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Abstract 

It is not absent from the contemplative mind of ancient 
Arabic poetry and modernity of what is the importance of music  ،
Music influences the crystallization of the aesthetic composition of 
poetic text ،Where the sounds of language in accordance with a 
special system in the text format to talk rhythm that reflects the 
stocks of the situation of poetry and reflect what the experience of 
poetry ،And the resulting emotions, including weight and rhyme, 
among the most important elements on which the poetic poem, as 
it distinguishes poetic language from the language of the usual 
speech ،We see poets as indispensable because of their ability to 
help express their emotions and feelings. 
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  وقافيةٌ مثْل حدِّ السنا  

  نِ تَبق ويذْهب من قالَها     

     
 

  أشارت بمدارها وقالت لتربها 

  أعبدُ بن الحسحاس يزج القوافيا     
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     تلْكَ الخُطَ ف الْهضبة الشماء 
     بنْتِ المليكِ المستَبِدَّ الْعات 
     السالبِ المعط اليسر ماربِ 
     الْغَادِرِ الْهيابة الرعدِيدِ 
َانٍ خَال       جفتِ السرِير إل م
     للقَاء جنْدِيٍ جميل الَمنْظَرِ 

  

  كَانَت خُطَ انْسية حسنَاء    
  العابِدِ الشَّهواتِ واَّللذَّاتِ    
  ان الدنَ موجِبِ الْهادِم الْب    
َّ بِقَتْل اآلمنين اْلقُودِ       إ
  من اعين الرقَباء والعذَّالِ    
َانَة اريح قَسورِ      عال الم
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سرى اذْ بدَا اجالال     سجدُوا ل

  كَسجودِهم للشَّمس اذْ تَتَالال     

     
 

  واذَا قَض يوماً قَضاء عادِال  

  ضرب االنَام بِعدْله االمثَاال     

     
 

ُّماً   َّموه فَاستَبدَّ تَح   هم ح

  وهم ارادوا انْ يصول فَصاال     
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ُم      ولَم يغْن مال من مهانَة سعيِ

  اتَشْرونَ خُلْقاً بِالنُّضارِ نُضارا؟    

     


   


 
 

  وقَضت ((امينَةُ)) بعدَه ايامها  

  ف الحزنِ غَير امينَة انْ تُفْجعا     

     





 
١٨٠٦١٨٧٠ 

  وكَانَّ ((نَابلْيونَ)) ف اشْرافه  

  علَم علَ علَم الزعامة بادِ     

     



 


 

  متنقل بين الغصون كأنن 

  ظل يظل مدى النهار يدور     
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  شاء القدير وحتَّم المقدور 

م وارض يا عصفور        يا باشق اح

     


 


            
 

  ول البيت خائفاً متَردد  

  ينشدُ القوت بعد أن كان ينْشدْ     

     


 



 

  يساعفن فاستهوي الغوان 

  واسعفه فيستهوي الربابا     

     
  تدب أنامل طوراً عليه 

  دبيباً ثم تنساب انسيابا     
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  ال ظُلْم يغْضبهم ولَو اودى بِهِم 

  اتَعز شَاناً امةٌ ال تَغْضب     

     
  انْ يبكِ ثَاكل ۇلْدِه وزَجرتَه 

  عن نَحبِه الْفَيتَه ال ينْحب     
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م لَنَا ضياء   َ   فَكَانَ من الظَّ

م     َ   وكانَ من الضياء لَنَا ظَ

     





 
  فَف الجِسم نَار يلْدَغُ القَلْب وقْدُها  

  مثْلُها تَلْدَغُ الجِسما وف القَلْبِ نَار     

     
١٨٠٦١٨٧٠


١٨٧٠




 
 

  وبنوا رجاءهم عل استعدادهم 

  ال خيريف أمل بال استعدادِ    

     
  هدَموا معالمه ورووا ردمها 

  بدماه فاختلطا دماً برمادِ    

     


 
  يخْتَال كَالجنْدِي مستَكْبِراً 

  مستَكْبِراوما احب الطِّفْل     

     


 
 

 
  يا ليوثاً بيضوا وجه العل 

  بدم، فاعجب لتبييض بدم     
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  رام باسم التدجيل أن يغلب الشـ 

ن طبيعة الشر أغلب        ــر ول

     
    




 
  غريبةٌ خبرت أساليب األذى 

نيف األذى لم ترتق        دهراً ول

     
 

       


 
  أنا ان رثيت النَّة أو زفرة 

  أيسد جوع انَّة وزفير ؟     

     
 

  وضقت فكلما اوصدت باباً  

  عليها اشرعت للحب بابا     

     
 

  فتقدم األغرار منكِ 

  ومصاب هذا العصرِ باالغرار    
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  فتهيأ األلمانُ الستقباله 

  كالحائط المرصوص من أجسادِ     

     


 
ــن اكْتَســـ ا هــ إال دِمنــةٌ ل   ومــ

زورِ ملبســاً    ا مــن النَّبــتِ المــ   ثَراهــ
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     وقف بجدَّكِ حوت((يونانٍ))اذا 
     ال يذهب المعروف يا جدي ولو 

  

  يوماً حججتِ ضريح جدكِ وانطق   
  شاخَ الزمانُ وشاب عز المشرقِ.!!   
  

 


 


 


      
 

  وما انَا اال حرةٌ مستَرقَّةٌ  

  لفَضلكَ مهما تامرِ القَلْب يصنَ    

     
 

  أغَـــركِ مــنـِّ أنَّ حــبــكِ قَـــاتــلــ 

  وأنَّـكِ مـهـمـا تَـامـرِي الـقَـلْب يفْعـل؟    

     
       

 
  وجه الحبيب نعيم  نظري ال 

  وفراق من اهوى عل عظيم     

     
 

  (نظري ال وجه الحبيب نعيم 

  وفراق من اهوى عل عظيم)    

     
  فأنا الذي ما كنت أرحم عاشقاً 

  حت بليت به فَصرت رحيم     
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  بلَّغَته الملْكَ عفْواً فبغَ 

  كُل ملْكٍ جاء عفْواً راح هدرا    

     
ء معان كَسبِه    يقدُر الش

  هانَ خسرافَاذَا ما هانَ كَسباً     

     



 


    


 

  ولَو انَّ بعدَ العسرِ يسراً مومال 

ن غَدَونَا والْحمام المومل        ولَ

     
  

  عوقبا حبِيبانِ سراً ساعةً ثُم 

  طَوِيال كَذَاكَ الدَّهر يسخُو ويبخَل     

     



             




 


 
     ولطالما كان الهالكُ من الغن 

 

  وسالمةُ االنسانيف امالقه    
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  والله قبلَكِ ما رايت غزالةً 

  انْسيةً فتكت بوحش ضار     

     


 
  لكَ "أطرشاً" لما دعينا ويا 

  لثأرٍ كان أسمعـنا جميـعاً!!     

     



 


 

  مهما بدا حمال وديعاً 

من ضمنه خنزير        ال شك ي
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