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ليس الغريب
لزين العابدين لعلي بن السي

َلْيَس الَغريُب َغريَب الّشأِم والَيَمِن *ِإّن الَغريَب َغريُب الّلحِد والَكَفِن
ِإّن الَغرِيَب َلُه َحّق ِلُغْرَبتـِه * على اْلُمقيمَي ف اَلوطــاِن والّسَكِن
َسَفري َبعيٌد َوزادي َلْن ُيَبّلَغنـي * َوُقّوت َضُعَفْت والـوُت َيطُلُبنـي
َول َبقايــا ُذنوٍب َلْسُت َأْعَلُمها * ال َيْعَلُمهــا ف الّسِر والَعَلِن
مـا َأْحَلَم اَل َعن َحْيُث َأْمَهَلن * وَقْد َتمـاَدْيُت ف َذْنب وَيْسُتُرِني

َتُمّر سـاعـاُت َأّيـامي ِبل َنَدٍم * ول ُبكاٍء َولَخـْوٍف ول حـَزِن
َأَنـا اّلِذي ُأْغِلُق اَلْبواَب ُمْجَتِهدا * َعلى العاِصي َوَعْيُن اِل َتْنُظُرنـي
َيـا َزّلًة ُكِتَبْت ف َغْفَلٍة َذَهَبْت * َيـا َحْسَرًة َبِقَيْت ف الَقلِب ُتْحِرُقن
َدْعن َأُنوُح َعلى َنْفسي َوَأْنِدُبـهـا * َوَأْقَطُع الّدْهَر ِبالّتْذِكيـِر َواَلَزِن
َكَأّنن َبَي تلك اَلهِل ُمنَطِرحــا * َعلى الِفراِش َوَأْيديِهْم ُتَقّلُبنــي
َوقد َأَتْوا ِبَطبيٍب َكـْي ُيعاِلَجنـي * َوَلْم َأَر الّطّب هـذا اليـوَم َيْنَفُعن
واَشتد َنْزِعي َوَصار اَلوُت َيْجِذُبـها * ِمن ُكّل ِعْرٍق ِبل ِرفٍق ول َهَوِن
واسَتْخَرَج الّروَح ِمن ف َتَغْرُغِرها * وصـاَر ِريقي َمريرا ِحَي َغْرَغَرن
َوَغّمُضون َوراَح الُكّل واْنَصَرفوا * َبْعَد اِلياِس َوَجّدوا ف ِشَرا الَكَفِن

َوقـاَم َمْن كاَن ِحّب لّناِس ف َعَجٍل * َنْحَو اُلَغّسِل َيْأتينـي ُيَغّسُلنــي
َوقــاَل يـا َقْوِم َنْبِغي غاِسًل َحِذقا * ُحرا َأِريبا َلِبيبـا َعاِرفـا َفِطِن

َفجــاَءن َرُجٌل ِمْنُهْم َفَجّرَدن * ِمَن الّثيــاِب َوَأْعَران وَأْفَرَدن
َوَأْوَدعون َعلى اَلْلواِح ُمْنَطِرحـا * َوصـاَر َفْوقي َخِريُر الاِء َيْنِظُفن
َوَأْسَكَب الاَء ِمْن َفوقي َوَغّسَلن * ُغْسًل َثلثا َوَناَدى الَقْوَم ِبالَكَفِن

َوَأْلَبُسون ِثيابـا ل ِكماَم لـا * َوصاَر َزادي َحُنوِطي حيـَن َحّنَطن
وَأْخَرجون ِمَن الّدنيـا َفوا َأَسفا * َعلى َرِحيـٍل ِبل زاٍد ُيَبّلُغنـي



َوَحّملون على اْلكتـاِف َأرَبَعٌة * ِمَن الّرجـاِل َوَخْلِفي َمْن ُيَشّيُعن
َوَقّدمون ِإل الحراِب وانَصَرفوا * َخْلَف اِلمـاِم َفَصّلى ثـّم َوّدَعن
َصّلْوا َعَلّي َصلًة ل ُركوَع لـا * ول ُسجـوَد َلَعّل اللـَه َيْرَحُمن
َوَأْنَزلون إلـى َقبي على َمَهٍل * َوَقّدُموا واِحدا ِمنهـم ُيَلّحُدنـي

َوَكّشَف الّثْوَب َعن َوْجهي ِلَيْنُظَرن * َوَأْسَكَب الّدْمَع ِمْن َعْينيِه َأْغَرَقن
َفقاَم ُمحَتِرمــا ِبالَعزِم ُمْشَتِمًل * َوَصّفَف الّلِبَن ِمْن َفْوِقي وفـاَرَقن
وَقاَل ُهّلوا عليه الّتْرَب واْغَتِنموا * ُحْسَن الّثواِب ِمَن الّرحِن ِذي اِلَنِن

ف ُظْلَمِة القِب ل ُأّم هنــاك ول * َأٌب َشفـيٌق ول َأٌخ ُيَؤّنُسنــي
َفِريٌد َوِحيُد القِب، يــا َأَسفـا * َعلى الِفراِق ِبل َعَمٍل ُيَزّوُدنـي

َوهاَلن ُصوَرًة ف العِي ِإْذ َنَظَرْت * ِمْن َهْوِل َمْطَلِع ما َقْد كان َأدَهَشن
ِمْن ُمنَكٍر ونكٍي مـا َأقوُل لم * َقْد هــاَلن َأْمُرُهْم ِجدا َفَأْفَزَعن
َوَأْقَعدون َوَجّدوا ف ُسؤاِلهـُم * َمـاِلي ِسَواَك ِإلـي َمْن ُيَخّلُصِني
َفاْمُنْن َعَلّي ِبَعْفٍو ِمنك يــا َأَملي * َفِإّنن ُموَثٌق ِبالّذْنِب ُمْرَتهــِن
َتقاسَم الْهُل مال بعدما اْنَصَرُفوا * َوَصاَر ِوْزِري َعلى َظْهِري َفَأْثَقَلن
واسَتْبَدَلْت َزوَجت َبْعًل لـا َبَدل * َوَحّكَمْتُه ِفي اَلْمَواِل والّسَكـِن

َوَصّيَرْت َوَلدي َعْبدا ِلَيْخُدَمهــا * َوَصاَر َمـال لم حـًل ِبل َثَمِن
َفل َتُغّرّنَك الّدْنيــا َوِزيَنُتها * واْنُظْر إل ِفْعِلهــا ف اَلْهِل والَوَطِن
واْنُظْر ِإل َمْن َحَوى الّدْنيا ِبَأْجَمِعها * َهْل َراَح ِمْنها ِبَغْيِر اَلْنِط والَكَفِن
ُخِذ الَقنـاَعَة ِمْن ُدْنَياك واْرَض ِبها * َلْو ل َيُكْن َلَك ِإل َراَحُة الَبَدِن

َيـا َزاِرَع اَلْيِر تُصْد َبْعَدُه َثَمرا * َيا َزاِرَع الّشّر َمْوُقوٌف َعَلى الَوَهِن
يـا َنْفُس ُكّفي َعِن الِعْصياِن واْكَتِسِبي * ِفْعًل جيًل َلَعّل اَل َيرَحُمن

َيا َنْفُس َوْيَحِك ُتوب واعَمِلي َحَسنا * َعسى ُتجاَزْيَن َبْعَد الوِت ِباَلَسِن
ّث الصلُة على اْلُمختـاِر َسّيِدنـا * َما َوّصـا الَبْرَق ف ّشاٍم وف َيَمِن
والمُد ل ُمْمِسيَنـا َوُمْصِبِحَنا * ِباَلْيِر والَعْفْو واِلْحســاِن َواِلَنِن


