
 مكتوبة كاملة ياعمير ماجاب البخت مرمش الجيشقصيدة 

 

 ٌاعمٌر ماجاب البخت مرمش الجٌش

 تصفمت ماجت بعلم الطراشه.

 غابت ورآ شمسه نجوماً مراهٌش

 حولٌن حالن كٌف مالولت حاشه.

 ٌاعمٌر ترى عروق للبً معاطٌش

 عن رشاشه” مبطٌا” تشدا لماعا

 لواكٌش” علٌه بحشاٌه رماحا

 صكن بصندوق الضلوع الهشاشه.

 كنً مكلف مع طٌور الخفافٌش

 فً فراشه” غافٌا” ٌومن كال

 .أسج وأرلب فوق روس المطانٌش

 وأهل دمعً فوق خدي طشاشه

 وأطنب طنٌب اللً فردوها الطوارٌش

 عن الوالٌف وإنتحوا بالغباشه

 ٌاعمٌر ماعٌنت هٌل العطارٌش

 اللً خطاته تمل مالماع ناشه.

 أوصٌن ٌافرد الرفك بالمهاوٌش

 لملوب جتلن عطاشه” ٌافازعا

 أوصٌن باللً وصفها مابعد حٌش

 الشفت ماغٌره بوجهه بشاشه

 بتوحٌش” العٌن عٌن اللً مغٌرا

 على كبد الخظٌرا إنتعاشه” حرا 

 ٌرمً بها كامل الرٌش” له فكرتا

 عفوها فً رماشه.” ٌرسل إسهوما

 بطرق الهوى نٌش” ومبٌسمه جمرا

 ٌسطع بوجهاً أبٌظاً تمل شاشه 



 غطى لبوس الدشادٌش” ومجدال

 ٌالً سواده لف وأخفى لماشهل

 بشوح الجذٌل إن صد بالعنك بشوٌش

 صفت من غباشه” جد النحر شمسا

 تزمه نهوده على الخصر تنعٌش

 وٌضٌك صلبه للردوف بنشاشه

 ٌظف ردفه ألوسط الورن ٌاوٌش

 مبروم ساله مثل جنب الدعاشه 

 إن عمهج بزوله خطاته بال طٌش

 ٌازن خطاته مثل خطوات باشه

 صفً مع الناس تفتٌشٌاعمر خذ و

 عّن الركاب مع الوعر والجشاشه

 ترلبه مع ناللٌن التخارٌش

 ٌجٌبون العلوم الدهاشه” ناسا 

 عث الدٌار المرمسات النواهٌش

 اللً بها لطون البدو مستحاشه 

 مطاوٌش” صبح بموم ومّس لوما

 أنشد عن اللً نازح البعد طاشه

 تحاود مفارٌش” مارٌته طرشا

 نشا من نشاشه” كما غٌما” وضحا 

 عن مباحٌش” تلمى النزل فً ناٌفا

 ربٌع وعشبها بإنفراشه” بأرضا

 إنشد ونبش لً عن العلم تنبٌش

 عن من غدت بذراع ٌدها نواشه

 معاكٌش” اللً رمتنً فً رموشا

 من تعترض له ٌنمرط بإفتراشه 

 ٌاعمٌر إنشد لو تجٌب التناوٌش

 اشهباللً أرحلوا من دون كف ونب 



 عن إلصرانا بالرخا والتشاوٌشج

 على النمى ماخالطته الدفاشه

 ماتمل نمسم بٌننا لممة العٌش

 إطشاشه” والتمل صفٌنا لموما 

 مهامٌش” وال أعزبنا بالدا” إٌضا

 ٌوماً كالً صافٌاً مابجاشه

 ٌاما ولفنا للمعادي مماشٌش

 بالشه” عن ذودهم طاحت شٌوخا

 ٌاعمٌر شدوا وإنتحوا للمخابٌش

 مست منازلهم توالً دشاشهأ

 فً دارهم ظلت بماٌا خرابٌش

 تهل عٌنً شوفهن من طفاشه 

 غدٌت تمل ممٌداً لً بكالبٌش

 بأرضاً لفر ماحول ماها مشاشه 

 ٌاعمٌر التسوي سوات المبالٌش

 دور ألبن ظالم ونساً لجاشه 

 وختامها منً سالماً بال طٌش

 إعداد ماللنور طارت فراشه 

 

 

 


