فى ثنائك أّنه

 ُمثناٌء على َّ ما حييُت ينّظ

 وقّدمُت قوًال من مديحى مصّدقًا

 طراُز افتخاري منه بالحسِن ُيعَلُم

 وهذا جواٌب عنه لّما استطعته

 فبحرَي منه اآلَن مآلُن ُمْفَعُم

 

 إذا ما َحذرَت األمَر فاجَعْل ِإزاَءه 

 إذا ما َحذرَت األمَر فاجَعْل ِإزاَءه

 رجوعًا إلى ربٍّ يقيك المحاذرا

 فوٌضو ال تخ أمرا أنت فيه م

 إلى اللَّه غاياٍت له ومصادرا

 و ال تنهضْ في األمر قومًا أذلةً 

 إذا قعدوا جنبًا أقاموا المعاذرا
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 وآْن للذي يقضي به الّلُه وحَده

 و إْن لم توافقه األمانيُّ شاآرا

 وال تفخَرْن ِإّال بثوِب صيانةٍ 

 ِإذا آنَت يومًا بالفضيلة فاخرا

 و إني آفيل بالنجاء من األذى

 لم يبْت يدعو سوى اهللا ناصرا لمن

 

 قباٌء لها أعلى الّربى وخياُم 

 قباٌء لها أعلى الّربى وخياُم

 ُتراُم وهل في الباخلين َمراُم

 وقفنا فَجفٌن ماؤه متحدٌِّر

 وَجْفٌن جفاُه الماُء فْهَو َجهاُم

 وأعجلنا حادي المطايا فما لنا

 عليهنَّ إّال َأنَّةٌ  وسالُم

 الذين تحّملواوما الّدار من بعد 

 عن الّدار إّال يرمٌع وسالُم

 فما َلِك يا َلْمياُء في جانِب النَّوى

 ُتطيعيَنها فينا وأنِت َغراُم

 وهجُرِك ِصْرٌف ال لقاَء يشوُبُه

 فإْن َعنَّ يومًا فالّلقاُء ِلماُم

 تصّدين عّنا ساهراٍت عيوننا

 وما زرتنا إّال ونحن نياُم

 محلُُّهلقاٌء بُجنِح الّليِل َطْلٌق 
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 وفى الّصبِح محظوٌر على َّ حراُم

 فخيٌر من اليقظان من بات نائمًا

 وخيٌر من الّصبِح المنير ظالُم

 أال قْل لمن ملَّ الّطريق إلى العدا

 وقد مّل من مسِّ الّرحال سناُم

 وللعيس من طوِل الوجيِف مع الَوَجى

 على آّل ملحوِب الّسراةِ  بغاُم

 مدىلهنَّ وأيديهنَّ تستلُب ال

 طًلى مائالٌت بينهّن وهاُم

 َأنيخوا برآِن الدِّين ُشْعَث َمِطيُِّكْم

 وحّلوا فما بعد الهماِم هماُم

 َتنازحوا: وقولوا لُسّواِق المطايا

 بعيدًا، فهذا منزٌل وُمقاُم

 أقيموا على مْن وجهُه الّشمُس بهجةً 

 وآفَّاه من فيِض الّنواِل غماُم

 فللجود إّال فى نواحيه آلفةٌ 

 وللمال إّال فى يديه زماُم

 فًتى يهُب األمواَل َطْلقًا، وإنما

 تجوُد سماُء القطر حيَن ُتغاُم

 وال ِضيَم للجاِر المقيم ببابِه

 وإْن آانِت األمواُل فيه ُتضاُم

 وآم موقٍف صعِب الوقوِف شهدَته

 وللّشمس من نسج الكماةِ  لثاُم
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 ولألرض رى ٌّ من سيول نجيعِه

 الجسوِم طعاُموللّطير من لحم 

 وما لبث األعداُء حّتى نثرتهْم

 آما انحلَّ ِمن عقِد الفتاةِ  ِنظاُم

 آأّنهُم صرعى بمدرجةِ  الّصبا

 إآاٌم بقاٍع ليس فيه إآاُم

 وَظّنوا وآم ذا للرِّجاِل طماعةٌ 

 َنجاحًا فخابوا يوَم ذاك وخاموا

 وآم حامٍل يوَم الكريهة قاطعًا

 ُموساعُده عنَد الضِّراِب َآها

 وحولَك وّالجوَن آلَّ َمضيقةٍ 

 نحاٌف ولكنَّ النُّفوَس ِضخاُم

 وما بذلوا األرواح إّال ألّنهْم

 آراٌم وما آلُّ الرِّجاِل آراُم

 وقد علموا لّما عرا الملك ما عرا

 ولجَّ به داٌء وطاَل َسقاُم

 بأنَّك أصبحَت الدَّواَء لدائِه

 ومالك فى شىءٍ  صنعت مالُم

 رمٌح لطعنةٍ  وأصلحَتها ماُهزَّ

 وال سّل فيها للقراِع حساُم

 وُلْذَت بحلٍم عنهُم يوَم طيِشهْم

 ينافس فيه يذبٌل وشماُم

 ولوال اعتباُر الّنصف عندك لم تكْن
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 ُتساُم خالَف النَّْصِف حين ُتساُم

 أِعْذنَي من قوِل الُوشاةِ  ومعَشٍر

 لهْم آلماٌت حشوهّن آالُم

 لمافلو شئَت لم يخُدْشَن جلدي وطا

 وقيَت فلم تخلصْ إلى َّ سهاُم

 فشبُه سقيٍم من حديٍث مصّحٌح

 وصدٌق وآذٌب في المقال َآالُم

 فما أنا مّمْن يرآب األمَر يجتوى

 عليه وُيلَحى عنَده وُيالُم

 ومالىَ  تعريٌج بداِر خيانةٍ 

 وال لي على غيِر الوفاِء مقاُم

 نفذَت بَدرٍّ من هوائك َأعُظمي

 ماِن فطاُمفليس لها عمَر الّز

 فما لَي إّال من هواَك عالقةٌ 

 وال لَي إّال في يديَك ِزماُم

 وما آنُت لوال أنَّك اليوَم ماِلكي

 أراُم ونجُم األفِق ليس يراُم

 وآم لى بمدحى فى عالك قصائٌد

 لهّن بأفواِه الّرواةِ  زحاُم

 ُمرقَِّصةٌ  للسَّامعين نشيُدها

 ما رقصْت بالّشاربيَن ُمداُم

 على القيعان شرقًا وَمغربًا َهَدْجَن

 آما هيَج في َدوِّ الفالةِ  َنعاُم
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 فال تخش من جحٍد لنعماك فى الورى

 فنعماك أطواٌق ونحن حماُم

 وال ُتدِن إّال َمن خبرَت مغيَبه

 ففى الّناس نبٌع منجٌب وثماُم

 فال عبثْت منك الّليالي بُفرصةٍ 

 وال عاث فى ربٍع حللَت حماُم

 ُمنا لَك دولةً وال َخصمْت أّيا

 فلم يُك في حقٍّ أَبْنَت ِخصاُم

 وهّنئَت بالعيد الجديد ولم تزْل

 يعوُدك ِفْطٌر بعَدُه وصياُم

 فما ُآتبْت فيِه عليك َخطيئةٌ 

 وال شاَن من ِبرٍّ أتيَت أثاُم

 وأعطاك يوُم الِمْهَرجاِن مسرَّةً 

 لها يوُم نقصاِن العطاِء َتماُم

 َسْرمدًا وطالْت لنا أّياُمك الُغرُّ

 وداَم لها بعَد الدَّواِم َدواُم

 وال زال فينا نوُر وجهك ساطعًا

 فإّنك شمٌس واألناُم قتاُم

 

 أال حبذا زمُن الحاجِر 

 أال حبذا زمُن الحاجِر

 و إذا أنا في الورق الناضِر

 أجرر ذيل الصبا جامحًا
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 بال آمٍر وبال زاجِر

 ِإلى أْن بدا الشَّيُب في َمفَرقي

 ئله آخريفكانت أوا

 وَزْوٍر َتخطَّى َجنوَب الَمال

 فناديت أهًال بذا الزائِر

 أتاني ُهدّوًا وعيُن الرَّقيـ

 ـب مطروفةٌ  بالكرى الغامِر

 فأعجْب به يسعف الهاجعيـ

 ـن وتحرمه مقلةُ  الساهِر

 و عهدي بتمويه عين المحّب

 َتُنمُّ على قلبِه الّطائِر

 فلّما التقينا ِبُرغم الرُّقا

 فوا من لهيِب الَوداِعوقد وق

 و بيُض العوارِض لما برز

 َن برَّْحَن بالقمِر الباهِر

 يعرن الحليَم خفوَف السفيِه

 وما آنُت إالَّ قليَل الصَّديـ

 و فيهّن آنسةٌ  بالحديِث

 آالرشأ النافِر" البذل " و في 

 " ويا حرما" بطرٍف فتوٍر 

 بقلبَي من ذلك الفاتِر

 ىويا عاذلي لو تذوُق الهَو

 وأعلُم إْن آاَن غيري لديـ



921 

 

 تلوُم وقلُبك غيُر الشَّجيِّ

 أال ضّل أمرك من آمِر

 أقول لرآٍب أرادوا المسيـ

 ـَر وقد أخذوا أهبةَ  السائِر

 ِع على حرَّ مستعٍر فائِر

 فمن مدمٍع جامٍد للفراق

 وآخَر واهي الُكَلى قاطِر

 إذا ما مررتْم على واسٍط

 فعوجوا على الجانِب العامِر

 أهدوا سالمي إلى غائٍبو

 بها وْهَو في خاطري حاضري

 إلى آم أسوَُّف منُه اللقاَء

  و آم أرتدي بردةَ  الصابِر

 و قد ضاق بي مذ نأيَت العرا

 ُق آما ضاق عقٌد على شابِر

 آأنَي لما حماك البعا

 ُد عن ناظَريَّ بال ناظِر

 و إنَي من فرِط شوقي إليك

 و وجدي ، آسيٌر بال جابِر

 ُب بيَن الضُّلوع الفؤاُدوُيحَس

 و قد طار في مخلبْي طائِر

 فيا لك من مجرٍم مسلٍم

 " شبا الناصِر" تغيب عنه 
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 و من واتٍر ظفرْت عنوةً 

 بأثوابه قبضةُ  الثائِر

 ولوال الوزيُر ابُن َحْمٍد َلما

 سألُت وصاَل امرٍئ هاجِر

 ـِق في الّناس آالضَّيغِم الخادِر

 حوشيَت من سنةِ  الجائِر

 و يا نافعي بزمان الوصال

 ِل ِلْم عاَد نفُعك لي ضائري

 تفرَّدَت بي دوَن هذا األنام

 وُشوِرآُت في َقْسِمَك الوافِر

 و من عجٍب أن يروَم البطـ

 " الباآِر" ـُئ عن الوّد منزلةَ  

 وقد علَم القوُم إذ واَزنو

 ك أيَن الَجهاُم مَن الماطِر

 وأيَن الحضيُض مَن الفرقديِن

 الخبيُث مَن الطَّاهِر وأيَن

 و إنك وحدك في ذا الزما

 ِن تستنتُج الفضَل من عاقِر

 وَتْصبو على َنَفحاِت الخطو

 ب سمعًا إلى منطق الشاآِر

 أهزك بالشعر هزَّ الشجاع

 ِع يوَم الوَغى ُظَبَتْي باتِر

 ِت سموطًا على مفرِق الفاخِر



923 

 

 و أعلُم إْن آان غيري لديك آالجفن إني آالناظِر

 آالنَّاظِر ّني

 ولسُت إذا ُفتَّني ثمَّ نلُت

 جميَع المنى لسُت بالظَّافِر

 

 نضوُت ثياب الّلهو عّنى فقّلصْت 

 نضوُت ثياب الّلهو عّنى فقّلصْت

 وشّيبنى قبل المشيب هموُم

 وقد آنُت فى ظّل الّشباب بنعمةٍ 

 وأى ُّ نعيٍم للّرجال يدوُم 

 وقد علَم األقواَم إْن لم ُيغالطوا

 َصحيحًا بالمشيب َسقيُم بأنَّ

 وإّن غنّيًا فى الهوى ونزيلُه الـ

 ـمشيُب فقيُد الّراحتين عديُم

 

 لَك ماتراماُه ِلحاُظ النَّاظِر 

 لَك ماتراماُه ِلحاُظ النَّاظِر

 وإليَك مرجُع آلِّ َمدٍح سائِر

 وأراَك أفضَل َمن تعاوَر فضَله

 إخفاُء ُمخٍف أو إشادةُ  ذاآِر

 َمألَت سريَرها هذي الخالفةُ  مْذ

 في ُبردةِ  الّزمن األنيِق النَّاضِر

 سكنْت إليك وأآثبْت لكفيئها
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 و هي القصية عن رجاء الخاطِر

 غادرتُم مستامها في غيرآْم

 نهبًا حصيَد أسنةٍ  وبواتِر

 وإذا اْنَتمى َشرٌف إلى أعقابِه

 أغناَك أوَُّل ُسؤَدٍد عن آِخِر

 َضِمَنْت هموُمك آلَّ َخطٍب ُموئٍد

 وأقاَم عدُلَك آلَّ رأٍي جائِر

 " تقبِل ماجٍد" و نأى بمجدك عن 

 آرٌم يبرج بالغمام الماطِر

 و مواطٌن لك ال تقّل مزندًا

 َصَهواِت ُجْرٍد أو ُظهوَر منابِر

 َخُبَث الزَّماُن فمذ َغمرَت ِفناَءه

 أضَحى سلوَك َمناقٍب ومآثِر

 فافخْر أميَر المؤمنين فما َأرى

 ي الوَرى من فاخِربعديِل عزِّك ف

 وَتهنَّ بالشَّهِر الجديِد فقد أتى

 في خيِر آونةٍ  بأسعِد طائِر

 تنتابك األياُم غيَر مذمٍم

 َيلَقى امتناَنك وارٌد عن صارِد

 و أنا الذي يرضيك باطن غيبه

 و آفاك في األقواِم حسُن الظاهِر

 َأفضى إلى َخَلدي وداُدك مثلما

 اهِرأفضى الرُّقاُد إلى جفوِن السَّ
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 مالي ُيتيُِّمني لقاؤك وْهو لي

 شطٌط وغيري فيه آلُّ القادِر

 و لربما ألغى حقوقك واصٌل

 في رعاية هاجِر" وأتاك يشرح  "

 وأحقُّ ما أرجوُه منَك زيارةٌ 

 أدعى لها في الناس أيمَن زائِر

 أرٌب متى قضيته ببلوغه

 آثرَت شجَو مكاثري ومفاخري

 هل لي على تلك الممالك وقفةٌ 

 ي ذلك الشَّرِف الُمنيِف الباهِرف

 أم هل لساني يوَم ذاك ُمترجٌم

 عن بعض ما اشتملْت عليه َضمائري

 و تيقني أْن ليس جدي نافعي

 إْن لم يكن َجدِّي هنالك ناصري

 و إذا التحية للخليفة أعرضْت

 فهناك ُأمُّ القول أبخُل عاقِر

 فامُنْن بإذٍن في الوصول فإنَّني

 وَل حاضِرألفي بفرِط الشوق أ

 

 فطيََّب َرّياها المقاُم وَضوَّأْت 

 فطيََّب َرّياها المقاُم وَضوَّأْت

 بإشراِقها بيَن الحطيِم وَزْمزما

 فيا ربِّ إْن لّقيَت وجهًا تحّيةً 
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 فحيِّ وجوهًا بالمدينةِ  ُسهَّما

 تجافين عن مّس الدهان وطالما

 َعَصْمَن عن الِحّناِء آّفًا وِمْعَصما

 ال يخامره الهوى وآم من جليٍد

 َشَننَّ عليه الَوْجَد حّتى َتَتيما

 أهاَن لهّن الّنفَس وهى آريمةٌ 

 وألَقى عليهنَّ الحديَث الُمَكتَّما

 بدارها" مررَت " تسّفهَت لّما أْن 

 وعوجلَت دوَن الِحْلِم أْن تتحلَّما

 فُعْجَت ُتقرِّي دارسًا ُمَتَنكِّرًا

 اوتسأُل مصروفًا عِن النُّْطِق أعجم

 ويوَم وقفنا للَوداِع وآلُّنا

 يعّد مطيَع الّشوِق من آان أحزما

 ُنِصرُت بقلٍب ال ُيَعنَُّف في الهوى

 دما" مطرْت " وعينًا متى استمطرتها 

 

 صبرُت ولوال أْن يقولوا َسفاهةً  

 صبرُت ولوال أْن يقولوا َسفاهةً 

 آليسُت عذاًال على الصبر من صبري

 ألنكم: ت لها عنها ، فقل: و قالوا 

 جهلتْم َحزازاٍت لها سكنْت صدري

 ُيَقلِّْبَن قلبي آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 على َجَمراٍت ليتهنَّ مَن الجمِر
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 بنفِسَي َمن ال وصَل ِمن بعد هجرِه

 و ال أوبةٌ  منه ترجى مع السفِر

 و من ال سبيٌل لي إلى أْن أزوره

 بطرفي وإْن لم يخلِه اُهللا من ذآري

 َجميعي فلم َتِرْم فإْن لم تكْن أفَنْت

 مودِّعةً  إّال وقد سكبْت شطري

 وولَّْت بعمري إذ تولَّْت بطيبِه

 أعيش بال عمِر" حيٌّ " فها أنا ذا 

 

 َمن ذا يؤمُِّل بعَدك األّياما 

 َمن ذا يؤمُِّل بعَدك األّياما

 ويروم فى الّدنيا الغداة مراما

 خلطْت مصيبُتك الوالةَ  ونظََّرْت

 ِت األقدامابين الّرجال وسّو

 فاليوَم ال حرٌم يصان وال شبًا

 ُيخَشى وال ِعزٌّ عليه ُيحاَمى

 الملُك زاَل دعاُمُه وقِد التوى

 والجيُش ضلَّ دليُلُه فأقاما

 والّرأُي مشَتَرٌك بأيدي َمعشٍر

 ال يحسنون الّنقَض واإلبراما

 آانت حياُتك للزَّماِن حياَته

 وغدا زماُنك للزَّمان ِحماما

 حلٌّ عليك وطالمافبكاؤنا 
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 آان البكاُء على ِسواَك َحراما

 ماذا الذى صنع الحمام فإّنه

 ما جبَّ إّال ذروةً  وسناما

 وَهوى إلى َمْطَوى الّشجاِع فحاَزُه

 واستلَّ من أخياسه الّضرغاما

 ما ضرَّه لو آاَن قدََّم غيَرُه

 لكنَّه يتخيَُّر األقواما

 ومعوٍَّد َجْذَب األزمَّةِ  في الَورى

 جذب الّردى منه إليه زماما

 بلَغ الُمنى ويزلُّ َمن بلَغ الُمَنى

 وآما اعتبرَت النَّقَص آان تماما

 يجني الِحماُم ونحُن ُنلحي غيَرُه

 حماُم فقد آفيَت مالما" فاذهْب  "

 " مدافٍع" تعدو على من شئَت غيَر 

 " اآلطاما" تلُج البيوت وتدخل 

 ُقْل للذين بَنْوا عليِه َضريَحُه

 وطووا عليه صفائحًا وسالما

 لم تدفنوه وإّنما واريتُم

 فى الّترِب منه يذبًال وشماما

 وآأّنما الجدُث الذى وّسدته

 َجْفٌن تناوَل من يديَّ ُحساما

 أرُج الجوانِب لم ُأِصْبُه بمْنَدٍل

 لدٍن ولم أشنْن عليه مداما
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 ما زاَل واألوتاُر تحقُر غيَظه

 ايضوى الحقوَد ويسمُن األحالم

 وتراه يّدخر المكارَم والعال

 وسواه يذخر عسجدًا أوساما

 إّن الجيوش بال عميٍد بعده

 َفْوَضى آِسيِد الدَّوِّ راَع َسواما

 يغضون من غير العواِر عيونهْم

 جزعًا له ويطأطئون الهاما

 فضعوا السُّيوَف عن الكواهل ُخشَّعًا

 فحساُمكْم قد شاَمُه َمن شاما

 فَأحِجموا وإذا أرادُآُم العدوُّ

 ذهب الذى يعطيكُم اإلقداما

 وإذا عقرتْم فالجياُد فال فًتى

 َيبغيُكُم اإلسراَج واإللجاما

 ُآبُّوا الِجفاَن فليَس ُتمُأل بَعدُه

 للّنازلين من الّضيوِف طعاما

 وتعوَّضوا عنه الُقطوَب فلن َتَرْوا

 من بعدِه ُمتبلِّجًا َبّساما

 والّثغَر خافوه فقد أخذ الّردى

 ن آان للثَّغِر المخوِف ِآعاماَم

 وانسوا نظاَم األمر بعد وفاته

 َبَطَل النِّظاُم فما ُنحسُّ ِنظاما

 قد بصََّرْتنا الحادثاُت وأيقظْت
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 مّنا العقوَل وإّنما نتعامى

 وأرْت مصارعنا مصارُع غيرنا

 لكنّنا نتقّوُت األوهاما

 ُيفني البنيَن اليوَم َمن أفَنى لهْم

 واألعماما من قبله اآلباَء

 أيَن الَّذيَن على التِّالِع قصوُرهْم

 قطعوا السِّنيَن وصرَّموا األعواما

 من آّل معتصِب المفارِق لم يزْل

 تعنو لُه ِقمُم الرِّجاِل ُغالما

 ومحكَّمين على النُّفوِس آرامةً 

 حكم الّزماُن عليهُم فأالما

 لّما َبَنْوا ُخطَط الَعالِء وشيَّدوا

 ابتنوُه وقاما قعد الّردى فيما

 سكنوا الوهاَد من القبور آأّنهْم

 لم يسكنوا األطواَد واألعالما

 أأبا عليٍّ دعوةً  مردودةً 

 هيهات يسمعك األنيس آالما

 مالي أراَك حللَت داَر إقامةٍ 

 من حيث ال تهوى الّرجاُل مقاما 

 هبَّ النِّياُم وفارقوا ِسَنةَ  الَكَرى

 ماوأراك ُمْلقىً  ال تهبُّ َمنا

 ِشْبَه الّسقيِم وليَت ما بَك من ردىً 

 نزلْت بِه األقداُر آاَن َسقاما
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 جادْتك آلُّ َسحابةٍ  هّطالةٍ 

 وحدا الغماُم إلى ثراك غماما

 وعداَك ما آان الَجهاُم فلم تكْن

 ما تحوى يداك جهاما" لمريِغ  "

 وعليك من ماٍض موّدٍع

 ويقّل إهدائى إليك سالما

 

 الوجِه النَّضيِرسألُتِك َربَّةَ   

 سألُتِك َربَّةَ  الوجِه النَّضيِر

 وذاَت الدَّلِّ والطَّْرِف السَّحوِر

 صلي دنفًا ببذلكُم معنى

 و يقنعُه القليل من الكثيِر

 أيحسُن صدآْم وبكْم حياتي

 وأْن أظما وعندُآُم غديري

 و إني أستطيل إذا هجرتْم

 و سادي مدةَ  الليِل القصيِر

 ن منيو جأشكُم آما تهوو

 و جأشي منكُم قلُق الضميِر

 إذا لم أستِجْر بُكُم فمن ذا

 يكون على صبابتكْم مجيري 
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 مْن على هذه الّديار أقاما 

 مْن على هذه الّديار أقاما

 أو ضفا ملبٌس عليه وداما 

 ُعْج بنا نندُب الذين َتولَّْوا

 باقتياِد المنوِن عامًا فعاما

 فارقونا آهًال وشيخًا وِهّمًا

 وليدًا ويافعًا وغالماو

 وشحيحًا جعَد اليدين بخيًال

 وجوادًا ُمخوًِّال ِمطعاما

 سكنوا آلَّ ذروةٍ  من أشمٍّ

 َيحِسُر الطَّْرَف ثّم حلُّوا الرَّغاما

 أّيها الموُت آم حططَت علّيًا

 سامىَ  الّطرِف أْو جببَت سناما 

 وإذا ما حدرَت َخْلفًا وظّنوا

 ماماَنْجوةً  من يديَك آنَت َأ

 أنَت ألحقَت بالذآىّ  غبّيًا

 فى اصطالٍم وبالّدنى ٍّ هماما

 ولقد زارني فأرََّق َعيني

 حادٌث أقعد الحجى وأقاما

 حدُت عنه فزادنى حيدى عنـ

 ـُه لصوقًا بدائِه والتزامًا

 وآأنِّي لّما حملُت به الثِّْقـ

 ـَل َتحمَّلُت َيْذُبًال وَشماما
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 فخِذ اليوَم من دموعي وقد ُآْن

 َن ُجمودًا على المصاِب ِسجاما

 إنَّ شيَخ اِإلسالِم والدِّين والعْلـ

 ـِم َتولَّى فأزعَج اِإلسالما

 َمن لفضٍل أخرجَت منه َخبيئًا

 ومعاٍن فضضَت عنها ختاما 

 َمن لسوٍء ميَّزَت عنه َجميًال

 وحالل خّلصَت منه حراما 

 من ُينيُر العقوَل من بعد ما آْن

 األفهاماَن ُهمودًا وُينتُج 

 من يعير الّصديَق رأيًا إذا ما

 َسلَّه في الخطوِب آاَن ُحساما

 ِص وصيِّ، وآم نصرَت ِإماما

 َن رجاٌل أْثَرْوا عيوبًا وذاما

 إنَّ ِجْلدًا أوضحَت عاَد بهيمًا

 وصباحًا أطلعَت صاَر َظالما

 ُوزالًال أْوَردَت حاَل ُأجاجًا

 وشفاًء أورثَت آَل َسقاما

 من عدد األمـلن ترانى وأنت 

 ـواِت إّال تجّمًال بّساما

 وإذا ما اخُتِرمَت مّني فما أْر

 ـِر ُغفوًال رأيُت منهْم نياما

 قاَده نحَوُه فكاَن ِزماما
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 ليَت قومًا تحمَّلوا األجراما

 َلُهُم في الَمعاِد جاٌه إذا ما

 َبسطوه آفَّى وأغَنى األناما

 ال تخْف ساعةَ  الجزاِء وإْن َخا

 فقد أخذَت ِذماماَف ُأناٌس 

 أودَع اللَُّه ما حللَت مَن الَبْيـ

 واّلذي آان ُغّرةً  في ُدَجى األْيـ

 ولوى عنه آّلما عاقه الّتر

 ُب وال ذاَق في الزَّماِن ُأواما

 وقضى أن يكون قبرك للّرحمةِ  واألمن منزًال ومقاما

 ـمةِ  واألمِن منزًال َوَمقاما

 وإذا ما سقى القبوَر فرّوا

 مًا سقاك منه سالماها رها

 

 أِمنِك سرى طيٌف وقد آاَن ال يسري 

 أِمنِك سرى طيٌف وقد آاَن ال يسري

 ونحُن جميعًا هاجعون على الَغْمِر

 تعجَّبُت منه آيَف َأمَّ ِرآاَبنا

 وأرُحَلنا بيَن الرِّحال وما َيْدري

 و آيف اهتدى والقاُع بيني وبينه

 و لماعةُ  القطرين مناعةُ  القطِر 

 فضى إلى شعِث الحقائب عرسواو أ

 على منزٍل َوْعٍر وَدوِّيَّةٍ  َقْفِر
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 وقوٍم َلُقوا أعضاَد آلِّ َطليحةٍ 

 بهاٍم َمالُهنَّ النُّعاس مَن السُّْكِر

 سروا وسماُك الرمح فوق رؤسهْم

 النسِر" وقعة " فما هوموا إالَّ على 

 وباَت ضجيعًا لي ونحُن مَن الكرى

 الخمِر آأنا تروينا العتيُق من

 الحشا" إلى " أضّم عليه ساعديَّ 

 وَأفرُشُه مابيَن َسْحري إلى َنحري

 تمنَّيُتُه والليُل ساٍر بشخِصِه

 إلى َمضجعي حتَّى الَتقْينا على َقْدِر

 و بيٍض لواهنَّ المشيُب عن الهوى

 فَأْنَزْرَن من وْصلي وأوَسْعَن ِمن َهْجري

 و ألزمنني ذنَب المشيب آأنني

 داَي عامدًا، ال يُد الدَّهِرَجَفْتُه ي

 َأِمْن َشَعراٍت ُحلَن بيضًا بَمْفَرقي

 َظَننتنَّ َضْعفي أو َأِيْسُتنَّ من ُعمري

 محاآنَّ ربي إنما الشيُب قسمةٌ 

 لما فات من شرِخ الشبيبة من أمري

 سقى اُهللا أيَّاَم الشَّبيبةِ  َريِّعًا

 وَرْعيًا لعصٍر باَن عنَِّي من عصِر

 ْعدو ِجمالَي ُمنَيتيليالَي الَت

 و ال تردُد الحسناُء نهيي وال أمري

 وليُل شبابي غارُب النَّجم فاحٌم
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 ترى العيَن تسري فيه دهرًا بال فجِر

 وإذ أنا في ُحبِّ القلوب ُمحكٌَّم

 و أفئدة البيض الكواعب في أسري

 َأال يابني ِفْهٍر َشكيَّةَ  ُمثَقٍل

 ْتِرمَن الَغيِظ َمآلِن الضُّلوع مَن الِو

 تسقونه في آّل يوٍم وليلةٍ 

 بال ظمٍأ آأس العداوة والغدِر

 وأغضبكْم ماطوََّل اُهللا في يدي

 وأعاله ِمن َمْجدي وأسناُه ِمن َفْخري

 و إنَي ممْن ال تحطُّ رآابُه

 " النابي المجلِه بالحسِر" على البلد 

 وإنَّ لساني عازٌب قد علمُتُم

 ِرعن العوِر أن أجريِه والمنطق الهج

 وآْم ساَءآْم نفعي ولم يُك منُكُم

 وَسرَُّآُم ما قيََّض الدَّهُر من َضرِّي

 و أرضاآُم عسري وإن آان عسرآْم

 وأْسَخطكْم ُيسري وإن لم يكن ُيسري

 و قد آنُت أرجوآْم لجبري فها أنا

 أخاُفُكُم طوَل الحياةِ  على آسري

 وآان لكم منِّي َجميعي فلم يزْل

 عنُكُم َشطريقبيحُكُم حتَّى َزوى 

 وغرَُّآُم أنِّي َغَمرُت ُعقوَقُكْم

 و أخفيته عن أعين الناس بالبرَّ
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 أزملُه في آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 آما َزمََّل المقروُر آشَحْيِه في ُقرِّ

 وأآِظُمُه َآْظَم الغريبةِ  داَءها

 و لوال اتساعي ضاق عن آظمِه صدري

 وآيف ُأرامي من ورائي عدوَّآْم

 ن أخاُف على ظهريوفيكم ورائي َم

 وأنَّى ُأرجِّيُكْم لُبْرٍء ِجراحتي

 و ما آان إالَّ عن سهامكُم عقري

 وأنِّي ألرَضى منُكُم إْن رِضيُتُم

 بأن تبخلوا بالحلو عني وبالمرَّ

 وأْن التكونوا للعدوِّ مخالبًا

 إذا لم تكونوا يوم فريي بكم ظفري

 وهل فيُكُم إال امرٌؤ شاَع ذآُرُه

 يَن الخالئق من ذآريِلما شاَع ماب

 وَمن هو ُغْفٌل قبَل َوْسمي وعاطُل

 التَّرائب لوال ُدرُّ َنْظمَي أو نثري

 و شنعاَء جاءْت من لسان سفيهكْم

 تصاممتها عمدًا وما بَي من وقِر

 و أعرضت عنها طاوَي الكشح دونها

 وطيُّ اليماني البرد أبقى على النشِر

 َرعى اُهللا قومًا خلَّفوني عليُكُم

 دُت بهْم في آّل معضلةٍ  أزريشد

 بطيئين عن سلمي ، فإن عزم العدا



938 

 

 ُمحاربتي آانوا ِسراعًا إلى َنصري

 ولي دوَنهْم حقِّي وفوَق ظهوِرهْم

 إذا عضَّني المكروُه ِثْقلَي أو ِوْقري

 صحبتهُم أستنجد الكر فيهُم

 و قد آنُت في األقوام مستنجدًا صبري

 هُم أخصبوا مرعاَي فيهْم ومسرحي

 و هْم آمنوا ما بين أظهرهْم وآري

 وهم َبرَّدوا في النَّائباِت َجوانحي

 العذِر" عن " و هْم ترآوا ذنبي غنيًا 

 و قد آنُت ألقى فيهُم آلَّ مترٍع

 من الحسن معقوِل األسرةِ  آالبدِر

 إّال إلى تقى أمين الخطا لم يسِر

 و ال دّب يومًا لألخالء بالمكِر

 َتنوُشهتراُه ملّيًا والَعوالي 

 " على المجِر" بأْن يولج المجَر العظيَم 

 و يمسى حديُث القوِم عنه ويغتدي

 ذآيًا ششذاُه بينهْم أرَج النشِر

 آأنهُم شنْت ثناُه شفاههْم

 يشنون في النادي سحيقًا من العطِر

 َمَضْوا َبَددًا عنِّي وحلََّق بعَدُهْم

 بما َسرَّني في العيش قاِدَمتا َنْسِر

 العينين إّال على قذىفال أغمُض 

 و ال أقلب الجنبين إّال على جمِر
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 خلِّها ِإنها تريُد الغميما 

 خلِّها ِإنها تريُد الغميما

 طالما أنجَد الصَّحيُح َسقيما

 ليس ترَعى حّتى تقيَم بوادي الـ

 ـحّب إّال وجيفها والّرسيما

 هيما" نجراَن " إّنا نرى مّنا قلوبًا بآِل " نجران " ليس إّال 

 نا قلوبًا بآِل نجراَن ِهيما

 جّنبوها الّتعريَس حّتى تروها

 جثوما" بحضرموٍت " نازالٍت 

 يا دياَر األحباِب ال أبصرتِك الـ

 ـعيُن من بعِد أن حللِت ُرسوما

 إّن عيشًا لنا خلسناه من أيـ

 دى الّرزايا لديك آان نعيما

 أيَن ظبٌي عهدُتُه في َنواحيـ

 َهجوما ـِك َدخوًال َحبَّ القلوب

 َأْقصَدْتني عيناُه يوَم تالَقْيـ

 ـنا بفسِح الحمى وراح سليما

 والتقطنا من لفظه الّدرَّ نثرًا

 ورأيناُه بابتساٍم َنظيما

 واعتنقنا فكنُت سقمًا هضيمًا

 ذا نحوٍل وآان حسنًا هضيما

 آيف أبغى نصفًا وقلبىَ  وّلى
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 طائعًا للهوى على َّ غشوما

 الـ وإذا قلُت قد سلوُت وخّلى

 ـحبُّ عّنى لقيُت منه عظيما

 ليس ُيجدي ودمُع عيني َنموٌم

 ـُر ولوالُهُم لكان َبهيما

 ولقد قلُت والَجَوى ُيخرُس النُّْطـ

 : ـَق ذهوًال وحيرةً  ووجوما

 آيف أمسيَت راحًال بفؤادى

 وإذا ما دعوُت قومًا إلى الهْبـ

 ال تلمنى فكلُّ من حمَل األشـ

 لوماجاَن يرضى بأن يكوَن َم

 أيُّ شيٍء منِّي على راقِد الطَّْر

 ِف َخِليٍّ إْن ِبتُّ أرَعى النُّجوما

 وإذا آنُت بالهوى ذا اعوجاٍج

 فاهَن دونى بأن تكون قويما

 ال تزدنى بذا الّزمان اختبارًا

 فلقد آنُت بالّزماِن عليما

 أين أهُل الّصفاِء آّنا جميعًا

 ثّم ولَّْوا إلَف الّرياح َهشيما

 عد أن توّفاهُم المورمتهْم ب

 ُت فما أْن أصبُت إّال َرميما

 من عذيرى من الّزمان أخى عو

 جاَء أعيا على َّ أْن يستقيما 
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 ليس يعطى البقاَء إّال لمن يسـ

 ـلبّنه ذلك البقاُء حميما

 وغنّيًا ما زاَل َصْرُف الّليالي

 ـَبَث حتى رأيُته َمهدوما

 وسعودًا جّرْت إلينا نحوسًا

 علينا هموما وسرورًا جنى

 نحُن قوٌم إذا ُدعي الّناُس للفْخـ

 ـِر إفاًال ندعى إليه قروما

 وإذا ما َثَوْوا لدى العزِّ في األْطـ

 ـراِف آّنا عنَد الصَّميم َصميما

 ومتى عدَّدوا محلَّةَ  فخٍر

 لم تكْن تلك زمزمًا وحطيما

 من أناٍس آانوا آما اقترح المجـ

 ماـُد ُجنوحًا عنَد الِحفاِظ لزو

 لم يحّلوا داَر الهواِن وآانوا

 فى المعالى فوق الّنجوم نجوما

 لبسوا البيض والّرماَح دروعًا

 لم يصونوا إّال بهنَّ الجسوما

 آّل مستبسٍل تراه لدى الحر

 ِب َسفيهًا وفي النَّديِّ حليما

 ال يحّب الحياةَ  إّال ألْن يغـ

 ـنى فقيرًا أو أْن يصون حريما

 الـ وتراه مكّلمًا وصفيُح



942 

 

 ـهند يزداُد بالضِّراب ُثلوما

 قد َحفظنا ما آاَن ِجدَّ مضاٍع

 ودعمنا مالم يكْن مدعوما

 وبنا استنتَج الرَّجاُء وقد آا

 وإذا هّبت الخطوُب ولم تكـ

 ـِف َآَفْينا العظيَم ثمَّ العظيما

 َسْل بنا أيُّنا وقد ُوِزَن األْمـ

 ـجاُد أسَنى مجدًا وأآرُم ِخيما

 لقروُف أديمًاوإذا شانِت ا

 من أناٍس من ذا أصحُّ أديما 

 ولنا عزمةٌ  بها نمطر المظـ

 ـلوَم عدًال ونرزُق المحروما

 والفتى من إذا يهّب على العا

 في َسمومًا قوٌم يهبُّ َنسيما

 آم أدارى وقّلما نفع الّتعـ

 ـليُل َهّمًا ال يبرُح الَحْيزوما

 لم أجْد ُمسعدًا عليه ومن ذا

 ى الُحساَم الَخذوماُمسعٌد في الور

 ولخيٌر من أْن تعيش غبّيًا

 باخَس الحظِّ أن تموت آريما
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 لنشِر فضلك آثاري وأخباري

 لنشِر فضلك آثاري وأخباري

 و في والئك إعالني وإسراري

 و أنت مْن بين بتنا نسودُه

 ِصْفٌر من العاِب ُعرياٌن مَن العاِر

 َأْوليَت مالم يكن أرجوُه ُمبتدئًا

 ايةَ  تأميلي وإيثاريو حزَت غ

 و آيف يبلغ شكري من أطال يدي

 مدا وأعلق بالعلياء أظفاري 

 إنَّ األجلَّ أبا الخّطاب أسكنني

 في َعْرَصةِ  العزِّ دارًا أيَّما داِر

 َأعلى بحضرة َمْلِك األرض منزلتي

 َعفوًا ورفَّع في مثواُه ِمقداري

 و قام ال حصٌر منه وال عجٌل

 أشعاري يجلو على سمعه أبكاَر

 فاآلَن ِقْدحي المعلَّى في مجاِلسِه

 إذا ُذِآرُت وزندي عنده الواري

 فُقْد جزاًء لما أوليَت ِمن ِمَنني

 زماَم آلِّ َشروِد الذِّآر َسّياِر

 إلى أحٍد" مطواعًا " ما آان قبلك 

 و ال لغيرك في الدنيا بزوار

 فخْذ إليك مقاليدي ُمسلََّمةً 

 شعاريفلسُت ُأرخُص ِإّال فيك أ
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 يزيُد عليها ِجدَّةً  وتصرُّما

 

 إّن على رمِل العقيق خيمَا 

 إّن على رمِل العقيق خيمَا

 زّودنى مْن حّلهنَّ الّسقما

 ِبّنا فما نأمُل من لقائنا

 ذاَت الّثنايا الُغرِّ ِإّال الُحُلما

 أهوى وإن آان لنا تعّلةً 

 طيفًا يوافى منكم مسّلما

 ِهيبذُل لي من بعِد أن َضنَّ ب

 وشافعي النوُم الِعذاَر والفما

 وجاَد ِحالًّ والدَُّجى شعاُرنا

 بنائٍل لو آان ُصبحًا َحَرما

 حبَّ بها إلمامةً  مامونةً 

 وَزْوَرةً  ُيزيُح فيها التُّهما

 وجدُت فيها آّلما أحببتُه

 لكنَّ وجدانًا يضاهي الَعَدما

 ما علمْت نفسي بماذا ُحِمَيْت

 ِلماوال الذي جاَد عليها َع

 عجبِت ياظمياُء من شيٍب غدا

 ُمنتشرًا في َمْفَرقي ُمبتسما

 لو آاَن لي حكٌم ُيطاُع أمُرُه

 حميُت منه ِلمَّتي واللَِّمما
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 تهويَن عن بيٍض برأسى سوده

 وعن صباٍح في الِعذاِر الظَُّلما

 قليِت ظلمًا آالّثغاِم لونُه

 ولوُن ما تبغين يحكي الَفحما

 ن فاحشةٍ ِصبُغ الدَُّجى أبعُد ع

 ولم يزْل صبُغ الدُّجى متَّهما

 مْن عاش لم تجِن عليه نوٌب

 شابْت نواحى رأسه أم هرما

 أما ترى صاِح التماَع بارٍق

 طالعني وميُضُه مَن الِحمى 

 ُمَعْصَفَر األْرفاِغ َمْوِشيَّ الَمطا

 مضّرجًا إّما دمًا أو عندما

 لوال اختالسي في الدَُّجى لَوْمِضِه

 صحاٍر إضما رأيت منه فى

 لم أدِر ما َجدواُه إالَّ أنَّه

 أذآرنى إلمامُه ذاَت اّللمى

 عجبُت من سهٍم له أقصدنى

 ولم يسْل لى مقتٌل منه دما

 وعاج من أودى الهوى فؤاده

 بحبِّها يعجُب ممَّن َسِلما

 َخلُّوا َنَغمي: قْل لبني الحارِث

 فلسُتُم ممَّْن َيُشلُّ النََّعما

 منتٍمبشّلها آلُّ غالٍم 
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 يوَم الوَغى إلى الَقنا إِن انتمى

 تراه إْن خيف الّردى ضاللةً 

 صّبًا بأسباِب الّردى متّيما

 آتمُتُم البغضاَء دهرًا بيننا

 فاآلَن قد شاَع الذي َتكتَّما

 وخلتمونا شحمةً  منبوذةً 

 يأخُذها َمن شاَءها ُملتقما

 لو آنتُم باعدتُم شرارآْم

 عن يابس العرفِج ماتضّرما

 -وأنُتْم ُنكٌَّص - طالما آّناو

 َنْجَبُه ِإّما عامًال أو َلْهَذما

 ضاَغمتمونا َجْهَلةً  وإنَّما

 ضاغمُتُم َمن آان منكْم َأضغما

 وإّنما طلتْم بما جدنا به

 ولم َنَذْره عندنا ُمخيَّما

 فعاَد ما ُصْلُتْم به وُطْلتُم

 قد َرثَّ أو أخَلَق أو تهدَّما

 تكْن فما الذي أطمَعُكْم ولم

 أهًال ألطماعكُم وما َرَمى 

 ترآُتُم أعراَضُكْم مبذولةً 

 وُصنتُم ديناَرآْم والدِّرهما

 إنَّ النَّجاَر واحٌد: وقلتُم

 آم من أديٍم فاَق فضًال ُأُدما
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 فى آّل يوٍم لىَ  منكْم صاحٌب

 أضاَء في ودادِه وَأظلما

 أقسَم أْن يفضلنى وطالما

 فى مفخٍر أحنثُت منه قسما

 عوجاٍج آّلما محَّصنيوذو ا

 صادَف منِّي صاحبًا مقوِّما

 فإْن فخرتْم بذوى تنّعٍم

 فقوُمنا لم َيْعرفوا التََّنعُّما

 باتوا قيامًا في الدَُّجى وِبتُُّم

 من بعد سوآٍت مضين نّوما

 وأنتُم -ولم يكونوا فى ضًحى 

 في ِآظَّةٍ  اِإلآثاِر إّال ُصوَّما

 التأمنوا الليَث على إطراقِه

 يعزم اّلليُث إذا ماأرزما قد

 وحاِذروا عازَم قوٍم آَدُه

 فوُت الُمنى ففاعٌل َمن َعزما

 إلى متى أنَت على سمِت األذى

 تكظِم داًء قد أبى أُن يكظما 

 هل ِنلَت إْن ِنْلَت األمانيَّ التي

 تروُم إال مشربًا أو مطعما

 إّنا ُمقيمون بداِر ذلَّةِ 

 اُنسَقى بها في آلِّ يوٍم َعْلقم

 ومهملون ال يجازى محسٌن
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 وال َيخاُف جرَمه َمن َأجرما

 َنْهضًا إلى العزِّ فمن عاف الَقَذى

 ولم َيهْب ِوْرَد الِحماِم َأقدما

 آأنَّني بهنَّ أعجاُز السُّرى

 يلكن عن لوِك العليق الّلجما

 يخْبطَن ِغبَّ الضَّرب والطَّعِن وقد

 َسِئْمَن إّما ِلمَّةً  أو أعُظما

 ل مرهوِب الّشذاوفوقهّن آ

 إذا همى انهّل وإن زاد طما

 من معشٍر إْن حاربوا أو غالبوا

 لم يعرفوا ماللةً  أو سأما

 أهّلةُ  الّنادى وآساٌد إذا

 آان القنا فى الّروع منهم أجما

 هْم َطردوا اِإلْمالَق عن دياِرهْم

 وأمطروا فى المعتفين الّنعما

 دْع شجَر القاِع لمن يخبطُه

 ا َنَشمًا أو َسَلَماَيُخِبُط إّم

 فما الفتى آلُّ الفتى إّال امرٌؤ

 زمَّ خياشيَم الهوى أو خطما

 والّرزُق يأتيك لم تبُسْط لُه

 آّفًا ولم تسَع إليه قدما

 ال نزَل الرِّزُق على ُمْستمطٍر

 لرزقه من المخازى ديما
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 وال َثَوى الُيْسُر بداِر باخٍل

 متى ُيَسْل َبْذَل الَيساِر َجْمَجَما

 ال َرعى اُهللا أخا َمْكُرَمةٍ و

 أوسعها من بعد فوٍت ندما

 

 يا خيَر باٍد في األناِم وحاضِر 

 يا خيَر باٍد في األناِم وحاضِر

 وأحقَّ ُموٍل في الزَّماِن لشاآِر

 الكواآب مرتقى" وطأ " و أشقَّ من 

 و أععزَّ من ليث العريِن الخادِر

 قد جاءني التَّشريُف منك آأنَّه

 رِّياض ُعقيَب غيٍث ماطِرِقَطُع ال

 و آأنه برُد الشباِب نضارةً 

 أو بشُر آونةِ  الربيع الزاهِر

 أثواُب عزٍّ لم يكّن لالبٍس

 إّال رياَش مفاخٍر ومآثِر

 ُيجَرْرَن فوَق ُذرا المجرَّةِ  ِعزَّةً 

 و يطرَن فوق النسِر ذاك الطائِر

 و لقد سننَت شريعةً  للجود في

 ضِرغير الهديةِ  أنه للحا

 لم ترَض ماشرَع الِكراُم، وآم لنا

 من ناقٍص عن غايةٍ  أو قاصِر

 حّتى جعلَت لحاضٍر أو ناظٍر
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 آلَّ الذي َرَمَقْته عيُن الّناظِر

 شاَطْرَتني تلك النَّفائَس قاسمًا

 بيني وبينك آلَّ علٍق فاخِر

 فكأننا متساهمان بضاعةً 

 ُحطَّْت ِإلينا من ظهوِر أباعِر

 َشرودًا في النَّدى أرسلُتها َمَثًال

 يسري بها لك آلُّ بيٍت سائِر

 جاءْت آما اقترح التكرُُّم مامَشى

 فيها اللسان وال سرْت في خاطِر

 هيهاَت منَك األوَّلون وِإْن ُهُم

 صاروا مَن المعروف خيَر مصايِر

 سبقوا وجزَت مداهُم متمهًال

 َسْبَق الكريمة للَهجيِن العاثر

 افمتى أضفناهْم إليك فإنم

 ِقْسنا الثَّماَد إلى الِخَضمِّ الزَّاخِر

 فافخْروِتْه فخَر الملوك على الوَرى

 و على الطوالع في المحيط الدائِر

 فلقد َفَضْلَت جميَعهْم بفضائٍل

 وفواضٍل ومكارٍم ومكاثِر

 و محاشٍن نظَم الزماُن لمفرقْي

 ملِك الملوك بها سموَط جواهر

 واسلْم وإْن لفَّْت صروُف زماِننا

 هذا األناَم معاشرًا بمعاشِر
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 في ظلَّ ملٍك ضلَّ عن أيدي الردى

 وازورَّ عن َسَنِن الِحماِم الزَّائِر

 

 لقاؤِك يا سلمى وإْن آاَن دائما 

 لقاؤِك يا سلمى وإْن آاَن دائما

 يعّز علينا أْن يكون لماما

 وقد آاَن ُصبحًا يمأل العيَن ُقرَّةً 

 فعاد بقول الكاشحين ظالما

 َهجر منِك الطَّرَف أْن ال ُتعرِّجيِآال ال

 على الحىّ  أيقاظًا وزرِت نياما

 ولم يشِف ذاك القرُب وهو مرّجمٌّ

 مَن القوِم ُسقمًا بل أثاَر َسقاما

 وما آان إال باطًال غير أّننا

 ُآِفينا به ممَّن يلوُم َمالما

 

 مالي ُتطيُح ُصروُف الدَّهر أخياري 

 ياريمالي ُتطيُح ُصروُف الدَّهر أخ

 والمرُء من آلِّ شيٍء حاَزه عاِر

 َيْزَهى بجاٍر وداٍر وْهَي آهلةٌ 

 حّتى يصيَر بال جاٍر وال داِر

 وِسيَق َسوقًا عنيفًا غيَر ُمتَّئٍد

 إلى التي نبشتها آفُّ حفاِر

 في قعِر شاحطةِ  األعماِق حالكةٍ 
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 سدْت مطالعها بأحجاِر

 َهَوى ِإليها بال زاٍد ِسوى َأَرٍج

 عبٍق أو سحِق أطماِر من مندٍل

 ذاَق الرَّدى دافُع القصِر الَمشيِد بِه

 و ناعٌم بين جناٍت وأنهاِر

 لم ُيغِن عنه وقد همَّ الِحماُم بِه

 أْن باَت من دوِن أرداٍم وأستاِر

 أّما الزَّماُن فغدَّاٌر بصاحبِه

 وما الّشقاوةُ  ِإّال حبُّ غدَّاِر

 فبينما هو ُيعطيني وُيوِسُع لي

 كوَن بِه َفقري وِإعساريحّتى ي

 فليس ُينصُفني َمن عاد يظلُمني

 و ليس ينفعني من آان ضراري

 وآيف أبلُغ أوطاري بذي َخَطٍل

 ما آان إالَّ به حرماُن أوطاري 

 ندوُر في آلِّ َمخشاةٍ  وَمْرَغَبةٍ 

 من تحِت ُمستعجل الوثباِت دوَّاِر

 آأنَّنا َتترامانا نوائُبُه

 تيار عصٌف ترامى به سوراُت

 ِظلُّ وشيٌك َتالِشيِه وأفِنَيةٌ 

 موضوعةٌ  نصَب إخراٍب وإقفاِر

 ال تأمننَّ صروَف الدهر مغمضةً 

 ِإغماَض ليٍث مَن األرواح ُمْمتاِر
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 الدَّهُر سالُب ما أعَطى وماِنُعُه

 فما الصَّنيُع بديناٍر وِقنطاِر

 ُتقيُم منه على عوجاَء زائلةٍ 

 اِرومائٍل ُمزِلِق األرجاِء ُمنه

 والمرُء ماداَم مأسورًا بشهوِتِه

 معذٌَّب بيَن ِإحالٍء وإمراِر

 طورًا جديبًا وطورًا ذا بلهينةٍ 

 فَمن َعذيرَي من تاراِت أطواري

 من عائدي من جوى همٍّ يؤرقني

 َنفى رقادي وجاَفى بيَن أشفاري

 أرَعى نجوم الدَُّجى أنَّى مسالُكها

 والنديَم ِسوى بثِّي وأفكاري

 ي أٍخ ماآنُت أحذُرهلحادٍث ف

 وأيَن من حادثاِت الدهِر إحذاري

 لما دعا باسمه الناعي فأسمعني

 ضاقْت عّي همومًا آلُّ أوطاري

 وُلذُت عنه بإنكاري منيََّتُه

 حتى تحقق شراٌد بإنكاري

 فاآلن بين ضلوعي آلُّ الذعةٍ 

 تدمى وحشو جفوني آلُّ عواِر

 رزئتُه حامًال ثقلي ومضطلعًا

 من األقوام أسراريشحًا عليها 

 فيا دموعي آوني فيه واآفةً 



954 

 

 ويا فؤادي أحترْق جرَّاُه بالّناِر

 عرِّْج على الّداِر ُمغبّرًا جوانُبها

 فاسأل بها عجًال عن ساآني الداِر

 آانْت َتألُأل آالمصباح وْهَي بما

 جنى عليها الردى ظلماُء آالقاِر

 َأين ماآنَّا نراُه على: وقْل لها

 بِك من نقٍض وغمرار مرَّ الندى 

 وأيَن أوعيةُ  اآلداِب فاهقةً 

 تجري ِخالَلِك َجرَي الجدول الجاري

 وأيَن أبكاُر فضٍل جئَن فيِك وقد

 جاَء الرِّجاُل بُعوٍن غيِر أبكار

 و أين طيُب لياٍل فيك ناعمةٍ 

 آأنهّن لنا أوقاُت أسحاِر 

 يا أحمُد بن عليٍّ والردى عرٌض

 َزّواِر يزوُر بالرُّغم مّنا آلَّ

 نأى يشقُّ مداُه أن تقربُه

 قالئٌص طالما قربن أسفاري

 علقُت بحبٍل غيِر منتكٍث

 عند الحفاِظ وعوٍد غيِر خّواِر

 و قد بلوتك في سخٍط وعند رضًي

 فلم تفذنَي إال ما أضنُّ به

 ولم َتزدنَي ِإالَّ طيَب أخباِر

 العاَر فيما شربَت اليوَم ُغصََّتُه
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 لموِت ِمن عاِرمَن المنوِن وهل با

 ولم َينْلَك ِسوى ما نال آلَّ فتىً 

 عالي المكاِن والَقى آلَّ جّباِر

 فلو َوَقْتَك مَن األقدار واقيةٌ 

 حماَك آلُّ َطلوِع النَّجد ِمْغواِر

 إذا دعتُه من الهيجاء داعيةٌ 

 َسرى إلى الموِت مثَل الكوِآب السَّاري

 ما آان ثاري بناء عن منال يدي

 غير أثناء الردى ثاريلو آان في 

 فاذهْب آما ذهبْت سراُء أفئدةٍ 

 أو أمُن خائفةٍ  أو نيُل أوطاِر

 عرياَن من آّل ما عيَب الرجاُل به

 ِصْفَر الحقيبةِ  من شيٍء من العاِر

 و ال يزْل خضِل الهداِب يقطره

 على ُترابك َسّحًا ذاُت إعصاِر

 حتى ُيرى بيَن أجداٍث يحاوُرها

 هٍر ونواِررياَن مآلَن من ز

 

 إْن آنَت يا عمرو قد أسأَت فقد 

 إْن آنَت يا عمرو قد أسأَت فقد

 رأيُت فيك العدوَّ محتكما

 في ساعةٍ  لو رآَك في يدِه

 أقَسى عدوِّ لرقَّ أو رحما
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 ُقِتلَت بالذُّلِّ والمهانة ، والقتـ

 ـُل مريٌح إذا أسال دما

 فإن تعْش برهةً  فأنت بما

 ِن الرََّجماُرِميَت َمْيٌت لم تسُك

 وإْن تكن ناجيًا مَن الموِت فالمو

 ُت ُمَنى َمن يعالُج السَّقما

 لم تنُج منه آما علمَت وَمْن

 سلَّمه االّتفاُق ما سلما

 شّلْت يدا من رمى فلم تصمك الّرميةُ  لّما لم يدر آيف رمى

 ى فلم ُتْصِمَك الْر

 إنَّ اُأللى في صدورهْم َحَنٌق

 صرمالم تعُف آثاُرُه وال ان

 هّموا ولم يفعلوا لعائقةٍ 

 وفاعٌل لألمور من عزما

 ألمَّ سوٌء وما أتمَّ وآْم

 أنشَب أظفاره وما عدما

 فاخَش لها عودةً  فجارمها

 صبٌّ بها ليس يعرف الّندما

 إّن الذى أنت غنُم بغيتِه

 ما َظِفرْت آفُُّه وما َغنما

 وقد قَضى اُهللا أن ُيزيَل لنا

 عمانعمةَ  من ليس يشكر الّن

 ما شكَّ قوٌم ُقِذفَت وْسَطُهُم
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 أّن جنونًا بالّدهر أو لمما

 أَخْفَتني ثمَّ ما أمنَت، فال

 يأمن مّنا من خاب أو ندما

 :فقْل لقوٍم ُغرُّوا بفتنتِه

 ِإنَّ أديمًا دبغُتُم َحُلما

 ظننُتُم أّنه ينيُر لكْم

 فزادآْم فوَق ُظلمةٍ  ُظَلما

 وِإْن أَبْيُتْم إّال عباَدَتُه

 فقد رأينا من يعبد الّصنما

 وقلُتُم إنَّه أخو آرٍم

 وما رأينا فيكْم له آرما

 :أعطى فقلُت لكْم: وقاَل قوٌم

 إْن آان أعطى فطالما حرما

 قد ثلم الّدهُر ما بناه لكْم

 وتاب مّما جناه واجترما

 فال َتروموا مثَل الذي آان

 فذاك الشَّباُب قد ُخِرما

 بالجدِّ نلُت الذى بلغُت ولم

 تعمْل إليه آّفًا وال َقدما

 وال أساٌس لما بنيَت فما

 ُننكُر منه أْن زاَل واْنهَدما

 فقد سئمناك والمدى آثٌب

 ومن ثوى الّريَف جانَب الّسأما
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 وإْن تصْب بالّردى فليس ترى

 آانوا ِبِسْلِم، إْن ساَد في َحومة الـ

 وإْن تغْب فالذي به ُغَصٌص

 ال َقِدما: منك َبواٍق يقوُل

 حّله الّسو - سقى اهللا واديًا فال

 الّديما -ءاُت لّما حللته 

 وال َهناك الذي أتاَك وال

 أمنَت فيما جنيته الّنقما

 وماُء قوٍم حَللَت بينُهُم

 ال آان عذبًا لهْم وال شيما

 فال يرعنى منك الوعيد فما

 زلُت أوّليِه مّنىَ  الّصمما

 وَمن َترى أنَّني أهاُب أذىً 

 ه حلمافمبصٌر فى منام

 َسْل عن صخوري َمن آان َيقرُعها

 وعن قناتي امرًأ لها َعَجما

 َرْمَيةُ  لّما لم يدِر آيَف َرمى

 آّال وال مضغةً  لمن ضغما

 قد آنُت سيًال وآنتُم وهدًا

 وآنُت نارًا وآنتُم فحما

 ِهللا قوٌم رأيُت قبلَك فْو

 َق العرِش من هذِه الِبنا ُجُثما

 ٌدلم يُك فيهْم وال لهْم أَح
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 خاٍل بسوِء الِفعاِل ُمتَّهما

 من آلِّ قرٍم يشفى إذا شهد الحومةَ  بالبيض والقنا القرما

 ـَحوَمةَ  بالِبيض والقنا الَقَرما

 يرهُب في ُعرضةِ  المالم وال

 يرهُب يومًا في جسمِه األلما

 آأنَّني بالخيوِل ثائرةً 

 معجلةً  أْن تقّلَد الّلجما

 هامثُل الّدبا إْذ يقول مبصر

 شلَّ اليمانون بالقنا الّنعما

 وفوقهّن الكماةُ  حاملةٌ 

 سمرًا طواًال وبّترًا خذما

 لم َيْنثروا بالسُّيوِف ُمْصلتةً 

 فى الحرب إّال األجساَد والقمما

 وربَّما ساعَد الّلساُن فلْم

 أحبْس لسانًا عن نطقِه وَفما

 ُخْذها ومن بعِدها نظائُرها

 مافلسُت للصِّدِق فيَك ُمحتِش

 فأغبُن الّناِس آّلهْم رجٌل

 هاَج لسانًا أو نبََّه القلما

 

 أنجْد إذا شئَت في األرزاق أو أغِر 

 أنجْد إذا شئَت في األرزاق أو أغِر

 فلسَت تأخُذ إالَّ من يِد القَدِر
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 و ما أصابك واألقداُر آافلةٌ 

 بَأْن ُيصيَبَك الَتْلويه بالحَذِر

 و قد رأيُت الذي تذوى القلوُب به

 لولم يكْن لَي قلٌب ِصيَغ ِمن َحَجر

 فكِّْر بقلبك فيما أنت ُتبصُرُه

 فاألرُض مملوءةُ  األقطاِر بالِعَبِر

 و ال تبْت جذًال بالشيء يترآُه

 عليَك خطٌب َجفا َعْمدًا ولم َيَذِر

 فاتِت األخطاُر إْن َعَزَبْت: والتقْل

 فلم َيُفْت َخَطٌر إّال ِإلى َخَطِر

 يمسي ويصبح فيآيف القراُر لمن 

 آلِّ الذي هو آتيِه على َغَرِر

 يبيُت إما على شوك القتاِد له

 جنٌب ، وإما على فرٍش من اإلبِر

 أجْل لخاظَك في األقواِم آلهُم

 فلسَت ُتبصُر ِإّال َسْنَحةَ  الَبَصِر

 أما ترى ما أراُه من عيوبهُم

 وليَس فيها لهْم عذٌر لمعتِذِر

 رهْمفي آلَّ يوٍم تراني بين أظه

 أحتال في نفِع من يحتال في ضروري

 قد ُجرِّعُت قبلُكُم: اصطبْر قلُت: قالوا

 من التصبِر آاساٍت من الصبِر

 وما انتفعُت وطوُل الهمِّ َيصحُبني
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 عمَر الحياةِ  بما قد طال من عمري

 وقد غرسُت ُغروسًا غيَر ُمثمرةٍ 

 و عاد بالكدَّ من لم يحَظ بالثمَر

 لناس آللهُممن أين لي في جميع ا

 حلُو الشمائل منهم طيُب الخبِر 

 أحلى لقلبَي من قلبي وأعذُب في

 َمذاِقِه لَي ِمن سمعي ومن َبَصري

 وآلَّما َغمَزْت آفِّي جوانَبه

 غمزُت منه أنابيبًا بال خوِر

 أبثُه عحرى حتى يكون لها

 آفيَلها وُأقضِّي عنده ُبَجري

 

 ربِّ آْن لى منها لباسًا حصينًا 

 ْن لى منها لباسًا حصينًاربِّ آ

 إّنها دوَن ما آفيَت قديما

 أنَت أطلقتنى وآنُت أسيرًا

 ثّم داويَت من أمورى سقيما

 أنَت ألقيتنى على ذروةِ  األمـ

 ـِن وقد آاَن لي الِحذاُر نديما

 أنَت نكَّْبَت عنَِّي الُخَطَط الُجو

 َن ظلماًء إلى ذرارىَ  هيما

 ُألْسـومن حولَي ا -أنَت َنجَّْيَتني

 سليما -ـُد ِسغابًا َهْرَت الشُّدوِق
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 رفعَت المالَم عّنى وقد آنـ

 ـُت لدى آلِّ من أراه مليما

 وتالفيَت بى اعوجاجًا إلى الّشرِّ فأصبحُت من لدنك قويما

 ِر فأصبحُت من َلُدْنك َقويما

 آم أراد العداةُ  ثلمى وقّدر

 َت سواه فلم يرونى ثليما

 فأبدلـ آم أرادوا بىَ  الّشقاَء

 ـَت بما حاولوُه منِّي َنعيما

 آم عظيٍم حملَت عنَِّي لوال

 ُنصرةٌ  منَك ما حملُت عظيما

 لسُت أنسى وهم يهّبون لى آّل سموٍم لّما هببَت نسيما

 َل َسموٍم لّما َهَبْبَت نسيما

 ال ُتِضْعني وقد جعلُتك في األخـ

 ـطار حرزًا من األذى وحريما

 م تحـوأجْب مّنىَ  الّنداَء فل

 ـرْم سؤاًال وال مطلَت غريما

 

 َضنَّْت عليك ضنينةُ  الِخْدِر 

 َضنَّْت عليك ضنينةُ  الِخْدِر

 يوَم الوداع بطلعة البدِر

 و وشى إليك بوشِك فرقتها

 صوُت الغراب وأنَت التدري

 فذهلُت لوال نظرةٌ  عرضْت
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 و وجمُت لوال دمعةٌ  تجري

 وآأنَّني لّما وطئُت على

 شي على جمِرحّر النوى أم

 و مخضب األطراف ماطلني

 بوصالِه عصرًا إلى عصِر

 حّتى أزارْتني محاسُنُه

 بعَد الهدوِّ ُسالَفةَ  الخمِر

 ما آاَن عندي أنَّني أبدًا

 متحمٌل منا من السكِر

 وآأنَّما لعفاِف َخْلَوِتنا

 ذاَك التَّالقي آان في الجهِر

 ال ريبةٌ  في آّل ذاك وال

 على َثْغِرُقْرٌب وال ُقَبٌل 

 و القرُب من خاٍش عواقبُه

 مثُل النَّوى ، والوصُل آالهجِر

 

 آّنا جميعًا ثّم فّرق بيننا 

 آّنا جميعًا ثّم فّرق بيننا

 قدٌر إذا ما آّف صّم وصّمما

 فارْقُت منه ِطيَب عيشي آلَّه

 وُرِزْئُتُه منه اَألْنَعما

 وحملُت آلَّ عظيمةٍ  من بعدها

 جلَّ األعظماُخوِلْسُت َمن آان األ



964 

 

 وآأنَّني من بعِد أْن فارقُته

 آفٌّ يفارُق ساعدًا أو ِمْعصما

 ما نلتقى من بعد أن صار الّثرى

 مثواك إّال أْن أعوج مسّلما

 والوصُل آان محّلًال حّتى اهتدْت

 طرقاتِه البلوى فصار محّرما

 وعليك من رّب السالم تحّيةٌ 

 وسقاَك منحلَّ الَعزالي ُمفعما

 داُء المراثى شّردًاوعلى َّ غه

 فى آّل يوم عشتُه متكّلما

 

 َتراَءْت لنا يوَم اُألَبْيِرِق في الدَُّجى 

 َتراَءْت لنا يوَم اُألَبْيِرِق في الدَُّجى

 و نحن بال بدٍر فنابْت عن البدِر

 و أغنْت برياها وما إْن تعطرْت

 عن العطِر حتى ما تحّن إلى العطِر

 و قام محياها ضياًء وبهجةً 

 قاَم طلوِع الفجر أو لؤلؤ البحِرم

 وحكََّمها فينا الهوى فتالعَبْت

 بنا أريحّياُت الَجوى وْهَي الَتدري
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 من أرى فى الّدجى ذا خطٍل 

 من أرى فى الّدجى ذا خطٍل

 أقدَم األشواَق لّما قدما 

 الَح منه َطَرٌف ذو َملَّةٍ 

 لم ُيِنْر في األفق حّتى الَتَأما

 ى وإْنآّلما قلُت أتى وّل

 ضاء لى شيئًا قليًال أظلما

 خلته مقتبسًا ذا عجٍل

 أو فمًا من عجٍب مبتسما

 أو جبانًا هاب من إقدامه

 أو لسانًا عن مقاٍل َجْمَجما

 أو تقّيًا ورعًا ذا حّفةٍ 

 آلَّما همَّ بَذْنٍب َنِدما

 أْو ُحسامًا ردَُّه َمْن َسلَُّه

 أو فًتى أفصَح ثّم استعجما

 عن َزْوَرِتِه فُهَو النَّاآُص

 وهو الّراجع عّما غرما

 عصفَر األفَق فقلنا إّنه

 أمطر الجوَّ عن األرِض دما

 آان سقمى قد مضى من جسدى

 فأزار البرق جسمى الّسقما

 

 



966 

 

 أتاَك الرََّدى من حيُث التحذُر الرََّدى 

 أتاَك الرََّدى من حيُث التحذُر الرََّدى

 وغافصني فيك الِحماُم وال أدري

 سك األقواُم بعد تذآٍرفإْن ين

 فإنَي معموُر الجوانح بالذآِر

 و إْن آان عمري ما انقضى بعد أن مضى

 َمداَك فقد نغَّصَت لي باقَي العمِر

 فال زاَل ماُوسِّدَت فيه مَن الثَّرى

 يعاوده ما شاء من سبِل القطِر

 

 حلفُت بمعشٍر َعَسفوا المطايا 

 حلفُت بمعشٍر َعَسفوا المطايا

 نيَّةَ  ِمن ِتهاَمْهيريدون الب

 وآلِّ معّرٍق آالّنسِع ضمرًا

 له رتٌك وال رتُك الّنعامْه

 وقد وقفوا جميعًا" جمعًا"أتوا 

 على َعَرفاٍت يا ُسِقَيْت ُمقاَمْه

 ِعراٌص َمن َيُزْر منهنَّ ِشعبًا

 فقد أمَن المالمةَ  والّندامْه

 وما هرقوه عند مًنى يبارى

 ْهَبَجْرَيِتِه بها ماَء الغماَم

 وأحجار قذفن تًقى وبّرًا

 آما ُقذفْت بإصبعها الُقالَمْه
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 وأقداٍم َيُطْفَن على أَشمٍّ

 ُيِطْلن، وقد َعِلْقَن به، استالَمُه

 لقد فضل القبائَل آُل موسى

 آما فضلْت على العطِب الّسالمْه

 هُم دعموا قباَب المجد فينا

 ولوالهْم لكان بال دعامْه

 عاليوهْم دَأبوا إلى ُطُرِق الم

 وما َحِفلوا بشيٍء من َسآَمْه

 وما أيمانهْم إّال لبيٍض

 ُيبلِّْغَن الفَتى أبدًا َمراَمْه

 وُسمٍر مثِل أْرِشَيةٍ  طواٍل

 َيُقْدن إلى الَكِميِّ بها ِحماَمْه

 وما أمواُلهْم ِإّال لجوٍد

 وإّال للَحمالةِ  والغراَمْه

 وفيهْم عّرست وبهْم أقامْت

 الصَّراَمْهشريداُت الشَّجاعةِ  و

 وعرفهُم يضوع على البرايا

 آما طابْت لناِشقها الُمداَمْه

 ولوال أّنهْم فينا لكانْت

 رباُع العزِّ ليس بها إقامْه
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 شطْت عليك لبانةُ  الصدِر 

 شطْت عليك لبانةُ  الصدِر

 وُحِرمَتها من حيُث التدري

 وطلبُت ُعذرًا للزَّمان فلْم

 نعرْف له شيئًا مَن العذِر

 فجعَت في ظلماِء داجيةٍ و 

 بالنَّيِّراِت معًا وبالفجِر

 و مضى الذي طمس الحماُم به

 وضَح الصباح وغرةَ  البدِر

 و طوى الردى رغمًا آلنفنا

 آلَّ المحاسن منه في القبِر

 فكأننا من بعد مصرعه

 سفٌر بال زاٍد وال ظهِر

 أو ُمرَهقون بكلِّ بائقةٍ 

 غلبوا وقد جهدوا على الصبِر

 يماطلها الوروُد وقد هيٌم

 َبُعَد المدى َعشرًا إلى َعشِر

 من ذا لمرغبةٍ  ومرهبةٍ 

 فينا وَمن للنَّْهي واألمِر

 و مروٍع شرد الحذاُر به

 مآلَن من خوٍف ومن ُذْعِر

 و مكارٍم تدُع الزمان بال

 شيٍء من اإلمالِق والفقِر



969 

 

 ُأْثني عليَك بما صنعَت وآْم

 ِرفاَت الصَّنيُع مواقَع الشُّك

 وأآفُّ َغْرَب الدمِع ُمصطبرًا

 لو آاَن دمٌع ُآفَّ ال يجري

 أنَت الذي لم ترض في شرٍف

 إالَّ بغرَّ عقائِل الفخِر

 و محوَت محَو الطرِس عن زمٍن

 أصبحَت فيه مجاثَم العسِر

 وجعلَت ُمعِدَمه آواجدِه

 و مقله بالفضِل آالمثرى

 من معشٍر لم َيرتضوا َوَطرًا

 مةَ  النسِرفي العزَّ إالَّ ق

 وإذا دعوَتُهُم لنازلةٍ 

 َحشدوا عليك بُقرٍَّح ُضْمِر

 وبكلِّ ُملتهِب العزيمةِ  في الـ

 ـبأساِء صّباٍر على الضُِّر

 لم َيْمتطوا َآَتَد المعاِب وال

 عقدوا مآزهم على وزِر

 و إذا عال لهُب الجمال بهْم

 " وهبوا رواَء الحسن للبدر "

 يعطون في اإلعسار من آرٍم

 ثل الذي بعطون في اليسِرم

 و هاُب مشبعةٍ  لمسغبةٍ 
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 غازوَن ظالَّمون للُجْزِر

 فترى على ُحّساِد ِنعمِتهْم

 يتالحظون بأعيٍن ُشْزِر

 يا صاحبيَّ على طماعيةٍ 

 في العيش ُترآبنا قرا وعِر

 الَتحسبا في الّدار َعْدَوَتُه

 إنَّ الرََّدى َأعدى مَن الُعرِّ

 ٌ هي عادةٌ  للدهر واحدة

 فاصبْر لُمرِّ عوائِد الدَّهِر

 َبقَّى الذي يبقى ويرجع في

 آل الذي أولى من البرِّ

 إن آان سرَّ فقد أساَء َشجىً 

 أو آان راَش فإّنه َيبري

 َسوَّى الرَّدى بيَن الُمطاِح على

 طرق الردى ومشيد القصِر

 ياَمن ُيقيُل ِعثاَر أرُحِلنا

 آيَف استجبَت لزلَّة الَعْثِر

 فعَت وقد ُدفعَت إلىأالَّ َد

  ورِد المنون بمالك األثِر

 و بأذرٍع تهوى بمصلتةٍ 

 بيٍض وطائشةِ  الخطا سمِر

 أَولسَت والَّجًا على َحِذٍر

 تكفيِه خّراجًا مَن القهِر
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 هيهاَت ليس لمن ُيطيُف به

 جيُش المنيَّةِ  عنُه ِمن َفرِّ

 ما لي أراك بدار مضيعةٍ 

 ريَتسري الرِّفاُق وأنَت الَتْس

 في هوةٍ  ظلماَء بين هوىً 

 سدْت مطالعهنَّ بالصخِر

 وآأنَّما ُسقِّيَت ُمنَعِقرًا

 الَتستفيُق ُسالفةَ  الخمِر

 زودتني ومضيَت مبتدرًا

 حزَّ الُمَدى ولواذَع الجمِر

 وترآتني والدَّهُر ذو ُدَوٍل

 أعَشى الّلحاَظ ُمقلََّم الظُّْفِر

 َأرمي فال َأصمي، فإْن ُرِمَيْت

 ي ُرميُت معرِّضًا َنحريِجهت

 و أصدُّ عن لقيا العدوَّ وهل

 ألقى العدّو ولسَت في ظهري 

 وإذا مَضى َمن آان يْعضُدني

 ويشدُّ يوَم آريهةٍ  َأْزري

 و يرّد عني آلَّ طارقةٍ 

 و يخوض آلَّ ردى إلى نصري

 فالخطُّ لي أْن ال أهيَج وغًي

 حتى أآون مسالمًا دهري

 ليآيف اللقاُء وأنت رهُن ب
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 ال يرتجى إالَّ مع الحشِر 

 هجٌر ولكن ليس ُيشِبُهُه

 شيٌء من اإلعراِض والهجِر

 و قطيعةٍ  ما آنُت أحذرها

 إالَّ عليك فلم ُيِفْد ِحْذري

 ال متعةٌ  لي في الحياة فما

 أحياُه بعَدك ليس ِمن عمري

 إْن لم يكْن ُآلِّي عليك قَضى

 لما قضيَت فقد قضى شطري

 ام فقْدفاذهْب آما ذهب الغم

 مأل المذاِنَب منه بالَقْطِر

 وخلوَت من عيني بغيِر رضًا

 مني ولما تخُل من سرى

 مازلُت أآتُم منك شاجيةً 

 و بالبًال صمًا عن الزجِر

 و أجلُه عن أن أبوح به

 في نظِم قافيةٍ  من الشعر

 حتى انقضى صبري وجاش آما

 جاش الهدير يهده صدري

 

 :دامقْل لمْن خدُُّه مَن الّلْحِظ  

 :قْل لمْن خدُُّه مَن الّلْحِظ دام

 رّق لى من جوانٍح فيك تدمى
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 يا سقيَم الجفون من غيِر سقٍم

 ال تلمنى إْن متُّ منهّن سقما

 أنا خاطرُت في هواَك بقلٍب

 رآَب البحَر فيك َأبًا وُأّما

 

 التكشفنَّ عيوَب النَّاس ما استترْت 

 التكشفنَّ عيوَب النَّاس ما استترْت

 العيب من همٍّ على َخطِر فكاشُف

 و ال تكْن بجميٍل عللوك به

 ُمستسلَم القلب مشغوًال عن الَحَذِر

 فالسُّوُء يظهُر ِمن داٍن وُمْنَتزٍح

 والّناُر تخرُج من َقْدٍح مَن الحجِر

 والمرَتَضى في إخاٍء لسَت واجَدُه

 وَمْن عداُه فمثُل الشَّوك والشََّجِر

 ُهوآلُّ َمن أنَت الِقيِه وآَلُف

 مفرَُّق فيه بيَن الُخْبِر والَخَبِر

 

 َألمَّْت بنا بعَد الهدوِّ، وربمَّا 

 َألمَّْت بنا بعَد الهدوِّ، وربمَّا

 ألمَّ بنا َمن ليَس َنرجو ِلماَمُه

 فيالَك من يوٍم شحطَت بياضُه

 فلم َيْعُدني حّتى رضيُت َظالَمُه

 ومْن مغرٍم يقلى لذيَذ انتباهه
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 المناُم مناَمُهوَيْهَوى ِلما جرَّ 

 ومْن مسعٍف جنحًا بطيِب عناقِه

 وآم َحَرَم الُعّشاِق ُصبحًا آالَمُه

 فإْن لم يكن حّقًا فقد بات مغرٌم

 يداوى بتلك الباطالِت سقامُه

 فحبَّ به من باذٍل لى حاللُه

 وفاٍد بذاك البذل مّنى حرامُه

 ومن ملتًقى عذِب المذاِق وتحتُه

 ُهفلم يرَض لى حتى ربحُت أثام

 وال عيَب فيِه غيَر قرِب زواِلِه

 على َأنَّ ُمشتاقًا أراَد دواَمُه

 

 ما زرَت إّال خداعًا أيها الساري 

 ما زرَت إّال خداعًا أيها الساري

 ثّم انقضيَت وما قضيُت أوطاري

 أنَّى يزوُر على الظَّماِء ِمْن َشِحٍط

 َمن آان ُصْبحًا وُقربًا غيَر َزوَّاِر

 ى بمجدبةٍ و ليس ينفع من يضح

 أْن باَت مابيَن جنَّاٍت وأنهاِر

 قد زارني قبلك الشيُب الملمُّ ضحىً 

 فما هششُت له ما بين زواري

 وآنُت أعذُر نفسي قبل َزْورِتِه

 فاآلَن ضاقْت على اللذَّاِت أعذاري
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 لوامٌع لم تكْن للغيِث جاذبةً 

 وأنُجٌم لم ُتِنْر للُمْدِلِج السَّاري

 يكْن َوَضحًاالمرحبًا ببياٍض لم 

 لغرةِ  الصبِح أو لمعًا لنواِر

 أبعَد أْن سمقْت في العزَّ أبنيتي

 وجالِت األرَض آثاري وأخباري

 وِنلُت ماِذيَد عنه آلُّ ُملَتِمٍس

 عفوًا وطاَمَن عنه آلُّ جّباِر

 وداَس بي ُأُفَق الجوزاِء ُمنتعًال

 ماِشيَد من فضِل أقداري وأخطاري

 حاُق بِهيروُم شأوي وقد عزَّ اللِّ

 طماعةٌ  من قصير الخطو عثاِر

 أضلُه اللؤُم عن ذمي وجنبُه

 خمولُه وقَع أنيابي وأظفاري

 و قد عجمتْم أنابيبي فلم تجدوا

 فيهنَّ إّال َصليبًا غيَر َخّواِر

 وما نهضُتْم بأعباٍء نهضُت بها

 وال أحطُتْم بأطرافي وأقطاري

 وال َضربتْم وَنْقُع الحرِب ُملتِبٌس

 ٍق آزهاِء الليل جراِرفي فيل

 الُيبعِد اُهللا أقوامًا َمَضوا َسَلفًا

 آانوا على نبواِت الدهِر أنصاري

 شموُس دجني ومقباسي على غسٍق
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 و في الحنادِس أنواري وأقماري

 قوٌم إذا نزلوا دارًا على َعَجٍل

 آانوا نزوًال مع النعمى على الداِر

 و إن أهبُت بهْم في يوِم معرآةٍ 

 مطلوا عنها بأعذاِرجاؤا ولم ي

 اليرهبون ِسوى إيالِم الئمةٍ 

 واليخافون إّال جانَب العاِر

 آأنَّهْم ُولدوا في الحرب واْرتضعوا

 بسائٍل من نجيع الطعن مواِر

 ال يعرُف الماَل إّال حين يجعلُه

 َسّدًا لثْلٍم وِإغناًء ِإلفقاِر

 جفانُه آجوابي الماِء فاهقةٌ 

 اِروُخْلُقُه آُزالٍل بينها ج

 آم قد بلغُت بهْم في مطلٍب َأَربي

 و آم أحذُت بهْم من معشٍر ثاري

 وآم َجَرْرُت حقوقي بعَد ما َشَحَطْت

 بنصِرهم من َلهاةِ  الضَّيغِم الّضاري

 المطعمين على خصٍب ومسغبةٍ 

 والمنعمين على ُعسٍر وإيساِر

 طاحوا وماطاَح ُحزني بعدهْم ونَأْوا

 يعني وما نزحوا من بين أفكار

 رزئتهْم فيدي من بعدهم صفرْت

 مَن النَّفيس، وقلبي من هوىً  عاِر
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 و لم يفتهْم وقد حازوا الكمال على

 آّل الخالئِق إّال طوُل َأعماِر

 وقد مررنا بداٍر بعَدُهْم َخَشَعْت

 بعد اعتالٍء وأقوْت بعد إعماِر

 

 أيا ظبيةً  فى ربى جاسِم 

 أيا ظبيةً  فى ربى جاسِم

 ساجِم سقيِت حيا واآٍف

 طلعِت لنا في خالِل الهضاِب

 فُبحِت بسرِّ امرىءٍ  آاِتم

 وآْن ُغّصةً  في َلهاةِ  العدوِّ

 وأعيا على ُرْقَيةِ  الّالِئِم

 وقد ضّمنا موقٌف للوداع

 خال للمحّبين من زاِحِم

 فمن مظهٍر شوقُه بائٍح

 ومن آاتٍم وجده آاظِم

 إذا اضطرب الشوق فى قلبِه

 اَم القياَمفلو آان َنْصفًا أن

 وآم فيه من عادٍم عائٍم

 ومن واجٍد للغنى آجِم

 وال تبعدْن عن نداِء الّصريِخ

 وعن هّبةِ  الّثائِر العازِم

 فالبدَّ من و
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 ْثبةٍ  للّذئا

 ولسُت بمستبطٍئ للّزمان

 وقد ضمنوا سرعةَ  الّسالِم

 ولوالك آنُت َنفوَر الَجنا

 ِن ال أستنيُم إلى راِئِم

 ورى أنكرْتولّما َبلْوُت ال

 وما ظلمْت إصبعي خاتمي

 بريئين من آلِّ عاٍر وذاِم

 وما إْن أبالى إذا آنَت مْن

 

 دعى منظري إْن لم أآْن لِك رائعًا 

 دعى منظري إْن لم أآْن لِك رائعًا

 و ال تنظري إّال إلى حسِن مخبري

 فإّني وخيُر القول ما آان صادقًا

 لدي الفخر سباٌق إلى آلَّ مفخِر

 في دار الِحفاِظ وإْن نأى ُأعرُِّس

 وَشمََّر عنها آلُّ ماٍض ُمشمِِّر

 و إن حال قوٌم عن هدىً  وتغيروا

 فإنِّي ِبَسْمِت الَقْصِد لم أتغيَِّر

 و أعلُم أّن الدهَر يعبُث صرفُه

 بما شاَء من مال البخيل الُمَقتِِّر

 فإّن الردى ديٌن علينا قضاؤُه

 فبيَن ُمسقًّى آأِسِه ومؤخَِّر
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 س آقومي في ندى وسماحةٍ و لي

 وال معشٌر في يوِم َرْوٍع آمعشري

 ُهُم ضربوا للطَّارقين خياَمهْم

 وهْم رفعوا النِّيراَن للُمَتنوِِّر

 و هْم آشفوا يوَم الوغى طخياتِه

 بكّل طويل الساعدين عشنزِر

 فإْن آنِت ال تدرين بأسي ونجدتي

 فقومي اسألي عن َنجدتي آلَّ ِعْثَيِر

 ٍح بالضراِب مثلٍمو آلَّ صفي

 وآلَّ وشيٍج بالطِّعان مكسَِّر

 وأيَن ُمقامي إْن جهلَت إقامتي

 وجدك إّال في قطا آلَّ ضمِر

 عذلَت على تبذير مالي وهل ترى

 نجمُع إالَّ للجؤور المبذِر 

 أفرقُه من قبل أن حال دونه

 رحيلَي عنه بالِحماِم المَقدَِّر

 ٍ ومن قبِل أْن ُأْدَلى بملساَء َقْفَرة

 إلى َجَدٍث َضْنِك الجوانِب أغبِر

 مضى قيصٌر من بعد آسرى وخليا التالعب في أموال آسرى وقيصِر

 ـالعَب في أمواِل آسرى وقيصِر

 وجاَل الرَّجى في دوِر آِل ُمحرٍِّق

 و زال بأجياٍل ألبناء منذِر

 ردوا لم يجاورا من حماٍم سطا بهْم
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 بماٍل عريٍض أو عديٍد ُمَجْمَهِر

 ريِم المفرقيِن متوٍجفبيَن آ

 وبيَن محلَّى الِمْعَصمين ُمَسوَِّر

 و أصغوا إلى داعي الردى وتهافتوا

 تهاُفَت َخوَّاِر اَألباِء الُمَسعَِّر

 وطرَّدهْم عّما ابَتنْوه آما َهَفْت

 خريُق رياٍح بالسَّحاب الكَنْهَوِر

 أزال فما أبقى لهمء من تكبٍر

 وأخشَع ما خلَّى لهْم من تجبُِّر

 آانوا زمانًا بهجةً  لتأمٍُّلو

 فآبوا انقالبًا حسرةً  لتذآِر

 

 ليس داُر الّزوراِء داَر مقساٍم 

 ليس داُر الّزوراِء داَر مقساٍم

 وَثراها حرٌب لماِء الَغماِم

 وإذا ما نظرَت لم َتَر إّال

 نعمةً  جّمةً  لقوٍم لئاِم

 وبطيئين عن مزاولةِ  الخيـ

 راِمـِر ِسراعًا إلى انتهاِك الح

 آلُّ جاٍر لهْم بغيِر وفاٍء

 وصديٍق لهْم بغير ِذماِم

 وبمن حلَّ أرَضها آلَّ يوٍم

 َسَخٌط دائٌم على األّياِم
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 ليس فيها عيٌش قصيٌر وساعا

 ُتك فيها الطِّواُل آاألعواِم

 وإذا ما طلبُت فيها دواًء

 لسقامى فليس غيُر سقاِم

 َفُضحاها مثُل الدُّجى بمخاٍز

 آالظَّالِم فاضحاٍت وصبُحها

 ومحلٌّ ال عهَد فيه لمعرو

 ٍف وال عرجةٌ  على إنعاِم

 قد َآَرْعنا منه وال َظَمٌأ فيـ

 ـنا مَن الَبوِّ في بحوٍر َطواِم

 

 مّر علينا فكنفنا به 

 مّر علينا فكنفنا به

 من بين من مّر وال يدري

 تزيُد في العمر ُمناجاُتُه

 إْن آاَن شيٌء زاَد في العمِر

 ن المشتريآأنما صيغ م

 فاختال أو صيغ من البدِر

 قلت له يومًا وقد زارني

 معطََّر الجلِد بال ِعْطِر

 َملْكَتني ُحسنًا وآم مالٍك

 بحسنه ناصيةَ  الحرَّ

 الَتْبُلني منك بإعراضةٍ 
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 فإنَّني َأنفُق ِمن َصبري

 

 قد مضى شهُر الّصياِم 

 قد مضى شهُر الّصياِم

 عاريًا من آلِّ ذاِم

 لِّ قبيٍحُصْمَت عن آ

 وأثاٍم وَحراِم

 ال آقوٍم عن شراٍب

 صومهْم أو عن طعاِم

 وأتى العيُد بشيرًا

 بالتحّياِت الجساِم

 وبظلٍّ لك ممدو

 ٍد على هذي األناِم

 ونزوٍح عن حذاٍر

 وبلوٍغ لمراِم

 وقراٍر وسروٍر

 وَثباِت ودواِم

 يدُع األعداَء ما َبْيـ

 ـَن ُقعوٍد وقياِم

 آم مقاٍم لَك فيِه

 ى خيُر مقاِمللور

 حيث ليس األمر إّال

 للقنا أو للحساِم
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 ومواٍض تمأل البيـ

 ـد خلّياٍت بهاِم

 ما يغادرَن وقد دحـ

 ـَرْجَن بياضاِت النَّعاِم

 مثلما أشرق صبٌح

 بيَن أثناِء الظَّالِم

 آم أياٍد لَك في الّنا

 ِس آأطواق الحماِم

 وعطاٍء ُيخجُل الدَّْر

 ِت من ماِء الغماِم

 ظلِم الّليـ وسًرى فى

 ـِل إلى فعِل الِكراِم

 لم تزْل تعدُل عن دا

 ِر معاٍب ومالِم

 غيَر راٍض من ظهوِر الِعـ

 ـيِس إّال بالسَّناِم

 فافخِر اليوَم بأْن ليـ

 س مناٍو ومساِم

 ال وال الماضي مَن األْسـ

 ـياِف بالسَّيِف الَكهاِم

 قل لقوٍم غّره منـ

 ـه تغاٍض وتحاِم

 اوازوراٌر عن ُمكاف
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 ةٍ  لجاٍن ذى اجتراِم

 ليس إطراُق أسوِد الـ

 ـغاِب إطراَق النِّياِم

 إنما يخشى الذى يعـ

 ـجل عن طيِش الّسهاِم

 قد رَأوا عاقبةَ  اإلْبـ

 ـقاِء عامًا بعَد عاِم

 وإذا ما قيَس فضٌل

 بان هضٌب من شماِم

 وجيوُش الحكم آم أغـ

 ـنين عن جيٍش لهاِم

 لم تزْل آّفاك فينا

 وانتقاِمبين عفٍو 

 واصطناٍع لِكراٍم

 وامتناٍع من َمضاِم

 وبلوٍغ في األعادي

 لألماني واحتكاِم

 واجتذاٍب من أنوف الـ

 ـخلِق صغرًا بالّزماِم

 ال قَضى اهللا لّما أْعـ

 ـطاك إالَّ بالتَّماِم

 وَثنى عنُه سريعًا

 آلَّ خرٍم وانثالِم



985 

 

 واختالٍل وانحالٍل

 وانقطاٍع وانصراِم

 فاستمعها آلماٍت

 صادراٍت عن غراِم

 وصريٍح من والٍء

 وَصفاٍء آالُمداِم

 ما جرى إّال والئي

 لَك ما بيَن عظامي

 وله منك رضاٌع

 داَم من غير انفطاِم

 وإذا ناجاك مدٌح

 فاطَّرْح عّني آالمي

 

 لو أنصف الناس قالوا أنتُم جبٌل 

 لو أنصف الناس قالوا أنتُم جبٌل

 يأوى إليه بنو اإلشفاِق والحذِر

 آُم سندًا لي والعدا أثريلوال

 ماآنُت من مكِرهْم إّال على َغَرِر

 قد آنُتُم نلُتُم مايبتغيِه لكْم

 َذوو المودَّةِ  لوال عائُق القدِر

 سطا على ملكْم يومًا فمزقُه

 آلَّ التمزِق نبواٌت من الغيِر

 فمن يكن عنده يا قوُم مصطبٌر
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 فإنَّني طوَل ُعمري غيُر ُمصطبٍر

 

 َرْبِع الرَّاحليَن سالمي على الرَّبِع 

 على الرَّبِع َرْبِع الرَّاحليَن سالمي

 وإْن هاج تسليمى عليه أوامى

 تذآَّرُت لّما أْن مررُت على اللِّوى

 بأهِل الّلوى وجدى وطوَل سقامى

 وما مكََّن الحادون بي من َتلوٍُّم

 عليه وال حّط بعَض لثامى

 وساروا وقلبي من ورائي تلفُّتًا

 قصُد الّناعجاِت أمامىوإْن آان 

 وما آنُت من قبل الذين ترّحلوا

 أقاُد إلى دار الهوى بزماِم

 ولّما ترآنا اَألْثَل من َجَنباِتنا

 وأطربنى منهّن نوُح حماِم

 رمانى غزاُل الوادييِن بسهمِه

 وطاشْت وعندى الّشيُب عنه سهامى

 وما رابه إّال ابيضاُض مفارقى

 وأنَّ صباحي في مكاِن ظالمي

 فضُت الصِّبا عن أمِّ رأسي وَقلََّصْتن

 عن الغانياِت شّرتى وعرامى

 فمالَي تعريٌج بذاِت قالئٍد

 وال لَي إلماٌم بذاِت ِخداِم
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 فكم بيَن أنِّي ُرْقُتهنَّ بفاحمي

 وبينىَ  لّما راعهّن ثغامى

 أقوُل وقد حلَّفُت َسْلعًا لناقتي

 وزفرتها موصولةٌ  ببغاِم

 ُء محرَّقًاوحنَّْت آما حنَّ اآلبا

 تالطمُه الّنكباُء أى َّ لطاِم

 فؤادىَ  مشتاٌق ودمعىَ  جامٌد

 وأنَت بال شوٍق ودمعك هاِم

 وليس بُمغٍن في سواِد جوانٍح

 لقلب من وجٍد بياُض لغام

 ِقفي بي على الزَّْوراِء في خيِر موقٍف

 وعوجي بنا منها بخيِر إماِم

 فما َلِك إْن بلَّْغِتِنيه َمشاِفٌر

 ى قطع المدا بخطاِميعدن إل

 ولسُت أبالى آيف أصبحِت بعدها

 َأجبَّاَء أم َآْوماَء ذاَت َسناِم

 وقد َعِلَقْت آفَّيَّ بالنَّبِع من ُمنىً 

 فما أنا أمنى بعدها بثماِم

 فقولوا ِلَمْلِك الّناس عنَِّي قولةً 

 إذا قلُتها لم أخَش فيه َمالمي

 "رآننا"ألسَت الذى لواله لم يُك 

  مدعومُه بدعاِم برآٍن وال

 ولوال الذي نظَّمَتُه منه جاهدًا
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 لُغوِدَر محلوًال بغيِر نظاِم

 وال آان مّنا غيُر حائِم قفرةٍ 

 يلوُذ على حرِّ الصَّدى بِحياِم

 فأيَن ملوُك األرِض منَك وأين ِمْن

 َتَبلُِّج إصباٍح سواُد ظالِم

 وأى ُّ مليٍك قبلك اليَو قادٌر

 ِع أثاِممَضى لم يُطْف فيه بَرْب

 وأى ُّ حالٍل قبلما أنت فاعٌل

 رأيناُه لم يمِزْجُه بعُض حراِم

 وأنَت الذي أْوَلْيتنا النِّعَم التي

 ترْآَن ِآراَم الّناِس غيَر ِآراِم

 وقد جّربوا منك الحفيظةَ  حيثما

 دعيَت إليها والعيوُن سواِم

 لَدى ساعةٍ  ما إْن بها ُمتحكٌِّم

 سوى ذابٍل لدٍن وحدِّ حساِم

 وأنت على جنبىْ  سريٍع إلى المدا

 آأّنك منه فوق ظهِر شماِم

 وللخيِل إّما من نجيٍع براقٌع

 وإّال عثاٌر فى الّصعيد بهاِم

 شللَت على دوٍّ قطيَع نعاِم

 وحولك طّالعون آلَّ ثنّيةٍ 

 إلى الموِت وّرادون آلَّ ِحماِم

 إذا قذفوا فى حومةٍ  فكأّنما
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 تضّرُم منه قفرها بضراِم

 اهْم آرامًا بالّنفوِس لَدى الوَغىتر

 ولكنَّهْم في الحرِب ِجدُّ ِلئاِم

 جعلُتك ِحْصني يوَم خوفي من األذى

 وُترسًا من األعداء يوَم ُأرامي

 فأنَت ِسناني يوَم َطْعِنَي في الُكلى

 وأنَت ُحسامي إْن سَلْلُت حسامي

 بعد أن إبَت باّلذى -ولسُت أبالى 

 يتريُع جروحي عنَده وِآالم

 وإّن َعنائي في هواك َلراحةٌ 

 وإّن انتقاصى فى رضاك تمامى

 وعن آلِّ شيٍء َتْجَتويِه طرائدي

 وفى آلِّ شىءٍ  ترتضيه حيامى

 وما ضرَّني لّما َشِربُتك أنَّني

 َغَرفُت فلم أشرْب آؤوَس ُمدام

 وال أّن آّفى لم أنطها بعصمةٍ 

 من الّناس أطوارًا وأنت عصامى

 واك ممّلكًاوحوشيُت أن ألقى س

 هواىَ  ومعطى باليدين غرامى

 فإْن تُك أسباٌب لديَك ضعيفةٌ 

 فأسباُب قربي منك غيُر ِرماِم

 فال حاَن يوٌم منَك فيه قطيعتي

 وال آن وقٌت فيه منك صرامى
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 وال اّطرحْت إّال بربعك أرحلى

 وال آاَن إّال في ُذراك ُمقامي

 وأى ُّ آالٍم لم يكْن بمفاخٍر

 كًا فليَس آالميسبقْت بها ِسْل

 وهّنيَت يوَم المهرجاِن فإّنه

 آفيٌل بما تهَوى بكلِّ َمراِم

 يبّشرنا فيما نرى بإقامةٍ 

 وفى نعٍم ألبستها بدواِم

 وما جاَءنا إّال بأسعِد طالٍع

 وال زاَرنا ِإالَّ بأفضِل عاِم

 ومهما َتُدْم فالعيُن فيه قريرةٌ 

 وآلُّ غصوٍن لألناِم َنواِم

 

 الدِّراسةِ  الَقْفِرعرِّْج على  

 عرِّْج على الدِّراسةِ  الَقْفِر

 وُمْر دموَع العين أن َتجري

 فلو نهيُت الدَّمَع عن َسحِِّه

 و الدار وحٌش لم تطْع أمري

 منزلةٌ  أسلَمها للِبلى

 هبوِب الريح والقطِر" عبُر  "

 ُفِجْعُت في ظلمائها َعْنوةً 

 بطلعةِ  الّشمِس أو الَبدِر

 حرِّ جمِر الَجَوى لهفاُن الِمن
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 سكراُن ال من َنْشَوةِ  الَخمِر

 آأنَّني في جاحم من َشجًا

 ومن دموِع العيِن في بحِر

 ُعجُت بها ُأنِفُق في آِيها

 ما آان مذخورًا من الصبِر

 في ِفْتَيةٍ  طارْت بأوطاِرهْم

 في ذيلهْم أجنحةُ  الدَّهر

 ضيموا وسقوا في عراص األذى

 ما شاءت األعداء من مرَّ

 آلَّ خميِص البطن بادي الطوى

 ممتلىء الجلد مِن الضُّرِّ

 يبري لحا صعدتِه عامدًا

 برَي العصا من آان ال يبري

 آأنَُّه من طوِل أحزاِنِه

 يساُق من أمٍن إلى حذِر

 أو مفرٌد أبعده أهلُه

 عن حيِه من شفِق العرَّ

 يا صاحبي في قعر ممطويةٍ 

 لو آان يرضى لَي بالقعِر

 بيَن أيدي الِعدا أما ترانَي

 مآلَن من غيٍظ ومن ِوْتِر

 َتسري إلى جلدَي ُرْقٌش لهْم

 و الشرُّ في ظلمائها يسري
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 ُمَردٌَّد في آلِّ َمكروهةٍ 

 أنقُل من ناٍب إلى ظفِر

 آأنني نصٌل بال مقبٍض

 أو طائٌر ظّل بال وآِر

 بالّدار ُظلمًا غيُر ُسّكانها

 وقد َقَرى َمن لم يكن َيْقري

 يرَعى في حميم الِحَمى والسَّرُح

 ما شاء من أوراقه الخضِر

 و قد خبا لي الجمَر في طيِه

 لوامٌع ُيْنذرَن بالَجْمِر

 الَتبِك إْن أنَت بكيَت الهَدى

 إّال على قاصمةِ  الظَّهِر

 و ابِك حسينًا واأللى صرعوا

 أماَمه َسطرًا إلى َسطِر

 ذاقوا الرََّدى ِمن بعِد ما َذوَّقوا

 يِض والسُّْمِرأمثاَلُه بالب

 قتٌل وأسٌر بأبي منكُم

 َمن نيَل بالقتِل وباألسِر

 فقْل لقوٍم جئَتهم داَرهْم

 على مواعيٍد من النَّصِر

 قروآُم لما حللتْم بها

 أوعيةَ  الغدِر -وال قرى  -

 و اطرحوا النهَج ولم يحفلوا
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 بما لكْم في ُمحكم الذِّآِر

 و استلبوا إرثكْم منكُم

 الَقْسِرمن غير حقٍّ بيِد 

 آسرُتُم الدِّيَن ولم َتعلموا

 وآسرةُ  الدِّين بال َجْبِر

 فيا لها مظلمةً  أولجْت

 على رسول اهللا في القبِر

 آأنَُّه مافكَّ أعناُقكْم

  بكفِه من ربِق الكفِر

 و ال آساآْم بعد أن آنتُم

 بال ِرياٍش ِحَبَر الَفخِر

 فْهَو الذي شاَد بَأْرآاِنكْم

  ذآِرمن بعد أن آنتم بال

 و هو الذي أطلع في ليلكْم

 من بعد َيْأٍس ُغرَّةَ  الفجِر

 يا عصَب اهللا ومن حبهْم

 مخيٌِّم ماعشُت في صدري

 وحدُه" ودهُم " و من أرى 

 زادي إذا ُوسِّدُت في قبري

 و هَو الذي أعددتُه جنتي

 وِعصمتي في ساعةِ  الَحْشِر

 حّتى إذا لم أُك في ُنْصَرةٍ 

 نصريمن أحٍد آان بكْم 
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 بموقٍف ليس به سلعةٌ 

 لتاجٍر أنفُق من برَّ

 في آّل يوٍم لكُم سيٌد

 ُيهَدى مع النِّيِب إلى النَّْحِر

 آم لُكُم من بعِد ِشْمٍر َمَرى

 دماءآْم في الترِب من شمِر

 إنُه" ابِن سعٍد عمٍر " ويَح 

 باَع رسوَل اِهللا بالنَّْزِر

 بغى عليِه في بني بنِتِه

 َل المكِرو استّل فيهْم أنص

 فهَو وإْن فاز بها عاجًال

 ِمن حَطِب الّنار وال يدري

 متى أرى حقكُم عائدًا

 إليكُم في السرَّ والجهِر 

 حتى متى ألوى بموعودآْم

 أمطُل من عاٍم إلى شهِر 

 لوال هناٌت هّن يلونني

 لبحُت بالمكتوِم من سرى

 ولم أآْن أقَنُع في نصرآْم

 بَنْظِم أبياٍت مَن الشِّعِر

 ْن َتجلَّْت ُغَمٌم ُرآٌَّدفإ

 َترآنني َوْعرًا على َوْعِر

 رأيتموني والقنا شرٌع
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 أبُذُل فيهنَّ لكم َنْحري

 على مطا طرٍف خفيِف الشوى

 آأّنُه الِقْدُح من الضُّْمِر

 تخاله قد قدَّ من صخرةٍ 

 أو ِجيَب إْذ ِجيَب مَن الَحْضِر

 أعطيُكُم نفسي وال أرتضي

 في نصرآْم بالبذل للوفِر

 و إْن يدْم ما نحن في أسرِه

 فاُهللا أولى فيه بالعذر

 

 أال قْل للوزير مقاَل مثٍن 

 أال قْل للوزير مقاَل مثٍن

 بما يولى من المنِن الجساِم

 أبي سعٍد وَمن لوالُه آانْت

 أموُر العالمين بال نظاِم

 أِنْفُت تفضًُّال من أْن ُيرى لي

 مديٌح سار فى قوٍم لئاِم

 على اختياري ولو أنِّي جريُت

 وآانْت راحتي فيها ِزمامي

 َلما عرَّجُت إّال عن لئاٍم

 والعرَّسُت ِإّال في ِآراِم

 ولكّن الّتقّيةَ  لم تزْل بى

 تقوُد إلى فعاٍل أو آالِم
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 عن القوِم الذين على هداهْم

 بقوٍل في حالٍل أو حراِم

 تلّقينا مجاملةَ  األعادى

 وفى األحشاِء وقٌد آالّضراِم

 ا تراه سمعَت قولىولوال م

 وآم بلىَ  المفّوُه بالكماِم

 وإّنى راقٌب زمنًا وشيكًا

 َيبيُن به الصَّباُح مَن الّظالِم

 َأقوُل إذا أردُت بال اّتقاٍء

 وآتي ما أشاُء بال احتشاِم

 فعيُش المرِء ال َعِبقًا بُسْؤٍل

 وال َجِذًال بشيٍء آالِحماِم

 هو الّزمُن الذى ما صّح يومًا

 يديه من الّسقاِم لعاٍن فى

 َجموٌح بيَن أضداٍد فَنْحٌس

 بال َسْعٍد وصبٌح في ظالِم

 وما يْسطيُع َفْرقًا فيِه إّال

 قليٌل بيَن َعْضٍب أو َآهاِم

 وقد عشيْت عيوٌن فيه عن أْن

 تمّيز بين نبٍع أو ثماِم

 وآلُّ مقالةٍ  قيلْت دفاعًا

 لشرٍّ فهى صفٌر من مالِم

 ومْن ال فضَل فيه وال خالٌل
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 تقّدم ما يقّدمه آالمى

 فما األقداُم تعدُل بالهوادى

 وال ُخفٌّ ُيَسوَّى بالسَّناِم

 ومن هو ناقٌص لم يدُن يومًا

 بتفضيٍل ِإلى داِر التَّماِم

 ومدحك المرٍئ آذبًا هجاٌء

 وطيٌف زاَر في ُسْكِر المناِم

 ولو أّنا عددنا آلَّ ناٍب

 عن الحسنى حقيٍق بالمالِم

 لُّهُم سواًءلكاَن الّناُس آ

 وأخرجناك من آلِّ األناِم

 فمدحك دون آلِّ الّناِس حلٌّ

 وفى باقى الورى آلُّ الحراِم

 

 شكرتك ربي مْع يقيني بأنني 

 شكرتك ربي مْع يقيني بأنني

 قصيُر القوى والبطِش عن سلِع الشكر

 فإْن آاَن ُشكري وْهَو ذا ُمَتَقبًَّال

 فَمنٌّ على َمنٍّ وِبرٌّ على ِبرِّ

 أعلنُت شكري وهو عنك مقصٌرو 

 ألخرج في النعماِء عن حيِز الكفِر

 وإنِّي َألرجو أْن تكوَن عطيَّتي

 على قدر من أولى العطيةَ  ال قدري
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 عليَك أميَر المؤمنين َسالمي 

 عليَك أميَر المؤمنين َسالمي

 وفى يدك الّطلى زماُم غرامى

 وَأنَت الذي لّما بلغُت دياَره

 ونلُت َمرامي بلغُت الُمَنى عفوًا

 ولم يُك ِإّال عليك توآُّلي

 وال آاَن ِإّال في ُذراك مقامي

 وحّبك ثاٍو فى سواِد جوانحى

 وأنت صباحى فى سواِد ظالمى

 ولّما وردُت الِعدَّ في عزِّك الذي

 به الشَّرُف األقصى بَلْلُت ُأوامي

 ولسُت أبالى من اماِم عظيمةٍ 

 َأمامي بها دوَن األناِم ِإمامي

 لى التفاٌت بعد أْن آنَت جّنتىوما

 إلى مْن رمانى عامدًا بسهاِم

 وما شّقت األوطار إّال بلغتها

 بكلِّ صهيٍل تارةً  وبغاِم

 ومحتقرين للّدءوِب آأّنهْم

 سراعًا إلى القيعاِن فوق نعاِم

 إذا التّف منهْم واحٌد بقبيلةٍ 

 فقد لفَّ نبٌع منهُم بثماِم

 نَّماوِإْن ُقِذفوا في َحْومةٍ  فكأ

 قذفَت يبيسًا من غضًا بضراِم
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 آأّنهُم لم يعرفوا الموَت جرأةً 

 عليه وال واروا فًتى برجاِم

 فقْل للذي َيبغي مساماةَ  هاشٍم

 وقد فضلوا فى الفجر آلَّ مساِم

 وفيهْم شعاُر الّدين يجرى ومنهُم

 آلُّ هماِم -آما شاهد األقواُم  -

 وقد ملكوا األرَض العريضةَ  آّلها

 وا عرانيَن الوَرى بِخطاِموقاد

 عدلَت بحصباء الّثرى أنجَم العال

 وسّويَت ظلمًا جّثمًا بقياِم

 فأيَن ضياٌء ساطٌع من ظالِمِه

 وأين سماٌء من حضيض رغاِم 

 فللَِّه أّياٌم مَضْيَن وأنُتُم

 تخوضون فيها الخيَل لجَّ قتاِم

 وللخيِل إّما بالجسوِم طريحةً 

 بهاِمِعثاٌر وإّما بالصَّعيِد 

 آمرًا" الحين"وما إْن ترى فى ذلك 

 مطاعًا سوى رمٍح وحدِّ حساِم

 ولّما أردُتْم فصَل ما آاَن ُملِبسًا

 ضربتْم لهامًا فى الورى بلهاِم

 وما زلُتُم حتَّى أخذُتْم ُتراَثُكم

 وأنتْم آراٌم من أآفِّ لئاِم

 وطاَر الذي ال خيَر فيِه آأنَُّه



1000 

 

 َمناٍم ُعَقيَب انبالِج الصُّبِح طيُف

 وحّقكُم فى الّناس ما آان خافيًا

 ولكْن تغاٍب دونه وتعاِم

 وُفزُتْم به من غيِر أْن َتتدنَّسوا

 بعاٍر وأْن تقذوا عليه بذاِم

 فلّله ما قاسيتُم من شديدةٍ 

 وداويُتُم في اِهللا أيَّ َسقاِم

 وعرِّضُتُم أجالَدآْم في َحفيظةٍ 

 لكلِّ ُآلوٍم َصْعبةٍ  وَآالِم

 ُم األعباَء وهى ثقيلةٌ وحّملت

 وآم من ثقيٍل فوق ثقِل سالِم

 وإْن آنتُم عّريتُم من مقامكْم

 زمانًا فكم ُصدَّ الضَُّحى بظالِم

 فواديكُم والحمُد هللا مفهٌق

 مَن العزِّ فينا والبحوُر َطواِم

 وأنتْم آما شئُتْم وشاَء وليُّكْم

 ودمُع الذي ُيشَجى بذلك هاِم

 با قامِت الُعالوبالقائِم الماضي الشَّ

 وهبَّْت عيوٌن بعَد طوِل َمناِم

 ولواله آّنا مثَل نهٍب مقّسٍم

 وليس لنا في ذي األذَّيةِ  حاِم

 هنيئًا بهذا العيد ياخيَر مفطٍر

 آما آنَت عصَر اليوِم خيَر صياِم
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 فإْن ترآوا مآآًال ومشاربًا

 فإّنك تّراٌك لكّل حراِم

 وإْن جاَنبوا بعَض األثاِم َتورُّعًا

 فأنَت الذى جانبَت آلَّ أثاِم

 وإْن خشَع األقواُم يومًا لربِّهْم

 فأيَن ُخشوٌع من خشوِع َشماِم

 فال زلَت طّالعًا لكلِّ ثنيَّةٍ 

 مَن العمِر سّباقًا لكلِّ ِحماِم

 وإْن لم يدْم شىءٌ  فمّتعَت بالذى

 به أنَت مشغوٌف بكلِّ َدواِم

 وُبلِّغَت من ُذخِر النُُّبوةِ  آّلما

 ترامى وعنه بالّنضاِل تحامى

 فبشِّْر بوالي العهِد قوَمك عاجًال

 فال َطْرَف إّال نحَو ذلك ساِم

 وال اجتاَز َثْلٌم لم َتِرْده بريبةٍ 

 والمرَّ نقٌص مْحَتٍو بتماِم

 وال اعتّل شىءٌ  آان فيك مصّححًا

 وال انحّل منك الّدهَر سلُك نظاِم

 وإْن أجدبْت أجراُع قوٍم فال يزْل

 اُبك َممطورًا بكلِّ َغماٍمجن

 فال تحفلْن إّال بما أنا قائٌل

 وال تسمعْن فى المدِح غير آالمى

 وُنصُحكُم فرٌض، فدوَنك قولةً 
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 حطْطُت لها حّتى أقوَل ِلثامي

 لقد ظِفرْت أّياُمُكْم بمحمٍَّد

 بماٍض حديِد الَغْرب غيِر َآهاِم

 فخدمُتُه أغنتُكُم وْهَو واحٌد

 ناَء أناِموآم واحٍد أغنى ع

 فُضمَّا عليه باليديِن، فإنَّه

 ملى ٌّ آما نهوى بكلِّ مراِم

 وليس سعوُد المرِء إّال رضاُآُم

 وإْن يطْف منكْم بربِع مالِم

 خدْمُتكُم والرَّأُس منَِّي فاحٌم

 وها الّرأُس مبيضُّ الّذرا آثغاِم

 ولم تظفروا مّنى بهفوةِ  عامٍد

 ُتطأطىءُ  رأسي أو تجرُّ َمالمي

 َمْغنىً  َجفوتْم ال وطأُت ُتراَبُهف

 والُضربْت يومًا عليه خيامي

 ومالىَ  تعريٌج بغير شعابكْم

 وواٍد َحللتْم فيه داُر ُمقامي

 وعنكْم ضرابي أو طعانَي في الِعدا

 وفيكْم جدالى آّله وخصامى

 فال زلُت موقوَف الغراِم عليكُم

 إلى أْن أزوَر تربتى بحمامى

 رّحلىوعقرآُم ال آان منه ت

 وَدرُُّآُم ال آاَن منه ِفطامي
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 وإّنىَ  منكْم وصلةً  ووالدةً 

 مسامى -الزلت عنه  - وفى حّبكْم 

 وِسيَط بلحمي ودُّآْم ثمَّ ُروَِّيْت

 عظاِمَي منه وهَي غيُر عظامي

 وذآرآُم زادى وقوتىَ  فى الورى

 ومثُل شرابي طعُمُه وطعامي

 

 ألومًا على لوٍم وأنتْم بنجوةٍ  

 على لوٍم وأنتْم بنجوةٍ  ألومًا

 مَن الذَّمِّ إالَّ ما َثوى في الضَّمائِر

 فليتُكُم لّما أتيُتْم بَسْوَءةٍ 

 و ال عاذٌر منها أتيتْم بعاذِر

 و ما آنُت أخشى منكُم مثَل هذه

 و آم من عجيٍب بين طّي المقادِر

 و لما قدرتْم بعد عجٍز أسأتُم

 وآم عفَّ عن سوٍء بنا غيُر قاِدِر

 نافٌع منا وحشُو قلوبنا و ما

 قبيٌح من البغضاَء حسُن الّظواِهِر

 فال َبِرَحْت فيكْم خطوُب َمساَءةٍ 

 والُحِجَبْت عنكْم ُنيوُب الفواِقِر

 وما زلُتُم في آلِّ ما َتحذروَنُه

 و إن حاص قوٌم عن أآفَّ المحاذِر
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 من أين لى معٍد على األّياِم 

 من أين لى معٍد على األّياِم

 ٌج فيهّن طوَل سقامى ومعال

 أو ضامٌن لى أن أعمّر ساعةً 

 والموُت من خلفى ومن قّدامى

 مالي بما َتقضي الّليالي طاقةٌ 

 يا صاِح فى نقٍض وال إبراِم

 عصف الّردى بأقاربى وأصاحبى

 والتفَّ باآلباِء واألعمام

 واجتثَّ إخوانى معًا وقبائلى

 واجتّذ نبعى تارةً  وثمامى

 نامِل من أٍخوأباتنى صفَر األ

 آوى إليِه أْو أبلُّ أوامى

 وَأرى مَن األقوام لّما أْن ُمُحوا

 بيِد الرَّدى ما حلَّ في أقوامي

 آم ضّل عّنى ما أحاول واهتدى

 داري الذي لم يجِر في أْوهامي

 وأتى الّنجاُح فًتى وما أْن سامُه

 ومضْت بخيبِتها يُد الُمستاِم

 هل نحُن في األّياِم ِإّال معشٌر

 صمٌّ بال فهٍم وال إفهاِم

 وآأّننا فيها نحزُّ جلودنا

 َحزَّ الُمدى لحمًا على أْوضاِم
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  ُنهوى ِوصاَل َملوَلةٍ  قطَّاعة

 ونريد مثوى غيِر ذاِت مقاِم

 وأريُد لي فيها دوامًا آاذبًا

 ما تمَّ في أحٍد وأيَن دوامي

 والمرُء في هذي الحياة ُمحكِّمًا

 يمناُه بين تصامٍم وتعاِم

 ى أسِر تقتيٍر مكاَن تكّرٍمف

 أو قهِر إقداٍم مكاَن تحاِم

 وتقوده ذالًّ وصغرًا مذقةٌ 

 من خائٍل أو ودقةٌ  لجهاِم

 ولنا النُّهى وآأنَّنا في غفلةٍ 

 فى هذه الّدنيا من األنعاِم

 نبكى على الّدنيا ومنها دهرنا

 فالجفُن منها أو عليها هاِم

 الدّر درُّ رضاعها - ورضاعها 

 بلّيةُ  فى جوار فطاِمفهو ال

 وآأّنما العمُر الّطويُل إذا انقضى

 طيٌف رَأْته ُمقلةٌ  بمناِم

 ويغرُّني فأظنُّ أّني خالٌد

 ما طال أو ما امتدَّ من أعوامي

 وإذا ُوعظُت بمن ُأِصبُت من الوَرى

 فحماُم آلِّ العالمين حمامى

 آم ذا فرجُت شدائدًا ودفعُتها



1006 

 

 بالّرمِح آونةً  وبالّصمصاِم

 ورقيُت في اآلداِب آلَّ ثنيَّةٍ 

 وعَلْوُت في األطالب آلَّ َسناِم

 حّتى إذا أمَّ الِحماُم زيارتي

 لم ُينِج ِإسراجي وال ِإْلجامي

 ال بّد للّسارى دًجى من وقفةٍ 

 والّناطقين بنا من اإلرماِم

 والّصاعدين على الورى فوق الّربى

 من أن يحّطوا عن ذرا األعالِم

 ْت عليَّ بصيرتيوُمصيبةٍ  غطَّ

 ورَمْت ضياَء جوانحي بظالِم

 وغفلُت عنها والرَّزايا ُزوٌَّر

 ساحاِت أيقاٍظ وربَع نياِم

 وتسلَّمْت َوَسَن الَكرى من ُمْقَلتي

 وتناولْت َخْفضي مَن األّياِم

 وتقطَّعْت ِعَصمي وآاَن حلوُلها الْسـ

 ـّسبَب القوى َّ إلى انحالِل نظامى

 ولعثرةٌ ولقد هفا قلبى بها 

 بالقلِب ُتنسي َعْثرةَ  األقداِم

 قْل للوزير وقد حسا من حّرها

 :لّما أَتْتُه غيَر آأِس ُمداِم

 حوشيَت من حزٍن عقيَب مسّرةٍ 

 فينا ومن نقٍص ُبَعَيد تماِم
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 وإذا خطاك الّدهُر لم يجتْز بما

 ال َنرتضيِه فما عليِه َمالمي

 وإذا التوْت عن ساحتيك صروفُه

 ُفْزنا بكلِّ َمراِم َعفوًا فقد

 وإذا بقيَت ُمَسلمًا َفَلهيٌِّن

 َمن باَت َحْشَو جنادٍل وِسالَم

 وإذا صحْحَت مَن الُكلوِم فدْع بنا

 من شئَت مجروحًا بكّل آالِم

 وإذا السَّراةُ  َتخصََّصْت وتمنََّعْت

 فدِع الشَّوى ُترَمى بأيِّ ِسهاِم

 فاصبْر لها وِإِن ارَتَمت فطالما

 ي الْألواِء صبُر ِآراِمَيزداُد ف

 وِإذا جزْعَت فكيَف يصبُر معشٌر

 ما فيك ليس بهْم من األحالِم 

 ولرّبما أثَم الحزيُن ولم تزْل

 فينا عرى َّ الكفِّ من آثاِم

 أنت الذي لمَّا نزلنا ِشْعَبه

 ُلْذنا بَهْضَبْي َيْذُبٍل وَشماِم

 وِإذا تقاَسمِت الرِّجاُل وآاَن في

 ألقساِمقسٍم فذلك أوفُر ا

 وإذا اْحَتبى فعلى السَّكينةِ  والنُّهى

 وإذا اختَطى فإلى المحلِّ الّسامي

 ومكارٌم مشكورةٌ  حين افتدْت
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 فينا طويَل لزامها بلماِم

 وليسَل عنه إّن آخذه اّلذى

 َأَخَذ الشُّبوَل ردىً  مَن الضِّرغاِم

 َصبرًا صبرُت، وفي يديك ِزمامي

 أّنى حللَت من البالِد خيامى

 إذا حللَت أًسى حللُت وإن ترْدو

 وبحسِب ما ترجو قعوِدَي وادعًا

 وبحسِب ما َتخشى يكوُن قيامي

 وضربُت منك بحّد عضٍب قاطٍع

 لّما ضربُت من الورى بكهاِم

 ال تنكرْن ميلى إذا ما ملُت بى

 صعٍب يلمُّ وأنَت فيه دعامى

 فجميُع أعضاِء الّرجاِل تصّرفًا

 طوَل الّزماِن توابٌع للهاِم

 آلُّ الوصائِل يقتطعن على الفتى

 إّال وصاَل محّبةٍ  وغراِم

 يا آَل عّباٍس وَمن لوالُهُم

 آّنا بال سرٍج على اإلظالِم

 إْن يمِض منكْم شيخكْم فلفحلكْم

 باٍق لكْم ولنا على األعواِم

 وليلَه عن ماٍض ثاٍو ثوى

 وليسَل عن نهٍر ببحٍر طاِم

 وإذا َذوى غصٌن فال جزٌع وقْد
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 لنا األصَل األشمَّ الّسامى أبقى

 لم يمِض عّنا َمن مَضى وظالُمُه

 ِلَتهجٍُّد ونهاُرُه لصياِم

 صّلى اإللُه على الَّذي َقَنَص الرَّدى

 وعلى ثراُه تحيَّتي وَسالمي

 ولتبِك فيه غدوةً  وعشّيةً 

 فى آلِّ يوٍم عيُن آلِّ غماِم

 فلقد مضى صفَر الحقيبةِ  من قًذى

 وِب حراِمعرياَن من دنٍس وث

 أرَضى بطاعِتِه الصَّباَح ولم يكْن

 يومًا عليه مالمةٌ  لظالِم

 فلقلَّ فيه رعايةً  لحقوقِه

 ما سيَّرْت أو سطََّرْت أْقالمي

 

 َحِذرُتُكُم وآم ِهللا عندي 

 َحِذرُتُكُم وآم ِهللا عندي

 صنيٌع في آفايِتِه ِحذاري

 و لو أني أشاُء لكنُت منكْم

 المداِرمكاَن النجِم في الفلك 

 و لم أَر منكُم إالَّ خطوبًا

 فلوال الشَّيُب شاَب لها ِعذاري

 رددُتْم َربَّ آماٍل ِطواٍل

 يلوُذ بكْم بآماٍل ِقصاِر
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 و آنُت وقد حططُت بكْم رحالي

 نزلُت بكم على غيِر اختياِر

 فال خصبْت بالدآُم بجدٍب

 و ال جيدْت بأنواٍء غزاِر

 و ال نظرْت عيوٌن مدلجاٌت

 الظالم ضياَء نار بهّن على

 و إني آمٌل فيكْم وشيكًا

 و إْن موطلُت عنه بلوَغ ثاري

 

 هل الشيُب إّال غّصةٌ  فى الحيازِم 

 هل الشيُب إّال غّصةٌ  فى الحيازِم

 وداٌء لّرباِت الخدور الّنواعِم

 يحدَن إذا أبصرنه عن سبيلِه

 صدوَد الّنشاوى عن خبيث المطاعِم

 ساخطًا تعمَّمُتُه بعَد الشَّبيبةِ 

 فكان بياُض الّشيِب شرَّ عمائمى

 وقّنعُت منه بالمخوِف آأّننى

 تقنَّعُت من طاقاِتِه باألراقِم

 وهيَّبني منه آما هاَب عائٌج

 على الغاِب هيباِت الّليوِث الضَّراغِم

 وهدَّدني في آلِّ يوٍم وليلةٍ 

 َسنا َوْمِضِه بالقارعاِت الحواطِم

 ِ الصِّبا آفانَي ُعذَّالي على ِطْرَبة
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 وقاَم بَلْوٍم ِعْفُتُه من لوائمي

 وقصَّر عنِّي باُع آلِّ َلذاذةٍ 

 وقصَّر دوني َخْطُو آلِّ ُمخاِلِم

 فواهللا ما أدرى أصّكْت مفارقى

 بفهِر مشيٍب أْو بفهِر مراجِم 

 ولّما سقانيِه الّزماُن شربتُه

 آما ُأوِجَر الَمْأسوُر ُمرَّ العالقِم

 آأّننى حنتنىَ  منه الحانياُت

 إذا َظْلُت يومًا قائمًا غيُر قائِم

 وأصبحُت ُيسَتْبَطى ُمثولي وُيدََّعى

 وما َصدقوا فيَّ اختالُل العزائِم

 فال أنا مدعوٌّ ليوِم َتفاُآٍه

 وال َأنا مرُجوٌّ ليوِم تخاُصِم

 فال َتطلبا منِّي لقاَء ُمحارب

 فما أنا إّال فى ثياِب مسالِم

 َم غاشٍموال َتدفعا بي عنكما ُغْش

 فإّنىَ  فى أيدى المشيِب الغواشِم

 فلو آنُت آسو منكما الكلَم ما رأْت

 عيوُنكما عندي ُآلوَم الكواِلِم

 وإّنى أميٌم بالمشيٍب فخّليا

 وال َتطلبا عندي عالَج األماِئِم

 بياضُه" آخرِق الّصبِح عاٍل"مشيٌب 

 ُبروَد الّليالي الحالكاِت العوارِم
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 اِب نجومُهوتطلع فى أفِق الّشب

 طلوَع الّدرارى فى خالِل الغمائِم

 آأنَِّي منه آلمَّا رمُت نهضةً 

 إلى الّلهِو مقبوُض الُخطا باألداهِم

 ُتساندني األيدي وقد آنُت برهةً 

 غنّيًا بنفسى عن دعاِم الّدعائِم

 وأخشُع في الحطِب الحقيِر َضراعةً 

 وقد آنت دّفاعًا صدوَر العظائِم

 "جاذٍب"على آّل وقد آنُت أّباًء 

 فلما عالني الشيَُّب النْت شكائمي

 ولّما عرانى ظّلُه وحملتُه

 أِنْسُت على َعْمٍد بَحْمِل المظاِلِم

 فال ينُغَضْن رأسي إلى العزِّ بعَدما

 تجلّلُه منه مذلُّ الجماجم

 فيا صبغةً  حّملتها غيَر راغٍب

 ويا صبغةً  بّدلتها غيَر سائِم

 تزيرهويا زائرى من غير أن أس

 آما ِزيَر َحْيزوُم الفتى باللَّهاِذَم

 أقْم ال ترْم عّنى وإْن لم تكْن هًوى

 فكم قد َسِخْطنا َفْقَد غيِر ُمالئِم

 فمن مبِد لى من صحبِه بظالمِه 

 ومن عائضى عن بيضِه بالّسواهِم 

 ومن حامٌل عنِّي الَغداةَ  غراَمِه
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 وقد آنُت نّهاضًا بِثْقِل المغاِرِم

 يَض الّرأِس هل لىَ  عودةٌ فيا بيَض ب

 إلى الّسوِد من أغيارآّن الفواحِم 

 تنازْحَن بالِبيِض الطَّوالِع ُشرَّدًا

 آما شّرد اإلصباُح أحالَم نائِم

 ويا فجَر رأسي هل إلى ليلةِ  الُمَنى

 سبيٌل وآّراِت المواضي القوائِم

 ليالىَ  أفدى بالّنفوِس وأرتدى

 ِصِممن البيض ِإسعافًا ببيِض المعا

 فإْن آان فقدانى الشبيبةَ  الزمًا

 فُحْزني عليها الدَّهَر ضربةُ  الزِم

 وإْن لم يكْن نوحى بشاٍف وأدمعى

 فدمُع الحيا آاٍف وَنْوُح الحمائِم

 

 لّما َطلْعَن عليَّ في َغَسٍق 

 لّما َطلْعَن عليَّ في َغَسٍق

 َفَخَلْفَن َضوَء الشَّمِس والقمِر

 بِه ساَوْمَنني قلبي فُرْحَن

 عني وآم بيٍع على غرر

 و أخذن مني ما سمحُت به

 في اليسِؤ من حالي وفي العسِر

 وآَحْلَن عيني آلَّما َمِرَهْت

 ببكائها منهنَّ بالسََّهِر
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 ووَعْدَنني ما ال َيغبَن بِه

 من غيِر معِذَرةٍ  لمعَتِذِر

 قد آنُت أحذُر ما ُبليُت بِه

 دهرًا وآم َبْلوى مَع الحذِر

 

 ا َمنيحةً  للئِّاِمخلِّ عنه 

 خلِّ عنها َمنيحةً  للئِّاِم

 واْسُل عّما ُيسيُل ُسْحَب الَمالِم

 وتعّلْم آلَّ الذى أنت محتا

 ٌج إليه فى هذه األّياِم

 أيَن ُأخطي َصواَبها والتَّجاريـ

 ـُب جثوٌم خلفى ومن قّدامى

 ببياٍن يسرى برأىٍ  مصيٍب

 آالسُّرى بالمصباِح في اإلظالِم

 لمرُء ناقصًا وهو ُيدميُخِلَق ا

 أظهَر العيِس فى ابتغاِء الّتماِم

 من رأى اُهللا أن ينوط به الحا

 َج فليَس الِغنى له بمراِم

 وُمعنًّى بسدِّ ُطْرِق المنايا

 وهو ملًقى على طريِق الحماِم

 قد مضى باطلى وأقشع عّنى

 وتجّلْت جهالتى وعرامى

 وتناَسيُت ماتقوُل لَي الشِّْر
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 ُب المٌع في ظالميَرةُ  والشي

 فعدولى عن الهوى وصدوفى

 وعكوفى على الّنهى ومقامى

 وأطعُت الّنصيَح من عد أْن آنـ

 ـُت على الّنصِح خالعًا للجامى

 وتجافيُت طائعًا َمْسَرَح اللَّْهـ

 ـِو ومجنى المنى ومحبى الّلئاِم

 وَأَعْدُت الُعفاةَ  بالجاِه والما

 ِل يجّرون بردةَ  اإلنعاِم

 مُت أّنما زورةُ  اآلوتعّل

 ماِل فينا آزورةِ  األحالِم

 وُمقامي مَن الخالئِف في يو

 ِم اجتماِع الوفود خيُر مقاِم

 ما لغيرى مثُل الذى لىَ  منهْم

 من صنوِف اإلعظاِم واإلآراِم

 لم يزالوا ولن يزالوا مشيديـ

 ـَن محلِّي وُمْجِزلي أقسامي

 وُمهيبين بي وقد َعَنِت الشُّو

 لرَّأي في األمور الِجساِمرى إلى ا

 وإذا ماحكمُت في األمِر َسّدوا

 طرقاِت الخروِج عن أحكامى

 ويرّدون سرحهْم عن جميع الـ

 ـقاِع ما لم يكن به أنعامى
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 ملكوا ِرْبَقتي ِلما َسيَّروُه

 ِمن ُلصوقي بودِّهْم والتزامي

 وإليهْم إذا تحّيز أقوا

 ٌم بقوٍم تحيُّزي وانضمامي

 وِك يلّبووتخّصصُت بالمل

 ن ِندائي ويسمعون آالمي

 وإذا ما ذممت يومًا عليهْم

 في عظيٍم أمَضْوا هناك ِذمامي

 ومتى أْعَضَلْت ُخطوٌب ِصعاٌب

 أو وهى للملوك سلُك نظاِم

 جعلوني دليَلهْم في َضالٍل

 ُموَقٍد أو صباَحهْم في ظالِم

 قد رَأْوا يوَم هيَّجوا ملَك الَبْصـ

 ِمـرةِ  آّفى له عن اإلقدا

 بعد أْن أزمَع الّلقاُء وأهوى

 القتناِص الّطلى هوى َّ القطامى

 وتراَءْت للّناِس َشنعاُء َصّما

 ُء تجوُب الّدجى بغير خطاِم

 قّلدونى إصالحها ورموا بى

 طلَب الّسلِم فى صعاِب المرامى

 فتالَفْيُت َدْرَأها باعتدالي

 ودعمت اعوجاجها بدعامى

 آا وأَعْدُت الصَّفاَء من بعِد أْن
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 من قبضةِ  المستاِم" مسوقًا"ن 

 آيَف يبغي َشْأوي وقد ملَك الَفْو

 َت َعثوُر الُخطا قصيُر الَمرام

 وغبيٌّ َيخاُل وْهَو ورائي

 أنَّه من فضيلةٍ  ِمن أمامي

 ليس ذنبي عليه غيَر ِزيادا

 تي عليه ونقَصه عن َتمامي

 قد خصمُت الذين مّدوا إلى الفخـ

 اِمـر طماحًا بقطع آلِّ خص

 لم ُيِصْبني بالسُّوِء راٍم وآم أْصـ

 ـَمى وأَرَدى بما ُيعاُب الّرامي

 ُغِرَسْت في ُذرا الفخاِر ُأصولي

 وفروعي ُخْضُر الغصوِن نواِم

 فدعوا للّشجاع مطواه فى الوا

 دي وَخلُّوا العريَن للضِّْرغاِم

 ليس بيني وبيَن أوَِّل قومي

 غيُر برٍّ أْو مرسٍل أو إماِم

 مؤهٍَّل لخطوٍب أْو عظيٍم

 شامساٍت أْو حادثاٍت عظاِم

 بحلوٍم مثل الّصخوِر رزاٍن

 ووجوٍه مثِل الُبدوِر َتماِم

 أرجى الّذآِر طّيبى الّنشِر بّسا

 ميَن من آلِّ باسٍل بّساِم
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 ليس قيهْم إّال الرئيُس على األشـ

 ـياِخ ُطّرًا والسِّنُّ ِسنُّ الُغالِم

 اخلفوا الغيَث فى المحلوِل وآانو

 فى البرايا األرواَح فى األجساِم

 وإذا ما الدِّماُء ِسْلَن وأطرا

 ُف العوالى همْت بموٍت زؤاِم

 وهبوا العيَش للمماِت وآبوا

 بُأنوٍف ُشمٍّ عن اإلرغاِم

 وتسلَّْوا والِعْرُض َأْمَلُس لم ُيْد

 َم بقرٍف عن الجلوِد الّدوامى

 وأبى طعنهْم سوى ثغرةِ  الّنحـ

 يوِف غيِر الهاِمـر وضرُب السُّ

 وإذا ما قرْنَتهْم بسواُهْم

 بان ما بين تلعةٍ  وشماِم

 آان َلْوالَي غائضًا مكرُع الفقـ

 ـِه سحيَق المدا وبحُر الكالِم

 ومعاٍن شحطن لطفًا عن األفـ

 ـهاِم قّربتها من األفهاِم

 ودقيٌق أبرزتُه بجليٍل

 وحالٌل أبنتُه من حراِم

 آم َلدوٍد خصمُتُه بجداٍل

 أّنى آعمتُه بكعاِمفك

 وعنوٍد هديتُه بعد أْن آا
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 ن شرودًا عن سّنةِ  اإلسالِم

 وطويِل الّلساِن صّبْت عليه

 بمقالى غمائُم اإلفحاِم

 وبنثرى والّنظِم سارْت إلى اآل

 فاِق ُشوٌس يمُدْدَن فضَل ِزماِم

 قد بلغُت الذى أردُت وجاوز

 ُت طويًال تمّنىَ  األقواِم

 بنفسى وقد رأيُت -ما أبالى 

 ما ترجَّْت منِّي ـ ُبدوَر ِحمامي

 وتعّرْت مآزرى وذيولى

 ِمن عيوٍب مذمومةٍ  وَأثاِم

 فحياةٌ  آميتةٍ ، ورحيٌل

 إْن َتداَنى وشيُكُه آُمقاِم

 

 هو الزمان فال عيٌش يطيب به 

 هو الزمان فال عيٌش يطيب به

 و ال سروٌر وال صفٌو بال آدر

 يحني الفتى فإذا لميْت جنايتُه

 حال من ذنبِه ظلمًا على القدِرأ

 وآلَّ يوٍم مَن األّياِم ُيعجُبنا

 فإنَّما هو نقصاٌن مَن الُعُمِر
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 رّب ذنٍب يضيق عن مسرِح العذ 

 رّب ذنٍب يضيق عن مسرِح العذ

 ِر وجاِن ال صفَح عن أجراِمْه

 وحقيٍق باللَّوِم أخَرَسني الدَّهـ

 ـَر زمانًا فلم أفْه بمالمْه

 نوِن يحذُر آلَّ الـوَشتيِت الظُّ

 ـِحْذِر من خلِفِه ومن ُقّداِمْه

 لم يبْن لى إقبالُه من توّليـ

 ـِه ولم أدِر برأه من سقامْه

 آّلما ساءني بفعٍل قبيٍح

 جاءنى منه سّرنى بكالمْه

 

 أيا زائرًا بالّليل من غيِر أْن َيسري 

 أيا زائرًا بالّليل من غيِر أْن َيسري

 ير أن يسري و هل زائٌر بالليل من غ

 ويا ُمْشبهًا للفجِر ضوُء جبيِنِه

 أبْن لي قليال آيف روعَت بالفجِر

 تجوُد علينا والمعاذيُر َجمَّةٌ 

 و تبخُل بالجدوى وأنت بال عذِر

 ولمَّا تعاتبنا على الهجِر ُصغَت لي

 ُدُنوَّك من ُبعٍد ووصلَك من هجِر

 وَأوليَت ِبّرًا لم يكْن عنَد واصٍل

 من الشكر" نصيبًا " غنى أ" وإن " إليه 
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 يا داُر داَر الّصوِم القّوِم 

 يا داُر داَر الّصوِم القّوِم

 آيف خال ُأفُقِك من َأنُجِم

 عهدي بها يرتُع سّكاُنها

 في ظلِّ عيٍش بيَنها َأنَعِم

 لم ُيصِبحوا فيها ولم َيْغُبقوا

 إّال بكأسىْ  خمرةِ  األنعِم

 بكيُتها من َأدُمٍع لو َأَبْت

 ها واقعةً  من دِمبكيُت

 وُعجُت فيها راثيًا أهَلها

 َسواِهَم األوصاِل والَمْلَطِم

 نحلَن حّتى حالهّن الّسرى

 بعَض بقايا شطٍن مبرِم

 لم يدِع اإلسآُد هاماتها

 إّال سقيطاٍت على المنسِم

 يا صاحبي يوَم َأزاَل الَجَوى

 لحمى بخّدى َّ عن األعظِم

 ما أنت به عالٌم" داويَت"

 المعضُل لم تعلِم ودائىَ 

 ولسُت فيما َأنا صبٌّ به،

 مْن قرن الّسالىَ  بالمغرِم 

 َوْجدي بغيِر الظَّعِن سّيارةً 
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 من ُمْخِرٍم ناٍء إلى َمْخِرِم

 وال بلّفاَء َهضيِم الحشا

 وال بذاِت الجيد والمعصِم

 فاسمْع زفيري عنَد ذآِر اُأللى

 بالّطفِّ بين الّذئِب والقشعِم

 ُمْقَعٌص بالَقناَطْرَحى فإّما 

 أو سائُل الّنفِس على مخذِم

 نثٌر آدرٍّ بدٍد مهمٌل

 لغفلةِ  السِّلِك فلم ُيْنَظِم

 آأّنما الغبراُء مرمّيةٌ 

 ِمن ِقَبِل الخضراِء باألنجِم

 دعوا فجاءوا آرامًا منهُم

 آم َغرَّ قومًا َقَسُم الُمقِسِم

 حّتى رأوها خرياِت الّدجى

 ِمَطوالعًا من َرَهٍج أْقَت

 آأنَّهْم بالصُّمِّ َمطرورةٌ 

 لمنجد األرض على متهِم

 وفوَقها آلُّ َمغيِظ الَحشا

 ُمكِتِحِل الطَّْرِف بلوِن الدَِّم

 آأنَّه من َحَنٍق أْجَدٌل

 أرشَدُه الِحْرُص إلى َمْطَعِم

 فاستقبلوا الّطعَن إلى فتيةٍ 

 ُخّواِض بحِر الَحَذِر الُمْفَعِم
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 األذى من آلِّ نهَّاٍض ِبِثْقِل

 موّآِل الكاهِل بالمعظِم

 ماٍض لما أمَّ فلو جاد فى الـ

 ـهيجاِء بالَحْوباِء لم ينَدِم

 وآلِّ عاٍن في إساِر الهوى

 ُأطِعْم يوَم السَّلِم لم َيطعم

 مثّلِم الّسيِف ومن دونِه

 عرٌض صحيُح الحدِّ لم يثلِم

 فلم يزالوا يكرعون الّظبا

 بين تراقى الفارِس المعلِم

 ٌن يحمُل َشّهاقةً فُمثَخ

 تحكى لراٍء فغةَ  االعلِم

 آأّنما الورُس بها سائٌل

 أو أنبتْت من قضِب العندِم

 ومستزلٌّ بالقنا عن قرا

 َعْبِل الشََّوى أو عن َمطا أدهِم

 لو لم يكيدوهْم بها آيَدةً 

 الْنقلبوا بالِخْزي والَمْرَغِم

 فاقتبضْت بالبيِض أرواحهْم

 ْسَحِمفي ظلِّ ذاك العارِض اَأل

 مصيبةٌ  سيقْت إلى أحمٍد

 وَرْهِطِه في المِأل األعظِم

 ُرْزٌء وال آالرُّْزِء من قبِلِه
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 وُمؤلٌم ناهيَك من مؤِلِم

 ورميةٌ  أصمْت ولكّنها

 مصميةٌ  من ساعٍد أجذِم

 إْن خاِف فقرًا لم يُجْد بالنَّدى

 من جائٍر عن رشدِه أوعِم

 :ُيحسُب َيقظاَن مَن الُنوَِّم

 بوها حلوةً  إّنهاال تحس

 َأَمرُّ في الحلِق من الَعْلَقِم

 صّرعهْم أّنهُم أقدموا

 آم فدىَ  المحجُم بالمقدِم

 هل فيكُم إّال أخو سوءةٍ 

 ُمَجرَُّح الِجْلِد مَن اللُّوَِّم

 إْن خاف فقرًا يجْد بالّندى

 أوهاَب َوْشَك الموِت لم ُيْقِدِم

 يا آَل ياسيَن وَمْن ُحبُّهْم

 اك السََّنِن األقوِمَمْنَهُج ذ

 مهابُط األمالِك أبياتهْم

 ومستقرُّ المنزِل المحكِم

 فأنتُم حّجةُ  رّب الورى

 على َفصيِح النُّطِق أو َأعجِم

 وأيَن إّال فيُكُم ُقْرَبةٌ 

 إلى اإللِه الخالِق المنعِم

 واِهللا ال أخليُت من ذآِرآْم
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 َنْظمي ونثري وَمرامي فمي

 آّال وال أغببُت أعداءآْم

 من َآلِمي َطْورًا ومن أْسُهمي

 وال رئى يوَم مصاٍب لكْم

 ُمنكِشفًا في مشهٍد َمْبَسمي

 فإْن أغْب عن نصرآْم برهةً 

 بمرهفاٍت لم أغْب بالفِم

 صلَّى عليُكْم ربُّكْم وارَتَوْت

 قبوُرآْم من ُمسِبٍل ُمْثِجِم

 مقعقٍع تخجُل أصواتُه

 أصواَت ليِث الغابةِ  الُمْرِزِم

 تسقي لكْم رحمةً وآيف أس

 وَأنتُم الرَّحمةُ  للمجرِم

 

 التنظري اليوَم يا سلمى إليَّ، فما 

 التنظري اليوَم يا سلمى إليَّ، فما

 أبقى المشيُب بوجهي نظرةَ  البشِر

 جنى عليَّ فقولي آيف أصنع في

 جاٍن إذا آان َيجني غيَر ُمقتدِر

 عرا فأعرى من األوطار قاطبةً 

 من وطري قهراص وألبسني ما ليس

 وقد َحذرُت ولكْن ربَّ ُمغترٍب

 لم أنُج منه وإْن حاذرُت بالحذِر
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 فإْن شكوُت إلى قوٍم مساآُنهْم

 ظلُّ السَّالمةِ  َردُّوني إلى الَقَدِر

 آوني آما شئِت في طوٍل وفي ِقَصٍر

 فليَس أّياُم شيِب الّرأس من ُعُمري

 فقل لمن ظّل يسلي عن مصيبتِه

 ي وعن بصريال سلوةٌ  لَي عن سمع

 شرُّ العقوبةِ  ياسلمى على رُجٍل

 عقوبةٌ  من صروِف الدَّهر في ِإ

 ْن آاَن طاَل له عمٌر فشيََّبُه

 فكلُّ طوٍل عداُه الفضُل آالِقَصِر

 يليُن منه ويرخى من معاجمِه

 آرهًا ولو آان منحوتًا من الحجِر

 فإن تكن وخطاُت الشيب من شعري

 بيضًا فكم من بياٍض ليس بالغرِر

 ما آلُّ إشراقةٍ  للصبِح في غلٍس

 و ليس آلُّ ضياٍء من سنا القمِر

 

 و أعرضِت حتى ال أراك وإنما 

 و أعرضِت حتى ال أراك وإنما

 أرى منك وجَه الشمِس أو طلعةَ  البدِر

 و لم يُك ذاك الصّد إالَّ لمقلتي

 و قلبَي عن مغنى هواك بال ستِر

 وهجُرِك منِّي ليس إّال لعلَّةٍ 
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 ّن هجرًا جاء منِك بال عذِرو لك

 ويوِمَي ال ألقاِك فيِه وأجتلي

 به منِك وجَه الُحسن ماهو من ُعمري

 و إن لم يكن لي منِك صفٌح فأعطني

 نصيبًا من البلوى وحظا من الصبِر

 فال تفتنوا بعدي بشيٍء فإنني

 فتنُت بمملوِء الجفون من السحِر

 يسيُء وما ينوي اإلساءةَ  عابثًا

 وقًا إليه وما يدريو يقلقني ش

 و هان عليه والهوى ليس عنده

 دموٌع لبيٍن منه أو َجفوةٌ  تجري

 فيا ليَت من يشفي الجوى لم يعلني

 و من لم يكن نفعي به لم يكن ضري

 

 وزائٍر ما زار إّال 

 وزائٍر ما زار إّال

 ـال في َسواِد الظَُّلِم

 جاد ولم يدِر بما

 جاد ولّما يعلِم

 لـومّتَع القلَب من ا

 ـخيِر بما لم َيُدِم

 بات الكرى يشفع لى

 فى نيِل تلك الّنعِم
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 عطيَّةٌ  ما ُطلبْت

 ومّنةٌ  لم ترِم

 ال عيَب إّال أّنها

 زيارةٌ  في الُحُلِم

 

 َلداُرَك من قلبي آقلبي آرامةً 

 َلداُرَك من قلبي آقلبي آرامةً 

 و برك عندي ليس يبلغه شكري

 َنىوأنَت الذي أبغيِه في َشَطِط الُم

 وأشرُطه يَوم الشِّراِط على دهري

 و ما راعني إّال فراقك بغتةً 

 و قلبَي مملوٌء لوصلَك بالبرَّ

 و آنُت وقد عريُت منك آمدلٍج

 تعري على الظلماء من طلعةِ  البدِر

 و لم أدِر ما في يومنا غيَر أننا

 ُقِطْعنا بَقْطٍر ال يدوُم عن الَقْطِر

 

 ةٌ ولّما التقينا والقلوُب مهيج 

 ولّما التقينا والقلوُب مهيجةٌ 

 وأيماننا مشغولةٌ  بالقوائِم

 َجعلنا القنا فيهم مكاَن ضلوِعهْم

 وحدَّ الظُّبا منهْم مكاَن العماِئِم

 وَأقَدَمِت النَّْصَر البعيَد سيوُفنا
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 وقد آاَن لوال سلُّها غيَر قادِم

 وُعدنا آما ِشئنا َتَعثُُّر خيُلنا

 لى والجماِجِمُعقيَب التَّالقي بالطُّ

 

 قلُت لمسودٍّ له شعرُه 

 قلُت لمسودٍّ له شعرُه

 هل لَك في المبيضِّ ِمن َشعري

 خْذُه وْإْن لم ترَضه صاحبًا

 مع الدمى يبقى مدى العمري

 ما أبعَد ما بيننا: فقال 

 ونازٌح أمُرَك ِمن أمري

 عمرَت ستين ونيفتها

 وَنيََّفْت منِّي على َعْشِر

 يلةٍ ليس إلى دائك من ح

 فاجرْع مالًء أْآُؤَس الصَّبِر

 

 ال تخَش من غائلةٍ  ُفوَِّضْت 

 ال تخَش من غائلةٍ  ُفوَِّضْت

 إلى اإللِه القادِر العالِم

 وَنْم إذا شئَت، فإنَّ الذي

 يرعاَك فيها ليَس بالّنائِم

 آم ذا َوَقى اُهللا بأْلطاِفِه

 َشرَّ َغشوٍم ُمجِمٍع عازِم
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 وآم أزال اُهللا من ظالٍم

 وأنصَف القاعَد من قائِم

 

 ماضرَّ َمن للّنوى ُزمَّْت رآائُبُه 

 ماضرَّ َمن للّنوى ُزمَّْت رآائُبُه

 لو جاَد لي ساعةَ  التَّوديع بالنَّظِر

 رميُتُم القلَب منِّي بالوجيِب وقد

 فارقتمونَي والعينيِن بالسََّهِر

 وآدُت أقضي غداةَ  البين من َجَزٍع

 من حجِرلولم يكْن قلٌب ِصيَغ 

 وآيَف َيْسالُآُم قلبي المشوُق وقد

 غيَّبُتُم َنصري بالبين عن َبصري

 وما ترآُت قرارًا من فراِقُكُم

 لكْن حذرُت وآم لم ينجني حذري

 

 ضنَّ عّني بالنَّْزِر إْذ أنا يقظا 

 ضنَّ عّني بالنَّْزِر إْذ أنا يقظا

 ُن وأعَطى قليَله في َمنامي

 الّززورةٌ  عاجلْت وما هى إّال 

 ُزوُر ُسقمًا ُمبرِّحًا من َسقاِم

 والتقينا آما اشتهينا وال عيـ

 ـَب ِسوى أنَّ ذاَك في األحالِم

 وإذا آانِت المالقاةُ  ليًال
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 فالّليالي خيٌر مَن األّياِم

 

 أمنُت حذاري منكُم وآفيتكْم 

 أمنُت حذاري منكُم وآفيتكْم

 وأنتم بمنِّ اهللا َوْسَط المحاِذِر

 دي وقد عشُت ُبرهةً فما لُكُم عن

 أخافُكُم بغيًا عليَّ بعاِذِر

 فال تأمنوا إْن آنتُم قد أمنتُم

 ِسهاَم األعادي من سهاِم المقاِدِر

 و آم ذا انفضُت الكّف من نصَر أسرتي

 على خطةٍ  خشناَء واُهللا ناصري

 و آم ذا خشيُت األمَر قبل هجومِه

 و سْر بلته آرهًا فلم يُك ضائري

 

 غّماُء بعد ظالمهاآذا تكشُف ال 

 آذا تكشُف الغّماُء بعد ظالمها

 وتبرأ أوطاُن العال من سقامها

 وتغمُد بيُض الهنِد من بعد فجعها

 ُجسوَم الُكماةِ  الُمْصِلتين ِبهاِمها

 وُترَآُز سمُر الهنِد من بعِد َخْرِقها

 نحوَر العدا طعنًا وفضِّ ختامها

 وَتضحي رياُض الَحْزِن ُخْضرًا أريضةً 

 د ُرويْت آما اشتهْت ِمن َغماِمهاوق
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 ويضحُك وجُه الَخْطِب بعَد ُعبوِسِه

 وتخمُد ناُر الحرِب بعد اضطرامها

 فيا ُرْآَن ديِن اهللا والعروةُ  اّلتي

 ُآِفينا بُصْنِع اِهللا َشرَّ انفصاِمها

 هنيئًا بها من نعمةٍ  فاتِت المنى

 فلم يبَق لآلماِل غيُر دوامها

 أعيِت الورى وما قادها من بعد اْن

 إليك ِسوى ربِّ الورى من ِخطاِمها

 فلم تُك إّال عزمةً  منك فى الّتقى

 آَفْتك مَن األّياِم ُسوَء اعتزاِمها

 دعوَت لها َمن ال يخيُب دعاُؤُه

 فأرعاَك منها ِمْن أَجلِّ َمساِمها

 فكاَن َضمينًا ُبعُدها بُدُنوِّها

 مكان آفيًال صدعها بالتئامها

 ها ومنتظرًا لهاوما زلُت أرجو

 آمنتظٍر من حامٍل لتماِمها

 وآنَت إذا ما حادثاٌت تعرََّضْت

 رأيَت جالها من خالِل قتامها

 فكفَكْفَت منها قبَل حيِن طلوِعها

 وروَّأَت فيها قبَل َوْشِك انهجاِمها

 فإْن آنَت قد قاسيَت منها عظيمةً 

 فإنَّ العظيَم ُمبَتلىً  بعظاِمها

 الي فقد َأَتْتفإن أجرمْت فيك الّلي
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 على عجٍل منها بمحِو اجترامها

 وقد وادعتنا اليوَم فاغفر لها الذى

 مَضى من تجنِّيها وَفْرِط ُعراِمها

 وداوْت جروحًا من َيَديها رغيبةً 

 وَعفَّْت ُندوبًا من ُندوِب ِعذاِمها

 ووّقرتها بعد الجنوِن وقد ثوْت

 َخبوطًا َعثورًا ُخفُّها بزماِمها

 قَذى بشيٍء مَن الَقذىفها هَي الُت

 وال يستطيُع الدَّهُر حلَّ نظاِمها

 حًمى يّتقيِه المقدمون وخّطةٌ 

 أَبْت لُمغيٍر ُثلَّةً  ِمن َسواِمها

 فيا بعَد مرمى ليلها من صباحها

 ويا ُبْعَد َمْرَمى َنبعها من ُثماِمها

 وعّلمَت أمالَك الورى إْن تعّلموا

 لدى نكبةٍ أْن يخلصوا من مذامها

 ْن يشتروا فى ساحةِ  العزِّ رتبةً وإ

 تجاذبها األيدى بحكِم استيامها

 ومغرورةٍ  بالسِّْلِم حنَّْت إلى الوَغى

 فلم تمٍش إّال فى طريق اصطالمها

 َرَمْتك فلمَّا لم ُتِصْبك َتناآصْت

 مخّيبةً  مجروحةً  بسهامها

 ولّما رأْت منك الصَّريمةَ  َأبَدَلْت

 هاعلى مضٍض إقدامها بانهزام
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 فرّويَت ظمآَن الّثرى من دمائها

 وأشبعَت ذؤباَن الفضا من عظامها

 وما برحْت حّتى أدرَت وما درْت

 آؤوَس َرداها ال آؤوَس ُمداِمها

 ولّما ترآَت السَّيَف فيهْم وُحكَمُه

 جعلَت ُبكاها في مكاِن ابتساِمها

 عصابةُ  َبْغٍي ُبوِعَدْت عن ُحلوِمها

 ُغالِمها فلم تدِر جهًال َشيَخها من

 أقامْت على داِر الُعقوِق فلم َتِرْم

 وما َردََّدْت إّال طويَل مالِمها

 ولّما رَأْتَك ُمقبًال حاَز َفْهُمها

 وأشكَل فيها رمحها من حسامها

 وطاَح الذي ُغرَّْت به من وساوٍس

 وصارْت آُحلٍم أبصرْت في مناِمها

 هُم ثّوروها فتنةً  لم تفدهُم

 انتقامهاسوى حّزهْم أوصالها و

 وقد َنكَّرها ُجْهَدهْم فعرْفَتها

 وقد طلعْت من قبِل َحطِّ ِلثاِمها

 وهْم أقدوها جهلةً  بمآلها

 فما احترقوا إّال بشبِّ ِضراِمها

 وهْم َزعزعوها وارَتَجْوا لذَّةَ  الَجنى

 فلم يجتنوها اليوَم غيَر ِحماِمها

 نثرتهُم ضربًا وطعنًا بقفرةٍ 
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 َرغاِمها آأنَُّهُم بالعيِن بعُض

 وزدَت وقد َطرَّْحَتهْم ِحَزقًا بها

 بطرِق المنايا فى عداِد إآامها

 ولم تُك إّال مثَل َقْبَسةِ  قاِبٍس

 وُنْغَبةِ  ُآْدٍر ما ارَتَوْت من ُأواِمها

 وآان توّليها عقيَب مجيئها

 وآاَن الرَّضاُع في ِجواِر فطاِمها

 وأنت على معروقةٍ  عند شّدها

 ِشدَّةً  آِسالِمها آذئِب الَفال أْو

 تخال وقد هّز المراُح آليلها

 نجوُم الُثَرّيا ِحْلَيةً  للجاِمها

 آأّنك منها فوقها أْو آراآٍب

 مَن الشُّمِّ َأعلى َهْضَبةٍ  من َشمامها

 فكّفاك فى تصريفها آعنانها

 وِرْجالك في إمساِآها آِحزاِمها

 تدوُس بك القتلى وقد ملؤوا الثَّرى

 وغيِر احتشامهابغير تّوقيها 

 فخذها آما أعطاك رّبك دولةً 

 حباَك بما َتهوى بداِر ُمقاِمها

 مجّددةً  ما للخطوِب معّرٌج

 عليها وال إلمامةٌ  من لمامها

 ورام العدا أْن يسلبوك ثيابها

 وقد حالِت األقداُر دوَن َمراِمها
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 وأْن ينزلوك عن قراها آأّنهْم

 بما فعلوا عالوك فوق سنامها

 قْتها للحوادِث َطْرقةٌ فال َطَر

 وال عبثْت أيدى الردى بانثالمها

 وال ِزْلَت َمْحُبّوًا بها آلَّ ليلةٍ 

 ُمَحّيًا على طوِل المدى بَسالِمها

 

 ال تسأل المرَء ما تجني عشيرتُه 

 ال تسأل المرَء ما تجني عشيرتُه

 عليه ما بين ضراٍء وإضراِر

 و ربما آان من قومي وما شعروا

 به ساحاُت أعذاري ذنٌب تضيُق

 ما زاَل أهُل الِحجا والحلِم آلُُّهُم

 مطالبين عن األعمار بالثاِر

 آْن آيف شئَت ولم تدنْس بفاحشةٍ 

 ُتلقي على الذَّمِّ أو ُتدني مَن العاِر

 من أين لي والمنى ليسْت بتافعةٍ 

 خلٌّ أرى فيه أغراضي وأوطاري 

 يمسُه الخطُب قبلي ثّم يصرفُه

 يه لجةَ  الناِرعني ولو خاض ف

 وواحٌد عنَده َعْزلي وَتوِلَيتي

 وُمستٍو عنَده فقري وإيساري

 ما ودَّني النتفاٍع بي وال َعِلَقْت
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 بنانُه بإزاري خوَف أحذاري

 مالي بليُت وما قصرُت في طلٍب

 بكلَّ خبٍّ خلوِع العهد غداِر

 أخفي له السرَّ عن نفسي وليس له

 اريفي الّناس َدْأٌب ِسوى إفشاِء أسر

 إّن الدياَر التي آنا نسرُّ بها

 ما عجُت فيها وقد أقوْت بدياِر

 مرابٌع عطلْت منها وأنديةٌ 

 الِرْجَس فيها وال بأٌس لَسمَّاِر

 من بعدما امتألْت من آّل ممتعٍض

 من النيةِ  في الغراِئ صباِر

 آانت مسايَل أيٍد بالنَّدى ُسُمٌح

 فاآلَن هنَّ ُمسيالٌت ألمطاِر

 َر إذا ما المال ضّن بهيعطي الكثي

 ُمعٍط وَيقري إذا مالم يكْن قاِر

 َتْزَورُّ عنهنَّ أيدي الِعيس واخدةً 

 و ال يعوج بهّن المدلُج الساري

 و قد عريَن على رغم األنوف لنا

 من آلِّ نفٍع وإحالٍء وإمراِر

 

 عذيري مَن القوِم الذين أراُهُم 

 عذيري مَن القوِم الذين أراُهُم

 ال يهوون مّنى سوى ظلمى مدى الّدهِر
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 هُم آلموا جسمى ولم يُك عندهْم

 بأّن آلومى ليس يا قوُم من جسمى

 ولوال احتقارى هْم عًدى لرميتهْم

 ولكنَّني فيهم أغاُر على سهمي

 وقد خبرونى آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 فما أنكروا منِّي والَآِرهوا طعمي

 

 وُمنتقباٍت بالجماِل على ِمنىً  

 ماِل على ِمنىً وُمنتقباٍت بالج

 شغلنا بهّن عن حصى المتجمِر

 ضعفَن عن الشكوى فلما أردنها

 أشرن إلينا بالبنان المحمِر

 فما شئَت من طيٍب ذآيٍّ لناشٍق

 وما شئَت من حسٍن أنيٍق لُمبِصِر

 و هللا أبصاٌر سبتنا جفونها

 غداةَ  تالقينا بسعِب المعمِر

 ولّما تفرَّْقنا ولم يبَق بيننا

 من عاشٍق متذآِر سوى ذآرةٍ 

 بكيَن على َوْشِك الفراِق بلؤلٍؤ

 على ُعْصُفٍر من َنرِجٍس متحدِِّر
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 زارك زّواُر الحلْم 

 زارك زّواُر الحلْم

 مسلمًا بذى سلْم

 فى ليلةٍ  ظلماؤها

 حالكةٌ  من الّظلْم

 آأّنها إثمدةٌ 

 أو صلدةٌ  من الفحْم

 جاء وسادى عائدًا

 فلم أِبْن مَن السََّقْم

 رَّآُب في ظلِّ َنقىً وال

 لو زعزعوه النهدْم

 آأنَّما َمرُّ الصَّبا

 َرقََّش فيه بقَلْم

 في ِفْتَيةٍ  جابوا الدَُّجى

 إلى الضَُّحى َجْوَب اُألُدْم

 عارين من آلِّ َقذىً 

 آاسين من صفِو الّشيْم

 توسَّدوا أْذُرَعهم

 من الكالِل والّسأْم

 وافترشوا من الكرى

 للَِّمْمعلى الثَّرى تلَك ا

 من سبسٍب خافى الّصوى

 ال ِإَرٌم وال َعَلْم
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 من عاذرى وأين لى

 فيما يلْم  -من عاذٍر 

 ُيْؤلمني جزاُء ما

 داويته من األلْم

 وإْن غفرُت جرمُه

 أعاَد ما آاَن َجَرْم

 َيْبغي ِسقاطي، واّلذي

 يريُده أعيا اُألَمْم

 وَيرتجي أنَِّي في الْنـ

 ـّناِس آما آان زعْم

 ِرْد شيئًا أَبىمتى ُأ

 نعْم: ال؛ قال : أْو قلُت 

 عن الفتى سْل فعلُه

 وَدْع ُأصوًال وِجَذْم

 ما ينفع المرَء بال

 َنحيزةٍ  خاٌل وَعْم

 ومن يدى آلِّ امرئ

 يصيُبُه َحْمٌد وَذْم

 ال خيَر في ُمبتَذٍل

 يصُغُر في يوِم الِعَظْم

 هان فال قدٌر له

 مثُل لفيٍظ من عجْم

 فىيغضبُه إْن ليَم 
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 سّيئةٍ  ولم ألْم

 وإنِّني ِرْمُت عِن الـ

 ـفحشاِء وهَو لم يرْم

 عدِّ عِن القوِم لهْم

 َمنٌّ ولم ُيْسُدوا ِنَعْم

 َضلُّوا عِن الخيِر آما

 ضلَّ شروٌد عن لقْم

 وعن مكاٍن لم ُيِقْم

 غيرك فيه ال تقْم

 إّن لفخر الملك عنـ

 ـدي ِنَعمًا ُفْقَن النَِّعْم

 جئَن غزارًا حّفًال

 يفضحَن فى الّسحِّ الّديْم

 ما سرَّني وُآنَّ لي

 بأّن لى حمَر الّنعْم

 أنَت الذي أْو َلْيَتني

 مَن الُعال ما لم أُرْم

 وآنُت عنها غافًال

 وقاعدًا لو لم تقْم

 فاآلَن يمشي قدمي

 بحيُث لم تمِش َقَدْم

 واآلن أثنى معلنًا

 بكلِّ غّراِء البهْم
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 يسمعها من بينه

 ْموبينها آلُّ صم

 َمن ذا ُيعاليني وقْد

 ساندنى الّصخُر األصمّْ 

 َسْقيًا لفخِر الملِك مْن

 مغتفٍر ومنتقْم

 ومن أطاعْت أمره

 عرُب الفيافى والعجْم

 آم ذا على أْرجاِئِه

 َزمَّ ُأنوفًا وَخَزْم

 وآم على ِرْفٍق بِه

 قّوَض بيتًا وهدْم

 وْهَو آما شاَء لُه

 ذاك الّنجاُر والكرْم

 ِم وقدقد قلُت للقو

 غّروا بطوِل ما آظْم

 حذاِر من خافى الّسرى

 َأْسَرى بُجْنٍح من ُظَلْم

 آالّصلِّ إْذ همَّ مضى

 والّليِث إْن َضمَّ َعَذْم

 والبحِر إْن زاَد َطمى

 والغيَث إْن جاَد َسَجْم

 وموقٍف ضنِك الخطا
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 مآلَن من َلْحٍم وَدْم

 يذّم من عّف آما

 يحمُد فيه من ظلْم

 بهآأّنما القوُم 

 من َقَلٍق على َضَرم

 َحَضْرَتُه بهمَّةٍ 

 أوفْت على آّل الهمْم

 وأنَت طلٌق باسٌم

 فى الَت حيَن مبتسْم

 ُتشِبُع فيه بالَقنا

 َمن زاَره ِمَن الرََّخْم

 إنَِّي َعْضٌب باِتٌر

 فاستّلنى فى آلِّ همّْ

 والسِّرُّ عندي راهٌن

 أآتُمُه عمَّْن َآَتْم

 وإْن ألمَّ حادٌث

 لما ألمّْفإّننى 

 ِسّياِن عندي في َهوىً 

 تروُمُه َبرٌّ َوَيْم

 وأى ُّ خطٍب معضٍل

 ضرَّم نارًا فاضطرْم

 وانقبضْت عنه الُخطا

 واقفةً  لّما ادلهمّْ
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 فاجعْل عيانى دونُه

 لسدِّ ما منه انثلْم

 فإنَّني من َبينهْم

 فّراُج هاتيك الغمْم

 وال َتُعْج في ُخطَّةٍ 

 عن ناصٍح بمّتهْم

 أنوفًا رغمْت واجدْع

 من آّل ذى أنٍف رغْم

 وُدْم على شكِر الذي

 خوَّلك اُهللا َيُدْم

 والِمْهَرجاُن ُمخبٌر

 أنَّ لك الُعمَر اَألَتْم

 َتبقى ألمثاٍل له

 فى نعٍم ال تنثلْم

 ال بّدَل العزُّ الذى

 ُأوِليَته وال انَصَرْم

 وبابك المعموُر له

 عّطَل من وفِد الخدْم

 وعشَت ما شئَت لنا

 ال َعَدٌم وال َهَرْم
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 إذا لم تكوني داَر فضٍل ونفحةٍ  

 إذا لم تكوني داَر فضٍل ونفحةٍ 

 أناُل بها العافي فلسِت بداِر

 أبى المجُد يومًا أْن أآوَن معرِّجًا

 أو أْن ألمَّ بعاِر" سفٍه " على 

 وال آنُت يومًا للهواِن ُمصافيًا

 والبيَن أبياِت اللِّئام قراري

 أخفي عليك آأنَّني برزُت فما

 على ِذروة األطواِد توقُُّد ناري

 و ما ظاهري في الناِس إّال آباطني

 و ليلَي في ثوِب التقى آنهاري

 طلبتْم َعواري ظالميَن فلم تكْن

 لتظَفَر آفٌّ منُكُم بَعواري

 فإْن آنَت ال تعرْف وقارَي جاهًال

 فسْل شامخاِت الصُّمِّ آيف وقاري

 عثرتُم و لما جرينا للفخاِر

 وأعوَزُآْم أن تسمعوا بعثاري

 و رّب مقاٍم لم يقمُه سوى الفتى

 آفاني لساني فيه وقَع غراري

 أِدْر لي نديمي آلَّ يوٍم وليلةٍ 

 آؤوَس نجيٍع الآؤوس ُعقاِر

 وإْن شئَت إطرابي هناك فغنِّني

 و قدُر الوغي تغلى بمدرِك ثاري
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 و قلء للعدا آفوا فضوَل طماحكْم

 لالحقين غباريفما أنتُم با

 

 ضرََّم قلبي فاَضَطرْم 

 ضرََّم قلبي فاَضَطرْم

 فى أفقِه ذاك الّضرْم

 آأّنه نجٌم هوى

 أو َعَلٌم على َعَلْم

 يخفق فى جنِح الّدجى

 مضّوئًا تلك الّظلْم

 : يقول من يبصرُه

 َمْن ضرََّج اُألْفَق ِبَدْم

 آأنَّما خاَلَطُه

 مسُّ جنوٍن أْو لمْم

 ْفشككُت لّما لْم تق

 حاٌل له على قدْم

 وخلُت من َرْيبي بِه

 أّنى أراُه فى الحلْم

 آأّنه ذو ُبُخٍل

 يقول ال بعد نعْم

 أو َجَسٌد ُمَردٌَّد

 بيَن العوافي والسََّقْم

 فالّليُل ُمْبَيضٌّ بِه
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 وقبله آان األحمّْ

 آاَن بهيمًا فاْنَثَنى

 منه أغرَّ ذا َرَثْم

 عجبُت والّليُل على

  قطوبه آيف ابتسْم

 زار ولم يجِر له

 ذآٌر ولم يدُع بفْم

 ما ناَم عنِّي َوْمُضُه

 طوَل الّدجى ولم أنْم

 أذآرنى إيماضُه

 عيشًا تقّضى وانصرْم

 وفتيةً  مفهقةً 

 صدوُرهْم مَن الِهَمْم

 من نعٍم مخلوقةٌ 

 أيديهُم وِمن ِنَقْم

 ما فيهُم إّال فتىً 

 ُممتلىءٌ  مَن الكَرْم

 آم قد َسرى في َآَرٍم

 ا اشتكى من الّسأْمفم

 وآم عال في ُسْؤُدٍد

 ظهَر ثبيٍر وإضْم

 إذا اّدعى ما شاء من

 فضيلةٍ  فما ظلْم
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 قرنتني يا محلَّ الذمَّ معتمدًا 

 قرنتني يا محلَّ الذمَّ معتمدًا

 بصاحٍب ما ارتضاُه لي أخو نظِر

 وآنَت الشكَّ فيما أنَت جامُعُه

 آجامٍع بيَن ضوِء الفجِر والقمِر

 

 لصحبى وقد هّومواأقول  

 أقول لصحبى وقد هّوموا

 أصبٌح بدا لكُم أْم ضرْم 

 أضاء الّظالَم ولم يدنِه

 صباٌح وأنَّى ُتضيُء الظَُّلْم

 بريٌق ُيعرُِّفني بالعقيِق

 ولو لم َيُلْح َلْمُعُه لم أَنْم

 آأنَّ تخاطيطه في الّسواِد

 ِد تخاطيُط وارسةٍ  أْو عنْم

 آأّن الّرياَح شنّن الّنضا

 َر وإّما نضحَن سماًء بدْم

 أِو الصُّبُح يقُلُص ظلَّ الّظالِم

 ِم أو الّناُر ساريةٌ  فى فحْم

 وإّما جواٌد بهيٌم بدْت

 لُمبِصِرِه ُغرَّةٌ  أو َرَثْم

 فيا حبَّذا َوْمُضُه لو أراَك

 أهَل العلْم - وأنَت بيبرين  - َك 
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 قْمأناسًا يدارون سقَم الّسقيِم ومن أجلهْم دبَّ ذاك الّس

 ومن أجلِهْم َدبَّ ذاك السََّقْم

 وآم ضيَم وسَط مغانيهُم

 فتىً  قبَل حبِِّهُم لم ُيَضْم

 وال خيَر فى بارٍق لم يكْن

 رسوَل الَحيا وبشيَر الدَِّيْم

 

 أما الحبيب فقد فزنا بزورتِه 

 أما الحبيب فقد فزنا بزورتِه

 في ليلةٍ  الَقَذى فيها ِسوى الِقَصِر

 لبي ومن بصريفبتُّ أدني إلى ق

 َمن حلَّ عندي محلَّ القلب والبصِر

 لم يطعِم الغمَض قلٌب فيه مقتسٌم

 و إنه لقريُر العين بالسهِر

 آم بين إْذ أنا في تعذيبِه سهري

 وبيَن إْذ أنا في تقبيلِه َسمري

 الأشكُر الدَّهَر أولى في الزَّمان يدًا

 استرّد الذي أواله في السحِر" ثم  "

 

 لسرٍّ منك آتماُنيا صاِح ليس  

 يا صاِح ليس لسرٍّ منك آتماُن

 ال يدرى له شان" الودِّ والودُّ"فى 

 وللغرام ـ وإْن ِبْتنا نكتُِّمُه
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 عن أعيِن الّناس ـ آياٌت وُعنواُن

 وقد تبيََّن ما بي الّرْآُب حيَن َبَدْت

 لنا َمن الشِّْعِب أقماٌر وأغصاُن

 حلّوا القلوَب وما آانْت لهم وطنًا

 القلوَب ِلما تهواُه أوطاُن إنَّ

 إنَّ الذين على َوّداَن داُرُهُم

 فيهْم ضنيٌن بما نهواه خّواُن

 إذا سألناه مّنانا وما طلنا

 وراح وهَو بأْن مّناك مّناُن

 وإْن شكوُت إليه الحّب أعطفُه

 إلى المحّبةِ  وّلى وهو غضباُن

 َبْدٌر ُحِرمَنا الُمَنى منه وُيْرَزُقها

 أرزاٌق وِحْرماُنوإنما الحبُّ 

 آأنهْم بعد ما بانوا وحّبهُم

 مخيٌِّم في سواِد القلِب ما بانوا

 هْل أنَت يا قلُب صاٍح عن لقائهُم

 أْم فيك يا قلُب إْن ُسلِّيَت ُسْلواُن

 فالحبُّ عندهُم بغٌض ومقليةٌ 

 والّصدُق بينهُم زوٌر وبهتاُن

 يقاُد َنْحَوآُم قلبي ويْجُذبني

 ّداِر أشطاُنإليكُم مَع بعِد ال

 وما البليَّةُ  إال أنَّني َآِلٌف

 بفارٍغ وفؤادي منُه َمآلُن
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 نبكى ومن قبُل ما آّنا يرّوعنا

 داعى الفراِق وال تجرى لنا شاُن

 آأنَّ أْعُيَننا تجري لَبْيِنهُم

 َدْوٌح ُيِزْعِزُعُه في الطَّلِّ َشّفاُن

 يا قاتَل اُهللا من بالّرمِل وّدعنا

 وأشجاُن فهّن للقلِب أشجاٌء

 لّما بسمَن لنا أبدين عن شنٍب

 ُمَمنٍَّع ليس ُيروى منه ظمآُن

 آالَبْدِر إْذ َشفَّ عن أنواِره َسَدٌف

 والدّر أبرزُه للعين أآناُن

 ماذا على زائري ليًال على ِسَنةٍ 

  لو زار صبحًا وطرُف العيِن يقظاُن

 زيارةُ  الطَّيِف َضْرٌب من قطيعِتِه

 العيُن ِهْجراُنووصُل َمن ال تراُه 

 وليس ينفعنى والبعُد أعلمُه

 قرٌب أتانى به ظنٌّ وحسباُن

 يا راآَب الِعْرمِس الوجناَء في َغَلٍس

 َتْنجاُب عن َمرَِّها َمْرٌو وَصّواُن

 قْل للذي حلَّ أْرجانًا فشرََّفها

 ِإنَّ الُمنى والِغَنى في األرِض أْرجاُن

 حيُث الثرى خضُل األآناف ترفع فى

 لقرى األضياف نيراُن يفاعِه

 ناٌر يهاُن ذآى ُّ المندلى بها
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 ويوقُد العنُب الهندى ُّ والباُن

 ِهللا دّرك من قاٍض لنا عدةً 

 ألوى بها من لئيِم القوِم لياُن

 معّجِل الخيِل والهيجاُء ضاحيةٌ 

 عن أْن ُتناَط بها ُلْجٌم وأرساُن

 من آلِّ هوجاَء آالسِّْرحان عاديةٍ 

 في الرَّْوِع شيطاُن آأنَّما مسَّها

 واليوَم ترجُف باألبطاِل ساحتُه

 آأنَّه َثِمُل األوصال نْشواُن

 أنَت الذي إْن رآُه الخلُق من َأَمٍم

 فللّثرى أنٌف منهْم وأذقاُن

 لغيرك الجهُر منهْم دوَن ِسرِّهُم

 ويستوي فيك إسراٌر وإعالُن

 ما أذعنوا لك حّتى آنَت فّذهُم

 عاُنوللفضائِل إنكاٌر وِإْذ

 قد جرَّبوك خالَل األمِر َيْحِفُزُهْم

 فما هفوَت وأرسى منك ثهالُن

 وعاينوا منك ِإقدامًا على َخَطٍر

 إّن الملوك على األهوال شجعاُن

 آم نلُت منك الّرضا عفوًا بال تعٍب

 وآم أتانىَ  من جدواك إحساُن

 آرَّْمتني فملكَت الرَِّق من ُعُنقي

 إّن الكراماِت لألحرار أثماُن
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 بنى بويٍه أدام اُهللا ملككُم

 وال يزْل فيكُم عزٌّ وسلطاُن

 وال خال َوَطٌن منكْم والَعَطٌن

 فإّن أعطانكْم للجوِد أعطاُن

 لم َيْأَلِف الملُك إّال في بيوِتكُم

 َحَلْلُتُم داَره والّناُس ِجيراُن

 "نضرْت"فللّترائِب منكْم آّلما 

 وللمفارِق أطواٌق وتيجاُن

 فأنتْم منه لي َوَزٌر إْن جلَّ َخْطٌب

 أْو آَد َصْعٌب فأنتْم فيه أعواُن

 وإْن لقيُت الِعدا يوَم الكفاِح فلي

 من دوِنهْم أْذُرٌع منكْم وأْيماُن

 ومعشٍر جحدوا نعماَك عندهُم

 وغرَّهْم منك للّزالَّت ُغفراُن

 أغضيَت عنهْم فما ارتابوا وما فِطنوا

 إنَّ التغاِضَي ِإْمالٌء وِإهواُن

 رأوك مغّذًا فى ململمةٍ  حّتى

 آالّليِل في طيِّها خيٌل وُفرساُن

 فأجفلوا آشراِر الّزنِد تخطفهْم

 خطَف األجادِل أسياٌف وخرصاُن

 فراآٌب رأَس جذٍع ليس يبرحُه

 وهارٌب دونه ُأْآٌم وقيعاُن

 أضحوا وقد لّزهْم منك العنيُف بهْم
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 آخروٍع لّزُه نبٌع وشرياُن

 بأنَّهُموقد دَرى آلُّ ذي ُلبٍّ 

 عّزوا وعّما قليٍل بالّردى هانوا

 وطاَح ما َلفَُّقوُه من أباِطِلهْم

 ِإزاَء حقِّك إنَّ الحقَّ ُعْرياُن

 والِمْهَرجاُن زمان بالّسعوِد وبالْنـ

 ُنْجِح القريب إليك الدَّهَر َعجالُن

 مضى الهجيُر به عّنا لطّيتِه

 فالّطلُّ مستبرٌد والجوُّ رّياُن

 اللّذاِت من يده فانعْم به وخِذ

 فإّنما هو لّلّذاِت ِإّباُن

 ودْم لنا لنعيٍم مالغايته

 وقٌت وال لمزيٍد منه نقصاُن

 

 ال تطلِب الرِّزَق في الدُّنيا بمنقَصةٍ  

 ال تطلِب الرِّزَق في الدُّنيا بمنقَصةٍ 

 فالّرزُق بالّذلِّ خيٌر منه حرماُن

 الماُل يمضى وتبقى بعده أبدا

 وساٌخ وأْدراُنعلى الفَتى منه أ

 ما للفتى فى الغنى من ذّلةٍ  عوٌض

 وليس في الماِل لألعراِض أثماُن
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 و زائٍر زارني وهنًا يغالطني 

 و زائٍر زارني وهنًا يغالطني

 ولو لبسُت ثباَب الصُّبِح لم يُزِر

 تمت له وستوُر الليِل ُمْسَبَلةٌ 

 بيني وبين يقيني والكرى سكري

 َوَسٍن ولو أراَد خداعي غيُر ذي

 لكان من نيل ما يبغي على غرِر

 

 إساءاٌت وإحساٌن 

 إساءاٌت وإحساٌن

 وِإعطاٌء وِحرماُن

 ونقٌض ثّم أبراٌم

 وِسرٌّ ثّم إعالُن

 فكْم ذا أيها الّدهـ

 ـُر زياداٌت ونقصاُن 

 ولْم أنَت لمن عاهد

 َت أو عاقدَت خّواُن 

 فال وصلك موصوٌل

 وال هجُرك ِهجراُن

 فمن تكسوه عرياٌن

 وما يبَقى مَن الناِس

 ومن يرجوك محروٌم

 ومن يرجوك محروٌم
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 رؤوٌس وجميُع الّنا

 وَمْن ُتْدنيِه أْو َتْهديـ

 ـِه مقًصى ثّم حيراُن

 مضى شيٌب إلى المو

 ت آما شاَء وشّباُن

 ولّما يغِن أنصاٌر

 مَن الموِت وأعواُن

 والجاٌه والماٌل

 وال عزٌّ وسلطاُن

 َأال أيَن بهاليٌل

 وُغّراُنعهدناهْم 

 ُعراةٌ  من لباِس العا

 ِر ما خانوا والمانوا

 ِإذا شاؤوا وإحساُن

 وأوطانهُم للجو

 ِد واإلنعاِم أوطاُن

 ولم يَق لنا عدنا

 ُن في باٍق وقحطاُن

 وطاحْت عنهُم بالمو

 ِت أطواٌق وتيجاُن

 وأحراٌس وآناٌس

 وِولداٌن وندماُن

 وأفراٌس َلهنَّ السُّْمـ
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 ـُر فى الهيجاِء أرساُن

 وأسياٌف لهّن الها

 ُم أغماٌد وأجفاُن

 ياصاحَب اإليوا: فقْل

 لم ُينِجك إيواُن: ِن

 وَمن باَت على ُغمدا

 ماذا رّد غمداُن : َن 

 وزالْت نعٌم غودر

 َن يحويهنَّ َنْعماُن

 أال إنَّ َذوي األموا

 ِل للوّراِث خّزاُن

 تعاَمْينا وآلُّ الّنا

 ِس في ذي الّدار ُعْمياُن

 لكْن أيـونودينا و

 ـَن أسماٌع وآذاُن

 وما ننجو وباغينا

 سريُع الَخْطِو َغْرثاُن

 والُخْلَد َوطْرُف المو

 ِت لألحياِء َيْقظاُن

 وفى داِر األلى آانوا

 وبادوا نحن سّكاُن

 نعى ٌّ أنا من جّرا

 ُه باألحزاِن مآلُن
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 آأّني َخَبًال منه

 ـ ومابي السُّْكُر ـ سكراُن

 ذَوى غصٌن من األصحا

 واألصحاُب أغصاُن ِب

 ولم ُيغِن الذي ُيغنيـ

 ـِه أهلوَن وإخواُن

 وإْن تمضى ففى قلبى

 عليك الّدهَر نيراُن

 وإْن بنَت فما أنَت

 آقوٍم بالّردى بانوا

 وإن ُسلِّيُت ماعندي

 لمسٍل عنك سلواُن

 وال للغمِض أجفاُن

 سقى قبرك هّطاٌل

 مَن األنواِء هّتاُن

 له فى الّصبِح واإلمسا

 اٌم وإرناُنِء إرز

 والزاَل به َرْوٌح

 تلّقاه وريحاُن

 وغفراٌن عِن اِإلجرا

 وقد واليَت من فى عر

 َصةِ  البعِث لهْم شاُن

 وإنعاٌم على المولى
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 فكن يوم نشور الخلـ

 ـِق فيهْم حيثما آانوا

 

 في الثوا" إْن آنَت ترغُب  

 في الثوا" إْن آنَت ترغُب 

 بهذه الدنيا عزيزا" ِء 

 ى األطماِع أْنفاحَذْر ُمَن

 ُتعَنى بها أو أْن تحوزا

 لها القعاقع

 واَألزيزا 

 آم آمٍن َأضحى الُمطا

 َح بها وقد أمسى الحريزا

 آانْت له نعٌم فرْر

 َن فعاَد قاطُنها َنشوزا

 آم ذا نحوُز وقد رَأْيـ

 ـنا حائزًا ترَك المحوزا

 وغدا قديرًا ثمَّ أمسى

 بعَد قدرتِه َعجيزا

 تِّالأيَن الذين على ال

 ِع تبوَّءوا الوطَن الحجيزا

 سحبوا وراءهُم الجيو

 َش وطالما َسحبوا الُخُزوزا

 إْن ُزْرَتهم زرَت األِهْلـ
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 ـلةَ  في مطالعها ُبروزا

 َنطقوا بما أعيا الّرجا

 ل وعاد ناطقهْم ضموزا

 

 صبرًا ففى الّصبر الجميل يهون فينا ما يهوُن 

 يهوُن صبرًا ففى الّصبر الجميل يهون فينا ما

 صَّبر الجميـ

 ال تجزعّن لكائٍن

 ماٍض وخْذ ماال يكوُن

 ودِع الحنيَن فإّنه

 ما رّد مفتقدًا حنيُن

 واترْك لنا َقْرَع الَجبيـ

 ـِن فما جنى شيئًا جبيُن

 وإذا التفّت إلى الذى

 خّلْت لنا منك المنوُن

 وإلى أبيك فإّنُه

 جبٌل لنا أبدًا حصيُن

 فالغرُم غنٌم واصٌل

 األّياِم ليُن وخشونةُ 

 مضِت الّشماُل وُبقَِّيْت

 رفقًا بنا منك اليميُن

 وذوى لنا غصٌن وبا

 ٍق منك للدُّنيا ُغصوُن
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 َفلِئْن َظمئنا بالفقيـ

 ـِد فعندنا العذُب المعيُن

 ولئْن مضى ليٌث لنا

 فالّليُث باٍق والعريُن

 قّرْت عيوٌن إْن بقيـ

 ـَت لنا وإْن ذرفْت عيوُن

 لمقاأنتْم لنا داٌر ا

 ِم وأنُتُم الحبُل المتيُن

 ولنا آما شئنا بعقو

 ةِ  دارآْم دنيا وديُن

 أنتْم هداةٌ  في الّظال

 ِم وأنتُم الحقُّ المبيُن

 أنتْم سيوٌف فى الحوا

 دِث ال تلمُّ بها القيوُن

 وإذا انُتِديتْم فالنَِّدْي

 لكم هو البلُد األميُن

 والَمْوقفاِن وَزْمَزٌم

 الَمصوُن والِحْجُر والَحَجُر

 من ذا ترى عفِت الّنوا

 ئُب عنه والّزمُن الَخؤوُن

 داُء المنّيةِ  معضٌل

 ماتْت بحسرتِه القروُن

 لم ينُج منه ال جوا



1062 

 

 ٌد فى الّرجاِل وال ضنيُن

 ومحّبةُ  الّدنيا وهذى

 مْن جنايتها جنوُن

 يا أّيها الّذخُر الّنفيـ

 ـُس سلمَت والكنُز الثميُن

 لموابَن الذي شاَبْت و

 َتَر مثَل دولِتِه القروُن

 ساَس األقاصي واألدا

 نى واحدًا ال يستعيُن

 بّدْل بحزنك غيره

 فلّبما ندم الحزيُن

 واترْك مراعاةَ  اليقيـ

 ـن فرّبما ضّر اليقيُن

 فالعيُش ليس تطيبُه

 ِإّال أماٍن أو ُظنوُن

 صلَّى اِإللُه على الذي

 قرحْت لمصرعِه الجفوُن

 هحلَّ الّتراَب وما ل

 إّالَك شبٌه أْو قريُن

 وسقى جوانَب قبرِه

 َوْطفاُء َهْيَدُبها َهتوُن

 تهمى عليه فإْن رقْت

 َخَلَفْت بعبرتها الشُّؤوُن
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 أهاَجَك ذآٌر منهُم ووساوُس 

 أهاَجَك ذآٌر منهُم ووساوُس

 و قد نزحْت بيٌد بهْم وبسابُس

 وما َرحلوا إّال وحْشُو ُحدوِجهْم

 ابُسشموٌس لرواِد الهوى ومق

 آأنَّ قطيَن الحيِّ لّما تحمَّلوا

 جميعًا ُضحىً  ُجنٌح مَن الّليِل دامُس

 أِو الصَّخُر من أعالِم َثْهالَن زائًال

 أو الدوُح دوُح الغابة المتكاوُس

 فجاَد دياَر العامريَّةِ  وابٌل

 وعاَد دياَر العامريَّةِ  راِجُس

 و ال درسْت تلك الرسوَم ملمٌو

 الطُّلوَل الرَّوامُسوالَرَمَسْت تلَك 

 فقد طالما قضيُت مأربةَ  الصبا

 بهنَّ وندماني الظباُء األوانُس

 و بيٍض لبسَن الحسَن عن آلَّ ملبٍس

 فزاَن لنا ماال تزيُن المالبُس

 يعرن الصبا مْن لم يكن همُه الصبا

 فيطمع فيه آلُّ من هو آيُس

 و ساقطن عذبًا من حديٍث آأنُه

 ناعُس نسيُم رياٍض آخَر الليل

 و لما التقينا والرقيُب على الهوى



1064 

 

 يخالسنا من لحظِه ونخالُس

 َأَرْيَن وجوهًا للجمال آأنَّها

 نصوٌل حبتها للقيوِن والمداوُس

 فهنَّ آماًال مالهنَّ صواحٌب

 وهنَّ َعفافًا مالهنَّ حوارُس

 حلفُت بمن طاَف الحجيُج ببيِتِه

 و من هو للرآِن اليمانيَّ المُس

 ايا يبتدرن مغمسًاو ايدي المط

 وهنَّ َخميصاُت البطون خواِمُس

 َطواها السُّرى طيَّ الحريِر على الِبَلى

 فهنَّ ِقِسيٌّ مالهنَّ َمعاِجُس

 و مْن أمَّ جمعًا والمطيُّ لواغٌب

 تماطُل مضماَض الكرى وتماآُس

 و ما هرقوا عند الجماِر على منىً 

 من الدِم منه مستبلٌّ وجامُس

 النساُء ُمشيَّعًا لقد ولدْت منِّي

 له الرَّْوُع َمْغنىً  والحروُب مجالُس

 و قد جربوا أني إذا احتدم الوغى

 ِألَثواِبها دوَن الكتيبةِ  البُس

 " مناصٍل" بضرٍب آما اختارْت شفاُر 

 و طعٍن آما شاء الكميُّ المداعُس

 تطامَن عني آلُّ ذي خنزوانةٍ 

 و غمض دوني األبلُج المتشاوُس
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 لما سمقُت مطاوٌل فلم يَر لي

 ولم يبَق لي لّما سبقُت مناِفُس

 القرا" سامية " و ذللتها هوجاَء 

 وما آلُّ رّواٍض تطيُع الّشواِمُس

 فقْل للذي يبغي الَفخاَر ودوَنُه

 مفاوز ال تسطيعهّن العرامُس

 قعدَت عن الحسنى وغيرك قائٌم

 وقمَت إلى السَّوأى وغيُرك جالُس

 ًا بطرقِهو رمَت الذي لم تسَع يوم

 وَنْيَل الَجَنى عفوًا وما أنَت غارُس

 وأنَّى ببرِح األمر في القوِم ناهٌض

 " خانُس" و أنَت عن األمر المبرِح 

 و لي النظُر السامي إلى آّل ذروةٍ 

 فكيَف ُتساميني العيوُن النَّواِآُس

 ترومون أْن تعلوا وأنتْم أسافٌل

 و أن تشرقوا فينا وأنتم حنادس

 َعْمري َمْرَوتي َجهلةً  بهاَنهْسُتْم َل

 فيا للنهى ماذا استفاد النواهُس 

 و آيف عجميْم هاتمًا آلَّ عاجٍم

 ومارسُتُم َمن َآلَّ عنه الممارُس

 فما لعجاجي منكُم اليوَم تابٌع

 و ال لعبابي منكُم اليوَم قامُس

 فإْن أنُتُم َأْقَذْيُتُم صفَو عيِشنا
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 فقد رغمْت آنافكْم والمغاطُس

 جرَّ دهٌر نحوُآْم بعَض سعِدِهوإْن 

 فما أنتُم في الدهِر إّال المناحُس

 و من ذا الذي لوالي آوى سروحكْم

 وأنتُم آلساِد الخطوب فرائُس

 وما الِبيُض بيُض الهند لوال أآفُّها

 و ما الخيُل يوَم الروع إّال الفوارُس

 و إْن أنَت لم تحرسَك نفسك نجدةً 

 فليَس بحاٍم عن جناِبك حارُس

 و مالك من آّل الذين تراهُم

 و إْن غضبوا إّال الطلوُل الدولرُس

 

 يظّن رجاٌل بى ظنونًا شنيئةً  

 يظّن رجاٌل بى ظنونًا شنيئةً 

 وآم أخفقْت مّمن يظّن ظنوُن

 ويلقوننى بالبشِر منهْم ودونه

 حقوٌد وغلٌّ فى الّصدور دفيُن

 فِإْن غرُت في تفتيِش َمن أستعيُنُه

 على َّ يعيُن فما هو إّال من

 وإنَّ امرًأ ُيمسي وُيصبُح آمنًا

 من الّناِس مْع تجربتهْم لغبيُن
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 المرُء يجمُع، والدُّنيا مفرِّقةٌ  

 المرُء يجمُع، والدُّنيا مفرِّقةٌ 

 و العمُر يذهب واألياُم تختلُس

 ونحن َنخِبُط في ظلماَء ليس بها

 بدٌر يضيُء وال نجٌم وال قبُس

 ليس ُمْرَتِتقًا فكم نرتُِّق َخْرقًا

 فيها ونحرُس شيئًا ليَس َيْنحرُس

 وآم َنِذلُّ وفينا آلُّ ذي َأَنٍف

 وَنستكيُن وفينا الِعزُّ والشََّوُس

 وآيَف يرَضى لبيٌب أْن يكوَن له

 ثوٌب نقيٌّ وعرٌض دونه دنُس 

 أم آيف يطبُق يومًا جفُن ذي دنٍس

 و خلفه فاغٌر للموت مفترُس

 

 لم تكْن له رماَك فَأْصماك امرٌؤ 

 رماَك فَأْصماك امرٌؤ لم تكْن له

 رمّيًا ولم يخطْر ببالك شأنُه

 ولو أّننى حاذرتُه لكفيتُه

 وآم آمٍن جاٍن عليه أماُنُه

 فإْن ساءني منُه الَغداةَ  َمغيُبُه

 لقد سرَّني منه طويًال ِغياُبُه

 وإْن آنُت مكلومًا بعقِد ضميره

 فإنَّ ِشفاًء مايقوُل لساُنُه
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 موُت خيٌر للفَتى من مذلَّةٍ وَلْل

 تنمُّ عليه أْو َهواٌن ُيهاُنُه

 وإْن آنُت يومًا تائبًا عن موّدة الـ

 ـّرجاِل فهذا وقتُه وأوانُه

 

 وَحَلْلِت من قلبي وأنِت بخيلةٌ  

 وَحَلْلِت من قلبي وأنِت بخيلةٌ 

 ماال يحلُّ به الجواُد المحسُن

 وسكنِت ممَّْن آلُّ جارحةٍ  له

 إليِك وَصْبَوةً  ال تسكُنشوقًا 

 وأسرتنى وأنا الّطليُق وطالما

 أَسَر الهوى وَقَتْلِت َمْن ال ُيفَتُن

 وأردِت آتماَن الهوى فكَتْمُتُه

 والدَّمع ُيبدي ما ُأسرُّ وُأعِلُن

 وَحَبْسِت في الشَّكوى لسانًا واحدًا

 لو لم تكْن لي بالشِّكايةِ  أْلُسُن

 

 اأجبرتنا ال جمع اُهللا شملن 

 أجبرتنا ال جمع اُهللا شملنا

 فما أنتُم إّال الذئاُب األطالُس

 وما أنُتُم إّال َسراٌب ِبِقيَعةٍ 

 ُتَغرُّ برؤياُه الظِّماُء الخوامُس

 وما أنُتُم فيما رجاُآْم وماَدَرى
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 لمنفعةٍ  إّال الطلوُل الدوارُس

 بذلُت لكْم مني الوداَد تكرمًا

 ومافيُكُم إّال الذي هو شامُس

 ن لكْم صعبي وأغصاُن دوحتيوال

 وأغصاُنكْم لي آلَّ يوٍم يواِبُس

 متى امتألْت أبصارآْم من فضيلتي

 ففيهنَّ ُعّواٌر بها وَنواخُس

 و إْن تنبئوا عني بأدنى مسرةٍ 

 فليس لكمء إّال الوجوه العوابُس

 وهل َحَسُد األقواِم طاروا إلى الُعال

 وأنتْم ِبطاُء الَخْطو إّال وساوُس

 دْت ماًء زالًال مشافٌرفال ور

 و ال حبيْت منكْم بخيٍر معاطُس

 والآنُتُم إّال آما تكرهوَنُه

 و ال اعتادآْم نوٌء من الرزق راجس

 

 لعمرك إّننى فارقُت نجدًا 

 لعمرك إّننى فارقُت نجدًا

 وقلبي ُموَدٌع فيها رهيُن

 ومالى بعد فرقةِ  أهِل نجٍد

 قًرى إّال نحيٌب أْو أنيُن

 نها الّدمُع حّتىوعيٌن جَف م

 ُأحاِذُر أْن تجوَد بها الشُّؤوُن
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 جفاها غمضها فكأّن عينًا

 لنا بعَد الِفراِق وال ُجفوُن

 فيا ليَت الصَّبابةَ  يوَم ولَّْوا

 ُضحىً  خفَّْت آما خفَّ القطيُن

 وَلْيَتهُم وحسبي ذاك منهْم

 دروا أّنى لفرقتهْم حزيُن

 ُأحبُّكُم، وبيِت اِهللا، حتى

 جنوُن - وما صدقوا  - يقاَل بِه

 وآم أنكرُت حّبُكُم فناَدى

 به دمٌع يبوُح به َهتوُن

 وأعظُم ما يالقيِه قريٌن

 وأشَجى أْن يفارَقُه قريُن

 وآم لكُم بقلبى من غراٍم

 يؤرُِّقني إذا َهدِت العيوُن

 ُأَلْجِلُج آلَّما ُسوِئْلُت عنه

 آما َورَّى عن البذِل الضَّنيُن

 َصموٌت فال أنا ُمعِرٌض عنه

 وال أنا ُمعِرٌب عنه ُمبيُن

 أُرونا موضَع اإلنصاِف منكْم

 فقد جلَّْت عن الَمْطِل الدُّيوُن

 وال تبدوا صريَح المنِع منكْم

 فيغنينا عن الخبِر اليقيُن
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 ألم تسأِل الطلَل الدارسا 

 ألم تسأِل الطلَل الدارسا

 وآنَت به واقفًا حابسا

 وقد آان عهدي بِه ضاحكًا

 ستحاَل ِبلىً  عابسافكيَف ا

 و ما لَك مستوحشًا وسطُه

 وما آنَت إّال به آنسا

 أال أيَن من آنُت أرنو إليِه

 طويًال وآنَت له حارسا

 وياليتني حيَن قابلُتُه

 ُدِرْسُت ولم أَرُه دارسا

 فَكْم قد رأيُت غزاًال به

 لثوب الصبا والهوى البسا

 َيميُس دالًال وآم في الغصو

 به مائساِن ما لسُت أرضى 

 ُسقيَت الرَّواَء فقد طالما

 سقيَت فرويته خامسا

 و ال زال مرُّ نسيِم الريا

 عليك َآِليَل الشَّبا ناعسا

 و ال فرستَك نيوُب الزما

 ن فقد آنَت دهرًا لها فارسا

 وَمن آان عّزًا لبدِر السَّماِء

 ِء بأخمصِه أبدًا دائسًا 
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 والآاَن هادَم ماَيبتنيِه

 شامساو آنُت على غيره 

 وآان لعيني الصَّباَح المنيَر

 ـَر فقوموا انظروا ليلَي الدامسا

 فأّي فتىً  لم يكن في بحا

 ر أنعمِه القائَم القامسا

 وقد آان غصُن النَّقا ُموِرقًا

 فأصبح من بعده يابسا

 وَنوُء الرِّماِح وبيُض الصِّفا

 عاد بنا جامدًا جامسا

 مضى عجًال آضياء الزناد

 قابسًا آنُت له قادحًا

 آأّن لقلبَي منه الحريَق

 عليه وفي عينَي الناخسا

 و من عجٍب أنني حين خا

 ب طبيَّ وعاد به خائسا

 رحلُت به نحَو داِر الِبلى

 ِجهارًا وأعطيُته الرَّامسا

 فال سكنوا بعده منزًال

 و ال شمتوا بعده عاطسا

 وال َنبَّهوا لنظاِم المديـ

 ـِح في أحٍد بعَدُه هاجسا

 الُم وإْن آنُت مْنعليك الس
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 لقائك طوَل المدى آيسا

 و خْذ من دموعي الغزار التي

 أآون بها أبدًا نافسا

 و قد ضاع بعدك من ذدت عنـ

 فبيني وبين خطوب الزمان

 حروٌب ذآرُت لها داحسا

 ولوال جنوُن مقاديِرِه

 لما سبَق الّراجُل الفارسا

 و ال آان هارم ما يبتنيـ

 وقالُع أغراسِه غارسا

 ي وياليَت لم يسِقنيسقان

 وأْسمَنني وآسا أعُظمي

 وعاَد لها عارقًا ناهسا

 

 يا آَل خيِر عباِد اهللا آلِّهُم 

 يا آَل خيِر عباِد اهللا آلِّهُم

 أعناق الورى منُن" ومن لهْم فوق"

 آم تثلمون بأيدى الّناِس آّلهُم

 وآم تعّرُس فيكْم دهرها المحُن 

 وآم َيذوُدُآُم عن حقِّكْم َحَنقًا

 ممألُّ الّصدِر باألحقاِد مضطغُن

 إنَّ الذين َنَضْوا عنكْم ُتراثُكُم

 لم َيْغُبنوآْم ولكْن ديَنهْم َغَبنوا
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 باعوا الِجناَن بداٍر البقاَء لها

 وليس هللا فيما باعه ثمُن

 ُأِحبُّكْم والذي صلَّى الجميُع له

 عنَد البناِء الذي ُتهَدى له الُبُدُن

 ِت إذاوأرتجيكْم لما بعد المما

 وارى عن الّناس جمعًا أعظٌم جبُن

 وإْن يضلَّ أناٌس عن سبيلهُم

 فليس لي غيُر ما أنتْم به َسَنُن

 وما أبالى إذا ما آنتُم وضحًا

 لناِظَريَّ، أضاَء الخلُق أم َدَجنوا

 وأنتُم يوم ارمى ساعدى ويدى

 وأنتُم يوم يرمينى العدا الجنُن

 

 تقوُل لي وأماقيها مطفَِّحةٌ  

 ُل لي وأماقيها مطفَِّحةٌ تقو

 من ذا أبان على صبِغ الدجى قبسا 

 من ذا الذي علَّ من فوديك لونهما

 و سّل حسنك فيما سلَّ أو خلسا 

 ما لي أراك ونوُر البدر منكسٌف

 في وجنتيك وخطٌّ فيهما طمسا 

 آأنما أنت ربٌع ضّل ساآنُه

 أو منزٌل عطٌل من أهله درسا

 نظرهما ضرَّ شيبًا وقد وافى بم
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 تقذى النواظُر لو أبطا أو احتبسا

 أما علمَت بأنا معشٌر جزٌع

 نقلي الصباَح ونهوى دونه الغلسا 

 فقلُت ما آان من شيٍء عصيُت به

 ربِّي وإْن ساَء مّني القلُب ُمْحترسا

 وما الشَّبيبةُ  إّال ُلْبَسةٌ  ُنِزَعْت

 بدلُت منها فال تستنكري اللبسا

 من َجَلٍدوفيَّ آلُّ الذي َتهويَن 

 فما ُأبالي أقاَم الشَّيُب أم َجلسا

 ال تطلبي اللهَو مني والمشيُب عال

 رأسي فإّن قعوَد اللهو قد مسا

 و ال ترومي الذي عودِت من ملٍق

 فكلُّ ما الن من قلبي الغداة قسا

 

 ماذا على الرِّيِم لَوحّيا فأحيانا 

 ماذا على الرِّيِم لَوحّيا فأحيانا

 فاَن ُرآباناوقد مررنا على ُعس

 وَليَتُه إْذ َتحاَمى أن ُيَنوَِّلنا

 لم يسترّد الذى قد آان أعطانا

 بل ليَت ما طلنا بخًال ومانعنا

 يومًا تشبََّه بالُمعطي فمّنانا

 ال يستفيق بجازينا بال ترةٍ 

 بالوصِل هجرًا وباإلعطاِء حرمانا
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 وآيف يأبى مواعيدًا تعّللنا

 ناَمن آان يوِسُعنا َمْطًال ولّيا

 ُعجنا إليه صدرَو الَيْعَمالِت وقْد

 نضا الّصباُح ثياَب الّليِل ُعريانا

 والرَّآُب بيَن صريٍع بالكَرى َثِمٍل

 ومائِل الّرأِس حّتى ِخيَل َنْشوانا

 محلِِّقيَن َتهاَدْوا في رحاِلهُم

 من بطن مّكةَ  أفرادًا وأقرانا

 حّلوا حقائبهْم فيها مفّرغةً 

 اللَّه ُغفرانا واْسَتحقبوا من عطاِء

 من بعدما طّوفوا بالبيِت واعتمروا

 منه أحجارًا وأرآانا" واستلموا"

 وردَّدوا السَّْعَي بيَن الَمْرَوتين ُتقىً 

 حينًا عجاًال وفوق الّريِث أحيانا

 وعّقروا مًنى من بعد حلقهُم

 "وثنيانا"آوَم المطى ِّ مسّناٍت 

 واستمطروا بعراِص الموقفين وقد

 سماُء اهللا رضوانا غامْت عليهْم

 أرٌض تراها طواَل الّدهِر مقفرةً 

 والحجُّ ُينِبُتها شيبًا وشّبانا

 آأَن البعَث أعجلهْم" مسّلبيَن"

 فاستصحبوا من بطوِن األرِض أآفانا

 للَِّه َدرُّ الّليالي في ِمنىً  َسَلَفْت
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 فكم جميٍل بها الرَّحماُن أوالنا

 ِخلنا منازَلنا منها وقد َنَزَعْت

 لَّ النُّزوع عن األوطان أوطاناآ

 والقاطنين بها والّشعُب مفترٌق

 فينا وفيهم لنا أهًال وإخوانا

 وبالمحصَِّب َظْبٌي سلَّ ِمْعَصَمُه

 يرمى الجماَر فأخطاها وأصمانا

 أهدْت إلينا وما تدرى مالحتُه

 للعين َبْردًا ولألحشاِء نيرانا

 :وسائٍل عن طريِق الحّج قلُت له

 ُه إّال الصَّْعَب ُقربانااليقبُل اللَّ

 فْهَو الّطريُق إلى سْكَنى الِجنان فقْل

 فيما ُيصيِّرنا في الُخلِد َسّكانًا

 لّما رآبناُه أخَرْجنا على َشَغٍف

 من الّصدور أهالينا ودنيانا

 ثّم استوى فيه فى امٍن وفى حذٍر

 عدًال من اهللا أدنانا وأقصانا

 فكم لقينا عظيمًا مرَّ جانبنا

 ِنينا بمكروٍه تخّطاناوآم ُم

 وآم رمانا الرَّدى عن قوِس َمْعَطَبةٍ 

 فصدَّه اللَُّه أن ُيصمي فأشوانا

 وآم طلبنا مرامًا عّز مطلبُه

 لّما انثنينا بيأٍس عنه واتانا
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 وُمْشمخرِّ الذُّرا َتْهفو الُوعوُل به

 تخاله من تماِم الخلِق بنيانا

 يستحسُر الّطرَف عن إدراك ُذْرَوِتِه

 ى يكرَّ إلى راميِه حيراناحت

 ُجْبناُه النهتدي ِإّال بساريةٍ 

 من أنجِم الّليِل مسراها آمسرانا

 َنْنجو ِسراعًا آأّن الُبعَد غلَّ لنا

 أِو امتطينا بذاك الدَّوِّ ُظْلمانا

 إذا دنا الفجُر مّنا قال قائلنا

 يابعَد مصبحنا من حيُث ممسانا

 والعيُس طاويةُ  األحشاء ضامرةٌ 

 ال الرِّحاُل لخلناهنَّ أشطانالو

 إذا أتْت بلدًا عن ِغبِّ َمْتَلَفةٍ 

 رمى بها البلُد المأتى ُّ بلدانا

 َتهوي بُشْعٍب َشَرْوا باألجر أنفَسهْم

 وقلَّ ما أخذوا عنهنَّ أثمانا

 "ابتدروا"لّما دعوا من نواحى مّكةَ  

 ظهَر الرَّآائب إيمانًا وإيقانا

 ُه ُمنبعقًايا أرَض نجٍد سقاِك اللَّ

 مَن الغماِم غزيَر الماِء مآلنا

 إذا تضاحَك منه البرُق ُمْلَتِمعًا

 في حاَفَتْيِه َأَرنَّ الرَّعُد إْرنانا

 أرٌض ترى وحشها اآلراَم مطفلةً 
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 وفى منابتها القيصوَم والبانا

 وإْن ُتِجْل في ثراها َطْرَف ُمختبٍر

 ال تلَق إّال حديقاٍت وغدرانا

 يَر الّصبا طربًاذآرُت فيها أعاص

 واستأنفْت لىَ  فى اّللذاِت ريعانا

 أّياَم لم ُتِمِل األّياُم من ُغُصني

 ولم يطْر عن شواتى الّشيُب غربانا

 أّياَم ترمي الغواني إْن َخَطْرُت وإْن

 نطقُت نحوَي أحداقًا وآذانا

 أّياَم لم ُتْلِفني إّال على َآَثٍب

 من موعٍد أتقاضاه إذا حانا

 مكانى للّصبا وطنًا أّياَم آان

 وآان َعصرَي لّلّذاِت إّبانا

 أّما ابُن حمٍد فقد أوفى بذّمتِه

 لّما اصطَحْبنا ولكْن خان َمن خانا

 وما تغّير لى والقوُم إْن جهدوا

 حالوا وإْن آرموا فى الّناس ألوانا

 وال قذيُت بعوراٍء له مرقْت

 سّرًا ودافَع عنها الّناُس إعالنا

 خالئقِه وال تكّرر طرفى فى

 إّال انثَنى غانمًا ُحسنًا وإحسانا

 َأْظما فيوردني من عذِب منطِقِه

 راحًا ومن نفحاٍت منه ريحانا
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 آأنَّني منه في خضراَء أوَسَعها

 َنْوُء السِّماآين َتْهطاًال وَتْهتانا

 

 لّما أتاني وُدرٌّ في ُمَقلَِّدِه 

 لّما أتاني وُدرٌّ في ُمَقلَِّدِه

 مثِل الذي َلِبساوافترَّ يبسُم عن 

 عطفُت منه على ضعفي فظاظتُه

 فلم يكْن لي على رفقي به وقسا

 فظّل يهتك مني آّل مكتتٍم

 جوىً  ويسفح دمعًا آان محتبسا

 : أنَت مسلوٌل ، فقلت له: و قال لي 

 ماآاَن ذاك ولكْن رّبما وعسى

 

 نزور ديارًا ما نحّب لها مغنى 

 نزور ديارًا ما نحّب لها مغنى

 أُل فيها َغيَر ساِآِنَها اإلْذَناَوَنْس

 نقود إليها اآلخذاِت لنا المدى

 َعَلْيَها الُكماةُ  الُمْحِسنوَن بها َظّنا

 ونصفى الذى يكنى أبا الحسِن الهوى

 وَوُنْرِضي الذي ُيسمى اإللَه َوال ُيكنى
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 صدْت وما صدها إّال على ياِس 

 صدْت وما صدها إّال على ياِس

 وديها على رأسيمن أن ترى صبَغ ف

 أحبْب إليها بليٍل ال يضيء لها

 إّال إذا لم تسْر فيه بمقباِس

 و الشيُب داٌء لربات الحجاِل إذا

 رأيَنُه وْهَو داٌء ماَلُه آسي

 يا ُقرَبُهنَّ ورأسي فاحٌم َرِجٌل

 و بعدهّن وشيبي ناصٌع عاسى

 ماذا يريبك من بيضاء طالعةٍ 

 جاءْت بحلمي وزانْت بين جالسي

 تبدلُت إّال خير ما بدٍل و ما

 ُعوِّْضُت بالّشيِب أنوارًا بأنقاِس

 هيهاَت قلبك من قلٍب ذهبِت به

 هذا الضَّعيُف وذاك الجلمُد القاسي

 تجزيَن َوْصلي بهجٍر منك يمزُج لي

 آأس المنى وهَي صرُف الطعم بالياِس

 و نابٍح بَي دلتُه غباوتُه

 حتَّى َفَرْتُه بأنيابي وأضراسي

 دِر أني ال يروعنيعوى ولم ي

 ِمن مثِلِه َجْرُسُه من بيِن أجراسي

 فقل لمن ضّل عجزًا أن يساميني

 يا بعَد أرضَك من طوٍد لنا راِس
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 و أين فرعك من فرعي ومنشعبي

 وأيَن أصُلَك من أصلي وآساسي

 ياقوُم مالي َأرى ِعيرًا ُمَعقََّلةً 

 ُيثيرُهنَّ اعتسافًا نخُس نّخاِس

 دى غيَر صاحبِهو الشرُّ آالعرَّ يع

 والكأُس َيْنزُعها من غيرِه الحاسي

 و قد علمتْم بما جرْت وما شعرْت

 " جساٍس" على العشائر دهرًا آفُّ 

 و أنه واحٌد شبْت جنايتُه

 نارًا تضرُم في آثٍر من الناِس

 و إنما هاج في عبٍس وقومهُم

 بنى فزارةَ  حربًا سبُق أفراِس

 ْيَئةِ  فيوالزِّبرقاُن انتَضى قوَل الُحَط

 أعراِضِه خدعةً  من آِل َشّماِس

 آم َتْنبذون إلينا القوَل َنحِسُبُه

 ترمي ِإلينا به أعجاُس أقواِس

 َيُحزُّ في الجلد منَّا ثمَّ نحمُلُه

 ُبقيًا عليُكْم على العينيِن والّراِس

 فكم َتِدرُّون شّرًا آلَّ شارَقةٍ 

 وإنَّما الشرُّ ُيسَتدَنى بإبساِس

 نا خيًال على جدٍدو تحملون ل

 مَن الطريِق على ُمْسَتوِعٍر جاِس

 وآيف يصُلُح قوٌم لم َيِصْخ لهُم
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 سمٌع إلى عذِل قواٍم وسواِس

 َضّلوا آما َضلَِّت الَعْشواُء ُيرِآُبها

 ُجْنُح الدُّجى ظْهَر أجراٍع وإرهاِس

 لّما حماها سواُد الّليل عن نظٍر

 الطريَق تقرتُه بأنفاِس" يهدى  "

 متْم بأنا معشٌر صدٌقأما عل

 وأنَّنا في التَّالقي غيُر أنكاِس

 و غْن مشينا ، نجَر الزغَف تحسبنا

 آساَد ِبيَشةَ  تمشي بيَن أخياِس

 وأنَّنا ال َيَمسُّ الذَّمُّ جانَبنا

 و ال يهمُّ لنا ثوٌب بأدناِس

 و تحسب الجاَر فينا من نزاهتِه

 معرِّسًا في الّثرّيا أيَّ إعراِس

 قد الحْت دالئلُهإني أخاف و

 طلوَع يوٍم بودِق الموِت رجاِس

 ُيْلَفى حليُمُكُم غيَر الحليِم بِه

 وآيِّسو القوِم فيِه غيَر أآياِس

 و الرمُح ينطُف في خَد الثرى علقًا

 نطَف المزابِر في حافاِت قرطاِس

 يوٌم يرى منكُم فيه عدوآُم

 ما شاء من قطع أرحاٍم وأمراِس

 نِّي وْهَو ُمتََّبٌعالَتْطرحوا النُّْصَح ِم

 طرَح المبنَّ بأرٍض سحَق أحالِس
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 والَتكونوا آمن لم يدِر في َمَهٍل

 من ساعةِ  األمن عقبى ساعةِ  الباِس

 فإنَّما يذآُر اإلنساُن حاضَرُه

 وآلُّ أمٍر بما يمضي به ناِس

 

 أقول لزيٍد آفكِف الخيَل عنوةً  

 أقول لزيٍد آفكِف الخيَل عنوةً 

 مدًا آسبَت وال َمّناوإّال فال َح

 ُسقيَت الرَّدى إْن ِهْبَت بادرةَ  الرَّدى

 وما أنت مّني إْن َجَنْحَت إلى األدَنى

 ألْم َتَرني والموُت ُمْلٍق ِجراَنه

 أقدُِّم نفسًا ما أساَءْت بِه ظّنا

 وإّنا لُنعطي السِّرَّ ماشاَء من ِحمىً 

 وتْأَبى لنا اْلَحوباُء أن نسُتَر الضِّْغنا

 ون أن ُنعَطى الَمقاَدةَ  في الوَرىحرّي

 وقد قصَّرْت في الرَّوْع آلُّ َيٍد عّنا

 طواُل القنا ما بين أجفاننا قًذى

 لنا مغنى" الكالحاِت"وظلُّ المنايا 

 تخّوفنا أبناُء قيٍس وعيدهْم

 ولو أننا نخشى الوعيد لما سدنا

 ولو فهموا عّنا مقاَل سيوفنا

 العّلمهْم فحواه أْن يقرعوا سّن

 أحّقًا بنى اإلحجاِم ما طار عنكُم 
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 أطرتْم ورّبى فى ضلوعكُم الّلدنا

 وقد آنتُم أْطَفأتُم ناَر ِحْقِدآْم

 فإْن عدتُم فى شّب جمرتها عدنا

 َلحا الّلُه َمن َيحنو على الضَّيم َجنَبُه

 ولو أنَّ عنَق الرُّمِح في جنبه ُيحَنى

 يقولون إنَّ األمَن في هجرك الوَغى

 اُهللا امرًأ يبتغى األمناأال قّبح 

 َرعى اللَُّه ِفْتيانًا ِخفافًا إلى الُعال

 إذا عزموا أمضوا ولم يرقبوا إذنا

 إذا رآبوا جنحًا أشابوا عذاره

 وإْن يمتطوا صبحًا أعادوا الّضحى وهنا

 أذالوا على األّياِم َصْوَن غراِمهْم

 فلن ُيبصروا من غيِر طلعتها ُحسنا

 نونهْمونالْت بأسرار القلوب ظ

 آأّن لهْم في آلِّ جارحةٍ  إْذنا

 

 أال إني وهبُت اليوَم نفسي 

 أال إني وهبُت اليوَم نفسي

 لمن هو في المودةِ  مثُل نفسي

 وَمن لواله السَتْوَبَأُت ِوْردي

 والستخشنُت َمسِّي عند َلْمسي

 فتىً  ناط اإلُه به فروعي

 ولفَّ بأصِلِه أصلي وجنسي
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 عاديأصوُل بِه على َآَلِب األ

 و آوى منه في هضباِت قدِس

 وَضْوُء جبينِه ليًال وُصبحًا

 إذا قابلتُه بدرى ومسي

 فقْل للزَّينبيِّ مقاَل ِخلٍّ

 صربِح الودَّ لم يلبْس بلبِس

 أتذآُر ِإْذ هبطنا ذاَت ِعْرٍق

 و نحن معًا على أقتاِد عنِس 

 على هوجاَء ُيخرُجها التََّنزِّي

 ْلِسأماَم الَيْعَمالِت بغيِر ِح

 وإْذ سالْت ِإلينا من ُهَذيٍل

 شعاُب الواديين بغير بخِس

 رجاٌل ال يبالون المنايا

 ُتصبُِّحهْم نهارًا أو ُتَمسِّي

 بألسنةٍ  خلقن لغير ذوٍق

 وأفواٍه ُشِقْقَن لغير َنْهِس

 ُيشيعون الطَّعاَم النَّْزَر فيهْم

 إذا ما الّزاُد أمكَن آلَّ َحْرِس

 اآأنهُم على الحراِت منه

 وقد َطلعوا عليك بغيِر ُلْبِس

 َنَفْيَتُهُم وقد َدَلفوا إلينا

 بزوراِء المناآِب ذاِت عجِس

 آأنَّ حنيَنها للنَّْزِع فيها
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 حنيُن ُمسنَّةٍ  ُفِجَعْت بَخْمِس

 ولّما أْن َلُقوا مّنا جميعًا

 شفاَء الهمَّ في ضرٍب ودعِس

 َعلْوا ُقَلًال لكلِّ أشمَّ َطْوٍد

 ثار طمِسعلى طرٍق من اآل

 آأنَّ غروَب َقْرِن الشَّمِس َيْطلي

 ذوائبُه وأعالُه بورِس

 فداؤك أيها المحتلُّ قلبي

 حياةُ  ُمَروَِّع األحشاِء ُنْكِس

 ُيعرُِّد قبَل بارقةِ  المنايا

 ويتَّخُذ الهزيمةَ  شرَّ ُتْرِس

 فكم شاهدُت قبلك من رجاٍل

 وددُت ألجلهْم ما آان حسي

 ُم ضعيٌفَحَدسُت بأنَّ َعْقَدُه

 وآانوا في الرَّآاآةِ  فوَق َحْدسي

 بأجالٍد من التتريِف بيٍض

 و أعراٍض من التقريف غبِس

 آأنَّ َمقاَم جاِرُهُم عليهْم

 مقاُم مؤمٍل لرجوع أمِس

 ُينادي منُهُم َمن صمَّ عنُه

 آما رجعْت تندُب أهُل رمِس

 و لما أْن نزلُت بهْم قروني

 جفاَن خديعةٍ  وآؤوَس ألِس
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 ُت وليس في آفيَّ لماوعد

 شريتُهُم ِسوى َوْآسي وَنْحسي

 مسوقها الرآايا" يسومها  "

 و في األحشاء حاٌج ليس ينسى

 ُيشاطُرك الهموَم إذا ألمَّْت

 وُيوِسُعك التقيَُّل والتأسِّي

 و غصنَك من مودتِه وريٌق

 وغرسك في ثراُه خيُر َغْرِس

 وقاني اُهللا ما أخشاه فيمْن

 لخلِق ُأْنسيبه من بيِن هذا ا

 و نكَب فيه عن قلبي الرزايا

 فُأصِبُح آمنًا أبدًا وُأمسي

 

 قل لجاٍف آّلما سيـ 

 قل لجاٍف آّلما سيـ

 ـَم وصاًال زاد ضّنا

 ليَتُه يزداُد إحسا

 نًا آما يزداد حسنا

 قد َلِبسنا م

 ن َجَوى ُحْبـ

 ال أرانا اللَُّه في َنْفـ

 ـسك ما أبصرَت مّنا

 بلَغ الكاش
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 ْيـُح بالَب

 فوحّق الحبِّ لم يصـ

 ـِن اّلذي آاَن تمنَّى

 لو درى العاذُل أّنى

 لم ُاِطْعه ما تعنَّى

 أُترى عن حسِن رْأٍي

 زارنا طيقك وهنا 

 لم يفدنا ، وطريٌف

 خادٌع يوجُب مّنا

 إنَّما الطَّيُف آلفٍظ

 فارٍغ مافيه معنى

 

 إني مررُت على جنا 

 إني مررُت على جنا

 ُدروِسِدَل فوَق َأْرماٍس 

 ُمِحَيْت على ُقرِّ الّشتا

 ِء وحرَّ هاجرةِ  الشموِس

 فكأنهنَّ من البلى

 في طروِس" نقٍس " آثاُر 

 آم ضمنْت من ضغيٍم

 َقِرٍم إلى قنِص النُّفوِس

 سحب الكما" ومتوٍج  "

 ةُ  وراَءه ذيَل الخميِس
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 ماِء الوجنتين آريِم ناحيةِ  الجليِس" وغزير  "

 ليِسـِن آريِم ناحيةِ  الج

 يعطي الكثيَر إذا النفو

 ُس شححَن بالنزِر الخسيِس

 َبُعُدوا على ُقْرِب الَمزا

 ِر عن السعادةِ  والنحوِس

 و آأنهْم لخفوتهْم

 َشْرٌب تساَقْوا بالكؤوِس

 تخذوا الثرى فرشًا لهْم

 و توسدوا قلَل الرؤِس

 يا للثرى آم فيه مْن

 ِعْلٍق ُيّضنُّ به نفيِس

 حملتُه أيدي المشفقيـ

 ـَن إلى قرارةِ  آلِّ بوِس

 و تصدعوا وهَو المنى

 عن قبرِه َصْدَع السُّدوِس

 

 سال عّنا المنازَل ِلْم َبلينا 

 سال عّنا المنازَل ِلْم َبلينا

 وال سقٌم بهّن وال هوينا

 ولّما أْن رأينا الّداَر َوْحشًا

 مَن اآلناِس أْمَطْرنا الجفونا

 وقفنا نأخُذ العبراِت مّنا
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 ما شاؤوا وِشينا وُنجريهنَّ

 وقال الفارعون مَن الغواني

 إّن بنا جنونا" وداِء الحبِّ 

 آأنَّ عيوَننا َفَنٌن َمِطيٌر

 تسّيلُه نعاماُه فنونا

 وِمن ِقَبِل الَهَواِدج يوَم بانوا

 ُرِمينا بالمحاسِن إْذ ُرِمينا

 أخْذَن قلوَبنا وَعجبن مّنا

 ونحن بال قلوٍب لْم بقينا 

 الغوانىفياِهللا أحداُق 

 أَمْرَن بأْن َعِشْقَن فما ُعِصينا

 َمرْرن بنا ونحن بغيِر َبْلَوى

 فما جاَوْزَننا حتى ُبلينا

 وما زال الهوى حّتى رضينا

 بهّن على الّصدوِد فما رضينا

 ولّما أْن َمَطْلن َوِدْدُت أّني

 فَدْيُت ردىً  نفوَس الماطلينا

 وِمن َسَفٍه وقوُفك في المغاني

 ٍق فارقوناتساءُل عن فري

 سقينا بعد بينهُم دموعًا

 وآفَن فما وقفن وما روينا

 فليت الحبَّ أشعَر مْن عزيٌز

 عليه أْن يبين بأْن يبينا
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 ولم نَر من خالل الّسجِف إّال

 عيونًا فى الوصاوِص أْو جبينا

 وِدْدُت وما وِدْدُت لغير ُجرٍم

 وهّن القالياُت وما قلينا

 ًاولّما أْن مَشْين أَرْيَن ُصبح

 دعاَص الخبِت يهززن الغصونا

 وهان على عيوٍن وادعاٍت

 هجوعًا أْن نبيَت مؤّرقينا

 وشنباِء المضاحك من نزاٍر

 فقدُت لحسِن بهجتها القرينا

 مَن اّلالئي ادََّرْعَن الحسَن َسْهمًا

 يصبَن به صميَم الّدارعينا

 ولوال أّنها سألْت فؤادى

 فجدُت به لكنُت به ضنينا

 يانةِ  في وداديَرَمْتني بالِخ

 وآنُت على موّدتها أمينا

 دعينا أْن نزورِك أمَّ عمرٍو

 وإّال بالزِّيارةِ  واِعدينا

 وقد أورثتنى سقمًا فإْن لم

 ُتداويِه الغداةَ  فعلِّلينا

 فكْم ليٍل لبسُت به وشاحًا

 ذوائَب من هضيٍم أو قرونا

 َعَفْفُت وقد َقَدْرُت وليس شيٌء
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 ينابأجمَل من عفاِف القادر

 وَزْوٍر زارني والّليُل داٍج

 وقد مأل الَكرى مّنا العيونا

 يرينى أّنه ثاٍن وسادى

 ُمضاِجُعُه؛ وُزوٌر ماُيرينا

 نعمُت بباطٍل ويوّد قلبى

 ودادًا لو يكون لنا يقينا

 فيا شعراِت رأٍس آّن سودًا

 وحلَن بما جناه الّدهُر جونا

 مشيبِك بالّسنيَن ومن هموٍم

 ْآِت مَع السِّنيناولْيَتِك قد ُتِر

 آرهُت األربعين وقد تدانْت

 فمْن ذا لي بردِّ األربعينا

 والح بمفرقى قبٌس منيٌر

 َيُدلُّ على مقاِتلَي الَمنونا

 وإّنى إْن فخرُت على البرايا

 فخرُت بمن يبذُّ الفاخرينا

 بآباٍء وأجداٍد ِآراٍم

 آما آانوا على آلِّ البنينا

 ُطّرًاَألْسنا أشَجَع الثََّقْليِن 

 وأوفاهْم وأجودهْم يمينا 

 وأطعمهْم وأقراهْم ضيوفًا

 وأعطاُهْم إذا وهبوا الثَّمينا
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 وأرآبهْم لمعضلةٍ  قموٍص

 َتشاَمُس عن رآوِب الرَّاآبينا

 وأنضرهْم وأطهرهْم ذيوًال

 وأمضاهْم وأقضاهْم ديونا 

 وإّنا إْن شهدنا الحرَب يومًا

 َفَرْينا بالسُّيوِف وما ُفِرينا

 أبَصْرَتنا نحمي َحريمًا وإْن

 رأيَت األسَد يحمين العرينا

 فإْن طلَب الّندى آّنا بحورًا

 وإْن حذر الّردى آّنا حصونا

 نقود إلى الكريهةِ  آلَّ يوٍم

 خيوًال ماونيَن وال وجينا

 وآلَّ مغّمٍس فى الّروع يقرى

 صفائَحه الّترائَب والشُّؤونا

 يطاعُن بالّرماِح فال يبالى

 َد منها أْم َطعيناَسليمًا عا

 فإْن عّدوا َخَوْرَنَقُهْم َعَدْدنا

 لنا البيَت المحرََّم والَحُجونا

 وَزْمَزَم َمْوِردًا ُتْثني عليه

 إذا وردْت شفاُه الواردينا

 وجمعًا تلتجى زمرًا إليه

 لواغُب يضطربن بال غبينا

 ُيَخْلن ُضحىً  وبحُر اآلِل يجري
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 سفاِئَن يتَّبْعَن بنا َسفينا

 ْيَف ِمنىً  تفاَهَق وادياُهوَخ

 بهاماِت الرِّجاِل ُمَلبَّدينا

 فلسَت َترى بها إّال َعقيرًا

 من الكوِم الّذرا أْو عاقرينا

 وإْن فخروا بطخفةَ  أْو آالٍب

 فخرنا بالّليالى الغرِّ فينا

 بخيبَر أْو ببدٍر أو حنيٍن

 وأحٍد والمنايا يرتمينا

 دفعنا عن رسول اِهللا طعنًا

 لّصوارِم من لقيناوضربًا با

 وَقْيناه ومن يهوى هواُه

 بأسياِف الجالِد وما وقينا

 بَأبصاٍر ُتَذرُّ مَن السَّوافي

 فال ُتنَحى وال ُتحَدى رآابي

 وأجساٍد ُعِريَن من المخازي

 ومن آرٍم وخيٍر ما عرينا

 فال أرماحنا يعرفن رآزًا

 وال األسياُف يعرفن الجفونا

 وآّنا فى الّلقاِء وفى عطاٍء

 يضّن به نجيُب إذا دعينا

 وآم طافْت بدوحتنا عيوٌن

 فلم َتَر في جوانبها َهِجينا
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 ألْم تَر هذه األّياَم عوجًا

 موارَق من أآفِّ اّلالبسينا

 وقد آنَّ الصِّحاَح بغيِر داٍء

 فهاهنَّ الصَّحائُح قد ُدِوينا

 ُأقلُِّب في الورى قلبي وَطْرفي

 فأعجُب من ضالِل الحائرينا

 اشياٌت من ُهداهاعيوٌن ع

 وقدمًا ما آللَن وال عشينا

 وآراٌء مضلََّلةُ  النَّواحي

 ُلِويَن عن اإلصابةِ  أْو ُزِوينا

 وإّنى لو شكوُت إلى جنيٍن

 أَشْبُت بَحرٍّ شكواَي الجنينا

 لها الّتشكى" وصّماٍء بثثُت  "

 أهّونها وتأبى أن تهونا

 رأْت عندي السُّروَر، ولو بغيري

 كتئبًا حزيناألّمْت ظلَّ م

 وظّنوا أنَّها ُتفني اصطباري

 وشرُّ القوِم أآذبهْم ظنونا

 إنَّها ُخَطٌط صعاٌب: وقالوا

 نعم ، ولكْن قد خطينا: فقلت 

 ولّما لم َتَنْل مّني َمرامًا

 أحالْت شامتيها حاسدينا

 وآم ُغرَّ الّرجاُل فجرَّبوني
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 فلم أُك في تجارِبهْم َغبينا

 ىوقد لمسوا بأيديهْم صفات

 فما َوجدوا على األّياِم ِلينا

 جَزى الزَّوراَء عن َمَلٍل فإّني

 رأيُت بها األذّمةَ  ما رعينا

 فال تحنى وال تحدى رآابى

 إليها بالرِّجال متى ُحِدينا

 فإنَّ محاسنًا ُحدِّثُت عنها

 وآّن بها زمانًا قد فنينا

 وليس لها ألْرَوى غيُر رسٍم

 وأطالٍل لنعماٍء َبلينا

 ْع نزعَت لباَس عزٍّفإْن تنز

 وإْن تلبس لبسَت هناك هونا

 وإْن تنظُر نظرَت إلى خطوٍب

 ترقَُّص عن قلوِب الّشامتينا

 فعدِّ قراَر عقوتها سليمًا

 طليقًا آنَت فيها أم رهينا

 وقرِّْب للنَّجاِء َقَطاةَ  َنْهٍد

 وإّال فالعذافرةَ  األمونا

 فال بقيْت آما نحُن الّليالي

 رِّيِب اليقيناوُأبدلنا مَن ال

 وَأْطِلْعها ُنجومًا غارباٍت

 ُآِشْطَن بما نراُه أو ُمحينا
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 وَذْعِذْعها جهاالٍت تالَقْت

 وضْعِضعها َضالالٍت ُبنينا

 

 شباَبِك عّني فالمشيُب لباسي 

 شباَبِك عّني فالمشيُب لباسي

 وقد مألْت منه الطَّوالُع راسي

 والتطلبي عندي الصَّبابةَ  بعَدها

 إّني للصَّبابةِ  ناِسَسفاهًا ف

 فلم تطَف إّال بالمشيب عرامتي

 و لم يمَح إالَّ بالمشيب شماسي

 و من غير أحواِض البطالةِ  مشربي

 و في غير أسباِب الغراِم مكاسي

 و ما لَي تعريٌج إلى ريِم رملةٍ 

 وال لَي ِإلماٌم بظْبِي ِآناِس

 لقد آان قلبي آالقلوِب على الهوى

 يُب ُصيِّر قاِسفمْذ زاَر هذا الشَّ

 فال لهَو مْذ الح المشيُب بمفرقي

 وصاَر ِقناعًا في العيوِن لراسي

 

 أنتْم على َّ وإْن لم 

 أنتْم على َّ وإْن لم

 تدروا أرقُّ وأحنى

 أردُت أْن َتحملوا اليو
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 َم فوق ظهرىَ  مّنا

 فعفتُم وأبيتْم

 شّحًا على َّ وجبنا

 فكنتُم باّتفاٍق

 خيرًا لنا اآلن مّنا

 ُغِبّنا بَل اْنُتْم وما

 بذاك أظهُر غبنا

 وما أساُت ولكْن

 أحسنُت بالّسوِء ظّنا

 َظننُتُكْم ِلُمّلٍم

 عونًا وفى الخوِف أمنا

 حّتى خبرُت فكنتْم

 آالّلفظ ما فيِه َمْعنى

 

 قدني إليك فقد أمنَت شماسي 

 قدني إليك فقد أمنَت شماسي

 وُآفيَت منِّي اليوَم صدَق ِمراسي

 عًا ال يرتجىو لقيتني متخ

 َنْفعي وال ُيخَشى العشيةَ  باسي

 َأسري بال هاٍد بكلِّ ُمِضلَّةٍ 

 وأجوُب ُمظلمةً  بال ِمْقباِس

 و أذوُد عن قلبي الهموَم آأنني

 أحمى أسوَد رىً  عن األخياِس
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 وُتِدرُّ لي ُنَوُب الزَّماِن َمصائبًا

 في آلِّ شارقةٍ  بال إبساِس

 يرتيفي َأْسِر قاصمةٍ  ُأخادُع ِج

 عنها وأآُتُم داَءها ُجّالسي

 فأنا الجريُح بال شفاِر صوارٍم

 و أنا الرميُّ بغير ما أقواِس

 يا للرجاِل لفجعةٍ  يدي

 وددتها ذهبْت علّي براسي

 وردها حتى أتْت" أحذر " ما زلُت 

 فحسوتها في بعض ما أنا حاِس

 راديتها فلقيُت منها صخرةً 

 صماَء من جبٍل أشمٍّ راِس

 ُتها َزمنًا ولّما َصمََّمْتوَمطل

 لم َيْثِنها َمْطلي وطوُل ِمكاسي

 و منعتها دمعي فلما لم تجْد

 دمعًا تحدََّر أوَقَدْت أنفاسي

 و مسيبةٍ  ولجْت على سرِج الهدى

 آِل النبّي حفائَر األرماِس

 ثلموا بها بعد التماِم آأنما

 ثلموا بجدِع األنِف يوَم عطاِس

 نهْمو تراهُم بعد الهدوَّ آأ

 ِسْرُب الَخميلةِ  ِريَع من ِفْرناِس

 يا صاحبي هل ناَب سمعك مثلما



1101 

 

 قد نابني نبٌأ أطاَر ُنعاسي

 ال أرتضي منُه وضوَح يقيِنِه

 و أودُّ أني منه في إلباِس

 أْنَحى على َآِبدي بَوْشِك َسماِعِه

 نارًا جنوبها بمواسي

 وَظَنْنُتُه مثَل الّرزايا قبَله

 َز اآلسيفإذا بِه ُرزءًا عزي

 حظٌر َأُعطُّ عليه صبري بعَدُه

 وُأِجلُُّه عن أن أُعطَّ لباسي

 ال تنكرا من فيض دمعَي عبرةً 

 فالدمُع خيُر مساعٍد ومواسي

 و إذا سئلُت عن الذي بَي بعدُه

 فصممُت عنه فال َتِعْب إبالسي

 وَنعى إلّي، وليَته لم ينَع لي

 َعَنَت الُقروِم وفاضَح السُّّواِس

 النَُّجباِء خلَف تراِبِه وُمعثَِّر

 وُمعجِّز النَُّظراء واألجناِس

 من قاد شوَس الفخر بعد تقاعٍس

 و استاَق شّم الذآر بعد شماِس

 من آان مرجوا لكلَّ حفيظةٍ 

 ُتدَعى ومدعّوًا ليوِم َعماِس

 من آان يأبى فضله العالي الذرا

 ِمن أن ُيقاَس إلى الورى بقياِس



1102 

 

 َم َطالقةٍ َمن آان َطْلَق الوجِه يو

 ومعبِّسًا َشَرسًا على األشراِس

 ذاك الذي جمع الفخاَر فخارُه

 سبقًا إليه من جميع الناِس

 " محمٍد" إّن الفضائَل بعد فقِد 

 َدَرَسْت معالُمها مَع األدراِس

 فاآلَن هنَّ آَشنَّةٍ  َمْنبوذةٍ 

 أو حلِس مستغٍن عن األحالِس

 من قصيٍر طاهٍر" واهًا لعمرك  "

 عمٍر طال باألرجاس و لربَّ

 و لترُب قبرَك ما حوى من منتٍح

 جّواِب أرٍض في ُعًال َدّواِس

 بتنا وأنَت آلمٍل حيث المنى

 وأَتى الصَّباُح وأنَت عنَد الياِس

 يا موُت آيف أخذَت نفسَي تارآًا

 نفسًا عليها جمةَ  األنفاِس 

 آيف اجتنبَت سوى األآارع عامدًا

 راِس و أصبَت حين أصبَت أمَّ ال

 إّال أخذَت بمن أخذَت عصائبًا

 ليسوا لمْكُرمةٍ  مَن األآياِس

 ووقيَته بي ما عراُه فالرََّدى

 مما يجود به الفتى ويواسي

 ُقْل للذين َتَشامتوا في يوِمِه



1103 

 

 ما بالرََّدى َطَرَق الفَتى ِمن باِس

 إما مضى وبقيتُم من بعده

 فلقد مضى صفرًا من األدناِس

 لحمامِههل فيكُم من دافٍع 

 في هابٍط من أرِضِه أوجاِس

 أو فائٍت يومًا وقد بلغ المدا

 لهواِت ذاك الفاغِر الفراِس 

 يا ساقَييَّ ِمَن المحاِذر َشْربةً 

 ما ُذْقتما، الُذْقتما في آاسي

 ما دار ما أدويتما قلبي به

 من قبُل في فكري وال إيجاسي

 ها فانظرا منِّي الدُّموَع غزيرةً 

 قلٍب قاِس و تعجبا لخشوِع

 و تعلما أّن الذي بي آلما

 رقَد المسلَُّم هاَج لي وسواسي

 لو آاَن َمن يرمي َسوادي باديًا

 لتقيتُه وحميُت منه أناسي

 لكنَّه يخَفى عليَّ مكاُنُه

 وَيِدقُّ عن بصري وعن إحساسي

 آيف النجاُء وال نجا من جاثٍم

 فيما يشاُء من الفتى خنَّاِس

 الُترتَقى َيِلُج البيوَت منيعةً 

 وتِضلُّ عنه أعيُن الُحرَّاِس



1104 

 

 إْن شاَء آاَن ُمواصًال لمراِئري

 أو شاَء آان ُمعطًِّال أمراسي

 صلي اإللُه على ضريحك وارتوى

 من آلِّ ُمْنَهِمِر الحيا بجَّاِس

 صخِب الرعوِد آأن جرَس غمامِه

 َجْزًال ُأِعيَن بسائِر األجراِس

 وآأنَّما ُرآَّاُمُه ُمتلبِّدًا

 يٌس معقلةٌ  إلى أعياِسع

 َورَمْت رياُح الجوِّ ُترَبَك آلَّما

 رمِت الثرى بالناعم المياِس

 حتى ُيرى َخِضًال َتعانَق حوَلُه

 ُقُضُب األقاحي ماثًال لآلِس

 مْن مبلٌغ فخَر لملوك بأنني

 للفضل من َنعماُه لسُت بناِس

 َشرَّدَت عنِّي َآْرَبَها من ُغمَّةٍ 

 باإليناِس وعدلَت لي اِإليحاَش

 و خلستني منه وقد ضمْت على

 جلدي الرواجب أيَّ يوِم خالِس

 إن آان فرعي قد مضى وبقيَت لي

 فالفرُع مسدوٌل على اآلِس

 وَلِئْن ُرِزْئُت فقد محوَت َرِزيَّتي

 بيديك محَو النقس من قرطاِس

 



1105 

 

 وزائٍر ما أجبنْه 

 وزائٍر ما أجبنْه

 ما زاَر إّال في ِسَنْه

 َغَلٍسوعنَّ لي في 

 فال عدمنا عننْه

 ذو َددٍن، وِإنَّما

 نعَشُق منه َدَدَنْه

 يهجرنى مجاورًا

 يسمع قولى أذنْه

 حّتى إذا حلَّ النََّوى

 حدا إلى َّ ظعنْه

 لم يأِت إّال في ُدجىً 

 وصبحه ما أمنْه

 وزارنى فى وطنى

 مخّليًا فى وطنْه

 ثمَّ أطاب وسنى

 لّما أطار وسنْه

 أبَدلني ِهجراُنُه

 ةٍ  مؤتمنْهبزور

 باطلةٍ  لكنَّها

 من المسىءِ  حسنْه

 ما أحسَن النصَر على

 ُمقاطٍع ما َأَحَسَنْه
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 فليتها زيارةٌ 

 تكوُن منُه ديدَنْه

 ما بعَث الواشي إلى

 ما نحُن فيه ِظَنَنْه

 وال رَمى ذو ِفَطٍن

 إليه يومًا فطنْه

 فِبتُّ ليلي آلَّه

 أضمُّ منه غصنْه

 وألِثُم الصُّدُغ الذي

 ربُه وزرفنْهعق

 لوال الّدجى يشفع لى

 َلما لقيُت ِمَنَنْه

 جاَد به ُمسَتْرَخصًا

 وما َنَقْدُت َثَمَنْه

 في ساعةٍ  آأنَّها

 َلَذاَذةً  ألُف َسَنْه

 واَصَل فيها َسَكٌن

 بعَد فراٍق َسَكَنْه

 ما أنصف الّدهُر اّلذى

 أخاَفني وآَمَنْه

 ألقى إليه رسنى

 ثّم أجرُّ رسنْه

 لحبَّ لمْنما أغبَن ا



1107 

 

 ُحمَِّلُه ما أغَبَنْه

 ُممَتَحٌن يكرُه إْن

 فارَق منكْم ِمَحَنْه

 وسابٌح في َدَرٍن

 وال يميط درنْه

 ثّم طعيٌن هّمُه

 تقبيُلُه َمن َطَعَنْه

 أْو زمٌن يموت من

 حيُث َغشوٌم َأْزَمَنْه

 قلُت له فقرًا إلى

 : نوالِه ومسكنْه

 يا مالكًا لي بهوىً 

 أسررتُه وأعلنْه

 َمن إذا غابَن ُحْسـو

 ـنًا بدَر تمٍّ غبنْه

 هل عوَدةٌ  لمثلها

 ما أهونْه: فقال لى 

 

 قد زرَت ليلةَ  هوَّْمنا على العيِس 

 قد زرَت ليلةَ  هوَّْمنا على العيِس

 ونحُن َنطوي الَفال من غيِر َتعريِس

 زيارةً  إْن تكْن َزورًا فقد نفعْت

 و نفسْت من خناٍق أيَّ تنفيِس



1108 

 

 لم يسْر فيها المالُم وال و متعةٍ 

 أطيَع أمٌر بها يومًا ألبليِس

 أمسكُت نفسي بها والهمُّ يخفزها

 وبائرًا ال يزاُل الدَّهَر ُيْخمُله

 ماذا أردَت بما أْوَلْيَتِنيِه فقْد

 أِنسُت من َجْزِع واٍد غير مأنوِس

 و آيَف عاَج شباٌب ال ازواَر به

 و ال اعوجاَج على شيٍب وتقويِس

 نُت َطليقًا ماله أَرٌبوماظن

 يأتي بجنِح الليالي ربَع محبوِس

 حلفُت بالبيت ملقى الالئذين به

 هناك ما بين تسبيٍح وتقديِس

 أتوه مثريةً  ذنبًا أآفهْم

 وفارقوُه بَأْيماٍن َمفاليٍس

 والَمْوِقَفيِن ماَضحَّوا على عجٍل

 عن الجماِر من الكوم المقاعيِس

 ًنىوما َأراقوُه من جاري دٍم بم

 و انشروا من نجيٍع ثمَّ مرموِس

 للماُل أبذلُه للطالبين له

 جزٌء مَن الماِل َمْغمومًا به آيسي

 و الذآُر مني وإْن رحلُت تنقله

 نجوى الرجال وأسطاُر القراطيس

 وإْن بقيُت فِلْلَعْلياِء أرآُبها



1109 

 

 والمجِد مابيَن َتصبيٍح وَتغليِس

 و للمآرب والحاجات أبلغها

 على ُرغم المعاطيِس في المأُثراِت

 و إْن هدمُت آما شاء العدا بردىً 

 فما تهدم بنياني وتأسيسي

 وإْن ُفِقْدُت فلم ُيفَقْد آما علموا

 َقهري األساِوَد واآلساَد في الِخيس

 فليس تعريُس من يرمى به قدٌر

 قعَر الحفيرةِ  إّال آالّتعاريِس

 وما حنيِنَي إّال للعالِء إذا

 هذي الّطراميِسحنَّ الرِّجاُل إلى 

 و سيرْت سيرتي صحُف الرواة وآم

 مَن األحاديِث ُملقىً  غيَر َمطروِس

 أغدو وِعْرضَي َمحروٌس بال َأَمٍل

 يسمو إليه وما لي غيُر محروِس

 عزَّ الذي ال يبالي أين مسكنه

 و ال يفرق بين الخفِض والبوس

 يا للرجال لهمٍّ بات يصحبني

 أنَّى أقمُت وفي َسيري وَتعريسي

 آأنَّني راآٌب منه على َحَذٍر

 َقرا طريٍق خفيِّ األْثِر مطموِس

 لم ُيْعِيني بعَد أْن أعيا الرِّجاَل معًا

 من بين شمٍّ آنجم األفق أشوِس
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 ولم َيُرْعني وقد راعْت صواعُقُه

 وْسَط العرينةِ  أحشاَء العنابيِس

 والمزيَّةَ  لوال ما يجيُء بِه

 فضُل الفتى بين مسعوٍد ومنحوس

 ولم أآْن قبُل في فضٍل بمتَّبٍع

 و لم أآْن قطُّ في حيًّ بمدموِس

 َسْل عن ضرابي وعن طعني لَدى َرَهٍج

 والسُّمُر تترُك في آفيِّ نحوَرُهُم

 و السمُر تترك في آفي نحورهمث

 مقسومةً  بين معضوٍض ومنهوِس

 و البيُض تسمُع في هام الرجال وفي

 أعضائهْم مثَل أصواِت النَّواقيِس

 اءوا صحاحًا بال جرٍح وال أثٍرج

 ثّم انثنوا بين مضروٍب ومدعوِس

 و إنني آلَّ من شاغبُت أفرسُه

 و لم أزْل في األعادي غيَر مفروِس

 ال أوحش اُهللا مني آلَّ مضطجٍع

 مَن الفخاِر والَرْحلي والِعيسي

 و ال رأتني عيٌن قط مرتديًا

 عارًا وال آان آم شنعاَء ملبوسي

 ظلمًا وما نظرْت بخسُت دون الورى

 عيناَي ذا مأثراٍت غيَر مبخوِس

 وقد قبسُت جميًال دوَنُهْم بيدي
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 و أيُّ خيٍر لفضٍل غير مقبوِس 

 آن مالكًا قمَم الساداِت آلهُم

 أْو ال ، فكن مفردًا في قمةِ  القوِس

 إْن آان بيتك خلوًا ال جميَل به

 فإنَّ بيتَي منه غيُر مكنوِس

 قوِم ُمْنغمسًاوِإْن تكْن في َمالِم ال

 فإنَّني في مالٍم غيُر مغموِس

 و إْن توقفَت عن مغنى العال فعلى

 وادي الفضيلةِ  َتوقيفي وتحبيسي

 و ما دنسُت بعاٍر في الرجال وما

 لمُس الكواآب إّال دون تدنيسي

 ال تسكنني وآيسي أنَت تعرفُه

 إّال جواَر المناجيب األآاييِس

 ْتآأنَّ أوُجَهُهْم من نورها َغَصَب

 ضوَء الصباح وأنواَر المقاييِس

 والُتعْج بي على وادي الخموِل وال

 ِشْعِب الّلئاِم وأجزاِع الضَّغابيس

 فليس منك جميًال أْن تجاوَر بي

 مَع الّطهارةِ  أبياَت األراجيِس

 لوالي لم يهتد األقوام آلهُم

 سبَل الكالِم وال طرَق المقاييِس

 هدرسُتُه فْهَو ِملُء العين ُتبصُر

 غضَّ النَّواحي جديدًا غيَر مدروِس
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 وبتَّ ُأوضُحُه حّتى جعلُت بما

 " آمحسوس" آشفُت ما آان مظنونًا 

 فما مشوا فيه إّال تبعًا أثرى

 و ال جنوا غيَر أشجاري ومغروسي

 و آان من قبل أن محضُت صفوتُه

 ُمرِّددًا بيَن تلبيٍس وتدليِس

 " حليتُه" و بائرًا ال يزال الدهَر 

 لوال فرُط تحبيسي" ثَر الحّظ وعا "

 

 ال َتَستِعْن أبدًا بمْن 

 ال َتَستِعْن أبدًا بمْن

 يحتاُج منك إلى معوَنة

 وافزْع إلى نصِر اّلذي

 َنَصر األناَم بال َمُؤوَنْه

 وإذا وَفى لك بالمرا

 ِد فال تكْن أبدًا خؤونْه

 فجهاُت من لبس الّتقى

 محروسةٌ  فيه َمصوَنْه

 

 ني في وصالهُمقْل لأللي أطعمو 

 قْل لأللي أطعموني في وصالهُم

 حتَّى طمعُت فَألقوني على الياِس

 وقد ُغِرْرُت بهْم دهرًا بال َسبٍب
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 و أغبُن الناِس من يغتّر بالناِس

 هْم عوَّضونَي َهجرًا من ُمواصلةٍ 

 وَأبدلونَي إيحاشًا بإيناِس

 ولو علمُت بمالي في ُصدورُهُم

 أمراسيقطعُت منهْم ُقبيَل اليوم 

 فما قرعُت لهْم بابًا ألدخلُه

 والرفعُت إليهْم مرَّةً  راسي

 لكْن جنيُت على نفسي بذاك وآم

 تجنى اليدان على العينين والراس

 

 بأبى زائرًا أتانىَ  جنحًا 

 بأبى زائرًا أتانىَ  جنحًا

 ال ودادًا منه فعّنى ومّنى

 زاَده ِضنَّةً  بموضعِه الما

 َضّنالِك قلبي ُبخًال عليَّ و

 لم ينلنى شيئًا وعند رقادى

 أّنه جاءني فأغَنى وأقَنى

 َصدَّ ُصبحًا والعيُن منَِّي َيْقَظى

 وسرى واصًال وعينىَ  وسنى

 وجفا بالنَّهار من بعد أْن ُخْيـ

 ـِيَل لي أّنه أتانَي َوْهنا

 زورةٌ  ما درى بها ذلك الّزا

 ئُر ربعى فكيف يوجب مّنا 
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 هو الٍه عنها وما بتُّ فيه

 لم يحطُه علمًا ولم يُك ظّنا

 فهىَ  تعليلةٌ  لصبٍّ عليٍل

 أْو خداٌع يهدى لقلبى المعّنى

 فهى مثُل الّسراب أو مثُل لفٍظ

 وال فيه معنى" ماله حاصٌل  "

 

 أأبا الحسيِن آفيَت ما بعد الردى 

 أأبا الحسيِن آفيَت ما بعد الردى

 فلقد قضيَت ردىً  برغم معاِطِس

 اقك هكذاما دار في فكري فر

 دون األنام وال جرى في هاجسي

 وذخرُت منك مودَّةً  فُسِلْبُتها

 والدَّهُر مشغوٌل بسلِب َنفائسي

 ما آنَت من ِجنسي والمن ُأسَرتي

 و لنَت بالوّد الصحيح مجانسي

 صانعُت فيك معاشرًا وآتمتهْم

 وجدي عليك وصبوتي ووساوسي

 وحبسُت دمعي أْن يسيَل تجمًُّال

  يسيُل لحابِسلو آان دمٌع ال

 ولقد لبسَت مَن الزَّمان جالَلُه

 وجلسَت منه في أعزِّ مجالِس

 وحكمَت في الملِك الذي ماَحكَّموا
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 فيه سوى ماضي العزيمةِ  سائِس

 " خيريةٍ " و رأيت دونك آلَّ ذي 

 سامي البنيةِ  في عًال متشاوِس

 وفرجَت باآلراِء ِضيَق شديدةٍ 

 و محوت باألضواء ضيَق حنادِس

 و ضربت باألسياِف آلَّ مسايٍف

 و دعسَت باألرماِح آلَّ مداعِس

 ورددَت ذا َلَجٍب يضيُق به الَفال

 مآلَن ِمن ُجَنٍن له وقوانِس

 وأريَت أنَّ فوارسًا في طيَّةٍ 

 بالطعن في اللبات غيُر فوارِس

 وإذا أناٌس نافسوك وقّدروا

 أن يلحقوك فضحَت آلَّ منافِس

 بصوائٍب أو ناضلوك َفَضْلَتُهْم

 أو زاحموك زحمتهْم بقدامِس

 ورآبَت آلَّ ُمطاوٍع ُمتعطٍِّف

 لما ابتلوا بروافٍس وشوامس

 وإذا اختبرَت ففي الزَّماِن أآايٌس

 حازوا الكماَل وفيه غيُر أآايِس

 في آلَّ يوٍم لي حميُم مودةٍ 

 أعطيِه من َفْقٍد يميَن الرَّاِمِس

 وأصوُنُه بالتُّرِب والتُّرُب الذي

 أآفُّ دوارٍس وآوامِس فيه
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 وأودُّ أنِّي بعَد ذاك لقيُتُه

 لو يلتقي حيٌّ بميٍت دارس

 " يائسًا" و غذا رجعُت رجعُت صفرًا 

 عن ُمقفٍر من آلِّ شيٍء يابِس

 و هو الزماُن فعبرةٌ  لمغفٍل

 َأطواُرُه أو ُضحكةٌ  للعاِبِس

 أيردُّ ما أعطاك غيَر ملبٍث

 من بعد أن أعطاك غيَر مماآِس 

 غذا نجونا من خطوِب ملمةٍ  و

 تأتي نيوُب نواهِس -عرضت لنا  -

 أين األلى حلوا السماَء وعارضوا

 ُزْهَر النُّجوِم مقابسًا بمقابِس

 فاستفرشوا الكرَم المبرَّ على الورى

 َعْفوًا مكاَن نماِرٍق وَطناِفِس

 و سرى لهمء ذآٌر ذآيٌّ عرفُه

 شرقًا وغربًا في ظهور عرامِس

 هْم بحسٍن صقلْتو آأّن أوجه

 ُقُضُب الوَغى مصقولةٌ  بمداوِس

 من آّل ممتعِض الحميةِ  آنٍف

 ذي مارٍن في الذُّلِّ ليس بعاطِس

 أخنى الزماُن عليهُم وسقاهُم

 آأَس الحماِم فما ترى من نابِس

 فكأنهْم عصٌف تحكُم غدوةً 
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 و عشيةً  فيه هبوُب روامِس

 آانْت دياُرُهُم نهارًا ُمشرقًا

 ْدَن آُجنِح ليٍل داِمِسفاآلن ُع

 و برغمهْم من بعد أن سكنوا الذرا

 سكنوا بطوَن صفاصٍف وبسابِس

 ال زال قبرك يا محمُد مفهقًا

 من آلِّ منهِمِر السَّحائِب راِجِس

 صخِب الرعوِد آأنما أجراسُه

 صبحًا وإمساًء زئيُر عنابِس

 وإذا القبوُر ُدِرْسَن يومًا فليُكْن

 بدارِس قبٌر به وسِّْدَت ليَس

 

 يا مْن ُقِرنُت به على 

 يا مْن ُقِرنُت به على

 رغمى فصرُت له قرينا

 وشريُته لّما ُغِرْر

 ُت فلم يكن ِعْلقًا َثمينا

 وظننُت أنِّي غابٌن

 فيه فكنُت به َغبينا

 لّما خبرتك لم أجْد

 شيئًا أآون به ضنينا

 وإذا جعلُتَك ُقرَّةً 

 للعين أسَخْنَت العيونا
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 َغَلٌس الفجَر يمِزُجُهقد آاَن لي  

 قد آاَن لي َغَلٌس الفجَر يمِزُجُه

 فاآلَن فجري بال شيٍء مَن الَغَلِس

 تسلَّ فشيباُت الفتى قبٌس: قالوا 

 ذاك، ولكْن شرُّ ماقبِس: فقلُت

 و زارني لم أرْد منه زيارتُه

 َشيٌب ولم ُيغِن أعواني والحرسي

 يضيُء بعَد سواٍد في مطالِعِه

 األياِم مفترِسلفاغٍر من ردى 

 

 قل لقوٍم شّنوا المعاتَب منهْم 

 قل لقوٍم شّنوا المعاتَب منهْم

 : فى األحاديث شأمةً  ويمينا

 لم تنيلوا شيئًا ففيَم شمختْم 

 وعهدنا ذا الّنيِل يشمخ فينا

 إنَّ ِآْبَر الفَتى وال فضَل فيِه

 عنَد أهل النَُّهى يكوُن جنونا

 ـُرُآُه الّناُس

 اآلُّهم فاترآون

 في غٍد يرجُع الغنيُّ فقيرًا

 وهزيًال َمن آاَن ليَس سمينا

 لم يكن من شراآُم وتدّلسـ
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 ـتْم على ناظريِه إّال غنينا

 وظنّنا بكْم جميًال ولكْن

 منكُم الّسجايا الّظنونا" أآذبْت  "

 َوَوَرْدنا فلم تكونوا َمعينًا

 وهززنا فلم تكونوا ُغصونا

 ما رأينا منكْم وأنتم على أْفـ

 ـضِل ما تبتغون إّال َمِهينا

 عبقًا بالقبيح ما آانِت الّسو

 آت إّال موّسمًا مزنونا

 لم يكن للّدفاِع حصنًا حريزًا

 ال وال في الِبياِع ِعْلقًا ثمينا

 وخصاًال إذا تؤّملَن آانْت

 والعيونا" قلوبنا " مسخناٍت 

 ووجوهًا بيضًا فإْن ُسِئلوا الَخْيـ

 ُجونا ـَر وما هنَّ أهُلُه ُعْدَن

 َعَجزوا ُمعظَم الّزماِن، فلّما

 قدروا بعد عجزهْم ظلمونا

 وتراهْم عن آّل خيٍر نكوًال

 وعلى الّشرِّوحده قادرينا

 ليس وعٌد منهْم وإن ِغلُطوا بالـ

 ـوعِد يومًا آانوا له ماطلينا

 وُهُم الواجدون حتى إذا ما

 سئلوا الّرفَد أصبحوا عادمينا
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 هْم لمنتمّنى من ُلْؤِمِهْم أنَّ

 يرفدونا وأّنهْم حرمونا

 والذى ذاق مّرهْم يتمّنى

 بدًال منه أن يذوق المنونا

 أرنى منهُم وخذ مهلة طو

 َل مدى الدَّهِر واحدًا مأمونا

 وقرينًا أآون فردًا فأرضا

 ُه أنيسًا ِلَوْحَشتي وَقرينا

 آلُّ َمْن قرَّبوه قرََّب َنْهدًا

 َهَربًا منُهُم وإّال أمونا

 آثًا لَبْيٍن ثناياال وال نا

 ُه وال قارعًا لُبْعٍد َجبينا

 وإذا ما ُجفوُننا ِسْلَن ُحْزنًا

 لنواآْم فلسَن مّنا جفونا

 

 آم ذا تطيش سهاُم الموِت مخطئةً  

 آم ذا تطيش سهاُم الموِت مخطئةً 

 َنحري وُتصمي أخّالئي وَأخداني

 ولو فطنُت وقد أردى الّزماُن فًتى

 أصماني علمُت أنَّ الذي أصماُه

 وآيَف َتبَقى ُحشاشاٌت ُتَقلِّبها

 فى آّل يوِم يدا غرثاَن ظمآِن 

 أم آيف نأمل أْن يبقى امرٌؤ أبدًا
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 يفدي مَن الموِت إنسانًا بِإنساِن

 سوٌد وبيٌض من األّياِم لونهما

 ال يستحيُل وقد بّدلَن ألوانى

 هيهاَت ُحكَِّم فينا أْزَلٌم َجَذٌع

 وُقرحاِنُيفني الورى بيَن ُجذعاٍن 

 فال حميٌم لنا ُيبقي الِحماُم بِه

 والجديٌد لنا ُيبقي الجديداِن

 يعطى العطّيةَ  تتلوها رزّيتها

 ويطعُم الّشهَد ممزوجًا بخطباِن

 وربَّما ُحِرَم الرِّزَق الحريُص وقد

 أنضى المطيَّ وواَفى منزَل الَواني

 

 فجعةٌ  ما احتسبتها فى زمانى 

 انىفجعةٌ  ما احتسبتها فى زم

 ناَدَمْت بي غرائَب األحزاِن

 وأشدُّ الخطوب ُعنفًا بنفٍس

 ما أتى بغتةً  بغيِر أواِن

 أيُّها اآلخذي بشأِن التسلِّي

 جلَّ مابي عن طاعةِ  السُّْلواِن

 ُرْمَت َعْذلي وأنَت تجهُل مابي

 وفؤادي مستيِقٌن ما َعناني

 خلجْت فى ببغاَء نبوةُ  دهٍر

 انيُموَلٍع بالنَّفيِس من أثم
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 بعَث الّدهُر نحَوها يَد شخٍص

 مزعِج الكيِد ثائِر األضغاِن

 غالها فرصةً  وما الغافُل الوسـ

 ـناُن ُآْفوًا للّراِصِد اليقظاِن

 لو أتى معلنًا بيوم رآاها

 النثنى غانمًا من الحرماِن

 أمكنتُه حشاشةً  طالما خا

 َبْت لديها وسائُل اإلمكاِن

 صّدها الحيُن عن تعاطى حذاٍر

 منه والحيُن عقلةُ  األذهاِن

 إْن تكْن ُعوِجَلْت فما ُمهلةُ  الُمر

 جى على سّنةِ  الّردى بأماِن

 ذاَت جسٍم َيْحكي الزََّبْرَجَد قْد ِنيـ

 ـَطْت ُذراُه بِمْنَسٍر َمْرجاني

 وَخواٍف قد فارقْت لوَنها األظـ

 ـهَر فيها بمنظٍر ُأرُجواني

 غّضةُ  الّلوِن تبصُر العيُن منها

 روضةً  أْخَمَلْت بال ُبستاِن

 ُترجُع القوَل آالصَّدى في أقاصي

 درجاِت اإلفصاِح والتِّبياِن

 تمحُض الّصدَق إْن أجابْت سؤوًال

 وهىَ  خلٌو من فهم تلك المعانى

 ال استقلَّْت من بعِد فقِدِك َوْرقا
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 ٌء تبّكى الّدجى على األغصاِن

 

 حّتاَم ذمِّي عندآْم أزماني 

 عندآْم أزماني حّتاَم ذمِّي

 وبحبِّكْم طرَق الّزماُن َجناني

 تاهللا ما أنصفتُم فى حّبكْم

 فردًا وأنتْم والغراُم اثناِن

 لو أّن هذا الحبَّ يظهر شخصُه

 لدخلُت في أحشائِه بِسناِن

 لكنَّه يرمي القلوَب ويتَّقي

 بسواِدها من أسهِم الشُّجعاِن

 يا ليَت شعرى آيف يثأر عاشٌق

 األخداِن  وعدّوه فى موطِن

 يا َمن يغيُر على المحبِّ بقلبِه

 أّال انفردَت له من األعوان 

 لو آاَن ذاك لما انفردَت بطائٍل

 ولعدَت تسحب بردةَ  الحرماِن

 وأنا اّلذى راع الّليالى بأسُه

 فشعارها من أستِر األلوان

 يلَقى الرََّدى بعزيمةٍ  هو عنَدها

 والعيُش إّال في الذُّرا ِسّياِن

 عنَِّي األبطاَل إْذ عمَّْمُتهْم َسْل

 بقواضبى بدًال من الّتيجاِن
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 ُتخِبْرَك عن َنْصِل الَفراِش رؤوُسهْم

 ونحوُرهْم ُتنبيك عن ُخرصاني

 ال تأمُن األعداُء مّنى نجدةً 

 ظفرى بهْم يلقاهُم بأمانى

 يا عاذلى فى بذِل نفسى للوغى

 أنَت الكفيُل بعيِش آلِّ جباِن

 ٌن عليَك قضاؤهإنَّ الرَّدى َدْي

 فاسمْح به في أشرِف األوطاِن

 من فات أسباَب الّردى يوم الوغى

 لحقتُه فى أمٍن يُد الحدثاِن

 لو آاَن هذا الدَّهُر ُينصُف ساعيًا

 لوطئُت منه مطالَع الّدبراِن

 ال تأملْن زمنًا يؤّلف ورده

 بين األسوِد الّشوِس والّسرحاِن

 يعطى بنيِه العيَش ال عن صبوةٍ 

 شّلهْم عنه بال شنآِنوي

 فمتى رأيَت مجرِّرًا أذياَلُه

 ناديته يا صاحَب األآفاِن

 عندى له صبٌر يرّدُد ريقه

 في صدره وقذاُه في األجفاِن

 ولَطالما جرَّعتُه آأَس األسى

 وَجَدْحُتها بأسنَّةِ  الُمّراِن

 آن يا زماني آيف شئَت فلن َترى
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 شخَص المذّلةِ  الئذًا بُلباني

 َمن َتلَقى يبيُعك عقَلهما آلُّ 

 وَلَبْيُعُه من أآبِر الُخْسراِن

 ألقيُت عن قلبي السُّروَر لفارٍغ

 من همَّتي بغروِره مآلِن

 ما عاقني ِسْرُب السُّروِر، وإنَّما

 آبُر الّنفوِس شبيبةُ  األحزاِن

 وُمبرٍَّإ من آلِّ ماشمل الوَرى

 ألقيُت من ِثَقتي إليه ِعناني

 من ُودِِّه لّما آساني ُحلَّةً 

 ُأْنِسيُت َسْلَب َحبائبي َرْيعاني

 ما زلُت أفحُص في الوَرى عن مثلِه

 حّتى ظفرُت بمن أقول آفانى

 طمحْت إليه عيُن آلِّ رئاسةٍ 

 لواله ما نظرْت إلى إنساِن

 لو شاء ما فاَتْته أبعُد ُرْتَبةٍ 

 يسعى إليها الخلُق باألجفاِن

 لكنَّه نظَر الممالَك دوَنُه

 ا على السُّلطاِن ِمن سلطاِنَفَزه

 سبَق الكراَم الّسالفين إلى الُعال

 والسَّْبُق لإلحساِن ال األزماِن

 يا َمْن َعال بي ظهَر َوْرٍد سابٍق

 لّما رأى ذّمى إليه حصانى
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 إّياك أْن تفشى سريرةَ  وّذنا

 فيصّدنى عن قربك الملواِن

 ويمّد صرُف الّدهِر نحوى طرفه

 يرانيوهو الذي لوالَك ليس 

 هذا الذي ذآراُه آنَس ناظري

 وهواُه أوحشني مَن األشجاِن

 ُأهدي إليه من آالمي أيِّّما

 لكْن لها من مدحِه بعالِن

 تتجاذُب الُخّطاُب دوَن َجنائها

 ويردُّ عنها أجمُل الفتياِن

 فتودُّ آلُّ جوارحى فى مدحه

 أْن آنَّ من شوٍق إليه لساني

 

 برّبك أّيها البرُق اليمانى 

 رّبك أّيها البرُق اليمانىب

 تكّشْف لى بلمعك عن أباِن

 َفِقْدمًا ما َجَلْوَت عليَّ َوْهنًا

 َشمامًا في صبيغةِ  ُأْرُجواِن

 وآْدَت وماشعرَت بذاك منِّي

 َتُدلُّ الّطالبين على مكاني

 أرقُت لضوِء ناٍر منك تبدو

 وتخبو في الّسماِء بال ُدخاِن

 آما َلوَّْحَت في ظلماِء ليٍل
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 إلى األبطال في الَعْضِب اليماني

 أراَك إذا لمعَت، وعن قليٍل

 تغيب فال أراك وال ترانى

 وأرُقُب منك خدَّاعًا لِحسِّي

 مروقًا بالّتقلِب عن عيانى

 آأنَّك الُتِقرُّ على طريٍق

 أخذَت سناك من عهد الغوانى

 وتخفق فى نواحى األفِق حّتى

 آأّنك فى الوغى قلُب الجباِن

 من بلٍد بعيٍد تخبُّ إلى َّ

 منيٍع ال تعّلقه األمانى

 وتذآرنى وبالك غيُر بالى

 ضالًال ما تقّدم من زمانى

 وعيشًا آنُت أجري فيه دهرًا

 إلى الّلّذاِت مستلَب العناِن

 إذا خطرْت مالحتُه بقلبى

 َجرى شوقًا إلى رؤياه شاني

 إذ البيُض الحساُن إلى َّ ميٌل

 وإْذ وصُل الغوانى فى زمانى

 أمسى وأصبُح آلَّ يوٍم وإْذ

 على ُعَقِب الحوادِث في أماِن

 زماٌن آان لى فيه صحاٌب

 آراٌم من بني عبِد الُمداِن
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 مَن النََّفِر اّلذين أَبْوا إبائي

 وقادوا في أِزمَِّتهْم ِجراني

 ولّفوا شملهْم بالّشمِل مّنى

 وآنت مدا الّزمان بغر ثاِن

 األعادى" حلُف"ولوال أّنهْم 

 " ما عدانى"عداتى  وقونى من

 يمّسهُم األذى قبلى ويعنى

 جميعهُم لعمرك ما عنانى

 وَتْلقاهْم يؤوُدُهُم احتياجي

 واليكفيهُم لي ماآفاني

 َمَضْوا لسبيلهْم وبقيُت َفْردًا

 َأعضُّ على فراقهُم َبناني

 

 وسائلةٍ  لتعرَف ما َعراني 

 وسائلةٍ  لتعرَف ما َعراني

 وما جّرْت إلى َّ يدا زمانى

 فقلُت لها لو استمليِت ما بى

 ألملتُه عليِك غروُب شانى

 تعمَّدني َزمانًا ريُب دهري

 فلّما أْن تعّمدنى رمانى

 ولي ُمَتَزْحَزٌح عنه لَو انِّي

 أراُه بناِظريَّ آما يراني

 أقوُد إلى المقابِر آلَّ يوٍم
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 على رغمي خبيئًا في َجناني

 وأودعُه على أّنى شفيٌق

 الَمحاني عليه آلَّ غبراِء

 يضّل المرُء فيها" مطّمسةٍ "

 َضالَل الَعْصِف خرَّ من الِفناِن

 ُمَعرَُّس آلِّ مملوٍك وَمْلٍك

 ومضطجُع المكّرِم والمهاِن

 وفارقني بداهيةِ  الّليالي

 حبيٌب ما سَلْوُت وال َسالني

 فُأصبُح فيه مجتمَع األماني

 وأمسى حيث ال تأتى األمانى

 الّرزاياقد مرنَت على : وقالوا 

 وما ُيغني ِمراني: فقلُت لهْم

 وفى األّياِم مطرقةٌ  صموٌت

 َتقمَُّص بالّشجاِع وبالجباِن

 فَهْبها لم تكْن َجَذَمْت يميني

 أَلْيسْت بالتي أْوَهْت َبناني

 وهبها لم تكن صدعْت قناتى

 ألْيسْت بالتي ثلَمْت ِسناني

 َأال َمن عاذري من جاِر سوٍء

 َأتاني إذا لم آِتِه َهَربًا

 معاٍن فى اّلذى يبغيِه مّنى

 وإْن أربى ومدلوٍل مكانى
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 له أيٍد بما أجنى عليه

 ومالى بالذى يجنى يداِن

 أقّدره المسالَم وهو حرٌب

 وأحسُبُه بعيدًا وْهَو داِن

 وتعدونى صوائبُه لغيرى

 وما ُأعدي حميمي ما َعداني

 فيا ليت الذي أقالُه منُه

 وأجفوه قالنى أْو جفانى

 أنَت أدرى اليوَم مّنى تأمْل

 َأِصْرٌف ما سقاني الّساقياِن

 وهْل غنَّى لَي الَعْصَراِن فيمْن

 َهِويُت بما سمعُت لُيطرباني

 وهْل أحسسَت ي

 ا حادي المطايا

 عشّيةَ  قّلص المحبوُب عّنى

 وقاَم بما آرهُت الّناعياِن

 وقد أرعيُت نطقي منك َسمعًا

 فهل أنكرَت شيئًا من بيانى 

 من ينال الخطُب منه فإّنى

 فيأنف أْن يفوه به لسانى

 وغيُر الّذوِد مّلَك بعد خمٍس

 ِجماَم الماِء ُقْعِقَع بالشِّناِن

 وصبرًا باّلتى ال أّتقيها
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 بَضْربي في الكريهةِ  أْو ِطعاني

 ومن َطَمٍع ُأخادُع ِمْن يقيني

 على َعْمٍد وُأِآذُب من ِعياني

 وأضحى فى بنى الّدنيا مقيمًا

 أيدى نوائبها عنانىوفى 

 تالعُب بى الحوادُث آلَّ يوٍم

 وُتْقِرئني أساطيَر الزَّماِن

 وبالزَّْوراِء أحداٌث َبناها

 على اإلعظاِم واإلآراِم باِن

 علوَن تًقى على شرفاِت رضوى

 وطلن عًال على هضبىْ  أباِن

 وهنَّ على العراِق لمن يراها

 وأفِنيةُ  اإللِه لها َمغاِن

 إلى العطايا فكم سبٍب لهّن

 وآم باٍب لهنَّ إلى الِجناِن

 ولألقواِم َتْطواٌف عليها

 طوافهُم على الّرآِن اليمانى

 قبوٌر لألجاِدِل من قريٍش

 ذوي السُّوراِت ُتْتلى والَمثاني

 مَن النَّفِر اُأللى جمعوا المعالي

 وحازوا فى العال قصَب الّرهاِن

 ُأناٌس ال ُيبالون المنايا

 طعةُ  الّدخاِنوناُر الحرِب سا
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 وتلقاُهْم بحرٍب أوبَجْدٍب

 مطاعينًا مطاعيَم الجفاِن

 فُحّطا صاِحَبيَّ بهْم ِرحالي

 قبيَل نزوِل أمٍر ترقباِن

 أقْم فى ظّلهْم ما دمُت حّيًا

 ويدرآنى بعقوتهْم أوانى

 لعّلى أْن أجاورهْم صريعًا

 فآخذ من شفاعتهْم أمانى

 فقد قّضيُت بالهفواِت عمرى

 الخطايا ما آفانيونلُت من 

 

 قطعَت بها يادهُر حبَل وتينى 

 قطعَت بها يادهُر حبَل وتينى

 فشأنك أّنى اليوَم طوُع شؤونى

 وال َتْلَحني إْن َضلَّ عّني تصبُّري

 فقد ضّل عّنى صاحبى وقرينى

 ويامْن عهدناه ضنينًا بدمعِه

 آِن اليوَم في ذا الرُّزِء غيَر َضنيِن

 ولوعةً  وإْن آنَت مرتادًا حنينًا

 فخْذ َسَرفًا من لوعتي وحنيني

 فلم ُتْشَف إالَّ بالبكاِء حرارتي

 ولم ُتقَض ِإّال بالّدموِع ديوني

 فأيُّ نفيٍس قلَّص الموُت شخَصه
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 على َبْغَتةٍ  عّنا وأيُّ ثميِن

 ُمَعرَُّس أسراري إذا ما َتَقْلَقَلْت

 وملقى همومى خاليًا وشجونى

 ونةً وَمن آان َعْوني يوَم أبغي مع

 بحيُث شمالي ال ُتعيُن يميني

 وعاٍر من الفحشاء زّل به الّردى

 آما زلَّ َنْصٌل في أآفِّ ُقيوِن

 أميٌن على سرِّ األخالِء حيثما

 يكون أميُن القوِم غيَر أميِن

 فأيُّ َشجاةٍ  بعَده لجوانحي

 وأى ُّ قذاةٍ  بعده لجفونى

 وعاذلةٍ  هّبْت على َّ تلومنى

 مصاَب َدعينيَدعيني وال: فقلُت

 لقد فاَتني منه الذي آنُت َأْرتجي

 وأخلفتنى فيه الذى تعدينى

 ِعديني وَمنِّيني ِسواُه فقد َمحا

 " طريَق ظنونى"طروُق الّردى فيه 

 وِإْن آنِت تبغيني ففي جانِب األَسى

 فإّنِك فى الّسلواِن التجدينى

 فال َتتَّقيني في البكاِء وآّلما

 ِقينيسئمُت فأعييُت البكاَء َف

 ِلْم َجِزْعَت وإنَّما: وال تسأليني

 عن الحزِن لم أبلغه فيه سلينى
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 قرعَت به يا موُت قلبي فِلْم َتُلْم

 على فقدِه أني قرعُت جبيني

 وال غرَو أْن أبكى لمْن خّف بالّردى

 " قطينى"إذا آنُت أبكى يوَم خفَّ 

 أفى آلِّ يوٍم أّيها الّدهُر فرقةٌ  

  ديِنفراُق حميم أْو فراق خ

 ففى أى ِّ فجٍّ ال أراك تنوبنى 

 وأى ُّ عجيٍب ال أراك ترينى 

 وآم أنا مغروٌر بك العمَر آلَّه

 تخادعنى عن خبرتى ويقينى

 تقّلبنى فيما أرّجى وأّتقى

 وترَعى سهولي تارةً  وُحزوني

 وإّن حرونى يوَم ينقاد مقودى

 سريٌع إلى الغاياِت غيُر َحروِن

 نا فيه واحٌدَأال يابَن َحْمٍد ُرْزُء

 وما آنَت يومًا بالمرّزِء دونى

 فال تحملنَّ العبَء وحدك آّلُه

 فإّنى على األعباِء خيُر معيِن

 

 يا حاِدَي الِعيِس عرِّْج بي على الدَِّمِن 

 يا حاِدَي الِعيِس عرِّْج بي على الدَِّمِن

 فكم لنا عندهّن اليوم من شجِن

 ماذا على النَّفِر الغاديَن لو َسمحوا
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 بنظرةٍ  من خالِل السِّْجِف لم َتِبِن

 :نراك بال ُسْقٍمفقلُت لهْم: قالوا

 الّسقُم فى الجسِم ليس الّسقُم فى البدِن

 فى القِب منكْم حزازاٌت لو انكشفْت

 لعاذلى فيكُم مابات يعذلنى

 هل فى الهوى من غريٍم ال يماطلنى

 أْو من خليٍل عليه ال يعّنفنى

 يندبها ال يعرف الّداَر إّال قام

 وال يسائُلها إّال عِن السََّكِن

 ولي فؤاٌد ِإذا أصبحَت تأُمُره

 بالصَّبِر أمَسى بغيِر الصَّْبِر يأمرني

 وُمسرٌف آلَّما واَصْلُت قاطعني

 َبْغيًا عليَّ وإْن واصلُت باَعَدني

 وإْن شكوُت إليه بعَض قسوتِه

 النْت صخوُر شرورى وهو لم يلِن

 رقُهوقد جفانىَ  حّتى أّن طا

 في ُظلمة الّليل َعمدًا ليس يطرُقني

 ِهللا أّياُم فخِر الملك من علقْت

 به المكارُم مجرى الّروِح للبدِن

 وَمن يجوُد بما تحوي أناِمُلُه

 مَن الّنفائس في سرِّ وفي َعَلِن

 أعطيَت حتى آأنَّ الجوَد ُمبَتَدٌع

 وإّن شيئًا من المعروِف لم يكِن
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 ٌ ِهللا دّرك واألبطاُل هائبة

 وَمْن ُيطيُق وإن َأْوَفْت بالغُتُه

 " راعفة"والّسمُر تفتُق طعنًا آلَّ 

 مَن النَّجيع بمثِل العاِرِض الَهِتِن

 في ظهِر طاويةِ  األحشاِء ضامرةٍ 

 آأنَّها ِقْدُح َنْبٍع ِجيَب بالسََّفِن

 :قْل للذين َأرادوا نيَل غايِتِه

 أين الحضيُض من األعالِم والقنِن 

 ديتْم وال هاٍد سواه علىآم ذا اهت

 ظلماَء لو مرَّ فيها الصُّبُح لم َيِبِن

 أحّبُه ، وقليٌل ذاك محتقٌر

 حبَّ الغريِب الَقِصيِّ الّداِر للوَطِن

 وأرتضى ملكه لى بعد ما عزفْت

 نفسي عن الَمِلِك الجّبار يملُكني

 وأرتجيِه ألّياٍم أطالعها

 غيبًا بال باطٍل فيها وال َدَرِن

 ِوساِع الباِع في َطَبٍع َيفديك آلُّ

 َشْحٍط على ُمرتجيِه ضيِِّق الَعَطِن

 مازال والّناُس شّتى في خالئقهم

 َغْرثاَن من آرٍم مآلَن من ُجُبِن

 يريُد نيَل الُعال عفوًا بال تعٍب

 وآم دويَن العال من مرآٍب خشِن

 الُيدرُك العزَّ إّال آلُّ ذي َأَنٍف
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 ناٍب عن العجِز شّراٍد عن الوهِن

 ُيلقي الثَّراَء على وجِه الثَّرى أبدًا

 ويترُك الغثَّ منبوذًا على السَِّمِن

 داَن الّزماُن لنا بعَد الِجماِح،ولو

 ِسواك راَض ِشماسًا منه لم َيِدِن

 فاآلَن نجري إلى اللّذاِت نأخُذها

 بال عذاٍر يعّنينا وال رسِن

 هّنيَت بالعيِد واعتادْت ربوعك مْن

 ٍء من المزِنسعودِه آلُّ وطفا

 وعشَت من نبواِت الّدهِر قاطبةً 

 وإْن دهين الورى فى أوثِق الجنِن

 وال تغْب عن نعيٍم ظلَت تألفُه

 وال تخْب عن مًنى فيه وال تهِن

 هذا الّثناُء فإْن آانْت مداِئُحُه

 يقصرن عنك فبعُد الّشأِو يعذرنى

 

 ألم َتَرني في آلِّ يوٍم وليلةٍ  

 وٍم وليلةٍ ألم َتَرني في آلِّ ي

 أِحنُّ إلى َمن ال يحنُّ حنيني

 وأندُب مرموسًا بملساَء قفرةٍ 

 فياليتنى ناديُت غيَر دفيِن

 آأّني وقد ُقطِّعَت َعنَي هالكًا

 تقطََّع منِّي أْآَحلي وَوِتيني
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 َفَرْت نائباُت الّدهِر أغصاَن َدْوَحتي

 والَق ُأصولي ما أصاَب ُغصوني

 اشتيفإن يقيْت بعَد القريِن ُحش

 قليًال فإّنى الحٌق بقرينى

 

 رضيُت بالدُّوِن لّما لم أجْد َوَزرًا 

 رضيُت بالدُّوِن لّما لم أجْد َوَزرًا

 ولو وجدُت لما ُأرضيُت بالدُّوِن

 آم ذا أعالُج إّما آاشحًا حنقًا

 َأْو ُأبَتلى بصديٍق غيِر مأموِن

 ما زلُت ُبقيًا على األحواِل تجمُعنا

 هِر يعصينىأطيعه وهو طوَل الّد

 بعدًا وسحقًا لقوٍم ال حفاَظ لهْم

 آنْزُت عندهُم ُوّدًا فملُّوني

 ما زلُت فيهْم وصوًال من يقاطعنى

 ورائشًا عندهْم َمن آان َيْبريني

 مّنوا على َّ بأن لم يسلبوا نسبى

 َسْقيًا وَرْعيًا لفضٍل غيِر ممنوِن

 من آلِّ َأْخَرَق مْأسوٍر بشهوِتِه

 العيِش مفتوِن ُمَخدٍَّع برخاِء

 ظّنوا وليس لهْم فضٌل يقدُِّمهْم

 ِإنَّ التقدَُّم في َأيدي السَّالطيِن

 هيهاَت ما الفضُل إّال ما حَبْتك به
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 أمُّ الفضائِل من عقٍل ومْن ديِن

 ما آان مبتاعهْم إّال أخا ندٍم

 وليس بائعهْم إّال بمبغوِن

 َجَنْوا َسقامي وآم فيهْم وعنَدُهُم

 كْن ال ُيداوينيَطبٌّ بدائي ول

 يقوُل قوٌم ومالى فيهُم دوٌل

 أجفوُه َبْذًال له فيهْم ويجفوني

 : آم بين فقٍر وإثراٍء  فقلت لهْم

 أيَن الذي رفع اِإليواَن تسحُبه

 عْش مفردًا غيَر مقروٍن فال َجَذٌل

 إّال بأنَِّي فرٌد غيُر مقروِن

 لوآنُت أعلُم أّن البعَد يؤمنني

 ّجينىبعدُت لكّن بعدى ال ين

 َمْن ُمخِرجي من بالدي فْهَي َموبئةٌ 

 وآّل داٍء بها فى الخلِق يعدبنى

 وقد عمرُت زمانًا فى مرابعها

 أعدو المحاذَر فيها وهىَ  تعدونى

 وقد صحبُت الذي بالغيِّ يأمرني

 وباّلذي ُيْدِنُس األعراَض ُيغريني

 إّني ألعجُب منه وهو ذو َعَجٍب

 ينيَيبيعني قبَل أن َيلقى وَيْشر

 يقيِه نحرى من راٍم فريسته

 يوَم الوَغى هو ُعْمَر الدَّْهِر يرميني
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 وآّلما أخرجْت آفِّي الَقذاةَ  له

 من َجْفِنِه باَت َيْشجيني وُيقذيني

 وآم ألّبيِه فى ضّراَء يرآبها

 ولم يكن يوَم سّراٍء يلّبينى

 َمن لي ِبُحرٍّ مَن اِإلخواِن ذي َأَنٍف

 ينى أآفيه أثقاله طورًا ويكف

 ال يلتقى بىَ  إّال عند نائبةٍ 

 ُيعيُن فيها ومكروٍه ُيعنِّيني

 فهو الُمؤاتي، ولكْن في ُمَذمََّمةٍ 

 ال يؤاتينى" ونردى "يثنى على َّ 

 خْذ آيف شءَت فما الّدنيا بخالدةٍ 

 وال البقاُء على خلٍق بمضموِن

 خلقَت من طينةٍ  لّما خلقَت فلْم

 ّطيِن تربأ بنفسَك أْن تهدى إلى ال

 إلى الّتراب يصير الّناُس آّلهُم

 ِمن ُمْفَهٍق بالِغنى آّفًا وِمْسكيِن

 مبّدلين بترٍب عن مالبسهْم

 يغنى مويلك مفنى ماِل قاروِن

 إذا بدا لك طودًا الح فى بيِن 

 وأين عاٍل على غمداَن محتقرًا

 من ِآْبرياٍء به، ُغرَّ الَعثانيِن

 مًاوأيَن َمن حلَّ في َخّفاَن ُمْحَتِك

 على الملوِك ُمَحّيًا بالرَّياحين
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 آأّنهْم ساآنى غبر القبوِر لهْم

 لم يسكنوا بيننا ُغْبَر البساتين

 بادوا فال أَثٌر منهْم والخبٌر

 إّال أساطيُر تقريٍظ وتأبيِن

 يا ليَت شعرىَ  أى ُّ األرض تنبُت لى 

 وأى ُّ ترٍب من البوغاِء يعلونى 

 ُهوأى ُّ وقٍت من األوقاِت أآره

 أجيُب فيه حمامى إْذ ينادينى

 إْن آنُت لم أْعَي من َخْطٍب ُرميُت به

 فِإنَّ َخْطَب ُصروِف الدَّهِر ُيْعييني

 

 رِم الّنجاَء عن الفحشاِء والهوِن 

 رِم الّنجاَء عن الفحشاِء والهوِن

 وال َتُعْج بصديٍق غيِر مأموِن

 وال ُتِقْم بيَن أقواٍم خالئُقُهْم

 خفٍض وفى ليِن خشٌن وإْن آنت فى

 ماذا العناُء وظلُّ العوِد يقنعنى

 وذا الّشقاُء وبعُض القوِت يكفيني

 والماُل تصبُح صفرًا آفُّ جامعِه

 ولو َأناَف على أمواِل قاروِن

 وليس ينفعنى والّداُء يعنُف بى

 إذا وجدُت طبيبًا ال يداويني

 َمن لي بمن إْن َهَفْت ِرجالُه في َزَلٍق
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 ْت ِرْجالَي يحمينيَحمْيُتُه أو هَف

 يرمى العدا أبدًا عّنى وليس يرى

 يرمينى - ولو رمانى جميع الّناس  -

 أشكو إلى اِهللا قومًا عشُت بينُهُم

 يرَضون من آّل ما يبغون بالدُّوِن

 ال رونٌق لهُم يرضاُه لى بصرى

 وال لهْم َعَبٌق يرضاُه ِعْرِنيني

 من آلِّ أْخَرَق بالشَّنعاِء ُمضَطبٍع

 دنََّس األعراض َمْزنوِن وباّلذي

 اعدوه ال جائزًا منه بناحيةٍ 

 والّشرُّ آالُعرِّ في األقواِم ُيْعديني

 لوال الّتنوخى ُّ لم آنْس إلى أحٍد

 وال أَجْبُت ِودادًا َمن يناديني

 وال رأتنىَ  عيٌن المرٍئ أبدًا

 إّال عرّيًا خلّيًا غيَر مقروِن

 ليلى بزورتِه فى مشرٍق يقٍق

 سعُد صبٍح حين يأتينىوالصبُح أ

 آأّنه مبهٌج أضحى يبّشرنى

 ومطرٌب أَبدًا أمَسى ُيغنِّيني

 لو يستطيع حمانى آلَّ بائقةٍ 

 وباعَد السُّوَد في رأسي عِن الُجوِن

 يطيعنى وهو ّممن ال امتنان له

 آأّنه طوَل هذا الّدهر يعصينى
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 آم ليلةٍ  بتُّ منه فى بلهنيةٍ 

 طينيُأعطيِه ما يبتغي مّني وُيع

 آأنَّنا باخضراٍر من تذآُّرنا

 نمسى ونصبُح فى خضِر البساتيِن

 وناَب ِمّنا حديٌث باَت ُيطرُبنا

 عن أْن ُأَسقَِّيُه آأسًا وَيسقيني

 متى سقانى فرّوانى مواصلةً 

 فما ُأبالي بمن في الَخْلِق يجفوني

 وإْن َجرى لَي مدٌح في مقالِته

 فقل لمن شاء فى األقوام يهجونى

 ُل إّال بِه الدُّنيا وال َمَرقْتلم تْخ

 منه الخالئُق عن بحبوحةِ  الّديِن

 ال أْدَرآْت ُأُذني ما ليس ُيعجبني

 فيه وال ُمقلتي ما ليَس ُيْرضيني

 وال استردَّ الذى أعطيُت منه وال

 عادْت غصوٌن آستنى منه تعرينى

 

 إّن نعمى وما درْت 

 إّن نعمى وما درْت

 حملتنى بظعنها

 لةَ  الِجماَسَرَقت لي

 ِر فؤادي بحسنها

 آنُت ُصبحًا ُحّرًا وأْمـ



1144 

 

 ـسيُت من بعض قّنها

 َطَلبْتني على شجا

 عةِ  قلبي بُجْبِنها

 آنُت لّما آّنيُت عنـ

 ـها آأّني لم أْعِنها

 ليتنى آنُت فى الّظال

 ِم ضجيعًا لغصنها

 

 يا طائَر األيِك غّرْد لى على الفنِن 

 الفنِن يا طائَر األيِك غّرْد لى على

 وداِو ما بَي من همٍّ ومن َحَزِن

 وفى الفؤاد شجوٌن غيُر زائلةٍ 

 إْن آان قلبك خلوًا غيَر ذى شجِن

 مالي أراك بال َشْوٍق وال َآَلٍف

 وال حبيٍب ترّجيِه وال سكِن 

 إْن آنَت ُتْنَصُف ممَّْن أنَت تعَشُقه

 فإّننى عاشٌق من ليس ينصفنى

 نْتوما الّشقاوةُ  إّال فتنةٌ  سك

 قلبًا وأفلح قلٌب غيُر مفتتِن

 وفى الكثيب الذى فارقتُه عجًال

 ما شاءِت العيُن من حسٍن ومن حسِن

 ُأحبُّ فيه َعسوفًا ليس يرأُف بي

 وقاسىَ  القلِب فّظًا ليس يرحمنى
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 ما الوعُد منه بمألوٍف لعاشقِه

 فإْن يعْد فهَو باإلنجاز يمطلنى

 يسىءُ  بى مالكًا رّقى ولسُت أرى

 ًا لنفسى منه أْن يحّررنىحّظ

 نفسي الفداُء لخّواٍن آلفُت به

 أظلُّ أونسُه دهرًا ويوحشنى

 وهمُّ نفسي َخليٌّ باَت َيْشغلني

 أو الصَّحيُح الذي مازاَل ُيمرُضني

 وآم لياٍل مضْت لى فى خناصرةٍ 

 يناُم فيها قريرًا َمْن ُيَؤرُِّقني

 ظبىٌ  تجافى الجوى عنه فرّوحه

 طورًا وُيقِعُدني ُيقيمني ُحبُُّه

 ُمحيٌِّر وجُهُه للّشمِس إْن طلعْت

 ومخجٌل قّده إْن ماس للغصِن

 أطيعُه وهو يعصينى وأنصفُه

 آما يحاول من نفسى ويظلمنى

 ما للخياِل الذي قد آاَن يطرُقنا

 أّياَم وصلكُم قد عاد يطرقنى 

 نفْت يقينىَ  عن قلبى أباطلُه

 فما لعينىَ  حقٌّ ال وال أذنى

 لُحداة وقد َزمُّوا ِلرْحَلِتهْمقْل ل

 يوَم الفراِق خياشيمًا من البدِن

 دقَّْت وما زالِت األشطاُن تجذُبها
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 : إلى المهامِه حّتى صرن آالّشطِن

 حملتُم اليوَم قلبى فى هوادجكْم

 فليس ينفُعني أْن تحملوا َبَدني

 ولسُت في وطٍن فارقتموُه وفي

 رحالكْم حيثما يّممتُم وطنى

 على ما الدَّهُر ُمحدُثُه يا صاحبيَّ

 من مرآٍب َليٍِّن َأْو مرآٍب َخِشِن

 قوال لملِك ملوك األرض آّلهُم

 :والرُّآِن للّديِن والماضي على السَُّنِن

 قد نلَت ما لم ينْل آسرى وال بلغْت

 هّماُت عمرٍو وال سيِف بن ذى يزِن

 ما إْن يكوُن ألخالٍق ُخصصَت بها

 م يكِنآريمةٍ  فى الورى شبٌه ول

 تغضى وما حاذر األقواُم آّلهُم

 من الّرجاِل سوى إغضاِء ذى فطِن

 وتترُك القوَل لم تحمْد مواضعُه

 وآم صموٍت وما يدعى من الّلكِن

 َيفديك آلُّ َجموِد الكفِّ عن آرٍم

 للعرِض مّطرٍح للماِل محتجِن

 ناٍء عن الخيِر ُمْنحاٍز بناحيةٍ 

 عن المكارِم َصبَّاٍر عن الَوَهِن

 ِهللا دّرك فى هوٍل نفضَت به

 عن الضُّلوِع ُمروَر الرُّْعِب والُجُبِن
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 والّطعُن يفتُق فى آّفيك فاغرةً 

 آِشْدِق أْعَلَم أْو ال فْهي آالرُُّدِن

 وأنَت في معشٍر ُشمِّ ُأنوُفُهُم

 لم يرتضوا فى هضاِب المجِد بالقنِن

 عاريَن إّال مِن الحسناِء قاطبةً 

 نعاِء والّدرِنآاسيَن إّال من الّش

 ومشتري الحمِد لّما قلََّصْت ِهَمٌم

 عن غاية الحمد بالغالى من الثمن

 لهْم ثياٌب نقّياٌت بال َدَنٍس

 مرَّ الّليالى وعيداٌن بال أبِن

 وإْن دعوَت بهْم فى يوِم ملحمةٍ 

 جاءوك شّدًا على األآواِر والحصِن

 بَأذُرٍع لم تزْل منهْم معوََّدةً 

 بيِض أو سمَر القنا الّلدِنهزَّ الّظبا ال

 قْل لّلذي باَت يرميني وليس له

 : علٌم بأّنك لى أوقى من الجنِن

 ال َتْبِغ َسْلبي وال َتْمُدْد إلى َسَلبي

 منك اليدين ورآُن الّدين يحرسنى

 قد آنُت قبلك أهجو الدَّهَر مجتهدًا

 وقد رزقتك ال عتٌب على الّزمِن

 فأنَت أحلى لقلبي من ُمناُه وفي

 عيني ُعقيَب السُّرى واَألْيِن من َوَسني

 قدنى إليك فما أعطيُت معتصبًا
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 بالتاج قبلك رّقى ال وال رسنى

 واعلْم بأّنىَ  فى يمناك مّدخرًا

 خيٌر من الماِل فى أبياِت مختزِن

 فِإْن تجْدني آما جرَّبَت ذا َلَسٍن

 فِإنَّ مْدَحك موقوٌف على َلَسني

 ًاوما رضيُت سواُآْم آمرًا أبد

 وقد رضيُتك َتْنهاني وتأمرني

 إذا مدحُتك لم َأقرْع بالئمةٍ 

 وباَت يعذرني َمن باَت يعُذلني

 قصائٌد رقََّصْت بالّسامعين آما

 ترقِّص الخمُر في أحشاء ذي َأَرِن

 فالغوُر آالّنجِد فى نشر الّرواةِ  لها

 والحى ُّ من مضٍر آالحى ِّ من يمِن

 يلي في امتداحك أسباٌب ُتقدِّمن

 وتارةً  لَي أسباٌب تؤخِّرني

 فَطْوُل فضلك عن قومي ُيجنِّبني

 وعظُم حلمك عن هفوى يشّجعنى

 فاسعْد بذا العيِد واِإلفطار إّنهما

 والّنجَح فى آّل ما تبغيِه فى قرِن

 وقد مَضى الصَّوُم لم ُيكتْب عليك بِه

 ذنٌب وال ناَلُه شيٌء مَن الظََّنِن

 وقد يثنى عليك آما أثنى الّرياُض

 جيدْت ضواحيه إصباحًا على المزِن
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 ودْم لمجٍد تعّليِه وممتحٍن

 أخرْجَته َآَرمًا من قبضةِ  الِمَنِن

 ما اَفَترَّ فجٌر وما الَحْت بشائُرُه

 وما َتَرنََّم ُقْمِريٌّ على ُغُصِن

 

 يا مالكًا ِرقِّي بال َثَمِن 

 يا مالكًا ِرقِّي بال َثَمِن

 غير المالحةِ  منه والحسِن

 إنَّ الذى نمَّ الوشاةُ  به

 لم َيْصدقوا فيه ولم يُكِن

 وَهَجرتني فطردَت ُمعتمدًا

 عن ُمْقَلَتيَّ َلذاَذةَ  الَوَسِن

 فقبيح ظلمِك فيه يعذلنى

 ومليُح ظلٍم منك يعذرنى

 وِلمْن ألوُم وإّنما بصري

 هذي جنايُتُه على َبَدني

 هى محنةٌ  لوال الغروُر بها

 لِمَحِنحازْت ِضرارًا سائَر ا

 ولَو انَّ لي قلبًا ُيطاِوُعني

 ليِئْسُت ممَّْن ليَس يرحمني

 فقطعُت من إنصاِفِه َأَملي

 ونفضُت من إسعاِفِه َدَرني
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 سأبلُغ حاجاتي وإْن آنَّ ُنزَّحًا 

 سأبلُغ حاجاتي وإْن آنَّ ُنزَّحًا

 بكّل رقيِق الّشفرتيِن يماِن

 وآلِّ طويٍل آالّرشاِء مددتُه

 أُسُه بِسناِنيناجيَك منه ر

 وإّنى حروٌن عن دياٍر مريعةٍ 

 وآم ساَق لي ِعّزًا طويُل ِحراني

 وقلبي مطيٌع لي وإْن آنُت آاّلذي

 نالقيِه من هذا الزَّماِن عصاني

 وأعلُم أّن الّدهَر يعبث صرفُه

 بماِل ُفالِن تارةً  وفالِن

 

 أقال فشأنكما غيُر شانى 

 أقال فشأنكما غيُر شانى

 فاترآانى ولسُت بطوعكما

 وال تْجَشما َعْذَل َمن ال ُيصيُخ

 فما ُتعِدالني بأْن َتعُذالني

 غرامي بغيِر ذواِت الخدوِد

 ووجدى بغير وصاِل الغوانى

 ولي ُشُغٌل عن هوى الغانياِت

 وما الحبُّ إّال فراُغ الجناِن

 ومن أجِل َوْسواِس هذا الغراِم

 أقاَم العزيُز بداِر الَهواِن
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 أيَت الشُّجاَعولوال الهوى ما ر

 َيقِنُص في َحومةٍ  للجباِن

 ولي ِعَوٌض بوجوِه الصَّواِب

 مشرقةً  عن وجوه الحساِن

 فأغنى من البيِض بيُض الّضراب

 وأغنى من الّسمِر سمُر الّطعاِن

 دعانى إليِه فلّبيتُه

 مليُك الورى والعال والّزماِن

 دعانى ولوال والئى الّصريح

 لدولتِه وجدها ما دعانى

 ُه ولم يأتها ريبةً أتت

 َيغاُر على ِمثلها الَفرقداِن

 وآنُت أراها له بالظُّنوِن

 فقد صرُت ُأبصرها بالِعياِن

 فدوَنَكها دولةً  الَتبيُد

 آما ال يبيُد لنا الّنّيراِن

 بناها لك اُهللا فى شامٍخ

 بعيِد الرِّعاِن رفيِع الِقناِن

 فقد علَم الُملُك ثمَّ الملوُك

 لّرهاِنأّنك أوالهُم با

 وأنَّك أضَرُبُهْم بالُحساِم

 وأنََّك أطعُنهْم بالسِّناِن

 وأّنَك أبَذلهْم للبُدوِر
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 وأمالُهُم في ِقرىً  للِجفاِن

 وأّنك سلمًا وحربًا أحقُّ

 بظهر السَّريِر وظهِر الِحصاِن

 وأّنك فى خشناِت الخطوِب

 أبعُدُهْم عن محلِّ اللِّياِن

 فلّلِه َدرُّك يوَم الَتَوْت

 يك الخطوُب التواَء المثانىعل

 وقد ذهبوا عن طريق الّصواِب

 وأنَت عليه وما ثمَّ ثاِن

 دعوك إليها دعاَء الّرآوِب

 ُسَرى الّليل للقمر اَألْضَحياِن

 وقالوا هلمَّ إلى خّطٍر

 ُتَقْعِقُع بالشَّرِّ ال بالشِّناِن

 عشّيةَ  الآوا ثماَر الّنكوِل

 وذاقوا جنى عجزهْم والّتوانى

 ْت شواهُد مشنوءةٍ والح

 ودّل على الّناِر لوُن الّدخاِن

 وأشعرنا الحزُم قبَل الّلقاِء

 بيوٍم يسيُل ردىً  أْرَدناِن

 وأنَت على ظهر مجدولةٍ 

 مَن الشَّدِّ والطَّْرِد َجْدَل الِعناِن

 آأّن الذى فوقها راآٌب

 قرا يذبٍل أْو سراتىْ  أباِن
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 إلى أن جذبَت ِصعاَب الرِّقاِب

 المخاطِم َجْذَب الِعراِن وُشمَّ

 وغيُرك يندُم في فائٍت

 وليس له غيُر عضِّ البناِن

 وغرَّهُم منك طوُل األناةِ 

 وآم ُغرَّ في السَّْرِع من ُبْعِد داِن

 فال َتْستغّروا بإطراقةٍ 

 تهاُب آإطراقةِ  األفعواِن

 وال تحسبوا حلمُه ديدنًا

 فكم نزَع الِحْلَم إصراُر جاِن

 ٍر شأنهْموإّنك فى معش

 إذا َشهدوا معرآًا خيُر شاِن

 لهْم رمٌم آّلما رّجلْت

 فبالّسائل الَعْصِب ال بالدِّهاِن

 وأيمانهْم خلقْت فى الهياِج

 لضرٍب يقطٌّ الّطلى أو طعاِن

 يحّلون فى آّل مرهوبةٍ 

 محلَّ الغراِر الحساِم اليمانى

 وإْن أنَت طاعنَت أغنوك فى الـ

 ناِنـقناةِ ، وقد حضروا، عن ِس

 فيا ُرآَن أدياننا والجمال

 لِملَّتنا في نأىً  أو َتداِن

 أبوك الذي سامني مدَحه
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 ومازلُت عنه طويَل الِحراِن

 إلى أْن ثناني إليه الِودا

 ُد منه وآرَّمني فاشتراني

 وما زال يجذبنى باليدين

 حّتى عطفُت إليه عنانى

 ولمَّا َرقاني ولم أْعِيِه

 ىوأعييُت من قبله مْن رقان

 فسيَّرُت فيه مَن الّصائباِت

 دراآًا نحوَر العدا والمعانى

 وأطربتُه بغناِء المديِح

 فأغنيتُه عن غناٍء القياِن

 فخذ مّنى اليوَم ما شئَت مْن

 صنيِع الّضمير ونسِج الّلساِن

 آالمًا يغور إليه البليُد

 وينقُلُه ُمسرعًا آلُّ واِن

 شموسًا يبّرُح بالهاتفين

 به ماعصانيولّما َهَتْفُت 

 غنّيًا بصنعته لم يطْف

 بلفِظ فالٍن ومعنى فالِن

 فلو رامه األفُق ما ناله

 ولوالَك ُآْفوًا لُه ما َعداني

 ولي خدمةٌ  َسلفْت في الزَّماِن

 صدعُت بها غّرةً  فى زمانى
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 ولّما رأْتِنَي منَك اللِّحاُظ

 حمتنى هنالك منك اليداِن

 : وأسكنُت عندك ظالًّ أقول

 انلُت منه آفانيآفانَي م

 وما زلُت مْذ ذاك تحنو على

 ودادك فى الّصدِر مّنى الحوانى

 َيهاُب مراِسَي َمن رامني

 وُيخطئني ِخيفةً  َمن رماني

 ولوال دفاعك عّنى لما

 تغّيَب عن ريِب دهرى مكانى

 وال آنُت مّمْن َيرى سيِّئًا

 بغير ومقلُتُه الَتراني

 ولْم ال أِتيُه وأنَت الذي

 ني ِخبرةً  واصطفانيَتَنخََّل

 ولّما انتسبُت إلى عّزِه

 حميُت الذى آان قدمًا حمانى

 فال زلَت من تبعاِت الخطوب

 ومن آّل طارقةٍ  فى أماِن

 وأصبحَت ُمًصطبحًا ماَتبيَت

 ُترامُقُه من ُمنىً  أو تراني

 وال فارقتَك ضروُب الّسروِر

 وال صارمتك فنوُن الّتهانى
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 يوسََّدني آفَُّه وعانقن 

 وسََّدني آفَُّه وعانقني

 ونحُن في َسْكَرةٍ  مَن الَوَسِن

 وباَت عندي إلى الصَّباِح وما

 شاَع التقاٌء لنا ولم َيِبِن

 خادعنى ثّم عّد خدعته

 لمقلتى مّنةً  من المنِن

 فليت ذاك الّلقاَء ما زال أْو

 ليَت خياًال فى الّنوِم لم يكٍن

 وزارنى زورةً  بال عدةٍ 

 ا ولم يحِنوما أتى وقته

 فإْن تكْن زورةً  موّهمةً 

 فقد أمّنا فيها الّظنِن

 وإْن تكْن باطًال فكم باطٍل

 عاَش به ميٌِّت مَن الَحَزِن

 

 يا يوُم أى ُّ شًجى بمثلك ذاقه 

 يا يوُم أى ُّ شًجى بمثلك ذاقه

 ُعَصُب الرَّسوِل وصفوةُ  الّرحماِن

 جّرعتهْم غصَص الّردى حّتى ارتووا

 ِبَلَواِذِع الّنيراِن وَلذْعَتهْم

 وَطَرْحَتهْم َبَددًا بأجواِز الَفال

 للّذئِب آونةً  وللِعْقباِن
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 عافوا القراَر وليس غير قرارهْم

 أْو بردهْم موتًا بحّد طعاِن

 ُمِنعوا الُفراَت وُصرِّعوا ِمن حوِلِه

 من تائٍق للورِد أْو ظمآِن

 أَو ما رأيَت قراعهم ودفاعهم 

 وا مَن األعواِنِقْدمًا وقد ُأْعُر

 ُمتزاحمين على الرَّدى في موقٍف

 ُحِشَي الظُّبا وَأِسنَّةَ  الُمرَّاِن

 ما إْن به ِإّال الّشجاُع وطائٌر

 عنه حذاَر الموِت آلُّ جباِن

 يوٌم أذلَّ جماجمًا من هاشٍم

 وسرى إلى عدناَن أو قحطاِن

 أْرعى جميَم الحقِّ في أوطانهْم

 دواِنَرْعَي الهشيِم سواِئَم الُع

 وأناَر نارًا التبوُخ وربَّما

 قد آان للنِّيراِن لوُن ُدخاِن

 وُهَو الذي لم ُيبِق من ديٍن لنا

 بالغدِر قائمةً  من البنياِن

 ياصاحبيَّ على المصيبةِ  فيهُم

 ومشارآى َّ اليوَم فى أحزانى

 قوما ُخذا ناَر الصَّلى من أضُلعي

 إْن شئتما والماَء من أجفاني

 الذى آّتمته وتعّلما أّن
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 َحَذَر الِعدا يْأبى على الكتماِن

 فلو أّننى شاهدتهْم بين العدا

 والكفُر معلوٍل على اإليماِن

 لخضبُت سيفى من نجيع عدّوهْم

 ومحوُت من دمهْم حجول حصانى

 وشفيُت بالطَّعِن المبرِِّح بالقنا

 داَء الحقوِد ووعكةَ  األضغاِن

 وَلِبْعُتُهْم نفسي على َضنٍّ بها

 وَم الطُُّفوِف بأْرخِص األثماِني

 

 إذا أنُتُم لم تشفعوا في َقباحةٍ  

 إذا أنُتُم لم تشفعوا في َقباحةٍ 

 ولم تشفعوا في خائٍف بأماِن

 فما أنتُم إّال سراٌب بقيعةٍ 

 يضّلُل رأيى أْو يغّر عيانى

 وجْدُتكْم لم َتْصلحوا لُرخائنا

 وال لزماِن البؤِس والحدثاِن

 لوِد قلوِبنا وما أنُتُم أهٌل

 ولكنَّ للبغضاِء والشََّنآِن

 أقْم واِحدًا فردًا ودْع عنك مّرةً 

 نفاَق فالٍن أْو خداَع فالِن

 فكْم عشُت مقرونًا بقوٍم صحبُتهْم

 ولكنَّني لم أنتفْع ِبقراِن
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 أذمُّ زماني فيهُم وِمَن أجِلهم

 وما الذَّنُب لو أنصفُت ذنَب زماني

 وانَتَهْت فإْن أنَت أنكرَت المعاريَض

 إليك مغاٍز بينها ومعاِن

 فهذا وقولي في يد الحزِم ُموَثٌق

 فكيف إذا أطَلْقُت فيه ِعناني

 

 فى العناِء الّطويل آيف وقعتْم  

 فى العناِء الّطويل آيف وقعتْم 

 الَعِدْمتْم هذا العناَء الُمَعنِّي

 قد مضْت نوبةُ  الّسرور فلم يبـ

 ْزِنـَق سوى َتْرَحةٍ  وَنْوبةِ  ُح

 ورآوٍب ظهوَر حدٍب شموسا

 ٍت على آلِّ راآبيهّن ُخْشِن

 أّيها المظهُر القبيَح وقد آا

 ن قديمًا ما بين قبٍح وحسِن

 ليس من بات مرصدًا مضرَم الكيـ

 ـِد بُكْفٍو للغافِل المطمِئنِّ

 أيُّ شيٍء أردَت بي ُثّم ماذا

 راَب يومًا صميَم قلبِك منِّي

 ن ذا ليت حاًال دامْت بعقل فم

 ُيرتَجى أْن يدوَم حاًال بأْفِن

 إْن َتِبْت ِحْصُنك الثَّراُء وقوٌم
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 نصُرهْم في يديك، فاُهللا ِحْصني

 وإذا ما اّتخذَت رآنًا مَن الّنا

 ِس فمن غيُرهْم لَعْمُرَك رآني

 لم تقدنى قهرًا إليك فمن قبـ

 ـلك بالقهر نحوه لم يقدنى

 أنا حرٌّ بيَن الّرجاِل، فما َيْمـ

 ِرقِّي ذو المنِّ فيهْم بَمنِّ ـلُك

 رابني في اختياِر مثِلك عقلي

 وأرتنى المحاَل عينى وأذنى

 وظننُت الجميَل ثّم تَأمَّْلُت

 فأآدى حدسى وأخفَق ظّنى

 ولَو اّني لّما شريُتك جّرْبـ

 ـُتَك قبَل الشِّراِء ماباَن َغْبني

 آيَف ضيَّْعَتني وقد آنَت بي َفْو

 م تضعنىَق محلِّ الّسماك لو ل

 فإذا هجتنى فقد وّد مْن قبـ

 ـلك َمن ودَّ أنَّه لم َيِهْجِني

 أنا فى آّل ساعةٍ  بين أمريـ

 ـِن فمبٍك عينى ومضحِك سّنى

 ومقيٌم على خطاِر الّليالى

 بيَن راٍو يروي علّي وعنِّي

 وتجنٍّ من الّزمان ومن يدر

 ِرُك ياقوُم غايةَ  الُمَتَجنِّي
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 ألصبحـ ولَو انِّي أَطْعُت عزمي

 ـُت من الّناس نافضًا فضَل ردنى

 

 ولّما تعاَنْقنا ولم يُك بيننا 

 ولّما تعاَنْقنا ولم يُك بيننا

 ِسوى صارٍم في َجْفِنِه، المَن الُجْبِن

 آرهُت عناَق الّسيف من أجِل جفنِه

 فها عانقى مّنى حسامًا بال جفِن

 فما آنِت إّال منه في قبضةِ  الِحَمى

 نَدُه لذَّةَ  األْمِنوال ذقِت إالَّ ع

 ويجنى على مْن شئِت منِك غرارُه

 وأّما عليِك ساعةَ  فْهو ال َيجني

 

 آَتْمُت من أسماَء ما آاَن َعَلْن 

 آَتْمُت من أسماَء ما آاَن َعَلْن

 يوَم ُطلوٍل وُرسوٍم وِدَمْن

 لوال ليالي الَخْيِف ماآاَن لنا

 قلٌب على حبِّ الغواني ُمْرَتَهْن

 منِك على وادي ِمنىً َعنَّ لنا 

 َنْوُء غراٍم ليَتُه ماآاَن َعْن

 لم تقصدى رمىَ  الجماِر إّنما

 َرميِتنا دوَن الِجماِر بالِفَتْن

 آم صاَدنا َثمَّ فِصْرنا ِرقَُّه
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 ِمْن َشَعٍر َجْعٍد ومن وجٍه َحَسْن

 ليَت َقطيعًا باَن عّنا باللَِّوى

 من بعد أْن أورَط حّبًا لم يبْن

 بوصِل َحْبِلِه وليَته َمنَّ

 على قلوٍب لم ُتِطْق َحْمَل الِمَنْن

 ِنْمُتْم وما تعرُف مّنا أعُيٌن

 من بعد أْن ظعنتُم طعَم الوسْن

 راعِك يا أسماُء مّني بارٌق

 ضّوأ ما بين العذاِر والّذقْن

 ال َتْنِفري منُه وال َتْستنكري

 فهو صباٌح طالما آان دجْن

 ثاٍو نأى إْذ رحل الّدهُر به

 أى ُّ ثاٍو فى الّليالى ما ظعْن و

 إْن آان أحيا الحلَم فينا والحجى

 فإّنه غاَل المزاَح واألرْن

 آم آعَّ مملوَء اإلهاِب من ِصبًا

 عن العال وأطلق الهمَّ اليفْن 

 نحن أناٌس مالنا محّلةٌ 

 إّال قالُل الّراسياِت والقنْن

 ما نقتنى إّال لهّباِت الوغى

 ِح والحصْنسمَر الّرماِح والّصفا

 مّنا النبى ُّ والوصى ُّ صنوُه

 ُثمَّ الَبتوُل والحسيُن والَحَسْن
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 وعّمنا العّباُس ، من آعّمنا 

 أبناؤه الغرُّ مصابيُح الّزمْن

 من آّل مرهوِب الّشذا دانْت له

 ممالك لّما تدْن لذى يزْن

 جّروا الجيوَش والّزحوَف مثلما

 جرَّ اليمانيُّون أذياَل الُيَمْن

 صبوا بالعّز لّما اعتصبْتواعت

 ملوُك َلخٍم بالنُّضاِر في َشَدْن

 وآم لنا مفخرةٌ  دينّيةٌ 

 أْحَذْت ِنزاٌر آلُّها هاَم الَيَمْن

 سائْل بنا إْن آنت ال تعرفنا

 سلَّ الّظبا البيِض وهّزاِت الّلدْن

 وآلَّ شعواء لها غمغمةُ  الّشاآى إذا حّن لمْن يشكو وأنّْ

 ْن يشكو وأْنـشاآي إذا َحنَّ لم

 مغبّرةٌ  بالّنقِع حمراُء الّثرى

 إْذ ليس عيٌن للفتى وال ُأُذْن

 ُنعدُّ في يوِم الوَغى أنجَبنا

 َمن ضرَب الَقْرَن بسيٍف وَطَعْن

 وَمن تراُه خائفًا، حّتى إذا

 توّرد الحومةَ  فى الّروِع أمْن

 ومن إذا اعتنَّ هياٌج لم َيِخْم

 مْنأْو جاد بالّنيِل الجزيِل لم ي

 لم تدخل الفحشاُء فى أبياتنا
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 ولم نشر يومًا إليهّن الّظنْن

 ليس بهنَّ َصْبَوةٌ  وال ِصبًا

 ولم يصْب فيهّن لهٌو أو دوْن

 َمراِفُد الفقر وأبواُب الِغَنى

 وعصمةُ  الخوِف وعزُّ الُممَتَهْن

 وليس فينا ِآظَّةٌ  من َمْطَعٍم

 ولم نعْب قطُّ بما تجنى البطْن

 اَخرونا قبَل أْنفقْل لقوٍم ف

 ينّفضوا أعراضهْم من الّدرْن

 أيَن رؤوُس القوِم من أخامٍص

 فى مفخٍر أْم أين وهٌد من قنْن 

 آيف ُترامونا وأنتْم ُحسَّر

 أم آيف تغشون الّظبا بال مجْن 

 قد آنُتُم هاَدْنتمونا مرَّةً 

 ثمَّ التوْيُتْم ُهْدَنةً  على َدَخْن

 لناوإْن تكْن ِعيداُنكْم صيَغْت 

 ِمْن ُأَبٍن فإنَّنا بال ُأَبْن

 وإْن َيِبْت أديُمكْم ذا َلَخٍن

 فلم يكْن فينا أديٌم ذا َلَخْن

 َشَنْنُتُم بغضاَءآْم فينا، وآْم

 َشنَّ امرٌأ في قوِمِه مالم ُيَشْن

 وآم وردتْم صفونا ولم نرْد

 ِمن صفوآْم إّال ُأجاجًا قد َأِسْن
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 ولم نزْل نحمُل من أثقالكْم

 عنه ضليعاُت البدْن ما عجزْت

 دعوا لنا ظاهرآْم ثّم اجعلوا

 قبيَحُكْم إْن ِشْئُتُم فيما َبَطْن

 ماذا على َمْن بجميٍل َضنُُّه

 على أٍخ لو آان بالشَّنعاٍء َضْن

 لوال احتقاري لُكُم بَرْيُتكْم

 ولم أِرْد تقويمكْم َبْرَي السََّفْن

 ال َتحذروا َربَّ ُحساٍم صارٍم

 ياٍن وَلَسْنوحاذروا َربَّ ب

 َيْفَنى الفَتى وقوُلُه مخلٌَّد

 يمضى عليه زمٌن بعد زمْن

 خلِّ ألبناِء الِغَنى ُدنياُهُم

 فمْن ُيِهْن هذا الثَّراَء لم َيُهْن

 فإنَّما الّراحةُ  في هجِر الِغَنى

 والماُل لألْلباِب ُهمٌّ وَحَزْن

 ِسّياِن ـ والّدهُر أخو تبدٍُّل ـ

 وِسَمْن ِخْصٌب وَجْدٌب وُهزاٌل

 وليس ُينجي ِمن ردىً  ساقْت إلى

 وروده األقداُر ماَل مختزْن

 وال الّرماُح والكفاُح بالظُّبا

 وال الخيوُل والدُّروُع والُجَنْن

 وال ُتِقْم على األَذى في َوَطٍن
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 فحيُث يعدوك األذى هو الوطْن

 فإنَّما بيُت فتىً  ذي َأَنٍف

 إّما الّسماُء شاهقًا أِو الَجَنْن

 

 قال لى عاذلى تناَء عن الحّب 

 قال لى عاذلى تناَء عن الحّب

 ِب، وأنَّى من سكرةِ  الحبِّ َصْحُو

 الَم ُمْستهترًا بها وْهَو ساٍل

 وشجّيًا بحّبها وهَو خلُو

 آلُّ يوٍم على الهوى لمحبٍّ

 هو فى قبضةِ  الّصببةِ  لغُو

 ليس إّال الّتكديُر فى الحّب والّتر

 ُب صفو نيُق عمدًا فكيف يطل

 قد شكونا إلى التي ساَقنا الُحْسـ

 ـُن إليها، لو آان ينفُع َشْكُو

 وسألنا الجانى علينا مد األّيام

 ـَيام َعْفوًا، فلم يكْن منُه َعْفُو

 آلَّ يوٍم لُه عليك احتراٌق

 من فراٍق ومْن صدودك شجُو

 وعقاٌب وليس منه اْحتراٌم

 وعتاٌب ولم يكن منه هفُو
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 سلوِّ قلٍبال تطمعى فى  

 ال تطمعى فى سلوِّ قلٍب

 ليَس له عن َهوىً  ُسُلوُّ

 قلُبِك خاٍل وبي اْنشغاٌل

 وما استوى الشغُل والخلوُّ

 يا بأبي َمن هدا َمنامًا

 وما لعيني بِه ُهُدوُّ

 إْن َتْدُن يومًا إلى وصالي

 فحّبذا ذلك الّدنوُّ

 أو َتْحُن من بعِد طوِل َصدٍّ

 فربَّما أْآَثَب الُحُنوُّ

 

 ما لي َأرى في العيِد آلَّ معيٍِّد 

 ما لي َأرى في العيِد آلَّ معيٍِّد

 ويفوت طرفى شخَص من أهواُه

 ما ذاك إّال أّنه غبَط الّردى

 أهَل الّزماِن بُقْربِه فدهاُه

 لّباُه لّما أْن دعاه مشّمرًا

 وبرغِم قلبى أّنه لّباُه

 ولقد رَمى قلبي الرَّدى لّما اْنَتحى

 حشَو ضميرِه فرماُهَمن آاَن 

 آيف الّسلوُّ  وآّلما أمَر الّنهى
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 بلزوِمِه قلبي أَبى فعصاُه

 أْم آيف أنساُه  وفقُد نظيرِه

 يأبى لقلبى الّدهَر أْن ينساُه

 وآأنَّني َوْجدًا به وصبابةً 

 أّنى طمحُت بناظرى َّ أراُه

 ولقد تمكَّن في الفؤاِد مكاُنُه

 لّما بلوُت على الّزماِن سواُه

 رّبما أصغى يوّدك آّلهول

 نحو الذى تهواُه من تقالُه

 ويحقُّ لى آبى العزاَء عن أمرٍئ

 مازاَل إْن عزَّ القبيُح أباُه

 ُيضحى خميَص البطٍن من زاد الَهوى

 والحرُّ من ِهللا آان طواُه

 وتراه منقبَض الجوارِح والخطا

 فإذا َسرى فإلى الجميل ُسراُه

 هُيعيي الوَرى إسخاُطُه َمَع أنَّ

 في آلِّ شيٍء يرتضيِه ِرضاُه

 واألمُر ُيعِرُض عنه مالم يرتبْط

 بك نفُعُه فإذا َعناَك عناُه

 ولمْن يوّدك وّدُه وصفاءُه

 ولمن يريبك ريبُه وقالُه

 ولَك اّلذى يرجوه ال يثنى به

 آّفًا وليس عليك ما يخشاُه
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 ولقد رأيُت أخاه في النََّسِب الذي

 ُهال َحْمَد فيه وما رأيَت أخا

 والّناُس آلُُّهُم َألصِل واحٍد

 وتفاضُل األقواِم فى عقباُه

 لهفى على من آان قولى بعد ما

 واراُه َخْلَف التُّرِب ما واراُه

 ليس البعيَد أخو الّتغّرِب والّنوى

 لكنَّ من هلنا عليه ثراُه

 سّياِن عندي بعَد نازلةِ  الرَّدى

 َمْن مدَّ أْو َقَصَر الّزماُن َمداُه

 اُر زائلةٌ  بنا لوال المنىوالّد

 مّمْن َتَعوََّد أْن تخيَب ُمناُه

 يسَعى الفتى فيما يجرُّ ذيوَله

 وإلى المنايا سعيُه وخطاُه

 وُيَسرُّ إْن أرَخى الزَّمان ِخناَقُه

 ووراَءه َحِنٌق َيُحدُّ ُمداُه

 يخفى على عمٍد أواَن طروقِه

 فالمرُء ال يدرى متى يلقاُه

 آلَّ َقرارةٍ هيهاَت حلَّ الموُت 

 مّنا وألقى فى الجميِع عصاُه

 وحدا إليه غدوةً  وعشّيةً 

 برآابنا من ال يملُّ حداُه

 والّنفُس ترجو عوَد آلِّ مسافٍر
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 إّال امرءًا قضِت المنوُن َنواُه

 

 عذيري من خليٍل ِلـ 

 عذيري من خليٍل ِلـ

 ـَي َيْقالني وَأهواُه

 يؤاتينى فأرجوُه

 وَيجفوني فأخشاُه

 وحوشيُت -أنسى وما 

 - من الغدِر وحاشاُه

 َحبيبًا َش

 َفَع الحبُّ

 إليِه فترّضاُه

 وفيه آاَن َمْأواُه

 " وخّدى فوق يسراُه "

 وجنبى تحت يمناُه

 

 أرنى العجائَب يا أباها 

 أرنى العجائَب يا أباها

 فَكَبْخِص عيني أْن أراها

 وأجل بعينى ثّم قلـ

 ـبى ذا جواُه وذى قذاها

 وانحىأرنى فبين ج

 مّما ُتريِنيِه َلظاها
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 فى آلِّ يوٍم من نوا

 ِئَب طارقاٍت لي ُسراها

 مالي ُأقيُم على منا

 زَل أوحشْت مّمْن ثواها

 وتبّدلْت غيَر اّلذى

 قد آنُت أعهُد من حالها

 آوى هواها بعد ما

 ـما آنَت تبغي في ِسواها

 دمٌن إذا مّر الّلبيـ

 ـُب على نواحيها َطواها

 لُحتووآأنَّه يأتي ا

 َف أِو الخسوَف إذا أتاها

 وإذا الفتى ملَك اختيا

 رًا في مآربِه َعداها

 لَك ِعبَرةٌ  فيمْن َعَرْتـ

 ـُه وعبرةٌ  فيمن عراها

 هيهات منك إذا َنَزْلـ

 ـَت بها على سغٍب قراها

 في قفرةٍ  َفقدْت بها

 عيني، وقد تاهْت، ِضياها

 عرِّْج على األبواِء مْن

 اعيٍس نجوَت به خطاي

 وآأنَّها في َقفرةٍ 
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 عصٌف تصّفقُه صباها

 ولقد َعَفْت من قبِل أْن

 أوفْت فقْل لى من عفاها

 قْل للقطين بعقرها

 وهو المواِصُل ِلْم َجفاها

 ِلْم ملَّها من غيِر ُجر

 ٍم آان منها لْم قالها 

 من بعد ما آان المعّر

 َس والمحّبَس لْم نآها 

 َسْلُه لتعرَف َغْيَبُه

 ا لّما اشتراهاِلْم باَعه

 ولقد لبسُت بها الَغضا

 رةَ  والّنضارةَ  فى دماها

 وعقيلةٍ  مالى إذا

 ما زرتها إّال هواها

 وإذا تمّنْت لم َيُجْز

 َخْلقي وأخالقي ُمناها

 مالي َمقيٌل عند َحْسـ

 ـناِء اللََّمى إّال حشاها

 ولىَ  الغصوُن من الّشيبـ

 ـبةِ  ال ُأحاذُر ِمْن َذواها

 فليس لى وإذا سخطُت

 من آاعٍب إّال رضاها
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 فاآلن أدعى شيخها

 من بعد أْن أدعى فتاها

 ال أْطَعَم الرَّحماُن دا

 رًا للهواِن وال سقاها

 وافَترَّ عنها آلُّ فا

 تحةٍ  بماِء المزِن فاها

 فالفقُر فيها للغنى

 خيٌر آثيٌر من غناها

 فإذا رهنَت القرَب منـ

 ـها والدُّنوَّ على َنواها

 فسك طوَل عمـآمنَت ن

 ـرك من شجاها أو أساها

 ومعاشٍر قبلوا بها

 عن ِعزِّ أنفسهْم ُرشاها

 وتعوَّدوا أْن يأخذوا

 بضراعةٍ  منها جداها

 والّذلُّ فى الّدنيا لمْن

 إّما اتَّقاها أْو رجاها

 خفيْت فما تدرى لحيـ

 ـرتنا َخساها ِمْن َزآاها

 ِس وليس يقنعها شواها

 ما للعيوِن عيوننا

 َحظٌّ ِمن َآراها فيهّن
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 وآأّنما َعِشَيْت ولْم

 يلمْم بها هرمًا عشاها

 :وِبًنى يقوُل خبيُرها

 شّلْت أنامُل من بناها

 وأهاضٌب ما آان إّال

 فى الحضيضةِ  من عالها

 وأآاذٌب َدِنَسْت َمدا

 رُع من تالها أْو رواها

 آم ُغطَِّيْت بتجمٍُّل

 للّسامعين فما غطاها

 أيَن الذين تبوَّؤوا

 ن هذه الدُّنيا ُعالهاِم

 ولهْم أنامُل لم يفضْ

 فى المجِد بين سوى حباها

 ما أمسكْت يوَم الوَغى

 إّال ظباها أْو قناها

 ولهْم إذا اجتنبْت شرا

 ُر الحرِب منها مصطالها

 وآأّنما أحداقهْم

 حنقًا على حنٍق جذاها

 ِل معاشٍر ألقْت عصاها

 أْرَوْوا َصداها بالنَّجيـ

 مًا طواهاـِع وأشبعوا لح
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 لم َيسكنوا إّال ِقال

 ًال ليس يرقى مرتقاها

 وإذا الوغى دارْت بمكـ

 ـروٍه ومحبوٍب َرحاها

 لم يأخذوا لنفوِسهْم

 إّال مناها أْو رداها

 من آلِّ وّضاٍح إذا

 عرضْت له ريٌب أباها

 بلَغ النَّهايةَ  في الورى

 وآأّنه ما إْن تناهى

 وإذا تولَّى ُخطَّةً 

 ًا آفاهاعن قوِمه َفْرد

 وَلطالما َأْآدى الرِّجا

 ُل الحافرون إذا َأماها

 وعموا عن العلياِء شا

 هقةَ  المحلِّ وقد رآها

 ما آان يوَم عظيمةٍ 

 إّال أباها أْو أخاها

 آانوا نجوَم األرِض سا

 مقةً  وهْم موتى ثراها

 ُطرحوا بحاِلكةٍ  َجوا

 نُبها َدحاها َمن َدحاها

 يمحوهْم بالّرغِم مْن
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 هْم منها بالهاآناف

 َدَرجوا فما للعيِن َبْعـ

 ـَد فراِقهم إال ُبكاها

 

 هَي الّداُر موقوٌف عليَك بكاها 

 هَي الّداُر موقوٌف عليَك بكاها

 فال تُعدها يومًا تؤمُّ ِسواها

 وخلِّ اعتذارًا بالرِّآاب فإنَّما

 بكّف الذى يعدو الّرآاَب خطاها

 َهِويُت َثراها قاصدًا َمن مَشى بها

 لوال هواها ما هويُت ثراهاو

 ولّما عرفنا دارها بمحّجٍر

 وحّلْت عيوٌن بالّدموِع حباها

 نظرُت إليها يوَم سارْت ُحدوُجها

 فلم يُك لألجفاِن غيُر َقذاها

 وقفنا عليها طاعةً  لقلوبنا

 ِرآابًا َحداها الشَّوُق حيَن َحداها

 فكاَن حنيَن الُمْهَجساِت ُرعوُدها

 شجين حياهاوصوَب دموِع الّنا

 فيا منزًال بانْت وفيه ضياؤها

 وليسْت به وهنًا وفيه نشاها

 سقاَك من األنواِء ما شئَت من نًدى

 والزلَت رّياَن الثَّرى وَسقاها
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 ُأحبَُّك والبيِت اّلذي طّوَفْت به

 قريٌش ومّسْت تربُه بلحاها

 وَمْن َحطَُّه بيتًا عتيقًا محرَّمًا

 وجاَب له األحجاَر ثمَّ بناها

 وقوٍم َنَضْوا بالَمْوِقَفْيِن ذنوَبُهْم

 ومن حلَّ فى وادى مًنى وأتاها

 وبالحصياِت الّالتى ينبذن حسبةً 

 ومْن قّلها مْن صخرها ورماها

 َلِئْن آنِت من داِر الغراِم صحيحةً 

 فلي ُمْهَجةٌ  لم يبَق غيُر َذماها

 وزارْت وسادى فى الّظالِم خريدةٌ 

 راهاأرها الكرى عيني ولسُت أ

 َتماَنُع ُصبحًا أْن أراها بناظري

 وتبذُل جنحًا أْن أقّبَل فاها

 ولّما سرْت لم تخَش وهنًا ضاللةً 

 وال عرف العّذاُل آيف سراها

 فما ذا الذى من غير وعٍد أتى بها

 وماذا على بعِد المزاِر هداها 

 ويا ليتني لّما نزلُت ِبِشْعبها

 تكوُن ِقراَي أْو أآوُن ِقراها

 عساها بعد زورةٍ  باطٍل:  وقالوا

 عساها: تزوُر بال ريٍب فقلُت

 أّال نّكب األنواُء داَر مهانةٍ 
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 فما عندنا للّنفِس غيُر ضناها

 مقيٌم بال زاٍد سوى الّصبر والحجى

 على شجراٍت ال أذوق جناها

 لغيري اخضراٌر من فروِع ُغصوِنها

 وليس عليه بْل على َّ ذواها

 َث بعدهاأشيُم بروقًا ال أرى الغي

 وأرقُب ُسْحبًا ال َيُطلُّ َنداها

 ولو آنُت أرجوها قنعُت فإّننى

 ُحِرْمُت بها فيما ُحِرمُت ُمناها

 وإّنى لمغروٌر بقوٍم أذّلةٍ 

 يحّلون من أرِض الهواِن ذراها

 وإْن جئتهْم تشكو مضيَض ملّمةٍ 

 َتَقْوا بك مغلوَل اليدين َشباها

 وآلِّ َمليٍء بالَمالِم مذمَّم

 ته المخازى مّرةً  وعراهاعر

 يهشُّ إلى العوراِء وهىَ  قصّيةٌ 

 ويعمى عن العلياِء وهو يراها

 صحبتكُم أجلو بكْم عّنىَ  القذا

 فأعَشى عيوني قرُبكْم وَغطاها

 وآنُت ُأَرجِّي صبَحكْم بحناِدٍس

 فكنتْم نهارًا للعيوِن ُدجاها

 فليت الذى ما آان للعين قّرةً 

 عماهاوقد أبصرته ال يكون 
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 وداُرآُم داٌر إذا ما مَضى بها

 آريٌم عداها معرضًا وطواها

 إذا قّربْت شيئًا لديه انتوى لها

 وإْن ُعرضْت يومًا عليه أباها

 وماهاَن إّال خائٌف يستجيرها

 والخاب إّال َمْن َمنا َفَرجاها

 وما الُمْسَلُم المخدوُع إّال َنزوُلها

 وال الُمْهَمُل المبذوُل غيُر ِحماها

 فال بارك الّرحمان فيمْن أحّبها

 وبارك فيمن مّلها فقالها

 وال َبَلَغْتها الّناجياُت َطَلْبَنها

 وعّقلَن عن إدراآها بوجاها

 فَأيُّ انتفاٍع بالبالِد عريضةً 

 وباَت قصيرًا في الّرجال َجداها

 فكلُّ بالٍد لم يفدك اقترابها

 فما قربها إّال آبعِد مداها

 من الفضل آّلِهرِم المطرَح األعلى 

 وال ترَض فى أآرومةٍ  بسواها

 وخلِّ ضنينًا بالحياةِ  فإّنه

 فداها ببذِل الِعْرِض حين َفداها

 فلسَت لدى حكِم العشيرةِ  شيَخها

 إذا لم تكْن يوم الّطعاِن فتاها

 وآيف ولم تحمْل بظهرك ثقلها
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 تدوُر على قطٍب َنَصْبَت رحاها

 وما سدتها فى يوم سلٍم ولم تكْن

 سّيدها فى الّضرِب يوم وغاهاب

 فكن إْن أردَت العزَّ فيها مسالمًا

 ِشفاَر َمواضيها وُزْرَق قناها

 فلي في معاريِض الكالِم َتِعلَّةٌ 

 ومن علِل األدواء منه شفاها

 فإن يمكن الّتصريُح صّرحُت آنفًا

 وروَّيُت أحشاًء أَطْلُت ظماها

 وإّال فجمجاٌم من القوِل سائٌر

 الّناعجاِت آفاها بأيدي ِعناِق

 

 نجوُت الَقنا والبيُض تدَمى ُمتوُنها 

 نجوُت الَقنا والبيُض تدَمى ُمتوُنها

 ولم أنُج يومًا من مقاِل سفيِه

 ففخُر الفتى بالفضِل منه وعنَدُه

 أجلُّ له من فخرِه بأبيِه

 فكْم بين ِعْرٍض سالٍم وُممزٍَّق

 وآم بين مرٍء خامٍل ونبيِه

 لَعزوِف َلدى الَوغىوآم قلُت للّنفِس ا

 ِردي َمْكَرعًا من قبِل أْن َتِرديِه

 والتطلبي مني الِفراَر على الرَّدى

 فإنِك إْن ُرْمتيِه لم تِجديِه



1181 

 

 

 خليلى َّ من فرعىْ  معدٍّ تأّمال 

 خليلى َّ من فرعىْ  معدٍّ تأّمال

 بعينيُكما َبْرقًا أضاَء يماِنيا

 ىآما قلََّبْت َخْرقاُء في َغَبِش الدَُّج

 ذراعًا ُشعاِعيَّ المعاِصِم حاليا

 :َهفا ُثمََّت استخفى فقلُت لصاحبي

 أال هْل أراك البرُق ما قد أرانيا 

 تبسََّم عن وادي الُخزاَمى وميُضُه

 وخالَس عينيى َّ الحمى والمطاليا

 وضرََّم مابيني وبيَن َمتالٍع

 فأبصرُت أشخاَص الخياِم آماهيا

 ِب الحمىأضاَء القصوَر البيَض من جان

 أَثْغرًا ما أرى أْم أقاحيا: فقلُت

 وأقبل يشتّق الغماَم آأّنما

 يزاحُم بالبيداِء آومًا متاليا

 َتراَغْين لّما أْن دعاُهنَّ حالٌب

 وأرسلَن باإلبساِس أبيَض صافيا

 :أقوُل وقد واَلى عليَّ وميَضه

 أال ما لهذا البرِق َصْحبي وماِليا

 يشّوقنى مْن ليس يشتاق رؤيتى

 ويذآرنى مْن ليس عّنى راضيا

 وما ذاَك عن ُجْرٍم، ولكْن بدأُتُه
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 بَصْفِو وداٍد لم يكْن عنه جازيا

 دياٌر وأحباٌب إذا ما ذآرُتهْم

 َشِجيُت ولم أِملْك دموعي هواِميا

 أوانُس إْن ناَزْعَننا القوَل ساعةً 

 نثرن على األسماِع منه آلليا

 وُيْحَسْبَن من ُحسٍن بهنَّ وزينةٍ 

 لى أنَّهّن عاِطالٌت َحوالياع

 

 أال غاِد دمَع العيِن إْن آنَت غاديا 

 أال غاِد دمَع العيِن إْن آنَت غاديا

 " باآيا" فلسُت ألواُم اليوَم بعدك 

 ولو آنُت ال أخَشى دموعًا غزيرةً 

 تُنمُّ على ما بي آَتْمُتك ما ِبيا

 وغيُر لساني ناطٌق بسريرتي

 افلم ينجنى أّنى ملكُت لساني

 أِعنِّي على َشْجوي بشجٍو ُمضاعٍف

 وال ُتِدنني قلبًا مَن الحزِن خاليا

 وال تسلنى عّمْن رزئُت وإْن ترْد

 ساليا" الّرزِء لم تك " مساعفتى فى 

 إذا صاحبي َأضحى وبي مثُل ما بِه

 غداةَ  تالقينا أطلنا الّتشاآيا

 يلوم المعافى وهو خلٌو من األذى

 عناِنياولم َيْعِنِه من أمرِه ما 
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 ولو آان ما بى من هوى لمحّجٍب

 أقام على هجرى أطعُت الّلواحيا

 َوهمٌّ عراني من أٍخ َعَصَفْت به

 صروُف الّليالى ليته ما عرانيا

 فقّرَب مّنى آلَّ ما آان شاحطًا

 وبّعد مّنى آلَّ ما آان دانيا

 وقلُت لمْن ألقى إلى َّ نعّيُه

 ال أبًا لك ناعيا: على الكرِه مّنى 

 َتْفَت إلى قلبي بفقِد محمٍَّدَه

 فغادرَت أّيامى على َّ لياليا

 ولّما تباآينا عليه وُعرَِّيْت

 طماعتنا منه شأوُت البواآيا

 فقْل ألناٍس أمكنوا من أديمهْم

 :بما َرآبوا منه هناك العواريا

 " عضيهةً " خذوها آما شاء العقوُق 

 وجّروا بها حّتى المماِت المخازيا

 المعاذير عنكُموال ترحضوها ب

 فلْن ُتخفَي األقواَل ما آاَن باديا

 مبينًا للعيون وأنتُم" ألؤمًا  "

 خافيا " األآارم " فى " عرقًا " تعّدون 

 فلو آنُتُم منه آما قيَل فيكُم

 لكفكفتُم عنه سيوفًا نوابيا

 خَطْوُتْم إليه بالِحماِم ِذماَمكْم
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 فأّنى ولم تخطوا إليه العواليا 

 " ولم يكْن" تعدوا عليه  أفى الحّق أْن

 عاديا -ما غدَر الّناُس  - على مثلكْم 

 فما نفُعكْم إْن ِنلُتُم منه ِغيَلةً 

 وما َضرَّه أْن َزلَّ في التُّْرِب هاويا

 َفتْكُتْم به َغْدرًا فأّال وآفُُّه

 تقّلُب مسنوَن الغراريِن ماضيا 

 على قارٍح مثِل العالةِ  وتارةً 

 بسيطةِ  عاِدياتراُه آِسْرحاِن ال

 ملكتْم عليه ِمنَّةً  لو نهضُتُم

 إلى آسبها نلتْم بذاك األمانيا

 ولكّنكْم ضّيعتموه شقاوةً 

 فكنُتْم آُمهِريِق اإلداوةِ  صاِديا

 وهوَّن َوْجدي أنَّ قتًال أراَحُه

 " ولم يتحّمْل لّلئاِم األياديا

 فيا ليَت أّني يوَم ذاك َشِهدُتُه

 األعاديافدافعُت عنه باليديِن 

 وروَّيُت من ماِء الّترائِب والطُّلى

 من الغادرين صعدتى وسنانيا

 بني َمْزَيٍد التقتلوا بأخيُكُم

 مَن القوِم َخّواَر األنابيِب خاويا

 وإْن تْثَأروا فالّثْأُر بالحيِّ آلِِّه

 وما ذاك من داِء الرَّزيَّةِ  شافيا
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 أال قّوضوا تلك الخياَم على الّربا

 ًا للقرى ومقارياوآّبوا جفان

 وُجّزوا رقاَب الخيِل حوَل قبابِه

 فلسُت براٍض أْن تجّزوا الّنواصيا

 وحّثوا عويَل الّنادباِت وأبرزوا

 إليهّن ُعونًا منكُم وَعذاِريا

 وال تسكنوا تلك المغانىَ  بعده

 " فقد أوحشَت تلك المغانى مغانيا "

 ولوال الذي أبَقى لنا اللَُّه بعَدُه

 ليِّ الفتقدنا المعاليابَمْثَوى َع

 آوآٌب والبدُر فى األفِق طالٌع" هوى  "

 فما َضرَّ ُمرتادًا والَضلَّ ساريا

 إذا طعنوا لّزوا الكلى فى نحورها

 وإن ضربوا َقدُّوا الُطَلى والتَّراِقيا

 ِبدارًا إلى السَّرِح الُمْفيِء بقفرةٍ 

 فقد هاج راعى الّسرِح أسدًا ضواريا

 نَي القوِم منهُموال َتَتعمَّْد جا

 فكلُّ امرىءٍ  فى الحى ِّ أصبح جانيا

 سَقى اللَُّه قبرًا حلَّ غربيَّ واسٍط

 وال زال من نوِء الّسماآين حاليا

 وال برحْت غرُّ الّسحائِب تربه

 ُتنشُِّر َحْوذانًا به وأقاحيا

 تعزَّ ابَن حمٍد فالمصائُب جّمةٌ 
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 يصبَن عدّوًا أْو يصبَن مصافيا

 ي األّياِم إّال معاشٌروهْل نحُن ف

 ُنقضِّي ُديونًا أْو نردُّ عواريا

 أجْل فى الورى طرفًا فإّنك مبصٌر

 ُقبورًا ُمثوًال أْو ديارًا خواليا

 وداُء الّردى فى الّناِس أعيا دواءُه

 فال تشُك داًء أْو تصيَب مداويا

 إذا شئَت أْن َتْلَقى ُمَنى العيش آلِّه

 فكْن بالذى يقضى به هللا راضيا

 وآيَف ُأعاطيك الَعزاَء وإنَّما

 مصاُبك فيه يابَن َحْمٍد ُمصابيا

 ولسُت أبالى من مضى من أصادقى

 إذا آنَت لي ـ ُوقِّيُت َفْقَدك ـ باقيا

 

 أيُّها الالَّئُم الذي ال يملُّ الْلـ 

 أيُّها الالَّئُم الذي ال يملُّ الْلـ

 صبحًا حّتى يلوَم عشّيا

 نىلمتنى أْن نبوُت عّمْن رما

 ثّم لم أقِض أْن أآون رمّيا

 وحقيٌق باللَّوِم دونَك دهٌر

 مرضّيا" صاحبًا " ال أرى فيه 

 آم أرانى الّزماُن قبلك من آنـ

 ـُت َخِلّيًا منه فعدُت َشِجّيا
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 لم أزْل مغضيًا على هفواٍت

 منه لو جزننى لكنُت غبّيا

 لو وَفى صاحٌب وَفى لي سواٌد

 زار فودى َّ منذ آنُت صبّيا

 عّنى لّما ارعويُت وقد آا شّط

 ن مقيمًا أّياَم آنُت غوّيا

 قد سلونا وفاءآْم ويئسنا

 أْن نرى منكُم عطاًء هنّيا

 وسئمنا عالجكْم وعلمنا

 أّن بين الّضلوِع داًء دّوّيا

 َيِعدُّ الِبرَّ ماِطًال فإذا أْو

 َعَد يومًا شّرًا َأتاك وَحّيا

 علِّلونا بظاهٍر من جميٍل

 القلوِب َخِفّياودعوا ُمضمَر 

 فبعيٌد عن المجّرِب مّنا

 ولّيا" شىءٌ  " أْن يعيَد العدوَّ 

 أَتراني أنَسى حفاَظ ِآراٍم

 آان بالي منهْم زمانًا َرِخّيا

 قاَرعوا عنَِّي الخطوَب َوَسّدوًا

 يوَم سيِل المكروِه عّنى األتيا

 وانتضوا بينهْم وبين أعادى َّ

 طواَل الخطى ِّ والمشرفّيا

 هْم أعداءهْم فأصابواآم بال
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 َمْحِتدًا أْمَلسًا وِعرضًا نقّيا

 وِخالًال تكذُِّب الَكِلَم الَعْو

 راَء فيهْم أو اللّساَن الَبِذّيا

 وترى وعدهْم وبذلهُم األمـ "

 " ـواَل هذا نزرًا وذاك سنّيا

 يضعُف المرُء منهُم في يِد الحْق

 وإن آان فى الّلقاِء قوّيا

 ْوَمةِ  الحْروتراُه الَوقاَح في َح

 ِب وفي َحْوَمةِ  السؤاِل َحِيّيا

 ال رعى اُهللا لى متى لم يجد عهـ

 ـدهُم فى جوانحى مرعّيا

 أنا من قد علمت ال أرآُب الّظهـ

 ـَر الموّطا حّتى يكون علّيا

 وإذا جانٌب مَن األرض لم يسـ

 ـِطْع مقامي استطعُت عنه ُمِضّيا

 ومتى ما اقتَضى آالمَي أمٌر

 المقاِل فيه َعِيّيالم أآْن ب

 

 يا حامَل الكأس ناِوْلني ُمَشعَشعةً  

 يا حامَل الكأس ناِوْلني ُمَشعَشعةً 

 لم تقِر هّمًا وال بخًال بواديها

 أحسْر بها غيهَب األحواِن عن فكرى

 فكم لياٍل بها زّيدْت واريها
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 لم أدِر لّما امتَطْتها آفُّ حاملها

 أحلَِّت الكأَس أم َخدَّْي ُمعاطيها

 وعائٍب لمشيبي وْهَو الِبُسُه

 ولم َيِعْب ُحلَّةً  في الّناِس آاِسيها

 لم يدِر أنَّ مشيَب الّرأِس من ِفَكري

 لم َيْسِر َرْآُب مشيٍب في نواحيها

 أليس ينقص يومًا فى ذرًا لهُم

 ماُء الّشباب غزيٌر فى عزاليها 

 وما الفناُء بموقوٍف على حدٍث

 ى من َحواشيهاوالّناُب في الذُّْوِد أْغَن

 وعاذٍل من صنيٍع قد تدّرعه

 وليس َيْشفي مَن األمراِض شاآيها

 : طويُت آشحى َّ عنه ثّم قلُت له

 ما العيُش إْن َجَنَحْت نفسي ِلالحيها

 َدْعني أَنْل من زماني بعَض َلذَِّتِه

 فقد وثقُت بأّن الّدهَر يفريها

 وآيَف آنُس بالدُّنيا ولسُت أرى

 رَّى ِمن َعواريهاإّال امرءًا قد تع

 آأّنها غّصةٌ  حّلْت بمبلعها

 أْو آالَقذاةِ  أقامْت في مآقيها

 إليها بآماٍل مخّيبةٍ " نصبوا  "

 آأّننا ما نرى عقبى أمانيها

 فى وحشةِ  الّدار مّمْن آان يسكنها



1190 

 

 آلُّ اعتباٍر لمن قد ظّل يأويها

 ال تكِذبنَّ فما قلبي لها وطٌن

 يهاوقد رأيُت طلوًال من مغان

 آم قد رآبُت إلى العلياِء ظهَر َفًال

 تضلُّ فيه َقطاةٌ  عن َمجاثيها

 وقفرةٍ  ُتنكُر األْنُس الوحوَش بها

 والُيرجِّي وروَد الماِء صاديها

 إذا تراخْت رآابى عن مهامها

 رآبُت فيها اعتزامًا ال يباليها

 هانْت على َّ مخوفاُت الخطوِب فما

 قيهاَأْثني يمينَي عن ُقْصَوى َمرا

 آأّنما قد نعى الّدنيا مخّلدها

 أْو في يديَّ أماٌن من لياليها

 نفسُه لم يملها جزٌع" ومْن تكْن  "

 فزجُر ُمْهِرك في الهيجاِء ماليها

 وإْن تكْن لم َتَذْر ُآْثَر األناِم لها

 ُقالًّ فِشْلُو َهزيِل الَجْنِب آافيها

 نفسي تنازُعني حاًال يضيُق لها

 لي ِمن َتقاضيها َعرُض البالِد فمن

 لقد َدَعْت سامعًا لم َتْكَد دعوُتُه

 وطالبْت بعظيٍم َمْن ُيؤاتيها

 أْقِلْل لديَّ بأنباِء الزَّماِن فما

 أهاُب نفسي ألّني ال ُأَرجِّيها
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 ال تجتِن العزَّ إّال من حدائقِه

 فكم رياٍض عراٍض خاب جانيها

 ما عّز من ذلَّ فى تطالِب عّزتِه

 من ُقرٍّ آصاليهامجاِوُر الّناِر 

 إنَّ المعالىَ  ال تعطيك صهوتها

 وما سعْت لك رجٌل فى مساعيها

 لم َتنَتِهْز ماَدنا من فرِع َدِوحِتها

 فكيَف َتسمو إلى مافي أقاصيها

 

 يا خليلي أراك مْن َشغِف الحْب 

 يا خليلي أراك مْن َشغِف الحْب

 ِب َخِلّيًا وأنَت ُتلحي عليِه

 ُسُلوٌّ لو هداني إلى ُسُلوِّي

 منك فى الحبِّ الهتديُت إليِه

 بأبى مْن يوّد قلبى بأْن أمـ

 ـسيُت وحدى مقّبًال شفتيِه

 والذى نشُر آلِّ طيٍب ذآى ٍّ

 فى نًدى يستفاُد من نفحتيِه

 وغزاٍل وقعُت لّما تعاطيـ

 ـُت فرارًا مَن الهوى في َيَدْيِه

 أْنَكَرْت عيُنُه ادَّعاَء َسقامي

 لْم تريِهآم سقاٍم فى باطنى 
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