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 يا َعِني ما لَِك ال َتبكَني َتسكابا؟

 
 ِاذْ راَب دهر وكانَ الدهر رياباَ يا َعِني ما لَِك ال َتبكَني َتسكابا؟
 وابكي اخاِك اذا جاورِت اجناباَ فابكي أخاِك أليتاٍم وأرَملَةٍ ،
 فقدنَ لَّما ثوى سيباً وااباَ وابكي اخاِك خليٍل كالقطاعصباً

سابح د مراكلهيعدو بِه   جملبب بسواِد الَّليِل جلباباَ 
،مهحاِربَح أقواماً، يَصبالقوم، أسالبا حىت ي لَبوا، دونَ َصفسي أو 
،ريِك اذّا َما جاَء منتاَبا هو الفىت الكاِملُ احلامي َحقيقََتهمأْوى الض 
َصعِب األمِر َركّاباَنهَد التليِل ل َيهدي الرعيلَ إذا ضاَق السبيلُ م،  

،هِعلّت َواجلُود ،هلّتح دهاباَ املَج انْ قرنه حوزته دقوالص 
 انْ هاَب معضلةً  سنى هلاَ باباَ خطَّاب حمفلةٍ  فراج مظلمةٍ 
 َشهاد أجنَيةِ ، للِوتِر طَالّبا َحمالُ ألوَيةٍ ، قَطّاع أودَيةٍ ،

العداةِ  وفكَّاك مابا  العناةِ  اذَاسِت َهيللَمو القى الَوغَى مل يكُن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اخلنساء

www.arabEspanol.org 
 

 
 

 أعيين جودا وال جتمدا
 

 أال تبكياِن لصخِر الندى ؟ أعيين جودا وال جتمدا
 أال تبكياِن الفَىت السيدا؟ أال تبكياِن اجلريَء اجلميلَ
 ساَد َعشَريَته أمَردا طويلَ النجاِد رفيَع العما

قوم َمدوا بأيديِهِمإذا ال  إىل املَجِد مد إلَيِه َيدا 
 من اِد مثّ مَضى مصِعدا فنالَ الذي فوَق أيديِهِم
ما عاهلُم مالقَو كَلّفُهِلدا يوإنْ كانَ أصغَرهم مو 
 َيرى افضلَ الكسِب انْ حيمَدا َترى اَد يهوي الَى بيتِه
الفيته دَر َوانَ ذكَر اَتَدىَتأزباملَجِد مثّ ار  

 
 

 يا َعِني جودي بَدمٍع منِك ِمدراِر
 

 جهَد العويِل كماِء اجلدوِل اجلاري يا َعِني جودي بَدمٍع منِك ِمدراِر
اِر وابكي اخاِك والتنسي مشائلهوابكي اخاِك شجاعاً غَري خو 
 وابكي اخاِك حلقِّ الضيِف واجلاِر وابكي اخاِك ال يتاٍم وارملةٍ 
َدى أناِملُهَتن فواِضلُه اري َجمكالبدِر جيلو وال خيفى على الس 
 كَضيَغٍم باِسٍل للِقرِن َهصاِر رداد عاريةٍ  فكَّاك عانيةٍ 

 َسمح الَيَديِن جَواد غري ِمقتاِر َجواب أوِدَيةٍ  َحمالُ ألِوَيةٍ 
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 يا عني ِفيضي بَدمٍع منِك ِمغزاِر

 
 وابكي لصخٍر بدمٍع منِك مدراِر يا عني ِفيضي بَدمٍع منِك ِمغزاِر
 كانما كحلت عيين بعواِر اني ارقت فبت الَّليلَ ساهرةً 
 وتاَرةً  أَتَغشى فضلَ أطْماِري ارعى النجوَم وما كلّفت رعيتها
َرجَع أخباِرخمبراً قاَم َينِمي  وقَد َسِمعت فلم أبَهج به َخرباً  

ريِح وقدِك ثاٍو بالضام وا عليِه بالواٍح واحجاِر قالَ ابنسو 
 مناِع ضيٍم وطالٍُّب باوتاِر فاذهب فال يبعدنَك اُهللا من رجٍل
 مركَّباً يف نصاٍب غِري َخواِر قد كنَت حتملُ قلباً غَري مهتضٍم
هِضيُء اللّيلَ صوَرتناِن تمثلَ الس  احراِرجلد وابن املريرةِ  حر  

تهمني نالته وكلُّ نفٍس اىل وقٍت ومقداِر ابكي فىت احلي 
 وما اضاءت جنوم اللَّيِل للساري وسوَف أبكيَك ما ناَحت مطَوقَةٌ 
مَبهماً كنَت َحرقو حىت تعوَد بياضاً جؤنةُ  القاِر وال أُساِلم 

قيتهمابلغْ سليماً وعوفاً انْ ل  عِميَمةً  من ِنداٍء غِري إسراِر 
كانَ مرتلُه ِهميِف واجلاِر؟ أعين الذيَن إلَيهل َتعِرفونَ ذماَم الض 
 حىت تالقَى أُمور ذات آثاِر لو منكم كانَ فينا ملْ ينلْ ابداً
حقّاً وَضيفَكُم ِتكُمفاِر كأنّ ابَن َعمبإخ هَتدفَعوا َعن فلَم فيكم 

شلكُم َتَدفسى يوا املَآِزَر َحتد  وَشمروا إنها أيام َتشماِر 
تهمني وأقداِر و ابكوا فىت البأِس وافته يف كلّ ناِئَبةٍ  ناَبت 

 َينبذْنَ ِطرحاً مبهراٍت وأمهاِر ال َنوَم حىت َتقودوا اخلَيلَ عاِبَسةً 
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مكتنع َد اوحتفروا حفرةً  فاملوتاِرِعنَصيناً وابَن َسييوِت حالب  

عاراً جتلَّلكم َرحَض الَعواِرِك َحيضاً عنَد أطهاِر او ترحضوا عنكم 
 َحلّت على طََبٍق ِمن ظَهِرها عاِر واحلَرب قد َرِكَبت َحدباَء ناِفَرةً 
ِعِهمبأمج وهَم رامَيو مهكيَمةَ  من ذي ِلبَدةٍ  َضاِر كأنَراموا الش 

طَلعضجالَ بانياٍب واظفاِر حامي الَعريِن لدى اهلَيجاِء ميفري الر 
 ماٍض على اهلَوِل هاٍد غري ِمحياِر حىت َتفَرَجِت اآلالف َعن َرجٍل
 مبزبٍد من جنيِع اجلوِف فواِر جتيش منه فويَق الثَّدي جائفةٌ 

 


