
المثل العربي
ماذا عسى أن يبلغ عض النمل

قال األعشى:
ليوهنا يــومــا  كــنــاطــح صــخــرة 

فلم يضرها واوهى قرنه الوعل
البيتان. وهــو يخاطب يزيد بن  وقبله هــذان 

مسهر الشيباني:
مألكة شيبان  بنى  يزيد  أبلغ 

تأتكل أمـــا تنفك  بــيــت  أبـــان 
ألست منتهيا عن نحت اثلتنا

ولست ضائرها ما أطــت االبل

أم الهناء
النادرة،  هي بنت القاضي أبي محمد عبدالحق بن عطية، سمعت أباها، وكانت حاضرة 
سريعة التمثل، من أهل العلم والفهم والعقل، ولما ولي أبوها قضاء المرية دخل داره وعيناه 

تذرفان وجدًا لمفارقة وطنه، فأنشدته متمثلة:

ـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــع عــــــــــــــــنــــــــــــــــدك عـــــــــــــــــــادة ــــــــــــــــــــــار ال يـــــــــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــن صـــ
ــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــرح وفــــــــــــــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــــــــــــــزان تــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــن فــــــ

وهذا البيت من جملة أبيات هي:
جــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــب بـــــــــــأنـــــــــــه

ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــزورنــــــــــــــــــــي فــــــــــــــاســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــبــــــــــــــرت أجـــــــــــــفـــــــــــــانـــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــرور عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيَّ حــــــــــــــــتــــــــــــــــى إنــــــــــــــــه ــــلــــــــــــــــب ال غــــــــــــ

ــــــــــــي ــــــــــــكــــــــــــان مــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــظـــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــرط مـــــــــــــــســـــــــــــــرتـــــــــــــــي أب
وبعده البيت:

ـــــي بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــقــــــــــائــــــــــه فـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــلــــــ
ــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــران ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــوع لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة ال

َما يضرِّ اْلجَمْل
مْل
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أهال بكم أيها األعزاء
المنبر الشعبي الذي  بــاألعــزاء في هــذا  أهــًال 
ثماره  يجني  لمن  المثمر  البستان  بمثابة  هــو 
أن وجد  منذ  به  المبدعين  وبــابــداعــات  بأفكار 
لــخــدمــة الــشــعــر والـــشـــعـــراء.. مــنــه نــرحــب دائــمــًا 
اب الحرف والقافية، فأهًال بكل قلم  بأقالم كتَّ
صــادق هدفه خدمة هذا الوطن وأدبــه وتراثه 
عنوان  على  الترحيب  نكرر  وبالجميع  االصيل. 
الجريدة ص. ب: 3488 فاكس: 4557760 

أو بدالة الجريدة.
اشراف: حمد محسن النعيمي

قطوف من التراث 30

قصيدة الشاعر محمد العلي امليمان في وصية ابنه (2-2)

حرص األب على أن يلتزم االبن بوصيته
أوصـــــــيـــــــك فـــــــي حـــــفـــــظ الـــــــشـــــــرف والــــشــــهــــامــــه

ــــــســــــالمــــــه يـــــــــــا مـــــــســـــــنـــــــدي حـــــــتـــــــى تـــــــــنـــــــــال ال
لـــــــــــيـــــــــــاك تـــــــــــغـــــــــــرا بـــــــــــالـــــــــــرزيـــــــــــل الـــــــــفـــــــــدامـــــــــه

ــــــمــــــجــــــارات ــــــال ب الــــــــــــــــــردا  فــــــيــــــك  يــــــجــــــي  ثـــــــــم ٍ 
ـــــــنـــــــقـــــــايـــــــص يـــــبـــــعـــــثـــــن الـــــنـــــقـــــايـــــص تــــــــــــــرا ال

يـــــخـــــســـــر بــــــهــــــن الـــــــلـــــــي بـــــــــــاالوحـــــــــــال غــــايــــص
ــــــــــرايــــــــــه مــــــــــع مــــــــخــــــــازيــــــــه هـــــايـــــص ــــــــــي ب ــــــــــل وال

ـــــشـــــبـــــات تـــــبـــــقـــــا حــــــيــــــاتــــــه فـــــــــي طــــــــاليــــــــب ون
عــــــنــــــك طــــــريــــــاه يــــــجــــــي  ـــــــك ال  ـــــــال ب والـــــــكـــــــبـــــــر 

افــــــطــــــن لــــعــــيــــبــــك واحــــــــتــــــــرس مـــــــن خــــطــــايــــاه
واجــــــــــــــــراه الــــــــــنــــــــــاس  يــــــكــــــبــــــر  وجــــــــــدتــــــــــه  وال 

فـــــــــــــــاوره مــــــــن الـــــنـــــفـــــس الـــــــعـــــــزيـــــــزه مـــــــجـــــــازات
ــــــــنــــــــفــــــــس عـــــــــــــزه عــــــــــن جــــــمــــــيــــــع الـــــــدنـــــــايـــــــا وال

وارفــــــــــــــــــــع مــــــحــــــلــــــه عــــــــــن وقـــــــــــــــــوع الـــــخـــــطـــــايـــــا
الـــــحـــــكـــــايـــــا ردي  عـــــــــن  لــــــســــــانــــــك  واحـــــــــفـــــــــظ 

ـــــــــــرجـــــــــــال يــــــــفــــــــســــــــدون الـــــــمـــــــقـــــــاالت تـــــــــــــرى ال
حــيــفــه الـــــمـــــعـــــاديـــــن  بــــعــــض  مــــــن  جــــــــاك  وان 

فــــاســــتــــعــــمــــل الـــــلـــــي فــــــي الــــــمــــــواقــــــف يــخــيــفــه
الـــــخـــــفـــــيـــــفـــــه بــــــــــــــاالمــــــــــــــور  اتـــــــــســـــــــاهـــــــــل  وال 

تـــــــــــرى الــــــصــــــغــــــايــــــر مــــــــن بـــــــنـــــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرات
واكـــــــــــــــــــرم قـــــــريـــــــبـــــــك بــــــــالــــــــرضــــــــا والــــــمــــــعــــــونــــــه

ـــــمـــــهـــــونـــــه ــــــــزعــــــــل عــــــــن خــــــــاطــــــــره وال وامـــــــــــــح ال
ـــــــــــعـــــــــــدا يــــــقــــــهــــــرونــــــه ـــــــــــي ال اوقــــــــــــــــــف مــــــــعــــــــه ل

زالت مـــــنـــــك  يـــــجـــــي  ال  انـــــــــه  عـــــلـــــى  واحـــــــــــــرص 

والــــــــــــمــــــــــــال خـــــــلـــــــه بــــــالــــــفــــــضــــــايــــــل يــــشــــيــــعــــي
ــــصــــنــــيــــعــــي اظــــــــهــــــــر مـــــــواجـــــــيـــــــبـــــــه وفــــــــعــــــــل ال

ويـــــضـــــيـــــعـــــي يــــــــــــــــــروح  ال  دربــــــــــــــــــه  وبــــــــغــــــــيــــــــر 
اعـــــــمـــــــد عــــــلــــــى طـــــــــــرق الــــــــوفــــــــا والـــــــشـــــــكـــــــاالت

واخــــــــتــــــــر صــــــــديــــــــٍق فــــــــي مــــــجــــــاريــــــه يــــرضــــيــــك
ــــنــــفــــســــه يـــــواســـــيـــــك شــــــــف لـــــلـــــغـــــيـــــور الـــــــلـــــــي ب

ــــــــــلــــــــــي بــــــــــــحــــــــــــزات الـــــــــــشـــــــــــدايـــــــــــد يــــــــوريــــــــك ال
فـــــــــعـــــــــوٍل جــــمــــيــــالت مـــــــــن  جــــــمــــــيــــــٍل  فــــــعــــــل ٍ 

والـــــــــــســـــــــــد خـــــــلـــــــه فـــــــــــي ســــــــــــرايــــــــــــرك خــــــافــــــي
ــــمــــصــــافــــي ــــــصــــــديــــــق ال مــــــــا يــــســــمــــعــــه غـــــيـــــر ال

الــــــــــلــــــــــي تــــــــــعــــــــــرف انـــــــــــــــه شــــــــــــويــــــــــــٍر ويــــــــافــــــــي
ـــــمـــــهـــــمـــــات وانــــــــــــــــه يـــــعـــــيـــــنـــــك فــــــــــي نــــــــهــــــــار ال

ـــــــــرخـــــــــا بـــــــالـــــــعـــــــدادي يـــــــــا كــــــثــــــر صـــــــــدقـــــــــان ال
أهــــــــــــل الــــــلــــــطــــــافــــــه بـــــالـــــحـــــكـــــايـــــا الـــــــــجـــــــــدادي

ــــــــــــزديــــــــــــادي الــــــــــلــــــــــي مــــــحــــــبــــــتــــــهــــــم تــــــــجــــــــي ب
ـــــومـــــهـــــم مــــــــع صــــــاحــــــب الــــــــمــــــــال ســــنــــعــــات وعـــــل

ــــيــــن ــــيــــل ــــــكــــــنــــــهــــــم عــــــــنــــــــد الـــــــــــشـــــــــــدايـــــــــــد قــــل ل
ومـــــــــــــن الـــــــمـــــــحـــــــاســـــــن والــــــــــمــــــــــراجــــــــــل بـــــريـــــيـــــن

الــــعــــيــــن ضـــــحـــــكـــــة  بـــــهـــــم  تـــــــاجـــــــد  وال  ايـــــــضـــــــًا 
الـــــــمـــــــنـــــــاجـــــــات كــــــثــــــيــــــر  فــــــيــــــهــــــم  غـــــــــــــــــــــدارة ٍ 

ــــــــــــى تــــــاليــــــنــــــت لــــلــــنــــاس وافـــــــــهـــــــــم تـــــــــــــــراك ال
ــــنــــفــــس والــــــــــراس فــــــي حـــــاجـــــة تـــــجـــــدع بــــهــــا ال

فــــــــاجــــــــزم تـــــــــــــراك مــــــــن الــــــمــــــذلــــــة واإلفـــــــــــــالس
فـــــات  ٍ فـــــــايـــــــت  عـــــلـــــى  تـــــــرضـــــــى  وال  تـــــــنـــــــدم 

الشاعر:
هو محمد العلي الميمان من أهل القرن الرابع عشر الهجري، من 

أهل القصيم سكن مكة المكرمة وتوفي فيها رحمه الله.

مناسبة القصيدة:
الله)  الربيعي (رحمه  ابنه وقد وضح ذلك  الشاعر موصيا  قالها 
في تقديم القصيدة بقوله“مما قال محمد العلي الميمان يوصي 
ابنه حسن“ والوصايا غرض من أغراض الشعر بدأ يقل االهتمام 
به من قبل الشعراء في هذا العصر وان كان هناك من يتناوله فهو 
تناول تقليدي وتكرار ممجوج لبعض القصائد القديمة،وشدني 
بالحرص  المشوبة  العاطفة  وقــوة  التناول  النص،صدق  هــذا  في 

على إيصال الفكرة بكل وضوح ودقة للمتلقي.

دراسة النص:
في  الشاعر  حشدها  التي  الوصايا  استعراض  الــيــوم  نستكمل 
النص وقدمها البنه حاضًا له أن يعيش شريفًا شهمًا وأال يعجب 
فــإن فعل فهو الشــك سيتطبع  الــنــاس وال يصاحبه  مــن  بالتافه 
بن  بيت طرفة  المعنى  بطباعه،وكأن شاعرنا يستحضر في هذا 

العبد:
عــــــــن الــــــــمــــــــرء ال تـــــســـــل وســــــــــل عــــــــن قــــريــــنــــه 

ـــدي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــمــــــقــــــارن يـــقـــتــــ ــــــال فــــــكــــــل قـــــــريـــــــن ب
ثـــم يـــحـــذر الـــشـــاعـــر ابـــنـــه مـــن الــكــبــر أو أن يــــرى الـــنـــاس فــي 
لسانه  ويحفظ  ة  الدناء عن  نفسه  كبر،ويرفع  بــوادر  تصرفاته 

يتربص  لمن  ة حتى ال يكون صيدًا سهًال  والبذاء الفحش  عن 
عندما  ابنه  على  يحتمل،ويؤكد  ال  ما  كالمه  فيحمل  الزلل  به 
في  يتهاون  وال  مواجهته  في  حازمًا  فليكن  أحد  عليه  يعتدي 
ذلك مهما صغر ذلك الموقف فالصغائر إنما هي نتاج عن أمور 

أكبر من ذلك.
ثـــم يـــأمـــره أن يــحــســن مــعــامــلــة األقـــربـــاء ويـــكـــون عـــونـــا لــهــم 
فــي أمـــورهـــم وأال يـــروا مــنــه مــا يــكــدر خــواطــرهــم أو يــشــعــرهــم 
لهم،وأن  اآلخرين  ظلم  مواجهة  في  معهم  يقف  وأن  باالهانة 
يــنــفــق الــمــال فــي أوجـــه الــخــيــر وصــنــائــع الــمــعــروف،وأن يحسن 
لنفسه  يحب  ما  لصديقه  يحب  الذي  الوفي  الصديق  اختيار 
يــفــشــي ســرًا إال  والــمــحــن،وأال  الــشــدائــد  وال يتخلى عــنــه وقــت 
الرخاء  الحاجة، فاألصدقاء كثر في  لصديق عرف صدقه عند 
رغم  المال  لصاحب  واللطف  الــود  يظهرون  الشدائد  في  قلة 
ما  ودائما  غدر  ذوو  فهم  السيئة  نواياهم  تفضح  عيونهم  أن 
حاجة  في  نفسه  يهين  ان  من  بينهم،ويحذره  فيما  يتناجون 
عــنــد أحــد فــذلــك مــن الـــذل واإلفــــالس الـــذي ســتــنــدم عــلــيــه ما 

. حييت
القصيدة  التي تضمنتها  الوصايا  هــذه بعض من  الختام  وفــي 
وقد حرص الشاعر على أن يلتزم بها ابنه وأشار إلى ذلك في هذا 

البيت:
امــــــــــــا الــــــــوصــــــــايــــــــا الــــــــلــــــــي وعـــــــــــدنـــــــــــاك فـــيـــهـــا 

الـــــــــــــــواجـــــــــــــــب انـــــــــــــــــك مـــــــــــــا تـــــــنـــــــكـــــــر عـــــلـــــيـــــهـــــا
ــــــتــــــقــــــيــــــهــــــا وانـــــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــي ابــــــــــــدابــــــــــــهــــــــــــا وان

مــــــنــــــقــــــات ــــــــــــك  ل وضــــــــعــــــــهــــــــا  اال  ــــــــــــك  ل وال 

سعد بن عبد الله الحافي
كاتب وشاعر سعودي

سعيد بن محمد البديد املناعيشاعر من قطر
جــد الــشــاعــر الــمــعــروف سعيد بــن ســالــم الــبــديــد الــمــنــاعــي – 

رحمهما الله:
بـــــــــــــاح الـــــــصـــــــبـــــــر وافــــــــضــــــــيــــــــت مــــــــــا كـــــــــــــان مـــــكـــــنـــــون

ـــــــــــــــزا لــــــــــــي ووّنــــــــــيــــــــــت عــــــــقــــــــب الــــــــــــعــــــــــــزا شــــــــــخــــــــــٍص ن
كــــــــنــــــــي مــــــــــــريــــــــــــٍض بــــــــيــــــــن االضـــــــــــــــــــــــالع مــــــطــــــعــــــون

ــــــلــــــه كـــــلـــــمـــــا أصـــــــبـــــــحـــــــْت وأمـــــســـــيـــــت والـــــــصـــــــبـــــــر بــــــال
يــــــــــــــــــــــداوون الــــــــــخــــــــــاليــــــــــق  الم  كـــــــــمـــــــــا  جـــــــــــرحـــــــــــي 

ـــــيـــــت َشـــــحِّ مــــــيــــــر  يــــــالــــــغــــــضــــــْي  عـــــــــنـــــــــدْك  ودواي 
ــــــــــيــــــــــن الـــــــــقـــــــــلـــــــــب يـــــــلـــــــلـــــــي تـــــــعـــــــذلـــــــون ــــا عــــــــــاذل يـــــــــ

ـــــــــــــو تــــــــعــــــــّزيــــــــت ـــــــــــي عـــــــــــــــــزا مـــــــــــــن دونـــــــــــــهـــــــــــــم ل مـــــــــــال
ــــــب يــــــنــــــحــــــون ــــــقــــــل ــــــل ـــــــــــــــــــذي يــــــــــــا صــــــــــــــــاح ل ــــــلــــــــى ال عــ

ــــــــــــــــــــم لــــــــهــــــــم كــــيــــت ــــــــــمــــــــــي وول ــــــــــحــــــــــى عــــــــســــــــر ول أن
عـــــــــــــــــدي بـــــــــــــروحـــــــــــــي يـــــــــومـــــــــهـــــــــم لـــــــــــــي يـــــــقـــــــولـــــــون

جـــــيـــــت لـــــــــنـــــــــا  طــــــــــــــرالــــــــــــــك  وش  واعــــــــــــــزتــــــــــــــالــــــــــــــك 
مـــــــــــالـــــــــــك عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم طـــــــــايـــــــــلـــــــــه لـــــــــــــك يــــــطــــــيــــــعــــــون

ــــــــــــهــــــــــــرج واحــــــــــــــــــــــــذر قــــــــــــــــــــــــروٍم نـــــــواحـــــــيـــــــت كــــــــــــف ال

ــــــــــــــــعــــــــــــــــذارى عــــــــــــن وصــــــــلــــــــهــــــــم يــــــشــــــفــــــون أثــــــــــــــــر ال
شـــــــفـــــــة جـــــــــــــــــرْي فــــــــــي حــــــــــب لــــــيــــــلــــــى رعـــــــــــــى هــــيــــت

صــــــــــــف اقــــــــــــدمــــــــــــه واقـــــــــــــــــــف وســـــــــــــــــــــــــــاروا يـــــحـــــجـــــون
ــــــــــه بـــــــنـــــــا مــــيــــت ـــــــــــــظـــــــــــــروا ل ــــــــــه وان ــــــوم انــــــــثــــــــنــــــــوا ل يـــــــ

ــــــــــبـــــــــــــاب حـــــــــــــب الـــــــــــــشـــــــــــــوق مـــــــــــالـــــــــــه يـــــــنـــــــابـــــــون أســـ
يــــــــرعــــــــى الــــــــــــشــــــــــــرْي ويــــــــــقــــــــــول مــــــثــــــلــــــه فــــــــــال ريـــــــت

يـــــثـــــنـــــون عـــــــــــــــاد  مـــــــــــا  اجـــــــــــفـــــــــــوك  انـــــــــــــكـــــــــــــروك  ان 
ـــــــــــــه تـــــــــوريـــــــــت ـــــــــــــو ب ـــــــــــــو بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــدال مـــــــــــحـــــــــــال ل ل

بـــــالـــــهـــــون وابـــــــــهـــــــــوك  اشــــــــفــــــــوك  واصـــــــــلـــــــــوك  وان 
ــــــــــــجــــــــــــدايــــــــــــل وتــــــلــــــيــــــت شـــــــــــديـــــــــــت الطـــــــــــــــــــــــــــراف ال

حـــــــــــــــذف ثـــــــمـــــــاثـــــــيـــــــم عــــــــلــــــــى الــــــــمــــــــتــــــــن يـــــضـــــفـــــون
ـــــــــــــحـــــــــــــواجـــــــــــــب تـــــحـــــلـــــيـــــت بـــــــــيـــــــــن الــــــــــــعــــــــــــواتــــــــــــق وال

ــــــــــــى دجــــــــــــى الــــــلــــــيــــــل يــــــاضــــــون مــــــثــــــل الـــــــــــبـــــــــــروق إل
ـــــــــــــــــا تـــــــــهـــــــــت ولـــــــيـــــــت ـــــــــــوال ســـــــــنـــــــــاهـــــــــم كـــــــــــــــــان أن ــــــ ل

ــــــــلــــــــيــــــــل مــــــــــالــــــــــه يــــــصــــــكــــــون لــــــــــــي صــــــــــــك قــــــــفــــــــل ال
ــــمـــــــــل وجــــــــــــمــــــــــــل خـــــــــالـــــــــقـــــــــه والـــــــــــــــــــــــي الــــــبــــــيــــــت كـــــ

مــــــتــــــقــــــون هـــــــــــــــــوب  وال  قــــــــيــــــــلــــــــي  رســـــــــــــــــم  هـــــــــــــــــذا 
تـــــحـــــفـــــيـــــت بــــــــــــــه  وال  شـــــــــــوقـــــــــــي  ـــــــــحـــــــــر  ب قــــــــــــــــــــــّرح 

يـــــــــمـــــــــرون الـــــــــــلـــــــــــي  أيـــــــــــامـــــــــــنـــــــــــا  أعــــــــــــــــــــــرف  ألّول 
والـــــــــــيـــــــــــوم مــــــــــــــــــدرْي كـــــــــم أنــــــــــــا الـــــــــــفـــــــــــرْض صـــلـــيـــت

غـــــــــــــــــرايـــــــــــــــــٍس يـــــــــــــــا شــــــــــــــــــــوق عــــــــيــــــــنــــــــي يـــــــســـــــلـــــــون
ــــــــــمــــــــــنــــــــــوه وتـــــــــشـــــــــفـــــــــي تـــــمـــــنـــــيـــــت ــــــو تـــــــنـــــــفـــــــع ال لـــــــ

مــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــارونـــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــر يــــــــحــــــــمــــــــشــــــــون
ويـــــــــــقـــــــــــول شــــــــفــــــــك مـــــــــــا حــــــــصــــــــل مــــــــنــــــــه شــــفــــيــــت

ــــــــــاويــــــــــــح روحــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــوم اقــــــــــــفــــــــــــوا يـــــــســـــــيـــــــرون يــ
ـــــــقــــــــب الــــــــــــدمــــــــــــع يــــــــــــا مــــــــــــــــوق بــــــــــــالــــــــــــدم هــــلــــيــــت عـ

مــــــــــديــــــــــون عــــــــــســــــــــر  وال  بـــــــــمـــــــــضـــــــــيـــــــــوم  النــــــــــــــــــــي 
ــــــيــــــت

ّ
تــــــشــــــق بـــــــــــــه  الـــــــــغـــــــــضـــــــــي  هـــــــــجـــــــــر  شـــــــــقـــــــــا  إال 

ـــمـــــــــه رعــــــــــــــــــى رعـــــــــــــــــــــــــــراع قــــــــلــــــــبــــــــي يــــــهــــــيــــــفــــــون هــــــ
ــــــــــيــــــــــه الــــــــمــــــــعــــــــاهــــــــيــــــــد واقـــــــفـــــــيـــــــت ـــــــــــــوى مــــــــــدال طــــ

ــــــــــــــــراع جـــــــــــوفـــــــــــي بــــــــالــــــــثــــــــمــــــــر مـــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدرزون رعــــــــــ
صــــــديــــــت ـــــــعـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــج  ال ســــــــيــــــــد  يـــــــــــا  كـــــــــــــــان  ان 

لـــــــــــه ذبــــــــــــــــــٍل لـــــــــــي صــــــفــــــصــــــف الـــــــهـــــــيـــــــف يــــــــــــــروون
مـــــــزيـــــــت شـــــــــهـــــــــد  ال  تــــــــــــــريــــــــــــــاق  ال  عـــــــــســـــــــل  ال 

ومــــــلــــــجــــــلــــــجــــــات ســـــــــــــود فــــــــــي الــــــــــجــــــــــوف يـــــســـــطـــــون
ـــــــــــــــــــــــــــان مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــــــــــــان قـــــــــنـــــــــديـــــــــل شـــــبـــــيـــــت وأوجــ

ــــــــي لــــــــــه الــــــــــوصــــــــــف يـــــــرمـــــــون ــــــــل والــــــــجــــــــيــــــــد جـــــــيـــــــد ال
تـــــوفـــــيـــــت الـــــــــــــــذوايـــــــــــــــب  زلـــــــــــــــف  عـــــــــــن  ذب  وان 

ــــــــــطــــــــــول يـــــثـــــنـــــون مــــــــــا مــــــــــن عــــــضــــــيــــــد مــــــــــن هــــــــــل ال
ــــــيــــــت  قــــــــــــــرم امـــــــشـــــــبـــــــب قــــــــــــــال لـــــــــــي طـــــــحـــــــت وأعــــــل

خــــــصــــــيــــــت ربـــــــــــــــع مـــــــــــن هـــــــــــل الــــــــضــــــــيــــــــق يـــــــــــــــردون
ابــــــلــــــيــــــت اذا  يـــــــلـــــــتـــــــقـــــــونـــــــك  ســـــــــــبـــــــــــاع  وردة 

فــــــــــــي دون نــــــــــاحــــــــــل صـــــــــــــــار  حــــــــــالــــــــــي  عــــــــلــــــــي  يــــــــــــا 
ــــــطــــــــبــــــــي قــــــــصــــــــيــــــــر مـــــــــــــا لـــــــــغـــــــــيـــــــــرك تـــــشـــــكـــــيـــــت خــ

ــــــي تــــــحــــــضــــــرون ــــــل ـــــــــوا عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــار يــــــل صـــــــــل
ــــــــــحــــــــــجــــــــــازي مــــــــــــع الـــــبـــــيـــــت مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــأقــــــــصــــــــى ال

عـــــــــلـــــــــى الـــــــــنـــــــــبـــــــــي الـــــــــهـــــــــاشـــــــــمـــــــــي لـــــــــــــه تــــــصــــــلــــــون
ــــــــذكــــــــر صــــلــــيــــت أفــــــــــضــــــــــل تــــــــــمــــــــــام الــــــــقــــــــيــــــــل لــــــــل

شاعرة أندلسية




