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 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب

 
 فقد طمى اخلطب حىت غاصت الركب تنبهوا واستفيقوا أيها العرب
 وأنتم بني راحات الفنا سلب فيم التعلل باآلمال ختدعكم
 شكاكم املهد واشتاقتكم الترب اهللا أكرب ما هذا املنام فقد

 تستغضبون فال يبدو لكم غضب كم تظلمون ولستم تشتكون وكم
م اهلون حىت صار عندكمألفت  طبعاً وبعض طباع املرء مكتسب 

 فليس يؤملكم خسف وال عطب وفارقتكم لطول الذل خنوتكم
 يف ملتقى اخليل حني اخليل تضطرب هللا صربكم لو أن صربكم
 وبني صرب غدا للعز حيتلب كم بني صرب غدا للذل جمتلباً
  ا احلقبمن دهركم فرصة ضنت فشمروا واضوا لألمر وابتدروا

 ال يصدق الفوز ما مل يصدق الطلب ال تبتغوا باملىن فوزاً ألنفسكم
 على الوثام ودفع الظلم تعتصب خلوا التعصب عنكم واستووا عصباً
 قليلة مت إذ ضمت هلا الغلب ألنتم الفئة الكثرى وكم فئة

 وغادر الشمل منكم وهو منشعب هذا الذي قد رمى بالضعف قوتكم
 وارضها دون أقطار املال خرب  يف أقطاركم فغدتوسلط اجلور

 يقتادكم هلواه حيث ينقلب وحكم العلج فيكم مع مهانته
 يدرى وليس له دين وال أدب من كل وغد زنيم ما له نسب

 يزداد باحلك يف وجعآئه اجلرب وكل ذي خنث يف الفخش منغمس
 وخري جندكم التدليس والكذب سالحهم يف وجوه اخلصم مكرهم



 إبراهيم اليازجي

www.arabEspanol.org 
 

 
 وال يصح هلم وعد إذا ضربوا ال يستقيم هلم عهد إذا عقدوا
 فما إىل ودهم غري اخلىن سبب إذا طلبت إىل ود هلم سبباً

 فال مييل سوى ما ميل الذهب واحلق والبطل يف ميزام شرع
 بني الدمى والطال والنرد منتهب أعناقكم هلم رق وما لكم
للدر حيتلبوبات غريكم  باتت مسان نعاج بني أذرعكم  

 مستخدم وربيب الدار مغترب فصاحب األرض منكم ضمن ضيعته
 من ماء وجه هلم يف الفحش ينسكب وما دماؤكم أغلى إذا سفكت
 من عرض مملوكهم بالفلس جيتلب وليس أعراضكم أغلى إذا انتهكت
 فكم تناديكم األشعار واخلطب باهللا يا قومنا هبوا لشأنكم

 شرقاً وغرباً وعزوا أينما ذهبوا ألستم من سطوا يف األرض وافتتحوا
 وزلزل األرض مما حتتها الرهب ومن أذلوا امللوك الصيد فارتعدت
 وى الصواعق عنها وهي تنقلب ومن بنوا لصروح العز أعمدة
 ووجه عزكم باهلون منتقب فما لكم وحيكم أصبحتم مهالً
  وال ناصر للخطب ينتدبا ال دولة لكم يشتد أزركم

 حتنوا عليكم إذا عضتكم النوب وليس من حرمة أو رمحة لكم
 وحقكم بني أيدي الترك مغتصب أقدراكم يف عيون الترك نازلة
 وال وجود وال اسم وال لقب فليس يدرى لكم شأن وال شرف
 ولن يضيع فيهم ذلك النسب فيا لقومي وما قومي سوى عرب

 يقلد األمر أو تعطى له الرتب  مرتلةهب أنه ليس فيكم أهل
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 للعقد واحلل يف األحكام ينتخب وليس فيكم أخو حزم وخمربة
 فصل القضاء ومنكم جاءت الكتب وليس فيكم أخو علم حيكم يف
 يوماً فيدفع هذا العار إذ يثب أليس فيكم دم يهتاجه أنف
 يف النقع إين إىل رناا طرب فأمسعوين صليل البيض بارقة

أمسعوين صدى البارود منطلقاًو  يدوي به كل قاع حني يصطخب 
 غري النفوس عليها الذل ينسحب مل يبق عندكم شيء يضن به
 عن عيش من مات موتاً ملؤه تعب فبادروا املوت واستغنوا براحته
 دهراً فعما قليل ترفع احلجب صرباً هيا أمة الترك اليت ظلمت
ب لنا يف جنبه أربفلن خيي لنطلنب حبد السيف مأربنا  

 قد قدمته أياديها وتنتحب ونتركن علوج الترك تندب ما
 يلوح للمرء يف أحداثها العجب ومن يعش ير واأليام مقبلة

 


