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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

َهــَد�� �هللا َهــل َقْتلـي ُيبـاُ½
 � �إلسـال4   مذهـب   � 'هـل 
للناظـرينـا َبّيـٌن  'صــدقـي 
�لكـر�4ِ ُخلـَق  �أل<±  كا1  'مـا 
'�1ّ �ُحلــرَّ يفهـم قـوَ; ُحــرٍّ
É� ُسـبل   � �لعـد�  خشـى  'ال 
êلنـا عنـد  �ملصائـب يـا حبيـ
فـال  تقـُف �Fـو± '�نُظـْر مآ�
'ِمـن عجـب، ُشـّرفكم '/عـو
خــٍ$ كّل  حديقـُة   'َبْلدُتكـم 
كمثلـك سـّيٌد يؤ<يـِن، عجـٌب!
�± يـا ِحـبِّ  تذُكـر� بسـبٍّ

خْذنـا  كلَّ  مـا عطيـَت حتًفـا 
فُخــْذ  مـØ جـو�É كاFد�يـا
ùصـٍم ظافـ$�  �عتلَقـْت    �>�
'سـلًما حبًّــا   Øفيـتـ�'  1ْ�'
'�1 لــم تقَرَبـْن  Ðـاَ� مــاٍ×
'�شـُح �لصلـد سـهٌل عنـد جهٍد
'مــا نألـو� نصًحـا يـا َحِبيِبي
'ُنصحـي خالـص ال نـوÂَ هـزٍ;
ـْر  � كالمـي فيـا ِحـّبـي َتفكَّ

'َهــل ِمْثلـي ُيـدمَّـُر ' ُيجـاُ½
�± خـزًيـا  '� َيثُبــْت ُجنـاُ½
حـاُ½ كتــاُ� �هللا يشـهـُد  '�لصِّ
'لكــن هكــذ�  هّبــْت  �ياُ½
'تشـفي صـدَ�· �لَكِلــُم  �لِفَصاُ½
َبــَد�ُ½ '�ســعـة   �هللا    Ö�'
�ضـاٌ×  ثــم  <'Xٌ  '��تيـــاُ½
'�ّبــي  �ّنـه ُنـصــٌح  َقـر�ُ½
'منــك  �َملْشــرفّيـُة  '�لرِّمـاُ½
فمنكـم سـّيـد�  ُيرجـى �لصالُ½
'� بـغـد�َ/  خــ$�ٌ� ِكفــاُ½
فمــا  هــذ�؟  'ِسـ$تكم  äاُ½
�ِالنشــر�ُ½    /�µ' 'صـافينـا   
'لكــن كا1 منــك �ِالفـتتـاُ½
فمرِجـعـُه َنــكاٌ;  '  ُطــالُ½
فِللــزُّّ'�ِ�   ُبشـر±   '�لـنجـاُ½
فــال  تعطيك ِمـن مــاٍ×   �ياُ½
'يوبقكـم     ُقعـوٌ/     '�نسـطاُ½
'جـاَهـْدنـا  ل$تبــط �لنِّصـاُ½
'ِجــدٌّ  ال  Ýاِلُطـه  �لـِمــز�ُ½
فـإ1  �لفكـر  للتـقو±  ِ'شــاُ½
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'جـٍد  Xفـو لقومـي  'جـٌد    �'
�ليكـْم Ïـٍد     �' يــا  �ليكـم 
�ّبـي عنـد   عظيـم   قــدٌ�   �'
/عـاٍ×  � يبكـي  حــني  'مثلـي 
ýسـي نـو�ُ�  تلَمَعـْن    �'كا/
Xٍيــأ÷ يــو4ُ �ّبـي ِمثـَل َبـْر'
يـو4 كل    É� ُلطـف  ِمـن   �'
تــا4ٌ كالبـد�  كامـل  'نــوٌ� 
Xٍـن �ليـو4 ُنسـَقى ِمـن  َغبـو°'
نـوٍ� كل   �ملهيمـن  عـطـا� '
جـر4ٍ   �ثبـو بـغـ$     Øتقتلـ
ُحجـٍج بسـيف  �لكافريـن  قتلنـا 
'ليـس لنـا سـو± �لبـا�� مـال<
بالنو�صـي َيسـَفُع   كيـف  تعلـم 
َطـوٍ/ كّل    	َ'�> �لــرّ�  َيُهـدُّ 
خصيمـي؟ يـا   بسـيف    Øتقتلـ
'قـد ِمْتنـا بسـيف  مـن  حبيـٍب
َْيـن سـيوفكم  يـا شـيَخ  قـو4ٍ'
كذئٍب '�ختلسـو�  �حلـز�  'صـا; 
×ٍµْ�ُ كلُّ   عليكـم  ُصّبـْت  'قـد 
Âٍـوþ  كـم ِمـن مسـلم َ<�ُبـو�'
'èـر �لعلـم يعـِر¥ مـو´  èر�
��جتـاٍ; مـن   قصيـد÷   نظمـت 
كالكـر�4ِ بعفـٍو     Øمـ فُخــْذ 

ُنصحـي بعـد  مـن   Øتـµبا�  1�'

'مـا  'جـُد   �لثــو�كل  '�لنِّياُ½
الُ½ فالـوقـت  تنتهــو�     �  1�'
'ُســؤ� ال  ُيــَر/ُّ 'ال  ُيــز�ُ½
فـيسـعى  نـحـو·  فضـٌل  ُمتاُ½
فَيْتـَبعهـا  �لـو�±   �ال  �لـَوقـاُ½
فـال  تبقـى �لـِكالُ�  'ال �لُنـباُ½
مـر�تـُب  للعــد�  فيهـا  �فتضاُ½
''جــٌه  يـسـتن$  'ال  ُيــالُ½
'بعـد  �لليــل عيــٌد  '�صطباُ½
½ُ��'   ½ٌ'�َ فـضلـه   ِمــن   �'
فُقــْل ما  يصـُد1ْ�َ  مـØ  ُجناُ½؟
فــال  ُيـرجـى  لـقاِتلنـا  فالُ½
ـالُ½ 'ال  ُتـْرªٌ  يصـو1 'ال   �لسِّ
مليــٌك ال ينا'حــه  �لطِّـمـاُ½
ـفـاُ½ 'تتَبعــه  �ألسـّنـة  '�لصِّ
'قتـلـي عنـدكـم  مــٌر  ُمباُ½
علـى <ّ��تـنـا تســفي  �لـرِّياُ½
'حـلَّ بقـاعكـم  حزٌ�  ِشـحاُ½
'� َيـك مـرهـم �ال  �كتـسـاُ½
فمــا � بيتـكـم  �ال  �لــرَّ/�ُ½
'عاشـو� جائعيــن 'ما  �سـتر�حو�
'لكــن عنـدكـم مــاٌ×  َ'جاُ½
يـن �لفضـل  لـوال  �ِالقــتر�ُ½'
ـر�ُ½ '/'نـك مـا هـو �حلـّق �لصُّ
فـتعلـم  نــØ  بـطٌل َشـنـاُ½

(من كتا� حتفة بغد�/)


