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َنِني َتسهيدففي الَعي ،عادس باَنت 
 

َنِني َتسهيدففي الَعي ،عادس باَنت مودمع فالقلْب ،هلُب َتحقبتواس 
 فاليوَم أخلََف من سعدى املواعيد وقد تكونُ سليمى غري ذي خلٍف
 ولو بدا من سعاَد النحر واجليد ملْعاً وإمياَض َبرٍق، ما يصوب لنا
 كالنسِر أرجف، واإلنسانُ مهدود إما َتَريين َحناين الشيب من ِكَبٍر
 يوماً، وتقتادين اهليف الرعاديد وقد يكونُ الصبا مني ِبَمنِزلَةٍ ،
 فَشربه َوَشلٌ، فيِهن َتصريد يا قلَّ خري الغواين كيف رغَن بِه
ن منه، إذا أبصرنه، حيدفَه أعرضَن من مشٍط يف الرأس الَح به  

 فهن منه، إذا أبصرَنه، حيد أعرضَن من مشٍط يف الرأس الَح بِه
 َوهن بالود ال بخلٌ َوال جود فهن يشدوونَ مين بعض معرفةٍ 
 والعهد متبع ما فيه منشود قد كان عهدي جديداً، فاستبد به

 تقادسلٌ يَت َبعيقُلَْن ال أنلَه  فاَت مرود الذي قد وال الشباب 

 وال الشباب الذي قد فات مردود 
وددفاَت َمر باِب الذي قدهلْ للش الشيَب موجود دأم هل دواٌء ير 
 عدلَ الشباِب هلم، ما أورَق العود لن َيرِجَع الشيب شباناً، َولن جيدوا
فصله والياقوت والدر ظلَّ  والشذرماةُ  قُعوداً يف مراِصِدِهمالر  

ناسيه فإين لست ،أما يزيد حىت يغيبين يف الرمِس ملحود 
 نفاه عن أهله جرم وتشريد جزاَك ربَك عن مستفرٍد، وحٍد
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كلُّهم اسالن قد رماه ،ستشَرفم يِف، َسفُّودِمن َسموِم الص ،هكأن 
َوداود. ِمثْلَ ما جزَي هارونٌأو  جزاَء يوسَف إحساناً ومغفرةً   

 يف َجنةٍ  ِنعَمةٌ  فيها َوَتخِليد أعطاه من لذةِ  الدنيا وأسكنه
 وإن نأيت وسيب منَك مرفود فما يزالُ َجدا نعماَك ميطرين

 كأنها صخرةٌ  صماء صيخود هل تبلغين يزيداً ذات معجمةٍ 
  هلا بعَده آلٌ وَمجلودكانَ مَن اللوايت إذا النت عريكتها

 فالعيس منعلةٌ  أقراا سود َتهدي َسواِهَم َيطْويها الَعنيق بنا
 فكُلُّها َنِقب األخفاِف، َمجهود يلفحهن حرور كل هاجرةٍ 
أقرى حالئله ا قاربكأ ودبَس العالِسِل، حىت أيذاَت الس 

مَيتثُم َتَربَع أُبِلياً، وقد َح  أنّ سبيلَ األخِذ متمود وظن 
ال ضرع جياريهن مث استمر تعويد أفناه وال ثلب ،مهر 

 أو ِمثلَ ما نال نوح يف َسفيَنته
فََتهداء، َصيعالت طاِوي املعا، الَحه ما هَو، يف آثاِرها، سيدكأن 
حى ، هِزجالض ارِن، مواملالطَي مَضخ قودنيف اآلل، ع ،َرَتهبكأنَّ ز 

 زفا بالقراقِري النعاَم املطردا مبطرٍد اآلذي جوٍن كأمنا
،هسؤيِبِصالٍب ما ت َنهَضحَين َتقِصيد نهِرِه ِمنكان يف َنح قد 

 تنبو عِن البقرياِت اجلالميد وهن ينبونَ عن جأب األدِمي، كما
رنَ ِشدَتهإذا انَصمى َحِنقاً حاذَ  من خوفِه شىت عباديد فهن 

يف بطِن أبلي ويبحثه ينصب 
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 أعاذلَ ما عليِك بأنْ تريين

 
 أُباِكر قَهَوةً  فيها احمرار أعاذلَ ما عليِك بأنْ تريين
 يروحوا يف جفوِنهِم انكسار َتَضمَنها نفوس الشرِب، حىت
أطْلََعها على الَعرِب التجارف تواعَدها التجار إىل أناها  
ا، وكاَنت نا الغالَءطَيفأع يكونَ هلا َيسار ى ، أونأب 
 صريعاً، ال أزور وال أُزار أعاذلَ توشكَني بأن تريين

 بالِمِع آهلا، البيد الِقفار إذا خفَقَت علي، فألَبَستين
فاِظ لنا ِجدارِلنعَم أخو اِحل لَعمر أيب لِئن قوم أضاعوا  

 وأطعَم، حني يتبع القتار محانا حَني أعورنا وخفنا
 ومل توقد مع اجلشمي نار وأوقد نار مكرمةٍ  وجمٍد
 تصوَح يف منابتِه احلسار وأطعَم أشهَر الشهباء حىت
 وال تك درةٌ  فيها غرار فإذا درت بكفَك، فاحتلبها
َبيَن أيَن َيصِرفَُك املَغارَت وأمِسك عنَك بالطّرفِني، حىت  
 دوائرها وتنتقلُ الديار فإنَّ عواِقَب األياِم تخشى
 وهن وراءنا، أنا تغار وقدج علَم النساُء إذا التقينا
 فأضحت وهي من قيٍس قفار تربعنا اجلزيرة ، بعد قيٍس
 وما هلم من األمِر اخليار يَزجونَ احلمَري بأرِض َنجٍد
 وأكَْبَد ما يغيره الِغيار رأوا ثغراً حتيطُ به املنايا
 وأيدي الناِس دوم قصار تسامي ماِردونَ بِه الثَّريا
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ماتالصريح مسو وأوالد مارفاً والنغُض دها اُألسعلَي 
 من الغاراِت والغزو اقورار شوازب كالقنا، قد كانَ فيها

وٍفذوابلُ كلّ سلهبةٍ  خن  اخلَبار طُهثَبَرَد ما يوأج 
 بدت منه اجلناجن والفقار فأتَرَز حلَْمه التعداُء، حىت
 يِطفَْن بِه، كما قَِلَق السوار وقَد قَِلقَت قالئد كلّ غَوٍج
 زهاه يوَم رائحةٍ  قطار َتراه كأنه ِسرحانُ طَلٍّ
ِمن واللََّزبات بقى احلَرهاوأب  ا املهارصالدَم، ما ختو 

 َحبيثُ غَال َعلى مَضَر اِجلوار أملْ َتَرين أَجرت َبين فُقَيٍم
 وسيَر غريهم َعنها فساروا بعاِجَنةِ  الرحوِب فلَم يسريوا

 


