
شاعرية المكان

من خل ل قصيدة فصل من كتاب الذكريات

للهاشمي بلوزة

سسفوف عبيد بقلم: 

ششعر العربي الجديد منذ ما يزيد عن النصف قرن أضحى ال
شث ل ظاهرة تجاوزت الطفرة لتؤكد حضفورها لدى ةثلةثة سيثم تقريبا 
أجيال متلحقة وعلى مدى أغلب البل د العربية وإذا كان الجي ل

ااعتثما دا على شول في هذا الشعر قد أرسى السس وذلك  ال
شرره من التفعيلة والقافية في الثمبنى ةثم بتضثمين السطفورة تح
ااخنخرط في شن الجي ل الثاخني الذي  وتصفوير الفواقع في الثمعنى، فإ
شبر الثمسلك التجديدي قد أوغ ل أكثر في التحرر من العروض وع

بصفة أوضح عن الثمعاخناة في أبعا دها الذاتية وضثمن تحدياتها
شية مثما أكسب الجي ل اليخير مرجعيات عديدة ومتنفوعة قد اليفوم

أةثرت ذاكرته البداعية بحيث أخنه لم ينطلق من فراغ أو من
شن النصفوص اليخيرة لهذا الجي ل الذي ظهرت ش د د لذلك فإ تر

كتاباته مع أوايخر القرن العشرين يبدو الكثير منها على غاية من
شدة والضافة ول عجب من ذلك فقد وجد مسالك التجديد الج
شبدة والبفواب مفتفوحة إضافة إلى الرهاصات الكبرى التي سمع
حدةثت في الوطان العربية وفي العالم تلك التي فتح عيفوخنه

شججت في وجداخنه جثمرة شس والسئلة وأ شثما أذكت فيه الح عليها م
شتى إذا بلغ شفور بالتفواص ل والتراكم ح شن يتط شن الف البداع...ذلك أ
حدو د التكرار والتقليد طثمح إلى التجاوز والتجديد... تلك هي

شنة جثميع الفنفون عبر العصفور سس

ششعر الجديد سؤال ـ القراءة ـ فالقراءة من أسئلة هذا ال
وحدها تقف على يخباياه ويخفاياه ومدلفولته وأبعا ده لخنه شعر

شسثماع شعن وليس على ال الستيعاب والتثم قائم أساسا على ا
ششعر العثمفو دي شب ل في ال شم يخصائص التق ذذ هثما من أه الخنفعال إ وا

ششعر الجديد في أريحية لقد آن الوان أن خنقرأ هذا ال
شنا أن يتجاوز مرحلة ااستطاع الكثير م شعن بعد أن  شه ل وتثم وتثم
شي البديع ل يكتسب الرفض والشك ليقتنع أن النص الشعر
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شسلف من خناحية ااستنا ده على وفائه لذوق ال شرعية إبداعه من 
وكذلك ل يفرض وجفو ده بإعلخنه لفواء البحث عن الجديد فحسب
سمسيطرا سمقنعا في خنفوعه  وإخنثما النص الشعري ينبغي أن يكفون 

على أ دواته مهثما كاخنت أسس مبناه سفواء كاخنت ضاربة في
شن الثمضثمفون أيخيرا القديم أو هي متفوجهة إلى الحديث غير أ

دد د لثمدى مصداقية ذلك النص سثمح يظ ل هفو ال

ششعرية التي ترخنفو إلى منحى من بين تلك النصفوص ال
ششاعر التفوخنسي التجديد قصيدة (فص ل من كتاب الذكريات) لل

شنقدية أيضا سعرف بكتاباته ال محثمد الهاشثمي بلفوزة الذي 

ومن  دوافع وقفوفنا عند هذه القصيدة  درجة الصدق
الفواضحة فيها ومطابقتها لتفاصي ل مرحلة من مراح ل الشاعر

شن الصدق عندي أحد أهم شرعية النص البداعي الذي ل ذلك أ
تزيده الثمكابدة والثمعاخناة إل وصفول إلى اليخر

شن الشعر ليس صناعة مفوضفوعية ومحايدة ب ل هفو تعبير إ
عن شها دة في الحياة ببصثمات حقيقية كي يص ل إلى ذروة

التأةثير بفض ل صدقه ومصداقيته إن قصيدة (فص ل من كتاب
ااسترجاع لمكنة مز دحثمة بالشجان في وجدان الذكريات) 

شثما ااستنطاق حثميثمي لصفور قد عاشها في الثماضي م الشاعر و
ااخنقضى لكنه ما ااستحضارا لعهد من حياة الشاعر فات و يجعلها 

يزال يفع ل فعله في الحاضر رغم ففوات الحدةثان ومرور الزمان

شنف ضثمن غرض ستص شن القصيدة من هذا الباب يثمكن أن  إ
الحنين إلى الوطان ورةثاء البلدان هذا الغرض الذي برع فيه

اابن حثمديس الشعراء الثمغاربة منذ القديم مث ل علي الحصري و
وأبي البقاء الرخندي وغيرهم

شسيرة الذاتية وهي إضافة إلى ذلك محثملة بتفاصي ل ال
والغربة والحنين واليخفواخنيات ورةثاء الصدقاء وهي في مداها

البعيد تعبير عن العلقة التاريخية بين الثمشرق والثمغرب العربي
وخنستشف عند بعض ومضاتها الخلفية لقطة من حرب الخليج

ش د صريح وواضح عن الولى والقصيدة في حدو دها اليخيرة ر
سؤال الفوطن ـ تفوخنس ـ بين الفوطن العربي الكبير ذلك السؤال

ااهتثمام لدى النخبة الذي ظ ل على مدى سنفوات عديدة مركز 
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الثمثقفة على الثمستفوى الفكري ال دبي

بغدا د

عروس النهر

ششعراء شيدة ال  وس

 ما زالت كالعا دة

تت عن ماضيها تروي للتين حكايا

شسنفوات الولى ما زالت تحفظ أسرار ال

ش د د من أعفوام ست أر وأخنا ما زل

أسثماء شفوارعها

شرشيد، أبي الطيب الثمتنبي شارع الخلفاء، ال

ففاتحة القصيدة وقفوف على الثمكان، عنده تبدأ لحظة
الخندماج في الكفون الدايخلي وإذا كان الفوقفوف على الطلل في ا
شن الشاعر ءء للجداث وشحذا للذاكرة فإ ششعر القديم بعثا وإحيا ال
شر مع تدفق خنهر  دجلة الذي يشق في هذه الفوقفة يتفواص ل ويستثم

سيفوحي بأجفواء الحياة شثما  بغدا د فإذا هي على ضفافه عروس م
والجثمال والبهاء منذ مطلع القصيدة

شن هذا التفواص ل شثمة في النهر تدفق وسي ل متفواص ل، إ ةث
سصفوره في التي من القصيدة ويخاصة في العلقة سنرى صداه و
شن النهر يتحفول بعد بين (بغدا د-العراق) و(القيروان-تفوخنس) ب ل إ

كلثمات قليلة في هذا الثمقطع إلى شفوارع وما الشفوارع إل سي ل
من الناس

شن ةثنائية العروس والنهر تعبير عن  دللة الخصب بثما فيها إ
شية الثمذكر شبر عنه عبر جدل ستع من رمفوز عن الجثمال والثماء وبثما 
ااعتباره ششعر ب شثمة حضفور واضح لل الفتتاح ةث والثمؤخنث وفي هذا ا
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ششعراء) شيدة ال من جثملة الثمعاخني الفوار دة وذلك عند قفوله (س
شثما يؤكد الحضفور الثمعلن وقفوله أيضا (أبي الطيب الثمتنبي) م

ششعري لدى الشاعر ووعيه الثمفضفوح لعثمله البداعي للهاجس ال
إضافة إلى الحضفور الفواضح للثماضي في قفوله مؤكدا على

 ديثمفومته عند تر ديد كلثمة (مازال) ةثلث مرات مع فع ل الثمضارع

ااخندماج في الثماضي والحاضر فثمطلع القصيدة إذن 
شنهر بك ل ما فيه من سيلن وفيضان ويخصب ااخنسياب مع ال و

وحياة وجثمال وكذلك بثما في إيقاع يخريره من هدوء حينا وهدير
شنسق شفوع في الثمعثمار الشكلي بين ال أحياخنا كثما سيأتي من تن

شني واللغفوي الثمتراوح بين الفصيح والعامي من خناحية الف
ششعر والثمزاوج بين الشك ل الحر والعثمفو دي وشعر الغنية وال

ااستئناف شكر و ااسترجاع وتذ شسر دية من  الذي يستلهم الخنثماط ال
ويخطاب وحفوار وتضثمين وغيره

تت يا صاحبي خنائثما عن شفوار دها أما زل

أم شفواهدها

وأخنت الذي لم تحاول مقاما

على قلق كنت

 أو قلقا

شم ل يه

ششفواهد باقية فك ل ال

والثمدينة تحكي شها دتها

شبي شر على شارع الثمتن سم أ

مازلت إذن أتذكر أسثماء الحياء

شساحات  وأسثماء ال
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 ساحة عنترة فالعظثمية

فالجسر فالكاظثمية

يبدأ الثمقطع الثاخني من القصيدة والفوص ل معا فيفص ل
خنسق الخطاب من الحديث عن بغدا د في صيغة الثمؤخنث الغائب

شما الفوص ل فيجعله بين ليجعله في صيغة الثمذكر الثمخاطب وأ
شول وبين شبي الذي أور ده عند آيخر الثمقطع ال شيب الثمتن أبي الط

ششعري في هذا الثمقطع تضثمينه لبعض مفر دات قامفوسه ال
شبي شخنثما يتقثمص شخصية الثمتن الثاخني مثما يفيد أخنه بهذا التضثمين إ
شية شصفورة الشعر شثمص جاء مناسبا لل في بعض القصائد وهذا التق
التي تقفوم هنا على استحضار مشهد مروره من شارع الثمتنبي

شلى في بغدا د حيث أضحى ذلك الشارع هفو الشاعر حيث تتج
شية الثمكان كأوضح ما تكفون شاعر

شكد شعفور شيب بقفولة (يا صاحبي) تؤ سمخاطبة أبي الط شن  إ
سملزما ش ل  ششعفور الذي ظ شزمان أيضا، ذلك ال الغربة في الثمكان وال

الخنتقال شترحال وا شبي في كثير من فترات حياته الثمثمتلئة بال للثمتن
شصاحب يدل على سمدن وأماكن عديدة ومختلفة وإن معنى ال بين 

شسفر وهي الحالة التي شرفقة يخاصة عند ال اللفة والثمداومة وال
سمقاما) تتأكد عند قفوله (أخنت الذي لم تحاول 

القصيدة جغرافيا أيضا

شن الحرص على ذكر أسثماء الماكن واضح فيها مث ل إ
ششاعر الجاهلي الحرص الذي خنقرأه في تفصي ل الماكن لدى ال

ش ل يحيا على ذكراها وهفو ينتق ل بين البفوا دي من حي ذلك الذي ظ
شي إلى ح

كذلك قارئ هذه القصيدة إخنثما ينتق ل من بغدا د بساحاتها
شياتها شتها وكل وشفوارعها وأحيائها وخنهرها وجسرها ومقاهيها وأزق

وخنهرها إلى تفوخنس بقيرواخنها ولفوزها وياسثمينها
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تمتن القصيدة والجغرافيا حاضرة في كلثمات عديدة من 
التي تنقلب بالقراءة البصرية إلى يخريطة الفوطن العربي

الثمترامي الرجاء من الثمشرق والثمغرب

القصيدة تاريخ كذلك

ششاعر محثمد الهاشثمي بلفوزة متدايخلة مع السيرة الذاتية لل
الزمنة العربية القديثمة والحديثة

من أعفوام كنت أسير

إلى شاطئ العظثمية

أخنثر ففوق الثمياه سلمي

وأتلفو تثمائم أمي

وأمضي إلى صاحب عند باب الثمعظم

شر وحدتنا خنثمزج بالعرق الثم

ششعر ةثم خنقرأ ما قد كتبنا من ال

في طالبات ال دارة والقتصا د

آه من طالباتك بغدا د

ااجتثمعن حفولي يسائلنني شن إذا  ك

القتصا د عن مسائ ل في ا

أ دوخ ول يستجيب لساخني

فيضحكن في هرج ويقلن

شية طالب عربي" "يخط

عشرون عاما
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وأخنا الطالب العربي

أسثمع

تشدو الثمقام العراقي مازلت أسثمع 

شي وأوسان شي عد أتلفو على ولد

بعض الذي قد تعلثمت منه

زين الله جابك زين"

"يا ور دة النهرين

مازلت

شن إلى زوجتي حين أك

وتحاصرخني الذكريات

شني لها أغ

شجي ـثمليان ك ل قلبي ح

إلثمن أروحن وأشتجي ـ 

شيات بالتفاصي ل اليفومية حاضر بفوضفوح في شن سر د اليفوم إ
هذا الثمقطع وهي يفوميات تنقسم إلى زماخنين ومكاخنين، ففي

الزمن الثماضي بغدا د وأةثناء الزمن الحاضر تفوخنس أما الشخاص
فهم الثمحيطفون بالشاعر: الصاحب والطالبات في بغدا د

والزوجة والفولدان في تفوخنس ويظ ل الثمقام العراقي بثما
في أغاخنيه من شدو وشجن هفو الرابط بين الثمكاخنين والزماخنين

شم في الذاكرة عند شاطئ العظثمية على  دون إغفال لحضفور ال
شم إل  رمز للرابط الصي ل والثمتين بين ضفاف  دجلة وما ال

الثمشرق والثمغرب

شن شخصية الصاحب التي ور دت في الثمقطع الول كاخنت إ
تعني أبا الطيب ةثم أصبحت تدل على أحد الصدقاء الذين
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شم خنقرأ ما ششاعر وهفو شاعر أيضا لخنه قال فيه (ةث يجلس إليهم ال
ششعر) وهذه الشخصية سنجدها كذلك في قد كتبنا من ال

ااسثمها وهفو (رضفوان) عندما يعفو د من الثمقطع اليخير حيث يذكر 
تفوخنس إلى بغدا د ويسأل عنه

 وأجيء وقد أزهر اللفوز في القيروان

وفي تفوخنس الياسثمين

أجيء لتلفو قصائد عشقي

شد دا من تفوخنس إلى بغدا د أو من بغدا د إلى ليس الثمجيء مح
شيخ ل في الزمن شثمة تد شثمة تدايخ ل في المكنة مثلثما ةث تفوخنس حيث ةث
شصفور إلى بين الحاضر الذي يتداعى رويدا خنحفو الثماضي بتفوالي ال
أن تلفوح صفورة اللفوز الثمزهر والياسثمين لتعلن الحضفور القفوي

وبنبرة أقفوى للشعفور الفوطني عند تلحق القافية بالخنا

القفول أضيق من فنفون بياخني

وهفوى بل دي ضاق عنه لساخني

ولقد علثمتم أن لي في وصفها

شعرا يفيض بأعذب اللحان

شن شعري لفو جرى ولقد علثمتم أ

شم والخرسان مجرى حديث الص

شره لكفاهم حلفو الكلم وم

وأزال عنهم حسرة الحرمان

يا لئثمي في حب تفوخنس ه ل ترى

شق أم عشق الحسان شدخنان أح عشق ال
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عشق الحسان يا صديقي عبا دة

شيرت عنها عبا دة الوطان يخ

وطني وقد آليت أل أبيعه

شنة الرضفوان لفو ساومفوخني بج

هذا الثمقطع تلوة لعشق تفوخنس كثما قال الشاعر (أجيء
لتلفو قصائد عشقي) والتلوة فيها الجهر والتقديس من خناحية،
وهي بيان واضح وقفول فص ل في قضية الخنتثماء القفومي التي

ظلت سنفوات تتراوح بين ما بين الثمحلي الفوطني وبين الثمدى
العربي الوسع

سبعدين ليسا بثمتناقضين ب ل هثما متكاملن شن ال ششاعر يرى أ ال
شن الثمنطلق هفو الفوطن الصلي ليشثم ل مداه القصى حدو د غير أ

الفوطن العربي الكبر

سثمفو بالقصيدة إلى أبعا دها الفكرية شن مث ل هذه الفكرة تس إ
شية وهي ششخص بعدما تجلت عند ةثناياها اليخرى البصثمات ال
شم يخصائص النص البداعي الحام ل لثمختلف تعثمري من أه ل
الجتثماعية والفكرية وغيرها الثمستفويات الفنية والنفسية وا

ورضفوان هذا

صديقي الذي جئت أسأل  دجلة عنه

شقة وأسأل عنه الز

أسأل عنه الثمقاهي

وأبحث عن أةثر من بقايا قصائده

قي ل لي منذ عام مضى للجنفوب

ولكنه لم يعد

يا رفيقي أين أخنت؟
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ترى

أما زلت تذكرخني أم تناءت بك السنفوات؟

ااستئنافاير د هذا الثمقطع شسابق وكأخنه تفوليد من   للثمقطع ال
آيخر كلثمة فيه حيث يقفول

وطني وقد آليت أل أبيعه

لفو ساومفوخني بجنة الرضفوان

ورضفوان هذا

صديقي الذي جئت أسأل عنه  دجلة عنه

شدة عند هذا الثمفص ل إذن تنزل خنبرة القصيدة من وقع الش
العتزاز إلى وقع اللفة والحيرة شدي وا احجاج والفخر والتح مع ال

شثميه باليقاع الدايخلي في الخنكسار وهفو ما يثمكن أن خنس والحزن وا
شص القصيدة التي جرت على خنسق القافية في الثمقطع السابق خن
شسر دي الثمفوحي بثما فيه من بساطة ةثم خنحت إلى منحى الكلم ال
تعبيرا عن الحالة النفسية الثمنسابة التي تتسارع بعدئذ في قفوله

يجيء الخريف على مه ل

وأزورك بغدا د في ك ل عام

 أخنا الهاشثمي

شنبيين وريث ال

أتلفو على العتبات كتابي

العتزاز بالذات واضحة في هذه السطر مع شن خنبرة ا إ
شديني حيث بدت الخنا متفوشحة بنرجس ااعتثما دها على الثمرجع ال
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ااستهزاء كثيف لع ل سببه إرا دة فرض الذات هنا وهناك عند 
 الطالبات في بغدا د بحاله في قفوله

أ دوخ ول يستجيب لساخني

فيضحكن في هرج ويقلن

شية طالب عربي" "يخط

شن على ءرا منه أي يقلن "مسكين هذا الطالب العربي" تعبي
الستهزاء وقد لجأن إلى هذا التعبير الشعبي السخرية وا

العراقي ربثما  دلل وغنجا! وإذا كان آيخر القصيدة فيه خنبرة
التحدي والفخر فإخنه يعفو د إلى البدء قائل لبغدا د

 وأخنت كثما أخنت

سيدة الثماء والنخ ل والشعراء

فخط القصيدة  دائري حيث بدأ بقفوله

بغدا د

عروس النهر

وسيدة الشعراء

ةثم أخنهى القصيدة بنفس الصفورة والكلثمات تقريبا وبالتأكيد
على شاعرية بغدا د

هذا الثمكان –بغدا د- قد ور د ذكره في مقطفوعة شعرية
تعفو د إلى أوايخر القرن الول الهجري أرسلها عبد الرحثمان بن

 والذي يثمكن161 للهجرة وتفوفي سنة 74أخنعم الثمفولفو د سنة 
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أن يعتبر من أول الشعراء العرب الذين خنشأوا وترعرعفوا
بالقيروان وقد أرسلها من بغدا د قائل

ذكرت القيروان فهاج شفوقي

وأين القيروان من العراق

مسيرة أشهر للعيس خنصا                        

على الخي ل الثمضثمرة العتاق

ءبا للعلم رح ل ذلك الفتى عبد الرحثمان بن أخنعم إذن طل
الذي سيكفون له شأن بعد ذلك في الحياة العلثمية والسياسية

شول مؤكدا على في عهد الدولة المفوية ةثم في عهد العباسيين ال
الصلة الثمتينة بين الثمغرب والثمشرق. هذه الصلة والعلقة

الفوةثقى خنقرأ صداها من جديد في هذا العصر مع الشاعر
الهاشثمي بلفوزة في قصيدته هذه وهفو الذي رح ل هفو أيضا إلى

العراق لثمفواصلة تعليثمه العالي في إحدى الكليات العلثمية
ببغدا د مع مطلع الثثماخنينيات من القرن العشرين الثميل دي حيث
يثمكن أن خنجري مقارخنة بين القصيدتين من حيث أخنهثما قيلتا في

خنفس الظروف تقريبا رغم مرور قرون عديدة تفص ل بينهثما
لكن الثمكان جع ل القصيدتين مع الثمناسبة تنهلن من خنفس

الثمفوضفوع حتى لكأخنهثما تسيران في يخطين متفوازيين محثملتين
بنفس الثمعاخني من ذلك

 أول: ذكر القيروان وبغدا د حيث ور د في قصيدة عبد

الرحثمان بن زيا د بن أخنعم قفوله

ذكرت القيروان فهاج شفوقي

وأين القيروان من العراق 

وقد أور د الهاشثمي بلفوزة بغدا د في مفتتح القصيدة

بغدا د

عروس النهر
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وسيدة الشعراء

مازلت كالعا دة

تروي للتين حكايات عن ماضيها

سيفور د القيروان في الثمقطع الرابع عند قفوله شم  ةث

أجيء وقد أزهر اللفوز في القيروان

وفي تفوخنس الياسثمين

أجيء لتلفو قصائد عشقي

شثما يجع ل ااستحضار أفرا د العائلة عند الشاعرين م ةثاخنيا: 
ششحتين بالثمناخ الحثميثمي الخاص وهذا ما يصبغ القصيدتين مفو
عليهثما حالة الثمعاخناة الصا دقة في الغربة عن الوطان حيث

يقفول عبد الرحثمان بن زيا د

فبلغ أخنعثما وبني أبيه

ومن يرجى لنا وله التلقي

أما الهاشثمي فيحن إلى الزوجة قائل

 مازلت حين أكن إلى زوجتي

وتحاصرخني الذكريات

أغني لها

ويذكر حنينه إلى ابنيه أيضا قائل

مازلت أسثمع شدو الثمقام العراقي

أتلفو على ولدي عدي وأوسان

بعض الذي قد تعلثمت منه
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فإذا كاخنت القصيدتان تتشابهان في مفوضفوع الحنين إلى
شخنهثما تؤكدان على العلقة الثمتينة بين الثمشرق الوطان فإ

والثمغرب أيضا، وإذا كاخنت قصيدة عبد الرحثمان بن أخنعم تندرج
ضثمن غرض الشعر العربي القديم القائم على وصف الرحلة

ششعر شن قصيدة الهاشثمي تعبر عن يخصائص ال شراحلة  فإ وال
العربي الجديد الذي تتدايخ ل فيه الغراض والشكال والذات

 والثمفوضفوع

ششعر العربي في  فالقصيدتان مثال واضح عن تطفور ال
شن وإضافة تفوخنس بثما فيهثما من صدق وف
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فصل من كتاب الذكريات

شعر: محثمد الهاشثمي بلفوزة - تفوخنس

س د بغدا

عروس النهر

اء وسيدة الشعرا

اة مازالت كالعا د

تروي للتين حكايات عن ماضيها

مازالت تحفظ أسرار السنفوات الولى

تم ش د د من أعفوا وأخنا مازلت أر

أسثماء شفوارعها

شارع الخلفاء، الرشيد، أبي الطيب الثمتنبي

.

أما زلت يا صاحبي خنائثما عن شفوار دها

أم شفواهدها

سمقاما وأخنت الذي لم تحاول 

تق كنت على قل

شم ل يه

فك ل الشفواهد باقية

والثمدينة تحكي شها دتها

رر على شارع الثمتنبي أم

ست أتذكر أسثماء الحياء ما زل
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ذت وأسثماء الساحا

ساحة عنترة فالعظثمية

فالجسر فالكاظثمية

من أعفوام كنت أسير

 إلى شاطئ العظثمية

 أخنثر ففوق الثمياه سلمي

وأتلفو تثمائم أمي

وأمضي إلى صاحب عند باب الثمعظم

خنثمزج بالعرق الثمر وحدتنا

ةثم خنقرأ ما قد كتبنا من الشعر

"في طالبات "ال دارة والقتصا د

س د آه من طالباتك بغدا

كن إذا ما تجثمعن حفولي يسائلنني

عن مسائ ل في القتصا د

أ دوخ ول يستجيب لساخني

فيضحكن في هرج ويقلن

"يخطية طالب عربي"

عشرون عاما

وأخنا الطالب العربي

أسثمع

شي ما زلت أسثمع شدو الثمقام العراق
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سن ري وأوسا اد شي ع أتلفو على ولد

بعض الذي قد تعلثمت منه

زين الله جابك زين"

1"يا ور دة النهرين

 ما زلت

شن إلى زوجتي  حين أك

 وتحاصرخني الذكريات

شني لها أغ

مليان ك ل قلبي حجي"

2"إلثمن أروحن واشتجي

أجيء وقد أزهر اللفوز في القيروان

سن وفي تفوخنس الياسثمي

أجيء لتلفو قصائد عشقي

القفول أضيق من فنفون بياخني

وهفوى بل دي ضاق عنه لساخني

شن لي في وصفها  ولقد علثمتم أ

1

2
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شعرا يفي بأعذب اللحان

شن شعري لفو جرى ولقد علثمتم أ

شم والخرسان مجرى حديث الص

سه شر لكفاهثمفو حلفو الكلم وم

وأزال عنهم حسرة الحرمان

يا لئثمي في حب تفوخنس ه ل ترى

شدخنان أحق أم عشق الحسان عشق ال

سق الحسان يا صديقي عبا دة عش

شيرت عنها عبا دة الوطان يخ

شل أبيعه وطني وقد آليت أ

.لفو ساومفوخني بجنة الرضفوان

 ورضفوان هذا

صديقي الذي جئت أسأل  دجلة عنه

 وأسأل عنه الزقة

أسأل عنه الثمقاهي

 وأبحث عن أةثر من بقايا قصائده

 قي ل لي منذ عام مضى للجنفوب

ولكنه لم يعد

يا رفيقي ترى أين أخنت

ترى
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ست أمازلت تذكرخني أم تناءت بك السنفوا

يجيء الخريف على مه ل

وأزورك بغدا د في ك ل عام

أخنا الهاشثمي

تن شيي وريث النب

أتلفو على العتبات كتابي

وأخنت كثما أخنت

سة الثماء والنخ ل والشعراء سيد
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