
                        

  

  قسم الشعر بموقع سودان للجميع      
     http://sudan-forall.org   

  الشاعر التجاني يوسف بشير     
    1912 ـ 1937     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

 

 

 

   *هــــشراقإ
  

 هـــ والطالق  دونهارشْ الِبقُفِّصي اقهرقْ رىدــ من النَقطراتٌ

ضالقُرِةـــومن زهأفوافَ   الورِدها من بهجِةتُنْم باقه  ِلفُـنْر 

 ناقهأ وةًقَفْ خَنلِْسر تَوٍرـُــ ن  منعـــــصابأها دقْ ِعتْرثَنَ

رنَب وشي قْمنفْ في صونَ الورِدِةـــح ضرنفي الر نماقهأ ىب 

َأ ومصابيحسرتْجها يالشمِسد   وـــــضخفاقه   في زهرٍةاء 

 وراقهأ  تْجرسَأ  من الزهِرٍلــــــ أكاليفي  ماًجنْأيتقطرن 

 اقهو ِر تْده ونَرـــــ أزاهيتْور وقد   عليهاىح الضاقَوأفَ

ولةٌلُـطْتلك مـــياِت وهككْـ سمن نَىر دوخَ دافٍقى ٍرمم اقهر 

وهي باِفـــــفَ الِضةُـاقَروم رالآللئيِض ِبةُوقَم  ـ الباقهر 

 اقهفَّ الصةُافَفَ الرلكِت  الِكم األجنحةُأ ِرـــــه الد ها فيتْضفَنَ

 ه اعتالقنج وِههارــــــوتَأ نرقَ نَىت فتابصأت فيما ابصأف

 هــــــاقر أعىو من الهتْد ونَيِهماِنأ من  في غائٍرتْدر تَنإ

واستقلت بأصغريه فكم قومهــــن ساقـــنهضأ أضعافه ون 

 واقهــــ أشى  الندِرهز ِمى شاء عل  شاخصاً مازال يعزف ما

في الذهول أطباه الِمكلما لج زهره فشاقهـــــ في يدي الرطب 

اِئندأ بعضـ ونب من النوِره فيوضِمع قُ ن هــــــالق خَ ٍةو 

 اقهـــــ الري  عليها عبقري المطارفىلفها في الصبي وأضف

هــ دفاق ةـــــــ كله قلب خفوق ولوع من عالٍمقٌفْفهي د 

اِلـــ الجمعالموالح ِنسِبلْـ والقَ ِب ودنيا الحو جواشتياقه هد  

تَيحدري ــــيامأ "مفاجِع" من ن ومهىوم عياِمد راقهــقْ الر 

ويِجرعمفاتِن" في ن"اي صدــــــني د ىي زحبواقهأ ى الهوم 

في مالنَاِبس ىدوب يِذ نراعزهراتُي الِش  منـَـىب الر طاقهِرع  

 

 راقهــــطْ إه فَلُـ تَ بصمٍتتُرِذ واستَِرواِظ النَفلتت من هديأ

  اقهس مىلَـخْوَأ ه ِدـهم  في  العطر ونامريضها األِلو من حجفَّ
***  



                        

  

  قسم الشعر بموقع سودان للجميع      
     http://sudan-forall.org   

  الشاعر التجاني يوسف بشير     
    1912 ـ 1937     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

  
 هـــ مذاقَ  طعمت كم ذايٍ  نْمن ج افاًطَ ِق دِم تَ ي ريانةٌـــوه

  "شراقهإ"ه سميتُأاً ــــــي لهيبـــنفاسأ   يستدرها من دمي
  

***** 

 اقهــسنْ م ِه ِبابةًسنْ مض الغَاِبـا والشبــــب من الِصقطراتٌ

  اقهثَ في الزمان ِوتُنْكَمَأ  الولهاِن الهائِم من روحياٍمـــــهوِر
  

***** 

 ا واحتراقهــــنَ ها ه الروِحعةَو ويشكو لَاِءـ السمىلإ يهفو ٌلِظ

تَيحدرأاً ــــــيامي حنينأ "ِدـِـمعاب" من نسمهــشراقإ"ه تُي"  
  

****  
 اقهربــــ ِمىج الدى  عل اٍتـقِرطْ مىري حمِلـأ من التقطراتٌ

  "هـــشراقإ"ه تُيمسأاً ــــــ شعاعي آفاق في جوانِبنلِْسرتَستَ
  
  
  
  
  
 ".هــــشراقإ: "هذه القصيدة، هي أول قصائد ديوان الشاعر التجاني يوسف بشير، والذي يحمل نفس االسم* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


