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 قفا نبك من ِذكرى حبيب ومرتل
 

 بِسقِط اللِّوى بني الدخول فحومِل قفا نبك من ِذكرى حبيب ومرتل
 ملا نسجتها من جنوب ومشاِل فتوضح فاملقراة مل يعف رمسهاَ
 وقيعاا كأنه حب فلفل ترى بعر األرآِم يف عرصاِتها
 لدى سمراِت احلَي ناِقف حنظِل كأين غَداةَ  البيِن يوم تحملّوا
مهِطيم لييب عحا ص ًقوفال وأسىً  وجتم لك يقُولون ال 
 فهلْ عند رسٍم داِرٍس من معوِل وإنَّ شفائي عربةٌ  مهراقةٌ 
 وجارا أم الرباِب مبأسل كدأبك من أم احلويرِث قبلها
 نزولَ اليماين ذي العياِب احملمِل ففاضت دموع العني مين صبابة
 وال سيما يوٍم بدارةِ  جلْجِل أال رب يوٍم لك ِمنهن صاحل
 فيا عجباً من كوِرها املُتحمِل ويوم عقرت للعذارى مطييت
 وشحٍم كهداب الدمقس املفتل فظلَّ العذارى يرمتني بلحمها
ك الويالت إنك مرجليفقالت ل ويوم دخلت اخلدِر خدر عنيزة  

 عقرت بعريي يامرأ القيس فانزِل تقولُ وقد مالَ الغبيطُ بنا معاً
هخي ِزمامهلا سريي وأر بعديين من جناك املعلِل فقُلتوال ت 
 فأهليتها عن ذي متائم حمول فِمثِلِك حبلى قد طَرقْت ومرضٍع
له فَترصإذا ما بكى من خلفها ان ِلبِشقوححتيت ِشقُّها مل يو  

 علي وآلَت حلْفَةً  مل تحلَِّل ويوماً على ظهر الكثيِب تعذَّرت
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 وإن كنِت قد أزمعت صرمي فأمجلي أفاِطم مهالً بعض هذا التدلل
 فسلّي ثيايب من ثياِبِك تنسِل وإنْ تك قد ساءتِك مين خليقَةٌ 

يأغَرِك مين أنّ حبِك قاِتل  وأنِك مهما تأمري القلب يفعل 
 بسهميِك يف أعشاِر قَلٍب مقَتِل وما ذَرفَت عيناِك إال لتضِريب
 تمتعت من لَهٍو ا غري معجِل و بيضةِ  خدر ال يرام خباؤها
 علي ِحراساً لو يسرون مقتلي جتاوزت أحراساً إلَيها ومعشراً

السماء تعرضتإذا ما الثريا يف   تعرض أثناء الوشاح املفصِل 
 لدى الستِر إالَّ ِلبسةَ  املُتفَضِل فِجئْت وقد نضت لنوٍم ثيابها
 وما إن أرى عنك الغوايةَ  تنجلي فقالت ميني اهللا ما لك حيلةٌ 
 على أثَرينا ذَيلَ ِمرٍط مرحِل خرجت ا أمشي تجر وراَءنا
 بنا بطن خبٍت ذي ِحقاٍف عقَنقَِل فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى
 علي هضيم الكَشِح ِريا املُخلخِل هصرت ِبفودي رأسها فتمايلت

 ترائبها مصقولةٌ  كالسجنجل مهفْهفَةٌ  بيضاُء غري مفاضةٍ 
ملاء غري احملللِِغذاها منري ا ِكِبكِْر املُقاناةِ  البياِض بصفْرةٍ   

 بناظرةٍ  من وحش وجرةَ  مطِفِل تصد وتبدي عن أسيٍل وتتقي
 إذا هي نصته وال مبعطَِّل وجيد كجيد الرئم ليس بفاِحش
 أثيت كقنو النخلةِ  املتعثكِل وفرٍع يغشي املنت أسود فاحم
رسلتِضل املداري يف مثىن وم غدائره مستشزرات إىل العلى  

 وساق كأنبوِب السقي املُذلل وكشح لطيف كاجلديل خمصر
هثٍْن كأنٍص غِري شطو برخعتإسحِل و ظيب أو مساويك أساريع 
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 منارةُ  ممسى راهب متبتل تضيء الظالم بالعشاء كأا
 نؤوم الضحى مل تنتِطق عن تفضِل وتضحي فَِتيت اِملسِك فوق فراشها
 إذا ما اسبكَرت بني درٍع وِمجوِل إىل مثلها يرنو احلليم صبابة

 وليس ِصباي عن هواها مبنسل تسلت عمايات الرجاِل عن الصبا
 نصيح على تعذَاله غري مؤتل أال رب خصٍم فيِك ألْوى رددته
بأنواع اهلموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي 

 لِْبِهفَقُلْتطّى بصمملا ت لَه  وأردف أعجازاً وناَء بكلْكِل 
 بصبٍح وما اإلصباح ِمنك بأمثَِل أال أيها اللّيلُ الطّويلُ أال انجلي
من ليلْ كأنَّ جنومه بكل مغار الفتل شدت بيذبِل فيا لك 
 بأمراِس كتاٍن إىل صم جندِل كأن الثريا علِّقت يف مصامها

جوف العري قفر قطعتهوواد ك  به الذئب يعوي كاخلليع املعيِل 
 قليل الغىن ملا متوِل فقلت له له ملا عوى إن شأننا
 ومن حيترث حرثي وحرثك يهزِل كالنا إذا مانال شيئاً أفاته

 مبنجرٍد قيِد األوابِد هيكِل وقَد أغْتدي والطّري يف وكناتها
ٍر معاًِمكَر مفر مقِْبٍل مدِب  كجلموِد صخر حطه السيل من عِل 

هاٍش كأنّ اهتزاميِل جِل على الذَّبزنفْواُء باملُتلِّت الصكما ز 
 أثرنَ غباراً بالكديد املركل مسح إذا ما الساحبات على الونا
 ويلوي بأثواب العنيف املثقِل يزل الغالم اخلف عن صهواته
زامهعلى العقِب جياش كأن اهت  إذا جاش فيه محيه غَلي ِمرجِل 

 ويلْوي بأثْواِب العنيِف املُثقَِّل يطري الغالم اخلف على صهواته
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هرليِد أمذْروِف الوريٍر كَخوصِل دكفيِه خبيٍط م تقلب 
 وإرخاء سرحاٍن وتقريب تنفِل له أيطال ظٍيب وساقا نعامة

 مداك عروٍس أو صاليةَ  حنظِل كأن على الكتفني منه إذا انتحى
هجلامو هجرِه سلَيع بعيين قائماً غري مرسل فَبات وبات 
 عذارى دواٍر يف مالٍء مذَيِل فعن لنا سرب كأنَّ نعاجه
 جبيِد معم يف العشريةِ  مخوِل فأدبرنَ كاجلزع املفصل بينه
نهفأحلَقَنا باهلاِدياِت ودو  جواِحرها يف صرةٍ  مل تزيل 

 ِدراكاً ومل ينضح مباٍء فيغسِل فَعادى ِعداًء بني ثَوٍر ونعجةٍ 
 صفيف ِشواٍء أو قَديٍر معجِل فظلّ طُهاةُ  اللّحِم من بِني منِضٍج

 مىت ما ترق العني فيه تسفَِّل ورحنا راح الطرف ينفض رأسه
دماَء اهلادياِت بنحرهكأنَّ   عصارةُ  ِحناٍء بشيٍب مرجِل 

 بضاف فويق األرض ليس بأعزل وأنت إذا استدبرته سد فرجه
 كلمع اليديِن يف حيب مكلل أحار ترى برقاً أريك وميضه
 أهان السليط يف الذَّبال املفتل يضيُء سناه أو مصابيح راِهٍب

 يكب على األذقان دوح الكنهبل  كل فيقةوأضحى يسح املاء عن
 وال أُطُماً إال مشيداً جبندِل وتيماَء مل يترك ا ِجذع خنلة
 من السيِل واألغْثاء فَلكةُ  ِمغزِل كأن ذرى رأس ايمر غدوةً 
 كَبري أُناٍس يف ِبجاٍد مزمِل كأنَّ أباناً يف أفانِني ودقِه

 نزول اليماين ذي العياب املخول  الغبيِط بعاعهوألْقى بصحراِء
 ِبأرجاِئِه القُصوى أنابيش عنصِل كأنّ السباع فيِه غَرقَى عِشيةً 
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 وأيسره على الستاِر فَيذْبِل على قَطٍَن بالشيِم أيمن صوبِه
 


