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توسل1
ــبــي ــل لـــيّ رغْ ــا كــمّ ع ــدّ ــعْ ال ــمْ ــا سَ ي
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األوزارْ هــمّ  و  الفانية  هــمّ  كفينا  و 

ــــــداري نــــب اع شـــــابَـــــتْ بــــالــــذّ
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ـــــــــــا الـــــمـــــتـــــعـــــالـــــي ي

تعطيلة دون  ــرواوْا  ن اسقينا  باألمطارْ 

تعالْ ايَمْ يا دايم العطاء يا نعم المُ يا الحيّ الدّ

ــــالْ ــــعّ ــــف ـــل ال ـــي ـــل ـــج ـــــا ال ي

ـــــــي ـــــــوال ــــــــــعْ اق ســــــــــامَ
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تصلية7
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محمد  ـــي  الـــمـــكّ ـــدى  ـــه ال عــيــن 

صــاحــب الــشــفــاعــة يــنــبــوع الــجــود
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كثر  ـــي  ـــوال اهْ و  ــي  ــتِ ــيــعْ ل شــــومْ  يــا 

ــادي ــك ن و  ــي  ــرب ك قـــوى  و  االحــــــزان 

ندة السّ بعد  ـــادْ  ب و  صـــوري  ــبْ  ــريّ ت و 

101

في مدح الرسول13
المهتادْ الهاشمي  قامْ  لمْ شوقي  شاقْ 

زادي تــنــاكْ  مــن  ــي  لّ ــلْ  كــمّ المولى  يــا 

ادْ وّ الجُ يا  الملك  مولْ  يا  كْ  باسمَ أبديتْ 

بادي األشــيــاتْ  في  لُــه  الّ  من  ــدْ  ــوَحَ ال يا 
107

ــدفي مدح الرسول14 ــحــمّ ـــا م ـــســـيـــدن ـــــدي أب ـــــعْ سَ

األســيــادْ سيد  ي  المكّ الــهــدى  عين   

ــــدْ ــــكْ تــــرْقُ ــــالَ ـــامْ ب ـــن ـــم ديــــــعْ ل

ـــلّ يـــراســـي مـــن االرقـــــادْ ـــم ــــا اتْ داب
111

الحروف الهجائية15

ـــة طــه ـــشـــفـــاعَ ــــبْ ال ــــاحَ يــــا ص

ـــــكـــــونْ فــــي الــمــيــعــادْ ـــــيّ اتْ ل
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خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شامَ مِ
هَ الهاشْ طَ

رْ ــادِي باســم القاهَ قْ يا ب ســبّ
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ــدْ شــــارقْ االنــــوارْ ــجَ ــم ال

االســـيـــارْ و  ات  ـــــدّ ال روح 

ـــــهَ ســـيـــراج الـــنّـــورْ طَ

االشــطــار أول  ــي  ف ــدا  ــب ن

ـــارْ الـــقـــهّ اهللا  ــم  ــس ب

ابــصــارْ تــــراه  االّ  ـــن  م

ــورْ ــف ــغ ـــرّ ال ـــب ــم ال ــع ن
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ــار المخت ــي  النب ــد  محم

ـــــــــرارْ ــــــزْ االس ــــــنْ كَ

الــمــبــرورْ ــدْ  ــاجَ ــم ال الــمــاحــي  الفضيلْ 

ـــرْ ـــشـــي مــــــن جــــــا ب

يُــدكــارْ الشكرْ  ــةْ  ــايَ غ و  ــدْ  ــمْ الــحَ ــلّ  ج

ــارْ القهّ ــي  الغن ــدْ  للواحَ

طـــــــول الــــنــــهــــارْ

ـــورْ أم خـــفـــاهْ  وال  ــا  ــي ــاألش ب ـــمْ  ـــالَ ع

ــــعــــم الـــخـــبـــيـــر ن
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ــورة ــصّ ال ــي  ــاه ب ــا  ي عــلــيــكْ  اهللا  صــلــى 
ــرْ الخبي ــم  العال ســبحان 

مســتورة ــي  اللّ مــع  ــة  الخافي ــمْ  عالَ مــن 
163

مدح الرسول 23

النّور ــــراجْ  سِ
أَ فيكْ  زَگـــتْ 

ــــرور ــــبْ ــــمَ ـــــا ل ي

ــر اه يالطّ هللا  ــة  بالعطف ــي  كرمن

فورْ الغَ الــمــالَــك  ــمْ  ــسَ بَ

ـــرور ـــبْ ـــمَ ــــا ل ي

رْ ــاهْ ءامَ ف ــنْ ال خْ ــلْ الباقــي مَ لي الجْ

165

في مدح الرسول24
ــد الـــوْجـــودْ ـــهَ ســيّ ــا طَ ــــگ ي ــكْ زايَ ــي ف

ــحــمــرة الــحــارقــة ـــار ال ــن ن ــي م ــنِ ــعْ ــنَّ مَ

ــة الــرقــود ــفــا مــن ســاعَ ــمْ يَــكْ ــايَ ــن ــا ال ي

الوتقى ــروَة  ــعَ ــال ب ــك  ــسَ ــمْ ــتَ اسْ و  فيق 
167

25
في مدح الرسول

ــبــي ــي يـــــا مـــحـــمـــد يـــــا حــب
ــن حــســانَــكْ ــفــة م ــطْ ــبْ عَ ــالَ ط

ــي ــرب ــع ــــعْ فــــيَّ يـــا ال ــــفَ اشْ
ــكْ ــالَ ــه ــمْ ال يــــومْ  ــي  ــدن ــق ن و 

وهبي فــي  ــدا  ــب ن اهللا  بــســم 

فــالــكْ و  ــي  ــال ف اهللا  ـــــمَ  واسْ

ــي ــب ــــــالْ رُغ ــك أنّ ــي ـــا مـــن ب ي

ــكْ ســالَ أوفـــــاكْ  ــن  م ــود  ــع ن و 

171

26
تصلية على 

الرسول 

عين  عــلــى  وســـلـــم  صــلــي  الــلــهــم 
االرســـالْ خاتم  ـــوْرى  ل اشفيع  الــرّحــمــة 

ـــلْ ـــهـــادي طــيّــبْ األص ــعــم ال ن

من ال خلق الجليل في الخلق ابحالُه

بالحب  الضعيف  الجسم  اعــلــى  ءاه 

يــدبــالْ و  كيصفار  ــوم  ي ــلّ  ك أتصيبُه 

ــقــلْ ــن الــتّ ــلْ شـــالّ م ــمَّ ــحَ ام

لُه يقوَ ما  الجفا  و  جران  الهَ حمل 

175

27
االرسالْفي مدح الرسول إمامْ  على  صلّوا  الحضرة  يا 

مثْلُه خلَقْ  ال  من  دْ  محمّ نا  سيدْ

الْ الفعّ الغني  بسمْ  قْ  سبّ البادي  يا 

لُه عْ الجليل الباقِي من كل شي ايفَ
179

28
الناشفة من 

النقط

االرسالْ أمامْ  على  السالمْ  و  الصال 

لُه رسْ اهللا  طــه  الــمــاحِ  ــرســولْ  ال

لْسالْ سَ الدوامْ  طولْ  هاوِ  دمعِ  مالْ 

لوا مْ رسْ لوا و مطارْهُ طْ حْ هَ المَ و المْ
183
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29
تصلية على 

الرسول 

دانِي المَ الحبيبْ  يا  عليكْ  صلي  اللهم 

نانْ دْ عَ بنُ  تاج  ــورى  ال عْ  شافَ محمد  يا 

عنوانـي أوّل  في  لتـي  حُ ابديت  اهللا  باسم 

االوزانْ ارْقايَقْ  في  ة  سابْقَ جابْ  احْ اهللا  مْ  اسْ و 
191

ترحيل الشمس30
ــوانْ االك ــامْ  إم على  الــســالمْ  و  الــصــالةْ 

األمينْ االســرارْ  فْ  هْ كَ محمد  سيدنا 

ــانْ المنّ ــي  الغن ــمْ  نَعْ الباقــي  ــدْ  مْ حَ جــلّ 

المعينْ االشــيــاتْ  ربّ  ــمْ  ايَ ــدّ ال الجليلْ 
193

الجفرية31
التّقلينْ سيد  على  سلّموا  و  ا  صــلّــوْ

انْ الشّ عظيمْ  الــورى  ــعْ  شــافَ محمد 

المعين لغني  القوي  الــواحــد  سبحان 

ــمــانْ ــا رحْ ــمْ األشــي ــالَ ــودْ ع ــوج ــدْ م جــيّ
207

في مدح الرسول32
يا المصطفى ليكْ شكيتْ

النّيرانْ د  صهْ من  جيرني 

ـــا الـــعـــدنـــانْ ي

ــتْ ابدي ــكْ  بي و  اهللا  بســم 

ـــوْزانْ ال ــقْ  ــايَ ارْق طريزْ  في 

ـــان ـــعـــدن ــــا ال ي

215

في مدح الرسول33
ــه ط ــي  ف زاوگ 

أخطاه كتر  و  يبليس  ـــواه  أغ مــن  يــا 

ساهي الفانية  بهوى  مثلي  ضحى  و 

كر للغني في ما أعطاه 219قالْ يا مواليَ الحمد و الشّ

34
تصلية على 

الرسول 

حضر مــن  ــلّ  ك يــا  صلي 

ــة ــري ــب ـــعْ ال ـــفَ ـــن ش ع

ـــان ـــدن تــــــاج ابــــــن ع

عين الرحمة مصباح االنبيا سيد األمة طه

زَرْ الــــوْ مــن  ــيّ  ــل اع أهْ 

ــة مگـديــ ــي  نـيرانـــ

ــــلْ االكــنــانْ فــي ادْواخَ

في في الجسد الْضاها بْعْ ابْحورْ ليسْ تَطْ لو جاتْ السّ

223
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35
الشوق إلى زيارة قبر 

النبي 

طيبَة ـــلْـــت  اوْصَ إلــى  هللا  ــادي  ــغ ال ــا  ي

رْبِي العَ ــوْرى  ال لشفيعْ  ــي  ــالمِ اسْ بلَّغْ 

ــة لهيب االحشــا  ــطْ  وسْ ــارُه  ن مــن  عــن  ءاه 

ــي بَّ خَ ــا ابْقــى امْ ــارُه م ي ــهْ اغْ ــانْ فــي الوجَ ب
229

36
التشويق لزيارة 

الكعبة المشرفة

ليلى ـــمْ  ـــراسَ ـــمْ ل ـــي  شـــوقِ ــــاقْ  ش
ــــــالْ أوْص ــــتْ  ــــلْ نَ وال 

ــحــالْ ــا نـــاسْ ال ــلْ ي ــمَ ــعْ نَ ــفْ  ــي و ك

لوا وأنايَ باقي ادهيلْ 233و هو يا سيدي األركابْ عوّ

37
رسول إلى المدينة  مَ

المنورة

المرسولْ يا  بالكتابْ  اتسيرْ  الغربْ  من 

الرسالَة بْ  صاحَ للمصطفى  لُه  وصّ

ــمْ ايْجــولْ ــلْ هايَ ــرْ ادْهي كْ ــي و الفَ بّ هــاج حُ

ــة جالَ امْ ــي  ل دارْ  ــا  م ــي  نِ لَكْ امْ الشــوقْ  و 
237
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ما باقي من تصحب38

ــبْ ــحَ ــا بــاقــي مــن تَــصْ م

بُه من تبغي يا راسي تصاحْ

بَة حْ بالصّ لْ  مَ يعْ وال  و  عدُ ه  عندُ حى  تضْ

ــبّ الحُ ــر  كث مــن  ــرْ  قصّ

ــه بُّ تحَ ــة  يّ بالنّ مــن  ــرَفْ  اعْ و 

ــة المحبّ و  قْ  ــدْ الصّ و  باالحســانْ  ــه  ترافَقُ و 

243

وصاية 39
الزمانْ اهموم  مع  ة  شــدّ من  تقنط  ال 

ـــي مــوجــودة ـــةْ ربّ ـــمَ رحْ

االوزانْ صــحّ  و  اللغــا  فــي  أراســي  ــكْ  نوصي

ــودَى الهُ نهــجْ  عــن  ــتْ  اتْبَ
249
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توسل واستغفار40
ليَّ رْ  فَ تَغْ تَكْ  مْ بَرْحَ نــوبْ  الــدّْ ارْ  فّ ياغَ

ــري ــبْ ــوتْ قَ ــم ــارْ انْ ــه ــــمْ فــي انْ و ارْحَ

يّة فِ اخْ فاهْ  تَخْ ال  من  الكايْناتْ  رَبْ  يا 

ـــري أمْ و  ـــي  ْت ـــوّ قَ ه  ـــدُ ـــي بِ مـــن  يـــا 
253

الوصاية 411
ليكْ كْ  ضحَ من  كلّ  جنّبْ  قلبي  يا  توبْ 
افعالَكْ على  بكي  و  عشرتُه  في  تزيدْ  ال 

يكْ تدّ ــدوامْ  ال على  البحورْ  لْ  اخَ الدّ يا 

إيسارَكْ عملها  و  ــكْ  راسَ حاضي  كونْ 
257

الوصاية 422
لْ غافَ ونْ  تكُ ال  ــعْ  ارْجَ و  راســي  يا  ــوبْ  تُ
لَكْ عْ فَ الْشينْ  وْ  هْ السّ بعدْ  رْ  نظَ و  فيقْ 

لْ داهَ هوكْ  اسْ من  تايَهْ  راسي  يا  الَشْ 

كْ دَ ايْرَشْ للذي  غى  اصْ و  اخبيرَكْ  وگضّ 
265

القلب43
بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

رْ بالَكْ بْ لهميمْ صيغْ للقولْ حضّ يا القلب التاعَ

افَعْ نوصيكْ في الحديث النّ
269

رمضان44
ــضــانْ رمْ شهر  صـــامْ   مــن  ــلّ  لــكُ ــرى  ــشْ بُ

نَّة الجَ في  نُه  كْ إيْسَ نِي  الغْ

للمنّان ــعْ  ــرْجَ ــتَ س و  ـــوبْ  ت صـــاح  ــا  ي

نا تَغْ ال  نِي  الغْ ةْ  طاعَ نْ  عَ
273

موعظة45

األوْزارْ فــي  غــــارَقْ  هــو  مــن  ــا  ي

هللا ــــعْ  ــــرْجَ ــــتَ اسْ و  ـــــوبْ  ت
ــلْ ــرّْحــي ــع ال ـــزّادْ م ـــال لْ ب ــــوَّ عَ

اهللا إالَّ  ــــــــــمْ  دايـَ ـــــا  م

باالســرارْ ــمْ  العالَ ــبــحانْ  سُ

مــارْ االعْ ــي  ن فْ مَ رة  ــدْ القُ ــولْ  م

ــارْ العت ــلْ  قي امْ ــى  المــول و 

ـــاهْ ـــرْج ــــمْ نَ ــلُــه دايـَ فَــضْ

277
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46
مدح الشيخ 

سيدي بنعيسى

الــهــادي مكناسْ  مــولــى 

الفريدْ هاد  فكّ  هللا  عيسى  بن  يا 

ــادي انّ اجْ  ـــدّ ال في  بــايَــتْ 

ــدْ ــي انْكي ــدْ مــن االشــواقْ حال ــي بالوَجْ نرت
281

47
اللة فاطمة الزهرة 

رضي اهللا عنها

ـــب االيـــغـــارة طـــال

ــرْ ــظَ انْ ــهــا  الْ أالّ  ــبْ  ــسَ االن اشــريــفــةْ  مــن 

الــزهــرة فاطمة  مــوالتــي 

ــوارْ االن ــارَقْ  ش العربي  ــورى  ال اشفيعْ  بنت 

ــارة ــش ـــمْ اإلي ـــهَ افْ

عر الشّ ــبْ  ــواهَ امْ في  دْ  نشَ و  الــمــادَحْ  يا 

فخرة ــامْ  المق بعد  رَكْ  ــدْ تَ

ــرارْ االب ــتْ  المَ آلُــه  و  الزمزمي  ديحْ  امْ في 

285

48
في مدح موالي 

إدريس األزهر

ســلــطــان  ـــا  ي ــنــي  ــت غــي هللا  ــف  ــط ــع ال

ــةْ فــاسْ ــجَ ــهْ ـــوال ب ــا م الــغــرب ســيــدن

ـــسْ ــن ادري ــــواليْ ادريــــسْ ب ــا م ي

راسي تَهْ رْ  جبّ الغوتْ  يا  كْ  بعالجَ

اهللا  أســمْ  و  حلتي  ــتْ  ــدي أب اهللا  بسم 

الساسْ النّظم  ذا  في  دَرتــهــا  ــجــابْ  احْ

القديسْ المالَكْ  الحي  ــمْ  نَــعْ

االنفاسي عاتَقْ  ريكْ  اشْ لُه  أالّ  ربّ 

289

المشيشية49

العالمي ـــوالي  م ــا  ي

امشيش بن  يا  السالم  عبد  ــوالي  أم ير  غِ

العالمي ـــوالي  م ــا  ي

يا سعدي نلت امرامي

ادهيش اعقيلي  ابقى  وال  حزني  دهــب  و 
291

50

مدح الوالي 

سيدي عبد اهللا بن 

حسون

اهللا عبد  سيدي  يا  دْ  جُ

ــن حســون هيبتي ســلطاني ــي يا ب ــا الوال ي

يا عمارة بهجة سلوانْ

قْ أبادي بأسمْ اهللا سبّ

ــي ــمْ ربّ االشــياتْ نعــمْ الغان ــلْ الدايَ الجلي

انْ المنّ ــر  البّ الحليـمْ 

293
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اإلدريسية الثانية51
ــسْ ــا إدري ــافْ موالن ي ــا اضْ ــا جين وحن

ســانِي الحَ الشــريفْ  اهللا  ــد  عب ــن  ب

دْ اتْميس ــومْ ابْوَجْ ْ االشــرافْ قُ بّ حِ يا مُ

ــي األمان ــةْ  غاي ــكْ  لي ــرى  البُشْ ــكْ  لي
299

52
مدح آل البيت، 

الشرفاء آل وزان

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

ــطْ اليدين ــن جالكــم باسَ ــلُ م عام

ــن ــن كل زي ــل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

ــةْ الوزانْ ــاح و بحلّ ابْديتْ بســم الفتّ

عينْ ازَقْ المْ ــرّ ــمْ ال قْ بَسْ ــبّ ــازْ من سَ ف
301

53

مدح الوالي 

الصالح عبد اهللا 

بن حسون

ــونْ سّ ــرْ الكمالْ يا بن حَ ــا بَحْ إغارة ي

ــلْطانِي سُ ــا  ي ــة  ف طْ بالعَ ــودْ  جُ  
ّ
هللا

ونْ ولْ الكُ ــمْ المالكْ الغني مُ نبدا بَسْ

ــي ــودْ الغانِ بُ عْ ــمْ المَ ــامْ نَعْ مــن الّ ايْن
305

54
مدح  سيدي 

أحمد التيجاني

ــوالْ تبرى لْ ذا االح ــي عامَ ــا التّيجانِ ي

ــي بامالِ ــي  ل ــدْ  جُ ــد  أحم ــوالي  م

كْ رســولْ اهللا دّ ــل جَ ادخي

را ــوْ ــاح ربّ ال ــتْ بســم اهللا الفتّ ابْدي

ــاحْ فــي انْظــامْ اقْوالي ه مفت ــمُ و اسْ

نستوفاهْ دي  قَصْ ه  مُ باسْ

309

pb–‹nÉfl

الرياض55
ــن ال شــافْ رياضي ي تشــوفْ يا م أجِ

ــارْ ازْه ل  ــكُ ال ه  بنســايْمُ ــاقْ  ف ــن  م

رْحْ غراضي ــلْ بالفَ طابْ الســرورْ و كمَ

ا حالي و زالْ كلّ غيارْ و تزهّ
313

الب56 الطّ
ــي فال ــروجْ  ب ــيّ  ل ــزّلْ  ن ــبْ  الَ الطّ ــا  ي هللا 

فْ لي شــكولْ فالُه ــه خفّ تُ ــكْ لحْ عاري علي

فا لي أنا العشــيق و اغرامي ما يخفــى إذا اصْ

فا له ــا اخْ ــي يريه م ــي اعشــيق مثلي حال ولّ
315

pbÓ»Óiã€a

العرصة 571

االزهارْ عرصةْ  يا  بمحاسنَكْ  صولي  صولي 

االبــكــارْ اجتمعوا  فيكْ 

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي اويَة زينَ ــة و الضّ اعويشَ

ــرارْ سْ ــنْ المَ سْ ــنْ و البها و الحُ ي ــعْ بالزّ ــا وَلْ ي

ــكاسْ مــع المســطارْ و ال

ــانْ اعصيرُه فــي الخــدّ إيب

ــرَة دْ غايَةْ المباشْ ــلْ البناتْ تمّ يوجَ في محافَ

321

القلعة58
قلعة بنيتها بالحكمة للباهية غزالي أمالي

المرامْ غايَةْ  غنمنا  و  دخلنا  وسطها  في 

ــة بنيتـهــا الغزالـي قلعـ

نْ في دخالي من حبّها سكَ
327

العرصة 592

لوْان السّ كمالْ  و  فرجته  غنَمْ  ال  من  را  اشْ

الزّينْ أبدورْ  بينْ  أعرستي  وسط  في  تنزّهْ   و 

بالمضمونْ اوْفا  و  الرضى  و  باالفراحْ  أونــالْ 

ــدور الحســانْ ــعْ بالفــرحْ و الزهــو و ب ــا وَلَ ي

ــارْ فيها مغروم اشــطينْ ــن االزه و النزهــة بي

بْ إيهونْ من تحت الغصنْ الرقيق عنّكْ ما صعْ

335

pbÓ”bì»€a

محجوبة60

جابْ الحْ من  أنْبا  اللْ  اهْ يا  وْداتْ  الخَ تاجْ  يا 

محجوبَة ي  وَلْفِ النسا  ةْ  باشَ يا  زوريني 

الجيبْ كْ  سْ مَ يا  غزالِي  يا  الزّينْ  مصباحْ  يا 

ــابْ ت ــقْ بعْ ــومْ العاشَ ــا مــن المْ ال تل ســلّم ي

ــة مكتوب ــادَرْ  ق لمْ جــل  ــوقْ  المخل ــنْ  بجبي

ــبْ ــه تعتي ــرَدّ أحكامُ يتصــرّفْ لقضــى وال ي

339

المحبوب 611
المحبّة ــرْ  تــفــكّ و  محبوبي  ــا  ي روفْ 

حبيبُه بالجفا  إيْعافِي  الحبيبْ  واشْ 

ســبّة ــتْ  لْ مَ اعْ وال  ــي  هجرن ــي  اللّ ــا  ي

ــنْ الحشــا الهيبُه ــا بي ــي شــوقَكْ  م ــا اللّ ي
345
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مرسول حبيبة62

بكتابِي اتسيرْ  أمرسولِي  نَبْغيكْ 

االرســـامْ ســودْ االهــدابْ

حبيبة ـــكـــارْ  االب تـــاجْ 

المحبوبْ ــم  رَسْ زوري  ولْ  اتقُ لها 

ــوقْ طــالْ تشــغابي ــيّ بالشّ ءاه اعل

ــا غابْ ــري مــن الجف فَكْ

و جوارحــي في تشــغيبة

ــرة منكــوبْ جْ ــي بالهَ ال حــالْ حالت

349

المحبوب 632

ــوبْ ــرغ ــم ال ــالْ  ــم ــكْ ب لــي  روفْ 

ــوبْ المحب ــا  ي

يا اللّي من الفراقْ على العيونْ غايَبْ

ــوبْ ــلُ ــق ـــنْ ال ـــكْ ســـاكَ ـــبَّ مــــالْ حُ

المحبوبْ ــا  ي

بْ نْ اقليبي حتى اضحيتْ ناحَ كَ كيفْ سْ

353

البة64 الطّ

عاكْ طالَبْ عطفي يا صابَغْ االهدابْ شرع المولى امْ

سباب بــال  تجفيني  ال 

البَة الطّ موالتي  يا  طالَبْ  بشينْ  عنّي  روفي 

القرابْ دْ  إيبعَّ يهْ  التّ و  المصايَبْ  رْ  إكثّ الشوقْ 

رْ إشــتَّتْ االحبابْ جْ و الهَ

بَة الهْ اتْ  الدّ في  نارُه  اغرايَبْ  رايبُه  اغْ بّ  الحُ و 

355

زينب65

ــي ــبْ اهداب وْكَ ــوا لكَ قول

ــب ــن ــن زي ــي ــف ــال ــوس ب

احبيبُه البها  تاجْ  يا  رْ  جَ كيهْ الحبيب  واشْ 

اشــبابي شــيّبْ  لغــرامْ 

ــي الـــيـــوم حـــرّب ــنّ ع

ايشيبوا الهوى  ناس  بهم  اكثيرة  بعساكرُه 

359

جمهور البنات66

خناتة وانَسْ  العْ عْ  مْ جَ يا  تطيعوا  ــبْ  واجَ
وداتْ ــاللْ الخَ هيّ و فاختة و ه

ــث ــزالْ أمّ الغي ــة الغ ــي الباهي ــي موالت موالت
ــــمْ الـــيـــاقـــوتْ ــــرّي ـــع ال م

ــا  م العشــيق  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــاةْ الحي طــولْ  الرّاحــة  ــبْ  يصي
363

خديجة67

ــاتْ البْن ــا  ي ــوا  أتْطيعُ ــبْ  واجَ

ة خديجَ البْناتْ  لْطانَةْ  سُ رْ  العطْ ــودْاللْ  ب

وجْ ـــي خـــــدّ ـــوالتِ اللّـــــة م

كْ و انْســى ما فاتْ كفّ لومَ

ة تَهجيجَ لَكْ  زادْ  الغوانْ  سوقْ  لْ  اخَ الدّ يا 

تْ اسبيلْ الّخــروجْ دْ أوْال أوْجَ

369

وج68ْ خدّ

ــي بعالج ــي  عطف

ــة ــحــاجّ ـــي ال ـــزال ـــنْ أغ ـــزّي ــــاللْ ال يـــا ه

ــا نتـراجـ ــكْ  لوصالَ ــي  هانــ

وجْ ــدّ خ ــالَــفْ  الــسّ ســودْ  الولعات  ــاجْ  ت يا 

ــن أهـــواكْ  ــا م ــدي ي ــا ســي ــو ي و ه

ــهــاجْ ــمْ ال ــرْ  ــي أم ــنْ  ــكَ س و  ــمْ  ــيّ خ

نرجا لــوصــالَــك  تركني  ــوقْ  ــشّ ال و 

373

أفروح69

دُوّاحْ ـــو  ب ـــي  ل قــــالَــــتْ 

ـــــرّاحْ ــانْ ال ــس ــي رْ ك ـــــدّ غ

فارْحة المولوعاتْ  مصباحْ 

ــروحْ افْ بوتيتينْ  اخليلتي  ي  وَلْفِ وى  نَهْ من 

االشــباحْ نْ  ــكَ اسْ الغــرام 

طفــاحْ و  ــودُه  بجن جــا 

ة افْحَ ــارُه الطّ ي ن هاجِ بينْ امْ

مكلوحْ حالي  ألهيبْ  ي  مِ سْ جَ في  بْ  تَلْهَ

377

فارحة70

كْ نشــربْ راحي ــوداللْ من كفّ كبّي يا ب

ــــــرّوحْ هــيــا قـــــوةْ ال

ة فارحَ الزّينْ  مكمولْ  يا 

ارياحي اهبوبْ  كثر  من  ــرتْ  ازْفَ اغرامي  نارْ 

ــوحْ ــب تْ ان ــــدْ حــتــى عَ

الكالْحة والـي  اهْ رارْ  بسْ

381

زبيدة71
ــدة زُبي ــسْ  وانَ العْ ــةْ  المَ ــا  ي نصــروا 

ــادْ الغي ــلْطانَةْ  سُ ــي  وَلْفِ

ــولْ طريدة ــر الغــرامْ صــاكْ بخي أمي

ــراد ـ االطْ ــدْ  رايـَ ــي  لقتالـ
385
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مسعودة72

ادْ ؤَ ــةْ الفْ ني رَحَ ــروا المالْكَ ــا بناتْ ابْالدي نَصْ ي

ــيــادْ ــةْ الَــغْ ــاشَ ولْــفــي ب

ــمـــادي  ــــبْ اتـْ ــــوكَ ك

ــعودة سْ مَ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ــالَفْ  بوس عانْســي 

اودادْ  ْ بّ الحُ سقاهْ  و  ْيامْ  الرّ مع  ْهو  بالزّ الوالَعْ  يا 

ـــارامْ ارقـــادْ ــرْ م ســاهَ

ــرْ صـــادي ــهَ بــالــسْ

زْنودة  مَ حاتْ  اضْ مارُه  اجْ حشاهْ  في  فا  الجْ و 

387

زهرة 731

زهرة يا زهرة الزّاهرة زوري رسمـي يا خليلتـي 

بودوّاحْ ازهــورْ

ــرة مــالَــكْ عــلــى االرســـــامْ هــاجْ

ــرو  ازهي ــت  بوتي ــات  الولع ــاج  ت ــا  ي

ءاه على العشيق من كوا من الهوى و بقى 

بْ مضرور ابْال ادْوا متوصّ

ســاهـرة اج  ــدّ ال فــي  ــه  نجالُ و 

ــات مــن الفــراق مدهــول اخبيرُه إيب

391

ازْهور74ْ

ـــارْ ـــةْ االزه ولــفــي دوحَ

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــزّورَة يا الرّي احيي بال

الجمهورْ أبناتْ  ترتجاكْ 

ــــورْ يـــا بـــــــودوّاحْ أزه

ــارْ ــه انْ و  ليلي  ـــكْ  أغـــرامَ ــن  م

رْ أنجاهَ ي  بگرايْحِ ة  ــدّ م ــذي  هَ
395

75
نزاهة االبكار في 

أسفي

ــكارْ االب شــافْ  ال  ــن  م را  آش 

أسفي ثــغــر  مــن  خــرجــوا 

ارْ ــرف الزخّ ــن في ط ــة متنزّهي ــوا بالفرج ضلّ

ــكارْ االب شــافْ  الّ  ــن  م را  آش 

ــكارْ االب شــافْ  الّ  مــن  را  أش 

االزهـــارْ بين  ــا  م ا  ــدّ ــهَ ــت ت
401

زهرة 762
ــرْ بالجهَ ــامْ  االري ــا  ي ــوا  تطيع الزَمْ 

ــرة زه ولــفــي  الــولــعــات  مصباح 
ــا جـــارْ ــيّ ــل ـــرامْ ع ـــغ أمـــيـــرْ ال

الصيارْ ــيّ  ل ــنْ  ســكَ و  ملكني 
411

كنزة77
نصروا تاجْ البها الفايَزْ مصباحْ الولعاتْ كنزة

ــنْ و تميازُه ــرْ بالحسَ ــى الغي ــتْ عل ــن فاقَ م

زْ في العاشقين بهزة سلطان الحبّ ليث باهزْ يبهَ

ابـرازُه ـةْ  زطمَ و  ه  قتالـُ عن  حدّ  يصبَـرْ  ما 
415

عبّاسة78

ناسْ ةْ لعْ ر يا باشَ دامْ اسقيني يا رايَةْ النّصْ بالمْ

ــراسْ ــلْ العْ ــنْ أمْحافَ بي

ـــي ـــاسِ ري ك غـــــــــدّ

ــة عبّاسَ ــودْاللْ  ب ــا  ي ــمْ  السَ ــةْ  ضريفَ ــا  ي

رامْ تنجا من كلّ أكباسْ ل الغْ يا الاليَمْ سلّمْ ألهْ

واسْ ــلْ ســوقْ أهْ ال تدخُ

ــي ــاس ـــــه ن كــــن لُ

تتناسا دودْ  الصّ مع  دْ  البُعْ مومْ  اهْ عنّكْ 

419

الساقي 791

وانَسْ ةْ العْ رْ أســاقِي و ســقي المَ غدّ

كاســي ــرْ  عمّ ــدامْ  بالم ــي  ل ردّفْ 

ــسْ حري ــر  الخم ــى  عل ــونْ  تك ال 

تعاكس ال  يكفاكْ  سلّمْ  الاليَمْ  يا 

احساسي زادْ  هاجْ  المْ في  مانَكْ  لو 

تلبيسْ ـــولَـــكْ  بـــقُ تـــزيـــدْ  ال 

423

فاطنة80
ــيفْ الحافِظي مالَةْ السّ نصــروا احْ
ــة موالتي داتْ البها المحفوظْ ن فاطْ

كْ  و هو يا سيدي الزَلْتْ يا الرّيمْ في عاهدَ

حافَظْ طولْ البدا امْ
427

الشمعة81
معة لْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ـعْ افَ ة تدّ ـــكَ ـكْ حايفيـنْ فـوقْ الحسْ و دموعَ

معة يجورْ يالشّ ية ما طالْ الدّ عيد لي الشْ بكْ

ــة تتراوَعْ ــتْ الوجن طارْ تَحْ ــكْ كــنْ امْ و دموعَ
431
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ربيعة82

وا يا ناسْ الغرامْ باينّي مملوكْ الغزالْ  دْ شهَ

داتْ الزّينْ المطبوعْ

ــوا ــعُ ــاي ــات ب ــن ــب مـــن لــيــهــا ل

ــة ــي ربيع ــاتْ وَلْفِ ــاحْ الولع مصب

ءاهْ على من الغرام كاوِي و ضحى من كربَةْ 

غرّبْ مقطوعْ الفراقْ امْ

ــه عُ ــالْ المحبـــوبْ قاطْ و وصــ

ــومْ بفــكارْ أرويعــة ــحْ كلّ ي يتْرنّ

439

المعشوق83

ــمــعــشــوقْ ـــفْ غــــرض ال ـــاعَ س
اعشيقْ النظرة  في  مثلي  اللِّي  يا 

ــســقــي ــــكْ الــــبــــاهــــي ي ــــي ل
ـــــقْ افَ ـــــدّ ـــرة ال ـــم ـــخ ــــن ال م

ــرانْ الــشــوقْ ــي دْ ن ـــرّ ب

الباقـــي بالمــــدامْ 

العراقِي من  كاسْ  كبّ 

443

اقي 842 السّ

ــــي أساقِ ردّفْ 
ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

وافْقة بمْ بّ  اتْكُ عراقِي  في  لعراقِي 

رْ كاسْ  بْ الصهيبة غدّ و هو يا سيدي يا صاحَ

الرحيقْ
447

85
قْ  العاشَ
والمعشوقْ

قْ العاشَ على  ارْضاكْ  مالْ  بكْ فْ  عطَ و  روفْ 
المعشوقْ ــمْ  ــعْ نَ يــا  بــالــوصــالْ  حيني  و 

شــايَقْ وامْ  ــدْ ال طــولْ  ــكْ  لوْصالَ ــي  اللّ ــا  ي

مفــروقْ ي  ــمِ رسْ ــى  عل ــي  أمالْكِ عــالشْ  و 
453

اقي 863 السّ

ــة ــقَ افْ ــرة الــدّ ــمْ مــن ديـــكْ الــخَ
لْ الوريقْ نْجَ هيبَة ورا لي فَ بْ الصّ علّلني يا صاحَ

فايقة الــمــيــالفْ  ــــدّ  حَ مـــا 

دامْ و اسقي يا ساقي ردَفْ كاسْ لمْ

ــة ــارْق نـــيـــرانْ الــغــيــوانْ ح

حى امتيلي في الزّينْ  بْ اللّي اضْ قلب الصّ

على البدا اعشيقْ

خــارْقــة بــالــحــبّ  ــه  مــهــاجُ و 

د الوهيجْ بصيارُه باقي الصّ جمر 

457

اقي 874 السّ

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل وكـــبّ 
البريقْ كــاسْ  ماللي  و  لي  هات 
ــقْ ــاشَ ــع ال ــــرضْ  غ ـــلْ  عـــمَ و 

دامْ يا ساقي من خمر البريقْ و هو يا سيدي كبّ المْ

االشــواقْ ــةْ  غايَ فــي  ــوى  الهْ مــن  ــي  النّ
461

ارقية88

ي ساقِ يــا  ــر  ــمْ الــخَ ـــبّ  كُ

و رقّ ياتْ  الباهْ تاجْ  ي  سقِ و 
عشيقْ ــهــاهــا  بــبْ ـــا  ون خــلــيــلــتِــي  ـــيّ  ه

ارقيّة الــغــزالْ  لْــعــاتْ  الــوَ مصباحْ  ــوى  نَــهْ

كــبّ عراقــي في عراقــي

ه قْ تعطيهْ فوقْ حقُّ و العاشَ

ــقْ الرحي داكْ  ــي  افِ الصّ المــدامْ  مــن  ه  ــدُ زي

ــة ــراقْ مــن دونْ خفيّ ــارْ الف ــى تطفــي ن عسّ

467

الخال891
خالَكْ مــن  شاكي  البها  كامل  يــا 
لكْ المَ يا  برضاكْ  فْ  عطَ و  قْ  شفَ و  حنّ 

نْ يا من قلبي  وهو يا سيدي يا كامل المحاسَ

واكْ افناهْ من اهْ
471

أمباركة90

مباركة ي  أولفِ بمجيكْ  الرضا  على  عطفي 

ــة مــبــاركــة ــاعَ ــس ـــوزْ ب ـــف ان
مبروكْ دْ  ساعَ برضاكْ  نولِّي  و 

إيســيرَكْ ــاطْ  ارْب ــي  فكّ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــروكْ مب أســعيدْ  حــى  يضْ

ــروكْ ــت ــابْ م ــت ــعْ ــــاكْ ل ي

ــزارَكْ امْ لَبْ  كيطْ لعشيقْ 

477
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البتول91

ــرســولْ اغــزالــي ــا م ي

ــة الخليل ــاتْ  الوالع ــاحْ  مصب ــلْ  توص كانْ 

ــل الخلي زوري  ــا  له ــولْ  ق هللا 
البتولْ لغزالْ  عانسي  البناتْ  سلطانةْ  يا 

يا من هــو يصغى لي

ــة اطويل ــبْ  اغرايَ ــروى  ت أجــي  ــالمْ  لمْ ــعْ  دي

في حالة الهوى كانْ اتْكونْ اغفيل

لو نحكي لك شرح الحديث عنّكْ بالعزم ايطولْ

483

لخليلة92

عطفي برضاكْ يا شعاعْ المقلة

ــي أدخالِـ روحْ  ــا  ي ــي  عالجنــ

ــة ــا الخليل ــكْ ي ــتْ لوصالَ ة ارجي ــدّ ــادي م ه

ــيّ خبْلَة ــوانْ دارْ ف أمير الغي

وى في اميدانْ إيشــالِي و الهْ

نحكيهْ اهمامْ صاگ لي بســيوفُه لســقيلة

489

مرسول الباتول93

مرســولْ ــا  ي ــي  بكتاب ــيرْ  س
ــولْ الباتُ ــمْ  الرّي ــى  عل ــلّمْ  س
ــلْ لخلي زوري  ــا  له ــولْ  ق

ــي طــالْ الحولْ ــي عنّ ــا أهل ي

ــولْ معل ــبْ  اموصّ بالغــرامْ 

وقْ نحيلْ و االجســادْ من الشّ

493

افضيلة94

ـــوداللْ ــا ب ــي ي ــي عــنّ ــفِ ــطْ عَ
ــزالْ ــغ ــمْ ال ــا نَــعْ زورِنــــي ي
ــاتْ االوصــــالْ ــوق وحــيــنــي ب

ــــي الــفــضــيــلــة ــــفِ ـــا وَلْ ي

طــالْ االشــــواقْ  عــلــيّ  ءاهْ 

ــحالْ اشْ هذا  ــي  هاجِ امْ ــنْ  بي

نْ لي في اصميمْ االدخالْ كَ سَ

اعليلة اةْ  الـــــــدّ بــيــهْ 

495

مرسول أمينة95

ــة جــانــي ــن ــي ـــولْ أم ـــرس م

ــكارْ بكتابْ ــاجْ االب ــلْتُه ت ارْسَ

رْســمي  لمَ اتْجــي  ــدَّ  الب ــي  خليل ــا  ي ــولْ  اتْق

ــي لوْصال ــايَقْ  ش ــي  كنت كانْ  ــلْ  تتْعطَّ ال 

ـــمْ أتــانــي ي ـــرّ مــرســولْ ال

ةْ الثالثْ جا بالخطابْ في عشيّ

ــلْ  امثي ــيّ  ل ــة  لوجيب ــة  اللّ ــد  عن مــن 

ــي ال وّ جُ ــقْ  عايَ ــابْ  بالكت ــلْتِي  ارسَ ــاسْ  رقّ

499

الف96 السّ

يالُه ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ليل ــالَفْ الخْ س
ــتْ البتولْ ــةْ البها بوتي ــوبْ مكمول باش أنج

ــســالْ ــهْ أت ــي ــي يـــومْ اعــل ف

ــةْ حالُه كْ ترك العشــيق في حال المَ كــف امْ

ــاهْ افصولْ ن عْ ــرامْ ما تعــرفْ لمَ ــمْ الغْ يا الالي

ــالْ ــا تـــدري لــيــه اشــك م

505

97
خلخال أمينة 

بودالل

ــــوداللْ ــة ب ــن ــي ــخــال أم خــل

ــي ــجــالل غـــــاب اعــــلــــيّ ن
ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــف اندير إل كي

ــي بـــوداللْ ــزال خــلــخــالْ اغْ

انْشــالْ ــى  حت ــبابُه  اسْ آش 

وامْ خالّني بفراقُه انحيلْ فاني منحولْ على الدّ

513

الذهبية98

دامْ ما باقِي من غيرْ  بّ أساقِي كاسْ المْ كُ

هبيّة الرواحْ شوفْ الذّ
لْبْ اللّيلْ تْ بســفرْها للغروبْ و عليها غَ زْمَ عَ

كْ  بْ الزهو و غنَمْ يومَ رَكْ يا صاحَ ضْ فَكْ يقّ

بالكمالْ و تسنّتْ ليّ

ثَكْ في بيوتْ التّرتيلْ غرضي بين اوْناســي نحدّ

523

فطومة99

ــي ــامِ ـــتْ أيّ أزْيـــانَ

امْ الطّ بـــودوّاحْ  ــة  اللّ بوجودْ 

ومة ي تاجْ البْناتْ فطّ مِ زَرْتْ رسْ

ــاجْ االريامْ أمــوالي ســاعة أمباركــي زارَتْني ت

مكــرومْ بالرضــا  ــتْ  ضحي و 

ــومْ اللّ لْ  ــوْ قَ و  ــا  الجف زالْ 

529



17

·”äÒáÓó‘€a@@ÊaÏ‰«Úiãz€a…‹İ‡€aô

فاطمة 1001
العوارَمْ لطانَةْ  سُ أوكاري  أجفاتْ  لمن  قلوا 

ــة م ــزالْ فاطَ ــا الغ ــكْ ي ــمْ أخليلَ زوري أمراسَ

ــد هازَمْ غا بجن ــيّ و اطْ ــرْ الغــرامْ جــارْ اعل أمي

ة اتْ ضارْمَ ــدّ مارُه وســطْ ال ــارَكْ اجْ و الحــبّ ت
533

فاطمة 2 101

ــو طامُ اوْك  ســمّ ــوى  الهْ ــاسْ  ن ــكْ  ناسَ

ــة فاطم ــزالْ  لغ ــا  ي ــا  أن و 

فطيمة ــا  البه تاجْ  يتَكْ  ســمّ

ه أحســامُ ــنْ  عْ للطّ دْ  جــرّ الغــرام  ــر  أمي

مه راسْ اتْ  الــدّ في  ه  جراحُ و 

التّبسيمة زينَتْ  عن  افرقني 

537

فاطمة 3 102

ــي ام ــت الدّ اوك نع ــودالل ســمّ ــا ب ناســك ي

ــامْ ــــودواحْ الــطّ ب

ــة فاطم ــولْ  أنق ــكْ  لي ــا  وأني

أمير الغــوان صاگ لي و ملك أمير اجســامي

ـــامْ كــفــرس زطّ

ليه أخيولْ في الوغا امگلظمة

541

شامة103

ــي أنيام ــاحْ  مصب ــا  ي ــلْ  العق ــةْ  أراحَ هللا 

لـرسـامــي ــي  زورن

ي شــامة ــا ولفِ ــكْ ي ــي جمالَ ــرومْ ف ــا المغ أن

الطامــي حــرب  ــوى  ن و  ــي  ل صــاگ  الغــرامْ 

ادْمامي أنطلَبْ  ليه 

ــا ــا يتعام ــي م ــامْ دارْ فــي حراب ــلْ ادْم ــا قب م

545

ومة104 هشّ

ــومة ــا هشّ ــة ي ــتْ الغيب طالَ

ــمْ راسَ ــدرة زوري لمْ ــا الع ــاكْ ي ــي برض فِ طْ عَ

ـــــةْ االريــــــــامْ ــــا بـــــاشَ ي

راسمي يا من فقتي كلّ ريمْ و هو يا سيدي زوري امْ

بْ منحولْ ألني من الفراقْ اموصَّ

مدهــولْ ــري  اخبي باالشــواقْ 

549

فطومة 2 105

ي ســودةْ االنيامْ رامْ وَلْفِ يا اهلي عدروني بيّ اغْ

من صالَتْ على االريام

ــــــــة طـــامـــو الل

ــة وم فطّ ــالْ  الجم ــاللْ  ه ــوداتْ  الخ ــةْ  باشَ

ــى مــن الغرامْ ــوان و فن ءاهْ عــن مــن داقْ الغي

قامْ اسْ دونْ  ى  يتشكّ

ــه ــدامُ ــع ــــالْ ت ط

ــومْ مهي ــكارْ  االف ــه  ل ــبْ  غايَ ــة  حالَ دونْ 

553

فطومة 3 106
ــومْ فطّ ــي  وَلْفِ ــا  ي ــا  الرض ــى  عل ــي  فِ طْ عَ

ــة وم فطّ ــوداللْ  ب ــا  ي ــي  زورين

مســقومْ جســمي  ــرْكْ  تَ ــواكْ  اهْ ــنْ  م ــا  ي

ة اتْ مسقومَ و شواقَكْ منّه الدّ
557

فاطمة 1074

ني على العشيقْ قادْمة ي على الرضا كُ فِ طْ عَ

فاطمة ـــزالْ  ـــغ ال

ــو طامُ داللْ  ــو  أب ــاكْ  نرج ــا  ون شــحالْ  ــذا  ه

رْ و ابْطــالْ حازْمة ســاكَ ــرامْ جــا بعْ ــالْ الغْ م

فاطمة الـــغـــزالْ 

ــو ــو داللْ طامُ ــا نرجــاكْ أب ــحالْ ون هــذا اشْ

559

108
يا هل الزين 

العجمي

يا هل الزّينْ العجمي

فرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

المكمي بالجرحْ  اشكيتْ 

حينْ كثر اسقامي و بقا القليب بالحبّ امتيّمْ
565

رحمة109

ــةْ االريامْ ــي باشَ ــا غزال ــاكْ ي ع شــرعْ اهللا امْ

ــة م رَحْ ــالَفْ  السّ زَرْقْ  ــوْداتْ  الخَ ــاحْ  أمصب

ــمْ مرحومْ ــي و الرّاحَ كْ يا خليلت ــدَ بْ ــي عَ م رَحْ

ســامْ لْ االجْ تُه في ادْواخَ ــى من ضــاقْ لعْ أهْ عل

ما رْ اضْ جْ ــه بالهَ لْبُ ــمْ قْ و بقــى بالفرگة اهمي

ــه مغرومْ ياتُ ــتْ لَوْصــالْ طــولْ احْ يَنْســى وَقْ

567

حليمة110

ي ابْال جريمة مِ رَتْ رَسْ جْ نســي من هَ قولوا الْعَ

حلـيمـة أاللّـــة 

ه ــمُ راسَ ــزّورة امْ ــي بال ــكْ احي ــي احبيبَ لِ واصْ

ــيّ بعســاكرُه ازعيمة ــواكْ حــرّكْ ل ــا من اهْ ي

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه مُ في حومةْ الســقر مثلي ما يقــوى ايْخاصْ

571
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ومة 4 111 فطّ
ــة وم فطّ ــا  ي ــكْ  رامَ بغْ

ــامْ  ــي واجيني االّرس ــالجْ دات ــا ع روفْ ي

ملجومة ــا  وي اهْ ــل  خيْ

ــن االوهامْ ــتْ عنّي بي ــجّ تاكَ من كلّ ف

ــي ملمومة و على حرب

مامْ ــورْ الهْ ربَة تَنْبَ مُ ــالفْ صُ ربَة اخْ صُ

575

المشموم112

ة مسعودة جادْ الحبيبْ  بارْكَ ة امْ إوَلّهْ ساعَ

ي واتى لرسامِ

لْ البها وهذا لي مشــمومْ فْ بالزّورة كامَ طَ اعْ

دْ كلّ يومْ  آه على الكاوي بالغرامْ تلقاهْ إيْبَرّ

د الحامي بالصّ

ــه نومْ  ــارْ االشــواقْ وال يزهــى لُ ــعْ مــن ن يتْلَيَّ

581

جمهور البنات113

دْ يومْ جاتني الغزالْ أمّ كلثومْ أشْ را من ال شاهَ

اليومْ ــنــاتْ  ابْ عــزّ  و 

ـــة ـــــــة شـــام اللـّ

ــو طامُ ــة  والل ــو  رحيمُ و  هشــومة  ــذاكْ  ك

فاكْ من اللّومْ وى يكْ يا الالّيَمْ سلّمْ في حالَةْ الهْ

تركْ الصبّ المغرومْ

ــة ــالمَ ــبْ اسْ ــالَ ط

ــه ــراقْ فــي مالمُ ــدْ الف ــقْ بع ــدْ العاشَ ال اتزي

587

الحجام114

امْ رْ الطّ ــدْ ــى كنتِ الْبيبْ في ص امْ إل يا الحجّ

زيدْ نيّلْ الوْشامْ

ــمْ خالْ و شــامة ــدّ الرّي ــي خ ــلْ ف ــاشْ تعمَ ب

ــامْ بالســرورْ و المرامْ دْ اوفاني يا حجّ ــعْ السّ

حين جادَتْ االيامْ

ــة المـــ دارو  و  ــي  زرونـــ ــي  اللِّ ــاتْ  بالبــن

593

حليمة 1152

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــي الباهية ي ــا ولف ــي ي عطف

ــا زيـنْ التّبســيمـة ــاحْ الولـعات ي ــا مصـب ي

ــة حليم ــزالْ  الغ ــي  وراحت ــاري  صي روحْ  ــا  ي

الغــرامْ و  ــوقْ  الشّ ــارْ  بن المكــوي  ــى  عل آهْ 

ه تضريمة ــراقْ زادَتْ الجســمُ بْ الف و مشــاهَ

ــى الدوامْ بِذاتْ ســقيمة ي عل ــكِ ه يَشْ أتوجدُ

603

ومة 5 116 فطّ
ومة نْ فطّ نصروا مكمولَةْ المحاسَ

ــة ــمَ ــاطْ ــــوْداتْ ف ــــخَ ــــاجَ ال ت

آهْ على من كوى من ابْناتْ الحومة

ــة اتْ ضــارْمَ ــــدّ ــي ال ــــارُهْ ف ن
607

الوشام117
ــزالْ طامو ــرضْ الغ ــعفْ غ ــامْ اسْ هللا يا الوشّ

ه ــمُ ــال و شــامة بيديكْ و شّ ــا الخ ه ــي خدّ ف

ه قامُ ال امْ ايَقْ يا مــن اعْ بْ الوشــامْ الرّ يا صاحَ

ــسْ البهــا يســلموا ــعْ عوانَ ــكْ بالجمي علي
611

شامة 2 118

شــامة ــة  الل ــالَفْ  بوس نصــروا 

ــلْطانَةْ النسا عزّ  مكمولَةْ البها من نهوى سُ

بنات اليومْ

مضرامهة شــعلَتْ  ــبّ  الحُ ــران  ني

لْ العشــيق بحالي ديما الهيبها في  في دواخَ

جسمه مضروم

615

طامو119

عطفي على الرضا كوني على العشيق راحمة

يا الفاهمـة

ــو ــو دالل طام ــاك أب ــا نرج ــحال ون ــذا اشْ ه

ــالْ الغــرام جــا بعســاكر و بطــال حازمة م

يا الفاهمـة

ه و عــالش دار بربوعي و طلَبْ في الوغا الطامُ

619

أمينة 1201

ــروا المالكنِي ــالدي نَصْ ــات ابْ ــا بن ي

ــة أمين ــامْ  االري ــةْ  باشَ ــوى  نَهْ ــن  م

ــنْ بوتيتي ــي  وَلْفِ عنســي 

يا اللِّي عن حســنَكْ و ابْهاكْ فارقني

اةْ مــن اهــواكْ أوهينة ــدّ ــتْ ال الزال

ــرات البين ــة مــن زف لَ ناحْ

623
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121
يا الباهي مصباح 

الزين

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

ــي بعيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكان زور 

ــاحْ الزّينْ ــي مصب ــا الباه ي

حبّكْ أو ســناني ممــزوجْ في كناني

ـي حاصْ ادْهانِي و ملــك أمير ابدانـِ

تركني في شــدّ التّمحينْ

627

ينة 1222 أمّ

ــن ــي الالّيمي ــي و انْكِ ــا وَلْفِ زوري مرســمي ي

أميـــن ــة  أاللّ

ــا نتمنّ ــا  اللق و  ــاكْ  نرج

مينة بودالل  يا 

زمينْ حَ ــه امْ ــي و جيوشُ أمير الغــرامْ حرّك ل

أميــن أاللّة 

نا مْ ازْحَ باالشواقْ  الفگدْ  و 

يا بودالل مينة

631

منّانة123

ــي عيانِ ــاحْ  مصب ــروا  نَصْ

الوجيبة مكمولة المحاسن

تْ  ي من فاقَ مِ من ال نساتني بزورَةْ و حياةْ مرسْ

عن كل زينْ

ــة منّانـ ــي  وَلْفِ

افْناني ــنْ  ــسَ الــحَ حــبّ 

نِي باشمايْلُه الفاتَنْ و ملَكْ

وى ال  ــةْ الهْ ــي في حال رنِ دَ ــوا الالّيمــي يعْ قول

يضحى مثلي حزينْ

انـة عيّ ــه  داتُ

635

الساقي 1245

رَ ألهل الهوى  مْ رَكْ يا مديمْ كبّ الخَ كْ ضْ فَ يقّ
ر كاسي نلقاهْ و عمّ

ازْهــــا ــي  ــك ــال م ـــا  ي ـــايَ  ـــع م و 

ــة و نزاهة ــت الســرور فرج ــذا وق ه

ــةْ  بْ الصهيبة ورا لي طاسَ كب الخمر أصاحَ

الهْ دامْ شرابَكْ محْ المْ

سها ـه  مــالـُ ـــكْ  ـــالَ ب ــرْ  حــضّ

تنساها بالَكْ  تعس  النوبة  على  و 

639

عيشة125

عبوش بوتيتين  نصروا 
الرماشْ سودْ  موالتي  اللة 

ة عيشَ ــفْ  ــالَ الــسّ زرَقْ 

ـــالوي ـــع ـــةْ ال ـــالَ ـــم ح

بجيوشْ حـــرّكْ  الــهــوى 

ــه ـ الْطامُ ــي  فـ ــي  غلبن

ه دمامُ سعيتْ  ما  بعد 

ه غالمُ تْ  ــدْ عَ و  ملكني 

643

أمينة 1263

نصروا الباهية خناري مكمولةْ الجمال أمينة

أمينة ــــة  أاللّ

ــيّ ــراق عل ــارَتْ بالف ــس جـ ســلطانَةْ العوان

و هو يا سيدي نصرو الباهية من فاقَتْ عن كلّ زينْ

وْدات ــاح الخَ ــي مصب ولفــي خليلت

ات ــدّ ال فــي  ســاكن  ــا  هواه مــن 

647

شعبانة127

ي شعبانَة اللة اللّة آشْ را منْ الّ ادْرَكْ في آسفِ

ــلْوانُه اللة اللّة رْ سَ وانَسْ الحضَ و غنَمْ بينْ اعْ

ــرجــال ســالــبــات عــقــول ال

ــي حالتِ الم  مــن  ــا  ي ســلّمْ 

تِي جْ هَ ــا صــدّ مُ ــي م ــوْ ريت لُ

رْنِي بَعدْ المالمْ دَ ــنْ والبها تَعْ سَ من شوقْ الحَ

651

ÚÁbÿ–€aÎ@äaÏz€a

128
اعكوزة و الشاب 

زوجها

الخطاب صيغ  أسايلني 

عجيبة ــوال  االق سمع  و 

ــد شــاب ــي ول ــا باق ــوزة وزوجه اخصــام عگ

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــكْ ندكــر حديث الشــباب لي

ــاط الفتح  ــزور في رب خرجــت يا مــس باغي ن

اشنادقْ الغزر نعم الصالح

661

الحراز129
ــي بالُه وى ف ــاسْ الهْ ــرْ ن ــي ما دايَ ــرّازْ عارم ح

ــي ــن خليلت ــه ع ــه و فرقتُ بشــطارتي اغلَبْتُ

ــرى لعقوبة طاغــي اصعيب حالُه ازْ ما ق حــرّ

ــمْ الهفيفْ عــن ازْيارتي ــرَزْ نَعْ بشــطارتُه احْ
673

 



20

·”äÒáÓó‘€a@@ÊaÏ‰«Úiãz€a…‹İ‡€aô

الفقيه130

ة ــدّ ــنْ ح ــاللْ الزّي ي باهْ ــكْ شــاكِ لي

الفقيـه

ــادي ــي ــغ ــــــة ســلــطــانــة ل اللّ

ــة بلفــاظْ واكدة ي قصّ كِ ــكْ نَحْ لي

الفقيه

انْشــادِي ــعْ  بدي فــي  ليهــا  ــغْ  صي

679

الشادي131
ادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضالْ م رْ العفا كيرتَ ــواوَ ــي انْ ف

يا الَيَمْ العشيقْ  في الهوى نبغي اتصيغْ نشادي

ــى و فهم نظم اللغى و نشــادُه ســلّمْ  ال اتبل
683

ة132 حراز خدّ
ة ــدّ ــوســالــف خ ــي ب ــرم ــــرّاز ع ح

ــاجْ لغيادْ ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ة ــوشْ و عــدّ ــر الغــرامْ جــا بجي أمي

ــي و رادْ لطرادْ نِ حاطْ بربوعــي و فزَعْ
691

 الجار133

جــاري هيا  اوْفـــاكْ  مــن  ــنــي  ــرَمْ اكْ

ــقّ الــجــورة ــقْ فــي ح ــنّ و شــفَ ح

رَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحسانْ وَجَ

ــاري ي ــي مــن الفــراق اغْ ــا مــن زَدْت ي

مهجورة ـــي  دات ــــدودكْ  ص ــن  م

فْ بمزارُه طَ لَكْ تعْ ة رجيتْ وصْ هدي مدّ

697

134

اس  اخصام الغطّ

والطيّار والطموبيل 

والبابور

ــع الطيارْ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

ــا صارْ ــدْ لكْ بلســانْ م ــا صاحي انْعي أجــي ي

ــن الشــعراء ــة و فراجــة و ترجمــة مابي قصّ

ــن الجمهور ــظْ اللغــا ما بي احكيهــا يا حافَ

703

135
خصام ما بين 

ياء انواع الضّ

ــارحْ طولْ  صــامْ الب دْ الخْ ــن الّ شــاهَ آشْ را م

البهيمْ بين كواكب االنوارْ

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

المنارة و  الگازْ  مع  الكهربة  و 

ة وترجمة  كي لك قصّ أجي يا من الّ يلُه خبَرْ نَحْ

في رقايَقْ االشعارْ

ــرْ  بالبطَ ــلْ  جُ معنتهــا  فــي 

تلقا في ذا اللغا عجوبَة و عبارة

713

136
حوار بين أنواع 

الكهرباء

الــگــحــارْ ــع  ســمَ الّ  ــن  م را  آشْ 

ـــايَـــرْ الـــنّ ــع  ــشــم ال و  ــت  ــزّي ــل ل

و الگاز وحجر مع الكهربة و الخنّارْ

عْ الگحــار آش را مــن الّ ســمَ

ــد اوقات الســحارْ يامــس عن
721

137
خصام الخادم 

والحرة

حضــرة ــا  ي ــي  صيغون

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشــي خصامْ سمَ

االبكارْ من  حــرة  و  خــادم  بين  ما 

خصامْ ضريف لغاهْ كايســلِّي ناس الجمهورْ

جهــرة ــي  قول اصغــى 

ــزْ و شــطارة رجمــة بمي ــا الحافــظ ذا الطّ ي

االشعارْ بْ  مواهَ في  تَكْ  نحدّ غردي 

ي كل كدورْ جِ سْ يفْ تُه يامَ عْ ــمَ على معيارْ اسْ

731

الزردة138

لْ بشــوارْ كْ أجاري شــبّعني وليسْ تعمَ ضيفَ

ارْ ــدّ ــيّ لل ــدْ بـ زيــ

رة ــدْ ه ــرْ  ــكــثّ اتْ وال  ــي  ــرمــنِ اكْ بــاالحــســانْ 

ارْ ــدّ ــي جيتَكْ لل ضيــف ربّ

ــوارْ ــرْ اشْ ــيّ من غي ــدْ ب زي
737

حراز كنزة139

ــتْ االبزار ــوم طلب أشــر من ال شــهدني في ي

الحرّاز الخصــم  من 

ــزة كن ــة  الل ــت  وادّي ــه  اغلَبْتُ ــدال  الج ــي  ف

ازْ  ارْ الحــرّ ــةْ المــكّ قصّ

لْبُـه االبــرازْ يـــومْ انطَ

ــاري خنّ البهــا  ــةْ  مكمولَ ــي  عنّ حــرّز  ــن  حي

743

واح140 الدّ
اللـي نَجْ لـوجـيبة  اللـة  دوّاحْ 

اتْسالْ عليهْ  اتْجي  إلى  انْقولْ  آشْ 

حالي في  سلّمْ  الاليَمْ  يا  ــزّاكْ  ي

مــازالْ نِي  تلومْ ال  ــكْ  ــالمَ امْ كــفّ 
751
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الصايلة141

ــدا لي تابي و غ ــاكْ اكْ ــزالْ ه ــا مرســولْ الغ ي
ــالْ ــو خلخ رة ب ــدْ ــمْ الع رْسَ ــي لمَ لْت كانْ اوْصَ

أنجالي ــورْ  ن عن  ــلّمْ  س

ايْلة ــلّبتْ عقلي الصّ س

ــي عْ القوال ــمْ و ســلّمْ و ســمَ ــا الاليَ ــي ي ن دَعْ
حــالْ المُ الســوقْ  ــلْ  تدخُ ال  ــرامْ  احْ ــومْ  اللّ

كْ و اصغى لي المَ كفّ امْ

لة مْ قولي بالمعدْ و فهَ

757

142

يو مع  بوفَسّ

السبع

ــعْ ــمَ ــة اسْ ـــرْ لــلــقــصّ ـــاضَ أح
ــعْ ــبَ ـــــرْكْ لــلــسّ ــوْ حَ ــي ــوفــسّ ب
ــرَعْ شْ ه  مُ كْ حُ فــي  ــلْ  عــمَ وال 

لـــقـــتـــالُـــه ــــحْ  ــــســــلّ ت و 

ــا مــن تســالْ ــسْ ي ــتْ يامَ رْجَ خَ
هْ فــي اوْهــــامْ االطـــاللْ ــوّ ــبَ ان
ــالْ الب ــي  ل نْ  يتســكَ عســى 

ــه ــالُ ـــد ح ـــعَ ـــي يـــسْ حـــال

763

الورشان 1431
ــمــري ــا گُ ــكْ ي ــالَ عــيــدْ م

مْ ــمْ ترتي و تخمّ ــتْ تبكي طولْ البهي الشْ بَيَ

ري ـــدْ ــي زايَــــدْ كَ ــلّ ــا ال ي

ــمْ لَ ــي متهِ لِ قْ ــادْ عَ ــكاكْ ع ــي بب تين راكْ بكِّ
775

144
حراز غزالي 

بوحرام

ــرامْ بوح ــي  اغزال ــراز  ح

ــي انيام ــاح  مصب ــرّزْ  ح

ــام ــةْ االري ــا باشَ ــاج البه ــت ت ــه ودّي و غلبتُ

ـــي بـــوحـــرامْ ـــزال ـــــرازْ اغ ح

ــي تــــاجْ الــريــامْ ــنّ زْ ع ــــرّ ح
779

145
حوار الكالن 

وأم لحسن

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ
ــدْ لـــك بــلــســانْ ــي ــع شـــالّ ان

ــانْ ــصـــ بــيـــــن االغ
للكالنْ تْ  وقعَ فراجة  و  فرجة 

ــنْ ــس ــح ال أم  و 

بلسانْ بَرْ  اخْ اليلُه  من  يا  أجي 

ــدْ لــك شـــايَـــنْ كــانْ ــي ــع ان

الـــزمـــانْ ذا  فـــي 

ــاالوزانْ ب قلبك  تشرح  فعسى 

ــــوزن ال ذا  ـــي  ف

789

الشاب الغساني146
اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

نانْ دْ ــاجْ بن عَ من اهوى ت

بودْ الغاني عْ مْ المَ ريمْ اسْ قْ بسمْ الكْ بّ يا البادي سَ

انْ ربّ الورى عظيمْ الشّ
795

القاضي147
ادعيتها ميالفِي  ي  قاضِ يا  ليكْ 

الــفــقــيــه

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

غى احديتها ي و اصْ كِ ة نَحْ ليكْ قصّ

ــه ــي ــق ــف ال

ــا معناه ــي  فــ ــهْ  أتفقّ الزَمْ 

801

الخال 1482
ــالْ ابْخالَكْ ــل الجم ــا كم ــتْ شــاكي لِلَكْ ي جي

ــة دَعيهْ ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــدْ ليكْ يَدا المالَكْ جيتْ مضيومْ اضطيرْ افري

ــا بهْ ــرَفْ م ــنْ حالي تع لي
807

حراز الرّيمْ ازهيرُه149
ــودوّاحْ يومْ  ــرُه ب ــمْ حرزّ ازهي ــرازْ الرّي شــوفْ ح

شتهيتْ انْراها
و غلبتُه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ

آهْ على اللّي بالحبّ و الهوى نيرانُه بينْ المهاجْ 

تگبتْ بلضاها

ــراقْ و الهجرانْ مع التّيه دْ مع الف مــن حرّ البُعْ

811

150
تصلية بالحروف 

الهجائية

بيكْ و  الــمــدح  فــي  اهللا  بسم 

ــدَ قــولــي فـــي مــعــنــاهْ ــت ــب ن
ــكْ شــري لــيــهْ  الّ  مـــن  ربــنــا 

ــة و الــجــاهْ مــن عــطــاهْ الــهــمّ

الليفْ ــدّ  ق ــكْ  ــنّ ع ــالةْ  ــص ال

أليفْ التّ كتوب  في  غا  اصْ ما  و 

يفْ الصّ و  تْوى  الشّ فصلْ  قدّ 

المــياهْ و  البــرقْ  و  رعــدْ  و 
ــلَــكْ أجْ مــن  مخلوقة  كلّها 

ــن عــبــد اهللا ــدْ ب ــاجَ ــم ــا ال ي

819
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الفقيه 1512

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ــكْ شــاكي بالع لي

الفقيـه

ـــة ــي بـــــــــودوّاحْ أرقـــيّ ــس ــان ع

ه نعــم المالك االكبر دُ مْ ــبْ أنحَ واجَ

الفقيه

عليّة ـبَــة  أبــرَتـْ ـــــاكْ  اوْف ــن  م

825

p˝ÄÄyã€a

اس152 الغطّ

ــي اسِ غطّ رْجْ  خَ

حماسْ وجْ الدّ ــنْ الْجُ من بعد كان بي

وانسة لُه اوْقاتْ المْ تْ على وصْ و غنَمْ

لْ كل باسْ ــزوّ ــي و ت ــوى عنِّ ــرْحْ الهْ أمــوالي بَ

ــرْحْ انْميسْ ــتْ من الفَ و ضحي

ــسْ تعبِي فْ  ــدَ اصْ ــا  رقيبْن و 

829

القرصان153

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

ة بعد غزَا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ــا مانْط أرض  ــي  ف

ــم العاطي ه ربّ االشــياتْ نع ظُ حفْ

ــه تحيطْ ــا و فرلتْنُ هــاج بحر المعن

للمراهطا الجاحدين  ــوة  عَ الدّ باهل 

ة المـغالطَ ــلْ  هـ

ــا خاطــي ــتْ مان لْ ــي عنهــم صَ اللّ

833

القاضي 1542

ــرامْ ليكْ ادْعيتْ المعشــوقْ أقاضــي ناسْ الغ
ــقْ ري بالطّ قاضــي  ــا  ي ــمْ  كُ احْ و 

ه ــقُ عاشْ و  المعشــوقْ  ــن  بي

ــوقْ ــي بالشّ ــا نرت ــحالْ وأن أقاضــي هــذا اشْ

ــي و طــول الغســيق طــول الضّ

ــه شــرقُ ــوى  الــهْ اخــبِــري  و 

839

الطموبيل 1551
ــو ســباتني لهبيلة في الســيرْ ما تبالي طام

ــي لمنزل ــيّ  ب ــت  رجع و  لمصــر  ــي  أدّاتن

غى لمــا اجرى لي ــمْ ســلّمْ و اصْ ــا الاليَ هللا ي

ــي نوضحها لك في امشــاكلي و اروِي احكايَت
843

الطرشون156

ــر اجفاني بال خفا  ــه عدلي عن طي هللا الفقي

خالّني في مرسمي افريدْ

االرســـــامْ ـــرّقْ  ـــف إي ــيــس  ل داري 

قــريــب ـــي  ف ـــــروح  ي و  ــرى  ــت ــس ي

بنجالي نظرتُه  وال  امْشالي  اليومْ  و 

رْنِي ألنّي بال عقل  ــي و عدَ ســلّمْ يا من الم حلت

وى انْكيدْ هايَمْ من فگدْ الهْ

ــةْ الــغــرامْ ــي ســاحَ ــتِ ــلْ لـــونْ ادْخَ

ــبْ الحبي كْ  ارْســامَ ــرْبْ  قُ ــا  جف و 

حالي رَة  بالهجْ الفراقْ  بعد  رْ  دَ تَعْ

849

الطموبيل 1572

ــالْ ــرة داتْ الخ ــي زه ــي خليلت دي زارَتْنِ ــعْ سَ
ــلْ طموبي ــا  ركبن و  ــراقْ  الف ــد  بع ــا  زهين و 
ــرض و طولْ نيا ع ــي الدّ ــعْ ف و ســترنا بالجمي

دْ اللّي بالفرح و الزهو و القرْب و الوصالْ ــعْ سَ

ــارَتْ الخليل ــمْ ســلوانُه على الرضــا بازي نَ اغْ

ر إيصولْ هْ تلقاهْ على الحاسدين عن طول الدّ

857

158
تشويق إلى حجّ 

بيت اهللا الحرام

ــى ارحيلكم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــامْ ا بالتم ــى نمشــيوْ وا حت ال تصــدّ

م تُوا شــوقي بشــوقكُ ــا الّّي هيّجْ ي

ســامْ لْ االجْ ــوا لي داخَ ت بالضنا روّعْ
865

ıbÄÄvË€a

اعي159 الدّ
ــى أدع ــمْ  لْ عَ ــال  ب و  ــدْ  حَ اجْ ــن  لم ــوا  قول

ــردوعْ ــنْ االشــياخْ م ــه ما بي ــا قولُ ــي اللغ ف

ه يومْ االطرادْ رادَعْ دُ هْ  هو يا سيدي أنا الكلّ داعي جَ

ادْعا من  ــوالْ  اقْ بَلْ  نَقْ ما  يْهاتْ  هَ

عــة ــدْ ــبَ ــاتْ ال ــب ــتْ ــن كــســى ب م

ــة عَ ــدْ ــرْ مــع الــخَ ــكْ عـــاشْ بــالــمَ

871
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160
الورشان في 

الذكر العيساوي

ــي تاب ــانْ اكْ ــدْ أوَرْش خُ

ــه لألحبابْ ورْ وصلُ ــتْ أزَمّ لْ كانْ اوْصَ

رابي احْ في  غى  اطْ راقْ  الفْ

قابْ رني في سجانُه و ليسْ اقْرا اعْ يسّ
875

161
 إلى األحباب في 

أسفي

ــة  يبَ ــن طِ ى م ــدَ ــولْ و غ ــا رسُ ــي ي ابِ تَ
ــدْ اكْ خُ

أسيدنا

بابْ ــفي على االحْ لَّمْ في أسْ سَ

جيبة ــوالْ اعْ ــثْ و اقْ دي ــري في الحْ ــولْ أفَكْ جُ

أسيدنا

طابْ ــمْ الخْ راجَ ــهْ في اطْ وَ تْنَبَّ

881

162
مرسول إلى 

المدينة المنورة

ابْ  ــي الوهَّ ظْ الغن فْ ــي حِ يا ْرســولْ اتْســيرْ ف

ــة طيب ــاكنينْ  السّ ــابْ  ب االحْ ــى  عل ــلَّمْ  سَ

دابْ ــدادْ االَهْ ــنْ امْ ــبْ مَ تَ ــي و كْ ن فْ ــا جَ ــلّْ ي هَ

ــبْ تي ــنْ فــي ســطوركْ لكْ ــدودي بَيَّ عــن اخْ
885

تصلية163
ــراجْ عْ المَ ــبْ  صاح ــا  ي ــدْ  مَّ حَ مُ ــا  ي

ــي النّاج ــا  ي ــكْ  لي عْ اهللا  ــى  لّ صَ

اجْ ــرّ الفَ ــكْ  المالَ ــودْ  بُ عْ المَ بســم 

ادْباجــي ــقْ  ارْقايَ فــي  قْ  ــبّ انْسَ ــهْ  ب
889

164

مدح الوالي 

الصالح أبو 

محمد صالح

ــالحْ ــصّ ال ـــاجْ  ت ــا  ي ــي  ــنِ غــيــثْ هللا 

اهللا اهللا

ــحْ ــالَ ـــو مــحــمــد ص ــمــامْ بُ الــهْ

زاحْ ــرْ امْ كْ غي ــي لُومَ ــا مــن اتْلُومنِ ي

اهللا اهللا

ــازَحْ ــم ــت ت ال  ــعْ  ــي ط ــقّ  ــحَ ــل ل

893

165
يا نور الحق 

الهادي

ــــا نـــــور الــــحــــق الــــهــــادي ي

الهدى إمام  يا  حماكْ  في  زايَگ  أنا 

ــدِ محم ــوالي  م ــا  ي

ــب الــنــادي ــي ــط ــب ال ــي ـــا ط ي

ه شدا يا من طيبك بين الورى انسيمُ
897

وصاية166
ــادة ــه ــش ال ودَّعْ  ـــلْ  ـــفَ غ ـــا  ي

الوجودْ سيّد  أحمد  الهاشمي  امْ  قدّ

ـــتْ بــالــســعــادة ـــلْ ــرحــي نَ ــف ي

زْنِي وال ابْقى حالي منكودْ بْ حُ و ذهَ
901

167
مدح الشيخ 

الهادي بنعيسى

لْطانْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ضيفْ اهللا هللا

الهادِي موالي  صايَلْ  الخْ لْ  كامَ يا 

انْ دْ الغنِي لجليل المنّ بسم اهللا الواحَ

ادِي ـــوّ ــمْ الـــجُ ــكْ الــقــدي ــالَ ــم ال
905

168
مدح الشيخ 

الهادي بنعيسى

ــارَسْ العگادْ ــا المخنترْ ف ودْ لي ي  جُ
ّ
ــارة هللا غ

ــــبْ االتـــمـــادْ ــــواكَ ـــــورْ اكْ يـــا نُ

ــاكْ يــا الــهــادِي ــم مـــزاوَگْ فــي احْ

ــي أحــمــدْ ــمِ ــاش ــه ــــدْ ال يـــا وَلـْ

بْ النشادْ واهَ بسم المولى ابديتْ قَولي في بديع امْ

ــادْ ــگ ــا اسْ ــغ ــلّ ـــــبْ ال بــهــا وَهْ

اوْرادي ــنــا  اثْ فــي  لــي  ــتْ  ــقَ ــبْ سَ

اوْرَدْ ــا  ــغ ــل ال ـــمْ  ـــظْ نَ ــا  ــه ب

909

169
  موالي بوشعيب 

مول الرگوبة

ــة الرّگوبَ ــولْ  مُ ــارَة  غ

داوي لي ضرّي من ادْواكْ يا بن سعيدْ

معطوبَة ــه  داتُ من  يا 

ولْ في ازْمانُه افريدْ وبقى من بعد الهُ
913

يا بنعيسى جود170

ــودْ ج بَنْعيســى  ــا  ي

دا كْ يا شيخي طالَبْ الفْ نْدَ جيتْ عَ

الْممــدودْ  ْ ــفّ بالْكـــ

دا العْ ةْ  المَ من  خايْفْ  عى  نَسْ ليكْ 

ــودْ ــو منكُ ــا مــن هُ ي

ــدة اتْ زانْ ــدّ ــه فــي ال لَتْ نيرانُ ــعْ شَ
917
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171
مدح الهادي 

بنعيسى

ـــادي ـــه ـــلْ ــــقْ لَ ــــايَ ش

ــدا ــبْ الهْ ــيْخْ كواكَ ــلْ شَ ــرى نَوْصَ ــا ت ي

دْ مَّ بنْ عيسى سيدي امْحَ

رْ الميلودْ هْ نَمْ شَ عيدْ نَغْ في مكناس السّْ

ــادي النّ اجْ  ــدّ ال فــي 

ــدة زانْ اتْ  ــدّ فال ــا  رْه مَ اجْ ــواقْ  االشْ و 

ــرَّدْ َنْبَ ا ــدا  الب طــول  باقــي 

قودْ فْ ــي مَ قيل ــه اعْ ــة شــديدْ ب رْق ــلْ الفَ مْ حَ

919

172
  سلّم للّي 

عيساوي

عيســاوِي ــي  للِّ ســلّم 

ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ ــدْ ال تَغْ يا جاحَ

ــاوِي ع بدْ ــي  عِ يَدْ مــن  ــا  ي

ــغْ رَمز االشــعارْ ي عــوة و صِ ــوقْ الدّ ــبْ سُ جنّ
923

173
عين الوجود زين 

البشرى

ــوارْ االنْ ــارَقْ  ش ــلْ  ضّ فَ المْ ــى  عل ــوا  لُّ صَ

ــرى ودْ زينْ البُشْ عينْ الوْجُ
فارْ ــتغْ االسْ ــبْ  واجَ ــي  ن الغْ ــدْ  لَلْواحَ

رَة دْ ــمْ القُ ظي ــيا اعْ ْ االَشْ رَبّ
927

المعراج174
ــرى اسْ ــي  ن لَلْغْ و  ــادي  الْه ــى  عل ا  ــوْ لِّ صَ

ــرُورْ ب المَ ــب  الحبي ــي  الزك ــد  محمّ

را لْ فــي ما جْ ــبْ اتْأمَّ بي ــقْ الحْ يا عاشَ

ــرورْ غْ مَ تَبْقــى  ال  ــكْ  تَ ْ دّ انْحَ واجــي 
931

175

مدح الشيخ 

سيدي امحمد 

بنعيسى

ــالْ م الكْ ــرْ  بَحْ ــارَة  غ ــارَة  غ

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــايَـــا ضـــامَ هَ
ميمْ االدخالْ ــقامْ اصْ بّ اسْ طُ

ــاسْ عسّ ــي  عنّ ضحــى  و 

ــوالْ ــمْ اهللا فــي االق ــدا بَسْ نَبْ

ــاللْ الجْ ذا  ــمْ  ايَ الدّ ــمْ  الحلي

االفعــالْ ــعْ  مي بجْ ــمْ  العالَ

ــاسْ ــف عـــاتَـــقْ ســـايَـــرْ االن

937

176
أيا زاير المخنتر 

الفضيل الوالي

ــي الوالِ ــلْ  الفضي ــرْ  نْتَ المخَ ــرْ  زايَ ــا  أي

عيســى ــن  ب ــادي  اله ســالمنا  أدّي 

ــر ادخالي ــى في أمي ــبّ الحبيب رسّ حُ

اتْ احسيســة ــه الدّ ــوقْ صايــگ لي ب و الشّ
943

  ضيف اهللا177
ــادِي اله ــوتْ  الغُ ــا  ي اهللا  اهللا  ــفْ  ضي

صايَلْ ســيدي بن عيســى ــلْ الخْ يا كامَ

ــتْ فــي قريد انْشــادِي بســم اهللا ابدي

ــة ــدْ و تقديسَ مْ ــهْ  الحَ ــامْ لِ مــن الّ ين
947

مولى مكناس178
ــنْ عيســى ــرْ ب ــا المخنتَ ــودْ ي ــارة وجُ غ

ــاسْ مكن ــى  مول ــلْ  الخصايَ ــلْ  كامَ ــا  ي

مْ الْسيســة ــيَّ فــي النّظْ ــمْ ل بســم الكري

الكــرّاسْ ــدأ  مب فــي  ــا  ربّن ســمايْ  و 
951

179
يا كامل 

الخصايل

ــي السِ ــلْ مصباحْ اغْ ــلْ الخصايَ ــا كامَ ي

بنعيســى ســيدي  ــا  ي ــي  غيتن هللا 

ــي اقْياسِ ــع  بْ طَ فــي  ــدا  نَبْ ــم  الكري بســم 

ي تلسيســة مِ ــمْ جاتْ في نَظْ ري ــمْ الكْ و اسْ
955

180
العطفة هللا يا 

الشيخ الكامل

ــلْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــا  ي هللا  ــة  ف طْ العَ
ــلْ نَتْعامَ ــكْ  تَ رْخْ بصَ ــي  نَبْغ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــمْ  رايَ الكْ ــحْ  واضَ ــا  ي

لْ لَلْخيرْ و الوْفا يا ســايَلْ ضَّ اتْفَ

ــلْ اتْقابَ زِدْ  الكفــوفْ   ْ ــدّ مَ

ســانْ و الجودْ أالّ يُقاسْ دارْ الحْ

959

 سيدي بليوط181

ــي حماكْ أســيتَلْ الوْفا طلْقْ  ــتْ  مزاوَگ ف جي

ي اللْ ارباطِ اغْ

بليوط ســيدي  الوالِي  ــا  ي

ي ميمْ هايَمْ من ذَنْبِي خاطِ لِي عدرُونِي رانِي اهْ يا اهْ

ــوطْ ــوى مغلُ ــلْ فــي الهْ و العقي
963
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182
اق  يا عشّ

المصطفى

المصطفى ــاقْ  عشّ يا 
ا على تاجْ االرسالْ جدّ االشرافْ صلّيوْ

امْســافة كلّ  ــهالتْ  اسْ

يا والَعْ بمديحْ الحبيبْ نورْ االهدافْ
967

183
مدح الشيخ 

امحمد بنعيسى

لطانِي ضيفْ الكريمْ يا بن عيسى سُ

طفى صْ ــلْ ولْدْ المُ لْ الخصايَ يا كامَ

وجودْ الغانِي مْ المَ بسم الكريم نَعْ

خافَة ــاهْ امْ ف ــامْ وال تَخْ مــن الّ إيْن
969

184
مدح آل البيت 

النبوي

ــى ــة الوْف ــب غاي ــت طال لكــم جي
ــرافْ االشْ ــداتِي  سَ ــتْ  البي ــل  أه

فى ي تطْ هاجِ راقْ وســطْ امْ نارْ الفْ

ــزْالفْ التّ حــرّ  مــن  ــي  ليعت ــردْ  تب
973

185
سعدي بالمجد 

التاقي

سعدي بالمجد التاقي
ــقْ الصدي ــم  نع المرســلين  ــاجْ  ت ــد  محم

سبحان الحي الباقي

ريقْ ــجْ الطّ َلْنَهْ ني بعــد الهدى ا ــدْ أمن ارْشَ
975

186
زيارة الشيخ 

سيدي بنعيسى

ــلْ ــيــخْ الــكــامَ ــــرْ الــشّ جــيــتْ زايَ

ــي ــوال ـــمْ ال ـــعْ ــــي نِ ــــدوزْن مـــا ايْ

ـــلْ ـــرُه داهَ ـــكْ ــي فَ ــالّ ــقْ ي ــي ف

باقْوالي كْ  ــدَ ــفــي انْ ني  صيغْ
979

187
تصلية في الذكر 

العيساوي

ة ــاجْ األمّ ــك يا ت ــي علي لِّ ــمَّ اصَ اللهُ

أسيدنا

ــالمْ االسْ عْ  شــافَ ــد  حمَّ مُ ــا  ي

ما لْبْ أَضْ واقْ أمير القَ ا باالشْ أهْ عليّ

أسيدنا

ــرامْ الغْ مــع  ــي  افْنان ــدْ  گْ الفَ و 

981

188
  ورشان في 

الذكر العيساوي

تابي و سيرْ عاني من بلْدْ آسفي دْ اكْ يا حمامْ خُ

ــرانْ شْ عْ العُ مْ ــلّمْ على جَ س

داري قوّى تشغافي اني ورْشانْ عن اجْ يا اهلي بكّ

ــلْ االكنانْ ــدْ ادْواخَ هز وَجْ
985

يا من هو مؤمن189
ــــــنْ ــــــؤمَ يــــــا مــــــن هــــــو مُ

رَبّْنا طيعْ  و  ينْ  الدّ ــروطْ  بَــشْ ــومْ  قُ

ـــنْ ـــطَّ تَـــفَ و  ـــمْ  ـــهَ ــــ ــــ َفْ أ

نا فْ كِ نيكْ  يَعْ ما  نْ  عَ لْغافَلْ  يا 
993

190
ذكرة عيساوية 

في طلب الشفاء

ــــنــــي ـــــ ـــــالجْ داوي بـــــالـــــعْ

المداني دْ  جْ المَ يا  اهللا  رَســول  يا 

ـــــــه عـــافـــيـــنـــي يــــــا إل

ثاني له  وال  ريكْ  اشْ ماله  دْ  واحَ يا 
997

يا رجال أسفي191
جاني لْقْ في الحينْ اسْ بوا اهللا ايْطَ في رَغْ يا رجالْ آسْ

ــــانْ ـــعْ االوْط ـــرَجْ ـــريـــبْ انْ ــي اقْ ف
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1001

192
تصلية في الذكر 

العيساوي

اهللا ارْســـولْ  سيدي  على  ا  صليوْ

ــهَ طَ الــهــاشــمــي  عاشقين  ــا  ي

ادْواهْ في  زْ  جَ اعْ ضرّه  مثلي  من  يا 

گاها اشْ من  والُه  احْ رْتْ  تغيّ و 
1005

193
    مدح الهادي 

بنعيسى

الهادِي أموالي   غارة  ريمْ  الكْ ضيفْ 

ناية بْ العْ لْ يا صاحَ حَ بَنْ عيسى الفْ

ا في بديعْ انْشادي ريمْ نَبْدَ مْ الكْ بَسْ

رْزْ الْغايا تاحْ  في طَ فْ ريمْ مَ مْ الكْ و اسَ
1009
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-  عروبي 1 194 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
لوبْ كنْ فى القْ فا و ما سَ يا عالَمْ ما اخْ

قيمْ في الحينْ اتْدارَكْ كْ بيهْ السّ فَ لُطْ
1013
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-  عروبي 2  195 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
كرْ ما باقي باسْ هللا الحمد و الشّ

بيسْ رارْ و اهوالْ التّكْ يارْ االضْ زالْ اغْ
1014

-  عروبي 3 196 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
النّاسْ و  رى  االسْ ابسورةْ  اللهم 

ليسْ يا و اغْ ما  وضْ ْ و بجاهْ اماليَكْ السّ
1015

-  عروبي 4 197 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ارْ الْخيرْ قال لي بلسانْ الحالْ بَشّ

لْ فا عاجَ رْ سيدي ادْريسْ بالشِّ بَشَّ
1015
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ــي قَلْب ــيّ  ل نْ  ــكَ سَ الحبيــب  حــبّ 

ــي ــاجْ و تقــوّى عــن حبّ ــوقْ ه و الشّ

ربِي تْ كُ دْ في شــدّ و بقيتْ مــن البُعْ

ــومْ باللســان انقولْ فــي وهبِي و الي

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــمْ ــا سَ ي

صاحبْ الحوضْ مع القظيبْ

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــا ســمْ ي

بْ و هو يا ســيدي هذا اشــحال وأنيا لوْصالْ الرسولْ راغَ

دْ لحبيبْ افَعْ الشفيعْ الماجَ الشّ

مْ المحبوبْ ــدى نَعْ ــن الزّينْ عينْ الهْ محمد زي

من بهواهْ أقليبي اســقيمْ قوةْ الرّوحْ و لقلوبْ

وقْ و المحبّة ي بالشّ مِ سْ افْنى جَ

ــارة انعــودْ غايَبْ ــي ت ــي عن حال ــارة اتصيبن ت

اخطابي ــي  ف ــول  ــق ان ـــارة  ت

جابْ ــعْ الفضل بقدرتك جمع السئال مُ يا واسَ

رَتْ عيني طولْ الضيا و غيهاب هْ و بيهْ سَ

وده اوْهامْ االسباب عْ بصدُ و الفراقْ أقْطَ

ة وال ســرور نســطابْ ــلْ ال راحَ ال عقَ

ابْ طْ أكفوفي للحيّ الغني الوهّ و باسَ

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب

ــبْ لنجيـ و  ــراقْ  البُ ــبْ  راكَ

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب
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ــام ــلْ شــافْع األن ــن نَوْصَ حي

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــا ســمْ ي

ــاه بمن ــي  قلب يظفــر  ــم  ث

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــا ســمْ ي

ل عنّي ساير المصاعب و هو ياســيدي يا كامل العطى سهّ

لمــرامْ ــةْ  بغاي انفــوز  ــي  بزيارت

ــوب  ــا و كمــالْ المرغـــ ــراد و الغن ــي بالمُ أنول

ــي عالَمْ لغيوبْ و ارْجــاي في الحي الجليل لغن

ســاعةْ لرحيلْ أتهــونْ كلّ صعبة

ــالْ بالمطالَبْ ــرقْ أنّ بْ من الغربْ و في الشّ نركَ

أهـــدابـــي ةْ  قــــــرّ ــــــزورْ  ن و 

اســيادنا الحســنين أوالدْ أحمــد ســيد لعراب

عيدة نبلغ قصدي مع المراغب و هو يا سيدي في مصر السّ

مع الركاب نمشي في حفظ اهللا 

رْ و سهوبْ نركب عن عيس اهجين ما يبالي بوْعَ

انباتوا فــي البركة و بعد حين انشــگوا لدروب

طْ قبّة لْ كنّ اعريس وسْ مَ حْ و المَ

و كذالك الشــگادف و مشــعلها على المغارب

ــي غيهابــ داج  ــي  فـ ــوي  تضـ

ــمْ فرح بين الوْطا و الشــعابْ لَ و نفاضهــا اتزگْ

لســقام مــن  ــي  أقلب ــرى  يب

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب

و يســعد حالي بعد اشــقاه

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب
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مفــروق بالهجــرة  ــا  بق ــا  م

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــا ســمْ ي

انهــارْ كلّ  فــي  ــجْ  بالفراي

بي ــيّ رغْ ــل ل ــا كمّ ع عْ الدّ ــا ســمْ ي

بْ ة و دخلها مع المواكَ لْ مكّ دْ من اوْصَ عَ و هو يا سيدي يسْ

وقْ لبّى وطافْ و طفا نيران الشّ

من شوق الكعبة تلتقى العشيق مثل المجدوب

رْ من كلّ أدنوب يتضــرّع من القليب و يســتغفَ

ــوم الوفا وخطبة و إال يوصل ي

ــورود معهــم على الخدّ ســاكب ــمّ تهــرعْ ل ت

ــــي ـــــام ورواب ــمــلــي أوه ت

ــاب تعت دون  جــاوْا  للمزدلفــة  الغــروب  بعــد 

و هو يا سيدي إيْلقطوا اجمار الرّجم على علم كلّ حاسب

وا في منى من دون اعيار ْدُ و يعيّ

ــي لكروب ــى افْراحهم كتجل ــام فــي من تلتيّ

وا احرامهــم هذاك المطلوب لعُ ــوا و يگَ إيْقلمُ

بَة عْ الكَ ابْها  في  ابعْ  الرّ انْهار  و 

ــرة و شــمايَلْ المئارب ــكْ النّظْ يتْشــرفوا ابْدي

ـــــا بـــنـــارْ تــلــهــابــي وأن

ــواقي لوجــوه دوكْ االحباب ــومْ اشْ ــزدادْ كلّ ي ي

  

ــوق مخل ــا  ابهاه يحــرم  ال 

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب

واالســـرار ـــودّ  ال و  بالهنا 

جتابْ ــاح األنبيّا المُ أنزور طه مصب
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اســريع بعــزم  نمشــيوْ  ــه  لي

ــي العرب نعــم  ــلْ  نَوْصَ بعــد  نقــولْ  و 

ــي ربّ ســألــي  و  ـــوْتـــي  ادْعَ ــلْ  ــبَ اق و 

قلبي عــلــى  ــــوار  االن ــشــرق  ت تـــمّ 

ــي رعبـ ـن  يتســكّ ــي  ليعت ــرَدْ  تبـ

ــي دنب مــن  المصطفــى  ــا  ي نقــولْ  و 

ــي خطب ــا  اخطاي أفعــال  مــن  ــوى  أق

ــي ــي فــي اطراجــم وهب ــل أهديت و قب

ــي ــد أحمــاك األذب ــال الضعيــف عب ق

و هو يا سيدي هل لي انْكونْ في حماهم نستوفا بشين راغب

في جمعهم نقصد طه لشفيع

تْ كلّ قلوبْ قامْ الهاشمي أحمد راحَ شايَقْ لمْ

ــا مشــروب ــامْ وال يزه ــمّ طع ــه ت ــا ل ــا يزه م

طيبة حــواز  على  كان  إال  غير 

ــدْ بالقــدام أمأدّبْ يســعى بقلــب راهب و يزي

ــي ــاب ــوك ــــور ك يـــشـــرقْ ن

ــوفْ تلــك الحضرة ونكــون بين لعتاب إال انشُ

اوليعْ وق  بالشّ ــد  واح ــلّ  ك

دي في امقامْ الهاشمي األوّابْ د سعْ سعْ

دْ المحبوب زالْ الحجابْ جْ من وصال المَ

لسبيل بكواب و يسقيني من خمر السّ

ــالْ جــلّ مرتاب ــي و انّ و يكمــل مرغوب

جيتْ هاربْ مسترحم بيكْ يا المجتابْ

عْ لي في يوم القضى ولحسابْ ردْتْ تشفَ

ــبْ ربّي بيكْ أســآلي إيعــودْ مجابْ وطل

مكتابْ بكلّ  راضي  مسفيوي  علي  بن 

انتهت القصيدة
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ــدْ ال إله إال اهللا ســاسْ كل ناشَ

ال إله إال اهللا نَيْــــل كــلّ وارَدْ

ـــدْ زايـَ ال إله إال اهللا خيـرها امْ

ــدْ ال إله إال اهللا كنــزْ كلّ قاصَ

ـــدْ ـج كل راشَ ال إله إال اهللا نَهْ

ــدْ ال إله إال اهللا ســلـو كلّ ناكَ

ـيـا تـعـــاوَدْ مْ ال إله إال اهللا بلـَ

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

ــرؤوف الكريــمْ ال إله إال اهللا ال

ال إله إال اهللا الشــهيدْ العليمْ

ال إله إال اهللا بالخاليَق لرحيــمْ

ال إله إال اهللا ذو األزلْ القديـــمْ

مْ نعِ ال إله إال اهللا المعطي المُ

ــــدْ مَ ــا الصَّ ال إله إال اهللا ربنـ

دْ ال إله إال اهللا فــي االكوانْ واحَ

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

ال إله إال اهللا سابقة في االنشادْ

ها فــي االورادْ ال إله إال اهللا ســرّ

ال إله إال اهللا في لسونْ تـــزدادْ

ال إله إال اهللا جل كــلّ مـــــرادْ

ال إله إال اهللا فيضـها بالمــدادْ

ـلْ الگــيـادْ ال إله إال اهللا كتـحَ

لْهــا في العـدادْ ال إله إال اهللا قُ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

ـمْ ايـَ ــي الدّ ال إله إال اهللا الباقـ

ــمْ ال إله إال اهللا الغنــي الرّاحَ

ـمْ ــطْ النعايـَ ال إله إال اهللا باسَ

ـمْ ال إله إال اهللا باالشــيات عالـَ

ال إله إال اهللا في االكوانْ حاكـم

ال إله إال اهللا قــل هو اهللا أحـد

ــدْ ــا يـــزولْ أبـَ ال إله إال اهللا م

الصالة  و السالمْ على شفيع العبادْ
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ال إله إال اهللا ذا القدس عالـــي

ــا معـاهْ والــي ال إله إال اهللا  م

ال إله إال اهللا  عنّـــه اتْكالـــي

ال إله إال اهللا  ما خفاهْ حالـــي

عْ لســئالي ال إله إال اهللا ســامَ

ــــدْ ال إله إال اهللا كلّ وقتْ واجَ

ـــدْ ــه إال اهللا صادَقْ المواعَ ال إل

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

ال إله إال اهللا باالشــيات قـــادَرْ

رْ ال إله إال اهللا عالمْ الســــرايـَ

ــــرْ ال إله إال اهللا للعبـادْ قـاهَ

ــــرْ ال إله إال اهللا الخـبيـر باصَ

ـرْ ال إله إال اهللا للكســيـرْ جابـَ

دْ ال إله إال اهللا على الخلق شاهَ

ـدْ فْ الشــدايـَ ال إله إال اهللا راخَ

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

مْ ارقيــبْ ال إله إال اهللا بالعوالـَ

ال إله إال اهللا للســئال مجيـب

ال إله إال اهللا المعين الحسيب

ــــرْشْ الزالْ ال إله إال اهللا ذو العَ

ال إله إال اهللا حــقّ ذو الجـــاللْ

ــــالْ ال إله إال اهللا الوكيـلْ فعّ

ال إله إال اهللا الرفيــع متـعــالْ

م االتـــصالْ ال إله إال اهللا دايــَ

ال إله إال اهللا كلّ حيـنْ يوجــادْ

لفْ ميـعـادْ ال إله إال اهللا ما يْخَ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

ارْ ــد جــبّ جَ ال إله إال اهللا ذو المَ

ال إله إال اهللا الحليــم غــفـارْ

ارْ ال إله إال اهللا العظيــم قــهّ

ــا تـــراهْ البصارْ ال إله إال اهللا م

ـــح االعتــبارْ ال إله إال اهللا واضَ

فــرادْ ال إله إال اهللا مالكـي المُ

ال إله إال اهللا عـنّــه اعتــمــادْ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

ــابْ ال إله إال اهللا القــوي الوهّ

ابْ ال إله إال اهللا خالقــي التّــوّ

ال إله إال اهللا ربّ جمــع االربـابْ
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ال إله إال اهللا برّ عادْل اقــريـــب

ال إله إال اهللا له كلّ تـرغيـــب

ال إله إال اهللا الشــقي وســاعد

ــاب الفـــوايــد ال إله إال اهللا ب

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

ال إله إال اهللا المهيمن احنيــن

ال إله إال اهللا المغيث األميـــن

ال إله إال اهللا لبديــع المعيــن

ــه إال اهللا  ذو الجاه المتين ال إل

ال إله إال اهللا ما يليــه تعييــن

ال إله إال اهللا في الحكم نافــدْ

ــــدْ ال إله إال اهللا ربّ كـلّ عابـَ

دْ فْ الثنا الماجَ هْ سيدنا محمد كَ

ــدي ـلَفْ وَعْ ال إله إال اهللا ما يْخَ

ـبة فـــي ورْدي ال إله إال اهللا واجْ

ــدي هْ ال إله إال اهللا واتْقة في عَ

ـــدي ال إله إال اهللا للرشــادْ يهْ

ــدي ال إله إال اهللا في ختيمْ نَشْ

ال إله إال اهللا من ادْعـاهْ ما خابْ

ال إله إال اهللا عنــد ذو األلــباب

ــو جميعْ تنــقادْ ال إله إال اهللا ل

ال إله إال اهللا عند نـــاسْ االورادْ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

انْ بــدي المــنّ ال إله إال اهللا المُ

ال إله إال اهللا اللّطيـف الرّحـمانْ

ال إله إال اهللا ربّ جـمــع االديـانْ

ال إله إال اهللا ذو الجودْ و حســانْ

ال إله إال اهللا كلّ يومْ في شــانْ

ادْ ال إله إال اهللا الشــكور جـــوّ

ال إله إال اهللا رزّاقْ الـعـــبــــادْ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

ال إله إال اهللا ذو الحــقّ الــودود

ال إله إال اهللا صرختي المعبـودْ

ال إله إال اهللا مالكــي الموجودْ

ــا خفاهْ مفقـودْ ال إله إال اهللا م

ال إله إال اهللا حقّ عاظمْ الجـودْ
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ال إله إال اهللا ضـياها الواقَـــــدْ

ــدْ ــايـَ ال إله إال اهللا طيبهـا الشّ

ــــدْ ال إله إال اهللا به كــــن اليـَ

دْ فْ الثنا الماجَ هْ ســيدنا محمد كَ

دْ وامْ ساعَ ه طولْ الدّْ حُ دْ من اضحيتْ بمَ

رْ الصنادَدْ رة لقماهَ شْ و الصحابْ العَ

ةْ لخالصْ و ســرّها الوارَدْ لْمَ و جــاهْ كَ

ثْ و الشــدايَدْ ــومْ البَعْ ــي ي ال تحافين

نْبي في الترابْ راقَدْ حى عن جَ يومْ نضْ

لْمْ و المسايَدْ و الفضالْ اصحابينْ العَ

في أسفي مرگاحي و نقولْ في التقايَدْ

ـــادْ ــــالل وقّ ال إله إال اهللا كـهْ

ال إله إال اهللا للصـالحْ مـرشـــادْ

ال إله إال اهللا حـبّـهــا المعـتـادْ

الصالة و السالمْ على شفيع العبادْ

و الصالةْ من اهللا على الزكي المرشادْ

و الرضى عن ْءالُه جمع الفضال لسيادْ

هتادْ يا اهللا اســألتَكْ بالهاشمي المُ

حْ في جميعْ الفسادْ حْ لي و صفَ دْ و سمَ جُ

تْنِي في اليقضة و اللحادْ بالشهادة تبّ

دْبا و االشرافْ االنْجادْ و السالمْ على الوَ

بْدْ بن علي من ال خفا النشــادْ من العَ
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اعــداري ــب  ن بالذّ شــابَتْ 

يضماري ــى  عل خرجــت  و 

ـــيّ يـــا جـــاري ــــرّب ل ق

ــاري ع مــن  ــارَكْ  ع ــنْ  الي

ــعاري ــدْ في اشْ ــا ننشَ وأن

ــاري ــا ب ــفْ بــنــا ي ــلــطَ ت

همّ الدنيا نشــبة أوال أمثلها انشــوبْ

ها أبهــولْ الكروبْ ــي فــي أيّامْ اتْعاقبن

ــمْ الغيوبْ ظه ربنا أعلي فْ ــي حَ غيرْ اللِّ

ــراري االب ــجْ  منهَ ــلَكْ  يسْ

زهـــدوا المــةْ االخــيــاري

ــاري ــا ب ــفْ بــنــا ي ــلــطَ ت

ــة طاهرة و ليهــا ادْروبْ اعَ ــقْ الطّ اطري

ــحْ الحجوبْ ودعوةْ الغايَبْ ســرّها يفتَ

فارْ و افْنى جســمي بجرايَمــي أولوني اصْ

ــا عن ابْصارْ ف ــونْ اغياري أوْال اخْ رْ ل هَ و اظْ

ــارْ االخب ــدْ  أتري ــى  إل ــي  بحديث كْ  ــدَ انفي

ــرْ االقطــارْ ــلّ زَهْ ــى أتْبَ أجــي تبكــي حت

هارْ ً و اجْ ا ــرّ ــومْ سَ و نقــولْ بوجــدي كلّ ي

األوزارْ ــمّ  ه و  ــة  الفاني ــمّ  ه ــا  كفين و 

و التّابعها مســكينْ طولْ عمره انْشيبْ

ــدْ أو قريبْ ــا ينجــا مــن تمراتهــا ابْعي م

ــاهْ المجيبْ ــه بابْ الخيرْ من اوْف و فتحْ ل

ــة ايْزارْ ــلْ من الهيب ســاهم الجلي من اكْ

ــوا أقرارْ ــسْ رامُ ــا و لي انْي ــا الدّ ني فــي الدّ

األوزارْ ــمّ  ه و  ــة  الفاني ــمّ  ه ــا  كفين و 

ها ينْجــى أوْال يكــودُه ارقيبْ ــلكْ مــن اسْ

ــا يخيبْ ــابْ اهللا بالصفا م ــاعِي ب و السّ
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وامْ يحيي القلوبْ ذكرْ االغاني طولْ الدّ

ــدْ الزْهـــاري ــيّ قــالْ الــسّ

ه ريــحْ الــواري ــدُ ــاعْ إس

ــاري ــا ب ــفْ بــنــا ي ــلــطَ ت

العجوبْ عجبْ  داكْ  أفعالْ  بغيرْ  القولْ 

ــلْ والّ اتْليفْ بينْ الشــعوبْ فكــري داه

رْتُه أخطوبْ شَ حلّتْ بالنّفسْ اليومْ من اعْ

أضــراري ــدْ  بالقي ــرْتْ  كتّ

أخباري ــاسْ  للنّ كشــفتْ 

ــاري ــا ب ــفْ بــنــا ي ــلــطَ ت

ــوبْ ــنْ العت ــدوامْ بي ــلْ بال فَّ مــن الّ يطّ

ــهوبْ ــافْ اسْ ــالْ للحي ــا ردّ الب ــي م  ولّ

وى في الطريقْ حرّ الشــغوبْ ولّي ما يقْ

ــفاري ــزَمْ اسْ ــومْ اعْ فــي ي

ــاري ــوبْ التّقــوى ع مــن ت

ــاري ــا ب ــفْ بــنــا ي ــلــطَ ت

ــرّوضْ الجديبْ ا ال دَ ــي قطر النّ كيفْ إحيِّ

مْ باهللا ما يشــوفْ األكدارْ من يســتعصَ

ــمْ بينْ الجوارْ نْ في النعي ــكُ اقِي يسْ و التّ

األوزارْ ــمّ  ه و  ــة  الفاني ــمّ  ه ــا  كفين و 

ايــريــبْ ه  ــدُ ــبْ سَ ال  ــاسْ  ــسَ الْ ابْغير 

ــبْ دَرْتُه احبيبْ تارَتْ مــن االعدا ارقي و اخْ

ــبْ بي اطْ وال  ــالجْ  اعْ ألضــراري  ــدْ  وَجَ ــا  م

ــي اغيارْ ــا افْجا لقلب ــه م ولّي نشــكي ل

ــلْ بعــد القرارْ ــي للرحي رْن ــيبْ انْذَ و الشّ

األوزارْ ــمّ  ه و  ــة  الفاني ــمّ  ه ــا  كفين و 

لُه انصيبْ مــا أوال ايْوَصْ لْ ظلّ احْ ــا يدخُ م

رُه اصعيبْ ــفْ بين االوعارْ ســفْ يبقى تالَ

ــبْ أغري ــره  أم زادْ  دونْ  مــن  رْ  إيْســافَ ال 

ــرْ   يومْ الوْصــولْ بينْ االحرارْ باشْ  انفتخُ

طارْ ــا انْجا مــن امْ ــال توبْ م ــانْ ابْ و العري

األوزارْ ــمّ  ه و  ــة  الفاني ــمّ  ه ــا  كفين و 
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ــوبْ اتْن ــا  الوْف بجــلّ  ــي  ربِّ ــا  ي ــيّ  اعل

ــوبْ ــحاقْ وأيّ ــوحْ و اسْ ــةْ ءادامْ و ن حرم

وى و سترْ العيوبْ نِي من شرّ الهْ فظْ احْ

ــاري ت ــلْ اعْ و بفضلــك قي

الــقــاري و  اهــلــي  و  ــا  أن

البُخاري جــاهْ  ــةْ  ــرْم ح

ــة داري ــلْ فــي الجن تجعَ

ــةْ تــقــراري ــايَ ــه ــد انْ بــعْ

مــاري القْ مــع  بالمســكْ 

ــاري لغب ــظْ  الحافَ ــال  ق

قر اســواري جمع في الصّ

مْ ضعفي يا مالَكْ االشياتْ الحسيبْ و ارْحَ

بْ الحوضْ و اللوا و القضيبْ وأحمد صاحَ

ــى القولْ الصويبْ ــي عنْد الموتْ عل تْنِ تبّ

ــوا الحوارْ ــمْ و سْ نّي فــي دارْ النعي ســكّ

عينْ لفظْ األشــعارْ ــامْ اظة و السّ و الحفّ

االدكارْ ــلْ  وأه ــنْ  الحي الصّ و  ــا  االنبي و 

لْنِي جارْ المصطفى في يومْ نَحشارْ عَ و اجْ

ــارْ ــبْ الســالمْ لالشــياخْ دوكْ االحب انهي

ه ازْهارْ ــدى انسيمُ رْ من اشْ عطَّ ــالمْ امْ اسْ

فا عــن انْظارْ ــن علي مســفيوي أوال اخْ ب

ــنْ االخيارْ ــومْ بي ــتْ انْقــولْ في كلّ ي الزَلْ

انتهت القصيدة
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015

الْ الفعّ ــل  الجلي ــا  ي

لْصالْ بين الما و الصّ

ــدالْ تب فيهــا  وال 

ــوال خاتم األرســال ل

ــال باالقب ــي  وعدت و 

تعالْ ــا نعم المُ ايَمْ يا دايم العطاء ي يا الحــيّ الدّ

تي عن جمع الخاليَقْ اجزيلة مْ يا من انْعَ

مْ األزالْ دْ ــا واحنايا ارْواحْ باقي فــي عَ ن مْ ــا من ارحَ ي

باالحســان أكرمتنا و االفعال الجميلة

تْ للوجودْ  غضبُه من غير زوالْ بْقَ يا من ارْحمتُه سَ

احليم شــافق رؤوف ارحيم دون تبديلة

تمالْ كْ دون احْ تِي للقلمْ العظيم باسمَ مْ يا من أقسَ

الكميلة باالسرار  الخاليق  خلقتِي  ال 

رك و الضاللْ تِي ذا األمة من الكفر والشّ دْ يا من انْقَ

لك تسعى و تقول في ذا األقوال الوسيلة

ــي ــوال ـــعْ اق ســـامَ

تــفــصــالــي دون 

ــي ــال ــي ــن األج ــي ب

ــب انــجــالــي ــوك ك

ــد لــســئــالــي ــن ع
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ــي ذو الجاللْ يا الغن

اب ــوّ ــرّ الت ــا الحــي الب ي

ما دعاكْ المضيومْ وخابْ

حلّ في وجهنا كلّ ابْوابْ

وجعلنا فــي اإلهمال

هو مع التّغفال و السّ

ــا ســاءت االحوال عنّ

ــا مــن االتقــال ملّين

ــفْ في ما نزلْ ــف و لم يزالْ روف و الطَ يا اللطي

تعطيلة دون  نرواوْا  اسقينا  باألمطارْ 

ابْ ــكْ الوهّ ل ــا عظيم المُ ي

كْ من العتابْ فَ دْ لَطْ وال افقَ

اسبابْ للخيرْ  واجعلْ  جدْ 

غرقنا جميع في بحر اللهو و الخطا والمكر و األزالل

ال افعال امليحة وال اخصايل الفضيلة

ــر األمــال ــا غ ــام كيــف بن ــا االيّ ــرّ تن بالغــدر غ

ا وال امواهب اشــميلة ال ايقين احســنّ

هلكنا حض النّفس من الهوى تبعنا نهج المحال

القلوب في غفلة ومن الجرايم اعليلة

ــوم انزيدوا من قوة االوزار فوق الكهل احمال كل ي

ن باالعمال التقيلة كيف يسلك لموهّ

ــي ــعــال ــمــت يــــا ال

ـــبْ ـــراق ـــت ـــم ــــا ال ي

ـبْ غــايـَ و  ـــرْ  ـــاضَ ح

ــبْ ــواهَ بــطــيــب الــمْ

ــي ــال ــغ ــا ال ــن ــن دي

ــي ـــم جــال ـــره ضُ

المـعالـــــي كيف 

ـــي ـــال فـــــوق األم
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ــالْ ــا فعــل الجهّ درن

ــي ذو الجاللْ يا الغن

ليس فينا مــن تاب ونابْ

كمتيل ادياب في االتياب

اجياب ــرْتْ  مّ اتعَ بالحرام 

مالْ ــح في اعْ وال صال

في المنكر فكره جال

ــى لحــرام احــالل ولّ

تركنا منهاج الرّشد القويم ومشينا على الشمال

ــى الصالح ادبرنا وقلوبنا في تغليلة عل

ــفْ في ما نزلْ ــف و لم يزالْ روف و الطَ يا اللطي

تعطيلة دون  نرواوْا  اسقينا  باألمطارْ 

ــعْ لمناهــج الصواب و ارجَ

قالت اهل المعنى االنجاب

ــه غابْ ــن ناسُ ــا بي و الحي

ال شــرع اتبعنا ال فرض فــي الصالة ال قمنا بنفال

اعمالنا بالريّا و الســمعة عادت ارديلة

البال مشطون  ولّى  الزمان  نكبات  من  واحد  كلّ 

ــال تبجيلة ال هــدى ال تقــوى بهــا اين

ــت والقــوم غافلة بها طــال الحال المناكــر عمّ

بالربا و الخدعــة داروا في يدهم حيلة

ــي ــضــالل نـــــاس ل

ــي ــعــال ــمــت يــــا ال

ــب ــاي ن و  ـــع  ـــاض خ

ــب ــاق ــن ــم ـــــاس ال ن

ـبْ ـــت امــصــايـَ عـــمّ

ــي ــعــال ــرّ االف ــش ب

ــــــي بــيــن االردال

ــي عــنــد األســفــال
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نصبوا شبكة االحيال

بجــدالْ ــوا  ملّ وال 

ــي ذو الجاللْ يا الغن

ينهاب ــره  لكب ــر  اكبي ال 

ال احسان في ناسه ينصاب

و الفقير في سرّ التّشغاب

ــا مــن االهوالْ و تعبن

و الكــرب علينا طالْ

ــة ال صــدق والتجــار اصحابين المال ال زكاة ال صدق

ليــس ترفق بضعيف انفســهم البخيلة 

امحزمين على الشرّ على قلوبهم غلب الحلك اكحالْ

ــة ــر تنخيل ــر زاد الفقي بالفخــر و الكبْ

ــي ما نزلْ فْ ف ــزالْ روف و الطَ ــم ي ــا اللطيف و ل ي

باألمطارْ اســقينا نرواوْا دون تعطيلة

ــى بأداب ــر اتحلّ ال اصغي

اب وكــدّ ار  مــكّ ــذي  ال و 

ما يعرف اضيا من غيهاب

ة وال انفعت في االقدار احيالْ ــاق على األمّ ضاق لخن

في وجهنا انغلقت ابواب عادت اقفيلة

مْ األجال كْ ت الظلمة عن جمع القلوب و انفد حُ عمّ

و العقول اضحات بهم النوايب ادهيلة

ــي لمــن اضحــى تال

ــي ــال م ذو  كــــل 

ــي ــعــال ــمــت يــــا ال

ـــبْ ـــرات ـــم ســـــام ال

ــبْ ــاي ــط ــم ــــــالْ ب ن

ـــه صـــاحـــبْ ـــلُ ـــاي م

ــي ــال ــك ــد االن ــع ب

ــي خالــ الفـضــا  و 
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االتكالْ ــك  عنّ من  يا 

ــالْ ــا ق ــد منّ كل اوفَ

اعالل كل  شــافي  يا 

ــي ذو الجاللْ يا الغن

مُجاب فضلك  من  الدعا 

ــاب مكت رْ  ــدّ لمق ــرَكْ  ام

ل اعلينا ما يصعاب سهّ

االفضالْ اللة  اسْ ولد 

ــم امتيلــك نرجــاوْا بالعفو و نهايةْ الســؤال للرحي

اكرمنا بحســانك و اوفاك دون تمهيلة

تَكْ نرجــاوْا بالوفا وخضــوعْ وتداللْ مْ ــواب ارْحَ في اب

ــة ــا بلطافــك و عنايتــك الجليل دركن

ال من انقصدوا دونك يا ســريع لعطا عن كل احوال

ــكل تأميلة ــا ب ــا ووفين ــج اضعفن عال

ــي ما نزلْ فْ ف ــزالْ روف و الطَ ــم ي ــا اللطيف و ل ي

باألمطارْ اســقينا نرواوْا دون تعطيلة

كيف جا  في الفصل و الخطاب

عن اعبيدَك  شايب وشباب

جــاه طــه نعــم المجتاب

الْ ــام الخصّ ــا تحفظنا ونصر ســيدنا اإلم في دينن

ــكل ترتيلة ــه مهدي ب و الســالم لناسُ

ـــت اســـألـــي ـــبّ ت

ـــي ـــوالِ ـــم ــــا ال ي

اوفــالــــــي ودّك 

ــي ــعــال ــمــت يــــا ال

ســــــرّك الــــواهــــبْ

كــــفــــرض واجـــــبْ

ـــكـــواكـــب ـــــور ال ن

الهاللـــي المـجـد 
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من قال في كل مقالْ

واألبدالْ باألجــراس  و 

في الخد ادمعنا سال

بالكهــول و األطفال

ضال الّي  و  ــح  ال الصّ

و لطف بنسا و ارجال

ــه واآلل ــا و صحابُ ــم البق ــدك يا داي ره عن ــدَ جــاهْ ق

لوا للحيّ بجاهي في كل تنكيلة اتوسّ

امي و بجاه المالك واهل السطوة االرسال بنورك السّ

و البقيع و عرفة و بجاه من اسكن ليلى

ل و االبتهال ســاعين لحســانك كف الخضوع بالدّ

ات النحيلة كرمنا بالغيت و شــافي الدّ

ــك كل اســوالْ ــوا منّ ــا انراقب ــك وخرجن ــا باب قرعن

ــرك أنت تلطف بنا فــي كلّ تهويلة غي

لْ االعمالْ ح لنا في ما امضــا و تقبّ ا و اســمَ توب عنّ

ــا الرحيم ترحمنا باألمطــار الهطيلة ي

اســقي الزّرع العطشان بماك العديب الفايق الزاللْ

ــر انعام الكفيلة ايعود برحمتك و يكتّ

ــن الــفــضــالــي ــي ب

ــي بهالـــ ــكل   بـ و 

العالــي بـجاهــك 

ــــي ـــا وال ـــن ـــال م

يـــــا الـــجـــاللـــي

قــلــبــهــم ســالــي
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و حفظنا من االهوال

محمــد اســم و فال

ص اســعار الوقت وما يماتله من ساير االشكال رخّ

ربة وال امصايب اطويلة ما نشــوفوا كُ

ح االسجال كيف تسمح االوزار العبد بن علي لموضّ

في اللغى قال المسفيوي في كل تدبيلة

ــي ــصــال يـــوم االف

صــــحّ الــمــقــالــي

انتهت القصيدة
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----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

ــاتْ نجلي ــا جن ــي و م و ذنوب

ــرة الواف الرحمــة  مــول  ــا  ي

ــرة يسْ ــبْ  ن بالذّ ــي  فعال و 

ــرة حاضْ ــقْ  الخل يكــونْ  ــوم  ي

ــي ــي و تّفقــوا فــي قتل تبعون

ــي دهل باهوالهــم  تقــوى  و 

ــي أهل ــن  بي ــومْ  ن وال  ــوةْ  الق

نبغي يتبَتْ على القولْ سؤلي

ــغلي ما نفعل في ادنيتي و شُ

ــاتْ نجلي ــا جن ــي و م و ذنوب

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

ــي ــي و عمال ــعْ افْعال ــن اجمي ــبْ هللا م تايَ

ــرْ ــم االســرار و الجه ــا عال ي

ــوزرْ ال مــن  ــى  تُقل ــي  احمول

ــرْ ــفْ يوم البعثْ و الحشَ خايَ

ــع جدالي ــن رادوا بجمي النّفــس مــع اللعي

ــي ــي بينهــم و الفكــر امعاهــم كال دارون

رْ و ال يزهــى لي ــتْ ابقيدهــم ســاهَ و ضحي

ــي أجال ــرّبْ  إيْقَ ــومْ  ي ــاتْ  الوف ــوم  ي ــفْ  خايَ

زمْ اســألي ــالكْ و تريدْ ابعَ ي امْ ــومْ اتْجِ فــي ي

ــي ــي و عمال ــعْ افْعال ــن اجمي ــبْ هللا م تايَ
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ــبْ غايـَ ــاه  بضن ــي  عقيـل و 

ــارَبْ يـق ــي  أجـل عْ  ســوايـَ و 

انْجــاوَبْ ــي  قول فــي  ــدْ  يري و 

لي طولْ ألف سنة في صح نقْ

ــي ــنْ تقل ــي ايزي ــزانْ اللّ و المي

لوهْ رجلي كيف اتسيرْ على اعْ

فيهم من حرّ الجحيم مصلي

ــي يغل ــارْ  بالنّ ــه  ـخّ مُ مــن 

ــاتْ نجلي ــا جن ــي و م و ذنوب

اشــعيلْ شــعاها  و  ــبْ  تلْهَ كَ

ــا اجفيلْ ــنْ ءادَمْ مــن حره و اب

اســئيلْ ه  ــدُ وال فــي  ــدْ  ولْ وال 

ــي إيكونْ مجلي ــرْ و اللّ هَ بالظّ

على االشــهادْ بال الْسانْ تتلي

ــا عملت واملي و تقــولْ اقرأ م

ــي ــمّ االوزارْ عقل ــبْ ابْهَ و يغي

ــوالْ في ســاعتي انولّي دونْ احْ

ــاتْ نجلي ــا جن ــي و م و ذنوب

ــبابْ دْ إيشــيّبْ الشْ همْ اللّحْ

ــابْ مكت كلّ  انْصــرّفْ  ــومْ  ي

للحســابْ الكْ  امْ إيجــي  يومْ 

ــثْ كيفْ راوي في طــرزْ مقالي فــي يومْ البعْ

ثالي يومْ إيكونْ الحســابْ ألهل السيئاتْ امْ

كالي و الصراطْ الذي امثيلْ الشــعرة في اشْ

ــفْ وقفــة جمع نســاء و رجالي وأهــل الواقَ

ــي يبال وال  ــب  ن بالذّ إيعــومْ  ــي  اللّ فيهــم 

ــي ــي و عمال ــعْ افْعال ــن اجمي ــبْ هللا م تايَ

ــمس قابلة ــومْ اتْكــونْ الشّ ي

ــة ل واصْ ــق  الخل مــن  رَعْ  ــدْ ب

ســايلة أمّ  ــى  عل بنــت  ال 

ــي تبال وال  دْ  تشــهَ المــالكْ  اتْكــونْ  ــومْ  ي

وارَحي إينطقــوا بجميعْ افعالي ــومْ اجْ في ي

ــتْ في كتبي و افضالي لْ الكْ ما فعَ و تمدّ امْ

والي ــعْ احْ ــي و نخــرَجْ عن جمي ــرْ حالت تتغيّ

ــرْ تعبي و احوالي ــومْ في خاطري نتفكّ من ي

ــي ــي و عمال ــعْ افْعال ــن اجمي ــبْ هللا م تايَ
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ــة واقفَ ــكل  ل ــن  التُّقلـي و 

ة ــى جمــع الخلْقْ شــايْقَ و عل

خايفة ــل  الجلي ــيَتْ  خشْ من 

فْ لي و يجودْ مــن اوْفاهْ و يعطَ

ــيّ و االهــوالْ يجلي عْ ف يشــفَ

و عليهْ فــي ختم اللغا انصلّي

مــن مخلقات العلو و ســفلي

ــودّ وأهل المقامْ األعلي ناسْ ال

نب و يسمح لي حْ في الذّ و يصفَ

نَزلي و يكونْ في حرم الزكي امْ

عْ شملي و طالَبْ من الغني يجمَ

مْ عظموا بن علي هُ عْ مَ فــي اجْ

ةْ الوقوفْ يوم المحشــر ساعَ

مْ الغني اصفوفْ و اماليَكْ نَعْ

اتْطــوفْ ــا  األنبي و  الرّســال  و 

قْ من حالي ــتْ داكْ الوقت يشــفَ ال أحد انوي

ــمْ االرســالي ــهَ خاتَ ســوى بحــر الجــودْ طَ

ــاهْ انشــالي ــي بتن ــدا معنّ ــنْ طــولْ الب اليَ

ــي انجال راتْ  ــا  أمّ ــدّ  ق ــهْ  اعلي اهللا  ــى  صل

و رضــاتْ اهللا على أهله ســداتي االفضالي

ــي اعگال ــدْ  قي ــقْ  لَ يطْ ــا  ربن ــبْ  لَ نطْ ــمْ  بهُ

لْ اسوايعي اســعيدة و قليبي سالي و يجعَ

لتي افتخرْ بنظامي و اســجالي ــا حافَظْ حُ ي

ــبّ اعاللي ــاسْ القريض في أســفي طُ مع ن
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انتهت القصيدة
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يونْ ــراهْ العْ ــدْ مــن ال ت ــمْ الواحَ كي الحْ

الكــونْ ْةْ  دُرّ الزالْ  ــةْ  طَ نَقْ ــا  الوْف  ْ ــمّ يَ

ْ و ادْجونْ يّ قيرْ ضَ ْ ادْليلْ احْ دّ ــطْ الخَ باسْ

كونْ  يارْ مَسْ ليلْ اللّي في الصْ في شأنْ العْ

زونْ حْ ــدْ مَ ــي نَبْقى انْكي نّ ــبْ ظَ ال اتخيّ

مونْ ضْ ــا و لَبْتْ في طولْ الزّْمانْ مَ تْن يَهْ

ــئونْ أَبْ في ســايَرْ الشْ ــكْ المْ يا مــن لِ

بونْ غْ ــلْ و مَ ــرْ و ادْلي قي ــزْ خاطي احْ جَ عَ

ونْ لْ الصّ ــلْ و اآللْ أهْ فى ادْخي طَ صْ بالمُ

ظْ كونْ ناهْ فــي لَفْ دْ تْقَ جــودَكْ الوافي عَ

نْ الحوتْ روحْ ذا النّونْ ظْ في بَطْ فَ يا من احْ

كونْ راكْ و سْ كْ في الحْ لْتَجْ الجاهَ افدي المَ

يونْ ــورْ العْ ــلْ ن ضي ــي الفْ لِ ــدْ عَ أيَّ و المْ

ــرْزْ األوزانْ ــتْ انْظــامْ طَ ــمَ اهللا ابْدي بَسْ

نانْ دْ ْبي العَ الة على المصطفى النّ ْ و الصّ

ــانْ الشّ ــمْ  عاظَ هللا  عْ  ــرّ نَتْضَ ــا  ه دْ بَعْ

ــانْ نّ المَ ــا  ْن رَبّ ــلْ  يَبْخَ الّ  مــن  ــألْ  نَسْ

ــا كانْ ــمْ م لَ ــولْ أمــن يَعْ ــلْ و نقْ نَبْتَهَ

ــفي هذا الشريف لألن افي تَشْ يا الشّ

يّانْ ــمْ الدِّ ــميخْ يا نَعْ ْ ــك الشّ لْ ــا ذا المُ ي

فانْ ــحْ لَهْ فــوفْ نَثْلَحّ بْتْ الكْ ــكْ انْصَ لِ

ئانْ مْ ــه ضَ وا ســقيمْ و قليبُ ــدْ ــلْ بَ جَّ عَ

ســانْ ــلْ يا قديمْ  االحْ جَّ ــي عَ يَّبْن ال اتْخَ

فانْ حْ االجْ ْ لَمْ َيّوبْ في قَلّ ــفا أ يا من اشْ

ْ بُرْهانْ لّ ــماعيلْ جَ ية اسْ لْ فَدْ عَ يا من اجْ

ســانْ ســينها و حَ رة و بْحُ ــلْ بالزّهْ َدْخي أ

فْ الشــريفْ مــوالي المامونْ عْ مْ ضُ ارْحَ
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مونْ ضْ ــا و لَبْتْ في طولْ الزّْمانْ مَ تْن يَهْ

فوَكْ عونْ ــارَفْ عَ ت َلمن اعْ نا ا عْ ــمَ بَلْغْ اسْ

زونْ حْ ــعْ مَ ــكْ مايَرْجَ ــاجْ لِ ــعْ منْ الْت مْ جَ

ــونْ سُّ حَ ــنْ  بَ ــدْ  أَيَّ المْ و  ــرْ  عاشَ ــنْ  ابْبَ

فونْ بابْ  الجْ ــرَّحْ في االحْ رَجْ إيْمَ رايَدْ يَخْ

دونْ ميعْ لَخْ هارْ مــع اجْ مامْ و االصْ و العْ

ــدونْ ــوادي و االمْصــارْ و مْ ــرَحْ لَبْ ــهْ تَفْ بِ

ــونْ ن ظْ مَ ــاللْ  الجْ ــذا  يَ ــيَّ  لِ ــبْ  يَّ تْخَ ال 

مونْ ضْ ــا و لَبْتْ في طولْ الزّْمانْ مَ تْن يَهْ

دْ ذا النّونْ ــيّ ــقْ و السّ ي دّ ــرْ الصَّ ــا بَكْ و اب

ــركونْ شْ اللْ المُ حــا اطْ و بعلي مــن امْ

لْ ســورةْ نونْ روفْ و افْضَ ه و الحْ و انْقاطُ

دْ هونْ رْفا و من اقْصَ بْ و جبَلْ عَ ذاهَ و المْ

صونْ مْ لَحْ ــفْ نَعْ ري أثَرْ و التَّصْ ــاسْ المْ ن

نونْ حْ ْجيبْ سَ نَيْدْ مع النّ ميلْ الجُ و الكْ

ــزولْ الرْعودْ مة ت بْ الرَّحْ ــحْ عْ سَ مَ عليهْ يهْ

ــفي هذا الشريف لألن افي تَشْ يا الشّ

ــرْمــانْ حُ ــطــايَ  اخْ ــبَــلْ  تَــقْ ال  ربِّ  يــا 

رانْ سْ لَبْ عَ ــرْ اغْ تَكْ ســابْقة و يَسْ مْ َرْحَ أ

وانْ ــطْ عيفْ اوْال سَ ْ ــارامْ افراشْ دا الضّ م

ــيَ و ديجانْ ْ ــأَوَّلْ طــولْ الضّ ــا يَتْ طالْ م

ــانْ ي ــوتْ لَعْ ــعْ فــي الخُّ تَّ ــعْ و يَمَ تَّ و يَتْمَ

انْ لّ يَبّ ه فــي كُ ــرَحْ و يْطــولْ افْراحُ و يَفْ

نانْ دْ ــريفْ عَ مة اشْ يْنْ الرَّحْ هَ عَ ادْخيلْ طَ

ــفي هذا الشريف لألن افي تَشْ يا الشّ

ــانْ  ثم عُ نا  ــيَّدْ بسَ ــي  ن لَلْغْ ــلْ  نَتْوَسَّ

ــبْطانْ ــعْ و بجاهْ السَّ ــا جمي حاب و الصُّ

رْآن ــثْ و بجــاهْ القُ دي ــرْوي الحْ و بمــن يَ

قامْ و ارْكانْ بة و المْ عْ زَمْ و الكَ ــلْ زَمْ َدْخي ا

يانْ راسْ مع االبْدالْ األعْ و األقْطابْ و االجْ

فيانْ ــالّجْ مع الدّْكي الحَ ضيلْ الحَ و الفْ

َمانْ ْ أ لّ مــة و كُ ْ الرَّحْ ــبّ َتْصَ ــفْ ا عي ْ لَلضّ

فْ الشــريفْ مــوالي المامونْ عْ مْ ضُ ارْحَ

فْ الشــريفْ مــوالي المامونْ عْ مْ ضُ ارْحَ
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مونْ ضْ ــا و لَبْتْ في طولْ الزّْمانْ مَ تْن يَهْ

لونْ عْ رْ مَ ــطْ بينْ شَ بَلْ من تابْ في المْ يَقْ

ــنونْ ه وسْ ــمْ كــنّ فَرْضُ ري ــه لَلْكْ ارْجوعُ

رْهوبْ ــا يَبْقــى مَ ــى يْتوبْ م ــدْ إل بْ و العَ

ــونْ ن جْ ــى المَ ــوبْ عل ــكْ ت ــكْ لِ ــا رَبِّ بِ ي

مْ ادْرونْ بي من الّ عليهُ ذْ رْبْ العَ لْ الشَّ أهْ

مونْ كْ مْ مَ هُ ضْ َلّي ايْبَغَ دْ ا سْ ال إيمانْ في جَ

وضْ فازْ بالعونْ ــراطْ و ورَدْ الحَ على الصِّ

بْ إيْكونْ واهَ لتُه على المْ عَ بَابْ اجْ ْ و السّ

مونْ ضْ ــا و لَبْتْ في طولْ الزّْمانْ مَ تْن يَهْ

ْ مــواليْ المامون ــرّ ــ ــامْ ضَ تْـهــاتْ أيّ نـَ

ــريف مــوالي المامونْ ــرْحْ الشّ قالْ إيْفَ

ــرافْ مــوالي المامون ــجْ بين االشْ هَ يَطْ

ــريفْ مــوالي المامون فيهْ اعــالجْ الشّ

ـمــالْ مــوالي المامون ــى دَرْجْ الكْ رْقـ يـَ

المامون مــوالي  ــريفْ  بالشّ دوا  ــعْ إيْسَ

ضيلْ مــوالي المامون دْ الفْ جَ ــمْ المْ نَعْ

ــرْمْ الشــريف مــوالي المامون ــى حُ عل

ــفي هذا الشريف لألن افي تَشْ يا الشّ

انْ نّ ــلْ الحَ لي ــبْ الجْ لَ ماخــابْ اللّي  يَطْ

ــانْ ي صْ عَ ــبْ  رَتْكَ مــن   ْ لّ كُ حْ  يســامَ و 

ــوارَحْ وايمــانْ ــوبْ بَجْ ِيت ــي إ ــلْ اللّ بَ و يَقْ

اإلنْســانْ  ْ لّ كُ ــى  عل ــة  ب واجْ ــة  التَّوب و 

سانْ ميعْ االحْ ْبي و اوالدُه نَتْهى جْ في النّ

مــالْ االيمانْ ــمْ هيَّ اكْ بَّتْهُ حَ ــبْ امْ واجَ

ــالنْ جْ ــمْ دازْ عَ بَّتْهُ حَ ــهْ امْ ــذي في ْ و اللّ

لْوانْ َرْضْ سَ بْ في أ هيرْ النَّسْ ْ اطْ رّ طالْ ضَ

ــفي هذا الشريف لألن افي تَشْ يا الشّ

حْ الْســانْ صْ ــالْ قُلْ ابْفَ رْحْ ق ــارْ الفَ بَشّ

ــبْ االلْحانْ واهَ ْ بَمْ ــحّ و لْســانْ الحــالْ لَ

ِيبانْ ــهْ إ لي ــلْ عْ ْ فَضْ لّ ــرْ كُ ــا باقــي غي م

ــوانْ نْ ْجــا هــو العُ وْهــوبْ للَنّ ــمْ المَ لْ عَ

ــيْطانْ يْد الشَّ ْ إيْوْقيهْ من كَ قّ ــمْ الحَ نَعْ

ــانْ ق دْ ــعْ الصُّ مي ــابْ و جْ ب و اوْالدُه واالحْ

ــدانْ ــا يَبْقــى نَكْ ــدْ م ِيري ــوزْ بْمــا إ و يْف

صانْ ــه نُقْ ظُ بْ لَفْ قَ ــالمْ اهللاْ ما اعْ و سْ

فْ الشــريفْ مــوالي المامونْ عْ مْ ضُ ارْحَ
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المامون مــوالي  ــلْ  ـضي لَلْفْ ــدى  يَتَّــهْ

نــونْ و  ــكــافْ  ال بينْ  ــــرُه  َمْ أ مــن  يــا 

وســانْ رْ و السُّ طَ ــرْ و عْ بي ــرْ و العْ نْبَ بالعَ

مــانْ للرَّحْ ــنْ  عَ نَدْ المْ  ــكْ ال تِصــارْ  اخْ و 

ــريفْ موالي المامون  ْ فْ الشّ عْ ــمْ ضُ ارْحَ

انتهت القصيدة
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ــم ربِّي ــادي ســبّق بســم الكري ــا الب ي

ــي ب هدْ ــراه  ت ال  مــن  ــم  اي الدّ ــل  الجلي

حْ الزكي امدهبِي لْ مدْ من اهداني و جعَ

ه حتى ايحــون نحبي حُ ــزول انمدْ ــا اي م

ــجْ حبِّي ــه مهما ايهي حُ دْ ــوم انْمَ كل ي

يا الحضــرة صلّيوْ على النبي العربي

ا على شــفيع األنام ــوْ ــا الحضرة صلّ ي

اعليه صلى الجليل مع األمالك الكرام

ءادَمْ أخــالق  ــل  قب ــوره  ن مــن  ــه  كونُ

ــى األرضْ يدبي ــقْ اهللا عل ــا خل ــرْ م خي

ــدق و الكرام مع الوفا الحســبي بالصّ

يا الحضــرة صلّيوْ على النبي العربي

ــزْ كلّ موهوبْ ه مفتاحْ في طري ــمُ و اسْ

ــع لغيوبْ ــعْ عن جمي طالَ ــورى لمْ ربّ ال

ــوبْ ســيدنا محمــد طــه اعــالجْ القل

ــه هــو جــلّ كلّ مطلوبْ ــنْ امديحُ الي

كنقولْ و عقلي بهوى الحبيب مسلوب

المحبوبْ الثنا  كهف  محمد  سيدنا 

ســيدنا محمد كهف التنا المعصومْ

شــرّفُه و كشفْ له اســرار كلّ مكتوم

ــوم القضى المحتوم بالشــفاعة ودّه ي

ي اشريف منسوبْ هاشمي قرشي مكّ

محجوبْ كلّ  القديم  ه  علمُ من  ه  علمُ

المحبوبْ الثنا  كهف  محمد  سيدنا 
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يا شــفيع العاصي يا غوتْ كل مقصودْ

ــا المعلومْ بالوفا و الســخا مع الجودْ ي

يالمخصوصْ بالمقامْ العلي المحمود

ــن كتبي ــن العالمي ــا بي ــدْ م ــومْ ناخُ ي

تلبِّي ــي  ــوتِ دع و  ــيّ  ل رْ  تحضَ ــمّ  ت

يا الحضــرة صلّيوْ على النبي العربي

ــا شــريق االنوارْ د ي ــا محمّ ــا احمــد ي ي

ــل عمرْ ــق أبو بكــر مع الفضي بالصدي

عْ لي يوم القضى من النارْ غيثني و اشفَ

ي مختلفة احمولْ دنبي فِ عْ لْ ضُ هَ عن اكْ

ــي ــن قلب ــقْ كلّ حي بالشــفاعة متعلّ

يا الحضــرة صلّيوْ على النبي العربي

الصــالة و الســالمْ عليك يالمرســولْ

ــت البتولْ و الرضــا عــن ألك مــع السّ

و األصحاب العشرة ناس الكمال لفحول 

ــا صاحب الســيادة ــة ي ــعْ الرّتب ــا رفي ي

ــا الموصوفْ بجمع الخيرْ و الســعادة ي

ــه تبعت في يوم البعتْ و الشــهادة في

في انهارْ المحشرْ مهما اتشدّ الكروبْ

د محسوبْ جْ كْ و عليكْ المَ بايَنْ اغالمَ

المحبوبْ الثنا  كهف  محمد  سيدنا 

ــاري ــا الب ــكْ ربن ــا مــن اعطــاكْ كرمَ ي

ــا ابصارِي ي رة اضْ ــدَ ــانْ و حي بجــاهْ عثم

ــفْ أســيدي مــن فعلي مــع اوْزاري خايَ

مرغوبْ كلّ  نبلغْ  به  كْ  حَ دْ مَ في  عْ  طامَ

منها ال تحرمني في القضى المرهوب

المحبوبْ الثنا  كهف  محمد  سيدنا 

ــا ديما في طــرز قولي امكــرّرة ندكره

العلي المقام  أهل  االزواجْ  و  االنصارْ  و 

من الضعيف الجاني عبد الحمى بن علي
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ــي و ســتر ازاللْ عيبي ــا اهللا اغفــر ل ي

ــي عب ــوم النشــور صُ ن ي ــا اهللا اتهــوّ ي

ــح وهبي ــي في المدي ــا اهللا أقبل منّ ي

الع عن ما في الحشــى امخبِّي يا المطّ

ــن الدهــات رتبِي ــا الحافــظ تدكر بي ي

قول قال المســفيوي في القريض أدبي

لعيوبْ جميع  العاصي  على  ارْ  الستّ يا 

ــي بفعالي فــي يوم لخطوبْ ال تحافين

ــي لحماكْ الملجــا إليك الهروب يا اللِّ

ةْ يحيى و اسحاق و أيّوبْ رمَ كون لي حُ

و السالمْ عليهم ما فاحْ طيبْ العشوبْ

ــم ايتوب ــه من الجراي ــب اهللا علي طال

انتهت القصيدة
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ــا بادي ول ي اســتفتح بطرز القُ

بســم الرحيم خالق األكوان الواحد الغني الجليل المعبود

ســبحانُه نعــم الحــيّ األبادي

ــرّة األتمود ي ق ــا المكّ مــن ودّْنِي بمــدح الهــادي كهف التن

ــرادي م و  ــا  امناي جــلّ  هــو 

ــه اكمــال المقصود ــي وفي ــز اتجارت ــي هــو كن هــو ادخيرت

ــكادي تن و  ــي  اهوال ــرْ  ثْ كَ إال  و 

ــوات كربتي و اشــكى قلبي باالضــرار به انفــرّج النكود و ق

و نشــغل الفكر بغاية انشادي

و انقول في الدجى من قلبي و صميم مهجتي و القومان ارقود

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

ــي طــالْ تفگادي لمقــام المكّ

ــة مزنود ــدوام جمر الفرق و بقيــت باالشــواق انبرّد طــول ال
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و حــرار القــوت و زادْ تســهادي

ــى الخدود ــر طيبة اتهــلّ ادْمعتي عل إال فــي خاطــري نتفكّ

هل لي في اقريب انرافق الحادي

ني في الوصــل المعهود ــد وال تقدّ ــرّوح انزي ــال انهيب و ال ق

ــور بتمــادي و انشــاهد داك النّ

األيّام بالوصال اتســامح بعد الفراق في حمى الحبيب انعود

اكمــا كنت في ضيي و فرصادي

هر احدود ــك الرّوضة وال قريت الحســاب الدّ لّ وســط دي انظّ

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

لْ اجسادِي نيران الحبّ في ادواخَ

ال حــال حالْتِي و عقيلي من شــدةْ االشــواق بالهوى مفقود

ــادي ــار تقي ــوزر اكت بحمــول ال

ــي مردود ــوب فعلي عنّ حــالْ العشــيق حالي لكــن من الذن

لو صبتْ انشاهد سيد االسيادي

ــى تبرد نار الهجر و الصدود نشــكي على احبيب قلبي عسّ

ــا صادي ما يبقــى قلبي بالجف

ــن الزّرقة و نشــاهد البقيع مــع جبل أحد نشــرب مــن العي
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ــال احمــاه و انّادي و نوقــف اگب

ــورى يا ســيّد الوجودْ ــم الرّفعة يشــافع ال و نقــول يا عظي

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

ات أكوكــب اســعادي ــدّ أرُوح ال

ــق يا مصباح الكون بيك على الغير انســود يا شــافع الخالي

ــؤادي ف أراحــة  الحــرم  الحــرم 

ة يا عالي القدر على الفقير تجود يا صاحــب الفضل و الهمّ

ــاد متزادِي احســانَكْ على العب

ــت المقصود ــاح كنز الغنى وان ــا وانت مفت ــت كريم الوف أن

ــور القبضــة األحمادي ــت ن و ان

وأنت الكهف االعظم وانت المحبوب في ابساط الحيّ الودود

ــت الرّحمــة لجميع لعبادي و أن

و انت الرّوح القدســية وانت األمين وانت الحصن المشهود

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

يوم اخلوقَكْ في اسعيد االعيادي

ــا موقود ــار بعــد كان لظاه ــمّ بحــرة و طفــات النّ ــرّت ت غ
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باألعدادي مشعولة  اسنة  ألف 

ــك الغمامة ضللــت عليك من كثرة الحــرّ والصهود وكذال

ــوم الحــرْبْ األعادي ــي ي و قهرت

ــار بالمالك انكســرت الجنود ــدر و حنين احماك القهّ فــي ب

رك الجحادي و قطعتي يوم الشّ

و الشمس عند أمرك رجعت و اللّيل خيّم كما طلبت الحسود

ــد النخــل بســرّك البادي و جري

ــدّ الماجد المكرّم فــي غزوة أحد ارجــع ســيف ماضي في ي

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

ــادي مْ لبعير و الشّ بك اســترْحَ

ــل المولود د و الجدعْ مــن الفراق حن امتي الضــبّ بك شــهّ

تْ اعساكر يوم لطرادي مْ عَ و اطْ

ــال  صاق لك قدم والن الجلمود مــن صاع من التمر و النخل ب

ك النّادي ســبّح لحصى في كفّ

ــود ــر الملــك المعب ــرك بام ه خب ــمُّ رع كلمــك و بْسَ ــدّ و ال

و اخضرت اعشوب البيد في اوهادي

رَتْ الجحود د اتعلّقت أوحوش فــي الفال و ندمْ ــك المجْ بديال
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ارشــادي ــةْ  غاي ــا  ي ــك  معجزات

األنام كلها ما تحصي العشــور منها في الفكر المشــهود

ــى المفضل الهادي ا عل صليوْ

ي محمد صاحب الشفاعة ينبوع الجود عين الهدى المكّ

ــادي ف ــوزر  لل ــدْ  وَجَ ــا  م ــا  وأن

دنبي اكثير و بجاهك ننجى ساعةْ القضى ما نضحى مطرود

ــك و في هادي تحضر ليّ في دي

يوم النشــور تشفع فيّ نسقا بكاســكْ من الحوضْ المورودْ

ــروح للحــادي ــوم ان ــك ي وكذال

ــة الخلود ــوم منزلك في جن اح الي ــدّ و تقــول لي ابشــر يا م

ــي فــي اهللا مــع اعتمــادي تكل

نرجــاه ما يخيّب قصدي حتى انشــاهدك في اليوم الموعود

نختم في مديحك حلّةْ انشادي

م عدت انســود يبين من بهُ و ســالم ربنا على االشــراف الطّ

رْ و كذالك ابالدي و اســمي ظاهَ

ر المنضودْ ةْ أسفي في الدّ محمد الضعيف بن علي من مرسَ

61 : يقال كذلك : “بك استحرم...“        

انتهت القصيدة
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ادْ ــوّ الجُ ــرّ  الب ــل  للجلي الحمــد 

ــى العبادْ ــا عل لن ــا و فضّ مــن خلقن

دى ســيّد االســياد ــن الهْ بوجــودْ عي

اوْدادْ كلّ  ــعْ  منبَ ــه  بْتُ حَ امْ اجعــلْ  و 

ــرادْ ــدْ و المُ صْ رْكْ جــلّ القَ ــدَ بهــا انْ

ــا عــالجْ القلــب و الفــؤادْ و نقــولْ ي

ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

ــه طــال الكــرب و الصدود ب

د أمــوالي يا من اكتر وزره و اضحــى مثلي اهميم ناكَ

ــه مفقـودْ ــوالْ خايـــف عقلُـ و مــن االهـ

ــه و اضحى مــن العبيد ــتْ النّفس ملكتُ ــه غلب علي

ــدْ ــا يري ــلْ م ــه افعَ ــم ســلطان الهــوى و ب و اتحكّ

ا ــدّ ــع ت ــا  ــط ــخ ال و  ـــتْ  ـــايَ ـــف ال نـــب  بـــالـــذّ

ــكادُه ان ــى  اضن ــي  يفجِ ــا  نبين حمــا  فــي  ــزوگ  اي

الهادي ــل  ـ المفضّ ــم  نعـ

ــادة ع خــرق  ايشــوفْْ  رادْ  إال  قلــت  كيــف  يقــولْ  و 

ــرادَة االي مع  القدرة  له  من  الغني 

ــدى و اإلســالمْ و غايةْ الرشــادة بالهْ

من اعطاهْ كمالْ التّعظيمْ و السيادة

ــى العباد أوال عنهــا احيادة فرض عل

و نضحى في مقام أهل الودْ و  النجادة

ة يا غوت مــن اهتادى ــا شــفيع األمّ ي

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ودْ وْعُ ــوم المَ من حســاب الي
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ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

ــا بحــر الجودْ فيــك زايَــگ ي

ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

ــك موجود ــا اخفــى برهان م

ــا الماجد ــوع الوف ــق يا ينب أمــوالي يا شــافع الخالي

الوجــودْ ســيد  ــا  ي احمــد  ــا  ي الحــرم 

ــا المجيد ــورى متلــك ي ــق اهللا فــي ال ــا مــن ال خل ي

ــا كهــف التّمجيد ــور الكــون أكامــل البهــا ي ــا ن ي

الــفـــــدا ــف  ــوصــي ال ذا  طــالــبْ  ــودك  ـــ ــوج ب

جـــادُوا لــه  ــودّ  ــال ب امتيلك  ــواد  ــجْ ال الزم  مــن 

ــادي النّ ــكْ  بكـفّ أنـــت  و 

إيــفــادة وتـــزادْتُـــه  استغنى  بــه  افقيرْ  ــن  كــمّ

و هو يا سيدي و اهللا ما ينكر احسانك إالّ اجحيد عاند

مشــهود ــكْ  فضلَ ــق  الخالي ســاير  عــن 

ــد اتزي انهــار  كلّ  فــي  انصيــف  شــالّ  ــك  معجزات

ــوم مــن اشــجارْ البيد ــو كان البحــر امــداد و القل ل

ة ــــدَ وحْ ــور  ــش ــع ال اعــشــار  فــي  ــوا  ــب كــت ال 

ــا اســعادُوا ــاك أهــل التن ــا مــن بوف ــام ي جمــع األن

فــضــلــك لــلــورى بــادي

ــادة ــةْ الوْق ــورك فــي غايَ ــمس و القمــر مــن ن الشّ

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ــود ــا رســول الحــي المعب ي

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ــه احدود فيــض بحــرك ما ل
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ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

ــةْ اليهود خايَفْ مــن اجماعَ

ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

ــود بالبن ــتْ  انْزَلْ المــالك  و 

دْ ــاهْ كلّ واحَ عْ للغ د و الســمَ ب بك شــهّ أموالي الضّ

مــطــرود ــك  ــال أت البعير  ــك  ــذال ك و 

ــد ــنْ الوجــودْ و انجــى  مــن ذا الكي يْ ــه أعَ نْتِي مَ اظْ

كى و اخشى من الجفا و ابكى بالتّغريدْ و الجدعْ اشْ

ا ـــدّ س ــوت  ــب ــك ــن ــع ال ـــع  م ــن  ــقــطــي ــي ال و 

ــادوا ع بغلهــم  ــركْ  الشّ أهــل  ــوم  ي الغــار  ــى  عل

ــادي الشّ مع  ــرى  اجْ أكمــا 

النقــادة ــتْ  نالَ حلمــك  مــن  ــي  نْتِ اظمَ ارجوعهــا 

أمــوالي ويدان مــن اصباعك دفقت و كفــات كلّ وارد

ــود الجن تي  شــبّعْ التّمــر  مــن  بصــاعْ  و 

ــد البعي ــرَّبْ  ايق ــك  ل كان  عــاكْ  امْ النّصــرْ  ــح  ري و 

ــد المري ــمْ  اغواهُ ــومْ  ي النفــاق  ــاس  ن ــي  اغلبت ــه  ب

ــدا ــع ال ــوط  ــش ــك ل ـــر  ـــي داب ــي  ــت ــطــع ق و 

ــدى مــن ســالت فــي الوغــى اتمــادُه و كــداك إقت

ــــــعْ نــورهــا گــادي ارْجَ

اتّــادا أوال  ــرُه  ــصْ بَ ــوّى  ــق ات السميح  كْ  بكفّ

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ــود الجحـ ــه  عن دارُو  ــوم  ي

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

أحــد ــل  جب و  ــن  حني ــوم  ي
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ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

لتمــودْ ــرى  اتْ ــه  في ــرَكْ  اتْ و 

ــم المهتاد ــقْ نع عْ الخاليَ يا شــافَ

يا شــريف األصــل و الجدود

جامدْ كلّ  بتناكْ  دْ  هَ اشْ و  الغمامة  ضللتكْ  أموالي 

ــودْ لْمـ الجَ الن  الســعيـدة  ــكْ  ـ لقدامَ

نا مهمــومْ فــي تنكيدْ ــه مــن الضْ لْبُ ــكْ قَ ــنُ مال اب

ــدْ الوحي المهيمــن  ــا  ربن رةْ  ــدْ بقَ ــرَة  هبْ ــه  بنتُ

ــدة ــس كُ و  اعـــضـــا  ال  ــا  ــه ــي ف بـــايـــن  ـــا  م

ــرادُه ـ امْ ــا  بالتن ــى  وفـ و  ــة  مكـمـول ــكْ  ب والّتْ 

ــادي ــكْ النّ و اشــدَى بطيبَ

العنادَة و  ــاللْ  االض و  ركْ  الشّ نــاسْ  ضدّ  لَمْ  اسْ

توبْ و التقايَدْ  أموالي في اوصافَكْ الشريفة كلّتْ الكْ

محمــود ــا  ي ــوركْ  ن مــن  ــوار  األن جمــع 

ــد امدي بســرّ  ــاكْ  وف و  ــاد  للعب واســطة  ــكْ  لَ عْ جَ

ماكْ في الورى يضحى بك اسعيدْ و جعلْ من زارْ احْ

ــدة ــمْ ــكْ مـــا يـــشـــوفْ ك ــانَ ــس ــح يــنــجــى ب

اوْدادُه يصفــى  ــهْ  لي ــه  بُ تَعْ ــنْ  حايَ امْ مــن  ــاحْ  يرت

إينادِي ــكْ  ــرْمَ حُ في  إلــى 

مــاكْ و باالشــواق نادى ــبْ مــن جــا لحْ ي حشــى ايخِ

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ــودْ ايْل برضــاكْ  جــا  ــذي  ال و 

ــا رســول اهللا بالســعادة ــا ي أكرمن

ــورى الودود ــى ال فضلــك عل
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ــادْ ب العْ رازَقْ  ــي  الغنِ ــدت  مَ احْ ــا  وأن

صــد و الوداد ــرْتْ بالرضى و القَ فَ واظْ

كْ شــارَحْ لفؤاد قامَ تْ مــن امْ عْ و رجَ

ادْ ــزّ ــي الوْصــالْ مــع ال ــوم خانن و الي

ــادْ تقي ــي  لحال زادْ  االوْزارْ  حمــل 

تَكْ في انْهــارْ الميعادْ ــفاعْ نرجــا اشْ

اتسعادْ بــرضــايَ  نْتِي  جَ ـــلْ  ادْخَ

زادْ شــواقُه  و  ــا  افْن ــكْ  بحبّ ــي  اللّ و 

بْ االنشــادْ ــا صاحَ ــي ي ــمّ اتْقولْ ل ت

كْ في ســايَرْ القيادْ ــمْ ســامحَ لحلي

ــرّوضْ و االخالدْ ــبْ ال ــكْ طي ــومْ ل الي

ــدادْ اعْ دونْ  عنــك  ــا  ربن ــالمْ  اسْ

ــادْ تنع ــكْ  ءال عــن  ــا  ربن رضــاة  و 

ــادْ ــد بن علي مســفيوي نشّ من عن

تْ الفرض و الشــهادَة عندْ قَبْرَكْ ودّعَ

و القبولْ و التعظيمْ و غايَةْ المجادَة

ال حسدْ ال ريبْ في االحشا وال اجحادَة

ما جبَرْتْ اســبيل لملقــاكْ بالوكادَة

ــن العضا اتْمادَى وى مالكني بي و الهْ

ــا حمادة ولْ ي ــودْ ايْقُ ب عْ ــكْ المَ ــومْ ل ي

ذالَكْ الحفادة ــكْ و اآللْ اكْ حابَ مع اصْ

ــه اتّأدى ــكْ بمصايْبُ ــدي عــن دينَ و ال

يادَة ــه احْ ــا اللِّي عــن تمجيدي مايْلُ ي

ــرى انْكادَة ــكْ شــافعْ وال اتْ فــي ادْنوبَ

حْ و طالَبْ الزيادَة دْ داكْ ضنّي فــي المَ

ــرْ ابْطيبَكْ و تنادى رْفْ الزْهَ ما ذكى عَ

بْ و سارْ في الحمادَة دْ لكْ الرّكْ ما قصَ

ــولْ البدا اقتادَة كْ عن طُ حَ دْ ــمْ بمَ دايَ

انتهت القصيدة
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12

ــزّ افْأدي حــبّ طــه ه

ادي وكّ ــزمْ  اعْ الفراقْ  و 

الصالةْ على المهتادي

ــدْ ـ جَ لمْ ــهَ  طَ ــبّ  حـ

د ــيّ بعّ ــامْ اعل ق و المْ

دْ يرعَ و  إيهيجْ  بالغرامْ 

أمير قلبي دايم صادي

اهميم مفقود في تفرادي

الصالةْ على المهتادي

ــدي ـعْ ـــوى بـُ طــــالْ بـــالـــهْ

ـــــــوَدّي ــــهْ انْ ــــدي بــيــن اي

ـــــدي ــا وَعْ ــض ــقْ ــرْ ل صـــابـَ

ــوة افقيدْ نْ ــي عَ ن ــراقْ اتْرَكْ و الف

ــدْ اجهي وال  ة  ــوّ ق ــدي  بي ليــس 

ــدْ ــي ابعي ــواهْ القرب ــدي نَهْ و اللّ

ــدي عــا كـبـــ امْ

ــادي ــه ــــال ام ابْ

ــادي ــم ــا اتْ أضــي

رصا في ادواخل الجسد

زادنـــــــي صـــدّ

ــدْ ــسْ يــمــهَ ــي ل

ــادي الْـــضـــاه گ

ـــــرادي ــــال امْ ابْ

ــادي ــم ــا اتْ أضــي

رادي ــي و عزم لطْ غلبن

ــعْ عند ارقادي به نهجَ

عين لهدى وروح أفأدي

دْ و الجفا عني متْجهَّ

مْ شوقي و الفقدْ ظَ حينْ يعْ

نبرّدْ و  ــي  نرت ــرْ  جَ بالهْ

في الحشى زايد تزنادي

أنادي ــات  انب بالفــراق 

عين لهدى وروح أفأدي

تـفــگادْ زادْ  و 

ــهادْ تْ لسْ ورَمْ

اشفيع العباد

دي سْ ضـــرّ جَ

تــــمّ وجـــدي

طـــالْ بعـدي

ــر يوجــاد أكثي

انقول فنشــاد

اشفيع العباد
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31

ــودودْ ال الحيّ  ــرّ  الب يا 

ل اعليَّ دون انكودْ سهّ

لوجودْ سيّد  طه  جاه 

زَمْ نضحى له غادي بالعْ

ــلْ زادي ـ ــا اهللا اتكمّ ي

الصالةْ على المهتادي

ــلْ أوْفي باللّي رايَدْ كمّ

دْ جيتْ ليكْ بالغرامْ قاصَ

دْ النّاشَ قولْ  تخيّبْ  ال 

والْ اعنادي حينْ كتْرْ اهْ

تبعادي ال  حاضرْ  كون 

الصالةْ على المهتادي

ــصــدْ ق ــــيّ  ل ــف  ــال ــخ ت ال 

ــدْ ــجَ ـــاه مــن اسْ ــة ج ــرم ح

ــد أحمــ لحبيـــــب  ــرْ  ـ ننـظَ

ــد ــحــمــاك اوكــي هــــــارَبْ  ل

ـــــاك انــكــيــد ــــوم أت ـــي ي ف

ــدْ ــيْ ــقَ ال ــن  م ــتْ  ــف خ ـــا  أن و 

ــدْ ــمْ نعــم الوحي اي ــرّ الدّ ــا الب ي

الرشــيدْ بوصــالْ  ــيّ  اعل ــل  كمّ

ه نضحى هاني اسعيدْ قامُ في امْ

كْ عيس الجحودْ نْدَ رَبْ لعَ كيفْ هَ

ــمّ أظمنتِهْ من الحســودْ ــهْ ت لي

ــنْ الوْجودْ ــا عي نّي ي مَ ــتْ تظْ جي

ــودْ ــمــعــب ـــا ال ي

ــودْ ــع لــيــســاً اي

ــودْ ــالــوصــل ج ب

بــخــلــف حـــادي

مـــع اقــصــادي

ــادي ــم ــا اتْ أضــي

ــد ــاج ــم يــــا ال

ـــــون واجــــد ك

ــــدْ ـــا الــــرّاشَ ي

ــســادي ـــعَ افْ امْ

ـــي الـــحـــادي ف

ــادي ــم ــا اتْ أضــي

سرّح أحوالي من لگيودْ

ــا قَوْلي مردودْ من ادعي

ال اتخالفْ ليّ مقصودْ

بْ فدفادي حَ كنّ طير اسْ

انقولْ فحما نعم الهادي

عين لهدى وروح أفأدي

رَدْتْ فرحي يضحى زايَدْ

دْ ــي ناكَ ــعْ حال ال ترجّ

دْ حى ناجي ساعَ رَدْتْ نضْ

مالْ حملي على الوهادي

ليس نخرجْ عن مهتادي

عين لهدى وروح أفأدي

ــدُ لفــــ ردْتْ 

ــردُ تــــــــ ال 

ــدُ تـبـعـــ ال 

ــوالدْ ل بشــوقْ 

المرشــادْ ــا  ي

اشفيع العباد

ــدا البْـ طــولْ 

كــون ســنْـدة

ــدة دون نــكــ

فاد الكهــل  و 

المهاد ارجيت 

اشفيع العباد
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هيدْ ردت نتوافا بيكْ اشْ

تصهيدْ في  تخلّيني  ال 

عْ من جاكْ اوكيدْ كيفْ يرجَ

لْ مرقادي عَ في احماكْ اجْ

بيادي الهولْ  يومْ  شدّ 

الصالةْ على المهتادي

دى من اخطايا طالَبْ لفْ

ة والوحدة انكونْ في الغمّ

ــوالْ اللّعدا ال تخافْ اهْ

حْ سرّه في اجسادي من اوْضَ

اعدادي في  منبا  اسمي  و 

ا ــــدّ ـــــعْ فـــــيّ غ ـــــفَ اشْ

ة ــدَ ــمْ ـــــدْ كَ ــــظْ زايَ الــــوْ غَ

ـــي يـــتـــعـــدى ـــوب ـــت ـــك م

ـــود الـــوهـــب الــمــنــشــود خ

الجحود عــلــى  ــرْ  افــخُ ــه  ب

ـــلـــى المــــة األســـــودْ اعْ

و ــدُ العْ ــدّ  ي فــي  ــي  تخلّين وال 

ه ــا طقــت أنعانْدُ ملــك عقلي م

ه اتنقــدُ الجســد  و  ــة  باللطاف

ــدْ ــح الهادي روح الجسَ في مدي

ــاح نَدْ ــا ف ــه م و الســالم انهيبُ

ــدْ ــرّ الحــيّ الوْحَ رْ للب و الشــكُ

المجيــدْ ــادْ  يـ

لوعيدْ يـــومْ 

اطريدْ ــرْ  خــاسَ

ــادي ــي مــع اس

انشادي ــزي  أج

ــادي اتْم ــا  أضي

ة ــغــيــر شـــدَّ ب

ة بـــدون نــجــدَ

ة ـــدَ و ليك سـعْ

مــــع افـــــأدي

مـــع ابــــالدي

ةْ لخليدْ ليّ تضمن جنّ

ديرني واحد من لعبيدْ

في الحمى الزلت في الوصيد

لْ السرّ البادي ءالَكْ أهْ

رَدْتْ تحضرْ في ميعادي

عين لهدى وروح أفأدي

نِي و اضحى لي سندة فكّْ

ة دَ عمْ ــك  أنال لي  قول 

ة دّ المُ طــولْ  نهنا  بكْ 

به نمدح طــه الهادي

فأسفي ذا الحلّة هادي

ــادْ فرصــ دون 

ــادْ ــا المهــت ي

ــوْدادْ لــــ ردْتْ 

جادْ لمْ اجميعْ 

لوسادْ يوم  في 

اشفيع العباد

وَحدي يوم  في 

ــدي ــنْـ عَ راك 

قصــدي ــالْ  أنّ

في كلّ مشهادْ

في طرز االنشادْ

انتهت القصيدة
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ناكــد الجــرام  مــن  بقيــت  و  ــي  دنب ــار  اكت ــيّ  اعل آه 

ــب و الرحيل اموافــي ميعادي والوقــت اقري

ــدْ ــل بايَ ــى انحي ــي ولّ ل هْ ــه كَ ــلْ منّ ــي اتقي ل مْ ــا حَ وأن

ه هول اشئام اگيادي و الجسد اضعيف ضعفُ

ــي الماردْ ــوات بالخطــا و توقَّفتْ مع الدن و النّفــس اقْ

تبعهــم فــي الخــواض وال رعيت أشــهادِي

ــا امزايَدْ ــا ابق ــة م ــا المني ــوم توف كيــف المعمــول ي

طايَ ووســادي ــراب حــقّ خْ ــومْ ايكــونْ الت ي

دْ ــهْ اضحيتْ حــقّ قاصَ تْ طــه و الي حْ دَ ــا امْ ــر إال أن غي

دْ االســيادِي تُه وقلتْ أســيّ ــفاعْ و رجيتْ اشْ

دْ ــا الماجَ عْ ألمامْ ي ــاكْ غيتْني يا شــفَ ــگْ في حم زايَ

ــل الهادي نِي يا الفضي ــد الصــراطْ فكْ عن

ــدْ يبْ يا الرّاشَ ــبْ الطّ ــا طي ــا بحــر الجــودْ و المزية ي ي

ــا من ال في الوجــود مثلكْ عــن كلّ اوهادي ي
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وامْ زايَدْ ــدّ ــا مــن ودّكْ طــولْ ال ــمْ ي ــا مرســولْ الكري ي

ــادي لعب عْ  شــفَ ــا  هي رســلينْ  المُ ــاجْ  ت ــا  ي

امد ــي الصّ ن بأمر الغن ــكْ كل كون امكــوّ يا مــن ألجل

ــادي ــور الب ــور النّ ــا ن ــاح الوجــود ي ــا مصب ي

دْ ــا بحر الكمــالْ واجَ ــنْ لصرختِي ي ــكْ مضيومْ كُ جيتَ

لْ قَصــدْ امرادي ــورى كمّ نرجــاكْ أشــفيعْ ال

دْ ــيّ تكــونْ واكَ ــا شــميخْ الحرمــة ل ــرمْ الحــرم ي الحُ

هــر أنّادي ــاب صرختك طولْ الظّ ــي في ب هان

دْ ــا الماجَ عْ ألمامْ ي ــاكْ غيتْني يا شــفَ ــگْ في حم زايَ

ــل الهادي نِي يا الفضي ــد الصــراطْ فكْ عن

دْ ــي و نعــودْ به ســاعَ ــي مــن تعب ن كْ ال مــن  نرجــا إيفُ

رْ عــن ســايَرْ البادي ــدَ ــا شــمخ الق ــرَكْ ي يْ غَ

ــدْ ــاش رايَ ــعْ تصحيــح ب ــدْ يرجَ ــرْ إال ســعا الجيّ لفقي

ــزادي ــه االهــوالْ ات ــل عنّ ــدْ البخي قصْ وإال 

دْ ــيّ اتْعــودْ ناجَ ــكْ نســعى نبغــي ل ــا مهمــوم لي وأن

في باب عطاكْ جيتْ نســتعطى بسطْ يدي

ــدْ ــزِي بالوفا النّاشَ ــرامْ فــي العربْ حــقّ اتْجَ ــوا اكْ كان

ي و نشــادي ــرْ فــي نظمِ ــاكْ نفتخَ ــا بتْن وأن
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ــدْ ــا و نعودْ اشــفايا الكلّ حاسَ ــال وف ــي ابْ ــفْ  أنولِّ كي

ــبْ تمجــادي رتّ ــكْ امْ ــدا علي ــولْ لب ــا طُ وأن

دْ ــا الماجَ عْ ألمامْ ي ــاكْ غيتْني يا شــفَ ــگْ في حم زايَ

ــل الهادي نِي يا الفضي ــد الصــراطْ فكْ عن

دْ ــاكْ عاهَ ــا وجــودة ما تخــرج عــن تن ــت بحــر الوف أن

ــادي ــبّ افْئ ــت طُ ــي وأن ــت روحــي وراحت وان

وارَدْ كلّ  ــضْ  في واشــيا  طــرّة  ــادْ  لعب ســيد  ــت  وان

ــت أصلْ االحســانْ وانت مســراجْ اتمادِي وان

ــاتْ راقَدْ ــي وال يب نِ فْ رْ جَ ــواكْ ســاهَ ــي من اهْ ــتَ اللِّ وأن

نْ في اكبادي كَ كْ سَ شَ وانت اللِّي في االدخالْ وَحْ

دْ ــبْ شــاهَ ــي ارقي ــي عنّ ــكْ الزالْ فــي مهاجــي ربِّ بّ حُ

قْ لي أميرْ اجسادي و شواقَكْ في الصميم خرّ

ــا الواقَدْ دْ نورْه ــة و نشــاهَ ــزور طيب ــاادرى ن ــا م ــلْ ي ه

ــعيدْ باألشــعارْ أنّادِي كْ السّ و نعودْ في حرمَ

دْ ــا الماجَ عْ ألمامْ ي ــاكْ غيتْني يا شــفَ ــگْ في حم زايَ

ــل الهادي نِي يا الفضي ــد الصــراطْ فكْ عن

ــاهْ نافَدْ حى الْغ ه يَضْ ــدْ ســيدُ صَ ــدْ إال انظــامْ يَقْ بْ العَ

حى في دَرجةْ لســعادي ــاهْ و يضْ ن ــغْ امْ و يبْلَ
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ــاوي اتْعــودْ رافَدْ ــدْ أبعــاري ن ــكْ عب ــا مكســوبْ لي وأن

رايْمــي و قيدي و كترةْ افْســادي ي بجْ نشــكِ

ــدْ حى الْغايْ فاسَ لْ عنّي يضْ فَ ــفْ يُومْ النشــورْ تغْ خايَ

ــةْ للحادي رُه في غم ــاوي يومْ الوْفــى تحضّْ ن

دْ شْ فــي القضى الواعَ نَبْغيكْ اتْقــولْ ال تخافْ وال تدهَ

ســادَكْ بادي ي لجْ حِ دْ ــرْزْ مَ ــي و طَ نِّ راكْ امهَ

دْ ــكلّ زاهَ ــة ب رْمَ ــكْ حُ بَ ــلْ رَغْ بَ ــمْ يقْ ــيّ الكري ــبْ ف ارغَ

ــادي ــدْ عن ــنْ قي ــي ع ــي وال يحافِ ــرْ دَنْبِ فَ يَغْ

دْ ــا الماجَ عْ ألمامْ ي ــاكْ غيتْني يا شــفَ ــگْ في حم زايَ

ــل الهادي نِي يا الفضي ــد الصــراطْ فكْ عن

ــدْ ــنْ و فيضهــا الماهَ ــدّ األرضي ــكْ ق ــى اهللا علي صلّ

خْ األطوادِي صا و شــوامَ رْ و الحْ ــدُّ ــدادْ ال و اعْ

ــوحْ مــن اتْقايَدْ ــا كتــب اللّ ــدّ أمّ ــكْ ق ــى اهللا علي صلّ

رشْ و الفرس و الكرســي و اوْهادي و عدد العَ

ــدْ ــدا و كلّ خامَ ــدّ أوحــوشْ البي ــكْ ق ــى اهللا علي صلّ

ــادي الفدف ــرْ  ي الطّ و  ــلْ  الرمَ و  ــمّ  الي ــوجْ  م

ــدْ خام كلّ  ــدّ  ق و  ــاتْ  االنب ــدّ  ق ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

االرعــادي ــرقْ  ب و  ــامْ  الغي و  ــحْ  الرّي اعــدادْ  و 
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دْ ــدادْ كلّ ســاجَ ــكْ و اعْ ــدّ اماليَ ــكْ ق ــى اهللا علي صلّ

دادي ــرْ اعْ نْ الســمواتْ بغي ــي هــو ســكْ ولِّ

ــي الواحدْ ــم الغن ا فــي عل ــدّ أمّ ــكْ ق ــى اهللا علي صلّ

ــرْ وبّادي ضَ ــقْ في احْ ــدادْ انْفايسْ الخالي واعْ

ــك الغني عــن ءالكْ مــن نورهم صاعدْ و ارْضــات المال

ــلْ لوْدادي ــكْ و صحابَكْ ه و على مــن رامْ لي

ــدْ ناشَ كلّ  ــمّ  يعَ و  ــةْ  لب طُ و  للشــرافْ  اهللا  ســالمْ  و 

مْ طــولْ أمادي لْهُ ــرْ يشــمَ ــدْ مــع العبي بالنّ

دْ مــن عند العبدْ بن علي  في أســفي نقمة الكلّ جاحَ

ــا بالبجادي ــا نعب ــضْ م ــي فــي القري نات دَمْ
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انتهت القصيدة
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والي كثر االحــزان و قوى كربي و نكادي تِي و اهْ يا شــومْ ليعْ

ــندة ــادْ بعــد السّ ــبْ صــوري و ب و تريّ

ــهْ و انْدادِي ــا تايَ ــحالْ ون ــي هذا اشْ ــي مگوانِ ال حــالْ حالت

ى ــدّ ــانْ اتعَ ــي مدهــولْ و الزم و عقيل

حمل االوْزارْ عن كهلي مالي اضحيتْ به نتالوَحْ على لوْهادِي

ا دّ ــدْ الصّ ــرْتْ بعْ ــتْ اخبيري و سَ اتْرَكْ

وادِي خْ لطْ ــوامَ ــارْ أالّ لها اعــدادْ بين اشْ ــافْ و اوْع ــا احي نلق

دا مْ و ســبابي حتى ضحيتْ في ذا الكَ

ــرَبْ للمهتادي ــوا ومنهم هَ ــن اعليّ لعب ــي مع اللعي سِ نَفْ

دى ــا من جانا مــن الجليل بالهْ قلت ي

رَبْ يا بحرْ الجودْ و الوْفا يا الفضيل الهادي ماكْ جيتْ هَ لحْ

دا ــي من لعْ ن ي تفكّ ــن فضلكْ نَبْغِ م

رادي رابْ اطْ ــبابْ عزموا لحْ اوْا ابال اسْ دّ النّفــسْ و اللّعينْ اتعَ

ي ــا الماجــد صــدّ ــي بفعلهــم ي قَلبِ
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ــع على ميعادي ــيّ و اتّفقوا بالجمي ــوا احكامهم اعل ضرب

ــدى افْ ــتْ  ب صَ ــا  م بنتهــم  ــي  جعلُن

وا قَلْبِي و اجسادي لْكُ لِي من بعدْ حقّ مَ فيّة عقْ لْبوا ابْال اخْ جَ

ة دَ نهم بعــد الوَخْ ــجَ دارونِي فــي اسْ

اوْا افْســادي ــى قوّ ــي باللّهــو مع الجــرامْ حت ــادوا إراوْدون ع

ــزْدا ــي ي ــهــم عــنّ ــوالْ ــلّ يـــومْ اهْ ك

رار اهواهم إيصادي لْبْ من اشْ نِي و القَ فْ رَقْ جَ في ابحورهم غَ

ــا وجــدت النّجدة ــن م ــي بتني غلبون

رَبْ يا بحرْ الجودْ و الوْفا يا الفضيل الهادي ماكْ جيتْ هَ لحْ

دا ــي من لعْ ن ي تفكّ ــن فضلكْ نَبْغِ م

ــرْ بفعلهم اقْيادِي ثَ بِي هــدوا هما اللِّي اكْ ــبابْ تَعْ هدوا اسْ

ا ــي و الدّ ــبابْ هولْ كرب هــدوا هما اسْ

ــادي ــرَبْ هدوا هما اللِّي ضحوا في لبدا حسّ هدوا مناشْ ه

دة ــن الكمْ دياني الزّايدي هدوا همــا عُ

ادي بيا في الهــوى وال رعيــت الجوّ ــدوا تبعتهــم مــن اصْ هَ

ــي فــي كلّ امْقصدة هدوا همــا علت

هــدوا اللّي عليّ جاروا حتى ضحى اجمرهم في أمير اكبادي

ــدة ــار الوق ــاعلين ن هــدوا همــا الشّ
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ــي عن افعالهــم الحــيّ األحادي ــدوا إلى خشــيت إعقبن هَ

ــدا لفْ ــدْ  رايَ منهــم  ــرَبْ  هَ جيتــك 

رَبْ يا بحرْ الجودْ و الوْفا يا الفضيل الهادي ماكْ جيتْ هَ لحْ

دا ــن لعْ ني م ــي تفكّ ــن فضلكْ نَبْغِ م

ــور اتْمادي ــا ن ــوم الحــرّ الشــديد وأنا ي ــيّ ي حشــى تهــون ب

ــدا ابْ ــمْ  دايَ ــانْ  الزم طــولْ  ــكْ  احَ مدّ

ا في صميم افْئادي نْ لي في العروق رسّ ي و سكَ رْقْ جسمِ كْ خَ حَ دْ مَ

دة هْ و سرى في ادْخالِي مثيل مصلْ الشّ

طولْ البهيم مشــغولْ بدكرك يا حبيب قلبي و فقدت ارْقادي

ة ــاكْ بالعقلْ و الرّشــدَ كنشــدْ في اتْن

ــطْ يادي ماكْ جيتْ لودادكْ بَسَ و نقولْ يا شــميخْ الجودة لحْ

ة طــالْ اوْقوفــي فــي الوصيدْ هــدي مدّ

قْ من تفرادي نا عليّ و الجســد انْحالْ جودْ لِي و شــفَ طالْ لمْ

جهــدة ــي  يل وال  ة  ــوّ ق ــي  إيلِ ــسْ  لي

رَبْ يا بحرْ الجودْ و الوْفا يا الفضيل الهادي ماكْ جيتْ هَ لحْ

دا ــن لعْ ني م ــي تفكّ ــن فضلكْ نَبْغِ م

ــادي ن ــومْ التّ ــي ي ــن متل ــة للعصيي تَكْ مهيوب عْ ــفَ ــوْال اشْ ل

ــودة ال قلــت ارْســامي في اللهيب السّ
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ــوم الحادي ى يوم النشــور وكداك في ي لكــن صرختــك نترجّ

ا ــبْْ غدّ ــعْ لي لجســادْ مــن امصايَ نَ امْ

ي تجيرنِي مــن وادْ الفرصادي أنت الشــفيع وأنا الخاطي نَبْغِ

ــكْ نَغدى ــي لقربَ ــكْ ديرن تحــت اجناحَ

رابْ إكرموا من حســانهم القاصي و العادي ــوادْ لعْ كانوا اجْ

ــودّة ـ امْ كلّ  ــالْ  ن ـماهــم  احْ رام  ــن  مـ

رشــادي خْ لقدر يا نعم المُ ــت اجزيل لوفا نســعاكْ اشــمَ وان

دا هْ ــعْ دون المَ فــي حمــاكْ اجعلني انري

رَبْ يا بحرْ الجودْ و الوْفا يا الفضيل الهادي ماكْ جيتْ هَ لحْ

دا ــن لعْ ني م ــي تفكّ ــن فضلكْ نَبْغِ م

ــوالْ أنّادي ــاب صرختكْ دون احْ ــي انظــامْ حالي باكي في ب ألنّ

دة مْ ــيّ عَ ي لُه ايقولْ ل ــكِ ولِّي نَشْ

كْ السعيدْ في مايَةْ تنشادي فجيتْ على القلب الحازن بمديحَ

ــتْ الرّحمة مع كمــالْ الودّة و رجي

ــر المهمــول البادي ــا موجــودة للواضــعْ الدطي ــةْ ربن مْ ارْحَ

ة مادمــت رخفــة وال اتدومْ الشــدّ

ــرْ و جبرجادي ر النفيــس خودْ اتبَ ــظْ الخريدة خــد الدّ يا حافَ

دْ احريرْ اسليسْ ليسْ يشبه لسدى خُ
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ــة المةْ االســيادي ــا للفضــالْ أهــل القريض جمل وســالمْ ربن

لبا و االشراف و هل المجدة و على الطّ

يبَة و ما هبّ النســيمْ فــي اغصانْ الزّهرْ النّادي ما فاحْ طيبْ طِ

رْدْ في و راقُه و شــدى ــوَ ــا ماسْ ال و م

رادي ــتْ كمالْ امْ ه ما يخفى و بن علي نَلْ زْمامُ ي نبا فــي هَ ــمِ اسْ

ي في عبدة رْســمِ ــبِي دمناتي و مَ نَسْ

69
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انتهت القصيدة
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ادْ وّ كْ يا مولْ الملك يا الجُ أبديتْ باسمَ

ــراكْ االتمادْ ــي مــن الّ اتْ ــرّ العال ــا الب ي

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

شــاقْت اشــواقِي العينْ لوجودْ المبرورْ

هل يا مــن ادرى انعودْ بوصالُه مبشــورْ

ــي االمورْ ــا من اتْســالْ حــارت ل ألني ي

ــارة بالزي ــبْ  لقلي ــي  انمنّ ــامْ  ع كلّ 

كيفْ نمسا نصبَحْ و مالمحي اصهارة

ــارة المن ــازَغْ  ب طــه  ــلْ  نوصَ ــرى  ت ــا  ي

ــاجْ  وجدي و الفگد في كل حين يزداد ه

رْمْ انســيرْ فدفاد ْحُ ــاحْ الّ ــو جبرت اجن ل

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

جوانحهــم ــورْ  الطي ــارَتْ  ع ــيَّ  ل ــنْ  كُ

مْ  عاهُ ــدْ امْ ــروا انطيرْ بالوَجْ كيفْ إطي

تْ ما بيدي مگدارْ دْ في سجن البين عَ

دْ مــن الّ لُه في األشــياتْ بادي ــا الوَحَ ي

ــا مرادي ــكْ اســألْتَكْ وافي تن ــكْ لي بي

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي

شــافَعْ الوْرى الهاشــمي شــارقْ األنوارْ

ــزوارْ ــب مع ال ــدْ لحمــاه في قري نقصَ

ــن لهــدى كلّ انهــارْ نرجــى المــزار عي

ــدْ الضنا مزاري فا من بع و األشــواقْ اجْ

و الشوقْ من افراگْ احبيبي متگبة جماري

ــا  اوْزاري ــه تتالشــى بالوف قامُ فــي امْ

بادي لَكْ من دونْ الخفا اكْ و الشــراق امْ

ــه غادي ــب انســگد و نعودْ لي فــي قري

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي

ــامْ ق المْ ــلْ  نقبَّ و  باالشــواقْ  ــدْ  فَ دْ انفَ

ــول و مســايَفْ االوهام نغــدى بين التل
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حتى نضحى بدونْ شــكّ فــي المتهم

إمتى يضحى شــملي بالحبيب ملموم

إمتى يضحى لي ريــحْ الوصالْ مقدومْ

ــلْ لضريحْ الزكي المعصومْ إمتى نَوْصَ

ت اشــهادْ تَجْ ري بهــواهْ وال احْ ــاهْ فَكْ ت

ــرومْ لرقادْ اجْ وال ان رْ في طــولْ الدّ ســاهَ

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

بوب  ــرَامْ المحْ رْ طولْ  البْهيمْ بغْ ســاهَ

والمرغــوب قصــدي  بجــل  ــرني  إبشّ

نضحى هاني اسليم و الوعد المكتوب

ــريعْ خبّابْ ــرى لوْطهــا نغــدى اسْ ــا ت ي

رم سيدْ العرابْ رمها في حُ راحتي في حُ

ــزوعْ االركابْ دْ بالن آشْ را مــن الّ شــاهَ

بْ بينْ التلولْ و طوادْ لْ ســحّ كلّ محمَ

وادْ ــوقْ لهْ كل عيسْ امســلّي فَرْحانْ ف

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

ويلْ ــرْكْ حالِي فــي تهْ بْ انْشــالْ تَ الرّكْ

ه نسيرْ بالعزْمْ  في ذا العامْ مُ كانْ لرسْ

ــرَبْ يتْ ــةْ  مدين جــاوَرْ  امْ ــي  انْولّ كانْ 

رامْ ــوزْ بالقصــد و المْ ــا رَوْعــي انف يهن

بالســالمة نفــوز  و  ــرْ  نتباشَ بالرضــا 

ــة ندامَ ــال  ب ــي  غصن حــرّكْ  بالمــزارْ 

عينْ الهــدى محمــد شــافَعْ القيامة

ــادي ــا للقاصــي و ع ــا تخف ــي م حالت

ــا أنّادي من القلــب المگــروح ابال اخف

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي

بْ فاهْ إيْهَ ــدْ اجْ ــا ادْرى ريحْ الوْصالْ بعْ م

ــبْ هَ ــي يدْ ــراقْ مــن قُرب ــولْ الفْ ــمّ هُ ت

ــبْ ــوانْ مــن صعَ ــزارْ يَهْ يتصــرّفْ بالمْ

ــلْ اتْولّي بالرضــى أقريبة ةْ الوصْ ســاعَ

ــا طولْ الظهر ارعيتْ دونْ ريبة امجاوره

ــودُوا طالبين طيبة ــفر إع يومْ في السّ

ــوسْ اتســيرْ بالوفودْ فــي البَّادي و العي

كيحنَّنْ مهما يســغى الْصــوتْ حادي

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي

لْ ادْ إگبّ ــزّ ــوم بال معظــم هولي فــي ي
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لْ هل يا من ادرى سريعْ في جمعهم نَوْصَ

من ادْرى نعم الغني إســرّحْ مسجوني
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اتْ اشعيلْ حى جمر اللضا في أميرْ الدّ يَضْ

ةْ لرحيلْ ــوداعْ فــي ســاعَ ما نقــوى لل

شوْشوا عقلي و ضحى بالشواشْ مدهولْ

ــمْ منحولْ ــي اهمي ــهْ نَرْت ــي تايَ خلّفون

ة وال يلي حولْ ــوّ فــي القضى ما بيدي ق

ــمْ لفؤادْ حــبّ لحبيبْ اخــرَقْ ليّ صمي

ادْ لَمْ ناسْ االشــواقْ بالزّ ريحْ لوْصــالْ اعْ

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

نْ ــالْ الضّ ــبْ أنّ ــارَةْ الحبي ــي بزي ــلْ ل ه

ــنْ االوطَ ــغْ  نبلَ و  اســريعْ  هللا  شــي  نَمْ

ــه و فجــى كلّ حزنْ االركابْ امْشــاتْ ل

ــريعْ فَرْحانْ هم نغــدى اسْ ــامْ معَ للمق

حانْ ــوحْ االمْ هَ انْل ي طَ فــي ضريحْ المكّ

نانْ دْ ــلْ يا العَ ماكْ اعلي دْ لحْ جيتْ قاصَ

تَكْ ضمآنْ يا المرشــادْ رَخْ ــابْ اصْ ــمّْ ب فُ

ــادْ ب ــفيعْ لعْ ــا اشْ ي ــدادَكْ هَ ــي بمْ ن عمّ

 

قامْ الهاشمي المهتادْ شاقْ شوقي لمْ

لْ ــامْ إهَ ــعْ على الخــدودْ كنّ ادْي مْ و الدّ

لْ ــوّ امهَ منكــولْ  بالصــدودْ  ــي  تلقان

ــة ويل ــي اطْ دْ و غرايب ــرّ ــلْ انْبَ كــن اهبي

ــامْ ليلى ق ــهْ نرعى امْ فــي الفيافي دالَ

ــا من تســالْ حيلة ــي ي ــي لوْصال وال يل

لْ واشْ المعمولْ يا ســيادي كيــف نعمَ

ــالْ كينادِي ــى اللِّي محت ــلْ عل و الرحي

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي

ــعْ اســكوني ــارْ و تري ــا بعــد الغي نهن

ــي ــةْ مظنون ــراقْ غايَ ــدْ الف يكمــلْ بع

ــي تركون ــرْ  اميسّ ــي  غاليل فــي  ــا  وأن

ــة يتمرحــوا عياني ــنْ طيب في محاسَ

ــحْ في اوْزاني له نســعى و نقولْ اصحي

ــي  ــودادَكْ تنشــفا ابْدان طــبّ ضــرّي ب

طْ االحسانْ يادي جيتْ نســتعطى باسَ

ــا گيادي ــي بالوف ــزارَكْ ســرّحْ ل عن امْ

ــاكْ زادي ــي من تن لْ لّ ــى كمّ ــا المول ي
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ــادُه مْ نشّ ــي ســمع القريــض يَرْحَ ولِّ
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ــتْ الرّمزْ المنشــودْ ــاظْ ما يَ خــودْ أحفّ

ــاهْ المقصودْ ــالْ بتن صــونْ أنظامي اتْن

ــمْ ما دركوهْ احســودْ ســرّ اهللا العظي

سْ الرشــادة وامَ ــه لقْ و الســالمْ أنهيبُ

ــةْ النّْجادَة لْهم غايَ ة يشــمَ كلّ ســاعَ

ــرْقْ عادَة ــرْ خَ ــهْ انْدي ــدْ لي حَ ــدي جَ و ال

فى متبَيْنُه في االعدادْ ــمي ما يخْ و اسْ

بي صحيحْ يوجادْ ناتِي نَسْ في أسفي دَمْ

ــة فــي طرز االنشــاد  ــة معنوي لّ دَرْتْ حُ

ــي األحادْ به نســعى نعم الحــيّ الغن

ــة وال نشــوفْ صرفادْ رْ فَزْعَ ــسْ ننظَ لي

ــرمادْ ــي دَنْبي ربّ األشــيا السّ ــرْ ل فَ يغْ

ــرادْ ــدّ لجْ ــهْ ق الصــالة و الســالمْ علي

ــا ياتي في القــدرة و كلّ مــن زادْ ــدّ م ق

ــة ازْواجْ و افرادْ ــه جمل و الرضــا عــن آلُ

جادُه ــي و جــولْ فــي لغــا تمْ ــبْ قَوْل رتّ

ــر فــي عســجادُه ب ــؤ و التّ خــودْ اللؤل

ــادُه ــا يفقهــوا تقي ــو عاشــوا قرن م ل

و االشرافْ و طلبا و شياخنا أهل النّشدْ

ــة مــع النّدْ ــرْ و جــاوي و الغالْيَ بالعبي

رَّدْ جَ ــا امْ ــومْ الوْغ ــي عــن حربُه ي صارْمِ

ــه متوضحــة ابالدي ــا ازمامُ فــي رمزه

ــا الهادي ــن علي ســقيني بحــر التن ب

ــا تمادي ــهَ اضي اقِي طَ ــحْ التّ فــي مدي

نْ في جنةْ الخالدي يومْ القضى نســكُ

ــةْ اللحادي ــه في غمّ شُ فْ وَحْ وال نصدَ

لي بالهادي ادوى اجسادي و يَجمعْ شــمْ

و الوحوشْ و االحصا و شوامخ االطوادي

ــن من األجــالْ بادي ــذي في الكوني و ال

و االصحــابْ و االنصارْ أهل التنا انجادي

انتهت القصيدة
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ــدْ ــرْقُ ــكْ ت ــالَ ـــعْ لــمــنــامْ ب دي

دْ آمشــي مــع الطريقْ امْســگّ

ـدْ اتشهّ ــرســول  ال و  ــاهللا  ب

دْ تســعَ ــمْ  الغنايـَ و  بالفــرح 

ــدْ وحّ امْ كنــت  كانْ  بالقلــب 

ــد محمّ أبســيدنا  دي  ــعْ سَ

ــهو و الغفلة مــن ســنتْ السّ

عــال و  اعســى  ــكْ  عنّ ــرُكْ  اتْ

ــالّ اتّ ــقْ  الطريــ فــي  ــداكْ  عن

ـــدْ اتوجّ للرحيـــلْ  األفضالْ 

دْ ــدّ ج و  ابْــحــالــهــم  ــلْ  ــم أع

ــد محمّ أبســيدنا  دي  ــعْ سَ

ــبْ توجَ ــا  عنّ فــرض  المــوت 

ـــــأدّبْ أمْ حـــرّ  ـــكـــونْ  اتْ إال 

ــبْ لَ يطْ ــرَكْ  بْ قَ ــومْ  ي كلّ  فــي 

ــادْ االرق مــن  يراســي  اتْمــلّ  ــا  داب

وادْ يافْ و شناگرْ و اطْ تنجى من الحْ

ــومْ الميعادْ ــالْ باالخــالصْ في ي اتْن

الفســادْ ــى  عل ــدْ  عَ بـْ و  ــكْ  بتـوبْتَ ــادَرْ  ب

ــةْ االنْشــادْ ــولْ فــي غايَ حْ الزّكــي و ق ــدَ امْ

األســيادْ ســيد  ــي  المكّ ــدى  اله ــن  عي

ــلْ ــفَ تــغْ وال  ــهْ  ــبّ ــنَ ت و  ــقْ  ــي ف

لْ ــلْ اتـــعـــوّ ــرحــي ــل ادْ ل بــــالــــزّ

ــلْ ــمّ ــح ـــــــاألوزارْ امْ ـــــكْ ب ألنّ

ارْشـــادْ ــلّ  ك أراســـي  ــجْ  مــنــاهَ سلكوا 

ــزّادْ ــل ــوى ل ــقْ ــتّ ــرْ خــيــرْ ال ــدي ــي ات ــغِ ــبْ نَ

األســيادْ ســيد  ــي  المكّ ــدى  اله ــن  عي

شبابْ و  ــبْ  ــايَ ش كــلّ  ــــزورْ  ات

شــابْ ــدارَكْ  لعْ شــوفْ  ــنْ  بالعي

أســبابْ كلّ  عــن  ــلْ  اغفي ــت  وأن
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دْ اتْســنّ راكْ  ــرابْ  التّ ــوقْ  ف

ــدْ تَوْجَ ــكْ  لَ فَعْ النّشــورْ  ــومْ  ي

ــد محمّ أبســيدنا  دي  ــعْ سَ

ــزانْ المي ــومْ  ي ــوفْ  الوق ــومْ  ي

ــةْ األكفانْ ــوم القضــا و ضيق ي

ــرانْ ني حفــرة  ــبْ  اتصي ــا  أمّ

دْ تشهَ تــمّ  ـــكْ  ـــوارْحَ ج و 

ــدْ قيّ امْ ــه  في ــتْ  عمل شــايَنْ 

ــد محمّ أبســيدنا  دي  ــعْ سَ

ــعْ ــايَ ط ــي  ــقــول ل ـــت  أن إال 

ــعْ ــرايَ اشْ للقبولْ  ــتْ  عــرَفْ و 

ــافعْ الشّ ــالْ  للفع حتجــت  و 

ــدْ أتعبّ بالخشــوعْ  و  ــي  صلّ

ــرّدْ غ و  االوزارْ  مــن  بكــي  و 

ــدْ تمجّ و  الزكــي  تشــرّفْ  و 

ــدْ نكّ امْ الســقيمْ  ــكْ  احَ مدّ

دْ ــدّ ــج إيْ بـــاألشـــواقْ  الزالْ 

للحادْ ــة  غــمّ ــرْ  ــفــكّ ات القضى  ـــومْ  ي

ــالدْ ــخْ ل ــةْ  ــن ج والّ  لــجــحــيــمْ  ــــا  إمّ

األســيادْ ســيد  ــي  المكّ ــدى  اله ــن  عي

الفنا ــةْ  ســاع ــنــشــورْ  ال ـــومْ  ي

فَتْنة ـــه  ـــوالُ اهْ ــن  م اتــصــيــدْ 

جنّة ـــرَكْ  ـــصْ قَ تــصــيــبْ   والّ 

االشــهــادْ روسْ  عــن  ــقْ  يــنْــطَ وكــتــابَــكْ 

الميعادْ ــارْ  ــه انْ فــي  ه  ــدُ ــاخْ ت ــكْ  ــدي ب

األســيادْ ســيد  ــي  المكّ ــدى  اله ــن  عي

ــاعــة ــروطْ الــطّ ــش ــال وتــريــدْ ب

ـــة أوالعَ لــيــكْ  زادْ  ــوقْ  الــشّ و 

فاعة اشْ ــعْ  ــفَ تــنْ مــا  يـــومْ  فــي 

العبادْ على  ــرضْ  ف الــزّكــا  و  ــومْ  الــصّ و 

أورادْ كر  للدّ ــهَ  طَ ــحْ  ــدي امْ ــلْ  ــعَ اجْ و 

لــفــؤاد و  الـــــرّوحْ  ـــالجْ  ع ــا  ي ــولْ  ــق ت و 

ــادْ ــشّ ن مسفيوي  عــلــي  ــن  ب ــاجْ  ــح ال

تفگادْ و  ــوجــد  أب ـــومْ  ي كــلّ  ــولْ  ــق ي و 

انتهت القصيدة
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ــفْ ءاش را من ال راها اللّي

ــبْ ــا غايَ ــكْ أن ــا ابحبّ الب

كْ مديحَ في  اتْجارتي  ا  التّ

لْ المفضّ ــا  ي ــتْ  ثبَ ــا  الثّ

أضناها بعد  جاتْ  الجيمْ 

ة طه بْ الشفاعَ يا صاحَ

مْ الغانِي دتْ نَعْ مَ الحا احْ

ــداها اشْ ــة  طيبَ ــمّ  وشَ

ــا ادْرَكْ المرادْ من بعــد م

وقْ فيهْ كلّ امْصايَبْ و الشّ

ــورَكْ باألتمادْ و نشــوفْ ن

يبَكْ ةْ المضيقْ انْصِ في ساعَ

ازْدادْ ــحْ  المدي فــي  ازْدادْ 

لْ ــا نتبدّ حبْتَكْ م فــي امْ

ــكادْ انْ كلّ  ــزولْ  اتْ ــي  عنّ

أفداها ليكْ  تطلب  روحي 

ــكادْ انْ كلّ  ــزولْ  اتْ ــكْ  بي

ــي الميعادْ ــيّ اتْكونْ ف ل

ــوْرى المهتادْ ــيّدْ ال يا س

العدناني ــي  النب ةْ  أمَّ من 

االتمادْ ــا  أضي ــكْ  لمديحَ

و كانْ بالعــزم فــي حماها

بْتْ في ابْهاكْ انْراقَبْ لو صَ

ــي يكون لي فــي عوينَكْ ربّ

ــلْ نتوسّ ــكْ  رمت حُ ابْجــاهْ 

ــا واه ــدْ ب ْهـــا  دّ ــوَ اتـْ إال 

ــة أنزاهَ ــبْ  للقلي ــرَكْ  دَكْ

ــي و طلَقْ الســاني اخلقن
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كْ قَلْبي رامَ ــا اغْ الخا خف

ــاقَمْ لْبْ السّ الْ دلّ القَ الدّ

ــي عنّ ــرَكْ  خي درّ  الْ  ــذّ ال

ا ارْجيتْ فــي المنتاها الرّ

ة طه بْ الشفاعَ يا صاحَ

ــكْ داتي لَ ــكْ امْ ــزّيْ زينَ ال

رة دْ ــبْ مولى القُ ا طلَ الطّ

داوي ــي  قَلْب ــرْ  ضُ ــا  الضّ

ــا ــري وأن بْ ــكافْ كلّ صَ ال

ــي بِّ خَ امْ كلّ  ــانْ  ب لكــن 

نْ لفؤادْ ــرْ ما ســكَ و ظهَ

عازَمْ نشــوفَكْ  ــو  ل إيزْولْ 

بْ التْنا المرشــادْ يا صاحَ

بي و كرمني راغْ و اوْفي امْ

األخــالدْ ــةْ  جن نْ  نســكُ

ــى مأواها أنكــونْ في أعل

ــعادْ بهــا على الرضا نسْ

ــي الميعادْ ــيّ اتْكونْ ف ل

ــوْرى المهتادْ ــيّدْ ال يا س

ياتِي ولْ احْ وى بهاكْ طُ نَهْ

ــگادْ التّفْ ــةْ  ليعَ ــرَدْ  تَبْ

رة ــوزْ في ابْهــاكْ بنظْ انْف

ــودادْ بال ــكْ  المَ اغْ وافــي 

ــداوِي ــرْتْ امْ ــنْ ما جبَ اليَ

ــي لفــؤادْ ــكْ ل ــكْ ملَ حبَّ

وى غفالنة نَفْسي من الهْ

ــوبْ مــن الفســادْ وال انت

دْ العربِي جْ بشــواقَكْ ألْمَ

كرْ و األســمْ ــا طيَّبْ الدّ ي

دْ أجعلنِي جْ في حماكْ يا المَ

ــاكْ ما نخــرجْ حماها  نوف

ة أنزاهَ ــبْ  للقلي ــرَكْ  دَكْ

ــي قالتِ ــكْ بمُ رْتَ ــالَ انْظَ وي

رة و نقولْ يا سميحْ البُشْ

كْ ناوِي ديحَ الخيرْ فــي امْ

ــا طان اخْ ــاألوزارْ  ب ــرَتْ  كت
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األكوانْ خلقها و نشــاها

يوْجــادْ عنهــا  حــيّ  ال 

ــي الميعادْ ــيّ اتْكونْ ف ل

ــوْرى المهتادْ ــيّدْ ال يا س

ري دْ حتّى ضــاقْ و حرَجْ صَ

ــنادْ لنْجايْ ما جبَرْتْ  اسْ

ــنْ تايَبْ ــادْ للمهيمَ من ع

لَكْ لُه األجسادْ و هواكْ امْ

ــرة قهْ عنّــي  زادْ  زَرْ  لــوْ

للحــادْ ــي  منِ اتْغُ ــى  حت

ه المُ تَرْتْ امْ من زادْ في اكْ

ادْ وق في الحشى جدّ و الشّ

ابْالهــا ــنْ  حي كلّ  ــزْدادْ  ي

اوْدادْ كلّ  إيهــونْ  ــدي  عنْ

ــي الميعادْ ــيّ اتْكونْ ف ل

ــوْرى المهتادْ ــيّدْ ال يا س

أمــري ــا  بيّ ضــاقْ  ــى  حت

ــنادْ بَرْتْ اسْ للنجــا ما اجْ
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ــا مواله ــكْ  ألجلَ ــالّمْ  ال

ة طه بْ الشفاعَ يا صاحَ

بضرِّي شكيتْ  ما  الميمْ 

ــبْ ــالْ كلّ مراغَ ــونْ ن النّ

رة جْ ــي بالهَ ــادْ صادْنِ الصّ

ــه ــي بكالمُ ــا ظلمن الظّ

ــا ــي مــن ده ــنْ علتِ العي

ة طه بْ الشفاعَ يا صاحَ

بضرِّي شكيتْ  ما  الميمْ 

ــبْ ادْواها ــا طبي ــوْالكْ ي ل

ــة أنزاهَ ــبْ  للقلي ــرَكْ  دَكْ

و اقْوا مــن المصايَبْ وزْري

ــبْ راتَ امْ كلّ  ــكْ  بي ودْرَكْ 

ــي فتْرة ــى المديحْ مال عل

ه عامُ قوتِي اليومْ حــرم اطْ

ــفاها بّ اشْ ــرَكْ فيه طُ دَكْ

ــة أنزاهَ ــبْ  للقلي ــرَكْ  دَكْ

ــواتْ من امْصايَبْ وزْري و اقْ
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ــي ــي أمالـ ــنْ غرَّنـِ الغيـ

الفا فنى القلب ابشوقي

يبْغيني مــن  ــلّ  ق القافْ 

ينْ ســيْتِي في اوْزاري السّ

الها ــي  داتِ شــرّ  ــينْ  الشّ

ة طه بْ الشفاعَ يا صاحَ

مالَكْ نْ اجْ سْ ويتْ حُ الها اهْ

ــي ــنْ مــن المون ــواوْ وي ال

مْ فــي اللغا ال ماليفْ الالّ

قامْ و ضعف حالي حتى اسْ

ــنادْ اسْ ــافْ  ت للكْ ــي  مال

تْ عن اجميعْ احقوقي و خرَجْ

ــادْ ــرَبْ شــينْ ابْع ــيّ يقْ ل

ــا في يميني ــنْ قاللْ م اليَ

ازْدادْ ــنْ  الظّ ــا  ربْن فــي  و 

اري گــدّ يطيقهــا  شــالّ 

نبغــي اتْكونْ في المعتادْ

ــومْ الوقوفْ ال تنســاها ي

ــرى تنكادْ في حماكْ ما ن

ــي الميعادْ ــيّ اتْكونْ ف ل

ــوْرى المهتادْ ــيّدْ ال يا س

بْتْ كلّ يومْ أوصالَكْ لو صَ

أوفـــي بــغــايَــةْ الــمــرادْ

في هواكْ يا سراجْ اعيوني

بْعــادْ التّ ــةْ  غرب ــواتْ  واقْ

ــف ــه بهــادْ التألي تُ أختمْ

يادْ التّقْ ــةْ  لَّ حُ طــرزْ  فــي 

انْجالِي ــراجْ  ياسْ واكْ  اسْ

ما ريتْ فــي ازْمانِي دوقي

إيْقيني ــكْ  في دَرْتْ  لكــن 

ــا ســراجْ ابْصاري لكــن ي

أنالــها قــولْ  اتـْ مهما 

ة أنزاهَ ــبْ  للقلي ــرَكْ  دَكْ

المالَكْ ــلْ  بالجلي ادْخيلْ 

ــي ــا وال عدرون ن طــالْ المْ

كْ لمنيفْ تْ جاهَ حْ دَ بها امْ
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من حلتي في طرز ألغاها

ــكْ يا الماحــي الدْ مــن بي

و ســالمنا ألهــل النباهة

ــر اعنادْ مــن أســفي بغي

70

71
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73

ــا كمــالْ أســناها ــا ي الي

غاها يا حافَظْ االشعارْ اصْ

داها اهْ ليكْ  الوصيف  هادْ 

اتْناها في  علي  بن  يقولْ  و 

انتهت القصيدة
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ــودود ال ــك  المال ســبحانْ 

ــودْ الخل ــةْ  جنّ ــا  عطاه و 

ــودْ ــوج ـــه ســيــدْ ال ــا طَ ي

العالم ــنــا  رب ســبــحــانْ 

ــكْ ســيدْ العوالَمْ من جعل

ــمْ ــارَكْ من خيار هاشَ و خت

نصــرَكْ عن ســايَرْ الجحودْ

ــودْ العـهـ ــقْ  ـواتـَ بمْ ودّكْ 

ــودْ ــوج ـــه ســيــدْ ال ــا طَ ي

ــقْ الخاليَ شــافَعْ  ــهَ  طَ ــا  ي

شارَقْ ــوانْ  االك بين  رَكْ  ــدْ ب

شايَقْ االحسانْ  رْ  أبَحْ ليكْ 

صلّي وســطْ الحمــا انْعودْ

جودْ الضعيفْ  على  نقولْ  و 

ــة محمــودةْ ــكْ أمّ مــن  اجعــل  أمتّ

بوجودَكْ يا الهاشــمي بحــر الجودة

ــاجْ الهدى ــا ت ــكْ ي ــى اهللا علي صل

ــامْ ــق االشــيات بالتّـم خال

ــامْ األن ســاير  فــي  شــافع 

قــامْ ــاجْ و المْ ــولْ التّ ــا م ي

و عطاكْ شــمايَلْ الخالقْ الممجودة

و عطاكْ في األخرة شفاعة المعهودة

ــاجْ الهدى ــا ت ــكْ ي ــى اهللا علي صل

ــوْضْ و البراقْ ــولْ الحَ ــا م ي

ــاقْ األف ســايَرْ  عــن  ا  ضــوّ

الفــراقْ ــةْ  ليعَ مــن  كاوي 

المشــهودة ــوارْ  لق تلــك  نراقــب  و 

والُه منكودة ســايلْ و من الخطــا احْ
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30

ــودْ ــوج ـــه ســيــدْ ال ــا طَ ي

ــارَبْ ــكْ ه ــه جيت لي ــا طَ ي

ــزولْ طالَبْ ــا ن ســانَكْ م احْ

بْ راغَ المْ ســايَرْ  ــي  ل قضي 

ــودْ انْل ــا  التْن ــرْ  ابْحَ ــكْ  بي

ــودْ ــى البدا انسُ ــاكْ عل لوْف

ــودْ ــوج ـــه ســيــدْ ال ــا طَ ي

ــتْ مــن فعالي فْ ــهَ خَ يا طَ

مالي راس  المزاجْ  في  ضاعْ 

ــي ــمْ وال ــرْ الكري ــي غي مال

ــى خــدودْ كتــب دمعــي عل

رْ جســمي مــن الصهودْ حرّ

ردودْ ــال  ب فـــيّ  ــعْ  ــشــفَ ت

النشــودْ ــمْ  اتْراجَ ــامْ  تم و 

شــاوَهْ الحسودْ و سمي يخْ

الحــدودْ ــطْ  قابَ ــي  عل ــن  ب

ــاجْ الهدى ــا ت ــكْ ي ــى اهللا علي صل

ــرابْ ــا ســيدْ العْ ــي ي غنين

ــا رينا مــن ســعاكْ خابْ م

ةْ الشــغابْ ــا من شــدّ نهن

ــرْم را كفوفــي ممــدودة الحــرمْ الحُ

مســعودة روحــي  تعــودْ  بنضــرَة 

ــاجْ الهدى ــا ت ــكْ ي ــى اهللا علي صل

ــزاللْ ال و  ــبْ  نْ الدّ ــرةْ  كث و 

مثلْ الميســورْ فــي الغاللْ

الرســالْ ــمْ  خاتَ ــا  ي ــت  وان

ــكارُه مفقودة ــي بالخطا اف هــذا اللّ

ــومْ تكــونْ لجحيمْ حمــرة موقودة ي

موجــودة ــقْ  للخاليَ اهللا  ــةْ  مَ رحْ و 

رارْ المنضودة ــدْ ــة كما ال نختَمْ حليَ

ــه معدودة ــوتْ مواهبي حروفُ فــي بي

ه منشودة مسفيوي في اللغا الْفاضُ

انتهت القصيدة
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دْ ــه ناكَ والُ بْدْ مــن اهْ ْ عَ ــكّ فُ

دْ رْ امْساعَ هْ دْ في الدَّ ليسْ يَوْجَ

ــيلْ أمــن اتْمــادُه زايَدْ نْ سِ عَ

فاقَدْ ــرُه  بي اخْ يْســورْ  مَ ــنّ  كَ

ْ اتْقايَدْ لّ ثْلي فــي كُ ــالْ مَ و ق

دْ  يا المصطفى جيتكْ قاصَ

ــوكْ ل مْ ــدْ المَ بْ ــدْ العَ ــكْ هَ فُ

لوكْ هْ ــه مَ ــراقْ اوْطانُ مــن افْ

ــدادْ ــمَ ال اهللا  رســـولْ  ــا  ي

اليدْ طْ  بَسْ ى  طَ ــتَعْ يَسْ ليكْ 

ــزْدادْ يَ ــه  عُ دَمْ ــه  نْتُ وَجَ عــن 

ــادْ  ارْق رامْ  ــا  م ــه  داجُ طــولْ 

الـــوادْ ـــهْ  بِ غـــادي  مــن  أوْ 

ــادْ ب العْ عْ  شــافَ ــا  ي ــي  تْن غِ

ــي كّ ْالمَ اهللا  رســول  ــا  ي

ــكي ــه يشْ ــكْ طــولْ ايّامُ لي

اليدْ طْ  بَسْ ى  طَ تَعْ يَسْ ليكْ 

ــزْدادْ يَ ه  عُ دَمْ نْتُه  وَجَ عن 

ــادْ  ــا رامْ ارْق ــه م طــولْ داجُ

الـــوادْ بــه  غـــادي  مــن  أوْ 

ــادْ ب ــا شــافَعْ العْ ــي ي يتْن غِ

الــمــداد اهللا  رســـول  ــا  ي
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ــروكْ تْ مَ ــعيا  اسْ يعــودْ  ــا  م

دْ ه ناشَ حى طولْ ايّامُ من اضْ

افَدْ النّ دْ  هْ بالعَ ــكْ  سَّ اتْمَ من 

دْ قاصَ ــمايَلْ لَمْ ْ بَشْ ــرّ فَ و يَظْ

ــدْ نْ في زْمانُه حاسَ ــوَّ ــا يكَ م

دْ ْ مــن قالْ فــي قولُه واكَ لّ كُ

دْ يا المصطفى جيتكْ قاصَ

رينْ ــطْ كْ في شَ حَ دْ ْ من مَ لّ كُ

ــرْ أمينْ شْ حــى يُومْ الحَ و يَضْ

زينْ ــمْ احْ ي ــروحْ امن الضّ ما ي

دْ ه قاصَ َلْسيدُ سوبْ ا كْ بْدْ مَ عَ

ي ــكِ يَشْ ــالَ  ايْ ــعاكْ  نَسْ كان 

ــرادْ    بالمْ ــالْ  إيْن لي  ــبَدّ اسْ ال 

ــكْ كــنّ اوْرادْ حَ دْ ــلْ مَ عَ و يَجْ

حــادْ ــى الجْ ــمْ عل ــرْ رَغْ خُ يَفْ

ــاد الب ســايَرْ  عــن  دْ  ــعَ يَسْ و 

جادْ ــى االمْ ــذا مــروي عل هكْ

ــادْ ب العْ عْ  شــافَ ــا  ي ــي  تْن غِ

نا عْ ــمَ اسْ اهللا  رســول  ــا  ي

نّة   الجَ إنـــالْ  أو  ــدْ  ــبَ سْ ال 

نّا اتْعَ ــنــاكْ  بَــثْ ــدي  ْ ــلّ ال و 

اوْدادْ دون  مــن  ــعْ  يَرْجَ ــفْ  كي

ــكْ كنّ اوْرادْ حَ دْ لْ مَ عَ و يَجْ

حادْ ــى الجْ مْ عل ــرْ رَغْ خُ يَفْ

دْ عــن ســايَرْ الباد ــعَ و يَسْ

جادْ ذا  مروي على االمْ هكْ

ــا شــافَعْ العبادْ ــي ي يتْن غِ

الــمــداد اهللا  رســـول  ــا  ي

ــيادْ ــيَّدْ االسْ َوْالدْ بيكْ أَسِ أ
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وابَدْ كْ امْ ديحَ ــرُه لَمْ مْ طولْ عَ

ــعى فــي بابَكْ وارَدْ َفْقيرْ يَسْ ا

ــدْ ســانَكْ اليَ ــا  بَحْ ــفْ أن كي

ــوقَكْ بنارْ في قَلْبي زانَدْ  و شُ

دْ يا المصطفى جيتكْ قاصَ

دنيبْ ــدْ المُ بْ ــادْ العَ ــتْ ه غي

ــمْ انْكيبْ ي ــا يعودْ من الضّ م

ــسْ اتْخيبْ ــكْ لي تَ وْ ــنْ أدْعَ اليَ

دْ لَلْواحَ كْ  ــمَ باسْ ــلْ  يَتْوَسَّ و 

دْ ثْلي من كانْ امْشاهَ كيفْ مَ

ــدْ ــورْ الواقَ ــرْتْ للنّ ــومْ انْضَ ي

ــيادْ االسْ ــيَّدْ  أَسِ ــكْ  بي َوْالدْ  أ

يادْ ــكْ تَحْ رْمَ ــنْ حُ ــه عَ ــا يْلُ م

ــوادْ بالجْ ــودْ  إيل ــرْ  قي الفْ و 

ؤادْ نْ لَفْ ــكَ ــواكْ اسْ يا مــن هْ

ــادْ ب العْ عْ  شــافَ ــا  ي ــي  تْن غِ

ــوبْ ب حْ المَ اهللا  رْســولْ  ــا  ي

رْغــوبْ المَ ــالْ  إيْن ــكْ  بِ كانْ 

ــوبْ يُ لَغْ ــمْ  عالَ عُ  ــدْ تَ ــهْ  لِ

ادْ ــوّ لَلْجَ عــي  يَدْ ــنْ  مَ لْ  كُ

ــكادْ ــه تَنْ ــرى فــي زمان ــا ي م

ــبْ لَتْمــادْ فــي ابْهــاكْ اتْراقَ

يادْ ــكْ تَحْ رْمَ ــنْ حُ ــه عَ ــا يْلُ م

ــوادْ بالجْ ــودْ  إيل ــرْ  قي الفْ و 

ؤادْ نْ لَفْ ــكَ ــواكْ اسْ يا مــن هْ

ــادْ العب شــافَعْ  ــا  ي ــي  يتْن غِ

ــداد ــم ال اهللا  رســــول  يــا 

ــكادْ ــه تَنْ ــرى فــي زمان ــا ي م

ــبْ لَتْمــادْ فــي ابْهــاكْ اتْراقَ

ــادْ وقّ ــازَغْ  ب ــكْ  مقامَ فــي 
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ــدْ تَتْصاعَ ــواره  َنْ ا ــاللْ  كالهْ

ْ في قولي حاقَدْ ــمّ لْتْ لِكْ تَ قُ

دْ يا المصطفى جيتكْ قاصَ

عْ لي ــمَ ــبْ الفاضــي و اسْ رَتَّ

ــي األعل ــزَلْ  نْ لَلْمَ تَرْتْقــى 

لي ــنَ عْ بْدْ ابْ ــالْ العَ ــولْ ق و ق

دْ واخَ َمْ حى بالقيدْ ا تْ نَضْ فْ خَ

دْ َنْجاهَ ــتْ أ ي ني و عْ فْ ــرْقْ جَ غَ

افَدْ ــمْ الَنّ كْ نْ ذَ الحُ ــي مَ ن فُكّ

ــدْ مْ الرّاشَ تَمْ ذَا النَّضْ بكْ نَخْ

دْ ــفيوي رَبّي شاهَ سْ على المَ

ــادْ وَفّ ــازَغْ  ب ــكْ  قامَ مَ فــي 

ــادْ  رْق الفَ و  ــرة  الزَّهْ ــقْ  فايَ

ــادْ ب العْ عْ  شــافَ ــا  ي ــي  تْن غِ

ــة لّ الحُ هــاذ  ــظْ  حافَ ــا  ي

ــى لّ عْ و  عســى  بهــا  ــولْ  جُ

ــلّى ــتِ و تْسَ دي جولْ فــي حْ

ــدادْ ــمَ ال اهللا  رســـولْ  ــا  ي

ــدادْ ــمَ ال اهللا  ـــول  رس ــا  ي

ــدادْ ــمَ ال اهللا  ـــول  رس ــا  ي

ــدادْ ــمَ ال اهللا  ـــول  رس ــا  ي

ــدادْ ــمَ ال اهللا  ـــول  رس ــا  ي

ــادْ رْق الفُ و  ــرة  الزَّهْ ــقْ  فايَ

ــادْ ب ــا شــافَعْ العْ ــي ي تْن غِ

الــمــداد اهللا  رســـول  ــا  ي

ــةْ لَلْحــادْ مَّ ــي فــي غُ تْن غِ

هادْ لْ أَشْ عْ لى الفَ و الوقاتْ اعْ

ــادْ ي لَقْ ــنْ  مَ ــرّحْ  نَتْسَ ــكْ  بِ

أحــادْ اهللا  هــوى  ابْقــولْ 

ــادْ ب ــا شــافَعْ العْ ــي ي تْن غِ

انتهت القصيدة
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ــرْ ــادِي باســم القاهَ ــا ب قْ ي ســبّ

ــامْ نعم الحــيّ الغفورْ ــمْ مــن ال ين ايَ ــمْ الدّ ــدْ الرحي الواحَ

رْ اعَ م الرّحمانْ احجابْ للشّ و اسْ

لْ كلّ أمورْ ــه يتســهّ ــوالْ انْظامِي و ب ه فــي اقْ وأنا نســبْقُ

رْ ــوارت الباصَ ســبحانْ الحــيّ ال

ربّ االشــياتْ المهيمين من الّ له اشريكْ نعمَ البرّ الشكورْ

ــرْ ــرُه ءامَ ــزْ عــن ءامْ جَ مــن ال يعْ

ــا مــن االشــرورْ ن ــة لمشــرفَة و نجّ ــا بهــاد الملّ مــن ودّن

األجــر ـلْ  بشــمايـَ ــا  أكرمن زادْ 

ورْ دى بحــرْ الرّافا اشــفيعْ لوْرى ســراجْ النّ ــنْ لهْ بوجــودْ عي

ــرْ اهَ الطّ ــى  عل ــي  صلّ ــم  الله

خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شــامَ ــمِ
هَ الهاشْ طَ

رْ بُّه بايَتْ في الدجى ســاهَ من حُ

يجــورْ ــا طــالْ الدّ ــا م ــال خف ــي ب ــا كنرت ــدة وأن ــاسْ رقَ النّ

رْ  ــوقْ يتگاطَ دَمْعي من حــرّ الشّ

دودي كمثلْ اديامْ ســكبة مــن االنجالْ إيفورْ وَى على اخْ يَهْ
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دْ الهــادي عنّي ضحــى جايَرْ فَگْ

تْ في غاللُه واهن ميســور عْ ــنْ ملكني و قهرني و رجَ و البي

ــرْ ــه صابَ تُ ــي ســاقَمْ و بليعْ قلب

تارة انْكونْ ســالي تارة وجـدي إهيجْ أميرْ جســامي معگورْ

رْ ــعْ لي بالجفا هاجَ لْ ارْجَ و الوَصْ

ــةْ الهيزورْ ــدْ نَعْ ــي هايَمْ عن طولْ الزّمانْ ننشَ ال حــالْ حالْت

ــرْ اهَ الطّ ــى  عل ــي  صلّ ــم  الله

خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شــامَ ــمِ
هَ الهاشْ طَ

ــرْ زافَ بحبهــا  و  ــى  ليل ــوى  نهْ

دْ في سطورْ ة و أنا على ابْهاها ننشَ رْ االشــواقْ هدي مدّ جمْ

ايَرْ مــن ادرى لهــا نغــدى مــع الزّ

ي في أرضهــا ما نبقى مقهورْ هِ رْ وجْ و نشــمّ طيبْها و نعفَّ

رْ مهما نضحى في ارسامها حاضَ

ــعْ مضرور  بوصالْهــا انعــودْ امســلِّي من دونْ شــكّ وال نرجَ

ــرْ ــي بالفــرحْ متباشَ ــعْ قَلب يرجَ

ــي مهجورْ ن ــارْ ال تترَكْ اقِي هــذا الع ــلْ التّ و نقــولْ للفضي

ــرْ الخاطَ ــةْ  راحَ ــا  ي ــيّ  عل جــودْ 

رْ يومْ النشــورْ كْ يا شــميخْ لقدَ ــي تديرني تحت اجناحَ نَبغِ
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ــرْ اهَ الطّ ــى  عل ــي  صلّ ــم  الله

خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شــامَ ــمِ
هَ الهاشْ طَ

ــرْ أدخايَ ــت  كان ال  ــهَ  طَ ــوال  ل

حــورْ وال  ــة  والجــنّ ــرى  أخ وال  دنيا  ال  عــلْــمْ  ال  ــانْ  ك ال 

ــرْ امنايَ ــت  كان ال  ــهَ  طَ ــوال  ل

ة ال لوحْ وال قلم ال فالكْ في االكوانْ اتدورْ عَ طْ في الجوّ سَ

أســرايرْ ــت  كان ال  ــهَ  طَ ــوال  ل

ــورْ إيْنورْ ــرْسْ ال عــرشْ ال كرســي ال جــنّ ال مــالكْ وال ن ال فَ

ــرْ امحاضَ ــت  كان ال  ــهَ  طَ ــوال  ل

البحورْ كــانــوا  وال  وحـــوشْ  وال  ــرّة  ق وال  اعــمــومْ  وال 

ــرْ اغناضَ ــت  كان ال  ــهَ  طَ ــوال  ل

ه كلّ يومْ فــي المنظومْ و المنتورْ رْ بمديحُ ــياخْ تفخُ وال اشْ

ــرْ اهَ الطّ ــى  عل ــي  صلّ ــم  الله

خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شــامَ ــمِ
هَ الهاشْ طَ

ايَرْ ــبْ النّ بْ االســرارْ الكوكَ صاحَ

تْ لبدورْ عَ طْ ه العالي و من جمالُه سَ من الّ ايْلُه اشريكْ في ملكُ

رْ ــا حاضَ ــال خف نرجــاهْ إيكــونْ ب

ــةْ القبورْ ــي في غم ــمّ نبغــي إيغيتْن فــي ليلة الوســادَة ت
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رْ ي دافَ حــى بوصالْ الهاشــمِ نَضْ

ــي اكدورْ نِ ــا ولّجْ ــبابْ م حْ الهادي ليّ اسْ ــدْ و نقــولْ حــقّ مَ

نا تصحيحْ في ادفاتَرْ عْ مَ ليسْ اسْ

ــة وال يولّي قولُه مكســورْ ــالْ الجنّ مــن مدح الرســولْ إين

ــادَرْ ــا نرجــى المهيمــن الق و ان

ــورْ مبت ــوزارِي  ب نعــودْ  وال  ــي  ظنّ ــلْ  يكمَ بجــودُه  ــي  ن إعمّ

ــرْ اهَ الطّ ــى  عل ــي  صلّ ــم  الله

خْ التنا البشيرْ المبرورْ ي بحر الجودْ شــامَ ــمِ
هَ الهاشْ طَ

ــرْ خاسَ ــي  بدعوت ــعْ  نَرْجَ حشــا 

إيبورْ موحالْ  ه  مُ نظْ الحبيبْ  حْ  دْ مَ ولّي  هَ  طَ تْ  حْ مدَ وأنا 

ــرْ متواتَ ــولْ  ق اظــي  أحفّ خــودْ 

هَ يحضيكْ من اللضى و تولّي مبشــورْ حْ طَ غنّي وصولْ بمدَ

ــرانْ فــي االتَرْ ــي بالغف وادْعــي ل

ــاسْ الخدعــة و الزُّورْ دْ بالمرســولْ دونْ ن ــا وكلّ من شــهّ أن

رْ ــي عاطَ وســالمي حــقّ في حلت

اعي محگورْ لْبا و على االشياخْ دونْ الدّ على االشرافْ وعلى الطّ

رْ ــي ظاهَ ــمي محمد بن عل و اسْ

ة أسفي دمناتي ألهل اللغى انسلّمْ من دونْ افجورْ رْسَ في مَ

انتهت القصيدة
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ســبحانْ الخالَقْ الغني عالَمْ االسرارْ

االبصــارْ ــا  بضي ــا  ودّن أنشــانا  مــن 

ا و سلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــومْ القيّ نعــمْ  ــدْ  الواحَ ســبحانْ 

ر المكتومْ مولْ الملك العظيمْ و السّ

لْقْ المعصومْ من أكرمنا بســيدْ الخَ

ــمْ ايَ الدّ ــا  ربن ســبحانْ 

ــمْ ــا مــن النقاي ين لمنجّ

ــمْ النعايَ ســايَرْ  ــا  أعطن

ــرى اعظيمــة مــة كب نَعْ

كريمة ــة  ــديّ اه ــات  ج

ديما لــيــه  ــا  ــرن اشــك

ارْ ســبحانْ رافَعْ الســما نعــم الغفّ

ــةْ الزكــي شــارَقْ األنوارْ    ــا أمّ و جعلن

ــاهْ أمورْ نعم الحــيّ الجليلْ ما تخف

ي نعم المبرورْ عينْ الرّحمة الهاشمِ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال محمد شــافَ

ــانْ الرحيمْ المهيمــن الكريمْ الرحم

لْ الصميمْ عالَمْ ما في القلوبْ و دْواخَ

ــه برّ ارحيمْ لُ عْ صطفاهْ و شــرّفُه و جَ

ــامْ ين وال  ــها  يسْ ال  مــن 

ــقْ األشــياتْ بالتمامْ خالَ

ــةْ االســالمْ ــرْ نعم و كتي

ــمْ ينْتَ ــسْ  لي فضلهــا  و 

ــمْ المعـظّ الحــي  مــن 

ــمْ يعل و  ــى  ل يعْ ــن  لمـ

ســرورْ و  ــا  بهن ــا  وودّن ــا  فضلن مــن 

ــةْ الغرورْ و نقدنا مــن اوْفاهْ من ظلم
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ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــوقْ مروي على االســيادْ رْ خل ــدْ ندكُ رايَ

الجــوادْ ــدْ  الوحي ــلْ  الجلي رادْ  ــا  لمّ

ــادْ وقّ ه  شــعاعُ ــورْ  ن خــادْ  ــوره  ن مــن 

دْ أحمد نورْ الماحي الماجَ

دْ عْ للجليلْ وسجَ ضَ تمّ اخْ

دْ و خلَقْ منّه الحيّ االوحَ

دْ ــورْ أحمــد كانْ ســاجَ ن

ــمْ اســطيعْ واقَدْ كالنّجْ

ــدْ الواحَ ــه  منّ ــقْ  خلَ و 

ارْ ــمْ القديمْ الجبّ رشْ العظي خلق العَ

و أدنْ المهيمــن القلم يكتــب بجهارْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

من نورْ المصطفى أحمد نعم المجتابْ

ــابْ االرق ــقْ  عاتَ ــا  األنبي أرواحْ  ــقْ  خلَ و 

دْ برســالَةْ الزكي ســيّد األعرابْ شــهّ

بْ أخلَقْ الفــالكْ و الكواكَ

بْ رارْ الكونْ و المواهَ و اسْ

و خلَقْ نعم الغني الرّاقَبْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

الهــادي ــرورْ  المب ــمي  الهاشَ ــوقْ  اخل

ــورْ الرســولْ نعــم المهتادي ــقْ ن لَ يخْ

ــاحْ اتمادِي ــورْ  الماحــي القوتْ مصب ن

ــادْ المكــي شــافَعْ العب

نا اعدادْ خمسينْ ألفْ اسْ

ــرادْ العــرشْ و ســايَرْ االف

ــغْ الــســعــادة ــل ــا ب ــمّ ل

الســيادة مــالْ  اكْ ــالْ  ن

ــادة ع بخــرقْ  االكــوانْ 

و الكرسي و االقالمْ و اللّوحْ المشطورْ

مْ الحبيبْ مقرونْ و مدكورْ اسمه و اسْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــقْ المالكْ و الســمواتْ و لحجوبْ أخلَ

دْ بســيدْ الخلق المحبوبْ قالْ اتشــهّ

لْ عالمْ الغيوبْ و ســبَقْ ما كانْ في أجَ

ي الحبيبْ من نورْ الهاشمِ

غيبْ كلّ  علمْ  في  ما  و 

النجيبْ الصفي  ءادامْ 
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مــن حســنْ المــا و تربة

ــى تنب ــهْ  اعلي ــوارْ  انـْ و 

وجبة كــلّ  ــكْ  ــاليَ م و 

ــارْ ــمْ القهّ أمرهــم بالســجودْ العظي

ارْ ــسْ الغــدّ ــعْ دونْ إبلي ســجدوا بجمي

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

الْ ــنْ الفعّ طــرده ربّ األشــياتْ المعي

حيحْ من ضلعةْ الشمالْ اء اصْ و خلَقْ حوّ

-------------------------------

ــة بجمل ــكْ  الماليَ ــوا  قال

اعلى لْ  المفضّ ــدْ  يَ صلّي 

عنّكْ فَرضْ الجليل األعلى

ــي ــصــلّ ـــهـــا اتْ ـــالقْ اعْ

ــي ــولِّ ت مــا  عليها  و 

وتْلِي ــدْ  زي بــالْــســانَــكْ 

ه و شافْ في العرشْ باالبصارْ ارْفَعْ راسُ

و ســالْ عن دكر فالفضلْ هدا المقدارْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــنا عدّ و حســبْ ألف اسْ

ــبْ جَ يعْ ابْهــاهْ  جمــالْ  و 

تحجبْ ــا  ــم دي ــه  ــنّ ع

ي أحمد طــبّ المضرورْ النُّورْ الهاشــمْ

ــظْ المدحورْ ــاهْ الوغي ف ْر مــن اجْ أتكبّ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــه فعل ولعــن  ــة  يب الطّ ــة  الجنّ مــن 

ــه نجل نظــرتْ  زينهــا  بعــد  ألدَمْ 

--------------------------------

ــال جدالْ ــا ب هره هــاتْ امْ

األرســالْ ــم  خات محمــد 

ــالْ ــن اتْ منها  ــــالةْ  اصْ

فضيلة رتــبــة  رَكْ  ــــدْ تَ

اجزيلة ــــالة  اصْ بــيــن 

ــة أصيل و  بكــرة  ــرْ  دكُ و 

رْ أسمْ الحبيبْ و أسمْ اهللا مسطورْ و نظَ

قالْ أحمدْ شــافَعْ الوْرى غوة الجمهورْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم
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ــانْ يّ الدّ ــدْ  الوحي ــلْ  الجلي رادْ  ــا  لمّ

ــانْ الجن ــامْ  أطع ــأكل  ي ءادَمْ  ــرْ  أمَ

انْ ــظْ الخوّ ــمّ الوغي ــسْ ت ــلْ يبلي و دخَ

ــي عنّ ــغْ  صي ــالْ  ق ألدامْ 

الغنِي نعم  ليكْ  لْنِي  ارْسَ

عنِّي القــولْ  ــادْ  ه ظْ  أحفَ

الجنّة ابــغــيــتْ  كـــانْ 

ــى تعن ــد  ل الخُ بشــجرة 

ــسْ يفنى مــن كالْهــا لي

ــارْ الــمــكّ ــدْ  ــري ــمْ ل ـــــواهْ  اغْ آدَامْ 

ارْ ــمْ الوحيدْ الســتّ ــرْ ليهْ الكري و اغفَ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

اهللا ــر  بأم ــة  الجنّ مــن  ْءادامْ  خــرَجْ  و 

اهْ ــوّ ــنْ أســنا لجيهتهــا ب و بقــى كمّ

ــباهْ لْتْ له في بطنْ ابال تشْ مَ ــنْ احْ أتني

ــا و البهــا ــمّ داتْ الصف ث

نتها الحبيبْ  ــوارْ  أن له 

انْــهــا ــه  ل ءادامْ  تـــمّ 

ه طَ ــور  ن احــضــي  قـــالْ 

انْشاها ألجــلُــه  ـــكْ  داتَ

عينْ ــابْ المُ ــا اقْضــى الوهّ ــرَفْ م أصْ

بالتّبيينْ ـــرْتْ  انْـــدكَ شــجــرةْ  إال 

مْ صوتْ احنينْ جوفْ الحيّة و سارْ يَنْغَ

يامين ــقّ  ح ــكْ  ــحَ ــصْ انّ

ــن المقربي األمــالكْ  مــن 

السنينْ ــتْ  دامَ ما  دايَــمْ 

ــي نِّ هَ امْ تَبْقــى  فيهــا 

ــي نِ تَجْ ــبْ  ي الطّ ــارْ  اتْم و 

ــي نِ لَدْ ــسْ  إبلي لــف  احْ و 

و عصى ربّ األشياتْ و وقَعْ في المحضورْ

مغفورْ دَنْبُه  ضحى  ي  مِ الهاشْ بصالةْ 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ارْضاها بعد  من  تْ  رْجَ خَ حواء  حتى 

يلقاها عرفة  في  الغني  رادْ  حتى 

شاها نْ من احْ دكر أو أنتى في كلّ ابْطَ

به لْتْ  مَ احْ ه  دُ وَحْ شيّتْ 

له نشالْ  البو  لْبْ  صَ من 

ــى المشــرّفْ الوجيهْ وصّ

ــا ــه ْ ــريّ ابْ ـــي  ـــوالِ اقْ و 

فيها االســـرارْ  لْ  جعَ و 
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ــنــاهــا ــا امْ ــوْف حــتــى ت

ةْ االبكارْ تارْ في النســا حــرّ نوصيكْ اخْ

ســارَتْ عادَة فــي ســايَرْ أوالدْ االطهارْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

المصطفــى ــهَ  طَ جــدّ  ــبْ  الِ المطّ

ــا ف بالخْ ــمْ  عالَ ــامْ  ين الّ  مــن  ــبْ  لَ أطْ

ــمّ إال بقصدْ يتْوافا و نوا ت

ــي الكافِي ــمّ أوْفاهْ الغن ت

ضرَبْ القرعة بســرّ خافي

عبد اهللا من ابْهــاهْ وافِي

اوْفــا و  اإليبيـل  ــرْ  انْــحَ

ــة فَ طْ بعَ ــا  أتْن ــهْ  علي و 

ــاْ ــزّ و صف ــرْ فــي ع و كبَ

كارْ ــدْ ســيدنا و ابْلَغْ كما يُدْ حينْ ارْشَ

ــةْ األزهارْ نا دوحَ ــارْ ســتّ ي عْ بخْ ــمَ و اسْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

عبدْ اهللا الفضيل خطب في دات الزين

ــنْ ــكْ المعي رْ المالَ ــدْ زوّجهــا كــفّ قَ

انْزيهــا ــرّة  حـ غشــى  و 

ــرة و فيها وضــعْ النّورْ ــة طاهْ مكمولَ

المشكورْ دْ  جْ المَ و  الرفيعْ  القدرْ  ناسْ 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

منافْ ــدْ  ــيّ الــسّ ــن  اب هــشــامْ  ــن  اب

رْ جميعْ اشرافْ كُ طيهْ اتْناشْ من الدّ يَعْ

تكالفْ بــال  ـــدْ  واحَ منهم  ــرْ  ــحَ يَــنْ

ــمْ الرؤوفْ ايَ ــمْ الدّ العظي

ــي الحروفْ جــاتْ في  باهْ

قْ عنّه من العطوفْ و شفَ

ــه لْفُ يخَ ــي  اللِّ ــدرْ  بالن

ــه بعطفُ ــه  عنّ ــلْ  قبَ و 

ــه فُ يوصْ ــي  اللِّ مــكانْ 

البرورْ في  للصيدْ  يومْ  داتْ  في  رَجْ  اخْ

مشهورْ بْها  خطَ و  بْ  وهْ بنت  مينة  يا 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــة ــا مين ــرَبْ ســتّي ي ــارْ العْ ي بنــت اخْ

تامينـة نــالْ  و  ــها  جابـْ لمكــة 
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ــهورْ ماتْ عبدْ اهللا المينْ من ستّ اشْ

عياني ضــيّ  المدينَة  في 

العاني ــي  الغن مَن  تقديرْ 

ــانِي السّ ــا  نورهْ ــة  مين و 

ــنْ عايَ ــمّ  ت ــدْ  أحم جــدّ 

ـــــنْ المحاسَ داتْ  وأمّ 

ــنْ ــامْ أهــل الضعايَ ن واصْ

ــودْ ســيدنا نظرَتْ االســرارْ ــة مول ليل

ــومْ بالجهارْ شــافَتْ مالكْ قالْ في الن

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

نزْلوا المالكْ كيفْ قالت على الحبيبْ

ــب ــال تكدي ــه حــقّ ب وصعــد مــالك ب

ــازْ بكمــالْ التّقريب ــة و ف طــاف الجنّ

ــدونْ ريبة ه ب ــبْ أمّ و يصي

الحبيبة ــرتْ عينهــا  انْظَ

ــة طيب كلّ  ــالْ  ن ه  وجــدّ

ــي ـ ربـِّ ــلْ  الجلي ــدْ  أحم

ــي أدب ــرْ  ــســي اب ـــازْ  ف و 

العربي ـــهَ  طَ ــلْ  كــفَ و 

مينة ال  أمّ  ارْحــامْ  في  دْ  أحمَ ــركَْ  ت

شفيعنا بــو  ــل  أج ــمّ  ت

ربّنا ــات  ــي االش خــالــق 

سيدنا ــورْ  ــن أب ــــزدادْ  ي

معنا ــلّ  ــك ب ـــــرارْ  اسْ

ــة الــجــنّ بــهــا  أرواتْ 

محنة ــلّ  ك صــادتــهــم 

انكــورْ ــرْ  بغي ــمّ  ت ــولْ  ق ــت  قال أم 

المبشــور يةْ  ســمّ زاد  كان  محمــد 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــقْ غســلوهْ بترتابْ ــاسْ مع البري بالطّ

ــلْ كلّ حجابْ ــه األكــوانْ و دخَ عرّفْ ب

ــعْ دونْ عتابْ ــه البحــورْ و ارْجَ و دخــلْ ب

غــابْ ــراقْ  بالف ــا  رْه افْكَ

طابَتْ و األكــوانْ به طابْ

دابْ ضمّ أحمد كوكبْ الهْ

ــبْ الــمــراغَ نــالْ  مهما 

ــبْ طالَ بشــينْ  ــاهْ  اوْف و 

ــبْ واجَ بــفــرضْ  ه  منحُ



135في نشأة النور المحمدي

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

220

221

222

223

224

225

226

227

فاتْ النارْ غرّتْ بحــرة و من الفــرسْ اطْ

و خبَرْ عبد الصليبْ ســطيحْ و االحبارْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــتْ ــدْ التّتبي ــوانْ كســرى بع ــدّ إي أنْهَ

ــبْ و اوْفاهــم الحديتْ ــا خبرْ الرّهي لمّ

ــرْ و تمكيتْ نْدْ إبليسْ بالشّ ــرْ جَ نكسَ

ــو الحــارتْ صــادْ مرتى أب

ــبْ فَلتى ما صــابْ دونْ ري

شــتى الحبيبْ  معجزاتْ 

ــتْ كافَ ــدْ  بع مــن  جــدّ 

ــارَتْ غ القــومْ  نســواتْ 

ــتْ ـــ ءابـَ رْضعــاتْ  المُ و 

ارْ ها نعــم الغفّ ــا ســعدْ يّة ي دِ ــعْ السّ

ســارْ ــرْ أال يحْ ــنْ خي ــا و دي ــتْ دني غنَمْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــر الخيرْ ناقتهــا العاجفــة عليها كث

ــرح كثيرْ ا في ف ــك زوجهــا ضحّ و كذل

ــومْ التطهيرْ ــا الزّمزمي ي ــنْ أوف و مني

لة و ترمِي كلّ شرورْ ــنا شــاعْ ألف اسْ

في خلوق المصطفى احمد قرة البصور

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــرفاتْ اشْ عشــرة  بعدهــم  مــن  ــعَ  رَبْ

ــوبْ صابْ فيهم عالماتْ رْ في كت و نظَ

ــمواتْ بْ من السّ ــمْ بالمشــاهَ و اتَّرْجَ

رّ و البهوتْ حابْ الشّ و اصْ

ــوهْ بالنعــوتْ مهمــا عرف

ــوتْ ارْت ــا  ه دْ اتعَ موحــالْ 

ــاتْ ــدْ فــي ابْي ــدحْ أحم مَ

راتْ ــعــد  ب ــــهَ  طَ مــن 

ـــاتْ ــن ج ــك ـــرَ ل ـــقْ ف

ــورْ ــت الحــظّ الموف ــهَ و نال حــازَتْ طَ

مأتـــورْ ــمْ  دايَ عنها  اهللا  ــوانْ  رضْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــنْ ارْكبها الهاشــمي ســيد الورى حي

تْ خضرة عَ بوجودْ المجــدْ ارْضهــا رجْ

ــا فــي القفرة ــرَجْ هــو و خــوهْ يرع اخْ
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ــنْ تمّ حضروا نزلوا مالكي

رُه ــدْ صدْ جَ شــقوا تمّ المَ

ــادْ خبْرُه خــوهْ المدكورْ ع

ــرّة ــح ــة ال ــديّ ــع ــسّ ال

ــه الــعــدرة ــتْ عــنّ ــافَ خ

جهرة تــمّ  ــو  ل ــتْ  ــالَ ق

ــه أتارْ ــا فــي جنبُه ل مهمــا راتْ الدم

ري مالكْ و بماء من الكوتارْ دْ وا صَ شــقّ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

غاتْ ألقوالْ المعشــوقْ ــعدية اصْ السّ

شــاتْ عليه من القومْ بوجد و شوقْ اخْ

محــروقْ وقلبهــا  ــبْ  ري دونْ  ــه  لت وصّ

اتحققّ ــي  النب ــا جــدّ  لمّ

ــدرّقْ ــرْ امْ ــا ءامَ ــسْ ابْق لي

ــزّقْ م أظالمهــم  الحــقّ 

ــه قُ صدّ ــدْ  بع اوَهْ  ســمّ

ــه حقّ ــنْ  مني وهْ  حســدُ

ــه اتّفقُ ــه  قتل ــى  عل و 

ــل و انْهارْ ــوْ كانْ قايَمْ  في لي لْ في الخَ

بتكــرارْ ــنْ  األمي اوحــى  ــه  عن ــى  حت

ــرْ القدي ــدْ  الواحَ ــر  بأم

غسلوهْ بطيبْ ماء عطيرْ

و حكى ما رأى من البشيرْ

ــنْ تجري جــاتْ فــي الحي

ري ــدْ تَ ــسْ  لي ينهــا  ال 

بصــري ــورْ  ن ــا  ي ــكْ  مالَ

ــدورْ الب درّة  ــا  ي تخافــي  ال  قالهــا 

مســتورْ ــر  األم و  طهــروهْ  و  غســلوهْ 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــب األخالقْ محمــد كامــل البهــا طيّ

ــا تطيقْ عــن گرحــةْ الفــراقْ لكــن م

راقْ ــدْ ــرْتْ بال ت هْ بمــا انْظَ ــرتْ جــدّ خب

ــراقْ الب ــبْ  راكَ ــةْ  بكرام

ــلَ التّضليلْ في األفاقْ وأه

األوشــاقْ ةْ  المَ ــرتْ  ندم و 

ــي ــنْ تــاقِ ــي ــى الم ع ــدْ ي

الباقِي ــــلْ  ارْسُ انْــبــي 

شاقِي كــلّ  رْ  ــدّ ــك ت و 

ــمْ الغفــورْ ــدْ ربّ األشــياتْ الحلي ب يَعْ

ــالْ له ليسْ قريتْ ســطورْ ْ ق ــالْ  أقرأ ق
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ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــرْ اندي ــادْ  اللّعب و  رســولْ  ــي  ربِّ ــه  تُ بعْ

ــر مدث ــا  ي ــه  ل ــال  ق ــلْ  جبري ــدا  ت

ضْ تاجْ االرســالْ ليسْ عمل توخيرْ و نهَ

االســرا يومْ  في  معجزاتْ 

ــرارْ كبرة ــتْ فيهــا اسْ بانَ

كترة روطْ  اشْ فيها  افْرَضْ 

ــرْ كَ يَدْ ــتْ  أروي ــتْ  أحدي

ــرْ األزهَ ــراجْ  عْ المَ ــومْ  ي

رْ ــدّ ــق ــم ال رادْ  ــا  ــم أك

تْ األفكارْ دى أحمــد راحَ ــتْ تاجْ الهُ بايَ

ــه أوحى األمينْ في األســحارْ حتى عن

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــراقْ كمــا يقالْ ــى الب ــبْ طــه عل ارْكَ

ــا المرســالْ ــطّ دونْ نبن ــبْ ق ــا ارْكَ م

ــت بتمهالْ ــال له تبّ ــقْ جبريلْ ق و نطَ

ال لعْ الكريمْ  طه  يسئلْ 

لَه خصْ بكلّ  اتْنا  و  نْ  مَ اضْ

لّى صَ زادْ  القدسْ  بيتْ  في 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

مــن حيراء ســارْ تمّ لخديجــة الكبرى

ــرة هْ جَ و  ــر  بالسّ ــكْ  أمتَ رْ  ــدَ انْ ــومْ  ق

ــمْ القدرة ــلْ عالَ ــه الجلي ــرى بي و اسْ

ــرْ ابْشَ هــا  إيصفْ محــالْ 

ــمْ االكبرْ ــد العالَ مــن عن

القــدرْ ــا  العالي ــنْ  ي للدّ

قـــارِي كـــلّ  يــعــرّفْ  و 

ســارِي ــارْ  ت خْ المُ ــه  في

ــارِي الب األشــيات  ــكْ  مالَ

ــي في الديجورْ ــيد أمّ هانِ في بيتْ السّ

الشكورْ الــوحــيــد  ــر  أم بــالــزّورة 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــلّ تكليلْ كل رْ امْ ــنْ مــع الجواهَ بالجي

لْ جفيلْ لْ جفَ مهما قربْ مــن المفضّ

ــراقْ قال له في غســق اللّيلْ جنوبْ لب

والِي يضمنّي مــن ضنا اهْ

ــرا كنزي و رســمالِي و اسْ

بالرّســال خاتَمْ الرْســالي
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لْ المفضّ طــه  ــنْ  اليـَ

ــلْ قبّ ــكْ  المالَ ــهْ  اعلي

ــلْ يــفــعَ رادْ  كــلــمــا 

ــبْ على المعــراجْ باختيارْ ــرَجْ لحبي اعْ

ــارْ بعتب األول  للســما  ــلْ  أوصَ ــنْ  حي

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــمواتْ خرقها شــافَعْ األنامْ ســبعْ اسْ

رامْ ــكْ لكْ ــهْ لماليَ في كل اســما تجي

العــالّمْ الحــيّ  مــن  إيســلم  ــه  علي

ــازَمْ ع زادْ  ــاهْ  ع امْ ــلْ  جبري

رايَمْ رشْ من اكْ و ما في العَ

شــهد رضــوانْ و النعايَمْ

ــدرة التهامي ــلْ السّ أوصَ

قامــي امْ هــذا  ــه  ل ــال  ق

ــوركْ في الكونْ ســامي ن

ــي المقدارْ ــرافْ بعدها  عل ــبْ الرّفْ ركْ

نارْ ــازغْ لمْ ــة ب وصــلْ الحضــرة العالي

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــه متل اهللا  ــقْ  خلَ ــا  م

وصله الحينْ  فــي  وطلَبْ 

ــه بفعل ماشــا  ــرْ  يخت

ــاهْ الزَمْ في أمره مشــمورْ ع ــلْ امْ جبري

ــالكْ ألحمدْ جــاتْ تزورْ ــتْ و المْ انْفتْحَ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــولْ و الكرامــة و ارقــى لمحافــل لقب

ــا ءدام و  العظمــا  ــا  األنبيّ ارْواحْ  و 

ــاقْ تســاما ــوقْ االطب و اســرا طــه وف

القــالمْ و  ــوحْ  للّ ــرْ  نظَ و 

فــي تناها حــارَتْ االفهامْ

و الحورْ اتْصولْ في الخيامْ

تــمّ ــلْ  ــري جــب ــــرَكْ  ت و 

ة همّ و  ــا  ــوْف ب أنــت  و 

ــمى ــى لجحــودْ يسْ و عل

ــمّ حجــوبْ و بحورْ مــن النّورْ و خــرَقْ ت

ــتْ لســتورْ ــزّ زادْ و ترفعَ لبســاطْ الع

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم



139في نشأة النور المحمدي

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

ــعْ النّعلينْ لَ ــزّ رايَدْ يخْ في ابْســاطْ الع

د في الحينْ كانْ كقابْ قوسينْ جَ و اسْ

كْ قالْ راكْ في حصنْ احصينْ ارْفَعْ راسَ

ــزّ وغنا ــحْ و الع ــالْ الرّب ق

مْ الرسولْ و اتْنَا عْ نَعْ و ارْجَ

ا اتْســنّ المجــدْ  ــوا  صاب

ــي تانِ ــبْ  لحبي ــعْ  ارْجَ و 

ــي عانِ ــراجْ  عْ المَ ــبْ  راكَ

ــي يانِ اعْ ــا  ي اضْ للقــدسْ 

ــى االقطارْ ــمّ و تنا عل ــراقْ ت ــبْ البُ ركَ

رْ عن ما ســارْ و حكى لقريشْ بعد لفجَ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

يقْ دّ ــدْ الصّ جْ قْ المَ تمّ فــي الحينْ صدّ

ــقْ ــانْ بتحقي ــدر  و عثم ــلْ حي مــن قب

ــدْ قليقْ ــدْ حــركْ بجن ــكْ بع ــنُ مالَ و ب

الوْشــاقْ ــةْ  المَ ــروا  اندمَ

ا شــافوا من الخــوارْقْ لمّ

قْ اجْ عاشَ ي الدّ طلبوهْ إيجِ

قْ ينْشَ ــاللْ  ــهْ ل ــرْ  ــام ي

قْ ــنْ و انطَ انْزَلْ فــي الحي

ــا أقبلن ــكْ  بمجي ــالْ  ق الحــقّ  ــداهْ  ن

ــا إيودّن ــي  الغن ــلْ  الجلي الحــقّ  مــن 

ــا تتمنّى ــبْ لي م ــوبْ طلْ ــت المحب أن

ــنْ ــرْ المتي ــنْ الفاخَ ي بالدّ

ــنْ األمي ــروحْ  لل ــلْ  وصَ و 

ــه وينْ رة ما لي ــدْ في السّ

عنّه ــلْ  ــري جــب ــلْ  ــب وق

ــوره و حســنُه عْ بن ســطَ

ــه منّ ــداكْ  كـ و  ــلْ  أوصَ

اجْ المدكورْ ــدّ ــة في أخــر ال ــغْ لمكّ بلَ

حى مسحورْ قالوا هذا ابْدونْ شــكّ اضْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــاروقْ ــو بَكــرْ الفضيلْ و كــداكْ الف أب

قي ضحى قلبه محروقْ لْ الشّ و بو جهْ

ــوقْ ا  بنته ابْراتْ و ســلمتْ من الشّ لمّ

ــاقْ النف و  ــانْ  البهت ــومْ  ق

ــزْ فيهــا هــل االدواقْ تعجَ

سْ تغيبْ في الشفاقْ و الشمْ

ــا ارْتق ــسْ  قوبي ــى  عل و 

الوتقــى العــروة  ــى  عل
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قْ صــدّ الــجــودْ  ابعيـنْ 

ارْ ــى النّجم الســيّ ــا عل مالهــم ربّن اعْ

ضْ عمارْ تمعــوا عنْد بوجهــلْ الوَغْ اجْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــدوة النّ دارْ  فــي  كلهــمْ  تمعــوا  اجْ

دْ فــي كبيرهم في البابْ ادْوى تمّ النّجْ

ةْ ــو جهــلْ بقوّ ــمْ اللعينْ أب كْ ــدْ حَ بع

وة ســهْ بعقولهم  بَتْ  لعْ

ــوة فَتْ زادْهــم  ــدْ  النّجْ و 

وة ي نالْ كلّ سطْ و الماحِ

ــاوِي الق ــي  الغن ــظْ  حفْ

ــاوِي ــدع ـــاسْ ال ـــا ن وأمّ

خــاوِي مْ  ــوْ القَ ــرْ  كبي و 

ــوكارْ ــوا و قصــدوهْ اللّ خرجــوا و تفرق

ــلْ قال له مــن دونْ اغيارْ و اوْحــى جبري

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

دْ الرسولْ الحبيبْ المعصومْ جْ خرجْ المَ

ــلْ المكرومْ ديقْ لفضي و أبو بكــر الصّ

فرقة قــريــش  ــي  ف تــمّ 

ــحرْ صــابْ محيورْ ــو هــذا من السّ قال

رايَسْ قومْ النفاقْ و الحســدْ و الفجورْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــى اللّي به افْتاوْا حكموا و ختالفوا عل

ــثْ فرقهــم باللّي ســتهاوْا ــو الحري أب

لْ حكامهمْ من بعدْ اقْضاوْا و البعضْ أبطَ

ي انْواوْا ــلْ الهاشــمِ و قتي

واوْا ــة اهْ فــي قصرْ الهاوي

ماوْا وعيونْ هل الشــقا اعْ

ة ــوّ ه كـــلّ ق ــدُ ــي ــن ب م

ــوى لهْ اعليهــم  ــبْ  غل

شــعلتْ في حشاهْ جدوة

ــنْ ضورْ ــه كمّ روا ابحرمُ ــا ضــوّ بالعسّ

ــزّورْ ــاقْ مع ال ــومْ االنف ــرْ ق ــومْ اتْهاجَ ق

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

لْ بحــر الكرايَمْ ضَ خْ الفْ الهادي شــامَ

ــشْ دايْرينْ على االرســامْ ــاوْا اقري و الق



141في نشأة النور المحمدي

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

ــاتْ القومْ ــالْ تمّ عمْ تْ لوجوهْ ق شــاهَ

ــمْ العالَ ــا  ربن مْ  ــترهُ اسْ

حابْ الجحدْ و  النقايَمْ و اصْ

ــادَمْ ع ريّهــم  ــبْ  بالخي

اتلَمــوا مهمــا  ســاروا 

ــنْ عزموا ــوا في الحي ركب

ــمْ قدموا ــر اعظي عــن أم

بالجمــع اتّفقــوا أيتبعــوهْ فــي األتارْ

دخل الهادي و صاحبه في وســط الغارْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــوا وايَنْ ــاوْا بالجري ما عرف ي ــوا و اعْ كلّ

ــمّ اليقطينْ دْ ت ــارْ شــاهَ ــمّ الغ عن ف

ــنْ ــظْ اعشــيرُه تبيي و الهــادِي كيواعَ

ــوا ــوا و قلوبهــم حزن خاب

ــه منّ ســبد  ال  ــا  أني

ــه ظنّ و  ــتُه  بفراسْ ــوا  انْ

ــا نبين ــه  عنّ أدعــى 

الشــينة ــه  أفعالُ بعــد 

ــة ــدْ مين ــه ول حْ ل و ســمَ

و ارْماهم بالحصــى وصمّ على الكالمْ

العظيمْ دْ  الواحَ سبحانْ 

الجحيمْ هل  الغتبة  مْ  قوْ

الهيمْ بالشقا  مشربهم 

المــة ــعْ  بجمي ــوا  خرجُ

ســالمــة ـــوا  ـــال ن وال 

ــة الزعامـ و  ة  ــــدّ الشّ و 

ــا عرفوا بين جندهم يرجع مكســورْ م

تمّ استخفاوْا عن قريش في جبل النّورْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

بْ الوْفا مصباحْ الكونْ ــتخفا صاحَ اسْ

ــونْ لهب و  ــتْ  فرّخَ ــامْ  الحم كــذاكْ  و 

ال تخشــى قال له ومن العدا مضمونْ

ــرانْ ق ــا  ي ــوا  قال ســراقا 

األوطــانْ ــر  لوع ــوهْ  أنتبعُ

دْ األكوانْ بضْ عن ســيّ يقْ

ــوى فــي األرضْ و ركــنْ اهْ

ــنْ امّ و  ســعى  و  ــلَمْ  اسْ

نْ ــدَ هْ و  االرض  ــه  اطلَقتُ
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ســارْ و  ــقْ  ي دّ بالصّ ــبْ  الحبي زادْ  ــمّ  ت

ــارْ النّجّ ــاتْ  ابْن بالبشــايَرْ  ــاوَهْ  الْق و 

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

اجْ رْ الوهّ ــدَ لْعةْ البْ تْ طيبه بطَ دَ ــعْ سَ

ــواجْ أف ــادْ  لعب ــا  ربن ــنْ  الدي ــتْ  لْ دخَ و 

هاجْ ــو الدّ ي أب ــمِ ــة الهاشْ وبَ حــلّ أبقُ

لْ الدينْ سلَمْ و نجا من دخَ

جا رْكْ يومْ الهْ حابْ الشّ و اصْ

لْجا ما صابْوا في االطرادْ مَ

ــي ناجِ حــدّ  فيهــمْ  ــا  م

ي ــراجِ اسْ ــا  ي اضْ ــدرْ  ب في 

ـــي ــاحْ داجِ ــصــب ـــمّ م ت

ارْ ــشْ الكفّ ــمّ ادعى ســيدنا على جي ت

ــارْ غ اصْ تيتّمــتْ  و  بارهــم  اكْ ــزاوْا  اغْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــبّ في القليبْ ــرْ القومْ ماتْ و نكَ اكبي

مْ على التخريبْ ــعْ رغْ لوا بالجمي انْخدْ

ــبْ ــةْ يتري ــادْ لمدين ــة و ع ــحْ مكّ افْتَ

ــي ادْكاتْ بكلّ اعطورْ  قاصد طيبة اللِّ

ــورْ دوا بكمالْ طلعتُه و ازْيانْ الشّ ســعْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

مبهاجــة ــة  حلّ ــوارْ  باألن كســاها  و 

ــكْ لضاللْ بعدْ االســالمْ و تفاجة و حلَ

ــوقْ الحاجة ــا مســجدها و جــا ف و بن

و شــفا ضــرّه مــن العالجْ

داجْ احْ من  كاسْ  قاهم  اسْ

راجْ تاهــوا مــن شــدةْ الهْ

الهجــو و  ــة  الغتبَ ــومْ  ق

خرجــوا ــومْ  ي اغزاهــم 

ــوا طجّ و  ــوا  ضلُّ ــه  من

ــعورْ ــرْ اشْ ــوا المــالكْ عنهــم بغي نزل

ه منصورْ عْ جيشْ االســالمْ بعالمُ و ارْجَ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

سابْ رَبْ من غيرْ احْ دْ العْ ناضَ ومعاهْ اصْ

ــال انخرابْ ســيفْ االســالمْ صادهم اب

رابْ و قصــدتْ و فودْ ليه من ســايَرْ العْ
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ــانْ غلبُه في غــزوة أحــد ب

ــه ــلْ ربّ االشــياتْ رغبُ كمّ

ــاقْ كدبوا ــهْ أهلْ  النف اعلي

ــبْ ــه اعــجــايَ مــعــجــزاتُ

ــبْ كاتَ يوصفهــاشْ  ــا  م

ــراتَــبْ ــالْ الــمْ ــم نــالْ أكْ

ــارْ ن وال  ــة  جن وال  أخــرة  ال  ــا  دني ال 

ــبْ ســتنارْ ــمْ ال كوكَ ال ضــيّ وال بهي

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

تعــدادْ مالهــا  ــبْ  الحبي معجــزاتْ 

دادْ ــادْ تعــودْ امْ ــبْعْ ابحــورْ للعب لو سَ

ــى الوهادْ ــدْ كقلومْ عل و عشــوبْ البي

ــادي ــه للحما الشّ من جاتُ

و العيس خشى من الجحادِي

رمْ كينادِي حى في الحُ و اضْ

ا يــانْ نــفــدَ ــدْ امـــن الــعَ

ة ــدَ ــجْ نَ بــكــلّ  ــاهْ  ــم ح و 

ة ــدّ ــمْ كـــلّ ش ــهُ ــتْ ــبَ صَ

افْدى ســلمان يومْ شــتكى له و نصارْ

لْ و طابْ باالثمارْ ــلْ المفضّ غرسْ النّخْ

ــراجْ و القظيبْ عْ مولْ المَ

ــكْ الرقيبْ ــاهْ المالَ و حم

ــبْ الحبي ــدْ  الماجَ لكــن 

وهبي فــي  نحصيها  ــا  م

ــي أدب ايْكــونْ  كانْ  ــو  ل

ــي العرب طــه  ــوال  ل

نْ الحورْ ــمْ فيها ســكْ ــدْ وال نعي ل ال خُ

ــورْ الن ظلمــة  ال  ــالكْ  امْ وال  جــنّ  ال 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

لْ المرشودْ قَ زْ في اوْصافْها هلْ العْ جَ تَعْ

و األرضْ أكتابْ و الخلقْ بجميعْ شهودْ

رْ من الحدودْ شُ ال وصفوا في األوصافْ لَعْ

الوْجــودْ دْ  ســيّ ضمنهــا  و 

وهرَبْ و شــكى من اليهودْ

ــه و اوْفا مــن العهودْ ضمن

ه قصــدُ بكمــالْ  ــعْ  ارْجَ و 

ه ــدُ حْ جَ للحــقّ  ــي  اللِّ و 

ه ــدُ هْ ــوا فــي عَ مهمــا خانُ

ةْ من شراهْ كانْ مثله ميسورْ في خدمَ

ــكلّ ظهورْ تُه ونالْ ب ــمْ ما ســاعْ عَ وَ طْ
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ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

الحْ دْ المْ ــا ســيّ ــاحْ الوجودْ ي ــا مصب ي

ــةْ األرواحْ ــا راحَ ــاجْ المرســلينْ ي ــا ت ي

احْ عْ يومْ النشــورْ في هــذا المدّ ــفَ اشْ

ي نبقى من كلّ خوفْ ساحِ

ــي راحِ ــى يتعالجــوا اجْ حت

ي دوا الماحِ و بهــاهْ اتْشــاهْ

نجحــوا اهللا  ــلْ  أه ــكْ  بي

ــه و ســبيلْ هــداكْ و ضحُ

ــاكْ مدحوا ــي فــي اتْن و اللِّ

مْ و األشعارْ امْضاوْا اعمارهم في النّظْ

ــاكْ العبيدْ واألحرارْ ــفْ ايْوصفوا اتْن كي

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

بوضوكْ خضرت العشوبْ مع االشجارْ

ــارْ ي ــكْ و اطْ يالَ ــتْ الوحــوشْ بدْ و تعلّقْ

جارْ كْ ســبّحْ الطعامْ مع الحْ و في كفَّ

رْ حالْ من عساكَ تْ اشْ مْ و طعَ

في حمادةْ دارْ الفضيلْ جابَرْ

ــرْ اهَ الطّ ــا  ي ــكْ  لَ ألْرَجْ النْ 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

حْ ــجْ الواضَ ــه اهللا بالنّهْ ــا مــن خصّ ي

ــحْ ــرورْ الفاتَ ــا المب نْ ي ــوْ ــورْ الكَ ــا ن ي

ــارَحْ ف بالمجــدْ  تَكْ  بشــفاعْ ــعْ  يَرْجَ

ـة فارحَ ــرّوحْ  ال تعــودْ  و 

ـة حَ ــة و المســامْ فَ بالعطْ

ــة ــرْ فاتْحَ في حمــاكْ اندي

ــة بالسـماحَ نالـــــوا  و 

ــة الفالحَ مع  بالرشـادَة 

ــة الفصاحــ و  ــى  بالمعنـ

ــوا من المدحْ نقطةْ العشــورْ وال وصل

لبصــورْ ــرةْ  ق ــا  ي ــكْ  علي ــا  اتْن واهللا 

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

لْ ابدونْ ساقْ جاكْ علي الخضرة و النخَ

رة و الجــدعْ ابْكى و حنّ خافْ من الهجْ

رى ــدرْعْ خبرْ بما كما عن شــين اجْ و ال

ــرْ اتْمَ مــن  بصــاعْ  ــاكْ  بوْف

ــرْ ــدْ و الحجَ لْ وكــداكْ الصّ

رْ ــدَ البْ عْ  ســاطَ ــورَكْ  بن و 
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بجهـــرة أدوى  ــبْ  الضّ و 

بـــأنَّـــكْ ســيَّــدْ الــــوْرى

كثرة ــنْ  ــري أخ ــــرارْ  اسْ و 

ارْ ــكْ بالفجّ ابْ الدي شــكى ل و الحطّ

ــى االدْكارْ ــمّ ارْجع عل ــفا وت واكْ اشْ بدْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

من صابْ انْعودْ في الحما و نروحْ سريعْ

ــراقْ انريعْ ــارْ األشــواقْ مــن الف ــردْ ن تب

وحالْ انضيعْ ظنِّي في خالَقْ االشــيا مُ

ساعة بالوصالْ  رَكْ  نــدْ لو 

ــة الوالعَ ة  بشــدّ ــبْ  انغي

ة و نطلَبْ من الزكي شفاعَ

ــي ســاعِ افــقــيــرْ  ردّ  ــا  م

ـــي ــرْ داعِ ــي ــن غ وأنــــا م

ــي ــ ــاكْ راعِ ــتْ أوف و ضحي

ــرارْ دْ االب ــا نخــافْ يا ســيّ ــي م منِّ اضْ

ارْ ــرْ النّ ــومْ اتزفَ ــي مــن الهولْ ي و عتقنِ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــرُه دكـ بلســانْ  دْ  شــهَ و 

كْ خــابْ في امره دَ حْ من جَ

ــروا ــاسْ ظــهْ ــكْ لــلــنّ مــنّ

د كانوا ســلّوه أهل الجورْ الْســانُه بعْ

ــدورْ ــبْ الب ــا كوكَ ــكْ ي ــاهْ اهللا بي ن اغْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

افَعْ دْ الشّ جْ حتى نضحى في روضةْ المَ

ــعْ ــي طامَ ــادا لِ ــي فــي الوصــالْ م ألنِّ

عْ ــامَ السّ ــلْ  الجلي بالمــزارْ  ــي  يكرمنِ

رْمْ و البقيعْ في وســطْ الحُ

ــعْ الولي نْ  ــاكَ السّ ــاحْ  يرت

يضحى يومْ القضى شفيعْ

ـــه تــداعــى ـــواقُ ــن اشْ م

الجماعة ـــد  وفْ ــتْ  ــرقَ ف

ــى ــراع إت احْ  الــــمــــدّ و 

تْ و النشورْ سابْ و البَعْ ننجى يومْ الحْ

نْ أهل الفجورْ و تقولْ أنا اليومْ مســكَ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم
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ــسْ الملعونْ ــضْ إبلي ــيَ الوَغْ جــارْ عل

ــي محزونْ ــوى و تركونِ وتفــق مــع الهْ

ــي دونْ ــا من دونِ ــي ابْال خف ــا داروا  ل م

ــي دهن ــاألوزارْ  ب ــرْ  بّ اتجَ

ه  دونْ ساسْ مبنِي من حيطُ

ــغْ ظنِّي ــا فــي اتْناكْ بل وأن

ــة محن هــولْ  ــرْ  ننظَ ــا  م

ــة فتن كلّ  مــن  ننجــى 

ــة ـــيّ الــجــنّ ـــنْ ل اضـــمَ

ــازَلْ االخيارْ ن نْ دارْ النعيمْ في امْ نســكُ

عْ االشطارْ امَ ة اجميعْ و السّ اظَ و الحفّ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

قالْ ــي في اهللا ما نخيبْ في كلّ امْ ظنِّ

الْ حْ في ما اجنيتْ الجليلْ الفعّ ــمَ يسْ

رْ لي في النشورْ يومْ إيضيقْ الحالْ يحضَ

ســايَلْ ــردّ  ي ــا  م ــدْ  الجيّ

لْ مــن الزَمْ بابْ ســيد واصَ

حْ الشــمايَلْ ــت يا واضَ وأن

ــي مالِ ــرْ  بالسّ بحــرَكْ 

ــي ــي كــونْ والِ تاب فــي اكْ

و حكم عنّي و حــاصْ فكري و ملكني

ــبْ من ابْالهــم ينقدني ماصبتْ اطبي

ــتْ انْونِّي قْ ــا طَ ــي ادْهيلْ م بهــم عقل

حزينْ نا  الضْ من  يتْ  ابقِ و 

اوْهينْ ــدا  البْ طــولْ  يبْقى 

ــنْ أمي نا  ســيدْ ــا  ي ــدا  نَغْ

ــي ــانِ ـــيـــكْ ع ــــي ب ألن

شــانِي ــكْ  بي ــحْ  لَ يتّصْ

هانِي ــودْ  ــع انْ ــاكْ  ــوْف ب

ادْكــورْ و  ــى  أنت ــي  تِ والمْ ــي  أهلِ و  ــا  أن

موا فــي االخيامْ و القصورْ جملة يتنعّ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــبْ تضحــى مقبولة ــي بالحبي تِ وْ و دعَ

ولَة ــحْ ســيدنا جــلّ الصّ رَكْ بمدي ــدْ ن

يومْ اتْكونْ الْورا في القضى مشــغولة

ــولْ القب ــةْ  بغايَ ــهْ  يوفي

ايْصــولْ ــا  ن غْ ال  ــوْدادُه  ب

الرسولْ دْ  الماجَ مْ  نَعْ يا 

تملى ــورْ  ــح ــب ال ــه  ــنّ م

ْتجلّى ا ــي  ــروبِ اكْ بيكْ 
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ــي ـ مالـِ راسْ  ــكْ  ــديحَ امْ

نى فــي كلّ امْضارْ كْ يعْ مــن الّ بمديحَ

ارْ ــواقْ التّجّ رَضْ في اسْ ه ما يعْ ــدُ ما عن

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ي األوصافْ ــعى أوْدادَكْ أباهِ مــن الّ يَسْ

ماكْ ما بقاشْ امنينْ إيخافْ من الْجأ لحْ

دْ االشــرافْ ــا تاجْ المرســلينْ يا ســيّ ي

فْ حاشى يحصي اتْناكْ واصَ

خايَفْ ميمْ  اهْ انْولِّي  كيفْ 

فْ فيقْ عاطَ حى اشْ عنّي تضْ

ــي ـــن بــرضــاكْ خــوفِ أمّ

ــي اتْــوافِ ي  نَبْغِ ــدِي  ــصْ قَ

ــرْفِــي حْ عــن عَ ـــدَ ــمْ نـَ

ارْ ــدَ مقْ ال  ــدِي  عنْ ــافْ  كت ال  ا  ســندَ ال 

ــلْ ليلي و انْهارْ هْ بْ الْجَ ــهْ في غياهَ تايَ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــي للمكِّ ــلْ  نَوْصَ ــراقْ  الف بعــد  ــلْ  ه

ــي ــراجْ بســعادُه فلكِ ــنْ االبْ ــعْ بي لَ يطْ

خصلة ــاهْ  ــوف ت ــــتْ  دَرْكَ

اعديمْ فــي كلّ حالْ مقهــورْ و منهورْ

ــاسْ اتْبورْ وســلعتُه دونْ شــكّ بينْ النّ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ضاعْ في سعيُه و عادْ في ازْمانُه جافِـي

ــي الخافِ الســرّ  و  دادْ  ــوْ بال يتْكافــى 

كْ كافِـي كْ يا المصطفى عبْدَ حَ دْ عن مَ

الشــريفْ دْ  الماجَ ــمْ  نَعْ يا 

ــفْ لمني ــكْ  ضلّ فــي  ــا  وأن

ــعْ العصيفْ ــومْ المانَ في ي

ة فَ طْ بعَ ــيّ  ــل اعْ ــرْ  غــي

فى يشْ واكْ  ــــدْ ب ضـــرِّي 

ــة ــرأف ــي ب ــنِّ ـــلْ ع ـــبَ أقْ

مبشــورْ ــا  أن الســعيدْ  ــكْ  بمديحَ إالّ 

دورْ ة لعْ نِي من القضــى حجّ ــا تنفعْ م

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــعيدْ في زمانِي مبروكْ رَفْ حالِي اسْ نَعْ

و يجودْ المالَكْ الشريفْ على المملوكْ
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ي ــكِ نَشْ ــة  الگرْحَ و  ــارْ  بالغي ــه  امُ قدّ

سانَكْ و نقولْ ابغيتْ من احْ

ألنّي معشــوقْ في جمالَكْ

رَمْ بالحجى و آلَكْ مســتحْ

مكة و  ــا  عــرف ــةْ  ــرم ح

ــة لْكَ الهَ مــن  ــي  نِ انقدْ

ة ــكْ شــكّ ــدِي في ــا عنْ م

ــزُّوَّارْ ــروحْ مع ال ــزورَكْ و ن ــتْ أن بْ ــو صَ ل

ــارْ يّ الدّ و  ــلْ  حافَ المْ ــكْ  تل دْ  نشــاهَ و 

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ــكْ يا حافَظْ اللغا طرزْ الموهوبْ امْسَ

المِي على أهل العلمْ و الكتوبْ هيبْ اسْ

ــرفا و كلّ من هوّ منســوبْ و على الشّ

و على من شــاقْ بالمحبّة

نشــبة ــدة  زايْ ــة  الفرق و 

بَة ــدوامْ رغْ ــى ال ــزْدادْ عل ي

ــي بِ وَهْ طــرزْ  ــظْ  حافَ ــا  ي

ــي أدب اتْكــونْ  ــكْ  ي نَبْغِ

ــي كمدهب ــكْ  بَ مدهَ و 

ــوكْ مهل اوْزارِي  و  ــالْ  بالفع ــعْ  نَرْجَ ال 

ــى أوْفاكْ ــي من اتْن رمن تكْ

بْتْ انْشوفْ في ابْهاكْ لَوْ صَ

ــاكْ اتْن مــن  ــي  نِ رَمْ تحْ ال 

وَزْاكْ ــا  ــبّ ل ــي  ــلِّ ال و 

حى فــي الخلودْ جارَكْ نَضْ

ــن انْـــــوارَكْ ــعْ م نــتــمــتّ

دِي انْعودْ في ازْمانِي مســرورْ نَبْلَغْ قَصْ

ورْ مُ ــرَكْ مغْ ــعْ بعد الوْصالْ من خي نرْجَ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ي قولِي و جولْ في لفظْ أخطابِي و حظِ

ــةْ ترتابِي موا فــي القريضْ غايَ من فهْ

شــرابِي و  ــي  قوت ــمْ  بْهُ حُ ــعْ  مانَ مــن 

النجيبْ ــبْ  راكَ ي  للماحِ

انْحيبْ البْدا  طولْ  ابْقى  و 

ايْغيبْ ي  مِ الهاشْ بشواقْ 

خطبُه و  قولِي  في  جولْ 

ــبُّــه ـــهَ اتْــحَ ــقْ طَ ــاشَ ع

تسبّه ال  ــكْ  ــبّ س ــن  م
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رْ و ادْرارْ واهَ ــسْ و الجْ بْعْ النفي ــدْ الطَّ خُ

ارْ ــرْ عيّ ــن علي ماهَ ي مدكورْ ب ــمِ و اسْ

ا و ســلموا على النبي المختارْ صلّيوْ

ارْ ــد الحرّ ــقْ من عن ــجْ الرقي دْ النّسْ خُ

ــرارْ ــتْ بسْ ة مرونقــة فاقَ ــدَ ري ــدْ اخْ خُ

ــة بَرْزَتْ فــي إيزارْ أدْبَ ــة امْ ــي هيفَ كِ نَحْ

غفارَة البســا  دمشقْ  من 

ــارة أبّ ــة  بَ دْ امهَ ــونْ  بعي

ــارَة ــا ادْى إيم ــا م ه دْ جاحَ

ــرُه عطْ إيفــوحْ  ــحْ  امدي

رُه زهْ االشــعارْ  فــي  طابَ 

رُه ــوبْ الْفــاضْ شــعْ مهي

ــتْ األمطــارْ ــا هلّ ــهْ م ــى اهللا علي صل

ــارْ ــتْ األزه ــا فاحَ ــهْ م ــى اهللا علي صل

األشجارْ تْ  ماسَ ما  عليـهْ  اهللا  صلـى 

و ارْضاتْ اهللا على األلْ و علـى األنـصارْ

ــي مختارْ مِ ــخْ دامْ شــارَقْ فــي نظْ تاري

بْعْ ابْحورْ تْ اعليهْ في تخومْ السّ من غصْ

ــا مخبورْ ن عْ ــفيوي في ارْقايَقْ المَ مسْ

ــوْرى ســراجْ النّورْ عْ ال ــد شــافَ محم

ــورْ ــؤ و التـقــات المنتــ ــدْ اللؤل ـــ خُ

ــي معطورْ جِ ــبْ تَهْ نشــأ مــن كلّ طي

ــنْ و الجمالْ المشــكورْ تســبي بالزي

ــرْ قَ الوْ و  ــزّ  بالع ــتْ  صالَ

تســبي العشــيقْ بالنّظرْ

ــرْ ــاشْ يفتخُ ه ب ــدُ ــا عن م

ــرْ واهَ الجْ ــدْ  عق يشــبَهْ 

رْ حى في الكونْ عاطَ و اضْ

ــرْ ــ اهَ الطّ للمصطفــى 

ــما مع البيتْ المعمورْ ا في السْ قدّ أمّ

يورْ و انْفاسْ الخلقْ و الوحوشْ و كلْ اطْ

يجورْ ــاللْ فــي غســقْ الدّ ــارْ الهْ وما ن

واتْ الجمهورْ ــدْ و االصحابْ الفضالْ ق

ــورْ المنت ر  ــدّ ال ــمْ  تراجَ ري  ــدْ ي لمــن 

انتهت القصيدة

372 : يقال كذلك : “ال وصلوا في االوصاف...“        
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نبدا في أول االشطار

انْقضنا مــن الغيار

ار دكّ ــا  لن ــه  جعل

ــا تحــرار ــه ادْركن ب

انْهــارْ كل  ــا  الزمن

صلّيوْا على المختارْ

ارْ للفرس طفأت النّ

ارْ ضَّ حُ يا  يْرَة  بُحَ ا  أمّ

االحبارْ مــع  اليهودْ 

سقطاتْ اصنامْ اكثارْ

نظرَتْ سايرْ االقطارْ

عدنا بالحبيب لفضيلْ البشيرْ ما اسْ

من رســله للوجــود نعم الحــقّ انذيرْ

ــر ــوع الخي ــا ينب ــودّ و التن مــركاح ال

رت فــي الكون امأثرْ يوم اخلُوقه اظهَ

اهر ــورى نعــم الطّ محمــد شــافع ال

ــرْ ــورُه زاهَ ــزَعْ ن ــن مــن اب ــاج التّقلي ت

ــرْ الخواطَ ــةْ  راحَ المرســلينْ  ــامْ  إم

ارْ القهّ اهللا  بســم 

ــرارْ و عطنا كل اسْ

من فضلُه ما يحصارْ

يوم الهول و االكدارْ

الخضوعْ واالنكسارْ

دْ شارقْ االنوارْ المجَ

ــارْ ــان أث ــا ب لهــا م

غرّ في سايرْ االقطارْ

دوكْ اصحابْ المنكارْ

ــارْ االحتق و  لّ  ــذّ بال

باعتبارْ ــة  مكّ مــن 

ــراه ابصارْ مــن االّ ت

االبرار ســيد  األجلّ 

بجهارْ فنا  افَعْ  الشّ

ارْ جــوّ ــوا  نكون ــه  ل

ــوا بالتّكــرار و نقول

ات و االسيارْ روح الدّ

ارْ الفجّ دوك  ــوا  كان

ارْ نكدوا جميع الكفّ

مهما سمعوا االخبارْ

ــه تاجــة االبكارْ و أمّ

ــارْ بشّ ــا  بره اخْ ــمّ  ث

الغفورْ ــرّ  الب نعــم 

المبرورْ ــوب  المحب

يوم البعث و النشورْ

اكــدورْ ــاوْا  نلق وال 

بين اصحابْ الجمهورْ

النّورْ ســيراج  هَ  طَ

بفجــور ــا  إيعبدوه

ا و ادشــورْ هَ في ابّدِ

م مكسورْ عادْ بندهُ

شــافَتْ االنوارْ اتنورْ

لمها بالمبشورْ و اعْ
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صلّيوْا على المختارْ

تطهارْ رْ  مطهّ ازْدادْ 

ارْ دْ الجبّ شْ و احمَ اعطَ

د به في القفارْ شهّ

ارْ ــعْ جاتوا جوّ لرضي

ــوارْ عتُه دونْ اشْ رضّ

صلّيوْا على المختارْ

الكوثرْ من  غسلوه 

ــال توخارْ خرجــات ب

بالتشــهارْ وصلت 

رْتْ ســرّ اكثيرْ يوم اخلوق الحبيب انظَ

ــرْتْ و عطاها تقريرْ و حــكاتْ بما انظَ

ــرْ اكثي شــأن  شــأنه  الشــأن  هــذا 

ــةْ لبشــايرْ ــكْ غايَ ــة و لي ــكْ اهنيّ لي

أمــه دات الجمــالْ و الحســن الباهرْ

ــالْ لهــا فــي األثر ــوب ق جــدّ المحب

عْ ذا األمر ــمَ ــه على العــدا و اسْ اخفي

ةْ الرضاعــة ال تغييرْ ــدّ لْ م مَ ــنْ اكْ حي

ــه يومْ يرعــى غنم وعيرْ اخــرَجْ في داتُ

ــومْ التّطهيرْ ــه في ي ــوا مال كين ل نزل

ــرْ ــر الحــيّ القاهَ رُه بأم ــدْ وا صَ شــقّ

ــرْ ــالْ الحــظّ الوافَ ه ون ــغْ رشــدُ و ابْلَ

ــر ــه ام ــفْ ل ــا يخالَ ــاهْ م ع واخــوهْ امْ

رْ ــاسْ مع البريقْ  وشــداهم عامَ بالطّ

دْ شارقْ االنوارْ المجَ

يدكارْ كما  مختوم 

ــا تمّ لســتارْ و خف

ــال تحكارْ الوَحشْ ب

االفتـخــارْ ــةْ  بغايـَ

االجــدارْ من  ــه  اتُ ودّ

دْ شارقْ االنوارْ المجَ

باألثارْ خوهْ  مشى  و 

ارْ ــعْ انجلها كطّ دَمْ

ــةْ االخيارْ ألهله المَ

ات و االسيارْ روح الدّ

ارْ للدّ ه  اوضيعُ وقت 

رفعوه مالكْ و ســارْ

و الحيتانْ في البحارْ

الحليمة منهم شارْ

اللّوكارْ ــتْ  رجعَ به 

ات و االسيارْ روح الدّ

ــارْ ــه قـــالْ أخــنّ ألم

ــنْ امثلهــا يعدارْ حي

و حكاتْ ليهم ما صارْ

النّورْ ســيراج  هَ  طَ

جاتْ من الخلد الحورْ

به ايطوفْ المعمورْ

يورْ اطْ كل  كذلك  و 

و عليها قبل ابشورْ

ــرورْ رْ بكل اسْ و ظفَ

النّورْ ســيراج  هَ  طَ

خويا وقع في محضورْ

خافَتْ عن تاجْ النّورْ

و ضحى خبرُه مشهورْ
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المگدارْ ــه  ل م  عظّ

ــارْ االكث ــه  معجزات

صلّيوْا على المختارْ

لحصا سبّح و احجارْ

ه فارْ الماء مــن كفّ

ــوره كل انْوارْ مــن ن

ــارْ ــة وال نــ ال جـنّـ

ــرارْ ــوال ســيّد االب ل

صلّيوْا على المختارْ

ــقْ بالتّكبيرْ ليه انشــقّ الهاللْ و انطَ

ــادْ و البعيرْ يَّ و حمى الغــزالْ من الصِّ

دثّيرْ ــره المُ ــنْ خبّ ــقْ حي رْعْ انْطَ ــدّ و ال

دْ جابَرْ ــمْ السيّ ابصاعْ الثمرْ في مراسَ

رْ ــا ظاهَ و قريــش تشــوفْ ســرّ موالن

رْ أتا يشــكي من العــدا أهــل المناكَ

رْ ها من العســاكَ دّ مْ شــالّ انعَ و اطعَ

ــرْ ايطيرْ ــوال طــه الهاشــمي الطي ل

ــى المــزون تشــيرْ ــرُوق عل ــواله ال ب ل

ــرْ ــه مالهــا تقدي ــي علي اللهــم صلّ

ــي الكــون مالهــا آخــر الصــالة تمل

ــرْ نايَ كوكــب  ال  ملــك  وال  جــنّ  ال 

ــازَرْ غ ــامْ  ي بالدّ مطــارْ  ال  و  رعــد  ال 

ــرْ تتواتَ ــمْ  دايَ ــوم  ي كلّ  فــي  ــو  عنّ

ارْ الغفّ الحــيّ  نعم 

االفكارْ حارَتْ  فيها 

دْ شارقْ االنوارْ المجَ

و ألجله ال يحســارْ

ارْ و روى الجيشْ الجرّ

منّه فاحــت االزهارْ

وال وحش في االقفارْ

ــم ال محضارْ ال عال

دْ شارقْ االنوارْ المجَ

ــارْ االعم رازَقْ  مدحــه 

لو كانْ اقلومْ شــجارْ

ات و االسيارْ روح الدّ

و خفاهْ في وسط الغارْ

ــارْ ــه باختـي ظلالتـُ

ــب االدكارْ ــو ال طيّ ل

ارْ وال كــوكــب ســيّ

قْ في االشعارْ ال عاشَ

ات و االسيارْ روح الدّ

في الكتابْ المسطورْ

ما تحصي عشر اعشورْ

النّورْ ســيراج  هَ  طَ

لهبونْ مــع الهيزورْ

الحورْ مــن  الغمامْ 

ديجــورْ وال  الضــيّ 

ما بين الفلك ايدورْ

ه في شطور ينشد نظمُ

النّورْ ســيراج  هَ  طَ
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51

52

53

54

55

56

و على اآلل و االصهارْ

و على علي حيضارْ

ارْ الجبّ سالَتْ  بهم 

و سالمي على االنصارْ

و اسم النّاظم الدرار

و الجاحدني لو طارْ

و االزواجْ و االنصــارْ

و الباقي من االطهارْ

انكــونْ حداهم جارْ

ناس الوهب و االدكارْ

يهجارْ ــا  م علي  بن 

ما يقدر على لگحارْ

ــق و عمرُه ي و الصدّ

و على الشرفا االحرارْ

ــي االوزارْ تمحي عن

طيبْ انسيمه معطارْ

ــارْ عيّ المســفيوي 

ارْ بين اســلوع التجّ

المغفورْ ــانْ  عثم و 

نعم اسيادي البدورْ

عيبي يضحى مستورْ

يشملهم دون اقصورْ

الزّور بأهل  يرضا  ما 

إيبورْ بالعزم  شغلُه 

انتهت القصيدة
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001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

دْ و غايَةْ الشــكرْ يُدكارْ مْ جلّ الحَ

ــورْ أم ــاهْ  خف وال  باألشــيا  ــمْ  عالَ

فتِخــارْ و  دّ  ــوَ ب ــا  علين جــادْ  مــن 

بوجودْ الماحي المجــدْ بحرْ النّورْ

ــا دكاتْ ازهارْ ــهْ م ــى اهللا علي صل

و عدادْ اللّي  ساكنين في المعمورْ

تْ اتْمارْ حْ ــا لقَ ــى اهللا عليهْ م صل

و عدادْ الحيتانْ فــي غمقْ البحورْ

تْ ابْصارْ حَ ــهْ ما لَمْ صلى اهللا علي

ــالْ دونْ فجورْ ــقْ ق صالةْ من عاشَ

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

صلّوا على الهاشــمي رسولْ اهللا

ارَينْ كلّ من حبّوهْ دوا في الدّ ســعْ

ــارْ ــي القهّ ــدْ الغن للواحَ

ــر الخبي نعــم 

تحصارْ مالها  ســرارْ  و 

ــرْ المني رْ  ــدْ بـ

ــارْ االطي ــمْ  تَنْغَ ــا  م و 

ــرْ و فــي كلّ دي

امْصارْ كل  و  الباديّة  في 

اتســيرْ فيهــا 

فارْ اسْ كل  علمْ  عدادْ  و 

ــرْ الضمي مــن 

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

تاجْ االكــوانْ بحــر الجاهْ

ــوا الخيــرْ نالـ

النهارْ طــول 

ــارْ ــن االخي بي

االشجارْ فوق 

ــارْ قف و  ــرْ  وعَ

االشطارْ بين 

ــرارْ االس نْزْ  كَ

ــــواهْ بـــيّ اهْ



تصلية على الرسول 156

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

صلّوا على الزّمزمــي بحر االكوانْ

مْ بيه في الورى مضمونْ من يسترحَ

ــى المجد شــافَعْ األمة صلّوا عل

ر و معصومْ ه الجليل طاهَ من خلقُ

يومْ ضهــورُه للوجودْ على الكمالْ

ـرسالْ ـلْ المُ للرّهـبانْ قــرّبْ ءاجَ

ارْ ــى الفجّ ــرّتْ فيضها عل بحــر غ

عبدوها طولْ الســنينْ ناسْ الزّورْ

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

ــودُه ضهــرَتْ معجزاتْ ــة مول ليل

ــلْ المبعوتْ ه فضايَ دُّ حــكاتْ الجَ

البصــرة و  ــامْ  الشّ ــورُه  بن ــرْ  انْظَ

ــانْ الحورْ ا مــع عي ــم و أســيّ مري

ــنْ ــورْ الجبي ــزادْ الهــادي مــن ن اتْ

ــه الكونْ ــة و طابْ ب ــتْ الجنّ فَرْحَ

االتمادْ ــلْ  مكحّ ــرةْ  السّ مقطوعْ 

ــمّ عين الوجودْ ــوا به الكون ت طاف

ــانْ عدن ــنُ  ب شــفيعنا 

ــرْ إيغي ــه  عـنّـ

الرّحمة و  ــرارْ  االس بحر 

ــرْ انظيـ ــه  مالُ

سقطوا اصنام هلّ الضاللْ

ــرْ ضهي ه  ــدُ عن

ارْ النّ الفرس  من  طفاتْ  و 

ســعيــرْ لهــا 

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

ــاتْ بتب نضرتهــا  ــه  ألمّ

هيـرْ نعــم الطّ

كثرة السما  في  مالكْ  و 

ــرْ القدي ــر  بأم

بالعينْ للسما  صْ  شاخَ

عطيرْ ضحى  و 

اعــدادْ دونْ  مــالكْ  نزلوا 

ــرْ ضيرْ مــن غي

االعيانْ ــور  ن

لمـعظـمـة ا

قالْ ســطيح 

ــرارْ االشْ دات 

ــرارْ االس نْزْ  كَ

ــاتْ ي الحْ روحْ 

ــرى ــة ت تــمّ

نعــم األميـنْ

دْ االسيادْ لسيّ
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ثارْ جاتْ المرضيعات هل الجودْ اكْ

ــدورْ عـ دونْ  ــمْ  يتي ــه  ألن ــواهْ  أب

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

ــعدية مشوقة في بهاهْ جاتْ السّ

ــوهْ عرف قومهــا  ــارْ  كب و  ــه  اتُ أدّ

رْ المرســولْ اهَ تْ الهادي الطّ عْ رضّ

ــرْ مهولْ ــه مــن أرضها بغي لتُ وصّ

مْ المعظّ ــه  تُ رضاعْ كمــل  مهما 

معاهْ خاهْ على البطاحْ كانْ يهومْ

ــهْ مــالكْ بأمر الشــفيقْ ــوا لي نزل

ــا األرموقْ رْ الزّكي ضي دْ وا صَ شــقّ

ــوْكارْ دْ ال ــزَعْ خــوهْ و ســارْ قاصَ ف

ــه تجــري دمعها بوجــد يفورْ جاتُ

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

تلقا المصطفى من الجراحْ سليمْ

القيّومْ المهيمن  نعــم  حافَظني 

ــلّ االخبارْ كما حــكاوْا ه

غيرْ فــي  قالوا 

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

ــه فــي وجــه اهللا عُ ترضّ

بشــيــرْ ــه  ألن

و ضحاتْ من تناهْ اتْصولْ

بعــد المســيرْ

ــمــكــرّمْ ـــمّ ال خـــرجْ ت

ــرْ صغي باقــي 

تحقيق يدهم  في  اثنين 

طـهــيـرْ زادوا 

ــه بشــينْ صــارْ ــر أمّ خب

ــرْ غزي ــلْ  طَ يهْ

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

ــمْ لرّيــ ــالْ  ق و  دوا  لهــا 

ــرْ انصيـ ــيّ  لـ

الجــوارْ ــر  غي

ــرارْ االس نْزْ  كَ

وفاه تشــفي 

ــولْ بعــز و قب

الغنم يسرْحْ 

طــاسْ و بريقْ

ضــيّ االبصارْ

ــرارْ االس نْزْ  كَ

جاهي عظيمْ

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050
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055

056
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058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

المجيدْ على 

فــي كل حينْ

بــيــن الـــورى

ــاً جـهارْ حتْم

ــرارْ االس نْزْ  كَ

قـال افضيـلْ

حكى ما جري

وضيحْ مرُه  يا 

ه دهيشْ دهشُ

ــدْ ــةْ التّوكي ــه بغايَ ــه ألهلُ لَتُ وصّ

رة خشــاتْ من لجحودْ عليهْ العدْ

ــنْ ــةْ التّأمي ــا فــي غايَ ــرْ نبين أكب

داهْ في الحما مصيونْ محفوظْ من اعْ

مرة دْ من قريش مــن غُ ــا شــاهَ أم

ورْ ــل النّ ــوقْ جب ــد ف كيخــرج يعب

ــال بتكــرارْ ــه ق ــزل الوحــي علي ن

ــومْ الدين اهللا ترشــد الجمهور ق

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

أوحــى عنّه تمّ فــي الجبل جبريلْ

معقــولْ ــومْ  ق اهللا  بســم  ــرأ  اقْ

ــهَ ســريعْ مــن حيرا ــزَلْ طَ ــمّ انْ ت

ــرعْ مدعورْ ــه مــن لف ــه ألن اتُ غطّ

عْ منادي يقــولْ له تصحيحْ ــمَ اسْ

ــادْ يا عــالجْ الرّوحْ رْ العب ــدَ ــومْ انْ ق

ــومْ قريشْ ــمّ بين ق ــامْ الهادي ت ق

ــاهْ و جمعــوا عليه جيوشْ من دع

ــدْ و شــواقْها بوجــد يزي

كــديــرْ زادُوا 

ــنْ األمي الماجــد  ــا  يدع

ــرْ تغيـ ــه  منّـ

ــرة كث ة  ســابقَ هــوالْ  و 

ــرْ نعــم البصي

ارْ الســتّ المهيمن  ــر  بأم

ـــاذا الــنــديــرْ ي

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

ــاتْ التّنزيلْ يقــرى فــي أي

ــرْ الخيـ ــا  تلق

الـزهــرة أمّ  لخـديـجـة 

ــر بـعــد الدتيـ

ــي تســبيحْ ســبّحْ للغن

ـــال عــســيــرْ ب

يشْ أما الْقى من هل الطّ

ــرْ ــوا نفيـ ـ قامُ
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069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

ــه فــرارْ ــالُ م

ــرارْ االس نْزْ  كَ

وسط الغسيق

الجبال ــن  بي

الشفيع على 

دوك الوشـات

الحضارْ ــن  بي

ــرارْ االس نْزْ  كَ

نعم المجيبْ

ــلْ عمارْ هْ لْ بوجَ ــتْ قوْ حكم و تبّ

ــلْ أمرْ المبشــورْ ــزَلْ جبري ــمّ انْ ت

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

ديق خرج نعم الهاشمي مع الصّ

ماهْ المولى من لعدا االوشــاقْ احْ

ــمّ و قالْ ــسْ اللعينْ ت ــرخ يبلي اصْ

دْ المرســولْ و تبعــوا طــه الماجَ

ــركْ تَبْعوهْ جميعْ خرجوا ناسْ الشّ

ــنْ و مقطوعْ ــمْ اصبَحْ واهَ احبَلهُ

اتْ وخفا على العيونْ شــافَعْ األمّ

ــي مــع العنكبوتْ وب ــتْ الطّ فرخَ

جاوْا قُريشْ و فتشــوا يمن وايسارْ

يقْ يقولْ ليسْ تخشــى جورْ دّ لصّ

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

حفض موالنا من لوْشــا الحبيب

مْ مخروبْ و عــداهْ تقهــرُوا و دينْهُ

ــوا يمــوتْ دونْ شــوارْ قال

ــرْ هجي ــرْ  يهجَ

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

ــه ارفيقْ و رضــا يكــونْ لُ

ستيرْ ــرُه  ــتْ سَ

وا في الحالْ  خرج و جتمعُ

ــرْ ــد الحدي بعـ

ــوا بعــزمْ اســريعْ و تفرّق

اخسيرْ خسروا 

ماتْ اعْ الجحود  بصاير  و 

ــرْ الحفي ــاق  ف

و الهاشمي في وسط الغارْ

ابشيرْ بشــر  و 

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

عجيبْ سرّ  كلّ  عطاهْ  و 

ــرْ ــي ــه مـــــالُـــــه ض
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096

097

098

099

100

101

102

103

104

البيدْ ــى  عل و 

اليقينْ ــن  عي

دْ نشــهَ بيكْ 

ــكارْ الب نعم 

ــرارْ االس نْزْ  كَ

العلومْ بحــر 

الجونْ على  و 

ــة لمـحجـب ا

مكسوب ليكْ

گيدْ ــرْقة في طلبهم احْ رَجْ سُ اخْ

ــا في خلفهم مكرودْ ندهم وضحَ

ــن الزّينْ ــاهْ زي ــه في الغ ــا عنّ و دع

تْ بيه األرضْ و نضحى مركونْ خسفَ

ــادي للزكي الغــوتْ أحمدْ صارْ ين

ــالْ بالمقصودْ ــيّ اهللا أنّ ــبْ ف ارْغَ

يبة بجهارْ ــلْ طيبَة الطّ حينْ اوْصَ

قالوا ألف مرحبة و نعم الســرورْ

ارْ زيدوا في صالةْ الحبيبْ يا حضّ

دْ المبرورْ الفضيلْ الماحي الماجَ

ــوق كنــت ذاكْ اليومْ اليتني مخل

ــا مغرومْ ألنّي فــي جمالُه بال خف

ــو جبَرْتْ انْكونْ في تنايَتْ الوْداعْ ل

المحمونْ و البها  قامْ  لمْ دْ  انْشاهَ

ــنْ الزّرقا تلَدّ لي شــربة فــي العي

يخرَقْ بدري في سماهْ كل حجوبْ

ــى نقابَلْ الشــبيكْ ــمّ نقــولْ إل ت

عْ لي ألنّي من الخطا مهلوكْ اشفَ

ــدْ المري بالجحــد  ــواهْ  غ

ــرْ هديـ رْ  يهــدَ

طــه الــمــاجــد األمــيــنْ

زهيــرْ ــرْ  زهَ و 

ــدْ ـ الممجّ ــا  ي ــولْ  يقـ و 

اشــهيرْ ــرُه  أمْ

ــارْ النجّ ــاتْ  بن خرجــوا 

ــرْ ــكْ األميــ بي

ــي المختار ــد النب محم

بشــيرْ جا  من 

دْ النبي المعصومْ و نشاهَ

ــرْ كبي شــوقي 

ــونْ العي تشــوفها  ــة  قبّ

المجيرْ كهفْ 

بّة مهمــا نكــونْ فــي لقُ

ــرْ مني ــا  بضي

عاري على الغني و عليكْ

ــومْ الحشــيرْ ي



161تصلية على الرسول

ــلْ كالمدرارْ طَ دمعي يهْ

الخبيــرْ ــاهْ  ت

ــادْ انْهارْ ــربْ الدجا و ع غ

ــرْ ــي ـــيّ ادخ ل

الجبارْ أمر  من  نخشــى 

ــرْ انحي ــه  منّ

ــارْ ن دْ  نشــاهَ وال  ننجــا 

الفقيرْ ــمْ  رحْ

ارْ عيّ أسفي  تْ  مرسَ من 

ــرْ حري ــه  غـزْلُ

105
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ــارْ الوع ــن  بي

حارْ ــل  العقي

نحشــارْ يوم 

جــارْ نعــودْ  و 

ــارْ الحب ــن  بي

زارْ لَتْ عن كهلي حمولْ من الوْ مْ حَ

تالَفْ من ذنبي و ليسْ قابَظْ شــورْ

ــفارْ ني بسْ رنِي و علمْ ــيبْ انْذَ الشّ

مشــكورْ فعــلْ  ال  ــدْ  موجّ زادْ  ال 

ــى نقبارْ ــوم القضــا إل ــرْ  ي نتدكّ

ــاهْ من جرايَمْ منشــورْ كتبي نلق

ــورى نجــارْ ــكْ أشــافَعْ ال ــا بي تمّ

في حماكْ الحبيبْ ما نشوفْ شرورْ

ــا االبصارْ كْ يا ضي ــي مدحَ بن عل

ــورْ ــنّ النظــامْ و المنت ــدري ف كي

انتهت القصيدة
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الخبيرْ ــم  العال ســبحان 

نْ الضميرْ يعــرف مســاكَ

ادَقْ البشــيرْ ــا نعم الصّ ي

ة تْ كلّ ساعَ دْ بشــوقَكْ عَ

البضاعــة ــصْ  ناقَ ــي  اليَنّ

بْ الشــفاعة وانت يا صاحَ

ــرْ نصي ــي  يل وال  مقهــورْ 

كاليســيرْ الوصالْ  ــادَمْ  ع

ادَقْ البشــيرْ ــا نعم الصّ ي

فكاري قَة  مشــوّ ــدْ  بالوجَ

ــدْ مــن اوْزاري و غــاللْ القي

انْهاري مــع  ليلى  ــفْ  ختلَ

ــبْ مــن لخطــا كثيرْ نْ الذّ

ــرْ يحيـ منهــا  ــلْ  العـق

ادَقْ البشــيرْ ــا نعم الصّ ي

من عالَمْ الخافية مع اللّي مســتورة

مخمــورة ــه  داتُ ــكْ  بمحبْتَ ــي  اللّ و 

ورة ــي الصّ ــكْ يا باه صلى اهللا علي

رويــعْ ساكنـي  متـغيَّـرْ 

ــتْ من الحــبّ ال نضيعْ فْ خَ

ــكْ تكــونْ لي شــفيعْ نبغي

األورا ــتْ  ــي ولّ االوزارْ  تــقــالْ  مــن 

ــي مضــرورة ــي و دات منكــودة و حالت

ورة ــي الصّ ــكْ يا باه صلى اهللا علي

ــزورْ ن للحمــا  مقصــودي 

عــدورْ للغــا  ــتْ  تركَ ــا  م

تْ في الصالحْ شــورْ ما تبْعَ

و النّفس ســقاتني من الهجر مرورة

ــادَتْ منفورة ــق الصــالحْ ع مــن طري

ورة ــي الصّ ــكْ يا باه صلى اهللا علي



تصلية على الرسول 164

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

وامْ ســايَلْ ــتْ على الدْ الزَلْ

خبري فــي الضــاللْ غافَلْ

و المــروْ اللّي يكــونْ عاقَلْ

ــرْ بالندي ــرْ  يدي و  ينهــضْ 

ــرْ فقي و  ــسْ  فالَ ــا  أني و 

ادَقْ البشــيرْ ــا نعم الصّ ي

نضحى حماكْ  في  ليثاني 

يامْ يسحى فكري بعد الهْ

تنمحــى بالرضــا  اوزاري  و 

ــي للحمــا تســيرْ وضعان

ــر خي ــكل  ب ــمّ  ت نرجــع 

ادَقْ البشــيرْ ــا نعم الصّ ي

القدرْ ــمْ  عظي ــا  ي اإلغاثة 

حضرْ لي فــي نهــارْ لقبَرْ

ــرْ دْ نبْشَ بوجودكْ يا الماجَ

تغيرْ ــرضــا  ــال ب ــيّ  ــل ع

ــرْ ــي ــا ازف ــرْه ــي ــــارْ زف ون

ــرْ تجي ــا  بالوف ــكْ  احَ مدّ

ــر ضيرْ ــي بغي ــال بن عل ق

ــلْ دلي ــي  يل وال  الوصــالْ 

جْ الســبيلْ ــعْ مناهَ ــا تَبَ م

ــيلْ ــي خــوفْ من السّ نِّ إيْوَ

ــو دونْ حدورة ــلْكْ مســايَفْ العل إسَ

من فعل البرْ و لوشــات المكشــورَة

ورة ــي الصّ ــكْ يا باه صلى اهللا علي

و نشــوفْ ابْهــاكْ باللماحْ

الفالحْ ــجْ  مناهَ نســلَكْ  و 

ــالحْ المْ دْ  أســيّ ــاكْ  بوف

ــة طيبَتْ االشــيامْ المعطورةْ يب الطّ

ــكْ مغفورة لَ ــي بفضْ و تعــودْ جرايمِ

ورة ــي الصّ ــكْ يا باه صلى اهللا علي

ــبْ و االوْزارْ نْ ــتْ من الدّ فْ خَ

ثْ و االشــرارْ و في يومْ البَعْ

في الخلْدْ نكــونْ ليكْ جارْ

ــوبْ المنشــورة ــادْ و الكت ــومْ المع ي

شــة معدورة ــاسْ بخوفهــا داهْ و النّ

ــبْ ودّكْ مغمورة ــه بطي تضحى روحُ

ــمْ الزّورة ــكْ غنَ مســفيوي من حرمَ

انتهت القصيدة
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رْ ــاهْ ءامَ ف ــنْ ال خْ ــلْ الباقــي مَ لي الجْ

رْ ــقْ كانْ زاهَ لْ وينْ الخَ ــلْ تَكْ بْ ــورَكْ قَ ن

ــرْ ــريقْ نايَ ــا اشْ ــنْ ءادَم يَنْب بي فــي جْ

ــا القادَرْ ْن ــرْ رَبّ ــفْ ءامَ دْ كِ ــجَ ــهْ تَسْ لِ

رْ ها القاهَ لْفْ ــورَكْ خَ ــيا مَن ن ْ أَشْ لّ وكُ

ــر اه يالطّ هللا  ــة  بالعطف ــي  كرمن

ـرْ ْ خاطَ لّ ــاحْ كُ رْت ــكْ يـَ ـ الجَ ياللّي بَعْ

ـرْ لْ و قْـتْ ظاهَ ياللّي بُرْهانَكْ فــي كُ

ــرْ كْ دَنْيا و دينْ خاسَ دَ حْ ــنْ جَ ياللّي مَ

رْ ــكْ فاخَ ــي و نْعودْ بِ دْ حال ــعَ بِكْ يَسْ

رْ لْ في قَلْبي الهيبْ زافَ عَ واقْ اشْ و االشْ

ــر اه يالطّ هللا  ــة  بالعطف ــي  كرمن

رْ حيتْ صاهَ نّه اَضْ فاني مَ و الوصالْ اجْ

فــورْ الغَ ــك  المالَ ــمْ  بَسَ

كْ  نورْ في نورْ مَ سْ لْ جَ عَ من اجْ

عَ الحورْ لدْ امْ نانْ الخُ في جْ

ــدورْ َتْ ــناهْ ا ــكْ بَسْ الَيَ و المْ

مورْ عْ المَ ــنْ  وي تَكْ ــكْ  لَ ألَجْ

ــراجْ النّور سِ
ــتْ فيكْ أَ زَگ

رورْ ضْ ــمْ المَ سْ الجْ الجَ ياعْ

دورْ ــبْ و لَصْ لْ ــاةْ القَ ي يا حْ

نْصورْ المَ ــشْ  الجي المْ  ياعْ

هورْ قْ ــو مَ نْ هُ ــة مَ يا حميّ

جورْ هْ ــكْ مَ راقَ ــي بَفْ ْ ل مّ كَ

ــراجْ النّور سِ
ــتْ فيكْ أَ زَگ

ور رْحة دَمْعي مَگطُ نْ الگُ مَ

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور ــا لمَ ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور ــا لمَ ي

بْرور لمَ ــا  ي
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ــرْ ــا النّاظَ ــكْ و نْوارْه مالَ ــومْ اجْ لْ ي كُ

لْ يومْ زايَرْ مى في كُ نْتْ في الحْ يومْ كُ

ادَرْ ــر الرّْضى الصّ رْبَة غي ــشْ ال غُ ال وْحَ

ــومْ جايَرْ نّي الي ــرة عَ جْ ــراقْ بالهَ و الفْ

ــر اه يالطّ هللا  ــة  بالعطف ــي  كرمن

رْ ــى قُرْبي مابْغــى آيْآمَ و الوْصــالْ عل

راقْ صابَرْ ــق وقَلبي عن طولْ الفْ عاشَ

رْ حى و نْعودْ فيهْ حاضَ كْ نَضْ قامَ في مْ

ــرايْر ْ السّ و  ــوبْ  ي لَغْ ــمْ  عالَ رَ  ــوْ لَ  ْ رَبّ

ــه اتْكونْ غايَرْ نّ يوي عَ ــفِ بَنْ علي مَسْ

رور لْ اَسْ َبْكُ نْتْ في حماكْ ا كُ

مهورْ   كيفْ نَنْسى داكْ الجَ

بْشــور مَ ــارَحْ  ف ــارة  ْي باالزّ

ــرورْ بْني بَشْ قَ ــانْ اعْ ْم و الزّ

ــراجْ النّور سِ
ــتْ فيكْ أَ زَگ

مْ الجورْ كْ ــيَّ حُ ل مْ اعْ حاكَ

ــهورْ رّ و الشْ ــنينْ اتْمَ ْ السّ

ــدورْ الكْ تَتْفاجــا  ــى  ت يَمْ

ــكورْ ليلْ الشَّ ــي لَجْ لْبْل طَ

المامورْ اَحمــاكْ  بْدْ  عَ قالْ 

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور ــا لمَ ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

بْرور لمَ ــا  ي

انتهت القصيدة
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ة الرقود فا مــن ســاعَ ــمْ يَكْ ــا النايَ ي

ودْ رط و العهُ ال تخرج على نهج الشّ

عْ و نكي سايَرْ الحسودْ تَرْجَ توبْ و اسْ

الصعودْ منازَلْ  في  عْ  طَ يَسْ رَكْ  بَدْ نُورْ 

رْبي مــن الوْجودْ ــدْ عَ جَ ــي تَمْ كانْ رَدْت

نا قُولْ اصحيحْ في النشودْ عْ مَ اليَنْ اسْ

ى من النكودْ في مقامه تَسعى تَنْجَ

الوْجودْ سيّد  ــهَ  طَ يا  زايَــگ  فيكْ 

ءاش يهــوى مــن ال يهوى الهاشــمي

زَمي واش يســعى من الّ يســعى الزّمْ

أجرايَمــي ــي  عنّ ــروا  كت ــا  أن كيــف 

و العــدول اضحاوْا إكتبوا شــئايمي

ــوا عزايمي ــومْ إيبطل ــم ي كيف نعل

ال من إيحرّر لي جســدي من الصهود

ــةْ اللحود كانراجــي يحضــر في عم

ــروَة الوتقى ــك بالعَ سَ تَمْ ــق و اسْ في

بّ مــن تقا ــل إيْحَ لي كــون تاقــي لجْ

ــبْ النّفس مــع الشــيطان يرتقا نَّ جَ

الشــقا و  الهــمّ  دارْ  ــا  ني الدّ ــق  طلّ

باللقــا ــوزْ  اتْف راكْ  الهــادي  ــدْ  مجّ

ــهَ مــن االشــرار ينوقا ــدحْ طَ مــن مَ

ــة ادق الصّ األمّ  شــفع  ــا  ي ــه  ل ــلّ  ق

ــرة الحارقة ــار الحم ــي من ن نِ نَّعْ مَ

واش يمدح مــن الّ مَدحه على الدوام

و ستعطى من أمير القلب و االجسام

يامْ ــدا  تايَهْ في اللّهــو و الهْ طــول لب

ــلْ متبوتْ فــي الزمامْ مَ ــا كنَعْ كلّ م

ــفْ كاسْ الفراقْ مع الحمامْ يومْ نرشَ

اةْ شــايقة ــدّ ــه ال ــهَ مــن لي ــر طَ غي

ة ــال امنافقَ ــعى و نقــولْ ب ــه نَسْ لي
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الوْجودْ سيّد  ــهَ  طَ يا  زايَــگ  فيكْ 

ــي الخــوفْ ــه صادن حــرّ تلضــى منّ

كيف نَعمل في انْهارْ البَعث و الوقوفْ

ــومْ تغــدى لخاليق حــق بالصفوفْ ي

ــوفْ باالل ــراطْ  الصّ امْ  ــدّ ق ــفْ  واقَ

كْ نَبْغي بعد الضنا انشــوفْ تمّ وَجهَ

ــةْ الخلودْ كْ فــي جن ــمَ ــي رسْ قــل ل

ــي شــالّ شــالَتْ القيودْ هول ــنْ اكْ اليَ

الوْجودْ سيّد  ــهَ  طَ يا  زايَــگ  فيكْ 

ــا و االخــرة ني ــا ســيد الدّ ــي ي غيتن

ــن غزرة ليــك نشــكي و دمــوع العي

ــرة الزّف الحمــرة  ــار  ن مــن  ــي  جيرن

كارَمْ الْورى دْ غيرَكْ في امْ صَ خفتْ نَقْ

ــرة الزَّاهْ ــرةْ  الزّه ــمْ  نَعْ ــكْ  بَنْتَ جــاهْ 

ــن الودودْ يَمْ هَ في خطــاي ترغــب لمْ

ــهْ مــن الجودْ ي طّ ــي و يْغَ يســترْ عيب

الوْجودْ سيّد  ــهَ  طَ يا  زايَــگ  فيكْ 

ليك هارَب يا أصل الجود و االحســان

ــي فــي النقصــان و األحزان ال تخلين

ــرة الحارقة ــار الحم ــي من ن نِ نَّعْ مَ

ارْ شــارفة و االحــوالْ على شــطّ النّ

ــب تالفــة ن ــورا بالذّ ــوم تضحــى ال ي

ــم الخفا تحت لغني ســبحانه عال

ــع خايفة ــران اجمي ي مــن اهــوالْ النّ

ــا ــودّ و الوف ــا شــميخ الجــود و ال ي

ــا بقا شــقا ال تخــاف وال تدهــش م

ــان غارقة ــمّ البُهت و األحــوال فــي ي

ــرة الحارقة ــار الحم ــي من ن نِ نَّعْ مَ

رْ خْ القدَ ــي يا شــامَ كيــف تغفلْ عنّ

رْ ي تهوى كمــا المطَ حايفــة عن خدّ

كــر ــا طــه طيــب الدّ ــكْ نرجــا ي لي

رْ طَ لّصْ لي في اللغى اشْ ما يطيق إيخَ

ادخيل لك بالحســنين أســيّد الدكر

ــا ــزّ و البق ــه الع ربّ األشــيا مــن لي

ســابقة لعــدنٍ  ــي  دات يجعــلْ  و 

ــرة الحارقة ــار الحم ــي من ن نِ نَّعْ مَ

ما هرب ليــك العيس بشــدةْ الضنا

ــورى اشــفيعنا ــا ســيّد ال ــي ي غيثن
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ه في الهول يستعان كلّ عبد بســيدُ

جيرني و حفظني من گرحةْ االمحان

االكــوان ســيّد  ــا  ي ــي  عتّن ــا  م كان 

ــودْ كتجــ ــودّ  ال و  ــا  بالوف الجــواد 

كيف  تهمل من بيك بال خفا ايســودْ

ــم عنّي من الشــهودْ اي ــل الدّ الجلي

ــايَلْ ســايلُه اردودْ ــاك الوضيع السّ ي

ــرة لتمــودْ ــا ق جيــت ســايلْ ودّكْ ي

ــدّ الميــض و الرعودْ الصــالة عنّك ق

و الرضى عن ءالكْ لمصابح األســود

يا الحافظْ احظي قولي من الجحود

ــا اخــرج الحدود و اســمي محمد م

في اســفي مركاحي ألهل التنا انلود

ــةْ المنا ــا غايَ ــبْ ي ــكْ عبد امكسّ لي

ــي بشــمايل الغنا ــي و كرمن جــود ل

ــا عزن ــاح  مصب ــا  ي ه  انقصــدُ المــن 

خالقــة ــك  منّ الجــودة  ســعاك  و 

نَتْ في احشاهْ خارقة و المحبّة سكْ

ــة ممزق ــادي  اكب ــه  بي ــكْ  حبّ ــن  بي

ــاه يلتقــى ــاس الجــودة بمن ــد ن عن

ــي يا الماجــد االحــوال ضايقة فُكنِ

ــة ــام و ســيل المطــرا الوادق و الغي

ــي باالســرار تايقــة و االصحــاب اللّ

الرّايقــة ــة  الحلّ هــذا  بلغــا  صــول 

ــتْ الموافقة ــبْ دمناتي رم في النّسَ

ــد غامقــة و بحــوري عــن كلّ اجحي

انتهت القصيدة
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ــي وهب فــي  ــدا  نب اهللا  بســم 

ــــالْ رُغــبــي ــن بــيــك أنّ ــا م ي

حبيبي ـــا  ي ــد  ــحــم م ـــا  ي

ـــيَّ يــا الــعــربــي ـــعْ ف ـــفَ اشْ

ــرْ ــاهَ ــطّ ــا ال ــد ي ــا مــحــمّ ي

ـــادَرْ ـــب وايْ اتْ نــبــغــي  بـــــدْ

الكبائر مــن  ــلْ  ــمْ حَ لي  كهْ

ــي توبــ و  جســمي  ــسْ  نّ اتْدَ

ــي دَنْبِــ و  جرمــي  نشــهرْ  ــو  ل

حبيبي ـــا  ي ــد  ــحــم م ـــا  ي

ـــيَّ يــا الــعــربــي ـــعْ ف ـــفَ اشْ

جفني ــــرْقْ  غ ــدْ  مــحــمّ ــا  ي

ــي مبن الســاسْ  دونْ  حيطــي 

ــي نّ ــوَ أي ــه  ــرمُ ح ــن  ع الّ  ــن  م

ــكْ فال و  ــي  فال اهللا  ــمَ  واسْ

ســالَكْ ــاكْ  أوف مــن  نعــود  و 

ــة من حســانَكْ ف طْ ــبْ عَ طالَ
ــهــالَــكْ الــمْ ـــومْ  ي نقدني  و 

ــاحْ الـــكـــونْ طه ــا مــصــب ي

ــقاها اشْ مــن  ســي  نَفْ ــجْ  عالَ

كساها ــي  ــوالِ اح نــب  ــدّ ال و 

ــكْ هالَ ــاالوزارْ  ب صبحــت  و 

ــكْ اگبالَ نحـكــي  نســتحي 

ــة من حســانَكْ ف طْ ــبْ عَ طالَ
ــهــالَــكْ الــمْ ـــومْ  ي نقدني  و 

قامة لــيــه  أالّ  بــحــر  فــي 

اعالمــة ــي  حال عــن  ظهــرتْ 

الندامــة فــي  ــي  مثل ــعْ  قَ يَوْ
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ــي غرب و  ــرقي  الشّ ــحْ  ري عــن 

بي هدْ ــدادْ  لــمْ ــن  م اكــتــب 

حبيبي ـــا  ي ــد  ــحــم م ـــا  ي

ـــيَّ يــا الــعــربــي ـــعْ ف ـــفَ اشْ

ــرْ ــكْ نــفــخَ ــي يــا مــحــمــد ب

رْ شَ لحْ ـــومْ  ي ــي  ل ــعْ  ــفَ أش

رْ احضَ من  كذاكْ  و  الحافَظْ  و 

مسبي اعشيقْ  بيكْ  اللّي  و 

ــبــي وَهْ بــســرّ  ــودْ  ــج ات ليه 

حبيبي ـــا  ي ــد  ــحــم م ـــا  ي

ـــيَّ يــا الــعــربــي ـــعْ ف ـــفَ اشْ

ال لعْ ـــبْ  ـــلْ طَ ــد  مــحــمّ ــا  ي

ــة زلّ كلّ  ــي  فـ ــي  ل حْ  يســمَ

ــة لَ خصْ ــالْ  أنّ ــكْ  بي ــت  أن و 

ــي كتبــ ــودْ  انْخــ ــنْ  باليمي

ــي أمدهب ــة  الني ــي  فـ هــذا 

حبيبي ـــا  ي ــد  ــحــم م ـــا  ي

ـــيَّ يــا الــعــربــي ـــعْ ف ـــفَ اشْ

ــكْ ــن جـــوّ حــالَ ــبْ م نــتــقــلّ

ــارَكْ ــد ادخــل فــي ضــلّ ع عب

ــة من حســانَكْ ف طْ ــبْ عَ طالَ
ــهــالَــكْ الــمْ ـــومْ  ي نقدني  و 

اســبابي هــو  ــكْ  مديحَ و 

أبــي و  ـــي  أمّ ــي  ف ــعْ  ــفَ ش و 

ــي باب احْ مــع  ــعْ  مْ جَ ــي  ل واهْ

ــكْ مالَ اجْ فــي  نظــرة  ــدْ  رايَ

ـــكْ ـــالَ ْوص ـــرْجـــى ا ــــه يَ ألنُ

ــة من حســانَكْ ف طْ ــبْ عَ طالَ
ــهــالَــكْ الــمْ ـــومْ  ي نقدني  و 

ــيّ ــل ــو اع ــف ــعْ ـــا يَ ـــوْالن م

لــيّ ــانْ  ــس ــاالح ب ــودْ  ــج ي و 

ــة المنيّ ــومْ  ي ــي  ل ــرْ  ضَ تَحْ

جــارَكْ ــمْ  النعي فــي  نكــونْ  و 

اوْدادَكْ أوفــي  ــكْ  في ــعْ  طامَ

ــة من حســانَكْ ف طْ ــبْ عَ طالَ
ــهــالَــكْ الــمْ ـــومْ  ي نقدني  و 
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ــي ــخــلّ ت ال  ــد  ــم ــح م يـــا 

ــي ل نَجْ ابْهــاكْ  اتشــوفْ  رَدْتْ 

اعلي ــن  ب ــا  ي تــنــاديــنــي  و 

شــربي الكاسْ  مــن  نســقيكْ 

كربي ـــــزولْ  اي ــكْ  ــي ب ـــمّ  ت

جربي واكْ  ـــــدْ ب نــحــتــتّ  و 

األدبــي المسفـيــوي  قـالْ 

ــولْ هــايَــمْ ــهُ ــال ـــكْ ب احَ مـــدّ

ــونْ نــايَــمْ ــك نــظــرة حــيــنْ انْ

اليَـــمْ كـــلّ  ــن  م تخشى  ال 

ــرْجْ فالَكْ ــعْ بَ لَ دْ اطْ ــعْ في السّ

ــــرارَكْ ــه اسْ ــا طَ ــمْ ي ــنَ ــغْ نَ

ــكْ عالجَ مــن  ســقمي  ــرا  يبْ

أوزارَكْ بشــوقُه  ــجّ  حــ مــن 

انتهت القصيدة
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ــقــلْ ــن الــتّ ــلْ شـــالّ م ــمَّ ــحَ ام

ـــلْ ادهَ بالجفا  اخــبــيــره  غـــابْ 

ــلْ تنهطـ ــيل  كالسّ دمــوعــه  و 

ينكمــل ــه  بي ــدي  قَصْ ادرى  ــا  م

ــلْ ـ الوْصَ ســاعـةْ  ــم  نغن مهمــا 

ــبْ األصـــلْ ــيّ نــعــم الــهــادي ط

يدبالْ و  كيصفار  يوم  كلّ  أتصيبُه  بالحب  الضعيف  الجسم  اعلى  ءاه 

لوصالْ ساعة  يرجا  افريد  بقى  و  اعقيله  تاهْ  بالفراق  اللّي  اعلى  ءاهْ 

خالْ لدْ لْ  ادْواخَ في  الْهيبها  قوى  و  ناره  شعلت  باالشواق  من  اعلى  ءاهْ 

طالْ فراقي  و  قَلْبي  احبيبْ  على  مفروقْ  وأنا  حالْ  اشْ هذا  أنا  كيفْ 

الهاللْ و  مس  الشّ ايفوقْ  نورها  من  طيبَة  رْ  ننظَ الهاشمي  حرم  لْ  نَوْصَ

االرسالْ خاتم  لوْرى  اشفيع  الرّحمة  عين  على  وسلم  صلي  اللهم 

ــا يقوَلُه جــران و الجفا م حمل الهَ

حالُه عن  غايَبْ  وامْ  الدّْ على  مفقودْ 

هْ اخيالُه ــدْ انْبا و بانْ عــن وَجْ و الوَجْ

والُه ــاح ويفجي كــرب اهْ ــي يرت قلب

ــي و مقالُه انقــولْ ابْال خفا في قول

من ال خلق الجليل في الخلق ابحالُه
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يســهل اعــب  الصّ جمــع  ــه  عنّ

للنّفــلْ زادْ  او  الفــرض  صلـى 

الفضــلْ فــي صاحــب  و ســتحرم 

ــقــل اعْ وال  ــــة  راحَ ـــدْ  ـــوْجَ نَ ــا  م

ــلْ هَ امْ ــال  أب نشــدي  فــي  ــولْ  نقُ و 

ــبْ األصـــلْ ــيّ نــعــم الــهــادي ط

ــل ينقبـ ــرح  بالفــ ــي  زمـانــ و 

النّخلْ و  ــارْ  ــم االت ــدْ  نــشــاهَ و 

دْ البقيعْ و الحمى و شفى الغليل و برا من كلّ أعاللْ ءاشْ را من ال شاهَ

طْ الرّوضة العاطرة و بلغ كلّ أسئال ءاش را من الّ بالخشوع صلى وسْ

تداللْ و  بخضوع  ه  بيدُ بيكْ  الشّ كْ  ومسَ المقامْ  ه  واجَ الّ  من  را  ءاش 

ــى االحوالْ ــح الجفا خارج عل ــي متوصب بقراي وأنا من شــوقي و ليعت

دْ المدينة داتْ البها و داتْ الحسنْ و لجمالْ ما ادرى في ازماني انْشاهَ

االرسالْ خاتم  لوْرى  اشفيع  الرّحمة  عين  على  وسلم  صلي  اللهم 

ــي و المقصــود أنّالْ ــه و يوافــي امنيت ــي يشــملني القــرب بوْصالُ هلّ

ــرّحْ االنجالْ ــة و نم يب نازلهــا الطّ ــة انكــونْ و نشــقّ امْ ــي فــي گوب هلّ

ــه إنال المــراد  و  ــه  بزيارت يســعد 

بْ لسئاله داكْ الحيّ الغني اســتاجَ

يسمح ليه الكريم من قبح أفعاله

ــهَ و طاللُه ــرمْ طَ ــتْ حُ ــى ري ــر إل غي

هذا العشــيق جاكْ تنظرْ من حالُه

من ال خلق الجليل في الخلق ابحالُه

ــه و نكالُه والُ ــعْ القلب مــن اهْ ويري

ــي يزهى له ــمّ بالّ ــبْ ت ــرْ لقلي يظفَ
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ــلْ ــهَ انْ ــى  إل ــة  ــزَّرق ال ــنْ  ــيْ ــعَ ال و 

ــلْ أجبَ ــا  التن فــي  ــه  دَرْكُ الّ  مــن 

ــلْ تَ امْ لهــا  الّ  مــن  ــة  طيب فــي  و 

ــبْ األصـــلْ ــيّ نــعــم الـــهـــادي ط

ــلْ الــكــمَ ـــدْ  ـــواحَ ال اهللا  ـــرّ  س

ـــــزَلْ ـــره انْ ـــأم ــيــه ب يــــومْ عــل

ــلْ اقْبَ الرضــا  ــى  عل ــهْ  اعلي ــمّ  ث

ــلْ ــرمَ ال مــع  لحصى  ــه  ل ــحْ  ســبّ

ــاحْ البالْ ــق نضحى و نشــاهد تلــك المحافل يرت ــي فــي وادْ العقي هلّ

ــل أحد الدي اســمى عن ســايرْ لجبالْ ــي و جب ــوْداعْ و العوالِ ــتْ ل و تنيّ

ــنْ مــوالةْ الخالْ ولَةْ المحاسَ رْ ليلى مكمُ ــفْ ننظَ ــو صبْتْ انْراهم كي ل

االرسالْ خاتم  لوْرى  اشفيع  الرّحمة  عين  على  وسلم  صلي  اللهم 

ــورْ األزالْ هــذا  روح الكــونْ صاحب الجــودْ العروة  الوتقــة أحمد ذا النّ

الْ ــرّ الفعّ ــبعة وهــداهْ و صطفاهْ الب ــه على األطباقْ السّ هــذا من رفْعُ

اللْ لْ لضْ مى لبعيرْ في يومْ جاهْ هارَبْ من هَ زالْ و احْ نْ الغْ ــي ضمَ هذا اللِّ

نُه من كلّ أهوالْ كى بعدْ حنّ و خشى بفراقْ الزّمزمي و ضمْ عْ اشْ و الجدَ

ْ

ف من امْصاله ماها وقت الضما نَرْشَ

ــه ــا و كمالُ ــل قبيــس بعــد عرف مت

ــرمْ اگبَالُه انْقــولْ إلى انْكونْ في الحُ

من ال خلق الجليل في الخلق ابحالُه

وينْ ســامْ عن حسنْ اجمالُه نورْ التَّكْ

د أوصالُه ــدسْ األمينْ مــن بعْ روحْ القُ

دْ بقوالُه ــبْ ليهْ و شــهَ ــقْ الضّ و نطَ

ــه ــرافْ ادْيالُ ــشْ بطْ ــتْ الوَحْ لَّقْ و تعَ
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ــلْ ــخَ انْ ــه  ــتُ ــراحْ أبْ ــمّ  ت ـــرَسْ  غ و 

ــبْ األصـــلْ ــيّ نــعــم الـــهـــادي ط

ــلْ بــالــتــقَ ــتْ  ــي ــلِّ ك و  ــتْ  ــي ــلِّ مَ

ـلّ تمَ ما  االوْزارْ  مـــن  ي  نفـسِ

ــزلْ ــا ت ــي الـــصـــراطْ م ــي ف رجــل

ــجل السّ ــة  انْهايَ فــي  ــالمِي  اسْ و 

ــزلْ ــغ ــرَّزْ ال ــطَ ــي لــمْ ــل ـــن اع اب

رْ بال تعطالْ ه بصاعْ مــن اتمَ مْ قومُ ــه و طعَ و جــراتْ الويدانْ من اصباعُ

االرسالْ خاتم  لوْرى  اشفيع  الرّحمة  عين  على  وسلم  صلي  اللهم 

مالْ ــقْ كلّ احْ زَرْ فايَ لي أمــن الوْ مْ ــا محمد ليكْ جيتْ شــاكي باكي حَ ي

قالْ ــتْ امْ بْ ــوى وال صَ ــجْ الهْ ناهَ ــتْ امْ ــي و تبَعْ ــي ازْمانِ نِ ــا محمد غرّ ي

ــة و االقبالْ فَ طْ ــوزْ بالعَ ــيّ انْف عْ ف بْ الشــفاعة تشــفَ ــا محمد صاحَ ي

ــكْ و اآللْ ــا لصحابَ ــة و ارْضــاتْ ربْن ــامْ الحلّ ــكْ فــي اتْم ــم بصالتَ ت نَخْ

قالْ ــةْ المْ ي في انْهايَ ــمِ رْ اسْ ــقْ و دكُ ايَ ــحْ الرّ ــي صولْ بالمدي اضِ ــا حفّ ي

الُه دّ وا عُ دُ مْ في الحينْ به شــهْ عَ و طْ

من ال خلق الجليل في الخلق ابحالُه

فْ حالِي و خفتْ من ضرّ اعاللُه و ضعَ

ــه دالُ ــدْ بجْ ــنْ زايَ ــيطانْ اللّعي و الشّ

ــه أنّالُ ــاكْ  بتن و  ــا  ربن ــي  يرحمن

ــي منوالُه ــلْ صافِ زي ــة فــي اغْ للودْبَ

ــه ازْاللُ ينمحــاوْا  يرْتجــا  ــي  دمنات

انتهت القصيدة
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الْ قْ بســمْ الغني الفعّ يا البادي ســبّ

ميخْ ارؤوفْ ليسْ يزالْ لْكْ اشْ دايَمْ المُ

رســالْ من خلقنا و كرمنا بالنبي المُ

تعالْ ــا الحليمْ الباقــي المُ لن به فضّ

حة باالشكالْ الةْ عنُّه متوَضّ ألَفْ اصْ

يا الحضرة صلّوا على إمامْ االرسالْ

نا عْ ــا كلّ من حظر عن شــفَ ــي ي صلّ

نا دْ ــعَ ــدْ المهيمن سَ ــه الواحَ مــن ب

ــة الجنّ ــاحْ  مفت المرســلينْ  ــامْ  إم

ــا ــاتْ لين يْن ــلُه ربّ الكَ ــدى رسْ بالهْ

والْ فينا عْ دونْ االهْ ــفَ يومْ القْضى يَشْ

ــدْ مينَة لْقْ وَلْ ــارْ الخَ ي دنا بخْ ــعْ يا سَ

زمي ســيَّدْ األكوانْ را الزّمْ ــوْ عْ لَ ــفَ شَ

لُه عْ الجليل الباقِي من كل شــي ايفَ

لُه دْ ــسْ إخالَفْ عن حــكامْ عَ الذي لي

ــلُه ــا صديقْ رَسْ ــة لن أفَ ــا و الرّ بالوْف

ــه ربّ األشــيا ألجله لُ عْ ــنْ جَ كلّ كايَ

حابْ و األهلُه المْ اآللُه و االصْ والَفْ اسْ

ــقْ مثْلُه ــن ال خلَ دْ م نا محمّ ســيدْ

نانْ دْ مْ العَ ي نَعْ مِ ة الهاشْ مَ يْنْ الرّحْ عَ

ــنْ مــن شــرّ النّيرانْ ــه هانيي و بجاهُ

ــبْعْ امثانْ من وَدّه مالَكْ االشــيا بالسّ

ينْ ــنة لألمــة و شــهر الدّ ــن السّ بيّ

ــراوْا تمحينْ ــدوزوا وال انْ ماهْ انْ في احْ

ــرور الحزينْ ي طه اسْ الشفيعْ المكّ



 في مدح الرسول 180

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ليا في رمش األنجالْ رجْ العْ من سرى للدّ

ــلْ نالْ ــا و عطاهْ بالفضَ شــرّفُه موالن

ــالْ يا الحضرة صلّوا على إمامْ االرس

ه ربّ األشــياتْ بكمالْ التّعظيمْ كرمُ

ه و ســقا لسقيمْ من نبعْ الما من إيْدُ

ــاحْ ليه بســر كتيمْ رعْ ت ــدّ و كــداكْ ال

مْ سَ رْ من نصف ابْدونْ شكّ نَقْ ليهْ البدَ

مْ دْ مــن بعد ما تقدَّ ــجَ لْ له اسْ و النخَ

فا تكلَّمْ ــال اخْ ــريعْ ابْ عْ ليه اسْ دْ و الجَ

زالْ قْ و كداكْ حقّ لغْ و الشجر ليه انْطَ

ــاهْ دونْ تَمهالْ رْ بحم ــرْ اســتَجَ و البعي

ــالْ يا الحضرة صلّوا على إمامْ االرس

ــاهْ أوف ــالْ  ن ــاد  إقت ــدْ  جْ المَ كــداك  و 

هَ الهاشــمي رســول اهللا  بفضــلْ طَ

ماهْ برة شور احْ و البنت في يوم جاتْ هَ

دْ برسالْتُه على القولْ المحتومْ و شهَ

ــهَ دت بالهــادي طَ فــر شــهّ بعــد الكُ

جوبْ العظمة من كمالْ فضله رْقْ لحْ خَ

في بســاطْ العال زطمْ الزكــي بنعلُه

ــقْ مثْلُه ــن ال خلَ ــدْ م نا محمّ ســيدْ

اهْ المعصومْ ْفُه و ســمّ و ارْضــاهْ وشــرّ

ه شــورْ النّومْ ــتْ ودانْ من اصباعُ رْجَ خَ

بْرُه تصحيحْ حقّ بايَنْ هو مســمومْ خَ

ة بلركامْ عَ ــبْ من نّورُه ســطْ و الكواكَ

عامْ ه كداكْ لطْ فُّ و الحصا سبَّحْ في كَ

تْ العنكبوتْ وحمامْ جْ عليهْ في الغارْ انْسَ

لُه ــاجْ االرســالْ قَوْ ــا عن ت ــه و تن ْمُ كلّ

ــه ــواوْا قَتْلُ ــدا انْ ــه لعْ ــومْ جــاروا عنّ ي

ــقْ مثْلُه ــن ال خلَ ــدْ م نا محمّ ســيدْ

زْ في ادْواها تْ و عجَ مْ يومْ انْجالُه ســقَ

ــفاها اشْ ــرارْ  لضْ ــه  لُ لْ  زوّ ها  مْ ــقَ اسْ

ياها ــوي ازْدادْ بالســرّ اضْ ــتْ تضْ عَ رجْ
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ليس يَحصى فضلُه في ذا اللغا و معناه

ــى العبادْ صطفاه ــه موالنا و عل لُ فضّ

ه في األمة و من المصايَبْ أوقاهْ عُ شفّ

لّة كتيرْ لجمالْ ــاجْ مع الحُ بْ التّ صاحَ

خالْ بْ الخاتَمْ بحرْ الجودْ روحْ لدْ صاحَ

ــالْ يا الحضرة صلّوا على إمامْ االرس

يلْ صلـى اهللا عليــه في البكرة و الصّ

ــيلْ ــدّ ادْيامْ السّ ــه ق ــى اهللا علي صل

ــلْ ــاهْ النّي ي ــدّ امْ ــه ق ــى اهللا علي صل

ذا الصالة فرض علينا في بيوت االشكالْ

فاهْ االحوالْ اقَبْ من الّ اخْ و الرجا في الرّ

اآللْ و  الرســولْ  بجــاهْ  ــلْ  نتوسّ ــه  لي

ــم و فالْ ــا الحافَظْ قَوْلي مدكورْ اسْ ي

والْ لْ القريضْ لمْ و السالمْ انهيبُه ألهَ

الْ ــبي بداهْ في الدّ مي محمد نَسْ واسْ

بن علي في أسفي نقمة ألهل الضاللْ

وال نطيقْ انجيبْ عشــورُه اتْنا عشرها

لْهــا اجعَ ــه  ألجل ــعْ  بالجمي االكــوانْ 

ــلْ ما كانْ مــن وصلها واصَ ــه لمْ ل وصّ

ــه لُ ــومْ وصْ ــبْ ي ــراقْ لنجي ــبْ البُ راكَ

لُه ــرّحْ في بهــاهْ نَجْ يا ســعادَتْ من م

ــقْ مثْلُه ــن ال خلَ ــدْ م نا محمّ ســيدْ

ــي ــة فــي اقْوال ــالةْ أالّ لهــا انْهاي اصْ

و الرّعد و ميضْ و االشــجار و االرمالي

ــم ربّ االشــيات العالي ــا فــي عل وم

ــزول نكله ــاوي قلبي ي مــن فضلهــا ن

فّ تقلُه ــي إيخَ رْ دنب من احســانُه يغفَ

وْلُه يومْ القضــا ينقدني من شــئام هَ

ــى تصحيحْ بانْ نقلُه ن عْ بينْ  ناسْ المَ

و االشرافْ و طلبا في ذا اللغا و شغلُه

لُه زيدْ ميم مع النّونْ وتاء في طرز شكْ

عْ في االطرادْ كلّه طَ دْ نَقْ حَ كلّ من يجْ

انتهت القصيدة
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لْســالْ ــاوِ طــولْ الدوامْ سَ  دمعِ ه
ــالْ م

مالْ مالَكْ االحوالْ على الصدودْ ما سالْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ما رســولْ اهللا ــكْ حالِ هــو احْ لَ امْ

ــه و ســما معــالهْ ــمْ كرمُ ل ودّه لحْ

ماهْ ه و رامْ لسْ دُ عْ لْ سَ مَ دْ اكْ عْ طالعْ السّ

ــواهْ و ادْماهْ ــدْ على الهاوِ اكْ صارَمْ الصّ

وى لو صاده وسط الصميم و كماهْ و الهْ

ــهالْ رْ ألهل المكارمْ اسْ ــر الواعَ لو األم

هالْ لْ اصْ لْ ما محمّ سارْ مهمومْ الكاحَ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

وا مــا حرّ الوْطسْ وصــال هلْ الهْ احْ

وا ه سهْ حُ ه وال ملكْ لمْ عُ و سحى دَمْ

ــوا االســالمْ محمــد طه ــلْ ل حام

الهاوِ رْ  كالمطَ إهلّ  الماحِ  عْ  دمْ

ــلوا ــمْ رسْ ــوا و مطارْهُ ل طْ ــحْ هَ المَ و المْ

ســامْ على الوْصالْ ســالُه على الهاوِ لحْ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ــا طاه ــرارْ للمــروْ اعْ ــوال هــو ال اسْ ل

والَمْ و مطاها ــى العْ و كما ســرّه عل

ماها ــه مــع احْ ــالَكْ روحُ و الوْصــالْ السّ

ــال ادْماها ما اوْصــا على االحــوالْ الهاطْ

ــوالْ ادْماهــا حــي ســاحْ و االهْ ــعْ لمْ دَم

ه و كهلُه دُ ــى الهــو ســوا ســاعْ ــا عل م

لُه ــئامْ وَهْ ــى اسْ ــوهْ عل أهــل الدعارا الم

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ــاحة و حاصْ حــالْ اللّهاوِ و مال السّ

ــهاوِ ــها على كل اسْ مــا حال اسْ اكْ
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وْ ــهْ مْ السّ رّ حَ ــى أوْصالْ الهادِ طه امْ عل

مْ اللّهوْ عِ امحــرّ ــرْ دَمْ دِ صاهَ ــهْ طالْ سَ

وْ ــلِ أوال امحى دَهْ ــادْ لوَصْ ما اعْطى أم

ـــوالْ االحْ ــاوْا  ــه اسْ لِ  سلّمْ  عـــادْلِ 

الْ لْ على الوْصالْ عوّ مْ لُه حَ هْ لْ كَ ما حمَ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

لِمْ المحمودْ لوْال طه الرســولْ لَحْ

الكْ كلّ مرْوْا اعْمى مرمودْ لوْعمّ احْ

دْ امَ إال الرســولْ المكِّ طه أوحــى الصّ

دْ ه والّ كلّ هــولْ هامَ دُ ــعْ ــلْ سَ ــو كمّ ل

دْ ســودْ رامَ ــلِّ هو احْ دْ ال ــعْ حْ سَ ما لمَ

الْ ــعْ مع الكســدَ ودامْ عمّ مْ ســارَحْ الدّ

مــالْ لعْ اســرورْ  وال  ــا  راحَ ال  ــدا  الهْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ه عى الوْصال حودْ و سلَعْ و ارْسامُ اسْ

ه سامُ والِ صادْ وســطها حدّ احْ احْ

ه ما را كمدا مُ راسَ دْ اللِّ را امْ سعْ

مْ مواسَ و  دِ  عِ طالْ   ْ حلّ دِ  عْ سَ لو 

ــوى الهْ ألهــل  ــره  أم صــادَرْ  ســاعِ  كل 

هــو ــاللْ  احْ ــلِّ  ال و  وَرْدِ  مْ  ــرّ حَ امْ كمــا 

ــوا ــكلّ دَهْ ــدّ ادْهــى ال ــمّ هــولِ و الصّ ع

ــه لُ وْ ــرَّرْ كل ســاعْ هَ كَ ــلْ امْ ــادَمْ الوَصْ ع

ــه ولُ حُ وال  وا  ــطْ للسّ ســاعِ  ــعْ  مَ طْ ــا  م

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ــدا مْ العَ روحْ  ــرْ  اهَ الطّ الحــالُّ  ــولْ  م

ا ــدّ المُ طــولْ  صلحهــا  و  ــا  األمّ ــدا  اهْ

وا كمــدُ هولْهــم  ــى  عل ــداهْ  وعْ ــرُه  طهّ

ــه همدوا واملُ ــكلّ ســلوا للوصــلْ اعْ ال

وا كلّ ســاعَ ســهمه و ســط االحرارْ مدّ

والهــمْ ملّوا ــى الحملْ اهْ و الكهــولْ عل

ــه  لُ حمْ كلّ  و  أوكاري  لرســامْ  ــا  اوْدادْه

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ــمْ اللْ الواسَ مــا و الهْ ــرْمْ مــع الحْ و الحُ

ــمْ راسَ وى ســلّه وال ســلَكْ على المْ الهْ
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وى اللِّ هو مملوكْ كامْ الهْ طاعْ احْ

دَا ــوْ ــي عصــاوْا له راحوا للسّ و اللِّ
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053

ه ــمُ ــوَى الهادِ وحلّ رسْ لِلْ اهْ حــاصْ لدْ

ه ــمُ ــامْ اللِّ على امرَسْ ــاللِ الوْه ما احْ

ه ــمُ ــروْ و هولُهْ للكدارْ حسْ مْ م ــا رْحَ م

مالْ ما كمــا على الصهودْ أالّ كماوْهْ احْ

ــرّوحْ و المالْ ــحِ و مرادِ و ســمى ال صالْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ه ــوْ ملكُ وى ل ســاهْ لهْ ــلّ اكْ محــرومْ ال

ه ــلْكُ إسَ حــالْ  مُ طــالْ  ــهْ  لِ اعْ مســارْ 

ــوا له الرســولْ ومالكْ ــدْ الوْرى طاع سِ

حْ صــادْ الهولْ وهالكْ لوّ ــى االوْعارْ امْ عل

ــالكْ ــكالّ ورامْ لحْ ــامْ ال ــا طــرد االوْه م

مــم معاللْ دْ رُوحِ و الطّ ــهَ ــكالحْ اسْ ال

ــا و االطاللْ وادْه ما ســرعْ مرحــولِ لطْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ـــودودْ ال اإلاله  كــرّمــه  محمد 

دودْ اللّ طاعْ لدعاهْ سالَكْ على الحْ

ه و ســرَعْ و على الوْصالْ ما رامْ دُ ــعْ مدّ سَ

رامْ ــعاوَهْ اكْ ه اسْ مْ و مرْســمُ كْ رْ حُ ما صدَ

ــرامْ اللّمْ وال  ــعادُه  لسْ ــادَا  ع ــلْ  عمَ ــا  م

ــه لُ لمْ ــواهْ  اسْ وال  ــرْ  عامَ طــامِ  ــاهْ  م

لُه ــوْ رَمْ ــرْمْ طــه و اوْطى ســلما وحصْ حُ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ــومْ و مهلوكْ وامْ مدم ــدْ حــورْ على ال مدْ

ــوكْ محل ــوْ  صحْ ال  ــه  ل راحْ  ــه  اللُ اهْ

ــمْ هالَكْ ــدْ والّ همِ صاهْ الحاسَ مــا اعْ اكْ

دْ لمســالَكْ وصَّ ــرومْ امْ ه محْ رامُ ــى امْ عل

ــكْ مالَ ــه  ل راحْ  ــلّ  وال ــى  وصّ ــا  م ــهْ  اعل

لُّلُه ــا اســها و حَ لِ م ــوْ ــا حما حــامِ ه م

ــه وصلُّ ــا  م االكــدارْ  و  مــوالهْ  ه  دُ ســاعْ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ا ودّ مــالْ و المْ ــحْ االعْ ــداهْ لصالَ و اهْ

ودّا ــه لمْ اللُ دْ مســعودْ اللِّ اهْ ســاعَ
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ما ســلَمْ عاصي واللِّ طاعْ للعلو ســادْ

كلّ عاصــي عامِ مهمومْ عادْ محســادْ

هادْ لَوْسادْ رْوْ على اسْ حْ المَ ما سحى لَمْ

ما ســالْ ْ عِ هلّ كالدّ رْ و دَمْ هْ امْصادَمْ الدّ

عادَمْ اوْلوعْ اوْصالِ على الهولْ مرســالْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

الْ ــادا لِ عوّ ــرْمْ الرســولْ م على حُ

والْ دْ كل اهْ ــرّ طَ رْ المْ اهَ الحرمْ الطّ

لْ على الصدودْ أصاحِ ســيرْ ألهلِ وســوّ

لْ عــوّ امْ للحمــا  مرحــولِ  ســاعَ  كلّ 

لْ حــوّ امْ ــرّاح  لل حــاداهْ  ــه  لمحُ كمــا 

والْ ــرْدْ االهْ ــلِ إطَ دْ حــالِ ودْل ــعَ ــا سْ م

والْ عْ ما مرادْ االحْ ه و مروّ عُ كْ ســمْ صمْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

دْ و االكالحْ مْ إال مهمومْ صادَكْ الكَ

أصاحِ ســلّمْ األمورْ الهــل الصالحْ

ادْوالِ و  ــرادِ  امْ ه  مُ مراسْ و  ه  حرْمُ

لصالحِ ادْوا  كْ  لومَ لموالكْ  طعْ 

ه ــدُ سْ ــاهْ حَ م ــلِّ اعْ ــا رامْ ال دَرْكْ راحــا م

ه ســدُّ ــمْ  أوصادْهُ لرْســامْ  ــه  هولُ طــالْ 

ه ــدُ مْ وعادْ مسْ مِ وى حــاصْ اصْ ســمّ الهْ

ــلُه والِ الحرسْ رسْ ــا رامْ احْ و الوْصــالْ م

ــا طالْ  اعداهْ على الصدودْ كســلُه كلّ م

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

والِ ــرارُه  اسْ و  للوصــالْ  دْ  مســاعَ

أحــوالِ  ْ لّ ــكُ ل رْ  حــرّ امْ اوِ  المــكّ

حــاال وامْ  ــدّ لل ه  ارْســامُ ــوعْ  مول كلّ 

ــرَحْ أوال مرَحْ ال محاال على  الســهولْ إسْ

وحــاال وال  وَة  ــهْ سَ صــادْ  ــا  م للوطــا 

وْله ــه هَ حْ وصــل اللِّ ما ســاء ل وال ســمَ

ــه وْل حَ و  ه  ــمُ راسْ لمْ ارْواحــى  و  مــا  الحْ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

حْ لالّح ــعى حرمْ االوْصالْ و ســمَ اسْ

ــالح المْ مــع  ــكْ  حالَ اهللا  ــحْ  لَ اصْ
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ــالِ ــكْ م ا و للمالَ ــدّ أحكمهــم م

ْ العوالَمْ لّ مْ عَ هُ مى اعالمْ سادوا و اسْ
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الحْ ــدْ المْ ه المحمودْ سِ حْ طَ دَ ــعْ امْ رصَّ

ــكْ عالِ و محِ أكــدارْ وكالحْ صورْ ساسَ

الحْ ــالهْ لحْ ه حامِ اصْ دُ ــدْ صهْ كلّ حاسَ

كْ حالْ رامْ ما مسَ ه لكْ دُ عْ دا ما سَ ما سْ

حالْ دْ أوال ادْرا المُ عْ مالْ السّ ما سلَكْ لحْ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ــوا حمل ــا  وم أهــل  ــادُوا  ه ــا  م و 

لوا مْ لْ و ما عَ وا على الوْصَ و ما ساحُ

ــادْ مكمولْ ما حصى ســرّ الهادِ مروْ ع

ــا ادْراهْ محمولْ ــا صــادْ الهــاوِ م كلّ م

ــاهْ مامولْ ــلُه و اوْصــالِ ما ادْع مرّ عسْ

مالْ وامْ لحْ لُه طولْ الدْ هْ لْ على كَ امْحمَّ

ــا مالْ ــه للوْهادْ م سُ حْ الحــادِ عِ ســامَ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

المحمل سارْ للحما ووصلْ سلْما

عْ لهم كلمة و أهلُه ساروا أوْال سمَ

ــحْ صالَ المْ ــلْ  كمَّ لمْ المــكِّ  الرســولْ 

ــحْ صالَ ــه  ول ــدِ  هْ مَ ــكْ  حالَ للســعادا 

ــاللَحْ السّ ســالَكْ  وال  ســلوى  ــدّ  م

لُه مْ رحْ ــهْ ــا حطّ سَ عالِ م ما ســماهْ لمْ

رْ و االهــوالْ حلّوا عمّ ــعْ امْ م ــلْ الطّ وامَ اعْ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

اوْا احمــالِ ــدّ ــلْ ع ــى كهــل الدلِ عل

ــــالِ دوم وال  ــــم  وده ســـاع  ال 

مالُه ــه اكْ ــادْ ل ــه و ســرُورُه ع كمُ دركْ حُ

مالُه ــه احْ اوْا ل ــدّ ــى الكهــل العادَمْ ع عل

ــه مالُ الصمــم  رامْ  وال  ــه  مالُ ــكْ  لْ هَ

لُه مْ ــارْ حَ ا صــاحْ على االوْع ــادَمْ الصحّ ع

لُه مْ حْ للســحارْ حَ ســالَمْ الســرّ امطــوّ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

سالَمْ ــلُ  دل و  ــادْ  ــوه ال ـــارْ  أوْع ملك 

ــمْ عالَ ــاعَ  للطّ ــمْ  هُ أوْصدْ ــدّ  سَ ــا  م
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090

091

092

093

094

095

096
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098
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100
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رِ اصححْ معلومْ مْ امْصالْ لصــدْ أودادهُ

ه عســله وسمعه لومْ مُ دْ طعْ كلّ واحَ

مم مكاومْ لْ و الصّ ده عاطَ عْ ما كملْ سَ

دادْ وكمالْ مْ امْصالْ أهل الوْ عْ ما احلى طَ

مــالْ ــرُه ودّ االعْ مْ ــرّوحْ و عَ ــادِ ال ــه ه ل

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

داهْ دْ  إطــرّ اوْدادْ  أوال  الحــاحِ  طــالْ 

اهْ ــرْ للعهــودْ مســطورِ والدّ ال ماهَ

ــدْ صداهْ ــلْ حــالِ الوَعْ ــرِ و ادْهَ حــارْ أم

داهْ ه طالْ  ســالَمْ اعْ ــرْوْا إلى صدّ كلّ م

اهْ ــى كلّ حــالْ و الدّ ــوى موالهْ عل و الهْ

الْ ــدّ ال ــمْ  ومِ وحــا  ــمْ  مِ ــاوِ  ه لِ  كــمّ 

الْ ــادْ و الدّ المْ الصّ ــومْ ادْراوْا اكْ ــلْ اللّ ه

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ــمْ للوهادْ  و طــالْ الحولْ ملــك اعداهُ

ا وال والّ موحــولْ ــى العــدَ ــو صــالْ عل ل

وهْ ــا مدّ ــارْ وأهله م ما ســهلوا له أوع

ــه الســرورْ و طــرَدْ لرْحــالِ حْ ل و ســمَ

ــوا لمّ حالهــم  للرّاحــا  ــعادا  السّ أهــل 

مْ وســطْ االرسامْ سلموا واهُ ما كماوْا اهْ

ه لْمُ طــاهْ حَ ــا اعْ ــدَ و م مْ الع كلم ســهْ

ــه ــى اكمــل ل ه إل دُ ــعْ كلّ ســاعِ راعِ سَ

ــواهْ ملّه ــا هملْ عســلْ الوصــلْ وال اهْ م

ــلُه رسْ اهللا  ــه  ط ــاحِ  الم الرســولْ 

وهْ ــدّ ع المطــر  كمــا  ــعِ  دامْ امْ ــدادْ  امْ

دوهْ ــلِّ طاحْ ســارَحْ وما همــلْ اعْ ما ال اكْ

ــا داه ــا اهْ ــادْ م ــا ع و االحــوالْ المهموم

داهــا ــا اعْ ــعدْ ومروّع ــلْ اسْ ــلْ الوصْ وأه

ــا اه الدّ أوال  ــه  لوْصالُ ــة  راحَ ادْرَكْ  ــا  م

ــوا دلّ المهــم  اكْ صــحّ  ــى  عل ــامْ  الوْه و 

لوا دْ ــى لومهــم عَ ــواوْا عل ــلْ حالْ اكْ وه

ــلُه رسْ اهللا  ــه  ط ــاحِ  الم الرســولْ 

لْ حالِ ــحْ لوْصَ لَ مــا اصْ ــحْ حالُه اكْ لَ واصْ

محــالِ ها  ــكْ امْسَ أالّ  صــوال  ومســكْ 
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ــا هادِ اع ــى الوصــالْ للطّ ــا حــدّ عل م

لْهــا كمّ ــرارُه  اسْ لِ  ــادْ  ع ــوا  عْ الدّ و 
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حالْ  ــرُه اللّمْ رْ أم لو حرَكْ الهــوى و صدَ

حالْ ــه المُ دْ على اللِِّ رادْ ل ــهْ مْ السّ حرّ

رُه وال  ارْعى حالْ رْ أمْ دَ مْ الملك اصْ حاكَ

ــلْ إروحْ صــدّ االوحــالْ كل ســاعَ للوصْ

حْ لرسولُه وعاملْ الحالْ لو كرمْ و ســمَ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

صاوْا مأواهم لصدودْ لو مامْ اللِّ اعْ

الحْ ما مسكوا لعهودْ ما سرعوا للصْ

عْ اوْهادْ ــمْ طوّ لْهُ مَ أوالدْ ســامْ و حامْ احْ

ــراوْا ال هادْ ــدْ لهــم واع ــا عمــل واحَ م

هادْ ماسْ رامْ لمْ حْ طْ الدّ ه وسْ كُ صادْ سمْ

ماهْ لسدالْ ه ما اكْ دُ عْ على السما طالَعْ سَ

الْ ــرحْ وكادْ كلّ عدّ كْ العلوْ الصّ ســامَ

ــالْ الصــال و الســالمْ على أمامْ االرس

ه وصالهْ اصممْ صارَمْ الهــوى ال طُ

ــا احكمْ لوســاسِ عــالّهْ ــو دواه ل

ــه ارْحالُ ال  عــوّ امْ ــالكْ  اللّهْ ــرْوْ  م كلّ 

لْ صالْحــا الْحالُه ــا عامَ حْ لُه م ــمَ ما اسْ

ــى الصــالحْ حالُه ــرادُه عل ــا عطــاهْ أم م

لُه ــا ســهالْ وَحْ ــكْ م ــلِّ مالَ ــحْ ال و الملِ

ــوا لُ ه كلهــمْ رحْ ــمُ ــى رسْ ــو عــداهْ عل ل

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

و مكرمهــم طالْ كلّ ســاعة للهادِ

اوْهـــادِ و  ــرْ  ــوْعَ ل مرحاهم  ا  عــدّ

ــدْ ــمْ المعاهَ ــالمْ ومراسَ ــمْ و لمْ للحطِ

ــدْ ماهَ ــرواحْ  لل ــارِ  السّ ــواهْ  اهْ رْ  ســاكَ

دْ رْ و الدّ للْ ســاهَ طولْ عســعاسِ ســاهَ

الكهم ســدلوا دا على االرســامْ احْ و العْ

ــه عدلوا دا اوْ ل ــاهْ واللِِّ هــم اعْ طــاوْ ع امْ

ــه ــلُ رسْ اهللا  طــه  ــاحِ  ــم ال الــرســولْ 

ملها احْ ــرْوا  م وال  صــادْرُه  عــاللِ  و 

ــو أو الحســودْ اهملها ــه للعل إلهمُ
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126

127

128

129

130

الهْ ــكْ اعْ ــه الماسَ رْ مدحُ ــرّ ــادَحْ ك الم

ووالهْ وامْ  ــدّ ال ــى  عل اهللا  ســرّ  ــدْ  حامَ

الهْ رْ امْ و الســالمْ على هلْ العلومْ عاطَ

عــالّلْ ــدْ  ولْ محمــد  حْ  ــدَ المَ واســم 

ــاللْ االطْ دُه  طــرّ صمصــامِ  داعِ  كل 

الهــا اعْ طالْعــا  مكمــولَ  رُوســا  كعْ

ــا ــه أواله ــدْ و عــوالــمُ ــواحَ الــــودودْ ال

ــا ْواله ــه ا كارْمُ ــرْوْ امْ ــا ســادْ الم ــدّ م ع

ــه علُّ كلّ  ــدادْ  اعْ و  ا  ــرّ ال ــدّ  ع ه  مرســمُ

ــا كمــل لُه ــه م ــرادُه ل ــه و م ــدّ ساسُ ه

انتهت القصيدة
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01

02
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05
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07
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14

لتـي في أوّل عنوانـي باسم اهللا ابديت حُ

كارْ و المديحْ الساني باسم اهللا تشرَحْ للدّ

دْ و سلْوانِي صْ لّ القَ باسم اهللا دخيرتي وجُ

دْ الوحيدْ الموجودْ الغاني باسم اهللا الواحَ

راجْ اعياني ديحْ اسْ بَقْ امْ باسم اهللا بها نَسْ

دانِي اللهم صلي عليكْ يا الحبيبْ المَ

فانِي آهْ على وقتْ الوصالْ من بعدْ القرب اجْ

آهْ على من باتْ يرتجا في الضيّ و ديجانِي

آهْ على من عادْ بالمحبّة و الصـدّ إيْعانِي

رْبْ حبيبُه هانِي آهْ على من كانْ في الحما قُ

وقْ و لمحانِي آهْ على من عادْ بالضنا و الشّ

دانِي اللهم صلي عليكْ يا الحبيبْ المَ

لْ و تريعْ ادْهانِي لِّي من بعد الفراقْ نَوْصَ هَ

ـه تَبْرَدْ نيرانِي مــالْ طَ رْ في اجْ لِّي نَنْظَ هَ

ة في ارْقايَقْ االوزانْ جابْ سابْقَ مْ اهللا احْ و اسْ

مْ اهللا بها في ذا اللغا را قولي يزيانْ و اسْ

لْوانْ مْ اهللا هيّ عنايتي و كمالْ السّ و اسْ

بحانُه سبْحانْ العالَمْ عن سايَرْ االشيا سُ

مْ االوزانْ واقي وليعتي في اتراجَ و نقولْ باشْ

نانْ دْ عَ بنُ  تاج  الورى  عْ  شافَ محمد  يا 

شانْ ري دَهْ ني انْحيلْ هايَمْ فَكْ وقْ اتْرَكْ و الشّ

رانْ هْ سَ دايَمْ  مثلي  الفراقْ  هولْ  من  تايَهْ 

انْ عوّ كتافُه  في  الْقا  وال  مثلي  لُه  رى  اجْ

يْرانْ ه حَ دودْ طولْ إيّامُ رْبْ الصّ عْ من كُ و رجَ

يالُه يرْقانْ دْ اخْ غايَبْ عن حالُه و من الوَجْ

نانْ دْ عَ بنُ  تاج  الورى  عْ  شافَ محمد  يا 

ــة و نولِّي فرحانْ يبَ دْ طيبَة الطّ و نشــاهَ

ودْ و االحسانْ فْ الجُ هْ و نشوفْ انْوارْ الحبيبْ كَ
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ورْ النّورانِي قْ طيبْ داكْ النّ تَنْشَ لِّي نَسْ هَ

لُه منهاجْ إيمانِي ْ فَضْ لّ لْنِي أبجُ لِّي يشمَ هَ

ــدْ اوْزانِي ـتابْ و نَنْشَ لِّي تَمّ انْقبَّلْ العْ هَ

دانِي اللهم صلي عليكْ يا الحبيبْ المَ

دْ عديانِي دْ ليكْ هارَبْ من مكايـَ يا محمّ

تْ من دنوبي و خطا نسيانِي فْ دْ خَ يا محمّ

كْ عانِي دْ غيتْ عبد خاطي بمديحَ يا محمّ

دي و كفانِي ةْ لَحْ مّ نِي في غُ دْ صارخْ يا محمّ

دْ خاتَمْ المديحْ ابْروحْ و بريحانِي يا محمّ

دانِي اللهم صلي عليكْ يا الحبيبْ المَ

ــانِي ورْ السّ لّي عليكْ يا نورْ النّ اللّهم صَ

ـهَ روحْ ادْهـانِي لّي عليكْ يا طَ اللّهم صَ

يــاني ا راتْ اعْ لّي عليكْ قدّ أمّ اللّهم صَ

كْ كترضانِي لّي عليكْ وصالتـَ اللّهم صَ

مّ ءالَكْ عن طولْ ازْمانِي و رضاتْ المولى اتْعَ

وانْ بْ يهْ اعَ هي على الثرا و الصّ رْ وَجْ فّ و نعَ

ن األمانْ لْ حصْ نْبْ بعدْ ندخُ لْ الدّ مْ نرمي حَ

نكدانْ نبقا  ما  جيرني  الّحبيبْ  نقولْ  و 

نانْ دْ ــنُ عَ ــورى تاج ب عْ ال يا محمد شــافَ

يطانْ وى و كذاكْ الشّ نفسي لشريرة مع الهْ

عْ في النّقصانْ ا نبغي انتوبْ كنرجَ وقت أمّ

ولْ الوقتْ و الزمانْ رْ بيكْ على الوجودْ طُ يفخُ

ةْ القضا و نفوزْ باإليمانْ دْ ساعَ بيكْ انشاهَ

النْ مايَلْ الرضا في السرّ و يعْ تْ اشْ بيهْ ادْرَكْ

نانْ دْ ــنُ عَ ــورى تاج ب عْ ال يا محمد شــافَ

ــوارْ نورَكْ ســايَرْ االكوانْ ــارَتْ من ن يا من ن

الكْ مع الفالكْ و نفاسْ االنسْ وجانْ قدّ امْ

زانْ ــبّ بالمْ ــضْ االرياحْ اتْهَ دْ و مي ــدّ الرّعْ ق

ا خلق الجليلْ من في الكون وما كانْ قدّ مّ

رْ ديوانْ من عندْ بن علي في أسفي مرسمي ماهَ

انتهت القصيدة
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انْ ــي المنّ مْ الغن ــدْ الباقــي نَعْ مْ جلّ حَ

يانْ العْ سراجْ  الماحي  نورْ  من  لَقْ  اخْ من 

ــري فــي كلّ أوانْ ــا تَجْ ــالكْ العلي و االف

مــكانْ كلّ  ن  كــوّ ــهَ  طَ ــدْ  أحم ــلْ  األجَ

ــهْ طــولْ االزمانْ ــالمْ علي الصــالةْ و السّ

و الرضا على االصحابْ أهلْ الوْفا و االحسانْ

رْ فــي طــرزْ اللغــا و األوزانْ ــا ندكَ بعده

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

مْ االشــياتْ فــي ينايرْ بالحســابْ يا فاهَ

نْ بتباتْ في برجْ الجدي شمســنا ســاكَ

اتْ ــعْ ســعَ ه يَمْضي ســريعْ في تِسْ يومُ

ــي زيْ و طــا بنْعــاتْ ــدّ للّ ــرْ ع و العاصَ

ــدْ االرْوامْ ليبْ عن ــدْ الصّ ة عي ــبْعَ يومْ سَ

ــامْ االني ــورْ  ن ــهْ  في ــى  اتْوفّ ــنْ  ي يدّ ــومْ  ي

ــه  بعالمُ ــا  ارْق ــازَل  المن ــعْ  مْ جَ ــى  عل و 

ــمْ ربّ االشــياتْ المعينْ ايَ ــلْ الدّ الجلي

سْ الواضحينْ تبيينْ ــمْ رْ و الشّ نورْ القمَ

ــنْ ــلْ المتي رةْ الجلي ــازَلْ بقــدُ ــنْ المن بي

ــقْ اگرينْ ــه في الخالي ة مالُ شــافَعْ األمّ

ــوايَعْ و و قاتْ مع شــهورْ و سنينْ و السّ

بْ السما العليا ناسْ الثنا الحسنينْ كواكَ

ــنْ تمكي ــكلّ  ب ــة  العجاميّ اشــهورْ 

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــه إيّامُ عــداد  فــي  جــاتْ  والمْ  ــفْ  ألي

ــه باتمامُ ــرْ  يكثَ ــهْ  في ــمْ  بلغَ ــه  بْعُ طَ

ه ــه طــا مــن القــدامْ في ترســامُ و زوالُ

ــه امقامُ اشــهيرْ  ــعْ  بولَ ــعْ  ابَ الرّ ــومْ  ي

ــولْ منّه ــروكْ ســعيدْ ق ــة مب و التّماني

نُه عْ ــفْ مَ يقْ كي ــمْ الصدّ الخليفــة نَعْ
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ــهْ حقّ تَرْســامْ ــرْ في ة عاشَ ــبْعَ ــومْ  سَ ي

رامْ ــا و المْ ن ــهْ الهْ ــى في ــومْ كافْ  إذْ أت ي

لّ في مقامْ بْيَة اتْحُ دْ الخَ ــعْ المْ عدّ الْسَ

يانْ ــهْ بعْ ــارْ الجوعْ في ــفْ القم شَ إذا يكْ

والْ و فتانْ ه اهْ دُ رْ رَعْ عتي في أخّ مَ وإذا اسْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

حَ و  كافْ  حســابُه  جــا  كانْ  ــر  يَبْراي

ــحَ ــه حــقّ اصْ ــدامْ را زوالُ ــبْعْ اقْ مــن سَ

حَ  لْ شــمس الوَضْ ــو تنتَقَ ــرْج الدل في بَ

ــحَ يسْ أالّ  ــدْ  بَعْ ــمْ  للبهي الباقــي  و 

ــحْ تَنْزَلْ رَةْ الهوى صحي مْ ــبْعة جَ يومْ سَ

ــلْ سْ تَرْحَ ــمَ ــو الشّ مْ  ل ــدّ ــرَغْ المقَ را ف

ــلْ بَ يَقْ ــعْ  الربي ــومْ  ي لْ  أوّ ــه  فُ نَصْ ــومْ  ي

ــلْ ــمّ تَنْهَ ــفْ ت ضــي كافْ و لي ــومْ يَمْ ي

لْ ينْ احســابُه للحســومْ تَدخَ ــومْ كهّ ي

ــا اللّعيانْ ــارْ و نب ــهْ القم ــفْ في شَ إذا اكْ

لَحْ النعامْ و تصانْ دْ تَصْ تْ الرّعَ عْ و إذا سمَ

المــاء يجري اســريعْ في العــودْ الخاوي

نُه غْ لو كلهــا و ضَ خْ دْ إيدَ ــعَ نازَلْ السّ امْ

ــوا ن هْ اتْمَ ورقبهــا  ــرُجْ  تخْ ــي  الليال

ــو ــرْ شــكّ تَدن ــراتْ بغي ــتْ الخي ــمّ وَقْ ت

رْجْ و طنينْ ــبابْ هَ لَّمْ اسْ ــدْ اتْكَ و إذا الرّع

رينْ ــا و بحْ ــنْ النّاسْ في برّه ــلْ بي أوْ القتَ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــجْ القــاوي لْ ــهْ و الثّ ــرْ االمطــارْ في ثَ تَكْ

ــا راوي ــرة ي ــعَ و عشَ ــرْ فــي ربْ و العاصَ

ــرَة ســاوي تُه عشْ و يكــونْ اليومْ ســاعْ

تاوي كْ بفْ ــدَ رْ الزكي انفي ــهْ فــي ذا الشّ

بْ الرشــادة ــا صاحَ ــمْ ي ــي افْهَ ــومْ يبّ ي

ــال ازيادة ــرَ في المــا ابْ ــي أمــن الجم تان

بّ أوحوشْ في الحمادة يومْ عشــرينْ أتْدَ

رْةْ التســخيرْ و المهادة مَ ــرابْ اجْ في الت

ــرْ فــي العجــوزْ خــرقْ عادة ــرغْ الموخّ ف

ــمْ تلينْ ــعْ النعايَ مْ ــة جَ ب ــامْ الصّ داكْ ع

تْ زلزلى تشتينْ في الورشينْ عْ و إذا سمَ



195ترحيل الشمس

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــفْ و المْ ه لي مارسْ محســوبْ فــي ايّامُ

ــزَّوَال كايكــونْ في خمــس اقْدامْ فيهْ ال

امْ ــنْ التّ سْ ــلْ ذاتْ الحُ و الشــمسْ اتْنتقَ

كالمْ ــرْ  بغي نهــارْ  و  ــلْ  اللّي إســتاوا 

رتّبْ ــه كيفْ جــا امْ نْ فــي ايّامُ ــومْ ثامَ ي

ـوتْ الشهيـرْ يَرْقَبْ نْ الحُ ـرْ بَطْ يـومْ عاشَ

جــرَّبْ ــومْ ســتة عشــرة كيفْ جــا امْ ي

بْ يـومْ كافْ مع الجيمْ كدالكْ عدّ و حسَ

ه و غرابْ ــفْ في ســوايْعُ ــرْ كشَ إذا القم

ــدْ غيثْ االمزانْ ه من بَعْ دُ ــمْ رعْ و إذا تكلّ

ــدْ االوطــانْ ــى مــن بعي عْ زلزل ــمَ أو تَسْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــلْ ــومْ فــي حســابُه يبري ــنْ ي ــدّ ثالثي ع

مْ وصيلْ ــدَ ــه ق ــمْ فــي زوالُ ــدادْ الجي اعْ

لْ شمســنا جاتْ بترحيلْ فــي برجْ الحمَ

ــفْ بعد عشــرَة كــون نبيلْ ــلْ ألي و اللي

ــالْ ــه ف ــعَ منّ ــه انْحــوسْ ربْ ــرْ يومُ واخَّ

ــه إيّامُ بعــضْ  ــهْ  في ــرْدْ  البَ ــتَدّ  يشْ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ  ســيدنا محمد كَ

رْ الخيرات و النعايَمْ على االشكالْ شــهَ

ــي بتعــدالْ ــرْ فــي حســابُه يبّ و العاصَ

نْ دونْ مهالْ ــكُ ــهْ تَسْ ــرْجْ الحوتْ في الب

اللْ رَسْ االشــجارْ في لطْ ه تغْ في أوّل يومُ

مْ الرسولْ الكليمْ فيهْ مولودْ موسى نَعْ

ــرُجْ على االقطــارْ و تهيمْ ــمْ حياتْ تَخْ ت

ــرى النهار ايزيدْ و ينقــص وقت البهيمْ ت

لْ شــمس له و تقيمْ حْ ترحَ ــازَلْ النّطْ من

ــنا بتقييمْ ــرْ فــي دسّ را الحنطــة تكثَ

ــهْ خير و صالحْ الْســايَرْ المســلمينْ في

فو اهللا في الحينْ فيهْ مرض ايْكونْ و يعْ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ه حْ اجســامُ ــه الضعيفْ وتصّ وى في يَقْ

ه ــهامُ ــرُه إال الحَ اسْ ــرة فــي عاصْ عشَ

ه ترســامُ فــي  النهــارْ  ســوايَعْ  طــدّ 

ه ــعْ نظامُ ــي و زوَلُه في بدي ــمْ قَول و فهَ
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ــمْ إلى البوطين كما في حســابنا مرسّ

ترســمْ ــورْ  بن ــا  الثّوريّ ــنْ  يزي ــومْ  ي

ــلْ ســلّمْ ة عشــرة و الجلي ــومْ تســعَ ي

ــه الســرورْ تعزمْ ــرْكا في فــي مطــارُه ب

زَمْ ــرَجْ كــذاكْ الجــرادْ يهْ ــهْ هولْ و ه في

يالمســكين ــبْ  نَ لَعْ و  مــحْ  القَ ــارْ  يكث

ــنْ ــالْ اشــديدْ يكــونْ دونْ توهي ــهْ قت في

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــن قدمي ــى  عل كيكــونْ  ــزوالْ  ال ــهْ  في

ــن تبيي ــلْ  ترحَ شمســنا  ــور  الثّ ــرج  الب

ا لها تســكين و الليل في ســاعتُه الطّ

ــنْ ــرَمْ تي ــامْ الفــولْ و شــعيرْ و ك ع اطْ

ــوبْ الفضيلْ  ــاتْ الي يومْ ســتّة فيهْ أوف

ــلْ بتفضي ــا  جاتْن ــة  عَ الهقْ ــدِّ  ي ــومْ  ي

ــومْ كافْ و أليفْ حكاوْا هــل التّفضيلْ ي

ــلْ أوي التّ جابـهــا  نْعــة  الهَ ــزّ  كـ ــومْ  يـ

ــلْ ــا بترتي ــرْ و تماره ــة يتمَ ــه العنب في

إلى كثَرْ المطارْ و يضحى في عامنا زينْ

ــوتْ أميرْ وأمينْ تي زلزلى م عْ و إذا اســمَ

لْ شمس االقطارْ مســة منّه ترحَ بعدْ خَ

ــشْ جهــارْ ــومْ الحاضَ ــا أدامْ ي ــوتْ بون م

ــارْ ــرُه القهّ ــافنَة و أم ــلْ السّ ــوحْ دخَ ن

ــه يشــهارْ ــومْ كافْ و زايْ النّســانْ في ي

ــرْبْ و غيارْ نا الحَ ــفْ يَدْ شَ مــر اكْ إذا القَ

ــهْ بدانْ ــتْ لي ــمْ و صغي لَّ ــدْ اتْكَ إذا الرّعَ

ــهْ شــارْ بفتانْ تِي في عْ ــمَ ــزالْ اسْ كانْ زَلْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

 

ــدّ اتْعَ األلــف  و  أالّم  ــو  ماي شــهر 

تَدْ ــه يمْ امُ و العاصــرْ حــرفْ طا مــن قدّ

ــدّ ــز حرفهــا ي ة فــي انْهــارْ رَم ــاعَ السّ

ســدْ رْ في الجَ ضَ ــهْ اخْ ــرْتْ النّومْ في اكثَ

توكيـدْ ــقّ  ح يْـــرانْ  لـــدّ لْ  أوّ يـــومْ 

مْ اســعيدْ كرّ ــه امْ ــا يومُ بعــد ألــف و ي

ــدْ ــكْ بعي نْفَ ــهْ صَ ــا في ــومْ حــرفْ الطّ ي

ــاسْ بدونْ شــكّ المجيدْ ــه مولود إلي في

ــدْ ــالْ شــايَنْ تري ــبْ الجــوجْ تن ــهْ ركَ في

وانْ عــابْ يهْ رْ اللّي اصْ ــفْ القمَ شَ إذا اكْ

دْ الفرارْ بيهْ تســعانْ تْ الرّعْ عْ ــمَ وإذا اسْ

 

لْدْ فيه من عســلُه المعينْ ــلْ إيْوَ و النّحْ
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مْ بالعزَمْ اشــهيرْ ــدَ ــزْوالْ عــن اقْ فيهْ ال

ــرْ تقدي و  ــدّ  بالع كيكــونْ  نهــارُه  و 

ة و حرْفْ ح في ليلْ قصيرْ ونصف ســاعَ

ــرْ كْ تدبي ــدَ ــهْ و يزي مْ في ــدّ ــفْ ال إيضاعَ

لْ ــهْ ترحَ ــمس في راعْ الشّ حرفْ طــا للدّ

لْ دْ الفضَ جْ شْ التْقادْ و المَ اعَ يومْ ســطّ

لْ مَ ــهْ يحْ حــرفْ طا و اليا بحــرْ النّيلْ في

لْ نْصــرَة و تكمَ ــلْ العَ خُ ــنْ تدْ ي ــومْ كدّ ي

لْ مَ جْ يومْ عشرينْ مع الســتّة حسابْ مَ

اظــي بســرارْ كلّ تَحصينْ ــا حفّ ــرحْ ي ف

ينْ ــهْ الفتانْ فــي الدّ ــرى زلزَلى في ــى ت إل

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــمْ االشــعارْ ــا فاهَ ــهْ ي ــنْ لي ــدْ ثالثي زي

بعتـبارْ نـيَة  ثمَ ه  لـُ عدّ ــرْ  العاصَ و 

ــه صــارْ ــدْ عشــرَ يومُ ــعْ ســاعات زي ربْ

ــارْ القهّ ــل  الجلي ــدْ  يري كمــا  ــل  للّي

ــولْ ــامْ زَوْجْ البت ــدْ خيضــارْ الهم االمجَ

رزْ مســجولْ ــرْ في طَ شَ كذاكْ يومْ اثنا عَ

ــبُه سْ اتْحَ ــنْ  بثالثي ــوهْ  يوني ـرْ  ــهَ اشْ

ــه ــرجْ الجــوزة لشمســنا حــقّ تطلبُ ب

عشرة ساعاتْ بعد خمسة في منصبُه

ــرْبُه دْ كــونْ فــي الصبح اتْشَ المــا جيّ

ــعْ انحيسْ لْ ولُوا الطّ ــهْ إيقُ ة في ــومْ رَبْعَ ي

ــس ري ــدْ  جدي أدامْ  ــةْ  توبَ ــه  فُ نَصْ ــومْ  ي

ــسْ ــرْ دونْ تلبي ــنْ مــع الخضي ذو القرْني

ــسْ وطي و  ــرّ  ابحَ ــرَة  اتِ النّ ــنْ  ي كبّ ــومْ  ي

ــليمان زوجْ بلْقيسْ نا سُ ــاتْ الْســيدْ أو ف

ــهْ ينصانْ رْ العلْمْ في كانْ كشــفْ القمَ

الكْ االنســانْ ــمْ فيهْ الهْ لَّ ــدْ اتْكَ إذا الرّعْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــدْ بالمعقولْ ــوزْ وحَ ســابْ فــي يولي احْ

ــزولْ مْ انْ ــدْ ــه ق هــر فــي زوالُ ــدْ الضّ عن

ولْ دْ فــي ذا القُ ــه يَنْعَ ــرطانْ في برجْ السّ

ــهْ و الباقــي منقولْ ــفْ لي ــعْ تضي بَ و الرّ

ــامْ ــي اإلم ــى عل ــه اتْوفّ ــة  في ــومْ رَبْعَ ي

ــا بغيرْ تَهيامْ رف لْ شــمسْ الطّ خُ فيهْ تَدْ

ــرْ اكثيرْ رَكْ خي ــدْ ــه تَ ــاعْ في ــركْ الجم ت

ارْ الســيّ ــمْ  النّجْ و  ــكْ  لْ فُ كلّ  ــرْ  بَّ امدَ
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ــا المحمولْ ة صهده ــنْ الجبْهَ ي ــومْ يزّ ي

ة في اللّيلْ بسرّها المقبولْ ه ســاعَ اتزيدُ

ولْ ــانْ و زادْ ســايَرْ الهُ ــمْ الحرت حــلّ نَجْ

ه زينْ ــوا فــي ســوايعُ ــدْ راهْ إيقول و الرّعْ

إيكونْ مرض النّاسْ اقوي و الرّجا في المتينْ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

محســوبْ رْ  ــرّ متف ــه  لي األســادْ  ــرجْ  ب

ــرْ ملطــوبْ ــدّ للعاصَ ــه ع ــعْ لي و التّاسَ

ــرْ كذوبْ ــا و نصــفْ بغي ــرَة ليلن و العشْ

امْ ضرّ للجســم المتعوبْ وســطْ الحمّ

ــمْ ــنْ الصــرّ فــي ليلهــا عاليَ بعــد يجي

ــرْ الصمايَمْ يومْ عشــرينْ اتخــرج اقناطَ

ــمْ ــا الفاهَ بعــد تســعتا و العشــرينْ ي

ــلْ اوْقاتهــا مــالزَمْ ة فــي لي ــزادْ ســاعَ اتْ

ايَمْ ــي الدّ ــرْ الحــيّ الغن ــرْ بأم ــهْ تتمَ في

ــنْ ــة و هــولْ و البي زعَ ــدْ تكــونْ الفَ أو رَعْ

رْضْ في النّاسْ يقولوا هلّ العلم المبينْ بمَ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــن يومْ تســقامْ ــلْ ربعي خُ ــمْ تَدْ مايَ الصْ

ــو مضى خمس و العشــرينْ مــن االيّامْ ل

مْ الحديثْ في ذا النظامْ ــا فاهَ في أخرُه ي

انْ ــرْ إيكونْ حــربْ طعّ كانْ كشــفْ القمَ

انْ  ــهْ فطّ ــى كونْ في تْ الزّلزَل عْ كانْ ســمَ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

شــتْ ــوْ يدخــل غُ ــا ل ــفْ و المْ ديره ألي

ثْ ــدَ ــدامْ احْ ــن ق ــزّوالْ عــن اثني ــه ال في

ــه بالوقت ــن مــن ســوايَعْ فــي يُومُ يجي

ــتْ كَ تَمْ ــكْ  بجوعَ ــكْ  بالَ ــارَدْ  الب كــولْ 

ة سايَرْ المنازَلْ كانْ تحســابْ في القطعَ

ــا الغافَلْ خــل الخريفْ ي ــه يدْ ــومْ نصفُ ي

ــلْ ــقــابَ اتْ منها  ــوّى  ــع ال كــوّ  يــوم 

ــلْ ــا الفاضَ ــاوْ ي ــي يحي ــوتْ النب ــلْ م قب

رْ إيغرسوا االشجارْ في المحافَلْ في ذا الشهْ

رْ إيموتْ فيه ســلطانْ إلى كشــفْ القمَ

ـــوْدانْ ت فــيــهْ  ــكــونْ  ت كـــانْ  ـــزال  زلْ أو 

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــوبْ مغل لهــا  ــه  طبيعتُ فــي  ــرَ  فْ الصَّ
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لْ ــون ينســقَ مــن بعــد يحمَ ــه الزّيت في

ــرْ فيهْ شــي ســوايَعْ مسعودة و العاشَ
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ــلْ تنتاقَ ــه  سُ مْ شَ ــرْجْ  بَ ــهْ  لي رة  ــدْ العَ

ــلْ لَضَ ــه  قدامُ ســابْ  احْ ــرْ  عشَ أحــدا 

ــلْ قلّ صــاحْ  ــا  ي ــهْ  في ــخْ  ي البطّ لْ  أكْ

لْ مَ ــهْ مقصــودَكْ يَكْ و كــولْ الحوتْ في

ـة جَ هْ مُ ــلّ  ك نــورْ  ــا  ــريّ زك سيدنا 

ــة ــكلّ حاجَ لْ لســهاكْ توفــي ب اتْحــوَّ

ــة مهجَ كلّ  مْ  ــدّ ال ــلْ  قلّ ــي  طهّ ــومْ  ي

ة ــقْ عن مــن هو خــاضْ كلّ لجّ ذا محقّ

ة فيهْ رفْعْ المســيحْ على صحابْ الهجَ

ر في العينْ ــى الضّ مع كثرتْ الفتنة حت

ــنْ بتُـوهي ــيَة  الماشْ ــكْ  هلَ ــزال  ـ زلـْ أو 

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــودَة السّ ــعْ  بْ الطَّ و  ــهْ  لِ ــزانْ  المْ ــرْجْ  بَ

مْ معدودَة ــدَ ــاشْ لقْ ــرْ عــن طن و العاصَ

ــه مــعــدودَة ــاتُ ــارُه و الــدجــا اوْق ــه انْ

مشــهودة ــزلْ  المن فــي  ــانْ  بْن الزّ ــهْ  لي

ــرْ ابَ الصّ ــا  جتاب المُ اســماعيلْ  ــحْ  لدبي

ــرْ ــا تباشَ ــرْثْ و فالّحن ــهْ فصــلْ الحَ في

ــرُه ــر فــي االّمْ و دَكْ ــبْ شــتا نبي احسَ

ــرُه عصْ كــذاكْ  و  ــزوالْ  ال ــدامْ  اق ــعْ  ربْ

أمــرُه يــعــتــادْ  ــهــارْ  ــن ال ــع  م الليل 

ضــرُّه كيقــوى  ــهْ  في ــرْ  البگَ ــمْ  لحَ و 

دْ  ــي الماجَ ــا النب ــه اتْوفّ ــة في ــومْ ربْعَ ي

ــا الواقَدْ ــا ذا الشــمس ابنوره في ثمني

ــدْ واكَ حــقّ  ــارْ  الغفّ عشــرينْ  و  ــدْ  واحَ

دْ ــي و الواحَ ــدانْ بأمر الغن ــفْ االب عْ و ضَ

ــحْ بالتقايَدْ ــنْ اصحي فــي انْهــارْ الثالثي

ــهْ ببيانْ ــرْ الجــوعْ في ــفْ القمَ ــو كشَ ل

ــالحْ فيهْ يوصانْ تِي اصْ عْ ــمَ دْ اسْ كانْ رَعْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ســابُه احْ ــنْ  ثالثي و  ــدْ  واحَ ــرْ  توبَ اكْ

ــزوالْ أُو ترتابُه ــدامْ فــي ال ــنْ خمس ق ع

عشــر ســاعات زيدْ نصــف فــي تغرابُه

ــه وابُ بصْ ــا  قن انْطَ كمــا  ــعْ  ابَ الرّ ــومْ  ي

ــلْ ــمْ الخلي ــا إبريهي ــهْ شــافْ الرّؤي في

ــه حــلّ الكليلْ ة عشــر في ــبْعَ ــومْ سَ ي
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تمهــادُه فــي  كمــا  ــتا  للشّ ــي  الثان و 
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طْ القلبْ فيهْ ءاتَرْ ــمسْ الوسْ لْ الشّ تَرْحَ

ــادَرْ تب ــدا  الب ــى  عل ــامْ  الحمّ وِي  بالغــدْ

رْ رْ يكولْ طــولْ ضاهَ مَ ــفْ القَ شَ إلى يكْ

نْ إيكثروا و كلّ تدهينْ ــمَ ــلْ و السّ سَ لعْ

ــة عنْد فصــاحْ اليقينْ ــنَة  مبْروكَ بالسّ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

عــدادُه حســابْ  فــي  ــه  ل ــنْ  ثالثي ــدّ  ع

ــادُه ــتْ بتقي ــفْ ري ــدامْ كي عن ثمــن اقْ

ــرادُه بتَفْ نهــارْ  فــي  ســاعاتْ  ه  ــبْعُ سَ

بترشــادُه حــقّ  ــفْ  خري لْ  األوّ نصــفْ 

ــولى ــولْ ها السّ ــرة و ثالثة قُ ــومْ عشْ ي

ــة دولَ كلّ  فــي  ــرْ  شَ عَ ــي  ثمان ــومْ  ي

ــة ــهْ صول ــمْ لي ــنْ مــن النعايَ ي ــومْ كوّ ي

ــى ول ــبْ التّاقــي مــن شــرّفُه المُ لحبي

ــة وال انْحولَة ــهْ امصيبَ كْ في ــا تقيصَ م

ــال و تمحينْ ــونْ لغْ ــدْ يكُ ــمْ رَعْ وال اتْكلَّ

وهْ بالعينْ ــمْ يَوْقَعْ ضرّ يشــاهدُ في الغنَ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــلْ تعطي دونْ  عــدادْ  ــنْ  ثالثي ــاتْ  اوْف إذا 

امْ مع الجماعــة فيه تفضيلْ ــدّ خرّجْ ال

ــه و رادْ الرحيلْ لْ عزْمُ ــفْ كمَ فيهْ الخري

دْ ايْرَخســوا جميعْ االثمانْ ــمْ رَعْ إذا اتْكلّ

ــزالْ كــونْ فرحانْ ــهْ الزّل تْ في عْ لو ســمَ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

معلومْ ــا  أت كــانْ  ــرْ  ــبَ ان ــوّ نُ ــرْ  ــهَ اشْ

مفهــومْ ــه  زوالُ و  ــه  ل ــرَبْ  العقْ ــرجْ  ب

ــال لومْ ــي ب ــرْ فــي حســابْ يهّ و العاصَ

مرگــومْ هــو  كمــا  جــا  لدّ الباقــي  و 

عْ ســفر البحورْ تحقيقْ يومْ جيمْ ينقطَ

ــقْ بتوفي للشــتا  عشــرَ  ســتّة  ــومْ  ي

ــقْ بتدقي جــا  ينْ  المســحيّ ــامْ  صـي را 

مْ الرسولْ الصديقْ مْ ســيدْ الورى نَعْ نَجْ

ــسْ الْبيقْ ــولْ و كونْ رايَ ــبْ أكلْ البقّ نَّ جَ

انْ كانْ كشــفْ القمارْ إيكونْ ســيلْ هتّ

ــهْ كــونْ يقضانْ ــى في ــو تكــونْ الزّلزَل ل

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم
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ــنْ الحالة ــورى زي ــه ادْخــلْ شــافَعْ ال في

تســعة و  دالْ  ســابها  احْ ــة  امنزلَ كلّ 
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كمالَة ثــالثــيــنْ  ــا  ــده زي ـــدْ  ـــوَحَ ال

ــة هالَ ــدامْ عشــرة بمْ ــه فــي االق و زوالُ

ــة الَ بدّ ســوايَعْ  ــا  ه حــرفْ  نهــارْ  و 

ــى تول بلحســابْ  كمــا  العشــر  ــومْ  ي

ــومْ ابطيبْ الوصــالْ مكمولْ ــه من ي يالُ

ــودّ و شــمولْ ــهْ و ال ــي تَدخــل في الليال

يومْ عشــرينْ و زوجْ في طرزنا المسجولْ

ولْ ينْ في اللغا جُ عيد مولد عيســى كهّ

ــتْ الرســولْ البتولْ في نهــارُه ماتَتْ بن

ــرْ تونينْ ه بغي رعْ فــي رعدُ ــحْ الزّ لْ و يا صَ

الكْ فيها  و فســادْ كمــا يريدْ المعينْ اهْ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

القطعــة طــرز  فــي  ــم  ترتيبهُ نتهــا 

نعــة الصّ ــامْ  بتْم ــرجْ  ب كلّ  ــازَلْ  من و 

ــى صــحّ المتعــة ــلْ بروجهــا عل تمثي

ــة رعـ بصَ عـشـــر  زيدهــم  ــة  ني تمَ

ــومْ ي ــعْ  رب ــا  زيده ــكْ  كذالَ ــي  صهّ رقّ 

ــوقْ و الحســابْ متمومْ ــدْ بالشّ كلّ واحَ

عْ ه و ســمَ ــرْ فــي ايّامُ نْبي ــبْ  دوجَ سَ احْ

ــرعْ مقَ أب  عــن  القــوسْ  ــوّ  ه ــه  بَرْجُ

ــرَعْ تَسْ ــه  بقدامُ زايْ  و  ــا  ي ــرْ  العاصَ و 

ــعْ ة و قطَ ــدَ ــدْ للبولْ ة تعَ ــومْ التّســعَ ي

ــة مــن هلها بالرســولْ فرحوا أرضْ طيبَ

حــوا ــوْرى ايْنَجْ ــهْ ال ــي في ــي اللّ ــومْ يبِّ ي

حابها يفالْحوا سابها حرفْ الميمْ اصْ احْ

ــه بالهــوى اتْفضحــوا ــحْ و منزلتُ الدبي

ــهْ قرحــوا ة والعشــرينْ في ــبْعَ ــومْ سَ ي

ــدانْ ــرابْ كلّ بل ــرْ اخْ كانْ كشــفْ القمَ

دانْ صـوتـها  ليـكْ  قالـوا  زلـزلـى  أو 

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــمس فــي شــهورْ العجامِ ــلْ الشّ ترحي

ي ترســامِ فــي  ــزْوالْ  ال ــوايَعْ  اسْ ــتْ  تبّ

ــرْ مــن الشــهورْ فــي تنضامِ ــا عشَ اثن

ــامِ ــازَلْ فــي حســنْ خت ــكْ المن و كدل

رْ مْ ندكَ سابْ االيّامْ في جمعْ احسابهُ احْ

ــرْ تحضَ ــنْ  مني ــة  العربيّ الشــهورْ  و 
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شــرارُه مــن  ــظْ  فْ الحَ ــا  ربّن ــوا  لب انْطَ
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ــا المعصومْ هَ كهفْ التن ــرْ طَ فيهْ هاجَ

ــومْ ــادْ معل ــنْ العب ــا و فضلهــا بي ودّه

ــي القيّومْ ــوحْ الحــيّ الغن ــا ن ــهْ نجّ في

ينْ ه و خــوارَجْ الدّ قْ فرعونْ مع قومُ ــرّ و غَ

ــنْ ــه بتحزي ــرودْ مــع اهلُ ــدْ النّمْ وردّ كي

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

اوْزارُه ــوْ  بالعف ينمحــاوْا  ــه  صامُ مــن 

ــارُه خب ــكْ  نعطي ــمْ  فهي ــا  ي ــي  لكنّ

تكــدارُه ــاوي  ق ــه  في ــرْ  األخي االربعــاء 

ــارُه غي ــرْ  يكثَ و  االهــوالْ  ــهْ  في ــمْ  يعظَ

ــا ربّ االشــيا الغفــورْ ــه جــادْ علين في

دْ به كلّ جمهورْ ــهَ في خلوقُه كيفْ اشْ

ــرورْ ه وحلّتْ السّ ــعْ حلكُ و الظــالمْ اتّرْفَ

مكســورْ ــمْ  كبيرْهُ و  اهللا  إالّ  إالهْ  ال 

ــة داتْ البها مــع النّورْ رْتْ أمن جَ عــن احْ

ينْ ــعْ الدّ لَعْ فيه طالَ ــومْ اطْ نْ ي ومَ ــا المُ ي

ــجْ الهدى و اليقينْ بَرْتْ بنهْ ــارْ اخْ و الحب

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــرّ البَ مــع  الزكــى  شــهرْ  مْ  المحــرّ لْ  أوّ

ــرْ في العشــورْ عظيمــة القدرْ شَ يومْ عَ

رْ ــهرْ تابْ على أدامْ عالي القدَ في ذا الشّ

رقانْ ــهْ يبّسْ البحرْ الموســى و عادْ طَ في

ــلْ نجــا مــن حــرّ كلّ نيرانْ ــهْ الخلي في

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

المــرامْ و  ــرْ  الخي ــه  في ــرْكاتْ  البَ ــومْ  ي

ــورُه وســامْ ــه ن ــرْ بعــد منّ ــرْ الخي صف

الية انْهارْ بخيس وشآمْ ــرْ التّ في العاشَ

ــامْ ْ عــن ســايَرْ األن ــبّ ــال ايصَ ــه الب في

ــعْ ــعودْ ربي رْ السّ ــدْ ــعْ ب لَ ــه يطْ ــدْ منّ بع

الشــفيعْ زادْ  ــهْ  في ــرْ  شَ عَ ــا  اثْن ــة  ليل

ــبْ لســطيعْ ــوارْ الحبي ــا بن ني ــارَتْ الدّ ن

بَة االصنامْ قالَتْ جميعْ حْ الكعْ فوقْ سطْ

طيعْ ــلْ لمْ ــتْ بأمرْ الجلي و المــالكْ انْزَلْ

فْ التْنا و االحســانْ هَ كهْ تْ طَ ــدَ يومْ ولْ

سادْ كلّ شيطانْ رَقْتْ اجْ فيهْ لشهابْ اخْ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم
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ــي اوْزان ــعْ  بدي فــي  ــه  في ــنْ  ي كزّ ــةْ  ليل

ــه صادَرْ يقضــي ما شــاء و الحكــمْ منّ
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الثّاني ــعْ  ــي رب شهيرْ  ه  ــدُ ــع ب أتــا 

ــي ــاحْ عيان مْ عــن آلْ ســعد مصب ــدَ و ق

ــاني ــورْ السّ ــبْ مــن بعدهــم ذا النّ رجَ

ــي نوران ــرْ  ظاهَ ســرّ  ــه  في ــه  اصيامُ

ــلْ ــاهْ كانْ جبري ــزَلْ و مع ــراقْ انْ ــهْ الب في

ــدونْ تعطيلْ مْ اركابُه ب ــدْ و المــالكْ اتخَ

ــرُه الجليلْ ــزلْ المعــراجْ كمــا أمْ ليه ن

في حضرةْ الغاني ربْ االشــياتْ الوكيلْ

ة و ضياهْ شــارَقْ شــعيلْ عْ المكّ ــمّ رجْ ت

ديقْ و على هلّ االســرارْ و اللّينْ كما الصّ

ــواهْ من الضــاللْ اللعينْ  طالْ ســرّه و غ

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــرْ الزّاه ــرْ  لمني ــاللْ  الهْ نصــفْ  ــةْ  ليل

ــرْ ــنْ الباهَ سْ ــورْ الشــريقْ و الحُ داتْ النّ

ــقــادَرْ ال نعم  أمـــرُه  يــبــرمْ  و  ــرَقْ  ــفْ ي

ــرْ يــامَ بها  ربــنــا  ــيــلْ  الــلّ ذاكْ  ــي  ف

الهادي ــورى  ال ــامْ  إم به  ثْ  ــدّ ح كيفْ 

بادي ــدوامْ  ال على  سرّ  و  تطهيرْ  فيهْ 

ــلْ بالوفا شــهر الميلودْ مَ ــدْ اكْ مــن بع

ة بحرْ الجودْ بْ الشــفاعَ عْ صاحَ فيهْ ارضَ

رْ مشــهودْ جمــادى األولى و خــودهْ ضهَ

ــه موجــودْ ــا فضلُ ــي تن ــسْ األوّل الخمي

ــنْ االقوالْ ــومْ أفاهمي يومْ االســرى معل

الْ بْ الهادي و ســارْ جوّ حة رَكْ مــن البطْ

ة لألقصى مقامْ االرســالْ ــرْمْ مكّ من حُ

ارْقا و ســامْ على ســبعْ طباقْ نالْ يقبالْ

ــنْ ودرَكْ ســرّ و جاللْ ي ــادْ بشــروطْ الدّ ع

ثْ بما شــافْ و تبعوهْ جمــع االعيانْ حدّ

ه و ســارْ حيْرانْ ــي جحدُ ــلْ اللّ هْ دونْ بوجَ

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

مهــا معظْ ــة  ليل ــهْ  في شــعبانْ  ــي  يات

ــطْ بكمــالْ وصفهــا ــوى يحي ــنْ يقْ الم

ــلْ ادْكرها ــمْ لجلي فــي القــرآن العظي

قدرهــا ــي  ولّ ــرزّاقْ  ال مــع  ــارْ  االعم

ــن العبادْ ــومْ ارفيعْ بي ــومْ الصّ يومهــا ي

ادْ بعــد منّه رمضــانْ إيجــي ســريعْ وكّ
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ــي الوكيلْ ــورى الغن ســبحانُه خالَقْ ال
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ــادي ــومْ و شــهرتنا النّ داكْ شــهر الصّ

ــادْ گادي ــنْ العب ــرْ بي ــورُه و ضهَ ســامْ نُ

للعبادي ــارْ  ــنّ ال ابـــوابْ  تُــغــالقْ  فيهْ 

ــرّوحْ األمينْ ــزَلْ مــع ال ــه المــالكْ تن في

دينْ رْ  هَ ْ الدّ على  اقْدرها  صارْ  ليلة  فيهْ  و 

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــلْ ــزلْ التّنزي ــورى ن فيهــا عــن ســيدْ ال

ــلْ امثي ــه  مال ســرّها  أودادْ  كمــالْ  و 

ــه ابْجلّ الخشــوعْ و تدليلْ عــن من دركُ

ــلْ ــه كلّ فضي ــانْ يرتجــا لُ ــمْ رحم راحَ

سرارْ و  بسرّ  العظيمة  الليلة  تلك  في 

ــكل تكرارْ كيفْ فــي االية مشــطورة ب

ــعْ االبرارْ ــنْ عن جمي فــي جماعهم إيأمّ

ــومْ القضا فــي االوزارْ حْ لُه ي ربّنا يســمَ

ــوارْ ن و  بالجمــالْ  ــي  يات الْ  شــوّ ــاللْ  اهْ

فيهْ حــلّ األكلْ عن ســايَرْ المســلمينْ

ياسينْ الرسالْ  تاجْ  هَ  طَ أحمد  ةْ  سنّ في 

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ــا و الودادْ ــراتْ مع الوف رْ الخي داكْ شــهَ

ه عن جميعْ لفدادْ نْ صومُ فرضْ المهيمَ

ــرداتْ الجنّ سلســله في لصفادْ فيهْ م

وانْ ــمْ رضْ ــحْ الخلودْ مــع انْعي ــهْ تفتَ في

ــا الفرقانْ ــزَلْ على ســيدْ لألنبيّ و فيهْ ن

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــة ليلَ شــي  مثلهــا  ــا  م رْ  ــدَ الق ــةْ  ليلَ

ــة فضيل بالحــقّ  ــة  ليل كلّ  عــن  هــيّ 

جميلة بــصــفــاتْ  ــا  ــن ربْ يــتْــجــلّــى 

ــة ارديل كلّ  ــى  عل يعفــو  و  ــحْ  إصافَ

رْ ــاسْ الجَ ــبْ حســناتْ ن تَ ــكْ تَكْ و الماليَ

رْ ــعْ الفجَ لَ ــة حتّى يطْ ــاتْ تدعو جمل أتب

رْ ــا مع القدَ ن ــرّوحْ اعظيمْ التّ و األمينْ ال

ــرْ مــن حيا تلــك الليلة من جميعْ البشَ

رْ هَ لْ رمضــانْ بغيرْ شــكّ يضْ ــومْ يكمَ ي

فرحــانْ ــروْ  م كلّ  و  ــدْ  العي ــومْ  ي ــه  لُ أوّ

ــهْ صومانْ ــدْ ل ــامْ اتزي ــا ســتّة أيّ بعده

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم
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دْ ــمْ نغدى قاصَ عهُ مَ هلّي في وســط اجْ

ــافَعْ ــنْ الوجــودْ الحبيبْ الشّ دْ عي قاصَ
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د ــر شــهر واحَ ــا باقــي من العــام غي م

ــدْ الفوايَ و  الســرورْ  و  ــراتْ  الخي شــهر 

ــوارَدْ اتْ ــوم  الي مــن  ــا  ت فــي  ــا  المين

ــدْ الماجَ ــوفْ  الوق ــهْ  في ــعْ  التّاسَ ــومْ  ي

عْ حديثْ لخطيبْ عن اجبَلْ عرفا و يسمَ

ــكلّ مدنيبْ ــة ل ــلْ التّوبَ ــرْ و يقبَ و يغفَ

ــب بترتي كتجــي  للمزدلفــة  ــه  في

ــبْ ــالْ كلّ تقري ــاً و ين ــحْ فــي من بَ يصْ

ــكلّ تطييبْ ــة ب ــه مكمول ــسْ اتْيابُ يلبَ

ــنْ ارزي ــقْ  رايَ بقلــب  ــدْ  يعيّ و  ــمْ  يرجَ و 

ــكلّ تســكينْ ــدْ طــوافْ اإلفاضــة ب بع

ــرارْ األمينْ فْ االس هْ ســيدنا محمد كَ

ابَعْ ــومْ الرّ مْ جــاوْا فــي ي مــن بعــد الرّجْ

ــارَعْ الشّ ــولْ  ق ــى  عل إيجيبهــا  ــدّ  البُ

تســارَعْ ــرْ  فْ لصّ ــمّ  ت االركابْ  ــا  تلق

عْ ــه متواضَ ــا العشــيقْ فــي طريقُ تلق

ــن طيبة ــة قاصدي مــن أمّ القــرى جمل

غيبـة تــطــولْ  وال  ــمْ  بــهُ يجمعني 

القعــدة ذو  ــلْ  قبَ و  ــاتْ  ف الْ  شــوّ إذا 

ــدى لْ نورُه يسْ بْ لفضَ ــة صاحَ ذو الحجّ

ة العــدّ مــع  ــنْ  بالعوي ــاجْ  الحجّ ــه  في

ــدة ــة ال بَعْ ــامْ عرف و يصبحــوا فــي اوْه

ــعْ فيها تَوقَفْ الخاليَقْ ــيَّتْ التّاسَ اعشِ

ــقْ ــمّ يرضــا عنهــم ربّ األشــيا الخالَ ت

قْ مس و هزَمْ الدجا الغاسَ رَبْتْ الشّ إذا اغْ

ــارْ إيلقطــوا فيهــا و كلّ شــايَقْ الجم

ــقْ المواتَ ســايَرْ  ــودّي  ي و  ــقْ  لَ يحْ ــمّ  ت

ــحْ روسْ لبنانْ بعــد تمّ إيقلمــوا تصحي

ي بطيبْ ســلْوانْ ــزَعْ اإلحــرامْ و يضحّ ين

ــامْ االكوانْ الصــالةْ و الســالمْ على إم

ــمْ التّشــريقْ كيجلســوا فــي ميناً جي

ــهْ بشــروطْ متينة من فــي العمرة علي

من بعد النّصفْ في الشهرْ دونْ مكينة

ــة المدين شــورْ  ــعْ  بالجمي إيروحــوا 

يالها مــن ســاعة فيها تخــرج الركابْ

ابْ ــرى في جمعهم ربّ االشــيا الوهّ يا ت
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رْ ما نشوفْ خيبة ضَ رَة تَحْ في تيلكْ الحضْ

لْ الكســيبة اخَ ــدْ المملوكْ الدّ بْ ها العَ

ــوبْ امصيبتُه مصيبة ــا اللّي من الدن ه

ــهْ هيبة ــا و تكــونْ لي ــكْ يهن مــن عالجَ

طبّ جســمي تهنا الجــوارَحْ العطيبة

ــةْ الغني ألهــل الخطا قرينة ــنْ رحم اليَ

ــر ريبة صونهــا و حضيهــا تحضى بغي

ــومْ يومْ هيبة في شــهر ذا الحجة مخت

ــه غريبة ــدْ المطمــوسْ غريبتُ و الجحي

ــه خريبة ــروحْ جوارْحُ رْ اتْ ــعْ بصارَمْ الشّ

ــة صويب ــة  رايْمَ ــه  ضربتُ و  رامــي  ــدّ  بيَ

الضعيفْ المسفيوي في اللغا بتلحينْ

حْ الْسايَرْ المسلمينْ حْ لي و يسمَ مَ يسْ

مْ المقامْ الزكي المجتابْ عاهُ لْ امْ نَوصَ

نقولْ بلســاني يا ســيدْ العجامْ و عرابْ

لْ في حمــاكْ لعتابْ ها الشــايَقْ المقبّ

ابْ وّ ــي التّ بيكْ يســعا و يطلَبْ من الغن

ــاسْ الوفا و االصحابْ ادخيلْ لك أبآلك ن

د عقابْ لَبْ ربّي يســمح لي ما نشاهَ اطْ

ــدة بطيبْ االطيابْ ــا الحافَظْ خذْ اخري ي

هــابْ مُ شــرقْ  ــزُه  رم ــخْ  التاري ــب  رتّ

ــعْ االحبار النجابْ مّ اجمي و الســالمْ إيعَ

ــومْ الهوشــة و رادْ الحرابْ كانْ شــلّى ي

ــابْ ــومْ االطرادْ نشّ فْ ي كلّ داعــي يصدَ

ــن علي شــهيرْ ديوانْ و اســمي منبا و ب

ــبْ مــن اهللا الموجــودْ جــلّ غفرانْ طالَ

انتهت القصيدة
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ــي المعين ســبحان الواحــد القوي لغن

ــنْ ي ــا و الدّ ني ــقْ الدّ ــودْ خالَ ــمْ المعب نَعْ

ينْ ــا و الطّ لْ العطــا من م أنشــأنا كامَ

ــنْ ــن الزّي ــنْ الهــدى زي ــا بعي جــادْ علين

عْ يوم القضا في ساير المسلمين يشفَ

ــبطينْ ــه امْصابَحْ الخلق السّ و على آل

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــولْ مــن اقوالُه كــنّ جفارْ ثْ في ق حــدّ

ــكارْ ــبْ و المن ــتْ لمصايَ ــى عمّ ــالْ إل ق

ــوادي و مصارْ ــنْ بين الب ي و يضعــافْ الدّ

نبُه مْ في جوّ السما بدَ نَجْ

ــه يغلب ــا  قطارْن ــرّومْ  ال

بحربُه ــا  الوغ ــشْ  جي ينبا 

اهزيمــة تجيـهــا  ــومْ  قُـ

اعظيمة قــريــة  ــلــى  رمْ

ازعيـمــة ليـهــا  ــي  تاتـ

مــانْ رحْ األشــيا  ــمْ  عالَ موجــودْ  ــدْ  جيّ

ــوانْ االكـ ــرْ  لمدبّـ ــمْ  القديـ ــكْ  المالَ

اإلحســانْ ــمْ  قدي ــمْ  ارحي ــرّ  البَ ــمْ  نَعْ

جــانْ و  لألنــس  ــرْ  ندي ــادِي  ه رســلُه 

ــتْ االعيانْ حَ ــا لَمْ ــهْ م ــى اهللا اعلي صل

ــحْ ســرّ البُرْهانْ ــا علّمهــمْ من وَضَ و م

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــرْ متواتَ ــمْ  دايَ شــكّ  ــه  في أالّ  ــولْ  قُ

ــرْ ــا مــن الضمايَ قْ و الوف ــدْ ــاللْ الصّ وق

ــرْ ــى حــدّ يامَ ــا تل ــة م ــى المعرف و عل

ــادْ ــحْ للعب ــرْ تصحي هَ يَظْ

ــالدْ لْ الب و يملكــوا ســاحَ

ــرادْ االطْ ــدْ  رايَ ا  عــكّ فــي 

ــمْ ادْماهُ مــن  بْغــوا  اتْصَ

ــمْ ـ ـماهُ احْ ــا  يطلبــوه

ـمْ ســواهُ ـهــا  يفـتـحُ و 



الجفرية 208

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

ولْ البينْ لُه شــكاتْ بهُ ــامْ ســواحْ الشّ

ــدس يترَكْ كلّ قلب ســقيمْ حزينْ و القُ

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

األردن و  حمصــا  بعــد  انْ  الحــرّ ــال  وي

نْ تســلْطَ و  ــي  طاغِ ــالدْ  لب ــكْ  لَ امْ إذا 

ــه مــن هــو مومن ــرْ فعايلُ كْ ينكــد ابمَ

وا عليهــم هــل الســرّ نصّ

ــوا قصّ ــامْ  بالتّم ــمْ  الحاهُ

ــومْ حرصــوا ــنْ قَ ــمْ بي يتْهَ

ــة تمّ ــامْ  الشّ أيملكــوا 

ــرّومْ قســمة مــن جيشْ ال

ـــة دمّ يــــرعــــاوْا  وال 

ــنْ بتنيـ ــا  تمّ ــشْ  جيـ ــارْ  بلـغ و  روسْ 

مســكينْ وال  ــي  الغن ــامْ  الشّ ــاعْ  ضيّ

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــعْ ا جمي ــوْ ــراكْ يجي ــرب و االتْ ــدا بالعْ تِ

ــعْ ــزْم و تروي ــشْ ارْوامْ فــي ه ــمْ جي يَرْجَ

ــعْ مني ــنْ  صْ حُ ــه  ألن ــروهْ  يعسّ شــرلزْ 

ةْ الفتانْ ــارْ مــن شــدّ ــرْ فيهــا غي و ظهَ

ــاهْ و االنس و جانْ تبكــي المالكْ من ضن

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

امْ من االهوالْ و المصايَبْ و اصحابْ الشّ

ــبْ مــواظَ كــلّ  فــي  بالضاللة  ــرْ  ــأَمَ ي

ــوارَبْ ــوا لشْ ــعْ حاف ــه بالجمي و اصحابُ

مْ ــوا فــي اللغــا اقْوالْهُ قال

تيابهــم ــنوا  حسْ بعــد 

اقْتالهــم ــوى  ن محمــودْ 

ــصــونْ أمــرُه أتــطــيــعْ ح

فــي وطــا حــالبْ حضــروا

كــفــروا ـــمْ  هُ ــوال  ــم ب و 

ــرْ الرّومانْ ــا مــع أمي و تفقــوا فــي الوغ

ــانْ البُني بعــد  تنخــرَبْ  و  فيهــا  ــا  يبق

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ينهــابْ بعضهــمْ  و  ــالْ  القت ينضمــوا 

ــومْ الحرابْ ــابْ بعصــرْ ي ا بالعق ــوْ لّي إيوَ

ــرابْ ــهْ حــقّ ال مضْ ــا في ال مســلَمْ يبق
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كثْرة قصــورْ  ــهْ  في ا  ــوْ يبْني

ــرة نَصْ ــمْ  جاتْهُ ــوا  يقول و 

ــرة حمْ ــحْ  ري ــمّ  ت ــمْ  تاتيهُ

ــى البل إيـصــابّ  عنـهــم 

قتلى ــمْ  ــهُ ــي ف ــرْ  ــظَ ــن ت

لى بحمْ اتــجــي  ــانْ  ــبّ شُ

رفينْ ــقَ الطّ ــوى على ملْ ــيلْ يقْ تمّ السّ

ــنْ متّفقيـ ــرُوا  ـهْ كيضَ ــنْ  اثنيـ ــاتْ  رَي

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــى ا بجمل ــوْ ــراكْ ياتي هــل مصــر و األت

ــى ل مْ ــى الحَ ــاوْا عل ــوكْ االرضْ يلتق مل

ــعْ المقتلى قَ ــمّ تَوْ بْحْ ت فــي صــالةْ الصّ

ــبْ ــوا صليبهــم غالَ إيضنّ

ــارَبْ ه ــزومْ  الهْ ــدْ  بع والّ 

بْ ــال ســالحْ غاضَ ــودْ ب و يعُ

ــل الــخــدايَــعْ يــفــنــاوْا أه

عْ قاطَ ــرْكْ  ــشّ ال قــوامْ  و 

ــعْ ــافَ ش ــــواوْا  يــــقْ وال 

وا شيدُ الفيشْ  ــوارْ  ص و 

ــعــاوْدوا إي ما  ــوا  شــافْ ما 

ــدوا إيْنَكْ ــة  الفرحَ بعــد 

ــدْ ــواحَ ــأمــر الــغــنــي ال ب

ـــدْ ــكْ كـــلّ واحَ ــلَ ــهْ ــتّ ي

عــانَــدْ بسيفْ  تــقــتــالْ 

ــانْ وف للطُ ــبَهْ  كيَشْ ــامْ  الشّ أرضْ  فــي 

صــانْ ــة فيهــا نُقْ الثَ ــى الثّ ــولْ عل و القُ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــالْ ــوي القت ــي قبالهــم تن ــرّومْ اتْجِ و ال

ــوالْ اهْ كلّ  ــمْ  لهُ ــالثْ  اث ــومْ  ي ــرْ  تنضَ

جــدالْ دونْ  ــرْ  تظهَ ــمّ  ت ــرّومْ  ال ــوجْ  عل

صــاحْ ــمْ  اكبيرْهُ ــداوْا  نَ

راحْ دْ الجْ ــلْ إيْشــاهَ من قب

البْطــاحْ ــخْ  إيْلَطَّ ــاهْ  م بدْ

ــلْ مَ يَعْ ــيفْ  السّ ــمْ  فيهُ

ــلْ يبْطَ حــقّ  ــلْ  الباطَ و 

ــلْ مَ يَحْ مْ  هُ ــقامْ اسْ هــوْل 
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هـربانْ ــعْ  ــرْجَ يَ منهم  ــدْ  ـــ واحَ أالّ 

مْ و بعضْ اثْنانْ يفْ في بعضهُ لْ السّ إيْعمَ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــاني ــورْ السّ ــلْ الهــاللْ بالنُّ ــه مث هُ وجْ

انِي ــا القاصــي و الدّ ــاسْ التق لْ ن ــمَ يشْ

النِي دْ ــلْ الخَ ــاقْ و هَ ــلْ النف بْ ــعْ حَ طَ يقْ

ــاهْ و يطيعــوا كلّ مــن الْق

عـطــاهْ ــا  ربّـن ــة  الْهيب و 

حمــاهْ رَة  مســتاجْ ــي  تات

ــنْ ــراهَ ب وال  بــالــحــاجــة 

ــنْ كيحاسَ اهللا  أهـــل  و 

ــنْ المدايَ ــعْ  جم ــكْ  لَ يمْ

ــانْ ي غْ الطّ ــكْ  لْ مُ لَهــا  يمْ ــا  رُوم ــى  حت

لبانْ ــرْ في الكنايَسْ اجميعْ الصّ و يكسّ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــه و يزيدْ ــامْ في ايّامُ مْ عشــرينْ ع كُ يحْ

ــامْ مــن مكر شــرّه المريدْ و يجــي للشّ

وتُه الجحيدْ وفْ على االقطــارْ بدعَ و يطُ

ــنْ ــى منهــم جــنّ بســيفْ األرضي تخل

ــراكْ تختالَفْ  في الحينْ هل مصر و االت

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــرْ هَ يظْ ــدْ  واحَ منهــم  ــدانْ  مْ حَ ــو  بن

ــرْ ــحْ النّصْ ــولْ و ري ــمْ القب هــذاكْ عاليَ

رْ دْ األزْهَ ــعْ ه فــي طالَعْ السّ مُ ــعْ نَجْ لَ يطْ

ــة حال امْ ال  ــالدْ  الب ــكْ  لَ يَمْ

رْ و الجياللَة ــدَ ــمْ الق ظي اعْ

الة ــهْ بالعمَ الوحــوشْ تجي

ه ــفُ بسْ ـحــي  يمْ ــرْ  الكفـ

ــوا إيْرَدّفـ ــوْرى  الـ ــبْ  لـَ تَطْ

حــى اوصايفه ــبْ يضْ طَ لقْ

ــنْ ري ــرّ و بحْ ــاتْ و دشــورْ فــي ب و القري

ينْ ــوا الدّ لِهــا على من تبعُ ــمْ أمّ و يقسّ

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

في بعــض من الحديثْ قالو هل الكمالْ

ــالْ الدجّ المســيحْ  ــمّ  ت يخــرجْ  بعــد 

ــرُه دونْ جــدالْ ــعْ أم ــشْ اليهــودْ تابَ جي
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الجحيمْ مــع  ــة  الجنّ ــه  ل

ــه ايگيمْ تُ ــرْ فــي جنّ ــا مَ ي

ــي عصاهْ فــي النعيمْ و اللِّ

فيها الـــتّـــرابْ  حــتــى 

جيها كــلّ  ــن  م ــري  ــجْ ي

ليها ــودْ  ــن ــج ب تــي  يــا 

ثْ في كلّ دهانْ ــفْ جميعْ ما حــدَ شَ ويكْ

ــاسْ العرفانْ ــمْ ن ــلّ العل ــوا ه كمــا قال

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

دي هْ ــامْ المَ ــحْ اإلم ب ــي الصّ لِّ ــهْ إيْصَ بي

ي رَحْ عن مــن هو يفدِ ــة يطْ زيَ ــى الْجِ حتّ

ــدي نْ جَ ــه  خالفُ فــي  ــرَكْ  يت وال  ــالْ  يقت

لْ ــدَ العْ و  الحــقّ  ــانْ  يب و 

القتَلْ ة  بــشــدّ يــفــنــاوْا 

ــلْ ثَ امْ مالهــا  ــه  حكامُ و 

ة ـــدّ الـــســـد بـــكـــلّ ش

ــودّة م فــي  تكفيهــا  ــا  م

ة ــدَ وكْ ســهولْ  تطــوفْ  و 

ــقْ الخرايَ ــبْ  بعواجَ ــي  يات

و اللّي طاعوا مــن الخاليَقْ

ه بصهد حارَقْ يصلى جسمُ

ناعمــة ــالْ  الجب تضحــى 

ــمــطــارْ والــمــا ـــرْ ب يـــامَ

ـــما وحْ أرضْ  يـتْــرَكْ  ما 

ــرْ عــن كلّ ما بغــا ياتِي فــي الحينْ يامَ

لَسْ في األرضْ بتبيينْ ــبْعْ شــهورْ يجْ سَ

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــى المنارْ دونْ شــكوكْ ينْزَلْ عيســى عل

حى متروكْ ــمْ يضْ ل رْ الحــقّ و الظّ هَ يضْ

حــى مهلوكْ ــالْ ينضرْ يضْ جّ مهمــا الدّ

ــمْ ــراتْ و النعايَ ــرْ خي هَ تظْ

و صحابْ الجحدْ و النقايَمْ

الزَمْ ــمّ  ت بشــرعْ  ــمْ  كُ يحْ

ــرَبْ ــخ ــــة يــجــوجْ ت أمّ

تشــرَبْ ــعْ  جميـ لنـهــارْ 

ــرَبْ ع و  لعـجــامْ  ــزَمْ  ـ هْ تـَ
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كانْ ــا  هن مهمــا  ــلْ  ي النّ مــع  ــراتْ  ف

ــدانْ االبْ مــن  ــر  قطْ ــرى  ت ــا  م ــمْ  لهُ تكْ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــه حكامُ بقــدرةْ  ــعْ  بالجمي يهلكهــم 

ه ــعْ وهامُ ــمْ في االطــاللْ و جمي يفنيهُ

ــه ديامُ ســيلْ  ــرْ  البحَ ــم  بهُ فْ  ــدَ يقْ

العــدادْ من  ســنة  ــنْ  ي رَبعْ

اوْالدْ مــن  ــنْ  اثني ــدْ  يولَ و 

ــي المرغــوبْ و المــرادْ يوفِ

هيبة كـــلّ  و  ــرْ  ــوقَ ــال ب

عجيبة آيـــة  ـــرَتْ  ـــهْ ظَ

مصيبة  ـــدي  هَ ــوا  ــال ق

بتبـيـانْ ـرامْ  الحْ مـع  الصـفا  بيـن 

ــليمانْ سُ ــمْ  خاتَ كــداكْ  بهــا  ــرَجْ  تخْ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ــي االلباب رْ أُول ــقْ و صافهــا تحيّ في خل

ــها يقرَبْ كل ســحابْ ــوفْ و راسْ و الصّ

شــبابْ و  ــايَبْ  للشّ بلســانْ  ــمْ  تتكلّ

ــنْ ــحْ بحــرَا تعــودْ شــبح و النّهري تُوْكَ

ــعْ البرينْ ــاتْ مع االشــجارْ في جمي النب

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــارْ ــتّ ــس ال ــمْ  ــي ــل ــح ال رادْ  إذا 

طارْ ــنْ امْ ــي في الحي ــادَنْ الغن ــمْ ب تاتهُ

ــمْ صرصــارْ ــمْ األرضْ و يجيهُ ــرْ بهُ بَ تَخْ

لَسْ عيســى بغيرْ شكا يجْ

ــكا ــفْ يحْ ــدْ كي ــزوّجْ بع ي

ــة ــارْ مكّ ــجّ و فــي دي و يحَ

ــوا ــاسْ طافــ ــتْ النّ بالبيـ

ــوا ــافْ ش ــمْ  ــهُ بــعــيــنْ و 

ــوا ــافْ ـــمّ بــجــمــيــعْ خ ت

تنويهْ ــال  ب ــخــرجْ  ت ــة  ابّ ــدّ ــال ب ا  ــدَ ــي ت

ــنْ األمي ــمْ  لكلي ــانْ  تب موســى  عصــا 

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــزْ كلّ ســعيدْ ــن الشــقي تميّ ــرَزْ بي تف

بتســويدْ ــانْ  ب رْ  شــعَ و  ــرْ  بَ الوْ فيهــا 

ــدْ ــبْ و البعي ــا دونْ شــكّ لقري رْه ينضُ
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ــزولْ ت ــا  م ــرْ  كثي ــدْ  هْ بصَ

ــزولْ ت و  ــا  بحرّه ــالْ  الجب

المهــولْ الوحــوشْ  ــى  تفن

غافَلْ كــانْ  مــن  مْ  ــدَ ــنْ ي

سايَلْ ــلّ  ك ــنْ  يــحــاسَ و 

طــايَــلْ ــولْ  ــه ال يــعــودْ  و 

ــانْ ــة تكــونْ فــي أخــرْ الزم ــاتْ أمّ ب اخْ

ــرانْ ي ــقْ النّ دْ احري فــي كلّ وطــا تشــاهَ

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

اعونْ ــرْ الطّ ــاوْا من كث ــلْ صنْعا افْن و هَ

ــهْ الكونْ ــرْ مــن لجليلْ مــن اللّي لي بأم

ــكافْ و نونْ نِي من أمرُه في ال نســألْ لغْ

ــوبْ الغي ــمْ  عال ســبحانُه 

ــوبْ الدن مــن  ــا  ينـقـدن و 

واصــفْ في ســايرْ الكتوبْ

ــه بـفـضـلُ ــا  يــن يـنـجّ و 

ــه لُ ــدْ  وْعَ حســانُه  مــن 

ـــه ـــلُ آصْ و  ـــــه  آلُ ـــع  م

مس من الغروبْ تطلَعْ و الشّ

عْ ــطَ تسْ ــمْ  افهي ــامْ  ثلثي

عْ ترجَ ــمّ  ت البحــورْ  ــحْ  توكَ

ينغلـق ــة  ــوبَ ــت ال ـــابْ  ب

ق ــصــدّ ي ــي  ــاق ب مـــن  ال 

ـــقْ الحَ يــصــيــرْ  عـــدل  ال 

ــنْ اللي بقــولْ  ــرّ  يب ه  ــدُ بول ــد  ول ال 

ــن ــن الكــونْ طني عْ لقتالهــم بي تســمَ

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

لْ ــة و الموصَ ة كــداكْ طيب تخــرَبْ مكّ

لْ ــزَعْ العقَ مْ يف ــنْدْ ريحهُ و مــدونْ السّ

ــادْ يحلْ ــى العب ــهْ عل ــال مــن كلّ جي لب

ــه ــفُ ــطْ ــلَ ــا ب ــن ــم ــرح ي

ه يشملنا من حسانْ عطفُ

ه يوصفُ أالّ  طا  العْ بْ  صاحَ

ــا عـليـن ــو  يـعــفــ اهللا 

ــا ــا خطين حْ فــي م يســمَ

انبينا ــــهَ  طَ ـــةْ  ـــرْمَ ح



الجفرية 214

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

ــانْ يّ الدّ ــلْ  لجلي اهللا  ــبْ  نطل ــه  ب

ــرانْ ف بالغُ ــا  علين ــا  الوف مــن  يجــودْ  و 

ــانْ ــورى عظيمْ الشّ عْ ال محمد شــافَ

ابْ ــوّ الت ــودْ  المعب ــا  الدع ــبْ  مجي ــا  ي

ــابْ الوهّ نعــمْ  ــا  ي للصــالحْ  ــا  ن نبّهْ

االصحــابْ كــداكْ  و  ــنْ  يبي الطّ اآللْ  و 

مــن قومْ الظلْم و الفســادْ

ــبــادْ ــلْ الــعْ ــامَ ــا ش ــرّف ب

مْ االنشــادْ و عفو عــن ناظَ

ــرْ ــهَ ــــرُه بَــجْ ــي دكْ ــوْل ق

ــرْ بــشَ و  ــة  ــبَ رت تــــدرَكْ 

ــرْ حضَ كلّ  فــي  ــرْ  فخُ و 

ــرْ ديوانْ المســفيوي فــي ذا اللغــا ماهَ

األوزانْ ــمْ  ــاتَ خ ــرْ  فــخُ جــمــادْ  ثــانــي 

ــنْ العي ــورْ  ن ــقْ  الخاليَ شــافَعْ  ــدْ  محمّ

ــنْ اليقيـ و  الشــهادة  ــى  عل ــا  يتبـتن

ا و ســلّموا على ســيد التّقلينْ ــوْ صلّ

ــورْ ــي الوم ــا عال ــمْ ي ــا كري نســعاوكْ ي

ــزّورْ ــا مــن الخطــا وكالمْ ال ــوبْ علين ت

ــــراجْ الــنّــورْ مــحــمــد الــزكــي س

كْ ــا غاني بحفظَ احفظنا ي

ــزولْ فضلَكْ ــت اللّي ما ي أن

ــتْرَكْ و ســترنا من كمالْ سَ

الحافــظ ــا  ي ــي  عل ــن  ب

واعــضْ اهللا  أهــل  ــهْ  بي

باغــضْ ــومْ  ل تخشــا  ال 

ــفْ من حجّ الحرمين قولْ إيقولْ الضعي

ــينْ الشّ ــدْ  زي و  قَ  و  رَ  ــونْ  ن ــامْ  ع ــخْ  تري

انتهت القصيدة
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ــتْ ابدي ــكْ  بي و  اهللا  بســم 

ــتْ تنّي ــكْ  أل عــن  بالرضــا 

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــدا ــة نب ــكْ حلي فــي مديحَ

ــودّة ــم ــيَّ ال ــل ــت ع ــالَ ط

دا نَغْ كْ  رْمَ الْحُ نصيبْ  لو 

نكويتْ بــنــارُه  ــراقْ  ــف ال و 

اسخيتْ بالرّوحْ  وصالَكْ  في 

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

قبضني اهللا  ـــولْ  رس ــا  ي

جفنِي طا  لخْ بحر  في  غرَقْ 

ينقدني اللّي  ــرْتْ  جــبَ ما 

ــوْزانْ ال ــقْ  ارْقايَ ــزْ  طري فــي 

ــانْ ــة و الشّ ــعْ الهمّ ــا رفي ي

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

ــقْ التّاقــي ــا شــفيعْ الخل ي

ــواقي اشْ ــرْ  كث ــة  بالمحبّ

و فــي بهاكْ تشــوفْ ارْماقي

بالهجــرانْ ــيّ  عل حاكــم 

وانْ ــبْ يهْ اعَ ــبْ الصّ لو نصي

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

االوزارْ ــرَتْ  كث ــكْ  وصالَ عــن 

لْ وال مقــدارْ ــهْ حــوْ ــا يلي م

ــارْ المخت ــبْ  الحبي ــرَكْ  غي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي
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ــعْ بكيتْ مْ ــي بالدّ عــن دنوب

يتْ ــى لحفا قدامــي حطّ عل

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــا رســولْ اهللا كيــف انديرْ ي

طْ وسط البيرْ كيفْ من يسقَ

غريرْ ــرْ  هْ الضَّ طــالْ  ــا  بالمن

ال صالة فــي وقتهــا صلّيتْ

ستخفيتْ الخلقْ  عيونْ  عن 

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــرورْ المبـ اهللا  رســـولْ  ــا  ي

مســطورْ ــمْ  زمّ امْ ــوبْ  الدن

ــاتْ الغــرورْ الشــقا فــي دني

تْ و عيييتْ مَ دْ من شقاها عَ

حكيتْ ــوالي  م يــا  هــا  جــدّ

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــا رســول اهللا مــن الهــوى ي

ــتْ بلْوى فَ دْ فــي طريقــه صَ

تْ إيّامي في الخســرانْ ضاعَ

فانْ طْ وسطْ الصّ خفتْ نسقُ

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

نا يفْ ــه  ــلُ ءاجْ الــعــمــرْ  و 

ــا نفن جــدارُه  ســاسْ  دونْ 

ســنّة ال  عمــلْ  الفــرض  ال 

ــة ال صومْ فــي رمضانْ الزْكَ

ــي كانْ ــمْ باللّ ــي عالَ و الغن

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

على الكهلْ تقالَتْ احمولي

ــي عدول ــوهْ  كتب ــا  خف ــال  ب

هولي ــــرَحْ  ب ــا  م منها 

ــتْ االدهانْ من ســحرها تاهَ

ــن الضمآنْ ــرابْ في عي كاسْ

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

ــت على نهج ارشــادي خرَجْ

ــادي ف النقــدي  ــرت  جب وال 

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي
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ة ــوّ ق وال  لْ  حــــوْ مــايــلــي 

ــيــتْ ــا ولّ ـــوايَ م ــعْ ه ــابَ ت

هيتْ ينْ اسْ بيهْ عن شرْط الدّ

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ادْ ــزّ ال دونْ  اهللا  ــولْ  رس يا 

ــعْ الهــوى مــع الفســادْ تابَ

ــزَمْ و التّفگادْ ــلْ يع و العقي

زلّيت ــا  أن ــى  إل نــتــوبْ  مــا 

ه حصلَتْ و بقيتْ في شباكُ

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

المرســولْ اهللا  رســولْ  ــا  ي

كيف نعمــلْ واشْ المعمولْ

ــاسْ الهولْ ــمْ بن ــومْ يعضَ ي

حْ شينْ خفيتْ رْ تفضَ بالجهَ

ــومْ الكــرب تغيتْ ــي ي بالنب

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــمــادي ــت ـــاهللا اع ــرْ ب ــي غ

ــق الهــزل و بهتان عــن طري

تركني في النكــد و نقصانْ

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

ــي رن اندَ ــيبْ  الشّ ــلْ  للرحي

ني يرشــدْ ــرُه  دكْ ــضْ  لوعَ

ــي إيْون االمطــارْ  ــل  قب مــن 

اشــيطانْ و  هــوايَ  ــعْ  تابَ

انْ ــوّ ع خالصي  فــي  ــي  مايل

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

دْ ــمْ الجــاهْ و المجَ ــا عظي ي

محمــد ــا  ي ــي  حبيب ــا  ي

ــة تشــهد و الجــوارَحْ جمل

ــزانْ مي و  ــراطْ  الصّ ســاعة 

ــكْ نســكن جنة رضــوانْ بي

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي
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ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــان العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــانْ العدن ــا  ي

ــا البشــيرْ ــا رســولْ اهللا ي ي

تســيرْ ــنْ  بلعويـ ــالْ  الرجـ

ــرْ خبي دونْ  رْ  ســافَ ــذي  ال و 

ــتْ ي تعدّ ــومْ  اليـ ــدودْ  الحـ

ــى نهــجْ التّتبيتْ ــلْ عل غافَ

يا المصطفى ليكْ شكيتْ

ــي ــبْ ل لَ ــا رســول اهللا اطْ ي

ــن العلي ــا المهيمي ــول ي ق

ــن علي ــرْ مــن لجحيم ب جي

ــا ســميعْ المغيث ــلْ ي ادخي

حابَكْ و هل البيتْ و حرمةْ اصْ

يتْ ــوعْ الصّ ــي مرف بجاهْ عل

ــي بالغيتْ ــي و كرمن جودْ ل

ــتْ ــبْ اتْعنّي ــا الحبي ــكْ ي بي

شــينْ يرضــا الجليل رضيتْ

و السالمْ في ذا الوهب اهديتْ

عليكْ فــي نهايَةْ كلّ حديث

ــه رقيتْ كْ بي حَ ــي مدْ بن عل

ننجــا ــي  ول هَ مــن  ــي  فكن

الفرجــة ــوم  الي شــايقين 

ــة حجّ ــه  مالمُ فــي  ــه  مايلُ

باالحــزانْ ــودْ  تـعـ ــراحْ  االفـ

خالــص التّقوى مــن االيمانْ

ــد النّيرانْ ــن صهْ جيرني م

ــدرة القُ ــمْ  عظي ــلْ  الجلي

ــورى ي وال  ــرْ  ــاضَ ــح ال ــا  ي

ــارْ الحمــرة ــا يشــوفْ النّ م

القرآن ـــاتْ  وأي ــر  ك ــدّ ال و 

عثمــانْ و  عمــر  و  بابكــرِ 

الســرعان راكــب  ــرْ  حيْضَ

ــانْ ــي فــي حصــن األم ديرن

ــا هيمــان ــا يبق ــكْ م مادحَ

ــعْ جــل الغفــرانْ ــه طامَ في

ما شــرَقْ نورَكْ على  االكوانْ

ــرْ ال كثمــانْ و اســمي ظاهَ

في أسفي طالَبْ لك االحسانْ

انتهت القصيدة
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ــــا بــزيــن الــزّيــن مـــن ودن

ــن التّقليـ ســيّـد  ــل  لفضيـ

كتمان ال  ـــقّ  ح ـــال  ق مــن 

و في ساعة الحشر و في هوله و ضناه

ــزّ و جاه ــا انكــون في مقــام الع و أن

ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

أرفيع ــول  ق فــي  لــه  يقول  و 

بجميع أمــتــك  فــي  ــعْ  اشــفَ

ه تبعُ ــن  م كـــلّ  ــدْ  ــعَ ــسْ يَ

ــدْ في ضــل أحماه لْ ــم يدخــل للخُّ ث

هــواه و  ــه  حبّ ال  مــن  كل  وكــذاك 

ــكر للغني في ما أعطاه ــالْ يا مواليَ الحمد و الشّ ق

ــه انبي ــه  جعلُ و  ــق  للخل ــا  ربن أهــداه 

ــه ط ــي  ف زاوگ 

بْ للماجــد في دعاه ــال أمــوالي المهيمن يســتجَ ق

في ســاعة القضى يحضر لحبيب النزيه

ـــه الـــمـــاجـــد األمــيــن ط

ــي ــمــدن ـــدى ال ـــه ــن ال ــي ع

الميــزان و  ــوف  الوقــ ــوم  يـــ

طاها ةْ اخْ ولَة في شدّ الخاليَقْ مشغُ

إالهي تم  نطلب  و  سجدة  نسجد 

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي

ــاد اشــفــيــع ــب ــع ــل ــــت ل أن

ــانــي ــى الــعــدن ــن ــث ــحــر ال ب

ه ــرْعُ شَ الحكــم  فــي  ــعْ  تبَ و 

دْ في قعر الجحيم مابگاها حْ لْ الجَ و هَ

ــي ــعْ دار الشــقا و االدواهِ و بقــى تابَ
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ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

ـــوب ــد الــجــلــيــل أتّ ــواح ــل ل

الــمــرغــوب ــة  ــاي غ ــال  ــن ت و 

لنجاب ــن  م ــون  ــك ايْ ـــي  ولِّ

إخــاف ويخشــى لجليل من انْشــاه

واه ــدْ ــلْ ب ــتْ عــن اطبيــب يعجَّ يَبْحَ

ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

االوزارْ مــن  اتْقــال  ــي  ل مْ حَ

بجهــارْ للخطــا  نعــودْ  و 

ــورْ ــنّ ــرَضْ عــن طــريــق ال ـعْ يـَ

ــوق اللهو و تشــواه ــم في اسْ و يهي

ناه ــرادُه و امْ ــزاحْ امْ فــي ســوايَعْ المْ

ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

ــه ط ــي  ف زاوگ 

ــه ما ارضاه ــي مثلي فعل ــال أمــوالي نوصيكْ يا اللِّ ق

ــولْ فيه لْ ايْجُ قَ ــرّب و العْ ــل ق وقت الرحي

ــه ط ــي  ف زاوگ 

ــقاه ري اشْ ــي زادَتْ فَكْ ــرَةْ دنوب ــا كثْ ــال أمــوالي وأن ق

إال انعيطْ راســي راســي ونخــافْ إال ايْتيه

ــه ط ــي  ف زاوگ 

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي

ــوب ادْن كلّ  اعليــك  ــي  حِ يَمْ

ـــت اوْفـــانـــي ـــيّ ألنــــك م

اســباب ــر  خي ــكلّ  ال يضحــى 

واها ــبْ اهْ ــه في مصايَ سُ ال يتبَعْ نَفْ

الهي ــلْ فــي ســواق لمْ ال يبقــى واحَ

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي

ــلّ انْــهــارْ ــوب ك ــت ــي انْ نَــبْــغِ

ــي عصيان و  الخطــا  طــالْ 

الجــور و  المكــر  فــي  ــودْ  ويل

ــاح الفســاد يتْالها ــن ارْي ــشْ بي طايَ

ــاةْ و يباهي ي ــولْ الحْ ــرْ طُ خُ بهــا يفْ

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي
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ــات األوق ــرْ  مَ العْ فــي  ــت  ضيّعْ

ســيّاتْ مــن  ــحالْ  اشْ ــي  عنّ

فــي صحيفتي اضحــى متبوتْ

ــراه ــى االشــهاد بعزمــي نقْ ــمّ عل ت

ــاه بوْف ــرْ  ضَ يحْ طــه  ــدْ  انري ــمّ  ت

ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

االزاللْ فــي  ــطْ  غــابَ نــبــاتْ  و 

ــالْ ــب ــــردّ ال غـــفـــالنْ مـــا ن

الجليل غضب  من  انْــخــافْ 

قاهْ لي اضعيفْ ما يقوى هولْ اشْ هْ كَ

ــاهْ وت ــاشْ  ط ــري  ــكْ فَ بينهم  ــا  وان

ــر أخطاه ــواه يبليس و كت يا من أغ

الشان ــعْ  ــي أرْف بــجــاهــكْ  و 

عاه ــا قمــت بالفرايض وال ســنة امْ ــا موالي م ــال ي ق

ــهْ جي كلّ  فــي  ــي  عنّ ــكْ  اليَ المْ ــوهْ  كتب

ــه ط ــي  ف زاوگ 

ــي الْواه ــرْ عنّ ــال يا موالي يبليس كلّ ســاعة ينْشَ ق

ــبيه ــه اشْ ــا مــن ال ل ــاشْ نتالق ــا دَرْتْ ب م

ــه ط ــي  ف زاوگ 

لِي من ارْضاه مَ ني يَسْ عى الكريمْ لغْ قالْ يا موالي نسْ

ـــنات حسْ ــا  بالوْفــ دَرْتْ  ــا  م

ــي ــي زمــانِ ــتْ ف ـــي عــمــلْ ولِّ

المــوت بعــد  النشــور  ــوم  ي

لت في خفاها مْ ــي تنطقْ ما عَ و حوال

حْ موالنا في جميع لشــباهي ــمَ يَسْ

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي

ــي إيجــولْ فــي الموحــالْ عقل

كسانِي و  ـــانْ  ب ــبْ  ــي ــشّ ال

اتقيلْ ــوبْ  ن ــدْ ال من  لي  مْ حَ

ببالها تْ  مْ ظَ اعْ وى  لهْ مع  النّفسْ  و 

ــدا زاهــي ــى الب و بأمرهــم ديمــا عل

و ضحى مثلي بهوى الفانية ساهي

نــانْ ــدْ ـــوْرى الــعَ ــعْ ال يــا شــافَ
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ـــوانْ ـــهْ ــة تَ ــب ــعْ ــصَّ ــي ال ــنّ ع

ــونْ ــك ــــروسْ ال ــا ع ــكْ ي ــلَ ــث م

طاهْ اخْ عظمةْ  و  ادنوبه  ــوى  اقْ ءالــوْ 

اقْضاهْ في  الحولة  الشقا  من  داتي 

حرْتْ في ادْواها

التَكْ الْغاها اصْ

ــكْ انْزاها و حبَّ

جاها لْبَتْ انـْ طَ

مــأواهــا رَدْتْ 

قــراها و  جولْ 

بشداها فــاحْ 

اوْفاها مْ  اسْ و 

ه اشــبيهْ لْقُ ــي فــي خَ ــق ربِّ ــا مــن ال خل ي

رمة و الجاهْ لكن يا عظيمْ الحُ

ناهْ هيّ اتْجارْتِي في القولْ و معْ

اقَمْ فيه ادْواه للعاشقين و السّ

اهْ مْ االوّ روحـي من الخطا يا نَعْ

نِّي في اهللا ةْ النعيمْ و ضَ نّ في جَ

تْمْ و مبداهْ لّتي في الخَ و عنا بحُ

التّنواهْ ألصحابْ  ربنا  المْ  اسْ

اهْ نبّ ناتي  دَمْ علي  بن  يقولْ  و 

إيماني ــــادَقْ  ص ــاكْ  ــن ات ــي  ف

ـأمــنــه مــضــمــونْ الـــلِّـــي اتـْ

ناها ــجْ اضْ ــي فــي اهللا و فيــك عالَ ضنّ

حايْنِي و تشــواهي ــبْ امْ ن ــتْ بالذّ طالَ

ــمْ انْباهي ما نخشــى ونا بيكْ دايَ

واهي مْ ادكيرْها في الفْ عْ لى طَ اما احْ

نفخر به على الغير ساعة انْظاهي

دْ النّاهي ــاحْ الهدى الماجَ ب يا مَصْ

ــمْ و ضنّي في اهللا نْة النعي في جَ

رْزها باهي ة بطَ عَ ــظْ ذا القطَ فَ ياحَ

ه على الفضا واهي دُ حْ دْ من جَ و الجاحَ

رزْ تَنْواهي تْ طَ تَمْ حْ لحبيبْ اخْ دَ بمْ

انتهت القصيدة
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زَرْ الــــوْ مــن  ــيّ  ــل اع أهْ 

رْ العمَ ــوايَعْ  اسْ ــتْ  ضيَّعْ

ــرْ للقب ــرْتْ  انْظَ ــومْ  الي و 

ــتْ فــي الخبر لكــن اروي

ــا في مواهب الشــعر وان

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

مصباح األنبيا أبو القاسمْ

التهامــي ــى  عل ــي  صل

مگـديـة نـيرانـي 

في في الجسد الْضاها بْعْ ابْحورْ ليسْ تَطْ لو جاتْ السّ

في القيدْ مع السيّة

واها ــدْ اهْ ــسْ في كي ــعْ النّفْ ــهْ واهــي مدهولْ تَابْ تايَ

ــة ــة الفرديّ و اللّيل

خطاهــا ــالْ  بفع ــي  دات ــبْ  ري دونْ  ــدْ  نتواخَ ــفْ  خايَ

حْ بالنية مــن يمــدَ

ــا و األخــرة روحــه صــابْ انْجاهــا يتحــرّر فــي الدني

نمدح ســيد ارقية

بغناها يتحلى  لــلــذي  ــولْ  ــق ن و  ــبــدَ  ن حلة 

البرية عْ  شــفَ عن 

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

و هو يا سيدي صلّي على الفضيل التّاقي تاج االرسال

عينْ الوجودْ زينْ األسمْ

زهــــــو امــــرامــــي

ــانْ االكن ــلْ  ادْواخَ فــي 

النّقــصانْ ـــتْ  تبَعْ و 

ــانْ ــف ــةْ االك ــمّ فــي  غ

ــعْ الــعــصــيــانْ ــي شــف

ــالــبــيــان ـــا ب مــــن  ج

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

بنوهاشــم ــار  اخي طــه 

ــــقــامـــــي اسْ ادوى 
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تندكــر ــول  القــ فــي 

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

ادَرْ ــوبْ الصّ ــرْ الذن و تطهّ

ـــوْرا ــدْ ال ــــالةْ ســي اصْ

ــرْ الحضَ مجالــس  فــي 

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

ــا امناي و  ــي  ادخيرت هــي 

بــهــا ارجــيــت مــوالي

ــرجــوعْ ـــكْ م لَ ـــوْ ــه قَ ـــالةْ ط ــن ص ــا غــفــل ع ي

عاني ــشــر  الــحَ ــةْ  ــاع س ــي  ف لِّـــي  اتـــوَ ش  ــا  ب

ـــة ـــهـــا مـــروي ـــن ري

ــا أوفاه بكمــالْ  ناجــي  راحْ  ــازْ  ف فيهــا  ــرْ  كثّ مــن 

  

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

حي جمع الزاللْ الةْ عينْ الهدى تَمْ و هو يا ســيدي اصْ

و انْتَ عالشْ عنها صابَرْ

زيــــــــنْ الــبــشــر

مــرفــوع ــا  ــره دك و  ــا  ــرض ال عــلــى  بــهــا  نفخر 

كتماني دونْ  اتْ  ـــــدّ ال ــر  ــي أم ــي  ف ـــــراتْ  اسْ

منســــية ــي  ماهـــ

ــا فــي الْغاها ــى الرضــا نترقّ ــدونْ اخفا عل ــت ب الزل

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

و هو يا ســيدي بها انصولْ طولْ ازْماني يا من اتْسالْ

اغنايا كتر  مالْ  اكْ هيّ 

ـــــاي بــقــصــد ارج

مخضــوعْ ــده  اي ــن  بي ــي  حالت تخفــاه  ال  مــن 

نسياني جــمــيــع  فـــي  لـــي  يــســمــح  ــا  ــه ب

عــن جــمــع الــعــرفــان

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

ــرْ ادخايَ كلّ  ــالْ  اتْن بهــا 

ـــرة فــــي كــــل حـــضْ

ــانْ ـــتْ الــشّ ـــعْ ــيّ ارْفَ ل

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

بالغاية اقوالها  احلى  ما 

ـــــــايْ ســــامــــع ادع
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يـغـفـــر بســـــرها  و 

الفكــر ــةْ  بغاي ــكْ  نوصي

ــر و الجهــر ــد بالسّ مجّ

ــدرْ ــه ك ــلُ مــدحــه مــاي

مشتهر احديث  معلوم 

الذكر مجالس  في  وانا 

ــهر بالوجــد امــالزم السّ

ــر ينزفــ بهــواه  ــي  قلب

بالنظر انفــوز  صبــت  لو 

البشر ســيّــد  يــا  ــن  الي

ــة المحصي ــيــة  السّ

شــداها طيــب  يشــملني  ــب  ري دون  ــزالل  ب تعــدل 

ــة ــي خــود اوصــيّ مــنّ

نَكْ و ســغى و صيتي فــي تراجم معناها فْ يقــض جَ

ــا ــي ــب ــاح االن ــب ــص م

ــن مــدح الهادي احجــابْ و حصــنْ للقلــب تراها الي

ــة ازهيــ اة  ــدّ ال ــه  لي

ــا ــو يتشــرّف مأواه ــة العل ــد بغاي روحــه فــي الخل

ــة مــزديّ الــفــاضــه  و 

ــه تظفــر بمناها مــن مدحه فــي شــطرين را احوال

ـــدّ اعــلــيّ ــه ل ــدح م

ــم امهاجي و حشــاها ــي من اصمي كلّ انْهــار انغنّ

ــيّ شــوقــه دايــــر ب

ادْواهــا في  عجزت  داتي  الفراق  من  انّــوح  و  نبكي 

مجـرية دمــوعــي  و 

ــل لمدعــب تجــري فــي اوطاها ــوق اخــدودي تمتي ف

ــا عينــيّ ــرّح  نــمــ و 

و نقــول الحرم الحرم فكّ نفســي من هول اشــقاها

نــيــرانــي مــگــديــة

ــا ــي مــن حــرّ اللهيــب روحــي تطلــب افداه ن دْ انْقَ

ــار الــمــيــزان ــه ــي ان ف

ــان ــه يـــا مـــن هـــو ولْ

ـــانْ ـــرح ــى ف ــســل ــت ت

تمـحانْ  تــصــدف  ــا  م

ــا ــره ــب ــــاس ال ـــن ن م

ــز الــعــلــوان ــري ــي ط ف

ـــان ـــورش ــة ال ــع ــن ك

ــان هــت ــم  ــره ــط م و 

ــان ــتّ ــف ــاه ال ــه فـــي ب

ـــــان مــــالــــهــــا دخ
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خْ القدرْ من جــاكْ أشــامَ

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

ــا يهمل المادح لكريم م

بالســماحــة إيــجــود 

ــــال فــشــر عــــــاري ب

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

و البين ليس قبل أوصالي

ـــلْ ــودْ واحَ ــع حــشــا ان

 

ــبــطــر ــال لـــقـــبـــول ب

ــة مفـديــ ــه  ــ داتـُ را 

ــا عالّه لمهيمــن  درجتــك  الجــود  ــوع  ينب ــك  ألن

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

و هو يا ســيدي نرجا اوْداد فضلَكْ يا مصباح االفضالْ

رابَحْ يرجــع  حــقّ  بتناه 

ــة ــاح ــص ــن مــــن ال

لفــروع ــت  كان ــكْ  أصلَ مــن  ــي  اللّ ــت  أن ســعاك  و 

تنساني خــفــت  األنـــصـــاف  و  الــبــعــت  ـــوم  ي

ــا ــويّ ن دون  عــنـــــك 

ــودّ و االحســان اتكافــي مــن جاها ــاس الجــود بال ن

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

و هو يا سيدي طولْ البدا انْراعي للقرب مع الوصالْ

و اليوم يا اشعاع انْجالي

ســـايـــل ــــــا  أن و 

خشوعْ و  بضنا  ــادي  ــنّ ك ــاكْ  ــط اع ــاب  ب عــن 

ــي ــدان ــم ـــا ال ــاك ي ــع ــس ـــي ن بـــاســـط كـــفّ

ــة اخفـي دون  نـرجــا 

ــا ــن اصــالةْ ســامْ اعاله ــى اهللا عليــك كلّ حي صل

ـــزان االح ــن  م تضحى 

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

حْ واضَ ســرّه  يكــون  ولّي 

ـــة ـــاح ـــح ــــــال ش ب

لعيان ــب  ــوك ك يـــا   

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

معلوم ما تهمل اسئالي

ـــــــل ـــــس زاي ـــــي ل

ــع اإليـــمـــان ــب ــن ـــا م ي
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ــا كلّ من حضر ــي ي صل

مْ امرسّ علم  كلّ  اعداد  و 

أسما  كــلّ  ــــدادْ  اع و 

الــبــحــر ـــشْ  ـــواي ه و 

ــا كلّ من حضر ــي ي صل

ءالك عن  ربنا  ارضــات  و 

ــنــا بــدكــري ولِّــــي اهْ

لحضر ــنــة  مــدي فــي 

الشــكر و  الحمــد  هللا 

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

و هو يا ســيدي قدّ الفالكْ جملة و ماليكْ في االقوالْ

م في اللّوح دون ريب امرگّ

ـــــــة ــــن األمّ ــــي ب

مسطوعْ ــورُه  ــن ب بـــدرْ  ــلّ  ك ــاعْ  اشــع ـــدادْ  ع و 

األكــوانــي فــي  اضحى  ــا  وم الخلق  ــاسْ  ــف ان و 

ــة البريّ فــي  ــي  اللِّ و 

غطاها في  وما  السموات  و  جميع  البيدا  عشوبْ  و 

ــة البري عْ  شــفَ ــن  ع

ــة طه ــا ســيد األم ــاح االنبي ــة مصب ــن الرحم عي

حالْ كل  عنك  تتلى  امشرفة  الة  اصْ سيدي  يا  هو  و 

و اللِّي امتبعين اقْوالك

ــكــي ــن ــــه م ــــول ق

اقــلــوع دون  ســفــر  فيضنا  يـــمّ  ــي  ف جفنه 

تبياني ــاه  ــف اخ ــا  م اســمــى  ــي  ف الــبــحــث  و 

ــة ــي ــل ــاأله ــن ب ــط ق

لسفاها ندخل  ما  أسفي  في  و  دمناتي  محمد 

جــــادْ الــبــرّ اعــلــيّ

أوقاها اةْ  الــدّ و  الهدى  عين  بمديح  قلبي  ــعْ  ولّ

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

و العرش و الحجوب مع القلم

ــة ــم ــك ح ـــــــلّ  ك و 

ــجــان ال ـــع   م اإلنــــس  و 

تـــــاج ابـــــن عـــدنـــان

احك و على اللِّي اضحى مدّ

يــــصــــيــــد هــلــكــي

ـــا نـــخـــرج االوطـــــانْ م

ـــانْ ـــنّ ـــم ــل ال ــي ــل ــج ل
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األكبر الواحــد  ســبحان 

أكتر الهاشــمي  بوجــود 

من فاق الشمس و القمر

التبر و  الــلــؤلــؤ  ــود  خ

ولغي مــن في الدعا اكبر

مشتمر االطراد  في  ليه 

ما يفقه في اللغى شطر

وأنــيــا قــبــط الــحــدر

األجـــر ـــتْ  ـــبّ إت اهللا 

أخفية تــخــفــاهْ  ــا  م

عطاها اوْفــاهْ  من  خير  ل  كُ و  األمة  ذا  صطفا  من 

ــة العطي ـه  بحســانـُ

ها رتقَ درجــتــه  ــوْ  عــلْ ابشير  هـــادي  اتــنــا  ــوم  ي

و الزّهـــرة و التريــــة

دْ اســباها ــوب العارفينْ بكمــالْ الوَجْ دكرُه فــي اقل

ــــة ــــر درّي ــــواهَ وج

تتباهــا ــة  بالهيبـ امرونقــة  ــة  حلــ أرَوي  خــد 

ــة مخزي ــه  شــيامُ و 

انباهــا ــر  غي مــن  ــي  اقوال ــه  بجهلت إضاهــي  رادْ 

فــي انْهــارْ المشــلية

ــا يقواها ــي م ــدونْ شــكّ و حروب يرجــع مكســورْ ابْ

مربيــة افــعــالُــه  و 

ــتْ بنســليمان فــي حــروف نظامــه و الْغــاه عارضْ

محضيــة الْفاظي  و 

ــتْ لفــضْ تناهــا ــه تبعَ ــه و حلتُ ــا نقــوى لعراضُ م

لــيّ و  اصحيح  ليــه 

ــه نرجــاه ــاه فضــل ارحمت ــا مــن اوْف ــوبْ اعلين و يتُ

ـــي شـــانْ ــــوم ف كــــلّ ي

االوتـــــان نــكــســروا  و 

ـــالنْ ـــت خ ال  نـــــــوره 

ــانْ ــب ه ــدّ ــوكْ ال ــل ــي س ف

ــانْ ــش ـــي جـــســـده ن ف

ــن الـــفـــرســـانْ ــي ـــا ب م

ـــــولْ اعـــالنْ خــفــتْ إق

االوزانْ مـــواهـــبْ  فــي 

الــخــزيــانْ ــلْ  ــم ــه ي و 
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ــطْ االحشــا لهيبة ءاه عن من نارُه وسْ

امْصيبَة امصيبته  دْ  البُعْ ولْ  طُ عن  ءاه 

ريبَة دُونْ  ـــزْدادْ  ي حبُّه  من  عن  ءاهْ 

ريبة ريبْتي اغْ ــبْ و  اغْ وصَّ باالشــواقْ امْ

وارَحي رغيبة ــوبْ اجْ فــي اوْصالْ المحبُ

ــة ــراقْ غيبَ ــدْ الف ــي بعْ لْ عنّ ــا يطــوَّ م

ــة ــت طيبَ لْ ــى اوْصَ ــادي هللا إل ــا الغ ي

ــه بُّ حُ ــجْ  ايهي إال  المغــروم  العشــيق 

ــرْبُه شُ ــدّ  ايْلَ وال  ــه  عامُ اطْ ــدّ  يل ــا  م

سيف الهوى من يقوى في الوغى لحرْبُه

ــكْ قَلْبُه لَ ــي يمْ نْ اللِّ وْ ــنْ عَ سَ ــا يَحْ ربّْن

يبَة صايْبِي اصعِ تْ بمْ عَ لة رجْ ــهْ كلّ  سَ

ــة الحبيبَة يبَ قامْ الطّ ــوقِي لمْ طالْ شُ

ــة ــت طيبَ لْ ــى اوْصَ ــادي هللا إل ــا الغ ي

بَّي خَ ــا ابْقى امْ يارُه م هْ اغْ ــانْ في الوجَ ب

ــرُوحْ مكبِي ــقْ بها ايْ لو اتْصيبْ العاشَ

ــي بِّ وامْ حُ ــدّْ ــولْ ال ــا طُ ــزدادْ أن ــفْ ي كي

بِي ي طــالْ عجْ ــدِي و كتَرْ صدّ ــاجْ وَجْ ه

تْبِي هيرْ كُ ــي اظْ ي ل ــوْ انْصيبْ اللّي يدّ ل

بِي ولْ لُه في وَهْ ــوقْ انْقُ له بلْســانْ الشُّ

رْبِي ي لشــفيعْ الوْرى العَ ــالمِ بلَّغْ اسْ

وبْ دُ جْ ــواقُه دونْ حــالْ مَ تَلْتقاه من اشْ

وبْ طُ عْ ميمْ مَ رَة ديما اهْ جْ ودْ الهَ دُ من اصْ

لُوبْ غْ دالُه ايْرُوحْ مَ ندْ اجْ ــقْ عَ كلّ عاشَ

وبْ رْغُ ــفْ ملكْ اقْليبي والَ اوْفــى المَ كي

رْبِي ــزُولْ كُ ــفْ بوْصالِي ايْ طَ ــى يَعْ يامت

بِي تْ مسْ دْ لقى و عَ تْ اسبيلْ لمَ دْ اوالْ اوْجَ

رْبِي ي لشــفيعْ الوْرى العَ ــالمِ بلَّغْ اسْ
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زمِي المحبُوبْ قامْ الزّمْ وقِي لمْ شاقْ شُ

ضا مــع المكتوبْ ــراقْ انصرَّفْ القْ بالف

يتْ على الحالْ اوْال اوْفيتْ مطلوبْ  لو ابقِ

عْ ايّاسي نسعى اعليمْ الغيُوبْ طَ ما نَقْ

ــة ــه مجيب تُ وْ ــال شــكّ ادْعَ العشــيقْ ب

فا اقريبة دْ اتْجيهْ بال اخْ ــعْ وايَعْ السّ اسْ

ــة ــت طيبَ لْ ــى اوْصَ ــادي هللا إل ــا الغ ي

وبة ــا مــن اتْســالْ جُ ــيّ ي االوْطــانْ اعل

وبة ــهُ ــن الحبيب و بيني كمّ من اسْ بي

اللْ قُوبة وفْ على االطْ ءاشْ من يومْ انْشُ

ــقْ إيْبانْ فــي غايَتْ الخصوبَة وادْ العقي

ــة اعديب ياههــا  بمْ ــة  الزَّرْقَ ــنْ  العي را 

ــانْ هيبة ــا القبَّة الخضــرة عنها اتْب ه

ــة ــت طيبَ لْ ــى اوْصَ ــادي هللا إل ــا الغ ي

ي المجتابْ ــمِ يا الغــادي لمقامْ الهاشْ

طيبْ نفس و افتخرْ بين االبعادْ و اقْرابْ

ــامْ ينْهابْ ــكْ بأنكْ فــي مق عــرفْ راسَ

جابْ ــئالْ مُ تمّ رُوضة فيهــا جمعْ السْ

بَّة حَ ــوقْ و المْ رِي من كثرْ الشّ طاشْ فَكْ

رْبَة ــا ادْعــى  بقُ ــزارِي م ــرِي و ام بْ كلّ صَ

ــبَة ي في نشْ ييني و جوارْحِ نى يحْ و المْ

بَة عْ لْ عنّي في كلّ صُ من اوْفاهْ ايْســهَّ

ــي بِ دْ ــراجْ هَ ــقْ طــه اسْ ــرْ لعاشَ و كتي

بِي ــانْ بســرها الوَهْ وم ــفْ  جاتْ لقُ كي

رْبِي ي لشــفيعْ الوْرى العَ ــالمِ بلَّغْ اسْ

ــومْ حرَّبْ ــه عنّي الي ــراگْ بجيشُ و الفْ

بْ جَّ ــه اتْحَ ــي عنّي صورْتُ ــالْ اللِّ ب و الجْ

بْ مــى انْرَگَ ــوداع على الحْ مــن اتْنَيَّةْ ال

بْ جَ راه جبل أحد اگبالُه فــي اعلوهْ يَعْ

ــرْبِي ونْ شُ ي ايْكُ فاها نَبْغِ فــي ازْاللْ اصْ

ــا ترى فــي ازْمانِي في وســطها انْلبِّي ي

رْبِي ي لشــفيعْ الوْرى العَ ــالمِ بلَّغْ اسْ

طالَبْ ــي بشــمايَلْ المْ لكْ بشــرى نَلْتِ

ــبْ راغَ ــودّ و المْ ــي بال تِ ــنْ اغنَمْ ــرّ عي ق

ــبْ راتَ ــا عــن ســايَرْ المْ ــه موالن مُ عظّْ

ــودْ خايَبْ ــا يعُ ــو فيها م عُ كلّ مــن يدْ
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ــة اصبيبة لَ كْ ناهْ وعَ ــكْ و ادْمُ ــدّ كفَّ م

ــة ــكارَكْ الرهيب ــة باف ــاب التوبَ ــومْ ب فُ

ــة ــت طيبَ لْ ــى اوْصَ ــادي هللا إل ــا الغ ي

ــولْ الحبيبْ ــيّ توبَة عندْ الرسُ طلَبْ ل

ــوا و القطيبْ ولْ الل ــا مُ رْ طيبة ي ــدْ يا ب

بْدْ بن علي يرْجــى اتْناكْ لوْهيب ــا العَ ه

ــرَكْ ليه صــادَقْ احبيبْ ــه ال غي رْفُ كتعَ

ــوارحي اشــغيبَة ــوبْ واالوْزارْ اجْ بالدن

ــوفْ خيبَة ــيّ ما نشُ عْ ف ــفَ ــه يَشْ طالْبُ

ــي ارْتيبَة لْتِ و الصــالةْ مــن اهللا فــي حُ

ــرْ الوْجيبَة ــه القماهَ و الرْضــى عن ءالُ

ــي ــلْ ربِّ طلــب و تضــرَّعْ للحــيّ الجلي

ــي دَنْب اوْزارْ  ــيّ  ل ــي  حِ تَمْ ــة  توبَ ــبْ  طل

رْبِي ي لشــفيعْ الوْرى العَ ــالمِ بلَّغْ اسْ

ــى كلّ طيبْ طيبُه ــولْ يا مــن فاقْ عل قُ

ــوى انحيبُه ــا حميَّةْ من هــو متلِي اقْ ي

ــعْ ارْجــاهْ أوفِي بالرضــى ارغيبُه طَ ال تقْ

بيبُه ــي بشــمايَلُه احْ ــبْ ايْكافِ و الحبي

بِي طْ تْ ايّامِي و اقْوى بالفســادْ خُ ضاعَ

نْبِي ــرابْ جَ ــوقْ التْ ــدّ فُ فــي انْهــارْ انْمَ

ــي بِ ــدا مدهْ ــولْ االبْ علهــا طُ ــمْ نَجْ دايَ

ربِّي ــفيوي بين أهل اللغى امْ سْ من المَ

انتهت القصيدة
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15

مجــدوبْ خرجْ عن حالِي

مدهــولْ ــرْ  الخي ــادْ  ع

ويلَة ســايَفْ جاتْ اطْ لمْ

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

عاكمْ هل يا ترى انسيرْ امْ

رامْ لقـربكــم  شـــورِي 

حــاتْ انْحيلَة يارْ اضْ لصْ

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

 

ــقْ دافَ ديمــا  راكــم  بفْ

محــروقْ ــلْ  اعلي ــي  قلب

ــبْ حيلة ــا صايَ ــي م نَرْتِ

ــلْ ــايَ باقــي ادهي ــوا وأن ل ــا ســيدي األركابْ عوّ و هــو ي

مدا لِي   مسقومْ بالجفا عَ

الوصــولْ ــومْ  الي نرجــى 

ــالْ ــج ــوا م ــل ــم ـــا ع م

ــالْ أوْص ــتْ  نَلْ وال 

ــلْ على الرحيلْ ــا قاصدينْ ليلى بالمهَ و هو يا ســيدي ي

واكم قلبي على الرضى يهْ

ــقامْ المْ ــزورْ  ـــ انـْ ــاوِي  ن

ـــاللْ ـــعْ م ــي  ــب ــل ق و 

ــالْ أوْص ــتْ  نَلْ وال 

بْ نحكيهْ سيلْ كَ دودي يَسْ ي على اخْ عِ و هو يا سيدي دَمْ

قْ سيف األشواق جسدي راشَ

معشــوقْ ــمْ  ري اغْ ــي  ألنّ

ـــــةْ االفـــضـــالْ يـــا المَ

فارْ أخيالِي بالْ و يصْ يــدْ

ـــولْ ـــل ـــت بــــيــــنْ ال

بعدها قلت بغيرْ أمهالْ

لْ يا ناسْ الحالْ مَ و كيفْ نَعْ

يْهاتْ ما انطيقْ أجفاكم هَ

وامْ  طـــــــولْ الـــــــــدْ

األحوالْ على  خارج  بالضنا 

لْ يا ناسْ الحالْ مَ و كيفْ نَعْ

قْ ــي الحَ ــرى نولّ ــا ت هــل ي

شـــــوقْ ــــكــــل  ب و 

األدخالْ لي  ى  رشّ وى  الهْ و 
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16

17

18

19
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21
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23

24

25

26

27

28

29

30

مْ ليلى راسَ  شاقْ شوقِي لمْ

دْ معكم رَدْتْ انْسگّ في جَ

مقــصـــودْ كـل  أنّالْ 

العليلة داتِــي  ي  شفِ و 

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

نصبَرْ ما  عنكم  يْهات  هَ

مهجــورْ قربكــم  مــن 

الفضيلة الحــرّة  نعــم 

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

لكم مَ و انتم خففين احْ

ــومْ مضي ــتْ  بقي ــا  وأن

ــة ــرَمْ و تعــودْ ادهيل يَحْ

ــالْ أوْص ــتْ  نَلْ وال 

ــا اعليلْ ــفيتوا وأن ــم بالمــزارْ اشْ ــا ســيدي أنت و هــو ي

ــدْ سَ اليَلي من الجْ تبرى اعْ

الوجــودْ ــنْ  عي نشــوفْ  و 

ـــمْ األرســــالْ يــا خـــاتَ

ــالْ أوْص ــتْ  نَلْ وال 

لوا شــورِي اقبيلْ عْ و هو يا ســيدي هللا فــي جمعكم جَ

رْ عقلي من الصــدودْ مكدّ

شــورْ ــي  ل ــگامْ  اسْ وال 

ـــجـــالْ ـــقْ األن ونـــحـــقّ

ــالْ أوْص ــتْ  نَلْ وال 

لِي اتقيلْ رْ جانِي عن كهْ لي على الشفَ مْ و هو يا سيدي حَ

لْكــمْ أوصَ بالفــرحْ  ازْدادْ 

ــرومْ ــغ روْا كـــلّ م تَــــــدْ

ــــوالْ ــــه مــن االه روحُ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

دْ ــة نســعَ ــارَة الفضيل بزي

جـــــودْ نـــــقـــــولْ  و 

هالْ راركْ صعبي يسْ من اسْ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

ــرْ ــارة يحضَ ــبْ ت ــارة يغي ت

ـــــــــزورْ ـــــــــاوي ان ن

بْ األنكالْ من وصلهــا تدهَ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

لكم مَ رورْ اشْ بشمايَلْ السّ

ـــــومْ ـــــنّ ــــه ال ــــنّ ع

األمثالْ فــي  ــا  أن هكــداكْ 
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أوْصــالْ ــتْ  ــلْ نَ وال 

ــرْ العقيلْ و هــو يا ســيدي خوفي انفرقكــم  نفرَقْ أمي

ــرْ دالَهْ ــى القفَ ــي عل ل جْ مَ

اهْ ــــوّ ب ــم  ــك ــيّ ــح ألْ و 

الْ ـــوّ ــاكــم ج ــف ــي اجْ ف

أوْصــالْ ــتْ  ــلْ نَ وال 

و هو يا ســيدي نهــوى أجمالْ ليلى مــن تركتني انحيلْ

ــرومْ ارقادِي ــا ان رانْ م ســهْ

ــادْ ــه اشْ ــتْ  ــجَ ــتَ اح وال 

األزالل مــــــــن  وأنـــــــا 

أوْصــالْ ــتْ  ــلْ نَ وال 

لْ دونْ المهيلْ وهو يا ســيدي الخبيرْ في اجمعكم نرسَ

ــرى ينكمــل ظنّي هــل يا ت

ــوانْ يهْ عــابْ  اصْ ــي  اللّ و 

األكــمــالْ ــدْ  ــهَ ــشْ ن و 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

ــدا تايَهْ و نعــود طولْ الب

ــحْ في ابْكاهْ قَلْبي إيصي

تبديلة ه  ــدُ ــن ع وال 

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

أنّادي ــاتْ  انْب بشــواقْها 

ادْ ــدّ ــلّ ج ــهَ ــي إيْ دمــعِ

ــل اقبيلة و وقــت الوَصْ

مْ ليلى راسَ شاقْ شوقِي لمْ

ــب عنّي ــمّ إيكــونْ نائ ت

ــريعْ عجــالنْ نغــدى اسْ

ــة تعطيل ــة  هال ــرْ  ننظَ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

ــلْ هايَمْ والَهْ حالِي انحي

ـــــــواهْ ـــــــوى اه أق

ــارْ و تدبالْ ــي تصف حالْتِ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

بادِي لَة في اكْ نيرانْ شاعْ

ــــادْ ــــع ــــي ابْ ــــربِ ق

فوقْ األجسادْ الحمل اتقالْ

ــارْ أخيالِي ف بالْ و يصْ يــدْ

نِّي هَ امْ بالوصالْ  نعودْ  و 

ـــد االحـــــــزان ـــع ب

ســرّها من فاقْ بالجمال
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الجليلْ الحيّ  مَ  نَعْ عنّي  هيدْ  اشْ ربِّي  سيدي  يا  هو  و 

ــى و حاصْ أميرْ ادْهانِي رشّ

ــا بــالــعــيــانْ ــه ــتْ لــو ري

الْ ـــدّ ـــع ــعْ ال ــم عـــن ج

ــالْ أفــصّ نــقــولْ  و 

الْ ـــوّ ــن بــهــا ج م

ــالْ أعــقّ ــومْ  ــي ال و 

ــى الكمالْ لهــا عل

األشكالْ ظْ  حفَ يا 

في انهايَةْ االسجالْ

ــالْ فــي منــب عجّ

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ــواقْها في ابدانِي إالّ اشْ

ـــالجْ االكــنــانْ ــيّ اعْ ه

ــة نفخــرْ برضــا الخليل

يلَة لَبْ في البكرة و الصّ ليهْ نطْ

ــة لجميل ــي  موالتِ ــرْ  ننتظَ

ــة ادهيـل والتْ  ــكارِي  افـ را 

ــة تبديل ال  ــي  كتب ــوا  لُ وصّ

ــة ــرْ اكميل ــة بالسّ لّ خــدْ حُ

و الســالمْ انهيبُه تشــميلة

ــمي دكره في التنفيلة و اسْ

ْ

فانِي بها  الحسادْ  قلب 

ــــانْ  ــــزم ــــــولْ ال ط

و الرجا في الحيّ المتعالْ

ــي االعگالْ ــزَمْ ســرَّحْ ل بالعْ

انْحالْ الجسد  و  فكري  أميرْ 

ــبْ خالْ للهــا عــدتْ امْكسّ

رْ في القولْ و المقالْ مشتهَ

الزُّحالْ ــى  عل ســامْ  ضيّهــا 

األلْ و  ــة  لْبَـ طُ و  لالشـــياخْ 

الْ ــي خصّ في أســفي دمناتِ

انتهت القصيدة
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ــرْ ادْهيلْ هايَمْ ايْجولْ كْ بّي و الفَ  هــاج حُ

ــارْ منحولْ ي ي بالغْ ــمِ سْ راقْ ترَكْ جَ و الفْ

ــامْ مهطولْ ي متْلَ الدي عِ ــهَ دَمْ بّ طَ بحُ

ــولْ ــنْ لطل ــوحْ بي ــي و النّ ــي نَرْتِ خلفونِ

تْ من االفكارْ مرسولْ صْ بعدْ هذا اشــخَ

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

طابْ مْ ألقوالِي في طرزْ لخْ يا رسولْ افْهَ

تقــرابْ كلّ  ــالْ  أتن ــاجْ  الحجّ ــرقْ  تف ال 

والْ لشــعابْ جنّبْ الصحرا تنجى من اهْ

لْ تغدَ وصيغْ للقولْ ــاحَ دونْ السّ على امْ

ولْ بْ الحُ كْ صاحَ ظَ فْ و الرجا في اهللا إيحَ

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــكْ يتْفاجا ربَ ــمَّ كُ ــرَجْ ت ــنَ الرباطْ اخْ أمْ

نتراجــا ــكْ  لرجوعَ ــي  تلقانِ ســال  فــي 

ــة جالَ ــي امْ ــا دارْ ل ــي م نِ لَكْ و الشــوقْ امْ

ــة حال ــرْ  افْقي ــي  حال ــي  لِّ إيوَ ــومْ  ي كلّ 

ــة ــتْ بالمســيرْ ال عطالَ زَمْ ــركابْ اعْ و ال

ــة الجاللَ ــبْ  صاحَ ــا  نبين ــدوا  قَصْ ــد  بعْ

ــكْ تَقْضي لي بالوفا مســالَة ــتْ له رَدْتَ قل

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــي األرضْ طيبَة تْبِ ــرْبْ اتْســيرْ بكُ مــن الغَ

ــة ريبَ دونْ  ــرادْ  لمْ ركْ  ــدْ تَ ــمْ  عهُ مْ جَ فــي 

ــة اصعيب طريقهــا  و  فيهــا  المــا  ــتْ  قلَّ

ــكْ في حديثْ فــي ذا المقالَة حَ ــدْ أنّصْ رايَ

ــمْ طيبة فــي طيبْ حالَة راسَ لَكْ لمْ إيوصّ

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

اجْ ــرْ نفّ ــه عطي لَكْ طيبُ ــمْ ــولْ إيشَ و القب

االبـراجْ فـوتْ  و  ازيلـة  و  يّة  مهـدِ دوزْ 
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ــمْ في طنجة الحاجة نَ من العرايَشْ تَغْ

ــنْ على ســبتة وفي تطــوانْ محفولْ يمّ

هولْ ــقْ اجْ ــالْ الرّيفْ وال اتْرافَ دوزْ فــي جب

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــرْ هَ ــن انْصــافْ يظْ دوزْ فــي الغــزواتْ اب

ــرْ فَ تظْ بالمــرادْ  اري  ــوّ الهُ ســيدْ  زورْ 

ــرْ خيَّ امْ اگبالْهــا  سرســارْ  ــتَغانَمْ  مسْ

كْ طولْ دا امْسايفَ على القلّ في جرجيرْ اغْ

ــرى هولْ ــا ت ــزَرْتْ م ــة فــي بن ابَ ــدْ عنّ بع

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

اسْ ــلْ رقّ دى امثي ــرَزْ و اغْ حْ زورْ ســيدي مَ

ــي وال ترا باسْ ــمْ تضحى هانِ في حماهُ

بعدْ مهديّة في مســتير شــوفْ بغالسْ

ــقْ اگفولْ ــرُوقْ وال ترافَ ــدْ طب ــاتْ وقصَ ب

ــا حاضــي ال يصادْفَكْ هولْ كونْ في برق

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــيَدْ الحاجْ ــي السّ ــي المكنّ ــزُورْتْ الوالِ أب

تعــودْ فــي امليلية و تعــودْ فــي الكفالة

ــانْ الجــورْ و الجهالَة ــكْ قوم فَ ــركْ خصّ ت

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــرْ زاهَ ــنْ  احصي ــا  ينب ــكْ  أقْبالَ ــرانْ  وَهْ

ــدوا اتْســافَرْ ــوْ في الغْ ــاتْ اللّبطي ــه ب في

جايَرْ لْ الدّ ــكْ ســاحَ رْ لي عــن وصولُه يظهَ

ــة ــريعْ ال عطال ــدْ اسْ دَ لهــا زي ــكيكْ اسْ

ــة بالمهال روحْ  لهــا  تونــس  فــي  ــاتْ  ب

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــفاقَسْ ــة مع اسْ ــابْ في سوسَ ــرْ أحب دكّ

نْ فــي بالَكْ حتى اتْشــوفْ گابْسْ طَ ما تفْ

رابلسْ ــرى أطْ ــة حتى ت لْ جربَ ــواحَ مــن اسْ

ــى الفالى َلْيَمّ عل ــبْ بنغازِي طــرفْ ا اتْصي

ــة أدْهال تلتقــى  ــا  م ــا  دَرْن ــهْ  مهامَ فــي 

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ
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ضْ  غى لي نفديكْ ابْوَعْ زيدْ للســلّومْ اصْ

ــا حظّ ريَّ تلقــى مــن الوْف نْدْ فــي ســكَ

ــرضْ بالغـ ــالْ  اتْن ــري  يْـ للبُصَ ــارة  بالزي

ــولْ ــزّ و قب ــالْ ع ارْ اتْن وّ ــدّ ــرَة ال ــوقْ كفْ ف

أتصــولْ ــدْ  رايَ كانْ  ــداوِي  الب ســيدْ  زورْ 

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــبْ في الحينْ ــگْ مع بنها أتصي الزگازي

ي الحسنينْ مِ قامْ أوالدْ الهاشْ ســيرْ لمْ

ــعْ العينْ ــة لحصينة ومتّ ــعْ للقلْعَ لْ طَ

ي اتْعــودْ مشــمولْ ــافْعِ ــامْ الشّ زورْ اإلم

كداكْ ســتّي ســكينة طبّ كلّ معلولْ

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــكْ اتْنالْ ة ابْغيتَ ــامْ أفراجَ ــسْ تَلتْ أي جل

ة بين الكهــولْ و أطفالْ ــومْ أفراجَ كلّ ي

ى يَبْريزها فــي األطاللْ ــرْ شــعّ بالجوامَ

ــرْ في زيّهــا المكمولْ هَ رْ تظْ و العســاكَ

ــومْ و طبولْ ــطْ و العل ــسْ و غوايَ و النواقَ

ي خفيفْ العضا شِ بالحداقَة كونْ في المْ

ــو العبّاسْ المرســي اللِّي في الحضا زورْ ب

ــتوفى ابْشــينْ ترضا لْ تَسْ ــاحَ ــبْ السّ جنّ

ــة بال اگْ بالمشــي  ــفْ  اتْكلّ منهــورْ  للدّ

ه إيصالَة ــاجْ لمرســمُ نْطا ما تحت فــي طَ

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــا رســولْ فــي أمانْ ــرْ ي صَ منهــم روحْ لمَ

انْ ــي ربّ األشــيا المنّ بجاههمْ تســعى ل

ــر اتْفتّشْ من به حقّ تســعانْ ــى الخبي عل

ــة مالَ اهْ ــرا  اتـْ وال  ــة  البركـ و  ــا  بالتـن

ــة الجالل ــبْ  صاحَ محمــد  ــهَ  طَ بنــت 

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــلْ ي لْ النّ ــة و ســاحَ ــنْ القلْعَ ــهْ بي بالنزايَ

ــهْ موكب احفيلْ لْ من لي فَ حْ ــامْ المَ في أيّ

ــقامْ لعليلْ ي اسْ ــفِ ــبْ وهوادَجْ تَشْ و القبَ

ــة ــتْ كيفهــا اعمالَ ــا درَكْ بالكســاوِي م

ــى تبال ــا  م كلّ  ــبْ  وْكَ المَ ذاكْ  دْ  ــدّ إيجَ
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 من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــالْ ادْ كــونْ محت ــزّ رْ بال روبْ اتْســافَ ــدّ لل

ــالْ ب لجْ ــن  بي ــهْ  ي التّ وادْ  و  جــرودْ  عَ دوزْ 

ــالْ واألم ــا  بالوف ــرْ  فَ تظْ رْ  ــدَ نْ للمَ ــدْ  زي

اغفــولْ ــكْ  يقيسَ وال  ــه  فوتُ ــحْ  الميلَ

مْ متصولْ نْكْ اســبيلهُ ــرَ للحَ من العكْ

من الغربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

انْ ــعى الغني الحنّ في مدينَةْ ينبوعْ اسْ

ــورْ األكــوانْ ــبْ ن ــلْ لحبي ــمّ كانْ إيْقاتَ ت

زورْ ســيدْ البُراعــي كانْ من الشــجعانْ

ــرة تتنِي و على الجديد طولْ فْ على الصّ

الفحــولْ زورْ  و  ــهادا  الشّ ــورْ  القب ــدْ  زي

من العربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

ــعْ لَ تَطْ ــاحْ  الصب ــدْ  عنْ ــمَّ  ت ــي  بتّ كانْ 

ــلْعْ بَلْ سَ ها قبَبْ گوبَة ليكْ اتْبانْ ها اجْ

ــعْ اتْنَبَّ ياههــا  بمْ ــة  رْقَ الزّ ــنْ  العي ــا  ه

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــي تالِ تكــونْ  ال  للحمــرة  البركــة  مــن 

ــا تبالِي بْ بالغيرْ م ــى النخيلْ اتْســحّ عل

ــبْ فــي الرمالِي ــونْ القصَ ــرْ و عي للمغايَ

ــة غفالَ ال  ــوشّ  ال و  ــرة  اعنت ــقْ  طري فــي 

ــة بالوصالَ جــدّ  ــرة  للخضْ ــرّة  الحُ را 

ــبْ الرســالَة ــى صاحَ ــه للمصطف لُ وصّ

ــنْ رْ احني ــدْ ــمّ بَ ــلْ ت لْ توْصَ ــكْ إيْســهَّ عنّ

ــنْ ــتْ اعوي ــهْ كان ــالكْ و لي ــتْ المْ ــمّ نزْلَ ت

ةْ العينْ ــرّ ــبْ ق دْ لحبي ــاتْ بشــواقْ أحمَ م

ــة البطالَ ــكْ  بالَ و  ــهْ  اتْجي ــاسْ  عبّ ــرْ  بي

ــة ــرْ ال محالَ رَكْ خي ــدْ ــي تَ لِ ــارْ اعْ فــي ابْي

بْ الرســالَة ــى صاحَ ــوا للمصطف وصلُ

ة لْعَ ي فــي طَ ــورْ الزْكِ رْ نُ ــيَّ تَنْظَ ــى التن عل

ة ــا القلعَ ــكْ العظيمْ ه ــدْ أگبالَ ــا اوْجُ ه

بارْبعــة ــا  وارْه اصْ و  ــة  طيبَ ــوارَعْ  اشْ ــا  ه
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ــراجْ لنْحولْ ي اسْ دْ الماحِ جْ ها مقامْ المَ

لولْ ــرْ الخاتَمْ شــفا الجمــع لعْ ها البي

من العربْ اتسيرْ بالكتابْ يا المرسولْ

يا لها من ســاعة عند العشــيقْ متلَكْ

كْ ــدَ قَصْ و  ــا  بالهن ــي  نلتِ ــأدّبْ  مت ــدْ  زي

ــي بالخشــوعْ و ترَكْ ــة صلّ ــدْ للرّوضَ زي

كْ ــةْ ايدَ اكْ راحَ عْ في الشــبّ ــا توْضَ بعده

بَّكْ ه افْنا بحُ ــمُ سْ جيتْ من عندْ اللِّي جَ

لَكْ ــه ابْطيبْ وصْ لْ روحُ ــبْ إيْبدّ لو أيصي

ــوْقَكْ تُه ارهيبْ شَ ــتْ برســالَة وترَكْ جي

كْ هَ مــالْ وَجْ ــه من نظرَة في اجْ رْمُ ال تحُ

كْ فَ طْ ــي عنُّه بعــد الرضــا بعَ كانْ رافْتِ

كْ مَ ــم اهللا الجليلْ و اسْ ــمْ باسْ كيقسّ

تَكْ وْ ــا أدْعَ بْ ربْن ــتَجَ ــي يسْ ــبْ الغن لَ طَ

وْجْ لبتولْ ــزّ ي ل ــمِ ــنْ  اسْ ــي بيّ لْتِ إال وصَ

ــاسْ األصولْ ــي مــن خيرْ ن نَتِ ي دمْ ــمِ اسْ

ــةْ البجالَة رَكْ غايَ ــدْ فــي تلك الحضــرة تَ

ــةْ الضاللَة رْبَ ــرَبْ ماهْ انْجــا من كُ مــن اشْ

بْ الرســالَة ــى صاحَ ــوا للمصطف وصلُ

ــاللْ الفالكْ ــرى اهْ ــة و ي ــلْ طيبَ خُ ــومْ يَدْ ي

ســبّحْ و شكر الغني من انْشــاكْ و هداكْ

ــزْمْ و ادْراكْ ــا بع ني ــوالْ الدّ ــبْ اهْ مــن القل

ــبْ افْداكْ سْ هايَ ــه يا مــن روحْ النّفْ قولْ ل

ــاكْ ــادْ نبّ ــنْ العب ــي بي ــك حــقّ اللِّ ــالْ ل ق

الكْ ميعْ المْ تْ له اجْ دَ جْ يشوفْ نورَكْ من سَ

ــبْ ملقــاكْ ــا ســيدي  بطي رادْ يتشــرّفْ ي

دْ ابْهاكْ ــامْ ايْشــاهَ ن ــو فــي امْ حبّهــا و ل

ــاكْ ــه مــن أوْف ــه و كمــالْ اتْجارَتُ بُ داكْ رَغْ

مــاكْ ــا يخــافْ وال يخشــى كانْ الزَمْ احْ م

ــرمَ ابْشــينْ أتاكْ ــى الشــهادَة يتبت حُ عل

مْ ال مهالَة ــدَ ــه نقْ ــي لي ــه هانِ و نقــول ل

ــبْ الرســالَة ــا صاحَ ــي محمــد ي ــن عل ب

انتهت القصيدة
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ــبّ ــحُ ــن كــثــر ال ــرْ م ــصّ ق

ـــــبْ ــجَ ــعْ ل إورِّي  ــكْ  ــي ل

ــبْ لـَ يطْ ــى  يضحـ كْ  بعــدَ

كــــونْ امـــعـــاهْ امــجــرّبْ

ــــبْ ــي رتّّ ــام ــظ ــظْ أن ــف ل

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب

ــقــربْ ــهْ اتْـــريـــدْ ال ــي ــن ل م

ــه بُّ تحَ ــة  يّ بالنّ مــن  ــرَفْ  اعْ و 

بُه ــرَقْ في ابحــورْ عجْ حتى تغ

ــه لْبُ ــئامْ طَ ــكْ اشْ ــنْ في و يبيّ

رْبُه ــل الفــوتْ حَ و قرا مــن قب

ــي و رتْبُه ــكْ فــي قولِ تَ حْ انْصَ

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ

ــى العشــرة تقربُه و تقــولْ عل

قْ و المحبّة دْ ه باالحســانْ و الصّ و ترافَقُ

بَة ــكْ الوَجْ فْ في ــدَ ــقْ ال يْصَ ــرِّي في يا غ

ــة ــدْ الگلب ــرّكْ بع ــرْ ال يغُ ــضْ لخبي وگّ

ربَة ــانْ و حــقّ الغُ ــتْ و الزم ــلْ بالوق مَ أعْ

 

ــي وصيّتي تضحى في امرتبَة كانْ عملت

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

ــمس و القمر في غيامْ الغربة يُريكْ الشّ
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ــبْ ــعَ ــل ـــكْ ي ـــنّ عـــنـــوة ع

ــبْ ــهَ ــنْ ه يَ ــدُ ــي ـــكْ ب ـــرْفَ طَ

ـــبْ ــربْ أركَ ــح ــي ال ــه ف عــنّ

ــبْ ـ ـجَ يحْ ــه  عنّ ــكْ  ـ ــرْضَ عَ

ــبْ حَ تَصْ ــن  م ــي  باق ــا  م

ـــبْ ـــرْقَ ـــنْ مــن تَ مــا كـــايَ

بْ ــــدَ ــمْ انْ ــهُ ــي ــل قـــومْ اعْ

ــبْ ــعْ ــتّ ــال ب ـــمْ  ـــهُ ل آشْ 

ـــبْ ــاكْ ارْغَ ــج ـــتَ فــي انْ وانْ

ــه ــه البوحــي و عبُّ ــدْ في تَوجَ

ــفْ اشــريرْ هبُّه ــحْ اعصي كري

بّه رْ لَكْ في الحينْ كُ هَ كانْ اظْ

ــنْ حجبوا ــانْ أخري ــكْ قوم قبْلَ

بُه تصاحْ راسي  يا  تبغي  من 

رقْبوا حــابْ  الصْ ــومْ  ق ــكْ  قَبْلَ

بوا دْ جَ صحيحْ  والْ  احْ دونْ  من 

بوا تَعْ بابْ  اسْ بغيرْ  االجسادْ 

بوا إرغْ العزْلَة  في  من  تبَعْ  و 

ا ــا عبّ ــا خالّ م ــكْ م ــلْ علْ ــقْ تمتي يلْصَ

با رْ في ساعة يهْ مْ ي امثيلْ جَ يشِ كنّ الدّ

ــة بَ ــه زادَكْ نَكْ ــهْ مــن حيالُ تِي كانْ اتركْ

ــة ــوا فــي الحجب ــنْ الزال ــة فايزي بالعزل

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

 

مْ من عقبة صابوا االحســانْ ما طلَعْ لهُ

دْبا عوا للوَ بَة غارْقينْ ما ســمْ حْ في الصّ

تْ صعبة عَ لَة عليهم رجْ من كانَتْ ساهْ

بى واضْ في بحرهم كيغْ من رامْ أهلَ الخْ
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ــا ينْب ــكْ  عنّ شــرُّه  راهْ  ــهْ  بْتِ حَ اصْ كانْ 

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

ــنْ و معرفتهــم ســبّة بوجــوهْ امقزْدري

بَة كْ رهْ ــدَ مْ اتْصي ــتْ القولهُ كانْ اصغي

ــة ــوا طبّ لُ ــكْ إيقُ ــمْ لي ــي الهُ وإال جيت

ــلْبَة رْ السّ ــى خنقهم انْجَ مــن صابْ عل

ــبَّة الشَ زيّ  حمــضْ  ــمْ  اقوالهُ ــاقْ  تري

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

33
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35

36
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38
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40

41
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43
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ــبْ ــا جــنّ ـــوْ ش ـــرَةْ ل ـــشْ ع

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب

ــبّ ــقــومــانْ الــسّ ــلْ ال ــغْ شُ

ــبْ ــمْ يَــلْــهَ ــضــاهُ ــرْ الْ ــمْ جَ

ــبْ ــطَ ــع ــال ا ب ـــوْ ـــدع ـــي ك

ـبْ ــلـْ السّ مْ  ــتْــهُ مـعيشَ و 

ــبْ ــشَ ــمْ أن ــهُ ــق ــرف مـــن ي

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب

بْبُه حَ حيحْ  اصْ لكْ  دْ  سنّ من 

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ

وا ــبْ دونْ خفا إســبّ فــي الغايَ

بُه من حداهْ فــي الجســدْ لهْ

ــوا عطب أســيـوفْ  ــلْ  امثيـ

ــلْبوا ه إسَ ــيامُ وهْ اشْ قُ مــن رمْ

ــه بلْســونْ الْعيبْ نشــبوا ذاتُ

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ
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ــلْ إلى الرگبة ــمْ غايْصينْ في الوي هُ تلْقَ

بَة ــرَتْ النّهْ ــلْ و كثْ ما ســادُوا غيرْ بالبخُ

ــه مثلْ القصبَة ــي عليهْ مثلُ ت قْ كانْ الْحَ

ــه بالغلْبَة ــهْ ليسْ يرفَقْ لُ مْ علي كْ مــن حَ

ــقْ الحرْبَة لْ ــبْ له إيطَ يارًُه دونْ ري فــي اصْ

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ ــدُ حى عن تضْ

ــنْ عزبَة ه فــي مواطَ ــي امصايدُ ــا باقِ ينْب

ــا ب ــا يعْ ســانَكْ م ــقْ منهــم بحْ كلّ وشْ

ــربَة ــكْ إودُّوا شُ ــرارْ لي مــن كيســانْ المْ
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60
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ــوا رگب عنهــم  ــي  اللِّ ــلْ  كمث

ــوا ب إدَهْ بالخــزَا  انْهــارْ  كلّ 

ــالتْ نصبوا و الفــخّ مــن الحي

ــه لْبُ قَ ــامْ  ألن ــى  عل حــالْ  يكْ

ــه رْبُ إضَ ــه  بنْجالُ ــه  قُ رمْ مــن 

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ

ــه زَرْبُ ــدْ  اتْصي ــرْتِهْ  شَ عَ مــن 

ــوا ب إلعْ ــتْ  لْ صَ احْ كانْ  ــكْ  عنّ

بْعْ أبحورْ غربُوا كْ في سَ سَ مْ شَ

ــه بُ نَصْ حــرْفْ  ــنْ  بيّ ــي  لزنات

ــبْ ــرگَ ــمْ ت ــهُ ــي ــل ــــانْ ع ك

ــبْ ــدهَ ــوا فــي م ــتُ ــب مــا ت

ــبْ كينْـصَ ــن  مـ ــمْ  فيهُ

ــبْ ــلَ غ و  ــى  ــلّ ــع اتْ ــــانْ  ك

ـــرَبْ اخْ ــرْ  بالمـكــ ــه  ديـنُــ

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب

ــتَــبْ يــغْ ــن  م ــبْ  ــحَ ــصْ ت ال 

ـــبْ ــمْ رُعْ ــا يــوْقَــعْ فــيــهُ م

ــرّبْ ـــ ـــ غ والّ  قْ  شـــــــرّ

ــبْ ــصْ الــنّ عنهم  ــتْ  ــربَ ض
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ــه قُربَة لُ تُه و ليسْ تعمْ دْ مــن ســاحْ بعّ

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

زْبَة ــنْ عَ واطَ ه فــي امْ يْدُ ــا باقــي مصَ ينْب

لْبَة ــكْ ما فــي ذاك طَ لَ صْ ــسْ وال يحَ غالَ

ــة رْبَ كْ كُ ــدَ ــقْ اتْصِ ــهْ و الطري تِ كانْ اتْبَعْ

بَه بْ وَضْ نْبُه متواضَ حى في جَ ــكْ تَضْ بالَ

بَة طْ ليه في الوصيّة هذا الخُ نْتْ اعْ ضمَّ

بَة حْ لْ بالصّ مَ و وال يعْ ه عدُ حى عندُ تضْ

68

69

70

71

72

73
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82

83

ــه رْبُ تقُ ــا  م الزَمْ  ــكْ  رْهَ كَ مــن 

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ

ـــه ــدْ زرْبُ ــهْ اتْــصــي ــاشــرتِ ع

ــبْ لُبُّه ــهْ اتصيـ تِـ ــان الْقِ كــ

ــه ربُ كُ ــالْ  ي احْ ــكْ  لي ــنْ  يبيّ و 

ــك اشــروطْ غضبُه ــرْ ل هّ و يظَ

بُه طْ ي و صغى لخُ مِ ــهْ نَظْ وَفْقَ

بُه من تبغي يا راســي تصاحْ

ـــرَبْ ـــع ـــوا ال ـــال ـــــنْ ق اليَ

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب

ـــرّبْ ـــجَ ـــتْ اتْ ـــوي كــــانْ ان

ــبْ ــلَ ــقْ ـــــهُ ي ـــكْ وجْ ـــنّ ع

ــرَبْ ــهْ ــكْ ي ــمَ ــتْ ــد إشَ ــعْ ب

ــبْ ــضَ ــغْ ـــوَة ي عــنّــكْ عـــنْ

ــبْ أخطَ ــاهْ  الْغ فــي  ــي  قول

ــبْ ــحَ ــصْ ــي مــن تَ ــاق مــا ب
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بَة هْ دْ شَ اعِي في اللطامْ له تَوْجَ و  الدّ

ناتِي في النسبَة ي و  دَمْ ي مرسمِ في أسفِ

عْ في كلّ مرتبَة مْ يبْ جَ و على ناسْ الوهِ

يا حافَظْ اللغى الغيهْ في كلّ مكتبة

لْبَة يكْ ضربُه فوقْ العَ لْ في يدّ صَ كانْ احْ

بَة لُه فــي وَقت الرّحْ صّ لكن باقِي انْحَ

49
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ــولْ الْغــايَ و وهبُه ــولْ في ق جُ

تحسبُـه ــوزُه  ــرم ب ــدْ  ــجَ أبَ

ــه تكتْبُ ــرْفَة  الشّ و  ــة  لبَ للطّ

ــه انتبُ ــا  الوْغ فــي  ــي  اعِ الدّ و 

ــه لْبُ ــت تجَ ــمْ ســيَّبْ وان ظَ أعْ

ــه بُ نَحْ ــولْ  بهُ ــلْ  عطي الزالْ 

ـــبْ هْ الـــدّ ــــدْ  خُ راوي  يــا 

ــبْ و اســمي فــي ضــبّ أحسَ

ــبْ ــتَ ـــي تَــكْ ـــالمِ لــفــظْ اسْ

ــبْ ــتَ ــا فــيــهْ اشْ ـي م ــزْلـِ غَ

ــلْــبْ ــكَ كَ ــحْ عــنّ ــبَ كـــانْ انْ

ــبْ النّحْ فــي  ــا  ابْق مگــواهْ 

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

نوصيكْ أراســي في اللغا و صحّ االوزانْ

ــكْ بالعــروة الوتقــى و اإليمــانْ و تمسّ

ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــع الهيامْ ال تقنــط مــن شــدة وال تتب

ــة لألنامْ ــل واجب ــرَفْ رحمــة لجلي و اع

ــي ربّ االشــياتْ مــن الّينامْ نعــم الغان

مشــهودة ــمْ  اعالي ــهْ  لي

منفــودة ــه  تُ مْ كَ احْ مــن 

ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــر األثامْ ــورى أكثي ــي بين ال يا مــن مثل

واكْ باشْ تبري الســقامْ ــدْ ــادَرْ ب قُمْ اتْب

لعالجْ الّي يســري مع اعروقْ الجســامْ

الجــودة ــم  اعظي ســبحان 

ودَى الهُ نهــجْ  عــن  اتْبَتْ 

تَضحــى داتَكْ مســعودة

ــودة موج ــي  ربّ ــةْ  مَ رحْ

ــعْ الضنا وجمع الهمومْ ي عنّكْ جم و انْفِ

ــانْ بالخصوصْ اعمومْ ــمّ أهلَ اإليم اتْعَ

ــومْ ــزُولْ فــي كلّ ي ــه وال اي ــمْ فضلُ دايَ

حانْ ه امْ ــدُ ــه ال غنا اتصي ــسْ منّ من أيّ

عْ صوتْ النّملة الضعيف في كلّ ءان يسمَ

ــودة موج ــي  ربّ ــةْ  مَ رحْ

و الْقى حالُه مهلوكْ بالخطا و الجرومْ

ــومْ ــرّكْ الهي ــكْ ال تغ عْ لطبيب ــمَ و اسْ

داكْ اللِّي يقتل في الحشا اجميع السمومْ
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محمــودة أخــالگك  كانْ 

ــكْ  الموعــودة ــل اتجي قب

ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــدوقْ كاسْ الحمامْ ــال ات ــعْ لربك قب طي

كيفْ اتبارزْ ربّ االشــيا احكيمْ الحكامْ

عاهْ و ســعى الدمامْ اتْصالَحْ بالتّوبة امْ

ــودَة موف ــكْ  أيّامَ عــرفْ 

ممــدودة خشــبة  ــكْ  داتَ

ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــامْ اعم وال  خــوتْ  ال  كْ  ايفــكّ ــالْ  م ال 

ســوى رحمةْ نعم الغني اكريمْ الكرامْ

حْ بعفوهْ على اخطاكْ يومْ الختامْ يسمَ

ــودة الموق ــارْ  النّ مــن  و 

ــكْ منقــودة تضحــى روحَ

ــاعــة مــحــدودة ـــاكْ الــطّ ي

مــعــدودة ــكْ  ــالَ ــع اف فيه 

ــكــودَة ان ــلّ  ك مــن  تنجى 

ــعْ الغنانْ بَرْ فــي اقوالِي اوديعْ جم ــتَعْ اسْ

عْ للحقّ الغني اقديمْ االحســانْ اســتَرْجَ

ــودة موج ــي  ربّ ــة  مَ رحْ

ــعى فضلُه و اوفاهْ ليكْ ستره أيدومْ و اسْ

ــومْ ــب و الخطــا و القي ن ــة الدّ بالمعصيّ

ــر لومْ ــاحل بحــر اعفــوهْ زيدْ من غي السّ

ــق االكفانْ ــومْ ضي ــرْ يا مســكينْ ي اتفكّ

ــانْ اجن والّ  ــبْ  اتْصي حفــرة  ــمّ  ت ــركْ  قب

ــودة موج ــي  ربّ ــة  مَ رحْ

ــمّ هيا مشــؤومْ وال حكمــة اتفيدكــم ت

ــومْ مــن ال يســهى ربّ االشــياتْ وال اين

ــدْ القدومْ  ــاهْ عن ــكْ مــن اوف و يجــاوَزْ عنّ

ــا تنظــرْ أهــوالْ وال أحــزانْ إيْحفظــكْ م

ــي الكــونْ ما تســتهانْ لِ ــكْ يَمْ ــو دَنْبَ و ل
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ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــا يصيد النقامْ مْ باهللا م صَ من يســتعْ

دْ ما يشوفْ هولْ الحطامْ دْ ساعَ اعَ السّ

ــامْ األم ــعْ  جمْ ــمّ  اتعَ اهللا  ــتْ  مْ ارحَ و 

المطــرودة ــرّوحْ  ال دونْ 

ــــردودة ادعـــوتـــهـــم  م

ــوم الزمانْ ة مع اهم ال تقنط من شــدّ

ــزْ النظامْ ــي فــي اطري ــظْ قول ــا حافَ ي

رامْ ــالْ جــلّ المْ ــكْ بها اتْن سَ ــظْ نفْ وعَ

كْ بالحبلْ الوثيقْ يومْ الزحامْ سَ و استَمْ

ممجودة سيرة  ــلْ  ــمَ اعْ

بعودة كــل  لــك  تــقــربْ 

ــمْ هــذا المنشــودة و افْهَ

رة المنضــودة ــدّ فــي ذا ال

آتبــت عــن نهــج الهــدى

ــودة موج ــي  ربّ ــة  مَ رحْ

ــدرُه بين االكوانْ وســط النجومْ يضوي ب

اقي شاقي لو في طولْ عمره ايصومْ و الشّ

تشــمل من يعصى لو اعليه حتم اتحومْ

ــانْ ــن االدي ــيطان مــع امخالفي روحْ الشّ

ــعْ األحيانْ ــأسْ عليهم في جمي غلب الي

ــودة موج ــي  ربّ ــة  مَ رحْ

ــدة ما تتلقــى امثلْها بســومْ خــودْ اخري

ة الخطــا ال تهومْ ــعْ هللا مــن شــدّ و ارْجَ

ــا و العلومْ قامْ هلْ الوْف ــدرّكْ امْ تنجــا وات

و احظــي ال ترخــي للجوادْ ســرْعْ العنانْ

مانْ نب مســكْ له الدّ نَكْ في بحرْ الدّ جفْ

و اهدي لفظ اسالمي بطيبْ زهر األغصانْ

قالْ المســفيوي بن علي في صحّ البْيانْ

مــومْ الزمانْ ة مــع اهْ ــطْ من شــدّ ال تقن

انتهت القصيدة
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ــري أمْ و  ــي  ْت قَوّ ه  ــدُ بِي مــن  ــا  ي

ــرّي فى ابْسَ ــعْ عــن ما اخْ طالَ و امْ

ــري ــورْ تَجْ ــعْ لوم مْ ه جَ ــدُ مــن بي

ــري ــالحْ فَكْ ْ ــقْ الصّ ري ــمْ لَطْ و لهَ

ــرّي  ــتْ لُو ابْسَ لْ ــتْ و قُ عْ ــهْ ارْجَ لي

بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

ــن ادْنَبْ ْ مَ لّ ــعْ كُ فيها طامَ

ــرَبْ ــض ــنْ ـــل يَ بــيــهــا كُ

تَبْ ــوحْ انْكْ ــمْ فــي اللّ لْ لَلْقَ

ري ــدْ قَ و  ــي  اللت لَجْ ــأدَّبْ  ت و 

ــرّي بادْ سَ ــعْ العْ ــطْ عن جمي باسَ

ري بادْ ليســاً نَعْ ــى العْ لي عل فَضْ

ري ــدْ ي ال  ــثُ  حي مــن  ــه  اترَزْقُ

ــتْري سَ ــوبْ  ن ْ بالدّ ــه  نّ عَ ــبَلْ  نَسْ

ــة يّ فِ ــاهْ اخْ ف ــاتْ مــن ال تَخْ ــا رَبْ الكايْن ي

ــا بيّ ــا عالَمْ عن م ــلْ ي لي ــت الحــيّ الجْ أن

طية ه با خْ ــدُ بْ ــا ايْحافي عَ نْبْ م ــارْ الدَّ فّ غَ

ية  طِ ْ اعْ لّ طاني كُ عيفْ و  اعْ دي اضْ سْ لَقْ جَ و اخْ

ليا ــرْضْ اعْ ــروطْ اللّي فَ ْ لْتْ بالشّ فَ لكــنْ اغْ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

ــقْ ســابْقة لْ ــكْ لَلْخَ تَ مْ ارْحَ

قــة قّ حَ امْ ــا  ارْوين ــوالْ  اقْ

ــا ْ و البْق ــزّ ــا ذَا العَ ــتْ ي قولَ

صيةانا  نْدي مَحْ يا عَ ْ اشْ لّ لْمْ كُ تَبْ يا القَ اكْ

ــا علي شــيْأ  ــز  جَ يَعْ ــا  م ــمْ  ْحي الرّ  ْ ــيّ الحَ

ــة طي ــلْ لَعْ ــدْ كامَ يَّ ــرّ جِ ــمْ بَ ابْ ارْحي ــوّ ت

ــة انْويّ ــرْ  بغي ــدْ  بْ لعَ ارؤوف  ــفيقْ  اشْ

ــة ــرارْ اقْوي ــدي باسْ بْ ــي ســابْقا العَ ت مْ ارْحَ
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بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

ــرْ لي فــي ســايْرْ األتامْ فَ اغْ

ــهى وال ايْنامْ ــا مــن ال يَسْ ي

وامْ ْ بْسوطة عن ســايْرْ الدّ مَ

ري ضْ حَ و  ــادي  ب و   ْ ـــنّ وجَ أنــس 

ري ــدْ نَ ــذاكْ  ــكْ هَ صيا  عْ المَ و 

ــرّي ضُ ــقامْ  اسْ ــرا  يَبْ ــدادُه  بَمْ

ري ــدْ ــوَّ فــي الوْجــودْ قَ ــنْ هُ واشَ

ــري هْ ضَ ــالْ  اتْق بيهــا  أوزاري 

بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

لّْ ْ افْعالي افْنى و كَ ــرّ نْ شَ مَ

لْ نْبْ و التّقُ ســورْ من الدَّ كْ مَ

لْ قَ ــرّوحْ و العْ ــرْكوني بال شَ

ــرّي بْحْ افْعالْها في شَ زادَتْ مــن قُ

ــري غْ صُ ــدْ  افْگي ــا  أن و  ــي  تْن لْكَ مَ

ري صْ ــدى في عَ ها طولْ البْ مْ دَ نَخْ

ري ســادْ بَصْ ثْرَةْْ الفْ شــاتْ بكُ و اغْ

ــري كْ مَ االوْزارْ  ــرْبْ  كُ مــن  ــدْ  زايْ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

طــا ــبْ و الخْ ــار الدنْ ــا غفّ ي

طــا العْ ــلْ  كامَ ــدْ  يَّ جِ ــا  ي

ــطا ــقْ باسْ لْ ــكْ للْخَ تَ مْ ارْحَ

ــوا البْرية عُ تَمْ ــوْ يَجْ لْقْ لُ ْ خَ لّ ــنْ كُ ــي عَ غان

رية هْ ــرِّي و الجَ ــا شْ جاتْ السَّ ــمْ ف تْهُ طاعَ

روية كْ مَ ــدَ بي ــعْ اعْ مْ ــهْ جَ رَامْ في ــرْ اإلكْ بَحْ

يَّ ــنْ هِ ــي آشْ ــا فــي الوْجــودْ وافْعال آش أن

ــة ــي دونِيّ ــمْ افْعال ري ــا اكْ ــرَفْ ي ــنْ نَعْ لَكِ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

نْبْ ما انْوى لْ الدَّ مْ ــي حَ ل هْ كَ

رايْحــي ادْوى نْ بَگْ ــاكَ و السّ

وى  الهْ مع  ســي  نَفْ لْبَتْني  غَ

رْبيا ــي حَ نّ ــومْ جــارَتْ عَ ْ ي لّ ــسْ فــي كُ النَّفْ

وة شيطانِية ــهْ تْها في جوارْحي شَ وَ ــهْ شَ

يَة ــعْ دونْ انْوِ ــا طايَ ه نْدْ ــتْ إيْســيرْ عَ و ابْقي

ــنِّية رْ و طريقْ السُّ كَ رَفْتْ قَلْبي على الدّ اصْ

ية گدِ ــارُه مَ شــايا ن ــواسْ فــي احْ زادَتْ وَسْ
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بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

ــلْ لَلرَّحي ــومْ  القَ ــدْ  إيْوَگَ

فيل دى اغْ جْ الهْ غافَلْ عن نَهْ

ــبيلْ خارجْ عن لَحدودْ و السّ

ــرّي ــبَ انْ النّجا  عــن  الزَلْــــتْ  و 

ري جْ جــى ابْفَ ْ لْكْ الدّ ــي حَ ن لَمْ و اعْ

ري ــفْ سَ ــلْ  للَرّحي ــدْ  انْوجَّ ــلْ  بْ قَ

مري ــاةْ عُ ي ضــي فــي الحْ كانْ نَقْ

ري ــوالْ ذكْ ــمْ فــي االق تَ بيهــا نَخْ

بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

ــرْ و الهدى يْ ــمْ لي بالخَ تَ اخْ

دة ســاعْ اتْروحْ  ــكْ  لي روحي 

دة شــاهْ ــتْ في وقتْ المْ تابْ

ري هْ ــرابْ ظَ ْ دْ فــي التّ ــومْ انْســنّ ي

ري ــذْ عُ ــمْ  اقْبالْهُ ايْكــونْ  ــفْ  كي

وَزْري ــانْ  االكف فــي  ــدْ  يَّ انْقَ ــهْ  لي

ري ســابْ نَدْ طــول ألْفْ ســنة احْ

ري ــوهْ نَجْ لُ حى عــن اعْ ــى نَضْ تّ حَ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

رْ ــفَ ْ ــادى اعلى السّ ــادي ن ن مُ

ــرْ بَ اخْ ــه  لُ ــتْ  بْ ماجَ ــا  أن و 

ــرْ ــهْ الوْعَ هامْ ــنْ امْ ــهْ بي تايَ

لية َرْضْ اخْ بيرْ تاهْ في أ ويلْ و الخْ رْ اطْ ــفَ ْ السّ

رية كْ لّة سُ ــرْ حُ ــيبْ بانْ و انْشَ المْ الشّ و اعْ

ــة ني ــا لَتُوفــى لَمْ ف ــمْ الخْ ــا عالَ ــفْ ي خايَ

واليّا يــا  تَبَّتْني  و  ــرايْــمــي  اجْ ـــاوَزْ  ج

دْسية لْمة القُ ضا بالكَ ةْ القْ دْ ساعَ اهَ انْشَ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

اللْ ــياتْ ذَا الجْ ــا وارَتْ االشْ ي

مالْ العْ ــحْ  صالَ نّي  مَ ــلْ  بَ اقْ

ئالْ ةْ اسْ لْني في ساعَ عَ و اجْ

ــيّ ل ة آهْ اعْ ــدّ ةْ الشَّ ــيّ فــي ســاعَ ءاهْ اعل

ــرْيانِية السُّ باللّغــة  ــالكْ  امْ ــأْلوني  يسَ و 

يّة ضِ لْ لَقْ ــجَّ ــمْ ايْسَ هُ دْ ــانْ بَعْ و يجــي روم

رْويّة  ــه مَ والُ ــرْ و اهْ شَ ةْ الحْ و كــذاك ســاعَ

ــا لِي ــغْ رَجْ ــي ال تَزْلَ ــراطْ كــونْ ل ــدْ الصِّ نْ عَ
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بْري ــوتْ قَ ــي انْهارْ انْم مْ ف و ارْحَ

ــكْ الوَقْفــة الهايْلة ــن دي مَ

لة داهْ ــاسْ  النّ اتْكــونْ  ــومْ  ي

لة ثَلْ نارْ شاعْ سْ امْ ــمْ و الشَّ

رِّي ــوَ أن ــا  ف اخْ ــي  اللّ ــعْ  مْ جَ ــهْ  في

ري ــدْ بَ الوْجــودْ  ــاحْ  ب مَصْ ــةْ  رْمَ حُ

ري ــداهْ قَصْ ــة نَبْغي احْ نّ فــي الجَ

بْري ــبْ خَ بي ــحْ الحْ دي و يشــيعْ بَمْ

ــرّي غ ــون  ــكُ ت ال  بــهــا  عــنــا  و 

رِي ــدْ صَ ــومْ  العل ــنّ  بف يشــرَحْ  و 

ــرِي نَبْ ــدا اعْ ــولْ الب مْ طُ لْهُ ــمَ يشْ

رِي ــكْ ــلْ شُ ــبْ للحــيّ الجلي واجَ

ــيَّ ل ــرْ  فَ تَغْ ــكْ  تَ مْ بَرْحَ ــوبْ  ن الدّْ ــارْ  فّ ياغَ

ــابْ ْق ــقْ الرّ ــا عاتَ ــي ي ن تَقْ اعْ

عابْ ــا اصْ ْ م لّ نّي كُ نْ عَ ــوَّ هَ

هودْ دابْ ْ ْ الصّ ــرّ ْ ابْحَ ــخّ و المُ

ه بيديّا بْطُ ــالْ انْقَ ع نْشــورْ بالفْ تابي مَ و اكْ

يية ــوّ رْ سُ ــا نَنْظَ ْ افْضايْحــي م ــمّ ــتَرْ تَ اسْ

ــا األنبي ــمْ  خاتَ ــقْ  اليَ الخْ شــافَعْ  ــدْ  مَّ حَ مُ

ــة لِّي عُ دَرْجــى  رَكْ  ــدْ نَ تُه  ــفاعْ بَشْ نَنْجــحْ 

ــة دي اهْ ــكْ  لي ــي  نّ مَ ــي  ْت لّ حُ خــودْ  آراوي 

ــرْ ليكْ وليا فَ ــيا يَغْ ــن عالْمْ لَشْ ــبْ مَ لَ و طْ

بْتْ بَنْســومْ ادْكية ــياخْ هَ ــالمي لَالشْ و اسْ

ــا  احْ األوْلي ــدّ ــومْ فآســفي مَ ل عْ ــمي مَ رَسْ

انتهت القصيدة
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يكْ ــدوامْ تدّ ــلْ البحــورْ على ال اخَ ــا الدّ ي

يوتيكْ ما  عملْ  و  سْ  النّفْ وْ  لهْ من  توبْ 

يكْ الدّ شوفةْ  فيكْ  رْ  ينظَ بمن  تطيقْ  ال 

ــا تعكعيكْ بازَقْ و كتره ــتْ امْ ــلّ الوَقْ ه

ــي افقيرْ و شــريكْ ــرَفْ مــن اللّ ــا تَعْ م

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

ــى الخدايَعْ جــلّ القومانْ كلها عل

ابَعْ ــه الطّ مــن صدفته منهــم في

ــعْ طايَ ــى  للمول منهــم  ــدْ  وَحْ ال 

ــزوعْ ف و  مســممينْ  و  ــعْ  أقوانَ كلهــم 

ــكْ الفروعْ ــقْ لي ــومْ إتلْ كانْ صــابْ الزقّ

ــوعْ في نوعْ ــادْ الجيلْْ ن هكذا ســيرةْ ه

ــرَتْ و اللّي اصغير يحضيكْ الكبيرْ إيزَغْ

ــا منهــم دونْ تشــكيكْ ــا يحفظن ربنّ

ــلْ الگرعــة ــهْ تمثي ــي علي تِ قْ كانْ الْحَ

ــكْ و عملها إيســارَكْ كونْ حاضي راسَ

أوزارَكْ يَنْمحــي  ســئْلُه  و  ــكْ  ربّ ــعْ  طي

ــوارَكْ ها اسْ دْ ــرا بعْ ــوا وقْ شــوفْ ما قال

ــلْ ســالَكْ ة منهــم إالّ العزي ال ســلَمَ

وال يبانوا فــي  الوقتْ إالّ هــل المهالَكْ

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

الخدعة كثرتْ  و  لروسهم  نفاقْ  و 

البدعة مع  النفاقْ  و  الكدوبْ  طبعْ 

الفزْعة أرضْ  في  رْ  كيجُ ملة  الشّ و 

ة تُه يا الخو في ساعَ قْ بْتِيه اتْمَ حَ من اصْ

ــة ــومْ بالرّباعَ ــكْ مــع ق كانْ خــرجْ إجي

القاعــة ينكــدوا  و  ــة  طيبَ ال  ــاء  حي ال 

ــكْ مالَكْ كانْ صــابْ الوجبة يســرَقْ لي

ــافِعي وجــاهْ مالَكْ ــلْ اإليمامْ الشّ ادخي
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كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

رْ هْ أما عشرت من اصحابْ في هذا الظّ

رْ كَ بالخدعة عايشينْ و صنايَفْ لمْ

رْ ــدة يحضَ ــدْ منهم في الشّ ال وَحَ

بْ اعشيرْ كلّ من فيهم جيتْ اتديرْ صاحَ

ــرْ توخيرْ ــة ياتي بغي ــاتْ الفرجَ فــي اوْق

ــكْ فضّ و كبيرْ ــهْ إيعودْ اعلي كانْ جبْتي

يا الغرّي في اصحابْ اليومْ رَدتْ نوصيكْ

ــة أوقتنا نبغــي  اهللا يهديكْ  عن صحب

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

زْلَة يا مســكينْ حلّتْ في وقتنا العَ

ة خيرْ ليكْ من عشرانْ اثنينْ دَ الوَحْ

نينْ رْتْ في كل اسْ قَبْلَكْ قومانْ عاشَ

ــداكْ اصحابْ أوقتنا فــي هذا األوانْ هكْ

ــيّ و القــدومْ ديجانْ ــمْ ضــيّ عل ادْبارْهُ

ــانْ نيب دونْ  ــراعْ  اسْ بالعــض  ــرْ  كازنابَ

رارة اتْ امْ ــدّ و عســلهم كيعــودْ فــي ال

ــوا يبان و  إيبشــروني  الفــرزة  ــى  عل و 

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

ــرتهم بالجدّ خسارة و نصيبْ عشَ

بالجمع امعلمين في شروطْ الكارة

ــارة ــا يقــوى حــدّ عنهــم بالعب م

ه من دونْ شــكّ دايَرْ دُ مع اتْوَجْ ــى الطّ عل

عْ الضمايَرْ ــروّ ــرْ و ي ضَ ة يَحْ فــي الخالعَ

ــرْ بالمعايَ ــكْ  ياتي تعــرَضْ  ــه  عنّ كانْ 

ــحْ بالَكْ ــرْ لهــا اصحي ضّ ــة حَ و الوصي

ــكْ ــا ابْحالْ ــةْ ألهــل الثن ــة حلّ و العزل

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

ه في مكانُه ــدُ ــرْوْ الْبيبْ وَحْ عزّ المَ

بْ شيطانُه هَ وءْ ارميهْ يدْ اجليسْ السّ

القهــم خــاوِي ديوانُه ــبْ امْ و نصي

ــفْ احنينْ ــمْ رايَ ه فيهُ ــدُ ــقْ أتوَجْ ال ارفي

كانْ گبلوا عنِّي الخســاسْ مالهم دينْ 

ــنْ الدينْ ــرْ الخويي ــنْ على الشّ ي زْمِ امحَ
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ــارَقْ مْ غ ــحْ اللِّي ايكــونْ فــي بحرهُ أوي

ــبْ ــايَ ــلــمــولــى ت ــا مــنــهــم ل ــي أن
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ــا و تهليكْ ــرْ الضن ي منهم غي ــدّ آشْ ت

يكْ رة عنهم و الغني إيْنَجّ دْ لْ القُ ناسَ اسْ

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

قُلْ يا من اتْســالْ في الدنيا الرفاقْ

واقْ وتْ في سايَرْ االسْ مْ بالبْهُ هُ تلقَ

راقْ دْ ــرْ التّ ــنْ من غي ــدْ بنيي و مصايَ

قْ نْدَ ــنْ خَ تُه حافْري ــرَبْ مــن تحْ كلّ مسْ

ــرَقْ تَخْ و عيونهــم  ــروا  إفشْ ــوتْ  بالبهُ

قْ ــدَ كيبَنْ ــكْ  لي ــي  إولِّ ــاهْ  تلق كانْ 

مْ فيكْ ــه شــقَ رْفُ ــه عَ نّ رَّكْ عَ ــدّ ــدْ ت بعْ

راهْ لو صابْ الغرضْ بدونْ ســيفْ يدميكْ

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

ــومْ ما يگــرّوا بالصحبة قومانْ الي

ظوا بالجميعْ من غيرْ الغتْبَة فْ ما حَ

بَة ــرَتْ النّصْ ــروا بالنفاقْ و كت إفشْ

بالَكْ مْ فــي احْ أو ضــرّ البخــاسْ أوتّقهُ

بالَكْ فــى اخْ لْبَكْ و يصْ ــى قَ ن منهم يهْ

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

ــر الغلّ ما بقا حــدّ إيْصادَقْ من كث

تْ أوشــايَقْ تُوا باللســونْ كنعْ إيْلَهْ

ــارَقْ ب امْ ــلْ  تمتي ــنْ  كويي عينهــم 

ــهْ مطلوقْ باشْ مــن دازْ اعليهْ إيعودْ في

ــوقْ ــلْ قانَعْ السُّ ــحْ تمتي ــدْ يَنْبَ كلّ وَحَ

ــه ســارَ بالبوقْ ــه ب ــومْ اتصيبُ كلّ مكت

ي الْســانَكْ ــه احظِ ال تبوحْ بســرّكْ منّ

ــي الْغى ادْخالَكْ رْ و كمِ دَ ــارِي لحْ كونْ ق

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

بْ و عساكْ أنا انْديرْ في جمعهم صاحَ

ــبْ ــزدوهْ أمصايَ ــمْ كي مــن رامْ الْهُ

ــبْ ــرْمْ إراقَ ــبْ للحُ ــدْ دونْ ري ال وَحَ
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بسالمة ــي  عِ ــدْ يَ منهم  ـــدْ  واحَ ال 
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ــسْ و حبيبْ ــرُه أوني كل مــن جتيهْ اتدي

ــه تلقاهْ حســدْ ارقيبْ ــنْ توقَفْ عنّ حي

نْ اغريبْ وَطَ و عســاكْ إال كنتي فــي المْ

ــرّاسْ بالعــزمْ ليكْ ــزّ ال ــاهْ إيْهَ ــدْ تلق بع

ــكْ يغوي باللســانْ  ــه  وين ــي  عرفتِ ــا  م

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

ضْ الخبيرْ في ناسْ اليومْ يا قلبي وگّ

قْ عشــرتهم دْ ــا مع الصّ كانْ بالوْف

ا عليكْ لو تكونْ في المتهم ويوْ يخْ

ــراوْدوكْ بكالمْ ــاعْ إي كانْ في ســراكْ انْت

ــمْ فُمّ بابْ االرْســامْ ة تلقاهُ كلّ ســاعَ

ه في أميرْ االجسامْ دْ كامِي سمُّ كلّ واحَ

دْ عليكْ ة بالحيلَة موجّ ــبْكَ بْ الشّ ناصَ

كيكْ حى هانِي بغيرْ تمْ لْ يَضْ بعدْ تحصَ

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

يا غرِّي ما ابقى اوْليفْ في هادْ الجيلْ

بْ جَ كيْوَرِّي لك في صرْفُه امْســايَلْ العْ

لَبْ ســرَانَكْ في زهوه يَطْ ة خُ كلّ ســاعَ

بْ بينْ عينُه تضحى شــمتة عليكْ يلْعَ

قالَكْ في اللغــا ينبحلسْ و يجولْ في امْ

ــكْ قَّة طرحها في راسَ ــو جبَرْ فيكْ الدّ ل

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

ة رامَ رْ بكْ فَ يحْ تَظْ حِ دْ قولِي اصْ تَوْجَ

ــاء ــال م ــمْ كحــوتْ ب تبقــى بنَتْهُ

ة كامَ و يضربوا بالجميعْ عنَّكْ الحْ

ــمْ راسَ رْفَة لكْ في المْ بالصنايَفْ و الحَ

ــمْ زايَ ــكْ بالعْ ــوِي تتســلّى لي ــنْ تَنْ حي

ــمْ فا يقاسَ رَكْ من دونْ الخْ مْ ــرْ عَ بَ لوْ جْ

ــا اوْجابَكْ ناقَكْ دَرْه لْ فــي اخْ فَ ــرْ تَغْ غي

تالَكْ ورْ عنْ امْ كْ و يجُ حَ بالَكْ يَضْ ــنْ اهْ عَ

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

عْ انْشالُوا مْ وايَنْ ناسْ االحسانْ بالجَ
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يالُه ــدْ النّجــا مع ضــلّ اخْ ــبْ بعْ و الْعَ

ــا راوِي ــرْ مــن قربهــمْ ي ــمْ خي و بُعدهُ
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رْ افضيلْ هْ أقليلْ اللِّي اتْصيبْ في ذا الدّ

بْ من قومْ جيلْنا ظنِّيتْ اهبيلْ حَ من يصْ

ــرْتْ في هــذا الجيلْ بالمهالَة قومْ عاشَ

ــى الرضــا إدالَة دَرْتهــمْ فــي األوكارْ عل

ةْ الجدالَة د حــقّ اتْحزّيتْ في ســاعَ بعْ

ــفْ كانْ أجرى لي في ذا الزْمانْ نوريكْ كي

ميمْ يبغيكْ ْ نّه من الصّ بْتِيهْ اتظَ حَ من اصْ

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

ما ابْقى في االصحابْ جملة من تهوى

لْوة رْ عند السرورْ في اوْقاتْ السّ ضَ يحْ

إوَالّ هــي القــومْ ضربتهــم دعــوة

ــوِي ــه يَكْ ه مشــهابْ ب ــدُ ــدْ في كلّ واحَ

وِي ــعابْ يَعْ لْ بينْ الشْ ــوَّ خَ ــبْ امْ كلّ دي

وِي ــهْ حــقّ تَخْ ــة خلّيهْ و بي ميّ فــي العْ

مْ في ضنا وتشــنيك ــركْ لو شــا خلّهُ ت

ــكْ إيْتلِّي ــا  ربْن ــلْ  عَ يجْ ــال  لهْ بنهــم 

ــه والُ أهْ ــلْ  مَ يحْ و  بالعشــيرْ  ــدارِي  ي و 

ــه أوْضاعْ في اللهوْ راسْ مالُه سُ غرّ بنفْ

ــي ــعْ تالِ ــا بالجمي ــا فين ــوا م ــيّ قالُ ل

مْ على مــن قربْ لي انْشــالِي ــتْ بهُ قل

ــي والِ تْ  ــدْ اوْجَ وال  اتســلّوا  ــعْ  بالجمي

غا لك ــي اصْ ي و وصيّت ــاشْ تبقــى ناجِ ب

يالَكْ ــا اخْ لو ايْصيبْ فــي البْدا ما يلتق

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

ساوِي بْرُه اتصيبُه سفْ من جيتْ اتْخَ

بْ الالّوِي تِي اعليه كالقصْ قْ كانْ الْحَ

ــلْ و نكاوِي مْ غيرْ البخُ ــراهُ في اسْ

ــودْ داوِي ــه فــي قفاتُه إيعُ كلّ مــن فَرْقُ

ــهاوِي ــه خــالّكْ فــي اسْ ــتْ ل كانْ قرّب

ــاكْ كلّ غاوِي ــي بوْف ــقْ و الْغِ كــونْ عايَ

كْ ــباكَ اسْْ فــي  اوْا  جــرّ رفقتهــم  كانْ 

مالَكْ ــوا اعْ لُ ســانْ إيْبطْ لْ الحْ مَ بعد تَعْ
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ــتْ مْ لمي ــاسْ الســالمْ متحــرّ ــى ن و عل

فو العْ هادُوا  من  االشياتْ  ربّ  نسئلْ 
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كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

الوَقــت نْهــم  بيّ ــوامْ  اقْــ إوَاهللا 

تْ وزَة يلْهَ داكْ امْشــنَّقْ داكْ  في الدّ

ــبْتْ تُه هما ناسْ السّ عْ مَ و أخورْ اجْ

تْليتْ حْ هــل التّ ــه كينْصَ ــدْ اتصيبُ واحَ

ــتْ رْ زيّ عفريـ ــوّ ــ طَ ــه مْ ــدْ اتصيبُ واحَ

لَفْ نيتْ ــه و يحْ لْ عايَشْ في دْ الباطَ واحَ

رِّيكْ ــبابْ جا ايْعَ ــدْ اتصيبُـه دونْ اسْ واحَ

ــكْ ــي الملي ــم الغن ــا نَعْ ــا يحفظن ربْن

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

يفْ أصحابْ اليومْ كلهم امتيلْ السّ

ــنْ منتوفينْ انتيفْ طي أرهوطْ امرهْ

تنشيفْ بالكرة  امنشفينْ  واخرينْ 

فْ ــكَ اتْ يسْ ــدْ اتصيبُـه بعيونْ الدّ واحَ

كلَّفْ ــورى امْ ــه ببحيتْ ال ــدْ اتصيبُ واحَ

ــى إيْعــرّفْ ــاوالدْ الزن ــه ب ــدْ اتْصيبُ واحَ

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

فــي التّصديرة متلهم متل كبريتْ

بَر في تيتْ مثله مثل الوشيقْ ما كَ

ــشْ و الحنتيتْ بســخنتهم كيفيَ

و يشــتم في األمة ليه البصايَرْ أعماتْ

ــعْ الغواتْ ــهْ جم ــه كيأْدي كلّ مــن وصل

ــاتْ ن حْ المَ ــرا  اقْ وال  ــة  لعقوبَ درى  ــا  م

تالْ عــن اقْتالَكْ حْ ــة مَ نّ حَ ــهْ امْ ــا ايلي م

ــالَكْ مايَة نهجنا السّ ــا في احْ علن و يجْ

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

فْ دقتُه في األخورْ إسكفوا دَ من صَ

ضْ أهل اإليمانْ  بالجمعْ إوقفوا عن عرْ 

ــوا لُه طرفُه من باعْ وال شــرى إيْحلّ

ــتْ  إيْطوفْ وان رْبالة و على الحْ ــرْ الدّ دايَ

ــزْ كيخــرَقْ لصفوفْ ــه دايَ ــدْ تصيبُ واحَ

وفْ رْقَة في قاعةْ الصّ دْ تصيبُه بالسّ وحَ
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ــدْ كان وصلوا في النجزْ حْ قل ألهل الجَ
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ــلْ اعليكْ ة و حاتَ ه زرواطَ ــدّ دْ فــي ي واحَ

ديكْ حَ ــدا امْ ــه طــولْ البْ ــدْ بمندافُ واحَ

كْ ليكْ توبْ يا قلبي جنّبْ كلّ من ضحَ

ــدّ و كزيزْ ــوري و هــاكْ تسَ هــاكْ أب

زيزْ دْ لعْ ــرْمَ سَ من كــونْ أالّ ينامْ لمْ

ــنْ ما دركوا تبريزْ دي و جميعْ الجاحْ

ضا في عزُّه ي ســيف الحْ هاكَ يا حفاظِ

نْزُه ــدْ كَ ــليمانِي افْري ــمْ  اسْ لْسَ هاكْ طَ

وهْ كيكــزّوا ــدُ حْ ــي جَ كانْ ســمعوهْ اللِّ

ــنْ حفت عليكْ ي هــاكْ درّ من صينْ الصّ

ــال تْنَكنيكْ  دْ ب ــة مهْ لب و االفضــالْ الطّ

ــسْ و دريكْ ــي محمد نظمي نفي بن عل

ســادَكْ لقها لك في اجْ من الْســانُه يطْ

ــي من دونْ شــكّ دارَكْ لْتِ فَ ــه  كانْ اغْ في

ال تزيدْ في عشرتُه و بكي على افعالَكْ

زْ هاكْ أراوِي الْفــاظ في اقْوافِي تَبْهَ

ــلْ بالعزّ ــمْ من صايَ ــرؤوفْ القدي ال

ــرَزْ ــرْ أبْ هْ ــا للظّ هــذا موهــوبْ ربن

ــدّ المعازْ افِي ســلّه وه من الغمدْ الصّ

ــي و هــاكْ تلغــازْ ــوتْ برهمانِ هــاكْ ياق

ــرازْ ــي فــي انْهــارْ لب ــوا لقتالِ وال يطيقُ

رفاء و االشياخْ فالَكْ و السالمْ على الشّ

ــزْمْ اتْقولْ اللِّي ايْســالَكْ ي بالعَ ــمِ و اسْ

ي دمناتِي و على الجحودْ تايَكْ في أســفِ

انتهت القصيدة
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لْ ــهوكْ داهَ الَشْ يا راســي تايَهْ من اسْ

لْ ــودْ واحَ ــوى ال اتعُ فيقْ من ســنةْ الهْ

عاقَلْ ونْ  كُ قْ  الحَ تبَعْ  و  وْ  اللّهْ نَّبْ  جَ

لْ ــا الغابَطْ فــي الدنيا ال تكــونْ جاهَ ي

لْ مْ بالحيّ الغني الفاعَ صَ ونْ مستَعْ كُ

لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

يا راســي تُوبْ للغني و تنالْ الخيرْ

ريرْ رَكْ تَحْ ــدْ خافْ مــن اهللا ال غنا تَ

ــوالْ مازالْ لْ و انتَيَ في االهْ فَ كيفْ تَغْ

يافْ و جبالْ لَكْ و انْتَ بين االحْ كيفْ تَسْ

يالْ كْ احْ لْ في انْهارْ أالّ تفيدَ مَ كيفْ تَعْ

ـلْ ــا وانْتَ بعدْ المــگامْ راحَ ن كيفْ تَهْ

لْ  عانْ حامَ لْ االضْ مْ كيفْ تَنْجى وانْتَ حَ

ــكْ مايا واضَ ــا غفيلْ بخْ ــي ي ت ضْ وّ خَ

كْ دَ غى للذي ايْرَشْ وگضّ اخبيرَكْ و اصْ

لَكْ ضْ مــن ذا المنامْ نَجْ كــونْ عايَقْ يقّ

بْلَكْ ــي مقطوعْ على الوْصــالْ حَ لِّ ال يوَ

رَكْ ضْ ــرَكْ و زمانَكْ بالصدودْ غَ مْ ضاعْ عَ

رْبَكْ ــي بالوْصــالْ قُ نِ عْ يَدْ ــتَرْجَ ليهْ تَسْ

لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

ومْ شــكايا رْ همُ ثّ عْ يا مكَ و ســتَرْجَ

طايا يتْ اخْ واكْ راكْ قوّ رْ في اهْ قصّ

رَحْ و انْتَ بين الرجا مع الخوفْ كيفْ تَفْ

ــرْوا و انْتايا بالســقامْ ملهـوفْ كيفْ تَ

ــتَ يرجاكْ يومْ الوقـوفْ كيفْ تزهى وانْ

ــرْ وانْتَ يرعاكْ هــولْ قَبْرَكْ ــفْ تَبْشَ كي

كْ ــرة و تقــوى ازْاللْ قَيْدَ ــالْ أكثي باالفع
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لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

يا راسي ما تديرْ يومْ اتجيكْ الموتْ

يومْ اتْوَلِّي على التّْرى غايَبْ ملفوتْ

سْ أراسي على الهولْ و الشرّ خالَفْ النّفْ

ــرْ بَ لقْ هــوالْ  ــا  كيرْعن ــة  جمل ــاكْ  ي

ــرْ لَدْ لبْشَ ــعْ انشــيروا وال يخْ مْ ــهْ جَ لي

لْ ــضْ عاجَ ــكْ تاتي كن مي اليَ ــكْ لمْ لي

سايَلْ عليهْ  حى  يَضْ لَكْ  فَعْ دْ  وَحَ كلّ 

لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

مْ بْهُ وابْ اتْواجَ يا راسي باشْ من اجْ

مْ ــدي تلْقاهُ لْ خيرْ باشْ غَ ــا عامَ م

لْ ــلْ عوّ ــاكْ ياراســي مــن هــو للرحي ي

ــه للنجــا إيگبّلْ ــاوي فــي طريقُ كانْ ن

ــلْ قَ ــتْ تَعْ ــلْ وال بغي ــت غافَ ــرَكْ ان غي

ــانْ طايَلْ ولْ الزم ــرَكْ طُ مْ ــونْ يبْقى عَ ل

ــلْ ــكْ ال تعــودْ حاصَ يتَ ــة وصّ ذا الوصيّ

ــعْ لنْجاها ــمّ ينْفَ ــالْ ت آشْ مــن افْع

ختارْ ــهْ المُ وهْ في وَجْ و زَوَجْ مــن عفُ

لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

عاها كْ اصحيحْ امْ آشْ من ادْوى إيفيدَ

و تروحْ الرّوحْ كيفْ يضحى ملقاها

ــادي غ ــن  بي ــرَفْ  ع و  ــوى  لتّقْ ــا  هَ قُدْ

ــادِي كين بالْغــاكْ  ــا  علين ــومْ  ي كلّ 

ــلْ فادي ــتْ الرحي ــا نوجــدوا منّه وَقْ م

كْ ــدَ ــمْ وَحْ ــا بنْهُ ــلْ و انْتي مَ ــفْ تَعْ كي

كْ ضَ ــوالْ لَفْ مْ في اقْ بْهُ ــمّ تواجَ باشْ ت

لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

ارْ مْ ليكْ لعظيمْ القهّ لْهُ كانْ ارسَ

ــى االوْزارْ حْ عل فَ ــا صَ ــرْ  إلى ربن غي

ادْ ــزّ بال ــه  ل ــالْ  ت يحْ ه  ــدّ الب رْ  ــفَ السّ

ــبْ بمــرادْ ــا يصي ــه م امُ ــبَّقْ قدّ كيَسْ

ــجْ الفســادْ ــسْ وورّاكْ نَهْ ــكْ يبلي تلّفَ

كْ ــر مع اشــئامْ وَعدَ ال ســبَدّ من القب

ــكْ جَ ــحْ بالســرورْ نَهْ لَ كانْ دَرتِهــا يَصْ
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لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

ــبْ و عتيدْ ــكْ دارْ رقي ــا راســي بي ي

ْتُوهْ فــي تقييدْ ــرْ تَبّ ــا كتدي كل أمّ

دوا ــهْ عليهْ كيشــهْ لْتي مَ ــلْ اعْ كلّ فعْ

وا دّ ــا إمَ ــكْ بعدْ الوف تْبَ ــومْ القضــا كُ ي

ه ـــدُّ اتْشَ ــا  بغيـره و  ــكْ  بيمينَـ واشْ 

لْ ــرْ ال تقولْ ســاهَ كَّ ــوفْ اتْفَ ــومْ لوْق ي

لْ كْ من غيرْ الزكــي الْواصَ ــكُّ ال من إفُ

لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

يا راســي كانْ رَدْتْ تنجا يا لغشيمْ

ــرَّكْ لرجيمْ ــكْ إغُ و عــرفْ ربّكْ بالَ

رْ هَ ــكّ تَظْ ــقْ  إيمينة من دونْ شَ الطري

ــرْ تَبْشَ رَدْتْ  كانْ  لهــا  ــهْ  تنبَّ و  ــقْ  في

ــرْ ضَ ــبْ كانْ يحْ ــرْ البي ــرَفْ الخبي كتَعْ

ــلْ مايَ االهــوالْ  شــورْ   والّ  ــرَكْ  خبي را 

ــلْ ــدْ عاطَ ــا تعُ ــه م ــي بكالمُ كانْ دَرْتِ

مالَكْ تْبوا و حصاوْا بعد االفعالْ اعْ كَ

سادْ و الهوى ورْ لفْ كْ في ابحُ يسَ و يقِ

لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

مالَكْ ورْ في اشْ نْ اليمينْ الخُ دْ ساكَ وَحَ

بالَكْ ــمْ منهم يا شومْ اهْ شَ ما تَحْ

ــرا هْ جَ ــنْ  متَبّتي ــهْ  علي و  ــوا  كاتْبِنُ

ــاهْ تقرى ــومْ إقولُوا الْغ لْ ي مَ ــفْ تَعْ كي

ــرة ضَ هَ ــدْ  تزي وال  ــلْ  واحَ تَبْقــى  ــمّ  ت

ــبَكْ سْ راطْ ســرّ حَ نْدْ الصّ رْ عَ تمّ يظهَ

ودّكْ االشــياتْ  ربّ  ــي  الغان ــه  ب كانْ 

لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

وى نهاجْ التّقْ تَبْعْ اطريقْ الصالحْ مُ

وى ــهْ لْ سَ فَ كْ من بالهْ يا غَ ــدَ و يزي

ه كل من ســارْ معها من اللضى تَنْقدُ

دوا مــالْ قصْ ــاسْ الكْ ــكْ لهــا ن راهْ قَبْلَ

ــرَدُّه إي ْجــا  النّ و  لغشــيمْ  كيســلّكْ 

كْ دَ صْ للطريقْ أعيا في لفض اللغى إيقَ

كْ ــدَ جْ ــوى اوْدادْ مَ ــه اقْ ــنْ ب وقْفــه اليَ
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لَكْ عْ وْ الْشينْ فَ هْ رْ بعدْ السّ فيقْ و نظَ

ــرْ الْغايا احظي بعــد النظامْ تكري

لْتْ فاقَتْ لوْصايَة مَ مْ اعْ ليكْ اتْراجَ

ــة المزيّ و  ــنّ  الف دُهــاتْ  ــا  الوْف ــاسْ  ن

راغم الحميّة في اللغى يشملهم اضْ

ــتْ ذا الوصية ــي رتّبْ نَت في أســفي دَمْ

بَكْ ــالْ رَغْ صونهــا و حضيهــا بهــا اتْن

كْ بْدَ ــه ملمــوعْ إال بغــى إجَ فــي ادْخالُ

تبَكْ ــى يغْ ه إل ــرْ بنْدُ سَ كلّ طاغــي نَكْ

ذا الخريدة نختمها في اللغى الْشانَكْ

لْ ونْ غافَ ــعْ ال تكُ تُوبْ يا راســي و ارْجَ

ــثْ أقوالي يا راســي ال تهونْ بحدي

بْ صغى لي كانْ انتَيا اعقيلْ ذا الوهْ

بارْ ــنْ االحْ ــه للعاقلي و الســالمْ انهيبُ

بالعبيرْ و جاوي و نســيمْ طيبْ االزْهارْ

و اســمي في ميمين و حــا ودالْ يُدكارْ

لْ ــطّ زاجَ ــة بخَ اظــي حلّ ــا حفّ ــدْ ي خُ

اعــي له ســيفْ ســاقَلْ ــي بالدّ ال تبال

ــرْبةْ الحتايَلْ وة سَ عْ لَ  الدّ كانْ جاوْا أهْ

بْ الوْسايَلْ لْ صاحَ بالصالةْ على المفضّ

ــبْ ابديعْ المايَة واهَ نختمهــا في امْ

انتهت القصيدة
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بالَكْ رْ  حضّ للقولْ  صيغْ  لهميمْ  بْ  التاعَ القلب  يا 

والَكْ احْ تزيانْ  ليها  اعْ نا  الغْ ة  موعيضَ عْ  مَ اسْ و  فيقْ 

وامْ حتى تغْشى عن حالَكْ ي طولْ الدْ عن ادْنوبَكْ تَبْكِ

اوْقاتَكْ جمعْ  لْ  يشغَ بالبكا  مرّاتْ  مرّة  كْ  تضحَ كانْ 

كانْ تعصاها يا قلبي اعليكْ يرضى لجليلْ المالَكْ

بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

ــزّاكْ ــبْ ي اعَ ــبْ التّ لْ ــا القَ ي

واكْ ــدْ ب ــرْ  فَ تظْ ــي  زَدْتِ كانْ 

فاكْ يكْ عْ  ــتَرْجَ اسْ للطريقْ 

عْ في األفاقْ انْوارَكْ هْ لسبيلْ النّجا تسطْ فيقْ و تنبّ

راري و ضرارَكْ بابْ اضْ وى الفانيا اسْ عْ من الهْ توبْ و رجَ

ووزارَكْ بفعالَكْ  الغني  تبارَزْ  و  تستحيا  ما  كيفْ 

يارَكْ ي في اصْ دْ احليمْ ارحيمْ اكريمْ عالَمْ بما تكمِ جيّ

لُه باالحسانْ اتغنْمْ و تارَكْ لَكْ لقبيحْ و عامْ ديعْ فَعْ

افَعْ نوصيكْ في الحديث النّ

ــا يعنيكْ ــلْ عن م ــا الغافَ ي

ــكْ عيني ــرْ  تفتَ ال  ــا  بالدم

ــكْ اتأدي ــسْ  النّفْ ــعْ  تتبَ ال 

ــكْ يدني للتقــوى  ــا  بعده

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

ــوكْ المهل ــرّيْ  ال ــعْ  اتبْ ال 

دوكْ فْ يبليسْ اعْ ال اتْســاعَ

هوكْ لْتَكْ و منامْ اسْ فَ من اغْ

اشــريكْ اهللا  مــع  ــرْ  تدي ال 

ها في الخلق اهليكْ من اتْبَعْ

ــكْ علي اهللا  ــتَرْ  إسْ ســاتَرْ 

ــا يعريكْ ــه م ــمْ ابفضلُ دايَ

قْ اينجيكْ ــدْ ــا و الصّ بالتق
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بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

ــى رَدْتْ انْجاكْ لْب إل ــا القَ ي

عاكْ كانْ تســعاهْ إقَبْلْ اسْ

تَكْ و نداكْ وْ بْ لدعَ يســتجَ

رْ في حسناتَكْ رْوة الوثقى كثّ كْ بالعُ سَ فيقْ و ستَمْ

ياتَكْ و الشهادَةْ باهللا مع الرسولْ تجزي مرّة في احْ

كْ لصالحَ أْ  يّ اتْهَ قومْ  للصالحْ  ناديرَكْ  عْ  تسمَ كانْ 

كْ يامَ نْ اصْ سْ ينْ في الحديثْ مع حُ لينْ هيّ عمودْ الدّ

ي بالشروطْ دينَكْ من خالَصْ مالَكْ ة به اتزَكِّ و الزّاكَ

بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

لْبْ القاسـي يكفاكْ يا القَ

اللعينْ مــع النفس اعداكْ

راكْ كْ و اشْ خايضينْ في بيعَ

ــبْ من بالَكْ نَّ رْ جَ ــرَكْ بالمعــروفْ و المناكَ رْ اخبي أمَ

تَبْ الغايَبْ بلســانَكْ ــداكْ ال تغْ ن ــبْ النّميمة عَ جنّ

اللَكْ ــرْ لحْ يْنَكْ في محــارَمْ الخاليَقْ و نظُ ــعْ عَ ال تتبّ

هالَكْ رْ المدمومْ لوْ تشربُه توقَعْ في امْ مْ ال تشرْبْ الخَ

جارَكْ عن  لْ  تبْخَ ال  عاملُه  بالجودْ  ايَلْ  السّ رْ  تنهَ ال 

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

ــوكْ ــكْ المل خــافْ مــن مل

متروكْ ــألَكْ  اسْ يعــودْ  ــا  م

ه مملوكْ ــهْ اوصيفُ كونْ لي

ــكْ لْهــا يغني كانْ رَدْتْ افْضَ

ــكْ ــوة تكفي صونهــا بالتّقْ

لِكْ ــعْ للمَ ضَ بالخشــوعْ اخْ

الوقوفْ المفروضْ اعليكْ و 

يكْ  ــنْ ايدِ ــنَة بي سْ مْ الحَ قدّ

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

ــوكْ مهمـ ــا  انتي و  ــا  يمت

و الهوى يرميكْ اللّشــبوكْ

ــرْ إيرشدوكْ للشــقا و الشّ

ــكْ يرضي و  ــكْ  يعطي ــا  ربْن

ــعْ ليكْ ــه يرجَ ــبْ دَنْبُ بالغتَ

لّيكْ إيخَ الفقــرة  فــي  الزنا 

ــكْ إيْورّي ــهْ  اكري فعــلْ  كلّ 

عْ في اللّي ماليكْ مَ ليسْ تَطْ
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بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

كاكْ لْبْ إلى طالْ اشْ يا القَ

هواكْ و  كْ  سَ نَفْ رْ  هَ تَقْ قومْ 

واكْ دَعْ فــي  ــمْ  تهُ تبعَ ــو  ل

كْ بمتاعَ رْ  تتكبّ ال  الفقيرْ  على  و  مسلم  رْ  فَّ تَكْ ال 

رارَكْ رَةْ ينسانْ ساتَرْ إستر اهللا اسْ وْ فْ عَ شَ ليسْ تَكْ

كْ كامَ فْ في احْ ها و ستَنْصَ كْ بالموتْ عيضْ سَ ي نَفْ ال تزَكِّ

كْ رْ في ازْمامَ قدّ فْ القضا لمْ ورْ و ساعَ المْ الزّ نَّبْ اكْ جَ

ي امرايْتَكْ و فرح باللّي زارَكْ دْ صفِّ دْ و الحسَ قْ من الحَ

بْحْ افْعالَكْ عْ عن قُ رْ هللا توبْ و رجَ فَ تغْ لْبْ اسْ يا القَ

ــا يرضاكْ ــا القلب اللّي م ي

فاكْ ي ما يخْ بالفكــرْ نَظمِ

ــاكْ بمن ــلْ  جّ إيعَ ــلْ  الجلي

مالَكْ وى في اعْ قْ و التّقْ دَ بر اوال خالصْ في الصّ النجا في الصّ

والَكْ زارْ و تقــوّى بيهْ اهْ ــالكْ الوْ ــابْ اعليكْ احْ كانْ غ

ــرادي و مرادَكْ لّ امْ ــومْ جَ ــا قَلْبِي الي ــوري لَكْ ي رَدْتْ ن

اورادَكْ دْ  جْ بالمَ حلّي  الحبيبْ  بصالةْ  الالهي  قاتَلْ 

كْ قولْ حاشــا و اهللا أشــافَعْ الخاليَقْ ينظــامْ اغالمَ

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

ــتْ افكوكْ بْ ــا وال صَ بالضن

م مشــروكْ عاهَ و اللعينْ امْ

عْ إغضروكْ رْ و الخــدَ كْ بالمَ

ــاسْ إيْوَتيكْ ــرْ  خو في الن دي

ال اتْكونْ  في االشياتْ احبيكْ

ــديــكْ ــة وال ــاعَ ــرّ بــالــطّ ب

ــا يتيكْ ــرَفْ م ــرْ تصْ بْ بالصّ

ديكْ تَرْبَحْ في هــادي وفي هَ

ــكْ دي يهْ ــة  اعَ للطّ ــا  ربن

ــرُه خوكْ ــا الشْ اتدي بالصف

رَكْ فــي الحينْ افدوكْ به تدْ

ــكوكْ ــي كلّ اشْ بْتِ كانْ جنّ

ــكْ و الهــوى بشــرارُه يغوي

ــكْ ــي يفدي ــي وال تِ دْ وال اوْجَ

ــدْ انســلّيكْ ــحْ انري بالمدي

من الجحيمْ بفضلُه يوقيكْ

ــرْ بيكْ ــا كانْ إيفتخُ بعد م
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ــكْ ــه فــي اهللا و في دارْ تكلُ

يوميكْ ه  انســيمُ ــارْ  باالزه

ها يسبيكْ بَعْ في االدكارْ اطْ

كْ ناحَ تْ اجْ لْ من تَحْ خَ ثْ الْدارْ النعيمْ يَدْ رادْ يومْ البَعْ

كْ المَ دي طيبْ اسْ يا الحافَظْ هذا الحلّة على االحبارْ اهْ

عارَكْ تْ أسفي رتّبْ نظمْ اشْ قولْ قالْ ابن علي من مرسَ

انتهت القصيدة
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نا تَغْ ال  ــي  ــنِ ــغْ ال ــةْ  ــاعَ ط ـــنْ  عَ

تتمنّى مـــا  اتْــــنــــالْ  ــى  عــسّ

نا يفْ ـــرَكْ  ـــمْ عَ ــنْ  ــي ب ـــــرَفْ  اعْ و 

نَّة السُّ ــــرُوطْ  اشْ ــنْ  ع ــوكْ  ســهُ و 

نَّة الجَ فــي  ــه  ــنُ ــكْ إيْــسَ ــي  ــنِ الــغْ

رْفُه ــجْ االســالمْ راكْ اتْعَ نَهْ

ه ــكْ حففُّ ــلْ االوْزارْ عنّ مْ حَ

ه فُ رْ الصيامْ ليكْ إيْوَصْ هْ شَ

ــنــا اسْ ــادْ  ــب ــع ال ــنْ  ــي ب ــاهْ  ــه ب و 

دْنـــا و  ــى  ــلّ ــح اتْ الـــــورى  ــنْ  ــي ب

نة طْ شَ ــمــالُــه  اجْ مــن  ــاتْ  ــق الْ و 

ــا ــن ــعْ تَ ـــيُـــه  نَـــهْ و  ــــرُه  ـــأمْ ابـْ

سنة فـــي  ــــرّة  م ـــــمْ  ـــــزُورْهُ إي

نَّة الجَ فــي  ــه  ــنُ ــكْ إيْــسَ ــي  ــنِ الــغْ

ابْنُورُه لْقْ  الخَ على  يتُوگْ  و 

ــان للمنّ عْ  ســتَرْجَ و  ــوبْ  ت صــاح  ــا  ي

ــقْ االوزانْ دثَكْ فــي ارْقايَ و صغــى انْحَ

صانْ ــبْ ســوقْ النّقْ ــوا و جنّ ــرْكْ الهْ تَ

تانْ ــقْ البُهْ طا و طري ــجْ الخْ ناهَ في امْ

لّ من صامْ شــهر رمْضانْ ــرى لكُ بُشْ

ــارَفْ ــكْ ع ــربّ ـتَ ابْ إلــى انـْ

ــي خايَفْ ــى اتْكونْ مثل و إل

فْ الواصَ قُولْ  اتْصيغْ  واجي 

عْ في ســايَرْ االكوانْ وى وســطَ نُورُه اضْ

وانْ ــةْ رَضْ نّ ــي اعروسْ جــا من جَ كِ نَحْ

ــانْ الفت ابْهــاهْ  مــن  ــارَتْ  غ ــورْ  الحُ

ــانْ ف ــلْ الوَصْ ــما تمثي ــكْ السْ و ماليَ

ــكانْ ــهْ ترجــا فــي كلّ امْ ــوامْ لي و اقْ

لّ من صامْ شــهر رمْضانْ ــرى لكُ بُشْ

ــرّة ــرْ م هَ ــامْ يظْ فــي كلّ ع
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ورُه هُ اضْ ــنْ  حي كلّ  يَرْجــاوْا 

ــزُورُه إي ــومْ  يُ كلّ  ــومْ  بالصّ

ــنَــة ــه فــتْ ــبُ ــي ــل ـــــزْدادْ فــي اقْ تـَ

نا يَضْ ـــه  ـــواقُ اشْ ــن  م ــگــدْ  بــالــفَ

الغنا و  ــولْ  ــبُ ــق ــال ب يـــنـــالْ  و 

ــة ــنّ ــح ــهْ كـــلّ امْ ــي ـــــــزْدادْ ف تَ

ــا ــنّ ثْ ــه  ــابُ ــت ك ـــي  ف ــهْ  ــي ــل ع و 

نَّة الجَ فــي  ــه  ــنُ ــكْ إيْــسَ ــي  ــنِ الــغْ

أدَمْ ــو  ــنُ بَ ــيــارْ  اخْ ــا  هــيّ

و صايَمْ لّ من هُ ــكُ طا ل و اعْ

ــمْ ــا و كرايَ ــرْبْ و الوْف و القُ

ــا ــن ــمْ ارْحَ و  اوْزارْنــــــا  ــرْ  ــفَ غ و 

ــا ن ــدْ ــوْجَ يَ ــــألْ  اسْ ــن  م ــولْ  ــقُ ي و 

ــا ــن ــرَفْ ــعْ ـــلّ مـــن ي ـــكُ وأنــــا ال

ـــن صـــــامْ بـــالـــوْفـــا ألجــلــنــا م

نة حْ مَ ه  ــدُ ــصــي ات ــا  م ــاتْ  ــه ــيْ هَ

نَّة الجَ فــي  ــه  ــنُ ــكْ إيْــسَ ــي  ــنِ الــغْ

لَة فْ و و الغَ ــهُ ا مــن السّ ــزّ يَ

ى وعال عى الكريمْ عسّ و اسْ

رة وتصيبْ هلّ الحالْ في حضْ

و اللّي اعشيقْ عادْ في بشرة

ــانْ يرق ــلْ  ناحَ ــه  اتْصيبُ ــه  تُ بّ حَ بمْ

يْرانْ ــد حَ ــا يرقُ فــي الضــيّ و الدجا م

مالْ االيحســانْ ــه بكْ ــى إيروفْ لُ عسّ

لْ و اإليمانْ رْ الفضَ هْ رْ الصفا و شَ هْ شَ

القــرآنْ ــاتْ  أي فــي  ــه  مُ عظّ اهللا 

لّ من صامْ شــهر رمْضانْ ــرى لكُ بُشْ

ــة األمّ ــذا  ه ــقْ  ــلْ خَ اهللا 

ــة مَ الرّحْ رْ  بشــهْ ــا  ُوَدْه أ

ــة مَ ــرُورْ و نَعْ ــرْ و السّ الخي

ــانْ وم الصّ ــامْ  بايّ ــا  رمن اكْ ــلْ  الجلي

ــوانْ ــى االكْ ــى عل ــومْ يتْجلّ فــي كلّ يُ

االحســانْ ــادَمْ  ق ــا  وأن ــمْ  الكري ــا  أن

ــبْ على اإلنســانْ نْ ــرْ الذَّ ــانْ غافَ م رَحْ

ــانْ ن دْ ــةْ عَ نّ نْ جَ ــكُ ــورْ يَسْ ــومْ النشُ يُ

لّ من صامْ شــهر رمْضانْ ــرى لكُ بُشْ

ــي ــبْ االوزارْ ابْحالِ ــا صاحَ ي

ومقالِي ــي  مِ اتْراجْ اصغــى 
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ــة لَ صْ ــا و الخَ ــوزْ بالوف و نف

سينا ـــرْفُـــه  طَ ـــسّ  ــمَ اتـْ وال 

نَة دْ بالهَ الــصــالة  و  ــدْ  ــمْ الــحَ و 

نة عْ مَ ـه  لـُ ــــرَفْ  اعْ وال  ــرُه  ــمْ عُ

ـــا أزْن ـــاللْ  ـــحْ ال دُونْ  ــهْ  ــي ف و 

ــقــدنــا يــنْ اهللا  ـــه  ـــتُ ـــربْ كُ مـــن 

ْنا عــ ســمَ و  ارْوى  ــن  مـــ ــلّ  ــــ الكُ

ــة ـنــ عْ المَ و  النظــامْ  ــقْ  ارْقايَ فــي 

ــا ــرن ــت ــسْ ـــا ي ـــن ـــوهْ ربْ ـــفُ ـــعَ ب

ــامْ العالِي ق ــودْ في المْ اتْعُ

رانْ ــهْ ه سَ حى في ايّامُ دْ من اضْ ــعَ يَسْ

ــانْ رْف العُ ــث  حدي و  ــرْ  كَ الدّ ــالوَةْ  بتْ

صــانْ ــعْ فــي النُّقْ ــذي ضيّ ــلْ لل يْ و الوَ

ــيطانْ ــواهْ الشّ ــدارْ و غ ــال اعْ ــه ب لُ أكْ

ــرانْ ي ــأواهْ النّ ــرْ م شَ ــذاكْ فــي الحْ هَ

ــرانْ فْ بالغُ ــو  عُ تَدْ اللغــا  ــظْ  حافَ ــا  ي

ــوســانْ سُ و  دْ  بالنّ ــنــا  ربّْ ــالمْ  س و 

ــوانْ ــي مســفيوي دي ــن عل ــولْ ب و يقُ
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مارْ االعْ ني  فْ مَ رة  دْ القُ مــولْ 

ـــــمْ نَـــرْجـــاهْ ــه دايَ ــلُ ــضْ فَ

مــاتْ المْ ــكْ  ياتيـــ إالَّ  ــلْ  بْ قَ

ــاهْ ــق ــلْ تَ ـــكْ  ـــعـــالَ افْ راهْ 

و التّابعها  فــــي اللَّهـو  خـــابْ

اهللا  إالّ  ـــدْ  ـــصَ ــقْ تـَ ال 

ــرارْ امْ حــى  ضْ تـَ حــالوتْهــا  و 

اهللا فــي  ــكْ  ــنَ ــي ــق ايْ ــــرْ  دي

هللا ـــعْ  ـــتَـــرْجَ اسْ و  ــــوبْ  ت

اهللا إالَّ  دايَــــــــــمْ  مــــا 

ــريــمْ ــمْ الــكْ ــعْ ــا نَ يــــاربِّ ي

اهللا ــــودْ  ــــجُ ال مـــــولْ  ـــا  ي

ــرْ ْضَ النّ ــه  لي ــة  مَّ الغُ ــتْ  بي

ــاه  ــس ــنْ تَ ال  غـــافَـــلْ  ـــا  ي

باالســرارْ ــمْ  العالَ ــبــحانْ  سُ

ــارْ العت ــلْ  قي امْ ــى  المــول و 

ــاةْ ي الحْ فــي  ــة  بالتُّوب ــادَرْ  ب

افْناتْ داتَـــكْ  بَرْ  تَجْ مْ  ــدَ ــنْ تَ

ــدابْ اعْ  ْ ــلّ كُ نيا  الدُّ عــايَــشْ 

ــوابْ ــصَّ ال دارْ  ــرة  ــي األخ و 

ــدارْ باالكْ ــبْ  گَ تَعْ ــا  ـي نـْ الدُّ و 

ْ ــارّ م  ْ لّ كُ ــي  ل تَجْ مــة  الرَّحْ و 

األوْزارْ في  غـــارَقْ  هو  من  يا 
ــزّادْ مــع الــرّْحــيــلْ ــال لْ ب ـــوَّ عَ

ــمْ ْعي الزّ ــارْ  ت ـخْ الْمُ ـقــولْ  إيـْ

عظيمْ يــا  ــتــي  ألمّ ــحْ  ــمَ اسْ

بَرْ الَقْ ـــزولْ  أنْ فــي  ــرْ  ــكَّ اتْــفَ

ــرْ اآلمَ ــكْ  لي عْ ــقْ  إيْضي ــهْ  في
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ــالْ ــن ــا اتْ ــوالن ــبَّــكْ م ـحَ ايـْ

تــــراهْ  ْ ـــــمّ تَ ــكْ  ــام ــق م و 

ْكيدْ النّ ــوالْ مــع  ــمْ باالهْ ظَ يَعْ

ــكْ اهللا ــي ـــفْ ب ـــطَ ــنْ الْ ــي ح

ــلْ فــي الكفوفْ ــن اتْقابَ و مني

اهللا ـــــافْ  خ ـــــي  الّ ـــــازْ  ف

هللا ـــعْ  ـــتَـــرْجَ اسْ و  ــــوبْ  ت

اهللا إالَّ  دايَــــــــــمْ  مــــا 

ــامْ ْم بالتّ ــدوزوا  انْ ــهْ  علي و 

امناهْ ايصيبْ  الــحــوْضْ  في 

ارفيع عــالــي  ــدرة  ــقُ ال ــول  م

اهللا  ْ ـــبــــيّ انـْ ـــنــــوحْ  ألـْ

ضيلْ الفْ لعيسى  و  لموسى  و 

اهللا رســـــــــــولْ  طــــــه 

ــى ن الغْ ــزْ  نْ كَ ــدى  الهْ سْ  ــمْ شَ

ــمــاهْ ــي حْ ـــــدوزوا ف ـــاعْ انْ ك

هللا ـــعْ  ـــتَـــرْجَ اسْ و  ــــوبْ  ت

اهللا إالَّ  دايَــــــــــمْ  مــــا 

ــالْ ــع االفْ زيـــنْ  نْتي  كُ ــى  إل

ــؤال السّْ ــدْ  عن ــكْ  قَولَ ــتْ  إيْتَبَّ

ديدْ اشْ انْــهــارْ  ثْ  البَعْ ــومْ  ي

عيدْ اسْ هو  من  يا  رْ  ستَبْشَ و 

قُــفْ الــمــيــزانْ  و  رْ  شَ حْ المَ

اتْشــوفْ ــيَّا  السِّ و  ســناتَكْ  حَ

األوْزارْ في  غـــارَقْ  هو  من  يا 
ــزّادْ مــع الــرّْحــيــلْ ــال لْ ب ـــوَّ عَ

ــوامْ اقْ اتْسيرْ  ــراطْ  الــصّ في 

ــامْ ين الَّ  مــن  ــه  تْقُ عَ ــي  اللّ و 

ــعْ  مي بالجْ ألدامْ  شــيوا  نَمْ

ــريعْ اسْ ــة  ي دَغْ نا  طْ ــيْفَ إيْسِ

ــلْ للخلي وا  ــدُ انْزي ــوحْ  ن مــن 

ليلْ الجْ نـــورْ  ــدْ  ــمّ ــحَ لــمُ و 

نـــا ــــدْ هــــو عـــزّ ــــمَّ ــــحَ مُ

ْــنــا ــلّ كُ فينا  ــعْ  ــف ــشْ يَ ــن  م

األوْزارْ في  غـــارَقْ  هو  من  يا 
ــزّادْ مــع الــرّْحــيــلْ ــال لْ ب ـــوَّ عَ
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بيبْ ــا حْ ــكْ ي تَ ْ عْ فــي امّ ــفَ تَشْ

ــة والـــجـــاهْ ــمَّ ــهَ ــــولْ ال م

ارْدودْ ــه  كتافُ فــي  ــوا  خل ندَ و 

ــطــاهْ اعْ ه  ـــدُّ جَ لُه  فضْ مــن 

ــنْ الْقي ــنْ  يْ عَ فــى  صطَ المُ ــا  ب

ــاهْ ــب ــنْ ــتَّ ــال ـــن جـــانـــا ب م

ــقْ ــي ث ــوْ ال ـــمْ  ـــعْ نَ رَبِّ  يــا 

ــاهْ ــق اشْ رادْ  ــمْ  هُ جــاحــدْ

جاكْ عيفْ  اضْ تاجْ  حْ مَ كْ  بْدَ عَ

اهللا ـــــــول   رَس ـــــــادَحْ  م

ــبْ هي امْ الرّحمــن  رســولْ  ــا  ي

ــبْ الَوْجي ــمْ  نَعْ ــا  فين عْ  ــفَ يَشْ

ــودْ ل الَخْ ــانْ  ن الجْ انْبَلْغــوا 

ــودْ ــوج ــيْــنْ ال ـــاتْ عَ ـــرْض بَ

ــنْ الْمومني ــعْ  مي جْ ــا  ي فَرْحــوا 

ــنْ عي المْ ــبْ  بي احْ ــلْ  ضَّ فَ المْ

ــفيقْ شْ ــا  ي ــادَكْ  ب بَعْ ــقْ  ارْفَ و 

ــقْ ــري اطْ ــــفَ  وَقْ ـــا  دْب ـــوَ ال و 

ـــالكْ ْ االفْ ـــوّ ـــعْ جَ يــا مــن رافَ

ــفــاكْ اخْ مــا  مْ  ـــدَ عَ حــالُــه  را 

انتهت القصيدة
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ــادي انّ اجْ  الـــدّ في  بايَتْ 

ــالدِي ب و  نــاســي  فــــارَقْ 

الهادي ــاسْ  مكن ــى  مول

الحــالْ مجــدوبْ  ــمْ  هايَ

نْ ايسيرْ اشحالْ جْ في السّ

ــالْ دمـــعْ انْــجــالــي هــطّ

المتعــالْ ــمْ  كْ حُ راضــي 

الكمالْ ـــارَسْ  ف وانـــــت 

ــرجــالْ ــلْ ال ــحَ وانْــــتَ ف

صــادِي ــه  قلبُ كْ  ــدَ عن را 

ادي ــوّ ــج ــيّ ال ــبْ ف ــرْغَ ت

الهادي ــاسْ  مكن ــى  مول

ــبْ ــنْ عيســى الحبي ــا بَ ي

اعجيب أمـــرْ  ـــرُه  أمْ را 

ــي انْكيدْ ــدْ من االشــواقْ حال ــي بالوَجْ نرت

ميســور انقولْ فــي ذا اللغا فكــرِي افقيد

ــدْ ــاد الفري ــكّ ه ــن عيســى هللا ف ــا ب ي

ـــــوالْ ـــيّ االهْ طــــالْ ب

ــفــرقــة ادهــيــل ــن ال م

ــالْ ـــوقْ الـــخـــدودْ س ف

اوكيل ــات  ــي االش ربّ 

ــضــالْ ـــاجْ جــمــعْ االف ت

الدخيلْ تــحــتــاجْ  ــا  م

ــدْ ــي ايزي وْل حشــا نبقــى بگرايحــي و هَ

ــي امهيدْ ــكْ يا ســيدي ايعودْ حال تَ بصرخْ

ــدْ ــاد الفري ــكّ ه ــن عيســى هللا ف ــا ب ي

ــبْ ــغــري ـــكّ هــــادْ ال ف

ــصــايــبــي ـــتْ امْ طـــالَ
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ــبْ اصبي ــودقْ  كال عــي  دَمْ

ــبْ يغي و  ــرْ  يحضَ فكــري 

ــبْ بنصي ــفْ  طَ تَعْ ــي  عنّ

طبيب ـــنْ  كُ الــضــرِّي 

ــادِي ي فــي  ــكْ  ي يدّ ــلْ  مَ اعْ

اوالدِي ــلْ  مث ــكْ  لْتَ عَ اجْ

الهادي ــاسْ  مكن ــى  مول

ــظــامْ ــاتْ مــن انْ ــيّ ــا غ ي

الهمــامْ ــرْ  المخنْتَ ــا  ي

ــامْ االنق مــن  ــي  نِ ظْ فَ احْ

ــامْ ـــوقْ ع ــا مــولــى س ي

النظامْ ـــؤلْ  سُ ــلْ  ــبَ ق

ــالّمْ ــع ال ــي  ف ــــبْ  رغَ و 

ــرادي م و  ــدِي  قَصْ ــغْ  نبْلَ

بَّكْ فــي اكبادي ــا مــن حُ ي

الهادي ــاسْ  مكن ــى  مول

ــلطانْ السّ ــمْ  أنَعْ روفْ 

الســجانْ مــن  ســرّحني 

اســكيبْ ــة  الوجن ــى  عل

ــبــي ــداهْ ـــتْ امْ ـــاقَ ض

ــبْ اقـــري فــي  ــي  غيتن

ــي قـــــولْ يـــا صــاحــب

ــدْ تري ــيّ  عل ــدي  الل و  ــة  بالحاجَ ــرْ  بشَّ و 

ــكْ ال تخــافْ مــن كلّ كيدْ لْبَ ــا فــي قَ ن اهْ

ــدْ ــاد الفري ــكّ ه ــن عيســى هللا ف ــا ب ي

ــامْ ــســق يـــا طــبــيــب ال

ــتْ هـــادْ الــخــديــمْ ــي غ

ـــمـــرامْ ـــال دركـــنـــي ب

ــمْ العظي ــدر  القـــ ــا  ي

ـــامْ ـــي ـــــراجْ االن ـــا س ي

ــمْ اهمي نبقــى  ــسْ  لي

يدْ ــة بها ايْعودْ حالي اســعِ فَ طْ فْ عَ طَ اعْ

ــيّ اشــهيدْ ــورى اعل ــي ربّ ال نْ قلب ســاكَ

ــدْ ــاد الفري ــكّ ه ــن عيســى هللا ف ــا ب ي

ــــــدانْ ـــــالجْ االب ـــا ع ي

ــنْ ــزي ــسْ نــبــقــى اح ــي ل
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40

االوزانْ عــلــى  ــي  ــن واف

ــكْ المـــانْ ــنّ ـبْ م طــالـَ

ــانْ ــزي ــي ي ــال نــبــغــي ح

مضمــانْ ــيّ  ل تضحــى 

حْ فــي انْشــادي ــدَ ــا نَمْ ون

ــادِي تقي ــةْ  غايَ ــمْ  تَ نَخْ

ــادي هت المُ ــدْ  جْ المَ زَرْتْ 

ــادي النّ رْد  ــوَ ال ــاحْ  ف ــا  م

ــاالحــســانْ ــي ب جـــودْ ل

ــنْ ــي ــدْ األم ــاجَ ــم ــا ال ي

شـــوفْ هـــاد الــمــحــانْ

ــــادي اســنــيــنْ ــن ه ــي ل

ــادْ المجيدْ الحينْ ه ــاحْ الصّ ب ــكْ أمَصْ في

دْ بن علي في اقْوالي انْفيدْ ي محمّ ــمِ و اسْ

مي في أسفي  و السالمْ ألهل النشيدْ و اسْ

ــمْ الوحيدْ ــا في الحــيّ الجليل نَعْ و رجاي

انتهت القصيدة
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اإليشــارة ــمْ  افْهَ

ــامْ فخرة رَكْ بعد المق ــدْ تَ

هــارة باجْ ــقْ  نطَ و 

ــرة ــكْ كلّ بُشْ ــلّ علي اتْحُ

إيمــارة ــكْ  نعطي

ــرّة ـ الحُ ــا  موالتـن حْ  ــدَ امْ

ـــعارة الشّ ــن  بي

و دخل في وسطْ كلّ حضرة

ــارة االيغ ــب  طال

ــرة ــة الزه ــي فاطم موالت

نـــتــــوارى اال  و 

ــي الفخرة ــرْ و يحق ل نفخُ

حــشــى نــتــعــارا

ــي بنظرة ــو كانْ اتروف ل ل

عر بْ الشّ واهَ ــدْ في امْ يا المادَحْ و نشَ

ــرارْ ــتْ االب ــه المَ ــحْ الزمزمــي و آلُ دي فــي امْ

ــرْ الوقَ ــةْ  غايَ و  ــمْ  التّعظي و  ــا  بالثن

كان اتْصلِّي على الزكي في الضيّ و االسحارْ

ــوزَرْ ال ة  شــدّ من  ــادَمْ  ع كنتي  كان 

ــارْ االخي ــازَلْ  ن امْ ــالْ  اتْن بمديحهــا  عســى 

ــرْ ــةْ الصبَ صــولْ بالمجــد والزَمْ غايَ

االسيار لْ  ادْواخَ اصميمْ  من  قلت  كما  قولْ 

رْ ــبْ أالّ الْها انْظَ من اشريفةْ االنسَ

ــارَقْ االنوارْ ــورى العربي ش بنت اشــفيعْ ال

رْ ــادْ أالّ الْهــا اقْدَ ــونْ الحسّ عــن اعي

تحــرارْ ــبْ  ال طَ ــا  م ــا  عبده ــوكْ  ممل ــي  ألنّ

خافْ وال نخشــى عـلّــةْ الفقر وال انـْ

ــرارْ ــكلّ اسْ ــرْ و نعــودْ ب ــى الغي ــى عل ن نتَّغْ
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ـــارة ازْي رْكْ  نــــدَ و 

ني البشــرة تعمّ و  ــرْ  نبشَ

ــزارة المـ جيهــةْ 

رُه في الترى فْ ــهْ انعَ و الوَجْ

ــارة االيغ ــب  طال

ــرة ــة الزه ــي فاطم موالت

ــرارة ــس ــة م ــب ق

ــرّة ــا الغ و يشــوفْ انْواره

ــهــارة ــاجْ ب ــا  ن و 

ــي الهجرة واتن ــومْ اكْ و الي

ــارة دمــعــي گــطّ

ــراقْ غمــرة ــي بالف نِ قْ الْحَ

ـــــارة ـــــاري زفّ ن

رة مْ ــرْ خَ ــهْ فكــري بغي تايَ

ــارة االيغ ــب  طال

ــرة ــة الزه ــي فاطم موالت

ارة الـدّ ـرْ  القـمَ و 

جيتََكْ مضيومْ من القهرة

ــرْ ــا بالمــالْ و العمَ ــر افْدوه بَ ــو نجْ ل

ــارْ ي ــةْ الغْ دْ حرمهــا انْفاجــي ليعَ و نشــاهَ

رْ طَ ــمّ ديكْ الرّيحة من فاقَةْ العْ انشَ

ــارْ االحتق مــع  الخشــوعْ  ــةْ  بغايَ نقــولْ  و 

رْ ــبْ أالّ الْها انْظَ من اشريفةْ االنسَ

ــارَقْ االنوارْ ــورى العربي ش بنت اشــفيعْ ال

رْ ــعْ البْصَ ــا و يمتّ دْ مــن ينظره ــعْ سَ

االضــرارْ ــجْ  يعالَ و  ــه  علتُ ــقْ  ضي مــن  ــرا  يبْ

رْ ــةْ الصغُ ــي مــن حالَ ريتهــا بانجال

ــارْ ــى ن ــارْ عل ــي ن ة فــي قلب ــدَ ــة زايْ و الفرقَ

رْ وى كمــا المطَ ــمْ تهْ ي دايَ ــوقْ خدّ ف

ــي و نهارْ ــي ليل ــلْ نرت ي نحي ــمِ سْ رْ جَ ســاهَ

رْ لْ الصدَ هاجــي و دواخَ ــة في امْ تاگب

ــدارْ ــعْ العْ لَ ــلْ نخْ حافَ ــي فــي تلــك المْ هلّ

رْ ــبْ أالّ الْها انْظَ من اشريفةْ االنسَ

ــارَقْ االنوارْ ــورى العربي ش بنت اشــفيعْ ال

رْ ــةْ البدَ لْعَ ــا طَ ــي ي ــا موالت انقــولْ ي

ارْ ــد الدّ ــرّبْ عب فاجــي ضيمْ العشــيقْ المغ
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االيـجــارة ــبْ  طالَ

ــل يبرى ــكْ لعلي ــا من بي ي

ــوارى ال ــن  بي ــا  م

القدرة مــن  مالكْ  يرســلْ 

هــارَة باطْ ــتِ  انْ و 

رة طْ سبعين ألف بكْ في وسَ

ــارة االيغ ــب  طال

ــرة ــة الزه ــي فاطم موالت

اســتــخـارة دونْ 

خضرة اتكــون  ــوةْ  ياق من 

عــنــدْ الــغــرغــارة

ــتْ اخديجــة الكبرى يا بَنْ

ببْشــارة نعمــي 

رة ي اتْعــودْ صفْ حشــى يدّ

ـــارَة ـــتّ ــــال ف وب

ــرة م كل  وقــت  كل  فــي 

ــارة مخت قطعــة 

ضرة قالْ بن علي في كلّ حُ

رْ لي في ليلةْ القبَرْ ضَ تَكْ تحْ ــفاعْ اشْ

كْ جارْ رْمَ ــي في النعيمْ نضحى فــي حُ قبلين

رْ ليكْ لجليلْ في يومْ البعث و الحشَ

االبصــارْ ــوا  غضّ ــقْ  الخاليَ ــةْ  الالّمَ يقــولْ  و 

ــرْ النصَ ــةْ  قبّ فــي  ــة  للجنّ ــزَة  دايْ

ــوارْ اجْ ــلْ  تمثي ــراكْ  امْ ــد  عن ــاتْ  ي الحرّ و 

رْ ــبْ أالّ الْها انْظَ من اشريفةْ االنسَ

ــارَقْ االنوارْ ــورى العربي ش بنت اشــفيعْ ال

رْ لَكْ في الحما اقْصَ دْ لي مــن فضْ نفّ

رْ ــةْ جــاهْ الرســولْ و الحســنينْ و حيْضَ رْمَ حُ

ــرْ ــرى دعَ ــرْ وال ن إيكــونْ ســرّكْ حاضَ

ــةْ االفكارْ ــا راحَ ــورى ي ــةْ شــافَعْ ال عَ ــا بضْ ي

ــي لي لقبولْ و الســتر بالرضــا ضمن

ــرارْ اقْ دونْ  ــكْ  حَ بمدْ ــعْ  ولَّ امْ ــي  قلب ــا  ون

رْ ــا احصَ ــا عنده الصــالةْ عــن طهَ م

ــارْ االقم اوْالدَكْ  ــنْ  يبي الطّ ــه  آلُ ــى  عل و 

رْ مْ الشطَ بْتْ اهديّة في اتْراجَ ليكْ جَ

ــارْ االحب ــةْ  المَ ــى  عل كيســلّمْ  مســفيوي 
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ــسْ القدي ــكْ  المالَ الحــي  ــمْ  نَعْ

ــةْ الــدنــيــسْ ــلّ ــن ع ــا م ــرْن طــهّ

حْ الشــميسْ ــورْ الواضَ ــى النّ و عل

ــسْ ادري ــن  ب ــسْ  ادري ــواليْ  م ــا  ي

ــسْ ــعْ انْحي ــه طالَ مُ حــى نَجْ و اضْ

ــسْ الوقي ــارَقْ  الشّ ــاللْ  الهْ ــا  ه

ــسْ النفي األصــل  عنصــورْ  ــا  ه

الساسْ النّظم  ذا  في  دَرتها  جابْ  احْ اهللا  أسمْ  و  حلتي  أبديتْ  اهللا  بسم 

ــه النّاسْ ــورى و هدى ب ــنْ الهدى محمــد شــافَعْ ال ــا بعي مــن جــادْ أعلين

ــه و الرضــى عــن ءاله وكــداكْ ســيدنا حمــزة و العبّاسْ ــى اهللا اعلي صل

ــةْ فاسْ جَ ــوال بهْ ــرب ســيدنا م ــا ســلطان الغ ــي ي العطــف هللا غيتن

ــمْ انْقاسْ ي ــه بالضّ ــي هايَمْ مــن گرحتُه و قلب نوصــي من هــو افريدْ متل

ــا غوتْ الرّياسْ رْ ه خْ القدَ بْ االســرارْ ها القطب الكاملْ ها شــامَ ها صاحَ

مــالْ هيبْتُه األقطابْ و االجراسْ عْ لكْ ضَ ينْ ها من يخْ الْحِ ها ســلطانْ الصّ

ــريكْ عاتَقْ االنفاســي ــه اشْ ربّ أالّ لُ

ــورْ االســالمْ هــو نبْراســي ــلْ ن و جعَ

من قايَلْ في حماهْ من غيرْ احساسي

راســي رْ تَهْ ــوتْ جبّ ــكْ يا الغ بعالجَ

بالكربْ مع السقامْ مدهولْ إيقاسي

بّ اهراســي ــنْ ها طُ ــاجْ العارفي ها ت

في حماهْ على البدا انصبّحْ و نماسي
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ــسْ ادري ــن  ب ــسْ  ادري ــواليْ  م ــا  ي

ــورى إيقيسْ ــورَكْ فــي ال ــا مــن ن ي

ــسْ أكبي ــوْرى  ال ــنْ  بي يبقــى  ــا  م

ــسْ ــدري ــةْ ال ــايَ ـــمْ غ ـــتـــهُ ادْرَسْ

ــسْ ادري ــن  ب ــسْ  ادري ــواليْ  م ــا  ي

ــي في الغرب كــن اعريسْ تِ و صبَحْ

ــسْ أيبي ــا  بالضن ســاقَمْ  ــي  غصنِ

ــي اضحى اعكيسْ عنّكْ ســهلْ اللِّ

الســليسْ ــقْ  ايَ الرّ ــنّ  الف ألهــل 

ــةْ فاسْ جَ ــوال بهْ ــرب ســيدنا م ــا ســلطان الغ ــي ي العطــف هللا غيتن

ــاسْ أقي ــهْ  لي وال  ينتهــى  أالّ  ــحْ  الرّب و  ــةْ  العنايَ و  ــرْ  السّ مــرگاحْ  ــا  ه

ــاهْ الباسْ ــالْ المقصــودْ و الرضى ما يلق بْ المزيّة ن ــا صاحَ كْ ي مــن قصدَ

ــاسْ ــة الكفــر و اصحــابْ الخنّ ــا مــن ملّ ــا ونقدن ــكْ اهللا ودّن ــا مــن بي ي

ــةْ فاسْ جَ ــوال بهْ ــرب ســيدنا م ــا ســلطان الغ ــي ي العطــف هللا غيتن

ــعْ الصــالة ألصحــابْ التدارسْ وامَ ــام و الكنايــس والّوْا اجْ ــرتي األصن كسّ

ــاسْ ــكْ حاضي عسّ ــابْ حرمَ ــا في ب ة وَنَ ــدّ ــدْ الرســولْ هدى م ــا ول ــا ي وأن

ــفْ في الحاجة و قولْ لي ال تخشــى عنّكْ يا المســفيوي طــارْ الباسْ أوقَ

ــرْ و الْياسْ نْبَ ر و العَ طْ ــالمْ مــن اهللا بالعَ ــمْ في انْظامِي اهديتَكْ و اسْ تَ نَخْ

راســي رْ تَهْ ــوتْ جبّ ــكْ يا الغ بعالجَ

بْ القدم الرّاسي يا كهف الجودْ صاحَ

يرجع توبْ السرورْ عن جسمه كاسي

ــاتْ و المدونْ و المراســي مــن القري

راســي رْ تَهْ ــوتْ جبّ ــكْ يا الغ بعالجَ

ناســي ــودْ مــن اقْبايَلْ لجْ ــكْ وف تاتي

ــبْ به تلقاحْ اغراســي ــكْ لعدي فيضَ

يكفاكْ من األهوالْ تحملْ و تقاســي

بعْ اقياسي من فهموا في األقوالْ و الطّ

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

و دهب حزني وال ابقــى اعقيلي ادهيش

مدح اهل البيت إيْلِيَّنْ القليب العشيش

من له انقول على البدا في طرز النقيش

العالمي ــوالي  م يا 

ــع من كل طيش ننجــا كان أوصلت انري

وبقيــت امتلّي كــن طير مــن غير ريش

ــه اقبيــح افحيش ــوزر انْعرْفُ ــي بال لِ فَعْ

العالمي ــوالي  م يا 

امرامــي نلــت  ســعدي  ــا  ي

اســقامي بالمــدح  ــرى  ب و 

الســامي القــدر  وعســاك 

ــوالي العالمي يا م

نبغي فــي احمــاك امقامي

ــاج اغــرامــي الــحــرمــك ه

اجــرامــي ــدْ  ــيْ قَ امنعني 

ــوالي العالمي يا م

ــا المجــد الهمام ي

ــامْ المق ــعْ  رفي ــا  ي

المــرامْ و  ــا  بالثن

الكدور يشــوف  ما 

البحور ــى  عل فايق 

ــدور الب هــالل  ــا  ي

ــا هــالل النجــوم ي

اغيوم تبقــى  ليس 

ــوم ق ــكل  ال ــن  باي

ــا يشــوفْ الكدارْ م

االبصارْ ســراجْ  ــا  ي

ــا طبيــب االضرارْ ي

ــع كل اعلوم يا منب

المعصوم نجل  أيا 

ــوم ودك نعــم القي

ينجا من صهد النار

بحــرك فايض زخار

دوي عظمــي يجبار

المضيوم غوت  غار 

لهموم عنّي  افجى 

سرك ظاهر معلوم

ماكْ إيزار دْ احْ من قصَ

ــد المختارْ ــت ول ان

ــارْ بالع ــدْ  ترفَ الزم 
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ــي اعطيش اســقيني مــن داك الواد لن

عبة و العقيل بها اكشيش ياري صُ و اغْ

لين الجود و الحسان ما اخطى من اقريش

العالمي ــوالي  م يا 

دمعي كالودق على الخدود ديما ارشيش

ــم واليعود فكــر اوحيش حرمــك لعظي

ــا و الهنا انعيش ود و بالصف نبغــي اتْجُ

العالمي ــوالي  م يا 

ــار من غير فيش و ســالم اهللا على الحب

ه يوم الوغا ابسيفي ابطيش نبطش هامُ

ــي مســفيوي وال انبالي ابهيش ل بن اعْ

ضامــي و  لهـفــان  ــي  قلـب

ي امنامِ اجفيت  بالسهر 

ــي ــام ـــر ح ـــي ـــى غ ـــل ع

ــوالي العالمي يا م

ــا جرحــي كامي فــي عضاي

انيامي تشــوف  صــاب  مــن 

ــاكْ ادمامــي ــن اوف ــل امْ قب

ــوالي العالمي يا م

انْظامِي ــاكْ  ثن فــي  ــم  نخت

ــد تحـــت اقدامِي و الجاحـ

ي رْ فــي تمامِ و اســمي ظاهَ

ــوداد ال و  ــا  الوف و 

ــزداد اي ــوم  ي كل 

بالمــراد يرجــع  و 

الشــريف لغوت  يا 

ــف ــا  اوصي ــك رن ل

والضعيف للقــوي 

الســعود هــالل  يا 

ــن الوجــود ــاق بي ف

ايســود ناوي  بيــك 

يا سميح العطوف

ــال اكلوف ســرك اب

الوقوف اجميع  في 

الين أصلك أصل الجود

حدود   ــه  مال بحرك 

و يصول على لجحود

بالمعروف ــي  وافين

ملهوف ــي  التتركن

باسط راحةْ لكفوف

دْ بحسانكْ رُف و جُ

رْ مشهودْ سرّكْ ظاهَ

روفْ على ذا المنكود

روفْ الوسيلة  مول 

نبغي بالعينْ انشوفْ

أنت الحصن من الخوف

ير أموالي عبد السالم يا بن امشيش غِ

ير أموالي عبد السالم يا بن امشيش غِ

انتهت القصيدة
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015

016

اهللا بأســمْ  ــادي  أب قْ  ســبّ

ــمْ ربّ االشــياتْ نعــمْ الغاني ــلْ الدايَ الجلي

ــانْ المـنّ ــر  البّـــ ــمْ  الحليـ

اهْ األوّ نعــم  عــن  الصــالةْ  و 

ــورْ اعياني ــنْ الوْجودْ ن ــي عي ــبْ المكّ الحبي

ــانْ العدن نعــم  ــوْرى  ال ــاجْ  ت

داهْ لْ طيبْ اشْ و الرضى يشمَ

فانِي عاعْ اجْ على اآللْ و االصحابْ أهلْ التنا اشْ

العنوان فــي  نمــدح  ــا  بعده

شــيخْ كامل مــن ســرّ أوفاهْ

ــةْ  الفضــلْ و أمانِي ــحْ و نفــوز بغايَ ردّتْ نربَ

ــالنْ خت ــال  ابـْ ــتْ  نادي ــه  لي

اهللا أواليْ  ــاجْ  تـ ــا  ي قلــت 

قامْ ضرّ ابدانِي في اسْ غيتني بصرختَكْ و اشْ

ــرارَكْ ننظــرْ برهــانْ مــن اسْ
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029

030

031

032

033

034

ــونْ فيكْ زايَگْ يا بن حسّ

دونْ شاعْ خبرَكْ في كلّ امْ

ليس عنّي مــن دونك دونْ

اهللا ــد  عب ســيدي  ــا  ي ــدْ  جُ

يا الوالي يا بن حســون هيبتي ســلطاني

ــارة بهجــة ســلوانْ ــا عم ي

المظنونْ بكمــالْ  لي  دْ  جُ

بالوفا  شــنع بين اللسونْ

ــي مضمونْ لِّ ــكْ انْوَ رَدْتْ بي

ــا شــميخْ الحرمــة و الجاهْ ي

ــدْ ال تنســانِي ــة برضــاكْ جُ ــعْ الرتب ــا رفي ي

ــانْ ة و الشّ ــمْ الهمّ ــا عظي ي

ــعاهْ نسْ ودّكْ  ــارَبْ  ه ــتْ  جي

تَكْ بالســانِي ال تخيّبْ ســؤلي في بابْ صرخْ

فــانْ الحْ ــطْ  باسَ ــادِي  كالنّ

ــاهْ نوْف ــدِي  قَصْ اوْدادَكْ  مــن 

بْتْ أوزانِي ــكْ جَ ــرْ و أنا علي عْ خاسَ كيفْ نَرْجَ

ديجــانْ و  ضــيّ  هْ  ــدَ نَنْ ــكْ  لي

مــاهْ لحْ ــلْ  دخَ كْ  ــدَ وصي را 

ــعْ عاني ــي ننهنا و نرجَ ــاحْ عملن تحتْ لجن

عــالنْ و   ً ا ســرّ ــرْ  نفخُ ــكْ  بي

ــي ـ الوالـِ القطـــب  ــا  ي

ـي ــاللـِ يــا ســــراجْ اهْ

ــي ـ حالـِ ــرْ  نظَ و  شــوفْ 
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نرجــاهْ باقــي  ــكْ  يمّ فيــض 

ــقينِي يروى على الرضا بســتانِي داد اسْ بالْمَ

ــحْ ســايَرْ االغصانْ ــهْ تلقَ في

اهللا ــد  عب ســيدي  ــا  ي ــدْ  جُ

يا الوالي يا بن حســون هيبتي ســلطاني

ــارة بهجــة ســلوانْ ــا عم ي

يا سرورْ القلَبْ المشطونْ

المكنـونْ رْ  ــدّ ال كمــالْ  يا 

ونْ ي من دونْ  مكُ ليكْ نشكِ

جــاهْ مــن  ــي  إيكافِ ــمْ  الكري

ــي ــبْ إيحانِ ــهْ دونْ ري ــه و علي رْمُ دادْ إيكَ ــوْ بال

ســانْ احْ و  دُه  ــوَ إي ــرارْ   باالسْ

يّبْ قصــد مــن ادْعاهْ ــا يخَ م

ــا عــالجْ ادْهانِي ــرْ الجــودْ ي ــا بحْ ــكْ ي كمثلَ

ــاحْ ســرّكْ فــي كلّ أوْطــانْ ب

ــالْ أمناهْ كْ ن رمَ ــدْ حُ من قصَ

مالَكْ هانِي دُّه و يعودْ مــن اكْ ــوَ ســانْ اتْ باالحْ

ــانْ ــرْ بأم فَ ــكْ يظْ قامَ فــي امْ
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052

شاعْ خبرَكْ من جونْ الجونْ

هْ  في خفا و سكونْ ليكْ نندَ

والِي مرهونْ ــاللْ اهْ في اغْ

ـي ــاللـِ ـــرّ اعْ ــــبّ ض طُ

ــرْ الــمــالِــي ــحْ ــب ــا ال ي

ـــوالِـــي اقْ ــلْ  ــمَ ــهْ ت ال 
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ــي بوفاك المحســونْ ودنِ

زونْ ــن امْ رَكْ بي ــا اللّي بَدْ ي

سحنونْ ةْ  حرمَ عنّي  روفْ 

ــبــاهْ اشْ دونْ  ــا  أن هــكــداكْ 

بّانِي ــا ســبيلَكْ الرّ ــكْ نرع رُختَ ــابْ اصْ ــمّ ب ف

ــدانْ لْ نَكْ ــوَّ هَ ــكْ امْ ــتْ لي جي

ــاهْ بضي عْ  ــاطَ السّ رْ  ــدَ البْ ــا  ي

يجانِي كْ عاري مليوحْ ضــيّ و الدّ فــي ضريحَ

حگــدانْ ــي  جينِ و  ــي  غيتْنِ

اهللا ــد  عب ســيدي  ــا  ي ــدْ  جُ

يا الوالي يا بن حســون هيبتي ســلطاني

ــارة بهجــة ســلوانْ ــا عم ي

حى محصونْ جابَكْ نَضْ في احْ

مــالْ العرجونْ ــورْ أكْ فاقْ ن

و الفضيلْ الفالَحْ ذا النّونْ

ــي بشــقاهْ ــبْ حالِ ال تحقّ

يفانِي مْ الضّ ــا مكــرّ ــي ي ــگْ عملْنِ ــكْ زايَ في

كانْ المْ دخــلْ  هارَبْ  جيتْ 

ــبْ ضيفْ اهللا لَ ليكْ كنطْ

ــلْ بالغزوانِي ــسْ حرمة أدخي ــتْ العابَ يا اللّي

ــلْ األكنانْ طبّ أمير ادْواخَ

ــرْ الــغــالــي ــب ــتّ يـــا ال

ــي ــاللِ ـــيـــاهْ إيْ ــن اضْ م

ــالِــي الــبــقّ ـــةْ  ـــرمَ حُ و 
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اهللا ــدْ  عب ــن  ب ــهَ  طَ جــاهْ 

جْ إيمانِي ــي مصباحْ الجــودْ نَهْ كْ الماحِ جدّ

ــبطانْ السَّ جــاهْ  و  األزواجْ  و 

ناهْ عْ مَ في اللسونْ أحديثْ اسْ

ــي ــمْ ال كتمانِ ــتْ مــن دارْكُ رْجَ كلّ جــودة خَ

ي فرحانْ شِ مْ يَمْ ــعاكُ من اسْ

واهْ ــدْ ب رْ  يظفَ جســدي  طــبّ 

ادْهــانِــي ينشفاوا  ــي  ــنِ ــرمْ اكْ بالعالجْ 

انْ عيّ ــلْ  عــاطَ ــكْ  ــابَ ب ــمّ  فُ

اهللا ــد  عب ســيدي  ــا  ي ــدْ  جُ

يا الوالي يا بن حســون هيبتي ســلطاني

ــارة بهجــة ســلوانْ ــا عم ي

من أمرُه بينْ الكافْ و النّونْ

دْ و نكونْ يومْ القضا نسعَ

المزونْ أصحابْ  الفضالْ  و 

لُه ما ابْگاهْ و الجحيدْ في جهْ

جانِي فادْ اسْ ودْ في اصْ لْ و يعُ صَ فَدْ يحْ دْ لو يفَ

بَتْ نشــانْ فــي اجســادُه نَصْ
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يونْ ــراهْ اعْ طلْبْ مــن ال ت

حى مامونْ سانُه نَضْ من احْ

الملحونْ لناسْ  السالمْ  و 

ــي افْعالِ فــي  ــحْ  ــمَ إسْ

العالِي الــمــقــامْ  فــي 

ــي ــوالِ اغْ و  ــرْ  بــالــعــطَ
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ــدّ لــوْغــاهْ ــي مــتــوَجَ ــرْمِ صَ

رْ شيهانِي قْ ةْ السّ ومَ تْ افحُ مْ عنْ أگرانُه لجّ

حانْ فْ تَمْ ــدَ دالِي يصْ فــي اجْ

ــي و الْغاهْ مِ ــظْ نَظْ ــا الحافَ ي

رَكْ ســانِي ودْ بدْ ــةْ إيعُ ــا بالجملَ دْب ــعْ للوَ طي

ــانْ ت البهْ مْ  ــوْ قَ ــرْ  اتْعاشَ وال 

فوْطــانْ ــيتَلْ  السّ ــرْ  زَهْ كانْ 

داني ــي حگْ ــدْ لو يجِ ــوانْ البي ــه كعْ مُّ مايْهَ

ــانْ ــرْب هَ ــي  لِّ ــوَ ي و  ــزَمْ  يــنــهَ

ــاهْ ــرْ فــي معن هَ ي ظَ ــمِ و اسْ

ي عنواني بن علي دمناتِي نســبِي و في أسفِ

ــانْ ــنْ العرف ــتْ ســقوى بي نَلْ

ــلْ بنْعيســى و تناهْ مــن فضَ

يانِي ــعى الجليلْ إيتوبْ عن خطا نَسْ به نَسْ

لْ جســمي بالغفرانْ و يشــمَ

انتهت القصيدة
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ــي األمان ــةْ  غاي ــكْ  لي ــرى  البُشْ ــكْ  لي

ــبْ الهانِي لْ وامْ بالقَ ــدّ ــولْ ال ــرْ طُ و فخُ

بّانِي ــضْ الرّ ــلْ الفي وة وأه ــطْ لْ السّ أهْ

ــلْطانِي ــوتْ الوْرى سُ ةْ الغُ ــكوَ مْ شَ قدّ

انِي مْ السّ لْبْ مع اللسانْ في النّظْ بالقَ

ســانِي ــد اهللا الشــريفْ الحَ ــن عب ب

ي ثـانـِ ـه  لـُ وال  اشـْريـــكْ  ه  لـُ أالّ  ربّ 

نْ في ادْهانِي بّ االشرافْ ساكَ لْ حُ عْ وجَ

ــولْ ازْمانِي نْ طُ ــامْ عَ م حْ هــذا الهْ دَ نَمْ

ــانِي رْ السّ دْ بْ القَ نْ االســرارْ صاحَ دَ عْ مَ

يانِي ــاحْ اعْ ب ــولْ مَصْ ــدْ وَلْدْ الرّسُ صَ يَقْ

ســانِي ــد اهللا الشــريفْ الحَ ــن عب ب

انِي ــي و الدّ ــه القاصِ حايْنُ دْ بمْ و شــهَ

رْفانِي ــزْ العِ نْ ــبْ كَ ــرْمْ الطبي ــدْ حُ أقْصَ

دْ اتْميس ــومْ ابْوَجْ ْ االشــرافْ قُ بّ حِ يا مُ

نْ اوْجيسْ حافَلْ كُ دارْ فــي المْ لَعْ العْ اخْ

يّ لغليسْ حْ ناسْ االســرارْ في الضَ دَ و مْ

سيسْ دْ احْ ميمْ و من الوَجْ نْتِي اهْ وإلى كُ

بْعْ انْفيسْ لْتْ ابْطَ ــفْ قُ و معايَ قُولْ كي

ــا إدريسْ ــافْ موالن ي ــا اضْ ــا جين وحن

ــلْ من ليه التّقديسْ مْ الجلي دْ نَعْ مَ نَحْ

يسْ مــالْ الطّ ــي بكْ ُوَدْنِ ــي أ نِ رَمْ مــن اكْ

ــلْ التّرييسْ ــحْ بينْ أهْ ــي للمدي نِ مْ والْهَ

ليسْ فْ ــرْوْ المُ ــرَةْ المَ رة ادْخي ــدْ الزُّوهْ وَلْ

رْ اعكيسْ َمْ ــرُه أ نْ هو في الزْمانْ امْ ــا مَ ي

ــا إدريسْ ــافْ موالن ي ــا اضْ ــا جين وحن

ما و عادْ في حالْ انْكيسْ ــه احْ نْ اللُ يا مَ

ريسْ ليلْ من االضرارْ اهْ ه اعْ مُ و ضحى عظْ
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دانِي ــدْ المَ جْ ي المَ ــمِ ــرْ الهاشْ من بَحْ

انِي وّ ــرْبْ الجُ ــنُه الغَ حاسْ ــى بمْ سَ و كْ

ــمّ فــي كلّ اوْطانِي لُه وَع ــرْ فَضْ هَ و ظْ

ســانِي ــد اهللا الشــريفْ الحَ ــن عب ب

دانِي ــرْ الوَحْ ــادْ بأمَ ب ــهْ العْ تْ لي عَ خضْ

ــي زْيانِ الخُ ــودْ  حُ الجْ ــةْ  ملّ ــرْتْ  هَ نقْ و 

ــي البُلْدانِ ــعْ  مْ جَ ــمّ  عَ و  ــرُّه  سَ ــا  نب و 

ــي رآنِ القُ و  الصــالة  مــع  ــادَة  ب اللّعْ

ربانِي ــومْ فــي المــدونْ و عُ ــرْ العلُ ونشَ

ســانِي ــد اهللا الشــريفْ الحَ ــن عب ب

ــي ــجْ اإليمانِ ــمْ نَهْ ــه الكري ــحْ ب لَ و اصْ

ــي طوفانِي عِ ــابْ دَمْ ــنْ االعت ــفْ بي واقَ

فانِي وفْ احْ فُ طْ اكْ ماكْ باسَ في بابْ احْ

ــي دانِ نَكْ ــي  انْولِّ ــا  م اهللا  و  حشــى 

دنانِي ــودْ العْ كْ شــافَعْ الوجُ ــدّ فــي جَ

ــرُوحْ و ريحانِي ما ابْ لَكْ فــي الحْ ــمْ إيْشَ

ــه عانِي ــادْ فــي زمانُ مســفيوي بكْ ع

ه تقييسْ ــدُ نْ ــا عَ مامْ م ــرْ  الهْ ــن بحَ اليَ

ميسْ يّ اشْ رْقْ ابْضَ گازْ شَ اللْ من الحْ اهْ

وبْ و اللّي كانْ ايْبيسْ رَّتْ العشُ ضَ بهْ اخْ

ــا إدريسْ ــافْ موالن ي ــا اضْ ــا جين وحن

ــاجْ اعريسْ مامْ ابْت رْبْنا اهْ بَحْ فــي غَ اصْ

دْ كانْ في بَرْجْ انْحيسْ ربْ بَعْ دْ المغْ عْ سَ

ه الوقيسْ ــانْ بشــعاعُ ــالمْ ب ــورْ االسْ نُ

ــسْ دْ للتّدري ــا امْســاجَ ــسْ ردّه نايَ الكْ

ــيسْ ه ارْهيبْ وال قَسّ دُ ــرْكْ في عاهْ ما تَ

ــا إدريسْ ــافْ موالن ي ــا اضْ ــا جين وحن

لْ اوْنيسْ ضْ ــلْ الفَ لُه اهللا أله عْ نْ جَ يا مَ

لْكْ ادْميسْ جيتَكْ مضيومْ طالْعي في حَ

ريسْ النْ احْ جْ ي عَ يكْ في حالْتِي اتْجِ نَبْغِ

بّكْ في القضا اتْجينِي ليثْ اعبيسْ انْحَ

مــا زاگْ العيسْ ــتْ اكْ ــكْ زگَ ــا في و أناي

ــسْ ــدّ و نرجي ــكْ بالنّ ــالمْ اهللا لي و اسْ

بْعْ اسليسْ بْدْ بن علي  في طَ نْدْ العَ من عَ

انتهت القصيدة
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عينْ ازَقْ المْ ــرّ ــمْ ال قْ بَسْ ــبّ فازْ من سَ

ــن األمي لمشــرّف  ــد  محمَّ ســيدنا 

يّبينْ ــه الطّ ها عــن آل فْ طَ ــفْ نَعْ كي

مينْ رْ ال اكْ هْ مانة و نقولْ ابْجَ لْ الضّ هَ

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

نا في حينْ ــبْ الغْ رَكْ طي ــي نَدْ ون رْمُ كَ

ينْ نْيا مــع الدّ ــوا شــاني فــي الدَّ ْهُ نَوّ

نين لوني ما دامتْ السّ مْ مْ شَ ابسرّكُ

نوني ليسْ نَبْقا ارْهينْ مْ رْ ضَ ْشَ في النّ

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

تينْ ــدا اهْ ــعْ انجالي طــولْ البْ بِهْ دمْ

سْ و العينْ رْ ايْســيرْ النَّفْ وا يَسْ ْحُ رّ سَ

ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

ــةْ الوزانْ ابْديتْ بســم الفتّاح و بحلّ

ــالة على ســيدْ األدمــي اوْ جانْ و الصّ

نانْ ــل الكْ ــهْ مــن دواخَ ــالة علي الصّ

ــدْ بالقلــب و اللســانْ جَّ منّهــم انْمَ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

رامْ و االحســانْ ــلْ الجــودَة و الكَ ياهَ

لْ شانْ د و كُ جْ وى و المَ طْ ـلْ السَّ ياهَ

ْ أرْضْ بانْ لّ ــي فــي كُ ــرْ الّ ــلْ السَّ ياهَ

مــان ــان و الضّ مــا و األم ــلْ الرَّحْ ياهَ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

ــوزاري فـايـق المــزان مْ بــ جيتْ لكُ

ليلْ في السجان مْ ايسيرْ اغْ جيتْ لكُ
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ــنْ  ْري يّ حَ َمْ ــانُ ا ــد مــن ادْه ــوا نَكْ ْحُ رّ فَ

ــنْ ْ ذا الوْهي ــرّ ــجْ ضُ ا هللا ايْعالَ ــوْ ادْعي

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

حا روعْ العضا اسكين نلْتْ قصدي و ضْ

صينْ ــن غايَةْ الحْ هاجْ روضي وتحصّ

زينْ ــاكن ما بقا احْ تْ كربي و السّ لَحْ

لْ القاوي المتينْ فزت بالقصد ابفضْ

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

ْ حينْ ــي عَطفتكم كلّ رْ ل ردْتْ تَحضَ

ــنْ زي ــاهْ  نَلْتْق ــري  قَبْ ــمْ  برضاكُ ردْتْ 

حا أْمينْ م نســلكْ و نْضْ ردْتْ فحماكُ

ــن المقرّبي ــن  زي ــي  يكرمن ــه  ْتُ نّ ابجَ

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

ــا نضــنّ امثلهــا يَوْجادْ فــي خزين م

ــن للّولي ــوا  قال اكرامــة  ــول  القب و 

هــانْ يَّـرْ الدْ حَ ــدْ امْ جيت لكم انكيـ

ــلْ البْـدانْ  اليَ مْ شــاكـي بعْ جيتْ لكُ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

ــا أهــل دار وازّانْ ــي ي ــوا ل طفتُ إذا اعْ

ــا أهــل دار وازّانْ ــي ي ــوا ل طفتُ إذا اعْ

ــا أهــل دار وازّانْ ــي ي ــوا ل طفتُ إذا اعْ

ــا أهــل دار وازّانْ ــي ي ــوا ل طفتُ إذا اعْ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

ــيادي خايَفْ مــن طيحــةْ الزّمان أسْ

فانْ  ــةْ الكْ ــيادي خايَفْ مــن غصّ أسْ

ةْ الفـتانْ ــفْ مــن شــدّ ــيادي خايَ أسْ

ــان ت ــهْ  اليلي مــن  ــوا  بُ رَغْ ــيادي  أسْ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

م فاقتْ التمانْ لّة في تناكُ انضمت حُ

ــان اهديتهــا لكــم ردت اقْبولهــا إيب

ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي
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ــن كل زين ل زي ــه لمفضّ ــل ط ادخي

33

34
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43

44

رينْ زُه اخْ ْ وّ دْ اكمــا حَ حاز طيب القصْ

ْهينْ نَوّ ــمْ المْ ــا نَعْ مْ ي كُ حْ دَ دْ مَ ــعْ سَ

ــطْ اليدين عاملُوا من جالكم باسَ

لينْ في مديح اشراف الخلقْ المفضّ

اميتّمين بقوافــي  ــي  اصاحِ ــتْ  صال

ــن هي المفقّ ــرّات  الق و  طــه  اآلل 

ــي دمناتي مــن بلْدْ فا و ســينْ صيلت

ةْ اليْقينْ حَّ عن اســبيلْ المجزي ابْصَ

وينْ نيا و في اآلخرة اعْ ايكون لي في الدّ

بينْ حْ المْ ابحــقّ فَضلْ القــرآن الواضَ

بينْ ــرْ الجْ ــالة على الهــادي ناي بالصّ

ــر مانهان ــاس الخي مــن امدحكم أن

ــةْ اليْمانْ مْ االشــرافْ اعالمَ كُ يحْ دِ امْ

وازّان دارْ  ــلْ  ياهَ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  جي

ــرْ الفنان واهَ ــرْ بَجْ ــا الحافض فتْخُ ي

واألدان ــوبْ  لقل ــرَحْ  تَشْ حــالّ  هــاكْ 

ــالم انهيبُ ما ماست االغصان و السّ

ــان بالبي الم  و  ــن  غي و  الم  ي  اســمِ و 

وازّان ــدارْ  ال ــتْ  لَبْ اطْ شــينْ  ــا  بعده

و الحقيقــة كانطلــب خالق االكوان

ــا و بْســاير اإلخــوان اهللا يَلْطــفْ بِيّ

بْ العيانْ رافْ اكواكَ لَّةْ االشْ تْ حُ تَمْ اخْ

انتهت القصيدة
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نِي عْ و تأدّبْ و صغى و سمَ

ورْ تنبْنِي و على ساسْ الصّ

ة اتْنِي لْحَ ــاسْ الصّ على ن
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ــي ــودْ الغانِ بُ عْ ــمْ المَ ــامْ نَعْ مــن الّ ايْن

لُه و نشــانِي ضْ مــن خالَقْ االشــياتْ بفَ

ــي انِ دَ المَ طــه  ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ احْ  ــدّ م

ــانِي ل الســرّ السّ و ارْضــى على اآللْ أهْ

الْســانِي و  ــي  لْبِ بقَ ــومْ  يُ لّ  كُ ــولْ  انْقُ

ــلْطانِي سُ ــا  ي ــة  ف طْ بالعَ ــودْ  جُ  
ّ
هللا

ـــه اوْزانُ و  ــي  ــمِ نَــظْ فــي 

ــحْ بُــنــيــانُــه ــحّ ــص ــتْ ي

ــه ادْمانُ ــسْ  بْ حَ ــكْ  نَ فْ جَ

ــي ـ باألمانـِ ــرْ  تدفَ ــخا  السّ ــةْ  بغايَ

بّانِي ــبْ الرّ طْ ــمْ القُ ــدْ الفضيلْ نَعْ قَصْ

ــلْوانِي ــةْ سَ ــدْ غايَ جْ ــر االســرارْ المَ بَحْ

ــليمْ ســالِي في قَلْبُه هانِي حى اسْ يضْ

تنْسانِي ال  ه  لَلـَّ ــه  لُ ــلْــتْ  قُ نـــادَتْ 

ونْ ــولْ الكُ ــمْ المالكْ الغني مُ نبدا بَسْ

ــكافْ و نُونْ ــي إيريدْ في ال رُه باللّ مــن أمْ

ونْ نا و ســكُ وامْ بهْ ــولْ الدْ ــي طُ و جعلنِ

هْ الجليلْ في الكتابْ المكنونْ حُ دْ من مَ

ونْ وصُ ــوابْ الســرّ المُ ــي في أب و جعلنِ

ــونْ سّ ــرْ الكمالْ يا بن حَ ــا بَحْ إغارة ي

ــا بنِي ــاء اهللا ي حْ أوليّ ــدْ مَ

بيلْ الوْفا افْنى رَكْ في اسْ مْ عُ

ــي ــبْ الغنِ واهَ و إال رَدْتْ امْ

ودْ تضحى ممنونْ تِي هل الجُ دْ كانْ اقْصَ

ــكْ محــزون و إال كان مــن االهــوالْ حالَ

رْ المخزونْ ــلطانْ ســالسْ و ســال الدّ سُ

ــونْ مفتُ ــي  لِّ إيْوَ ــا  م ضمــآن  زارُه  مــن 

ه انْويتْ نضحى مضمونْ وأنا في امقامُ
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ــلْطانِي سُ ــا  ي ــة  ف طْ بالعَ ــودْ  جُ هللا 

حســانُه و  ــكْ  لَ فضْ مــن 

ـه ــزانـُ احْ ـــالْ  ط قلبي 

ــه ــانُ أم و  ــكْ  ــابَ ــج ح و 

ــي بالْعانِ ــيَّ  اعل جــارْ  ــانْ  الزم ــمّ  هَ

ــي ران فْ بالغُ ــي  لْن إيعامَ ــي  الغان ــبْ  لَ طَ

ــي ميزانِ و  ــراطْ  الصّ و  النشــورْ  ــومْ  ي

ــي عانِ اوْدادَكْ  بكمــالْ  ــتْ  اضحي ــا  وان

حْ لي في عصيانِي مَ عى الكريمْ يَسْ و اسْ

ــلْطانِي سُ ــا  ي ــة  ف طْ بالعَ ــودْ  جُ هللا 

ــه حانُ ــي و امْ ــبِ ــنْ تَعْ ـ مَ

ـه إيْبانـُ ــودْ  الجُ ــلْ  أهْ و 

ــه ــرْهــانُ ــي بُ ــرْ ل ــهَ ــظْ يَ

ــي ترعانِ و  ــلْ  بالفضَ ــي  نِ رَمْ تكْ ــى  حتّ

انِي دْ القاصــي والدّ ــهَ ــلْطانْ بِكْ اشْ سُ

ـتْـمانِي كُ مالـها  ـكْ  مَ ـرايـْ اكْ تـنـبا 

يجانِي عْ في وســطْ الدّ اللْ ســاطَ وإالّ اهْ

ــى كلّ اوْطانِي ــة عل ــولْ مكّ كمــا اتْصُ

ــون سّ ــرْ الكمالْ يا بن حَ ــا بَحْ إغارة ي

غيـتنـي اهللا  عبد  مـوالي 

ـي نـِ عـدّ اهللا  عبد  مـوالي 

نِـي ـرَخْ مـوالي عبد اهللا صَ

ـونْ ابْ إيهُ ـعَ مـوالي عبد اهللا بِكْ ما اصْ

ـونْ طــايَ مرهُ مــوالي عبد اهللا مــن اخْ

ونْ مــوالي عبد اهللا رَدَتْ في حمــاكْ انْكُ

ونْ مــوالي عبد اهللا كيفْ نبقى مشــطُ

ـُونْ ـنِي بالمظـن ـرَمْ مـوالي عبد اهللا اكْ

ــون سّ ــرْ الكمالْ يا بن حَ ــا بَحْ إغارة ي

نِـي كْ ــدَ اوْزارِي اتْفُ من قَـيْ

نِي رَمْ تَحْ ال  ســانَكْ  احْ من 

يرْنِي ــدايَ إيجِ ــدْ اعْ من كي

ــكْ دُونْ ــلْ الرجــالْ من دُونَ ــي يا فَحْ مالِ

ــه بعيُونْ رْتُ صــى وال انْظَ ــا يَحْ ســرّكْ م

ونْ ونْ الجُ وزْ بِكْ من جُ في الغربْ مع الحُ

ــى المزُونْ ــرَة عل سْ اتْجــالّتْ نايْ ــمْ كشَ

ونْ ــى المدُ يَة عل ــتْ بِكْ ســالْ الباهْ صالَ

نِي مامْ كرمْ ضيفكْ يا الهْ

ــي ودّنِ ــاكْ  بَوْف ــكْ  المَ اغْ

رْنِي اتدِّ ي  نَبْغِ كْ  ازْمامَ في 

نِي ــاكْ درَكْ بســرارَكْ و وف

منِي ــي اتْعَ ــودَكْ نَبْغِ ابْجُ

ــي نِ بّ ــواهْ طُ ــكْ بهْ الجَ اعْ
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ــلْطانِي سُ ــا  ي ــة  ف طْ بالعَ ــودْ  جُ  
ّ
هللا

ــــوالِــــي يَـــزْيـــانُـــوا احْ

ــي بــالــســانُــه ــنِّ ــعَ وط

ابْــدانُــه ــبّ  طُ ي  مِ سْ جَ

وفانِي ــى الطّ هْ بِكْ عل ــدَ وتْ مــن انْ ــا غُ ي

ــي ــرْ التّيجانِ و بجــارَكْ الشــريفْ األمي

ــي زْوانِ لِي و الغَ ــهْ ــادْلِي مــع السّ بالشّ

صانِي ي رُوضْ اغْ قِ كْ العجيبْ اسْ بفيضَ

ــي عنوانِ ــنْ  بيّ ــدْ  القصي ــضْ  حافَ ــا  ي

قانِي ــاوِي دُهْ ي معن ــةْ أســفِ رْسَ مــن مَ

ــي وشــة يَلْقانِ ــمْ فــي الهُ ــدّ منهُ الحَ

دْ الشــيْطانِي ــدْ الوَغْ و كذالَكْ الجحي

عانِي المْ ــراتَــبْ  لــمْ مــارْقــا  ـــاراقْ  م

وســانِي وسُ ــرْ  عطَ و  ــرْ  والعبي ــدْ  بالنّ

ــونْ سّ مالْ يا بن حَ ــرْ الكْ ــا بَحْ أغارة ي

نِي مّ ــومْ هَ رْ اليُ هْ لْ الدّ ــوْ هَ

لْبْ جبّني بّ اللِّي في القَ حُ

نَكْ و حماكْ ديرنِي ضْ في حُ

ونْ نِي برضاكْ يا امســلّكْ السفُ ســلّكْ

ــبّ المجنونْ ــلْ طُ ــرْ الفضي ــن عاشَ ابْبَ

ــونْ ــدْ و ذا النّ نيَ ــسْ و الجُ ــواليْ ادري و بمُ

ــونْ ــةْ الجفُ ــا امراحَ ــاكْ ي ــي بوف عاملنِ

ونْ لْحُ ــظْ المَ لْ فــي لَفْ وْ و اختصــارْ القَ

زُونْ ــوْ ــنّ  المَ ــتْ ف ي اقْري ــمِ محمــد اسْ

ونْ ــنْ ســيفي مطحُ دي ــدْ للجاحْ اموَجّ

لُونْ عْ ــدْ الجَ ــه إيخــافْ ولْ ــيتَلْ منّ السّ

ــونْ ــه مفتُ ــارْ عقلُ مــن الّ ســلَّمْ لالحب

ونْ ــي متقُ مِ تْ نَظْ تَمْ ــا بســالمِي اخْ وأن

نِي ــرْ الوْفا اغْ ري يا بَحْ فَقْ

نِي دْ كرَهْ حْ و كرَهْ من بالجَ

ــنِي نْ نُورَكْ بالوفا اسْ يا مَ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

انتهت القصيدة
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نســتوفاهْ ــدي  قَصْ ه  ــمُ باسْ

ــاهْ ب احْ اهللا  قوســينْ  ــابْ  ق

معطــاهْ ــل  كمّ بالشــفاعة 

اهللا ارْضــــاةْ  ــلّ  ج مْ  عنهُ

ــد اهللا ــن عب ــهَ ب ــدْ طَ احفي

اهللا رســولْ  كْ  ــدّ جَ ــل  ادخي

تنســاهْ ال  كْ  ــدَ بْ عَ ــتْ  غي

ه مفتاحْ في انْظامْ اقْوالي ــمُ و اسْ

ــراجْ للمــقامْ العالِي ــ ـعْ ليلْ المَ

ــآلي ــالْ اسْ و عطــاهْ كلّ المــرامْ ن

ــورْ انْجالي ــه و االســباطْ ن و ازْواجُ

ــي اللِ اعْ ــبّ  طُ إمامهــم  ــى  عل و 

بامالِي لي  ــدْ  جُ أحمد  ــوالي  م

ـي ـــنْ لــيّ والـِ ــلّ كُ ــكُ ـــامْ ال إم

را ــاح ربّ الوْ ابْديتْ بســم اهللا الفتّ

را و صالةْ الهادي المصطفى من اسْ

ــرى ــالْ المنا و بُشْ تارُه ن ــه واخْ بُ قرّ

رة شْ يادنا العَ حابُه اسْ مّ آلُه واصْ أتعَ

رة ضْ لْ حَ ا و جميعْ هَ و ســايَرْ االتقيّ

لْ ذا االحوالْ تبرى يا التّيجانِي عامَ

بْرى ــاجْ أهل الوْفا الكُ يا التّيجانِي ت
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ــاهْ ي اضْ الحْ  ــورَكْ  ن ــي  اللّ ــا  ي

كْ ال تَنْســاهْ بْدَ ــدا عَ ــى الب عل

ي يَبْرى مــن داهْ ــمِ سْ ــبّ جَ طُ

والجاهْ الحرمــة  ــمْ  عظي ــا  ي

اهللا رســولْ  كْ  ــدّ جَ ــل  ادخي

ــداهْ اعْ ــدّ  يَ فــي  ــه  لِّي إيْخَ وال 

ــرُه ما ينْســاهْ مْ ــلْ عَ و الفضَ

ــاهْ معن ــكْ  فَ طْ عَ ــى  عل دالّ 

ه و كفاهْ ه قَدُّ ســانْ ســيدُ احْ

والِي ــواتْ اهْ ــا اقْ ــيّ المن طــالْ عل

ـي رْ حالـِ بـمــدادكْ غيتْنِــي ونــوّ

ــي والِ احْ ــعْ  مْ جَ ــكّ  فُ هللا  ــة  االغاث

ْ اتْقالِي ــي اتقيلْ خــفّ لِ مْ ــدْ حَ گعّ

بامالِي لي  ــدْ  جُ أحمد  ــوالي  م

ه و يضحى ســالِي دُ گْ ه يتْفَ ســيدُ

ه وليسْ يبْقى تالِي دُ ــعْ دْ سَ ــعَ واسْ

ــرى في مهجتِي وادْخالِي المْ اسْ اكْ

والِي ــرومْ امْ شــى ضيمْ ما ايْ ما يخْ

رة سْ نِي في كل حَ يا التّيجانِي صارَخْ

رّة ــامْ االقطــابْ طُ ــا التّيجانِي إم ي

رة رة الزّاهْ لْ القاصْ ــي نَجْ يا التّيجانِ

ــايْ دونْ فَتْرة ــي بيكْ ادْع يا التّيجانِ

لْ ذا االحوالْ تبرى يا التّيجانِي عامَ

ياكْ مــن كانْ اخديمْ البابْ كلّ مرّة

كْ فازْ بالمسرّة رْمَ دْ حُ ياكْ من قاصَ

رة هْ نامِي ابجَ لْتِي فــي امْ ياكْ ليَّ قُ

رّة ه مضَ قُ ــاكْ عبدْ الغانِي ما اتْلَحْ ي
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ــراهْ لتْ جــا  ــمْ  ماهُ بحْ اوْالدْ 

اهللا رســولْ  كْ  ــدّ جَ ــل  ادخي

ــن فــي ذكــر اهللا ــعْ أمي ضَ خَ

اهْ األوّ ــمْ  نَعْ ه  شــيخُ بجــاهْ 

بتَوْجــاهْ ــوزْ  ربُ الدّ ــلْ  قابَ و 

ياهْ عْ بضْ ــطَ لْ يَسْ مَ حْ عليهْ مَ

ــداهْ ــه فاحْ اشْ ــرْ طيبُ طَ والعْ

ــيخْ وفي اثْناهْ ديحْ الشّ في امْ

ــارْ مــن انْظــامْ ابْحالِي وا ع ــدُ و يرَفْ

بامالِي لي  ــدْ  جُ أحمد  ــوالي  م

ـشـــوعْ و ابتهالـي ه اخْ أدّى فــرضُ

ــي ــبْ العالِ لْ ــه و طَ تُ وَرْدُه و وضيفْ

ــي ــوارْ اتْاللِ واشْ را مــن الّ شــفا انْ

ــي جالِ ــرُّه  سَ ــورْ  نُ ــوزْ  ربُ الدّ ضــمّ 

والي ــبْ اغْ ــالمها ابْطي يُوبْ اسْ هْ مَ

جالِي رْ في اسْ هَ ــمي اظْ د اسْ محمّ

رَة ــوا بنَظْ لُ وا و يعامْ رْمُ ــرامْ إيْكَ الكْ

لْ ذا االحوالْ تبرى يا التّيجانِي عامَ

ــحْ بكــرا ــى للضري آشْ را مــن ال أت

لْ فــي المقامْ و قْرا آشْ را مــن الَّ نفّ

رة ــامْ نَظْ ــعْ في المق آشْ را مــن متّ

ــرَة بْ قَ للمْ شــبَّكْ  الّ  مــن  را  آشْ 

رّةْ وعْ حُ ــدْ يا راوي في بيوتْ الخضُ خُ

رة ناسْ الوْفا الفقرا ضْ ديمْ الحُ من اخْ
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انتهت القصيدة
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غيارْ ــلّ  ك زالْ  و  حــالــي  ــا  ــزهّ ت و 

تكــدارْ ــا  بق وال  مقصــودي  ــلْ  كمَ و 

ارْ ــوّ ـ النّ ــقْ  ـ محابـَ بربـوعـهــا  دارتْ 

ــكارْ ــتْ مــن االف ــى دوي ــي حت نِ هيّجْ

ــاري ــا حضّ ــتْ عــداري و قلــت ي لَعْ اخْ

ــارْ ازْه ل  ــكُ ال ه  بنســايْمُ ــاقْ  ف ــن  م

ري تْ من شــداها زَهْ فاحَ

ري ــنْ لونهــا العبقْ من زي

ة يجري ماها في كلّ ساعَ

ــجارْ ــبْ تميسْ بيهْ كلّ اشْ ي ــحْ الطّ ري

ــكارْ ب ــلْ  كامثي ــسْ  اتْمي اليســاتْ  و 

ــه الجارْ ــقْ و الياســمينْ جانْبُ و الحبَ

گحــارْ دارْ  ــونْ  الفن مــع  ــجْ  جَ بلفْ و 

و الشــاكوكي خاف بالعاشــق يُهجارْ

ــارْ ازْه ل  ــكُ ال ه  بنســايْمُ ــاقْ  ف ــن  م

غراضي رْحْ  بالفَ لْ  كمَ و  السرورْ  طابْ 

عراضي في  تْ  وقْفَ السعادَة  سوايَعْ  و 

رْتْ حواضي تْ روضي و نظَ مهما فتَحْ

توگاضي غايَةْ  في  زادْ  ه  نسيمُ طيبْ 

را لي في الضهر الماضي و نسيتْ ما اجْ

رياضي شافْ  ال  من  يا  تشوفْ  ي  أجِ

رة مشتَهْ ه  حدايْقُ روضي 

و حواضْ فيهْ بانَتْ خضرة

رة بنضْ بْ  جَ تعْ جداوْلُه  و 

تغياضــي ــي  اتْنسّ الزّهــر  ــعْ  ترابَ و 

ــنْ الفاضي ــص فــي الرّكُ ــزاتْ ترقُ بلن

ــه راضــي ــحْ الخــدّ بطيبُ ــوردْ فاتَ و ال

نْباجْ جا بالحكم يشــكي للقاضي غُ

ــه حاضي رْ بعيونُ نرجيــس باتْ ســاهَ

رياضي شافْ  ال  من  يا  تشوفْ  ي  أجِ
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كري ه شُ سوسان في حواضُ

ــري عكْ و  ــرْ  حمَ ــا  نوره

ري واها نسّ ــة اهْ شَ و مديدْ

ــنُه تشــكارْ ــنْ و البهــا محاسْ ي و الزّ

ــوى مصفارْ ــي مــن الهْ ــاسْ مثل و الي

مــســرارْ زينها  و  تسبي  ــة  ــرَنَ زف

ــزارْ ــة الي ــة فــي الحــوضْ طالْقَ تگفَّ

ــوكْ كيُدكارْ لّ المل لْ و مضَ ــدَ نْ و الصّ

ــارْ ازْه ل  ــكُ ال ه  بنســايْمُ ــاقْ  ف ــن  م

ري عْ ــدْ شَ لْ االوتارْ تَنْشَ و هَ

ري مْ ــقْ الخَ ي و يمزجــوا الرّ

ري ي يَسْ مِ سْ ها في جَ و مدامْ

ــارْ م اليضْ ــلْ  أهْ تُه  ــوْ بنشَ ــي  يزهّ و 

ــــارْ ــلْ االوت وهـــلّ األلـــة كــتــخــبَّ

ادْوارْ ســبعة  ــدورْ  كت بهــا  ــة  عسّ

ــروحْ شــطارْ ــا ي ــومْ الوغ ــي ي اعِ و الدّ

بارْ بســالمِي هيبُه األهــل اللغــا الحْ

ــارْ عيّ ــي  عل ــن  ب ــومْ  معل محمــد 

االوْزارْ فــي  ــحْ  يصافَ ــا  موالن نرجــا 

العــدرة ــل  مث ــة  أزريرق

البكرة مثيل  مشرقية  و 

صفرة بالهوى  مديلكة  و 

شــعالتْ في المهاجْ الجمر شواضي

ناضــي ــرُه  زهْ ــازِدي  الي مــع  ــي  خيْل

تهياضــي ــه  بطيبُ زادْ  القيقــالنْ  و 

ــرْتْ مگاضي ــجْ مــن طيبُه سَ البابون

راضي  ــة غلْبَتْ اللّي جا فــي اعْ الغالب

رياضي شافْ  ال  من  يا  تشوفْ  ي  أجِ

رة رَتْ صفْ على البطاحْ نشْ

ــرة مْ الخَ ــوسْ  ي اكْ ــو  إرَدْف

ــرة ــوابْ كنجــومْ الزّهْ الكْ

يفْ الماضي يسري في أمير داتي كالسّ

هــم راضي ــهْ دارُواه بجميعْ ــاتْ ب و بن

ــوارْ مانْعــة عنهــا دَرْتْ انْفاضي و اصْ

ــدْ لوْعاضي ــا متوجّ ــيفْ و القن و السّ

اضي ــا حفّ ــرّ ازْهارُه ي ــاضْ ب هــاكْ الريّ

نُه بين شــطور الْفاضي و اســمي نبيّ

نْ مركاضي ــتْ أســفي متبيّ في مرسَ

انتهت القصيدة
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ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

ـــي ـــاللِ ـــــدْ اعْ زايـَ

ـــي ـــاللِ ـــــدْ اغْ رايـَ

ــي ــاللِ م و  ـــــرّكْ  حَ

فا لي ــا يخفــى إذا اصْ ــا العشــيق و اغرامــي م أن

ــا له ف ــا اخْ ــه م ــي يري ــي حال ــي اعشــيق مثل ولّ

ــا اوْفا لي دْ م ــعْ ــنْ و السّ ــا متمحّ ــهْ و الجف ي بالتّ

ــا اوْفا له ــنْ م ــوى ليلى و الظّ و كــداكْ قيــس بهْ

لى لي بْ لي نارُه وال احْ أيا سيدي و البينْ في الحشى تگّ

اللُه ــبْ ميســورْ فــي اغْ ــتْ بالقهرْ متكسّ و ابْقي

ــي اللِ اعْ مــا  بالضْ ــي  غلبنِ رْ  ــقْ السّ حمــة  فــي 

اللُه يهْ مــن اضْ ــي يَنْجِ ــي قولِ مِ ــغْ نَظْ ــي ايْصي ولِّ

ــي اللِ ــقْ مــن شــوفَةْ الهْ ــلَبْ العاشَ ــنْ كيسْ ي الزّ

ــه ــقْ مــن زاللُ ــنْ بري دْ مــن ســقاهْ الحسَ ــعَ يَسْ

ــا انْفا لي يهْ م فْ و التّ ــعَ ــرامْ امْسَ ــي مــع الغْ مثل

ــا انْفا لُه واهْ م ــتْ كنجــولْ في عشــقي و اهْ وبقي

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

اللْ الغرامْ صاگْ لي بسيوفْ التّفْ

اللْ مامْ خيلُه تَنْبَ في اطْ نعنِي اهْ

بْ مالّلْ رادْ شلى و ارْكَ و على االطْ
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ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

السجالـي فــي  جـا 

ــن حــالِــي شـــافْ م

ـي   ــــرح لــرحــالـِ ط

ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

شــــطــــنْ بـــالـــي

ــــــي ــبالـِ اهْ زادَتْ 

ا لي ــا اخفْ رْتْ طالَبْ ســرّه مشــنوعْ م مهمــا انْظَ

فا لُه ــا اخْ ــفْ القلم م ري ــامْ التّصْ ــي  فــي مق تاقِ

  

محالِي لفرايْدا  ارْفدْ  و  ي  خطّ ابْروجْ  لْ  نزّ سيدي  أيا 

ــا غســقْ الدجــى كحالُه ــانْ الفجــرْ ونب مهمــا ب

ــى اوْحالِي ــروجْ النّصرَة طلعــوا عل بَرْجــي مــع اب

شــق بانْ حالُه بَة ذا المعْ ــتْ النّصْ فــي الحينْ قالَ

ــي ــى انْحالِ ــا و ادْوا عل ــارَفْ داي ــه ع ســيد الفقي

ــه ــل مــن بحالُ ــمْ دهــري مــدوب قلي ــه حكي ألن

ــفا لي ــرْ قلب الحشــى اشْ ــيّ اتْباشْ ــالْ ل أدْوا و ق

ــفا له ــي نهــوى ادْوى اشْ ــرْ بالوصــلْ اللِّ لكــن غي

فا لي ــه خنّاري عــن مرســمي اجْ ــتْ قلت ل و ادْوي

ــه ل ــا  ف اجْ والهــا  احْ و  ــبْ  متوصّ بحبهــا  ــي  قلب

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

جالْ لـلُه امشيتْ و سعيتْ رضاهْ اسْ

حالْ لْ المْ ــزّ ــدّ صابِي ن في كفّ ي

ــمْ الزحــالْ ــي نجْ ــا كيراجِ و ابْق

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

الْ ــنْ و البها و الحســنْ القبّ ي بالزّ

بالْ دودْ ليسْ إيقبْلُوه اجْ حملْ الصّ
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تْ لُه قبالي و هو يا سيدي اعطيتْ للفقيهْ الوعدة و خضعْ

ــا اقبالُه ــتْ من الجف يتْ له بعشــقي و بكي ــكِ و اشْ

ــي ــوعْ خــدودي ســكبا ل ــي و دم ــنْ شــافْ حالِ و مني

ــه انْبالُ الرضــى  نجــمْ  ــنْ  اليَ ــي  حان امْ مــن  قْ  ــفَ اشْ

ــي عبال ــا  م هــواهْ  و  ــي  منعن ــه  ل ــتْ  قل ــراقْ  الف

ــه ــا ل ــبابْ كتب ــمْ و الهجــرة دونْ اسْ شــوقي اعظي

الْفالِي الــربــا  عفر  انْــجــالِــي  ــودْ  س نــشــوفْ  إال 

لُه ينوفا  ــاهْ  مــن و  قليبي  ــمــزالْ  ــال ب ــرْ  ــفَ ــظْ يَ

ــي ل ــا  ف اطْ اللضــى  ــرْ  جم لرســامي  ــي  تزورنِ إال 

ــه لُ ــا  عف الرضــى  و  ــي  عقل ــبْ  يدهَ ــي  جفاتن وإال 

ــك والِي ــا مورْ ل ــي جيتَكْ م ــالْ ل ــا ســيدي أدوى و ق أي

ــه والُ احْ عــن  ــاً  رغم ــه  بُ نْجِ تقــولْ  ــا  م كلّ  فــي 

لِــي ادْوا  ــا  ــه ــالْ أوْص احْ  ـــــودوّ ب ــه  ل قــلــت  هللا 

ــه هوالُ شــواقْها  و  متلهــم  بحبهــا  ــي  لِ قْ عَ
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ــي ــال ــب ــن ــــــومْ ت ي

ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

لي ــــادا  م ـــتْ  ـــلْ جَ

ـــــان تــغــدالــي ك

ـــي ضــد فــي اردالـِ

نغدى سليمْ هانِي يفجى لخبالْ

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

ــدالْ تب ــدي  عن ــا  م ــة  الل ــرامْ  بغْ

الْ العــدّ ــن  بي ــهْ  تايَ انعــودْ  وإالّ 

فالْ ى فــي اگْ إال انْشــوفها تتهدّ
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ــا على ســوالِي ــنْ حــقّ ســمع كالمي وغب و مني

ــه جوالُ ــى  عل ــي  إولِّ وقــت  ــي  كنراجِ ــتْ  ابقي

ــتْ هدفالِي ــة بوتي ــي لخليل ــنْ جــاتْ ل فــي الحي

ــه فالُ هدْ الرســامْ  ضحــاتْ  و  ــة  غايْبَ لكــن 

ي في الرّمــس و اقفالي مياطِ ــمْ الظّ ــدي اعزايَ عن

ــه لهــا تليــت ســورة فاقــت حــلّ الرضــى قفال

أنا يا سيدي هللا يا زهيرو  مالْ سرور الزّهو مضا لي

ــه و ينعصا لُه واشْ الحبيــب ينســى شــورْ حبيب

ــي حصال ــا  م هــواكْ  و  ــة  يرقان ــي  لحالتِ ــفي  شُ

ــواقِي جــرّد بعــد الضنا نصــا لُه ــى اشْ ــوى عل اق

ــي لحســود حرســة  لي ــت ل ــا قال و ادْوات بعده

ــى اوصالُه ــوْ المن ــزورَك زَهْ ــومْ انْ ــتْ كلّ ي بْ ــو صَ ل

ـي ردْفالـِ بكـــيوسْ  تسقينـــي  اللّــة  باتت 

ــه ــالُ ردْف ــالّرْ  ــب ال كــيــوسْ  و  دْعْ  ــــوَ ال ــقْ  ــراي ب و 

ــتْ وادْواتْ عاطفا لي مهمــا أبغــاتْ تَمشــي قام

ــه لُ ــا  عطف ــونْ  لفن قوامــس  و  ــه  توصفُ ــي  زين
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ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

ــي ــالِ ــوْص ـــتْ تَ نَـــلْ

ــي ــصــالِ ــفْ بـــــانْ ت

ــي ـــــ ـصالـِ امْ ردّفْ 

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

عْ و قبَلْ على لوصالْ رْ الرضى سطَ بَدْ

مْ الزّهو نبا على لوْشايَقْ صالْ نَجْ

صالْ قى على الرضا بالرّيقْ و قُمْ و اسْ
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مالي وا على احْ أيا سيدي و اشفارْ كانْبالْ إفتكوا حامُ

ــه ــونْ كجعــابْ فــي روحْ المعشــوقْ ضرمالُ وعي

ــمالي ــه على اشْ ــي نيمُ ــازْ تركل ــه ب و األنــف كأن

ــه جمالُ ــى  عل وردَة  ــحْ  مفتّ خــدّ  كلّ  خــدودْ  و 

ما لي اتْ ســقْ ــدّ وْا ال ــرّ دة يب و شــفوفْ كــنّ شــهْ

ــه ــجْ فــي كمالُ ــدْ ابهي ــرْ و الجي واهَ ــارْ كجْ و تغ

ــي عزْفالِ ســيوفْ  ضعــودْ  و  ــحْ  كتْفافَ نهــودْ  و 

ــى اجفا لُه ة عل نْ شــقّ ــي وبطَ لْبِ ــواتْ قَ ــة اطْ طيّ

ــي ــمّ صرفالِ ــاغْ ســماكْ الي ــواتْ و ارْف ــرّة اضْ سُ

ــه كفالُ فــي  ــجْ  اخدلَّ ــدامْ  اقْ الســياقْ  تحــت 
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ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

ــي المال فــي  ــدّ  ق

ــي ل ــما  اسْ ــكْ  تيتَ

ــي ل ــا  ارْم ــكْ  قوسَ

ــروجْ فالي ــيّ ب ــزّلْ ل ــبْ ن الَ ــا الطّ هللا ي

ــي ــغْ ألشــكــالِ ــي ص

ــي ــالِ ــك ــل ــــــلْ ل قُ

ــي ــالِ ــك فْ انْ ـــــدَ صَ

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

ــه يحمالْ اجُ ــمّ أمّ ــوقْ ي صــاري ف

مالْ ــزَلْ و هو على الكْ بضفايرُه انْ

مالْ و جبينْ بالضيا فايَقْ على الجْ

فْ لي شكولْ فالُه تُه خفّ عاري عليكْ لحْ

كالْ رْتُه في اشْ توصاف مولْتِي حضّ

كالْ يلْقى ســيوفْنا مــن دونْ التّعْ

وامْ ارْهينة في انْكالْ و ابْقى على الدّْ
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كا لي كْ المختومْ ينْدْ سْ المْ ربنا بالمَ أيا سيدي و اسْ

ــه لُ ــدكا  ين ــد  النّ و  جــاوِي  و  ــرْ  بالعبي وكــداكْ 

ــاسْ الموهــوب مســكا لي ــمادَعْ الســجية ن لَسْ

ــه حكالُ وال  ــا  معن يفقــه  الّ  مــن  ــدْ  الجحي دونْ 

ــي بركالِ ــونْ  لفن ــمْ  طرَجَ و  ــه  نُ أنبيّ ــمي  اسْ و 

ــركا لُه ــن اعلي االشــياخْ ب محمــد الضعيــف اب

ــارْ عرفا لي ــي االحب ــةْ أســفي مركاحِ فــي مرْسَ

ــه ــا لُ ــزْ عرف ــوتْ المي ــا يســلّمْ و الي ألهــل التن

ــي ل قاطفــة  ــوزْ  لرم الكمــلْ  ــل  لفضي ــة  بعناي

ــه فــي الدجى قاطفة لُه أويحْ من جحدني نبراسُ
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ــــولْ فـــي فــالــي ج

ــي ــحــفــال طـــــرز ت

لي ــحــفــا  ي ــس  ــي ل

الفالي ــي  ف ـــاحْ  ج

لي ــا  ــف س حــيــتْ 

ــي ــال عــــــاشْ طــف

ــي ــال ــرف بـــعـــد ح

لي اغــفــا  ــض  ــق ي

ــي ــفــال ــن جــــــاهْ ت

ــبْهُ فالْ متقونْ في اللغا ليسْ إشَ

معنا و حرفْ و التّضمينْ وتَحفالْ

الْ سيفي ابْرى ارقَبْةْ الوشقْ الجفّ

ــرْمْ وقفالْ ــى الْقاهْ لحت ازكَ و عل

ــا راقْ مارْقــى ما صــالْ بتكفالْ م

يومْ اللطامْ يضحى هاوِي في سفالْ

هَ نســفالْ ــمْ بالصالةْ عن طَ نختَ

فْ تغفالْ ــوْرى ما نصــدَ يخالَقْ ال

ــنْ و الزخــروفْ و االنفالْ و اليقطي

انتهت القصيدة
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المســطارْ مــع  ــكاسْ  ال و 

اليضمارْ ــــابْ  ارب عــنــد 

ــارْ ــي ــه االغ ــنّ ــي ع ــجِ ــفْ يَ

ـــوارْ اسْ ســبــعْ  عليها  و 

ــارْ ــطّ ــاضــي ب ــه م ســيــفُ

ــكارْ االب ــوا  اجتمع ــكْ  في

ــرارْ سْ ــنْ المَ سْ ــنْ و البهــا و الحُ ي ــعْ بالزّ ــا وَلْ ي

ــرَة ــدْ غايَةْ المباشْ ــاتْ تمّ يوجَ فــي محافَلْ البن

ــقْ يعضارْ ــوى و العاشَ ــي فــي حالَةْ الهْ رْنِ ضَ يَعْ

ــرَة ــه زافْ ــي فــي كلّ ســاعة نيرانُ ــاهْ امثيل تلق

اوْزارْ ــنْ  الحسَ عطــفْ  بالوصــالْ  ــى  إل لكــن 

ــامْ فــي عرصــة خضــرة ناضــرة ــي اري ــا زرون وأن

تْ االشــجارْ ــدي مــن اقديمْ بهــا حفّ نْ ــتْ عَ كانَ

ــرة عاطَ بنســايَمْ  ــي  كزراب ــلْ  تمثي ــقْ  حدايَ و 

ــابْ اگبالُه سمســارْ ــوابْ كلّ ب فيهــا ســبعْ اب

ــن أهل الحــال الحاضرة ــا بلســاني انقولْ بي وأن

ــةْ االزهارْ ــي بمحاســنَكْ يا عرص ــي صول صول

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي ــة زينَ اويَ ــة و الضّ اعويشَ

ــرُه ــانْ اعصي فــي الخــدّ إيب

اضميرُه ــبّ  الحُ نْ  ســكْ من 

ابشــيـرُه ــرْ  بالخيـ ــمْ  لَ يَعْ

ــرُه ــى مــن غي ل ــورْ اعْ و السّ

تشميرُه ــبــا  انْ ــاسْ  ــسّ ع

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 
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ــصــارْ ــتْ االب ــافَ ــى ش شــلّ

يسارْ و  إيــمــن  ــانْ  ــب ال و 

رْ ـــالّ ـــج ال ـــك  ـــذال ك و 

ـــوارْ ـــدورْ اجْ فــوقْ مــن اص

ــارْ ــم ــاالتْ ب ـــزوفْ  ـــزف ال و 

ــكارْ االب ــوا  اجتمع ــكْ  في

ــجــهــارْ ــا ب ــي ـــوا م ـــام ق

ــدكارْ ــا أهــل الهوى فيهــا ما ي هــاد العرصــة ي

رة ــقْ زاهْ ــواوَرْ و حدايَ ــي تَهجــي مــن الن و جراحِ

ادْوارْ ربــعْ  على  بــلــنــزاتْ  و  يــاســات  فيها 

ــرَة ابْدايْ دارْ  ــسْ  يتمايَ الخــزرانْ  ــرْتْ  انْظَ ــفْ  كي

ــبارْ دْ التّشْ لْ جاهَ ــاحْ و الشــفرْجَ فيها شــي تفّ

رة و صفوفْ اللّتشينْ فوقْ االغصانْ ابهيجة ظاهْ

ــارْ اصغ ــداتْ  انهي ــلْ  كمثي ــانْ  رمّ شــي  فيهــا 

ــرْكْ فيهم إيمارة شــاهرة ــي و ت لعشــيقْ امثيل

التّعــكارْ دونْ  ــرْ  عكّ ــگاصْ  االن و  شــطّ  فيهــا 

ــرة زاهْ ــه  إيّامُ طــولْ  الغــرامْ  ــوْ  زَهْ ــفْ  مراشَ و 

ــةْ االزهارْ ــي بمحاســنَكْ يا عرص ــي صول صول

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي ــة زينَ اويَ ــة و الضّ اعويشَ

يارْ اطْ وْة  بالصّ تَلغي  االشجارْ  على  ريتْ  فيها 

داكرة بلغاها  تقرى  امسيدْ  في  رة  امْحضْ كنّ 

ــبْ إيفــوحْ اعطيرُه مــن طي

انظيرُه ــالْ  ــح ابْ ــتْ  ــاري م

تحميرُه ــةْ  ــايَ غ ــرْ  ــهَ اضْ

بتـشــبيــرُه مْ  ـــهُ اهــزَمْ

اعشــيرُه ــداهْ  احْ ــوقْ  برق

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 

ــروا إيطي الحرجــاتْ  ــوقْ  ف
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ــارْ ــزْف تَ ــي  ف ــلْ  ــبَ ــلْ ــب ال و 

جــارْ ــه  ــربُ قُ ــلْ  ــرْبَ ــحَ ال و 

جــارْ يُهْ ه  ــقُ شْ بعَ خــافْ 

ارْ حــــدّ و  ــــرابْ  بْ ــــرّ ال و 

ــكارْ االب ــوا  اجتمع ــكْ  في

ارْ الـــنـــوّ ــن  م ــــواعْ  انـْ و 

ــارْ ــب ـــتْ عــلــيــهْ اع ـــزَلْ انْ

نهــارْ و  ــه  ليلُ ينشــد  ــوس  كالني شــي  فيهــا 

ناظــرة ــه  اگبالُ ــنْ  اقني وأمّ  ــمْ  اغري بالحســن 

ــجْ االفكارْ يَّ ــاهْ إيْهَ ن فيهــا ريتْ ابشــيقْ مــن اغْ

رى ا اجْ ــي كلّ أمّ ــسْ ما بينْ االشــجارْ و ينسّ يرقُ

ــرارْ ــكلّ اسْ ــاحْ ب ــوحْ بالهــوى ب ــتْ الب فيهــا ري

تْ بكلّ امْســاقْرة خْ ادْ جــاوَبْ الفَ ــكْ الحدّ و كذل

ــجْ االضرارْ ــورْ بالغــرامْ إيْعالَ فيهــا شــي عصف

ــمْ الخــادَمْ نافْرة داهُ ــراجْ من احْ بْ طــاوَسْ و الجَ

ــةْ االزهارْ ــي بمحاســنَكْ يا عرص ــي صول صول

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي ــة زينَ اويَ ــة و الضّ اعويشَ

بْ االنظارْ جَ ــقْ تَعْ ة من الحدايَ في العرصة حرجَ

ــرَة حاتْ امنَشْ ــوقْ االبســاطْ اضْ ا ف ــي زَربيّ كِ نَحْ

ــهارْ ــنْ التّشْ سْ فيهــا  وَرْدْ مع الياســمينْ في حُ

رة رة انْجالُه ساهْ ولْ البهيمْ بالهجْ و النّرجيسْ طُ

تغييــرُه ــوى  بــالــهْ بــانْ 

بتشــميـرُه ــريسْ  ــمْ السّ و 

انصيرُه اإلمـــامْ  قــبــلْ  و 

ــرة تخمي فــي  ــالْ  زرَوي و 

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 

ــرُه اعبيـ بنســيمْ  ــقْ  بَ يَعْ

اعديرُه فــي  سگلماســي  و 
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ــرُه ــي ــأم ــرْ مـــن ت يــتــأمّ

ــرُه تغيي ــرْ  هَ اضْ ــنْ  بالعي

ــسْ في ســريرُه لَ ــنّ اجْ و الف

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 

تســحيــره ــاوي  ق فيهــا 

ــه االزهـــــارْ إيــغــيــروا مــنّ

تْ في الحوضْ إيسيرُه بْحَ صَ

الجــارْ ــداهْ  احْ ــمْ  كْ الحُ و 

ــرارْ ــف ــاالص ـــوانْ ب ـــحْ گ

ــــزارْ ـــوْ إي ـــزهْ ـــسْ ل ـــبَ لَ

ــكارْ االب ــوا  اجتمع ــكْ  في

ــارْ ــج ي ـــدي  ـــازي ـــي ال و 

بتعـفـارْ الــســوســانْ  و 

ــــارْ ــــنّ ـــة خُ ـــريَ ـــحـــري ل

ه اخيولُه على لگحارْ ــرّجَ سَ فيها شــي خيلي امْ

زاوْرة ــاجْ امْ ــا يحت و القاضــي بشــريعة الهوى م

البْهــارْ و  ــاغْ  الب و  البْهــا  و  ــنْ  ي الزّ ــتْ  ري فيهــا 

رة ــه هاجْ ربُ ــرقيّة قُ ــكا مــن امشَ ــاجْ اشْ و الغنب

يشــكارْ لْ  ــوَ زوي و  ــلْ  لقرُونْفَ مــع  ــاسْ  ي فيهــا 

ــجارُه متجاوْرة ــسْ مــع البابنوجْ ريتْ اشْ فْ و الطّ

ــةْ االزهارْ ــي بمحاســنَكْ يا عرص ــي صول صول

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي ــة زينَ اويَ ــة و الضّ اعويشَ

ــارْ ن لَتْ  ــعْ شَ الجمــرة  و  الققــالنْ  ــتْ  ري فيهــا 

ــقة مــددسْ و شــعرها ناشــرة ــة عاشْ و الزّفْران

ــجْ االفكارْ ــجْ إيهيّ فيهــا شــي نســري و بنفجي

راضها حايْرة ــة دونْ اغْ لْكَ دِ ــواقُه امْ ــرْ اشْ من كث

ــحْ االنْظارْ ــه مصلَ ــي اگبلُ نْدل ــتْ الصّ فيهــا ري

ــكْ و المفاخرة ــوكْ دَرْكْ جــلّ المل و مضــلّ المل
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ــرُه تخضي فــي  دامْ  ــقْ  حبَ و 

ــرُه ــدي ــهْ وي ب ـــدْ ــا يـَ ــاه م

ازهــيــرو ــمْ  ــرّي ال و  طــامــو 

ــروا إيني ــرْ  مْ بالخَ خــدودْ  و 

تعصيرُه ــــقْ  رايَ صــافــي 

إيْــغــيــرُوا ــدورْ  ــب ل منهم 

ــــداهْ اوْزيــــرُه كــامــيــرْ احْ

ضارْ تَخْ فــي  ــرَشْ  ــطْ ع و 

ــدارْ الــجْ على  ــــداوَلْ  جْ و 

ــكارْ االب ــوا  اجتمع ــكْ  في

و فــي كــيــوسْ مــن الــبــالّرْ

ــارْ ــه ن ــمْ فــي كاسُ و الجي

ــعــارْ اشْ بــكــلّ  دْ  تنشَ و 

ــــارْ ــــةْ االزْه ــــرة دوحَ زَهْ

ــارْ غــيّ ــــرَقْ  زري و  ــة  ــبَ غــالْ و  ــري  ــابُ خ فيها 

رة ــوة مــن كامْ ــه كسْ ــوقْ منّ ــانْ ف م ــرْ بلّعْ و زَهْ

ــري بنْهارْ ــصْ و الســهارَجْ تَجْ صَ ــتْ اخْ فيهــا ري

رة رَة ســاكْ مْ ــي فــي اســريرْ كعرايَسْ بالخَ و ادْوَلِ

ــةْ االزهارْ ــي بمحاســنَكْ يا عرص ــي صول صول

رة اهْ ــمْ الطّ ــبْ و الرّي ــة زينَ اويَ ــة و الضّ اعويشَ

ــارْ ق العْ ــةْ  طاسَ ــوا  كيكبّ ــامْ  ارْي ــتْ  ري فيهــا 

رة عمْ ــدامْ امْ ــها من لمْ يوسْ وي اكْ رة تضْ فْ و الصّ

ــونْ المســطارْ ــقْ و ل احْ و العتي ــرّ ــتْ ال فيهــا ري

ــرة نايْ ــا  بضياه ديمــا  لخــدودْ  ــوقْ  ف وشــتيّة 

ــارْ االوْت ــلْ  اتْخبّ الغــرامْ  ــسْ  وانَ اعْ ــتْ  ري فيهــا 

كابْرة ــرْ امْ عْ من غي ضَ ــمْ يَخْ كل اعشــيقْ الزينهُ

ــارْ نّ الخُ لغــزالْ  ــرْ  النصَ ــةْ  رايَ طامــو  فيهــا 

رة ها ســاحْ ــنْ ببهَ حاسَ ــة مكمولَةْ المْ و عويشَ
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ــرُه أمي ــقْ  للعاشَ ــبْ  زينَ

احريرُه اســليسْ  ــزلْ  غ فــي 

ــارْ االشــف ســــودَةْ  فيها 

بارْ الحْ على  ــلَّــمْ  تــسَ و 

ــارْ ــى كلّ اقم ــواةْ عل ــة اضْ اويَ ــتْ الضّ فيهــا ري

ــرَة ــنْ ياسْ رْفَة و محاسَ صالَتْ بالتّعظيمْ و الضّ

ــدْ تشــكارْ ــرَة اتْقــولْ قصايَ اهْ ــتْ الطّ فيهــا ري

حاوْرة ــرْ امْ ــالْ بغي و تقــولْ بنعلي من أســفي ق

انتهت القصيدة
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تَّمْ لْتْ المرسولْ بالكتابْ امخْ واسبابها يومْ ارْسَ

قْ عنكْ جلّ السالمْ اتْ يا العاشَ انصيبْ فيه قالَتْ يا روحْ الدّ

و بعد كان أنت امشوق الوصلي كيف أنا امشوقة لو صالكْ

و تكــونْ في بالدْ بعيدة

و صوارْها من التّشــيدة ببراجْ في كمالْ المنعة

الجبالْ بين  الــبــيــدا  ــارْ  ــط ق ــن  ع ــانْ  ــب ت

ــقْ ــكْ ما تصعــابْ عليكْ يا العاشَ رْفَ ــي بالحكمة أنعَ ألن

بْلُه مالقي طــول الدوامْ ــى تقَ بَلْ شــرطي إل تقْ

لَكْ يراقبوني ثارْ كل ما ننوي وَصْ الين الوشاتْ اكْ

ــولْ  بالقب جــوابْ  فــي  ــة  لخليل ــتْ  ردّي ــمّ  ت  

ــي أمالي ــا نجال ــر الهيفــة ضي ــفْ أم  وال نخالَ

ــي يليق بيّ ــرْ فــي اللّ ــبْ اندبّ و مشــيتْ دونْ ري

ــة للباهية غزالي أمالي قلعة بنيتها بالحكم

ــرامْ الم ــةْ  غايَ ــا  غنمن و  ــا  دخلن وســطها  ــي  ف

نْ فــي دخالي مــن حبّها ســكَ

نعة في غايَةْ التقن و الصّ

ــه ــلُ ــم ــعَ ــن تـــريـــدْ انْ شــي

ــي والِ دْ جَ ــزَمْ  بالعْ ــتْ  طرَحْ و 

ــي الغزالـ بنيتـهــا  ــة  قلعـ

قلعــة ــيّ  ل ــر  تدي نبغــي 

ــا تقــولْ ــة فــي م ــي طاعَ ألنّ

ــغالي فــي شــانْها اتْرَكتْ اشْ
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ــمْ ــرْيَنيّة مع طالسَ ــدي حروفها بالسّ ن ــمْ الهَ ــرَة بالقلَ ــتْ دايْ و كتَبْ

دادْ ــرْ بالعْ ــسْ و تعمّ ــتْ فــي قلبهــا امخمّ لْ نزّ

رْ ــانْ الدكَ ــدْ و القمارْ و للّوب ــك تفاجْ الجنّ و النّ اوي كذل ــه بالجّ بخرتُ

دْ و العجاجْ قْ و الرّعْ امْشاتْ األرض وجاتْ بصواعَ

مْ كَ ة عنه تحْ اعَ لَكْ و اللّي في الطّ كْ واصْ رْني باسمَ و دويتْ قلت لُه خبّ

ــي ــفْ قول ــا تخالَ ــوكْ م ــد أمــري ســبعْ مل عن

لْ و الجبالْ  أمالي ناتْ في التّ مْ كثرة سكْ و جنودهُ

ــا ميّ ألــف  ــى  عل يفــوقْ  ــتْ  ي ضنّ ــمْ  عدادهُ و 

ــة للباهية غزالي أمالي قلعة بنيتها بالحكم

ــرامْ الم ــةْ  غايَ ــا  غنمن و  ــا  دخلن وســطها  ــي  ف

ــالْ ــن الجب فــي الجــوّ ســامكة و منيعــة بي

ــي زال اغْ ــامْ  االري باشــةْ  شــرطت  ــا  م هــذا 

و دوا وقال لي يا ســيدْ األجالْ دايْرَ لِي ســبْعْ إيّامْ

لُه و مشيتْ بالقليبْ مهنّي ا في الحينْ تركتُه في شغْ و نديرْ كلّ ما تتمنّ

خــالصْ و  ــة  بالعزْمَ ــرْ  بخّ ــكْ  كذلَ و 

رْ مــن دونْ خــوفْ ما نســتاخَ

ــمّ بانَتْ بشــرة فــي الحينْ ت

رة الخضْ ــوقْ  ف ــانْ  ب ــتْ  عفري

لُه مْ ة و جميعْ ما تريدْ انْعَ ترَكْ العزيمَ

ــالّرْ الب قصــر  فــي  نْتْ  ســكَ مــن 

ــي ــا ل ــا يزْه ــرْ م ي نبغــي اتدّ

ــي ــزَمْ ل ــا يل ــتْ م فيهــا بغي

ي ياطِ مْ مْ الضّ تْ بأسَ ه عزَّمْ من تطليعُ

مْ بال فتْرَة ونا واقَفْ و جدي نعزّ

رة دْ ةْ القُ محفوضْ مــن حكمَ

تْ صــوتْ بعــد األترا عْ و ســمَ

ــا تقولْ ــر في م ــالْ عندْ األم غــالمْ ق

ارْ البطّ ــا  أن قـــالْ  ــمّ  ت ــي  ــنِ ــوبْ جَ

ــي اقوالِ فــي  ــتْ  قُل ــتْ  دوي و 

ــي ل ــعْ  لَ تَطْ ــا  نديره قلعــة 



329القلعة

ــاجْ الخوْداتْ عانســي خنّاري ــى مرادْ ولفي ت عل

ــومْ ــي ال داتْ  ــي  ف شـــرا  دونْ  غــالمــهــا  ونـــا 

هْ لْ ليّ الخديمْ بعد سبعْ ايّامْ و قالْ افقيهْ اتْوجّ ارسَ

ــرَكْ ــدْ تشــوفْ القلعــة أالّ ادْركهــا غي ــالْ زي و ق

م الهاللي أمالي كسيف و الهمامْ العبسي المعظّ

بالحميّة ـــاء  جَ ـــو  الُ ــرسْ  ــب ب يشوفها  وال 

ــة للباهية غزالي أمالي قلعة بنيتها بالحكم

ــرامْ الم ــةْ  غايَ ــا  غنمن و  ــا  دخلن وســطها  ــي  ف

عجيبْ لُونُه  مرمري  من  دايْرة  ــوارْ  اصْ سبعْ  بها 

واقفينْ ة  اسَ عسّ فيها  صورْ  كل  على  حفراتْ  و 

منيعْ عالي  جيهة  في  برج  كلّ  لرباعْ  على  براجْ  و 

ــدَ معتاها ــدْ و مهــارَزْ فوقُه موجّ نْ ــحْ الهَ ــه مكســي باصفايَ حيطُ

ــادْ عظمه راشــي تحــت الجدارْ ــد ع نْ بالوَ

ــه غفل فارس ــه مايلُ ــابْ ابْوابُ ــانْ بســبعة و كلّ ب و البيب

ــي ــي أمال ــاوْ وال يبال ب ــا يعْ رامــي شــديدْ بالغاشــي م

ــصْ المنِيّة ر يســقيهْ غصايَ ــحْ من ظهَ أوي

ــزاري م قــط  نســاتْ  ال  مــن 

ابصــاري ــور  ن ارضــاتْ  ــي  عنّ

مقــداري معضمــة  ديمــا 

خرجت واكد فرحان من بعيد تعرّض ليّ

ــي العال باســم  دخلتهــا  و 

اوْراهـــا واقــفــيــنْ  بــطــالْ  و 

ــداهــا ــن دنـــا لــحْ أويــــحْ م

زهــرة ولفــي  ــكارْ  االب ــاجْ  ت

رة هجَ ــة  ــيّ لــهَ ـــواتْ  ن وال 

رى اجْ شــين  ــى  عل ــي  رْتْنِ وأمَ

تنظر ما طلَبْتْ عليّ مقيومْ ما شرَطتي

ــي فال اهللا  بســم  تْ  ســبّقْ

ــواشــي ــكــورهــا تــهــد ال ب

مــن شــافهم عادْ مغاشــي
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ــة للباهية غزالي أمالي قلعة بنيتها بالحكم

ــرامْ الم ــةْ  غايَ ــا  غنمن و  ــا  دخلن وســطها  ــي  ف

ـــارْ ازْه ــلّ  ك مــن  ــرَتْ  ــهْ ضَ فيه  ـــراسْ  غ و 

احْ و مشماشات حانْطة باالثمار في كل جيهْ و فيه تفّ

ــه حــبّ الملوكْ ــج قربُ ــعْ و الطرَنْ ــهْ اللتشــينْ الرفي في

ــمريسْ فصيحْ كن صابي يقرى وسط المسيدْ فيهْ السّ

فيه البلبل العشــيقْ وأمّ الحسن تنشــد قرب البشيقْ

ــن اقنيــ وأم  ــل  الحرب ــه  في

ــه  اگبالُ اد  الحــدّ و  ــانْ  الجنّ خــادَمْ  و  الجحــرورْ  ــه  في

ــامْ إيواعَضْ ــه االيم ــوحْ بمــا كمــا فــي جنبُ ــوحْ إيب الب

ــوقْ االغصانْ  ــه العصفــور ضعيف و الورشــانْ تنبا ف في

ــوعْ الحريرْ ــة كســاوي من ن فيه الطاوَسْ و النعامْ البسَ

ــر كيحي العقــل  ــه  ازواقُ فــي 

ــا مالي ة ي ــرّوضْ حايْمَ ــوق االشــجارْ ال ــا ف و برن

ــة خفيّ ــال  ب ســرّ  ــحْ  يفصَ ــو  بابغيّ ــك  كذل و 

قلعة بنيتها بالحكمة للباهية غزالي أمالي

ــةْ المرامْ ــا غايَ ــا و غنمن ــي وســطها دخلن ف

ــي مْ كــنّ غوال فــي ســريرهُ

امبهـجــات ــزات  ابلنـ ــه  في

انْ مع الگوزْ و شــفرجل و الرّمّ

بــكــثــرة ـــوقْ  ـــرق ـــب ال و 

ـــروكْ ـــات ي و  الــــكــــالنْ  ــه  ــي ف

ــي ادْوال ــت  ري ــه  في ــاضْ  ري و 

و االشــجارْ بالهــوى كتميسْ

الــرنــجــاتْ و  ــيــســاتْ  ال و 

االنــگــاص و  ــري  ــزف ال فيه 

للكريمْ بالغاها  كتسبّحْ  طيارْ  فيه 
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صْ من مرمرْ و محنشاتْ ــواقي و ســهارَجْ و خصَ و كذاكْ فيه ربع اسْ

طيبْ ــل  ك ــن  م ــي  تــهــجِ بـــنْـــواوَرْ  ــــواضْ  ح و 

ر طــولْ البهيمْ هْ ــهْ نرجسْ صَ رْدْ و سوســانْ في فيه الوَ

بجمالهــا ــا  تتباه الياســمينْ  و  اسگلماســي  ــهْ  في

ــي انْحيلْ ــه الگحوانْ ضحى فان ــه الخيلي من هبتُ في

نســيمْ ليهــا  مشــرقيّة  و  ــرْ  البهَ و  ــدي  اليزي ــهْ  في

رُه يا عشــق اجمالها و الشــاكوكي يشــكي مــن حــرّ

ــة ــكْ المانتَ ــة و كذل ــانْ و العطرسَ ــرْ باللعم ــهْ زه في

رْ لُونُه عجيبْ لَحْ النضارْ في  جانْبُه النّعناعْ خضَ و مصْ

ــقْ و حدايَقْ النواوَرْ تهجي شــالّ نصيفْ واضْ بمحابَ ــت احْ وكذلك ري

فيهْ مشواتْ مرشفات و الماموني لجنابها موالي يا مالي

ــيّ ل ــدّ  نعَ ــا  م الباقــي  و  ــه  رْتُ نظَ ــا  م ــتْ  فْ صّ و 

قلعة بنيتها بالحكمة للباهية غزالي أمالي

ــةْ المرامْ ــا غايَ ــا و غنمن ــي وســطها دخلن ف

ــرْ تتوخّ ــا  م ــب  قري فــي  ــيّ  عل بالقــدومْ  أمرتهــا  و 

ازْاللي عــدبْ  بســيلْ  ــري  يجْ

منهم قــاضــي  و  الــفــنّ  و 

ــرة كتـصــولْ ار الجـمْ ــوّ و نـ

العشــيـقْ ــع  مـ ــازْ  غـنـب

بالغالية شابَتْ  الشيبة  فيهْ 

ــوجْ ــج و بابنـ ــن الفجيـ و بـ

شــماللي ناســي  ــتْ  لْ عمَ و 

ــي ــم جال ــونْ ماهُ ــهْ العي في

يـدحــانْ الدّ و  ــدي  ي الدّ ــه  في

ــة مديلـكَ و  لْ  ــوَ ازويـ ــه  في

ة و النّســري و القيقالنْ تگفّ

ــوكْ ــل ــم ـــلْ ال ــه مـــضَ ــي ف

ــلْ ــقْ و قرنفُ ــرددّوشْ و الحبَ م

مهالـي دونْ  ــمّ  ت ــتْ  ــلَ رسْ
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ــامْ ــم جيــش الري بهُ درْتْ  للخوضــاتْ بعــد  ــي  ــلتْ موالت ارْسَ ــمّ  ت

رْ قاوي منهم وا عسكَ ا و تمّ نصرُها سلطانَة و نظمّ عملوها في محفّ

ــادْ و ســاقُوها امْشــاوريّة و كــذا مســخرينْ هــا و زرا مــع القيّ تبعُ

زارَقْ  افَة بنْبالْ و المْ جابْ في جنبهم كتابْ و دومنا كبالهم سيّ عملوا احْ

اشــي مع الخماســي و عشاري و كزيزْ طّ ة صايْنة رفيعة بالسّ و العدّ

و البوري و عســيلي مع زوانْ و بوحبّة صايْنَة و ورْواوْ و بوحْ

يْنْ ــالطْ و حرباتْ كيوســو مــن شــوفْتْ العَ  كــذاكْ الب

ي بالگيشْ أالّيلُه انْهايَة وعالماتْ الحريرْ تضهرْ جاتْ والْفِ

ــرْ و الزردخانْ ــن مــن الموبّ داروا اقبالهــا بســرور متنبتي

ــنْ العي ــرْ  أتحي ــهْ  في ــمْ  عقيقهُ ــقلّي  السّ بلجمــاتْ 

دْ في كلّ جيهْ  كيفْ ريتْ الخيلْ بااللوانْ كاتشــالي توكّ

هذا برگي جدبانْ ذاكْ فوطي قُربْ حمامْ مع الصفر و البلْقْ

مْ مبيّضْ اتْوالي بْ سالباهْ شهبة ودْهَ رْ الوادْ و الشهَ جْ  و عبْدْ مع الزّرزوري حَ

اجْ بيقوتْ  بضيا منّه مع انْواقَسْ نورْ ابْهاها اشــريقْ و التّ

بَتْ جاوْا خيلي  على المحافَة كيضوّي من بعيدْ مهما قرّ

ــة غزالي تاج الخوداتْ مــن البناتْ خبروني بوصالْ الباهي

ــدْ عبي زوجْ  خالفــي  فــي  دَرْتْ 

ــنْ ولفي ــتْ البابْ القلعــة كانعايَ رْجَ امْ خَ ــدّ ــوكْ الجــنّ الخُ مــن مل

بخلفا تْ  مَ قدَ رْتْهــا  نضَ مهما 

وفْ فُ ــن الصّ ــلْ بي فَ ــتْ وســط داكْ المحْ لْ ــي و دخَ زال ــتْ لغْ ــمّ بايَعْ ت

ــلما كنّ رعد ما يسكتشي ساعة و امدافع اسْ

ــراحْ مع الســرورْ انْهــارْ إيشــيّبْ الشــبابْ بالف

ــات الحــيّ على الســروتْ و بن

لَمْ كترا ــدْ كيزگْ ن عْ غيرْ الوَ ما تســمَ نصيفْ ـــالّ  ش ــا  عــســاكــره و 
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ــوارَمْ بحمايَلْ  ــنْ اصْ ــورْ صاگــة مقلدي صاگــة م

ســقيلة عيونهــم  ــى  عل جعــابْ  و  ســوالَفْ 

عْ بنبالْ االشــفارْ ــمْ يتقطّ هُ امْ رْ قدّ ــلْ بوهْ مــن يتخطّ ووي

الغــزالْ ــفْ  خلَ مــن  ــة  النوب و 

ــمْ هُ امْ مْ قدّ ــمْ امْشــامَ و الموســيقة و جــوارْ فــي يدهُ

رة ــرْ الغزالْ زَهْ عْ منهــم بالجميعْ غير اهللا ينصَ وال تســمَ

ــا مالي ــي ي ــة و شمســية و جمالهــا إيالل و كــذاكْ زازيَ

التّرية ــتْ  ــلْــعَ طَ ــي  ولــفِ ــتَــنْ  تــفْ البها  و  يــنْ  بــالــزّ

ــة غزالي أمالي ــة بنيتها بالحكمة للباهي قلع

ــرامْ ــةْ الم ــا غايَ ــا و غنمن ــي وســطها دخلن ف

ــغله فريدْ لْتْ اللّي شُ مهمــا دخَ

ارْ ــكْ البطّ ــرتْ للملي ــوزْرا بهــا وأم ــى كرســي و دارَتْ ال ــتْ عل و جلسْ

األرضْ ــاسْ  ب و  طــاحْ  شــاورها 

ــوا هذا  تْ عمل ــنْ اللّي شــرَطْ ي ــاجْ الزّ ــا ت ــتْ ي لْ قُ

ــدوامْ ال ــى  عل مكســوب  طاعــة  ــكْ  لي ــومْ  الي و 

نِي  ضْ ــانْ و كلّ مــن بغضهــا و ابغَ ــبْ جمع الرّقب ــي يجي ــرْتْ موالت وامَ

ــى ــل ــي ـــات ول ـــن ـــب اتْ ال عـــــــدّ

ــي ال عدّ بالرّضــا  ــتْ  نكي و 

اســريعْ ــي  الغاتبن و  غتبهــا  ومــن 

السيّافة على  عــارمــي  ـــارَتْ  ش

الــصــوارْ على  عنوقهم  مــشــاوْا 

الباهي رياضنا  في  بنْزهةْ  ــرتْ  ءامَ

ــة ــة عــن عبْلَ ــمْ تصــولْ فايْقَ و الريّ

ــتْ وصالِي فــي قدومها غنَمْ

ــي الجاحدن و  ــا  ه دْ جحَ مــن  و 

لْبَتْ شْ العينْ أتا بجميعْ ما طَ فــي رَمْ

الــــرّوسْ دوك  ــالــعــزم  ب قطعو 

ــنْ الحي فــي  تمــة  ــتْ  قالَ كيــف 
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ــا حبيبي  ــاكْ ي ة امباركــة مســعودة بوف هــذي ســاعَ

ــدوامْ ال طــولْ  الفرحــة  و  الزهــو  و  ــلْوانْ  السّ ــكْ  لي

ــمّ بابُه عــاش علينا ه فُ ــكْ بقومُ ــعْ كلّ مالَ ــوكْ اجمي ل ــبعْ امْ و السّ

ــوة ــطْ ـــا واللــــة فــي سَ ون

ــزّ والهنا  ــن علي فــي الع ــرْ ب ــا الحبَ ــي دوم ي ــت ل ــيّ قال ــمّ دواتْ ل ت

ــطْ في الســرورْ ــا المســفيوي و غبَ ــراحْ ي ــرْ مــع الف ــا و الخي و المن

ــا مالي ــزْ غالي ي ــدي عزي رَكْ عن ــدْ ــكْ يا مــن قَ ــا لل وأن

الســجيّة ــبْ  صاحَ ــا  ي ــة  بالمعن ــكْ  قلعتَ ــمْ  ختَ و 

ابغيـنا مـا  كـلّ  القيـنا  و 

اهنينا الوشا  مــن  كـذاكْ  و 

الرضا اســقينا ــى  بيديك عل

ــمْ ــاهُ ــرض ي ــا  ــم ب ــوا  ــزه ــن ت و 

و كواعب الخمر والعسة عن كل جيه

ــيّ عل ــا  بـودّه ــتْ  ـ فَ عــطْ و 

ــة و ضـحــاتْ الســوايَعْ ازهيّ

الســميّة ــتْ  زينَ ــي  ل ــتْ  قالَ

ــاض الفايَحْ دخلو دوك النّســوان للري

ــة اآلل و  ــار  االوت ــى  عل جلســوا 
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ــا وَلَعْ بالفــرحْ و الزهو و بدور الحســانْ ي

كْ و تشــوفْ بلعيانْ أجــي للعرصــة أنَّزّهَ

وا فيها ربعْ اركانْ لْ الهْ هــذا العرصة يا هَ

ــى ابْوابْها ملوكْ من الجانْ فيها دَرْتْ أعل

رْ رومانْ سْ الحكيمْ الماهَ المَ فيها دَرْتْ اطْ

عانْ جْ ا من الفحولة فاتوا شَ فيها شي عسّ

لوْان را من ال غنَمْ فرجته و كمالْ السّ اشْ

و النزهة بين االزهارْ فيها مغروم اشطينْ

ة و سنينْ ما شتهيتْ وما هويتْ كلّ المدّ

نيعة نفاضها زادوها تحصين في ابراجْ امْ

قْ والخرينْ شيهوب أو كيهوب  و ألسودْ و الرّهْ

نْ في البحرينْ اكَ و الهدهادْ و بنياسْ و السّ

رْ و جمالْ الدينْ اهَ مامْ العبسي مع الظّ لهْ

و تنزّهْ  في وسط أعرستي بينْ أبدورْ الزّينْ

بْ إيهونْ من تحت الغصنْ الرقيق عنّكْ ما صعْ

ــلْوانْ و الرضى في ابْطايَحْ الفنونْ أتنالْ السّ

فيها سبعْ أصوارْ كلّ صورْ في شغلُه مصيونْ

روشْ و ميمونْ ــاهْ شــمهَ ع ــسْ القافي امْ أوّي

ــة ارصادهم في األســمْ معلومْ قل ــوخْ اعُ برن

منهــورْ مع ســعدونْ ــرْ و الدّ و ســيفْ و دومَ

ــالْ باالفراحْ و الرضــى و اوْفا بالمضمونْ أون
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30

31

32

 33

34

ــة احصين محفوظــة  ــة  عرصَ

ــة امتيـنَ اعليـهــا  ــراجْ  بــــ و 

ــا ازهيـن ــة  بالجمــل فيــهــا 

ــدْ أتبانْ ــزاتْ من ابعي فيها ياســاتْ و بلن

انْ ــمْ رمّ ــگاصْ أحداهُ ــاحْ و االن فيهــا تف

بْ  جار الريحانْ فيها  شطّ أنفيسْ و المگرگَ

فيها كرْمْ إكرْمْ بالندا و الجودْ و االحسانْ

رْ ال كتمانْ فيها مشمشــات خدهم ظهَ

رْ االدهانْ فيها ريتْ اســرايَرْ الدوالِي تسحَ

لوْان را من ال غنَمْ فرجته و كمالْ السّ اشْ

ــة اهتيـنَ بمــاء  ــن  عيـ فيـهــا 

تمينة تــجــري  ــــجــــداوَلْ  ب

ــتْ ليهــا عروجــون ــة منهــم طلقَ كلّ نخلَ

ه مشــطونْ لْ و يتَرْكُ خْ  العقَ فيها خوخْ إخوّ

و الجالر ابهيجْ مشتهر في غصنُه محسونْ

نانها شجرا من الزيتونْ رْتْ على اجْ كيفْ انْظَ

ي من هــو محزون ــدا يزَهِّ ــى الب ــمْ عل رْهُ اتْمَ

مْ عقد من العقيق ينبا في حســن اللّونْ لهُ

ــالْ باالفراحْ و الرضــى و اوْفا بالمضمونْ أون

يانِي دْ ــةْ عَ صعبة و مانعة عن المَ

ــي ــالمْ العثمانِ ــعْ فوقهــا لعْ لَ يطْ

ــدْ لغصانِي ــن االزهارْ تحت قاليَ بي

نينْ فيهــا غصنْ الخزرانْ و النخــالتْ بتَفْ

ينْ لْ متل النهودْ و الرنجْ مع اللتشِ رْجَ و سفَ

وكذاكْ الزّفروفْ في اغصانْ قضيبُه تليينْ

رْ للحضينْ هَ ــوكْ كيظْ ل و كذاكْ حبّ لمْ

برقوقْ مع الجوزْ طعمهم في المداقْ ابنينْ

كنّ اعرايَسْ جالسينْ في همة و تسلطينْ

و تنزّهْ  في وسط أعرستي بينْ أبدورْ الزّينْ

زانِي صْ فيضها فايَقْ على لمْ و خصِ

نحكي اتعابَنْ اتزَرَّبْ على الغصانِي
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ــلْ المجنونْ  ــاعْ باالشــواقْ امتي ب قْ االطْ ــرّ وف

مةْ القانونْ ــنْ انْغَ ــلْ و الفختْ فايقي و الحربَ

مقــدونْ ــزوّجْ  م ــانْ  الجن بخــادَمْ  ادْ  الحــدّ و 

د مــن جــونْ الجونْ ْ ــه يعــدّ ــالْ گرايحُ رَوْي وجْ

ونْ لبســيق و زَرزورْ و الزطوطْ في غايَةْ لشجُ

و انعامْ في كســوة من الموبّر تسحرْ العيونْ

ــالْ باالفراحْ و الرضــى و اوْفا بالمضمونْ أون
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52

حنينة ــة  بــصــيــغَ طــيــورْ  و 

فيها شي كالنيوص بهواهْ اضحى يرقانْ

الحسانْ وجمالْ  بها  من  تاهْ  بلبل  فيها 

ربط سكرانْ فيها شي سمريس كعريسْ إعَ

الهيْمانْ وكثرةْ  بالهوى  إبوحْ  بوحْ  فيها 

بْيانْ الصّ في  إقرِّي  طالَبْ  إمامْ  ريتْ  فيها 

ه صاحْ الوَرشانْ فيها طاوس كهمام عندُ

لوْان را من ال غنَمْ فرجته و كمالْ السّ اشْ

مينة و  زهـــرة  ــرســة  الــعَ ــي  ف

ــة أطعينـ ــة  خديجـ شــــفارْ  و 

ــنــة زي بـــجـــمـــالْ  ـــة  ـــيّ رق و 

في اشجارها تسبّحْ للحيّ الغاني

ــه الغــزالْ أم اقنين ــادي خليلتُ ــاهْ إن بلغ

ــه بالبينْ ــه يرجــا اوْصالها و كواتُ تُ اتْرَكْ

ا بصوتْ حنينْ و الحجــرُورْ و ياتروكْ يلغيوْ

ةْ المحبة مالُه تســكينْ و الجبريجْ بليعَ

و العصفورْ اضعيفْ بالغرامْ إكايَدْ مسكينْ

ــاسْ بعقــل ارزينْ ــزانْ مع الببغاء عسّ بي

و تنزّهْ  في وسط أعرستي بينْ أبدورْ الزّينْ

و عبوشْ عانسي و كذالَكْ أمّ هانِي

في حشايْ الرقيبْ طلقتهم من لعيانِي

ــر ادْهاني كنز الباهية ســلبتْ أمي
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لَةْ الجفونْ منصــورة و الضاوية و زينــب كحْ

نها و صحونْ بْ مثل النجومْ و حساسَ و كواعَ

ــبهْ الجرجونْ و البينُه و الجيمْ و المصالْ إشَ

رَكْ مثلهــا قارونْ ــدْ ــا ي ــارَقْ و الحــوفْ م و نم

ــونْ ــابْ و طــرّ وقان بالعــودْ و ســنتيرْ و الرب

ونْ ــولْ الكَ المســفيوي طالَبْ العناية من م

ــبْ يومْ الوغا ايروحْ بســيفي مطعونْ و الغاتَ

مــن تزويقْ القولْ في اللغــا و كالمْ الملحونْ

ــه كل ســاعة ألــف مليونْ ــى اهللا اعلي صلّ
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70

نُفيســة و أمّ الداللْ باشة ســودْ التّتينْ

ينْ دَعْ تسوى مالْ الصّ فيها ريتْ ابرايَقْ الوْ

احْ والعتيقْ و الرحيقْ اللعشــيقْ عوينْ الرّ

و فرشــاتْ أمن الحريرْ في تدهيب وتلوينْ

بااللة و نغايَمْ الوتَرْ في الرصد و الحسينْ

من منسج لفصيحْ بن علي تجنيس و تضمينْ

مْ شطرينْ عر متقسّ اعي من صارَمْ الشّ و الدّ

ــا جنيتْ و ما قلتْ بتبيينْ يغفر لي في م

بصــالةْ  الزّمْمي الماحي طهــا زينْ الزينْ

فيها طامو رايَةْ النصر صالَتْ بالحسانْ

كيسانْ بها  داروا  وريقْ  من  صفرة  فيها 

فيها ريتْ انْواعْ من شرابْ مخالَفْ للوانْ

فيها ريتْ ابْساطْ محتفل من شغل اليونانْ

انْ شبّ و  شيابْ  امنزّها  الهوى  أهلْ  فيها 

بالقصدانْ دْ  كتنشَ صغارْ  حفاظة  فيها 

ادْ و رقبانْ نْ الجحدينْ و الحسّ فيها ساجَ

للسانْ عترَتْ  و  القولْ  من  اهللا  رْ  استغفَ

و نختَمْ انضامِي على الرضا في نهايَةْ االوزانْ

انتهت القصيدة
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ــابْ ت ــقْ بعْ ــومْ العاشَ ــا مــن المْ ال تل ســلّم ي

ــة مكتوب ــادَرْ  ق لمْ جــل  ــوقْ  المخل ــنْ  بجبي

ــبْ تعتي ــه  أحكامُ ــرَدّ  ي وال  لقضــى  يتصــرّفْ 

وى و عدارُه شــابْ وى بالهْ نْ اللِّي أكْ وْ ــنْ عَ سَ يحْ

منشــوبَة ــا  بالْضاه المهــاجْ  ــنْ  بي ــارُه  جم و 

لْ أوْغاهْ إيْشيبْ حرب الحب اشــديدْ كلّ من ادْخَ

ةْ الحرابْ رْ ســيفْ و عنترة و قيسْ في ساعَ أقهَ

ــة مخروبَ ــة  بالجمل ــمْ  ابيوتهُ ــعْ  مْ جَ ــرَكْ  ت و 

ــبْ تقري ــه  منّ ــمْ  فداهُ وال  ــه  لزْمامُ ــوا  لُ دَخْ

ــه غابْ ــه و عقيلُ والُ ــقْ تاهْ مــن اهْ ــنْ عاشَ كمّ

مشــغوبْ ــمْ  دايَ ــة  ن حْ امّ ــه  الگُ اخْ ــاتْ  بق و 

ــرْ و نغيبْ ضَ ــه نَحْ ــه و كربُ ــا بمصايْبُ ــفْ أن كي

ــرْتْ ابشــوفَةْ االهدابْ ــا اليَمي أنظَ و ســبابِي ي

ــة وبَ دّ ــمَ المَ ــة نَعْ رة الباهي ــدْ فــي جمــالْ العَ

ــبْ ــزْمْ و تأدي ــةْ الخضــوعْ و عَ ــتْ بغايَ لْ ليهــا قُ
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ارغيبة ــي  ــالكِ اخ ــاكْ  ــه ابْ فــي 

ـــرة اصــعــيــبَــة ـــجْ ـــــامْ الـــهَ إيّ

ــة ــبَ ــي اهْ ــتِــي  فَــقْ ـــيَّ  ـــت انْ و 

بْ ي راغَ ــا وَلْفِ و كــذاكْ في وصالَكْ ي

بْ لْبْ من افْراقَكْ مهمومْ و تاعَ و القَ

بْ واهَ طاكْ السرّ و المْ سبحانْ من اعْ

جابْ ــن الحْ اللْ أنْبا م ــا اهْ وْداتْ ي ــاجْ الخَ ــا ت ي

ــة ــي محجوبَ ــةْ النســا وَلْفِ ــا باشَ ــي ي زورين

ــكْ الجيبْ سْ ــنْ يا غزالِي يا مَ ــا مصباحْ الزّي ي

بابْ تْ اسْ دْ رْ ليس أوجَ نَكْ ميسورْ بالقهَ جْ في سَ

ــة محبــوبَ ــيّ  انْتِ و  ــكْ  في ــوبْ  محب ــي  تَدرين

ــي لحبيبْ ــةْ الوْصــالْ إيكافِ ــوبْ بغايَ و المحب

ــرابْ تَحْ ــا  فيّ ــي  تْجِ تحَ ــا  م أغــالمْ  ــكْ  لي ــا  أن

ــي مضروبَة ــا وَلْفِ اتْ فيهْ ي ــدّ ــواكْ ال ســيفْ اهْ

ــانْ أتريبْ ي ــوقْ الوَطْ بالْ ف ــدْ الجْ لْ رَبْ صَ ــو يضْ ل

رانْ في الدجا و في طولْ الغيْهابْ هْ ما ابقاني سَ

مرهوبَة ـــمْ  دايَ ــري  خــاطْ رة  جْ بالهَ ــي  ــرْتِ نَ

يبْ ــدْ تَلْهِ ضايا زايَ ــرْ الشــوقْ الْضاهْ فــي اعْ مْ جَ

قابْ ــو كانْ اتطولْ احْ ما نَنْســى وَقْتْ الوْصالْ ل

ــة ــرْ اعقوبَ هْ ــولْ الدّ ــرى الطّ ــا ق ــي م لكــن اللِّ

ــبْ ارقي كلّ  ــه  يلومُ و  الحاســدينْ  اهْ  تتشــفّ
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ه طابْ نِي فاحْ انْســيمُ ــلطْ زوريني في رياضْ سُ

ــة وبَ معطُ ــكْ  افْراقَ مــن  ــي  اللِّ ــي  داتِ ــداوِي  ات

يبْ ــسْ و ارطِ ــاسْ الذي في غصنُه مايَ ــا قَدّ الْي ي

جابْ ــن الحْ اللْ أنْبا م ــا اهْ وْداتْ ي ــاجْ الخَ ــا ت ي

ــة ــي محجوبَ ــةْ النســا وَلْفِ ــا باشَ ــي ي زورين

ــكْ الجيبْ سْ ــنْ يا غزالِي يا مَ ــا مصباحْ الزّي ي

ــتْ أغرابْ ي ــة و التّ ــلْ ياسَ ثي ــي  امْ ــدّ الباهِ الق

ــة مغروبَ ماهــي  ــة  مضويَ ةْ  ــرّ الغ شــموسْ  و 

ــقْ داروا تزريبْ ــى العاشَ ــينْ عل ــبْ قوسِ وحواجَ

عابْ ــلْ و لعيونْ اجْ ي امثيلْ نَبْ رْ الماضِ ــفْ و الشّ

ــة وبَ مرعُ ــا  ه دْ توجَ الغــرامْ  ــلَ  أهْ مْ  بســحرهُ

يبْ عِ ــادْ اصْ رْحهــا بهمْ ع ــاتْ جَ ــومْ افْن نْ ق كمّ

ــابْ ــلْ وَرْدْ ايْفــوحْ باالطي ثي اوِي امْ ــرّ و الخــدّ ال

ــاهْ اعيوبَة ع رْتْ امْ ــا نظَ سْ سوســانْ م يطَ و معِ

ــي تطبيبْ نِ ــبْ زايَدْ هَ ــمْ الدّ ــمْ كخاتَ بْسَ و المَ
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طيبَـــة و  ـــــة  افَ بــالــرّ ــتْ  ــاقَ ف

ــة ــبَ ــي ــفــة مــكــمــولَــة اوْج هــيَ

اعجيبَة ــي  ــبِ ــسْ تَ ــكْ  ــالَ ــم اجْ

بْ رَة الزَلْتْ انْخاطَ دْ ــكْ العُ في اوْصافَ

بْ ــكْ قايَمْ بالواجَ حَ دْ رْزْ مَ وأنا في طَ

ــبْ ــرْ النّاجَ ــا غي ــفْ أبهاه وال يوصّ



محجوبة 342

ــرابْ بْ ــدْ الرّ ــدْ المســلوبْ كيشــابَهْ جي و الجي

ة في انْهــارْ احروبَة دَ ــنْ اســيوفْ واجْ عدي و الضّ

ريبْ مْ تَجْ رْهُ ــحَ ة و في رموزْ اسْ ــاعْ اقلُومَ ب و اصْ

ــا قَلْبي صابْ كيتْ و هواه ة احْ امَ رْ ارخَ ــدْ و الصَّ

ــة منصوبَ ــي  لمثال اتفيفحــاتْ  ــنْ  دي النّهْ و 

ــا دَرْكْ انْصيبْ ــردافْ نَحلْ م ــلْ ال ــرْ بثقُ سْ و الخُ

جابْ ــن الحْ اللْ أنْبا م ــا اهْ وْداتْ ي ــاجْ الخَ ــا ت ي

ــة ــي محجوبَ ــةْ النســا وَلْفِ ــا باشَ ــي ي زورين

ــكْ الجيبْ سْ ــنْ يا غزالِي يا مَ ــا مصباحْ الزّي ي

ية في طــرزْ ارْقايَقْ لخطابْ نتهى وصــفْ الباهْ

اتْ المعطوبَة ــدّ ــي محايَنْ ال ي في اقْوالِ ــفِ يَشْ

يبْ ــرْ و الطِّ نْبَ لْ هل اللغا  بالعَ ــمَ ه يَشْ و ســالمُ

ــامْ الترتابْ ــي على الرضا فــي تم ــظْ قولِ يحافَ

ــة المغتوب الوشــاتْ  ــنْ  بالجاحدي ــا  ب تَعْ ال 

ــبْ   بترتي القــولْ  ــنْ  رايْقي ــنّ  الف ــلْ  ألهْ ســلّمْ 
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بْ راهَ ارصادْها  حلّ  ما  الثيابْ  تحت 

اقْ اعقيلي جادَبْ ماكْ و السّ ي اسْ كِ نَحْ

بْ لْ اتْواضَ لى إلى اعليّ بالوَصْ ما احْ

هيبَة فـــي  ــة  مــخــفــيّ صــــرّة 

ليبة اسْ ــي  ــاهِ ــب اتْ ــادْ  ــخ اف و 

اخضيبَة ــة  ــنّ ــحَ ب قــــدامْ  و 
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ــرابْ ــا ليه اشْ ف ــا يصْ هــاتْ م مــن ال ســلّمْ لدّ

ــة معروبَ ــي  قوافِ فــي  ــروقْ  ي وال  ــا  يرق ــا  م

ــو تخريبْ حى ل ــه يضْ تُ وْ دْ مــن ادْعَ شــايَنْ شــيّ

ــايَبْ و شــبابْ نُه للشّ اظي بيّ ــا حفّ ي ي و اســمِ

ــة ــاسْ اللغــا فــي االلفــاضْ المربُوبَ ــوْه ن ري يدْ

ي في المعناتْ الْبيبْ ــفِ ــةْ أسْ رْسَ محمد من مَ

ــابْ  الوهّ ــرّ  الب ــمْ  نَعْ ــاتْ  يْن الكَ ربّ  ــبْ  لَ نَطْ

ــة موهوبَ ــه  تُ مْ رحَ و  النْشــورْ  ــومْ  ي ــي  نِ مْ يَرْحَ

ــبْ ي ــبْ إيهِ نْ ــه بعــد الذّ ــه و توبْتُ لُ ــى فضْ و عل
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ــدْ اتْحارَبْ مْ لجحي ــدْ اللفــاضْ بهُ خُ

العادَبْ الموهوبْ  ناسْ  يمّ  فيضْ  من 

بْ راغَ لمْ و  دْ  صْ القَ ناسْ  و  التْنا  أهلَ 

بْ واهَ ي هلْ المْ قِ صالْ طيبْها تَسْ بمْ

بْ رامْ قَلْبْ المغرومْ العاطَ ي اجْ فِ تشْ

بْ نى و ضميرُه صاخَ عْ محرومْ من المَ

بْ راكَ جــوادِي  رادْ  لطْ يومْ  في  عنّه 

بْ وْشة ناصَ ثيلُه في الهَ قوسي على امْ

ــارَبْ ــالْ بالمئ ــمْ مثلي ن هُ مــن طاعْ

ــبْ مْ المعبودْ الحاسَ ــبْ نَعْ لَ ليّ تَطْ

بْ بوْصــالْ عينْ لوجودْ انْعــودْ امْخاطَ

ــة ــبَ ــــــدونْ ري ـــاظْ اب ـــا حـــفّ ي

ــة أديــبــة ــوع ــب ــط ـــلّـــة م حُ

ــبــة ــا ارغــي ــغــاه ــل ــى ل ــح ــضْ تَ

ــة اوْهــيــبَ اسليسة  ــاضْ  ــف ــالْ ب

ــة اخصيبَ ــى  ن عْ المَ ــولْ  ل احْ فــي 

خيبَة فــي  ــه  ــرْكُ تَ ــدْ  ــجــاحَ ال و 

انكيبَة ـــوالُـــــــه  احْ ــلّ  ــغَ ــال ب

امصيبَة ــي  ـــ ــدالِ ــجْ ب ــقــى  ــلْ يَ

القريبَـة نــى  عْ المَ ــحابْ  اصْ و 

احسيبَـة ــة  ــلَّ حُ ـــظْ  ـــفَ حَ ــا  ي

طيبَة ــوفْ  ــش ن و  ــي  ل ــرْ  ــفَ ــغْ يَ

انتهت القصيدة
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ــتْ ســبّة لْ مَ ــي وال اعْ ــي هجرن ــا اللّ ي

ــرْ مــن حالِي ال تزيدْ نشــبَة روفْ و انْظَ

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

بْ ــدّ امعَ  ْ ــدتّ عَ ــي  تِ راحْ أروحْ  ــواكْ  بهْ

ــه تگــبّ هــاجْ نيرانُ ــنْ المْ شــوقَكْ بي

بْ من ادْرى  ريحْ الوصالْ عن رسمي ينْهَ

المكمولْ البها  في  بنْجالِي  رْ  ننظَ كانْ 

حى دونْ الغيارْ مقبولْ من اوْصالَكْ نَضْ

ولْ ــي حُ ــى اللّقا وال يل ة عل ــوّ ــا يلي ق م

رْبا اتْدَ را  التّ فوقْ  ادْموعِي  العينْ  من 

وقْ على االحوالْ ينْبا ي و الشّ مِ سْ رقّ جَ

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

ــي ــا محبوبِ ــا ي ــانْ بالضن مكتومــي  ب

ــتْ واشْ كانْ ادْنوبِي أشْ من ســبّة عمل

ــوى انصــرّفْ مكتوبِي بالصدّ مــع الهْ

يا اللّي شــوقَكْ  ما بينْ الحشا الهيبُه

ي انشــيبُه وارْحِ ــكْ زايَدْ في اجْ بَّ لينْ حُ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

ــى الدوامْ خــارَجْ عن حالي ــولْ  عل منحُ

دّ في كل حينْ في الحرب إيشالِي و الصّ

ــي اعاللِ ــبّ  يطُ و  بالمــزارْ  ــرنِي  يبشّ

بالرضى يتســرّحْ من دونْ شــكّ عقلِي

لِي ــمْ رْبَكْ بعدْ الفراقْ شَ ــعْ قُ مَ كانْ يجْ

لِي ــرْ كانْ أنّالْ مــن ارْضاكْ جــلّ وَصْ غي

لْ من بعدْ الضما اسكيبُه طَ كنّ ودقْ اهْ

ــدْ الخفا حجيبُه رْ بع هَ كل مكتومْ اظْ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

ــى الخدودْ و دموعــي كتبين شــطرْ عل

ــي مفقودْ ــى ولّى مــن الهجرة عقل حت

ــودّ اتْجــودْ ــومْ بالرضــى و ال لكــن الي

ــنَكْ بنْجالِي سْ رَة أبدونْ رَيْبْ حُ و النّظْ

كْ مردودْ كْ حشى ايْعودْ في وصيدَ بْدَ عَ
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ــدِي ــردودْ دونْ قَصْ ــبْ م ــعْ خايَ كانْ نرجَ

ي ــطْ في الترابْ خدِّ كانْ توصلْنِي نبسَ

ي ــا مكمولْ البها الوعدِ اعييتْ نصبرْ ي

ا ــا تخبّ ــومْ م ــي مكت طــالْ شــوقِي ولِّ

ــة ــراقْ صعب ــيّ و الف ــى طــالْ اعل المن

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

ربِي ــكْ كُ ي مــن اوْصالَ ــا مالْكِ فاجــي ي

ــلْ قَلْبِي تْ لكْ عن داخَ ــفْ شَ لوْ كانْ اكْ

بِي ــنْ عن تَعْ حاسَ لْ المْ قْ يا كامَ ــفَ اشْ

كامْ ــبْ وال نخالَفْ احْ ليكْ عبدْ امكسّ

ــر و الكلمة يا ســراجْ االنيامْ ــدْ االم عنْ

رامْ ــوابْ لكْ مْ في ابْ دَ ــاكْ قالوا مــن يخْ ي

لْ االرض على التلولْ و ارْبا ــكْ انقبّ اگبالَ

بَة ــزدادْ رغْ ــكْ تن را خالگــي فــي اوْصالَ

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

شــابوا الهجــرة  و  بالغــرامْ  اعــداري 

ــدْ غابوا جَ ــي على الحــالْ يا المَ و حوال

ــه بابُ ــتْ  بلّجْ ارْضــاكْ  ــي  عنّ ــت  ان و 

دْ ــدا منَكَّ حــى حالي عن طــولْ البْ يضْ

ه في الترا أمســنّدْ عُ تحت االقدامْ نوَضْ

ــرّدْ امف ــا  الجف بصــدودْ  ــي  تخلّين ال 

ــوى إيريبوا ــوادْ مــن الهْ ــرَفْ االطْ كيعْ

اقْ ما يشيبوا ناسْ االحسانْ على العشّ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

رامْ ةْ الكْ فَ طْ ــيّ على الرضا عَ فْ ل و عطَ

تْ في امْصايَبْ الغرامْ تَمْ دْ ما اكْ اتْشاهَ

مامْ عى لَكْ الدْ ن اللِّي باالشواقْ نَسْ كمّ

الزَمْ ــدا امْ ــولْ البْ ة طُ اعَ ــابْ الطّ ــدْ ب نْ عَ

مْ ة صحيحْ راسَ طُّ دِّي خَ كْ على خَ طابْعَ

ــمْ قصــودْ و الغنايَ ــالْ المْ ال ســبَدّ إيْن

ــي ارقيبُه ــنَكْ و يبانْ ل سْ ــرْ حُ كانْ ننظَ

ي إيْشــيبُوا ــراقْ اعداري يا مالْكِ في الف

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

ــگاهْ والْ اشْ و القلبْ مــن الراقْ طالْ اهْ

وْ وناهْ ــهْ ــلْ البها بالسّ ــلْ أكامَ و العقَ

ناهْ رَفْ حالْ لعشيقْ ليسْ إيصيبْ امْ تَعْ

ــالمْ اغْ ــكْ  نالَ و  حــقّ  مــوالي  ــت  أن

واهْ رْ على الرضا مــن كيهْ ــى ينْظَ حت
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باقي نرعى امجيكْ فــي ليلي و انْهارْ

ــي و ربحي ال كتمان ــرة اتْجارت و النّظْ

38
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ــنَكْ مــن بالْهــا أتباها سْ ــرْ حُ كانْ ننظَ

مــالْ اتْجودْ الجــودْ ما خطاها ناسْ لكْ

ــي افْناها ــعْ جوارْحِ مْ بَّكْ جَ ــي حُ ــا اللِّ ي

ــة لْبَ غُ ــكلّ  ب راضــي  ــمْ  مّ كندّ ــكْ  لي

بَة كيفْ حتى تَنْســى بعد الوفا الصحْ

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

ــي دابِ بعْ ــقْ  ارْفَ و  ــرْ  الخي ــا  عاي امْ ــرْ  دي

مــاكْ اكتابِي ــلْتْ لحْ ة ارْسَ ــدّ ــذي مُ هَ

وابِي ــي فــي اجْ لْتِ ــا اغفَ ــا بالجف و انتي

ري دْ ــلْ و انْهــارْ انْراعِي ليكْ ضــاقْ صَ لي

دي و فشــى بعد الفراقْ ســرِّي هاجْ وَجْ

ــرْ أمري ــكْ عنّي و يسّ ــعْ اوْصالَ طَ ال تقْ

ــة بَ هْ ــيّ كاسْ مــن الصّ ــرَدّفْ ل ــدْ اتْ رايَ

ــة امرَتْبَ ــا  بالوف دْ  نجــدّ و  رْ  ــكَ نَسْ ــهْ  ب

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

ــمْ المحبوبْ ــفْ عنّي و جودْ يا نَعْ طَ اعْ

ــي مجدوبْ ــرامْ عن حال ــتْ من الغْ ولِّي

تِي و في ارْضاكْ المطلوبْ في اوْصالَكْ راحْ

ــارِي من دونْ شــكّ تبغيهْ ولْ اغي ــمّ هُ ت

ــهْ ي ــه يغطِّ ــي مــن رامْ لُ ــمْ الوافِ تُوبهُ

ي و الوصالْ نبغيهْ ةْ روحِ فــي القرب راحَ

ــقْ ربْنا حســيبُه رْ العاشَ كلّ مــن غضَ

ــرْ كيصيبُه ــلْ فعل الخي مَ كلّ مــن يَعْ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

زارْ ــاكْ بشــمايَلْ المْ ــي من اوْف نِ و كرَمْ

مْ االشــعارْ راجَ مترتّبْ فــي الفنونْ بطْ

ــكارْ ــةْ االف ــبْ ياراحَ ــي فــي اقري بْنِ وَ جَ

ــدْ مهجورْ دْ باقي افري ــرّ مــن البعــد انب

ــزورْ هي ــلْ  امثي ــي  مثل ــادِي  أنّ ــاتْ  كنب

ــدورْ لب هــاللْ  ــا  ي ــكْ  لَ ــي  انْراجِ كل 

ــلْوانْ إيْلدّ لي اشريبُه في ابْســاطْ السّ

ــا ايطيبوا عــاكْ أتاجْ البهْ و الســرورْ امْ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

شــانْ ــى تايَهْ دَهْ ــي مــن المن نِ ال تترَكْ

ــرانْ ــي بالهجْ مــن جــودَكْ روفْ ال تكافِ

ــدِي و منايْ صــورَةْ ابْهــاكْ الفتّان قَصْ
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ــي و نهاري اكْ ليل ــي نرتجّ ــتَ اللِّ و انْ
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بْ إيهونْ ــكْ كلّ صاعَ نِي بوصالَ كانْ تَغْ

عْ في حماكْ مضمونْ ما انْخافْ إلى نرجَ

كْ مگوانِي ابقيتْ مسجونْ في سجن صدّ

ــخى انصيبُه ــعى بالسّ رْ نسْ ودّكْ الوافَ

ــي ضدّ فــي ارقيبُه نِ فــي ابْهــاكْ إمتّعْ

ــبْ إيْعافِي بالجفا حبيبُه واشْ الحبي

ــراري ــا و اسْ ناي ــتَ ربْحــي مــع امْ و انْ

و انتَ شمســي مع انْجومــي و قماري

داقــي و انْهــاري ــي مــع احْ ــتَ طيب و انْ

لبْ النجا و ســافَرْ نِي طَ فْ فــي  ابحورْ جَ

حى ســليمْ ظافَرْ كْ نضْ ــرى بقدومَ يا ت

نِي و ضحيتْ اعليهْ حقّ صابَرْ حــاصْ دَهْ

حينْ ســتفاوا و عادْ فــي اللغى ايعيبُه

بَقْ ســلطانِي انســيمْ طيبُه ــكْ إعْ عنّ

ــا ارتيبُه بن علي مســفيوي نســبُه انْب

نَكْ و تنيتْ عن أوهيبُه سْ تْ الحُ عَ كيفْ طَ

نِي ــرْ تَغْ ــرَة عن كلّ خي فــي بهاكْ النّظْ

ــي لْنِ إوصَ ــوْدادَكْ  ل ــي  انْراعِ ــولْ  القب

نِّي ــطَ مالْ البها اشْ ــي بكْ ــكْ الباهِ زينَ

تْبَة عْ في الغرامْ كَ تَبْ ما تَنْفَ اعييتْ نَكْ

بَة جْ ــنَكْ مــن الحَ سْ ــا حُ ــيّ يَنْب كانْ ل

ــة ــرْ المحبّ ــي و تفكّ ــا محبوب روفْ ي

ــت الحبيب ــي و أن تِ ــت روحــي و راحْ أن

رَّة الخافية فــي علم الغيب ــدُّ و أنت ال

بّ العالجْ و أنت مسك الحبيب و أنت طُ

رة جْ ــزارَكْ دونْ هَ ــي فيكْ و فــي امْ تِ راحْ

رة ــني دونْ شــكّ نَظْ سِ في جمالَكْ تكْ

ــرى دْ اسْ ــواقَكْ يا الماجَ بينْ العروقْ اشْ

واكْ هلْ الغتْبَة في القضى المونِي في اهْ

بَة صْ ــاحْ روضْ خَ و الســالمْ انْهيبُه مف

بُه فحرف منبا سْ فى حَ ي ما يخْ ــمِ و اسْ

بارْ اســيادِي هلْ اللغى الودْبا طاعتْ لحْ

انتهت القصيدة
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ــوقْ طالْ تشــغابي ــيّ بالشّ ءاه اعل

و جوارحي في تشغيبة

ــي راب ــدْ احْ ــيّ جــارْ رايَ و الحــبّ اعل

ــنُه في تحريبة و افراسْ

قابِي والْ تَحْ نْ البينْ أقوى اهْ في سجْ

تلهيبة في  بُه  مشاهْ و 

بابي بْتْ اسْ ي و سّ قِ شْ ايَلْ عن عَ و السّ

تعطيبة فــي  رامها  بغْ

بكتابِي اتســيرْ  أمرسولِي  نَبْغيكْ 

ــة ــكارْ حبيب ــاجْ االب ت

واها يا مرســولْ شــيّبْ اشــبابي اهْ

ــة بتقــريبـ ــي  مـرامن

يهابي رْقَة في الضيّ و غَ رْ بالفَ ساهَ

بْ اسكيبة داعَ ي امْ كِ نَحْ

دابي بْ اهْ رْ الغزالْ كوكَ من درى ننظَ

ــة لوجيب ــروفْ  ات ــي  عنّ

ري مــن الجفا غابْ فَكْ

ــرة منكوبْ جْ ــي بالهَ ال حــالْ حالت

ــرابْ بحـ ــقْ  انطيـ وال 

ــوبْ مغل ــرْ  اميسّ ــتْ  رَحْ بناتهــم 

جسمي من الهوى دابْ

حى اصميمْ اكبادي ملهوبْ بها اضْ

جابْ رة اهويتْ في احْ دْ عَ

و نقولْ من الوَجد و عقلي مســلوب

االهدابْ سودْ  االرسامْ 

ــم المحبوبْ ــولْ زوري رَسْ لها اتقُ

غــالّبْ الوْصــالْ  صــدّ 

ــلْ المجدوبْ ــي امثيلْ حالْ امثي نَرْتِ

ــابْ صبّ ــلّ  أيهَ دَمعــي 

هاني انْصــرّفْ اقضــاي و المكتوبْ

بتقــرابْ مرســمي  في 

ــوبْ المطل كمــالْ  و  ــا  بالوف ــالْ  أنّ
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و اليومْ أمرســولي اصغــى لترتابي

ــة ريب ــال  اب لرســامها 

بكتابِي اتســيرْ  أمرسولِي  نَبْغيكْ 

ــة ــكارْ حبيب ــاجْ االب ت

وابي ــزَمْ يا رســولْ بجْ ــولْ الْها تَعْ ق

ــة ــي بتأديـبـ و تـزورنــ

ــي راب اخديمهــا  ــا  وأن ــي  وَلْفِ ــيّ  ل

الكسيبة عبد  مملوكْ 

دابي نَرْجا نعم الهيفة اتشــوفْ تَعْ

الغيبة و  ــراقْ  الف بعــد 

رْ حسنْ اغزالي ايشرقْ كوكابي ننظَ

و نرى اشــمايَلْ الطيبة

بكتابِي اتســيرْ  أمرسولِي  نَبْغيكْ 

ــة ــكارْ حبيب ــاجْ االب ت

ــا الغتابي كــي اقن ــدّ العــدرة  نَحْ ق

ــة تطييب زادْ  بمســوكْ 

ــي اب ــنْ خــط كتّ ــبْ كنوني و حواجَ

ــة و اللحــظ زادْ تدهيب

لخطابْ ــر  ظهي الدي  و 

ــر أجــديّ القرهوبْ ــبْ خب ــيّ اتجي ل

االهدابْ سودْ  االرسامْ 

ــم المحبوبْ ــولْ زوري رَسْ لها اتق

لعتابْ ــثْ  احدي تَنفــي 

ة مكســوبْ اعَ ألني اغالمها في الطّ

الــبــابْ الزَمْ  ــورْ  ــام م

المرغــوبْ ــالْ  ين الســبدّ  ــدْ  العب و 

ــوالْ و كرابْ ــي اهْ جِ تَفْ

ــا نبقى متعوبْ راســمي م يي امْ تَحْ

الحجــابْ ذاكْ  ــزولْ  ي و 

ةْ كلّ اقلُوبْ ــي راحَ مالْ مولت في  اجْ

االهدابْ سودْ  االرسامْ 

ــم المحبوبْ ــولْ زوري رَسْ لها اتق

ــرابْ ــقْ اغ ــتْ فايَ ي و التّ

جوبْ رْ ما ســتروهْ احْ ــدَ ــنْ كب و جبي

ــابْ نشّ كــنّ  اشــفارْ  و 

لي مســلوبْ ــازْ ادْرَكْ و األنف كــنّ ب
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ــي صابِ ــرّاوي وَرْدْ روضْ تَخْ و الخــدّ ال

تدهيبة فــي  رُه  جواهَ و 

رابي ــمْ يعْ ها احكي ــمْ ــة وشّ و الغبّ

ــا في تقليبة و ضعوده

بكتابِي اتســيرْ  أمرسولِي  نَبْغيكْ 

ــة ــكارْ حبيب ــاجْ االب ت

مْ أخطابي دْ أمرسولي في التّراجَ خُ

ــة داتْ الجمــالْ لوجيب

ــالمِي في جلّ مرتابي عنها هيبْ اسْ

لنجيبة االشــعارْ  ناسْ 

ابي غى ايْصيدْ غصّ دْ كانْ اطْ و الجاحَ

ــه فــي تخريبة وارْحُ اجْ

عوة على اللضا هابي من يدْعي بالدّ

ــه التّشــبيبة طــارَتْ لُ

ــن للبابي ــتْ بي عْ ــا شــيخي طَ وني

مـولْ االســرارْ لعجيبة

مي محمد بن علي في تلقابي و اسْ

تغـييبـة دونْ  مـدكـورْ 

ــرابْ ــقْ اشْ ــقْ فايَ ي و الرّ

مْ مدعوبْ لْهُ و شفوفْ كنّ شهد امصَ

ــرابْ ربْ ــدْ  جي ــدْ  الجي و 

ا الباقي محجوبْ يوفْ ومّ ي اسْ كِ نَحْ

االهدابْ سودْ  االرسامْ 

ــم المحبوبْ لها ات قولْ زوري رَسْ

ـگابْ انـْ أمّ  للبهيــة 

بكتابْهــا افتخر في طــرز الموهوبْ

االنجابْ اجميعْ  على  و 

ــدت أنيا محســوبْ مــن عنهــم عُ

االركـــابْ يشدّ  حتى 

ــنْ معطوبْ ــروحْ اموَهّ فــي اي بمراهْ

ه على الفضا رابْ ساسُ

ه جفنُه مقلوبْ من ال يطيعْ شــيخُ

ــاجْ االقطــابْ ــدْ ت جَ لمْ

قى سيد المحجوبْ بحرْ التنى من اسْ

االنسابْ اشهيرْ  بي  نَسْ

وبْ من مرســةْ أســفي معناوي مدّ

انتهت القصيدة
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نْ القلُوبْ بَّكْ ســاكَ مالْ حُ

وبْ مالْ شــوقَكْ زايَدْ لشغُ

روبْ ــدْ لَحْ رَكْ رايَ ــدْ مالْ صَ

مغلوبْ مالَكْ  اجْ بْدْ  عَ مالْ 

المرغوبْ مالْ  بكْ لي  روفْ 

ــا من الحجوبْ يا هاللْ انْب

المعطوبْ القلب  عالجْ  يا 

حنّ من لوصيفْ المكسوبْ

لكروبْ ايْفاجــي  الوصــالْ 

المرغوبْ مالْ  بكْ لي  روفْ 

في القضى صابَرْ للمكتوبْ

بالمــزارْ اســتَرْ كلّ اعيوبْ

ــمْ لغيوبْ و الرجــا في عالَ

مجدوبْ احوالِي  دونْ  تْ  دْ عَ

المرغوبْ مالْ  بكْ لي  روفْ 

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

بْ نْ اقليبي حتى اضحيتْ ناحَ كَ كيفْ سْ

بْ وامْ شــاغَ ولْ الدْ ــبْ طُ وَصّ تْ امْ ــدْ به عَ

ــا يحارَبْ و العشــيقْ ابْحالِي ميســورْ م

تْ المصايَبْ ه مــن شــدّ دُ كيقــولْ أبوَجْ

ــى العيونْ غايَبْ ــي من الفراقْ عل يا اللّ

بْ واكَ وي و ســما عن ســايَرْ الكْ باتْ يَضْ

كْ من فــي ارْضاكْ عادْ طالَبْ المَ عالَجْ اغْ

ــا يعاتَبْ حْ العشــيقْ م ــحْ إســامَ الملي

ــودْ به شــايَبْ ــبابْ ايعُ ــرْ كلّ اشْ جْ و الهَ

ــى العيونْ غايَبْ ــي من الفراقْ عل يا اللّ

ــبْ كاتَ ــدِي و نصــرّفْ المْ فْ وَعْ كنســاعَ

ــولْ خايَبْ ــعْ بعد القب ما فــي ضنِّي نَرْجَ

بْ ــونْ كلّ صاعَ لِي و يهُ ــمْ عْ شَ مَ بيكْ يجْ

بْ هاجْ الهَ مارْ البينْ اللِّي فــي المْ مــن اجْ

ــى العيونْ غايَبْ ــي من الفراقْ عل يا اللّ
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ادخيلْ لك ببهاكْ المحجوبْ

ــروبْ اغـ رامْ  أالّ  بالهــاللْ 

بغرتَكْ و القوسْ المنصوبْ

رْدْ داكْ الخدّ المخصوبْ ابْوَ

المرغوبْ مالْ  بكْ لي  روفْ 

قّ داكْ األنف المسلوبْ بحَ

وبْ ضُ خْ بجاهْ ذاكْ الكفّ المَ

لّ المطلوبْ رَكْ جَ ــدْ بيكْ نَ

يا كريمْ األصلْ و النســوبْ

المرغوبْ مالْ  بكْ لي  روفْ 

حى حالِي مهيوبْ رَّكْ اضْ أبسَ

بْتْ الْفاضْ الموهوبْ ليكْ هَ

ه مقلوبْ كْ في مزاحُ دَ جاحْ

مخروبْ دارُه  اجْ ساسْ  دونْ 

ما حلى في مداقُه مشروبْ

قالْ عبدْ ابْهاكْ المحسوبْ

ــوْ ايتُوبْ فُ طايا بَعْ عــن اخْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

يا المحبوبْ

بْ ــمهري الرّاطَ كْ البهيجْ السّ اوْجــاهْ قدّ

قارَبْ فْ العْ ــانِي و صداغَ في الجبينْ السّ

بْ ــفارَكْ النّشاشَ ــودَة و اشْ بالعيونْ السّ

ــري العادَبْ لســبيلْ الكوتْ ــكْ السّ ابريقَ

ــى العيونْ غايَبْ ــي من الفراقْ عل يا اللّ

بْ ــلْكْ راكَ ــي جهرها في سَ ــارْ اللِّ و االثغ

بْ ريعْ ساجَ خا و الجودْ و فضلُه اسْ بالسّ

ــبْ واهَ المْ ابْســايَرْ  ــتْ  نَلْ ــه  لتُ قبّ كانْ 

ــامْ أالّ يرْضى فــي الحــكامْ نايَبْ ــا هم ي

ــى العيونْ غايَبْ ــي من الفراقْ عل يا اللّ

راتَبْ ــي امْ ال ول ــلْوانْ اعْ في ابْســاطْ السّ

بّكْ طيبْ الســالمْ هايَبْ كيفْ عن من حُ

ــارَبْ ــالْ بالمئ ــا ن ــا رتقى م ــا ارْقــى م م

ــبْ داهَ ــه أوْال امْ ــدْ  فــي دينُ ــه عاهَ مايْلُ

بْ ــرْ بالمقصــودْ أوال ارْضــاهْ ناجَ فَ وال اظْ

ــي الرّاقَبْ ــي نَرْجــا الغن ناتِ ــي دَمْ ــن عل ب

ــالْ تايَبْ ــحْ االفع بْ رْ من قُ فَ ــتَغْ ــهْ نَسْ لي

انتهت القصيدة
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القــرابْ ــدْ  إيبعَّ ــهْ  ي التّ و  ــبْ  المصايَ ــرْ  إكثّ الشــوقْ 

ــابْ االحب إشــتَّتْ  ــرْ  جْ الهَ و 

ــة بَ اتْ الهْ ــدّ ــارُه فــي ال ــبْ ن ــه اغرايَ رايبُ ــبّ اغْ و الحُ

ــابْ ــه حــارَتْ االلب ــبْ بحيالُ ــه اغرايَ و الحــبّ اغرايْبُ

ــابْ ب ــدتْ  وجَ ــا  م ــه  لقفالُ

ــومْ المحارْبَة ــزَعْ ي ــبْ يفْ وامْ راكَ ــدْ ــى ال اشــجيعْ عل

ــغْ بالرّقابْ ــبْ مشــمورْ إزل ــدوامْ راكَ اشــجيعْ على ال

ــرابْ احْ لرْضــى  ــرَفْ  يعْ ــا  م

ــة بَ صاعْ كل  لْ  يســهّ و  ــبْ  بالمراغَ إيجــودْ  ــاكْ  عسّ

ه انْصابْ ــقُ ــرْ إلى عاشْ بْ غي ــاكْ إيجــودْ بالمراغَ عسّ

طــابْ الخْ ــةْ  غايَ فــي  ــالْ  ق و 

عاتبَة ــي كــفّ المْ ــبْ عنّ عاكْ طالَ ــى امْ شــرع المول

عاكْ طالَبْ عطفي يا صابَغْ االهدابْ شرع المولى امْ

ســباب ــال  ب ــي  تجفين ال 

ــة البَ ــي الطّ ــا موالت ــبْ ي ــي بشــينْ طالَ ــي عنّ روف

تابْ ــنْ العْ ــي أم فا عنّ ــبْ يكْ روفــي عنّي بشــينْ طالَ

شــابْ فــاكْ  اجْ مــن  ــداري  اعْ

ــبْ يغفل وقــت المخاطبة ــلْ إلى ايكــونْ غايَ و العقْ
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ـدّ و الشــغابْ ثرْ  الصّ لْ إلى ايكونْ غايَبْ من كُ و العقْ

معــدورْ فــي ســايَرْ االحقــابْ

بَــة ــحْ فــي كلّ واجْ ــى يكــونْ غالَبْ يصفَ ــنْ إل ي و الزّ

قابْ ه اعْ ــقُ فْ عاشْ دَ ــبْ لو يصْ ــى يكونْ غالَ ــنْ إل ي و الزّ

ــوابْ ـــ ــةْ الصْ ـ ــهْ بغايـَ يرضي

ــة المداعب وقــت  ــي  مثل ــبْ  كيْراقَ مغــرومْ  ــي  اللّ و 

ــا اكــتاب  ــبْ و يصــرّفْ كلّ م ــي مغــرومْ كيْراقَ و اللّ

حســن المعشــوقْ باالهــدابْ

ــة غايْبَ شــكّ  ال  ــي  عنّ ــبْ  القراهَ ــةْ  باشَ ــا  ي ــتِ  أن و 

عاكْ طالَبْ عطفي يا صابَغْ االهدابْ شرع المولى امْ

ســباب ــال  ب ــي  تجفين ال 

ــة البَ ــي الطّ ــا موالت ــبْ ي ــي بشــينْ طالَ ــي عنّ روف

ــنُه انْهابْ ــنَكْ بمحاسْ سْ بْ حُ ــةْ القراهَ و أنتِ يا باشَ

ما هــو في الحضــورْ و العرابْ

ــة بَ واهْ باســرارْ  يســبي  ــبْ  كاتَ ــدّ  يق ــا  م ــه  لَوْصافُ

ــة النجابْ ــهْ في المَ ــدّ كاتَبْ يحصي ــا يقَ ــه م لوصافُ

ــة فــي روضْ طــابْ كْ ياسَ ــدّ ق

ـبَــة ــنْ ابــطــالْ راكْ ــا بي ـبْ م ــدّْ ناجَ ــة فــي يَ والّ رايَ

ـلْ مــن الغــرابْ ـحَ ــبْ و التّيـتْ اكْ ة في يـدّ ناجَ و الّ رايـَ

جــابْ ــاللْ فــي احْ ــنْ اهْ و جبي

بَة بْ من تحت قواسْ ناصْ و اشــفارْ امْضا من النشاشَ
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بْ  وعيونْ احكيتْ كجعابْ و اشفارْ امْضا من النشاشَ

ــرابْ الحْ و  ــرْدْ  الطّ ــومْ  ي فــي 

ناســبة ة امْ ــدَ ــه أوري ــبْ في ــبْ طايَ و الخــدّ أدكا بطي

عاكْ طالَبْ عطفي يا صابَغْ االهدابْ شرع المولى امْ

ســباب ــال  ب ــي  تجفين ال 

ــة البَ ــي الطّ ــا موالت ــبْ ي ــي بشــينْ طالَ ــي عنّ روف

ــال انْگابْ سْ برني ب ــبْ معطَ و الخــدّ أدكا بطيبْ طايَ

ــرابْ ــش ـــــقْ ك إيـــبـــانْ اوري

ــة بَ هّ امدَ ة  شــفّ ــه  عنّ ــبْ  راكَ درّ  ــه  في ــمْ  فميّ و 

ــوابْ ــتْ فــي اكْ ــه ري ــبْ ومصالُ ــه درّ راكَ ــمْ في و فميّ

هابْ السّ في  ــزالْ  اغْ الجيدْ  و 

بَة عالي عــن ســايَرْ المراگــبْ وضعــودْ اســيوفْ راعْ

ــومْ في كتابْ ــي عن ســايَرْ المراگــبْ  و صباعْ اقل عال

ــوا عقدي فــي ذا الخطابْ كتب

ــة ــت اوْصــافْ راتْبَ ــبْ وختَمْ راتَ ــي امْ ــمْ اعــالوْا ل بهُ

ــابْ ــونْ غ ــبْ و الباقــي للعي راتَ ــي امْ ــمْ اعــالوْا ل بهُ

ــاتْ التب فــي  ــومْ  مكت ســرّه 

ــهْ النّفــس كادْبَة ــالْ ابهــاهْ شــافْ كادَبْ و علي من ق

عاكْ طالَبْ عطفي يا صابَغْ االهدابْ شرع المولى امْ

ســباب ــال  ب ــي  تجفين ال 

ــة البَ ــي الطّ ــا موالت ــبْ ي ــي بشــينْ طالَ ــي عنّ روف
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ه مايلُه انْســابْ دُ حْ مــن قالْ ابهاهْ شــافْ كادَبْ من جَ

ــابْ الدي مــع  ــا  ارْب مطمــوسْ 

ــة مْ نادْبَ ــوْ ــهْ الق ــبْ و علي ــرَجْ عــن ســايَرْ المداهَ خَ

ــابْ ــة الرت ــظْ حلّ ــبْ يحافَ ــرَجْ عــن ســايَرْ المداهَ خَ

النجــابْ لقوامــسْ  ســلّمْ 

و النّاجبَة بْ ألهل الســطْ واهَ رُه في ذا المْ ي دَكْ ــمِ و اسْ

بْ زوجْ و تسعينْ في الحسابْ واهَ رُه في ذا المْ ي دَكْ مِ و اسْ

ــي فــي اســفي انْهابْ ــن عل ب

ــي فــي المكاتبة ــرْ ل ــبْ يغفَ ــمْ تايَ ــي للكري مــن دنب

دابْ ــرى اعْ ــا ن ــرْ لي م ــبْ يغفَ ــمْ تايَ ــي للكري مــن دنب

القطــابْ و  االجــراسْ  ــةْ  رمَ حُ

ــة بَ دْ االرســالْ قاطْ ــبْ ســيّ ــا انْعــودْ خايَ و بطــه م

انتهت القصيدة
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اشــبابي شــيّبْ  لغــرامْ 

ــي راب احْ ــدْ  رايَ مشــمور 

تشــغابي ــارْ  اكث ــا  وان

ــي طابِ ــارَضْ اخْ ــي يع ولّ

ــا و غيهابي طــولْ الضي

اهدابي ــبْ  وْكَ لكَ قولوا 

في الحــبّ ريتْ امْصايَبْ

الحــروبْ ــق  انــطي وال 

جسمي على اللضا هابي

ــي الــيــوم حــرّب ــنّ ع

امصلَّبْ الــوغــا  يـــومْ 

ــبْ يغلَ بعــد  الحــبّ  و 

بْ يكــدّ ــي  حالت فــي  و 

ــبْ ـ ـوصَّ امْ بگرايـحــي 

ــفــيــن زيــنــب ــوســال ب

انْحــارَبْ تْ  ــدْ عَ عــاه  امْ

مشــغوب الفــراق  مــن 

ــبْ تلهَ االشــواقْ  ــارْ  ن

ــاس الهوى ايشــيبوا ــرة بهــم ن بعســاكرُه اكثي

ويهْ مــن الهيبُه ه يكْ أويحْ مــن اوْقَفْ فــي اعراضُ

ــوى قليبُه نْ الهْ ــي ســكْ ــقْ باللّ محــالْ واشْ يرفَ

دْ مــن زادْني اشــغيبُه إيجي ايشــوفني و يشــاهَ

ــوا يعيب ــا  م القــولْ  و  ــي  المون ــذي  لل نقــولْ  و 

ــا احبيبُه ــاجْ البه ــرْ يا ت جَ ــب كيهْ واشْ الحبي

العجــوبْ اعجــابْ  فيهــا 

ــي جــادَبْ ــي فــي حال هان

ــن مكتوب ــا فــي الجبي م

يها فيضْ من اسكيبُه في اصميمْ ساكني ما يطفِ
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ابي ــوى ايشــيَّبْ الصّ لهْ

شــرابي و  ــرارْ  امْ ــي  قوت

ــي ــدْ فــي عتاب ــي ايزي ولّ

وابي ــي مــن اصْ ــو فادن ل

اهدابي ــبْ  وْكَ لكَ قولوا 

ــبْ غايَ معهــا  ــي  لِ قْ عَ

ــوبْ المطل لوْصالهــا 

ــي ترتاب فــي  اوْصافْهــا 

ــسْ اغرابي ــتْ غالَ ي و التّ

ــي ناب ــا  بالضي ــنْ  جبي و 

ــرا يريبوا ــالْ بال شــكّ على التّ ــو ســاطْ في الجب ل

ــه ــا ارغيبُ ــقْ بعــد الجف ــوى عاشَ حــالْ واشْ يقْ مُ

ــه ــعْ حــقّ عــن اعتيبُ ــى يرجَ ــهْ بالهجــرْ حت يبلي

ــوا ــو يعيب ــان ل ــاسْ اللّوم ــه ايقــولْ النّ انْقــولْ لُ

ــا احبيبُه ــاجْ البه ــا ت ــرْ ي جَ ــب كيهْ واشْ الحبي

و مــن الجمــالْ مســلوب

ــبْ ـ راغَ وصلهــا  ــي  قلب

لكــروبْ ــعْ  اجمي يفجــي 

ــه بطيبُ ادْكا  غصنْهــا  و  ــة  ياسَ ــا  ه قدْ نقــولْ  و 

ــه ــقْ فــي البهــا اطليبُ ــانْ العاشَ ب ــلْ تعْ ثي والّ امْ

ــه رة زادوا ســاكني اعطيبُ ــبْ العــدْ ــواسْ حاجَ و ق

ــبْ ينْهَ ــبْ  اعقي ــه  ريحُ

ــبْ ضَ يغْ ــنْ  حي ــنْ  ي الزّ و 

ــبْ جّ اتْعَ ــي  حالت فــي  و 

جــرّبْ امْ اضحــى  ــه  من

ــفــيــن زيــنــب ــوســال ب

ــبْ يناسَ الوقــت  نرجــا 

القلوبْ قــوةْ  ــزارْ  ــمْ ل

ــبْ انْرَتّ اتْراجمــي  فــي 

ــبْ امْطـيَّـ ها  بمســوكْ

يرگبْ   حــيــنْ  ــــاللْ  اهْ
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ــي داب اعْ زادَتْ  ــونْ  عي و 

تلهابي لَتْ  ــعْ شَ ــة  نَ وجْ

اهدابي ــبْ  وْكَ لكَ قولوا 

ــبْ رايَ اغْ ــه  ل الخــالْ  و 

وبْ ــدّ م حريصْ  حاضــي 

ــبْ لَوْصابي ــمْ طي بْسَ مَ

ــي ربْراب ــدْ  جي ــدْ  الجي و 

ــي راب و نمولهــا فــي تعْ

ــي ابقا فــي تلبابي و اللّ

وابي ــردّفْ اكْ ــا احلى انْ م

ــا غصيبُه ــة الْق لَ قْ ــدْ المُ ــدي ايْصــادَفْ وَنْ ــحْ ال وي

ــارْ طيبُه ــمْ فــي ازْه بسَّ و األنــف كنّ سوســانْ امْ

ــا احبيبُه ــاجْ البه ــا ت ــرْ ي جَ ــب كيهْ واشْ الحبي

المحبوبْ عضــا  ــلْ  لْخَ خَ

ــبْ ــرْ إيْراقَ فــي الخــدّ غي

ــوبْ مغل راحْ  ــاهْ  وغ فــي 

ــه اركيبُ فــي  العقــولْ  حــارَتْ  ــرْ  واهَ كجْ ــارْ  ثغ و 

ــا يخيبوا ــلْ ابْروقْ م ــي تمثي مــن هو اعشــيقْ مثل

ــه ــة ارتيبُ رتّبَ ــي لمْ ــه اوْصافْهــا فــي نظامِ خاتْمُ

ــه والْهــا فــي جيبُ ــرْ دَرْكْ امْ ــهْ ال تاجَ ــوة علي كسْ

ــه ــي انعيبُ ــامْ واليْمِ ــى االيّ ــي عل تِ نســطابْ فرحْ

تغضبْ االشــفــار  مــن 

ــبْ جَ يَعْ وردْ  ــدّ  الخــ و 

ــفــيــن زيــنــب ــوســال ب

ــبْ غالَ ــقْ  العاشَ ــى  عل

ــنْ اشــجيعْ مهيوبْ كمّ

ــبْ دهّ امْ ـه  خـويتْــمُ و 

ــبْ كــتــرهَّ ــودْ  ــع ض و 

ــب تكت االوصــالْ  ــدْ  قْ عَ

ــبْ محجّ الوشــا  ــى  عل

بْ تلعَ ــراشْ  ــف ال ــوقْ  ف
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ـــأدّبْ ــراجــمــي ت ــي ت ف

ــبْ هَ ــدْ ــرْ يَ ــشّ ــه ال مــنّ

ــابْ االنسَ ــارْ  ي اخْ ــى  عل

ــي ــبْ ترتابـ ــودْ البيـ خـ

ــدْ فــي اركابي حتى إيْشَ

بعد السالمْ في اخطابي

ــه ــا نجيبُ ن ــري الغْ ــه فــي يسْ لُ ــي ادْعــى بجهْ ولّ

ــه انصيبُ ــورى  ال ــنْ  بي ــعْ  ضايَ ــادَمْ  ع يعــودْ  والّ 

مــن عندْ بن علي مســفيوي مــن قالْ فــي وهيبُه

انتهت القصيدة
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و هو يا ســيدي العشــيق ما يصيبْ الرّاحة طولْ الحياةْ

لـيـــعـــات زادْ 

ـــه ـــراتُ ـــن زف م

ــنْ فنيتْ فــي بياتِي فــي بياتِي يقولْ من شــوفْ الزي

مبهــوتْ ــي  عقل ــا  بق و 

ــه دهاتْ رُوبُ ــرامْ ما تقــوى لحْ ــا ســيدي أمير الغْ و هــو ي

ونـــدْ الــشــفــارْ

ــرْ ــشــاقَ غــيــر اتْ

ــتْ ي ــا قدّ ــا م ــمْ ون هُ ــي أجراحْ ــي فــي دات فــي دات

ــوتْ متبـ ــم  بـهُ عقــدي 

ــة فلْتَــ ــدْ  ــ يُوجَ ــا  م لنّــجــا  و 

فناتْ الـــجـــوارَحْ  بــيــهْ 

ـــــه ـــمـــتْ داتُ ـــقَ سْ

ــةْ البْناتْ دْ المَ ــرْ لو يشــاهَ و كثي

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

ــرَة ـ جْ هَ ـــمْ  هاشَ ــه  لبنُـ زادْ  و 

ــارْ ــي ن اگـــــرَعْ نــــارْ ف

ــــرْ ــــاتَ ـــف ب ـــســـي ب

ــاتْ غصّ ــزرّعْ  أن ــمْ  والهُ بهْ ــا  ون

رْتَة ــومْ في شــدّ المَ ــاهْ كلّ ي تلتق

تة ــه بغْ ــي لُ و الهــوى يات

ــاهْ فـــي نــعــاتُــه ــق ــل ت

طــالْ شــواقُه و صــادْ فــي مراتة

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

ــبْ عنتر ــكْ قيــس و غلَ ــاهْ هلَ بوْغ

ــرة بنَضْ اكــواوْا  كلّهــم 

شــرّ عــدا  ــه  لُ ــبّ  الحُ و 

ة  ســـراتـَ و  ــالْ  ارْجـ ــا  ف لـْ عَ داروا 
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ــالث ــو الث ــي ي ــي زارون ــا ســيدي و ســباب ليعت وهــو ي

ــرامْ ــمْ ـتْ ب قُــلـْ

ــمْ ــكُ ــي أهــــال ب

ــتْ فني ــمْ  بهاكُ مــن  و  ــواتْ  ق ــي  زفرات ــي  زفْرات

ــوتْ ــع انْ ــاجْ  ــت ــحْ ن وال 

ــة دوكْ البنات ــوا في قولهم بالجمل و هو يا ســيدي قال

سلْوانْ كــلّ  في 

هــنـا و  ـــحْ  ريّ

ــتْ اجني لْوصــالْ  ــرْ  تَمْ برضــا  ــي  فرحات ــي  فرحات

تفوتْ ــرْ  ــجْ الــهَ ـــاتْ  ووق

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

ــمْ بهاهُ ــنْ  سْ بحُ ــتْ  فني مــن 

االريــــامْ دُوكْ  امْ  ــــدّ ق

ــمْ فـيــــكــــــ واشْ 

رْ اوْفاتْ حْ عن ما صدَ و يجودْ و يفصَ

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

طانا تخْ مــا  نــصــيــبــوا  لــو 

ــانْ ــا مــضــا ك لــكــن م

ــا ــن ــع ــم ج ـــــي  ف و 

ــكالمْ الهيفــاتْ ــاحْ ســاكني ب ارْت

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

مْ ــرْ من الّ ننســاهُ ــسْ الحضَ عوانَ

ــمْ ـواهُ يـهْ ــي  لْبِ قَ ــمْ  دايَ

ــمْ مجيــكُ مــن  ــارحْ  ف

ــه ــومْ االيغات ــه الي ــبْ لُ مــن نطلَ

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

ــا ـوان كيـهْ ــكْ  قليبَـ ــوا  أنعـرف

ــا ــومْ تكــونْ معان و كلّ ي

المنا بــعــدْ  ــومْ  ــي ال و 

ــة مباتَ و  ــومْ  ي ــاوْا  نزه كْ  ــدَ قَصْ
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رْسمي في ضدّ جميعْ الوْشاتْ لوا لمَ و هو يا ســيدي دَخْ

ـــراقْ ـــبّ الـــعْ ك

ــرقــي ألنّــــكْ طُ

مْ في نهايَةْ الحديثْ تْهُ حْ في حياتي في حياتي مدَ

صموت ضحيت  بعد  من 

ــعْ الوَلْعاتْ م ــا جَ مْ ي ــتْ لهُ لْ ــا ســيدي و دويتْ قُ و هــو ي

ــسْ نــتــعــابْ ــي ل

ــة يب ــن الطّ و مــ

ــتْ التّيــ و  ــرّة  بالغ يهيـجــوا  ــي  ليعات ــي  ليعات

ــــوتْ ـــنّ اخّ ــنْ ك ــابَ ــع ت

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

ــقْ العتيــ و  احْ  ــرّ بالـ ــة  مالْيـَ

االشــواقْ جمارْ  طفي  و 

كـــــــــبّ ثــــالثــــة

ــةْ االصواتْ مَ و حنا نأنســوكْ بنَغْ

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

مكســوبْ لبهاكــم  عبدكــم 

غابْ بشــوقكم  فكري 

ـــة  ـــب بـــغـــيـــر ري

ــاتْ ري إيحاكــي  كــم  قدّ نقــولْ  و 

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

ــرَةْ الوريقْ فْ ــرْتْ صَ ــمْ حضّ هُ امْ قدّ

شــيقْ تمّ قالو لي يا لعْ

دامْ و اســقي هــاتْ المْ

ثـــالثـــة ـــــــــــــ  ورادفْ 

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

محسوبْ عليكم  و  غالمكم  أنا 

ي راقي مكتوبْ دّ فوقْ خَ

ــة هيب لّ  ــكُ ب ــوا  صلت

ــبــاتَـــــة ــمْ بــتْ ــكُ ـــ ــفْ ـــ ــوصَ ن
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اتْ و هو يا سيدي و شموسْ فوقْ الجبين على الريامْ ضوّ

ــسْ نـرجي ــفْ  أنـ

ــارَسْ حــــ وردُه 

ــتْ ــي يعالجــوا مــن بعــد التّمري رْحات ــي جَ رْحات جَ

يــاقــوتْ مثل  ــرْ  الــثــغَ و 

البْياتْ ذا  في  تُه  عْ جمَ مْ  اوْصافكُ هذا  سيدي  يا  هو  و 

عـجيـبْ ــقْ  رايـَ

ـــي ـــــرّ مـــربّ ح

ــرَفْ شــينْ نويتْ فــي بياتي فــي بياتي تجــولْ و تَعْ

البهوتْ و  د  سْ الحَ هلْ  و 

تغــالسْ فــي  ــاوْا  نـب ــونْ  العي و 

قيسْ و  ــارَقْ  ش الخدّ  و 

ــــسْ ــــاك ــــع ــــاي ك

داتْ هْ فْ شَ و الرّيقْ كوترِي و مراشَ

ــوداتْ الخَ ــاللْ  ه و  ــة  فاخت و  ــيّ  ه

ــــــمْ الــــيــــاقــــوتْ ــــــرّي مـــــع ال

خطابُه ـــرْ  كَ ـــدْ نَ نــطــيــقْ  ــا  م

ــا عيبْ ــال خف ــه ب فُ  وَصْ

ـــي ـــــن الـــمـــخـــبّ م

عناتْ حابْ المَ و يتْرَكْ هلّ الفنّ اصْ

ــاتْ ــابْ و ســايَرْ االوق ــتْ الحق ــو طال ل

الــــمــــوروتْ ـــنْ  ـــسْ ـــحُ ال داتْ 

ــواسْ ــمْ قـ بْكُ ـدْ حواجَ وال نشــاهَ

اسْ رْ مضى من لمّ و الشفَ

ــارَسْ ف ــدْ  عب الخــالْ  و 

ــة مرات صــادَفْ  ــهْ  في ــقّ  حق مــن 

وانَسْ خناتة عْ العْ مْ بْ تطيعوا يا جَ واجَ

موالتي موالتي الباهية الغزالْ أمّ الغيث

ــا من تحــت تيابُه ــي ابْق ــا اللّ وأمّ

جابُه نْ تَحْ صانْ في محاسَ

ــي أدب ــونْ  ــك ي ــي  ــلّ ال و 

ــة وحداث ــزْ  بمي ــرُه  دَكْ يخشــى 

مْ فاتا لْ اللّي ما يصيفهُ ركوا وَصْ ما يدَ

مياتي مياتي وما مضى جملتهم ماريتْ
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الهيفاتْ مْ  نَعْ يعطفوا  إلى  لى  احْ ما 

مــشــمــوتْ ـــا  ـــدن ـــاس ـــح ال و 

واتْ ــدي لــلــقــدْ ــهْ ــا مَ ــن ـــالمْ ربّ وس

ــوتْ ــكْ ــلَ ــمَ ــــــرافْ ال نَـــعـــمْ اشْ

ناتْ ــتْ أســفي أصلي مــن دمْ رْسَ من مَ

ــوتْ ــه ــت ـــوْشـــة ه يـــــومْ الـــهَ

شتاتْ بْ  الوهْ بحسام  يصير  ه  مُ سْ جَ

ــوتْ ــم ــهْ ـــتْ ب ـــلَ ـــمْ ـــه عَ ـــتُ تَـــحْ

الحفــاتْ ــن  بي ــا  رْم اتـَّ ــه  بـجهالتُـ

ـــوتْ ـــفُ ـــــاتْ ال ـــه ف ـــالكُ ـــي ه ف

اتَة غيّ زينْ  بناتْ  في  مثلهم  رَتْ  نَضْ ما 

ا كيفْ بغيتْ  روا تمّ دّ ساتِي طساتي يغَ طَ

رُه معــاكْ يتْواتا ــي دَكْ ــظْ قَوْل ــا الحافَ ي

بْ و على آلْ البَيْتْ سداتي سداتي هل الوَهْ

ــكلّ بحاثَة ــرُه ال ــمي محمــد دَكْ و اسْ

لِّيتْ ها بالمعنة حَ ــي الْفاضْ مياتي ميات

ــا ات يتّ اللطــامْ  ــومْ  ي ــوة  عْ بالدّ ــذي  ال و 

يتْ دْ بيدِي مدِّ لّ جاحَ رْباتِي الكُ حرْباتِي حَ

بْهة هذاك صــادَفْ مقاتَة ــا بالجّ من دع

ــا ضنّيتْ ــي يَعرفها وني صوالتي صوالت
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01

02

03

04
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16

17

ة ــكْ تَهجيجَ لْ ســوقْ الغــوانْ زادْ لَ اخَ ــا الدّ ي

ة ــة و اوْديجَ يَ ما نزَلْ في داتَكْ بســيوفْ ماضْ

ة رُه وسطْ اعضاكْ گاديَة و طهيجَ مْ ما ترَكْ جَ

ــة ــة و بهيجَ يَ ــمْ باهْ ي ــي و الرّ لْفِ ــنْ ابْوَ دايْري

ة ــاتْ خديجَ ــلْطانَةْ البْن رْ سُ ــودْاللْ العطْ ب

ة فــي جمالْ أالّ متلُه ريتْ فــي أبطاحْ أخليجَ

ة ــدامْ اســريجَ ــبْ المْ ــة و كوَاعَ ــرْ وءال بالوتْ

انتيجــة ــه  ب ــالْ  أنّ ــي  كاسِ ــي  كبِّ العــدرة 

كْ و انْســى ما فاتْ كــفّ لومَ

اتْ بطاسَ الحبّ  ــقاكْ  اسْ ما 

اتْ كن لك في قلبْ الدّ ما اسْ

ــوْداتْ ــي خَ ــي مثلِ رْتِ ــوْ انْظَ ل

البْناتْ ــا  ي وا  أتْطيعُ ــبْ  واجَ

ــفاتْ ســبّتْ أنْجالِي يومْ اشْ

رْجاتْ ــنْ الحَ ــا بي ــة م جالْسَ

ــاتْ ــي ببهــاكْ افْن قلــت داتِ

تْ اسبيلْ الّخــروجْ دْ أوْال أوْجَ

مزعــوجْ ــه  من ــي  بقيت ــا  م

ــكْ مطهــوجْ لَ ــادْ بهــا عقْ ع

الفجوجْ على  بلسانَكْ  تقولْ 

وجْ ـــي خــــدّ ــــة مـــوالتِ اللّ

ــرْتْ ابحالُه في علوجْ وال انْظَ

ــيّ زوجْ فــي جوجْ ــرادَفْ اعل اتْ

ــقْ الممجــوجْ ي ه بالرّ ــفُ نرشْ
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18
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35

نِي الوهيجة رْ امْحاسْ فْ زيني و انْظَ قالَتْ أوْصَ

ة ــاتْ خديجَ ــلْطانَةْ البْن رْ سُ ــودْاللْ العطْ ب

ة ــة و زنيجَ ــوتْ غالْسَ ــرة و اتي ــالمْ النّصْ كاعْ

ة بْ نونينْ انْباوْا في ســطورْ انْسيجَ واجَ و الحْ

ــة ة تهيجَ ــدَ ــالْ فــي المهــاجْ زَيْ ــلْ أنب أو مت

ة حاتْ انْفيجَ ه اضْ سْ سوسانْ انْسايْمُ و المعطَ

ة ــاتْ خديجَ ــلْطانَةْ البْن رْ سُ ــودْاللْ العطْ ب

ة رْ في وســطهمْ ريتْ افْليجَ ــارْ أجواهَ و التْغ

ة ــوامْ يومْ الهيجَ نِي اقْ وارَمْ تَفْ و الضغــودْ اصْ

ادْواتْ بالعــزمْ  ــي  ولفِ ــمّ  ت

البْناتْ ــا  ي وا  أتْطيعُ ــبْ  واجَ

ــاتْ ي الرّ ــتْ  نعْ كْ  ــدّ ق قلــت 

واتْ ــنْ اضْ ــكْ على الجبي تَ غرّ

ــاتْ رْب ــلْ الحَ و األشــفارْ أمتي

رْداتْ ــوَ ال ــوحْ  افْت الخــدودْ  و 

البْناتْ ــا  ي وا  أتْطيعُ ــبْ  واجَ

داتْ هْ شَ ي  كِ نَحْ فْ  راشَ المْ و 

ــفاتْ ــالهْ برشْ ــا احْ ــكْ م ريقَ

مْ المنســوجْ في ابديعْ النّظْ

وجْ ـــي خــــدّ ــــة مـــوالتِ اللّ

ادْموجْ االوراكْ  ــى  عل ــة  فَ راخْ

ــى الخروجْ ــا عل ــوسْ انْب أو ق

ــروجْ َللّخْ ا عــابْ  اجْ ــلْ  كمتي

خــالْ كــورِي جــا مــن لزْنوجْ

وجْ ـــي خــــدّ ــــة مـــوالتِ اللّ

هوجْ مْ ــدْ العَ ي جي كِ جيدْ نَحْ

ــوجْ مفل ــقْ  العاشَ منهــم 



371خديجة

ــاتْ وف ــة  أقلومَ ــاغْ  ب اصْ و 

يّاتْ و االردافْ مــن تحــت الطّ

البْناتْ ــا  ي وا  أتْطيعُ ــبْ  واجَ

دلجاتْ أخْ ــلْ  امثي ــدامْ  االقْ و 

حــالّتْ ــقْ  دمسَ من  ــة  البْسَ

ــي في ابْيانْ مِ دِي نَظْ ليكْ نَهْ

ي في ابْياتْ مِ ــظْ نَظْ يا الحافَ

36

37
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49

ة ــة و دميجَ و نهــودْ أتفافَحْ فــي الكفّ رايْمَ

ــنْ أتيابْ بالجمــالْ ابليجة تحت صــرّة ما بي

ة ــاتْ خديجَ ــلْطانَةْ البْن رْ سُ ــودْاللْ العطْ ب

ة ــة و دريجَ ي جــاتْ رايْقَ ــي لبســاطِ بالحنانِ

ة ــة و رتيجَ ــوارْ منْعَ ــا بينْ اصْ ي م فــي ارياضِ

ة ــة و طهيجَ ــه بازْهارْ عابْقَ و الســالمْ انْهيبُ

ــة ويجَ ــيّ إيْســالْ ال تعْ ــي ف ي للِّ ــمِ ــنْ اسْ بيّ

ــروجْ ة دونْ أهْ ــقّ ــنْ شُ و البْطَ

ماكْ على الموجْ و الفخادْ اسْ

وجْ ـــي خــــدّ ــــة مـــوالتِ اللّ

ــاقْ المدغوجْ تحــت داكْ السّ

وجْ مرهُ ــرَكْ  جْ ابْهَ ــبْ  الرّقي و 

ــروجْ ــا ادْكاتْ انْســايَمْ لحْ م

بن علي مســفيوي هجهوجْ

انتهت القصيدة
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19

ة ــى هجــري حجّ ــب عل كات

ـــــي مـــهـــاجـــي ف

ة يا هاللْ الزّينْ أغزالي الحاجّ

الحـدجــة ــلْ  تمتيـ ــرّة  مـ

ـــــي بـــســـيـــرْ واجِ

ة يا هاللْ الزّينْ أغزالي الحاجّ

ــا و المهجــة ــكْ أغضاي مالَ

فـــي طــــول داجـــي

ــكْ نتـراجـا ــي لوصالَ هانــ

ــا ينجــى ــقْ م و منهــا عاشَ

ــــي اعـــيـــيـــتْ راجِ

ــكْ نتـراجـا ــي لوصالَ هانــ

هاجْ ــرْ المْ نْ أمي و هو يا ســيدي يا من أهواكْ خيّمْ و ســكَ

ــك نرجــا ــي لوصالَ ــوقْ تركن و الشّ

اهـياجـــــي زادْ 

نتراجا ــمْ  دايَ لــمــزارَكْ 

ــنْ عوْن العشــيقْ مثلي دايَمْ مطجوجْ يحسَ

ــي بعالجي عطف

وجْ ــدّ ــالَفْ خ ــاجْ الولعات ســودْ السّ ــا ت ي

ــه لقلبِي عالجْ لَكْ في ــوا و اوصْ و هو يا ســيدي شــوقي اقْ

ــمْ الغنجة ــا نَعْ ــا ي و ســوايَعْ الجف

ــي طــاشْ أمــزاجِ

جا إلى  بالرضا  خيالَكْ  و 

ــةْ الغنوجْ فْ حســنُه فــي مايْتِي يا باشَ نوصَ

ــي بعالجي عطف

وجْ ــدّ ــالَفْ خ ــاجْ الولعات ســودْ السّ ــا ت ي
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20
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39

جة رْ فــي وَهْ ــدْ ــنْ أبَ و الجبي

ــي ــاجِ ــــومْ ي فـــي ي

ة يا هاللْ الزّينْ أغزالي الحاجّ

ـجــة هْ طَ زادَتْ  وَرْدة  كــلّ 

ــــي أنـــــــف نــــاجِ

ة يا هاللْ الزّينْ أغزالي الحاجّ

دة فــي حراجْ حْ كْ مَ ــدّ ــةْ النصــرْ ق ــا ســيدي يا رايَ و هــو ي

زَنْجــا ــتْ  نَزْلَ ــنْ  كتعابَ ــوتْ  تي و 

ــي ــالجِ ــبْ فـــي ت

ة ةْ ادْعاجَ حْ غالْسَ و اللوامَ

ــوجْ ي لدْ ــوا  عُ إقَطْ ــالْ  كنب ــلْ  امثي ــفارْ  اشْ و 

ــي بعالجي عطف

وجْ ــدّ ــالَفْ خ ــاجْ الولعات ســودْ السّ ــا ت ي

ــاجْ ــقْ ه رَة بهــا كلّ اعتي ــوْ ــة من ن ــا ســيدي وَجْ و هــو ي

جــى ه يَهْ ودْ كــنّ وَرْدْ انْســيمُ و خــدُ

ــي ــي ســاجِ ــرن ب

الخواجا خاتَمْ  فْ  مراشَ و 

ــة ممزوجَ بالخمــرة  ــمْ  هُ ريقْ أدرارْ  ــارْ  ثغ و 

ــي بعالجي عطف

وجْ ــدّ ــالَفْ خ ــاجْ الولعات ســودْ السّ ــا ت ي

ــوقْ البراجْ ــدْ طــاوَسْ يرعا ف ــا ســيدي و الجيدْ جي و هــو ي

جا ةْ لَهْ و ضعودْ كســيوفْ في ساعَ

ــرْجة سَ فــي  ــتْ  بَانَ ــك  رّت غُ

ــي ــاجِ ــوْه ــى ال ــل ع

ــكْ نتـراجـا ــي لوصالَ هانــ

رْجة ة فــي حَ اجَ ــلْ طمّ امثي

ـــي ـــراجِ ــى احْ ــل ع

ــكْ نتـراجـا ــي لوصالَ هانــ
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ــي عاجِ ــنْ  بـطَ و 

نِي أتحاجا ــرة ســاكْ بالصّ

ــماكْ عايمينْ على طــرفْ الموجْ و افْخــادْ أسْ

ــي بعالجي عطف

وجْ ــدّ ــالَفْ خ ــاجْ الولعات ســودْ السّ ــا ت ي

راقِي فــي كاسْ زاجْ ــونْ اعْ ــاقْ كنّ ل و هــو يا ســيدي و السّ

لْجة ــلْ أخدَ ثي ــدمْ امْ ــدامْ كلّ ق و اقْ

ــي ـ تبْـهاجِ ــي  فـ

ــتْ أمثيلها في باجة ما ري

زوجْ فــي  زوجْ  ــردّفْ  ت و  بالمــدامْ  تســقيني 

ي أتناجِ وتْ  الصّ و 

ضْ المنســوجْ بعْ اللفْ تَمْ تَوْصافْها في طَ نَخْ

ــي أدْباجِ ــامْ  اتْم و 

ــبْ المنفــوجْ ي ــة بالطّ بَ هــوبْ قاطْ ــلْ المُ ه

ــي ــ العبراجِ دونْ 

بْتْ في الوْغا سمحوجْ مســفيوي بن علي ارْكَ
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ــة جَ البهْ ــمْ  لي ــغْ  النْوابَ و 

ــي ــاجِ ــبْ ه ــي ــط أب

ة يا هاللْ الزّينْ أغزالي الحاجّ

ــة ــومْ الفرجَ ــنْ فــي ي قادمي

ــي ــاجِ ــج ــى افْ ــل ع

ة ثلها في بناتْ طنجَ رْتْ امْ ما نظَ

ة في ابْيوتْ بالْجة عَ بْتْ لها قطْ هَ

جة والْ امهجّ دنِي ليه احْ من جحَ

جة هْ الطّ د  هْ جَ لّوا  طَ كيفْ 

ــي ــاجِ ــه ـــــوى الْ اقْ

ــكْ نتـراجـا ــي لوصالَ هانــ

ــة ــمْ دَرْج رَجْ بــهُ ــونْ تَــــدْ ل

ــي ــاجِ ــتْ ن ــي ــح ض

ــماجة ــعْ الْطيفْ و السّ بْ بالطّ

النســاجة فــي  اهللا  ســالمْ  و 

ة مْ النتاجَ راجَ ي في اطْ ــمِ و اسْ

انتهت القصيدة
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نْ االشباحْ كَ الغرام اسْ

ــاحْ ب بســرارُه  ــي  قلب

زاحْ بمْ ــه  لُ ــوى  يقْ من 

الحْ المْ ــةْ  باشَ ألجــل 

بْ للماحْ تْ كوكَ فَ طْ عَ

دُوّاحْ ــو  ب ــي  ل ــتْ  قالَ

ولْ امْســايَ و صباحْ طُ

راحْ الجْ ــوا  طالُ مهما 

ــودُه و طفاحْ جــا بجن

ــي مكلوحْ ي ألهيبْ حال ــمِ سْ ــبْ في جَ تَلْهَ

ــاحْ ــي كفّ ــعْ انْجال دَمْ

ه مجيوحْ نْ في موجُ فْ بحر الحب اشديدْ كلّ جَ

ــاحْ مرت ــه  داقُ ال  مــن 

ي مجروحْ ــمِ سْ ــهْ ولّى جَ ــا كاوي و ب كيفْ أن

تْ لي السراحْ لْقَ من طَ

تْ الواشي على للرموحْ ارِي  و تركَ نّ تْ خُ فَ طْ عَ

للمـــركاحْ ــنِي  زارَتـْ

ــتْ للموحْ لَ حْ ــمّ كَ جــادَتْ لي بعــد الفراقْ ت

ــرّاحْ ال كيســانْ  رْ  غدّ

ــي بوتيتينْ افْروحْ ي اخليلت ــوى وَلْفِ من نَهْ

ةْ للحاحْ كنتْ في شدّ

ــلْ المربوحْ ــبْ بالحــبّ دونْ حالْ امثي متوصّ

التّلـحــاحْ ــادْ  فـ وال 

مْ بدوحْ نْدي عملت طلســم باسَ بالقلم الهَ

ة افْحَ ــارُه الطّ ــي ن هاجِ ــنْ امْ بي

ة ــنْ كافْحَ من هــولْ جمارْ البي

ــارُه الالّفحة ــوا بجم ليــس اكْ

و مــن افْضلها والّتْ ســامحة

ــة جــري والّتْ صافْحَ ــى هَ و عل

فارْحة ــاتْ  المولوع ــاحْ  مصب

ة و دموعي على الخدودْ ســايْحَ

كتبت جــدول في بيوت راجحة
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حاحْ و قـريتْ ءاياتْ اصْ

التّوضاحْ ــانْ  ب مهمــا 

تْ صوتْ في االرياحْ عَ مْ سَ

دُوّاحْ ــو  ب ــي  ل ــتْ  قالَ

ــكالحْ الت زالْ  مهمــا 

ــتْ ســودَةْ االلمــاحْ قال

ــرّاحْ ال ذا  مــن  ــي  علّلن

قلــت الْها فكــري راحْ

التّوشــاحْ في  يلزمني 

ــة حَ واضْ باالســرارْ  ســرّ  لهــا 

ــرْ مــع الفاتحــة ــتْ الزّجْ و تلي

ة حَ ــوالْ فاصْ ــنْ أق ــه بي قتُ حقّ

فارْحة ــاتْ  المولوع ــاحْ  مصب

بالمســامحة ــة  الفرق ــت  ل بدّ

المراوحــة دونْ  ــي  امليل كــبّ 

ــلْ بالمصافحــة ــرَمْ و يعامَ يَكْ

ة ــي الفالْحَ ــا خيت ــكْ ي بجمالَ

ة حَ حاحْ راجْ ودْ اصْ هُ و نجيبْ اشْ

ــى الفــالحْ ــة عل رْوِيَّ مَ

ــي مطــروحْ ــدْ و البخــورْ اگبال مْ و نزي ــزّ انْعَ

و مسكت على المفتاحْ

ــي موضوحْ ــا و ظهر أگبال برهانْ االســم انْب

ــاحْ ب اجْ ــتْ  اتْزَلزلَ ــه  ب

رْ الممدوحْ ــعْ ــنْ مظمونها في طرز الشّ انْبيّ

ــرّاحْ ال كيســانْ  رْ  غدّ

ــي بوتيتينْ افْروحْ ي اخليلت ــوى وَلْفِ من نَهْ

ــزاحْ امْ دونْ  ــي  ــنِ زارَتْ

ــموحْ ــنْ كيكونْ بالوصالْ اسْ ي بْعْ الزّ ــنْ طَ اليَ

ةْ االفراحْ هــادي ســاعَ

نْ تعب الرّوحْ و ســقيني حتى انطيحْ يتسكّ

احْ ســمّ المولى  ــاكْ  ي

ه مجيوحْ حْ عن من هو امثيلك من اغرامُ فَ يصْ

ــاحْ ــرْ أمّ رانْ بغي ســكْ

حالْ أميرْ امْهاجي مطروحْ الشواقَكْ هذا اشْ

ــاحْ ــ للرّجّ ــفْ  ـ انْوَصَّ

تْ الدبدوحْ و نقولْ في وصفي على الرضا يا نَعْ



379أفروح

ــرّاحْ ال كيســانْ  رْ  غدّ

ــي بوتيتينْ افْروحْ ي اخليلت ــوى وَلْفِ من نَهْ

فاحْ ه  كُ سْ بمَ التّيتْ  و 

ــه موضوحْ ــلْ كهــاللْ بضيُّ ــكْ تمثي و جبينَ

رْ ماضــي دبّاحْ و شــفَ

ه مفتوحْ ــرّاوي امثيلْ وَرْدْ فــي روضُ و الخدّ ال

باحْ دة اجْ هْ فْ شَ و مراشَ

ــةْ دبدوحْ ــنْ رگبة  رگبَ ــقْ إيفوقْ العتي ي و الرّ

ــومْ الْواحْ ــاعْ اقلُ و صب

ــا هــو مفضوحْ ــومْ ســرّها م ــرةْ مكت و الصّ

احْ رَقْ وضّ و الســاقْ اشْ

ــروحْ ــومْ اتْ نّهــا مــن ذا الي لرســامي ال انْظَ

بالْفــاظْ اقْوالْ افْصاحْ

رزْ المرجوحْ لْ ناسْ العلم قاطبة بالطّ يشــمَ

ــاحْ االرب حــازَتْ  ــا  منْبَ

موحْ نْبْ ايْكونْ اسْ مسفيوي يسعى الكريمْ للدّ
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دُوّاحْ ــو  ب ــي  ل ــتْ  قالَ

فاحْ اكْ فــي  رايَة  كْ  قدّ

اقْزاحْ اقْواسْ  حاجبينْ 

سْ بَرْنِي في الْقاحْ طَ عْ مَ

ــاحْ تفّ كــنّ  نهــودْ  و 

باحْ ماكْ اسْ و افخادْ اسْ

ــوتْ انْصاحْ ــتْ ابي ي نهّ

روفْ انْجاحْ مي في احْ و اسْ

فارْحة ــاتْ  المولوع ــاحْ  مصب

ةْ الضحى رّة شمس في ساعَ و الغُ

ة ــدْ واقْحَ ــونْ اجعــابْ ابونْ و عي

ــة حَ ــوارْ واضْ ــرْ بنْ ــرْ جوهَ و تغُ

ــة ة و ارْدافْ دايْحَ ــقّ ــنْ شُ و بطَ

ة ــجْ جاتْ ســارْحَ لَّ دَ ــدامْ اخْ و ق

ــة الفايْحَ بزهــاري  اســالمي  و 

ة ــوتْ مادْحَ ــالْ بن علي في بي ق

انتهت القصيدة
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ــوحْ ــب تْ ان ـــــدْ ــى عَ حــت

ــجــروحْ ــم ــبْ ال ــلْ ــقَ ــال ب

مــكــلــوحْ ــنــي  تــرَكْ و 

ـــدوحْ ب ـــدّ ـــتْ ال ـــعْ يــا نَ

هـــيـــا قــــــوةْ الـــــــرّوحْ

ــروحْ انـ ــحْ  نصبَ ــفْ  كي

ــتْ الــمــريــوحْ كــنــعْ

ــوحْ المفـضــ الســــرّ  و 

ــوبْ ارياحي ــر اهب ــرتْ من كث ــارْ اغرامــي ازْفَ ن

أنْواحــي طــالْ  ــا  م و  ــوى  بالهْ قاســيتْ  ــا  أم

ــالحي تْ اسْ رْبُه ســلّمْ بّ يومْ حَ ســلطانْ الحُ

الماحــي زهــوَة  رة  ــدْ للعَ كنقــولْ  ــي  خالّن

ــكْ نشــربْ راحي ــن كفّ ــوداللْ م ــا ب ــي ي كبّ

ــي و جياحي ةْ النســا مــن تعب شــفقي يا حرّ

رانْ والنا ســاحي ــمْ ســكْ رْ طــولْ البهي ســاهَ

ــوى تبراحــي ــومْ اق ــحالْ و الي ــرْ هــذا اشْ صابَ

الكالْحة والـي  اهْ رارْ  بسْ

ة اتْ الفحَ و جماري في الدّ

ة المكافحَ يومْ  رْنِي  قهَ و 

بالمسامْحة ليّ  ي  فِ عطْ

ة ــولْ الزّينْ فارحَ يا مكم

ة أدموعي في الخدّ سايْحَ

ة جايْحَ ــدْ  بالصّ ازْهاري  و 

ـة ــاهْ بايـحَ الفاضي بضن
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المـنـصـــوحْ بالكـــاسْ 

هـــيـــا قــــــوةْ الـــــــرّوحْ

ــدوحْ الممــ ــفْ  ــ ـطْ بالعَ

ـــروحْ ـــگ ازَكْ م ـــــــــرّ ح

ــر الــمــوضــوحْ بــالــسّ

المــشــــروحْ بالقلــــب 

هـــيـــا قــــــوةْ الـــــــرّوحْ

ــمــســروحْ ال ــتْ  ــي ــتّ ال و 

المشــبـوحْ ــى  علـ ــاقْ  فـ

راحــي ــدي يشــفاوْا اجْ ــي اتري ــومْ إال انتِ  و الي

ــكْ نشــربْ راحي ــن كفّ ــوداللْ م ــا ب ــي ي كبّ

ــراحي رْ اسْ جْ ــدْ الهَ ــا بوداللْ مــن قي ــي ي لْقِ طَ

ــومْ افْراحــي ــكْ الي ــرامْ بمجي ــا بحْ ــلْ ي مَ تَكْ

ــي ــكلّ انْجاحِ ــرْتْ ب ــتْ الســرورْ و دفَ ــا نَلْ و أن

ــي ــزولْ طــولْ امْســايا و صباحِ ــتْ أوال انْ الزَلْ

ــكْ نشــربْ راحي ــن كفّ ــوداللْ م ــا ب ــي ي كبّ

ــر القاحي ــسْ بشــداها زَهْ ــة ايمي كْ ياسَ ــدّ ق

ــةْ واحي ــورُه فــي ليلَ ــاللْ شــرْقْ ن ــنْ  اهْ و جبي

ة حَ النّاصْ الخمرة  من  هاتْ 

ة ــنْ فارحَ ــولْ الزّي ــا مكم ي

ة مالْ المصافْحَ ي بكْ حِ سامْ

سحا ما  رانْ  الهجْ هيمْ  من 

ة حَ الواضْ ة  لْعَ الطّ رْتْ  نظَ و 

ة حْ في الفاضي الرّاجحَ دَ نَمْ

ة ــنْ فارحَ ــولْ الزّي ــا مكم ي

ــنْ في الخلقْ ســارْحة اتْعابَ

و شــفارَكْ بســيوفْ جارْحة
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ــوحْ ــرم ــم ــحــضْ ال ــلّ ــال ب

ــوحْ ــف ـــرْ إي ـــزّه ــنْ ال ــي ب

هـــيـــا قــــــوةْ الـــــــرّوحْ

ـــــرّوحْ ـــي ال ــري ف ــب ــي ك

ــوحْ ــل ات ــنْ  ــدي ــعْ ــضّ ال و 

ــوحْ المنصــ ــنْ  ـ البَـطْ و 

ـــدوحْ ـــم م بــهــاهــا  و 

هـــيـــا قــــــوةْ الـــــــرّوحْ

ــوحْ مــفــت ـــهْ  بـــيـــاضُ و 

ي ــن ارْماحِ عْ ــوا بالطّ ــن فاق ــواسْ الحاجبي و ق

ه ضاحي و الغنجورْ اسليسْ كنّ سوسانْ افْروضُ

ــكْ نشــربْ راحي ــن كفّ ــوداللْ م ــا ب ــي ي كبّ

واحي رُه عــن كلّ امْ مْ ــاقْ خَ ــقْ امْصــالْ ف ي و الرّ

ياحي ــدْ الصّ فا إيشــابَهْ جي ــال اخْ ــدْ أب و الجي

ــي احِ تفّ إيفقــوا  النهــودْ  و  ــا  اقلوم ــاعْ  صب و 

ــزْ ارباحي   ــبْ فيها كن هَ ــةْ الدّ ــرة طاسَ و الصّ

ــكْ نشــربْ راحي ــن كفّ ــوداللْ م ــا ب ــي ي كبّ

ــى تلحاحي ل ــالّرْ اجْ ــاقْ اســطيعْ كــنّ ب و السّ

ة ة فــي الخــدّ فاتْحَ ــدَ و وري

حــة رارْ ناصْ ــدْ ــمْ ب بْسَ و المَ

ة ــنْ فارحَ ــولْ الزّي ــا مكم ي

ــة ـ القارحَ ــي  لجراحـ أدْوا 

ة قادْحَ هــاجْ  لمْ فــي  ــرانْ  ني

ــة دايْحَ ارْوابْ  ــنْ  الرّدفي و 

ــماكْ ســابْحة و الفخادْ اسْ

ة ــنْ فارحَ ــولْ الزّي ــا مكم ي

ة حَ ســامْ بالمــزارْ  ــدامْ  ق و 
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و ســالمِي في بيوتْ شارْحة

ة ــي للمكافْحَ ــا يقــوى ل م

ة حَ نْجة الرّاجْ ــه بالصّ ميزانُ

ــة ــرّوحْ رايْحَ ــومْ اتْكــونْ ال ي

المرجوحْ ــعْ  ــبْ الــطّ فــي 

ــوحْ ــي ــج ـــــي م لِّ ـــــوَ إي

ــوي مــوضــوحْ ــي مــســف

ــي مــســمــوحْ ــنِ ــلْ ــعَ ــجْ ي

ي ــكْ يا مصباحِ هذا بعــض الوْصافْ في جمالَ

ــي فاحِ ــى رادْ اكْ ــدْ إل ــاظْ و الجحي صــولْ أحفّ

ي و اســمي محمد الضعيفْ بن اعلي بوشاحِ

ي ــبْ الماحِ ــةْ لحبي ــامْ حرمَ ــبْ مــن الّ ين لَ نَطْ

انتهت القصيدة



385زبيدة



01
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17

ــراد ـ االطْ ــدْ  رايـَ ــي  لقتالـ

ــدادْ اعْ هــا  مالـْ ــه  بطالـُ و 

ــادْ ـب االكْ ــتْ  ـ تفتّ ــالْ  نـب و 

ــادْ ن العْ ــدْ  رايَ مــن  ــي  يفن

ما تحتاجْ في الهوى شــهادْ

ــادْ الغي ــلْطانَةْ  سُ ــي  وَلْفِ

سادْ االجْ لْ  دواخَ في  لَتْ  عْ شَ

ــزدادْ ــمْ ين ي شــوقي فــي الرّ

ــبْ الســعادْ ــبْ كوكَ و تراقَ

ــغْ التْمادْ  ــي صابَ ــفْ ل تعطَ

ــرادْ المْ و  ــدْ  صْ القَ ــالْ  النّ و 

ــادْ الغي ــلْطانَةْ  سُ ــي  وَلْفِ

ــري فــي ســايَرْ الفــؤادْ تَسْ

ســگادْ هــا  بايّامْ دي  ــعْ سَ

نفادْ ـــه  أالّيْـــلُ ــســرّ  ال و 

ــادْ الغي ســايَرْ  عــن  ــتْ  فاقَ

ــادْ البع و  القــرابْ  يســبي 

ــولْ طريدة ــر الغــرامْ صــاكْ بخي أمي

لْفْ عقيدة جــا في أمامي ودارْ في الخَ

ــدة ــنْ جهي عْ ــنْ لطّ ــوارَمْ ماضيي بسْ

ــدة ــوارَمْ المجي ــةْ العْ ــتُه باشَ حرّشْ

زالْ في الحكم نفيدة ــةْ لغْ لْتْ كلمَ قُ

ــدة ــسْ زُبي وانَ ــةْ العْ ــا المَ نصــروا ي

اتْ زنيدة ــدّ بّ في وســطْ ال نيرانْ الحُ

ــتْ مــن الهــوى و حــرّ التّفگيدة الزَلْ

رْ ســهيدة ــهْ ــا تزولْ بالسّ ــي م انْجال

ــالْ بوْقاتْ ســعيدة ــا ادرى أنّ هل يا م

ة ــدَ التّجري ــنْ  زي بالوْصــالْ  ــي  يِن تَحْ

ــدة ــسْ زُبي وانَ ــةْ العْ ــا المَ نصــروا ي

ــة لو تكونْ فــي القلب جديدة المحبّ

ة ــدَ تحيي ــي  مال ــمْ  ي الرّ ــوى  بهْ ــا  ون

ــنْ و البهــا و التّرشــيدة ي ــتْ بالزّ صالَ

ــتْ مثلهــا فــي الجمــالْ فريدة ماري

ة ــانْ فــي تأييدَ ــنْ ب صْ رة غُ ــدْ ــدّ العَ ق
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ــادْ الغي ــلْطانَةْ  سُ ــي  وَلْفِ

ــادْ الوهـ فــي  ــانْ  تعـب والّ 

بالمــدادْ ــونْ  ن ــبْ  حواجَ و 

ســوادْ غنْجهــا  ــلْ  نواجَ و 

ــگادْ و األنــف مــن البهــا ن

ــادْ الجي ــرْ  جـواهَ ــودْ  عـق

ــادْ الغي ــلْطانَةْ  سُ ــي  وَلْفِ

ــدْ مثيلْ جيدْ شــادْ و الجي

ــاقْ و الوســـادْ هــادو تـعـن

ـــلْ الــيــادْ ــا دخَ ــاحْ م ــفّ ت

ــا عتادْ و الخســرْ  نحيلْ م

لتْ لي في الحشا زنادْ ــعْ شَ

تادْ ــاقْ على الصفا اهْ و السّ

ــه في اللغــا انْقادْ لُ ــا وَصْ م

ي فــي القــرسْ و الزْنادْ ــدّ ي

الرمادْ مــع  ــرة  بْ غُ ــوا  عُ يرجْ

للسيـادْ اهللا  ســـالمْ  و 

رْ االنشــادْ ــعْ جواهَ فــي بدي

جادْ الجْ ةْ  ســاحَ ــرَبْ  نقْ ما 

ــدة ــسْ زُبي وانَ ــةْ العْ ــا المَ نصــروا ي

ــرابْ زايَدْ تســويدة ــالَفْ كنّ غ و السّ

و جبينْ مثل هاللْ شــاعْ فــي توقيدة

نْ شديدة عْ و اشفارْ مثل النبالْ في الطّ

ــدة ــتْ توري و خــدودْ فــي كلّ خــدّ بانَ

مْ خاتَمْ و الثغارْ في تنضيدة بْسَ و المَ

ــدة ــسْ زُبي وانَ ــةْ العْ ــا المَ نصــروا ي

ِ الْديدة ــفْ خمرتها فــي المهاجْ و الرّي

ــدة بعي كلّ  ــوا  ب قرّ ــروقْ  ب ضعــودْ  و 

ــدة ــومْ و نهــودْ فــي تبني ــاعْ قل و صب

بْ في تمجيدة ــةْ الدهَ و السرّة طاسَ

ــاقْ حگيدة و افخادْ ســماكْ ليهْ عشّ

ــدة ــلْ حمي ــدامْ خدلجــاتْ بالوَصْ و ق

هــذا حــدّ لوْصــافْ مــن ذا التّقييدة

ــامْ البيدة ــو طــارْ بالجناحْ فــي اوْه ل

ــلْ الوقيدة ــارْ كمثي مْ ن لْ فيهُ نشــعَ

ــي تصــولْ بالقصيدة ــا حافَظْ مايت ي

ــدة ــي بالعي ــرُه وال تبال ي دكْ و اســمِ

ــمْ الخريدة مســفيوي بن علي النّاظَ

انتهت القصيدة
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ــرْ صـــادي ــهَ ــسْ ــال ب

ِيْــــنــــادي ـــــــمْ إ دايَ

فـــي الـــوغـــى بـــادي

ــرادي ــــــ ـــــفْ تـَ رادْ 

ـــمـــادي  ـــبْ اتْ ـــوكَ ك

ــادْ ـــارامْ ارق ــرْ م ســاهَ

ــهادْ اشْ دونْ  ــي  يـولّ و 

نادْ ـــوى لُه بَعْ ــقْ ما يـَ

ــادْ ــي بالتَّبْع ــن و فــزَعْ

ــادْ ي الَغْ ــةْ  ــي باش ولْف

ْ اودادْ ــبّ ــامْ و ســقاهْ الحُ ْي ْهو مــع الرّ ــعْ بالزّ ــا الوالَ ي

ــودة  زْن مَ حــاتْ  اضْ ــارُه  م اجْ حشــاهْ  فــي  ــا  ف الجْ و 

قادْ ْ التَّفْ ــرّ ــه حَ نّ ــوى ايْهيجْ عَ ــرْ مــن يَهْ ْ كّ ــنْ يَتْفَ حي

نْكودة المَ ــه  ــوايْــعُ بَــسْ لْ  ـــوَّ ـــهَ امْ ــراقْ  ــفْ ال و 

رادْ شــيقْ و يَنوي االطْ وى على العْ رامْ إلى يَقْ ــرْ الغْ أمي

ــرودة  ــطْ ــاهْ مَ ــن ــي مــن اضْ ــولّ ــعــانْ اتْ ــجْ ْ شُ ـــلّ كُ

سادْ لَكْ االجْ رى مع امْهاجي و امْ كيفْ مالَكْ قَلْبي و اسْ

مودة حْ المَ ــه  ــوايْــعُ بَــسْ ــى  اوف مــا  ــالْ  ــوْص ال و 

ادْ ؤَ ــةْ الفْ ــي رَحَ ن ــروا المالْكَ ــالدي نَصْ ــاتْ ابْ ــا بن ي

عودة سْ مَ ــنــاتْ  الــبْ تــاجْ  ــفْ  بــوســالَ عانْسي 
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ــدْ ـــرَّكْ الــمــاجَ ـــسَ ال

ـــدْ و طــــــالْ و تـزايـَ

دْ اعَ السّ ــــكْ  يُومَ في 

ـــــرادي  ــبْ امْ طـــالـَ

ـــادي ـــــمْ ب ْهُ ـــــرّ سَ

ــادي ــع ــي ــــدْ م ــــنْ عَ

ــــوادي ــــبْ ـــنْ ال ـــي ب

ـــمـــادي  ـــبْ اتْ ـــوكَ ك

ــدْ ــهــا شــايَ انْــســيــمْ

ـــدْ زايـَ ــهــا  ــبْ طــي و 

دي  عْ يا اللّي بيكْ اقْوى سَ

دي سْ بَّكْ في جَ يا اللّي حُ

ي دّ طْ خَ كْ باسَ مَ تْ قَدْ تَحْ

ــوادْ ــري ســيــرَةْ الَــجْ دي

ــهادْ ــيَّ في  الحالْ اشْ ل

انْجــادْ حــاوا  يَضْ ــيَّ  ل

ــادْ ي ــهْ اغْ ــتْ ب ــا صالْ م

ــادْ ي الَغْ ــةْ  ــي باش ولْف

ــدة حْ ــي مَ كْ اموالت ــدَّ قَ

رْ في وَقْدة ــنْ ابْدَ بي و الجْ

ــوَدّي ن و  انْبايَعْ  ــورَكْ  ش

دي ة و جْ رْحَ يَّجْ مــن الفَ هَ

نْدي  لَكْ عَ دي وَصْ و ليسْ نَفْ

يَـــزْدادْ امــنــايَ  و  اوْصالْها  ى  نَتْرَجّ دايَـــمْ  اللّي  يا 

ــودة  ــجُ الْ بــغــايَــةْ  ــي  ــنّ عَ في  طْ عَ ــكْ  ــســانَ احْ مــن 

سادْ رَقْ لي االجْ تي خَ جَ هْ ميمْ مُ بَّكْ في اصْ مي حُ ييتْ نَكْ اعْ

ــدودة ــعْ الــمَ اگــرايْــحــي  و  انْــحــولــي  و  ــي  ــفــورْت اصْ

حادْ ــي دونْ اجْ رون دْ ــرْ ايْعَ نْتَ ــسْ و عَ ــى قَيْ ــكيتْ عل لُو اشْ

ــــرْدودة ــمْ مَ ـهُ ــــواكْ إيْــطــيــعــوا و اقْــوالـْ ــي اهْ ف

ــعْ التَّمجادْ ــه في ابْدي فُ ْ وى انْوَصّ ــا نقْ ــنَكْ م سْ يااللّي حُ

ــهــودة ــشْ ـــــودْاللْ مَ ــا ب ــكْ ي ــالَ ــم ــمْ اجْ هُ ــنْــدْ عَ

ادْ ــؤَ الفْ ــةْ  رَحَ ــي  ن الْمالْكَ ــروا  نَصْ ــالدي  ابْ ــاتْ  بن ــا  ي

ــعــودة ــسْ ــاتْ مَ ــن ــبْ ـــاجْ ال ــفْ ت ــوســالَ عــانْــســي ب

ــدى اشْ ــرْ  بَزْهَ ــةْ  أوْياسَ

ســودا ــنْ  اتْعابَ ــوتْ  تْي و 
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ـــدْ زانـَ ــــمْ  هُ نــــدْ و 

هـــــا شــــادي ْ ـــــدّ خَ

ــــرْخــــادي ـــــقْ سُ ري

ــرادي ـــــــــ اطْ زادَتْ 

لْ تــنْــهــادي ــــــوْ ه

ـــمـــادي  ـــبْ اتْ ـــوكَ ك

ـــــــدْ ــــرْ وواقَ ــــايَ ن

وارَدْ ْهـــــــا  ــــــرّ سَ

ـــدْ ـــمْ رايـَ ــهُ قُـــرْبـْ

ــدا اللَّعْ ــالْ  انْب ــفارْ  اشْ و 

ــدادْ امْ  ْ لّ كُ عــن  ــوا  فاق ــنْ  ْقي رّ عَ امْ ــنْ  نوني ــبْ  الحواجَ و 

ــمــودة ــحْ الــمَ ــه  ــســايْــمُ بَــنْ ــحْ  ــتَّ ــفَ امْ وَرْدْ   ْ ـــنّ كَ

يَّادْ ــكازي صِ ــرْ احْ ــسْ سوســانْ ايْفــوحْ أو طي و المعيطَ

ــضــودة ــنْ الــمَ ـــرُه  ـــواهْ بَـــجْ ــمْ  ــاتَ خ ــمْ  ــيَّ ــفــمِ ال و 

ــسْ على الوْهادْ ــليسْ يَتْمايَ جيدْ طاوسْ يَنْبى صافي اسْ

ــودة ــوْقُ مَ الجينْ  مــن  ـدْ  الــزَّنـْ فــي  ــسْ  ــقــايَ ــمْ وال

ــادْ الي ــدْ  هْ جَ عــن  ــوا  لُّ طَ ــفْ  كي ــحْ  كتْفافَ ــغْ  انْوابَ و 

هودة عْ المَ ــه  ــورْتُ ص عــن  ــجْ  ــهَّ ــبَ ــتْ مَ ْدَفْ  ـــــرّ ال و 

ادْ ــؤَ الفْ ــةْ  رَحَ ــي  ن الْمالْكَ ــروا  نَصْ ــالدي  ابْ ــاتْ  بن ــا  ي

ــعــودة ــسْ ــاتْ مَ ــن ــبْ ـــاجْ ال ــفْ ت ــوســالَ عــانْــســي ب

جودْ مْ رْ مَ هَ ساقْ بَوْشامْ ضَ

ــدامْ حنانْهــا ســودْ و القْ

صودْ قْ ــالْ المَ َنّ بالوصــالْ أ

ا ــدّ ثَلْ تَسَ ــونْ امْ ي و العْ

قــادْ و  ــة  ــنَ ــوَجْ ال نــورْ 

نْقادْ مَ رْ   هَ اضْ رَوْضْ  في 

نادْ ــيوفْ اهْ و ضعود اسْ

زادْ ــه  يلُ بَنْحِ ــرْ  خـمَ و 

ــادْ ي الَغْ ــةْ  ــي باش ولْف

فاها مَحمودْ و الفخادْ اصْ

قودْ فْ لي هايَمْ مَ قْ ترْكْ عَ

سودْ ةْ الحْ كان  تَنْكي المَ
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ـــجـــادي  شـــــاعْ تَـــمْ

ـــمـــادي ـــيـــنْ الـــحْ ب

ـــدادي  ْ فــي ع ــــبّ ضَ

بـــــوجــــــادي  ذاك 

ــادْ البْع و  ــرابْ  اقْ ــنْ  بي

ــادْ ــم ــتْ الَ ــــه  راتُ وال 

يادْ و اســمي بانْ في تَقْ

حادْ  الجْ ــلْ  خُ يَدْ ــي  واللّ

مْ االنْشــادْ ةْ النّْســا فــي طراجَ ــا راحَ ــكْ ي فَ نَتْهــى تُوْصَ

ــلْــتــي بــغــايَــةْ الــجــودة  ــا مــن صَ ــكْ ي ــالَ ــم فــي اجْ

ــا يوجــادْ ــكْ م ثل ــة مَ ي ــمْ زاجْ ي ــة و الرّ بْل فايْقــة عــن عَ

ــرْشــودة ــورة بــيــن االرْيــــــامْ مَ ــص ــقْ ــرة مَ قــاصْ

ــكْ ياوَلْفــي الباهية فــي ابْيوتْ التَّرْشــادْ ــتْ اوصافَ ي تَمّ

ــدودة حْ المَ ناهجــي  امْ فــي  ــفيوي  مَسْ ــي  عل ــن  ب

ــيادْ ــا االسْ دْب ْ الوَ ــنّ ــل الفَ ْ أهْ ــمّ ِيْعَ ــن اهللا إ ــالم مْ والسّ

ــدودَة ــهْ هـــاتْ مَ ْ ــــداره بــيــنْ الـــدّ ــطــامْ اجْ ــلّ فــي ال
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ساهـرة اج  ـــدّ ال فــي  نجالُه  و 

ــرة ــزّاخْ ــه ال ــواجُ فــي وســـطْ أم

عنترا الــمــيــر  بــنــد  كــســر  و 

ــرى ــ اجْ ــا  م باللعــات  تنســــى 

رة هاجْ االرســــامْ  على  ــكْ  ــالَ م

نافــرة ــابْ  ــب اسْ دونْ  انْـــــتِ  و 

زايـــرة الــمــيــالفْ  نـــقـــولْ  و 

ــــرة ـــاتْ زاف نــــــارُه بـــالـــكـــيّ

إيبات مــن الفراق مدهــول اخبيرُه

ــوا بهديرُه ــاقْ ما يفلت جفن العشّ

و كذلك سيفْ عادْ مرهونْ إيسيره

و تقولْ من الهوى ابقلبَكْ و ضميرُه

ــت ازهيرو  ــات بوتي ــاج الولع ــا ت ي

مْ تقريرُه واكْ في مهجتي مرسّ و اهْ

ي من عليكْ بالهجر إشيروا بْعِ و التّ

فاكْ الشــكّ اضميرُه عْ من اجْ و مروّ

بْ مضرور ءاه على العشيق من كوا من الهوى و بقى ابْال ادْوا متوصّ

واهْ ابحورْ رْ ما تقْ د و الهجَ رْتَنْ برياحْ الضّ عيبْ لو تفَ بحر الحبّ اصْ

مْ منصورْ سالْ الاليَمْ في الغرامْ عن جابر لعراقِي و قيسْ يومْ أتاهُ

دْ مهجورْ ــرّ ــي مثلي من الفراقْ امف ــا مــن المْ حالتِي لو كنت وأناي

ــي بودوّاحْ ازهــورْ زهرة يا زهرة الزّاهرة زوري رســمـي يا خليلتـ

ــا نرجاكْ توصلي رســمي بعد اتزورْ زهــرة يا زهرة شــحالْ هذا وأن

زهرة يا زهرة عــالشْ بالوصل اتمنني على الرضا ما بين الجمهورْ

زهرة يا زهرة تعرفي لعشــيق امتيلي من الهوى في حالهُ معدورْ
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المباشرة ـــتْ  وَقْ فــي  نــقــولْ  و 

رة هاجْ االرســــامْ  على  ــكْ  ــالَ م

ــرَ ــصْ مِ ــاتْ  ــن ابْ فــي  متلَكْ  مــا 

ــزة مــعــطــرة ــن ــل أنــــقــــولْ ب

رَة امسطّ ــونُــه  ن ــبْ  الــحــاجَ و 

ــكــرة ــعَ امْ حــمــرة  خـــــدودَكْ  و 

رة هاجْ االرســــامْ  على  ــكْ  ــالَ م

ــرة امــجــوهْ تنبا  ــكْ  ــانَ ســن و 

ــرة باطـ اســيــوفْ  ــنْ  عدي الضّ و 

هنّي مسرورْ زهرة يا زهرة إال تعطفي عنّي نضحى من الوصالْ امْ

ــي بودوّاحْ ازهــورْ زهرة يا زهرة الزّاهرة زوري رســمـي يا خليلتـ

مالْ انْولِّي مبهورْ ســنَكْ و بهاكْ بالجْ دْ  حُ زهرة يا زهرة إال انْشــاهَ

رزْ المســطورْ كْ في ابديعْ حلتي و الطّ فْ قدّ زهرة يا زهرة إال نوصَ

رْتْ غرّة شرقتْ باللضى كنّ شمس و لجبينْ بنورْ زهرة يا زهرة انْظَ

زهرة يا زهرة أعيونَكْ الكحلة دونْ أكحولْ غنجها تركني مسحورْ

ــي بودوّاحْ ازهــورْ زهرة يا زهرة الزّاهرة زوري رســمـي يا خليلتـ

فْ الثغرْ و الريقْ المعصورْ هد تسقيني بمراشَ زهرة يا زهرة من الشّ

ي جيدْ اليعفورْ كِ كْ عنّه عقودْ نَحْ ــرْتْ الجيدَ زهرة يا زهرة إال انظَ

ــهْ أنديرُه في ابْســاطْ كلّ ما تحبي

ــرو  ــت ازهي ــات بوتي ــج الولع يتل

ــنَكْ زينُه افريدْ ماريتْ انظيرُه سْ حُ

ي بعطيرُه جِ ــالَفْ كنّ قارْ يهْ و السّ

رْ اصقيلْ في عضايا تسطيرْ فْ و الشّ

ــرهُ تعكيـ ــي  فـ ورد  أو  ــارْ  كـجلن

ــرو  ــت ازهي ــات بوتي ــج الولع يتل

ــقْ تخميرُه ــقْ مــن المدامْ رايَ ي و الرّ

اجْ إنيروا ــدّ ــروقْ في ال ــلْ الب أو امثي
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امعبرة ارخــامــة  ــدر  الــصّ و 

زاخــرة ــحــور  ــي اب ف ــادكْ  ــخ و ف

رة هاجْ االرســــامْ  على  ــكْ  ــالَ م

رَة امعطْ أغصانُه  اريـــاض  في 

ــرة ــاصَ ق و  ــوعــة  ــول م ــة  هــيــفَ

ـــتْ مــن الــمــفــاخــرة بــهــا نَـــلْ

الــزّاهــــــــرة ــزّهــــــــرة  ال أوالدْ 

ــرا اقْ ــا  الصب ومــن  مســفيوي 

تشــبيرُه ــي  كفّ زانْ  ــاحْ  تفّ فيهــا 

اســماكْ وساقْ ســاقني من تنويرُه

ــرو  ــت ازهي ــات بوتي ــج الولع يتل

ما تقرَبْ له أحسودْ لو كان يطيروا

ــنَكْ بين االريامْ ماريتْ انظيرُه سْ حُ

ــي تحريرُه ــكْ رقّ قصدي بهــا يدري

ــاحْ الياســمينْ و ادْكاتْ اعبيرُه مف

ــوقْ لغيرُه يقولْ فــي كلّ يومْ بالشّ

ة كتبوا في محبتي ما كتبوا في زورْ كْ اقلومَ زهــرة يا زهرة اصباعَ

ورْ لْ حصرَكْ من تُقل الرّدافْ يحسنْ عونُه معدُ زهرة يا زهرة إلى انْحَ

ــي بودوّاحْ ازهــورْ زهرة يا زهرة الزّاهرة زوري رســمـي يا خليلتـ

ــرورْ نَمْ كلّ اسْ لَّجْ لو تزورْنِي نَغْ ــكْ امثيلْ اخدَ زهــرة يا زهرة أقدامَ

ديحي بين الجمهورْ مالَكْ تستهلي امْ تْ اجْ حْ دَ زهـرة يا زهرة إال امْ

رّ المنتورْ زهــرة يا زهرة على الرضا قبلي يا ولفــي اهديتي في الدّ

رفا البدورْ ة و الشّ ــلَّمْ على االحبارْ كافّ زهرة يا زهرة أبطيبَكْ انسَ

احْ المبرورْ ــي مدّ زهرة يا زهرة اتعارفي محبوبَكْ لعشــيق بن اعل

انتهت القصيدة
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ــي و انْهــارْ ــكْ ليل مــن أغرامَ

ــرْ ــي إيْـــبـــاتْ ســاهَ ــنِ ــفْ جَ

رة  هْ نِي في هذ القَ أهــواكْ تركْ

ـــارْ ـــشـــه ونْ ت بـــــــــــدْ

هارَة ي على اخليلَكْ بجْ فِ طْ عَ

ــكْ مقهورْ ــراقْ أوصالَ مــن اف

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

جــارْ عنّي  ــي  ــفِ أولْ ــكْ  ــبَّ حُ

ـــــرْ ــــراقْ داجَ ــــف ـــن ال م

ارضاك خير لي من ذهب و فجرا

رْ ــي أنجاهَ ة بگرايْحِ ــذي مدّ هَ

ــرْ ــاهَ ـــحـــربْ ش ــي ال ــنّ ع

ــرة ـــي بـــصـــدودَكْ نَــهْ زادن

ــهــارْ ــكْ بــجْ ــي ـــولْ ل ـــق انْ

ــارْ القـهّ ــلْ  لجليـ ــه  اوراقْبُـ

منهورْ ـكْ  ــتــابـَ اعْ ــنْ  ــي ب

ـــــورْ ـــــــــودوّاحْ أزه يـــا ب

رْ مهاجَ البها  تاجْ  يا  بشواقَكْ 

ــرْ ــاجَ ــت ــي اسْ ــتِ ــال ــي ح ف

را ــفْ اجْ ــي كي ــي ل ــو عرفت ل

رة زَهْ موالتي  يا  تْ  دْ عَ

ــةْ النشــا و انْهارِي ــفْ ليلي يا باشَ ختل

االزهــارْ ــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي

رة رْ من هذْ الهجْ أتقصّ
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ــــارْ ــــج ســــــيــــــرَةْ ال

ــالْ بالتجارة ــكْ ن ــالْ بي مــن ن

محجورْ اصدودَكْ  سجانْ  في 

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

ــدارْ يُعْ ــقْ  العاشَ حــالْ  ــاكْ  ي

ــادَرْ ــق ــم أيـــجـــولْ فــي ال

بَهْ لك يا عدرة ولِّي ايكونْ يشْ

ــــدارْ ــــك ــــرْ ت ــــي ــــغ اب

ارَة ــرْ الدّ ــي أحبيبَكْ أقمَ لِ واصْ

ورْ العشــيقْ فــي البها معــدْ

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

ــارْ ــج ــــالْ يُ عـــن كـــلّ ح

ــا يهجارْ ــي م ــكْ أولفِ أوصيفَ

مــهــجــورْ ــي  ــنِ ــركْ ــت ت ال 

ـــــورْ ـــــــــودوّاحْ أزه يـــا ب

ــحْ بالوفا لو ايكــونْ قادَرْ لملي

ـــادَرْ ـــب ـــي ــكْ ك ــي ــج ــم ب

ــدرة قـــ ــده  عنــ ــارة  للــزي

ارْ الـــــدّ ــدْ  اعــبــيّ ـــا  أن و 

ارْ ــدَ الــمَ ــاكْ  ي أوصــالَــكْ  عن 

ــه مــصــدورْ ــمُ ــكْ ــــمْ حُ دايَ

ـــــورْ ـــــــــودوّاحْ أزه يـــا ب

رَة جارِي ــدْ ــكْ العَ ــي بفراقَ عِ شــوفي دَمْ

االزهــارْ ــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي

يدرا ما  عمــرُه  بالبعدْ 

داري  اعْ االريــامْ  ةْ  أباشَ فاكْ  بجْ شابَتْ 

االزهــارْ ــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي
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رَة ــمْ البَكْ ــي يا نَعْ روفْ ل

ارِي اتْ في الحشــا دكّ ــدّ ــكْ يا روحْ ال حبّ

االزهــارْ ـــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي

فايَقْ أبهاكْ على الگمرة

تْ أتماري  حْ ها الْقَ ــة بنســيمْ كْ ياسَ قدّ
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ــى االبكارْ ــي عل لْتِ ــي صَ يا اللِّ

ـــــرْ وامْ داكَ ــى الــــــــدْ ــل ع

هاني كما تراني عدت في سكرة

ــارْ اللّــــوْكــــــ ــي  جـــــ

أزكارة ــفْ  عن ي  ــمِ راسْ امْ زوري 

ــفْ ابْهــاكْ المدكورْ ــو أنصي ل

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

ــارْ م ــي االعْ نِ ــنَكْ يَفْ سْ ــنْ حُ زي

ـــرْ ـــامَ ـــا يــــريــــدْ ي ـــم أك

رَأة رْتُه حتى في امْ زينَكْ ما انْظَ

ــــــارْ ــــــم ـــــنْ االق ـــــي ب

مارَة نَمْ كلّ اعْ ــه اغْ من جيتْ لُ

ــدْ فــي الوغــى مشــمورْ أوْ بنْ

ر  مافي عشقي يا مولْتي امناكْ

ــرْ تْ شــاكَ ـــــدْ ــاكْ عَ ــهْ ــب ل

ــرَة اجْ و بكُ ــدّ ــكْ فــي ال أنعايْنَ

ــارْ ــك ــحْ ــرْ تَ ــي ــغ ـــــي ب وافِ

ارْ ــكّ النّ ــدْ  الوَغْ ــبْ  الرقي فــي 

ــي مــشــكــورْ ــام ــظ بـــه أن

ــــــــــودوّاحْ أزهــــــورْ يــــا ب

رْ عامَ اليومْ  قلبي  ه  رامُ اغْ من 

ـــــــرْ ـــي ســــايَــــرْ األوامَ ف

ــنْ مــرّة ــه فــي كــمّ ــفُ ــوصْ أنْ

ــارْ ــم ــضْ ــــــرْحْ كـــلّ ي إشَ

ــا يــومــارْ ــرْ بــأمــرَكْ م ــامَ ي

ـــــهْ أنـــيـــا مــغــمــورْ ب
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االزهــارْ ـــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي

رة فْ ي جرح الشّ رْحِ فاقْ جَ

فارِي زْ اسْ مْ رَمْ لْ اســحورْهُ و عيونْ إيبطَ

االزهــارْ ـــةْ  دوحَ ولفي 

 أزهارِي
ــمْ روضْ ــا الرّي ــزّورَة ي ــي بال احي

رْ مْ الزّهَ كْ يا نَجْ دَ و ساعْ
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ــــــــــودوّاحْ أزهــــــورْ يــــا ب

رْ ي نورْها العافَ ضيّ في ابساطِ

ــــرْ وافَ ـــرّ  س ـــــــتْ  ادْرَكْ و 

ــرة فْ العَ ــتْ  نَعْ ــا  ي ــكْ  بَ حاجْ

ــارْ ــف ــي اقْ ــوا أقــــوامْ ف ــاه ت

تــزفــارْ قلبي  فــي  ــنْ  ــدي زاي

ــورْ ــاف ك أمـــثَـــلْ  ــدّ  ــخ ال و 

ــــــــــودوّاحْ أزهــــــورْ يــــا ب

رْ من فوقْ الخدّ اللّي اعطيرْ زاهَ

ـــرْ ـــواهَ ـــج ك ثــــغــــارْ  و 

المهــرة ــدْ  جي ــقْ  فايَ ــدْ  جي

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

ــارْ تعف فــي  ــكْ  اجبينَ ةْ  ــرّ غ

ـــرْ ـــه ظـــافَ أضـــحـــيـــتْ ب

فْرة للدّ بْ  كتعجَ كْ  سوالْفَ و 

ــــارْ نْــــــدْ االشــــف أبــــــوَ

ــارا يتْف ــه  اخفيتُ ــا  م بهــم 

ــا بغنجهــمْ مغفــورْ مــن افْن

ــورْ الجمه ــاتْ  أبن ــاكْ  ترتج

ــارْ االزه ــى  عل ورْدَة  ــة  ـ فاتْحَ

ـــرْ بـــاهَ طـــيـــرْ  األنـــــف  و 

رة ــهْ نِي شَ ــقْ كوثري زايَدْ ي و الرّ
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كنّ أقلومــة ختموا أنظامي في تمهاري

انْهارْ ــمْ  انقي ــتْ  بْ صَ لو 

ــي ووَدقْ أنهــاري ــن أغراســي و جداوْلِ بي

الجــارْ ــومْ  معل ــنْ  اليَ

ــفْ عن جارُه و الحســانْ له ايْجارِي طَ يعْ

المقدارْ لِـــهْ  ــعْ  ــرْفَ ي

رْ مقدارِي ــا عانسْ الحضَ تِي ي كيفْ ارْفَعْ

ــدكارْ ت كْ  مدحَ ــتْ  لْ جعَ

ــمْ ابْكاري ــه من اصمي ــتْ انْرتَّبْ في الزَلْ

ــارْ م احْ ــلْ  بالجهْ ــرْ  كابَ

ــو يجولْ فــي يضماري ــرْفْ معنا ل ــا عَ م

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

ــارْ ــه ــقْ بـــه الـــرّقـــيـــبْ يُ

تبــهارْ وا  إيزيـــدُ النمــولْ  و 

تـــركـــوا عــقــلــي مــبــهــورْ

ــورْ ــه اشْ و  ة  ـــدّ م ــمْ  ــغــنَ ن

ــورْ ــج اف ـــلّ  ك ــبْ  ــنَّ ــج ي و 

ــدورْ ــب ــي ل ــتِ ــقْ يـــا مـــن ف

فْ كــورْ ــدَ ــصْ ه ي ــدُ ــحْ مــن جَ

ــــوري دايَــــــمْ مــتــمــورْ ش

ـــــــــــهــــــــارْ تَـــــطْ زادْ 

هارة لمْ ةْ  غايـَ في  جا  كسيفْ 

ــه زادوا فــي الحســن أظهورْ ب

المشهورْ الرّوضْ  ابساطْ  في 

ــمْ الجــورْ كْ ــهْ بحُ ــا ايْحافي م

مقــدورْ ــا  بالجف ــتْ  بقي ــا  م

ــى مبكــورْ ــزْ المعن ري مــن اطْ

ــه مخمــورْ لُ هْ ــاهْ بجَ مــن ادْع



ازهور 400

ــارْ ــه مــن ســيفي ف دمُّ

ــدّ أظفارِي ــوم الوغا بحَ ه ي ــمُ نَبْري جسْ

ــارْ القهّ فــي  ــا  ارْجاي و 

ــا تطهاري ــالْ بالوف من بحــر اعفــوهْ أنّ

ارْ ــدْ النّ ننجــا مــن صهْ

ا ديناري ــدْ يتْشــبّبْ بحســانُه مــن الصّ

الحبارْ ــى  عل وســالمِي 

ــه باري ــمْ فــي النظــامْ منّ هُ دْ  و الجاحَ

رارْ ــدْ ــمْ ل و اســم النّاظَ

الْ في أســفي تقراري ــن و حــا و الدّ ممي
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ــحــى مــنــفــورْ ــضْ ــه ي ــنّ م

المجهــورْ الســـرّ  ــلْ  بأهـ

ــورْ ــنّ ال أهـــلْ  بين  ــلَــكْ  نــسْ

ــنْ لــقــبــورْ ــكَ ــسْ ــى ي حــت

ــــالْ  اســـرورْ ــه ن بــمــديــحُ

عصفــورْ ــي  برن ــبَهْ  يَشْ ــا  م

طايا نضحــى مطهورْ مــن اخْ

ــورْ ــم إين ايْعــودْ فكــري بالعل

ــورْ اتب ــاسْ  النّ ــنْ  بي ســلعتُه 

ــرورْ المب احْ  ــدّ م ــي  عل ــن  ب

انتهت القصيدة
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ــكــارْ االب شـــافْ  الّ  مــن  را  أش 

ـــــواوْا ن و  كـــثـــرة  ـــوا  ـــرج خ

صالوا بمحاسن كلّ زين من شاهدهم إيْولِّي بوهْ يفنى

ــالج ــدُ اع ــفــي لــيــس إي

ــاسْ الغــرامْ مْ ن ــوا بغنــج شــفارهُ رحُ ــور إيجَ داروا غنب

ــزرات العـيون ــي مــن خـ ــي بالنظــرة و تلفون بهـضون

ــا يطيقْ يصبرْ الهوْلُه شــجيعْ  ــرْحْ العينْ أالطيف م جَ

ــنْ شــفارهم طعنوني من تحــت النگاب ي ــون الزّ و عي

ــاب ــد يزلغــوا بالرق بالون

ــز ــا تعــرف تســدّ مــن الملوحــة و عســيلة و كزي م

ــوري و دمعــي مع ازوانْ اللّي في الغيســة اســريع و الب

ــي مــن هو عشــيق ــة تفن بَ ــة بجعْ ــة صايْلَ ــو حبّ والّ ب

رْ رامي شــديدْ ــالْ في يدّ غضنفَ و شــفارْ يجرّحوا بالنب

ــي في داتي فــي يوم ريت الخــودات على الجدارْ هلكون

شــال نحكي في اوْصافي

االشــعارْ فــي  الحــال  ألهــل  قلــت  و  بعــزم  ــت  نادي

آش را من الّ شافْ االبكارْ

ــن االزهـــــارْ ــي ا مـــا ب ــدّ تــتــهَ

العاشــقين ا  يســبيوْ بالنزاهــة 
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االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

ــنين كنــت مهنّي طــولْ السّ

ــاطْ ــى ســوقْ الرب ــتْ عل و نزلَ

في الحين قلت أحفيظْ أحفيظْ

زادوا بالعزم على طريق المصلّى

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

آش را من الّ شافْ االبكارْ

البالد هل  على  تْ  فْ طَ

د صالح أمير البساطْ بعد زرتْ الوالي الفضيل بو محمّ

ــى االبطــاحْ ــبْ غــزالنْ عل ــي بالصــگات كجاليَ تبعون

مْ وا  فـيّ  بالحاضهُ مــدّ

ة و مزارَكْ و ســهومْ ماضية و سقيلة تْ بســيوفْ قاطعَ حتى تلْفَ

ــتْ االريامْ امــي و تبْعَ ــى مشــاوْا قدّ ــتْ عليهــم حت رَغْ

ارْ ــارة نزيد تارة نوقف داروا على العدير و ســاروا حتى الحوز برّ جدّ ت

تْ في نشبة يا من تسالْ دْ عبة وانا بجمالهم عَ و هبطوا على الشّ

بياضة ــن  ع طــلــعــوا 

اشــبارْ فــي  جلســوا  و  بالعــزمْ  وامشــاوْا  ــروا  يدي جــاوْا   بعــد 

ــا راســــي خــافــي ــي ون

وارْ كنّ عرايــس في خالفهم تابعهــم اجْ

آش را من ال شافْ االبكارْ

أســفي ــر  ثغ ــن  م ــوا  خرج

الحيــنْ ــتْ نــزورْ الصّ و نـويــ

اريـــامْ خلفي  مــن  ـي  ـرنـِ وَتـَ

تُه اليومْ ــفْ نا شَ واشْ هــذا الْفَ

ــي خلفـهــم نتـلــي وانـا فـ
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االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

قربهم فــي  خــرج  صابوني 

ــب ري دون  مــن  بعــزم  قمــت 

ــكْ بالَ ــرْ  حضّ ــع  جمي ــوا  قال

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

آش را من الّ شافْ االبكارْ

طلقــوا الجوار على ربيع حقّ فرشــات على الوان

ــي من االتراك و المدارب و مســانَدْ من حرير و زراب

ا  ماع كمــا يهجوْ اكة من جمــع الطّ ــواع لفّ وســطرمبيّات مــع انْ

ــه ــد فــي كل جي ا مباخرهــم بالقمــاري و النّ ــوْ الولعــات يهجي

الحــوا الغطا مــن فوقهم

رَتْ لي صفرة بينهم تضوي بكيوس من لوريق ضهْ

مامْ كبّتْ لرحيق قبالهم عدرة تســبي نحكي اهْ

مهمــا ســكروا دوك االريام

طلقوا االصوات وولوْلوا و صاحوا ببراوَلْ رايقيين

رفدوا طرح األلة بعود و الطرّ مع الكمانجة و دربوكة و الجنك وجناح

ا مع األوتارْ ــون مع الهندقة و صــاروا يلغيوْ و القن

ــي جمار ــدوا وســط قلب زن

وسرت مغاشي مهما تلفتوا شافوني رسلوا جوارهم ليّ 

اد الولعات قالوا يا عشيق قوم تكلّم بمجيك مرحبا يا مجّ

دتّ مفاگم ــي بكمال الجمــال عَ بهضون

أســفي ــر  ثغ ــن  م ــوا  خرج

كلهــم يجلســوا  ــاوْا  بـغ و 

نغيب تـــرى  ــرْ  نــحــضَ تـــرى 

ــة نــزاهَ ــفــراح  ــال ب ــمْ  ــنَ غ و 
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أسفي ثــغــر  ــن  م ــوا  ــرج خ

ــرامْ الغْ حكــم  بمــا  أرضيــت 

ــا ــول لن ــن تكــون دوي وق مني

حتى نســيت ما ساير بيّ في الزمان

مصايــب كـل  راس  راســـي 

ــبْ غرايَ ــان  الزم فــي  ــرْت  انْظَ

ــوم جيــت مــن المكاتب و الي

االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

االريــام أدوك  قـلـت  ليـهم 

الغريب ــذا  ه يــا  لــي  قــالــوا 

ألني مشغول البال من جمالْ بهاكم

النّســبة انّكــر  ــا  م هيهــات 

ــد الودبة عبقــري اشــهير عن

و قصيــت كلّ مــن هي صعبة

ــتْ البركــة في هــذا النهار بمجيــك حلّ

ــي اف الصّ ــنْ  ي للزّ ــرْ  نظَ و 

ةْ االخبار أش سبابَكْ في اللغا عطينا صحّ

آش را من الّ شاف االبكارْ

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

آش را من الّ شافْ االبكارْ

القدرة جابتني مع المكاتب الين حديثي عجيب

ــار عليكم فارقوني جملة من ذا الســئال قلتلهــم يا بنات هذا ع

أنا ولد وطانكم كنت فاقد رسمي هذي سنين وانا غايَبْ

ــد الصباح و لقيتكــم فــي ذا الوجبة عن

الصــالّح ــزور  ان كنــت 

والي ــي ربنا معاكم حتى ننســى بزينكــم اهْ ــا في بالي يالقين م

و ما لقيت في الغيبة و الجولة من التّعب و المحنة شالّ انصيف

المليح عبد  د  محمّ علي  بن  تسمعوه  كان  اسمي  و 
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بجـميــع المعنـى  هــل  و 

النظام حبر  يــا  لــي  قــالــوا 

أسفي ثــغــر  ــن  م ــوا  ــرج خ

االهــوالْ جمــع  ــا  بن نســا  و 

ــا صاحــب العقــل و المعني ي

ــا ــراح و الهن فــي ســوايَعْ االف

ــا بين ــك  حال حــق  ــان  زي و 

و نرتّب في اللغا أسمكم شرحه يطول

لْتْ فــي كلّ أرضْ ــتْ و جَ ي حجّ

ــام باالري ــي  مبل ــي  كيعرفون

االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

الجمــالْ فــي  ــزّه  تن و  انظــر 

ــا فــي نظامك نبغــي تصيفن

كالمــك بطيــب  نتأنّســوا 

ــك ــام ــأيّ ــا ب ــن ــال ازيـــــان ح

ــى جيت في قولي نوصف ابهاكم إل

ــا اصغارْ مــن قديم نســمعوا شــمايلَكْ و اوصافَكْ و حن

ــي الواف نعــم  ــا  طلبن و 

ــرْ االحبارْ ــب بيــك اماهَ ــا فــي قري يوفين

آشْ را من الّ شافْ االبكارْ

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

آش را من الّ شافْ االبكارْ

ــنْ الْقيتينا إولّهــي مباركة هدي مســعودة منايَ

ــرت انيامَك ف ما نظَ وصّ

ــا  ــا نرجــوك ي ــحال وحن ــرْ فــي الفــاضْ أســمنا هــذا اشْ و دكُ

النظــام اهــل  ــر  حب ــا  ي الســعيد  بقدومــك  تشــرّفنا  الماهــر 

األداب ــات  بن ــا  ي الجــواب  فــي  لهــم  قلــت 

مــــــع الـــــصـــــواب

لكني عدروني إلى ختاصرت و قُلت قبالكم
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زيـنكــم شــاهـدْ  الّ  مــن  را  واشْ 

و جابر العراقي حتى قيس العشيق

أســفي ــر  ثغ ــن  م ــوا  خرج

كمالكم ـــدّ  ق ــلْ  ــتّ ــم ن و 

ــرّة و الجبين شــرقت فــي الغ

العجيب رْ  ــحْ بالسّ ــي  مثل كيصيّد 

و جمــال جمالكــم قتنة للعاشــق

لو ينضركم األمير عنترة و الغضبان

االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

جمالكــم وصــف  فــي  ــدا  نب

شــموس و  ــن  تعاب ــوت  تي و 

ــارود غنجهم ــون مثل جعاب ب و عي

يبة ركــم بالبها و الطّ جل المقصود ســبحان من انشــاكم وصوّ

ينســاوْا بها ليلى و جازية و شمســية وأمّ 

التيوت و حسن شامة و زين منيات النفوس

االقطــار ــن  بي مثلكــم  نظــرت  ــا  م

ــي والف فــي  ــيتوني  نسّ

ارْ ــا ينظركم غير من ضحى عاشــق صبّ م

آش را من الّ شافْ االبكار

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

آش را من الّ شافْ االبكارْ

ــزات تمايحــوا وال يَســاتْ فــي روض الهمامْ كــنّ بلن

وقواس الحاجب قايسين قلب العاشق بنبال من عتاهم

ــل وردات بنهــم سوســان واألنــف رقيق و خــدود مث

و مراشــف كشــهدات رايقين مصالهم فاق الرحيق

ــا هنود ــا دركوه ــل عقــود مــن جوهــر م و تغــر مثي

ــوق الجيود ــات بالوشــام رقمــه ماهــر مــن ف و الغبّ

ــاع كــنّ قلومــة و نهــود  و ضعــود ســوارم و االصب
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العلجــة مــع  الجنجــاري  و  و القرفي و الشيبي مع فالنصي

ــاب ــرْ تحــت التي ــان ضهَ كتفافــح أو شــفرجل أوْ رمّ

و الخصر نحيل شكا من االرداف افخاد اسماك الجوج

ــد ــوا مــن بعي ــالّرْ يبان ــل ب و ســيقان يســطعوا امثي

ــا حالهم في نهــار الوصال ــل اخدلجات م ــدام مثي و ق

و كســاويهم شــال نصيف

و قفاطن من عكيم مع الموبّر و الخابوري مع البريا وردْ لونُه ضريف

الغــول و  ــركادوا  ب و  المســلّك  و  جــات  ــا  الدني و 

ــملة مــع الحرشــة ــاق و المســوّس ومــن الشّ ــن مــن برت و دفاي

ــر الحري ــوب  ت و  ــدوق  ن الصّ طيــت  و  الحيّاطــي  و 

ــن باهيي ســباني  و  الشــناير  و  ــان  والقطب ــارق  عب و 

ــة انفيســة ــز وأم الحســن وفشــايش ضاوي و طــرارس مــن يبري

ــن الجيــ ــن  مـــ دواوح  و 

ــع ارفي ــي  اليمان مرجــان  جنــب  عليهــم  ضيمــان  و 

ــرْ و المقايس تســوا مــال التّرك و تخامــل مــن الحري

ــوراكْ ال ــوق  ف ــوا  يبان بالتقــات  ــن  مدفوري ــرْ  كراي و 

ــى الخصــر حزمــات بالســقلّي و بزايمْ مــن وريق و عل

ــن ــم بفصــوص منبتي ــن و الخوات ــلْ فــي زندي و نبايَ

ــؤ و الجواهر تنبا عــن كلّ جيد و عقــود مــن اللؤل

وخالخل على االقدام كلّ خلخال بياقوتُه سطيع تعجز فيهم االتجار

شــوافي خجلــت  فيهــم 

ار ــطّ الشّ شــغل  ســقلي  و  ــر  الحري شــرابل  و 

رْتْ فيه عدروني في بيوت االشــعار لكــن إلى اقتصَ

آش را مــن الّ شــافْ االبكار
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أسفي ثــغــر  ــن  م ــوا  ــرج خ

ــوام االق ــع  بدي فــي  ــه  تُ فْ وصّ

 فتــح الزّهور و النّور الصباح

مسعود جــنــبــهــا  فـــي 

االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

النضام فــي  بهاكم  توصــافْ 

اليـاقــوت مـع الياسـميـــن

زهــــورْ و  الـــــورد  عـــــودْ 

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

االبكارْ شافْ  الّ  من  را  آش 

ــرْتْ فيه عدروني في بيوت االشــعارْ لكن إلى ختصَ

ة االزهارْ يكم في ذا اللغا بعرفي ونســبّق بالغزالة زهــرة دوحَ و نســمّ

البة ةْ و الطّ و الضريفة عيشَ

ــة ويامنة و رحيم وجْ واللّة مليكة مين ومنّانة وخــدّ

امْ ــي الطّ اهــرة و فاطمــة و غزال و الطّ

وبة و صفيّة مع أمّ هاني ايلة و كبّورة و تاجْ  الولعات حجّ و المنصورة و الصّ

نوفيسة واللّة  زوبيدة  و  كلثوم  أمّ  وكذلك  وزينب 

ــال حليمة ــة گب و الكامل

ــك خيتها شــامة و الموالة جــارت هنيّة  ــومة وكذال ــزّة واللة هشّ ي

ــو مع فضيلة ــة و موالتي باشــة ببهاها تصــول و البتول و يطّ و رقيّ

ــة ــة جميل ة و الباهي خــدّ

امي و فاطنة  ــوا و الدّ حتى حســنا مع الحســنية تســبي بزينها رامُ

ــا ارفيع ــزة ببهاه ــة كن ــزُوزة والل ع ــوت تاجــة و المَ ــة وأمّ التي و خنات

اسمكم مناية و راحتي و سروري و اسم جواركم ندكروا الين بالطافة 

ــة لكــم مالزمين ــةْ الضراف ــا و األداب و غايَ ي ــة و الحْ ــوا و المزيّ صال

ــدة زاي كــداك  و  ــر  العنب مــع  مســكة  و  ــة  ميمون و  مباركــة  و 

نجمة خيرة  بعد  الخير  أمّ  و  السعديّة  مع  جمعة  و  الجير  زيد  و 

ــة  ــم فاتحــة و ســليمة و الغالي ــك جوهــرة و بريكــة و الرّي و كذال
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أسفي ثــغــر  مــن  خــرجــوا 

ــان االعي راتْ  ــي  اللّ دكــرت  و 

ــواوا على الرواح ــمّ عزموا و ن من بعد ت

ــزات ــن ــل ب أو  يـــســـات  كــــنّ 

االبكارْ شــافْ  ال  من  را  آش 

ختصــرت وصافكم فــي االوزان

امــشــامــم ـــــار  االزه مـــن  داروا 

ــان ــوف ــطّ ــب ال ــن ـــــوا ج درج

ــدوا في القلــب نار ببهاهم عــدت مفافي ــة و كــداكْ ترنجة زن وعبل

اكم في اللغا و العاشق يعضارْ هكذا ســمّ

ــكار آش را مــن الّ شــافْ االب

ارْ ضلّوا بالفرجة متنزّهين في طرف الزخّ

االبكارْ شافْ  الّ  من  را  آش 

ــة بلطاف وودكــم  ــى  المول نشــاكم 

حزتوا من ضرافة و الحسن االّ نصيف عنكم حجاب اهللا يا بنات بالدي

ــدوامْ ــي طول ال ــا وصيفكــم قبلون ون

ــوا لي يا الشــيخ  ــي قال ــا دوكْ الخــودات جاوْبون تمّ

ــزالْ القريض ــكْ ارضينا يا صاحــب المعاني يا غ بي

ننساوكْ ما  النهار  ذا  من  الفرقة  و  الهجر  من  تخشى  ال  لْ  اتفضّ

مع  تيگفة  من  گطفو  بالجميع  قاموا  العشوي  ــتْ  راحَ منين  و 

النّرجيس و  سگلماسي  و  بلعمان  و  زويول  و  الغنباج  و  مشرقية 

وسان ل و الورد مع ازريرقة و السّ ار الشمس و القرونفَ و الفنون و نوّ

ــم الطمي البحــر  شــاهدهم  ــن  حي ــن  الزّي بكمــال  ــوا  كيفتن

رت القاصرات  أمر عن موجاتُه يبايعوا للخودات اللّي سباوني يوم انْظَ

في باب البحر توادعوا و سارت كلّ وحدة مع  اوصيفتها تركوني نجول

القفــار فــي  ــه  اي التّ ــل  تمثي
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ــي قريب وننســا ما صار ــي بمراغب يوفين

وسالمي للماهرين وعلى االشراف االحرار

ــى دعا في عينُه زنجار و الجحيد تركه إل

ما يقوى عنّي في ساعةْ الحرب مع الگحارْ

لو صرصر حرّ الطيور تخمد موكة في الغار

و من القول ابال فعال و لسانْ الحال جفارْ

ارْ ــي الجليل الغفّ نســتغفر للواحد الغن

يسمحلي في ما جنيت و ما قلت بالجهار

ــب لمدح طــه المختار ــي دون ري و ينبّهن

تْ في االغصان اطيارْ صلى اهللا عليه ما نشدَ

الكافي ــيّ  ــح ال وطــلــبــت 

ــي ــم فــي النظــم اتحاف نخت

ــافــي ــجــوهــر الــصّ خـــود ال

ــه حـــامـــل مــرهــافــي ــن ع

ــي جافـ و  ــور  مدمـ طبـعــه 

ـــن تــصــنــافــي ا م نـــتـــبـــرّ

ــةْ تــوصــافــي ــايَ ــه ــعــد ن ب

ــي إيحاف ليــس  ــه  بفـضلـ و 

يــعــافــي و  ــلــي  ــب ي قــــادر 

ــي المقتافـ المجــد  نـعــم 

والغيار الــفــرقــة  ــم  ه ــن  م

رار ـــدْ ــاضــي خـــود ل ــا حــفّ ي

التجــارْ ــن  بي كاســد  ــوقه  سُ

ــرار االم كيســان  ــه  ل نســقي 

اشــطــارْ ــيــوت  ب خــتــصــار  و 

ــار االخي ــم  العل ــاس  ن ــوا  قال

االوزارْ جمــع  فــي  ــي  ل يغفــر 

االســرار ــم  علي الحــي  نعــم 

ــوار االن ــى  عل ــاق  ف ــوره  ن مــن 

ــكارْ االب شــاف  الّ  مــن  را  آشْ 

انتهت القصيدة
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II

01
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14

15

نْ ليّ الصيارْ ملكني و سكَ

ــرة فتْ ــي  عمل وال  بُربعــي  حــاطْ 

رَكْ بشــرا ــدْ ــي و ن ــاهْ إيروفل عسّ

رة دْ رْدْ العَ و رضيتْ بما رضا فــي غَ

ضرة و نقــولْ في كلّ حالْ بين الحُ

زهرة ــي  ولف ــات  الولع ــاح  مصب

ةْ االبكارْ نايتي حــرّ هــيَّ اعْ

تْ في سكرة دْ غايَبْ دونْ المدامْ عَ

رة جْ ــارْ الهَ ــرْ اللّي كــوى بن و كثي

يشــكي ومن الغــرامْ داتُه صفرة

برا تْ الصّ ــدْ على الحســانْ ما وجَ

ــمْ الزّهرة من نهــوى بوحــرامْ نَجْ

زهرة ــي  ولف ــات  الولع ــاح  مصب

ارْ نّ ــمْ الخُ ي ــتْ الرّ وي من اهْ

بالنظــرة جمالهــا  فــي  ــعْ  نتمتّ

جــارْ ــا  عليّ الغــرامْ  ــرْ  أمي

رْ هَ مْ بالجورْ و القْ ضالْ عنّي و حكَ

ه و بقيتْ انْصرَّفْ األمرْ تْ حكامُ طعَ

رْ ــرْتْ ميســورْ بعدْ العزّ و الفخُ سَ

رْ فْ لي ننسى كلّ ما صدَ طَ لولْ تَعْ

رْ ــامْ بالجهَ ــوا يا االري الزَمْ تطيع

االزهــارْ ــةْ  دوحَ ــرة  زَهْ حبّ 

هر بيه هايَمْ و ضحيتْ مالزم الصّ

و العشيقْ بحالي في الحالْ ينعدر

ما يصيــب الرّاحة ديمــا بغير ضرّ

رْ ــيّ يا كلّ مــن حضَ ــك جرا ل كذل

رْ فْ عنّي ســودَةْ الشفَ يا ترى تعطَ

رْ ــامْ بالجهَ ــوا يا االري الزَمْ تطيع

ــي بمزارْ فْ ل ــرى تعطَ ــا ت ي

رْ ي كيد  التيهْ و النفَ بالوصالْ ننسّ
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33

رة في بســاطْ العزّ و القبولْ و نصْ

رة فْ رْبْ الصّ كانْ تجلَسْ الغــزالْ قُ

را ــعْ الشّ الحبارْ  بقصايَدْ  ــدْ  تَنْشَ

ــرّة ــنْ الحُ ــاتْ الحــيّ طايعي و بن

زهرة ــي  ولف ــات  الولع ــاح  مصب

ــجْ االفكارْ يَّ مــن عتيقْ إيهَ

رة ــاجْ النّصْ مــن صالَتْ بالجمالْ ت

ضرة ــوقْ الخَ ــسْ ف ــة تمي وال ياسَ

ــوقْ الغــرّة ــانْ ف ــنْ هــاللْ ب و جبي

ــرة البت ــنْ  فايقي ــالْ  انْب شــفارْ  و 

رة هْ ــن المَ نجهم عي فاقوا عــن غُ

زهرة ــي  ولف ــات  الولع ــاح  مصب

ارْ ــدا فــي عــكّ لونهــم زَبْ

رة ــحْ نضْ والّ سوســانْ فــي بطايَ

ــا يفوقْ الفجرة و الثغرْ من الصف

دْ يشــيرْ كنّ سيفْ عنترة عْ و الضَّ

ــرة و الخصرْ نحيلْ خايَفْ من السُّ

ــرة معتبـ ــة  بايـنَ روابْ  ارْدافْ  و 

ــي و بغاية البشــرْ بالرضــا تحين

بيدها تســقيني بفناجــل الخمرْ

ــرْ تَ ــمْ الوْ ــة و نغاي ــاسْ األل ــن ن بي

رْ عْ النضَ كيفْ ننشــدْ عنها و نمتّ

رْ ــامْ بالجهَ ــوا يا االري الزَمْ تطيع

ــطارْ سْ توَدْني بكيوسْ المَ

رْ ــةْ الفكَ حْ نوصفها بوالعَ بالمــدَ

رْ ةْ الســقَ ها كنّ عالمْ في حومَ قدّ

رْ طَ و سوالَفْ فاحوا بالمسكْ و العْ

رْ دادْ في السطَ بْ نونينْ امْ واجَ و الحْ

رْ التْ اكوابَسْ الغدَ حْ و العيونْ الكَ

رْ ــامْ بالجهَ ــوا يا االري الزَمْ تطيع

ــارْ جلن ــل  مث الخــدودْ  و 

رْ ةْ الزهَ سْ برنِي في دوحَ و المعيطَ

رْ دة والريقْ كخمَ فْ شــهْ رْشَ و المَ

رْ اوَسْ من شورنا نفَ جيد جيدْ الطّ

رْ دَ ــةْ الصّ و نهــودْ تفافَحْ فــي قبّ

رْ و الفخادْ سماكْ يعوموا على البحَ
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34
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40

41

زهرة ــي  ولف ــات  الولع ــاح  مصب

ــارْ حضّ ــا  ي ــي  لِ قْ عَ ــهْ  تيّ

را ــجْ وطْ و القــدامْ مــن البها خدلّ

وزْرا ليهــا  ــاتْ  البن و  ســلطانَة 

ألهل التّســليم و الدهات الكبرة

وقــرا ـــبْ  رتّ ودالْ  ــا  وح ميمن 

درة رْ و الرّحمة في مولْ القُ نستغفَ

ــرة حرمة جــاهْ الزكي وجاهْ العشْ

رْ ــامْ بالجهَ ــوا يا االري الزَمْ تطيع

ــل البالّر ســاقْ صافــي مث

ــحْ بالنگرْ ــوقْ منه خلخال يصي ف

ذا اوْصــافْ العدرة و الباقــي اكثَرْ

رْ و السالمْ نهيبُه في رقايَقْ الشعَ

طرْ اضي في أول الشّ و اسمي يا حفّ

د األكبر بن علي مســفيوي للواحَ

زَرْ  يسمح لي و يتوبْ في سايَرْ الوْ

انتهت القصيدة
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زْ في العاشــقين بهزة ســلطان الحبّ ليث باهزْ يبهَ

ــرازُه ابـ ــةْ  ـ زطمَ و  ــه  قتالـُ عــن  حــدّ  ــرْ  يصبَـ ــا  م

ــكْ و غزا ــاهْ هل ــا في اوْغ ــى مــن الگنايَزْ و م ــا خل أم

ــلَ الغــرامْ و عليهــم حكم امــگازُه ــابْ أه فــي ارق

زى ــه كانْ رادْ لگْ ــزْ فــي اوْتاقُ ــادْ حايَ ــن مغرومْ ع كمّ

تلغازُه ــي  ف ه  ــــدُ وجْ ــن  م ـــواهْ  ه ابــال  ـقــولْ  ايـْ

ــاتْ كنزة ــزْ مصباحْ الولع ــا الفايَ نصــروا تاجْ البه

ــازُه تمي و  ــنْ  بالحسَ ــرْ  الغي ــى  عل ــتْ  فاقَ ــن  م

زى ــقْ عن هــواهْ يجْ ــنْ حقّ جايَزْ و العاشَ سَ حــبّ الحَ

دازوا ــي  اللِّ ــل  مث ــرْ  صابَ كانْ  الحــبّ  فــي  ــى  إل

ــرَزْ في هــواهْ فرزَة ــحْ واجــزْ ما يف ــدْ عهــدْ الملي ينْفَ

مكــرازُه ــزَمْ  يل ــه  هوالُ مــن  و  ــه  غرضُ فْ  ــعَ يسْ

عْ فــي الحبيبْ لمزة زْ ما يســمَ ــبْ ســايَرْ الحوافَ إجنّ

ــزازُه ــع ت ر  يظهَ ــمــقــادر  ال ــصــرّف  ي و  يــرضــى 

المعزّة بغايَةْ  ينالْ  و  ــزْ  دايَ المليحْ  عند  يضحى 

تــبــهــازُه ـــفْ  يـــوصَ و  ه  ــدُ ــجّ ــم ي ــو  ل ــمــا  ســيّ
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ــاتْ كنزة ــزْ مصباحْ الولع ــا الفايَ نصــروا تاجْ البه

ــازُه تمي و  ــنْ  بالحسَ ــرْ  الغي ــى  عل ــتْ  فاقَ ــن  م

ــزة ــدّ كبلن ــزْ و نقــولْ الق ــفْ فــي المرامَ ــا نوصَ ون

ـــرازُه ـــب ل ــــــارَسْ  ف ــا  ــه ب خــــرج  رايـــــة  والّ 

الجرزة على  فاقَتْ  غرّة  بالحجايَزْ  سودْ  الَفْ  السّ و 

ــزازُه تحــ ــي  قلبــ زادُوا  ــواسْ  كقـ ــبْ  حــواجَ و 

قـرزة المهاجْ  في  قرزونـي  زْ  اتْغايـَ أنبالها  ـفارْ  واشْ

تحگازُه ــي  دات فــي  ــمْ  ــدهُ ون ــابْ  ــع اجْ عــيــونْ  و 

ــفْ لونهــم گوْزة ــزْ و مراشَ ــحْ الگالمَ فتَّ رْدْ امْ ــوَ و ال

ازُه ـــرّ ح ــه  ــالُ وخ الــخــدّ  على  األنـــف  ســوســانْ 

ــاتْ كنزة ــزْ مصباحْ الولع ــا الفايَ نصــروا تاجْ البه

ــازُه تمي و  ــنْ  بالحسَ ــرْ  الغي ــى  عل ــتْ  فاقَ ــن  م

ــه عن ســواه يجزا ــزْ و رحيقُ ــكلّ عاجَ ــقْ أدوا ال ي و الرّ

بلمازُه ــرْ  ــهَ اظْ يبريزْ  سلك  ــاتْ  ــق ات تــغــارْ  و 

ــارَزْ ما مثلُه فــي اوطانْ غزّة و الباقــي فــي الجمال غ

أحــگازُه ــرْفْ  طَ و  نجــد  فــي  و  ــامْ  الشّ فــي  وال 

ــوا لها فــي كلّ برزة ــزْ طاع جــلّ الخــوداتْ و العگايَ

نْ فــي حــوازُه ــات مصــر و مــن ســكَ و كــذاكْ ابْن
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52

ــز مطموس فــي حالتُه تعزى ــدْ زينها الماي و الجاحَ

امــگــازُه ــنْ  ي ــزّ ال ــل  وص وال  شفا  وال  ــاف  ش مــا 

ــاتْ كنزة ــزْ مصباحْ الولع ــا الفايَ نصــروا تاجْ البه

ــازُه تمي و  ــنْ  بالحسَ ــرْ  الغي ــى  عل ــتْ  فاقَ ــن  م

و اللّي يدعي من البراغز سيف اشعاري في كلّ مغزة

مْ تــغــرازُه ــدَ ــعْ ــمْ و ي ــادْ ســاقَ ــه و ع ــى جــرحُ أدم

ــه ينخــزى عــوة الزمُ ــزْ بالدّ ــادْ ال غ ــه ع ه يقلي ســمُّ

ازُه ــــرّ ــا ط ــي ــامْ أن ــظ ــن ـــا هــل ال ــيــن الـــودب ب

ــا اتْرزّى ــرْ يومْ الوغ ــزْ و ظهَ ــبْ المهامَ رقَ ــو كانْ انْقَ ل

ــازُه بوغ ــهْ  وجَ فــي  وا  إســدّ أســواعقي  نفــاضْ  و 

زُه بالســالمْ وكزة ْ ــز ونوكّ ــبْ المناغ فــي قفــاه امرَكَّ

ــازُه ـع بمْ ــا  الوغ ــي  فـ ــاهْ  يلتـق رادْ  ــي  زهلولــ

كــرزَة ــه  علي ــه  حبلُ ــرَزْ  أك ــارَزْ  يب كَ و  ــه  جابُ ــبْ  أركَ

ــازُه ــگ عُ لعمى  ــة  ــيّ ن ــالمْ  لــكْ ـــاسْ  ن ــوا  ــال ق

ــه دزَّة ــه علي ــزْ اخــدَ خلّ ــي وجــا يحاجَ مــن يجحدن

ــزازُه ــطْ الْ ــردَعْ فــي الحي ــوق أقفــاه بعــد ن مــن ف

زَى ــه ينَغْ زْ و الجحــدْ الزمُ واســالمي لالشــياخْ جاهَ

ــازُه ــي مســفيوي فــي ارْم ــن عل و يقــولْ الحــاجْ ب

انتهت القصيدة
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ــواسْ أهْ ســوقْ  ــلْ  تدخُ ال 

ــاسْ ــم ـــضْ دح ـــايَ ــي ف ــوم ي

ــاسْ ــقْ الــمــــــــيّ ولِّــــي عــشْ

ـــواسْ ـــوَسْ ــهْ ال ــي ـــرَكْ ف ـــتْ ي

ـــراسْ ـــلْ الـــعْ ـــحـــافَ ــنْ أمْ ــي ب

اتْ ارْسا أمير الهوى في الدّ

ة و األشواقْ أكسانِي لبْسَ

كـــــــن لُـــــــــه نــــاســــي

ــــي ــــاسِ ــــدح ـــــــــومْ لَ ي

ـــي ـــاسِ ـــق ـــم قـــــيـــــسْ ل

ــــــي ــــــواسِ ــــفْ وسْ ــــي ك

ـــــي ـــــاسِ ري ك ــــــــــــــدّ غ

ــقْ الــحــارَسْ ــاشَ ــع ال

ــسْ ــاكَ ـــي ع ـــبِ ـــراغْ أمْ

أكباسْ كلّ  من  تنجا  رامْ  الغْ ل  ألهْ سلّمْ  الاليَمْ  يا 

دودْ تتناســا دْ مع الصّ مــومْ البُعْ ــكْ اهْ عنّ

يّاسْ الرّ ع  مْ جَ حارَتْ  فيهْ  يمْ  مِ اطْ رْ  بحَ رُه  بَحْ وى  الهْ

ــة ــانْ أوْال انْجاوْا بكياسَ ــوا قوم رْق ــهْ غَ في

اسْ ــوّ ــي و أبو ن راقِ ــرْ العْ ســالْ عنّه ســيفْ مــع جابَ

حايْنُه قاسا ــي شــال من امْ كذلَكْ العبسِ

نْ ليهْ في االحساس ايَقْ مثلِي إلى أتمكّ و العشيقْ الشّ

ــا أنقــولْ برياســة ــي دونْ أهواي نِ مــن اتْرَكْ

ناسْ ــةْ لعْ ر يا باشَ ــا رايَةْ النّصْ دامْ أســقيني ي بالمْ

ــة ــودْاللْ عبّاسَ ــا ب ــمْ ي ةْ السَ ــا ضريفَ ي

ــفْ بمينُه ما ينْســى و حلَ

ة نُه كبْسَ و زادْنِي في سجْ
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37

رسى مالْ ابْناتْ المَ من اجْ

ــكاسْ أن ــاهْ  بضن ــي  قلب

عســعاسْ و  يّ  الضَ طولْ 

ــاسْ ــوْن ــا ال ـــي ي ـــنِ زارَتْ

الجــالّسْ و  الواشــي  و 

ــراسْ ــلْ العْ ــنْ أمْحافَ بي

ــةْ كلّ انســا قلتْ يا باشَ

ــة كْ عنّي عسّ ــا تشــدّ م

ــى سَ ي عالّ و عْ لوْ تعطفِ

نَمسى دِي  بوَجْ لْ  أنْضَ كي 

ني ماسْ صْ شا منّه غُ لْ الحْ وى خيّمْ في ادْواخَ ريحْ الهْ

ــة راسَ ــوة ايْســيرْ بفْ نْ ــي عَ انِ ــي و ادّ غلَبْنِ

أنعــاسْ ــتْ  رَمْ وال  ــا  ن الضْ ــدْ  اليَ بقْ ــي  نَرْتِ كَ ــي  تركنِ

ــة اسَ ــدِي و انْجالِي أتباتْ عسّ رْ بوَجْ ســاهَ

يومْ هبّ اعليّ ريحْ الوْصالْ وســطْ اغْسيقْ الحنداسْ

ــة في ارْياضْ أمحتفل و نواتْ طيبْ لوْناسَ

ــوْال الرقيبْ و الحاضــي و الحرّاسْ ــتْ أمحبوبي ل قالَ

ــة راسَ ولْ الدوامْ بحْ كْ طُ ال فرقــت أرســامَ

ناسْ ــةْ لعْ ر يا باشَ ــا رايَةْ النّصْ دامْ أســقيني ي بالمْ

ــة ــودْاللْ عباسَ ــمْ يا ب ــةْ السَ ــا ضريفَ ي

ــنْ اللبْســة ــا العــدرة زي ي

ي بالحرسة إلى أنويتْ أتجِ

الجلســة تطيبْ  أبزورْتَكْ 

ــسْ ــايَ ــم ــتْ ـــحْ ي ـــري ابْ

ـــنْ أحــســاســي ســـاكَ

ــي ــاسِ ــع ــــدْ أن فــــاقَ

ــي ــالسِ ـــبْ أغ ـــوكَ كُ

ــــــــي ـــــواسِ تــهْ زادْ 

ـــي ـــاسِ ري ك غـــــــــدّ

ــــــسْ يــــا بــــــدرْ واقَ

ــكْ الـــفـــارَسْ ــبَ ــهــي أي

ـــارَسْ ـــم ــكْ ان ــبّ ــح اب
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ــكْ كاسْ دامَ ــي بمْ ــرة وردّف ل فْ امْ الصّ ــدّ اتْجــرَّدي ق

ــة اسَ رْ الطّ رة حتى تغدّ ــكْ يبْ السّ ــا تطِ م

ــبْ و نولِّي فــي تمياسْ بالعــراقْ أســقيني حتى أنغي

نِي ساسا مالْ ساكْ أمعاكْ يا مكمولَةْ لجْ

ــنْ الجالّسْ ــا بي فرتنا م ــي شــوفْ اصْ ين ــرْ زهّ بالخم

ــة ــادِي الْديكْ ميّاسَ ــسْ ترقُصْ ه وانَ و العْ

كْ يزْهاوْا أمولْتِي فــي روضْ على ربع أقواسْ نْدَ جــاوْا عَ

ــة سيّاسَ بينهــم  ــي  وكون ــمْ  الطفيهُ

ناسْ ــةْ لعْ ر يا باشَ ــا رايَةْ النّصْ دامْ أســقيني ي بالمْ

ــة ــودْاللْ عبّاسَ ــا ب ــمْ ي ةْ السَ ــا ضريفَ ي

ــبْ أوقاتُه نحســة و الرقي

ة ــواقُه همسَ و الغرامْ اسْ

ة من االشواقْ أجمارُه قبسَ

تعــكاسْ ــي  الحال زادْ  ــوداللْ  ب ــا  ي الهــوى  كنعــرفْ 

ــة اسَ ــبْ وقّ ــي باللهي ــارُه فــي داتِ ــركْ ن ت
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ــيــاسْ اقْ دونْ  ــه  ــعُ أنــرَفْ

االنــفــاسْ ـــةْ  أراحَ بيكْ 

ـــاسْ ــهــاهــا وقّ ـــورْ ابْ ن

الميّاسْ الغصــن  تحــت 

ــراسْ ــلْ العْ ــنْ أمْحافَ بي

ــكْ ونســا ــا بوصال أوقاتن

ــة عْ في الهوى دسّ ما تنفَ

و الذي مثلي في لمســة

أدســاسْ فيهْ  ــعْ  ينْفَ ــا  م

فــــــوقْ مــــن راســــي

ــي ــاسِ ــف ـــتْ انْ ـــابَ ط

ــي ــاسِ ــف بــزيــنَــكْ ال

ـــغـــراســـي ـــن ل ـــي ب

ـــي ـــاسِ ري ك غـــــــــدّ

ــسْ ــالَ ــدا ف ــب عــلــى ال

دامـــس هــولــهــا  و 

ـــــسْ ــــا واجَ ــــرّه وح

ـــنْ االجــنــاســي ـــي ب
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اسْ يَ النطّ ــا شــبيهةْ جــدْ ــادْ ي عْ دقّ الحسّ ــمَ ال تسْ

بالزهــو و الفرجــة فــي ضــدّ كلّ ترّاســة

ــنّ التّجناسْ ة في ف ــمْ حلّة أمرونقَ فــي انْظامي نختَ

ــة اعليكْ مهــديّ في اقْوالي بكلّ هنداسَ

ــاسْ التّدراسْ ــه ألهل النظامْ و على ن والســالمْ أنهيبُ

ــهْ تتواســا ــا راوِي و بي ــمي دكــرُه ي و اسْ

ــاوِي قيّاسْ ــةْ أســفي معن قولْ قالْ بن علي من مرسَ

اســة عوة لكلّ جسّ ــي بأهــل الدّ وال اتبال

فلّسْ تفالسْ رْ مطموسْ في النظامْ امْ امَ و الجحيدْ الدّ

كنّ بردونْ أكبر ســهم الشــناقْ وحالســة
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ـــــــــي بـــاســـي لـِ زوّ

ــيــاســي ــي اقْ جـــاتْ ف

ـــرز قــرطــاســي فــي ط

هـــبـــت لــــه راســــي

ــــــدْ كــاســي ـــا وجَ م

لغــالسْ ــةْ  مصبوغ ــا  ي

الغــراسْ ــقْ  أحدايَ ــنْ  بي

ــاحْ انســيمْ الياسْ ــا ف م

ــراسْ ــر فــي التْ ــي حب ولّ

ســاسْ ــال  ابْ راب  صــوره 

انتهت القصيدة
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ــمْ ســلّمْ يكفــاكْ ال تعاكــس ــا الاليَ ي

ما سطبتي جلسة في محافل العرايس

بْ العساعس نَكْ وسط غياهَ فْ ر جَ ما سهَ

وْداتْ في ســايَرْ المجالسْ رْتْ خَ ما انْظَ

احْ و المقايَسْ وّ ــدّ تِي صياحْ ال عْ لو ســمَ

وانَسْ ةْ العْ رْ أســاقِي و ســقي المَ غدّ

تلبيسْ ــكْ  ــولَ ــقُ ب ــدْ  ــزي ت ال 

ــسْ تمي بالوجــد  ــي  ضحيت ــا  م

ــسْ نكي بجفــاكْ  ــي  رجعت ــا  م

ــا صبحتي فــي ســريرْ عريسْ م

ــسْ الوني ــا  ي بلســانَكْ  تقــولْ 

ــر حريسْ ــى الخم ــونْ عل ال تك

هاجْ زادْ احساسي لو مانَكْ في المْ

ــزّكْ ريحْ كيفْ هزّ اغراســي ما ه

كيف بشوقْ البناتْ طارْ نعاسي

ــنْ القليب القاســي ــمْ ليّ بهاهُ

وتْ إيجاوْبُه النقطْ الفاسي و الصّ

كاسي رْ  عمّ بالمدامْ  لي  ردّفْ 
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في حدايَقْ هدا العرســة

و الرقيب ضحى في نكسة

كْ على و عســا من مدامَ

ــراحْ كيف يامس ــة بالف ــنْ اللّيل ال تضَ

ــسْ الواقَ بجمالْهــا  تباهــي  ــمْ  ري كلّ 

ــسْ ــمْ جالَ ــي بيناتهُ و العشــيقْ بحال

ــه يســايسْ ــمْ بالهــوى و گرايحُ الغري

ةْ المقايَسْ عْ و نقــولْ بليعَ كيفْ نخضَ

وانَسْ ةْ العْ رْ أســاقِي و ســقي المَ غدّ

ــا رسّ ــه  منّ ــكْ  تغلبَ وال 

ه في غلسا رْ جناحُ و ناشَ

حرســا منّي  ــه  تُ نفعْ وال 

تتناســـى ــي  مـحايـن

ــك الــحــراســة ــذال ك

أنّــــالْ كـــلّ ريــاســة

ــسْ تعكي ال  ــرْ  ضَ يَحْ ــدْ  نَكْ ال 

اشميسْ ســن  حُ حســنُه  زينها 

ــوقْ حســيسْ ــزولْ من الشّ وال ي

وطيـسْ عــزّ  رَكْ  يـــدْ غـنا  ال 

النفيـسْ بـــــوْدادَكْ  ودّنـــــي 

ــر حريسْ ــى الخم ــونْ عل ال تك

ـــيــاســا بــكْ راوْدُه 

ــبُــه وقــاســا كــواكْ

ــراســا ــفْ ب ــجــا  ن وال 

طابَتْ بالبناتْ الجلسة

نمسا و  لّ  انضَ بالفراحْ 

تنْســا وال  الكاسْ  رْ  عمّ

ــى وقت لوصالْ بين ناســي محل

ــمْ و تماســي و تصبَّحْ في مراسَ

ه ءاسي مُ يخشى وقت الفراقْ جسْ

ــرْ إلى يكونْ كيّسْ راســي و يصبَ

تْ إيّاســي ــا قطاعْ ــا الزَلْتْ م ون

كاسي رْ  عمّ بالمدامْ  لي  ردّفْ 

كْ يرســا زاجَ بالمدامْ امْ

ــا ــه رسّ الدجــا بظالمُ

تعســا ه  إيّامُ الرقيــب 
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ــا الواقس ــرَة و ضوا نُوره مْ طــا بَتْ الخَ

سْ عْ لبناتْ الحــيّ ال تعاكَ ــعْ و خضَ طي

ــسْ ــنّ راي ــى كان فــي كلّ ف ــمْ إل النّدي

ــدونْ حارسْ ــتَ فــي حضــرة تزْها ب را انْ

ــن مع أم الحســانْ و ســمارَسْ أمّ اقني

وانَسْ ةْ العْ رْ أســاقِي و ســقي المَ غدّ

رْســا مع وجــوهْ بناتْ المَ

ســا كْ نَحْ و كتضــنّ إيّامَ

الرّيمْ ســلطانَةْ كلّ نسا

ــسْ ــات أرض قابَ ــا دركــوهْ بن زينْهــا م

لوقيسْ الــبــاهــي  ــدّ  خ فـــوقْ 

ــسْ خـنـدريـ و  الشـــتـيَّ  رادَفْ 

تهويسْ ــرُه  ــفــكْ الْ يــزيــدْ  مــا 

تقديسْ سْ  ــدّ ــق ت ــارْ  ــي االط و 

ــسْ ــدرّسْ تدري ــى االغصــانْ ي عل

ــر حريسْ ــى الخم ــونْ عل ال تك

ــاســا ــبّ الــطّ ــكُ ــتْ ك

ونــاســا ـــــتْ  درَكْ وال 

عبّاسا ــرة  ــاصْ ــق ال

سويسْ بحر  صـــاري  ــا  ه ــدّ ق

ــاتْ بطيبهــا زهارْ إيّاســي و حي

و على النّوبة تعيق بين وناســي

رجاتْ للعشــقْ إيْواسي وقت الفُ

تحت غصانْ االشجارْ بين غراسي

ــكالنْ النحيلْ في تمياســي و ال

كاسي رْ  عمّ بالمدامْ  لي  ردّفْ 

ــة رْسَ ها انْتَ تزْها في عَ

لْبَكْ بالجفا كانْ گسا قَ

نْ ضريفْ اللّبسا سْ شوفْ حُ

ــه فــي باديَة و مراســي وال كيفُ
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ــسْ ــارْ دامَ ــهْ ق ــرْ نحكي تيتْهــا المعطّ

ــفارْ قايَسْ ــاجْ و انبال لشْ ــونْ دع و العي

ــرْ  ما هي في أرض فارس و الثغارْ جواهَ

ــحْ خرجوا مــن لگالمَسْ و نهــودْ تفافَ

ــة أمــن المالبَسْ ــتْ صرّتهــا مخفي ري

ــسْ ــهْ واق ــه علي ــالّرْ و خلخالُ ســاقْ ب

سْ واجَ خاتَمْ الفاضي ما نخشى من لهْ

سْ ــظْ القراطَ ــالْ بن علي يا حاف قُولْ ق

ــونْ فــي تجنيسْ ــبْ ن و الحواجَ

ــسْ النّرجي ــاق  ف ــسْ  المعطَ و 

تســليسْ فــي  دْ  متجــرّ ــدْ  جي

ه تخميسْ رْ في وشــامُ و الصــدَ

ــسْ نْدي تهَ فــي  ــتْ  بانَ ــلْ  تنتقَ

ــسْ وجي ــادْ  ع فكــري  ــا  بق ــا  م

ــسْ تقيي ــه  مالُ ــرْ  عاطَ ســالمْ 

ــسْ الوني ــا  ي ــاقي  السّ ــالْ  ق

اســي وقّ ــاللْ بالضيا  و جبينْ اهْ

و الخدّ الورد فيه و سگلماســي

ا رقْها شــبَهْ العاســي و الشــفّ

نْ قرطاسي و ضعودْ سيوفْ و البطَ

طاســة و افخادْ منهم انْقاسي

مْ باســي لْجــاتْ بهُ ــدامْ خدَ و ق

بارْ في قرطاسي و الســالمْ اللّحْ

مســفيوي رايَقْ اللّغا سيّاســي

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

انتهت القصيدة



427فاطنة



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

ــرة ــجْ ــهَ ــعــد ال ـــكْ ب ـــتَ ــــومْ ري ي

الحافِظي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

ــاجْ ــي ــهْ ــري ت ــي ــم ـــــي فــي اض زادُن

حافَظْ كْ طــولْ البدا امْ ــا الرّيمْ في عاهدَ و هو يا ســيدي الزَلْتْ ي

رى ــي لي كيــف اجْ ــا عرفت لكن م

ــتْ من الزّينْ ثَلْ و فني ــنْ أالّ إيلُه امْ تْ الحسَ ــفْ شَ

ــن و بين ــي ما بي ــي وبقيــت دون حال لِ طــاشْ عقْ

نانْ ــرْ لكْ نَتْ لي أمي ــكْ ــة سَ حبّ لمْ

الهْ الفنى ــكْ و جمالَكْ شــافْ اخْ من شــافْ صورْتَ

يتْماطــى بنجــاحْ  ــو  ل

ه فــي اللغــا المعــروضْ ــدُ ــسْ وجْ ايقــولْ للعوانَ

ــومْ اللغــا ايْعــارَضْ ــي عنّي ي ــا غزال ــواكْ ي ــا ســيدي اهْ و هــو ي

هاجْ نْ لمْ و ســرى مع عروقي و سكَ

ــي لحزينْ ــرْ قلب راحــي وال ايبَشَ ــا نبرى مــن اجْ م

دْ المتينْ فْ في الرضى و اوفى العاهَ طَ ــرْ ايال اعْ غي

ــزورة فيهــا ســرّ كلّ ســلوان و ال

ــى ن ــراقْ نَهْ ــكْ بعــد الف مالَ ــال انشــوفْ اجْ ــا إي ون

ــرة ـ بالنّــظْ ــي  قـلبـ ــنْ  ـ ـكّ مَ اتـْ

نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

ــــالجْ واهْ اعْ ــــــدْ ــــدْ ل ــيــس وج ل
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الحافِظي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

ــى الــغــالمْ ــل ـــرضـــاي ع كــيــفْ ت

الحافِظي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

الخليلة ــا  ي ــكْ  ــانَ ــس اح ــن  م

نتعاطــى عــاكْ  امْ ــمّ  ت

ــطْ لبساطْ في روضْ رْ تســقيني وَسْ مَ بْ لخْ واعَ بكْ

ــفْ و تجي في ضــدّ كلّ باغَضْ طَ ــى انويتْ تعْ و هو يا ســيدي إل

ــامْ ــةْ االري ــا باشَ رْفــي ي ــي اتْعَ انتِ

ــواهْ البينْ و بقــى يرجــى لســوايَعْ الزهــو كيــف اهْ

سْ االيّامْ بالرضا و نشــوفَكْ في الحين من ادْرى اتْعاكَ

ــدى بتمان ــا ينفْ ــدي م ــكْ عن لَ وَصْ

ــلَكْ ما ســلكنا ــالْ اعشــيقْ اسْ بْ كلّ مــن ق يكــدَ

ة و هل الهــوى المقناطَ

ــومْ مفــروطْ ــدْ فــي كل ي ــال سَ لوْصــالْ عندهــم اي

 

خايَظْ اقْالعْ  دونْ  من  كْ  رامَ اغْ بحر  يمّ  في  جفني  سيدي  يا  هو  و 

ــى ليل ــي  انتِ و  ــوّح  المل ــنْ  اب ــا  أن

ــلْ و حصينْ ــكْ فــي بســاطْ امحتفَ ــقَ بي ــى نَتْلَ حت

ــنْ ــكْ لحني ــسْ صوتَ وانَ ــةْ لعْ عْ أباشَ ــمَ ــا و نسْ نزه

ــى لصبهانْ ــقْ بنغمتُه عل مــن فايَ

نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

ــرامْ ــغْ ل و  الــفــقــدْ  ـــنـــاهْ  افْ ــن  م

نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

حيلة كْ  ــــبْــــدَ عَ عـــن  ــــــرَة  دايْ
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الحافِظي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

ــي ســاهــي ــل ــق ــى ع ــق ــب فـــيـــهْ ي

الحافِظي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

ـــداهْ إيـــــروحْ ـــش أنـــــفْ بـــرنـــي ب

ــة ــنَ ــتْ ــنْ ف ــي ــاشــق ــع ــل ـــــي ل ـــكْ ربّ ـــلَ جـــعْ

غرناطــة ــاتْ  ابْن فــي 

ــلْ مبهوظْ ــهْ لعقي ــكْ مــن في مالَ ــي يشــابَهْ اجْ اللّ

ــنَكْ ســرُّه عنّي ايعــودْ غامَضْ سْ و هو يا ســيدي إيال انصيفْ حُ

الباهــي داكْ  كْ  ــدّ ق انشــوفْ  اال  و 

ــن تفتي ليهــا  ــدة  حْ مَ أو  ــانْ  الب الغصــن  ــهْ  نحكي

ــي فــي خلفهــا تتين واتن و كــداكْ مــن النظــرة اكْ

نحكيهــم يا ال طيــف زوج وصفانْ

ــنا اسْ الكواكــب  ــن  بي ــى  اتْجلّ ــاللْ  كاهْ ــن  جبي و 

سلّطا الــجــبــيــن  و 

ــفارَكْ من غنجهــم ملحوظ ــالْ اشْ ــرَحْ مــن انْب تَجْ

ضْ ــا موالتي نالحَ ــوتْ و الحيا فــي اعيونَكْ ي و هو يا ســيدي المُ

و الخــدّ كــنّ وَرْدْ بنســيمْ ايفــوحْ

لْكْ الجينْ رُه في سَ و الثغرْ احكيتْ في النظامْ جوهْ

رعينْ ــدْ الغزالْ فوقْ اســيوفْ الدّ ــدْ امثيلْ جي و الجي

نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

فاهي ــه  ــفُ ــوص اي ــقْ  يــطــي وال 

نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

ـــرّوحْ ــرة تــســري فــي ال ــمْ ريـــقْ خَ
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نة موالتي داتْ البها المحفوظْ فاطْ

الجيـلْ ـــومْ  ق ركــوهــا  ـدْ ايـْ وال 

في مديحكم فكري في كلّ فنّ منگوضْ

كْ بحسامي إيروح مگروضْ كان ما طاعَ

للغروضْ لمرقية  لوجيبة  مديحْ  في 

يبْ و ما شدى من الحوضْ رْفْ الطّ ما دكا عُ

الحافِظــي ــيفْ  السّ ــةْ  مالَ احْ نصــروا 

امــثــيــلْ الــعــرض  ذا  فــي  ــهــا  مــال

ابغيضــي بالهجــرْ  ننكــي  كــذاكْ  و 

ي غيضــي ــه نشــفِ ــدْ منّ ــي اجحي و اللّ

اقريضي ــاظْ  ــف الْ ــارْ  ــع اشْ ــمْ  ــتَ نــخْ

توعيضــي ــمْ  هَ يفْ لمــن  ســالمنا  و 

بانْ هْ نْدينْ من الدّ و مقايَسْ فــي الزّ

ــا قودْن اعْ ــي  عانْسِ ــا  ي ــوا  تَبْتُ ــة  كقلومَ ــاعْ  صب و 

ــة ـ اطَ خـطّ دونْ  ــن  مـ

ــمْ كيفْ جــا للنهوضْ ــحْ و غصانهُ و نهــودْ كاتْفافَ

ضْ رْكْ ناهَ ــوَ دْفْ على ال ــرّ ــواتْ قلبي و ال و هو يا ســيدي طيّة اطْ

ة تسبي العقيلْ سرّة امثيلْ طاسَ

ــة مــن تحــت الفخدينْ ــالّرْ ضاوي ــلْ ب ســيقانْ امثي

ــنْ ــوقْ القدمي لّي ف ــنْ بالســقَ و مشاشــي مطروزي

لبنانْ ــدوس  ب ــي  امِ ــدّ قُ رَجْ  تَــــدْ

ندنا بقتولهم  فــرحــي  كـــانْ  اســعــيــدْ  ـــومْ  ي

مــن الّ ارْضاوْا بشــباطا

مفــروظْ ــم  بوصلْهُ ه  ــدُ قصْ ــرَفْ  نع رقيبهــم  و 

انتهت القصيدة
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ــمعة يجورْ يالشّ ــا طــالْ الدّ ية م ــي الشْ بكْ ــد ل عي

ــراوَعْ تت ــة  الوجن ــتْ  تَحْ طــارْ  امْ كــنْ  ــكْ  دموعَ و 

ة ــزّاكْ مــن الفگعَ ــة منحولة ي ل ــكْ ال حــالْ نَجْ حالَ

ــعْ مايـَ لجْ عـةْ  شــمْ ــا  ي ــة  يَـ بكْ الشْ  ــي  لـ گــرّي 

ــعة ــي للجســادْ لسْ ــي ل ــة زَدْتِ ــال خفي ــي ب يتين بكّ

ــعْ ــايَ أوْج للجسامْ  زادْ  ــكّ  ش ـــدونْ  ب هـــواكْ  و 

ة ــنْ الورى في رفْعَ ي ألنّكْ بي ــومْ ليسْ يَبْكِ مثلَكْ معل

ـــعْ رافَ اتنيَة  كــل  فــي  العشيقْ  ــه  ب ــكْ  ــاهَ ج

وة فــي كل خلعة ــطْ رْ بالسّ معلومْ للســرورْ و تحضَ

عْ ســاطَ ــورَكْ  ن را  الخالعــة  فــي  الخــوداتْ  ــن  بي

ة رتْعَ في  البها  بينْ  انْتِ  و  دونَكْ  إيلَدّ  نا  اهْ من  آسْ 

ــراتَــعْ لــمْ ــرْ  ســايَ معة  الشّ يــا  ــاتْ  ـزهّ اتـْ بيكْ 

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

ة ي فــي كلّ وقْعَ ــي نبكِ ــتْ بلســانْ حالْها أنا اللِّ قالَ

ـعْ ــنايـَ اشْ زَتْ  دوّ ســئالي  عــن  يكفــاكْ  ــي  حال
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ــة عندي مياتْ قلعة كنــت في قصري امتوّجة مليكَ

ــدْ لــلــغــارَة ســارَعْ ــوْكَ ــرادْ يَ ــطّ جــنــدِي يــومْ ال

ة عَ ي ناسْ الوفا وخصلة ما تعرَفْ في االشياتْ رَجْ ناسِ

ــعْ طامَ جاهــم  مــن  ــردّوا  ي ــا  م ــارْ  بالع ــدْ  تَرفَ

ــمْ نرعــى ــا بنتْهُ ــة إال نخــرَجْ م ــي هندق عْ ل تســمَ

ــعْ المانَ الوطــنْ  نشــگ  و  االطــاللْ  فــي  هْ  ــوّ نب و 

عْ لمرســمي بســرعة ــى المراتَعْ نرجَ ــرّي عل كانْ أنب

ــعْ يتبايَ ألشــورِي  بالصفــوفْ  ابطــالْ  ــبْ  نصي و 

ة نْ نتالوَحْ بالسقامْ گرعَ ــكَ تْ في المسْ عْ و اليومْ ارْجَ

ـــعْ ــي راجَ ــولِّ ــي و ي ــو الـــزمـــانْ يــعــطِ هـــذا ه

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

ســطعة و  ــة  فتن ــي  الزلتِ لهــا  قلــت  ــا  أن ــتْ  وادْوي

ــعْ الواقَ الحكــم  مــع  الفــراق  مــن  ــي  أبكيت كان 

ــكْ و نوارْها في طلعة مالْ أگبالَ شــوفي لخرايَدْ الجْ

ــعْ ــكْ فــي الوْصــالْ تخاضَ ــورَكْ قاطفــة ولي مــن ن

شــنعة بنهــم  ــك  ل مليكــة  امهــم  قدّ ــتِ  وانْ

ــارعْ الب والســرّ  ــمعة  الشّ ــا  ي ــاكْ  بتن شــهدوا 
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نا في وســعة مْ ــي من الخالعة شــوفِي لمقَ وال تبكِ

ــعْ ــواضَ أت لضياكْ  كيرقصوا  ــنْ  ي ــزّ ال بـــدور  و 

ــالهْ ســطعة ب خَ ــجْ امْ بالدربُكــة وطــرّ و العــودْ إهي

ــعْ ــوالَ ال بالقلب  جــمــالْــكْ  فــي  ــدْ  نــنــشَ وأنـــا 

عة بْ مالية وقطْ ي وكواعَ ــاقِي بالمدامْ يســقِ و السّ

ــعْ بنوايَ عوا  إســطْ ــاكْ  ي اضْ ومــن  فــرة  الصّ ــوقْ  ف

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

ــي ونا لهم نســعى بابِ ــدوزْ احْ ــا ن ــتْ هيهــاتْ م قالَ

ــعْ خالَ ــداري  اعـ ــوبْ  ثـ بنـهــم  ــراح  باالفـ كنـــت 

ــي و ليسْ بانوا صدتهم فــي االحيالْ خلعة غبروا عنّ

ــعْ راجَ نقــدي  ــى  عل بطــل  كلّ  فهــم  وضحــى 

ــي بالجمارْ خدعة ــي في الطريقْ لوشــاة دارول غررُون

خــادَعْ ــة  بالحيل هــو  مــن  الشــيخْ  ــا  ي ــحْ  يربَ ــا  م

بْ داروني بعدها في گصعة طبخوا جسدي على المالهَ

ــعْ ـ الالّمَ ــبْ  اللهي و  ــرْ  العصي و  ــر  التّقطي بعــد 

ــي قالو هــدي تعودْ ســلعة ــدْ قصرونِ ــي بع عجنونِ

ــعْ الـَ مطّ راهْ  ــي  لغنـ ــهْ  بجيـ عســـلي  ــوا  ترْكـ
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ــتْ نوعى ــي وال بقي دْ صنعونِ ــهَ ــاعْ للشّ نّ جــاوْا الصّ

ــگادَعْ انْ ــتْ  قْ طَ ــا  م بهــا  ــلْ  بالفتي ــونِي  شُ قدّ

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ة نتابـَ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

قلت الها في القضى تصبري الزَمْ ولغي شروطْ لدعا

ــعْ ــامَ الــسّ ــحــيّ  ال كيكفيهْ  يـــاكْ  ــبــرْ  الــصّ و 

ــة ربعَ كلّ  ــنّ  ف ــاري  ق ــلْ  يتختّ ــالْ  باالحي ــادَمْ  بن

ــعْ لصنايَ ــفْ  ضناي و  بالفعــل  لفهــودْ  ــبْ  يغلَ

ــق كلّ صنعة ــدِي هــيّ افعايلُه معلومــة في طري هَ

ــعْ القاطَ ــر  ب بالصّ ــري  صب الفــراق  ــى  عل لكــن 

ــة ــاهْ زَرْعَ ــتْ مــن داقْ مــن ضن الوعــد اشــريرْ كيوعّ

ــعْ اطــبــايَ ـــاسْ  الـــنَّ ــو  ــزه ال شمعة  ــا  ي لــكــن 

ة وال تبكــي بفراقْ قصــرَكْ راكْ في قبّة ضياكْ ســعّ

ــافَعْ الشّ لوجــودْ  ســيّد  امقــام  فــي  شــعلتي  و 

ا اهل العلم السلكة في خميس أوْ جمعة عنّكْ يتلوْ

ــعْ جوامَ و  ــة  الخصل ــاسْ  ن ــامْ  ق امْ فــي  تضــوّي  و 

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ
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نقعــة دون  ــك  ل ندعهــا  ــة  الفتيل ذا  لكــن  ــت  قال

الــمــتــابَــعْ ــرعْ  ــشّ ــال ب بنها  أو  ــي  ــنِ بِ ــــرَقْ  اف

ة نْتْ دونْ روْعَ كَ شاهْ اسْ أسخيتْ لها بأميرْ قلبي في احْ

ــعْ وابَ تْ لهْ ــنْ درتهــا مــن شــدّ فــي حجــابْ احصي

غدرتنِي في الحجا و حرقَتْ داتي بشرارها في لمعة

ــعْ بعــد الجــورة مــن اللضــى تركــت جســمي زالَ

بشعة في  خالتني  حتى  دبلة  الجسادْ  في  زدتني 

ــارَعْ ــش أن بالحق  ــــدْ  رايَ الــشــيــخْ  ــا  ي أمعها 

بْعة الضّ من  الصْ  اخْ يزّاكْ  معة  الشّ يا  لفتيل  قالت 

زارَعْ كــســانُــه  قلبي  ـــالكْ  ب ــن  م ــي  ــلّ ال أنـــا 

ة عَ لسْ كواكْ  انْتِ  و  داتي  في  ارْ  النّ راكبة  اللّي  أنا 

ــعْ ــوايَ ــرة فــي كــل اسْ ــري نـــاري مــن نــــارَكْ اشْ

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

وخضعة بالوفا  شمعة  يا  لها  قلت  و  أنا  دويتْ  و 

زايَـــعْ ــلّ  ك والــغــي  ــوْ  ــزّهْ ال لفتيلَةْ  خضعي 

تُدعى بــاشْ  لك  ــدرَتْ  مَ ســرّكْ  مالْ  اكْ هيّ  ــنْ  اليَ

ــعْ نافَـ ــي  قُولـِ را  ــمْ  ـ لكُ ــعْ  بالجمي لْحــوا  طَ إصْ
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بُقعة حوازْ  في  تصالحي  ما  مفرّدة  ابقيتي  لونْ 

ـــعْ إدافَ االهــــوالْ  و  الــكــتــافْ  ــن  إســخّ لعشيرْ 

ة ــدا و نزعَ ــرْ تبقى طــولْ الب ــامْ أتفــوتْ و المعايَ االيّ

ــادَعْ ــصّ ال العيبْ  في  تــزيــدوا  ال  السرّ  ا  أكــمــوْ

شفعة لصالحهم  داروا  قولي  ثم  اجميعْ  أرضوا 

ـــوادَعْ ت ــــامْ  االرس ــكّ  ش دونْ  ــكْ  ــدي ال ــكْ  هــدي

ــاحْ الوالعــات جمعة ــوداللْ ولفي مصب شــفتهم ب

ــعْ انَ الصّ ــةْ  م بحكُ ــبْ  الّهي مــن  ــعْ  جمي ــاوْا  ب اهْ

معة ــلْتَكْ هللا الشْ تبكي من دونْ أسبابْ يا الشّ سَ

ــعْْ ـ افَ ة تدّ ـــكَ ــوقْ الحسْ ــنْ فـ ــكْ حايفيـ ـ و دموعَ

ــة فيها من ذا االقسامْ سبعة يتْ أخريدتي انفيسَ نهِّ

عْ امَ للسّ ـــوة  زه امـــــزَرّبْ  عنها  ــامــن  ــثّ ال و 

ة عَ طــا و بدْ ي ناسْ الخْ ــي ولغِ بِ رْزْ وَهْ ــاظْ طَ ــذْ أحفّ خُ

ــعْ من كبروا في الضاللْ ســيفي في حجابهم كاشَ

ــوة يصيدْ دفعة ــدْ كانْ رادْ أحرابِي عن و عــرفْ لجحي

دارَعْ ــة  خفيـ دونْ  ــرْ  الوْعَ شــناقَـرْ  ــي  فــ ــه  جابُ

ة ه انْيابْ لفعَ ــدُ سْ ــدْ دُونْ ريبْ عيبِي يلقى جَ بَ كانْ أجْ

ــعْ لمطالَ هــل  ــى  عل ــكّ  حَ و  طغــا  مــن  يســتهلْ 
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ة رَكْ في االشيات ودْعَ قابْ في زمانُه ما يدْ لو عاشْ احْ

ــوادَعْ ال رْتْ  ضــوّ اجســادُه  عــن  مخفــوض  رُه   ــدْ ق

ة لْ في عضاهْ بلعَ رْبْ إياكُ رْ في ســوايَعْ الحَ هَ كانْ اظْ

ــعْ القانَ ــتْ  نَعْ كَ ــتْ  يلْهَ الســجانْ  فــي  ــي  ويولِّ

ة غلبُه مكتوبْ في مقالي و شــهودي حاضــرة ابْرَبْعَ

ــارَع المق فــي  مشــهور  ــا  خف ــال  ب ــه  عنّ ــي  دين

ة ــا و رَفْعَ ــقر منّه نلتْ الوف شــيخْ مشــنوعْ في السّ

ــعْ ابَ النّ لمــدادْ  تْ  رشــفَ ــاه  تن مــن  عيســى  ــن  ب

ي مذكورْ بن علي محمد نســبي الْغاهْ ترعى ــمِ و اسْ

ــعْ طايَ ــا  دْب للوَ مرســمي  أســفي  فــي  ــي  دمناتِ

ــا بجمعة مْ ناسْ الوْف لْهُ ــمَ ــا يشْ ــالمْ ربّن عنهــم اسْ

ــعْ خاشَ بهــم  مــن  ــا  لب الطّ مــع  ــرفا  الشّ ــى  عل و 

ة حْ لي ما نشــوفْ فزعَ ــمَ يا في الكريمْ ربِّي يسْ و ارجَ

ــعْ طامَ ــه  رحمتُ فــي  ــي  عنّ ــوبْ  ايت ــه  ل رْ  فَ نســتغْ
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ــه عُ قاطْ المحبـــوبْ  وصــالْ  و 

ــه ــ ايْمانْعُ ــا  بالمن ــربْ  القــ و 

ــه ــادْعُ ــگ أيْ ـــوِي  يَـــنْ ــــسْ  رايَ ال 

ـــه إيْسارْعُ مثلــي  ـــقْ  عاشَ ال 

طايْعة الــمــقــيــوسْ  ــسْ  ــي ق و 

ــوا ــعُ ــاي ــات ب ــن ــب مـــن لــيــهــا ل

ــه ــعُ ــراجْ ــه أنْ ــتُ ـــا ري وقـــت أمّ

أرويعــة بفــكارْ  ــومْ  ي كلّ  ــحْ  يتْرنّ

ة تقطيعَ زادَتْ  له  الشوقْ  سيوفْ  و 

ــهْ والّتْ اگليعــة ــانْ في ــنْ قوم كمّ

ة رْ دونْ اشريعَ لَبْ شجعانْ في القهَ يغْ

ة ابديعَ ـــوالْ  اقْ في  أنــقــولْ  ــا  وأن

ــة ــي ربيع ــاتْ وَلْفِ ــاحْ الولع مصب

مالْ أوليعة ي في قربْ الجْ اليَنْ نفسِ

ــرّبْ مقطوعْ غ ــراقْ امْ ــى مــن الغــرام كاوِي و ضحى مــن كربَةْ الف ءاهْ عل

ــباكها دونْ أنجــا مرْقُوعْ ــرة و بقى في اشْ جْ ــةْ الهَ ــى مــن داقْ ليعَ ءاهْ عل

ــه دونْ اقْلُوعْ نُ فْ تُه جَ ــوقْ موجْ وى و طلَقْ ف رْقْ في بحــرْ لهْ ــى مــن غَ ءاهْ عل

رْ الحربْ على العاشقينْ يوْقَعْ في القلَبْ الرّوعْ اميرْ الحبّ اشديدْ لو يشهْ

مْ في الهوى مشــنوعْ ــانْ اللّي اخبارهُ ب ضْ ــرَ و الغَ مامْ عنت ســالْ على لهْ

ــنْ المطبوعْ ــزالْ داتْ الزّي ــي مملوكْ الغ ــرامْ باينّ وا يا ناسْ الغ دْ شــهَ

ــي مولوعْ ــحْ اقليب ــنْ و الملي سَ ــا بالحَ ــلْ الهــوى وأن ــا أه ة ي ــدّ ــذي م هَ
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ــه ــعُ ــابْ ـــودْ ت ـــعُ ــــالمْ إي ـــهْ أغ ل

ــه ــطــاوْعُ أنْ تُه  شفْ ـــا  أمّ وقـــتْ 

ــه ــســارْعُ ــي انْ ــلّ ــراقْ ال ــف مــن ال

ــه ــازْعُ ف ـــفـــراقْ  ال و  ــســورْ  ــي م

ــوا ــعُ ــاي ــات ب ــن ــب مـــن لــيــهــا ل

ـــه ـــعُ واضْ اهللا  ـــنْ  ـــسَ الـــحَ و 

ــه ــب الســعُ ــل ــق ــانْ ال ــب ــعْ ــت ك

ه صانْعُ ــبْ  ــي اره ــولْ  ــق اتْ نــد  و 

ــه لرفيعة ــى يرضاهْ فــي أوقاتُ عسّ

ــي لوضيعة ــه من خالگِ ــعْ لي و نبايَ

و اوْصالُه ما ارضى في الحكامْ اشريعة

ي لوقيعة هاجِ ــا امْ ــاحْ من الضن ترت

ــة ــي ربيع ــاتْ وَلْفِ ــاحْ الولع مصب

ة في داتْ اللّي اتْكــونْ لتْناهْ امْطيعَ

ة ــطيعَ ــوارْ اسْ ــاللْ بنْ ــرة كهْ و الغُّ

ــة نيعَ التّصْ دونْ  ــنْ  رْدِي وَ امْ خــدودْ  و 

مــالْ تلتقاهْ في غايَةْ لخشــوعْ ــرْ لجْ ــقْ إلى ينْظَ ــلْ العاشَ و كــذاكْ امثي

وعْ ــتْ الطّ رْ ليهْ أعطي غُ ــباتْنِي عــدرة و بهاها مــن الصّ وأنا يا ناســي اسْ

ــي مخلوعْ ةْ الرّضى و قليب ــتْ انْعايَنْ ســاعَ ــحالْ و بقي ــي هــذا اشْ نِ تَيَّهْ

ــا نبْقى مفزوعْ رْ م ــةْ النّصْ فــة و تجيني باشَ ــتْ اتْجودْ لي بعطْ نرجــا وق

ــنْ المطبوعْ ــزالْ داتْ الزّي ــي مملوكْ الغ ــرامْ باينّ وا يا ناسْ الغ دْ شــهَ

ــنْ و البها و الســرّ الموضوعْ ي ــدْ ذاكْ الزّ ــزورْ و نمجّ ــا ادْرى لرســامي أت م

ــة مجــردَة و التّيتْ المشــروعْ كيهْ ألْياسَ ه نَحْ دُ ــى انْشــاهْ ــدّ إل ذاكْ القَ

مْ مصنُوعْ رْهُ حَ بْ قوســينْ و االشــفارْ أنبالْ و العيونْ كجعابْ اسْ و حواجَ
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ــمْ مرصوعْ رْهُ ــنْ اتْغُ داتْ رايقي ــهْ ــفْ كشَ ــي أنبيلْ و مراشَ ــفْ تركلِ و األن

ي مطبوعْ ها عن خدّ ــة و خطّ باعْ اقلومَ ثَلْ ســيفْ عنترَ و اصْ ــدْ امْ عْ و الضّ

ــنْ المطبوعْ ــزالْ داتْ الزّي ــوكْ الغ ــرامْ بيني ممل ــاسْ الغ وا يا ن دْ شــهَ

رْ فــي حجابُه ممنوعْ ــا ظهَ ــي و الباقِي مكتومْ م هــذا حدّ أوصــافْ مولْتِ

ــا مرفوعْ رْه ــوى و قدَ ــبِي ببهاها هل الهْ ــرْ تسْ ةْ النّصَ ســلطانَة فــي قبّ

مْ المشروعْ المِي ألصحابْ القريضْ ناسْ النّظْ دْ أوصافْ الرّيمْ هايَبْ اسْ بعْ

ــه مرجــوعْ ــنّ اقْوالُ ــن أهــل الف ــي بي اعِ ــة و الدّ ــي أنفيسَ خــد أروي حلّتِ

ي ما يخفى الحاجْ محمد مسفيوي وبن علي في الهوشة مشنوعْ مِ و اسْ
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ه عُ جامْ ــكْ  ــلْ سَ و  ــقــاتْ  أت ــنّ  ك

ه طايْعُ الــزّيــنْ  ــــالمْ  اغْ عــبــدْ 

ــوا ــعُ ــاي ــات ب ــن ــب مـــن لــيــهــا ل

ــه ــولْ رافــعُ ــق ــي ال ــادُه ف ــج ــمْ تَ

ـــه بادْعُ الكــريــمْ  حسنــها  و 

ــه ــرْعُ ــتَ ــعــنــا اخ ـــنّ الــمَ ــن ف م

ـــه رادْعُ ـــرْبْ  الـــحَ ـــومْ  ي سيفي 

ــه عُ طابـْ ــاسْ  النّ ــنْ  بي ــي  ـ ـمِ نَظْ

ة ديعَ ــزالْ جافَلْ ابْغيرْ اخْ و الجيدْ أغ

ة نْ اخضيعَ سْ بْ و االحوالْ للحُ متكسّ

ــة ــي ربيع ــاتْ وَلْفِ ــاحْ الولع مصب

ة ــي لرفيعَ ــه الغــزالْ وَلْفِ ــتْ ب صالَ

ينْ بالفــرحْ أوليعة ــقِ ــة للعاشْ فتْنَ

ة ا فاحْ طيبْ في قطارْ اوْسيعَ قدّ أمّ

ه تقطيعة غى ايصيد جسمُ إلى يطْ

جيّة في االدهان و العقلْ اطبيعة لسْ

انتهت القصيدة
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ــرانْ الــشــوقْ ــي دْ ن ـــرّ ب

ــاقِــي ــزْمْ لــلــسّ ــع ــال قـــولْ ب

افقــة الدّ الخمــرة  ــكْ  دي مــن 

ــق والرّي الخمــرة  فــي  ــي  راحت

بـــــيـــــنْ الــــعــــتــــاقْ 

ــي ملْقِ ــقْ  العاشَ اضحــى  و 

المعشوقْ ــرض  غ ــفْ  ســاعَ

يسقي الـــبـــاهـــي  ـــكْ  ـــي ل

محروقْ ــقْ  العاشَ قلب 

ــي ــفــاقِ ــنْ اسْ ــي ــــزولْ ب ــا ي م

ــة ــارقَ ــشّ ال بــالــخــمــرة  إالّ 

ضيقْ في  ــبْ  ــوصَّ امْ بالصدودْ 

ــــــــــــواقْ ــــــــــارْ األش ن

ــي الباقـ بالمــدامْ 

الغسيق راحْ  إال  الزهو  وايَعْ  اسْ احلى  ما 

ــي ــلْ احراق فــي امتي

كــبّ كاسْ من العراقِي

شايْقة رب  للشّ اخالقي  تترك  ال 

ــق ـــ ـــ ــرحــي ال ـــن  م ردّفْ 

التكــونْ اغشــيمْ في العشــيقْ

ــاقْ ــس ــمْ نــبــغــي اتــكــفّ ال

ـــقْ ـــايَ ـــف بــالــمــلــيــحْ ال

يا اللِّي مثلي  في النظرة اعشيقْ

ــــقْ افَ ــــدّ ـــن الـــخـــمـــرة ال م

واقِي نْ اطْ كْ و الغرامْ سَ

الحارقة الهجرة  أجمارْ  تبردْ  ما 

ــقْ ــي ــش ــع ــــا ال ألنّـــــــي ي

ــقْ أقلي بالبُعــد  فكــري  ــادْ  ع

ـــعـــراقْ ـــكـــاسْ ال ــطــفــا ب ت
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ـــــي دوقــــي ـــــربِّ ــــــنْ امْ كُ

المعشوقْ ــرض  غ ــفْ  ســاعَ

يسقـي الــبــاهــي  لـــيـــكْ 

الشروقْ ةْ  نجمَ تْ  طلْعَ

ــي ــاق ــى األف ــس نـــورهـــا اك

ــة الفايْقـ ــة  بالهيبـ ــتْ  صالـَ

تشــريقْ فــي  لْهــا  لوْصَ ــادْ  ع

ـــــاقْ ـــــش ـــــع مـــــــن ال

ــي ـــ شــرق والّ  غـــربـــــــي 

المعشوقْ ــرض  غ ــفْ  ســاعَ

يسقـي الــبــاهــي  لـــيـــكْ 

وقْ ازْهــاتْ أصحــابْ الدّ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا الْق ــه  نوبت وصلــت  ــي  اللّ و 

اصديقْ ــادْ  ع و  اعـــدوهْ  سلّمْ 

نا انشــر صفرة بكواكــب الوريقْ في ابْســاطْ

لشفاقِــي هازمــة 

ــقْ يطي ــا  م ــا  أبهاه ســنْ  بحُ ــعْ  ولّ امْ ــي  ولِّ

القِي و العشيق عادْ امْ

ــــلّ أحـــقـــايَـــقْ أتــــنــــالْ ك

يا اللِّي مثلي  في النظرة اعشيقْ

ــــقْ افَ ــــدّ ـــن الـــخـــمـــرة ال م

لغساقِي أخشى  منها 

بارقَة اجْ  الدّ طولْ  ناها  اسْ تْ  الحَ

ـــا كــــــلّ اعـــشـــيـــقْ ـــه ل

ــقْ ــا بالتـحقيــ ــذاك أنـ هـكــ

ــا شــاقْ ــصــب ــي مــن ال ــال ح

ـــقْ ـــرافَ ــــالْ إيْ ـــلّ ح فـــي ك

يا اللِّي مثلي  في النظرة اعشيقْ

ــــقْ افَ ــــدّ ـــن الـــخـــمـــرة ال م

رُه شاقِي جْ .ما ابقى ابْهَ

امعتقة بالخمرة  لْ  افناجَ دارَتْ 

اطـــريـــقْ كــــلّ  ـــكْ  ـــلَ س و 

إيفيقْ ــابْ  غ الــلّــي  بــالــمــدامْ 
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نظر الحبيب و عطف و اضحى عنّه اعشــيقْ

احداقِي خمــرةْ  عــن 

ــقْ اغري ــي  جفن ــه  اغرامُ الجــوجْ  فــي  الزالْ 

ــي أوراقِ ضــلّ  ــن  بي

33
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35
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37
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42

43

44
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49

ــــــاق كــــــــل مــــــــن ف

ــي ــرق ـــــــدوده ي ـــــرحْ اص ج

المعشوقْ ــرض  غ ــفْ  ســاعَ

يسقـي الــبــاهــي  لـــيـــكْ 

اتفوقْ لوْصــالْ  خمــرةْ 

ــي ــفــاقِ اتْ رادْ  الــحــبــيــبْ  و 

ــة المعانقـ وقـــت  ــنْ  نـعايـَ و 

ــقْ أرفي ــودّ  بال نضحــى  ــه  لي

ســــــــــودْ االرمــــــــــــاقْ

ــي ــرق ـــســـى يـــنـــقـــد غ ع

المعشوقْ ــرض  غ ــفْ  ســاعَ

يسقـي الــبــاهــي  لـــيـــكْ 

ــدوقْ ــانْ ان أشــرابُــه ك

ــي ــالقِ ــجْ اخ ــهــي ــو ات ــزّه ــال ب

ــة الواتقـ ــروة  العـ ــفْ  نصيـ و 

ــراقْ ــف ال ـــومْ  ي ــي  ف ــا  ــج انْ و 

ــــقْ ــه امــــوافَ ــي ايــــعــــودْ ل

يا اللِّي مثلي  في النظرة اعشيقْ

ــــقْ افَ ــــدّ ـــن الـــخـــمـــرة ال م

طيبها احلى في امداقي

الواتْقة أعهودُه  رْ  كْ أندَ انزولْ  أوال 

ـــي اريــــاضــــي الــعــبــيــق ف

ــقْ اتلي ــه  بي ــي  بْتِ حَ اصْ ــتْ  كان

القْ ــي  ــب ــان ــج ال ـــلُـــه  وصْ

الـــخـــارَقْ ـــجـــمـــالْ  ال ذا 

يا اللِّي مثلي  في النظرة اعشيقْ

ــــقْ افَ ــــدّ ـــن الـــخـــمـــرة ال م

ــي ــي و ارفاقِ ــن المت بي

ــدْ حلّة في ابيوتْ حادقة تمّ ننشَ

ــقْ ــي ــق ــح ــت ال ــب  ــل ــط ن و 
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ــقْ ــي مســفيوي دوقــي الْبي ــن عل و يقــولْ ب
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63

ــوفــيــق ــه الــتّ ــي ــا مـــن ل ــن رب

ــــــن شــــــاقْ جـــــــــاهْ م

ــرقِــي ــة طُ ــمــعــن ـــرْ ال حـــبْ

ــحــقــوقْ ال يــعــطــي  الّ  مــن 

ــي ــقِ ــل ـــال ي ـــهْ ــــــــارَقْ ل غ

ـــابَـــقْ مــلــحــوقْ يــــاكْ الـــسّ

ــي ــقِ اشْ راحْ  ـــمْ  ي ـــالّ ال و 

ــوقْ ــل ــخ ــم ــال ب ـــرضـــى  ت ال 

ــي ــقّ ــبْ ح ـــلـَ ــطْ ـــــا نـَ وأن

ـــروقْ ي و  ـــي  ـــبِ دَنْ ــرْ  ــفَ يــغْ

ــي ــوقِ ــــوّي ش ــــق ــه امْ ــي ف

المعشوقْ عــلــى  ا  ــوْ ــي صــلّ

ـــي ـــمـــشـــرقِ نــبــيــنــا ال

ــقْ امضيـ كلّ  ــا  اعلين ــرّجْ  إفـ

ـــراقْ ـــب ـــقـــامْ مــــولْ ال لـــمْ

ــقْ ــايَ ف ــي  ــانِ ــع ــم ال فـــي  و 

الغميقْ البحر  في  ي  يراسِ داكْ 

ـــــقْ ـــــواتَ ــــا يــلــيــه امْ م

اسبيقْ أمره  القدرة  مولْ  أحكامْ 

ـــــقْ دايَ ـــه  ســـمّ و  أروى 

ر الخالَقْ تضحى اوفيقْ أوطيعْ أمْ

ازَقْ ـــــــرّ ــلْ ال ــي ــل ــج ـــن ال م

الشفيقْ نعمْ  حْ  دَ لمْ حالِي  جلّ 

ـــــادَقْ الـــــرســـــولْ الـــــصّ

ســيدنا محمــد نعــمْ الصديقْ

ـــــارَقْ ـــــهـــــاللْ الـــــشّ ال

انتهت القصيدة
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II 

01

02

03

04

05

06

07
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09
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11

12

13

14

ســقينِي و  ــدْ  ـ خُ و  أرا 

كيســانْ الرضــا  ــى  عل رْ  ــدّ غ

ــوقْ ــرانْ الــشّ ــي دْ ن ـــرّ ــكْ ب ــبَ ــواعْ بــكْ

ــراقْ التّفْ بعــد  ــه  لُ وصْ ــالْ  أين ــى  إل

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

مغروم البهــا  في  ألني 

ــامْ االي ــى  عل ســعيد  ــومْ  ي

وقْ ــأدّبْ ألصحــابْ الدّ نا ات في ابســاطْ

ســاقْ ــقْ بمْ ــقْ فايَ ــكْ كــونْ عايَ نوصي

طيني تَعْ ــكْ  لَ فَنْجْ من 

ــوى لفطانْ ي أهل الهْ ــقِ و اسْ

ــي ــةْ لعشــيقْ دونْ تدرافِ ــرَفْ  حالَ تع

ة ه لســوايَعْ الزّهــو رايْقَ تضحــى روحُ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

ــا ابْحالُه يومْ و اليومْ م

امْ ــوّ اللّــ و  لحســيدْ  ــابْ  غـ

ــة و طــرزْ ترقاقي اصغــا لفــظْ الغايَ

ايْقة يَة الرّ رة البهْ فْ فْ أحجابْ الصّ كشْ

رْ كاسْ الرحيقْ ــدّ ــة غ ــبْ الصهيب ــا صاحَ ــا ســيدي ي و هــو ي

يني زَهِّ ــيــارْ  الــغْ ــدْ  بَـــــعْ

ــي كاسْ لعتيقْ دامْ و ســقيني من خمر المودّة و ملل كــبّ المْ

ــــي أساقِ ردّفْ 

ــقْ  ــي مــن خمــر البري ــا ســيدي بعــد االشــواقْ عللنِ و هــو ي

جسمي من الجفا مسقومْ

ه يفيقْ ي من نومُ اهِ ضْ السّ على أهل الخالعة بالكاسْ اتْدورْ وگّ
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15

16
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23
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26

27

28

29

30

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

هبّ النسيمْ على للقاحْ

ــي ــسْ يصاحِ ري ــي اعْ كِ نَحْ

لشــروقْ ــةْ  نجمَ ــي  كيراجِ ــالْ  محت

ــرْ الرّقْراقْ ــالمْ شــورْ الفجَ ــي اغْ كِ نَحْ

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

رْدْ فاحْ على االغراسْ الوَ

ءاســي بالهــوى  ــوانْ  گحْ

كى بالمعشوقْ قْ النحيلْ اشْ و العاشَ

ــواقْ يولُه على االشْ ــرَّجْ اخْ سَ خيلي امْ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

ي راحْ و الليلْ عن ابْساطِ

ي ــاحِ السّ ــجْ  يَّ يهَ ــه  ريحُ

ــي ا اقْطــارْ الفاق ــرّ ــلْ ع اجْ ارْحَ ــدّ و ال

ي ميســورْ بين امشــارْقَة ي زَنْجِ كِ نَحْ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

و الياسمين شورْ الياسْ

تمياســـي زادْ  منـحــولْ 

ــمْ من فصــالْ تفراقِي كُ القاضــي يحْ

ة ه عابْقَ ري انْسايْمُ وســانْ و نَسْ و السّ

ــــي أساقِ ردّفْ 

ــزَمْ اللّيلْ الغســيقْ ــگْ ه ــاحْ تايَ ب ــدْ الصّ و هــو يا ســيدي بن

ــواجْ كل ابْطاحْ و كســى افْ

ه أفريقْ مامْ فــي المالكة يفرَقْ قومُ ــحْ تاگْ يتباها كنّ اهْ بْ الصّ

ــــي أساقِ ردّفْ 

ــه اعبيقْ ــقْ طيبُ بَ ــاضْ باهــي يعْ وهــو يا ســيدي شــوفْ الريّ

ســگلماس و  القيقــالنْ  و 

رْ الشــقيق لْ و الباغْ إيفوقْ نرجس اگبالُه و الزّهْ ــازْ و الزويوَ غنب
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ــــي أساقِ ردّفْ 

ي صــوتْ الْغلهــا انْطيقْ ــارْ تلغِ و هو يا ســيدي شــوفْ االطي

ســانْ الحَ أم  ــى  عل ــدا  ن

داهْ بلبَلْ فايَقْ صوتْ البصيقْ ه احْ بْعُ مريسْ بطَ ادْ جاوبْ السّ حدّ

ــــي أساقِ ردّفْ 

ــسْ في الغصــنْ الرقيقْ ــارْ تتمايَ و هو يا ســيدي شــوفْ االزه

لتشينْ دارْ على لصفوفْ

لُه تفاحْ اضحى ارفيقْ زيتونْ والمگرگب و المشماشْ الرفيعْ لـِ
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46

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

يرقــانْ بالهـوى  كــالنْ 

ــة ـ فرحانـَ ــنْ  القني أم  و 

ــرِّي مفــروقْ ــاهْ إيْبَ ــى انْت ــامْ عل و حم

ــراقْ شــرّق لــه  كيشابَهْ  ـــوطْ  وزط

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

ــزوفْ الزّف جــاوَرْ  ــط  الشّ

ــا ــى العف ــانْ عل الخــوخْ ب

البرقوقْ ــربْ  ق بــوعــويّــدْ  ـــذاكْ  وك

راقْ ــمْ  لْهُ محفَ فــي  ــجْ  الترَن و  ــانْ  رمّ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

ــانْ ــاحْ بالكتم ــوحْ ب و الب

رانَة ســكْ االغصــانْ  ــدا  بَنْ

ــي ــمْ أوراقِ ــرْ فــي تراجَ سّ ــامْ إيْفَ االم

ة و الفخت ايهيجْ أنغامْ مايْتُه شــايْقَ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

وقْ حْ في االغصانْ الشّ صحّ

فــا اخْ ــه  يلي ــا  م ــنْ  التي و 

لنگاصْ  احلى من دونْ شــكّ لمداقِي

ة ــمْ متعانْقَ صانْهُ و شــجارْ أخرينْ اغْ
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ــــي أساقِ ردّفْ 

ــبْ الوْريقْ و هــو يا ســيدي شــوفْ القبيبْ يا ســاقِي مــن ذهَ

رة خضْ امرونْقة  ــرة  واخْ

رْ من البعيدْ سبْطْ في الجوّ في طرف الطريقْ هَ و منازَهْ الزْهو تَظْ

ــــي أساقِ ردّفْ 

ــا تزهــى يالْبيقْ حــابْ حضرتن ــا ســيدي شــوفْ ألصْ و هــو ي

ــابْ ــه نجّ ــرّ قابْطُ و الطّ

اقْليقْ هو  من  ي  إيْزَهِّ مْ  صوتْهُ ا  يوْ يَلْغِ نتير  السّ مع  الكترة 
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وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

ــرة بالنظْ ــرْ  اتحي فيهــا 

ــارْ التّجّ ــصْ  لّ اتْخَ شــلى 

صْ و ســواقِي صَ ري و الخْ و جداوَلْ تَجْ

ة ــرة أگبالْنا دافْقَ مْ حاتْ الخَ كيفْ اضْ

وافْقة ــبّ بمْ ــي في عراقِي اتْكُ لعراقِ

ــرّابْ ع و  ــرْ  ماهَ ارْ  ــعّ شَ

ـــذي مــغــرومْ ــدْ ال اتــفــگّ

ــي عراقِ و  جــامْ  بالعْ ــمْ  يَنْغَ ــو  ابْيانُ

ــة افْقَ ــة ضحــاتْ متّ رْجَ ــمْ الفَ بلْغاهُ

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

رة فَجْ مــن  انْزَلْتْ  ــدة  وَحْ

ــارْ ي اغْ دونْ  مْ  فــراشــهُ و 

مطلوقْ ــارُه  ــت اسْ ــابْ  ب كــلّ  بــبــانْ 

ــاقْ دفّ ــمْ  ماهُ ــهارَجْ  السّ و  ــونْ  عي و 

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

ــابْ رب و  ــرْ  الوتَ و  بالعــودْ 

ــرّومْ ال لْ  بشــغُ ــة  نْجَ مَ كَ

ــروقْ لعْ ــي  ي تَحْ ــنْ  اتْرَنَّ ــة  قَ نْدْ الهَ و 

وتْ النّطاقْ ناحْ مع الصّ نْكْ و الجْ و الْجَ
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ــــي أساقِ ردّفْ 

تســبي مــن هو اعشــيقْ ــاتْ كَ ــا ســيدي شــوفْ لبن و هــو ي

ــورة كبّــ و  ــة  الكاملـ و 

مالها اتصولْ ابْهاها ســرُّه احقيقْ ة شــامة بجْ خد مع اخديجَ

ي االرفاقْ بالكاسْ و البريقْ اتْزَهِّ

اقْ ي االوشْ وانَسْ وَلْغِ وزْها مع العْ

ــاقْ ــارْ و عتّ ــا غفّ ــمْ ربّن لكري

ي هل المساقْ يحافَظْ اللغا زَهّ

راقْ يومْ الوْغا أدماهْ إيعودْ في تهْ

ــاقْ ــا عنهــم بترق ــالمْ ربن اسْ

رْ ال تدراقْ بْ اللغى ظاهَ واهَ في امْ

بْ االبراقْ دْ راكَ ي إال انْشاهَ روحِ

ــرّزاقْ مــن ال ينامْ نعــم البرّ ال
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وافْقا ــبّ بمْ ــي عراقِي اتْكُ لعراقِي ف

المبشــورة ــة  ايْلـَ الصّ و 

المــوالةْ مــع  ــرة  اهْ الطّ و 

ــي الباقِ ردف  ــعْ  اجمي ــمْ  ليهُ رْ  ــدّ غ

ة رورْنا سايْقَ ه من اسْ ي روحُ ــاحِ و السّ

ة نا مالْقَ ي كيوسْ احِ وال تبالِي بالسّ

ة قَ نا راشْ و عرَفْ بينْ الخمرة افْروسْ

ة تُه ســابْقَ مْ ــا ارْحَ قادَرْ يعفــو عنّ

ة نافْقَ ــاسْ لمْ لْ الغلّ ن ــا بأهْ ب ال تعْ

قة داعْ رابِي في يومْ لمْ وى لحْ ما يقْ

مْ الفايَقة لَ التّراجَ رْفا و أهْ و على الشّ

ة محمد بن علي مسفيوي و دايَمْ شايْقَ

ــقى دْ اليَنْ من راهْ حقّ ما اشْ ــعَ اسْ

ى نِي برحمتُه ادْخيلْ باللِّي اتقّ مْ يرحَ

ظماتْ العشاقْ ي أهل الهوى عُ قِ و اسْ

منصــورة ــالْ  أگب زهــوة 

ــةْ الخــوداتْ ــوشْ باشَ و عب

ــوقْ ــة بهــم عمــر السّ ن طامــو و يامْ

ــاقْ ــرُه ف ْ ــل و فــي أخّ ــامْ أوّل الي مــن ن

ــي راقِ احْ دْ  ــرّ ب

ــي أوالقِــ ردّفْ 

أساقِي ــنْ  اليَ

ــي ــدْ رونــاقِ خُ

مْ شاقِي اكبرهُ

في طرزْ تحقاقِي

راقِي ي  ــمِ واسْ

اقِي التّ ــزورَةْ  ابْ

خالّقِي يتْ  ارْجِ

انتهت القصيدة
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وامْ شــايَقْ ــي لوْصالَكْ طــولْ الدْ ــا اللّ ي

ــمّ خارَقْ ــقانِي ابْسَ رْنِي و اسْ كْ اقْهَ صدَّ

ــقْ ــو انْجــالْ رافَ ــي برضــاكْ أب ــنْ عنّ كُ

ــودْقْ على الخــدودْ دافَقْ ي كَ عِ ــضْ دَمْ في

قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

ــقْ ويتْ واسَ ــي من كثرْ اللِّي اهْ نِ فْ كانْ جَ

ــمّ الهجرة يعــودْ غارَقْ ــتْ  في ي ــا انْوي م

ــراقْ فايَقْ ــمْ أنباتْ مــن الف طــولْ البهي

ــي من دونْ شــكّ ضايَقْ مــن البينْ أقليب

قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

ــقْ قايَ الدْ و  ــعاتْ  السّ طــولْ  ــي  كنوافِ

ــقْ ــسْ طايَ ــنْ لي ــردّ مــن حمــلْ البي كت

فارَقْ ي محبوبَكْ و يضحى امْ فِ كيفْ تَجْ

ــا العايَقْ ــبابْ ي ــرْ مــن دونْ اسْ الشْ هاجَ

ي مفروقْ ــمِ ــي على رسْ و عــالشْ أمالْكِ

نْ محروقْ ي على اللضا واهَ مِ سْ و ترَكْ جَ

ــغْ االرموقْ ــا صابَ ــي و جودْ ي ــي عيب غطِّ

وقْ بالشّ اضميري  رْ  حيّ يبْ  اصعِ الحبّ  و 

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

ه عــن كلّ طروقْ دُ ــواري امْســاعْ ــحْ ال ري

المتفوقْ باألمر  انْويتْ  ما  في  نضيعْ  و 

روقْ نْ لعْ و نضــلّ أنجــولْ و الهوي ســاكَ

المغلوقْ لوْصيدْ  وامْ  ــالــدّ ب ــالزَمْ  م و 

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

ــوقْ ــبْ المضي ــي بالوْصــالْ القلي نِّ و نهَ

ــدْ الموتوقْ هْ ــمْ و العَ ــر الكتي ــنْ السّ وي

ــلْ البهــا مــن دونْ اتْفوقْ ــكْ يا كامَ قربَ

وقْ ــاسْ الدّ ــرامْ كيفْ قالوا ن رْ أحْ جْ و الهَ
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قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

ــاجْ البهــا الفايقْ ــا ت ْ بشــواقَكْ ي ــدتّ عَ

قْ ــمّ غامَ رْ قرصانُه في ي ــفَ ــفْ من سَ كي

ه في الحروب ســابَقْ بْ لخصمُ و من رَكْ

ــا نوافَقْ ــكْ و عييتْ م لَ ــرْتْ بوصْ ــا دفَ م

قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

ــراقْ دايَقْ لو كنتي كيفــي كاس من الف

ــقْ ــة وال  ســحورْ اليَ ــتْ اعزيمَ عْ ــا نفَ م

ــقْ ــرّوحْ عاتَ ــزّورة ال ــي بال خــافْ مــن ربِّ

ــقْ الحَ بالمــزارْ  ــي  حال ــي  لّت خَ كانْ 

قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

النــمارَقْ ــــدْ  أنوجَّ ليكْ  زَرْتِنِـــي  كانْ 

رْجــاتْ و المحابَقْ ــكْ نَزهى شــورْ الحَ بي

ــقْ عْ بنْوارُه في داجْ غاسَ ــطَ يا هــاللْ اسْ

ــاضْ عابَقْ ــرْ في ارْي ــبْ البانْ ازْهَ ــا قطي ي

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

مخفوقْ الگرحة  من  الذي  يرْ  الطّ مثل 

ه مغروقْ ه فالْ عادْ فــي مواجُ دُ ما ســاعْ

ه ايْســيرْ فــي اغاللُه موتوقْ نْدُ عْ عَ و ارْجَ

لْ في ســوقْ خُ ــوْال قولْ الجحــودْ ما نَدْ ل

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

ــوقْ المرف ــر  باألم ــمْ  الغري حــالْ  رْ  ــدَ تَعْ

ي مشــقوقْ مِ ظْ ــا اللِّي اتْرَكْ عَ زارَكْ ي لمْ

ــكْ معتوقْ ــد بوْصالَ ــي ليكْ عب لْنِ و جعَ

طــى لحقوقْ ــمْ تتعَ ــدْ الحــيّ الكري عن

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

لْ المحدوقْ ــغْ ــرْ بالشّ و فَرْشــاتْ الحري

ــنْ و الواشــي مرشــوقْ ــارَكْ فايْحي بزه

ــا مطلوقْ ــا ابْهيجْ و في الوْغ ــا بَنْدْ أنب ي

ــمْ ذا الكنطوقْ تَ ــكْ بيكْ نَخْ لْ ــا تاجْ المُ ي
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قْ مالْ ارْضاكْ على العاشَ فْ بكْ روفْ و عطَ

شــارَقْ مــالْ  الجْ مــن  درّ  راوِي  ــا  ي ــدْ  خُ

تافَقْ ــي امْ ــدْ لغز اشــعارِي فــي مايْتِ خُ

ــازَقْ المب و  ومْ  بســهُ ــي  اعِ الدّ زاغْ  كانْ 

قْ ودْ شــاهَ ــى يعُ فــي غاللي يرشــى حت

قْ ــواحَ السْ صــارَمْ  ــا  أني ــرادْ  االطْ ــومْ  ي

ــمْ الحقايَقْ و الســالمْ انهيبُه في اتْراجَ

ــمْ الرقايَقْ ــمي محمــد فــي اتْراجَ و اسْ

مْ المعشــوقْ ــالْ يا نَعْ و حيني بالوص

ن المحدوقْ ل شوفْ االبصارْ بالحسْ جَ يَخْ

فوقْ من  عنهم  ايْدي  عا  الدْ ناسْ  ي  وَلغِ

ــه مهــروقْ ــة دمّ ــعْ بســيوفْ ماضي يَرْجَ

الفوقْ صوتْ  يا  لونْ  بالجحيدْ  نَرْفَقْ  ما 

مخروقْ بنبالي  اللطامْ  في  غى  يطْ من 

المدقوقْ الشعرْ  و  الحفيلْ  النظمْ  أهل 

لخلوقْ نْ  سَ احْ ارْجيتْ  ي  فسقِ علي  ابن 

انتهت القصيدة
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ــة حارْق ــوانْ  الغي ــرانْ  ني

ه بالحــبّ خارْقة و مهاجُ

ة ــرامْ عايْقَ رْ لغْ و عســاكَ

ة قَ ــومْ المداعْ ــه ي و غلبتُ

ة ــابْقَ ه السّ و الوصلْ أيّامُ

ــلْوانْ عاتْقة و اوْقاتْ السّ

ة و اليومْ اغزالي الشــايْقَ

ة قَ ها و كذاكْ عاشْ قْ شَ نعْ

ة افْقَ رة الدّ مْ من ديكْ الخَ

ــالفْ فايقة دّ المي ــا حَ م

ــة ايْقَ رة الرّ ــفْ ــرْ للسّ انْظَ

ــلْ بمدامْ شــارْقة و فناجَ

بة العاتقة هْ من خمر الصّ

ــع اليقة ــه بجمي و انواعُ

حى امتيلي في الزّينْ على البدا اعشيقْ بْ اللّي اضْ قلب الصّ

ــارُه باقي ــجْ بصي ــد الوهي جمــر الصّ

ريقْ ــجْ الطّ ناهَ ــتْ امْ لَقْ ــمْ و عليهْ اغْ ــوعْ الغري دارَتْ برب

ــي راق ــرْ لعْ ــرة و جابَ كســيفْ و عنت

ــي بصدودها في ضيقْ سْ بگرايَحْ الجفا توجدن ــو تعكَ ل

ــي متْالق االّ  و  ــدْ  ايري ــي  باللّ ــه  منّ

ــكْ و بحالها اتعيقْ لو صالي في مراســمي ازْهاتْ اگبالَ

راقي رْ لعْ في ابســاطي شــورها اتغدّ

ــلْ الوريقْ نْجَ ــة ورا لي فَ هيبَ ــبْ الصّ ــي يا صاحَ علّلن

دامْ و اســقي يا ساقي ردَفْ كاسْ لمْ

ــنْ تضوي و جمالها اشــريقْ ــبْ يبريزْ و الحساسَ واعَ بكْ

ــةْ روناقي ــط االبســاطْ غايَ زادَتْ وسْ

ــمْ و راحْ و العتيق و المصلْ المختومْ و الشــتيّة و الجي

ــي ماق ــدْ فــي احْ و كــذاكْ بســان زايَ
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ــة البارق ــوارُه  ان ــصْ  خري

قة اتْ راشْ و نشوتُه في الدّ

رة الواتقة ضْ طوفْ على الحَ

تسري في عروقي الغامقة

ة افْقَ رة الدّ مْ من ديكْ الخَ

ــالفْ فايقة دّ المي ــا حَ م

فرّجْ عن نفســي القالقة

ةْ الموجودْ ســابْقة مْ ارحَ

ــنْ ازْهــاري العابقة ما بي

و أمّ اقنينْ اضحاتْ ناطقة

و غصانْ ارياضي امعانقة

و تفافَحْ في  اصدورْ مارْقة

ــة ــي الحادْق زال امْ اغْ ــدّ قُ

عْ الشعاري الفايَقة و سمَ

ة افْقَ رة الدّ مْ من ديكْ الخَ

ــالفْ فايقة دّ المي ــا حَ م

ــنْ ضاوية و كــذاكْ القرقوف و الرحيق سَ في خدودْ الحَ

ــة اعراقي فــي اعراقي ردّفْهــا صافي

ابريقْ ــرْتــهــا  ــمَ اخْ ـــزَجْ  امْ رْ  ـــالّ ب ــوسْ  اكــي ــذي  ه و 

ــي هــا ينفــع التّرياق ــحْ اعالجْ و يصلَ

ــلْ الوريقْ نْجَ ــة ورا لي فَ هيبَ ــبْ الصّ ــي يا صاحَ علّلن

دامْ و اســقي يا ساقي ردّفْ كاسْ لمْ

و ازهاري يا ســاقي وال اتْبالي و اســقي بالكاسْ و البريقْ

دْ في الحديث ما يضحى شاقي اعَ و السّ

رْتنا تزهى مثل البوحْ و البسيق ضَ عْ اطيورْ على احْ ــمْ سَ

ــي ـــنْ كتســبّـحْ للباقـ سَ و أمّ الحَ

جي و غصانها ازقيق لْ تَهْ رْجَ و نهودْ اللّتشــينْ و الشــفَ

مثل النّهد الضريف في الكفّ الرّاقي

رْ و لبيق قي كانْ أنت ماهَ عْ الكاسْ على العيونْ و اسْ رجْ

مالْها بغايَةْ تمســاقي في اوْصافْ اجْ

ــلْ الوريقْ نْجَ ــة ورا لي فَ هيبَ ــبْ الصّ ــي يا صاحَ علّلن

دامْ و اســقي يا ساقي ردّفْ كاسْ لمْ
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ة الفايْقَ العــدرة  أكمــالْ 

طالْقة بظفيرْ  سوالَفْ  و 

رْقَة ــه امعَ بْ نونُ و الحاجَ

ة ــقَ و االشــفارْ انبالْ راشْ

ة قَ عابْ غاسْ يْنينْ اجْ و العَ

ة احقَ رَبْتُه السّ و الخالْ اضْ

ة قَ و شفوفْ بالمصالْ راهْ

ة و عقودْ في رگبة معلّقَ

ة افْقَ رة الدّ مْ من ديكْ الخَ

ــالفْ فايقة دّ المي ــا حَ م

ة و الباقي فــي اتيابْ واتْقَ

ــرّ مالقة و كســاوي من ب

ة امرونقة يا  حافَظْ قطعَ

و هــذي في بيوتي الرّايقة

ة مي بحروفُه اموافْقَ و اسْ

امطابْقة أسفي  بالدْ  في 

اتْ خالقة الشجية في الدّ

ه في اميدان شاهقة روحُ

ــرْ يومْ الوْغا اســبيق نْفَ ــالمْ فــي يَدْ غضَ ــة و أالّ اعْ كرايَ

مْ الظريفْ في لونْ اغساقي دْ فوقْ القَ

ــرّة گمرة امشــرقَة وأالّ شــمس بنورها اشــريف و الغ

قلــب المغــرومْ وندها بين اســفاقي

تْ و نســيمها اعبيق ــلْ وَرْدة فَتْحَ ــرّاوي امثي ــدّ ال و الخَ

ــا في القليــب زادَتْ تحراقي ما عتاه

شْ برني و ريقْ عاســي و الثغر بجواهرُه اعقيق و معيطَ

دْ اسقيلْ كنّ صارَمْ دمشاقي عْ و الضّ

ــلْ الوريقْ نْجَ ــة ورا لي فَ هيبَ ــبْ الصّ ــي يا صاحَ علّلن

دامْ و اســقي يا ساقي ردّفْ كاسْ لمْ

ها ال واشــي وال اصديقْ دْ ــهَ ــا يَشْ يْهاتْ م مكتومــة هَ

تســبي من هو ايكونْ في زمانُه تاقي

ر بها مــن اضحى اقليقْ في اوْصــافْ ارقيّة اخليلتي دكّ

روناقــي فــي  للدهــاتْ  اهللا  بســالمْ 

ــدْ الصديقْ ــرْمْ الماجَ ــي زايَرْ حُ ــد و يقــولْ بن عل محمّ

معناتُه فــي القريــض و الْغاها راقي

ــقْ ــه وال ادْرى اطري المُ ــدّ اكْ ــا يل يْهــاتْ م ــدْ هَ و الجاحَ

حْ في الباقي وأنا نرجا الكريمْ يســمَ
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ــا ســاقي مــن خمــر البريقْ ــدامْ ي ــا ســيدي كــبّ المْ و هــو ي

االشــواقْ ــةْ  غايَ فــي  ــوى  الهْ مــن  ــي  النّ

اقْ شّ عْ العُ مْ بيكْ نشطوا جَ

الدوقْ أهــل  ــعْ  طبايَ ــدري  ت

راقــي نــديــمْ  ـــتَ  انـْ و 

في شــمايَلْ البهــا تدريني هاوي عشــيق

ــقْ ــايَ ــكْ قــلــبــي ش ــي ل

ــق ــه غري اجُ ــن أمّ ــي بي ــا ســيدي بحــر الغــرامْ جفن و هــو ي

ــراقْ ــف ــال تْ ب ـــدْ ـــايَ لــكــن بــعــدمــا ك

الحــراقْ دْ  ــرّ يب الوصــالْ  و 

المعشــوقْ ــارَتْ  زي يرجــا 

ـــــا عــلــى تــفــاقــي وان

ــج الطريقْ ــفْ عن نَهْ ــرْ و تلَ ــا خسَ ارقيبن

ـــقْ ــرة دايَ ــجْ ــهَ ســـمّ ال

 

بـــيـــنْ االرفــــــــاقْ

وقْ في گرايَحْ الضنا و الشّ

ــى مســاقي ــي عل جيت

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك
ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

ــدراقْ تــــــــــــ دونْ 

بعتوقْ لُه  يجودْ  ى  عسّ

ــي ــالقِ ابْــحــاجــتــي امْ

راق ــبْ العْ ــي بكواعَ ودّن

و و المســاقْ ــاسْ الزهُ ن

ديما في البهيم محروق

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ
ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

القْ ةْ المْ ي ســاعَ كنْراجِ

وى شــاقْ و اللّي من الهْ

ه على الرضا موتوقْ دُ عهْ
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ــنْ الرقيق  صْ ــتْ الغُ ــزَّهْ تَحْ ــا اتْن ــا ســيدي  فــي رياضن و هــو ي

ـــاقْ رون ـــي  ـــنِ زَدَتْ ــفــا  ــعْ ال تـــرابَـــعْ  و 

ـــزواقْ ــي ت ــة ف ــيّ كــنّ زرب

المعشوقْ جاوَرْ  سوسانْ 

ــا نــســاقــي ــرْه ــعــطــي ب

رْ النّرجيسْ طولْ الغسيقْ هْ منحولْ كيفْ صَ

ــقْ ــابَ ــح امْ بــه  دارَتْ 

بالشــقيق يباهــي  الحكــم  و  والقيقــالنْ  ســيدي  ــا  ي وهــو 

تعباقْ فــي  ــــرُه  زهْ مــن  الــبــابــونــج  و 

الفــراقْ و  ــانْ  يرق بالهــوى 

وقْ ــبْ كلّ حقُ قاضــي يطلَ

اقــي ــي تـــرابَـــعْ الــحــدّ ف

ــقْ ــه عبي ــاغْ و سجلماســي مــن طيبُ الب

ـــقْ ـــدايَ ـــــاتْ احْ ــه ازْه ب

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

راقْ طــيــــــــبـــــهــا 

ــنْ و البها متفوقْ ي و الزّ

فراقِي من  الــيــاسْ  و 

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

ــــاقْ ــــيّ ــــع ـــــا ال ي

ه بال شرَعْ مطبوقْ مُ كْ حُ

ــي انْماقِ فــي  رْدْ  ــوَ ال و 

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

ــدْ مرّحْ فيهــا االرماقْ زي

الخــالّقْ ــي  الغن ــر  بأم

سوقْ ليها  الياسمينْ  و 

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

شوقْ گحوانْ ضنا وارْقاقْ

ــواقْ تشْ ــدْ  يزي ــرُهْ  مْ خَ

مطلوقْ زريرْقا  رْ  الشعَ و 
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ــقْ الحقي الحــيّ  نعــم  ــبَّحْ  كتسَ ــارْ  طي و  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

نطــاقْ ــواتْ  بصْ ــة  لَ مْ جُ البْســاطْ  ــوقْ  ف

االرزاقْ ــنْ  ضامَ ــوْرى  ال ربّ 

إيفــوقْ ــرْ  الغي ــى  عل كالنْ 

ــي ــاق ـــتْ فـــي األف ـــاهَ ت

وتُه غميقْ  عْ صُ يارُه نســمَ و البوحْ فــي اصْ

ــقْ ــايَ ــق ــل ح ــك ــــاحْ ب ب

ــبَهْ للبشــيقْ ــه يشْ بْعُ ــروكْ فــي طَ ــا ســيدي و اليَتْ و هــو ي

ادْ كــيــصــولْ عــلــى شـــرّ قـــراقْ ــــدّ ح

ــه فاقْ ــلْ مــن نومُ ــمّ حربَ ت

مفــروقْ بالبْهــا  ســمريسْ 

ــي ــدودْ واقِ ــص ــلْ ال ــمْ حَ

ــانْ الحديقْ ــعْ مــع البِبْغ ــاوَسْ البدي و الطّ

ــقْ ــايَ ــاضــي عـــايَـــقْ ف ح

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

اقْ ـــــــدّ جـــمـــعْ حُ

ــوقْ مدعـ ــنْ  الحـسَ أمّ 

ــي راق عــن  ــدْ  تــنــشَ و 

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

ـــــرغــــلــــي راقْ كُ

طروقْ كلّ  ــوعْ  طب ري  يدْ

ــي ــن قــالقِ ــورْ م ــزف ع

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

اقْ العتّ ــودْ  المعب ــرْ  بامْ

راقْ ـــوْ إرَتّـــلُـــوا  فــي ال

ــهْ تـروقْ ــنْ لي وأمّ القني

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

القْ ــه بلبلْ فــي تقْ جاوْبُ

ســاقْ ــه  مايتُ ــامْ  وإيم

إيروقْ للعشــيقْ  والْغاهْ 
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ــقْ اوري مــن  ــلْ  بفناجَ ــرادَفْ  كت ــامْ  الري و  ياســيدي  هــو  و 

ـــداقْ ـــودَةْ االح ــالَــبْــنِــي س ـــوا الــسّ رقّ

ــاقْ    ــيّ ميث ــتْ عل ــا خرَجْ م

ســنْ خلوقْ ــا و حُ داتْ الحي

ــهــا عــراقــي بــكــاسْ

ــي بــالــرّيــقْ ــزجُ ل ــم ـــانْ ت ـــالهْ ك ــا ح م

ــــقْ ــا نــبــقــى راشَ ــم دي

يفيقْ مهما  الغايَبْ  و  ه  سايْسُ طاحْ  من  سيدي  يا  هو  و 

ــاقْ ــدف ال بالخمر  ــلُــه  عــلّ ــالــكــاسْ  ب

و الدي شــفتيهْ فــي تعناقْ

ــي مــن المــدامْ يدوقْ و اللّ

ــي ــواقِ ــى عــلــى س ــزه ي

ــقْ ــكْ أســاقِي للهــاوي ارفي ــتْ كيفَ ماري

ــقْ ــوافَ ـــرامْ ت ـــغْ ــل ال ه

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

ـــــــرواق ــــن  ال ــــي ب

شفوقْ بقلب  واتني  اهْ

سفاقي مــع  يــســري 

الباقي ــرْ  ــمْ ــخَ ال ــي  ل ـــبّ  وك

ــقْ ــاشَ ــع ال غــــرضْ  ــلْ  عــمَ و 

ـــاقْ ـــشّ ـــع ــــن ال م

جا و شروقْ تلقاهْ في الدّ

بســاقِي شــجارْها  و 

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

ة من االتفاقْ و خيتْها خدّ

ــاقْ ــف انْ ــارف  ــع ت وال 

عبروقْ ة  البْسَ عبوشْ  و 

وى يا ساقي رادَفْ وسقي أهل الهْ

ــي كاسْ البريقْ ــي و مالل ــات ل ه

ترياقْ لجراحي  يضحى 

ه في هيجْ و حماقْ تركُ

مرفوقْ بشربنا  ه  طبْعُ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



IV 465الساقي

ــي ــاقِ ــشّ ال قــــولْ  تــطــيــعْ  ال 

ــرْ الـــحـــادَقْ ــبْ ــح ـــلْ ال ـــغْ شُ

ـــرزْ اوْراقــــي ــي ط ــا خــفــا ف م

ـقْ ــــاهْ مــطــابـَ ــــغ ــــنّ الْ ف

ــــــــي ـــه زوالقِ ـــرفُ ـــع ـــن ك

ــــخــــارَقْ ــــمْ ال ــــسّ مـــن ال

ـــبْ لــجــلــيــلْ الــبــاقــي ـــالَ ط

ـــــقْ ـــــوافَ ـــراتْ امْ ـــخـــي ـــل ل

ــبــراقــي ــرْ ال ــه ــــا ض مــن ارْق

ــــلْ لـــلـــخـــالَـــقْ ــــتــــوسّ ن

ــي في الْغــا روناقي مِ ــمْ نظْ و ختَ

ــرْ ارقيقْ ــزْلْ حري ــجْ غ خــودْ منسَ

رُه شهيرْ في تحقاقي ي دَكْ مِ و اسْ

ــن علي مســفيوي دوقــي البيقْ ب

لْ في وثاقِي دْ في الوْغا حصَ و الجاحَ

ــه في ضيقْ رُه تبقا نفسُ مْ طولْ عُ

ــي راقِ تَدْ ــال  ب اللغــا  تصــارْ  اخْ و 

ســبيقْ ــي  نولِّ و  ــي  ذَنبِ ــرْ  فَ يغْ

اقِي دْ التّ ةْ تاجْ الهــدى الماجَ رْمَ حُ

ــقْ وصدي نصــارُه  و  ــه  ءالُ وجــاه 
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ه ــقْ تعطيهْ فوقْ حقُّ و العاشَ

ــى تطفي نارْ الفراقْ من دونْ خفيّة عسّ

رْ و المنامْ فرّقُه نِي ســاهَ  جفْ

يّة مالْ من غيرْ انوِ نْ الجْ سْ نِي حُ يَّجْ و يهَ

ــه يحرّقُ ــى  إل ــوى  الهْ دْ  ــرّ إيْبَ

رى و هنيّة ســانْ لُه بُشْ تحت عيونْ الحَ

ــايَ و الحســودْ مرّقُوا نَلْتْ من

الگْ ازْهيّة دْ الفراقْ بخْ طْ بَعْ و ازْها و نشَ

ــاتْ رقّو ي ــاجْ الباهْ ي ت و ســقِ

ــاتْ الغزالْ ارقيّة لْع وى مصباحْ الوَ نَهْ

ه ه يسبّقُ دُ واهَ هْ اشْ و على الوجَ

هــاجْ نيرانْ قويّة ــه زَفْرَتْ في المْ و ارْياحُ

ــه ــابْ الوصــالْ غلْقُ ــيّ ب و عل

مارْ الصدودْ بعــد الولفيّة ــي بجْ و كوانِ

ه يا ســاقي حتى تعرف عشقُ

كامْ الهوى وال قبلوا ذيّة ــوا تحت احْ دخل

عراقــي في  عراقــي  كــبّ 

ــي داكْ الرحيقْ افِ ه من المــدامْ الصّ زيدُ

ـــواقِـــي ــن كــثــر اشْ ـــا م ون

يقْ ة انْفِ ــوايَ في ســاعَ ــى انْغيبْ باهْ إل

ـــي ــمْ أوراقِ ــدي مــن كـــانْ انْ

رْ البريقْ ــةْ الشــتيةْ يشــرَقْ خمَ بطاسَ

ـــي ـــاقِ ــنْ ارْف ــي ـــا مـــا ب ون

رة كسانْ الوريقْ ضْ رُوا على أهل الحُ ضوْ

ــي ــا ســاقِ ــر ي ــمْ ــخَ ـــبّ ال كُ
ــا عشــيقْ ــا ببْهاه ــي ون ــيّ خليلتِ ه

نْ في ســفاقِي ــكَ ــبّ اسْ الحُ

ــي غريقْ نِ فْ واجْ جَ ــنْ امْ ــرُه عميقْ بي بحْ

بفـراقِـي ــا  ارض ــرْبْ  ــقُ ال و 

جْ الطريقْ ه عن نَهْ مُ كْ يهْ منعني حُ و التّ

العراقــي ـرْ  جابـَ سقصـي 

ه صديق و كذاكْ سيف والعبسي ما وجدُ
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ــوا ق لْعــاتْ حدّ ــعْ الوَ مْ ــيّ جَ ب

راقْ و رضــاتْ عليّ ــدْ الفْ ــي مــن بعْ زارَتْنِ

ــاتْ رقّو ي ــاجْ الباهْ ي ت و ســقِ

ــاتْ الغزالْ ارقيّة لْع وى مصباحْ الوَ نَهْ

ه قُ كْ قَلْبْ العشيقْ وسّْ دامَ بمْ

ــا بالحوميّة رْضْ غزالِي وودّه فْ غَ ــعَ اسْ

قوا ي يصدّ مِ هــا و طراجْ نوصفْ

نْ العبْسيّة سْ مالها و حُ فاقَتْ ليلى بجْ

عا يخرقوا ــلْ الدّ يَبْرَقْ جيشْ هَ

ــلْ اتْريّة ــوِي من بعيدْ تمثي ــرّة تضْ و الغ

قوا قْ رشْ شْ ــفارْ كبادْ العَ و اشْ

ــطبيّة رْ شَ هَ رَة من بعيدْ تظْ رَحْ بنضْ تَجْ

ــاتْ رقّو ي ــاجْ الباهْ ي ت و ســقِ

ــاتْ الغزالْ ارقيّة لْع وى مصباحْ الوَ نَهْ

ورْداتْ فــي روضْ االزهارْ عبقوا

و الخالْ گناوِي و الشــفوفْ بانَتْ قرفيّة

ــمْ فيهْ الثغارْ شرقوا بْسَ و المَ

اميّة و الجيدْ على العتنونْ كنّ جيدْ الدّ

ـــي ـــــــرْدْ حـــراقِ ـــا بَ ـــي ون

الوتيقْ دْ  هْ العَ فاتْ  و  ويتْ  اهْ من  بوجودْ 

ــي ــا ســاقِ ــر ي ــمْ ــخَ ـــبّ ال كُ
ــا عشــيقْ ــا ببْهاه ــي ون ــيّ خليلتِ ه

باقي ــي  ــلّ ــال ب ــلْ  ــخَ ــبْ ت ال 

حى شفيقْ ي الباهية و عليها تَضْ قِ و اسْ

ــي ــاقِ ــش ــع ــال وأنــــيــــا ب

نْ الرقيقْ تاجْ الجمالْ من صالَتْ بلحسَ

مساقِي فــي  رة  ــدْ ــعَ ال ــدّ  ق

ــنْ بدر شــريقْ ــنْ و جبي ــوتْ كاثْعابَ و تي

ــراقِــي تــعْ فــي  ــبْ  ــواجَ ح و 

مْ فايَقْ عن حلَكْ الغسيقْ هُ و عيونْ و ندْ

ــي ــا ســاقِ ــر ي ــمْ ــخَ ـــبّ ال كُ
ــا عشــيقْ ــا ببْهاه ــي ون ــيّ خليلتِ ه

حداقِي ــرْتْ  ــظَ انْ خـــدودْ  و 

و األنف كنّ سوســانْ شدا طيبُه عبيقْ

ــي ترياقِـ ــمْ  مصالَحهُ ــقْ  ريـ

ه من عقيقْ لْكُ بْ سَ مْ عقدْ ارْكَ سابهُ تحْ
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وارَمْ في البهيمْ  برقوا كنّ الصْ

ــدْ الولفيّة ــة كاتبينْ عق و صباعْ قلومَ

ه قُ ــرْ ما يرَمْ تحت التيابْ احري

و ســرارُه مكتومــة و ليسْ فيهــا دونيّة

ــاتْ رقّو ي ــاجْ الباهْ ي ت و ســقِ

ــاتْ الغزالْ ارقيّة لْع وى مصباحْ الوَ نَهْ

ــه بْقُ ــا تطَ أوصافهــا لنضامن

ــودْاللْ بشــرى و هنيّة ــي ب بوجــودْ غزالِ

قْ مع اللّي بالمديحْ نطقوا نطَ

مْ الحميّة و دهاتْ الفنّ ألهل اللغا ضراغَ

سيفْ الشعر إلى طغا يفرقُه

ه طويّة بْعُ رْ مايْلُه في طَ يَنْبَحْ فــي القمَ

وا قُ لو شــافوهْ الجاحدينْ شهْ

و اللّي شاخْ بال شيخْ داكْ ما فيهْ سجيّة

ه ــي ربّ االشــياتْ خلقُ بن عل

ــة معنويّ ــة  رايْقَ ــمْ  ي للرّ ــدِي  نَهْ ــة  حلّ

ــي و يزيدْ لي فــي رزْقُه نِ مْ يرحَ

وهْ عليّ ة يجــودْ بعفُ مَ ــةْ عينْ الرّحْ رْمَ حُ

ــي مالق ــومْ  ي فــي  ضعــودْ  و 

ينْ من الوريقْ نْدِ بْ في الزّ و مقايَسْ الدهَ

ــي ــي فــي اوْصافْهــا باقِ و اللِّ

ــبْ حارَسْ لوصافُه ما يطيقْ من هو ارْقي

ــي ــا ســاقِ ــر ي ــمْ ــخَ ـــبّ ال كُ
ــا عشــيقْ ــا ببْهاه ــي ون ــيّ خليلتِ ه

ـــي ـــاقِ ــــت يـــا عـــز ارْف وان

ــا و كبّ يا ســاقِي بالخمرْ النفيقْ و ازْه

ــــي ــظْ طـــرزْ ادْواقِ ــافَ ــا ح ي

لْ بالغز لْ الرقيقْ و هذي ســالمنا يشــمَ

ــاقِـي الشّ ــدْ  الجحي ــرَكْ  تـ و 

ه مثل الوشــيقْ ــا بجهلُه عــدُّ ــال دع و ي

دمشاقِي صـــارَمْ  ــدي  ي في 

ه هريقْ من في الوْشاتْ شاال يضحى دمّ

ــي ترياقِ فــي  ــانْ  ب ي  ــمِ اسْ و 

عبد المليحْ ما مثلُه في المعنى الْبيقْ

ــي الــخــالّقِ ــي  ف ارْجــــايَ  و 

ــجْ للمضيقْ لَ ــوبْ عــن فعالِي ما نَوْ و يت
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كْ كامَ ــر احْ ما نخالَفْ أم

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

وصابتَكْ لغيارْ في سلكي

ــــكْ فــــي امــــقــــامَ

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ــلــكــي ـــي مُ أنـــــــت ف

واكْ نْ يا من قلبي افناهْ من اهْ وهو يا سيدي يا كامل المحاسَ

كْ ــد اغالمْ ــامْ وأنا عب ــت الهم أن

كْ المَ ــع اكْ ــزولْ نتب وال انْ

مكســوبْ ليك يا سلطاني طولْ الدوامْ مملوكْ

ة إال اتغيبْ اعليّ نضحى اسقيمْ مهلوكْ ســاعَ

ــومْ جيتْ نتشــاكا و الي

ــي و بقيتْ ســاقَمْ اهليكْ من ــذي عدّ بخالَكْ ال

و هو يا سيدي وادْوى الهمامْ قال معشوقي ما تريد في ادعاكْ

لكي بْ في عقد مُ إال انت امكسّ

اعليكْ دابا يفجا حلكي

ــي نقتص بال خفا مــن اعدوكْ ــي وعدْ ل بلطافت

وكْ دُ ــى تحظا اليومْ بفْ ي بما يضرَّكْ عسّ اشــكِ

الكــة لمْ شــروط  وادِّي 

ــالْ الخالْ أبدونْ الســبابْ ياديكْ مــكانْ لي في ب
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ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

كْ لْمَ عْ ترضيعْ بحَ مَ من اطْ

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

ــكْ بوْصالَ ــارِي  ي اغْ ــرَّجْ  ف

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

و هو يا سيدي و دوا الخالْ قال أسلطاني في الحديث نوفاكْ

كْ مَ كْ لَبْ حُ هذا العشيق من يومْ اطْ

كْ رمَ لْ لحُ بالفضاضة دَخَ

ه وال انْجا من اســلُوكْ لْ غرضُ فاتْ الحدودْ و عمَ

رْ على ابْساطْ الملوكْ ثيلُ داسَ قْ امْ ما ريتْ عاشَ

ــاكا يتن ــومْ  الي ــه  مثلُ

ــه تضنيكْ ــدْ لي ــارْ الهجــرة و تزي ــدوقْ حرّ ن و ي

و هو يا سيدي و دويتْ قلتْ لعفو يا سلطانِي اتْروفْ برضاكْ

مالَكْ ــنْ اجْ سْ ــك بحُ ــلْ ل ــا ادْخي ان

ي من خالَكْ و خودْ لي حقِّ

ــمّ طيبْ و مسوكْ كْ و نشَ رْتنِي اندخل ارياضَ أمَ

رَّدْ ما في ظنِّي أنعودْ ممســوكْ كْ المــوَ في خدّ

ة اكَ ــفّ السَّ ــه  ربتُ بحَ و 

ة ليكْ رْمَ ــرا حُ ســامِي ال اق رْحْ اجْ هــذا الغالمْ جَ

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ـــكْ ـــمَ ـــلْ ـــي عَ ـــا ف م

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ــــــكْ بـــــــــالـَ ردّ 

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ
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راكْ قْ عن كلّ حالْ يُدْ دْ العاشَ و هو يا سيدي قالْ الهمامْ قصْ

كْ  ــدَ ــالْ بقصْ ــرْتْ اتْن بَ ــتَ إال اصْ و انْ

ــوَدَّكْ إيْ ــواهْ  تهْ ــي  اللّ و 

بّوكْ ــاسْ البهــا ايْحَ ــرَفْ ن كْ تَعْ ــقَ ــى أنت بعشْ إل

ــرومْ لشــبوكْ ــة اتْكــونْ ديمــا ألمــري وال ت اعَ طَ

ــراكا تت ــسْ  لي ــر  للغي

ميكْ غى عليكْ الخالْ بطيبْ االوْصالْ نَحْ ــى اطْ وإل

و هو يا ســيدي و دوا الخالْ قالْ أســيدي من ذا العشيقْ يزّاكْ

كْ ــي امنينْ الســمع للْفاضَ هذا اللّ

كْ امنينْ أتى من مركاضَ

فْ االزهارْ وَرْدْ و نرجيسْ و ضحى سعيدْ مبروكْ قطْ

ة في اعضاهْ عادْ مشروكْ دَ هْ و منينْ شافْ عسل الشّ

تياكــة و  ــزْ  بمي ــه  جيتُ

ــقْ بيكْ ة وال ارْفَ ــفّ ــنْ حــبّ نزْعْ أمصــالْ الشّ امني

ماكْ و هو يا سيدي في الحينْ قلت جاوز يا سيدي عن اعبيّد احْ

ه لْكُ ــك الذي في المهجة هَ من خال
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كْ دَ وَعْ يتصــرَّفْ  بالرضــا 

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

كْ زاغْ و انْسى قولْ أوعاضَ

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

كْ ــــدَ ــــعْ ــــب ـــــا ي م

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ـــــكْ ـــــاضَ فـــــي اري

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ
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ه لكُ ما غنى مالَكْ عن مُ

ــدْ أعفوكْ ــا الماجَ ــاوي يشــملني ي ــى أوتيت ن إل

وكْ فُ ــا ايوَصْ لَ الهــوى متلي بكمــالْ التن ــنْ هْ اليَ

ــاكا برم ــوادْ  أجْ ــي  تِ فَقْ

ــكْ ايْجـازي ــا  ربْن ــي  وَفْدينِ ــكْ  خالَ ــراحْ  ـ أجْ داوِي 

بَرْ يا هذا و صرّف اقضاكْ و هو يا سيدي و ادوى المليح قال اصْ

ــكْ االشــيا مــن خلقــكْ و حــق مالَ

ــكْ بحــق ــرعْ نوفي بالشّ

ــي لرياضي و الوشــاتْ إيحســودَكْ لْتِ بأمــري ادْخَ

وا فــي الحما ايبعدوكْ ــكْ حرضوا خالي ظنّ و علي

اكــا ــدّ وأنـــا بــغــايَــةْ ال

ــكْ وي ــربْ الرضــا اندَ ــكْ غلــب الخــالْ بقُ إال علي

و هو يا سيدي تم الخالْ قال أسلطانِي ال تجودْ بدواكْ

دالَكْ صــاكْ و رادْ اجْ ــذي اعْ ــى الل عل

اوْصالكْ رْ  الهجَ بعد  رادْ 

ــرّوكْ ــتْ ال يغ فْ ــومْ ابحالُه خَ ــتْ مــن ق ــا افني أم
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ــــه ــى يـــمـــلـــكُ إل

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ــــكْ ــــرْقَ ــــفَ مـــــا ن

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ــــكْ ــــســــالَ ــــا ايْ ج

ه لكُ ــهْ ضيُّه من حَ وال فقَ

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

كْ بْقَ قْ ما سَ في ذا الدعا عاشَ

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

بعدْ ما شتكى من خالَكْ
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و دميتهــم بحســامِي في احشــاهم ال ينظروكْ

يتحاكا الــســر  لــوال 

رْ ليكْ ــقْ و تشوفْ ما ضمَ لتْ ما في قلب العاشَ لَقُ

و هو يا سيدي في الحينْ قلت للباهي عالجني انريعْ بشفاكْ

ــمْ مهجورَكْ  بشــمايَلْ الرضــا ترحَ

ــزورَكْ ــنْ إيريدْ إي كل حي

ــبْ فكوكْ لَبْ وال فــي اوْغاهْ صايَ ــكْ اغْ ــهْ خالَ علي

ــارْ الوجنة ما يزولْ مشــكوكْ كْ و ن فــي تلجْ خــدّ

ــكاكا افْ مــن  انْجــا  وال 

ه من دونْ شــكّ يفديكْ ــوالْ و روحُ لعشــيقْ باالم

كْ ــوزْ بمنامَ ــحْ هنّي قلبَكْ دابا اتْف و هو يا ســيدي قال الملي

كْ لْمَ ــكْ و ظَ غــى الخالْ علي إلى اطْ

كْ مَّ و الرضا و الوصل إيعَ

و الخــالْ ليك هبتُه ضد اللّي في الحما يبغضوكْ

ــرى ايلحظوكْ ــة اجْ ــفارْ النّجل ــبْ مــن اشْ و نطلَ

ضد الوشــا المشكاكة

ــكْ وال في هواكْ تشــكيكْ ــت فــي طاعتي ندري أن
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لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

شــــــــــــــورَكْ راحْ 

لكْ فْ برضاكْ يا المَ قْ و عطَ حنّ و شفَ

ـــــكْ ـــــمَ ــــــقّ اسْ ح

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

بالوصالْ  افْدي ميسورَكْ

ــن خالَكْ ــا كامل البها شــاكي م ي

ــكْ ــي همّ بالمــزارْ انْفاجِ
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88

89
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عينيكْ اشفار  اتّفقوا  معاه  و  هلكني 

ايا نلقاهْ حارسْ اشــريكْ عَ ــتْ امْ ــا نوي م

ــكْ أنأتي ــي  عرفن ال  ــه  رمَ حُ ــرا  اقْ ــا  م

ديكْ حَ كيفْ نخشــا ونيا فــي الحما امْ

ــوا ليكْ ــي بمحبتُه أي و العشــيقْ أمتل

ي ضرّه ربّ الشيا يشافيكْ كْ اشفِ بريقَ

انْوافيكْ بما  قصدِي  وفي  و  ي  حقّ خودْ 

يهديكْ حينْ  كلّ  في  اهللا  من  السالمْ 

ــكْ ــه انْوري ــالْ إيفــادة فــي حالت ــا ين م

يكْ الدّ ايْشابَهْ  البَرْنِي  رّ  الحُ طيرْ  واشْ 

اعليكْ إيْجاوَزْ  نطلْبُه  و  رْ  نستغفَ ليه 

ــي انْقــولْ لبّيكْ ــا ناديتين فــي وقت أمّ

ــكْ ــي خالَ ــا محبوبـ ــت قلــت ي و ادوي

ــي خالَكْ ــرْ أخبرنِ ــكْ العطي فــي روضَ

ــي خالَكْ نّ عَ ــارْ اطْ ـقْ االزه دايـَ فــي احْ

ــا نخشــى مــن خالَكْ ــوْال الغــرامْ م ل

ــكْ ــه خالَ كْ حـــرسُ ــدّ ــاضْ خـ إال اري

ــكْ ــا مــن خالَ ــعْ و فـن ــا وقَـ ــعْ م و وقَـ

ــي  فــي خالَكْ ــتْ تحكــم ل ــا ابغي وأن

ــكْ ــبْ خالَ ــي متكسّ ــن عل و يقــولْ ب

ــدْ خالَكْ حَ ي من يجْ ــةْ أســفِ من مرسَ

ــا يقــوى عــن خالَكْ وحــالْ فــي الوغ مُ

ــقْ خالَكْ لَ ــمْ من اخْ و ارجــاي في الكري

ــكْ ــم خالَ ــي نخت ــقْ المعانِ فــي ارقايَ

انتهت القصيدة
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مبروكْ أسعيدْ  حى  يضْ

ــنْ أنْوارَكْ سْ إلى يشــوفْ حُ

ــة مبارك ة  بســاعَ ــوزْ  انف

ــي بطبعْ محبوكْ فِ طْ عَ

ــكْ بجـوابَ ــلْ  أتفضّ ــي  للّ

زارَكْ لَبْ امْ لعشيقْ كيطْ

ــبْ من أجمالْ أســرارَكْ إيغي

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

اســبابَكْ كانْ  آشْ  هللا 

ــي إيزولْ غلــظ أحجابَكْ عنّ

إيســيرَكْ ــاطْ  ارْب ــي  فكّ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــروكْ مت ــابْ  ت لعْ ــاكْ  ي

ماكْ و يراكْ دْ يا غزالِي من جاوَرْ في احْ يســعَ

أوراكْ ــفْ  امخلّ ــي  ولـِّ

عاركة ـوى نلقاه في شدّ المْ ـوقْ و الهْ بالشّ

و يعايَنْ وقتْ المدارْكة

ــواكْ فــي االعضــا مشــروكْ ــا بهْ ــفْ أن كي

ي مباركة عطفي على الرضا بمجيكْ أولفِ

ــوالْ أحبيبَكْ ي أق عِ ــا ســيدي ســمْ و هــو ي

حبّوكْ ــاسْ  ن ارضــاي  و 

قلبي مع اللســانْ أخيْتي مــن دونْ حالْ لبّاكْ

باكْ طولْ البْدا من اصْ
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17

18
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ــة مبارك ة  بســاعَ ــوزْ  انف

ــوكْ مهل ــوالْ  االهْ آمــن 

ايْســالَكْ ــومْ  ي ــلّ  كـ الزالْ 

ــة مبارك ة  بســاعَ ــوزْ  انف

اصفــوك ــةْ  بغايَ يرقــى 

أوالفكْ ــة  جمل مــن  ايعــودْ 

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

 وافيهْ من أكمالْ أوصالْكْ

ــكْ مالَ ــنْ و البهــا و اكْ ي بالزّ

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

يسعد في الورى من شافَكْ

ــدْ أوصافَكْ بعدْ الرضا إينشَ

ــكا أب إال  ــي  نِ فْ جَ ري  ــدْ أتعَ الغــرامْ  ــةْ  حالَ فــي 

ة وقتْ لمحابْكَ في  ألنّي 

ــبوكْ اشْ ــقْ  ي أنطِ ــا  م ــواكْ  اهْ فــي  ــي  تدرين

ــي مباركة ــا بمجيكْ أولفِ ــى الرض عطفي عل

ــكْ أخليلَ أحــوالْ  رِي  ــدْ تَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــنْ اعلوكْ يرجى امْحاسَ

الكْ ــي حبّكْ و ارْمانِي في ســوقْ لهْ يهْ ملكن بالتّ

ــوالكْ ل ــتْ  افني ــى  حت

الحالكــة ــي  أغيامِ ــاتْ  أخف ــرْ  المني ــكْ  بضيَّ

ــت المالكة مملوك و ان

ــوكْ المل ســايَرْ  ــكْ  لي خضعــتْ  مــن  ــا  ي

ــي مباركة ــا بمجيكْ أولفِ ــى الرض عطفي عل

ــكْ أوصيفَ أوصــالْ  ــي  قبل ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــا أيوصفوكْ و أهــل الثن
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يبْ بصفاكْ تســقيهْ من صفرتَكْ خمرة حتى ايغِ

اجفاكْ أمصايَبْ  ينسى 

ــافْكة ــراحْ اســيوفْ الخــزرة السّ ــرا مــن اجْ يب

و يقولْ في قولْ ابال افكا

ــوكْ ــف اع بــفــضــلْ  ـــة  الل ــا  ي ـــي  لِ عطفي 

ــي مباركة ــا بمجيكْ أولفِ ــى الرض عطفي عل

كْ اعبيدَ مــن  ــبْ  امــكــسّ سيدي  يــا  هــو  و 

ــدوكْ مجّ ــومْ  ق ــلْ  تمثي

ــقْ طيبها مــن أنداكْ بَ كْ شــابَهْ الْياســة يعْ ــدّ ق

ــاحْ بشــداكْ ــتْ ف ي و التّ

أدكــى ه  بنســايمُ ــي  موالت ــا  ي القــدامْ  ــوقْ  ف

ــهْ اعطورْ هادكا غالس لِ

ـــدوكْ أع اتـــحـــرْقْ  بشموسها  ــرّة  ــغ ال و 

ــي مباركة ــا بمجيكْ أولفِ ــى الرض عطفي عل

كْ أبهيمَ بـــدرْ  جبينْ  و  ســيــدي  ــا  ي هــو  و 

ــوكْ عمّ االســرار  ــه  بي
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ــة مبارك ة  بســاعَ ــوزْ  انف

ــدوكْ  ــاكْ و ف نســعى أوف

ــا و اوْدادَكْ مــن خالــص التن

ــة مبارك ة  بســاعَ ــوزْ  انف

يســموكْ ــبْ  أبطي ــورُه  ن

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

ــدادَكْ بوصــافْ كاتبة بمْ

ــة اعدادَكْ مقبولْ من أجمل

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

كْ ظالّمَ قايســة  واقْواسْ 



أمباركة 480

ــرَّبْ أحماكْ ــي ايق ــالْ ايفتكــوا بالّ ــلْ كنب تمثي

ســماكْ في  أتنورْ  وجنة 

كــة المهامْ ذا  فــي  ــي  نِ أتركْ ــمْ  وردهُ وخــدودْ 

شامة فوقْ الخالْ سامكة

سموكْ و  ــوْ  ــزّهْ ال ــلْ  ــحــافَ امْ فــي  بها  مــن 

ــي أمباركة ــا بمجيكْ ولفِ ــى الرض عطفي عل

ــنّ اخــبــيــرَكْ ــضَ ــدي إلـــى ي ــا ســي ــو ي و ه

رْكــوكْ ــتْ الزّهــو إيدَ وق

ــا و االتراكْ ــه عينِي فــي غربن رْتُ ــا انْظَ ــكْ م مثلَ

ــدراكْ ما هو فــي بنت يُ

ــي مشــارْكة ــلْ أولْفِ ــاتْ الجي ــكْ فــي ابْن مالي

ة ــنْ النّاسْ تاركَ رَكْ بي ذَكْ

ــروكْ إيــشــكْ دايَــــمْ  ـــوْداتْ  ـــخَ ال جميعْ  و 

ــة ــة امبارْكَ ــتْ فــي الوصــافْ أنظامــي حل ي نهّ
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كْ ــوبْ أغرامَ اتزيدْ فــي القل

دْ مبروكْ و نولِّي برضاكْ ساعَ

عارَكْ اشْ امديحْ  إيشرّفوا 

ــارَكْ ــبْ أزه ــروا بطي و يعطّ

ــروكْ مت منهــا  ــانْ  البُهت وكالمْ 

ــكْ بنيامَ ــرَة  دايْ ــفارْ  اشْ و 

ــة مبارك بســاعةْ  ــوزْ  انف

روكْ ــدْ ــوى أيعَ بأهــل الهْ

أوْكارَكْ ــامْ  ق امْ يعظمــوا  و 

ــــة دارْكَ ـــــرارْ  واالس لقبــولْ 
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انتهت القصيدة

ة ــابْكَ ــراضْ بن اصحــابْ المعنة السّ ــا هي اعْ م

جْ المســالْكة لْ نهْ ــى اقفاتُه نقفَ مطموسْ عل

ة ــافْكَ السّ ــي  أنبال ــهْ  لي ــه  بجهلُ ــا  أدع ــى  إل

أدكــى ــو  ل ــبْ  ي بالطّ مْ  يشــملهُ ــا  ربن ــالمْ  اسْ

كــة عــوة امزمْ ــن أهــل الدّ ــه بي نُ ي أنبيّ و اســمِ

حْ لي يومْ المشــارْكة ــمَ و ارْجــايْ في الغني يسْ
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ــا مربوكْ إيْولِّي مكســورْ فــي الوغ

ــا محلوكْ ــهْ و انْهــارُه من الضن تايَ

اظْ فــي الوغا عرفوكْ ــا حفّ و اللّي ي

دّوكْ ــوَ ةْ إي ــرْ بالفــرحْ ســاعَ و تباشَ

مســفيوي للّي في ذا اللغا فهموكْ

يجعلْنِي في ادْعا أهل الثنا مشروكْ

المشابْكة يـــومْ  ــدْ  ــجــاحَ ال و 

ــكــة ـــــكّ هــالْ أحــــوالُــــه الشَ

المسافْكة وقـــت  ــه  ــصــرعُ ات

ة گَ امحدّ ــدة  أخــري ــوتْ  ــي اب فــي 

ــة ــگ ــرَم ــي كــنــوة ام ــل ـــن ع ب

ارْكـــة ـي الـــدّ ـــرَدْ نــيــرانـِ ـــب ت
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ــبْ اطويلة ــالمْ أجي تروى اغرايَ ديعْ لمْ

ال تزيدْ في لومــي و تركني في تنكيلة

ما تطيقْ لحربُه حتى ابْطالْ في قبيلة

و سيفْ و الغضبانْ مع قيسْ من اهوى ليلى

ــاحْ الوالعاتْ الخليلة كانْ توصلْ مصب

ــة الهــوى كانْ اتْكــونْ اغفيل في حال

ــل لغلي نشــفي  ــا  م بالرضــا  ــتْ  الزَلْ

ــلْ ادْلي اشــجيعْ  كلّ  ــه  هيبتُ امْ  ــدّ ق

ــل وفي الطّ ــن  وب لعراقــي  ــك  كدال و 

ــل الخليــ زوري  ــا  له ــولْ  قـــــ هللا 

يا مــن هــو يصغى لي

لو نحكي لك شرح الحديث عنّكْ بالعزم ايطولْ

ــي حال فــي  ــي  خلّين

ســوى ســاعةْ لوْصالْ لو تجي بالفرحْ و القبولْ

يشــالِي كانْ  الهــوى 

ــدْ كانوا في الحرب افحولْ عْ من ناسْ بع أما طوّ

ــي لهالل كالعبســي 

اجرى لي كيف اجرى لهم و ضحيتْ بوجد انْقولْ

ــي اغزال مرســولْ  ــا  ي

ــزالْ البتولْ ــا ســلطانةْ البناتْ عانســي لغ ي
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ــه حيلة ــي في غلبت تن ــا فدَ جــارْ عنّي م

وايا اغرايَبْ اطويلة اغرايبي في ســوق اهْ

في ارياضْ امرونقة وجداوْلُه في تبجيلة

ــة تدبيل ــه  في ــدْ  تزي و  ــلْ  يتخبّ ــر  الوت و 

ــاحْ الوالعاتْ الخليلة كانْ توصلْ مصب

ــة ــى الرضــا بترتيل ــوعْ عل قْ لطب ــرّ كنف

ــي بال نْ  ــكَ سَ لهــوى 

ــا و الهجرة منحولْ تلقاه فــي كلّ انهارْ بالجف

وأنـــــا يـــا دالّلــــي

ولْ أمادرى في زماني انشوفها على الجحودْ انْصُ

ــي قمصال تســقيني 

ــعْ و ضلولْ ــرة في اترابَ ــقْ بزهــاري امعطّ و حدايَ

ــي ــنْ أنــغــامْ األل ــي ب

ــحْ و شــجولْ ــة و تواشَ ــراوَلْ رايْقَ ــدْ و ب و قصايَ

ــي اغزال مرســولْ  ــا  ي

ــزالْ البتولْ ــا ســلطانةْ البناتْ عانســي لغ ي

ــي ال ــوّ ــم ــال وأنـــــا ب

رَكْ فيه اوصولْ من طولَكْ على اعشيقْ لونْ ما يدْ

ــلْ ــقْ بالشــوق اعلي ــومْ كلّ عاشَ معل

ــلْ تهوي فــي  باقــي  ــا  الضن ــحْ  بگرايَ

و اغصــانْ كلّ غصن مــن الرّيحْ ايميلْ

ــلْ ي الدّ و  ــا  مي و  الحــگازْ  و  لبســيطْ 

ــل الخليــ زوري  ــا  له ــولْ  قـــــ هللا 

ــلْ لي ــا  ي بوجــدي  انقــولْ  امهــا  قدّ
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ــي المال ــكاسْ  ال داكْ 

نتغاشا من داكْ الجمالْ يضحى عقلي مدهولْ

فالـي ــدْ  ــعَ يــسْ ــم  ت

ــةْ النّصــر ســالّبةْ العقولْ و نقــولْ أجــادْ ابرايَ

انْجالــــــي راتْ  وإال 

الَفْ على االقدامْ كنّ ريشْ انعامة مسدولْ و السّ

ــي اغزال مرســولْ  ــا  ي

ــزالْ البتولْ ــا ســلطانةْ البناتْ عانســي لغ ي

ــي الغوالـ و  ــبْ  ي بالطّ

بْ كنّ اقواسْ و الشفر كصارمْ مسقولْ واجَ و احْ

ــي الفياللــ ــورد  الـ و 

ــا تحتاجْ اكحولْ كتســحر بالنّضرة امكحلة م
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ه و نقبَّلْ في الخدودْ تقبيلة ــكُ سْ إلى انمَ

ــة ــومْ الوصــالْ تقيل ــلْ ي ــحْ نعمَ بالگرايَ

ــي ســلطانْ الولعــاتْ لفضيلة ــدّ وَلْفِ ق

ــاحْ الوالعاتْ الخليلة كانْ توصلْ مصب

اجْ بانَتْ اشــعيلة و الجبينْ و غرّة في الدّ

على الخد امفتّحْ تحتْ االشفارْ لسقيلة

فر في وقت ايميلْ و نشــوفْ صارَمْ الشّ

ــلْ ــدْ التّهوي ــوزْ بالرضــا مــن بع و نف

ــرْ يا ســاقي روض احفيلْ نحســابْ غي

ــل الخليــ زوري  ــا  له ــولْ  قـــــ هللا 

تمثيلْ كبدرْ وســطْ اســماهْ اشــعيلْ

ــه الجســم اعليلْ ــونْ جرحهــا ب و عي
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اهــبــالِــي زادْ  بــهــا 

سْ كبرني على الطاللْ امربِّي في ضلولْ طَ عِ و مْ

ــقْ ازْاللــي ريــقْ ارحــي

تْ أيبانْ في العقدْ منضومْ ومرفولْ ــمْ كانْ اتبسّ

ــي اغزال مرســولْ  ــا  ي

ــزالْ البتولْ ــا ســلطانةْ البناتْ عانســي لغ ي

الفالي ــي  الضب ــدْ  جي

من احريرْ دمقسي اتحيرْ في اوْصافُه هل  العقولْ  

اشــكالِي في  نمولة  و 

ه ليسْ ايزولْ احْ في غصنْ عرشُ و النّهدْ امثلْ تفّ

ــي انْحال زادْ  ــي  الل و 

و افخادْ اسماكْ اليمّ سقها يفجي جمع الهولْ
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ه راحْ اقتيلْ ــنْ اشــجيعْ بحســامُ كمّ

ــلْ تمثي ماليهــا  الثغــورْ  ــرْ  جواهَ و 

ــل الخليــ زوري  ــا  له ــولْ  قـــــ هللا 

ــلْ تخمي اعليهــا  ــانْ  ايب ــا  ضعوده و 

ــلْ أنبي ســرّ  فيهــا  الصــدر  رخمــة  و 

ــلْ اهبي ــرْتْ  سَ بهــا  ــباتني  اسْ ســرّة 

ــة ــهْ تبديل ــفْ زادْ مــن الخــالْ أالّ يلي كي

و المرشفْ شهدة تشفي الداتْ لعليلة

ــاحْ الوالعاتْ الخليلة كانْ توصلْ مصب

وشــماتْ بالنيلة ــا و العتنونْ امْ جيده

كقلومة حنّة في الكــفّ بالتجدويلة

داكْ لخسرْ النْحيلْ على االردافْ القتيلة
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ــي الغالـ الخلخــالْ  و 

لّجْ لو اوْفى ابوَصلي نضحى مشمولْ دَ و القدامْ اخْ

ــي اغزال مرســولْ  ــا  ي

ــزالْ البتولْ ــا ســلطانةْ البناتْ عانســي لغ ي

ــي ل ــا  يزه ــي  اللِّ ذاكْ 

اقليلْ في وصــلْ الرّيمْ عند ناسْ المعنا معقولْ

ــي أقوالِ صــردْ  عنهــا 

مفاحْ انســيمْ ازْهارها و تركْ العاشــقْ مسبولْ

و األســم في اسجالِي

راضي ألهل التّسليمْ و الجحيدْ بجهلُه مخدولْ

ــي ــال ــب أن بـــه  وال 

ه مقفولْ وامْ أوصيدُ عــوة على الدّ من يدعي بالدّ
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هب ما دركــوهْ الجيلْ ــصْ الدّ مــن خالَ

ــل الخليــ زوري  ــا  له ــولْ  قـــــ هللا 

ــةْ العقيلْ ــا راحَ ــك ي ــبْ ل ــي انهي مال

بالتّرتيــلْ لها  سالمــنا  اقْـــرا  و 

تحويلْ ه  عندُ ما  أسفي  تْ  مرسَ من 

ــروحْ فــي اســجانه مرهــونْ أدليلْ و ي

ــاتْ أمنبّتْ و عليهْ ريتْ تشــليلة بالتق

ــاحْ الوالعاتْ الخليلة كانْ توصلْ مصب

ــرْ تنخيلة مْ لي بغي ــو تقدَ يا رســولي ل

ــفق و تروفْ أوال اتريدْ تعطيلة كانْ تشْ

بن علي محمد لها قولْ في دا اللفاض لجزيلة

في الوغا ما نعملْ له في الجدالْ تمهيلة
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ــي خال ــه  بجبحُ ــادْ  ع

ــدْ اللّفضــولْ ــدونْ عــرف ايزي اهْ الغــرّي أب آشْ أدّ
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أبخيلْ الجودْ  أهل  بين  أيكونْ  اللّي  و  عوة فيه الحتايَلْ ارديلة ســوق ناسْ الدّ

انتهت القصيدة
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ــة خبْلَ ــيّ  ف دارْ  ــوانْ  الغي ــر  أمي

ــلْ فحربُه مهلة ــرني ما عمَ يسّ

لة ــرُدُّه حمْ ــا ت ــرْ الغــرامْ م و بحَ

ــة ـ حولـَ وال  ــاهللا  ب ة  ــوّ قــ ال 

عطفي برضاكْ يا شعاعْ المقلة

ــى و على ــو داللْ عسّ نرجــاكْ أب

ــدونْ ريبْ ســهال و أهالً ــولْ أب انقُ

ــراقْ حــقّ إنجلى ــي بعدْ الف هول

ــدانْ إيشــالِي ــوى فــي امي و الهْ

ــي أتقال ــد  إيزي ــن  البي ــر  وأمــ

ــي ل ــدا  مْ عَ ــي  نِ فْ جَ ــرَقْ  غ ــهْ  في

ــي وال اهْ كــربْ  ــرْ  أكث ــراقْ  بالف

ــي أدخالِـ روحْ  ــا  ي ــي  عالجنــ

ي من حالي قِ ــفْ مــن  أوفاكْ اتْشَ

ــي ــا روحْ ادْخالِ ــكْ ي ــى أوصالَ عل

ــاحْ انْجالي ــا مصب مــن الرّضا ي

نحكيهْ اهمامْ صاگ لي بسيوفُه لسقيلة

يلة كم الهــوى على الهــوي ال تبدِ هــذا حُ

ــبابْ زادْ لفكــري تخبيلة و الفگــد بال اسْ

و نقــولْ لمن أهويتْ تاجْ الحضرة لفضيلة

ــكْ يا الخليلة ة ارجيتْ لوصالَ ــدّ هادي م

لعليلــة داتـي  تبرَى  لرسـامْ  تجينــي  و 

ــومْ و ليلة ــاوْا  أبو حــرامْ  في ارياضي ي نزه

ــي لمهــاجْ أنْحيلة ــا غزال ــنْ بجفاكْ ي اليَ
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18
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34

35

ــى إنبْل بالغــرامْ  يعــدر  ال  مــن 

عطفي برضاكْ يا شعاعْ المقلة

ة عــن عبلة ــا من ببهــاكْ فايقَ ي

حلّة ــاللْ  بينْ امْ ي اهْ كِ كْ نَحْ ــدّ ق

رْ على العشيقْ قايَسْ نبْلَة فْ و الشّ

لى ــلْ وَرْدْ و الخالْ اعْ ثي دّ امْ و الخَ

عطفي برضاكْ يا شعاعْ المقلة

لى و الرّيقْ أمصالْ في شــرابُه يحْ

لة و ضعودْ اسيُوفْ في انْهارْ الخصْ

ــكْ ال تعطيلة رامَ ــةْ اغْ إســلَّمْ لي في حال

ــكْ يا الخليلة ة ارجيتْ لوصالَ ــدّ هادي م

رة ليلى دْ وانَسْ و العَ ــةْ العْ أشميسة باشَ

بْ قوســينْ اقتيلة واجَ و تيوتْ أعبيدْ و الحْ

ــنْ أغصانُه لحفيلة و األنف أحكيتْ بازْ بي

هبْ و عليها تشــليلة و الفــمّ أخويتَمْ الدّ

ــكْ يا الخليلة ة ارجيتْ لوصالَ ــدّ هادي م

و الجيد أبهيجْ جيدْ شادِي بالخوفْ اجفيلة

ه بالنّيلة ــانْ كرخــامْ أوشــامُ ــدرْ إيب و الصّ

 

ــدْ يجرى له شــينْ أجــرى لي بع

ــي أدخالِـ روحْ  ــا  ي ــي  عالجنــ

ــي لهاللـِ ــقْ  العاشَ ــزالْ  غ مــع 

ــي ــدرْ إيالل ــنْ أكمــا الب و الجبي

ــي أعوالـِ ا  ــوْ إيحاكي ــونْ  العيـ و 

ــنْ الكالِي ــهْ حاضي من عي أعلي

ــي أدخالِـ روحْ  ــا  ي ــي  عالجنــ

ــي ه غالِ ــومُ ــرْ سُ وهَ ــرْ جُ و الثغُ

ــي ــومْ فــي تمثال ــاعْ أقل و الصب
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ــنْ أحرير و الردافْ على الوركْ اتقيلة و البطَ

اقْ اســقيلْ و القدامْ زايَدْ لُه تبجيلة و السّ

ــكْ يا الخليلة ة ارجيتْ لوصالَ ــدّ هادي م

عوة لرديلة ــى الجاحدينْ ناسْ  الدّ صولْ عل

ي بقبيلة ــرادْ لو كانْ إيجِ لَتْ في الطْ ما يفْ

ميسورْ إروحْ في السجن ليس إفْلَتْ ابحيلة

دوا أهلَ اللغــى و الرّتبة لجزيلة عنّه شــهُ

لبة الحافظين الفاضي لشجيلة و على الطّ

قولْهــم بال شــكّ أدهيلة ــة اعْ يب مــن الهِ

دهقاني في اســفي ارْسامِي دونْ التّنقيلة
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ــوا طلّة و نهــودْ أتفيفحــاتْ طلّ

بْ في المثلى هْ ةْ الذّ رة طاسَ و الصّ

عطفي برضاكْ يا شعاعْ المقلة

ــه أتحلّى نتهى وصــف الغزالْ ب

كانْ أحمــلْ منهــم داعِي نصلة

لة ه في الترى اغريسْ البصْ رْسُ انْغَ

ــى ل ــرُه يعْ رُه مخفــوضْ عمّ ــدْ ق

ــى كيبْل ــا  م عنهــم  أســالمِي 

لة ــومْ البقْ مــن دونْ الجاحدينْ ق

ي منبا حروفْ ليها تتلى ــمِ و اسْ

ــي ــاقْ انْحالِ ــه ف لُ و الخصــرْ نَحْ

ــى المالِي و الفخادْ أســماكْ عل

ــي أدخالِـ روحْ  ــا  ي ــي  عالجنــ

جا لي مْ اشْ يا الحفاظْ في النظَ

ــي ــا نكســرها بنصالِ فــي الوْغ

دالِي ــوا عــن حــرب اجْ ــسْ يقْ لي

ــتْ في العقــد أمقالي عليهْ تابَ

ــي غوالِ و  ــرْ  العنبَ و  بالمســكْ 

ــي منوالِ ــجْ  منسَ ــوا  قُ يلَحْ ــا  م

ــي ــنْ فــي اقْوالِ ــي متبيّ ــن عل ب

انتهت القصيدة
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14

ــي طالْ الحولْ يا أهلي عنّ

ــل المهبولْ لي مث قْ ــاهْ عَ ت

ولْ ي مهطُ عِ ي دَمْ ــدّ فوقْ خَ

أوصولْ اللّمــرادْ  تْ  دْ وجَ ما 

ةْ العقولْ بابْ عشقي راحَ اسْ

مرسولْ ــيرْ بكتابي يا  س

يا رســولي في قولي جولْ

ــهْ مهمــولْ ــي تايَ دونْ حال

وقْ امثيلْ المخلولْ من الشّ

سيفْ الهوى ماضي مسقولْ

ه مسبولْ على األرض ايتركُ

مرسولْ ــيرْ بكتابي يا  س

ــولْ الهُ ذا  يتْفاجــا  ــا  ت يمْ

مولْ تْ احْ لَّفْ رَة خَ جْ من الهَ

وقْ نحيلْ و االجسادْ من الشّ

وال يلي على االحوالْ سبيلْ

ــيْ أوليلْ دْ فــي الضّ ــرّ كنب

ويلْ دْ اطْ تْ هايَمْ و الوَعْ دْ عَ

لْتْ اللّعقيلْ ــا قُ واه من اهْ

ــلْ ــا زوري لخلي ــولْ له ق

رْ ادهيلْ فاها و الفكَ من اجْ

ما قبَلْ لي في القربْ ادْخيلْ

هيلْ تَمْ رَة  جْ الهَ على  زادَتْ 

كلّ مــن صــادُه راحْ اقتيلْ

ــدا باقــي فــي تخبيلْ هكْ

ــلْ ــا زوري لخلي ــولْ له ق

ــبّ ادْواهْ اعليلْ ــرَهْ طُ ما ك

ــلْ جاني حقّ اتْقيلْ و الخمَ

ــبْ معلولْ بالغــرامْ اموصّ

ولْ راضي مدهُ تْ دُونْ اغْ دْ عَ

ولْ فــي القضى ما بيديَّ حُ

ولْ لْ واشْ المعمُ مَ كيفْ نَعْ

تْ انْصولْ ــدْ عارْمــي بها عَ

ــلّمْ على الرّيمْ الباتُولْ س

نْ منحولْ ي وَ هَ مِ سْ شوفْ جَ

ولْ مقفُ ه  اوصيدُ الوصالْ  و 

ولْ دْ اتْطُ هْ نِّي في  العَ ليسْ ظَ

رابي مسلولْ دالْ احْ عن اجْ

كيفْ تركْ اخبيري مخبولْ

ــلّمْ على الرّيمْ الباتُولْ س

ــي مشــمولْ لِّ ــزارْ انْوَ بالمْ

ما يطيقوا عنها الفصولْ
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واها مغلُولْ ــادْ اهْ ف في اصْ

ــلْ اوصولْ جــارْ عنّي ما قبَ

نْ المكمولْ سْ صايَلة بالحُ

مرسولْ ــيرْ بكتابي يا  س

هولْ ســيرْ لها مــن دونْ امْ

المقتولْ العشــيقْ  عالَجْ 

بُولْ و العشــيقْ  إيْراجي لَقْ

ــرَكْ ليهْ بالكفولْ بّكْ احْ حُ

ولْ يارْ الهُ ــمْ بغْ ظَ حينْ يَعْ

مرسولْ ــيرْ بكتابي يا  س

و الرجا في الحيّ المسؤولْ

المعقولْ النّاسْ  السالمْ  و 

ــدْ اللّي مدلولْ دونْ الجحي

مْ لشكولْ راجَ مي في اطْ و اسْ

جولْ من ارضى شيخْ نَلْتْ اسْ

مْ بتفصيلْ لْ ما حكَ و الوصَ

تبجيلْ ــتْ  دَرْكَ مــن  ــة  الل

ثلْها في الجيلْ نّ امْ ما نظَ

ــلْ ــا زوري لخلي ــولْ له ق

رْ انْحيلْ ــا العدرة بوشــفَ ي

بْ في تنخيلْ ما تترَكْ الصّ

ويلْ كْ مالُه تَحْ ــدَ عن اوْصي

رْبُه سيفْ اسقيلْ دْ في حَ جرّ

ــر لنبيلْ ــفْ قيسْ و جب كي

ــلْ ــا زوري لخلي ــولْ له ق

ــلْ ــةْ البُخــاري و خلي رْمَ حُ

ــيلْ ــلّ ادْيامْ السّ ــدّ ما ه ق

رُه في شــدّ التّخبيلْ خاطْ

ي ال تنقيلْ مِ من أسفي رسْ

بتهليلْ انْقــولْ  انْجولْ  وال 

منكولْ لْ  ــوّ هَ امْ بالصدودْ 

لنجولْ ســودَةْ  عن  فرقني 

تولْ  ــرَبْ امْ ــه تضْ زينهــا ب

ــلّمْ على الرّيمْ الباتُولْ س

ــزالْ اوقولْ ســلّمْ على الغْ

الوصولْ بالوصــالْ اتْصولْ

ولْ مخــدُ ــه  لُ قْ عَ دْ  ــرّ كيْب

صاگْ لُه و كسى عرضْ و طولْ

ولْ ــاهْ افحُ ما يطيقوا لوْغ

ــلّمْ على الرّيمْ الباتُولْ س

ولْ ــي دونْ اعطُ نِّ لْ ظَ إيْكمَّ

ــبْ و المنقولْ ناسْ المواهَ

ــاسْ المعنى مخبولْ بينْ ن

معقولْ ــي  دهقانِ علي  بن 

بالضيا نَبْراســي مشعولْ

انتهت القصيدة
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ــالْ ط ــــواقْ  االش عــلــيّ  ءاهْ 

نْ لي في اصميمْ االدخالْ ــكَ سَ

ــالْ ت احْ ــي  عنّ ــي  زال اغْ حــبّ 

ــالْ القت ــوى  ن و  رْ  بعســاكَ جــا 

رْني فــي الجدالْ ــنْ اقْهَ و الجبي

افْصــالْ القضــا  فــي  رادْ  وال 

ــا من اتْســالْ ي ي ــقِ شْ ــبَّةْ عَ سَ

ـــزالْ اغْ الــبــيــدا  فـــوقْ  نلقا 

ــوالْ االق فــي  عليهــا  ــتْ  نادي

ــى الحــالْ ــبْ عل ــكْ غايَ رامَ بغْ

ـــوداللْ ــا ب ــي ي ــي عــنّ ــفِ ــطْ عَ
ــاتْ االوصــــالْ ــوق وحــيــنــي ب

ــتْ افني ــي  وَلْفِ ــا  ي ــواقَكْ  بشْ

ــتْ امضي ــة  الفرق و  بالهجــرة 

اسهيتْ خيـتـي  يا  حالي  عن 

ــتْ هوي ــا  م ــي  وَلْفِ ــا  ي ــركْ  غي

ــحالْ اشْ هــذا  ــي  هاجِ امْ ــنْ  بي

اةْ اعــلــيــلــة ـــــــدّ بـــيـــهْ ال

بطــالْ و  ــودْ  بجن ــي  ـرْنِ قهَ و 

اصقيلة ـــوفْ  ـــي اسْ ــهْ  ــي ل

ي و صالْ ــمِ سْ ــا جَ و الصــدّ افن

ـــــرْكْ الـــــــرّوحْ ادهــيــلــة ت

االطاللْ على  بْتْ  ارْگَ يومْ  من 

ــة تبجـيـل و  ـــنْ  سْ حُ ــي  فـ

ــا ســودْ االنجــالْ قلــت لهــا ي

انحيلة اةْ  ــــــدّ ال شــــوفْ 

ــزالْ ــغ ــمْ ال ــا نَــعْ زورِنــــي ي

ــــي الــفــضــيــلــة ــــفِ ـــا وَلْ ي

ــا ســخيتْ ــكْ م يْهــات بقرْب هَ

ـــنْ داتِــــي ـــاكَ ـــكْ س ـــبَّ حُ

ــتْ ــتّ اوحيي ــكْ م مالَ و مــن اجْ

ــي ــرات ــمْ ـــن ت ــي م ــق ــف ش
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ــي اكميتْ هاجِ شــوقَكْ بينْ امْ

الحديتْ فــي  أوجــولْ  اصغــايْ 

ــوقْ الخدّ ســالْ ــي مــن ف عِ دَمْ

ــى االحوالْ بْتْ عل ــدِي غَ من وَجْ

ــاللْ ــي احْ ــكْ أولْفِ ي في ــقِ شْ عَ

المــالْ مــع  ــرّوحْ  بال ــخى  نَسْ

ـــوداللْ ــا ب ــي ي ــي عــنّ ــفِ ــطْ عَ
ــاتْ االوصــــالْ ــوق وحــيــنــي ب

ــبْ بالحبيــ إداري  ــبْ  لحـبيـ

قريبْ ــي  ف ــه  عــنّ ــفْ  ــطَ ــعْ يَ

ــبْ ـــواكْ بــــدونْ ري ـــا بـــهْ وأن

ــبْ ــا اعطي ف ي رقّ بالجْ ــمِ سْ جَ

اللهيبْ ــر  مْ جَ ي  فِ اطْ ــلْ  بالوصَ

نْ في القليبْ ــكَ و شــواقَكْ سَ

ــالْ ادْب ــي  يال اخْ ــونْ  ل شــوفي 

ــعْ االحــيــالْ ــمْ ــيّ جَ بـــارَتْ ل

االهــــوالْ بــعــد  نهنا  إلـــى 

ــدْ الســئالْ ــنَكْ بع سْ ــرْ حُ نَنْظَ

ــا نويتْ ــرْ فــي اوْصالَكْ م لغضَ

ــي ــاتِ ــي ح و  روحــــــي  يــــا 

ــرة انْحالْ جْ الهَ من  ــدْ  سْ الجَ و 

ــة ــل ــعــطــي ت ال  ـــــــي  روف

مــالْ ــرة فــي الجْ ــي نَظْ فين تَكْ

ــلــيــلــة ـــا لــخْ ــــكْ ي ــــلَ ألجْ

ــزالْ ــغ ــمْ ال ــا نَــعْ زورِنــــي ي

ــــي الــفــضــيــلــة ــــفِ ـــا وَلْ ي

ــبْ ــثْ الرقي دي غــى لحْ ــا يصْ م

ــى بــحــبــيــبُــه ــخ ــسْ ـــا ي م

انْغيبْ تــارة  ــرْ  ــضَ نَــحْ تــارة 

ــه ــبُ ــي ـــرجـــا عــفــو اطــب ي

ــبْ ري ــي اغْ ــا وَلْفِ ــالدَكْ ي فــي ابْ

ــه ـــي مـــن تــشــغــيــبُ ـــرت ن

ــعْ الــعــاللْ ــمْ ــن جَ ـــي م داون

ــة ــلَ ــي ح ـــــــــادَتْ  ف وال 

ــكالْ النـ ذا  ــي  عنّـ تتـفاجــا 

ــة ــل ــي ــل ـــكْ ال ـــي ـــا ب ـــزه ت
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ـــوداللْ ــا ب ــي ي ــي عــنّ ــفِ ــطْ عَ
ــاتْ االوصــــالْ ــوق وحــيــنــي ب

ــجارْ اشْ ــنْ  بي ــدة  حْ مَ كْ  ــدّ ق

ــارْ االقم ــى  عل ــاقْ  ف ــكْ  وجبينَ

االشــطارْ نـــونْ  حاجبينَـكْ 

ــبارْ اشْ وا  شــدّ ــفْ  راهَ امْ كــنّ 

ــى الگحارْ عــابْ عل ــونْ اجْ و عي

ــارْ االزه فــي  ــوا  إيبان خــدودْ  و 

ــرّوضْ جالْ ــسْ برني في ال طَ عْ مَ

ــى المصالْ ــقْ إيفــوقْ عل ي و الرّ

رالْ ــدْ  جي إشــابَهْ  ــدْ  الجي و 

ــاعْ اقلُومة في االشــكالْ ب و اصْ

ـــوداللْ ــا ب ــي ي ــي عــنّ ــفِ ــطْ عَ
ــاتْ االوصــــالْ ــوق وحــيــنــي ب

ــرامْ احْ ولفــي  ــا  ي ــي  الباقِ و 

ــه فــي النظامْ ــتْ اوْصافُ اخفي

بــه انّــشــطــوا نــاسْ الــغــرامْ

االقســامْ طــرزْ  فهمــوا  ــسْ  لي

ــزالْ ــغ ــمْ ال ــا نَــعْ زورِنــــي ي

ــــي الــفــضــيــلــة ــــفِ ـــا وَلْ ي

قــارْ ــونْ  ل إشابهوا  تــيــوتْ  و 

ــــورُه ســـاري ــــن رْ ب ـــــــدْ بَ

بالعمارْ ــعــوا  إزل ــارْ  ــف اشْ و 

ــيــاري قــطــعــوا أمــيــرْ اصْ

مارْ اجْ مهاجي  في  لي  ــدوا  زَنْ

ـــاري  ـــن ـــجـــلّ ـــــتْ ال نَـــــعْ

ازْاللْ شــهــد  كَ ــفْ  مــراشَ و 

اشعيلــة اتــقــاتْ  ــرْ  ــغْ ث

القتالْ على  اسيوفْ  ضعودْ  و 

نيلة ــــه  اوْشــــامُ رْ  ـــــدْ صَ

ــزالْ ــغ ــمْ ال ــا نَــعْ زورِنــــي ي

ــــي الــفــضــيــلــة ــــفِ ـــا وَلْ ي

ــامْ ــى شــوفْ االني مســتورْ عل

ــــوا ـــيـــهْ اســـــــروري دام ب

الظالمْ أهــلْ  اقلوبْ  لْ  همَ و 

ــه ــامُ ــم اتْ و  ــدا  ــب ــم ال فــي 
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بالنســامْ ــحْ  فايَ اســالمي  و 

ـــوامْ العْ كــذاكْ  و  رْفا  الشّ و 

االشـجالْ في  محمد  مي  واسْ

المـقالْ في  عقدي  مسفيوي 

ــومْ الضاللْ ما نخشــى مــن ق

انْصــالْ ــة  يديّ فــي  لوغاهــم 

االرســالْ ــاجْ  ت مــد  احْ احْ  ــدّ م

ـــزاللْ ــرْ لـــيّ جــمــعْ ال يــغــفَ

ــكالمْ ال و  ــى  المعن الصحــابْ 

ــه ــظــامُ ن و  ــفــظــي  ل ـــي  ف

ــوالْ االق ــروفْ  ح في  علي  بن 

ــة ــل ــدي ــب ــــــال ت ـــــحّ ابْ ص

الـــردالْ دوكْ  ــوة  ع ــدّ ال ــاسْ  ن

ــة لصقيـلـــ ــة  الحـــربـ و 

الجــاللْ ذا  نســعى  ــه  بجاهُ

ــة ــل ــوي ــه ـــنـــظـــرْ ت ــــا ن م

انتهت القصيدة



499مرسول أمينة



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ــي ــان ـــمْ أت ي ـــرّ ـــرســـولْ ال م

ــكــانــي ــمْ دْ ل ـــا مـــتـــكـــرّ ج

ــوانــي ــنْ ــعَ ــتْ بــعــد ال ــبَ ــتْ كَ

ــي ــان ــرج ــا ت ــي ــت كـــيـــفْ أن

ــي ــان ـــواقْ أده ـــاالش هــــاجْ ب

ــة جــانــي ــن ــي مـــرســـولْ أم

ــتــمــانــي ـــتْ ابْـــــال كُ ـــادي ن

ــي ــوان قـــــالْ أغــــايَــــةْ ســل

الي وّ ــقْ جُ ــابْ عايَ ــلْتِي بالكت ــاسْ ارسَ ــلْ رقّ ــيّ امثي ــة ل ــد اللّة لوجيب مــن عن

ي مصباحْ الولعــاتْ بوتيتْ اغزالي دْ فيه خــطّ ولفِ ــه نَوْجَ تُ ــتْ األرض و فتَحْ لْ قبّ

كّ في الثلت التّالي من بعدها تقولْ في السطورْ إلى أنت اعشيقْ أتيني من دونْ شَ

ويتْ قُرْب اوصالي ليّ اسريعْ تقدمْ حتى تشفا في سر حسني و جمالي و إلى اهْ

ــتْ بالدموعْ انْجالي من فَرْقتْ الخليلة تگبَتْ نارْ الفراقْ في اصميمْ ادْخالي هلّل

ــايَقْ لوْصالي لْ كانْ كنتي ش رْســمي ال تتْعطَّ اتْقولْ يا خليلي البدَّ اتْجي لمَ

اللي ا اجميعْ عند مسراجْ اهْ نعطيهْ ليكْ يا مرســولي والّ تجلس حتى نمشــيوْ

ــي ــبْ دوزْ ال تخــافْ مــن الكال ت ــتْ لهــا نتعَ لَ ــكْ إال وصْ دْ دونَ ــة نســكّ يَ للبَهْ

بالخطابْ جا  الثالثْ  ةْ  عشيّ في 

دابْ ــورْ لهْ ــي قُرطــاسْ ن و عطان

ــي الوهابْ ن اســماي الحــيّ الغْ

ــابْ تعت دونْ  نرجــاكْ  ــا  أن ــى  حت

ــتْ احرُوفْها في تركابْ حينْ اقري

بكتابْ ــكارْ  االب ــاجْ  ت ــلْتُه  ارْسَ

وابْ ــدْ الجْ ــي اتْري نْت ــتْ إلى كُ لْ قُ

وابْ ــيتَلْ اصْ هــذي ما هي يا السّ
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ــــتْ شــيــهــانِــي ــــبَ تـــمّ رَكْ

يلقاني مـــن  ـــنْ  ـــايَ ك مـــا 

ــي دانــي ــول ـــولْ فــي ق ـــق انْ

ــة جــانــي ــن ــي مـــرســـولْ أم

ــي انـ المنّ ــظْ  فْ حَ فــي  ــرْتْ  سَ

ـــتْ اعــيــانــي هْ مــهــمــا بـــوّ

فاني اجْ ــعْ  مْ ــدّ ــال ب ــتْ  ــگَ دفْ

ــجعانــي الشّ أليــــت  ــتْ  قالَ

حـــاكـــم مــــــاردْ ســـودانـــي

ــارْ الوْهادْ في اوْهامْ الفالي رْ بن اقْف دْ تمثيلْ ليثْ يزْهَ بْ الدجى متكــرّ فــي اغياهَ

دْ فوقْ الجوادْ بالعزمْ انْشالي مَ رْنِي يَخْ عان اجميعْ من انظَ جْ بْتي تفزَعْ الشّ من هِ

نْ لجبالي بْسي والغضبانْ فتّ ساكَ رْ و كذلك سيفْ و العَ اهَ دّ دونْ شكّ الظّ انْهَ

ــايَقْ لوْصالي لْ كانْ كنتي ش رْســمي ال تتْعطَّ اتْقولْ يا خليلي البدَّ اتْجي لمَ

مْ على التّرى و دَزْتْ لوطى و سهالي ريقْ الغزالْ نتگلضَ تْ اطْ خلّيتْ مرسمي و تبَعْ

والي ه عفريتْ شــورْ لجيوشْ امْ لْفُ ه قضيبْ واقَفْ خَ ــانْ فُمْ بابُه فَرَس في ايدُّ و ب

ــغالي زْمْ اشْ رْ هذا و عالشْ يا رســولي ما تعلمني انْجيبْ بالعَ ضَ لْتْ لغْ ــتْ قُ نادي

دالي تْ لجْ عاكْ شــدّ ــارْ انْوى امْ زالَكْ حينْ ســاقْ لِلَكْ االخب ازْ اغْ هــذاكْ غيرْ حــرّ

ــه والي ــمْ عنهم جــاوْا لكتافُ كَ ــي خالفُه يحْ ه األزرَقْ ولّ مــن الّ اخفــاكْ اســمُ

ــابْ الغصّ ابْصارْمــي  تْ  ــدَ تقلّ و 

ــا لي و ضــرَبْ انگابْ ــة تَنْب عبْسَ

ــومْ الحرابْ ــي في ي ال مــن يلقان

بكتابْ ــكارْ  االب ــاجْ  ت ــلْتُه  ارْسَ

ــهْ شــدّ االركابْ و رســولي بيدي

ــمْ بين لســراب ي ــا قصــرْ الرّ ينْب

لْ غابْ لْت من الخوف و العقَ و دهَ

كْ من الخوفْ ترهابْ ــدَ ليس إصي

نْ في جبالْ لسحابْ ــكُ من كيسْ
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ــة جــانــي ــن ــي مـــرســـولْ أم

ــي إحـانـــ ازْ  ــرّ للحـــ ــا  جـ

ــي ــان ــق عـــيـــقْ فــــايَــــقْ ده

ختالنـي ال  ــكْ  ــمَ اس ــلــت  قُ

ــي ــرســان ـــن ف عـــنـــدي كـــمّ

قــلــت الـــقـــوة لــلــغــانــي 

ــة جــانــي ــن ــي مـــرســـولْ أم

ــي ــطــالن ع ال  ـــــمْ  هُ ـــــدَ نَ

ــن طـــرف ايْــمــانــي ــوا ع ــزل ن

ــايَقْ لوْصالي لْ كانْ كنتي ش رْســمي ال تتْعطَّ اتْقولْ يا خليلي البدَّ اتْجي لمَ

ــاهْ أتبالي بارْ للق ــكْ االخْ ــدْ الما عندي في ــا اتجمّ ــوكْ احكيمْ بالوف ــت نعرف وأن

بالي ــت اگْ ــمّ طاحْ عفري ــة اتليت عنهــا لعزيمة ت ــتْ تصويرة مكتوب بَ ــمّ اجْ ت

رْ جدوالي ــال خفيّة الكــن يكفاكْ ما تجــزّ كْ طاعة ب مَ دْ ــا تقــولْ انْخَ فــي كل م

مامْ ألف شــجيعْ إجــرّ أوراهْ قطــب الثالث الخالي مامْ و كل اهْ فيهــم ألــف اهْ

ــي ــى إشــهدُهم انْجال ــة حت ــالْ احميّ ــوْا للقت ــمْ أمرهــم إيجي ــا خدي لكــن ي

ــايَقْ لوْصالي لْ كانْ كنتي ش رْســمي ال تتْعطَّ اتْقولْ يا خليلي البدَّ اتْجي لمَ

گْ و ارْمالي علفــة خالفْ علفــة تاگتْ بن التلولْ غطــاتْ أوهادْ البيدا و الشــندَ

ــي رْ و عوال ــواقَ ــجْ و اشْ قْ بدبابَ ــواحَ ــلْ اسْ ــعْ كمثي ــربْ جمي ــمْ زادُوا للحَ رْتهُ أمَ

بكتابْ ــكارْ  االب ــاجْ  ت ــلْتُه  ارْسَ

ــابْ بترت ــه  كلمت مْ  ــدَ يخْ ــه  ألن

لْع فيهْ حق الحســابْ ليــس الطّ

ابْ ــا طــودْ النّجــا العطّ ــال أن ق

عن أمري سكنوا في طرف لخراب

جابْ جــوبْ لعْ ال حولة هــذي اعْ

بكتابْ ــكارْ  االب ــاجْ  ت ــلْتُه  ارْسَ

ــابْ ــنْ لضب ــة دايري جــاوْا بجمل

ــابْ ــمْ شــدّ نشّ هُ دَ ــر احْ و األمي
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بْهــابْ هَ ــبْ  ري دونْ  ــزْرَقْ  اللّ زادْ 

عابْ ه عن اوْعارْ و اشْ شتّتْ جيشُ

ــداوَلْ حجابْ ــيّ اجْ ــتْ اعل ل و عمَ

عابْ شاهْ ونْدْ لجْ و عطيتُه في احْ

ــلْ البابْ كتَتْســنّاني فــي ادْواخَ

ــرورْنا طــابْ ــي اسْ ــكْ أمحبوب ب

ي في الضــيّ و غيْهابْ زهِّ ــتّ امْ ب

ــوابْ اكْ ــدّ  اتْمَ ــيّ  ل ــي  اغزال و 

بكتابْ ــكارْ  االب ــاجْ  ت ــلْتُه  ارْسَ

لنْجــابْ ــلْ  نبي ــا  ي ــتْ  قالَ ــيّ  ل

الــحــگــدانِــي ــابْ  ــطّ ــع ال و 

جانـــي اسْ ـــاللْ  اغْ فــي  دارُه 

ــثــانــي ــعْ امْ ــب ــسّ ــتْ ال ــي ــل ات

نشــانــي ه  ـــدُ سْ جَ ــي  فـ دَرْتْ 

ــي ــان ــرع ـــي ت ـــف ــقــى وَلْ ــل ن

ــــبْ ديــجــانــي ــــوكَ ــــدْ اكُ زي

عاني ــة  ــن ــي أمّ ــرْ  قــصْ فــي 

ــي ــان ــــــارح وه ســـالـــي وف

ــة جــانــي ــن ــي مـــرســـولْ أم

ــي ــان ــوســن ـــتْ ال ـــعْ تــــمّ نَ

تالي ــه لقْ ــه و ازْدادْ عنّ لْبُ ــى غَ مــوا فــي حومــة أميدانْ وال دارْ له ســاعة حت زَطْ

ــي اقتال رادْ  ــةّ  الل ازْ  حــرّ مْ  اتقــدّ ــيّ  ل اســريعْ  ــا  أني زَدْتْ  ــي  عن ــوالْ  االهْ طــارْ 

يالي رْ شورْ اخْ مةْ اليونانْ زَدْتْ مســتخفي مراني وال انْظَ كْ ه حَ خوفي  اتكونْ عندُ

لت  عن گرعْ انْصالي طْ تمّ ادْخَ تْ فارَحْ ناشَ دْ ه وَعَ ديمُ بالي قرب اخْ طاحْ الدني اگْ

والي ــا زالْ اهْ ب رَحْ ــاتْ امْ ي ــتْ بمجيكْ امْ ــمّ قالَ لْتْ االرســامْ ت ــا و دخَ ــتْ يده لْ قبّ

تعالي مْ فيهْ الجليلْ نعــمْ المُ كَ ــومْ احْ ــرْنِي عليكْ و الي ــانْ كانْ حرّازي حسَ ازْم

ــومه غالي مامْ  حانطة في اتياب من الحرير سُ امي نعني اهْ و الريمْ جالســة قدُّ

رة  و المدام ما بين ادْوالي فْ في ابْســاطْ ســلطني غير أنا و الرّيمْ و التريّة و الصّ

ــايَقْ لوْصالي لْ كانْ كنتي ش رْســمي ال تتْعطَّ اتْقولْ يا خليلي البدَّ اتْجي لمَ

دالي مْ لگْ ــدَ كْ كلّ يومْ تقْ ــدَ ــكْ في حفــظْ الكريمْ لكــن انْري تَ ــرْ ودّعْ ــا بخي تبق
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بابْ ــيّ حبيب فــي احْ ــا باقي ل م

ابْ ــرْ في ســلوكْ لهّ ــدْ الجوهَ خُ

ــالمي في طرز لوْهابْ عنهم اسْ

أدابْ ادْراوْا  وال  ــوا  شــاخُ ــن  مـ

ترغــابْ ــمْ  فادْهُ ــا  م ــمْ  هُ نَتْبَعْ

ودْ في الغالبْ ــهْ انجيبْ اشــهُ لي

اعــي صــادْ شــرّ و نكابْ ــهْ الدّ ب

ــابْ ــه يدريهْ كلّ حسّ ــا ازْمامُ ه

االرقابْ ــق  اعتي ــاري  الب ــل  لجلي

ــك بــيــمــانِــي ــل ـــفْ ل ـــلَ نَـــحْ

ــي عـقـيانــــ أراوي  ــدْ  خـــ

وســاني السّ مــع  ــكْ  سْ بالمَ

النّـقـصانــي اصـــحـابْ  دونْ 

ــي بالجنـحانــ ــاروا  طــ ــو  لـ

افْناني ــبْ  ــل غُ ــرْ  ــكُ انْ كـــانْ 

الْســاني ــرْفْ  طَ عــن  ســيفي 

ــي ــدان ن ـــنْ  لـــمّ ـــي  ـــمِ اسْ و 

ــي  تكـالنّــ ــى  المــول ــى  عل و 

اللْ الجمالْ و مشــيتْ في حالي تْ اهْ تَمْ ســرّنا ودّعَ ــي لكن اكْ مــن دونَكْ اخليل

لبة و الشرفا في اجميعْ المةْ لفضالي اظي ألهل القريض و الطّ نوصيكْ طيعْ يا حفّ

والي لمْ مْ  دَ نَخْ وامْ  الدْ طولْ  األمرْ  نخالَفْ  ما  المْ  اغْ مكسوبْ  طاعة  مْ  لِهُ ألنّي 

ا انْبالي وْ ــالْ يلْقَ ــو وصلوا في القت بْهة مع الصالبَة ل يتعرســوا بالقباحــة والجّ

قالي و على اكبيرهــم نَزَلْ ديني في القريضْ ما جاوَبْني و عليهْ ضربَتْ اعقودْ امْ

ــگرْ مالَّلي بْ اشْ ــة و راكَ ــدْ حربَ ــهْ كنشــالي رَفَ ــه الزالْ اعلي ــى قفاتُ ــي عل ل نَعْ

رْ في كتافي من الّ خفاشْ بن عيسى به اصفى احريرْ منسجْ منوالي شيخي بال افْشَ

زْ افنونْ اشــكالي رّ ــا امطَ ــن علي في أســفي نســبي دمناتي ما يخف ــومْ ب معل

حْ في افعالي ني برحمتُه يومْ القضى إيْسامَ مّ رْ لُه ايْعَ في انْهايَةْ الخريدة نستغفَ

انتهت القصيدة
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ــةْ حالُه ــرك العشــيق في حال كْ ت المَ كــف امْ

ــاهْ افصولْ ن عْ ــا تعــرفْ لمَ ــرامْ م ــمْ الغْ ــا الالي ي

اشــكالْ ــه  لي ــدري  ت ــا  م

ــه تمتالُ فــي  الهــوى  ســرةْ  ــك  ل ــري  ن أجــي 

لولْ ــرْ امْ ــرى لي من غي ــكْ كل ما اجْ و نعــودْ لل

ــبــالْ ــرْ لــلــغــاي ال ــضّ ح

ــه والُ ــدي و اهْ و ســبابي حــقّ أاليْمــي فــي نَكْ

ــتْ نصــولْ ــة ومــن وصلهــا ولّي ــي لخليل زَرَتْنِ

اليالْ ثَلــث  ــي  ل ــتْ  فَ طْ عَ

ــه ـمالـُ بكْ ـيا  معَ ـة  ضالـَّ ــعْ  ابـَ الرّ انـهارْ  و 

ولْ هُ ــرْ امْ ــي و قالَتْ احضيهْ بغي تْل ها مدّ ــلَفْ سَ

جــالْ االنـْ ــا  ي اضْ ــتْ  ودّعْ

ــرارُه و جمالُه خازْنِي اسْ ــبْ فــي امْ قُلــت انْحجّ

قولِْ ةْ لعْ و مشــيتْ الوَكري ما نويتْ يَمْشي راحَ

ــالْ ـــرُه شــعّ ـــمْ خـــالّ جَ

يالُه ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ليل ــالَفْ الخْ س
ــتْ البتولْ ــةْ البها بوتي ــوبْ مكمول باش أنج

ــومْ اعليهْ أتســالْ ــي ي ف
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ــه ــطْ بوصالُ ــرْتْ ناشَ ــه و سَ ــي دَرْتُ فــي مكتوب

رْ مشمولْ من روضي جيتْ لمرسمي و به امبشَ

ــالْ ـ عـجّ ه  ــدُ ــبْ انْجَ رَدْتْ 

ادْخالُه شــورْ  ــرْ  ــهَ اظْ وال  خــاوي  جيبي  نلقا 

رانْ على األرض امثيلْ المهبولْ دِي سكْ تْ بوَجْ حْ طَ

جــالْ ه  ــدُ فگْ مــن  ــي  عقل

مامْ فــي تنكالُه ــل احْ ــي مث ــدي نَرْت ــرْتْ ابْوَجْ سَ

نْ مســبولْ ــدْ في االرســامْ موهّ ــونْ افْري وال مجن

ـــوالْ ــلّ احْ ـــرَجْ عــن ك خَ

ــه ــامْ فــي تهطالُ ــگْ و شــابه الدي عــي دافَ دَمْ

تْ انقولْ ــدْ وأنا نبكي في مرســمي و بلســاني عَ

ــزالْ ــغْ بـــاشْ انْـــجـــاوَبْ ل

ــبْ أقبالُه لْ ــراقْ و الطّ ــومْ أتجــي بعــد الف فــي ي

ةْ لنجولْ ــرّ ــومْ تقدم ق ــهْ يبقى في ي أش مــن أوجَ

ــةْ بــوخــلــخــالْ ــبَ ــوجــي ل

ــه يالُ ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ــالَفْ الخليل س
ــتْ البتولْ ــا بوتي ــوبْ مكمولةْ البه ــاش أنج ب

ــهْ أتســالْ ــومْ اعلي ــي ي ف

ــه ــوقْ انْجالُ ــلْ طــالْ بالشّ ــي ال حــالْ انْحي حال

عْ لي معلولْ سدي من هولْ امصايَبْ الفراقْ ارجَ جَ

ــالْ ــي ــل اح ــي ك ــــرَت ل بَ
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ــي اجميعْ مــن جيتْ انســالُه ــتْ إخبّرن بْ ــو صَ ل

اخــدولْ ــرْ  بغي ــهْ  نجزي لبشــارْتُه  ــرني  يبشّ و 

ــعــالْ لــنْ ـــه  لُ ــلْ  ــقــبّ ن و 

تالُه ــرَتْ في الحضــرْ امْ ــة ما نظْ ســالَفْ لخليل

ــطنبولْ زالْ في  الغربْ وال في اسْ ما صالَتْ به اغْ

ـــــالْ أمّ ــه  ــدي ــف ت وال 

ــه تكاللُ فــي  ــرْ  التْبَ و  ــاتْ  تق و  ــرْ  الجوهَ ــهْ  في

عْ ضيّه مشــعولْ ر مــع اللؤلؤ فيه يســطَ ــدّ و ال

حــالْ لكْ ــقْ  غسَ يخفــي 

ــمْ دَمقســي فــي منوالُه ــراجْ اظلي بْ رُه جَ ــعْ شَ

ــة مفتولْ ــسْ دونْ خفيّ ــرْ النّفي ــدْ مع العطْ بالنّ

االدخــالْ أو  يخــرَقْ  ــه  طيبُ

ــه يالُ ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ــالَفْ الخليل س
ــتْ البتولْ ــا بوتي ــوبْ مكمولةْ البه ــاش أنج ب

ــهْ أتســالْ ــومْ اعلي ــي ي ف

ــه حالُ ــه يضــوي كهــاللْ عــن طــرفْ اكْ ــا قوتُ ي

ــارونْ الرشــيد وال شــفوهْ ادْســولْ ــا حــازُه ه م

االبطــالْ ــى  عل ــبْ  متحجّ

ــه بعاللُ ســاقَمْ  الجســدْ  و  ــهْ  تايَ فقــده  مــن 

ــه واشْ المعمولْ ــهْ وَلْهــانْ مــن فراقُ ــمْ دالَ هايَ

نــشــالْ و  ــي  ــنّ ع ــبْ  ــيّ غ

040
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ــه ــلْ مهمــا يجــي و يقــرّب مجالُ مَ فَرْجــة نعْ

ــه القــوة و الحولْ ــمْ ل ــا فــي الحيّ لكري و رجي

ــالْ النّ ــه  بــ ــي  يجمعـن

لتْ ارجالُه ــشْ فــي أســفي و ســوّ تَّ ــتْ انْفَ يي اعْ

لولْ ــلْ القُطب الزّهْ تْ للفضي دْ ــا فادوني و قصَ م

ــالْ ــصّ الـــرگـــراگـــي خ

ــه جالُ مــن  كيوافــي  ــل  فضي ــمْ  ابراهي ــن  اب

ولْ ــه طايَحْ مدهُ ــانْ اضحيتْ في مقامُ مولْ البِب

الــتُّــوســالْ فــي  رْ  نكتّ و 

ــه يالُ ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ــالَفْ الخليل س
ــتْ البتولْ ــا بوتي ــوبْ مكمولةْ البه ــاش أنج ب

ــهْ أتســالْ ــومْ اعلي ــي ي ف

ــحْ و الحــال انْبا لُه ــبْ فــي الضري ــي طالَ رْن انْظَ

ــمْ مخبولْ رَكْ هايَ ــيّ قال احكي لي عــالشْ فَكْ ل

يسهالْ بــيّ  ــكْ  ــبَ ــعْ صَ

ــه ــي و حوالُ ــهْ حال ــا ســيدْ لفقي ــرْ ي ــتْ انْظَ قُل

رْ دوقي انجيبْ ما تخفا ليك اشــكولْ ــكْ ماهَ ألنّ

فــي القــولْ مــع االفعــالْ

ــه و طــرَحْ تشــقيقْ فــي فالُه ــمّ اكتابُ ــدْ ت بَ اجْ

ليها مشــغولْ ــالْ أمانة امشــاتْ لك اعْ ادْوى و ق

الفالْ فــي  ــرْ  هَ يَظْ ــلَفْ  سَ
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102

103

ــتْ انْعالُه لْ ــنْ زَدْتْ قبّ ــه فــي الحي ــتْ اگبالُ حْ طَ

ــلْ مرسولْ ــرْ و بقا ســليمْ دبا نرسَ قال اشتَبْشَ

ــه فــي الحــالْ ــكْ إجيبُ لي

ــه والُ دْ جَ فيهــا  دارْ  ــنْ  الحي فــي  ــة  ورق ــعْ  طلّ

ــة منقولْ ــرْحْ اســمْ الجالل ــدي طَ ــز الهن بالرّم

ــالْ ــف االن ســـورة  قــرى  و 

ــه يالُ ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ــالَفْ الخليل س
ــتْ البتولْ ــا بوتي ــوبْ مكمولةْ البه ــاش أنج ب

ــهْ أتســالْ ــومْ اعلي ــي ي ف

ــنْ گبالُه ــعْ لبخــورْ طاحْ فــي الحي مهمــا نقطَ

ولْ ــا طــالْ الحُ مْ م دَ ــالْ نَخْ ــه ق ــي ل ــارَدْ روحان م

يعمالْ ـــرْتِـــي  أمَ شــيــنْ 

ــه وينْ امشــا لُه ــالْ ل ســالَفْ هــذا المغــرومْ ق

ــدْ متل الغولْ عَ بالعــزمْ اتجيبُه في قريب تمّ اصْ

ـــاللْ االط عــلــى  ــعــالّ  ت و 

ــعْ مــن مســايَفْ تجوالُه فــي رمشــة جــا و رجَ

ــه مقبولْ ــي بوصالُ ــه في غشــاتُه تمّ عادل جابُ

االهـــوالْ و  ــدْ  ــكْ الــنّ ــارْ  ط

ــه تخبالُ ــى  نجل ــرْ  الضمي و  ــه  بوصالُ ــتْ  فرْحَ

مة و المعقولْ بْ الحكْ باشْ انْجاوبْ الفقيهْ صاحَ

المــالْ و  ــدي  ـ نَهْ ــي  روحـ
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ــه اوْصالُ اســرورْ  ــةْ  غايَ ــه  اقدومُ مــالْ  اكْ ــدْ  بع

ــامْ عــالجْ المنكولْ ــةْ االري ــي باشَ ــلَتْ لغزال رَسْ

ــتْ لــيّ بــالــوصــالْ نــعــمَ

ــه يالُ ــانْ اخْ ــي وال ب ــاحْ ل ــة ط ــالَفْ الخليل س
ــتْ البتولْ ــا بوتي ــوبْ مكمولةْ البه ــاش أنج ب

ــهْ أتســالْ ــومْ اعلي ــي ي ف

ــزّ ابْطالُه ــتْ أع ــنْ قالَ اشــكيتْ لهــا فــي الحي

رة و تلولْ حْ ــا و الصّ ني عــن مالْ غربن ــكْ يَغْ هَ وَجْ

حـــزتـــنـــي بــــوشــــالّلْ

ــورْ گدالُه ــاضْ صــانْ بالصّ ــتّ معهــا فــي الري ب

ــعْ و ضلولْ ــن اتْرابَ ــي بعــد الفراقْ ب زَهّ ــرْتْ امْ سَ

القمصالْ في  تـــــرادَفْ  و 

ــه ــرَجْ عــن حالُ ــرسْ راحْ مــن الوصــالْ خَ و الحَ

ه معطولْ دُ سْ و الواشي في اغاللُه ايسيرْ ولّى جَ

ادْاللْ أمّ  شــــــــــافْ  وال 

ــه الُ ــزّ ــا غ ــرْ ون ــاظــي حــري ــا حــفّ ــكْ ي ــسَ امْ

وة كبيرهم في ســجني مغلولْ عْ ولغي ناسْ الدّ

ــالْ ــسّ ـــلْ ع ـــمَ ــه حَ ــنّ ع

دالُه لتجْ يــقــدّ  وال  لــحــرابــي  ــوى  ــقْ ي ــا  م

اعدولْ رْتْ  حضّ لـلُه  النّظامْ  في  نزَّلْتُه  لْبُه  غَ

ــقــالْ ــمْ ــه ضــــربْ ل ــنّ ع
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ــه ــي فــي اقْوالُ ــا نبال ــحْ م ــي تصحي تَبْنِ كانْ اغْ

ــه مخدولْ ــل كنعرفُه عقلُ ــه مطمــوسْ ادلي ألن

ــالْ الــخــتّ ــبْ  ي ــدّ ال مثل 

ــه تقفالُ فْ  ــدَ صَ ــاهْ  وف ــي  قُول إيضاهــي  ــاشْ  ب

لو يتْعنّى بأهل الدعا اجميعْ حســامي مســلولْ

ــالْ خصّ ــدْ  ــ نَوْكَ ــمْ  فيهُ

ــه الُ قتّ ــا  وأن اللطــامْ  فــي  ــكْ  تايـَ ــي  رفنِ يعْ

مسقولْ مزراگي  الوغا  في  مكرودْ  سرتي  بْ  رَكَ

ــالْ النْــصـ و  رْدْ  ــزّ الــ دونْ 

ــي تصغى لُه مِ ــضْ نَظْ ــكْ أراوي فــي القري نبغي

اوْا القولْ ةْ الجحودْ و قوّ ــي في جماعَ ضرت كانْ احْ

ــالْ ــخّ ــن ــمْ ال ــهُ ــي ــط اع

ــلْ و بيوتْ شــجالُه ــنّ الجزي و رضــى ألهــل الف

ــةْ الفحولْ ــة المَ عْ المزيّ دْ هــوبْ اســمَ أهــل المُ

االلْ و  ــطــوة  الــسّ نـــاسْ 

ــغالُه ــالمي فــي اللغــى و طريزْ اشْ عنهــم اسْ

مْ دونْ متولْ يبْ مع العبيرْ يشــملهُ ــاحْ الطّ ما ف

نْخــالْ التّ فــي  ــدْ  الجاحَ و 

ــمي موضوحْ اشــهيرْ بن علي في تفصالُه و اسْ

ــي و في أســفي دَرتْ أحلي و حلولْ محمد دمنات

المتـعــالْ فــي  ــا  رجاي و 
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148

ــه طــايْ و يســترْ ازْاللُ ــرْ اخْ فَ ــه يغْ رْ ل نســتغفَ

رْتْ الرّيمْ البتولْ ليس امْشــا ســالَفْ لي وال انْظَ

الحــالْ الْســانْ  ــرْ  غي مــن 

انتهت القصيدة
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ـــوداللْ ــزالــي ب خــلــخــالْ اغْ

دْ ما جفاتْ ارْسامي ري من بعْ زارتْ وَكْ

البنات ــاجْ  ت ــري  وَكْ ــتْ  ــمَ زَطْ

دايــريــنْ ــلْ  ــاجَ ــن ف و 

ــــي ــــالل ع

خــلــخــال أمــيــنــة بــــوداللْ

ــي ســـودْ النجــالْ ــتْ وَلْفِ قالَ

وامْ ــي بفراقُه انحيلْ فاني منحــولْ على الدّ خالّن

ــاجْ االريامْ ــلْنِي موالتُه ت ــفْ المعمولْ إال تسَ كي

ــوحــرامْ ب الخليلة  ولــفــي 

ــنْ عن جمــع الوالعاتْ ــة من صالَتْ بالزّينْ و المحاسَ مــالْ الخودَة الباهي بجْ

مرة تسقيني على الرضا مرة نسقيها بطيب الخمر

زالي ــا مــع اغْ ــا كنزه ون

ــوْ الصميمْ ــيا ومنايَ زَهْ شَ ــتْ بالجمالْ روحْ احْ مــن فاقَ

رَ حتى غابْ البهيمْ كَ و حنا في ابْساطْ الزهو اسْ

ــبّ العاللْ ــة لوجيبة طُ ــي الباهي ــتْ موالت قَ ــرْ نَطْ مهمــا الحْ انْســيمْ الفجَ

ــا شــمــاللــي ــي ـــت ه ـــال ق

ــالْ قف و  ــزكارَمْ  ب ــه  نُ حصّ و  ــي  لخال خُ ــكْ  امْسَ

 
ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــر إل ــف اندي كي

اقْبَلْ هذا الخلخالْ أمنّه تفكيرة و حضيهْ يا خليلي

رَفْ في اخزينَكْ دونْ ريبْ ــرْ و المصَ من كيدْ الظهَ

انْــشــالْ حتى  ــبــابُــه  اسْ آش 

قامي زْنْ اسْ والْ حُ ألنّي اغريمْ و فجى اهْ

ــرة محضْ حضــرة  فــي  ــا  بتْن

يا انْجالي مْ الحــرّة اضْ نَعْ

عـــــاللـــــي

غــــاب اعـــلـــيّ نــجــاللــي

ــجالْ بْرْ الشْ ــا حَ ــي ي اصغــى ل
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ــــي ــــالل ع

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

ــوالْ االق فــي  رة  العــدْ ــتْ  ودّعْ

ــي ــا خليل ــرّوكْ ي ــداكْ إغ ــعْ الحســودْ  عن مْ ــرُه و حضــي جَ دي

ــا فيّ اخْ ــرْ  بغي نا  لرســامْ ــة  عَ دْ الخَ و  ــة  بالمصانْعَ ــوا  يدخل و 

كْ حتى تعودْ ساهي ــمْ راسَ شّ يتَكْ وأنت ال تَغَ  هذي و صيتِي وصّ

الخلخالْ ا  ــوْ ي ــدّ ي الــوغــا  ــــرْسْ  َفَ أ ا  يجيوْ و 

الجفا  ــرْ  ــايَ س و  ــغــل  ال ا  ــيــوْ يــشــفِ فــيــه 

ــلْ ــكْ ال تكــونْ غاف ــرْ بالَ حضّ

ــوالْ االق ذا  فــي  ــسْ  رايَ ــمْ  غري ــا  ي ــنّ  الف ــابْ  ارب ــنْ  بي ــكْ  رْفَ كنعَ ــي  ألن

غــى لي المــي و اصْ عْ اكْ ســمَ

الْ العــدّ و  ــة  لخديعَ ــاسْ  ن ــن  بي حــرّبْ  امْ ــنْ  كُ

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــر إل ــف اندي كي

مقيومْ ه  ــدُ ــوَجْ كــنْ فيهْ  ــبْ  ــراقَ انْ اضحيتْ 

عْ بشــمايلُه في وكري ــطَ ــاللْ يومْ عشــرة يَسْ ــهْ اهْ ــادَنْ نحكي ابْســايَرْ المع

بكمــالْ الســرّ و البهــا و الهيبة شــالّ انصيفْ

ــقْ و عقيان  بَرْجــادْ و العقي ــرَّدْ و الجّ ــانْ و الجبَ ــرْ اليم ــه حجَ في

ــة نورها غشــاني ــنْ بياقوت ــؤ و مرجــانْ دايري ــانْ و اللؤل و برهم

ــي امكان الرضــا  ــى  عل ضــوا 

ــرْبْ ــه فــي شــرق و غَ ــرْتْ مثلُ خلخــالْ أالّ انْظَ

ــص الــدهــب ــال ــن خ ــه م ــاتُ ــزن ــة خ ــمَ ــاي ق

وازْ كســرى خلخــال أالّ في احْ

فاتوا  الزمانْ  في  اللّي  الملوكْ  ادخايَرْ  في  هو  وال   

ــــي ــــالل ع

ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

الجمــالْ ــاجْ  ت ــتْ  غابَ مهمــا 
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ــــي ــــالل ع

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

بالمــهــالْ ــه  تُـ علّقْ مهمــا 

ــــي ــــالل ع

امْ و الفالسف ل الحكّ غْ متقونْ بغايَةْ الرْياسة شُ

راســي تْ  ــدَّ انْحَ الخــوفْ  مــن  ــتْ  ابقي لكــن 

ــعْ فــي ارْســامِي مانَعْ  ــدْ موضَ ــمْ  نَوْجَ و كنخمّ

تسالْ من  يا  ارزينة  الحريرْ  جادَلْ  امْ تْ  دّ وجَ غشيتُه  بعدها  و 

ــي ــعــدال ـــي ت ــــتْ ف ــــقْ وتّ

الحــالْ ــاسْ  ن ــا  هي ــي  قبت ــاجْ  ت فــي  ــه  تُ علّقْ

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــر إل ــف اندي كي

ه ــا نحتاجُ تْ كلّ م ــدْ ــابْ القبّة وجّ ــومّ ب ــمْ ف ــمْ و عزايَ بطالسَ

ــي باق هكــذاكْ  ــا  أناي ــاوَلْ  كنّ ــتْ  ضحي و 

ــرْ شــورْ القبلة و على االرســامْ ــى ننظر طي حت

ــنْ االغصانْ  ــرى على بســتاني بي ــوقْ الت و هــو ف

ــى خلخالْ اللة ــرُه طارْ عل ــحْ أميرْ خطْ مهمــا رتّ

ــهْ ميضْ ــن امزونْ نحكي ــگْ توتاقُه و ســارْ بي نتّ

ــه مــريــضْ ــراقُ ــف ــي ب ــالن خ

بّ العالجْ ــز غنايا طُ ــهْ مدهولْ على الفراقْ كن تايَ

ــزاجْ ــم ــرْ ال ــي ــلْ لــيَّ ام ــبّ خ

ــى جمــع االحوالْ ــتْ عل ــا مــن اتْســالْ و خرَجْ ــي ي طــاشْ عقل

ــي نكالــ و  ــي  هـولـ ــرْ  ثَ اكْ

ــالْ تدب و  ــارْ  تصف ــي  حالت و  ــا  بهواي ــي  نرت

ــــي ــــالل ع

ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

ــكالْ ــوُه اشْ ــرْ عل ــتْ اندي و نوي

ــــي ــــالل ع
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ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

مالْ ــدي فــي القــدرة اعْ ــا بي م

ــؤادِي افْ فــي  ــارْ  النّ شــعلَتْ  و 

ــــي ــــالل ع

ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

ــالْ ــي االح جمع  لــيّ  ــــارَتْ  ب

هايَمْ سكبَتْ لدموعْ من تمادي

ــــي ــــالل ع

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــف اندير إل كي

ــا افريدْ ــلْ كمثلْ بوهالي ون ــتْ اهميمْ انْكي ولّي

وحدي نحكي مجنون في ارياضي تايَهْ بين الدواحْ 

من حرّ البينْ و الجفا و الهجرة مســروعْ غايَبْ على حالي 

ــادي ــب ك ـــن  م ـــمْ  ـــزي ن و 

تســالني  إال  ــرْ  اندي ــفْ  كي ــا  الضن تْ  بشــدّ نقــولْ  و 

رة ــدْ ــي مــع العُ ــةْ العــوارَمْ آشْ جوابِ ــا باشَ مــن نهواه

ــب ــه فــي قري ــحْ نتبعُ ــرْتْ الجوانَ ــو كانْ اجبَ ل

ري دْ خلخالْ اللة و بعدها قمت حقّ نَجْ ــى نَخُ حت

تْ ابْدونْ شــكّ قصري ــدْ و قصَ

ــدْ تجليبْ حاقُّه عن شــيخي ــتْ امخابْعــي بجملة نَوْجَ فتّشْ

ــه اگبالي ــرْتْ اصنايْفُ ــه بخــورُه حضَّ تْ لُ ــدْ وجّ

مشــنوعْ ــي  ألنّ ــارُه  ادي الرضــا  ــى  عل ــتْ  خطّ

مْ و نكرّر في االشكالْ رْتْ لُه بيوتُه و ضحيتْ عليهْ كنْعزّ بالحسابْ الهندي عمّ

ـــي دوال و  مـــــارَدْ  ـــقْ  ـــطَ انْ

ــالْ ــكْ عجّ ــيّ جيتَ ــالْ ل ــوى  و ق ــرْ اهْ ي داكْ الطّ

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــف اندير إل كي
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الكمــالْ بعــد  ــي  ليب تجْ فــي 

ــبْ اللهي ــكْ  في لْ  نشــعَ والّ 

ــــي ــــالل ع

ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

اتْــســالْ يامن  انْــبــا  ــانْ  ــره ب

ــبْ قري فــي  امــي  الدّ خلخــال 

ــــي ــــالل ع

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

 

لگبالي بــالــعــزمْ  ــيــرْ  الــطّ ـــذاكْ  ه جــانــي 

ــمْ الحكي ذا  ــا  ي ــرَة  خي ــيّ  ل ــالْ  ق و  دوى  و 

ــة الزرق ــارْ  بالنّ ــي  تحرقن ال  ــارَكْ  ع فــي  ــا  أن

ــه  كالمُ فــي  ــكْ  الْفَ نخَ ــا  م ــرْ  ضَ حَ ــي  قلت ــا  م كل  و 

ــه آشْ اتْكونْ  ــتْ قلــت لُ و دوي

ــسْ البخي ذا  ــا  ي كْ  ــمَ اسْ و  الخليقــة  ــعْ  أبشَ

ــارْ  يّ ــتْ الطّ ــا خفي ــا مشــهورْ م ــيّ أن ــالْ ل ــي و ادْوى وق جاوَبن

قــافْ ــلْ  ــبَ اجْ ــتْ  ــايَ ف مشنوعْ  ـــري  وَكْ العنايا  أفــــارَسْ 

خــانْ ــالْ الدّ ب ــذي فــي اجْ ــانْ ال ق ى رهْ ــا يتســمّ ــكْ أرْضن  وملي

ــه ــة وكل شــي بكالمُ اعَ ــا فــي الطّ ــمْ اعلين كْ حَ

ــي  ــكْ ينْوطــى امكان ــه واشْ متلَ ــتْ قلــت لُ و دوي

ــا ذا النحيسْ ــكْ فــي ســجايْ ي بَ دْ ــي نعَ ــبْ عنّ وَجَ

ــى اتجيبْ  امِي حت ــونْ مــن قدّ ــلّ الجن ــا ق ــبْ ي اذْهَ

دْ كنترعّ تْ  ــــدْ عَ و  ــي  حــال ــه  ــنّ ع بْ  ــــدَ وج

بالي ي و منين شافْ حالي دابْ اگْ  خرجوا كشاكشي من فُمِّ

ه و قالْ ــيّ بكالمُ لْ عنّي و ســلَّمْ اعل رْفُه حين ادْخَ ــتْ أالّ نعَ ــيّ عفري و جــابْ ل

ــي حال مــن  قْ  ــفَ اشْ برضــاكْ 

فْ تنكالْ ــدَ نا ما يصْ لْبَكْ فــي وصيفْ ــتْ انطَ جي

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــف اندير إل كي
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ــا ليــث الرجــال ــي ي اصغــى ل

ــــي ــــالل ع

ــجــاللــي غـــــاب اعــــلــــيّ ن

ــدة و االهــوالْ ــتْ فــي الشّ جي

ــــي ــــالل ع

ــــوداللْ ــنــة ب خــلــخــال أمــي

الخالي ــثْ  ــلْ ــثّ ال عــلــى  رســمــي  ري  ــــدْ قَ ـــــرَفْ  اعْ

ــلْ القباي فــي  ســلطان  ــا  نخف ــا  م ــه  نُ انبيّ اســمي  و 

ة ابن األبيض  ما خفيت البرقاوي في الحديث يا عضراوي جعْ شالّ معلومْ بالشّ

ه ألنه مأمور بَكْ في ذا الوصيفْ عتقُ و اليومْ حقّ جيتْ انْرَغْ

ــلْ و نهــارْ ــا يفرَقْهــا لي ــاتْ م ــن البن ــة بي زال ــاهْ اغْ م حكْ

رْ  دَ راسةْ العقلْ و اليومْ الفقيهْ ليس باقي يقْ لْتُه بفْ لكْ ارْسَ

حالْ ها هذا اشْ بعْ ه بصْ ها و خاتْمُ مْ دَ نْدها ألنه يخْ يمشي لعَ

ــوالْ االقْ ــحْ  بصحي ــه  جبْتُ و 

رّيها في الحروبْ شالّ تعرَفْ ني حتى انْشوفْها و نوَ لْتْ ارْفَدْ قُ

ــداني وَلْ و األســمواتْ و البخورْ السّ دْ ه من ســايَرْ الجّ تاجُ ــا نحْ تْ كلّ م ــدْ وجّ

المــزونْ ــنْ  بي ــيّ  ب كيســبَّحْ  ســارْ  ــي  نِ رفَدْ و  هــو  زادْ  و 

عارمــي   الخلخــالْ  مــوالتْ  ــة  الل ــدارْ  لجْ ــلْ  اوْصَ ــنْ  حي

ــحْ  ري ــهْ  نحكي ــزَلْ  انْ و  ــا  رْه اقْصَ ــى  عل ــوى  اهْ ــة  لوجيب

ــهْ و قلــت لي ــتْ  و دوي ــلْباني  نلقــى نعمــة الحــرّة السّ

ســفيهْ ــا  ي ــي  احگرْتين واشْ 

االدخــالْ روحْ  ــي  ل ــتْ  قال النســا  ســلطانة  هــيّ  هــذي 

ــــورْ هــاللــي ـــكْ يـــا ن ـــالَ م

ــدالْ تب لْ  ــدّ تتب ــكْ  حالت ــلْ  العقي ــى  عل ــبْ  غايَ

ــوالةْ الخلخالْ ــى اتْســالني م ــر إل ــف اندي كي
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الطــاللْ شــادْ  ــا  ي لهــا  ــتْ  قل

ــــي ــــالل ع

ــــي ــــالل ع

ــــي ــــالل ع

النحــالْ بعــد  الْهــا  ــتْ  دوي و 

ــــي ــــالل ع

ــــي ــــالل ع

ــــي ــــالل ع

يْدْ و ســبابي يا الرّيمْ خلخالكْ  واكْ اســقيمْ كنكَ هاني بهْ

ــمّ ادْواتْ  لُه ت ــي و خبّ ــكْ لي عقل ــومْ ضاعْ لي وملَ هــذا الي

ــري و مهاجي  ــتْ لي يا روحْ خاطْ ــزَمْ متعلّقْ قالَ ــةْ لعْ ابْغايَ

كْ خيرْ لي من ألف خلخالْ زيدْ لرســامي تمّ زَدْتْ بيتْ  هَ وجْ

ــقْ ولّيتْ عن حوالي خرجْ  لة نلقاهْ بالعزمْ متعلّ خــوفْ و رجْ

ــي ــي عطيتن ــا بوســالَفْ هــذا اللّ ــتْ ي و ادوي

رْبَكْ و نشــوفَكْ اعــالشْ كتقـدّ ــلْتُه ناوي انْجَ ــتْ حقّ ذا الخديمْ ارْسَ قالَ

االبطــالْ ــنْ  بي ــقْ  فايَ ــقْ  عايَ الجحــودْ  ــى  عل كنلْقــاكْ 

يحاللي ـــــرَكْ  ذك مــن  يــا 

ــوالْ االهْ وفجــى  ــي  مِ نَجْ ــعْ  لْ طَ الحمــد  هللاّ  و 

االحوالْ جمع  على  تْ  عْ ارْجَ و 

ــي والــ ــي و اهْ ـربـ ــى كُ نجلـ

ــةْ االوصــالْ ــة عملتهــا فــي نهايَ ــة و فرجَ فرْجَ

بـــــوداللْ ــة  ــنَ ــي م و  ــــا  أن

ــي والــ ــي و اهْ ــى كربــ نجلـ

مـصالْ ــعْ القُ ــي بزريـ بَاتتْ تســقينـي اخليلتـ

االشــجالْ في  نمدحهــا  ــا  وأن
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ــــي ــــالل ع

ــــي ــــالل ع

ــي ــوال ــم ال و  ـــي  بـــعـــراقِ

ــي مــوالةْ الخــالْ زال ــى اغْ ــي عل ــدْ نَتْن و قصايَ

ــالْ امث ليهــا  ــبَهْ  يَشْ ال  مــن 

ــغــالِــي ـــاظْ اشْ ـــدْ أحـــفّ خُ

الْ ــوّ جُ أســفي  فــي  ــه  نُ اتبَيّ ــمي  اسْ ــدْ  محمّ

دالْ مــبــداهْ  ــرْ  ــهَ ظَ نفسي 

فالي ــدْ  ســاعَ ــه  ــرُوفُ ــح ب

ــكالْ ــا في انْهايَةْ االشْ ــمْ مــع النّونْ زيدْ ت و المي

ــالْ الحت ــعْ  جم عــن  متحــزَّمْ 

ــي ل ــا  انْب ــسْ  لي ــدْ  ـ بالجاحَ

بنصــالْ ــنْ  إيفاتَ ــدّ  إيقَ وال  ــي  عنّ ــوى  يقْ ــا  م

ــالْ القت ــومْ  ي ه  ــدُ نْ جَ ــزَمْ  نَهْ

خالي ــوة  عْ ــدّ ــال ب ــه  ــحُ ــبْ جَ

ــبْ الختالْ ي ــثْ الدّ ــه نَعْ سُّ ــي إخُ رْنِ مهمــا ينظَ

المقــالْ فــي  ــدْ  يّ متقَ ــه  غلبُ
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ــــي ــــالل ع

تــغــزالــي مــن  ــي  ــالم س و 

اآلل و  ــا  دْب الوَ و  ــلْ  الفضَ ــةْ  المَ ــا  لب الطّ ــى  عل

ــعْ االفضالْ ــاسْ التّقوى جم ن

ــي والـ اغْ بنســيمْ  ــقْ  بَـ يعْ

ــلْ المتعالْ ــي الجلي ن دْ الغْ ــا فــي الواحَ و ارْجاي

االزاللْ جــمــعْ  ــيّ  ل ــرْ  يــغــفَ

العالي ــمــوجــودْ  ال ــمْ  ــعْ نَ

المْ الْســانْ الحالْ ــةْ اكْ رْ لُه فــي انْهايَ فَ نســتغْ

ليسْ امْشــى خلخــالْ الغزالْ

ــي شــمــالل ـــدي  ـــن ع وال 

رســالْ المُ ــبْ  الحبي ــا  وجده ــرْة  الزّهَ دونْ  مــن 

ــى الهاللْ ــاقْ عل ــورُه ف مــن ن

ــدْ االفــضــالــي ــيّ ــــهَ س طَ

ــدالْ تب مالهــا  دايَمــة  ــهْ  اعلي اهللا  ــى  صلّ

انتهت القصيدة
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كْ بالكمالْ و تســنّتْ ليّ ــمْ يومَ بْ الزهو و غنَ ــا صاحَ رَكْ ي ــضْ فَكْ يقّ

ثَكْ في بيوتْ التّرتيلْ غرضي بين اوْناسي نحدّ

ــدّ عليّ رْ رادَفْ و ســقيني شــرابَكْ يل مَ ــةْ الخْ التنســانِي  مــن طاسَ

ــلْ تعلي ــي  علّلن ــال  امْ ــي  ورال ــارَغْ  الف ــدْ  خُ

ــحْ بينُو و شــتِيّة ــى نطي ــي ليّ حت ــرْ و مل نبغــي تســقيني بالكبي

لْ شعيلْ و عراقِي كيفْ تراهْ فوقْ الخدودْ يشعَ

ــسْ تحتاجْ وصيّة ــوفْ لي مْ بالشّ هَ ــبْ كيّسْ تَفْ ــأذّبْ دوقِي الْبي نْ م كُ

رَة ترعا كيوسها منّكْ ال تعطيلْ ضْ شوفْ الحُ

ــا بعد الزهــو نغنموا عشــوِيّة ــرّبْ ردْن ــرواحْ ق ــتْ ال ــنْ وقْ ــرَفْ بايَ و ع

ي يا النبيلْ ــروحْ بعدْ المگامْ البســاطِ باشْ انْ

هبيّة دامْ ما باقِي من غيرْ الرواحْ شــوفْ الذّ بّ أســاقِي كاسْ المْ كُ

لْبْ اللّيلْ تْ بسفرْها للغروبْ و عليها غَ زْمَ عَ

احْ و العتيقْ و جيمْ و مسطارْ الرّ

لْ نفيسة من بالّرْ و هادِي فناجَ

ــرة مْ الخَ ــيّ  ل أســاقِي   ْ ــبّ كُ

رة ــى الحضْ ــكاسْ تدورْ عل بال
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31

32

ــى البطــاحْ حلْيَة عكريّة ــرْتْ عل ــة كتميلْ يبريزْ انْشَ بي هْ شــوفْ الذّ

ــا الجميلْ ى فوقْ خــدودْ الريامْ نورْ بهاه شــعّ

ووِيّة رْ ناسْ الحــالْ بالجمــالْ اهْ ة تســحَ رة ببهــا مرونْقَ ــدْ ــي عَ كِ نَحْ

نا جمالْها عن هيفاتْ الجيلْ مالْ التّ صالَتْ بكْ

ــي حوريّة كِ ــانْ نَحْ ــتْ بكرة تب ــة  فــي حجابْها ما زالَ ــلْ عروسَ تمثي

ويلْ د مالها عن قربُه تحْ ــعْ بْها ريحْ السّ طَ يخْ

نانْ فوقْ البريّة ــرْعْ العْ فْ سَ طَ ة تَخْ بَة صايْلَة ســريعَ بَتْ عن شــهْ رَكْ

ــرْجْ عليها مقيومْ و ركابْ امشــلّلْ تشليلْ سَ

ــة دوقِيّة ة الْطيفَ ْهــا فايْقَ لْوِي و لحضيضْ بشــعاعْ ضيّ ضــواتْ العَ

ــونْ وال ليهــا تمثيلْ ــصْ فــي بهاها عي تتراقَ

هبيّة دامْ ما باقِي من غيرْ الرواحْ شــوفْ الذّ بّ أســاقِي كاسْ المْ كُ

لْبْ اللّيلْ تْ بسفرْها للغروبْ و عليها غَ زْمَ عَ

ــرْبْ قويّة رُه على الحَ يجــورْ حكيتْ كغالمْ مأيّدْ و عســاكَ شــوفْ الدّ

ودانْ جا يحارَبْ ما قبلْ دخيلْ لْطانْ من السّ سُ

ارْ عــكّ فــي  ة  ــدَ زبْ ْدَة  رّ ــوَ م ــا  تنب

نْ المكنونْ سْ بِي هل الهوى بالحُ تسْ

الْجــونْ ــوقْ  ف ــه  برْقُ ــرْقْ  شَ ــزْ  يبْري

ربّ االشيا من أمرُه في الكافْ و نونْ

ــرة مْ حَ ــاتْ  الهيف خــدودْ  شــوفْ 

ــانْ ــتّ ــســرّ ف شـــوفْ بــهــاهــا ب

ـــوانْ اتْ االكْ ـــوارُه ضـــوّ ــوفْ ن ش

ــانْ المنّ ــي  الغانِ ــمْ  نَعْ ــمْ  كُ بحْ
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ــنْ عنهــا زَنْجيّة مــا و ســروجْ منبتِي ــوقْ البطــاحْ دَهْ ــه ف شــوفْ خيولُ

دْ ســيفْ سقيلْ زَمْ كلّها جرّ ــنْ تَهْ شــوفْ فراسَ

درِيّة ــعْ العُ مْ تَبَ ــلْطانْهُ ــرْ سُ ــى الســقارَة و نظَ ــاگْ عل ــة ت بْلَ و مــن القَ

نْها تنقيلْ ــه عَ مالْها وال لُ ــنْ جَ سْ مغــرومْ في حُ

ــى كلّ تنيّة ــه عل وادِجُ ــرْ لَهْ ــتْ و نظَ ــه فــي االطــاللْ نَزْلَ بْواتُ شــوفْ خَ

ــه زَادَتْ تصهيلْ ــوقْ البطــاحْ خيلُ ــه ف دَگّ طنابُ

ــتْ الهبيلْ فــي أرضْ خليّة تُه نَعْ ــانْ اتْرَكْ ن تْ العْ لْقَ ــة طَ بيّ شــوفْ الذهْ

ــوقْ عليلْ ــه شــايَقْ الوْصــالْ خربْها ومن الشّ ألن

هبيّة ــرْ الرواحْ شــوفْ الذّ ــدامْ ما باقِي من غي ــبّ أســاقِي كاسْ المْ كُ

لْبْ اللّيلْ ــا غَ تْ بســفرْها للغروبْ و عليه زْمَ عَ

تْ القضية ــرْ بعدْ الزهــو و طاعَ مَ رانَة غايْبَة غضرها الخْ ــكْ ــتْ سَ طاحَ

ــرْ خدودها أنبا على االريامْ شــميلْ تغميرْ اعصي

ــة ــامْ الظــالمْ مــن دونْ خفيّ ــا و ســعاهْ هم ــدا ايزارْه ــى البي ــاتْ عل ارْم

ه تفصيلْ كمُ لَتْ في حُ مْ و تبعها على الخطابْ ما عَ

تْبيتْ تْ بالتّ ــدَ رْ قَصْ ــوايَحْ البْحَ لسْ

في حضانْ عزّها باقِي في التّخنيتْ

ــفْ ارويتْ رة كي مْ ــى ارْواتْ بالخَ حت

هــواتْ و  ــونْ  اللّ ــى  عل ــتْ  لْ اتْبَدَّ

ازْهــاتْ ــسْ  وانَ العْ ــن  بي كهيفــة 

ســاتْ طَ مصــالْ  القُ مــن  ــتْ  رادَفْ
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يّة ــه و ســارَتْ مَحضِ نُ ــرّاتْ امواطْ ــتْ ع ــه بعد المــگامْ راحَ ــتْ عنّ تاهَ

فْ العقيلْ طَ ها ليهْ في الوطا كيخْ خالّتْ شعاعْ

ــة ــه كيّ ــراقْ زَدَتْ لُ ــقْ قُربهــا بعــد الف ــه يالحَ ســارَتْ مطــرودة خافْتُ

ــلْ هــا فــي تنكي ــه يَرْجَ تُ ــرْ و تركَ ــتْ للبحَ لَ دَخْ

يّة ــوا الهدِ ــى البســاطْ جاب ــه كرســيهْ عل ــدُ لُ ــه يوجّ امُ ــرْ عــن خدّ َمَ أ

ويلْ رْ اطْ هْ مْ في ضَ اقْ سارْ يحكُ نصروهْ على العشّ

هبيّة ــرْ الرواحْ شــوفْ الذّ ــدامْ ما باقِي من غي ــبّ أســاقِي كاسْ المْ كُ

لْبْ اللّيلْ ــا غَ تْ بســفرْها للغروبْ و عليه زْمَ عَ

ــا بيّ ــنْ زادوا م ــرة متّافقي ضْ ــراقْ الحُ ــى ف ــورْ ينشــدوا عل شــوفْ الطي

ــلْ لي ــتْ بالتَّهْ ــنْ الْغــاتْ صوتْهــا رَفْعَ سَ أمّ الحَ

ريسْ و يا تروكْ شــوفْ أمّ قنين على الغصــانْ بنغامْ دكيّة ــمْ شــوفْ السّ

نْها ايْحــومْ بهاها فــي ترتيلْ ــلْ عَ رْبَ شــوفْ الحَ

يّة ــتْ فــي حجــابْ طيّها ال شــكِ لَ ــواوَرْ دَخْ ــارْ و ن ــقْ االزه شــوفْ حدايَ

ةْ الجليل مَ كْ ــاتْ بحَ غير النّرجيس ســهرانْ كيب

ــالْ مرادْ مفــروقْ على العــدرَة ما ن

ــادْ ــكْ مــن دُونْ عن لَّ بشــفاقْها تْمَ

ــزدادْ ــه ي ـــوقْ ظــالمُ ــمْ فُ ونــوارْهُ

ه بــوَحــدُ بقا  يــجــورْ  الــدّ ــوفْ  ش

ه ــدُ ــكْ نَ فــي  ــه  ــالّتُ خ ــه  ــزالُ غ و 

وا ــبْ فــي دجــاهْ و قدُ شــوفْ كواكَ
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مْ بعــد الولفيّة ــتْ بجمارْ شــواقْهُ زْمَ ــلْ عَ ــاقْ على ارحي شــوفْ العشّ

تْ خليلْ ــوْدات جميعْ كلّ هيفــة ودّعْ شــوفْ الخَ

ــة خفيّ دون  الرضــا  ــى  عل ــا  ليلتن نغنمــوا  و  للبســاطْ  ــوا  م نقدْ ارْواحْ 

ةْ الزهــو كانْ العمر طويلْ باقي نجتمعوا ســاعَ

هبيّة ــرْ الرواحْ شــوفْ الذّ ــدامْ ما باقِي من غي ــبّ أســاقِي كاسْ المْ كُ

لْبْ اللّيلْ ــا غَ تْ بســفرْها للغروبْ و عليه زْمَ عَ

ــنْية السّ ــقْ  الطري ــجْ  المناهَ ــا  وينبّهن ــعْ  جمي ــا  عنّ يعفــو  ــادَرْ  ق

ــي الوكيلْ ســبحانَهُ ســبحانْ ربّ االشــيا الغن

ــمْ االنبيّا ــي دنْبِي بجــاهْ خاتَ ــرْ ل فَ ــةْ  اللغا يغْ ــه فــي نهايَ رْ لُ فَ ــتَغْ نسْ

مْ الفضيلْ هَ الهاشــمي المكــرّ ة طَ مَ ــن الرّحْ عي

ــة العلّيّ الفــالكْ  و  البحــورْ  مــع  ــاقْ  االطب ــدّ  ق ــهْ  علي اهللا  ــى  صل

يلْ وْ مع السّ حْ دْ و السّ ا شارْ الميضْ و الرّعْ قدّ أمّ

ــمْ األتقيا ــنْ نَعْ ــى اآللْ و االصحــابْ أهــل الســرّ الفائزي ــوانْ عل و الرّضْ

ــامْ حفيلْ ق ــودّ كلها حــازْ امْ ــاسْ ال و العشــرة ن

ــحْ كلي ــواهْ  بهْ ــقْ  عاشَ كلّ  ــردّ  ت

ــاهْ يجيحْ ــا دونْ من ــدْ و الجف بالبُعْ

وْ ســميحْ فْ يعفــو على عبادُه بالعَ

ــراقْ يا صاحْ ةْ الف بْ ســاعَ ــا صعَ م

ــاحْ تجي االشــواقْ  مــن  ه  ــدُ يزي و 

احْ ســمّ الجــودْ  ــمْ  عظي لكــن 
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ــيّ عل ــوبْ  يت و  االوْزارْ  ــدْ  بعْ ــيّ  ل حْ  ــمَ يسْ ــمْ  بجاههُ ــي  ربّ ــبْ  لَ نَطْ

ــلْ ــامعينْ بالبوخــاري و خلي ــعْ السّ ــا و جمي أن

لبا و على االشرافْ بنسومْ دكيّة و ســالمْ اهللا على االشــياخْ و على الطّ

من عند بن علي في أسفي مرسمي دونْ التّنقيلْ

84
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انتهت القصيدة
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و ضحيتْ بالرضا مكرومْ

ــومْ جاتْ للمرســمْ من ي

ــا في ســجن الهجــرة معدومْ و ارْقيبْن

ــدامْ لمْ ــبْ  بكواعَ ــوْ  الزه ــى  عل ــا  بتْن

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

 

بمجيكْ حلّتْ البشــرى

هارْ العشــيقْ حقّ ما يجْ

ــة و اللّومْ ــاسْ الغتْبَ ــه إيْشــتْفاوْا ن في

ــبْ و تضرامْ ــدْ فــي الحشــى تلهي ايْزي

ــامْ االري ــاجْ  ت ــي  زارَتْن أمباركــي  ســاعة  أمــوالي 

لْ اللّومْ ــوْ زالْ الجفا و قَ

الــغــرامْ ــارْ  ــم اجْ و  الهجرة  ليعةْ  ــاتْ  أطــف

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

ــتْ لولْفــي بوحــرامْ ــتْ بالعــزمْ قل أمــوالي و ادْوي

رة مْ الخَ ــكْ  بريقَ زي  جْ مَ

ـــرامْ ــي احْ ــا مــوالت ــهــوى ي ــبْ نـــاسْ ال ــدي ــعْ تَ

ــومْ وال أبحــالْ يومــي ي

ــمْ  نَ تَغْ ــو  الزّهُ ــوايَعْ  اسْ

ي دْ وصل الرّيمْ يومْ في ارْسامِ ما شــاهَ

مقيومــة اتْعــودْ  ــي  امِ قدّ ــرة  فْ الصّ و 

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

في عسى من الجفا نَبْرى

دارْ ــا يُعْ ــةْ الضن في حال

ســامِي وامْ في اجْ ولْ الدْ ــكْ طُ وأنتِ حبّ

ــمْ في الحومة ي رْتَكْ يا الرّ ــومْ انْظَ من ي
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ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

ــكْ الرّيمْ ارْشــيتْ بّ ابْحَ

ــاتْ ــا ف زوا م ــدوّ أجــي انْ

المتمــومْ بالفـــرحْ  أوْفــا  زمننا  و 

النظامْ ـقْ  ارْقايـَ فــي  كْ  دَ انْمـجْ وأنا 

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

تيلْ ــهْ امْ ــا يلي ــكْ م زينَ

كْ مفتولْ و التيتْ بالمسْ

انجــومْ ــن  بي ضــاوي  ــدر  كب ــن  جبي و 

هامْ اتْ اسْ ــفارْ كيقيســوا في الدّ و اشْ

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

ــي امنامْ نِ ــا رايَمْ رْ م ــوقْ كنت ســاهَ أمــوالي بالشّ

و اليومْ بالوصالْ أحييتْ

ــتْ الــمــرامْ ــغْ ــســرور بــوصــالَــكْ وبــلَ طــابْ ال

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

نَكْ في ابديعْ االقوامْ سْ أموالي سبحانْ من أنشا حُ

الجيلْ هادْ  ابْناتْ  تِي  فَقْ

أعــــالمْ والّ  بـــلَـــنْـــزة  ــلْ  ــي ــت كــم كْ  ـــــدّ ق

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

بقبولَكْ السعيدْ أرضيتْ

امضاتْ الفراقْ  اســوايَعْ 

ــي تهيامِ ــزولْ  اي بالخمــرة  اســقيني 

يا مــن ال نضــرتْ فــي بهــاكْ مدمومة

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

ربّي أعطاكْ سرّ اجميلْ

تعبانْ غالَسْ و مســدولْ

ــبْ كنّ أقواسْ في يد هشــامي واجَ و احْ

ــاقْ ابْجرحهــم مســقومة شّ ــن  عُ كمّ

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 
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ــل الصيامْ رْنِي قب ــونْ غنجهم ســحَ أمــوالي و عي

الرّوحْ سافكينْ  اجعابْ 

باالنسامْ ادْكـــى  الــخــدّ  و  ــي  ــواتــنِ اكْ وجنة 

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

أمــوالي و الرّيقْ كوتري يشــفي من بعد الســقامْ

رْ في عقيانْ وهَ و اثغارْ جُ

ــامْ األوه ــنْ  بي يرعــى  طــاوسْ  ــدْ  جي ــدْ  الجي و 

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

ــوبْ العجامْ ــنْ من ت ــة أطواتنِي و بطَ أمــواليْ طيّ

أروابْ ــلْ  كمتي ارْدافْ  و 
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بهــم ســاكني مجروحْ

ي فاحْ ورده على ابْســاطِ

ــصْ كــورِي محــزومْ و أحــداهْ خــالْ قرنَ

صــامْ ــاوِي صمْ ــد أگن ــرْ عب أتقــولْ غي

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

و الفمّ كاسْ من دهبانْ

ــدْ برق بين أمزونْ عْ و الضّ

ةْ الصــدر مســتورْ و مكتومْ فــي ارخامَ

ــقْ بالحــبّ أغالمْ معصــورْ في يدّ عاشَ

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

ــرْ تنهابْ  لَةْ الخسَ و نحُ

ــنْ انروحْ مــن وندهوم وي

ــى اللقاحْ و األنف بازْ عل

ــي ــكْ و رامِ حــارَسْ بســتانْ الخــدّ تايَ

فــي يده حربة للعاشــقينْ مســمومة

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

وَلْهانْ ــي  تركن ــونْ  تن عَ

ــل ليمــونْ و نهــودْ كمث

ي ــاحْ اتقــولْ فــي الحضى شــامِ والّ تفّ

ــاعْ في عقــدِي كتشــابَهْ أقلومة ب و اصْ

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

صرّة أخفاتْ تحت أتيابْ
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اللطامْ فــوقْ  عــامــوا  ــلْ  ــوابَ كــاشْ افــخــادْ  و 

ـــي ـــامِ أزْيــــانَــــتْ أيّ

قالْ يا نا سيدي يا حافَظْ القصيدة جولْ في طرزْ االقسامْ

هارْ ــالمها بكل اجْ و اسْ

الكــرامْ االفضــالْ  ــة  لب الطّ و  االشــرافْ  ــى  عل و 

رامْ عشــقي أحاللْ وال نقرَبْ لحْ

ــتْ االيامْ بســوايَعْ الوْصالْ ازْيانَ

قامْ عد اسْ جرتُه و السّ و ارقيبها اهْ

يا حافَظْ اللغا عمركْ ما تنظامْ

تمّ ايسيرْ ملخة من تحت اقْدامْ

ــلْ العالّمْ ي الجلي ــبْ خالْقِ نطلَ
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ياهْ اعجيبْ اقْ من اضْ و السّ

ــومْ معل ســامِي  ــرْ  مرْمَ ــلْ  امتي والّ 

ــمــامْ الــحْ ـــةْ  درج كتشابَهْ  بــهــمْ 

ــامْ ــطّ ــة بــــــودوّاحْ ال بـــوجـــودْ اللـّ

ــارْ الحضّ ــسْ  أتْأنّ بهــا 

مي في حلتي مدكورْ و اسْ

ــومْ ــي معل ــن عل ــفْ ب محمــد  الضعي

نظــامْ ــاوِي  معن ي  أســفِ ــةْ  مرسَ مــن 

امِي قْ الدّ عاشَ

جاتْ الرسامِي

امِي لوّ أجفاتْ 

بكالمي صولْ 

امِي ساعةْ الْطَ

انْهايَةْ اتْمامِي

ــبْ ــالّرْ كاسْ فــي تدهي ب

ــي امِ قدّ ــدرجْ  ات ــو  ل ــجْ  اخدلَّ ــدامْ  ق و 

ملزومــة بالوْصــالْ  طاعتُهــمْ  ــي  عنّ

ــة وم فطّ ــاتْ  البْن ــاجْ  ت ي  ــمِ رسْ زَرْتْ 

مّ هــل اللغــا لحبارْ يعَ

فا في كلّ اسطورْ وال اخْ

ي التّيهامــي ــمِ ــتْ و أزرْتْ الهاشْ ي حجّ

مفطومــة لْعــاتْ  الوَ ــرامْ  بغْ نفســي 

ا اضحاتْ مغرومة زالِي بيّ كيفْ اغْ

ساعة مبروكة بالوصالْ متمومة

حاتْ محمومة و على وصلي داتُه اضْ

اعِي من ال يقد لخصومة ترك الدّ

وارُه بنفاضي اتْعودْ مهدومة و اصْ

الحْ أوقاتِي اتْعودْ مختومة على اصْ

انتهت القصيدة
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غا بجند هازَمْ ــيّ و اطْ ــرْ الغرامْ جارْ اعل أمي

مْ ــي اليومْ حاكَ ميســورْ خادْنِي بالقوة عنّ

رْنِي به العقيلْ هايَمْ وقْ ملكنِي و قهَ و الشّ

امْ كلّ اليَمْ ــدّ ــرْ ق ــرى نحضَ ــرى أنغيبْ ت ت

لطانَةْ العوارَمْ قلوا لمن أجفاتْ أوكاري سُ

ــي طـــالْ تخمامِ

ـــي امِ ـــوّ لــــونْ ل

ــي ليهْ فــي انْظامِ

ــي بسالمِ سيــرْ 

لبْ ســالَمْ ْيَة في اوْكارْها ديما بقَ نّ ا أمهَ هيّ

ها طولْ البهيمْ نايَمْ ضْ نْ الحَ ا أتباتْ جفْ هيّ

ماها ما يكــونْ الزَمْ ــي لحْ لِ نّ وَصْ هــيّ أتظَ

ــمْ ي بجمالها الواسَ هيّ على البناتْ اتباهِ

ة اتْ ضارْمَ مارُه وسطْ الدّ و الحبّ تارَكْ اجْ

ة مَ ــي بالتّيهانْ حاكْ و ابْطالْ دولتُه عنّ

ما لْجْ و الحْ ال حالْ حالتِي نرتِي بين الثّ

ما و نقولْ من أشواقِي بكترْ الصدّ و الضّ

مة مْ أخليلَكْ يا الغزالْ فاطَ زوري أمراسَ

في هوى اخليلتي ماذا لي مغرومْ

في حالتِي ايســلّمْ و يديعْ اللّومْ

رزْ المنظومْ انْقولْ في اللغى و الطّ

ومْ رة بوسالَفْ فطّ العانسْ الحضْ

وقْ هايَمة وأنا من الفراقْ أفكاري بالشّ

اتْ ساقَمة وأنا أمالمحي سهرانة و الدّ

لْها لونْ اتكونْ في الحما نْ نَوْصَ وأنا انْظَ

ة رْ به في كلّ طرجمَ وأنا أوصافْها نفخُ
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لطانَةْ العوارَمْ قلوا لمن أجفاتْ أوكاري سُ

كامــي ْها  ـــرّ سَ

ــرامــي ـةْ أم غــايـَ

ــي يومْ فـي ارسامِ

ــي بسالمِ سيــرْ 

مْ ة فـي روضْ ناعَ رة ياسَ دْ أنا انقـولْ قدّ العَ

ــمْ رْ ضــوّى بنورْ باسَ ــا انقولْ لجبينْ أبدَ أن

مْ بْ نَبْلُه سقيلْ شاهَ أنا انقـولْ قوسْ الحاجَ

مْ ــي أبطيبْ ناسَ شِ رْدَة يغْ أنا انقـولْ خدّ بوَ

لطانَةْ العوارَمْ قلوا لمن أجفاتْ أوكاري سُ

ــي بنْسامِ فـــاحْ 

ــي ــدامِ ــقْ أمْ ــايَ ف

ـي جامِ فْ  أرشَ لوْ 

ــي بسالمِ سيـــرْ 

امِي بســرّ و اسمْ فْ جيدْ الدّ أنتـي إال توْصَ

فْ لضغودْ و قلــت كاصوارَمْ ــي إال توْصَ أنت

مْ ــاحْ في العواصَ دْ بتفّ فْ نَهْ ــي إال توْصَ أنت

اقَمْ رْ بنحولتُه السّ فْ لخسُ أنتـي إال توْصَ

مة مْ أخليلَكْ يا الغزالْ فاطَ زوري أمراسَ

ديما منَ الهوى في حشايَ مكتومْ

وتْ المنغومْ في رضا أوْصالها و الصّ

ــومْ ي ألــف  ــه  وضُ عُ ــي  أتزورنِ إال 

ومْ رة بوسالَفْ فطّ ضْ العانسْ الحُ

و أنتِي أتقولْ يا مرسولِي رايَة امگلضمة

ة ة امْظلْمَ و أنتِي أتقولْ سالَفْ ريشْ أنعامَ

ة و أنتِي أتقولْ العيونْ أكوابَسْ ليكْ رايْمَ

مة و أنتِي أتقولْ خالْ اضرَبْتُه ضربَة امسمّ

مة مْ أخليلَكْ يا الغزالْ فاطَ زوري أمراسَ

رْ المنسومْ سوسانْ أنفها بالعطْ

د المختومْ هْ ريقْ الشفوفْ متلْ الشّ

ــرْ أقيومْ ــه الالّيَمْ إيقــولْ بغي عنّ

ومْ العانَسْ الحضرة بوسالَفْ فطّ

ة ــمَ وشْ رْها برخامة امْ دَ أنا أنْوصف اصْ

ة مَ باعْ اقلومة ليكْ راسْ أنا أنْوصف اصْ

تُه أكما نا عن طيّ نْ اسْ أنا أنْوصف البَطْ

أنا أنْوصف الرّدفينْ في الخـالبْ ترتـما
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50

لطانَةْ العوارَمْ قلوا لمن أجفاتْ أوكاري سُ

ــي ضامِ أنـــت  إال 

ــي فــي بحــرْ طامِ

ــي امنامِ ــضْ  وگــ

ــي بسالمِ سيــرْ 

رْتْ قادَمْ اقْ اللّي انْظَ ويتْ من السّ أنا اللِّي اكْ

ـمْ فاگَ لّْ بالجمالْ مع البها امْ أنا اللِّي انْظَ

مْ راجَ حْ الطّْ ة في تواشَ تْ اخريدَ أنا اللِّي اختَمْ

مْ أنا اللِّي انْقولْ بن علي في حروفْ كلّ ءاسَ

لطانَةْ العوارَمْ قلوا لمن أجفاتْ أوكاري سُ

ــي امِ جــــاتْ قــدّ

ــي ـتْ  ايّــامِ ازْيــانـَ

ــي ــامِ ــتْ أم ــان ك

ـي أمقامِ تـركــتْ 

ـي أمنامِ حــــارَمْ 

ــي امِ ــدّ ـــــتْ ل ــلْ قُ

ــي امِ ــدّ ـــــتْ ل ــلْ قُ

ــي بسالمِ سيــرْ 

مة مْ أخليلَكْ يا الغزالْ فاطَ زوري أمراسَ

ــة تفجي الهمومْ سرّة كنّ طاسَ

افخادْ كشــوابَلْ فــي اليمّ أتعومْ

خلخالْ ساقْها مالْ في غرق النّومْ

ومْ العانَسْ الحضرة بوسالَفْ فطّ

رگمة أنتِي من القــدامْ اللّي بحناني امْ

ة أنتِي من االوصافْ افنيتْ باسرارْ كاتْمَ

ة مَ أنتِي  على االشياخْ اتْسلَّمْ بازْهارْ ناسْ

ة ادْ ناقْمَ أنتِي  اتقولْ مســفيوي للجحّ

مة مْ أخليلَكْ يا الغزالْ فاطَ زوري أمراسَ

لِي ملمومْ مْ حى من الزيارَة شَ و اضْ

ة بالفرحْ المتمومْ ة أمبارْكَ ســاعَ

ــومْ الي ولكــن  قربهــا  فــي  ــا  وأن

لْ المفطومْ فْ وى كالطّ و بقيتْ بالهْ

يا من  اتْسالْنِي في ابْهاها مغرومْ

يا من اتْسالْنِي في ابْهاها مغرومْ

مْ مرحومْ ي على الرضا و الرّاحَ فِ طْ عَ

ومْ العانَسْ الحضرَةْ بوسالَفْ فطّ

انتهت القصيدة
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ــمه اتْ راسْ ــدّ ــه فــي  ال و جراحُ

مــة امصمّ ــي  عنّ ــه  حكامُ و 

امســلمـة ــه  اطـريقُ الحــبّ 

العاظمــة ابحــورُه  ــلْ  دخَ ــا  م

ــا فــي الحــرم و الحما ــفْ أن كي

فاطمة لـــغـــزالْ  يــا  ـــا  أن و 

ــمْ ــيَّ ـــارْ وخ أهــــواكْ ج

ــمْ امتيّ عــدت  ــوقْ  بالشّ

ــمْ امهيّ ــومْ  الي فكــري 

التّبســيمة ــتْ  زينَ عن  ــي  افرقن

تْ فــي اگرايحي تدميمة ما نفعَ

ــمْ داتُه اضحاتْ اســليمة و الاليَ

ــه اعظيمــة ــاتْ لي ــا زرّعْ غصّ م

قلــت ابوَجــدْ العانــس لرحيمة

ــا فطيمة ــاجْ البه يتَكْ ت ســمّ

ــــامْ ـــــاللْ االري هــيــا اهْ

اصيامْ إيــشــابَــهْ  قوتي 

الهيامْ ــومْ  ــي ال فــاجــي 

ه نْ أحســامُ عْ دْ للطّ ــر الغرام جــرّ أمي

ه ــعاهْ أدْمامُ ــي كنسْ ــوقْ تركن و الشّ

ه فاوْا في العشيق و المُ قولوا لمن اشْ

ه وى ما سكن أعظامُ ما داقْ ســمّ الهْ

ــالْ هلْ العشــق امتيلي يرحاموا ما ق

و اوْك طامُ وى ســمّ ــكْ ناسْ الهْ ناسَ



II فاطمة 538

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 33

34

35

ــن ما ــي امني شــفقي مــن حال

ــاهمة الشّ الخــزرة  ــكْ  دي مــن 

ــه الـــرّقـــبـــانْ عــالَــمــة ــو ب ل

الحاكمــة ولفــي  ــا  ي ــي  وانت

ــاقمـة السّ ــي  داتــ ــا  تتعاف

فاطمة لـــغـــزالْ  يــا  ـــا  أن و 

امســلّمْ ــومْ  الي ــي  حبّ

ــمْ يتكلّ مــن  ــهْ  في ــا  م

امعلَّمْ ــونْ  ــك إي ـــي  ولِّ

ــة ــ امقوْمَّ ــدي  عن ــه  اوصافُ و 

مـــة ناسْ بالعـطورْ  تيــوتْ  و 

ه ــا رامْ امنامُ ــمْ جفني م طــولْ البهي

ــي هاموا ــنْ عــون اللّ قــل اهللا يحسَ

ه رَّطْ فــي الحرمْ اغالمُ ــحْ لو  إيفَ لملي

ه ــدْ أمرَكْ من تحــت احكامُ وأنا اعبيّ

ه ــقامُ اسْ زالْ  ــي  قلب ــي  اتزورن ــى  إل

و اوْك طامُ وى ســمّ ــكْ ناسْ الهْ ناسَ

ه ربِّي اعطاكْ حســانْ بحســن اقْوامُ

ه ــة فاحْ انْســامُ ــدّ كغصــنْ ياسَ الق

ــكْ اغنيمة شــفتيني مملوكْ لي

ــي باالشــفار اشــهيمة ــا دات وأن

ه اعمــالْ احليمة يلقا من ســيدُ

ــومْ احكيمة ــي لجراحي الي كون

ــده قيمة ــكْ ليسْ عن لَ ــنْ وصْ اليَ

ــا فطيمة ــاجْ البه يتَكْ ت ســمّ

المْ ــن  م ـــلّ  ك يـــدريـــهْ 

ــالمْ عـ و  لعمــومْ  ــدْ  عن

ـــعْ لــحــالمْ ـــبْ ــــرْ طَ إدي

ــةْ التقويمــة ــا فــي غايَ ندكره

ــاتْ اوســيمة ــنْ بغــرة انب و جبي
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ــي راموا ــن كقــواسْ على قرب حاجبي

ــه ــا فــي تنعامُ و خــدودْ كلّ خــدّ انْب

ه ــي فــي تختامُ ــل برن و األنــف كمت

و اوْك طامُ وى ســمّ ــكْ ناسْ الهْ ناسَ

ه مســتورْ في اتيابُه مــن تحت احزامُ

ه ــورد و الزّهــر نهدي طيب اســالمُ بال

ه ويقولْ بن علي مسفيوي في انظامُ

ه ــا هزامُ ــدْ في الحــربْ أن ــي اجحي ولِّ
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ـــيّ امــبــرّمــة ــبْ ل انــشــاشَ

امنعـمـة وردة  فــوقُه  مــن 

امختمــة شــهدة  ة  الشــفّ و 

فاطمة لـــغـــزالْ  يــا  ـــا  أن و 

مْ ــرّ امب ــدْ  جي ــدْ  الجي

اصــوارَمْ كــنّ  وضعــودْ 

امكــرّمْ ــتْ  اخفي ــي  ولّ

ــة زّمَ امحَ ـي  اغزالـِ عليـهْ  و 

ْــمــا ــنّ كــلّ ــف عــلــى نــــاسْ ال

المنظمــة ــة  الحلّ ذا  ــمْ  خاتَ

زمزمــة هــواهْ  فــي  ــي  يعرفن

ــن اجعــابْ دونْ اجريمة و العيني

و الخــالْ امفني أبطــالْ ازعيمة

ــلْ راحْ فــي تختيمة ــقْ امت ي و الرّ

ــا فطيمة ــاجْ البه يتَكْ ت ســمّ

رامْ درْ  الصّ في  اوْشــامْ  و 

ــرامْ ــم ــتْ ل ــل ــمْ ن ــه ب

احــرامْ المــكارَمْ  ــدْ  عن

ه تعزيمة تْ في اطالسمُ عَ ما نفْ

اظي فــي كلّ اوليمة يحضرْ حفّ

راجمي لنظيمة و مسلّمْ في اطْ

ــكل اهزيمة يرجــع في اجدالي ب
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ه ــبَهْ شطب افدامُ غزلي احريرْ ما يشَ

ه ــوم الْطامُ ــوى يخــرجْ ي ــه انْ بكلخت

ه ــوا لمــن أبغا يتشــيّخْ مــن عامُ قل

ه ــةْ اللغا في طبعي و اقســامُ ونهايَ

ــه ــه و عمامُ ــلْ بالحبيــب و ءالُ ادخي
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ة يمَ دِ طامس على جابُه القى تگْ

امــي عنه اضحــات ازطيمة و قدَ

ــال تدعيمــة ــه اب ــعْ حيطُ ومطلّ

تنســيمة تُه  جنّ فــي  ــي  يجعلن

نفسي تضحا في الصالحْ اعميمة

امهدمة ــا  ــم دي صــــوارُه  و 

امحـطـمـة ه  يــدّ في  والّتْ 

مــا اعْ ــا  التن نهــج  عــن  ــه  قلب

السما ــــعْ  رافَ ـــي  ربِّ نحمد 

ــا نبقــى فــي ذا المحاشــمة م

انتهت القصيدة
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ـــــــــامْ ـــــرس زطّ ـــــف ك

ـــوى الــلــطــام ـــق ــــا ن م

ــــــامْ أدم اقــــبَــــلْ  وال 

احــــــرامْ أمّ  ــــزالْ  ــــغ ل

ــامْ ــحــك ل ـــفْ  نـــســـاعَ و 

ـــــامْ بــــــــــــودواحْ الـــــطّ

امرامــي أزهــو  ــي  أتجين كانْ 

اســقامي بوصالهــا  ــرا  تبــ

امدامــي ــا  ه يدّ مــن  ــفْ  نرشَ

مـــن فـــاقـــتْ االريــــــامْ

ليه أخيولْ في الوغا امگلظمة

صاب اجسامي بالحبّ ساقمة

كاضمة ــه  بالتّي احوالي  ــركْ  ت

ــة ــى للقــاي اتعــودْ عازم يمت

ــداكْ الحرمْ و الحما و نقولْ اف

ــة ــولْ فاطم ــكْ أنق ــا لي وأني

الســالمـة ــد  انحمّ للقلــب 

الكرامة بــغــايــةْ  ــفــوزْ  ن و 

اســجامة اكيوســنا  تعــودْ  و 

نعــمْ الخود والفــي  الفاهمة

أمير الغوان صاگ لي و ملك أمير اجسامي

أقهرني في اللطام من شدّ الحرب الحامي

ــن اطغى وله ولّيــت انطلب ادمامي و البي

ــي عن اخليلتي ولفــي ضيّ انيامي و فرقن

ــالزَمْ قربهــا ونخفــظ للهيفــة هامــي ان

امي اوك نعت الدّ ناســك يا بودالل ســمّ

 

ــاحْ انيامي دْ صورَةْ الغزالة مصب و نشــاهَ
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ـــوامْ ـــق ـــتّ ال بــــديــــعْ  و 

ـــــدامْ ــى االق ــل ـــوا ع ـــزلُ ن

إقـــيـــســـوا بـــســـهـــامْ

ـــي حـــام ـــرن ــس ب ــط ــع م

ـــــامْ بــــــــــــودواحْ الـــــطّ

ــمْ المبسّ ــرْ  ايَ النّ الثغــر  و 

ــمْ يفاگَ لونهــا  ة  ــفّ الشّ و 

ــمْ امختّ ــري  الكوت ــقْ  ي الرّ و 

ــــامْ ــلْ ارخ ــي ــت رْ ام صـــــدَ

ــامْ ــق ــس ــه م ــلُ ــي ــح ــن ب

ـــحـــزامْ ـــال ــــوفْ ب ــــرخ م

نحكي توصافها  في طرز امواهبْ تجزامي

ــلْ تعبانْ اتفــوقْ اظالمي و ســوالَفْ كمتي

بْ قوسينْ أمامي و عيونْ اجعابْ و الحواجَ

ــي تضرامي مْ زايدن ــونْ اجعــابْ وندهُ و عي

امي اوك نعت الدّ ناســك يا بودالل ســمّ

ــدْ أمتيلْ جيدْ طاوَسْ ما متلُه دامي و الجي

و ضعودْ اسيوفْ كيبرقوا و الخسرة الكامي

و البطن اســليس كموبّرْ للرّدف امسامي

ة مَ نَغْ امْ ة  ــدَ حْ مَ رَة  العــدْ ــدّ  ق

امبســمة كگمــرة  ــرّة  الغ و 

اتْ هازْمة ــدّ ــالْ ال ــفارْ أنب و اشْ

ــمة ــلْ ورداتْ ناسْ تَ و خــدودْ امْ

ــة ــولْ فاطم ــكْ أنق ــا لي وأني

ــما اسْ ــنْ  بالمحاسَ ــرْ  وهَ كجُ

ابنســمة امصالها  ــنْ  زي مــن 

من رشــفه ما يشــاهد اضما

رايمــة الويمــات  ــنْ  النّهدي و 

و الطيّ تطــوي قلب من اضما

ــرة كطســة امختمــة و السّ
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امي و افخادْ أسماكْ كيعوموا في البحر الطّ

ــغْ قصدي مــع امنايا يدهــبْ تخمامي نبل

امي اوك نعت الدّ ناســك يا بودالل ســمّ

ــي و في أســفي ارســامي محمــد بن عل

دْ صمصامي من يدعي بالبهوت ليه أموجّ

من ال طاعْ االشياخْ عرفُه في األصلْ احرامي

ــدو و تمامي اســالمْ اهللا عنهــم فــي الب

حْ عن ذنب اجرامي و رجايا في الكريمْ يصفَ
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ــامْ ــدخ ت فــي  ـــاقْ  ـــسّ ال و 

ــامْ ــم ــت ال فـــي  ـــقـــولْ  ن و 

ـــــامْ بــــــــــــودواحْ الـــــطّ

الفاخــم اللغــا  طــرز  ــم  نخت

مْ فاهَ ــلّ  ك ــمّ  ع وســالمــي 

ــمْ ـ بالتراجَ صــولْ  يحافــظ 

ــــامْ ــــظّ ــــاوي ن مــــعــــن

ــامْ ــص ــخ ـــي ســـاعـــة ال ف

ـــــرامْ ــدْ احْ ــح ــجّ ــــاكْ ال ي

ـــتْ االنْــــســــامْ ـــاح ـــاف م

ـــه نــــرحــــامْ ـــتُ ـــم ـــرح ب

قادمــة جــاتْ  إال  ــن  القدمي و 

المنادمة اصحابْ  الحالْ  ألهل 

ــة ــولْ فاطم ــكْ أنق ــا لي وأني

فهمــي وجــلّ  نظمــي  ــا  فتن

ــث نظمي ــي يصغــى احدي ولّ

ولفظْ للّي ايسالْ في قاسمي

عــوة العادمــة ــاسْ الدّ ــرك ن ت

ه وقــت المصادمة نكســرْ بندُ

ــة الفاهمة ــاسْ المعن قالوا ن

النّاســمة ــدا  البي ــارْ  ازه ــدّ  ق

ة ــاد عمّ ــى العب ــه عل و رحمت

انتهت القصيدة
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الطامي حــرب  ــوى  ن و  لي  صــاگ  ــغــرامْ  ال

وقْ اسرى في أمير داتي و سكنْ في اجسامي و الشّ

اوْا اهيامــي ــوّ ــكْ ق ــى أوصالَ ــي عل ــوا قرب فرق

ــي ال حــالْ بالهوى طــالْ اضرارْ أســقامي حال

ــي أنيام ــاحْ  مصب ــا  ي ــلْ  العق ــةْ  أراحَ هللا 

ــل اصيامي ــنْ من قب أنا الملســوعْ بالمحاسَ

ه كامي ون العشــيقْ مثلي تلحاحُ ــنْ عَ يحسَ

ادْمــامــي أنــطــلَــبْ  ليه 

رامــي و  الــخــيــلْ  جـــابْ 

ضامــي ــي  قلب تـركــوا 

امــي ــتْ الــدّ ــع ــا ن هــي

لـرسـامـــــــــي زورني 

ــجْ اغــرامــي ــي ـــتْ إه وق

أكضامــي تخفــاكْ  ــا  م

ــا يتعاما ــامْ دارْ فــي حرابي م ــا قبلْ ادْم م

ــي ضربوا لحكامة و الصدّ مــع الفراقْ عنّ

ــتْ ازْعامة قْ دْ ما طَ ــا انبرّ ــهْ مع الجف ي بالتّ

ــةْ الفهامة ونقــولْ فــي كلّ يومْ ليك بغاي

ي شــامة ــا المغرومْ في جمالَكْ يا ولفِ أن

امة تضحى االفكاري في اسرارْ جمالَكْ وهّ

ــا و ندامة ه في ضن ــبْ بالجفا أيّامُ متوصّ
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ــتْ امنامــي ــكْ بجفــاكْ اجفي ــوعْ ب ــا مول أن

كْ حامي ــدَ حْ عن عب ــا ســودَتْ اللوامَ خافي ي

ــي أنيام ــاحْ  مصب ــا  ي ــلْ  العق ــةْ  أراحَ هللا 

اوْا امْالمي ــوَّ ــةْ الهــوى مــن ق رْ فــي حالَ ــدَ يَعْ

ــرْ أمقامــي ــي وَكْ ــة حيّ ــا الباهي ــكْ ي بوصالَ

ــنْ وبهــا ما شــافُه عامي ــي ابْزي لْتِ يا مــن صَ

ي امِ كْ صاري على الغنيمــة في البحرْ الطّ قدّ

ــي أنيام ــاحْ  مصب ــا  ي ــلْ  العق ــةْ  أراحَ هللا 

بْ قوســينْ أســهامي ــن أهــاللْ الحواجَ أجبي

ــةْ العوانَسْ تنســايْ الالمة وعــالشْ أباشَ

ــي بالوصــالْ ونكــي جمــع اللّوامــة زهين

ي شــامة ــا المغرومْ في جمالَكْ يا ولفِ أن

عِي بســالمة ــهْ كلّ مــن ال يدْ ي ــي بالتّ يبْلِ

ــواكْ يا الهيفــة كحــوتْ ابْال ما ــي بهْ باقِ

امة ــن النظّ ــبْ اوصاف ســورتُه ما بي أنجي

ة ــن أدهامَ و ســوالَفْ مــن اوْراكْ نزلوا بتني

ي شــامة ــا المغرومْ في جمالَكْ يا ولفِ أن

ــونْ أجعابْ كيبهضوا للعاشــقْ واما و عي

اعــدامــي ــوقْ  ــشّ ال زادْ 

ــالْ امــرامــي ــم بــيــكْ أك

لـرسـامـــــــــي زورني 

ــي تخمامـ شــافـوا  ــا  م

أمســامي ــكْ  لي طبعــي 

انغامــي طــرز  فــي  رَدْتْ 

ــي ــحــامِ إي ـــدْ  ـــنْ بَ وال 

لـرسـامـــــــــي زورني 

ــي رام نــبــلُــه  ــرْ  ــفَ ش و 
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مْ شــامة و خــدودْ امفتحينْ ورداتْ اعليهُ

رْ ارخامة دْ و الجيدْ ابهيجْ جيدْ طاوسْ و الصّ

اتْوامــة ــزوجْ  اب ــاحْ  تف ــلْ  كمثي ــغْ  نوابَ و 

ي شــامة ــا المغرومْ في جمالَكْ يا ولفِ أن

امة وّ نَعْ للسّ بْ تَمْ ــرة طاســةْ الدهَ و السّ

امة ي زطّ هل يا ما ادرى اتعودْ وسطْ ابساطِ

ــرفا و العالمــا ــكْ الشّ ــا كذالَ ــى الودْب عل

ة ــهْ اعالمَ رْ ما في ــدْ دالْ ظاهَ ــمْ و زي و المي
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ــازْ دركلي حاضي روضْ أنســامِي ــسْ ب أمعيطَ

دامي ــقْ امْ ي دة و الرّ ــلْ شــهْ ــفْ كمثي راشَ امْ

اوْا اظالمــي ــروقْ كيشــيروا ضــوّ و ضعــودْ اب

ــي أنيام ــاحْ  مصب ــا  ي ــلْ  العق ــةْ  أراحَ هللا 

ــا شــامي ــرْ مراه ــنْ شــقة مــن الموبّ و بطَ

قانِي من جامي و افخادْ اسماكْ ساقْ كاسْ اسْ

ي ــمْ رمز أقســامِ ــي و فهَ خــودْ أحفــاظْ مايت

ــدو و تمامِي ي للِّي يســالْ بايَنْ  في اب و اســمِ

ي تعزامِ ــلْ  ــطَ ابْ خـــالْ 

انظامي ــرْ  ــب ت ــرْ  ــغُ ت و 

أوشــامــي ـــانْ  ب فيهم 

لـرسـامـــــــــي زورني 

ســامي و  ــجْ  ابهيـ ردَفْ 

تدخامي فــي  ـــدامْ  ق و 

ـي اســالمِ لفــظْ  ــبْ  هايَ

متســامي حــا  و  ــمْ  مي
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ــي يتراما ه إال ابغــى في حرابِ ســدُ نبري جَ

ــا وكرامة ــمْ بالهن ــرْ فــي جنةْ النعي نظفَ

ــمْ الرُّحاما ةْ الوقوفْ ارحي ــي ســاعَ يرحمن
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ـي ســامِ تْ احْ ــدْ ــه اوْجَ لي

ــي احمامِ ــعْ  ازري ــدْ  عن

ــي ــي فــي أتامِ حْ ل يســمَ

دنِي ووقَفْ في خصامِي مسفيوي و الذي اجحَ

تامِي ه في اخْ ــمُ لْ اسْ عَ و ارجايَ في الكريمْ يَجْ

ي رامِ ــرتْ اجْ ــي و كت ــهْ من افْعالِ رْ لي نســتغفَ

انتهت القصيدة
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بْ منحولْ ألني من الفراقْ اموصَّ

ــومْ المعل واشْ  ــمْ  نعلَ ــفْ  كي

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

ثيلْ المريوحْ نَرْتِي من الصدودْ امْ

مجروحْ ســامِي  اجْ ــواكْ  اهْ من 

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

بانْ بْسي و الغضْ يتْ قيسْ و العَ دِّ عَ

شــانْ دهْ لْ  مهــوّ فــاكْ  اجْ مــن 

مدهــولْ ــري  اخبي باالشــواقْ 

ة مسقومَ داتي  ــدودَكْ  اصْ من 

ةْ االريامْ يا باشَ

ــوحْ أنّ اجْ  ـــدّ ال ــولْ  ط نا  بالضْ

كلومــة المْ ــراحْ  الجْ ــي  عالْجِ

ةْ االريامْ يا باشَ

ــانْ م النّعْ ــن  بــ و  ــي  العراقِ و 

ة معدومَ ـــي  داتِ ـتْــرَكْ  تـَ ال 

راسمي يا من فقتي كلّ ريمْ و هو يا سيدي زوري امْ

حالي ال حــالْ بالهوى طــولْ أيامي هايَمْ

الغــرامْ ةْ  شــدّ مــن 

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

دْ طولْ البهيمْ و هو يا ســيدي انْباتْ بالغرامْ انْبَرّ

مْ عْ فاخَ ــدكْ يَرْجَ ــي يا اللة على عب فِ عطْ

رامْ احْ ــرْ  جْ الهَ ــاكْ  ي

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

ــرى انْزيمْ رْ ت ضَ ــبْ نَحْ ــرى انغي و هو يا ســيدي ت

ــمْ قْ يا زينَةْ األسْ حنّي من حالْتِي و شــفَ

المْ المْ مــن  فــى  يكْ
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ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

رة جْ مــن الّ كــوى وال داقْ من الهَ

ــنَكْ جهرة سْ ــرْت حُ ــفْ انْظَ كي

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

دي فيكْ ــعْ هللا واشْ خيّبْ لي سَ

ــكْ لي ــة  ــ طاعَ ــي  كتعرفنـ

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

ــلْ الهــوى بجمالَكْ ــبي أه تَسْ

ــواكْ رْتْ في ذا الدهر اسْ ما انْظَ

ةْ االريامْ يا باشَ

رة ــدْ عَ ــه  ايّامُ فــي  ــرْ  انْظَ وال 

محـرومـة روحــي  ي  تخلـِّ ال 

ةْ االريامْ يا باشَ

لمجيكْ ــي  راع الــبــدا  ــولْ  ط

ملزومــة ــة  اعَ الطّ حــقّ  ــكْ  لي

ةْ االريامْ يا باشَ

واكْ كيهْ ــكْ  شــافَ مــن  ــلّ  ك

مدمومة زينَكْ  في  عطيتْ  ما 

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

رْ من هو اسليمْ دَ وى نَعْ و هو يا سيدي في حالَةْ الهْ

وارَمْ ــةْ لعْ ــلْ ارْضاكْ يا غزالِي باشَ من وَصْ

مامْ ــكْ لدْ ــعى ل نَسْ

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

ليمْ ي اكْ هاجِ بَرْ و جرحْ امْ و هو يا سيدي اعييتْ ما نَصْ

الزَمْ رْ امْ هْ كْ الغليفْ على الدّ هاني و في وصيدَ

المْ حيتْ اغْ ــكْ اضْ لي

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

نُه فايَقْ ساني اوْسيمْ سْ و هو يا سيدي يا من ابْهاكْ حُ

ــي عبلة وزاجية و شميســة من قادَمْ تِ فَقْ

نَكْ سرُّه في ذا سامْ حسْ
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مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

ه اقْويمْ واجُ كْ كنّ صاري فوقْ امْ و هو يا سيدي قدّ

مْ ــمْ كيتْفاگَ عابْ كلّ من راهُ ــونْ اجْ و عي

حامْ ــي  برن معطــس 

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

داها انسيمْ و هو يا سيدي و الخدّ كنّ ورْدَة هبّ أشْ

ــمْ ــه واشَ ــدْ طــاوَسْ عتنُونُ ــلْ جي ــدْ أمثي و الجي

ارْخــامْ كــنّ  رْ  صــدَ و 

مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

و هو  يا سيدي و ضعودْ كسيوفْ إهزموا قلبي أهزيمْ

ــمْ ــاجْ اعاليَ ــا تحت ــلْ م و ارْدافْ ارْوابْ تنتق

ــزامْ لحْ مــن  ــتْ  بان

36
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ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

ــونْ القارْ ــوتْ كاتْعابَنْ في ل و تي

ــطارْ ــونْ في تسْ ــبْ ن واجَ و الحْ

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

الْ ــكْ قتّ ــاوي تايَ و الخــالْ كگن

الْ شــعّ ــرْ  كجوهَ ــرْ  الثغ و 

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

احْ ــلْ التّفّ رْ تمتي و نوابَغْ الصــدَ

تلحاحْ ــي  نِ ــدْ زاي ــرْ  ــسَ الــخْ و 

ةْ االريامْ يا باشَ

ارْ ــرّ الغــ ــوقْ  إيفـ ــنْ   الجبيـ و 

مســمومة ــلْ  اتْوافَ الشــفارْ  و 

ةْ االريامْ يا باشَ

دْ فــي تمتالْ ــهْ ــفْ شَ و المرشَ

محتومة ــرة  مْ خَ ــي  كِ نَحْ ــقْ  ري

ةْ االريامْ يا باشَ

و النمــولْ أقلومــة فــي اللواحْ

مرقومــة ة  ــقّ كشُ ــنْ  البطَ و 
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مْ راسَ ي برضاكْ يا العدرة زوري لمْ فِ طْ عَ

وهو يا سيدي صرّة امثيلْ طاسة سرّ ابْهاها أكتيمْ

ــروحْ بالغنايَمْ ــا ون ــرْ بالفــرح و الهن فَ نظْ

ــقامْ اسْ كلّ  ــبْ  هَ تدْ

ــكاري مهيومة ليكْ بيكْ افْ

ــوداللْ باقــي فــي عهــدي دايَمْ ــتْ أب الزَلْ

ـــامْ ــرْ االيّ ــايَ عــن س

ة ْتي في اوْصافَكْ متمومَ حلّ

ــالمها الدهات الفــن الجازَمْ ــومْ اسْ مخت

مْ االقســامْ فــي تراجَ

واسمي في ختم المنظومة

ه عايَمْ ــن علي و جفني بســلوعُ محمد ب

ــامْ زطّ بحــورُه  فــي 

في أسفي ما ندخل لخصومة

مْ نرجا نعم الجليلْ خالَقْ االشــياتْ الرّاحَ

ــرامْ اجْ كلّ  ــي  حِ يَمْ
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ةْ االريامْ يا باشَ

ــه خــامُ ــي تــدْ ـــالرْ ف ـــاقْ ب س

هشومة ــا  ي ــــي  زارون ـــانْ  ك

ومة طالَتْ الغيبة يا هشّ

ه رَع عامُ و ارفاغْ كسماكْ في مَشْ

رامــوا ــي  ــرْب ــقُ ل الــقــدامْ  و 

انتهت القصيدة
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ــقامْ اسْ دونْ  ى  يتشــكّ

ــهامْ اسْ بغير  ــوسْ  مقي

و ســقاهْ الهجــرْ أمدامْ

ـــامْ االيّ على  ــحْ  يــتــرنّ

ــتْ على االريام من صالَ

امْ ــي هـــزّ ــرْبِ ــكْ حَ ــايَ ت

ـــه طــــــالْ تـــعـــدامُ

ــه ــســامُ ـــمْ اجْ ســـاقَ

ــه ــامُ ــم ــخ بـــعـــد ت

ـــه مـــامُ ـــدْ طـــــالْ ت

ــــو اللــــــــــة طــــام

ــه ــامُ ــج ـــكْ الْ مـــاسَ

الغــرامْ مــن  ــى  فن و  ــوان  الغي داقْ  مــن  عــن  ءاهْ 

ــومْ ــكارْ مهي ــه االف ــبْ ل ــة غايَ دونْ حالَ

ــى لُه العظامْ ءاهْ عــن من بالحبّ انْحــالْ و الفگدْ رشّ

ــبْ إيْداوِي داتُه ابْقاتْ مســقومة ال طبي

ــامْ ن امْ رامْ  وال  ــه  اخليلتُ ــي  إراجِ ــاتْ  ب مــن  عــن  ءاهْ 

كيفْ اســقاني به انْقــولْ يا أهل اللّومة

ــا و كوا مــن االنيامْ ــات جيلن ءاهْ عــن مــن لســعوهْ ابْن

ه ضحاتْ مغرومة ما يصيبْ الرّاحة روحُ

ــي ســودةْ االنيامْ ــرامْ وَلْفِ ــيّ اغْ ــي ب ــي عدرون ــا اهل ي

ومة ــةْ الخوداتْ هاللْ الجمالْ فطّ باشَ

مامْ ــه كنّ اهْ ــبّ وَلفي ملك امْهاجي وصاگْ بجيوشُ حُ

ه المسمومة فُ في االطرادْ إيشالِي بمراهْ
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19
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39

ــه بلْطــامْ ــوى لُ ــا نَقْ م

لحكامْ اضــرَبْ  عنهــم 

ــرامْ احْ ــدْ  بالوَجْ ــي  قوت

ــتْ على االريام من صالَ

ــوامْ للّـ ــى  تصـغـ ــا  م

ــامْ الــتّ أبــدر  نــقــولْ  و 

ــرّاحــم يُــرحــامْ ــاكْ ال ي

ــه ــامُ ــي زم ــــرْتْ ف سَ

ــه ــصــامُ ـــةْ اخْ ســـاعَ

ـــه ـــعـــامُ ــــــرْكْ اطْ ت

ــــو اللــــــــــة طــــام

ـــه ـــالمُ ـــة ام ـــاع س

ــه ـــكْ اســهــامُ شـــوقَ

ــه ــامُ ــض ــك بـــعـــد ت

المْ ــنْ مكســوبْ اغْ انِي ميســورْ للمحاسَ ــي و الدّ ملكن

ــه الملزومة تُ ــفْ أمرُه فــي طاعْ ما نخالَ

وامْ لَكْ قيسْ العشيقْ و العبسي على الدْ ملكني كيف أمْ

اتصيبْ شجعانْ في قربُه من اوْغاهْ مهزومة

ــى االوهامْ ــمْ عل ني هايَ ــتْ ايســيرْ ترَكْ ــه الزَلْ فــي غاللُ

و الفراقْ افْرَقنِي عن عانســي المفهومة

ــي ســودةْ االنيامْ ــرامْ وَلْفِ ــيّ اغْ ــي ب ــي عدرون ــا اهل ي

ومة ــةْ الخوداتْ هاللْ الجمالْ فطّ باشَ

مْ في االرســامْ ــي وتزطَ ــى اتزورْنِ ــرى فــي ازْماني حت يا ت

مــع اغزالي نزهى و الحاســدين مرغومة

لقــدامْ ــلْ  انْقبَّ ــدْ  انْزي هــا  امْ قدّ ــي  وَلْفِ ــرْ  ننظَ كانْ 

ــاتْ مكلومة ه ابْق ــي ســاقَمْ وجرامُ نِ تركْ

ــرْ بمــرامْ فَ ــنْ نظْ ــي ترضــايْ أكامــل المحاسَ كانْ عنّ

ــاتْ متمومة ــة و االوق ــادَرْ  مكتوب و المق
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ــا حيّني بالســالم ــا شــارْدْ العف مــن اغياري شــفقي ي

ــا نقبَلْ في ابهاكْ مدمومة رْ  م بيكْ نفخُ

ــي ســودةْ االنيامْ ــرامْ وَلْفِ ــيّ اغْ ــي ب ــي عدرون ــا اهل ي

ومة ــةْ الخوداتْ هاللْ الجمالْ فطّ باشَ

ــى ســايَرْ االريامْ ــتْ عل ــنْ المكمــولْ صالَ ي بالبهــا و الزّ

ــومة ة عبلة و شميســة و زينْ هشّ فايْقَ

ــوقْ اللجــوجْ وال  فــي الحــرب اعــالمْ ــا كصــاري ف ه قدّ

ي ريشْ النعامْ مبرومة كِ و الســوالَفْ نَحْ

ــاوي ضــوّى على ارْســامِي بنوارُه ســامْ ــنْ الضّ و الجبي

مْ مسمومة فارهُ بْ قوسينْ اشْ و الحواجَ

رْ األنامْ ــحَ ــانْ غنجهم كيسْ ــونْ اجعابْ فــي ريم و العي

منســومة ــمْ  زهارهُ و  أورادَ  الخــدودْ  و 

ــي ســودةْ االنيامْ ــرامْ وَلْفِ ــيّ اغْ ــي ب ــي عدرون ــا اهل ي

ومة ــةْ الخوداتْ هاللْ الجمالْ فطّ باشَ
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ــرامْ الكْ ــيرَةْ  سِ ــري  دي

ــتْ على االريام من صالَ

ما في العــرب و لعجامْ

ــارَسْ ضرغامْ ه ف مســكُ

ــامْ لغي مــن  ــا  انْب رْ  ــدْ بَ

ــي حــامْ و األنــف ادركل

ــتْ على االريام من صالَ

ــوا ــام ــق ــسْ ــد يُ ــع ب

ــــو اللــــــــــة طــــام

ـــــوا ــا دام ــه ــف ــي ك

ـــه ـــــــادَرْ الْـــتـــامُ ه

ــــه ــــالمُ هـــــــزْمْ اظْ

ــه ــامُ ــع ــن طــــــابْ ت

ــــو اللــــــــــة طــــام
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تامْ ــقْ اخْ ي ة و الرّ دَ ــهْ ناوِي و شــفوفْ كنّ شَ خــالْ كنّ اگْ

مْ كــنّ جيدْ زهزومة و جيدْ مســلوبْ امبرّ

ــاحْ ما يشــبهم احســامْ ــومْ اگب و الضعــودْ اصــوارَمْ ي

ــاغْ اقلومة و عقودهم مرســومة و الصب

رامْ ــه و الباقي حــقّ احْ رْتُ ــرة ادْكَ ــرْ للنّظْ ــا يظهَ حــدّ م

ــرُه عنّه قمــاشْ محزومة كْ ــا نطيقْ اندُ م

مامْ رْ في اكْ ه الصحابْ النظامْ ما عبق ازْهَ ــالمُ هايَبْ اسْ

وارُه دونْ ســاسْ مهدومة دونْ لجحيدْ اصْ

امْ ــي نظّ فا محمــد الضعيــف بن عل ــا يخْ و اســمي م

لالشياخْ امســلّمْ ناسْ اللغى المعلومة

ــا بغشــامْ ــي ال تعب ــي فــي حلتِ ــاظْ وغنّ ــا حفّ صــولْ ي

ــا روحي اتروحْ مرحومة طاي حْ في اخْ إصفَ
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ــــه تــبـــســامُ زانْ 

ــــه ـــر ارخــــامُ ـــرم م

ــه ــامُ ــت ــك ــــــازْ ت ح

ـــه ـــالمُ ـــبْ اسْ ـــايَ ه

ــــــه ــقـــامُ امْ الزَمْ 

ــه ــامُ ــك ـــةْ احْ ســـاعَ

االنضامْ فــي  اتْقاتْ  ثغر 

بالوشــامْ ابهيج  صــدر 

ــه رامْ محجــوبْ في توبُ

ــى الشــرفا و عوامْ و عل

في أســفي رســمي دامْ

العــالّمْ نعــم  ــبْ  طلَ و 

انتهت القصيدة
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واكْ تَرْكْ جســمي مسقومْ يا منْ اهْ

ــبْ مهمومْ ــدْ تركني متوصّ و الفگْ

ــنْ يومْ ــاتْ نرجــاكْ و كمّ ــنْ اوْق كمّ

ــومْ اللّومْ راســمي و نكــي ق زوري امْ

ــومْ ــهْ مهي ــي تايَ مــا اتْران ــي اكْ هان

ومْ ي فطّ ي على الرضا يا وَلْفِ فِ طْ عَ

واكْ النّومْ فيتْ مــن اهْ أنـا اللّـي اجْ

ــي محـرومْ ــي بالجـفا قوتـ ــا اللّ أن

ــتْ انْرومْ قْ ــتْ أوال طَ ــي افني ــا الل أن

ــبّ المفطومْ أنا العشــيقْ وأنا الصّ

ــسْ المغــرومْ ــى قي ــقْ عل ــا الفايَ أن

ومْ ي فطّ ي على الرضا يا وَلْفِ فِ طْ عَ

ــومْ مدم كْ  ــدَ عن ــي  قول ــالْ  م هللا 

ــمْ مرحومْ كْ و الرّاحَ ــدَ مــي اعبيّ رَحْ

ــتْ الزّهزومْ ــا نَعْ شــوفي لحالتي ي

اتْ مســقومَة ــه الدّ و شــواقَكْ منّ

ــة حــاتْ معدومَ ــه اضْ ــي منّ و حوالِ

ــا جفــاكْ مهيومــة ــكاري بضن و ف

ــا تبْقــى على الرضــا لومة عنّكْ م

ــي المنظومة ليكْ انْقــولْ في حلتِ

ومة فطّ بـــــوداللْ  ــا  ي زوريـــنـــي 

وامْ مكضومة ــدْ ــكاري طــولْ ال و ف

هــاجْ مضرومــة ــنْ المْ و جمــاري بي

ــارْ مكلومــة ــكْ و جــراحْ االصي قربَ

حاتْ مفطومة يامي اضْ و عليكْ اشْ

ــو حــرامْ مغرومــة ــكْ أب روحــي في

ومة فطّ بـــــوداللْ  ــا  ي زوريـــنـــي 

والْفاضــي عــن كلّ حــالْ مدمومة

المرحومــة الهــوى  ــاسْ  ن ــا  قالوه

مقدومــة للرســامْ  ــي  عنّ ــي  كون
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ــومْ اقي دونْ  زوري  ــراقْ  الف ــدْ  بع

كْ ملزومْ ــدَ ــدْ اوصي ــا الغــالمْ عن أن

ومْ ي فطّ ي على الرضا يا وَلْفِ فِ طْ عَ

ــه مكرومْ مالُ يا مــن ابْهاكْ ســرّ اجْ

ــومْ ل اعْ ــنْ  بي ــةْ  رايَ ــلْ  كمتَ كْ  ــدّ ق

ــنْ انْجومْ عْ بي ــطَ ــنْ كهاللْ اسْ اجبي

عــابْ الرّومْ رْ كنّ اجْ ــحْ و عيونْ بالسّ

ــگازي مقيومْ ــازْ احْ ــفْ كــنّ ب و األن

ومْ ي فطّ ي على الرضا يا وَلْفِ فِ طْ عَ

ه مختومْ و الرّيقْ كالمصالْ في كاسُ

ه منضومْ ــارْ كتقاتْ في ســلكُ و ثغ

ــكْ عنّي مبهومْ فَ ــا في وَصْ ولّي ابْق

فْ المتمومْ تَمْ في  النظامْ الوَصْ نَخْ

و يقــولْ بن علي مســفيوي مفهومْ

ــمْ مكرومــة باعهُ ــاسْ األصــلْ اطْ ن

ــمْ ملزومــة ي ــا الرّ ــة ي اعَ ــكْ الطّ لي

ومة فطّ بـــــوداللْ  ــا  ي زوريـــنـــي 

مفخومة حاتْ  اضْ رارُه  اسْ بالحسنْ 

مبرومــة ــارْ  ق ــشْ  كري ســوالَفْ  و 

ــبْ قوســينْ حقّ بســهومة وحواجَ

مسمومة النبالْ  نعتْ  فارَكْ  اشْ و 

منسومة بطيبْ  رْدَة  ـــوَ كَ كْ  ــدّ خ

ومة فطّ بـــــوداللْ  ــا  ي زوريـــنـــي 

مختومة احكيتْ  دة  هْ شَ ة  الشفّ و 

ــدْ زهزومة ــدْ الموشــومْ جي و الجي

ــابْ مكتومــة ــرارُه تحــت التي و اسْ

المفهومة اللغــى  ألهل  بســالمي 

ــه المرگومة مُ ــه و طراجْ فــي تمامُ

انتهت القصيدة
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رْ و ابْطــالْ حازْمة ســاكَ ــرامْ جــا بعْ ــالْ الغْ م

فاطمة الــغــزالْ 

ــو ــو داللْ طامُ ــا نرجــاكْ أب ــحالْ ون هــذا اشْ

ــة ناقْمَ ــوشْ  بجي ــيّ  عل جــارْ   ــراقْ  الف ــالْ  م

فاطمة الــغــزالْ 

ه يامُ نِي ميســورْ و مفقودْ من اهْ و عالشْ تَرْكْ

مارْ ضارْمة ضايا بجْ نْ في اعْ ــكَ وى اسْ مالْ الهْ

فاطمة الــغــزالْ 

ه تْبُه مع ازْمامُ و عالشْ ملكني و ضحيتْ في كُ

ــنْ الضما حايَ ــي بمْ لْبِ ــي قَ ــواقْ فان مالْ االشْ

فاطمة الــغــزالْ 

ه ــرْبْ وال فجى غيامُ نِي بالقُ مْ ــا رحَ و عالشْ م

ة ــالگْ ســالْمَ ــيّ بخْ لِ ــاهْ اعْ ــالْ الوصــالْ ت م

فاطمة الــغــزالْ 

ه المُ فا اعْ ــدْ الجْ ــرْ اعليّ بع و عــالشْ ما ايْنَشْ
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اغــريــمْ ــاكْ  ــه ابْ فــي  قَلْبي  مـــالْ 

سليمْ و  ــي  ــان ه ــكْ  ــبَ ــلْ قَ ـــالْ  م

يهيمْ و  ــرْ  ــضَ ــحْ ي ــكــري  ف ـــالْ  م

ني على العشيقْ قادْمة ي على الرضا كُ فِ طْ عَ

فاطمة الــغــزالْ 

ــو ــو داللْ طامُ ــاكْ أب ــا نرج ــذا شــحالْ ون ه

ة ــالْمَ ــي السّ ــكْ و انْتِ بّ ــتْ بحُ ــي افني ــا اللِّ أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه ايَمْ يا مولَتِي طعامُ نَرْجاكْ كيفْ يرْجــا الصّ

ــة ايْمَ ــي النّ ــدِي و انْتِ ــرْتْ بوَجْ ــي صهَ ــا اللِّ أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه  نامُ برضــاكْ ال تحافي من جافي في الدنيا امْ

ــي ديمــا بالحــالْ عالْمــة ــا العشــيقْ و انْتِ أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه يامُ ري اقْوى اهْ حايْنِي و ســقامِي فَكْ ري امْ تَدْ

الحاكمــة ــي  انْتِ و  وَلْفــي  ــا  ي كْ  ــدَ اعبيَّ ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه المُ ــي اعْ ــرَكْ و جمالَكْ دارْنِ ــوكْ عندْ أمْ ممل

بْ مسقومْ فا موسّ دْ مع الجْ صابَرْ للبُعْ

والْ المغرومْ قْ يا لطيفْ عنْ احْ فَ ما يشْ

لُه ملمومْ رَكْ يا مولتي بشــمْ و انْتِ فَكْ
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ــمْ ــري ــغْ ــكْ ل ــوقَ ــش ــع ـــجْ م ـــالَ ع

وسقيمْ ـــبْ  ـــوصَّ امْ ــيــكْ  ب ـــارْ  س

ــمْ ــي ــــدْ حــتــى قــلــب ارح مــا وجَ

ني على العشــيقْ قادْمة ــي على الرضا كُ فِ طْ عَ

فاطمة الــغــزالْ 

ــو طامُ داللْ  ــو  أب ــاكْ  نرج ــا  ون شــحالْ  ــذا  ه

ــمة ــتْ بحســنَكْ و جمــالْ و اسْ ــي افني ــا اللّ أن

فاطمة الــغــزالْ 

ضاموا ــاسْ الغــوانْ على بهــا اكْ ــي اتْقــولْ ن و انْتِ

ــة مَ مگلضْ ــة  رايَ ــي  كِ نَحْ كْ  ــدّ ق انقــولْ  ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه ــة و شــداها فاحْ من انْســامُ ــي اتْقولْ ياسَ و انْتِ

ــة امْظلمَ ــة  انْعامَ ــشْ  ري ــكْ  تيتَ انْقــولْ  ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه ــى اقدامُ ــان انزَلْ و هــوى عل ــي تقــولْ تعب و انْتِ

ــة ــمَ باسْ بنْــوارْ  رْ  ــدَ ابـْ الجبيــنْ  نقـولْ  أنا 

فاطمة الــغــزالْ 

ه هامُ شى اسْ طْ الحْ بْ وسْ و انْتِي تقولْ قوسْ الحاجَ

ــه مهمــومْ ــوداللْ قلب ــه يرجــاكْ أب ألن

مارْ الفراقْ حالُه مكضومْ ــدْ بجْ متصهّ

ــا الرّيمْ قالوا مرحومْ مْ ي ي و الرّاحَ مِ رَحْ
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تَّحْ في االزْهارْ طيبُه منسومْ فَ رْدْ امْ وَ كَ

نْضومْ رُه مَ وهَ ــارْ جُ ــمْ خاتَمْ و الثْغ و فَيَّ

ي جيدْ رالْ و صباعْ اقْلُومْ و الجيدْ الباهِ

نعيمْ و  ـــــرْ  زاهَ كْ  ـــــدّ خَ ريــــتْ 

افخيمْ ــازْ  ــب ك ــسْ  ــطَ ــعِ ــمْ ال و 

تيمْ تَخْ ــمْ  ــتَّ ــخ ام ــرْ  ــمْ خَ ـــقْ  ري

ــة نايْمَ ــونْ  العي و  ــالْ  انْب رْ  ــفْ شَ نقــولْ  ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه گامُ رْها فــي مهجتي امْ ــحَ و انْتِي اتْقولْ وَنْدْ اسْ

ني على العشــيقْ قادْما ــى الرضا كُ ي عل فِ طْ عَ

فاطمة الــغــزالْ 

ــو طامُ داللْ  ــو  أب ــاكْ  نرج ــا  ون شــحالْ  ــذا  ه

ة ــاقْ ناقْمَ ــى العشّ ــيُوفْ عل ــودَكْ اسْ ــي اضعُ أنتِ

فاطمة الــغــزالْ 

ــه ــا منامُ ف ــي اجْ نِ فْ كْ جَ ــدَ ــسْ زَنْ ــا مــن مقايَ وأن

ــة ــابْ كاتْمَ رَكْ مــن تحــت اتْي ــدْ ــي انْهــودْ صَ أنت

فاطمة الــغــزالْ 

ــه رامُ ــمْ  ي الرّ ــا  ي كــفّ  فــي  ــاحْ  تفّ نقــولْ  ــا  وأن

ــة هايْمَ ــكارْ  باف ــكيتي  اشْ االرْدافْ  مــن  ــي  أنْتِ

فاطمة الــغــزالْ 

ه ولِي اقْوى ســقامُ ــلْ و نحُ ــرْ ناحَ سُ ــا من الخْ وأن
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ــرَقْ و الحيجــانْ جــاتْ مــن الرّومْ و عبَ

نْتَرْ و قيسْ المعلومْ ــه عَ مالُ رْ اجْ لو نَظْ

مالَكْ مهزومْ ودْ من اجْ يَنْسى ليلى و يعُ

تكريمْ ــي  ف ـــاوِي  ـــس اكْ ــنّــكْ  عَ

ــويــمْ ــنْ اقْ ــسْ ــكْ فــي حُ ــنَ صــالْ زي

أكظيمْ ــودْ  ــع ي و  ــهــا  ــفْ يَ ــهْ  ــي ف

ــة ــماكْ عايْمَ ــتْ لفخــادَكْ كــنّ اسْ كي ــي احْ أنْتِ

فاطمة الــغــزالْ 

ه رامُ ــا انْســا اضْ ــي م لْبِ ــرة قَ ــا ابْطاســةْ الصّ وأن

ــة رايْمَ ــيقانْ  السّ ــوقْ  ف مــن  ــكْ  لَ الخْ اخْ ــي  أنتِ

فاطمة الــغــزالْ 

ه فا ارْســامُ مْ اللِّي اجْ ــداكْ القدَ لْ أب لْخَ ــا امخَ و أن

ني على العشــيقْ قادْما ــى الرضا كُ ي عل فِ طْ عَ

فاطمة الــغــزالْ 

ــو طامُ داللْ  ــو  أب ــاكْ  نرج ــا  ون شــحالْ  ــذا  ه

الحمــا و  الحــرمْ  ــدْ  عب باقــي  كْ  ــدَ افْعاهْ ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه رامُ ــا امْ ي و اوْفي اتْن فِ طْ ــدْ عَ ــي على العبي و انْتِ

ــمة النّاسْ رْدْة  ــوَ ال ــكْ  ابْدي ــكْ  لي ــلْ  ادْخي ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه انْســامُ ــرَة  طّ لمعَ ــرّوي  ال الخــدّ  ــى  عل ــي  اللِّ
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ــة ــلْ المنادْمَ ــقي لهَ ــكيتْ ابْعشْ ــي اشْ ــا اللّ  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ــه المُ ــوى اليْمــي امْ ــو ق وا ل ــفقْ ــي إشْ مــن حالت

ة ــوتْ حازْمَ ــكْ فــي بي مالَ ــتْ اجْ حْ دَ ــي امْ ــا اللِّ أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه نهدي على االشــياخ الودبا في انهايتي اســالمُ

ترجمــة كلّ  فــي  الفاظــي  ــتْ  تَمْ اخْ ــي  اللّ ــا  أن

فاطمة الــغــزالْ 

ه ــهْ ابن على في أســفي امقامُ انقــولْ قال الفقي

انتهت القصيدة
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اشكيتْ بالجرحْ المكمي

عن اطبيب اعرَفْ رســمي

ي غمّ أفجــي  ــه  لي قُلــت 

ي همّ گرحــةْ  من  شــوفْ 

ي مِ ــو يطْ شــوفْ الهوى ل

ــنْ العجمي ــل الزّي ــا ه ي

جســمي عن  ه  ــدّ ي حــطّ 

علمــي بشــطارةْ  ــال  ق

بعزمي ــتْ  جي ــه  لُ قلــت 

ســقمي ــي  عالجت كان 

كمي حُ ــلْ  تقبَ ــي  لّ ــال  ق

ــنْ العجمي ــل الزّي ــا ه ي

مَحمي تضحــى  بالبهــا 

ترمــي ـــزْنَكْ  حُ بالرضا 

رمي حُ ــلْ  ادْخُ ــكْ  ل إيقولْ 

ي مِ ــتْ بمــا فــي فهْ جاوَبْ

رمِي جُ ــوى  لهْ ــوى  اقْ ــا  م

حينْ كثر اســقامي و بقا القليــب بالحبّ امتيّمْ

مْ لْ الهــوى بلطافْتُه و فكــرُه يتْحكّ في امْشــاكَ

ــمْ ــي يتگسّ ــراحْ الغــرامْ قلب ْ اجْ ــرّ ــركْ ابْحَ ال تت

ــمْ دادْ فوقْ لخدودْ امرسّ ــلْ امْ مع امثي شــوفْ للدّ

ــمْ ي مكســوبْ له ما نحتاجْ ارْسَ كاتبْ على خدّ

ــفرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

ــي و تكلّمْ نّ ــعْ العــروقْ زامْ عَ مْ ــشْ في جَ ــدْ فتّ بع

لَمْ ــى اتفوزْ بشــفاكْ و تسْ كْ عسّ بالعالجْ انفيدَ

مْ هَ ــرة تفْ ــبْ بالنّظْ ــرْ واقــي الْبي ــكْ ماهَ رْفَ كنعَ

تّمْ حَ ــرَكْ لمْ ــكْ نضحى طاعــة أوال انْخالَفْ أم لي

مْ ــي ينْجَ مْ قلّ اللّ رحهُ ــبّ ابْجَ ــيوفْ الحُ اليَنْ اسْ

ــفرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

مْ ــدَ ــرَكْ تنْ مْ ــه وال عَ فُ ــاهْ و الطْ م ــوابْ احْ الزَمْ أب

ها خمر امختّمْ ة يســقيكْ ريقْ دَ ه شــهْ في رياضُ

مْ ــزْمْ اتقــدّ ــه بالعَ تْ بالوصــالْ ادْواكْ ل ــدْ ــكْ جَ ل

لَمْ ــا يعْ قلتْ عــن حالي في ســبيل الغرامْ موالن

م ــه متصمّ ــي اليومْ قلبُ ســنْ اللّي عنّ تْ حَ شــفْ
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ــنْ العجمي ــل الزّي ــا ه ي

مرمــي  ــه  خلفُ ــي  تركن

ي مِ ــر زلغــتْ قدْ فــي األم

ي  مِ نظْ فــي  ــتْ  ري ــا  قده

ــي ـ مِ يَدْ ــا  أوراه فْ  ســالـَ

ــي مِ ــبْ فــي رگْ واجَ و الحْ

ــنْ العجمي ــل الزّي ــا ه ي

ــونْ أرشــا عظمــي بالعي

ــي يَوْمِ ــه  بحربْتُ خــالْ 

ي أنــف سوســانُه يســمِ

ي ــمِ جيدْ طــاوَسْ في رَسْ

ي مِ كْ مَ ــرِي  رَمْ امْ رْ  دْ الصّ و 

ــنْ العجمي ــل الزّي ــا ه ي

ــي ـ يَنْمِ ــه  لُـ ثُقْ دْفْ  ــرّ ال و 

ي مِ لَدْ ــونْ اعْ ســاقْ فــي لُ

ي مْ جــا لمرســمِ و القــدَ

ــي مِ نا تعْ ــدْ ــونْ حاسَ اعي

ي مغمِ اضحى  ــبْ  الرقي و 

ــي مِ ــه قَدْ ــوقْ مــن هامُ ف

ـي أسمِ ـــدْ  رايَ ــذي  ال و 

ــفرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

ــمْ شَ نّ أوال يحْ ــا يحَ ــا لطيفْ م ــي ي قلــب نصران

ــا يطيقْ لبهاها مســلم شــفتْ هيفــة روميّة م

ــمْ اموسّ ــاهْ  بضي كهــاللْ  ــرّة  الغ و  ــة  رايَ كــنّ 

ــمْ تتنسّ ــرْ  بالعطَ ــه  ظفيرتُ و  ــاوي  اگن كغــالمْ 

مْ كيفْ نونين و اشــفارْ على القتالْ نبْلُه متســمّ

ــفرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

ْ ــمْ أنتمّ رْهُ ــمْ و عمَ هُ نْدْ ــانْ أبْوَ ــى قْوم ــفْ رشّ كي

مْ ظَ ه في كلّ ساعة تيَعْ على العشيقْ ابحالِي روحُ

ــمْ نَظَّ ــرْ امْ ــقْ راحْ و الثغْ ي ــگازِي و الرّ ــرْ احْ أوْطي

ــمْ ظلَّ ــروقْ فــي داجْ امْ ــوارَمْ والّ ابْ ــودْ اصْ و الضعْ

مْ للحــوزَة و الضمّ ــحْ مــن صابْهُ ــهْ زوجْ اتْفافَ في

ــفرَة امنيّمْ لة و خدودْ اموردينْ و الشّ عينْ شــهْ

زَمْ حْ فاتْ من تحت المَ رِّة اخْ رْ على صُ صْ ــلْ الخُ نحْ

ــمْ نخمَّ و  ــي  نَرْتِ ــمْ  راقهُ بفْ ــوابَلْ  اشْ الفخــادْ  و 

مْ مامْ في ابْساطْ امْسهَّ ي دَرْجْ الحْ كِ رَجْ نَحْ بيهْ تَدْ

مْ نعَّ ــدامْ فــي روضْ امْ ــمْ مــع المْ ي ــا و الرّ ــرْ أن غي

مْ دْ في يومْ اللطــامْ عنّه متگلْظَ ــكْ الجاحَ ذالَ اكْ

ــمْ و الســالمْ انهيبُه ألهلَ القريضْ بعطورْ امنسّ

مْ رزْ لنْظــامْ امرگّ ــن علي مســفيوِي فنِّي في طَ ب

انتهت القصيدة
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سامْ لْ االجْ تُه في ادْواخَ أهْ على من ضاقْ لعْ

رامْ وقْ و لغْ وا بنارْ الشّ نْ اللِّي اكْ وْ نْ عَ سَ يَحْ

اصيامْ عادْ  قوتي  مولتي  رامْ  بغْ أنا  كيفْ 

ــي بقولْها و تَبْلَغْ االرســامْ أمــن ادْرا تَوْفِ

ةْ االنيامْ ا عنّي ايْهيجْ شوقْ اصبيغَ وَقْتْ أمّ

ةْ االريامْ عاكْ يا غزالي باشَ شرعْ اهللا امْ

لغريمْ العشــيقْ  ــى  عل ــي  فِ طْ عَ

ضيمْ ــي  ــتِ الْــحــالْ ــايْ  ــرض ت ال 

ــمْ ــفْ و طمي ــبّ اضعي ــرْ الحُ بَحْ

ياتُه مغرومْ يَنْســى وَقْتْ لَوْصالْ طــولْ احْ

ــه بالگرحة نومْ ــي وال ازْهى لُ ــه  كيرت تركُ

حابْ اللّومْ تِي عند اصْ بِي و گرحْ رْتِي تَعْ و هجَ

ة ملزومْ اعَ ــدْ الطّ وامْ عن ولْ الدْ ــي طُ نِ دْ تَوْجَ

ي لعشــيقْ المكلومْ ــوْداتْ عالْجِ أتاجْ الخَ

مْ مرحومْ كْ يا خليلتي و الرّاحَ بْدَ مي عَ رَحْ

ما رْ اضْ جْ و بقى بالفرگة اهميمْ قْلْبُه بالهَ

و جفاهْ احبيبُه وال اوْفاهْ بســرقْ الكلمة

ة مْ ــي و كما النّعَ تِ لْهــا روحي و راحْ بوصَ

مة دْ هــا انْقومْ بصــدقْ الخَ ألنّي مملوكْ

ة مَّ ــزْمْ و هَ هــا انقــولْ بعَ امْ ــي قدّ تلقان

مة ــالَفْ رَحْ وْداتْ زَرْقْ السّ أمصباحْ الخَ

لْ البْهى يا مصباحْ انْيامِي ــا كامَ ي

ي رامِ دِي و كمالْ امْ لّ قَصْ وافي ابْجَ

وى بها قلبي ضامي بْ الهْ و مشاهَ
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مامْ نْتَرْ لهْ بْ العَ يْسْ كيفْ لَعْ بْ القَ وى لَعْ الهْ

المْ ي دونْ امْ ويتَكْ أولْفِ ــرِي اهْ غْ ونا من صُ

نامْ حبْتَكْ و جفاني لمْ بَرتْ على امْ كيفْ اصْ

رامْ رْ عندْ النّاسْ احْ جْ مْ مرحومْ و الهَ الرّاحَ

دامْ بْ لمْ واعَ يكْ تسقيني على الرضا بكْ نَبْغِ

ةْ االريامْ عاكْ يا غزالي باشَ شرعْ اهللا امْ

ويمْ حى فــي تعْ ــكاسْ اضْ بيكْ ال

تعظيمْ و  ــة  ــمّ هَ ــي  ف ـــا  ون

ــمْ بفخي ابْهــاكْ  فــي  ــفْ  نوصّ و 

ــالمْ اعْ ــلْ  كتمثي ــفْ  اضري ــي  أولْفِ كْ  ــدّ ق

يامْ ــاگْ ونبى مــن كلّ اغْ ــاللْ ت ــنْ اهْ و لجبي

ــن كلثُومْ راقــي و ب ــرْ لعْ ــانْ و جابَ ب ضْ و الغَ

بْرْ المحتومْ فْ لقْضى و الصّ و المملوكْ يساعَ

ــرْحْ المحتومْ ــرَة بالفَ يسْ و تعــودْ ايّامِي امْ

وى بينْ انْجومْ دْ يا هاللْ اضْ ال تنســى العاهَ

رَكْ يا خليلتي بالرّيقْ المختومْ مْ ــزَجْ خَ و نَمْ

مْ مرحومْ كْ يا خليلتي و الرّاحَ بْدَ مي عَ رَحْ

رْ مفتُولْ ومبرومْ طَ الَفْ بنســايَمْ لَعْ و السّ

رْ كصارَمْ مسمومْ فَ بْ نونينْ و الشْ و حواجَ

ة رْمَ ــرَكْ الْجاهُ حُ زّ ليسْ اتْ ــامْ العَ فعادْ ايّ

ما ــرْمْ مع لحْ لْ الحُ دْ مكســوبْ دَخَ اعبيّ

مة فة و الرّحَ طْ ي من حالِي انْفوزْ بالعَ قِ فْ شَ

ة مَ ري حالْ لعشــيقْ بميزْ و فهْ و انْتي تَدْ

ة مّ ــا تبقى لي غُ ــي حتى انغيبْ م و روين

مة ــالَفْ رَحْ وْداتْ زَرْقْ السّ أمصباحْ الخَ

ي و امامي و نغايَمْ االوتارْ عن خلفِ

ي امِ ي قُدّ ــي اقبالتي كتســقِ و انت

ي رة مصباحْ انْيامِ و انْقــولْ يا العدْ

ة ــمَ تْ منّه نَسْ ــنْ الخزرانْ فاحَ صْ واالّ غُ

مة واتْ امثلها نَجْ و الغرّة تضــوي وال اضْ
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لة بال اكحــولْ تصويرْ العالّمْ حْ ــنْ الكَ ي و العَ

مامْ ــحْ لكْ ــلْ ورْدْ امفتَّ ــرّاوي امثي و الخــدّ ال

اوَسْ مفهومْ و الجيدْ الباهي امثيلْ جيدْ الطّ

ةْ االريامْ عاكْ يا غزالي باشَ شرعْ اهللا امْ

كاليمْ ــابْ  ــي ــت ال ــي  ف ــودْ  ــه ن و 

ــلّ تــرويــمْ ــدْ الــكــفّ فــي ك ــهْ جَ

الــغــريــمْ قــلــب  ــي  ف ــة  ــيَ ــطّ ال و 

ــامْ ــي تدم ــلْ زَدْتْنِ ــن ارواب تنتق و الرّدفي

لْ على االقدامْ ري ايْبانْ و خالخَ اقْ امرَمْ و السّ

ة بزواوَقْ في ترگامْ مَ ساوي امدخْ تَبْرَزْ في اكْ

ى اوْصافْ الباهية في طرزْ ارْقايَقْ النظامْ نتهَ

ومْ لِي على االطيارْ ايحُ و األنف امثيلْ بازْ ادْرَكْ

رْ منظومْ داتْ و الثغر كجوهَ فْ شهْ و مراشَ

لوا ســايَرْ لرسومْ حبْتِي و بطّ دْ امْ قْ تبتوا عَ

مْ مرحومْ كْ يا خليلتي و الرّاحَ بْدَ مي عَ رَحْ

ماكْ الْجوجْ البحرينْ اتْعومْ و الفخضينْ اسْ

نَمْ وَقْتْ الفرحْ و الزهو ما تخشى من لومْ نَغْ

ومْ ة فكرونها ارفيعْ القيمة و السّ من فضّ

ابنَدّ و نســري و الياســمينْ و سايَرْ لنسومْ

مة هْ شهمتني بحرها في أميرْ قلبي سَ

ة مَ مالْ النّسْ قتُه انْصيبْ فيهْ اكْ تَنْشَ كانْ اسْ

ة مَ دينْ اسيوفْ و الصباعْ اقلومْ الحكْ عْ و الضّ

مة ــالَفْ رَحْ وْداتْ زَرْقْ السّ أمصباحْ الخَ

ــورّدْ شــامي ــاحْ امْ ــلْ تفّ وإال امثي

ي نْ الكامِ رْ فُوقْ البْطَ صَ لةْ لخْ و نحُ

ــواتْ كيتُه وال صــابْ امْحامي اطْ

ما هبْ و عليها اسْ ةْ الدّ رة كطاسَ و السّ

ة مَ الها بوْصالْ لو تزْطامْ أوكارِي زطْ ما احْ

ة لْفْ عنهم لمضمّ نْ المَ بسباني وقفاطَ

و سالم من اهللا االشــياخْ ادْهاتْ العلما
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ة مَ رْبْ گلظْ بن علي من مرسة اسفي في الحَ

مة ــالَفْ رَحْ وْداتْ زَرْقْ السّ أمصباحْ الخَ

بْعْ اقْسامِي غنّي و صولْ و حضي في الطّ

رْ كن الطبْعْ امْسامِي ضَ في مجالَسْ لحْ

رامِي لُه مطموسْ احْ هْ و اللّي ادْعا بجَ

ي ــوى عن بحر الْطامِ موحالْ واشْ يقْ

ــلَكْ في حياتُه عامِي يْهاتْ ما يسْ هَ

ي ــادِي و تمامِ تَمْ بالســالمْ في الب نَخْ

راحي رْ دَنْبْ اجْ فَ لْ االشياتْ تغْ يا كامَ

التهامــي نعــم  ــلْ  لمفضّ محمــد 

و اسمي ميمْ و حا  وميمْ ودالْ في األخيرْ تمامْ

ةْ االريامْ عاكْ يا غزالي باشَ شرعْ اهللا امْ

تنظيمْ ــي  ف ــري  جــوهْ ـــظْ  أحـــافَ

فهيمْ و  ــفْ  ــري اظ ــبْ  ــي ــب الْ ـــنّ  كُ

ـــع الــتــســلــيــمْ ـــســـرّ م جــــلّ ال

لئيمْ و  ــدْ  اجــحــي ـــاسْ  الـــنّ ــنْ  ــي ب

ــمْ طمي و  ــبْ  اصعي المهــوبْ  بحــر 

ــتــقــويــمْ ــى ب ــن ــع ــم ـــي ال ــــا ف ون

ــمْ لبهـيـ و  ــيّ  الضـ فــي  ــولْ  نـقــ و 

لحليمْ الــجــودْ  ــرْ  ــح ب ـــةْ  ـــرْمَ حُ

دْ لحبيبْ المعصومْ حاجّ  و زارْ الهاشمي احمَ

مْ مرحومْ كْ يا خليلتي و الرّاحَ بْدَ مي عَ رَحْ

انتهت القصيدة



571حليمة



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مـــــامـــــي طـــــــــــــالْ تـــــدْ

ــــرامــــي ـــــــتْ بــــغْ ـــــــجْ هَ

ــــــفْ ايّـــــامـــــي ــــــســــــاعَ امْ

ازعيمــة بعســاكرُه  ــيّ  ل حــرّكْ  ــواكْ  اهْ مــن  ــا  ي

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه مُ ــا يقــوى ايْخاصْ ــي م ــةْ الســقر مثل فــي حوم

وارحــي اهزيمة ــكْ جمع اجْ حاتْ باغرامَ يا مــن اضْ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه اتاليمُ عليا  بـــزوجْ  الــفــراقْ  و  ــوقْ  ــش ال

ة فى في الحشا اضريمَ بْ لَجْ كْ امْشاهَ يا من ابْتيهَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

وخايمــوا ــي  قلب فــي  ــوا  نزل الصــدودْ  و  ــنْ  البي

ــة اقديمة ضــايَ  باقي حبْتَكْ وســطْ اعْ ــا مــن امْ ي

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــه مُ ظّ ايعَ مهمــا  ــه  احبيبُ ــدوز  ي ــا  م لحبيــب 

ي ابْال جريمة ــمِ رَتْ رَسْ جْ ــن هَ نســي م قولوا الْعَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــمُ راسَ امْ ــزّورة  بال ــي  احي ــكْ  احبيبَ ــي  لِ واصْ

ــامْ م تدْ ــي  أخيْتِ ــعْ  انْفَ عــاكْ  امْ وال 

الغــرامْ مــن  ــي  أولْفِ ــتْ  افني ــى  حت

ــرى بوْصالَكْ ســعدي يســگامْ ــلْ يا ت ه
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ـــي ـــام ـــسّ ــــكْ ال ــــبــــيــــنَ اجْ

ــــــي رام ـــــرْ  ـــــشـــــف ال و 

ــــي ــــامِ ــــــه ك ــــــتُ جــــــرَحْ

ة ــي اعزيمَ ــا مولت ــعْ ي ــا تنفَ ــةْ الهــوى م فــي حالَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــمُ نْ فــي قلب الهــاوي ايگسّ ــكَ ــو يسْ الحــبّ ل

ــكْ ديمــا بقلوبها اســليمة تالَ وأهــل الجمــالْ امْ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــوا تكرم العطفــة  و  بالنّظــرة  العشــيق  ــى  عل

ــة قيمَ ــهْ  ايْلي أالّ  ــنْ  سْ حُ ــي  ربّ طــاكْ  اعْ ــي  انت و 

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــه ــمُ ــيّْ ايــضَ وال  قلبي  ــه  يــحــبّ ــا  م ـــرَكْ  ـــيْ غَ

انســيمة ــا  بزهاره تســبي  ــزة  كبلَنْ كْ  ــدّ ق

حلـيمـة ــة  أاللّ

علّمــوا ــن  القدمي ــوقْ  فـ ــنْ  كتعابـَ ــوتْ  تي و 

ي ابْال جريمة ــمِ رَتْ رَسْ جْ ــن هَ نســي م قولوا الْعَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــمُ راسَ امْ ــزّورة  بال ــي  احي ــكْ  احبيبَ ــي  لِ واصْ

ــي اعليمة ــا موالت ــة ي ل ــونْ الكحْ ــتْ لعي مــن كيّ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــلمُ إيسَ ــي  ربّ ــي  مثل فيهــا  إيكــونْ  ــي  ولِّ

ــامْ ي ــى مــن لغْ ــهْ كهــاللْ انْب كي نَحْ

بَكْ كيعطي بســهامْ من قوسْ حاجْ

ــنْ ارْوامْ ــسْ في ايدي ــونْ كاكوابَ و عي
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ـــــامـــــي رايَـــــــــــــدْ الْـــــطَ

ــــي ــــســــام ــــــمْ اجْ قــــــسّ

ــــامــــي ـــــي عــــقــــد الــــنّ ف

انعيمــة اريضهــا  فــي  كــورد  فاتحــة  خــدودْ  و 

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه امنســمُ وردي  ــى  عل سوســان  مــن  غنجــور 

انظيمــة ــرُه  بجواهْ ــبِي  يسْ ــمْ  كاخويتَ الفــمّ  و 

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــه ــكاسْ بنشــوة امحتمُ ــرْ فــي ال ــقْ كخمْ ي و الرّ

ــة ريمَ ــدْ  ابجي كــي  يحْ باهــي  ــدْ  جي ــدْ  الجي و 

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــبْ وشــمُ ــمْ ارهي و ضعــودْ كــنّ صــارَمْ و حكي

ي ابْال جريمة ــمِ رَتْ رَسْ جْ ــن هَ نســي م قولوا الْعَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ــمُ راسَ امْ ــزّورة  بال ــي  احي ــكْ  احبيبَ ــي  لِ واصْ

ــا افخيمــة رْ كتســبي و نهوده ــدَ ــةْ الصّ و رخامَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــوا إيوالْمُ ــدي  أي كفــوفْ  فــي  ــحْ  كتفافَ ــلْ  تمثي

ــة افْحيمــة نَ وَهّْ اةْ امْ ــدّ ــرَكْ ال ــرْ ت صَ ــةْ لخْ و نحولَ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــوا م ــماكْ عوّ ــةْ و افخــادْ اسْ ــلْ طاسَ صــرّة امثي

للطــامْ نقــوى  ــا  م ــفْ  اضعي ــا  ون

لْ السجامْ تُه في ادْواخَ رَحْ و خفيتْ اجْ

المْ ــكْ أنا مكســوبْ اغْ ــوا انْحولَ كتب
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ــة افْخيمَ ــه  لُ الخْ اخْ ــالّرْ  للب ــبَهْ  كيشْ ــاقْ  السّ و 

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــوا اتقدم حنينهــا  فــي  ــجْ  كخدلّ ــدامْ  ق و 

ــكْ لكريمة ــزَلْ اوْصايْفَ ــتْ فــي اوصــافْ الغْ نتهي

حلـيمـة ــة  أاللّ

إيســلموا ــي  اللّ ــا  الودْب لْ  يشــمَ ســالمنا  و 

اظــي بفــكارَكْ لفهيمــة ــا حفّ و ســمي انْقــولْ ي

حلـيمـة ــة  أاللّ

ــه امنظمُ ــي  فنّ مســفيوي  ــي  عل ــن  ب ــهْ  لفقي

ــورى ابهيمة ــن ال ــبُه بي سْ لُه حَ ــي ادْعــى بجهْ ولّ

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه مُ ــى ايفهْ ــي فــي المعن ــلْ اللّ بَ ــا يقْ يْهــاتْ م هَ

ــدْ لحــالسْ و الســريمة ــه تَوْجَ ــلْ جــابْ لي تمثي

حلـيمـة ــة  أاللّ

ه ودي فــي الهوشــة إيگدمُ ــقر عَ فــي حومة السّ

انتهت القصيدة
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ــــا مــلــجــومــة ــــوي ـــل اهْ ـــيْ خ

مــلــمــومــة ـــي  ـــرب ح عــلــى  و 

ــة ــدوم ــع ــــــي م تــــركــــوا دات

ــة ــزوم ــه ــــــــادَتْ م بـــهـــم ع

ــة ـــوى مــعــلــومَ ـــه ــةْ ال حـــالـَ

ــة ــصــومَ ــرْ اخْ ــي ــغ تــلــقــاهْ ب

مسقومة ــي  ــاج ــه امْ ــفْ  ــي ك

يــــومْ الْـــقـــيـــتْ الـــزّهـــزومـــة

ــومــة ــــا فــطّ ــــكْ ي ــــرامَ ــــغْ ب

ــالْ ــا الــرّيــمْ ط ــكْ ي ــبّ حُ

ــاللْ ــطْ ل شـــدّ  هــــواكْ  و 

ـاللْ ــه احْ شـــوفْ فــي حلتُ

شايا نزلوا و خيموا يا مالي رو في قلب احْ كْ بعسَ

ه يا مالي ه لمحرّبْ فاگمُ الفُه سبْقُ و البينْ عن اخْ

مالي يا  ه  اسقايمُ ينسى  قلبي  يصري  عل  فُكيّ 

االوهامْ بين  عنّي  تْ  تاكَ فجّ  كلّ  من 

مامْ ورْ الهْ ربَة تَنْبَ مُ ــالفْ صُ ربَة اخْ صُ

ــفْ حالي ما نقــوى للطامْ ونا اضعي

زامْ رة اهْ جْ تْ بعد الهَ عْ جيشْ لَوْصالْ ارْجَ

ــقامْ لْ موالها اسْ فــي كلّ وَقْتْ يتبدّ

وامْ يرتي بالفرگــة و الغرامْ ــدّ ولْ ال طُ

ــامْ ــة ســودْ االني ــة لوجبَ ــرامْ الل بغْ

ــاجْ ابْناتْ ســامْ ــتْ لها يت لْ ــتْ قُ ادْوي

ــامْ  روفْ يا عالجْ داتي واجيني االّرس

خــالْ لــدْ أمير  فــي  ــى  رصّ

حــالْ بمْ ــامْ  ـم اهْ ــي  ـن نَعْ

ـــاللْ ــي اغْ ــرْ ف رنــا ايْــســي
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مهمومة  ـــوالـــي  احْ ــــوفْ  ش

ــــتْ داتـــــي مــكــلــومــة ــــرْجَ خَ

ــة متمومــ ــه  ورقتُــ را  قيـــــس 

ــة ــوم ــس مـــا هــــيّ لــيــك اح

ـــكْ داتــــــي مــلــهــومــة ـــلَ ـــي ل

منعومة ــصــانــي  اغْ طــيــبْ 

ــة ــوم ــــــادي ل ــــا حـــگـــد ه م

ــة ــوم ــرح ــــودْ م ــــج نـــــاسْ ال

ــومــة ــــا فــطّ ــــكْ ي ــــرامَ ــــغْ ب

ــارْ ــع ــــحْ ال ــكْ اليَ ــي ــل اع

نــهــارْ و  ــلْ  ــي ل نـــرجـــاكْ 

ــارْ ــنّ ــخُ ال ــا  ي الـــيـــومْ  و 

مــســقــومــة ـــــه  ـــــاتُ اوْق ردّ 

ــة ــوم ــه ــف رة م ـــــت عــــــــدْ أن

مالِي يا  رايرُه  امْ ننسى  افْراقَكْ  صدّ  ميمْ  اصْ يبرى 

ــرُه يا مالي يْ ــحالْ قَوْتِي و شــرابِي ما انْغَ هــذا اشْ

مالي يا  دارُه  اكْ يفْجى  الفانِي  العشيقْ  على  جودْ 

رة لعقيلْ هامْ جْ ا و الهَ فَ من شدّ الجْ

نامْ رْ ما قرّبْ لُه امْ طولْ لبهيمْ ســهَ

ــري ليسْ لهــا اتْمامْ جْ ــا اوْقات هَ و أن

ري واجني لرّســامْ جْ ــاطْ هَ ي ارْب طلقِ

جامْ ع انْجالي اسْ لَكْ دَمْ زارْ وَصْ نرجى امْ

عطفي على الرضا يا الخليلة بو حرامْ

رامْ ــوى يا الخليلة احْ دابْ ناسْ الهْ تعْ

رامْ ــودّ و الكْ ــارْ ما يدوزوهْ أهل ال و الع

ــامْ  روفْ يا عالجْ داتي واجيني االرس

لسيارْ ــامْ  ــق اسْ ــري  ــب جَ

ــجــارْ يــهْ ــيــسْ  ل لحبيب 

يُــعــدارْ العشيــقْ  ــالْ  م

رامْ ه و المْ دُ ــغْ قصْ بالفرحْ و الزهو يبلَ

ســامْ رّ االجْ ــي يبري ضُ نِ ــال اتْعالجْ وي
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ــة ــزوم ــل ـــة م ـــاع ـــطّ لـــيـــكْ ال

بـــيـــكْ اصـــيـــاري مــحــكــومــة

مــضــيــومــة ـــشـــايـــا  احْ روحْ 

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

ــومــة ــــا فــطّ ــــكْ ي ــــرامَ ــــغْ ب

ودابْ بـــزيـــنْ  ــي  ــتِ ــقْ فَ

ــهــابْ ــت كْ بـــــانْ ت قـــــدّ

طــابْ ــرْ  بالعطَ ــتْ  ي التّ و 

ــة مــظــلــومــة ــل ــي ـــي ل ــــان ف ب

مسهومة ــــبْ  ــــواجَ احْ فــــوقْ 

مسمومة ـــرَكْ  ـــفْ شَ ـــتْ  ـــرْحَ جَ

منعومة ــة  ــحَ ــطْ ب فــي  ريــــتْ 

ه يا مالي نَكْ صافِي عن اقْوايمُ سْ رْ و البها حُ بالسّ

مالي يا  ه  انْسايْمُ على  بحورْ  في  صاري  كنّ  إالَّ  و 

مالي يا  ه  تايْمُ اغْ افْجى  هاللْ  كنّ  بالضيا  جبينْ  و 

ــالمْ اغْ ــا  وأن ــة  ملكَ ــا  بالوف ــكْ  ألنّ

مامْ هاني كما ترانِي نســعى ليكْ لدْ

دْ خابْ لي مابْغا بيكْ يسقامْ عْ و السّ

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

ــامْ  روفْ يا عالجْ داتي واجيني االرس

ــي فــي الخطابْ كِ شــالّ نَحْ

اســرابْ فــي  ــرْ  اتصي ــة  رايَ

ــرابْ ـ الغْ ــونْ  ل ــهْ  كيـ نَحْ

يامْ رّة كگمري فــي اغْ ــات غُ تُه نب تَحْ

هامْ ه كلّ قوسْ ايْلوحْ ليّ اسْ نعني اقْواسُ

لْ الروامْ غْ عابْ يفتكوا شُ و عيونْ كاجْ

مامْ ة اكْ مْ نگدَ هُ وَرْداتْ كيفْ الحْ انْسيمْ

33
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حامْ بَلْد  من  انْبا  خالْ  رارْها  اسْ حاضي 

غنجورْ كنّ بازْ أوْ دَركلي في اوْطانْ سامْ

ــه ارْخامْ وْتْ انْغامُ ــمْ صَ ــمّ كخويتَ و فُ

دامْ بِي ماشــيهلُه امْ دْ ه امْصالْ عَ ريقُ

ــامْ  ــا عالجْ داتي واجيني االرس روفْ ي

ــــاحْ ـــيـــا وضّ ــوي اضْ ــض ي

ــواحْ ال فــي  ــومْ  لُ اقْ نحكــي 

ــاحْ ــق والْ االغــصــانْ  بين 

امْ ــزالْ الطّ ة عند اغْ ــنْ كنّ شــقّ البطَ

جامْ رَتْ من بلد لعْ هْ بْ ظَ ةْ الدهَ كطاسَ

و فخادْ كشــوابَلْ ايعوموا في اللطامْ

دامْ ــوقْ لقْ ــالّرْ انْبا ف ــوقْ ســاقْ ب من ف

رْ مشتُتَه على الرگامْ واهَ بْ و الجْ هْ بالدّ

رة في امثالَكْ في ابْناتْ سامْ دْ رْتِي وال عَ صَ

ــــــة منـســومَ اوْرَدُه  ــلّ  كـــــ

بــــه ادْخـــــالـــــي مــگــســومــة

ـــكْ مــرگــومــة ـــوفَ ـــف ــــتْ اشْ ري

ـــــر مــنــظــومــة ـــــواهَ ــه اجْ ــي ف

ــومــة ــــا فــطّ ــــكْ ي ــــرامَ بــــغْ

ابطــاحْ فــي  الغــزالْ  ــدْ  جي

ـــــزاجْ امْ دونْ  صــبــعــيــن 

ـــاحْ ــــنّ تـــفّ ــن ك ــدي ــه ن

ـــة اتْـــــبـــــانْ مــخــتــومــة ـــيّ ط

مكتومة ـــرّة  ـــسّ ال ــه  ــتُ ــافْ ش

ــــســــاوي مــقــيــومــة تـــحـــتْ اكْ

مضمومة ــــلْ  ــــالخَ اخْ ريــــتْ 

ــة ــوم ــرگ ـــــلْ م ـــــرابَ بـــيـــنْ اشْ

ــكْ مــدمــومــة ـــي  حــقّ ــسْ ف ــي ل

و ضعودْ كبروقْ إيشــيروا عنّي اتْگلضموا يا مالي

ــه يا مالي زايْمُ وَلْ كتبُه اعْ ــدْ ــى افْراگــي جَ دارْ عل

ه يا مالي راشــمُ ــوا امْ رْ كرخــامْ الْبيبْ بانـ و صــدَ
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ــامْ  ــا عالجْ داتي واجيني االرس روفْ ي

االشــكالْ ــاتْ  ابْي حضــي  و 

ــالْ ـب اخْ ــي  فـ العايشــيـنْ 

ـــدْ لــقــتــالْ ـــري مــهــمــا ايْ

لْ موال سوقْ عامْ بعنايَةْ شيخي الفحَ

با بالغشــامْ ــا نعْ رُه  م بجــاهْ جــاهْ قَدْ

ــه ديبْ الخيامْ ــتْ ما خرَجْ اكبالُ و اللّي

ــاسْ النْظــامْ ــا ن ــا للودْب و ســالمْ ربْن

ــوامْ لَعْ دونْ  ــمْ  أتهُ االشــرافْ  كــذاكْ 

بِي في ذا االقسامْ محمد لفضيلْ نَسْ

ا في أســفي بعد السالمْ و نونْ زيدْ التّ

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

ــومــة ــــا فــطّ ــــكْ ي ــــرامَ بــــغْ

ــمْ االشــكــالْ ــاهَ ـــودْ أف جُ

ـحــابْ االضــاللْ ــي اصْ و الْغـ

ــصــالْ ــدْ انْ ــلَّ ــقَ لــيــلُــه امْ

المرگومة ــة  ــلّ ــحُ ال ــتْ  ــمْ ــتَ اخْ

ــــي مــتــمــومــة ــــوال ـــنْ اقْ حـــي

ــومــة ـــرنـــي ب ـــهْ ب ـــبَ ـــشْ ـــا يَ م

خـــــودْ اقْـــوافـــيّـــا مــنــغــومــة

ــومــة ــل امْ دونْ  ــمْ  بــشــمــايــلــهُ

ــة ــوم ــت اك دون  األســــــم  و 

مـــرزومـــة مـــيـــمْ  و  دالْ 

-----------------------------------

مالي يا  وهْ  خدمُ الفنّ  بين  ه  ظُ فْ اتْحَ إيال  ي  مِ نَظْ

ه يا مالي مُ رْبْ گدّ حيدْ عودي في انْهارْ الحَ من هو اجْ

مالي يا  هْ  ايسلمُ ال  لهْ اگبالي  شورْ  ريحْ  اطْ يبقى 

انتهت القصيدة
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ــد الحامي ــومْ بالصّ دْ كلّ ي ــرّ ــاهْ إيْبَ ــكاوي بالغــرامْ تلق ــى ال آه عل

ــومْ  ن ــه  لُ يزهــى  وال  االشــواقْ  ــارْ  ن مــن  ــعْ  يتْلَيَّ

رْ نَرْجى وصلْ المليحْ و جفيتْ أمنامي دِي انباتْ ساهَ كيفْ أنا من وَجْ

حــابْ الغتْبَة و اللّومْ اوْا في حالْتِي اصْ حتى تْشــفَّ

اغِي إيجولْ بخيولُه رامي يالْ أميرْ الحبّ الطّ ــرْتْ في عالَمْ الخْ انْظَ

ــوادُه محزومْ ــوقْ اجْ حــاطْ أبربعي مــن كلّ جيهْ ف

صامِي ــتَ رَدْتْ اخْ ــزْمْ القاني إلى انْ ــالْ قومْ بعَ شــال عنّي و ادْوا و ق

يا و ســوارَمْ و ســهومْ ي هــاكْ انْبالْ ماضْ فِّ مــن كَ

وقُه في جسامِي فيظْ أحفيظْ قلت أنا في حماكْ من اتْرَكْ نارْ شُ احْ

ــر و الهمومْ ــي بالوصــالْ مــن ذا الشّ ــادَرْ يمنعنِ ق

ــاحْ انيامي ــاجْ البدورْ مصب رْ ت ــوالْ حتى ننظَ ــا باقي  فــي ذا االحْ أن

ــومْ ي ــرْ اهْ ــولْ بغي ــي ق ــال لّ ه وق ــي بســالمُ يان احْ

ي ــادْ الحبيبْ واتى لرســامِ ة مســعودة ج بارْكَ ة امْ ــهْ ســاعَ إوَلّ

ــلْ البها وهذا لي مشــمومْ ــفْ بالزّورة كامَ طَ اعْ
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رْحْ الكامي نِي نشــكي دونْ ريبْ بالجَ جــادْ الباهي بعدْ الفراقْ و الْقَ

ــى صومْ ــةْ لعشــيقْ بالهــوى قوْتِي ولّ ــي حالَ حال

ا و ســرى مع عروقي و عظامي ليّ بّ وَقْتْ جارْ اعْ رْ الحُ رانْ بخمَ ســكْ

ــلْ المحمومْ ــهْ ضيّ من الدجا تمثي قَ ــبْ ما نَفْ غايَ

ي ــقامِ ــي بعد الصدودْ بضرّ اسْ قْ الْحال ــرْ فيّ بلطافَتُه وشــفَ انْظَ

بّ به الجســمْ المســقومْ الجْ اللِّي أيطُ ــارَفْ لعْ ع

ي دامِ ــرُبْ امْ لِي قال لي اشْ مْ رْ مَ نِي بظرافَة و مدّ كاسْ ذا الخمَ نبّهْ

ــفْ لعتيقْ بالرّيقْ ضحى مختومْ فوفِي رَشْ من اشْ

قْ مشمومْ لخدودْ ليكْ اهديّة منّي يفوحْ بمسوكْ انْسامِي و ستَنْشَ

متمــومْ ارُه  ــوّ نُ لبهــا  ــقْ  عاشَ ــا  ي ــه  تَرْتُ اخْ ــكْ  لي

ي امِ تْ عنّي انْسايَمْ الخدّ السّ لْتْ اكويّسْ الشفوفْ و فاحَ مهما قبّ

ــل القيّوم ــعْ الســما لجلي تْ رافَ ــدَ افْرَحــتْ و حمْ

ي ــادْ الحبيبْ وَاتَى لرســامِ ة مســعودة ج بارْكَ ة امْ ــهْ ســاعَ إوَلّ

ــلْ البها وهذا لي مشــمومْ ــفْ بالزّورة كامَ طَ اعْ

رامِي ي و كملْ بالسرورْ و الفرْحْ امْ لْ الباهي تاجْ لجمالْ لبساطِ دَخْ

ــرّوضْ المنعومْ ــطْ ال رة بالمدامْ وسْ فْ تْ الصّ ــدْ وجّ

من فوقْ افرَشــاتْ لحريرْ و تســارَحْ و زرابِي مــع لحياطي و خوامي

ابســومْ ــدراكْ  تُ أالّ  لمســانَدْ  مــع  ــات  ي الخدّ و 
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سْ تســوى مال االتراكْ و شــغلهم شامي و نمارَقْ مطروزينْ و نوامَ

لُه مقيومْ هْ على االصنافْ كلّ صنفْ في شغْ اكَ وفّ

ي ــرَّدْ تضرامِ ها إيبَ ــرَة و مدامْ فْ ــنْ بالصّ ــقْ دايري ــلْ مــن لوري و فناجَ

ــلْ انْجومْ وِي تمثي ــرَتْ بالمــدامْ تضْ مْ و مطــارَبْ عَ

ــا متعامي ــا و الحريسْ عنّ ــا وال ارقِيبْ يرقبن ــي فــي جمعن ال واشِ

ــبَهْ ألــف يومْ ــة عند العشــيقْ كيشْ ــومْ الفرجَ ي

ي ــدْ بطبوعْ رايقينْ من انْظامِ ــلْ االوتارْ على الرضا الباهي و نشَ خبّ

ــوةْ المنغــومْ ــداكْ الصّ ــي الْ تِ ــا نصغــى بوالعْ ون

ي ــادْ الحبيبْ واتى لرســامِ ة مســعودة ج بارْكَ ة امْ ــهْ ســاعَ إوَلّ

ــلْ البها وهذا لي مشــمومْ ــفْ بالزّورة كامَ طَ اعْ

امِي فْ مشــمومي يا عشيقْ وانتَ قُدّ تمّ في الحينْ ادْوى و قالْ وصّ

مكــرومْ ــا  رْه قدَ و  ــي  ديتِ اهْ ــة  مقبولَ ــرَفْ  انْعَ

ي حامِ ــدْ اقْبالْتُه في حماهْ امْ بْ بْ العَ مامْ يَلْعَ لْتْ أســيدي واشْ لهْ قُ

مرحــومْ بيهــا  هــو  و  ــه  اهديّتُ رْ  ــدْ ق ــفْ  إوَصّ

ي قامِ لكن بكلّ أدابْ صيغْ وصفْ المشــمومْ اللِّي معاهْ شرَّفْتْ امْ

بْعْ المنظومْ ــزْ الطّ ممــزوجْ بوصفْ ابْهاكْ في طري

رْ في وســطْ منّه و حداهْ الياسمينْ بها متسامِي هَ دودَكْ يظْ وَرْدْ اخْ

رْ المنسومْ طْ ــي بشــداهْ فاحْ بينْ العَ و سگلْماسِ

33
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51
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مْ النّامِي كْ ــوكْ و الحُ ل ري و مظلّ لمْ كْ ــدِي و القيقــالنْ و العَ اليازي

رْ الشــفيقْ و الغنبازْ المعلومْ و مــن وجنتَكْ كالزهَ

ي ــوجْ زادُوا تعدامِ و عيونْ النّرجيسْ شــابْها اعيونَكْ و شــفارْ البابن

لْ المكنومْ صْ ــارْ المَ ضا ازْه و الباغْ من الشــفة احْ

ي ــادْ الحبيبْ واتى لرســامِ ة مســعودة ج بارْكَ ة امْ ــهْ ســاعَ إوَلّ

ــلْ البها وهذا لي مشــمومْ ــفْ بالزّورة كامَ طَ اعْ

ــالتْ في ترگامِي ــه غالْيَة اغْ نْبُ َوى و في جَ ــكْ ا ــرة جبينَ مْ ارْ الجَ ــوّ نُ

ةْ ايْفوحْ على  لخصوصْ و لعمومْ كْ من الغرّ سْ و المَ

ي ــفْ مثلتْ أمامِ لْتُه لألنفْ كي ــلْ مثّ وســانْ مــع  لقرُونفَ رْ السّ زَهْ

ــقْ مهــزومْ ــادْ العاشَ ــه ع ــانْ ب م ــارْ بالّعْ خــالْ ازْه

يامِي ــكْ اغْ لْ ــي بضيها حَ حــانْ و مشــرقيّة ننفِ يدْ ــة و الدّ و الزّفْرانَ

ــرْ لي مغرومْ هَ ــجْ و خيلي من الخيالْ اضْ و بنفجي

ي وْلِي و هيامِ ــمْ طيبْ البها من معشوقْ اللِّي به زالْ هَ كيفْ اتْنَسّ

وى قضــى بالفلّ و العلومْ و القاضي من شــرعْ لهْ

ي ــوةْ هشامِ رة اتْقولْ كسْ رة نظْ ــندوسْ به دارَتْ خضْ اوْراقْ من السّ

لُه مقيومْ ــى االوصافْ كلّ صنفْ بشــغْ هْ عل اكَ وفّ

ي امِ ــتْ لوّ لْبَ ــة غَ ــى الغالْبَ ــرددّوشْ و شــيبَة بحبْها شــابَتْ حتّ م

تامْ المشــمومْ  ــرةْ اخْ ــهْ زَهْ ــالرْ في ــسْ من ب و كويّ
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69

70

71

72
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

ي ــادْ الحبيبْ واتى لرســامِ ة مســعودة ج بارْكَ ة امْ ــهْ ســاعَ إوَلّ

ــلْ البها وهذا لي مشــمومْ ــفْ بالزّورة كامَ طَ اعْ

كْ في ذا النظامْ و بديعْ اقْسامِي حْ مشمومَ دْ مّ من مَ اسالمْ اهللا إيْعَ

فارَكْ مقسومْ دْ في ذا اللغا بحضّ اشْ حَ و اللِّي يجْ

ي وى للجدالْ في يومْ الْطامِ كْ ما يقْ حَ دْ دْ قَوْلِي في  جلّ مَ لنّ الجاحَ

ــه مهــزومْ ــوارَمْ الشــعر و نتْرَكُ ه بصْ ــدُ ــزَمْ بَنْ نهْ

ي رامِ رْ الخيرْ احْ دْبَة إيعودْ ســالَمْ و النّاسْ اتقولْ ناكَ من ســلّمْ للوَ

ــمْ مدمومْ  لُه دايَ ــى و فعْ ل ــى اعْ رُه مخفوظْ إل ــدْ ق

ي ــالمِ ي اتْكونْ عايَقْ فايَقْ و تني على هلّ الفنّ اسْ اظِ ــكْ أحفّ نُوصي

ــعْ المنظومْ بْ ي مهما اتشــرّفُه بالطّ ــمِ رْ اسْ و دكُ

ي محمــد زارْ الحبيبْ نعم التّهامي قولْ إيقولْ بن علي من أســفِ

ــلْ المعصومْ ــا بحرْ الجــودْ و الهــدى لفضي نبين

حْ لي يومْ لوقوفْ في جمع أتامي ــلَتْ الرافَعْ السما يســمَ به اتْوسّ

ــي كلّ اجرومْ رْ ل ــرْتْ يغفَ ــه فيمــا ادْكَ رْ لُ نســتغفَ

انتهت القصيدة
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011

012
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014

015

المغرومْ الصــبّ  تركْ 

ن قُومْ ــه كمّ و في حربُ

ــوادُه محزومْ ــضّ اجْ ف

ــمْ معدومْ مــن يقرَبهُ

و العبســي و المغرومْ

فاكْ من اللّومْ وى يكْ يا الالّيَمْ ســلّمْ في حالَةْ الهْ

ــه مالمُ فــي  ــراقْ  الف ــدْ  بع ــقْ  العاشَ ــدْ  اتزي ال 

دّ ابْعومْ ميمْ ما نجــا منّه حَ رْ اطْ رُه بَحْ ــوى بَحْ الهْ

ه دامُ ــدْ تعْ وْشــة إيصي ــومْ الهَ ــه ي ــرْ لُ هَ مــن اظْ

ه مقيومْ وى لُه اشجيعْ يومْ الْطامُ لو إيْشالي ما يقَ

ــه ــنْ جــاوْا فــي أمامُ ــه و أخري لْفُ ــاهْ فــي خَ تابْع

ــنْ و عوالها و ســهومْ ــمْ و ســيوفْ امهندي بالزرايَ

ــه ــرامُ ــض ســيــفــهــم قـــــاوي الــهــيــبْ ت

سال على الهوى قيس و جابَرْ العراقي و بن كلثومْ

ــه بحكامُ ســارْ  و  ة  بالقــوّ ــه  غلبُ مــن  ســيفْ 

ــة ــالمَ طـــالَـــبْ اسْ

ــا ــام ــت ــــــارَتْ إي س

ـــة ـــامَ ـــلْ زطّ خـــي

ـــة ـــــاحْ وتـــرامَ ج

شامة ــقْ  اعــشَ مــن 
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016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

ــومْ القيّ فضــل  ــوال  ل

ــومْ الي ــاتْ  ابْن ــزّ  ع و 

رامْ وقْ و لغْ الهوى و الشّ

ــيّ االيامْ ــو اتْجــودْ اعل ل

الزهو في امْجالس االريامْ

ــرورْ الزّهْ ــتْ  نَعْ ــا  نلق

ــنْ انْجومْ ــا بي رْ م ــدَ ابْ

ــومْ درجتهــا مــن لقي

وقْ إيهومْ كيفْ غالَبْ عليّ عنوة و ترَكْ فكري بالشّ

ــه رامُ لمرســمي  ــوى  نَهْ مــن  ــيّ  اعل ــف  عطّ

دْ يومْ جاتني الغزالْ أمّ كلثومْ أشْ را من ال شــاهَ

و طامُ ـــة  والل ــو  رحــيــمُ و  هشومة  ـــذاكْ  ك

يامْ دْ و لهْ و الهجرْ و الصّ

امْ ــوّ ــي باللّي ل ــا ل ما نب

رامْ دْ و المْ صْ ذاكْ جلّ القَ

ةْ الهوى ما نحسابْ اليومْ كنت هاني سالي من ليعَ

ــومْ اســـــروري بــقــرْبــهــا دامـــوا ــث ـــة كــل الل

بّ المسقومْ كذاكْ موالتي شامة و الغزالْ رحمة طُ

ــوا ــا ســامُ ــن ــاتْ ــومــة بــهــا أوق ــــة هــشّ واللّ

ومْ ــالَفْ فطّ درة تاجْ البْناتْ ســودْ السّ مْ العَ تاجهُ

ــه ـ يامُ اهْ زادَتْ  و  ــا  ببـهاه ــي  اعقيلـ ــتْ  ـ حاصَ

ــة ـــــادْ بــكــرامَ ج

ـــــــة شـــامـــة اللـّ

ــي ــام ــــمْ ك شــــرّهُ

ـــالمـــي ـــةْ امْ ســـاعَ

ــســامــي ـــهْ مــت ـــي ل

ــة ــامَ ــق ـــةْ ال ـــنَ زي

تــســامــا و  ــــرقْ  ش

ــمــامــة ـــــتْ احْ دَرْجَ
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المنسومْ الزّهرة  ومن 

يضحــى قوتُه محرومْ

بهــا يضحــى مكروم

ــومْ الي ــاتْ  ابْن ــزّ  ع و 

رامْ بابْ احْ الهجرة دونْ اسْ

يُرْحامْ ــمْ  الرّاحَ بالوصالْ 

دي يسگامْ عْ في سَ طْ لو اتْعَ

يضحى شملي ملمومْ

لَتْ في حوازْ شاالّة فيديها مشموم مْ ة عَ دَ كلّ وحْ

ــوا حام الرضــا  ــى  عل ــي  رْبِ قُ ــا  لمّ ــي  تيّهون

ــسْ إينومْ مْ لي ــاتْ من راكُ ي ــمْ أدوكْ البهْ قلــت لهُ

ــه ادْمامُ ــبْ  طالَ ــمْ  حماكُ فــي  مــن  ــدوزوا  اتْ ال 

رُوا رسمي و سوايَعْ الرضى ما يفيدها سومْ جْ ال اتْهَ

ه تضرامُ ـــارْ  ن ــرَدْ  ــب ت ــحــالــي  ابْ العشيقْ 

دْ يومْ جاتني الغزالْ أمّ كلثومْ أشْ را من ال شــاهَ

و طامُ ـــة  والل ــو  رحــيــمُ و  هشومة  ـــذاكْ  ك

رامْ ةْ لكْ و الرضا مــن المَ

المْ و الوفا من صيلَةْ لحْ

امْ ــرْ الگــدّ ــا و الخي الوف

ــا مضيومْ ــو القيتها ما نبق ذا الزيارة لرســامي ل

ــه تخمامُ ــزولْ  إي ــي  قليب و  برضاكــم  ــوزْ  انف

ــــة ــمـامَ اعْ دارَتْ 

ــة ــالم ـــةْ ال ـــاعَ س

ــة ــامَ ــخ ــــدْ افْ زايـَ

ـــــــة شـــامـــة اللـّ

ــــي ــــام بـــيـــن األن

ـــي ـــام ـــبْ ادْم ـــالَ ط

ـــي ـــرامِ ــةْ امْ غـــايـَ

ــة قـيامـــ و  ــزْ  ــ ابْهَ

034

035

036

037

038
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041

042

043

044
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047

048

049
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ــة المَ اعْ ــكْ  داتَ فــي 

ــــــة زادَكْ ادْخــــامَ

ـــة ـــمـــدامَ مـــن ال

ــة ــنــامَ ــمْ ــفْ ل ــي ك

ــــة وامَ الــــوتَــــرْ  و 

ـــــــة شـــامـــة اللـّ

مغــرومْ ــكْ  قلبَ ــا  بن

ــزّورة مفهــومْ ــوم ال ي

لْ شــغل الرّومْ و فناجَ

مومْ بيكم افْجــاتْ اهْ

ــوتْ المنغومْ غير الصّ

ــومْ الي ــاتْ  ابْن ــزّ  ع و 

رومْ نا من غيرْ اجْ ــقْ اهْ جاوَبتْ رحمة قالَتْ بالعاشَ

ــه اعالمُ ــرْ  ناشَ ــكْ  اعلي ــنْ  ي الزّ و  ســالي  كــونْ 

رْ ما حتاجنا بيكْ الفرحْ إيدومْ كْ حضّ سيرْ لبساطَ

ــكْ يســگاموا ــاتْ الحــيّ لي ــكْ و بن ــى اوْصالَ عل

تمّ زاروني بالجملة على الرضا في الرّوضْ المنعومْ

ه اكمامُ ــرْ  ــمّ شَ منهم  ــاقــي  الــسّ و  رادفـــو 

ــا بِكم دونْ اقيومْ الً و اهالً و مياتْ مرحب لْتْ ســهْ قُ

ــه مرامُ و  الوصــالْ  ــل  قب الهجــرة  مــن  ــت  كان

دا وال واشي في بســاطنا الزّاهي وال مشئوم ال اعْ

ــه انْغامُ عْ  ــوّ أتنَ ــة  عَ دْ صَ و  ــودْ  ع و  ــابْ  الرب و 

دْ يومْ جاتني الغزالْ أمّ كلثومْ أشْ را من ال شــاهَ

و طامُ ـــة  والل ــو  رحــيــمُ و  هشومة  ـــذاكْ  ك
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ـــي امِ ـــدّ ــــسْ ق جــــالَ

ـــقـــامـــي ــــرْ امْ عــــطّ

ــظــامــي ــت فـــي انْ ــل ق

ــه ــامَ ــك احْ و  ـــزّ  ع

ـــتْ ادْهـــامـــة ـــانَ ب

ــة ــزّام ــــدْ ه نْ ــــوَ ابْ

تتـسامــــة ـغـارْ  اتـْ

ـــهْ ارْخـــامـــة شـــابَ

دامْ رْنا بمْ كَ في االبساطْ اسْ

 و البْناتْ اتشــيرْ بالكمامْ

امْ الطّ ــنْ  ي الزّ اللْ  اهْ قالَتْ 

متمومْ مالُه  اجْ نْ  سْ حُ

و تيوتْ في وسطْ ارْكومْ

الرّومْ عــابْ  اجْ عيونْ  و 

مختومْ ــه  امصالُ ريقْ 

ــاعْ امثيلْ اقلومْ ب و اصْ

دْ في النظامْ و النديمْ إيْنَشْ

و الرياضْ إيْفوحْ باالنسامْ

مْ االنظامْ صيفنا في اتْراجَ

ابْسومْ راكْ  يُدْ ما  زينكم  كمالْ  و  بالبها  فايقينْ 

ــوا ــه فــي العصــر و العقــولْ منكــم هام تُ دَركْ

لومْ ــة في خلــف اعْ ــسْ و رايَ ــزاتْ اتمي قدكــم بلنْ

ــه ــاللْ فــي تمامُ ــاوي نحكــي اهْ ــن الضّ و الجبي

ــبْ نونين امعرقين ما رســموهم اقلومْ و الحواجَ

ه ــهامُ ــق اسْ رْ منهــم طال ــفَ و اللحــاض كلّ اشْ

و الخدودْ اوْرادة و األنف كنّ برني في الرّوض إيحومْ

ــه تنظامُ صــانْ  عقــد  فــي  ــرْ  تظهَ ــرْ  واهَ كاجْ

زهــزومْ والّ  طــاوَسْ  ــدْ  الجي و  ــمْ  خاتَ ــمْ  الفميّ و 

ــروقْ فــي الدجــا حاموا ــنْ ابْ اعضي ــدرْ و الضّ الصّ
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ـــة ـــوام ـــتْ اتْ ـــانَ ب

ــة ـــــنْ رام ــي اوْطَ ف

ــة ــام ـــلْ ه كـــمـــثَ

ضامـــة ــرَفْنــي  اعْ

ــة ــام ــي ــق ـــــومْ ال ي

اتْعومْ اسماكْ  فخادْ  و 

ــرّومْ مــن طــرزْ ابْالدْ ال

مدمومْ ــرْ  خاسَ فعلُه 

مهزومْ اعــي  الدّ ــا  ومّ

حْ المعصومْ دْ غلي مَ شُ

رارْها في نظامي مكتومْ و النهودْ اتْفافَحْ صرّة اسْ

ـه فقدامُ رامْ  شــربــيــلْ  على  رْ  ـــالّ ب ســـاقْ 

لهم مقيومْ غُ لْ تسوى مالْ االتراكْ صنعْ اشْ و الخالخَ

ه ــبْ صانْ توشــامُ ــرْ و البي ــا هَ مــن اصنعهــم م

جابْ اهللا عنكم جاحدكم مشئوم اتْبارَكْ اهللا احْ

ــه اعظامُ قْ  ــزّ اتم ــى  حت صرصــر  ــازي  ب ــهْ  علي

لومْ اوْا في كل اعْ و السالمْ النّاسْ التّسليمْ من اتْرقّ

ــه ــزّامُ ـــومْ الــلــطــامْ ه ــا ي ــه ون ـــتْ عــنّ ـــزَلْ انْ

و اسمي محمد و يقول بن علي مسفيوي ملزوم

ــه زمانُ فــي  حــقّ  ــدوز  ن و  ــي  ل يشــفع  نرتجــا 

انتهت القصيدة
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ــامْ بالســرورْ و المرامْ ــا حجّ ــي ي دْ اوفان ــعْ السّ

ــامْ االي ـــادَتْ  ج حين 

ــة المـــ دارو  و  ــي  زرونـــ ــي  اللِّ ــاتْ  بالبــن

ــةْ االريامْ ــن زطموا رســمي و قبالهــم باشَ حي

ـــرامْ احْ أمّ  ــزالْ  ــغ ال

ــة ام اللّوّ ســايَرْ  و  ــانْ  الرقب جمــع  ــكاتْ  انْ

ــكْ يا الرّيمْ االرســامْ قلت ســهال و أهال بامجي

االنــيــامْ صبيغةْ  يــا 

ــة رام اكْ ــومْ  الي ــي  عنّ ــتْ  حلّ ــكْ  وصلَ عــن 

ــامْ النجّ ــر  الحب ــا  ي ــكْ  ناتي رســلتني  ــا  ه بعدْ

المْ ــكْ ال ــفْ  اتْخالَ ال 

القامــة ــنْ  زي ــمْ  ي الرّ ــد  عن ــي  امِ قدّ ــدْ  زي

امْ رْ الطّ ــدْ ــامْ إلى كنتِ الْبيبْ في ص يا الحجّ

ــوْشــامْ ــلْ ال زيــدْ نــيّ

ــمْ خالْ و شــامة ــدّ الرّي ــي خ ــلْ ف ــاشْ تعمَ ب
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ــالْ ــت ح و  ـــايَ  ـــع ام اهللا  ـــا  ي

ــلْ ــة العقَ ها بافْراسْ ة توشــمْ ــدَ رايْ

لبيبْ و  ــسْ  ــيّ ك ـــت  أن ــــنْ  اليَ

ـــا ازهـــى لي ــلــتــي كــلّ أمّ ــمَ اعْ

ــرَفْ واين قلبي عــن ولفي ارهيفْ اعْ

ــا نــتــغــاشــا ــه ــوف ــش ــــى ان إل

ــروكْ بــــدورْ الــزّيــنْ ــشــك ــي ك

ــدري ت و  فالســفي  ــبْ  أدي حجــامْ 

ــوقْ ــش ــع ــم ـــــالْ ال ـــــدري ح ت

ــه ــيّ فــي كالمُ ــالْ ل ــمّ و ق ــنْ ادْوى ت فــي الحي

ــبْ ــي طاعــة البي ــرَكْ ألنّ ــفْ أمْ حشــى انْخالَ

ــــالم ــلْ اغْ ــي ــث ــم مـــكـــســـوبْ لـــيـــكْ ت

يسكامْ سعدي  بيكْ 

ازْعامــة ــكلّ  ب ــه  لُ مْ انْعَ ــهْ  قلتي ــا  م كلّ 

ــوامْ ــرْ لهــا فــي اقْ ــهْ أالّ نظي ي ة فــي يدّ دارْ عــدّ

العجامْ من  لُه  جاتْ 

ــمْ فــي قطــر رامــة ــرْ و حكي هــا تاجَ ــا درَكْ م

امْ ــدْ لوّ ــه لرســمي في ضــدّ كلّ حاسَ ــرْتْ ب سَ

باغشــامْ لي  ــا  انْب وال 

ــا يتْعام ــا  م ــت  لْ مَ اعْ ــانْ  الرّقب ــعْ  جمي عــن 

ادْاللْ أمّ  ــر  امـــــ ــفْ  تـخالـــ ال 

ـــــكْ ألديــــــبْ بـــــوْشـــــامَ

زالي ةْ الرّيمْ الباهيَة اغْ فْ كانْ ســاعَ

ــا تشــرطْ عليّ ــعْ م ــكْ اجمي نعطي

امي ــا نحملْ من يدْمي الباهية قدّ م

ــسْ كيّ رجــل  ــكْ  كنعرْفَ لكــن 

ــعْ األفاقْ ــاركْ فــي جمي ب شــانعْ اخْ

ـــروقْ ـــع ـــي ال ـــســـري ف ـــا ي م

اعشــيقتُه امْ  ــدّ ق ــا  المعن مــن 
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ــولْ ــق ـــامْ إي ــــاقْ الـــحـــجّ ـــمّ ف ت

ــي فنيـتـينــتـ و  ــي  لَكــتـنــ اهْ

ــرة خي نعمــل  ــي  اعلمتن كانْ  ــو  ل

ــي تتركن وال  ــي  ن فكّ ــارَكْ  ع فــي  ــا  أن

و دويتْ قلتْ لُه وگض راسك يا رجولْ

ـــاسْ ـــنّ ال داقـــــوا  ــا  ــم ك دوقْ 

رْمهــم حُ فــي  ــت  أن ــانْ  األم ــكْ  عنّ

ــبْ البي ــتَ  ان كانْ  ــي  بقوال كْ  ــدَ انفي

ــلْــيــا  الــشّ ذاكْ  فــــوقْ  جــلــس  و 

ــــرْ ــــن الــــجــــوامَ تـــضـــوي م

درة ــه وال اتْخالَفْ هَ لُ مْ اللّي قُلــت اتْعَ

ـــــبْ الـــغـــزالْ بــيــن احـــــواجَ

ــوكْ ـــ ــس ــق إي ال  ـــداكْ  ــــ ـــن ع

زامْ ــه  قلبُ مــن  ــاتْ  البن ــرْ  نظَ و  ــلْ  وصّ ــنْ  حي

الغــرامْ و  باالشـواقْ 

ــاء م ــال  ب حــوتْ  ــل  تمتي ــي  يرت ــبْ  غايَ طــاحْ 

امْ رْ الطّ ــدْ ــامْ إلى كنتِ الْبيبْ في ص يا الحجّ

ــوْشــامْ ــلْ ال زيــدْ نــيّ

ــمْ خالْ و شــامة ــدّ الرّي ــي خ ــلْ ف ــاشْ تعمَ ب

ــولْ المكـمـ ــنْ  الزّيــــ ــاد  هــ واشْ 

حـــالـــي ـــــكْ  إيْـــــشـــــفَّ وال 

ــي شــوقْ الفضولْ وال ندخــل ابجهل

ــر نــتــمــرّمــدْ ــف ــشّ ــــوارَمْ ال لــــسْ

ــا الحي و  ــوتْ  للمُ ــرْ  بَ اصْ ــكْ  نوصي

ــاسْ ن العْ ــنْ  سْ حُ فــي  هْ  ــزّ تن و 

ـــــــا لـــي ـــــــغ ـــــكـــــن اصْ ل

مْ ــكْ عنداكْ ال تكــونْ امفاگَ ي تبّتْ يدّ

ــرْ جــواهَ و  الــذهــب  ـم  بــاقــوايـَ

ــــــاس الـــعـــقـــول تـــســـبـــي ن

نوصيكْ ديرْ الخميسة من فوقْ العيونْ

ديرْ الهاللْ على الوجنة الشارقة باضياها

فايَقْ ــقْ  عــايَ ــنّ  ك ــمْ  ي ــرّ ال اشــفــارْ 

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054



الحجام 596

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

فوق داكْ الخدّ الوردي اللّي اكواكب بنارُه

ــة الغـبّ فــي  السنيســلة  ــلْ  مَ اعْ

ــهــودْ ــن ــيــن ال ــرْ ب ــهَ ــظ قــلــعــة ت

ــى الجدارْ ــة و حفراتْ عل ــراجْ عالي و ب

معــروفْ مــع  ــرص  بب ــامْ  الهم ــل  مث

الخــالْ و  ة  ــامَ الشّ ــمْ  تحتهُ ــلْ  مَ اعْ

العـتنـــونْ ذاكْ  ـــتْ  ــلـْ اوْصَ وإال 

ــة و عمل في صــدر الغزالْ ــا امنيلَ تنب

ر بهــا ســبعة من االصــوارْ امنيعة دوّ

افْداوي كلّ  ايجولْ  بها  ا  عسّ عمل  و 

ــرارفْ كتبطش بالرقيب دافَعْ تنبا من الشْ دير امْ

ــل ابراهيم مع المير ديرْ عــالّلْ العلقاوي و بن دب

ــامْ ــرْ شــجعانْ ازْع ــنْ دي ي شــيحا و عمــالْ الدّ

ــرامْ ــت ــاح ــة ب ــف واق

كيتْراما لــلــحــرب  ـــــوادُه  اجْ بــطــل  كـــلّ 

المْ العْ ــكْ  مــاسَ اگبالهم  ـــزالْ  دوي بن  ديــر 

باتمامْ ــه  ــومُ قُ ــر  دي

امــا ــي يــشــرب الــدّ ه و الــلّ ـــدُ ـــرْ ول ديـــرْ دُمَ

لهمامْ منهرْ  الدّ و  الميمونْ  مع  سعدونْ  ديرْ 

الحســامْ اتقلّدْ  مــن 

ــا كام حُ شــي  ــاهْ  مع و  مصــر  ى  تســمّ مــن 

ــامْ رغ الدّ ــاسْ  باني و  ــه  عقلُ مــع  ــوخْ  برن ــرْ  دي

ـــام  ــرْ ألن ــســحَ ــي ك

ــة ام ــوّ ــنّ قــبــالــهــم ح ــج ــوكْ ال ــل ـــر م دي
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094

اشـــجارْ و  ــة  احفـيل باالغــصــان 

ـــــــــــزّانْ ال غــــــصــــــانْ  و 

دير التفاحْ و النگاصْ و المشماشْ الباهي

ــنْ ــي ــش ــت ال و  الـــمـــگـــرگـــب 

ــالْ ــم ــج ــعْ ال ــدي ــب ــوا ب ــب ــســل إي

دمّ العنقودْ منها يسري في لون لعتيق

الحسنْ أم  ــع  م الـــكـــالنْ  ـــر  دي

ــروكْ ــات ــي ال و  ـــلْ  ـــرْبَ ـــحَ ال ديــــرْ 

العشيـقْ بــاهـــــواهْ  كيـشكـي 

انحيلْ ــه  بــعــشــقُ ــعــصــفــورْ  ال

ــارْ ــظ ــنّ ديــــرْ عــرصــة زهــــو ال

ــرْ العين فــي اعلوها ديرْ يســاتْ اتحي

ــخــزرانْ ــل ــحــاكــي ل ـــر رونـــد اي دي

الملوكْ حــبّ  ــداه  ح الــزفــزوف  مع 

المقاعد علـى  مــحــداتْ  ــلْ  ــمَ اعْ

كعرايس اســريــر  فــي  ـــي  ادْوال ــر  دي

ــه افــصــيــحْ ــوتُ ــص ــرْ ب ــي ـــلّ ط ك

اعــشــيــق غـــانـــي  ــل  ــب ــل ــب ال و 

البشــيـقْ مــع  ــن  المقنيـ ــرْ  ديـ

ــهْ و الســمارَسْ ترقــص فــي كلّ جي

امْ رْ الطّ ــدْ ــي ص ــتِ الْبيبْ ف ــى كن ــامْ إل ــا الحجّ ي

ـــوْشـــامْ ـــلْ ال ــــدْ نـــيّ زي

شــامة و  ــالْ  خ ــمْ  الرّي ــدّ  خ ــي  ف ــلْ  تعمَ ــاشْ  ب

الرفيعْ الزيتون  و  الشفرجل  و  البرقوق  مع  رمان  دير 

داوَلْ و السهارَجْ و السقاقي ماها صافي اعذيبْ دير اجْ

ــا للكريمْ ــارْ فــي االغصــانْ كتســبّحْ بالغاه االطي

ــه بهــا إيصــولْ ــانْ قبالُ ادْ و خــادَمْ الجن ــرْ الحــدّ دي

ــتْ و االيمامْ خْ ــالْ الْفَ مــا قب ــوحْ بمــا اكْ ــوحْ إيب و الب

ــور و الورشـــانْ و حـمــامْ ــرور و جرجـ الجحـ

ــامْ ــه ــف ــجْ ال ــيّ ــه ــي ك

احمامــة ايشــوفْ  ــو  ل ــمْ  إيْبَرْگَ ــزورْ  هي كلّ 
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ادْواحْ بــيــن  ــا  م ــقْ  ــدايَ ــح ال ــي  ف

ــوجْ ــن ــاب ب و  ـــوســـانْ  الـــسّ ــــرْ  دي

الــيــاســمــيــن و  ــة  ــي ــشــرق م و 

ارفــيــعْ ــدي  ــازي ــي ال و  ـــدي  دي ـــرْ  دي

الحريريّة مــع  ــرُه  ــدي ات ــجــالّر  ال و 

ـــاحْ ــه ف ــبُ ــي ــط ارْ اب ــــرْ نُـــــــوّ دي

ــالنْ القيقــ و  نســري  و  وردْ  ــرْ  ديــ

ـــة زريـــرقَ و  الــســگــلــمــاســي  و 

ــوانْ ــر البنفســـــج و الگـحــ ديـــ

ـــوارْ ـــج ال ــــدّ  خ و  الــغــنــبــازْ 

لْ اعجيبْ كيدراجْ بالقدامْ ديرْ طاووس في شغْ

ــامْ ــوز الــشّ كــابــر فــي ج

انعامــة ــةْ  امقابل ــونْ  ل فــي  ــدْ  واحَ كلّ 

ه فــي ترگامْ  بابغــيُّ في قفــص عجيب صانعُ

إيــنــامْ لــيــسْ  و  ــقْ  ــايَ ف

نامــة امْ كل  يشــرحْ  و  بالغاشــي  ــرْ  يخب

ــتْ العظامْ ــكْ بالبها و خفّ بَ جْ ــرْ الغــزالْ يعَ دي

ـــوامْ ـــيـــزانْ اتـْ ــــرْ ب دي

هامــة ألــف  القطــارْ  فــي  ــرَدْ  يطْ ــازْ  ب كلّ 

امْ رْ الطّ ــبْ في صدْ امْ إلى كنتِ الْبي ــا الحجّ ي

ــلْ الـــوْشـــامْ ــيّ زيـــدْ ن

ــمْ خالْ و شــامة ــدّ الرّي ــلْ في خ ــاشْ تعمَ ب

رْ فــي البهيمْ ــاهَ و النرجيــس السّ

ــه الجــار جــاور الحكــم مع النســري و القاضــي ل
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ــرة ــم ــخ ـــــاسْ ال ــوا ك ــبّ ــك ــي ك

رْ  ـــالّ ب و  ــعْ  ــدي ــب ال ـــبْ  كـــواعَ ــي  ف

ــة بالمدامْ ــة اســطيعة ممليّ الباهي

ة ــر اخـديجـة و خيتــهــا خــدّ ديـــ

ــى الــصــفــرة ــل ــاتْ ع ــن ــب ـــر ال دي

ايَقْ ديرْ البرايَقْ من الوريقْ و الرحيقْ الرّ

حساسـن و  طــاوس  و  فــرفــري  و 

ــهْ تزهــى ــات الحــي فــي كل جي و بن

ــالْ تــهــجــي بــانــســام ــم ــج ــال تــســبــي ب

ــامْ رُه س ــا قـــــدْ ــاهّ ج

ــة ــدرام ــا م ــاره ــرة ن ــجــم ارْ ال ديـــرْ نـــــوّ

جنبها شــي حرجات من القرونفــل في ترگامْ

خــامْ ـــــدْ تــدْ ـــنّ زايَ ف

عمامــة دارْ  بشــداهْ  ــه  راسُ عــن  البهــا  و 

رْ بكمامْ ــلّ الملوكْ شــيّ ــرْ امضَ ــاسْ و دي ديرْ ي

الحكامْ في  جــارْ  عليه 

انْدامــة ــكلّ  ب ــيبة  الشّ داللْ  شــافْ  ــفْ  كي

دامْ ــه  نفعُ ــدواء  لل ــقْ  الحبَ و  ــرددّوشْ  م ــرْ  دي

فــيــهْ طــبّ االجــســامْ

المــة ــتْ اعْ ــهْ ري لْ لي ــدَ نْ ــة و الصّ و العطرشّ

امْ رْ الطّ ــبْ في صدْ امْ إلى كنتِ الْبي ــا الحجّ ي

ــلْ الـــوْشـــامْ ــيّ زيـــدْ ن

ــمْ خالْ و شــامة ــدّ الرّي ــلْ في خ ــاشْ تعمَ ب
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ــة مليكة و حليمــة واللّ

ــي اخليلت ــة  لوجيب طامــو  ــة  الباهي

و الموالةْ والضريفة هنّو

ــي اغزالـ اركاب  ــاعييـن  السّ هــدوا 

ــة مــع الزهــرة اوي و الضّ

ــة حبيب ــة  والل عويشــة  و  منصــورة  و  ــة  الغالي و 

ــة مــع الرّيم اصفية ــوت زينــب و المحجوب و أمّ التي

من جاوْا معها على الرضا و نواوْا إيحضروا و شــامها بالجملة

ليهــا إيبايعــوا و العــدرة بينتهــم

سلطانة منصورة و جالسة عن كرسي مثل الهمامْ

االريـــامْ دوكْ  عـــن  ـم  كاتـحكّ

مْ السَ ا و ديرْ ليهْ اطْ كْ بالعسّ بْ وشامَ بعد اتديرْ اللّي قُلت حجّ

ــهْ جي كلّ  عــن  مياطــي  الضّ جــداوَلْ  ــلْ  عمَ و 

ــرْ اتديــ ــك  وكــذال بيوتــهــا  ــي  ريالـ بالصّ ــرْ  عمّ

سْ بالمخمّ ــرْ  عمّ ــة  بالجالل ــرة  داي

ــمّ ادعــوت السباســيب مــع اقســامها و كتــب ت

حــرز كل  عــن  هروشــيّة  الدّ مــن  ــاتْ  ابي ــمّ  ت ــزّل  ن

ــي الباهية و يحجبوكْ من الحســودْ ــوا موالت يحجب

القدامْ و  عايشينْ  الجنّ  ملوكْ  دْ  ترصَ باشْ  االرصادْ  انعلَّمْ  ليكْ 

هزّامــة ــه  صولتُ القافــي  ــسْ  أوّي ــرْ  دي ــامْ  الهم ــدْ  رع ــرْ  دي

ــبْ الغمــامْ ــرْ صاحَ ــادْ دي ــة تبوي اشَ فَ ــر عُ دي

ـــودْ دمـــدامْ ـــرْ اس دي

ــرْ عقيســة مــن فــي الخــدّ لهــا شــامة دي
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ــامْ ــردا زطّ ــرْ ب ــبْ دي بْ مــع العطي ــرْ ســاحَ دي

امْ ــزّ ه عْ  ــميدَ السّ و 

الْهامــة ــرْ  اكبي عرفشــة  و  شــيهوبْ  ــرْ  دي

بتمــامْ ــة  جمل ــامْ  االري ــامْ  أوشّ لهــم  ــولْ  ق

االنظامْ ــبْ  صاحَ ــالْ  ق

امــة نجّ ــا  ي ليكــم  مســفيوي  ــي  عل ــن  ب

ــوا وال تركــوا الآلمْ ــى اوْشــامْ الرّيمْ اتعسّ عل

ــشــفــاوْا بــاالنــيــامْ ي

ــنْ ولفي من بالجمالْ ليها شــامة في محاسَ

اعي مهما إيصادفوه في االوهامْ و الجحيدْ الدّ

ــهــامْ هْ بــاسْ ــوَ ــري ــب ي

ــالمــة اسْ ــالْ  ــن ي وال  ــعْ  يــتــقــطّ بينهم 

ــارَكْ اهللا حجابْ اهللا عنّكْ في ذا التّرســامْ اتْب

ـــامْ الوشّ ــدْ  ـجْ يالمَ

للنظامة يــعــمّ  و  ــكْ  ــمَّ إيــعَ ــســالمْ  ال و 

ــمْ الختامْ فــي اللغا نســتغفر هللا فــي اتْراجَ

الــجــلــيــل الــعــالّمْ

ــة ةْ القيّام ــي فــي ســاعَ حْ ل ــه يســمَ طامعُ
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امْ وشّ ليّ  مْ  اوْشَ وال  عمري  زالة  اغْ تْ  قْ عشَ ما 

بالمــدامْ رْتْ  ــكَ اسْ وال 

ــبْ يجولْ فــي التّرجامة غيرْ فكــري في الوهْ

ــقْ في الوجودْ إالّ لحبيبْ شافَعْ األنام شَ ما نعْ

ـــرامْ لكْ بيـتُــه  وآلْ 

جهنّمــة حــرّ  مــن  ــا  ن ينقدْ الحشــر  فــي 

ســانَكْ نرحامْ ــا المولى تغفــر دنبي فــي احْ ي

ــامْ ــأث ب ــحــافــي  ت ال 

كرامــة كلّ  ــالْ  انّ ــكْ  منّ ــكْ  لَ فضْ نســعى 

انتهت القصيدة
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الــغــرامْ و  ــوقْ  ــشّ ال بــنــارْ  المكوي  على  آهْ 

تضريمــة ه  الجســمُ زادَتْ  ــراقْ  الف بْ  مشــاهَ و 

ــذاتْ ســقيمة ــدوامْ بِ ــى ال ي عل ــكِ ه يَشْ أتوجــدُ

ــر الحبّ اللّي طغــا في يومْ الحــربْ و اللطامْ أمي

لكليمــة ــه  بجراحُ العشــيقْ  ســامْ  اجْ ــكْ  لَ إهْ

ديمــا ســجانُه  غــاللْ  فــي  ميســورْ  ويتركــه 

همــامْ مــن  ــرْ  قهَ ــا  وم فحــولْ  مــن  ــرْ  يسّ ــا  أم

ــل نفســه لغريمــة ــوس مــن قت كقيــس المقي

ــة تهييـمَ لفــكارُه  زادْ  ــامْ  الهـم العبـســي  و 

االنــيــامْ ــةْ  شــوفَ مــن  سباتني  ـــدرة  عَ وانــيــا 

قيمــة ــه  الّلُ مــن  بزينـهــا  ــي  اعقيـل ــتْ  تيّهْ

تعديمــة فــي  الحــال  و  نقــولْ  لهــا  ــي  تركتن

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــة ي ــي الباهي ــا ولف ــي ي عطف

ــنْ التّبســيمـة ــا زيـ ــات ي ــاحْ الولـع ــا مصـب ي

حليمة ــزالْ  ــغ ال وراحــتــي  صــيــاري  روحْ  يــا 
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032

033

034

035

036

مغروم ــن  زي فــي  مثلي  مــن 

ــه فــي الدجــا نومْ ــا يزهــى لُ م

ــومْ اللّـ و  ــهْ  يـ التّ ــرْ  بكثَ ــارْ  جـ

متمــومْ ــودْ  ايْعـ ــكْ  بي فرحــي 

مكتـومْ بكل  بــوحْ  انـْ ليــكْ 

منضــومْ كلّ  فــي  ــدْ  نمجَّ و 

ــامْ ي اصْ ــادْ  ع ــي  قوت الضريفــة  ولفــي  ــا  ي ــا  ون

غنيمــة عــدتْ  لهــم  ــراقْ  الفْ ابْطــالْ  و  ــهْ  تايَ

ســليمة باخــالگ  ــة  مهني ــي  حال عــن  ــتِ  ان و 

لْ الجســامْ ــى كما في أمير ادْواخَ جرح الحبّ اللّ

الحليمة يــا  عطفتي  ــى  إل ــرا  يــبْ ــزارَگْ  ــم ب

ــر اجريمــة ــكْ ســوايَعْ الزهــو مــن غي ــمْ بي نَ نَغْ

ــامْ ع ألــف  ــه  عوضُ ــة  الباهي ــا  ي ــكْ  وصالَ ــومْ  ي

تضحــاي في البســاطْ بالزهــو و الفــرحْ مگيمة 

بتبســيمة ــاحْ  ف ــر  الزهــ و  رْدْ  ــوَ ال ادْواحْ  ــن  بي

المــدامْ ــةْ  طاسَ ــي  ل ترادْفــي  فــرة  الصّ امْ  ــدّ ق

تنغيمة ــا  ــن زادت ــيــكْ  ب االوتـــــارْ  ــمْ  ــايَ ــغ ون

ــة ــي بصــواتْ ارغيـمـ ــي قبالتــ ــتِ كتـلغـ و انْ

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــة ي ــي الباهي ــا ولف ــي ي عطف

ــنْ التّبســيمـة ــا زيـ ــات ي ــاحْ الولـع ــا مصـب ي

حليمة ــزالْ  ــغ ال وراحــتــي  صــيــاري  روحْ  يــا 

تصيبْ حالتُه بالهجرة مسقومة

ه مضرومة نارْ الهوى في أمير جسامُ

يرتي من االشواقْ مثلْ حوت بال ما

نا وسالمة رْ بهْ ضَ و اللّي تريدْ يحْ

امة ننسى من السرور اقْوالْ اللّوّ

دْ توصيفْ القامة بهاكْ كيفْ نمجَ
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قلومْ ــهْ  ــشــابَ ت ــاعْ  ــصــب ال و 

ــومْ محكُ غــالمْ  ــادَتْ  ع ــمْ  ليهُ

مختومْ عــادْ  ــي  وصــفِ ــمْ  بــهُ

ــكْ دَرْغامْ ــارَسْ تايَ ــا من تشــبْهي رايَة فــي يدّ ف ي

ــواوْا من اوْرا بشـــعـورْ ضليـمـة ــنْ اهْ و التّيتيـ

ــرّة الوســيمـة ـ ــاللْ و الغُ ــ ــلْ اهْ ــنْ مث و لجبيـ

ــن فــي الشــطر بقــدرة العــالّمْ ــبْ نوني و حواجَ

ســميمة ــنْ  عْ للطّ ــمْ  نبالهُ ــي  نعن شــفارَكْ  و 

تشهيمة ـــــي  ردّون جــعــابْ  ــكْ  ــونَ ــي ع و 

ــمــامْ الكْ ــحْ  فاتَ ووردُه  ادْكا  ــرّاوي  ال ــدّ  الخــ و 

و الغنجورْ الســليسْ و شــفوفْ بشــهد ختيمة

بتنضيمــة ســلَكْ  فــي  درّ  المبســومْ  الثغــر  و 

ــقْ يشــابَهْ الرحيقْ يشــفي من كلّ ســقامْ ي و الرّ

ــدْ طــاووسْ نبا في توشــيمة ــل جي ــدْ مث و الجي

تقســيمة ــي  دات ة  ــدَ زايْ ســيوفْ  ــنْ  عدي الضّ و 

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــة ي ــي الباهي ــا ولف ــي ي عطف

ــنْ التّبســيمـة ــا زيـ ــات ي ــاحْ الولـع ــا مصـب ي

حليمة ــزالْ  ــغ ال وراحــتــي  صــيــاري  روحْ  يــا 

ــنْ حرامْ ي ــاجْ الزّ ــا ت ــي باقــي فــي الوصافْ ي و اللّ

كتيمــة ــرارْ  اسْ ــهْ  لي ــابْ  التي ــتْ  تَحْ ــبْ  جَّ امحَ

ــا الفهيمــة ــرُه ي كْ كا نقــوى فــي طراجمــي ندَ

ي داروا عالمة ــوقْ خــدّ ــوا وف كتب

لهــا وال نخالَفْ في األمر حكامة

ــةْ الهنا و الفــرحْ و الكرامة  بغايَ
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ــوْداتْ حليمة ــاجْ الخَ ــرُه قبالْ ت دَكْ

مْ اللغا من معنات حليمة في طراجَ

ــاتْ حليمة ـــةْ البـن ــالْ ودّ باشَ تـن

لُه لوْ شاتْ حليمة يومْ الوغا تســقْ

ــاتْ حليمة ــحْ ما نالْ تب يبقى طري

ــاتْ حليمة ســلّمْ عن مادَحْ في بي

رَكْ حياةْ حليمة نضحى سعيدْ و ندْ

حليمة عــات  رضِ المُ ــةْ  اللّ ــةْ  حرم

النـظــامْ ــرز  طــ أراوي  ــدْ  ـــ خُ

االنْســامْ ــبْ  طي و  ــرْ  طْ العَ ــدْ  خُ

ــامْ م تــدْ و  ــة  بلْطافَـ ســعـى  و 

صامْ و مســكْ ســيفْ صقيلْ صمْ

القــدامْ تحــت  مــن  اعــي  الدّ و 

يســگامْ ــدْ  ـــعْ السّ رادَتْ  إال  و 

ــرامْ ــمْ الــكْ ــري ـبْ ك ــلـْ لـــيّ طَ

ــامْ األت ــعْ  جمي فــي  ــي  ل ــرْ  فَ يغْ

االفهــامْ ــزْ  جَ تَعْ فيهــا  ــدّ  انْعَ شــالّ  ــكْ  مالَ اجْ

ا ريمَ مــثْــلَــكْ  مــا  ــة  ــيَ زاجْ و  ــبْــلَــة  عَ ــي  تِ ــدْ عَ

ــة ــكْ ســرّ و تفخيمَ ســبْحانْ مــن نشــاكْ هابْلَ

ــالمْ ــدْ دْونْ امْ جي ــضْ  تَمْ ــرْزْ القري ــمْ فــي طَ تَ نخْ

ــوتْ اجزيمة و الســالمْ مــن اهللا فــي الْفــاض بي

النســيمة بزهــاري  ــنّ  الف ــلّ  ه ــا  الودب ــى  عل

ــامْ ــي مســفيوي نضّ ــن عل ــنْ ب ي ــال غــالمْ الزّ ق

جريمــة كلّ  فــي  لِي  حْ ــمَ يسْ ــا  موالن نســعى 

الرحيمــة ــه  برحمتُ النشــورْ  ــومْ  ي ــي  نِ مْ يرحَ

انتهت القصيدة
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ــى من كوى مــن ابْناتْ الحومة آهْ عل

والُه مهيومة ــدا احْ تضحى طولْ البْ

ــتْ الزّهزومة ــتْ نَعْ ــا هوي ــفْ أنَي كي

مغرومــة هــي  و  مغرومهــا  ــا  أن

ومة نْ فطّ نصروا مكمولَةْ المحاسَ

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــكْ ي بَّ حُ

مامْ ــبْ الدْ ــكْ طالَ ــا لَ ون

رامْ ماطاقَتْ نحــارَبْ الغْ

ة ــا بطالُه محزومَ و هواكْ على الوْغ

محكومــة ــي  دات للعاشــقينْ  ــا  ون

ــه من الفراقْ مشــؤومة قيــس  وقاتُ

متمومة تضحــى  بالوْصالْ  ــي  اوْقات

نزها و على الرضا في بطحة منعومة

سامْ لْ الجْ نْ في دواخَ ســكَ

ــلْ غــالمْ ــرَكْ كمث ــدْ أمْ عن

ــال حســامْ ــي ب لْبِ ــمْ قَ قسّ

ــة اتْ ضــارْمَ ـــــارُهْ فــي الــــــدّ ن

ــة ـمَ ــــهْ بـــفـــكـــارْ هــايـْ ــــايَ ت

ــة ــمَ ــاهْ ــف ــــــةْ روحــــي ال راحَ

ــة ـمَ ـــيـــهْ عــالـْ لــكــن بـــالـــتّ

ــة ــمَ ــاطْ ــــوْداتْ ف ــــخَ ــــاجَ ال ت

قلبي منّه ضحى سقيمْ

ما مثلي في الحما خديمْ

طميمْ ــه  راتنُ بفْ بحــري 

ـــة ـــمَ ــي فـــي الـــحـــرب زاطْ ــنّ ع

ــة ــمَ ــالطْ ــى م ــل ـــوى ع ـــقْ مـــا نَ

ـــا  ـــم ـــدْ واضْ ـــبْ ـــع ـــال ـــــا ب ون

ما الحْ ـــــلْ  دواخَ ــي  ف ــودْ  ــع ن و 

ــة ــمَ ــايْ ع احْ  ــــــرّ ال كـــيـــوسْ  و 
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ومة نْ فطّ نصروا مكمولَةْ المحاسَ

بوحــرامْ ــزالْ  الغْ ــتْ  قالَ

تْ في الكالمْ عْ مَ لكن اسْ

أما في الغيبْ من حكامْ

شــومة ــهْ للزّينْ احْ لوْصــالْ بدونْ تي

ة ــرارَكْ في المهــاجْ ديما مكتومَ اسْ

نزورَكْ و الوْشــاتْ تضحــى مهزومة

ملزومــة ــي  عنّ ــكْ  تَ طاعْ قلتهــا 

ــا محرومة ــانْ مــن جمعن وأمّ الرّقب

ومة نْ فطّ نصروا مكمولَةْ المحاسَ

بْ النيامْ ــي كوكَ قالَتْ ل

جــاتْ الميالفْ للرســامْ

ــارسْ اللطامْ ــتْ يا ف قالَ

ــة منعومَ ــة  ياسَ كــنّ  ــدّ  ق قلتهــا 

ــة تعابَنْ مســمومة و تيوتَكْ غالْسَ

ــن مثلْ هــاللْ غرّة مبســومة و جبي

و عيونْ شــفارهم تمثيلْ ســهومة

و خــدودْ فــي كلّ خــدّ وردَةْ منعومة

النظــامْ ــبْ  أصاحَ ــكْ  ري نَدْ

ــدامْ القْ المــكارَمْ  ــوا  قال

ــي مكتوبْ فــي الزمامْ و اللّ

المــالمْ مــن  ــزّ  ي يكفــى 

ــدامْ المْ ــبْ  كواعَ ــرتْ  حضّ

ــى التّْمامْ ــي عل ــفْ زين وصّ

ــة ــمَ ــاطْ ــــوْداتْ ف ــــخَ ــــاجَ ال ت

ــنِي غريمْ حاسْ ــمْ بمْ دايَ

ــرْ لفاتيال قديمْ هْ في الدّ

ــمْ ــر الكري يتصــرّفْ بأم

ــة ــمَ ــالْ ــــــتِ بـــالـــحـــالْ ع وانْ

ــة ــراحــم ــم ال و  ــة  ــق ــف ــشّ ــال ب

ــة الــقــادْمَ ــة  ــل ــي ــلّ ال ذا  فـــي 

ــة ـمَ دايـْ ــكْ  ــي ل ــة  ــفْ ــاط ــع ال و 

ــة ــمَ بــالــعْ ـــرض  م الـــحـــارس  و 

ــة ــمَ ــاطْ ــــوْداتْ ف ــــخَ ــــاجَ ال ت

اليومْ نجيكْ في البهيمْ

نديمْ و  رايَــقْ  بْتيني  صَ

رْ النّْظيمْ في بديعْ جواهَ

ــة ــمَ ــاسْ ــورْ ن ــط ــع ــي ب ــجِ ــهْ تَ

ــــــي مــســمــمــة ــــركــــوا دات ت

ـــة ـــمَ راسْ ــــونْ  ن ـــبْ  حـــواجَ و 

ــة ــمَ ــايْ ـــاتْ ن ـــن ـــوجْ فـــــوقْ ال

ـــن زهــــانــــا عــمــا ـــي مــــا ب
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ومة نْ فطّ نصروا مكمولَةْ المحاسَ

ــد حامْ اســباني خالْ ول

لْ االجســامْ ــي داخَ كوان

و األنف ارقيق يســتقامْ

ة مختومة دَ و شفوفْ من المصالْ شاهْ

ــهْ بانَتْ منضومة ــدْ عقودْ في و الجي

ــاعْ قلومة ــل بروقْ و صب و ضعــودْ مث

ــا أمّ التيوتْ المبرومة في اوْصافَكْ ي

ــرارُه مكتومة و الباقِي في البها اسْ

سالمي ليكْ في اللفاظْ المرسومة

ــدْ في الوغا صوارُه مهدومة و الجاحَ

مدومة ــل الدّ ــامْ مث ــشْ بين األن عايَ

ــرْ الحــرّ كان صرصــر عن بومة ي الطّ

ــال بن علي من أســفي دون علومة ق

هام من قاسْ في مهجتي اسْ

المنامْ مْ  حـــرّ عــلــيّ  و 

سوســانْ دكا من النســامْ

ــة ــمَ ــاطْ ــــوْداتْ ف ــــخَ ــــاجَ ال ت

و تركنِي في الفضا ارميمْ

تْ الهزيمْ نِي شــدّ و هزَمْ

نُه وسيمْ جي بمحاسْ يَهْ

ــة ــــرْ تـــقـــاتُـــه مــنــظــمَ ــــغْ ثَ

ـــة ـــمَ ــه واشْ ــي ــة ف ــلَ ــي ــن ــال ب

ــة ــمَ ـــة مــرگْ ـــلّ خــتــمــوا ح

ــة ــظــمَ ــع يـــامـــن ديـــمـــا م

ـــة زْمَ ـــة الـــالّ ـــاعَ ــكْ الـــطّ ــي ل

ــة ــمَ ــاهْ ــف ـــلَـــكْ يـــا ال ـــمْ إيْـــشَ

ــة ــمَ ــاقْ ـــاهْ ن ـــغ ــا فـــي الْ ــق ــلْ ي

ــة ــمَ ـــوى عـــن مــخــاصْ مـــا يـــقْ

ــة ــمَ ــي الــمــشــاهْ ــا ف ــرْه ــهَ ــقْ ي

ةْ گلضمَ جــحــيـــــدْ  كـــلّ  ــن  ع
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عليكْ بالجميعْ عوانَسْ البها يسلموا

ــقْ و نوورْها تنســموا فــي ترابَعْ لحدايَ

موا ْ دْ في لغاها تنغّ و هلْ االشعارْ كتنْشَ

وا ا مــع غزالي ناسْ الحضــرة توالمُ تمّ

و نقولْ كيفْ قالوا في القولْ إلى تنجموا

ه مُ ها الخال و شامة بيديكْ و شّ في خدّ

قْ مغرومْ تدري اللّي مثلي عاشَ

ه محكومْ ْيامْ طولْ إيّامُ عبدْ الرّ

في صورَةْ الخيالْ وقلبه مسقومْ

ه مُ عْ خطابَكْ عندي انسّ مْ قالْ أعشيقْ جَ

ه لي انّجمُ ــغْ ة شُ لكن عند أمرَكْ طاعَ

ه دوقي فالسفي من جاكْ مثلي تفهمُ

ه ا تقدمُ ــكْ بعزمي تمّ و اللّي تطلَبْ لي

ه و منينْ شــافْ زينْ غزالي و بهاهْ هيمُ

ه قامُ ال امْ ايَقْ يا من اعْ بْ الوشامْ الرّ يا صاحَ

ه وا بهم روضي دكا نسامُ في مرسمي اجتمعُ

ــن الريامْ عاموا ــبْ الوريقْ بالخمرْ بي و كواعَ

ه رامُ ومنينْ طابَتْ الجلسة و طلَعْ للزهو امْ

مْ بيكْ السرورْ داموا رْتَكْ السعيدة نقدَ لحضَ

عفْ غرضْ الغزالْ طامو امْ اسْ هللا يا الوشّ

ــة فـهامَ و  ــزْ  ابـميـ

ــة ــرام ــتْ غـــيـــرْ ي

لــــيــــهْ عــالمــة

ه تْ من كالمُ مْ في الحينْ جاوبني و ستفهَ

ه ــقْ امثِلَكْ ديمــا للبها غالمُ ري العاشَ ــدْ نَ

ه لَكْ صافِي صالْ في قوامُ غْ لْتْ لُه شُ و دويتْ قُ

ه دْ روضي مع ارســامُ ــا اهللا تشــاهَ لكن ي

ه غا امالمُ ــا اصْ ا مشــا معايا و الالّيَمْ م تمّ
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ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

تُه بعد اللّومْ ــمّ وگضْ في الحينْ ت

ــرُه مكلومْ بيديهْ ترتعــشْ و ضمي

ســومْ ديهــا  يفْ وال  ــاهْ  مع ا  ــدّ ع

و يديهْ من بهاها عند الخدمة تفاگموا

لْ اوْشامْ في سطورْ على حبّي يطرجموا  و عمَ

وا بْ من قلبي يگسمُ ما بين دوكْ الحواجَ

وا وحضي من االشفارْ يجرحوكْ إلى تنِيّمُ

وا عنداكْ بالقهر تتغاشا مهما تنسمُ

ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

لْ في جنابها خالْ انْزَلْ بقيومْ و همَ

ه مسمومْ قْ سيفُ في قلب كلّ عاشَ

دا المختومْ هْ من فوقْ كاسْ داكْ الشّ

ه مُ ْ ادِي في العتنونْ نظّ و كذلَكْ صورةْ الشّ

وا مُ و حدايَقْ االشجارْ سليسة فيها تنعّ

لْ حتى اللتشين روموه طْ و الشفرجَ و الشّ

و عملْ زوجْ رنجاتْ على الشجر اتّوموا

وتْ بنغمة تكلموا يفها العشيقْ لو في الصّ

عفْ غرضْ الغزالْ طامو امْ اسْ هللا يا الوشّ

ـة هيامَ فــي  عــادْ 

ــة ــ بــــزعــامَ زادْ 

مـــن بـــلَـــدْ رامـــة

ه جلَسْ فوق شلية من شغل عجيب في روامُ

و دويتْ قلت لُه مالْ افكارَكْ بالجمالْ هاموا

ساموا سرارْ  بها  خميسة  لْ  مَ تَعْ ما  لْ  أوّ

ه لْ هاللْ في الغرّة شارَقْ خرَجْ من غيامُ و عمَ

ه يبْ من كمامُ مْ وردْ مفتَّحْ بالطّ من تحتهُ

عفْ غرضْ الغزالْ طامو امْ اسْ هللا يا الوشّ

ــة ــامَ ــشّ لْ ال ــــوّ ت

ــــا ضــربــتُــه وامَ

قيامَة ــي  ف ـــانْ  ب

وا ومْ هامُ لْ سليسلَة في الجيدْ اللّي بيهْ القُ و عمَ

ه ة باغصان في قيامُ لْ في صدرها عرسَ و عمَ

ي ن دونْ شكْ راموا لْ تفيفحات في كفّ و عمَ

ه اجْ في قسامُ مّ انْ و الطّ لْ الخوخْ و رمّ و عمَ

ه لْ طيورْ كلّ طويَّرْ مشطونْ في نغامُ و عمَ
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ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــظْ كلّ علومْ ــامْ قربهــا حافَ و ايم

و حمامْ شــورها به ضحاتْ اتحومْ

المنغــومْ ــوتْ  الصّ ذات  ــن  قني أمّ 

وا ْمُ لّ ه توَ مغرومْ في أمّ الحسن كان قصدُ

ــورى توهموا ــامْ حضرة فيها ال بلبل ق

ه ــاهْ رنّمُ نْ صوتُه بلغ ســميرَسْ كايحنّ

ه ــرامْ تيّمُ ــانْ گلبُه لَغْ ن ْ من خــادَمْ الجّ

ه ــالْ عالمُ ي ــلْ بابغيّو ســايَرْ الحْ و عمَ

ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــه وضحى محزومْ اللّي نقولْ عملُ

ــرَكْ مهمــومْ بْ ــداكْ ال تعــودْ خَ عن

ــر المكتومْ راغبي و السّ و خفي امْ

اق سلّموا و كذاكْ ديرْ وردَة عنها العشّ

لبْها مع سگلماسي في بطحة ترگموا

ه رايْمُ اكوكي يشكي من اجْ حتى ضحى الشّ

ه تحاكموا امُ ــاجْ و المشــرقيّة قدّ غنب

وا لّ الملوكْ خيمُ رة و غالبة تحت مضَ جمْ

عفْ غرضْ الغزالْ طامو امْ اسْ هللا يا الوشّ

ـــــرْ لــيــمــامــة دي

ـــــرْ لــحــمــامــة دي

ديـــــرْ بــشــهــامــة

ه رْها كالنْ انحيلْ من سقامُ لْ في صدَ و عمَ

ه و البوحْ باحْ بالحبّ اللّي ساري مع عظامُ

ه نغامُ في  زرَويالْ  و  رْبَل  الحَ جاوَبْ  لبشيقْ 

ه رْ مشمورْ في حزامُ ادْ في صنعتُه ماهَ حدّ

ه و كذاكْ ديرْ بيزانْ في روضي حاضيَة اوْهامُ

عفْ غرضْ الغزالْ طامو امْ اسْ هللا يا الوشّ

ــة حــالمَ و  ــبْ  بطي

ــة فــخــامَ و  ــزّ  ــع ب

ــة ــالّمَ ــفْ ال ــاعَ س

ه كمامُ ة  مفتْحَ االزهارْ  الترابَعْ  في  لْ  عمَ و 

وا نامُ شداهْ  من  نواوَرْ  و  رْ  ساهَ باتْ  نرجيسْ 

ه الْجامُ على  ه  يدّ دارْ  خيولُه  مسرّجْ  يْلي  خَ

ه قاضي بال شريعة جايَرْ و شديدْ في حكامُ

المو م  شقيقهُ و  الزّفرانة  مع  ة  مديدسَ و 
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ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــج و الگحوانْ المنســومْ البابـونـ

ــرومْ مب بشــعر  ــه  جانْبُ ــرَتْ  ضهْ

لْ بهــا منعومْ ــوَ تهجــي على ازوي

ه و البابونج بنّجْ العشــيقْ اللّي مراوْمُ

ه يدي في صدرها تراسمُ دْحانْ و الدّ و الدّ

ه مع القرنفــل لبهارْ في الهوى إيعالمُ

اعة لهــا إيْقادموا داروا بعارمــي و الطّ

واتْ حنينة يراخموا رْ باصْ ضَ و عوانَسْ الحْ

ه ها الخال و شامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــون على الرّوضْ تهومْ عفارَتْ الجن

همهــامْ زوجها في الخدمة ملزومْ

ــي معلومْ ــاطْ اللّ ري ــوخْ و الدمَ برن

ورْ على االرصــادْ عازموا ــم لبخُ هُ امْ قُدّ

ه مُ وهْ تمّ عضاهْ بسيفي يهشْ و يجيحُ

ه مُ لْ اسمي نبغي اتفهّ في طراجمي الجاهَ

ه تْ أسفي قولي في لغايَ تختمُ من مرسَ

ه غاوْا ذا الحيلة موالها ترحمُ يا من اصْ

ه ها الخال و شــامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــة ــالم ــسْ ـــــرْ ب دي

ـــة أزريـــرْقَـــة وامَ

بنســامـة ــبْ  بطي

ــه االفكارْ هاموا و الياســمينْ و الخابورْ بي

ه اوْهامُ جْ  مفجّ باالزهارْ  بنفجيجْ  كذاكْ  و 

ه فا دمامُ لْبْ بعدْ لجْ و القيقالنْ و الفنونْ طَ

وا مْ دامُ لْ في الرياض عوارَمْ عن فرحهُ و عمَ

ه ها مدامُ لْ قبالهم خمرة و ملي كاسْ و عمَ

ه ها الخال و شــامة بيديكْ و شمُ في خدّ

ــة ــهــامَ ــفْ ــــرْ ب دي

ــة ــــرْ هــمــهــامَ دي

ــكــامــة ــحُ مـــن ال

ه هادْ في قسامُ دْ لْ بانياسْ و عقلُه هَ و عمَ

ه عضامُ لُه  ا  يبريوْ دْ  بالجاحَ تقبّطوا  إلى 

ه و ختَمْ في االشعارْ اوشامِي يا من صغا انْظامُ

ه كالمُ خفا  وال  علي  بن  الضعيفْ  محمد 

ه رامُ اجْ مع  دنبي  رْ  نستغفَ الغني  دْ  للواحَ
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ــبّ شــعلَتْ مضرامهــة ــران الحُ ني

لْ العشيق بحالي ديما الهيبها في جسمه مضروم في دواخَ

مبْهامــة الغــرامْ  مــن  ضــرارُه  و 

مسقومْ ترا  سالمْ  يعودْ  ــارة  ت يحضر  ــارة  ت يغيب  ــارة  ت

ــا نترام االشــواقْ  مــن  ــا  أن ــفْ  كي

قْ مغرومْ رْ بالوْصالْ ألني عاشَ فَ ى نظْ وى عسّ في مسارَبْ الهْ

القامــة ــتْ  زينَ ولفــي  ســبابي  و 

ــى غرامهــا في قلبي مرســومْ ــي ولّ رْتهــا بنجال مهمــا انْظَ

ــالْ عالمة ــرَتْ فــي الخي هْ ــنْ ضَ حي

ب المكلوم الصّ كيف قال  و قلت  دونْ حساسْ  ادْويتْ بالعزَمْ 

شــامة ــة  الل ــالَفْ  بوس نصــروا 

اليومْ بنات  عزّ  النسا  لْطانَةْ  سُ نهوى  من  البها  مكمولَةْ 

ــي بجمــالْ و فخامــة ــا مــن فقت ي

ــارْ طيبْ عطرها منســوم  ــة بين االزه رْ يا دوحَ ــةْ النصَ ــا رايَ ي
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31

32

ــا أدام ــاتْ  بن فــي  ــكْ  مثلَ ليــس 

ــكْ محكومْ ســن جمالَ ــت الحاكمــة ونا يا ولفــي الزّينْ حُ أن

ــكْ فــي الحــرب زطامة ــل بطالَ خي

ــتْ من كلّ جيهْ بصوارمها و ســهومْ علفــة خالفْ علفة تاگَ

بهيامــة تـجــولْ  ــكارْ  االف ــتْ  تَرْكَ

ــروحْ بيك شــملها ملمومْ دها اتْ ــعَ ــبْ الوْصــالْ إلى سَ و تراقَ

الالّمــة مــع  ــزّورة  الـ تنســايْ  ال 

ــكْ و يعــودْ جمعنا للواشــي محرومْ ــي ارْســامنا بقدومَ احي

شــامة ــة  الل ــالَفْ  بوس نصــروا 

اليومْ بنات  عزّ  النسا  لْطانَةْ  سُ نهوى  من  البها  مكمولَةْ 

نَكْ في الْفاظْ محكامة سْ فْ حُ نَوْصَ

ــرَكْ منعــومْ كْ الباهــي كياســة و طيبهــا بزهْ ــدّ و نقــولْ ق

ادْهامــة ــنْ  ثعابَ ــلْ  مثي ــوتْ  تي و 

اللْ شــرق بين كواكب لنجومْ سْ و الجبينْ اهْ ــمْ غرّة مثيلْ شَ

ارْوامــة ــرْ  خناجَ ــلْ  مثي اشــفارْ  و 

مْ مسمومْ هاجْ جرَحهُ لْ المْ و قواسْ على العينْ الكحلة في دواخَ

شــامة فوقـهــم  ورودْ  ــدودْ  خـ و 

غنجورْ كنّ سوسان  وشفوفْ مصالْ ريقهم كالشهدة المختوم
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ــا رام مــن  ادْرارْ  ــلْ  مثي اســنانْ  و 

ه منظوم ــا على الرضا في عقدُ ــلْكْ يبريزْ و جوهره تنبا في سَ

شــامة ــة  الل ــالَفْ  بوس نصــروا 

اليومْ بنات  عزّ  النسا  لْطانَةْ  سُ نهوى  من  البها  مكمولَةْ 

ــاوَسْ عالمة كْ خــادْ مــن الطّ ــدَ جي

دْ تمثيلْ قلومْ ــجَ سْ و ضعــودْ كابروقْ يشــيرُوا و صباعْ من العَ

رخامــة شــابَهْ  ــه  بياضُ رْ  ــدْ الصّ و 

قْ مسقومْ واتْ قلبي و الخســرْ انحيلْ كامثلْ العاشَ طيّة اطْ

دخامــة و  ــزّ  ع فــي  ارْوابْ  ارْدافْ  و 

وى و الفخادْ سماكْ تعومْ ة تســبي ناسْ الهْ ــرّة مثلْ طاسَ سُ

حمامــة ــتْ  دَرْجَ إيدرجــوا  ــدامْ  وق

ــاقْ المبرومْ ــى نشــوفهم نقولْ خدلجــات تحــت داكْ السّ إل

ــكْ فــي اللغــا واما وصفــي و جمالَ

ــا بالطيبْ المنســومْ ــرْتْ أولفــي وســالمْ ربن ــا دكَ ــتْ م ي نهّ

ــا النظام ــا  المعن ــاسْ  ن يشــملْ 

من عند بن علي مسفيوي من قالْ في ختيمْ النظم المتمومْ
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ــالْ الغــرام جــا بعســاكر و بطــال حازمة م

ه ــا الطامُ ــبْ فــي الوغ و عــالش دار بربوعــي و طلَ

ناقْمــة ــوشْ  بجي ــيّ  عل جــارْ  الفــراق  مــال 

ه ــي ميســورْ و مفقودْ مــن هيامُ و عــالشْ تركن

ضارْمة بجمارْ  عضايَ  في  نْ  سكَ الهوى  مالْ 

ه تبُه مع ازْمامُ ــتْ في كُ و عالشْ ملكنِي و ضحي

ــي بمحاينُه ضما ــي قلب مالْ االشــواقْ فــي اللّ

ه ــي بالقــرب وال فجــا غيامُ ــا رحمن و عــالشْ م

ســالْمة بخــالگ  ــيّ  عل ــاهْ  ت الوصــالْ  ــالْ  م

ه ــا عالمُ ــيّ بعــد الجف ــا ينشــرْ عل و عــالشْ م

عطفي على الرضا كوني على العشيق راحمة

ــو دالل طامو ــاك أب ــا نرج ــحال ون ــذا اشْ ه

ــمْ ــري ـــواكْ غ ـــه ــبــي ب ــل مــــالْ ق

ــكْ هــانــي ســلــيــمْ ــبَ ــل مــــالْ ق

يهيـمْ و  ــرْ  يــحــضَ ــكــري  ف ـــالْ  م

بْ مسقومْ دْ مع الجفا موصّ صابَرْ للوَعْ

قْ يا الطيف عن حوالْ المغرومْ ما يشــفَ

لُه ملمومْ رك يا موالتي بشــمْ و انْتِ فكْ
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ــالمة السّ ــتِ  وانْ ــكْ  بّ بحُ ــتْ  ــي فني اللّ ــا  أن

ه ايَمْ يا مولَتِي طعامُ نرجاك كيفْ يرجــا الصّ

ة ايْمَ ــي النّ ــدي و انْتِ ــرْتْ بوَجْ ــي ضهَ ــا اللّ أن

ه برضــاكْ تحافِي من جافِي فــي الدجا منامُ

ــتِ ديمــا بالحــالْ عالْمــة ــا العشــيقْ وانْ أن

ه ري قوى هيامُ رِي محايْنِي و ســقامِي فَكْ ــدْ تَ

ــة مَ الحاكْ ــتِ  وانْ ــي  وَلْفِ ــا  ي كْ  ــدَ عبيّ ــا  أن

ه ــي غالمُ ــرَكْ وجمالَكْ دارْنِ ــدْ أمْ نْ ــوكْ عَ ممل

ــة مَ راحْ ــاكْ  بوْف ــي  انْتِ و  ــكْ  بَّ حُ يســيرْ  ــا  أن

ه ي ضنا ســقامُ كْ بوْصالَكْ و انْفِ ي عبيّدَ مِ رَحْ

عطفي على الرضا كوني على العشيق راحمة

ــو دالل طامو ــاك أب ــا نرج ــحال ون ــذا اشْ ه

ــة مَ ــة مگلضْ كْ نحكــي راي ــا نقــولْ خــدّ أن

ه ــة و شــداها فاحْ من انْسامُ و انْتِ تقولْ ياسَ

ــة مضلّمَ ــة  انعامَ ــشْ  ري ــكْ  تيتَ نقــولْ  ــا  أن

ه ــانْ انْزَلْ و هــوى على قدامُ ــتِ تقولْ تعب و انْ

ــمْ ــغــري ــكْ ال ــشــوقَ ــع عــالــجــي م

سقيمْ و  ـــبْ  مـــوصّ ــكْ  ــي ب صـــارْ 

ــمْ ــي ــبْ رح ــل ــى ق ـــــدْ حــت مـــا وجَ

ــه مغرومْ ــو داللْ ألنه قلب ــه يرجاكْ أب ألن

ــراقْ حالُه مكضومْ مارْ لفْ ــدْ بجْ متصهّ

ومْ ــمْ قالوا مرحُ مْ يا الري ــي و الرّاحَ مِ رحْ
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ة ــمَ باسْ ــوارْ  بنْ ــدرْ  ابْ ــنْ  لجبي نقــولْ  ــا  أن

ه بْ وسطْ لحشا سهامُ وأنْتِ تقولْ قوسْ الحاجَ

ــة نايْمَ ــونْ  العي و  ــالْ  انْب شــفرْ  نقــولْ  ــا  أن

ه رْها في موجتِي سهامُ و انْتِ تقولْ وَنْدْ ســحَ

ة ــانْ واســمَ سْ تب ــة كشــمْ نَ ــا نقــولْ وجْ أن

ه ــتِ تقــولْ حرْقَتْ العشــيقْ و زادْتُه عدامُ و ان

عطفي على الرضا كوني على العشيق راحمة

ــو دالل طامو ــاك أب ــا نرج ــحال ون ــذا اشْ ه

ة ــاقْ ناقْمَ أنْتِ ضعــودَكْ ســيوفْ على العشّ

ه ــا هيامُ ــي لق ــكْ جفنِ ــا مــن مقايَسْ زينَ ون

ــابْ كاتْمة رَكْ من تحــت تي ــدْ ــتِ نهــودْ صَ أن

ــمْ راموا ي ــا الرّ ــي ي ــاحْ في كفِّ ــا نقــولْ تفّ ون

ــتِ مــن االردافْ  شــكيتي بفــكارْ هايْمــة أن

ه لْ و نحولِي قوى ســقامُ ــا من الخضرْ ناحَ و ن

ــتِ حكيتْ لفخــادَكْ كــنّ ســماكْ عايْمة أن

ه ــي ما نســا ضرامُ رة قلب ــةْ الصّ ــا بطاسَ ون

نعيمْ و  ـــــرْ  زاهَ كْ  خـــــدّ ــــتْ  ري

فخيمْ كـــبـــازْ  ــسْ  ــطَ ــعْ الــمَ و 

تختيم ـــمْ  ـــخـــتَّ امْ ــر  خــم ــــقْ  ري

ــارْ طيبُه منعومْ ــحْ في االزه رْدْ مفتَّ وَ كَ

ــرْ منظومْ ــارْ جوهَ ــمْ و التغ ــمْ خاتَ و فيّ

ــدْ رالْ و صباعْ قلومْ ــدْ الباهي جي و الجي
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ــة ــيقانْ رايْمَ ــوقْ السّ ــكْ مــن ف لَ ــتِ خالخْ أن

ه ــلْ بداكْ القدم اللّي جفا  رســامُ ونا مخلخَ

عطفي على الرضا كوني على العشيق راحمة

ــو دالل طامو ــاك أب ــا نرج ــحال ون ــذا اشْ ه

ــد الحــرم و الحما كْ باقي عب ــدَ ــا فــي عاهْ أن

ه ــا مرامُ ــد عطفي ووفي ثن ــتِ على العبيّ وانْ

مة النّاسْ ـــوردة  ال بــديــكْ  ادخــيــلَــكْ  ــا  أن

ه رة نســامُ ــرّاوي المعطّ ــي على الخــدّ ال اللّ

ــا اللّي شــكيتْ بعشــقي ألهــل المنادمة أن

ه ــو قوى اليمــي مالمُ مــن حالتي يشــفقوا لُ

ــوتْ حازمة ــكْ في بي ــتْ جمالَ حْ ــا اللّي مدَ أن

ه دي على االشــياخْ الودبا ونهايتي ســالمُ نَهْ

ــي ختَمــت الْفاضي فــي كلّ طرجمة ــا اللّ أن

ه نقولْ قالْ الفقيهْ بن علي في أســفي مقامُ

ــرگــيــمْ ـــكْ كـــســـاوي فـــي ت عـــنّ

ــمْ ــوي ــنْ اقْ ــسْ ــكْ فــي حُ ــنَ صـــالْ زي

كضيمْ يــعــودْ  و  يــفــهــى  ــهْ  ــي ف

عظيمْ رْ  ــــدْ قَ ــي  ف ــاتْ  ــن ــب ال ــيــنْ  ب

ــرّومْ ــدْ ال ــلْ جــاتْ مــن بل ــي و حلَ و حل

ــرْ و قيسْ المغرومْ رْ جمالَكْ عنت ــوْ انْظَ ل

ينســى ليلة و يعودْ من جمالَكْ مهيومْ

ــمْ في بناتْ اليومْ ي ــا مثلَكْ عدرة يا الرّ م
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يا اللِّي عن حسنَكْ و ابْهاكْ فارقني

حى بغيرْ أسبابْ كرهانِي كيفْ تضْ

ــي ايْزانِ ــا الدّ ــكْ أي مالَ ــدوزْ اجْ ــا انْ م

ــي ــي كلّ أنهــارْ زايَرْنِ بالرضــى كنت

رانِي جْ ــي يالهَ فِ كانْ بمجيكْ أتعطْ

ــروا المالكنِي ــات ابْالدي نَصْ يا بن

ناني ــطْ وْداتْ أنْتِي الشّ ــا هاللْ الخَ ي

ــة اةْ مــن اهــواكْ أوهين ــدّ ــتْ ال الزال

تَــنْــويــنَــة ال  ــالْ  ــوص ــل ل ـيــا  وأنـَ

ــا الرّيمْ اشــطينة روحــي ببهــاكْ ي

ــا أعلين ــهْ  ي كالتّ ــالشْ  اعْ ــومْ  الي و 

ــا أزهين حــقّ  ــك  ب نقــولْ  و  ــرَحْ  نف

ــة ــامْ أمين ــةْ االري ــوى باشَ ــن نَهْ م

نيـنا تفْ ال  ــمْ  ــرّي ال يــا  ــكْ  ــراقَ بــفْ

ــن البي ــرات  زف مــن  ــة  لَ ناحْ

اســنِينْ و  ة  ــدّ م ــي  كنراجِ

ــنْ زي ــتْ احْ ــدودَكْ ولِّي مــن اصْ

كينْ ــعْ تَمْ ــوى ما ينْفَ في الهْ

ــنْ ــرة تبيي ــاسْ الحضْ ــنْ ن بي

ــنْ بوتيتي ــي  وَلْفِ عنســي 

شوقَكْ في الحينْ عْ ي مَ فِ الطْ
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ــكْ كيفْ كترني ري من تيهَ ــاهْ فَكْ ت

الْبنِي لو كشــفْ قلبي ليكْ أيا السّ

ــي افيَنِ ــا الجّ ــزارَكْ ي ــي بمْ عالجين

ني رْ عن كلّ من ابْغَ من أوْفاكْ أنفتخَ

ــروا المالكنِي ــات ابْالدي نَصْ يا بن

ــبْ عن متلَكْ تركمانِي سَّ ليسْ يتكَ

دة بنسيمْ شاملني حْ كْ امثلْ مَ قدّ

اوِي  بمحاسنُه اكسانِي و الجبين الضّ

رانِي و العيونْ الكحلة بالغنج ساحْ

مــالْ ابْغينا ــلْ الجْ ــا كامَ ــكْ ي لَ وَصْ

شــاهْ اشــجينَة مارْ في احْ تَلْقايْ أجْ

ــاتْ اگرينَة ــكْ فــي البْن يا مــن ال لي

ــة كينَ امْ كلّ  فــي  ــة  االّل نقــولْ  و 

ــة ــامْ أمين ــةْ االري ــوى باشَ ــن نَهْ م

ــة لمدينَ ابْهــاكْ  عــن  ــت  بْ جَّ حَ وال 

اســفينَة ــوقْ  ف ــانْ  ايْب صــاري  والّ 

مالْ أوســينة ــرَّة گمــرَة مــن الجْ غُ

عينة ــفارْ انْبالْ في االجسادْ اطْ و اشْ

ــدِي وينْ نْ ــا عَ ــزارَكْ م ــنْ امْ ع

ينْ ة تســكِ جَ هْ مالْها في المُ

ينْ رْقْ مع الصّ في الغرب و الشّ

ــلْ افْطينْ وْ بعق ةْ الزّهْ ســاعَ

ــنْ بوتيتي ــي  وَلْفِ عنســي 

رَة في قصــورْ التّحصينْ قاصْ

ــنْ بي كــي تَعْ ــوالَفْ نَحْ ْ و السّ

ــنْ نوني ــوا  نَزْل ــبْ  واجَ الحْ و 

ــنْ ــا و الغي ــوقْ ب خــدّ مــن ف
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ــرْ فــي جينْ ــرْ كجواهَ و الثغ

ــنْ بوتيتي ــي  وَلْفِ عنســي 

دْ و الحســين فاقْ صوتْ الرّصْ

ــه من شــوفْ العينْ ــا تَدركُ م

ــنْ ي هــا مــال الصّ ــا يخلصْ م

ــنْ الزّنْدي ــوقْ  ف ــسْ  المقايَ و 

ــنْ ــي ســودْ اللحضي ــا غزال ي

ــنْ بوتيتي ــي  وَلْفِ عنســي 
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ــسْ برنِي و الخالْ مرهقني طَ عْ و المَ

ــروا المالكنِي ــات ابْالدي نَصْ يا بن

نِي ــوّ حــقّ تَرْجمَ ــكْ الفايَقْ ه صوتَ

نِي مَ رْتُه في سلْكْ برهْ رْتْ ادْكَ ما نظَ

ني ة كســوة تحت احريرْ زَرْدْخَ البْسَ

ــارَقْ تنبا من فوقْها أســباني و العب

نِي ــاهْ ما كفَ ــكْ و كثيرْ أتن ذا اوصافَ

ــروا المالكنِي ــات ابْالدي نَصْ يا بن

صــالْ ابْنينَة ة من المْ دَ شــفا شــهْ

ــة ــامْ أمين ــةْ االري ــوى باشَ ــن نَهْ م

ــة ــه باالشــعارْ حــقّ أحنين و انْغامُ

ــهْ افهينَة ــي في الحجابْ في و الباقِ

ــة الفينَ و  ــرَ  كم ــنْ  بي ــا  م ــا  ينْب

الرينـة ــاألمــوالْ  ب ــمْ  ــهُ ــتْ دَرْكَ ما 

تينَة لمْ ــي  ــمِ تــراجْ فــي  ــه  ــتُ ــبْ رتّ

ــة ــامْ أمين ــةْ االري ــوى باشَ ــن نَهْ م
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ــن ــى قلــب أحني مالهــم حت

ــي ميســورا ارهينْ فــي اغالل

ــنْ دي ــة  الحلّ ذا  ــه  اقْرانُ عــن 

الحســنين أوالدْ  االشــرافْ  و 

ــنْ ــا قلــت بتبيي مــن  اهواه
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58

ــا فين ــوا  تْب غَ كانْ  ــودْ  حُ لجْ ــرَكْ  ت و 

ــرْ شــكّ المينة ــوِي ابْغي ــه نَكْ تُ تَحْ

ــرادْ ليسْ انْســينا ــومْ الطْ ــه ي غالْبُ

ــا رين كتدْ ــارْ  ــب االحْ و  ــة  لْبَ الطّ و 

ينَة ــفْ أمّ ابنْ علي مســفيوي أوصي

ي حلّة و كــونْ عانِي اظِ ــا حفّ ــدْ ي خُ

مْ في يومْ الهوشة إلى الْقانِي أكبيرهُ

ــي كانْ زاغْ إيْصــادَفْ كــوري و زَرْزبَنِ

المِي لمن ابْغاني اظْ اسْ هيبْ يا حفّ

يانِي يا اعْ وى اضْ ي محمد نَهْ مِ و اسْ

انتهت القصيدة
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ــكْ أو ســناني ممزوجْ فــي كناني حبّ

ــجاني ما ارْفَقْ بمحاني لهفانْ عن اسْ

ــا فداني ــي ميســورْ م انِ ــبْ أدّ لْ دونْ غُ

ــقامْ فانِي لْ هانِي دونْ السّ ــفْ نعمَ كي

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

ــا فناني الغــرامْ اســباني بعــد الجف

ــا نفاني ــي و الصــدّ م ال عقــل حيران

فانِي ــگْ مــن اجْ ــي و دفَ زان هــل وادْ امْ

ـي ــر ابدانـِ ــي و ملك أمي حــاصْ ادْهانِ

نيرانـــي امتَگـبَــة  أدْهانــــي  زادْ 

لــحــزانــي ــرْ  ــظَ ن وال  دانــــي  ـــيّ  ل

ــي تبيانِ فــي  قــولْ  انـْ ــي  كتـمانِ ال 

ــي بعيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكان زور 

ازْمــانِــي ــولْ  ط هـــواكْ  هنّاني  مــا 

ي رانـِ ســهْ و  ــرَّدْ  ف امْ ــي  ديجانـ فــي 

ــي ــانِ اوْق ــبــيــبْ  احْ وال  ــدانِــي  كــوي

ــي في شــدّ التّمحينْ تركن

في الحشا ماليها تسكين

و الجفا تركْ الجسم ارهينْ

ــنْ توْني ال  ــدري  بَ ــا  ي ــكْ  لي

ــاحْ الزّينْ ــا الباهي مصب ي

بالهــوى كالمســقومْ أنّينْ

ة و ســنينْ ــي مدّ في مكانِ

ــهْ و القلب احزينْ لّ تايَ انْضَ
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34

ــقاني ر الجفا اسْ و الهوى نصراني جمْ

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

كيفْ نضحى هاني  و الفگدْ ما نساني

ــربْ ما كفاني ــي و القُ و الوصــلْ عدان

ســانِي حانِي توبْ الضنا اكْ صابَرْ التمْ

يانِي وا اعْ دُ ــلْوانِي و يشــاهْ هــج سَ إطْ

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

ــا عاني  ونصــولْ عــن اقْرانِي ــكْ ران بي

ــكْ ترضاني و القربْ فيهْ شــاني تَ طاعْ

ــي بالمعان ــي  نِ إيزيدْ ــي  رانِ جْ هَ فــي 

ــي بعيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكان زور 

ــي النـِ اجْ ــراگْ  بالفـ و  ــي  ادْعانـِ زادْ 

ــانِــي دنّ مــا  ــاكْ  ــن امْ ــي  ــوانِ اكْ زادْ 

ــي وتيقانِ ــلْ  اتْكـمَّ ــي  ـ إيمانـِ ــكْ  بي

الحســانِي ــكْ  افزينَ ــي  الغانِ ســرّ 

ــي بعيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكان زور 

ســودانِي ــك  ل ــفْ  اوصي ــي  ختالن ال 

ــى الْقــاكْ ارْضانِي ــي إل ــسْ اخفان لي

زينْ احْ قلــب  ــي  عنّ ــه  مايْلُ

ــاحْ الزّينْ ــا الباهي مصب ي

ــا البحرينْ ــي ملق نِ فْ رامْ جَ

ــدي لينْ عــن اقْضايا ما عن

إلى اتْشوفْ ابْها اللّحضينْ

ــنْ ــزارَكْ تمكي ــرْ امْ وال ايدي

ــاحْ الزّينْ ــا الباهي مصب ي

كْ ما عندي وينْ ــدَ عن اوصي

ــن و بينْ ــا نبقى بي انْفوزْ م
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ــه حمل ارزينْ لُ و الهوى حمْ

فْ عن ذا المسكينْ كانْ تعطَ

ــاحْ الزّينْ ــا الباهي مصب ي

أوليكْ انســگدْ فــي الحينْ

ــمْ بيمينْ سَ في انْظامِي نَقْ

ــالْ الصينْ ــي عــن م نين يغْ

ي لحصينْ على الرضا في بساطِ

ــاحْ الزّينْ ــا الباهي مصب ي

من اوْفاكْ اســودْ الحاجبينْ
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52

ــتْ كي اتراني اني و ضحي ــا مضّ الجف

ــي دَمعْ الضنا اوْراني الن إلى اخفيتْ اعْ

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

ــي اســخى و كــونْ داني بّان ــودّكْ الرّ أبْ

ــي ــا خطان ــاكْ م ــي و تن ــا يلْقان الوف

غيرَكْ أســلطانِي في الخلق ما هوانِي

ــي لقيان و  ــرّ  الطّ و  ــي  الغان و  ــر  بالوت

يا امحاني لطاني و فجي اضْ روفْ يا سُ

وا اغصانِي جْ روضْ اجنانِي و تمايحُ هْ طَ

يــرْقــانِــي و  ـــرَّدْ  ـــبَ انْ ــي  ــانِ ــوَرْش كَ

ــي اوْزانِ فــي  رُه  انكــرّ الســانِي  ــولْ  ق

ــي بعـيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكانـ زور 

ــي كانـِ لمْ ــي  زورنـِ و  ــي  اوْزانـِ ــغْ  صي

ــي النِ ــك عجْ ــي انســيرْ ل كانِ مــن امْ

ثاني مــالُــه  ـــاكْ  ارْض حــانِــي  عنّي 

ــي هانِ فَرْجــة  ــمْ  انْقي ــي  بيهان بصْ

ــي بعيان كْ  دَ انْشــاهْ ــي  امْكان زور 

ــرْ افْنانِي ــتْ زَهْ فْ فــي بســتاني اقْطَ
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ــا بو عقــل افطينْ العفو ي

ــى الودبا و أهــل المبين عل

حاملْ عليهم سيفْ امتينْ

ي في زوجْ و تسعينْ و اســمِ

ــاجْ التّقلينْ الصــالة عــن ت

53
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ــي اصغان و  ــي  لّت ابْحُ ــي  عانِ أضحــا 

ــي اوفانِ الســالمْ  و  ــي  تفطانِ مــن 

ــي عديان ــا  ع ْ الدّ ــلْ  وه ــي  الحان ــعْ  دي

شــيهاني ــه  مُ گدْ امْ ــي  اميدان فــي 

يانِي ــقاني الحبيبْ ضــيّ اعْ صرفْ اسْ

عانِي ــخْ المْ ــانِي يا راسَ رْ السّ ــدْ يا البَ

ــم طــرزْ تانِي ــي نخت ــكْ فــي عنوانِ بي

غا الْحانِي جــولْ في ميزانِي يا مــن اصْ

بانِي في الحربْ ما الْقانِي اكبيرهم رهْ

ي على ادمانِي ــدّ في أســفي دهقانِي ي

انتهت القصيدة
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زمينْ حَ ه امْ أمير الغرامْ حرّك لي و جيوشُ

وى نزلْ في حشاي امخيمينْ و الحبّ و الهْ

رارُه العضا امعدمينْ تْ من اشْ يهْ راحَ و التّ

دّ الزمينْ ــكْ بالجَ رْمَ روفــي و عالجيني حُ

وادْ تكرمْ و على العشاق راحمينْ ياكْ الجْ

ي الالّيمين ي و انْكِ زوري مرسمي يا وَلْفِ

لْ االدخالْ ضارمينْ بْ الفراقْ في داخَ امْشاهَ

نا مْ و الفگدْ باالشواقْ ازْحَ

نا مْ عَ ــراقْ اطْ و الصدّ بالف

نا مْ قَ و جفاكْ يا الرّيمْ اسْ

كْ الغليف الزمنا في اوصيدَ

و هــواكْ ما بغــى يرحمنا

ــا ــا نتمنّ ــاكْ و اللق نرج

نا رَمْ ــكْ ما يعودْ اضْ بمجي

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أميـ ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة
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ــوالْ كاتمين ياكِ اشــحالْ هذا وحنا االق

كْ إعودوا لي بمجيكْ ناعمينْ إلى اشيامَ

بُوا عن حسنْ ابْهاكْ حاكمينْ يا من ال تكسّ

ــاقْ رايمينْ شّ ــكْ ما ينتهى ليه العُ فَ وَصْ

ي الالّيمين ي و انْكِ زوري مرسمي يا وَلْفِ

ة بين عروشْ ناســمين كْ كمثِلْ محدَ قدّ

رّة امثيلْ گمرة تحت شعورْ المظلمين غُ

بينْ كقواسْ إقيسوا عنّي امْحومينْ حاجْ

غنجورْ كن برنِي و خدودْ امثيلْ ياســمينْ

تمنا ــومْ باحْ ســرّ اكْ و الي

انْقــولْ بالوصــالْ انْعمنا

كامنا ــزولْ احْ ــاكْ ما ي بتْن

ه رمنا و حنا الســرّ وصفُ

ــا ــا نتمنّ ــاكْ و اللق نرج

نا  مْ و تيوتْ بالمسكْ انْسَ

نا لَمْ ــنْ كهــاللْ اظْ و جبي

نا وَمْ فارْ قاطعينْ احْ و اشْ

نا مْ ــمْ خالْ الْطَ من فوقهُ

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة

ــن أمي ــة  أاللّ

يا بودالل مينة
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يا بودالل مينة
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يا بودالل مينة
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يا بودالل مينة
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يا بودالل مينة
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يا بودالل مينة
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ــن أميـ ــة  أاللّ

يا بودالل مينة
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اقمينْ دة و الرّيقْ ادْوا السّ هْ و شفوفْ كنّ شَ

ي الالّيمين ي و انْكِ زوري مرسمي يا وَلْفِ

و الجيدْ جيدْ دامِي فوقْ عتنونْ واشــمينْ

و ضعودْ كصوارَمْ عنّي في الحربْ هازمينْ

نْ توبْ المعلمين واتْ قلبي و بطَ طيّة اطْ

ة بها لجحودْ كاظمينْ ثيلْ طاسَ صرّة امْ

ارْ عايمينْ و افخادْ كسماكْ في طرفْ الزخّ

ي الالّيمين ي و انْكِ زوري مرسمي يا وَلْفِ

نا ــقْ انْظمْ ــارْ كعقي و ثغ

ــا ــا نتمنّ ــاكْ و اللق نرج

ــمنا رْ وشّ دْ ــةْ الصّ مَ و رخْ

نا زَمْ و نهــودْ بالكفوفْ اهْ

ــا ن لمْ اعْ كــروابْ  ارْدافْ  و 

منا ظَ والْ اكْ اتْ فــي اهْ قوّ

منا ــاقْ مرمــري دخّ و السّ

ــا ــا نتمنّ ــاكْ و اللق نرج



II ينة أمّ 634
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نا مْ مالْ اقْدَ فاقوا على اكْ

نا رَمْ مْ القريضْ اغْ راجَ في اطْ

نا ــلَمْ ولْ اسْ مْ من الهُ بهُ

ي مرسمنا ةْ أسفِ رْسَ في مَ

تمنا بصــالةْ الرســولْ اخْ

يكرمنا ــا  الوْف بشــمايَلْ 

ــواوْا  على القادمين و شــرابَلْ الموبّرْ نَهْ

نَكْ يامن ببهاكْ غارمين سْ نتهى و صافْ حُ

و على االشرافْ و الطلبا و الودْبا امسلمين

نُه محمد في ابيوتْ ناظمينْ و اسمي انبَيّ

لْ ما بنهم مينْ ــزّ ا ن ــبي في دالْ و التّ نَسْ

ــادْقْ األمينْ ــورى بجاهْ الصّ ــبْ ربّ ال لَ نَطْ

انتهت القصيدة
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حزينْ مثلي  يضحى  ال  وى  الهْ حالةْ  في  رنِي  دَ يعْ الالّيمي  قولوا 

ــة ــان ــيّ ــــــه ع داتُ

حينْ كل  في  تاتني  الرضى  وايَعْ  السْ يتْمنى  نا  المْ صايَبْ  بمْ

ــا فــي الوصــل ادْوان

الســنينْ طــولْ  يطلبهــا  ــي  بكتاب مرســولي  ــلْتْ  ارْسَ لهــا 

ــا جفان بعــد  مــن 

ــه كمينْ هاجُ ــنْ امْ ــة ما بي نَ ــارُه الكامْ دْ ن ــرّ ــومْ بالوْصــالْ نب الي

ــا ــقَ دجان فــي غسْ

ــرْ ال لبينْ ــي ال هجَ ــا بقا ل يْهــاتْ م ــي هَ ــتْ موالت ــرْحْ قابْلَ بالفَ

وفانا ــدْ  ــعَ الــسّ و 

ــنْ الفاتَ باشــمايْلُه  ــي  نِ ملَكْ و 

ــهْ حــازَنْ ــبّ يعــودْ بي ــرْ الحُ مْ خَ

نْ شــاطَ العقيل  ببهاها  هيفــة 

ــد العشــيقْ خايَنْ ــا فــي عهْ من

ــنْ انْعايـَ لوْصالْهــا  ــي  صابَتْنِـ

ــي ــان ــن ـــنْ افْ ـــسَ ـــبّ الـــحَ ح

ســقاني ــفْ  كي نســقا  ــوْ  ل

ــي ــان ـــوى عـــن كـــل زم ـــهْ نَ

ــي ــان ادْه روحْ  ـــه  لُ قـــالَـــتْ 

كانـــي المْ ــتْ  ــلـَ وَصْ مهما 
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زينْ كل  عن  تْ  فاقَ من  ي  مِ مرسْ حياةْ  و  بزورَةْ  نساتني  ال  من 

منّانـة ــي  ـفِ وَلـْ  

ه بها فــي كلّ يومْ مســلِّي ماليهْ وينْ ديمــا خليلتُه في بســاطُ

ـــا ـــرْزان ــهــا بَ عــن

ــبْ الكتافِي عوينْ ــرْ ما صايَ ــه ونا باقي صغي لْتُ وي دخَ ــر الهْ بحْ

فـنانا ــوقْ  ــشّ ال و 

ــا عنّي لينْ زْه ورَةْ و في ضدّ مــن حرّ ــزّ ــي ب ــتْ موالت فْ ــى عطَ حت

ــا وان ــدْ ـــتْ ب ـــزْمَ عَ

ــي جمعْ الحاســدينْ ــا گبالها عنّ ــي ون امِ ــي قدّ ــتْ عارمِ لْسَ جَ

غـفالنـة كانـــت 

ــنْ ــا مالْيي ــى الرضــا وفنجلْن ــا نســقيها عل ــي ون ــا تكبل هيّ

ــي ضـــدّ عــدانــا ف

ــة مكمولة المحاســن الوجيب

حايَنْ امْ ــه  صابْتُ ــا  م فــة  بالعطْ

ع االحــوالْ بايَنْ مْ عشــقي عن جَ

نْ لّ فاطَ ــكُ ــتْ بعشــقي ل و بَحْ

طْ بساطْ على الوْشاتْ صايَنْ وسْ

رة و رحيقها معاينْ فـــي السفْ

عيانِي ــاحْ  مــصــب ـــروا  ـــصْ نَ

هانــي قلبُــه  اللّي  ــدْ  ــعْ سَ

كــتــمــانــي ال  ــــا  ــــي ون

انِي ضنّ ــرْ  ــبْ الــصّ و  ــرَتْ  ــبْ صَ

ــي ــوانِ ــةْ ســلْ ــايَ ــغ ـــتْ ب نَـــلْ

ـــــي ــــرْتْ األوان ــــضّ ــــمّ ح ت
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زينْ كل  عن  تْ  فاقَ من  ي  مِ مرسْ حياةْ  و  بزورَةْ  نساتني  ال  من 

منّانـة ــي  ـفِ وَلـْ  

عانِي رايقينْ ــرُه بمْ كْ وى تدَ لْ الهْ ه في نظامــي ألهَ فُ نبغــي توصْ

ـفانـا يكْ ــكْ  حَ ـدْ مَ

دينْ لة شاهْ مْ ة بالجَ ــنْ زازْيَة وشــامَ فقتي جمالْ عبلَة و محاسَ

ــلطانـا سُ عنهــم 

ــوقْ الجبينْ رْ بايَنْ ف ــدَ التْ و الب نْ شــموسْ نجْ ــوات كمّ ــرّة اضْ غ

ــا دجان فــي  شــارقْ 

ــوا متوردينْ ــونْ جعــابْ والخــدودْ يبانُ ــالْ و العي و اشــفارْ كانب

ــا ــم غــنــان ــه ــي ف

و الجيدْ جيدْ طاوَسْ و الرّيقْ ارحيقْ في كويّسْ جاني صافي بنين

يســري فــي عضانا

ــة مكمولة المحاســن الوجيب

ــنْ ــتْ واهَ ــا ضحي ــهْ أني مــن بي

ــنْ ــامْ وال فــي مداي ــا فــي خي م

ــنْ ــابَ ــع ــوتْ ت ــي ــت ـــــالمْ ل اغْ

نْ اعَ الطّ قوصهــا  من  نتغاشــى 

نْ ــمْ كــنّ خويتَمْ الســالطَ مبسَ

عيانِي ــاحْ  مــصــب ـــروا  ـــصْ نَ

ي ــانـِ السّ الحســـنْ  ذا  ــتْ  قالَ

ــكْ يــرضــانِــي ــالَ ــم ـتْ ج قُــلـْ

سباني ــن  ــسْ ــالــحُ ب كْ  ــــدّ ق

ـــــتْ الــحــجــبــانــي ــــال ري وي

ــه ســوســانــي  ـــف بــطــيــبُ أن
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زينْ كل  عن  تْ  فاقَ من  ي  مِ مرسْ حياةْ  و  بزورَةْ  نساتني  ال  من 

منّانـة ــي  ـفِ وَلـْ  

الحاسدينْ لّ  الغَ أهلْ  وه  يشاهدُ وال  الرّقبانْ  عيونْ  عن  مكتومْ 

ــا المـعيان ــعْ  ـمْ جَ

مهندينْ بسيوفْ  الوغا  في  بارْزُه  اظي  أحفّ اعليكْ  طغا  اللّي  و 

غـانـا الـْ بالـفـاظْ 

ةْ أسفي ما نعبا بالظالمينْ دْ الضعيفْ بن علي من مرْسَ محمّ

قـــومـــانْ الْــهــانــا

الياسمينْ نسيمْ  و  العطرشا  كذالَكْ  و  جاوي  و  العبيرْ  و  دْ  بالنّ

ــلْ الــبْــرانــا ــمَ يــشْ

أمين لُه  هو  من  يجعلني  النشورْ  يومْ  وزري  عن  يعفو  و  يتوبْ  و 

ــن فــيــه رجــانــا م

ــة مكمولة المحاســن الوجيب

ــصْ بالماليينْ تحت التيابْ ارخي

ــنْ الفراعَ ــةْ  المَ ــلْ  تقابَ ــهْ  بي

ــرُد ال تخشــى مــن شــياطنْ ذكْ

ــا و باينْ ف ــي اخْ ــنّ اللّ ألهــل الف

نْ يحاسَ ضعفنا  الّغني  نســعى 

عيانِي ــاحْ  مــصــب ـــروا  ـــصْ نَ

ــي ــان ــه ث ـــاقـــي مـــالـُ ـــب ال

العثماني ــفْ  ــي ــسّ ال ـــودْ  خ

عنوانِي فــي  بـــانْ  ــمــي  اسْ و 

ــي ــان ــي ــب ت ــــي  ــــالمِ س و 

ــــي اوزان ــظْ  ــف ل ــةْ  ــايَ ــه ن و 
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الهْ محْ شرابَكْ  دامْ  المْ ةْ  طاسَ لي  ورا  الصهيبة  بْ  أصاحَ الخمر  كب 

تشباه دون  جملة  البساط  هل  زهاوْا  بيكْ  الزهو  و  الفرحْ  وقت  هذا 

تلقاهْ باقي  ما  وى  الهْ و  قْ  العشَ ناسْ  قالوا  بالزّهو  دازْ  اللّي  الوقَتْ 

يرعاكْ خبيرَكْ  حقّ  كيفْ  للكاسْ  تراعي  مقابالكْ  الحضرة  أهل  شوفْ 

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  مديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

اهْ بوّ غايَبْ  مثلي  الذي  على  اتعيقْ  عفيفْ  رْ  ماهَ الطيفْ  اضريفْ  كنْ 

كماهْ شينْ  لك  يحكي  امديمْ  صقصيهْ  و  اسقيهْ  كْ  بكاسَ نيرانُه  دْ  برّ

و على النوبة تعس بالَكْ تنساها

مناها للرّوحْ  ديرْ  بالكاسْ  ازْها 

كْ و حشاها و النّكدْ انفيهْ من مهاجَ

رادَفْ بعــد الضنا ســرورَكْ توفاها

نزاهة و  فرجة  السرور  وقت  هذا 

و جمارْ البينْ في جسادُه معتاها

لْ داتُه و شقاها وْ ينسى بالكاسْ هَ

سها ــه  ــالُ م ـكْ  بــالـَ ــرْ  ــضّ ح

تنزها االريـــــامْ  ـــرَكْ  ـــمْ بـــخَ

عزها  ــــام  االري ــي  ف ــو  ــزه ال و 

ــا ــدوزه ت ال  ــا  ــن ــهْ ال ـــةْ  ســـاعَ

ـــا ازْه مــالــكــي  ــا  ي ــايَ  ــع م و 

صادْها ــوقْ  ــشّ ال ــرْ  ــمْ جَ ـــه  داتُ

يـشـربــها ـرة  ــمْ خَ ـه  لـُ رَدَفْ 
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ــكْ للزهــو و كونْ محــرّبْ دوقــي البيبْ مــن مثلي فكــرُه تاهْ رْ ديلَ شــمّ

اهْ ــكْ بوّ دْ للهــوى وكــدا في البســاط كــن بنجالَ ــرة تجــرّ فْ امْ الصّ ــدّ قُ

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  مديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

تنساهْ ال  النّوبة  في  يريعْ  اتْودُّه  بالكاسْ  ه  رّحُ سَ الحينْ  في  مسجونَكْ 

ــواهْ ــرزَة في شــدّ التّشْ ــنْ عنهــا مب سَ ــة و حسَ ــرة مرونْقَ فْ ــرْ الصّ انْظُ

يتنشهاهْ شكا  بال  نوعها  شافْ  من  رْتْ  حضّ ليكْ  لقطيعْ  هْ  اكَ وفّ

حداه كنت  رَوي  عدْ كلّ  المشروح  لْبْ  بالقَ جالسة  الغيوانْ  حابْ  اصْ و 

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  مديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

الهْ امْ زيدْ  كاسي  تحوزني  نبغي  رَكْ  صــدْ عن  تدوزني  ال  تنساني  ال 

ــه وودُّه بنْباهــا ــةْ وگضُ وبَ فــي النّ

ــقْ بالعاشــقين بالخمــر دواها ورفَ

نزاهة و  فرجة  السرور  وقت  هذا 

ــا تتاله ال  ــه  قبالتُ ــوقُه  شُ دْ  ــرّ ب

ــلْ من وريقْ تســبي من راها و فناجَ

ــمْ موالها مــن داقْ طعمهــا أو ارحَ

شــباها دونْ  بســورتَكْ  زاهــي  ــا  ون

ــة و نزاهة هذا وقت الســرور فرج

تلفضْ لك باالشعارْ تسطابْ غناها

ــة ـهــ دالـْ والّتْ  ــه  حـــوالـُ و 

بجمعهــا الحضــرة  ــى  عل دورْ 

ـــا ازْه ــكــي  ــال م يـــا  مـــعـــايَ  و 

البـهــا و  ــكاسْ  ال ــن  بي ــه  ـ رُوحُ

كيوســـها ــي  تملــ ــقْ  ـ بــرايـَ و 

تبخها ــابْ  طــي فــي  مختلَفْ 

الْزينها ــه  شــوقُ مــن  ــعْ  ــضَ يــخْ

ـــا ازْه ــكــي  ــال م يـــا  مـــعـــايَ  و 

ــهــا ــــي مــن شــواقْ ــرْ دات خــمّ
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ــراهْ ــا معــاكْ زاهــي و الحــالْ ت ــا ون ــه كيَزْه كلّ عشــيقْ مــع خليلت

كْ فرســنا اقليبي يظفــر بمناه ــدَ ــوْ ســادْ زَنْ ــحْ ل ــى انطي ــي حت رادَفْ ل

ــي ليكْ غطاهْ ــنكْ مغرومْ األديبْ لو كشــفْ قلب ــرَفْ بايَنْ في محاسْ و ع

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  مديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

ــحْ من ســامْ جمــالْ بهاهْ ــرّحْ عيْنَكْ فــي الملي ــكْ تم ــا بغيتَ لكــن أني

رْتْ بيكْ كلّ غزالَة في حضا خليلها تصغى صوتْ الْغاه شــوفْ الريامْ ازْهَ

عْ بضياهْ ــي يلمَ احْ و العراقِ ــرّ ــقْ و الكونياكْ مع ال رْ و العتي شــوفْ الخمَ

طاهْ ه بخْ ــدُ ــا يحافِي عب احْ م ــاكْ المولى ســمّ ــبْ ي ســقيني حتى نغي

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  مديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

هواها ـــزدادْ  ي بــالــمــدامْ  يرقنا 

ــة حضيهــا ورعاها ســكرانة غايب

تْ محانْ و جمارْ الْضاها دْ رْ ما صَ تنظَ

نزاهة و  فرجة  السرور  وقت  هذا 

ــبْ ببهــاكْ تباها ــه دونْ ري و كمــا لُ

ترقَصْ شورْ و ســرّ الكمالْ كساها

طاها و الجيمْ مــع الرحيقْ ما كيخْ

ــهَ ــا طَ ــنْ الوجــودْ نبين ــةْ عي رْمَ حُ

نزاهة و  فرجة  السرور  وقت  هذا 

غرامها ــن  م ــي  ــوال ح ـــوفْ  ش

تتركها ال  ــــي  روح ـــجْ  ـــالَ ع

اتْ إيـــبـــوحْ ســرّهــا ـــــدّ ـــمّ ال ت

ـــا ازْه ــكــي  ــال م يـــا  مـــعـــايَ  و 

ينفها راهْ  ــن  م ـــنْ  زي ــرْ  ــظَ ن و 

ــا ــودّه ــرة ي ــخــم ــن كــــاسْ ال م

ــربْــهــا قُ ــي  ف بينو  ــة  شــتــيّ و 

جرامها ــن  ع ــحْ  ــفَ يــصْ ـــه  روحُ

ـــا ازْه ــكــي  ــال م يـــا  مـــعـــايَ  و 
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ــة عنهــا ســرّ اهللا رة مرونْقَ ــدْ ــي نفيســة نحكــي عُ ــدْ أراوي حلت خُ

ــمْ و تنْباهْ لْ ــاسْ العَ ــارْ ن ــه لســيادِي جمع لحب و الســالمْ مــن اهللا هايبُ

ةْ أسفي روضي فاحْ شداهْ و اسمي ما يخفاشْ بن علي دهقانِي من مرسَ

ــه زادْ عماهْ بنعيســى بحــرْ الكمالْ بهْ نصولْ فــي الوغا على الدي جهلُ

نلقاهْ كاسي  ر  عمّ و  الهوى  ألهل  رَ  مْ الخَ كبّ  نديمْ  يا  رَكْ  كْ فَ ضْ  يقّ

نْ داعِي صارمِي نبري جســم اعضاهْ دْ كمّ بْ ســابَقْ فــي الجدالْ يوكّ راكَ

ــاهْ ف ــه يكْ ــه كــن وشــقْ الهيتُ ــي خلّيتُ دنِ ــي جحَ ــي باللّ ــا ل ــسْ نب لي

ــاسْ المعنى و التّفقاهْ اضي طيعْ األهل الموهوبْ جميعْ ن ــكْ أحفّ نوصي

مْ اللغــا و رجوعي هللاّ رْ في طراجَ و ختصــارْ القــولْ في النظامْ نســتغفَ

بْعْ الْغاها ــا نبيلْ في الطّ لْ ي هَ ال تَجْ

رفا و عن جميعْ الفقاها و على الشّ

قاها شيخي عنّي رضا و المهاجْ  اسْ

ا حْ في فداهَ فَ داتُه يوم االطــراد يَصْ

ــة و نزاهة هذا وقت الســرور فرج

ر ما نظرتُه لســفاها ــتْ لحدَ و طلَبْ

ضْ ماها ــوسْ عديمْ حرجتُه خوّ مفل

ســلّمْ تســلَمْ و الســالمة رتجاها

حْ في  خطاها و فعالي بالجميعْ يسمَ

الْــطــرزهــا يصغى  مــن  تسبي 

نها ــــه  ــــلُ أالّيْ الـــفـــنّ  أهـــل 

تنتها أالّ  ــــــرارْ  اسْ ـــتْ  ـــلْ نَ

سلكها حـــروبـــي  ــاتْ  ــه ــي ه

ـــا ازْه ــكــي  ــال م يـــا  مـــعـــايَ  و 

ها بناسْ ـــوة  عْ ـــدّ ال ــتْ  ــي ــغِ الْ

الها ــنْ  ــاكَ س لِــيــلُــه  عظمي 

تفوتها ـــة  الـــوصـــيّ ـــكْ  عـــنّ

ــنــجــاهــا يــقــودهــا نــفــســي ل
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ـه الْطامُ ــي  فـ ــي  غلبن

ة اعة الالّزْمَ و الغالمْ عليه الطّ

رْ عــظــيــمْ ـــــدَ ــــــدرَكْ ق ق

ــا ولفي ريم ــكْ ي ال مثيلَ

تفحيشــة ال  ــكْ  لَ ألجْ

نصــروا بوتيتين عبوش

ــة عيشَ ــالَفْ  السّ زرَقْ 

الـهـيــبـة و  الحـيـا  و 

في بنات الجيل غزالة معظمة

ــــرّ عــجــيــبْ ــــــرّكْ س س

ــبْ بترتي ــه  نمدحُ ــدّ  الب

ــن شميسة سْ فقتي حُ

الهــوى حــرّكْ بجيوشْ

ه بعد ما ســعيتْ دمامُ

ـــن االريــــــــامْ ـــي ب

ــة بين االعراشْ رْ يا دوحَ ــةْ النّصْ يا رايَ

ة و فشوشْ صالَتْ  بهمّ

يبة و البها و حسن الطّ

ــخــطــابْ ال ذا  فـــي 

ــوقْ الفراشْ ــي ف امِ كْ قدّ دَ إال نشــاهْ

ه تْ غالمُ ــدْ ــي و عَ ملكن

الفاهمــة ولفــي  ــا  ي ــي  انْتِ و 

ــطوَة الفخيمْ ــامْ السّ في مق

ــتْ الرضــا و المقــامْ نَلْ

ســواهـي دون  انـقــولْ 

اللة موالتي سودْ الرماشْ

حـــمـــالَـــةْ الــعــالوي

الوجيــبة ــكْ  مثــلَ وال 

مفخمــة عــدرة  ســلطانة 

ــه يحضــر العقــل و يغيب في

النجــابْ ــن  بي نقــولْ  و 

ـــزّهـــراوي ــكْ ال ــنَ ــزي ب
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نصــروا بوتيتين عبوش

ــة عيشَ ــالَفْ  السّ زرَقْ 

ــاري ــم زَنـــــد نـــــارْ ج

عليه غرّة تضوي بنوارْ واســمة

الــمــكــســورْ ــضْ  ــح ــلّ ال و 

على الْهيبْ الخدّ المعصورْ

المعيـشـــة ــه  تـمـتلُ

نصــروا بوتيتين عبوش

ــة عيشَ ــالَفْ  السّ زرَقْ 

ــه ـ القاحُ ــبْ  طيـ ــاحْ  ف

أنف سوسانُه في روضة منعمة

ــــاحْ الــــوضّ ـــرْ  ـــغُ ـــث ال و 

ريق خمرُه يشــفي الجراحْ

بطيشـــة ــاقْ  بالعـشّ

ر المنقوشْ ذاكْ الشــفَ

قاري ــل  مث ســوالَفْ  و 

ـــــمّ االشـــفـــار س

دَ اللّي كوى من وند الْحاضْ البخاسْ مْ عَ

المرشــوشْ الخــدّ  وردْ 

ــه تُوضاحُ بهــا  ــي  زادن

ــــــرّوحْ ــــجْ ال عــــالَ

و ضعودْ كاسوارَمْ زادُوا قلبي شواشْ

اللة موالتي سودْ الرماشْ

حـــمـــالَـــةْ الــعــالوي

ســاري ــوره  ن ــن  الجبي و 

راســمة ــن  نونيـ ــبْ  حـواجَ و 

ه مســحورْ ــي مــن غنجُ تركن

فــي القلــب نار فــي ناري

كــاوي مـثـلــي  راحْ  و 

اللة موالتي سودْ الرماشْ

حـــمـــالَـــةْ الــعــالوي

باحــوا بســرّي  ــه  جوارْحُ

ــفة المدرغمــة ــك الشّ وكدل

ــان فــي تنصاحْ ــرْ  ب كــنّ جوهَ

ــدوحْ دب ــدْ  جي ــدْ  الجي و 

كـــلّ ضــعــدْ مــخــاوي
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نصــروا بوتيتين عبوش

ــة عيشَ ــالَفْ  السّ زرَقْ 

ـــازم ــت تــوبــه ح ــح ت

ة لتِي بسرور دايْمَ في المالكة صَ

ـــامـــي الـــسّ بــــهــــاكْ  و 

ــه تهيامــي ــدْ بجمالُ يري

بســقلّـي و حـريشـــة

ــتْ في تشويشــة و بقي

تعريشـــة باقــي  ــا  م

ــوت التّنقيشــة فــي بي

و الباقــي دون فحــوشْ

كاتم ســرارُه  للوشات 

ـــكْ الـــمـــقـــامْ ـــي ل

القماشْ عزّ  من  وتاتَكْ  عليكْ  كسوة 

مدهوشْ فيهــا  عقلي 

انقــاشْ مــن  ــوسْ  مقي ــسْ  قايَ بالمْ

مفــروشْ ي  خــدّ ــا  ون

نـقــاشْ دونْ  ـــبْ  متكسّ للبـهــا 

نظمي مــن غير فتوشْ

ــراشْ ــا فاحــوا اعْ ه م ــبْ ســالمُ هايَ

اللة موالتي سودْ الرماشْ

حـــمـــالَـــةْ الــعــالوي

مْ  وال يطيق وصفــه ناظَ

ــع حاكمة ــات جمي ــى البن عل

ــي ام ــدّ ــا ق ــب ــــراه ن ـــى ن إل

حــالمْ و  ــزّ  عـ و  الســما 

ــواوي هــ كل  تســلـب 

ـــداوي امْ تْ  ــــدْ وجَ وال 

لــلــمــحــاســن هـــاوي

ــفــنّ الــقــاوي ــل ال أله
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يْشة الهَ يـومْ  في  صولْ 

التّـشـريشـــة ــابْ  ادْيـ

واسمي ليس النّكروش

خفــاش وال  مســفيوي  ــي  عل ــن  ب

ــا لحقــوشْ و عــداي م

ــوا فاشْ ــة ما جال ــلْ الْغــا الغاتب و ه

راوي ــا  ي ــدا  ـ العْ ــى  علـ

بمــن جباحهــم خــاوي
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انتهت القصيدة
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ــوْدات الخَ ــاح  مصب ــي  خليلت ولفــي 

االيغاثة فـلتـة  دون 

حبّي ــيَّــجْ  ايْــهَ ــومْ  ي كــلّ  ــوقْ  الــشّ و 

ــن الــمــصــايَــبْ م

و هو يا ســيدي نصرو الباهية مــن فاقَتْ عن كلّ زينْ

ــي فــي مهاجي ليعات زادْ ل

ــة ــتْ مـرتـ ـ مَ دْ صَ

ــه ارهينة ــى يدي ولّيــت عل

ــة الدمي ــة  للباهي ــي  قلب ــم  صمي مــن  ونقــولْ 

ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

سنين هذا  ليّ  بهاها  في  معشوقْ  سيدي  يا  هو  و 

ــتْ أشْ نهــوَ دَنْبي ــا عرَفْ م

ريــــتْ عــجــايَــبْ

اتْ في تهوينة ــدّ فكري و ال

ــاري من فــي الحشــا مگديّة ــرَدْ ن و مــن الوصــالْ تب

ات ـــدّ ــي ال ــا ســاكــن ف ــواه ــن ه م

بـــقـــيـــت حــتــى

ــي ــرب ــقُ الْ ســبــيــل  تْ  ــــــدْ وجَ وال 

ـبْ غــايـَ ــــادْ  ع و 
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33

ــالْ ــا يفديهــا م نظــرة فــي زينهــا م

ـــي ـــوال فــــي اق

ــونْ ن ــةْ  تعريق نحكــي  ــن  الحاجبي و 

بـــيـــه فـــانـــي

ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

دْ في كل حين و هــو يا ســيدي نبغي اوْصالها يتجــدّ

ــن و الكمالْ و البهــا و الزّي

ـــي ـــزال ـــــدّ غ ق

ــا تفنين فــي  ــارْ  بازه ة  ــدَ حْ مَ

ــة زنجي لونهــا  فــي  ــوى  تَهْ ــنْ  كثعابَ ــوتْ  تي و 

ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

وي فوقْ الجبين و هو يا ســيدي غرّة مثيلْ گمــرة تَضْ

حر يضهر من العيون و السّ

طــــول زمــانــي

ــسْ بازْ فــي تحصينة طَ و معِ

ــة قرفيّ ــة  رغـمَ مدَ شــفوفْ  و  ــرْ  كجـواهَ ــارْ  ثـغ و 

الــجــمــالْ و  ــن  ــسْ بــالــحُ صــايــلــة 

ــي ــال يـــبـــان ع

مطحونْ ــمْ  ــالْــهُ انــبَ ــارْ  ــف االش و 

ــي ــان ق ــــدّ  خ و 
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ــوفْ رْ للشّ ــدْ جيدْ طاوسْ يضهَ و الجي

ـى كـفَّ جــهـد 

ــدكارْ تُ شــوابَلْ  الفخــاد  ــك  كذل و 

فُـــجـــــرة زيّ 

ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

ــاقمين ــق فيه طيبة ودْوا للسّ و هــو يا ســيدي و الرّي

ــه معــروفْ احُ و النّهــد تفّ

ة ــتْ فــي وصفَ بْ جَ

ــتْ فوقُه تيابْ الفينة لبَسْ

ــة ــدْ الحميّ ــرداف لخصــر يشــكي وال وجَ و مــن ال

ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

و هو يا ســيدي تحت التياب ســرّة فتنة للعاشــقين

ــمْ اللّوكارْ و القــدامْ لو زطَ

ــرة ــجْ ــهَ بــعــد ال

تجفينا وال  ولفــي  بمجــي 

ــة ــر خفيّ ــه بغي بْتُ هــذا اوْصافهــا فــي نضمــي جَ

ســيــوفْ زوجْ  مــثــل  ضــعــودْ  و 

ـــة ــه ولْـــفَ ــي ــل ع

ــــالّرْ ـــس ب ـــويّ ــــاق مــثــل ك س

ـــرَة ـــش ــــــا بُ أنَّ
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ــال أمينة ــاري مكمولةْ الجم ــة خن نصــروا الباهي

ــة ــن ــي ـــــــة أم أاللّ

عليّ بــالــفــراق  ــارَتْ  ـــ ج الــعــوانــس  سلطانَةْ 

و هو يا سيدي ما احلى إلى تجلَسْ گبالي و بيدها تسقينا

ــة الحمي و  المصــالْ  مطــارَبْ  و  ــرْ  الخمَ ــلْ  بفناجَ

هــا فــي طراجمــي لمثينة حْ دَ ــى الرضــا نمْ ــا عل وان

ــة خليّ األرض  ــي  مجل ــا  علين الرقيــب  ــدْ  الحاسَ و 

ــضْ اللغــا خــودْ الْفــاضْ جواهــري انْشــينا ــا حافَ ي

ــلّ اللغــا و ســجيّة ــرفا و ه ــمْ الشّ و ســالمنا يعَ

ــا ــي الطعين ــدْ بصوارمِ ــه و جحَ لُ هْ ــا بجَ ــي دع و اللّ

ــة احميّ ــالْ  ين وال  ــهْ  تبري الســقارة  ــةْ  حومَ فــي 

ــا علين يســالْ  ــي  للّ راوي  ــا  ي ــه  تبينُ ي  اســمِ و 

ــة ــي مســفيوي و تراجمــي محضي ــن عل ــومْ ب معل

انتهت القصيدة
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المــالمْ ــدْ  بَع ــي  رْنِ دَ تَعْ والبهــا  ــنْ  سَ الحَ شــوقْ  مــن 

ــي ال حالَة ــونْ حالتِ ــل المجن ــمْ مث واهُ و نعــودْ مــن اهْ

ارْ فــي الفجــوجْ إيبانُوا ــوا وقــت النوّ ــرْ كانْ خرجُ و كثي

ــالْ ب ندْ و  ــارْ  ف نصْ ــمْ  بالهُ اگْ ــي  تلقانِ ــمّ  ت نتغاغــة 

ة ـــدَ وَحْ ــلّ  ك انصيبْ 

رانَة ســكْ ــوى  الهْ مــن  رتهــا  انْظَ كانْ 

ــرَقْ االدْهان ــكْ مــن ابهاهــم يفْ لَ قْ ــبْ عَ هَ يَدْ

الرجــال عقــول  ســالبات 

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 

ــلْوانُه سَ ــرْ  الحضَ ــسْ  وانَ اعْ ــنْ  بي ــمْ  غنَ و 

ــال الرج ــول  عق ســالبات 
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ــي تِ جْ هَ ــا صــدّ مُ ــي م ــوْ ريت لُ

ــرامْ ــغْ ال ــاسْ  ن رْ  ــدَ ــعْ تَ حتى 

ــمْ ــاگ ــف ــت ن ــم  ــه ــت ــي ــق ال إذا 

بالنگر ا  ــوْ ــشــي ــمْ يَ و  وا  ــدّ ــه ــتْ ي

ــوا  كلُ هْ ــى اوْطــا أســفي يدّ مهمــا عل

ها ومْ في يدّ دارَتْ مشمُ

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــه ادْوا ــا إيْلُ ــلْ م ــدِي ناحَ سْ جَ

حالتِي الم  مــن  ــا  ي ــمْ  ســلّ

ــرامْ ــحْ ــال ب ــي  ل ــمْ  تــقــسّ و 

ناسْ ــنْ العْ مثلي معشــوقْ في امْحاسَ

اليَبْ غزْالنْ على االقطار نحكي شي اجْ

يا الالّيَمْ لو ريتهم ليسْ تضحى سالي

ارْ ـــوّ ــي ضـــلّ الـــنُّ ف

ــوى بالهْ ــوبْ  معطُ ــي  ونِ تَرْكُ
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ــادْ ــسّ ــحَ خــافــي عــلــى الــعــيــون ال

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــمْ  زينْهُ فــي  كنشــفى  ــا  أن و 

ــي ادْخــالِ ــد  وج إيهيج  ــرى  ت

تـــرى يــشــطــنــولــي بــالــي

ـــيـــتْ كــمــثــلْ بــوهــالــي ولّ

فْ راســي اتبَعتهم بالعزم ــرْتْ انْالطَ سَ

التامهــم ــة  بالجمل ــوا  طلقُ

نق  بنجالي و من ضيقْ اللتامْ العُ

ــي ســهوة ــرى اتصيــب عقل ت

ــوى ــهــم كــيــقْ ـــرى شــوق ت

والْ ــارَقْ انْتاهْ ابغيرْ احْ مامْ ف راقْ زَدْتْ كمثلْ احْ ملســوع بجمارْ الفْ

ــراقْ اوْطانُه ــدْ طول الديجور مــن افْ ســارْ يَنْشَ

ــي يَبْكِ ــه  انتاتُ ــى  عل ــوّ  ه

ــثْ الهبيل ــباوْني تايَهْ كنَعْ ــي اسْ ــا على اصــدود الغزالن اللّ وأن

و ســبانِي يا العشير في انهار الجمعة نلقا ابنات خرجوا يزهاوْا على الفجوجْ

ــروج كت هــذي  عــن  هــذي 

ــعبة ألقاوني حاصوا عقلي بالجميع ملكوني ســلبوني الْقاونِي في بابْ الشّ

ــحْ و دموعــي حايفين ــي طايَ ــبْ عــن احوال ــي غايَ تركون

ارْ  ــرجْ الدّ ــور ألْبُ وا شــوروا الشّ لْعُ ــرى نوقف طَ ــرى انزيد ت ت

ــارُود ــوقْ دارْ الب ــوا نحكــي غــزالن فُ ــعْ كيدرجُ زادُوا جمي

وگـــورُوا لها  ــوا  دخــلُ ــة  ــرجَ خَ ــمّ  ت ــاوْا  ــق الْ

ــة فرحان ــا  واهَ بهْ منهــم  حــقّ  ــة  اغزال كلّ 

ــانْ ي اعْ ا  تيســبيوْ مالهــم  اجْ ابْهــا  حســن 

الرجــال عقــول  ســالبات 

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 
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ــي ـيالِ اخْ ــارْ  يـصف و  ــالْ  ب يـدْ

رى لي ما جرى لُه حقّ اجْ

رة ــمْ في ابْطــاحْ خضْ هُ دْ نوجَ

ازْ دايَرْ كأنّي مجدوبْ خارَجْ عن حالي كّ عُ

ــدْ ارْمـــاكْ ــنْ الــوعْ ــايَ ــن ــوا امْ ــال ق

الــجــريــدْ و  ــة  ــجَ الــبــهْ ــــوقْ  فُ ــن  م

مْ نْدكُ ــيّ العَ وا ب ــومْ را اقْدامِي زلغُ و اليُ

اعشيق ـــت  أن ـــان  ك ـــيّ  ل قــالــوا 

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

فرحنا ــــانْ  وزي ــجْ  ــهَ اطْ بــيــكْ 

الت ا من اسيوفْ النّجْ مْ يكويوْ نلقاهُ

و مــن الشــفوف ســالت رغوة

و اللّي بال خفا كيهوى

ــمْ تْــهُ ــدْ ــصَ اقْ عليّ  ــداوْا  نـَ

ــة ــال رب ــدّ ـــــرْ ال ــي ودايَ ـــا مــخــفِ وأن

ـــونـــي جــمــلــة نَـــــــــداوْا كـــلـــمُ

ــي ابعيد ــت قُلــت ليهــم راه اوطان ادوي

دمناتِي في النّسبة وفي اوْطانكم كابرْ

ــق ــي ــت ان ــــا  م ـــغـــاشـــي  ـــال ب و 

ــــا ــــزورن ــــــدْ الـــهـــنـــا اتْ زي

زينهم فــي  ــرة  ــظْ الــنّ ت  حققّ

نُه مسكينْ وْ نْ عَ سَ جمع البناتْ يَحْ

ــوفْ و الرجا ــنْ الخُ ــلْ بي ــن االقطار نتختّ ــا بي ــومْ نظروني م فــي ي

زيدْ الهنا ساعة امباركة ومسعودة

ــة امرحبة ــكْ ســهالً وماي ــبْ عــن اوْصالَ هــذا واجَ

مْ أنيا مجدوب كنزور الصالحْ أهل االوطانْ مْ هللا غيرْ قيلوني نمشي عنكُ لْتْ لهُ قُ

باللـســان جــمـلـة  قالـوا 

عنا تخفى  ليس  الغرام  حيلةْ  والخزايب  الحيالت  غير  هذي 

يــرقــانَــكْ ومــحــايــن  الجفى  ــن  م ديــمــا 

تمان  ــا و افْشــيت الكُ ــكْ بيكْ فادن ــت لُونَ وأن

ــالْ الهب ــر  غي منــك  هــذا 
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وا في خرجة امبهجة جلسُ

ــوارْ الجْ وخــدّ  ــدي  اليازي و 

ــدامْ االم مــن  ــواعْ  االن ــوا  دَرجُ

الــرحــيــق   ـــونْ  ـــرْجُ ـــجَ ال و 

ه ارشيقْ راقِي برنيسُ احْ والعْ الجيمْ مع الرّ

كمثل لبدور دايرة بصفرة البنات

عيدْ ما ماتْ من الدنوبْ شاقِي حتى اسْ

ــــــة ــــــــة اللّ الل

مْ فتهُ ــعَ ــدي إالّ اسْ ما بي

ــدَسْ دي المْ و  ــحْ  ــفْ الطّ و 

عــامْ اكــي و الطّ ــدْ الفّ مــن بَعْ

ي بينُو ماحية وشتِيّة صِ شلّى نَحْ

العتِيقْ ــاكْ  ــي ــنْ وكُ ــي  لِ ــدْ ــنَ صَ و 

ــقْ ــى مــن اوْريـ ــلْ تنـب و فـناجَ

االريــــــامْ دُوكْ  قــــالُــــوا  ــــيّ  ل

مْ ابشــوقهُ ــي  عقل ــرَقْ  نف و  نتركهــم  خوفــي 

ــمْ اتبعتهُ ــي  امِ قُدّ زادُوا 

رْدْ و سوســانْ و الزّهــر و الگحــوانْ مــع  ــوَ ــن ال ــوحْ بي بنســايَمْ طاهجــة اتفُ

اج ــازْ مع ازويول عطــر النفّ ــسْ العشــيق و البهجة و الغنب فْ ــة و الطّ الزّريرق

رْ و النّرجيسْ مْ و القاضي و سميّتْ الويدان بين الفجوجْ و كذلك البهَ كْ و الحُ

ــه امديلكة ــان جاتْ اقبالُ ر الجن ــارْ عطّ جلينّ

واتْ في الترى شــعورها  مرة والياســمين أهْ ار الجّ جمرة والزّفرانة والقرنفل نوّ

جامْ لْ العْ غْ وفْهم وزْرابِي من شُ رُه على الوطا الْحُ يبْ ارياضه نشَ بين انْواعْ الطّ

ــوابْ للنديم ــها و عطاتْ اجْ تْ والْقاتْ كاسْ ــدّ ة شَ دَ كلّ وَحْ

ــي امِ قدّ الســاقي  جــرّد  ــيَّ  ف ــة  النُوبَ جــاتْ 

ــر الحيرة  ضْ أم ــدامْ و يْوگّ وقْ مــن المْ ــدُ ــيَّ هــاكْ ات ــالْ ل وق

ــهْ خيرْ ــيَّ في ــمْ مالِ ــتْ لهُ لْ قُ

ولُوا  هذا احرام تْ في الحديثْ ايْقُ عْ أنا إالّ مسكينْ سايَحْ و بُوهالِي و سمَ

طانا و و يتُوبْ ما يحافيناشــي بخْ فُ وأنتَ مهبُولْ رب الورى يَعْ

رانْ فْ ــل الغُ ســانُه جُ ــعاوْا مــن احْ ــا نسْ الزلن

ــه اللُ اجْ جــلّ  ــمْ  دايَ ــه  فضلُ
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ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــر ــفْ األم ــتْ انْخالَ ي ــا قدّ م

ــرْ ــهَ ــجْ ال و  ــســرّ  ــال ب ــيــنــا  وتــســمّ

ـــرة زاهْ بـــنـــوارْ  ـــرّة  ـــغُ ال و 

رة مشــتهْ ــي  والِ اعْ ــفارْ  اشْ و 

ــادرة غ عــابْ  اجْ ــم  نحكيهُ

ــرة ـ ــعفّ امْ اوْرادَة  ودْ  ــدُ خــ و 

ــرة ظــاهْ بعقيانْ  ــارْ  ــغ اث و 

ــرْ نْتَ عَ ــيُوفْ  اسْ ــنْ  عدي الضّ و 

ــرة عامْ ــابْ  االتي فــي  ــودْ  نهُ و 

رْ الحضَ وانَسْ  اعْ ادْواوْا  حينْ 

ــا بالجميعْ ن فْ ا في الغــاكْ تَوْصَ ــوْ ي نَبْغِ

ــرَة افْ ظَ ــومْ  المختُ ــرْ  بالعطَ

ــرة زاب قوســين  ــبْ  ــ حواجَ و 

ســاحرة ــادْ  بالتم ــونْ  عــيُ و 

ــرى ــى التّ ــي عل ــفْ تركل و األن

ــرَة هامْ صــالْ  بالمْ وفْ  شــفُ و 

ــزالْ نافْرة ــدْ اغْ ثَلْ جي ــدْ امْ جي

ــرة دايـْ ــمْ  ــهُ ب ــلْ  ــافَ ــق م و 

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 

ــلْوانُه سَ ــرْ  الحضَ ــسْ  وانَ اعْ ــنْ  بي ــمْ  غنَ و 

ــال الرج ــول  عق ســالبات 

مْ ــي حتى أنا كيفهُ يتْ كاسِ ما بيدي إالّ الْقِ

ــة ــا أوان اآلل ف ــال اخْ وا ابْ ــدُ ب ــالدي جَ ــاتْ اب ــرْ فــي ابن مَ ــعْ الخْ شَ عْ مــا شَ هْ مَ

ــا  ه يدْ فــي  ــنتيرْ  سَ ــدتْ  شَ ة  ــدَ وَحْ وكلّ 

ي و المشــرْقِي ــدانْ و العراقِي و الگبّاحِ مْ ا بالصبهانْ مــع حَ ــوْ ي يَلغِ ســارُوا كَ

م في المايَة و ضحيتْ كنفرّق في  االطباعْ وى اتْبَعتْهُ مْ هايَجْ في حالْ الهَ  و أنا بينْهُ

ــرارَبْ شــافُونِي بالجميعْ  ــي مع السْ الِ وّ ــدات الرايْســة بالمُ ابْ

ــى اجبينَكْ بانَتْ رْ لنا عل هَ يّة تَضْ ــجِ ــوا لِي فيكْ إيمارَةْ الشْ قالُ

البهــا و  ــنْ  ي بالزّ ــوا  فقت ــمْ  لهُ ــتْ  لْ قُ ــوْداتْ  الخَ ــتْ  جاوَبْ

رة ــدْ ــتْ بجمالكــم عَ ــا صالَ م

منها إيــغــيــرْ  ــاللْ  الــهْ ــا  ــرْه ــظَ انْ إذا  ـــة  ـــزالَ اغْ كــلّ 

غالَسة ــوتْ  تــيُ و  دة  حْ مَ كَ هــا  ــدْ قَ يــجــانْ  الــدّ ــومْ  ــجُ نْ و 
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رة جــاب ناصْ ــرة فــي احْ و السُّ

ــرة عب امْ ــوارِي  اسْ ــاغْ  االرْف و 

روا بليانَة صْ رَجْ و نعَ ــدْ و اقدامْ تَ

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــعْ بالجمي مْ  يكُ انســمّ ردّتْ 

ونجيمــة حــادّة  و  خــدّ

نة و غنيّة ــة و يامْ طاطَ

البة اگبال حليمة و الطّ

و الكاملة اضحات ازهيّة

حفصة وخناتة وسليمة

دلفة ورابحة و السعديّة

ةْ و غوِثة وهشيمة باشَ

ــة عدرّية جانب ــو امْ يطّ

وشْ ليسْ ليها قيمة عطّ

ــة أمّ التيوت زيجية ياف

ـــامْ ـــطّ ال ـــي  غـــزال و  ــورة  ــص ــن م

ــرة ــي كــامْ ــكِ ــنْ تَــحْ ــطَ ــبْ ال

صــادَرة ارْوابْ  الــرّدفــيــن  و 

رْ رْمَ ــلْ مَ ــاقْ الضاوي امثي و السّ

مْ في البديعْ دْ أوْصافْكُ من بَعْ

البنات ــاجْ  ت ــزة  العزي و 

يزّة و فتيحــة و صفيّة

فطيمة ورها  شُ ومْ  فطّ

ــة عربيّة قابْلَ دامــي امْ

كنزة  بالجمال اوْسيمة

ليلى والساكنة ونجية

و افروح باالسرار افخيمة

ــار ادكية وجْ باالزه خــدّ

الكة الغريمة غيثة والسّ

غضفة اضوات كن اترية

وامْ ــدّ ــة ديمــا عن طــولْ ال ي دَلْجــة زاهْ

ــانْ ــه ببي ــولْ فــي ديدانُ ــجْ إال يصُ لَّ دَ كــنّ اخْ

ــالْ ــه أهــل االمث ــتْ ب ــا طال م

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 

ــلْوانُه سَ ــرْ  الحضَ ــسْ  وانَ اعْ ــنْ  بي ــمْ  غنَ و 

ــال الرج ــول  عق ســالبات 

ــو ــة و رحيمُ ــة و مين اوي ــبَقْ بالضّ و نَسْ

وارَمْ مصباحْ الولعاتْ ةْ العْ و الغزالْ شامة مليكة باشَ

فخيت وعويشة مع الرّيم اهنية

نعيمة  و  اهرة  الطّ و  ــرة  زه

ــة رقــيّ و  ـــة  وحـــاجّ ــة  ــاجَ ت

زعيـمـة و  باهـيــة  كلثـومْ 

فجيّـة و  ــبــة  وحــاجْ روبـــة 

نسيمة و  لَة  فاضْ و  نة  حسْ

ــة ــزيّ غ مـــع  ــة  ــك ــاي ــتّ ال و 

طيمــة ــا  محادياه غشــوة 

ــة اصبيّ ــوتْ  التي أمْ  ــةْ  عيشَ

سيـمــة عليـها  ســعادة  و 

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129



657شعبانة

ومســيكة ــة  جــازي

و الموالةْ و سلطانة الوجيبة منّانة

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــلْ قَ العْ ــولْ  م ــرْ  ماهَ ــكْ  ألنّ

طويلة ــيــخْ  الــشِ يـــا  االيّــــــامْ 

ي دِ ــرْتْ وَحْ ي ليعات صَ ــمّ زادْ لجســمِ ت

مريم و نفيسة و الباتولْ

بالها مســعودة ــا اكْ ــدة تنب زوبي

ــلْ هَ بالمْ ــة  مل جُ ــي  ل ــوا  قال

لة مْ ــدْ جُ ــى العاهَ ــا عل ن ال تنســانا واحْ

تْ الخوداتْ وحنا على الحكام  بعد ودّعْ

ايْكــة و عگيدة اتصولْ ة و القايمة و التّ باركــة و فاتيكَ ــي امْ ــوتْ و ولفِ و الياق

ـاهــرة ــة و الطّ حجــوب

ةْ النسا و الهايجة وفتيشــة و شميسة باشَ

االوْزانْ ــي  فــ ــاتْ  يالبن ــعْ  ميـ اجْ ا  ــوْ يتِـ اتنَهّ

ــالْ امث ــهْ  مـالي ــمْ  ـهاهُ ابـْ و 

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 

ــلْوانُه سَ ــرْ  الحضَ ــسْ  وانَ اعْ ــنْ  بي ــمْ  غنَ و 

ــال الرج ــول  عق ســالبات 

رَكْ فــي ذا القريضْ ــطارَتْ فَكْ ــكْ كيشــكارْ من اشْ مثلَ

ــازَغْ المعانِي لكــن تبقى ابخيرْ ــا بالجميعْ فــي االوصافْ بالوفا يا ب تين فْ اوْصَ

ــدوزوكْ ان ــا  م عــاكْ  امْ ــاوْا  نتزهّ الرضــا  ــى  عل باقــي 

ــي غالِ ــا  عندن ــكْ  لَ وَصْ ــا  زهون و  ــرورنا  اسْ هــو  ــت  أن

راحْ ــلْ  ــي ــلّ ال ــوم  ــي ال لــكــن  ــــالْ  أمّ ــهْ  ــفــدي ت ــا  م

ــي بالوصالْ ــى اللّي كانْ مثل دة عل مْ مْ عَ ــوقْ كنّديهُ ــر الشّ من كث

اتْسالْ ــنْ  أمَ االحبابْ  فــرَقْ  و 

نامْ امْ لُه  يزهى  ما  دْ  يَنْشَ اصميمْ  قلبي  من  تارة  الجفا  و  دْ  بالصّ يَرْتِي  تارة 

ــوقْ و الــغــرامْ ــشّ مــن حــرّ ال

لْ امهــوّ تْ  ــدْ عَ ــامْ  االري ــراقْ  بف ــا  أن ــفْ  كي
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ــــــة ــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ـــــــة ـــــــــة اللّ الل

ــا جيلن ــات  ابْن جمهــور  فــي 

دْبا و أهل العلُومْ و اقْوامسْ القريضْ الوْ

وا مكســورينْ في الســقارة عُ رَجْ

ــن مـرهـوني ــة  جـمل ــا  بالضـن

ــة مــخــنــاقْ ــرس ـــلّ خ فــي ك

نيسا ـــادُه  ـــس اجْ ــي  ف ــاوْا  ــضــح ي

ه في القيسة سيفي إيقسمُ

تعريســة ادْرَكْ  ــا  م لوْصــالْ 

تهريســة امْهرســة  ــه  داتُ

ــا قُولْن ــضْ  اقري ــرْزْ  طَ نتهــى 

اسيادِي االشرافْ  على  المولى  سالمْ  و 

ــمْ ــارْهُ ت ا  ــوْ ــفــدي ي ـــــواوْا  انْ و 

كانْ يرجعوا يضحاوْا في سجانِي

عندي ليهم سنسلة من هند البالق

ي اقْواسِ بْتْ  انْصَ إلى  الوغيضْ  يعرفْنِي 

ــدْ اديحيسْ ــي ابْغــا ايري و اللّ

قاســي ــه  قلبُ ــد  جحي ــه  ألن

ــي باسِ يلقــى  اللطــامْ  ــومْ  ي

فانا اجْ بعد  من  ربّي  اقريب  في  إيالقينا  افْرقنا  من  لكن   

لْوانْ سَ و  سرورْ  و  بالزهو  فاتْ  ما  نغنموا  و 

ــوالْ ــه اهْ ــا يبقــى لُ ــي م قلب

شــعبانَة ي  آســفِ ــي  ف ادْرَكْ  الّ  ــنْ  م را  آشْ 

ــلْوانُه سَ ــرْ  الحضَ ــسْ  وانَ اعْ ــنْ  بي ــمْ  غنَ و 

ــال الرج ــول  عق ســالبات 

وسانْ و النّسري يبْ مع العبيرْ و السّ ما فاحْ الطّ

بْدْ النّحرير المســفيوي  ــدْ العَ نْ ــة من عَ ميعْ كافّ مْ اجْ و  فــي اللغا يشــملهُ

ــي اضِ ــا حفّ ــدْ ي ــكْ خُ ــي نوصي ــن عل ــفْ ب ــد الضعي فــى محمّ مــن الّ يَخْ

الْفاضــي طــرز  ــوالْ  اقْ غــى  اصْ و 

نْكْ والصالبة بْهة و الحَ وة و الجَ عْ ي أهلْ الدّ و الْغِ

وا اتعرّشُ لة  مْ بالجَ خة  بالنّفْ الهويرْ  مثل  وا  عاشُ

ه رْ بنْدُ سَ نِي كانْ اطغى يومْ اكباحْ نَكْ للجاحدْ الدْ
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ــورْ عاشْ في تطميســة مدم

سليســة و  امرونقــة  ــة  حلّ

تســبي بالجمــالْ شميســة

بنعيســى ــي  وراحت روحــي 

ــــــة ــــــــة اللّ الل

ــي السِ ــاهْ احْ ــنْ اقف ــردُونْ ع ب

ــي ــولْ الْبيبْ في قسطاسِ جُ

تجناســي في  انشــيتْ  رة  دْ عَ

ــقى تغراســي بوجــودْ من اسْ

لْ  نتوسّ الرحيم  للحي  ه  ابجاهُ الكمال  بحر 

بالجملة دنوبنا  رْ  يعفَ هَ  طَ لْ  المفضّ بحقّ  و 

تُه يومْ النشــورْ يقبلنا في ما يلقانا مْ في ارحَ

ــا بين االفضالْ ــارد يغفر ليّ اجرايمي ســبحانُه يجعلني م ق
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016

017

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

في عســى نبلغ جمــع الفالح

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

خرجت يا مس باغي نزور في رباط الفتح اشــنادقْ الغزر نعم الصالح

نتســارى وسط شــوارع العلو و نمتع طرف االنجال

ــا باقي فــي الحين كانجــول وكنمشــي بالقدامْ أن

خصــام شــي  ــي  ل ــرْ  هَ اضْ ــاك  تمّ

قلت أراســي هذي مــن الفرايج عرضــت عنّي اليوم

قتْ القول ريت ولد في طفح شــبابُه صغير ا حقّ لمّ

رْ لُه عشــرين عــام في عمــره عن وجــه غيار ــدّ انق

ــر  غي ــي  ضن ــى  عل تشــار  ــه  قربُ ــرة  ام نضــرتْ  و 

ــه تُ زوجْ ــي  وتَرنِ ــه  قابالتُ ــه  اتُ حنّ ــه  تُ جدَّ أو  أمــه 

تعــدات ســتين ســنة لها حســاب

ــيّ ب فتاخــر  تحزّمــت 

التّشــغاب شــدّ  فــي  ــا  مغضب ــة  غضبان ــه  جات

الخطاب صيغ  أسايلني 

ــا باقي ولد شــاب ــوزة وزوجه اخصــام عگ

الشــباب حديث  ندكــر  ــكْ  لي

وال ــة وال اهْ ــا نشــاهد محن م

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 
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رجــول ــا  ي العگــوزة  ــت  قال

ــر جهــد التقوى  ــت باقــي صغي وان

عيب ــر  ــي غ مـــن  ــقــنــي  وتــطــلّ

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــكْ العگــوزة ــد أدي ــال الول  ق

كْ ــوم تلّفَ نلقاك تعوّجتي شــحال هــذا يبليس الي

زغتي و شــبعتي والبغيتي تحشم

ــككْ عن هواها ورجعت للعميّة خاف من اهللا توب تنجى خالف نفسَ

خبارْ ــتْ  ــعْ ســمَ الــيــوم  و 

ــكْ من شــهر و كتمتُه ــران علي ــوهْ الجي نوعّ

ــكْ ــه فــي وجهَ ــات علتُ ــان ســرّه و ضهــر و نب ــوم ب و الي

لْ صرْفَكْ ــدّ ــا تب من بعــد م

ــرة دون ريب ــزوّج شــي طفلة تكــون بكــرة و صغي ــي تت ــوا بغيت قال

شــحالْ هــذا  ــي  قلب نَتْ  ــكْ سَ ــكْ   محبتَ و 

حرامْ عليكْ اليوم بالطالق تكافني و الفراق  ربّي كرهُ و أنا ما عملت جريمة

ــة نأدّيها هيهات ما نخالف أمرَكْ اعة الواجب وال نخــرُجْ دون أدَنْ و الطّ

ــيّ بعــض االصحــاب ــروك عل ــوم ضصّ و الي

ــوكْ بشــدّ التحراب ــيّ ال شــكّ حرّب ــب عل ــي مــن المصاي ــا خفت م

الخطــابْ ــغْ  صي أســايلني 

ــا باقي ولد شــاب ــوزة وزوجه اخصــام عگ

عييت من البخور و زيوف تحرقهم في الگدورْ

ــا نجول عييــت فــي صرفك م

ر شينْ فات رْ و تفكّ هْ و قرى عقوبَتْ الدّ

و أنيا كنت عليك عاطفة و شفيقة

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــروز حـ ــا  مـعي ــادوكْ  فـ ــا  م
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و اللّي شــهدني كيقول مالك

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

حزين ــا  ي الــعــگــوزة  قــالــت 

ــه فـقيــ وال  طالـــــب  وال 

ة ونا نصارّف معاكْ الوعد وانتي في السحور تزيدي في كلّ يوم هذي مدّ

حتى ولّيت دهيل غايَبْ على حالي مثل الهبيل ومن ضراركْ جسمي نحيل

ــرْ للقضا ــا صابَ ــي كلّ ما جــرا لك ون دْ ل ــوَ ع

رْ ونا ضعيف كيف نضل أنبات و العقل متحيّ

ر حتى خدتَكْ دون ريب يا الشــخصة ــحْ بْتْ صغري و عييت بالسّ غصَ

ــي ــا عملــت باشــوار اهل ــكْ م تَ زوّجْ

ر عنّي من الّ ينام و فرقتهم في رشدك كيف قدّ

ــي كربت و  ســقامي  طــال  مهمــا 

حر و عملّي هذا الحجاب  سرت اليوم الواحد الفقيه كتب لي تبطيل السّ

هيبة ــــت  دَرْك بـــســـرارُه 

تْ الرشــدي وال بقيت بسحرَكْ مصاب عْ و رجَ

الخطــاب ــغ  صي ــايلني  أسّ

ــا باقي ولد شــاب ــوزة وزوجه اخصــام عگ

ي حكيم ــيّ و تقول لي كالم الزّور و بهتان ليس يفيدك من يدّ تلعب ب

ــكْ بزواجْ بْتَ ــا خاطَ بْتَكْ م ــا رغَ ــكْ م رتَ ــا حزّ م

ــي في بالي وال كانْ خطــار ل

نسيتي يا خالك مهما كنتي مغروم في جمالي

خيالَكْ ــا  الضن مــن  ــار  يصـف

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــن الخري ــل  مث ــا  أن نســحاب 

في مول البقرة يا ويل بوك طحتي
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أنا شيخة و كابرة في العزّ و الخنات

ــوب النصارة ع فــي قل واقــف تقطّ

ــكْ ــالَ ـــيّ ح يــبــقــى ف

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ة مــن الكيدْ فَ ــقْ يكفاكْ الشّ

مالي ــل  ج عليك  ــت  ــرف ص و 

وال نخرُج نلقاكْ مصلّب في القنوتْ

ــرام ــغ ــال مــتــولّــهْ ب

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــد اوكي بعزمــه  ــزّوج  ال ــال  ق

األدب و  البهــا  و  ــن  الزّي ألجــل  كيعشــقوني  ــك  مثال و 

ــقْ ايَ الطّ المــال  ــا  خف ــال  ب نجمــع  و  نخــدم  ــوم  ي وكل 

ــدْ تري ــي  اللِّ ــبْ  تصي و  ــرَحْ  نف ــكْ  بي و  ــداري  الْ ــكْ  لي نرســل  ــمّ  ت

ــزَوَّجْ ــكْ انت ــة قلــت بي ــتْ مقال بْ ــان وال صَ ــيّ ازْم مهمــا طــالْ عل

الكســاوي  ــتَكْ  لبّسْ ــكْ  علي ــي  موال خصــرْتْ  و  ــي  للغن ــوب  نت و 

ــانْ فــي كل حــالْ ــرتْ الشّ ــكْ كبّ ــكْ حاجــة و لي ــة و عملتَ الفايقَ

ــي هــذا عجــب العجابْ تْ عيب ــدْ ــال ســبّة جبَ ــومْ ب و الي

بالخيبـة ــرجــع  ت لــكــن 

والعقاب االهــوال  على  ياهبيل  تفتش  راك 

الخطــابْ ــغْ  صي أســايلني 

ــا باقي ولد شــاب ــوزة وزوجه اخصــام عگ

المة و نسيتي ما فاتْ يومْ كنتي شيخة كْ دازَتْ يا الظّ إيّامَ

وكْ النّاسْ  يا الهرنوفة  فُ و عياوْا بيكْ المالَفْ و شبعتي من الفسادْ و عَ

و كبرتي و شرفتي و عييتي تدوري على الرجال تقولي شيخة و شابّة

ــا ــوقْ بادي ــرْ و تخــرُجْ لسّ ــه و المكَ ــي فــي التي و تنصب

و تقدمــي مــن هو غشــيم
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ــدوام ليلة هاني ما بت على ال

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــالْ هب اوْصــادُه  ــاه  ت ــكْ  عقلَ

ــدرَكْ ما تريدْ كْ حتى ت الهال يحضــرَ

أمــركْ تحــت  محكــوم  ــا  ن و 

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــت لُه المــراة فــي االقوالْ قال

كْ و عرَفْ ما تقولْ بفمك و گضْ راسَ

ــكْ ــا قاصيــت مــن عذابَ ــكْ تقضــاوْا أعيفــت النســا يكفــي م لي

ــكْ فراقَ ــى  عل كيرشــدني  ــي  القان مــن  ــع  جمي و 

ــكْ جــســمَ ـــةْ  صـــحّ تـــريـــدْ  إال  ــي  ــول ــق ي و 

ــة العلّ ــكْ  دي ــكْ  علي رمــي 

كْ ــدّ ــة ق ــزوّجْ شــي طفيل و تركهــا و طلّقهــا و ت

ــرة صغي و  شــابة  و  ــة  زين

ــا و الرّاحــة وإال عطــاكْ ربّ االوالد تعيش فــي الهن

معاها ريَـــب  دون  ــدْ  ــولَ ت

ة و كبيرة ــة و عاقمَ كْ معلول ــا المراة اللّي عندَ و أمّ

عامْ الطّ ـــذاكْ  ك و  العشرة  حــرمــتْ  اآلن  و 

دْ ربِّي اللّي عفا عنّي منّكْ يا الشــارفة دوزي تحوزي البرا ليكْ و نا نحمَ

ــي البابْ ــي ما باقــي معاكْ رفقــة دغيا فوت ــكْ فرقين كْ ونا علي ــدّ ق

نفســي فــي البعــد رغيبة

يــوجــابْ كما  ـــوعْ  رج دونْ  طـــالقْ  ــكْ  ــتَ ــقْ طــلّ

الخطــابْ ــغْ  صي أســايلني 

ــا باقي ولد شــاب ــوزة وزوجه اخصــام عگ

ــدوزَكْ ــا ن ــفْ ليكْ م ــا نحلَ بــس أني
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ــابــي ــب ــكْ احْ ــي ـــا نــســيــت ف ون

رَجْ إال معاكْ ــدْ ــا كانْ نخــرَجْ وال ن م

عليكْ ــتْ  ــف ــفّ خ ـــا  ان و 

ارْ تمشــي ســالمْ ــا الغــدَّ ي

و نغنَمْ ما ابقا في زماني

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــزّوجْ ــه فــي قُولُه ال ــقْ ل و نطَ

ــت تفل شــبكتي  مــن  ــي  نويت و 

كْ ــدَ رَشْ فــي  حــدّ  كلّ  ــتْ  ترَكْ و 

تلفوكْ ـــدرَكْ  ــعَ انـْ لــكــن 

ما عملتي بحسابي يا سفيه

و ال نشــوفْ غيري عندك

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــزوج ــد القاضــي ب ــوا عن وصل

ــرْ تدي ــا  م ــكْ  بيدي ــا  م عمــري  ــكْ  علي ــي  نفن ــو  ل و 

ــي گبال كتصــولْ  ــتِ  ضحي و  ــكْ  راسَ ــكْ  عجبَ

ــا گرّيتْ بطعمــي و خيري ــكْ م ــكْ كادبة نفسَ و علي

ــرا ــرْ الب ــوم تدكَ ــا الي ــي و نتي ــتْ موال ــكْ صرف و علي

كيف تضنّ في بالك

ــرِي ب صَ ــك  اهبال عــن  ــر  بالخي عشــرتك  ــا  بعدم

وامْ غيري وحنتّي في الحلوف لكن عليّ دورَكْ وكذلك حلفتي ما تتزوّج بدْ

الحســرة و  ــا  الظن ة  بشــدّ انمــوتْ  ــوم  الي و 

قبرَكْ على  ــدردَكْ  ن باقا 

وابْ ــث الجْ ــكْ لحدي ــعْ يا ويحَ ــى تصي ــد القاضــي حت ــوم دوزْ عن و الي

مــن بعــد تشــوفْ غريبة

ــن البعــاد و القرابْ لْ فــي البالدْ بي بيكْ نســفّ

الخطابْ صيغْ  أســايلني 

ــي ولد شــاب ــا باق ــوزة وزوجه اخصــام عگ

ــاهللا و شــرع ــا ب ــال أني ق

ــارفة ــوكة الشّ ــي من هذا الشّ ــكْ يا ســيدي تفرقن جيتَ
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ــل راج عــامــالنــي  ــقــول  ت و 

مـكـرهــا ــد  وكي بســحورها 

ــه صاحبتُـ بالوقـــف  يخــودْ 

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــفيه السّ ــوال  االق تســمع  ال 

ــه باخص االفعالْ و طبيعته و صرفُ

قلبي يعود هاني و نعيشوا في حالل

تزهــا الموالــف  فــي  تضــل 

و نســتر ــا نشــوف  عييــت م

ــه راسُ بْ  يعــدّ بغــا  ــي  اللّ و 

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

للفقيه الــعــگــوز  ــالــت  ق

حيالُه و  قصته  نوريكْ  الرّجل  هذا 

ــا درت معاه احرام قلــت به نتزوّج م

ــة دفّ ــي  دايرن و  عمــري  فــي  ــي   تبعتن و  ــي   فناتن و  ــي  هلكتن

ــي تكــون فيهــا عــذا الفســاد و البهــوت و المكــر ولّ

ــي و اليوم يا القاضي تايب هللا منها هيهات لطريق أتولّ

ه باش تشهد أســيدنا مطلّقها بالثالث جيت تادن ليّ العدول بالكتاب تقبطُ

كْ هذا  ما كتاب رع حرّمَ كْ و اليوم الشّ و دوا و قال يا هادي سمعي ما يقول زوجَ

ــة ــاري فــي حضــور و غيب ب

لشــغابْ ــرَتْ  كت و  الهــراج  مــن  ــع  جمي ــاوْا  تهنّ و 

الخطــابْ ــغْ  صي أســايلني 

شــاب ــد  ول ــي  باق ــا  وزوجه ــوزة  عگ اخصــام 

عمال ــر  بغي ــغل  شُ ــه  مايل

ا يشــوفني حتى نكــوى بالغرام ــي وقــت أمّ كان يتبعن

ــه حتى حنّيــت فيه ــه و تعب ــا يشــكي مــن گرحت و بق

تْ عنّه شــروطْ ــي بال جريمة شــرطَ حين ســعا لوْصال

ــفْ لُه ــيّ وأنا نحل ــفْ ل يحلَ
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دتُه وكنت عنّه نصرفْ من عندي وكّ

العهد ـــقّ  ح ــون  ــخ ت وال 

ــة ــارغ يــــكْ ف ـــتـــا يــــدّ ون

ــري أم تــخــالــف  ــا  م نبغي 

ــري ــسْ ده ــيّ ــكــونْ ك إلــى ت

مكري يضحى  الــزواجْ  على  و 

ـــــادوا ـــــال خـــــــدوا ه ق

ــداقْ ــص ـــتْ ال ـــعْ ــا لــيــه دفَ ــمّ ت

عْ هللا ردّها و رضيها قومْ استرْجَ

ــرْ واعَ ــان  الزم ــنْ  بايَ ــرَفْ  ع و 

كْ حَ أنّصْ ــوال  االق ذا  في  ونا 

ــكْ مراتَ ودّي  العيــب  أطفــي 

بدعوتكْ ــا  دع مــن  كثير  و 

وأمر عن عوانُه سيدي الفقيه

ــا عهودْ ــه و تعاطين ــطّ ما نفرقُ ــا يفرَقنِي ق م

و اليومْ حينْ قلّ نتاعي ال شكّ كرهني وأنا يا الفقيه ما نطيق نفرقه

 وال دعا بالخروج تشــارطنا على الخدمة و رضا

ه و اليوم شــوف حالي في حــقّ اهللا ال تبعْ كالمُ

ــوالْ باألم رشــاتُه  و  القاضــي  ــى  عل ــات  حن و 

لْ ــا الرَّحَ ــال ي تْ ق ــن تلفّ فــي الحي

رع ما أمركْ بطالقها عْ هاد المراة حســيبة ما فيها حقّ و الشّ ــمَ  اسْ

ــال عشــرهم بالمعــروف و اهللا ق

ــو لكني كرهه و الطــالق فــي الحكام اهللا حلل

ــرْ خيرة ــي و دي لح ســمع قول ــر فــي الصّ الخي

ــه كلّ عــرس  مصــروفْ  ــكْ  ويخصّ

ــدم ــى تطيــح فــي شــي دار قصيفــة يشــغفوكْ و تن ــرْ إل و كثي

عرضــه الفضيحــة  مــن  يســتَرْ 

ــا القاضــي ورْ ي ــزّ ــي بال ــال هللا حكمت و دوا و ق

خاف من اهللا كيف تعمل في  يوم البعث و الحشر

ــا حــرّم اهللا الحقّ في حــقّ الرّشــوة وال خشــيتْ المولى ــلْ م اتْحلّ
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ــا ــب ــي ــسّ ال راد  ـــه  ــــ ألن

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

ــا دروا فــي الدعــوة شــفيع م

الباشــا ــد  عـن ــن  تـنيـ زادوا 

ـــه بــال خــفــا عــاهــدنــي ألن

ــال اري ــات  مي ــه  في ــزم  بالعـ

ذا ما تقولْ ا و قالْ جاوَبْ يهَ و دوى تمّ

رع ءامرني بالحكام عنّك و الشّ

ــى يســلك نهــج الصواب حت

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

ــع بالجمي للباشــا  ســاروا 

يقبلهــا ــا  بـق ــا  م ــزّوج  ال و 

بالعشــرة ــرُه  ـ ءامْ ـــرع  الشّ و 

قـــرطـــاس ـــه  ـــطـــاتُ ع و 

دها في دّعــوة على ارضاها لو يعضّ

ــكاتْ اشْ ــيّ  ل الحرمــة  هــذا 

ــوا  قول بالعــزم  ا  ــوْ دوي و  الباشــا  ــد  عن زوج  يمشــيوْ 

الســفيه هــذا  عــن  بحكــم  ــركْ  م ــا  ي ــه  الفقي ــه  ل

ه الحــكام واألداب ــرعْ خاصّ ليــس ارضــى بالشّ

الخطــابْ ــغْ  صي أســايلني 

شــاب ــد  ول ــي  باق ــا  وزوجه ــوزة  عگ اخصــام 

فُه بمكرها ــى تطوّ المراة تحلف حت

مــن بعد ســلّموا عنّه نطقت له في الجــواب الزّوجة

ــا الباشــا ــدي فــي حــقّ اهللا ي ــت خــود بي قال

الموطــاع ــرع  بالشّ ــي  خادن و  زوجــي  هــذا 

ــه كنــت مهلّية ياكول و يشــرب مــن مالي في

و اليوم ما بقا يعلمنِي حاجة وال يســمع كالمي

ــه حكامُ و  ــره  أم ــفْ  خال و  للشــرع  ــزوج  ب ــا  ودّعين ه  عهــدُ يخــونْ  بغــا  و 

ــا باإلنصــاف و العدل  نبغــي يا ســيدنا تفاصلن
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و المراة كبرت و المصايب فيها كثرت

و نويت قُلتْ تابَتْ من كلّ فعالْ يا الباشا

ــبْ و األصــل ــبْ و النسَ الحسَ

و دوى و قال له لون الخوف من الكريم

بالحكام راضـــي  ــا  م ــك  ألن

ــة عجيب ــوال  االق ســمع  و 

الــشــبــاب أول  ــي  ف ــي  ــاق ب ـــا  أن

رّي ــا طــولْ إيّامي كنــت فيهــا غُ وان

غرضــي نشــوف بنــت صغيرة

الباشــا ــه  في ــاض  ن ــن  الحي فــي 

كــالم ــال  ب ــجــن  لــسّ تمشي 

الخطــاب ــغ  صي أســايلني 

يضــرّكْ بمــا  شــكي  ــوم  الي و 

و دوى في الحين قال حالي بغنيكْ على السئال

جالت في كل البالد على الفساد

ــادة ــع ــكــن مــا نــســاتْ ال ل

ــي و تخرج هللا ءاش كيبقــى مــن بعد تتركن

خادت عقلي و خاطري بســحرها

و اليوم ربنا عفاني مــن كيدها و هول مكرها

ــي أمري  ــر الشــرع بعدما خالفت ــي أم خالفت

ــر غري ــا  ي بكالمــي  ــي  عملت وال 

ــي من هذا النهار و اآلن دهــب عنّي وال تكلّمن

ــا يخالــف أمرك  ــال لهــا زوجــك خوديه م ــا العگــوز ق ــتِ ي و ان

ــي ندوقُه مــن االهوال مــع العقابْ ــى عليــك يتفاگم رجع ل وإل

الكســيبة دخــل  ــه  ألن

ــة عنــك ينهاب ــه فــي الدالل كْ بيعُ ــوكَ ممل

ــغْ الخطابْ أســايلني صي

شــاب ــد  ول ــي  باق ــا  وزوجه ــوزة  عگ اخصــام 
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للرسام ــي  ــدام ق ــدْ  ســگ

ـه ـــرت بــالــغــيــار عــاللـُ ـــث ك

مقالُه بــالــعــدولْ  ــتْ  ــبّ ت و 

رْ عوة و حكى بكل ما صدَ تمّ رفع الدّ

ــع اجمي يحضــروا  أمرهــم  و 

مْت قصيدة في االشــعارْ و نضَ

خالي عـــوة  ـــدّ ال ــن  م ــه  ــحُ جــبْ

الخصام بعــد  المــراة  ــت  قال

ــال الرّجل يا شــوم ليعته و هواله ق

ــه ــى حالُ ــا عل و خــرج بالضن

للمشور دخـــل  و  طــلــع  بــعــد 

حــنّ ــه  علي ــلطان  السّ ــمّ  ت

ــي للفرحــة مشــيت و عرضن

ــي من البطال بيه ليس نبالي يعرفن

ــا هبيل ــال الفقيه و الباشــا ي ــا ق ســمعتي م

كيف تعمل واش المعمول في شباك حلتي ديا عليكْ

ــا نعــاودُه ــكْ م ــي نعملّ اللّ

ــم الطجيج ــه و شــدها و كثر فيهُ ت في خناقُ شــدّ

ــعْ بضيمــي ــا نقصــد و يرفَ ــا باقــي م ــال م و دوى و ق

ــر األمير ســيدنا نصره اهللا من غي

ــن حايفي دموعــه  و  الباشــا  مــع  القاضــي  مــن 

ــرع يفرقهــم ــه بالشّ ــر الفقي ــرة ءام ــا بعــد التّوبيــخ و الدعي تمّ

ــد الحكم و الطالق  العكوزة و ينفّ

ــزوّج كيف راد ــاب حمد ربنا و شــكره و ت ــمّ داكْ الشّ ت

ــارْ الغي ــرّد  تطــ و  تســلّي 

فعــل ــال  ب ــول  القــ مــن  باالســتغفار  ــتْ  ختَمْ و 

ــي ــا يســمح ل أنطلــب ربن

نُه و اســمي في ذا النضام بن علي من مرســة أســفي و منزلي في ســال نبيّ

ه إلى طغى اعي في حومة الســقارة نكســر بندُ و الدّ

ــا يقوى لي عــن جدالي ــع جســمه بصارمي م و نقطّ
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قبالي ــف  وق ــان  ك ــهــزوم  م

نــــبــــح الــــكــــالب

ــات ــده ال بــيــن  اعـــي  الـــدّ و 

صاب الموهوب  سيف  جسمه 

لــلــودبــا نــــاس الــطــيــبــة

محرّب االطـــراد  فــي  عليه 

واللّي بغــا اليوم ايجرّب

ـــمّ الـــيـــوت ارعــيــبــا مـــا ه

ــراب ــت ال ـــوق  ف ــن  م ملخة 

و ســالمي مــن طيــب الطياب

ــه بنصالي نكســر كلخت

ــا رتيب ال  الفاضــي  خــود 

ــاب االلب ــا   المعن هــل  ــع  تطي ــي  قول حافــظ  ــا  ي

ــى اآلل البيــت هــل الفضــل نجــوم الغيهاب و عل

انتهت القصيدة
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ــرى لعقوبة طاغي اصعيب حالُه ازْ ما ق حرّ

قاري على جوانْ الرّبعة و غريب في شكالُه

ــا يعرافْهــا وال خاطرة فــي بالُه يهــاتْ م هَ

رْ طالَعْ في السعودْ فالُه  رْ و ساحَ احكيمْ ماهَ

ملها و عليهــا دايرة اقْفالُه في عرســتُه اعْ

داوَلْ برصــادْ من غوالُه ــاب دارْ اجْ فــي كلّ ب

و جلَسْ كمثيلْ القصورْ و يديهْ على انْصالُه

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح

ــــارَكْ ــتْ لـــه ح ــي ج

تـــايَـــكْ و  ـــرْ  مـــاهَ

ـــكْ ـــي مـــالَ ــــال ل ق

ــكْ ــالَ ــرْ فـــي ح ــي س

الُه عن قتّ فارسْ ما يقوى حدّ  جيتُه امثيلْ 

يفْ اسقيلْ عن اشمالُه رمحي على يميني و السّ

رْ يومْ الوغا ابْطالُه لو شافني العبسي نقهَ

يالَعْ عندي مثل اللّيوتْ صالوا اثنينْ من اهْ

مْ الهفيفْ عن ازْيارتي رَزْ نَعْ بشطارتُه احْ

ــة لكن حيلتي مــن كلّ فنّ حافَظْ حيل

ــي عن روحــي و راحتي ــنْ يمنعن وال نظَ

ــانْ و ناوي انكايتي ــمْ اليون السَ قاري اطْ

اتْ اتصونْ مولتي سبعة من االصوارْ و قبّ

ه بحالتي على العاشــق اتخبرُه و تفيدُ

ــه انْولِّي و يزيدْ كربتي في وقت ما انجي

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

ورة على االشكالْ في كلّ يومْ بالصّ

فْ االحيالْ ــه بمناصَ لُ ناوي نحصّ

لْ على االحوالْ ــدّ في كلّ يومْ تتب

ادْاللْ أمّ  وجــه  ــي  نظرت ال  اهللا  و 

مشمورْ فوقْ سابَقْ تخشى االبطالْ هبتي

ندْ الفالقْ إيصونْ ضرگتي رْعْ من الهَ و الدّ

و كذاكْ ســيفْ بن ديزانْ إيخافْ صولتِي

ديَة جبتها في صيدتي و غزالْ دونْ رَيبْ اهْ
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سئاله عن  تنيتْ  و  احييتْ  بالسالمْ  وعليهْ 

ــالدَكْ و طاللُه دْ في اوْطانْ ابْ ــلْ كنصيّ انْضَ

والْ كْ تخشى القومْ من اهْ فَ و دوا و قالْ من كِ

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح

ـــكْ ــنــي ســـالَ ــت جــي

ــــــنْ امـــثـــالَـــكْ اليَ

ـــكْ ـــوالَ ـــرْ احْ ـــهَ ظَ

ــكْ ــالَ ــرْ فـــي ح ــي س

تْ عن جدالُه في الحينْ قلْبَتْ التّنكيرة و عزمْ

روةْ جالوا رْ  اكثيرة و ابْطالْ على السّ بعساكَ

روا و ضحيتْ كنسالُه ضْ رْتْ عن عواني يحَ أمَ

افْعالُه نَة  امبيّ الملِكْ  ابْراتْ  لُه  تْ  دفَعْ و 

دْ لعشورْ من موالُه رْ ووجَ في الحينْ غابْ و حضَ

و دويتْ قلتْ له في اقوالي هذا اللغا اصغا لُه

بَة تبقى عنها انسالُه حْ بيني و بينَكْ الصّ

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح

كْ بــبـــــطــالـَ راكْ 

ـــكْ ـــالَ كـــــارَهْ اوْص

يْتِي تَكْ تقبلْ هدَ دْ ــتْ قلتْ له اقصَ و دوي

بْحْ انْولِّي لحاجتي كْ مع الصّ نْدَ انباتْ عَ

إيباتْ في الخال برَّى من قربي و ساحتي

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

ــكْ محتالْ ــا عنّ ــوزْ ون تبغــي اتف

رْ و جبالْ دْ في الصيادة لوْعَ تقصَ

الْ ــرْ ختّ أنت اعشــيقْ جيتي ماكَ

ادْاللْ أمّ  ــهْ  وجْ ــي  نظرت ال  اهللا  و 

ــعْ الملكْ درجتي جيتُه امثيلْ باشــا رَفَ

تْ قبتي ــتْ و دقّ اعليهْ في الجــدارْ انزَلْ

اعة كما في عادتي بابْ منعْ الطّ على اسْ

تي رُه يضحى عند أمري و طاعْ من بعد حدّ

رْ بعد عطى إجارتي كَ سْ و دفَعْ مونَةْ العَ

كْ بيّتني نسطابْ فرحتي في قلبْ مرسمَ

ــكْ خير في معرفتي ــالْ لي مالَ و دوا و ق

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

تحضي في غيبْتَكْ مالها تحوالْ

ــي خصّ من المالْ ادْ ولّ تِي الزّ خدْ
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ــكْ ــسْ نــصــغــا ل ــي ل

ـكْ ــر فـــي حــالـَ ــي س

والُه لَة احْ لْ مجدوبْ امبدّ جيتُه امثيلْ راجَ

قالوا القومْ  عنّي  فوقي  رة  خضْ اتْبانْ  بَّة  جُ

ــبْ فالُه ــا بطي ــرْ دغي ــي يتباشَ ــي ايزورْنِ ولّ

مالُه لْ لبدة على اشْ مَ تلميذْ من خالفِي عَ

ي من غيرْ حالْ سالوا ونا كشاكشي من فومّ

لْتْ له ادْعيتْ في قولي مع مقالُه مهما اوْصَ

يالُه ة احْ اشْ اللّي شــانْعَ ــالْ بالقــدّ اهال ق

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح

اوْرادَكْ ــــــــــــ  الزَمْ 

ـــكْ ـــعـــالَ ــــــنْ افْ زيّ

ــكْ ــالَ ــم ــل ـــعْ ل طـــي

ــكْ ــالَ ــرْ فـــي ح ــي س

حالُه جيتُه امثيلْ عبد اگناوي لونْ الدجا اكْ

ــي خيالُه ــان ل ــى ب ــة حت ــتْ بالگناويّ ادوي

يهْ و قلتْ من ســاكني افضالُه لْتْ لُه يدّ قبّ

ــرْتْ في گدالُه زَنْ و كبَ ــدْ المخْ أنا من اعبي

بَرْتْ و أمينْ احريصْ عن موالُه بين االحرارْ اكْ

الْ ــه بطّ ه ألنّ عُ ــكْ ما نســمْ قولَ

ادْاللْ أمّ  وجــه  ــي  نظرتِ ال  اهللا  و 

ــدْ في واليتِي من شــافْنِي ابعينُه يعتقَ

قْ تطلَبْ بركتي دْ لَ الصّ هذا من االقطابْ أهْ

جتِي تْ حُ مْ ه بما في قلبُه و عظَ فُ انْكاشْ

ــي شــي گبالت ازْ و كيمْ و أخــورْ دارْ عــكّ

ساعة انْغيبْ ساعة ندعي وانا في غيبتي

ــتْ لُه قُومْ اتزورْ اتنالْ صرختي و دويتْ قُولَ

لْ في شــيخْ نيتي مَ تْ ما نعْ ه اخلَقْ ــدُ نْ مُ

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

مالْ ــحْ االعْ ــى تقولْ والي و صلَ إل

دْ على الخلقْ الخلطة تردالْ و بعَ

رْ بين أهــل الحالْ طوّ ــت امْ وال ان

ادْاللْ أمّ  وَجــه  ــي  رْتِ نظَ ال  اهللا  و 

ــتْ صورتِي لْ بَاغــة تمّ بدّ ــيَا من الصْ بأشْ

ــوري احكايْتي ــة ن ــمّ بالعربيّ ــتْ ت عْ و رجَ

تِي مْ في قصيّ هَ ي و ستَفْ كِ احديثْ ليكْ نَحْ

ــامْ ال كلمة ديمــا فوقْ كلمتي م عند الهْ

ــي ووفيتْ عدتي ــومْ بالرضى حرّزن و الي
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مْ أمرَكْ كما في عادتي و نويتْ قلتْ نخدَ

ــي في كربتي ــحْ النّظرة زدت ــا قبي روّحْ ي

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

رة في الخالْ بّ النّظْ يْهاتْ ما نحَ هَ

ــا باخس االفعالْ ــي و تركني ي عنّ

ــاقْ اجميعْ ادْاللْ بين العبيدْ فسّ

ــهْ أمّ ادْاللْ ـي وجْ رتـِ و اهللا ال نظَ

راوي على االشياخْ اصحابْ الحكمة اقْرايْتِي

زيمتي بْعة خدموا اعْ و كذالَكْ الملوكْ السّ

لْتْ في يدي ادْوايتي مَ تْ له بعدْ اعْ دْ و قصَ

دْ في ضيافتي كْ انْروحْ اتوَكَّ و نويتْ عندَ

رْ و تريدْ غلبتي اعييتْ باالشــكالْ اتطوّ

ــة و تولِّي بهيبتي دْ عجوبَ حتى اتْشــاهَ

لْتْ جداوَلُه و تليتْ سورتي مْ ابْطَ بطالسَ

على األرض طاحْ  امْغاشي و نظرْ شطارتي

ــابْ العطفة بعد غيبتي حلّتْ عارمي ب

رّتي مْ ذا القصر اللّي صانْ غُ و شكونْ من ازْطَ

بْر اللغا المسفيوي يا روحي و راحتي حَ

بشطارتي اغلَبْتُه و فرقتُه عن خليلتي

تْ لحالَكْ و حوالُه قْ فَ و منينْ ريتَكْ افريدْ اشْ

ة افْعالُه سَ نْ باخْ ــة قالْ أمَ دْ تمّ عبْسَ گَ اعْ

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح

ــكْ ــالَ ــح فـــالَـــكْ اكْ

ــكْ ـــ ـــيـالـَ اخْ درّگْ 

ـــكْ ـــالَ ــى ب ــل ـــا ع م

ــكْ ــالَ ــرْ فـــي ح ــي س

لْمْ ما خفالُه مْ و العَ ثيلْ طالَبْ ناجَ جيتُه امْ

ياطي و نجولْ في شكالُه مْ داوَلْ الضّ ري اجْ نَدْ

تها لُه دْ ــي وجّ ــي من اكتوبْ اللّ ت ْ تْ عدّ رفَدْ

و ادويتْ قلت لُه طالَبْ سوسي فرقتُه ارْجالُه

رَكْ عقلي  جالْ في مجالُه حْ الْ بانْ لي سَ دجّ

ــقْ رصدي تعــودْ في غاللُه لَ ــا اعليكْ نَطْ دب

ــمَّ ايفوزْ فــي عمالُه ــه و نوا ت ــرى عزيمتُ اقْ

و كتَبْتْ باسم الجاللة تخميسْ عن شغالُه

تْ باسم الفتح على قصد الرضى قفاله افتَحْ

ازْ اللّي قوى نكالُه قالَتْ مــن هلَكْ ذا الحــرّ

قُلتْ العشــيقْ لغالمْ بن علي ساكن  في بالُه

وى في بالُه ــاسْ الهْ ــرّازْ عارمي ما دايَرْ ن ح
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82
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84

85

ــةْ االدخالْ ــا راحَ ــي ي ــدْ ل هللا عي

ــالْ ــا زهــو الب ــي ي ــا اغلَبْتِ حرازْن

رْ و محالْ لو صاگْ لي  بجيشْ و عسكَ

حتى انشــتْتُه على لكدا و جبالْ

ناوي يحرزَكْ عن شــوفَةْ االنجالْ

بجداولي و علمــي صادُه االهوالْ

بْ يسهالْ اعَ زيدْ المرســمي الصّ

ــوا بخلخالْ رْ طام ــةْ النّصَ ــا رايَ ي

ــا تفديها مالْ ــدي ابْال خفا م عن

ي في القولْ و االفعالْ رْ اجرايمِ يغفَ

لبة و اآللْ على االشياخْ و على الطّ

حالْ ــاهْ كالمْ المُ مــن قالْ في الْغ

ادْاللْ أمّ  ــه  وجْ ــي  رتِ نظَ ال  اهللا  و 

ـكْ ـســالـَ قـــالـــتْ انـْ

ـكْ ــدالـَ ــفْ بــجْ ــي ك

ــكْ ـــتْ  بــحــيــالَ ـــل قُ

ــكْ ــالَ اوْص عـــارَضْ  و 

ــكْ ــانَ ص و  ـــــادَكْ  خ

ـــكْ ـــالَ ـــه ه تـــركـــتُ

ــــــهْ بـــــداللَـــــكْ ت

ــكْ ــالَ ــجــم صــــولْ ب

ــــــزارَكْ ـــةْ امْ ســـاعَ

ــكْ ــالَ ــم ـــبْ ال ـــالَ ط

ـــكْ ـــالمَ ـــبْ اسْ هـــايَ

ازَكْ حــــــــــــرّ دونْ 

ــكْ ــالَ ــرْ فـــي ح ــي س

انتهت القصيدة
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16

ة بلفاظْ واكدة ي قصّ كِ ليكْ نَحْ

ساعدة نِي جلّ المْ دْ ة تســعَ رايْدَ

ة ــتْ أيّامِي في الفرجات وافْدَ كانَ

عــن اقْطارْ البيدا عرّاضْ شــارْدَة

المْ و مشاتْ حاگدةْ تْ اكْ عْ مَ ما اسْ

ة اللْ الزّينْ حدّ ي باهْ ليكْ شــاكِ

و دوا الفقيهْ قالْ هذا العشــقْ أحرامْ

ــغْ بعقلهــم لغرامْ انْ ازْلَ ــبّ ــن شُ كمّ

تبعوا نهــج الهوى و نكــواوْا باالريامْ

ة دَ رايَدْ انْسالَكْ في اقْوالِي الرّاشْ

واشْ يشقا من سبقتلُه مساعدة

ة حايْدَ واشْ عن مكتابْ المولى امْ

ة افْدَ تُه النّ مْ كَ مْ عنّي احْ كَ من احْ

دة لونْ شــفتها في وقت المواعْ

ــغْ ليها فــي بديعْ انْشــادِي صي

ــثْ و فــي تقيادِي جــولْ في حدي

اتْمــادِي نظــراتْ  ــومْ  الي ــدْ  واحَ

عــنــهــا نــديــتْ بــتــمــجــادِي

ــي و افْئادِي لْ يا روحِ مَ ــفْ نَعْ كي

ــــة ســلــطــانــة لــغــيــادي اللّ

ه وال يليكْ مصلحة فيهْ ريقُ رَجْ اطْ اخْ

تشويهْ في  والُه  اهْ من  أبقاوْا  مثلَكْ 

دْ فــي تدليهْ ــمْ كلّ واحَ و بقــى فيهُ

ارشــادِي فــي  ــي  تفهمن الزَمْ 

لســعادِي ــغْ  يْبْلَ ي  ــقِ لشْ واشْ 

ادِي ــل الجــوّ كمــا قضــى لجلي

ــرادِي ــةْ قصدْ أم فــي هــوى غايَ

تنهــادِي ةْ  شــدّ فــي  ــومْ  تلُ ــا  م

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

لفقيـه ا

ودويتْ قلت ليه يا سيدي الفقيهْ

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا
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22
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26

27
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29

30

31

32

 33

34

ة اللْ الزّينْ حدّ ي باهْ ليكْ شــاكِ

تْ لخطابْ مْ سيدْ  لفقيهْ قالْ لي افْهَ

وابْ غا على الرضا نعطيكْ اجْ لكن اصْ

والُه شابْ نْ صابي امثيلَكْ من اهْ كمّ

ة دَ تَمْ و دموعْ العينْ شاهْ كيفْ نَكْ

كن و جمارْ البينْ زانْدة كيفْ نَسْ

وقْ مع المفاگدة كيفْ نهنى و الشّ

ة كيفْ ننســا و صدودْ الرّيمْ زايْدَ

ة كْ دونْ فايْدَ نْدَ عْ من عَ ــفْ نرجَ كي

ة اللْ الزّينْ حدّ ي باهْ ليكْ شــاكِ

وقْ ــة و الدّ ــال بلطاف ــهْ ق و ادْوا لفقي

ــا و جمارْ الشــوقْ لكــن أصبَرْ للجف

ــكْ محروقْ ــي اعشــيقْ و قلبَ وال كنت

ي رايَة على العدا كِ ي نَحْ ــدّ وَلْفِ ق

ــدة ــوارْ واقَ ــرّة بن ــنْ و غ و الجبي

بْ قوسينْ اتْبانْ ماهدة و الحواجَ

لفقيـه ا

ودويتْ قلت ليه يا سيدي الفقيهْ

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

لفقيـه ا

ودويتْ قلت ليه يا سيدي الفقيهْ

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــــة ســلــطــانــة لــغــيــادي اللّ

و االقْوالْ اللِّي ادْرَكتْ فكري جايَلْ فيهْ

تخفيهْ نَكْ  مكّ ما  قدّ  للحبّ  بَرْ  اصْ

يحميهْ والِي  دْ  اوْجَ أوال  سرّه  افْشى 

تفرادِي كــاتَــبْ  ـــدودي  اخْ عن 

بادِي بْ فــي اكْ ــا تلهَ مــن الْضاه

ســادِي عْ فــي أميرْ اجْ مْ ــمْ جَ خيّ

ــادِي أنّ وقْ  بالشّ ــي  داجِ ــولْ  ط

ــهــادِي ــكْ لــمْ ــوابَ ــج ــــي بَ نِ ردّ

ــــة ســلــطــانــة لــغــيــادي اللّ

بَة الوَجْ يا  ريقْ  اطْ في  لَكْ  قَوْ تْ  مْ افْهَ

يهْ مِ كْ تكْ هاجَ و الحبّ مع الغرامْ في امْ

ــكْ بالتّنبيهْ مــالْ ولْفَ ــيّ اجْ ــفْ ل وصّ

الفرصــادِي ــونْ  ل الســوالَفْ  و 

طــادِي ليلَةْ  في  ــرَة  ــمْ گَ كــنّ 

ــــدادِي امْ بقلم  نــونــيــنْ  أو 
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ــه لفقي ا

ــه لفقي ا
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ودويتْ قلت ليه يا سيدي الفقيهْ

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا

ــه لفقي ا
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و االشــفارْ انْبالْ لعشيقْ قاصدة

ة عابْ و الخدودْ شايدَ و العيونْ اجْ

ة اللْ الزّينْ حدّ ي باهْ ليكْ شــاكِ

ــنْ ي ــال هــذا هــو الزّ ــهْ ق وادْوا الفقي

ــلْ ارزينْ رَكْ فــي الغرامْ يا بو عقَ ــدْ انْعَ

ــرْ اللِّي إيشــوفْ موالتُه بالعينْ و كثي

لونْ شفتي أنف الخودة الماجدة

دة دْ بتغارْ ناضْ ــهْ فْ شَ و المراشَ

ــاوْا في رقبة امجرّدة و العقودْ انْب

ــرْ فيهْ انْهودْ گاعدة رْ مرمَ و الصدَ

دة ه فوقْ ارْدافْ ماهَ نْ شــقّ و البْطَ

ة اللْ الزّينْ حدّ ي باهْ ليكْ شــاكِ

رة تاهْ عْ الفقيهْ وصفْ الصّ مهما سمَ

ــماكْ ساقْ بالّرْ في اصفاهْ و افْخادْ اسْ

وْلَة في اقْضاهْ سيدي لفقيهْ غابْ ال حَ

ــادِي تحي ــن  عـ ــى  روغـ مالهــا 

ــادِي ــنّ ال ـــرّوض  ال فتح  عنها 

ــــة ســلــطــانــة لــغــيــادي اللّ

بيهْ حى ما ليهْ اشْ هذا الحسنْ اللِّي اضْ

ــهْ ي فِ ه يكْ عُ إوالّهِ اوْصــافْ مــن ســمْ

يهْ يفدِ من  ال  حبّها  ميسورْ  يضحى 

ــادِي ــرّوضْ الشّ ــي في ال كــنّ برْنِ

صرخــادِي ــرُه  اعصي ــرْ  خمَ ــقْ  ري

ــرادِي لطْ ــوارَمْ  اصْ الضعــودْ  و 

ي ــدِ ي قبضة  ــي  ف ــحْ  كــتــفــافَ

ــرعــادِي ت زادَتْ  صـــرّة  خــلــفْ 

ــــة ســلــطــانــة لــغــيــادي اللّ

فْ بهْ ــي يلْطَ ــه و غابْ ربِّ لُ ــلْ عقْ و دهَ

بمجيهْ حنطْ  ما  اخدلّجاتْ  قدامْ  و 

كم فيهْ رامْ احْ انْسى جمعْ العلومْ لغْ
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لفقيه ا
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58

59

ــادِي ص قلبُه  ـــه  داقُ مــن  ــلّ  ك

ــادِي البّ و  ــرْ  ضَ الحْ فــي  ــمْ  كَ يحْ

اســيــادِي ــعْ  ــمْ جَ قــالــوا  هكذا 

ــادِي ه فــي  ــكْ  بي ــفْ  يَلْطَ ــا  ربّن

ــادِي ــنّ ــا فـــاحْ الــــوردْ ال ــدّ م ق

الهــادِي ــدْ  الماجَ زَرْتْ  ــي  عل ــن  ب

انْشــادِي ــراضْ  لعْ ــوا  يطيقُ ــا  م

ــادِي قيـ و  وَزْرِي  ــن  عــ حْ  يســمَ

ــاقْ هكذا لْ في العشَّ مَ الهوى يعْ

ة ــه بالمعانْدَ ــوى لُ ــي يقْ ــولْ اللّ ق

ة دَ ه الواجْ روطُ تْ فيكْ اشْ مْ كَ كيفْ احْ

ــدة ــى بالماجَ بْل ــبْ يتّ مــن اتْعجّ

ــالمِي بعــد الموادّة بْتْ اسْ ليكْ هَ

ة دَ دْ لحــروفْ ماجْ ي محمّ ــمِ و اسْ

ي و أهل المجاحدة ي مركاحِ في أسفِ

للغني نســتغفرْ يومْ المناشــدة

انتهت القصيدة
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البيدْ على  رْجْ  ـــدَ ان ــومْ  ي كــلّ 

صنديـــد فــــضّ 

يا الَيَمْ العشــيقْ  في الهوى نبغي اتصيغْ نشادي

ــى و فهــم نظــم اللغى و نشــادُه ســلّمْ  ال اتبل

ــا تلقــاه جــاي و غــادي ــولْ الغــرامْ ليــس يخف م

في امســارب الهــوى متخرّبْ بالحــبّ أميرْ كبادُه

ــادي ــزّ افئ ــا االشــواقْ ه ــي كــف أن ــلْ حالت تمثي

ــه و نكادُه ــى بمحاينُ ــر داتي رسّ فــي اصميمْ أمي

ــة و مــن الصــدودْ أنّادي ــلْ الّ راحَ ــتْ ال اعقَ و بقي

ــروم لرقادُه ســكرانْ مــن خمر الهــوى جفني ما ي

ــى الحمــادي ــرْتْ عل ــومْ انْظَ ــي ي و ســباب ليعت

ــادُه ــي فــي گي ــاعة دَرنِ ــهْ السّ ي ــتْ ندّ ــتْ نوي جي

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

و هو يا سيدي نوريكْ يا الاليَمْ في اغرامي كيفْ سارْ

يدْ ــة بالصّ ــوعْ كنت دونْ خفي مول

ــنــفــيــد ــــال ت ب

ــادِي اوه كلّ  حــوشْ  و  ــردّ  انْ

ــرود شــديــدْ ــك بــالــفــرَســة م

ــدْ ــزي ـــتْ انْ ــي وقْ ف
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020
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027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

ــة ذا فريمان بَ ــدي جعْ فــي ي

دون كــتـمــان

ــي الغرامْ نِ فــي القضى تلّفْ

ـــامْ ــوق االوه ف

ــا في شــئم اعنادُه ــتْ ارْب ــروفْ بالغنمــة كلّي و ن

فادي ــرْ فدْ ايَ ــد القيســة فــي الطّ ــدّ بَعْ ــال نمَ وايْ

يْنِي يلقى اخســيرْ افْســادُه رْتُه عَ ــومْ من نظَ معل

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

هْ في االقطار تْ و نبوّ و هو يا سيدي ذاكْ النهارْ خرْجَ

ألني اشــديد مذكورْ من الفرسانْ

ــجــي عــجــالنْ ان

ــتْ على اوْطــانْ ابْالدي رَجْ اخْ

ــوقْ اوْهادُه يدْ ف ــواعْ الصّ نصطــادْ كلّ نوعْ مــن انْ

ــادي ــا ب ــالْ عــن حــروبْ الغــزالنْ وليــس أن محت

ادُه ــرْ فبّ ــعْ منّي مــن ظهَ نَ ــا يمْ رامــي اشــديدْ م

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

و هو يا ســيدي و منين رادْ و قضى عنّي بعد الغيار

رْ ليس إيْنامْ ضَ ربّ االشــيات من حَ

ــالمْ ــ ــبْ اغْ انصي

اجديّ اصغيرْ حاص جسادي

قلت نلقــى بعــض الغزالنْ

ــدان ــگ ـــه ح ب

ــدامْ ــيّ االق ــرْتْ زَلْغــوا ب سَ

بيـن االنـــعـامْ
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بينْ غنـباجْ مــع الگحـوانْ

ريحــانْ شــوفْ 

ــزالْ اغ كلّ  بالنّظــرة  ــاقْ  ف

ــاللْ االطـ ــن  بي

وادُه و  شعايْبُه  ــلْ  هــكَ يــدّ ــاحْ  ــط االب فــوقْ 

ــادي ــن االغصــانْ النّ ــفْ بي ــرى يوقَ ــدْ ت ــرى يزي ت

ــالدُه ابْ ــهابْ  اسْ فــي  ــلْ  يضيّ ــرى  ت ــرْدْ  يشَ ــرى  ت

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

حافَلْ العفا بين االزهارْ و هو يا سيدي ينضالْ في امْ

مْ و سوســانْ كْ الوردْ و البها و الحُ

ــانْ ــب ال ـــود  ع و 

ــهْ بعــد ارقادي ــتْ علي اخفي

ــركادُه ــدورْ في مُ لْ و ن رْ نتختّ ــعْ الشــجَ  فــي ترابَ

ــاوي على القتل ويدي مطروحــة في قوس ازنادي ن

ــتْ و نشــاني في حجرْ اوســادُه  ي ــرتْ بعــد مدّ كبّ

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

و هو يا ســيدي مَگنت من ابْهاهْ اشفيتُه باالبصارْ

تلقاهْ بالبها و الحســن و الجمالْ

ــالْ الجب كْ  ــمَ اسْ

ــادي الب بالجمــالْ  ــي  رْنِ ابْهَ

ـمانْ بلّـعْ و  ــزوِوَلْ  ـــ ال و 

فـوقْ االوطانْ

ســـروال ــضْ  بيّ ــرْ  بّـ بالموَ

ــا مــن تســالْ ي
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تْ فوقْ األرض امْغاشي عْ ارْجَ

و مــن الواشــي

ــي بال ــرْتْ اهْ ــي كشّ ــا اللِّ ي

ــي ــا ل ــب وال انـْ

نعباشــي ــا  م بالرّايســة 

راشــي عـــادْ  و 

ــرْ حالي قْ و انْظَ حنّ و شــفَ

ســالــي كنت 

كمــادُه القلــب  وزدا  ــي  فگمن ــة  المختل بعــد 

واطي مــن فوقْ االرض اندادي واهْ امْ ــتْ من اهْ و بقي

ــا تنهــادُه ــال خف ــدْ ب ــلْ إزي قَ ــاهْ و العْ ــل ت لعقي

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

و هو يا سيدي ولّيتْ كنّ اهبيلْ مهيلَمْ فوقْ القفارْ

من بعدْ كنت فارسْ ما نخفاشــي

أميــر الحاشـــي

ــادي ــفْ و كذالَكْ الحسّ خايَ

رْ و خافْ من محســادُه ــدَ ــرا لحْ ألنّ العشــيقْ يق

ادي ــرْسْ و جحّ ــدْ الحَ ــي من كي ــوعْ في ارقَبْت متب

ــه فــي عنادُه ــا تابْعُ ــة و أني لَ ــى الغفْ ــالْ عل ت حْ مَ

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

تُه جهارْ زَمْ راسي كلّمْ تْ بالعْ و هو يا سيدي و گضْ

ــرّاضْ الفالي ــا ع ــتْ ي لْ ــتْ قُ و دوي

ــي ــالل ـــا شــمْ ي

ــي ايعــودْ مزادي ما فــي ظنّ
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ــدْ اوتاري و نحصلــت في گي

ــاري ت فــيــكْ  و 

ه جمرة ــرَكْ لُه فــي مهاجُ إتْ

بشــرى ــهْ  لي و 

لشـــباري الواري  ــكْ  ــ جابـَ

ــــاري ــــن ق ك

ــرة و كلّ مــن شــافُه بالنّظْ

ــرى ــت فــــوقْ ال

ــرْ و حمــادُه ــكْ فــي الوعَ ــتْ انصيبَ شــرّي وال نوي

ــي مــع تغرادي ــومْ مــن جفــاكْ اتقــوّى هول و الي

هــادُه امْ إالزَمْ  ــي  حال ــرى  يَجْ هكــذا  ــتْ  عرَفْ ــو  ل

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

بارْ ــالْ أليْتْ الحْ و هو يا ســيدي مهما ادويتْ لي ق

تْ اوْطــانْ اوْكاري مْ ــي ازْطَ أنت اللّ

حـــــدّ عـــبـــاري

ــرادي اطْ رَدْتْ  ــك  ألنّ نفــدي 

ــي في حكامــي قلبَكْ شــئم المحابَبْ صادُه تِ دْ عَ

ــحْ ومن االهــوالْ انْصادي ــوقْ الترا طايَ ــتْ ف عْ ارْجَ

ــادُه بتم اللغــا  بعــد  ــرْ  نظَ و  ــيّ  ف ــزّ  ف ــنْ  امني

ــادي راتْ لي معظمها من يومْ ريتْ الشّ قصة اجْ

ــن صيّادُه ــعْ ينضــالْ م ــا كيرتَ رْ العف ــواوَ ــي انْ ف

رْ من حجابُه و نبى بعد االسرارْ هَ و هو يا سيدي اظْ

ــرة ــدرْ في ليلةْ عشْ نلقاهْ كــنّ ب

الـوْرى يســـلـب 

افهادي ــن  بي ــامْ  م اهْ كمثلْ 
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ــادُه يّ الْقِ ــعْ  متبّ و  لْ  ــدَ يعْ ــرة  م ــل  يمي ــرة  م

ــتْ قلت لُه في روحــي تضحى بفضلك فادي بندق

ــاهْ في معتادُه فْ لي بوف ــي و عطَ ــفا في حالت اشْ

ــرادي مــالْ امْ ــا اكْ ــطْ ووف ــارَحْ نَشَ ــه ف ــتْ ب ولّي

ــرادُه فــاه و حــنّ مــن تف ــا لمرســمي بعــد اجْ وت

ــاتْ لحبيبْ يســقيني بعد ارضاه مــن صرخادي ب

لْ مطــروح بين صفادُه و الحــارس الوشــيق امنكّ

ــادي الفرق ــبْ  غياهَ فــي  ــا  نتْزَهّ مالكــي  و  ــا  وان

ــادُه ــى الوجــودْ بن ــاوْا عل ــرْ و نب ــانْ الفجَ ــى  ب حت

دادي ــنّ اعْ ــا في ف تْ الْغاه حْ ــي وضّ هــذي قصيْتِ

تغمــادُه مــن  ــارْ  االزه ــحْ  مفايَ ــا  ربن ســالمْ  و 

و على االشــرافْ ناسْ الجودْ و هل العلومْ ســيادي

ــمْ و مجادُه ــا ناسْ النّظْ ــكْ االشــياخْ الودْب و كذالَ

ــق و جبَرْجادي ــا حافَظْ اللغى هــاكْ التّبر و عقي ي

رْ منظومْ في عســجادُه هــاكْ االدرارْ هــاكْ الجوهَ

ــادي اتْن ــه  ب ــومْ  معل محمــد  ــه  تبينُ اســمي  و 

نســبي في دال و الميم و نون و تا في ختم اعدادُه

نادي ــدْ اعْ ــي ايري ــةْ أســفي مركاحي ولّ في مرسَ

ــرادُه ــزْ عــن تطْ ــة فــي انْهــارْ المي مَ ــهْ نقْ ــا لي أن
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بعنايَة الفضل شــيخي بحر الجــود نعم الهادي

دادُه تْ من الكمالْ امْ فْ من في الصبا اسقاني و رشَ

ــورْ اتْمادى ــم بالصــالة عــن طــه مســراجْ ن نخت

اوالدُه و  متحبســة  ــه  لصحابُ ــا  ربن ارضــات  و 

ادي ــبْ المهيمــن الجــوّ ل ــه نَطْ بجــاهْ جــاهْ جاهُ

ــادُه ــحْ عــن اشــئام قي ــي و يصفَ ــي زلت يغفــر ل

بي و مجادي واهْ بعد الختيمْ نســتغفر له فــي امْ

ــعْ اعبادُه ابْ إيســتَرْ عــن جمي ــوّ ــه اســميحْ ت ألن

انتهت القصيدة
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012
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014

015

016

017

018

019

ة عــدّ و  ــوشْ  بجي جــا  الغــرامْ  ــر  أمي

ى ــدّ ـ تعَ و  ــي  رْنـِ قهَ و  ــرازْ  البـ ــبْ  لْ طَ

ــودة ــراقْ الخــ ــي بف و ســـبابْ ليعتـ

ــدى افْ ــتْ  بْ صَ وال  ــرْ  بَ اصْ ــي  فادْنِ ــا  م

ة ــدّ ــمُ ال ـــولْ  ط ــن  ع ــا  ــن ــارقْ افْ إالّ 

ــدة بنَجْ ــكْ  ملي ــي  ايْجِ ــو  ل ــمْ  ;وقسَ

ــدا اعْ ــعْ  بالجمي الغــرامْ  أهــل  ه  ــدُ عن

ى ــدّ تعــ ــدودْ  لحـ ــه  عـرَفتُ ــنْ  مني و 

ة الشدّ بعد  مــن  مــوالتــي  نــحــوزْ  و 

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــه بيمينُ اعليهــا  ــفْ  حالَ و 

 

د ــرا العقوبة طاغي اشــريرْ جاحَ ازْ ما ق و هــو يا ســيدي حرّ

بيقينُه ولــفــي  ــي  عــرمِ زْ  ـــرّ ح  

دودْ ــقْ احْ ــرا ألهلْ العشْ ــرُه وال اقْ مْ عنها غي حــرّ

لْبْ اقْسى من جلمودْ ه بقَ مُ و جلسْ في بابْ مراسْ

ـــــوادْ وبْ االطْ ــة بــهــا اتـــــدُ عــقــد عــبــسَ

هــذا ضــدّ  ــدْ  إيفي آشْ  راســي  ــا  ي قلــت  أوّاه 

ـــرادي امْ ــةْ  ــايَ غ نّـــالْ  و 

مْ عن شــيخي امثيلْ االوْرادْ يالْ قاريهُ ــدي احْ  عن

ــي و رادْ لطــرادْ نِ حــاطْ بربوعــي و فزَعْ

ــكْ لفؤادْ لْ ــادي و مَ ــوقْ أنّ ــي بالشّ نِ ترَكْ

بْها في االكبادْ نْ حُ كَّ ــي و تمَ نِ لَكْ من امْ

رادْ وال  هــا  زوجْ ــا  زْه حرّ ــي  اوْصالِ عــن 

ادْ  ه و بقى احريصْ وكّ دارْها في بســاطُ

ادْ ــوْ ايفوتْ شــدّ ه و ل ــلْ لرســامُ ال دخَ

ــاري حــروبْ لعنادْ زَعْ ق ــه يفْ يالُ مــن اخْ

ــادْ ــاهْ ينق ــي الغن ــتْ نلعــبْ بحيال قُل

رْزْ االنشادْ بالوصالْ انْقولْ ابشوقِي  في طَ

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ابعينُه ــدّ  ح ــرْهــا  ــظَ انْ ال 
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039

040

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــا يطيقــوا عنّي شــجعانْ م

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــولْ االمث ــارَبْ  تضّ بزينـهــا 

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

دْ ناضَ ثيلْ فارَسْ تاتيكْ حربي من الصّ و هو يا سيدي جيتُه امْ

فْ العنانْ مشمورْ فوقْ ســابَقْ راخَ

تْبَة ألســودْ ــالگْ فايْةَ في الوَ الفِي زوجْ اسْ في اخْ

ــوادي مكرودْ ــوى يلقاني اشــجيعْ فوقْ اجْ ــا يقْ م

ــكْ كنســالْ اغريب فــي البالدْ ــتْ اعلي قلــت أنا جي

كْ شــي غــزالنْ لصيادَة قالوا  في عرســتَكْ عندَ

ــادي انـــديـــرْ مــنــهــم ش

ــرومْ االوهادْ ة ت يدَ ــي ياكْ أهــل الصّ ــالْ ل و دوا و ق

دْ بَيّة تســبي بسرّ ماجَ ثيلْ بنت اصْ و هو يا ســيدي جيتُه امْ

نْ المكمولْ سْ ر  فايَقة و الحُ بالسّ

ــاألب و الجــدودْ ــة ب لَ ــا كنــت ابْناســي اميصّ أن

ــودْ ــر المعب ــا بأم ــراقْ جان ــرة و الف ارْ اكبي ــدّ وال

ــا نــــرومْ الــفــســادْ و بــقــيــتْ احــســيــبَــة م

ــعادَة السّ ــازَلْ  ن امْ ــالْ  أنّ ــك  ب انْزَوْجــي  غرضــي 

المتمــادي ــي  الدنــ ــالْ  ق

يســعادْ ــك  ب ــكْ  امثيلَ ــالْ  هجّ ــزوّجْ  ات ســيري 

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ــزالنْ ــه شــي غُ دَرْتْ عــن قرب

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ــةْ العقولْ ــا راحَ ــه ي قلــت لُ

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ
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نْد ينْ و هَ ــنْ الصّ جاتْ من صي

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــكْ بيدي سَ كْ تَمْ ــدَ نْ ــتْ عَ جي

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــي اكثيرْ زايَدْ رْ تُركي مال ــلْ تاجَ  و هو يا ســيدي جيتُه امثي

تِي ما يحصيها حدّ هيْهاتْ ســلَعْ

اليـنْ شــايْليـنْ ابْضايَعْ و نقـودْ في اخالفي شــيّ

مْ خلفي لعيوسْ اتقودْ لَفهُ ــدْ أخرينْ في اخْ و عبي

تــنــكــادْ دونْ  ــهْ  ــي ل ـــة  ـــديّ اه ـــتْ  مْ ـــوّ ق

ــادة ــلْ بالزي بَ ــفْ اهللا اقْ ــه ضي ــتْ لُ ــتْ قُل و دوي

ـــالدي ــــارَقْ ابْ ــبْ ف ــري أغ

ــادْ ــراج لتم ــالْ اسْ ــة ق امخــازَنْ التجــارة اقريب

ــتْ اقصيّتِي انْعاوَدْ ــه امثيلْ خادَمْ و نوي و هو يا ســيدي جيتُ

لْتْ أســيدي ــهْ و قُ ــه ايدي ــتْ لُ قبَّلْ

ــى لغيودْ ــرْ كنــت مرفوعــة عل ــا  خــادَمْ األمي أن

ــودودْ ــا للحــيّ ال ــاتْ و البق ــومْ أســيدي م و الي

الــــوْدادْ و  بالصفا  ــكْ  مَ ــدْ ــخَ انْ ــتْ  ــوي ن و 

ـــيادة دْ و السّ ـصْ تَكْ نَبْلَغْ جلّ القَ ــى بطاعْ عسّ

جــادِي تَمْ صــاغْ  نســحابْ 

بْ االســوادْ ــا نحَ ــالْ أنا م ــتْ ق ــهْ لفّ ــهُ ابجي وجْ

ــلطانْ أوقايَدْ و هــو يا ســيدي جيتُه امثيلْ باشــا بأمر السّ

ــدْ نْ هــا مــال الصّ ــا يخلّصْ م

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ســانَكْ ســرّحْ گيدي مــن احْ

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ
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ــه منّ تْ  قْ شــفَ هــذا  بعــد 

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

ــي جنّ اعــة  الطّ ــر  أم ــدْ  عن

ــادْ ــاجْ لغي ــتْ ت ــي ودّي ــه بحيال غلَبْتُ

نُهْ ة فــي الحينْ اتســجْ ــدَ رايْ

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــي ــرْ منّ ــبْ تظهَ شــي اخزايَ

ة ــف خـــدّ ــوســال ــي ب ــرم حـــــرّاز ع

ــه عنّ ــتْ  نزْلَ ــرة  اكثي ري  بعســاكَ

ــودْ ــمْ مرف ــن ايديهُ ــرُوهْ بي ــنْ و حضَّ ــوهْ اتني جاب

ــاجْ اشــهودْ ــهْ وال نحت ــرْ ل ــابْ األمي ــتْ اكت ي مدّ

ــة مــا نــقــربْ الــجــحــادْ ــاع ـــا ط قــــالْ أن

ــادَة ن اعْ ــال  ب ــا  عنّ مفروضــة  ــه  تُ طاعْ ــرْ  األمي

متمادي ايـــريـــدْ  ولّـــي 

ادْ  ــي الجوّ خــودُه و شــوفْ غيري هذا شــرعْ الغن

بْرُه بشينْ رايَدْ و هو يا سيدي جيتُه امثيلْ اعجوزَرة رَدْتْ انخَ

بْنِي دْ مــن جرّ فالي اصحيحْ يشــهَ

ــودْ ــدْ و المولـ قْ الوالـَ ــرّ ــة اتفـ ان رة گــزّ ســحّ

ــكْ مفقودْ ــتْ له مالَكْ عقلَ تْ اعليهْ و قل ســلّمْ

ــادْ ــغــي ـــوكْ ل ـــفّ ـــل ـــرومْ وتْ ـــغ ـــي م ظـــنّ

هــاتْ البخــورْ ذا الســاعة فالَكْ بالوصــولْ نادى

هــادي ــا  ي قـــالْ  و  ادْوا  و 

ــفْ ميعادْ ــدي اخليلتي في ارســامي وال تخلَ عن

دْ و هو يا سيدي جيتُه امثيلْ طالبْ دوقي و على الدخولْ واكَ

ــبْ االفعالْ ــتْ قلــت لُه يا طيّ و دوي
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ــالْ ق و  ــمْ  ــهُ ــمْ عــظّ ــا  ــن ربّ

دادْ رجْ لحضيضْ  فوقْ  هو  و  عقلُه  غابْ 

نادْ ــرَفْ اعْ ــا ما تعْ ــالْ ارْضاه ــتْ اقْف حلّ

االعيادْ اسعيدْ  يومي  محبوبي  يا  بكْ 

ــبْ من ذا النهــارْ ال عادْ ــاهْ عقلُه و دهَ ت

ــبْ يوجـــادْ ــا وال ارقيــ ــا وأن ــرْ هيّ غي

و زيدْ تمجادي و شرَحْ سورتي في االنشادْ

و السوالَفْ ريشْ انعامة في لونْ صرفادْ

ــدادْ ــنْ بمْ رّقي ــنْ امعَ ــبْ نوني و الحواجَ

و االشــفارْ أنبالْ إفتْكــوا صميمْ لفؤادْ

ــا الْطيفْ منگادْ سْ برني  ينْب طَ و المعِ

ادْ ه اســطيعْ وقّ رْ في عقدُ ــرْ جوهَ غُ و التّ

ــوا اصغارْ في اليادْ رْ الزالُ رْمَ رْ مَ دَ عــن اصْ

مْ ســرّ يشهادْ ــوابَلْ فيهُ و االفخادْ  اشْ

ــاقْ اســطيعْ زادْ تفگادْ لّجْ و السّ كخدَ

و السالمْ انهيبُه ألهل القريضْ االسيادْ

في اشــعاري نســتغفرْ للوحيدْ األحادْ

االفضالْ اســيادي  لْمْ  العَ هلْ 

ة ــه ســنْدَ ــرْ فــي كتافُ كَ مصــابْ بالمْ

ة بشدّ ــمْ  ي ــرّ ال ــدْ  اوْصــي في  ــرْتْ  ــقّ ن

الكســدة ــاروحْ  ي ــة  مارحب ــاتْ  ي امْ

ــدة تُه رَعْ ــكْ ــتْ امْسَ ــبْ قل ــنْ الرقي وي

ــدة ــشْ و رَغْ ــاضْ بعي ــتْ فــي اري و زهي

ى ــدّ ــتْ البـُ ــال ــه ق ــفُ ــوصْ ــي ت ــن زي

ــدة حْ ــتْ المَ كْ نعْ ــدّ ــتْ ق لْ ــتْ قُ و ادوي

ة ــدَ وقـ فــي  ــا  تنب ــه  غرتـُ ــنْ  جبي و 

ة ــدَّ كــي تَسَ ــلْ نَحْ ــونْ فــي المتَ و اعي

وَرْدة ــحْ  ــفــتَّ امْ ــدّ  خ ــلّ  ك خـــدودْ  و 

دة ــهْ الشّ ــلْ  تمثي هــا  ابريقْ ة  شــفّ

ة ــدّ الشَ ــدَ  هْ جَ ــحْ  كتْفافَ نهــودْ  و 

ــدا ــنْ اكْ ــرْ و الرّدفي سُ ــى الخْ ــة عل طيّ

ى تتهدّ ــمْ  ــهُ ب جــاتْــنــي  قـــدامْ  و 

ــدا ــكْ فــي ختمــي و المب هــذا اوْصافَ

دة مْ ــيّ فــي أســفي عُ ــن عل و يقــولْ ب

ةْ لخلودْ نْ جنّ ــكُ رَمْ عالَمْ في النعيمْ يَسْ مــن يكْ

رْ برهانَكْ مشــهودْ ــالْ انديرْ نتظَ ة ق مَ كْ فــي الحَ

ـــه االعــــــدادْ ـــت ل ـــزّل ــي ن ــان ــري ــس ــال ب

ــرْقْ عادة وَلْ نوريهْ خَ مْ في الجــدْ باألســمْ األعظَ

ــادي ين و  جــاهْ  ــتْ  عفـري

نْ لُه في اعروقْ االجسادْ ة و سكَ عنّه صاحْ صيحَ

انتهت القصيدة
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ياري يا مــن زَدْتي مــن الفــراق اغْ

ــر تزفاري خــافْ مــن اهللا و انتظَ

ــا تكداري ــي منحولْ من ضن حال

دْ افْكاري واقي و هاجْ وَجْ طالْ اشْ

زاري فْ برضاكْ عن اوْصالْ امْ طَ اعْ

ــاكْ هيا جاري ــن اوْف رَمْني م اكْ

مْ ــا جــاري للمرســم أقدَ ي

مْ تخمّ ال  برضــاكْ  كافــي 

مْ كيفْ المروْ و الضطيرْ يندَ

ـــــــردودْ يـــضـــحـــى م

ــفْ بمزارُه طَ لَكْ تعْ ة رجيتْ وصْ ــدّ هدي م

بْ من تفجارُه ــكَ كي ويدانْ كلّ وادْ اسْ نَحْ

ــكْ خبارُه ما خيالُه يعطي ــى اكْ القلب إل

فْ تكدارُه دَ ــي صَ دْ حال مــن هجرَكْ بالفهْ

رْ اللعشــيقْ اوْكارُه جَ لحبيبْ إروفْ ما يهْ

ــرَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحســانْ وَجَ

مهجــورة ــي  دات صــدودكْ  مــن 

ــي مگطورة عت مــن جفــاكْ ادْمَ

لصفــورة ــا  تنب ــي  خيال عــن 

ــرورة ــى فــي م ــي ولّ و حــرمْ قوت

ــزّورة بال كافــي  ســانَكْ  احْ مــن 

ــقّ الجورة قْ في ح ــنّ و شــفَ ح

الحسيدْ قـــولْ  ولــغــي 

السعيدْ رْ  ـــدْ الـــبَ ـــدْ  يَ

الوصيـدْ ــن  مــ ــعْ  ـ يرَجْ و 

في باب اعطاكْ بغير قصده
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ــجـــودْ ــــوادْ اتـْ لــــجْ

ــــودْ ــــرص ــــــــا م وأن

ياري نْ اصْ كَ وامْ سَ ْ حبّكْ طولْ الدّ

ــباب تگــب ناري ــنْ بال اسْ و البي

قاري رْنِي في اللطامْ بعد اسْ أقهَ

ــاري زْب ــا هَ ــكْ ي ــا مغــرومْ في وأن

ــا نبيلْ طــبّ اضراري ــكْ ي لَ بوْصَ

ــاكْ هيا جاري ــن اوْف رَمْني م اكْ

ــرْ تهجَ الش  روفْ  جــاري  ــا  ي

ــرْ مقصَّ ــي  جنب مــن  ــكْ  مالَ

رْ ــا شــميخْ لقــدَ ــرْكْ ي مــن غي

ـــــــــــرامْ ــــهــــجــــر احْ ال

ــــــرامْ ــــــكْ ــــــــــرَةْ ال س

رْ الجفا و نوى كرب گحارُه ســاكَ رَكْ بعْ احْ

مارُه ــارْ اجْ لْ الحشــا قوّى ن ــن ادْواخَ ما بي

رْبَكْ في ســجن اوْكارُه خالّني عن اوْصالْ قُ

رارُه ــنَكْ و بديعْ اسْ سْ مْ من كمالْ حُ گَ نَتْفَ

رارُه كْ تَحْ سَ كْ يَمْ المَ كانْ ارضيتْ على اغْ

ــرَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحســانْ وَجَ

ــردُه ماي ــجْ  لَ الوَ ــعْ  لوضي

فضلَكْ نصغى بالدوامْ ودّه

مشــمورة ــه  ابْطالُ االشــواقْ  و 

مــزفــورة داتـــي  الْهيبُه  فــي 

ميسورة ـــي  دات لـــيّ  ــــرْكْ  تَ

ورة الصّ حسنْ  في  انْراكْ  ةْ  ساعَ

ــي مــضــرورة ــال ــالــفــراقْ ادْخ ب

ــقّ الجورة قْ في ح ــنّ و شــفَ ح

عــيــبْ دونْ  مـــن  رســمــي 

ـــوَبـــنـــي فــــي قـــريـــبْ جَ

حبيـب ــشــي  ــدي ــن ع ـــا  م

قْسي في الورى امتالَكْ سال و صَ

بحالَكْ ــودة  ــج ال مــن  دّ  ــــوَ اتْ
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بــــــدمــــــامْ أنـــــــــا  و 

عاري اشْ ارموزْ  في  اتْناكْ  نطلَبْ 

ــبْ نعــم الباري ــرّ الرقي ــاكْ الب ي

ــمْ اتْداري أهــل التبشــيرْ بالغري

ــعْ مگداري بالجودْ مــع الوفا ارْفَ

واري ــوالْ امْ ــي لمصايَبْ االهْ هان

ــاكْ هيا جاري ــن اوْف رَمْني م اكْ

جافي عــدت  الش  جـــاري  ــا  ي

ــي تواف الســخى  مــن  ــكْ  نبغي

ــي تحاف ــا  م اتْصــولْ  لوصــولْ 

ــــــــروفْ بــــــرضــــــاكْ اتـْ

ــــلــــحــــالْ اتْـــــشـــــوفْ ل

ـــوفْ ـــف ـــك ـــــبْ ال ـــــاصَ ن

ــعْ مگدارُه ــدْ كانْ جــاهْ ســاعي يرفَ الجيّ

دارُوا ــقْ الشديدْ مثلي الزَمْ يعْ شْ و هل العَ

لْ اغيارُه بْ بالوصَ كانْ اضحى بنهــم يدهَ

ــات امطارُه ــا لنب ــاكْ كيفْ يرع ــي نرع ران

ــوتْ و الجفا كيبقــى معيارُه هــر إف الظّ

ــرَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحســانْ وَجَ

ــكْ قدامَ فــي  ــلْ  نقبّ و  نســعى 

ــورْ مقهــ الگــي  اخْ ــرَكْ  تتــ ال 

ــورة الجّ شــرط  عــن  ــي  كيوصّ

ــره شــورة ــفْ عــن أم ــا تخال م

مشكورة ــوتــي  ادعَ ـــردّ  ت ال 

مــنــهــورة داتــــي  ــي  ــخــلّ ت ال 

ــقّ الجورة قْ في ح ــنّ و شــفَ ح

ــكْ ـــي فـــي مــجــي ـــرت قـــصّ

ــكْ ــدي ــه نـــعـــم الـــــــربّ ي

ــــــاري اعــلــيــكْ ـــــذا ع ه

ــي قولــ ــاكْ  بتــن ــي  تهملــ ال 

ــزَمْ بعــد الفرگة فــي وصلي اعْ

ئلي سُ عــاكْ  بــدْ لــيّ  ــتْ  ــبّ ت
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مبشورة ــي  ــولّ اتْ االحـــوالْ  و 

معگــورة ــرْ  ــ خاطَ ــي  تخلّ ــا  م

منفورة ــي  مــنّ ــــكْ  داتَ مــال 

قصورة دونْ  اعة  السّ في  انجيكْ 

ضدّ فــي أهــل الغــلّ المنكورة

ــقّ الجورة قْ في ح ــنّ و شــفَ ح

ـــــــواكْ جـــــار اعــــلــــيّ اهْ

ــــــاكْ ــــو ارض شـــرحـــه ه

ــم الــغــانــي اعـــطـــاكْ ــع ن

مثلي اق  العشّ على  تحكم  و 

قبلي ــانْ  ــوم ق ــن  كــمّ ــنْ  ــتَ افْ

صي في شكلي كْ شالّ نَحْ وصفَ

ورة ــدر الـــدّ ـــورَكْ عــن ب فــاقْ ن

باري جرحي  ودْ  إيعُ تِي  فْ طَ اعْ كانْ 

ياكْ أهــل الودّ باالحســانْ تعاري

شــوفْ الحلي و حنّ مــن تعزاري

ــاري الختي ــكْ  تجي ــي  أمرت كانْ 

ــت و رومْ اوكاري ــفْ لي أن طَ أوْ اعْ

ــاكْ هيا جاري ــن اوْف رَمْني م اكْ

ــري أم تــخــالــف  ال  ـــاري  ج ــا  ي

صدري شــقّ  البين  هــول  من 

ـــالل فــجــري ـــي يـــا ه ـــن داوي

ــــكْ ســلــطــان ــــلَ ــــعْ ج

ـــــانْ ــــكْ فـــــتّ ــــنَ ــــس ح

ــــان ــــس ــــح ـــــــــت ال أن

ساري نَكْ  سْ حُ بالدوامْ  اللّي  أنتَ 

ــزّ انْصارُه ــلْطانِي ع ــرَحْ و نقولْ جا سُ نف

ــدْ حيالتي باروا ــكْ يا الماجَ ــا في مْجي وأن

ــحْ يضمارُه ــي صالَ ــي يعــودْ لبّ رومْ لقرب

مالْ حســنَكْ و كمالْ انْوارُه  حتى تنظر اجْ

خلّي الحريسْ عن وصالَكْ في شدّ خصارُه 

ــرَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحســانْ وَجَ

بْ يشكارُه سبحانْ اللّي نشاكْ مثلَكْ واجَ
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وة مدكــورة ــطْ ــنْ أهــل السّ اليَ

مســطورة مْ  راجَ اطْ قريــض  في 

مشكورة كْ  ــيامَ اشْ باالحســانْ 

مســتورة ــترة  السّ ــاسْ  ن حــقّ 

ــقّ الجورة قْ في ح ــنّ و شــفَ ح

ــامْ ــم ــهْ ــلْ ل يـــــاذا لــفــضَ

الـــغـــالمْ ـــن  م ـــرْ  يـــنـــظَ و 

الـــســـالمْ ذا  عـــنـــدي  ـــن  م

دي ــراجْ تَمْ سْ ــا مَ كْ ي فــي مديحَ

دي ــالمي فــي انْظامــي و نَهْ اسْ

ــدي ــرْ مــع الجــاوي و رَنْ طْ و العَ

دكــورة و  ــوا  نَتْ ــكْ  اوْناسَ ــى  عل

ــورة ــه مزبـ ــي داتُ مــن حســامِ

أنت اللّي قلت ما تخفظْ ابْعاري

طاري اسْ كنجيبْ  اعليكْ  زَلْتْ  ال 

رْ و سحاري وأنت مشنوعْ في الحضَ

ابصاري شعاعْ  يا  يهْ  غطّ عيبي 

ــاكْ هيا جاري ــن اوْف رَمْني م اكْ

ــفْ الطَ بالعشيقْ  جــاري  يــا 

ــفْ ــدْ كــيــكــونْ عــاطَ ــيّ ــج ال

ــةْ ألَـــفْ ــايَ ــدي م ــهْ ــكْ نَ ــلَ ل

ــبْ ــي ــغ ن و  ــــرْ  ــــضَ ــــحْ نَ

ـــبْ ـــي ـــه انْ ـــــومْ  ـــــي ال و 

ــــيــــبْ ـــــاحْ الــــطّ ـــــف م

ــالمنا بعــودْ اقْمــاري ــمّ اسْ و يعَ

زاري ــومْ امْ ــبْ ي و الحــرّاسْ الرقي

ي لهم و ينظروا من عارُه ا اللّي ايجِ يحميوْ

دْ يلقا بشــارُه ــدْ اقْصَ يّ رْ كانْ جَ ــاعَ و الشّ

ــه وتطلَبْ تارُه من جــاكْ اضطيرْ كتكرمُ

ارْ ــي غفّ ــبْ الكثيرْ نعــم الغان نْ ــاكْ الدّ ي

ــرَمْ جارُه بْ كيَكْ الجيّدْ باالحســانْ وَجَ

و على اللّي من اوْصالَكْ على البدا يفخارُه

زَنْجــارُه ــوّ  ه ــا  أن ــي  رفْن يعْ ــه  ألنّ ــعْ  يَرْجَ
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ــلْ مــن نفضــي كــورة ــه نرسَ ل

منضــورة ــزْ  تَبْهَ عــة  قطْ ــد  خُ

محگــورة ــوة  عْ الدّ ــلْ  أه ــنْ  اليَ

مخمورة داتُـــه  لِلُـه  ــتــرَكْ  ن

منصورة اشيامِي  الجحيدْ  على 

مســرورة تضحــى  ــكْ  ـ ايّامَ را 

ــاتْ اســميّة مشــهورة ــا خف م

محســورة ــه  اعيونُ ــدْ  الجحي و 

عاشـــورة ــلْ  بفضايـَ ــه  ادخيل

ــا فــي ارْمايْتي و شــباري كانْ انْب

ادْراري و  ــي  حلت ــاظْ  أحـفّ ــدْ  خُ

ــاري ــا ب ــدْ ران ــلْ بالجحي مَ ال تَعْ

لوعاري على  منهم  رْ  هَ يظْ من 

ــي فرّاري ــبْ ســمحوجْ صارْمِ رَكَ

ــعْ للفضــالْ احباري ــا راوي طي ي

زْ غباري و اسمي في حروفْ ضبّ رَمْ

ــي قاري ِّ و اســالمي لالشــياخْ ولّ

اوْزاري فّ  ايْخَ الغني  في  ارجايْ  و 

كْ و قرارُه رَسْ في حرمَ لْ من بغى إحْ يستهَ

ــي برضاتْ حقّ شــيخي صافي دينارُه بِ دَهْ

ربي يزباروا لو صالُوا في الوغا جميعْ في حَ

رارُه ــه إدوقْ امْ جْ ل دَ طارَبْ الحْ نســقيهْ امْ

ــرْ منقارُه ــحْ منهم وشــقْ انْكسّ كانْ انْبَ

وارُه هــاتْ الزالْ تبيدْ اصْ تَبْ في الدْ مــن يغْ

وارُه مناتي حقّ لهْ بن علي في أســفي الدّ

ــارُه عيّ هــو  ــا  أن ــاحْ  ب اكْ فــي  ــي  يعرفن

هارُه ادَقْ الزكي و صحابُه و اصْ و دخيلْ الصّ

انتهت القصيدة
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ــا صارْ ــكْ بلســانْ م ــا صاحــي انْعيدْ ل أجــي ي

الشــعراء ــن  مابي ترجمــة  و  فراجــة  و  ــة  قصّ

ــن الجمهور ــا بي ــظْ اللغــا م ــا حافَ احكيهــا ي

ــارْ اغي دون  نتســار  ــاطْ  ب لرّ ــتْ  رَجْ اخْ ــسْ  يامَ

ــرة بشْ ــي  تلقين و  ــتْ  نوي ــا  م ــمْ  نَ نَغْ عســى 

ــلْ لصدورْ ــمْ ادْواخَ ــي لهمــومْ مــن اصمي ونّسّ

ــدارْ ــو ســاقَتْنِي االقْ ل مــن الگــزا الشــوارَعْ لعْ

رة ــي نظْ ــمّ بعين رســى الْقيتْ ت ــابْ المَ فــي ب

تْ المســحورْ ــرْ ترْكني كنعْ رْجْ اكثي عْ هَ ــمَ نَسْ

ــارْ الزّخّ ــرْفْ  طَ ــى  نب و  ــرْجْ  خَ ــاسْ  غطّ ــي  وَتَرْنِ

جــرّة دارَتْ  ــه  ــنّ عَ ــتْ  ــزلَ ن ــارَة  ــيّ ط ــه  ــربُ قُ

شــورْ ــتْ  تَبْعَ وال  ــمْ  قُربهُ ــلْ  وبي مُ طُ ــتْ  وقْفَ

ــارْ  ختي ــه  مالُ ة  ســكّ ــوقْ  ف ــرّ  الب ــورْ  ببّ جــا 

ــرة ــه صبْ ــسْ نفعتُ مْ يتگاحــروا ولي هُ عْ ــمَ اسْ

نانْ و حكمْ بحــكامْ الجورْ ــلْ في وســطْ اغْ ادْخَ

ــارْ ــمْ وقفــوا للمعي مْ بلســانْ حالهُ هُ عْ نســمَ

الفكــرة و  ــري  بضمي ــتْ  لْ وجَ ــا  أن ــتْ  بْ اتْعجَّ

ورْ الفْ الصّ تْ اخْ ــتخفيتْ على العيونْ ووقَفْ اسْ
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حــاسْ ــراجْ و طــالْ لــدْ ــهْ ــر ل ــثَ اكْ

ــــواسْ وهْ ـــز  هَ و  ســــوقْ  داروا 

اسْ عسّ ــعْ  اســري ــتْ  ــضْ ــهَ انْ ــمّ  ث

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

اسْ الغطّ ذاكْ  ه  كالمُ في  قالْ  و  اسريعْ  قْ  نَطْ

ــة فــي هوســة ــنْ اعقولكــم بالجمل معدوري

ــه و تهويسْ والُ ــاحْ صادكــم اهْ مــن كتْرَتْ االري

ماسْ حْ الدّ وسطْ  في  انكونْ  إيال  وني  فُ اتشُ لَن 

ــة ــيّ عسّ ــنْ عل ــا تبيّ ــن المــا و األرض م و بي

ــارْ المغناطيس ــرق تحــت تيّ ــل الب نَمشــي مث

ــاسْ ــي ريّ ــا يطيقــوا عنّ ــمّ م ــدْ الي ن ــزَمْ جَ نَهْ

ــا رسّ ــبْ  راكَ بمْ ــي  اقْبالْت ــي  اللّ ــزَمْ  نَهْ ــفْ  كي

ــدْ باالنفــاض انقيسْ ــرَجْ عنّه من البعي ــو نَخْ ل

نْ موجْ كنّ ميضْ في غسق العسعاسْ رَقْ كمّ نَخْ

ة بْرْسَ ت في جَ لْكَ تْ ســبْعْ ابْحورْ كيفْ سَ لْكَ سَ

ــعْ بُغازْ اســويسْ ــتْ قَطَ ــدْ جي ــال بُعْ ــومْ ب و الي

ــرْبْ و لگحــارْ ــومْ الحَ ــدادْ ي ــة اشْ ــدي بحريَّ عن

ــرة جتْ لهــا  وال  البحــورْ  عمــق  فــي  اتجــولْ 

ــدورْ ــمّ ي ــهْ الي ــى وجْ ــه عل ــدْ مــن صابْتُ و تصي

عْ بين اوْناســي مْ نســمَ هُ ونا خصامْ

ساسي من بعد هيجوا من لخصامْ احْ

ــمْ اقْوالهم في غايَةْ قرطاســي ننظَ
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ــرادْ ــمْ ــاسْ ل ــطّ ــغ حــيــنْ اوْفـــا ال

تحقادْ و  بــفــضــاضــة  جـــــاوَبْ 

المنـطــادْ يخفــى  ــا  م اســمي 

ارْ ــحالْ مــن اســفونْ ناســها تدعي بالگــدّ اشْ

ــرَة عتب ــا  م ــمْ  ناي اغْ و  ــدْ  انعي شــالّ  رْ  ــكَ بعسْ

رْ و صخورْ ــن شــناگَ امــي اشــتاتْ بي راحــتْ قُدّ

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

ــزْدادْ ــكْ  ي ــبْ الطبيعــة هولَ ــا خايَ ــتحيا ي اسْ

ة ــدّ ــكْ هــدي م ــارْ كــنــعــرفَ ــكّ ــالْ و م ــتّ خ

لَكْ ما ننســاوْا عنّكْ الْفاضْ القولْ اشــهودْ فعْ

كاتســطادْ ــة  الغفل و  المــوجْ  ــن  بي ــي  خبّ امْ

ــدا ــمْ لعْ ــن ازْرايَ ــان بي ــلْ كانْ ب ــكْ لكحَ هَ وَجْ

ــلْ خيالَكْ ســودْ ــكْ مثي يســقيوَكْ المــرارْ يومَ

رادْ ــرْبْ و الطْ نتي شــجاعْ فــي انْهــارْ الحَ ــو كُ ل

ة ــدّ وى لشّ ــوقْ المــا اتشــوفْ مــن يقْ ــرْ ف هَ اضْ

لبنودْ ــلْ  ــابَ ــق اتْ يـــومْ  فــي  أنــتــا  والّ  أنــيــا 

ــهْ االوهادْ هامَ ــوقْ امْ ــاحْ ف ــال جن ــرْ ابْ ــا انْطي لمّ

ة ــرَفْ في ســيري صدّ ــي في الجــوّ ما نع و نعلّ

ــودْ ــمْ كــنّ ارع ــنْ اتْكلّ عْ لرياشــي منايَ ــمَ تَسْ

دة ة و يفَ ــحْ بالحجّ و فضــى بما اوْضَ

هذا ــا  ي تعرفني  ــه  ــالّ ق ــارْ  ــيّ ط

ة دَ في صورتي و فــي وصفي خرق العَ
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من فوقْ روســهم ضارْ أعادْ ايشــالي

دالي ــمْ مــن رادْ اجْ ــالْ هــاتْ فكُ و ق

رْ فــي قبالي ــا يتخطّ ــال خف ايجــي ب

قالْ لمْ ــتْ  تــبْ و  ــقــولْ  ال ــمْ  ــتَ اخْ

ــال ــرح ــتّ ـــلْ عــلــى ال ي ـــدّ ـــرّ ال ج

لقتالْ ــرْبْ  الــحَ فــي  يــنــوي  مــن 

ــامْ نعطي للحــربْ انْهارْ بْ فــي االوه لو نســحَ

ــرة حْ ــادَنْ و الصّ بنفــاضْ اشــديدة نخــرَبْ امي

ي كورْ ه من نفظّ غى ايصيدْ جســمُ أوِحْ من اصْ

ــوادِي و مصارْ يالْ بين ب ــعْ في الســاعة امْ طَ نَقْ

ــى الخضرة طْ عل ــحْ كنحــوّ ــرْ وســطْ الرّي نزفَ

ــى لطيورْ وى عل ــرْ اهْ تحســبني عفريّة أو انْسَ

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

ــلْ ــريعْ فــي الغضهــا طموبي ــمّ اسْ ــه ت بْتُ وَ جَ

ــة ل هْ ــكْ مَ ــا تعــرّسْ عنّ فــاكْ م ــه يكْ ــتْ لُ قالَ

ــكْ مهبولْ ــا الغــرّي النّ ــي فــي  القــولْ ي رْتِ كثّ

ــلْ ــي تفضي ــحْ وال نلت ــكْ خــفّ مــن الرّي لَ عقْ

ال ــونْ فــي الفضــى يعْ ــي ياخــالگْ ل ت أش ادْرَكْ

ــنْ العبادْ مخفوضْ فــي هاد الحولْ رَكْ ما بي قدْ

ــامْ احفيلْ ــي المق ــمْ ما وصلت ــا نلتي تعظي م

لَة ــرَكْ خصْ مْ تِي عَ ــا درَكْ ــرَكْ يا الغشــيمْ م عمْ

ــرْ اتْجولْ  ــاحْ تبقى في الوعَ ــبْ بيكْ االري لو تَلْعَ
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ارة ــيّ السّ و  ــلْ  بطومـبي ونـي  ســمّ

ــلْ الغارَة ــي خي ــا يلحقون هيهاتْ م

نا ضد بخارة ــراكْ اصْ وه في االت صنعُ

ـــاسْ مــدكــورْ اســمــي بــيــن الـــنّ

ــــدورْ ـــنْ ت ـــايَ ـــن ــــدات ام ــــروي ب

ــورْ ــت ــد م ــن ــه ــــــي مـــن ال دارول

ــة و خليل ــي خليل بْتِ ــا ركّ ــوْداتْ م ــي خَ ــا رت م

ــة ــك المثل ــوا ب ــرَكْ كفــي وال يضرب عــن ضهْ

ــرْ لعقولْ َّ يّّّ ــمْ ايْحَ ــاتْ زينهُ ــه ليكْ قبّ نْعُ ــا صَ م

ــارْ التجّ ســوقْ  فــي   ــة  الغالْي ــة  لكحيل ــا  أن

فخــرَة رَكْ  ــدْ يَ وال  ــمْ  اعدي ــي  نِ يدرَكْ الّ  مــن 

ــة ما نرضــى  بفجورْ فَ ــة مســقولة امنظْ ديمَ

هْ االوطــا كبَرْقْ إلى شــارْ هامَ ــعْ امْ مْ ــوي جَ نَطْ

ــرة قهْ ــكْ  بحالَ ــتْ  مارضي ــدْ  لبعي ــرَّبْ  نق و 

ــورْ ــدْ اتن ــدْ انْحــاسْ مــن ابعي ــبْ و مقاعَ بالوالَ

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

ــرْ ازفي ــرْ  زفْ للغهــا  ــورْ  البابّ عْ  ــمْ سَ مهمــا 

ارْ ــقْ النّ لْ ــتْ و طَ ــلْ عفري و صــرَخْ عنهــا كمثي

ــرْ لقهَ ةْ  بشــدّ ــدورْ  ت ــه  هيبتُ مــن  خلّهــا 

كْ تدبيرْ ــدَ ــا عنْ ــكْ م تَ ــا شــومْ ليعْ ــال لهــا ي ق

ــدي فــي كالمْ العارْ يكفــى مــن لفشــورْ ال تزي

رْ رْتُه عمــري فــي قْطَ ــا نظَ ــكْ م ــة مثلَ مهبول
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ــا كنترام ــارْ  بكضّ ــدْ  الحدي ــوقْ  ف

رْ الحــرب بغيرْ ازعامة لْ عســاكَ حامَ

ــتْ القيامة ــري قامَ اتقــولْ مــن هدي

ــلــطــامْ ــــومْ ل ــي فـــي ي ــقــان ــل ت

ضرغامْ ــدْ  اشــدي ــوسْ  ــب اعْ ليثْ 

ــــــامْ ـــــوقْ االوه جْ ف ـــوّ ـــب ـــن ك

ــادْ اقصيرْ ــرَكْ  ع مْ ــا اللّي عَ ــا فاتْ ي ــري م افْتَكْ

ــروزْ و مســايَفْ كل اوْعارْ ــعْ الب طَ مــن كانْ  يقْ

ــرّ للبَ ــا  ن رَجْ اخْ ــومْ  ي فــي  ــي  انت والّ  ــا  أني

ــرْتْ في عزّ اوخيرْ تْ االقطارْ و كبَ فْ مــن قَبْلَكْ طَ

ــكْ االبصارْ ــري في الوجــودْ وال راتَ هْ انْجــالْ تضَ

ــر ألم بســايَرْ  الرّضــى  و  المقصــودْ  ــتْ  ابْلَغْ

ــا تحصارْ ــي م ــدْ فــي خالفِ اقطــاري شــالّ نعي

ــالْ بحكــم القــدرة خْ الجب ــه شــوامَ ــرَقْ ب نخْ

ــومْ يرمــي عندي بشــرور ــارْ فــي كلّ ي ــتْ النّ بي

ــارْ گضّ و  بجهــد  ــبْ  نعي ــا  م ــاتْ  مكين ــيّ  ل

ــالْ اوْقاتي مشــتهرة ــي اتْق ل هْ ــلْ عــن كَ مَ نَحْ

عْ مكســورْ ندْ مــن الهيبْ يرجَ ــرَجْ عن جَ لو نَخْ

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه

همــا طــالْ القــولْ بنهــم و تقــوّى لخصــامْ مَ

ــة مَ كْ ــتْ بحَ ــمْ و تكلّمَ ــرْتْ فــي زيّ حكي هَ اظْ

ــرْ اللّومْ قلــت الهم يكفــي من المــالمْ مع كث
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العــالّمْ ــرّ  الب الحــيّ  ــوا  راقب و  ياوْا  اســتَحْ

ة مَ رْ و نَعْ ــكْ ــه جــلّ الشّ رْ االشــياتْ ل لمســخّ

ــومْ ل ــه كلّ اعْ مــن برزكــم للوجــود مــن علمُ

ــاسْ في البحــرْ و تضــرّ باحترامْ لو جــالْ الغطّ

ــرا و المــا ــن الت ــلْ بي ــق الحــيّ الجلي ــا خل م

مهــزومْ ــه  تتركُ و  ــه  قوتُ تغلــب  ــانْ  حيت مــن 

ــبْ لبحــورْ فــي اوْصافْهــا حــارَتْ لفهامْ اعجايَ

ة مَ فْ نَقْ ــدَ ــه يصْ فْتُ ــو صدَ اسْ ل ألــف مــن غطّ

ــومْ القيّ ــرّ  الب الحــيّ  مــن  التســخيرْ  لكــن 

ــدارْ يُعْ الزَمْ  ــه  لُ بجهْ ادْعــى  ــى  إل ــارْ  يّ الطّ و 

بالمــرّة ــه  عنّ ــرْ  زفَ ــو  ل ــحْ  للرّي ــوى  يقْ ــا  م

ــورْ االمُ ــي  عال ــوْرى  ال ربّ  ــكامْ  بحْ ــه  لْكُ إيْهَ

القهــارْ فضــل  ــى  لول ــلْ  الهبي ــلْ  موبي الطّ و 

ــگازْ فــي األرض بكثرة ــقْ اعيونْ مــن ال ــه خل ل

ــومْ ســالْ عليهْ الشــفورْ ــه اتســيرْ في كلّ ي ب

ــدن لحجارْ عْ طها مَ ــى اخْ ــفْ الماشــينة إل كي

ــرا مْ و ق ــزّ ــى لمســيرْ كانْ عنهــا ع ــفْ عل توقَ

ــهْ كمخمــورْ ــوتْ الفحــمْ تايَ ســايْقها مــن ق

ارْ الستّ الــبــرّ  الجليلْ  ــدْ  لــلــواحَ ة  ــقــوّ ال

ادْرى ــق  بالخل مــن  ــا  ربن ســبحانْ  ســبحانُه 

المســطورْ ــوحْ  باللّ كلهــا  االشــياتْ  رْ  ــدّ لمق
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ــعاري دْ التقاتْ منظومْ في طرزْ اشْ خُ

ــعْ حلتي من خالَصْ يضماري في ابدي

وارِي دْ امْ ــعْ احضي اوْصيْتِي ليكْ السّ

ــا باري ــهْ اتْقــولْ أن ــدْ لي ــي اجحي ولِّ

ــباري ــهْ لو يتعــرّضْ في اشْ ــروحْ بي انْ

ــقاري وى حربْ اسْ ــا يقْ ــمْ م و كبيرهُ

درارْ ــي  ف ـكْ  ــلـْ سَ أراوي  ـــدْ  خُ

ــيــن االبــكــارْ ة ب ـــدَ ـــري ــــدْ اخ خُ

تشـــهارْ فــي  أراوي  ــكْ  نــوصيــ

ــارْ ــي ــعْ ألهـــل لــوهــيــب االخ طــي

يــعــرفــنــي فــي يــــومْ الــگــحــارْ

ــادْ زَنْـــجـــارْ ــحّ ــنْ الــجُ ــي ــي ع ف

ــي بجهارْ عوا قول ــرْتْ طَ مهمــا ســمعوا ما دكَ

ــا في صلحهــم نفرَة ــوا و تصالحــوا وال بق تاب

ــولْ الزّورْ ــتْ في ق ــدْ الغني تَبْ ــا للواحَ ــفْ أن كي

بْ االشعارْ نستغفرْ من سايَرْ الخطى في مواهَ

رة هْ عتْ قولْ بجَ صامْ ما ســمَ رْتْ في اخْ ما حضَ

ــرْ الْســانْ الحــالْ بالغــى منظــومْ و منتورْ غي

ــوارْ ــدى شــارْقْ االن ــنْ الهْ ي احْ عَ ــدّ ــا م ــا أن و أمّ

مرة ــف  أل ـــتْ  وقَ ــلّ  ك عليهْ  اهللا  صلى 

ــدورْ لب ــه  حابُ اصْ و  ــه  تُ المْ ــمْ  إيعَ ــوانْ  الرّضْ و 

ــارْ لحـب ــا  دَب الـوْ ــاتْ  هـ للـدْ اهللا  ســــالمْ  و 

رة ــجْ الشّ ــوقْ  ف ــمْ  بنغايَ ــزورْ  هي دْ  ــرّ غ ــا  م

بْرورْ احْ المَ ــدّ ــد بن علي  مــن أســفي م مــن عن

ارْ ــع الطيّ اسْ م صــامْ بين غطّ ــسْ وقع اخْ يامَ

ــرة ضْ ــا حُ ــم ي ــل ثالثه ــل الهبي و الطوموبي

مشــمورْ ة  ــوّ بق ــرك  ح ــورْ  الباب ــم  بجمعه



ار والطموبيل والبابور اس والطيّ 711اخصام الغطّ

166

167

168

ــي مقداري ــرَفْ ل ــعْ و يع ــى يطي حت

ــبْ لنظــامْ القاري ــالْ صاحَ اتقولْ ق

ــاحْ ابْصاري ــلْ مصب محمــد المفضَّ

ــرارْ ــمْ ل اكــيــوسْ  لــيــه  تسقي 

ــي فــي االســطــارْ و تــمــامْ انْــظــامِ

ــارْ ــخــت ــمُ ال ــى  ــل ع اهللا  ــى  صــل

انتهت القصيدة
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ــرْ  بالبطَ ــلْ  جُ معنتهــا  فــي 

ــرْ مَ الخْ مــن  تســقيني  ــرى  ت

ــرْ ــطَ اخْ ــا  ــن امَ ــدّ قُ حـــارَسْ  ال 

ـــرْ ازْهَ ــا  ــوره ن الــكــهــرابــة  و 

تنهمــرْ أســيولْ  دمـوعكــم  و 

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــر وق وال  ــاء  حي فيكــم  ــا  م

ــة و ترجمة في رقايَقْ االشــعارْ كي لك قصّ ــرْ نَحْ أجــي يا مــن الّ يلُه خبَ

ــزارْ ــمْ أمّ ي ي ــوداللْ الرّ ــا و ب ــر أن ــاضْ نتســالّ غي ــسْ فــي اري ــتْ يامَ بايَ

وارْ ــه ســبعْ اصْ ــه عنّ نُ صْ ال واشــي وال رقيــب ال حاضــي و رياضــي امحَ

ا امثيلْ بكارْ معاتْ على الحســوكْ يضويوْ لَة و الشّ ومنارة بالزّيتْ شــاعْ

ا بغيرْ غيارْ ــوْ لهم بلســانْ حالهــم قالوا للشــمعات الشْ تبكي عْ نســمَ

ــولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ صامْ البارحْ ط دْ الخْ آشْ را من الّ شــاهَ

ــي بجهارْ ــتْ لهمْ يا عــدولْ صيغوا قول ع قالَ ــمْ ــرّة مــن الشّ و دواتْ الحُ

تلقا فــي ذا اللغا عجوبَة و عبارة

ترى من ريقها نرشــفْ بالجهارة

ارة ــمْ الخنّ ــرْ أنا و الغــزالْ نعْ غي

ارا ــورُه يتدّ ــگازْ ن ــرْ مع ال و الحجَ

ــا خباركم دونْ إيشــارة عــدوا لن

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ــا ظهرت فيكــم غيارة من بكان
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ينعــدرْ الحــال  فــي  ــي  مثل و 

ــر األم ــي  ف اهللا  ـــيّ  ل ـــى  أوح

ـرْ القـصَ ــلْ  الــداخَ ــتْ  رَحْ وإال 

الجمـرْ و  ــانْ  خ ــدّ ال بعد  من 

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــي أكثرْ ــكْ فــي محاين ــا صابَ م

ــرْ أحصَ ــه  أالّيلُ شــميخْ  ــكْ  مل

ــرْ األحـمـ ــكْ  وكـذال ــضْ  األبيـ

يندكــرْ جيحــونْ  و  ســيحـونْ 

هــي االصفرارْ ــراقْ اوْطاني وأنا اللّي كســا وجْ ــي نبكي على ف ــا اللّ أن

ارْ ــادْ كتخرُجْ بعســكر جرّ ــن وزارة و القيّ ــمْ بي كنــت فــي ملكْ عظي

ا فــي حدايَقْ البســاتَنْ و بطالي كتصــولْ بين ترابَعْ االشــجارْ نتهــدّ

ــوا عنّي القومْ دخلوا و كري في غيبتي و طلقوا في بســاطي نارْ حتال

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

كْ من الخــاوا بخبارْ ــيّ  نفيدَ ــمعة ســمعي ل قالت بنت الرّومْ يالشّ

كنت في وسطْ اليّم حاكمة سلطانة عندي من العساكر شالّ يخصارْ

ارْ مْ و الزّخّ د و البلطيقْ و الســودْ متالطَ في بحــر الهادي مع المجلمَ

ــرْجْ األنْهارْ نتصــرّف في دخاير البحورْ بســبعة و كــذاكْ لوْ انريدْ انخُ

رارة كي الفرقة تزيدْ في القلب امْ

فْ من كلّ طيبْ زهرة و نوارَة نقطَ

ي في الجباحْ عسلة مختارة أنسدّ

ارة خادوا شهدي و عصروه العصّ

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ة الكدارة أنا اللّي حالتي في شدّ

ما يشبَهْ له ملكْ سيفْ و قيصارة

ــه اقْرارَة ــطْ العميق مال و المحي

ارة ــلْ فيهم غوّ ي و الفــوراتْ و النّ
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ــرْ الدعُ هــل  ــي  صادون ســاعة 

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــمّ فــي القعــر كنــت وســط الي

ــرْ الــفــخُ و  لــكــنــوزْ  أتــركــتــي 

رْ حــدَ ــرى  ق ــا  م مثلــك  ــي  اللّ و 

رْ الشــجَ محافــل  ــن  بي نرقــص 

ــرْ ــفَ الــسْ ــن  م أتــا  الــفــالّحْ  و 

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــرْ ـةْ الــصــبَ ــي غــايـَ ــى ف تــهــلّ

دف و جواهر حــت التقات  و الفــروز و لدرارْ نصطــادْ المرجــان و الصّ

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

لْ المنارة بلســانْ الحالْ قال للشــمعة الختيارْ ــقْ الزّيتْ في داخَ نطَ

ــكْ ما يعدارْ ــمعة الحــرّة في قولها معــدورة و انْتِ بال خفا قول  الشّ

ــا يلقى لكن في القضــا كتعمى االبصارْ اعْ ارديلْ يســتاهل م مّ الطّ

ــيّ المقدارْ ــه ل ــعْ فــي كتابُ ــا ربّ االشــياتْ شــرّفْ دكــري و رفَ ان ومّ

ة تدكارْ ي على الرضا و ضعتني ووفيتْ في حليبي مدّ لْتْ أمّ ــنْ حمَ حي

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

ــزّاكْ مــن التّغزارْ ــي البيبْ ي ــتْ إلى كنت ــمّ الحجــر ادْوى وقال للزّي ت

نارة طْ مع الفيشــگة و السّ باللّقْ

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

عْ بال اخفا ارْماكْ اللّخسارة مْ و الطّ

ارة ه دوكْ البحّ و طمعتي في شباكُ

يحصل بالقوت لو يكون في المحارة

نوقي ناسي من الهجيرْ و الحرارة

ارة ــي فــي العصّ ــي تمّ دارن أنزعن

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ــا غرارة ــورى الدني ــن ال ــرَفْ بي و ع
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068

ارة يّ ــن الطّ ــاحْ بي ــرْ بال جن و يطي

لْ مشرارة ارْ يشعَ في وسطْ الما النّ

ــومْ حكمة و تجارة و جبرْ فيّ الي

ارْ ــلْ الكبريتْ عدت عند العطّ مث

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ــا كانْ تمارة ــادَمْ ال تتْيق م في بن

ارة يّ في علم الفلك و النجومْ السّ

و عرف جلّ االشيات من االستخارة

وا بشطارة و خدمت في كلّ ما يريدُ

رْ ــى البحَ يمشــي فوقْ المــا عل

رْ الصخَ خْ  شــوامَ تحــت  ــرَقْ  يخْ

رْ الــغــدَ مــن  حرقني  ــارْ  ــنّ ــال ب

رْ الــصــدَ ـــلْ  داخَ مــن  دْ  نتنهّ

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ايْســرّ ضحــا  امــي  قدّ ــرَكْ  عصْ

سرّ كلّ  غمض  ه  بفهمُ كشفْ 

ــرْ هَ اظْ ــه  بحيلتُ ســرّ  ــن  كمّ

ــرْ ــوعَ ـــلْ ال ــي مــن داخ ــادون خ

ارْ مــكّ ــرْ  ماهَ ــه  مثلُ ــا  م ــارْ  ث اكْ ــه  حيالُ و  ــبْ  زايَ اخْ ــه  خزايبُ ــادَمْ  بن

ــعْ مهامــة القطارْ ــه جمي تُ ــارْ و يطــوي برجاحْ ــدْ دونْ ن ــنْ لحدي ايليّ

صني من الحجارْ ــي و خصّ لْ لمعادن ميزّني بشــطارْتُه و فكــرُه و دخَ

ــدْ بين عوارضْ االمطارْ ــي في الما مع اللهيب تزگلم تمثيلْ رع تلقان

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

ــرْ اصغا لي يا لبيبْ و نفــي عنّكْ االكدارْ ــكازْ ادْوى و قالْ للحجَ ــمّ ال ت

ــم األثارْ ــونْ حتى عل ــمْ جمع الفن ــه و تعلّ ــواتْ حيلتُ هــذا الجيلْ ق

ــن الوجودْ بالفعــلْ و االختيارْ رْ بي ــرع في كل يومْ عجــب و يظهَ يخت

ارْ ــيّ في تحــت األرض كنــت حتى جــاوْا الشــطّ ــيّ وال عل ــا ب ــا م وأن
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086

ــا يتْفارا شــغلي الزال بينهــم م

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ضهر لي منكم طيشة و دسارة

ــا كيتوارا ــاسْ عنده ــو  و الن غيّب

ــا للوجــودْ بلمهارة ــرْتْ أن و ظهَ

لت الحزارة ه و بطَ ــدُ سّ خفاهْ وكَ

ــا وال بقاتْ فــي عضاهْ يمارة و هب

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

ــوم عادْ ضيّه مســخارْة لكن الي

ــفْ في االشــيا أمر ليــس انْخالَ

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

الفشــرْ و  لبهــوت  مــن  ــا  يكف

ــا فيكــم من فــي اللغــا ادْكر م

العصــرْ فــي  ــاسْ  النّ ــاتْ  وترقّ

ــرْ للنظَ ــومْ  الي الحــوتْ  شــمع 

رْ ــلْ باللّقــطْ و القهَ كيفْ احصَ

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

اتـضـرّ من  ولـعـالجْ  للضــوْ 

ــتْ اقْطارْ ــيّ طــاروا في الفضــاوْ بيّ ســاروا فوقْ الجــوجْ بهم طوي ب

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

ــا قالت كلكم شــيَّطتُوا فــي المعيار ــة دواتْ في لغاه ــمّ الكهرب ت

ــرْمْ وال عارْ ــوم ما قريتوا حُ فيكــم ظهرات العيوب شــالّ نحكي و الي

ــاتْ تقبلكم هــل اليضمارْ ــانْ التّيهــانْ دازْ و وقتكــم فاتْ وال بق ازم

رْ يومْ كانْ في الملكْ و االفتخارْ الشــمع الحرّ شكا من الفرقة و تفكّ

نستغرب من هرب من الما و كوى من نارْ الجحيمْ و نسى كلّ ما صارْ

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

ــمْ كانْ يدخلْ مــن دارْ دارْ ى بالزّيتْ قدي ــيخْ مــن تســمّ ــا داكْ الشّ ومّ
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ه ما تزولْ بالما و طهارة و وســاخُ

ارة ــاد فــى غبّ ــراب إيعــودْ كارْم ت

ارة رْ الحديدْ على التّ لكن إيســيّ

ارة ــوري كيشــابَهْ القمــر الدّ الْن

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

إلى سلكي ضوى في وسط البالرة

ارة ســلوكي في عضاهْ تلمع بطّ

ارة و نحرَقْ أهــل النفاقْ دوكْ النّكّ

ارة وارْ الســحّ نغلــب البصارْ بالنّ

ــرْ اقْجَ ــا  جمعن فــي  ــه  انُ دُخّ

رْ ــدَ ــه ق ــرَكْ مايلُ فــي المــا حجْ

ــرْ ــه صــفَ ــبُ ــاح ـــانْ ص ـــدخّ ب

رْ و تخضعــوا في مجالس الحضَ

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــل الشــمس و القمــر ــوري مث ن

بشر ـــي  رامـــن إلــــى  ــن  ــك ل

ــرْ ادْسَ مــن  بالســمّ  نكهــرَبْ 

النصــر ــة  قب فــي  ســلطانة 

ــارْ ــال تعف ــخْ ب ب وا مــع الطّ ــدْ ــي لل ــارَ و يولّ ــة و المن ــودّعْ الفتيل إي

كْ فيه إيشــارة للكروبْ خنزَكْ يعمــي االبصارْ ــتَ يا كربونْ أســمَ وانْ

ــه إيفادة تشــكارْ ــة وال يلي ــة ماله خصل ــه خبيث ــگازْ روايحُ ــا ال أمّ

ــوا من الگحارْ ــاكم تتركوا اللجاجْ و ترع ــرْتْ لكم العيوبْ عسّ هَ اجْ

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

أنا الملك في دا العصر وأنا اللّي عشــقوا محاسني العبيدْ و االحرارْ

ارْ ــوري ريحة من صنعني فالســفي ماهر عيّ انْ ما في ن لْ دخّ ــا نعمَ م

ــكْ بالتريســينتي ندكارْ اوني الكهربة حتى ال طري بالحكمــة ســمّ

ارْ ــرّ منّي و بهرتُه بالجمالْ و خشــى من صهد النّ ــى رهط الجنّ ف حت
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122

ارة و نطلق في جمعهــم ناري زفّ

ــگازْ و المنارة ــة مع ال و الكهرب

تمثيلْ البرقْ في المنازل نتســارا

ــوا تحت طاعتي يا قرقارة و تدخل

زهرة زهرْ الزهورْ زهرة المســرارة

مــن برزكــم للوجــود و العمارة

كيتعــارا نوركــم  ضــي  الزالْ 

ــور أم كرارة غابوا بعــد الضيا بنُ

يشمل ناسْ الوهيبْ دوكْ الشعارا

الســقر حومــة  فــي  نغلبهــم 

ــرْ الحجَ و  ــمعاتْ  للشّ ــعْ  اوْقَ

ــرْ النّظَ تْ  شــدّ مــن  ــروا  اتحي

ــرْ ــلّ المكَ ــا ه كان تحشــموا ي

ــرْ ــزهَ ــــتْ ال زهـــرة زهـــرة دوحَ

الشــكر ــةْ  غيَ و  الحمــد  ــه  ل

األكــبــر الـــواحـــد  اهللا  ـــور  ن

رْ ــدَ الب ــتْ  طلعَ ولفــي  ــوا  هب

ــرْ ـ العطَ و  ــد  النّـ و  ــر  بالعـنبـ

ــتْ عقلُه و بانياسْ وبرنوخْ في طالسمي يحيروا من غيرْ شوارْ لو عاشَ

صامْ البارحْ طولْ البهيمْ بين كواكب االنوارْ دْ الخْ آشْ را من الّ شاهَ

نتي و داري وســلوك من النحاسْ على ليمينْ و ليسارْ لوْ شــفتوا مكِ

واكبي في ساير المصارْ اجْ يا الغشمة يخبركم عن اكْ لْك الدّ سالوا حَ

ــتْ االبكارْ ــة غزالي باشَ ــمْ الباهي ي امْ الرّ ــدّ اوْا لخصــامْ ق ــوّ مهما ق

ارْ ــرّ القهّ ــلْ الفجــورْ ســتحياوْا و راقبوا الحــيّ الب ــت يا ه لهــم قال

ــةْ االعتبارْ ه و ظهــر من انْواركــم غايَ ــدُ و جعلكــم مســخرين لعبي

مهما ســمعوا قولْ بوداللْ و نظروا في جمالها ســتاحياوْا بال تحكارْ

ــا االحبارْ هاتْ الودب ايَقــة و ســالمْ مــن اهللا للدّ ــة الرّ ــتْ الحلّ و ختَمْ
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ارة ــب اوْزاري كفّ ن ــيّ الْذَ يجعل ل

ارة ةْ الجحودْ المكّ صعبة عن المَ

ه غزّارة سيوفْ الشعر في جسامُ

ــى وال تفيدْ في خــالهْ عمارة يخل

بْ الشــعر نســتغفرْ فــي مواهَ

الفـكـر بفـراسـة  ناشـيـها 

ــرْ ــا ادْسَ ــوم الوغ مــن فيهــم ي

ــرْ عمَ ــو  ل حــقّ  عــوة  الدّ ســوقْ 

و اسمي ما يخفى بن علي محمد من مرسة أسفي طالَبْ االستغفارْ

تْ خصامْ إالّ في اللغا فراجة ألهل اليضمارْ عْ رْتْ حضرة وال سمَ ما نظَ

ارْ وّ ــكالمْ دوكْ كالبْ الدّ من شــاخوا بالجحــد و الصالبة ســرّاقين ال

ــرْ مع المنكارْ ف ــوا النّاسْ للكُ دْ إيورَّتْ قال حْ من ســلّمْ يســلَمْ و الجَ

انتهت القصيدة
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عْ الگحار آش را مــن الّ ســمَ

ــي اغزال ــالْ  اگب تخاصمــوا  ــواوْ  لضْ

ــز املــاهــريــن ــا ع ــت ي ــالَ ق

ــوارْ فــي كل جيه ــحْ االن ــا وايّهــا مــع مصابَ ــر أن غي

معاتْ على الحسوكْ يّة بالزّيتْ شاعلة و الشّ بحِ مصَ

ــى بســاطي ــوارُه عل ــگازْ و الحجــر يضــوي بن ــاء و ال و الكهرب

ــيّ كاسْ المدامْ امها ترَدَّفْ ل ــا قُدّ ــمْ مثل الهاللْ تضوي ون ي و الرّ

ارْ شــارَتْ عليّ في ذاكْ الغســيقْ   رْتْ الخنّ ــكَ حينْ اسْ

ــورُه قبالتي ــة و الحكمــة و كلّ ضــوّ وصفّ ن بلطاف

ــرْحْ الســباب ــه و شَ لُ واصْ

ــمْ هُ ــدّ امْ ــا ق ــي وني ــي خليلت ــتْ ل ــي قالَ ــتْ اللّ قولَ

الســاني ــور  النّ ــدروم  ب ــا  ي قلــت  و  تْ  ــدْ انْشَ ــم  لهُ

ــل ببهاكــم و ضياكــم جاوبوني بلســان الحالْ ادخي

ــرُه غي عــن  ــرْ  يفخُ و  ــولْ  يصُ و  يشــرَحْ  ــد  واحَ كلّ 

ــارْ ــع ــوت االش ــي ــي ب ــم ف ــاك ــغ ـــا نــرتّــبْ الْ ون

ـــرْ ــف أمَ ــخــالَ ــس ن ــي ول

ــدكارْ ي لمــا  ع  نســمَ حالهــم  بلســان  ــي  ل ــوا  قال

يامــس عند اوقات الســحارْ

في رياض ســلطني ال واشــي وال رقيب

ــم ذا الضــواوْ نبغيــك اتكلّ
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ع الگحارْ آشْ را من الّ سمَ

ــع ــل اجلمي ــتْ قب ــقْ الزّي نطَ

ــنْ صايَ و  ــعْ  امني بســتانها 

نشــدوا ولولوا في ســبوعي

الْبَنْهــا بطيــب  ــي  تْنِ عَ رضّ

و ضيا نعطي في ليلي و نهار 

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

ية ــي من أصــلْ الشــجرة الزّاكَ ــدروْا أصل ــال أنيا ت ق

ــزّالْ المن ــاب  الكت فــي  ــا  ربّن شــرّفها  مــن 

الحشــى فــي  ــيّ  ب ــتْ  لَ مْ حَ المباركــة  ــجرة  بالشّ اها  ســمّ ــن  حي

ــي غصانْها ــوم ياتيها و ينقّ وكان الفــالّح فــي كلّ ي

ـــقْ افَ ـــدّ ال ــارْ  ــط ــم ال ــن  م عليها  ــافْ  ــخ ي و 

ــرات وكب الوقــت  جــا  ــن  مني و 

تْ و صبحــات حانطــة في كســوة خضــرة غصانها السليســة مدّ

ــة بالْطاف ــي  وضعتن ــا  قلبوه و  ــارْ  الطي جــاوْا 

ــا حرّكها تْ بالهــوى ونســايَمْ الصب ــي رقْصَ ــمّ أمّ ت

نُه ــي فــي طواحْ ــا لمنزلُه وعصرن ــي وت ــي و نزعن ــمّ الفــالّح خادن ت

ــم ــوي ــق ــت وخــــرّجــــنــــي ب

تْ اهللا فــي كلّ حــالْ ــدَ ــوبْ و حمْ ــعْ العي ــي مــن جمي ان بعــد صفّ

بْخْ في المطاعمْ ــدوا و الطّ الحْ لل لْنِي نصْ عَ ــن اجْ حي

يشــكارْ ــا  م فيكــم  ــا  م كلكــم  تصالحــوا  الش 

ــرْ ــت و الشــمع النّايَ للزّي

مــن بعد ضوا نورُه اســطيع

و حضــاهْ ما يوصلُه واشــي

نزاها ــراح  ــف ال ــن  م قــام 

ــد ـــتْ رش ـــغَ ـــلْ ــى ب ــت ح

ــرْ طــاهَ و  عــزيــز  نظيـفْ 
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ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

الشمعة الحرة في الحديث

ــب غري أمــري  ــا  ني ــى  حت

ــوم كانت نحلة ــي في ي تعرف أمّ

يـــومْ دات  بعساكــر  خـرجــت 

بالمكر قــومــان  غـــدروهـــا 

شمعة ــي  ــصــرون ق الــحــيــن  ــي  ف

غيار جسمي  عن  اهوالي  من  نبا  حتى 

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

ــنْ دون ريب ــي كايَ ــي و كل ما قلت ــه صادقت ــت لُ قال

طيبهــا ــار  االزه مــن  تقطــف 

ــة فيهــا شــفا للعباد ي عســلَة مصفيَ و تســدّ

ن مســكَ االشــجارْ  مــن  ــدتْ  تخَ ــمّ  ت

لتْ جيوشْ قاهرة و شديدة من جنسها يخدموه طاعة في ما تقولْ و عمَ

بالهندســة صنعوا بساط لها في شــغل عجيب مانع على الواشي

سقيلة ــاح  ــرم ب ــالْ  ــط ب و 

ا خلفها لو تخــرج وقت الربيع شــيوْ يَمْ

ــان خـ بالدّ ــا  العسّ مــع  ــوا  تـحارب و 

بعد غلبوها خادوني باســم الشــهدة عصروني من العسل

ــم القاوي ــت بالجحي ــه داروني حتى دب ــر في ا بطنجي ــوْ و تل

ــي و جوارحي بحــرّ الضاها نحــرق قلب

من فوق الحسكة تصيبني ندبال و نصفارْ

ــرْ ــت و الشــمع النّايَ للزّي

و جاوَبتْ في شين حكّ الزّينْ

محال اجرى لك كل ما اجرى لي

ليها اوْحا الحيّ الباقي نعم الجليل

ــرْ ــزهَ ال ــقْ  ــدايَ ح بين  هْ  تــتــنــزّ

عقوبة قراوْا  وال  لقصرها  دخلوا 

صنعوا لي فتيلة وسط حشاي شعلت

ــگــاطــر ــيــل ت ـــعـــي كــالــسّ دم
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ــرْ النّايَ الشــمع  و  ــت  للزّي

ــي حالت ــبَهْ  كيشْ ــكْ  حالَ

ــالفــح نــشــكــي مــن الــلــهــيــب ال

ــورْ ــدك ــه م ــاســمُ ـــــدْ ب ـــلّ واحَ ك

يتْكنّا باألبيضْ  طْ  المتوسّ رْ  البحَ على 

نحكي شـــال  الــعــســاكــر  و 

ابْ النّشّ مثل  ــدْ  واحَ كلّ 

ــلْ مــع الفــوراتْ ي ــال بهــم زارَتْ النّ وي

ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

أختي ـــرّوم  ال بنت  قــالَــتْ 

ضعيفة االهــوالْ  من  ونا  صفرة  أنتِ 

االخرين بستة  للبحورْ  لْ  تدخُ رادت  وال 

ــورْ ــج ف دون  نــحــكــيــهــم  ــك  ــي ل

ــافْ صن كل  مــن  تابعهــا  بطــالْ  و 

ــادْ ــيّ ــقُ ال و  الــــوزراء  ــع  م

ــي ايبال وال  ه  بجهــدُ المــوجْ  كيخــرَقْ 

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

ــارْ ــتْ مــن لغي ــى دَبْ ســخفوا اگوايمــي حت

االبــيــاتْ ذا  فــي  نشرحها  صــورتــي  انعيدْ  ليكْ  اسبابي  و 

اللجوجْ بين  سلطانة  حاكمة  ــحــوتْ  ال فــي  ــي  أمّ كانت 

االنــهــارْ ــكْ  ــذالَ ك و  بسبعة  الــرضــا  على  البحورْ  ــتْ  ــلْــكَ مَ

كتجولْ وسطه  فــي  ســاعــةْ  كــلّ  حيطْ  المُ بحر  ــنَــتْ  ــكْ سَ

ـــه مــرمــر االســــــودْ اســـمُ

القلزومْ بحر  القديمْ  فــي  يقولوا  لــه  ــرْ  ــمَ الــحْ ــكْ  ــذالَ ك و 

ــدْ وجــنــمَ تـــخـــورجْ  ــره  ــح ب ــن  م الـــهـــادي  ــــاورْ  ج بلطيق 

شــيحون مــع  جيحــون  بعــد 

ــارْ ــث اك ــات  ــهــدي ب ــبــالــهــا  اقْ ــوا  ــف وق اعــســاكــر  كتصيب 

لها ــو   طــاع ــزْ  ــواغَ ــب ال ــي  ف

ــنْ الحزايَ مــن  بالعطــا  ــمْ  كتكافيهُ ــا  تمّ ــتْ  عَ رَجْ وال  يبايعــوا 

تقات و  ــرْ  ــوهَ ج و  ــان  ــرج م و  لعقيق  ــن  م إيــديــهــا  بــيــن 
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ــعْ الرفي ــؤْ  اللؤلُ و  ــرَّدْ  الزّمَ و 

طيبوها ــــارْ  الــــنّ وســــط  ـــي  ف

باالشــطارْ ــي  جنب فــي  ــمْ  تزمّ ــا  م

ارْ في صنادَقْ شالّ نعدّ بين سلوعْ التجّ

ــرْ النّايَ الشــمع  و  ــت  للزّي

المقالْ لجوابْ  لي  سمعوا 

ــوا ــت ــري ق وال  فـــتـــخـــرتـــوا  و 

فيها بــالــلّــي  كــتــفــوتْ  الــدنــيــا  و 

ي ـــوّ ضَ نـــورْ  ـــاسْ  ـــنّ ال رضـــــاوْا  و 

ـــارا ـــتّ ــحــت ال ـــوا عــيــون ت صـــاب

ـــانْ ـــمّ ـــجُ ال ـــرْ  ـــجَ ح و 

ةْ لها وصيدوها داروا هل الخديعة شبكَ

تْ في الحينْ قطروني منها طرّفتها  عقدَ

ــرْ ـــي الــقــنــاطَ ـــنّ حــمــلــوا م

ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

ــگازْ دوا و قالْ ــن ال في الحي

حشــمتوا وال  رة  ــدْ الهَ فــي  ــوا  كثرْت

ــعْ  يقنَ ــان  الزم فــي  ــه  حقّ ز  دوّ مــن 

دازَتْ ـــكـــم  ـــام إيّ ـــوم  ـــي ال و 

تكــرَّرْ و  ترابهــا  رفعــوا  ــا  العالم و 

قــدرتُــه ايــصــرّفْ  الــغــانــي  رادْ  مهما 

ــرْ المــا هْ ــنْ ضَ ــومْ ع ــتْ فــي داتْ ي لْعَ ــوا طَ ــفْ قال ــاب كي كت و المُ

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

صــادَقْ اقوالكــم  فــي  ســبّقتوا  ــا  م ــة  حجّ اكبالكــم  ــر  للغي

لكنّي فــي ذا اللغا ننصحكم صبروا بما حكــم عنكم ربّ الكاينات

طوة مع المالكة يكفي إال حكمتوا بعد السّ

ــم ــك ــواق اسْ تْ  ـــدَ ـــسْ ك و 

ــي تعرفها بالجملة كاملين رَتْ أنا و امّ و ضهْ

ــة ــي فيهــا تكــون أدام مــع الكعب األرض اللّ

ــى اهللا عليه ــن الهدى صل و فــي بطنهــا طــه مدفونْ عي

وا كذلك الصالّح هل الســرّ الباهر فيها تعبّدُ
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ســخونة للعــالج  ــن  خري و 

ــيا ــوا في مادتي كلّ اشْ صاب

ـــعـــد جـــربـــوهْ ــــن ب م

رْ ـــالّ ـــي مـــن ب ـــبِ ـــوالْ ــعــوا ألْ صــن

كثارْ ــات  ــي االش خــدمــونــي  لكن   

ــرْ ــامَ ــج ــخْ امْ ــبْ ــطّ ــل ــوا ل ــع صــن

ــرْ النّايَ الشــمع  و  ــت  للزّي

ــلْ ابــرازْ ــدخُ ــان تــريــدْ ت ك

ــورْ ــج ــال ب ـــا  عـــنّ دعــــــاوْا  وإال 

ــدْ و بغــضْ مــن فضولهــم ذاكْ حسْ

ــرْتْ قتصَ ــرْ  الحجَ ــى  عل ــاس  النّ و 

ــارَتْ ــت ك ــو  ل ــاح  ــري ل تطفنِي  ــا  م

فيها نسكن سالوا الْما اللّي يطفيهم

ضياهــم ــور  ن يفــوق  ــوري  ن

ــرَتْ انفيســة ــي كت و معادن

عنّي يقبطوا  االمــــوالْ  مــن  ــالّ  ش

ــة عذيب الشــراب  منهــم 

أنيا مــنــهــم  عــيــونْ  و 

زيتي خــتــاروا  ــا  م لْ  أوّ

مْ اضياهُ نــور  يفوق  ضــيّ  ــدوا  ــوَجْ إي

بهاكم غـــرب  ـتْ  ــلـَ شــعْ إلـــى 

االقـطــارْ جـمــع  فــي  ــل  موبيـ الطّ

ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

ــگازْ ــا ال ــرْ أخوي ــال الحجَ ق

ــشْ ــكْ ال تخــافْ وال تدهَ ــا فــي جنْبَ أن

قدامهــم جــلّ  ــرْ  بالفخُ ــوا  بين و 

عليهم ريب  دونْ  مشاتْ  الفخرْ  إيّام 

يِّ حكمة إلى شعلَتْ صابوا في نور ضَ

ـــوا لــــــيّ االشــــيــــات ـــع ـــن ص

ــي بال خفا يشــعلني أنا اللّ

ــر نـفـخـ بـهــا  األرض  وأمّ 

ــي ــن ــدري ــت ـــوم ك ـــل ـــع أهـــــل ال

مشــا ــيّ  ب لصانــص  ــي  بمادّت عقــدوا  ــي  بال فــي  ــرَتْ  خطْ ــا  م

ــارْ كب ــاتْ  المكن و  تســيرْ  ــيّ  ب ــبْ  مراكَ و 

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

نحكي بــيــعــي  فـــي  ــــومْ  ق ــوا  ــت ــح رب

مسايَلْ قضاوْا  بحجرها  اللّي  الكبريت  أختي 

ة  و كذلك المعادن مثل اليبريز و نحاسْ وفضّ
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نارْ بلساني  لَقْ  نطْ تمّ  دْ  كرَعْ لهم  انْزَگّ

ــرْ النّايَ الشــمع  و  ــت  للزّي

ــــارْ ـــم هــــــذا ع ـــه قــــالــــت ل

بالجملة لــطــاعــتــي  خــضــعــوا 

هلّ العقولْ يعشقوا محاسني و جمالي

انْحاسْ من  بسلوك  اضريفة  مكينتي 

المغناطيــس روح  عــن  فاقــت 

ــر ــاك ــت ــف ن مــهــمــا  ــــــا  أمّ و 

ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

ــارْ ــه ــج ــال تــــمّ الــكــهــربــة ب

سكتوا  يكفى من قلّت البهوت و الفشورْ

هيـهــات ــعْ  بالجمي ــي  تعرفـونـ و 

ــــوري ريــحــة ــهــات مـــا فـــي ن ــي ه

ـــرق ـــب ــــســــري تـــمـــثـــيـــل ال ن

أخوتي كلهم  الفنّ  ناس  كيعرفوهم  خرين  و 

ــا لحقوا مــن نوري عشــار ــا كيفهــم م ــا ن ــي م ــي يكرهون ــا اللّ ون

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

هيهات ما تدركوني بصولَة وال تشبهوا نوري

الحضــرة فــي  محاســني  شــوفوا  ــي  بجمال الحاكمــة  ــا  أن  

حشموا و  ــارْ  ــح ــگ ال مـــن  خـــالصـــوا 

ضيكم مصباح  نوري  فْ  يكشَ رْتْ  احضَ إلى 

ليس نطفى من كثر الرّيحْ كيف نشعل في وسط الما

فوقها وكـــذاكْ  ضـــوّي  األرض  تحت  و 

عجيب البالّرْ  من  الْوالَبْ  ليّ  صنعوا  اهلي  و 

ارقــيــقْ سلكي  ــوا  ــزن خ وسطهم  ــي  ف

بتمامْ مْ  يهُ أنسمّ شوركم  اتْ  سميّ ثلت  ليّ 

الغالي ــكْ  ــري ت ال  ـــذاكْ  ك و  الكهربة 

و اخرينْ شبّهوا اسمي بالتّريسينتي المدكورة 

حكيمْ وال  الجهد  و  عنّي  اشجيعْ  يقوى  ما 
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ــه عقـلُ الحكـمــة  و  ــاتْ  دهـق مــع 

 ويكهرَبهــم كيــف نهلَكْ مــن حداني

اجــحــيــدْ ســلــكــي  ــعْ  ــطَ ــق ي وإال 

ــرْ ــحــاضَ م ـــلّ  ك فـــي  نـــصـــولْ  و 

ــرْ النّايَ الشــمع  و  ــت  للزّي

ــم تســمع لكالمهــم و الرّي

امــي و كواكــب الســما خدّ

ــارُه خت و  شــرفه  ــم  الكري

المثلة في  مع  الشّ وكذالك 

ــانْ يون ــمْ  الحكي عــاشْ  ــي  زمان ــول  ل

و كذاكْ بانياسْ و برنوخْ اغلبهم  سحري

بعيد ــن  م ة  ــالــقــوّ ب عيبي  رادْ  و 

نهارْ نــردُّه  اجْ  ــدّ ال لْكْ  حَ يتْ  ضوّ وإال 

ع الگحارْ آشْ را من الّ ســمَ

خصامهــم قضــاوْا  مهمــا 

ــي و نشــاني ــل خلقن الجلي

ــبْ طيّ ــه  كنعـرف الزّيـــت 

يســلّمْ ــانْ  غن ســواقْ  فــي 

 

ــاري ــن بن ي عمــره فــي رمــش مــن العي ــدّ ن

حتى الجنون مهما سمعوا بيّ ادرّقوا من خوفي هيهات ما بقاوْا ايبانوا

ــارْ ــي بعب ــوا عنّ ــا تطيوق وإال جــا للحــرب م

ارْ ــة و الخنّ ــع الكهرب ــر م ــگاز وحج و ال

رتوا في الكالم قالت لهم ولفي المالكاني كتّ

ــم الزمان ــا نجم الزّهــرة تعارفوني من قدي أن

القمر و  ــشــمــس  ال ـــور  ن مــن  ــــوري  ن

ــا فيكم مــن دركْ في الجمــالْ البعض من عشــورْ ما درَكــتْ أنيا م

ــا حشــمتوا و تفخــروا بالبهوت يتوا يا لطيف م ــا ســتحْ ــم م و انت

بوجهــي ــوا  قبلت ــى  إل ــواري  ن فــي  ــوا  اتغيب

لكن بالعزم سمعولي ندكر عيوبكم بالجملة

ه لكن هل الجيل يكرهوا ضيّه من الضعافْ و اوســاخُ
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رْ دَرْكْ العز في مجالس الحضَ

ــه عنّ كيخرجــوا  ســلكات 

و كذالك الحجر من طبعه

ســمعنا النّاس  تكرّهــوا 

بْها الشّ ـــادْ  خ ــكْ  ــري ت الّ  ــن  م

ــارْ ــد مــن شــيــاتْ كــث ــولّ ــتْ م

ـــــوام تـــغـــدرُوا كــثــيــر مـــن اقْ

ــمْ رهُ ــدّ ــك ــس  ت ــجــال ــن م ــمّ ك

يغلبْها ـــرْقْ  ـــب ال و  ـــرّعـــد  ال

ــي ــرم ــــارُه ي ــــن ـــا ب ـــوره ـــت م

نطوي خــلــوقــي  فــي  الــكــون 

ــقْ ــايَ ـــيّ ش ــن عــشــيــق ل ــمّ ك

ــــوري شــــارَقْ ـــلّ فــج ن عــن ك

ــقْ ــايَ ــحــق ال ــتْ  ــقْ ــقَّ ــح ت وإال 

الــمــالم دوكْ  لــهــا  قـــالـــوا 

الوجودْ عين  الماحي  نّــورْ  من  ــورَكْ  ن

ــا غير جمال الباهية مضوّي عنّي وال بق

 و ختمت في القريض قصيّة

إيفخــروا بــه  نوا  كا  ازمان 

وفي ســاير الجوامع يشعل

ــز ــگاز داكْ الخان ــا ال و امّ

ــى الما اخطــاه إينطفا إل

يقولوا ــون  ــارب ــك ال ــه  ســمُ و 

فاقوا بنصرة تحقيق ما يلها ءاصلْ

لبهاكم ـــورهـــا  ن فــــاقْ  ـــو  ل

ــا ابـهاه حـســـن  و  بجـمالهــا 

إلـــى طــفــات عــنــهــم عــنــوة

ــع اف النّ الســمّ  ســلكها  فــي 

ـــوري ن بــهــا  ـــهْ  ـــشـــابَ ت وال 

ــي اناللـ ــم  البهيـ فــي  ــيّ  بالضـ

ــي جمال و  محاســني  يهــوى 

ــي ــال ــع ــل ال ــي ــل ــج ـــر ال ـــأم ب

الخصام بعد  قبالي  بالجميع  خضعوا 

ــة ــا الفضيل حشــا هللا انْشــابهوكْ ي

ا اتْوادعوا و طفاوْا بجملة ومع ولفي تمّ

شــكرتُه و  ــا  ربن حمــدتْ  و 

ــرّ الب داكْ  مــن  خــاهْ  لكــن 

ــدْ ــي يشــابهه فــي األمام خاله فــي الخزين كاسَ اللّ

ــو بضيّ نواركــم  ــلْ  بطّ

نفسه من العفن الخبيثة

ــا ادْوين ــى  إل ــا  رن تعدَ لكــن 

برْ الماهرين الفصيحْ بن علي صاحب االشــعارْ لوال أمرَكْ باشْ أمرنا حَ

ــوم ــا طاعــة الي ــي و حن ــخْ المعان المســفيوي راسَ



حوار بين أنواع الكهرباء 730

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

ــرْ ــاهَ ــم ــق ــدوا ال ــه ــش ــه ي ــي ب

ـــي قـــولـــي حـــايَـــرْ ــا ف ــق ــب ي

ــرْ ــاخَ ــف ــم عــــدت ن ــه ـــن ب م

ــرْ ــاسَ خ ــوة  ــدع ــال ب الــلّــي  و 

ـــرْ بـــاهَ ــا  ــاه ــه ب و  ــة  ــفَ ــي ه

ـــادَرْ ـــصّ ــظــم ال ــنّ ـــمـــامْ ال وت

ــرْ ــا كنــت فــي مجالــس حاضَ م

ــرْ ــاع ــشّ ال ــور  ــدك ــم ال ـــا  مّ و 

ــر ــاه ــط ســـيـــد الــــوجــــو ال

وخصامها يسلّي من في قلبه غيار

ــارْ ط كـــان  ــو  ل الــجــاحــدنــي  و 

الــحــبــارْ جــمــع  يــعــرفــونــي  و 

ــارْ التّ نفــدي  ــمْ  جحادهُ فــي  و 

االشــعارْ ذا  فــي  جــول  راوي  ــا  ي

االدرارْ ـــودْ  خ و  ــبــر  الــتّ ـــودْ  خ

جــهــارْ و  ــرّ  ــس ب ــي  ــان ــس ــالْ ب

ــارْ ــخــي ــل ـــة ل ـــراج ـــي ف ـــنّ م

ــدارْ ــكْ ــا ل ــنّ ــى ع ــلَ ــجْ بــيــه إنَ

ــارْ يدم و  ــنّ  الف ــابْ  ارْب ــا  خف ــال  ب يفهمــوا  و 

ــارْ ــارْ فــي هــذا الفــن عب ــدي كث طراجــم عن

ــارْ ازْه كلّ  ــتْ  فاحَ ــا  مّ ــدّ  ق عليهــم  الســالم 

ارْ بْ جابْ في حومةْ الســقارة و الهوشة عتّ راكَ

تســقي و تهادي الْناســها كيســان المسطارْ

ــبْ مــن ربّ االكــوانْ في قولي االســتغفارْ نطلَ

ــارْ المعي الفــاضْ  ــث  حدي ــي  بودن ســامع  وال 

ــارْ احْ الهــادي الهاشــمي لحبيــب المخت ــدّ م

االنصــارْ و  ــألل  ل الرضــا  و  ــه  علي اهللا  ــى  صل

انتهت القصيدة
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اصغــى قولي جهرة

بْ االشعارْ تَكْ في مواهَ غردي نحدّ

جــرّة ــلْ  مَ نعْ ــاوي  ن

تْ حسّ في دارْ عَ مْ في شارع الگزا سَ

ــدة منهــم حرّة وحْ

ــهْ بالبْها عــن ســايَرْ القمارْ يّ تتّ

رة ــزْ  و فكْ جلْتْ بمي

ــارْ ي للمعْ ــة  جمل تجــردُوا  ــا  لمّ

صيغوني يا حضرة

ــرة من االبكارْ ما بين خادم و ح

مشتمرة الوصيفة 

ارْ عبارْ ــدّ ــا عليكْ نزلت فــي ال أن

ــا فــي حگــرة و نتي

كْ يصبَحْ مصفارْ ــدَ إلى يباتْ عن

شــطارة و  ــزْ  بمي رجمــة  الطّ ذا  الحافــظ  ــا  ي

ــي كل كدورْ جِ سْ يفْ تُه يامَ عْ ــمَ ــى معيارْ اسْ عل

االغــارة ــاسْ  ن ــالّحْ  الــصُّ زورَةْ  أو  الــربــاطْ  في 

ــنْ بالتّيهــانْ و الفجورْ مــن زوجْ بناتْ مخاصمي

مــســرارة ــانْ  ــب ت لـــيّ  ــقْ  ــايَ ــف ال بالجمل 

فا في القــولْ المجهورْ ــرْ خادْمهــا بال اخْ و تعايَ

ــوارى تــتْ ــومْ  ــي ال ــيّ  ل ــرْجــة  فُ ــدي  ه قلت  و 

ورْ تْ في خلف الطّ يتْ على العينْ تمّ وقْفَ فِ تخْ اسْ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايســلِّي ناس الجمهورْ

ــارة ـف المصْ ــا  ي ــولْ  تقـ و  ــرّة  ـ للحُ ــتْ  ـ حرّكَ

ي و حضورْ ــا في بدّ ــنْ األدابْ و الحي سْ لْتْ بحُ صَ

ــيّ بالجهارة ي ســيدي و يقــولْ ل ــكِ ــكْ يَشْ بي

ــة مضرورْ ــة مثيلْ مــن بالحمّ نَ ــرْزَمْ فــي الرّكْ يَ
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كثرة ــبْ  مصايَ فيكْ 

نَتْ ضرارْ لْ عضاكْ سكْ ديما في داخَ

بكرة ـــنّ  ك ــا  ــي ون

ــوارْ ــرْ الجْ نْبَ ــوا بالعَ ــاسْ مثل النّ

ــي يا حضرة صيغون

ــرة من االبكارْ ما بين خادم و ح

رة فْ الضّ سـودْ  قالَتْ 

ــي للعارْ ــكْ وانْتِ جيت العيبْ في

رة بْخْ و سخْ سهم  الطّ

رْشْ في الحناكْ يمينا و يسارْ و الطّ

ــرّة عــ ــا  ي نســيتي 

سمارْ ــة تمثيلْ المْ لَة ويابْسَ كحْ

را بنْشــگْ عطيتَكْ  و 

ة من غيرْ شوارْ بْتْ عيضَ اعْ جَ أسّ

ــي يا حضرة صيغون

ــرة من االبكارْ ما بين خادم و ح

ــرة ـ بالنّـهْ الخــادَمْ 

ــكتي خالصْ ما خلّيتي تيقارْ سُ

إيـشــارة ــتْ  بانـَ ــكْ  علي ــرْ  ي بوصفّ ــكْ  صَ قايـْ

نْ فــي القبورْ ــكَ رْ البَدّ يسْ مــن باتْ معاكْ شــهَ

ــمــارةْ الــتْ و  ــيــا  الــحْ و  ة  والــــدّ ســخــونَــة  

ــلْ التّورْ تَ ــا زحْ تْ النســا ي ــكْ يا عيفَ ــا كيفَ مان

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايســلِّي ناس الجمهورْ

العبارة يــا  ــفــاكْ  يــكْ ــي  ــتِ زَغْ ــزة  ــعْ الــمَ يــا 

مْ و دليل و محگورْ دَ رْفتْ لَخْ رَكْ مخفوضْ أكَ ــدْ قَ

مــارة الحْ ــفْ  كي نهــارْ  كلّ  ديمــا  ــبْ  التّعْ و 

كْ مشــطورْ لَكْ أصلْ العدابْ و على خدّ اليَنْ أصْ

ــارةْ ف ــلْ  كامثَ گــداوَرْ  فــي  ــي  جيتن ــومْ  ي

ي و شــراكْ من الغيرْ الزوجْ المغرورْ قلت تصلحِ

عمارة و  ــنْ  ــوي ع ــيّ  ل ــة  ــزيّ م دَرْتْ  قــلــتْ 

بَقْ لي  في المقدورْ و خرابْ الْداري كيفْ كانْ اسْ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايســلِّي ناس الجمهورْ

خــيــارَة تْ  شبيهَ ــا  ي ــكْ  ــانَ ــس الْ طـــوالْ 

عــدورْ وكْ  ــدُ فَ وال  خــالكْ  ــا  ي ــي  عيْبِ ــي  تِ جبَدْ
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رَة ــا بَگْ و نســيـتـي ي

ــكْ تحرازْ ــدْ زواجَ ــمْ عن ــا فادْهُ م

ــرة ـكْ بالشّ اوَهْ  عـــيّ

ه مقدارْ لْ ما بيدُ في شباكها حصَ

صابَكْ فــي الحينْ مرا

ــا باحْ باالســرارْ ــكْ م و ســتَرْ جرتَ

ــا حضرة ــي ي صيغون

ــن االبكارْ ــن خادم و حرة م ما بي

ـــكْ الــعــدرة ــا دي تــمّ

بْ مگضارْ بْ و نسَ ماليكْ في الحسَ

القهرة فــي  ــي  بَرْت اكْ

يضــورْ بيكْ سمســارْ مثيلْ حمارْ

ــال شــهرة و شــراكْ ي

ــي التّوبْ و تنكســي الغبارْ تصبّن

ــرا بعــد الجــوعْ و العْ

ارْ و مــكارْ ــدّ ــه غ لكــن مــن أصل

ــا حضرة ــي ي صيغون

ــن االبكارْ ــن خادم و حرة م ما بي

ــارة القرق ــا  ي ــكْ  لَ أهْ ــنْ  بي ــا  م ــي  كنت ــوم  ي

ــكالمْ الزّورْ اوَهْ ب ــوَ حتى جا ســيدي بعــد ما غ

ارَة ســحّ و  مطــورَة  ــاكْ  يمّ ــه  ضنّ فــي  ــا  م

ة و ســرورْ ة بكــرة و قالْ جابْ الهمّ ــكْ زوجَ جابَ

ــكارة ال ضــارَتْ  ــهْ  علي لكــن  ــحْ  ضَ يفْ رادْ 

ــنْ عونُه ألنّه بقا دهيلْ عقيلُه مســحورْ سَ يحْ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ  ضريف لغاهْ كايسلِّي ناس الجمهورْ

الحــارة ــةْ  كلْبَ ــا  ي ــي  تنْبَحِ ــي  اعييت ــتْ  قالَ

سابْلَكْ مشكورْ لْحَ وال أصل يَحْ دَعْ و مَ مْ الوْ هْ سَ

ــا خــالكْ فــي گارة ــي ي ةْ كنتِ ــري ســاعَ تفكّ

ورْ ــدّ ــا المعلّمْ ق ــا خف ــي م ــكْ زوجِ ــى جابَ حت

ــفْ شــافَتْ الجارة ــي أمــري كي مِ ــكْ تخدْ جابَ

ــتْ نزورْ ــكْ وقتْ نوي تَ ــي يا ســومْ ليعْ ن و التّبعْ

ــارة غضّ حــالْ  كلّ  عــن  ــكْ  لقيتَ و  ــكْ  كرمتَ

مْ بالخدعة مع المكر لو وقع في محضورْ شَ ما يحْ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايسلِّي ناس الجمهورْ
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ــا و عملتهــا مثل شــارة جاوبتهــا فــي الغاه

رْ و الكدبْ و الفشــورْ ــزّاكْ من التّيهانْ و المكَ ي

ايْــمــارة ــتْ  ــانَ ب عليكْ  و  ــة  ــلَ ردي و  باهتة 

ــورْ ــي زنب ــابْ تلســعي و اللّ ــة بن عَ ــل اللّفْ مث

حــزارة ــكْ  في ــدْ  تفي وال  ــة  كتب ــكْ  تَ نفعْ ــا  م

ــه عنّكْ و على الفورْ رْ ســيدي نحرّشُ هَ دابا يظْ

البْشــارة و  ــا  ن لهْ ــمْ  نَ نغْ معــاه  و  ــكْ  يطلْقَ

ــتْ في البورْ رْجَ رَكْ و ما تســواي يا جرانَة خَ ــدْ قَ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ  ضريف لغاهْ كايسلِّي ناس الجمهورْ

ــارة الــنّــكّ يـــا  ـــكْ  ـــبَ فـــوجَ ـــتْ  ـــالَ ق و 

ــفْ توصلني يا خالكْ طولْ المودّة و شــهورْ كي

ــارة المـن ــلْ  مث ــرّة  الغـ و  ياســـة  ــلْ  كمثَ

رْ مفتولْ و مظفورْ ري بنسايَمْ العطَ شوفْ لشعْ

ــارة نحّ جعــابْ  تحكــي  ــة  الكحل ــونْ  العي و 

يجورْ شوفي ديكْ الجبهة الفايقة عن حلْكْ الدّ

ارَة نـــوّ ــوقْ  ف ســوســانْ  مثل  ــف  األن و  ورد 

ورْ نّ رْ جعباتْ كيرْ ساطوا وسط التّ شوفْ خنافَ

ــرة بالنـتْـ ــادَمْ  الخــ

ةْ موكة في الغارْ قالتْ يا شــبيهَ

رة الهــدْ فــي  ــي  رْتِ كثّ

رارْ كْ المْ بْ على وجهَ ــمْ العَ بالسّ

ــي بالحســـرة تمـوتـ

ــكْ زنْجارْ ومْ عنّكْ فــي عيونَ ســمّ

ــرا البْ يســلَّمْ  ــكْ  لي

ارْ كْ حافْ في الزّخّ دَ عْ رَفْ سَ ا تَعْ تمّ

ــا حضرة ــي ي صيغون

ــن االبكارْ ــن خادم و حرة م ما بي

ــرّة ــحُ ــتْ ال ــقَ ــلّ ــقَ اتْ

ــا يدكار ــة م ــكْ يا الخنفوسَ مثلَ

ــدّ بنظــرَة شــوفْ القَ

رَكْ تمثيلْ بزارْ ــعْ شــوفي نباتْ شَ

ــبْ طرّة شــوفْ حواجَ

ــكْ كتمثيلْ جمارْ حَ شــوفي مالمْ

ــدْ گمــرة شــوفْ خديّ

فارْ ــمْ بدْ كْ ندبتيهُ شــوفي حناكَ
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تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايسلِّي ناس الجمهورْ

ــارة األم ــدْ  عن ــزْ  يبري ــمْ  خاتَ ــمْ  المبسَ و 

 شوفي لسنانَكْ طايحيينْ وسطْ الفمّ المحفورْ

ارة حــدّ جيدْ  ـــذاكْ  ك و  ــاوَسْ  الــطّ جيدْ 

الــزّرزورْ ينْ  يدّ كمثيلْ  ــاقْ  رق ــدراتْ  م كْ  ــدّ ي

وزارة عند  بتنين  اصـــــوارَمْ  ــودْ  ضــع و 

مكسورْ رَكْ  هْ ضَ بهم  تيابْ  تحت  شكاوي  أو 

ــه ســـاقْ كــنّ بــالّرة ــلُ و الــفــخــادْ شــوابْ

كْ مسمارْ و القدامْ عسري فيه قشورْ شوفي   صاگَ

تُه تحقيق يامس جهارة عْ الْشي خصامْ سمَ

خصامْ ضريف لغاهْ كايسلِّي ناس الجمهورْ

ـــارَة زبّ تْ  رفْـــدَ الــحــرة  و  الوصيفة  ديــكْ 

لْ بينهم وطفا الكيدْ و الشرورْ صالحهم و دخَ

مختارة فــعــالْ  ــي  درت حسنتي  ــه  لُ قلتْ 

المنتورْ رّة  الدّ مثلْ  ها  الفاضْ الحالْ  بالسانْ 

ارة الحــرّ اللغــا  ــلّ  ه و  ــة  طلب و  االشــرافْ  و 

األمورْ عالي  الوْرى  ربّ  قُلتْ  ما  في  لي  يغفرْ 

ــا حضرة ــي ي صيغون

ــن االبكارْ ــن خادم و حرة م ما بي

شــوف ريقــي خمــرة

كْ شالقَمْ الحمارْ شوفي شــالقْمَ

رة هْ شــوفْ الجيدْ المَ

كْ مثلْ معزة في قفارْ شوفي الجيدَ

شجرة في  ليمْ  نهدي 

ــارْ كب دنجــالتْ  ــكْ  بزازْلَ شــوفي 

رّة شــوفْ الخصرْ و سُ

ارْ للگضّ ي  تحاكِ فخادَكْ  شــوفي 

ــا حضرة ــي ي صيغون

ــن االبكارْ ــن خادم و حرة م ما بي

رة جْ حَ تْ  ــــدَ رفْ ــمّ  ت

هجموا على بعضهم لكن الجارْ

جاوبــتُـه بالبـشــرة

ارْ ــة للحضّ ــتْ حلْتِي فرجَ و ختَمْ

للشعرا ــي  ســالمِ و 

لَبْ للغني غايَةْ االســتغفارْ و نطْ
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ــارة كــفّ تــكــونْ  ــي  ــبِ نْ ــدَ وَلْ بْنِي  يخيّ مــا 

ــدورْ ــه لب ــهْ و الرضــا عــن ءالُ صــالةْ اهللا علي

يشــارة ــفْ  تخالَ وال  زوجْ  و  ــنْ  ربعي ــدْ  زي

فْ من نفْضي كورْ دَ نِي يومْ االطرادْ يصْ دْ حَ من يجْ

ــارة ةْ اإلغ ــه فــي ســاعَ ــعْ ألنّ ــي يتقطَّ بصارمِ

بْ شلْوِي مدوبْ في الوغا ملزومْ  و مشمورْ راكَ

الـــزوارَة ــرَبْ  ــهْ ي لو  و  لْ  صَ يحْ ــي  داع كــلّ 

مدمورْ عْ  يرجَ جدالي  في  و  خصلَة  يروّحْ  ليسْ 

ــارة معي الدهــات  ــن  بي ــا  يبق يســلّمْ  وال 

تبورْ شياتْ  كلّ  على  تجارتُه  نضنّ  هكداكْ 

ــارَة ــهْ جوه ــتْ في مَ ــزْ نضْ خــودْ ســلُكْ اليبري

رادْ تولِّي مبشور جْ التّســليمْ بالمُ و ســلَكْ نَهْ

ــرة ــتْ جــاهْ الزّهْ حرْمَ

صــالةْ عينْ الهــدى شــارَقْ االنوارْ

ــعْ الرّا و اســمي في رب

ارْ ــن علي مســفيوي عيّ و يقولْ ب

تبرى مــا  ــه  ــراحُ وج  

ارْ ــيفْ البطّ زَمْ مــن طغا بالسّ نَهْ

ــرا اليَسْ مــن  ــروحْ  اي

ارْ ــوا فــي نهــارْ الهوشــة عتّ جاب

ــرَة فُخْ ــدرَكْ  ي الّ  مــن 

ارْ ما باعْ ما شرى في ســواقْ التّجّ

دُرّة أراوي  ـــــــــدْ  خُ

مارْ ــابْ اليضْ ــي و صولْ بينْ ارب غنّ

انتهت القصيدة
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ــالْ اهللا ــر ما ق ــي فــي حــقّ الجــورة و دي نِ رَمْ اكْ

ارْ ــدْ صبّ ــمْ جيّ ــكْ وافــي اكري ــدْ مثل ــد واحَ ــت عن ــى كان ــرْ إل و اكثي

بالعارْ يـرفَــدْ  بـــرّ 

ــارْ يــجــزيــكْ الــقــهّ

تقصارْ ــال  ب ــلْ  اتْفضّ

ــدكارْ تُ النعايَمْ  مــن 

ــى الحضرةْ ــرْ و نصولْ بوجــودَكْ عل ــاشْ نفخُ ب

ــوارْ اشْ ــرْ  غي مــن  ــيّ  ب ــدْ  زي

عايَ صــرفْ البخالْ ــرْ امْ ال تدي

ــكْ الوليدْ ــارْ علي عْ االخب ــي ســامَ ألنّ

ـة اقْـبالـَ بيــه  بـرّ  الجـارْ  و 

ــة جهال و  بالمكــرْ  ــشْ  عايَ

ةْ الفضالة ناسْ االحســانْ ــوهْ المَ كتب

ــومْ ــمْ فــي كلّ ي ــزرادي دايَ بال

انْقــولْ ــة  اقريبَ بغــدادْ  فــي 

ارْ ــكْ بطّ نْ تايَ ارْ اســريعْ كُ ــيّ للدّ زيدْ ب

الً ومرحبة و عز في كلّ انْهارْ قُلْ بكْ اهْ

رُه بدونْ افتخارْ و الذي ليكْ انْقولْ اتحضْ

ارْ ــدّ لل ــكْ  جيتَ ــي  ربّ ضيــف 

ــمْ كري و  ــدْ  جيّ ــتِ  كنْ كان 

ــي ــكْ خــيــر ربِّ ـــــعْ بـــيّ يــجــزي ارْفَ

ه رمُ اتْكَ ــفْ  ضي عــى  أوْصــاكْ 

ــه دمّ ــي  ربّـ ــل  بخيـ ــي  اللّ و 

ــه ــمّ ع وال  ـــه  ـــكـــرمُ ي بـــو  ال 

ــوع ــي مــول ــف ـــعـــرَفْ وص ت

اتْكون لــو  الــــزّردة  ــبّ  ــحَ انْ

ــه يصبَرْ وال ارضــا بالقهرة فــي امتاعُ

ــكْ عثرة شْ ما تقيسَ ال تحافْ وال تدهَ

ها صفرة طْ لْ في اوْسَ مَ بّة و اعْ فرّشْ القُ
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لْ بشــوارْ كْ أجاري شــبّعني وليسْ تعمَ ضيفَ

ارْ ــدّ لل ــيّ  بـ ــدْ  زيــ

رة ــدْ ه ــرْ  ــكــثّ اتْ وال  ــي  ــرمــنِ اكْ بــاالحــســانْ 

ــادي راوي ــرْ غير بالزب إيكــونْ في شــي طبســيلْ اكبي

ــهْ غنمــي و خضــاري رايقــة انفيســة ــلْ علي و اعمَ

ــة بـــفـــراخْ مــن الــحــمــامْ ــفّ ــــذاكْ س ك

ــي اف الصّ بالحليــب  ــحْ  املي ــبْ  إيطي وزْ  ــرّ ال و 

متقونة رايقــة  اتْكــون 

فاجْ الوافي اتجيب عشرة كيلو و كذلك سير لسّ

زالْ و الكعكْ وامية من الغريبة اتقدّ اللّفطارْ و رزّة القاضــي كعب اغْ

ــبْ بالنّظرة افــي كيعجَ ــزار جيــب خبز الســميد الصّ و المــرق باالب

ــه بيــض بتعفارْ ــدارْ في ــي غ ــاب المغــدورْ ضــد فــي اللّ ــي كب هاتل

ثرة ــنْ كُ واجَ ــوا في اطْ ــوارْ بالفالفل و يكون ــرْ اكْ ــك اتدي كذل

ــه اتمسّ ــكْ  ي ابيدّ ــكْ  بالَ و 

ــة بصل و  ــوزْ  ل و  الزبيــب  مــن 

مع الشــعرية للغاها اعشيقْ

سخونـة و  ـــة  راويَ ــكــونْ  اتْ

صحونة و  ــكْ  ــنَ ــواجْ اطْ أرى 

المحســونة لْ  البســاطَ هاكْ 

ــة ــمن مدهون ــك بالسّ و كذل

و صحون جيبلي من بغرير

وشــبــاكــيــة ــة  ــرق ــخ م و 

ــي ــاه ــب الـــمـــقـــروط ال

ارْ من الكفتة وجدّ ليّ ماية صيغْ على النّ

سكســو األوّل  فــي  ــي  هاتل

ـــــة ـــــايَ ـــــف ــــــــر اتْ دي

ــة ســخــون و  ــــة  ــــردوم م

شربة ــداوَشْ  ــف ال من  وارى 

القبة وسط  ــتْ  ــلْ ادْخَ والــى 

مرحبة كـــولْ  ــولْ  ــق ات ــيّ  ل

ــا يلب وســطها  فــي  ــوز  الل

ــبّ برغبة و محنشــة انحَ

ــمن و العســل و تكــونْ بالسّ

وحدة نديرها متنية في كل جيه

كذاكْ جيب المشوي بايقامته معتبرة
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ــة امزوقة مــن بالرْ ــة فــي الصحون ــي التقلي هــات ل

ــارْ ــك كــتــلــدّ االف

الفكــرة ــه  ب ــعْ  اتري ــوم  المقي ــع  الخلي و 

لْ بشــوارْ كْ أجاري شــبّعني وليسْ تعمَ ضيفَ

ارْ ــدّ لل ــيّ  بـ ــدْ  زيــ

رة ــدْ ه ــرْ  ــكــثّ اتْ وال  ــي  ــرمــنِ اكْ بــاالحــســانْ 

بارْ نبغــي تكونْ عايَقْ فايَقْ وســط النهــارْ نعطيكْ اخْ

ــارْ ب جيــب گصعــات اكْ

ــرة شــي ادشيشــة كــرداس إيكــون فيهــا كث

ــخونْ انْحبّه ايْكون في ايمين و يســارْ ازْ اسْ ــادّ ب

االمطــارْ ــت  لَ هطْ كان 

ــرة ب ــقْ الصّ ــا انطي ــدْ م ــى البصــارة اموجّ عل

ــجْ االفكارْ ــواهْ هيّ سْ من اهْ ــولْ امدمّ ــي ف هاتل

ــالْ مــن اللحــم الغنمــي يقب

لــيــمــون و  بـــالـــزيـــتـــون 

ــة و الملوخية و اللّفــتْ ولوبي

و الطماطم و الگرعة واللقيم

ــي يعجبن الشــوى  ــك  كذل و 

ــي يعن ــه  منّ بعــد  واخــورْ 

ــي نتن بهــا  راسْ  خمســينْ 

ــلْ ــك جيــب لي لمعسّ و كذل

ــهْ دونْ الشــهر ــه و الباقــي تقلي بُ طيّ

نْ على االشــكالْ هاتْ الطواجَ

ــا لبيب ر ي ــن مخضّ ــر طجي دي

دير واحد المروزية مع البطاطة

ــو دنجالْ ــك الكرمــب وأب كذل

نارية و السفرجل مقلي مع السّ

ــرْ امعمّ ــبْ  جي اخــروفْ  ــه  منّ

ــرْ ــبْ و متحمّ فــي الفــرن طايَ

نفطــرْ عليهــا  الهرگمــة  و 

قُــنــطــارْ ـــص  الـــحـــمّ ـــن  م و 

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063



الزردة 740

قدارْ ــي بركوكش بحليب طايَبْ على المُ جيبْ ل

ــارْ ا التّ ــوْ دي ــه نفْ في

بْرة ــه صَ ــتْ عنّ بْ ــا صَ ــرْ يعجبني م غُ مــن الصّ

لْ بشــوارْ كْ أجاري شــبّعني وليسْ تعمَ ضيفَ

ارْ ــدّ لل ــيّ  بـ ــدْ  زيــ

رة ــدْ ه ــرْ  ــكــثّ اتْ وال  ــي  ــرمــنِ اكْ بــاالحــســانْ 

هات لي بيبي و الوزّ بعد منّه و فراخْ من الحمامْ

ــم امغشّ التكــون  اللّفطــور  ــد  إيوجَ تنحــب 

ــه انتم ــك الحجــل ب وكذل

ــنْ طابَتْ ــمّ تجيب عشــرين من الشــوابَلْ في الطواجَ ت

فيها نضرب غلقة تشــكار

ابْجهــرة ــوال  لالق واصغــى  وحــدي  ــي  اتركن

هات شــرغو و البوري جيب فرخ من سبع اشبارْ

ــه الديدْ يصلح الصيارْ و القــرب و النّون في أكل

ــة حاجـ ــي  نقضـ بهــا  رَدتْ 

رهــم حمّ عشــرة  نْ  بالســمَ

طيّبْ عشــرة امزعفرين و مرّق األخرين

رْزورْ طــجــيــن مـــن الـــــــزّ

ــمّ ت ــفْ  توقَ اتجيبهــا  ــى  إل

مْ تقــدّ ــة  القنيّ مــن  ــا  امي

ــه معلومة ــبْ صورتُ أرنَ

جــارْ ــي  ل ــر  ـ اتـحضّ ال 

ســارگنة مقيومة جيب منها عشرة

ــرا ــه ضــراري تب ــردْ ابطعمُ ــيّ ب كان ب

دجاجــة خمســين  ــي  هاتل

عشرة ــي  ل ــر  عــمّ ــوا  ــنّ ــال ب

ــل ــوس و الفالف ــد عشــرة بالمعدن زي

بالتمــامْ ازويجــة  خمســين 

مقـيومــة ــة  طايبـ ــزالْ  اغـ

لومة ــرْ  تــكــثّ ال  نــوصــيــكْ 

اتكون بالشحم منعومة 

مقلية كيفها  أخرين  و 

ــــــار دك ــــة  ــــن ــــري ــــم ال و 

ـــحـــرار ـــب ـــس تـــنـــســـى ال ـــي ل
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ارْ ر في صهــد النّ ــى و يتحمّ جيب ســرديل ينقل

ليــس تعمــل توخارْ

ــخرة السُّ حــقّ  ليــك  ــي  منّ و  محــزومْ  ــنّ  كُ

لْ بشــوارْ كْ أجاري شــبّعني وليسْ تعمَ ضيفَ

ارْ ــدّ لل ــيّ  بـ ــدْ  زيــ

رة ــدْ ه ــرْ  ــكــثّ اتْ وال  ــي  ــرمــنِ اكْ بــاالحــســانْ 

ــرْ وما إيماتلُه من فكــوس ولنگاصْ يخْ اكبي هــاتْ بطّ

شــامي العرصــة  مــن  التّفــاح  مــع  مشــماش 

يب الحالل و الشراب الطّ

دير شــاهي به الزّردة اختمتها نســتغفر اهللا من عترةْ الساني

ــه انعمتُ ــدوام  ال ــى  عل ــا  عنّ يبســطْ  ــورى  ال ربّ  نطلــب  و 

اظي خدها اخريدة برزت في حلول رايقة و نفيسة و انهايةْ اللغا يا حفّ

ــر ام الدّ ــد  الجحي ــى  عل ــة  صعب

ــي ــدّ الْدات ــى االشــكالْ أتل عل

ر سفرة من العنب و احمل من دالحْ حضّ

ــي امِ ــدّ ــهــا ق ــة انْــحــبّ ــاي م

ــعــامــي ـــدّ اطْ ــه ل ــــان ب رمّ

في كلّ يومْ قُنطار إيجي معلومْ

ــوزْ ــلّ ال ــع  م ــاع  ــرگ ــگ ال و 

و جيب لي گوز من بالد الهنود

ارْ و جيب القوالَب من السكّ

ــدْ مــوالتــي ــاليَ ــش هـــات ال

الطيفة امحمضة  بخلول  التراقد  و 

رْ في الحينْ و اللّيمْ كان يحضَ

ــنْ ي التّ و  النصــارة  كرمــوس 

ــنْ وي ــه  عنّ ــي  مايل ــوق  بـرق

ــى األوانْ و الثمــر قنطارين عل

و الزبيــب االبيــض مــع الموزْ

وقـســطالْ ــوط  البـلّـ و 
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و علم كلّ داعي مايقوا على الحرْب ساعةْ الگحارْ

ــارْ بــالــحــســام الــبــطّ

ــفرة ــى الشّ ــع عل ــدي يتقطّ كان طــاحْ فــي اي

ــه زنجارْ ــي فــي مگّ عينُ ــي يعرفن كان يجحدن

ــرار االمـ نســقـي  ــه  ل

عــدرة ــي  البن يمســاس  ــه  ديّ ــم  تكلّ ــو  ل

ــرْ بازي تخمــد كلّ موكا فــي الغارْ رْصَ ــو إيصَ ل

ــارْ اللّـحب الســـالم  و 

الزّهــرة اوالدْ  ــى  عل و  ــة  لب الطّ االفضــالْ  و 

ــمْ الفنّ اعبارْ من بن علي مســفيوي في اطراجَ

ــارْ المخـت ــم  نـعـ زار 

العشـــرة ــاج  ت الحبيـــب  ــد  محمـ ســيدنا 

ــه دايمــة كل انهــار و الصــالة و الســالم علي

ــي الغـفار ــن الحــ مــ

مــرّة ـــف  أل امــيــاة  اهللا  خــلــق  مــا  ـــدْ  ق
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انتهت القصيدة
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ازْ  الحــرّ ارْ  المــكّ ــةْ  قصّ

نها في قصره أوال اقْرى العقوبة تم حصّ

و زدادْ فــي الخليلة حبّه

غايَبْ ــه  عقل ايكون  تارة 

ـــاز ـــگ ـــم ـــت ال ـــم ـــك لـــيـــه ح

ازْ ــومْ افصيفة ناتيه عــن اقرانُه بهّ كلّ ي

ــةْ البها خنّاري حين حــرّز عنّي مكمولَ

من بعد خادها و حكمها و حلف عنها ما توصل

ــوتْ بجملة ــا وال خّ وال يوصلهــا ال بوه

ــيّ بأني انْحبها ونعشــق ابهاها رْ عل بّ مهمــا اتْخَ

ــوكْ الجن مــع االبطــالْ ال دخلوا لرســامه ــو تجيهْ مل ــه ل ــفْ بيمينُ و حلَ

وال يشوفوا حسن ابهاها لين يتداعا بالقوة مع الشجاعة و المكر مع الحيال

بْ ــوانْ الرّاهَ ــى اجْ ــمْ لخديعة عل لّ اتْعَ

هيهات ما يطيقْ بصاحب

بما اكما و سكن في قلبه

عايَقْ فايَقْ مشــمورْ ما تدوز عليه الغفلة وال يشــمتُه عاشــق

رازْ لكن في الجدالْ اغلبتُه و قصدت لُه بصفات اغْ

عزّة بها  ـدرَكْ  نـَ و  ولفي  ي  نــدّ قُلت 

ــتْ االبزار ــوم طلب ــي ي ــن ال شــهدني ف  أشــر م

ــرّاز ــح ــن الــخــصــم ال م

كنزة ــة  الل وادّيــــت  ــه  ــتُ ــبْ اغــلَ ــجــدال  ال فــي 

االبــرازْ لْبُـه  انطَ يـــومْ 

ــزكارَمْ و قفالْ مــن الحديدْ ــوفْ و ال بدف

ــق يوصــل قُربه و ال صدي

ــــــــدوام طــــــول ال

في شباكي حصل أوال فلت من ذا الحزّة

ــــاز ــــغ االل و  ــــال  ــــك ــــاالش ب
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رْ جيتْ لُه في صيفةْ تاجَ

ــك الســوادَن تجــرَتْ فيه و كذال

انيامي ــاعْ  شــع ــا  ي جــيــتَــكْ 

رامي فيكْ الغنا و جلّ امْ

ــب و الوطان ابعيدة اغري

رْتْ تمّ عن عاشــرة من العبيدْ و أمَ

قلت اقْبل منّي ذا العبيد لك اهديّة

ــكْ نصــف اربحها و لي

شــوف غيري و نزل عنداك ال تســتهتزا

ــاز ــگ ـــ ــح ــــن ل جــاتــنــــــــي م

ام الشّ مع  والحگاز  العراق  مع  الترك  في  جلت 

و كذاك كنت في اليمان مع الهند بعت و شريت

تْ اخباري فــي امريكا مع حجــرت أروبا ين شــاعَ فــي بلد الصّ

ــد الكلمــة ــن عن ــد محزمي ــي و عبي عــن اجمال

ة و دويت قلت لُه في كالمي يا صاحب الفضل والهمّ

و جعلني من االحباب في بالدك يجزيكْ اهللا خير

اهــل أوال  ــوت  اخّ ــي  يل أوال  مقطــوع  ــي  ألن

هبان و الكساوي  مطروزة باللّوابْ رافد كيس من الدّ

ــلعة ــى اتشــوفْ مــن يشــري ذا السّ حت

ــرازْ بالتّف ــي  ل ــال  ق و  دوا  و 

ــزار ــة االب ــوم طلب ــي ي ــن ال شــهدني ف أشــر م

ــرّاز ــح ــن الــخــصــم ال م

كنزة ــة  الل وادّيــــت  ــه  ــتُ ــبْ اغــلَ ــجــدال  ال فــي 

لعة من مصر جايَبْ السّ

ــاف اصن كل  ــى  عل الســلوع  و 

ــة الحرمــ جــلّ  ــك  ل ــبْ  نطلَ

الجــــــــــــــوابْ ردّ 

ــق صــرف ابْالدَكْ وال انْحُ

ــه خــــادَمْ ــالُ ــب ـــلّ عــبــد اگ ك

دارَكْ ــل  ــدخ ن ــبّ  ــح ن ــــا  وأن

ــزاز ــب ــتّ ال هـــاد  الش 

هب بالكترة عندي مع التقات اللماز الدّ

ــرازا ــرَة وال تت تْ فــي المــدون امخــازَنْ كُ
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جيتْ لُه فــي صيفةْ هيفة

كسوة اتبانْ عنّي تســوى مالْ الهنود

اصغى اقصيتي و حديتي فيها اتجول

ســارَتْ أهلي جملة للحرب

ــي ــوتـ خّ و  ــدي  والـ اوْرَتْ 

تْ ليكْ مــن تفرادي ــدْ و قصَ

ــادي ف ــيّ  ل اتكــونْ  ــى  إل

رادي ندرَكْ بيكْ جــلّ امْ

ــي ارســامــي ــدي الــبــاهــيــة ف ــن ع

يـــنـــحـــازْ ــــكْ  ــــنّ ع راهْ 

ني دْ اتقودْ بيّ نســبي بالزّينْ كلّ من شاهَ

ة ــا رفيعْ الهمّ ناديتُه بســالمي و قلت لُه يا عشــق لجمالْ ي

ابطــال ــة  بالجمل ــي  أخوت ــت  كان و 

ــه باالحســانْ ــة و كلّ مــن جــاهْ ايكرمُ ــا شــيخْ الحلّ و بّ

ــه كامُ احْ ايصــرّفْ  ــى  المول رادْ  مهمــا 

للرّيفْ تحرَكْ  القبيلة  مع  زوجي  على  الملك  سيدنا  رْ  ءامَ  

ــة  ــوا ارواحهــم بالجمل ــوا باع ــدراكْ بالشــجاعة فاق ــا ت ــة م لَ ــه خصْ نُ بيّ

ــد و الخــدم ــا وحــدي مــع العبي ــاوْا و بقيــت أن ــى افن حت

ــه نهدي كســبي و ما ورتُ

ــي يا هادي ــمّ ادْوا في جــوابْ و قال ل ــكْ ت ــه اعلي بْتُ هَ

مملوكــة ــا  عنده تكــونْ  ترضــاكْ  ال  و 

ــي اتْزوجِ ســيري  كْ  ــدَ انْرَشْ ــوالْ  االق فــي  ــومْ  الي و 

ال تعصاي اهللا فتّشي على رجل و لو يكونْ شغلُه برغازْ

ازْ ــي شــي خرّ ــرة اتْزَوْجِ ــي للحاضي و دخل

ــرازْ ــغْ ــطْ ل ــبَ لــيــكْ يــضْ

زة ــكْ جــلّ الحفْ ــزي رجلي فْ كانْ رَدْت اتحَ

اوصيفة دَرْتْ  ايميني  على 

الــوريــقْ ــــاجْ  ت راســــي  عــلــى  و 

لقبيلة قايدة  لي   راجْ و  عدرة  حرّة  أنا 

ــلطان ــا اتخالَفْ أمر السّ م

ــالْ زوجي عندي و اهلي و م

ي ــه يدّ ــا ملكتُ ــكْ م نعطي

عقدي ــى  عل اتوفَّقْ  زوجــي 

و دخايْري و ما في بالدي

هيهات ما تشبهيها في عشور الجمالْ

عْ و بمالَكْ ال غنا يتْجازا فيكْ يطمَ
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الجيّاشــة مــع  باالبطــالْ 

ــي ــنِ ــف ــح هــيــبَــتْ ســـيـــدي اتْ

ــراهْ و حققــه مــن بعــد ق

ــه فــي ســاعة انحضرُه ــدي تبغي و ال

الهضــرة ــدْ  تزي ال  ــنْ  الحي فــي 

البشــرة و  ــا  الهن ــةْ  غايَ فــي 

ــرة القـهـ و  بالعـنــف  ــدْ  انـزي

ــخــيــس ــب ال ذا  يــــا 

ــكْ البهــزة ــي بدي ة عنّ ــعْ القــوّ ال تدفَ

ــتْ لو في صيفة باشــا جي

القبايل ـــل  أه ــي  ــنّ م ــوا  ــزع ــف ي

ــه ــرْ لي ــاب المي ــتْ كت ي مدّ

لطانْ و قالْ أنيا طاعة أوال انْخالَفْ أمر السّ

و كذالَكْ العشار جيبها من مالَكْ

دارَكْ ــــلْ  داخَ ــاتْ  ــب ان ـــا  وأن

ــكْ ــالَ ــرْ ب ــضّ ــح ـــال مـــا ي وي

ــكْ راسَ لْ  انزوّ بصارمي  و 

ـــــــدْ الــــلــــحــــوازْ ـــر زي ـــي س

ــزار ــة االب ــوم طلب ــي ي ــن ال شــهدني ف أشــر م

ــرّاز ــح ــن الــخــصــم ال م

كنزة ــة  الل وادّيــــت  ــه  ــتُ ــبْ اغــلَ ــجــدال  ال فــي 

كل بطــل امشــتمر مكــرود عــن اجوادُه

ــمــزارَكْ ال و  ـــاحْ  ارْم و  ــصــوارَمْ  ب امسنْحة  صربة  خلفي 

حضروهْ و  إيجبوهْ  للعوانْ  رتْ  امَ تمّ  اخيامِي  تْ  دقّ و  ه  لربعُ بَتْ  قرّ

 

ــنْ قُلت جيــب الْمونا الصحابْ ســيدنا ــه في الحي جاوبتُ

رى ــكْ كيف اجْ حتى انعرفَ

ــرْ لي االعشــارْ ةْ حضّ ــيّ فــي ســاعَ ــى عين ــابْ عل غ

عاكْ يا الباشــة ــة و ادْوا فــي الحين قال لي شــرعْ اهللا امْ و الضياف

الكلمــة تحــت  ــمْ  اخدي إالّ  ــا  من

ــرازْ ــامْ دونْ احت ــي ســلّمتُه بالتم ــهْ جيت ــي علي و اللّ

ازْ ة األمير البهّ لو الخوفْ مــن اهللا و طاعَ

ــازْ ــكْ فــي البغ انوَقفَ

ــرّفْ ليكْ حــقّ الهمزة شْ و نع ــكْ نبطَ بي
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ــي حضــرة مطروزة اعمامت

و كــذاكْ فوقْ داتي كســوة

ي عگازي ــدّ ــتْ في ي لْ و عمَ

ــة مــن قلبُه ــوة الوافي عْ ــبْ الدّ و يطلَ

ــه حربُ و  ــن  ف ــكل  ل ــدري  ن

ايرغبوا الــغــرامْ  أهــل  فــيّ 

فا في حينْ انجبرُه و اللّي اخْ

قْ و نالقـي  ــرّ ــي يريدْ انفـ باللّ

كْ باخبارْ كانْ تصغى  قولي قلت انفيدَ

تْ فــي ذا الحالة عْ حتى ارجَ

ـــقـــوى تــفــرقــهــا ـــا ت م

ــبْ اموصّ بالفــراق  تعــودْ  و 

ــكْ اتْفرقَ ــالت  ت ــا  م ــك  ل نســحرها 

ــة زادَت قليبــك نغــزة ــر عــن حيل غي

ــلْ اعگوزة ــو تمثي ــتْ ل جي

ــايَــبْ الــشّ الــــرّاسْ  على 

تســبيحْ في العنق باكوري

قْ منّي على الكبَرْ و اللّي ايشوفني كيشفَ

ارة ة و مكــرة ســحّ صَ شــخْ

ــمــارة ــل اي ــي ك عــنــدي ف

اعــبــارة ــلّ  ك لهم  ـــدري  نَ

بشارة  نــزيــد  ــقْ  ــاشَ ــع ال

ي عليه ــدّ ــتْ ي ــهْ و ضرَب ســلّمت علي

اســبابَكْ كانْ  ءاشْ  ــكْ  نوري

قصــرَكْ فــي  بنــت  ــدكْ  عن

يها خايَفْ عنها من ارقبها يدّ

لني نوري لك شي اعجايَبْ لكن قومْ دخّ

ـــازْ ـــزه ـــوه ب ــــكْ  ــــطَ ــــبْ قَ و 

ــزار ــة االب ــوم طلب ــي ي ــن ال شــهدني ف أشــر م

ــرّاز ــح ــن الــخــصــم ال م

كنزة ــة  الل وادّيــــت  ــه  ــتُ ــبْ اغــلَ ــجــدال  ال فــي 

 

بســحري ارجــالْ  ــفْ  نتقّ و  ــي  لجن ــدْ  ـ كنرقّ و 

ــالْ حافْضة و خزايَبْ يبليــس كنغلبُه بالخدعة مع البهوت و حي

ة ــبْ الرّاحَ ــا تصي ــواكْ م ــقْ بهْ و يعــودْ قلبهــا متعلّ

اعليكْ تــجــري  دعـــوة  نــطــلَــبْ  لــيــكْ  كـــذاك  و 

خصة نْ بالغاكْ يا الشّ و دوا ليَّ في الحينْ قال لي ما نا مَ

ازْ العــكّ ذاكْ  ــتْ  لْ عمَ ــا  م ــكْ  رْفَ نعَ و 

زازْ ــا لعْ بْ األنبي دَّ ــك ايْكَ قْ ب كلّ من صــدّ
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معابــس ــوادي  اجْ ــبْ  راكَ

ــوالق امصفحين ــد الب دروع مــن الهن

في خالفي زوج عبيد ســاعين اركابي

ــوادي لدهم ــمْ عن اجْ ــا  متگلضَ و ان

ــــزالْ دي بـــن  ــف  ســي ـــــذاكْ  ك و 

ليهْ ــت  ــل قُ و  عــلــيــهْ  ــتْ  ــي شــال

ــحـــوزْهـــا لـــوكـــاري ــى انـْ ــت ح

ــيَّ ف ــمْ  امغشّ ــت  ان ــال  وي

و اليوم يا بشــيع النضرة

شــابَتْ في الفراق اعداري

ــارَسْ ف صيفةْ  فــي  ــه  جيتُ

ة من الرماحْ اسقيلة دايَرْ على داتي عدّ

متان ــة  ــدرگ ال ــع  م ــفْ  ــي ــسّ ال و 

يه القوس و النبل و كذاك كلّ عبد في يدّ

رْ اهَ رْ لزمانِي عنترْ و الهمامْ الضّ لو حضَ

ــن اقْرَبت له از مني ــى الحرّ ــت عل ادْفَعْ

ابْهاها سنْ  حُ و  بحياتها  لكْ  مْ  نقسَ

دْ لقتالي يا باخس الفعل وجّ

مغروم فــي جمالْ الخودة

ــتْ كانْ رَدْتْ اعقــاري بْ اركَ

ــاز التّمي أهــل  ــت  قال

ــزى ــكْ لگْ ــكْ إحــلْ أوال يفدي الرّجــم في

ــزار ــة االب ــوم طلب ــي ي ــن ال شــهدني ف أشــر م

ــرّاز ــح ــن الــخــصــم ال م

كنزة ــة  الل وادّيــــت  ــه  ــتُ ــبْ اغــلَ ــجــدال  ال فــي 

زارَكْ و سهوم مسممين لْ على راسي مع المْ طْ و السّ

ــي ــرْ عنّ و عالمــة الشــجاعة تضهَ

و كلّ مــن شــهدني يخشــى أوال اتْطيقْ ابْطــالْ عليّ

مْ رهُ ــلْ نقهَ ــن ادْب ــقْ و العلقــاوي و ب واعَ و صــارَمْ الصّ

ــو تطيرْ ــتْ من يدي وال ــومْ ما تفلَ ــكْ الي شــاليت علي

ــزة راحــة روحــي و راحتي ــاجْ الوالعات كن ــي عــن ت ازْ فرقتن ــا حــرّ ــكْ ي ألن

ــي افصال ــد  تري ــى  إل

ــكْ اســمي محمد لعشــيقْ بن علي مســفيوي نوري

ــاري خنّ ــة  الباهي ــزة  كن

يكفاك من الجفا و الهجرة
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ــال بجهــرة ــا ادْوى و ق تمّ

أميا منّك بيهم ما نبا لي

ي حتى نقاتلَكْ ــوم ما تمنَعْ من يدّ و الي

ريــــــب دونْ  ــه  ـــ ــتُ ـــ ــاوَبْ ج

ــدْ ــنــاضَ اصْ ــه  ــي ف ـــزْ  ـــجَ تَـــعْ و 

لْتْ من الفراحْ حتى سمعت والفي ولْوَ

ه فتَحت لي لوصيفة زَدْتْ البابْ ارسامُ

ــا لصـدره ــي  تنـ ضمّ و  ــي  عنّقتنـ

الجلمودْ مــثــل  ــه  ــتُ صــبْ ـــاعْ  س

ــي ايــســيــرْ ــالل ــي غ اتْـــرَكـــتُـــه ف

ــرّة ــكْ هــاد الم انْفــوز بي

زدتي من الخصــام غياري

موجدة و  ــكْ  نــعــايْــنَ ــدة  م ــدي  ه

ه ــعْ عنّي في الحينْ ســلّ ســيفُ و دفَ

ــعْ رضّ المْ ايشــيّبْ  حــرْبْ  ــا  لْن اعمَ

ــة ــن فــي ذا الحالــ ــا باقييــ احـناي

ـــوهْ اتْـــوتـــقُ ــدْ  ــي ــب اع أمـــــرتْ  و 

ـــتْ ـــرْجَ ــحــيــن اللّــهــا خَ فــي ال

ــانْ ــه يلي ــتْ و قلــت عســى قلبُ و نوي

ــيفْ ــي ســوى السّ ــا ينفعن قلــت م

و نحــوز عانســي لوكاري

ــــــرك الـــــجـــــدالْ ت

ــنّ ــه ف ــدري لي دْ لعجــوبْ مــن الحــرب أالّ ت و تشــاهَ

ثلْ الرّعــد العصيفْ ــه امْ تْ علي ــه و صرْخَ ة عنّ ــتْ بقــوّ جْ هَ

ــه االرض ه جلدت ب ــى بحــر ســرجُ ــه عل ــه و خطفتُ فگمتُ

ــي نفديكْ بالعمر ــتْ أهال بحبيــب القلب قلت يا موالت و قالَ

ــوشْ بالجي ــي  ل حــرّك  ازَكْ  حــرّ ــو  ل

ــرهم صارمي جيتُه بالحيالت في االشــكال الخمسة يكسّ

لتهــا لقصــري ــي وصّ امِ ــةْ النســا قدّ ــي باشَ ــتْ اغزال و دّي

ــازْ الب ــلْ  تمثي نَمــتْ  اغْ بمــا  ــتْ  عْ رجَ و 

ة حازْ حازْ الغنيمَ

يتعــزى ــه  حالت فــي  ازْ  الحــرّ ــد  الجحي و 

ــسْ عند المكرازْ اعــي مثله يفلَ كانْ زاغْ الدّ

جــابْ ســهم المنغازْ

ــرزة ف بســيفي  ــه  راسُ نفــرز  ــا  الوغ ــومْ  ي
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اظي تمــر النخل يشــبَهْ للغازْ ــا حفّ واشْ ي

ــازْ ــف ــوق كــمــثــل ب

القفــزة ــد  عن ــهْ  يبري ــازي  ب صرصــرْ  كانْ 

ــاسْ التّطرازْ ــه للماهرينْ ن و الســالمْ انهيبُ

ــازْ التّرم ــنْ  الفاهمي

ــم يتخــزى ــة و جاحدهُ و االشــرافْ و طلب

مْ لمجازْ في الختم نســتغفر هللا من اتْراجَ

ازْ الحــرّ نضــرَتْ  ــا  م

ــزّة ــامْ الع ــة فــي امق ــي ليل ــبْ يلّ أوال انحَ

انتهت القصيدة



751الدواح

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ــي ــمْ ســلّمْ فــي حال ــا الاليَ ــزّاكْ ي ي

ــوقْ اســقيمْ بحالي حتى اتْعودْ بالشّ

ــي اخيال ــانْ  يَرْق بالهــوى  ــي  اللّ ــا  أن

ــي وال لغْ ــةْ  باشَ ــي  نِ المالكَ ــرة  زهْ

اليالي و  ـــمْ  بالمرسَ زْتْ  دوّ ــامْ  أيّ

ــي ــمْ العال ــه نَعْ كامُ ــنْ رادْ بحْ و مني

بوشــالّلي ــتْ  قالَ ــي  ْت وصيّ احظــي 

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

ــي دُوّاحِ ــا  خف ــال  ب أحظــي 

ــا صاحــي ــزْمْ ي ــكْ بالعَ ياتي

ــعاعْ الماحي ــومْ يا اشْ و الي

ــي ــزال اغْ بوتتينْ  ـــة  اللّ ــــتْ  ودّعْ

ــه من عينْ الكالي لْتُ مَ في صندقي اعْ

ــي ــرَمْ و قفال ــى الرّســامْ دَرْتْ زَكْ و عل

ــي ال دّ ــه عُ ــرَبْ لُ ــا تقْ ــتْ م ــى انْوي حت

مســالي و  ــي  نّ هَ امْ ــبْ  رَيْ دونْ  ــتْ  ولّي

ــازالْ م ــي  نِ تلومْ ال  ــكْ  المَ امْ كــفّ 

ــعْ االحــوالْ امْ عــن جم ــوّ ــرج ال و تخْ

ــزالْ لغْ ــي  جاتْن ــومْ  ي مــن  ســبابي  و 

ــوالْ اهْ كل  افْجــاتْ  ارْضهــا  بكمــالْ 

الْ ــمْ ضــدّ فــي العــدّ ي ــا و الرّ ــرْ أن غي

ــامْ داتْ الخــالْ ــاحْ االري نطقــت مصب

ينْشــالْ ال  ــهْ  اخفي ــي  دوّاحِ ــكْ  امْسَ

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

رْ ســاحَ ــرّكْ  يغ ال  كْ  ــدَ نْ عَ

ــرْ دافَ ــزْ  فايَ ــه  ب يعــودْ  و 

ــرْ ه على الرضا تتباشَ حفظُ

و ضحيتْ آمن الخوفْ في شئام الحالْ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــحالْ اشْ ــنْ  ــه موتقي عنّ ــلْ  و سناسَ

شــى االدخالْ ــه محجوبْ فــي حْ كأن

طــالْ ــهْ  ْزايَ النّ و  بالفــرحْ  ــي  ازْمان و 
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ــي ــزالْ فــي بال ــرَتْ لغْ داكْ النهــارْ دكْ

شــايا و دخالي ــاجْ أميرْ احْ بالفكــدْ ه

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

ري ــعْ قَصْ ــتْ فــي مخابَ فتّشْ

ري ــلْ فَكْ ــنْ عادْ جايَ في الحي

كنجــري بالعــزم  ــتْ  خرجَ

ــي ــدا ل مْ ــي عَ ــبْ ل ــادْ غايَ ــلْ ع لعقي

ــبَهْ بوهالي ــلْ كنشْ ــتْ فــي المث ولّي

ــي ناللِ و  ــهْ  تايَ ــي  حال دونْ  مبهــوضْ 

ــي مال ــي واشْ إيكــونْ اعْ يشــومْ لعت

امشــالي بونجــالتْ  نْســي  عَ احْ  دوّ

ــمالي رسْ ــه  ل ــدي  نَهْ بشــرتُه  ــا  لتن

ــوهْ في يمن و شــمالي ــا نب ــتْ م اعيي

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

ــي وْل ــرْ هَ ــلْ جــالْ و كث لعقي

لي ــمْ عْ شَ مَ ــرى إنجْ ــا ت هلْ ي

ــي وصل ه  بُعــدُ بعــد  ــالْ  أنّ

يالي ــافْ احْ ن ــعْ اصْ مْ ــارَتْ بالضنا جَ ب

ــى الكمالْ ــب عل ــه فــي قري رْتُ و تفكّ

ــالْ ــوْكارْ بالعــزم محت و مشــيتْ اللّ

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

ه خــاوي ــمُ ــرْ رسْ ــتْ غي الْقي

كاوي ــه  فراقُ مــن  ــبْ  القل و 

عــي هاوي و مــن النجــالْ دَمْ

ــاللْ تَمْ ــي  زادن ــنْ  البي ــارْ  ي اغْ هــولْ 

ــالْ ادْبالْ ــى الحــالْ و الخي مفــروقْ عل

ــوالْ ــادي و نقــولْ فــي لغــى االق و النّ

ــدالْ تب ــه  مايْلُ ــمْ  اعظي ســرّ  هــدى 

القــالْ و  ــرْ  بالخب ــارْ  بشّ ــي  جان ــو  ل

ــاللْ لعْ ــى  تنجل ــرْ  بخي ــهْ  نجزي و 

ــه جــالْ ــى فراقُ ــي عل ــه عقل ــا ريتُ م

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

نقــولْ و  ــادي  كنّ ــتْ  بقي و 

ــه فرحــي مكمــولْ و يعــودْ ب

و على الرقيبْ بمجيه انْصولْ

ســدي بالفرقة مع الصــدودْ انْحالْ جَ
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ــلْ فــي امخــازَنْ دومالي ــا دخَ احْ م دوّ

ــي فالل ــه  لُ أصْ ــادَنْ  بالمع احْ  دوّ

ــي ــانْ الغال ــرْ و الجم بَ ــنْ و التّ و الجي

ــي تنوال فــي  ــي  لزنات خــطّ  ــتْ  لَ نزّ

ــي ــرْ و نبال هَ القبــض و االجتمــاع اظْ

ــي فــي قصــورْ العلعالي الخــطّ قال

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

ناجــم دُهــري  الرهيــب  هــاذ 

ــوارمْ ملســوعْ مــن بهــا العْ

األســمْ حرف  ــرْتْ  ادْكَ ــوة  عن

ــدي جدوالي ــرْتْ بالحســابْ الهن عمّ

ــي ــمّ طــاحْ بالعــزمْ و دوال ــتْ ت عفري

ــيْتَلْ لغوالي ــا سِ ــه ي ــتْ قلــت ل ادْوي

ــاهْ أدّالي ع ــلْ امْ ــبْ و العق خــادُه ارهي

ــي كْ لطالل ــي و ســمَ ــرْحْ عنّ ــهْ طَ إدي

والي ــرْبْ فــي تجْ ــه و الغَ الحــوزْ تركتُ

هْ فــي رمالي ــرْتْ انْبوّ من بعدهــم سَ

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

لقصــورْ ــيّ  ل ــاوْا  انب مهمــا 

ــالْ ث امْ ــهْ  ايلي وال  اشــبيهُ  كانْ  ــا  م

الْ شــعّ ــمْ  ضيهُ ــهْ  اعلي ــاتْ  ياقوت

ــالْ عــقّ ــا  ي فــيــهْ  ــؤ  ــؤلُ لُ و  رْ  الـــدّ و 

بشــكالْ ــه  ضربتُ و  ــه  ابْرُوجُ ــتْ  حلّفْ

لة فــي الفالْ اخْ مــن بعدْ النّصــرَة الدّ

زلزالْ ه  ــبْ أســمُ ــمْ ارهي ــدْ احكي عن

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

ــون الحكمة مشــنوعْ في فن

ــة ــبْ ولفــي تمّ و بغــى إيجل

األســما ــبْ  ري دونْ  ــتْ  قري و 

ــتْ  االســرا مــع لنْفــالْ ــهْ اقري و علي

نالْ اتـْ حــقّ  بغيــتْ  ي  ولـِّ الجيــرَ 

انْســالْ ــهْ  علي ــي  اللّ رة  ــدْ العَ احْ  دوّ

ــالْ حت و  ه  لمرســمُ ــي  ن ارْفَدْ لكــن 

ــالْ الفعّ ــنْ  المهيْمَ للحــيّ  ســبّحْ 

ــالْ عجّ ــة  كافّ الجــزورْ  ــتْ  عْ قطَ و 

ــالْ ب اجْ مْ  شــورهُ القصــورْ  تْ  گــوّ

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

ــبْ ـ الرّاهَ ــبْ  النجي فيهــم 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53



الدواح 754

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

بْ و ضحيتْ على القول امواضَ

راتَـــبْ بــالــوفــا  ــي  ول ــدَ ج و 

جــابْ مــن لجدالْ ــي احْ ــه عنّ و عملتُ

الْ ــوّ رْ ع ــنْ فــي القصَ ــدْ لكهي كنوْجَ

ــرْ صلصالْ ــتْ بالبطَ ــلْ لي عفري ارْسَ

اغــاللْ ــنْ  بي ــحْ  اطري امــي  قدّ والّ 

ــه اقتالْ مــة انســيتْ ل كْ ــونْ الحَ بفن

ــالْ ــلْ بطّ مَ ــا اعْ ــه كلّ م ــعْ ليلُ و رجَ

ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

امــي قدّ مــن  ــلْ  الدلي هــربْ 

دْ قســامي ــتْ رصْ ــه ارمي عنّ

ــالْ أمامــي ب ــي اگْ ن طــاحْ الدّ

الْ ــوّ ج رْ  للقصَ ــتْ  ــلْ دخَ و  خلّيتُه 

بنجــالْ رتهــا  ــنْ  حي ــي  ل قْ عَ ــلْ  هَ نَدْ

ــرارْ كلّ اوْحالْ ــي اشْ عــن رشــدي ريت

ابأَجــالْ شــي  كل  لكــن  ــبْ  تتعجّ

ــكالْ ــي فــي ن ــبْ دوّاحــي و تركن لَ اجْ

ــتْ جابني فــي الحالْ ارســل لي عفري

اتْــســالْ الشْ  ــاهْ  ــس البْ احْ  دوّ هــا 

لبخــورْ شــكّ  دونْ  ــرْتْ  حظّ

لســطورْ بالصنايَعْ  ت  خططّ

ه خالي ــي و ســطُ ــتْ منهــم ألّ ارْفَعْ

ــسْ ابْحــدّ انْبا لي زَمْ لي ــتْ بالعْ مْ وقدَ

ــى لســهالي ــنْ شــافْنِي رامْ عل امني

دي مــن دونْ امهالي ــتْ رصْ ــه ارمي عنّ

ــي بال ــنْ و درَجْ بالعــزمْ اگْ خــرجْ اللعي

ــكالي ــه و كتبْ كلّ اشْ زايْمُ ــى اعْ اتْل

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

تُه مْ كَ ــرارْ احْ مهما افْضى اشْ

ــه تُـ فْ وقّ ــى  اللغـ ــمْ  بعـزايَ

ــه ــدتْ صارمــي و ضرَبْتُ و جبَ

ــرْبْ انْصالي لَتْ من ضَ ــعْ نيرانْ فيهْ شَ

ــقامْ اعاللي ــي طبّ اسْ نلقــى اخليلت

ــي وال اهْ زالْ  ــتْ  قالَ ســالمتكْ  ــى  عل

رى لي رَفْتِي قَبْلَكْ شــينْ اجْ لو كانْ اعْ

كْ و مشيتْ في حالي مَ تْ رَسْ مهما ترَكْ

ــقْ في كمالِْ اجمالي هذا اللعينْ عاشَ

ــي الل اهْ ــورْ  ن ــا  ي ــي  تعب زالْ  ــومْ  الي و 
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ــولْ إلى اتْجي عليهْ اتْســالْ آشْ انْق

لــوجــيــبــة ــــة  الل و  ــــا  أن

الغيبة على  ــهْ  ــزايَ ن ـــا  دَرْن

الهيبة الــنــاسْ  سالمنا  و 

اآللْ و  ــة  بَ قاطْ ــومْ  العل هــل  ــى  عل و 

ــدوا هل الدعــى االردالْ ــي جحَ دونْ اللّ

الْ العــدّ ــةْ  المَ ــعْ  جمي مْ  نكســرهُ

ــالْ عسّ ــه  إصادْفُ ــا  ينْب ــمْ  فهُ مــن 

ــهْ كانْ زاغْ انْبالْ ســادُه نعطي فــي اجْ

ــمْ شــجالْ هَ ــة وال يفْ ــدري معن ــا ي م

بالْ ه لهْ ــدُ ــيادي صايْ ــتَمْ فــي اسْ يشْ

ــالْ ب الكْ ــطْ  إعيّ ــوطْ  الصُّ حــرّ  مــن 

ــدْ افْضالْ حَ ــا وال تجْ ــعْ ألهــل لوْف طي

ــالْ ــي خصّ ــن عل ــي و ب نســبي دمنات

بالْ ــهْ اخْ ــا تصيبْ في ــي صافي م غزل

شيخي بنعيســى اللّي سقا االدخالْ

نســتغفرْ له في الْغى الْســانْ الحالْ

ــامْ كل ارْســالْ م بصــالةْ الماحــي اهْ

ــبْ كلّ زاللْ ــتْ دَنْ ــومْ البَعْ يغفــر لي ي

ــي اللـ نَجْ ــة  لـوجـيب ــة  اللـ دوّاحْ 

ــوْكاري ل ــرْ  بالبْطَ ــتْ  عْ ارْجَ

اغياري كــربْ  ــوالْ  اهْ افْجــى 

ــعاري اشْ في  ــي  حلت ــتْ  ي نهّ

اســمدعْ القريضْ أهل القــدرْ العالي

ــي لغوال ســايَرْ  و  ــرْ  العبي و  ــدْ  بالنّ

ــة عنهــم انْشــالي ــو جــاوْا للحميّ ل

ــي مالّل مســرّجْ  ــمْ  رابهُ احْ ــى  عل و 

ــي فال طُ ــي  امرَبِّ ــمْ  اكبيرهُ ري  ــدْ نَ

ــي ــسْ الموال ــا جالَ ــا م ــا ارق ــارقّ م م

قالي ودْ امْ ــهُ ــودْ اشْ ــتْ اعق عنّه متبّ

ــوا االفضالي ــة قال ن لكــن هــل المعْ

ــكْ يا الحافَظْ قولي و اشــغالي نوصي

د فالي عَ و اسمي في صبّ في أسفي سَ

ــي منوال فــي  ــتْ  طلّعْ ــة  مرتب ــة  حلّ

ــي ــا ســيتَلْ االبدال ــتْ لوف بجــودْ لي

حْ في افعالي و رجايا في الكريمْ إسامَ

بعــد الغى ختمتْ انْظامي و شــغالي

ــرّ المتعالي ــبْ الب لْ بشـــمايْلُـه  انْطَ

انتهت القصيدة
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عْ القوالي ني يا الاليَمْ و سلّمْ و سمَ دَعْ

ــكْ و اصغى لي المَ كفّ امْ

يالي لْ و صفارْ اخْ ــدّ ــا اللي بالهوى تب أن

يالي احْ ــافْ  اصن ــتْ  لْ بطَ و 

يهْ و الجفا مفقودْ على حالي هاني بالتّ

ــي بـوهال انْشـــبَهْ  تْ  ــدْ عَ

ةْ هولي و گرحتي و سقامي و نحالي سبّ

ــي ــدي تَوْفال هْ مــن ادْرى عَ

اللي ربي و كثَرْ تَمْ والْ كُ و منينْ اقوى اهْ

ـــي ــى دالّل ــل ـــتْ ع ـــادي ن

تابي و غدا لي يا مرسولْ الغزالْ هاكْ اكْ

ــي ــورْ أنجال ــن ن ــلّمْ ع س

دْ يا مرسول الرضى اتْسگّ

دْ كْ دونْ ريبْ جدّ في طريقَ

ــرّدْ انْب بشـــواقْها  ــي  ألنّ

دْ تَوْعَ ــرامْ  بوحْ ــمْ  لمراسَ

دْ ــراقْ تقصَ ــدْ الف لها بعْ

ــدْ ــا للوصــالْ بعّ و وكرْه

حالْ لْ الســوقْ المُ رامْ ال تدخُ ــومْ احْ اللّ

ــة ل ــي بالمعدْ ــمْ قول و فهَ

فْتْ انْكالْ و قوى عَجبي و طالْ هولي وصدَ

لَة ــوقْ ناحْ نْ الشّ اتْ أمَ و الدّ

رجتْ على سايَرْ االحوالْ لي و خَ قْ طاشْ عَ

ــوقْ جايْلَة ــكاري بالشّ و اف

ــى البهية و نراعــي لوْصالْ مفــروقْ عل

لَة عاجْ ــنْ  الحي في  تاتيني 

سدْ انْحالْ و فشى بعد الفراقْ كثمي و الجَ

لَة ــال معاطْ لْتْ اتســيرْ ابْ قُ

رة بو خلخالْ مْ العدْ رْسَ لْتي لمَ كانْ اوْصَ

ايْلة الصّ ــي  عقل ــلّبتْ  س

الغيادْ انَةْ  ــلْطَ سُ وَلْفــي 

سادْ ةْ الجْ ســلّمْ عنْ راحَ

رامـهــا ازْدادْ ــي بغْ حـبّــ
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وقْ يا رســولي تايَهْ و ناللي  هاني بالشّ

ــا لي ف ــومْ اجْ رْ و النّ ســاهَ

مثلي مثلْ الحمامْ نرتي في غسقْ الليالي

ــي بال ـنْ  ــطَ شَ ــا  هـواه و 

والي ــةْ لغْ وى باشَ يتْ قيسْ بهْ ــا عدّ  أن

ــي بال اكْ رْجْ  ــدّ ت درى  مــن 

دودْ و تردّفلي قمصالي ــدْ الصّ نزهى بعْ

ســالي نغــدى  بمجيهــا 

تُرقُصْ شوري إلى  انْردّفْ في الكاسْ المالي

ــي بالــ تَخْ بهــا  فــى  يصْ

تابي و غدا لي يا مرسولْ الغزالْ هاكْ اكْ

ــي ــورْ أنجال ــن ن ــلّمْ ع س

عى خطابي أمرسولي اصْ

ــي ــا ارْتاب ــرا اتْن عنهــا تقْ

انْصابي ها  رامْ بغْ ــتْ  لَ بطْ

أميرْ الغيوانْ صاگ لي على اليمينْ و شمالي

دالي و نوى فــي الحربْ اجْ

اللْ اتْقالي ني زادْ اغْ غى و ملَكْ دْ اطْ و الفگْ

قالي ــد امْ ــي عقْ ــلْ ل بطّ

ــا كتابي وادِّي بعــد الجف

اوْجابي ــا  بالوف ــي  ل عْ  رجّ

تابي و اقْوى بشــواقْها اعْ

بالْ ــارْ ويدْ ف ــانْ بالضنا يصْ هــي يَرْق وَجْ

لة هاطْ ــعْ  مْ بالدّ ــي  نجال و 

ــراقْ أمّ ادْاللْ ــي بعدْ الجفا ضما بف قلب

ــة ل ــاهْ داهْ و خالگــي بضن

ــا طالْ الحالْ ة م تْ راحَ دْ ــا وجَ تترنّحْ م

ــة ل واصْ ــوكارْ  اللّ تعــودْ  و 

ــي بكيوسْ الجريالْ رة تودّن فْ امْ الصّ قُدّ

ــة ــلْوانْ گابل ــاتْ السّ و اوْق

اللْ ــرى مــن العْ هــا نبْ ــي ابْريقْ لْنِ و تعلّ

ــة لَ هْ امَّ ــي  وال اهْ تعــودْ  و 

رة بو خلخالْ مْ العدْ رْسَ لْتي لمَ كانْ اوْصَ

ايْلة الصّ ــي  عقل ــلّبتْ  س

ــدونْ ريبْ ــدْ لهــا ب و قصَ

لْ بمجيكْ في قريبْ و عجَ

الرقيبْ دْ  الحاسْ يتْ  شفّ

لْ لي مجالْ مَ و عنا في فراقْها و ليسْ اعْ

مني بعدْ المقاتلة و شــهَ

صالْ ه تفْ مُ كْ لْ في حُ ه مرهونْ ما عمَ نْدُ عَ

جادلة ــي بعــد المْ رْن و قهَ



759الصايلة

زالي ــنْ اغْ ــى الباهية بوتيتي ــي عل فرقْن

ــي ل عمــدا  ــا  ي ــي  مگوان

آشْ ابْقى من هنا اللِّي هو معشوقْ بحالي

ــي وال ــر اهْ ــا كث ــفْ أن كي

و اليومْ ابْدونْ شكّ تَمشي في حفظ العالي

حالي ــن  ع ــــودْ  عَ لــهــا 

تابي و غدا لي يا مرسولْ الغزالْ هاكْ اكْ

ــورْ أنجالي ــن ن ــلّمْ ع س

رة ــدْ ــي العَ ــكْ خليلْتِ دي هَ

رَة حضْ كلّ  ــاللْ  اهْ ديكْ  هَ

رة ــرورْ كلّ فُخْ ــكْ اسْ دي هَ

ــا عالّلِي ــزَمْ لها ي ــكْ اتْســيرْ بالعْ نَبْغي

ــي بال اهْ أشــومْ  تـقــولْ  و 

ــبي مــن هو والي ابْهاها باالســرارْ يَسْ

الفالي يْ  ـــدَ اج اتْ  ـــدّ ع

ها كصاري في المالي دّ رْتِي الْقَ كانْ انْظَ

ــي إيالل ــاهْ  أضي ــنْ   جبي و 

ــبْ كقواسْ ليسْ بالغريمْ تبالي و حواجَ

ــي عــابْ اقْتال ــونْ اجْ و عي

رة مــالْ كلّ نَصْ ديكْ اكْ هَ

ــرّة ــة الحُ ــكْ الباهيَ ي هدِ

رة بنَظْ ريتْهــا  ــو  ل يكْ  هدِ

الْ رامْ شوقْها في احشايَ شعّ خلّى مضْ

ــة ــراقْ جافْل ــوالْ بالف االحْ

الْ رُه جفّ حــى فَكْ زُّه الرّيحْ يضْ وَقت إيهَ

لَة ــيامي بالحبّ عاطْ و اشْ

ــدْ الغيارْ لخليلة بوشــالّلْ ــدْ بعْ و قصَ

ــة حاتْل ــكْ  جي لمْ هــا  تلقَ

رة بو خلخالْ مْ العدْ رْسَ لْتي لمَ كانْ اوْصَ

ايْلة ــي الصّ ــلّبتْ عقل س

االبْكارْ ســلطانَةْ  ــي  وَلْفِ

ــارْ االزه ــةْ  دوحَ ــة  لوجيبَ

ــفا من ســايَرْ االضرارْ نشْ

مالْ بَهْ له اجْ مالْها أالّ تشْ و تشــوفْ اجْ

ــرارْ كاملة من ســايَرْ االسْ

زالْ في سايَرْ االطاللْ ما صالَتْ كفها اغْ

ــنْ الجمالْ صايْلَة بمحاسَ

العلعــالْ كمــالْ  ــلْ  مـث َوْ  أ ــة  ـ رايـَ والّ 

ــبْ نازلَة ي و ســوالَفْ بالطّ

ركوا تحسبهم انْبالْ ــفارْ إلى اتْحَ و اشْ

قاتلة المســحورْ  بالغنج 
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سْ بازْ في تقيالْ طَ المْ و المعِ و الخالْ اغْ

لَة و ثغارْ في الشفوف شاعْ

رة بو خلخالْ مْ العدْ رْسَ لْتي لمَ كانْ اوْصَ

ايْلة الصّ عقلي  ــلّبتْ  س

الرخامْ إيْشــابَهْ  ر  ــدْ الصّ و 

الكمــامْ مــن  ــا  أنب ــاحْ  تفّ

ة مــن العجامْ نْ شــقّ و بطَ

ــالْ ــغْ بالعقّ ــبْ كتزْلَ و الصــرة دونْ ري

اقْ رافْلَة و مقافَلْ في السّ

ةْ االنجالْ هذا العشورْ في اوْصافْ اصبيغَ

لَة و اقْوالي في الْغاهْ جاهْ

اللْ نايْ و طــبّ اللّعْ هي قصــدي مع امْ

ــة ل راحْ ــوالْ  اهْ كلّ  بهــا 

ــي على الوْصالْ ــارْها و خبَّرْن لو جا بشّ

لَة واصْ المْ ــى  عل زيهْ  نجَ و 

ــي ال تبْدالْ ها منّ ــالمي إيعمْ لفظْ اسْ

ــة و تعــودْ اللّرْســامْ قابْلَ

رة بو خلخالْ مْ العدْ رْسَ لْتي لمَ كانْ اوْصَ

ايْلة الصّ عقلي  ــلّبتْ  س

اللي مْ يحْ رْهُ طَ و خدودْ اوْرودْ بين طيبْ اعْ

امْصالي  إيفــوقْ  ــقْ  الري و 

تابي و غدا لي يا مرسولْ الغزالْ هاكْ اكْ

ــورْ أنجالي ــن ن ــلّمْ ع س

و الجيدْ احكيتْ جيدْ سامي

و ضعودْ اسيوفْ في الطامي

و الخصر انحيلْ في حزامي

هالي و ارْدافْ ارْوابْ كيفْ طلّوا ما بينْ اسْ

المالي ــماكْ  اسْ ــاغْ  ارْف و 

تالي كيتْ كخدلّجْ ماليهْ امْ ــدامْ احْ و ق

ــا يحصــا لي و الباقــي م

ــي الل ــي هــيّ طــبّ اعْ ت هــي روحْ راحْ

ــي مال راس  ــةْ  غايَ هــيّ 

هي اللّي من اصباي عشقها عشق حاللي

ــي ال ــعْ أمّ مْ ــه جَ ــركْ لُ نت

و اليومْ بدونْ شــكّ لها سگدْ و اقرا لي

ــي فال توفــي  لهــا  ــلْ  قُ

تابي و غدا لي يا مرسولْ الغزالْ هاكْ اكْ

ــورْ أنجالي ــن ن ــلّمْ ع س

عتنونْ ايهيجْ بانْ ســامي

كيتْ في نظامي و نهودْ احْ

ــة بهــا القلب ضامي طيّ
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اتْجــودْ بحســنها  الزمْ 

نشــودْ لْها  مَ اجْ بكمــالْ 

ــدْ مــع نســيمْ عودْ و النّ

الْ بْدْ بن علي في أسفي خصّ من عندْ العَ

ــة مايْلَ ــسْ  النّفْ ليهاحــقّ 

يَة في القولْ و االفعالْ اقْراهْ على الباهْ

ــة خادْل ــعْ  جمي الحــرّاسْ 

رْبْ و االجدالْ ناحْ وقتْ الحَ فَدْ بالجْ لو فَدْ

لَة ــايْ حاصْ ــومْ اوْغ ــه ي داتُ

ــلْ لنْعالْ بَّ ــرْ كانْ إيقَ ــه غي ــا نَرْفَقْ ب م

و نكالُه فــي الحربْ طايْلَة

تَمْ االرسالْ الةْ الهاشمي الهادي خَ بصْ

ــة لَ ــة الكامْ ــاحْ األمّ مصب

ي بزْاللْ ــمِ سْ ــرْ دَنْبِي وال يحافِي جَ فَ يغْ

ــة ايْلَ الصّ الهيفــة  ــزارْ  بمْ

ــادي قي الْغــى  اقْرالهــا 

ــا تمــادي ي ــنْ هــيّ اضْ اليَ

ــزادي ــالمي عنهــا امْ اسْ

المنا عليها بمسوكْ اغوالي مّ اسْ و يعَ

اللي اهْ ــعْ  بْ الطَّ في  حالي 

جالي ي و بيوتْ اشْ مِ دْ أمرسولْ طرزْ نَظْ خُ

ــسْ اتْخافْ مــن الكالي لي

ــا لي فْ عسّ دَ رَسْ يَصْ كانْ انْبا منهم حَ

ــنْيالي ــقْ السّ ــسْ إلَحْ لي

ــاتْ انبالي ــبْ يلقــى دقّ ــي هــو ارقي ولِّ

ــا يقــوى لي ــدْ م و الجاحَ

تَمْ ذا القول يا رسولْ في دمقس منوالي نَخْ

ــي الل اهْ ــورْ  ن ــلْ  لمفضّ

تعالي وارْجايا في الكريمْ نعم البرّ المُ

توســالي ــي  ل ــتْ  يتبّ و 

مْ دونْ الخفا انْشادِي هَ تَفْ

جسادِي ينشفا  لْها  بوصَ

يبْ في الوْهادِي مافاحْ الطّ

انتهت القصيدة
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ــاللْ ـــامْ االط هْ فــي اوْه ــوّ ــبَ ان

ــه ــالُ ــد ح ــعَ حـــالـــي يــسْ

ــرْ انْظي مالهــا  رْ  عســاكَ و 

ــه ــفــصــالُ ت و  ـــربْ  ـــحَ ـــل ل

مْ في الخطابْ هَ ى نســتَفْ عسّ

ــــا لــــــيّ قـــالـــوا ــــمّ ت

االوالدْ دارْ  ــر  ــاب ك فــيــهــا 

لُـــه يــنــزعــهــا  بـــغـــا  و 

زرعْ ــي  الــلّ ــاتْ  ــي االش فيها 

ـــه ــا لُ ــه ــك ــل ــم أنــــــوا ي

عْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــدة ضــاري يحومْ ي ــى الصّ و عل

ـــه ـــي گـــدالُ ـــتْ ف ـــيّ ـــب إي

ــا من تســالْ ــسْ ي ــتْ يامَ رْجَ خَ

ــالْ الب ــي  ل نْ  يتســكَ عســى 

ــدْ فــي الوطــا اكثيرْ نْ ــا جَ نلق

ـمْ و النـفيـرْ و طـبـولْ تـزَگـلـَ

لَتْ على الســبابْ مهمــا ســوّ

الحبابْ مــن  البعــضْ  ــتْ  الْقي

بــالدْ عنده  ــتْ  كــانَ ــبَــعْ  الــسّ

ــادْ عن ــه  لُ حــرَكْ  ــيوْ  بوفسّ

ــزّرعْ ال و  بالفــولْ  ــة  محروث

ــعْ النّفْ ــتْ  وق ــا  أت ــنْ  مني و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرَعْ ــه شْ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــومْ ي داتْ  فــي  خــرَجْ  ــبْعْ  السّ

ــى نجومْ ــعْ فــي اللّيلْ عل و رجَ
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الهيفْ ــع  م ــجــوعْ  ــال ب أتـــا 

ــه ــالُ ــي ــاح ب ــا  ــه ــك ــل م و 

العــدولْ و  القاضــي  بحضــورْ 

ــه ــالُ ــق ــــحّ م ـــقـــدي ص ع

ـــــــا ونــــتــــيــــا ســــوا أن

ــه ــالُ ــص ــان ــا ب ــه ــك ــل ــم ي

گلَعْ بــلــدي  و  حگرني  را 

ـــه ـــدالُ ـــج ـــأ ل ـــيّ ـــه ـــت ي

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

لــزطــوطْ ــــلْ  ارْسَ يوْ  بوفسّ

ــوا القــــوالُــــه ــع ــم ــت ــج ي

النســورْ مــع  ــانْ  العگب ــى  حت

ـه بــرجــالـُ ــوا  ــط ــي ــح ي و 

ــارْ ــب ــع االح ــرْ م ــازْ حــضَ ــب ال

ـه ـــــــوراهْ انــجــالـُ ـــن م م

بلد ــلّ  ك مــن  ــه  عــنّ ــدمــوا  ق

ــه ــاللُ ــنْ فـــي غ ــجَ يــتّــسْ

ــفْ الضعيـ ـــيـوْ  بوفسّ ــرْ  انْظَ

ــفْ ضي كــنّ  ــالدُه  ب فــي  ــزَلْ  انْ

ــولْ ــه رس ــه مــن طــرفُ ــلُّ ارسَ

ـــزولْ ـــال بــــالدي عــنــهــا ت ق

قـالْ و  دوى  يـوْ  بوفـسّ جــاوَبْ 

قــوى لــهــا  فــيــنــا  الــلّــي  و 

ــرْعْ ــيتَلْ شــوفوا القَ ــال السّ ق

بَعْ الضّ الــوزيــرْ  عـن  ـــلْ  ارْسَ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

شــروطْ ــال  ب ــالْ  القت شــهروا 

الرهوطْ على  االطــيــارْ  رْ  يامَ

ــورْ الطي ــى  عل بالكتــب  أدن 

الشــرورْ ــعْ  مْ جَ مــن  هْ  ــوَ يحمي

ــارْ ــدْ مــن االطي نْ ــه عمــلْ جَ ل

ــزارْ الــهْ ــكْ  كــذالَ و  وْخْ  ـــرّ ال و 

ــدّ انْــعَ ـــرى شــال  اخْ و طــيــارْ 

دْ بالوْكَ جــالــوا  مــا  ــدي  ال و 
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ــعْ ــرْكَ ـــهْ ي ــا لِ بــوعــمــيــرَ ج

ــه ــالُ ــقــب ـــي ت ــــانْ ف ســــمّ

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــدْ نقَ ــا  م ه  ــدُ الْعاهْ ــعْ  القوبَ و 

ــه ــالُ ـــي شــم ــو ف ــيّ ــغ ــاب ب

ــدْ عبي ــة  بجملَ ــانْ  الغرب و 

ــه لـُ تـــصــــغــــى  وَزْرَزَرْ 

للطامْ مْ  ـــدَ اقْ ــواطْ  ــوطْ ال و 

ــه ــالُ ــرف ت فـــي  ــامْ  ــع ــن ال و 

عــلَــنْ ـــواهـــا  اهْ ـــالنْ  الـــكَ و 

ــه بــجــمــالُ ـــلْ  ـــبَ ـــلْ الـــبَ و 

ــعْ نَ المْ فــي  موســيقا  داروا 

ــه ــالُ ــب ـــانْ گ ـــط ـــل ـــسّ لَ

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ا  ــيوْ بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

القدامْ على  الجيوشْ  ــفْ  وقّ

ــه لُ ـــــا  اوْف ــقْ  ــي ــش ــب ال و 

ـــرَعْ اسْ ــه  ــ بعزمُ ــاقْ  العقع

ــزَعْ افْ ــه  بالْهيبُ الحلحــالْ  و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــد انْــفَ الكلمة  ـــراقْ  شـــرّقْ

ــدْ ــجَ ـــه اسْ امُ ـــدّ رَجْ قُ ـــــالّ ب

اوْكيدْ رتُه  ســخُ فــي  ــي  زْنِ خَ امْ

ــدْ يري ــا  امّ وقــت  ــرُه  أم ــد  عن

مــامْ الحْ مــع  ــاتْ  أت ــة  موكَ

و ســمارَسْ جــاوْا مــع اإليمــامْ

ــنْ لَحسَ وأمّ  قاضــي  طــاوُسْ 

ــن اتْحَ بصيغــة  ــن  قني وأمّ 

ــعْ مَ اجْ ــه  صحابُ و  ــلْ  رْبَ الحَ

بَعْ الطّ مــع  ــوتْ  الصّ ســنْ  ابْحُ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــامْ للهـم خليفــة  ــور  عصفـ

ــامْ ازْم فــي  ــدْ  يّ إيقَ ــتْ  خْ الفَ و 
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كيبوحْ ــرْ  خــبَ ــال  ب ــودْ  ــده ه

ــه ــالُ س مـــن  يــــجــــاوَبْ  و 

وهادْ كسى  و  مْ  قدَ سوسْ  من 

لُـــه نـــبـــا  و  ـــه  ـــاحُ ـــرم ب

الرحيلْ على  ــتْ  عــزَمْ ببيطْ 

ـوا ــتــالـُ ــه احْ ــي ـــه ل ـــومُ قُ

ــعْ ــمَ اطْ بــنــابُــه  ـــانْ  الـــدبّ و 

ـــه ـــوالُ ـــجْ ـــي تَ زنـــبـــورْ ف

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ـــواجْ افْ لي  تَمْ ــهــا  فــرارجَ و 

ــه ــــرْ فــعــالُ ــــهَ لــيــكْ اضَّ

ــوا صــاگْ مــع الغــروبْ شْ بوغَ

ــه ــالُ ـــــــدْ ح ـــــــادْ ارْعَ رعّ

الفحولْ مــن  ــدّ  إيــعَ ـــرّوگْ  ع

ــه ــالُ ــق كــــــودري جـــــابْ ت

محــالْ ــه  بجيشُ دارْ  لگطــا 

ــه ــالُ ــط ــب ــــة ب ــــبَ ــــوركْ ب

ــوحْ الْب ــه  نْبُ جَ فــي  ادْ  الحــدّ و 

الشــلوحْ ــد  بل مــن  ــا  أت ــدْ  ق

الجــرادْ مــن  ــشْ  الجي ــاهْ  أت

ــرادْ االطْ و  لْ  عــوّ امْ ــرْبْ  ـ للحَ

ــيــلْ الــلّ ــو  ب و  ــزّحــمــومــة  ال

ــلْ بالدلي ســبقوا  ــلْ  براطَ و 

ــعْ النّفْ ــه  في ــا  أت ــلْ  النخَ و 

ــرُه فــي الجيفة  ما شــبَعْ عمّ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

الــدجــاجْ جــيــوشْ  ــاتْ  ج ا  تمّ

هــاجْ كــانْ  بيبي  و  ــرْكْ  ــبَ ال

ــدروبْ ال فــي  نْ  ســكَ انْ  ــوردّ ب

للحــروبْ مكــرودْ  عيشــوشْ 

إيصــولْ ــرُه  غي ــى  عل ــودَرْسْ  ب

تجــولْ ــه  خلفُ فــي  ــاتْ  حديّ و 

حــالْ ــرْ  غي مــن  ــا  أت ــعْ  زورّي

ــونْ عليهــم صالْ ــا م مــن ال ي
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عْ شــفَ رســامها  ــرْ  نقَّ ــرْ  طي

ــــدْ فـــالُـــه ــــاعَ بـــهـــا س

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــابْ ــدب ــرة وال ــعْ ــنّ امْ ال ــــدّ ق

ـــــه الُ شـــــال عـــــن عـــــدّ

ــه الْباطْ نْ لُ ــة ســكَ و الخفاشَ

ــه ـ تـبـــجـالـُ ــي  فـــ زادوا 

شــانْ ــه  لي رفعــوا  ــه  صحابُ و 

ــه ـــي يـــزْهـــا لُ ــــابْ الـــلِّ ج

ــوقْ شــي ــزْ شــي مــن ف و ينقّ

ـــه اوْصـــالُ ــد  ــن ع فـــــرَحْ  و 

عْ ـــدَ ب ه  ــدُ ــن ــج ب ــزْ  ــزي ــب ال و 

تـــرحـــالُـــه دْ  ـــــدّ ـــــجَ ي و 

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــه هيبتُ ــه  جيوشُ خشــاتْ  و 

ـــــوا ـــــــرُه الزل ـــدْ أم ـــن ع

ــعْ لَ لصْ طيكــوكْ  ــدْ  القايـَ و 

ــعْ طَ لقْ فــي  ــتْ  نَزْلَ ســيوانَه 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

بــابْ ــرْبْ الــرّ ــضَ ــامــوسْ إي الــنّ

ـــــزَلْ لــلــحــرابْ ــازْ انْ ــفّ ــوق ب

للبساطْ ــا  ج بــوفــرطــاطــو 

نشاطْ ــوتُــه  وخّ الخطيفْ  و 

ــــرزّانْ ــزْمْ افْ ــعَ ــال ــمْ ب ــاهُ ج

ــانْ الفـت و  للحـرْكــة  ــرّحْ  ب

ــلْ بعــد المشــي برغــوتْ اوْصَ

ــرْ الكودشــي هْ ــبْ عــن ضَ وركَ

ــعْ لَ اطْ الكــدا  ــى  عل ــجْ  درّي

ــعْ ادْفَـ ــى  صطيل ــرقْ   فـ ــا  تمّ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــه حركتُ جــمــع  ــيوْ  بوفسّ

ــه كلمتُ فــي  ــفْ  خالَ مــن  ال 
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للزّحيفْ ــتْ  ــزْمَ عَ ــرْ   طــوابَ و 

ــوا ــال ــه ش لـــيـــهْ بــســاطُ

ــرْسْ الحَ ــا  العسّ ــى  عل ــرْ  وامَ

ــه ــمــالُ ــــبْ ب تْ ــــرّ ـــــعْ ال دفَ

ــى االصنافْ هــذا الحــركاتْ عل

ـــه ـــوالُ ح ــــرْتْ  تــــغــــيّ و 

ــعْ بَ اطْ ــه  بخاتْمُ ــوبْ  الكت و 

ــه ــالُ ــك ـــي ن ــبْ ف ــبّ ــس ــت ي

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــالْ الفي مــع  جــاوْا  النمــور  و 

ــه ــالُ ــيّ ـــن ض ــــــــرَدْ م اشْ

ســخانْ ــه  كتافُ ــوفْ  الحـلّ و 

طــاللُـــــه و  ـــــه  جـــــبــالُ و 

حــالْ لكْ ــزْ  المعي و  ــوسْ  اتْي

ـه ــيــالـُ ـــا بــاعْ ــا ج ــه ــل ك

وجــمــالْ عجولى  و  ــرْ  ــقَ ب و 

ـــه ـــبـــزالُ ـــــلّ حـــمـــل ب ك

ــفْ انصيـ شـــالّ  ــه  بعـالماتُ

ــفْ رْ مــن كلّ ري جــاهْ العســكَ

ــسْ ــى كرســي جلَ ــرَجْ و عل اخْ

درَسْ ــة  ــاسَ ــيّ ــسّ ل ـــــرْ  وامَ

شــافْ ــنْ  أمني ــبعْ  السّ ــا  وأمّ

ــنْ خافْ ــى عمــرُه فــي الحي عل

عْ تنجمَ ــه  لــجــيــوشُ ــــرْ  أمَ

ــعْ خضَ ــا  م ــه  لحكامُ ــي  اللّ و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــالْ االشــب و  للبؤة  ــــلْ  ارْسَ

الــغــزالْ و  ــروي  ــلّ ال كذلك  و 

الكـــركــدانْ و  أتــا  أودادْ 

االوطــانْ ــالتْ  امْ ــابْ  الدي و 

تْ فــي كلّ حالْ دَ ــاشْ قصْ ب األكْ

هــالْ ــة امْ اگَ ــا داروا فــي الصّ م

البغــالْ مــع  ــاتْ  أت ــر  الحمي

مــالْ الكْ ــى  عل ــاتْ  النق جــاوْا 
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ــدعْ ــدْ الــجّ ــارَحْ خُ ــگ ــد ال خُ

ــــه ــــوالُ ــــــرون اط ــــه ق ل

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــودْ بنـ و  بســيـوفْ  ــارَدْ  نـم و 

ــه لُ ا  ـــدَ ـــمْ عَ جـــا  الّ  مـــن 

ــطْ رَهْ كل  ــى  عل ــاشْ  ن لَحْ و 

ـــه ـــوالُ يــخــشــاوْا مـــن اهْ

النيابْ بــســمّ  ــاتْ  الــحــيّ و 

ــوا ــالُ ــرْ ج ــكَ ــسْ ــع ــيــن ال ب

مامْ الهْ ـــرمْ  حُ حـــارَسْ  ــه  ألنّ

ــه ــالُ ــغ ــش ل ـــأ  ـــيّ ـــهَ ت و 

منَعْ مــا  ه  إيـــدُ بينْ  ــرْ  ــضَ احْ

ـــا الزالـــــوا ـــعـــسّ فـــي ال

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــرْ ــبَ ــدا بــهــا اخْ ــي ــب ـــطّ ال ق

ــه ــالُ ب ـــي  ف ــــرْ  ــــطْ خَ وال 

ــاعْ الرتّ مــن  ــتْ  خرجَ ــلْ  الخي

ــعْ نقَ ــه  لونُ فــي  القامــوسْ  و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــرودْ الق مــن  امحــالّتْ  جــاتْ 

ــةْ تحــت خدمــة األســودْ طاعَ

ــطْ ارْگَ ــه  ـ تعبانـُ و  ــاطْ  السّ

ــط ــرانْ عليـهــم قــ و الفيـــ

ــارَبْ جــاتْ مــن الشــعابْ لعق

والــكــالبْ تنبَحْ  ـــوارَسْ  ط و 

ـهامْ بالسّ ــا  أت ـــــرْبــانْ  الــضّ

للحــكامْ أدعا  القـنـفــودْ  و 

ــــزّرعْ ــابْ ال ــي ــن ط وأمـــر ع

ــعْ الربَ فــي  ــتْ  نزلَ ــرْ  وقناجَ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

رْ فَ الصّ ــتْ  ــامَ ق ــعــالَــبْ  الــثّ

رْ للســقَ ــزَمْ  اعْ السبْســابْ  و 
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خلفـهــا تْ  ســافطَ ــة  القنيّـ

ــه ــرســالُ ــت ب جـــــــــــرانْ  و 

ــق دف نحــا  كلّ  مــن  ــسْ  بوبري

ــه ــعــجــالُ ـــي ت ـــحْ ف ـــري ك

ــارْ التّ ــدِي  نَفْ نَمشــي  ــتْ  قالَ

ــه ــالُ ــك اشْ فــي  لْ  ـــدّ ـــب ت و 

ــعْ ــي ادْفَ ــبّ اللّ ــيخْ الضُّ و الشّ

ـه ــــنْ تــخــدالـُ ــــايَ مـــا ع

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــابْ ــه ــبــولَــة بــهــا انْ بــولــعْ

جـــــرّ مــــعــــاهْ اتـــقـــالُـــه

ــودْ ــرّع ــــارُه ج وكـــذالـــك ج

ـه ــــرُه عــنــد ســألـُ ــــقْ ح

ــلْ زَرْغمي ــه  جنبُ فــي  ــلْ  عمَ و 

ـــــه بــطــالـُ بـــــه  دارَتْ 

ــعــدا ــمّ ال اتْـــقـــاتَـــلْ بــسَ

ـه ــســجــهــا وشــغــالـُ ــن م

قومانها ــتْ  ــابَ ج ـــبْ  األرنـَ

ــا ــاره ــد أت الـــفـــكـــارَنْ عــن

قْ ــى الشــفَ ــة جــاتْ عل بَّ والطُّ

ـــا الــحــقّ ــرْ أت ــقَ ــب ـــا ال رض

ــبــارْ ــهــا اخْ ــوا ل ــب ــا ج ــات ت

ــفــارْ اصْ بالخلعة  ــا  جــهّ و 

ــعْ ــوْسَ ــرتْ ال ــمّ زْغـــة ع الـــوَ

لصگــعْ ــر  غي ــه  توقفلُ ــا  م

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

الحرابْ فــي  ــرَتْ  ضهْ ــة  الغالل

جيشْ الخنفــوشْ كما الضبابْ

ورودْ بــال  ة  جــــدّ ــر  ــيّ ــم اح

ودْ ــدّ وســى جــاتْ مــع ال و السّ

بوصيحــة صــاحْ فــي كلّ جيلْ

الدليــلْ دونْ  أتــا  والنّــمـس 

لــرتــيــلــة جــــاتْ مــكــرودَة

ــدا و هــداتْ كســاوي مــن السّ
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عْ ــاعــة خـــدَ ألمــيــر الــطّ

ــه ــالُ ــرح ت ـــي  ف ـــقْ  ســـبَ و 

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــلْ القمَ و  ــلْ  مَ احْ ــانْ  يب الصّ و 

ــه ــالُ ــف ط و  ـه  بــكــهــولـُ

جـــاوْا اقــبــايَــلْ شــالّ رشــوشْ

ــه ــالُ ــب اق ـــلْ  ـــبَ ق ال  ـــن  م

السيوفْ مثل  منهم  ضوا  و 

ــــضْ عــــن ديّــــالُــــه گــــفّ

ــارْ ــي ـــلُـــه االط رْسُ قـــال ايـــدَ

ــه ــالُ ــح ــم ـــرْ ب ـــسَ ـــكْ ـــتّ ي

ــعْ ــرجَ ــاهْ ي ــس ــيــوْ ع بــوفــسّ

ـــه ـــقـــضـــى أجــــالـُ ـــت ي

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

ــا فيهــم مــن طلــب الدمامْ م

ـــه ـــهـــوالُ وت ــــشــــرّ   ال و 

ــه شــنَعْ بُ ــلْ فــي رحْ ــارْ الخي ف

ــرَعْ ه وطــا  كلّ  فــي  بْ  ــدّ ال و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــلْ النمَ ــر  غي مــن  باقــي  ــا  م

قبَلْ ــه  حــربُ على  ــقّ  ــبَ ال و 

ــوشْ بالجي ــة  الحركَ ــتْ  لْ أكمَ

ــا باقي مــن هو فــي الوحوشْ م

بالصـفــوفْ ـلْ  لســياتـَ زادُوا 

ــومْ اللطــوفْ كلّ وَحــشْ فــي ي

ــارْ الكب لوحــوشْ  مــن  ــوا  مُ قدْ

ــتْ الســقارْ ــه وَق نّ ــا فــي ظَ م

ــزَعْ افْ ــه  وتُ بصُ ــبْعْ  السّ ازْگا 

ــعْ وقَ ه  ــدّ ي فــي  ــونْ  ل ــفْ  حلَ و 

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــامْ ــى التم زحفــوا للحــرب عل

الحســامْ ــر  غي عْ  تســمَ ــا  م
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ــرْ ـ البگَ ــزَمْ  ـ يَهْ ألْطـيكــوكْ 

ــه ــالُ ــي ــــانْ خ ــــب حـــيـــنْ إيْ

ــرْ دي كـــلّ  عــلــى  ــالْ  ــغ ــب ال و 

ـــمـــوسْ ادْهــــالُــــه ـــنّ ـــال ب

ــازْ ف ــاتْ  الحيّ ــى  عل  ْ ــرّ النّسْ و 

ــه ــالُ ــنَــتْ دخ ــكْ ــدْ سَ ــع ب

ــارْ القف وحــوشْ  ــالَّتْ  تجَ و 

ـه ــــــــواتْ عــاللـُ بــعــد اقْ

ـعْ ــبَ للسّ ــرْكْ  حَ ــيوْ  بوفسّ

ــه ــالُ ــت ــق ل ـــحْ  ـــلّ ـــس ت و 

الثنا ولــيــهْ  الــعــزّ  ــهْ  ــي ل

الـــغـــنـــي جـــــلّ جـــاللُـــه

ــدْ ــا يري ــه م مُ كْ ــلْ فــي حُ عَ يفْ

ـــةْ أجـــالُـــه ـــمَ ـــكْ ـــن حَ م

ــبْ تنـقلـَ بأهـلـهــا  ــوارْ  الحْ

تفصالُه و  الــحــكــم  ــي  ف

بــجــاهْ أحــمــدْ تـــاجْ الــمــالحْ

ـه مـــن قــبــلُــه وكــمــالـُ

رْ بــاألمــر ـــــدَ ــيــوْ اصْ بــوفــسّ

ــرْ اتْفَ ــه  الهيبُ مــن  العجــولْ 

ــرْ الحمي ــى  عل ــقْ  لْ طَ ــرة  النّعْ

ــا ازْهــيــرْ ــه ــوَفِ ــــودْ ق ألس

ــازْ الب هــوى  ــاشْ  الحن ــى  عل

ــازْ للمع ــتْ  بَ دَهْ وســة  السّ و 

ــبْ النهــارْ  گْ ــرَة عُ سْ جــاتْ الكَ

ــفْ صــارْ ــزَمْ كي ــبْعْ أتَّهْ و السّ

ــعْ ــمَ اسْ ة  للقصّ ــرْ  أحــاضَ

ــرْعْ ــه شَ مُ كْ ــي حُ ــلْ ف وال عمَ

ــا ــن رْ رب هـــــذا مــــا قـــــــدّ

ــنــا ـــجـــودْ عــلــيــنــا بــالــهْ إي

ــدْ الوحي ــودْ  المعب ســبحانْ 

ــدْ لوْحي شــاء  مــن  ــرْ  ينْصَ

ــبْ العجَ ــدْ  لْ يوَ ــرْ  هْ الظّ ــنْ  اليَ

ــبْ ينغلَ ــه  لْمُ بظُ ــبْ  غلَ مــن 

ــبْ فــي مســايَ و الصباحْ لَ نَطْ

ــالحْ الصـ ــقْ  لطري نا  ـــدْ يَرْشَ
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الحديث هــذا  في  قلت  ومــا 

ـوا ـقــبــالـُ ــي يـُ ــات ــن ــس ح

ــكالمْ مســفيوي ســالْ هــل ال

ـــه ـــداللُ ت و  ـــه  شـــرحُ و 

ودَعْ ــوى  ــسْ ي ــا  م ــي  ــقــوالِ ل

ـــه ـــالُ اوْص ـــلْ  ـــبْ حَ ــــرا  وب  

ــا جنيتْ ــه فــي م رْ ل فَ ــتغْ نسْ

ــه بغيتْ ــه مــن فضلُ نســعا لُ

ــي فــي ذا النظامْ ــن عل ــالْ ب ق

القسام ــزْ  ــرَمْ ب ــروكْ  ــبْ ــخَ إي

عْ ســمَ وال  ــرْ  قْ صَ ــدْ  الجاحَ و 

عْ قطَ ه  جســامُ رْ  ــعْ شَ ســيفْ 
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ري ــدْ كَ ــدْ  زايَ ــي  اللّ ــا  ي

ــري وَكْ فــي  ــرْ  هَ صَ ــتّ  بَ

ري جْ هَ ــرَكْ  جْ هَ من  طالْ 

ري أمْ ــدْ  نْ عَ ــة  طاعَ كونْ 

ــري ضْ عَ ــيَّبْتِي  شَ راكْ 

ري ــى دَكْ ــدْ صــاغْ الْغَ بَعْ

مري گُ ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ري  ــدْ العُ نعــمْ  ــا  ي ــالْ  ق

ري مْ جَ لْ  شــاعَ بالهــوى 

ــري بْ صَ ــة  بالفرق طــالْ 

ــعْ في الوصلْ ازري ما انْفَ

ــري ــا خب ــتْ ي كنــت فايَ

ــري كلّ مــن شــافُه نَظْ

مري گُ ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

رّي ــي غَ فــي االشــيا مان

ــمْ لَ متهِ ــي  لِ قْ عَ ــادْ  ع ــكاكْ  بب ــي  تين بكِّ راكْ 

ثَلْ رَعدْ إزَگلَمْ لْبْ كمْ ــدْ و القَ ــدْ نَنْشَ كيفْ تَنْشَ

تَمْ ــكْ عيدْ ســرّكْ ال تَكْ ــا صايَرْ بي يا عشــيري م

مْ هُ ــي كتفْ ــسْ كانْ كنت ــي يالوني جــاوَبْ كالمِ

مْ ظَ عاكْ و شــواقُه يعْ رْ قلبي امْ ــرْ يزْفَ كيفْ تَزْفَ

ــوالْ اتْكلّمْ تمّ جــاوَبْ بلســانْ الحــالْ دونْ االحْ

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيَ

مْ وقْ امكضّ فاكْ على السئالْ بالشّ شوفْ حالي يكْ

تَمْ زَغْ دْ امْ في الحشــا كامي لعاتْ الغــرامْ بالصّ

ــي متحرّمْ ــى التنا و قوت ــدي مفروقْ عل هاجْ وَجْ

مْ دّ ــدي متعَ سْ غابَتْ أوناســي وضحى بالفراقْ جَ

مْ وّ ــو انْحَ دْ جــوّ االطاللْ في العل گَ ــتْ انْفَ كل وق

مْ ــري متقــوّ ــي رامــي اشــديدْ دَهْ ــه النّ رْكُ نْدَ كَ

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيَ

مْ عْ لرياشي اهديرْ في وقت انسهّ مَ في العلو تَسْ
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أنْــبــرّي االوطــــانْ  بينْ 

فخري ــالّ  ــع ــتْ ي ــهْ  ــي ب

ــري ببطْ حســانْ  ــتْ  ري

ــري كنجْ ليهــا  ــتْ  جي

الصــدري حــقّ  حزتهــا 

مري گُ ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ــري يــهــا بَــكْ قــلــتْ نــدّ

ري هْ صَ ــالزَمْ  مــتْ تْ  ــدْ عَ

ــري ــنَــسْ كَ ليلَة  ــلّ  ك

ــري ـ فَكْ والْفهــا  ــدْ  بَعْ

ري ــدْ ــ عَ ــا  واه بهْ طــالْ 

ــري بْهــا مصْ ــسْ حجّ لي

مري گُ ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ــري  دُهْ ــا  ي ليهــا  ــنْ  زي

ري هْ اســمَ كــنّ  ــا  ه قدّ

ــوابَقْ عــن نگــري و السّ

ري كْ عَ ــسْ  كدمقَ ــشْ  ري

ري رَمْ ــونْ امْ ســاقْ فــي ل

ــري غي بهــا  ــرْ  ظفَ ــا  م

مْ ه نزْطَ ــرْ حســانْ بغيرْ شــكّ لرســامُ كانْ ننظَ

مْ يتْ على االقفارْ و نزْلَتْ امگلْظَ دْ اليومْ ارمِ واحَ

زمْ ــزْ مــن  يهْ ــرْزَة و تَبْهَ ــه بَ مامُ ــارْ احْ ــنْ االزْه بي

هْ طــرفْ اليَمّ ــوّ ــا زالَتْ بكــرة وكتب تهــا م دْ اوجَ

ــي زالْ الهــمّ ــعْ اجمالهــا و عنّ ــتْ ابدي ل ــمّ قبّ ت

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيْ

ــدتْ بلَعزَمْ ــا اوكيدْ و قصَ عها نَزْه للبســاطْ امْ

مْ دْ امْسگّ ــعْ ــطْ الرســامْ و السّ غيرْ هيّ ونا وسْ

مْ دَ ــة نَخْ اعَ ه و في الطّ اهْ انْوَجــدُ ــا نتشــهّ كل م

بْ االنيامْ وْكَ ــا كَ كانْ ي ــاتْ المْ ــتْ اعليّ و جف غابَ

ــا نَنْدمْ نى م ــانْ نَهْ ــا في الزم رْه واشْ باقــي ننظَ

لَمْ ــنْ في اوْطــانْ الدِّ ــا تُرْكــي وال انْظَ رْه وال انْظَ

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيْ

ــمْ متنعّ باهــي  ــعْ  الرفي بالحســانْ  ــمْ  گَ كيفْ

مْ يلْتَمْ هامْ من راهُ كي اسْ و الكيابْ اسليسْ نَحْ

ــبَقْ ريحْ الهبوبْ في اللونْ مرگم كلّ ســابَقْ يسْ

ــمْ ــرْ امبسّ ــا اشــريقْ و التغ ــرْ يْنب أو كــنّ اموبّ

مْ ــفْ بالســقلّي مترگّ ــه ســرْوالْ اظري فوقْ منّ

مْ جَ نْ لعْ واطَ ــادْ أال تكونْ فــي امْ ــا صيّ رْه وال انْظَ
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مري گُ ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ري ــدْ ــي تَ ــه قَوْل قلــت لُ

بْري خَ ــتِــي  ــلَــعْ اطّ لــو 

ــقْ من صغري كنت عاشَ

ري قَــــدْ ـي  لـِّ متعَ كانْ 

ري رَجْ مــن قَصْ ــسْ نَخْ لي

ــري مْ خَ مــن  ــرادَفْ  كتْ

گمري ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ــري ــ ــاحْ بشـــدها زَهْ ف

ــري سْ عُ ــهــا  برضَ زالْ 

رّي عَ امْ الّبســاطْ  تْ  ــدْ عَ

ــري قَهْ ــا  ضن ــدْ  تزي ال 

تَمْ ســرِّي في االدخالْ اكْ

ــري ــبْ بيَسْ عْ لْ الصّ ــدّ ب

گمري ــا  ي ــكْ  مالَ ــدْ  عي

ري طْ سَ مْ  اتْراجَ في  جولْ 

تَبْري فــي  ــقْ  لعقي ــدْ  خُ

ــري طْ ــالمْ بعَ ــبْ اسْ هايَ

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيْ

مْ زمّ ــنْ امْ ــوقْ لجبي ــابْ ف ــاكْ المكت ــا حمامْ ي ي

مْ كْ يَرْحَ ــدَ سْ رني و تقولْ ربنا جَ دَ في القضى تَعْ

مْ ــرْ انْخمّ ــارْ ليسْ للغي ــى أنا نخت فــي البها حتّ

ــي مريَمْ ــاتْ موالت رة تاجْ البن ــدْ مــن اوْصــالْ العَ

ــمْ غنَّ اجْ امْ ــدّ ــاقي و الغــزالْ و ال ــا و السّ ــرْ أن غي

مْ عاري ننظَ ي تَلْقاني باالشواقْ في اشْ قِ كانْ تَسْ

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيْ

مْ تْ بهــا كنفخَ عْ ــى ارْجَ ــي حت ــانْ اعطانِ و الزم

ــكارْ ووصلهــا ينتَمّ ــاجْ االب ي ت ــتْ اتْگفِّ ــا نوي م

مْ هَ لْتَكْ في االرســامْ جاري يا لَدْ من الفرقة و جعَ

دْ امحتَّمْ وتْ و الوَعْ لة خّ مْ ة جَ ــدّ نا في الشّ ها احْ

مْ دْ اتْگسّ الصْ في الوَجْ فى اخْ رْ  يَكْ في النزاعْ اتقصَّ

ــرّمْ تَحَ و  طــي  تَعْ ــرْ  كتدي ــا  ني الدّ هــيّ  هكــدا 

مْ ــي و تخمّ ــتْ تبكــي طولْ البهيمْ ترت الشْ بَيْ

ــمْ اظْ على اللّي هو اجحيدْ ديني مترسَّ ــا الحفّ ي

مْ ــنْ في ســلوكْ العلْدَ ــاتْ انْباوْا منَبْتِي ــدْ لتْق خُ

مْ مســلَّمْ ــا و أهلْ القريضْ لهُ لْب لالشــرافْ و طُ
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مْ ــي متعوّ نِ فْ ــه و جَ ــجْ بفرَتْنُ دْ هايَ ــى الجاحَ عل

تَمْ رْ بدْسارْتُه و في اسيادُه يَشْ شَ على الحتايَلْ يَفْ

مْ ــتْ منّي لو طــارْ حيطْ صــورُه يتهدّ لَ ــسْ يفْ لي

حزّمْ ه دونْ شــكّ و عليهْ امْ نْدُ زَمْ جَ فــي الوغى نَهْ

مْ لجّ ديدْ مشــمورْ امْ رادُه را هو اشْ ي لطْ ســابْقِِ

مْ ــدْ شــوري يتْگدّ حي ــي ولِّي اجْ ناتِ ــي دَمْ ــن عل ب

مْ دَ ه نَقْ ــدُ سْ ــومْ اللطامْ عن جَ ه شــيطانُه ي تلفُ

ــودُّه متكرّمْ حى ب ــي اضْ ــلْ بن عيســى عنّ الفحَ

زَمْ مْ لَجْ رْ في طريزْ النظــامْ و طراجَ فَ ليهْ نســتغْ

مْ ــي ننجَ ــبْ من هول ــلْ بجــاهْ الحبي ليهْ نتوسَّ

ري ــاضْ بفضلهــم بَحْ ف

ــري كْ ــه مَ نْكُ كلّ مــن حَ

ــري يبْ ــه  مُ ظْ عَ ــي  رْمِ صَ

ري ســقْ حــرب  رادْ  كانْ 

ــري بَطْ ــمْ  لّ نتعَ ــهْ  في

ري نْدي الحضْ دْ مــن عَ خُ

ري عْ رْ في شَ مْ شطْ ما فهَ

ري بَدْ ــبْ  كوكَ فضلْ  من 

ري ــكْ شُ ــبْ  وَجَ ــي  للغن

وَزْرِي ــرْ  ســايَ ــرْ  ايــغــفَ

انتهت القصيدة
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ـــي بــوحــرامْ حــــرازْ اغـــزال

ه ما تحتاجْ ه دارْ في وسطُ كمها في رياضُ احْ

اســة و جنونْ دارها عسّ

ــه إخبروا ــي إيكونْ بي ولّ

حاضي افنون كل رياسة

الحديد مــن  قــفــالْ  و  الـــزكـــارَمْ  و 

سيفه عــلــى  ــــرْ  دايَ ــهْ  ي ــدّ ي

ــه صديق في جمــع األنام مايلي

حراز اغزالي بوحرامْ

جيتُه في شــكل من االشــكالْ

ــونْ افن كلّ  فــي  ــرْ  ماهَ ــمْ  احكي ــه  ألن

ــبْ و دهقاني عنده من الشــياطن شــال نحكي راهَ

مع العفارت و غوال اكثارْ ما تخالف أمره

في كلّ حين له إحضروا

ــن و الغطاســة ايري الطّ

لكــن في الغــرام نعدرُه

مغروم في جمالْ الخودة يخشى من العشيق بحالي

ــابْ  ــمّ الب ــارَتْ فــي ف ــلْ عف مَ ه إال عْ ــدُ ــا عن ــه م ي خليلْتُ ــدّ ي

ما يقوى عنّه شجيع يوم الحرب و اللطامْ

حرّزْ مصباح انيامي

فوق اجوادي مشــمور كنشالي ما يقوى لي اشجيعْ

رْ و كذاك ســيف ما يقوى لي مامْ عنتر و الظاهَ ــي لهْ ــزَعْ منّ يف

ــامْ ــري ــي تـــاجْ ال ــنّ زْ ع ــــرّ ح

ر عليها سبع اصوارْ كلّ سور مطلسم دوّ

جساسة منهم  كثير  و 

يبليــس يوم جــاه إجبرُه

شالّ من المصايب قاسا

ــل داهية عن كرســي و جلــس هو تمتي

عبسـه عليـه كتـدوّب الجـبالْ

ــي ــرام ــالْ احْ ــي ــح حــفــظ ال

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

االبطــالْ مــن  معــدود  ــارس  ف
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ــي ــونِّ ــروب امْ ــح ــةْ ال لــســاعَ

وطني ــــارَجْ  خ ايّـــام  ةْ  مـــدّ

اثنين من اسالگ بيميني

 

ــــزوجْ عــلــى الــبــطــاحْ ا ب نــمــشــيــوْ

حالَكْ في  سير  لي  قال 

ةْ امثيلَكْ ــدَ ولّعْ بصيدة إال صي ــا امْ ما ان

حراز اغزالي بوحرامْ

ــة اني يفــة الثّ ــه فــي الصّ جيتُ

بنت اصبِيّ تســبي من البهــا في هيبة

مالي اجْ ــن  العي ــى  عل فــات  اخْ

ــي غوالـ و  بالعـطــر  اتْفــوحْ 

بنـظــرة ــبْ  ـجَ كيعْ ــدّ  القـ و 

كگمــرة ــه  ـ غـرتـُ ــن  جبيـ و 

ــيّ ل يســلم  ســاعتُه  فــي 

ــديّ إي ــن  بي ــح  اطري يبقــى  ــي  يغلبن ــا  الوغ فــي  ــال  ق مــن 

اهديّة ليه  ــتْ  ب جَ زالْ  اغْ

ــنْ قالو لي ــكْ بالقصد حي ــالدَكْ جيتَ ــب في اب اغري

عــاكْ ــة امْ ب حْ ــادة رَدْتْ الصّ بالصي

ــى صبَحْ الصباحْ كْ و إل ــان في ارياضَ تْني في األم بيّ

ــكْ ـ بكالمَ ــي  تغـرنـِ ال 

امــي الدّ ــركاحْ  مُ ــمّ  ت

ــامْ أيّ ــبْعْ  سَ ــوا  قال ــا  ابْالدن مــع  ــدْ  ي الصّ ــن  بي

حرّزْ مصباح انيامي

ــادة بكســاوي رايقــة انفيســة نســبي أهــل العب

ــه عثماني و كــذاكْ ما نظرْها كســرى ــا يدركها فــي حوزتُ م

ــن تــعــرّضْ لي ــمّ ــة ل ــمَ ــقْ ن

ــة البري فــي  ــت  لْ جَ ــدْ  يْ للصّ

و دويتْ قُلت له ضيف اهللا

راتَعْ الغزالْ بْ البالدْ كتعرف امْ ألنّك صاحَ

عندي اغزيلة في ارياضي

ــدْ للوهــامْ صَ ــدْ كيقْ يّ ــي بغــى ايصَ ولّ

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

باهية رة  ــــدْ عَ ــةْ  صــيــفَ فــي 

ــمــالــي ــقْ اجْ ــشَ ــعْ ــن شــافــنــي يَ م

فرة و ســوالفي فــي حســن الدّ

ــرة بنظـ ــبْ  ـ كيعجَ ــدّ  القــ و 

ــي المال ــوقْ  ف تقــولْ  صــاري 

ــي ــم إيالل فــي الضــي و البهي
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ــرة بطْ ــلْ  امثَ ــتْ  بانَ اشــفارْ  و 

بالقهــرة ــه  ل قلــت  ــتْ  ادوي و 

بكرة و  ــتْ  ــنْ بَ ــومْ  ــي ال أنــا 

الكبرة لــلــديــار  ــدت  قــصَ و 

حراز اغزالي بوحرامْ

ــة ــه فــي الصيفــة الثالث جيتُّ

باشا مامور اخليفةْ الهمامْ اهللا إنصروهْ

و ادويت في المحلة تمة

في اللّي امبينُه في كتابي

ــة ــا صاحــب الفضــل و الهمّ ــي ي ــي ودّين هللا حوزن

ــد نضحى زوجــة ما كان مــن انختر امثيلك اوال تري

ــت امــزوج نبقــى فــي دارَكْ الســعيد نخــدم وال ان

ــكْ مثلَ ــيّ  ل تشــوف  ــى  حت

ــكْ في دارُه بَ جْ ــي ســير للقاضي إيْحَ ــالْ ل و ادْوا  و ق

ــكْ ــرع كيكفــل ابْحالَ ــوم الشّ ــى يتيمــا محت و إل

ــك عندي ــر  منّ ــي لغــزالْ خي ــي موالت فاتن ــا اكْ وأن

يْهاتْ ما يديرْ اشــريكة ــه هَ ةْ راسُ ــالمَ ولّي بغى اسْ

ــي منّ عْ  تســمَ ــي  اللّ هــذا 

لْ مســكين كيعرَفْ الحــاللْ من الحرامْ ربّي ايجيبلَكْ شــي راجَ

ــي ام ــدّ ــــدي خــلــفــا ق زي

بمالمْ ــكْ  ــتَ المْ وال  بــيــكْ  غـــراض  عــنــدي  ــا  م

حرّزْ مصباح انيامي

ــدْ ما نقــولْ في قولي ــفْ فيهم واحَ اعــة وال يخالَ إينفــدوا أمري فــي الطّ

اركابي ساعيين  تنين  ال 

ــد الكلمة جابوه تم عن

لعوالي فــايــقــة  ــونْ  ــي ع و 

ــي العال ــامْ  المق ــبْ  صاحَ ــا  ي

ــي وال ــي  مال االوطــانْ  ذا  فــي 

عت بيك مــن االفضالي و ســمَ

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

تابتة عــزيــمــة  و  ــه  ــمّ ــهَ اب

امي حتى المخازنيّة داروا بيّ اعساكري قدّ

ة ــي  بعــزم و همّ ــا تون ي

و ادويت قلت له في اجوابي
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جعل الهمام ربّي رحمة

نبغي نديرك من احبابي

ــال حقّ االســم و دوا و ق

اعجوبة ــك  ل ــر  ــدي ن حــتــى 

نقضــى ــه  علي جيــت  ــي  ولّ

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

ــة ــارع تــمــثــيــل عـــجـــوزة ب

رهبان كتحير في سحري

المولودة ــد  يرق ســحري 

ــا بدري ــه ي ــت قلتلُ و ادوي

مغروم في امحاسن خودة

ــحْ ــي ــل ــم ــــاد ال ـــا ه جـــاوبـــنـــي ي

األم مــع  ــبْ  الواجَ ودّي 

كمــا في ســورة العربي

ــا دكرتُه بحكمة د م وجّ

ــي ــاب ــط ــت اخ ــل ــب ــــى ق إل

ــر كيف قلتي ــور األمي انت مام

حراز اغزالي بوحرامْ

ــه فــي الصيفــة الرابعــة جيتُّ

ــا يخالَفْ أمري يبليس م

ــالْ ظاهــرة موجودة و حي

ــع ذكري ــن االقطارْ داي بي

اعالش خاطــرَكْ مفقودة

نفني عليك غايَةْ عمــري قولي صحيحْ

إلى انت في شــرع النّبي

مة لْ لحْ ــات داخَ و انا انب

من الزكى و دفَعْ احسابي

ــب ري دون  مــن  ــة  بجمل امعــاك  ومــن  ــت  ان

ما فرض اهللا في العشــور امسكتيه على التمام

ارحــل مــن أرض اوهامــي

الكــرامْ مــن  ــا  ان وال  ــن  أمي وال  شــيخ  ــا  ان ــا  م

حرّزْ مصباح انيامي

ســنّة ــي  فُمِّ فــي  وال  ي  ــدّ ي فــي  عــكازْ  ــرة  داي و  ــرة  خضْ ــة  جبّ لبْســتْ 

تســبيح دارْگان في عنقي

ولّي يشــوفني كيطلَبْ دعوة و ســيرتي محمودة

ــي منفودة ه كلمت ــدُ عن

رَف قدري جمع النسا تَعْ

مكرودة مشــمرة  جيتُه 

ــزالْ تبرّي ــي على اغ ظنّ

كْ ة وكارهة في وصالَكْ القلب مرسمَ كْ زوجَ إال عندَ

ــكْ دْ االســرارْ بعينَ ــي و تشــاهَ ــنْ نضــرَبْ فال ــي فــي الحي لن دخّ



783حراز غزالي بوحرام

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

ــــل اجــــرامــــي ــــن ك تــــوبــــي م

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

النّامســة ــد  بل مــن  ــرْ  تاجَ

تْ بقصدي مْ من بالدي للنّامسة اقْدَ

امْ لمصر بْتْ من الشّ و ركَ

في الغرب هاج و قوى وجدي

ــرْ ماهَ حرامــي  ــا  حرّازه

و حكيت ليه باللّي عندي

ــة زايَرْ هل جيــت للمدين

ــن االوهامْ ــا اتشــوفها فــي مينَكْ بي داب

ــالدَكْ ــب فــي ب ــا غري قلــت أســيدي أن

هادي اهديتي تقبلهــا نبغي تخود بيدي

ــا و الجودْ ــمْ الوف ــا كري ــكْ ي ــا ضيفَ وأن

ه ــي فــي كالمُ ــال ل و ادْوا و ق

اكثيــرة التـجارة  افنـــادَقْ 

ــادْ الكالمْ ــي يكفــى من ه ــالْ ل و دوا و ق

حراز اغزالي بوحرامْ

جيتُّه في الصيفة الخامسة

ــدْ العبيــ و  ــرة  اكثيـ بصـحــابْ 

رْ ــي تاجَ يْهــاتْ ما متيل هَ

لحواز تونــس ابلَغْ و فدي

و ضحيتْ بالغــرام نكابر

ه كنهدي جيتُه لمرســمُ

رْ ــوس حاملة القناطَ و عي

ي ــــدّ ـــق لـــهـــا ت ـــري ـــط ـــــاد ال ه

ــالم ــك ــح ال ــصــحــي ـــه ب ـــتُ ـــاوب ج

خو وال  اصــديــقْ  يــلــي  ــا  م ــر  ــاجَ ت

تي لدارَكْ تدخل حتى اتبيعها لَعْ هللا اسْ

جيّد يـــردُّه  ــا  م ــيــف  الــضّ

تنـجــا ــة  للمديـن ــل  ــ ادخُ

ــامْ ــرج تُ عليها  ـــقّ  وح ــرة  ــاف ك ــارة  ــحّ ــسّ ال

حرّزْ مصباح انيامي

دت بعزمي أوكيدْ هندي دَرْتْ في  الجناسْ كلها و قصَ

ي و على االتراك جيت معدّ

نْ الجزاير و كذاك في وطَ

تْ بضي تَمدي عْ مهما سمَ

اقماش و الحلي و جواهرْ

ــي ياهندي ــال ل و دوا و ق

رْ ــكْ إلى انت اغشــيمْ و تاجَ حَ ــيّ صغى انريد أنّصْ ل

فيه اتبيع البضايَعْ كل انْهارْ

ــي قالو أهــل العقولْ ن ــي عندي يقدّ بَة ولّ حْ ــدْ صُ ــة وال نري ــلْ اهديّ ــا نقبَ م

ــن االنام ــدْ إيفادة بي ــت إلى اتري ــتْ وان ــة حلّ را العزل
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ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

عابْســــة ــة  ريّــ كُ ــادَمْ  خــ

بعزمي ــتْ  ــبْ جَ و  الــزمــان  في  أدّيــت 

ايَقْ بخْ و النقيش و الرّ واأللة و الطّ

ــقْ ــي يكــون مثلــك عاشَ و اللّ

ـــادق ــعــة ح ـــل صــن ـــي ك ف

دتَكْ يا زهو المراح و قصَ

ــت اتمايلُه في الجودة نلقاك ان

ســابق من  تعرفني  هيّ 

تمشي اتســالها قولها

ةْ االريام و غلبتُه ودّيت تاج البها باشَ

حراز اغزالي بوحرامْ

ــه في الصيفة السادســة جيتُّ

بَرتْ في الحما معزوزة لطان اكْ عند السّ

ــرْ تـَ الوْ ــمْ  نعلّـ ــم  لهُ ــرَتْ  كبـ

شــغلي الخياطــة  و  ــرز  الطّ و 

ــي غزل دْ  يشــاهَ ــى  إل يفهــا 

نجلي مراحة  يا  اليوم  و 

فتشت اكثير على اعواض سيدي

لني دخّ ــك  زوجتَ ــد  العن

و اشفار كنبال اسقيلة

حراز اغزالي بوحرامْ

ارسامي اتــشــوفْ  احـــرام 

الــعــجــامْ ــةْ  ــوغ ل نـــعـــرَفْ  وال  ــي  ــرب ع ــا  ــي أن

حرّزْ مصباح انيامي

ــي ما بين الجوار ــهْ قبّلت و قلت إلى انت تعرفن ايدي

ـــهـــمـــام ــــــات ال م

بخدمة نكل  ما  هيهات 

إيمــارة ليــك  انقــول  فيهــا  ــديّ  ي ــى  عل كبّرتهــا 

في خدها الخال و شامة

و كحولة الشــعر و الســالف و عيون اجعاب اروامة

ــي ب قول ــت اتْكــدّ وال ان

ــةْ الملك المنصورْ هادي امباركة مســعودة و صيف

ل فيّ و قالْ ليّ شــوف لك شي اغشام شــافني وتأمّ

ــك حجــة بكالمــي مال

ق فــي اظالمْ ــق انحقّ ــة وال نطي ــا نكســب كحل م

حرّزْ مصباح انيامي
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ابعــة متّ اشــكالي  ــه  ولي

ــمــيــاطــي ــــدري اجــــــداول الــضّ ن

ــعْ من الحســاب بربعــة ندريهم لطبايَ

صغري من  الــجــداول  احساب  ــدري  ن

كتبـــت خاتـم ســليمانـي

ــى يتلّ ــي  اگبالت بغــا  و 

زيد افقيه دخل ارسامي

يعلى ــدرَكْ  ق تفــرح  بيّ 

كْ بحسامي ــمَ تمّ نقسّ

ــي طــرز المقالْ و فهــم منّ

ــا تديرْ كْ م ــدَ ن ــا عَ ــوا نعــرف نفنا م وال

ما نفعتــك رغبة وال تفــوت عنّك حيلة

الغفـلـة فيـك  جبَــرْت  وال 

ــلْ لك خيرْ كْ ما نعمَ ــو نقبضَ ل

الســابعة الصيفة  فــي  جيتُّه 

طالَبْ و فقيهْ فالســفي مــن الحكامة

ـــجـــوم ـــن ـــم ال ـــل ـــحـــفـــظ ع ن

ــي ــن ــرف ــع ــت جـــمـــع األنــــــــام ك

خلفي في  ــون  الجن اعفارَتْ 

جيتُه مكــرد على بغلة

و دويت قلت له في كالمي

ألنّي من اصحاب الخصلة

امي قدّ مــن  تهــرب  واال 

الســـــــــــــئـــــالْ ردّ 

ــى انحوزها لرســامي و محاســنها حت

ــي ألنّك يا البخيل ي خليلت هاد المرة ندّ

رْ امطــوّ نجيــك  ــا  م اعييــت 

ازْ و اليوم شــوف ما تعمل يا حرّ

ــاكل العظيمــة ــى الهي و شــموس المعــارف حت

ــي ــي و كــذاك الزنات ريب ــر و الدّ ــن الحــاج الكبي و ب

الَعْ مــع اعزيمــة الرّوحاني ــك كنفهــم الطّ و كذال

بعة و نخدم الملوك السّ

عندي اطالســم و األســموات انحيّر االدهــان بفنّي

الغزالي ــةْ  ــلَّ ــثَ امْ حتى  الــجــاللــة  ــق  انــشــقّ

ــال خفا ــو عــاش فــي عصــري ب ــه ل ــدي انصرف عن

رومان مع الحكيم دهقان إشــهدو بغاية الفلسفة

ــاس ة برنُوخْ ــة و بني ــي عقل موحــالْ واشْ تقــدر عنّ

من هيبتي افزَعْ لحرامي

واهال ســهال  تقــول  ليّ 

جمع الورى تعرف امقامي

يكْ بالقهر في الحملة ندّ

نقســم بعيون الباهية اغزالي و الخــدّ مع الجمالْ



حراز غزالي بوحرام 786

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

ــاوي مــع اللميعــة ــي بالجّ ــر اگبال بخّ

ه اگبالـُ ــارَتْ  اعف ــمّ  ت ــرو  ظهـ

ــا بـيـ داروا  حالــهــم  ــن  عــ

ــي بقولـ ه  اطالســمُ ــتْ  لَ بطّ

ه و دفَعْ عنّي بال اوْقَرْ و نشوفُه سلّ سيفُ

ــرَفْ ــع ــــت لــيــه شـــالّ ي ورّي

ـــه فـــي اغــاللــي ـــتُ ـــق وتّ

لت ارصادُه و الفتح بطّ

وجهي ــت  ــافَ ش حــيــن  لْــــتْ  ولْــــوَ

لو تبغي تزطم موحالْ ما يگودَكْ واشي

اوْكـاري و  لمـرسمـي  خرجـي 

الغشــيمْ ــا  ي ــكْ  عنّ ــة  الي التّ هــذي 

سريعة ــه  عــزيــمــتُ ـــرا  ق و 

ــيّ ل حركــوا  ــوالْ  اغ نحكــي 

بجملة اعــفــارتُــه  مــحــاوْا  و 

ــفْ خايَ ــا  ان وال  ــه  اگبالْتُ ــتْ  مْ ازطَ و 

بْتُه في الحين قلت له هدا فنّي وَ جَ

ما دَرْتْ له ساعة حتى حزتُه يسر

ه لْت بالعزَمْ لرياضُ وادْخَ

امنين دخلَتْ صبتْ اغزالي الباهية ترجاني

ازْ ــي حـــرّ كْ عــنّ ــدّ ــا يــشَ ــكْ م ــدري ن

ــم الــعــدرة ــرّي و الــيــوم يــا ال

ي ــتْ من يدّ هــاد الوجــب و اهللا ما تفلَ

كْ سَ و دوا و قال كتّرتي في الهضرة عليك كدبَتْ نَفْ

ــدْ الحديد تقيلة ــزْ و عوامَ داروا عــن اقفاتهــم ادْبابَ

مْ و مشــاهَب الجمارْ اســعيلة خر في يديهُ خْ الصّ و شــوامَ

وارْ من ذاكْ الحرز اللّي كتَبْتْ قبل اوصالُه في الحين و منين قربوا لي صابوا عنّي اصْ

مياطي ــدي و كتبت بالحســاب الهندي تربيع باســم الضّ دَرْتْ كاغيــط في

ــوا نزل ــح  ري ــل  امثي القمــار  ــوك  امل عــن  عزّمــت 

ه رْسُ تحَ الجنّ  على  رْتْ  أمَ و  لْ  سناسَ لُه  زَدت  و 

و اقريت على اقفالُه سورةْ االخالص

بحبيبي مرحبا  ميات  و  واهال  سهال  بيكْ  قالَتْ 

مهاجــي و  ــي  تِ راحْ روح  ــا  ي

كْ ــمَ ــي عن رَسْ ــي فرَقْنِ ازْ اللّ ــبْ داكْ الحــرّ ــن الرقي وي

اشجانِي في  تركتُه  مرصودْ  بوسالَفْ  يا  قلتْ  ادويتْ  و 

مْ ــتْ عليهُ بْ ــاش غَ ــامْ ب ــوَكْ ســبع ايّ ــات كيراجي البن
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ــوزْرا ــمــام بيـن ال ــي اهْ نعنــ

ــرْ تســقيني مَ ــرْ بالخْ ــسْ الحضَ و عوانَ

اضي ــا حفّ بهــا اتصــول ي

هَ شــافَعْ األنامْ محمد عين الوجود طَ

ــي تامِ ــةْ لفــظ اخْ فــي انهايَ

ــتْ انْــظــامــي ــي ــلّ ــهــا ح ب

ــي صامِ اخْ رادْ  ــم  فيهُ مــن 

مــد الحامي ــى في الصّ يصل

ــي امـ الطّ ــوم  يـ ــك  كـذال و 

ي ــامِ السّ رْ  ــدَ الق ــاسْ  ن عــن 

ــي امــ قدّ عانســـي  امْشــاتْ 

ــمْ الوتَرْ ــة و نغايَ ــتْ فرجتي باألل و غنَمْ

لتي في الفاضي تْ حُ و ختَمْ

ــي ــام ــه ــتِّ ـــل مـــــدح ال ـــغ شُ

ــالة و الســـالمْ ــه الصـ اعلي

ــر افراجــة ألهــل النظــامْ غي

و قوالي صعبة على الغشــام

ــي يدخــل ســوق الزحامْ و اللّ

ــسْ للفــدامْ قَ ــا يشــبَهْ دَمْ م

باالنســامْ ــق  بَ يعْ ســالمِي  و 

يف الماضي نْ السّ امضامَ

نُه محمد بن علي مســفيوي زارْ المقامْ و اســمي اتبَيّ

ــمْ االقســامْ ــوالْ اتْراجَ اســتغفر اهللا مــن اق

ارْيــامْ ــتْ  ري وال  ــري  ْ عــمّ ازْ  حـــرّ ــرَتْ  ــظْ ن ما 

مامْ ــال تَدْ رْب ب ةْ الحَ إيجــي يلقاني فــي ســاعَ

امْ ــسْ عوّ ــرْ من هــو رايَ ــلَكْ لبحورْ غي ــا يَسْ م

رگة و الحسامْ ــرْ في ميدانْ كلختُه بالدّ سَ نَكْ

ــا و عـــوامْ لـب ــى الطّ ــلْ الوهــــب و علــ و هَ

انتهت القصيدة
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15

بَرْ بلســانْ ــه اخْ ــا مــن اليلُ أجــي ي

ــاالوزانْ ب قلبــك  تشــرح  فعســى 

ــارْ كلّ أمحانْ ــي تفجى اغي بنظامِ

ــوحْ بالكتمــانْ ــة و ب ادْكــر ذا الحل

تْ يا مسْ دونْ ريبْ من ســلْوانْ خرجَ

ــانْ ــوادْ و شــالّة مع حسّ طــرفْ ال

انْ ــارْ يا فطّ ــتْ في ظلْ االزه لَسْ اجْ

وانْ ــج و الگحْ و النســري و البابُونْ

ــوا االدهانْ تْ اطيارْ روع عْ تم اســمَ

ــالنْ خت ال  ــمّ  ت دَرْتْ  و  اســتخفيتْ 

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

ــتْ بلجهارْ عْ الحســانْ قالَ أنســمَ

ــومْ على لگحارْ ــزَمْ يا عكلي الي أع

ــانْ فــي ذا الزم

ــانْ العي ــن  بيـ

بانْ الحينْ  في 

يــدحــانْ الــدّ و 

و القيــقــالنْ

بيـن االغصـانْ

االشــجارْ بين 

ــك شــايَنْ كانْ ــدْ ل انعي

ــوزن ال ذا  فــي 

و تعــودْ بالزهو نشــطانْ

ـــنْ ــمَ اتـْ وال 

وفانْ لْ الطّ تْ ساحَ عْ و قطَ

نْ الوطَ على  و 

 احدى الورد و السوسان

ــنْ ــلَ ســرّه اعْ

يتمايحوا في اعراشْ البان

ــنْ و أودَنْ عـيـ

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

ــارْ ــضّ ــا ح ــكــالنْ ي ــل ل

ــرك الفـجورْ ت
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ــارْ ع ــي  قريت وال  ــي  عيب ــي  أنويت

ابغظتي حســني و سمتني بالعارْ

ــي تحزارْ حبَّت ــكْ في امْ عَ ليسْ إنَفْ

كْ لونْ الضنا و االصفرارْ عن جسمَ

ــي شــانْ ــالدي وال ادْرَكت ــي لب جيت

ــانْ يرق ــرْ  بالهجَ ــالْ  تدب و  ــارْ  تصف

كْ في الشقا مع لسجانْ طولْ أيّامَ

ــا ولهانْ ــت اتقولْ ي مســقومة وأن

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

المْ ــالْ دونْ امْ جاوَبْهــا في الحينْ ق

ــامْ ــكْ أهي ــرّ بي ــه ال تغ خرجــي منّ

نْ في االجسامْ اكَ لو كانْ اتعرفي السّ

اكالمْ ــدْ  اتزي وال  ــي  حال تعــدري 

ــا اصغيرْ مــن العجامْ ــي وأن جابون

ــكل انغامْ ــا ب كنلغــي وقــت الهن

يدانْ ــفْ جيتْ في الدّ وأنا صابي كي

ــزْ جــا مــن اليمانْ بســلوكْ اليبري

و كرهتيني على المعيارْ

ــورْ الطي ــن  بي

نارْ كْ  جسامَ في  مگواكْ 

ــرورْ الغـ مــن 

ــكْ أوطــانْ ــرَت بي وال عمْ

ــنّ ف ــكْ  ماليـ

الجنحانْ ــادَمْ  ع إيســير 

ــرَنْ اتــ ــي  عنّ

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

يكفا اخالصْ من الخصامْ

ــومْ دارْ الهمــ

في مصايَبْ العشق و اغرامْ

ــــرومْ ـــيّ ات ل

قامْ امْ بينهــم  ــتْ  درَكْ و 

ــــــــومْ انّ وال 

رومان صانعــه  قفصــي 

ـنْ ــغلُه اتقَ شُ

النّهارْ عگــبَ 

و مــن االكــدارْ

ءانْ ــلّ  كـ فـي 

ــدانْ ــى االب حت

بيـن االغصـانْ

الزحامْ ســوقْ 

ــامْ يهــوى االري

ــدوامْ ال طــول 

التركمانْ فــي 
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انْ الشــبّ و  ــامْ  االري ــن  بي

ــالنْ اهْ ــوا  قال

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

فاك احريقْ ــكْ من اجْ لْبَ قَ

ــاق الرف ــن  بي

ماليكْ في الطيورْ اصديقْ

الفــراقْ مــن 

و تعــودْ بالنظــامْ انْطيقْ

االوراقْ ــن  بـيـ

ــضْ الدي ســكرانْ و تيقّ

ــنّ ــ تــظَ وال 

انْ فْ وعيّ بالجــوعْ ســاخَ

وسـط العفن

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

ــا عرّة ســكتي خــالصْ ي

المصارْ ــن  بي
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تلقاني وسطْ البساطْ كالسلطانْ

ــةْ اليتْقانْ لِي بغايَ ــغْ وا في شُ دُ و كّ

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

ــتْ العشــيقْ و ادْواتْ العــدرة و قالَ

كْ ما صبتي اليومْ قلب أشفيقْ ويحَ

ــكْ تدريقْ ــة وال يْلَ ســجونكْ ابحيل

عن وطنــك معزول ما تعرف اطريقْ

ــدوامْ اتفيقْ ــا تقوى مثلي على ال م

و الغصن المنعوم من انداه انعيق

ــانْ ــنْ بالتّحن ــمْ فــي كلّ حي نتنغّ

ــزْ بالتمــانْ ــلْ المي ــي ه ــا دركون م

ــى البدا ظمئانْ وانْت يا عجمي عل

تختَلَفْ وانت فــي القفص هيمانْ

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

ــا حضــرة ــل ي ــكالنْ النحي ــال ال ق

ــه ســتْرة ــاتْ ل ــانْ وال ابْق ــكْ ب عيبَ

ناســـي احنانْ

بيـن االغصـانْ

وانت في ضيقْ

ــقْ ارفــيــ وال 

وسط الغسيق

ــانْ طبعــي الْي

ــى االلوان و عل

بيـن الغصـانْ

ـــورى ــن ال ــي ب
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شــهرة ــا  بالجف ــي  نلت

شاكْ نارْ في احْ

ــة بــرا ــخــبــيَ ــا امْ ــم دي

طــول النهــارْ

وسط الخراب و الخليانْ

جــنّ ــل  تمتي

بالحرمانْ ليك  محكوم 

ــنْ الغب وجــه 

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

رْ و الرّيحْ يكفى من الفشَ

الرجــاحْ ــن  بي

ميسورْ في االشجانْ اكليحْ

ــاحْ جــن ــال  ابْ

ــا ريتْ ليكْ فعل امليحْ م

ــزاحْ هــزل و م

ــي يصــولْ بالبهتانْ و اللّ

ــانْ ازْم ضــرّه 

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ــرى اجْ ما  عن 

ــشــرا ــال ب ال 

يـــبــان اوال 

اغــنــانْ فيك 

بيـن االغصـانْ

ــح اقبيـ ــا  هي

اتــــريــحْ وال 

وال ارجـيــــحْ

ــيانْ ــه اشْ حالُ

عشــتي في زمانكْ عيشةْ القهرة

ــبْ الحگرة ــكْ خيرْ أوال امصايَ موتَ

لْبَكْ في مرّة لْ ابْحالْ قَ ــكْ كحَ وجهَ

ــوْكْ ناسْ الهوى مــن الهجرة ي يفدِ

ــانْ الودي و  ــارْ  االقف ــن  بي ــي  اتضلِّ

الغيطــان مــن  اتخرجــي  ــل  اللي

ديما مهجــورة و ســاكنَكْ االحزانْ

ــي انتي مــن العديانْ بالغــلّ اتموت

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

ــت بتوضيحْ و ادْواتْ الحســانْ قال

ــا العديمْ لو يكونْ اصحيحْ قولَكْ ي

ــلْ القيحْ كْ يصفارْ كمتي هَ ــا وَجْ م

من العداب فــي كل يومْ في تلويحْ

ــحْ الوقي ــا  ي بالكــدوبْ  ــي  يَرْنِ اتْعَ

إالّ الخلطــة و البهــوت و التلحيحْ

ــانْ العرب ــتْ  قالَ ــردَلْ  ت الخلطــة 

متلك في القهرة يعيش في الخسرانْ
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مْ السانْ عجمي وال تفهَ

ــنْ الرسَ حتى 

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

ســمريسْ زَمْ  بالعْ م  جاهُ

الدحــاسْ زالْ 

لهم جابْ عقــد انفيسْ

الغراسْ ــوق  ف

توب الســرور عادْ البيسْ

لها احســاس

انْ ــن جاوْا مــن عمّ وأخري

رْنْ و اوْطــا المَ

داروا اسبوعهم في أمانْ

نْ الغصُ ــن  بي

شــالّ انعيدْ لك بلسانْ

و أم الحســنْ

اظْ ــا حفّ فرجــة عملت ي

ــهــا ارضــى ب

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

بالتــرجــمان

بيـن االغصـانْ

و بغــى ايقيسْ

ــات كيس و مي

في اهنا اوطيسْ

يســبانْ السّ و 

الجنانْ وســط 

بيـن االغصـانْ

الغراضْ ألهــل 

ءاشْ يعشــقوا فيك المةْ العشرانْ

ــك الدمانْ ــدّ ل الجــدرْ الغربي إيشَ

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

ــا الونيسْ ــواوْا الخصامْ ي مهمــا ق

كيسْ صالحم فــي الحين تم ال تعْ

ــسْ بتهندي ــمّ  ت ــامْ  االيم زوّجهــم 

تْ جالْسة و عريسْ ــة صبحَ رُوسَ اعْ

و البلبل في عرســهم كان احريسْ

وأم اقنين على االغصانْ في تمييسْ

حضــروا تم اطيورْ مــن جبل لبنان

لْ السودانْ حتى من ســكنوا ادْواخَ

ــوم جــا األوانْ ــوا بالزحــروم ي حمل

الوْرشــانْ و  ــانْ  الببْغ و  ــاوَسْ  بالطّ

سْ يا العشيرْ ريتْ في البستانْ يامَ

ــتْ للكالنْ ــة وقعَ ــة و فراج فرج

بالفاظْ ــة  الرايقَ ــة  الحل ــتْ  تَمْ اخْ

ــا توعاضْ ــث طرزه ــظْ بحدي اتْواعَ
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ــا اروى النّهــر وفاضْ و م

العضى زهــو 

من بالدعوة نوى االعراضْ

امضى ــه  غلبُ

مبگاهْ في الفضى حيرانْ

ــنْ اوْهَ دغــيا 

جلّ العفو مــع  الغفران

ن ايــمَ عــنّي 

باليتـقــانْ الفــاضْ  إالّ 

امعــنّ فيهــا 

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

الرياض وســط 

صــادْ النفــاضْ

ــان العن ــق  طل

ــالنْ ع و  ســـرّ 

ــانْ الفن ألهــل 

واضْ ــالمْ من اهللا ما ادْكاتْ احْ و اسْ

ــا اللحاضْ ــاسْ اللغى اضي للودبا ن

قال بن علي في أسفي بنظمه هاضْ

مطموس و عكلي و عايش في الخواضْ

رُه هانْ ــدْ ــاسْ الوهيبْ ق الجاحــد ن

ــومْ الحــروبْ فــي ميدانْ ــه ي الجابُ

ــان المن ــبْ  طالـَ اهللا  ـرْ  اســتغفَ

ــومْ القضى مــن النيرانْ ــي ي ينقدن

تْ افْتانْ عَ صامْ ما سمْ ما حضرَتْ في اخْ

ــوانْ ي ــي مــع الدّ ناشــيها بالْطافتِ

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ــانْ ــمْ الشّ ــورى عظي ربّ ال

ــان األم كمــال  و  ــا  الوف و 

وانْ ْ اكْ لّ ــقْ كُ مــن أجلُه خالَ

تانْ  ــشْ و حِ ــارْ و وّحْ و االطي

يْمانْ الهَ ــبّ  الصّ دَ  هَ كيفْ 

نانْ دْ ــن عَ ــوى  تاجْ ب من اه

انْ سّ لُه في عرَبْ غَ خالق و اهْ

نان دْ ــةْ عَ بَ ــن لهــدى نُخْ عي

ـــانْ  ــنْ األوت ــادي ــبّ بــيــنْ عَ

دْ وقال بفصيح اللْسانْ هَّ شَ

ــبْ البُرهــان ــي صاحَ و النّب

ــانْ األدْي ســايَرْ  ــه  دينُ ــاقْ  ف

يْطانْ شــيخْ تابَعْ حزبْ الشَّ

طْ أمنْ الجانْ لُه رَهْ قْ ْ عَ سّ مَ

بودْ الغاني عْ مْ المَ ريمْ اسْ قْ بسمْ الكْ بّ يا البادي سَ

راني فْ ــا بالغُ ده ْفا و واعْ ــرّ شَ ة المْ من انْشــا ذا األمّ

ْ المداني قّ ــورْ الحَ هــا بالماحي عينْ الوجودْ ن رَمْ اكْ

تّى االنْسْ و الرّوحاني عْ الكايْناتْ حَ مْ بُّ عن جَ فَرْضْ حُ

قيمْ و فاني نْحولْ اسْ بيبْ مَ ْ الحْ بّ دْ صارْ ابْحُ مْ واحَ كَ

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

كينْ سْ المَ  ْ بّ الصَّ ذا  هَ كيفْ 

ــدْ األمينْ ــاتْ الماجَ ي فــي احْ

شــركين المُ بالد  فــي  اخالق 

داني رْ الوَحْ قْ بأمْ ْ نَطْ ــركينْ تَمّ شْ خالقْ في بالدْ المُ

ــي ثان ــرُه  يْ غَ ال  ــدْ  واحَ ــمْ  دي القْ اهللاْ  إالَّ  ــهْ  إل ال 

ماني بوبْ الرَّحْ حْ ــا مَ باحْ األنبي دْ مَصْ مَّ حَ نا مُ ســيدْ

باني وا و قالُوها لَرَّهْ عُ تامْ دْ اجْ ــهَّ عوهْ اشَ ــمْ دْ سَ بَعْ

ــرْ بالبْياني ــرُ ظاهَ ــالْ ءامْ ت ــي يُقْ ب ــذا الصَّ ــالْ هَ ق
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

ــمْ ظي ــرْ اعْ ــرُه هــذا أمـ أمْ

ــليمْ اسْ إيْعيشْ  االوْالدْ  بينْ 

اقْويمْ جْ  النَّهْ مْ  هُ ــدْ شَ وينْ 

حابْ النُّقصانْ رْ اصْ كْ هلْ المَ

ــالنْ اعْ ــمْ  لهُ ــوا  قالُ  ْ ــمّ تَ

شان طْ عْ عَ وّ جَ اللْ امْ في االغْ

ــانْ تَزْي ــه  والُ احْ و  ــرى  يبْ و 

دان ــه نَكْ لَبْهــا من حالُ و قْ

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

َولـــدي ا ــقــولْ  ت و  رْ  ـنْــدَ تـَ

وعــدي َنصــرّف  ا بالْهــوالْ 

دي النّجَ ــلْ  أهْ الجحودْ  بين 

ــالدْ و االوطانْ وا هلْ لَبْ وافقُ

يْرانْ ــواقي حَ ــجْ من اشْ هايَ

ــرانْ ي النّ ــارْ  م بَجْ يَتْحــرقْ 

ــان ودي ــنْ  ــمَّ كَ دارَتْ  ـهْ  بـِ

ــالنْ جْ ــو عَ ــحْ و ادْوى ل صافَ

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

ــالْ ت يُقْ ــي  ب الصَّ هــذا  ــالْ  ق

ــهْ في هــذا الحالْ تِ ــو اتْرَكْ لُ

هــالْ تَمْ ــال  ب مْ  رْهُ ــحَ يسْ

تْماني ــال كُ دوه ب حْ هــالْ حينْ جَ مْ بال تَمْ رْهُ ــحَ يسْ

زاني مْ االحْ ليهُ ه ناسُ هاد الحكامْ هاجْ اعْ عُ مْ حينْ سَ

حاني ذابْ و المْ نوهْ عامْ في العْ جْ بي تَرْكوهْ انْسَ ذا صْ

يْماني رْ ما يَبْقى هَ عْ و يتركْ ذا األمَ تَرْجَ ى يَسْ ال عْسَ

تاني ــقْ البُهْ ري ــدُ لَطْ ْ انْهارْ اتْرشْ لّ صــارَتْ امُّ في كُ

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

انْهــارْ  ْ لّ كُ فــي  امُّ  صــارتْ 

ــي نارْ ــكْ فــي قَلْب والَ مــن احْ

العارْ ذا  ــنّــي  عَ ــي  ــلّ الاتْــخَ

رْباني نّي ذا العارْ في اقْطــارْ انْحومْ العَ ــي عَ لّ ال اتْخَ

ياني ــورْ اعْ ــةْ ن بّ حَ ــزولْ بَمْ ــا نْ ي م ــا أمّ ــالْ لْهــا ي ق

ياني دْ ــعْ العَ مْ تُه و قالُوا جَ ْ ةْ قَصّ ــرْجْ بوهْ و شــاعَ خَ

تْباني بَلْ ما بينْ الكَ دْ عن اجْ على القوم اتْوارى و صعَ

ريقْ اعلى قُربُ داني يْرِي قابَطْ الطّ يْخْ على هَ شافْ شَ
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

ــوم الهادي ــو مــن ق ــالْ لّ ق

ــالدي وبْ ــي  باب احْ ــارقْ  ف مْ

صادي ــي  قلب ــواقْ  اشْ مــن 

ــانْ  فالطرق ــه  اطريقُ ــن  واي

و الغني يضحــى لك عوانْ

الدرعانْ ــل  مثي اهجينْ  عن 

ــن الخليان و ســار اوحيد بي

ــان رق ــر نهــج الطُّ ــهْ يخب بِ

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

ــه غايب و باالشــواق اعقيلُ

ــر راكــب ــارس داي شــافْ ف

ــب طال ــي  بن ــي  عل ــال  ق

من اتكونْ انت في الفرسان

ال من تســال يا غصن البان

مــن اشــواقه ناحــل لبدان

ــان ولكن ــدات  ال روح  ــن  وي

ــد حان ــا ق و ءاجــل فالدني

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

اهللا أســيدِ  اتْكــونْ  مــن 

عاهْ ــودُ امْ ق فْ ــدَ مَ ــحالْ هَ اشْ

ــواهْ نَهْ ــي  الّ داكْ  ــوُ  لُّ ــالْ  ق

واهْ من احــرقْ حب أمير اكناني ــال له داكْ الي نهْ ق

قال له ربعين امن الميل باش توصل غايت سلواني

ــي رْ عــول يالخوان ــفَ ــى اسّ ــالدْ اعل و دّع ورجــعْ الب

سراني ل و خُ رْ بلد ناسْ الدّ جَ ــه و اهلُه و هْ فرَقْ ناسُ

ــزل نوراني ــه مــالك ان ــن ســينا ول ــى عي دازتْ اعل

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

سينا عين  اعــلــى  دازت 

ــن قــــرب الــمــديــنــة ــي ح

بالسكينة ـــال  س تـــم 

تم ســال بالســكينا و قال له يامـول الشــيهاني

ــه انا بن عــم الفضيل و نا مول الســرحاني قال ل

قال له جيت انسال اعلى الهاشمي عاشق وبراني

ــه علي بالحســين يا لصبي ســالك بكاني قال ل

ــق االكواني ــدر خال ــام اتوفا كيــف ق ــه تلــت أي ل



الشاب الغساني 798

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

و بالممــات اتقضــى أجلُه

ــر واحــد مــن أهلٌه و ال اصب

ــوا ــك دهل ــوم امثال كــم ق

ــا يفقه اضيا مــن ديحان م

ــه هتان و ســار يبكي دمعُ

ــه كــرام الضيفــان ــال ل ق

النســوان اتاج  ــرَا  زهْ ــد  عن

التبيان بعــد  نرجــع  ــن  حي

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

العشــيق يا  ــزل  ان عندهم 

مــن الفرقة محــروق حريق

ــن الصديق ــد بوبكــر اب عن

عثمــان مــع  عمــر  جــاه 

ــه لمراحــةْ لعيان ــل ل وصَّ

و قال لهم يا أهل االحسان

يهوان  الصاعــب  بالوصاف 

الفطان جمــع  حــارت  فيه 

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

ــا ــوف ــــام ات ــت أي ــل ـــه ت ل

ــا الوف و  الجــود  بحــر  غــاب 

مــن الهيــب و جمــر الولفــا

مار الولفا كل واحــد بالصد ايْعاني مــن الهيب اجْ

حين سمع الصبي هاد الخبار صاح و قال أمگواني

حين شــاهد حال اإلمام من اهواه اموصب لهفاني

ــزل في قلب امكاني قم ياعاشــق و دخل للبالد و ن

ســر لزهرا و الحســنين في احماهــم اتولى هاني

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

الحســنين  و  ــرا  لزه ســر 

ــام و دخــل مقهــور احزين ق

ــن  وين يبكــي  ه  وحــدُ صــار 

صار وحد يبكــي وينين عند ناس الفضل العرفاني

ــي ــز الوصفان ــد ع ــالل عن ــا اب ــر وت فادهــم ابخب

ــكا بالدمع الطوفاني حين شــاف الزهرا ووالدها اب

بُّه نشواني وا لي حسن المحبوب من اضحيت ابْحُ فُ ْ وصّ

قالت العشــيق الصابي اوصاف طه حايز لمعاني
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نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

سرُه نحصى  نقوى  ليس 

ـــدرُه ق ـــالّ  ع لــــورى  رب 

ــرُه قب ننضــر  ــي  صلن و 

صاحب الوفــى مع الفرقان

ــل الحنان ــا الجلي ــال ي و ق

تمّ ســقط امغاشي ولهان

ــه لعيان جــا علي و اصحابُ

في اقميص الماحي  يكفان

نانْ دْ ــن عَ ــوى تاجْ ب من اه

و االصحاب ابلجميع امعاه

وصاه احمــد  كيف  ــو  كفن

فــي الحــد حطو بعــد اواه

ــان ــرُه يدف بعــد زاد فــي قب

كابروق اتشــير في المكان

ــه دخلــت جنــت رضــوان ب

ــم اقصــور الجنان في نعي

ــان باالشــواق اموصــب يرق

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

ــيْ بِ الصّ العشــيق  ــت  قال

ــي اب ايوصــف  ــق  ايطي مــن 

ــي اهداب ــاح  مصب ــا  ي ــال  ق

ــي كيهواني  ــن قبر اللّ ــاح اهدابي وي ــال يا مصب ق

حين شاهد قبرُه في الحين صاح من وجد باالداني

ــد روحــي وصلها للحبيــب ياقديم االحســاني خُ

مــات ذاك الصبر بمحبته و جــاه القاصي والداني

ــم قال ابغايةْ يتفاني جرة ابيديه ت ــلُه في الحُ ْ غسّ

اني سّ شيقْ الغَ ْ العْ بيّ وا ما صارْ لصّْ عُ مْ رَ سَ ضْ يا الحَ

جــرة بيديه  غســلوا في الحُ

في اقميــص الماحي لوجيه

ــه عليـ ــالوْا  صـ زادُوا  ــمّ  تـَ

ــه بالعزم شــيَّاب و شــباني ــم زادوا صــالوْا  علي ت

كينضروا لمالك انزلت من السما تخفك بالجنحاني

ــروح اريحاني مــن القبر ارفعــت الصبي احدثو بال

ــه ودارت به الغلماني تْ طلعت جَ فرحــةْ الحور ببهْ

ــه رباني هكــذا يتدعــى مــن كان كيــف هــذا حب
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ــان و ال اتشــفي فــي رقب

بالغفران اخطايا  عامل  و 

اكذاك في الصراط اميزان

بالخسران ايامي  تْ  ضاعَ

ــان المن الحــي  ــر  الب ــا  ي

وسان ك و سُ بالعبير ومسْ

في أسفي مركاح العنوان

يا اهللا اجعلني بمحبتـه مولوع عـن طـول ازماني

يا اهللا اســالك بمحبت الزكي صــف نهج ايماني

يا  اهللا اجعل مدح الهاشمي ايكون افلحدي و كفاني

ل امزاني الين دنوبي عدات الحصــى و فاقت عن كُ

ــن برحمتك يارحماني ــي وغفر لي و المومني كن ل

يا الحافظ نظمي هاك السالم للودبا أهل لمعاني

و اللّي يسالك على اسمي اتقول قال ابن علي فوزاني

انتهت القصيدة
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15

غى احديتها ي و اصْ كِ ة نَحْ ليكْ قصّ

ها تْهــا أتحدّ وْ ــرعْ تفرقْ و دْعَ بالشّ

ــي بقربها رة مبْلِ ــدْ وى عَ كنــت نَهْ

ــا أقْبالها ي ديمــا وأن فــي بســاطِ

بْها ــي بحُ ــي مبل ــتْ قلب ــومْ عرفْ ي

ــي ادعيتها ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

جــاوَبْ لفقيهْ تمّ ولفــضْ لي لفضة

ــا مــن القضى ــامْ ون ــد االري ــت عب أن

ة و قولهــا ــريعَ ــلْ بالشّ كانْ تفصَ

ويتْها  لينْ هذا الرّيمْ في صغري اهْ

ــي و ملكها واها في داتِ ــنْ اهْ تمكّ

ها جفيتها حالْ من عانَسْ في غراضْ اشْ

ة مــن اقْليبها كانْ تفرقنِي ســاعَ

معناهــا ــي  فــ ــهْ  أتفقّ الزَمْ 

تتالها ال  أكـــالمـــي  ـــدْ  ـــفّ ن

ــواهــا اسْ الغيرْ  فــي  ايْــلــي  مــا 

انهاهــا ــرْ  أمْ ــد  عن ــعْ  طايَ ــدْ  عب

ارْضـاهــا بعــد  ــي  فـراقِـ رادَتْ 

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

قالْ اصغى ما نقولْ في حديتْ الفاضي

ي ــي راضِ ــمْ إلى تكــونْ بحكامِ نحكَ

اقْضاهــا ــر  أم نرضــا  ــا  م ــفْ  كي

ينســاها ــا  م ــي  أقليـب ــمْ  دايـَ

حشاها و  ــاري  س أعــروقــي  مع 

اتراهــا ــنْ  العي كانْ  ــو  ل ــرَحْ  نف

ــا ــاه ــرج ـــــا ن ــي وأن ــن ــج ــرت ت

الفقيه

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه

الفقيه

و ادْويتْ و قلت ليهْ يا ســيدْ القاضي

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه
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32

 33

ــي ادعيتها ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

ــا ترضى ــت بيّ ــى أن ــالْ القاضــي إل ق

ــرعْ قضى ــه الشّ ــامْ ب ــهْ االري ــنْ تي اليَ

ــي ما نســيتها كانْ تنســانِي باقِ

اتْ نارْها ــدّ تْ وســطْ ال بالجفا تركَ

ــغْ منّـها ــا و تصيـ ـرْه الزَمْ اتْحضَّ

ــى تجيبها هــاتْ زوجْ أمعــا يا حت

لو نمشــي و جدي و نشوفْ سرها

ــي ادعيتها ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

ى ــي فضّ ــهْ ءادَنْ و قول ســيدي لفقي

ــي على لفضى شِ جابوا تاجْ االريامْ تَمْ

أتســالها نبغي  يقاضي  ــرعْ  بالشّ

دْ في اوْصالها حينْ ســمعتني واكَ

ــتْ بغايتْ الدها مت و جلْ بعد خمّ

رتها ــا انظَ رني م ــاسْ لهــوى عمّ ن

ي كبرتْ في احضانْ عزّها بينْ ناسِ

الفقيه

و ادْويتْ و قلت ليهْ يا ســيدْ القاضي

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه

الفقيه

و ادْويتْ و قلت ليهْ يا ســيدْ القاضي

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه 

الفقيه

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

حْ في الماضي المْ و سمَ تركْ أقوالْ المْ

ي مْ لو يضحى حاضِ ينساوْا عشيقهُ

ــواهــا ـــــنْ أقــلــيــبــي كــيــهْ الَيَ

الْضاها ــرْدْ  ــبَ اتْ ــادْ  ع بالوصلْ 

ادْعاها في  عنّي  عــي  تَــدْ ــاشْ  ب

شــا مــن حســنْ أبهاها ــنْ نَخْ لي

ـــمّ نــتــغــاشــا فــي مــتــواهــا ت

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

ي لرياضِ مْ  بهُ ــرْتْ  سَ زوجْ  عن  ــرْ  وامَ

ي اغراضِ أمرْ  في  الفقيهْ  لعندْ  جاتْ 

أمعاهــا ســعد  ــي  ل ــبْ  خيّ ءاشْ 

الْغاهــا حســنْ  فــي  ــتْ  قالَ ــم  ت

لســفاها يرمــي  ــكْ  غرضَ ــتْ  ري

ــا ــوا دارِي و حـــماه ـُـ وال يـوصـل

نخطاهــا ــا  م عمــري  ــي  قبت
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ــي ادعيتها  ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

قالْ القاضي أقوالَكْ في سايَرْ العضا

كْ عرضا تْ عن عبدَ ــى اعرَضْ يا بنت إل

كنت سابَقْ فتوة في اكتوبْ ريتها

ــقْ روحْ ومــن ودّه أيمدهــا مــن أعتَ

نْ و الجنة أينالها في الخلد يسكُ

ــه أنها ــا ســوقِي مايْلُ هكــداكْ أن

ارقيبهــا يتشــفى  ــي  تفرقن كانْ 

ــي ادعيتها  ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

قْ سيدْ الفقيهْ من بعدْ اليقضى و نطَ

ــكْ ذا النّهضة ــوقْ الشْ عنّ اصبَرْ للشّ

ــتْ في حــق اهللا أنت اتعظها ابغي

عــوة اتحدها ــي ذا الدّ ــتْ أغزال قالَ

ــنْ و البها ي ــا داتْ الزّ رْ ي قلــت حاضَ

شــواهدي معروفَة كتبوا عدولها

عنهــا ــومْ  اللّ ــرَدّ  ت و  رْ  ــدَ تَعْ ــمّ  ت

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

الماضي يفْ  كالسّ لعروقْ  مع  و  اسرا 

غا أوْعاضي سامحيهْ و صالحيهْ و اصْ

الفقاهــا ــم  العل ــاسْ  ن ــد  عن

و باالحســانْ مــن الفقــر غناهــا

جاها مــن  تــكــرمْ  لوفا  ــاسْ  ن و 

بقضاها ــق  ــرف ت لــهــا  قــــولْ 

يخفاها ــا  م ــاري  ــي اغ ــرَفْ  ــع ت

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

ــع ترياضي ــال اصغــى الحديثْ و تب ق

تغتاضي ــاوي  ق حالْتكْ  من  ــنْ  اليَ

يرضاها ــا  م ـــوالـــي  اهْ اليَــــنْ 

ستوفاها و  ــهــودَكْ  اشْ رْ  حضّ و 

ســتتناها ال  قاضــي  ــا  ي ــغْ  صي

نقراها بــعــزَمْ  ــكْ  ــنّ ع ـــونْ  ل

ــحــقّ اتْــــردّ اعــداهــا ــةْ ال كــلــمَ
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أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

قالْ اشــهودَكْ هــاتْ بعــد اعتراضي

ــزولْ اللتامْ و تشــوفْ الحاضي قبل اي

بشــداها ــقْ  تعبَ ــدة  محْ نقــولْ 

ــتْ اضياها ــنْ بزغَ اشــموسْ لجبي

ممضاهــا ــسْ  ـ كوابـَ ــونْ  العيـ و 

ــبْ مــن مســكْ أنداها تعــودْ غايَ

تتباها خــاتَـــــمْ  ــمْ  الــفــمــيّ و 

أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

واضي اخْ الفكرْ  في  زادْ  اوصافَكْ  قالْ 

ــرانْ اشــواضي ــي بالشــهودْ ني ت ازْنَدْ

بصفاها ــرْ  ــواهَ ج ــنّ  ك ــارْ  ــغ ات

فاها بــخــمــر  تــتــغــاشــا  ـــمّ  ت

بغالها فاقَتْ  اللّي  العقودْ  من 

ــكــري وتــاهــا ــرْ ع ــوبّ ــم ــن ال م

ـراهــا ـــمّ تــتــفــافــا كــــانْ اتـْ ت

ــي ادعيتها  ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

قامْ القاضي في حينْ و عضني وعضة

كْ يفضى مَ كْ مالها حُ تِي اجْ كانْ أوصفْ

ها ــا الفقيهْ قدّ ــفْ لَكْ ي كانْ نَوْصَ

ــنْ و صلوا أقدامها ــوتْ أتعابَ و التي

فارها بْ قوسين على اشْ و الحواجَ

تِي ورداتْ على اخدودها ــفْ كونْ شَ

سْ برني فــي قرب خالها و المعطَ

 

ــي ادعيتها  ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

ســيدي لفقيهْ حنّ من بعــد الرّفضا

مل بغضى ــي وال تعْ قْ من حالت ــفَ اشْ

رْ من اشــفوفها هَ لون ريتي ما يظْ

تي ودّ ريقهــا ــي و رشــفْ ــون دَقْت ل

فْ لك عن ما فوقْ جيدها لونْ تكشَ

لونْ شــفتي كســوة بحريرْ عنها

ــتْ زينها ــگابْ اوري لون هــدرتْ لن
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أمعاها اهللا  ـــرعْ  ش ــي  ل ديـــر 

من بعدْ اصغا اوْصافها عادْ مگاضي

ــه متفاضي كمُ ــادْ حُ ــاهْ عقيلُه و ع ت

ــا أنـباه دونْ  ــم  لمـتهُ ــنْ  حيـ

عاها امْ مشيتْ  و  ي  ولفِ تْ  وخــدْ

ــة ــزاهَ ن و  ـحْ  فــرايـَ و  بــالــزهــو 

تقراها ــا  ــودْب ال الــحــبــارْ  على 

طــه ــي  المكّ زارْ  أســفي  فــي 

ــي اوْزاري و خـطاهــا ــحْ فــ فَ يصْ

ــي ادعيتها  ي ميالفِ ــا قاضِ ليكْ ي

سيدْ القاضي من العلو رَجع امخفضى

انْسى جمعْ العلومْ حينْ الحضْ لحضى

دوقْ ما داقْ هلْ الهوى في شــربها

ــحْ غايَبْ مــن جمالها تركتُه طايَ

ــي ارعيتها ســرْتْ لرياضــي و وقات

ــالمها ــا الحافظْ حلة تهدي اسْ ي

قولْ قالْ بن علي في ختيمْ طرزها

مْ النها رْ في اتْراجَ للغني نســتغفَ

انتهت القصيدة
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ــدا المالَكْ ــرْ افريدْ ليكْ يَ ــتْ مضيومْ اضطي جي

هالَكْ لْ يرقانْ باالشــواقْ امْ ســدي ناحَ شــوفْ جَ

كامَكْ مْ عنّي ألني ارضيتْ احْ كَ في القضــى تَحْ

دْ و ســالْ كيفْ حقّ انْسالَكْ شوفْ حالي بالوَجْ

ــكْ امَ قدّ ــا  حن ــا  ه حــقّ  ــا  لْن صَ اتفَ ــقْ  بالطري

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

ــت عن حالَكْ ــالْ اللّي مالَكْ يا معشــوقْ ما أن ق

ــكْ يالَ اخْ ــالْ  يندب وقــت  كلّ  فــي  كنشــوفَكْ 

ــبابَكْ اسْ كانْ  آشْ  ــدْ  عي و  ــانْ  األم ــكْ  عنّ ــدْ  زي

زالَكْ تَمْ ســرّكْ بالجــدّ عيدْ شــينْ اجْ ــسْ تَكْ لي

كْ المَ ــغْ اكْ ليسْ تخشــى هاني بالحــقّ كنصي

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

فا لك ــسْ كنخْ ــلْ لي ــهْ قلت أســلطانْ الجي لي

كْ امَ قامي من يومْ كنت من خدّ بابْ هولْ اسْ اسْ

كْ رَقْ ارْسامَ رْ و جليسْ ما نفْ في الوصيدْ امشتْمَ

ــا بهْ ــرَفْ م ــنْ حالي تع لي

ــجْ نوريهْ تَ ــسْ هولي نَحْ لي

حالْ من هو عشــقْ تدريهْ

ــهْ تروي ــي  قول كْ  ــدَ كنري

ــهْ لي كْ  ــدّ ــادَعْ ي ــدي ب و ال

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــولْ لّي ســرّكْ ال تخفيهْ ق

يهْ ــفِّ رَكْ اتشَ كلّ مــن نظْ

ــكْ نوفيهْ ــرى مظنونَ ــا ت ي

ــي فيهْ قولْ عــن قلبَكْ ولّ

ــهْ ــي بالقــولْ و تنبي نِ فيدْ

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــرَفْ ليهْ ــي لغريمْ اتعَ حال

بْ ليه نَكْ متكسّ سْ زينْ حُ

زاوَگْ فيهْ ــرْ كنت امْ و الوكَ
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ــنْ مــن اوْدادْ حســانَكْ ــي حني ــي حال ــومْ ريت ي

كْ ــةْ ارْياضَ رْصَ مْ و نكونْ في عَ ــدَ لْبَتْ نَخْ ــكْ طَ ل

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

ــطْ مبشــورْ من الْفــاظْ اقْوالَكْ تْ فارَحْ ناشَ دْ عَ

كْ المَ ــه نلقى على الوصيدْ اغْ حينْ جيتْ انْدخلُ

على القتل امشــتمر مكرودْ بين ضل اغصانَكْ

فــي الحــروبْ امقلّدْ حربَة و كل من جا ســالَكْ

لقها في جسدي و ضحيتْ فوقْ األرضْ امْسابَكْ طَ

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

ــنْ قالْ آشْ امْشــا لك ــمّ دارْ الباهــي في الحي ت

كْ امَ ــه قدّ ــهْ بروضــي و قلتْ ل تْ اعلي ــدْ ــاكْ جَ ي

ــكْ ــكْ صــغْ لفــظْ اوْجابَ ــه الخــالْ امل ــال ل ق

ــنْ ازْهارَكْ ــا عضاهْ بي لْ و خف ــمْ ادْخَ هــذا الغري

فتَّحْ في الخدّ شورْ طيبْ امْسايَكْ شــافْ وردْ امْ

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

كْ ــبْ انْســامَ ــارْ فاحْ طي ــنْ سوســانْ و جلن بي

ــى ودادْ امْصالَكْ ة عل دَ ــهْ ــعْ  شَ ــزَمْ وقطَ زادْ و ه

قلت لي مقصودي تقضيه

ــي بيهْ ــي غنّ طيبهــا جدت

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

اشبيهْ دونْ  كْ  لرياضَ رْتْ  سَ

ــهْ ــه ياذي ــرّب ل كل مــن ق

ــرْ فيهْ ــتْ من ينظَ لَ ــا يفْ م

ــه دونْ شــكّ يطلقهــا لي

ــلْ ليهْ مَ واشْ من ســبّة عَ

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

كْ تحكيهْ المَ يا وصيفْ اكْ

رْ ما فيهْ ســيرْ عاني و انظُ

ــا تفــرق بيه و الحكــم لن

ــهْ رعي ــدي  بوجْ هكــداكْ 

ه فيهْ فْ مشمومُ طَ سارْ يقْ

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــا يكفيهْ ــقْ م رادْ يستنْشَ

رْ عســلها يسقيهْ عادْ خمْ
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ــتْ لِلُـه حارَكْ تُه فايَتْ الحــدودْ جي ــفْ حيتْ شَ

ــكْ معتْنِي بســرارَكْ ــا كانْ في حرمَ ســيرْ له م

ــصْ في بســتانَكْ ري ــي احْ علتين ــي الشْ اجْ قول

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

ــكْ تايَ ــزَمْ  نَهْ ــه  ل عشــيقْ  كل  ــي  كتعرفن

ــارَكْ ه ع ــدُ سْ ــروحْ جَ امــي اي كل مــن شــلى قدّ

ــكْ فاتَ ــمْ  ناجَ ــهْ  انْجي لوطــايَ  ــرّبْ  ق مــن  كلّ 

ــكْ ــذي هــو مالَ ــزَعْ كل شــجيعْ و ال ــي تف هبت

ــكْ بالَ ــيّ  ل وردّ  ــا  خف دونْ  ــكْ  عقلَ مــن  ــرْقْ  فَ

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

كْ رامَ ــر اغْ ــاقْ كانْ كث ــاحْ العشّ ــي مصب قال ل

كْ ــه ادْمامَ لْبْ لي ــه مثلي و طَ وى ل ــعْ من تهْ طي

ــبّ ادْخالَكْ مْ مــن صميمْ ل ــة و خــدَ اعَ الزَمْ الطّ

ــرْ بوْصالَكْ ــرْكْ الخــوفْ تنظفَ بْرْ و ت مْ الصّ ــدّ ق

كْ صامَ تَمْ من بعد الحــبّ ال تعيدْ اخْ ســرّكْ اكْ

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

والَكْ ــدّ الرّيحــانْ مــن شــئام اهْ ــه يا ق قلــت لُ

ــواقَكْ اشْ زادْ  والغــرام  ــي  نِ دْ وخّ ــي  اللّ ــكْ  حبّ

نطويهْ ــدا  البي ــوقْ  ف قلت 

ــهْ لي ــا  ه ندّ ــه  روحُ ــونْ  ل

باشْ زهرْ اغصانُه نحضيهْ

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــه نكويهْ مــن البعد اقليبُ

ــقْ بيهْ ــي نرفَ رن ــسْ عمّ لي

بيهْ هْ  نشــوّ و  ــه  كنفضحُ

فْ بيهْ عشــقي لغني يلطَ

الْغيهْ نوصيكْ  وى  لخْ قولْ 

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــكْ تكميهْ ــا هولَ الزَمْ اضن

ــكْ يبقــى فيهْ ــا حالَ الغن

ــالْ بوصــالْ اللِّي تبغيهْ اتْن

تجفيهْ كْ  انريدَ الحريص  و 

ــرُّه خلّيهْ و النّميمة في شَ

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

يهْ ــامْ التّ ي ــهْ بهْ تْ تايَ ــدْ عَ

نْ بيه دْ قلبي نشطَ و الفگْ
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ضر جسدي بالوصل اشفيهْ

ه ترفيهْ رْحُ ــكْ جَ من اوْصالَ

ــي تنكيهْ ــبْ عنّكْ قول عي

ــهْ ــة دَعي ــكْ دونْ اخفيّ لي

ــي فيه هكــذا هو مظنون

قولْ نظمي في الرّمز احضيهْ

رْ لســفيهْ امَ و الجحيدْ الدّ

بالنبالْ فــي العضا نرميهْ

ميهْ نَدْ ــي  بال اكْ رْ  هْ ظَ كانْ 

رابي نحميهْ في االطرادْ احْ

ــهْ ــرْ و جــاوي نهدي بالعبي

و النّسبْ للّي صقسا فيهْ

في أسفي يا من يصغى ليه

فــي اقوالي نســتغفر ليه

تْ في غــاللْ اصفاكْ عْ ــي و رجَ هنِّ كنت حــقّ امْ

مْ جســمي على سباب جمالَكْ كانْ خالَكْ قسّ

ــي و ترك افْراقَكْ قْ من حالت فْ و شــفَ حنّ و عطَ

ــالْ ابْخالَكْ جيتْ شــاكي لِلَكْ يا كمل الجم

ــدورْ نعــمْ المالَكْ ــاجْ الب جــادْ لي ســلطاني ت

ــكْ ــا فــي كتابَ ه ــة و زيدْ اظــي حلّ ــا حفّ خــد ي

ــكْ فالَ ة  دَ ــعَ بالسّ ــانْ  يزي ــي  وهب ــي  صنت كانْ 

بالَكْ ــدا اطريحْ شــورْ اگْ ربِي يغْ كانْ زاغْ فــي حَ

ــياخْ وليسْ طرز نظمــي دارَكْ شــايَخْ ابْدونْ اشْ

كْ ه ماسَ من فضلْ شيخي بن عيسى اللِّي في عهدُ

ــعْ امثالَكْ ــه ألهــل القريدْ جم و الســالمْ انهيبُ

ــا بالَكْ ــي م ــن عل ــومْ ب ــد معل و اســمي محمّ

ســابَكْ ة و الميمْ و نونْ زيدْ تا في احْ جــا في ربعَ

ــلْ المالَكْ و الرجــا في الحــيّ الموجــودْ الجلي

انتهت القصيدة
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ــتْ بلضاها ــه بينْ المهــاجْ تگب ــي بالحــبّ و الهــوى نيرانُ ــى اللّ آهْ عل

دْ مــع الفراقْ و الهجــرانْ مع التّيه مــن حرّ البُعْ

يقواها أال  بــالــگــرايَــحْ  دْ  ــرّ ــبَ إي تــراه  يغيب  ــرى  ت يحضر  ــرى  ت

ــهْ ــنْ إال يبغي ي رْ فــي االشــكالْ للزّ ــرى يتطــوّ ت

ــا يرعاها ه بالوف عْ و ســوايعُ ــروّ نُه مت ــرى كيفــي يضحى فــي ســاكْ ت

لْ على االحوالْ و يختَرْ شــكل اللّي يخفيهْ يتبدّ

ــمْ لحماها ــاشْ نزطَ ــى الوصالْ ب لْ عل كيــف أنا لوصــالْ لغــزالْ نتحيّ

ــلْ أالّ يقــوى ليهْ ــا على الخلي ضــدّ اللّي حرّزه

اوْراهــا ــرْ  حفي و  ــوارْ  اصْ ســبع  عليهــا  رْ  دوّ و  عرصــة  فــي  لهــا  مَ اعْ

ه يحضيهْ ــى االبوابْ باشْ ارْســامُ و ازْكارَمْ دارْ عل

ــعْ ارْواهــا ــه بالجمي ــمْ و خصايلُ ــوانْ تعلّ ــبْ مــن اجْ ــه حــرازّ ارهي ألن

في فنونْ الكرا و االحيالْ مالُه في المثل اشبيهْ

ــا ــومْ شــتهيتْ انْراه ــودوّاحْ ي ــرُه ب ــرزّ ازهي ــمْ ح ــرازْ الرّي شــوفْ ح

ــه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ و غلبتُ
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ــارْ ــمْ مــكّ ي ــرّ ازْ ال شـــوفْ حـــرّ

ارْ عيّ افــنــونْ  كــلّ  من  حفظْ 

مگدارْ الفنّ  ــلْ  أله ــدري  ي ما 

صاها رْ هندي ســلعتي أالّ حدّ احْ ــلْ تاجَ جيتُه فــي الصيفة األولى امتَ

فــي حمولْ اكثيرَة و التقالْ مالي شــالّ نحصيهْ

لْ االسواقْ ابضايْعي على حسن اغالها بعبيدْ في خلفي و العيوسْ تحمَ

ــرِيهْ ــهْ التجارْ حــقّ بمالي نشْ ــزْتْ في ــي عجَ ولّ

ــي ترعاها حاب امي مــع اصْ تْ اســلوعِي قدّ ــة و تركَ ــى بغل ــتْ عل بْ ارْكَ

ــه بســالمي و قلت له يا حضــرةْ لوجيبهْ احييتُ

ــتْ لبالدك بســلوعي و قلت نســك فــي اوطاها ــا تاجــر هندي و جي أن

ــا كان اكريه ــاشْ أمّ ــيّ احــداكْ ب انظــر منزل ل

ــي في البالد يســكن فــي عالها ــي فــي أرضكــم و البرّان ــب و برّان غري

و يقصــد النّاسْ الخيرين باش إيمســكوا بيديهْ

ــزَلْ معاها ــا من احســانكْ أن لْ فــي دارَكْ ون ــزّ ــلعة نبغي تنَ هــذا السّ

ــهْ ــح انودّي ــكْ نبغــي اتبعهــا و الرّب ي ــى يدّ عل

ــق الصــالح برشــد و نباها ــي لطري ــي ونبّهن ــل بالفضــل اهديت و اقب

ــالد نبغي قصــدي توفيه ــي ضيفك في الب الين

ــا نتشــهاها ــكْ م يْتَ دِ ــي حاجــة بَهْ ــال مال ــنْ ق ــيّ فــي الحي و ادوى ل

لْ للســوق و شــوف لك منه طامــع تغويهْ ادخُ

علّمْ الحيالتْ و الفجورْ حاضي امْ

قْ شورْ اجحيدْ ليسْ يعرف للعاشَ

لْ دونْ اعدورْ صَ لكن في الشباكْ احْ
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بالجــدار ــا  تنب ــة  المدين ــا  ه

ــارْ للتـجّ ــة  معلومـ ــادق  بصن

ــارْ بدين الحجــة  ــعْ  اتبي كانْ 

ــا ــومْ شــتهيتْ انْراه ــودوّاحْ ي ــرُه ب ــرزّ ازهي ــمْ ح ــرازْ الرّي شــوفْ ح

ــه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ و غلبتُ

يفة الثانية امثل بنت اظريفة شابة اسنى حسن ابهاها جيته في الصّ

من شاهد حسني من ابعيد دون اغراضه يسبيه

ــر فيهــا نتباها ــوب الحري ــي و جيــت بكســاوي من ت ــا واتن لبســت م

ــه ندهيه ــد ايشــوف صورتي عــن حال ــو عبي أل

ــامْ وال وجاها ــا صاحب لمق ــا عظيم الرّفعة ي ــه و قلت ي ســلمت اعلي

ــي ترويه ليكْ أســيدي نحكــي اقصيتي و قوال

ــرة فــي دارْ اعظيمــة أوال نخــرج مــن احضاها ــا بنــت يتيمــة و كاب أن

ه زوّجني بيهْ ــدُ ــة ول نْ فــي البادي ــكَ و العمّ اسْ

شــاها دْ يخْ ــومْ إيمــوتْ في الجهادْ و الموتْ اعلينا فَرْضْ و كلّ واحَ و الي

تركوا االموالْ مع العبيدْ و الكســب أالّ نحصيهْ

زْ ربعــة للرجــول من غير اســفاها ــدك زوج و الشــرع جــوّ ــوم انري و الي

ــي يوقيهْ ــزواج نعم الغان مــن يحســن دينُه بال

ــواها ــه في الجمالْ ما شــافْ اسْ ــيّ بعيونْ كجمــر قالْ اغزالُ ــرْ ف انظَ

ــا يقبل ضــرّة عنها و عــن كلّ اشــيا نرضيهْ م

ــر صور و دور ــى اصحابها داي و عل

و سلوعها بالســوايَعْ ليس اتبورْ

تشري امثيلها بالقدر المشهور
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ورْ ــدّ ــرْ لك إضــرَبْ ال ــه اتعمّ عنّ

ــورْ الم ســايَرْ  فــي  ــفْ  ايخالَ وال 

ازْهــورْ احْ  ــودوّ ب ــي  اخليلت زهــرة 

ــارْ عطّ ــرْ  افقي ــالْ  هجّ شــوف 

كْ يضحــى المطيارْ ــد اكالمَ عن

ــزارْ إيـــ أم  ــي  تكـفين ــا  ونـي

ــا ــومْ شــتهيتْ انْراه ــودوّاحْ ي ــرُه ب ــرزّ ازهي ــمْ ح ــرازْ الرّي شــوفْ ح

ــه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ و غلبتُ

ساها وادْ اكْ لْ دتي اجميعْ لسْ حَ جيتُه في الصيفة الثالثة امثلْ عبد اكْ

ــاري تجزيه ــي للشّ اغــالمْ مــن الســودانْ حالت

ــا تقواه بعزمــي  ــة  صاعب ــي  ولّ ــة  الگناوي مــع  ــة  بالعربي ــدوي  ن

ــتْ ايديهْ ل وابي قبّ ــي جيتُه و مــن اصْ ــى حال عل

ــي فــي االدهــان تفهــم مغزاهــا ــكْ و قوال قلــت أســيدي هللا ردّ بالَ

امك نحكيهْ ــه قدّ ــةْ حالي من أول عْ قصّ و ســمَ

نخطاهــا وال  ــومْ  ي كلّ  المخــزَنْ  دارْ  فــي  ــرْ  كابْ الملــك  ــد  عب ــا  أن

ــي نبغــي نقضيهْ ــوارْ ولّ ــنْ الجْ ــا بي ــي م امربّ

ــا ــدْ بشــطارتي و عزمــي نوفاه ــيا رايَ ــي مــن صغــري و كلّ اشْ زوجن

ــي يجزيهْ ــي عنّ ــي بالعقــد الصحيــح رب حرّزن

ــي ترضاها ــوالْ منّ ــان لعندكْ هــاد االق ــي الزم ــومْ أســيدي جابن و الي

ــهْ نَحضي العــدى  مــن  ــك  منزل و  اشــرى  دونْ 

را فــي ديكْ العرصة حتى اتطيبْ بنســيمْ اشــداها ــاعْ بال اكْ نخــدم ربّ

ــجارْها و ماها بيدي نسقيهْ و نغرس اغصانْ اشْ
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ــي يا هــاد المغرور ــالْ ل و دوا و ق

ــمْ نال بالشــرورْ ــق بهُ ــي ايتي ولّ

ــكْ بيدي مكســورْ والّ إيعودْ راسَ

االبــصــارْ مقلوب  ــيّ  ف ــرْ  انــظَ

ــارْ فجّ ادْاللْ  ــعْ  اجمي ــدْ  لعبي

ــارْ امــي فــي األت گفــي مــن قدّ

ــا ــومْ شــتهيتْ انْراه ــودوّاحْ ي ــرُه ب ــرزّ ازهي ــمْ ح ــرازْ الرّي شــوفْ ح

ــه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ و غلبتُ

ابَعة امثيلْ اعگوزْ من شــافها ايخافْ من ادْعاها يفة الرّ جيتُه في الصّ

ازي نحضيهْ ــدي عكّ تســبيح في ارقَبْتِي و في ي

ــا نقراها ــلْ ءاي ــي كمثي ــقْ و نحــرّكْ فُمّ ــحْ مــع الطري نمشــي و نطي

دَرْتْ اعمامة خضرة و في القليب اغرامي نخفيهْ

ــماها شــاكي باكي بگرايحي و همّ الغربة دمعي اتقولْ ســيلْ من اسْ

ــكْ رغبي توفيهْ ــهْ و قلت ليهْ جيتَ ســلّمت اعلي

ــارةْ طــه ــركابْ لزي ــتْ للحــجّ مــع ال ــامْ خرجَ ــيّ عشــرين ع هــادي ل

ــامْ ما نخرَجْ حــقّ اعليهْ في حــوز طيبة و المق

رَتْ الرحيمْ و ختي خلّيتْ في ذا البالدْ ســكنت في حضاها و اليومْ اتفكّ

ــهْ في ــي نطْ ــا بوصال ــزّورة اجماره نحييهــا بال

ماها ــي اليومْ في وســطْ احْ لن كْ دخّ ــدَ ــتْ و تركــت بنتها عن ــوا ماتَ قال

ــهْ بي ــقْ  تتـحقّ ــقْ  صديـ اوْرَدْتْ  ــي  بتـن كدّ وال 

اني خاها ــفْ وصّ ــرقْ كي ــألها عنّي و قولْ ليها جيتْ من الشّ ســيرْ اسْ

ــرْ فيهْ ه قولي أتّ راســمُ ــلْ امْ ــيّ و ادْخَ انْهــضْ ف
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ه خالّني مهجورْ في بابْ مرســمُ

و بقيتْ عن ادْخولْ اوْكارُه محجورْ

تْ له تمّ بعزمي مشــمورْ و رجعَ

ــارْ ع ــقــى  ات وال  ــرنــي  وقّ ــا  م

ــارْ المعي ــي  اعطان و  ــي  طرّدن

ارْ لــلــدّ ــــوالْ  احْ بغيرْ  ــتْ  ــي ولّ

ــا ــومْ شــتهيتْ انْراه ــودوّاحْ ي ــرُه ب ــرزّ ازهي ــمْ ح ــرازْ الرّي شــوفْ ح

ــه من بعد الفراقْ و حيالي حكمت فيهْ و غلبتُ

يفة الخامسة احكيمْ و طالَبْ عنّي ارْضاتْ جمعْ الفقاها جيتُه في الصّ

ــمْ التّنجيمْ بالحســابْ الهندي نوفيهْ قاري عل

ــقاها ــفارَتْ بهولْ اشْ دْ داتُه اسْ ه اهميمْ و ناكَ ــمُ راسْ صبتُه في بابْ امْ

ــا الفقيهْ ال ي ــكْ اهْ ــالْ بي ــي و دوا اوْق ــامْ القانِ ق

ــا ــجْ داه ــامْ و تعالَ ــاجْ االري ــي ت ــي اتْشــوفْ حــالْ اغزال ــيّ ربّ ــكْ ل جابَ

ــي نعطيهْ ــبْ ل ــي تطلَ ــة اللّ ــاحْ الباهي وال ترت

واها ــتْ بهْ ــوقْ الفراشْ غابَ ــتْ العدرة ف ه القي عاهْ لمرســمُ ــتْ امْ لْ ادْخَ

تْ في كفّ الخودة و بالحساب اعطيتُه تنبيهْ فْ شَ

فاها ــا طالْ اجْ ــن خالتها يامس جاتْ بعد م ــبابْ الهيفة امني قلت اسْ

ردتهــا بعــد الوصــالْ و فعالَكْ فعــل اكريهْ اطْ

ــا ــثْ الْغاه ــي هــذا الغــزالْ بحدي ارْ عنهــا و علمت ــدّ ــابْ ال ــي ب لتِ اقْفَ

ــي افْكارْها تشــويهْ رْتهــا في ناســها اوزدْتِ فكّ

ــرا حتى اتصرّفْ فــي جمع اعضاها ــمّ عفريةْ الحــبّ ملكها كيفْ اتْ ث

ــهْ ــه ندري ــه و جداولُ ــدي اعزيمتُ ــا عن لكــن أن
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واها ــزَمْ بدْ ــارَكْ و ع ــيّ ونا فــي ع ــابْ اعل ت ــي اكْ ــالْ أســيدي هــذا الل ق

ــكْ جــاهْ اعظيمْ بالمــوالْ و روحي نفديهْ را جاهَ

ــاحْ انداها ــكْ مــع العطورْ  من ف سْ ــي بالنّد و القماري و المَ ــتْ أتين قل

ــبْعْ امدونْ اتْجيبهــا و قلت اعدويا نجليهْ من سَ

ــيّ خالّها ــه فــي الرســامْ ل ــه و غزالُ ــة لُ الي رْ هــادي التّ خــرجْ امســافَ

ــه نخليهْ ما عرَفشــي العدو مــن الغزالْ امكانُ

ــعْ في مرســمي قمــت انزاهة اب ــمّ و انْهــارْ  الرّ ــامْ ت ــثْ إيّ لســنا تَل اجْ

ــهْ ــعْ بي مَ ــال يجْ ــعْ لَهْ ــى اوْال ارْجَ ازْ اتجل و الحــرّ

ــعْ اعداها ي ضدّ الحاســدينْ و جمي اتســلّيتْ أنا و الغزالْ في ابســاطِ

ــر اللّي نبغيهْ رْ غي ــا حضَ ــتْ أنا و الرّيمْ م و زهي

ــي يقراها ــي كتلدّ للّ ــدة فــي النظــام بشــطارَتْ عقل ــتْ اخري و ختَمْ

مطروزة في المعنا انظمتها ضدّ في كلّ اسفيهْ

ــه وســط اجواها ــاظْ إرُدّ كلختُ ــا حفّ ــه ي ــنّ قولُ ــاسْ الف و الجاحــد ن

ما يقوى على لجدالْ صارمي في الهوشة يبريهْ

من ال ســلّم ألهل القريض مطمــوس اعيونُه دون شــكّ بيديه اعماها

ه ينكيهْ ــمْ معلومْ كلّ حدّ فــي جمعُ كان اتكلّ

مْ معناها اظي اتقولْ في الفاضي مشــهورْ فــي تراجَ ــا حفّ و اســمي ي

ــا مــن الّ يدريهْ ــن علي ي محمــد مســفيوي و ب
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ــانْ الحالْ ايتوبْ عــن اوْزاري و خطاها رْ للحــيّ الغني من الْسَ فَ نســتغْ

ــة ألهــل التنبيهْ ازْ غير معن ــبْ حــرّ ــا صاحَ مان

ــى حســن اصفاها ــه جلــت عل ــنْ الهــدى بمديحُ احْ عي ــدّ ــا م ــا أن أمّ

ــهْ ــه ترضي ــالةْ اهللا و الرضــا عــن آلُ ــهْ اصْ اعلي
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014

بســم اهللا في المدح و بيكْ

شــريكْ ــهْ  لي الّ  ــن  م ــا  ربن

ــفْ اللي ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

يفْ ــتْوى و الصّ قدّ فصلْ الشّ

لَكْ ــة مــن أجْ كلّهــا مخلوق

ــا الب ــد  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــى الكعبة ــذي طــافْ عل و ال

ــكْ البي ــوافْ  الطّ بعــد  ــالْ  ق

ــا التّ ــدّ  قـ ــكْ  ـ عنّ الصــالةْ 

ــا المـوت مــع  ــاةْ  الحي ــدّ  ق

دْ بيكْ ــمْ شــهّ ــدّ مــن فيهُ ق

ــا الثّ ــدّ  قـ ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــا شــفتي فــي البعثة قدّ م

ــهْ وة حكمــوا في ــدْ ــةْ النّ ليل

ــاهْ معن ــي  ف ــي  قول ــدَ  نبت

ــة و الجاهْ ــاهْ الهمّ ــن عط م

أليفْ غا في كتوب التّ و ما اصْ

المــياهْ و  البــرقْ  و  رعــدْ  و 

اهللا ــد  عب ــن  ب ــدْ  الماجَ ــا  ي

و الحــروفْ اللّي فــي الكتبة

لْ حماهْ دْ البيتْ و دخَ و شــاهَ

ــاهْ دع ــل  يقب ــل  الجلي ــاشْ  ب

ــا فت ــم  بالعل ــي  مفت ــدّ  ق و 

ــوقْ األجــلْ قضاهْ و كل مخل

نهــاهْ و  ــرَكْ  ألم ــعْ  طايَ وكانْ 

ــة المحدوث االشــياتْ  ــدّ  ق و 

ــلْ و ســواهْ هْ ــرْ بوجَ مــن مكَ

كيف قالْ النّجــدي في الْغاهْ
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034

035

ــمْ الجي ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــمْ ــدّ القصــورْ مــع النّاعي ق

ــكْ لي شــايَقْ  ــمّ  ت مــن  كلّ 

الحــا ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

الضحــى مافــي  و  ــاس  ي و 

ــكْ يرضي و  ــكْ  يعطي ــرَكْ  بْ خَ

الخــا ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ممســوخة ــي  اللّ ــام  اإلم و 

ــر ال تشــكيكْ ــا ظاهَ احباره

الْ ــدّ ال ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــرْ و الرمالْ ــرْ و الحجَ خْ و الصّ

ــدّ الحصــا من ســبّحْ ليكْ ق

الْ ــذّ ال ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــالْ و النســا و رجــالْ و االطف

ــدْ ليكْ ــي تقصَ ــرّكابْ اللّ و ال

ــرّا ــدّ ال ــكْ ق ــنّ ــالةْ ع ــص ال

القــدرة ــم  عل فــي  ــا  م ــدّ  ق

ــكْ ــمْ لي ــي علّ و االســرارْ اللّ

ــزّايْ ال ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

المخــزي ــدّ  وق ــعيدْ  السّ و 

ــكْ ــرْكْ اهلي ــه بالشّ داكْ حالُ

ــة و الجحيمْ قدّ ما في الجن

اهللا طــاعْ  ــي  اللّ قالهــم 

ــاهْ ملق فــي  يتشــرّفْ  ــكْ  بي

مشــروحة ــي  اللّ ــوب  الكت و 

ــراهْ نق ــة  اآلي فــي  ســرّها  و 

ــه و عطاهْ ــنْ فضلُ مــن خزايَ

ــي  منســوخة ــومْ اللّ و العل

ــمْ ومن عداهْ في عاهدْ الكلي

ونهــاهْ ــرُه  ألَمْ ــعاوْا  اسْ ــا  م

ــدالْ و االقطــابْ و ســايَرْ االب

ــذي فــي أرضــه و ســماهْ و ال

حْ في معناهْ تَكْ و فصَ في راحْ

خْ الجبالْ و الذي فــي شــوامَ

لشــباهْ ســايَرْ  و  ــوانْ  ال و 

بْ في وطاهْ بْ مســحّ كلّ ركْ

ــدة الخضرة مع شــعوبْ البي

ه و خفاهْ لكُ رْ فــي مُ ــا ظهَ و م

ــواهْ متْ ــعْ  رفَ و  رَكْ  ــدْ قَ ســامْ 

زَيْ و  ــاعْ  الطب و  الخــالقْ  و 

ــاهْ ملق ــا  موالن بغــصْ  مــن 

ــه و شــقاهْ ولُ ــةْ هُ ــا مصيبَ ي



821تصلية بالحروف الهجائية

ــا الطّ ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

العطــا و  ــزّ  الع ــمْ  كري مــن 

الملكْ ــاتْ  ــي االش ــقْ  ــالَ خ

ــاظْ ــدّ الظّ ــكْ ق الصــالةْ عنّ

واظْ ــعْ لحْ ربي رْ فــي التّ و الزّهَ

ــبْ بيكْ ــه متطيّ ــبْ طيبُ طي

ــكافْ ال ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــافْ ق ــلْ  جب ــزْ  حايَ ــا  م ــدّ  ق

ــكْ ادري كلّ  و  الجــنّ  و  أنــس 

ــدّ الــالّمْ ــكْ ق ــصــالةْ عــنّ ال

ــوامْ و الوحــوشْ و ســايَرْ الهْ

يكْ رْ اتســمّ كَ كلّهــا فــي الدّ

ــمْ المي ــد  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــوبْ التّنجيمْ و الذي فــي كت

ينْ سليكْ و كلّ من هو في الدّ

ــونْ النّ ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

يكونْ مــا  و  كــانْ  ــا  مّ ــدّ  ق

ــكْ ــه تكفي ــه فــي خلقُ ءايتُ

ــادْ الصّ ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــادْ الحصّ ه  حصــدُ ــا  م ــدّ  ق

ــذي فــي هادي و فــي ديكْ و ال

رْ و الوطا نْ في الوعَ و ما ســكَ

ســواهْ ربّ  ال  مــن  ــي  لغن

ــلْ رضاهْ ــا فضَ ــرْ عنّ من ضه

نْ في البحرْ الفيّاظْ و ما ســكَ

بشــداهْ ــرْ  معطَّ حــوضْ  كلّ 

ــداهْ ــقْ بنســيمْ انْ ــاقْ و عبَ ف

حافْ  و النقاطْ اللّي في المصْ

ــراهْ ي حــدّ  أالّ  ــقْ  الخل مــن 

هللا ــبّـحْ  تسَ ــالكْ  المـ و 

ــامْ الغي و  ــرْ  المطَ و  ــدا  الن و 

ــقْ بفاهْ ــي نطَ ــمْ و اللّ و البْكَ

ــاهْ تن و  بحســانَكْ  شــاهدْ 

ــلْ و مگيمْ ــدّ مشــي الرّاحَ ق

ــومْ عــالهْ ــم المكت مــن العل

ــودّ صفاهْ شــرب مــن نهــر ال

و الســمواتْ و ما فــي الكونْ

اهللا بأمر  ــقْ  الحَ و  ســابَــقْ 

تشباهْ ال  كــانَــتْ  ــكْ  ألجــلَ

الجرادْ و  لْ  نحَ و  لْ  نمَ و 

ــراهْ ت فــي  ــتْ  ابَ النّ زرَعْ  مــع 

ــا نحصاهْ ــمْ اللّي م مــن نعايَ
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ــونْ باألحاضْ و ما نضــروا عي

مــوالهْ ــعْ  نخشّ ــضْ  وعْ كلّ 

هــواهْ  و  بشــوقُه  ــجْ  كيهي

ــنْ مرفعي ــي  اللّ الحجــوب  و 

نْ فغلهــم و حجاهْ و ما ســكَ

ــــرَكْ بــاقــي فـــوقْ عــالهْ ءات

ــن ــي فــي  البرّي ــدواب اللّ و ال

معــاهْ مرجــانْ  و  ــؤ  لؤل

ــورْ ضياهْ ــاكْ نشــا ن مــن ضي

ــرفا الشّ جمــع  و  العــوامْ  و 

عْ الخطيبْ و زالْ خطاهْ ســمَ

ــواهْ  ــرَمْ مت ــمْ و ك ــقْ و رجَ حلّ

ــرّافْ الع ــعْ  جم و  ــارْ  الحب و 

ــحْ و شــرّفْ معناهْ في المدي

ترضــاهْ ــي  اللّ ــونْ  الفن طــرزْ 

ــن علّيي عــال  فــي  ــذي  ال و 

لشــباهْ ســايَرْ  و  ــرواحْ  ال و 

بنجــاهْ ــكْ  اتمسّ منهــم 

ــنْ األمي ــلْ  جبري اوْحــى  ــا  وم

يا مــن هــواكْ القلب ســباهْ

ــنَكْ و بهاكْ سْ شــايَقْ نرى حُ

اضْ الضّ ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــث التّوعاضْ كــر و حدي و الدّ

يكْ عْ مخلوقْ إيســمّ لو ســمَ

ــنْ العي ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــنْ عي موضُ ــي  اللّ ــاقْ  الطب و 

ــكْ ــدْ مــن الن الرجلي ل و الصّ

ــنْ الغي ــد  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

و ما ضحا فــي عمق البحرين

ــكْ يرضي ــه  ياقوتُ ــر  التب و 

الفا ــدّ  ق ــكْ  ــنّ ع ــالةْ  ــص ال

ــة عرف ــى  عل وقــف  ــذي  ال و 

ــاً بعد التّنْســيكْ و جــا لمين

القــافْ ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

افْ فْ في جمالَكْ وصّ و ما وصَ

ــه يهديكْ و ســارْ في كل وقتُ

ــينْ ــدّ السّ ــكْ ق الصــالةْ عنّ

ــنْ التّقلي ــعْ  جم و  الفــالكْ  و 

عْ ليكْ ــكْ و خضَ و من تبَعْ دينَ

ــينْ ــدّ الشّ ــكْ ق الصــالةْ عنّ

ــنْ الزّي ــن  زي ــدْ  الماجَ ــكْ  عنّ

ــكْ نفدي روحــي  و  ــوالْ  باالم
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098

ــا فــي ســدرَتْ المنتهــا و م

ــاهْ معن و  ــوحْ  اللّ و  ــم  القل و 

اهْ األوّ نــعــم  ــا  ي ريــتــهــا 

ــراوْا يــقْ اللّي  الــمــالكْ  ــدّ  ق

اهللا حبيــب  ــا  ي بركتــك 

ــا بحــر الجاهْ ــومْ االســراء ي ي

ــا فيها من تشــريفْ عــدادْ م

كل طعمْ عجــبْ طيب حالهْ

و جاكْ يســعى و قبلت سعاهْ

ــزّة الع ــمْ  عظي الحــيّ  مــن 

ســواهْ و  ــدر  ب فــي  ــكْ  صارْمَ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا ــك فدي ــبْ ل ــي طالَ ــن عل ب

اهْ ســدّ ــه  غزلُ ــكْ  مدحَ فــي 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

من جعلني في بهاكْ عشيقْ

ابْ و عــدل قضاهْ ــن الخطّ وب

ــدواهْ طــبّ جســمي يظفر ب

العــربـي الحبيـب  بـجـاهْ 

ــاهْ ملق فــي  ــي  عنّ ــلْ  يقب و 

ــاهْ ــي نوف ــانْ منزل فــي الجن

الهــا ــدّ  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

البها و  نــورْ  و  الــعــرش  و 

ــكْ عيني ــة  برئي الحجــوبْ  و 

ــدّ الـــواوْ ــصــالةْ عــنــكّ ق ال

ــة الــكــرســي كــيــرجــاوْا أي

ــكْ ــن إيدي كلهــم وقفــوا بي

ــدّ الماليفْ ــكْ ق الصــالةْ عنّ

ــفْ الخري ــةْ  غلّ و  ــارْ  الثم و 

دْ ليكْ رْ ساجَ لْ و الشجَ و النخَ

ــزة ــكْ بالهـمـ ــالةْ عـنّ الصـ

ــزا غ ــانْ  العدي فــي  ــا  م ــدّ  ق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا الي ــد  ق ــكْ  عنّ الصــالةْ 

ــا يعيا ــدك م من أســفي عب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

التّوفيق ــاهللا  ب ــامْ  الخت فــي 

ــقْ ي دّ الصّ و  ــرة  الزّهْ ــةْ  حرْمَ

ــكْ ــانْ و حضــر بي جــاهْ عثم

ــي ربّ ــدْ  الوَحْ نعــم  ــبْ  طالَ

ــي يعفــو  و يصفــحْ فــي دنب

ــكْ دْ بي ــامْ نشــهّ ــومْ الحم ي
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099

100

101

ــتْ االخوانْ ــي من الّمَ طلب ل

عْ منظومــي و رواهْ مــن ســمَ

ــداهْ مب و  ــه  تمامُ فــي  ــولْ  ق

العدنانْ ــدح  م الــحــافــظْ 

ــرانْ غف و  ــتَرْ  السّ و  لعفــو 

بعــد نختم نظمــي نوصيكْ

انتهت القصيدة
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12

13

14

15

16

17

ــك االكبر ه نعم المال ــدُ مْ ــبْ أنحَ واجَ

ــةْ الوقَرْ ــمْ و غايَ ــكْ التّعظي هــابْ لي

ــومْ تندكرْ ةْ الهــوى معل فــي شــريعَ

رْ بْ الفخُ تْ خبرَكْ يا صاحَ عْ حينْ سمَ

رْ ــي هذا شــهَ ــي وقعــت ل زال مــع اغْ

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

قال لي في اقوالُه جهرة

ــرّة م ــه  أطريقُ الغــرامْ 

الهوى ســلطان في وزرا

قلت له هذا القول اصحيح مشــتهر

و العشــيق ابحالي فــي الحال ينعدر

ــو كان ينتصر ــرُه ل و الهــوى عــن غي

حالْ من فارسْ في وقتْ الوغى قهر اشْ

ــدر الب ــةْ  طلع نهــوى  ــا  أن هكــذاك 

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

ــال لي يا زهــو الفكرة ق

عليّة ــة  ــبَ ــرَتْ أب ــــاكْ  اوْف مــن 

ــة ــيّ ــدون ــلّ ال ـــبْ  الـــمـــواهَ و 

ــة المزيّـ و  ــزّ  الع ــاسْ  ن ــن  بيـ

ــر اقضية ــدكْ فــي أم ــتْ عن جي

ــا فيّ ــتْ  كرهَ ــة  المحبّ بعــد 

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه صيغْ الحديثْ في الغايَ أنكرّ

رُه   دّ العشيقْ أبحالَكْ ديما أيكَ

رُه مْ فيه المولى إيصبّ من تحكّ

ــة مرويّ ــي  ادهانِ فــي  تراجمــه 

ــة مگدي ــه  نيرانُ الحشــا  فــي 

ه شــرعية مُ كْ ــا يعمل فــي حُ م

ــة ديّ ــه  فرقبتُ ــلْ  يقبَ ــسْ  لي و 

ــا بــيّ ــن م ــهــا زايَـــــدْ ع حــبّ

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

و الذي مثلك بحديثي اتدكرُه
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الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

كان كنت من ابني عضرة

بالهجرة ــي  لِّ إيْوَ ةْ  ســاعَ

الكبرة اعقــول  كيحكم 

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

ال تزيدْ في قلبكْ حسرة
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كنت في كتابي كنقرى

اعنترَة ــر  للمي ــع  وق ما 

ــي أكثرْ ــى قيس امحبت قلــت ليه عل

ــهر الزَمْ السّ ذهب نومي و ضحيتْ امْ

ــفْ لي صابَغْ الشــفر كنراجــي تعطَ

اخيالها كلّ انهارْ انشــوفْ في الوكر

رْ مَ ــو اجبَرْتْ في الوصالْ المــالْ والعْ ل

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

ــال فترة ــمّ ب ــي ت ــال ل ق

فرة أمشيتْ علمت زرق الدّ

تركتِه في هــذا القهرة

ــهْ بالخبرْ ــا الفقي ــكْ ي لْمَ ــت أنعَ قال

ــرْ هذا لعشــيقْ اعليّ في الحما أدسَ

رْ جالَسْ الحضَ ه في امْ مُ رَفْ اسْ ما نَعْ

ــرْ األم أوّل  فــي  اهللا  ــابْ  مكت ــرْ  غي

ــةْ القــدرْ ــزورْ بعزمــي ليل ــتْ ان خرجَ

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

ــتْ الجرّة ــي تبّعْ قال ل

في الهوى عادة مشتهرة

فيه جلّ إيفادة للّي ايفســرُه

قيسْ من دارُه في غاللُه و يسرُه

ـــوالـــي مــزديــة ــرامْ اهْ ــغ ــال ب

ــة زغبيـ ــه  أطريقُ ــراقْ  الفــ و 

ــة أزهي بخــالگ  ــت  كان ــفْ  كي

ــاحْ اقبالي و عشــية فــي الصب

ــبْ في الملقــى دونْ اخفية انهي

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه باش نحكم وكالمْ العيبْ قصّ

رُه قالْ لها محبوبَكْ الشْ هاجْ

رُه ــرعْ نامْ ادْعاكْ ليّ وأنا بالشّ

رعيــة صيغنـي و حـكـم بالشّ

وال ارعـــى لحقــوق المجـريـــة

ــة عينيّــ عمــري  ــه  انْظرْتـُ وال 

ــة أنويّــ دونْ  ــرّفْ  يتصــ رادْ 

ــة بالملكيـ ــا  ودع شــافنــي 

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه كْ ما نوخّ ه و كالمَ في طريقُ

ــا يفها حتى يحيرُه في ابْهاه

حديث متبوت على القرى

ايَهْ في القفرة كذالك التّ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

العدرة الريم  هاذ  جيبْ 

ى بالنگرة جــات تتهــدّ

وال وجــد بفراقَكْ صبرة

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

البُكــرة كالمْ  كنصيــب 

قْ عدرة كانْ شافْ العاشَ
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كان يظهــر فيهــا مرّة

رْ اعــي هــذا صادفُه ســحَ ــت الدّ قال

ــرْ ــةْ الخمَ ــه متمــولْ بطاسَ لُ أو  عقْ

رْ كيفْ يشــكي عنّكْ و يقــولْ بالجهَ

ــرْ ــرَة فــي داري ديمــا مــن الصغُ كبْ

ــرْ التبَـ و  ــوتْ  بالياق ــي  ـنين يغْ ــونْ  ل

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

قال لي هــذي غير أمرَة

كيفْ ترضى هذا النّهرة

ــو تبيّن وصــف الحرّة ل

رْ قلت له عقدي فــي ذا الوقت ينحضَ

رْ ــطَ مْ السّ عن خــدودي تقرا في اتراجَ

ــنْ الفاني مــن الهجرْ ي ــا غــالمْ الزّ ه

رْ فَ ها المقســومْ اللّي من گرحتُه اصْ

و الشــهودْ في الوصافْ أال لها حسرْ

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

قال لي ما بين الحضرة

رى قْ كيفْ اجْ عادْ نتحقّ

يا ترى تنسى ذا النّفرة

رُه تمّ عقــد الولْفة عنهــا يزوّ

اعليّ ورْ  ــزّ ــال ب ــي  عِ ــدْ يَ غــيــرْ  

الحمية بنت  ــتْ  ــبَ ــعْ ل بــهْ 

ــة ــدريّ ـــي ع ــن دون ــه م ــلُ مــاي

ــة ــيّ ــاســي دون ــا يــعــرفــوا ن م

ــويّة  السّ ــاهْ  أمع ــلْ  نفعَ ــا  م

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه تركهــا قلبــك بهــا ال تعمّ

رُه دّ غيرك أمن أهواها نبغي تحَ

رُه هاتْ عندك بعدولْ اصحاح حضّ

محضية ــه  شــروطُ بالعدولْ 

المجرية مــع  الــدّ ـــدادْ  امْ من 

امية الدّ يــمْ  الــرّ اوصــيــفْ  ها 

مدهيّة بخالگه  ــي  ــلّ ال هــا 

محصيّة عندي  مــن  خــودهــا 

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه و الذي مخفي تحت التوبْ صوّ

رُه د اوصافَكْ و أنيا أنســطّ عدّ

رُه ــا اتْقدّ ــنْ ايْديّ عْ بي ــومْ ترجَ ي

ه تشعل جمرة في مهاجُ
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ــدرة ق للقــوة  مالهــا 

ــعرا ــاسْ الفنّ الشّ بين ن

ــكْ تضحى معتبرة حجتَ
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المشتهرة االوصافْ  هاتْ 

و ليكْ نحكم في ذا الفقرا

و ليكْ تسقي كاسْ الخمرة
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ــمس و القمر قُلت لجبين إيفوتْ الشّ

قرْ بْ قوسين في ساعة السّ و الحواجَ

ــقْ الزّهر ــحْ فــي احدايَ خــدّ وَرْدْ امفتّ

ــي عــن ســايَرْ الخمــرْ ريقهــا كيغن

ــدرْ ــة الصّ ــحْ فــي قبّ و النهــودْ تفافَ

ر ــةْ النّصَ ــدرة رايَ ليكْ شــاكي بالع

مرة ــي غُ ــي زدتن قال ل

رّة قلت لُه لو ريتْ الصّ

ــرْ زفْرَة ــمّ لفقيهْ ازْفَ ت

ــر كث ــا  ابْق ــا  م أتغاشــيتي  ــتْ  قل

ــهْ و عتبَرْ ــا الفقي شــوفْ ما صابَكْ ي

ــراقْ و الهجــر ــرَفْ ولفــي لف ــا تع م

ر هْ دايَمْ في ارســامي عــن ســايَرْ الدّ

ــكْ و نويتْ انْشــوفْ بالنظرْ ــرْ جيتَ غي

ــرْ سَ نا اخْ بالســالمة تبقــى و جحيدْ

ــرْ هَ ــي اظْ ــوتْ فــي حلّت ــدْ درّ و ياق خُ

رْ ةْ الســقَ رْ في حومَ امَ ــدْ الدّ و الجحي

بْ الشــعرْ قالْ لفصيحْ بن علي صاحَ

زَرْ ــوْ ةْ ال رْ مــن شــدّ فَ ــي نســتغْ للغن

ــرْ تْ و الحشَ ــومْ البَعْ ــا يحافيني ي م

زبجية لة  كحْ الــســوالَــفْ  و 

ــة ــرديّ الــصّ الــعــيــنْ  تحتهم 

أنــف سوســانْ فــي أرضْ اعفية

ــة قرفـيّ ــا  تنـب ـــفْ  المراشَ و 

ا بيّ مــا  ــدْ  زايـَ طـــاوَسْ  جــيــدْ 

ــة ــيّ ــــــودوّاحْ أرق عــانــســي ب

رُه من اوْصافَكْ فكري لغرامْ سعّ

رُه ــا يجبّ ــي وجا م ــة قلب كاوي

رُه رّة و عبّ حينْ سمع اوصافْ الصّ

بيّا و  ــكْ  ــي ب ــفْ  ــلــطَ ي ــا  ــن رب

اعليّ ــومْ  ــلّ ــال ب ـــي  زدت حــيــنْ 

هنيّة و  ــرا  ــش ب نِــــي  زايْــــدَ

فــيّ الــواشــي  ديّ  ــة  ــاره ك

ليّ ــمْ  تــســلّ و  رْ  ــدَ ــع ت بــاش 

ــة معمـيّ ــه  انْجالـُ ــومْ  بالعلـ

منشــية اقوافــي  فــي  ــه  خاتْمُ

ه ممضيّـة ــي فــي جســمُ حربت

ــا ــيّ احْ األول  فــي اســفــي مـــدّ

عليّ إتــــوبْ  ــات  ــي االش ربّ 

العليا راجْ  لـــــــدْ ــا  ــم ــرت ن
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الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

الفقيهْ

تْ عبْرة ــي دفقَ و عن وجنت

ــب و فجرا ما مثلهــا  ذهَ

ــدْ و و لّى في ســكرة اتنهّ
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ــاسْ لْ كل ب ــزوّ ــي و ت ــوى عنِّ ــرْحْ الهْ أمــوالي بَ

تعبِيسْ فْ  ــدَ اصْ رقيبْنا  و 

ــراسْ العْ مــع  ــرْحْ  بالفَ ــادَ  ن الســرورْ  ــتْ  وقْ

ــي ــاسِ ــــرْجْ غــطّ خَ

ورْ أالّ لهــا اقْياسْ ــطْ البحُ ــتْ وَسْ لْ أمــواليَ ادْخَ

ــسْ تقي مالهــا  ــاتْ  تق و 

حــاسْ الدْ ــومْ  ي ــدْ  تُوكَ ــرْة  اكثي رْ  ســاكَ اعْ و 

ــي ــاسِ ــــرْجْ غــطّ خَ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ــواهْ انْكيسْ ــا الْ ــومْ الوْغ ي

ــسْ اوْني االوالفْ  فــي  ــرْتْ  اخـتَ و 

ــي ةْ اوْناسِ عْ اوْالفِي والمَ مْ وا جَ فَرْحُ

ة سَ حاتْ بالزهو عاكْ ولْ اضْ وأيّامْ الهُ

وانســة لُه اوْقاتْ المْ تْ على وصْ و غنَمْ

ــسْ تقيي منهــا  ــتْ  أقبَسْ

ــسْ القي ــومْ  يُ ــتْ  تَجْ احْ ــى  إل

ي هم كنضلّ و نماسِ عُ مْ وأنا في جَ

ي حارْسة ــوايْحِ و البحريّة ديما اسْ

وانســة لُه اوْقاتْ المْ تْ على وصْ و غنَمْ

رْحْ انْميسْ و ضحيتْ من الفَ

ــسْ ي ــا و الطّ ن ــتْ فــي الهْ و ضحي

رْبْ اعالمِي محروسْ و خرَجْ من الحَ

ــرْ أالّ يُوقاسْ نْتْ فــي بَحْ مــا كُ هْ مَ

حماسْ ــوجْ الدّ ــد كان بينْ الْجُ من بع

ــسْ انْفي دُرّ  لّ  كُ طــادْ  نَصْ

اتــقيـسْ بالنــفاضْ  ـطالْ  ابـْ و 

ــعْ الرّوسْ طَّ دا تمّ اتْقَ ــرْ للعْ و تيسّ

ــاسْ يَ ــنّ الرّ ــي مــن ادْهــاتْ الف ألنِّ

حماسْ ــوجْ الدّ ــد كان بينْ الْجُ من بع
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ــو ندريسْ ــزورْ ل ــى اجْ و عل

ــسْ ــاري ــب ــــــلْ ل ـــرِي اوْصَ ـــبْ خُ

ي يقْ قابَطْ اقْياسِ تْ أمن البَلْطِ عْ و قطَ

يا على النّامْسا تْ من الرّوسْ عْ دْ ارْجَ بَعْ

وانســة لُه اوْقاتْ المْ تْ على وصْ و غنَمْ

يسْ روبْ لو قوى الوطّ في الحُ

اعبيسْ ــلْ  ــطْ ب كــلّ  اتــصــيــبْ 

ي تْ بالهنا كاسِ فْ رْ ارْشَ رْ النّصْ مْ من خَ

لفرانسا البرتقيزْ  من  اثنيتْ  كيفْ 

وانســة لُه اوْقاتْ المْ تْ على وصْ و غنَمْ

ــفْ كيسْ ياتْ أل ــوى امْ يَسْ

ــلــيــسْ ــــالكْ كـــلّ اغْ ـــوّى احْ ض

ويسْ تْ عن اخليجْ اسْ و سلَكْ

ــسْ ــري ـــعـــزْمْ احْ ــــا ابْ ــي أوروب ف

لبروسْ لْ  واحَ اسْ رْ  بَحْ رَقْتْ  اخْ ما  اكْ

عراسْ و  انْزايَهْ  تْ  قَمْ ورْ  البوسفُ في 

حماسْ ــوجْ الدّ ــد كان بينْ الْجُ من بع

يدْ دُونْ انْحيسْ ــعِ ي اسْ بَرْجِ

انميسْ ـــانْ  ك االمــــواجْ  ـــوقْ  ف

وسْ منكُ ه  المُ اعْ عْ  يَرْجَ يبْتِي  هِ من 

قياسْ و  ة  بهمّ رْ  بَحْ كلّ  خرَقْتْ  و 

حماسْ ــوجْ الدّ ــد كان بينْ الْجُ من بع

نْتْ فيهْ اغْطيسْ دْ كُ من بَعْ

ــسْ ــي ــــرْقْ اوْق ــمْ شَ ــهُ ــوت ــاقُ ي

زْمِي مــن بالماسْ ــومْ ابْعَ رْتْ داتْ ي ــفَ أمــوالي سَ

ل المقديسْ تْ ساحَ دْ و قصَ

ناسْ نْ الجْ ــضْ أمَ نْدْ على البَعْ ــتْ من الهَ عْ و رجَ

ــي ــاسِ ــــرْجْ غــطّ خَ

رِي وال ايّاسْ ــفْ والْ في سَ نِي اهْ أمــوالي ما ســامْ

البرجيسْ ــقْ  فايَ ــي  مِ نَجْ

ــاسْ االحب فــي  ــرُه  ندي و  ــي  طاغِ كل  ــدّ  انهَ

ــي ــاسِ ــــرْجْ غــطّ خَ

بْتْ االقواسْ رْ و نصَ رْ البَحْ تْ في اقْعَ أموالي فتّشْ

يسْ طادْ كلّ دُرّ اشــمِ  نصْ

المــاسْ و  ــرْ  الجوهَ وكــذاكْ  ــاتْ  التّق ــتْ  بْ جَ
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ورْ و ايّاسي يبْ من العطُ و انْواعْ الطّ

سة دْتْ اسليمْ دونْ المعاكْ ربْ  قصَ للغَ

ــة سَ ةْ العدا واجْ ــنْ المَ حــارَسْ عيني عَ

ســة داحْ ــلْ لُه فتْرَة في يُومْ المْ مَ ما نَعْ

ة ي في يُومْ المجالْسَ ــلَّمْ لشــرُوطِ إيسَ

ــوة فيهــا اتْجارْتُه فالَســة عْ ــوقْ الدّ سُ

ة كيفْ اتْسالْ اعليَّ في أرضْ المطالْسَ

افْســة ــا امخلّصْ النّ لْ موالن مــن افْضَ

ــة ــي عينُه من الحجّ طامْسَ دنِ و الجاحَ

ــة رِي الْفاضْ المجانْسَ ــي نَدْ كيّسْ دُوقِ

ســة ــم مهزًومْ يومْ المداحْ دهُ و الْجاحَ

بْتْ شجرْ العودْ أوال بنوسْ و كذلك جَ

لِّي الباسْ و ضحيتْ في الرجوعْ امسَ

ــاسْ ضْ عسّ ــودْ اميقّ عن ســايَرْ الحسُ

ــاسْ دْ الجسّ غــى و نهّ طــادْ من اطْ نَصْ

ــي فــي القرطاسْ ــغْ لنْظامِ ــى ايْصي إل

دْ في وســطْ الرّاسْ احَ ــكلّ جَ ــي ال رْبِ ضَ

ــا فــي فاسْ ــعْ الوْدب مْ ــي اتْســالْ جَ عنِّ

ــاسْ وقّ ــا  نب و  عْ  ســاطَ ــورْ  ابْنُ ى  شــعّ

ــدْالسْ تَ ــه  تُ تَحْ وال  الصحيــح  ــى  عل

ــاسْ نطّ مســفيوي  ــي  عل ــن  ب ــولْ  إيْقُ

راسْ ــدْ التّ صحــابْ  ال  ــا  ربن ــالمْ  اسْ

ــواســي  ــبْ اقْ ــاصَ ن

ــراســي ــم ــنْ ال ــي ب

ــي ــاس ــيّ ــــلّ س ك

ماســي اخْ ـــكْ  ماسَ

ــي اقْياسِ ــظْ  حافَـــ

ــراســي ــبْ ــــرْقْ نَ شَ

ــي ــعْ الْساسِ ــ طالـَ

ــي ناسِ تَجْ ــرْزْ  طَ في 

ــي قُرطاسِ طــرزْ  في 
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ــه تحيطْ ــا و فرلتْنُ هاج بحــر المعن

ة ــلْ المـغالطَ هـ

بعد صنْعَت قرصاني في اوْطانْ طيطْ

سطا ــه  صــانْــعُ

الخبيطْ ةْ  ساعَ اتْزَگلَمْ  النفاظْ  فيه 

تـنابـطــا ــسْ  لي

يشيطْ الوغا  في  من  تفني  زرايَمْ  و 

ــه رابْـــطـــا ــي ف

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

مانْطا أرض  ــي  ف

ــكل شــروط قرصــانْ ب

ــوطْ مرب ــا  المين ــى  عل

ــوطْ دبل ــسْ  ايَ الرّ ــهْ  في

ه عادْ لُه قسيطْ قايَدْ انجيسْ في حكمُ

واســطا المْ مــن 

لُه مضبوطْ ــغْ ــمْ شُ قايَ

عــن أمــري كان يحــوطْ

خطوطْ ــلّ  ك ــقْ  ــحَ إي

للمراهطا الجاحدين  وة  عَ الدّ باهل 

ــا خاطــي ــتْ مان لْ ــي عنهــم صَ اللّ

ــزْ و فكر و قســطا بالهندســة و مي

تحياطــي ــه  حافْظُ ــعْ  مني متقــونْ 

ــوَّاطا ــا الواشــي شَ و جعــابْ بونده

ــد قاطعــة لرهاطــي و ســهومْ الهن

ـــا اط ـــوّ ـــا ح ـــم و دي ـــدُ ـــع ـــل ل

ـراطـي اسْ كلّ  تـهــدّ  مهارَزْها  و 

ة بعد غزَا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ه ربّ االشــياتْ نعم العاطي ظُ حفْ

ــه حايَطْ ــد جنابُ بالهن

اعي يضحى ساقَطْ بالدّ

رْ ليلُه ضابَطْ كَ سْ و العَ

ــعْ زگاطــا ــنْ بجمي ــودْ منضمي و جن

ــى النّشــانْ ليــس فيهــم خاطي عل
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ــطْ ــة بشــغالها تني ــك البحري كذل

وطــا و  ــهــا  ــمّ ي

اشريط قابَظ  ه  يدُ في  بحري  كلّ 

ــه شــابْــطــا ــي ف

حيطْ كـــلّ  طـــرف  عــلــى  ــانْ  ــت م

البويســطا على 

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

مانْطا أرض  ــي  ف

ــواطْ ــگ الــبــحــريــا ال

لخريطة فــي تخطاطْ

ســقراطْ مــن  ــمْ  لَّ اتْعَ

سايَرْ في حفظ الحيّ المالَكْ لقسيطْ

ـــــا ــالَوْطـــ ـــ المْ

على اللجوجْ امرتُه يمشي بال فريطْ

ــطــا قــــومْ نــاشْ

لْتْ في بحر الهادي ساكني نشيطْ جَ

درتْ خـــارطــــا

خيطْ تْ  قطعَ وال  البلطيقْ  بحرْ  فاتْ 

ـــرّ عـــن وطــا س

دايَمْ في شــغل نشــاطْ

ــاطْ ن ــا  ارمزْه ــق  بطري

و ســط في وطا الغواطْ

شــجعان الحرب قامت بكلّ نشاطا

ــدْ مــدونْ هــل الجحــد تواطي نْ بالوَ

ــا حنّاطــا قْ مــن الجــوّ تنب و شــناجَ

ــاطي ــرْ للشّ و صــواري طولهــا ضهَ

اطــا ــا قمّ ــى دقيق ــك البنصل و كذل

واطــي عليهــا  الگوبيرْطــة  ضهــر 

ة بعد غزا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ه ربّ االشــياتْ نعم العاطي ظُ حفْ

ه نْ بالطُ ايَسْ ســكَ و الرّ

ه منشورة وسطْ بساطُ

ه ــعْ رباطُ حلّ مــن القلَ

يتعاطــا شــعلُه  يكانجــي  ــر  وام

ي مياطِ بعــد عطيتُه حجــابْ ذا الضّ

ــانْ ثمن كلّ تشــاطا ــتْ الوردي لْ و عمَ

دْ الخاطي حْ ا سفونْ هلّ الجَ طيوْ يحْ

الطــا ــتْ ابْلَعْ لْ ــه جَ ــدْ في نْمَ و المجَ

شــياطي ــانْ  ب ــه  في ــزوم  القل بحــر 

ــزُه دَرْتْ حواطــا و األســودْ فــي بواغْ

تعالطــي ــمْ  بعزهُ ــي  اللّ ــراكْ  االت
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لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

مانْطا أرض  ــي  ف

ا المحطّ على  تْ  رْجَ خَ

هبطا االبيضْ  في  دَرْتْ 

يبطــا ــا  م ــه  اسُ عسّ

ــرة خبّرني صورها ســبيطْ ــى دزي عل

ــا ــط ــرانْ ــگ ــال ب

ــى القبيطْ ــة عل ــرْتْ البحري ــمّ أم ت

الفالـطــا ــى  عل

طْ في موجها مخيطْ بعد قرصاني مخَ

غــربـــطــا دَرْتْ 

ةْ الخبيطْ دْ في ساعَ و المدافَعْ كرعْ

خــطا ضربـهــا 

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

مانْطا أرض  ــي  ف

ــرْ الحــزَنْ وال غواطْ تْ عَ

ــمْ في تخباطْ ما بگاهُ

في وسطهم نفخْ ساطْ

ــا الحطّ ــتْ  انْوي بعــد 

نوْطــا ــه  موجُ ــى  عل و 

ــا طّ الخُ نهــج  ــطْ  قابَ

و الحــرق مــع الشــياطْ

حاطْ بجمعهم  جيشي 

ما فيهم من هو شــاطْ

ة بعد غزا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ه ربّ االشــياتْ نعم العاطي ظُ حفْ

مْ اللّي شاطوا وْ على القَ

ه ــي كرز شــراطُ قرصان

ه اعياطُ نسمعْ  و  يدوي 

فــي تخومْ اللجوجْ قومها قومْ رهاطا

كشــاطي رادْ  ــابهم  نشّ رســلوا 

ــتْ للقومْ شــياطا ــهْ وال ترَكْ ــا في م

شــلياطي هامهــم  ــعْ  طَ يقْ ــى  حت

ــا دونْ إيحاطــا ــى جداره ــتْ عل مَ حوّ

ي ــا ضحــى  متواطِ بنفاضــي صوره

كتتالطــا ــا  نده و  ــرّ  بحَ القــومْ  و 

انــالطــي عنهم  ــورْ  ــك ــال ب ـــا  ون

ة بعد غزا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ه ربّ االشــياتْ نعم العاطي ظُ حفْ

مْ ضحى ساقَطْ هُ سنْجقْ

ط و الخالق عنهم ساخَ

ــطْ ــان الغاب ــر الجب غي
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ــلْ رجــالْ گواطا جابهــم فــي سالسَ

واطــي امْ صورهــم  تركــوا  مهمــا 

ــتْ گناطا ــهْ ماري ــي علي ــرْ اللّ بالنصَ

عياطــي ــهْ  علي مــن  اهللا  بقــدرةْ 

ــاتْ مــن العجــامْ لبســوا برناطا و بن

ــونْ توابهــم شــكالطي و كســاوي ل

ــدْ الطــا ــاتْ و جبرجَ و الجوهــر و التق

تخطاطي هــا  يــعــدّ أالّ  ــــاتْ  وأت

ة بعد غزا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ــم العاطي ه ربّ االشــياتْ نع ظُ حفْ

الگلّيطــا ــومْ  ق ــزَمْ  ه و 

البرويطــا و  للخدمــة 

البرنيطــا ــدْ  إيزي ــه  لي

ــبْ الهو عــن غرناطة ــوا في مدايَ فاق

زالّطــي قفاهم  ــن  ع نــزل  ليس 

زرواطــا ــرْ  دايَ البهــوتْ  و  للخدعــة 

ــى الرهاطي فــي ســواقْ محزمين عل

ــصْ من الســقاطا ــى الفرايَ ــدورْ عل ي

ــبْ ســراطي ــتْ كــنّ كل و يجــي يلْهَ

سهطوا على الدجيرة في الوغا سهيطْ

ـــطـــا ـــــومْ زابْ ق

ــا غبيطْ ومــي ون ــتْ ســبيل القَ طلقَ

عطــا مــن  ســرّ 

بْتْ فرگاطة بها ســاكني نشــيطْ جَ

ــع حــانــطــا ــم ج

ــلْ في خيطْ ــوتْ أالّ دخَ ــتْ درّ و ياق بْ جَ

بــالــمــخــالــطــة

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

ــا مانْط أرض  ــي  ف

الگــوطْ دارْ  ــا  م هــذا 

ــدْ المزلوطْ نْ ــا الجَ و م

ــوطْ بالكبّ داري  مــن 

قومْ في الوقت ضهروا و تخلطوا خليطْ

ـــــتْ غــابــطــا ري

ــدْ منهــم في ســيرتُه غبيطْ كلّ واحَ

ــا ــط ــالگ ــم ــل ل

ــه الهيطْ ــدْ هــداكْ فــي حالت دا يصيّ

ــه ســاقــطــا ــي ل

الكشــوطْ حارَبْ  مهما 

ــتْ ملقوطْ كلّ ءايَ مــن 

ــى البوطْ ــهْ عل لو تكوي
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رارْ جاتْ في رمز غرناطا تْ اسْ ــفْ و كشَ

شــاروا عنهــا هــل الفضــل العاطي

ة بعد عزّا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ــم العاطي ه ربّ االشــياتْ نع ظُ حفْ

ه الْغيطُ وهْ  لعــدُ عْ  طَ يقْ

من سيفه ليس إيشيطوا

ــه أهــل اهللا يحيطــوا ب

ــرَكْ منهــم مــن هــو يتماطــا ــا يتْ م

إيشــاطي ــه  في اربوعهــم  ــلْ  بالخي

ــومْ زگاطا ــكْ عــن ق قْ ما ملَ ــرّ مــن ف

بالقراطــي ــنْ  ي الدّ ــي  طِ يعْ ــحْ  صبَ و 

ــه الخاطا ــه من حيالُ ــتْ عزايْمُ لْ أبطَ

ــرْ إيطاطي و بقــى وســطْ لكــرارْ غي

ــع فــي الهباطا ــى يوق روا عل ــدْ ــو ق أل

ــي يماطِ و  المكــر  مــن  ــه  دينُ ــركْ  يت

ة بعد عزّا في الكسوطْ و غنَمْ فرگاطَ

ــم العاطي ه ربّ االشــياتْ نع ظُ حفْ

ــرَتْ مالها فريطْ ــاعة ضهْ عاليَمْ السّ

طــا ــافْ  ف بعــد 

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

ــا مانْط أرض  ــي  ف

رْ في البساطْ أمير يضهَ

ــو يقرَبْ مــن ضمياطْ ل

ــومْ التّخــالطْ ــي ق يعن

رْ و عداهْ في الحبيطْ مــن القبلَة يضهَ

ــوْطــا ــةْ إي ســاعَ

بْ الغيطْ سالْ مول المعنى عن صاحَ

ساخــطـا بــيـهْ 

ــه غليطْ ــيطانْ و غلطُ ضــارْ بيهْ الشّ

ــا ــط ــراه ــم ــال ب

سْ و عاشْ في زفيطْ من تبع اهوى النّفْ

ــا ــط ــزافْ ــم ــال ب

لْ المحيطْ جالْ قُرصاني بين سواحَ

ــا مانْط أرض  ــي  ف

و خرَجْ من تحــت الباطْ

ــاطْ القب عنهــا  ــي  يجل

غــالطْ كلّ  مْ  يســقّ و 
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94
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98

99

ــوا زگوطــا ــنْ  يوصل حي

لو يدخل وســط البوطا

ــت العرمــة مخلوطا ري

الخيّاطــة للدهــات  اهللا  ســالمْ  و 

ي ــورد و الزهو في أســاطِ ــاحْ ال ــا ف م

زطاطــا دون  خــرجْ  ــدي  لل مســنّحْ 

ســبّاطي مــن  تحــت  يكــونْ  ــدّ  الب

يتْواطــا ــى  حت ــالكْ  لهْ مــن  ــه  يفدي

ــه كحــل مالطــي فُ وّ عــن جــابْ انْطَ

ــلْ طاطا ــي وال يعمَ مســفيوي بن عل

اطي لقّ الــوغــا  ــةْ  ســاعَ طو  يلقْ

و يطّ ـةْ  ارعــايـَ قـــومْ 

ــه كـــل فــــارْ بــقــطّ

ه شــبه الرّهــطْ برهطُ

اضي حلية بال شــطيطْ ــا  حفّ هاكْ ي

الــمــســنــطــا و 

دْ قرصــانْ مرونَقْ في اللغا بســيطْ خُ

عــلــى الــكــارطــا

رْ في الحملة ما يلتقا وســيطْ لو ضهَ

ــطــا ــان ــق ــم ــال ب

ــمي يا راوي في حساب جال نيط و اسْ

خطا ـــدي  ال ــي  ف

ــه حطّ كلشــي  ــي  ألّ

ــه يلقطُ ــرْ  هَ يضْ ــر  غي

هبطــوا ــا  العلي هــل  و 

انتهت القصيدة
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ي و طول الغســيق طول الضّ

ةْ العشــيقْ وْ ــلْ فــي دَعْ و تأمّ

ــقْ ارْقي ــي  بْعِ طَ ــقْ  عاشَ ــا  أن

ارشــيقْ ــي  قلب ــقْ  رشّ ــبّ  حُ

ــريــقْ ه اشْ ـــدُّ ــبْ نــارْ خَ تــگّ

حريقْ ــــي  زادُن عــيــونُــه  و 

ريقْ مْ يا قاضــي بالطّ كُ و احْ

ـــطْ اوْراقــــــي ـــقْ ـــا قـــاضـــي ل ي

ـــي ـــواقِ اسْ ــــدِّي  خَ عــن  دارَتْ 

ــاقــي ب ــا  ــه ب ــــتْ  ــــوي اهْ ـــن  م و 

ــوقْ ــحالْ وأنا نرتي بالشّ أقاضــي هــذا اشْ

روق مْ كل اطْ غى يا قاضي اقْصيْتِي و فهَ اصْ

ي لكْ ما ســرْ لي و فاشْ قلبي محروقْ كِ نَحْ

وقْ ري من ناسْ الدّ ــدْ ريفْ عَ زيلْ باهي اظْ اغْ

نْ مضيوقْ ــاكَ لة و السّ الكْ داهْ بّْ لخْ من حُ

ه عن قتْلي محدوقْ عبد گناوي ســلّ صارْمُ

أقاضي ناسْ الغرامْ ليكْ ادْعيتْ المعشوقْ

شرقُه ــوى  ــهْ ال ــري  ــبِ اخ و 

ــه قُ ناطْ امْ ــظْ  اللّفْ غــى  واصْ

ــه خالْقُ و  ــه  بّ حُ مــن  ــوى  نَهْ

ــوا ــقُ افْ ــدّ ـــعـــي ي تـــرك ادْمُ

ــه موافْـقُ الخــالْ  و  ــي  ــب ذَهْ

ــه ــقُ ـــروا يــالحَ ــــنْ مـــامْ وايَ

ه ــقُ ــن المعشــوقْ و عاشْ بي

ة ــرْ دافْقَ انْظر لحالتي شــوفْ ادْموعي غي

قا بْ و الشْ حتّى افْنيتْ و ارْشى جسمي بالتّعْ

ــا خــافْ اهللا ماتْقا ــنّ مــن عدابي م ما حَ
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ــقْ احـقيـ البـهــا  ـــقْ  أعاشَ

لونَكْ ســاقَطْ حالْ العشــيقْ

ــقْ لوتيـ ــرْ  بْ بالصّ ــى  تـوصّ و 

ــقْ ــي طري ــا دارْ ل ــكْ م المَ اعْ

ــقْ الحقي ــولْ  بالقُ ــمْ  تكلّ و 

ريقْ مْ يا قاضــي بالطّ كُ و احْ

ـــي ـــاق ـــا ارْم ـــي ــــمّ قـــــالْ أضْ ت

ــي ــاق ارْف الفقيه  ــا  ي ـــه  لُ ـــالْ  ق

ــي ــاق ــف اتْ ــى  ــل ع ــــغــــزالنْ  ال و 

ــق تطي ــا  م الرامــي  ــالْ  ي بخْ

ــقْ يلي ــا  م ــي  باللّ ــقْ  للعاشَ

ــوقْ المطل ــظْ  باللّفْ ــي  قالّ او  ــه  الفقي ــمْ  لَّ تكَ و 

ــكْ مشــفوقْ رْ و قلبَ ــدَ ــلْ الصّ ــرْ ناحَ ــكْ ظاهَ حالَ

ــوقْ ــي ال تضحــى مقلُ ــال ل ــاهْ ق لكــنْ فــي الْغ

ــوقْ ــا باهــي الخلُ ــه ي ــالْ ل ــي و ق زال ــقْ لغْ و انْطَ

وقْ ــبْ لحقُ الَ ــفْ قالْ الطّ قالْ كي ــى المْ جاوَبْ عل

ــكْ ادْعيتْ المعشــوقْ ــرامْ لي أقاضــي ناسْ الغ

ــهْ الغموقْ هامَ ــا الفقيه في امْ زالنْ ي ــرْ للغُ و انظُ

يشوقْ و  يجوزْ  و  ه  حكامُ في  ايْجورْ  الزّينْ  طبَعْ  و 

ــه رّقُـ خَ امْ الغــرامْ  كْ  ــمَ سْ جَ

ــو ري رقُ ــــدْ ــا ي ــرْ م ــمــايَ ــي ب

ـــوا يتْـقالْقُ ال  خــــالگكْ  و 

ــكْ فــارقــوا ــالَ ــي م عــــاوَدْ ل

وا تتحقُّ ــمْ  ــكُ ل ـــــبْ  واجَ

ه ــقُ ــن المعشــوقْ و عاشْ بي

ة ــهْ و جــاوَبْ بالْفــاظْ رايْقَ ــاهْ للفقي بالْغ

ــة أموافْقَ ــا  فين ــعْ  طايَ ــمْ  بحالْهُ ــي  حال

ة ــودْ واتْقَ هُ ــا و نقيضْ اعْ ف ــمْ لجْ باعهُ اطْ

ارقــوا يــدّ الــغــشــي  ــن  م و 

ــه ــقُ وتّ الــغــاللــي  ــي  ف بعد 
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اشــفيقْ عنّه  يضحــى  ــرى  ت

ــقْ ــقْ طبعــي اطري ــرى نطلْ ت

ــقْ ــت قاضــي دهــري البي وان

ريقْ مْ يا قاضــي بالطّ كُ و احْ

شــواقــي ــن  ع الفقيه  ــقْ  ــطَ ن و 

اشــفــاقــي قْ  مــــزّ ــقْ  الــعــاشَ و 

ــي ــاق ــــونْ ن ــــك ــكْ اتْ ــي ــغ ــب ــن ت

العشــيقْ هاذْ  لحالَةْ  شــوفْ 

ــقْ غلي ــت  وان ــرامْ  احْ اتْقــولْ 

ــقْ اتضي ــه  منّ ــوا  داقُ شــايَنْ 

ــقْ ــي ازْع البها  ــقْ  أعــاشَ

ه مطلوقْ ــراحُ ــدْ اسْ ــمْ بشــهوتُه كمــا يري كَ يحْ

ــوقْ مغل ــي  يولـِّ و  ــبْ  ـضَ يغْ و  ــاضْ  تغـت ــرى  تـ

مفــروقْ ــعْ  بطبايَ ــه  فقي ــا  ي ــنْ  ي الزّ حــالْ  هــذا 

ــكْ ادْعيتْ المعشــوقْ ــرامْ لي أقاضــي ناسْ الغ

ــوقْ الشّ ــارْ  ن ــرَدْ  ابْ ــه  ل ــال  ق ــوقْ  لخل أباهــي 

ل الهجــرة مرفوقْ مْ ــى لعشــيقْ حَ ــدْ عل الشْ اتْري

ــكْ اتدوقْ كْ خوفــي عنّ ــكْ زورْ عاشــيقَ ــحْ بابَ افْتَ

ــسْ مغروقْ ــنْ رايَ ــهْ كمّ ــقْ في بحــرْ الحــبّ اغمي

ه ايســايْقُ ــنْ  الحي فــي  ــرى  ت

ــه ــقُ ــراف ــخــالگــي ي ـــرى ب ت

ــه حقايـقُ و  ــي  قــول ــدري  ت

ه ــقُ ــن المعشــوقْ و عاشْ بي

ــاري الحارقة ــتْ ن ــال له اتقي فــي الْغاهْ ق

ــرْحْ قلبي بمالقة كْ جَ ــقَ بمحايَنْ في عشْ

ــدّ يروا بما اســقى و عــرفْ كلّ ســاقي الب

ـه ــه و مضايْقُ ــرْبـُ فاجــي كُ

ــه ــقُ ــراي طْ و  ورْ  ـــــزّ ال بـــانْ 

ـو ــقُ ايْراسْ ــه  منّ ــكْ  حـمالَ و 

ــه اترايقُ جْ  ــدْ ـ كالحَ ــفْ  رَشَ
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ه تالحقُ ــقْ  ــابَ ــس ال ـــدّ  الب

ه ــقُ ــن المعشــوقْ و عاشْ بي

ة طابْقَ قالْ و جوابُه محسونْ المْ بهذا المْ

بعد لجلوسْ عنده في الملقى و المفارقة

ارقَة ورة الشّ وْتِي تريعْ الصّ تْ على دعَ مْ و ندَ

ــرْ فكــري محققة ــة بجوهَ رَصعَ ــة امْ حلّ

ــزّ و البقا ــمْ اللّي ليهْ العَ مــن فضلْ الكري

لْ سمّ خارْقَة و اللّي جحيدْ نســقيهْ فَنْجَ

ــه ي مــنــي طــالــقُ ــن يــــدّ م

ه وابُقُ اطْ ــوحْ  انْل ــرْبْ  الحَ فــي 

ــدى صــادْقُــه ــه ــال ــي ب ــلّ ل

ــه ـرافْقُ امْ جــارْ  لحبيبَــكْ 

ــوا ق صدّ ــذي  ال مــع  ــرْ  شَ نَحْ

ه ال تضيقْ فْ و في غرضُ ساعَ

ريقْ مْ يا قاضــي بالطّ كُ و احْ

باقي ــامْ  ــك ــحْ ال ــي  ف ــة  ــعَ راجْ ال 

تاقي ـــمْ  ـــكْ حُ ــي  ــاض ــق ال زانْ 

ـــالقـــي اخْ ــر  ــصــب ب ـــتْ  ـــضْ ع و 

ازْواقـــــــي راوي  يــــا  ــا  ــه ــت ن

ـــي ـــواق ــايْ اسْ ــغ ــل ــــرْتْ ب عــــمَّ

ــودْ راقــي ــح ــج ـــدي عــلــى ال بَـــنْ

لوشــيـقْ ــرْ  ايطيـ كانْ  ــو  أل

ــاحْ الفخة و البشــيقْ ــا ن و م

ــقْ الرفي ــمْ  نَعْ ــا  ي ــي  تجعلن

ــه امْحيقْ قْ داتُ حَ ســيفي يمْ

ــقْ دي اصْ ــي  ربّ ــا  ي ــي  اجعلن

ــرْ فــي غــراضْ المعشــوقْ ــكْ بالصب لكــن علي

ــكْ ادْعيتْ المعشــوقْ ــرامْ لي أقاضــي ناسْ الغ

ــا يتَلِّي معشــوقْ ــلْ م صَ ــى احْ اعــي إل ــحْ الدّ أوي

ــه مهروقْ ــيارُه بســيفْ نترَكْ دمّ ــكْ في اسْ نَبْغي

ــوقْ ــبْ المعب ي ــاحْ الزّهــر و الطّ ــا ف و ســالمي م

ــمْ المنبوقْ ــمْ أوحــا و دالْ بعد المي ــمي مي و اسْ

ــوقْ لرم ــعْ  انْمتّ ــمْ  النعي و  ــودْ  لخل ــة  جن فــي 

انتهت القصيدة
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غى لما اجرى لي مْ و اصْ هللا يا الاليَمْ ســلّ

والِي نْ الغْ حاسَ أنا العشيقْ وأنا الوالَعْ بمْ

رامها ادْخالي لْكْ اغْ زالْ في مصرْ مَ وى اغْ نَهْ

والي وْدَة و خرَجت عن احْ و اليومْ هاجْ وحش الخَ

نمشــي أنزورها في انْهارْ تم نعودْ ســالِي

ــا اعزيز غالي ــلْ قدره ــتْ تمّ طموبي القي

طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ــــه ـــــــــــامْ بــــرحــــيــــلُ ق

ــــه ــــــكْ ادلــــيــــلُ ــــــاسَ م

ـــه ـــلُ ـــي ــــــن ل قــــــــــامْ م

رة اگبالي أمن الرباط إلى سال لعرايش ظاهْ

في تطوانْ نظرتْ االبطالْ على العدا اتشالِي

رانْ جالي ــرْ وهْ ابنْ انْصــافْ في قربه ظاهَ

فْ ينبوعْ التنا الوالي زَرْتْ الفضيلْ بن يوسَ

تْ الدخالي ــة و ترَكْ ابَ تْ عــن وطا عنّ جَ بوّ

لْتْ تونَسْ الخضرة و طلَعْ في سماهْ فالي اوْصَ

و اروِي احكايَتي نوضحها لك في امشاكلي

وقْ صاگْ لي وانَسْ بالشّ وأنا اللّي هوى لعْ

لوانْ ألجلي حالْ فرقَتْ جمعْ السّ هذا اشْ

ــلْ عنّي المهيمن العلي و نويتْ كانْ كمّ

دْ جادْلي عْ و مشيتْ للرباطْ أنفتّشْ و السّ

مهما اركبتها سرت انصولْ على عوادلي

ــيّ لمنزلي ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

غل ارجولْ شيفورها معلّمْ في الشّ

ــرك أال ناضولْ عجمي انبيلْ من ت

يمشــي وال يبالي بوعر و ســهولْ

من بعد طنجة تركت سبة جنب ساحلي

ــا حضــرت و في الغــزواتْ بان لي لمليلي

دْتْ برجلي ــوّ مــن مســتغانم المليانة ه

ــرْ صورها علي ــدة لدزايَ وكــدا مــن البلي

تْ بعزمي بنزرتْ غابْ لي دْ دَ اقصَ لسكيكَ

ة الشــيفورْ قال لي مامْ محرَز تمّ زَرْتْ الهْ
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طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ـــه حـــــلـــــفْ مـــــن لـــيـــلُ

ــه ــ ـــقـــيِـيــــلـُ تـَ دارْ 

ـــه ـــلُ ـــي ــــــن ح ســــــــار م

من بعدْ تركْ منستيرْ و مهديّة على الرمالي

مْ الفضالي بْ عن طرابلسْ العدرَة مرسَ رگّ

راتا عن طبروقْ ما يبالي في الحينْ تركْ مسْ

رَتْ فوقْ الترى الفالي هْ في الحينْ ليه درنا ظَ

و منينْ دازْ برقا سحب في اوْطا وال ادْعا لي

تْ من جوالِي عْ زَرْتْ المغاوري و المرسي و رجَ

طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ـــه ـــلُ ـــي ـــه ـــم بـــــــــــاتْ ت

ـــه ـــلُ ـــســـهـــي ــــــــــالْ ت ن

ــه ــلُ ـــ ـــ ـــ ــي ــكِ ـــ ــنْ ـــ تَ زالْ 

فا لي نْطا البدوي ســرُّه حــقّ ما اخْ في طَ

تْ في ليلة من الليالي لمصر السعيدة رحْ

غا لي يفورْ و قلت له اصْ تْ دونْ ريبْ الشّ ودّعَ

زالي ــاوي انْباتْ يا شــيفورْ الّيْلَة مــع اغْ ن

ي سمعت بيّ اضيا انْجالي تْ دارْ ولفِ دْ و قصَ

ايْك الهاللي اتْ التّ ــدّ ــروحْ ال أهــال قالَتْ ابْ

ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

رْ ذا الســيرْ المتقولْ ــرْ ما نظَ ينْظَ

في القروانْ و السوسا رجع إيجولْ

الگابَسْ و ســفاقَسْ رايدْ الوصولْ

لْ دغــري جوايلي ــة عاجَ تمّ أمشــا الجرب

رتْ بنجالِي تْ كيفْ نظَ في اوْطا المجاهدينْ خضعَ

وارْ رامْ لي ــى االصْ ــنْ جا لبنغازي عل و مني

رْ والخيراتْ فيه لي و عرَجْ عن جبلْ االخضَ

ــى ســكندرية كالبرق حــامْ لي ــدا عل وغْ

عند الهمامْ سيدْ البوصيري سرّ هابْ لي

ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

و غدا على الدمنهور بغير اعطولْ

المعلولْ ــبْ  طي الفضيلْ  ــارتْ  بزي

ــسْ الفحولْ ــم رايَ ــةْ المخت بعنايَ

ــرْتْ الليلْ راح لي ــه على الزّگازيقْ انْظَ منّ

تْ للزباكية و المقصــودْ عادْ لي ــدْ و قصَ

رّبْ لي ــا ايقُ رة و قصره ــازَلْ العدْ هادوا من

ــا نبغي تعودْ لي ن ومــع الصباحْ نلقاكْ اهْ

تْ لي ــتْ تمّ لوصيفــة بعزمهــا فتحْ أدَنْ

ــكْ للمنزل العلي ــاتْ مرحبا بوْصالَ ي و امْ
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ـــه ــــ ـــلُ ـــي ـــلِ ـــهْ ــــــــانْ تَ ب

ــــه ــــلُ ــــدوي ــــج ـــــــن ت م

ـــــه ـــ ــلُ ــي ــل ـــ ـــــكـــ ت زانْ 

ه اوفا لي ــا بنســايمُ و الخــد كأن ورد أنب

و شفوفْ كخويتَمْ و الرّيقْ احلى على امْصالي

و الجيدْ جيدْ شادي و ضعودْ سيوفْ عن قتالي

ة و وصالْها حال لي يتْ في بساطْ الهيفَ ازْهَ

دامْ مالي نْ الصهيبة و الكاسْ من المْ و حساسَ

في رياضْ سلطني ما بينْ الحرجاتْ و الدوالي

طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ـــه ـــلُ ـــي ـــل فــــــاقَــــــدْ اخ

ـــه ـــلُ ـــي ـــخـــب صــــــــــادْ ت

ـــه ـــلُ ــــ ـــي ـــلّ قــــلــــت خ

ــارسْ البطالي ــتْ عارمي لوجيبة يا ف قالَ

ــوداللْ الزّهرة كنزي و رســمالي ــتْ ب ودّعَ

ــلْ و زرنا أهل المعالي بْت فوقْ طموبي اركَ

هالي تْ على القلعة و خرَجتْ سريعْ للسّ طلعَ

ةْ الموالي ة المَ نَاسَ لْ ناسْ البَهْ زَرْتْ الفاضَ

عْ درتها شمالي تْ على النّوبَة و مصوّ عْ ارْجَ

ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

بدر الجبينْ تحت الغرة مشــعولْ

بْ كأن نونْ وشــفرُه مسقولْ حاجَ

لحض الغزالْ و ترَكْ عقلي مسبولْ

و الخالْ كغالمْ و معطــس كطيرْ دُرْكلي

اســرى مع العروقْ متل راحْ شــفا عاليلي

ــارَهْ عادْ لي ــي بقا فــي االنيابْ خفا م واللّ

ــواولْ و قصايَدْ مــن براولي ــحْ و م بتواشَ

ــمْ كتردّفْ و الخمــر حلى و طابْ لي ي و الرّ

ــرْ بهــا جمعْ الهــولْ ننجلي تَ ــمْ لوْ و نغايَ

ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

ارقيبنا في ســجن الهجرة مغلولْ

ــا وال دركْ اوصولْ ــا مــن الجف و فن

يا عانســي وصيدْ الهجرة مقفولْ

ــي ــبْ ديمــا حــيّ مواصل ــداكْ ال تغيّ عن

لِي ْ دّ ــهْ مَ ــبْ بالعــزمْ شــيفوري ودي أنصي

ا سايـــلي أسيادنا الحسنيــن يقضـــيوْ

و تنيتْ عن وطا عينْ الشمس و النّيلْ في الملي

تْ عاملي ــى أصوانْ دَزْتْ محرّفْ و تبَعْ و عل

و تنيتْ على الخرطومْ و ريتْ المنزلْ الحلي
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ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

مولْ شيفورْنا و زادْ على الوسقْ احْ

ــصْ بالمعقولْ ــتْ ليصان و اروا بزي

ــاهْ اتلولْ طرقي فالســفي ما تخف

ــارْ صابْ لي ــى افريقيا شــرقْ الزنجب و عل

ــوقْ راسْ الرجــا من بعــد صدّ لي جْ ف ــوّ ب

ــفى  غاليلي ــى الكونغــو يتقرَّبْ و اشْ عل

لْ العاجْ الســينغالْ دازلي من بعدْ ســاحَ

ــى ادْواخلي شــنگيطْ بعــد دكارْ ادْرار عل

ــي منها أولي و مشــى الوادْ درعــة زارْ اللّ

ــي ــيّ لمنزل ــت ب ــي لمصــر و رجع أدّاتن

و نزَلْ على البيضــة بالعزمْ يصولْ

حا في طرفيا دونْ اعطولْ حتى اضْ

ــرْ تمّ جا عن ســيدي مگدولْ اگدي

ــمّ جاوني أهلي ــدواحْ في أســفي ت دارْ ال

تْ الصلي عْ المتي فرحوا بعد ارجَ على اسْ

و مع الصباحْ تم اسريت و االهوالْ برح لي

واقْ الدار البيضاء مسايلي و قضيتْ في اسْ

تْ على مكناس و قلت مايلي و كداك عرَجْ

طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ـــه ـــلُ ـــي ــــــن ن مـــــــــالْ ع

ــــــــه ــــــــلُ ـــــعـــــدي ت زانْ 

ـــه ـــلُ ـــي عــــــــــــارَفْ اســـب

مالي ــا الصّ اغــدا على الحبشــة ليه انْب

دارْ السالمْ فيها سلّمْ و على الترنسوالي

غينيا و ڤنيزويال و انگوال منها اضحى لي

هْ في اوْطانها الخالي الكمرون بعد النيجرْ بوّ

في بالدْ تيمبوكتو خادْ العشوي وال ابْطا لي

حرا و اتْرَكْ سايَرْ الجبالي من بعد جنّبْ الصّ

طامو سباتني لهبيلة في السيرْ ما تبالي

ــه ـــ ــلُ ــي ـــ ــب ـــ ــق ـــ ت ردّ 

ــــه ـــــــــــادْ تــــأمــــيــــلُ خ

ــــــــه اگــبــيــــــــلُ ـــي  ف دارْ 

و خرَجْ من الصويرة عازَمْ و لساحلُه موالي

تْ ما امضا لي قاموا انْزايَهْ على وصلي و غنمَ

بثنا على الرضا في ليلة و درَكت ما ازْها لي

ــورْ قصــدتْ دون حالي مــن الجديدْ ال زمّ

و نويتْ بالزيارة للبهجة مرســم لمعالي
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ــسْ نريعْ مــن اهوالي ــزورْ مــوالي ادري إالّ ن

و على اشياخها سلّمت بالعطورْ و الغوالي

في انهايَةْ القصيدْ نستغفر للغني العالي

مْت بلسانْ الحالْ و طرزها اوحى لي حلّة انظَ

و كداكْ في سال نختم طرزْ العبد بن علي

و عــل اللّي فرح لوصالي و القولْ صاغْ لي

حْ لي يغفر اجرايمي بعفوهْ في الخطا يسمَ

ــا حفاظــي و مواهبي اتلي بهــا اتصولْ ي

انتهت القصيدة
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ةْ الغــرامْ ــي ســاحَ لْتِ ــونْ ادْخَ ل

ــنــامْ امْ لــي  ـــرْبْ  قُ وال  ــرْ  ــهَ سَ

قامْ المْ احْ  مركَ اوْطــانْ  فرق 

يتشــفا ضــرّي مــن االجســامْ

ــوقْ و الســقامْ والْ الشّ بعد اهْ

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

وى انْكيدْ ــي بال عقل هايَمْ من فگــدْ الهْ رْنِي ألنّ ســلّمْ يا مــن الم حلتي و عدَ

ــي حال ــرَة  بالهجْ ــراقْ  الف بعــد  رْ  ــدَ تَعْ

ــبابْ فارَقْ حالي و مصايْبِي اتزيدْ تْ ابْال اسْ دْ وى حتى عَ  أنا اللّي ملســوعْ بالهْ

ــي اخيال ــالْ  دب و  رقّ  ــن  البي هــولْ  مــن 

عْ لي للقا ابعيدْ فانِي و غابْ شورُه و ارْجَ رشونْ اجْ وى طَ و اسبابي في الحبّ و الهْ

ــي وال تَهْ ــوى  ق و  ــاهْ  ع امْ ــي  عقل ــابْ  غ

دْ غايَةْ المجيدْ رُه و نشــاهَ ــا شــومْ هوايا و ليعتي هلْ ليّ بعــد القضى انّظْ ي

ــي العال ــلْ  لجلي ــمْ  للكري ــا  ي رجَ و 

ــة ليّ بالرضا اتْفيدْ اتْ واشْ من حيلَ نْ الدّ ــكَ بُّه سَ لي بالّذي حُ ــمْ عْ لي شَ مَ يجْ

اللي ــورْ اهْ ه و قُلــت يا نُ رمُ ــتْ فــي حُ زَگْ

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

كْ الحبيبْ ــرْبْ ارْســامَ و جفا قُ

اســكيبْ لي  انْواجْ تحت  دَمْعي 

ــبْ ــوي بعــد الرضــى يغي ــا نَ م

ــه انشــيبْ ــا نبقــى بمحاينُ م

ــرْ وانْجيبْ ــبْ ماهَ الَ ــتْ لطّ جي

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 
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ظــامْ العْ ــلْ  ادْواخَ ــيّ  ل ــا  رشّ

ــه فــي مســايَفْ االوْهامْ انْتَبْعُ

التّمــامْ و  ــدوهْ  مب ــه  لُ ــرَفْ  نَعْ

ــالمْ ــةْ الــمْ ــرَف حــالَ ــعْ ــت تَ أن

مــامْ الــدّ طــالَــبْ  للَكْ  هاني 

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

ــامْ ع ــوتْ و الطْ ــرْمْ القُ ــه إيْحُ ل

ولْ البدا ازْنيدْ ه طُ وقْ في الحشا مضرامُ قيمة و الشّ اتْ بالغرامْ اسْ ف الحالْ الدّ شُ

ــرْبْ انْكالي ــرْ حالي و حــنّ من كُ ْظَ انّ

نِي بحديثْ التّصحيحْ كانْ باقي طرشــوني في اوْطا البيدْ لْ قولي و فدْ مَ ال تَهْ

رْ و ســهالي وادْ و وعَ ــبْ في االطْ و نقلَّ

رادْ صيدْ ــه بعد االطْ عْ للُـ بْلُه دونْ شــكّ و رجَ اهْ غيرنا و قطعْ حَ أو امْشــا و الدّ

ــي الل اعْ ضــرّ  ــى  ينجل ــه  بي ــي  رنِ خبّ

حا احســيدْ ي فيّ من هو اضْ رْ حالي وال اتْشــفِّ الَبْ و نظَ ــا الطّ ْ ي ــي هللاّ لْنِ مَ عَ

رَكْ عالي ــدْ ــا قَ ــك بالجــودْ و الوف ألنّ

نْ لي ســرّكْ لمديدْ فا يا شــميخْ الصــلْ بيّ كْ نتعَ المَ ــي بالحــقّ من اكْ كفين

تُه عليكْ فــي البابْ اموالي ــاري لَحْ ع

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

حى بالضما اكميدْ ر كلّ من شافُه يضْ طرشوني معلومْ بالبها و الْهيبة و السّ

ــي وال ــوّ  ه مــن  كلّ  ــنْ  ي بالزّ يَســبي 

ــبْ انْكي بالهــوى  ــيَّ  ل ــدا  م

ــبْ ــا انْهي ف ــال اخْ ــرّوحْ ب ــه ال ل

ــبْ الْبي ــورى  ال ــن  بي ــت  أن كانْ 

ــا يخيبْ ماكْ م ــدْ لحْ صَ من يقْ

ــبْ الرّغي بشــمايَلْ  ــكْ  نرغب و 

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

ــبْ ارهي بمحاســنُه  ــي  لِّ يوَ و 
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جامْ العْ و  ــراقْ  ــعْ ل كــذاكْ  و 

ــزامْ ــى الحْ ــه عل ــة للُـ مختلْفَ

غيامْ ــي  ف ــورْ  ــن ك ــه  ــوتُ ــاق ي

االقسامْ ذا  في  ندي  الهَ بالخطّ 

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

وامْ ــدّْ ــى ال ــرَقْ گربي عل ــا يف م

وامْ ــى الهْ ه عل ــگْ بجناحُ يخفَ

عيدْ رْبْ و الصّ ــالْ الغَ ــوا م لْ لوريقْ و المقايَسْ يبْريزْ من االســرارْ كتسْ نْجَ بجَ

ــي ــاهْ إيْالل ــسْ و ضي ــه أنفي بضيامن

ــسْ منوالْها جديدْ قَ ــبْ دَمْ ــه اتْزيدْ هي ــة موتُوقَة عنّ ــرْ صايْنَ ري لْ لحْ ــدَ و مجَ

ه غالي لُه متقونْ ليهْ و بســومُ ــغْ شُ

تيدْ رُه بشــمايَلُه امْ ــرْ بالبْها افْريدْ في عصْ بَّ ه مركومْ بالســقلّي و موَ و تماگُ

ــاسْ صانْ فــي ترتالي ســروالُه بالقي

ســابنا عديدْ ه في احْ وَلْ خطّ دْ رْزْ جَ باتْ كلّ حَ جَ ــنْ احْ بالْفــاظْ و تحجيرْ رايقي

جالي لْ في اشْ ياكَ تانْ و الهْ ة امْ بْعَ بالسّ

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

جى اوْقيدْ ولْ الدّ عْ  طُ طَ ه يسْ اللْ في غيامُ في ارْسامي مصيون في حجابُه كمثلْ اهْ

ــا كانْ إيْبالي ــلْ م ــي انْبي ــرْ اتْرُكل طي

ــديدْ ــتُه اشْ راسْ حى بفْ ــنُه يضْ لَقْ رسْ بَرْنِي بهْ انْصولْ عن طيورْ البيدا وإال نَطْ

ــاوَسْ و الرّالي ــه الطّ ــزْ مــن هبتُ يَبْهَ

ــبْ ــدا الهي ــولْ البْ ــه طً لخالُ خُ

ــه عجيبْ تُ ــه في صنَعْ مقياسُ

ــه بالصفا فــي جيبْ ليس مثلُ

ــر لعجيبْ ــه السّ ــتْ علي و قرِي

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

ــا يخشــى واشــي وال رقيــب م

ــبْ كتهي ــد  البي وحــوشْ  ــه  لي
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ــبْ ــه اهري ــعْ شــورْ اگبالتُ يَرْجَ

ــبْ قري الْســورْنا  أونيــس  كانْ 

ــبْ ري ــدونْ  ب ــه  خيالُ نشــوفْ  و 

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

اكسيبْ بــالــوفــا  ــي  ــولِّ ن و 

ــةْ األديـــبْ ــايَ ــأدّبْ فــي غ ــت ن

ــبْ انْحي بالهــوى  ــمْ  هايَ ــي  ألنّ

ــومْ مــع الحمــامْ ــكْ الي و كذال

ــدامْ المْ مــع  ــرة  فْ الصّ امْ  ــدّ ق

ــبْ االنيامْ وكَ ــرى كُ بْتْ انْ ــو صَ ل

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

ــدامْ االق ــةْ  ملْخَ ــلْ  انْقبّ ــهْ  لي

ــامْ ي اهْ ه  ــدُ يْ صَ ــهْ  تايَ ــي  عقل

ــالمْ ــولْ و الكــ ــي بالقــ حيّين

ــتْ وگموسْ و النســورْ و عگبانْ إلى تراهْ تخشــى و يولِّي أميرها اطريدْ و اللّي

ــا يقوى ليه صيدْ في وَقتْ إيشــالِي م

ــه و كذاكْ يومْ الرضى ســعيدْ ــزولْ و فَرحي بزيارتُ ه مرصودْ ما ي فــي ابْســاطُ

يّبْ و مشــالي ــال ســباب غَ ــومْ ب و الي

ــال خفا خالّنِي بين الوْرى اوحيدْ مكانْ في ظنِّي إيغيبْ عنّي و اليومْ امشــى ابْ

دْ الفراقْ برضاهْ امْســالي حــى بعْ نضْ

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

ــي بالوصــالْ ســيدْ ــهْ إوَلِّ ــرْتُه انْجازي ــارُه لبشَ ــرْ بخب ــارْ و خبَ ــي بشّ ــو جان ل

ــه دونْ شــكّ روحــي و مالي نهــدي لُ

الَبْ جيتَكْ مضيومْ بالضما راني طايَحْ داخل المسيدْ و اليومْ بال شــكّ يا الطّ

شــماللِي ــرَقْ  فَ االحــوالْ  دونْ  ــي  ألنّ

ال حولة في اقْضاهْ كيفْ رادْ اعليّ لكريمْ شوفْ حالِي هاني  مليوحْ في الوصيدْ

ــلْ القْوالِي ــلْ الخصايَ مْ ــا كَ اصغى ي
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ــورى اغريبْ ــه فــي ال ــنْ مثلُ اليَ

ــال اصغــى للقولْ باحســيبْ ق

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

ــه اصويبْ ــا هــو فــي اقْوايْمُ ه

ــمْ الخطيبْ ز اتْراجَ ظــي رَمْ  احْ

ه أمير الحشا اعطيبْ دُ من فگْ

ليب رْاضحى في الهوى اطْ فْ و الشّ

والقــالمْ ــوحْ  اللّ ــمّ  ث ــعْ  رفَ و 

ــي و ادْوى فــي ذا النظــامْ جاوَبْن

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

رامْ ــى المْ ه عل ــرْ لكْ اســمُ كُ ندْ

ــزامْ ــرْ فــي الجْ ــه زوجْ  اتْدي للُـ

ــبْ مــن اوْالدْ حــامْ ــهْ امْكسّ لي

ــبْ كقــوسْ للخصــامْ و الحاجَ

نا في خاطركْ لك إيجي بعد الجفا اوكيدْ   تمّ أدوى لفقيهْ قالْ لّي يا مغرومْ اهْ

ــه امثالي ــبْ دوقــي نجيــب مال طالَ

ه نفيد لّمْ وكذالك الزناتي و حسابُه حفظُ عَ ــمس و الفالك امْ في ترحيل الشّ

ــرْ في فالي هَ ــعْ ظَ لْ ــكْ للفرْحْ طَ برجَ

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

ــدْ ــت اتري رْ وإال ان ــادَمْ هكــذا متشــهّ ــهْ ابْن لتِي ــر متّ ــر غي ــا هــو طي هــذا م

كالي عْ احسابُه و صيغْ تشقيق اشْ مْ سَ

لْ ســتّة موضوحْ بال فنيدْ مْ ــدْ ليهْ اثْالثة و كذاكْ في الحَ نْيا مدكورْ زي فــي تمَ

زالي ــتْ أفقيهْ هــذاكْ اغْ قْ دَ ــتْ اصْ لْ قُ

عْ لي احگيدْ لْ و ارْجَ لْ متهــوّ ــي بال عقْ نِ هــذاكْ الباهــي احبيب قلبي من ترَكْ

اللي ــنْ كلّ مــن كانْ اهْ ي يســبي بالزّ

هيدْ عْ في الدجى اشْ طَ رْ يسْ المْ و الجبينْ أبَدْ ه نحسابْ اعْ إلى ينبا لي كمالْ قدُّ

ــر ادخالي عــابْ خرّقوا أمي ــونْ اجْ و عي
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ــه كيســري مــع القليــب صوتُ

ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

ــقْ الحليــب ــجْ فايَ لّ دَ مْ اجْ ــدَ اقْ

اجليبْ بالرضــى  ــه  لْبُ إجَ ــكْ  لي

الكتيـبْ ــمْ  بــتــراجَ ــه  عــزّمُ

ــبْ اوْجي و  ــعْ  طالَ ــه  القيتُ ــمّ  ث

ــبْ العدي ــكْ  ريقَ مــن  ــي  علّلن

مــامْ الهْ ــمْ  ـ كخاتـَ ــمْ  يّ افْمِ و 

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

ــاقْ اســقاني من العدامْ و السّ

كْ ايســقامْ ــه فَرْحَ جابُ ــدْ احْ خُ

ــامْ القي و  رانْ  ــهْ السّ ــهْ  اعطي

ــرّكامْ ال بْ  اغياهَ فــي  ــه  مت خدّ

ــلْ الجــودْ مــع الحــالمْ ــا  أصْ ي

ــهْ كانْ بازْ اتْرُكلي و خدودْ كنّ وَرْدْ امفتَّحْ و الخالْ جا عنيدْ ــسْ نحكي طَ عْ و المَ

ــي صال ــه لمْ ــق زانْ ريقُ و الثغــر اعقي

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

رَمْ يومْ الوغا اجهيدْ دْ عن اقْتالي صَ عْ امي و الضّ ثيلْ جيدْ الدّ و الجيدْ الوافي امْ

قالي ــزْ امْ هذا حــدّ االوصافْ في اطري

ه اسنيدْ ــخْ العقل كانْ احبيبَكْ رايْدُ تمّ ادْوى لفقيهْ قالْ لّي صيغْ القولْ اراسَ

ــه و يبانْ ليكْ ســرّ فــي جدوالي حرقُ

ــه ارصيدْ ــانْ و أكونْ ل ــدْ ليهْ اللب ــرْ وجــاوي  و النّ ــقْ البخــورْ بالعبي لَ ــهْ اطْ لي

ــي االنفال الخــالصْ  و  ــونْ  ن بســورة 

ه في  مسايَلْ الوجيدْ تْ كلّ ما نحتاجُ دْ أ وجّ هيّ تمّ مشــيتْ أوكيدْ للرسامْ امْ

ــي ــي و نكال ب جــابْ الباهــي و زالْ تَعْ

ــالً هذا النهــارْ عيدْ تي بيكْ أه ــا روحْ راحْ ــي ي ن ــتْ لُه أجِ ــتْ الباهــي و قُل لْ قبّ

ــي ــرّي و نحال ــب ضُ ــفا فــي قري يتشَ
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ــب قري ــي  ف ــروح  ي و  يســترى 

لْ هل الوفا مــع النصيبْ يشــمَ

ــمْ و نونْ  فــي الوهيبْ دالْ و مي

ــه في الوغــى حريبْ ــي لُ يعرفن

ــبْ دي كل  حــقّ  ــه  منّ يخشــى 

ــبْ ــال كذي ــي ب شــيخي حامين

ــدْ المجيبْ ــا فــي الواحَ و رجاي

ــامْ االرس ــرّقْ  إيف ــس  لي داري 

بالنســامْ ــومْ  مخت ســالمي  و 

ــبْ في الفنونْ ينسگامْ و النّسْ

تْ القوسْ و الحســامْ ــهْ ارْفَعْ لي

ــى الخيامْ ــا عل الســد كان ارم

للغشــامْ مكــرود  ــي  يعرفن

الكــرامْ ــةْ  المَ ــه  ءالُ ــى  عل و 

ــا خالّني في مرســمي افريدْ ــر اجفاني بال خف ــي عن طي ــه عدل هللا الفقي

و اليومْ امْشــالي وال نظرتُه بنجالي

بْ لقريدْ واهَ ة كتســبي فــي امْ لتي هيفة مولوعْ و رايقَ اظْ  حُ ــكْ يا حفّ أمْسَ

ــعْ األلي ــا و االشــياخْ و جمي لب و الطّ

حى اركيدْ ري اضْ ه ما يخفى و بن علي في أسفي وكْ يرْ هازمامُ مي يا راوي اشهِ و اسْ

ــي بالكالي ــا ل ــا نب ــومْ م ــا معل و التّ

لْتُه افگيدْ هَ ــدْ مهمولْ كانْ رادْ عنادي يبقى في يومْ حربي من بعد اجْ و الجاحَ

قْ ســنيالي ــو كانْ إطيرْ ليــس يلْحَ ل

حى في اللغى اجحيدْ ضني إيديرْ مثلي كانْ اضْ ه وال يبغَ رْحُ لي فوقْ اقْفاهْ طَ نعْ

ــى لرمالي ــموا عل ــا لُه يقسّ كانْ انب

ــه ابليدْ لْتُ هَ ــدْ اجْ ــعْ من بعْ ــه يرجَ تُ ــي بورَعْ بدن اعــي إال ابْغــا يجْ ــلْ الدّ كمث

بنعيســى ما خفــاشْ ســتَلْ البدالي

هَ من منعنا من الصهيدْ المْ على الحبيبْ طَ مْ القولْ بالصالةْ و السّ تَمْ نظْ نَخْ

مي و شجالي رْ لُه في طرزْ نَظْ فَ نستَغْ
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خْ الرقيبْ ــامَ نعــم الحــي الشّ لحمــامْ ــعْ  ازري ــتْ  وق ــفْ  خايَ

تْ من القيدْ ــدْ نْبْ و عَ ــي وال يحافني ألني غرَقْتْ فــي ابحورْ الدّ ــرْ لي دنب فَ يغْ

حْ يومْ النشورْ في اشئامْ افعالي مَ يسْ

انتهت القصيدة
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دْ اللّي بالفرح و الزهو و القرْب و الوصالْ عْ سَ

الْ ــي فــي ضــدّ العــدّ ــي خليلت ــا زارَتْنِ ون

ــا محتالْ ــةْ النســا حتى ان لها قُلتْ أباشَ

تَّشْ في الرباط و اللّي نلقاهْ انْسالْ رْتْ انفَ سَ

رْ من هندْ البنْغالْ خْ الفكَ دْ هندي راسَ نَوْجَ

دْ على الجبالْ عَ وي األرض امثيلْ ريحْ و تصْ تَطْ

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ الخالْ ــعْ سَ

ر إيصولْ هْ تلقاهْ على الحاسدين عن طول الدّ

ــتَراوْا على القطارْ بينْ اوْطاها و ســهولْ نسْ

ــزَمْ دايَمْ كنــت انجولْ ــا قبْلَكْ بالع ــفْ أن كي

ــفرْ باعنايَة و اقْبولْ نا ســاعةْ السّ دْ اتســاعَ

قولْ ــلْ فــي اوْصافْهــا حــارَتْ كلّ اعْ طومبي

رْ ســرّها فــي انْهايَةْ الوصولْ بْ تنْظَ ــدْ ارْكَ زي

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ

نَمْ سلوانُه على الرضا بازيارَتْ الخليل اغْ

اللّيلْ هذا  في  رَدْنا  عشيقْ  يا  قالَتْ  ليّ 

يكْ اتْجولي على الرضا كانْ العمر طويلْ ندّ

على طومبيلْ في المشي مالها تمثيلْ

تَكْ عندي دونْ اجميلْ ليّ قالْ اتصيبْ حاجْ

اعة ألف ميلْ دادْ في السّ رعة اعْ تمشي بالسّ

طموبيلْ ركبنا  و  الفراقْ  بعد  زهينا  و 
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ــــزارْ إيْ أمّ  ــي  ــوالت ــم ل قــلــت 

هــارْ باجْ ــيـفورْ  الشّ ــرْتْ  ـ أمَ و 

ــارْ ــن ــنْ دي ــفــي ــال ـــه ب قـــاوَلْـــتُ

وزْ في حفظْ المتعالْ دَرْتْ فسوسْ و جيتْ على الحَ

ا بانْ الحالْ دْ أمّ هْ و صبحنا في تلمســانْ جَ

لبنا الجليل المتعالْ رابلس الغرب اطْ في طَ

ــا عن مصر الســعيدة وقــت الزوالْ و دخلن

تْ بالعزم عن طرف الشالّلْ دْ وانْ اقْصَ بعد اصْ

نْ الشمالْ رْتْ في شرقْ افريقيا و دَزْنا وطَ سَ

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ النحالْ عْ سَ

ــدارْ ــع ــفــرح ال ــال ــلــعــنــا ب اخْ

فيظْ الرّســولْ ــسْ احْ ــسْ بن ادري ــا ادري موالن

مولْ رْتْ لكل اشْ فَ من قسنطينة لتونس اظْ

رَة مخدولْ فــي العدا مــن عادْ ريّهــم بالغــدْ

فرنا متمولْ عيدْ اسْ نا للرّيفْ في الصّ و خرجْ

رْنا مجهولْ ــفَ في أرض الحبش كانْ عزم اسْ

عتْ في دارْ السالمْ سالَمْ من جمعْ الهولْ و رجَ

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ

ارة ــيّ ــدي تركبي عــن متن السّ زي

ارة التّ فوقْ  من  بنا  اسريعْ  يَمْشي 

و نزيدْ ليهْ خمسْ ماية على البشارة

و تنيتْ على الغرب بعد زرت الماجد الفضيل

ــلْ ــرْ ال تمهي ــرانْ و جزايَ ــه زَدْتْ لوهْ منّ

التّنكيلْ و  ة  بالقوّ المجاهدينْ  إيْعاوَنْ 

زرنا آلْ البيتْ بالرضا و خشوعْ و تدليلْ

لْتْ الخرطومْ بعد تبّعنا خطّ النّيلْ و دخَ

تْ على السبيلْ حتّى جيتْ الزنجبار ما خرجَ

ــراقْ و ركبنا طموبيلْ و زهينا بعد الف

ا من غيرْ احزارة في التّرانسفالْ كنّ
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ــارْ تحــكـ دونْ  ــا  دزنـ ــا  غيـنــي

ــارْ طيّ ــتْ  اضحي ــنغالْ  السّ فــي 

عن راسْ الرّاجا اسريعْ طارَتْ في رمش انْجالْ

رْ في البالْ بْ من اعلومْ شــالّ تخطَ ال تتعجّ

وانَحْ في جنابهــا و رياشْ بالقفالْ لْقْ اجْ طَ

ــوالْ لْ تَجْ ــى جــزورْ فوقهــم اتجــوّ دارْ عل

نْ أمريكا انْزَلْتْ و نجينا من االهوالْ في اوْطَ

ــى الويالياتْ دَزْتْ و شــنطونْ بتعجالْ و عل

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ النحالْ عْ سَ

لستارْ تــحــت  ــن  م ــا  ســرن و 

االقطــارْ ــح  الصبّ فــي  ــا  طوين و 

قْ شيفوري و قالْ لي بصحيحْ المعقولْ و نطَ

ة و الحولْ ســبحانُه ربّ االشــياتْ ليهْ القــوّ

ةْ لنجولْ شَ دْ الرّيحْ كن برقْ في رمْ هْ تْ جَ شقّ

بْنا من غيرْ املولْ ــحَ و على بحرْ الكاربي اسْ

و قدمنا للمكســيكْ و ضحى قصدي مأمونْ

ــولْ ــة و الواشــي مخب ــي الباهي ــا و غزال أن

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ

و على الكونغو كامرون في االيشارة

ارة ــي طيّ حــاتْ طومبيل كمــا اضْ

رْتْ من العجب دهيلْ رْتْ في ساكني و سَ اتحيّ

الجيلْ هذا  في  ه  اعبيدُ ربنا  بها  رَمْ  اكْ

يلْ قْ وقت السّ و زفَرْتْ في الهوى امثيلْ رعدْ انْطَ

رْ و جزايَرْ القمورْ كذالكْ النتيلْ قَ شْ غَ مدَ

ــة و التّأميلْ وراسْ بالْطاف ــدُ ن ــا هَ ين عدّ

تْ في غسق اللّيلْ بالعزمْ و نزَلْتْ في أوطيلْ رَحْ

ــراقْ و ركبنا طموبيلْ و زهينا بعد الف

العمارة مْ  مرسَ وكندا  البارتا 

ــكا دون اغيارة ي مكانزي مع الضّ
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ليشــارة  واكــبْ  اكْ ــارْدُورْ  ب ــگازْ  دي

لْتْ وسطْ وطانها لجميلْ الجنوبْ امريكا ادْخَ

ابرازيلْ اوْطانْ  بين  اسريعْ  بعزمي  اتنيتْ 

رْ الضريفْ تمّ عملنا تقييلْ في راسْ الرّجا الخضَ

ــلْ ــا النبي رَبْتهــا ي ــا اقْ ــا حجــرَتْ أروب ه

اليانْ وفرنســا بالتّعديلْ لســبانيا و الطّ

ــدا بالتّنقيلْ ــزْ بعــد إيرالن ــى االنجلي عل

ــا طموبيلْ ــد الفراقْ و ركبن ــا بع و زهين

ــا و االشــتــراكْ ليها جارَة بولونـي

ربْ ابْقاتْ ايْسارَى رومانية مع الصّ

ــكارَ ف ــتْ  مرّي عليهــا  ــة  الباني و 

البحــارْ ــتْ  عْ قطَ ــازْ  البوغ فــي 

ــيّ في بالْ رت عل ــا خطَ ــا جزورْ م ن اقْطعْ

حينْ اوْصلتْ األرضْ فنزويلة بعد التّرحالْ

عودْ جيتْ على جهد الحالْ من غيالنا للصّ

ــرة تنضــالْ ــا دي ــاريّ اقْبالهــا م ــا كن ه

انْزَلْنا في البرطقيزْ و قطعنا على الكمالْ

انماركْ انْسالْ تْ لهولندا و في الدّ دْ و قصَ

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ النحالْ عْ سَ

ارْ غيّ ــعْ  ــري اسْ ــتْ  ــعْ ارْجَ ــمّ  ت

مجــارْ االوْطــانْ  ــتْ  عْ اقْطَ ــمّ  ت

ــارْ البلـغ مــع  ــلْ  الجـبَــ دَرْتْ 

ــتْ على ابْســاتَنْ و خيراتْ في لضلولْ و تنزّهْ

تْ عن اخليجْ سانْ جورجْ و ضحيتْ انْجولْ جَ بوّ

ــادْ ايقولْ ــتْ الجزورْ تمّ شــيفوري ع عْ و قطَ

ــتْ عقلي متمولْ ــتْ األندلوسْ ترَكْ ها هضب

ــجْ المدغولْ ــرا و البلْ ــانْ مــع اسويسْ و اليم

و النّرويجْ مع السويدْ و الروس في أرضْ و هولْ

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ
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ردنيلْ الدّ رَتْ  عبّ كيفْ  البوشفورْ  رَتْ  عبّ

األخبيلْ ــزورْ  ج ـــوازْ  احْ في  دورَةْ  ــا  درن

تْ في سردينيا و قبرص جيت بتعجيلْ حلّقَ

لْتْ لكوريا و نَلْتْ بعزّ و تحفيلْ حينْ اوْصَ

لْتْ لكوريا و نَلْتْ بعزّ و تحفيلْ حينْ اوْصَ

فا مهمــا راحْ اللّيلْ تْ الجــاو ابال اخْ روّحْ

ــا طموبيلْ ــد الفراقْ و ركبن ــا بع و زهين

لتجارة غايَةْ  غنمنا  دلهي  في  و 

طنا عــن بوخارة ــانْ حوّ مــن افغ

و على الفرس من حكموا عن قيصارا

دزَتْ على اليونانْ ما انبالي بأهل التّضاللْ

الْ من تمّ ارجعنا على البحرْ األبيضْ يا عقّ

تْ بعد اكثَرْتْ التّنقالْ عْ و على صقيلية ارْجَ

نْ و شمالْ هْ في ارمينيا على األيمَ رْتْ انبوّ سَ

الْ ــا عوّ ــا بعزمــي وأن ــى منغولي دَزْتْ عل

تعالْ ينْ فتهــم بأمر المُ ــينْ مع الصّ الشّ

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ النحالْ عْ سَ

باالســرارْ ــا  اظفرن ــد  الهن فــي 

األثـــارْ ــي  ف ـــمّ  ت رجــعــنــا  و 

ــارْ ــدك ــانْ بــــالدْ ت ــســت ــرك ت

تْ االســيا وبتّ في حوزْ اسطنبولْ عْ تمّ اقْطَ

بْ باســمْ االسطولْ راكَ و نظرنا في مالطا امْ

ــتْ فــي يزميرْ بعــد شــگيتْ األنضولْ و نزَلْ

مرّيتْ في منشــور يا امجنّبْ عــن كلّ اتلولْ

ــالدْ الماغولْ ــتّ ابْ ــى اليبانْ بعدْ ف ــتْ عل جي

لتْ بغيرْ انكولْ نْ جَ يبَتْ و بنجالْ و الدكَ في التّ

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ
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خْ التنا قدرُه قدر اجليلْ عبد القادر شامَ

قامْ الخليلْ و تنيتْ على القدس بعد زرتْ امْ

ة جيتْ اسئيل لْتْ بالدْ الحجازْ عن مكّ و دخَ

ــي لهبيلْ ــة و طومبيل ــا و الباهي ــرْ أن غي

ــرْ قبالتَكْ بهــا دارْ انخيلْ ــا قوبة تظهَ ه

رَبْ فيها إلى انت من االشواقْ اعليلْ زيدْ اشْ

ــا طموبيلْ ــد الفراقْ و ركبن ــا بع و زهين

ارة ــتْ في حما طه قمر الدّ و ضحي

نُه اضحينا بجميعْ سكارة بامْحاسْ

ارَة ــا گطّ ــى الخدودْ ادْمعن زدنا عل

ة و تمارَة ــبْ العقل و الهمّ يا صاحَ

الْ ــدْ زَرْتْ اللّيثْ الخصّ ــتْ العراقْ بع لْ ادْخَ

وى االرسالْ طْ حابْ السّ زَرْتْ األنبيا مع اصْ

دَرْتْ على البحرينْ و المنا في اليمانْ أنّالْ

بحْ امشيتْ في العشريّة دونْ ابْزالْ و مع الصّ

ما درنا ســاعةْ من الســفر حتى ليّ قالْ

ها عين الزّرقة اشرابْها فايقْ كلّ امْصالْ

دي زارَتْنِي خليلتي زهرة داتْ النحالْ عْ سَ

ــمــزارْ ال ــتْ  ــلْ نَ و  ــولْ  ــه ال زالْ 

ــوارْ االن الحــرم  فــي  غشــانا  و 

ــارْ ــق ــت ـــداللْ مـــع االح ـــتّ ـــال ب

ــارْ ــتْ الــشــيــفــورْنــا الــعــيّ ــل ق

امْ بغير غفولْ دْ الشّ لْ جيتْ قاصَ و على الموصَ

و على نجدْ امشيتْ كيف كانْ في كتبي مسجولْ

تْ على الكعبة و زالْ ضرّ القلب المعلولْ فْ طَ

ــيفورْ من االشواقْ مثلي عقلُه مدهولْ و الشّ

ــا و طيبها طابْ بكلّ اشــمولْ ــا طيبة تنب ه

ــامْ الزّهرة لبتولْ ق ــمْ الحبيب ها امْ ها مرسَ

نيا عرض و طولْ و ســترنا بالجميعْ في الدّ
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عــتِ للغــربْ جهارَة ــت ارْجَ إلى ان

ــي من الّ رامْ ادْســارَة ــدْ بن عل العب

ــمْ بزيارَة من أســفي الطيبة و غنَ

في وسطْ حرمْ ديكْ القبّة المسرارَة

ــامْ بغاية لطهارَة انْضــلّ في المق

ــارَة كفّ ــي  لدنوب ــي  ازيارت يجعــل 

رْ بينْ الشــعارا ــاهْ صولْ و فُخُ بالْغ

انشيتها من السان الحال اشطارَة

و نقــولْ يا اللّي ما تخفاهْ ايشــارة

ارَة ــيّ غفّ ــحْ طــه ل ــلْ امدي و جعَ

ــدوقْ امرارَة فــي ليلةْ القبر ليسْ ان

ــن الوجودْ طه صاحــب االيغارة عي

ــارَة فتّ مالهــا  امكــرّرة  اصــالةْ 

االحبارْ ــاخْ  االشــي على  سلّمْ 

ارْ ـــغـــرّبْ الـــدّ ـــولْ امْ لــهــمْ ق

ــــرارْ ــكــنــى االق ـــارْ الــسّ ـــت اخْ

االوطـــارْ ــتْ  ــمْ غــنَ و  ودّعــتُــه 

ارْ وّ ــــــزّ ـــارْ مـــع ال ـــه ـــلّ انْ ك

ــارْ ــفّ ــغ ـــا ال نــســعــى مـــوالن

ــارْ ــع االش ــــرْزْ  طَ أراوي  ـــدْ  خُ

االخــيــارْ فـــراجـــةْ  و  ــة  ــرج ف

ــمْ االشــطارْ نســتغفرْ فــي ختي

االوزارْ فــي  ــي  ل ــرْ  غف بعفــوكْ 

ــارْ ــنّ ال ــن  م ننجا  نــقــدنــي  و 

المختارْ ــادي  ــه ــال ب ــة  ــرمَ ح

ــهــارْ بــاجْ اعــلــيــهْ  اهللا  ــى  صــلّ

انتهت القصيدة
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م بشــوقكُ شــوقي  ــوا  تُ هيّجْ ــي  الّّ ــا  ي

مْ   كُ ــي بصدّ ــلْ حال ــي ونحَ طــاشْ عقل

مْ دي و ســقامْ جســدي بحبكُ ــاجْ وَجْ ه

ــمْ حيكُ ــراقْ  لف ــي  اقليب ــقْ  يطي ــا  م

ــم ــي مــن فـراقكُ ــوا حالـ ــفْ تتّركُ كي

ــمْ ــرْ لقليـــب عنكُ ــى يصبَـ ــفْ حت كي

مْ ــي يَرعــى لشــوركُ نِ فْ ــرْ جَ ــاتْ صاهَ ب

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

لُـوا ْ هّ مَ حــقّ  اعـلــيّ  ــاجْ  الـحـجّ يـا 

لوا تهوّ ال  اخــبــيــري  ــاجْ  ــحــجّ ال ــا  ي

تگبلوا ردْتـــــوا  إال  ــاجْ  ــحــجّ ال ــا  ي

تعطلوا ال  ــــزاري  امْ ــاجْ  ــحــجّ ال ــا  ي

لوا اتْعوّ وصلي  عـلى  ــاجْ  الـحـجّ يـا 

ســامْ االجْ ــلْ  داخَ ــي  ل ــوا  ت روّعْ ــا  بالضن

عــي كمــا الديامْ ــلْ دَمْ ــة هلّ ن ــى الوَجْ عل

ــامْ ي اهْ بالهــوى  وصــادُه  ــرْ  لخبي ــه  دلْ

كامْ ــدْ المولى فــي قضــاهْ و الحْ ــرْ وَعْ غي

ــوقْ و الغرامْ شــي مــن شــدّ الشّ طالْ دَهْ

عــامْ ــهْ الصــدّ المــا مــع الطّ مْ اعلي حــرّ

نامْ ــا امْ ــدْ الجف ــسْ يزهــى لُه مــن بع لي

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــالْ بالوْصــالْ ــرى فــي مجمعكــم أنّ ــا ت ي

ــى الحالْ وبْ عل ــة مجدُ ــوالْ الفرق من اهْ

االفــضــالْ ـــةْ  المَ يــا  ــربــي  قُ تفرقوا  ال 

ــالْ ي لحْ ســايَرْ  ــي  ل ــارَتْ  ب جفاكــم  مــن 

ــواقِي بكــم فــي االجســادْ طالْ ــنْ اشْ اليَ
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ــي بعــد الگرحة ايشــوفكم كانْ جفن

بعدكــم ــرْبْ  القُ انْحــازْ  و  ــة  قُرب بعــد 

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــارْ ــزولْ ذا الغيـ ــي و ي ــى قلب ن ــفْ يهْ كي

ــرارْ ـ المْ مْ  ــدَ ـ عَ ــا  أني و  ـــرْ  نَبْشَ ــفْ  كي

مارْ ةْ الجْ سادي ليعَ نْ في اجْ كُ كيفْ تسْ

ــارْ ف القْ ــمْ  رايْ ــا  وأن ـنْ  ــتامَ نسْ ــفْ  كي

ـرارْ ــا احْ ــدْ م ــي بعْ ــى قوتـِ ل ــفْ يحْ كي

ــمْ كُ مّ إيْعَ أســداتِي  ــولْ  القب ســرّ 

رة عــن ابْصورْكم ــموسْ النّصْ تْ اشْ الحَ

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــركابْ ــةْ ال ا أالمَ ــوْ ــى المســيرْ اتْئنّ عل

رْ  من الصدودْ غابْ كْ شــي و الفَ طالْ وحْ

دابْ رامكــم  بغْ ــي  فان جســمي  ــر  أمي

االنْجــابْ ــةْ  المَ ــا  ي ــي  عنّ وا  تصــدّ ال 

االحـــــزابْ و  ـــد  أح اهللا  هـــو  قـــل 

نْ طيبَة نشــفى من االســقامْ فــي مواطَ

ــدي ليلة في عــوضْ عامْ ــواقي عن من اشْ

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ـــادْرَة ص للفرحـة  عــلــيّ  ــابْ  ــرك ال و 

كــرى ــي  ل رامْ  ــا  م ــرْ  هَ صَ ــي  داجِ طــولْ 

ـــرة ـــادْ زافْ ـــب ــاْلــضــاهــا األكْ ـــذي ب ال

غضــرة حــاتْ  اضْ ــامْ  األي ــا  ن المْ بعــد 

رة امكــدّ ديمــا  ــة  انحيل االجســادْ  و 

ــرامْ ـ المْ و  ــنْ  ـ الظّ و  ــوا  نلتـ ــارة  بالزي

ــامْ االني ســايَرْ  ــسْ  تتراقَ ــا  ضياه مــن 

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــدونْ ريبْ شــي ب ــا ترى فــي جمعكم نَمْ ي

ــب ــقْ القلي ــا طايَ ــراقْ بعدكــم م عــن افْ

ــبْ ايغي ــا  بالجف ــي  عنّ ــرى  ت العقــل  و 

ــي في جمعكم و في صــورَةْ الحبيبْ ت راحْ

بكم غايَةْ الحجيب وفي صورة الطريق اتحجّ
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صوركــم حــقّ  هــيّ  الكرســي  ــتْ  ءايَ

ريحكــم ــرْحْ  للف ــي  غصنِ حــرّكْ  كانْ 

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــلْ بالرحي ــمْ  فيكُ ــدى  ن لوْصــالْ  ــحْ  ري

ــا ادهيلْ حــى  بالضن ــري و اضْ مي عْ اضْ روّ

ــبْ الرحيلْ ــعادة شــمل اللِّي راكَ بالسّ

ــلْ تقي ــه  عرْف ــه  ألنّ ــي  ل حمْ ــرْكْ  ت

ــلْ ــلْ العقي شــوا معكــم نرسَ كانْ تمْ

يفرقكــم وال  ــرْ  ضَ يَحْ ة  ســاعَ كلّ 

بجمعكــم شــي  خَ يسْ ــا  م ــه  رْفُ كنعَ

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــقْ الصدي ــدقْ  للصّ معكــم  بلغــوهْ 

ــرى نضحى به على الرضــى الْحيقْ يا  ت

اعشــيقْ ــا  التْن ــاسْ  ن ــا  ي ــي  كتعرفون

دي عن طولْ البدا احريقْ سْ في اللضى جَ

ــي باللقا اشــريقْ  مِ حــى نَجْ ــى يَضْ يمت

ــامْ النق و  الهــولْ  مــن  ــدورْ  ت عنكــم 

الكــرامْ ــةْ  المَ ــا  ي ــرْ  نتباشَ بالوصــل  و 

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــلْ هَ امْ ــا  ابْق ــا  م ــوا  تال احْ لكــم  ــالْ  ق

ــلْ فَ ــي اجْ نْب ــه مــن جَ ــي فــي خالفُ نِ تركْ

ــحْ عن جمعكــم جلّ ــه فايَ نســيمْ طيبُ

ــلْ ابعَ ــوْرى  ال ــن  بي ــه  ل إيحمْ ــقْ  يطي ــا  م

ــلْ يخجَ و  ــبّ  إيخُ اســريعْ  ــاسْ  رقّ كــن 

ــيرْ و المگامْ بنكــم ما يخطــى فــي السّ

ــقامْ المْ و  ــرمْ  للحُ معكــم  ْغــوهْ  بَلّ

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــراقْ الب ــبْ  راكَ محمــد  الهــدى  ــنْ  عي

ــرّحْ االحــداقْ ــامْ انْم ق ــعْ و المْ فــي البقي

ياقْ ــا اضْ ــعْ مع الجف شــي و الوَسْ طالْ دَهْ

ــدْ و الفــراقْ ــة و البعْ ــبْ الغرب مــن  اللهي

ــاقْ الرف ــةْ  غايَ نجعلكــم  ــارة  الزي فــي 
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ودّكــم بســرارْ  ــي  منحون بالعــزم 

بفگدكــم ــا  تفن ال  روحــي  عالجــوا 

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

فــي القضا باقــي ما بين الرجــا و خوفْ

ــرى اتحــوفْ ــوق التّ كمدعــب دمعــي ف

ــرى في جمعكم بعــد الرجا انطوف يا ت

ةْ الوقوفْ ــرْ في ســاعَ ضَ ــوقْ عرفة نَحْ ف

ــا مــن الخشــوفْ ــورُه ينْب ري ن ــدْ ــمّ بَ ت

وصولكــم ــى  عل ــروْ  م ــرني  بشّ كانْ 

ــدى فــي حرمكم ــرْ مــن الّ يَغْ خُ آشْ يفْ

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــمْ االدْخالْ بالمضى وى قسّ ســيفْ الهْ

ــدي مــن اللضى سْ ــا جَ ب ــي  وهْ دابْ قلب

القـضا و  ــدْ  الوَعْ ذا  يتصــرّفْ  تا  يَمْ

ــوحْ فــي الفضى ــي ملي نِ ــراقْ اتْرَكْ و الف

ــي ســاعةْ الرضــى ــلْ عنّ ــرى تقب ــا ت ي

ــبْ الدمامْ ــيادي فــي  حماكــم طالَ يا اسْ

ــدوامْ بال نفرقكــم  كنســخى  ــسْ  لي

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــفْ الْهي ــا  بق ــي  قلب ــة  حال ال  ــي  حالْتِ

فْ عقلي غايَةْ الخطيفْ  طَ و االشــواقْ اخْ

ــفْ الرّدي ــلْ  نقبّ و  ــة  ب الكعْ حــوازْ  فــي 

ديفْ لْ العــراقْ و الشــامْ و الصّ مَ حْ ــنْ مَ بي

ــفْ ــبْ ضي ــدْ الحبي ــي عن ــوم حــقّ أنْولِّ ي

ــدامْ االقْ ــةْ  لْخَ مَ ــلْ  انْقبّ ــه  لي ــزْمْ  بالع

ــركامْ ــدْ فــي الضــيّ و ال فَ ــامْ إيْفدْ م كاحْ

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــضْ امريـ ــه  بمصايْبُ ــحْ  نترنّـ ــي  تركنـ

ــضْ غي ــكلّ  ب ــري  فَكْ ــنْ  وهَ و  ــي  حال رقّ 

ــدْ الضمــا إيفيضْ ــري من بَعْ ــري نَهْ ويجْ

ــا إيهيضْ ــي مــن دونْ الخف ــدْ عنّ و الفگي

ــضْ مي ــلْ  كمتي بْ  انســحّ االركابْ  ــنْ  بي



869تشويق إلى حجّ بيت اهللا الحرام

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ــرورْ وعدكــم ــا رامْ اسْ ــدي م ــالْ  وَعْ م

خلفكــم فــي  ــا  أخف دونْ  ــى  نتأنّ رَدْتْ 

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــا أهــل الجــودة و النجدة اســقيوني ي

ــي ــا ادّيون ــلْ لوْف ــا هَ فــي جمعكــم ي

ــة افْديوني حــابْ الغتْبَ من الْســونْ اصْ

ــي ضيون احْ ــا  الرّف ــاسْ  أن ــاسْ  الْب مــن 

ني شــدّ ــومْ  المحت ــدْ  الوَع خلفكــم 

رْ فــي بحوركم ــفَ فــن إيْسَ ــتْ الجّ طلقْ

كم  ــرامْ فــي تخــومْ يمّ ــا حســابُه يُغْ م

ــى ارحيلكــم ــاجْ عل ــا حجّ ــوا ي مهل

ــر األم فــي  حــولْ  وال  ــوّى  ق ــي  يل ــا  م

ــر األكب المهيمــن  ــيّ  اعل رادْ  ــفْ  كي

ــفر بالسّ ــدامْ  األق ــاوَلْ  انْق ــامْ  ع كلّ 

ــوزرْ ال ةْ  شــدّ ــري  فَكْ ــرْ  يتفكّ بعــد 

ــرْ بالغضَ شــومْ  المُ ــرْ  هْ الظّ هكــداك 

ــامْ ـــلّ ع ــي ك ــي ف ــنّ ــم ــزارْ انْ ــم ــال ب

مــامْ ــنْ و الحْ ــي كاسْ البي نِ رَكْ ــتْ يدْ فْ خَ

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــفْ ننجا مــن االمحانْ ركم نرشَ مَ مــن اخْ

ســانْ رَقْكــم يا أهلْ االحْ ــا ســخيتْ انفَ م

حــانْ شــكّ  دونْ  مــن  ــرّبْ  ق راوْقَتْكــم 

االحــزانْ فــي  انْعــودْ  ا  تمشــوْ ــي  عنّ كانْ 

ــحْ المســايَفْ االوْطــانْ وانَ ــرتْ اجْ ــا جب م

ــوجْ أرضكم مــن نجــاهْ عامْ قلــت فــي م

ــامْ ــومْ فــي الزم ــى مكت ــدْ المول ــرْ وَعْ غي

ــامْ بالتم ا  نمشــيوْ ــى  حت وا  تصــدّ ال 

ــي فــي االشــياتْ اخبيرْ رة ربّ ــدْ ــي قُ وال يل

ــرْ الخبي ــلْ  تخبّ بالفگــدْ  ــدي  وَجْ ــاجْ  ه

ــرْ و نعتقــد فــي اطريقــي للزكــي انطي

ــوا حســرْ شــوري على المســيرْ كيصيب

ه اعســيرْ ــرَدّوا بغصايَصْ ــي إي ــرْ ل كل يُسْ
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في الدجــا شــعلوا نبراســي ابْضيّكم 

رامكــم اغْ مــن  ــا  ليّ اعْ ــرّوحْ  ال ــتْ  راحَ

ــا جســمي بوحشــكم ــي وفن ــرّ قوت م

للكــم ــومْ  بالمكت ري  ــدْ صَ فشــا  ــو  ل

دونكــم حــقّ  ــرْ  انْعمّ جمــع  مــن  آشْ 

ــة عطالكم تْب ــي هــو ذا الرّ ــلْ باللّ ادخي

ــن اتْغســلوا ادْنوبكم كانْ فــي الحرمي

ــم كـ ندّ بنســيم  ــه  انهيبُ الســـالمْ 

عبدكــم مكســوبْ  محمــد  ــمي  واسْ

ــدي هــو شــارَقْ كشــمس عــن عــالمْ ال

المــالمْ مــن  ــا  يكف ــي  حال ــوا  تلوم ال 

ــرامْ الكْ ســرْبَتْ  ــا  ي ــوا  حنّ ــي  داب اعْ مــن 

المْ ــا بقــى امْ فــي األشــياتْ اتقــولْ لي م

واشْ مــن أرضْ انْشــقّ فــي ســايَرْ األوْهامْ

ــالمْ العْ ــبْ  صاحَ ــهَ  طَ االشــياتْ  ربّ 

ــرامْ الحْ ةْ  ســاعَ ــي  ل ــا  ديروه فاتَحــة 

ــمْ القســامْ لْكم فــي طــرزْ اتْراجَ إيشــمَ

ــومْ فــي االرســامْ ــي معل ــى دمنات ــن عل ب

انتهت القصيدة
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عــة البَدْ ــاتْ  بتْب كســى  مــن 

ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

وال نجــى مــن ســمّ اللّفعــة

ــة عَ دْ ــرْ مــع الخَ كْ عــاشْ بالمَ

في اللغا قولُه ما بينْ االشــياخْ مردوعْ

ة عَ ه شــفْ الكُ وال الْقــى في اهْ

ه يومْ االطــرادْ رادَعْ ــدُ هْ ــكلّ داعي جَ و هــو يا ســيدي أنا ال

ــوالْ مــن ادْعا ــلْ اقْ بَ ــا نَقْ يْهــاتْ م هَ

اعْ ــي خــدّ ــي باللّ ــرْبْ منبال ــومْ الحَ امْســنَّحْ ي

ه داعْ ــقر رادّمُ ــةْ السّ رْ في حوم ــعْ بســيفْ الشّ

يصــادَعْ الفضــى  ــى  عل مســروعْ  بقــى  و 

ه را يوادْعُ ســرّ الغني في من يشــا في جمع الوْ

يتْـداعــا كانْ  ــرْ  الغي و 

ه اوْهينْ مخدوعْ ه على الفضى عالّ و الْساسُ حيطُ

ــا يدافَعْ ة مبگاهْ م ــا بالقوّ و هــو يا ســيدي قولُوا لمن أدْع

ة ــالْ ابْرَفْعَ ــا ن ــا فلَتْ م فــي اوْغاهْ م

اعْ كيمْ ينســقى بالخمرْ النّفّ ما رافَقْ شــيخْ احْ

ــالْ بترفاعْ ــبْ عنْ ســوقْ الفضــولْ وال ن نَّ ــا جَ م

ــعْ ــدافَ ــمْ ــــوْتْ ال ــي هَ ــه ف ــسُ عــــرّضْ نــفْ

ــه يدفْعُ للشــقى  شــيطانُه  ــرَفْ  كنع لكــن 

ة فاعَ ْ ه في الشّ من طمعُ

ــافْ مدفوعْ ي ــنْ الحْ ــرُّه و عادْ عن شــفا ما بي غَ
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ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

نْعــة بالصّ ــلْ  يتحيّ ــادْ  ع و 

ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

ــة ــعَ ربْ ــي  ــنّ م ه  ــفــيــدُ ي وال 

في اللغا قولُه ما بينْ االشــباحْ مردوعْ

ــنْعة عْ طيبْ الشّ ــمَ ــاشْ يَسْ ب

في اللغا قولُه ما بينْ االشــباحْ مردوعْ

ة بْعَ ــانْ الضّ ــياخْ عن قوم و اشْ

لْ ما طاقْ الدني ايْمانَعْ صَ و هو يا سيدي في امصيدةْ االشياخْ احْ

منعــة هــذي  فــي  ــومْ  الي ــه  فادْتُ ــا  م

ــاعْ النعن و  حرّيگــة  ــنْ  بي ــلْ  صَ يفْ أالّ  مطمــوسْ 

ــه فــي الهوشــة تقناعْ ــعْ شــيهانُه يقنعُ لَ ــو يدْ ل

ــعْ ــصــانَ ــاهْ مـــا ي ــف ــكْ ــه خـــالِـــي ي ــحُ ــبْ جَ

ــاهْ اللِّي منعه ــا يلْق لْ م صَ ــا يحْ ــو كانْ فــي الوْغ ل

ناعــة بدْ يصــولْ  جــا  مــن 

ــوعْ وامْ مخن ــدْ ــى ال ــة و المكــر عل أيعــودْ بالمقات

ــه ما نزولْ تابَعْ دالِي في خالفُ ــرَبْ عنْ اجْ و هو يا ســيدي لو اهْ

ه مــن ضربي شــبْعة ه نشــبّعُ جســمُ

ــنّ أتباعْ ــحْ لِيهْ مــن ناسْ الف منهــاجْ الجــدّ صحي

دعــة باعْ ــه ألهل الخَ تُ ــمْ دمّ ــي في الشــرّ اقْدي ولِّ

ــة عــلــى الــمــضــابَــعْ ــعَ ــنْ ــصّ ــال ــلْ ب يــتــحــيّ

ــه ــامْ ربْعُ ــى وه لْ عل ــدّ ــمْ بال ــشْ العــدابْ خيّ جي

ــاعــة ــبّ لـــه لـــوْقـــاتْ ت

جا فــي رقبتُه قلّ لوْشــاتْ متبوعْ فــي الضيّ و الدْ
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عْ ياخْ طامَ ة بينْ االشْ نْعَ و هو يا ســيدي يا من في العلو و الشّ

ــة عَ مْ ــكْ جــوّ الصّ لَ هْ ــي بجَ تِ لَعْ ــو طْ ل

ــاعْ طمّ إالّ  ــه  لْبُ يطَ ــا  م ــياخْ  اشْ ــرْ  بغي ــم  العل

ــماعْ ــا االبْصارْ و ا السْ ــي بال خف مِ عْ ــدْ مَ ــي جحَ ولِّ

ــعْ ــامَ ــنْ ق ي ــدِ ــاحْ ــج ــل ــة ل ــمَ ــقْ ــنّ ــفْ ال ــي س

ه عُ ســمْ ــردّ  ي ــيّ  ل ــه  راسُ ةْ  ســالمَ بغــا  ــي  ولّّ

ــة ــع م ــالّ ــي ال ــت ْ ــجّ ــحُ ب

ــن بدموعْ ــه العي ــرَقْ في ــه مــن تغ ــضْ حجتُ حَ نَدْ

حى توبْ الســرورْ خالَعْ ــي تضْ اعِ و هو يا ســيدي ســلّمْ يا الدّ

قلعــة ــكْ  لَ هْ بجَ ــتْ  بني ــو  ل ــرَفْ  ع و 

ــدالعْ ــعْ ت وى الْهيبْهــا يتدلّ كْ جــدْ ــمَ سْ ــى جَ و عل

ــوالعْ ــعْ ت ــدْ تولّ ــرْ زي ســلّمْ تســلّمْ و بأهــل الخي

ــعْ ــالَ ـــكّ ق ــرْ ش ــغــي ــر ب كــــونْ عــلــى الــشّ

ه دْ على عضــاكْ قلعُ ــا و الجاحَ و كــذاكْ كــونْ طاع

و حضــي شــروطْ لوْالعــة

ة و كــونْ مولوعْ ــقْ حتمَ و بســيرَتْ االفضــالْ اتْخلَّ
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ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

ة عَ رَكْ بالجحــد ســمْ ــدْ ــا ت م

ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

ــة ــلْــعَ ــكْ خَ ــنّ لْ م ــــزوّ ــا ت م

في اللغا قولُه ما بينْ االشــباحْ مردوعْ

ــة عَ ــتْ اللّمْ فــي عضــاكْ انْزَلْ

في اللغا قولُه ما بينْ االشــباحْ مردوعْ

ة ــبْ ولْعَ شــاكْ انْتگّ و فــي احْ
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وهو يا ســيدي الخير كيفْ قالوا العرب فــي اللِّي ايكونْ واقَعْ

ــة ــعَ الــرّقْ ــذا  ه أقريتي  ــى  إل ــت  أن و 

كْ في مجالَسْ أهل المعنى برقاعْ هَ لْ على وَجْ دَ اسْ

قاعْ لَتْ افْســايَرْ لصْ ــا تَفْ ــكْ مغلوبْ م و عرَفْ راسَ

ــعْ ــاقَ ن ابـــســـمّ  ــفْ  ــي س مـــن  ــــقْ  تَــــرْشَ ال 

وا ــنّ وقْعُ ــكْ اعليهــا هــل الف ــي لي هــذي انصيحت

ــة القاعَ فــي  رَجْ  ــدْ تَ وال 

ــكْ دونْ شــكّ موقوعْ فــي مصيدتي تعــودْ على راسَ
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في اللغا قولُه ما بينْ االشــباحْ مردوعْ

وقعة في  ــعْ  قَ ــوْ تَ ال  ــوفْ  ش

مفدوعْ الحبارْ  بينْ  قولَكْ  المعاني  في 

ــوعْ بدف ــقْ  تطي وال  شــيهاني  ــكْ  مَ گدّ

مْ مطبوعْ هُ تامْ على االشياخْ كالمِي بخْ

مقموعْ طريحْ  يضحى  رْبي  فحَ بانْ  كانْ 

مخلوعْ يعودْ  بدّ  ال  ه  حيطُ الفضى  على 

موقوعْ شكّ  بغيرْ  ودْ  يعُ رْ  عْ الشّ بصارَمْ 

مسروعْ طريحْ  حى  يضْ نابُه  رْ  تكسّ لو 

مرجــوعْ يعــود  ــه  كالمُ و  يتكــرّفْ  و 

ــمْ حتى يتَّســقى غصــانْ و فروعْ ودادهُ

مْ ملســوعْ عْ من ســمّ حســامهُ و يرجَ

ــمْ ودالْ دونْ متبوعْ ــمْ و الحــا و المي مي

مولوعْ وامْ  الدْ طولْ  عن  طه  حْ  مدَ في  و 

ــمْ أدعى لْ ــال عَ دْ و ب حَ ــن اجْ ــوا لم قول

بقـعــة مــن  يهــا  تخطّ ال 

ة ــوى ودْعَ ــا تَسْ ــدْ م حْ ــتْ بالجَ لْ ــو صَ ل

ــة ــعَ رَفْ رَكْ  يـــدْ مــا  ه  ظُ خفْ رَكْ  قـــدْ

ة الشــنْعَ أكالمْ  خــودْ  ــضْ  القري خــودْ 

ة عَ ــمْ ــي مخفــوظْ السّ نِ ــدْ الدّ و الجاحَ

ــة قلْعَ ــيَّدْ  إشِ ســاسْ  دونْ  رادْ  مــن 

ــة ــداوَلْ أتقــومْ الوقْعَ ــهْ فــي الجْ اعلي

ـة رْعَ التّ بابْ  ــي  ضِ يحْ كانْ  الوشيـقْ 

ــة عَ بالرّجْ ــوي  ينْـ و  يســلّمْ  ــى  حت

يَرْعــى ــرُه  كْ بفَ ــنّ  الف ــلْ  لهَ يرْضــى 

ــى ــعَ يسْ ــه  لبُـ بقْ ــمْ  برضاتْهُ ــمّ  ت

ة ه فــي ربْعَ ــمُ ــي و اسْ ــن عل و يقــولْ ب

ة ــلْعَ السّ ــارْ  تجّ حْ  ــدَ امْ ي  أســفِ مــن 

انتهت القصيدة
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ــرْ الخبيــ ــجْ  تَ تَحْ ــا  م

ـــــدورْ اكْ ــرى  ات ليساً 

اشــهيــرْ تغــدى  كانْ 

تــبــورْ ال  ــكْ  ــبَ ــاجْ ح

ــرْ البصيـ ــرارْ  اسْ مــن 

ــزورْ اتْ ــه  قامُ امْ فــي 

قابْ ــرا اعْ ــسْ اقْ ــرني فــي ســجانُه و لي يسّ

مــالْ دونْ الســبابْ ــاسْ الكْ ــي عــن ن فارَقْنِ

ــه اقْطــابْ ــرْ ريشُ ــلْ طي ثي ــمْ امْ ــي و نزي نَرْتِ

ــابْ ــاهْ كان غ ــامْ لَنْت م ــي احْ نبكــي ويجوبْنِ

طابْ ــظْ الخْ ــولْ لَفْ ــغْ قُ ــرِي صي مْ ــتْ أگَ لْ قُ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

النصير الغني  حما  في 

بتجزيرْ ــجــابْ  احْ ــدْ  خُ

ــبْ المنيرْ ــدْ كوكَ و قصَ

ناحْ ــرْ الجْ ــوى تجَ ــالّ فــي الهْ ــه ع رْمُ مــن حُ

بالصــالحْ ــرْ  تندفَ الرحمــان  ــد  عب ســيدي 

ــامْ البطاحْ ــى اوْه ــي عل لِّ ــورْ اتْعَ ــوقْ الصّ ف

ــي راب احْ فــي  غــى  اطْ ــراقْ  الفْ

اشبانِي ــرْ  ــجْ بــالــهَ ــبْ  شــيَّ

يْهابِي الغَ ـــولْ  طُ ــرْ  ــاهَ س

ــي ــداب ــعْ اهْ مْ ــدّ ــال ــو ب ــالُ س

ترتابي ــي  ف ـــــتْ  ادْوي ــهْ  ــي ل

ــتــابــي ــــدْ أوَرْشـــــــانْ اكْ خُ

ي ســيرْ مــن بَلْدْ أســفِ

ــرْ ري بتَحْ ــزْمْ  انْعَ ــكْ  لي

ــر الخي بكمــالْ  ــرْ  فَ يَدْ

ـــحْ ـــدْ صـــالَ ـــــا مـــحـــمّ أبّ

الفالَحْ ــمــامْ  الــهْ ــدْ  قــصَ و 

فــارَحْ تضحى  ــي  ــواف ال فــي 
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ــانْ ف االحْ ــبْ  نَصْ ــهْ  في

ــنْ طي فــي  جــارُه  ــه  لِ

ــا و االعــالنْ فــي الخف

ــنْ احزي ــروا  قَهْ ليــس 

ــزانْ االم ــضْ  مي كــنّ 

ــنْ ــوي ـــي اعْ ــكْ ربِّ ــي ل

ــكْ ــي ــبْ لــيَّ اوْل ــلْ طَ

ــالكْ ـــي ه ــا تْـــراشِ م

كــرابْ ــرى  اتْ ليســاً  ــالّحْ  الصّ ــعْ  مْ جَ مــع 

ــبْ مــن هــو اصعــابْ ــدونْ ري ــكْ ب ــرْ ل إيَّسَّ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

 ســيدي بوزكــري شــانْ

ــرانْ جي ــرَ  بْ الدّ ــلْ  وأهْ

الجنحــانْ ــقْ  وطلْ دوزْ 

ــكالْ النْ ــوالْ  اهْ ــرى  ت ــا  م ــلْ  تضلّ فيهــا 

مــالْ ــه اكْ ــا ل ــك جارْه ــتْ محمــد وكذل بَنْ

النْجــالْ ــراجْ  اسْ ــة  اللّ ــة  لَكَ لَمْ ــدْ  صَ تَقْ

لي إيمامْ االنجابْ رَة ســيدي اعْ ــجْ مولْ الشّ

ــرابْ واقْ ــادْ  ابْع ــة  كافّ لْ  ــاحَ السّ رجــالْ 

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

ــكْ بي ابْتَحْ دوزْ  ــنْ  سَ لَمْ

ــي ــابِ ــه ــبْ هَ يـــا  دّعْ  ــــــوَ ت و 

ــي ــابِ االرق ــقْ  ــاتَ ع ــبْ  ــلَ ط و 

ــتــابــي ــــدْ أوْرْشـــــــانْ اكْ خُ

ــانْ ــرْ إيْب ســيدْ الخضي

ـعــانْ اتـْ ــنْ  ـثيـ ـغِ بالمُ

ــانْ ــرْ جــنّ ــهْ ـــوقْ إظَ فُ

بالي امْ ــنْ  كُ رَة  ــدْ ــسَّ ال فــي 

ــي ــوال ــغْ ةْ ال ـــرّ زيــــدْ الـــحُ

ــي ــوال ـــــزورْ ال ــدْ اتْ ــع ــن ب م

نابِي ـكْ  قُــرْبـَ عــن  حى  يضْ

االقــطــابِــي عْ  ـــدَ ـــمِ اسْ زورْ 

ــتــابــي ــــدْ أوْرْشـــــــانْ اكْ خُ

ــكْ ــمْ لي يهُ كِ شــالّ نَحْ
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ــليكْ اسْ تضحى  ــهْ  لي

ـــداكْ اكْ جـــارُه  زورْ 

ــكْ الحلي ــمْ  بهي فــي 

دعــاكْ فــي  ــمْ  لبْهُ طَ

ـــة ـــنَ ــــــة فـــاطْ اللّ

ــانْ بالـبْيــ ــرّخْ  ـ صَ اتـْ

هنا و  عـــزّ  ـــالْ  ـــن اتْ

نانْ الظْ عْ  مْ جَ رَكْ  ــدْ تَ

ــا الضن ــدْ  بع ــهْ  في و 

شــانْ ــلّ  ك ــا  دركــن و 

ســيدْ الرّاضي يحضيكْ

ــكْ التّبري ــاسْ  ن ــه  ناسُ

ــكادْ الن ــعْ  جمي مــن  بالكمــالْ  ــوكْ  ن مْ إيظَ

ــرادْ ــمُ ــال ب ــرْ  ــدفَ ــن ت روحْ  ــة  يّ ــدِ لِ ــوَ ــل ل

ــنْ االوهادْ ــاحْ الظــالمْ بي ن ــرِي تحــتْ اجْ تَسْ

ــا انْخابْ ــرُه م ــاسْ اشــهيرْ زايْ ســيدْ الغطّ

ــرَابْ ــنْ السّ ــمْ بي مي ــرُه اطْ ســيدي داوَدْ بَحْ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

نا الغْ رَكْ  ـــــدْ تَ بــهــا 

ــا ن ارْبَحْ ــوْ  زَهْ ــدْ  قصَ و 

ــرْبــنا كُ ـــوالْ  اهْ زالْ 

ــدراكْ ال بعــد  ــالْ  اتْن زورُه  موســى  ســيدي 

ــاكْ ن امْ ــا  تلق ــهْ  في ــا  ف يخْ ــا  م ــه  بُرْهانُ

ليكْ رْ  هَ يظْ و  سُ كْ بوسَ

ــكْ جي ــدْ بمْ ــنْ تقصَ اليَ

ــيــادِي اسْ لجميعْ  ــعْ  خــضَ و 

غــادي ــمْ  ــراهُ ت فــي  ضحى  و 

ــادي ــرق ــف ـــوعْ ال ـــل بــعــد اطْ

ـــدابـــي احْ ــــوا  زَهْ على  دوزْ 

ـي ـــقابـِ احْ زارْ  ــــي  بالوالـِ

ــتــابــي ــــدْ أوْرْشـــــــانْ اكْ خُ

نا دْ دْ كيــفْ أقصَ و قصَ

ــا ــاتْ أتــأنّ ــوت ــتّ فــي ال

منّا اضْ ـــاللْ  ه ـــن  ابْ

ــارَكْ ــب امْ ــن  ب ــوتْ  ــف اتْ بعد 

ــكْ ــايَ ت فـــــارَسْ  داوَدْ  ــن  ب
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ـــامْ االوه جميع  مــن 

ــروم ات غــاشــي  ليس 

ــگــامْ امْ ــوِي  ــنْ تَ ليس 

ــه تــحــومْ ــنّ ــــوقْ م فُ

ــــدامْ االشــــراف االق

الــقــدومْ رَدْتْ  كــانْ 

ـــزّ وســــرورْ ــكْ ع ــي ل

االســـرارْ ـــاسْ  ن زورْ 

الحــالكْ ــقْ  غسْ ــروحْ  ايْ ــى  حتّ ــمّ  تَ ــا  تبق

ــتْ بينْ الشــعابْ نْ ــة كانْ كُ ــكْ اوْصيّ نوصي

ــابْ ــبْ ربّ األرب لْ ــي وطَ كْ الجــوّ و تعلِّ ــمْ سَ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

االوهامْ امْســايَفْ  ــن  بي

ــتـامْ اغْ دونْ  بــغيـــر 

الكرامْ وة  ــطْ السّ أهــل 

ــارْ غ امْ ــن  ابْ ــرْ  المخنْتَ اهللا  ــد  عب مــواليْ 

عْ االســرارْ مْ ــزْ جَ نْ وبْ كَ ســيدي مــواليْ يعقُ

ــبْ االخيارْ ــماعيلْ الفضيلْ قُطْ مــواليْ اسْ

قــابْ ــانْ دُونْ الحْ ــرْ جــارُه إيْب فَ عْ ســيدي جَ

ــه اتْهابْ لْبُ ــاسْ الكمــالْ طَ ــي مــن ن و الباقِ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

ورْ يجُ و ســري تحــت الدّ

ــكْ ــالَ ــه ب ــمُ ــي رسْ ــلْ ف ــيّ ق

بشرابِي ـــرَبْ  اشْ العينْ  في 

ــي عــرابِ و  مــــرْوا  ــقْ  ــرفَ ت ال 

ــتــابــي ــــدْ أوَرْشـــــــانْ اكْ خُ

ــامْ م ــا الحْ ــكْ ي بَ جْ إيْحَ

زافْ رَفْ الجْ رْفْ اكْ في الجُ

ــامْ م لَدْ ــبْ  لَ تَطْ ــه  منّ

ــارِي ــك ـــراجْ افْ ـــسْ ــيْ مَ ــضَ ل

ــاري ــك افْ ــــوْ  زَهْ ــي  ــوال ال و 

ــرَفْـــدْ بــعــاري وكـــــذاكْ إيـْ

انْكابِي ـــالجْ  اعْ ــيــتْ  الــلّ و 

ــابِــي الــصّ ـــواليْ  م ــدْ  ــصَ ق و 

ــتــابــي ـــدْ أوْرْشـــــــانْ  اكْ خُ

ورْ يْجُ أهَ ــبــاتْ  اتْ ــمّ  تَ
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ــورْ ـــيّ الــبــصُ نـــورْ ضَ

ــزارْ ــمْ ــدْ ال ــعْ ـــدْ بَ زي

الــبــدورْ تــــاجْ  زورْ 

ــرارْ ــق ــي ال ــة ف ــنَ ــايْ ب

ـــورْ االتــمــادْ ــدْ نُ ــصْ قَ

األســودْ ـــمْ  رَسْ رومْ 

حـــايْـــزِيـــنْ الـــــوْدادْ

ــى الوجــودْ عْ عل ســطَ

ــرادْ ــمْ ــــوْ ال ــمــا زَهْ هُ

ــــــوْدودْ ــــــمْ ال ودهُ

مدكورْ ــاوِي  الضّ ســيدْ 

ـــورْ ــرْ زمّ ــايَ ــم لــيــكْ إي

المــدونْ ــزّ  ع ــراقْ  الف ــدْ  بعْ ــي  لْتِ اوْصَ راكْ 

ونْ ــوانِي اتْكُ ــافْ اتْزيدْ فــي السْ ســيدْ الزّجّ

المــزونْ ــن  ب ــتْ  نْ كُ كانْ  ــة  وبَ الرگُ ــوقْ  فُ

بْ االقطابْ ــارِي بن ســعيدْ قُطْ مامْ السّ الهْ

ــذي هــو انْصــابْ ــة ال رْخَ ــي صُ ــمْ البُدال نَعْ

لألحبابْ وصلُه  ـــورْ  أزَمّ ــتْ  ــلْ اوْصَ ــانْ  ك

االمجادْ رة  ضْ الحَ أهلْ 

ــادْ ــمْ وقّ ــنــاهُ نُـــورْ اسْ

ــرْشــادْ الــتّ ــاسْ  ن ما  هُ

كــرامْ ــة  لَ مْ جَ گاعْ  دّ  ــوَ ال ــاسْ  ن عيســاوَةْ 

ــرامْ المْ ــوْ  زَهْ مــالْ  الكْ واتْ  ــدْ قَ عيســاوَةْ 

اتْزورْ بعد  الجديدة  في 

مشكورْ موسى  سيدي 

ــا وَرْشــانِي ــرْ ي تَبْشَ اسْ

بّــانِــي الــرّ ـــزورْ  اتْ بعد 

ــگ بالجنحانِي فَ تمّ اخْ

كوكابِي يا  لَضْ عْ  ضَ اخْ

ــي ذابِ لْ شــئْمْ اعْ ــزوّ لمْ

ترتابِي فــي  أوَرْشـــــانْ  ـــدْ  خُ

ادْ ــــردّ ال ــــزورْ  ات بعد 

ــدادْ المْ ــلْ  هَ عيســاوَةْ 

ةْ االجــسادْ ـــما راحَ هُ

ــمْ ــرايَ ــكْ ـــلْ ال ــســاوَةْ هَ ــي ع

مْ فاخصَ ــمْ  ــهُ بِ عــيــســاوَةْ 
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جابْ النشادْ  رْزْ  طَ بْتْ  هَ مْ  ليهُ من  عيساوَةْ 

ــزابْ ــنْ الحْ ــرة و كــذاكْ قابطي ضْ ــاسْ الحَ ن

تْبِي على الرضــا بالصوابْ ــمْ  كُ ــعْ ليهُ و دفَ

طــابْ الســرُورْ  ــكْ  لي و  ــرِي  مْ گَ ــا  ي رْ  ــرّ تتحَ

ــدْ الرغابْ ــي اتْنالْ قَصْ مِ ــي نَظْ تِ ظْ فَ كانْ احْ

الوْهــابْ ــوتْ  اللْي مــع  ــة  لبَ الطّ و  ــرْفا  لشّ

رابْ ــومْ الحْ ــرُوحْ يُ ــا إيْ ــمْ م هُ دْ جَ ــي يَحْ و اللّ

ــدْ تا في االنســابْ ــونْ زي ــمْ مــع النّ دالْ و مي

ــمْ الكتابْ ــارْ بن علي في ختَ ــوا يا حضَّ مُ رَحْ

مْ اضـْراغَ عْ  ـمْ جَ عــيـسـاوَةْ 

حابِي اصْ ــعْ  ــمْ جَ ــنْ  عَ سلّمْ 

ـــي ـــأدابِ ـــــــــأَذّبْ ب ــــمّ اتْ ت

ــوابِــي ــي بــجْ ــتِ ــعْ ـــانْ ارْجَ ك

ــي خطابِ فــي  أراوِي  ــولْ  جُ

ــتــابِــي اعْ دُونْ  ــي  ــالمِ اسْ و 

ـــرْتـــابِـــي ــــال مَ ـــمْ اعْ ـــهُ ب

حســابِي فــي  ــبَ  نْ مَ ي  ــمِ واسْ

ــي ــي رابِ ــمِ ــي رسْ فــي أســفِ
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14

15

طابْ ــمْ الخْ راجَ ــهْ فــي اطْ وَ تْنَبَّ

حــابْ َصْ لَألْ ــاسْ  رَقَّ ــكْ  لْتَ عَ جْ وَ 

وابْ  ــى آلْجَ لَ ــوا عْ لُ فْ ــي غَ باب وَ حْ

رابْ َلْعْ يدْ ا دْ سِ ــيّ ما سَ وَ نا في حْ

ْكابْ ــرّ ال ــعَ  امْ ــالَدِي  لَبْ ــدْ  صَ تَقْ

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

ــعارْ بْ االشْ واهَ ــي لَمْ عْ ل ــمَ و اسْ

ــرارْ االسْ ــجْ  ناهَ لَمْ كْ  ــدَ تْرَگْ وَ 

ــصْ االَفْكارْ  نْ خالَ تَكْ مَ صْ ــخّ شَ

ــخْ وَ فْطينْ ــي راسَ نْ فــي قَوْل كُ

عين  ــكْ الْمْ ــمْ الْمالَ ــبْ نَعْ لَ وَ طْ

ــن ــارَحْ وَ أْمي شــي وَ تْجــي ف تَمْ

ــابْ  االَرْق ــقْ  عات ــبْ  لَ أَطْ ــمْ  بِهُ

ــابْ الب ــى  لَّ عَ ــرَجْ  خْ وَ  ــأ  يَّ تهَ و 

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

جيبة ديثْ و اقْوالْ اعْ ري في الحْ ولْ أفَكْ جُ

يبة ْ نْ الطّ سْ َرْسولْ في حُ شوري أ تَكْ ُ خصْ شَ

يبَة اتْ الْهِ ــدَّ اقْ فــي ال ــوَ ــرانْ االشْ ألنْ نِي

يبَة َرْغِ ضوْر أ ي في الْحْ فِ َرْضْ آسْ ما في أ هُ

ــا رْســول ابْتَأْدِيبَة ــكْ ي ي ــه نُوصِ رْتُ ضَ بَحْ

يبَة  ى من طِ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ

ــيرْ تابْ سِ رْســولِي بَالْكْ يا مَ

يرْ مِ لْ الضْ نْ دَاخَ ــكْ مَ حَ َنَّصْ أ

ــرْ ي خِ لْ  كُ ــاحْ  ت فْ مَ ــكْ  ألنَّ

ــنانِي وَسْ ــا  ي هَ ــقْ  ي انطِ ــا  م ــكْ  رَاقَ بَفْ

ــي المدانِ ــمْ  نَعْ وْزُورْ  ــة  لَلرَّوْضَ ــدْ  َقْصَ أ

يانِي ــه االعْ حابُ ــعَ اصْ أبْجــاهْ الْهــادِي امْ

ــة ابْتَرْتِبَ ْهــمْ  كلّ ــعْ  ي الَبقِ ــلْ  ه وَدّعْ 

ــبَ ي ــلْ الَوْجِ افَ حَ ــبْ الَمْ رِي ــرَدَّكْ فــي اقْ ِيْ إ

يبَة  نْ طِ ى مَ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ
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32

33

ــنْ الْوْشــاتْ وْ االَوْهامْ ضي مَ و حْ

ــوامْ َقْ أ ــا  ْن بَالثّ ــعْ  ارْف و  ــي  لَبّ

ــدامْ ْســير باَالْقْ ــبْ اتـ ــعَ الرَّكْ امْ

ة  ــدَ زَايـْ ــــوامْ  َقْ أ ــاتْ  ــب اتْ فيه 

ة ــدَ نــافْ ــالْ  ــي ــاالَمْ ب العينْ  و 

ة ــدَ مــاهْ لِـــهْ  ــورَة  ــتُ ــسْ ــمَ ال و 

يَنْتْهابْ ــفــانْ  ــجْ عَ و  فْ  ـــدَّ لَ

النّْســابْ ــرَّةْ  حُ ــة  كَّ مَ ــرْ  هَ تَظْ

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

ــلْ لي جْ ــا  ي تْقــولْ  وَ  ــة  بَ عْ بَالْكَ

ــلْ ضي الْفْ ــافَعْ  بَالشّ ــلْ  نَتْوَسَّ

ليلْ ــدْ الَخْ ــامْ الْماجْ ق ــفْ امْ لْ خَ

لْ  مَ اكْ ــا  دادْه اعْ ــواطْ  اشْ ــبْعْ  سَ

ــى الرّْضــى انْزَلْ بْحْ عل مــع الصُّ

ــازال ما اوصلْ وغروب الدهبية م

تابْ ــرَى اعْ ْ في ســيرَكْ ما اتْ فّ خُ

ســابْ بالحْ ــارْ  م اجْ طْ  لَقْ فِيهــا 

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

زَمْ بْ اتْســيرْ و العْ ــعَ الرَّكْ َمْ أ

رَمْ ــا آحْ ــي بَالْوْف لِ فــي بيارْ عْ

ــمْ تَ ــدْ  وزي ــة  جَّ بَالْحُ ــوي  َنْ أ

ــدْ وَكَّ َمْ أ ــشْ  دَرْوي ــرْ  بي ــروحْ  َتْ أ ــكْ  دالَ كْ وَ 

دْ ــكّ ــيرْ وَاجي الْبير عبّاسْ آمْسَ ــرَة سِ بُكْ

دْ ــيخْ بازْلَكْ فــي الْوْطــى امفرّ ــرْ الشّ بي

يبَة ــحِ ــمْ ابْتَسْ ي دِ ــي الّكْ شِ ــغْ تَمْ نْ رَبَ مَ

يبَة صِ ــارَكْ لِكْ فــي تَخْ ِيْبَ ــهَ إ
أَدي فــي طَ

يبَة  نْ طِ ى مَ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ

واطْ اتْطوف يا رْسولْ                    بَعْ اشْ سَ

ــزولْ ــدامْ الَ تْ ــي االقْ ــتْ ل تَبَّ

ولْ ــمْ الَ دْهُ ــأَلْ تَ ــي وَ سْ لّ صَ

ــرْوَة لَلْمَ ــمّ  تَ ــدْ  وْزي ــا  ف للَصَّ ــدْ  َقْصَ أ

وَة ــدْ ــومْ النَّ ــا يُ ن ــعْ لَلْمْ لَ ــبْ اطْ مــع الرَّكْ

وَة ــطْ زّْ وْ سَ رَفاتْ ســيرْ فــي عَ ــلْ عَ بَ لْجْ

ضوعْ اوْهيبَة سْ زيدْ بَخْ مْ رُوبْ الشَّ نْدْ غْ عَ

ارْغيبَـة بافْـكارْ  ــروحْ  َتـْ أ ـــة  زْدَلِفَ لَلْمُ

يبَة  ى من طِ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ
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ــن اللعي ــمَّ  ثَ ــمْ  الرَّجْ و  ــقْ  لَ َحْ أ

ــن تِي المْ ــدْ  هْ بالعَ ــكْ  سّ َتْمَ أ

ــنْ حي لْ  كُ رْجــات  َلفُ ا ــرْ  تَنْظَ

ــراضْ االغْ و  ــرادْ  لَمْ ــي  لْت وصَ و 

راضْ ــقامْ و االمْ ــفى من الَّسْ تَشْ

ــاضْ النَفّ ــمْ  ظي لَعْ عْ  ســمَ و 

دابْ  ــرَّحْ االهْ ة مَ ــدّ فــي وطــى جَ

عــابْ اصْ ــا  م  ْ لّ كُ ــكْ  لَ ــرْ  يتْيَسَّ

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

ــرَة ظاهْ ــن  الْحي فــي  تْهــا  بَرْكَ

ـرى اتـْ ــه  ــتُ ْ ــبّ قُ زَرَعْ  ســيــدي 

ــرا اقْ ــة  فاتْحَ ــكْ  ارْكوبَ ــدْ  نْ عَ

ـــة ـــــوامْ واويّ ــاتْ اقْ ــب فــيــه ت

ــة حاضي ــودْ  جن و  بالشــجاعة 

هانيَــة  ْ ــمّ ثَ ــكْ  داتَ حــى  تَضْ

االنْجــابْ ــةْ  المَ ــي  بابــ احْ زورْ 

ــبابْ ــيابْ و الشْ ولْ الشِّ فيهــا هُ

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في آسْ سَ

نا دْ المْ ــگَّ بْحْ اتْسَ و مع الصُّ

نا ليسْ نَلْتْ بالهْ ي و اجْ حّ ضَ

ــا  ن ــمْ كيفْ َتْقي ــامْ أ ِيّ ــثْ إ ثَلْ

ــوافْ اإلفاضــة ــرومْ لَلْطْ ــمْ اتْ ــدْ الرَّجْ بَعْ

لْ رَضا مَ ــريعْ ال تَعْ ــرَة اسْ مْ ــدْ لَلْعُ و اقْصَ

ــرْ ارْضا ــوَداعْ من غي َلْ ــوافْ ا ــعْ  لَطْ و ارْجَ

ــال ريبَة ــاحْ زيدْ ب ب ــرَى و الصّ ــاتْ في بَحْ ب

ــغيبَة التَّشْ دونْ  ــكْ  تَ راحْ ــمّ  تَ تَلْقــى 

يبَة  ى من طِ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ

بَرْ  ــن فــي القْ اء زي ــا حــوّ ن أُمُّ

رْ ــري لَلْيَنْبوعْ فــي البْحَ و سْ

رْ ــفَ ْ ــى السّ ــمّ عل ــأْ تَ و تْهيَّ

ــوِّية  رْ سَ ــورْ لِيسْ تَنْظَ ــلْ الطُّ بَ َجْ ــفْ أ شُ

ــة رْبِي حَ دُوزَة  ــدْ  عي الصّ ــطْ  بَنْ ــى  عل دُوزْ 

ـرّقِـيّة بُوعَ ــنْ  العارْفِيــ ــاجْ  الْتَ ــوتْ  فُـــ

ــة ريبَ تَقْ ــرْ  تَنْظَ ــاطْ  ْب الرّ و  ــال  لَسْ ــتْ  دَبَّ

ــكيبَة وعْ اسْ مُ ار البيضا اتْنُوحْ بَدْ في الدّ

يبَة  ى من طِ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ
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مْ ــدَ َقْ أ ــى  علــ ــه  زرتـُ ــة  بَالنّـيـ

ــمْ لَ بَالْحْ ا  ــوْ في ِيْكَ إ  
ــطْ طي ــلْ  هَ

ــمْ هَ َلْفْ وَا ــمْ  لْ َلْعَ ا ــاسْ  ن ــوا  قال

دْ ــعَ يَنْسْ ــمَّ  ثَ ــكْ  بالَ ــا  ن تَهْ

ــدْ تَرْتَعَ ــولْ  بُ طْ وَ  ــطْ   وايَ بَغْ

ــدْ صَ الْقْ ــةْ  لْغايَ ــوزْ  اتْفُ زُورْ 

وابْ ــى الْجَ ــريعْ فْ مْ قُولْ اسْ لِيهُ

جابْ ــتْ الحْ لْقَ ــمْ طَ ــنْ زُورَتْكُ عَ

بابْ في على االحْ ــلَّمْ في أسْ سَ

ــعارْ االشْ ــةْ  لَّ حُ ــمْ  ليهُ ــدي  وَهْ

االدْكارْ ــبْ  صاحَ ــحْ  صالَ ــنْ  لِبَ

ــارْ االزْه و  االنْســامْ  ــبْ  طي و 

ــسْ اوْقي ــوْرَى  َلْ ا ــنْ  بي ــورُه  نُ

ســيسْ الحْ لّةْ  عَ ــفي  يَشْ ــه  بُّ طُ

ــسْ اوْني ــي  رْبْت غُ فــي   ــى  حَ يَضْ

ــابْ ت الكْ فــي  ــمْ  نَّكُ عَ ــلَّمْ  سَ

ــابْ ب ــدا احْ ــولْ البْ ــمْ طُ لْكُ عَ يَجْ

بالســالم ــورْ  زَمُ ــلْ  هَ حــيِّ 

قامْ سيدي مُوسى زورْ في المْ

ــگامْ ــا يرْجــى امْ الرّاجــي م

ــلْ لَبْالَدي ــيرْ تَوْصَ دْ في السّ ــدَّ ْ وْ جَ ــبّ حَ

ــيادي بابْ اسْ ســانْ االْحْ يَلْقاوَكْ ناسْ االِحْ

ــرادي  مُ ــةْ  غاي ــالدْ  الَبْ لَرْجــالْ  ــدْ  اقْصَ

ــة  ــتْ الْغيبَ لْ وَّ ــكْ الَشْ طَ ــوا لِ ولُ كانُ يْقُ

اتْ انْشــيبَة َلْوْجودْ فى الدّ يْنْ ا ــةْ عَ بَّ حَ َمْ أ

يبَة  ى من طِ ــولْ و غدَ تَابِي يا رسُ
ــدْ اكْ خُ

غيرْ بير وَ الصّ لَّمْ على الَكْ سَ

ــرْ يّ اتْغَ  ْ ــمّ ثَ ــي  تْب كُ ــعْ  ادْفَ

بير َلْعْ رْدْ و ا ــوَ ــالَمْ ابْ فيه اسْ

ةْ الْهمامْ سيدي بَنْ عيسى لْ طايْفَ مَ يَشْ

ــة ييسَ ــنْ الوْجودْ ما لُه تَقْ ــه ما بي لُ فَضْ

ة يسَ كِ لْ العْ هَّ ني إيْسَ لْبْ الغْ ه طَ قامُ في امْ

نْ طيبة ــكَ ــنْ علي سَ ــلْ بَ ــوا قُ ولُ كانْ يقُ

الگْ ارْهيبَة مْ بَخْ عــي لِيكُ في الرّوْضة يَدْ
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تيبْ ــنْ في ســطوركْ لكْ دودي بَيَّ عــن اخْ

ريبْ ــبْ لَغْ مْ امْصايَ رْجَ ــبْ تَطَّ لْ ــى القَ عل

بْ اللهيبْ وقْ امْشاهَ في قلوبْ اهلْ الشّ

ويبَة ــة اصْ بَ ْ وَضّ بوحْ بها فــي األلْفاظْ امْ

ــحْ دونْ ريبة صي ــه بَلْســانَكْ الفْ ــولْ ل ق

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

ْ ال اتَّبْلى ــبّ ــقْ الحُ ري ــلَّمْ في طْ ســيرْ سَ

هــاجْ نَبْلَة ــي اليَحْ في المْ دْ اللّ ــنْ البُعْ مَ

لَة هْ راقْ سَ ريقْ الفْ ســابْ اطْ بالوْصولْ نَحْ

ْجا و طيبة ــلْ النّ رْمْ الْعالي و اهْ ْ الحُ ــلّ هَ

بة عْ ــنْ اتْســالْ صُ ــيّ يا مَ ــمء اعل افراقْهُ

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

ــيادي اسْ ــا  الثْن واتْ  ــدْ قُ ــكارَمْ  المْ ــنْ  بي

رادي ــتَوفا بالرَّضى امْ طابْ عيشــي و سْ

ــة بالنّْســيمْ نادي نَّ فــي ارْياضْ مــن الجَ

دابْ دادْ االَهْ ــنْ امْ تَبْ مَ ني و كْ فْ ــلّْ يا جَ هَ

طابْ رْحْ الخْ زي في شَ نَة رَمْ حْ على  الوَجْ وضَّ

ــابْ هاجْ نَشَّ ــراقْ اللّي رامي في المْ و الفْ

جابْ لْظْ الحْ ة في غُ تومَ كْ رارْ اللّي مَ و االسْ

ابْ ــروْ نَجّ ــرى تَلْقــى من االفضــالْ م يا ت

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ــي في حالي  ن ــا رْســولْ اتْقــولْ لَلّي الَمْ ي

ــي ــرى ل ــا جْ ــكْ م ــيَّ نُوري ــرَّبْ ل ــو اتْقَ ل

ــليمْ ســالي نّي قَلْبي اسْ هَ ــتْ غيرْ امْ نْ كُ

بابْ ــوهْ االحْ ــحْ عن اوْجُ بَّ ــي و نصَ سِّ نْمَ كَ

يْهابْ ــيْ وغَ ــن اعقيللي طول الضّ حايزي

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ْ يُومْ ســاعدْ لّ ــة في كُ ــتْ في المدينَ نْ كُ

ــدْ قاصَ ْ و ســايَرْ المْ ــودّ مــالْ ال ــلْ اكْ نايَ

دْ ــرْمْ إمامْ الوْجودْ ســاجَ ــومْ فــي حُ ْ يُ لّ كُ
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ــة جيبَ ــلْ العْ حافَ دْ الَمْ ــومْ انْشــاهَ ْ يُ لّ كُ

مــا اقريبَة ــي ديما فــي الَحْ رْفون ــا ايْعَ م

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

اليَكْ ــيْ والحْ ــة فــي الضّ الَ ــي ال حَ حالْتِ

ــكْ ــة ايعــودْ تايَ ــي بلطاف ــى قول ويصغْ

ــبيلْ الرَّضى امْســالَكْ دْ لَسْ ــا تْرى يَوْجَ ي

كيبة دامْعي اسْ رْســولي لَمْ شــوفْ يا مَ

عيبة ــا اصْ ــي في اوصالْن ــهالْ اللّ به تَسْ

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

ديثْ االَقْوالْ غــى لَحْ ــنْ عايَقْ فايَقْ و صْ كُ

بال سايَقْ تَتْبَتْ بينْ الوْطا و الجْ على المْ

والْ ديتْ يَطْ تْ لَحْ فْ مْ لَكْ خَ رْهُ كَ جيتْ نَذْ

يبَة  شــى في الطريقْ خِ ما اتْخافْ وال تَخْ

لْ غيبة داك كُ بَكْ و كْ جْ ضورْ ايْحَ في الحْ

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

ــك من ضحاتْ جوبا رَّبْ ل جينْ إيْقَ عــن اهْ

ــا روب ْ الدّ ســايَرْ  و  االقْطــارْ  ــي  يَرْب ــكْ  بي

ــا قوب ــكْ  لي ــانْ  اتْب ــوْداعْ  ال ــتْ  اثْنِيَّ مــن 

ــغابْ  حايَنْ اشْ رة و ال امْ جْ ــرَفْ الهَ ــا نَعْ م

يْهابْ يا و غَ ْ وى في الضّ ــي نَهْ و االوْالفْ اللّ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ي ــكِ يتْ به نَشْ ــوى وضحِ ــزّ حالِي الهْ هَ

ــي كِ ونَحْ للصغــى  ــاوَدْ  انْع ــزولْ  ن ــا  م

كي  نْ شوقُه اليُومْ يَحْ لَسْ مَ وكيفْ ما يَجْ

تابْ كْ بينْ مَ ــبَقْ فــي الجْ رَّفْ ما اسْ نْصَ كَ

ــبابْ ــريعْ بَسْ ال انْجيبْ ابْحالَكْ يأتي اسْ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ــلْ اتْأمَّ ــي  يَّت لَوْصَ ــرَكْ  كْ ابْفَ يارْســولْ 

لْ  ــوَّ ــي اتْعَ ــكْ لَلنْب ريقَ ــي فــي طْ كانْ رَدْت

لْ ــعْ األصَ مْ يا ربي تِهُ ــلَكْ ديمْ اسْ فــي القْ

ــقْ االرْكابْ ري رْســولي عن اطْ ــرْجْ أمَ التْخَ

جــابْ ــكْ احْ ــه الْداتَ تْبُ ــوَّ اهللا انْكَ ــلْ هُ قُ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ــبْ ْجايَ ــانْ و النّ ب ــنْ الرُّكْ شــي بي كانْ تَمْ

بْ ســيرْ ناجَ لَة گارَجْ في المْ ــجْ النَّجْ داعَ

بْ ــى المراكَ ــكْ ابْيارْ علي عل لْ بي ــو وصَ ل
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لْ هيبة ــكُ ــى ب ــة يَنْب ــارَكْ النّاق ب ــا امْ ه

ــة يب ذِ ــرَبْتُه رايْقــة اعْ صــالْ اشْ ــاقْ المْ ف

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

رْ خُ ــدا و يَفْ ــولْ على البْ ــى ذاكْ إيْصُ ذا عل

ــرْ ضَّ خَ امْ ــه  نُ راجْ بَعْ ــه  لُ نَخْ ــدْ  اقْاليَ ــا  ه

ــرْ مَ اتْنَهْ ــا  ياههّ بَمْ ــة  الزَّرْقَ ــنْ  ي العِ ــا  ه

جيبَة ــوارْ الهــادي فــي قَلْبْهــا احْ ــا انْ ه

ــة الوْجيبَة مَ ظْ عَ ــة المْ ـنازَلْ طيب ــا امْ ه

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

رْبي ــي العَ ْب مى النّ ــرْ و احْ نْبَ ــنْ ذاكْ المَ بي

بي طْ ــآلْ خُ ْ ــدْ السّ نْ ــتْ عَ ــهادَة يَتْبَ بالشَّ

ــي ذَنْب اوْزارْ  ــيَّ  ل ــرْ  فَ يَغْ ــعى  تَسْ ــهْ  لي

فــى امْجيبة ــال اخْ ة ب ــوة تَمَّ عْ ــن الدَّ يَقَّ

ــة ــا القانْطــة ارْهيب واله ــالگ المُ و الخْ

اكنينْ طيبة بابْ السّ ــلَّمْ على االحْ سَ

ها في طيبة رَة عابَقْ انْسيمْ ضْ راكْ في حَ

ْفة لَوْجيبة ــرّ شَ ــة المْ ــمْ الرَّتْبَ ظي ــا اعْ ي

جتابْ ــهْ الْمُ سُ دْ فيهــا أسْ ــجِ سْ ها الْمَ

بّابْ ــاء ازْلولْ صَ ــرَبْ في بيرْ الخاتَمْ م اشْ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

بَلْ اوحــودْ ليه جارُه ــى و جْ ــلَعْ يَنْب ها اسْ

ْرى ايْســارُه ــى التّ ــانْ عل ــقْ إيب قي وادْ العْ

ــدارُه  ــى اجْ رْ عل هَ ــورْ الْعالي يَظْ ها الصُّ

يابْ رة تَهجي بطيبْ االطْ ضْ بَّة الخَ ها القُ

ـحابْ ــا قْبورْ االصْ نْبَرْ والرُّوضـة ه ها الْمَ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

ْديبْ ــسْ أ يَّ ــنْ كَ ــي كُ ــدْ للرُّوضــة صلّ زي

جيبْ ــلْ الَمْ لي ْ الَجْ ــيّ َلْحَ ْ ا ــيّ عو ل ــمّ تَدْ تَ

لَكْ اتْخيبْ ْ في بالَكْ تَمّ  فــي قَوْ ــنّ الَاتْظَ

وابْ ــامْ بَصْ ق نْدْ المَ ــة عَ ــفْ وَقْفَ ــمّ تَوْقَ تَ

ــةْ البابْ ــرَّعْ و انْتَ اقْبالَ شــوعْ اتْضَ بالخْ

ابْ  ظْ الغني الوهَّ فْ يا ْرسولْ اتْسيرْ في حِ

تابْ ــكْ الَعْ ــفْ فوقْ دي ــهْ ابْلَهْ َلْوَجَ ــرْ ا فَّ عَ

رابْ جــامْ واعْ َلْعْ ــولْ لَلْهــادي يا ســيدْ ا ق
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ــليبة وارْحي اسْ حاتْ اجْ ــي بيكْ اضْ يا اللّ

ــة ليب اجْ ــا  الوْف  ْ ــلّ جَ ــكْ  تَ وْ ادْعَ ــادْ  ب لَلْعْ

ــة ريب ــاهدة اعْ ــه شَّ بُّ ــى حُ و اللَّفــاظْ عل

ــة ارْقيب ــة  باقْي ــكْ  واب لَجْ ــه  انْجالُ راهْ 

جيبَة ــكْ العْ والَ ــرُه بَقْ ْ ــه بَشّ نامُ فــي امْ

ــة بيبَ ــة لحْ مَ ْ ظّ عَ ــولْ الزَّهــرة المْ و البْتُ

اقْريــبـة ــبـي  ــراغْ امْ االَرْواحْ  بــجـاهْ 

ــكارَمْ األَديبة ــيادي المْ ــلْ اسْ ضَ لْ الفْ هَ

ســيبة  لْ الكْ ــفيوي داخَ سْ عيفْ المَ ْ الضّ

ــة هيب  ْ لّ كُ رَكْ  ــدْ يَ و  ــي  لّ ِيْوَ إ ــمْ  كُ نْدْ عَ

ــادْ و قرابْ ــي ابْع ــكْ ابْحال ــي تاتي ــا اللّ ي

ــبابْ والَمْ اسْ عْ العْ مْ نتي في اجَ يا اللّي  كُ

تابْ كْ يا بحرْ الجودْ بَكْ بْدَ نْدْ عَ جيتْ من عَ

ــوابْ  بَجْ ــهْ  لي اتْجــودْ  يَرْجــا  كَ ــه  تُ اتْرَكْ

لْ و عقابْ ــوْ ْ هَ لّ نْتَكْ من كُ مَ ــهْ اظْ قُلْ لي

تَنْهــابْ ــولْ  ب بالقْ ــا  الف الخُ زورْ  ــم  ت

ــبْ رَبْ األَرْبابْ لَ ــعْ و طْ ــرَجْ لَلْبْقي ــادْ اخْ ع

ــابْ رْت ــلْ مَ ــوهْ بجُ ــنْ رَفْعُ ــى مَ ــلَّمْ عل سَ

تابْ ــدونْ تَعْ ــي ب لِ ــن عْ ــمْ قالْ ب ــلْ ليهُ قُ

ــمي األَوَّابْ رْمْ الهاشْ ا فــي حُ عيوْ ــه تَدْ لي
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ــقْ ادْباجي قْ فــي ارْقايَ ــبّ ــهْ انْسَ ب

لَّة انْســاجي ــرْ في حُ ري ــزَلْ الحْ نَغْ

نْهاجي  ــدي و مُ ــه قَصْ دحُ لكن مَ

هاجي ــلْ الْمْ واخَ نْ بَدْ ــه ســاكَ بُّ حُ

ــنْ لَنْتاجي ــا بي ــواقي م ــنْ اشْ ومَ

النّاجــي ــا  ــكْ ي لي ــى اهللا عْ لّ صَ

يا و بْهيمْ ْ يّة ليكْ طولْ الضّ دِ هْ مَ

ظيمْ َلْعْ ــكْ ا إلى تَرْضــاهْ بْجانْبَ

ليمْ لْبْ اسْ واقُه بقَ و يقولْ من اشْ

رْحومْ تَكْ مَ ــفاعْ ــعْ بْشْ و نوى يَرْجَ

رومْ كْ ــمْ مَ يّهُ دْ حَ صَ نْ يَقْ ــعْ مَ يْرْجَ

يّومْ ــدْ الْقَ ــلْ الْواحَ لي ــكْ الجْ صَّ خَ

راجــي ــدّْ و الهْ ــومْ الشَّ عْ ي ــفَ تَشْ

تْراجــي و  ــاكْ  اتْن  ْ وَدّ ــنْ  محايَ و 

النّاجــي ــا  ــكْ ي لي ــى اهللا عْ لّ صَ

اجْ رّ ــكْ الفَ ــودْ المالَ بُ عْ بســم المَ

اجْ رْ الوهّ وْهَ لوكْ الجَ مْ في اسْ ْظَ و انّ

اجْ ــوا و التّ ْ َللّ ــولْ ا ــدْ طــه مُ جَ نَمْ

راجْ ْ احْ لّ ــا من كُ ن نايْ و الْهْ فيهْ اغْ

اجْ يا و الدَّ ْ دي في الضّ و نْقولْ ابْوَجْ

راجْ عْ ــبْ المَ ــا صاح دْ ي مَّ حَ ــا مُ ي

ــرْ األْنامْ يْ دْ خَ مَّ حَ ــا مُ ي

قامْ  بْدْ الَمْ كْ عَ احَ دَّ نْ مَ مَ

كْ مع اقواممْ حَ دْ دْ مَ يَنْشَ

ــرامْ ْ اجْ لّ ــكُ ــى بْ ــدْ أت ــكْ قَ احَ دّ مَ

رامْ  ــا لَكْ ــاسْ الَوْف ــرابْ ن ــنْ العْ اليَ

جامْ ــرابْ واعْ ــا ســيَّدْ الَعْ ــتَ ي و انْ

اجْ ــورى وهّ ــنْ الْ ــلْ نورَكْ بي عَ و اجْ

تاجْ تَكْ تَحْ ــفاعْ صاتْ اَشْ ْلعُ يُومْ  ا

راجْ عْ ــبْ اَلْمَ ــا صاحِ دْ ي مَّ حَ ــا مُ ي

ــالم والسّ الة  الصّ ليكْ  عْ

وامْ ْ ــبي طولْ الدّ سْ كَ و مْ

مامْ َلْحْ رَبْ كاسْ ا تّى يَشْ حَ
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يبْ تّى اغشاهْ الشّ و ابْقى غافَلْ حَ

عيبْ رْ هولْ اصْ ا في الحشرْ يَنْظَ دّ غَ

كْ ما نْويتْ انْخيبْ حَ دْ ــنْ ابْمَ لَكِ

بي َلْوَهْ ســانَكْ ا مالْ احْ نى بالحْ يَهْ

ذَنْــبــي ــطــى  خْ و  ا  ـــدّ عَ زْرْ  ــــوَ ال

ن في قَلْبي ا ســاكَ لَعْ عن مّ طَّ الْمُ

ناجي ــبْ اغْ ــا كوُكَ بَّكْ ي ســوى حُ

ْتَكْ ســاجي بّ حَ ــبْ ابْغيرْ امْ لْ و القَ

النّاجــي ــا  ــكْ ي لي ــى اهللا عْ لّ صَ

يارْ ــدْ نَنْجــى و ال نْشــوفْ اغْ راي

ارْ فّ ــافَعْ و خالْقــي عَ ــتَ الشّ أنْ

يا محمد ســيد الكون واالحرار

ــرْ اهَ الطّ ــدْ  الماجَ ــنْ  ي الزّ ــنْ  يازي

ــرْ ــوْرى ظاهَ ــي لَلْ و الْخافــي و اللّ

نســتاجر وبيــك  مضــرور  ــا  وأن

ــراجي ــورْ مَسْ ــي يا ن ــمْ الغان نَعْ

ــنْ االنْتاجي ــا بي رَكْ م ــدْ ــعْ قَ وارْفَ

النّاجــي ــا  ــكْ ي لي ــى اهللا عْ لّ صَ

توبْ  دْ جا   في الكْ مَّ حَ يا مُ

نوبْ ْ رْمْ الدّ نُّ جَ مْ عَ ظَ يَعْ

وبْ ذُ زْلْ مع الكْ وانا با لهَ

دابْ ــا االَهْ ي رَمْ بكْ أَضْ ــتَحْ من يَسْ

ــوى وصعابْ عليهْ إيهــونْ اللّي اقْ

ــابْ الْوهّ ــكْ  بالمالَ ــمْ  سَ نَقْ ــا  وان

الجْ ــومْ اعْ وايَ اليُ ــدْ ــدي ال نْ ــا عَ م

واكْ هاجْ و ماجْ رايْبي و ارْياحْ اهْ في كْ

راجْ عْ ــبْ اَلْمَ ــا صاح دْ ي مَّ حَ ــا مُ ي

ثيرْ ــدْ ذَنْبي اكْ مَّ حَ يا مُ

هيرْ نْدِ آشْ لْ ارْويتُه عَ قَوْ

عند ابوابك نرجى الخير

بْــرورْ َلْمَ ا ــودَكْ  بَــوْجُ نا  دْ عْ أَسَ

ورْ ونْ مــع النعيم الحُ ــكْ الكُ لَ ألجْ

تْ اللّي انْهــو مضرور ــنْدَ ــت سَ أن

ــوْ و ادْراجْ لْ ــى عُ ــاداكْ عل يا مــن ن

طاكْ ما تَحتاج ْ اعْ زّ في بساطْ العَ

راجْ عْ ــبْ اَلْمَ ــا صاح دْ ي مَّ حَ ــا مُ ي

ــبْ وال ايْتوبْ نْ مــن دارْ الدَّ

روبْ نّْهــا اهْ ــدْ مَ و ال يوجَ

نوبْ ْ الدّ لْ  مْ حَ من  لْ  تَقَّ امْ

مْ البْشيرْ كْ يا نَعْ حَ دْ و بَمْ

خيرْ ــلْ  ــكُ ابْ ــبْ  ــلْ ــقَ الْ

الين فضلك شــأنه كثير
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ــا التْمادْ ي ــوْرى ضْ َلْ ــا شــافَعْ ا ي

ــرادْ  ــا نتْ ــاكْ م ني بْوف ــكَّ و تسَ

ــنْ األحادْ يْمَ هِ ــبْ فــي الَمْ و ارْغَ

ــا هادي  طاكْ ي ــبْ يُعْ لَ شــايْنْ تَطْ

ــادي  الْعب ــعْ  مي لَجْ ــة  مَ رَحْ ــتَ  أنْ

ـــرادي  ــايَ وْمُ ــن ــلّ امْ و انْـــتَ جُ

ــراجي بالفْ ـــــوالي  مُ ني  رَمْ يَكْ

ياجي  ــةْ اهْ ــكْ غايَ ديحَ ــدْ امْ و يزي

اتْناجــي  اوْدادَكْ  الحــالْ  بَلْســانْ 

ــةْ تَلْهاجــي  ــقْ غاي ــفيوي رايَ مَسْ

ــرْ طيبْهــا هاجــي ــالة امْطهّ اصْ

تتفاجى ــبْ  صايَ المْ بهــا  اصــالة 

َلْوَدودْ ْ ا ــيّ َلْحَ بوبْ ا حْ يا مَ

ــي ما نْرى انْكودْ رْ ل ضَ تَحْ

َنْبينا انْعودْ مــاكْ أ في احْ

ودْ  يْنْ الَوْجُ دْ عَ مَّ حَ يا مُ

ْحودْ ةْ نَمْشي بينْ اللّ ساعَ

لُودْ لَلْخْ دَ  نَغْ قَبْري  نْ  مَ

بودْ عْ َلْمَ ــكْ ا َلْمالَ بوبْ ا حْ َلْمَ ــتَ ا َنْ أ

َلْجودْ ــزْ ا نْ َكَ ــا أ نْ الَوْف ــدَ عْ ــتَ مَ َنْ أ

ودْ صُ قْ َلْمَ ــمايَلْ ا َنْتَ رَبْحــي و شْ أ

ــراجْ َلْفَ ا ةْ  ســاعَ ــكْ  بي ــلْ  نَتوَسَّ

راجْ خْ ْ لي فــي امْضايْقي مَ لّ عَ يَجْ

بْهاجْ كْ المَ ديحَ تَمْ هيفة في امْ نَخْ

َلْحاجْ اجْ ا ــرّ نْدْ الفَ ــي عَ قالْ بنْ عل

االَزْواجْ ــبْ  طيَّ ــى  عل اهللا  ــى  صلّ

يهاجْ جدْ أبو الدّ لّـى اهللا على المَ صَ
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ــمــازَحْ ــت ت ال  ــعْ  ــي ط ــقّ  ــحَ ــل ل

حْ سامَ و  ــالمْ  الــمْ في  ــمْ  ــلّ سَ

سايَحْ ودِي  ـــدُ اخْ على  وى  يَهْ

ـحْ ـكْ رابـَ ــودْ فــي ازْمــانـَ ــعُ و ت

ــمــادَحْ ال قــالْ  كيفْ  ـــولْ  قُ و 

صالَحْ محمد  ــو  بُ ــمــامْ  الــهْ

والِي حايَرْ و ضحيتْ منْ اهْ

رْ تاجَ ى انْصيبْ من يَسْ عسّ

رْ حاضَ لــيَّ  ونْ  يكُ ــاوِي  ن

ــورَة الــجّ ــوقْ  حــقُ على  ــى  وصّ

ــورة ــهُ ــش م ـــه  ـــمُ ـــرايْ ك و 

ــرورة اضْ ــوفْ  إيــشُ ما  جــاهْ  من 

ــحْ اليَ ــكْ  ــقــامَ امْ على  عـــارِي 

ــحْ وانَ اجْ دُونْ  ــرْ  طي ــلْ  تمثي

صالَحْ محمد  ــو  بُ ــمــامْ  الــهْ

زاحْ كْ غيرْ امْ ــي لُومَ يا من اتْلُومنِ

احْ تَكْ بحديثْ الرّجّ دّْ غى انْحَ و اصْ

احْ لْ ســيّ ي هاطَ عِ رْ ديما دَمْ و انْظَ

ــحْ يا صاحْ ي تَنْجَ لكــنْ كانْ تَبْغِ

ــراحْ لَقْ السْ ــلْ يَطْ ــبْ الجلي لْ طَ

ــالحْ الصّ ــاجْ  ت ــا  ي ــي  غيثْنِ هللا 

يارِي مــا قوى وطــالْ اغْ مهْ

ميمْ افْكارِي تْ من اصْ مْ خمّ

ــرْ جارِي نْتَ خَ تْ المْ ــدْ و قصَ

ارْ ــمْ الحــيّ الغفّ ْ االشــيا نَعْ ربّ

ولْ عارْ الجــارْ على الجارْ ــا انْقُ وأن

ــدْ بالعارْ ــكْ يَرْفَ بْدْ مثْلَ ــنْ العَ بي

لِي طاحْ مْ كْ العالِي حَ رْمَ وأنا في حُ

الحْ فْتْ لَكْ دَ دى ابْقيتْ و صَ بينْ العْ

ــالحْ الصّ ــاجْ  ت ــا  ي ــي  غيثْنِ هللا 
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ه كامُ ارْضيتْ في ارْضاهْ احْ

ه رامُ امْ نالْ  غاهْ  اصْ اللِّي  و 

ــه ــه وأتامُ ــتَرْ امْصايْبُ يَسْ

ه بسالمُ ــه  ــتُ صــحْ ـــنـــالْ  إيْ

ة رامَ الكُ الخصايَلْ  ــلْ  أهْ و 

ـــنـــاكْ اتْــســامــا  ـــنَْ اسْ ــا م ي

ـــحْ ــورُه واضَ ــالكْ نـُ ــف بــيــنْ ال

حْ المَ المْ ه  ــدُ ــشــاهْ اتْ ــي  بــاقِ

صالَحْ محمد  ــو  بُ ــمــامْ  الــهْ

بُرهانَكْ العظيمْ المحمود

ضيفْ الكريمْ قالوا الحجودْ

ــودْ ــوقْ داكْ العمُ ــاتْ فُ إيب

وا شــهـدُ ــة  جمل ــكْ  ــرايْمَ بكْ

وا ــدُ ــكْ ــنَ إيْ كلهم  ونْ  ـــدُ لَـــمْ

وا ـــدُ عْ سَ ـلَكْ  بفضْ انها  سكّ

الفالح ــمــاجــد  ال ــا  ي لــكــن 

كالَحْ نِــي  فْ جَ ــوالْ  االه ومن 

صالَحْ محمد  ــو  بُ ــمــامْ  الــهْ

مْ ــي حاكَ ــرْ الجليلْ عنِّ أم

ــمْ راحَ رْفُه  كنعَ لكن 

رايَمْ ــدْ كانْ جــا بجْ بْ و العَ

لُه كلّ يُومْ عى فَضْ ما خابْ من اسْ

ومْ ــلْ بالمعصُ و كثيرْ مــن اتْوسّ

ومْ لْبْ المســقُ مثلَكْ إيْعافِي القَ

احْ رَكْ وضّ ي را بَدْ ةْ آسفِ رْسَ في مَ

مْ في كلّ ابْطاحْ ظَّ بُرْهانَكْ المعَ

ــالحْ الصّ ــاجْ  ت ــا  ي ــي  غيثْنِ هللا 

دْ في رضى اسكندرية واجَ

دْ ــومْ جيتْ لهــا قاصَ في يُ

دْ ــكْ ماجَ ونْ مثْلَ ــي ايْكُ اللِّ

مادْ تِي لهْ ابغيرْ اعْ لَعْ في الحينْ اطْ

و كذاكْ في المناقَبْ ريتْ بتقيادْ

ة نالَتْ بســعادْ ــعيدَ و بالدَكْ السّ

وأنا في وســطها بضميري نرتاحْ

تْ في القضا مفتاحْ دْ اليُومْ ما اوْجَ

ــالحْ الصّ ــاجْ  ت ــا  ي ــي  غيثْنِ هللا 

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا 

اهللا اهللا 

اهللا اهللا 

اهللا اهللا 

اهللا اهللا 

اهللا اهللا

اهللا اهللا 
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اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا

اهللا اهللا
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نْ اتْحاسَ الفقيرْ  ودّكْ  من 

انْعايَنْ ــاكْ  اوْف من  الخيرْ 

حايَنْ ماكْ ما انْشوفْ امْ في احْ

لْنِي عَ ــعيدْ اجْ في جناحــكْ السّ

تصرُخنِي ــكْ  ــنَ ــايْ ــع انْ ـــا  وأن

ــي نِ مْ يَرْحَ ــو  فُ العْ و  ــفْ  باللّطْ

ــحْ ــواضَ ال ــبْ  ــطْ الــقُ بــجــاهْ  و 

حْ ــبْ و االفعالْ إيْســامَ نْ فــي الذّ

ــحْ الفايـَ ــرْ  العبيــ و  ــدْ  ــ بالنّ

ــحْ صالَ ــي  جِ نَهْ ــارْ  ب الحْ ــنْ  بي

المــادَحْ ــدْ  بْ العَ ــى  عل ــحْ  تَ يَفْ

ــلْطانِي سُ يا  اوْفيهْ  قصدي 

تنســانِي ال  ــكْ  علي ــاري  ع

جانِي لَقْ اشْ طالَبْ الغنِي يطْ

لطان جد السّ أنا الغالمْ وأنت المَ

بيانْ حشــى انْخيبْ يا كرامْ الصّ

ي عالم باللّي كانْ ظنِّي في خالْقِ

الحْ دْ المْ دى ســيّ يْنْ الهْ ابْجــاهْ عَ

رَكْ كلّ افْراحْ ــدْ ي نَ رايْمِ ــرْ اجْ فَ يَغْ

و ســالمْ رّبنا ألصحابْ التّوْشــاحْ

احْ ي مدّ فِ ولْ بن علي في آسْ و يقُ

احْ ــبْ الفتّ لْ رْ طَ ضَ هللاّ يا مــن احْ

انتهت القصيدة
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ه شدا يا من طيبك بين الورى انسيمُ

ة ــا واألخـرا ســاعـدَ يا مــن بك الدني

ــا إمام الهدى ــا زايَگ في حماكْ ي أن

عيطة مورا عيطــة انظل طول البدا

ــرا بايدا حشــا يذهــب ســؤلي وال انْ

ــام الهدى ــا زايَگ في حمــاكْ يا إم أن

ــا إمام الهدى ــا زايَگ في حماكْ ي أن

ــب الـــنـــادي ــي ــط ــب ال ــي ـــا ط ي

ـــل اســـعـــادي ـــا كـــوكـــب ك ي

ـــــور الـــحـــق الـــهـــادي ــــا ن ي

ـــــادي ـــوم ان ـــضـــي بــــاقــــي م

ــادي ــب ــم اك ــر اصــمــي ــي مـــن أم

ــادي ــج ــم ونـــــا قـــلـــت فــــي ت

ـــــور الـــحـــق الـــهـــادي ــــا ن ي

اسياد كل  سيد  يا 

ادْ وكّ جا  من  ارحم 

ــي بــالــمــرادْ ــن واف

ــادْ ــا شــفيع العب ي

الياد لوفاك  باسط 

الگيادْ من  سرحني 

الجســاد طيب  ــا  ي

بــالــوداد لــه  روفْ 

ــزادْ ب ــرْ  نظفَ رَدْتْ 

الصعـود هــالل  يا 

اوجــود عني  روف 

ــودْ ــل ـــا ان بـــك رن

ـــــوالي مــحــمــدِ يـــا م

ـــــوالي مــحــمــدِ يـــا م

الدين قدوات  قالت 

يدخل حرزك الحصين

ــر البين ــا من كث ون

من مدحك في شطرين

ــنْ ــن الزّي ــا زي ودّكْ ي

التقلين شــفيعْ  يا 

ــا الماجــد األمين ي

ــن و يلقــى كل حي

شــوف حالي احزين

ــانْ ــا ســراجْ العي ي

االكــوانْ هــالل  ــا  ي

باالحســانْ لي  د  جُ
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افدي مفقود ايسير طلب ليكْ الفدا

ــن يد العدا باقي مســجون ارهين بي

ــام الهدى ــا زايَگ في حمــاكْ يا إم أن

ــا إمام الهدى ــا زايَگ في حماكْ ي أن

ــدة ــورا ناف ــا ســيد ال ــك ي ألن دعوت

لمــوادة ــدْ  عن ــاكْ  بتن نفخــر  ــي  ألن

ــام الهدى ــا زايَگ في حمــاكْ يا إم أن

ــا إمام الهدى ــا زايَگ في حماكْ ي أن

من يقــوى يحصــي ودك اكريم الندا

به الجــن و المــالك و الورا شــاهدة

ــام الهدى ــا زايَگ في حمــاكْ يا إم أن

ـــادي ـــب ــــور ال ــــن ـــــور ال ــــا ن ي

ــــادي ف ــــه  ل وال  ــــب  ــــري اغ

ــــع الـــعـــبـــادي ـــــال أشــــاف ق

ـــــور الـــحـــق الـــهـــادي ــــا ن ي

ادي ــــــوّ ــــي الــــــجُ ادعـــــــو ل

ــادي ــي ـــكْ ب ـــاكْ اتـــمـــسَّ ـــرض ب

ـــادي ـــم ات أنــــــورْ  الـــيـــوم  و 

ـــــور الـــحـــق الـــهـــادي ــــا ن ي

ـــادي ـــن ـــود ال ـــج ـــال ــــــت ب وان

ــــــم مـــتـــزادي فــضــلــك داي

ـــــرادي ـــةْ قــصــد ام ـــاي ـــا غ ي

ـــــوالي مــحــمــدِ يـــا م

ـــــوالي مــحــمــدِ يـــا م

كفي دايم منصوب

ألني عبدك مكسوب

ــن حالي متعوب الي

مْ المحبوبْ لك انْعَ

اكرمنـي بالمرغوب

كان ادعيا محجوبْ

ــا هــالل الحجوب ي

ــوب ــا عــالج القل ي

الذنوب ــرة  كث مــن 

غيــت هــاد الغريب

قريب فــي  ــي  فكن

على الحي المجيب

نعرف سيرت القدام

من جاهم من االقوام

هدي سيرت االحالم

الكرامْ لعرب  كانوا 

هْ من االنقامْ يحميوَ

متبين فــي االنظام

ــام األن شــفيع  ــا  ي

ــامْ الدم ــبْ  كيطلَ

ــامْ الخي ســاكنين 

ــان القديم في الزم

ليــس يلقــاه ضيم

ــم طبعهــم الحلي
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ــا إمام الهدى ــا زايَگ في حماكْ ي أن

ــدة ــه اجرايمــي زاي ــي تُقــال منّ حمل

ــد المواخدة ــاوي نفخــر برضاك عن ن

دْ من كل داء جْ ــا المَ نهنا بمديحك ي

و ســالم اهللا انهيب في اتمــام و بدا

و اســمي محمد ما نقرب لمجاحدة

حْ من القلب بمجادّة في أســفي نَمدَ

ــام الهدى ــا زايَگ في حمــاكْ يا إم أن

ــــوالي مــحــمــادي يـــا م

ـــــوالي مــحــمــدِ ـــا م ي

ـــــور الـــحـــق الـــهـــادي ــــا ن ي

افـــســـادي ازاللْ  ــح  ــب ق ـــن  م

ـــــــآدي اف اروح  ــــكــــن  ل

ــادي ــح ــــى نــســكــن فـــي ال وإل

ــادي ــش نــخــتــم فـــي اتـــنـــاك ان

ــادي ــي عـــن نـــاس الـــوهـــب اس

ـــادي ـــه ال زَرْت  عــلــي  بـــن 

ـــمـــادي اعـــت اهللا  عـــلـــى  و 
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المقهور هاد  ارحم 

عاد اجناحي مكسور

مدطور حالي  تدري 

يا الحبيــب المبرور

في يد اعدايَ ميسور

ــي األمــور حــارت ل

ــدورْ الب هــالل  ــا  ي

الكــدور و  ــا  بالضن

ــا عــالج الصــدورْ ي

دْ البشــير جْ ــا المَ ي

ــرْ ــي و غي جــود عنّ

ــرْ كثي ــي  ذنب ألن 

انتهت القصيدة
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ــي منكــودْ ــي وال ابْقــى حال زْنِ ــبْ حُ و ذهَ

ــودْ موق ــوارُه  بانْ ــانْ  ب و  ــي  مِ نَجْ ــعْ  طلَ و 

االتمــودْ ــرة  ق ــدْ  احمَ الزّمزمــي  بوْصــالْ 

لْ المرشــودْ زْ في اوْصافْها أهلْ العقَ تعجَ

ــلْ فــي حضــرةْ الممجودْ ــا غفي ــهْ ي اتنبّ

ــد ســيّد الوجودْ امْ الهاشــمي أحم ــدّ ق

مســؤولْ ــا  أن تقــولْ  وال  تعطــى  اســئلْ 

ــفْ و القبولْ طْ ــوايَعْ العَ رَفْ هذي  اسْ و اعْ

ــبْ المرســولْ ــرْ الوْجــودْ الحبي ثَ هــذا اكْ

بْ الســرّ المشــهودْ امْ صاحَ ــدّ عْ ق و خضَ

ــرا و الغي لحســودْ ــهْ فــي الت ــرْ الوَجْ عفّ

ــد ســيّد الوجودْ امْ الهاشــمي أحم ــدّ ق

ــن إيديهْ ــلْ بي ــا الغافَ ــاحْ ي ــضْ الجن اخفَ

ــهْ تنبي ــهْ  تنبّ و  ــكارْ  االف ــعْ  مْ جَ ــرْ  خضّ

ــهْ نخفي ــه  جمالُ و  جــابْ  احْ ــا  عنّ دارَتْ 

ــتْ بالســعادة يفرحــي نَلْ

الرشــادة نازلي  امْ تْ  بلَغْ و 

حافَلْ الســيادَة تْ امْ و درَكْ

رْقْ عادة ه ريتْ خَ قامُ في امْ

ــتْ و قلــت بالمهادة لْ هَ نَدْ

ــلْ ودَّعْ الشــهادة ــا غفَ ي

ــلْ ــرْ ال اتْكــونْ غافَ ــا زايَ ي

ــلْ جاهَ تكــونْ  ال  ــأدّبْ  ت و 

ســايَلْ كلّ  مقصــودْ  هذا 

ــادة ع اتْفــوتْ  ال  ــلْ  لّ أتْدَ

اوْســادة ــا  ديره ــه  عتابُ و 

ــلْ ودَّعْ الشــهادة ــا غفَ ي

هَ ــرْةْ طَ ــا وافَقْ فــي حضَ ي

واها ــكْ عن اهْ خالَفْ نفسَ

ــعاها رْ ال انْوارْ من اشْ و نظَ
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ــوعْ الجــودْ ــى ابْصــارُه ينب ــاتْ عل و خف

ــه شــمس نايرة عــن كل اوْجودْ و خفاتُ

امْ الهاشــمي أحمد ســيّد الوجودْ قدّ

ــلْ ــلْ اثقي مْ ــلْ حَ ــاالوزارْ حامَ ــرْ ب متغيّ

ــوالْ التّفضيلْ ــه كانْ رادْ فــي اقْ أنصحُ

ــلْ ــوبْ مــن االوزار بخضــوعْ و تدلي و يت

و يوقَفْ على االعتابْ بالكفّ المســدودْ

ــقي مطرودْ عْ اشْ امْ الهاشــمي و رجَ قدّ

امْ الهاشــمي أحمد ســيّد الوجودْ قدّ

الرحمــة ــاحْ  مفت الحبيــب  هــو  هــذا 

الظلمــة ــاحْ  مصب الجــودْ  روحْ  هــذا 

األمــة شــفيعْ  االرســالْ  ــاجْ  ت هــذا 

ةْ الحســودْ هــا دونْ شــكْ من المَ و حمَ

ةْ الوغى فــي بدرْ و أحد مْ ســاعَ رهُ و قهَ

امْ الهاشــمي أحمد ســيّد الوجودْ قدّ

ــوبْ المطل كمــالْ  و  ــرادْ  بالمُ يوفــي 

يجعلني في حما المصطفى المحبوبْ

ــةْ الوقادَة ــرْ فــي غايَ هَ تظْ

ــا من الســوادة رْ انْب ــدْ كبَ

ــلْ ودَّعْ الشــهادة ــا غفَ ي

ــوبْ مثلي يا مــن هو بالذن

إيجي يصغى احديثْ قَوْلي

مْ فــي ذا المقامْ العلي ينْدَ

ة العنادة ــعْ مــن شــدّ يرجَ

ما خــابْ اضطير جا و نادى

ــلْ ودَّعْ الشــهادة ــا غفَ ي

ايَمْ ــز العطــا الدّ هــذا كن

مْ ــا العاظَ هــذا بحــر الثن

ــمْ العوالَ ســلطانْ  هــذا 

هـذا من ليه جـاتْ شــادة

الجحادة حــاربْ  مــن  هذا 

ــلْ ودَّعْ الشــهادة ــا غفَ ي

ــي ــمْ ربّ ــه الكري نســألْ ب

و يصافَحْ عــن فعالْ ذنبي
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ــوبْ إيت بعفــوهْ  االشــيا  ــمْ  عالَ ــيّ  عل و 

حْ الهاشمي أحمد و نكي الجحودْ دْ عن مَ

ــة األســودْ يهــدي لفــظ الســالمْ للودب

و يقولْ اســريعْ شــورْ الحبيبْ المحمودْ

لْ فــي المديحْ وهبي و يقبّ

ــي اتْمادى ــظْ حلت ــا حافَ ي

ــال ازيادة ــى ب ــن عل ــال ب ق

بْ المجادة في روضةْ صاحَ

33

34

35

36

انتهت القصيدة
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ادِي ـــوّ ــمْ الـــجُ ــكْ الــقــدي ــالَ ــم ال

رشــادِي هَ الهاشــمي لفضيلْ المُ طَ

ــه االمجادِي ــا عــن ءالُ وَ ارْضــاتْ ربّن

ادِي الوقّ رْ  ــدْ البَ ــلْ  الفضي خْ  ــامَ الشّ

نْ في فؤادي نِي و سكَ وهواهْ حاصْ دَهْ

ــوالي الهادِي صايَلْ م لْ الخْ ــا كامَ ي

ــراجْ اتْمادِي سْ ــتْ لُه يا مَ لْ ــتْ قُ و دوي

ريزْ انْشــادِي كْ فــي اطْ دَ جْ ــي انمَ ألنِّ

ــومْ أنّادِي ــي مضي ــي كمــا اتْرانِ هانِ

سادِي بّ سقامْ اجْ عى ارْضاكْ يا طُ نَسْ

رادِي ــوْ امْ ــارَبْ يا زَهْ مــاكْ جيتْ ه لحْ

ــوالي الهادِي صايَلْ م لْ الخْ ــا كامَ ي

يَنْســى قســاوتُه من تهوِيلْ انْكادِي

ولْ شرِّي و شئام افْسادِي ربْ هُ من كُ

انْ ــل المنّ ــدْ الغنِي لجلي بســم اهللا الواحَ

نانْ دْ بَةْ عَ ــدى  نَخْ يْنْ الهْ ــالةْ عَ و انْتَنِّي بصْ

نْ االكنانْ ه ساكَ رامُ بُوبْ من اغْ حْ الحبيبْ المَ

بْ االعيانْ وْكَ وتْ الوْرى كَ ودْ غُ و على ليثْ الجُ

رْ حگدانْ ــي عســاكَ ــى و صاگْ ل ــه رصّ بّ حُ

طانْ ــلْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ــفْ اهللا هللا ضي

فانْ ــي لَهْ ــه و قليب ــاهْ جيتْ لُ م ــتْ لَحْ بْ قرّ

ْ ــا نَبقــى وَلْهــانّ ــي م نِ رْخُ ــي اهللا صُ ــا وَل ي

مئان وتْ الضّ بْ االقطــابْ غيثني ياغُ يا قُطْ

ــطْ االحفانْ قامْ واقَفْ باسَ ــورْ المْ دْ شُ قاصَ

ــةْ االبدانْ ــودْ لي يا راحَ فْ الفالحْ جُ هْ ــا كَ ي

طانْ ــلْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ــفْ اهللا هللا ضي

ة يَلْيانْ ي بقصيّتِي للصمّ في ساعَ كِ لو نَشْ

يانْ عْ لي وطْ ي االطوادْ في الرّبا تَرْجَ كِ لو نَشْ
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دْ كانَتْ في قبل اشكايْ اتْزادِي من بعَ

دْ كانْ مخصــوبْ طيبُه نادِي مــن بَعْ

رادِي ــنْ تَغْ نّ ــكايْ إيْحَ ــى اب يَبْكي عل

ــوالي الهادِي صايَلْ م لْ الخْ ــا كامَ ي

بادِي بَّكْ في اكْ نْ حُ كايْ يا مَ غى اشْ اصْ

ــةْ النجــادِي ــا المَ ــاسْ الوْف ــوهْ ن قال

وادِي ــنْ الجْ رْ م ــا ظاهَ ف ــتَ بال اخْ وانْ

ــادِي الب ــورْ  النّ ــورْ  نُ ــا  ي اتْجــودْ  ــيّ  ل

رْقادِي عْ في غسقْ الفَ طَ مايْلُه اسْ بشْ

ــوالي الهادِي صايَلْ م لْ الخْ ــا كامَ ي

ــلْ من شــرّ اقْيادِي مَ ــدّْ نَحْ شــالّ انْقَ

ــولْ الفرصادِي نْ هُ ــي اتْجيرنِي مَ نَبْغِ

ــرْ عندْ الحادِي ضَ بَرْ تَحْ ةْ القْ مَّ فــي غُ

هادِي ةْ الصْ ــدّ رُه من شَ دِي اتْحرّ سْ جَ

عْ الوْهادِي دَ ــمْ ــا سَ برضــاكْ ننهنا ي

ــوالي الهادِي صايَلْ م لْ الخْ ــا كامَ ي

دِي وشــئامْ اعنادِي هْ حّ جَ ما هي ابْصَ

ــب اتْوَلِّي ويدانْ ي البحور في قري ــكِ لو نَشْ

صانُه يُرْقانْ ي لرياض عرش وَرْق اغْ ــكِ لو نَشْ

رِّي االوطانْ ــرْوْ إيْعَ يْتِي المَ ي بقصَ ــكِ لو نَشْ

طانْ ــلْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ــفْ اهللا هللا ضي

يْرانْ ي حالِي حَ مامْ جيتْ شــاكِ ــومْ الهْ و اليُ

رْ دون الكتمانْ تُه في الصحيحْ ظاهَ عْ مَ لْ اسْ قَوْ

ودْ و االحسانْ ــخا و الجُ ْ دْ معلُومْ بالسّ يّ الجَ

لْ المكانْ يخْ رانِي داخَ لْبَكْ يا الشّ جيتْ انْطَ

يجانْ قْ في بهيمْ الدّ رّ رَكْ سامْ وانشَ يا من بَدْ

طانْ ــلْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ــفْ اهللا هللا ضي

انْ لْ عيّ ــدِي ناحَ سْ لْ اتْقيلْ به جَ مْ ــلْ حَ مَ حَ

ــارَبْ ال اتْدوزْنِي يا ســيتَلْ الرْعانْ ــكْ ه جيتَ

دانْ ــي ما نبْقى نَكْ دْ ديرنِ ماكْ الماجَ في احْ

وانْ ــةْ رَضْ نّ نْ في جَ مامْ ننســكُ بَرْضاكْ الهْ

وانْ بْ يَهْ اعَ ــي و الصّ تِ ــلْ مظنونِي ونيّْ مَ يَكْ

طانْ ــلْ مْ السّ  غيثني يا نَعْ
ّ
ــفْ اهللا هللا ضي

مانْ ــبْ الرّحْ ــدْ أراوِي ســرّ ذا اللغــا توهي خُ
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32

33

34

35

36

37

فادِي اللْ اصْ لُوا في اغْ صْ يُومْ الوْغا إيْحَ

وادِي رادْ يَبْقى من خلفْ اجْ ــتْ االطْ وَقْ

ــيتَلْ في ابّادِي ْ السّ مّ يبْ ما إيْهَ و الذّ

لّ االورادِي لْبَا هَ و على االشرافْ و الطّ

دادِي زْ اعْ ة في رَمْ بِي حســابْ رَبْعَ نَسْ

ي وبالدِي ي مركاحِ ــةْ أســفِ في مرسَ

تْالنْ دْ وخَ جْ حابْ الحَ عا اصْ لْ الدّ با بأهْ ما نَعْ

غى ايْصادَفْ منّي نيشانْ قُلْ للجحيدْ إلى اطْ

رّ البيزانْ واشْ البُومة في المثيلْ تشــبَهْ حُ

ــنّ واألوزانْ وســالمِي ألهــل القريدْ ناسْ الف

بْيانْ رْ في التّ هَ فاشْ بن علي ظَ ي ما يخْ مِ و اسْ

نانْ ــةْ لفْ ــدْ تا في انْهايَ ــمْ مع النُّونْ زي المي

انتهت القصيدة
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اوْرَدْ اللغــا  ــمْ  نَظْ بهــا 

رْدْ ــدْ الفَ ــل الواحَ الجلي

من نُورُه في الدجا اوْقَدْ

دْ ننمجَ ــه  لُ اللِّي  ــلْ  مث

ي أحمدْ يا وَلْدْ الهاشمِ

ميمْ ــورى اطْ ــرُه لل من بَحْ

ــكْ لعظيمْ ايَ ــبْ التّ الوجي

الوســيمْ عْ  ــاطَ السّ رْ  البَدْ

دْ ــهَ ــه اشْ ــي بمحبتُ ربِّ

ــگادْ بْ اللّغا اسْ بها وَهْ

ــادْ العب رازَقْ  ــبْحانُه  سُ

االسيادْ دْ  سيّ لْ  المفضّ

النجادْ االســيادْ  على  و 

بْ االتمادْ واكَ ــورْ اكْ يا نُ

ــوقْ عامْ ولى سُ شــيخي مُ

مامْ ــيتَلْ الهْ الفضيلْ السّ

المْ العْ و  التســبيحْ  ــولْ  مُ

و سرى في سايَرْ األكبادْ

بْ النشادْ واهَ بســم المولى ابديتْ قَولي في بديع امْ

ــا اوْرادي تْ لي في اثْن ــبْقَ سَ

ــرى االهــوالْ و النكادْ ــا ي قْ بســم الغني م مــن ســبّ

ــه في االشــيا بادي من الّ لُ

ــولْ بالرشــادْ ــى مــن جانا مرسُ ــي بالصــالة عل ونتنِّ

الحبيبْ الهاشــمي الهادي

ــمْ االمجادْ ــلْ الكرايَ ودَة ه ــمادَعْ الجُ ــى آلُه اسْ و عل

االفضالْ أهــل الثنا انْجادِي

ــگادْ ــارَسْ الع ــرْ ف ــا المخنت ــي ي ــودْ ل  جُ
ّ
ــارة هللا غ

ماكْ يا الهادِي مزاوَگْ في احْ

سادْ لْ الجْ نْ  في دواخَ ــكَ بّه في صميمْ قلبِي سَ من حُ

حــالْ فــي كبادِي ــى بمْ رسّ
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ــدْ ــا انْفَ فَ ــه الَّجْ و غرامُ

دْ شا انْكَ رْ قَلْبْ الحْ ساهَ

دْ عَ بكْ اوْصالْ الرضى اسْ

ي أحمدْ يا وَلْدْ الهاشمِ

ياتْ الحْ ةْ  رُوحَ عيســى  بن 

نْ التّقاتْ دَ عْ بن عيســى مَ

مْ الفالتْ رْغَ بن عيســى ضَ

دْ لْ الجسَ بّه في ادْواخَ حُ

دْ هْ خْ الفَ امَ الفضيلْ الشّ

تدّ شــا امْ ــرُه بن الحْ ذَكْ

دْ جَ المْ ــكْ  ايَ التّ ــرْ  لبهي

خرّبْ الفئادْ وقْ امْ و الشُّ

ــدْ تنزدادْ ــولْ البُعْ من هُ

هادْ ــةْ المْ ــولْ بغايَ و نقُ

بْ االتمادْ واكَ ــورْ اكْ يا نُ

ــي راحتِ رُوحْ  عيســى  ــن  ب

ناينِي ــن عيســى هــو اعْ ب

تِي رخْ صُ حقّ  عيســى  بـن 

بن عيسى سيتَلْ الوْهادْ

دادْ عْ لفْ دَ مْ بن عيسى سَ

ــازَغْ الوْدادْ بن عيســى ب

رادْ  بن عيســى غايةْ المْ

رادْ ــوى لُه حقّ عن اطْ غى وســاقْ ليّ ما نَقْ دْ اطْ و البُعْ

ــادِي ــرْتْ ف بَ ميســورْ وال اجْ

ثيلْ وادْ ــدودِي امْ ــوقْ اخْ وى فُ وامْ تَهْ ــدْ ــي طولْ ال عِ دَمْ

ــادِي ارْق بالضمــا  ــي  جفنِ

ــوفْ ابْهاهْ بالتمادْ فا انْوصلُه و نشُ دْ الجْ ــنْ درى بَعْ أم

ولْ أجيني ياضي اتْمادِي و نقُ

ــگادْ ــارَسْ الع ــرْ ف ــا المخنت ــي ي ــودْ ل  جُ
ّ
ــارة هللا غ

ماكْ يا الهادِي مزاوَگْ في احْ

دادْ بن عيسى في الوهيبْ شيخي من فضلُه نَلْتْ بالمْ

بن عيســى نُورْ ســامْ بادِي

ي بن عيسى فارَسْ العگادْ بن عيســى دَرْكتِي و سيفِ

بن عيســى هــو ادْوا ابْدادِي

ــسْ الجهادْ بِّي بن عيســى رايَ تِي و طُ بن عيســى راحْ

ــتْ زادِي ــهْ نَلْ بن عيســى ب

ــه الدْ ــه مثْلِي حقّ ب ــذي قلبُ ــةْ ال رْخَ ــن عيســى صُ ب

رادِي ــا امْ بن عيســى هو اتْن
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ــگادْ ــارَسْ الع ــرْ ف ــا المخنت ــي ي ــودْ ل  جُ
ّ
ــارة هللا غ

ماكْ يا الهادِي مزاوَگْ في احْ

ــي ناديتُه من حشــا الفئاد لْ وهب ــوْ ــه اتنيتْ قَ مــن ل

ــادِي ــدّ ي ــامْ شَ م ــتْ الهْ لْ قُ

وادْ گْ االطْ نْدَ زاوَگْ يا شَ كْ السعيدْ امْ هانِي في ضريحَ

ــاب كانّادِي ســايَلْ فــي الب

بالقصــادْ ــولْ  يطُ و  ــرْ  فَ يظْ ــو  ل ــا  ن الغْ دارْ  الّزَمْ  مــن 

ــا عنادِي ــي تن ــفْ ل ال تخالَ

دْ ــريعْ بالوكَ ــهْ اسْ ــه يا تي ــرْ عن خديمُ ــامْ إيغي م الهْ

ــدادِي ــومْ كايْ كْ مضيُ ــدَ بْ عَ

ــگادْ ــارَسْ الع ــرْ ف ــا المخنت ــي ي ــودْ ل  جُ
ّ
ــارة هللا غ

ماكْ يا الهادِي مزاوَگْ في احْ

مادْ ــرْبْ و الحْ ــوازْ اوْطانّا و الغَ بْرَكْ مشــنُوعْ في احْ خَ

ادِي ــورْ و البّ ــرْ و دشُ ضَ و حْ

35
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ي أحمدْ يا وَلْدْ الهاشــمِ

االفضالْ خاتَمْ  عيســى  بن 

ــةْ الغاللْ ــن عيســى راحَ ب

ــسْ االبدالْ ــن عيســى رايَ ب

ــدّ ــهْ حَ ــا إلي ــكْ م بُرْهانَ

ارْفَدْ ــي  ــارْ أهيبتِ في الع

دْ هْ رْختِي العَ ــحْ بصُ صحّ

هْ في ذا الزمانْ شــدّ ــدُ بي

ي أحمدْ يا وَلْدْ الهاشــمِ

ودْ ــهُ ــة اشْ ــي رايْقَ و الْفاضِ

ودْ كتجُ حــقّ  ـــرامْ  ـــكْ لَ

ودْ الحدُ ــشْ  ليهْ ــا  م رَكْ  بَحْ

نْدْ نْدْ مع اوْطى الهَ و السّ

ــبْ االتمادْ واكَ ــا نُورْ اكْ ي

لْ الكامَ شيخنا  عيسى  بن 

ـلْ نز كلّ سايـَ بن عيسى كَ

ــلْ الواصَ وتنا  غُ عيسى  بن 

ولْ و االنْشادْ بالْفاضْ القُ

ــرْمْ و االوالدْ زاوَكْ في الحُ

وادْ ــةْ الجْ ــى من المَ و اتْنَ

رادْ ــتَ يا ســيتَلْ االطْ و انْ

ــبْ االتمادْ واكَ ــا نُورْ اكْ ي

دْ ــاكْ كنمجّ ــي فــي تن هانِ

لْ ارْويتُه بغايَةْ الرّشــادْ ــوْ قَ

دْ ــا ســيدي امْحمّ ــتَ ي و انْ

ــوا أهلْ الحدادْ هُ بكْ إيْنَدْ
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رْبْ و البْعادْ رة في القُ ضْ صايْلَكْ ناسْ الحَ وا بخْ دُ ــهْ شَ

فادِي ــونْ  تكُ ي  ــمِ سْ جَ ونا 

هادْ ــرّبْ الصّ ــي ليسْ انْقَ ينِ مِ ــورْ تَحْ ــي يُومْ النشُ نَبْغِ

رْ لي حقّ في الحادِي ضَ تَحْ

تادْ ى لمــنْ اهْ ــا من جــا بالهدُ ــاحْ األنبيّ ــةْ مصب رْمَ حُ

ــيادِي ــلْ الثنا اسْ و األلْ أهْ

تادْ ــحْ الوْ صابَ ــوى المْ ــنْ ناسْ التّقْ الحي ــة بالصّ رْمَ حُ

ــيخْ زادِي ــلْ لي يا الشّ كمّ

حادْ ــي االوْشــاقْ الجْ ــي والْغِ بِ لْ وَهْ ــوْ اظْ قَ ــدْ أحفّ خُ

وادِي ــا اجْ ــومْ الوْغ ــبْ يُ رَكَ

لّ و الفســادْ ي عايَشْ بالغَ لْ مــن الْفاظِ هْ قَوْ قَ ــا يَفْ م

يادِي جانْ في اكْ طالْ ابْلَسْ

االوْرادْ ــلْ  هَ ــا  لْب الطّ و  ــرْفا  للشّ حــقّ  اهللا  وســالمْ 

ــبْ نادِي ــاحْ طي ا ف ــدّ أمّ ق

بِي جدادْ ــي ومواهْ ي محمــد الضعيفْ بن عل ــمِ و اسْ

دادِي ورْ في اعْ بِي مشهُ نَسْ

ــى االفْرادْ ا عل ــا و التّ ــونْ اوْرَه ــرْ نُ يمْ دي ــدْ المِ مــن بَعْ

صاكْ عن بالدِي قْ و اللّي سَ
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ــدْ ْكَ ــلْ و النّ وي ــومْ التّهْ يُ

ــدْ ــمْ الخل ــرْ  بنْعايَ فَ نظْ

ــدّ جَ منهــم  ــكْ  لَ ــي  ولّ

دْ ــعَ ــرْ برضاكْ ونَسْ فَ نَظْ

دْ ــة لجميعْ من جحَ مَ نَقْ

دّ ه انْمَ شُ نَبْلِي في امباخْ

ــدّ ون ه  ينســايْمُ ــقْ  بَ يَعْ

ربعة في ذا الحسابْ عدّ

دْ ــه ارْكَ في آســفي قُلْ لُ

دادْ اعْ مالْهــا  ــرارَكْ  واسْ

و انْهــارْ القبر و الوْســادْ

فادْ حابُه و غايَةْ االحْ و اصْ

وأهل التصريفْ  و الزْهادْ

وة أهل الحسادْ عْ ناسْ الدّ

بادْ هات  الدْ بين  ــه  ساسُ

سْ النّشادْ و كذالكْ اقْوامَ

نادْ العْ ةْ  ســاحَ لْ  ندخُ ما 

من شيخي نَلْتْ بالرّشادْ

انتهت القصيدة
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ــه افريدْ ولْ فــي ازْمانُ وبقى مــن بعــد الهُ

ــا ذا المجيد ولْ ي ــاري لُه ايقُ ــلْ السّ الفضي

ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

ــرْ إيغي ــه  عنّ ــمّ  ت

ــر ــورى  غزي ــن ال بي

لُه ضطيرْ ــتْ لـِ جي

ــي انْكيدْ ــبْ ألنِّ ــكْ تســتعطى دُونْ ري جاتَ

ــدْ القصيدْ لْتْ بع ــا في حمــاكْ قُ ــي وأن داتِ

ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

مامْ ــتْ الهْ ــا  للّي ي

ــركامْ ال هــاللْ  ــا  ي

ربْ المقامْ ــورْ كُ شُ

ــدْ ــي ابعي ــرّبْ اللّ ــتَ اتْق ــي وانْ ــبْ ربِّ طالَ

ــدْ ــدْ الوصي ــعْ عب ــكْ أســلطانِي دُونْ بي لي

ــة معطوبَ ــه  داتُ مــن  ــا  ي

ــاسْ النّوبة ــدْ مــن نّ صَ يَقْ

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

ورْ النّ مصباحْ  دْ  صَ يَقْ

مدكور ــارس  ف ــه  ألن

ورْ مشــمُ تايَكْ  فالَحْ 

ــة وب ــكْ اشــيامِي مرغُ لي

ــة منكوب ــعْ  ترجَ حشــى 

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

ــوتْ المضيُومْ غارَة غُ

مهمومْ عْ  نَرْجَ شى  حَ

مكتُومْ ــه  رَدْتُ ســرّي 

وبَة ــي منصُ وفِ ــكْ اكفُ لي

ــة ــي مكبُوب والِ ــعْ احْ مْ جَ

ورْ دُ ــبّ الصّ رُوح ل

ــا يبُورْ ه م ــدُ قَصْ

ــزُورْ إي جا  ــدي  للّ

ــي اليُومْ  ودْ عنِّ جُ

يا شميخْ العلُومْ

ومْ عن صرختِي تحُ

ــورْ ــةْ زمُ ــدْ هيبَ جَ لمْ

ورْ البحُ ــقْ  فايَ ــرُه  بَحْ

ورْ دُ ــا دُونْ اكْ ــفْ أن كي

ــبْ ضيفْ القيّومْ طالَ

وم بّ الجسد المسقُ طُ

ومْ ــكْ ملهُ ــي جيتَ ألن
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ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

اقريبْ في  نِي  رَخْ ضَ

في انْظامِي انْخيبْ

بالنّصيبْ نِي  رمْ اكْ

ــمّ انْعــودْ مــن فضلها اســعيدْ ــي ت تاتين

اشــهيدْ هــو  را  ــكْ  بمحبتَ ــي  عنّ ــي  ربِّ

ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

ولْ كيجُ العقــل  و 

ولْ الفحُ ــامْ  هم يا 

ولْ إيصُ ــي  عنّ عادْ 

ناحْ إيســيرْ مــن افْراقِي افقيدْ بْتْ اجْ ما صَ

عْ في حضاكْ اسليمْ ليّ تضحى اسنيدْ نرجَ

ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

ــا اوصيفْ ــكْ رن لي

كرَمْ من جاكْ ضيفْْ

نْ لصديفْ فاتْ وَطْ

ــدْ الصعيدْ ــغْ بَلْ ــانْ بَلْ رْب جــامْ و عُ ــنْ اعْ بي

الوحيــــدْ ـــمْ  نَعْ األنامْ  ربّ  ودّكْ  بها 

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

وبْ ليك اجسادِي مكسُ

الهــرُوبْ ــكْ  للَ الزَمْ 

ــوب لقل ــةْ  راحَ ــتَ  أن

ــة ــكْ مزرُوبــ تَ كانْ اصرُخْ

ــة ــكْ اســيارِي محبُوب في

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

االدْخالْ ساكنْ  بّكْ  حُ

هالْ امْ دُونْ  ــكْ  رام بغْ

كْ عن قُربِي صالْ دَ بَعْ

ـة وبـَ كْ لوصالي جُ ــمَ رَسْ

بْتْ انجيكْ في نُوبَة ــوْ صَ لَ

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

كْ ليسْ إيْخافْ دَ من قَصْ

ةْ من طافْ وخافْ رْمَ حُ

يُصافْ ــا  م ــكْ  بُرهانَ

وبَة هُ رْ و اسْ بْرَكْ في اوْعَ خُ

ــة وبَ ــلْ موهُ صايَ ــكْ اخْ لي

وبْ راجْ الهدُ يا اسْ

ما نصيدْ الكروبْ

وبْ يا هاللْ الحجُ

يا شميخْ االفضالْ

غايَبْ على االحوالْ

ــوالْ ــي اهْ زادْ عنّ

راجْ االهدافْ يا اسْ

كالف انرى  ليسا 

غافْ سرّكْ بال اشْ

ــا أيّوبْ ــا ســيدي ي ي

منكوبْ عْ  نرجَ حشى 

محسوبْ أنا  را  عنّكْ 

وفَك طالْ ولِي من شُ هُ

واكْ انْحالْ جسدِي بهْ

ــي بوصــالْ فنِ ــا وقّ م

ــرّدّافْ ال ــل  الفضي يا 

االشرافْ ســيتلْ  هيا 

ــرافْ ــلْ يُعْ ــنْ اقْيايَ بي
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ــن ادْواكْ يا بن ســعيدْ ــرّي م ــي ض داوي ل

ودْ كويتْ دُونْ الصهُ

ودْ اشهُ انْحتّجْ  ما 

ودْ ــا هــاللْ الصعُ ي

ــدْ إيزي ــي  عنِّ االهــوالْ  و  ــرْ  انْكابَ ــتْ  اعيي

ــدْ انْري ــي  باللّ ورْ  ــدُ الب ــاجْ  ت ــا  ي ــي  لْنِ عامَ

لْتْ االخطا حتى ضحى اتْقلْها اشــديدْ مْ حَ

ــي انحيدْ ــسْ باقِ ولْ لي دُ وا العْ دُ ــهْ بهــا شَ

ــي امهيدْ ــوفْ باقِ ــنْ ارْجا و خُ ــي ما بي هانِ

ــعيدْ ي اسْ ــمِ سْ ودْ جَ طايَ ايْعُ رْ دَنْبْ اخْ فَ يَغْ

ــدْ البي ــي  بَرْنِ مــالْ  الكْ ــرْ  بَحْ بهــا  ــدْ  مجّ

حابْ المســيدْ ــا مــع اصْ االشــرافْ و الودْب

لْتْ الجحيدْ مَ ي اهْ ي محمد في أسفِ مِ و اسْ

ــدْ تا فــي القريدْ ــونْ زي ــمْ مــع النّ دالْ و مي

ـــولْ الــرّگــوبَــة ـــارَة مُ غ

ــتْ افْدا بْ ــي ما صَ رانِ

ا ميمــي صدّ ــبّ اصْ لُ

ا ــدَ النّجْ ــثْ  لي ــا  هي

ــة مغلُوبَ ــي  هاجِ امْ رُوحْ 

وبَة جُ رْ اعْ هْ رَتْ في الظّ نَظْ

وبة متعُ ســادِي  اجْ وفْ  شُ

ــة مكتُــوب ـهــا  فعايَلـْ و 

وبَة وعِي مســكُ ــرْ ادْمُ نَظْ

ــة وبَ ــه التّ نَرْجــى مــن لّي

ــة ــي مرتُوبَ ــدْ أقْوافِــ ـ خُ

ــة عتُوبَ دُونْ  ــي  ســالمِ و 

ــوبَة محسُ ــي  داتِ ــمْ  ليهُ

ــوبَة ــا بينْ انْسُ نســبِي م
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46

ــولْ كربي ازْدا و هُ

ــدة ــي نَكْ و حالْتِ

ولْ البْدا ميمْ طُ اهْ

دة مْ ــاري كَ ي ألميرْ اصْ

ا األعــدا ــي شــفّ حال

ــنْدة كــنّ الصورِي سَ

انتهت القصيدة
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ــدة زانْ اتْ  ــدّ ال فــي  ــه  نيرانُ لَتْ  ــعْ شَ

ــنْ ســايرْ البْدا ه ســايَلْ عَ عُ ــفْ دَمْ كي

ــدة ْ نَكّ امْ ــه  والُ واحْ راحــة  ــه  يْل ــا  م

ــدا ــاسْ ايْقْ ــه ســاهرْ و النّ طــولْ داجُ

ــدة فايْ ــالْ  إيْن اهللا  ــلْ  أهْ باالقْطــابْ 

ــدة ــتْ أنا فــي اقْوالي الرّاشْ لْ ــفْ قُ كي

دا كْ يا شــيخي طالَبْ الفْ نْدَ جيتْ عَ

دا ــةْ العْ ــعى خايْفْ من المَ ليكْ نَسْ

ة دَ ســاعْ المْ  ْ ــلّ جَ ني  دْ ــعَ تَسْ ــدْ  رايَ

ــدة زايْ ــيَّ  ف ــة  بّ حَ الْمْ ــري  مْ عُ طــولْ 

ــوادّة ــمْ ــمــالْ ال ــعْ بَــكْ ــرْجَ ـــي نَ ودّن

ــدة نافْ ــلْ  ضي يالفْ ــكْ  تَ وْ ادْعَ ــنْ  لي

ــدا ْ الفّ و  ــمْ  لْ بالحَ ــي  رْغوب مَ توفــى  و 

دا كْ يا شــيخي طالَبْ الفْ نْدَ جيتْ عَ

دا ــةْ العْ ــعى خايْفْ من المَ ليكْ نَسْ

دة ــرْقْ و غرْبْ النّاسْ شــاهْ ــه في الشّ ب

دة ْ ــدّ عَ ــرارَكْ لهــا امْ ــابْ اسْ ت فــي الكْ

ــودْ ــو منكُ ــا مــن هُ ي

ودْ الخــدُ على  ــه  عُ دَمْ

ــدودْ الصْ و  ــدْ  قْ بالفَ

ــودْ ـ قُ فْ مَ ــرُه  خـبيـ و 

ــودْ ب المــعْ ـــألْ  اسْ

و نْقــولْ في االنْشــودْ

ــودْ ج بَنْعيســى  ــا  ي

الْممــدودْ  ْ بالْكـــفّ

ــودْ صـ قْ المَ مــالْ  بكْ

انْلودْ ــتْ  حي اضْ ــكْ  بي

عــودْ ــبْ الصْ ــا كوكَ ي

وجودْ  لَلمُ ــو  عـــ ـدْ تـَ

ــعودْ مَسْ ــي  لْن عَ تَجْ

ــودْ ج بَنْعيســى  ــا  ي

الْممــدودْ  ْ بالْكـــفّ

ــهــودْ مَشْ ــكْ  بُرْهانَ

ــودْ نـ الهْ و  ــركْ  التُّ و 
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ــدة يْ ؤَ ــنة  امْ ْ اسْ لّ ــفْ فــي كُ وايَ بالطّ

ــدة واكْ بأشــواقْ  ــانْ  قَوْم ــي  تات ــكْ  لي

ــدة راعْ ــولْ  ب طْ و  ــرَفْ  اتْرَفْ ــومْ  ل الَعْ و 

دا كْ يا شــيخي طالَبْ الفْ نْدَ جيتْ عَ

دا ــةْ العْ ــعى خايْفْ من المَ ليكْ نَسْ

وارْدَة اهللا  كــونْ  مــن  ـمْ  ــرايـَ الكْ و 

ْدة ــرّ جَ امْ ــه  وال احْ ــتْ  بْحَ صَ الصــالحْ 

دة ــال امْجاحْ ــلَمْ ب ــحاقْ اسْ جــاكْ اسْ

ــرْدة  ـ فَ امْ تَبْكــي  كَ ــه  أمّ جــاتْ  ــومْ  ي

بالمجادة  ــى  أت الــــرّومْ  ـــالدْ  ابْ مــن 

دا كْ يا شــيخي طالَبْ الفْ نْدَ جيتْ عَ

دا ــةْ العْ ــعى خايْفْ من المَ ليكْ نَسْ

دة ْ باعْ لّ ريفْ فــي كُ ــلْ التّصْ عَ ليكْ اجْ

وارْدَة حــاتْ  اضْ ــانْ  قَوْم ــنْ  مَّ كَ ــهْ  في

دى ــبْ الهْ وكَ ــا كُ ــة ي رْخَ ــبْ الصُّ ياقْري

ــدة الْماجْ فــة  طْ بالْعَ ــي  ن رَمْ اكْ جــودْ 

ــدة  ــرّوحْ حامْ ــرْ و تْعــودْ ال خُ ــكْ نَفْ بي

كْ في ســايرْ البْدا احَ دّ ــي مَ لْن عَ مــن جْ

دة  ــلوكْ ناضْ ــة في سْ دي حلّ ــكْ نَهْ لي

ــدى اشْ ه  بَنْســايْمُ ــرْ  اعبي ــارْ  ب اللَّحْ

دى ــه اهْ ب واهْ ــن علي في آســفي و مْ ب

نـودْ  اجْ لــك  ــأْتــي  ت

ــودْ الْميل انْهــارْ  فــي 

بــنودْ  و  ــفْ  وايـــ بَطْ

ــودْ ج بَنْعيســى  ــا  ي

الْممــدودْ  ْ بالْكـــفّ

مــودْ حْ الْمَ ــرْ  السّ يا 

و عـطيتــي الْعهــودْ

ــودْ ــه ــيَ ــلْ ــتّــى لَ حَ

قـــودْ فْ ــداكْ الْمَ و كْ

ــرْمــودْ ـــعْ مَ ْ ارْجَ تَـــمّ

ــودْ ج بَنْعيســى  ــا  ي

الْممــدودْ  ْ بالْكـــفّ

ـــــودودْ رة الْ ـــدُ ـــقْ بَ

ــدودْ احْ دونْ  ــرَكْ  بَــحْ

انْســودْ ــكْ  بي ــا  ان و 

الْجــودْ ــلْ  اهْ يأصــلْ 

ســودْ  احْ  ْ لّ كُ نَنْكــي 

ــودْ بـ عْ الْمَ ــلْ  ـلي الجْ

نْضــودْ  الْمَ  ْ رّ ــدُّ ال فــي 

ــوقــودْ مَ اســالمــي  و 

ـــودْ ارْش ــــمْ  األسَ و 

انتهت القصيدة
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ـدة اتْ زانـْ ــدّ ــال ــرْهــا ف ــمَ ــــواقْ اجْ و االشْ

قودْ فْ ــي مَ قيل ــه اعْ رْقة شــديدْ ب ــلْ الفَ مْ حَ

ْدة ـــوّ ـــهَ ــولْ ادْمــوعــي ديــمــا امْ ــي كــسْ

ــودْ زْن مَ ــة  رْق الفَ ــرْ  مْ جَ ــدْ  افْري ــي  وال احْ دونْ 

دة ْ ــدّ ــجَ امْ ــي  ــوال اهْ ــبــاتْ  و ن  ْ ــلّ ــضَ كــنْ

ودْ ميرُه مَشــهُ ــه اضْ گيدْ ب ْ الفْ ــبّ تَلْقــى حُ

ــدة ــاعْ ــس ــم ــــــتْ ال ْ يــــومْ وَقْ ـــــلّ كُ

صودْ قْ ْ المَ ــلّ ــعيدْ نَبْلَغْ جَ حى حالي اسْ يَضْ

ــدا الهْ ــبْ  كواكَ ــيْخْ  شَ ــلْ  نَوْصَ ــرى  ت ــا  ي

رْ الميلودْ هْ نَمْ شَ ــعيدْ نَغْ في مكناس السّْ

ــدة  قاصْ ــاهْ  م لَحْ ــي  ثْل مَ ــاقْ  شّ العُ ــى  عل

ــاتْ و البْنودْ ــدْ بالرَّي ــبْ و مــن ابْعي مــن اقْري

لَلْعدا ـــاتْ  ج ــة  ــلَّ ــتَ ــحْ مَ ــرْ  ــســاكَ كــعْ

ارْعــود ــنّ  كَ ــادَرْ  بْن و  النّشــيدْ  و  ــة  النّوب و 

ـــادي ـــنّ اجْ ال فـــي الـــــــدّ

ــرَّدْ َنْبَ ا ــدا  الب طــول  باقــي 

ــمْ الـــبـــادي ــي ــم ـــي ص ف

دْ   ــهَ دودْ نَشْ و الكاتَمْ في الخْ

َرْقـــــــادي ـــتْ ا ـــي ـــف اجْ

دْ عيبْ لو اتْجدّ قْ اصْ ــوْ و الشَّ

ــــادي ـــبْ ف ــــا صــــايـَ م

دْ ــگَّ فى انْسَ دْ الجْ ل لّي بَعْ هَ

ـــادي ـــه ـــلْ ـــــقْ لَ شـــــايَ

دْ مَّ امْحَ ســيدي  عيسى  بنْ 

ــــادي ــــن ـــــاب اتْ ـــــرْك لَ

ــدْ اتْــوَكَّ عازْمة  طــوايَــفْ  و 

ــــــادي           ْ اوْه ــــــلّ مـــن كُ

ــدْ       تَرْعَ ــولْ  ب ْ الطّ و  ــطْ  وايَ بَغْ
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ْدة ــرّ ــجَ امْ تَنْبا  اتْشالي  ــفــوفْ  الــصّ و 

لْمودْ حــى جَ ــو يَضْ حيدْ أل ــبْ الجْ لْ ــى قَ ن يَفْ

ة ــدَ ــوكّ امْ ــه  ــرْمُ الــحُ اتْسيرْ  ــابْ  ــرّك ال و 

ــودْ َگي ا  ْ ــلّ يْحَ و  ــري  يَبْ ــدْ  دي بالحْ ــرْ  الَخُ و 

ــدا الهْ ــبْ  كواكَ ــيْخْ  شَ ــلْ  نَوْصَ ــرى  ت ــا  ي

رْ الميلودْ هْ نَمْ شَ ــعيدْ نَغْ في مكناس السّْ

ـــدة ـــواعْ ــى امْ ــل ـــا ابْ َت ـــــافْ ا ـــمْ زَحّ كَ

دود حْ ــرُّ مَ حــى ضَ ــدْ و ضْ ــرْ الوْحي ــفا بأَمْ شْ

فايْدة ــالْ  ــن إيْ ا  بُـــدّ ال  ه  يْخُ شَ ــرْمْ  ــحُ ال

هودْ شْ المَ  ْ رّ السَّ داكْ  عيدْ  يومْ  في  رْ  يَنْضَ

ــدة الماجْ الرّوْضــا  ــكْ  دي فــي  ــفْ  َوْقَ ا ــوْ  لَ

جــودْ مْ ــودْ المَ رْمُ ــة و الوْســيطْ و القَ بّ و القُ

شايْدة بَــنْــســومْ  ــرَّعْ  ــضَ ــتْ يَ ــبَــرْ  الــقْ فــي 

ــودْ وْق مَ لّيها  ــقَ بَسْ ــدْ  اتْبي ــا  م ــوة  سْ الكَ و 

ــدا الهْ ــبْ  كواكَ ــيْخْ  شَ ــلْ  نَوْصَ ــرى  تْ ــا  ي

رْ الميلودْ هْ نَمْ شَ ــعيدْ نَغْ في مكناس السّْ

ادّة ـــوَ الـــمْ و  الــرّافــا  و  ــا  ــزِّي ــمْ ال ـــلْ  هَ

ــرَمْ مــع الجــودْ ــدْ و الكَ ــة بالماجَ وصوفَ مَ

ــــــزادي اتْ ــــضــــورْ  حْ و 

ــرَّدْ جَ المْ مــع  ــارِي  بالحضّ

ـــادي ـــه اتْ ــــاسْ  ــــنّ ال و 

ــادي كايْن ــوقْ  بالشّ ــدْ  واحَ

ـــادي ـــه ـــلْ ـــــقْ لَ شـــــايَ

دْ مَّ امْحَ ســيدي  عيسى  بنْ 

ــــرْ الــــبــــادي ــــسَّ ــــال ب

گيَّد ــه امْ تُ ريحْ ــقومْ بَگْ  مَسْ

ـــغـــادي ــــدْ ال ــــعْ ـــا سَ ي

دْ ــرْ يَوْجَ ْ خي لّ ه كُ قامُ فــي امْ

ـــعـــادي ـــسْ ــغْ لَ ــبْـــلـَ يـَ

و يْشوفْ الجامور حين  يَوْقَدْ     

ـــادي ـــنّ ـــيـــبْ ال بـــالـــطّ

فرَّدْ     تُه امْ ــوْ ــلْ في كسَ مَ حْ مَ

ـــادي ـــه ـــلْ ـــــقْ لَ شـــــايَ

دْ مَّ امْحَ ســيدي  عيسى  بنْ 

ـــيـــادي ـــلْ اسْ ـــغْ مـــن شُ

أبَّدْ      ســانْها امْ ــلْ فــاس احْ هَ
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ـــدة واكْ يخْ  للشّ ــجــي  اتْ ــاتْ  يّ ــدِ ــهْ ــال ب

لعتْ له االســودْ دْ من طَ جَ مْ الغــوتْ المْ نَعْ

ــدة وَعْ قامْ  لَمْ ــرْبْ  ــغَ ال و  ــشــارَقْ  امْ من 

المنْفــودْ ــرْ  األمْ ــدْ  نْ عَ ــدْ  انْفي لهــا  ســارْ  

دة شــاهْ لْقطــابْ  ــرارَكْ  السْ ــي  اللّ ــا  ي

هــودْ عْ ــانْ المَ ــدْ و البُرْه جي ْ المْ ــرّ ــنْ السَّ وي

ــدا الهْ ــبْ  كواكَ ــيْخْ  شَ ــلْ  نَوْصَ ــرى  ت ــا  ي

رْ الميلودْ هْ نَمْ شَ ــعيدْ نَغْ في مكناس السّْ

ــدة بالمعان ــي  ل ــاوي  ن ــي  اللّ ــد  ي مــن 

م حملي مشــدودْ ــد بهُ و النّفــس مع المري

امجاهــدة ــي  نفعتن ــا  م ــري  صب كلّ 

ــوم الحــرّ الشــديد ننجى مــن كلّ اصهودْ ي

الفاســدة ــي  افعال فــي  ــي  ل يحضــر  ردت 

ــودود ال نعــم  نطلــب  الوعــد  ــومْ  ي ــة  تمّ

ــــال فــايــدة ابــجــاهــك الــعــالــي تـــمّ انّ

تمّ امســاكني انريدْ في حما ســيّد الوجود

زايـــدة اتْ  الـــــدّ أروحْ  فــيــكْ  نــيــتِــي  و 

ــوا الجــواد اتجود ــرّي الشــديد قال ــاس ال ن

ـــــــدادي اعْ دون  مــــن 

لَتْمــادْ ــراجْ  اسْ لْها  ــتاهَ يَسْ

ــــرْ وبّـــــادي         ــــضَ ـــن احْ م

ــدْ     تْحيَّ ــا  م رجــالْ  و  ــى  آنْسَ

ــــادي ــــم ــــا نــــــورْ اتْ ي

ــدْ        جَّ مــاكْ كنْمَ ــا فــي حْ ن هَ

ـــادي ـــه ـــلْ ـــــقْ لَ شـــــايَ

دْ مَّ امْحَ ســيدي  عيسى  بنْ 

ــــادي ــــي ف تــضــحــى ل

دْ ــي امجدّ الهــوى في مهجت

ـــهـــادي ـــت ال ـــقْ ـــا طَ م

امســنّدْ ــي  أهيبت وعليــك 

الــحــادي رمــــس  فـــي  و 

دْ تشــهَ بغيــت  ــيّ  عل ــوم  ي

ــادي ــس ــح فـــي اف ــصــفَ ي

ك في النعيم نخلد في حضّ

هـــــــــذاك امـــــــــرادي

ــدْ امنكّ خاطــري  ــرَكْ  تت ال 
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المناشدة ألصــحــاب  اســالمــي  هــبــتْ 

ــدْ بجواهــر كلّ اعقــود ــاس القري يشــمل ن

راشــدة ــات  ابي فــي  مســفيوي  ــي  عل ــن  ب

المنضود ر  الـــدّ ــد  ــه امْ ــال  ب نــقــول  و 

ـــام انـــشـــادي ـــت ـــي اخ ف

ــد ــة مــع النّ بعطــر و الغالي

ارشـــادي ــي  ف ــي  اســم و 

ــدْ مَ نَحْ االشــيا  ربّ  نشــكر 

انتهت القصيدة
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يغْ رَمز االشــعارْ عــوة و صِ ــوقْ الدّ جنّبْ سُ

ي في ذا االقْوالْ ســرّ و جهارْ مِ ــولْ في نَظْ جُ

ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ دْ ال تَغْ ــا جاحَ ي

ــا الدع ــانْ  زم فــي 

ــا ــي اوْع مِ فــي نَظْ

عا تنسْ ــــمْ  ودّهُ

يارْ ــولْ الغْ ــكْ من العيبْ هُ لَ هْ ــدْ بجَ و تصي

ــارْ االثم ــعْ  م جَ ــكْ  ل ــانْ  تزي لهــم  ــدْ  اقْصَ

ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ دْ ال تَغْ ــا جاحَ ي

ابْحجَّ ادْخــالْ  مــن 

ــولْ فــي فجّ كل هُ

النّــجّ رَدْتْ  كــانْ 

ــارْ ــم احْ ــو  ه را  ذاكْ  ــرّ  ــشَ ال ــالمْ  ــك ب

ثارْ ــوالْ شــرّه اكْ ــا رتقــى اهْ ــسْ م ــا جال م

عــاوِي بــدْ ــي  عِ ــدْ يَ من  يا 

معناوِي ـتَــيَ  أنـْ ـــانْ  ك

عيساوِي لــلِّــي  ســلّــم 

تابْ الغْ ةْ  ساحَ جنّبْ 

ولْ في قُولْ التّرتابْ جُ

تابْ دْ من دُونْ اغْ و قصَ

ــكْ خــاوِي نْبَ حــى جَ ال يضْ

الوِي ــكْ  نَ صْ غُ ــت  ان كانْ 

عيساوِي لــلِّــي  ســلّــم 

ــالْ ــت رَدْت اتْن كانْ ان

كْ االقوالْ نْدَ ظْ عَ و حفَ

فْ كيسانْ ازْاللْ ترشَ

داوِي ــو  هُ مــن  عْ  ــمَ تسْ ال 

مْ سفســاوِي هُ ضْ من يبْغَ

في الليوتْ االنجابْ

الصوابْ رَدْتْ  كان 

ــمْ بـــاألدب لــلــهُ

من جميع االفضالْ

هالْ عابْ اسْ ما اصْ

االبطالْ دادْ  امْ من 

تحقــابْ ــبْ  تتحقّ ال 

مْ منِّي الخطابْ و فهَ

ورْ البابْ فْ مــن مُ ووقّ

الْ ــابْ العقّ ــغْ ارب صي

فــي ســايَرْ االحــوالْ

فْ االردالْ ليس اتْساعَ
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ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ دْ ال تَغْ ــا جاحَ ي

للرضــا ــغْ  بلَ ــا  م

اللضا ــارْ  جم مــن 

العضا ادْخــالْ  في 

ــرارْ ـــوهْ الــمْ بُ ـــرّ ــبــالــهــم ش ـــانْ انْ ك

ــلْ ليثْ االخيارْ ــيخْ الفضي نْهاجْ الشّ من مُ

ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ دْ ال تَغْ ــا جاحَ ي

الهنا ــوفْ  يشُ ــا  م

وضنا ــولْ  ابْهُ جــا 

ــا وهن ــزّ  عــ رَدْتْ 

ــعْ االضرارْ ه حقّ مــن جمي ــدُ سْ يتْعفــى جَ

ــوزْ منهــم االســرارْ ه و يحُ ــدُ ــلْ قَصْ مَ يَكْ

ــابْ االذكارْ ح ــبْ في اصْ تَ دْ ال تَغْ ــا جاحَ ي

ــودْ األسُ تْ  رَمْ كانْ 

ــودْ كيلُ مــن  كلّ 

ــودْ من ســرارُه يسُ

ــوارُه فــي البهيمْ ضــيّ االقمارْ ــي بنْ فِ يَخْ

االذكارْ حــابْ  اصْ فــي  ــبْ  تَ تَغْ ال  ــي  ياداعِ

عيساوِي لــلِّــي  ســلّــم 

ولْ مْ مهمُ هُ دْ حَ من يجْ

ولْ مدهُ ــهْ  تايَ ــمْ  هايَ

لُولْ زهْ رْ  نْفَ اغضَ كلّ 

كاوي ــا  الغتْب ــلْ  أه ــه  ب

ــاوِي ــتْ افْت بْ و عليهــم جَ

عيساوِي لــلِّــي  ســلّــم 

مْ بـهُ ـرَمْ  يستَحْ من 

مْ اعليهُ ــادْ  ج ــي  ربِّ

مْ لهُ ــدْ  ــاصَ ق ــا  ون

ــداوِي امْ راحْ  ــمْ  جاهُ مــن 

ــرْ بــالــلِّــي نــاوِي ــفَ ــظْ يَ

عيساوِي لــلِّــي  ســلّــم 

اسْ بالَكْ تضحى جسّ

مكناسْ هيبَةْ  رَفْ  تَعْ

راسْ الهْ من  انْجا  بهْ 

ضــاوِي ه  بشعاعُ رُه  ـــدْ بَ

راوي ــه  عــرشُ ودّه  مــن 

ولْ ه ايْصُ باشْ عندُ

حينْ دخل الفضولْ

ولْ صالْ بين الفحُ

ــمْ ودّهُ من  ــالْ  ن

مْ شرْهُ ـرْ  نظهَ و 

مْ رمهُ مزاوگْ في حُ

يارْ االجناسْ في اخْ

سيتَلْ من االجراسْ

واسْ الهْ يصيدْ  ما 

ولْ منحُ ــلْ  عاطَ ديما 

ولْ ــولْ الحُ ــحْ طُ يترنّ

ولْ سيفْ الْسانُه مسقُ

ــمْ وِي فيهُ ــدْ ــي يَ و اللّ

مْ ــي لهُ ــا خــابْ اللِّ م

ــمْ إيدهُ ــنْ  بي ــي  حقِّ

باسْ تنجى مــن كل اكْ

عســاسْ طائفته  عن 

حــرّاسْ ــي  إيّاتِ ــهْ  لي
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ــا ـف الخْ دُونْ  ســرّ 

طفــا ــا  م ــمْ  نُورْهُ

ــا والصف ــا  بالتق

ــمْ بينْ الســيارْ رامهُ ــبّ اغْ ــي حُ نْ ل ــكَ سَ

ــدْ االوكارْ رْ اخديمْ في وصي هْ ما طــالْ الظّ

ــار وصغارْ ب ــا اكْ ــاسْ الثن ــى الفقــراء ن عل

ــو كانْ طارْ ــلَكْ ل مْ ما يسْ دهُ حَ ــي يجْ و اللِّ

ــضْ رامْ االشــرارْ ــه الْفي ــبْ عنّ ــرَقْ و غلَ نَغْ

ــيّ قرارْ ي ل الْ في أســفِ ــنْ و حــا و الدّ ميمَ

ــونْ زيدْ تا في االســطارْ ــمْ مع النّ دالْ و مي

نِي بقى في االوْعارْ سيفي في الْسانِي و الدّ

االوزارْ ــدْ  قي ازْاللْ  ــه  برحمتُ ــي  ل ــرْ  فَ يَغْ

ــرارْ ــعْ االب مْ و بجــاهْ اآللْ مــع االصحــابْ جَ

يوْا ه كيسقِ من كاسُ

ــوْا كيبري ــة  بالجمل

يوْا من جمع الذي يشفِ

ــمْ كـــاوِي ــواهُ ــهْ ونـــا ب

ــاوِي گن ــمْ  لهُ ــوبْ  مكسُ

ــالمِي بالجــاوِي ــتْ اسْ بْ هَ

المتخــاوِي الســرّ  ــلْ  أهْ

ــمْ هاوِي رْهُ ــه في بَحْ نُ فْ جَ

ــاوِي متّ ــه  رْفُ حَ ي  ــمِ اسْ و 

متْســاوِي ــرْ  هْ ظَ ــبِي  نَسْ

ــراوِي عضَ ــارَسْ  ف ــكْ  تايَ

ــاوِي الق فــي  ارْجــايَ  دَرْتْ 

اوِي المكّ ــاهْ  ج ــةْ  حــرمَ
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ا ــوْ يروي و  ــا  بالوف

ا يرفيوْ و  بالمضــا 

ا ــوْ يرقي و  ــدوا  بال

ا يعطيوْ ــودة  الجُ ومن 

يضويوْا ــحْ  امصابَ كنّ 

رْخة يقضيوْا و من الصّ

انتهت القصيدة
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رَة ــدْ ــقُ ال ــظــيــمْ  اعْ ــا  ــي االَشْ  ْ رَبّ

رَى ـــوْ ــدْ ال ــيَّ ـــودْ سِ ــنْ الـــوجُ ــيْ عَ

ــبــرا ـــــدتْ الــصَّ ــا اوجَ اعــلــيــه م

ــرا َلغمْ ا ــوبْ  ل القْ ــى  عل جــي  يَفْ

ــرة ــهْ جَ ــي  ــال ح دون  ـــولْ  ـــق انْ

ــرى ــشْ ـــنْ الــبُ ـــودْ زي ـــوْجُ عــيــنْ ال

ــه كرْمُ و  اهللا  ــرْفُه  شَ مــن 

ه ــمُ رْشْ كاتَبْ اسْ ــى العَ و عل

ه  رمُ ــلْ في حُ دْ من ادْخَ ــعَ يَسْ

ـــرة ـــمْ گَ وال  ــــومْ  ــــج انْ وال 

ــرة ــفْ ــقَ ال ـــوق  ف ـــشـــوبْ  اعْ وال 

رة ضْ الْخَ على  هــايَــمْ  ـــشْ  وَحْ ال 

ـتْــرى تـَ ــا  ــن ل ـــمـــوسْ  اشْ ال  و 

ـــرى تُ ــــوامْ  ــــع ال كــــانَــــتْ  ال 

ــرى ــشْ ــبُ ـــودْ زيـــنْ اَلْ عــيــنْ الـــوْجُ

فارْ ــتغْ ــبْ االسْ ــي واجَ ن ــدْ الغْ لَلْواحَ

تارْ خْ ــدْ المُ ــدحْ الماجَ ْني ابْمَ مــن و دّ

ــيارْ نْ لِيّ لَسْ ــواهْ ســاكَ ــلْ اهْ عَ و اجْ

ــي عــن ســايْرْ االدْكارْ ْ ل ــدّ ــرُه ايْلَ ذَكْ

ــكارْ ــوارَحْ االفْ ــه اجْ ــجْ ب ــى اتْْهي وإل

ــارَقْ االنْوارْ لْ ش ضّ فَ ــوا على المْ لُّ صَ

مْ لُّوا على الزّْكي بو القاسَ صَ

ــوالَــمْ ــقْ الــعْ ــلَ ـــلُ اخْ األجْ

ــمْ هاشَ ــو  بن ــارْ  ي اخْ ــه  لُ عْ جَ

ــارْ ن ال  ــة  نَّ جَ ال  ــمي  الهاشْ ــوال  لُ

طــارْ االمْ ــتْ  كانَ ال  ــرْقْ  بَ ال  ــدْ  رَعْ ال 

يارْ ــتْ االَطْ فــى الَ كانَ طَ صْ ــوْال الْمُ لَ

ارْ ســيّ ــبْ  وكَ كُ ال  ــالكْ  امْ ال  ــنْ  جَ ال 

ــرارْ ابْ  ْ ــلّ كُ دْ  يّ سِ ــزْمــي  الــزَّمْ ــوْال  ل

ــارَقْ االنْوارْ لْ ش ضّ فَ ــوا على المْ لُّ صَ
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ــدْ نَكَّ امْ اهــواهْ  فــي  ــداكْ  هَ

دْ ــعَ يَسْ شــاقي  يْكــونْ  ــوْ  َلُ ا

دْ مْ ــبْ هللا الْحَ بي تْ الَحْ ــفْ شَ

ــرَة ــكْ سَ فــي  ــت  ــلْ ادْهَ ْتُه  بّ بمحَ

رَة بنَضْ ــزْتْ  فَ ْســولْ  ــرّ ال ابْها  في 

ــرَة ــضْ خَ ـــسْ  البَ عليه  ــوة  ــسْ كَ

ــرَة ــمْ ــه حَ ــرْتْ فــي ابْــيــاضُ ــظَ و انْ

ــرَّة الــغَ على  ــتْ  ــانَ ب ــوسْ  ــم شْ و 

ــرى ــشْ ــبُ ـــودْ زيـــنْ اَلْ عــيــنْ الـــوْجُ

ــرَّبْ قَ ــلْ امْ ــتْ بالوْصَ و ضحي

ـــأَدَّبْ أمْ ــتْ  ــفْ اوْقَ اقْبالْتُه 

لَبْ  نَطْ ــدْ  رَايَ ــكْ  لي اعْ ــة  حاجَ

ــرَة ــهْ الْــقَ و  ــبْ  ــعَ الــتّ ــحــايَــنْ  امْ و 

ــرة ــطْ گَ ــــدودي  اخْ على  ــي  ــع دَمْ

رة سْ الحَ و  القْضى  ــةْ  ســاعَ في 

ــرة ــضْ ــحَ ال بــيــن  ــه  ب ــولْ  نــصُ و 

ــرة ــمْ خَ ــالــهــا  ــث امْ أالّ  ــرة  ــمْ خَ

ــرى ــشْ ــبُ ـــودْ زيـــنْ اَلْ عــيــنْ الـــوْجُ

ــدى الْهُ ــزْ  نْ كَ ــواه  هْ الّ  مــن 

ودَة ــرْ الْجُ ــي يْشــوفْ بَحْ و اللّ

مــودَة حْ مَ ــوايْعي  اسْ ــا  ان و 

حارْ ــقْ االسْ سْ في لِيلَةْ االثْنينْ في غَ

كارْ ــدْ نامي شــالّ يُ ــرْتْ فــي امْ و انْظَ

ســتْنارْ رُه  ــوُ ابْن ــريرْ  اسْ ــى  عل ــه  ريتُ

ــلْ فيه ابْصارْ جَ رْ تَخْ هُ كمــا البْدَ وَ جْ

ــقْ عــن كل ازْهارْ ــه ايْفــوحْ فايَ طيبُ

ــارَقْ االنْوارْ لْ ش ضّ فَ ــوا على المْ لُّ صَ

ــي ــتْ ابْرُغب ْضــا و نَلْ ــتْ الرّ نَلْ

ــي بّ حُ ــمْ  عظَ و  ازْدادْ  ــمّ  تَ

رْبي ــمْ العَ ــدْ نَعْ ــتْ الماجَ لْ قُ

االَوْزارْ و  ــبْ  نْ الدَّ مــولْ  احْ ــي  اتْن يّ عَ

ــي و انْهارْ ــكا فــي ليل ــي من البْ هان

ارْ هّ ــلْ القَ لي ــبْ الجْ ضْ انْخــافْ من غَ

ــرارْ ــكْ تَحْ سَ ــكْ الماحــي نَمْ ديحَ بمْ

تارْ وْ ــقيني كَ ــمْ اسْ ْعي ــةْ النّ نَّ فــي جَ

ــارَقْ االنْوارْ لْ ش ضّ فَ ــوا على المْ لُّ صَ



929عين الوجود زين البشرى

ــه ــرانُ ــفْ غُ ــنــي  ْ ــمّ ــعَ إيْ إالَ 

ــبْحانُه  سُ ــا  ْن رَبّ ــبْحانْ  سُ

ســانُه احْ بَفضــلْ  ــي  ْن دّ يْوَ و 

رى البشْ  ْ ـــقّ اتْـــحَ الــــوْرى  على 

ــرَّة ــع ــدْ امْ ــصــي ــا ايْ ــاتْ م ــه ــيْ هَ

ــرة  ــظْ ابْــنَ ــاكْ  ــه ابْ فــي  ــوزْ  ــف اي و 

ــرة ــثْ كُ ـــه  ـــبُ ذَنْ ـــونْ  ـــك ِيْ إ ــو  ل و 

تَبْرة عْ مَ ــغــا  ْ الــلّ ــةْ  ــايَ ــه انْ فــي 

ــرة ــزّهْ ال ــمْ  ــعْ نَ ــولْ  ــتُ ــبْ ال على  و 

ــراء ــعْ ــشَّ ــي وصـــولْ بــيــنْ ال ــنّ غَ

ــرة كْ ــمْ الــدَّ ــتْ ــي فــي خَ عــيــوْ لِ يَــدْ

ــراء ــقْ ــفُ ــيــنْ ال ــومْ ب ـــلّ يـُ ــي كُ ف

ــي  عنّ ــي  غان ــلْ  لي الجْ ــمْ  نَعْ

ني ــه تَعْ تُ مْ ــى ارْضــا لَرْحَ و إل

ني مْ ــه يَرْحَ ــتْ لُ لَبْ ــى اطْ و إل

ــارْ ــفّ ــا غَ ــوالَن ــعْ و مُ ــافَ أنْـــتَ الــشّ

ــا يُهجــارْ ــكْ م احَ دَّ ــي يْكــونْ مَ و اللّ

كْ جارْ رْمَ ــزورْ و يكونْ فــي حُ و اللّي ايْ

ارْ النّ دْ  هْ صَ من  يَنْجا  الوْقُوفْ  يُومْ 

صارْ تُحْ ما  نّكْ  عَ رّفَة  مشَ ــالَة  اصْ

ــارْ ــص االَنْ ـه  آلـُ و  ــا  ــن ْ رَبّ رضـــاتْ  و 

عارْ االَشْ مْ  اتْراجَ في  اللّغا  حافَظْ  يا 

ــارْ ضّ ــبْ الحُ لْ ــيَّ طَ ــالمْ ل ــدْ السّ بَعْ

ــارْ يّ ــي مســفوي عَ ــن عل و يقــولْ ب
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ــرورْ غْ مَ تَبْقــى  ال  ــكْ  تَ ْ دّ انْحَ واجــي 

الســرورْ و  ــرْحْ  الفَ و  ــا  بالهن ــوزْ  تْف و 

ــكورْ الشَّ ــلْ  لي الجْ ــه  آدْنُ ــوم  ي فــي 

فــورْ الْغَ ــمْ  ري الكْ ــرُه  َمْ أ ــةْ  ليل فــي 

افْجــورْ دونْ  بالْســاني  نقــولْ  بهــا 

ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

ــه مالُ باجْ عْ  ــطَ اسْ اللْهــا  اهْ

ــه اللُ ْ جْ ــلّ ــلْ جَ لي فيهــا الَجْ

ــبْ اوْصاله بي نْ الحْ ــلْ مَ بَ و قْ

الــبْــدورْ دُرَّةْ  هانــي   ْ ُمّ أ يّدة  السّ

ــورْ االم ــي  عال ــلْني  ارْسَ ــي  ن الغْ ــكْ  لي

هــورْ  مْ ــاس الجَ ــه ن ــرْ فــي اوْصافُ الخي

ــور فُ مضْ بهــا  دْ  ــرّ الزَّمَ و  ــنْ  الجي و 

ــانْ مــع الحورْ ن ــرْ فــي الجْ ــهْ كابَ ني نَعْ

را ــا جْ لْ في م ــبْ اتْأمَّ بي ــقْ الحْ ــا عاشَ ي

ــرة فاخْ لمْ ــةْ  غايَ رَكْ  ــدْ تَ ــه  ب ــثْ  دي احْ

ــرا ــعْ لَلْهادي فــي نهارْ االسْ ــا وقَ عن م

ــرة زايْ ولى  لَلْمُ ـــه  وْداتُ ــه  ــوارْحُ اجْ

رة ــة الزّاهْ ــةْ ذا اللّيلَ لْعَ نا ابْطَ دْ ــعْ ــا سَ ي

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــة َللِّيْل ا بْهــد  نا  دْ ــعْ سَ ــا  ي

ــة فضيل و  ْفة  ــرّ شَ امْ ــة  ليلَ

ــة زيل لَجْ ــمايْله  اشْ ــدى  هْ و 

رة اهْ ــرْمْ الطّ بْريلْ في حُ ــهْ جَ لي اوْحــى عْ

ْرة ــرّ كَ ــوالْ امْ ــدْ اقْ جْ ــنْ الْمَ ــالْ لَألمي ق

ــرة نايْ ــه  تُ طلَعْ و  ــك  ل يَرْتْجــا  ــراقْ  البْ

ــرة فّ مدَ ــة  ياقُوتَ فــي  ادْرارْ  ــه  َدْوايْبُ أ

ــه حايْرة مالُ ــه و جْ قــولْ في اوْصافُ الَعْ
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ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

ــونْ ن ــومْ و الْفْ ل ــسْ العْ اقْوامَ

نونْ كْ وانَحْ مَ و اتْقاتْ في الجْ

ــرْدونْ البَ ــدّ  قَ ــكاوا  احْ ه  ــدُّ قَ

ــتَــراهْ انْــفــورْ ــه و اعْ ــبُ ــرَكْ ـــارَدْ إيْ ف

مامورْ ـــتَ  َنْ أ بــاشْ  ْــبــي  لَــنّ ــتْ  ــبَ َتْ أ

ــور النّ ــراجْ  سِ هــذا  ــبْ  بي الحْ هــذا 

ــدورْ اعْ  ْ لّ ــكُ ب ــهْ  في تَجْ  ْ ــنّ انْضَ ال  و 

ــومْ البَعثْ طولْ لنْشــورْ ــي انْخافْ ي النّ

ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

ــعادة ــرْ بالرّضى و السّ فَ و اظْ

ــادة ـ وقّ ــه  ـتُ لَعْ اطْ ــوار  انـْ و 

ــادى ن ــه  خالفُ مــن  عْ  ــمَ اسْ

ــورْ ــمْ و زادْ مع الشّ ــنْ اتْرَكهُ فــي الحي

ــرورْ الــغْ و   ْ الــشــرّ و  رْ  المكَ ــةْ  ــيَّ ادْن

يجــورْ ــمْ و احــالكْ الدّ ــبْ البْهي ياهَ بَغْ

ســرور و  ــة  مَّ هَ فــي  ــا  األنْبي ارواحْ  و 

ورْ ــمُ مَشْ جــا  رة  ــخْ لَسَّ ــوْداعْ  ال ــد  بَعْ

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــلْ و التَّبْيابْ قَ َلعْ لْ ا ــوا اهْ قال

انْ مّ بْ والجُ هَ نْ الدّ ه مَ ــرْجُ سَ

ــعْ االرْكانْ ريرْ واسَ ــه احْ ن فْ كَ

رة ــه دونْ امْســاخْ ــطْ ارْكابُ ــلْ قابَ بْري جَ

ــرة ــكْ خاسْ ــنْ افْعالَ ــه األمي ــالْ لي فَق

ــكْ و ال ادْرى بَ ــفْ طــه رَاكْ ْ  كي ــدّ ــا حَ م

رة ــه هاجْ ــكْ لَوْصالُ شــى اتْكــونْ داتَ حَ

رة ــمي في األخْ سْ نْ جَ مَ ــالْ رَدْتْ يَضْ فق

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــدْ مَّ حَ مُ نا  عْ ــفِ اشْ ــه  نُ مْ ضَ

ــدْ جَ لَمْ ــه  نُّ عَ ــبْ  ارْكَ ــة  تَمَّ

دْ مَ بيبْ احْ ــقْ لَحْ ري ْ و مع الطّ

ــرَة ــادى  و القــوم الكافْ ــدا اليَهــودْ ن َنْ أ

را ــرْبْ امْ ا على ايْســارُه شــافْ في قُ تَمّ

عابْرة ــة دونْ امْ جيبَ ــرْ اعْ ناظَ ــرْ امْ و انْظَ

رة مّ عَ سْ امْ دْ شــافْ ارْســالْ في بيت القُ

ــرا ــرى اقْ ــى ســورةْ االسْ لّ ــمْ زادْ صَ بِهُ
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ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

رْجة  ظيمْ الدَّ مْ الزّكــي اعْ نَعْ

لْجة الفَ ــنْ  زي بيبْ  الحْ ــمْ  نَعْ

ة جَ ــريقْ بانْ فــي وهْ نورُه اشْ

نْضورْ ــلُّوم الْمَ ــبْ كالسَّ جي لُه اعْ ــكْ شَ

ــورْ مام ــمْ  دايَ ــه  ِيمينُ إ ــى  عل ــلْ  بْري جَ

ــورْ الْعب ــةْ  غاي فــي  ــبْ  بي الحْ ــلْ  اتْقابَ

صــورْ القْ ــةْ  جنّ و  ــمْ  حي لَلْجْ اتْشــوفْ 

دورْ كْ حى مَ و إلى ايْشــوفْ اليســارْ يَضْ

ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

ْهامــي التّ ــرَّفْ  شَ المْ ــمْ  نَعْ

انْيامي ـــراجْ  يـــاسْ ـــالً  اهْ

ــامي السّ ــامْ  ق المْ فَشــافْ 

نْصورْ الْةَ مَ ــما الثّ ْ ــريعْ لَسّ ــى اسْ و مشَ

دكورْ ــسْ المَ ــبْ ادْري ِيْصي ابْعة إ فــي الرّ

ــى كرســي مــن نور ــسْ عل هــارون جال

بْشــور نُّه مَ ــلَّمْ عَ ــم سَ لي موســى الكْ

ــعــمــور ــس فـــوق الــبــيــتْ الْــمَ ــالَ ج

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــراجْ عْ ــدْ الْمَ نْ ــراقْ عَ ــرْكْ الَبْ تَ

اجْ قْ الدّ سْ بْ عليهْ في غَ و ارْكَ

اجْ ــولْ التّ ــمي م طــه الْهاشْ

ــرة ــه ياسْ ــنْ ودَرْجاتُ ــنْ الْجي ــراجْ مَ عْ مَ

ــرة نايْ ــوارُه  وانْ ــهَ  طَ ــرَجْ  اعْ ــهْ  لي عْ

رة ْ ــخّ َألَوَّلْ جــاتْ امْسَ ــما ا ْ ــكْ السّ اليَ امْ

ناضــرة ــه  انْجال ءادمْ  ــمَّ  تَ ــبْ  يصي و 

ــرة باشْ ــالْ امْ ــنْ إيْن ــى ايْشــوفْ ليمَ إل

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــلّمْ ــه سَ نُّ ــنْ زادْ عَ فــي الحي

ءادَمْ ــا  تَــمّ ـــالْ  وق ــرُه  ــبْ خَ

مْ دَّ يَتْقَ ــي  ان التّ ــما  ْ السّ فــي 

كابْرة ــنْ دُونْ امْ يى و عيســى مَ صابْ يَحْ

رة ــه ظاهْ مالُ ــفْ و جْ قوبْ يوسَ ــنْ يَعْ ابْ

ابْرة نْ األفْضالْ الصّ في الْخامْسة الْقى مَ

رَة سْ العاطْ ادْسة الْقى مولْ النّفْ في السّ

رة ــه باهْ مالُ ــم جْ ة ابْراهي ــابْعَ فــي السّ
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ــبْ  جايَ اعْ  ْ لّ كُ  ْ ــرّ بسَ ــرُه  ْ بّ خَ

ــبْ راغَ ذا  و  ــبَّحْ  إيْسَ هــذا 

الكواكــبْ بنورهــم  ــوا  بان

افْجــورْ ــه  في ــا  م ــي  قول ــدْ  ْ الحّ هــذا 

ــقْ ابهيجْ مــن النّورْ فــي صــورة الصدي

ــرْ مقصــورْ ــه الفكَ ــامْ عنّ ق ــلْ امْ ووصَ

ــتورْ ــتْ السْ عَ ــم االكــوانْ ارْتفْ فــي عال

كورْ الشَّ ــمْ  نَــعْ الـــوْرى   ْ رَبّ ارْضـــاهْ 

ــبــرُورْ الــمَ الحبيب  الــزكــي  د  محمّ

ــا ن بالْغْ ــالْ  ون ــي  ن الغْ ــمْ  نَعْ

ــا ــك االشــيات وأدْن مــن مالَ

ــا ه اتن ــهْ فــي بســاطُ و علي

ــطورْ سْ ــه في اللّوحْ الْمَ تُ ــكْ اخلَقْ لَ الجْ

ــرور ــفيعْ و النّاجي من الَشْ ــتَ الشّ و انْ

نْشــور مْ مَ نْهُ ــكْ عَ المَ ــوم الَقْضى اعْ ي

ــرور بْ الْمَ ــجْ  الحَ و  الزّكــة  و  ــومْ  الصّ

كــورْ دْ َلْمَ ا ــرطْ  بالشّ نا  ســيدْ ــلْ  بَ قْ و 

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

رْبي ــى الْعَ ــلَّمْ عل ليلْ سَ الخْ

اتْلَبّي بَــلْــســانْ  ــالكْ  ــمْ لَ

ــي ب الرَّحْ ــامْ  بالمق انْطــوفْ 

ــرْ مكابْرة بْريلْ بغي ــالْ جَ ــرْشْ ق في العَ

لّ امْضاهرة ــرْقْ بكُ وبْ كالبَ رَقْ الحجُ اخْ

ــرة ــورة ظاهْ ــه صً ــرَفْ و صــابْ اكبالُ رَفْ

رة بيبْ وَضحــاتْ انْجالُه ناضْ شــافْ الحْ

رة فاخْ ْ المْ لّ ــكُ ــالْ ب ْنا ق فــي بســاطْ رَبّ

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

لْبْ وْ عينْ بيبْ بالْقَ شافْ الَحْ

ــينْ قَوْسِ ــا  بَ قَ كان  ــى  تَّ حَ

ــنْ عي ــوْرى المْ ْ الَ و رضــاهْ ربّ

ــي تْرا َلّ ــعْ الْكونْ ا مْ ــدْ جَ مَ ــا احْ ــالْ ي فَق

ــرة ْ خّ دَ لَمْ رَّة  ــدُّ ال ــتَ  وانْ ــورْ  النُّ ــتَ  َنْ أ

رْرَة قَ ــقْ امْ لْ َلْخَ ــعْ ا مْ ــدْ جَ نْ ــكْ عَ ْتَ بّ حَ امْ

ادْرة ــنْ الصّ ي ــروطْ الدّ ــارضْ اشْ عليكْ ف

رة الة عامْ سينْ وَقْتْ في الْيومْ بالصَّ مْ خَ
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ليهْ رَطْ عْ ميعْ ما اشْ كى اجْ و حْ

ــا لوجيهْ  ــه ي ــالْ لُّ ــعْ ق و ارْجَ

كْ يَوْفيهْ دَ ريمْ قَصْ عى الكْ و اسْ

ــورْ فُ َلْغَ ا ــبْ  لْ طَ و  ــآلْ  بالسْ ــعْ  ارْجَ

مور غْ ــرَّفْ مَ شَ ْ الْخير امْ لّ ــكُ حى ب و اضْ

ــزور ت و  ــي  نّ تَهْ و  ــه  تُ لَعْ اطْ مــالْ  بَكْ

ضورْ حْ رة مَ ــخْ ــوقْ السَّ ــراقْ ف صــابْ البْ

يحور ســاقْ الدّ جا و اغْ ــبْ الدّ ياهَ في اغْ

ــحور قيلُه مَسْ ــا يقــولْ اعْ هــذا فــي م

ــزّور ــال ب ــمــوا  ــكْ حَ ــفــاقْ  ــنّ ال أهـــلْ  و 

ــطورْ ــنْ زوجْ اشْ ــفْ قالوا عَ ــقْ كي يَنْشَّ

شــورْ  كي العْ ْ فــي اوصافْها يَحْ ال احــدّ

ــرورْ ضـ المَ ــبْ  لـْ لَلْقَ ادْوا  هــا  اقبـولـْ

طــورْ العْ و  ــدْ  بالنَّ نا  ــالمْ اسْ ــدي  اهْ

ســورْ  كْ مَ وْشــة  الهَ ــومْ  يُ ــمْ  هُ اعالمْ

ــورْ نْت المَ  ْ رّ ــدُّ ال ــبْ  لَ يَجْ ــا  م يْهــاتْ  هَ

ــدورْ اكْ ــرْ  غي مــن  طــه  ــحْ  دي امْ إالَّ 

ثْ و النْشــور تُه في البَعْ ــفاعْ يَرْجى اشْ

ــرى ني اسْ ــادي و لَلْغْ ا على الْه ــوْ لِّ صَ

ــهَ طَ الْهــدى  ــنْ  ي عَ ــعْ  رْجَ و 

ــة بَنْباهَ ــه  جاوْبُ ــمْ  لي الكْ

ــا واه تَقْ ــا  م ــكْ  تَ أُمّ ــنْ  اليْ

رى ْ ما جْ لّ نْ موسى كُ عْ مَ مَ دْ ما اسْ من بَعْ

ْرة رّ تْكَ مَ خمسة  له  ــا  رَدّه ميسْ  خَ

ــكْ صابْرة اليَ ــنْ يَرْجــى و مْ صــابْ األمي

ا اسرى عْ لَمّ باقْ ارْجَ ــبْعْ االطْ و على السَّ

ــه ســاهرة ــي و انْجالُ كّ ــهْ جــا المَ علي

ــرة اكْ حــودْ النّ ــوا الجْ ــشْ قال رَي ــرْ قُ بَ اخْ

حيْضــرة  و  ــاروقْ  الف و  ــرْ  بابَكْ قْ  ــدَّ صَ

ــادْرة ــرْبْ الغ ر شــور العْ ــدَ ــوه بالب لْب طَ

عجــزاتْ الباهرة ــرارْ فــي المُ ــنْ اسْ مَّ كَ

رة قاصْ حــاتْ امْ ــهْ اضْ ــي لي ْت يّ دِ ــا اهْ وان

رة هــاتْ الماهْ ْغــا على الدْ ــا حافَظْ الَلّ ي

رة ومة الخاسْ مُ دْ ل االفْعالْ المَ و الْغي أهْ

رة ميقة زاخْ ْ في ابْحــورْ اغْ ــصّ نْ الَّ يْغَ مَ

ــرا ــه بيعْ و الشْ ــي مالُ ــن عل و يقــولْ ب

وارُه اقْرا رْ اسْ غْ ة آسفي في الصُّ رْسَ من مَ
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ــاللْ الجْ ذا  ــمْ  ايَ الدّ ــمْ  الحلي

عـــاتَـــقْ ســـايَـــرْ االنــفــاسْ

القريب ــو  ه ــي  ــاقِ ــب ال ــو  ه

ـــعْ االجـــنـــاسْ ــــهَ شـــافَ طَ

ــالةْ االصــحــابْ ــي بــصْ ــنِّ وانْــتَ

ــاسْ ــيّ ــكِ ـــرْ ال كْ ـــدَّ ـــاسْ ال ن

ــولْ البتُ ــلْ  نَجْ ــي  الوالِ ــمْ  نَعْ

ـــلّ اقْــيــاسْ ــرْ لــي ك يــسّ

ــدْ جدي لِي  ــغْ ابْشُ انْهــارْ  كلّ 

ــاسْ ــن تَجْ و  ــنْ  ميـ التّضْ فــي 

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــا ضـــامَ ـــايَ هَ

ــاسْ ــسّ ع ــي  ــنّ ع ضــحــى  و 

الفئادْ ــرْ  ــي أم ــيّ  ل ـــرَقْ  خ و 

حـــاسْ ـــه بَـــدْ ـــوى لُ ــا نَـــقْ م

ــوالْ ــمْ اهللا فــي االق ــدا بَسْ نَبْ

االفــعــالْ ميعْ  بجْ الــعــالَــمْ 

الحسيبْ هــو  الــغــانِــي  هــو 

ــبْ بالحبي ــا  اعلين جــادْ  مــن 

ــجــابْ احْ ــيّ  ل ــه  ــالتُ اصْ دَرْتْ 

االنجــابْ ــعْ  مْ جَ ــه  آلُ ــى  عل و 

ولْ ــلْ الفحُ ــكْ فحَ ايَ ــى التّ و عل

ــولْ كيجُ ــدِي  وَجْ ــى  لّ خَ مــن 

ريدْ ــاسْ القْ ــا ن ــه ي ديحُ فــي امْ

النشــيدْ ــزْ  ري اطْ فــي  عْ  ــدّ نتب

مالْ الكْ ــرْ  ــحْ بَ غـــارَة  غـــارَة 
االدخالْ ميمْ  اصْ قامْ  اسْ بّ  طُ

ــادْ ــس ــي االج ــه ف ــبُّ ــن حُ م

ــرادْ الطْ نهــارْ  فــي  ــي  رْنِ قهَ و 
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اعسيرْ لــيّ  ـــعْ  ارْجَ رْ  اليُسْ و 

ــي دُونْ الحســاسْ ــه نَبْكِ راقُ بفْ

النجــومْ فــي  ــي  انْراعِ ــاتْ  نب و 

عاسْ العسْ ـــولْ  طُ ــرْ  ســاهَ

مــامْ الهْ ــوتْ  الغُ ــمْ  نَعْ ــرْ  نَنْظَ

ــالسْ ــغ ــــرّحْ ال ــــمَ ــهْ انْ ــي ف

ــودْ الوْجُ ــنْ  يْ عَ الهــادِي  ــلْ  نَجْ

ــاسْ ــب ــكْ ــي ال ــنِّ ـــبْ ع هَ ـــذْ يَ

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــا ضـــامَ ـــايَ هَ

ــاسْ ــسّ ع ــي  ــنّ ع ضــحــى  و 

ــزْ االقســامْ ــه فــي طري تُ هْ و ندَ

ـــرّاسْ تْ ال ـــــدْ ــمــاكْ ارْفَ ــحْ لَ

ــي كــــلّ ضــيــمْ ــب ــل ـــن ق ع

ـــاسْ ـــرِّيّ ـــــوْتْ ال ــض غَ ــي هَ

ــا اتْجيرْن ــرْ  هْ الظّ ــولْ  هُ مــن 

ـــاسْ الـــوقّ رْ  الـــبَـــدْ ذا  يــا 

ــالجْ ــعْ ال دادْ  ــــوْ ب ــنِــي  درَكْ و 

ــي بـــاسْ ــنّ ــى ع ــق ــبْ مـــا يَ

ايسيرْ ــه  ــراقُ ــفْ ب ـي  خــالّنـِ

ــرْ الخبي ــرْ  اضمي ــيّ  ل ــلْ  خبّ

ــومْ ــلّ يُ ــي ك ــه نَــبْــكِ ــراقُ ــفْ ب

ــومْ نُ ــاهْ  ف بجْ ــي  نِ وافَقْ ــا  م

ــي الغتامْ جِ ــنْ ادْرى يَفْ لْ يا مَ هَ

ــامْ ن ــا و المْ ضَ ــي فــي اليَقْ إيْجِ

الحگــودْ ــثْ  لي ــرْ  نَنْظَ مــا  هْ مَ

ــودْ العهُ ــحْ  بصحي ــكْ  نتمسّ

مالْ الكْ ــرْ  ــحْ بَ غـــارَة  غـــارَة 
االدخالْ ميمْ  اصْ قامْ  اسْ بّ  طُ

ــه فــي النّظامْ تُ دْ ــومْ اقْصَ و اليُ

ــامْ ي النّ ــورْ  يانُ ــفْ  طَ اعْ قلــت 

ــمْ مي اهْ ــا  وأن ــي  حالِ ــرْ  انْظَ

ــفْ الكريمْ ــبْ ضي ــكْ طالَ جيتَ

نا أشيخْ ــمــاكْ  لــحْ ــتْ  ــرْبَ هَ

ــا ديرن ــكْ  ناحَ اجْ ــتْ  تَحْ مــن  و 

المهــاجْ ــارْ  ي اصْ ــرارْ  اضْ ــبّ  طُ

ــمــالْ الــعــالجْ ــكْ ــرْ ب فَّ ــدَ ــتْ نَ
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ولْ كتصُ بــالــوْفــا  ــوادْ  الــجْ

ـــهْ اقْــيــاسْ ـــرَكْ مـــالِ ـــحْ ب

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــا ضـــامَ ـــايَ هَ

ــاسْ ــسّ ع ــي  ــنّ ع ضــحــى  و 

ــسْ إيبي ــه  اغصانُ وَرْقْ  روضــي 

ــــراسْ ــه االغ ــنّ ــحْ م ـقَ ـلـْ تـَ

مْ الشــريفْ ــا نَعْ ــكْ ي تَ دْ و قَصَ

ــاسْ ــق ــولْ انْ ــهُ ــال ــه ب ــبُ ــلْ قَ

عليكْ  ًّ ــقــا حَ ــه  قــاسُ ـــارُه  ع

ــلْ االجــــراسْ ــتَ ــي ــا س ــاي ه

ســاكْ مانـْ ــري  خبيـ و  ــي  لْبِـ قَ

ــرَكْ كــاسْ ــمْ و هــدِي مــن خَ

النّـشادْ ــرْزْ  طَ فـي  ولْ  قُ انـْ تمّ 

ــحــاسْ ــلّ انْ ــي ك ــى ل ــفَ يَــصْ

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــا ضـــامَ ـــايَ هَ

ــاسْ ــسّ ع ــي  ــنّ ع ضــحــى  و 

انْغيبْ تَـــرى  ــرْ  ــضَ نَــحْ ــرى  ت

ــــاسْ ـــه رقّ ـــلُ ـــرَسْ ــكْ انْ ــي ل

ولْ العقُ ــلْ  أه االفضــالْ  ــوا  قالُ

ــولْ ــرسُ ــــدْ ال ــا وَلْ وانــــتَ ي

مالْ الكْ ــرْ  ــحْ بَ غـــارَة  غـــارَة 
االدخالْ ميمْ  اصْ قامْ  اسْ بّ  طُ

ــسْ بيــ احْ ــرِي  ـهْ نـَ را  ــا  يَ وأنـَ

ــسْ العكي دُونْ  ــه  لْقُ طَ ــرَكْ  بَحْ

ــفْ الهي ــى  ولّ مــى  نَضْ ــي  لْبِ قَ

مــاكْ ضيفْ ــرَمْ مــن جــا لَحْ اكْ

ــكْ في وزاگْ  ــومْ  مضيُـ ــدْ  ـبْ عَ

لِيكْ بــيــكْ  ــكْ  ــلَ لِ ــلْ  يــتــوسّ

ارْضــاكْ ــعى  نسْ ــي  باقِ ــي  رانِ

ــالكْ رْ الــحْ ــدْ ــا بـَ ــي ي ــانِ ــرْع تَ

ــدادْ بالمْ ــي  نِ صْ غُ ــي  ل ــمْ  يَنْعَ

االمــجــادْ ــبْ  ــطْ قُ عليّ  ــادْ  ج

مالْ الكْ ــرْ  ــحْ بَ غـــارَة  غـــارَة 
االدخالْ ميمْ  اصْ قامْ  اسْ بّ  طُ

يبْ الوهِ في  ــكْ  احَ مــدّ ــي  ألنِّ

ــبْ الحبي ــمْ  نَعْ ــا  ي ــي  عقيل و 
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دْ أحمَ ــاقِــي  الــتّ نُـــورْ  ـــورَكْ  نُ

ــاسْ ــي ف ــعْ ف ــانَ ـــرَكْ ش ـــبْ خَ

ــلْ الجلي ــدْ  نْ عَ ــي  عالِ رَكْ  ــدْ قَ

ــنْــداشْ الــحَ ــقْ  ــسْ غَ ي  فِ يَخْ

ــعْ الفــالحْ مْ ــلْ التّقــوى جَ و أه

ـــراسْ ـــيَ تَـــهْ ــقــى ل ــبْ ــا ي م

ــانْ الفن ــزْ  رَمْ فــي  ــاعْ  بّ التّ و 

ــاسْ ــبّ ــع ال ــو  أبـُ بـــجـــارُه  و 

ـــنْ مــكــنــاسْ ـــا ضـــامَ ـــايَ هَ

ــاسْ ــسّ ع ــي  ــنّ ع ضــحــى  و 

الفضيلْ البوصيري  ه  بشيخُ و 

ـــاسْ بّ ـــدّ ال و  ــي  ــخِ الــكــلْ و 

ــرْ مَ ســي و بســيدي اعْ مْ و الخُ

الــمــاسْ ــــالْ  ارْج ــلْ  ــي ادْخ و 

ــي ربْتِ ــي كُ ــقيتِهْ افْجِ مــن اسْ

ــــاسْ االيّ ـــيَّ  ل ــعْ  ــطَ ــقْ تَ ال 

ــالْ الخب دُونْ  ــي  صافِ ــي  ـزْلِ غَ

راسْ ـــــدْ تَ و  الــفــنّ  ـــل  أله

ـــدْ ــمْ األسَ ــعْ ــا نَ ـــيَ ي ـــتَ وأنْ

ــادّ ــهــاشْ ح ــال ـــــرارَكْ م وس

لّ جيلْ كْ مشــنُوعْ فــي كُ حَ دْ مَ

اشــعيلْ ــورُه  نُ عْ  ســاطَ رَكْ  ــدْ بَ

ــورْ األلْــمــاحْ كْ نُ ـــدّ ــةْ جَ ــرْمَ حُ

ـــراحْ الـــجْ ضـــرّ  ـــيّ  ل داوِي 

االكنانْ ــوْ  زَهْ كْ  شــيخَ ــةْ  رْمَ حُ

ــى فــي االدهانْ ــه رشَّ بّ مــن حُ

مالْ الكْ ــرْ  ــحْ بَ غـــارَة  غـــارَة 
االدخالْ ميمْ  اصْ قامْ  اسْ بّ  طُ

ــلْ الدخيـــ ــتْ  بْ جَ ــادِلي  بالشّ

و بــن امْشيشْ اللّيتْ الفضيلْ

رْ بُوبكَ ســيــدي  ــارَكْ  بــجَ و 

رْ ــدَ ــثْ الــقْ ــي ــرِيَّ ل ــسْ ــوع ب

ــي الحارْث ــلْ  الفضي ــةْ  ــ رْمَ حُ

ــي ــتِ ــرْخْ صُ فــي  ــيَّ  ل ـــزَمْ  ع و 

االشــكــالْ ـــزْ  رَمْ أراوِي  ــدْ  خُ

االشجالْ بيوتْ  في  المِي  اسْ و 
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اللحونْ ارمــوزْ  في  ه  ازْمامُ ها 

ـــرّاسْ ــي الـــكُ ــرْ ف ــهّ ــضَ ــتْ مَ

ابيوتْنا صــحّ  فــي  ــونْ  ــنّ ال و 

ســاسْ احْ دُونْ  أســفي  فــي 

عْ ألهــل الفــنّ اليُوتْ و خــضَ

ساسْ يَمْ ــمْ  هُ ــدْ ــحَ يَــجْ مــن 

ــعْ االوشــاقْ مْ ــوَة جَ عْ ــاسْ الدّ ن

عـــاسْ ـــدْ ـــلْ مَ ــمْ حـــامَ ــهُ ل

مْ ه فــي وســطهُ ــدُ نْ ــكْ جَ تَ نَفْ

ـــرّاسْ ـــتّ ـــلّ ال ـــغَ ــــاسْ ال ن

ــمْ اعظي ــه  ألن ــي  دَنْبِ ــرْ  ـفَ يغْ

ــراسْ ــعْ ـــةْ ال ـــرْجَ ــغْ فَ ــلَ ــبْ نَ

فى فــي الفنونْ ي ما يخْ ــمِ واسْ

ــونْ رْ فــي البي ــبِي متشــهَّ نَسْ

ــا قُولــن ــى  عل ــمْ  مي و  دالْ 

افْنانّا ــزْ  ــري اطْ فــي  ــا  الــتّ و 

ــوتْ البي فــي  ــي  اظِ أحفّ ــولْ  جُ

ــوتْ ابْــهُ دُونْ  ــمْ  ســلّ مْ  ليهُ

ــاقْ النّف حــابْ  باصْ ــى  تعبَ ال 

ــاقْ ق الدْ ــرْزْ  طَ ــوا  فهمُ الّ  مــن 

مْ اكبيرْهُ ــيّ  ل انْــبــى  كــانْ 

ــمْ ــهُ ــعُ ــمْ ــتْ جَ ــتّ ـــمّ يــتْــشَ تَ

ــمْ و ارجــايَ فــي الحــيّ الرحي

ــمْ النّعيـــ دارْ  نِــي  يســكّ و 

انتهت القصيدة
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اتْ احسيسة وقْ صايگ لي به الدّ و الشّ

ــا لهــا تقييســة ــرة م ــوشْ قاهْ بجي

مل لي تنفيســة دگ المگامْ ليسْ اعْ

تْلْ ادحيسة ــه على جفاي في القَ ناسُ

ــوايْعي بالگرحاتْ انحيســة خــالّ اسْ

عيســى ــن  ب ــادي  اله ســالمنا  أدّي 

ي بســراحِ زَمْ  اعْ ــا  م الفراق 

ي كامي على االدخال اجراحِ

ي مْ الشــريفْ وَلْدْ الماحِ نَعْ

ه لنْكيســة ــي برياحُ ــدْ هــابْ ل و البُعْ

ة عيسَ سْ ولْ اتعَ رْ طُ نِي إيباتْ ساهَ فْ جَ

اهريســة اتْ  ــدّ ال و  ــي  نَرْتِ ــحالْ  اشْ

يا الغليســة ــورْ اضْ ي نُ فا مرســمِ اجْ

ــة يسَ انْقِ بالهجــرانْ  ــرايْري  اسْ خــالّ 

عيســى ــن  ب ــادي  اله ســالمنا  أدّي 

ــر ادخالي ــى في أمي بّ الحبيب رسّ حُ

كْ الوْطا و جبالِي ــمَ مامْ سَ ــي اهْ كِ نَحْ

رْبْ إيشــالِي نْ خالفُه في الحَ و البينْ عَ

نِّي و ازْدا تنْكالِي ــجَ لُه اسْ ناسْ في اسْ

ــا عمدا لي ــبْ فرقني ي ــى الحبي و عل

ــلْ الوالِي ــرْ الفضي نْتَ ــرْ المخَ أيا زايَ

ــرة جْ هَ ــي  قَليب ــى  عل ــزْدَ  نَ

بْرة ودِي عَ نْ خــدُ بَتْ عَ ــكْ سَ

رة ضْ ي انْزورْ شيخْ الحَ رْضِ غَ

ــنْ حالِي ــبْ ع ــحالْ وأنا غايَ هــذا اشْ

ــي فالِ ــومْ اجْ نْ و النّ ــدَ نْهِ ــومْ كَ مضيُ

والِي ــعْ احْ ــايَ و جمي ن ــنْ امْ مفــروقْ ع

نْ لي بالِي بّه شــطَ ــتْ حُ وي ــي اهْ و اللِّ

ــي ــه بنْجالِ رْتُ ــا انْظَ ــحالْ م هــذا اشْ

ــلْ الوالِي ــرْ الفضي نْتَ ــرْ المخَ أيا زايَ
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ه هانِي قامُ و ضحيتْ في امْ

يانِي بعْ القضى  في  وكداكْ 

ــي كانِ لَمْ ــي  زارْنـِ ــنْ  نِيـ امْ

ــي والّوْا في تكبيســة وارْحِ ــوا اجْ مُ دْ عَ

كيســة تْ االيّامْ اعْ عَ ــا و رَجْ ن خابْ المْ

صــانْ طيبُه والّتْ إيبيســة مــا اغْ نَضْ

دْ تَبْرْ الكيسة جَ تِي المْ شيخي اسنيدْ

ه في ميضْ القيسة مُ گْ رَسْ حتى انْشُ

ــن عيســى ــادي ب أدّي ســالمنا لله

ه وأدّي في ذا الكتاب اسالمُ

ه قامُ و تكونْ في اضريحْ امْ

ه ظْ اقْســامُ ــوّ إبحــقّ لَفْ ه

وت التّرييســة فْ لي غُ طَ ــودْ و يعْ ويجُ

وِي على اوْكارِي بشــعاعْ اوقيســة يَضْ

باقــي نعاينُه في ضي وتعسعيســة

تْ من افعالْ انجيسة فْ يومْ النشورْ خَ

دْ اونيســة ــيّ في اللّحْ نبغــي إيكونْ ل

ــن عيســى ــادي ب أدّي ســالمنا لله

ــرْمْ اوْكارُه ــدْ زَرْتْ حُ مــن بَعْ

ــامْ انْوارُه ن ــرْتْ في المْ و نظَ

رارُه ــفا من القليــب اضْ اشْ

ــي يالِ ــالْ اخْ ب ــه نَدْ ــومْ مــن افْراقُ و الي

ــي ــي وعالل راب ــبْ زادْ اكْ شــوقْ الحبي

حْ و حلى لي فَ روضي على الرضا بعد اطْ

ــوبْ الغالي ــزورْ المحب ــرى ان ــلْ يا ت ه

بْ في ارْمالِي ناحْ انســحّ بْتْ الجْ لو صَ

ــلْ الوالِي ــرْ الفضي نْتَ ــرْ المخَ أيا زايَ

اصــي ــا رقّ ــومْ ســيرْ ي و الي

ــزورْ نورْ اغالســي مهمــا ات

اقياســي ــرْزْ  طَ عليه  ــرا  اق

ــي قْ مــن االحوال ــفَ ــه يشْ ــل لُ هللاّ قُ

مْ إياللِي مهما انشــوفْ نُورُه في الرّسْ

والي ــابْ امْ ــه في الب تُ ــاري عليه لحْ ع

والِي ــاهْ جيتْ مزاوَگْ من شــدّ اهْ م لحْ

ــوالِي نْدْ اسْ رْ  عَ ضَ ــة القبَرْ يحْ في ليل

ــلْ الوالِي ــرْ الفضي نْتَ ــرْ المخَ أيا زايَ
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االشــعارْ تةْ  عْ مَ فاهمينْ  يا 

ارْ ــوْتْ الزُّوّ مالْ غَ شــيخْ الكْ

تارْ خْ المُ وَلْدْ  الفضيلْ  مْ  نَعْ

على االشــرافْ وعلى ناسْ التّدريســة

ــة ــمْ صــادْ الويلْ و تفليسَ هُ و جحيدْ

لُه تطميسة فْ نَجْ ماهْ و صدَ لُه اعْ هْ جَ

عْ في سلُوكْ اشميسة طَ دْ االدرارْ يسْ خُ

ــوى ألف كيسة تْها  تَسْ لّة انْســجْ حُ

ة ة التّسييسَ تْمَ محمد الضعيفْ في خَ

ــرْ نُونْ و تا في التّجنيســة و الميمْ دي

حابْ التّخنيسة ودْ اصْ لي على الحسُ رَجْ

ومْ ادْميسة عْ في نجُ فادْ جاهْ و سطَ اخْ

التّقديســة روحْ  ــهَ  طَ ــودْ  الوجُ ــنْ  عي

ه ســيتَلْ نرنيســة حُ دْ و على الذي انْمَ

انْشــادِي رْزْ  طَ ــونْ  فنُ نَتْهى 

سادِي بّ ضرّ اجْ في مديحْ طُ

الهادِي الشــريفْ  خْ  امَ الشّ

ــي اغوال و  بنســايَمْ  ــقْ  بَ اعْ اســالمنا 

دْ في امقالِي ــدْ امقيّ و على أهل القري

ــه على الدعاوي مخــروب و خالي ويحُ

وزْ اشــكالِي ــكْ ارمُ أحافَظْ اللغا مَسْ

بالِي فا غزْلْ اخْ نْســجْ الحريرْ اصْ في مَ

ي انبينُه في تشقيقْ اشجالي ــمِ و اسْ

ــدا دالي ــر فــي الب ــه دي ــبِي انبينُ نَسْ

ــيَّ فالِي دْ ل ــعَ في مرســةْ أســفي سَ

ه عالي ي على الرضى طالَعْ في برجُ مِ نَجْ

ــمْ بالصــالةْ عن خاتَمْ االرســالي تَ نَخْ

ــي واآلل ألصــحــابُــه  ربــنــا  ـــاةْ  رض و 

انتهت القصيدة
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ــة دْ و تقديسَ مْ ــهْ  الحَ ــامْ لِ مــن الّ ين

ــة ــيّ تَوْنيسَ ــه ل حُ دْ ــودْ مَ ــنْ الوجُ يْ عَ

ــة بيسَ ــه تحْ ــا عــن  ءالُ و ارْضــاتْ ربّن

ريســة جبَّرْ كلّ اهْ ــامْ المْ م ــمْ الهْ نَعْ

ة رنيسَ ةْ مَ رْخَ دْ صُ جَ ولْ لَمْ فحل الفحُ

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

مْ الفضيلْ سيتَلْ مكناسْ نَعْ

مْ االجراسْ مالْ ضرْغَ شيخْ الكْ

ماسْ لْ لحْ بّه سرى في دواخَ حُ

ــة رْييسَ ــتْ أهلْ التّ ــتْ له يا لي لْ من قُ

ة صانِي ليْبِسَ دادْ اغْ ي من المْ ــقِ و اسْ

ويســة فْ تَهْ دَ ــي  نَصْ ــودْ ل برْضــاكْ جُ

ــنَكْ دُونْ التّعكيسة سْ رارْ حُ نرجى اسْ

اتْ احريســة خْ الثنا ليكْ الدّ ــا شــامَ ي

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

انْشادِي قريد  في  ابديتْ  اهللا  بسم 

الهــادِي الرســولْ  بصــالةْ  ــي  انتنّ و 

اتْمادِي راجْ  اسْ ي  الهاشمِ الةْ  اصْ بعد 

خْ البهيرْ البادِي امَ بْ الشّ طْ و على القُ

تادي هْ المُ بَةْ  نَخْ التّصريفْ  لْ  أهْ ليثْ 

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي

ــادْ االتم ةْ  ــرّ قُ هــاجْ  المْ روحْ 

دْ ــالجْ ســيدْ امحمّ ــبّ العْ طُ

ــهْ امســنّدْ ــدا علي ــولْ البْ طُ

سادِي رّ اجْ بّ ضَ مصباحْ أهلْ الســرّ طُ

ــرادِي امْ رَكْ  ــدْ نَ بالرضــى  ــيَّ  عل روفْ 

ــكْ انّادِي ــانْ لي ــكْ شــيخي من ازْم ألنّ

ــي و كبادِي لِ ــطْ مــن ادْواخْ يّ ــكْ انعَ لي

ــكادِي ــعْ مــن تنْ ــي انْري نِ رَخْ ــاوِي تَصْ ن

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي
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بســنايَدْ اللغــى فــي مقالي

ــي االبدال و  ــبْ  النجايَ مــع 

ــي العال ــلْ  الجلي ــة  نايَ بعْ

يســة لْ ناسْ الطّ ــمْ أهْ معكُ وا جَ تركُ

رة لقديسة بْ االقطابْ شيخْ الحضْ قُطْ

نْها بقوالْ الرّاجيســة أدويتْ فــي ابْطَ

التّدنيســة ــرْ  تطهي ــا  ربن اســألْتْ 

ــن عيســة ــال زادْ الهــادي ب ــلْ ق جبري

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

ــاكْ بهّ ــمْ  العوالَ ــى  عل بهــا 

اكْ ــلْ ســمّ ضّ ــمْ المفَ و بأسْ

ارْضــاكْ ســرور  و  ــكْ  لزيارْتَ

ــكْ دُونْ التكبيســة اتَ ــجّْ جَ ْ فَ لّ مــن كُ

ــة وا و شــاطْ خيرْ أالّ هو تقييسَ مُ عْ طَ

ومْ رمْضانْ بغيرْ ادْسيســة و كذاكْ صً

ــة ــكْ يا تبْرْ الكيسَ ومَ قْ صً ــرّ ــه تف عنّ

رة النفيسة ضْ و عطاكْ خاتَمْ أهلْ الحُ

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

وا عُ فــي امناقبَكْ قُولْ انْســمْ

عوا مْ ــومْ انْجَ ــى االقطابْ ي عل

وا ــنْ ســرعُ ــرْةْ المهيمَ ضَ لَحْ

ــنْ باللغــى منادِي ــمْ فــي الحي ناداهُ

ــمْ الهــادِي ــمْ نَعْ وتْكُ ــقْ غُ لَ ــى يخْ حت

ــادي الغي ــى  عل ــة  ايْلَ الصّ ــك  وكذل

دادِي ورْ صحّ اعْ ــبْعَ لَكْ من اشهُ من سَ

ــي فــي الســبوعْ كانْ إينادِي ــومْ ازْدَت يُ

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي

ــــا لــكْ اســمْ ــكْ دارْه ــي أب

ــمْ العالَمْ ــكْ نَعْ ــلْ علي و قبَ

ــل الكرايَمْ جاوْا االشــياخْ أهْ

ــرْ و البَّادِي ضَ رْياتْ و الحْ لْ القَ جــاوْا أهْ

ــنادي ــتْ دَأبْ مــن القطاعْ عن تسْ دَمَ

ــادِي ن ــمْ ســرّكْ صــحّ دُونْ اعْ ــانْ لهُ ب

رشــادِي المُ ــة  نّ جَ ــامْ  ع بطْ لْ  األوّ

ادِي جــوّ هابهــا  ــكْ  لَ ــا  الدني ــثْ  ثُل

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي
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اوى ــدّ ي ــمْ  رْمهُ حُ رامْ  مــن 

ــاوَة اتْقَ ــدْ  بَعْ ــه  ب ــتْ  ارْوي

عيســاوة وا  دُ ســنّ عليكْ  و 

ــة عيسَ سْ ــورْ اتْعَ ــي يا نُ ــتَ اعنايْتِ وانْ

ــة ودْ التّرييسَ و انْتَ الشــريفْ وانْتَ طُ

ــة بشــمايَلْ البْهــا ضوّى في تغليسَ

ونْ في االشــرارْ ادْحيسة تفديهْ  لو يكُ

بْ التّرييســة ــا قُطْ ــتَ ادخيرتي ي و انْ

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

لْ الكامَ ــيخْ  الشّ يا  برضاكْ 

لْ الواصَ ــبْ  طْ القُ يا  نرجاكْ 

ــايَلْ لْ السّ مْ الكريمْ ما ايْهَ

ولْ افْعالْ اتعيسة عى ارْضاكْ من هُ نَسْ

وامْ في الضريحْ انْكيسة داتِي على الدّ

ــة نْبْ انْحيسَ ــي اتقيلْ داتِي بالذّ لِ مْ حَ

ــة التّعبيسَ دُونْ  ــحْ  واضَ ســرّ  رَكْ  ــدْ تَ

ــيّ فــي الرّمس اوْنيســة ونْ ل ــمّ تكُ ت

صايَلْ سيدي بن عيسى لْ الخْ يا كامَ

مخـتارْ صــالْ  تَـكْ  ـنايـْ بعْ

ــرقْ األنوارْ وضْ شَ من كاسْ حُ

االســرارْ ورَكْ  ابْحُ مــن  تْ  دفْقَ

ـشــا و فــؤادِي اتْ و الحْ و انْتَ رُوحْ الدّ

رة علـى لفـــدادِي ايـْ ـبْ الدّ و انْتَ قُطْ

ـةْ طــادِي ــزُولْ ليلـَ رْ أالّ يـ وانْتَ البَــدْ

ظامْ على األوهـادِي ـوتْ اللِّي انـْ و انْتَ غُ

ــزادِي وامْ امْ ي على الدّ رْ اللـِّ و انْتَ البَحْ

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي

حــى عانِي ــا ابغيتْ نضْ وان

اوْزانِي فــي  كْ  ــدَ انمجّ رانِي 

ــكْ ال تنســانِي ــاري اعلي ع

ــطْ يادي ــامْ بَسَ ــا ســايَلْ في المق وأن

ســانَكْ حنّ مــن تغرادِي مــن فضلْ احْ

نا اللهيبْ الگادِي جيتَكْ هارَبْ من اضْ

ــومْ النشــورْ مــن  صرفادِي ــا يُ ه دْ تَنْقَ

ــومْ الحــادِي ــكْ يُ نايْتَ ــي بعْ ــرْ ل و حضَ

ــادِي ــوتْ اله ــا الغُ ــفْ اهللا اهللا ي ضي
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وكبْ األلماحْ ودْ كُ يْنْ الوجُ عَ

الحْ رْبْ التّكْ والْ كُ ي  اهْ جِ يَفْ

احْ ــدّ م لُه  لـِ وامْ  ــدّ ال ــولْ  طُ

سْ القيســة ــه انســكدْ في رَمْ لزْيارْتُ

ــة ورْ الْسيسَ ــيّ للصّ ــونْ ل ــي يكُ نَبْغِ

رْشة في بيوتْ اسليسة طَ دْ و العْ بالنّ

ة ي نَلْتْ ادْرارْ اشميسَ ةْ آسفِ في مرسَ

تْمْ التّسبيسة رة في خَ ا امشــتهّ و التّ

لْ و تفليســة ــدْ صادْ الدَّ ــي جحي و اللّ

ــة فْ تطميسَ لُه و صدَ هْ ماهْ جَ يا اعْ دَغْ

هَ طَ عــن  بالصــالةْ  ــمْ  تَ نَخْ

ــة انْزاهَ ــوبْ  لُ للقْ ــرُه  ذَكْ

شاها رِي و احْ بّه في خاطْ حُ

ــلْ زادِي مَ ــبْ يَكْ ــي فــي قري ــبْ ربِّ لَ نَطْ

ــه في مجادِي حُ وضّ ــكْ اللِّي امْ و كذالَ

ــيادِي عْ اسْ مْ و ســالمِي ألهلْ القريدْ جَ

ــاتْ ابْالدِي ــا خف ــدْ م ي محمّ ــمِ و اسْ

دادِي ــونْ اعْ ــرْ نُ ــمْ دي ــبِي دالْ و مي نَسْ

ــوادِي اجْ للطــرادْ  ــدْ  متوجّ ــارَسْ  ف

ــهْ اگيادِي ــا علي ــومْ الوْغ ــدْ يُ ــا يَوْكَ م

انتهت القصيدة
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الكــرّاسْ ــدأ  مب فــي  ــا  ربّن ســمايْ  و 

االنفــاسْ ــقْ  عاتَ ــوْرى  ال ربّ  ــبْحانْ  سُ

ــهَ شــافَعْ االجناسْ ــودْ طَ ــن الوجُ عي

رطاسْ دَرْتْ الصــالة عليه في طــرزْ القُ

يّاسْ ــوتْ الرّ ــى اشــميخْ األصل غُ و عل

ــى مكناسْ ــلْ الخصايَلْ مول يا كامَ

رة ليتْ االفضالْ شيخْ الحضْ

رة ــدْ الزّهْ ولْ ول ــلْ الفحُ فحْ

رة هْ ــي جَ و نقــولْ في اقوال

نْ االحســاسْ ــكَ بّكْ سَ ولْ الزمانْ حُ طُ

فْ تعكاسْ دَ ــا نصْ ماكْ ديرنِي م في احْ

ــعاسْ رْ العسْ ــي يا بَدْ وايْجِ ــي احْ اقضِ

ــاسْ دْ االون كْ ســيّ و بجــاهْ جــاهْ جــدّ

ــدالْ و ســايَرْ االجراسْ االقطــابْ و االب

ــى مكناسْ ــلْ الخصايَلْ مول يا كامَ

مْ الْسيسة بسم الكريمْ ليَّ في النّظْ

ــي مــن لّيهْ التّقديســة ــدْ الغنِ الواحَ

ادْنيســة كلّ  ــرْ  هّ بالمطَ ــا  ودّن مــن 

ليســة ــورْ ضيا الغْ ــاحْ األنبيا  نُ مصب

ــه تحبيســة ــنْ ءالُ ــا ع و رضــاتْ ربن

رْ بنْ عيســى ــا المخنتَ ودْ ي ــارة وجُ غ

مْ الهادي بْ االقطابْ نَعْ قُطْ

ــرادي م و  ــي  راحت و  روحــي 

من به تهتنا في اجســادي

اتْ احريســة ــكْ الدّ ــا ل ن ــارس التّ يا ف

بّ التّهريســة ــا طُ ودْ ليَ ي برضــاكْ جُ

ــا تَبْرْ الكيســة تُه ي ــكْ لَحْ ــاري علي ع

ــة رْييسَ وتْ التّ كْ غُ ة بجاهْ شــيخَ رْمَ حُ

ــة بجاهْ ناسْ الحضرة النفيســة رْمَ حُ

رْ بنْ عيســى ــا المخنتَ ودْ ي ــارة وجُ غ
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نْ االحســانْ و الوفا دَ عْ ــا مَ ي

فا دِي من السقايَمْ يشْ سْ جَ

كْ دُونْ خفا ــدَ ــومْ قاصْ و الي

ةْ فاسْ جَ لْطْ و الطليگ وأهل بَهْ و الخُ

ــهْ اقْياسْ ــسْ إلي ــمْ لي و ســحيمْ ودّهُ

ــعْ النّاسْ ــرَتْ لجمي هْ ــكْ ظَ و خصايْلَ

ــبْ الغالسْ وكَ ــنْ الهدى كُ يْ مــن نُورْ عَ

كيفــي انْظرْتْهــا من غيرْ التّدْســاسْ

ــى مكناسْ ــلْ الخصايَلْ مول يا كامَ

ــحْ عارِي ــتْ اليَ نْ ــكْ كُ و علي

في الحينْ يا شعاعْ ابصارِي

رارِي ــقامْ اضْ ــمّ شــفا اسْ ت

ــدْ انْقاسْ ولْ البُعْ أمير القليب مــن هُ

اسْ ــي رقّ ــا مثلِ ي م ــوِي امْســايْفِ نَطْ

ــاسْ وقّ عْ  ــطَ يَسْ كَ ــا  نُورْه ــاحْ  مصب

نْداسْ قْ الحَ سْ من نُورَكْ الشريقْ في غَ

ــاسْ ن العْ ــتْ  فاقَ رة  ــدْ عَ ــلْ  ثي امْ وإالّ 

ــى مكناسْ ــلْ الخصايَلْ مول يا كامَ

برضــاكْ حــنّ مــن تنكالي

ــي الل ــبّ ضــرّ اعْ واكْ طُ ــدْ ب

ــاهْ عن ســئالي ف ــي اكْ حال

رْبَة و ادخيســة ــةْ جَ ــا حميّ نرجــاكْ ي

ولْ مع هل مرنيســة ــارْ و الســهُ مخت

ر في بابْ الگيســة ــكْ المشــهّ برهانَ

كْ بشــعاعْ اوقيســة االنوار في امقامَ

دْ من انْظرها بالْحاضْ اوجيسة ــعَ يَسْ

رْ بنْ عيســى ــا المخنتَ ودْ ي ــارة وجُ غ

كْ رْمَ نْتْ حقّ في حُ دْ كُ من بَعْ

والِي ســرّكْ ــى احْ ــا عل و نب

رَكْ تْ دُونْ ريبْ في بَحْ فْ و رشَ

ة اتْ احسيسَ وقِي و الدّ و اليُومْ شاقْ شُ

ــة شْ القيسَ بْتْ لك ناتِي في رَمْ ــوْ صَ لَ

بّة العريســة ــكْ القُ ــوفْ دي حتى انْشُ

ة نْديسَ وَة بتْهَ سْ ــة كَ في حجابْ البْسَ

ــة سعيسَ رِي بينْ اتْعَ مْ ــلْ گُ ثي نَنْبا امْ

رْ بنْ عيســى ــا المخنتَ ودْ ي ــارة وجُ غ
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ورْ ي ابْناتْ من الحُ ثيلْ شِ تَمْ

ورْ ــدُ ــقْ على الب بالســرّ فايَ

ورْ بالنّ انْغشــا  ها  ــفْ شَ من 

رْ بالكاسْ مّ ــتْ امخَ نْ وفْ كُ ــنْ الصفُ بي

ــتْ من الوصــل إيّاسْ عْ ــا اقْطَ لكــن م

رْ ما فيهْ انْحاسْ فى امشــجّ بِي اصْ ذَهْ

و على االشــرافْ وأهلْ الفنّ و تجناسْ

عــاسْ دْ ــلْ مَ ــه حامَ ــومْ االطــرادْ عنّ يُ

زْ القســطاسْ محمد الضعيفْ في رَمْ

ــياسْ ــونْ وتا في التّسْ ــدْ نُ ــمْ زي و المي

ــاسْ مكن ــةْ  هيبَ ــرْ  المخنتَ ــةْ  بعنايَ

بِي ــنْ تَسْ بالزّينْ و المحاسَ

بِي ها فــي وَهْ شــالّ انْصيفْ

ــي ــدْ ربِّ ــي الواحَ نِ ســرّ الغْ

ــة ــطها تتمايَسْ تمييسَ رْمْ وسْ في حُ

انْحيســة والّتْ  ــي  اوْقاتِ را  ــومْ  اليُ و 

ــكْ ادْرارْ اشميسة يا حافَظْ اللغا مَسْ

التّدريســة الصحــابْ  ــا  ربن ســالمْ  و 

دْ الوشــيقْ امفلّسْ تفليسة و الجاحَ

ي لسليسة نُه في الْفاضِ ي انبيّ و اسمِ

ة في بيوتْ اجنيسة نسبي اشهيرْ رَبْعَ

ي دَرْتْ اتْقاتْ اوْقيسة في مرســة آسفِ

انتهت القصيدة
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ي تلسيسة مِ ريمْ جاتْ في نَظْ مْ الكْ و اسْ

دى رُوحْ التّقديســة ــنْ الهْ يْ ــالةْ عَ بصْ

ــوْتْ التّرييســة ــرْ غَ خنتَ ــدْ المْ و نمجّ

يسة ة و الطّ ولْ الهمّ ولْ مُ لْ الفحُ فَحْ

ي النفيســة ولْ فــي طريزْ الْفاظِ و نقُ

بنعيســى ســيدي  ــا  ي ــي  غيتن هللا 

رْفْ اوجيسْ لْبْ شايَقْ و طَ ابْقَ

أونيسْ حْ  دْ بالمَ وامْ  الدّْ ولْ  طُ

كيسْ لّ من كانْ اعْ وانْ كُ يهْ

ي لحسيســة هاجِ ْ امْ رّ بّ ضُ واكْ طُ ــدْ ب

ــكْ امحبّسْ تحبيســة المْ لي ــي اغْ ألنّ

لْ لي كلّ اعكيسة ــهَّ حتّى انْويتْ تْسَ

ــكلّ و وقاتي بيكْ اوْنيســة حشــى انْ

ــحْ أالّ لُه تقييســة ولْ بالمدي مشــغُ

بنعيســى ســيدي  ــا  ي ــي  غيتن هللا 

ــي بْع اقْياسِ بســم الكريم نَبْدا في طَ

ــي حْ انْفاسِ دْ ــي وطيّب بالمَ من خلقن

بها اضحيتْ ســالي ما بينْ اوْناســي

ي لْ نبراسِ عَ شيخي اســنيدتي به اشْ

ــاهْ انصبّحْ و نماســي م ــت في احْ الزَل

ي السِ لْ الخصايَلْ مصباحْ اغْ يا كامَ

ــه جالسْ قامُ ــتْ في امْ الزَلْ

ــوى نتمايَسْ ــدْ و الهْ بالوَجْ

مالْ الواقَسْ دْ الجْ و نشــاهَ

ساسي نْ في احْ كَ واكْ اسْ ولْ يا منْ اهْ و نقُ

ــي تْ من اوْفاكْ إيّاسِ عْ ــا اقْطَ الزَلْتْ م

ــي واكْ و ناسِ ــا فارَقْ االوْطــانْ من اهْ م

مة راســي دْ الزَلْتْ فــي المحبّة و الخَ

ــي اجْ انْعاسِ ولْ الدّ ــرْ طُ هْ لَتْ بالصّ بدّ

ي السِ لْ الخصايَلْ مصباحْ اغْ يا كامَ
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ــسْ تهنْدي و  ــة  رايقَ بلفــاظْ 

ــا مــن الفكــر اقبيسْ ادْرارْه

ــونْ و تدريسْ ــلْ الفنُ مــع أه

ــرْ الكيســة ــا تبْ ــكْ ي حَ دْ ــي الْمَ تِ بوْالعْ

ريســة اةْ احْ ــدّ ــا بيكْ ال ــارَسْ الثْن ــا ف ي

ــلْ مرنيســة ــكْ اقْبايَ ــتْ ب هْ مــا انْدَ اكْ

رْبَةْ و دخيسة ولْ و جَ يْمْ و الســهُ اسحَ

تمعوا أهل بابْ الگيسة اگمة اجْ في السّ

بنعيســى ســيدي  ــا  ي ــي  غيتن هللا 

ــلْ اعريسْ ــنْ الركابْ تمثي بي

ــبْ وحريسْ ــونْ فيهْ راقَ و يكُ

دْ اتْميسْ دُونْ االحــوالْ بالوَجْ

ــادَة و فريســة ــومْ و ع لُ ــولْ و العْ بُ بطْ

ه تهريســة مُ ظْ ونْ في عَ ــو اتْكُ ــرْ ل بَ تَجْ

ــمْ إيْصادَفْ تطميســة ــي إيْعيبْهُ و اللّ

ريســة رْ اعْ ضْ ــتْ الحَ ة بَنْ رُونْقَ ــة امْ قبّ

عْ بأنوارْ اشميســة ــطَ من فُوقْ تاجْ يَسْ

بنعيســى ســيدي  ــا  ي ــي  غيتن هللا 

ــحْ انْفايَسْ دي لْتْ بالمْ ــغَ اشْ

ــسْ رايَ اكْ كلّ  ــهْ  ب ــرْتْ  عمّ

ــارَسْ امّ ــه  ب ــرْتْ  بَ اكْ ــي  ألنّ

ياســي ولْ اكْ ــي و يطُ ــقْ عنّ ــى اتْضي إل

ــي لْكْ العبّاسِ ــه مُ لكُ ــاقْ مُ ــرْ ف ــا أمي ي

راســي هْ فــي كلّ امْ ــدَ ــاسْ تَنْ ــكْ النّ لي

ــي مْ كاسِ كْ وأنت ليهُ ــمَ وسْ ا الْمُ يأتيوْ

ــي بْ الفاسِ ــومْ ليكْ تاتِي في الرّكَ و علُ

ــي السِ لْ الخصايَلْ مصباحْ اغْ يا كامَ

مة اتْشوفْ الفارَسْ اكْ في السّ

رُجْ السايسْ تُه يَخْ في ســاعْ

ــسْ عرايَ و  ــة  جادْبَ انْ  شــبّ

ــي ــا نُورْ غالسِ كْ ي رْمُ ــى اتْجــي لحَ حت

ــي ها بضرارْ ايقاسِ ــارْ مــن اقْصدْ ت خْ مُ

ــي ناسِ ــفْ من كلّ اجْ وا ازْحاحَ إيســرحُ

ــي والُه ناسِ ــعْ اهْ مْ تُه جَ بّ مــن جــا ألْقُ

ــي اسِ ــه وطّ ــا دَرْكُ ــبْ م ــا اذْهَ ورْه جامُ

ــي السِ لْ الخصايَلْ مصباحْ اغْ يا كامَ
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بيسْ ي اهالل في داجْ اعْ كِ نَحْ

بْ ألفْ كيسْ وى من الذهَ يَسْ

ــسْ انْكي كانْ  مــن  ــارْ  ي اغْ

ي مــن الّ فيهْ ادْنيســة ــكْ النقِ من تُوبَ

تْ تدسيســة عَ ــا نَفْ فــي ضــرّ علّتِي م

حاتْ إيبيســة ــقْ حيتْ اضْ دايَ و روِي احْ

ي لجنيســة مْ اللغا و الْفاضِ راجَ في اطْ

التّدريســة ألصحــابْ  ــا  ربن بســالمْ 

معلوم بن علي في ختمة التسييســة

ــامْ ابيوتِي لسليســة ــولْ فــي اتْم انقُ

ــسْ يتْواقَ ــرْ  مَ احْ ــورْ  مُ جَ

ــسْ البَ ســاوِي  اكْ ــا  دَربُوزْه

ــتْ اتْقاوَسْ حيطــي عليهْ ري

ــي لْ تُوبْ الْباسِ ــي و جعَ نِ رَمْ مــواليْ اكْ

ــي ــي و عييتْ انْواسِ رْبِ مــواليْ طــالْ كُ

راســي كْ ما بينْ اغْ ــقْ فيضَ لَ مواليْ اطْ

ــي ــي فــي ارْقايَقْ تجناسِ نَتْهــاتْ حلتِّ

ــي رونَقْ و خماسِ بْعْ امْ تمتهــا في طَ اخْ

ــي ــه يا حافَظْ قُرطاسِ نُ ي اتبيّ ــمِ و اسْ

ي ي قلبي ما هوگاسِ ــةْ آســفِ من مرْسَ

انتهت القصيدة
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ــلْ ــابَ ــق اتْ زِدْ  ــوفْ  ــف ــك ال  ْ ــــدّ مَ

ــصــايَــلْ اخْ و  السخى  و   ْ الــــودّ و 

ــلْ ــضــايَ ف و  ــى  ــوف ــال ب ــــــروحْ  اتْ

ــلْ ــايَ اوْس  ْ ـــلّ كُ لــيــكْ  ــت  ــلْ ــطَ ابْ و 

قــايَــلْ ــحــى  تَــضْ ــابْ  ــت ــعْ ال على  و 

ــلْ ــعــامَ ــتْ ــكْ نَ ــتَ ــرْخْ ــصَ ــغــي ب ــبْ نَ

ــارَفْ ــع ــامْ ال ــم ــهْ ــا لَ ي

ــفْ ــايَ خ وزري  مــن  و 

انْــخــالَــفْ ــتْ  ــقْ طَ ال  و 

ســايَلْ ــا  ي ــا  الوْف و  ــرْ  لَلْخي ــلْ  ضَّ اتْفَ

ــمايَلْ ــمْ والثْنا و اشْ ظي ــرْ التَّعْ ــا بَحْ ه

لْ اهَ ــضْ النّ ــكْ من الفي ــرَبْ بِيدي زدْ اشْ

لْ ــرارَكْ عاطَ ــقومْ من اضْ كانْ انْتَ مَسْ

ــلْ ــلْ الحامَ مــا التُّقْ ــطْ الحْ لْ وَسْ ــزّ نَ

ــلْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــا  ي هللا  ــة  ف طْ العَ

بْ الوْفا فْ لي يا صاحَ طَ اعْ

فا ْ كْ طالَبْ الشّ رْمَ جيتْ لحُ

فا ْ ولْ و الجّ نّي طــالْ الهُ عَ

يُقــاسْ أالّ  الجــودْ  و  ســانْ  الحْ دارْ 

لْ ها غوتْ الرّياسْ ضَ بْ الفْ ــا صاحَ ه

ســاسْ لْ لَحْ تَكْ  من داخَ ــرَدْ ليعْ و تَبْ

راسْ ْ اهْ لّ ــرْ كُ بَّ جَ ــبْ لَمْ بي ْ هــذا الطّ

السْ بْ لَغْ يومْ جيتْ لِكْ يا كوُكَ مَضْ

ناسْ كْ ــمْ مولى مَ رايَ حْ الكْ يا واضَ

فا ْ ْ و الصّ ــزّ ــرْكاح العَ ــا مُ ي

ذ حايْفة و دموعي فــي الخَ

فا ْ عّ امْضَ ــي  وال احْ ابْقاتْ  و 
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ــعــارَفْ  ــمْ ــا كــوكــبْ لَ ي

ــفْ واصَ هــا  فْ يوُصَ ــا  م

ـــلْ ـــواصَ ال ــبْ  ــطُ الــقْ زارْ  ـــن  مَ

ــــلْ ـــهُ واحَ ـــنْ ْ مَ ــــلّ ــتْ كُ ــي ــغ امْ

ــلْ ــعــامَ ــتْ ــكْ نَ ــتَ ــرْخْ ــصَ ــغــي ب ــبْ نَ

ـــالْ الــكــاتَــبْ ــا ق ــم اكْ

ـــاذَبْ ــحــى ك ألـــو يَــضْ

ــبْ ــعْ فــي مْصايَ ــا يوقَ م

ــبْ اقَ ــرّ ْ ال ــيّ ــحِ ــمْ ال نَــعْ

ــبْ ــجــايَ ــنْ ــــةْ لَ ــا المَ ي

ــــلْ َجَ أ ـــو  لُ اوْفـــــى  مـــا  زالْ  ال 

ـــادَلْ ـــع الـــمـــالَـــكْ الــجــلــيــل ال

ــلْ ــعــامَ ــتْ ــكْ نَ ــتَ ــرْخْ ــصَ ــغــي ب ــبْ نَ

فا اتْ ما طْ طْ الدّ ري وَسْ مْ جَ

فــا ــم الخْ ــت وَدَّكْ عالَ وان

اقَلْ مــا ايْقــولْ النّ ــرْوِي اكْ ــكْ مَ يتَ دِ احْ

ــرُ عاقَلْ صــى و الَ يْنَكْ ــا يُحْ ــكْ م لَ فَضْ

ــلْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــا  ي هللا  ــة  ف طْ العَ

تابْ يا بَنْ عيسى رِتْ في الكْ

بابْ ةْ االحْ ماعَ أمَن قصدْ اجْ

سابْ ةْ الحْ رْ لُه في ساعَ ضَ تَحْ

طابْ ةْ القْ وا المَ عُ تَمْ يومْ اجْ

ــالكْ في الجوابْ مْ مَ نادَهُ

ــلْ الكامَ ــلْ  ضي الفْ ــزْدادْ  يَ ــرُه  بْ صَ

ــي فــي الرْحــامْ و انتَ ســايَلْ ت لَّمْ و تْكَ

ــلْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــا  ي هللا  ــة  ف طْ العَ

تالْفــة ــرْبْ  بالكُ ايّامــي  و 

ْفة رّ شَ امْ ــبا  نَسْ بْتَكْ  نسَ و 

كاسْ ــا يَلْقــى تَعْ ــه م تُ ــالْ حاجْ إيْن

ماسْ حْ فايَنْ فوقْ الدَّ ْ ــلَّكْ السّ و مسَ

ناسْ كْ ــمْ مولى مَ رايَ حْ الكْ يا واضَ

طابْ تْ الخْ حَّ كْ صَ نْهاجَ في مُ

حابْ ْ ــا مــن االصّ ــالْ أني و ق

ذابْ والُه من العْ ــدْ احْ و تنْقَ

ْقابْ ــقْ الرّ دْ عاتَ ــرْ الواحَ بامْ

جابْ ــا الزَلْتْ فــي الحْ و نْتَي

ــاسْ ــهْ النَّ ــه و هــدى لي مُ ْ ظّ اهللا عَ

ــواسْ رَكْ من كيدْ الوَسْ ْ هّ ريمْ طَ لكْ

ناسْ كْ ــمْ مولى مَ رايَ حْ الكْ يا واضَ
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ــرْ الغافَ  ْ ــيّ ـ الحِ ــرْ  ــ َبْأَمَ أ

ــرْ ــاخَ ــف ال ــك  ــي ب أالّ 

رْ اهَ الظّ  ْ ــــرّ السّ ــولْ  مــ

ــرْ ــرْ الوافَ و ابْقــى الخيــ

ـــرْ ــرْ ذاكَ ــاكَ ــدْ ش ــامَ ح

ــلْ عــاجَ ـكْ  ــلـَ رَسْ ــمّ  ت الحين  فــي 

تتمايَلْ ــدْ  بــالــوَجْ ضــحــيــتْ  و 

ــلْ ــعــامَ ــتْ ــكْ نَ ــتَ ــرْخْ ــصَ ــغــي ب ــبْ نَ

ــادي ــه ــامْ ال ــم ــه ــا لْ ي

ــادي ــب ـــورْ ال ـــنّ اهـــل ال

ــادِي ــم ــاحْ آتْ ــب ــصْ ــا مَ ي

ــادي ه و  ــك  ــدي افْ ـــالْ  ن

ــكْ أنّــادي و  أنــا ليـــــ

ــلْ ــايَ م ــي  ــنّ ع االوزار  ـــل  ـــمْ حَ

ــلْ ــايَ ه ص ــدُ ــســي ــى ب ولّــــي اضــح

رارْ لوفَكْ بانَتْ االسْ يومْ اخْ

ْهــارْ النّ لْ  اوّ ــفْ  هاتَ ــادا  ن

رارْ االحْ من  الهادِي  يهْ  مِّ سَ

ــبْعْ اگصاعْ لِكْ دارْ ا سَ تَمّ

هارْ ومْ بالجْ رْ الصّ هْ تي شَ مْ صَ

ــلْ األصَ ــمْ  ري اكْ ــي  الحارْت ــتْ  تالقي و 

ــمايَلْ طاكْ اشْ ــاعْ مــن اعْ ــدْ التَّبّ نْ العَ

ــلْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــا  ي هللا  ــة  ف طْ العَ

ــوْدادْ ال ــتْ  نَلْ يْلي  ــهَ بالسُّ

ازْدادْ ــدا  البْ طــولْ  ــكْ  بُرْهانَ

ــى المداد ني عل ــدادَكْ يَغْ مَ

ــادْ ئ الفْ ــةْ  راحَ ــا  ي ــوْرِدَكْ  م

ــرابْ و البْعادْ ــداهْ بِكْ القْ تَنْ

ــلْ مــالْ باقــي داهَ ــرْ الكْ ــا بَحْ ــي ي ألنّ

حافَلْ لْ امْ دا فــي كُ ــرْ بِكْ على العْ خُ نَفْ

بارْ ــوى لوصافهــا احْ ما تقْ

بْ االبصارْ واكَ ــزْمْ اكْ قالْ بعَ

ــومْ في االذكارْ محمد معلُ

ــارْ أكل فيهــا ســايَرْ الخي

و تباتْ لموالكْ في االسحارْ

راسْ تي مَن لجْ عْ مَن يومْ شافَكْ ارْجَ

ْ  بْكاسْ زّ لْ العَ رْتْ أهْ ضَ و سقاكْ في احْ

ناسْ كْ ــمْ مولى مَ رايَ حْ الكْ يا واضَ

ــبْ االذكارْ و االوْرادْ ــا صاحَ ي

ــكْ موالنا مــن االفرادْ لَ عْ جَ

نْهاجْ الرشــادْ و ســبيلَكْ مُ

مضمونْ من التّعبْ و النكادْ

رادْ ــال المرغــوب و المْ و تن

ــةْ لَرْماسْ مَّ ــي في غُ يتْن نَبْغــي اتْغِ

ــا يْخــافْ وال يَلْقى باسْ مونْ م مَضْ
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ــــلْ زايَ ـــرَكْ  غـــي و  ــغــنــي  ال ـــت  أن

ــلــغــى لــســيــاتَــلْ ـــسْ ال ـــوامَ لـــقْ

ــلْ ــو جــاهَ ــا ه ــــري اشــهــيــر م وَكْ

لْ ــمي ناحَ سْ بّ جَ ــياتْ طَ يا مالَكْ الشْ

ــضْ الجازَلْ ــالمْ من اهللا في القري و اسْ

ــلْ الفاعَ اهللا  يَرْتْجــا  ــي  عل ــن  ب ــال  ق

ناسْ والي مــن االجْ رْ احْ هَّ ــاكْ طَ بَوف

ــاسْ والْي ــرْ  نْبَ عَ و  ــرْ  بي لْعْ و   ْ ــدّ بالنَّ

ناوي و قِيّاسْ عْ ــفي مَ ةْ آسْ رْسْ من مَ

انتهت القصيدة
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ودْ رخة و الجُ يا عظيمْ الصّ

ودْ ــدُ احْ ــهْ  أالَّلِ ــرْ  البَحْ ــا  ي

مـــردُودْ ــي  ــولِ قَ ــعْ  ــرجّ ت ال 

اتْغيرْ ماكْ  لحْ مزاوَگْ  جيتْ 

رْ و تفخيرْ ــدْ يا شــميخْ القَ

طيرْ اضْ ــتْ  جي ألنِّي  غيتْنِي 

ــي ــي خاطِ ــمْ مــن ذَنْبِ ــمْ هايَ مي ــي اهْ ــي رانِ ــي عدرُونِ لِ ــا اهْ ي

ــوى مغلُوطْ ــلْ في الهْ و العقي

ي ناطِ ــلْ اگْ ي وِ ــرْ تَهْ تَ ــرامْ و كْ ــوْ مع الجْ رِي فــي اللّهْ مْ ضــاعْ عَ

وطْ لِي مســقُ مْ ــرْ حَ ــنْ الوْعَ بي

ي ــياطِ نْ اشْ وى دَخْ شــا اتَقْ نْبْ في الحْ ر الذَّ نِي في بَحْ فْ ــامْ جَ ع

ــرُوطْ الشْ مســايَلْ  ــلْ  قبَ ــا  م

ي شــاطِ زَمْ لكْ نِّي و عْ ــجَ ــلُه اسْ ناسْ نِي في اسْ لَكْ ــنْ امْ و اللّعي

ــده مغبوطْ ــدِي في ي سْ عادْ جَ

ي ياطِ ــعْ اعْ مْ عْ جَ ــمْ لْتْ لُه سَ ــمْ قُ مي ــاهْ اهْ م ــرَبْ لحْ ــتْ  هَ جي

ــامْ الگوطْ م ــا لهْ ــي ي ــودْ ل جُ

ي اللْ ارباطِ ــقْ اغْ ــتْ  مزاوَگ في حماكْ أســيتَلْ الوْفا طلْ جي

ــوط بلي ســيدي  ــي  الوالِ ــا  ي
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البيضــا ارْ  ــدّ ال ــامْ  هم ــا  ي

ــرْ اللِّي فــي الفيضا يا البَحْ

ة ــي االدخــالْ امريضَ ــبّ ل طُ

ــي لِ ــدْ  تَرْفَ ــارِي  ع ــزَمْ  بالع

ــي لِ مْ ــدْ حَ ــكْ تَرْفَ مــن كمالَ

عْ لي ــمَ في اللغــا قُولِي تسْ

ي اشــواطِ ــئامْ  اشْ مــن  ــنّ  حَ ــدْ  انْكي ــي  والِ بهْ ــي  عن ترجّ ال 

ــوطْ مغلُ ــي  حالِ ــي  اتْخلِّ ال 

ي ابْســاطِ ــورْ  نُ ــا  ي ــادِي  كنّ ــومْ  مضيُ ــكْ  تَ رُخْ اصْ ــابْ  ب ــمّ  ف

ــوطْ مبسُ ــمْ  دايَ ــي  كفِّ ــكْ  لي

ــي العاطِ ــودْ  الموجُ ــلْ  الجلي ــدْ  الواحَ ــرّ  بالسّ ودّكْ  ــاكْ  ي

حى منشــوطْ كلّ من جاكْ اضْ

ي ــرارَكْ باطِ ــودْ اسْ والْ و يعُ كْ فــي ذا االهْ رْمَ ــدْ حُ ــفْ نقصَ كي

مفــروطْ ــي  عرشِ ــي  اتْخلِّ ال 

ــي واطِ امْ األرضْ  ــى  عل ــودْ  يعُ ال  الفــالحْ  وة  ــدْ قَ ــا  ي ــرُه  جبّ

وطْ ــارِي محطُ كْ ع قامَ فــي امْ

ي اللْ ارباطِ ــقْ اغْ ــتْ  مزاوَگ في حماكْ أســيتَلْ الوْفا طلْ جي

ــوط بلي ســيدي  ــي  الوالِ ــا  ي

ي قْ لي مــن تفراطِ ــدْ و شــفَ ــا نري ــرِّي و قضــي لي م ــبّ ضَ طُ

ــوطْ شُ الكْ ــيّ  ف ي  اتشــفِّ ال 

ي ــلْ و قبَلْ لي تشــراطِ خْ األصْ ــرْ يا شــامَ ــي وانْظَ ــوفْ حالِ شُ

مخلُوطْ ــي  انْجالِ عْ  دَمْ ــوفْ  شُ
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ضْ الملعونْ ــرارْ الوَغْ من اشْ

ونْ مشــطُ اخبيري  ــادْ  ع وبِهْ 

ونْ كْ مضمُ ناحَ تْ اجْ ونْ تَحْ نكُ

ــة لَ النّخْ ــولْ  مُ ــا  ي ــي  غيثْنِ

ــة دَبْلَ ــدْ  زايَ شــا  الحْ فــي 

ــة ل هْ مَ ــال  ب ــورْ  النشُ ــومْ  يُ

ــي تغالطِ ــرْ  امكثّ ــراقْ  الف و  رانْ  ــهْ سَ لْ  هــوّ امْ ــمْ  البهي فــي 

ــوطْ ــحُ ــيــهْ إي ســــرّكْ نــبــغِ

ي ياطِ ــرْ مــن تَحْ ــال و انْظَ ــوحْ فــي الخْ ــي مليُ لِ مْ ــي حَ ال اتْخلِّ

ــوطْ مكفُ ــي  رانِ ــكْ  بابَ ــمّ  فُ

ــباطي ي و بجــاهْ االسْ ــمِ ــة الهاشْ مَ ــنْ الرّحْ يْ ــهَ عَ ــلْ طَ ادخي

وطْ ســانَكْ في شُ رَخنِي بحْ صَ

ي اللْ ارباطِ ــقْ اغْ ــتْ  مزاوَگ في حماكْ أســيتَلْ الوْفا طلْ جي

ــوط بلي ســيدي  ــي  الوالِ ــا  ي

ــي تخياطِ ــسْ  قَ دَمْ مــن  ــة  امرُونْقَ ــة  حلّ ــي  اظِ حفّ ــا  ي ــدْ  خُ

ــوطْ ــنْ كلّ ارْهُ ــولْ بهــا عَ صُ

ي ــرْزْ خطاطِ ــة فــي طَ لَ مْ ــدْ جَ ري ــلْ لقْ ــه أله و الســالمْ أنْهيبُ

ــوطْ ــرْ الملقُ ــبْ الزّهْ ــدّ طي ق

ي مياطِ ــاسْ الضّ ورْ فــي اللغا مــن ن ي محمــد مشــهُ ــمِ و اسْ

ــوطْ مخطُ ــدي  بي وَلْ  ــدْ جَ كلّ 

ي ياطِ ي صحّ الْساسْ احْ ــفِ ة آسْ ــبْ دمناتِي وفي مرسَ في النّسَ

وطْ الگُ بنعيســى  فضــلْ  من 
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ي ــنْ ادْخالُه شــلياطِ ــدْ بي ــي إيصي ــرْ ل هَ ــدِي مهمــا يَظْ جاحْ

وطْ ه مشحُ حى جســمُ به يضْ

ي ــي و نقاطِ ــه فــي طــرزْ مــن نظمِ ــمْ عــن طَ تَ بالصــالة نَخْ

وطْ و الرضى عــن ءالُه مســقُ

انتهت القصيدة
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ــورْ االهدافْ ــبْ ن ــحْ الحبي ــا والَعْ بمدي ي

ــزْ االتحافْ ــتِ في طرْزْ رَمْ ــرْ إلى قل و كثي

ــالْ جدّ االشرافْ ا على تاجْ االرس صلّيوْ

ــرْ الوفا دْ الرســولْ بَحْ جْ ــاقْ المَ ــا عشّ ي

لْهــا ورْدَكْ فــي الْســانَكْ امشــرْفَة مَ اعْ

ــا قْ و الوْف ــدْ ــة مــع الصّ ــة الكميلَ بالنّي

فافْ ــبْ و االوزارْ يخْ ن لْ الذَ ــكْ من تُقْ لَ مْ حَ

ــه و ديعْ االوالفْ حبتُ رَكْ في امْ مْ ــي عَ و فن

ــالْ جدّ االشرافْ ا على تاجْ االرس صلّيوْ

ــبْ الشــفا ــا طيّ ــوعْ االحســان ي ــا ينب ي

طــاهْ ------------- ــرْ اخْ يبكــي  مــن كث

فا ــسْ يخْ ــرادي عليكْ لي مقصــودي و م

تافْ ــنْ اكْ ــه اعوي ــلَكْ وال إيلُ و بغــى يسْ

الفْ لْ اكْ ــغَ ــه وال تشْ ديحُ دْ فــي امْ جــدّ

امْسافة كلّ  هالتْ  اسْ

ــا تتـكاف ــبْ  ـ بالمراغَ

المصطفى اقْ  عشّ يا 

ــا بصــالةْ الحبيب نَعمْ الشــريفْ عينون

الةْ الهاشــمي قليبُه اشغيفْ يا منْ بصْ

مــالْ العطيفْ رَكْ بســرارْ اكْ ــدْ ــى تَ عسّ

ــا تتعاف ضــرارَكْ  مــن 

ــا ــوعْ الواف حْ ينب ــدَ و م

المصطفى اقْ  عشّ يا 

ــنْداتْ القاوِي و الضعيفْ  يا محمد يا سَ

ــفْ ــه ---- الهي ــمْ مــن جــاكْ بكربتُ ارْحَ

ــفْ ــيّ ارْدي ــكْ نبغيهــا اتْكــونْ ل تَ رُخْ اصْ

من هو مثلي عن حافة

ه عن شافَة سُ رْ نَفْ و نظَ
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ــالْ جدّ االشرافْ ا على تاجْ االرس صلّيوْ

ة فَ ــه بالمالطْ لُ ــاهْ إيعامْ مــن فضــل وف

ــتْ المخالفة ــه وَقْ ــحْ ل فَ ــهْ و يصْ مي يحْ

عاطفــة ــه  ليِّن ــالگْ  اخْ ــرَفْ  نعْ ليهــم 

ــمْ االوصافْ ــفْ ودّكْ أكري رْ يَوْصَ مــن يقدَ

دْ يومْ االنصافْ عْ في اوْزارُه يا الماجَ تشــفَ

ــالْ جدّ االشرافْ ا على تاجْ االرس صلّيوْ

ــومْ اتْكــونْ العبادْ فــي الحشــرْ واقَفة ي

ــي اتْعــودْ متخففة هول بالحســناتْ اكْ

ــي ما تعــودْ متصحفة ل ــةْ فَعْ و صحيف

ــى وطافْ ــا ولبَّ ــي حــج و ادْع وبجــاهْ اللّ

ــقــافْ ــةْ صـــورَةْ االخـــالصْ وال ــرمَ ح

ــالْ جدّ االشرافْ ا على تاجْ االرس صلّيوْ

ــمْ الخفا ــا علي ــانْ ي ــا رحم ــي ي نِ مْ و ارْحَ

صادْفَة حْ لي  ســايَرْ المْ ــي و صفَ رْ ل فَ اغْ

ــا ــدحْ طــهَ اوْف ــي ابْمَ ــعْ اللِّ ــا و جمي أن

تْ االشواقْ حْ و اسالمِي على االحبارْ ما الْمَ

قال المسفيوي بن علي في عنْدْ الصدافْ

المصطفى اقْ  عشّ يا 

دْ بحســانْ ايكرمْ من جــاهْ ضعيفْ الجيّ

ــا يردّ ســأل الوصيفْ دْ م و األميرْ الســيّ

لْ الرديفْ و جوادْ العرَبْ من الســخا اتقبّ

الشــرافا جــدّ  ــت  وان

يتحافا ما  كْ  دَ قصْ من 

المصطفى اقْ  عشّ يا 

ــي اخويفْ ــنْ الوْجــودْ ألن يْ ــا عَ ــي ي افْدين

ــمّ اخفيفْ ــا يعــودْ ت ــي م ــالْ ميزان يتقّ

ي بوْفاكْ من اوْزاري انظيفْ ــمِ سْ رَجْ جَ يخْ

بجــاهْ المــرَوة والصفا

ــي اوْقَفْ في عرفَة واللّ

المصطفى اقْ  عشّ يا 

ــفْ الْطي ــيّ  ب كــنّ  ــنْ  عي مُ ــا  ي ربّ  ــا  ي

ــاهْ المنيفْ بْ الوْفا مع الجْ ــةْ صاحَ رْمَ حُ

وانْ في المقامْ لعفيف ةْ رضْ نْ جنّ ــكُ نسْ

ي باللطافَةْ مِ تَمْ نَظْ نَخْ

افَة وقْ الوصّ ــذّ ــاسْ ال ن

انتهت القصيدة
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ــة خافَ امْ ــاهْ  ف تَخْ وال  ــامْ  إيْن الّ  مــن 

الشــرافا جــدّ  ــلْ  المفضّ ــافَعْ  الشّ

ــا الف الخُ االصحــابْ  ــا  ربن رضــاةْ  و 

نافا و على الشــميخْ األصــل ليثْ الحُ

ــا اف الخوّ ــوْتْ  غُ ــا  ايَ هَ ــتْ  لْ قُ ــهْ  ل

طفى صْ ــلْ ولْدْ المُ لْ الخصايَ يا كامَ

ــيخْ أنّادِي ــا الشّ مــاكْ ي لَحْ

ــكادِي انْ ــولْ  هُ تارْ  اكْ ــي  ألنِّ

ةْ الهــادِي ــوْ ــا الغَ ــولْ ي انْقُ

ــا تتعاف ــقامِي  اسْ ــهْ  ب ــالجْ  اعْ وال 

ــي يتْرافا رْحِ ــدِي جَ سْ ــبّ جَ واكْ طُ ــدْ ب

ــا اف ودِي حوّ ــدُ ــوقْ اخْ ــلّ فُ ــي اتْهَ عِ دَمْ

ــة زَالَّف شــايَ  احْ فــي  ــة  بَ امتگّْ ــاري  ن

ــسْ ابْغــا يتْصافا ــا لي ف ــري بال اخْ نَهْ

طفى صْ ــلْ ولْدْ المُ لْ الخصايَ يا كامَ

الغانِي وجودْ  المَ مْ  نَعْ الكريم  بسم 

ــي المدانِ ــهَ  طَ ــنْ  عَ ــا  ربن صــالةْ  و 

الساني في  الها  احْ ما  ادخيرتي  هيَّ 

ــي ديجانِ ــبْ  واكَ اكْ ــعْ  بالجمي واآلل 

سلوانِي غايَةْ  دْ  المجَ االقطابْ  بْ  قُطْ

لطانِي ضيفْ الكريمْ يا بن عيسى سُ

ضيفْ الكريمْ جيتَكْ طالَبْ

ــكْ هارَبْ دُونْ االحــوالْ جيتَ

بْ ناحَ ي  ــمِ سْ جَ ــردّ  اتْ ــى  إل

ــي ــعْ ضــرّ ابْدانِ ليســاً ابْقــى ادْوا يَنْفَ

يانِي اعْ مسراجْ  يا  لَكْ  جيتْ  مضيومْ 

طْ االحفانِي كْ المشرّفْ باسَ في ضريحَ

ــي حانِ ــرارْ امْ ــي و اشْ لِ وْ و الضــرّ زادْ هَ

ئانِي ظمْ بْ  متوصّ تَكْ  رُوخْ اصْ بابْ  في 

لطانِي ضيفْ الكريمْ يا بن عيسى سُ
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ــرْ حالِي ــولْ و جبَ ــي الهُ عنِّ

اللِي ــولْ اعْ رْبْ هُ ينْشــالْ كُ

ــي فالِ ــحْ  صحّ ــكْ  نايْتَ بعْ

ــا ــاوِي نتكافَ ــكْ ن ــتْ لل مكســورْ جي

ي يتْشــافا هاجِ ــقامْ ضــرّ امْ بهــا اسْ

ــة افَ خوّ ــي  داتِ ــه  منّ طــالْ  ــراسْ  لهْ

ــة اف طوّ ــي  عتِ ودَمْ ــكْ  انْعايْنَ ــي  رانِ

ــة افَ مــالْ الرّ ــلْ بكْ ــكْ شــيخْ كامَ ألنّ

طفى صْ ــلْ ولْدْ المُ لْ الخصايَ يا كامَ

ــحْ ــاري اليَ ــكْ حــقّ ع و علي

ــابْ دُونْ حالِي طايَحْ في الب

ــبْ الفالَحْ االحوالْ يا القطْ

دادْ اتْكافا ــوْ ديمْ بال ــحالْ مــن اخْ و اشْ

ــا ــا يتْحاف ــرُه م ــمْ عمّ دي ــو اخْ مــن هُ

ــا نتْفافا ة م اعَ ــدْ في الطّ عبْدْ الوصي

مــالْ احســانُه يتْوافا ــومْ مــن اكْ معل

ــا ــي ليســاً يتْخاف ــكْ حالِ ــي علي ألنِّ

طفى صْ ــلْ ولْدْ المُ لْ الخصايَ يا كامَ

ي ــلْ فاجِ لْ الخصايَ ــا كامَ ي

ي وا فــي اعالجِ ــزَمْ بالدّ و ع

ي ــبْ انْراجِ طْ ــا القُ واكْ ي لدْ

لهفانِي ــزاوَگْ  امْ السعيدْ  بابَكْ  في 

حــى عانِي يتْهــا بهــا نَضْ ــرْبَة ابغِ شُ

كنانِي و  ادْخالِي  أميرْ  في  كما  ي  رْحِ جَ

ــي و ســرُورْ ازْمانِي بِّ ــالجْ طُ ــتَ اعْ و ان

ــي ــبّ ادْهانِ ــي ل ي ل ــفِ ــودْ و اشْ هللاّ جُ

لطانِي ضيفْ الكريمْ يا بن عيسى سُ

كْ المشرّفْ زاوَگْ في ضريحَ

ــي على خــدودي دافَگْ عِ دَمْ

منكــولْ من ضــراري فازَگْ

ــي ــى فرحانِ ــي ولّ ــلْ مثل ــنْ اعلي كمّ

ــمْ لبيانِي راجَ ــا فــي اطْ ــتْ بال خف لْ قُ

ــي تْالنِ خُ ال  دْ  جــرّ امْ ــكْ  اخديمَ ــا  وأن

ــي ه عانِ ــى انْضــامْ الغــالمْ ابســيدُ إل

رْسْ جنانِي ي غَ كْ العذيبْ أسقِ من فيضَ

لطانِي ضيفْ الكريمْ يا بن عيسى سُ
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ــزْ ابياتُه متقــونْ فــي اطري

ولغي الجحيدْ قَلّ اوْشــاتُه

ــه واتُ دْ لقَ ــلّمْ  إيْسَ ــي  ايجِ

طْ في حافَة لُه وســقَ هْ ــاهْ جَ ــه عم ألنّ

افة ــمْ النّضّ لْ لْ العَ على االشــرافْ وأهْ

ــة اف الوصّ ــارْ  االحب اللغــا  ــسْ  ـ اقْوامَ

الفَة ة من دُونْ اكْ ســابْ رَبْعَ نســبي احْ

ــا ــا يَتْناف ــرْ م ــا اكســيرْها ظاهَ و التّ

ــة افَ ــعْ العرّ مْ ــا انســلّمْ جَ ــلْ الثن أله

ي ــا حفاظِ ــدْ االشــعارْ ي خُ

و ارضى الكلّ من هو راضي

ــلْكْ الفاضي إلى ابْغى ايْسَ

ــةْ نِشــانِي فْ دَقّ ــدَ ــى يصــولْ يصْ وإل

ــي يانِ قْ عُ ــةْ  انْهايَ فــي  ــا  ربن وســالمْ 

افْنانِي زْ  رَمْ وا  مُ فهْ من  القريضْ  أهلْ  و 

دْ في اوْزانِي زْ  ضبّ امقيّ ي في رَمْ مِ و اسْ

ــي ــال كتمانِ ــدْ خمســينْ ب ــنْ زي ربعي

ــي رفقانِي ي عزّونِ فــي مرســةْ آســفِ

انتهت القصيدة
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ــزْالفْ التّ حــرّ  مــن  ــي  ليعت ــردْ  تب

مْ عــن ســايَرْ االصنافْ دّهُ ــي ابوَ نِ تَغْ

ــرافْ االشْ ــداتِي  سَ ــتْ  البي ــل  أه

ــمْ الوافي رْبْهُ ــعى القُ يسْ

ــافي  الشّ ــالجْ  بالعْ ــرى  يبْ

افي الصّ ــمْ  هُ ابفيضْ يروى 

ــافْ وصّ رْكــه  إيْدَ ــسَ  لَيْ ــمْ  اوصافْهُ

االسالفْ من  ورْتوا  خا  ْ السّ و   ْ دّ الوَ و 

حافْ مَصْ نْ  مَّ كَ في  مْ  هُ حْ دِ امْ ونزلْ 

الزّفافْ وقــتْ  دَعــوة  مْ  الْهُ دْعــى  و 

ــرافْ وتَــشْ  ْ ــزّ عَ نَلْنا  ــمْ  ــوْجــودْهُ بَ

ــرافْ االشْ ــداتِي  سَ ــتْ  البي ــل  أه

ــي تَفِ قْ المُ ــي  النّب آلْ  ــا  ي

ــمْ الكافي ْكُ دّ حــى ابْوَ يَضْ

فى ــي تطْ هاجِ راقْ وســطْ امْ ــارْ الفْ ن

فــى يكْ ــي  الحال ــمْ  رتهُ انْظَ ــدي  عن

ــى ــة الوْف ــب غاي ــت طال لكــم جي

ســافة ْ له لَمْ دتّ يا من ابْعَ

ــة  ــالْ بالرّضــى و لْطاف إيْن

ــا يَتْكاف ــمْ  ْهُ دّ ابْوَ ــا  تَمّ

ــة فَّ حــابْ العَ ــومْ اصْ ل ــحْ العْ امْصابَ

فة  طْ العَ حاب  اصْ و  الوْفا  لْ  َهْ أ ما  هُ

ــة رأف ــمْ  طاهُ َعْ ا ــمْ  ْهُ ودّ ــلْ  لي لَجْ

الوَقْفــة ــومْ  ي طــه  ــمْ  لهُ ادْعــى  و 

فــى ــمْ ليْســاً تَخْ والَ ــدورْ فــي العَ ابْ

ــى ــة الوْف ــب غاي ــت طال لكــم جي

ــا نَتْواف ــي  ت ابْحاجْ نَبْغــى 

ــبْ اضيافة لْ ــمْ طَ كُ احْ دّ مَ
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ــاالوزارْ امْحافــي و يعــودْ ب

عافْ ــدْ تَضْ ــمْ قَلْبي زايَ كُ فــي مديحْ

ــى قافْ مْ من حــافْ إل ــرّكَ يا مــن سَ

ســافْ ــمْ تَخْ ماكُ ــا فــي حْ و ال صادْه

رمْ و من طافْ دْ في الحُ جَ و بجاهْ من اسْ

ــوا بَنْصــافْ ــا قُول مان ــوم فــي احْ الي

ــرافْ االشْ ــداتِي  سَ ــتْ  البي ــل  أه

ــي و تحافــي ْت ديّ ــوا اهْ قَبْل

و ابْقا مــن االوزارْ امْحافي 

وافي ري ايْجولْ على لَقْ فَكْ

نافْ تَصْ و   ْ الفنّ في  مْ  كُ دَّ جَ مديحْ  و 

مــة تَوْقافْ دْ ة في الخَ ــري اموقْفُ مْ عُ

دافْ ــنْ اصْ ومــة بي نْظُ كــي ادْرارْ مَ نَحْ

ــوافْ تْ االشْ حَ ــارْ و ما لَمْ يْبْ االزه طَ

افْ ــاوي وَصّ ن ــةْ أســفي معْ رْسَ في مَ

يَتْحافا مْ  كُ المْ اغْ حشى 

فــا تَخْ ــا  م ــي  وال احْ و  ــالمْ  الغْ ــا  أن

ــا ف ــمْ انْعــودْ بالحْ حشــا فــي بابْكُ

ــفة سْ خَ ــرْ  النَّضَ ــسْ  لي ــمْ  بَوْجودْكُ

ــة عرف مــع  ــتْ  بالبي ــلْ  ادخي ــا  وان

لفة مْ من شــدّ الكُ المكُ ــوا اغْ ضمنُ

ــى ــة الوْف ــب غاي ــت طال لكــم جي

الفا بالخُ ادْخــيــلْ  ــا  ان و 

نْ اضحى عن حافة افْديوا مَ

ال زالْ باللّغــا فــي ضرافة

رْفة ــمْ حَ كُ حْ دَ ــومْ دون امْ ــي الي ــا ل م

فة قَدْ مْ  كُ حْ مدَ في  ني  اتْصيدْ حشى 

لّة فــي حــرْفْ الْفا ــمْ حُ ــدِي الكُ نَهْ

ــا ف ــا شــاءْ فــي العْ ــا م و ســالمْ رَبّن

فا ــا يَخْ لُه م ــي واصْ ــن عل و يقــولْ ب

انتهت القصيدة
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ريقْ جْ الطّ َلْنَهْ ني بعد الهدى ا دْ أمن ارْشَ

و جعلني في مديحْ الرسولْ فكري اغريقْ

ــرْ وجدي و نقولْ فــي الغزيلْ الرقيقْ يكتَ

محمد تاجْ المرســلين نعم الصديقْ

ـــيّ االهـــــدابْ ـــور ض ن

ــب الحـبيــ الرســــولْ 

ــابْ ــزل الكت ــهْ نــ اعـليـ

المجيب ــي  الحــ ــن  مــ

ــابْ ط الــكـــــون  ذا  ــه  ب

القليبْ ـــدْ  وَجْ ــاجْ  ه و 

تْ مع  الحمــا أو واد العقيقْ ــومْ اتْوادَعْ ي

ــل على الخدودْ ســيل ادفيقْ دْقْ ايْهَ كوَ

و الفرقا بجمرها ايعودْ جســمي احريقْ

محمد تاجْ المرســلين نعم الصديقْ

الباقــي الحــي  ســبحان 

اخالقــي بالمــدح  ــب  طيّ

اشــواقي ايهيجْ  وقت  في 

التاقي بالمجد  ســعدي 

ــاب بالمجت ســعدي  ــا  ي

ــرابْ االع ســيّــد  ــهَ  ـ طَ

األوّابْ ــدْ  ــ جْ المَ ــم  نعـ

الخطــابْ بفضــل  ــا  وت

اســبابْ ــر  للخي ــكْ  لَ عْ جَ

ــوقه فكــري غابْ مــن شُ

ــي افراق ــومْ  يــ ــرْ  تتفـكّ

ــي احداقِ ــعْ  مْ بالدّ ــقْ  تَدفَ

اســفاقـي ــرانْ  ني ــدْ  تزنَ

التاقي بالمجد  ســعدي 
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الــهــمــوم و  بــالــضــنــا 

ــامْ المـقـ و  ــا   الحـمـ و 

ــــرومْ ــي اي ــاغ ــيــس ب ل

ــاحْ االوهــــامْ ــط ــي اب ف

ــومْ ــق ــرْ ال ــظَ ــن يـــومْ ي

بــعــد طـــول الــمــگــامْ

را فكري في جمعهم يضحى اسبيق مدْ

ــارْ الفرقا و مــن اهيامــي انفيق ــرَدْ ن تب

ما الهاللْ الشــريقْ رْ لوْصالْ ينبا اكْ افْجَ

محمد تاجْ المرســلين نعم الصديقْ

ـــاتْ ــعْ الـــمّ ــي يـــا شــف

ــث الحدي ــزل  ن ــكْ  اعلي

ــاةْ ــحــي ــجْ ال ــي ــه يـــا ب

غيتْ لــوصــيــفْ  غــيــتْ 

ــات ــن ــيّ ــب ال و  ــــقّ  ح

ــتْ ــوي ــي ان ــلّ ــال ـــودْ ب ج

رُه في داجْ ذاكْ الغسيقْ هْ وركبتي عن ظَ

الرفيقْ نعم  كانْ  عاكْ  امْ اونيسْ  جبريلْ 

ــقْ ــة مــع العهــدْ الوثي لّ ــكْ الحُ و هدالَ

ــومْ ــي ال ذاك  ــر  نــتــفــكّ

المعصــومْ ــراق  اف ــوم  ي

ــومْ ــي حــرم النّ عــن جفن

ــومْ مهي ــي  عقل بقــى  و 

المغــرومْ ــرْ  اصبَ ــفْ  كي

ــومْ العل ــع  منب تْ  ــدَ قَصْ

ــا فيهم من هو شــاقي م

ــي اقالق ــلْ  بالوصَ يفجــا 

اجْ اغســاقي لَعْ في الدّ يطْ

التاقي بالمجد  ســعدي 

ــز الــمــعــجــزات يــا كــن

ــــاتْ ـــبْ األي يـــا صـــاحَ

ــاتْ الغـمّ كشــيـف  ــا  ي

ــاتْ ــا مــنــهــاجْ الــحــجّ ي

الالتْ ــــــدّ ـــا مــــول ال ي

ــاتْ ــي ــغ ــاهْ ال ــت ــن يـــا م

ــي لبراقِ ــكْ  جالَ مــن  ــا  ي

األفاقي ــى  عل ــي  دت صعَ و 

ــي الباق الحــيّ  ــاكْ  اوْف
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محمد تاجْ المرســلين نعم الصديقْ

ــوبْ ــرب ال ـــعْ  ـــمْ جَ ربّ 

ـــــكْ مــرحــبــا ـــــزورْتَ اب

ــوبْ ــل ــق ــــالجْ ال ـــا ع ي

إينبا الـــعـــرشْ  عــلــى 

أيّـــوبْ و  إســـحـــاقْ  و 

ــة ــبَ قــاطْ ــمْ  ــدهُ ــي س  

ــافَعْ فــي أمتَكْ ونا الشــفيقْ ــت الشّ أن

يومْ ايكونْ العاصي من أمتَكْ في المضيقْ

ــارْ الحريقْ ــكْ ن لْ حــدّ من أمتَ خُ ــا يدْ م

محمد تاجْ المرســلين نعم الصديقْ

ــانْ ــس االح و  ــا   ــوف ــال ب

ــنْ ــي ــدْ األم ــاجَ ــم ــا ال ي

ــــوانْ مــا تــكــونْ االك

ــن ــي ــن ــأم ــت ــــــكْ م ب

ــانْ ــي ــع يـــا ســـــراجْ ال

ــدي امــتــيــنْ ــه بـــك ع

جفني في بحر الدنّب غرق  و ضحى امحيقْ

التاقي بالمجد  ســعدي 

احــجــوبْ بغيرْ  ـــداك  ن

المحبوبْ ــمْ  ــعَ انْ ــالْ  ق

مهيوبْ بـــيّ  رَكْ  ـــــدْ قَ

مكتوبْ كْ  سمَ و  ي  مِ أسْ

الكتوبْ ــل  أه االنــبــيــا 

ــوبْ ــقُ ــعْ ُيَ أ ــحْ  ــي ب ــدّ ال و 

ــي ميتاق و  ــدْ  هْ العَ ــكْ  لي

ــي التالقِـ ــومْ  يـ عْ  تشــفَ

مْ ســاقِي ــرْ لهُ فــي الكوت

التاقي بالمجد  ســعدي 

ــرّ الــرّحــمــانْ ــبَ ــمْ ال ــعْ نَ

ــرهــانْ ــب ــك ال ــــحْ ل وضّ

ــانْ ــرْ الــشّ ــحْ ـــوالكْ أبَ ل

إنــســانْ وال  جـــنّ  ال 

ــانْ ــم ــعْ االي ــبَ أنـــت مــن

ـــانْ ــنْ األم ــصْ ـــت حُ وأن

ــي ــاق ــكــن أنـــــورْ ارم ل
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كْ من فيهْ طولْ عمري اعشــيقْ يالّ مدحَ

رْيْ الرحيقْ ســاري بين اعروقي امثيلْ سَ

ــيّ اتضيقْ ــى اعل ــي إل ــرْ قلب ــه انبشّ ب

ي احقيقْ جِ يجعلني في سبيلْ الصالحْ نَهْ

ــرْ المحبوبْ كانْ كنتي البيقْ كْ هيجْ ابدَ

بن علي مسفيوي و في المعاني احديقْ

راقي ــي  رْحِ الْجَ ــتْ  بْ صَ ما 

مداقي فــي  دكري  ــى  يحل

ـــي ـــاقِ ـــالّ روْن ـــحَ بــه ات

ــي الــخــالّقِ ــه  ب نسعى 

ترقاقــي ــضْ  أحافَ خــودْ 

و ســمي بانْ في تحقاقي
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ــي باقْوال كْ  ــدَ انْفي ــي  ن صيغْ

ــكْ والي تافَ ــدتِ فــي كْ ــا وجْ م

ــي انْجال ــاحْ  ب مَصْ ــامْ  ق مْ فــي 

ــي ابْحال ــوكْ  ل مْ مَ ــهْ  لي ــنْ  كُ

تُــبــالــي ال  و  ــــولْ  ق  ْ ـــــمّ تَ

ــي الوال ــمْ  نِعْ ــي  ايْدوزْن ــا  م

الحالْ  ْ ــدّ شَ في  عنَّكْ  الَشْ 

ســالْ بَمْ كْ  ــدَ انْفي ــي  ل ــرَّبْ  قَ

الرِّجــالْ ــلْ  فَحْ فــاكْ  خْ ــا  م

ــي عال رُه  ــدْ قَ نا  شــيخْ ألن 

ــي عال المْ ــغْ  تَبْلَ ــاهْ  َوْف ا مــن 

ــي الوال ــمْ  نِعْ ــي  ايْدوزْن ــا  م

زِيــــارُه ــمْ  ــنَّ ــغَ امْ نا  شيخْ

ــراره بَسْ لَكْ  ــمْ ايْشَ ــى  ن غْ ال 

ـــلْ ــرُه داهَ ــكْ ــي فَ ــالّ فــيــقْ ي

ــلْ واحَ بالگرْحــة  ــتْ  نْ كُ كانْ 

لْ الحامَ ــلْ  الــتُّــقْ ـــزَّلْ  نَ ــدْ  زي

ــلْ صايَ الخْ ــعْ  نْبَ مَ ــلْ  ضي الفْ

ــكينْ و ســايَلْ ــتِ مَسْ نْ كانْ كُ

لْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــرْ  زايَ ــتْ  جي

فاني ـــارَكْ  ـــي اغْ ــن  مَ ــي  ــالّ ي

هاني ـــي  لّ اتْـــوَ ــــدْ  رايَ ـــانْ  ك

ــي ــان ــرَّبّ ال ــمْ  ــعْ نَ زورْ  ـــدْ  زي

ــمايَلْ اشْ ــالْ  اتْن ــكْ  فَّ كَ  ْ ــدّ مَ

ــلْ يعامَ و  ــرَمْ  يَكْ ســانْ  باالحْ

لْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــرْ  زايَ ــتْ  جي

ــدْ الهادي ــن قَصْ ــا إِيخيبْ مَ م

ــادي ــكْ ن لْبَ ــن قَ ــاهْ مَ م فــي احْ
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ــوارُه ــانْ ــعْ ب ــطَ ــاللْ يــسْ ــهْ كَ

حالي ــبَــهْ  يَــشْ ــكْ  حــالَ ــانْ  ك

تالي ــقــى  ــبْ مــاتَ ـــهْ  ب لـــودْ 

ــي الوال ــمْ  نِعْ ــي  ايْدوزْن ــا  م

عْ ســاطَ ــه  مالُ بَجْ ــزولْ  ي ــا  م

ــافَعْ الشّ ــدْ  جْ الْمَ ــاللةْ  سْ ــا  ي

ــعْ اتْبايَ ــاهْ  م احْ فــي  ــامْ  ع  ْ لّ كُ

ــي الغال ــزْ  نْ الكَ ــرْتْ  دْخي ــا  ي

ــي مال ــدا  البْ ــى  عل دادْ  ــوْ بال

ــمْ تَــرْتــالــي ــتَ ــخْ ــالمْ تَ ـسْ بـَ

ــي قال المْ ــبْ  رَتَّ امْ ــي  عل ــنْ  بَ

ــادي ف ــده  الموري حــى  ضْ ــن  مَ

ــلْ ــا تَبْقــى عاطَ ــاهْ م ــن اوْف مَ

ــلْ اتْمايَ ــوقْ  بالشّ ــاهْ  م احْ فــي 

لْ الكامَ ــيخْ  الشّ ــرْ  زايَ ــتْ  جي

ـــاسْ ـــوارُه وقّ ـــانْ ـــاللْ ب ــا هْ ي

ــراسْ االجْ و  االقْطــابْ  ــام  يإم

ــاسْ ن ــهْ اجْ ــي لي ــامْ تات م ــا هْ ي

األصــلْ و  رْ  ــدَ القْ ــريفْ  شْ ــا  ي

ــلْ الهاطَ ــزْ  زي العْ ــضْ  لفي ــا  ي

ــلْ الحافَ ــمْ  النَّظْ ــظْ  لحافَ ــا  ي

ــالْ القايَلْ ــولْ فــي آســفي ق ق

انتهت القصيدة
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ــرامْ الغْ مــع  ــي  افْنان ــدْ  گْ الفَ و 

ــالمْ العْ و  ــاجْ  التّ ــولْ  مُ ــدْ  جَّ نمَ

ــامْ ق المْ مــع  الهــادي  ــوارْ  انْ و 

ســامْ ــةْ االجْ ــة راحَ ــلْ طيب نوصَ

ــرامْ ــةْ الــمْ ــايَ ــولْ أغ ــق ــومْ انْ ي

ــالمْ االسْ عْ  شــافَ ــد  حمَّ مُ ــا  ي

ــدى  ْ و الهْ ــقّ ــوعْ الحَ ــا يَنْب ي

ــدة الماجْ ــة  األمّ ــاجْ  ت ــا  ي

دا ــبْ الفْ قامَك طالَ جــا لَمْ

ــتَ طــه شــافَعْ االعبادْ و أن

ــولْ و النكادْ و نجا مــن الهُ

دادْ  ــوْ ْ و الْ دّ ــوَ ــرْ ال ــتَ بَحْ و أنْ

َرْضْ االقْوامْ ــى أ ــقْ عل ــكْ انْشَ لي

عامْ ْ صا مــع الطّ ــبَّحْ ليكْ الحْ سَ

ما ــبْ أَضْ لْ ــر القَ ــواقْ أمي ــا باالشْ أهْ عليّ

ة مَ الرَّحْ يْنْ  عَ را  الوْ شافَعْ  عن  صبَّرْني  ما 

ما ــرْمْ و الحْ ــواقي للبْقيعْ و الحُ طالْ اشْ

ــة  مَّ ــزْمْ و هَ ــراقْ بالعَ ــدْ الفْ ــا ادْرى بَعْ ام

ــة  ــي غمّ نّ ــزولْ عَ ــامْ الهــادي ت ق فــي امْ

ــة ــاجْ األمّ ــا ت ــك ي ــي علي لِّ ــمَّ اصَ اللهُ

ــيَّدْ الوجودْ ــدْ سِ مَّ حَ ــا مُ ي

الــوْدودْ المالَكْ  رســولْ  يا 

نا اتْجودْ بْدْ اسيدْ عن ذا العَ

ـــيادِي أنْتَ تـاجْ االَنْبِـياء و ســـيَّـدْ االَسْ

مــاكْ زاگْ البْعيـر يْنـادِي أنْتَ اللّي في حْ

الهادي الحبيبْ  رْسلينْ  المُ بْ  قُطْ أنْتَ 

لْمة قْ الظُّ سْ اللْ في غُ و أنْتَ اللِّي جاكْ الهْ

ـكْ نَبْـعْ الْما باعَ ـنْ صْ قْ مَ و أنْتَ اللّي بالْحَ
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أسيدنا 

أسيدنا 

أسيدنا 

أسيدنا

أسيدنا

أسيدنا

أسيدنا

أسيدنا

أسيدنا

أسيدنا
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ــالمْ االسْ عْ  شــافَ ــد  حمَّ مُ ــا  ي

ــمْ واالنوارْ ــرَ التَّعظي ــا بَحْ ي

ــرارْ دّ و االْسْ ــاحْ الْوَ ب ــا مَصْ ي

ــرارْ  ــا ســيدْ االبْ ني ي ســارَخْ

ــرْ ثي ْ الدّ ــدْ  الماجَ ــمْ  نَعْ و 

ــرْ ني ــازَغْ المْ ــورْ الْب ــتَ ن و انْ

ريرْ ــرْ الغْ رْ الزّاخَ ــتَ البَحْ و انْ

ــقامْ ْ السّ ــنْ  مَ ــفا  شْ و  ــدا  تَ يَقْ

ــتْقامْ اسْ و  ــره  بْ خَ ــفْ  كشَ و 

ــالمْ االسْ عْ  شــافَ ــد  حمَّ مُ ــا  ي

لْ ضَ ظيمْ و الفْ ــرْ التَّعْ يا بَحْ

لْ مَ َكْ ــرورْنا أ ــكْ اسْ نْ بي يا مَ

ــلْ ــا و الَ انْمَ ــا نْعي ــفْ م واقَ

َنّالْ أ نا  أَســيدْ ــدْ  صْ الْقَ بيكْ 

اللْ َدا الْجْ جــودْ أ نْ غيرْ الْمُ مَ

الْوْصــالْ و   ْ دّ ــوَ بالْ ــي  وافن

ْســامْ ــرّ ال و  ــارْ  ــوْك ال رْ  كَّ نَتْفَ

ــامْ ي ــعْ الهــول و الهْ مْ نَرْمــي جَ

ــة ــاجْ األمّ ــا ت ــك ي ــي علي لِّ ــمَّ اصَ اللهُ

ــوْرى َلْ ــدْ شــافَعْ ا مَّ حَ ــا مُ ي

ــرة االَخْ و  ــا  ني الدُّ ياســيدْ 

رة ْ ــدّ كَ امْ ــي  دات ــرَكْ  تَتْ الَ 

ــرا ــلينْ يا ســيدْ البَــشْ أنْتَ تاجْ المرسَ

را مْ سْ و الْگَ ــمْ أنْتَ اللّي بَبْهاكْ فايَقْ الشَّ

را جْ رْ و الْحَ جَ ْ المْ الشّ ْ اكْ بالسّ يّ و أنْتَ  اللّي حَ

ما ً ســارْ اعْ ـدا يانْ جا بَعْ ــتَ اللّي بالعْ و أنْ

ما حْ شايَنْ اكْ قْ و  فضَ َلّي انْطَ رْعْ ا و أنْتَ الدَّ

ــة ــاجْ األمّ ــا ت ــك ي ــي علي لِّ ــمَّ اصَ اللهُ

كانْصولْ ــكْ  بي ــدْ  مَّ حَ مُ يا 

قولْ نْ الَعْ بَّكْ شاطَ نْ حُ يامَ

يْهــاتْ ما انْزولْ في بابَكْ هَ

ــورْ انْجالي ــا ن ــرادْ ي ــفْ بالْمْ طَ ــى تَعْ تّ حَ

ــي والي ــا ل را م ــوْ ــا شــافَعْ الْ ــي ي رين تَدْ

فــى حالي طَ صْ َلْمُ فــاكْ ا ــا يْخْ ــتَ م و انْ

ــمة لْني نَسْ ــمَ راقْ تَشْ دْ الفْ نْ بَعْ ــي مَ لّ هَ

ة رْمَ رَكْ حُ ــدْ ــها نَ دْ طيبَة و ناسْ و نشــاهَ
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ــالمْ االسْ عْ  شــافَ ــد  حمَّ مُ ــا  ي

طيبْ ــراقْ والقْ َلْبُ ــولْ ا ــا م ي

ــه اقْريبْ يَرْجــا اهللا اتْكونْ لُ

ــب إيصي اهللا  مــن  العفــو 

ماكْ ما ايْخيبْ دْ لَحْ صَ من يَقْ

ْجيبْ  َلنّ ــبْ ا ــي يا راكَ نّ مَ تَظْ

ْ اتْقولْ في الوْهيبْ نّ َلْفَ لْ ا و أهْ

ـــامْ َث ــلْ األْ ــمَّ ــحَ ـــوْ كــانْ امْ َلُ أ

ــدو مــع التْمامْ و انْقــولْ فــي البْ

ــامْ ْي النّ ــبْ  كوكَ طــه  حْ  ــدَ نَمْ

ــة ــاجْ األمّ ــا ت ــك ي ــي علي لِّ ــمَّ اصَ اللهُ

ــيدْ العــربْ ــا مُحمــد سِ ي

بْ كْ يَرْغَ رْمَ بْدْ في حُ َلْعَ هذا ا

لَبْ ــثْ بِك يَطْ في يوم البَعْ

رْبي َلْعَ ــمْ ا را نَعْ ــوْ َلْ ــمْ بِكْ أَشــافَعْ ا سَ نَقْ

ــنْ دَنْبي  ــارَبْ مَ ــدْ ه جْ َلْمَ ــا ا ــكْ ي و ناجيتَ

بي ــكْ فــي وَهْ حَ دْ ــي انْمَ َلّ احْ ا ــدّ ــا المَ أن

ما َلْحْ دْ و ا هْ نْ الصَّ َلْماحي نْجا مَ حْ ا دْ نْ مَ مَ

مة ذا النَّعْ نْ هَ ليلْ عَ رْ الْجْ كُ دْ و نْشْ مَ نَحْ

ا مي زادْ تَمّ لي في آسفي رَسْ و يْقولْ بَنْ عْ
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015

داري قوّى تشــغافي اني ورْشــانْ عــن اجْ ــا اهلي بكّ ي

ــلْ االكنانْ ــدْ ادْواخَ هــز وَجْ

دافي راتْ ويدانْ ابســيلْ اهْ ي حتى اجْ ي نَبْكِ كيفْ يَبْكِ

انْ ــي هتّ عِ نَة دَمْ ــى الوجْ عل

ها قُلت  في طرز اتْحافي رْ ونزيمْ بعدْ طولْ داجي ساهَ

يســانْ صيغْ لي يا وَلْدْ السّ

ــا ابْحالَكْ افْرَقْتْ ارْســامْ أوالفي كان مفــروقْ انْتاكْ أن

ــةْ االخــوان ــي المَ ــدوا ل بعّ

واتْ السرّ الوافي لْ و الهيبة و االحسانْ قَدْ ضَ ناسْ الفْ

ــانْ ببي اتْســگدْ  ــمْ  للْهُ

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

االمجــادْ ــداتِي  سَ ــا  الوف هــل 

ــرادْ المْ و  ــدْ  صْ القَ حــلّ  ــالْ  اتْن

ــافْ مــع صــادْ ــبْ ق تَ ــكْ نَكْ لي

البيضــا ارْ  ــدّ ال ــلْ  أله ســيرْ 

ــى الرّضــ مــالْ  اكْ ــمْ  لْبْـهُ طَ

موعيضــة ــي  لِ قَوْ مــن  صــغْ 
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016

017

018

019

020
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هَ و كذالك النفالْ و ســورةْ االحقافي و االخــالصْ و طَ

ــكْ درگة من أنــس وجانْ لي

ولْ تصرافي دْ ال اتْخــافْ من اوْحوشْ البيدْ بيكْ ضايَرْ جَ

حگدانْ رْ  اتْشمّ الطريقْ  في 

ــى الفيافي ــبْ عيْنَكْ عل ــقْ دهري البي ــنْ عايَقْ فايَ كُ

ــانْ وف ــبْ الطّ نْ ــارَقْ  جَ ال تف

كانْ رَدْتِي تمشــي هاني ســليمْ زورْ امْسلّكْ مقدافِي

ــلطانْ دْ صالَحْ سُ بو امحمّ

ــرا الفاتحة فــي مــوالي الوافي ــي وق ــه علّ ــوقْ منّ ف

ــولْ البيبانْ ــدْ م صَ بعــد تقْ

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

بالسالمة تَمشي في اكفايَةْ الجليلْ الموجودْ الكافي

ــانْ ــي ــا تَــــراهْ اعْ الـــذي م

يافي كْ في الفْ عْ األفاتْ و ينقدَ مْ بَكْ من جَ جْ ــادَرْ إيحَ ق

لْ و طيانْ ــهْ ــرْ و السّ و الوعَ

ــرة جــهْ و  بــســرّ  ــمْ  ــهُ ــبْ طــلَ

ــرا قْ الفُ ــعْ  مْ جَ ــدْ  صَ تقْ ــدْ  بع

ـرة بـْ ـــوقْ الــدّ ــيّ ف ــل ـــدْ ع زي

ــالّحْ ــصّ ــل تـــمّ تـــتـــأدّبْ ل

ــكالحْ ت وال  هــولْ  ــرى  ت ــا  م

ــاحْ الجن ــفْ  تتلَ ــة  الرّمل فــي 
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ة لكتافِي ادْ اتســيرْ زورْ من هي ســنْدَ نّ رْ إيجَ هْ فوقْ ظَ

ــانْ اتْب ــكْ  ل ــرا  الفق ةْ  ــرّ حُ

ة بالجــودْ اتْكافِي ــة ملُوكَ د وكــذاكْ اللّ ــتْ امحمّ بن

ــة تطلَب األمانْ على الكديَ

دْ ايْعافِي سْ مْ للجَ ة ادْواهُ لْ كافّ احَ للفضالْ أهلْ السّ

رَكْ بلســانْ ــدْ ــكْ شــالّ نَ لي

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

رَبْ ماها صافِي ئانْ انْوالَتْ السبيلْ اشْ نتي ظمْ كانْ كُ

عطشــانْ هو  من  ــقْ  تَ كيعْ

مْ جافِي دْ ناسْ الجودْ و الوفا من يجحدهُ صَ رْ تقْ يّ في البّ

بُرهــانْ دْ  اتْشــاهَ زورهــم 

لشــوافي زهــوة  ــي  المال ــى  عل ــا  تنب ــة  الوليديّ را 

بْ عجــالنْ ــحَّ فوقهــا تتسَ

افِي ــا طوّ ــاسْ اشــهيرْ زور جارُه هي فوقْ ســيدْ الغطّ

و الفضيلة منبعْ االحســانْ

ــة رتب امْ ــالْ  اتْن المســنّ  فــي 

ــا ينْب الرّاضــي  ســيـدّ  ــكْ  ليـ

ــا ــلــب الطّ ارْ  دُوّ ــن  عـــ دوزْ 

زورْ ــه  ــقــامُ بــمْ ــــدْ  واحَ ــلّ  ك

هيجــورْ ــا  ي ســو  كْ بُوسَ ــدْ  بع

مدكــورْ جــارُه  ــدْ  تقصَ ــدْ  بع
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ــرْ لي تضعافِي ــاتْ زورْ المجبّ فوقْ رســمْ التّوتاتْ اتْب

ــرطانْ مْ السّ بارَكْ نَجْ بن امْ

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

رافي بعد دوز على الجرف األصفر شديد صعابْ من لجْ

ــمّ ينســانْ ــا من ت ليــس ت

ياتَلْ االشرافي ة في الجوّ اتْبانْ داكْ رسمْ اسْ عَ مْ ليكْ صَ

ــانْ ن ــمْ العدْ ــهَ انْعَ  اوْالدْ طَ

لّوا تتْقافِي ــبْ إيحَ لْ غارْ طَ ــودّ ابني امْ االفضالْ أهل ال

طْ االحفانْ مْ تَبْسَ رْهُ في اوْكَ

مْ الضيافِي كــرّ ــدة وزورْ امْ دْ الجدي ــمْ وقصَ ــاتْ فيهُ ب

ســيدنا موســى بن عمرانْ

بْ تمّ اتْدوزْ على السواني ومطافِي في الغرادْ اتســحّ

ــبْ زَرْبــــانْ ـــدْ امــســحّ زي

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

ــاسْ يّ ــرّ ال ليثْ  ــدْ  ــصَ وقْ زورْ 

العســعاسْ ــكْ  علي راحْ  كانْ 

ــاسْ ــن داوْد دونْ كب ــرْمْ ب فــي حُ

ــة الخصل اســريعْ  ــاللْ  اهْ ــن  ب

ــة ســيدنا موســى فــي الرّجل

ــة لَ المهْ ــر  ابغيـ حــقّ  ــاتْ  ب
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ــال ترخافِي ــيرْ ب دْ السّ في ابْالدْ اشــتوكة نبغي اتجدّ

يجــانْ الدّ ــكْ  علي ــروحْ  ي ال 

ــة بعــد العينْ ال تخافْ مــن الحسّ النّافي دوزْ الغويب

ــا ورشــانْ ــضْ ي ــنْ متوگّ كُ

الفِي ــفْ اوْطاهْ كما تخْ حيحْ خلّ ــوتْ وادْ إبْال ماء تصْ فُ

ــانْ عيّ ــلْ  عاطَ ــي  كنتِ كانْ 

ري بعد أالّ تســري فــي الثلث الخافِي مْ ــوتْ باتْ أكُ ف

انْ ــلْ المنّ ظْ الجلي فــي حفْ

رافِي نْتْ فيها شــلّلْتْ اطْ رْ عينْ الگديدْ كُ ــكْ تظهَ لي

ــانْ ف للّهْ وة  ســقْ فيضهــا 

ــيرْ عاني من بلْدْ آســفي تابي و س دْ اكْ ــا حمامْ خُ ي

رانْ شْ عْ العُ مْ سلّمْ على جَ

اشهيرْ ــانْ  ــب إي ـــورْ  زم لــيــكْ 

بالخيرْ ــرْ  فَ ــدْ ت ــلْ  گــيَّ فيه 

تدكيرْ وال  ـــولْ  هُ تــرى  ــا  م

مشهورْ ــبَ  يــنْ جـــارُه  ليكْ 

أهيجورْ ـــتْ  ـــلْ اوْصَ ــالدْ  ــب ال

ــرورْ س و  أهنيّة  ــقّ  ح لــيــكْ 

ــادْ االتم ــرّحْ  م ــبْ  الرواكَ فــي 

ـــردّادْ ال ــبْ  ــطْ الــقُ ــم  نَــعْ زورْ 

عْ فــي الوادْ طَ فــي العشــيّة تقْ

ـــرَنْ ــدي بـــويَـــزْكَ بــعــد ســي

ــنْ ــوَطَ ــم ال ــتْ  ــلْ حــصّ راكْ 

ــنْ ــيَ ــعَ ات واشْ  ــد  ــگْ لَ دوزْ 
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ه دافِي ــا مركاحُ رْ ســيدي بليوطْ ليتْ الوْف هَ ليكْ يظْ

لْ أگمــري الحيْطانْ ــه دخُ ل

ــرْ تلطافِي ه تدكُ قامُ ــودّ فــي امْ ــرْ الجــودْ و ال زورْ بَحْ

واعــالنْ  ً ســرا دْ  ــعَ تَسْ راكْ 

ــي ــةْ لنضافِ ــة المَ لَ ــالدْ جمْ ــأدّبْ لرجــالْ الب ــدْ وت زي

الجنحانْ ــرّ  اتجُ البابْ  على 

لَة مــع المزيّة من دونْ كالفِي دْ ناسْ الخصْ صَ ــمّ تقْ ت

نْوانْ ــعْ العُ بْ ــمْ طَ ــدّ ليهُ م

ــي ورموزْ اوْصافِي تْبِ رْزْ كُ ــراوْا طَ فــي ضريحْ الهادِي يقْ

ــظْ الميزانْ ــقْ لفْ فــي ارقايَ

را ناسْ الكمالْ من بيهم فَرْحي رافِي قْ سلّمْ على الفُ

في جمعهم تضحى فرحانْ

المِي ما فاحْ طيبْ طيبَة في اللغا تعفافِي عنهم اسْ

رْ و سوســان و العبيرْ و عطَ

ه طافِي مْ اوشــيقْ ليسْ ينجى نبراسُ و الذي يبغضهُ

فــي جبهتُه نطلَقْ نيشــانْ

عوة في الحروبْ يحصل في غاللْ القافِي كانْ يدعي الدّ

زيانْ ــلّ الخُ ــتْ ق لَ ــسْ يفْ لي
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ــه مندافِي ا لُ ــرَبْ يتلقّ ــه مهما يهْ ــه فــي ارقَبْتُ تابْعُ

بيزانْ ــة  البومَ ــبَهْ  اتشَ ــا  م

غى لي اشهيرْ محمد في تصدافِي ي للّي يصْ ــمِ و اسْ

ــانْ روْي ــي  دمنات ــي  عل ــن  ب

من بحر بن عيســى بحر الكمالْ به اتسقى مرهافي

و به نفخر بين الشــجعان

في آسفي مركادي راسي اصغير طبعي ليس هو كافِي

ــان العرب جمــع  ــي  عرفون
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ــا ن فْ كِ ــكْ  ني يَعْ ــا  م ــنْ  عَ ــلْ  لْغافَ ــا  ي

ــا افْكارْن بهــا  ــها  تَسْ ــة  يَّ صِ و  فــي 

ــة ــهادْ بَيْنَ ــلْ مــن االشْ مَ ــكْ و اعْ توبْتَ

نا  ــةْ الغاني عســى اتْعامَّ مَ ى رَحْ ــعَ اسْ

ــى الهــدى ابْحالْنا ــلْ عل ــولْ للغافَ و ق

ــا رَبّْن ــعْ  طي و  ــنْ  ي الدّ ــروطْ  بَشْ ــومْ  قُ

تِيلْنا وَ ســاهي امْ نْ هُ ضْ مَ ــفْ انْواعَ كي

نَة ــلْطْ ــدْ إيْنالْ سَ ــبيلْ التَّوْحي فــي اسْ

دينْنا ــاحْ  ــت ــفْ مْ ـــيَّ  هِ ــهــادَة  بــالــشَّ

ــا ايْلَيْن رْســولْ  مَ َلْهــادِي  ا ــولْ  بالرَّسُ

ــا ن الَفْ ةْ  وَبْســاعَ ــارَبْ  ت تَغْ ــثْ  بالْبَعْ

ــا رَبّْن ــعْ  طي و  ــنْ  ي الدّ ــروطْ  بَشْ ــومْ  قُ

ــا ن الْهْ و  ــراتْ  يْ الْخَ دارْ  و  ــمْ  حي الجْ و 

ِيْماننَّا ــة هي إ سَ مْ ة خَ سَ مْ رايَضْ خَ لَلْفْ

ــا اوْقاتْن ــي  لِّ اتْصَ ــوفْ  خُ و  ــوعْ  شُ بالخْ

ــنْ طَّ تَفَ و  ــمْ  َفْــهَ أ

ــنْ ــأَمَّ ت و  ــعْ  ــمَ اسْ

لَنْ عْ ــزَمْ  ــعْ بَ ـــومْ  قُ

ْ نّ الضَ وءْ  سُ ي  الْغِ و 

ــــنْ ادْعَ ــقْ  ــلــحَ ل و 

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

نْ عَّ ــضْ اتْمَ َلْوَعْ فــي ا

ــنْ ــسَّ إيحَ ــوالْ  االحْ

ــنْ إيْبِيَّ ــوْتْ  ــ الصَّ و 

ــرَنْ ــقْ تَ ــهــا  ــعَ مْ و 

ــنْ ــتَّ كْ مَ ــدَ ــي ــوْح تَ

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

ــنْ فَ الكْ و  ــرْ  بْ القَ و 

ْ نّ اتْسَ ــومْ  اتْــقُ عــادْ 

نْ ــدَ ــهْ ــالَة تَ كــالــصَّ
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ــا جابْن ــة فيهــا احْ قَ دْ بالزّْكــة و الصَّ

نة ْ لومْ في السّ عْ رُه مَ ــهْ ْ و شَ بّ فيه طُ

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

نا نْدْ روطْ عَ ْ ــتَطاعْ في الَشّ سْ علّى الْمُ

هــا ادْنى ضْ ــنْ بَغْ ــبْ مَ نَّ ــرْ جَ بايَ و الْكْ

ــة نَ فْ عَ امْ ــى  تَبْقَ ــكْ  اتْيابَ ــاالْوْزارْ  ب

نا ْ ــرْ و تْعــودْ بالضّ سَ ــمْ الَ تَحْ هُ ْ ضّ غُ

ــنا سْ و  ــدومْ  ِيْ إ  
ــاللْ الَحْ و  ــرامْ  بالْحْ

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

نَة  حى لك ســاكْ ةْ اهللا تَضْ مَ دْ عن خَ

ــرارْنا ــةْ الْخافي اسْ مْ ــه بالصَّ الْجامُ

نا  ــوزْ بالْهْ ــي راكْ اتْفُ ن عــن ادْكارْ الَغْ

نا  ة الْماكْ رْجَ عْ فــي الدَّ ــدْ تَرْجَ سَ بالْحْ

ــا ن ــرْ تَنْهْ ْ مــن السَّ ــلّ ــضْ و الْغَ البُغْ

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

ــا تْن عْ دَ ــى اخْ ــلَمْ وال سْ ــتَ مَ ــن انْ بي

ــا رْتْن ْ فَ لّ ــكْ مــن كُ ــرَجْ اويحَ ــا تَخْ م

ــنْ سَ تَحْ ــايَلْ  للَسَّ

نْ ــدَ َلَّلبْ ا مْ  ــوْ الصَّ و 

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

بَيَّنْ امْ  ْ ــجّ ــحَ الْ و 

ــنْ ــرْكَ ــوَة تَ ــقْ ــتَّ ــلَ ل

ــنْ ــفَّ ــعَ ــتْ ـكْ تَ بــالـَ

دَنْ ــوْ الـَ و  ــنْ  ــيْ ــعَ َلْ ا

نْ ــطَ تَشْ ال  ــكْ  لَ قْ عَ

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

ــرَّنْ ــمَ ــسْ اتْ ــفْ ــنَّ ال

ـــنْ رَسَّ ــكْ  ــانَ ــي لْ و 

ـــنْ  ـــوْهَ ـكْ الَتَ بــالـَ

ْ ــنّ تْظَ و  ــدْ  سَ تَحْ ال 

ــنْ مَ ــكْ  لْبَ قَ ــي  فّ صَ

  

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

ــنْ ــقَّ ــكْ يَ ــالَ ــي ب ف

زَنْ الحْ فــي  بْقــاكْ  مَ
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نى سْ اتْفوزْ بالغْ و تْرَكْ الهــوى و النّفْ

ــادَرْ بالتُّوبة وســيغنا  طــا ب فــي الخْ

ضــي اقْوالْنا ــكْ وحْ هــا مــن قَبْلَ تَرْكُ

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

ْنا ــيْ رَبّ ــبْ الحَ ضْ ــزُّورْ اتْغَ ــهادَةْ ال اشْ

ــنْ ازْنا ــكْ مَ ــمْ و كدالَ ْحي ــعْ الرّ و قاطَ

ــا بينن ــامْ  ن النَّمْ و  ــة  الرِّيبَ واكل  و 

نا شــرَحْ مــا  كْ ــنْ  لْدي الوَ ــاقّْ  ع و 

ــا ن ــه و ال عْ نُّ قْ مَ ــدَّ ــا صَ ــلْ م بالْبْخُ

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

نا ــرْعْ شَ ــكامْ  بَحْ ــلْ  مَ الَّيَعْ ــنْ  مَ لْ  كُ

ــا ن الكْ ــه فيهــا اهْ ريقُ ــمالْ اطْ و اشْ

ــنة حاسْ لْ الْمْ ســانَكْ جَ لْ بَحْ و عامَ

ــة ْنَ لَيّ ــه  القُ اخْ و  ــة  فَ طْ بالْعَ ــه  قابْلُ

ــا ن  تَنْعْ
ــاهللاَّ ــي ب لّ ــمْ اتْصَ فــي الَبْهي

ــعْ رَبّْنا ــنْ و طي ي ــروطْ الدّ ــومْ بَشْ قُ

عايْنَة ــا امْ ــرْ تَنْب ــوالْ فــي اليْسَ واالهْ

ــة ْنَ يّ هَ ــيَة  شْ مَ امْشــي  هللا  ــبْ  تُ

ــنْ ــكَّ ـــكْ مَ ـــالصَ اخْ

ــتْعى تَسْ ــي  بالْغان

ــنْ ــتَ ــفْ ــا تَ ــي نْ ــدُّ ال

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

ــنْ ــوْهَ تَ ال  ــكْ  ــنَ دِي

نْ ادْمَ رْ  مْ الْخَ في  من 

ــنْ ابْالحَّ ــمْ  لْ الظّ و 

نْ هَ رْ و الَكْ ــحْ مــن سَ

ــزَنْ اخْ مــالْ  اللِّي  و 

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

نْ كَ يَسْ ــمْ  ــنَّ ــهَ جَ

ــنْ يَمَّ ــكْ  ريقَ طْ فــي 

ْ نّ اتْحَ قير  الَفْ على 

ْ ــنّ اتْمَ ليــس  ــه  نُّ عَ

ــنْ اتْمــتَّ ــودْ  ـهُ عْ لَلـْ

ــنْ ــؤمَ يــا مــن هــو مُ

ــنْ ــى الِّيمَ النْجــا عل

ــنْ ــزَرْكَ ــتْ تَ ـــتَ  انْ و 
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ــا اقْبالْن ــريعة  ْ الشّ ــطاسْ  قَسْ ــرْ  دي

لَبْنا ــفْ اغْ ي ــه كِ واسُ ــكْ وَسْ لْبَ الَ ايْغَ

نا ــفيعْ هَ اشْ دْ طَ الة على الْماجَ بالصَّ

ــيادْنا اسْ اوْالَدُه   ْ ــبّ بْحُ و  تُه  ــفاعْ اشْ

مْ نســعاوْا اهللا في اســآلنا ابجاههُ

نا الَمْ دي اسْ ــنينْ اهْ سْ على اوْالَدْ الحَ

نا رْ انْســامْ ــدى زَهْ رْ وشْ طَ ــبْ العْ طي

نا قامْ ــفيوي في سال امْ بن علي مَسْ

أوْزَنْ ــلْ  ــقْ بــالْــعَ و 

ــنْ َلْعَ ا ــيْطانْ  الشَّ و 

نْ عَ تَطْ ه  ــيْــدُ كَ في 

نْ  مَ تَضْ ــبُّــه  بْــحُ و 

ــوَنْ ــهْ ــبْ يَ ــاعَ الــصَّ

زَنْ  ــوْ ال ــظْ  حافَ ــا  ي

نْ صَ ــاحْ فــي الغْ ماف

ــنْ بْمَ ــلْ  قُ ــمي  واسْ
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ــي ثان ــه  ل وال  ــريكْ  اشْ ــه  مال ــدْ  واحَ ــا  ي

ني و انْســاني مــالْ الوفــى خلَقْ ــا مــن بكْ ي

ــي يان صْ طــى و العَ ــا مــن الخْ ــي توب و ارْزَقْن

بي و إيماني هْ دْ فــى مَ صطَ ْ المُ بّ ــلْ حُ عَ و اجْ

ــه فــي لســاني ديحُ ــهْ اتْقــولْ بامْ ــى لي تّ حَ

المداني ــدْ  ــجْ ــمَ ال ــا  ي اهللا  ـــول  رَس ــا  ي

الوصايا ابْــغــيــتِــي  ــت  أن إال  نــوصــيــكْ 

ا عْ لِيّ ــا ســامَ ــبْ ي بي ْ لحْ ــبّ ــطْ فــي حُ و غبَ

ــا االنْبي ــمْ  خاتَ رْســلينْ  المُ ــاجْ  ت حْ  ــدَ امْ

ــي فان ــبْ  تْوَصَّ مَ تْ  ــدْ عَ ــوقْ  بالشّ ــي  الَيَنّ

نْواني ــتْ أو في عُ لْ لْتْ كيفْ قُ ــى قُ ــرْ إل و كثي

المداني ــدْ  ــجْ ــمَ ال ــا  ي اهللا  ـــول  رَس ــا  ي

تَفــي قْ المُ ــدْ  جْ المَ ــا  ي ــوانْ  االكْ دُرَّةْ  ــا  ي

ــي الواف ــمْ  نَعْ ــا  ي ــودْ  الوجُ ــعْ  مْ جَ ــرْ  طَّ عَ امْ

ــي عافين ــه  إل ــا  ي

ــي دين تَهْ ــوابْ  ْ لصّ

يني ــولْ نَجِّ مــن الهُ

ايْقيني ــرْ  دايَ ــكْ  في

ــي تَلْقين رَدْتْ  ــه  ب

ــي داويـن ــالجْ  بالعْ

ى لي غَ يا الغافَلْ اصْ

ــقْ ابْحالي نْ عاشَ كُ

ــي عال لَمْ  ْ رَدتّ كانْ 

ــي يين ــحْ تَحْ دي بالمْ

لِّيني في اللّْغى اتْسَ

ــي داويـن ــالجْ  بالعْ

والَمْ العْ شــفيعْ  أيا 

مْ رَفْ طيبَكْ النّاسَ اعْ
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تافــي ــنْدة فــي كْ ــنْ سَ ــنْ كُ لي ــاجْ الثُّقْ يات

نْ طــولْ ازْماني َوْفاكْ عَ ــن أ َمْ دْ حالي ا ــعَ يَسْ

ــي بّان الرّ ــلْ  ي لنّ ــا  ي الجــودْ  ــوعْ  ينْب ــا  ي

المداني ــدْ  ــجْ ــمَ ال ــا  ي اهللا  ـــول  رَس ــا  ي

الهادي ــرورْ  ــبْ الــمَ يــا  ــراقْ  ــبُ ال ـــبْ  راكَ يــا 

ــكْ و هــادي ــنْ فــي دِي ــي المومني نَجِّ ــا مُ ي

ــادي ــتْ الشّ نْ مَ ــتْ العيــس وظْ ي مــا فُكّ َكْ أ

شــى تْنســاني ــثْ مع النّشــورْ حَ ــومْ البَعْ ي

ــلْواني سَ ــةْ  غايَ ــكْ  بي ــالْ  نّ و  ه  ــكُ سْ َنْمَ ا

المداني ــدْ  ــجْ ــمَ ال ــا  ي اهللا  ـــول  رَس ــا  ي

ــكي  يَشْ ــه  والُ بَهْ ــادْ  أُع ــومْ  ي مَضْ ــكْ  احَ دّ مَ

ــيَّدْ فَلْكــي ــا سِ ــوبْ ي ن ــرْ الدّ ــرْقْ فــي بَحْ غَ

ي كّ ــوبْ المَ ب حْ ــا المَ ــلْ ي مي ــكْ اجْ ــي في نّ ظَ

ــراني سْ خُ ــرُه  كْ مَ ــدْ  أبْكي ــوى  ق و  ــي  لَبْن اغْ

ــاني سّ بي الغَ ْ ميتِي بالوْفــى الصّ ــفْ احْ كي

المداني ــدْ  ــجْ ــمَ ال ــا  ي اهللا  ـــول  رَس ــا  ي

ــمْ هاشَ ابْنُ  رْ  ــدْ بَ يا 

ــي توفين ــودادْ  بْلْ و 

ــي نين تَدْ ــة  اعَ للَطّ

ــي داويـن ــالجْ  بالعْ

ــلْ  صايَ لَخْ ــمْ  ري ياكْ

مايَلْ ظيمْ الشْ يا اعْ

لْ كْ العاطَ ــدَ بْ ْ عَ فُكّ

ديني َمــن الهول تَفْ ا

ــي ــابْ بيْمين ت و الكْ

ــي داويـن ــالجْ  بالعْ

رْ اهَ ــدْ الطّ ــا الماجْ ي

بايَرْ لَكْ ــرَثْ  تْ كَ مــن 

ــادَرْ ــي ب يت فــي قضِ

ويني ــنْ را يَغْ ْعي و اللّ

ميني ــالهْ تَحْ مــن ابْ

ــي داويـن ــالجْ  بالعْ
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دي فْ حى مَ تَكْ نَضْ ــفاعْ عْ فِيّ مــن اشْ ــفَ تَشْ

ــدي سْ طا من جَ رارْ الخْ ــفي اضْ كْ يَشْ الجَ اعْ

لدي ــانْ وانْعيمْ الخُ ن حى جــارَكْ في الجْ نَضْ

ــلطانِي سُ الماجــدْ  ــا  ي ــكْ  في ــي  نِّ ظَ هــذا 

ــي ــعْ اوْزان ْظــامْ فــي ابْدي ْ النّ ــظْ درّّ ــا حافَ ي

ــي عان ــقْ لَمْ ــرافْ رايْ ــدْ االشْ بْ ــي عَ ل ــن اعْ ابْ

ــي َدْهان أ روحْ  ــا  ي ــكْ  لي احْ  ــدّ مَ ــفيوي  مَسْ

ــافَعْ الشّ الزكيْ  ــا  ي

ــي دافَعْ يْت عــن اقْضِ

عْ تَكْ طامَ فاعْ في اشْ

تَرْويني وض  الحَ اَمن 

ــي تَبْيين ــرْزْ  طَ ــدْ  خُ

يني مّ تيمْ سَ وفي الخْ

ــي رين ــياخْ تَدْ و االشْ

انتهت القصيدة
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التَّيْســيرْ و  فــة  طْ بالْعَ ــوزْ  انْف

يرْ بْدْ اتْغِ ــى العَ لْ الجودْ عل و اهْ

ــرْ بي الكْ ــنْ  بَ ســيدي  ــلْ  ثَ مْ كَ

رة ضْ ــكْ الحَ ــتْ فــي دي نْ كان كُ

ــرة تي بالبُشْ دَ ــعْ ــا سَ انْقــولْ ي

ــرة النَّظْ حــابْ  اصْ زَرْتْ  كانْ 

----------------------------------------------

----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------

----------------------------------------------

----------------------------

ــي يان ــورْ اعْ ــنْ ن ْ وزّانْ و الموم ــلّ ــيادي هَ ــرافْ اسْ االشْ

ــانْ ف اللّهْ ــدْ  بْ العَ ــرْمْ  يْحَ ــا  م

جاني لْقْ في الحينْ اسْ بوا اهللا ايْطَ في رَغْ يا رجالْ آسْ

ــعْ االوْطانْ ــبْ انْرَجْ ــي اقْري ف
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المرْغــوبْ ــالْ  انّ ــمْ  ْهُ نّ مَ و 

ــروبْ كْ مَ ــرْ  ايَ الزّ  ْ ــرَدّ تْ ال  و 

ســوبْ حْ مَ عليهــا  و  ْهــا  بّ انْحَ

بي  تَعْ ـــزَوَّلْ  ـــتْ يَ ــم  هُ ــدْ ــنْ عَ

ــرْبي شُ فــي  تَصْ ــة  فيّ راصْ

ــي  قَلْب مــن  ــيَّ  ل ــدي  الهْ و 

ــرْ الرّباني مالْ مولْ السَّ ــرْ الكْ دْ بَحْ صَ نيمي تَقْ ــن الغْ مَ

ــانْ يْف الضَّ امْ  ــرّ ك ــدْ  جَ المْ

ياني ــقْ بْ شُ ــبْ برهْ ادْهَ هَ ْ ــزّة بو الذّ هيبْتي ســيدي بوعَ

ــانْ قوم ــراره  بَسْ دة  شــاهْ

ــمْ تَرْعاني  لي دايَ ْ عْ ــة أمّ دْ اللّ صَ شــي نَقْ ــذا انَمْ ــدْ هَ بَعْ

ــدانْ ابْ  ْ لّ كُ ــفي  يَشْ ْهــا  بّ طُ

ــي ديجان ــب  كوكَ ــة  العايْديّ ــرّة  الحُ و  ــبْ  زينَ ــة  اللّ

شــانْ دَهْ ــري  فَكْ إيْتَرْكــوا  

فة ما يَنْســاني طْ ريمْ بالعَ ــدْ الكْ بْ ــمْ را ســيدي عَ ْهُ نّ مَ

ــــولْ الـــبُـــرهـــانْ امــــع م

جاني لْقْ في الحينْ اسْ بوا اهللا ايْطَ في رَغْ يا رجالْ آسْ

ــعْ االوْطانْ ــبْ انْرَجْ ــي اقْري ف

ــي َتْران ا ــنْ  بالعي ــتَيا  اشْ ــة  اللّ ــرْ  زايَ ــرَجْ  تَخْ ــا  ه دْ بَعْ

يانْ ــن األعْ نْهاجي مَ مــع الصَّ

ــرْ با ماني فَ ــشْ نَظْ نابَ ْ الكْ ُمّ وا أ ــدْ ــراري بَ كانْ طــالْ اضْ

ــوانْ ــمْ الكي مــع الغــازي نَجْ
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ــرامْ امْ  ْ لّ كُ ــمْ  نَ نَغْ ــه  تُ بَبْركْ

ــامْ ي ــن دونْ اهْ ــفْ مَ ــدْ نَرْشَ انْزي

ســامْ ــورُه  ابْن رْ  ــدْ بَ ــلْ  ثَ مْ كَ

ــه رْمُ حُ فــي  زَگــتْ  راگــي  الرگْ

ــه يَمُّ ــن  مَ ــرْ  بَنّاصَ الحــاجْ 

ــه رْمُ كَ ســانُه  بَحْ ــي  ن الغْ

ــعْ لْمكاني ــي راجَ لّ ــا انْوَ ن ــارَسْ ال غْ ــن اوْفا ســيدي ف مَ

ــانْ البيب ــنْ  بي ــرُجْ  نَخْ ــدْ  بَعْ

يانْي دْ ــرْ عــن عْ نْصَ ــه نَتّ نْصــورْ بِ ــي و المَ ــلْ عل ضي الفْ

مانْ ــدْ الرَّحْ بْ ــرْبْ ســيدي عَ قُ

ــي  دان ــم المَ ــهَ نَعْ ــدْ الرّســول طَ ــامْ الوافــي ولْ م الهْ

النْ جْ عَ ــعْ  نَرْجَ ــه  قامُ امْ ــن  مَ

جاني لْقْ في الحينْ اسْ بوا اهللا ايْطَ في رَغْ يا رجالْ آسْ
ــعْ االوْطانْ ــبْ انْرَجْ ــي اقْري ف

ــهْ ابْياني دي ل ــدا نَهْ ــى البْ ــا ســيدي بوهادي عل ه دْ بَعْ

ــدانْ نَكْ ــادَحْ  الم ــرْكْ  مايْتَ

تْ ويداني ــدْ مَن ابْحــوره دَفْقَ جْ ضيرْ المَ ــلْ الخَ ضي الفْ

ِنْسْ مــع الجانْ عْ إ ضَ ــهْ يَخْ لي

طاني ــا يَخْ ســانُه م رْ احْ مّ ــاحْ التَّنويرْ عَ ب ــتى مَصْ بوشْ

ــن بْرْهانْ ــهُ مَ دوا ل ــهْ ْ شَ مّ كَ

ــي أن مْ للظَّ وة  ــقْ سَ ــا  بالْوْف ــمْ  رْهُ ابْحَ ــن  تي غِ المُ را 

ــانْ تّ ــرْ الهَ طْ ــمْ كالمْ هُ فيضْ

عاني ــلْ المْ عاهْ جيرانُه هَ ــي امْ ــري و اللّ ــدْ بوزَكْ جَ و المْ

ــه أمانْ ــرْمْ بَنْ ساســي في حُ



يا رجال أسفي 1004

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

07

ــدْ ــوزي ــدي اب ــلْ ســي ــثَ ــمْ كَ

ــدْ انْكي مــومْ  هْ مَ ــي  لّ انْوَ الَ  و 

ــدْ ــبْ افْري ري ــتْ اغْ نْ ــا كُ ــدْ م بَعْ

دي قَصْ لْ  مَ يَكْ لْ  ــاحَ السّ لْ  ابْأَهَ

ــدي ــكْ بَيْ سَ ــه يَمْ ل ضْ ــن ابْفَ مَ

ــدي بُعْ ــرّبْ  ِيْقَ إ ــاهْ  اوْف ــنْ  مَ

جاني لْقْ في الحينْ اسْ بوا اهللا ايْطَ في رَغْ يا رجالْ آسْ
ــعْ االوْطانْ ــبْ انْرَجْ ــي اقْري ف

حى فالَحْ هاني مْ نَضْ رْخة صارْخوني ابْجودْكُ لْ الصُّ يااهْ

ــالنْ  جْ عَ ــي  يأت ــدْ  واحَ  ْ لّ كُ

ــوا اغْصاني مْ احيي رْكُ ــن نَهْ ــرارْ مَ ْ و االسْ دّ ــا بْحــورْ الْوَ ي

مــآن  ظَ ــي  قَلْب تْتَركــوا  ال 

زاني ــوا احْ لي رْحي وجْ ــروا بْفَ ــدْ الغوتْ و ءامْ نْ عــوا عَ مّ جَ

ــوانْ األكْ ــحْ  فاتَ امْ ــمْ  ْكُ النّ

ــة و األماني فَ طْ ــول و العَ دْ امع القب ــعْ ــروني بالسَّ ْ بَشّ

باالحســانْ اتْجــودْ  ــوادْ  الجْ

ــمْ بَرّاني رَّبْ دايَ غَ حــى امْ بْدْ اضْ ــفْ تَرْضــاوا على العَ كي

ــرانْ شْ العُ و  ــه  اوْناسُ ــارقْ  ف

ــراحْ ازْماني ــن علي ايْقــولْ جــادْ باألفْ ا ب ــوْ ــزَمْ نادي بالعْ

ْ أوانْ لّ ــمْ فــي كُ كُ حْ دَ ــن امْ مَ

لْبي و لْســاني ْظامْ بْقَ ــدْ و نْقولْ فــي النّ جَّ ــزولْ انْمَ ماانْ

ــانْ  ــدْ و االدْه شــا والوَجْ بالحْ

انتهت القصيدة
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ــي انْجال ــيَ  أَضْ طــه  الجــودْ  كهــف 

ــي إيالل ــا  نوره ــة  عَ قطْ يطــرَزْ  و 

ــي قال عْ فــي ذا اللغــا امْ ــي يســمَ للّ

ــگاها ــه مــن اشْ والُ ــرْتْ احْ و تغيّ

واها ــى اهْ ــه عل و بقــى تابَعْ نفسُ

ــقامْ داها ــه مــن اسْ تتعافــى داتُ

اوْفاهــا ــى  عل ــه  صفاتُ ــدْ  يمجّ و 

ــرة ابْهاهــا ــة نايْ لّ و يقــولْ فــي حُ

ــهَ طَ الهاشــمي  عاشــقين  ــا  ي

البتولْ أبو  الخاليَقْ  شافَعْ 

الشجولْ بديعْ  في  لْ  يتغزّ

ــي و قـولْ يا حفاظــي غنّ

دْ كهفْ التّرشــيدْ و النباهة المجَ

ــومْ لها ــا الي فــي انْهــارْ إيقــولْ أن

ــزْ في ادْواهْ جَ يا مــن مثلي ضرّه اعْ

ــاهْ شَ ــقامْ احْ لْ لونُه من اسْ ــدّ و تب

ســواهْ ــدْ  يوجَ أالّ  العــالجْ  ــهْ  نُورِي

اهْ حْ سـلــطانْ األنـبـيـا األوّ ــدَ مْ يـَ

ماهْ ه كانْ زارْ احْ عْ في اضريحُ يخضَ

ا على ســيدي ارْســولْ اهللا صليوْ

مْ الرســولْ ا على نَعْ ــوْ صلّي

ه إيجولْ من فكري في مديحُ

ولْ صُ ــه  ب الماحي  ــد  تمجي

ــمْ الجاهْ ــورْ القبضة اعظي هذا ن

ــلْ اوْفـاهْ ــورى بفضَ هذا شــافَعْ ال
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ــلْ الهاشــمي المحبوبْ هــذا الفضي

وبْ هــذا في حضرةْ الحق خــرق الحجُ

ــوبْ ــعْ القل ــي اجمي ي ــرُه يَحْ هــذا دَكْ

مدهــولْ ــه  بجرايمُ ــي  مثل بقــى  و 

ياها كشمس ارْماتْ على اوْطا اضْ

ــماها ــتْ من اسْ ــه انْزَلْ ــكْ ل بماليَ

ــقْ و صطفاها ــه تحقي ــرَّفْ داتُ شَ

ــهَ طَ الهاشــمي  عاشــقين  ــا  ي

ــقْ كلّ طيبْ ــه فايَ من طيبُ

ــولْ القطيبْ ــولْ الحلّة م م

نْ في القليب من حبّه ساكَ

وارْحي افْناها ــعْ اجْ مْ ــواقُه جَ و اشْ

ــرارْ أالّ احســيدْ راها ــرْتْ اسْ و نظَ

ــباها ــه روحــي بالبها اسْ و جمالُ

يرتــضاها كـانْ  حلّــة  زْ  نطــرّ و 

غاها ــدْ من اصْ و نقولْ الْفاظْ اتفي

ــهَ طَ الهاشــمي  عاشــقين  ــا  ي

ــه ال ايميلْ لُ هْ ــفْ عن كَ خايَ

ــعاهْ ــوره في االكوان اشْ هذا من ن

ــا واعـطــاهْ ــن كرمـه ربنّ هذا مـ

ــاهْ ــا و حــمــ ه ربــن ــدُ ـ هــذا نجْ

ا على ســيدي ارْســولْ اهللا صليوْ

ــبْ الحبي ــمْ  نَعْ ــهْ  طَ هــذا 

بْ على النجيبْ هذا من ارْكَ

ــب ــور الحــقّ المجي هــذا ن

ـواهْ ــومْ اهْ ــي اليـ هــذا مــن ملكن

ــدْ الْقاهْ نْ ــي غابْ عَ هــذا مـن عقل

مــالْ ابْهــاهْ ــي اكْ نِ هــذا مــن تيّهْ

ناهْ حْ اتـْ ــدَ ـ ــي انمْ هــذا مــن خالّن

ماهْ ــدْ احْ هــذا مــن واقَفْ فــي اوْصي

ا على ســيدي ارْســولْ اهللا صليوْ

ــه اثقيلْ لُ مْ نوصــي مــن حَ
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ــولْ القب يرْضــى  ــه  منّ يراجــي  و 

ــألْتَكْ يا النبي المرســولْ و يقــولْ اسْ

مْ المبعوثْ ــدْ الحبيبْ الهادي نعْ جَ يمْ

ــوتْ العنكب ــه  فاتُ اخْ الْهــا  دّ عُ مــن  و 

ه فــي كتوبهــا متبوتْ ــمُ ــوا اسْ صاب

اعليلْ ه  بســقامُ يبْقــى  ما 

للجليلْ فوفُه  اكْ دّ  يمَ و 

تْ لُه اوْراها ــدْ ــادي يومْ اقْصَ و الشّ

ــا اوْراه لزّْكي  ــرارُه  ــاسْ ب ــقْ  انْــطَ

ــا ارْفاها دْ الضن ــادا بعْ ــنْ إقْت يْ و عَ

نبّاهــا ــوالْ  باقْ ــرْ  هَ اجْ ــب  الضُّ و 

ــقاها اجيوشْ بها وَقْتْ الضما اسْ

ــهَ طَ الهاشــمي  عاشــقين  ــا  ي

مْ االشيات لد يلْيانْ أفاهَ و الصّ

ــداتْ رْبُه اسْ على االرض الْقُ

ــلْ الممــات ــروا بهــا قب بْ خَ

ــجـا... الحْ دونْ  مــــن  نـــوارُه  و 

ــا... ــه الْ أال  االســــرارْ  دْرَكْ  و 

طاها ــي مــع اخْ ــرْ ألفْعال ــا ينظَ م

ــمْ الفضيلْ هَ نَعْ ــدْ طَ صَ يقْ

ادْليلْ ــه  تابُ اعْ ــن  بي ــفْ  يوَقَ

داهْ ــسْ و ردّ البْدا اعْ دْ العي مــن انْقَ

فاهْ ــاحْ اخْ رْعْ اللّي مســموم ب و الدّ

عْ ابْكاهْ مْ دْ البينْ سَ عْ  ابْوَجْ دْ و الجَ

ــرْ و جاهْ رْ المني ــدْ ــقّ البَ ــهْ  انْشَ لي

ياهْ راتْ امْ ــه اجْ باعُ و كذاكْ من اصْ

ا على ســيدي ارْســولْ اهللا صليوْ

يوْطــا األرض تحضــر بنبات

ــهْ جاتْ االشــجارْ ادْعاها لي

ــاتْ لألمّ ــعْ  مْ جَ معجــزاتْ 

عْ انْداهْ ــنْ اســرى للغني و ســمَ أمَ

اوْطاهْ رسولْ  أالّ  بساطْ  في  ووطى 

به نســألْ لغني فــي غلــب اوْفاهْ
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انْشــاها مــن  ــي  دات عــن  ــحْ  فَ يصْ و 

غاهــا اصْ مــن  ــة  لّ الحُ ذا  ــظْ  الحافَ و 

ــالهــا ـــرْزْ الْــفــاظــي اعْ ــظْ طَ ــفَ احْ

بالنْباها ــي  ــان ــسّ ال ــولْ  ــق ال ذا 

ــا داه اهْ ــه  حلتُ ــة  طيبَ ــةْ  روضَ فــي 

ارْضــاهْ ــلْ  فضَ و  ــه  برحمت ــي  يرحمن

عْ ذا اللغا و معاهْ ــمَ ــي اسْ ويصلَحْ اللّ

تشــباهْ دونْ  ــسْ  انْفي ــمْ  نظَ راوي  ــا  ي

ــداهْ ــاحْ اشْ ــت فــي الرّوضــة ف تَمْ اخْ

ــاهْ الْنب ــي  عل ــن  ب المســفيوي  ــال  ق
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رْزْ الْغايا تاحْ  في طَ فْ ريمْ مَ مْ الكْ و اسَ

مــالْ ارْجايا ــي و كْ نّ ــهْ دَرْتْ ظَ مــن في

نايا ــزْ اغْ نْ ــلْ كَ ضّ فَ ــنْ الوجــودْ لَمْ عي

ــا اي وّ الضُّ لَنْجــومْ  ــوْرى  ال ــاحْ  ب مَصْ

نايا َمْ ــوْ ا و انْقــولْ فــي انْضامي يا زَهْ

ناية بْ العْ لْ يا صاحَ حَ بَنْ عيسى الفْ

ــلْطاني أسُ ــارَكْ  ع فــي  ــا  َن أ

ــبُ هانِي لـْ ــودْ  قَ ــى إيْعـ تّـ حَ

تَنْســانِي ــا  م ــومْ  اليُ نَبْغــي 

وايا ــزَمْ بَدْ ــكْ تَعْ الجَ ومْ من اعْ ــقُ مَسْ

ــا اوْراي و  أمامــي  ــكْ  تَ رْخْ صُ تكــونْ  و 

ــا والي مُ ــتَ  انْ و  كْ  ــدَ بْ عَ ــالمْ  الغْ ــا  أن

دايا رْمْ احْ حشى انْخافْ و انْتَ في الحُ

دايا رْتْ اعْ ســامْ من به اقْهَ و انْتَ الحْ

ا في بديعْ انْشادي ريمْ نَبْدَ ــمْ الكْ بَسْ

األحــادي  ْ ــرّ البَ ــدْ  الوحي ــدْ  الواحَ

ــاحْ اتْمادِي ب الة عن مَصْ ْ ــدْ بالصّ و نزي

جــادِي لَمْ ءالُ  عــن  ــا  ْن رَبّ رضــاتْ  و 

ــوم أنّادِي ــيخْ من ليهْ الي ــى الشّ و عل

ــمْ غارة أموالي  الهادِي ري ضيفْ الكْ

خْ ــامَ قامْ الشّ ــبْ المْ يا صاحَ

اتْصــارَخْ ــرْ  الفقي ــكْ  ديمَ اخْ

قامْ اتْشــايَخْ ــطْ في المْ عوري

بادِي ــرْ اكْ هْ من أمي ــدَ ــتْ ليكْ نَنْ ال زَلْ

رادي بَمْ ــتَوْفا  نَسْ وايْجــي  احْ ــي  اقْضِ

نَتْ أميرْ افْئَادِي ــكْ ْتَكْ سَ بّ حَ يا من امْ

حى فادي ــيّ تَضْ ــكْ لِ تَ رْخْ نَبْغــي ابْصُ

ــعادي بْ لسْ ــتَ الغــوتْ وانت كوكَ انْ
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ناية بْ العْ لْ يا صاحَ حَ بَنْ عيسى الفْ

طـه دْ  جَ لَمْ فيدْ  احْ أنْــتَ  و 

نَوْفاهــا ــي  تـ حاجْ رْضــاكْ  بـَ

ــا راه نَقْ ــكْ  ناقْبَ امْ ديـمــا 

ــا ــمْ األدْراي لْ ــاسْ العَ ــرْ ن فيهــا الخي

عْ لَوْصايا ــمَ من جاكْ مــن ابْالدُه و سْ

ــا راي امْ  ْ لّ كُ ــوْدادَكْ  بَ ــهْ  لي ــاتْ  صف و 

ــه لَوفايا ــعى نالُ ــدْ تَسْ ــعينْ بَعْ تَسْ

دايا ــهْ و صــادَفْ لَهْ رَبْتِي صــاكْ اضْ بَعْ

ناية بْ العْ لْ يا صاحَ حَ بَنْ عيسى الفْ

رْ مَّ خَ ــقْ امْ ري و ســارْ فــي الطّ

ــرْ بَ ــنْ عيســى الغــوتْ االكْ بَ

ــرْ يَبْشَ ــعادَة   ْ بالسّ ــومْ  ل عْ مَ

ــا ــلْ لَزْواي ــنّ هَ ــا حَ ت ــه يَمْ بفــاسْ ب

ْ ارْزايا لّ ــكْ مــن كُ ــتْ لِكْ فاسَ نْ مَ و ضْ

ــا اي دَّ الگَ ــارْ  النّ دارْ  ــهْ  علي ــه  فاسُ

ــارَدْ مــن لَوْفايا و ابْقــى فــي حالْتُه ب

ــرْ انْهايا وَة مــن غي ــطْ ــكْ سَ و ادْرَكْ بِ

ــمْ غارة أموالي  الهادِي ري ضيفْ الكْ

ــتَ الكاملْ ــتَ الشــيخ و أنْ أنْ

ايَلْ ــتَ الصّ ــامْ و أنْ م ــتَ الهْ أن

ــلْ ــتَ الواصَ ــوتْ وأنْ ــتَ الغُ أنْ

ــدادِي تَعْ ماليهــا  ــكْ  ناقْبَ امْ ــرا  نَقْ

دادِي ــيخْ البُغْ ــارْ ذاكْ الشّ ب ْهــا اخْ نّ مَ

يادي نْ اسْ ْ و عادْ أمَ ــرّ في حماكْ نالْ سَ

ــوْدادِي ه هل ل ــدُ ــقيتْ في رَشْ ْ اسْ تمّ

ه غادي يتْ شــورَكْ في طريقُ ي الْقِ دَمّ

ــمْ غارة أموالي  الهادِي ري ضيفْ الكْ

ــقْ بَلْغاهْ لْبْ و انْطَ ــتْ كَ رَبْ اضْ

اهللا إالَّ  ـــهْ  إل ال  إيْـــقـــولْ 

ماهْ لْ في احْ كْ و ادْخَ رْمَ من جا ألْحُ

ــه صــادِي ــلْ و قليبُ ْوايَ ــك بالرّ جــا ل

دْ الگادِي هْ لْتْ ليه من الصَّ مونْ قُ مَضْ

ادِي ــثْ وكّ الَ ــومْ الثّ ــمَّ امْشــى في ي ث

هادِي ــى لَصْ ْهــارْ يَتْگلَّبْ عل طولْ النّ

ــهادِي لَكْ على لَشْ ضْ تارَفْ بفَ ة اعْ تَمّ
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ناية بْ العْ لْ يا صاحَ حَ بَنْ عيسى الفْ

ــة ــرُه فَتْن بْ ــطْ قَ و الْقــى وسْ

ــا تَنّ ــدْ  ـ الماجَ ــا  ي ــكْ  عليـ و 

ــة نّ الجَ اقْصــورْ  ـنُه  ســكَّ إيـْ

ــا ناي ــوالْ اضْ ــه زالْ اهْ ــال ل ه و ق ــدُ ولْ

ــقايا دْ اشْ ــعْ لْ بالسَّ ريمْ بَدَّ مْ الكْ نَعْ

ــلْ ادْعايا لي ــلْ لّي الجْ بَ ــكْ إيقْ تَ وْ عَ بَدْ

طايا ــبْ الماضي و اخْ نْ وْفي من الدَّ خَ

ــرْ امعايا شْ ــكْ يومْ الحَ و تكونْ بركتَ

ــا ناي ــي و كمــالْ امْ ل ــى اهللا تَكْ و عل

نايا ــعْ اغْ بْ ــكْ في الطَّ بَ جْ ــي إال يعَ نِّ غَ

ــا يَرْضــى بَنْكايا ــي م ــنْ عل ــدْ بَ بْ العَ

دْ افْدايا حْ الماجْ ــدَ ــي الْقيتْ في مَ ألنّ

ــمْ غارة أموالي  الهادِي ري ضيفْ الكْ

ــه لُ أجْ ضــى  نَقْ كانْ  ــهْ  فقي

لُه ــه نَجْ ى ابْمــا اوْقَعْ لُ ــكَ اشْ

ــه لُ فَضْ مــن  ــا  ْن رَبّ ــتْ  بْ ارْغَ

ادِي طْ الرّوضْ النّ ه وَسْ دُ في النُّومْ شاهْ

كْ زالْ انْكادِي دْ شــيخَ جَ ــوْتْ المْ عَ بَدْ

حْ في افْسادِي فَ ني يَصْ و انا بغيتْ الغْ

يادِي ــولْ اگْ ــتْ حمُ ــابْ نَزَّلْ ت لى العْ عْ

ــومْ الحادي رْ في ي َتْكــونْ حاضَ نَبْغي 

تِمــادِي اعْ كمــالْ  و  ــي  ْت نِيّ ــكْ  ي دِ هَ

ــعْ البادِي بْ ــدْ الطَّ ْغا خُ ــظْ اللّ ــا حافَ ي

جادِي ــةْ تَمْ ْنُه في نهايَ َنْبَيّ ــمي ا و اسْ

تادِي هْ احْ المُ دّ ــفي مَ ــتْ أسْ رْسْ من مَ

انتهت القصيدة
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قيمْ في الحينْ اتْدارَكْ كْ بيهْ السّ فَ لُطْ

ــا مالَكْ ظيمــة ي ــكْ العْ و بجــاهْ قدرْتَ

اسرارَكْ و  كْ  هَ وَجْ نورْ  مالْ  اجْ بجاهْ  و 

انْــوارَكْ بجاهْ  و  المْ  القْ و  رْسي  الكُ و 

ــكْ رْقانَ فُ مــع  ــمْ  ظَّ عَ لَمْ راةْ  ــوْ الثَّ و 

بابَكْ احْ االرْســالْ  جاهْ  و  االَّنْبيا  من 

المَكْ اكْ عْ  مْ سَ الّذي  و  ليلْ  لَخْ ةْ  رْمَ حُ

كْ المَ اعْ تْ  تَحْ من  زاوْا  اغْ حابُه  اصْ و 

كْ كامَ احْ طاعْ  من  األْمينْ  فْ  بيوسَ و  

الَكْ السّ الوَقْتْ  بْ  صاحَ م  فيهُ اللّي  و 

كْ الجَ بَعْ بــادَرْ  بيهْ  قومْ  مَسْ اللّي  و 

بابَكْ في  ــفْ  وَقَ يــومْ   ْ ــلّ كُ لْ  يَتْوَسَّ

سانَكْ َحْ ا  ْ وُدّ لْ  افْضَ من  واهْ  لَــدْ ياتي 

مهالَكْ في  نادَى  عليهْ  من  يَتْرَكْ  ما 

لَكْ فا   يَخْ الَّ  من  الْكينْ  السَّ باحْ  مَصْ

لوبْ كنْ فى القْ فا و ما سَ ا خْ يا عالَمْ مّ

يوبْ ــمْ الغْ ــكْ يا عالَ ــلْ بيكْ لي نَتْوَسَّ

بوبْ حْ مْ المَ دْ نَعْ مَ زْمي أحْ و بجاهْ الزَّمْ

جوبْ مواتْ و ا لحْ رْشْ و السَّ و بجاهْ نورْ العَ

توبْ الكْ فى  نَزْلْ  الْدي  و  اللُّوحْ  بجاهْ  و 

بوبْ حْ ما و اللّي مَ ْ الَيْكْ السّ و بجاهْ امْ

قوبْ  يَعْ مع  َلْياسْ  ا رْتَضى  المُ بجاهْ  و 

لوبْ لَقْ ةْ  راحَ الزّْكي  افَعْ  الشّ بجاهْ  و 

قـوبْ  يَعْ مع  ــسْ  ادْري و  آدَمْ  بجاهْ  و 

دوبْ  جْ الْحينْ من فيهمْ مَ و بجاهْ الصّ

العيوبْ  ياساتَرْ  ليلْ  لَعْ  ْ رّ ضُ في  اشْ

ــروبْ اهْ ليهْ  ما  را  ــوْ لَ أخالْقْ  ريهْ  تَدْ

رْغوبْ المَ مالْ  بَكْ ايْقومْ  ه  دُّ جَ رْ  ءامَ

لوبْ طْ رَّفْ في قْريبْ و ايْجي فى المَ يَتْصَ

ــوْهــوبْ مَ ــرّه  سَ ر  ــدَ الــقْ عالي  ألنــه 

بارَكْ امْ بن  الفضيل  امحمد  موالي 
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بيسْ التّكْ اهوالْ  و  رارْ  االضْ يارْ  اغْ زالْ 

رْحْ الْبيسْ سامْ ثَوْبْ الفَ رْمْ االجْ بَحْ جُ و صْ

لُوطيسْ و  ا  دْ هْ لَلْصَّ و  ضا  لَلْقْ بَرْنا  صْ و 

ديسْ التَّقْ ليهْ  من  الجْ  بالْعْ نا  رَمْ يَكْ

يسْ مالْ الطّ ه آيْجودْ لُه  بَكْ يَرْجا سيدُ

ييسْ تَقْ لُه  والَ  زيلْ  آجْ لُه  فَضْ يَلْقى 

ريسْ لْبْ أَحْ ئالْ بقَ ْ عْ  السّ لْبوا سامَ َنْطَ ا

ديسْ قْ المََ البَيْتْ  و  البْقيعْ  و  رْفا  بْعَ و 

َويسْ أ يَّدْ  السَّ و  ضيلْ  الفْ الجوندي  و 

ادْريسْ ابْن  و  الدّْسوقي  مع  الرِّفاعي  و 

تُه و ايْعودْ اوْنيسْ ِيْصيبْ راحْ قيمْ إ لَسْ

ــا باقــي باسْ ــكرْ م هللا الحمــد و الشّ

كاسْ لَعْ ردْ  تطَ و  رورْ  ْ السّ وَقْتْ  اقْبَلْ 

ساسْ تْ االحْ مَ قْ نا سَ ْ رْبْ  و الظّ دْ الكَ من بَعْ

االنْفاسْ عاتَقْ  عا  ْ الدّ عْ  سامْ ارْجينا  و 

لَيّاسْ عْ  طَ يَقْ ما  طيعْ  المْ بْدْ  العَ ليهْ 

الْتِباسْ غيرْ  من  ريمْ  الكْ فى  عْ  امَ الطّ

عاسْ سْ عَ و   ْ يّ الضَ في  يُومْ  لْ  كُ زَلْنا  الَ 

ــعْ و الْياسْ ــلْ و اليَسَ لي بالْهــادي و الخْ

بّاسْ العَ و  زْ  مْ الحَ الَزّْكي  مع  ْالَلْ  وَأ و 

ــاسْ بّ الدَّ و  رْشــي  الخُ مــع  ــي  زول الجَ

النّاسْ  ْ رّ ضُ افي  الشّ يا  واكْ  بَــدْ لْ  جَّ عَ

ــي مــوالي ادريس بارْكِ ــا لَمْ ف من ال   يخْ

2




1015عروبيات

01

02

03

04

05

06

ليسْ يا و اغْ ما و ضْ ْ اليَكْ السّ و بْجاهْ ا مْ

ريسْ بَّ التَّهْ مي طُ مة الهاشْ يْنْ الرَّحْ عَ

يى و ادْريسْ ليلْ و بْيَحْ و ايّوبْ مع الخْ

ضيلْ سليمانْ و بَلْقيسْ فْ الفْ و بيوسُ

اوِّيسْ يَّدْ  السَ ةْ  رْمَ بحُ و  رُّه  ضُ ارْفَعْ 

ــاسْ النّ و  ــرى  سْ االْ بســورةْ  اللهــم 

ــاسْ ن ْ اجْ لّ اللهــم ا بْجــاهْ شــافَعْ كُ

ــمْ مــع الْياسْ لي اللهــم ابْجــاهْ الكْ

ــاسْ بّ الْعَ و  ــزة  مْ حَ ابْجــاهْ  اللهــم 

ــاس َدبّ ــد  نِيْ لَجْ ابْجــاهْ  اللهــم 
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لْ عاجَ فا  بالشِّ ادْريسْ  سيدي  رْ  بَشَّ

ل الفاعَ بودْ  عْ المَ وا  ْ الــدّ بَيْديهْ  من 

ــلْ الواصَ ــوبْ  ب حْ المَ ــا  األنْبي ــامْ  إم

الوْسايَلْ بأهلْ  و  الْحينْ  الصَّ بجاهْ  و 

ل فْ  اتْعامَ عْ ريضْ و الضُّ ي لَمْ فِ واكْ اشْ بَدْ

ــرْ قال لي بلســانْ الحالْ ــارْ الْخي بَشّ

تْعال ــبْ دونْ الجليلْ المُ بي ما كانْ اطْ

دْ االرْســالْ ــيّ ْبي سَ ــلْ ليهْ بالنّ نَتْوَسّ

ــعْ نصــارْ مع االْلْ مي ــه بالجْ حاب و اصْ

ــوالْ ْ اهْ لّ ــزَحْ كُ ــار ابْنَ ي يَتْفاجــا ذا الغْ

ــدر المباركي ابن الحســين إدريس لب
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