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 طبيُب النفِس يا َوهَج الزمانِ 

 الَمكانِ وِمْشعَل باصٍر فوَق 
 شعوُب األرِض ِمن ِعْلٍم تساقتْ 

 وٕاّن وجوَدنا َرَهُن اْحتراِن◌ِ 
 فال َعَلٌم وال ِفكٌر ورأي 

 ُمراُد الشيئ محذوُر األمانِ 
 وٕاْن كاَن الطبيُب بال يراعٍ 
 فقْد كسَب السالمَة بالتفاني
 فضوُء الفكر ممنوٌع وَيبقى
 كعدواٍن على أمِم الّرهانِ 

 قولٍ فال وعي وال َجْهٌر ب
 وهْل نطقْت طوابيُر الهوانِ 

 ُنعاصرها بأحالٍم تنامتْ 
 فتْعِصُرنا بطاحوِن األوانِ 

 علوُم النفس طاقاُت انطالقٍ 
 إلى أفٍق بدائرة الَعنانِ 

 وَمْن َملَك العلوَم غدا طليقا
 وُمنطَلقا لواعيِة الَمعاني

 وكّل علوِمها َجنحْت لشر 
 وسوُء النفس برهاُن األماني

 ة الثكلى تعانيهَي اللّوام
 وسّيئٌة لها صارت كعاني
 ُيراُد بها خراٌب واحترابٌ 
 وٕاْن َعقلْت أَجّنوها بقاني

 أال دارْت وما فتأت تعادي
 لبيبا ناظرا ِعلَل البيانِ 
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 فال تنهى عِن الشّر الُمحّلى
 بَمعسول الَمحاسِن والُجمانِ 

 أال تّبْت يُد التغرير تبا
 تمضي في ُمقارعِة التداني؟أ

 وتجعلنا كأعداٍء لبعضٍ 
 بتجهيٍل وتأهيٍل لجاني

 فكْن حذرا وَمجهوال ُمخّفى
 وال توقْظ جموعا من ِشنانِ 

 بها ُمزٌق وتمزيقا سَيْحلو 
 فال تْرأْب شقوقا في الكيانِ 

 ُمداولٌة ألهداٍف ُأرْيدْت 
 وغايتها َمضْت ذات اقترانِ 

 فشّرْد كّل معقوٍل ويدري
 وَحّطْم ُمرتقى أمِل الَجنان
 فإّن عقولها ُصِفدْت بقْيدٍ 

 وَمْن كسَر القيوَد بها يعاني
 تعّلُمنا الدواهي ُكنَه أمرٍ  

 وترشدنا بمْعسوِر الِصيانِ 
 وكْم ذكرْت لنا األّياُم فعال

 بأقواٍل وَمكروِر الَعيان
 زميٌل غائٌب والناُس َحْيرى

 أال َحذقْت متاريَس الضمان
 لكّل ضحيٍة جالُد شأوٍ 

 الدخانِ  يخبؤها بعاصفةِ  
 إذا نضَح النهى رأيا َسديدا

 أصابوُه بجرثوم الذهان
 وما َعقلت بها األجيال فعال
 فقد ُرِمَيْت بمقذوف اللسان
 ففي التجهيِل تيسيٌر ألمرٍ 

 وسائغٌة لتثمير الُمهانِ 
 أرى زمنا بِه األزماُن تشقى

 وٕانسانا بجائرِة الُمدان
 كأّن الحَق ُجْرٌم واعتداءٌ 

 دستوُر فانيوٕاّن فساَدها 
 أباطيٌل تعالتْ , أكاذيٌب 
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 وسادْت في ُمباركِة الِضغانِ 
 لنا حلٌم بِه األجياُل تحيا

 ستحميِه كأطواٍد رعانِ 
 فال خوٌف وال فزٌع ونبقى
 على ُسبٍل نزّينها لراني

 طبيُب النفِس َموصوٌل بشْعبٍ 
 ُيآسيِه بصائَبِة الَحصانِ 
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