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  إذا شربت من مربض الظـيب نـاقيت      
   

ــو ــت بن ــا قل ــع:الثري   ! أَويْ ربي
   

            



          

       


    


 

 

 
    

 

 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ٩٥ - 

: 




 :      :
 

:  

  ليايل ا تيس الـرمي والَـف اخلـال        
  وليايل ا ِحرش العراقيـب ِجلّـس      

  

  مره جذاة الـرمي مـايعتين ـا       ـت
  بالليل تطرد ِغيلـها عـن حليبـها       

   
:  

  مثان ليايل جيمد املـاء علـى الـصفا        
  ولوكان فوق العود ثـوب وفـروة      

  

ــاس  ــاة يب ــدان العظ ــي ِعي   خيلّ
ــاس   ــه لب ــاري ماعلي ــه ع لَكَن  
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ــا   إذا ماقـــارن القمـــر الثريـ
  

ــشتاء  ــب ال ــد ذه ــسة فق   خلام
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ــة  ــات ليل ــايل العقربي ــاهللا بت   في
ــة   ــا عقربي ــايل حي ــيم أو ت   مح

  

  يفرح ا راعـي الـسواين اهلزايـل       
  صدوق احليا حييي العصور األوايـل     

   
  


:  

  السيل ياسدرة الغرمـول يـسقيك     
  

  مــن مزنــة هلــت املــاء عقربيــة
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  حدا بارح اجلوزاء أعـراف مـوره      
  

  املتنـاوح  عجـاج العقـرب  ـا و 
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 ﴿ِنيِربغالْم برِن وِرقَيشالْم بر﴾     
  

﴾رب الْمشاِرِق والْمغاِرِب﴿ 
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  يف اجتمـــاٍع كالثريـــا وكنـــا
   

ــصرنا ــش ف ــات نع ــةً كبن   فرق
   
 

 

ــات ــا وبن نَ كأــستِدر ــش ي   نع
   

ــرات ــن جــآذر بقَ ــٍل خلفه   ١رم
   

 

  بـين نعـٍش ونعـشاً مطافـلٌ        كأن
   

  قد أَضللن يف مهمـٍه ِخـشفا   بوجرةَ
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توتبــد ــات   والحــت ٍشنعــ بن
   

  جديـد  ثـوب  عليـه  نعـشٍ  مثلَ
   

 

  حواسـر  نـساءٌ  نعـش  بـين  كأن
   

دـق قرائب نعيـعـن شقريـبِ  ش  
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...................................  
   

ــر   ــريين القم ــسها وي ــه ال   أري
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      :     
    

  ـا فلما اسـتدار الفرقـدان زجر     
   

   وأعـزل  مسـاك ذو سـالح    وهب  
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  إذا غابت النسرين بـالفجر علقـوا      
   

  خمــارف يف لينــات اجلرايــد   
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  عن طلحة اجلودي مـواقيم روحـة      
   

ــسور يغ  ــايل الن ــا مش ــبعليه   ي
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  رجلـــني بـــائنتني منـــه وذي
ــه ــؤاد  ل ــه ف ــيس ل ــدر ول   ص

   

ــيس ــه يف اجلــ ول ــاسيرجبري    ب
ــه يف ذاك ومل ــق لـ    رأسيخلَـ
  

 

ــٍري ــاً  وط ــه جناح ــضم ل   ال ي
ــاراً ــه  ـ ــاً ال أَود فيـ   باقيـ

   

ــاىل ــري  تع ــا يط ــسماء وم   يف ال
  يـــسري ال يعـــرس إذ ولـــيالً

  
 

ــارةً والنــسر   يف أفــق املغــارب ت
   

  الـرامح  كعاليـِة الـسماكِ   يهفـو 
  

 

حمومـاً    والنسر قد بـسط اجلنـاح  
   

  يــصطَِد تــراه كطالــٍب مل حــىت
  

 

ــع ــطٌ وترفَّ ــذا باس ــسران ه   الن
يف السماء كـسبحه     واحلوت يسبح  

   

ــوي ــر يه ــذا كاس ــسقطته وه   ل
  مـاهر  املاِء وهـو بكـلِّ سـبحٍ    يف
  



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٢٦ - 

 

 

 

 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٢٧ - 

 

♦  

♦  

♦  

♦ 
 







 

 


    




 


 

                                                
 

 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٢٨ - 

 

           
 

 
 

                                                                                                              
 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٢٩ - 

:  

         
          

        
   

           

           




 

  وإىل مضى مخـس وعـشرين ليلـة       
   

  يطلع سـهيل مكـذب احلـسيب      
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  نكوجنـة احلـب يف اللـو       وسهيل
ــ مــستبداً  ــه الفــارس املع   ـكأن

  

  وقلـــب احملـــب يف اخلفقـــان
  يبــدو معـــارض الفرســـان  مل

  
 

  الح للـساري سـهيلٌ كأنـه       وقد
  

  ! يف الـسماء رقيـب     كل جنمٍ  على
  

 

ــهيل ــب  وس ــب ص ــه قل   كأن
  

  بــاخلوف عــني الرقيــب فاجأتــه
  

 

  سهيالً شخص ظمـآن جـانح      كأن
  

  الليل يف ٍر مـن املـاء يكـرع         من
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ــه كــأن   ســهيالً، والنجــوم أمام
  

  راٍع أمــام قطيــع  يعاِرضــها،
  

 

  أراِقــب حملــاً مــن ســهيل كأنــه
  يعارض عن جمرى النجوم وينتحـي      

  

  إذا ما بدا ِمن آخِر الليـل يطـرف        
  ؤلـف كما عارض الشول الـبعري امل     

  
          

 

  وملــا تــراءت عنــد مــرو منــييت
  ارفعــوين فإنــه: أقــول ألصــحايب

  

  وخل ا جـسمي وحانـت وفاتيـا       
ــداليا  ــهيل ب ــيين أن س ــر بع   يق
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  علم الفلك بـنجم الثريـا مركـب       
  

ــب  ــالح والطبي ــه الف ــرص ل   حي
  

 

 

  لـك مـن ليـٍل كـأن جنومـه          فيا
  مـصامها  يف علِّقَـت  الثريـا  كأن

  

  مغاٍر الفتـل شـدْت بيـذبل       بكل
  جنـدل  كَتـاٍن إىل صـم   بـأمراسِ 
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}والنجِم ِإذَا هوى{ 

   


 

  ما الثريا يف الـسماء تعرضـت       إذا
  

 ضـرعلِ  أثنـاِء الوشـاحِ   تاملفـص  
  

         
         

 

ــا  وردت ــا كأ ــسافاً والثري   اعت
  

  قمِة الرأس ابـن مـاٍء محلِّـق    على
  
 

ــا كــأنّ ــداالثري ــاء ع ــن م    اب
  

ــضم ــق  ف نالع ــد ــاح وم   اجلن
  

 

  إين للثريـــا حلاســـد خليلـــي
عمجا وهـي سـبعةٌ    أَيلُهـممنها ش  

  

  على ريـِب الزمـاِن لواجـد       وإين
أحببتـه وهـو    وأفقد ـنواحـد  م  
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  ما الثريا يف الـسماء تعرضـت       إذا
ـ        على اكبـِد اجلربـاء وهـي كأ  

  

  أجنـمِ  احلديد العـيِن سـبعةَ   يراها
  ١دٍر ركِّبـت فـوق معـصم       جبرية

  

 

 


            
          








         


          


 

ــوع فجــر ــبطني طل ــع ال   إذا طل
  وفصل الصيف يدخل فيـه حكمـا      

ــا  ــسها يقين ــوزاء خام ــي اجل   فف
ــا   ــسبه حزين ــصفراء حت   وذو ال
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  وتبتــدأ البــوارح يف هواهــا   
ــان  ــا يف مثـ ــه الثريـ   وتعقبـ
ــا  ــزول فيه ــار ت ــات الثم   وعاه

  

ــا   ــدر الثمين ــرج ال ــه خي   وفي
ــة الرائــ  ــشر رؤي ــاوع   ي تبين

ــا  ــول األربعينـ ــا دخـ   وأوهلـ
  






 

 

         
   

 

      

 

 

  كـي يف الـدجى  اجلـوزاِء حي  ومتايلُ
ــت ــيٍض وتنقب ــيم أب ــِف غ   خبفي
ــنفِس ــرآة إذ كت ــسناِء يف امل   احل

  

  شــارِب قهــوٍة مل تمــزِج مــيالنَ
ــي ــربجِ  ه ــٍر وت ــني ختفّ ــه ب   في

ــت ــنها ومل كمل ــزوِج حماِس   تت
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  إىل صورة اجلـوزاِء إذ طلعـت     انظر
  منتطـق عنـت لـه حمـر        شيحانُ
ـ   الرتع يف قوسٍ   فأغرق   ـبراحته ال

  

ــا كأ ــانص ــدو ق ــدر بال   منح
رحلَ غروِب الشمس أو بقـر  صيقُب  
  وظلَّ لـدى النـاموِس ينتظـر       ميىن
  



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٤٥ - 

 

 


        

  

 

         
 

        


 
 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٤٦ - 




 



 

 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٤٧ - 

 

 

 

 

  مىت الثريا مع سنا الـصبح وايقـت       
  

  على كل خضرا ودعـت بالـسنايد      
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  من عقبها جنم كمـا فـرخ متلـي        
  

  على الشوف يتليها مبـشيه يعـاود      
   

           
   

 
 

          
 

  وبوارح اجلوزا ربـا فيـه بـسرها       
  

  لـوان بـني اجلرايـد     واختلفت األ 
   


          

        


            



        

 

 

  فهو مفلس منـها ليـايل احلـصايد         ي كنـة القـيظ زرعـه      ومن اليسقّ 
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  واىل ظهر املرزم شبع كـل كـالف       
  

  من الغيد واحنـن الليـايل الـشدايد     
   
        

 
            

            
           


 

  وجنوم الكليبني اليت تنـشف اجلـم      
  

  يغور فيهـا مـا العـدود الوكايـد        
   




           



  




 

  واىل غابت النسرين بالفجر علقـوا     
  

   لينــات اجلرايــد  خمــارف يف 
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ـ           عواىل مضى عقبه مثـان مـع ارب
  

ــد  ــهيل حياي ــالع س ــسه ط   اخلام
   

           



           

 

  تشوفه كقلب الذيب يلعـج بنـوره      
  

  اجلرايـد  حـدب  غرات على مويق
   

            
        

         
 

ـ          ـوسهيل كوجنـة احلـب يف الل
  

  ، وقلب احملـب يف اخلفقـان       نـو
   

 

  أراِقــب حملــاً مــن ســهيل كأنــه
  

  إذا ما بدا ِمن آخِر الليـل يطـرف        
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  سبك لك جنوم الدهر بالفكر حـاذق   
  ترى أول جنوم القيظ سبع رصـايف      

  

  حوى واختصر مضموا بأمر خـالق     
  كما جيب وضحا ضيع الدرك دالـق   

  



 

  أو تقــل شــاخ والتويبــع تبيعهــا
  

  يف برجها اجلوزا كما الـدال دانـق       
  


           


 

  ترفع ا عاهات االمثـار وعـشبها       
  ستة وعشرين ـا الظـل بـسطه       

  

  غدا من مسوم احلـر مثـل احلرايـق        
  اية قصر الليـل عـشر ودقـايق       

  


 

  عقب تطلع اجلوزا كـشلفا مشاهلـا      
  

  نظــيم تــالال كالــدراري لواهــق
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  تربا هلـا اهلقعـه وباهلنعـه انتـهت        
  

  ب السمامي فيـه والظـل سـايق       
  


 

  سته وعـشرين الـسرطان برجهـا      
  ويظهر ذراع الليث هو املرزم الـذي      

  

  يصلح بفصله كـل حلـو وحـاذق       
  كما مشعل الساري بنـوره تـشاعق    

  


           
 

  يرفرف بنوره كل مابـان واختفـي      
  ةويبني لـك جنـم الكليـبني أمـار        

  

  لعاشـق  غنـوج  عمهـوج  عني كما
  يـون الروامـق   هي النثر، وصفه للع   

  


     
 

  ةمـار أ الكليـبني  ظهـور  على دليل
  

   عنـها النـسور العتـايق       إذا غربن 
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ـ    : رياح ومسوم وقيل     ةتظهر بـه آف
ـ      ةست   ا وعشرين ترى الليـث برجه

ـ         ةويظهر لك النجم اليمـاين وطرف
  

  شجار صـافق لبعض الثمار وبعض األ 
  يقف ظلها قـدم وتفـور احلرايـق       
  يتقلب كـدرة خـامت بيـد مـايق        

  


    


         
 

  ينشر قماش اجلوخ والصوف اليقـع     
ــوم  ــة جن ــسوبه اربع ــهوحم   بنجم

  

  به الدود يف مـثىن مطاويـه خـارق      
  مع اجلبهة الزبره هلا الصرف الحـق      

  
      
    

           
 

ــواذا مــ ــني ليل ــهن ثالث   ةضى من
  وعشر ويبدا املزن ينـشي مغـرب      
  واثىن عشر باقي سـهيل وبعـدهن      
  اثنني ومخسني تـرى جنومـه أربعـة       

  

  تواسى ـاره هـو وليلـه مطـابق        
ــدان حــداهن ســايق   كمغتــر ذي
  تظهر جنوم الوسم صـرم احلـدايق      
  اوهلن العـوا كمـا الـالم الهـق        
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  للحمل أخبيـة فـرع املقـدم مـع        
  

  ملؤخر فـالق الـسمع واختـرب       هاء ا 
  


       

 

ــا    ــور يتبعه ــة للث ــه مثاني   من
  

  نوء الرشاء وياء الـشرط يف األثـر        
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ــسبتها  ــوزاء ن ــة للج ــه البقي   من
  

  نوء البطني ترى جـيم مـن الـدبر         
  

 
 

  والعشر للسرطان هقعـة وأضـف     
  

  حاء من اهلنع معروف لـدى البـشر   
  

 
 

  يبقى بـه مخـسة لليـث مـشتهر        
  

ــرب  ــاد ملعت ــرم ب ــع ذرع نث   م
  




 

ــهملــربج ســنبلة طــ   رف وجبهت
  

  مع هـاء زبـرم يدريـه ذو خـرب     
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ــا  ــدت اهللا رب العاملينــ   محــ
ــا ــا بروج ــسماء لن   وأجــرى يف ال
  وصــل يــاكرمي علــى نــيب   
ــى   ــات تتل ــم األوق ــالة دائ   ص
ــسان   ــات ح ــك أبي ــد فتل   وبع
ــا  ــا ثوابـ ــارجو اهللا يل فيهـ   فـ
ــباحا  ــا ص ــا لن ــشرطان بان   إذا ال

  

ــسنينا  ــصى ال ــذي أح ــكرا لل   وش
ــستبينا   ــا يـ ــات وفيهـ   عالمـ

  دى واحلـــق دينـــاأتانـــا باهلـــ
  وآل والـــــصحابة أمجعينـــــا
ــدينا   ــا للقاصـ ــد طوالعـ   تفيـ
ــسامعينا  ــورى والـ ــا للـ   ونفعـ

  يــار الـــروم يــدخل يابنينـــا  أ
  


 

ــدو ــر يب ــشرطني ح ــهويف ال    في
  

  وأعـــشاب وأشـــجار ذوينـــا
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ــوع فجــر ــبطني طل ــع ال   إذا طل
  وفصل الصيف يدخل فيـه حكمـا      

  

ــا  ــسها يقين ــوزاء خام ــي اجل   فف
ــا   ــسبه حزين ــصفراء حت   وذو ال

  
           

 

  وتبتــدأ البــوارح يف هواهــا   
  

ــا   ــدر الثمين ــرج ال ــه خي   وفي
  

 

ــان  ــا يف مثـ ــه الثريـ   وتعقبـ
ــا  ــزول فيه ــار ت ــات الثم   وعاه

  

ــا   ــي تبين ــة الرائ ــشر رؤي   وع
ــا  ــول األربعينـ ــا دخـ   وأوهلـ

  



 

          
           


 

ــاقي عــشرها مــن شــهر روم   وب
ــم   ــوزاء جن ــر اجل ــدو آخ   ويب

  

ــا ــى ياحافظينـ ــران أتـ   حزيـ
ــنجم احلــس ــابع ال ــسمى الت   يناي
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 كتاب األنــواء ومنازل القمر                   

 - ١٥٩ - 
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