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 إذا هبطتْ فما وصلتْ مناها

 وال سعدتْ بما كسبتْ يداها

 منكّرةٌ تخاطبنا بهمسٍ

 وتؤذينا بفاعلة سواها

 وما كشفتْ لنا سرا وباحتْ

 ساعية تراهاوأدمتْ كّل 

 سمعتُ حسيسها في صدر أدري

 وما نطقتْ بواعية رؤاها

 حسبتُ جنوحها داء يداوي

 وإن مصيرها حمما سقاها

 أناشدها وقد طُفنا بسفرِ

 كشفنا كّل خافية حواها

 وما ندري إذا صدقتْ بيومٍ

 وهْل ذكرتْ بأفعاٍل هواها

 فذاتُ السوء من سوء تنامت

 وآمرة بسيئة خُطاها

 وإن سكنتْ فقد أغْوتْ شرورا

 تبادلُها أباليس ضراها

وما نُهِرتْ بتأديبٍ وخوف 

 وما قنعتْ وال ضعفتْ شراها

 أجاِلسها وأفكاري ردائي

 فتنكُرني وتزجرني قواها

 أيا نفساً وهْل نفسي كياني

 أحارِبها وما وصلتْ ذراها
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 بٍنفوس ذاتَ نفسٍ من ترا

 كأن عطاءه يبدو جناها

 سِئمتُ سؤاَل طافحة بأهوى

 ألن جوابه يذكي غَضاها

 ورب معاقرٍ خمر التنائي

 يجوب فضاءها فكَرا طواها

نفوس صلتْ لعلياءوما و 

 إذا ُأسرتْ بعاصية نُهاها

 وإن العقَل من وجعٍ تهاوى

 على رغبٍ بما رغبتْ رماها

 على عقٍل أطاحتْمسيدةٌ 

 بعلياء بما اقْترفتْ قناها

 وحين رايتُها حجبتْ بسترٍ

 فقد ومضتْ دماً حتّى نراها

 أال عصيتْ وإن برزتْ خُدعنا

 تُحاورنا بتضليٍل حواها

 وكم دفعتْ بماهرة تُحابي

 فتأخذنا لعاقرة عداها

 تُجابهني بناثرة جمانا

 وجاهاعلى سررٍ دعتْ حلما 

 ومن شرب المراد بكأسِ أهوى

 يرى أفقا تنامى في دجاها

ثَل شهدالمرارة م بن حسوم 

 فأن النفس قد بلغتْ مداها

 كطاغية على بشرٍ تواصى

 بإذعانٍ لرافعة لواها

 وهْل جبِلتْ نفوس من شُرورٍ

 فأسقت خيرها حتّى تماهى

وءها فتهديني لسمأخاص 

 وتُرغمني بمنضرسٍ تباهى

 جهاُل كُنْه, عليم شُجونها 
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 وال يدري بما نسجتْ سداها

 طبيب النفسِ مقهور بنفسٍ

 وإن يبدو بمعرفة تضاهى

ليمع وى ربدري سوما ي 

 أال خُلقتْ وخَالّقٌ دحاها

 بماء النار ما بقيتْ ستُذكى

 اونار الماء كم سجرتْ رباه

 حبيبةُ واحد سحرتْ بإالّ

 فكن فيها إذا بلغتْ سهاها

 معلّلتي بأنوارٍ لنورٍ

 وداجية بأنوارٍ دجاها

طعتْ لخَلْقوما س وساطعة 

  فقد غَشيتْ وما بصرتْ سناها
 

  ***    *** 

 !!رابٍتـــــا من ـــوى نفوســن سـومـ

 !!ـــاــات أتاهــا بآيـــيقارنهـ                        

 
��� ر����� ا����� ا��م  *� ��� !� ا����� ا�"��'&�اة إ# ا

وأ>;!� , ا�آ��ر :�ل ا8آ6 و345 ا2 و�1د /.�- ,  وا*(�ن
�"=���CاB? ��3 و�A أزر- ��? �'��.�ع  ا�4ة وا , ?Dأ E�

 ��� / ��� !� ا�J�I , اI �ظ FCG را�� ا��Cم اG�!B K ة�LM�
�� �O!�ء أ��!� ��� , وا���4"? ا�PQت ا���.�� ��!Sا

��1�4��ت اGا��� ا��ؤدة K أG;�ق ا��Pت واG�"ا� , E�و
 �CG� ا�� �Uد�&V ,إرادة ا �/�B W4X!1 ة��I , ن�� FCG

 ��Q6 ا�U�����G ا���6(ا ): أ�� اZ1�4 ا

��` B'��د_ ا^"�ل " &�� Eaو�,,,,� Iُا dَ� �eه_� "!!�g�ِa أ��_ ا

 j4C�k أ/6 :�ل–و�� ��-  ��� !� وا�C4�1 �ح mBورk!� ا
 ��1 �ح أن , أْن ه��� k��4Cا ��6 , وأk jU!�د�!� , وا��Cآ

��ء ا2 , � و1!��ن ��U ,;�pن Uر , إ��/Oا `q!k ��Oا jدا� ��
E��Gا� !!اsO&�ر ا�rد�d ا
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