
 بین الخوف و الرجاء

 

 اْرـفالقِ  یَنًا ِبـُعطَّش          غاْرِص يهذ يخأیا 

 يَت َتدرأْن          يَف أمرَکْی

 يرَف أْمَکیْ           يَت َتدرأْن

***** 

 اءــیاالوِف اَلـیا َمث          اءـباإل ودَ ـعّباُس یا ُط يخأیا 

 یر االوصیاءیابن خ          اءـقحجر النِ  يیا ربیب العزِّ ف

 اءـجوٍف و ِربین َخ          الءـبتإیا حمی زینب ما بین 

 اءـمِظ يی فلظَِّتـَت          اءـن دوِن ما ِمـناُلـطفأ ذِهـه

 الماء الَمعینْ  َكوندُ           یا ُمعیْن، یا َکفیاًل 

 يأنَت َتدر          يَکیَف أمر

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 ینِ ِصالَحیها الُرکنأ          ریِنالَع یا لیَث رِبالَح َبهِیَلیا

 میِنالظاِل َدـیِبأن ُت          يینقِ و َی يِدْه یا عبَّاُس عكَ ْیِف

 يریناِدـ غوِمَن ُقْیِب          يأنینَو يُبکائ يضی ِفْرَف َتْیَک

 یِنِنالَبيأفجعوها ف          زینِ حاٍل َح يُر فدَّـا الِخـَمَعن

 لفراْتاذبِ الَع ُظِرَتنْ           الْةــاٌر بالفــغِصو 

 يأنَت َتدر          يَف أمرَکْی

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 لِ ـفیکِ  َت بالَطفِ أْن          حیِلالَربلِ َق نْ  ِمَكأوصا يوالد

 بیلِ م ماء َسِهـِقأْس          ِلـلیحرَّ الغ يقاَل یا عبَّاُس ف

 ویلِ ـاٍء و َعــُبک يف          لِ ـالعلی نِباؤنا َجـنبْأ يخأیا 

 بر قتیلِ و أری الَص          يبیلم َسؤیاُهُرعًا ِبْرذَ  يضاَق ب

 رونْ ـــِبْصَی ْماُهَرأتَ           رونْ ـــُعیْشو إذا ال

 يأنَت َتدر          يَکیَف أمر

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 الدِ الِبيجاروا فیَنِح          اِدـشاَج الِرـهْنداء ِمـَتَرَک األع

 ادِ ـروِر و عنــُغ يف          اِدـإنتقاٍم و إضطه يهونا فجاَب



 اِدـقوِم ع ْنِم ْمـُهأنَّ          ادِ ـبربَّ الِع يوام فـاألق رَ َفَک

 ادِ ـهالو يی فظَِّلَتَی          ع قلبه کالجمر صاِدـضِیَر ْمَک

 اءــــریـار أبــِلصغ          ربة ماءـش يال ْلَه

 يأنَت َتدر          يَکیَف أمر

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 ودِ ــالیه راِرـو ألش          ودِ ــماٍد و َثـعر ِلـاألم َحـأصب

 ا دون ِورودِ ــُعّطش          اِل الوروِدـکأمث ية حولـصبی

 ودــا اآلن یعــعمِّن          خدودِ البیِضلیمع َعالَدرخةَص

 ودِ ـ الوعكَ أین هاتی          يودـوا یا رایة العبَّاُس عـُفَتَه

 یْجِجَض الصراخاِتو          یْجِشَنيحول يأخیا

 يأنَت َتدر          يَکیَف أمر

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 راتِ الُف ذِباًل َعحام          اُس آتـا العبِّـنمَّطفل َع قاَل

 اُس فاتـالعبِّ ِدوِعمَ           راِتـــَبَع ية فـفَلِط ْتجاَبأو 

 اتِ ـجاری يوعـَفُدم          يو ثبات يرـصب َمدَّم َهـُهحاَل

 بالسیوف الماضیاِت          ةِ الطغا نـة بیـرحْت عنَّا طعم

  الیمینْ َكقطعوا ِمنْ           لجبیْنا كَ موا ِمْنشََّه

 يأنَت َتدر          يیَف أمرَک

 يَکیَف أمر          يأنَت َتدر

***** 

 الکاِظمي عبدالستار الشاعر:


