


4

أكاديمية المملكة المغربية

أمين السرّ الدائم        :  عبد اللطيف بربيش

أمين السر المساعد   :  عبد اللطيف بنعبد الجليل

مدير الشؤون العلمية :  أحمد رمزي

مدير الجلسات           :  إدريس العلوي العبدالّوي

العنوان 

تليفون 

البريد اإللكتروني

س فــاكْ

: شارع محمد السادس، كلم 11، ص.  ب.  5062

  الرمز البريدي 10100

  الرباط  -  المملكة المغربية

   :

E-mail : arm@alacademia.org.ma :

:

اإلشراف على التصميم واإلعداد للطباعة : أحمد رمزي

اسم الكتاب

التصفيف الضوئي      

السحب

لحون / ديوان الشيخ سيدي محمد بن علي ولد ارزين : موسوعة المَ

: أكاديمية المملكة المغربية

: مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

9981-46-063-X :      (هذا الديوان) 0-070-46-9981-778  : 2009/1261اإليداع القانوني                      ردمك (الموسوعة)                              ردمك : 

حقوق الطبع محفوظة بالنسبة لكل ديوانٍ من الموسوعة

(212) 05.37.75.51.99 / 46

(212) 05.37.75.51.01



5

لحون  الئحة أعضاء لجنة موسوعة المَ

التابعة ألكاديمية المملكة المغربية

األساتذة 

- عـبـاس الجــراري

- محمد بنشريفـة 

- عبد الهادي التّازي 

- ابو بكر بنسليمان

وني - عبد اهللا الحسّ

- عبد المالك اليوبي

- عبد الرحمان الملْحوني

ري - منير  البصكْ

-  موالي إسماعيل العلوي السلسولي

- عبد اإلله جنان

و - جمال الدين بنحدُّ

- مصطفى عبد السميع العلوي

- مبارك أشبرو

- عبد اهللا شقرون

يب العلج - أحمد الطّ

- محمد بوزوبع

- عمر بوري

- عبد الصمد بَلكبير

- عبد اهللا الشليّحْ

- حسن جالب

- عبد العزيز بن عبد الجليل 

- محمد أمين العلوي 

- علي كرْزازي

- إلهام بن سيمو

- مالك بنونة



6



7

عنوان القصيدةرقم

1

2

3

4

تصليات ومدائح
في مدح الرسول

شايق انزورك يا محبوبي

االستغفار

يا عشاق المختار

ــــاجْ  ـــــالةْ عـــلـــى ت ـــــصْ ال

ــــدا ـــنْ االب ـــي ـــلَ ـــرْسَ ـــمُ ال

االزواجْ  و  اآلل  ــى  ــل ع و 

اورادْ و  حـــجـــاب  صــــالة 

يا  ـــــــــــزُورَكْ  انْ ــــقْ  شــــايَ

ــدْ ــجَ األمْ ــهَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ

ــدْ ــمَّ ــحَ ــا مُ ــرْبِــي ي ــا الــعَ ي

ــي  ـــرْ لِ ـــفَ ــارْ اغْ ــفَّ ــا الــغَ  ي

األوْزارْ ـــعْ  ـــي ـــمِ اجْ ـــي  ف

ــي  ــنِ ــمْ ــرْحَ ـــمْ تَ ــا الـــرَّاحَ ي

ـــرِي ـــبْ
ــــــــرُوحْ قَ يُــــــومْ انْ

ــتــارْ ـــــخْ ـــــاقْ الــمُ ـــــشَّ أَعُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

الحربة

بْدَى ل مَ كُ لْ  مَ ه بها يَكْ اللـَّ أبديت بسم 

االنْشادْ ابْياتْ  في  بِيبُه  احْ حْ  دْ مَ يما  سِ

دى نَهْ لِهْ  هْ  اللـَّ نْ  آمَ فَرْضْ  هَ  طَ حْ  دْ مَ

يادْ داني لسيد االسْ ينْ أهْ تْ رَبِّي حِ دْ مَ أحْ

ما  ــرْ  ــي خِ ــا  ي ــدِي  ـــ ــي سِ ــا  ي ــو  ه و 

يــدْ ــدِ ــيــاتْ الــشْ ــــادْعْ االشْ انْــشــا بَ

ــى ــولَ ــم ـــاكْ ال ـــش ــــنْ نـــــورُه انْ مَ

رُوكْ األبْصارْ نْ الَّ يَنْظْ كْ يا مَ مَ يتْ باسْ أبْدِ

رِّي سَ لِيمْ  اعْ يا  لَكْ  لْ  نَتْوسَّ كْ  مَ بأسْ

ــانْ من  ــح ــبْ ــدِي سُ ـــ ــي ــا سِ وهـــو ي

ــنْ ــزِّي ال ــــورُه  ن قبضة  ــن  م ــا  ــش انْ
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عين الرحمة

صلوا على الصديق الصادق

الصالة على التقي طه

يا الهاوي تهوى من ال 

يليه سطوة

تأمــالت
الدرة

ينْ  قِ اشْ عَ يا  ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ

ا عــلــيــه ـــــوْ ـــــلِّ ــــــهَ صَ طَ

ــصــى  ــحْ تَ االَّ  ــــــــالةْ  اصْ

اتُه ألُمَّ الرْبَحْ  هي  ــة   ــداوْمَ امْ

ـــــلْ ارْســــــالْ ــــمْ كُ ــــاتَ خَ

ادَقْ  الصّ الصديق  على  لُّوا  صَ

يْنْ العَ ــورْ  ن ــــرافْ  االشْ ــدْ  جَ

ـمْ  القاسَ ابو  األنْبـيَّا  ــامْ  إم

ــمــانْ الــرَّحْ نا  رَبـْ ــوبْ  ــبُ ــحْ مَ

ــهَ طَ التَّقي  على  ــالةْ  ــصْ ال

ــى  ــه ــتَ ــنْ تَ االَّ  ـــــــالةْ  اصْ

ــهــا ــي ــولِ ورْ امْ ـــــــدُ فـــي اصْ

ـلِـيـهْ اعْ اللَّـهْ  ــلَّــى  صَ

ى  ــــوَ ــــهْ ــــاوي تَ ــــه يــــا ال

ة ــوَ ــطْ س ــهْ  ــي ــلِ اي ال  ــــنْ  مَ

ــــــي و  ــــــارَاسِ ــــــــوبْ ي تُ

ي ــوِ
ــــــعْ لــلــغــنــي الــقَ ارْجَ

ـــالمْ  ـــسْ ال و  ــــالةْ  الــــصْ و 

ـــســـابْ ـــارْ االنْ ـــي عــلــى اخْ

ـــدْ  ـــمَّ ـــحَ ــــا مُ ن ــــدْ ــــي سِ

ابْ األوَّ ـــدى  ـــهْ ال ـــنْ  ـــيْ عَ

71

79

83

89

93
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ــيْ  ــضَّ ــدِي فـــي ال ـــ ــي ـــا سِ أي

ــالهْ ــاقْ اصْ ــشَّ ــوا عُ جــا فــاقُ والــدْ

ه باحُ اشْ و  رْ  للْبْشَ ــقْ  ــبَ اسْ و 

ــلْ  ــبْ ــشــا قَ ــنْ انْ ـــ ــحــانْ مَ ــبْ سُ

الزِّيـنْ زيـن  ايْناتْ  الكَ اتْكونْ 

توبْ  كْ مَ ـه  مُ أَسْ ــوحْ  الــلُّ فـي 

ـــــمــانْ ــرَّحْ ال ــا  ــن ـــ رَبْ ــــمْ  اسْ و 

لِيكْ  اعْ صلَّى  يـدِي  سِ يا  هو  و 

ــنْ ي ــدِ ــواجْ ــلْ ال ــبْ ــن قَ ـــي م ربّ

نْيا الدُّ فــي  ــكــونْ  اتْ ــلْ  ــبْ قَ ــنْ  مَ

ـــا ـــيَّ حَ وال  ـــة  ـــتَ ـــيْ مِ وال 

و يرْ هُ ه ما كانْ غِ لْكُ ال شرِيكْ في مُ

ــقْ  ــلْ ــخَ ـــــاشْ الْ ــــلْ مـــا عَ كُ

ــــرابْ هــــاوِي ــــتْ ــى ال ـــلـَ اعْ

ــبِــيــحْ  ــحْ لــلْــمــولــى تَــسْ ــبَّ سَ

ـــلْـــب الـــقَ و  ــــســــانْ  الــــلْ

ــسْ  ي ــدِ ــقْ ــى تَ ــمــول سْ ال قَــــدَّ

ــــجــــابْ االقْــــطــــابْ ــــنْ ال

صمالحظاتالمطلع
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الگاموس

الشمعة

الوصاية 2

السوالن

الوصاية 1

اللِّي  ــدْ  ي ــدِ جْ ــوفْ  ـشُ ايـْ مــا 

البَالِي ــــرَابْ  احْ اقْـــرَى  مــا 

اللِّي  ــامْ  ــعَ بــطْ ــي  ــالِ ــبَ ايْ وال 

رَة ــدْ ــغَ ــالْ ــــاوِي ب ـــونْ نَ
ـــكُ ايْ

ــة  ــعَ ــمْ ــشَّ ــال ـــــه ي ـــ ـــ ـــ ــلَّ ل

ــي ــألِ اسْ لــي  رَدِّي  ــكْ  ــتَ ســلْ

اللْـيـالِـي  فـــي  بـــكْ  واشْ 

يلة عِ اشْ ــي  دَالْــكِ ما  ي  تَبْكِ

ــدْ  ــيــكْ يــالــزَّايَ ـــي نــوصِ أراسِ

ـــا ـــقـــاي اشْ و  ــــي  ــــبِ تَــــعْ

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ ة  لْطَ خُ نْ  مَ

بْتِي  امْحَ ــوا  ــرْفُ عَ االَّ  مْ  ـــوْ قَ

ـــوايـــا اهْ و  ـــي  ـــنْـــتِ ـــعَ امْ و 

لْ قَ العْ ـــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

ـي اضِ ـفَّ ـرْ يا حَ خَ تَفْ آلِـي اسْ بسْ

والنْ ينْ سُ نْدْ العارْفِ وال ابْحالُه عَ

ـدْ  خُ ــيــا  نْ ــدُّ ال ــنَ  ــابْ ي ـــــهْ  ــلَّ لَ

رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة 

طاها  اعْ ــيــكْ  لِ ــنْ  مــومَ ــلْ  قُ

ـــهْ ــــ ـــلَّ ـــــــوكْ فـــــي ال خ

105

113
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127

135
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ــا  ـــرْ مَ ـــكَّ ـــفَ ـــلْـــبْ اتْ يَـــالـــقَ

ــي ــالِ ــتَّ ال و  ــــي  االول ــــاتْ  فَ

ــريــن وال  ـــوه اخْ ـــافُ ــفْ شَ ــي كِ

ـــرَى اجْ ــفْ  ــي كِ ــا  ــنَ ل ادْرَاوْا 

ـــة  ـــعَ ـــمْ ــــــــالشْ يَـــالـــشَّ اعْ

اللْيالِي ــتْ  ــالَ ط ــا  م ــي  ــكِ تَــبْ

ــيَّــأْ  تــتــهَ ــي  ــلِّ ــال ي ـــكْ  بِ واشْ 

ــة ــلَ ــي ــــــلْ ل ـــكـــاء كُ لـــلـــبْ

ـــبـــابْ  ـــضْ الـــنَّـــاسْ احْ ـــعْ بَ

ــا ــداي اعْ ــمْ  ــهُ تْ جــدْ و  ـــمْ  دَرْتْـــهُ

ــلْ ــصَ ــنــا أحْ ــرْهْ ــي كُ الِ ــدَّ ــنْ عُ مَ

في  ــادِي  ـــ ــه ـــ أنْ ــيِِــيــتْ  اعْ و 

ـدايا هْ بـَ دارُوا  مــا  مْ  يلْهُ جِ

ــــلْ أوْصَ لــنــا  داروا  ـــا  أمَّ ـــلْ  كُ

رْ  خَ تَفْ اسْ آلِي  بَسْ سيدِي  يا  هوَ  و 

إيــعــاتَــبْ ــن  م كــلْ  ــى  ــقَّ ــلَ اتْ و 

نْــيــا  ــاهْ حـــالْ الــدُّ ــف ــنْ اخْ ــامَ ي

ا لِيّ نَّتْ  يَتْصَ ها  ناسْ ـــوالْ  واحْ

اوْرَدْ  مْ  قَــــوْ ـــنْ  مَ ـــحـــالْ  اشْ

ـــاهْ ـــغ ـــنْ اصْ ـــامَ ــمْ ي فــيــهُ

صمالحظاتالمطلع رقم
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رْ للنْظَ ــوْ  ــزْهَ ال ـــتْ  وَقْ ـــادا  نَ

ة في ايَّامْ الرْبِيعْ اتْجارة الگلْسَ

ـنَّارْ خُ يا  نَـزْها  البْـها  على 

اللَّـهْ  يعادْ  مِ ة  ماحَ اسْ ال 

صامْ اخْ دُونْ  ــنْ  مَ يالجافِي 

ـــالمْ ــكْ اسْ ــي ــلِ ـــقْ اعْ ــا حَ م

ـــي ـــافِ ـــــرْ  يـــــا  ج ـــــي سِ

يانـكار  ــلْ  ــمَ ـعْ تـَ ــفْ  ــي ك

ــــســــانْ بـــــذنُـــــوبـــــي االحْ

سْ  مْ الشَّ ــاقْ  فَ زِينَكْ  يَاللِّي 

جابْ الحْ في  رْقْ  البَ و  رْ  مَ والقْ

ــجــابْ ــروفْ اعْ ــحْ ــلْــتــي ب صَ

ــــي ــــوابِ ـــــيـــــغْ  لــــجْ صِ

ورَة  ــــزُّ ــــال ــي ب ــن ــي ــج ــالْ ع

ـــة ـــوبَ ـــجُّ ــــمْ حَ ــــرِّي ــــال ي

جابْ احْ ــاكْ  ــطَّ غَ ما  رْ  ــدَ ب يا 

ـــسْ  ـــمْ ــــا شَ ــــاي ـــي ادْج ف

زَنَّــوبَــة يا  يدْ  عِ اسْ ــهــارِي  انْ

ــبْ ــنَ ــا زِي ــدْ ي ــاهَ ــع
ــــنْ الْ وايَ

رْ دْ الصَّ ــزْلْ  ــزَلْ إي ــدْ  الــرَّعْ ــوْتْ  صَ

رْصارة وى صَ فْ االرْياحْ في الهْ واصَ و اعْ

طارْ المْ على  الى  شَ ــرْقْ  ــبَ ال و 

ـــنِّــي  عَ ه  ــيـالـُ خْ بـَ ــي  ياللـِّ

ــامْ ع هـــدا  رِيــتُــه  وال  ــى  ــط أبْ

ــــالمْ اكْ و  ـــدْ  ـــعـــاهَ ال ــــنْ  وي

ـــــــكْ  الــــوافِــــي لَ ـــــــوْ قَ

مالَكْ  اجْ و  ــنَــكْ  ــسْ حُ ــلْ  ــي ادْخِ

ـــجـــوبِـــي اعْ ــــرْ  ــــثَّ اثْــــكَ ال 

ــنْ  ــري مَ ــجْ ـــرْتِ هَ ـــثَّ يــالــلِّــي كَ

دابْ ــبــي  ــلْ قَ ــى  ــن افْ ـــــواكْ  اهْ

ــابْ ــب ــرْ اسْ ــجْ ــهَ ــا كــيــفْ ال م

ــــي ــــاب ــــب ــــــيــــــب  اشْ شَ

ـــلَ  ــــي ألهْ ــا رُوح ــايَ ــب ـــنْ اصْ مَ

ـــة ـــســـوبَ ـــكْ ــــــرامْ مَ الــــــغْ

ـتـابْ أعْ امْ  اللُّــوَّ ـيـتْ  ـغِ اصْ ما 

ــتْ  ـــ ـــــي لُـــو رِي ـــمْ حــالِ ـــاالَّيَ ي

ــوبَـــــة ــكُ ــسْ ـــــي مَ ـــــتِ ـــــعْ أدْمَ

بْ تَلْهَ ــي  ــواقِ اشْ ــمــارْ  اجْ على 

صمالحظاتالمطلع
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ــــــدابْ ـــقْ االهْ ــــا غـــاسَ أي

بَى واكْ راهْ انْسْ لِي بَهْ قْ نْ عَ يا مَ

لي  فْ  طَ اعْ و  لِي  جــودْ  للَّـهْ 

دابِي تَعْ ــوِّي  ــقَ تْ ال  ــرْضــاكْ  ب

لِيلْتِي  اخْ ــو  طــامُ ــفْ  ســالَ

ـــرة ـــي ـــكِ ـــفْ ــــه تَ تـُ ـــــالَّ خَ

ــــــزُورْ ــــشــــاتْ اتْ ـــــومْ امْ يُ

ــاحْ  اوْط ـــه  دَرْتُ تُوبِي 
كْ مَ في 

ــه ــوالتُ ـــفْ مـــن م لـــي خـــايَ

رْنِـي  ــدَ اعْ حالْتِـي  ـــمْ  أالَّيَ

ـالحْ المْ ـقْ  عاشَ لــي  ــاذا  م

االلماحْ ــرَّحْ  ــمَ انْ ــنْ  ــزِّي ال في 

نْ  اسَ حَ وفْ في المْ يرْ الشُّ نْ غِ مَ

ــة ــارْحَ ــرْ ف ــي ــقْ غِ ــشَ ــعْ ــا نَ م

ـــــي ــــــي  راحِ رْ  لِ ــــــــــدَّ غَ

ة رُورِي بوتِيتِينْ فارْحَ مالْ اسْ يا اكْ

وانِي اهْ لو  وى  نَهْ ما  يرَكْ  غِ

ـــي  ـــتِ راحْ و  ـــــي  رُوحِ انْـــــتِ 

ـــــــروحْ ـــــزالْ افْ ـــــغْ يــــا ال

تْ  اقَ نْ فَ ي مَ ارْمِ رُوا يَاالرْيَامْ عَ نَصْ

ارْ تَنْصَ بْ  اجَ بالوَ جازْيَة  و  بْلَة  عَ

ــرَة ــاهْ ــي الــطَّ ــفِ ـــــودُوَّاحْ وَلْ بُ

ارُوا دَ ي يَعْ يفْ وَلْفِ اقْ الزِّينْ كِ شَّ عُ
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179

185
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ـــابْ ــــي لَـــهَّ ــــواقِ ـــرْ أشْ ـــمْ جَ

بَى نَهْ ساع  لْ  كُ في  قَلْبِي  نُّه  مَ

ــرْ  ــضَ ـــارة نَــحْ ــبْ تَ ــي ــغِ ـــارَة انْ ت

بابِي اشْ شابْ  وى  الهْ صايَبْ  بمْ

ـــة  ـــولَ ـــم ـــكْ ـــــفْ مَ ســـــالَ

ــيــرة ــهْ انْــظِ ــالِ ــنْ م ــحــاسَ ــمْ ال

ـــورْ ـــفُ ـــظْ ــــادَنْ مَ ــــع ــــمْ ب

والَ  ــرى  ــسْ ك ــا  ه ــدْ ــاهَ ش ــا  م

اتْقاته ــنْ  ــزِي اخْ فــي  ــهــا  ادْرَكْ

ــمْ  ــلَّ سَ و  ـي  عــادْلـِ ــا  ي ــنِــي  دَعْ

ــالحْ ــكْ اصْ ــي مــايْــلَ ــالمِ فــي امْ

ــاحْ ــم ــن االل ــتِــي م ــنْ ــعَ ــا نَــطْ م

ــيــرْ نــارْ في  يــتِــي ابْــغِ ــوِ مــا نَــكْ

ــة ــحَ ــــكْ صــالْ ـــي مـــا لِ ـــومِ لُ

ـــة  راحَ ــن  م ــدِي  ــي س ــا  ي هـــوَ  و 

راحْ ـــرْفْ  صَ ــي  لِّ ــوَ انْ بَّة  حَ المْ

الَة  حَ ال  الْتِي  حَ المْ  نْ  مَ يا  ني  دَعْ

ارْ جَ لِيَّ  اعْ ارْ  جَ الهوَى  ة  لِيعْ نْ  مَ

ـرَة قَاهْ التِّـيـهانْ  ـحالْ  بـمْ

جارُوا يانُه  غْ طُ تالْ  للْقْ اتْمادَى  و 

صمالحظاتالمطلع رقم
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الطاهرة 2

لي قال المزيان

ياسعد من اظفر بحبيبه

كنزة

الخليلة

ــى الـــرْيـــامْ  ــل ـــولِـــي ع صُ

ـــرة ـــزَّاهْ ـــرَّة ال ـــغُ يـــكْ ال بـــدِ

را اهْ الطَّ يا   لَكْ   بَهْ يَشْ من  

نانْ الحورْ سابْ من اجْ حورِية تَحْ

ـــزْيـــانْ لِـــــيَّ قـــــالْ الـــمَ

ــنْ ــسَ ــحَ ــــــفْ هـــذا ال وَصَّ

ــــي ــــوانِ ــــهْ يــــالــــلِّــــي تَ

ــفــارْ ــه يا دابَـــلْ االشْ ــلْــتْ لُ قُ

ــصــارْ ــحْ ـــكْ مــا يُ تُـــوصـــافَ

بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

اوْكــــــارُه ــــهْ  بِ ــــــاتْ  ازْه و 

بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 

ـــرا ـــبْ نَ ـــى  ـــتَّ حَ ـــفْ  ـــي كِ و 

نْزْ كَ ــكْ   ــالَ اوْص كيفْ   مــا  

نْزُه انْكَ إال  مالْ  نْ  مَ لْ  افْضَ و 

ــوسْ  ــم عــالْــجــيــنــي يـــا شْ

ـــزَة ـــنْ ـــنْ يـــاكَ ـــحـــاسَ الـــمْ

لِيلْتِي  اخْ ــي  ــنِ ــرْتْ ــجَ اهْ إذا 

فاها لجْ ـــي  ـــرْنِ ـــبَ اصْ مــا 

اوْصــالْــهــا  عــن  ــتْ  ــهْ تَ وإذا 

ـــعْ الـــيَّـــاسْ ـــطَ مـــا نَـــقْ
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رة باشَ ْتْسالْ رانِي في حالْ المْ يامَن ا

را واشْ  ــالفْ  ــي ــم ال ـــي  ـــنِ زَارتْ

اتْزُورْ نِينْ  امْ ليلْتُه  اخْ شافْ  الَّ  من 

االقْـمـارْ عـلى  مالَكْ  بجْ تِيـهْ 

زِينَكْ وفْ  اتْشُ إذا  يرْ  اتْغِ سْ  مْ الشَّ و 

ــكْ ــنَ ــي ــب اجْ ـــي  ف ـــدر  ـــب ال و 

ـــكْ ـــنَّ مَ غـــــارْ  ــــانْ  ــــب ال و 

ـــوفْ  ـــي شُ ـــنِ ـــومْ ـــــنْ اتْـــلُ أمَ

ــارُه ــب ــاكْ اخْ ــف لــحــالِــي مــا اخْ

ــا  ــواي اهْ و  ــي  ــتِ ــرْبْ ــغُ ب ــي  شــاكِ

ــرة ــمْ ــي جَ ــبِ ــلْ ــي قَ وا ف ـــــدُ وَقْ

ــيَّــزْ  ــــبَّــــكْ  مِ ـــــنْ  حُ يــــا  مَ

ـــزُه ـــيْ ــــــد  مَ ــي  وَجْ ــال ــت ــقْ ل

ــقــاكْ  ــلْ مَ ــبْــتْ  صَ و  ـــزْتْ  ـــيَّ مَ

ــــزَة ــــيْ ـــقْ فــــي مَ ـــي ـــش اعْ

ـــي  ـــادْلِ ـــا ع ـــي ي ــــلَّــــمْ ل سَ

ــا ــواه ــي اهْ ــــي ف ــي رُوحِ ــلِّ وخَ

ما  ـــيـــبْ  الـــرْقِ قُــــولْ  ـــوْال  لـَ

ـــنْ الــيــاسْ ـــصْ ــــرَقْ غُ ــــفْ نَ

صمالحظاتالمطلع
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ـــاهْ  ـــف ـــنْ اجْ ـــمَ ــــوا ل ــــولُ قُ

ــي ــاسِ ــبَّ ــع ـــفْ ال ـــي ـــسِّ ال

النْسا لْطانَة  سُ رَتُه  جْ هَ و 

بَّاسا عَ يا  يقْ  شِ العْ على  رُوفِي 

تايْهة  ـــزالْ  ـــغْ ال ــا  ي مــالَــكْ 

فـــاشْ و  ادادة  ـــــالشْ  اعْ و 

ـــنْ  ـــرِي ـــهْ شَ و  عـــــامْ  ــــذا  ه

ة يْشَ عَ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ي يالَفْ يا قاضِ يتْ المِ لِيكْ ادْعِ

قْ  عاشَ انا  و  يَة  البَاهْ و  طامُ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ 

و طامُ يَة   الباهْ امْ   احجَّ لْ   صُ

وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  صــدْ في  للَّـهْ 

رُوفْ احْ لِهْ  زَيَّنْ  نِيَّلُه  الوشامْ 

ــــي وَالَّفْ ــبْـــعِ طَ

جافِي واهْ  نَهْ اللِّي  بْعْ  الطَّ و 

فى  الجْ ــبْــعْ  طَ ــي  ايْــالقِ ــي  شِ

ة والْفَ المْ بْعْ  بطَ ــاحْ  ص يا 

الَّ  مــن  ــوا  شــافُ واشْ  للَّـهْ 

ــة ــيَّ ــنْ ارْقِ ــحــاسَ ــوا امْ شــافُ

الَّ  مـــن  ـــوا  ـــقُ ـــشْ عَ واشْ 

ـــو ـــالْ رَقُّ ـــم ــوا اجْ ــقُ ــشْ عَ
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ــى  ــف ــج ــــن ال ـــــي م ـــــنِ دَعْ

ــي ــعــاسِ ــر فـــي الــعــسْ ــاه س

ة سَ ناعْ الْ  الـــعـــدَ ـــيُـــونْ  اعْ و 

عاسا سْ عَ يْهابُه  غَ في  ـزالِي  اغْ و 

لِّي  كــانْ  مــا  ســيــدِي  يــا  ــوَ  ه و 

يشْ انْعِ رَقْنِي  تَفْ لُــوْ  نِّي  ضَ في 

ي واشِ تَشْ ـوَّى  يَتْقَ ـراقْ  الفْ منْ  و 

ــي ــه جـــايَـــلْ مــاشِ ــايَ ــرْ ت ــي غِ

ي اضِ بألفَ لِيكْ  المِي  اسْ دْ  بَعْ نْ  مَ

ــكْ  ــالَّتَ ـــنْ خَ مْ الَلَّــــة مَ ـــــالَ اسْ

ضا  الفْ على  كْ  بنْيَامَ وفْ  تْشُ كَ

ه اقْوامُ في   امْ   جَّ حَ يا   ونَكْ   ماعُ

بالماياتْ  ـوه  ـفُ وَصْ ــاسْ  ــنَّ ال

ـوفْ وْصُ مَ ـة  البْالغَ ـنْ  مَ البالْغاتْ 

ــــــــافْ لـــقـــافْ ــــــــنْ ق مَ

اتْقافي لْــفْ  الــوَ بْلْ  حَ ا  الْتَقَ و 

ــه  ــتُ ــايَ ـــوبْ غ ـــلُ ـــغْ أنـــا الـــمَ

ــة واقْــفَ ـبْ  الــغــالـَ ـــــامْ  ايَّ و 

يا  ـــكْ  ـــومَ لُ ــــفْ  كَ ـــي  ـــنِ دَعْ

ــيَّ بِ ــا  م ـــومْ  ـــلُ اتْ ال  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال

رَة  جْ الهَ ـــواسْ  اقْ من  يُوسْ  قْ مَ

ـــوا ـــقُ ـــرَفْ ـــوى إي ـــهْ ــــاسْ ال ن

صمالحظاتالمطلع رقم



14

35

36

37

38

39

الساقي 1

الساقي 2

افضيلة

البتول 1

البتول 2

ناسْ  ساقِي  يا  ــرابْ  الــشْ طــابْ 

اقْ شَّ عُ و  شوقاتْ  عْ مَ بِينْ  الحالْ 
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ى  حَ تَّى نَضْ يرْ حَ بِ
بْ أساقِي بالكْ كُ

يقْ انْفِ و  رْ  كَ نَسْ رايَقْ  الرْيامْ  بِينْ 

ــة ـقَ عابـْ ــوكْ  سُ بَمْ لِيـلَتْـنا 

ــن  ـــــنْ م ـــــحـــــاسَ ـــــي امْ ف

ــي ــاقِ ـــفـــارُه ن ــــتْ بـــشْ ي ــــوِ اهْ

ـــي  ـــــومْ اتْـــجِ ــــدْ يُ ــــعَ ـــا أسْ م

يلَة افْضِ الــزِّيــنْ  ــاجْ  ت ــي  ــزُورْنِ اتْ

ـــــي  ــلِّ ــــوجــــودْ الــــخــــودَة ال بُ

ــالْ ــه ــسْ ـــيَّ يَ ـــلِ ـــابْ اعْ ـــع اصْ

ــزالَــة ــــتْ الــغْ ي ــــوِ ـــــي اهْ دامِ

ــولْ ــتُ ــبَ ــحــى ال ــضْ ـــسْ ال ـــمْ شَ

ـــة و  ـــلَ ـــبْ ــــــنْ عَ اتْ زِي ــــــــدَّ عَ

لِيلَى و  جـــازْيَـــة  ــنْ  ــاسَ ــح امْ

ـــزالـــي ـــــرْتْ  اغْ ــــــومْ  انْـــــظَ يُ

كْ و خالُه دَّ لْتْ لها يا داتْ الخالْ خَ قُ

يلْ دودْ اتْسِ امْعي على الخْ دَ لَّى امْ خَ

ـــــــتْ  أرايْ ــــمــــي  رَسْ زوري 

ــولْ ــت ــبَ ــــزالْ ال ــر الــــغْ ــصَ ــنْ ال
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يفات   هِ ــــادُوا   وج ــي   ــكِ ــالْ َمَ أ

ـــي ــــة  اتْـــفـــاقِ ــــي  ســــاعَ ف

رْتْ  انْظَ يومْ  مْ  اوْصالْهُ لى  احْ ما 

داقْ باالحْ يتْ  زَگِّ مْ  مالْهُ اجْ ابْها 

زَّمْ  تْحَ لِي مَ ى و صاگْ غَ بْ اطْ يرْ الحُ مِ

رِيقْ اطْ يدانْ  للْمِ لُه  بَرْتْ  اجْ وال 

ـة قَ سابـْ ـرْبْ  للْحَ ه  طـالـُ ابـْ و 

نْ بَتْواقِي سَ اللْ و حْ لْنِي في االغْ عَ و اجْ

ـــكْ بــالــوْتــارْ  ـــبَ ـــلْ ـي قَ ســلـِّ

ــلِــيــلَــة ـــدْ الــخْ وارْجـــــى عـــاهَ

من  االيَّـــــــاسْ  ـــعْ  ـــطَ ـــقْ تَ ال 

ــحــالْ ـــالْ ال ــــوْ ط اوْصـــــالْ الُ

ـــة ـــازالَ ــــومْ م ــــيُ داتِــــــي الْ

ـــولْ هُ و  ـــفْ  ـــواصَ الـــعْ ــنْ  ــي بِ

ـــزُّوهـــا  ـــوى هَ ـــهْ ـــــــاحْ ال ارْي

ــة ــلَ ــي ــعِ ــــي اشْ ــــلِ فــي ادْواخْ

ــــى  لِي ــتْ  اوْفَ ــلْ ــدِي  قُ ــعْ سَ

ــتْ  ــلْــكَ مَ ـي  اللـِّ رِيـــتْ  ـــومْ  ي

ــه ـــالـُ ـــي مـــنْ ادْخَ ـــنِ ـــاكْ سَ

ثِيلْ تَمْ لها  ما  البْها  ولَة  مُ كْ مَ

ــــالُ  ــــنْ حَ ـــقْ مَ ـــفَ ـــشْ لُــــو تَ

ولْ جُ مْ مَ قَلْبُه  في  ــا  ــهَ ــرامْ اغْ
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ــالْ ــح ـــكْ  ال ـــي ـــي  بِ ـــانِ وف

ــحــالْ  اشْ ـــتْ  ـــي راجِ مــا  و 

ــة ــلَ ــي ــلِ ــخْ بِـــيـــكْ يـــا ال

ــولْ ــي الــوْصُ ــراجِ ــومْ انْ ــلْ يُ كُ

ــولْ ــصُ انْ و  ــشْ  ــفــايَ انْ بـــاشْ 

ـــي في  ــــونْ غــــابْ لِ ــــرْشُ طَ

ابْحالُه ي  شِ رِيتْ  ما  ة  يدَ الصِ

ـــوا  مـــارِيـــتُ واشْ  لــلَّـــــهْ 

ـــارْ لِــي ــرْ ط ــي ـــي طِ ـــيَّ شِ لِ

ـــــمْ ـــــرْسَ الـــــمَ و  ــــــا  أن

ــو انْت ـامْ و تالَثْنا في الزْهُ ـمَ يا حْ

على  ـــزْهـــى  يَ ـــمْ  ـــرْسَ ـــمَ الْ

على  تَزْهى  ــتَ  وانْ ة  عَ مْ الشَّ

ــزالْ ــغْ ال على  وأنـــا  ــى  ــت االنْ

الخالْ يُـودْ  اغْ ومْ  يـُ نا  ومْ يـُ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  ـــــــا  زَارُون

ــومْ  ــيُ ال ــاتْ  جـــ ــا  ــي م ــلِّ ال و 

ــة ــالَ ــت ــحْ ا مَ ـــــدَّ ـــدْ غَ ـــنْ عَ

ــي ــقــامِ امْ ــــنْ  ــــزِّي ال زارْ 

ــي  جــانِ ــيــه  ــجِ امْ ــى  عــل و 

ــــرامْ الــــمْ و  ـــلْـــوانِـــي  سَ

ــي ــامِ زم فـــي  ــه  ــتُ ــلْ ــعَ ج و 

المْ اغْ ي  للْباهِ ونا  ي  مالْكِ هو 

بالْ فـي  ــرَكْ  ــي غِ ــي  لِ اتْلى  ما 

أنْــبــالِــي ــي  أمــولــتِ ــيــرْ  الــغْ وال 

ـــي ـــالِ ـــب ـــلْ مــــا انْ ـــكُ ـــال ب

ـــبـــالِـــي اگْ ـــا  ـــش امْ ـــا  م و 

ــاشْ  ب ـي  اللـِّ ـــــــــــرى  اجْ ـــيَّ  بِ

لُه ـــرى  اجْ ــا  م ــسْ  ــيْ قَ ــي  ــسِّ أنْ

ـــــه  ثُ ــدْ ـــ ـــــحَ انْ ـــــــــــي  الــلِّ و 

لِي ــارْ  ــاص م فــي  ــرَبْ  ــغْ ــتَ ــسْ يَ

ــــمْ ــــلَّ ــــــــمْ  سَ َّيَ ــــــــال ال

تا اعْ إلى  رِي  بَحْ نْ  مَ تَنْجى  نَى  الغْ

ـــوهْ  ـــرْقُ امْ غَ ــــوَّ ــــنْ لـُ ـــا مَ أم

ـــــلْ الــحــالْ ــــونْ اهْ ــــفُ اسْ

نا  ابْساطْ و  ســيــدِي  يــا  ــوَ  ه و 

ابْصارْ شافُوها  ما  ة  قَلْعَ في 

دُورْ و  ورْ  السُّ مع  يرْ  فِ بحْ ة  قَلْعَ

ـــي ـــرامِ ــهْ امْ ــي ــي ف ــقِ ــشْ عَ

ــحْ  ــي ــلِ ــمْ ال فــي  ـــوفْ  ـــشُّ ال و 

وامْ ـــــولْ الــــــدْ ــــادَة طُ ــــب اعْ

ــي ــامِ ــق اسْ ــرْ  ــجَ الــهْ فــي  و 

رامْ لَ الغْ بِيبْ إيْفادَة ألهْ و ازْيارَة الحْ
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ــــامْ ــوْفــيــنــي االيَّ ــــرى تَ ــا اتْ ي

ـــــــزْهـــــــو االنْـــــــيـــــــامْ بَ

الرْيـامْ ـة  بـاشَ البْـهـا  داتْ 

ـــــــمْ ـــــــرْيَ ـــــــي مَ ـــــــف وَلْ

ينِي فِ لْ تَجْ و عالشْ يا الجافِي باطَ

يانِي دْ عَ راضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

ورَة أمْ هانِي هانِي من الَّ شافْ صُ
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صامْ مْ صَ ـــرَّدْ  جَ ــوى  الــهْ امــيــرْ 

ـــصـــامْ ــــدْ الـــخْ ـــــ ــــاصَ ق

انْصامْ ما  ه  يوشُ بَجْ لي  ــرَكْ  احْ

ـــمْ ـــصَ ـــمْ ـــصَ ـــــــــارْ امْ غَ

نِينِي ولْ اسْ وى خايَضْ طُ رْ الهْ في بَحْ

ي قُرْصانـِ كيْـجـولْ  مْ  نايـَ الغْ عـن 

من  ــي  ــانِ ــف ـــا ال ــا أن ن ــدْ ــي اسِ

ــي ــانِ ـــي ف ـــتِ ـــولْ ــــدْ صُ بَــــعْ

يوانْ الغِ ازْمامْ  بايْ  أصْ من  لْتْ  ادْخَ و 

ــــيَّ جــــارْ ـــــبْ عــــل ـــــحُ ال

رْ دَ الغْ على  ــوٰى  انْ زالي  اغْ ــبْ  حُ

ـــارْ ـــتَّ ـــال ــــي ب ســـــايَـــــقْ ل

ــنــانِــي ــفْ ـــيـــرْ ي ــــدْ غِ مـــا رايـَ

ي فانـِ ـوى  بالهْ الزَلْتْ  الفانـي  أنا 

ـــنـــا امْ و  ـــــــــدودْ  اصْ مــــع 

ـانـي ـضَّ مَ زادْ  الــتـــــيـــــهْ 

يْمانْ لي هَ قْ لْ عَ مي انْحيلْ نَاحَ سْ جَ

ــودْ  ــنُ ـي بــجْ ـــاگْ لـِ ــوَى صَ الــهْ

انْ ــدَ ــي َمِ ــارْ أ ــه ــة فــي انْ ــمَ زَاعْ

ـــــزَّانْ ال دُونْ  ـــــزَارَگْ  ـــــمْ بَ

ــــي ــــانِ ــــتَ ـــــــــــــدْ  افْ رَايَ

ــي  ـــ ــنِ ــوَّعْ ـــ ــرْ طَ ـــ ــهَ ـــ ــقْ ــال ب

ــا ــانَ ــهَ ــال ب ــــهْ  لِ ـــيـــتْ  ارْضِ و 

صمالحظاتالمطلع
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الداعي

ــي  ــرَّازْ عــارْمِ ــحَ ـــتْ ب ـــحْ ارْشَ

ـــزَالْ ـــغْ ـــلَ ب ـــــرْتْ  ـــــفَ اظْ و 

ــرَامْ  ــغْ ال ــاسْ  ن يا  سابُه  يَحْ

ا بوْصالْهَ ــي  شِ رْ  فَ يظْ مــا 

ــــا  بِـــيـــنْ  الــعــرْبِــيَّــة م

ــرْ في  ــة حــاضَ ــيَّ نِ ــدِ مــع الــمْ

ــمْ ــاهُ ــع ام و  ـــصـــامْ  الـــخْ

يارْ عْ تَّى اتْعايْرُوا و ارْضاوْا المَ حَ

ياتْ  الباهْ ــصــامْ  اخْ دْ  بَعْ من 

مْ لهُ ــتْ  ــرِي اجْ ــلْــحْ  الــصُّ فــي 

لِي ى  دَ تَغْ انْ  وَرْشَ يا  راءْ  حْ لصَّ

لْتِي  اوْصَ كانْ  نَا  المْ اسْ ادِّي 

يَّابْ الْغُ في  مْ  هُ دْ فقَّ رَافْ  للْشْ

صورْتي  ــقْ  عــاشَ كي  يَشْ ال 

ماذا  ــي  زورْت بْ  يحَ و  دايَا  لعْ

فيلْ اجْ ــه  ــتُ ســاحْ ـــنْ  مَ لــي 

ــراهْ يْ ال  و  ــهــي  وَجْ رْ  يَنْظَ ما 

رْ  مَ العْ و  الــمــالْ  ـــرْفْ  صَ ــوْ  لُ

ـــبْ  ـــالَ ــــلْ ط ــــبَ ــــقْ مــــا نَ

ــه ــاتُ ــن ــسْ ــحَ ــــالْ ب ــــوْص ال

329

339

347

353

الحربةعنوان القصيدة

ـــي  ـــارْمِ ـــــــرَّازْ عَ ـــــوفْ حَ شُ

ـــالْ ـــضَ ـــــورى مـــا انْ ــــنْ شُ مَ

ــه  ــامُ ــي ارْس ـــي ف ــــرَّزْ وَلْـــفِ حَ

ـــا ارْهَ ـــدَ ـــوارْ اجْ ـــاالسْ ـــانْ ب وص

ــــيَّ ـــغـــى لِ ـــصْ ـــــنْ ي يـــــامَ

ــي وانــا  ـــ ــم ــراجْ ــي اتْ ــشِ ــفْ نَ

ــمْ ـــ ــوالهُ ـــلْ حـــالْ م فـــــي كُ

بارْ االخْ ة  حَّ صَ يبُوا  إيْجِ ي  اتْراجمِ و 

ــرامْ  ــغْ ــجْ نـــاسْ ال ــيَّ ــهَ بـــاشْ انْ

ـــرومْ ـــغْ ـــا مَ ـكْ ي ــتِــيــلـَ ـمْ تـَ

لِي غى  اصْ و  يكْ  نَوْصِ ــانِــي  َوَرْشَ أ

نْ  مَ بِيبْ  للحْ بِيبْ  الحْ اوْصايَة 

ابْ اتْصَ ضايَقْ  المْ االَّ  خايَرْ  الدْ

رَة و التِّيهْ  جْ بْتي لَلْهَ حَ بَرْ يا داعي امْ اصْ

ميلْ ى بال اجْ صَ بْرْ االَّ يَحْ فا صَ و الجْ

ارْضــاهْ عى  اسْ زينه  وَى  تَهْ ــنْ  مَ

ـرْ بالنْـصَ ـلـيـكْ  اعْ الوصـالْ 

واتُه طْ بسَ ومْ  ايْقُ من  مْ  وْ القُ لِكْ  مَ

صمالحظاتالمطلع رقم
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الذيب

المرسم 1

 

المصرية

القرصان

ــــــيــــــرِي ـــــــــــــــوفْ طِ شَ

ــــوْضْ  ـــــبْ فـــي عَ ـــلْ ذِي ـــايَ ج

ـــســـالْ ـــــنْ اتْ ـــا مَ ـــــــزالْ ي اغْ

ــه  ــتُ ــي ِّ ـــي رَب ـــهـــالْـــتِ ـــــوْال اجْ لَ

ى يَتْرَبـَّ مــا  يــابْ  الــدْ ــرْخْ  ـــ ـــ فَ

ــه ِّــيــتُ ـــا رَب ـــاسْ وان قــالُــوا الـــنَّ

ــيــاتْ  ــا رســم الــبــاهْ ــكْ ي ــيــتَ جِ

ــجــور ــهْ ـــي مَ ـــكْ خـــالِ ـــتَ ـــبْ صَ

ـــي  ـــونِ ـــاب ـــــكْ ج ـــــانَ ـــــكَّ سُ

ســارُوا ـــنْ  وايَ للَّـهْ  ـــمْ  ـــزُورْهُ انْ

ــــارْ ــــب االخْ ـــي  ـــنِ ـــي ـــطِ اعْ و 

ــا  ــان ـــارَقْ جَ ـــش ـــمْ ـــارْ ال ــشَّ بـَ

ــــغــــارَبْ ــــتَّــــى إلـــــى الــــمْ حَ

ــرْ  ــصْ ــمَ ب ــــــالمْ  االسْ ـــرْ  ـــشَّ بَ و 

ـــــالمْ لـــــألسْ لـــــه  والَّتْ 

ـــرْ ـــصْ مَ ـــا  ي ـــكْ  ـــي لِ و  ــا  ــن ــي لِ

ابْشارا ها  قْ حَ االَّ  البْشارَة  ب  واجْ

تانِي المْ بْعْ  السَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

ي  إيباهِ إذا  عيانْ  مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

رْصانْ القُ مالْ  اجْ نْ  سْ حُ رْ  بسَ

359

367

375

383

رِي ـــــــــــدْ يَ الَّ  ـــــــــنْ  مَ

ــومْ  إيـــلـُ الشْ  ـــي  ـــتِ ـــالْ ح

ــالْ ــح ــنْ فـــي ال ــي ــقِ ــاشْ ــع ال

ه  ــدُ ــزِي انْ و  ه  ــيــدُ ــفِ انْ رايبِي  بغْ

ــة ــبَّ ـــه سَ ـــنُ ــي دَهْ ة ف ـــدَ ـــايْ ف

رِيتُه لي  ــولْ  ــقُ ايْ و  ايْتِيقْ  ــيَّ  بِ

ــرْ  ــي ـــيـــتْ غِ ــــــواليْ مـــا جِ آمُ

ــمْ ــهُ ــوفْ ــشُ انْ و  ــمْ  ــهُ ل ــــرْ  زايَ

ـو مـازالـُ ـمْ  انْوِيـتْـهُ نا  أهْ

وا شالـُ انـْ ـمْ  هُ بَرْتـْ اجْ لُوا  رَحْ

ــه ــوالُ ــنِــي فــي اهْ وْا ســاكْ ـــالَّ خ

علِينا  فـــرَضْ  ــن  م ــانْ  ــح ــبْ سُ

ــــبْ ــــــرْضْ واجَ ـــهـــادْ فَ الـــجْ

في  ــــوتْ  م ــــلْ  كُ ـــارْ  ـــي اخْ و 

يُنْعامْ ــيــرْ  خِ ــلْ  كُ و  ــهــادْ  الــجْ

ـــرْ ـــزَّاخَ ــــى ال ـــرْ وفَ ـــبَ فـــي ال

المْ في النْصارا وزْ االسْ هادْ اتْفُ في الجْ

قُرْصانِي اللَّجاتْ  ــوقْ  ف ـــبْ  رَگَّ

رْ  الدَّ صابْ  عانِي  المْ ابْحورْ  في 

وفانْ الطُّ الْــجــوجْ  ــوقْ  ف ــالْ  ج و 
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59
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62

القلب

الح نشكر سيد المْ

االسرائلية

يا درة في حياتي

رْفَة  عَ المْ النَّاسْ  صابْتْ  ما 

بَة حْ صُ انْديرْ  انا  ساكْ  اعْ و 

ــي ايْـــديـــرْ في  ــلِّ ــلْ ال ــي ــب اهْ

ــه ــابُ ــح ــلْ اصْ ــي ــج ـــذا ال ه

ــالحْ ــمْ ــدْ ال ــي ــرْ سِ ــكُ ــشْ نَ

ــة ــاحَ ــوض ـــورْ ال ـــنُّ ــــاجْ ال ت

يـــعْ  ــــاجْ الـــبْـــدِ مــــول الــــتَّ

ــــبْ االرْيـــــــاحْ ــــيَّ ــــه طَ طَ

ــرُوحْ ــشْ مَ ــدْ  ــاصَ ق ليه  مــن 

ــهْ  ـــ ــلَّ ـــةْ ال ـــنَ ـــعْ ــــــولْ لَ قُ

ــودْ ــهُ ــيَ ــيــعْ ال ــمِ عــلــى اجْ

ــــارَتْ  ــــبْ ص ــــرايَ ــى اغْ ــل ع

ــدْ ــي ــفِ انْ ـــمْ  بِـــيـــهُ و  بــــيَّ 

باقِي  حــيــاتِــي  ــي  ف درة  ــا  ي

ــــابْ ــــب ـــــوفْ االحْ ـــــشُ انْ

ــم  ــاه ــع ــــع م ــــمَ ــــجَ ــــنْ نَ

ــى مـــن الـــنْـــكـــادِي ــج ــنْ نَ

ــوقْ  ــفــى جــمــر الــشُّ ــطْ ــنْ ي

بــــعــــداً كــــــان گــــــادِي

391
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403
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آدَمْ  ــن  ابْ ــنْ  عَ فيكْ  تَكْ ـــاذي  هَ

بَّة سَ ــكْ  ل ــتْ  ــبْ صَ ــلْــبــي  قَ ــا  ي

تْـقى  لـْ مَ غـيـرْ  ــرْ  ــكَّ ــفَ اتْ

ــه ـــ ـــ ــابُ نَ ــا  ـــ م و  ـــــــوْالكْ  مَ

راحْ مـــتـــهـــول  ـــي  ـــلِ ـــقْ عَ

ـــة ـــو فـــي راحَ ــي مـــاهُ ــبِ ــلْ قَ

ـــولْ  ـــرْسُ ــدْ ال ــي ــن فــقــد سِ م

ـــــالحْ ــــسْ االمْ ـــادِي رايـَ ـــه ال

ـــــــرُّوحْ ـــــو ال ـــد زه مـــحـــمّ

على  ــهْ  ـــ ــلّ ال ــــــوانْ  رَضْ قُـــلْ 

ــــــــودْ ــــــحــــــابْ األسُ االصْ

ــي  ــكِّ ــمَ ــــهَ ال ــــحــــابْ طَ اصْ

يدْ جِ المْ ــولْ  الــرْسُ ــرْبِــي  ــعَ ال

ــي  ــبِ ــلْ ــدْ قَ ــكَ ــنْ ــا يَ ــفْ م ــي كِ

ـــــبـــــابْ ــــــراق االحْ ــــن ف م

ي على بالدِي دِ زَنْ يا وَعْ كيفْ ما نَحْ

صمالحظاتالمطلع رقم

ملحق خاص بالقصائد المنسوبة

 للشيخ سيدي محمد بن علي ولد ارزين
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رارِيْ ثَْرتْ يا ناسْ اضْ كَ

يِّب  ا على انْبِينا طَ ْوْ لّ صَ

االدْكارْ

االدريسية

مالزّين اصدودك

ي يا مشوم يا راسِ

ــــراري ـــاسْ اضْ ــا ن ــثــرتْ ي كَ

ــوقْ  ــشُ ــعْ ــــبْ الــمَ مـــن حُ

يف العطْ ــس  ــمْ شَ شــعــاعْ 

ـــبْ  ـــيّْ ــى طَ ــل ا ع ــــوْ ــــلِّ صَ

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  ــــارْ  األدْك

ـــــــوارْ ـــــهَ شـــــــارَقْ األنْ طَ

ــه ــهْ ابْــحــالُ ـــ ــلَّ ــا خــلــقْ ال م

رْ مَ سْ و القْ مْ لْقْ الشَّ من نُورُه خَ

ــاغــي  ـــي ب ـــرانِ ـــمْ ـــعَ ـــا ال ي

ــضــى ـنَــقْ ـــي اتـْ ـــتِ ـــاجْ ح

الوالِي يدْ  فِ احْ يدي  سِ يا  رْ  شاوَ

ادْرِيـــسْ مــواليْ  ــدْ  قــاصَ يتْ  جِ

ودَكْ ـــــــــدُ مـــالـــزّيـــنْ اصْ

فاكْ اجْ انِي  ازْهَّ دِّيتِي  صَ ينْ  حِ

ـــكْ ـــوفَ انْـــشُ ــــتْ  ــــرَهْ اكْ و 

يكْ كيَبْغِ ــى  ــبِ
ــلْ قَ اتْـــال  مــا 

ــشــوم  ــــــي يـــا م يـــا راسِ

ــكْ انــتــهــالّ فــي وقــت صــالتَ

ـــــرســـــول  ال ذكــــــــر  و 

نبيك مــحــمــد  الــــهــــادِي 

ــكْ ــا فــاتَ ــهْ م ـــ ــلَّ ــرْ ال ــفَ ــغْ يَ

المعارْكة و  ــفــة  قْ الــوَ ــوم  ي

417

421

425

429

433
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ــكــا يــضــارِي ــن الــبْ شــيــانُــو م

كبير  ـــه  ـــبُّ حَ ـــي  ل ـــــدف  هَ

ــفْ ــي ــطِ ـــي خ ـــلِ ـــقْ ـــــادْ عَ ع

يندكر  ــــاشْ  ب ـــوْل  ـــقَ ال جــل 

األوزانْ ـــــقْ  ـــــايَ ارْق فـــي 

ـــمـــانْ ـــيْ الـــرَّحْ ـــحَ ــســم ال ب

ــــيــــانْ اعْ ــــــــراهْ  تَ ال  مــــن 

بانِي هاضْ علي وحش الرسول و اسْ

ــدْ  ــمْ ــــهْ حَ ـــدْ الــلـَّ ـــمَ ـــحْ أنَ

ــى ــضَ ــفْ يَ ـبْ  ــلـْ الــقَ مــن  االَّ 

اقْوالِي في  نَبْتْدا  هْ  اللـَّ دْ  مْ ابْحَ و 

رِيس احْ ـدْ  وَجْ ابـْ ـدْ  ـمْ الحَ ل  اهْ يا 

ــــــكْ ولَ ــــــدُ ــــيــــتْ اعْ ــــبِّ حَ

واكْ اغْ اللِّي  ولْ  القُ في  لُوا  دَخْ يُومْ 

ــــكْ ــــولَ اوْصُ ـــتْ  ـــلْ ـــخَ ابْ و 

يكْ جِ امْ لْ  بُخْ في  راحــة  بْتْ  صَ

ــامْ يا  ــن ــمْ ــن ال ــظْ م ــقَ ــيْ ــتَ اسْ

ــكْ ــالَ ب ـــي  ـــظِ احْ و  ـــــي  راسِ

كْ ليكْ حَ نْ في الزْمانْ من جا يَضْ ال تامَ

ــظـــارَكْ ــر بَــــوْصــــافْ انـْ ــب ع

بكا اللِّي  من  بــالَــكْ  ــي  ــظِ احْ و 

صمالحظاتالمطلع
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يا من درى يا رَبِّي

في مدح الرسول

دْ  انْشاهَ ِّــي  رَب يا  درى  من  يا 

ـــحـــرامْ ـــــــه ال ْ بـــيـــتْ الـــلّ

ــورة  المن ــة  البـقـع ــوفْ  نطـ

هَ محي الدِّينْ رْ بَنْوارُه طَ تَبْشَ نَسْ

نا  فيعْ اشْ على  اللَّـه  لى  صَ

عين  ــانْ  ــرْق ــفُ ــال ب ــا  ج ــن  م

ــهْ ـــ ــلَّ ــــــولْ ال الـــهـــدى رَسُ

ــرْ ــيَّدْ البْشَ ــاقْ في سِ شَّ ــا عُ ي

ل طهَ الة المفضَّ عينُونا في اصْ

439

449

يْ ال يَنامْ ياء حَ سبحانْ من خلقْ االشْ

ــارْ ــه ــق ـــا ال ـــوالن ـــوجـــود م م

ــارْ ــتَّ ــسَّ ــيْ ال ــمْ الــحَ ــرِي ــكْ ال

ــمــارْ االعْ و  ــــرَّزْقْ  ال ــرَّفْ  ــصَ ــمْ ال

خيرْ  هْ ابْديتْ في اقْوالي تَسْ بسم اللـَّ

بْحانَهْ سُ دْ  رْمَ سَ المْ ريمْ  الكْ من 

بَرْ ــي االكْ نِ ــم الغْ ــبَّقْ باسْ مــن سَ

تَوفاها يَسْ نِيْتُه  و  رُهُ  ــدْ صَ رَحْ  يَشْ

صمالحظاتالمطلع
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

ال يخفى على كل مهتم بالتراث - معرباً كان أو ملحوناً – أن الغاية من هذا االهتمام 

تكمن في ما له من قيمة في ذاته وفي سياقه الحضاري والثقافي، وفيما يعكسه من 

قدرات مبدعيه وعلمائه وممارسيه، وما يمثله بالنسبة لوجودهم في حياتهم الخاصة 

والعامة، وفي عالقتهم باآلخرين ؛ إال أنه ال إمكان لتحقيق هذه الغاية بدون الحفاظ على 

ذاك التراث، وصونه من الضياع، وإحياء ما هو إيجابي منه وتطويره ثم توظيفه بعد درسه 

وتقويمه وتقييمه(1).

ومعروف أن الرواية الشفوية كانت – قبل اختراع الكتابة – هي الوسيلة الوحيدة   

عند العرب وغيرهم لتداول التراث بمختلف معارفه وإبداعاته. آية ذلك ما كان يعتمد في 

ترويج الشعر الجاهلي وإذاعته، وحتى بالنسبة لشعر العصر اإلسالمي األول ؛ إذ برز رواة له 

رفوا بمحفوظاتهم  – كحماد الراوية وخلف األحمر وعمرو بن العالء والمفضل الضبي – عُ

منه، مع ما يتعلق بذلك من أخبار الوقائع واألحداث التي عاشتها القبائل العربية، على 

الرغم مما قد يكون في مروياتهم من تزيد وتحريف. هذا مع العلم أن بعض الشعراء كان 

لهم رواتهم الذين غالباً ما يكونون هم كذلك من الشعراء، على نحو ما كان معروفاً عن 

أوس بن حجر الذي أخذ عنه زهير، وعن هذا األخير روى ولده كعب والحطيئة. وكان بعد 

هذا أن وُضع الشعر في مجاميع تم بها «صنع» دواوين.

(1) : انظر في التراث ومتعلقاته كتابنا «من وحي التراث» – طبع األمنية –الرباط 1971.
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ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الشعر، ولكنها كانت السمة التي تطبع كل 

ما كان يصدر عن العرب والمسلمين يومئذ وما كان يروج بينهم ؛ بل إن القرآن الكريم 

–على قدسيته والحفظ اإللهي له – كان يتلقى ويحفظ بالمشافهة قبل أن يتم جمعه 

في المصحف  على مراحل بَدأت من عهد الرسول الذي كان 

له كتاب يدونون ما يوحى إليه ؛ واستمرت زمن أبي بكر وعمر ثم عثمان  ، على 

يد زيد بن ثابت الذي كان أحد كتاب الوحي، والذي اعتمد في جمعه على ما كان مكتوباً 

ف والِّلخاف»، وكذا على ما كان محفوظاً في «صدور الرجال». ومثل هذا يقال  في «العسُ

الوضع  بعض  إلى  ذلك  بسبب  وتعرض  تدوينه  تأخر  الذي  الشريف  النبوي  الحديث  عن 

ثين يقومون بجهود حميدة لفرز صحيحه  واالنتحال، مما جعل الثقات من الرواة المحدّ

من سقيمه.

من  فأنقذه  النحو  هذا  على  المدرسي  أو  المعرب  التراث  مس  قد  التدوين  كان  وإذا 

وأنماطه  أجناسه  بجميع  كان  الذي  الشعبي  للتراث  بالنسبة  كذلك  كان  فإنه  الضياع، 

الحفاظ  ألسنة  وتذيعه  الرواة  ذاكرة  تختزنه  بالشفاه،  يتداول   – زال  وما   – التعبيرية 

والمنشدين، ويردد عموم الناس ما فيه من حكايات وأمثال وأحاج وأشعار.

 – اآلن  وحتى   – القديم  في  التدوين  كان  إذا  أنه  إلى  الصدد  هذا  في  نشير  أن  ولعلنا 

إلى  يتجاوزها  اليوم  فإنه   – التعبير  جاز  إذا  القلمية  الخطية  أقصد   – بالكتابة  مرتبطا 

وسائل أخرى يتوسل فيها بالتسجيل الصوتي والمرئي، وما إليه مما تسعف به األدوات 

الرقمية التي يتوالى تجددها يوماً بعد يوم، مما يعتبر بعضه أقرب إلى الكتابة التصويرية 

التي عرفتها البشرية قبل اختراع الكتابة األلفبائية.
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في  تعاملنا  كان  التطور،  سير  وتماثل  التشابه  ألوجه   ً ونظرا نفسها،  الرؤية  بهذه 

لبنة  تكون  أن  التي أردناها  إلنجاز موسوعته  الملحون،  مع  المغربية  المملكة  أكاديمية 

وقد  الغالب.  في  فردية  كانت  فيه،  منجزات  من  سبقها  ما  إلى  تضاف  الفن،  لهذا  هامة 

ارتأينا أن تتبلور مرحلتها األولى في «صنع دواوين» للبارزين المتميزين من شعرائه.

حفاظ  له  وكان  بالشفاه،  يتداول  كان  الشعر  من  النمط  هذا  بأن  نُذكر  أن  ولعلنا 

ينشدون ما يبدعه الشعراء من قصائد. وقد يكون للشاعر راوٍ أو أكثر يكون مختصاً بنشر 

إبداعه. وللتمييز بين الشاعر والراوي فإنهم فرقوا بين «شيخ النظام» و «شيخ النشاد»، 

دون استبعاد وجود المنشد الناظم، أي الراوية الشاعر.

اهتمام  لهم  يكون  قد  ممن  إليهم  ومن  والملوك  العلماء  بعض  اعتناء  وبحكم 

عند  فيها  والمرغوب  قصائده  من  الرائج  ضمت  وكنانيش  مجاميع  وضعت  الفن،  بهذا 

ما  مع  الرواة،  بين  يتداول  كان  ما  على  كتابتها  في  االعتماد  وكان  والجمهور.  المنشدين 

يكون بينهم في الغالب من اختالف في الرواية ؛ وهي الظاهرة التي تالحظ عند الرجوع إلى 

هذه المدونات. تضاف إليها ظاهرة أخرى تتمثل في وضع بعض الرواة قصائد ينسبونها 

لشعراء مشهورين. ومثلها ظاهرة التصرف في القصيدة بتغيير اسم الشاعر الذي غالباً 

أهم  من  كان  التسمية  تقليد  أن  مع  ؛  بحذفه  يكن  لم  إن  منها،  قسم  آخر  في  يذكر  ما 

األسباب التي حفظت بها نسبة النصوص إلى أصحابها، إال ما كان من بعض الشعراء 

الذين كانوا ال يذكرون أسماءهم، وأبرزهم عبد القادر العلمي (سيدي قدور العلمي)، وإن 

وقفنا على بعض القصائد يسمي فيها نفسه(2). وبعده يشار إلى التهامي المدغري الذي 

(2) انظر كتابنا «القصيدة» –ص: 639 (طبع األمنية –الرباط 1970). 
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كان يتعمد ذلك، هو وصديقه األمير محمد بن عبد الرحمن (محمد الثالث)، وكانا متفقين 

على ذلك، حتى تنسب قصائدهما معاً للمدغري باعتباره شاعر هذه المرحلة المشهور، 

فيتجنب األمير غضب أبيه السلطان المولى عبد الرحمن الذي لم يكن يرضى البنه وولي 

عهده هذا االهتمام وال مصاحبة السي التهامي(3).

وقد يلجأ شاعر ضعيف أو متوسط إلى قصيدة غيره فيحاول احتذاءها واألخذ منها. 

وهو ما جعلهم يضعون مصطلح «السالخ»، أي الذي يسطو على معاني غيره مع تغيير 

في ألفاظ التعبير عنها، ويعرف عندهم كذلك بـ «الخياط» أي الذي يأخذ من هنا وهناك 

ويخيط ما يأخذه. وقد يتقن هذه العملية إلى حد التفوق على الشاعر األصلي إن كان هذا 

دبّرا».  امْ اسجيا  من  احسن  مزيانا  يقولون: «اخياطا  جعلهم  ما  وهو  مجيد.  غير  الشاعر 

كما وضعوا مصطلح «المساخ» للذي ينتحل شعر غيره ويبدل في ألفاظه ومعانيه(4). 

ويزيد في إبراز هذه الظواهر ما يالحظ حين يتعلق األمر بقصائد رائجة في مدن مغربية 

متعددة، وكذا بما يكون منها متداوالً في أقطار خارج المغرب كالجزائر وتونس.

ولم تكن بعض تلك المآخذ لتخفى على العارفين بالفن ونقاده، بل إن من بين كبار 

الشعراء من انتبه إلى ما يُسرقُ من شعره، أو إلى ما ينتحل عليه في حياته، على نحو ما 

هو معروف عن عبد القادر العلمي الذي كان له من بين تالميذه من يضع قصائد ينسبها 

ويشار  اللمتوني.  وعزوز  العلوي،  هاشم  بن  ومحمد  الواستري،  الطيب  أمثال  من  إليه، 

المنشدين  بعض  ينسبها  حين  في  للعلمي،  هي  التي  «الجافي»  قصيدة  إلى  ذلك  في 

(3) المصدر نفسه –ص: 643.

(4)  نفسه –ص: 129.
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للواستري ؛ وهي التي تقول حربتها :

رُف أدابـل لعيـان

يا بو حجبين امعرقـا اوزينـا

زر لعشيق يزاك امن التيهان يا غزيل بستاني

ومثلها قصيدة «المزيان» التي حربتها :

حن واشفق واعطف برضاك يالمزيان

ال اسماحـا ميعاد اهللا يالهاجـر

ولعل هذا ما جعل العلمي يدعو على من يفعل ذلك بالفقر والمرض والموت على 

غير دين: «اللي ايقولني شـالَّ قلت اهللا يرزقو القـالَّ والعـال والموت من غير مـال».

في  المشهورين  مكناس  شيوخ  أحد  وهو  الدراز  بنعيسى  الشيخ  لنا  ذكر  وقد 

منتصف القرن الماضي، أن الواستري حاول أن يضيف إلحدى قصائد العلمي اإلدريسية 

هذا العروبي :

يا نـاظـر دالبيات بشعـاع المقالت

اقراهم بالتبـات تصطـاب اكـالمي

اتصيب مـن التقات في جيبك احالت

اتبيـن للدهـات كالبـدر السـامـي

مصيون عل لوشات بسيوف وحربات

مفهـوم للدهـات عـراف انظـامي
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للحافظـها احـالت وللكاتـب ازهات

والســامـعـهــا ادوات

قالت أفوهامي يوجب عني اتقول رحمو العلمي

وحين علم العلمي باألمر قال للواستري في إنكار: «واش أنا شكارتي اخوات»، أي هل 

خوي وفاضه حتى يمأله أو يكمله غيره(5).

** ** **

إن ما دعانا إلى هذا الحديث عن الرواية والتدوين وما قد يعترضهما من تزيد أو تحريف، 

بالنسبة لمختلف ألوان التراث، هو الصدى الذي خلفه صدور المجلد األول من الموسوعة، 

الشيخ  ديوان  عن  الثاني  المجلد  وبعده  عبد العزيز المغراوي،  الشيخ  لديوان  المخصص 

إلى  باألحرى  أو  اثنتين،  ظاهرتين  تأمل  إلى  الصدى  هذا  بنا  أفضى  فقد  امتيرد.  الجياللي 

تجديد تأملهما وتعميقه ؛ مع اإلشارة إلى أننا سنالحظهما كذلك بالنسبة لديوان محمد 

بن علي ولد ارزين الذي نحن بصدد كتابة هذا التقديم له وفق ما سنذكر بعد :

األولى : االختالف في ألفاظ نصوص بعض القصائد.

وهي ظاهرة تعزى في الغالب إلى تعدد الرواية وما يحفظه هذا المنشد أو ذاك، إن 

كان من هذه المدينة أو تلك، وما يكون لتعاقب األزمنة من تأثير في التداول، إضافة إلى 

ما يكون تلقاه من أشياخه.

انظر المصدر السابق –ص : 637-638.  (5)
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الثانية : الخالف حول نسبة بعض القصائد.

وقد برزت هذه الظاهرة على إثر نشر ديوان الشيخ المغراوي، حين اتصل بنا الباحث 

اإلعالم  عبر  صدوره  بلغه  أن  بعد  منه  نسخة  يطلب  ياسين،  فرطاس  األستاذ  الجزائري 

فبعثناها له، ال سيما وأنه من المعتنين بالملحون وصاحب أحاديث عنه في إذاعة الجزائر. 

وحين اطلع عليه أخبرنا بأنه توجد لديه قصائد للمغراوي متداولة في الجزائر غير مضمنة 

في الديوان وعددها ثالثون. وبعد نظرنا في هذه القصائد وعرضها على بعض أعضاء لجنة 

إليه،  حول نسبتها  الشك  ً بإرسالها إلينا، ساورنا  تفضل مشكورا قد  وكان  الموسوعة، 

وذلكم الضطراب فنية أسلوب معظمها، على الرغم من ذكر اسم عبد العزيز أو المغراوي 

في بعضها ؛ علماً بأن هناك – غير شاعرنا – أشياخاً يحملون أحد هذين اإلسمين.

على أننا ال نستبعد وجود قصائد لصاحب الديوان راجت في الجزائر ولم ترج عندنا، 

عبد  الشيخ  أن  ننسى  أن  دون  ؛  التحريف  لبعض  تعرضت  قد  هناك  بالتداول  تكون  قد  أو 

أنها  ديوانه  تقديم  في  أشرنا  كنا  إذ  وتونس،  الجزائر  إلى  رحلة  له  كانت  المغراوي  العزيز 

ً متبادلة بينه وبين نظرائه من الشعراء في هذين القطرين الشقيقين، مما  خلفت آثارا

يمكن مالحظته مثالً في الزجل التونسي من وجود وزن يطلقون عليه «المغراوي».

ً ألهمية هذه القضية وما يرتبط بها من قصائد عديدة، فإننا نرى  مهما يكن، ونظرا

فيها،  البحث  تعميق  بقصد  اهللا  شاء  إن  الموسوعة  أجزاء  أحد  في  لها  حيز  تخصيص 

في  الحال  اقتضى  إن  بنشرها  الوعد  مع  القصائد،  تلكم  إليه  تنسب  من  في  والحسم 

ملحق خاص.
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يمس  ما  إلى  اإلشارة  نود  فإننا  والتحريف،  النسبة  ظاهرتي  تمحيص  من  ولمزيد 

عبر  التقديم،  هذا  سياق  في  إليه  نتعرف  ونحن  ارزين،  ولد  علي  بن  محمد  شعر  منها 

ترجمة له موجزة(6).

** ** **

فهو محمد بن علي العمراني المكنى «ولد ارزين» حسبما ذكر في بعض قصائده، 

ً شرف نسبه: على نحو قوله في قصيدة «الشمعة» مؤكدا

بينو ما يخفى موضوع في اسجالي واسمي انـْ

محـمـد الشـريف ابـن علي ولـد ارزين صيال

فقد  المعاني».  وكذا «شريف  الشياخ»  و «فاكهة  بـ «المعلم»  كذلك  يلقب  وكان 

مشيخة  أيام  فاس  أشياخ  الملحون «أن  حفاظ  بعض  عن  رواية  صاحب «المعلمة»  ذكر 

في  يتزوج  لم  عازبا  علي  ابن  وكان  طعام،  بتحضير  واحد  كل  وتكلف  نزهة  أقاموا  النجار 

حياته، فقصد قبل التوجه لمحل النزهة الشماعين واشترى كمية من كل نوع من أنواع 

فوجد  ودخل  حائكه  شملة  في  ذلك  وجعل  وزبيب)،  وجوز  وتين  ولوز  تمر  (من  فاكهتها 

األشياخ جالسين متقابلين فأفرغ حائكه في وسطهم، فأخذوا يتنقلون بفاكهته مدة. 

(6) انظرها في:

1) القصيدة –ص: 620-625.

2) معلمة الملحون لألستاذ المرحوم محمد الفاسي –ج 2 ق2 (تراجم شعراء الملحون) –ص: 54-61.

3) كتاب نفح األزهار ووصف األنوار وأصوات األطيار وأنغام األوتار للسقال عبد الرحمن ومحمد بخوشة –ص:74 

(المطبعة المهدية –تطوان 1934م).



31

في  عائالتنا  عليه  سهرت  ما  فإن  (المعلم)  أرأيتم  النجار:  الشيخ  لهم  قال  ذلك  وعند 

فلما  األسبقية.  بشرف  علي  ابن  به  جاء  ما  وحظي  فيه،  نمس  لم  المأكل  من  تحضيره 

سمعوا شيخ األشياخ يسمي ابن علي (المعلم) دعوا معه قائلين: (جعله اهللا فاكهة 

األشياخ) فلذا يقال له: (فاكهة األشياخ وشريف المعاني)..». وعلى الرغم مما قد يكون 

في هذه الحكاية من وضع أو حقيقة فإن تلكم األلقاب تبقى دالة على مكانته وما كان 

يتميز به إبداعه على نحو ما سيتضح بعد.

هذا ويذكر المعتنون من األشياخ أنه ولد بامسيفة عام أربعة وخمسين ومائة وألف 

للهجرة الموافق سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وألف ميالدية في بالد الغرفة بتافياللت، 

حيث كان لوالده كتاب قرآني لتعليم الصبيان. وفي هذا الكتاب وتحت نظر أبيه، تسنى 

له أن يحفظ كتاب اهللا وينال قسطاً من العلوم األولية التي كان سريع الحفظ لمتونها، 

وشديد الرغبة في نظم قواعدها. وهو ما أتاح له بعد انتقال أسرته إلى فاس أن يلتحق 

شعره،  في  وظفها  أن  يلبث  لم  ثقافة  أكسبه  مما  ؛  تعليمه  لمواصلة  القرويين  بجامع 

على نحو ما تعكسه قصائد «السوالن» و «الوصاية» و «هول القيامة» و «الدرة». وهو ال 

ما  وفق  منها،  ويقتبس  الكتب  من  يستقي  بأنه  يصرح  بعضها  في  نجده  إذ  ذلك  يخفي 

يقول في أول القسم الثاني من «حجوبة» :

ثم نبغيك اتشوفيني افعين من يرفع لي مرتاب

وامطالـع كل اكتاب حق نصـابــي

فارس افمايتي واتراجمي المعروبة

ويبدو أنه استفاد الكثير من إقامته في فاس، وال سيما فيما يتصل بفن الملحون 

ً وصديقاً. إال  الذي كان من كبار أشياخه يومئذ فيها الحاج محمد النجار، إذ اتخذه أستاذا
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أنه لم يلبث أن فقد والديه فضاقت به الحال وأحس قسوة الوحدة، فعاد إلى مسقط رأسه 

معروفة،  غير  وهي  العلويين،  الملوك  جد  الشريف  علي  موالي  مدح  في  قصيدة  لينظم 

وكان بعض األشياخ قد ذكر لي منها هذا البيت :

يا حالوة تمر الصحرا ويا حفيد إمام العشرا

يا سنا الصحـاري يا موالي علي الشريــف

وأشياخها،  فاس  إلى  الحنين  أخذه  حتى  الصحراء،  في  قصيرة  فترة  يقيم  كاد  وما 

فعاد إليها وقد اكتملت شاعريته وتألق إبداعه، وتوالت قصائده ليصبح «أعظم شعراء 

و «فاكهة  لقب «المعلم»   – رأينا  أن  سبق  كما   – وليحرز  عشر»،  الثامن  القرن  في  فاس 

األشياخ» و «شريف المعاني». واستمر رافعاً لواء الفن وعميد األشياخ المعترفين جميعاً 

عام  الموافقة  هجرية  وألف  ومائتين  وثالثين  سبع  سنة  المنية  وافته  أن  إلى  بمكانته، 

اثنين وعشرين وثمانمائة وألف للميالد وقد بلغ عمره الثمانين. وهي مكانة لم يشبها ما 

كان له مع تلميذه محمد بن سليمان الذي تبادل معه مساجالت هجائية، على نحو ما 

يكشفه «قرصان» ابن سليمان الذي حربته :

هكذا قول للداعي ايدير قرصان ويخرج    كيف من سافر بين امواجـــــو

           واغـنـم وانـجـا

وكذا «القرصان» الذي رد به ابن علي وهذه حربته :

حجب القرصـان السبـع المتـاني

ن عيـن كل معيـان إذا ايبـاهـــي مَ

ابسـر حـسـن اجمـال القرصـــان
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وإنه ليكفي للداللة على تلك المكانة عدد القصائد التي أبدعها، وفق ما يبرز هذا 

الديوان الذي يضم ثماناً وخمسين قصيدة أجمع عليها األشياخ الحفاظ واتفقت عليها 

الكنانيش، إضافة إلى إحدى عشرة أخرى مشكوك في نسبتها إلى الشاعر أو غير مؤكدة 

بعض  أن  العلم  مع  ؛  الديوان  هذا  به  المذيل  الملحق  يضمها  التي  وهي  النسبة،  هذه 

القصائد تتداول حربتها أو أجزاء منها على أنها البن علي، إال أن نصها الكامل لم يتوافر 

لدينا، كقصيدة «زينب» التي حربتها :

لي ضري واسقامي ارشيق لهداب ياهْ

والدوا فوصـال ابديـع لجمال زيـنـب

ما  ذلك –  قبل  بل  كذلك –  ولكن  لشاعريته،  المبرز  هو  وحده  النصوص  عدد  وليس 

أشار  وقد  الموضوعات.  في  وتنوع  فنية  وجودة  طويل  نفَس  من  القصائد  هذه  به  تتسم 

إلى أسماء بعضها في قصيدة «حجوبة»، محبوبته التي يدعوها إلى مجلس أنس معه 

لالستماع إليها. وهي القصيدة التي تقول حربتها :

ياللي زينك فاق الشمس والقمر والبرق افلحجاب  صلتي بحـروف اعـجاب

           صغ لجوابي عالجني بالزورة يالريم حجوبا

ففي أول أقسامها يشير إلى بعض قصائده على هذا النحو :

ونبغيك اتسمعي «جمهور لبنات» في مايا واداب

فيه اسميـات اغـراب

طــــــــرز  اعـــرابــي  

كيف تلحن ما ياتـي فالنظام معروبا
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ونبغيك اتسمعي «لمراسمي» ابزوج و»قاضي» االلباب 

و»الورشان» الخــباب

حـامـــل اكـتــابـــي   

 و»السوالف» زوج و»الشمعة» اخوات مركوبا

ونبغيك اتسمعي «حجام» االول والثاني بسباب 

 ما عـاتبـهـم عـتـاب

ــــــتَّـابــــــي  دون غَ

وال يجهلو قولـي إال اعقـول مخـروبا

ونبغيك اتسمعي «حراز» في الخطاب اميتم لجواب

در افـريد في تذهاب

حير الصابـي

وقت اما يدكـار اتسيـر الجحود مرهوبا

التي  الظواهر  بعض  تسجيل  إلى  ننتهي  علي،  ابن  إنتاج  مجموع  نتأمل  حين  وإننا 

تميز إبداعه، دالة على ما قد يكون له بها من سبق.

وكنا قد ذكرناها في كتابنا «القصيدة» وهي خمسة :

األولى : أنه – على ما نعلم – أول من نظم في السياسة، على حد ما تثبت قصيدته 

«المصرية» التي يقول في حربتها :
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بشار المشارق جانا حتى اللمغارب             بشر االسـالم ابمصر ولت االسالم

لنا ولك يا مصر واجب البشارا االَّ كيفها ابشارا

وسبعمائة  وتسعين  ثمانية  عام  نابليون  لحملة  مصر  تعرضت  حين  نظمها  وقد 

وألف للميالد. وفيها تحدث عن مدى التجاوب الذي كان للمغاربة مع المصريين في هذه 

المغاربة  المجاهدين  من  عدد  ومشاركة  وأحداثها  وقائعها  بعض  مستعرضاً  الحملة، 

مواجهتها. في 

الثانية : أنه ربما سبق إلى قصائد «السوالن» التي كان يوجهها لخصومه متضمنة 

ً إلى إظهار عجزهم عن الرد عليها وحل  أسئلة يفتخر باستعراضها، قاصدا

ألغازها ومعمياتها، على نحو ما تبرز قصيدته التي يقول في حربتها :

بسؤالك استفخر يـا حفـاظـي

اوال ابحال اللي عارفيـن سوالن

الثالثة : أنه وضع وزنا للبحر المثلث في قصيدته «زينب» التي هذه حربتها :

يا بدر ما غطاك احجاب               في ادجا يا شمس النهار السعيد يا زنوبا

فاين العـهـد يا زينـب

ويبدو أن هذا الوزن إنما هو تطوير للمبيت المثنى الذي كان وضعه الجياللي امتيرد 

في قصيدة «الساقي» التي حربتها :
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الساقي وگـض لريام رد بالك للنوبا ال تغيب عن موالها

كب يا سـاقـي راح الليل

وفيه يالحظ أن «الفراش» جاء أطول من «الغطاء».

الرابعة : أنه قدم تعديالً في «قياس لمشرگـي» ال سيما في قصائده المطولة 

كقصيدة «الدرة» التي يقول في حربتها :

الصال والسالم اعلى اخيار لنسب               سيدنا محمد عين الهدى األواب

واألصل في هذا الوزن ما كان سبق إليه عبد اهللا بن احساين في قصيدة «الحجة» 

التي حربتها :

يالحضرا قـولــوا بالسر ولـجـهار            الصال والسالم اعلى النبي المختار

الخامسة : أنه اشتهر بطول قصائده على نحو ما في قصيدته «الدرة» السالفة 

الذكر.

وهي تتضمن ثالثة وثمانين ومائة بيت. وكان في هذا يجاري عبد العزيز المغراوي الذي 

كان سباقاً إلى مثل هذه اإلطالة، على نحو ما تثبت قصيدته «المعراج» التي بلغت ما 

يقارب ضعف العدد المشار إليه، والتي حربتها :

صلوا وسلموا اعلى النبي العدنان

اشفيع الخلق في انـهار الميـعـاد
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وبين  والمدونين،  والمنشدين  الحفاظ  بين  تداوله  ومدى  علي  ابن  شعر  بين  وربطاً 

القضية التي أثرناها في بداية هذه المقدمة حول الرواية الشفوية وما قد يعتريها من 

وضع وانتحال أو تزيّد وتحريف، نشير إلى بعض المشكالت التي اعترضتنا أثناء إصدار هذا 

الديوان، ومنها :

أنها  يبدو  بل  له،  ليست  وهي  ارزين  ولد  علي  البن  تنسب  القصائد  بعض  أن   : أوال 

لمحمد بن علي المسفيوي، كقصيدة «العباسة» التي مطلعها :

الاليم سلم لهل لغـرام تنــج من كل اكباس

ـون لوناسي ال تدخل سوق اهواس                كُ

عنك اهــمـوم البعد امع الصـدود تـتــناسـي

ومثلها قصيدة «المحبوب» التي حربتها :

روفي بكمال المرغوب                يالمـحـبـوب

ياللي من لفراق اعلى لعيون غايب

فهي منسوبة عند بعض الحفاظ إلى ابن علي المسفيوي وعند آخرين إلى ابن علي 

الدمناتي الناصري.

أو  «لعشيق»  قصيدة  آنفاً  إليه  المشار  األزهار»(7)  «نفح  كتاب  في  وردت  وقد  هذا 

«الساقي» التي حربتها :

(7) ابتداء من ص: 82.
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كب يا ساقي كاس الراح لعتيق واردف للعشيق هذاك اصالحو

بوجود ابنات الحي كب يا ساقي كاس الراح

للحاج  تكون  قد  أنها  حين  في  ارزين،  ولد  علي  ابن  إلى  الكتاب  جامعا  نسبها  وقد 

آخر  في  الناظم  اسم  إلى  الجمل  بحروف  اإلشارة  من  يتضح  قد  ما  وفق  علي،  بن  إدريس 

القصيدة بهذا البيت :

اعشور اليا واعشور الميم وكسر نصف التاء يا فهيم يظهر توضاحه

ونصف الخا معلوم ابـن علي للماحي مداح

ونكاد نشير بالمالحظة نفسها إلى بعض القصائد التي أمدنا بها الباحث الفاضل 

ً - باعتبارها رائجة في الجزائر، كقصيدة «سيد لمالح»  السيد ياسين فرطاس – مشكورا

التي جاءت على غير نفَس شاعرنا، وحربتها :

تـاج الـنـور الوضـتاحــة نــشـكــر ســـيــد لــمــــالح   

من ليه قاصـد مـشـروح مول التاج لبديع طه طيب لرياح   

التباس،  من  يخلو  ال  أنه  إال  األخير،  قبل  ما  البيت  في  اسمه  الشاعر  ذكر  فقد 

: قوله  وهو 

ابـن علي ساكن الساحا اسمي ظاهر وضــاح       

والوطـن ظاهـر موضـوح والكنيا ظاهرا ما اخفاتشي عنك يا صاح  

إال أنها غير معروفة في أوساط حفاظ الملحون ومنشديه في المغرب.
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ومن هذه القصائد الملتبسة كذلك قصيدة «الفار» التي حربتها :

 بِـيَّـا
درت امصيدا للفار حاطْ

اه واش جلبو للخاتم لوال اعمات لِه ابصارو شدَّ

فقد أشار الناظم إلى اسمه بقوله :

جيّـا ميمين او حا والدال فَسْ

من خالق لشراف امن النسبا الطاهر اوالد ابو القاسم

ويستبعد أن تكون لولد ارزين لما يعروها من ضعف.

ونسوق هنا كذلك قصيدة «الرمضانية» التي تقول حربتها :

الصال واسالم اعلى اضيا اتمادي            الرسول الشافع في أمتو أحمد

من اشهر لنا رمضان اشهر فرض

وقد شككنا فيها، ال سيما وقد ورد اسم الناظم في هذا البيت من القسم األخير :

     قال ذا العبد المذنب الصايـغ النظام        ابن علي الشرفاوي واسالمو راه مشهور

شاعرنا  إلى  معينة  قصائد  بنسبة  المتعلق  المشكل  هذا  عن  الحديث  ونختم 

االسم  إلى   ً استنادا علي  بن  لمحمد  أنها  على  الجزائر  في  رائجة  قصيدة  إلى  باإلشارة 

المذكور في آخرها على هذا النحو :
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خذ يا راوي غزل رقيق بالمعاني شغل الرّجاح

ابن علي بين الفصاح         جـاب تفصـاحـي

ـبيـر للدهاة فــيَّــاحـا خـاتــم اخـتـامـو بعْ

في حين أنها معروفة للتهامي المدغري، وفق ما هو متداول بين الحفاظ والمنشدين 

في المغرب. ويبدو أن تحريفاً مس هذا الجزء من القصيدة أقحم فيه اسم ابن علي، مع 

أنه في األصل جاء كما يلي :

ذ يا راوي غزل ارقيق ابلمعاني فاق ابترجاح خُ

يفصح فوق الفصاح         طـابع افصـاحـي

خـاتـم اعبـيـرو بعـطـور اللـغـا الفــيـاحـا

والقصيدة معروفة باسم «عيون المهرا».

** ** **

ثانيا : أن من بين أسباب مثل هذا الخلط في النسبة أن شعراء كثيرين – غير شاعرنا 

ولد ارزين – معروفون باسم «ابن علي». وقد أحصينا منهم تسعة، وهم :

1- محمد بن علي بوعمرو المكنى بـ «العاشق» وهو صاحب التجديدات العديدة 

التي منها قصيدة «زهرة» التي تعد أول ما قيل في الغزل، وحربتها :

زوريني قبل الالنقبـار                  يا هالل الدارا ازهرا
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2- محمد بن علي الدمناتي الناصري صاحب قصيدة «الدمليج» التي حربتها :

عدنا يوم الشـهود            لك زين الصنعا الفايقا فاعمال الدمليج مسْ

ببها زينك ساطـع ابْهر           مـا متلـوشـي انـفـيـس للمـلـك اهـديا

وكان مقيماً في سال حيث مدفنه.

3- محمد بن علي المسفيوي المعروف كذلك بـ «الدمناتي»، والمشهور بقصيدة 

«الطوموبيل» التي يقول في حربتها :

سـعـدي زارتني اخليلـتي لغـزال أم ادالل

وازهينا بعد لوصـول واركــبنا طومـوبيل

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض او طول

قصيدة  صاحب  وهو  مقال.   ً شاعرا كان  أنه  يبدو  الذي  الفراحي  علي  بن  محمد   -4

«محجوبة» التي يسمي فيها نفسه على هذا النحو :

واسمي محمد عربي امن اوطاني * من ناس اطليق خيلها مركوبا

ابـن عـلـي الفـراحـي نـجـار

5- محمد بن علي وهو مذكور عند المعتنين أنه من سال، وإن لم نقف على شيء 

ثابت من شعره. ويبدو أنه غير محمد بن علي المسفيوي الذي أقام بمدينة سال 

وفيها دفن.
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6- محمد بن علي بن ريسون المتوفى عام تسعة وثمانين ومائة وألف للهجرة. وهو 

صاحب «التوسل» الذي أوله :

أنا سيدي عند اطبيب           ويعالجنـي بـدواه

قلبي متولـع ابلحبيب          سيدي رسـول اهللا

وألف  وثالثمائة  وعشرين  اثنين  عام  المتوفى  السلوي  الدكالي  علي  بن  أحمد   -7

للهجرة، وكان من جلساء السلطان الحسن األول. ومن شعره قصيدة «الفجر» 

التي حربتها :

اتـيــقــظ يا نــديـم ابــرات نـاري               بالوصـال مـن خــنـاري

قم نغنم فرجا في اعساكر لفجر               راه ارسل افراك و الخير

8- الحاج إدريس بن علي السناني الشهير بـ «لحنش»، والمعروف بتبريزه العلمي 

وبقصائده المعربة والملحونة. وهو صاحب ديوان معرب بعنوان: «الروض الفائح 

بأزهار النسيب والمدائح». وكانت وفاته سنة تسع عشرة وثالثمائة وألف للهجرة. 

ومن روائعه الذائعة قصيدة «غيته» التي حربتها :

قولوا الال غيثا موالتي          رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث

9- المكي بن علي ناظم القصيدة النبوية التي أولها :

الصال والسالم اعلى اشفيع لعباد

سيـدنا محـمـد خـيـر لـورا الهادي
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الشفوي  التداول  بحكم  تعرضت  الديوان  هذا  في  الواردة  القصائد  بعض  أن   : ثالثا 

بهذا  يرتبط  وما  مختلفة،  وأقاليم  مدن  ومن  عديدين  منشدين  ألسنة  على 

التداول من تدوين في عدة كنانيش، إلى زيادة أو اختالف أو تغيير في ألفاظ بيت 

يوهم  أو  صحتها  يمس  قد  مما  القصيدة،  تسمية  وحتى  أبيات  مجموعة  أو 

بعدم هذه الصحة.

من ذلك حربة «الدرة» التي هي كما يلي حسبما أوردناها في الديوان : 

الصال والسالم اعلى اخيار لنسب

سيدنـا محـمد عين لـهـدا األواب

فقد وردت في بعض المجاميع وعلى لسان بعض الحفاظ على هذا النحو :

يالساهي من نومك فق سبح الرب              لمـتـا ونـت تـايـه فالـغـرور لواب

الصال والسالم اعـلى اخيار لنسب             سيدنا محمد طه اشفيع لعـراب

واألمثلة على هذه الظاهرة كثيرة، منها :

1- القصيدة التي سقناها باسم «الربيعية» والتي يقول في حربتها :

نـادى وقـت الزهـو للنّـظــر

الـگلسا فايام الربيع اتجارا

اعـلـى لبها نـزها يا خــنـار
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وبهذه  الزهو»،  «وقت  تسمى  المنشدين  من  نفر  وعند  المدونات  بعض  في  فهي 

الحربة :

نادى وقت الزهو للنظـــر

النظرا فيام الربيع اتجارا

امع لبها نــزها يا خـنـار

2- قصيدة «حجوبة» تسمى عند بعضهم «زنوبا»، ويثبتون ذلك في آخر شطر من 

حربتها :

عالجني بالزورا يالريـم زنوبا

3- حربة «زينب» التي ورد عندنا شطرها األخير بهذا اللفظ :

وايـن العــهــد يـا زيــنــب

يروى بهذه الكلمات المغايرة :

شايـق انشوفـك يا زينب

4- قصيدة «الطاهرة» رقم 1 يطلق عليها كذلك اسم «الجار». ونقرأ في الجزء األخير 

من مطلعها كما في الديوان :

بـمحـال الـتـيـهـان قـاهــرا

واتمادى للقتال طغيانو جارو

إال أنه يَرد في بعض الروايات على هذا النحو :
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واصحاب التيهان قاهــرا

يا جارو واتمادى للقتال دغْ

5- قصيدة «الخليلة» تسمى كذلك «الهجران».

6- قصيدة «الورشان» تسمى في بعض الروايات «المرحول».

من  شطر  آخر  في  لفظي  تعديل  مع  «طامو»،  اسم  تحمل  «الحجام»  قصيدة   -7

الحربة، وهو :

لوشام نيّـلو زين له احروف

إذ يصبح :

ل له احروف لو شام نيلو عـدَّ

8- قصيدة «الطرشون» التي جاء في حربتها قوله :

هللا واش مـا ريــتــو لــي                   شــي طـيــر طــار لـــي

فإنه يتحول إلى ما يلي :

هللا واش ما شفتو لي                     شي طير غـاب لي

9- قصيدة «المرسم» رقم 2 التي نقرأ في حربتها :

المـرسـم يزهـى اعـلـى الشـمـعا

وانت تزها اعلى االنثى ونا عل لغزال

فيروى بوضع «يبكى» و «تبكى» مكان «يزهى» و «تزهى».
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10- قصيدة «الحراز» التي يقول أحد أشطار مطلعها :

حرّز ولفي في ارسـامو

فإن هذا الشطر يروى كاآلتي :

را صمَّ حرز ولفـي حجْ

11- قصيدة «العربية والمدينية» التي تبدأ حربتها بقوله :

ما بين العربيـا امع لمـدينيا

حضرو في اخصام واقضاهم

تتغير هذه البداية فتصير :

ما بين العربيا امع لمدينيا

حاضر افلخصـام امعاهم

12- قصيدة «الذيب» التي أوردنا حربتها على هذا النحو :

شـوف طيـري

جايل ذيب في عوض اغزال يا مـن اتسال

لوال اجهالتي ربيتو فرخ الدياب ما يتربى

قالوا النـاس ونـا ربيتـو

ففي بعض المدونات أنها تروى بصيغة يعوض فيها «جايل» و «اجهالتي»  بـ «جايْلي» 

و «ازهاگـتي».
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كتابة  في  الشائعة  الظواهر  هذه  مثل  متابعة  إلى  نقصد  ال  أننا  من  الرغم  وعلى 

بعض  بشيوع  تتصل  مالحظة  إلى  التنبيه  ضرورة  نرى  فإننا  وإنشادها،  الملحون  قصائد 

النصوص في األداء الغنائي، سواء ما هو غير مؤكد النسبة لصاحب هذا الديوان، أو ما هو 

من مشهور شعره، إال أنه يكتفي بمقاطع معينة منه عند التغني به.

ذلكم أننا وجدنا في األشعار المصاحبة للموسيقى األندلسية – اآللة – نصاً يشار 

عند إيراده في بعض كنانيش «الحايك»(8) أنه «برولة» تؤدى ضمن نصوص «ميزان قدام بواكر 

ميزان  في  تنشد  ما  وغالبا  هذه «اآللة»  من «صنائع»  تعد  أن «البرولة»  ومعروف  الماية». 

«القدام» و «الدرج»، وال سيما هذا األخير الذي تشيع فيه قطع من الملحون المغربي، إذ ال 

يوجد في غير الطرب األندلسي المتداول في المغرب على اعتبار أنه من إضافات المغاربة. 

ً في كتاب «نفح األزهار»(9) منسوباً لشاعرنا ابن  وفي الوقت نفسه وجدنا هذا النص واردا

علي، مع اإلشارة إلى أنه مما ينشد في «رمل الماية» وهو بعنوان «الصبح». وقد ارتأينا أن 

نورده متجاوزين.

غير  أنه  العلم  مع  ؛  األلفاظ  بعض  في  اختالف  من  روايتيه  بين  يكون  قد  عما 

متداول عند حفاظ الملحون وغير مدون في أي من المجاميع أو الكنانيش التي وقفنا   

عليها ؛ ومع العلم كذلك أنه – على ما يبدو – ال يمثل القصيدة كاملة وغير متضمن 

: السم الشاعر 

(8) :من وحي الرباب – إعداد الفنان المرحوم الحاج عبد الكريم الرايس وتقديم األستاذ عبد اللطيف خالص –ص: 366-365. 

(9) : المشار إليه سابقاً –ص: 86-85.
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ــلِ إِيزَارُو ى ذَيْ ــرِيفْ ارْخَ
شْ ــحْ كَ ـبْ الصُّ

ــابْ اعـذارو دْ شَ ــوَ الَمْ اسْ يل كغْ وَاللـِّ

ــى ـلَّـ يَتْـعَ ـــرْ  َنْـسَ كـ ــح  ـبْـ والصُّ

ــى ـلَّـ جَ تـْ ـاهْ  ــمَ سْ ــي  فـ ــوء  ــ الضَّ

ــة بْـلَـ القَ ــامْ  ـ ـمَ حْ ــرَى  تـ ــرْ  ــ انظُ

دَوَّارُو ــة  ـ نْعَ بصَ ارْ  دَ ــفْ  ي كِ ــك  لــْ الفَ

ـارُو وانهَ ـي  اعِ الدَّ بِينْ  يمْ  النَّسِ ـبّ  هَ

اْ ـالَهَ احْ ــي  فِ ــارْزَا  ـــ بَ ارْ  ـجــَ األَشْ

ــا ـ ـلِيـهَ رَجْ ــتْ  ـلَ ـلْخْ خَ ــاه  بـمـيَّـ

ا ِّيـهَ دـ يـَ ـامْ  ـمَ األَكْ مـن  تْ  ـــــدَّ مَ

ـارُو دِينَ رَمْ  يَغْ ــدْ  وَاحَ لْ  كُ ـانْ  صَ االغْ

ـارُو نْبَ مَ فِي  لَعْ  طْ يبْ  طِ خْ كَ يْـر  وَالطَّ

ــا وِيـَّ ـدْ
الغَ ـــنْ  ـاسَ ـحَ مْ ــتْ  ــ رَقّ

ــا ـيَّـ قِ انـْ ــابْ  ـ يَ ثـْ ــي  ـ فِ ــرَّوْضْ  الـ

ــا ـيَّـ ـبِ هْ
ذَ ـا  ــــمَ ـسْ كَ ــرَّاحْ  الــ

الَّرُو بـَ ــنْ  مَ ـي  ـاقِ سَ يَا  ــرَاهْ  تْ ـوا  بُّ كَ

ارو كْ وَقمَ امَ قَ وسْ مْ مُ لَى شْ فْ عْ طَ واعْ

ـكْ بَـاحَ صْ لِيـحْ  المَ ـعَ  مْ ـنَـمْ  اغْ

ـكْ ـبَاحَ صْ مَ ـنَا  الهْ من  ـلْ  ـعَ وَاشْ

ــكْ ـاحَ ارْيـَ بِــــــــكْ  ــرَت  ـــ جْ إِذَا 

َــارَا ــفـــ
ــاجْ اغْ ـــ ــدبَ ـــسْ مــن ال وَالْـــبَ

ـــــارَا ــنَ ــاهْ مْ ـــ ــيَ ـــنْ اضْ ـــلْ مِ ـــعَ واشْ

ــو ــرَابُ ـــ اغْ دَمْ  ــالْ  ـــ سَ ــيــل  ـــ ــلِّ وَال

و ابـُ قَ اعْ ــظــالَمْ  ال ــلَــى  عْ ــــلْ  وَارْسَ

ـــــو ـــــرَابُ ــحْ ـــي مَ ــثــل اإلمـــــــامْ فِ مِ

ـارَا ـيَ السَّ ــو  ــبُ ـــ اكْ ــوَ كْ ــى  ــفَ واخ

ــرَارَا ـــ ــسْ ــمَ ـــــنَــا ال ــــوَّشْ ادْوَاحْ شَ

تَانْ البُسْ اقِي  ـوَ سْ لَى  عَ لَى  تُجْ

ـــــانْ تِــيــجَ ــا  ــهَ لَ زَادْ  ــر  ـــ ــزَّهْ ـــ وَال

ــرَانْ ــفْ الــغُ ـرِيمْ 
الكَ ــنْ  مِ ــبْ  ــلُ تَــطْ

ــارَى بْــشَ ــاح  ــبَ الــصّ ــى  ــلَ اعْ ي  طِ يَعْ

ـــــارَى ــكَ ــانْ الــسَّ ـــظْ االغــصَ اعَ يْـــوَ

و ابـُ تـَ ــي  ِّــل ـــ وَال ــيـــــنْ  الْــعِ ــوَ ـــــلْ لِ

و ـابـُ نَ اجْ ــــرَافْ  اطْ ــى  ــلَ عَ ــقْ  ــبَ ــعْ يَ

ـابُو هَ شْ مَ ــيــبْ  الــرّْقِ لَى  عْ ــي  ــرْمِ يَ

ـــــارَا ـــــمَّ ـــــــفْ بَــالــخَ ـــعَ وْطُ ــــ وَاسْ

ارَا ـــوهْ بْـــــــدَ ــــ ــى وْجُ ــلَ ـــــل عْ ــبَ واق

ـلَة فْ غَ ــي  فِ ــانْ  ـــ ــزَّمَ ال ـــرَى  تْ ـــا  أمَ

ـلَّـى يَتْـسَ ــا  مَ ــوزْ  ـــ ــفُ يْ الَ  ـــنْ  مَ

ـلَة مْ الحَ ــوق  فَ ــومْ  ــعُ يْ ـنَـكْ  فْ جَ
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وليس من شك في أن استعمال بعض نصوص ابن علي ضمن «براول» الموسيقى 

تلك  اختيار  أن  المعروف  إذ  وشعره،  الشاعر  هذا  مكانة  على  الدالئل  أحد  هو  األندلسية 

أسماء  تغيب  حد  إلى  االنتشار  ذائعة  تكون  التي  بين «األزجال»  من  إال  يكون  ال  «البراول» 

مبدعيها، على الرغم مما يكون لهم من شهرة كبيرة وصيت بعيد وذكر موصول على 

امتداد الزمن وتفاوت األجيال.

وال  األوساط،  جميع  في  شاعرنا  قصائد  بعض  وتلقاه  لقيته  ما  ذلك  آيات  من  وإن 

سيما بين فئات الشباب المتطلع إلى التراث الفني المغربي، بحثاً عن أصالة تسعفه في 

مقاربة األنماط الجديدة التي تزخر بها الساحة.

تداولها  شيوع  ومدى  «الشمعة»  قصيدة  إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  لتكفي  وإنه 

ليس فقط بين شيوخ الملحون مما هو معروف، ولكن كذلك  بين منشدين ومنشدات من 

الجيل الصاعد، وكذا بين مجموعات غنائية ناجحة كـ «جيل جياللة» الذين عمدوا في 

تقديم هذه القصيدة إلى بعض االختصار في النص، وإلى تلوين األداء وتوزيعه بين الفردي 

والجماعي، في ضغط  على بعض المقاطع واألبيات، مع االحتفاظ لتوقيعها وتنغيمها 

بالميزان المعروفة به.

** ** **

ارُو مَ اجْ وْق  فُ لَّـبْ  يَتْقَ وكْ  ــدُ عْ ي  لـِّ خَ

ارُو ــوَّ نُ فْ  يقطَ ــو  رَوضُ لُو  ـادْ  جَ ــنْ  مَ

ــارَا ــمَ ـــ يْ ـــــــرُورْ  الـــسّ مـــــن  وَدِي 

َّـــــارَا ــطـــ ـــــة بَ َــابَ ــحـــ ـــام سْ ــــ األَيَّ
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الديوان  هذا  لقيمة  الكاشف  الضوء  بعض  تلقي  أن  المقدمة  هذه  فلعل  وبعد، 

الذي يشكل ثالث مجلد في «موسوعة الملحون» التي تصدرها – مشكورة – أكاديمية 

علي  ابن  الشريف  شعر  لمعظم  مستوفياً  يكون  أن  نأمل  والذي  المغربية،  المملكة 

تقدر  فائقة  بعناية  الموسوعة  لجنة  خبراء  جمعه  إلى  وفق  حسبما  كله،  يكن  لم  إن 

ً لجانب غني وهام من تراثنا اإلبداعي الشعبي، ومغرياً  لهم. ولعله أن يكون بذلك مبرزا

على  لألكاديمية  كذلك  ومشجعاً  فيه،  البحث  على  لإلقبال  األكاديميين  للدارسين 

مواصلة إصدار بقية مجلدات الموسوعة.

ومن اهللا العون والتوفيق.

الرباط 22 ربيع النبوي 1430هـ
الموافق 20 مارس 2009م

عباس الجراري
عضو أكاديمية المملكة المغربية
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بْدَى مَ ل  كُ لْ  مَ يَكْ بها  ه  اللـَّ بسم  أبديت 

دى نَهْ لِهْ  هْ  اللـَّ نْ  آمَ ــرْضْ  فَ هَ  طَ حْ  ــدْ مَ

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

لْقْ الخَ يرْ  خِ ـنْ  عَ ى  تنْتَهَّ االَّ  ــالةْ  أصْ

قْ دَّ فاهْ و صَ طَّ هْ اصْ دْ باللِّي اللـَّ هَ بْ أشْ الضُّ

يقْ ةْ الضِّ ه في ساعَ يُوشُ ماتْ اجْ الكْ احْ و المْ

يقْ زَنْدِ  ْ لّ كُ  ْ دّ هَ و  لْ  هْ الجَ نامْ  اصْ رْ  كسَّ

توفِيقْ و  دى  الهْ و  موالنا  نْ  مَ رْ  النْصَ و 

ا الدَّ لغايَبْ  أدْوى  تارْ  خْ المُ حْ  دْ مَ بِيلْ  اسْ

دة هْ لْ شَ ة و فاقْ كُ دَ هْ يرْه شَ ثيلْ ادْكِ ما امْ

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

االنْشادْ ابْياتْ  في  بِيبُه  احْ حْ  دْ مَ يما  سِ

يادْ االسْ لسيد  داني  أهْ ينْ  حِ رَبِّي  تْ  دْ مَ أحْ

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

البْراقْ ــبْ  ارْكَ و  رْ  مَ القْ قْ  انْشَ بِهْ  نْ  مَ

تاقْ اعْ و  دى  العْ نْ  مَ يرْ  البْعِ لِهْ  رَبْ  اهْ و 

راقا اشْ بَانَتْ  بُرْهانُه  وا  دُ اهْ شَ يومْ  و 

طاقا إيصيبْ  ما  ه  يدُ سِ حارَبْ  نْ  مَ ويحْ 

اتْالقا النجاة  بِيلْ  اسْ اللّـهْ  ــداهْ  اهْ نْ  مَ

رْشادْ المُ ي  الزْكِ الةْ  اصْ في  قَلْبِي  يا  يمْ  هِ

الــزَّادْ ــرْ  دَخَّ و  صالتُه  في  لِيلَكْ  اغْ ــرَّدْ  بَ

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ
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الَّقْ الخَ رْ  بَأمْ لْ  النَّخْ عْ  دْ جَ لُه  يى  احْ و 
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يعْ  مِ أجْ اآللْ  على  و  هْ  اللـَّ لِيهْ  اعْ لَّى  صَ

يعْ فِ اشْ لْقْ  الخَ في  نْ  مَ ولْ  للرْسُ يَّة  دِ هْ مَ

نَتْزاعْ يُومْ  في  نَّا  عَ عْ  ارْتَفَ خْ  سَ المْ لُه  الجْ

لِيلْ لرْفَاعْ يوش طلْبْ الجْ ماوا و اجْ يَوْماً أضْ

طــاعْ انْقْ ــدْ  بَعْ الْســانُه  ــابْ  طَّ للْحَ  ْ رَدّ

دى نَفْ دابَحْ  المْ من  يلْ  اسماعِ لُه  الجْ و 

ى دَّ سَ نْكبوثْ  العَ الغار  يومٌ  لُه  الجْ و 

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

ـرارْ االبـْ ــه  ــالكُ امْ و  لِيهْ  اعْ ــي  ربِّ لَّى  صَ

بَّارْ الجَ موالنا  لْكْ  مُ دامْ  ما  ــالهْ  أصْ

نارَة المْ ــازَغْ  ب ي  التَّقِ لى  اعْ ــالةْ  الــصْ

نارَة المْ  ْ ــيّ ضَ ي  رْشِ القُ على  الةْ  الصْ

التْجارَة و  نْزْ  الكَ و  ي  رَبْحِ التُه  اصْ في 

دا اغْ ادْخايَره  من  الْيومْ  التُه  اصْ ــرْ  واخَّ

دا وَحْ يدْ  الوْحِ بُوبْ  حْ مَ نْ  عَ لِّي  اتْصَ إيْال 

الوْالعة و  ــواقْ  االشْ و  قْ  شْ بالعَ صالة 

تتْراعَى ــاليَــقْ  الــخْ يعْ  مِ أجْ ــهْ  ل ــنْ  مَ

وا جاعُ وَقْتْ  أبْصاعْ  مْ  هُ مْ عَ أطْ يوشْ  الجْ و 

ـه باعُ اصْ نْ  مَ ارْواوْا  و  ه  بِيـدُ الْما  بَّـعْ  نـَ

ه انْتاعُ لُه  ولى  ة  ضَّ الفَ و  بْ  هَ الدْ منْ 

تادْ هْ المُ ي  الزْكِ هْ  اللـَّ بْدْ  عَ دا  نَفْ يفْ  كِ

اوْالدْ تْ  رْحَ طَ ينْ  طِ اليَقْ خلَفْ  واليمامْ 

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

مورْ عْ المَ و  خالي  إيْكونْ  االَّ  قَبْلْ  نْ  مَ

ورْ فُ الغَ لِيلْ  الجْ لْمْ  عَ في  ما  ــدادْ  اعْ و 

البْشايرْ بْرْ  جَ نِي  دَ المَ لى  اعْ المْ  السْ و 

رْ هَّ طَ المْ رْ  اهَ الطَّ ي  الماحِ على  الةْ  الصْ و 

رْ يَتاجَ رايــدْ  نْ  يامَ قا  اشْ يرْ  غِ منْ  رَبْــحْ 

دادْ بالعْ صى  ايْنْحَ ما  ــرْ  آجَ نْ  مَ يالْها 

زادْ نْ  لمَ يما  سِ رة  شْ عَ هْ  اللـَّ لَّى  صَ علِيكْ 

البْدورْ ه  ازْواجُ و  الرْسولْ  ءال  على  و 

ة مْ طاعَ عْ في العاصيينْ و اللِّي هُ فَ يَشْ
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االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

ادْ عَ بآلَفْ  المأة  و  بالمأة  رْة  شَ العْ و 

يَّادْ الجِ ضاهْ  أعْ ــرَّرْ  حَ النَّارْ  دْ  هْ صَ نْ  مَ

عادْ ابـْ و  ـرابْ  القْ ياتْ  االشْ كانَتْ  لُه  ألجْ

اآلحادْ يدْ  للْوحِ ه  يدُ في  بَّحْ  سَ صى  الحْ و 

هادْ الجْ يومْ  وجودْ  في  هَ  طَ افْضايلْ  نْ  مَ

دى تغْ اوْلِيهْ  ي  شِ تَمْ منْها  اضْ زالْ  الغْ و 

دى الهْ بْقْ  سَ ه  لعندُ والَّتْ  و  ــارَت  س

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

زالْ الغْ حْ  سامَ رَبْنا  يَّادْ  الصِّ ــدى  اهْ و 

االرْســالْ خاتَمْ  النْبِي  و  هْ  باللـَّ ــنْ  َمَّ أ

لُه الجْ رَبْنا  ماشاء  ــدى  أهْ لَقْ  الخْ نْ  مَ

لُه فَضْ لْ  ابْجَ مْ  دَ العْ نْ  مَ نْيا  الدِّ ــرَّجْ  خَ

لُه رِيمْ تُكْ نْ كانْ على الكْ شى مَ يفْ يَخْ كِ

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

الهادي على  ــالتْ  اصْ ــفْ  آلَ لَّى  صَ ولِّــي 

ادِي وَّ الجُ بِيبْ  احْ على  هْ  اللـَّ ــالةْ  اصْ و 

ادَة هَ الشْ وَدَّعْ  ه  عندُ الى   ْ رّ مَ نْ  مَ يدْ  هِ اشْ

عادَة السْ تْ  بْقَ سَ و  المْ  االسْ بِهْ  تْ  دْ عَ اسْ

اقْتادَى يْنْ  عَ فى  اشْ الْغنِي  رَةْ  قُدْ لْ  ابْجُ

تادْ الفْ نارْ  مي  تَطْ و  فانْ  شْ الخَ عْ  اتْرَضَّ

يَّادْ الصَّ رَبْنا  ــدى  أهْ تارْ  خْ المُ لُه  ألجْ و 

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

افْضايَلْ و  رايمْ  اكْ نْ  مَ ــافْ  شَ ما  على 

ايَلْ مَ اشْ و  نْ  اسَ حَ المْ و  الزِّينْ  ولْ  مَ كْ مَ

لْ ايْضَ قادَرْ  و  دِي  يَهْ قادَرْ  اءْ  شَ ما   ْ لّ ضَ

لْ الكُ و  ضْ  بَعْ نْ  وْ الكَ انْ  كَ ال  هَ  طَ لَوْال 

لْ ضَ الفْ ينالْ  ياتُه  احْ في  بُوبُه  حْ مَ بْ  ابْحُ

هادي و  دِيــكْ  في  تَنْتَهى  أال  ــالةْ  أصْ

القايَلْ و  عْ  امَ السَّ دَى  إينَهْ بدكرُه  و 
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نْدا سَ سابْ  الحْ يُــومْ  هَ  طَ دْ  يَوْجَ لِيهْ 

دا مْ كَ النْشورْ  انْهارْ  في  بُّه  حُ تَلْ  امْ ما 

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

تابْ جْ المُ بِيبْ  الحْ بُّه  ايْحَ هْ  اللـَّ  ْ بّ حَ نْ  مَ

جابْ االنـْ ه  حابـُ اصْ و  يِّـبيـنْ  الطَّ اآللْ  و 

بَّة حَ شارْ و أرقوفْ المْ بَبْتْ تُحْ نْ احْ عَ مَ أمْ

اتْنَبَّى ـــنْ  مَ  ْ ـــلّ كُ و  ـــرْ  االخَّ و  أوَّلْ 

تَبى جْ المُ رْ  اهَ الطَّ قْ  الْحَ بِيلْ  اسْ رْ  هَّ ظَ

جودة و  خا  اسْ و  الوْفا  و  سانْ  الحْ رْ  بَحْ

ة دَ شَ لْ  كُ فاهْ  اكْ بِيهْ  ر  تَجْ اسْ نْ  مَ وْتْ  غَ

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

ــه بِّيتُ حَ و  ــبْ  لْ القَ ــنْ  مَ ــهْ  لِي اعْ ــتْ  لِّي صَ

ــه بَيْتُ آلْ  ــه  بْتُ حَ امْ ــى  ل اعْ ــبْ  انْحَ و 

ياتْ األشْ رَبْ  رْ  قَدّ و  رلدْ  كيفْ  الغارْ  في 

وادْ تَسْ ه  اوْجوهُ ي  شِ و  اوْجوهْ  تَبْياضْ  يُومْ 

ادْ وَّ الجُ نِي  الغْ مْ  نعْ بُّه  حُ الَّ  نْ  مَ خابْ 

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

بِيبُه احْ  ْ ـــبّ حُ ــا  ــن رَبْ ـــالمـــاتْ  اعْ و 

رِيبُه اقْ ــبْ  حُ منْ  ــبْ  حُ و  بّه  حُ على  و 

األوَّابْ النْبِي  ديثْ  بَحْ قْ  ــدَّ صَ و  ــنْ  أمَّ

تابْ الكْ في  جا  بْعوثْ  مَ االنْبِيَّا  خاتَمْ  و 

رابْ اعْ و  جامْ  العْ إمامْ  هْ  اللـَّ لْقْ  خَ يرْ  خِ

دادْ االجْ رِيمْ  اكْ دنِي  المَ لُوقْ  الخْ يمْ  ظِ اعْ

بادْ العْ يعْ  مِ اجْ يَنْحازُه  لواهْ   ْ لّ ظَ تْ  تَحْ

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

اتْ الدَّ و  قَلْبِي  نْ  مَ زْ  عَ و  ي  روحِ منْ  لْ  أفْضَ

داتْ النَّجْ و  رايمْ  الكْ و  يمْ  ظِ التَّعْ لْ  أهْ

تُه عْ دَمَ لُه  لَتْ  طْ هَ للصديقْ  يَّة  الحَ غْ  بلدَ
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داتْ نَهْ ة  اعَ لطَّ مْ  ــوْ قَ مْ  بَّتْهُ حَ بَمْ

يبُه إيصِ لْدْ  الخُ نَّة  جَ في  بُّه  حَ واللِّي 
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أمامْ إيْــرى  يفْ  كِ لْفْ  الخَ ــنْ  مَ وف  يشُ و 

اتْ انْتَهَّ و  ها  مْ سَ نُّه  مَ تْ  مَصَّ و  تابَتْ 

والَّتْ و  ي  مِ الهاشْ ل  الجْ سْ  مْ الشَّ رْبَتْ  غَ

دى العْ قالْ  و  للهادِي  قْ  أنْطَ رَعْ  ْ ــدّ ال و 

دى عْ سَ األرْضْ  امْشى  و  ة  كَّ مَ رْ  جَ أهْ يومْ 

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

ه دامُ بَقْ ــا  اوْط مــنْ  على  ــي  رَبِّ لَّى  صَ

ه ارْغامُ حْ  اقْصَ و  لِيهْ  اعْ أوْطى  يبْ  الطِّ و 

مْ ظَ العْ لوقْ  الخْ يومْ  تَّى  شَ رايَمْ  الكْ و 

لمْ رْ العَ اهَ رارُه اقْمَ ضْ اسْ وا بَعْ فُ اوْال ايْوَصْ

مْ هْ لَ النْظامْ و الفَ ولْ اهْ قُ هاوْا و اعْ فِيهْ يَفْ

جودة و  خى  اسْ و  ي  الماحِ منَ  بُولْ  القْ و 

ة دَّ غَ لْ  وْ الهَ نْ  مَ يَنْجى  بيلُه  اسْ تابَعْ 

االبدا لَينْ  رْسَ المُ تــاجْ  على  الةْ  الصْ

لِيّ اعْ ــانْ  ب ما  و  فا  اخْ ما  عــالَــمْ  يا 

قتُه ارْهَ ها  مْ ابْسَ بوبْكر  إلى  جاتْ  يومْ 

تُه رَطْ اشْ ما  نْدْ عَ لقريش  أتى  المْ  الظْ و 

ادْ حَّ جُ قُومْ  يكْ  ايْجِ قَبْلْ  نْ  مَ مونِي  مْ سَ

لبالد ــالدْ  ابْ منْ  الزَّرْقة  يْنْ  العَ تُه  تَبْعَ

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

ــدامْ ألقْ لْيانْ  و  لِه  ارْطــابْ  جرْ  الحْ و 

مامْ الغْ نُّه  عَ لَّلَتْ  ظَ سْ  مْ الشَّ رْ  حَ نْ  مَ

آدَمْ ايْكونْ  االَّ  قَبْلْ  هْ  اللـَّ نور  نْ  مَ كانْ 

------ ايْكــونْ  ــه  لُّ كُ ــه  لْقُ خَ ــأ  يَّ اتْهَ ــوْ  لُ

المْ الكْ م  لهُ ينتْهى  و  يوهْ  ايْنَهِّ اوْال 

دْ يوجَ يرْ  الخِ هَ  طَ في  نِّيتْ  ظَ ما  لْ  كُ

عادْ امْ ايخالَفْ  ما  موالنا  ــدْ  واعَ باشْ  و 

و على اآلل و االزواجْ صالة حجاب و اورادْ

ايْ وَ اسْ دَنْبْ  جودَكْ  رْ  بَحْ في  انْهو  آشْ 
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لِيَّ بْ  تَجَ اسْ ــزْمْ  الــعَ ــي  اول ابْــجــاهْ  و 

نْيَا غُ ــلْ  كُ تاجْ  تَحْ لَكْ  فَضْ الغني  يا 

دُنْيا بْ  حُ ابـْ ال  بُّكْ  ابْحَ قَلْبِي  رْ  مَّ عَ

نْية مُ ــلْ  كُ في  يــارَبِّــي  ــيَّ  ــلِ اعْ ــلْ  ــمَّ كَ

دى الحْ تحود  ما  ــهَ  طَ على  ــالة  الــصْ

وشدى بِيرْ  اعْ اقُه  شَّ عُ لى  عَ المْ  السْ و 

وايْ بَدْ لِّي  لْ  جَّ عَ أقْرِيبْ  رِّي  ضُ ي  فِ واشْ

يْ الحَ لى  اعْ ي  خالْقِ يا  ينِي  مِ تَحْ تَكْ  وَّ بقُ

ولمحايْ رايْتِي  امْ زاجْ  ــرَكْ  كْ ــدَ ابْ رْ  ــوَّ نَ

يْ الحَ دْ  يالواحَ دَنْبُه  رْ  فَ تَغْ لي  عْ بَنْ 

الوْهادْ في  التْرى  لى  اعْ دبْ  ما  او  انجوعْ  و 

ادْ ــوَّ ــجُ ال يا  مْ  علِيهُ و  ــيَّ  ــلِ اعْ جـــاوَزْ 
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انتهت القصيدة

ايْ وَ اهْ و  بِيبَكْ  احْ صورَتْ  في  ي  حِ دْ مَ قبلْ  و 
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يدْ دِ الشْ ياتْ  االشْ بَادْعْ  انْشا  ما  يرْ  خِ يا  سيـدي  يا  هو  و 

ــي يوب اغْ لْ  كُ ــمْ  عالَ ــنْ  مَ ــا  ن دْ بَعْ ــي  ياتِ ــا  م و  مضــى  ــا  م ــرْ  ي خِ ــا  ي

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

يزِيدْ ما  و  لْقْ  خَ ما  و  أمْضى  ما  يرْ  خِ يا  سيدي  يا  وهو 

المولَى انْشاكْ  نورُه  نْ  ولةمَ مُ جْ مَ االنْبِياءْ  انْشا  و 

ــي ضوب غْ المَ ــرْ  ي غِ ــنْ  مَ ــا  رَبْن ــداهْ  اهْ و  ــهَ  طَ ــا  ي ــكْ  إيتَبْعَ ــدي  للَّ

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

مولَة ورْتَكْ مكْ من نورْ صُ

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

عيدْ سارْ  ولنا  ظيمْ  اعْ لُوقْك  اخْ نْ  مَ يا  سيدي  يا  وهو 

ســانْ باحْ ــوكْ  تَبْعُ مــن  اإلنْــســانْ من  انْشا  و 

لـيـكْ إالًّ  ـمْ  ـهُ قْ ـلـَ أخْ آلِيكْوال  ـرَّفْ  شَ ـمْ  عـليـهُ ـالَّقْ علِيكْو  ى الخَ و صـلـَّ

ــوانْ ــنــانْ رَضْ ــلَــقْ اجْ اخْ ـــوانْ االكْ أتْــكــونْ  قبلْ 
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يدْ  عِ السْ إالَّ  ــهَ  أطَ صــورْتَــكْ  شــافْ  ما  سيدي  يا  وهو 

رْغوبي مَ لي  لْ  مَ يَكْ صورْتَكْ  في  فى  نَشْ توسالِي  لي  قبَلْت  إلى 

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

يدْ للوْحِ بَّحْ  يسَ كانْ  صاء  الحْ كْ  فَّ كَ وفي  سيدي  يا  وهو 

رُوبي اهْ لِيكْ  ــنْ  ــسَ احْ تيْكونْ  و  نَبِينَا  يا  دْ  قاصَ ــلْ  كُ ــرْمْ  حُ يا 

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

أنْوارَكْ اتْشوفْ  ياتْرى  رارَكْهلْ  رْ في اسْ تَّعْ النْظَ يارْ انْصارَكْو انْمَ ولْ يا اخْ و انْقُ

كانْ ما  ــلْ  كُ سيدْ  يا  كانْ و  ــكْ  نَّ مَ ــولْ  ب القْ

كْ يَدَّ نْ  مَ يُوشْ  الجْ ارْواتْ  كْو  نْدَ جَ اليَكْ  المْ ماتْ  احْ كْو  نْدَ زالْ الْعَ تْ الغْ دْ و اقْصَ

ــانْ لْب الطُّ ــنْ  م انْجــى  و  ــرْبــانْ هَ ــاكْ  ج يرْ  البْعِ

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا   مُ ـــرْبِـــي   ي ــا الـــعَ ي

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا   مُ ـــرْبِـــي   ي ــا الـــعَ ي

قوبِي يَعْ بن  فْ  يوسَ في  زِينَكْ  شورْ  اعْ و  فينا  زِينَكْ  شورْ  اعْ من  يا 

ــــدْ ــــجَ ـــــــهَ  األمْ يــــا طَ

فَتَّانْ ابْــهــاكْ  وا  ــدُ ــحْ جَ ــانْ ت ــوْ ــنْ ال ي ــدِ ــابْ ــع ال

ــودَكْ ــول ــا م ــن ــمْ رَبْ ــظَّ لوْجودَكْعَ خْ  المسَ تَّرْفَعْ  حودَكْو  رْ بَجْ صَ دْ القْ و انْهَ
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يدْ  الرْشِ هْ  اللـَّ لدينْ  ــالمْ  االسْ ــدْ  راشَ يا  سيدي  يا  وهو 

وبي قُ يتْ اعْ شِ يفْ اخْ رْ كِ ثْ و النَّشْ قابْ الغنِي في البَعْ نْ اعْ شاوْا مَ و اخْ

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

يدْ  الوْعِ نْبْ  الدَّ لْ  اهْ في  ة  فاعَ الشْ بْ  صاحَ يا  سيدي  يا  وهو 

الهادِي بِيكْ  ــمْ  ــداهُ اهْ هادِيو  يا  ـنُـوا  أمْ و  وا  لْمُ ابْهادِيسَ يكْ  الْدِ اتْزَوْدُوا  و 

لْطانْ سُ ــصــاوْا  اعْ وال  يطانْ شِ ــمْ  ــره غ ــا  م

مْ داهُ لفْ تَكْ  ــفاعْ اشْ ــوْال  مْل واهُ رْ بهْ قَ واوْا في السْ مْيَهْ واهُ بَدْ مْ  يتْهُ جِ نْ  مَ يا 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا   مُ ـــرْبِـــي   ي ــا الـــعَ ي

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  ــدْشايَقْ  ــمَّ ــحَ ـــا   مُ ـــرْبِـــي   ي ــا الـــعَ ي

نِيدْ العْ منَ  هْ  اللـَّ الغارْ  في  ضاهْ  احْ نْ  مَ يا  سيدي  يا  وهو 

ــي جوبِ اتْ احْ ــدَّ ــة سَ ــاتْ و الرْتِيلَ ن ــنْ أضْ ي طِ ــارْ اليَقْ ــى الغ ــوا عل صابُ

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

تارَكْ ى  عَ تَسْ جاتْ  رَيْشْ  غارَكْقُ في  يقْ  دِّ والصَّ ــارَكْوانْتَ  بَ اخْ ــنْ  وِي ادْراوْا  وال 

ــانْ ب ــا  م ــرْ  بَ اخْ ــمْ  لِيهُ ــبَّــانْ شُ و  ها  ـيَّـابـْ شِ
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يدْ  صِ القْ و  دِي  قَصْ يَنْتْهى  بِيكْ  نْ  مَ يا  سيدي  يا  وهو 

ــي ــل الموهوب ــة اهْ ــبْ و ابالغَ ي ــا ايْغِ ن ــا فــي تَوْصــافْ لخالَقْ تَوْصافْن

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  شايَقْ 

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

ــدْ ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

فانْ الكْ في  ما  و  يِّينْ  حَ ــرْفــانْ ــاوا  عَ ــن ــالَّ  اتْ شَ

رايَمْ اكْ لِيكْ  انْهاتْ  اليَمْوال  اعْ لِيكْ  صاتْ  احْ ايَمْوال  الدَّ لِيكْ  اعْ اتْنا  نْ  مَ يا 

دْ األمْجَ هَ  طَ يا  بُوبِي  حْ مَ يا  انْزُورَكْ  ــدْشايَقْ  ــمَّ ــحَ ـــا  مُ ـــي  ي ـــرْبِ ـــعَ يــا ال

نِيدْ  اسْ لُه  انْتَ  و  هْ  اللـَّ لِيهْ  رِيبْ  اغْ اللِّي  و  سيدي  يا  وهو 

ــي ــوبِ ادْن ــرانْ  ــفْ غُ و  ــرْ  ــتَ الــسْ و  ــرْ  ــسَّ ال ـكْ  بـِ ــألْ  ــسْ نَ لربْنا  وانــا 

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

ايَلْ السَّ مْ  بِينْكُ خابْ  بَّقْ في الوْسايَلْما  نْ بِيكْ سَ لَبْ رَبْنا في امْسايَلْمَ و اطْ

مانْ مَضْ يعْ  فِ اشْ انْتَ  و  ــمــانْ ــمْ رَحْ ــي ـي ارْحِ رَبـِّ

توبِي اكْ لْ  كُ في  و  قْ  دَّ امْصَ توبْنا  اكْ في  نْ  يامَ الرْسالَة  خاتَمْ  يا 

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

االيمانْ لِيكْ  اعْ وا  دُ اتَّخْ بآمــانْ ـنِيـنْ  المـومْ و 
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يدْ  هِ اشْ يا  عالَمْ  يا  اليَقْ  الخْ ــمْ  راحَ يا  سيدي  يا  وهو 

ــي رْغوب ــلْ مَ مَ ــا يَكْ ن قامْ هــا و امْ يمْ ــة و انْعِ نَّ ــورْ الجَ ــلْ فــي قصُ عَ و اجْ

ـــــدْ ـــــجَ ــــــــهَ  األمْ ــــا طَ ي

لُه فَعْ رْ  فَ تَغْ ــنْ  ارْزِي لُهولْدْ  عْ جَ و  يــهْ  والْــدِ و  ع لُههو  فَ دا يَشْ نْ اغْ ناحْ مَ في اجْ

ــانْ ي ــدِّ ــال ــوكْ ي ــف ــعْ ب ــيانْ االعْ ـنِيـنْ  المـومْ و 

انتهت القصيدة
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األبْصارْ رُوكْ  يَنْظْ الَّ  نْ  مَ يا  كْ  مَ باسْ يتْ  أبْدِ

فارْ ــتغْ االسْ مــع  ــة  بالتُّوبَ ــيَّ  لِ اعْ ــلْ  كمَّ

األوْزارْ يعْ  مِ اجْ في  لِي  رْ  فَ اغْ ارْ  فَّ الغَ يا 

ــان األم و  ــكْ  طلَبْتَ حــة  النَّاصْ ــة  بالتَّوبَ

مانْ رَحْ يرَكْ  غِ ال  واكْ  اسْ نِي  مْ يرْحَ نْ  مَ ال 

مْ ظَ اعْ تَكْ  مْ ارْحَ رَبِّي  يا  دَنْبِي  مْ  ظَ اعْ إال 

و و ذا الحلمْ فُ وى يا ذا العْ يعْ النَّجْ يا سمِ

تَمْ نَهْ يفْ  كِ فِيكْ  ارْجايَا  و  لي  تُكْ دَرْتْ 

انْهارْ و  لِيلْ  موالي  يا  بابَكْ  في  ــفْ  واقَ

بارْ نَقْ انْهارْ  في  نَّكْ  مَ وْفِي  خَ و  خايَفْ 

األوْزارْ يعْ  مِ اجْ في  لِي  رْ  فَ اغْ ارْ  فَّ الغَ يا 

سايَلْ ــابَــكْ  ب ــنْ  عَ رْ  تنْهَ الَّ  ــنْ  مَ يــا 

رِّي سَ لِيمْ  اعْ يا  لَكْ  لْ  نَتْوسَّ كْ  مَ بأسْ

رِي مْ عُ في  الباقْيَة  االيَّامْ  لَحْ  اصْ و  جودْ 

بْرِي
قَ ــرُوحْ  انْ يُومْ  نِي  مْ تَرْحَ مْ  الرَّاحَ يا 

علِيَّ توبْ  يمْ  ظِ العْ لَكْ  فَضْ قْ  حَ بجاهْ  و 

ــيَّ لـِ ـبْ  ـــتجَ اسْ ــكْ  لِي ــكْ  بِ ـــلْ  نَتْوَسَّ

ه مُّ أتْعَ ي  الْقِ خَ يا  ا  يَرْجاهْ ــنْ  مَ ــلْ  كُ

ه تْمُ أنْكَ ما  دْ  بَعْ رِّي  سَ نْ  عَ الَمْ  العْ يا 

ه مُ اتْرَحْ إال  كْ  بْدَ عَ يَّة  سَ جاتَكْ  فاشْ 

رِي شْ حَ يُومْ  في  وْفِي  خَ نْ  أمَّ قابَكْ  اعْ نْ  مَ

ــرِي أمْ ـيـرْ  حِ إيـْ طايَا  بَخْ ي  نـِ ـدْ تواخَ ال 

بْرِي
قَ ــرُوحْ  انْ يُومْ  نِي  مْ تَرْحَ مْ  الرَّاحَ يا 

الخافِي فْ  اللَّطْ و  ة  عَ الواسْ ة  مَ بالرَّحْ
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لْ الوسايـَ قـبَـلْ  و  لدعـاي  ـبْ  ـتـجَ اسْ

يتُه فِ اشْ وياللِّي  ــوبْ  ايُّ ابْلِيتْ  نْ  مَ يا 

تُه مْ القَ ــة  دابَّ ــنْ  مَ يُــونَــسْ  يالعاتَقْ 

موته قَبْلْ  يلْ  ماعِ اسْ يتِي  افْدِ نْ  مَ يا 

ــرارْ االشْ رْ  شَ يمْ  ابْراهِ يتِي  فِ اكْ نْ  يَامَ

النَّارْ في  يمْ  النْعِ ابْتُوبْ  يتِهْ  سِ اكْ نْ  يَامَ

األوْزارْ يعْ  مِ اجْ في  ْلِي  ر  فَ اغْ ارْ  فَّ الغَ يا 

ينْ الدِّ و  نْيا  الدَّ في  إالهْ  يا  تَرْنا  اسْ

ينْ الدِّ ـنَّا  عَ لَّصْ  خَ و  ة  الخاصَّ ينا  فِ أكْ

ماحة و الحلمْ تَكْ و السْ مْ كْ و ارْحَ فَ يلْ لُطْ ادْخِ

لَمْ مَسْ  ْ لّ كُ و  يفْ  يالْطِ بموتِي  فْ  الْطَ

لَمْ نَعْ ه  بـِ نْتْ  كُ الَّ  منْ  نِي  لَّمْ عَ امْ يا 

األنصارْ و  االزْواجْ  و  حابُه  اصْ و  هَ  طَ حْ  دْ لمَ

االبْرارْ يادْ  االسْ و  ي  الماحِ نْ  مَ بُولْ  القْ و 

شافِـي يا  جـــودَكْ  لْ  بجَ ــا  داي عــالَــجْ 

رْ هَ جْ و  رْ  بشَ اتْعافِيني  سْ  النَّفْ بال  نْ  مَ

ر لليُسرْ سْ نِي من العُ تَقْ ضايَقْ تَعْ في المْ

رْ رْ و النَّشْ شْ ي في الحَ دِي روحِ و تَفْ فُ في العْ

رِي جْ مَ م  نْهُ عَ كْ  كامَ احْ و  لَكْ  فَضْ لْ  بجَ

تْرِي سَ اتْيابْ  داتي  ي  سِ اكْ لِيلْ  الجْ بجاهْ 

بْرِي
قَ ــرُوحْ  انْ يُومْ  نِي  مْ تَرْحَ مْ  الرَّاحَ يا 

أوانْ ــلْ  كُ ــنْ  عَ فْ  شَ يَنْكْ االَّ  ــرْ  ــتْ سَ

النْ هْ بالسَّ ــدْ  ــيَّ جِ يــا  نْــيــا  الــدُّ ـــنْ  دِي

الرَّافَعْ يا  ادْنــوبْ  ــلْ  كُ نِّي  عَ ارْتَــفــعْ  و 

نِينْ شافَعْ نْ في المومْ ي مَ عْ في روحِ شفَ

نافَعْ لْمْ  بعَ لِي  هْ جَ لَّمْ  عَ دنِيْتِي  في 

ري فَجْ يلُوجْ  تَّى  حَ ي  داجِ في  و  يا  الضْ في 

رِي دَكْ الملوتْ  في  ــداحْ  األمْ في  عْ  يَرْتْفَ

رانْ فْ الغُ و  و  فُ بالعْ اآلخــرة  دِيــنْ  و 

عافِـي اتـْ و  ي  بْـلـِ تـَ هْ  ياللـَّ يرَكْ  غِ ال 
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األوْزارْ يعْ  مِ اجْ في  لِي  رْ  فَ اغْ ارْ  فَّ الغَ يا 

الزَّلَّة على  و  تِي  طاعْ عــنْ  غنِي  يا 

المولى ــمَ  نِــعْ يا  ـــرؤوفْ  ال مواليا  يا 

نَنْسى و  طايَا  اخْ و  دَنْبِي  لي  رْتِي  فَ اغْ إيْالَ 

عَسى و  لى  عَ ــى  رَبِّ يا  ــلْ  نَــتْــوَسَّ ــكْ  لِ

انْسا و  ارْجــالْ  ي  جِ نَهْ والَّ  حْ  دَ نَمْ نْتْ  كُ

ارْ الغفَّ يا  يتْ  طِ اخْ كانْ  دَنْبِي  رْ  فَ تَغْ

بَّارْ جَ بَرْ  رِيمْ  اكْ يمْ  اقْدِ لِيمْ  احْ النَّــكْ 

األوْزارْ يعْ  مِ اجْ في  لِي  رْ  فَ اغْ ارْ  فَّ الغَ يا 

حالي لي  بَّرْ  اتْجَ حــالْ  ــلْ  كُ جابَرْ  يا 

نْيا سالي يشْ في الدُّ ي انْعِ يْشِ طْ عَ و ابْسَ

تْعالْ يالمُ ــيــمْ  ابْــراهِ و  ــوحْ  ن و  بـــأدَمْ 

االرْسالْ تاجْ  دْ  مَ أحْ بُوبْ  حْ المَ بِيبْ  بالحْ

الْ مَ الكْ و  فى  بالصْ دَنْبُه  رْ  فَ تَغْ علي  بنْ 

بْرِي
قَ ــرُوحْ  انْ يُومْ  نِي  مْ تَرْحَ مْ  الرَّاحَ يا 

أَغانِي ــوَكْ  ــفْ عَ فى  ــي  ــتِ زَلْ ــي  هِ ــنْ  شَ

صايْنِي اعْ و  ينْ  طايْعِ وكْ  فُ اعْ رْ  بَحْ في 

افْعالُه يَة  الخاطْ نْدْ  عَ الوافِي  جــودَكْ 

مالُه يرْ في اكْ لْ الخِ عَ ي و اجْ رْ في الماضِ فَ اغْ

قالُه افْعالْ  بال  لْ  ــوْ قَ ــنْ  مَ رْ  فَ تَغْ نَسْ

رِّي سَ خفاكْ  الَّ  ــنْ  مَ يا  الحالَة  جبَّرْ 

رِي عْ شَ بياتْ  في  نَّكْ  مَ التُوبَة  طالَبْ 

بْرِي
قَ ــرُوحْ  انْ يُومْ  نِي  مْ تَرْحَ مْ  الرَّاحَ يا 

سألـي قبَل  و  دنيْتي  فـي  دِينِـي  حْ  لـَ اصْ

لـي أجْ ـي  يـجِ و  ـتِـي  ساعْ ضِ  تَمْ حتَّى 

موسى لِيمْ  الكْ كْ  ورُوحَ عيـسى  و  داوَدْ  و 

ـة اونِيـسَ لها  االَّ  يـومْ  تِي  رُبـْ اغْ سا  أنـْ

ة انْقيسَ عالْها  بَفْ ه  ـسُ فْ نـَ ـدْ  واخَ اتـْ اوْال 

طوفانِي رْ  ابْحَ في  طامْ  احْ من  بَة  شْ كعَ

لِي تُكْ لْ  عَ تَجْ ة  عَ الواسْ ة  مَ الرَّحْ على  و 
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عارْ االشْ ابْيوتْ  الحافَظْ  و  مْ  النَّاظَ مْ  تَرْحَ

كارْ يَدْ يرْ  خِ في  لُه  عْ جَ كْ  بْدَ عَ كْ  لْقَ خَ بِينْ 

رِي دْ تْ صَ رَحَ نْ اشْ ها يا مَ عْ مَ نْ اسْ رْحْ مَ شَ

بْرِي خَ ادْكــارْ  ما  وقْتْ  تَكْ  مْ ارْحَ دْ  نَوْجَ

انتهت القصيدة
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الزِّينْ  نورُه  قبضة  من  انْشا  من  بْحانْ  سُ يـدِي  سِ يا  وهو 

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

ــهْ اللـَّ ــولْ  رسُ ــلْ  ضَّ فَ المْ ــدْ  مَّ حَ مُ

ــطــاهْ ــــرَّزْقْ  الــلَّـــــهْ  اعْ ضــامــنْ  ال

ـــعْ  مـــواله ـــي ـــفِ ـــه  اشْ ـــلُ ـــعْ جَ

رُورْ اسْ و  زْ  بعَ ني  الغْ واتْ  طْ سَ ادْرَكْ  و 

ــاهْ ــف ــط ـــا  اصْ ــي  مـــوالن ــن ــغْ ال

ــــــاهْ ــــــن ــــــــمْ  اتْ ــــــــظَّ عَ

تَّارْ السَّ يْ  الحَ خيرْ  ــلْ  كُ طاهْ  اعْ و 

تارَة مخْ ه  رُوحُ ني  الغْ نورْ  ضْ  حْ مَ نْ  مَ

ينْ عِ المْ مْ  نَعْ لَّى  صَ يَّدْ  سِ لْ  كُ يدْ  سِ نْ  عَ يـدِي  سِ يا  وهو 

لَة مْ جَ ــلَّــي  اتْــصَ ــالكْ  ــمْ ال ـــرْ  آمَ و 

ــة ــلَ ــرَّسْ ــــاجْ  ال ـــرَّفْ  ت ـــشَ ـــمْ ال

ــى ــول ــم ـــه  ال ـــلُ ـــضْ ــــــنْ  فَ مَ

النَّورْ لْ  كامَ و  باهي  رُه  ــدْ بَ لْ  عَ واجْ

الَ صْ الخَ ـــامْ  إم ــيــعْ  ــفِ الــشْ على 

ــــال ــــعْ ــــــبْ  ال ــــــطْ ــــــقُ ال

ــرارْ االسْ أدْاليَـــلْ  زاتْ  جِ عْ مُ اعطاه 

بَتْيارَة لَّى  اتْجَ وانْ  الكْ على  وى  اضْ و 

تارْ ـخْ المُ اقْ  شَّ أَعُ

تارْ ـخْ المُ اقْ  شَّ نا و اتْجارَةأَعُ التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

ينْ  اليَقِ يْنْ  عَ الهادِي  زادْ  يُومْ  مْ  ظَ اعْ ما  يـدِي  سِ يا  وهو 



يا عشاق المختار 68

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

ــدْ ــمَ أحْ ــودْ  ــل مُ ـــوْرى  ال رَبْ  ـــرَّفْ  شَ

دْ حْ الجَ ــلْ  ــألهْ ل ــرة  ــحْ الــبَ ـــرَّتْ  غَ

ــدْ ــسَ ــحْ ال و  ـــفـــاقْ  الـــنْ ــــومْ  ق

دكورْ مَ يثْ  دِ الحْ في  خْ  سَ المْ اترْفَعْ  و 

ــدْ ـــرى  هَ ـــسْ ــــورْ  كَ ـــلُـــه  سُ الجْ

ــــدْ ـــكْ ـــــــــمْ  نـَ ـــــــــادْهُ صَ

النَّارْ رْسْ  الفُ لْ  الهْ رْ  هْ بالقَ تْ  دَ مْ خَ

ــيَّارَة سَ ــمْ  تَرْجَ نْ  ــياطَ لشْ انْجــومْ  و 

اثْنِينْ على  قْ  انْشَ و  دْ  هَّ شَ بِهْ  رْ  البْدَ يـدِي  سِ يا  وهو 

ابْصارُه في  زَڤَّا  رْ  ضَ أحْ نْ  مَ عْ  مَ اجْ و 

ــصــارُه ــدْ و انْ ــمَ ــة ألهــلْ أحْ ــرْحَ فَ

ــــه  الـــــقـــــومْ  غــــــارُوا ــــنُّ مَ

بْتورْ مَ بْحْ  صَ اجْ  ــدَّ ال و  نَبْرَمْ  بْلُه  حَ

ــــوارُه انْ ــعــاعْ  اشْ و  رْ  ـــدَ الـــبْ ــي  ف

ـــــــــــــــــرارُه ـــــى اسْ ـــــل ع

ــارْ ــجَّ ــفُ ـــومْ  ال ــا لــهــم  الـــقُ ــي أحْ

سارَة اخْ مْ  رْبَتْهُ ضَ ضا  الفْ في  ابقاوْا  و 

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

ينْ اللعِ مْ  كْ حُ وَة  النَّدْ دارْ  يانْ  اعْ على  و  يـدِي  سِ يا  وهو 

انْوى تْلْ  للْقَ لْ  هَ جَ بو  لْ  ــوْ قَ ــاوْا  ارْض

وَة ـــدْ ـــنَّ ال دارْ  ـــوا  ـــل دَخْ ــيــنْ  حِ

ــــوى اغْ و  ـــــرْ  غَ ـــسْ  ـــي ـــلِ ـــبْ يَ

ــرُورْ ــغْ مَ ســاسْ  دُونْ  ــاوْهْ  ــن أبْ بُنْيانْ 

ادْوا ـــنْ  مَ ــابْ  ــط اخْ ــلْ  ــبْ قَ ــيــسْ  لِ

ــــــــــوَة ـــــــــقـــــــــاوْا  دَعْ الْ

وارْ اشْ يرْ  غِ نْ  مَ الَّتْ  ضَ النْفاقْ  روسْ 

رَّارَة الغَ رَضْ  اغْ في  مْ  هُ وسْ انْفُ بُوا  تَعْ

ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ أَعُ

ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ أَعُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ
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ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ نا و اتْجارَةأَعُ التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

ينْ دِ اعْ السَّ هْ  اللـَّ مْ  هُ مْ الْهَ نْ  مَ وا  لْمُ سَ يـدِي  سِ يا  وهو 

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

دْ ارْشَ لْطانْ  السُّ مْ  أقْبَلْهُ لَمْ  اسْ و 

ــدْ ــعَ اسْ ــكْ  ــالَ م بَـــنْ  ــبِــيــبْ  الــحْ و 

ــــــدْ ــلْ اوْجَ ــا أفْـــضـــايـَ ــم ــه م

ورْ بْشُ مَ سارْ  و  تْها  راحَ على  طْ  انْشَ و 

ــدْ ـــ ــي شََّ ــكِّ ـــ ــمَ ـــولْ ال ـــالـــرَّسُ ب

ـــــدْ ـــــكْ ـــــــــــــــوْحْ  الـــــنَّ لَ

رارْ االضْ مَن  تْ  لْمَ سَ ها  صابـْ بَنْتُـه 

ـرارَة سْ المَ الْبَـنْـتْ  بااليـمانْ  تْ  فَرْحَ

تينْ  المْ صا  الحْ بَّحْ  سَ دى  الهْ نورْ  فْ  كَ في  يـدِي  سِ يا  وهو 

ــهَ طَ ــتْ  جاعَ ــاً  يوم ــوشْ  ي اجْ ارْوى  و 

قاها اسْ ــرَة  ــهْ جَ تْ  شَ طْ عَ مْ  ـــوْ قَ

ـــضـــاهـــا احْ ــــدا  ــــعْ ال مــــن  و 

ورْ نْصُ المَ دو  العْ من  يرْ  البْعِ مى  احْ و 

فاهــا أكْ ــرْ  ـ مْ تـَ صــاعْ  ــدْ  ـ ـهْ جَ ابـْ

ــــا  ــــاه ــــم ـــــــفـــــــى  أظْ أطْ

االنْهارْ أحمد  بْعانْ  صَ بِينْ  رْتْ  افْجَ و 

نارَة المْ ــازَغْ  ب دْ  هَّ شَ بِــهْ  بْ  الضُّ و 

نا و اتْجارَة التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ

الكايْنِينْ  عْ  مْ جَ انْشا  انْشاهْ  من  بْحانْ  سُ يـدِي  سِ يا  وهو 

هادي و  ديك  في  يرْ  خِ لّ  كُ طاهْ  اعْ ـــدى  هـــاديو  ألمـــتـــة  بـــالـــهْ

ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ أَعُ

ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ أَعُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ
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ونْ سُ حْ المَ ينْ  الدِّ جْ  نَهْ ينْ  الحافْظِ

لْحونْ المَ حابْ  اصْ ــقــاوَتْ  اسْ ــنْ  مَ

ـــونْ ـــحُ ـــشْ ـــــمْ  مَ دِيـــــوانْـــــهُ

ورْ كُ دْ مَ مْ  هُ عْ مْ جَ في  راهْ  علي  بَنْ 

ــوزونْ ــم واتْ  ال ــــــدْ ـــارْ  قُ ـــاالدْك ب

ـــــونْ ـــــن ــــــــــــــــتْ  افْ دَرْكَ

بارْ التَّخْ لْ  جُ و  يثْ  دِ الحْ انْهايَة  في 

حــادْ ايْســارَة ــجْ الجْ حــودْ نَهْ دونْ الجْ

انتهت القصيدة

ـتارْ خْ المُ اقْ  شَّ نا و اتْجارَةأَعُ التُه الهْ الرَّبْحْ في اصْ بْرورْ مي المَ الةْ الهاشْ وا في اصْ زِيدُ

العارْفِينْ  لْمْ  العَ ناسْ  نْ  عَ المْ  السْ أزْكى  يـدِي  سِ يا  وهو 

ــادي ــه ـــمَ  ال ـــعْ ــلْ  نَ ــضَّ ــفَ ــمْ ال

ـــادي ـــه اشْ ـــوى  ـــهْ ال ـــــلْ  اهْ و 

ـورْ البْـحُ ـنِيـنْ  اكْ السَّ ـناتْ  عْ المَ ناسْ 

ـــــــادي اوْلـــــــــــيـــــــــــهْ  ه

التَّنْكارْ دُونْ  ـة  يـقَ ـقِ بالحْ وا  ـدُ ـهْ شَ

نَى و االشــارَة عْ ــلْ و المَ ثَ ــيرْ بالمْ اتْشِ
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الهْ اصْ اقْ  شَّ عُ فاقُوا  جا  الدْ و  يْ  الضَّ في  يـدِي  سِ أيا 

ه باحُ اشْ و  رْ  للْبْشَ بَقْ  اسْ و 

ــو ــنْ  تــاگُ ــي ــنِ ــمــومْ ــلْ ل

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــلْ ارْســـــالْ ــــاتَــــمْ كُ خَ

أتْناهْ لْ  الْكامَ بْ  طْ القُ ــالةْ  اصْ في  وا  ــدُ زِي يـدِي  سِ أيا 

رْها يعْ ادْكَ فِ ا للْشْ يـوْ دِ و اهْ

ـه ـفُ ـعْ ضَ و  ها  سابـْ احْ و 

ه باحُ لْ مَصْ عَ ياء اشْ قَبْلْ االشْ

ــــــم  تـــاگـــو ــــــهُ ب

رْها طَ ماءْ و امْ تْ السْ دَّ ما مَ

ـــــوا ـــــفُّ عَ ـــــا  م و 

ه ـالتـُ اصْ قْ  اليـَ الخْ على  فَـرْضْ  و  نا  رَبـْ قْ  اليـَ الخْ عـلـى  ـلُـه  ضْ فَ امْ ـلُـه  الجْ إالَّ 

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

دَرْجاتُه ــى  ارْقّ و  الرْسولْ  أنْشا  لمن  و  لموالكْ  وامْ  ــدْ ال و  كامْ  الحْ و  رَة  ــدْ الــقُ و 

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

وا باحُ رَّمْ  كَ المْ رايَمْ  اكْ و 

ـــــتـــاگـــــوا اعْ وال 

رْها مَّ عَ ما  و  ها  الكْ امْ و 

ــو ــفُ ع و  ــــحْ  ــــمْ سَ

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــلْ ارْســـــالْ ــــاتَــــمْ كُ خَ
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ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ
ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

انْــراهْ  الهادي  قامْ  امْ ياةْ  الحْ في  لي  ــلْ  هَ يـدِي  سِ أيا 

ـه وعُ ارْجُ و  ي  ـشِ للْمْ بالزَّادْ 

ـــارَتْ س ـــــدانْ  االبْ روحْ 

ه وعُ طْ الرْكابْ و انْجُ في وَسْ

ــــــارَتْ ه ط ـــــدُ ـــــنْ عَ

ه وعُ لْبْ و جُ ما القَ ى أظْ فَ يَطْ

ـــــــارَتْ ـــــدْ ح ـــــعْ بَ

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

مــاهْ  ــزْاللْ  بـَ يني  قِ يَسْ ــنــا  رَبْ ــلَــبْ  نَــطْ يـدِي  سِ ــا  أي

ــه ياتُ احْ فــي  الهــادِي  زارْ  و  ــا  رَبْن ه  دُ ــعْ سَ ــي  اللِّ ــفْ  ي كِ يدْ  ــعِ اسْ دِي  ــعْ سَ ــى  حَ يَضْ

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

أماتُه يعْ  مِ لجْ بالرْسالَة  ــوثْ  ــبْــعُ الــمَ ـــــواقْ  بــاشْ ــفــة  واقْ يــنْ  ــدِّ الــسَّ بينْ 

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

ــاه   ــضَّ ارْتَ و  بُّه  حُ للِّي  ــودْنِــي  إيــقُ ـي  رَبـِّ يـدِي  سِ ــا  أي

رِيقي اطْ الحْ  الصْ لْ  عَ اجْ و 

ــــدْ  الــرْســالــي ــــيَّ سَ

ارْفِيقي ثِيقْ  الوْ دْ  العاهَ و 

ــي ــال ـــــدَى  س ـــــغْ نَ

قيقي دْ بااليمانْ اشْ و الشَّ

ـــي ـــســـال ـــــن  اكْ م

نِينِي يَعْ ما  الى  ودْنِي  ايْقُ نِينِيو  يَغْ الزْكي  يرْ  غِ نْ  عَ نِّينِيو  يهَ واسْ  الوَسْ نْ  مَ و 
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ـرِفَـة المـعْ ـقْ  ـقَّ حَ ايـْ اوال 

قابُه اعْ ــشــا  اخْ ــي  ــلِّ وال

ة رِيفَ اشْ ولْ  الرسُ ــة  أُمَّ

ــــه ـــــحـــابـُ اصْ دارْ 

ه يَّاتـُ سِ لـه  ـحـى  اتْمَ الـنْـبـي  و  هْ  باللـَّ ـرَمْ  ـتَـحْ اسْ و  ـي  الزْكِ ـومْ  ـصُ عْ المَ حْ  ــدْ مَ

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

رْكْ سيرْتُه مسريفة و الشَّ

ــــه ــــرابُ ـــــــعَ  اطْ امْ

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

ـنـاهْ  اغْ ه  ـدُ قَـصْ ي  واللـِّ ـه  جاهُ يـرْ  غِ جاهْ  ال  يـدِي  سِ أيا 

لي على االلْوانْ وارْ و الحْ بَسْ

ـــــرارُه ــي اقْ ــمْ ف ــي ــعِ انْ

وانْ الرضْ و  الرْضى  غايَة  و 

ـــــــرارُه ـــدْ ابـْ ــــلـْ خُ

لْوانْ سَ ابْحالُه  ما  رُورْ  اسْ

ـــــــــوارُه ـــى اسْ عـــل
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ــه هاتُ لدُ رْ  ــعْ الشَّ فــي  ــو  ولُ إيقُ يَنْتَهــى  ــا  م ــة  نَّ الْجَ ــفْ  كوْصَ ــبِيهْ  اشْ ــهْ  ل ــا  م

ــــوالْ ــهْ اقْ ــي ــصِ ــحْ ــا تَ م

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

واهْ اهْ في  ى  قَ اشْ تارْ  خْ المُ وَى  اهْ وَى  اهْ الَّ  من  يـدِي  سِ أيا 

رماتُه كْ مُ لُه  الجْ الحورْ  يمْ  قِ المْ يمْ  والنْعِ لْدْ  الخُ كانْ  اللِّي  بِيبْ  الحْ بَّة  حَ بمْ نَرْتِي 

ــــالْ ــــلْ ارْس خـــاتَـــمْ كُ

ــي ــرْثِ حَ و  ــــياتْـــجـــارْتِـــي  ــــرْتـِ ـــــشَ ـــيرَقْ ابـْ ـــرْتِ ـــفَ ــى اسْ ــل ع
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ارْضاهْ بْ  حَ و  موالهْ  يحبُه  لمن  يمْ  قِ امْ يمْ  انْعِ و 

بِيهْ يَغْ لو  بي  الغْ على  فى  اكْ رُّه  شَ نْ  مَ رْ  هْ الظَّ و 

تَنْبِيهْ ترى  االَّ  داكْ  و  نا  اهْ كانوا  اللِّي  شافْ  ما 

بيهْ يَسْ مْ  راهُ مَشْ ايْرى  نْ  مَ ولْ  الطُّ راوْا  اشْ رْ  صُ بالْقْ

لِّيهْ ايْخَ من  تُومْ  خْ مَ رْ  مَ اخْ ما  و  لْ  سَ اعْ و  الْبَنْ  من 

عليه بَرْ  الخْ جانا  يفْ  كِ رْشْ  العَ نانْ  لجْ فْ  خَ اسْ و 

يالِيهْ اللِّي  يبْ  الطِّ و  رانْ  فْ زَعْ نَّة  الجَ ابْناتْ  و 

لِّيهْ اتْسَ لْبْ  القَ وابْ  بالكْ وفُوا  ايطُ لْدانْ  الوَ و 

ــهْ آلِ و  تارْ  خْ المُ ألجــل  مختًلْفة  انْــعــايَــمْ  و 

زَالَّتُه نْ  مَ شى  يَخْ ال  و  انْيَة  الفَ نْيا  الدُّ في  دْ  ازْهَ و 

رِهاتُه كْ مُ عن  ماتَنْهى  النَّاسْ  راضْ  اعْ في  هي  والَّ 

لُغاتُه ري  ــدْ تَ كاتَبْ  ــلْ  كُ و  كانُوا  ا  منّ لْ  أفْضَ

تْهاتُه شْ ما  نْ  مَ ثَرْ  اكْ و  وسْ  النْفُ تْهاتْ  شْ ما  وا  دَرْكُ

ماتُه نَعْ ة  نُوعَ مْ للمَ رْ  اثْمَ طوعْ  قْ المَ رْ  جَ اشْ و 

رْشْ و قاماته فْ العَ بارْ اوْصَ زَّالي شي من اخْ في الغَ

التُه مْ شَ رْ  طَ اعْ كلْ  يبْها  طِ كْ  سْ المَ و  نْبَرْ  عَ نْ  مَ

ماتُه نَسْ نْ  مَ واتُه  نَشْ و  اتُه  لدَّ و  تُومْ  خْ مَ رَة  مْ خَ

نَّاتُه سُ تَبَّعْ  و  ه  افْرايْضُ ه  تَبْعُ ــنْ  مَ ــلْ  األج و 

ــوالْ تَــطْ االَّ  ــدْ  بَــعْ

االزْوالْ ــى  رع مــا 

والْ جالْ التَّدْ في اشْ

انْوالْ لْ  ــكُ ب ــلْ  يـ نـِ

ضالْ الفْ سايَرْ  نْ  عَ

تيصالْ لْ  يَصَّ امْ و 

ثالْ امْ لْ  كُ تْ  دْ فقَ

صالْ و ادْكى من المْ

ارْســالْ لْ  كُ خاتَمْ 
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ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

ــواهْ افْ يها  صِ تَحْ ما  لْ  ضَّ فَ المْ افْضايَلْ  و  يـدِي  سِ أيا 

ه نْ اقْوامُ سْ مايَلُه و حُ و اشْ

ــه ازْمــامُ مـن  ي  اللـِّ و 

ه رْ و ادْيامُ طَ و ادْكى من المْ

ـــه ـــالمُ ــــتْ  اعْ ــــحْ تَ

ه وامُ رْ و اهْ و اقْوى من البْحَ

ـــه ـــرامُ ــقـــى  امْ الـْ

ه يـاتـُ ابـْ فـي  ــه  حُ دْ يْمَ يــزولْ  ما  ـدالَك  اكْ و  يـقْ  ـدِ بالصْ قْ  ـدَّ صَ و  ـادَقْ  صَ

ــــلْ  ارْســــالْ خـــاتَـــمْ  كُ

لِيهْ لِّوْ اعْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ

ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

أدْواهْ  ـه  قامُ لسْ ـرْ  الضُ ايْصيـبْ  ابْغـى  ي  اللـِّ يـدِي  سِ أيا 

ـه المُ ـه و اكْ قُ نْطْ ـلْ مَ عَ يَجْ

ــه ــامُ ــي ـــي مــن انْ ـــرْتِ يَ

ه المُ اسْ و  النْبي  ــالةْ  أصْ

ــــه ــــامُ ــــــــولْ ايَّ طُ

ه نامُ يَا اوْداجْ امْ طولْ الضْ

ــــه ــــرامُ عـــلـــى اجْ

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ
ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

فاهْ  طَ اصْ و  رُه  ــدْ قَ مْ  ظَّ عَ نْ  مَ لِيهْ  اعْ لَّى  صَ يـدِي  سِ أيا 

تْ له دَرْجاتُه مَ ظْ ليه ما عَ هْ اعْ لْ صلى اللـَّ ضَّ فَ دْ المْ مَّ حَ ة مُ مَ يْنْ الرَّحْ الةْ عَ ثَّرْ في اصْ و يكَ

ــــلْ  ارْســــالْ خـــاتَـــمْ  كُ
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ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ
ــــلْ ارْســـــالْ ــــاتَــــمْ كُ خَ

ـفاهْ  اخْ ما  القارِي  ـيـهْ  ـفِ خْ نـَ ـدْ  بَعْ مـي  اسْ و  يـدِي  سِ أيا 

ة رَفْعَ و  شانْ  ولْ  الرْسُ ولَدْ 

ـنْـعـة مَ ســورْ  ســوري 

ة رُوفُه رَبْعَ مي في احْ و اسْ

ـــى ع ـــدْ ـــــنْ  يَ ـــــمَّ لَ

ة بالرَّفْعَ األوَّلْ  رْفْ  الحَ و 

ـــه ـــعُ ـــرْ  وَضْ ـــي ـــغَ ابْ

ه عاتـُ انـْ فـي  الريْبَ  الوْفـى  و  قْ  ـَدْ الصّ و  النِّـيَّـة  و  ـفا  الصْ علـى  بْني  مَ ه  ساسُ

المتعالْ ــلْ  افْــضَ ــن  م

ا عليه لِّوْ هَ صَ ينْ طَ قِ اشْ ة يا عَ مَ يْنْ الرَّحْ اتُهعَ ة  هي الرْبَحْ ألُمَّ داوْمَ صى امْ الةْ االَّ تَحْ اصْ
ــــالْ ــــلْ  ارْس ـــمْ  كُ ـــاتَ خَ

داهْ اشْ من  و  بِيرْ  العْ من  ادْكى  نا  المْ اسْ و  يـدِي  سِ أيا 

لْكي رْ سَ رافْ جوهَ و على االشْ

فَلْكي ــوسْ  ــم اشْ ما  هُ

لْكي تْ حَ لْمَ ما انْجومْ ظَ و هُ

ــي ــكِ ــسْ مَ ــــدى  اشْ و 

ــارْ  و  بَــرْكــاتُــه ــت ــخْ ــمُ ــه  ال ــلُ ــا  ألجْ ــوالن نْ  م ــــوَّ ــا  كَ ـــدْ  م ــالمْ  قَ ــمْ  الــسْ ــهُ لِ

ـــلْ  ارْســـالْ ـمْ  كُ خــاتـَ

ي كِّ المَ القارْيِينْ  على  و 

ــكــي ــلْ مَ ـــــــرْ  ازْهَ و 

لُه التُه فَضْ لْ في اصْ عَ و اجْ

ـدا وَحْ عليه  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

لُّـوا صَ ـليـهْ  انـْ ـرْنا  اعْ و امَ

ا ـــــدَّ ـــــرا  عَ ـــــشْ عَ

ـه لـداتـُ ـيـنْ  أمِ تـَ ـى  ـلـَّ صَ عـلـيـه  ي  للـَّ فْ  األلـَ و  ـايــه  مْ بـَ ــرَه  ــشْ عَ

ـــلْ  ارْســـالْ ـمْ  كُ خــاتـَ

نَتْلُوا لُّوا  انْصَ ما  دْ  بَعْ نْ  مَ

ا ــــدَّ ـــيـــبْ  غَ ــصِ اتـْ



77عين الرحمة 

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

عليه ا  ــلِّــوْ صَ ــهَ  طَ ينْ  قِ اشْ عَ يا  ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ

به وا  قُّ حَ والَّ  وابْ  الجْ في  هاموا  اللِّي  مْ  وْ القَ و 

رِيهْ يَدْ ال  نْ  مَ يا  علي  بَنْ  إيقولْ  لْ  وْ القَ اتْمامْ  و 

انْبِيهْ لْقْ  للْخَ جا  نْ  مَ يحْ  دِ امْ في  ة  رِيدَ اخْ نْتْ  الحَ

يوقِيهْ موالنا  االنْبيَّا  إيمامْ  حْ  ــدَ امْ اللَّي  يــاكْ 

يهْ يَلْقِ موالنا  و  فُ العْ و  فْ  باللُّطْ رْ  شَ حْ المَ في  و 

قيهْ يَنشْ شى  حَ رَبْنا  راطْ  الصِّ اوْقُــوفْ  في  و 

يهْ قِ يَسْ موالنا  رَبْنا  رُودْ  ــوْ ــمُ ال وضْ  الحُ من  و 

ـهْ آلـِ المــة  على  و  عليه  ــي  ــلِّ صَ ــمَّ  ــهُ ــلَّ ال

اتُه ألُمَّ الرْبَحْ  هي  ــة   ــداوْمَ امْ صى  تَحْ االَّ  ــالةْ  اصْ

اتُه للَّجَّ رِيقْ  اطْ ادْراوْا  اوْال  نى  عْ المَ يَمْ  وا  خاضُ

ماياتُه بْرَكْ  اتْخَ به  الــرْزِيــنْ  نْيَة  الكُ دْ  مَّ حَ مُ

قاتُه اسْ و  ي  ارْياضِ لغرْس  بْتْها  جَ رُه  بَحْ من  رْفا  غُ

تْباتُه مَ التَّابَتْ  بَرْ  القْ نْدْ  عَ و  ــنْ  اريْ ــدَّ ال ــرْ  شَ

بزَفْراتُه و  يبُه  بالْهِ يدْ  دِ الشْ رْ  الحَ ايكونْ  يومْ 

ناتُه سْ حَ يَّة  بالسِّ لُوا  دْ ايْعَ يزانْ  المِ اوْقُوفْ  في  و 

ادْهاتُه اللَّهوْ  دارْ  ياللِّي  احْ  ــدَّ ــمَ ال ــحْ  رَبْ هــذا 

طاعاتُه في  لُه  بَدْ نْ  مَ الفايْزِينْ  حابْ  االصْ على  و 

ارْســالْ ــلْ  كُ اتَمْ  خَ

ــــي تَــنْــكــالْ زادُون

البالْ رُدْ  و  غى  اصْ و 

فالْ و  ــرْ  زَهْ جابَتْ 

ـألْ سْ يـَ  ً انْهارا فـي 

والْ الهْ و  ــراجْ  اهْ و 

رْسالْ المُ يحْ  ـدِ مْ بـَ

حالْ المُ ــواقْ  لــسْ

بالرَّقْـبَـة و الـمـالْ
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بهْ لُوا  مْ عَ اللِّي  لْمْ  العَ لْ  هَ ينْ  الدِّ انْصارْ  هادُوكْ 

اوْلِيهْ هْ  باللـَّ قْ  قَّ اتْحَ نْ  مَ على  هْ  اللـَّ ــالمْ  اسْ و 

نَتْلِيهْ ئالي  اسْ و  رَبْنا  ــابْ  ب في  ــألْ  نَــسْ أنــا  و 

ناتُه رايَض و بسُ المْ بَفْ وا  في طرِيقْ االسْ بْطُ من ضَ

ماتُه رَحْ نْ  مَ مانَعْ  ما  قْ  حَ هْ  باللـَّ نْ  يَقَّ اللِّي  و 

صاتُه عُ في  يعْ  فِ الشَّ ـلْ  االجْ نِّي  مَ بَلْ  يَقْ تَّى  حَ

تعالْ المُ سبيلْ  في 

ثْ و الحالْ دَ في الحَ

ارْســالْ لْ  كُ خاتَمْ 

69 : يقال كذلك ”حسن اشيامه“.
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الزِّيـنْ زيـن  ايْناتْ  الكَ اتْكونْ  قَبْلْ  انْشا  ـنْ  مَ بْحانْ  سُ

بِينْ اجْ فوقْ  سْ  مْ شَ بانْ  و  قْ  الحَ انْشاهْ  آدامْ  قَبْلْ  من 

يـنْ الدِّ و  ـالة  الصْ بْ  صاحَ دْ  مَ أحْ مودْ  حْ المَ رَبْنا  دْ  مَ أحْ

المبِينْ بْ  صاحَ نِيلْ  إيشابَهْ  نِيلْ  وال  الوْفى  نِيلْ 

ينْ ضِ اللَّحْ ــجْ  داعَ دْ  القَ ــوعْ  ــرْبُ مَ الثْنايَا  لَّجْ  فَ امْ

يْنْ العَ نورْ  رافْ  االشْ دْ  جَ ادَقْ  الصّ الصديق  على  لُّوا  صَ

نِينْ وْ الكَ ــنْ  مَ ايْنَة  كَ كانت  ال  ــهَ  طَ ــود  وج ــوْال  لَ

ـمانْ الرَّحْ نا  رَبـْ مْ  اسْ و  توبْ  كْ مَ ـه  مُ أَسْ اللُّوحْ  فـي 

  

بانْ سْ الحُ و  عودْ  السْ بَــرْجْ  الفايَقْ  لضياهْ  دْ  جَ اسْ و 

وانْ الرَّضْ نَّة  جَ كانَتْ  لُه  ألجْ مْ  ظَّ عَ المْ التْنا  فْ  هْ كَ

يزانْ المِ و  الوقُوفْ  انْهارْ  يومْ  ة  فاعَ بالشْ وصْ  صُ خْ مَ

ـرْقـانْ الفُ بْ  صاحَ االيْتامْ  ـرَمْ  يَكْ و  باألرْمـالْ  نْ  سَ يَحْ

مانْ الرَّحْ نا  رَبـْ بُوبْ  حْ مَ ـمْ  القاسَ ابو  األنْبـيَّا  إمامْ 

ـــدانْ وَلْ وال  ــا  حــورْه ال  ــدْ  ــلْ الــخُ ــانْ  ــن اجْ ال  نــارْ  ال 
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ينْ صومِ عْ مَ ــالك  م ال  و  ــســانْ  إنْ ال  ــمــا  اسْ ال  الأرْضْ 

المبينْ ه  مُ اسْ ــطْ  وَسْ في  اهْ  مَّ سَ و  انْشاهْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

ينْ صِ نْ احْ صْ زمي في حُ لْ الزَّمْ دْ فْ العَ هْ الةْ على كَ فَرْضْ الصْ

ــنْ ارَي ــدَّ ال في  ينْ  رابْحِ التُه  بصْ إيــفــوزوا  ــنْ  مَ دْ  عْ سَ يا 

يْنْ العَ نورْ  ــرافْ  االشْ دْ  جَ ادَقْ  الصّ الصديق  على  لُّوا  صَ

رِينْ طْ شَ في  تناهْ  حْ  ــدَ يَــمْ لو  ــهَ  طَ حْ  ــدَ امْ ــنْ  مَ مونْ  ظْ مَ

التقلينْ ــدْ  ســيَّ ــرورْ  ــبْ ــمَ ال احْ  ــــدَّ مَ ــي  ــتِ ــعْ ــنْ صَ أنــا 

البينْ و  كادْني  دْ  البُعْ و  ه  قامُ امْ في  با  الصْ نْ  مَ ي  قِ شْ عَ

نِينْ اكْ ــرارْ  االسْ في  رْ  السَّ و  وايَا  اهْ تْ  تَمْ اكْ ما  حالْ  اشْ

يَّــانْ الــدِّ رَبْنا  ــرْشْ  عَ ال  رْسي  كُ ال  ــلَــمْ  اقْ ال  ــوحْ  لُ ال 

ــانْ ــعْ الشّ فــى ارفِي ــمْ شــايَنْ اخْ وافــي عالَ ــنْ الخْ بِيَّ مْ

األزْمـــانْ قـــادَمْ  في  ــه  ــالكُ امْ و  لَّى  صَ رَبْــنــا  عليه  و 

مانْ مَضْ مْ  هُ يْشْ عَ ــوانْ  رَضْ نَّة  جَ و  لْدْ  الخُ نانْ  اجْ في 

مانْ الرَّحْ رَبْنا  بُوبْ  حْ مَ ـمْْ  القاسَ ابو  األنْبيَّا  إمامْ 

يجانْ الدِّ في  و  يا  الضْ في  ه  احُ دَّ مَ ابْحالي  نْ  مَ اكْ  سَّ عَ

أوانْ لْ  كُ في  ة  عَ الخاشْ يْنْ  العَ و  وارَحْ  الجْ و  لْبْ  بالقَ

يجانْ الدِّ ــبْ  ــواكَ اكْ نَرْعى  لي  مــادا  حالْتِي  حــالْ  ال 

تْمانْ كُ وى  الهْ في  فادْ  ما  ناني  اكْ في  دِي  واهَ اشْ بْرُوا  خَ
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البَرِّينْ في  بِيبْ  اطْ مالُه  دايا  رْفُوا  إيعَ وى  الهْ هلْ  و 

يْنْ العَ نورْ  رافْ  االشْ دْ  جَ ادَقْ  الصّ الصديق  على  لُّوا  صَ

ينْ عِ المْ هْ  اللـَّ حمى  في  رْ  اهَ لطَّ بُوا  انْرَگْ ياتْرى  لْ  هَ

ــنْ تَرْنِي ــوا  إيْرَنْنُ ــها  انْواقَسْ و  ــرْ  اتْگوطَ مالْهــا  اجْ و 

نِينْ اطْ بُولْ  اطْ و  الدْجى  في  تَوْقَدْ  لْ  شاعَ المْ نايَرْ  امْ و 

نِينْ احْ و  رْ  ابْــدَ في  ــرَقْ  اشْ النُّورْ  و  رابَغْ  في  وا  رْمُ انْحَ و 

ينْ صِ نْ احْ سْ ه في حُ كُ ناسْ نْ إيلَبِّي و يفوزْ امْ دْ مَ عْ يا سَ

يْنْ العَ نورْ  رافْ  االشْ دْ  جَ ادَقْ  الصّ الصديق  على  لُّوا  صَ

لْوانْ السَّ و  ــرُورْ  الــسْ ــو  هُ ــوايــا  أهْ نْزْ  كَ اوْصـــولْ  إالَّ 

مانْ الرَّحْ رَبْنا  بُوبْ  حْ مَ ـمْْ  القاسَ ابو  األنْبيَّا  إمامْ 

اوْطــانْ لْ  كُ اتْلُولْ  يَرْبِي  اعْشاري  ثَلْبْ   فوقْ  ــبْ  راكَ

عانْ الضْ على  ايْلَة  الصَّ جافْ  احْ في  لْ  لْوَ اتْوَ يادْها  اغْ و 

ــانْ االوْط على  بُوا  إيرَگْ ارْ  الـــدَّ ــالّمْ  ع و  بيرْها  اخْ و 

مانْ الرَّحْ رَبْــنــا  فالَة  اكْ في  ة  كَّ لمَ ــوا  ــبُ ــرَگْ انْ و 

رانْ فْ الغُ ة  ساعَ في  دَنْبُه  ي  حِ يَمْ يبة  طِ لشورْ  لْ  يوْصَ و 

مانْ الرَّحْ رَبْنا  بُوبْ  حْ مَ ـمْْ  القاسَ ابو  األنْبيَّا  إمامْ 
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ينْ الدِّ بَنْدْ  يعْ  فِ الشْ زارْ  و  صودُه  قْ مَ الرْضا  على  ى  نَتْهَ

ينْ الدِّ يومْ  ورْ  النْشُ في  فينا  عْ  فَ يَشْ نْ  مَ يعْ  فِ الشْ هو 

ــنْ ي رْمِ الحُ ــى  عل و  ــرْفَة  شَ المْ لرُّوضــة  ــا  رَبْنْ ــالمْ  اسْ

الموبينْ في  الفايْزِينْ  لْمْ  العَ ناسْ  على  نا  المْ اسْ و 

ينْ الجِ لُوكْ  اسْ في  يَاقُوتْ  ي  اظِ فَّ حَ يا  التْقاتْ  دْ  خُ

دين هادي  عليه  داعي  ى  شَ تَخْ ال  اللْغى  افَظْ  حَ يا 

والعينْ جينْ  يابُه  اجْ في  ما  ابْحالُه  ــنْ  مَ عساكْ 

يـنْ عِ تَسْ و  نْ  نـايـَ اتـْ ينبا  للقاري  انْبيَّنُه  ـمـي  اسْ و 

وانْ اهْ عابْ  اصْ ما  عليه  و  ه  قامُ لمْ لْ  اوْصَ نْ  مَ دْ  عْ سَ يا 

ــانْ ادْه ــلْ  كُ يرْ  اتْحِ يوما  الماحي  ــولْ  إيــقُ لها  أنــا 

وسانْ السُّ و  ينْ  مِ الياسْ و  رِي  النَّسْ و  رْ  الزْهَ فاحْ  ما 

سانْ الحْ لْ  و هَ الوْفا  هلْ  راتْ  القُ و على  رافْ  وعلى االشْ  

لْطانْ سُ زِنْها  مْ  ماضَ وِي  تَضْ كَ التْرا  على  لَّة  حُ

مايُودانْ يــمْ  ــدِ اعْ واللِّي  يانِي  دْ مَ ــه  عــاَرْفُ يمْ  دِ العْ

ازْمــانْ لْ  كُ إيجولْ  ى  يَبْقَ دالُــه  ما  علي  بَنْ  ــالصْ  اخْ

نْوانْ العُ في  يدْ  دِ اشْ نْبا  مَ سابُه  احْ مْ  إيضُ اقْرى  اللِّي  و 
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ينْ دِ الواجْ قَبْلْ  من  ربّي  لِيكْ  اعْ صلَّى  يـدِي  سِ يا  هو  و 

نْيا نْ قَبْلْ اتْكونْ في الدُّ مَ

ماها اسْ فَلْكْ  وال  أنْباتْ  ال  أرْضْ  ال 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

ــيَّارْ سَ ــرْ  اقْمَ ال  ــلْ  لِي ال 

ا والهَ مُ بَّحْ  إيْسَ ماهْ  اسْ في  ــدْ  رَعْ ال 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

يَّا حَ وال  ــة  ــتَ ــيْ مِ وال 

بها أيْعاقَبْ  نارْ  ال  يمْ  انْعِ ال  نَّة  جَ ال 

ولِيها امْ ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

انْهارْ و  شارْقَة  سْ  مْ شَ ال 

ياتِيها نايَنْ  أمْ يامْ  اغْ ال  بْ  إيْهَ الرِيحْ 

ولِيها امْ ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

يا اشْ لْ  كُ اتْكونْ  وال 

ــهْ بِ ــنْ  ــامَ ي الَّ  ـــنْ  مَ

لِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

رارْ دْ مَ ال  شارْ  يضْ  المِ

يهْ إيفاجِ ــوْ  ــحْ سَ ال 

لِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

كايْنِينْ كانَتْ  ال  ــهَ  طَ اوْجــودْ  ــوال  لُ يـدِي  سِ يا  هو  و 
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ضْ عْ بـَ لْ  الكُ تـارْنا  خْ مُ

طاها اخْ في  لَّمْ  اتْكَ وسْ  النْفُ يُــومْ 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

يانْ االعْ مــاتْــرَى  ــرْ  ــثَ أكْ

الْضاها رْ  حَ و  سْ  مْ الشَّ نْ  مَ لْلُه  إيْضَ

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

خـابْ ـيُـه  عْ سَ رُورْ  اغْ راسه 

يارْ ما أنْشا في األرْضْ أخْ

ها بـِ ي  ـدانـِ واعْ هْ  اللـَّ و  ـولْ  إيْقُ لها  أنا 

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

بليانْ لُه  كــانْ  لْدْ  الصَّ

يها مِ ماهْ اللِّي يَحْ يرْ و احْ رَبْ لِهْ لَبْعِ و اهْ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

ـتابْ جْ ـدْ المَ ـجَّ ــنْ الَّ إيـمَ مَ

رْضْ لشفعنا في يومْ العَ

ــهْ ــي ــوفِ ــيــعــادُه  يُ مِ

   

لِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

يوانْ سِ لُه  عادْ  مامْ  الغْ

ــهْ ـــي ل ـــاتِ ـــا ث ـــوْم يَ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

تابْ ارْسولْ جافي كل اكْ

ادْثِينْ  للْحَ ه  لْقُ خَ في  وفْ  كيشُ كانْ  نْ  مَ يـدِي  سِ يا  هو  و 

الفايْزِينْ يفْ  كِ التُه  بَصْ وزْ  إيفُ الَّ  نْ  مَ يـدِي  سِ يا  هو  و 

التَّالْيِينْ تارْ  خْ مُ و  األوَّلِــيــنْ  تارْ  خْ مُ يـدِي  سِ يا  هو  و 
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طاها هْ لِهْ أعْ لُومْ و اللـَّ وصْ بالعْ صُ خْ مَ

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

جادْ االمْ وا  فُ أيْوَصْ ألُــوْ 

أوْطاها اللُّوحْ  و  ة  أقْلُومَ جارْها  اشْ و 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

قْ انْشَ و  لُه  دْ  هَ اشْ رْ  البْدَ

ماها دْ أضْ ه بَعْ فُّ و ارْوَى الجيوشْ من كَ

يَتْلِيها هْ  اللـَّ نْدْ  عَ من  بْرِيلْ  جَ له  اوْحى 

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

ابْــالدْ ــلْ  كُ باتْ  نَجْ في 

بِيها أشْ لهْ  الَّ  من  وا  فُ يوصْ وال  ناوْا  يَفْ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

قْ ـه و انْطَ مُ ـلـْ رْعْ كَ و الدَّ

يِيها رْ اللِّي يَحْ لْ بامَ عْ النْخَ دْ يالُه جَ و احْ

لهْ ـــلْ  ـــوَسَّ اتْ ــنْ  ــي حِ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

دادْ امْ البْحورْ  اتْكونْ  و 

بِيهْ تَشْ ــلُــه  ــثْ مَ مــا 

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

قْ دَّ صَ و  نْ  أمَّ بْ  الضُّ و 

ــهْ ـــي  لِ لِّ ـــوَ ــــومْ  اتْ يُ

ينْ فِ واصْ يها  صِ تَحْ ما  ه  رايْمُ اكْ رْ  سَ يا  يـدِي  سِ يا  هو  و 

لِينْ رْسَ المُ يدْ  سِ هَ  طَ ه  رايْمُ اكْ تَّى  شَ يـدِي  سِ يا  هو  و 
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ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

يبْ دادْ ما امْضى و ايْجِ أعْ

يَرْجاها ي  اللـِّ و  ة  فاعَ الشْ ــدادْ  اعْ و 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

تعالْ المُ نْ  ـــوَّ كُ مــا  و 

ارْباها ــدادْ  اعْ و  االفْيافِي  ــدادْ  اعْ و 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

واقْرِيبْ دْ  ابْعَ ما  دادْ  اعْ و 

نْ فيها نْتُه و ما ساكَ يمْ جَ دادْ انْعِ و اعْ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

ارْمالْ و  صى  الحْ دادْ  اعْ و 

نْ فِيها دْ اللِّي ساكَ عابْها و عَ دادْ اشْ و اعْ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

يبْ لْمْ الغِ دادْ ما في عَ و اعْ

انْبِيهْ ــعْ  ــبَ اتْ الــلِّــي  و 

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

انْحالْ و  لْ  النْمَ ــدادْ  اعْ و 

ــيــهْ ــصِ ــحْ مـــوالنـــا  مُ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

الكايْنِينْ في  موالنا  لَقْ  اخْ ما  ــدادْ  اعْ و  يـدِي  سِ يا  هو  و 

ينْ عِ مْ سَ يا  ي  التَّقِ ــالةْ  اصْ فى  وا  ــدُ زِي يـدِي  سِ يا  هو  و 
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لْ و اوْقاتْ نْ افْصَ دادْ مَ و اعْ

الْغاها ـــدادْ  اعْ و  اليَقْ  الخْ ـــدادْ  اعْ و 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

رَّة مَ النْبِي  على  لَّى  صَ نْ  مَ

ا زاهَ اجْ في  ألَــفْ  التُه  اصْ في  مائة  و 

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

رْ و انْبَاتْ جَ نْ اشْ دادْ مَ و اعْ

لِيها ابَقْ  سَ ا  أمَّ لْ  كُ و  ها  ارْواحْ دادْ  اعْ و 

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

رَة شْ عَ لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

نْ رَاوِيها يثُه مَ دِ يقْ قالْ في احْ قِ و األلْفْ تَحْ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

إناتْ و  رْ  اذْكَ من  دادْ  اعْ و 

ــــهْ دِّي ــــوَ ــــــدَّ  أتْ البُ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

رَة هْ جَ ة  بالمائـَ رَة  شْ عَ

التَّـنْـبِيـهْ نــاسْ  ــنْ  عَ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

نِينْ المومْ و  هْ  اللـَّ نَ  امْ الةْ  الصْ لِيهْ  أعْ يـدِي  سِ يا  هو  و 

ادْقِينْْ الصَّ رَة  شْ العَ و  بِيتُه  آلْ  على  و  يـدِي  سِ يا  هو  و 

نِينْ السْ و  وبَة  سُ حْ المَ ورْ  هُ الشْ دادْ  اعْ و  يـدِي  سِ يا  هو  و 
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انتهت القصيدة

ــرْآنْ يـنْ  بالـقُ ـلـِ الـعـامْ

ـنـاها ـعْ مَ ه و بـِ ـالتـُ صْ ـلِيـنْ بـَ و العامْ

ــهَ ــي  طَ ــق ــتَّ ــى  ال ــل ـــالةْ  ع ـــصْ ال

كْ بْدَ عَ ه  مُ اسْ دْ  مَّ حَ مُ

داها اهْ لِــكْ  ي  الماحِ يَّة  دِ اهْ هــادي 

اإليمانْ لْ  هَ ينْ  دِ جاهْ المْ

عانِيها وا اوْجوهْ امْ فُ ها و وَصْ يقْ قِ رْفُوا تَحْ عَ

امولِيها ورْ  دُ اصْ في  تَنْتَهى  االَّ  الةْ  اصْ

كْ نْدَ عَ نْ  مَ بُولْ  القْ ى  يَرْجَ

اتْكافِيها احْ  ــدَّ الــمَ ية  جِ اشْ ــوالَيَ  ام

سانْ باحْ مْ  ينْهُ تَبْعِ امْ و 

ــهْ رِي ــدْ ــــهْ تَ ـــلْ أوْجُ كُ

ـلِـيهْ اعْ اللَّـهْ  ـلَّـى  صَ

كْ دَ نْ قَصْ يبْ مَ شى اخِ حَ

نِيـهْ قْ اغْ ـلـْ و عـلـى الخَ

أرْزيــنْ ــدْ  وَلْ مْ  تَرْحَ اليَقْ  الخْ ــمْ  راحَ يا  يـدِي  سِ يا  هو  و 
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و هُ يرْ  غِ كانْ  ما  ه  لْكُ مُ في  شرِيكْ  ال 

وَة عْ بدَ ادْعَى  ما  نْ  يَقَّ امْ انْ  كَ نْ  مَ دْ  عْ سَ

وَة طْ هْ والَ اعْصى في خَ رفْ اللـَّ نْ اعْ دْ مَ عَ و اسْ

وَى الهْ و  نَى  الفْ دارْ  ه  هــدِ ــرَّكْ  ــغُ اتْ ال 

ــوَا انْطْ ــرابْ  ْ التّ ــمْ  لِيهُ اعْ ــنْ  رِي أخْ ــن  وَايَ

وَة طْ سَ ومْ  ــدُ اتْ والَ  ة  الَكَ امْ ومْ  ــدُ اتْ ما 

تْوَا اسْ الَكْ  الفْ علَى  و  رْ  ناظَ رْ  اضَ حَ انْ  كَ

ة ـوَ طْ سَ ايلِيهْ  ال  نْ  مَ وَى  هْ تـَ الهاوي  يا 

اوْا ـدَّ عَ ـوَى  بالتَّقْ الفايْزِيـنْ  دْ  عْ سَ يا 

نَرْجاوْا لُه  فَضْ نْ  مَ الحْ  اصْ مْ  داهُ اهْ و 

يفْ انْشاوْا ه كِ لْقُ لْ خَ ه و ضَ لقُ دا خَ اهْ

ا وَ يَخْ لِيسْ  هْ  باللـَّ قَلْبُه  رْ  مَّ اتْعَ نْ  مَ

وَا يَقْ بِــهْ   ْ قّ الحَ لِيهْ  اعْ ــرَّمْ  اتْــكَ ــنْ  مَ و 

هاوِي التْرابْ  لَى  اعْ لْقْ  الْخَ اشْ  عَ ما  لْ  كُ

ناوِي بِهْ  كانْ  و  يرْ  الخِ دارْ  نْ  مَ دْ  عَ اسْ و 

هاوِي الشْ تَرْكْ  و  هْ  اللـَّ خافْ  نْ  مَ دْ  عَ اسْ و 

ـساوِي الكْ و  ـوالْ  باألمْ مْ  هُ رَّتـْ غَ يـفْ  كِ

طاوِي الزْمانْ  في  مْ  بارْهُ اخْ يرْ  غِ مابْقا 

خاوِي امْ ي  شِ لْ  كُ والَنَا  مُ رْ  ــدَّ قَ يفْ  كِ

قوِي يمْ  ظِ اعْ باقِي  تْوي  امْسَ انْ  كَ يفْ  كِ و 

وِي
القَ للغني  ــعْ  ارْجَ و  ي  يارَاسِ ــوبْ  تُ

ــرْوِي ــقْ المَ ــمْ بالحَ رِي ــرْ الكْ ــوا سَ نالُ

وِي طْ المَ رْ  هْ الدَّ في  قُومْ  مْ  بِهُ لَحْ  اصْ و 

وِي البَدْ و  رِي  ضْ الحَ علَى  مْ  كَ احْ و  رْ  قَدَّ

ضاوِي ودْ  إيعُ ه  مُ نَجْ الغانِي  طاهْ  اعْ نْ  مَ و 

رَاوِي بِهْ  ـودْ  عُ ايـْ و  ـه  نْحُ جَ ى  لـَ مْ يـَ بِهْ  و 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ـرْوِي تـَ ما  الَّ  شَ يمْ  ظِ العْ رْ  سَ هدا 
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ا وَ تَقْ ــلْ  كُ يعْ  مِ اجْ يادْ  االسْ نالَتْ  بِــهْ 

وا لَخْ في  بادْتُه  اعْ و  رُه  أجْ يَّعْ  إيْضَ اوْالَ 

ا وَ هْ ى في سَ ه والَ سهَ يدُ بَدْ سِ يفْ يَعْ و كِ

تَــرْوَا العارْفِينْ  يقْ  قِ تَحْ بْ  واهَ أمْ نْ  مَ

ة وَ طْ سَ ايلِيهْ  ــنْ  مَ وَى  تَهْ الهاوي  يا 

صاوْا يَحْ ــالَّ  شَ يَّبُو  غَ ــومْ  قُ ــنْ  مَ أما 

نْ قُومانْ امْضاوْا تُوبْ عَ اوْا الكْ كَ يفْ احْ كِ

اوْا دَ نَهْ ة  اعَ للطَّ مْ  هُ دْ عْ سَ اللَّي  دْ  عْ سَ

وا تَسْ آشْ  أوِيلْها  دْ  النَّكْ و  ــزانْ  االحْ دَارْ 

ا وَ نَجْ سانْ  بالحْ ــي  رَبِّ ودهُ  ــنْ  مَ دُونْ 

وَة قْ سَ بادْ  العْ في  رَبِّــي  ة  مْ كَ احْ هاكْ 

نْوَة عَ لِهْ  تُوبْ  كْ مَ ا  ارْضَ لُه  بَقْ  اسْ نْ  مَ و 

وَا إينْهْ وَى  اهْ اللِّي  يرْ  سِ التَّفْ و  ا  اللْغَ و 

ة وَ طْ سَ ايلِيهْ  ــنْ  مَ وَى  تَهْ الهاوي  يا 

صاوْا و و اعْ ورْ علَى اللِّي طاعُ لْكْ إيْدُ الفَ

الَّوْا اتْسَ و  وا  كُ حْ ضَ بِهْ  قُومْ  نْ  مَ أما 

إيْساوِي ما  أكْ بُنْيانُه  لَعْ  يَطْ ْقا  التّ لَى  اعْ

غاوِي ــواهْ  اغْ والَ  هْ  اللـَّ ــرْ  دَكْ في  غابَطْ 

راوِي يثْ  دِ الحْ جابْ  اللِّي  ينْ  الدِّ تابَعْ 

أتْداوِي رْحها  بجَ و   ... اللِّي  سْ  النَّفْ ضْ  واعَ

وِي
القَ للغني  ــعْ  ارْجَ و  ي  يارَاسِ ــوبْ  تُ

وِي دْ عَ ي المْ شِ يفْ يَمْ يلْ كِ يلْ اوْراء جِ جِ

نْوِي تْكَ المَ ــانْ  ازْم ــنْ  مَ ــه  دَرْكُ ما  و 

لْوِي العَ وْ  الجَ في  رِيمْ  الكْ مْ  هُ دْ اعْ سَ و 

داوِي العْ لى  عَ صارْ  فِيها  و  حُ المْ يرْ  غِ

اللهاوِي وفْةْ  شُ على  يهْ  فِ يَكْ بَرْ  ْ الصّ و 

اوِي خَ انْ  كَ ــونْ  ألُ رْ  مَّ اتْعَ قاهْ  اسْ نْ  مَ و 

ــاوِي هَ ـــانْ  كَ ـــونْ  ألُ لُه  هْ جَ لَّمْ  يَتْعَ

هاوِي يكون  ما  بَّة  حَ امْ فِيهْ  الَّ  نْ  مَ و 

وِي
القَ للغني  ــعْ  ارْجَ و  ي  يارَاسِ ــوبْ  تُ

وِي غْ المَ يرْ  غِ نْ  مَ الزْمانْ  في  نْ  يامَ ما 

نْوِي جَ بالَ  مْ  هُ وادْبَحْ مْ  بهُ رْ  ــدَ اغْ و 

تْوِي سَ لْكه المْ رْنَا رَبْنا في مُ يفْ أمَ كِ
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اوْا فَّ گَ إيْــالَ  يرْ  غِ كاكْ  الفْ مايَلْقاوا 

وَا اتْنَغْ الَ  ــرُورْ  ــغْ ال ــة  دُنْــيَ ــرَّكْ  ــغُ اتْ ال 

وا الهْ و  نا  الهْ في  انُوا  كَ نْ  مَ رَت  دْ غَ يفْ  كِ

قُوَّة و  ة  لْطَ بالسُّ انُوا  كَ ــنْ  مَ مْ  وِينْهُ

ا ــوَّ حَ ـــنْ  وي ـــوحْ  نُ ـــنْ  وي آدَامْ  ـــنْ  واي

ا ارْتْــوَ بِهْ  يثْ  دِ احْ ورْ  كُ دْ المَ سامْ  واينْ 

ــزْوَا عَ ــلْ  كُ ماتْ  ظْ عُ انُو  كَ ــنْ  مَ ــنْ  واي

ة وَ طْ سَ ايلِيهْ  ــنْ  مَ وَى  تَهْ الهاوي  يا 

ـشاوْا امْ و  وها  رْكُ تـَ بالفانْيَة  وا  انـُ هَ

شاوْا خْ يـَ نُّه  مَ بَـرْ  بالصْ مْ  ـرْهُ َمْ أ نْ  مَ

عـنَّاوْا اتـْ و  فازُوا  رِيـمْ  للكْ ـة  اعَ بالطَّ

ا تْوَ شَ و  ها  يفْ صِ ادِي  الهَ علَى  الَةْ  الصْ

لْوَا عَ  ْ لّ كُ في  لَى  تَعْ ي  للماحِ الةْ  الصْ و 

وَا نَكْ بِهْ  بْ  لـْ القَ و  ي  ـعِ دَمْ وَى  يَهْ بِهْ 

وَة دْ القَ على  دْ  صْ القَ و  دْ  قاصَ نَاوِي  لِهْ  و 

وَة فَجْ هاتْ  الدْ بِيـنْ  تِي  ـْ لّ حُ يالحافَـظْ 

لْوِي الخَ البِيتْ  في  رِيمْ  الكْ مْ  لْهُ عَ اجْ و 

اتْالوِي نْ  مَ حالْ  اشْ ارْ  دَّ الْغَ الزْمانْ  في 

ـتـاوِي امْ ـها  افْـراحْ و  ـرابْ  أتـْ ــلْ  كُ

ـطـاوِي المْ ـعْ  جـامَ ـرْ  هْ الدَّ ـمْ  يـهُ لـِ

ناوِي الكْ لِيَّة  تَصْ اتَصالَ  اللِّي  ـنْ  وَايـَ

راوِي ه  قُ سايـْ رَاوِي  و  يـلْ  جِ ـنْ  عَ يلْ  جِ

هاوِي ْ الدّ لْ  ياتـَ لسْ رْفُـوا  صَ انـْ مْ  هُ ـْ لّ كُ

وِي
القَ للغني  ــعْ  ارْجَ و  ي  يارَاسِ ــوبْ  تُ

وِي غْ للمَ فَتْنَة  ــرُورْ  ــغْ ال دارْ  ــنْ  اليَ

وِي يَضْ ياقُوته  يسْ  النْفِ رْ  ــدُّ ال مْ  هُ

وِى
أَ المَ ـنَّـةْ  جَ في  ا  الرْضَ مْ  لِيهُ اعْ

جاوِي الدْ و  يْ  الضِّ و  رِيفْ  الخْ و  الرْبِيعْ  و 

جاوِي و  غالْيَـة  و  يـبْ  طِ لْها  اتـَ ِيمَ إ اوْالَ 

ضاوِي نَ المْ ي امْ كِ راحْ في داتِي تَشْ ْ و الجّ

طاوِي الخْ رَّبْ  ايْقَ رِيمْ  الكْ طالَبْ  بِهْ  و 

هاوِي المْ لَى  اعْ ى  فَ يَخْ ما  والنَا  مُ رْ  سَ

تَنْوِي اوْ  تادْ  تَعْ يفْ  كِ هْ  اللـَّ ةْ  مْ رحَ و 

القوِي لْ  فَضْ نْ  مَ ينْ  يْدِ شَ امْ ورْ  اقْصُ في 
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وَة هْ صَ  ْ لّ كُ فُرْسانْ  المِي  اسْ ياخْ  االشْ لَى  اعْ

ةْ نْوَ كَ ارْزِيـــنْ  ــدْ  وَلْ دْ  مَّ حَ مُ ي  مِ اسْ و 

وَا يَضْ الــحــالْ  را  بْلة  للقَ ــكْ  ــاَلَ ب رد 

النْساوِي و  ارْجــالْ  مْ  لِيهُ اعْ المْ  السَّ و 

النْشاوِي مْ  امْشامَ مْ  هُ فْ طَ يقْ علِي  بَنْ 

عاوِي الدْ لْ  مَّ كَ امْ هْ  اللـَّ منَ  بُولْ  القْ و 

انتهت القصيدة

24 : هذا القسم مكون من 5 ابيات بينما االقسام كلها مكونة من ستة ما عدا القسم األخير.
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لْب القَ و  اللْسانْ  بِيحْ  تَسْ للْمولى  بَّحْ  سَ

غرَّبْ و  يا  الضْ رْقْ  شَ ما  للمولى  سبَّحْ 

الرَّبْ بَّحْ  سَ فيقْ  كْ  نومَ نْ  مَ ي  اهِ السَّ يا 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ياتْ اشْ ــلْ  كُ رْ  ــدَّ قَ أوْ  انْشا  ربًّــا  بَّحْ  سَ

يفاتْ بالصَّ دْ  وَحَ يفْ  كِ موالكْ  رَفْ  اعْ و 

داثْ يُحْ ما  و  ثْ  ــدَ مــاحْ ــلْ  كُ العالَمْ 

وا ايزيدُ ما  هْ  اللـَّ لْك  مُ في  وا  يْنقصُ ما 

ه مْ بيدُّ كَ لْ ما شاء و الحْ عَ كيفْ شاءْ يَفْ

جودُه لْ  بجُ دُرَّةْ  على  لْكْ  الْمُ في  كانْ 

ــنْ الرَّبْ رَة مَ ــدْ رَة و القُ ــدْ ــلْ القُ مْ ــرْ حَ ي غِ

ــبْ يوجَ الكــونْ  ــنْ  مامَ و  ــنْ  الكايَ نْ  ــوَّ كُ

االقْطابْ النْجابْ  يسْ  دِ تَقْ المولى  سْ  قَدَّ

يْهابْ غِ و  يا  الضْ دام  ما  ولى  المُ سْ  قَدَّ

ــوَّابْ لَ ــرورْ  الــغْ في  تَايَهْ  ــتَ  انْ و  لِينْتا 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ثانـي لــه  وال  ــكْ  ــرِي اشْ ــه  لُ االَّ  رَبْ 

ـدانـي الوحْ ـمـالْ  بالكْ الموصـوف  هـو 

فانـي عنْها  ــنْ  مَ ــلْ  كُ و  الباقي  هو 

رافْ تَصْ ياء  األشْ رَبْ  لْك  مُ في  مْ  لهُ اوْال 

رافْ يعْ باشْ  يرْ  غِ ياء  االشْ سايَرْ  ثْ  دَ احْ اوْال 

يوصــافْ ــل  هْ بجَ وال  دُرَّة  ــه  لُ مْ اتْحَ اوْال 

ياتْ غالَّبْ رَتُه وعلى االشْ في األشياتْ أقُدْ

األرْبــابْ رَبْ  شاء  ما  رَّة  الــدُّ نْ  مَ ــرْضْ  فَ و 
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ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ها مْ اقْسَ و  ة  قَبْضَ قَبْضْ  ــورُه  ن ــنْ  مَ

ـعـلـها أجْ بِـيـبْ  للحْ األولـى  ـة  مَ سْ القَ

نْها مَ انْشاءْ  لْمْ  القَ الثَّانْية  ة  مَ سْ القَ و 

ــه لُ وْ حُ و  ــه  وتُ ابْقُ انْشــاهْ  ــوحْ  اللُّ نْهــا  مَ

ولُه طُ في  سنَة  الَفْ  ينْ  سِ مْ خَ اللُّوحْ 

ولُوا نَة إيقُ ف ألَفْ اسْ ولُه نصْ لَمْ طُ و القَ

تَّبْ كَ المْ اللُّوحْ  و  ي  رْسِ الكُ و  لَمْ  القْ و 

بْ هَ لْ تَدْ رْشْ الكُ ياتْ في العَ وبْ و االشْ جُ و الحْ

              

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

لِه بَقْ  اسْ و  داتُه  في  بْ  جَ تَعْ اسْ رْشْ  العَ

بِهْ تْ  حاطَ ة  يمَ ظِ اعْ ية  حَ لُه  لَقْ  اخْ

بِيهْ تَشْ و  ثْلْ  المَ على  ها  فْ وَصْ في  زْ  جَ تَعْ

دْ جَ اسْ و  يمْ  ظِ العْ هْ  اللـَّ انْشاهْ  لْمْ  القَ

دْ الواحَ يا  كْ  لُوحَ في  تَبْ  نَكْ ما  قالْ 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ــادَثْ ح رَّة  ـــدَّ ال ــنْ  مَ ما  اكْ رَبْــعــة  على 

كانَتْ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــكــونْ  اتْ لها  ــالْ  ق و 

التَّابَثْ رْشْ  العَ الثَّالْثَة  ة  مَ سْ القَ نْ  مَ و 

رْ قَدَّ شاءْ  يفْ  كِ لْ  قَ العْ و  الرُّوحْ  نْه  مَ و 

بَّرْ عَ امْ جا  يفْ  كِ ه  رْضُ عَ في  الْفيَنْ  و 

رْ يامْ في بَحْ طْ الدْ ي نُقْ رْسِ مْ في الكُ لْهُ كُ

ارْوابْ و  اتْلُولْ  و  ينْ  االراضِ و  واتْ  السمَ و 

األوَّابْ النْبِي  قالْ  رْ  قَفْ في  ي  نْشِ مَ رْصْ  خُ

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ارْ هَّ القَ داتُه  نْ  مَ مْ  ظَ اعْ ما  لُه  لَقْ  اخْ و 

ادْوارْ بْعْ  سَ دارَتْ  بِهْ  رْشْ  العَ حلْقْ  نْ  عَ

رارْ االسْ عالَمْ  سوا  ها  فْ وَصْ ي  صِ يَحْ ما 

لْمْ القَ دْ  جْ سَ دْ  بَعْ تَبْ  اكْ و  ارْفَعْ  لهْ  قالْ 

مْ ظَ األعْ يمْ  ظِ العْ مايْ  باسْ تُبْ  اكْ لهْ  قالْ 

الوارَثْ ـي  رْسِ الكُ ـة  عَ الرَّابـْ ـة  مَ سْ القَ و 

تارْ لْكْ كيف اقْضى و اخْ ايمْ في المُ هو الدّ
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دْ مَ أحْ ادَقْ  الصَّ ولِي  ارْسُ و  بِيبِي  احْ مْ  اسْ و 

نَرْقَبْ و  انْرَى  رْ  ناظَ رْ  حاضَ باقِي  يمْ  أقْدِ

لَبْ نَغْ دْ  بَعْ يقْ  فِ اشْ شْ  البَطْ يدْ  دِ اشْ قادَرْ 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

نْشأها لمَ ياحْ  الجْ في  االرْواحْ  تَبْ  اكْ

بَنْبِيها ــة  أمَّ ــلْ  كُ ــمْ  ــألُم ل ــبْ  ــتَ اكْ

بِها هْ  اللـَّ رادْ  يفْ  كِ ــالقْ  االخْ تَبْ  اكْ و 

األنامْ رَبْ  اللُّوحْ  في  تُبْ  اكْ قالْ  لْمْ  للقَ

األْمــامْ يرْ  خِ دْ  مَّ حَ مُ ــة  أُمَّ ــهْ  لِ ــالْ  ق

المْ القْ سارْ  و  دْ  مَّ حَ مُ نْ  مَ يتِي  شِ اخْ ما 

اتْـــأدَّبْ قالُه   ً ــدا بَــعْ ــبْ  ــتُ اكْ ــهْ  لِ ــالْ  قَ

نَبْ تَدْ ــلْ  اتْــضَ دْ  مَّ حَ مُ ــةْ  أمَّ ــهْ  لِ قــالْ 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

مانْ للرَّحْ ه  مُ باسْ لمْ  للْقَ مْ  أقْسَ هْ  اللـَّ

وانْ االكْ كانَتْ  لُـه  ألجْ و  ـه  لْقُ خَ دْ  مَ أحْ

لْمْ المْ و الحَ بي لالسْ ضْ تْ غَ بْقَ تي سَ مْ ارْحَ

قابْ يدْ العْ دِ مْ اشْ نْهُ وني عَ دُ حْ نْ جَ يبْ مَ سِ احْ

ابْ وَهَّ  ْ بَرّ يمْ  ارْحِ رِيمْ  اكْ لِيمْ  احْ يَّدْ  جِ

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

مارْ االعْ ــعَ  امْ ــرْزاقْ  ال و  لُوقْ  اخْ و  لْقاً  خَ

للنْارْ عَصى  ــنْ  مَ و  نْتِي  لجَ طــاعْ  ــنْ  مَ

تارْ اخْ يفْ  كِ شاء  ما  لْ  ظَ و  ماشاء  ا  دَ أهْ

بَقْ يتْ و اسْ كْ ما اقْضِ تَبْ في لوحَ قالْ نَكْ

قْ للحَ ـــأدَّبْ  أتْ ــالْ  ق و  مْ  تَبْهُ يَكْ رادْ 

قْ انْشَ و  خوفْ  و  يا  احْ يَرْتَجْ  نة  اسْ ألَفْ 

تابْ كْ مَ لْ  كُ عالَمْ  يا  تَبْ  نَكْ ما  قالْ 

ــوَّابْ تُ ــنْ  التَّايْبِي ــى  عل و  ــارْ  فَّ غَ رَبْ 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

يــنْ الدِّ و  يا  نـْ الدُّ تْ  كانـَ ـدْ  ـمَ ألحْ إالَّ 

يـنْ ـدوثـِ حْ المَ ياتْ  االشْ قْ  ـلـَ خْ يـَ قَبْالً 

طارْ بَقْ ما اسبَقْ في االسْ رْ و اقْضى و اسْ قَدَّ
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انْ الشَّ ارْفِيعْ  احبيب  ه  ـذُ خْ اتـَّ و  ه  لْقُ خَ

دْ ساجَ انْشاهْ  لمنْ   ْ رّ خَ دْ  مَ أحْ كانْ  دْ  بَعْ

دْ جَ االمْ رْ  البْشَ بو  آدَمْ  هْ  اللـَّ انْشا  تَّى  حَ

دْ واعَ المْ في  بَقْ  اسْ و  لصلْبُه  ــمْ  رَدْهُ

ــربْ الــتْ ــنْ  مَ آدَمْ  و  آدَمْ  ــنْ  مَ لْنا  كُ

الرَّبْ رايَدْ  يفْ  كِ رَّة  الدُّ نْ  مَ الماءْ  لْ  اصَ و 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ياتْ اشْ لْ  كُ البَيْضاءْ  دُرْتُــه  نْ  مَ أنْشاءْ 

شاتْ اخْ و  ــوْالنَــا  مَ ــومْ  يُ داتْ  ها  لَّمْ كَ

الجهاتْ من  الرْياحْ  لَّطْ  سَ لِيها  اعْ و 

لَّطْ الرِّيحْ ينْ آلَفْ عامْ سَ بْعِ على الماء سَ

يحْ حِ اصْ الزَّبْدْ  نْ  مَ األوَّلْ  ماهْ  اسْ لْقْ  خَ

يحْ تَوْضِ في  ه  صابَحُ بَمْ نْيا  الدُّ ما  اسْ زَيَّنْ 

بْ هَ مَشْ ماهْ  اسْ نْ  مَ لْ  يَترْسَ نْ  ياطَ للشْ

بْ هَ دْ مَ لْ  كُ في  مْ  بِهُ مْ  رْفْهُ عَ لْ  هَ يَنْدْ

بالمبِينْ الــرْســالَــة  خــاتَــمْ  ه  خصُّ و 

دادْ ياتْ عامْ بَعْ بْعْ أمْ جودْ ابْقى سَ في السْ

ــرادْ افْ و  ازْواجْ  لُه  نَسْ انْشا  آدَمْ  بَعدْ 

رادْ دا  كْ هَ و  ثُ  ــدْ ايْــحَ يلْ  جِ ــرا  مُ يلْ  جِ

اتْرابْ القادَرْ  لُه  عْ جَ الماء  نْ  مَ التْرابْ  و 

ــابْ االرْب  ْ رَبّ كــانْ  نْها  عَ رَّة  ــدُّ ال ــلْ  أهْ و 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

الكونْ يَنْشاءْ  االَّ  قَبْلْ  نْ  مَ كانْ  لِيها  اعْ و 

نونْ كْ المَ في  سابَقْ  و  ماءْ  والَّتْ  دابَــتْ 

النُّونْ و  الكافْ  بِينْ  و  رُه  بأمَ يرْ  خِ تَسْ

انْ دُخَّ يرْ  هِ الشْ وْ  للْجَ دْ  عَ اصْ و  دْ  قَ اعْ تَّى  حَ

دِيجانْ لْ  كُ انْجومْ  و  ها  رَجْ اسْ مارْ  بالقْ

يْطانْ شَ لْ  كُ يمْ  ارْجِ رادْ  ما  اكْ مْ  لْهُ عَ اجْ

طابْ أخْ اليَكْ  المْ بِيحْ  تَسْ نْ  مَ رْقْ  يَسْ ال 

تابْ الكْ ارْيِينْ  القَ يرْ  غِ مْ  رْفوهُ ايْعَ وال 

إيكونْْ إيْكونْ  رادْ  باشْ  و  شاءْ  ما  دتْ  أحْ

اثْنِينْ تانِيْ  دْ  مَ أحْ على  هْ  اللـَّ صلَّى 
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ابْ االنْسَ يارْ  اخْ على  المْ  السْ و  الةْ  الصْ و 

رْ طَ المْ لْ  عَ اجْ ولْ  إيقُ االوْلِي  ماهْ  اسْ في 

بَرْ احْ بْ  عْ كَ جابُه  يفْ  كِ ــالكْ  امْ دْ  الرَّعْ

رْ ايْسَ و  ينا  ايمِ في  زُونْ  المْ يرْ  إيشِ بِهْ 

رَة قْ شَ فَلْكْ  مامْ  الغْ من  التَّانِي  ما  السْ و 

رَة زهْ داتْ  رْ  وهَ جُ من  الثَّالَثْ  ما  السْ و 

يُورَة فِيهْ  يانْ  قْ عُ من  الرَّابَعْ  ما  السْ و 

بْ يَلْهَ ينْ  لجِ من  بُنْيانْ  سْ  الخامَ ما  السْ و 

بْ جَ رْ يَعْ ضَ ادَسْ من يَاقُوتْ اخْ ما السَّ و السْ

ابْ االنْسَ يارْ  اخْ على  المْ  السْ و  الةْ  الصْ و 

ينْ الجِ و  ـرْ  وهَ الجُ مـن  عْ  ابـَ السَّ لْكْ  الفَ

ـيـنْ ـرْفـوعِ المَ ـدادْ  الشْ عْ  ابـَ السَّ وانْ  لكْ

ينْ رْقُومِ المَ انْجومْ  رْ  واهَ اجْ صْ  شخَ و 

تِّينْ سَ و  ة  قايْمَ ألَفْ  مائة  ثَلْثْ  رْشْ  العَ

نِينْ اسْ ألَفْ  تِّينْ  سَ و  مائة  ثَلْثْ  يرْ  سِ امْ

األوَّابْ دى  الهْ يْنْ  عَ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

رارْ دْ مَ مْ  نْكُ عَ ماء  السْ لْ  يرْتسَ ونُه  كُ من 

النَّارْ نْ  مَ وطْ  سُ اليَكْ  المْ يَدْ  في  البَرْقْ  و 

بَّارْ الجَ يدْ  الوْحِ انْشاهْ  نْ  مَ بَّحْ  يسَ و 

رْ باهَ بِيهْ  ماهْ  اسْ و  رِيدْ  طَ عُ ها  مْ نَجْ

رْ زاهَ الكْ  الفْ في  ثالَثْ  رْ  الزَّاهَ ها  مْ نَجْ

رْ ظاهَ لْكْ  الفُ في  الرَّابَعْ  سْ  مْ الشَّ نازَلْ  امْ

دابْ الهْ ياهْ  اضْ رْ  حَ اسْ رِّيخْ  المَ نَجمْ  داتْ 

غابْ ال  ياهْ  أضْ على  و  تَرِي  شْ المُ ها  مْ نَجْ

األوَّابْ دى  الهْ يْنْ  عَ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

يَّارَا السِّ التْمامْ  و  ــالْ  ــزُّح ال ــمْ  نَــجْ

تــتْــوارا مــا  ها  انْجومْ ــمــا  اسْ ــلْ  كُ و 

ـبارا اعْ يـهْ  اتْنَهِّ االَّ  ـي  ـرْسِ الكُ ـثْـلْ  مَ

تْرَى كُ رِينْ  اخْ ها  وايَمْ بقْ ة  قامَ لْ  كُ و 

رى االخْ و  ة  القايْمَ بِينْ  ولُوا  إيقُ ألَــفْ 

مارْ القْ في  رْصْ  خُ المْ  القْ عَ  امْ اللُّوحْ  و 

واالمطارْ البَرْقْ  و  دْ  الرَّعْ نْيا  الدُّ ماهْ  اسْ في 
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رِينْ اخْ ألَــفْ  تِّينْ  سَ و  مائة  ثَلْثْ  دْ  بَعْ

رَتَّبْ امْ جا  يفْ  كِ ــافْ  اوْص ضْ  بَعْ خودْ 

رَبْ تَقْ نا اسْ لْمْ ظْ لعَ فْ يثْ و حَ دِ مْ و احْ نَظْ

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ــومْ يُّ القَ ــياتْ  االشْ رَبْ  انْشــاهْ  ــرْشْ  العَ

ـومْ ـرْحُ المَ قْ  الحَ ذا  و  ـولـُ قُ ايـْ تُـه  الـَ مَّ حَ

ـلُـومْ العْ ـرَقِّي  المْ يعْ  الوْسِ ـي  رْسِ الكُ و 

ماواتْ رْشْ و السَّ ـوبْ اللِّي بِينْ العَ جُ و الحْ

رَّاتْ القُ رُوا  دَكْ جابْ  الحْ و  ـجابْ  الحْ بِينْ 

ياتْ االشْ يمْ  يافْهِ دالَكْ  اكْ جابْ  الحْ لْظْ  غَ

بْ جَّ حَ امْ نْتَهى  المُ رْة  سدْ دُونْ  ما  لْ  كُ

بْ واهَ المْ رَتْ  ضْ حَ و  النُّورْ  نَ  امْ ورْ  البْحُ و 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

الكْ  الفْ و  جابْ  احْ ألَفْ  ينْ  بْعِ السَّ بِينْ 

ــداكْ اكْ ــولْ  طُ نة  أسْ لْكْ  الفَ لْظْ  غَ و 

قُـرَّى ـنْـدْ  عَ ـرْشْ  العَ وْصافْ  تـَ ا  تْنَهَّ ما 

جابْ هكدا  مــوْالهْ  يا  االحْ يثْ  دِ احْ في 

طابْ يحْ الخْ زَّالي افْصِ يثْ على الغَ دِ و الحْ

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

رُّه ــتَقَ سْ امْ جــا  ــانْ  ن الجْ فْ  ــقْ سَ هــو 

رُه بَأمْ هْ  اللـَّ رْشْ  عَ لِينْ  الحامْ ذا  نْيَة  اتْمَ

ــرُه دكْ ما  هــدا  ومْ  ــدُ ــقْ ال يعْ  وْضِ المَ

ضْ جابْ ذا في البَعْ ينْ ألَفْ احْ بْعِ بْرُه سَ خَ

الكْ و األرْضْ مْ في الفْ تالَفْ لِيهُ يفْ تَخْ كِ

رْضْ ولْ و العَ يفْ طُ نَة كِ أتْ اسْ مْ سَ مْ دْ خَ هْ جَ

جابْ احْ ألَفْ  ينْ  بْعِ السَّ دونْ  تَّى  شَ وانْ  أكْ

رابْ اعْ و  جامْ  العْ يدْ  سِ إالَّ  مْ  لْهُ اوْصَ وال 

األوَّابْ ــدى  الــهْ ــيْــنْ  عَ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ينْ فَلْكِ انْــظــامْ  في  ــابْ  ج ــرَعْ  ــقْ مَ أبــي 

ينْ امِ النَّجَّ ولُوا  إيقُ نة  اسْ ألَفْ  رْضْ  العَ و 

بْرُه خَ أتى  يفْ  كِ المْ  القْ عَ  امْ اللُّوحْ  و 
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راكْ ـدْ تـُ االَّ  ـــدادْ  اشْ ابَعْ  السَّ ــوانْ  الــكْ

ـدة ـمْ عَ يـرْ  غِ ابـْ ها  ارْفَعْ بتقوى  لْكْ  الفَ

دة لْ وَحْ ولْ كُ نة طُ سْ مائة اسْ مْ يرْ خَ سِ أمْ

أبدا نِينْ  ساكْ فيها  اللِّي  الكْ  المْ و 

ب  حْ تَسْ البْرُوجْ  في  يَّارَة  السِّ النْجومْ  و 

بْ سَ احْ و  عدْ  رينْ  شْ عَ و  نْيا  أتْمَ نازَلْ  المْ و 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

عاهْ  امْ ورْ  ـدُ اتـْ ورْ  الــبْــدُ و  ورْ  ــدُ إي لْكْ  الفُ

هْ اللـَّ رْ  بامَ النْهارْ  في  إيليجْ  اللِّيلْ 

ماهْ اسْ و  ه  أرْضُ ياتْ  االشْ خالَقْ  رْتُه  دُ بَقْ

ينْ األرْضِ باقْ  اطْ لْ  فَصَّ نْيا  الدُّ لْكْ  فُ دْ  بَعْ

ينْ عِ المْ تِينْ  المْ القوي  ه  مُ أسْ ــعْ  ارْفْ

ينْ الحِ في  رادْ  يفْ  كِ تْ  دَّ مَ ي  دّ مَ لها  قالْ 

بْ اتْرَتْكَ بالْها  اجْ قَبْلْ  ها  فَرَّشْ راشْ  الفْ

بْ رَگَّ الحوتْ  على  و  األرْضْ  يَبْلِيسْ  غاصْ 

ينْ ومِ صُ عْ المَ الكْ  المْ اجالك  افْالكْ  كانْ  امْ

وهادي دى  نة  اسْ مائة  سْ  مْ خَ يرْ  سِ امْ

غادي لْ  لكُ دالَكْ  أكْ لْضْ  الغُ و  ها  رْضْ عُ

بادي أو  خافي  ماشاء  نْشي  مَ بَّحْ  إيسَ

غيهابْ و  يا  اضْ ورُوا  ــدُ إي لْكْ  الفْ دارْ  يفْ  كِ

ابْ سَّ حَ لْ  كُ جابْ  اللِّي  اتْناشْ  البْراجْ  و 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

اللِّيلْ  ــولْ  طُ على  و  النْهارْ  ــولْ  طُ على 

بتاوِيلْ اللِّيلْ  في  النْهارْ  إيْلِيجْ  يفْ  كِ

ــلْ لِي الجْ ــه  لْكُ مُ فــي  رادْ  ــفْ  ي كِ ــرْ  يَّ خَ المْ

يْ كالسجلْ نْيا كانَتْ في الطَّ و قَبلْ فَلْكْ الدُّ

لْ جَ تَخْ جــاتْ  ــاً  ــوْع طَ ــي  أت لها  قــالْ 

لْ عَ يَفْ رادْ  باشْ  و  َرْضْ  أ نْ  مَ تْ  ــدَّ مَ أرْضْ 

ارْوابْ و  اتْلُولْ  فيها  ثُوا  دْ إيحَ كانْ  دْ  بَعْ

دابْ بالهْ له  قال  فوقَكْ  ما  رْتِي  انْظَ لو 

يلْ صِ لَّ التَّفْ لْها جَ ياتْ كُ لْ االشْ فَصَّ

ينْ عِ ـها المْ قا و فَـتَّـقْ تْ راتـْ أو كانـَ
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ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

لْ مَ تَحْ الَّ  شَ اتْقلْ  نْ  مَ حوتْ  يا  فوقَكْ 

ألزلْ لُه  سابَقْ  كانْ  يفْ  كِ لْ  لْمَ اتْمَ و 

بَّلْ فادْ اتْكَ لُه و في اصْ لْسْ لْ سَ ناسَ في اسْ

بَّرْ عَ ولْها امْ ة مائة سنة طُ سَ مْ يرْ خَ سِ امْ

رْ مَ تَعْ ــورْ  ــحُ ابْ فيها  ـــرُوا  دَكْ مائتين 

رْ البْشَ سيَّدْ  قالْ  فيها  ثُوا  دْ أيْحَ المائة  و 

بْ وانْسَ صالْ  نوحْ  و  آدَمْ  ابْن  نوحْ  يلْ  صِ

ــبْ ادْهَ و  داتْ  ــوحْ  ن و  آدَمْ  ــنْ  مَ لْنا  كُ

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ــامْ  األُم في  ثيرة  الكْ يافِيتْ  ـــتْ  دُرِّيَ

حامْ لْ  لنْسَ ــعْ  ارْبَ و  عامْ  نْطاشر  اتمَ و 

سامْ دُرِّيَــتْ  مْ  لْهُ كُ مْ  منْهُ يفْ  عِ الضْ و 

بها بالْ  الجْ دارْ  و  ــورْ  ابْــحُ بْعْ  سَ دارْ 

هة جِ لْ  كُ حاطْ  و  قافْ  بَلْ  اجْ بها  دارْ 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

يمْ أتْهِ لتَّيساعْ  يرْ  سِ لْ  مَ الحْ يَّبْ  سَ

يمْ دِ القْ الباقِي  ــرْ  بــامْ بْرِيلْ  جَ جالُه 

يمْ ظِ العْ فُوقُه  بَلْ  اجْ نْ  مَ حالْ  اشْ زادْ  و 

الْجاجْ و  رْ  اقْطَ دالَكْ  أكْ رْضْ  العَ و  ولْها  طُ

دَرَّاجْ و  ــارْ  ــي ــطْ ال ـــرَة  ـــفْ قَ مائتين 

ازْواجْ و  ــرْدْ  فَ يافِيتْ  و  حــامْ  و  ســامْ  ــدْ  وَلْ

تابْ يحْ جا في الكْ حِ بارُه و اصْ تْ اخْ عْ مَ ما اسْ اكْ

تابْ يُكْ رادْ  ــاشْ  ب و  ــوحْ  ن ـــة  دُرِّيَّ أبْــقــاتْ 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

نا اسْ ــيــنْ  اتْــمــانِ ــوجْ  ــاج م و  ــوجْ  ــاج ي

ـنَّا كَ أتـْ ــودانْ  سُ ـمْ  هُ دْ لـْ بـَ ــفــانْ  وَصْ

ـنا سْ و  هورْ  اشْ عْ  تَسْ نِيـنْ  مـومْ و  ارْ  فَّ كُ

كورْ دْ مَ المْ  الظْ رْ  بَحْ بارُه  اخْ تْ  عْ مَ اسْ ما  اكْ

البحورْ وكْ  ـــدُ ابْ دارَتْ  زرقْ  ـــرْدَة  ازْمَ ــنْ  مَ

نا كْ سَ آدَمْ  بن  نْ  كُ اسْ شايَنْ  هدا 

ليمْ هْ اعْ وا باألرْضْ االولى و اللـَّ حاطُ
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يهة الوْجِ بزَرْقَة  نْيا  الدُّ ما  اسْ ــة  زرَقْ

بْ سَ بْرُوا منه الثَّلْجْ في شي اوْقاتْ يَكْ خَ

بْ سَ مانْتَحْ دَنْياتْ  من  أما  اوْراهْ  من 

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

رى أخْ أرضْ  في  نِينْ  ساكْ رِينْ  اخْ قومانْ 

رى القُ ـــولْ  قُ ــكْ  ــاليَ امْ ــي  شِ ــمْ  هَ مــا 

رة جَ كالفْ بَيْضا  ــمْ  ــهُ أرْضْ ــتْ  ــرْبَ تَ و 

لْها اهْ و  االولــى  األرْضْ  تَوْصافْ  دْ  بَعْ

بَلْها اجْ وال  اوْطاها  في  ــوَة  رَبْ ال  دة  هْ مَ

لْها عَ أجْ الثَّالْثة  األرْضْ  الرّيحْ  نْ  امْساكَ

بْ ــدَّ عَ عــادْ  ــومْ  قُ نْيا  الدُّ دارْ  في  بِيهْ 

بْ هَ مْ  نْهُ عَ الرِّيحْ  داكْ  نْ  مَ لْقْ  خَ دْ  هْ جَ

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

لِيسْ  هْ كالدَّ ـة  لْمَ ظَ امْ ـة  عَ الرَّابـْ األرْضْ 

ابلِيسْ اللَة  اسْ و  فارَتْ  العْ نْ  جْ سَ يَّ  هِ

ورْ هُ مَشْ يطْ  حِ المْ رْ  البَحْ طْ  حَ بها  دارْ  و 

بَّابْ صَ الثَّلْجْ  فى  اصْ و  امْال  و  رْتَنْ  اتْفَ إلى 

ارْقابْ و  ألُــوفْ  ه  ايْزِيدُ نْ  جَ و  اإلنْــسْ  على 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

إنْــســانْ وال  ـــنْ  جَ ــنْ  ــي ــارْفِ ع اال  ـــومْ   ق

لأليمانْ ــمْ  ــداهُ أهْ ــنْ  مَ ا  يوْ صِ يَعْ وال 

ــمــانْ ــرَّحْ ال نْــهــا  ــوَّ كَ آدامْ  ــة  ــرْبَ تَ ـــنْ  مَ

بتَبْيانْ الثَّانْية  ــافْ  ــوْص تَ ــيــبْ  انْــجِ

الجانْ نْ  مومَ يرْ  غِ نْيا  الدُّ في  نْها  كَ اسْ اوال 

كانْ تَسْ الرِّيحْ  فيها  نْ  كَّ سَ انْشاها  نْ  مَ

وابْ الجْ بِهْ  رَبْ  تَضْ بارُه  اخْ تْ  عْ مَ اسْ ما  اكْ

تابْ كْ تابْ مُ مْ في الكْ بَقْ لِيهُ يفْ كانْ اسْ كِ

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ــوالْ االقْ في  قَبْلِي  العارْفِينْ  وها  فُ وصْ

تْعالْ المُ مْ  نْهُ جَ اسْ فيها  نْ  ياطَ اشْ و 

الزْمانْ طــالْ  ما  يينْ  باكْ لْها  أهْ
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يسْ نْدْ اقْدِ اللْ الهَ و في جوف الخامْسة اهْ

رَتْ مْ عَ باشْ  انْهورْ  زُوجْ  قالُوا  ابْعة  السَّ

بَتْ اتْرَكْ سارْية  نْ  عَ ة  بْعَ ابْسَ ينْ  األرْضِ و 

واتْبَتْ عادْ  ــزَّلْ  نَ اقْدامه  الحوتْ  على 

بْ تَنْصَ له  الرِّيحْ  داكْ  من  الما  ــفْ  وقَّ

بْ رَتْكَ يا امْ ثْلْ اللَّجْ على الضْ فا مَ على الصْ

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

نِينْ  وْ الكَ فوقْ  على  يا  الضْ سارْ  قالوا 

ينْ صِ احْ كطوقْ  البْها  يبَة  ابْهِ راوْا  اسْ و 

وتِينْ دُ حْ المَ ياتْ  االشْ على  األزْليَّة  و 

باتْ يامْ و اغْ حابْ الغْ لْمة في اسْ غابَت الظَّ

بتْباتْ يحْ  حِ اصْ لْمْ  العَ على  لْمْ  الحَ تَّنْ  مَ

ياتْ يعْ االشْ مِ نْشي اجْ رْ مَ نْدْ أمَ لْمْ عَ و القَ

رابْ االعْ يدْ  ألسِ تَّى  شَ ه  علُومُ نْ  مَ علَّمْ 

رْ صابْ طَ ة من المْ فَ يثُه هدي رَشْ دِ في احْ

عالْ الفْ على  فادْ  الصْ و  دابْ  العْ ــلْ  هَ و 

ــكْ الشَ ــرِيــرْ  ــهَ الــزَّمْ وادْ  و  ــادْ  ــرْص فَ وادْ 

رَّكْ ــدَ إي رْها  طُ ــنْ  عَ الكْ  المْ و  لْكْ  مَ فــوقْ 

لْكْ دْ الفُ و على الما رَصْ على الحوتْ كما اتْرَصَّ

رْتابْ مَ في  وى  الهْ على  الرِّيحْ  داكْ  باالسما 

الغابْ ياهْ  اضْ على  يمْ  الغِ هــداكْ  سارْ  و 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ــانْ االرْك سايَرْ  عن  فــاقْ  ابْهاهْ  ــرجْ  اسْ و 

ــوانْ االكْ ـة  أزْلـَ على  ســايْــرَة  يبَة  الهِ و 

سانْ الحْ قــادَمْ  رْتُــه  قــدُ على  الكونْ  و 

تْوَى اتْسَ يا  الضْ على  يمْ  الغِ هداكْ  سارْ  و 

وَى نَطْ ياتْ  االشْ عْ  مْ جَ ما  األسْ قَلْمْ  عنْ  و 

و هُ غــيــرْ  مـــواله  مــا  ـــالمْ  القْ ــمْ  عــلَ وال 

حابْ االصْ زْمِي  الزَّمْ بْرُورْ  المَ قالْ  يفْ  كِ

تابْ جْ المُ ي  مِ الهاشْ رْ  بَحْ نْ  مَ رْفَة  غُ و 

مانْ لْمْ الرَّحْ ها على الظَّ دْ رَة شَ دْ و القُ

افْيالْ نْ  كَ اتْعابَنْ  ة  ادْسَ السَّ رْ  عْ بقَ و 
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ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

ودْ  الجُ يَنْبُوعْ  ي  مِ الهاشْ على  ا  لِّيوْ صَ

التمودْ ــتْ  الحَ ما  عليهْ  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

رَة األسود شْ حابْ و العَ هْ لالصْ و ارْضى اللـَّ

ولْ رْسُ مَ و  انْبي  جانا  من  على  الة  الصْ

بُولْ القْ و  الوْفا  لْبُوا  طَ معانا  مْ  لْكُ كُ

الهولْ و  ورْ  النْشُ يومْ  نا  مْ يَرْحَ طالَبُه 

ة بالنْظامْ كا الذنْبْ جَّ لْ علينا حُ عَ وال يجْ

رَتَّبْ امْ لْتِي  حُ في  قــولْ  ــاراوِي  ي يغْ  صِ

ابْ يارْ االنْسَ المْ على اخْ الةْ و السْ و الصْ

فْ  ألـِ و  كافْ  ـنْ  عَ ـرْ  شَ ـمْ  النَّـظْ تاريخْ 

يفْ لـِ وْ تـَ ـتُـه  ألَّفْ و  ـبُـه  حاسْ ـدْ  جَ فابـْ

رِيفْ اشْ و  رْ  شاعَ رَفْنِي  يَعْ ال  لمن  قـولْ 

طهارْ المْ رْ  اهَ الطَّ اقْ  شَّ العَ المْ  السْ و 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ـــدادِي اعْ فــي  انْــهــايَــة  لها  االَّ  ـــالةْ  أصْ

هــادِي و  هاديك  في  تَنْتْهى  ما  ــالة  أصْ

األرْشــــادِي ـــنْ  دِي ينْ  تابْعِ مــن  على  و 

االبْياتْ  يمْ  افْهِ يا  تَنْتْهى  االَّ  ــالةْ  اصْ

واتْ االصْ يعْ  مِ اسْ هو  ة  مَ الرَّحْ يعْ  اوْسِ نْ  مَ

يَّاتْ بسِ وال  طانا  اخْ في  بْنا  إيحاسَ وال 

قابْ العْ يومْ  في  دَنْبُه  علينا  لْ  عَ يَجْ وال 

تَرْتابْ في  ه  لناضمُ ورَّخْ  و  ي  مِ لنضْ وَرَّخْ 

األوَّابْ ــدى  الهْ ــنْ  يْ عَ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ينْ عِ تَسْ و  زُوجْ  ه  مُ اسْ ناقَطْ  مْ  النَاظَ و 

تَبْيِينْ لي  اعْ ــن  ابْ و  ــنْ  ــارْزِي ب ــنْــوَة  الــكَ

السبطينْ اوْالدْ  نْ  مَ فى  طَ صْ المُ آلْ  من 

مْ عليهُ الرْضا  و  تارْ  خْ المُ ه  قُ شْ عَ ما  ولْ  طُ

نِينْ سْ ي و على الحَ هْ على الزْكِ لَّى اللـَّ صَ
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ـــارْ دَكَّ ــمْ  ــالسَ بَــطْ ــوْلــي  قَ يالحافَظْ 

البشارْ يدْ  سِ ينْ  احِ مدَّ على  المْ  السْ و 

بْ نْتْخَ المَ النَّايْرْ  رْ  ــدُّ ال تَوْصافْ  خودْ 

بْ سَ الحْ و  الوْفا  مالْ  اكْ و  مْ  نْهُ مَ التْنا  و 

مْ فيهُ لْ  هَ الجْ ي  فِ يَكْ مْ  يهُ الْغِ ودْ  حُ الجْ و 

مْ لِيهُ ــولْ  ــرْسُ ال حْ  ـــدْ مَ بَّلْ  يَتْقَ رَبْــنــا 

ــابْ ــيَّ ــا و شِ ــانَّ ــانْ ازْم ــبَّ ـــرْ شُ بِــيــهْ دَكَّ

طابْ الخْ ينْ  عِ أسامْ نا  مْ يَرْحَ نا  عْ مَ اسْ نْ  مَ

انتهت القصيدة
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التَّالِي و  ــي  االول ــاتْ  فَ ما  رْ  كَّ اتْفَ لْبْ  يَالقَ

مالِي اكْ و  بالوْفا  بِيبْ  الحْ ة  صَّ غُ ــدْ  رافَ نْتْ  كُ

ــي الِ دَّ عُ ــفايْتِي  اشْ شــافُو  ــى  تَّ حَ ــرِّي  سَ ــاحْ  ب

غالِي اشْ ــرْزْ  طَ و  تِي  بَبْرَاعْ نِّي  عَ ــبْ  واجَ لْتْ  قُ

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما 

لِيفْ تَسْ إِال  ــه  ــاسُ نَ ــدْ  ــنْ عَ ــيــرْ  الْــخِ

يفْ صِ ابَتْ  جَ ا  مَ ة  ابْخَ سَ أرْضْ  ــرْثْ  حَ

رَى اجْ يفْ  كِ لنَا  ادْرَاوْا  وال  رين  اخْ افُوه  شَ يفْ  كِ

رَّة مُ اللِّي  الْ  االفْعَ علَى  قَلْبِي  بَّرْ  َنْصَ أ يِيتْ  اعْ و 

رَة دْ هَ و  يثْ  دِ الحْ يفْ  كِ وَلِّيتْ  ايا  دَ اعْ الْ  اقْوَ في 

رَة شْ عُ باقي  ما  مْ  هُ يدْ انْفِ و  ي  انْوَصِّ لدهاتْ 

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

اتْكافِي و  سانْ  الحْ ــل  اهْ ــودْ  اتْــجُ ــهْ  بِ

ــي الَّفِ خَ ــمْ  رِي الكْ و  ــي  رْثِ حَ فــي  ــتْ  عْ ضَ
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ــفْ ي فِ اخْ ــسْ  حَ ــنْ  لكِ ــا  ف ماكْ ــيتْ  قاسِ

اللِي مْ شَ ه  يْدُ صَ امْ اللِّي  يبْ  الدِّ يفْ  كِ لهُ  صارْ 

سالِي فـــارَحْ  بِـــهْ  ــتْ  ــي وَلِّ دِيـــب  ــي  لِ جـــابْ 

اللِي سابْ احْ نْ الَّ قَتْلُه في دِيْتُه في الرُّوحْ و نحْ امَ

امْشالِي ــانْ  كَ دْ  بَعْ جابُوهْ  يارِي  اطْ وهْ  ــيْــدُ صَ

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ا  مَ اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما 

ــتْ ــهْ انْوِي ــالَّ فِي ــعْ شَ بْ ــوسْ فــي الطَّ گامُ

نِيتْ تَخْ فــي  ــه  رَبِّــيــتُ ـــانْ  كَ ــيــرْ  اصــغِ

الجافِـي ـرْ  عاشَ امْ وانَا  ـنِـيـنْ  اسْ نْ  مَّ كَ

رَة فْ العَ و  هر  المْ و  ى  المهَ يَصطادْ  تُه  يَّحْ جَ يُومْ 

رَة فْ القَ وشْ  وحُ من  نِي  صْ ايْخَّ ماكانْ  ا  دَ هَ لْتْ  قُ

رَى اقُه و اطْ شَّ رَى بعُ ا اجْ رِي بِيهْ كمَ رَفْ ما  يَجْ وال اعْ

رَى يَجْ يدِي  في  يحْ  ايْطِ اللّي  وسْ  مُ بالْگَ ا  دَ كْ هَ

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

ــاتُــه فَ بْتِي  حَ بصْ ة  مـــدَّ و  ــنْ  ــي ــنِ اسْ

ياتُه احْ فــي  ــوفْ  ــشُ ايْ ــالَّ  شَ ــه  ــتُ وَرِّي
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حبِّيتْ و  ـــتْ  وَدِّي ــهُ  لَ ــنْــتْ  كُ ــلُــوكْ  ــمْ مَ

ادْخالِي و  لْها  كُ اتْ  ــدَّ ال و  رَّفْ  يَتْصَ ضا  العْ في 

والِي بمْ ى  خَ اسْ و  يحْ  مِ اسْ لْبْ  القَ و  صادَقْ  لْ  وْ القَ

انْجالِي يْ  ضَ لْبْ  طَ َلو  أ ورْ  امُ مَ ه  كامُ احْ نْدْ  عَ

الِي وَ امْ التْرَابْ  يرْ  غِ اصْ الــرَّاسْ  و  اكبِيرْ  لْبْ  القَ

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما   

يـحْ حِ التَّصْ ـبَـارْ  بـخْ ـنِـي  ساكْ تْ  دَّ حَ

يحْ مِ اسْ بْ  ـلـْ القَ و  االفْـعـالْ  زِيـنْ  الزِّيـنْ 

ــه اتُ بدَ نْ  ســاكَ ــبْ  لْ القَ فــي  ــه  لْتُ عَ اجْ و 

بْرَة كُ ه  عاليْمُ و  ــرُوطْ  اشْ لها  رْ  هَ تَظْ بَّة  حَ المْ و 

تْرَة كُ ــدْ  ــوَاهَ وَشْ لُومْ  اعْ ــنْ  مَ امعايا  ــنْ  فَ ــلْ  كُ

رَة جْ الهَ نَ  امْ يرْ  خِ ونْ  انْهُ ا  بِهَ ي  رُوحِ لَبْ  يطْ و 

رَى اخْ اعلُومْ  و  لْتِنِي  سَ شْ  الَ اعْ كْ  يدَ انْفِ و  الْنِي  سَ

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

ي صاحِ يا  االنْجابْ  لى  عَ ــتْ  ارْوِي يفْ  كِ

ي وَاحِ رْ   ــدَ ب ــنْ   مَ ـيـرْ   خِ نَّسْ   يُوَ ــرْدْ   قَ
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اترِيـحْ و  بِـي  قَـلـْ يا  فاكْ  اجْ نْ  مَ ي  اجفِ

العالِي قابْ  اعْ ى  شَ خْ ما  فانِي  كَ لُه  فَعْ رْ  ابشَ

اللِي اتَّجْ بالوْفَا  يرْ  الخِ نْ  مَ تُه  لَّفْ سَ ا  مَ لْ  كُ

لِي رَى  يَجْ ا  مَ تْ  مْ دَ اعْ وِال  انْكايَدْ  يِيتْ  اعْ أما 

لِي ا  يهَ يَبْغِ الرْقِيبْ  فِيَّ  ى  فَّ يَتْشَ يتْ  كِ اشْ إلى 

 

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما 

يبْ ايْغِ رْ  ــدْ ــغَ ال ــنِّــي  ظَ فــي  ـــانْ  كَ مــا 

لِيبْ اطْ إلِــيــهْ  ــا  وأن ــي  ــادْلِ عَ لُوبْ  طْ مَ

ي ياحِ تَجْ ــدْ  ــرِي ايْ بَللِّي  ــكْ  ــي إلِ أَشْ 

رَة دْ القُ ولْ  مُ بْ  تاجَ اسْ ِذا  إ ادْعايْ  نَ  مْ افْ  خَ لِيسْ  و 

رَة مْ غُ زَادَتْنِي  يَارْ  الصْ في  تَة  مْ الشّ و  نِّي  ضَ ابْ  خَ

رَة مْ جَ بها  تْشَ ا  مَ اتْ  الدَّ في  رَارِي  اسْ يتْ  مِ اكْ لُوْ 

رَا  كانِي و ضْ دْ وَلَّفْ امْ ْبَعْ رْ مَن  دَ نِّي يَغْ ما كانْ لِي في ضَ

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

ه ـحابـُ ألصْ ــرْ  ـيـ الخِ ــي  كافِـ ايـْ ـــرْ  بالشَّ

ــغابُه اشْ ــنْ  مَ ه  ــدُ يْ صَ امْ ــبْ  ي الدِّ ــفْ  ي كِ
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ــيــبْ اوْجِ ــاسْ  ــيَّ قِ شــارَة  لْ  لكُ ــرْبِــي  ضَ

تَوْســالِي ــي  خالْقِ ــلْ  بَ يَقْ ــى  تَّ حَ ــلْ  بالتْوَاسَ

ارْســالِــي ــلْ  كُ ــدْ  جَ يمْ  برَاهِ و  ــوحْ  نُ و  ـــادَامْ  ب

ليالِي ــلْ  كُ ـــوَافْ  اجْ بِها  مْ  سَّ انْقَ ــزَابْ  الــحْ و 

ــي ابْقالِ ــبْ  بِي احْ مــن  آشْ  ــي  رَاسِ ــا  ي ــا  ه دْ بَعْ

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما 

يجْ جِ تَهْ ي  مِ رَسْ نْ  مَ له  كانْ  تُوبْ  كْ مَ

لِيجْ اعْ لِيهْ  انــا  ــونْ  ــكُ انْ جا  ــانْ  ك ــوْ  لُ

ــه ــابُ ــبَ اشْ ــمْ  ــتَّ ــيَ انْ إِال  ــوْفِــي  خُ ــا  م

رَا اتْقْ اللِّي  الصحف  بجاهْ  و  نَى  سْ الحُ ماءْ  باألَسْ و 

رَا هْ جَ و  رْ  سَ مْ  ينْهُ التَّابْعِ و  ــهَ  وطَ لِيمْ  الكْ و 

رَّة مَ في  ه  رْسُ غَ انْتَمْ  تَّى  حَ بَة  الرَّغْ و  ا  الدعَ و 

رَا امْ و  لْ  رَجَ انْ  الزْمَ في  بْ  حَ يَصْ نْ  مَ اقِي  شَ يرْ  غِ

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

ه اجُ جَ تَهْ ــــرُوفْ  احْ تْبَلُه  كَ ــارْ  ــحَّ سَ

ــه ــزَاحُ امْ في  ــعْ  ــرِي ِيْ إ ــرُه  ــحْ سَ لْ  انبَطَّ
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يجْ جِ تَهْ في  سارْ  لُه  قْ عَ تَــاهْ  نِينْ  امْ و 

المالِي وجْ  الجُ نْ  مَ رُوجْ  للخْ بِيلْ  اسْ ــدْ  وَجَ ما 

ي الخالـِ ثْ  لثـلـْ ــاهْ  وَرْم ه  انـُ يطَ شِ ـه  لـفُ تـَ

والِــي وال  ــبــاب  احْ ه  ــدُ ــنْ عَ الَّ  ــنْ  مَ فايَة  اشْ يا 

العالِي امْ  قَ الْمْ في  زْ  العَ و  رْ  قَ لوْ نْ  مَ لَبْ  نَسْ

البَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ما 

يِيدْ
تأْ في  ــامْ  ــمَ اهْ ــانْ  ك ــامْ  ــرْيَ ال بِينْ 

يدْ عِ و  ــــرُورْ  اسْ و  ــمْ  ــوَاسَ امْ ــه  ــامُ ِيَّ إ

ه وَاجُ امْ في  ــاهْ  تَ ــوعْ  ــلُ َقْ أ يرْ  ابْغِ نْ  فْ جَ

رَّة جَ وال  لهْ  رِيقْ  اطْ رِي  ــدْ يَ أال  رْ  البَحْ في  ــاهْ   تَ

رَة نَصْ له  وال  يــقْ  ــدِ اصْ وال  بْ  احَ صَ ــهُ  لَ اتْال  مَ

رَّة معَ سادْ  الفْ يهْ  ايْجِ وال  صانْ  نُقْ في  لِيهْ  ماعْ

رَا حْ الصَّ و  ه  يَدُّ يرْ  غِ صابْ  و  فاقْ  و  نامْ  نْ  مَ يفْ  كِ

رَة دْ بالغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبَالِي  وال 

يَادُه اغْ و  ارْ  ــوَ الــجْ ــطْ  وَسْ في  انْ  لْطَ سُ

ــــزْدَادُوا ـــتْ يَ ــلْ وَقْ ــه فــي كُ و افْــرَاحُ
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يدْ تَنْكِ و  لْ  ـــوْ هَ ــه  ــرْحُ فَ اعلِيهْ  ــى  ولَّ

ــو و امْســالِي ــه فــي الزهُ ايَتْلُ ــا فَ ــرْ م كَّ ــوْ يَتْفَ لُ

بالِي َگْ أ اطْ  الْبْسَ في  الكاسْ  و  ة  عَ مْ الشَّ بِينْ  كانْ 

اتْاللِي رِيقْ  الوْ من  رْها  وَامَ اجْ و  قُبَّة  قَلْبْ  في 

ـي ادْوَالـِ ــفْ  صَ قابْلِينْ  امْ ابْــلَــنْــزَاتْ  زُوجْ  بِينْ 

الْبَالِي رَابْ  احْ اقْرَى  ما  اللِّي  يدْ  دِ جْ وفْ  ايْشُ ا  مَ  

تارِيخْ ــلْــتْ  ــعَ اجْ و  ى  مضَ ما  ـــتْ  وَرَّخْ

يخْ انْسِ وخْ  نْسُ المَ و  ــة  رَايْــقَ ــاتْ  ــيَ ابْ

ــرَادُه تَــغْ و  البْكى  ذا  ــنْ  مَ ه  ــدُّ ِيْــقَ إ ي  شِ

بْرَة بالْعَ ودُه  دُ اخْ على  يْنُه  عَ يضْ  اتْفِ يرْ  دِ لغْ ثْلْ  مَ

رَة مْ الخَ طاسْ  الرْيَامْ  يلُه  دِ تَهْ ى  حَ يَسْ ا  امَّ وَقْت 

رَة مصْ في  وال  امْ  الشَّ في  يَّ  هِ الَّ  رَشاتْ  الفْ و 

رَة وبُكْ يلْ  الصِّ في  االدْوَاحْ  فُوقْ  رَّدْ  اتْغَ يارْ  االطْ و 

رَة دْ بالْغَ نَاوِي  ونْ  ايْكُ اللِّي  امْ  عَ بطْ ايْبالي  وال 

ه اخُ نَسَّ ــلِــيــهْ  اعْ ــمْ  يَـــــرْحَ ــارِي  ــق ال و 

ــه ارْخــاخُ و  ــالْ  ــيَ ــفْ ال ــدْ  ضَ ـيَــادَقْ  بـْ و 
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ــيخْ شِ و  ــرْ  بْ حَ رَة  ــفْ السَّ دَارَتْ  ــهْ  لِي اعْ

البالِي فاسْ  في  فايْتُه  اشْ شافْ  الَّ  نْ  مَ ــرَى  أَشْ

الْغالِي اتْغازْ  التْبَـرْ  لْ  بَدَّ ي  وسِ السُّ بالنْحاسْ 

بالِي اجْ و  ــى  َوْط أ بارْها  أخْ ابْ  طَّ الحَ بَنْتْ  و 

عالِي المْ لْ  هَ يرْ  ابْخِ بى  يَعْ الَّ  نْ  مَ تَّلْتْ  مَ اكْ  دَ اكْ

غالِي اشْ رْزْ  طَ في  ينْ  للحافْظِ فى  يَخْ ما  مي  اسْ و 

ه ــياخُ اشْ ــنْ  مَ ــا  هَ جابـْ ــه  اباتـُ اجـوَ و 

لدرة يبَلَّغْ  و  نونْ  وادْ  في  و  بْرُه  خَ مادَة  الحْ في 

دُرَّة سابُه  تَحْ لْبْ  بقَ ياقوتة  لْ  ــدَّ بَ ــنْ  مَ يفْ  كِ

ـبْـرَة عَ يَّتْها  اقْصَ باقْيَـة  او  النَّاسْ  ـبْـرُوها  خَ

تْرَة عَ و  يحاتْ  طِ بِينْ  ورْ  حُ دْ مَ ى  يَبْقَ مالْ  ما  وِينْ 

رَة  الزُّهْ البْتُولْ  لْ  نَسْ يهْ  فِ تَكْ بَة  النَّسْ و  لِي  عْ بَنْ 
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01
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اللْيالِي طالَتْ  ما  ي  تَبْكِ ة  عَ مْ يَالشَّ ــالشْ  اعْ

كتْاللِي يــجــانْ  الــدِّ ـــولْ  طُ كتْباتِي  ـــالشْ  اعْ

انْجالِي رُوا  ساهْ ما  ــكْ  داجَ رْ  كتْساهَ ــالشْ  اعْ

ثالي امْ وى  الهْ ــاسْ  ن ــي  ــتِ رَوَّعْ يَة  باكْ ــالشْ  اعْ

عالِي المْ ــراتَــبْ  امْ في  انْتِيَّ  و  يَة  باكْ ــالشْ  اعْ

اوْســالِــي ي  للْباكِ ـك  دالـَ ما  يَة  باكْ ـــالشْ  اعْ

يالِي اخْ له  فارْ  يَصْ رارَكْ  فِ لألصْ انْشوفْ  إلى 

ليلَة ــلْ  كُ للبْكاء  يَّأْ  تتهَ ياللِّي  ــكْ  بِ واشْ 

ثِيلَة امْ البْكا  في  لك  رِينا  ما  ياللِّي  بِكْ  واش 

لِيلَة اعْ البْكا  ذا  ــنْ  مَ وَلِّتِي  ياللِّي  بِــكْ  واشْ 

يلة طِ الهْ رارَكْ  ـــدْ بِ رفي  تَنْصَ ياللِّي  بِــكْ  واشْ 

يلة صِ ينْ  قِ العاشْ اوْصافْ  فِيكْ  ياللِّي  بِكْ  واشْ 

يلَة انْحِ حالْتِي  حالَكْ  ى  ظاهَ ياللِّي  بِكْ  واشْ 

ادْبِيلة رِي  خاطْ زادَتْ  بَلْتَكْ  لدْ وفْ  انْشُ وإلــى 
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ألِـــي اسْ لـي  رَدِّي  سلْتَكْ  ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

لَكْ جرى  آشْ  لِي  عيدْ  هْ  للـَّ لْتَكْ  سَ

يالَكْ اخْ رَقْ  باشْ  داكْ  وَ  هُ انْ  آشْ 

ي بما في ادْخالَكْ كِ فا اشْ لِيَّ دونْ اخْ

رالِي اجْ ما  لْ  كُ لَكْ  ي  كِ نَحْ ة  عَ مْ يالشَّ يتْ  جِ لو 

ي ادْخالـِ في  ــيــرانْ  نِ نـــارَكْ  ـنْ  مَ يَة  باكْ إذا 

حالِي قامْ  اسْ وفِي  شُ كْ  قامَ بسْ ـيَـة  باكْ إذا 

اوْصــالِــي ــنْ  عَ ــرُوقْ  ــفْ مَ ــكْ  ــراقَ بــفْ يَة  باكْ إذا 

التالِي و  األُولــي  ليَّ  ي  كِ احْ جاكْ  نِينْ  امْ انْتِ  و 

يلة عِ اشْ ي  دَالْكِ ما  ي  تَبْكِ اللْيالِي  في  بكْ  واشْ 

ــكْ ــا دالـَ ــة م ــيَ ــاكْ ـــــالشْ ب اعْ

حالَكْ ــلْ  جَ تَكْ  قامْ سى  اكْ و 

لَكْ ـغى  صْ نـَ قصــتَـكْ  ي  ـكِ احْ

ـوِيـلة اطْ بِـي  رايـْ لغْ عي  سمَ اتـْ و  رايْبَـكْ  اغْ تَنْسى 

يلَة مِ اكْ ــي  ــوارْحِ اجْ و  داتِــي  في  نارْ  لْ  كُ اتْ  ــدَّ عَ

لِيلَة بْ  حُ قامْ  اسْ افْناهْ  دْ  بَعْ ــه  وارْثُ قَيْسْ  نْ  مَ

يلة قِ العْ على  بَّرْنِي  يْصَ أشَ صابَرْ  راقْ  الفْ على  و 

ليلَة اخْ فارْقَـة  ما  بحالِي  لِيلْ  اخْ فارْقَـة  ما 

داكْ ـوَ  هُ ان  واش  تَكْ  قَصْ كانْ  آشْ 

ــداكْ اعْ و  بابَكْ  الحْ يَة  باكْ اتْباتْ  و 

اكْ ــدَّ ــعَ ــي  بِــهــا  نَــتْ ــبِ ــرايْ وانـــا  اغْ
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الرْمالِي و  رْ  مْ السَّ خيَّامْ  نْد  عَ يَة  باكْ ولْ  اتْقُ و 

ابْحالِي يْها  حَ وا  قُ شْ عَ اللِّي  ــراقْ  افْ على  واال 

ألِـــي اسْ لـي  رَدِّي  سلْتَكْ  ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

كْ صابـَ ما  ي  لـِ يـدْ عِ هْ  باللـَّ لْتَكْ  سَ

طابَكْ بخْ تُه  دْ اتْحَ الَّ  نْ  مَ رَبْ  تَغْ يَسْ

داكْ بهْ شافْيَة  دات  نْـتِـي  كُ وْ  ألـُ

حالِي ــفــاكْ  اخْ ما  ــيَّ  لِ قالَتْ  حالْها  بلسانْ 

ارْجالِي لي  كانُوا  و  نْتْ  كُ مالَة  العْ صولَة  في 

مالِي ــرْجْ  بَ لْ  كُ مالَة  العْ في  ــرُوجْ  ابْ وا  يْدُ إيْشِ

لِيلَه ادْيـــارْ  على  دارْ  ما  و  البْطاحْ  على  واال 

اقْبِيلَة ــنْ  مَ حالْ  اشْ تارْ  خْ بالمُ نُوا  أمْ رْبانْ  عُ

يلة عِ اشْ ي  دَالْكِ ما  ي  تَبْكِ اللْيالِي  في  بكْ  واشْ 

كْ امْصابـَ فـي  بْـتَـكْ  سَ كانْ  واشْ 

كْ ـطابـَ سْ يـَ اللْغى  في  ـرِيـمْ  الغْ

ــكْ أنْجالَ ــكاكْ  ابْ ــنْ  مَ ــاوْا  م يَعْ

ــة يل الوْحِ ــة  الَ حَ ــنْ  عَ ــي  حالِ ــايَلْ  يالسَّ فــاكْ  يَكْ

اقْبِيلة ـها  يـفْ كِ ـي  ـكِ حْ تـَ االَّ  ـناحْ  الجْ لْ  أقْبايـَ

زِيلة اجْ رَبْنا  ــبْ  ــواهَ امْ من  ـــرُوجْ  ابْ رُوا  مْ يعَ و 

غاك نَصْ وانا  طابَكْ  اخْ ـي  ـكِ احْ لِيَّ 

وابْ لغاكْ يثَكْ و اجْ دِ ولْ في احْ و ايْجُ

ي بلْغاكْ رْخِ فاكْ اتْصَ لُو كانْ اللِّي اكْ



الشمعة 116

26

27

28

29

30

31

32

33

34

اللْيالِي في  لُوكْ  المُ يفْ  كِ بُوا  جْ يْحَ كَ مْ  فِيهُ

ابْطالِي يَة  بالحامْ ــوا  ــرْمُ هَ ــيَّ  لِ ــاوْا  ج ــالَّبْ  طُ

أمْصالِي نْ  مَ اوْا  فَّ صَ دِي  هْ شَ صارَة  للعْ وَلِّيتْ 

رالِي اجْ دا  كْ هَ ماعِي  اشْ اوْا  صفَّ صالْ  المْ منْ  و 

ألِـــي اسْ لـي  رَدِّي  سلْتَكْ  ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

سالَكْ بمْ ــرُوا  دَبـْ ــيَّ  لِ ــلْ  أســايَ

وتْ زَيْ ما في ابْدالَكْ دارُونِي في اتْخُ

نْ اتْخوتْها كما نَنْبالَكْ تْ مَ رَجْ و اخْ

لِي غى  يَصْ ي  ياللـِّ وْراقِي  تـَ وا  لَفُّ تِيلْ  الفْ على 

يلة فِ الحْ البْطايَحْ  وا  رْجُ إيخُ الرْبِيعْ  ــامْ  أيَّ في 

ادْلِيلَة حالْها  في  زْ  العَ دْ  بَعْ مالْتِي  اعْ وا  تَرْكُ

لِيلة العْ انْيَة  الفَ اتْ  للدَّ وادْوى  ــوتْ  قَ ــبْــرُوهْ  جَ

وِيــلة اطْ باقْيَة  يرَة  السِّ امْ  ـدَّ القُ بِي  ـرايـْ اغْ و 

يلة عِ اشْ ي  دَالْكِ ما  ي  تَبْكِ اللْيالِي  في  بكْ  واشْ 

ــايْ بِـــيَّ هــالَــكْ ــش ــوا احْ ـرْكُ تـَ

ــكْ الَ ــدَّ عُ قَلْبْها  فــي  ــي  تَــبْــغِ

ـدلَكْ أكْ ـوسْ  ـمُ الشْ ـسـاوَتْ  لقْ

افْتِيلة ي  طِ واسْ امْ في  لُوا  عْ شَ بى  نَهْ وانْ  اهْ بال 

الكْ يُهْ أقْوامِي  نْدْ  الهَ من  كانْ  لُو 

بــالكْ ـتَـوْلـوا  يَسْ ـتَّـى  حَ تُّـوا  يتخَ

الكْ الفْ ـرْ  واجَ بهْ رُوا  صْ إيقَ ي  داتـِ
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ــي والِ أعْ ــالَ  ب ــيها  نَنْشِ ــي  رافِ لطْ ــنُونْ  اسْ ــي  نَنْشِ

ــي بالِ أگْ ــارْدَة  الشَّ ــرْ  ي جِ اهْ و  صــارَة  العْ ــرْ  كَّ نَتْفَ

أنْكالِي ــهــا  ــراقْ افْ ــدْ  ــزِي وي مالَة  العْ رْ  كَّ نَتْفَ

والِي بَرْتْ  اجْ ما  رْبَة  الغُ على  ابْكايْ  لِي  قْ  يحُ

انْبالِي ما  يفْ  كِ لِيَّ  رى  أجْ ــدابْ  اعْ نْ  مَ حالْ  أشْ

تالِي يلْ  عِ الشْ ا  أمَّ و  لِيَّ  را  أجْ الكْ  اهْ نْ  مَ حالْ  أشْ

ألِـــي اسْ لـي  رَدِّي  سلْتَكْ  ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

رَة اال افْرَقْتْ ابْطالَكْ ضْ لْ الحُ سالْ اهْ

لك يزهى  ما  في  رُوا  يَتْدكْ مْ  بلْغاهُ

لِيلة اشْ صافْيَة  رَة  قَطْ ة  كَ سْ الحَ على  ها  انْلُوحْ و 

بِيلة اگْ صارْلِي  ما  على  ابْكايْ  ــبْ  واجَ ولْ  انْقُ و 

لِيلة اهْ دِي  اقْاليـْ عـودْ  اتـْ و  صارَة  القْ رْ  كَّ نَتْفَ

اقْلِيلة تِي  المْ اسْ و  ارْجــالِــي  ينْ  لْمِ سَ امْ ــيَّ  فِ

يلة حِ ــلْ  كُ ــتْ  فْ ــدَ اصْ و  ابْاليَا  و  تِي  لِيعْ ــومْ  اشُ

تِيلة القْ غايَة  بِــيَّ  ــعْ  الــواقَ في  ورْ  شُ العْ هذا 

يلة عِ اشْ ي  دَالْكِ ما  ي  تَبْكِ اللْيالِي  في  بكْ  واشْ 

ــكْ ــالَ ارْج ــنــاح  الــجْ ــل  ــايَ ــب اقْ و 

فالَك ـــادَى  ن ــرُور  الــسْ عــلَــى  و 

عاكْ امْ ــزْهــاوْا  يَ ارْجــاالً  ــع  امْ ارَاكِ 

ارْعاك مالْ  لكْ يْرَاعي  كَ ياكْ  اضْ و 
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الَكْ لحَ داجْ  ل  كُ في  رُوا  هْ يَسَ بِك 

عالِي شانْ  في  انتِ  و  ي  تَبْكِ ةَ  عَ مْ الشَّ يا  الشْ  اعْ

والِي لْ  كُ ريحْ  اضْ في  تَرْتِي  ة  عَ مْ الشَّ يا  اتْباتْ  و 

ثالِي االمْ و  رْحْ  الشَّ ل  اهْ بين  ة  عَ مْ الشَّ يا  اتْباتْ  و 

العالِي ربْنا  د  امْساجَ في  ة  عَ مْ الشَّ يا  اتْباتْ  و 

والِي المْ و  المالْ  ل  اهْ بينْ  ة  عَ مْ الشَّ يا  اتْباتْ  و 

والِي الغْ و  اقْ  شّ العُ بين  ة  عَ مْ الشَّ يا  اتْباتْ  و 

اللْيالِي ــرَّةْ  حُ في  ي  تَبْكِ ة  عَ مْ الشَّ يا  نبغيك 

ألِـــي اسْ لـي  رَدِّي  سلْتَكْ  ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

ــعــالَــكْ ــشْ مَ ــرْفْ  ــصَ ــنْ يَ اال  و 

يلَة فِ احْ ة  رايْقَ جالَسْ  امْ في  ة  عَ مْ الشَّ يا  وكْ  دُ وَجْ

يلَة لْ الوْسِ علُوكْ على اهْ قامْ يشَ حالْ من امْ في اشْ

ة ليلـَ الجْ ـة  البازغَ الكتـبْ  يشرْحـوا  لِيكْ  اعْ و 

يلَة ضِ الفْ لِيلَةْ  في  السلْكاتْ  وا  رْجُ كيْخَ لِيكْ  اعْ و 

يلَة التْقِ ة  ايْقَ الطَّ والْ  المْ رْفُوا  كيْصَ لِيكْ  اعْ و 

لِيلَة الخْ نْ  امْحاسَ لِيلْ  الخْ دْ  كيْشاهَ لِيكْ  اعْ و 

ليلَى دارْ  قامْ  امْ في  ي  نَبْكِ ادْنُــوبِــي  على  وانــا 

يلة عِ اشْ ي  دَلْكِ ما  ي  تَبْكِ اللْيالِي  في  بكْ  واشْ 

ادْعاكْ ـبـالْ  يـقْ و  ـرْاقْ  بالفْ ـي  تَدعِ
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ــعارَكْ ــرْ اللْغــا بشْ ــا حبْ ــي ي بَّرْنِ صَ

ورْ في نارَكْ شُ مْ العْ يها كَ كِ نارِي نَحْ

ــرُوا دِينارَكْ يْ ــو ايعَ ا أل ــوْ ــاشْ ايـجِ ف

دالِي اجْ الْبُوا  يطَ قُومْ  من  لِها  لْتْ  قُ حالْ  اشْ و 

اآللِي من  كارْ  تُدْ مْ  لِيهُ اعْ ودْ  قُ اعْ من  حالْ  اشْ و 

بالِي اهْ من  ــرْبْ  الــهَ دْ  بَعْ ــا  ــدايَ اعْ انْتَبَّعْ  إال 

انْصالِي الوْغا  ــومْ  يُ ى  يتلقَ صا  بالعْ راد  من 

واللِي كاتْها  اسْ قَوْمانْ  من  لِي  يرْ  خِ تْ  مْ الصَّ

خالِي مْ  نْهُ مَ وقي  سُ حى  اضْ و  وى  الهْ لْ  اهْ غابُوا 

ــارَكْ ــب ــاخْ ـــبْـــرُوا  ب ــــيَّ  يـــخَ بِ

ــرارَكْ ــسْ ــــرارِي  تَــجــي  ل و  اسْ

ــارَكْ ــيَّ ــبْ  عَ هَ ــذْ مــن  خــالَــصْ  ال

يلَة دِ اجْ باقْيَة  دالي  اجْ من  ودْ  حُ اجْ من  حالْ  اشْ و 

ــة انْبِيلَ ــة  رايْقَ ــي  عانِ بمْ ــمْ  لِيهُ اعْ ودْها  ــهُ مشْ

ــة يلَ صقِ ــي  وارْمِ اصْ ــمْ  تَلْقاهُ ــوا  تُ اتْلَفْ وإال 

وِيلَة الطْ وارَمْ  الصْ بِينْ  قامِي  امْ صْ  يَنْقُ ابْغاوْا  و 

الرْدِيلَة ــعــارَفْ  الــمْ ــي  ــادُونِ ف ة  بفايْدَ الَّ  من 

يلَة صِ ــهْ  لِ ــوْا  رِي ــدْ يَ الَّ  من  ــيــوْا  عِ يَــدْ ــهْ  بِ والَّوْا 

واكْ اسْ و  وايَا  اسْ يكونْ  من  رِيهْ  يَدْ

واكْ كْ و اهْ قَ شْ صايَصْ عَ ة من القْ قَصَّ

ادْواكْ داواهْ  ما  الــدِي  على  ى  فَ يَخْ
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اقْوالِي نُوا  سْ تَحْ يَسْ وايا  اهْ مْ  هُ قاسْ كانْ  لُوْ 

جالِي اسْ في  وحْ  وْضُ مَ فى  يَخْ ما  يرْ  هِ اشْ ي  اسمِ و 

ة يلـَ النْـفِ و  ـرْضْ  الفَ و  نَّة  بالسُّ مْ  قلُوبْهُ لَمْ  تَسْ

يلَة صِ ارْزِيــنْ  ولــدْ  لِي  اعْ بَــنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ

ــرْ اللغا بشــعارَكْ ــا خابَ ــي ي نِ رْ بَّ صَ

ور في ناركْ شُ ها لكم العْ كِ ناري نَحْ

دينارَكْ وا  رُ يْ ايْغَ ــوْ  الُ وْ  ايْجِ فاشْ 

دالي اجْ وا  ايْطالْبُ مْ  وْ قَ من  لها  لْتْ  قُ حالْ   أشْ

األلي من  كارْ  تَدْ مْ  ليهُ اعْ ودْ  قُ اعْ من  حالْ  اشْ و 

بالي اهْ من  رْبْ  الهَ دْ  بَعْ دايَ  لَعْ انْفيقْ  إلى 

انْصالي غا  الوْ يُــومْ  ى  لَقَّ يَتْ صا  بالعْ راد  من 

خالي مْ  نْهُ مَ مي  رَسْ عْ  ارْجَ و  وى  الهْ لْ  اهْ غابُوا 

لي اوْال  يْها  حَ عن  تي  مْ صَ و  مْ  نْهُ عَ تْ  رَضْ اعْ

والي اقْ في  وحْ  ضُ وْ مَ فى  يَخْ ما  نُه  يْ انْبَ مي  اسْ و 

واكْ اسْ و  وايَ  اسْ ايْكونْ  من  ريهْ  يَدْ

واكْ كْ و اهْ قَ شْ ه من اقْصايَصْ عَ قَصَّ

ادْواكْ دَواهْ  ما  اللدي  لى  اعْ فى  يَخْ

ديلة اجْ يا  باقْ دالي  اجْ من  ودْ  حُ اجْ من  حالْ  اشْ و 

ــة انْبيل رايْقــة  ــي  عان بَمْ ــمْ  ليهُ اعْ ودة  ــهُ شْ مَ

قيلة اسْ ــوارْمــي  اصْ مْ  تَلْقاهُ وا  تُ اتْلَفْ والــى 

ويلة اطْ دْ  واعَ اسْ دْ  بَعْ من  الْقايَمْ  من  ومْ  سُ قْ مَ

صيلة لــهْ  ــوْ  ري ــدْ يَ الَّ  من  عيوْ  يَدْ بِيهْ  وْ  والَّ

الرْديلة ــعــارَفْ  الــمْ فــادُونــي  ابْفايْدَ  الَّ  من 

صيلة ــنْ  ارْزي ولدْ  لي  اعْ بن  ريفْ  الشْ حمد  مُ

ــارَكْ ب بَخْ وا  ــرُ بْ ايْخَ ــيَّ  لِ

رارَكْ لَسْ اتْجي  راري  اسْ و 

ارَكْ يَّ بْ عَ هَ من خالَصْ الدْ

انتهت القصيدة

02 : يقال كذلك ”واشْ بك ياللِّي مارينا لك في البكاء امتيلة“.

53 : وقفنا على نص آخر مرتب على الشكل اآلتي :
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دايا اعْ مْ  تْهُ جدْ و  مْ  دَرْتْهُ بابْ  احْ النَّاسْ  ضْ  بَعْ

ـدايا هْ بـَ دارُوا  ما  مْ  يلْهُ جِ في  هـادِي  أنـْ يِِيتْ  اعْ و 

ــا أرْواي ــبْ  رِي التَّجْ و  ــمْ  حالْهُ ــرْ  ي غِ ــا  رَّبْن جَ ــا  م

ــا اوْراي ــرَّ  شَ ولوا  ويقُ يرْ  خِ ا  ــوْ وِي ــدْ يَ ــي  امِ ــدَّ قُ

نايا عْ لمَ ــيــرْ  تَــوْخِ ال  مــوه  ــدْ إيْــقَ يــمْ  ــدِ تَــقْ ال 

أقْرايا ــرْحْ  شَ وال  نا  لُومْ اعْ جابُوا  ــرْحْ  شَ ال 

أنْهايا مْ  مالِيهُ رارْنا  اسْ يبْ  الغِ في  رْفُوا  عَ ما 

انْهايا في  وال  عانِي  المْ بدية  في  نُوا  سْ حَ ما 

أوْهايا الموت  على  و  يا  واهْ ثيلْ  تَمْ في  وا  عاشُ

هايا اسْ الموتْ  لى  اعْ مْ  ثِيلْهُ امْ كانُوا  ا  امَّ وَيْنْ 

ـقـايـا اشْ و  بِي  تَعْ دْ  يالزَّايـَ ـيـكْ  نوصِ ي  أراسِ

وايا اهْ و  نْتِي  عَ امْ و  بْتِي  امْحَ وا  رْفُ عَ االَّ  مْ  ــوْ قَ

أنْكايا ــالْ  ط مْ  بِهُ ياللِّي  ــاحْ  ــرْت تَ مْ  نَّبْهُ جَ

فايا اشْ تَلْقاه  فِيها  يحْ  ايْطِ رَة  فْ حُ ي  شِ رْ  فَ احْ نْ  مَ

لْ صَ أحْ نا  رْهْ كُ الِي  دَّ عُ نْ  مَ

ــلْ أوْصَ لنا  داروا  ــا  أمَّ ــلْ  كُ

دَلْ مْ  مالْهُ أعْ لْ  جُ نَّا  عَ لَى  اعْ و 

قْبَلْ ال  ــوهْ  ــرْفُ إيــعَ ــدْ  بَــعْ ال 

ـثَـلْ أمْ ال  ارْواوْا  بِيهْ  تَشْ ال 

لْ مَ طاسْ على الوْفا أكْ ال قُسْ

ــزَلْ اهْ ال  ــوهْ  ــرْفُ إيــعَ ــدْ  جَ ال 

زَلْ اغْ نْ  مَ بالْ  اخْ اوْا  فَّ صَ ما 

لْ ارْحَ اللِّي  فِيها  افُوا  شَ ما 

لْ عَ الفْ يرْ  غِ وابْقى  ــارُوا  س

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ ة  لْطَ خُ نْ  مَ

لْ قَ العْ ــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

لْ أوْحَ اللِّي  لْطة  الخُ في  لِّي  خَ

لْ مَ أعْ ما  يرْ  غِ رْ  كَّ يَتْفَ ما 

II

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



II الوصاية 122

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

لغايا في  تُه  فْ وصَّ فا  بالصْ بِّيتْ  حَ نْ  مَ مْ  نْهُ مَ

نايا اغْ في  تُه  دْ جَّ مَ ما  لْ  كُ ورْ  سُ خْ مَ لي  ى  مَشْ و 

مايا نْ  مَّ كَ فـي  وقـي  بشُ لُه  نِّيتْ  عَ ـنْ  مَ مْ  نْهُ مَ

مـواليا يـرُه  دِ انـْ و  نا  بْـدْ عَ وبْ  سُ كْ مَ انْعرْفُـه  و 

طايا بَخْ لـي  كفى  بالوْفـا  تُه  خالْطْ نْ  مَ مْ  نْهُ مَ

ـنـايا العْ رُوَّحْ  ما  ـطا  الخْ و  ـطاهْ  بـخْ ي  لـِ كفى 

نايا بـدْ بِي  قَـلـْ يا  ادْرى  ما  ـزْ  بالعَ ارِي  الضَّ و 

ايا ـشَّ مَ وا  قالـُ مارَة  الحْ و  ـوِيـلْ  أطْ ـرْ  هْ الدَّ ياك 

ـقـايـا اشْ و  بِي  تَعْ دْ  يالزَّايـَ ـيـكْ  نوصِ ي  أراسِ

وايا اهْ و  نْتِي  عَ امْ و  بْتِي  امْحَ وا  رْفُ عَ االَّ  مْ  ــوْ قَ

عايا امْ يرْ  خِ رى  واشْ  يرْنا  خِ ار  نَكَّ في  يرْ  خِ ال 

بمايا يـتْ  قِ اسْ ـضْ  البَـعْ و  مْ  ودِّيـتْـهُ عامِي  بطْ

طايا اخْ ـرْ  زَهْ طايَا  اخْ في  ـوشْ  النْشُ في  وَدِّيتْ  وال 

اوْاليا ـثِيـلْ  مْ تـَ فـي  الْوْها  ـنْ  ـياطَ اشْ دَرْتْ  والَّ 

جايا احْ وْ  هْ سَ ــنْ  مَ و  مْ  بْهُ حُ وَتْ  هْ سَ ــدِي  هَ

ــا لموالي ــتْ  عْ ارْجَ ــوبْ  لُ بالقْ ــتْ  نْ اتْيَقَّ ــومْ  اليُ و 

لْ فَ اغْ اللْغى  على  و  الغانِي  و 

لْ ضَ الفْ فِيهْ  لُو  ينِي  يَبْغِ

انْزَلْ ا  أمَّ وَقْتْ  بِهْ  مْ  ظَّ انْعَ و 

لْ فَ أسْ نْ  مَ كانْ  لُو  ه  انْرَفْعُ و 

لْ افْضَ ال  ــتْ  ادِّي مالْ  راسْ ال 

لْ الــدَّ ــنْ  مَ زْ  للْعَ رْفُوا  عَ ما 

ـلْ ـهَ امْ إلى  بِها  ارِي  الضَّ و 

ـلْ ـصَ احْ اللِّي  مع  داوْا  نَتْفَ

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ ة  لْطَ خُ نْ  مَ

لْ قَ العْ ــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

لْ هَ تَنْدْ قَوْمانْ  يرْ  الخِ نْ  مَ و 

لْ للْبْغَ ـتْ  علـفْ ـرْ  الجـوهَ و 

ثَلْ المْ في  يرْ  مِ الحْ ي  انْحاجِ و 

ـلْ ـفَ لطْ ـيْـبْ  الشَّ دَرْتْ  والَّ 

لْ ظَ حالْ  لْ  كُ نْ  عَ بارِي  اخْ و 

جـلْ عَ فا  بالشْ ي  النـِ ابـْ رَبْ 



II 123الوصاية

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ارْضايا تْ  يَّعْ ضَ و  أزْمــانْ  نْ  مَ تْ  وَّعْ طُ مْ  هُ أرْضْ

بَتْنايا هْ  يَتْلِيوَ ــرْ  ــكُ الشْ مْ  نْهُ مَ ــزا  ــجْ مَ ال 

فايا اجْ مْ  لْهُ ادْخَ و  مْ  يتْهُ فِ أجْ يالَّ  مْ  بِهُ ما 

ضايَا اعْ و  ي  يمِ مِ اصْ بِينْ  همْ  رْهُ كُ على  لْتْ  اقْفَ و 

ـقـايـا اشْ و  بِي  تَعْ دْ  يالزَّايـَ ـيـكْ  نوصِ ي  أراسِ

وايا اهْ و  نْتِي  عَ امْ و  بْتِي  امْحَ وا  رْفُ عَ االَّ  مْ  ــوْ قَ

ايا لْگَ مَ ى  يَتْالگَ ننا  ازْمَ لْ  هَ في  زَلْ  يَعْ الَّ  نْ  مَ

ــا ــعْ الوْصايَ ــكْ يَتْبَ ــي ابْحالَ ــي اللِّ لْبِ ــا قَ وَصــي ي

اليا الخْ يرَة  سِ وا  تْمُ يْكَ ما  اليُومْ  ناسْ  يرَة  سِ

ووَّايــا الــدُّ يرْ  غِ ــنْ  مَ مْ  هُ نْدْ عَ ــالْ  ارج وَالَّوْا  ما 

ــزايــا اجْ نْـعْ  صَ نايَعْ  بَصْ ــمْ  ــرِّيــتْــهُ جَ أنــايــا 

بـوْفايا ــدْ  ــهْ عَ ال  ــة  ــيَ وافْ مْ  لِيهُ ة  لْمَ كَ ال 

اوْفايا رِيـبْ  جْ تـَ ال  ها  يقْ قِ احْ جابُوا  جــورَة  ال 

فايا اشْ ــحْ  رِي وال  شافْية  يُونْ  بعْ شافُوا  ال 

نايا اهْ لتْ  مْ عَ بما  زا  تَنْجْ وسْ  النْفُ ــلْ  كُ تمَّ 

نايَا اعْ في  صايَلْ  شي  ها  رَكْ يَدْ االَّ  ولَة  صُ رَكْ  تَدْ

لْ حَ امْ بال  امْشى  مْ  ارْضاهُ و 

لْ طَ بالخْ يرْ  غِ لَكْ  وا  دُ هْ شَ ما 

لْ فَ القْ في  ارُوتْ  السَّ لْ  خْ دَ كَ

لْ لْ ال انْحَ عَ تْ على الفْ لَفْ و احْ

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ ة  لْطَ خُ نْ  مَ

لْ قَ العْ ــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

ـلْ ـتْـهَ يَسْ گاهْ  يَلـْ ا  أمَّ لْ  كُ

لْ اتْدَ نا  يـلـْ جِ نْ  عَ ة  الوْصايـَ

ـبَـلْ اهْ مـن  ـمْ  هُ بـِ ال  تَخْ يَسْ

لْ انْقَ من  رْ  سَ الگايَلْ  سارْ  و 

ـلْ ـرْتـسَ مَ كرِيـحْ  مْ  قاهُ لـْ تـَ

ـلْ جَ الحْ بْـكاتْ  بشَ بِينْ  ناصْ

لْ بالرْجَ رِيضْ  للمْ لُوا  وَصْ ال 

ـلْ حَ الكْ للْيُـومْ  شافُـوا  لو 

ـلْ ـقَ ياعْ مْ  ـتِيـهُ رَكْ اتـْ كانْ 

لْ افْحَ ــهُ  انْ اللِّي  إيبانْ  تَــمَّ 
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ـقـايـا اشْ و  بِي  تَعْ دْ  يالزَّايـَ ـيـكْ  نوصِ ي  أراسِ

وايا اهْ و  نْتِي  عَ امْ و  بْتِي  امْحَ وا  رْفُ عَ االَّ  مْ  ــوْ قَ

طايا اخْ مْ  لهُ يتْ  دِ وهْ يتْ  طِ اخْ قَلْبِي  يا  أما 

افْضايا ــيــاقْ  واضْ ــدايــا  اعْ ــرِي  خــاطْ لْ  ــدَّ بَ ومــا 

ارْبايا رْ  دَ الغْ على  ادْيابْ  ي  شِ صابُوا  اللِّي  امثِيلْ 

بايا اغْ سانْ  الحْ يرَةْ  سِ وقْ  قُ احْ في  غابُوا  الَّ  نْ  مَ

فايا بسْ تَّى  حَ ه  بِيعُ يصْ  بالرْخِ كْ  باعَ اللِّي  و 

وايا اسْ تِنْصافْ  االسْ مْ  نْهُ مَ رافْ  األشْ رَفْ  تَعْ ما 

كايا أشْ مْ  بْهُ جَ يَعْ دا  للْعْ رْ  بالضَّ ي  كِ تَشْ ال 

انْوايا بْرْ  الصَّ دِيــرْ  ها  يقْ اتْطِ االَّ  مالْ  احْ طْ  حُ

الرْوايا يِيسْ  تَقْ يلْنا  جِ يسْ  اتْقِ يفْ  كِ ــرَفْ  اعْ و 

ـرَّايا شَ رِيـوْكْ  شْ يـَ اوْال  ـدا  نْـفْ يـَ االَّ  ـورْ  ـيْـسُ مَ

ـقـايـا اشْ و  بِي  تَعْ دْ  يالزَّايـَ ـيـكْ  نوصِ ي  أراسِ

وايا اهْ و  نْتِي  عَ امْ و  بْتِي  امْحَ وا  رْفُ عَ االَّ  مْ  ــوْ قَ

نايا اغْ ــوهْ  اوْجُ سابْ  تَحْ مْ  اوْجوههُّ تِي  فْ شَ إال 

كايا احْ بْتْ  جَ مْ  علِيهُ و  مْ  اوْجوههُّ ثِيلْ  تَمْ ن  عَ

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ تْ  لْطَ خُ نْ  مَ

لْ قَ العْ ــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

ــلْ ادْبَ ــنْ  بَ دْ  عْ سَ مْ  لِهُ ونــا 

بَلْ الحْ ــمْ  بِــهُ ــعْ  ــطَّ اتْــقَ و 

ــلْ النْقَ ــرْ  ي غِ لُوا  ــتَهْ يَسْ ــا  م

لْ ــدَ البْ لُوه  صْ إيفَ يرْ  خِ ال 

لْ دَ بالعْ قْ  للْحَ فْ  تَنْصَ اسْ و 

ــلْ مَ يَنْحْ شــالَّ  ــلْ  ــ يالحامَ

لْ بالتَّقَ داكْ  لعْ ي  شاكِ يا 

زَلْ أنـْ قا  الشْ ذا  وا  تَقْ شالَّ 

لَلْ نُوكْ في الغْ جْ نْ قَبْلْ ايْسَ مَ

لْ بْطَ ال  يكْ  دِ يَفْ مالَكْ  ال 

زَلْ اعْ يلْنا  جِ لْ  هَ تْ  لْطَ خُ نْ  مَ

لْ قَ العْ ــحْ  رَاجَ يا  مْ  نَّبْهُ جَ

ــلْ  فَ الــدْ ارْ  نُــــــــوَّ بــالَــكْ  ما 

ــزَلْ الغْ ــارْ  قَصَّ ــةْ  كايَ احْ و 
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دايا احْ جارْ  ــه  دَرْتُ مْ  نْهُ مَ بِيبْ  احْ كانْ  ــدْ  واحَ

ايا البدَّ ــوتْ  الــمُ كيفْ  يبْ  ِيْجِ إ ما  ــدَّي  يَ إالَ 

ارْوايا يحْ  حِ اصْ بْتْ  جَ يلْنا  جِ لْ  هَ يرَةْ  سِ دِي  هَ

ادْمايا رَقْ  ايْهْ قَبْلْ  ما  الدْ و  بالرُّوحْ  ــداوَهْ  افْ و 

عايا اسْ في  مْ  لِهُ ى  عَ واسْ ودْ  سُ بالحْ لْنِي  بَدَّ منْ 

دايا مْ  رَفْهُ تَعْ ما  ة  ابْــفــايْــدَ فــادُوا  االَّ  ــومْ  قُ

دايا أهْ لِيمْ  التَّسْ لَنْ  رافْ  للشْ لَمْ  تَسْ لَّمْ  سَ

رايا اعْ لْ  الكُ حى  تَضْ تَرْ  السْ منَ  راها  اعْ لُوكانْ 

نايا اجْ فـي  ي  رْلـِ فَ يَغْ ة  عامَّ لْ  للكُ تُـه  ـمْ رحَ و 

ـطايا أخْ رْتْ  كَّ فَ انـْ و  تِي  اوْصايـْ بالوْفـا  هـيـتْ  نـَ

ارْجايا فِيهْ  لْ  مَ يَكْ حالْتِي  وفْ  إيشُ نَرْجاهْ  نْ  مَ

النْهايَة ــوا  دَرْكُ نْ  مَ وقْتْنا  ياخْ  لألشْ المِي  اسْ و 

ظايا اشْ بْگاهْ  مَ دْ  جاحَ لْ  كُ ادْ  حَّ الجُ دُونْ  نْ  مَ

ايا ـوَّ الكُ النَّارْ  نَ  امْ ي  يرْنـِ ايْجِ مـوالنا  طالَبْ 

لْ النْمَ ــورَةْ  كــجُ ــي  ــاوَرْنِ ج

لْ فَ اغْ نْ  لمَ وا  راكُ اشْ دْ  ويْشَ

لْ فَ تُه اجْ نَ اقْضى حاجْ لْ امْ كُ

لْ ابْدَ فيما  ادْمامِي  قْ  بحَ و 

لْ انْصَ بال  لْبُوهْ  غَ و  عاوْهْ  اسْ و 

لْ حَ مْ  افْراقْهُ في  ــا  ادْواي و 

ــلْ ــنْ أيْظَ ــدِي مَ ــادَرْ يَهْ و الق

لْ جَ ــا امْ لِين ــه اعْ لُ ــنْ فَضْ لكَ

لْ تكَ مَ لِيهْ  اعْ نْ  امْ خابْ  ما 

لْ ضَ الفْ خْ  رْتْ لشامَ فَ تَغْ اسْ و 

ثَلْ امْ إيلُه  الَّ  نْ  مَ في  ارْجايَ  و 

لْ هَ الكْ عَ  امْ ي  طِ الوَسْ و  بالَغْ 

لْ قَ العْ ــحْ  راجَ لِي  عْ بنَ  قالْ 

لْ الغَ عَ  امْ تْبة  الغَ لْ  اهْ نْ  مَ و 
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إيعاتَبْ من  كلْ  ى  اتْلَقَّ و  رْ  خَ تَفْ اسْ آلِي  بَسْ سيدي  يا  هوَ  و 

بْـنا عـاتـَ ه  كأنـُّ ـبَــكْ  عاتـْ ي  واللـِّ

ــنــا غــاتَــبْ ـه  كــأنـُ ــكْ  ــبَ ــاتْ ـــ غ و 

ــتَــبْــنــا ــرْ اكْ ــعْ ــشَّ ــي ال ــدا ف ــكْ هَ

تَرْتِيبْ لها  وافِي  القْ و  ــرُوفْ  الــحْ لَــكْ  نا  بَطْ اضْ

رِيبْ القْ و  يدْ  البْعِ على  توبْنا  اكْ هارْ  بالجْ اقْرا  و 

ــوابْ ـــ ــجْ ال إيـــــرُدْ  لِينا  ــي  ـــ داعِ ـي  اللـِّ و 

وابُه اجْ آلْنا  اسْ ــرَحْ  يَــشْ عانِي  المْ ـــوابْ  اجْ في 

يــــانِـــــــــي ــــدْ مَ ــــودْ  ـــــ ــــعُ ـــــ إيْ والَّ 

يانْ دْ مَ إيكونْ  ارْضى  و  ولِي  دُ اعْ ينْ  دِ شاهْ لِيهْ  اعْ و 

ناقَبْ المْ باتْ  وجْ وَى  بالهْ و  ادْعاوْا  نْ  مَ ألْ  نَسْ سيدي  يا  هوَ  و 

ــوِي و الهــاوي هْ دْ المَ ــفْ شــاهَ ي و كِ

ـــاوِي ـــم اسْ َمْ  أ ــــــي  َرْضِ أ َمْ  أ

راوِي َمْ  أ ــــرِي  ــــطْ سَ َمْ  أ

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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ــبْ ــي ــطِ اخْ ـــمْ  ـــهُ لِ ـــوى  الـــهْ ــه  ــبُ ــاطْ خ َمْ  أ

يبْ دِ اجْ مْ  يجادْبُوهُ َو  أ حــالْ  يرْ  بغِ يجادْبُوهْ  َمْ  أ

ـــصـــابْ مُ أوْ  عـــا  الـــدْ بـــــاشْ  راحْ  َمْ  أ

ــه ــدابُ اعْ فــي  ما  هُ والَّ  ــمْ  ــهُ ــنْ عَ ــدابْ  ــعْ ال َمْ  أ

ــــي ــــانِ ــــع ــــمْ ـــــــــاسْ ال ــــــه س ــــــنُّ مَ

بْنْيانْ لْ  كُ لساسْ  تَلْساسْ  عانِي  المْ الْساسْ  و 

بْ واهَ حال لُه من امْ وَى و اشْ ألْ من ادْعاوْا بالهْ و هوَ يا سيدِي  نَسْ

داهبْ المْ على  بابْ  من  لِهْ  حالْ  اشْ و 

ــبْ ــهَ إيْ ــــالشْ  اعْ بـــابْ  ـــنْ  مَ واشْ 

ــبْ ــاسَ ن الشْ  ــهــة  جِ ــن  م واشْ 

يبْ دِ لتَّكْ ــبــعْ  اطْ ــوَى  ــهْ ال طــبَــعْ  هــو  انْ  واشْ 

الرِيبْ ه  بْعُ طَ لِي  فْ  تَوْصَ ماوي  لْ  هَ ي  رِيحِ لْ  هَ

ــــرابْ تُ أوْ  ـــيـــرِي  الـــنِّ ــه  ــبْــعُ طَ فـــي  ــــلْ  هَ

ارْبابُه لى  اعْ فى  يَخْ ما  ــاوِي  دَم جامْ  الشْ في  لْ  هَ

ـــــــي فـــــي أوانِـــــــــي ـــــــنِ ـــــــــلْ راتْ هَ

بِيبانْ ا  بِيوْ إيجْ نُّه  عَ اآلوانِـــي  في  إيْبِيسْ  والَّ 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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بْ  واكَ اكْ لُّوا  حَ واشْ  وَى  بالهْ ادْعاوْا  نْ  مَ أَلْ  نَسْ يدِي  سِ يا  هوَ  و 

البْراجْ من  ــارَة  ــيَّ سِ ــهْ  لِ حالْ  اشْ و 

اجْ ــــدَّ ال ـــــاتْ  اوْق ـــوايَـــعْ  الـــسْ و 

ــراجْ احْ من  علِيهْ  آشْ  ــوَى  ــهْ ال و 

لِيبْ اغْ ــلُــوبْ  ــغْ مَ ــمْ  ــهُ اوْلِ هو  مْ  غالَبْهُ ــلْ  هَ

لِيبْ اطْ لُوبْ  طْ مَ مْ  لِهُ َوْ  أ هو  مْ  طالَبْهُ ــلْ  هَ

ــابْ ص ــا  و م ــــــاوْا  ادْع بــــاشْ  صـــايَـــبْ  ــــلْ  هَ

جابُه اسْ في  ـــرارْ  احْ َوْ  أ ــه  ارْجــالُ في  بـــادَرْ  ــلْ  هَ

ــي ــــي فــــي الـــبْـــدانـِ ــــمِ ــــالغْ ــــــلْ ابْ هَ

نانْ طْ الكْ رْ في وَسْ لْ سافَ ودانِي هَ يارْ سُ لْ في الصْ هَ

بْ واهَ المْ و  رْ  عْ الشَّ لْمْ  عَ على  ادْعاوْا  نْ  مَ أَلْ  نَسْ يدِي  سِ يا  هوَ  و 

لرْسامْ لُوا  خَ إيدْ بِينْ  اسْ نْ  مَ الشْ  اعْ

االرْحامْ خالَقْ  في  رجاء  في  مْ  لِهُ مْ  كَ

ــامْ ــس ــامْ أقْ ــهَّ ــف ــوهْ ال ــمُ قَــسْ

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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يبْ إيخِ رْ  عْ الشَّ في  امْ  نَجَّ ولْ  يقُ ال  رِينِي  يَدْ ال  نْ  مَ

يبْ عِ اصْ يَلْقاهْ  لُه  هْ بجَ وَى  الهْ رْ  بَحْ في  لْ  اخَ الدَّ و 

ــــابْ ــــوَهَّ ال ـــنـــا  ـــلَـــمْ اعْ ــــمْ  ــــلَ اعْ الَّ  ـــن  م

تْهابُه تَسْ بالَكْ  لُه  هْ ابْجَ لِيكْ  اعْ ــى  ادْعَ اللَّي  و 

ـــــوالنِـــــي ـــــدْ  سُ ـــــي ـــــعِ ـــــنُّـــــه  ابْ عَ

االوْزانْ يبْ  إيجِ وال  ــرُه  امْ عاشْ  ما  ــولْ  طُ عاشْ  لُو 

راتَبْ امْ التْلُه  اعْ و  رُه  أمْ نْ  عَ ادْعاوْا  نْ  مَ أَلْ  نَسْ يدِي  سِ يا  هوَ  و 

نْ كَ اسْ ــودْ  األس و  االبْيَضْ  بِينْ  ما 

نْ كَ مَسْ ــا  ــي نْ ــدُّ ال فــي  طى  ماخْ

ــــنْ ــــلْ ارْكَ ــــنْ كُ ــا مَ ــه حــــاطْ بِ

انْسيبْ ــمْ  ــهُ ــنْ عَ ــنْ  ــدي والْ ــه  لُ وال  ــوقْ  ــلُ ــخْ مَ

بِيبْ احْ مْ  نْهُ عَ وبْ  سُ حْ مَ كايْنِينْ  يِّينْ  الحَ في  لُه  أهُ

ــبْ ــري ــقْ تَ ـــرْبِـــيـــنْ  ـــقَ امْ زُوجْ  ـــه  أمـــامُ فــي 

حابُه اصْ ها  دَّ عَ بْها  سَ يَحْ ه  لْفُ خَ ــنْ  مَ زُوجْ  و 

ــــــوقْ  رُوحـــــانِـــــي ــــــلُ ــــــو  اخْ ـــــا  هُ م

جــانْ اوال  ــــي  َدامِ أ ــو  هُ ال  و  ــالكْ  ــمْ ال مــن  وال 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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بْ واهَ حالْ من امْ ة في اشْ لُوقْ البِيضَ ألْ عن اخْ يدِي  نَسْ و هوَ يا سِ

بُوها ـــلْ  أَصْ من  ــهــا  أُمْ ــنَــتْ  ــكْ اسْ

وهـــا ـــدُ رَشْ ــيــهــة  جِ ـــنْ  مَ واشْ 

ـــا وه ـــدُ رَفْ ــة  ــلَ ــمْ حَ ـــنْ  مَ واشْ 

يبْ جِ اعْ اطْ  طَّ خَ ي  شِ بارْها  اخْ إجاوَبْنِي  محالْ 

رِيبْ اغْ بَــرْ  ــنْ  مَ والَّ  رْ  البْحَ نْدْ  سَ من  ــيَ  هِ كايَنْ 

ــابْ ــت ــعْ تَ ــرْ  ــي ــغِ ب ـــهـــا  ـــلْ أَصَ ـــهـــو  انْ آشْ 

وابُه أجْ لِي  ا  رِيــوْ وِيــدْ قَوْلِي  رْفُوا  يعَ توبْ  الكْ لْ  هَ

ـــــــي ـــــــانِ ــــــــــــــــرْ  رَبَّ َمْ ــــــــــدا  أ ه

انْ فَطَّ ــولْ  ــقُ اعْ ــوهْ  ــقُ لَــحْ وال  ـــرُوه  دَكْ ما  ــالَّ  شَ

كاتَبْ  لْ  كُ تابْ  اكْ في  رى  القُ يُورْ  اطْ نْ  عَ أَلْ  نَسْ يدِي   سِ يا  هوَ  و 

ينْ رْفوعِ مَ اللِّي  الكْ  الفْ في  مْ  ماهُ

ــيــنْ ــوْضــوعِ مَ ي  اللـِّ ــاقْ  ــب االطْ و 

ينْ نوعِ مَشْ ي  اللـِّ ــاتْ  ــي األشْ و 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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الرْقِيبْ مْ  نْهُ عَ دْ  شاهْ رادْ  يفْ  كِ الخالَقْ  بْحانْ  سُ

يبْ جِ احْ مْ  بْهُ جَ واحْ ما  السْ و  األرْضْ  بِينْ  مْ  يَّرْهُ سَ

تابْ الكْ في  جــولْ  التَّنْزِيـلْ  فـي  ـمْ  بَرْهُ اجْ

وا يَنْـصابـُ و  ـالكْ  الفْ فـي  ا  ياوِيـوْ و  ـوا  ـرْحُ فَ إيـْ

ـــــي ـــــانِ ـــــي ـــــــمْ  االعْ ـــــــهُ ـــــــاراتْ م

دِيوانِي لْ  كُ رحْ  اشْ في  مْ  أَلْهُ بَسْ ونِي  يدُ اتْفِ ي  نَبْغِ

بْ واجَ مْ  لِيهُ اعْ و  وابِي  اجْ و  ادْعاوْا  من  ألْ  نَسْ يدِي  سِ يا  هوَ  و 

دِينْ مْ  نْهُ عَ ى  يَبْقَ زُوا  گْ إيْعَ نْداكْ  عَ

بِينْ المْ الــواضـــــحْ  ـــــوابْ  الــجْ

ــيــنْ ــي الــحِ ـــوا ف ــــولْ مـــادامُ طُ

يبْ اوْجِ الْبِيبْ  قِيَّاسْ  ونْ  إيْكُ اللِّي  ألِي  بسْ رْ  دَكَّ

يبْ الغِ الَّمْ  عَ مْ  انْشاهُ كما  ياءْ  األشْ مْ  هَ يَفْ اللِّي 

ــابْ ــط ــخْ ــــرْحْ ال ـي انْــــشَ ـــنـــاوِي يــاتـِ ـــعْ مَ

صابُه تابْ  اكْ نْ  مَ فاشْ  ألِي  اسْ راحْ  بَشْ نِي  دْ ايْفِ و 

ــي ـــيـــزانـِ مِ ـــــوعْ  ـــــبُ الـــــطْ ـــى  ـــل ع و 

يوانْ الغِ لْ  اهْ رْقة  الطُّ و  نَى  عْ المَ و  واحْ  الدْ على  و 

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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انتهت القصيدة

بْ انْشاشَ ها  الْفاظْ و  اتْرَنَّنْ  و  ــارْ  اوْت مايْتِي  سيدي  يا  هو  و 

طاسْ سْ قالْ و ناسْ في ذا القُ فاكْ العْ يَكْ

ــاسْ ــنَّ ال ــوقْ  ـــ ـــ شُ على  ــيــرْ  ــبِ الــخْ

ــاسْ ــي ـــــوابْ اقْ ـــلْ أجْ ــن كُ ـــدْ م خُ

رِيبْ تَجْ لْطا  الخُ في  مْ  هُ دْ خُ وا  اسْ مْ  سابْهُ تَحْ ال 

ــبْ ي ــارْ اتْجِ ب ــطْ الحْ ــا و خالَ بَرْه ــاسْ اخْ ــرَحْ للنَّ اشْ

ـــابْ ج وال  مـــــادَّى  ـــطْ  ـــالَ خ ـــا  م ـــي  ـــلِّ وال

رَّابُه لحَ ــرى  اقْ ما  لُه  عْ وِيْرْجَ ازْمــانُــه  في  ــازالْ  م

ــــي ــــدانِ ــــوَحْ ــــنِــــي ال ـــى الــــغْ ـــط ـــعْ مَ

ماكانْ كانْ  و  اقْضى  و  ه  نْعُ مَ رْ  االخُ طاهْ  اعْ دْ  واحَ

ي الْفاضِ ـــألْ  اسْ و  مايْتِي  اتْــمــامْ  و 

ي اظِ فَّ خَ ــــاراوِي  ي شـــايْ  ـــاوْا  ج مــا 

ــي ــوَّاضِ شُ ــه  ــرْقُ حَ مــا  ــدْ  بَــعْ لِّيهْ  خَ

ي انْفاضِ بَّلْتْ  گَ ــا  ادَّع نْ  لمَّ بارْ  الشْ

ــي أرضِ كذالك  و  نْزْلِي  مَ ــاسْ  ف في 

ي راضِ رِي  غْ صُ ــنْ  مَ علي  بَــنْ  ولْ  يْقُ و 

يزانْ مِ البْيانْ  هــادْ  ي  اضِ فَّ حُ يا  خدْ 

نِيشانْ يبْ  إيصِ نُّه  عَ نِي  ظْ فَ يَخْ ما  دْ  بَعْ

ــانْ دُخَّ يرْ  بغِ الــزَّرْقَــة  نــارْ  تْ  تَبْگَ فِيهْ 

يانْ دْ عَ ياة  احْ انْهارْ  في  نِّي  مَ وا  نْعُ إيمَ وال 

نانْ العدْ ي  مِ الهاشْ تارْ  خْ المُ اوْالدْ  من 

الوْزانْ ينْ  عِ امْ للسَّ لَّة  الحُ هدْ  يتْ  دِ أهْ

ـي اضِ ـفَّ حَ يا  ـرْ  خَ تَفْ اسْ آلِـي  والنْبسْ سُ ينْ  العارْفِ نْدْ  عَ ابْحالُه  وال 
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لِيَّا نَّتْ  يَتْصَ ها  ناسْ ــوالْ  احْ و  نْيا  الدُّ حالْ  فاهْ  اخْ نْ  يامَ

ماهيَّا على  و  يها  وَحَ نْيا  الدُّ حالْ  بْ  ارْتكَ عْ  مَ الطْ على 

يَّا وِ خْ مَ لْ  داخَ من  باحْ  أجْ نْيا  الدُّ لْ  اهْ يفْ  كِ عْ  مَ الطْ رُوبْ  أحْ

يَّا هِ دْ المْ ــوْشــاقْ  ال رْ  كيْغُ بها  ــي  االَّه و  ــرورْ  ــغْ ال هــيَّ 

وفِيَّا الصُّ شافَتْها  نِينْ  المومْ جانْ  اسْ و  رْ  كافَ لْ  لكُ نَّةْ  جَ

يَّا وِ كْ مَ ى  حَ تَضْ مْ  هُ باهْ اجْ بها  ة  ضَّ الْفَ نَزُوا  كيَكْ اللِّي 

يا كِ شَ ال  ه  اتْرَبْحُ ه  قُ اتْنَفْ واللِّي  ه  دُ اتْوَجْ ه  مُ دْ اتقَ اللِّي 

غاهْ اصْ نْ  يامَ مْ  فيهُ اوْرَدْ  مْ  قَوْ نْ  مَ حالْ  اشْ

عالَّهْ و  ضا  الفْ على  سورْ  يَّدْ  شَ نْ  مَ يفْ  كِ

اهْ اتْرَجَّ عالشْ  خاوِي  اللِّى  في  تَرْجى  آشْ 

عاهْ مَسْ خابْ  رُورْ  غْ مَ ا  عاهَ اسْ نْ  مَ خابْ 

عاهْ امْ رَّجْ  خَ واشْ  ها  رَجْ يَخْ لْها  ادْخَ نْ  مَ

لضاهْ و  يمْ  حِ الجْ رْ  حَ على  الوْا  يَصْ يوم 

أدَّاهْ يرْ  غِ ــورْ  ــسُ ــخْ مَ تِي  ماتْرَكْ ــل  كُ
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رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

نْياويَّا الدُّ ياتْ  االشْ ــبْ  صاحَ دُنْياوِي  نْتِ  كُ كانْ  نوصيـكَ 

يَّا تْمِ الخُ التْالثِينْ  ــفــاكْ  يَــكْ ــلُّــه  كُ ــــتُ  ادْرَكْ مــا  وإال 

لِيَّا هْ جَ اللِّى  نْ  مَ لسانَكْ  ي  فِّ اتْصَ قْ  نْطِ المَ و  البْيانْ  أقْرى 

يَّا مِ مسْ اللِّي  ولْ  صُ الفْ و  الوَقْتْ  سابْ  احْ يمْ  التَّنْجِ منَ  ودْ  وخُ

يَّا طِ لْ اعْ لْ كُ ياتْ كامَ رْ رَبْ االشْ كُ دْ و اشْ مَ لِّي و صومْ و احْ صَ

يا ـلـِّ غَ فيها  ي  اللـِّ ة  دَ الفايـْ واحْ  الـدْ و  ـراسْ  بالغْ لِيكْ  اعْ

نِيَّا و  دْ  صْ ابْقَ هادْ  للْجْ يلْ  الخِ ارْكــوبْ  و  الرْماية  لَّمْ  تعَ و 

نِيَّا األغْ للنَّاسْ  ــاللْ  احْ اللِّي  داكْ  قْ  ــدَّ صَ و  رْ  شَّ عَ و  ــى  زَكِّ

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ

اقْراهْ و  عاهْ  امْ زَّمْ  اتْحَ يمْ  بالتَّنْجِ لِيكْ  اعْ

قاهْ تَفْ بابْ  لْ  كُ في  فيهْ  هْ  قَّ اتْفَ دِينَكْ  في 

ناهْ عْ مَ تْ  ابْلَغَ اللِّي  يدْ  التَّوْحِ منَ  وطالَعْ 

تُوْجــاهْ لْ  كُ ــهْ  تَتْوَجَّ ــة  بْلَ الْقَ ــة  هَ لجِ

يَرْضاهْ و  نا  فْ عْ ضُ ــمْ  راحَ ي  يَبْغِ ما  دِيــرْ 

اتْناهْ تَرْبَحْ  هْ  اللـَّ سبيلْ  في  كْ  رْسَ غَ يبْ  هِ

طاهْ اغْ و  افْراشْ  رْبْ  للْحَ ه  دُ اتَْخْ رْ  السقَ و 

راهْ يُكْ سانْ  االحْ دُون  نْيا  الدُّ في  ما  لْ  كُ
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رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

لِيَّا نُقْ رْفَة  حَ ال  مــالْ  ال  نْيا  الدُّ في  نْتْ  كُ كــانْ  يك  نوصِ

يَّا مِ آلَفْ  التْجارَة  نْ  مَ قالُوا  لْ  افُضَ ة  يشَ عِ المْ في  الرَّفْقْ  ياكْ 

نِيَّا غْ مَ ه  ناسُ لْها  كُ فاكْ  يَكْ بالحاللْ  رامْ  الحْ على  نى  اغْ و 

يَّا األتْقِ يادْ  االسْ العارْفِينْ  لْمْ  العَ لْ  اهْ يثْ  دِ احْ في  تْ  عْ مَ اسْ

نِيَّا المْ و  ــلْ  األجَ ياتِيكْ  تَّى  حَ ـــكْ  رزْقَ في  بما  أقْضي 

رِيَّا فْ الكُ ــنْ  مَ دْ  الحسَ ه  دُ سْ تحَ و  دُنْياوي  وفْ  اتْشُ وال 

يَّا وِ اسْ المْ  االسْ لْها  كُ لِيكْ  ي  تَبْغِ ما  نْ  مومَ لْ  الكُ ي  ابْغِ و 

يَّا فِ اخْ لْ  كُ عالَمْ  نْ  مَ التَّوْفِيقْ  و  غى  يَصْ نْ  لمَ أوْصايْتِي 

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ

ــراهْ اكْ في  يشْ  كاتْعِ ــلْ  أصْ وال  ــراسْ  اغْ ال 

قاهْ نْ الوْقْتْ و اشْ يبَكْ مَ ة في انْصِ و خودْ راحَ

فاهْ اكْ و  ناهْ  أغْ اللُه  بَحْ نَعْ  يَقْ نْ  مَ لْ  كُ و 

ــداهْ ــبْ مَ و  نى  الغْ ــزْ  ــنْ كَ هــي  ة  ناعَ القْ

لموالهْ ي  شِ ل  كُ تارْ  تَخْ ما  كْ  بِيدَ آشْ 

ناهْ واغْ طاهْ  اعْ اللِّي  نْ  مَ كْ  إيَّاسَ عْ  طَ تَقْ وال 

افْواهْ و  لُوبْ  القْ حْ  نَصْ ني  حْ انْصَ و  كْ  حَ أنَصْ

اقْضاهْ و  ــيــاتْ  االشْ رَبْ  رْ  قَــدَّ اللِّي  قــدْ 
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رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

يَّا نُوسِ السَّ قامْ  امْ في  قالْ  رِيرِي  الحْ ى  وَصَّ يفْ  كِ يكْ  نوصِ

البادِيَّا في  وال  ونْ  ــدُ ــمْ ال في  ال  لْ  تَتْأمَّ له  ــالْ  ق ــاكْ  إي

أولِيَّا لِيكْ  يبُه  أيجِ نُه  امْ الظَّ الـــرَّزْقْ  و  ة  الحَ الفْ ــاكْ  إي

بِيَّا الوَهْ نْ  مَ بُولْ  القْ و  دْ  هْ العَ و  ة  لْمَ الكَ و  الوْفا  و  قْ  دْ بالصَّ

يَّا وِ سُ اللِّى  ياتْ  االشْ لْ  واصَ امْ و  ة  بْهَ الشَّ و  رْ  دَ الغْ إياكْ 

يَّا دِ البُعْ و  رْبُه  قُ في  يلْتُه  صِ عْ  طَ تَقْ وال  يمْ  الرْحِ ــلْ  واصَ و 

يَّا ارْعِ ونْ  إيكُ لِيكْ  و  لُه  نْ  وكُ يرْ  أمِ أتْ  شَ نْ  مَ لْ  كُ لْ  عَ اجْ و 

ونِيَّا الدُّ نْيا  الدُّ على  لُه  وقُول  يرْ  افْقِ أَتْ  شَ ما  لْ  كُ ألْ  واسْ

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ

ــاهْ وَصَّ و  بَلْطافْتُه  ه  ــدُ وَلْ صْ  خْ شَ يــومْ 

راهْ اشْ و  بِيعْ  في  حاجة  مالَكْ  رْ  تَتْجَ إيَّاكْ 

وَّرَّاهْ و  تُه  ادْنِيّ في  يشْ  إيعِ يفْ  كِ وْلُه  سَ

نَّاهْ هَ الكايْناتْ  رَبْ  نُّه  عَ ــلْ  ــبَ اقْ ــنْ  مَ

خاهْ لُه  نْ  كُ وتاكْ  اللِّي  النَّاسْ  في  خوكْ 

طاهْ اخْ يلَكْ  إيصِ ولوْ  ه  عُ طْ تْقَ ال  لُه  واصْ

واهْ رُه و اتْكونْ في اسْ نى نَظْ أتْ اغْ لْ ما شَ و كُ

طاهْ عْ مَ نْ  يمَ اال  ــرَّبْ  ال لَبْ  تَطْ ما  الشْ 
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رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

لِيَّا أصْ لْ  هَ تَجْ ال  تَنْمْ  ال  تَبْ  تَغْ ال  سْ  سَّ تْجَ ال  يكْ  نوصِ

يَّا صِ عْ المُ مْ  نْهُ مَ رْ  شَ ما  هُ ي  عاصِ المْ هلْ  الغاتْبِينْ  و 

يَّا عِ قُطْ مْ  نْهُ تامَ ال  ــداكْ  اعْ يطانْ  الشِ و  وى  الهْ و  سْ  النَّفْ

يَّا طِ اخْ لْ  كُ رايَمْ  الحْ وفَة  شُ في  و  رايَمْ  الحْ على  رْ  البْصَ دْ  غَ

رْ فيكْ و فِيَّا نْ انْشاكْ ناظَ لَمْ مَ كْ واعْ ي لسانَكْ و فَرْجَ ضِ و احْ

يَّا  وَلْفِ لُه  عْ جَ ه  خالْقُ طاعْ  اللِّي  شوفْ  اتْرافَقْ  نْ  مَ تارْ  اخْ و 

ــا ربِيَّ العَ ــثْ  ي دِ الحْ ــلْ  أهْ ــوا  قالُ ــلْ  األصْ ــاسْ  لن ــا  ن وعْ رْجُ مَ

رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ

وداهْ لِيهْ  تُوبْ  كْ مَ اللِّي  لُوقْ  خْ مَ ــلْ  كُ

بْ في اقْفاهْ هُ وال اتْسَ لْقْ في وَجْ ضْ الْخَ واعَ

داهْ اعْ في  يمْ  يافْهِ نْ  مَ يا  عاقَلْ  نْ  مَ واشْ 

طاهْ ينْ واخْ رْبُه اللْعِ رُه وضَ نْ رى بَصْ أقْلِيلْ مَ

شاهْ اخْ و  ينْ  حِ لْ  كُ في  كْ  لْقَ خَ اللِّي  دْ  وَحَّ

ــداهْ وحْ يدْ  للْوْحِ توَلِّي  و  لْبَكْ  يجَ عسى 

ــاهْ ت ــي  يالِّ ــاعْ  ب االطْ ــرْقُوا  إيْسَ ــاعْ  ب االطْ و 

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ



I الوصاية 140

44

45

46

47

48

49

50

51

لِيَّا خْ مَ اللِّي  ــامْ  االيَّ من  تْ  لفْ سَ ا  مَّ مِ زادَكْ  دِيــرْ  يكْ  نُوصِ

ــا يَّ ضِ حْ مَ ــا  ه دْ تُوجَ و  ــة  يْبَ الطِّ ــالْ  باألفْع ــقْ  رِي للطْ ــدْ  أقْصَ

يَّا السِّ ــلْ  أهْ ــحْ  وِي ثِيلْها  امْ زى  تَجْ يَّة  سِ لْتْ  افْعَ إلى 

لِيَّا العُ ورْ  اقْصُ في  يمْ  النْعِ ــرارْ  اقْ و  نَّة  للجَ نِينْ  حاسْ المْ

يَّا هِ دْ المَ سْ  يالنَّفْ يمْ  حِ الجْ والَّ  نَّة  الجَ لِيكْ  يرْ  خِ أما 

يَّا خِ اسْ ادْموعْ  و  ما  بالدْ يْ  حَ دالَكْ  ما  ادْنُوبَكْ  على  ي  أبْكِ

أولِيَّا لِيكْ  ي  فِ تَكْ عارْفِينْ  اللِّي  عند  نْ  مَ ضْ  واعَ المْ هادْ 

رْوِيَّا مَ اللِّي  هاتْ  الـدْ وصايَة  ـدْ  خُ نْيا  الدُّ يابْنَ  لَلَّـهْ 

يَّا بوْصِ مْ  اقْسَ لْ  كُ مْ  خودْهُ ماياتِي  في  و  االقْسامْ  نْ  مَ تَّة  سَ

ابْالهْ رْ  خَّ دَ يامْ رْ  اتْسافَ تْ  مْ گَ ما  حالْ  اشْ

تَلْقاهْ راكْ  أتْ  سَ ما  افْعالَكْ  وفْ  حُ اصْ في 

زاهْ جْ مَ يحْ  حِ اصْ رَة  شْ عَ نا  سْ حَ لْ  مَ يَعْ نْ  مَ

بَلْضاهْ رِينْ  للفاجْ ي  إيراجِ يمْ  حِ الجْ و 

ـــأواهْ مَ ـــنْ  وِي ا  ـــدَّ غَ ــرَفْ  ــعْ ــايَ مَ ياللِّي 

يَرْجاهْ سابْ  الحْ انْهارْ  ــازالْ  م ياللِّي 

اهْ وصَّ يحْ  حِ اصْ ه  حُ نَصْ اللِّي  صابْ  ياللِّي 

اللَّـهْ في  خوكْ  طاها  اعْ لِيكْ  نْ  مومَ لْ  قُ

ناهْ عْ مَ قــامْ  يــثْ  ــدِ احْ و  بآيَة  بِيتْ  ــمْ  كَ
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يَّا ادْكِ ومْ  بَنْسُ رْ  الزْهَ فاحْ  ما  لِيمْ  التَّسْ لناسْ  نا  المْ اسْ و 

يْبِيَّا الغَ في  مْ  جاوَبْهُ الكْ  المْ يبَة  الغِ في  الغاتْبِينْ  و 

يَّا ضِ البُغْ و  لُّه  بغَ ــــرافْ  االشْ ــابْ  ــتَّ غَ ــا  ــامَ ــيَّ سِ ال 

اللَّبْرِيَّا يرْ  انْدِ و  يرْ  ابْشِ اللِّي  ه  لوَجْ ــرافْ  االشْ بَّة  حَ امْ

يَّا المْ ارْجِ يَّبْ االسْ ي وارْجايْ في من  ال ينامْ ال إيْخَ مِ دْ أسْ مَّ حَ مُ

يَّا شِ اعْ لْ  كُ و  بْحْ  الصُّ دامْ  ما  هْ  اللـَّ نْ  مَ الةْ  الصْ لِيهْ  اعْ

صاهْ اعْ و  انْشاهْ  نْ  مَ العارَفْ  على  المْ  اسْ وال 

هْ اللـَّ نْة  لعَ عليهْ  تَّابْ  الغَ ــرَفْ  يَــعْ وال 

يَرْجاهْ انْهارْ  في  وهْ  ضُ إيْبَغْ مْ  هُ ضْ ابْغَ من  و 

ماهْ احْ في  ورْ  مايدُ وا  رْهُ إيكَ مْ   هُّ رَهْ اكْ نْ  مَ و 

فاهْ طْ اصْ و  رْفُه  شَ نْ  مَ ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ وَلْدْ 

تَرْضاهْ يفْ  كِ المْ  السْ و  صى  تَحْ االَّ  الةْ  اصْ

07 : وفي نسخة أخرى وقفنا على القسم األول فيه 8 أبيات، والبيت الثامن هو :

ـرجْ مـعـاه ا واش اخْ ـهَ رجْ ا يَخْ هَ ـلـْ من ادْخَ وْقِينْ لالفعالْ المفضية   نا متشَ وقْنا واحْ هي سُ  

انتهت القصيدة
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رْ ــدْ ــصَّ ــدْ إيـــزَلْـــزْلْ ال ــرَّعْ ـــوْتْ ال صَ

ـــزَرْ ــه اغْ ــارْمُ ــص ــلْ ابْ بْ ــوَ ـــوفْ ال شُ

رْ مَ تَنْهْ ـــرُّوضْ  ال في  ــداوَلْ  ــجْ ال و 

ــرْ ــاسْ و الــزْهَ ــي ــنْ الْ ــسْ ــفْ حُ ــوْصَ نَ

ــرْ الــنْــصَ ــة  ــلْ حُ ــسْ  ــبَ الْ رْدْ  الـــــوَ و 

رْ للنْظَ ـــوْ   ـــزْهَ ال ـــــتْ   وَقْ ــــادا   نَ

الرِّيحانْ ـــرْ  زَهْ ــيــدِي  سِ

ــــانْ ــــوسَ سُ و  ـــــنْ  فَ

ــــــــــزْالنْ ــــــــمَّ غَ تَ

رْصارة صَ وى  الهْ في  االرْياحْ  فْ  واصَ اعْ و 

ــارة بَتَّ ــه  فُ واصَ اعْ ــدا  الْبِي ــى  عل ــلْ  هَ

ببْشارة الرْوى  على  خى  اسْ تانْ  البسْ و 

اوْزارة ــهْ  لي ينْ  ــمِ الياسْ و  ــرِي  النَّسْ و 

ــارة ف مَصْ ــه  وَرْقْتُ ــلْ  ي انْحِ ــورْ  الخابُ و 

اتْجارة الرْبِيعْ  ــامْ  ايَّ في  ة  الگلْسَ

صانُه اغْ في  رْ  هْ ظَ رْ  وهَ جُ

تانُه بُسْ تُــرْبَــتْ  ادْكــاتْ 

افْنانُه ـــرْ  زَهْ في  تَــرْعــا 

طارْ المْ على  الى  شَ البَرْقْ  و 

االنْهارْ لَتْ  مْ حَ وارَضْ  بالعْ

بدينارْ ــودْ  ــج اتْ واحْ  ــــدْ ال و 

جارْ و  وقْ  شُ معْ و  يقْ  شِ العْ و 

دار ـونـي  بالمامُ ـمْ  ـكُ الحْ و 

ارْ ـنَّ خُ يا  نَـزْها  البْـها  على 
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19

ــرْ ــهَ الــمْ و  شـــادْ  و  الــــرَّالْ  رِيـــتْ 

ــرْ ــشَ ــه ابْ ــتُ ــرْحْ ابْــســاعْ ـــلْ الــفَ حَ

رْ مَ الخْ ــلْ  ــاجَ ــن افْ ــــرابْ  اشْ طــابْ 

ــرْ ــظَ ــتْ ــنْ ـــراشْ مَ ـــفْ ــة بَ ــبْ ــي قُ ف

ـــرْ تَ ـــوْ ال ـــمْ  ـــايَ ـــغ انْ و  ـــة  ـــاآللَ ب

رْ للنْظَ ـــوْ   ـــزْهَ ال ـــــتْ   وَقْ ــــادا   نَ

فانْ الجْ ـــرَّحْ  مَ ــيــدِي  سِ

ـــطـــانْ ـــلْ ـــي سُ ـــاه ب

ـــانْ ـــس ـــح هــــــذا ال

ــرْ ــهَ ــتْ ــشْ ـــبـــانْ مَ ـــدْ الْ رَة قَ ـــــدْ عَ

يَتْسارا فا  العْ ابْطايَحْ  في  امِي  الدَّ و 

كارا اسْ نامْ  المْ نْ  مَ ساحي  يا  ظْ  يَقْ

ــارا ــمَّ الــخَ فــاگــدْ  احْ  ــرّ ــل ل ــا  ــرْت تَ ال 

مـارا اتـْ و  ـيا  بالحْ الحالْ  ناسْ  تْ  مَّ ضَ

إيشارا لْ  كُ في  إيجاوْبُوا  ــواتْ  االصْ و 

اتْجارا الرْبِيعْ  ــامْ  ايَّ في  ة  الگلْسَ

فانُه بَجْ نْ  اعَ الطَّ ابْها  في 

ازْمانُه ورْ  بــدُ في  مْ  اكَ حَ

سانُه احْ و  نُه  سْ بحُ صالْ 

رارا مَسْ تْ  فَرْعَ حالْ  باكْ ــرَة  فْ الــوَ و 

جارْ االشْ حافَلْ  امْ في  بايَتْ 

بَالَّرْ نْ  مَ بَة  هْ الصَّ وا  فُ إيرَشْ

ارْ مَّ خُ يا  ــمْ  وَرْوِيــهُ ـــرْفْ  صَ

ــرارْ ــسْ مَ ي  الباهِ ــزالْ  ــغْ ال و 

انْهارْ يجورْ  الدِّ في  عْ  مْ الشَّ و 

ارْ ـنَّ خُ يا  نَـزْها  البْـها  على 

بنْوارْ عْ  اطَ السَّ بِينْ  الجْ على 
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29

رْ ــدَ ــبْ ال و  ــخْ  ــرِّي ــمَ ال ــا  ــي اضْ ـــاقْ  ف

ـــرْ اوْتَ ـــنْ  مَ ــالْ  ــب انْ ــنْ  ــرِي ــفْ ــشَّ ال و 

ــرْ الــزْهَ و  رَدْ  الــــــوْ ــنْ  ــي بِ ـــــازَلْ  نَ

ــبَــرْ تَــنْــعْ ادْراعْ  ــي  ف ــة  ــبَ ــرَّگْ ال و 

رْ للنْظَ ـــوْ   ـــزْهَ ال ـــــتْ   وَقْ ــــادا   نَ

نانْ الوَسْ ــيــدْ  جِ يـدِي  سِ

ــانْ ــق ــي ــسِّ ـــــــفْ  ال وَصْ

ــــنــــانْ ــــتْ  أفْ ــــنْ ــــنَّ فَ

رْ تْصَ مخْ ــاهْ  ــه ابْ ـــفْ  وَصْ نَتْهى 

ــرْ ــضَ احْ نا  ابْساطْ فــي  ـــي  واشِ ال 

يَّارا السِّ ــبْ  ــواكَ اكْ ي  فِ تَخْ رَّة  الغُ و 

إيشارا ثْلْ  مَ مْ  هُ امامْ في  ايا  ضَ اعْ و 

أتْوارا يسْ  النْفِ رُه  وهْ بجُ مْ  بْسَ المَ و 

ايْسارا و  ين  إيْمِ يرُوا  إيشِ عادْ  اضْ و 

اتْجارا الرْبِيعْ  ــامْ  ايَّ في  ة  الگلْسَ

أوْطانُه اوْهــامْ  في  ــارَدْ  ش

ايبانُوا ــاجْ  ع ــنْ  مَ فى  اصْ

سانُه احْ و  نْ  سْ الحُ ابْها  في 

بَزْيارَة جادْلِي  بَرْضاهْ  فْ  طَ اعْ ــومْ  يُ

هارا اسْ البْساطْ  في  اجْ  الدَّ داكْ  نا  قَمْ

ــطارْ اشْ ــنْ  نونِي ــبْ  واجَ الحْ و 

بارْ اعْ ناتْ  الوَجْ افْصاحْ  على 

تارْ وْ الكَ ــاقْ  ف بِــي  ــذْ عَ رِيــقْ 

ــارْ ي الصْ وا  ــقُّ إيشَ ــيُوفْ  كسْ

ارْ ـنَّ خُ يا  نَـزْها  البْـها  على 

زَنْجــارْ ــي  ارْقِيب ــونْ  يُ اعْ فــي 

رارْ سْ المَ نامْ  امْ في  بَطْ  اغْ إال 
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ــرْ ــجَ ــفْ ـــــالمْ ال ــــانْ اعْ ـــتَّـــى ب حَ

ــرْ ــزْبَ ــنْ يَ ــبْ  ــلْ ــقَ ال و  ــــنِــــي  وَدَّعْ

ـــرْ ـــتَ اكْ ـــي  ـــوانِ ـــهْ يَ و  ــــواهْ  نَــــهْ

رْ للنْظَ ـــوْ   ـــزْهَ ال ـــــتْ   وَقْ ــــادا   نَ

اوْزانْ ــيــتْ  هِّ نـَ يدِي  سِ

ـــانْ ـــرْس ـــفُ ــــيــــنْ  ال بِ

ــانْ ــع ــجْ ــشُّ لْ  ال ـــــــوْ قَ

ــتْــخــرْ ـــالْ و افْ ــي ق ــلِ ـــولْ بــنَ عْ قُ

ــتْ الــوْقَــرْ ــمَّ ة ضَ ـــدَ ـــرِي ـــدْ اخْ خُ

ــرْ ــهَ اظْ إلـــى  ـــي  داع ــشــى  ــخْ تَ ال 

نارَا بَمْ جْ  ابْتَهَ و  لَّى  اتْجَ بْحْ  الصُّ و 

ارَا مَّ هَ ه  ــاليْــدُ اقْ يُونِي  اعْ يقْ  قِ اعْ و 

ابْشارا ارْضاهْ  في  رْ  مْ بالعُ لُه  خى  نَسْ

اتْجارا الرْبِيعْ  ــامْ  ايَّ في  ة  الگلْسَ

ه  يزانـُ مِ ـرَفْ  نَعْ ـي  ـظِ لَفْ

ـه ـيـهانـُ شِ دَرَّجْ  هـذا 

لسانُه في  رْ  اعِ الشَّ يفْ  سِ

زارا اغْ حالْ  امْ في  نْ  عْ الطَّ ونْ  إيكُ يُومْ 

ــبــارا ــانْ اعْ ــزْم ـرْ ال وايـْ ــا لــدْ ــرْه دَخَّ

سارا اضْ إيـزِيـدْ  وال  ها  إيعارَضْ يـرْ  غِ

ــتْنارْ سَ ــمْ  ياهُ أضْ ــالكْ  الفْ و 

رارْ دْ المَ ثْلْ  مَ ودِي  ــدُ اخْ على 

زارْ ــي  ــمِ رَسْ ي  صاحِ يا  ــومْ  ي

ارْ ـنَّ خُ يا  نَـزْها  البْـها  على 

مارْ اليَدْ حابْ  اصْ بِينْ  ولْ  صُ

العـْبارْ ـرَةْ  ـجْ حَ مْ  لِهُ قُـولْ 

بارْ للَّحْ بْ  ـلـْ الغُ رْضـى  يـَ أو 
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40

41

ـرْ نَـتْـصَ إيـْ هْ  اللـَّ ـرُه  صْ نـَ اللِّي  و 

رْ ضَ احْ مــنْ  ــلْ  كُ على  ــي  ــالمِ اسْ و 

يَتْوارا نى  الغْ ماهْ  اسْ في  الَعْ  الطَّ و 

عارا لشُّ حــالْ  ــلْ  كُ ــنْ  عَ ــتْــأدَّبْ  مَ

بلَبْصارْ النَّاسْ  وه  ــدُ إيشاهْ

عارْ االشْ ل  اهْ يرَةْ  سِ دا  هاكْ

انتهت القصيدة
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عامْ هدا  رِيتُه  وال  أبْطى  نِّي  عَ يالُه  بَخْ ياللِّي 

ــي ــكْ  الــوافِ لَ ــوْ قَ

قامْ يَسْ مابا  مالُه  عاكْ  امْ دِي  عْ سَ انْطالَبْ  يُومْ  لْ  كُ

ـغافِـي ـــدْ  اشْ زايـَ

رامْ الغْ نْ  امْحاسَ لْ  كانْظَ بِكْ  انْفايَشْ  نْتْ  كُ ما  دْ  بَعْ

حـافِـي ـة  اتـْ ساعَ

صامْ اخْ دُونْ  نْ  مَ يالجافِي  اللَّـهْ  يعادْ  مِ ة  ماحَ اسْ ال 

جافِي يــا   ــيــرْ   سِ

الرْسامْ دْ  اتْفاگَ و  اتْزورْنِي  يتِي  ماجِ هدا  حالْ  اشْ

ـفافِـي امْ ــرْ   حايـَ

ــالمْ اكْ و  دْ  العاهَ ويــنْ 

جوبِي اعْ ثَّرْ  اثْكَ ال  مالَكْ  اجْ و  نَكْ  سْ حُ يلْ  ادْخِ

امْ ــدَّ الــقُ يرْ   غِ وانْـــتَ  

تُوبِي كْ مَ كانْ  آشْ  ــدي  وعْ هذا  لْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

خامْ تَفْ مْ  خَّ انْفَ بِيكْ 

ــرُوبِــي اهْ ـدْ  زايـَ مــازالْ  يبَكْ  انْصِ و  دعها  بَعْ

المْ اسْ لِيكْ  اعْ قْ  حَ ما 

بـذنُـوبـي سانْ  االحْ يانـكار  لْ  مَ تَعْ كيفْ 

الوْهـامْ شــارَدْ  مالَكْ 

وبِي سُ حْ مَ ــتْ  ــي اوْفِ انَــيــا  ــتَّــى  حَ لَّمْ  كنْسَ

II

01
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03

04

05

06

07

08

لِيَّ اعْ ــرْدُوكْ  شَ ياللِّي 

يَّ لْفِ رِيقْ الوَ ازْمانْ في اطْ

بِيَّ خى  نِّي تَسْ مافي ظَ

فِيَّ بَلْتِي  اقْ ــمْ  ــهُ دِيْ

النِّيَّة فِيكْ  قارِي  نْتْ  كُ

يَّة طِ بْنِي باخْ اوْال اتْخاطَ

ـــادِي ـــسَّ ـــــالمْ حُ اكْ

ــســادِي افْ ــنْ  ــيَّ ــبَ اتْ و 

ـــــــرادِي ــــــابْ مُ خ
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09
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11
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عامْ بطْ وال  يرْ  بالخِ رْ  يَگَ ما  ياللِّي  مالَكْ  بَجْ يرْ  سِ

ــي إيـعافِـ ــكْ   نَّ مَ

نامْ يُغْ ما  جنانَكْ  في  كانْ  يرْ  غِ اصْ مازالْ  نْتِ  كُ نِينْ  امْ

ـيـافِـي الفْ ـيـرْ   غِ

صامْ اخْ دُونْ  نْ  مَ يالجافِي  اللَّـهْ  يعادْ  مِ ة  ماحَ اسْ ال 

جافِي يــا   ــيــرْ   سِ

تامْ الغْ يَفْجى  دابا  لِيكْ  ولْ  انْقُ و  زَّرْتَكْ  حَ ما  دْ  بَعْ

صافِـي ــرَكْ   خــاطْ

ادْمامْ واكْ  اهْ في  نِي  عْ نْفَ ما  بْتْ  ارْغَ و  تَّكْ  دَّ حَ ما  لْ  كُ

جـافِـي ـنْـتْـرِي   گُ

هامْ قَلْبِي  مَن  بَّكْ  حُ طارْ  يرْ  بالغِ والَعْ  تَكْ  فْ شَ دْ  بَعْ و 

ـرافِـي ـتْ  اطْ عَ مْ جَ

صامْ اخْ دُونْ  نْ  مَ يالجافِي  اللَّـهْ  يعادْ  مِ ة  ماحَ اسْ ال 

جافِي يــا   ــيــرْ   سِ

إينامْ ليس  نْ  مَ طالَبْ 

وبِي سُ كْ مَ ــودْ  اتْــعُ ة  مَّ الالَّ دْ  بَعْ ــنْ  مَ ــرَى  تَ يا 

طامْ احْ يرْ  اتْسِ قَبْلْ  منْ 

ي وبـِ رْغُ مَ تْ  لـْ مَ اكْ ة  ـلـَّ غَ من  مْ  كَ نِيتْ  اجْ نَّكْ  مَ

المْ اسْ لِيكْ  اعْ قْ  حَ ما 

بـذنُـوبـي سانْ  االحْ يانـكار  لْ  مَ تَعْ كيفْ 

مامْ التَّخْ دُونْ  ي  اتْجِ و 

وبِي زْغُ مَ يرْ  خِ فِيكْ  ما  يبَكْ  انْصِ هدا  دْ  بَعْ و 

ــارامْ م بْعك   طَ ـيَّ   لـِ

ي ارْگوبـِ في  يمْ  شِ اغْ وانا  ـوِينِـي  كتَغْ ـنْـت  كُ

گامْ المْ من  تْ  ـلـْ حَ ارْتـْ

ي رُوبـِ بعْ يِيـتْ  اعْ ـماقِـي  احْ وْال  لـَ باقِـي  آشْ 

المْ اسْ لِيكْ  اعْ قْ  حَ ما 

بـذنُـوبـي سانْ  االحْ يانـكار  لْ  مَ تَعْ كيفْ 

بَة حْ الصَّ ارْ  نَكَّ يا  يرْ  سِ

بَّة حَ المْ ي  ـرْتـِ ـكَّ فَ ماتـْ

سبَّة انا  تَّى  حَ بْتْها  صَ

بَة الوَجْ ينِي  تَلْقِ نى  الغْ

بَة تْ فِيكْ الرَّغْ اوْال اتْساعَ

بَة بالتَّوْ رَبِّــي  ـي  اوْرادْلـِ

ــادِي ــف اتْ و  ــاكْ  ــع امْ

ــادِي ــم ــتْ ـــضْ  مَ بُـــغْ

ـــالصْ  مــن  هــادِي اخْ
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المْ اغْ بِيكْ  ى  مايَرْضَ زالْ  اغْ نْدِي  عَ و  راهُ نَّكْ  مَ يْرْ  خَ

ـتـافِـي ــورْ  الكْ صُ

دامْ المُ يُوسْ  اكْ و  و  الزْهُ وايَعْ  لسْ ه  تاجُ مانَحْ وَقْتْ 

الفِـي جـايْ  فـي  اخْ

امْ هَّ الفَ ولْ  قُ اعْ في  ة  سالْكَ نى  عْ مَ رابْ  العْ قالُوا  ياكْ 

تْ  في  اقْوافِـي لـْ جَ

صامْ اخْ دُونْ  نْ  مَ يالجافِي  اللَّـهْ  يعادْ  مِ ة  ماحَ اسْ ال 

جافِي يــا   ــيــرْ   سِ

امْ لُوَّ نْ  مَ شى  تخْ ال  ــولْ  اوْصُ بِها  ني  غَ ياالحافَظْ 

حافِـي ــه   ــارْمُ ص

اللْطامْ يُومْ  لْتُه  عَ اجْ و 

رُوبِي اكْ حايَنْ  امْ ي  جِ تَفْ ـــرادَة  اسْ ــونْ  ــيُ اعْ لُه 

مــامْ ــنْ اهْ ـ ــدُ كَ ـ وَجْ انـْ

وبِي گُ اعْ ــبْ  راكْ ــنْ  زَيْ مْ  لْظَ تْگَ مَ ــوادُه  اجْ لى  اعْ

هامْ الفْ بِها  شـــارَتْ 

ونِي قَرْهُ ـــرُودْ  اشْ ــنْ  مَ يْرْ  خَ نَّــسْ  ــوَ إيْ ــرْدْ  قَ ــاكْ  ي

المْ اسْ لِيكْ  اعْ قْ  حَ ما 

بـذنُـوبـي سانْ  االحْ يانـكار  لْ  مَ تَعْ كيفْ 

الغشام من  بوجــادي 

وبِي وْهُ مُ ــرْزْ  طَ يمْ  شِ الغْ ه  قَ يَفْ رى  يَجْ يفْ  كِ

ي اوْزانـِ ـزْ  رَمْ يالْحافَـظْ 

انِي دَ عَ نْ  مَ جانِي  فاشْ 

ي انـِ مَّ الْڨُ في  يَّ  ـلـِ ماعْ

يَتْقانِي من  لَّة  حُ ــدْ  خُ

يَرْضانِي ما  قَوْلُه  يعْ  ابْشِ

هانِي حى  تَضْ ه  تَرْكُ يرْ  غِ

ـــتْـــزادِي ــظْ  مَ ــفْ ــلَ ابْ

ـوجــادِي ــرْ  بـُ ــي ــقِ احْ

ــادِي ــش ــنْ ـــغْ  ل ـــي صِ

سانِي احْ ارْ  نَكَّ يا  يرْ  سِ

لُومانِي ى  شِ كْ  يضَ اليْغِ

طانِي يَخْ ما  يَا  عَ امْ ما  و 

عافانِى نَّكْ  مَ ي  خالْقِ

عانِي لَيكْ امْ بْتْ اعْ يرْ جَ غِ

كايَنْسانِي ما  ي  مالكِ

ادِي ـــــوَّ ــــرِيــــمْ  جُ اكْ

ــادِي ــب ــة  اكْ ــرْحَ ــگَ ابْ

شـــــادِي ــا  يــــ ارْوِي 
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30

31

صامْ مْ صَ لَّدْ  مقَ و  الوْغا  في  رِيعْ  اسْ وادْ  اجْ يهانْ  شِ بْتْ  ارْكَ

صافِـي ـي   جِ نْسْ مَ

االنْعامْ طْ  باسَ طالَبْ  ارْزِينْ  وَلْدْ  دْ  مَّ حَ مُ ي  مِ اسْ و 

الـكـافِــي ـنـا   رَبـْ

لالئام ـةْ  جـمـاعَ رْ  هَ نقْ

رُوبِي لحْ ــرازْ  ــبْ ال يُـــومْ  ــى  ــرامَ يَــتْ ــنْ  مَ ــحْ  وي

انــيــامْ تـــراه  ليس  مــن 

ـي يُـوبـِ اغْ مْ  عالـَ ـرْ  ــرايـَ بـسْ إيحافِيـنِـي  وال 

انتهت القصيدة
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دابْ قَلْبي  افْنى  ــواكْ  اهْ نْ  مَ ري  جْ هَ ثَّرْتِ  كَ ياللِّي 

ــي ــاب ــب ــيــب  اشْ شَ

نْ التْرابْ رْ في امْحاسَ وْداتْ و النْظَ تي في اوْصالْ الخَ راحْ

ــــوابــــي اكْ دارْتْ 

رْتابْ مَ دْ  دَّ انْجَ يُومْ  لْ  كُ في  نِّي  انْغَ و  نَزْهى  ما  الهْ 

ـطابــي اخْ كْ   سـالـَ

بابْ لْ زينْ في شايَبْ و اشْ قي يا موالتي كُ عارْفَة عَشْ

ــي ــهــا  رابِ ــي  الــبْ ف

ابْ لَهَّ ـماعْ  اشْ و  رْ  نايـَ المْ و  ـدامْ  المْ قْ  ابْرايـَ و  رْ  بالزْهَ

ابي هَ ــوْشــا   ال فــي  

جابْ رْقْ في الحْ رْ و البَ مَ سْ و القْ مْ اتْ الشَّ يَاللِّي زِينَكْ فَ

ــي ــوابِ ــجْ ـــيـــغْ  ل صِ

بابْ اسْ رْ  جْ الهَ كيفْ  ما 

سوبَة كْ مَ رامْ  الغْ لَ  ألهْ رُوحي  بايَا  اصْ نْ  مَ

ـرابْ اشْ دونْ  ـرْ  ـمَّ تْـخَ نـَ

ة وبـَ جُ اعْ و  للْعارْفينْ  جيبَة  اعْ والْ  احْ في 

ــرابْ الــقْ و  ابْــعــادْ  بينْ 

ة وْهوبـَ مَ النْظامْ  اقْوافـي  و  ـوايَا  اهْ غْ  بالـْ

ابْ النْجَ وا  فُ إيْوَصْ كيفْ 

نْصوبَة مَ ليحْ  المْ امْ  ــدَّ قُ رْتي  فَ اسْ دايَــمْ 

هابْ اشْ إيْلوحْ  ــرَّاحْ  ال و 

ـة بـوبـَ حْ المَ يا  الكاسْ  يرْ  غِ ايْثالَثْنا  وال 

جابْ اعْ روفْ  بحْ لْتي  صَ

وبَة جُّ حَ يالرِّيمْ  ــزُّورَة  ــال ب عالْجيني 

بَة هْ تي فيكْ و في الصَّ راحْ

بَة نْتَخْ مَ اللِّي  ارْ  الزْهَ و 

بَة طْ الخُ اتْجيبْ  يارْ  الطْ و 

بَة صْ و الرْياضْ اللِّي في خَ

التُّرْبَة قي  تَسْ داوَلْ  الجْ و 

لْبَة طُ اللِّي  قولْ  اعْ يَّرْ  اتْحَ

امْضارَبْ و  جار  اشْ

ـبْ ساحَ ـها  فيـضْ

تَتْجاوَبْ ـــواتْ  اصْ
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رْتابْ مَ لي  يَرْفَعْ  نْ  مَ يْنْ  عَ في  اتْشوفيني  نَبْغيكْ  تَمْ 

ــي ــاب ــص ــــــقْ  نِ حَ

ادابْ و  مايَا  في  البْناتْ  هور  مْ جَ عي  مْ اتْسَ نَبْغيكْ  و 

ـــي ـــراب ـــــــرْزْ  اعْ طَ

االلْبابْ قاضي  و  ابْزوجْ  مي  راسْ لمْ عي  مْ اتْسَ نَبْغيكْ  و 

ــتــابــي ـــلْ  اكْ ـــامَ ح

بابْ بسْ الثَّاني  و  االوَّلْ  امْ  جَّ حَ عي  مْ اتْسَ انْبْغيكْ  و 

ـــتَّــابـــــي غَ دونْ 

وابْ الجْ يَتَّمْ  امْ طابْ  الخْ في  رَّازْ  حَ عي  مْ اتْسَ انْبْغيكْ  و 

ــي ــاب ــصَّ ـــرْ  ال ـــيَّ حَ

جابْ رْقْ في الحْ رْ و البَ مَ سْ و القْ مْ اتْ الشَّ يَاللِّي زِينَكْ فَ

ــي ــوابِ ــجْ ـــيـــغْ  ل صِ

ابْ نَشَّ نِّي  كَّ مَ ضا  العْ في  مْ  نْهُ مَ ــرادَة  اسْ يونْ  العْ و 

ـــــلـــــي رابـــــي تُـــــرْكْ

10
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19

ـتابْ اكْ لْ  كُ عْ  الـَ طَّ مَ

روبَة عْ المَ مي  اتْراجْ و  ماياتِي  في  فــارَسْ 

ــرابْ ـيَّاتْ اغْ ـمِ فيهْ اسْ

روبَة عْ مَ النْظامْ  في  ماياتي  نْ  نَلْحَ كيفْ 

ـبَّابْ الخَ الــوَرْشــانْ  و 

رْكوبَة واتْ مَ ة اضْ عَ مْ والَفْ زوجْ و  الشَّ و السْ

ـتَّابْ عَ مْ  بْـهُ عاتـَ ما 

روبَة خْ مَ قـولْ  اعْ إالَّ  قَوْلـي  لوا  هْ ايْجَ ال  و 

هابْ  تدْ فـي  افْـريدْ  دُرْ 

رْهوبَة مَ حودْ  الجْ اتْسيرْ  كار  يُدْ ا  امَّ وَقْتْ 

جابْ روفْ اعْ لْتي بحْ صَ

ة ـوبـَ جُّ حَ يالرِّيـمْ  بــالــزُّورَة  عالْجيني 

ـالَّبْ السَّ نْجـورْ  الغَ و 

رْهوبَة مَ يارْ  الطْ عْ  مْ جَ نُّه  مَ يادَة  الصّ في 

بى نَسْ و  غى  نَصْ ما  الهْ 

ى ـربـَ اغْ الثِّـيـثِــنْ  امْ  يا 

انْبى رْ  افْجَ نْ  كَ بينْ  الجْ و 

تَنْبَى ا  امَّ وَقْتْ  صورْتَكْ 

بى تَغْ داتَكْ  عورَكْ  اشْ في 

رْبَى نْ حَ فارْ امْضى مَ و الشْ

بْ واكَ اتْفـوقْ الكْ

قارَبْ كْ اعْ داعَ اسْ

بْ كالحاجَ قَوْسْ 
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رابْ اغْ الخالْ  و  ة  شامَ دْ  خَ لْ  كُ في  و  اوْرادَة  دودْ  الخْ و 

ــي ــاب ـــرْ  ارْط ـــوتْ ك

الرَّبْرابْ غارْ  نُّه  مَ كيفْ  غارْ  نُّه  مَ اوُوسْ  الطَّ كْ  جيدَ

ــي ــداب ــهْ ريـــــتْ  بَ

اتْيابْ لهْ  بَهْ  يَشْ ما  ريرْ  الحْ توبْ  نْ  مَ ة  قَّ شُ نْ  البْطَ و 

ــي ــاب ـــا  ن ـــه ـــيْ طَ

ارْوابْ مْ  بْهُ سَ تَحْ الفْها  اخْ نْ  عَ تْ  راجَ إال  الــرْداف  و 

اوْصــابــــي زادَتْ 

تَّابْ كالعَ اليَرْنا  تْ  بيغْ اصْ رَ  وَطْ لَّجْ  دَ اخْ دامْ  القْ و 

ــرابــي ـــمْ  اعْ ـــايَ ق

جابْ رْقْ في الحْ رْ و البَ مَ سْ و القْ مْ اتْ الشَّ يَاللِّي زِينَكْ فَ

ــي ــوابِ ــجْ ـــيـــغْ  ل صِ

كْ ما يوصابْ وْضَ ة في جيلْنا عَ ميسَ ة و اشْ ة شامَ فايْقَ

سابي ــرْ   ــظَ ــنْ ــال ب

20
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ارْطابْ امْصالْ  الرِّيقْ  و 

جوبَة حْ مَ تينْ  االمْ من  يانُه  قْ عُ رْ  التْغُ و 

حابْ عوضْ ابَرْقْ في السْ و الضْ

نوبَة تي  شْ مَ اكْ دْ  هْ جَ أنْوابَغْ  فيهْ  رْ  دَ الصْ و 

تِهابْ اغْ في  رَّة  السُّ و 

روبَة مَضْ ثالْ  االمْ بِها  ة  طاسَ رُوهــا  ــدْ قَ

التْيابْ في  ــاغْ  ــرْف ال و 

لوبَة سْ المَ ها  سيـقانـْ ـرْ  ـرْمَ مَ واري  كسْ

جابْ احْ في  مْ  بْهُ جَّ حَ ما 

التُّوبَة رْ  سَّ كَ امْ شافُوا  الَّ  نْ  مَ شافوا  اشْ 

جابْ اعْ روفْ  بحْ لْتي  صَ

ة وبـَ جُّ حَ يالرِّيـمْ  بــالــزُّورَة  عالْجيـني 

ـــدابْ الـــهْ ـــــه  الراتُ و 

جوبَة عالْيَة  اقْصورْ  في  صورَة  قْ مَ رَة  قاصْ

بَّة حَ امْ زَدتْ  اوْصافَكْ  في 

بَة سْ كَ ابْال  اوْصيفْ  طايَعْ 

با نَسْ و  فيكْ  ـري  فَكْ تاهْ 

بَة كيفْ زَدتْ في شوقَكْ رَغْ

لْبَة غَ ابْال  لوبْ  غْ مَ ليكْ  و 

رْبـة عُ ـنْ  عَ ـتي  فَقْ جازْيَة 

ـبْ انْراغَ ليكْ  و 

بْ الغالـَ ـبَّـكْ  حُ

بْ واكَ الكْ ـرْ  بـسَ
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30

31

33
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35

36

37

38

39

40

طابْ ة في اخْ طابْ قَيْسْ و النَّابِغَ كْ فَي اخْ ريمَ كيفْ فاقْ اغْ

ـرْتــابــي ــــــزْ  تـَ رمْ

يْهابْ الغَ و  وَلْفي  يا  النْهارْ  عاكْ  امْ رْفْ  انْصَ بَرْتْ  اجْ لُوْ 

ــبــابــي ــرْ  احْ شْ بـَ

ارْقابْ ايْجيوْ  كانْ  لَوْ  الوْشاتْ  يانَكْ  دْ عَ جاوَكْ  فاشْ 

ــرابــي ــــــرْبْ  احْ عَ

رابْ الحْ مْ  لِهُ ــوَرِّي  انْ و  انْجي  باقي  رْبي  حَ رو  نَكْ كانْ 

ــگـابـــي انـْ هــادْرْ  

جابْ رْقْ في الحْ رْ و البَ مَ سْ و القْ مْ اتْ الشَّ يَاللِّي زِينَكْ فَ

ــي ــوابِ ــجْ ـــيـــغْ ل صِ

ابْ صَّ غَ دايا  اعْ ارْقابْ  في  اللْغا  سيفْ  اضي  فَّ حَ يا  دْ  خُ

ــي ــراب ـــــارَفْ  احْ ع

ارْقابْ تْ  تَحْ نْ  مَ ة  ملْخَ إيْصيرْ  تَّى  حَ نَوْطى  اتُه  اقْفَ لى  اعْ

ــي ــزْراب ـــتْ  تْ ـــرْبْ ضَ

طابْ يَسْ نْ  مَ ني  مْ هَ يَفْ

يوبَة عْ مَ فيكْ  الَّريتْ  نْ  مَ يا  اوْصافَكْ  في 

قابْ احْ دْ  إيْمَ وْ  الزَّهْ و 

توبَة كْ مَ و  ة  سابْقَ كانَتْ  إلى  رورْ  بالسّ

ابْ نَهَّ نْ  مَ شى  تَخْ ال 

لوبَة قْ مَ ـروحْ  اتـْ ــدايَــا  اعْ ــالتْ  شَ ما  ويــنْ 

لْبابْ الجَ راخـي  فـارَسْ 

ة وبـَ دُّ المَ طالْها  ابـْ و  يا  نـْ الدُّ افْـصاحْ  نْ  مَ

جابْ روفْ اعْ لْتي بحْ صَ

ة وبـَ جُّ حَ يالرِّيـمْ  بــالــزُّورَة  عالْجينـي 

الَّبْ طَ ــنْ  مَ شــى  تَخْ ال 

ــة روبَ الحْ انْهــارْ  ــدْ  انَ ايْعَ و  ــرَقْ  يَسْ ــفْ  ي كِ

قابْ اعْ نْ  مَ الَّخافْ  نْ  مَ

طوبَة عْ مَ اتْروحْ  داتُه  رْبي  ضَ نْ  مَ رَفْ  اعْ ال  و 

بَة حْ صُ اوْصايَة  غاوْا  اصْ ما 

بَـة عْ صُ والنـي  سُ ارْفـوا  عَ

رْبَة الكُ افْجاتْ  جيتْ  كانْ 

بَة دْ يارْ في جَ عْ مْ مَ هُ كيفْ

يَتْأَبَّى يَبْغي  نْ  مَ لْ  كُ و 

بَة الرَّحْ ه  دُ اتْوَجْ المْ  الكْ و 

مْ جادَبْ هُ ـلـْ قَ اعْ

بْ داهَ المْ رْجْ  إيْخُ

ناقَبْ المْ حْ  ابْصَ
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ــرابْ ــي تَجْ رَّبْن جَ ــهْ و امْ ــرْ ل ــيَّ خي ــلَّمْ لِ ــا سَ الهْ م

ـرابـــي لـشْ رامْ 

ابْ النَّشَّ معَ  وْسْ  القَ زايَدْ  و  رْبَة  حَ يني  ايْمِ على  دايَرْ 

ارْكابـي ــعْ   ساطَ

البابْ عرْ  للشْ ما  هُ رينْ  للْماهْ انْهيبُه  المْ  السْ و 

ــي  ــاب ــتَّ بــيــنْ  كُ

تَلْقابْ بْ  لَقَّ امْ بِهْ  ارْزيــنْ  وَلْــدْ  دْ  مَّ حَ مُ مي  اسْ و 

ــبــي ـــــقْ  نَــسَ حَ

ــرَّابْ ضَ ــي  رَفْن اعْ ــدْ  بَعْ

زْغوبَة المَ موتته  يَــدِّي  لى  عْ إيْديرْ  ال  و 

وابْ مازي جا في اصْ هْ مَ

نْكوبَة مَ اتْروحْ  الغارَة  يْلْ  خَ في  دْ  انْشَ إلى 

طابْ و  يبْ  الطِّ فاحْ  ما 

كوبَة سْ المَ طارْها  امْ األرْضْ  على  واتْ  اهْ ما 

انْسابْ لْ  كُ نْ  مَ لْ  افْضَ

سوبَة حْ مَ ليهْ  اعْ الِّلي  تارْ  خْ المُ اوْالدْ  نْ  مَ

انتهت القصيدة

41
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44
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ـتـابْ امْ أعْ ـيـتْ اللُّــوَّ ـغِ ما اصْ

بَّابْ صَ رارِي  ـــدْ مَ ى  حَ اسْ ما 

ــدابْ األهْ تَّعْ  انْمَ ــرْتْ  ــبَ اجْ لُو 

ــدابْ اعْ ــلْ  كُ ــة  راحَ وفْها  انْشُ

بابْ لْ اشْ يَّـبْ كُ ـفـى إيْشَ و الجْ

جابْ احْ ــاكْ  ــطَّ غَ ما  رْ  ــدَ ب يا 

يْهابْ غَ في  رْ  ــدْ بَ ثِيلَكْ  امْ ما 

ة وبـَ كُ مَسْ ـتِـي  ـعْ أدْمَ رِيـتْ  لُو  ي  حالـِ ياالَّيَمْ 

وبَة تْگُ مَ ـلِي  ادْواخْ في  اللِّي  النَّارْ  فاتْ  اطْ وال 

وبَة قَرْهُ انْجالْها  نْ  مَ غارَتْ  اللِّي  مالْ  اجْ في 

وبَة نْشُ مَ ة  هايْمَ الــرُّوحْ  و  گايا  اشْ راگْْ  الفْ و 

ة جـوبـَ اعْ لِيـتْ  نَبــْ هْ  بـِ يالفِـي  مِ زارَتْ  دْ  بَعْ

زَنَّوبَة يا  يدْ  عِ اسْ هارِي 
انْ سْ  مْ شَ ادْجايا  في 

رْهوبَة مَ ورْتَكْ  صُ امامْ  في  ه  وسُ مُ اشْ النْهارْ  و 
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بْ تَلْهَ ــواقِــي  اشْ مارْ  اجْ على 

ــلَّــبْ غَ ـيَّ   ــلـِ اعْ ـــرامْ   الـــغْ و  

بْ تَرْگَ ــيَّ   ــلِ اعْ يبْ   انْصِ ــوْ   لُ

ــيَّــبْ اتْــغَ ــمْ  ــرِّي ال ــتْ  ــوِي انْ وال 

بْ جَ يَعْ ما  رَة  جْ الهَ في  آشْ 

ــبْ ــا  زِيــنَ ــدْ  ي ــاهَ ــع
ــــنْ  الْ وايَ

بْ وْكَ كَ من  ــمْ  كَ رِي  يَسْ بِيكْ 
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08

09

10

11

12

 

13

14
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الــثْــرابْ ــنْ  مَ ة  يفَ هِ ــرَة  قــاصْ

ــرابْ تُــضْ بــزِيــنَــبْ  ــثــالْ  الــمْ و 

اآلدابْ و  ـــودْ  الجُ و  ـيـا  بالحْ

ـبـابْ اسْ ـونْ  إيـكُ واشْ  رى  ياتـْ

جابْ احْ ــاكْ  ــطَّ غَ ما  رْ  ــدَ ب يا 

ــوابْ بــاكْ قينِي  تَسْ ــي  ــتِ راحْ

ــرابْ اغْ يجورْ  الدِّ ساقْ  اغْ في 

طــابْ اخْ ــثْ  ي دِ بَحْ ــي  ينِ نادْمِ

التُّوبَة رْ  گصْ وشافْ  إالَّ  ثايَبْ  وفَكْ  ِيْشُ إ ما 

لُوبَة غْ مَ لَكْ  الجّ يلْ  الجِ في  ناوِيَّة  عْ مَ لْ  كُ

ــوبَــة ــيُ ــعْ مَ عنْها  ــعْ  ــمَ ــسْ تَ ــا  م وافْــيَــة 

بُوبَة حْ بِيبْ و المَ رامْ في الحْ ي الحْ وفْها وَلْغِ انْشُ

زَنَّوبَة يا  يدْ  عِ اسْ هارِي 
انْ سْ  مْ شَ ادْجايا  في 

يُوبَة هْ المَ ا  خْ السْ ة  راحْ بَهْ  تَشْ ة  راحَ نْ  مَ واشْ 

وبَة هُ جا إيلُوحْ اشْ عْ انْجومه في داكْ الدْ مَ و الشْ

جوبَة بَّرْ  عَ المْ ــكْ  ــوتَ صُ و  ــواسْ  ــقْ ال بِينْ 

بْ ـلـَ سْ تـَ ـمـالَكْ   جْ بـَ ي   ياللـِّ

بْ تَنْحَ و  ــزْ  تَــنْــعَ مــا  ـــالشْ  اعْ

ـــبْ ارْگَ ـــدْ  الحَ ــا  ــواه اهْ على 

بْ الحُ في  رَة  النَّظْ ة  يمَ گِ واشْ 

ــبْ ــا  زِيــنَ ــدْ  ي ــاهَ ــع
ــــنْ  الْ وايَ

رَبْ نَشْ ــكْ   راحَ ــنْ   مَ ها   انْشَ

بْ تصَ مارْ  أجْ شاقْ  لُو  يمْ  ارْجِ

بْ ــدَ يَــكْ ي  كِ يَحْ جا  ما  الشْ 
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بابْ ــوتْ اشْ ـة و الصُّ صاحَ بالفْ

ــابْ ــرْت تَ فــي  وَزْنْ  ــزَّلْ  ــغَ ــتْ نَ

جابْ احْ ــاكْ  ــطَّ غَ ما  رْ  ــدَ ب يا 

كْ  دِيــوانِــي  صابْ ــحْ  قَــدَّ رَمْ

ابْ نَشَّ ــا  ارْم ــوْسْ  قَ بَكْ  حاجْ

صابْ تَخْ في  اوْرُودْ  ودْ  دُ الخْ و 

ــابْ الــرْگَّ تْنُونْ  العَ في   ْ ــرّ سَ

نَّابْ عَ نْ  مَ بَغْ  اصْ وفْ  فُ الكْ و 

بْ ـدَ يَجْ لوْصافَكْ  ى  غَ اصْ نْ  مَ

بْ انْسَ و  رْ  ــدَ أقْ أبْهاكْ  دْ  جَّ انْمَ

ــبْ ــا  زِيــنَ ــدْ  ي ــاهَ ــع
ــــنْ  الْ وايَ

بْ تَلْهَ ــــوارُه  أنْ بِينْ  الجْ و 

رابْ احْ زُوجْ  و  رْ  حْ السَّ من  ي  شِ

ــبْ سَ انْكَ االَّ  دُرْ  ــرْ  التَّغُ فــي 

جابْ الحْ في  ابْــروقْ  ودْ  عُ الضْ و 

بْ جَّ عَ امْ ــاحْ  تُــفَّ رْ  ــدَ الــصْ في 

ربُوبَة مَ ة  والْعَ لُوقْ  اخْ اتْ  الــدَّ في  يازَنْ  المْ و 

رُوبَة عْ مَ يبْها  انْصِ رابْ  اعْ و  عانِي  امْ و  نْ  اللَّحْ و 

زَنَّوبَة يا  يدْ  عِ اسْ هارِي 
انْ سْ  مْ شَ ادْجايَ  في 

ة نُوبـَ نْ  مَ كم  مالْ  الكْ داتْ  ي  سِ تَكْ والَفْ  السْ و 

ة تُوبـَ كْ مَ رِيتْـها  رْ  حْ بالسَّ لَة  هْ شَ لْ  النْواجَ و 

ة وبـَ صُ اخْ ــمْ  زادْهُ أقْوِيـمْ  نْجورْ  الغَ مْ  بِينْهُ

لُوبَة سْ المَ الوافْيَـة  بَـة  الرَّگْ و  بَّـة  الغُ زينَـة 

وبَة رْكُ مَ بْ  هْ الدَّ واتَمْ  اخْ في  ة  اقْلُومَ باعْ  الصْ و 
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جابْ احْ ــاكْ  ــطَّ غَ ما  رْ  ــدَ ب يا 

كْ جابْ يفَ ي من الوْصافْ اوْصِ شِ

طابْ كْ في اخْ رِيمَ يفْ صالْ اغْ كِ

ــوابْ اجْ ــقْ  حَ تْ  لْمَ كَ علَى  ما 

جابْ ــبْ  راكَ منْ  إيَشالِي  ما 

تَّابْ الكُ ــوهْ  ــعُ رَفْ ــي  ــمِ اسْ و 

ــبْ ــا  زِيــنَ ــدْ  ي ــاهَ ــع
ــــنْ  الْ وايَ

ــرابْ اعْ في  وال  نْ  ــدُ الــمْ في  ال 

ــبْ ــيَّ ــعَ ــتْ يَ الَّ  ــن  م ــوا  ــبُ ــيْ عَ

ــرَّبْ ــهَ اتْ و  ــبْ  ــنَّ جَ ــنــا  ــرِيــقْ اطْ

ـبْ ـصَ يـنَـغْ و  ه  جابـُ عْ  ـلـَ إيْنَـگْ

ــبْ يُــوجَ مــن  على  ــالمْ  ــسْ ال و 

زَنَّوبَة يا  يدْ  عِ اسْ هارِي 
انْ سْ  مْ شَ ادْجايَ  في 

ة وبـَ مدُّ يَـة  باهْ هاكْ  ابـْ فـي  صالَتْ  ما  ياللِّي 

لُوبَة اكْ الوْشاقْ  و  رْ  عْ الشَّ ادْهاتْ  لِهْ  تْ  لَّمْ سَ

ة وبـَ بالطُّ تُـه  هالـْ أجْ ـنْ  مَ رَتْنا  جْ حَ ـرَّضْ  ـعَ يامْ

روبَة احْ انْهارْ  في  يلْ  الخِ تاقْ  اعْ فُرْسانْ  بِِينْ 

وبَة سُ حْ مَ مْ  هُ نْدْ عَ دالْ  و  يمْ  المِ و  الحا  و  يمْ  مِ

انتهت القصيدة
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بابِي اشْ شــابْ  وى  الهْ صايَبْ  بمْ رْ  ضَ نَحْ ــارة  تَ يبْ  انْغِ ــارَة  ت

هابِي مَشْ ـــدْ  وَقَّ زادْ  ة  ساعَ نــارِي  ي  فِ يَطْ ــلْــتْ  قُ كوبْ  مَسْ

يْهابِي غَ ــرْ  تــانْــســاهَ ــاتْ  ــب انْ و  ــمْ  ــيَّ ــتَ امْ ــلْ  ــضَ انْ ــي  ــالَّنِ خَ

ــي ــابِ ــرْت مَ ــى  ــلَ ــعْ يَ ـــهْ  بِ و  ــي  ــنِ ــلْ ــوَاصَ إي ــهْ  ــي ــرَجِ ــانْ ت انـــا  و 

طابِي اخْ رَقْ  في  ــلَــن  اعْ ــي  داتِ ـــوارَحْ  اجْ و  ضا  بالعْ ــولْ  ــقُ انْ و 

دابِي تَعْ ــوِّي  ــقَ تْ ال  ــرْضــاكْ  ب لــي  ــفْ  ــطَ اعْ و  ــي  لِ ــودْ  ج للَّـهْ 

غابِي اشْ و  ــحــانِــي  امْ ــعَ  م ــي  ــرْبِ كُ يَتْناسى  ــي  لِ ــجــودْ  اتْ إذا 

ابْ لَهَّ ــي  ــواقِ أشْ رْ  مْ جَ

بَّابْ صَ ي  جالـِ انـْ ــعْ  دَمْ

غابْ ـضـايَا فـي تَشْ و اعْ

غابْ رِي  بَصْ وفَة  شُ نْ  عَ

بابْ ما ادْرَى آشْ إيكونْ اسْ

ـــدابْ ــقْ االهْ ــا غــاسَ أي

ـــابْ ــي رَغَّ ــامِ ـــولْ إيَّ طُ

بَى نَهْ ساع  لْ  كُ في  قَلْبِي  نُّه  مَ

يَنْبى طارْ  المْ ثْلْ  مَ ودِي  ــدُ اخْ فوقْ 

با اغْ و  غابْ  واهْ  بَهْ اللِّي  دْ  فَگْ نْ  مَ

يْبَة الغَ افْناتْنِي  و  ة  ــدَّ مُ ــادِي  ه

بَة نَسْ و  يْتُه  مِ اسْ ارْفِيعْ  اوْصالْ  في 

بَى انْسْ راهْ  واهْ  بَهْ لِي  قْ عَ نْ  مَ يا 

بَة رَغْ ــلْ  كُ ــالْ  أنَّ بِــه  ــكْ  اوْصــالَ و 
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أدابِـــــي ــمــالْ  بَــكْ ــكْ  ل مامـورْ  و  يـمْ  ـدِ اخْ ــبــالْــتَــكْ  اقْ ــا  وان

صابِي تَخْ في  يَة  باهْ ــجــارْ  اشْ مابِينْ  قُبَّة  قَلْبْ  في  نا  احْ و 

وابِي الكْ على  ة  فايَقَ ــوابْ  اكْ و  رَة  فْ السَّ و  عْ  مَ الشْ نايَرْ  امْ و 

بابِي احْ ــزْ  عَ يــا  بِــيــكْ  ــايْ  ــن اغْ و  ــا  ــايَ ارْج و  نايْتِي  امْ تَــوْفــى 

دابِي تَعْ ــوِّي  ــقَ تْ ال  ــرْضــاكْ  ب لــي  ــفْ  ــطَ اعْ و  ــي  لِ ــودْ  ج للَّـهْ 

تابِي اعْ ــالْ  ط ــو  لُ ــزُولْ  ــانْ م ــكْ  ــابَ ب عــن  بِيبِي  ياحْ ـــرَفْ  اعْ و 

ابِي الوَهَّ يمْ  ظِ العْ ــبْ  ــي ارْقِ و  ــدْ  شــاهَ نِّي  عَ رِيمْ  الكْ ــمْ  نَــعْ

االنْجابِي بِي  تَسْ قْ  حَ اقْ  شَّ العُ اقْلُوبْ  في  ـبْـتَـكْ  حَ امْ لْ  هَ اجْ و 

انْحابِي زادْ  و  ــارْ  ج و  ــى  ــغَ اطْ البِينْ  و  نِّي  عَ ــابْ  غ ــومْ  ــنُّ ال و 

جابْ احْ دُونْ  وفَكْ  انْشُ و 

ــدابْ االهْ تَّعْ  انْمَ فِيكْ 

ــابْ ــرْت تَ فــي  األوانْ  و 

ــرابْ الــشْ ــيَّ  لِ لَى  يَحْ

ـــدابْ ــقْ االهْ ــا غــاسَ أي

البابْ في  جالَسْ  رانــا 

غيْهابْ و  يْ  الضَّ ــولْ  طُ

بــــاألدابْ وَدَّكْ  ـــنْ  مَ

بْ ـــالَّ ــي غَ ــنِّ ــكْ عَ ــبَّ حُ

رَتْبَة ــوقْ  فُ ضارْ  االعْ خالَعْ  ــتَ  وانْ

رْبَة كُ لْ  كُ افْجاتْ  اليُومْ  ولْ  انْقُ و 

رَتْبَة في  بارْزَة  ة  يجَ ابْهِ وكْ  سُ الحْ و 

بَة هْ صُ لْ  كُ وقْ  إيفُ تِيقْ  اعْ رْ  مْ خَ من 

بَى انْسْ راهْ  واهْ  بَهْ لِي  قْ عَ نْ  مَ يا 

بَة وَجْ انَّالْ  على  و  عَسى  في  ياكْ 

بَة سْ كَ لِهْ  ابْهاكْ  لْطانْ  سُ أنا  رى 

دْبَة الوَ على  البُرْهانْ  و  وة  طْ السَّ و 

بَة رَغْ في  ي  وارْحِ اجْ و  داتِي  لَّى  خَ
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دابي االهْ ــرَّحْ  مَ فِيهْ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ في  فا  اشْ من  دْ  عَ يَسْ

دابِي تَعْ ــوِّي  ــقَ تْ ال  ــرْضــاكْ  ب لــي  ــفْ  ــطَ اعْ و  ــي  لِ ــودْ  ج للَّـهْ 

لتْرابِي ي  قِ تَسْ ياحْ  اسْ كانُوا   ً دا بَعْ تْ  عَ طْ انْقَ ــه  ــداوْلُ اجْ و 

ــي رابِ ــكْ  ــرامَ ــغْ بَ راهْ  ــي  ــمِ ــسْ جَ ســيــدِي  يــا  حــالْــتِــي  حــالْ  ال 

نابِي اجْ و  ي  نْحِ جَ بِينْ  ــي  راسِ لْ  عَ نَجْ دِي  عْ سَ يبْ  ايْخِ إذا  و 

ــتــابِــي اكْ ــي  ف ــقْ  ــابَ س ـــانْ  ك إالَّ  ـــه  رْكُ ـــدَ انْ ــيــالْ  ــالــحْ ب وال 

النَّابِي نْ  سْ بالحُ باكْ  احْ اللِّي  رِيـمْ  الكْ في  ينْ  اليقِ لْتْ  عَ اجْ و 

دابِي تَعْ ــوِّي  ــقَ تْ ال  ــرْضــاكْ  ب لــي  ــفْ  ــطَ اعْ و  ــي  لِ ــودْ  ج للَّـهْ 

جابْ يُحْ االَّ  رْ  ـــدْ بَ يــا 

ـــدابْ ــقْ االهْ ــا غــاسَ أي

دابْ ــكْ  ــرامَ بــغْ قَلْبِي 

تَنْكابْ في  بِيرِي  خَ و 

ــوابْ ــجْ ب ــمْ  ــعَ ــنْ تَ إذا 

بابْ بسْ ــكْ  اوْصــالَ الن 

تابْ يَكْ بما  يتْ  ارْضِ و 

ـــدابْ ــقْ االهْ ــا غــاسَ أي

بَة جْ حُ بُه  جْ حَ ما  نَكْ  سْ حُ نْ  مَ يا 

بَى انسْ راهْ  واهْ  بَهْ لِي  قْ عَ نْ  مَ يا 

بَة دْ صابْ جَ دْ الخْ ي بَعْ حى رُوضِ و اضْ

بَة نَكْ زادْ  راقْ  العْ على  يرِي  مِ اضْ و 

بَّة حَ المْ لْ  واصَ بمْ دِي  قَصْ رْ  فَ يَظْ

ــة ــبَ رَقْ أو  ــوالْ  ــمْ ب رَكْ  يَـــــدْ ــا  م

اتْرَبَّا اء  ضَ االعْ مع  واكْ  اهْ رَفْتْ  اعْ و 

بَى انْسْ راهْ  واهْ  بَهْ لِي  قْ عَ نْ  مَ يا 
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تَوْهابِي رْ  اقْماهَ ــعَ  امْ رْفا  الشُّ و  لْبَة  الطَّ على  نا  المْ اسْ و 

ــرْوابِــي ال و  بالْ  الجْ و  ــيــانْ  الــوَطْ فُــوقْ  نامِي  الــتَّــلُــولْ  ــجْ  نَــهْ

رابِي اشْ ــاوْا  ــفَّ صَ هــاتْ  الــدْ أقْــدامْ  انْعالْ  لْ  فْ سَ تْ  تَحْ هامِي 

ي سابـِ احْ وانْ  يَهْ ـضايْ  اعْ ــدِي  افْ رِيـمْ  ألَكْ يمْ  حِ الجْ ـرْ  حَ من 

ي رتابـِ تـَ ـبْ  واهَ امْ فـي  ـلِيـهْ  اعْ ـالمْ  السَّ و  ــالةْ  بالصْ تْ  تَمْ اخْ و 

طابْ اخْ ــوزْ  ارْم يتْ  نَهِّ

طابْ و  يبْ  الطِّ فاحْ  ما  

ــابْ ــتَّ كُ ــا  ي ــــمْ  األسْ و 

ــوَّابْ ــتُ ــمْ  ال ــعْ أيـــا  نَ

ــــاألوَّابْ ــلْ  ب ـتْــوَسَّ نـَ

اتْأبَّا ــنْ  مَ يعْ  مِ اجْ اتْـــرَكْ  يـــاراوِي 

و

ارْبــا و  يْسْ  العَ ــادِي  ح نَّى  غَ ما   

ـتْـبَـه كَ فـي  اتْبَـيَّـنُه  البْيانْ  هـو 

با تَكْ بادْ  العْ ــومْ  يُ ــي  دُلِّ ـــمْ  أرْحَ

بَّة حَ المْ لَ  اهْ انْصارُه  و  حابُه  اصْ و 

انتهت القصيدة
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يرة انْظِ مالِهْ  نْ  حاسَ المْ مولَة  كْ مَ سالَفْ 

يرَة فِ اظْ لْ  كُ تْ  مَ نَظْ فايَرُه  أظْ سْ  مْ خَ وعلى 

ادْزِيـــرة في  ثالُه  ثَمْ ــدْ  تُــوجَ االَّ  ــوتْ  يــاقُ

نِيرة امْ جارْ  احْ فِيهْ  يا  بالضْ إيْلُوحْ  يالْ  أمْ

يْرة الدِّ و  غارَبْ  المْ و  شارَقْ  المْ مالْ  وى  يَسْ

ثِيرة اكْ والْ  المْ هلْ  ه  لْصُ تخَ ما  الَفْ  السَّ ذا 

يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

ــورْ ــفُ ــظْ ـــعـــادَنْ مَ بـــمْ

ــنْــثُــورْ رْ الــمَ بـــالـــدَّ

ـــورْ ابْـــحُ ــي  ف ـــو  هُ وال 

ورْ ـــدُ ـــهْ ــي مَ ــو ف ــاهُ م

ــورْ ــهُ ــمْ ــمــاتْ الــجَ ــظْ عَ

دُورْ و  ــــــودانْ  الــــــسُّ

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

  

01

02

03

04

05

06

07

اتْقاته زِينْ  اخْ في  ها  ادْرَكْ والَ  رى  كسْ ها  دْ شاهَ ما 

ه ياقُـوتاتـُ فيها  نَبَّتَه  أمْ ة  فَضَّ نْ  مَ ـه  شُ افْشايـْ و 

فاتُوا اللِّي  ــوهْ  دَرْكُ وال  يلْنا  جِ ـلْ  هَ شافُوا  شالَّ 

ه ابْياتـُ باليَاقُـوتْ  ـتْ  ـمْ قَـسَّ و  ه  اتـُ رَشَّ نْـبَـرْ  بالعَ

الَّتُه حُ و  ينْ  الصِّ مايْجاوَرُوا  و  نْدْ  هَ و  نْدْ  سَ و 

راتُه فْ ظَ فايفْ  اسْ و  رُه  جوهْ و  ياقُوتُه  بالَكْ  ما 

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 



السالف 168

08

09

10

11

12

13

14

15

16

نْتِيرة تخَ في  ي  ولْفِ ــرَة  زايْ جاتْ  انْهارْ  من 

يرة هِ تَشْ في  لبْساطْ  البِيُّتُه  جاتُه  يْتَلْ  سَ

يرة دِ تَغْ في  ــقْ  ــرِي ابْ مــنْ  ادُّوا  ــوَ ــتْ نَ بَتْنا 

تَنْوِيرة في  رْ  جَ الفْ اوْتاگْ  جا  الدْ غابْ  تَّى  حَ

يرة ادْخِ يَنْصابْ  نَّكْ  عَ يبْ  انْغِ إلى  يهْ  ضِ احْ و 

بِيرة اكْ ولْ  قُ العْ لْ  هَ على  بارْتُه  اعْ و  سالَفْ 

يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

بِيرة نْدِي لُه اغشا في اجْ شاهْ كانْ عَ طْ اغْ في وَسْ

يرة االمِ انْجاوَبْ  باشْ  شاهْ  اغْ ال  الَفْ  سَ ال 

ــورْ ــمُ ــشْ ــي مَ ــنِ ــتْ صــابَ

ــورْ ــجُ ــهْ ــه مَ مـــادالـُ

ــورْ ــصُ ــعْ ــرْ الــمَ ــمَ بــالــخْ

ــورْ ــالــشُّ ـتْ لِـــي ب قــالـَ

ـــرُورْ ـــغْ ــي مَ ــشِ ـمْ التـَ

ــورْ ــعُ اشْ ــســابْ  ــحْ تَ ال 

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

ــورْ كُ ــدْ ــبْ الــمَ ــحُ فــي ال

ورْ ـــدُ ـــبْ ــة ال ــانَ ــط ــلْ سُ

بوقاتُه ي  مِ رَسْ دْ  عَ مَسْ و  اوْصالْها  اليُومْ  تالْ  حْ مَ

ياتُه احْ و  ياها  احْ دْ  بَعْ لِهْ  فاتْ  ما  في  يتُه  مَسِّ

طاساتُه ينِي  الصِّ و  دَعْ  الوْ و  الزَّاجْ  و  گايَة  الفْ نْ  مَ

ياتُه احْ في  قْ  عاشَ تَّى  حَ بِهْ  ماصالْ  سالَفْ  ذْ  تاخُ

ه ساتـُ اكْ ـبْ  هْ بالدَّ ة  يـَّ نْدِ هَ ه  نَبْلـَ لـي  اتْ  ــدِّ مَ

اتُه وَّ ضُ و  ــواتْ  اضْ انْجومْ  رُه  واهَ اجْ داجْ  سابْ  تَحْ

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

جاباتُه احْ ستِّينْ  و  يابْ  الجْ من  ستَّة  في  يبْ  الجِ و 

شاتُه الَفْ في اغْ ولْ هاتْ لي السَّ في انْهارْ اتْجي و اتْقُ
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

يرة تَيْسِ الَفْ  السَّ في  البْها  دُرَّةْ  ورْ  يْسُ مَ

يرة لْ اقْصِ ي كُ سِ وى يَكْ لَ الهْ الفْ يا اهْ ذا السَّ

يـرة شِ ابـْ أو  ـبْـرُه  ابْخَ يـرْ  شِ ابـْ ياتِيـنِـي  هل 

يرة سِ اعْ لْ  كُ الَفْ  السَّ ابْشارَةْ  لِيَّ  اعْ اتْهونْ  و 

يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

يرة ضِ حَ و  رْياتْ  القَ في  لْتْ  جَ الَفْ  السَّ وعلى 

يِِرة تَغْ في  والَّ  رِي  خاطْ و  لِي  قْ عَ نْ  طَ نَشْ

يرة البْصِ لْ  هَ من  مْ  ناجَ يهْ  قِ الفْ على  يتْ  كِ اشْ و 

يرة مِ تَعْ نْدِي  بالهَ ــرُه  ــمْ عَ وَلْ  ـــدْ جَ ــزَّلْ  نَ

ــورْ ــصُ ــقْ ــل ـــاتْ ل ـــاج م

زَرْزُورْ ـــنْ  مَ ــلْ  ــحَ اكْ و 

ــــورْ الشُّ و  ـة  ــفَ بالصَّ

ــــرُورْ ــــضْ ديــــوانِــــي مَ

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

ــــــورْ ادْشُ و  ـــــادِي  وبـَّ

ــگــورْ ــعْ ــي  مَ ــالِ ــي  ح ف

ــورْ ــتُ ــسْ ــمَ ــرْ  ال ــسَّ ــال ب

ــخــورْ ابْ ـــهْ  لِ ـقْ  ــلـَ اطْ و 

ه عاتـُ انـْ وقْ  اتْفُ بتِيتينْ  ـبْـلُـه  قَ إتـْ ـبْ  حَ اتـْ و  إالَّ 

اتُه اتْعدَّ بالتِّيتْ  ه  إيشابْهُ وال  قارْ  نْ  مَ بَغْ  واصْ

ه واتـُ طْ خَ رْ  شَّ انْعَ و  ابْشارْتُه  على  األرْضْ  بَّلْ  انْقَ

ه وداتـُ ـزَالْ  الغْ فْ  سالـَ وفْ  انْشُ تَّى  حَ نَتْـعافـى  ما 

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

ــه أدَّاتُ يدْ  من  آشْ  له  ــرْفَــتْ  عَ وال  ــرْبْ  غَ و  ــرْقْ  شَ

لِيعاتُه لْبِي  لْقَ زادْ  راگْ  الفْ مْ  هَ وْنِي  عَ نْ  سَ يَحْ

ياتُه أشْ البْ  لجْ دْ  وجَّ حالْ  يرْ  غِ في  لحالِي  شافْ 

ه لُغاتـُ و  ونْ  بلسُ ـبُـه  اطْ خَ و  ي  رُوحانـِ لُه  فْ  اوْگَ
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يرة سِ خالَفْ  وال  لِــه  ــالْ  ق مالْ  يُعْ ــرْ  آمَ

يرة األْمِ سالَفْ  لِينا  وجــابْ  وجا  غــابْ  و 

يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

يرة ضِ تَحْ في  وابْساطْ  و  الزْهُ أوانْ  رْتْ  ضَّ حَ

يرة انْشِ وعْ  اقْطُ و  يَّة  سِ نْدْ سَ الْحوفْ  رْتْ  انْشَ

يرة طِ تَعْ في  اقْمارِي  من  ه  اقْوايْمُ رِيرْ  اسْ و 

وِيرة تَشْ في  ــاتْ  وج لعارْمِي  ــتْ  ــلْ ارْسَ

يرة السِّ و  األوَّلْ  من  رايْبِي  اغْ لها  يتْ  كِ احْ

ــورْ ــامُ م ــكْ  ــمَ ي ــدِ اخْ و 

ـــــرُورْ ـــتْ بِــــهْ اسْ ـــلَّ حَ

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

دُورْ و  ــــورْ  صُ ـنْ  صــايـَ

ـــــزُورْ ويْ ـــخـــايَـــدْ  امْ و 

ــورْ ــفُ ــظْ لْ مَ ــدَ ــنْ ــصَّ ــال ب

ــســابْ مــن الــحــورْ ــحْ تَ

ــــرُورْ ــــسْ ـــلَّـــمـــا مَ كُ

26
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30

31

32

33

رْباتُه كُ تَفْجى  و  ه  ــدُ اتْــوَجْ زالْ  الغْ سالَفْ  دابــا 

ماتُه كْ حَ في  نَتْباعْ  لَوْ  يهْ  قِ الفْ يرْ  خِ انْكافِي  باشْ 

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

ه افْرَشاتـُ يتْ  دِّ مَ ـوى  الهْ ـلَ  ياهْ فْ  الـَ السَّ وادِّيتْ 

رْجاتُه بحَ و  ارُه  ــوَّ ــنُ ب نا  ابْساطْ يفْ  كِ ـــي  وَزْرابِ

يْهاتُه جِ ـــعْ  ورَبَّ ــهْ  بِ دارْ  إمــامْ  ينْ  عِ ونِي  مامُ

ادْهاتُه رْ  عْ الشَّ بياتْ  في  وهْ  فُ وصْ االَّ  نْ  سْ حُ فِيها 

شارَاتُه شافَتْ  ــيَّ  فِ و  نْها  عَ ــدابِــي  اعْ هــانْ  ما 
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يرة فِ اظْ يَّاتْ  مَ نْ  مَ لِي  يرْ  خِ يقْ  شِ العْ قالَتْ 

يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

يرة سِ اعْ ادْ  حَّ جَ اللِّي  على  مايْتِي  أحافَظْ 

رِيرة فْ لِيكْ اسْ شَ هْ دِيرْ ما يَكْ لَكْ في اللـَّ تكْ

بِيرة تَحْ في  كيَبْقاوْا  لْ  هْ الْجَ هلْ  أقْصايَدْ 

يرة غِ اصْ ولْ  قُ العْ لْ  الهَ لَّمْ  تسَ االَّ  اقْلُوبْ  و 

يرة فِ غْ المَ رَبِّــي  لَبْ  نَطْ ي  مِ أَسْ دْ  مَّ حَ مُ

يرة طِ اعْ ومْ  بَنْسُ بْتُه  هَ هاتْ  الدْ المي  اسْ و 

ورْ ــدُ ــهْ مَ ــفْ  آلـَ ــن  م و 

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

جورْ الفْ ــلْ  هَ ــي  الــغِ و 

ــورْ ــنُّ ال ــقْ  ــحَ ال على  و 

ــورْ ــبُ إي ــمْ  ــقــاهُ اشْ و 

ـــورْ  إيْـــغُ ــمْ  الــغــاهُ و 

ورْ فُ غْ مَ دَنْــبِــي  لْ  عَ يَجْ

ـــورْ ـــيُ ـــاوْا أطْ ـــنَّ ـــاغَ م

34

35

36

37

38
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40

41

يفاتُه صِ و  لِيلْ  الخْ ه  لْصُ يخَ ما  نْيا  الدَّ مــالْ  و 

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

الَّتُه حَ بمْ مْ  هُ مِ يَحْ رْبْ  الغَ جا  لُو  يوْكْ  إيجِ فاشْ 

اتُه جَّ حُ رْ  يَنْصُ رَبِّي  ينْ  دِ الجاحْ وهْ  دُ حْ جَ اللِّي  و 

ه ناتـُ عْ مَ بْـلُـوا  يـقَ ما  العارْفِيـنْ  وهْ  ـدُ تَّـخْ يـَ ما 

ياتُه احْ في  ولُه  ابْقُ ولْ  كتْصُ نا  اظْ فَّ احْ العارَفْ  و 

ماتُه رَحْ ه  مُّ اتْعَ ــرُه  دَكْ ــا   امَّ ــنْ  وايَ ه  بْدُ عَ لْ  عَ يَجْ

ماياتُه جابُوا  ومــا  ــبــاحْ  أگْ ــاسْ  ن وا  ــدُ نَــشْ ما  و 
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يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

يرة انْكِ ودْ  حُ الجْ و  مْ  بارْهُ أحْ لِيَّ  وا  طاعُ

يرة صِ تَقْ ه  فَمُّ اتْصادَفْ  ي  سالْفِ عارْضْ  نْ  مَ

يرة البْصِ يْتُه  مِ اعْ يرْ  غِ للْعراضْ  جابُه  واشْ 

يرة السِّ يبُه  اتْجِ ياتْ  اعْ و  لِهْ  تْ  حْ سامَ أما 

يرة سِ التَّكْ شافْ  ما  ه  وانْحُ اجْ منْ  رْ  سَّ كََ لَمْ

يرة سِ احْ مانْ  صْ الخُ نْدْ  عَ كانْ  يُومْ  لْ  قَ يَعْ ما 

يرة عِ امْ النَّاسْ  نْدْ  عَ ابْحالْها  ما  رْقَه  السَّ

يرة حِ تَّى  حَ نْدِي  عَ ما  المْ  للكْ جا  اللِّي  و 

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ

الــــزُّورْ و  ـــوة  عْ بـــالـــدَّ

ــورْ ــسُ ــخْ مَ ـــوابُـــه  اجْ و 

ـــعـــورْ دواسْ الــمـــسْ

ــورْ ــهُ ــقْ ــــي مَ لِّ ــــوَ وِيْ

ــورْ ــتُ ــسْ ــه مَ ــســابُ ــحْ يَ

ـــورْ مـــاكـــانْ عــلــى شُ

ــورْ ــقُ ــحْ مَ ـــارَقْ  ـــسَّ ال و 

ــحــورْ ـــنْ الــبْ ـــرْ مَ ابْـــحَ

42

43

44

45

46

47

48

49

50

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

اتُه لدَّ ــوا  داقُ الَّ  من  النْظامْ  بَرْ  احْ وا  دُ حْ جَ يفْ  كِ

الْهاتُه ــرْجْ  جَ لْ  باطَ رَحْ  ماجْ ضَّ  ماعَ انْبَحْ  لْبْ  كَ

باتُه امْ جورْ  الشَّ في  رُه  بشْ يقْ  لَوْشِ لَمْ  يَحْ وال 

داتُــه في  ــبْ  ــجَ أعْ والَّتْ  ــهْ  بِ و  يلة  الْحِ دارْ  ومــا 

ساتُه بكْ يْبُه  عَ ى  طَّ غَ كانْ  تورْ  مَسْ وِي  يَدْ اقْبَلْ  و 

فاتُه اكْ و  رْفْها  عَ و  بايْنَة  فيهْ  راتْ  هْ ظَ ابْشايَرْ  و 

ياتُه احْ في  زَّى  يَتْعَ ه  الزْمُ يبْ  عِ رْقَه  السَّ يفْ  كِ ما 

أقْفاته ــوقْ  فُ ــمْ  زَطَ ــى  ادْعَ نْ  مَ لْ  كُ راه  ي  اظِ فَّ أحُ
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يرة كِ تَفْ الَّتُه  خَ لِيلْتِي  اخْ و  طامُ سالَفْ 

رِيمْ الكْ لَبْتْ  اطْ و  أمْشالِي 

ـيـمْ ارْخِ و  ـبانْ  التَّـعْ ـمَ  لَكْ

لِيمْ اظْ و  رابْ  الغْ نْ  مَ لْ  حَ اكْ

تِيمْ الخْ يبْ  بالطِّ تُه  تَمْ اخْ و 

الرِّيمْ سالَفْ  ينسينِي  واشْ 

ــــزُورْ ــشــاتْ اتْ ــومْ امْ يـُ 51

52

53

54

55

56

موالتُه من  خايَفْ  لي  اوْطاحْ  دَرْتُه  تُوبِي 
كْ مَ في 

تْها فَ وصْ رُورُه  بَسْ زالِي  اغْ سالَفْ  بَرْتْ  وجْ

ها وقدَّ ي  وَلْفِ ـي  ـسِ كيَكْ ـرَّحْ  اتْسَ اال  و 

يْها ضَ فاقْ  عادَنْ  بمْ و  النْجومْ  من  وا  اضْ و 

ورْها عُ أشْ يالفِي  مِ طْ  شَ كتَمْ يبْ  طِ لْ  بكُ و 

تها فْ شَ كايَنِّي  ـها  فْ سالـَ وفْ  شُ انـْ إال  و 

انتهت القصيدة
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الحْ اصْ مايْلَكْ  المِي  امْ في  لَّمْ  سَ و  عادْلِي  يا  نِي  دَعْ

باحْ الصْ لِكْ  يَنْبى  تَّى  حَ رْ  ساهَ يمْ  البْهِ في  مابَتِّي 

شْ في البْطاحْ عَ الوَحْ وِيتْ التِّيهْ امْ وفْ من اهْ لُوْ كانْ اتْشُ

اللْواحْ في  ـرَّاتْ  القُ و  وفُه  شُ من  التَّايْبينْ  لْبُوا  يَنْسَ

ـالحْ المْ ـقْ  عاشَ لي  ماذا  رْنِـي  ــدَ اعْ حالْتِـي  أالَّيَمْ 

ــداحْ امْ فا  بالجْ و  ــاهْ  وت تــايْــهُ  ايْتِيَّهْ  إالَ  الــزِيــنْ 

االلماحْ من  نْتِي  عَ نَطْ ما 

ـــراحْ اسْ ــي  ــيــتِ راجِ وال 

انْجاحْ إيْلُه  االَّ  تِيهانْ 

ــراحْ امْ بُه  جْ حَ االَّ  ــنْ  زِي

رَّحْ االلماحْ في الزِّينْ انْمَ

فاحْ الكْ رايَــتْ  بالَكْ  ما 
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08
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ة صالْحَ لِكْ  ما  لُومِي  في  نارْ  يرْ  ابْغِ وِيتِي  نَكْ ما 

ة امْصافْحَ ة  باللُّومَ تِي  حْ فَ اصْ و  الوُشاتْ  الموكْ  ما 

ة سايْحَ رارْ  القْ على  وفْ  إيشُ تْ  تاهَ قُومْ   منْ  أما 

ة افْحَ الطَّ نْيا  الدُّ حابْ  أصْ ورْ  اقْصُ في  بُوهْ  جْ حَ وال 

ة يرْ فارْحَ قْ غِ شَ نْ ما نَعْ اسَ حَ وفْ بالمْ يرْ الشُّ نْ غِ مَ

ـي باحِ المصْ لُـوكْ  مْ مَ ـفا  بالصْ يــحْ  الزَلْتْ أنْصِ

ي احِ وَضَّ ـيْـبَـة  غَ على  رْ  صابـَ يــحْ  مِ بَّارْ اسْ صَ

ي الحِ اصْ ـنْ  عَ نِـي  ـنَـهْ نَـهْ مايـْ يحْ  لْ ارْجِ قَ و العْ

ة قْحَ الالَّ ـــه  ادْواحُ بِينْ  ما  لْ  النْخَ عْ  ــدْ جَ واالَّ 
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ناحْ الجْ ة  بيِغَ اصْ و  مْ  السَ نْها  مَ لِيمْ  الظْ اتْيوتْ  و 

اوْقاحْ فارْها  اشْ و  مْ  ليهُ اعْ وارْ  الحْ و  عابْ  اجْ يُونْ  اعْ و 

باحْ الجْ في  دْ  هْ كشَ ها  فْ راشَ امْ و  وِيمْ  القْ نْجورْ  الغَ و 

ـالحْ المْ ـقْ  عاشَ لي  ماذا  رْنِـي  ــدَ اعْ حالْتِـي  أالَّيَمْ 

ناحْ الجْ نَةْ  عْ مَ اوَبْ  إيجَ نْتِيرْ  سَ و  ة  مانْجَ كَ و  نْكْ  جَ

فاحْ الشْ على  وِي  يَــدْ تَرَى  و  اللْ  الحْ على  وِي  يَــدْ تَرى 

النْواحْ في  ايْزِيدْ  و  كيَرْتِي  نا  عْ مَ اشْ رْ  يَنْظَ تَــرَى 

الحْ بِينْ  للجْ نا  أسْ البَرْقْ  و 

الرْماحْ عْ  قَطْ من  عْ  أقْطَ

راحْ رَفْ  صَ رْ  التُّغْ امْصالْ  و 

االلماحْ رَّحْ  انْمَ الزِّينْ  في 

بـاحْ ـرارْ  بالسْ اقِـي  السَّ و 

حاحْ ه اصْ دُ واهَ يبْ أشْ و ايْجِ

ة ادْموعْ الحْ كَ سْ و على الحَ

حا الضْ سْ  مْ شَ رَّة  غُ و  نُونينْ  دادْ  كمْ بْ  واجَ احْ و 

ا فاتْحَ ينْ  دِّ الخَ على  وَرْداتْ  لِّنارْ  جَ من  رْ  مَ احْ و 

ة رايْحَ اتْ  الدَّ يمْ  مِ اصْ من  اتْكونْ  لُوْ  الرُّوحْ  ا  يِيوْ يَحْ

ة يرْ فارْحَ قْ غِ شَ نْ ما نَعْ اسَ حَ وفْ بالمْ يرْ الشُّ نْ غِ مَ

ي واحِ لَيْلَة  رْ  البْدَ تْ  فْ شَ كانْ  يـحْ     سِ انـْ و  نَـى  نَفْ

ي تَوْشاحِ عانِي  امْ في  دْ  نَنْشَ يـحْ     افْصِ دْ  بنَـشْ و 

ــي ـبَّاحِ الـگُ و  البْــــراوَلْ  و  يــحْ     تَوْشِ و  ـرْ  عْ شَ

ة شارْحَ بَبْياتْ  ياتِي  ــرى  تَ ابْــيــاتْ  زْ  يَلْغَ ــرَى  تَ

ة حَ راجْ والْ  بقْ ــرَمْ  يَــحْ ما  و  ـلْ  يـحَ ما  يورِينا 

ة سايْحَ ادْموعه  و  داتُه  رَفْ  تَنْصْ و  نَى  يَهْ تَّى  حَ
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20

21
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28

زاحْ امْ اوْال  رْتْنا  ضَ احْ في  رْ  طَّ اتْخَ ما  دْ  الجَ يرْ  غِ من  آشْ 

ـالحْ المْ ـقْ  عاشَ لي  ماذا  رْنِـي  ــدَ اعْ حالْتِـي  أالَّيَمْ 

باحْ الجْ قْ  ــرَّ خَ ما  امحبة  لِهْ  اتْكونْ  االَّ  يثْ  دِ الحْ

انْجاحْ لُه  ما  الخالِي  و  خالِي  بْ  حُ يرْ  بغِ لْبْ  القَ

راحْ مامْ  الكْ من  رْدْ  ــوَ ال فاحْ  ما  هاتْ  للدْ المِي  اسْ و 

راحْ اشْ ها  اتْزِيدْ زُوجْ  و  سالُوكْ  كانْ  ينْ  عِ تَسْ ي  مِ اسْ و 

ة فالْحَ االدْكارْ  في  ونْ  لسُ و  بالْنا  في  رَحْ  نَشْ الَمْ 

ة يرْ فارْحَ قْ غِ شَ نْ ما نَعْ اسَ حَ وفْ بالمْ يرْ الشُّ نْ غِ مَ

ي ارْباحِ و  ه  قُ شْ عَ في  تِي  راحْ لِيحْ     المْ قْ  شَ نَعْ

ي افْراحِ ابْساطْ  في  وا  دُ كيْنَشْ لْ التَّشرْيحْ   و اهْ

ي صاحِ يا  البْها  بَّة  حَ امْ عنْ  نِيـحْ     جْ تـَ مالِي 

ة وارْ بال ساسْ طايْحَ ي و اسْ لْ شِ بابْ كُ قْ اسْ دْ و الصَّ

ة قاهْ سارْحَ ه في اشْ سُ يمْ نَفْ مِ لُه على اصْ هْ طابْعْ جَ

ة حَ قاسْ امْ ابْال  لألبْطالْ  ينْ  لْمِ سَ امْ اللِّي  البْطالْ 

ة حَ واضْ رْفا  الشُّ نْدْ  عَ نْيَة  كُ وارْزِيـــنْ  رانِي  مْ عَ

باحْ الصْ اتْراقَبْ  يُونْ  اعْ و 

االلماحْ رَّحْ  انْمَ الزِّينْ  في 

زاحْ امْ ال  يبْ  ايْجِ دْ  جَ ال 

لْ ما اقْساحْ حْ من كُ اقْسَ

باحْ اگْ في  شــاالتْ  ما  و 

الحْ المْ سيَّدْ  يلَة  صِ من 

انتهت القصيدة
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II  

01

02
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رِينا يَسْ وارَحْ  الجْ في  ما  الدْ رْيْ  سَ

ادْرِيـــــنــــا اوْال 

الْقانِي مــا  ــاكْ  ــق الْ كــانْ  ـوْ  لـُ

ساحي ـــمْ  االَّيَ و 

ساني ورْ  ــدُ الــبْ على  فاق  زِينَكْ 

ي الحِ ى  غَ نَصْ ما 

يانِي اعْ شافْتُه  االَّ  رْ  مْ خَ من 

ي تَلْحاحِ رْ  ــدَ يَــعْ

ــنــانِــي افْ بما  ــي  ــانِ ــف الْ داكْ 

ي رْ  لِــي  راحِ ــدَّ غَ

ــي ــوانِ اهْ لو  ــوى  ــهْ نَ ما  ــيــرَكْ  غِ

بْرة يُورِينا اعاليَمْ الكُ

ـــرِيـــنـــا مــــا يَـــبْ

راحْ ــرْفْ  صَ لِّــي  انْــوَ بَّة  حَ المْ ــة  راحَ من  سيدِي  يا  هوَ  و 

راحْ الفْ بِيكْ  لَتْ  مْ كَ ــي  رُوحِ و  تِي  راحْ يا  سيدِي  يا  هوَ  و 

جايَبْ شالَّ رِينا ي اعْ شِ

ـــا ـــن ـــي ـــارْضِ ـــعَ اتْ

يُوحْ مجْ و  ــيــلْ  ادْلِ يرْ  إيصِ لي  دْ  القاعَ أو 

حا الضْ ــسْ  ــمْ شَ عــنْ  الفايَقْ  ابْــهــاكْ  في 

وحْ دَبْــدُ لَكْ  بَهْ يَشْ ما  الباقِيينْ  ة  سَ مْ الخَ و 

ة نافْحَ ـــومْ  قُ بها  ــرَة  ــمْ خَ ــــفْ  ارْشَ ــا  م

رُوحْ گْ المَ دْ  بالوَجْ يارْها  سِ رى  اسْ اتْ  الدَّ في 

ة حَ راجْ ـــوالْ  اقْ في  ــزَّلْ  ــغَ اتْ و  ــوى  اهْ من 

روحْ جْ مَ بحالِي  ادْراهْ  من  بْ  الحُ لْ  اهْ سالْ 

ــة فــارْحَ بوتِيتِينْ  ــــرُورِي  اسْ ــالْ  ــم اكْ يــا 

ــروحْ افْ ــزالْ  ــغْ ال يا  ــي  ــتِ راحْ و  ـــي  رُوحِ ــتِ  انْ
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واحْ الدْ بِينْ  ما  رَتْنا  ضْ حَ و  نا  ابْساطْ سيدِي  يا  هوَ  و 

رْبَتْنا كُ تَفْجى  ما  الْقاكْ  لُــوال 

ــيــنــا ـفِ والـْ و 

ــوانِــي ـــاوْا بــالــغْ ـــزْه ــى نَ ــتَّ حَ

ي افْـراحِ و  ــوِي  زَهْ

هانِي مومْ  اهْ لُو  الَّ  من  ى  يزْهَ

ـي ـي و ارْبـاحِ فَرْحِ

غانِي ـــنْ  زِي ـــلْ  كُ عــن  ــكْ  ــنَ زِي

ي ي في ابْطاحِ دَرْجِ

اوْطانِي بُوا  غْ يَتْشَ كْ  ــدَّ صَ ــنْ  مَ

ي رْ  لِــي  راحِ ــدَّ غَ

ــي ــوانِ اهْ لو  ــوى  ــهْ نَ ما  ــيــرَكْ  غِ

رَتْنا ضْ حالْ من ابْساطاتْ في حُ و اشْ

ــا ــن ــتْ ـــفْ بَ ـــي كِ

ي ـعانـِ المْ ـبَـرْ  اخْ تْ  الفايـَ فـي 

ـي ـرْكاحِ مُ ـيِّـي  حَ

ي كانـِ امْ فـي  باح  اصْ و  امْسايَا 

يْبَتْنا لِينا غَ و طالَتْ اعْ

ـــفـــيـــنــا طْ وال 

وحْ ـدُ ـمْ المَ هاكْ  ابـْ و  ـة  نادْمَ بالمْ ي  غانـِ امْ و 

ة طافْحَ ــلْــوانْ  بــالــسَّ ي  اللـِّ ــامْ  االيـَّ فــي 

إينُوحْ يرْ  غِ ـــو  ازْهُ لــهْ  إيلدْ  ما  ــحــازَنْ  ال و 

ـة حَ رايـْ ــرْســامْ  ل ـنْـتِـي  كُ مــا  ــتْ  ـــ وَقْ

الرُّوحْ و  ـة  الرَّاحَ تِ  انـْ و  فِيكْ  ـرادْ  المْ ـى  انْتْهَ

ة ايْحَ السًّ ــزالَــة  لــغْ ـــواكْ  اسْ ـــتْ  مـــادْرَجَ

يُوحْ اجْ و  ة  رْحَ الڤَ يدْ  كتْصِ ابْهاكْ  نودْ  اجْ و 

ــة فــارْحَ بوتِيتِينْ  ــــرُورِي  اسْ ــالْ  ــم اكْ يــا 

ــروحْ افْ ــزالْ  ــغْ ال يا  ــي  ــتِ راحْ و  ـــي  رُوحِ ــتِ  انْ

فَتْنَة ة  ومَ رْگُ مَ و  لزْهُ

ـبَــتْــنــا بــمــا اتـْ

بُـوحْ اتـْ النَّاسْ  بِيـنْ  ـة  حَ الـْ الصَّ عانِيـنا  امْ و 

ــة ــحَ ــافْ ــرَة الــصَّ ــشْ ــبَ ــع ال ــدامْ م ــقْ ــال ب

إيلُوحْ مومْ  اهْ لْبْ  القَ ة  راحَ و  ــي  رُوحِ يِي  واحْ

رتْنا فْ وشي ازْرابِي كصَ

ـــا ـــنَ ـــتْ فَ لـــــوْ  و 

ينا فَرْقَتْنا و بيكْ نَسِّ

ــا ــن ــي ــي ــفِ ــجْ تَ ال 
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ي باحِ مَصْ لِي  عْ شَ

ــي ــانِ ــــو ازْم ــــتِ ازْهُ أنــا وانْ

ـي راحِ اسْ و  رِي  يُسْ

ادْعــانِــي ما  ـــاكْ  ادْع ــانْ  ك لــوْ 

ي رْ  لِــي  راحِ ــدَّ غَ

وانِي اهْ لو  وى  نَهْ ما  يرَكْ  غِ

نا مالكْ ري  دْ العُ وى  الهْ لُوكْ  مْ مَ

نَة كْ مَ ــلْ  كُ في 

ي ـنـانـِ اكْ ـرَة  خْ ـدَ امْ ـونْ  فُ بَسْ

ـي ارْياحِ ـرْتْ  فَّ صَ

ادْمانِي ضى  احْ ــي  واعِ ــسْ  رايَ

ـي ـاحِ الرَّجَّ سالْ 

ازْمانِي في  زْ  العَ نَلْتْ  مْ  بِهُ

ي تَوْشاحِ ــودُوا  خ

انْشانِي امن  يتْ  ارْجِ بُولْ  القْ

ــة ــحَ ـبــاتْ واضْ ــعــاتْ اتـْ ــمْ ـــومْ الــشًّ ـــلْ يُ كُ

إيبُـوحْ ـقْ  شْ العَ بـماياتْ  بِيـنْـنا  ـدْ  النَّاشَ و 

ة سابْحَ ــكْ  ــي بِ ــبْ  ــواكَ ــكْ ال مــن  ــا  ي فــيــكْ 

باحْ اصْ و  ـسا  امْ لْ  كُ ي  ازْيارْتـِ ي  ـلـِ ـعْ جَ اتـْ ورْدْ 

ـة فـارْحَ ـيـنْ  بـوتِـيـتِ ــرُورِي  اسْ ـمـالْ  اكْ يا 

ـــروحْ ــزالْ افْ ــغْ ــي يــا ال ــتِ ـــي و راحْ ـــتِ رُوحِ انْ

نا رَكْ ة ما يَدْ في الرْياسَ

ــا ــن ــكْ سَ ـــهْ  ـــي لِ و 

ــوحْ ــرْبُ مَ مــوالهــا  التْنا  ــولْ  ــلُ احْ فــي  ــي  ــحِ رَبْ

ة مايْحَ الــجــوجْ  في  ــي  ــلُــوعِ اقْ و  ــي  ــبِ ــراكْ امْ

ـــرُوحْ ايْ وِيــنْ  ــرَفْ  كــيَــعْ و  ــة  كــارْطَ ــرى  يَــقْ ما 

ـة ـحَ ـصاحْ المْ ي  عانـِ المْ ـلَ  اهْ ـرِيـصْ  القْ ناسْ 

وحْ ــدُ ــمْ الــمَ لْ  عْ الفَ و  ى  يَنْتَهَّ االَّ  ــرْ  الــسَّ و 

ــة ــحَ ــمَ ــنْ يَ االَّ  ــــزْ  عَ و  ــــرْ  سَ وا  ــــدُ تــــاخْ

اللُّوحْ في  بَقْ  اسْ و  ي  ماضِ بِينْ  الجْ في  الكاتَبْ  و 

حاحْ اصْ تاتِي  دْ  واهَ بشْ شاقْنا  اعْ ماياتْ  سيدِي  يا  هوَ  و 

نا لَكْ ناها و اسْ ضْ ابْحورْ خَ

ــا ــن ــكْ ــل ـــــــالْ ف ج
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صاحْ الفْ رَّاتْ  القُ و  رافْ  لألشْ نا  المْ اسْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ي رْ  لِــي  راحِ ــدَّ غَ

وانِي اهْ لو  وى  نَهْ ما  يرَكْ  غِ

لْنا صَّ و  كما  مالْ  للجْ لْ  اوْصَ ما 

ــــا ــــن ــــلْ ــــضَ ــــــن افْ م

انِي السَّ يْنا  ضَ ــرْ  ــكَ يَــنْ مــا 

نانِي اجْ لْ  ظَ في 

جانِي كانْ  يمْ  الضِّ من  يتْ  انْغِ و 

ي انْواحِ لْ  كُ في 

هانِي لــلْــطــامْ  رِي  ــــدْ يَ ـــنْ  مَ

ـي رَّاحِ شَ لَّتْ  كَ

ايْشتْهانِي قَوْلِي  ى  غَ يَصْ نْ  مَ

ي راحِ لِي  رْ  ــدَّ غَ

وانِي اهْ لو  وى  نَهْ ما  يرَكْ  غِ

بَّتْنا حَ امْ زَيْ  مْ  بْهُ ايْحَ اللِّي  و 

ــا ــن ثْ ــدَ احْ وال 

ـة فـارْحَ ـيـنْ  بـوتِـيـتِ ــرُورِي  اسْ ـمـالْ  اكْ يا 

ـــروحْ ــزالْ افْ ــغْ ــي يــا ال ــتِ ـــي و راحْ ـــتِ رُوحِ انْ

لَّلْنا ايعَ بْ  بالحُ صارْ  و 

ــا ــن لْ ــدَ ـــى ابْ ـــخَ اسْ

وحْ فُ صْ المَ لْ  الباطَ ــرِيــنْ  نــاكْ الْ  ــدَّ ــع ال إالَّ 

ة حَ فاصْ ــوبْ  ــلُ اقْ ــلِــيــهْ  اعْ مــن  ــلْ  ــتَــظَ إيْــسْ

لُوحْ اشْ و  رْفُوها  عَ ــرَبْ  اعْ تِي  جاعْ اشْ و  جودِي 

ة حَ قاشْ امْ ـال  ابـْ قَــوْمــانْ   ـي   لـِ ــمــوا   ــلْ سَ

رْموحْ مَ ـــوارَمْ  اصْ يرْ  ابْغِ نْتِي  عَ امْ دْ  الجاحَ و 

ـة ـحَ ـسامْ المْ و  ــمــودْ  ــحْ المَ ـلْ  ـعَ الفْ هـلْ 

لُوحْ كْ المَ بْ  لصَّ ة  ــدَ فــايَ ــوادْ  ــجْ ال بَة  حْ صَ

ـة فـارْحَ ـيـنْ  بـوتِـيـتِ ـرُورِي  اسْ ـمـالْ  اكْ يا 

ـــروحْ ــزالْ افْ ــغْ ــي يــا ال ــتِ ـــي و راحْ ـــتِ رُوحِ انْ

لوارَتْنا فَرْضْ  مْ  بْهُ حُ

ـبَــتْــنــا بــمــا اتـْ

نا ثـْ ـدَّ حَ مْ  نْـهُ عَ بالثْنا 

ــــتَــــنــــا ولـــــــو افْ

نا ـلـْ واخَ دْ بـَ نْ  كَّ اتْمَ وال 

ـــا ـــن ـــلْ ـــعَ ـــــه اجْ لِ

راحْ يُودْ  اغْ صابْ  ما  وادُه  اجْ بْ  ارْكَ الَّ  من  سيدِي  يا  هوَ  و 
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31

32

33

34

انتهت القصيدة

ي الغانـِ رِيمْ  الكْ في  ارْجانا  و 

الماحي قْ  ابْحَ و 

ثانِي المْ و  ــالصْ  االخْ قْ  ابْحَ و 

ي حـاحِ لـْ تـَ رْ  فَ تَغْ

ي هانـِ دْ  ـلـْ الخُ فـي  لْنِي  عَ يَجْ

ي ي يا صاحِ مِ و اسْ

غانِي اصْ ـنْ  لمَ وْرِي  نـُ بَـة  النَّسْ

وحْ مُ مَسْ مالُه  بَكْ وفْنا  حُ اصْ في  ما  لْ  عَ يَجْ

ة الفالْحَ ـــــه  ازْواجُ ـجــاهْ  ابـْ و  ــبُــوا  ـرَغْ انـْ

ــرُّوح ال بِيحْ  تَسْ و  ــالكْ  الــمْ و  ــالكْ  افْ ــقْ  ابْــحَ و 

ــة ـــلْ جــارْحَ ــدْ فــي الــفــايَــتْ كُ ــهَ ـــومْ تَــشْ يُ

ــروحْ ان ــارْ  ــه انْ فــي  عــلِــيَّ  نْتُه  بجَ ــجــودْ  ايْ و 

ــحــة واضْ دالْ  و  ــيــمْ  الــمِ و  الــحــا  و  ــمْ  ــي مِ

ـوحْ ـوضُ مُ ـرْ  ضـاهَ ـنْـوَة  كَ بُورْزِيــنْ  ي  ـرانـِ ـمْ عَ
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ـرَة قَاهْ التِّـيـهانْ  ـحالْ  بـمْ

رَة كابـْ المْ في  اتْكايَد  يرْ  غِ

رَة قاطْ نات  الوَجْ فُوقْ  نْ  مَ

صابْرَة الگْ  الخْ كانَتْ  لُوْ 

رَة النَّافْ ة  يفَ الهِ راضْ  اغْ في 

رَة اهْ الطَّ ي  وَلْفِ ـــودُوَّاحْ  بُ

ــرَة ــاصْ ـة قَ ــواوِيـَّ ــتْ اهْ بَــنْ

ارْ جَ لِيَّ  اعْ ارْ  جَ الهوَى  ة  لِيعْ نْ  مَ الَة  حَ ال  الْتِي  حَ المْ  نْ  مَ يا  ني  دَعْ

جار يُهْ ا  امَّ دَ  بَعْ ى  ضَ القْ د  ايْساعَ لوبْ  غْ المَ و  ى  فَ اعْ ما  ورْ  بالجُ مْ  الحاكَ و 

رارْ دْ مَ ا  بْهَ سَ تَحْ بَة  اكْ سَ يْنْ  العَ ادْموعْ  و  يَرْتِي  يْرْ  غَ نارْ  ا  بَهَّ تَشْ ما 

بَارْ الخْ ي  طِ تَعْ ة  الوْالعَ يَارْ  السْ لْ  داخَ ايْصونْ  لُوْ  يهْ  فِ يَخْ ما  رُّه  سَ

ارْ دَ تَكْ لي  وَلى  و  الزْهُ و  رَانْ  هْ سَ لي  ى  حَ لضْ نامْ  المْ و  ومْ  صُ وَالَّ  قُوتِي 

ارْ تَنْصَ بْ  اجَ بالوَ جازْيَة  و  بْلَة  عَ تْ  اقَ فَ نْ  مَ ي  ارْمِ عَ يَاالرْيَامْ  رُوا  نَصْ

تَارْ الوْ بانْغايَم  ة  الْعَ الوَ ة  يفَ الهِ وِيتْ  اهْ و  وَى  بالهْ وْلوعْ  مَ اللِّي  َنَا  أ

جارُوا يانُه  غْ طُ تالْ  للْقْ اتْمادَى  و 

نارُه لَتْ  عْ شَ وَى  الهْ حالَةْ  فْ  ايْساعَ و 

بارُه اخْ للنَّاسْ  اهْ  ــوَ اهْ بال  يْبُوحْ  و 

يارُه اغْ نَاتْ  الوَجْ علَى  ايْبَانْ  لْبْ  القَ

ــارُه حَ ــانِــي  ادْهَ و  رَامْ  بالغْ رَّعْ  نَتْضَ

ارُوا دَ يَعْ ي  وَلْفِ يفْ  كِ الزِّينْ  اقْ  شَّ عُ

سارُوا ما  ــنْ  وَايْ ينْ  قِ اشْ للعَ فَتْنَة 
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ــرَة زَاهْ لِيْلَة  وا  يمُ انْقِ و 

رَة حاصْ يْلُه  خَ يْلي  الخَ و 

رَى نَا اسْ رِي في ارْيَاضْ و النَّسْ

ـــرَة ــي زَايْ ـــتْ لِ رَة راحَ ـــدْ عَ

رَة العاطْ ة  البِيدَ ــارْ  ازْهَ و 

رَة اهْ الطَّ ي  وَلْفِ ـــودُوَّاحْ  بُ

رَة هْ امْشَ رَايَــة  مْ  لهُ لْتْ  قُ

ظافْرَة وكْ  امْسُ و  ـوَالـي  بَغْ

نْطارْ بقُ زِيهْ  نَجْ ايَّة  جَ يالفْ  المِ ايْقولْ  و  ولْها  ارْسُ ينِي  ايْجِ بْتْ  صَ ألوْ 

بَارْ الخْ ةْ  حَّ صَ وا  عُ مْ سَ النْ  يقْ القِ نُودْ  اجْ جابْ  بَرْ  اخْ َوَّلْ  أ بِرْ  خْ المُ

جارْ قْ  عاشَ و  وقْ  شُ عْ مَ البَبْنُوجْ  وَاضْ  احْ في  ة  رِيعَ آشْ بال  مْ  حاكَ مْ  كُ الحْ و 

بأيْزَارْ اتْفايَشْ  ينْ  مِ الياسْ نُّه  عَ لْ  ناحَ قْ  عاشَ يرْ  غِ ولْ  اتْقُ الخابُورْ  و 

رَارْ سْ مَ ي  باهِ الزْرِرَقْ  و  اليَاسْ  و  ة  فَّ التِّگَ و  زَامْ  الحْ فأرْضْ  رَة  مْ الجَّ و 

ارْ تَنْصَ بْ  اجَ بالوَ جازْيَة  و  بْلَة  عَ تْ  اقَ فَ نْ  مَ ي  ارْمِ عَ يَاالرْيَامْ  رُوا  نَصْ

غارْ ة  يفَ الهِ قَدْ  نْ  مَ البانْ  لِي  ولْ  ِيْقُ إ تْ  فْ خَ ها  قَدْ البَانْ  ولْ  انْقُ يتْ  جِ

القارْ رِيشْ  سابَغْ  اتْيُوتْها  من  ولْ  ايْقُ تْ  فْ خَ تِيتْها  القارْ  ول  انْقُ يتْ  جِ
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ارُه ــوَّ نُ و  الرْبِيعْ  َيَّـــامْ  أ ـــانْ  ازْمَ في 

غارُوا ه  امُ امَ في  يقْ  قِ الشْ الماتْ  اعْ و 

ازْهارُه ارْياضْ  في  صالْ  يرْ  أمِ رْدْ  الوَ و 

بابْصارُه صْ  شاخَ كرْقِيبْ  سْ  النَّرْجِ و 

ارُه بنْـوَ ـجْ  طاهَ يجْ  البْهِ اجْ  مَّ الطُّ و 

ارُوا دَ يَعْ ي  وَلْفِ يفْ  كِ الزِّينْ  اقْ  شَّ عُ

يُنْصارُوا بِها  رَامْ  الغْ لَ  اهْ تِيبْ  بَكْ

كارُه حالْ في تَحْ نْ غالسْ الكْ لَسْ مَ و اغْ
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رَة ناظْ المْ لَ  لَهْ لَّى  اتْجَ و 

اقْرَة العَ ي  رَاحِ اجْ الُ  انْجَ و 

ـــرَة زافْ نــارْ  ــي  ــالقِ ِيْ إ وَاشْ 

رَة اهْ الطَّ ــي  وَلْــفِ ــــودُوَّاحْ  بُ

ساقْرَة يُوفْ المْ وضْ اسْ عُ و اضْ

رَة ـنَـوْ امْ ـة  ـرْجَ حَ في  ـتْ  تَاگَ

ــرَة ــامْ كَ و  ــا  ــنَ ــفَ ال ـــيُّ  طَ

رَة فْ زَعْ امْ نَّة  بحَ امْ  ـــدَ اقْ و 

ارُه نَظَّ رْ  حَ تَسْ ابْهاهْ  في  رَة  النَّظْ و 

ارُه فَ اشْ و  ه  ظُ لَحْ زَالْ  الغْ ا  نْهَ مَ ادّى 

جــارُه زْ  رْمَ للقَ عــادْ  ــارْ  ن و  للثَّلْجْ 

ارُوا دَ يَعْ ي  وَلْفِ يفْ  كِ الزِّينْ  اقْ  شَّ عُ

ارُه وَ اسْ و  ايَسْ  قَ بالمْ ارْ  شَ ا  هَ مْ صَ عْ مَ

ــارُه دُكَّ ابَغْ  النْوَ و  يجْ  ابْهِ رْ  دْ الصَّ و 

ارُه مْ شابَلْ في انْهَ يتْهُ كِ اضْ احْ و افْخَ

ارُه فَ اضْ وفْ  فُ اكْ بْ  ضَّ خَ زَّارْ  غَ بَرْنِي 

مارْ القْ نا  اسْ غابُوا  بِينْها  اجْ في  ولُوا  ِيْقُ إ تْ  فْ خَ ا  بِينْهَ اجْ رْ  البْدَ ول  َنْقُ أ يتْ  جِ

رَّارْ الغَ مَ  نَجْ ارْ  غَ يَاهْ  اضْ نْ  مَ و  يرْ  طِ تَسْ في  ادْ  دَ امْ مَن  نُونِينْ  بْ  وَاجَ احْ و 

نَارْ اوْ  التَّلْجْ  نَار  تْ  يَّجْ هَ و  ة  تَلْجَ في  زِي  قَرْمْ ا  هَ دْ خَ في  رْ  الزَّاهَ رْدْ  الوَ و 

ارْ تَنْصَ بْ  اجَ بالوَ جازْيَة  و  بْلَة  عَ تْ  اقَ فَ نْ  مَ ي  ارْمِ عَ يَاالرْيَامْ  رُوا  نَصْ

التْغارْ في  رْ  وهَ جُ مْ  بِينْهُ تْنُونْ  العَ لِهْ  ابَه  ِيْشَ إ لِي  رْكْ الدَّ ورْ  نْجُ الغَ و 

فارْ القْ زِيَّل  اغْ يدْ  جِ يرْ  غِ ول  اتْقُ يدْ  الجِ و  ي  التْرَاگِ لَى  اعْ لها  لى  تَمْ بَّة  الغُ و 

ارْ دَ يْ بتَقْ رْ و الطَّ سَ اوِي علَى الخْ نْ الطَّ رْ و البْطَ هَ و الرَّدْفْ المالِي علَى الظْ

بَالَّرْ نْ  مَ فى  اصْ و  مْ  نْتْظَ مَ دُرْ  نْ  مَ وَى  اضْ و  لَّجْ  دَ الخْ من  رَى  اطْ انْ  يقَ السِّ و 
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االبْصارْ رَتْ  حْ سَ نْ  مَ صايْلَة  مْ  بِهُ اوِي  سَ اكْ و  رِي  بْقْ عَ سْ  قَ مْ الدَّ لُولْ  احْ و 

ارْ تَنْصَ بْ  اجَ بالوَ جازْيَة  و  بْلَة  عَ تْ  اقَ فَ نْ  مَ ي  ارْمِ عَ يَاالرْيَامْ  رُوا  نَصْ

ارْ تِصَ االخْ في  ة  مَ كْ الحَ و  امْ  بالتْمَ يتُه  نَهِّ ا  مَ الْها  مَ اكْ ابْها  فْ  وَصْ ى  انْتْهَ

مارْ اليَضْ لْ  الهْ ه  بْعُ طَ رَقْ  و  ه   سُ نَفْ رَقَّتْ  نْ  مَ ى  ادْكَ إال  رْفُه  عُ قْ  تَنْشَ يَسْ

حارْ وَى  الهْ رْ  بحَ في  لْ  ادْخَ نْ  مَ بُونُوَّاسْ  وايَنْ  رَة  قِيْصَ وايَنْ  قِيسْ  وايَنْ 

تِيَّارْ ه  وجُ الجُ ينْ  ايْضِ خَ رِيَّاسْ  نَى  عْ المَ لَ  اهْ و  رْ  بحَ بْ  الحُ جَ  نَهْ رْ  قَدَّ

ارْ التُّجَّ سالْ  نِّي  عَ يَمْ  لْ  كُ في  الْ  وَّ جُ ة  بالرْيَاسَ ومْ  انْصُ قَبْلْ  وانا 

هارْ باجْ ة  رَبْعَ مْ  لِهُ زِيدْ  اتْمانِينْ  بَيْنْ  نْيَة  التْمَ في  فى  يَخْ ما  ي  مِ واسْ
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31

انتهت القصيدة

نْبْرَة عَ الرِّيمْ  ــوَاگ  اطْ بِينْ 

رَة اهْ الطَّ ي  وَلْفِ ـــودُوَّاحْ  بُ

رَة العاطْ لَّة  الحُ ــالمْ  اسْ و 

رَة ظاهْ اقْ  شَّ العُ يماتْ  سِ

اتْرَى  ا  مَ اكْ ة  النَّابِغَ ــنْ  وايَ

رَة شاطْ اق  شَّ العُ ولْ  قُ اعْ و 

رَى الشْ و  البَيْعْ  ــعْ  وَقْ اذَا  و 

رَة ظاهْ لِي  عْ ابْنَ  نْيَة  الكُ و 

رَارُه تَقْ اسْ دَاكْ  قالْ  كْ  سْ المَ لْتْ  وَّ سَ

ارُوا دَ يَعْ ي  وَلْفِ يفْ  كِ الزِّينْ  اقْ  شَّ عُ

بارُه احْ وَاتْ  ـــدْ قَ و  انْها  ازْمَ لرْبَابْ 

رَارُه اسْ النَّاسْ  رَفْ  تَعْ وهْ  تْمُ ِيْكَ إ دْ  بَعْ

ارُه عَ بَاشْ وا  دُ هْ يشَ كَ لْمْ  العَ وَاتْ  قَدْ

تِيَّارُه وا  مُّ مايْهَ رْ  البْحَ خالَصْ  نْ  مَ

ارُه تُجَّ ــدْ  يَــوْعَ اشْ  مَ بالقْ ــعْ  الَ الــوَ

مْ تُوْقارُه ظَّ لْمْ عَ لْ العَ جالَسْ اهْ في امْ
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رة باشَ المْ ــالْ  ح في  ـي  رانـِ ــســالْ  اتْ يامَن 

نافْرة المْ ــدْ  بَــعْ لَّى  يَتْسَ ــرُه  ــاطْ خَ نا  يَهْ

رى اجْ ا  امَّ ل  كُ لِي  تَّنْسى  و  تِي  راحْ بَرْتْ  اجْ

ــرة زايَ ــاتْ  ج و  يالفْ  بالمِ لِــي  ــادْ  ج رْ  هْ الظَّ

ــرة دايْ ـــامْ  االيَّ ــرَفْ  ــعْ تَ مــا  تِي  ساعْ نـــادات 

رة الزَّاهْ رَّة  الغُ يكْ  بدِ الــرْيــامْ  على  ولِي  صُ

را واشْ  ــالفْ  ــي ــم ال ــــي  زَارتْــــنِ

ــرا ــافْ ــنَّ ال ـــه  ـــزالُ اغْ ــهْ  ــي ــجِ اتْ و 

ــرا ــهــاجْ ــدْ  الــمْ ـعْ ــرَ  بـَ ــسْ ــا حَ ي

ــرا ــايْ الْ  ح ـــــدَّ خــــــالَّتْ  الـــــعُ

غايْرا ــابَــكْ  الــسَّ ــولْ  ــيُ اخْ ــيــفْ  كِ

را اهْ الطَّ ــا   ي ــلَــكْ   ــهْ ــبَ يَــشْ ــن   م

رْ خُ تَفْ ولى علي الرْيامْ و اسْ صُ

رْ البْدَ فاكْ  اجْ مـن  ـيـرْ  غِ إيـْ

ـرْ ـضَ حْ ـمْ تـَ راسَ وال فـي المْ

II  
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اتْزُورْ نِينْ  امْ ليلْتُه  اخْ شافْ  الَّ  من 

ـرُورْ ضْ المَ ـة  راحَ يبْ  ايصِ و  يَتْعافـى 

ــرُورْ اسْ ومْ  ــدُ أيْ اوْال  ة  ــدَّ شَ ــتْ  دامَ ما 

ورْ جُ هْ مَ لَة  واصْ المْ دْ  بَعْ ي  الواشِ و 

ورْ جُ مهْ ى  ابْقَ لُودْها  اخْ في  عْ  امَ الطَّ و 

ورْ الحُ نانْ  اجْ مـن  سابْ  تَحْ حورِية 

البْكارْ ــيــعْ  ــمِ اجْ على  و 

ــيَّــارْ صِ ــــلْ  كُ ــرْ  ــي ــغِ ي و 

ــدارْ الــجْ ــوسْ  ــمُ اشْ با  تَغْ
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النَّافْرة ــي  امِ الــدَّ أداتْ  ابْهاكْ  أمن  يدْ  الجِ

رة يالقاصْ ــوتَــكْ  صُ من  وتُه  صُ الــرْبــابْ  ــدْ  لَ

النَّايْرة تْنا  عَ مْ شَ و  الكاسْ  و  البْرِيقْ  بِينْ 

عاقْرة الــرَّشْ  و  ة  اسَ الطَّ في  لمايْتِي  غى  اسْ

رة عاشْ امْ دِيما  ي  ابْساطِ في  دا  هكْ يكْ  نَبْغِ

رة الزَّاهْ رَّة  الغُ يكْ  بدِ الــرْيــامْ  على  ولِي  صُ

رة ناحْ اتْ  الــدَّ يمْ  مِ اصْ في  ــوارَمْ  اصْ فارَك  اشْ

ــرا ــاصْ ــق ـــة ال ـــنَ ـــوَجْ ـــــدْ ال أخْ

ــرا ظــافْ ـــرُورْ  ـــسْ ال و  ــمــايَــلْ  بــشْ

ــرا ايْ ــدَّ ايْـــرة ال ـرْقَــصْ فــي الـــدَّ تـَ

ــرى ــارِي فــي مــا اقْ ــق ــي ال ــسِ اتْــنَ

ــرا اشْ ابْـــال  ينِي  لْكِ مَ كْ  ــبْــدَ عَ

را اهْ الطَّ ــا   ي ــلَــكْ   ــهْ ــبَ يَــشْ ــن   م

رْ تْهَ شَ امْ ــالمْ  كــعْ ــدْ  الــقَ

رْ مَ گْ امْشَ اللْ  كهْ بِينْ  اجْ و 

رْ طَ كسْ تونِينْ  بِينْ  الحاجْ و 

ــرَة ــاحْ ــسَّ ال لَة  المقْ ـــلْ  ضَ فــي 

ورْ ـكُ ـشْ مَ زِينْها  في  واللِّي  التُّوگا  و 

ورْ اتْدُ البْساطْ  في  و  ينا  قِ تَسْ قَرَّبْ 

ورْ ـدُ ـهْ المَ و  ينْ  الْفِ السَّ و  نْـواوشْ  بـَ

ـورْ يْـسُ مِ للْبْها  ـودْ  عُ ايـْ و  مالَكْ  بَجْ

ورْ ــدُ اتْ الكْ  الفْ و  ـامْ  االيـَّ ــتْ  دامَ ما 

ورْ الحُ نانْ  اجْ مـن  سابْ  تَحْ ورِية  حُ

كالقارْ ــيــنْ  ــالــفْ الــسَّ و 

ـــرَّارْ ـــغ ــــرْتُــــه ال مـــن غُ

ـفـارْ الشْ دُوكْ  ـشــاتْ  قْ نـَ

نْجورْ غَ مْ  بِيـنْهُ ناتْ  وَجْ رُونِي  سحْ
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رى اسْ وارْحي  اجْ في  صالُه  بمْ رِي  جوهْ رْ  التْغُ

رى وِيسْ نا  يْمْ مَ يرُوا  إيْشِ أبْرُوقْ  نْ  كَ عوضْ  اضْ و 

رة وصْ خُ المْ رَّة  السُّ فُوقْ  من  يَنْطوى  نْ  البْطَ

رة زاخْ الْجوجْ  وْ  الجَ في  وارِي  كسْ افْخاضْ  و 

ـرة ـفْ ـزعْ امْ يـها  نانـِ احْ و  لجْ  دَ كخْ ــدامْ  اقْ و 

رة الزَّاهْ رَّة  الغُ يكْ  بدِ الــرْيــامْ  على  ولِي  صُ

رة تاجْ و  ها  سْ ـقايـَ امْ و  سْ  ـرايـَ اخْ و  بالتَّاجْ 

ورْ فُ الكَ قْ  فايـَ بالبْياضْ  ـيـدْ  الجِ و 

بُّورْ الغَ في  ينْ  لتْشِ أو  انْ  رُمَّ النْوابَغْ  و 

ـورْ بْهُ مَ ـوا  الخْ على  ي  المالـِ وارْدافْ 

بُورْ عْ المَْ فْ  ساكَ بالَّرْ  من  رْ  مَ احْ و 

ـورْ اقْـصُ و  لِي  الحْ في  دَّى  تَتْهَ مْ  بِيهُ

ورْ الحُ نانْ  اجْ من  سابْ  تَحْ ورِية  حُ

هارْ تَشْ ــلْ  كُ ــولْ  ــلُ احْ في 

إيْــــزارْ ارْداتَــــــكْ  عــلــى  و 

ــــالَّرْ جَ فُــــوقْ  ازْرَقْ  و 

أتْبُورْ دْ  بَعْ وحْ  مُ اسْ نِي  تَغْ لْ  الخَ اخْ و 

ــرَة ــفْ ــصَ ـــوزَة  امْ ــيــحْ  الـــگُ بــلــقِ

ـرا صْ قَ المْ الــرْخـــــامْ  رْ  ــدَ ـــ اصْ و 

ــرا ــامْ ــق ــه  ال ــنَ ــي ــفِ ـــــيْ  ال طَ

ــرا عامْ ـيـسانْ   الكِ ــوقْ   فُ ــنْ   مَ

رَا ساخْ المْ ـــدامْ  اقْ في  تْ  بْغَ سَ

را اهْ الطَّ ــا   ي ــلَــكْ   ــهْ ــبَ يَــشْ ــن   م

تَرْ اتْبَخْ ــنْ  زِي ــلْ  كُ واتـــاكْ 

ـرْ جَّ امْشَ فُـوقْ  رِيـرْ  احْ ارْبـا  و 

ـرْ ـمَ احْ طانْ  قَفْ فُـوقْ  ي  فانـِ

ــرا ــبْ ــنْ ــعَ امْ ــهــا  ب ــــمْ  ــــزايَ ابْ و 
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رة فَّ امْضَ نْدِي  الهَ على  و  لِّي  قَ السْ رْ  امْشامَ و 

رة حاسْ نْ  البْطَ ــيْ  طَ ـــرِي  ادْزِي ــكْ  ــزامَ احْ و 

امْسافْرة تِي  لَعْ اسْ يكْ  اتْجِ نودْ  الهْ توبْ  من 

ياسرة لُولْ  لحْ ا  امَّ و  لِيلَكْ  احْ في  أقْلِيلْ  هدا 

رة الزَّاهْ رَّة  الغُ يكْ  بدِ الــرْيــامْ  على  ولِي  صُ

ادْرى ما  بِيكْ  بِيرِي  اخْ و  تَكْ  قْ شَ اعْ فا  الصْ على 

رة ساهْ ــرامْ  ــغْ ال من  مايْتِي  ــالمْ  الــكْ رُوحْ 

رْ مَظفورْ دَ ولْ في الصْ دُ جْ مْ مَ و مثَلْهُ

كورْ شْ المَ زِينَكْ  صالْ  اقْاليَدْ  بِينْ  و   

ورْ هُ أطْ الرِّيمْ  يا  لْ  تاهَ تَسْ تَرْ  اكْ و 

ورْ سُ خْ ها مَ ي الْباسْ شِ يرَكْ يَمّ و في غِ

ورْ الحُ نانْ  اجْ من  سابْ  تَحْ ورِية  حُ

ــارْ ك ــدْ يُ ــافْ  ــوْص ال ذا  مــن 

ــيــارْ الــصْ ــــالجْ  اعْ ـــتِ  انْ و 

الــتْــمــارْ ــالْ  ــم اكْ ـــتِ  انْ و 

اتْزُورْ رْفْتْ  عَ لُو  ارْضاكْ  في  ارْضايا  و 

ــرْ افْجورْ ي كْ ابْغِ ــقَ دْ حالِي عاشْ تَوْجَ

را ــنَــوْ ــي  امْ ــجِ ــهْ ـــرْ  تَ ـــرايَ و اكْ

را ـــدْ ـــقَ ـه  امْ ـيَّــاتـُ ـــرَة  لـِ ـــشْ عَ

ــرا ــهْ ــشَ ــا  امْ ــب ــنْ يَّـــة  تَ ـــدِ ـــهْ مَ

را يَسْ امْ دِيــمــا   ــكْ   ــنَ ــزِي اخْ فــي  

را اهْ الطَّ ــا   ي ــلَــكْ   ــهْ ــبَ يَــشْ ــن   م

تارْ نَخْ مالَكْ  اجْ في  ــالَّ  شَ

االبْصارْ وْ  ضَ ــالجْ  اعْ انتِي  و 

ازْهارْ لْقاكْ  المَ الرْضا  رُوضْ 

ــرا ــنــاظْ ــيــنِــي  امْ ــفِ ــنَّــكْ  تَــكْ مَ

ــرا ــخــابْ ــمْ ــــلْ  ال ـــرْنِـــي  جَ ـــبَّ خَ
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ادْرى ما  ينْ  شِ رَفْ  يَعْ ما  ي  قِ شْ عَ واهْ  اهْ االَّ  من 

رة ساهْ لْبْ  القَ يُونْ  اعْ و  الليالِي  انْكايَدْ  و 

رة جْ امْشَ يَــدِّي  على  اليَبْرِيز  ــنَ  امْ لُوكْ  بسْ

ــرة ــوَقَّ امْ ي  اللـِّ هاتْ  للـدُّ رَبْــنــا  ـــالمْ  اسْ و 

رة ظاهْ رُوفْ  الحْ ينْ  عِ تَسْ و  اتْنايَنْ  ي  مِ اسْ و 

رة وصْ خُ امْ لَّة  حُ كْ  يحَ دِ امْ في  علي  بن  ولْ   ايْقُ و 

يجورْ الدِّ رْ  امْساهَ أنا  انْباتْ  يفْ  كِ

ـدورْ الصْ رِيـنْ  مْ عَ امْ ة  اظَ فَّ الحَ بِهْ 

نْثـورْ المَ قْ  فايـَ ومْ  نْظُ المَ رْ  الــدُّ و 

البْحورْ اتْعانَدْ  يلْ  السِّ بْ  استعَ واشْ 

هورْ مَشْ و  رَفَـعـة  األوَّلْ  ـرْفْ  الحَ و 

ورْ شُ الدْ و  رْ  ضَ الحْ عَ  امْ البادِيَّا  بِي  تَسْ

ــرا ــســاهْ ــه  امْ ــنُ ــيْ ــتْ  عَ ــاتَ ــا  ب م

ــرا ــاهْ ــعــانِــي  الــظَّ ــمْ  الــمْ ــظَ ــنْ نَ

را ــوْ ــنَ ـــرِي  امْ ـــكْ ـــرْ  فَ ـــواهَ و اجْ

ــرا ــســاقْ ــــلْ  الــمْ ــبــة  وهَ ــلْ الــطُّ

ــرا ـــدْ   شــاهْ ـــجَ ــابْ   ابْ ــس ــحْ ال

ابْـــرا ـــنْ  بَ إالَّ  ـــي  ـــرافِ اعْ ال  ــن  م

انتهت القصيدة
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زِينَكْ وفْ  اتْشُ إذا  يرْ  اتْغِ سْ  مْ الشَّ و 

الوَفْرَة لِيمْ  اظْ من  لَسْ  اغْ

ــمْ نُــونِــيــنْ ــســابْــهُ تَــحْ

وا نامُ ناتَكْ  وَجْ ــوقْ  فُ فارْ  اشْ و 

الَّرْ جَ من  بَغْ  اصْ ودْ  دُ الخْ و 

ــانْ ــزْي ــمَ ــــيَّ  قــــالْ  ال لِ

ــي ــوانِ ــهْ ـــــي  تَ ـــ ــلِّ ــال ي

رَّكْ سَ مالْ  الجْ دَاتْ  يا  لْ  مَ اكْ بِهْ 

ــكْ ــنَ ــي ــب اجْ ـــي  ف ــر  ــي ــغ ت و 

رَّة بْ غُ واكَ وى من الكْ و اضْ

ــنْ بــاثْــنِــيــنْ ــي ــرْقِ ــعَ امْ

فانْ االجْ من  تَلُّو  اسْ ـــوارَمْ  اصْ

ــرارْ ــمِ احْ البْياضْ  على 

نْ سَ الحَ ــذا  ه ـــفْ  وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

ـــرَكْ ـــغْ ثُ ـــقـــاتْ  الـــتْ مـــن  و 

االقْـمـارْ عـلى  مالَكْ  بجْ تِيـهْ 

ــكْ ــنَّ مَ ـــارْ  غ الــبــانْ  و 

ـرَّة الطُّ فُوقْ  بِينْ  الحاجْ و 

فانِي اجْ وفْ  شُ يمْ  افْهِ يا  لْبُوا  ايْغَ فانْ  االجْ

صارْ يُحْ ما  ــكْ  تُــوصــافَ

ــرارْ سْ نْجــورْ  المَ الخــالْ و  الغَ

ــرَكْ ــمْ خَ ــيــهْ  فِ ــقْ  ــرِّي ال و 
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04

05

06

را حْ يدْ شاد الصَّ يدْ جِ و الجِ

ــيــنْ ــيِ تَــبْ ــهْ  ــي ــلِ اعْ وال 

ه اتْمامُ ــدْ  ــنْ عَ رْ  ــدَ ــبْ ال فــايَــقْ  و 

نْ و ما دارْ وْ وى الكَ فيكْ انْطْ

ـــزْيـــانْ ــــالْ الـــمَ ــــيَّ ق لِ

ـــي ـــوانِ ـــهْ ـــي تَ ـــلِّ ـــال ي

بَّكْ دامْ حُ رْيْ المْ رى لِي سَ يفْ اسْ كِ

رَة النَّظْ ــيَّ   هِ ــبْ   الــحُ ــدا   ــبْ مَ

ــيــنْ ــنْ بــاثْــنِ ــي ــعِ ــابْ ــتَّ مَ

ه سامُ اجْ في  رُوا  هْ ايْظَ ايْشايْرُه  و 

فارْ يَصْ و  بالْ  يَدْ دا  يرْ  ابْغِ

را وَطْ لَّجْ  دَ كخْ اقْ  السَّ و 

برِّينْ ــلْ  كُ ــارْ  ــط اقْ فــي 

يجانْ الدِّ انْــجــومْ  و  يا  الضْ في 

ــكــارْ ــفْ االفْ ــوْصَ ــالَّ تَ شَ

ــنْ ــسَ ــذا الــحَ ــــفْ ه وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

ـبَــكْ ـــنِّـــى  ســــــالْ  قَــلـْ عَ

اتْــرَى يفْ  كِ نُه  ساكْ لْبْ  القَ و 

الـبِـيـنْ و  ودْ  ــدُ اصْ نا  المْ

ـثْـمـانْ كُ مْ  يـهُ ـفِ خْ يـَ مـا  ـدْ  عْ بـَ

ـــرارْ ـهْ اضْ ــرَفْ لـِ ــعْ مــا تَ

رَة دْ هَ يبُه  اتْجِ ما  يرْ  الغِ و 

ي انـِ السَّ ابْهاكْ  في  ـرِي  تَسْ يَّارَة  السِّ و 

ــصــارْ ــحْ ــا يُ ــكْ م ـوصــافَ تـُ

يارْ الصْ في  ـرِي  سْ يـَ ـوَى  الهْ

ــكْ ــبَّ رِيـــكْ مــن ايْــحَ يَـــوْ

رَة جْ هَ تَــارة  ــالْ  اوْص ــارَة  تَ

فانِي لْ  ناحَ يرْ  غِ بْ  الحُ مولْ  دْ  تُوجَ ما 
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ــزْيــانْ ــــيَّ قــــالْ الــمَ لِ

ـــي ـــوانِ ـــهْ يـــالـــلِّـــي تَ

نَكْ سْ ي في حُ رِي يا مالْكِ يَّبْ بَصْ غَ

رَة وفِنِي في الحضْ و إذا اتْشُ

نِينْ اسْ ودَكْ  ــدُ اصْ نَنْسى 

ـه اقْـوامُ و  ـرُّه  سَ و  لُـه  ـمايـْ اشْ و 

كارْ يُدُ لُه  اهْ وهْ  فُ وَصْ يفْ  كِ

ــزْيــانْ ــــيَّ قــــالْ الــمَ لِ

ـــي ـــوانِ ـــهْ يـــالـــلِّـــي تَ

ابْجودَكْ نا  ايَّامْ ازْهاتْ  و  تْ  دَ عْ سَ

نْ سَ الحَ ــذا  ه ـــفْ  وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

ـــكْ ـــنَّ عَ ـــبْ  ـــي ـــغِ انْ إذا  و 

رَة هْ وَجَ رْ  سَ الْقاكْ  نَرْعَى 

بالزِّينْ لْتْ  مَ اكْ ــنْ  مَ يا 

يـوانْ الغِ حـالْ  عـن  سالْنِـي 

ــارْ ــزَخَّ ــرْ  ال ــحْ ــبَ ــو  ال ه

نْ سَ الحَ ــذا  ه ـــفْ  وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

كْ ـــدَ ـــصْ قَ ـــتْ  ـــغْ ابْـــلَ إذا  و 

صارْ يُحْ ما  ــكْ  تُــوصــافَ

االبْصارْ يبُوا  ايغِ ناكْ  اسْ في 

يْنِيكْ عَ ــوفْ  شُ يكْ  فِ يَكْ

ادْرَى ا  مَ يا  تَرَى  يا  ولْ  انْقُ و 

نانِي يمْ اكْ مِ بْ من اصْ يكْ اوْصافْ الحُ طِ نَعْ

صارْ يُحْ ما  ــكْ  تُــوصــافَ

اوْكــارْ في  تِي  دْ فاگَ ما  ــنْ  وايَ

دكْ ننشَ ــي  ــتِ مــايْ ــي  ف
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12

را البُشْ يحْ  مِ اسْ يا  ولْ  انْقُ و 

ينْ ضِ لحْ ــودْ  سُ شــافْ  ما 

ه قامُ تْ في امْ لْعَ موسْ طَ مارى اشْ

هارْ تَشْ في  رايَرْها  اسْ نْ  عَ

ـــزْيـــانْ ــــالْ الـــمَ ــــيَّ ق لِ

ـــي ـــوانِ ـــهْ ـــي تَ ـــلِّ ـــال ي

كْ دَ قَصْ يبْ  ابْطِ رَتْنا  فْ سَ دُّوا  نَتْوَ

رَة جْ بْ و الفَ هَ يسانْ من الذْ كِ

نِينْ تَحْ و  ــا  ــك ابْ ـــارة  ت

ه انْغامُ و  غانِي  ــلْ  كُ ــواتْ  اصْ و 

انْهارْ يجورْ  الدِّ في  عْ  مَ الشْ و 

را شْ رْ كَ يتْ على الخاطَ فاجِ

ـرْفِـيـنْ طَ ـنُـوهْ  ـكْ مَ ما 

ــمــانْ ــلْ غِ و  ــاتْ  ـــورِيـَّ حُ ــنْ  ــي بِ

ايْسارْ و  نْ  ايمَ ،ورْ  ـــدُ ابْ و 

ــنْ  ــسَ ــــفْ هــذا الــحَ وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

دَّكْ ـــــــوَ انْ ـــا  ـــرْه ـــمَ ـــخْ ابْ و 

رَة مْ صالْ الخَ لى من المْ و احْ

ينْ كِ تَسْ و  ـــو  ازْهُ تــارة 

ــيــدانْ الــعِ بــاوْتــارْ  ــطْ  ــقْ ــنَّ ال و 

ـــارْ ـــنَّ ـــي يـــا خُ ـــنِ ـــاوَلْ ن

را فى في زِينَكْ و اشْ من الَّ اشْ

يَمانِي ــمْ  رَقْ ة  مَ رَگْ امْ ــراشــاتْ  افْ ــوقْ  فُ

صارْ يُحْ ما  ــكْ  تُــوصــافَ

تارْ اسْ اجْ  ـــدَّ ال ــدْ  مَ ــا  مَّ ويــن 

ـــــوَدَّكْ ابْ دْنِــــي  اتْــــوَ و 

رَة مْ جَ تْ  وقْدَ رامْ  الغْ ومن 

غانِي ساقِي  يحْ  افْصِ انْتَ  مْ  نْهُ مَ نْ  سَ احْ و 
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ـــزْيـــانْ ــــالْ الـــمَ ــــيَّ ق لِ

ـــي ـــوانِ ـــهْ ـــي تَ ـــلِّ ـــال ي

بْرَكْ انْخَ ي  مالْكِ يا  فاتُه  بصِ و 

رَة مْ الخَ رْيْ  سَ اتْ  الدَّ في  رِي  يَسْ

ــنْ دِي نِي  لَكْ يَمْ مــا  ــنْ  عَ

ه كامُ احْ دادْ  اعْ رْ  النَّصْ ولَة  بصُ و 

ــدارْ تَــقْ ــي  ــرُوقِ اعْ ـــدادْ  اعْ على 

رْقانْ طُ فانِي  تَخْ ما 

دارْ تَكْ و  ومْ  الصُّ و  بالبْكا 

والنْ مْ امع الجُّ و الوَهْ

عارْ ثَلْ الشْ سْ امْ رَقَّتْ النَّفْ

مانْ لتْرَجْ ي  لسانـِ و 

زارْ بامْ قْ  العاشَ جْ  ايْحَ ما 

ــنْ  ــسَ ــــفْ هــذا الــحَ وَصَّ

فارْ االشْ دابَلْ  يا  لُه  لْتْ  قُ

ــرَكْ ــجْ ــي الْـــقـــاهْ هَ ــلِّ ــي ال ف

رَة كْ بسَ ــولْ  ــقُ الــعْ ــرْ  ــكَّ ايْــسَ و 

ــنْ ي ــدِّ ال و  ــا  ــي نْ ــدُّ ال ــي  ف

ابْــيــانْ ــنْ  ــرِي ــشْ عَ و  ــيــنْ  ــعِ رَبْ و 

ــارْ ــه ــجْ ـــيَّـــاتُـــه ب ـــمِ فـــي اسْ

ــيــاني تْـها باعْ فْ شَ

ـكارْ التَّـفْ و  ـة  ـرْگَ الفَ و 

سانِي اكْ ـقامْ  السْ و 

هارْ اشْ ادَّاتْ  ـرْ  بالسَّ و 

يسانِي سِ ـبَـعْ  الطْ و 

جارْ يُهْ ــوْ  لُ ــلُــه  إيْــواصْ

صارْ يُحْ ما  ــكْ  تُــوصــافَ

ـصارْ حْ يـُ مـا  ـه  ـفُ وَصْ البْها 

رَكْ بنَظْ ه  ــدُ ــشــاهْ اتْ و 

ــرَّة مَ فــي  ــالقْ  ــخْ ال يتَيَّهْ  و 

ـي ـبْـتْـها في اوْزانـِ تِْيـنْ جَ يا و السَّ تلت امْ

بيبانْ فِـيـها  سالَكْ 

انْ ومَّ ع الصُ رْغْ امْ و الفَ

مـانْ دْ نـَ ي  ـثْـلـِ مَ وال 
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وانْ لـْ سَ ـرْ  يـَنْـكُ ال  و 

نْـوارْ تـَ حابُه  الصْ تُه  فَ عِ

ازْمانْ لْ  كُ في  اتْرَى  و 

يُنْكارْ االَّ  احكامْ  و  ـزْ  بـعَ

نْوانْ العُ في  مْ  األسْ و 

بارْ االحْ لالمة  المْ  السْ و 

انِي الدّ و  ى  صَ القْ في 

االقْطارْ في  فاوْا  يَخْ ما 

ي عانـِ بـمْ ـه  ـفُ وصْ تـُ

ــارْ ــوق ــي تُ ـه ف ـــاذا لـُ م

ــنْــوانِــي ــه عُ ــخُ رَسْ

ــارْ ازْه يبْ  بطِ ــاحْ  ف ما 

رُقْـبـانْ ـلْ  ـمَ حْ يـَ وال 

فانْ وَصْ البْها  لْ  ألهْ

بالتِّبْيانْ ـلِي  اعْ نْ  ابـْ

انتهت القصيدة

مالحظة : وقفنا على نص آخر مخالف في ترتيب اقسامه.
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بارُه اخْ فاكْ  اخْ ما  لحالِي  ــوفْ  شُ نِي  اتْلُومْ ــنْ  أمَ

ــرارُه اضْ ــرَفْ  يــعْ ــي  راقِ لدايا  تْ  ـــدْ اوْجَ ما  مــازالْ 

ــرارُه اقْ بي  ياقْ  اضْ و  تَيَّمْ  امْ الزْمانْ  في  قْ  عاشَ

ارُه بشَّ إيجي  ادْرَى  ما  الخوفْ  بين  و  ــايْ  ارْج بِينْ 

ضارُوا يَخْ نا  ايَّامْ مْ  عاهُ امْ بابْ  الحْ ــلْ  ــواصَ أمْ

زارُه بمْ ي  مالْكِ مْ  يَنْعَ إال  تْ  لَكْ امْ بما  خى  نَسْ

اوْكــارُه بِهْ  ازْهــاتْ  و  بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

رة مْ جَ قَلْبِي  في  وا  ــدُ وَقْ وايا  اهْ و  رْبْتِي  بغُ ي  شاكِ

رة فْ سَ ــي  داتِ والَّتْ  ي  قِ شْ عَ و  راقْ  بالفْ ــيــتْ  رَقِّ

وتْرة رْ  انْظَ و  وفْ  بالشُّ دْ  ــدَّ جَ ه  ــدُّ خَ في  انْبا  ــرُّه  سَ

رة سْ الحَ دْ  شَ في  دايا  اعْ وفْ  انْشُ و  تِي  براحْ رْ  فَ نَظْ

رة بَشْ و  فَرْحْ  وِيتْ  اهْ باللِّي  تْنا  فَرْحَ بينا  ودْ  اتْعُ و 

رة شْ ه و عَ وِيتْ فَرْحُ رُورْ بشارَة في اللِّي اهْ دُوا السْ دْ انْجَ

نَبْرا تَّى  حَ يفْ  كِ و  بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 
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ــارُه أت ــانْ  ب بْ  الحُ و  ى  فَ تَخْ ما  وى  الهْ يماتْ  سِ

عارُه اشْ بِهْ  افْناوْا  دْ  الوْجَ رَقْ  ما  اكْ افْنَى  و  رَقْ 

ــرارُه ــضْ مَ على  ديما  ى  خَ كنْسْ ــي  ــتِ راحْ أنـــالْ 

بارُه احْ و  يلْنا  جِ في  يكْ  اتْنَسِّ ضالْ  الفْ جالَسْ  امْ

فارُه اسْ ينْ  سالْكِ و  زْ  اللَّغْ ــرَّاحْ  شَ نْدْ  عَ شاعرْ 

اقْمارُه و  تُه  لْعْ طَ و  نْ  سْ الحُ في  زَّلْ  نَتْغَ و  وفْ  انْشُ

اوْكــارُه بِهْ  ازْهــاتْ  و  بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

اوْطارُه عْ  مْ جَ نالْ  و  بُوبْ  حْ بالمَ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ سَ يا 

تيارُه اخْ على  اللِّي  بْ  واكَ بالكْ نانْ  الدْ دْ  إيفاگَ

رة دْ عَ ابْنِي  في  وكانْ  فاتْ  ما  و  ياتْ  االشْ انْعايَمْ  و 

رة لنَّصْ اقْبالْتُه  يالْ  الخْ لْ  مَ يَعْ ــادْ  ك تَّى  حَ

رة ضْ وايا في الحُ لْ الهْ ييتْ اقْلُوبْ اهْ يتْ و احْ قِ و ما اسْ

ـرَّة القُ و  ة  للْعامَّ نـورِيها  ينْ  سابْقِ ابْــيــاتْ  و 

رة عْ الشَّ رُوطْ  اشْ عايَا  امْ و  الطرقة  في  دْ  واجَ وبْ  دُّ مَ

رة مْ خَ بال  رْ  مَّ نَتْخَ ـارة  تـَ ي  ساحِ انْــكــونْ  ـارة  تـَ

نَبْرا تَّى  حَ يفْ  كِ و  بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 

رة سفْ رُورُه  اسْ عن  رْ  انْشَ و  يا  مْ الكَ حازْ  و  نَى  الغْ حازْ 

رة مْ الخَ لْ  الهْ يعْ  اقْطِ و  افْـگايَة  و  دَعْ  الوْ لْ  افْناجَ و 
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ــالَّرُه بَ في   إيبانْ   تَّمْ   خَ امْ ـدامْ   انـْ ــنْ   كَ ــدامْ   امْ

ارُه تُجَّ اللَّي  نْدْ  عَ وى  يَسْ آشْ  ماشْ  القْ دْ  اتْشاهَ و 

انْصارُه يارْ  اخْ من  لُه  عْ جَ و  وقْ  شُ عْ مَ نْدْ  عَ قْ  عاشَ

ــارُه نَــظَّ على  ي  فاشِ تَخْ االَّ  رارْ  الـــدْ ــمْ  ــاظَ الــنَّ

اوْكــارُه بِهْ  ازْهــاتْ  و  بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

غارُه و  رْ  البْدَ على  فــاقْ  بمن  ــرْتْ  ــفَ اظْ ما  ــازالْ  م

تارُه اسْ الحْ  دِيجورْ  ــورُه  ــعُ اشْ ــرْتْ  انْــظَ ما  ــازالْ  م

ضارُوا و  انْجومْ   ي  شِ وا  لْعُ طَ ما  بِينُه  اجْ من  مازالْ 

فارُه بَشْ ــي  ــوارْحِ اجْ سامْ  من  فانِي  اشْ ما  مــازالْ 

را حْ الصَّ و  رْبْنا  غَ ماياتْ  ة  حافْظَ عانِي  المْ ذا  النَّاسْ  و 

ــرى اشْ و  فِيها  ــاعْ  ب الَّ  من  لُوعْ  السْ نْ  ايْتَمَّ وال 

رة جْ الفَ و  بْ  هَ الدْ لُوكْ  اسْ يَّاغْ  صِ تُه  نَعْ اصْ لُوكْ  مْ مَ

رة دْ الهَ المْ  الكْ في  تَّى  حَ رَفْ  يَعْ ــنْ  مَ نْدْ  عَ هدا 

نَبْرا تَّى  حَ يفْ  كِ و  بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 

رة النَّصْ ــالمْ  كــعْ ه  ــدُّ ــقَ ابْ تْ  لَّكْ اتْمَ ما  مـــازالْ 

ــرة الــوَفْ ــحــالْ  ابْ وَالَّ  ما  ــي  الِ ــدَّ عُ ــدْ  ــعْ سَ مـــازالْ 

رَّة الغُ ــرْ  ــجْ فَ ــانْ  ب ما  بْ  الحاجَ ـــواسْ  اقْ مـــازالْ 

رة مْ الحَ ودْ  ــدُ اخْ من  بِيلْ  تَقْ لِي  مْ  انْعَ ما  ــازالْ  م
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اتْغارُه في  تْرِي  وْ كَ اللِّي  الرِّيقْ  رْتْ  انْظَ ما  مــازالْ 

يارُه اصْ في  بْها  حُ اللِّي  اتْ  ــدَّ ال ياتْ  احْ ما  مــازالْ 

اوْكــارُه بِهْ  ازْهــاتْ  و  بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

انْهارُه لَعْ  ايْطْ تَّى  حَ ه  عُ طْ انْقَ لِيلْ  ــلْ  كُ ــازالْ  م

توقارُه مْ  ــدَ اعْ وال  ـداكْ  الـْ ــوابْ  اجْ خْ  ناسَ ــداكْ  ه

جارُه احْ اتْبانْ  تَّى  حَ لجهه  حْ  يوكَ رْ  البْحَ في  الوْساطْ 

ــارُه اوْع في  يَّما  سِ ال  لُه  هْ سَ في  ينْ  تايْهِ ــاسْ  رُيَّ

بارُه تَعْ على  وهْ  إيرَفْعُ سْ  مْ الشَّ قَوسْ  لُوْ  ة  بالكارْطَ

ــرارُه تَسْ ــة  تابْعَ ــاسْ  النَّ ــحابْ  تَسْ إيشــايْرُه  ــى  عل

رة كْ السَّ دْ  بَعْ تْ  فَقْ و  رْتْ  كَ اسْ و  تُه  فْ ارْشَ ما  مازالْ 

ابْرى جــاتْ  وال  ه  طُّ بخَ تابْ  اكْ ــرِيــتْ  اقْ ما  ــازالْ  م

نَبْرا تَّى  حَ يفْ  كِ و  بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 

رى يَجْ ما  و  اللِّيلْ  في  ي  اتْنَسِّ النْهارْ  صايَصْ  اغْ و 

رة اخْ يكْ  اتْنَسِّ ة  دَ وَحْ يرَة  سِ اعْ الزْمانْ  امْصايَبْ  و 

بْرة غَ رْها  جَ احْ ى  حَ يَضْ و  اتْرِيبْ  بالْ  الجْ خْ  وامَ اشْ و 

رَّة جَ لُه  وا  ــدُ شــاهْ الَّ  من  رِيَّة  البَحْ على  ة  دَ مْ عَ

رة قَفْ و  بــاتْ  ارْ  طَّ شَ اللِّي  و  يَّه  افْالَفْسِ وا  تاهُ

رَّة طُ في  ه  قُ قْ حَ ما  رْفِي  عَ و  مْ  عارْفْهُ ــتْــرُوكْ  مَ
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اوْكــارُه بِهْ  ازْهــاتْ  و  بِيبُه  بحْ رْ  فَ اظْ من  دْ  عْ ياسَ

ــارُه ادْي و  ــا  بِيبْن بَحْ ــا  ن عْ مَ تَجْ ــا  ن ايَّامْ ادرى  ــا  م

ـبارُه احْ و  جيلنا  فـي  ـلْ  جاهَ يـا  وفْنِي  اتْشُ أجـي 

تارُه نَخْ ــوْرَى  ال في  ثْلِي  مَ رَفْ  نَعْ رَوْتِي  امْ ي  حاضِ

بارُه اخْ النَّاسْ  اتْجيبْ  التَّالِي  و  لْ  هَ بالمْ لِيكْ  اعْ

يارُه اغْ يقْ  اتْطِ االَّ  كارْ  تَمْ نِّي  مَ وفْ  اتشُ باقِي 

ــدارُوا ــغْ يُ منِى  الَّ  ــنْ  مَ يا  ــبْ  بــالــواجَ الــغــادْرِيــنْ 

عـارُوا مـا  ـي  شِ لُوهْ  فَـعْ اللِّي  و  هدا  الوْشاتْ  لْ  فَعْ

صـارُه انـْ و  ـرَة  اهْ الطَّ االزواجْ  و  ـولْ  بالرْسُ ـة  ـرْمَ حُ

نَبْرا تَّى  حَ يفْ  كِ و  بِيبْ  بالحْ رْتْ  فَ اظْ ما  مــازالْ 

رة امْ و  ــلْ  رَجَ ناسْ  تْنا  المَ اسْ في  وا  دُ مْ ايحَ لِينا 

رّة عَ امْ يتْ  ارْضِ وال  تُه  جالَسْ ما  يسْ  ابْخِ تَّى  حَ

رَّة المَ هدا  في  رِبَة  تَجْ بْها  سَ نَحْ يتْ  طِ اخْ وإال 

رة هْ جَ و  رْ  سَ في  يها  كِ نَحْ يرَة  السِّ دْ  دَّ انْجَ ــرْدِي  غَ

رة سْ الحَ وَقْتْ  عاكْ  امْ لِيَّ  رَى  اجْ يفْ  كِ بِكْ  يرْ  ايْسِ و 

بَتْرة انْــبَــتْــرُوا  قَلْبِي  من  يَنْكارُوا  رِينْ  النَّاكْ و 

رة مْ الحَ نارْ  مْ  اعْضاهُ في  علْ  تَشْ نِي  للْغْ لَبْ  نَطْ

رة الزُّهْ مْ  هُ امْ عَ  امْ ينْ  سِ الحُ و  نْ  سَ الحْ و  علي  و 
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طارُه تَسْ و  اللُّوحْ  و  ي  رْسِ الكُ و  لَمْ  القْ و  بَّاسْ  بالعَ

عارُه اشْ ينْ  للْحافْظِ ى  فَ يَخْ ما  انْبَيَّنُه  ي  مِ اسْ و 

رة دْ القُ ولْ  مُ قْ  الحَ كامْ  احْ مْ  فِيهُ ايبانْ  ى  عَ نَسْ

يُرى الَّ  نْ  مَ في  لُه  تَكْ لِي  اعْ بَنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ

انتهت القصيدة
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يَّزْ  مِ بَّكْ   حُ ــنْ   مَ يا  

زْ ــوَّ حَ ه   لْكُ مُ لي   قْ عَ

يَّزْ غِ و   ــابْ   ص لُبِّي  

رَّزْ يَتْغَ مــا   ــكْ   ــرْحَ جَ

زْ هَ و   رورْ   اسْ لْقاكْ   مَ

نْزْ ما  كيفْ  اوْصالَكْ  كَ

زْ العَ ــالمْ   اعْ ــدْ   قَ يا  

ــزُه ــيْ ــــد  مَ ــتــالــي  وَجْ لــقْ

زُه وْ حَ في   لوكْ   مْ مَ وَدَّانــي  

زُه لباغْ وى  تَقْ ما  ياري  اسْ و 

رْزُه غَ رْجاتْ   بالفُ إلى   غيرْ  

زُّه بهَ شايَا   احْ ميرْ   ظْ   يَقَّ

نْزُه انْكَ إال  مالْ  نْ  مَ لْ  افْضَ و 

زُّه عَ القارْ   لونْ   الَفْ   السَّ و  

يْزَة مَ في  اعْشيقْ  لْقاكْ  مَ بْتْ  صَ و  يَّزْتْ  مَ

زَة ــوْ حَ في  ــمْ  دايَ دَى  ايْنَفْ االَّ  يْسورْ  مَ

زَى اغْ و  افْتَـكْ  مْ  فيهُ قينْ  عاشْ نْ  مَ ما  و 

رْزَة الغُ اتْمـوتْ  باشْ  امْجيكْ  في  اخْ و  أَجي 

زَّة الهَ قولْ  اعْ جاوْا  فاشْ  الوْشاتْ  الْغي  و 

نْزَة ياكَ نْ  حاسَ المْ موسْ  شْ يا  عالْجيني 

ـزَّة العَ ـرْ  خَ تَسْ ابْدورْتُه  رْ  دَ أبـْ بيـنْ  اجْ و 
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بَرَّزْ بْ   الحاجَ قــوسْ  

رَّزْ حَ كْ  ــدَّ خَ في   خالْ  

ــرَّزْ ــفَ امْ دُرْ  ــكْ  ــنَّ سَ

زْ جَ انْتَهْ ضينْ  عْ الضَّ و 

نْزْ ما  كيفْ  اوْصالَكْ  كَ

زْ قَرْمَ نْ   مَ رْ   مَ احْ ساقْ  

زْ مَ اتَّهْ دْ   هَ العَ تيهْ  

زْ هَّ جَ امْ كــانْ  الَّ  ــنْ  مَ

بَرْزُه رْفينْ  الطَّ من  هامْ  بالسْ

ــرْزُه حَ وَرْدْ  ــرْ  زَهْ و  وَرْدْ  شي 

فَرْزُه رْجانْ  المُ كما  التْغرْ  و 

زُه نَجْ يارْ  السْ ها  دْ واعَ اسْ و 

نْزُه انْكَ إال  مالْ  نْ  مَ لْ  افْضَ و 

زُه لرَمْ كي  نَحْ اقْشينْيَة  و 

زُه مْ اتْهَ تَة  بَغْ في  واهْ  تَهْ نْ  مَ

زُّه ايْحَ وي  يَهْ ي  اللـِّ رْ  بالبَدْ

ـــرْزَى ــكْ  النَـــتَّ ــالَ ــج ـــن  انْ ـفْ  مَ خــايـَ

رْزَة حَ كْ  ـدَّ خَ في  ِيْزيـدْ  إ لـي  التُّرْكْ فْ  األنـْ و 

رْزَة فَ ـرْ  الجوهَ ـكْ  مَ بْسْ مَ ـرْ  سَ ة  لْجَ الفَ و 

زَى نَجْ بها  لِّي  هَ و  يَة  اخْ السَّ ــرُّوحْ  ال و 

نْزَة ياكَ نْ  حاسَ المْ موسْ  اشْ يا  عالْجيني 

ـزَة مْ الهَ دورْ  دارُوا  ــرينْ  فْ زَعْ امْ ــدامْ  اقْ و 

زَة مْ نْ هَ شيقْ واشْ اقْضى مَ مْ العْ مَن الَّ زَطْ

ـزَة فـى و حْ ها كَ لـْ عَ نْ جْ اعـة الوْصـالْ مَ سَ
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زُه وْ إيْحُ ابْغى  كيفْ  و  لْقاكْ  مَ

زْزُه ايْقَ االَّ  بِيرْ  اخْ ارْحيقْ  و 

نْزُه انْكَ إال  مالْ  نْ  مَ لْ  افْضَ و 

زُّه غَ و  رْ  مصَ في  الزِّينْ  دَّ  عَ

زُه وْ رْبْ و ال في حَ وَ في الغَ ما هُ

زُه اتْرَكْ إلى   ارْياحي   بَرْياحْ  

ــزُه يَــلَــغْ ال  و  ــهُ  ــقْ ــفَ ايْ مــا 

بَزُّه و  نى  عْ المَ أقْماشْ  بِينْ 

زْ إيْــفــوَّ تالْ  حْ المَ و 

ــزَزْ الــقْ و  ــوابْ  ــكْ ال و 

نْزْ ما  كيفْ  اوْصالَكْ  كَ

زْ وَ  في  الغَ زينَكْ  ما  هُ

رَزْ اغْ يْ   الحَ في   زينَكْ  

رَزْ نَقْ ما   رَحْ   نَجْ ما    

زْ يَرْجَ ما   ا   يَتَّزْمَ ما  

رَزْ يَفْ ما   ــرَقْ   يَــفْ ما  

ابْلَنْزَة طولْ  عْ  مْ شَ و  ة  نْجَ كمَ و  نْكْ  جَ

ــزَى اتْــزَهْ ال  جاتَكْ  كــانْ  ـامْ  االيـَّ نَمْ  اغْ و 

نْزَة ياكَ نْ  حاسَ المْ موسْ  اشْ يا  عالْجيني 

زَة غَ في  زيناتْ  شي  و  التُّونْسي  الزِّينْ  و 

زَى يَتْعَ بْ  واجَ كْ  جالْسَ الجيلْ  في  الَّ  نْ  مَ

زَة وْ الجُ بَرْجْ  في  حى  الضْ سْ  مْ شَ رْ  النَّاكَ

زَة العَ تْ  رَّحَ شَ ادْرَاوْا  نْ  مَ ـراتْ  ضْ حَ في 

اللُّوزَة ـريرْ  احْ كيفْ  اتْكونْ  ة  لْفَ الحَ واشْ 
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نْزُه انْكَ إال  مالْ  نْ  مَ لْ  افْضَ و 

زُه فْ اتْحَ ناها  عْ مَ رَاوي  يا 

ــرْزُه ايْــفَ ال  و  تــوبْ  يَبْدا  ما 

بَزُه لهْ  دْ  كاسَ نْ  مَ الْغي  و 

نْزُه بخَ رُّه  جُ فْ  شَ نَكْ تَّى  حَ

زُه انْغَ كانْ  شيطانُه  ــرْدَعْ  يَ

زُّه ايْعَ ه  عُ سامْ عَ  مَ دْ  مَّ حَ مُ

نْزْ ما  كيفْ  اوْصالَكْ  كَ

زْ تَبْهَ ــوافِــي   اقْ خــودْ  

دَرَّزْ ــا  م ــحْ  ــفَّ صَ ــا  م

زْ زْ  في  الوْشاتْ  اتْفَ خَ

ــزْ ـرْغَ بـَ و  ـــامْ  ن أمـــا 

زْ رْمَ يَتْگَ نْ   لمَ قــولْ  

زْ عَ و   شــانْ   رْني   ادْكُ

نْزَة نْ ياكَ حاسَ موسْ المْ عالْجيني يا اشْ

ــزَى تَتَّخْ و  حـود  الجْ زَيُّ  ـعْ  طَ يَقْ زَيُّــه 

زَى نَجْ لُه  ما  صافي  الــزَّرْدْخــانْ  و  وبرْ  امْ

دَزَة و  ـرْوالُه  ابـْ تُـه  لْعْ سَ سـادْ  اكْ فيـهْ  تَكْ

ــزَى اعْ وَ  ـفْ  رايـَ اخْ و  ليـنْ  باسْ روبِيَّـاتْ  بعْ

ــزَة الجَ و  نَــة  اللَّعْ و  للْيْهـودْ  ــزَة  النَّغْ و 

زَّة الحَ انْهارْ  ريفْ  الشْ مي  الهاشْ لْ  نَسْ نْ  مَ
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واها اهْ في  ــي  رُوحِ لِّي  خَ و  عادْلِي  يا  لي  لَّمْ  سَ

عاداها عايا  امْ و  بمولْتِي  ي  الواشِ إيديرْ  يفْ  كِ

فاها يَخْ ما  حالِي  بْتِي  حَ امْ يالفِي  مِ رَفْ  تعْ

فاها اصْ بانْ  تَّى  حَ داوْتِي  اسْ عاها  امْ يتْ  فِّ صَ

اها فَّ نْ عَ اكَ تِي و السَّ جْ هْ دَة في مُ وْ نَتْ ذا الخَ كْ سَ

فاها لجْ رْنِي  بَ اصْ ما  لِيلْتِي  اخْ رْتْنِي  جَ اهْ إذا 

ساها أكْ التِّيتْ  لْقْ  طَ ها  قَدْ الْبانْ  قدْ  داتْ 

الياسْ نْ  صْ غُ ــرَقْ  نَــفْ ما  الرْقِيبْ  ــولْ  قُ ــوْال  لَ

ناسْ النَّسْ ــتْ  تَــبَّــعْ وال  عادِيتْها  مــا  ــا  وان

النَّاسْ ــودْ  اجْ بَنْتْ  النْسا  حــرة  رَفْها  كنْعْ

باسْ وايا  اهْ في  ما  فا  الصْ على  إالَّ  ي  قِ شْ عَ ما 

ناسْ االجْ نْ  مَ رْ  خاطَ يرْها  غِ البالْ  في  رْ  طَ يَخْ ما 

اليَّاسْ عْ  طَ نَقْ ما  اوْصالْها  عن  تْ  تَهْ وإذا 

عاسْ سْ العَ داك  بْ  سحُ في  جا  الدْ داكْ  في  اللْ  اهْ
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راها سا اللِّيلْ اعْ دْ اكْ حى و بَعْ مسْ الضْ رَّة شَ و الغُ

اغْشاها النُّومْ  ابْدا  يفْ  كِ ينْ  النَّايْمِ التْ  قْ المُ و 

داها بشْ بَقْ  اعْ و  رَّدْ  ــوَ اتْ ودْها  دُ اخْ نْ  مَ رْدْ  ــوَ ال و 

ضاها احْ ناتْ  الوَجْ دُوكْ  بِينْ  و  ارْصا  نْجورْ  الغَ و 

فاها لجْ رْنِي  بَ اصْ ما  لِيلْتِي  اخْ رْتْنِي  جَ اهْ إذا 

واتاها ـوزة  بالجُ رْدَة  ــوَ امْ قَـرْفِـيَّـة  ـفْ  راشَ المْ

فاها اصْ و  البَيْضا  التْلُوجْ  نْ  مَ فى  أصْ تْنُونْ  العَ و 

خاها سابُه  تَحْ يَّرْ  اتْحَ ها  يدْ جِ من  اوُوسْ  الطَّ و 

اغْشاها مادْ  اغْ في  وارَمْ  كصْ يالفْ  المِ واضعاض 

أقْواسْ التْ  النَّجْ فُوقْ  بِينْ  الحاجْ ــواسْ  اقْ بينْ 

انْعاسْ يرْ  غِ نْ  مَ نايَمْ  لِيسْ  الغْ رْفْ  الطَّ داتْ  نْ  مَ

راسْ الغْ من  ادْكى  رْ  الزَّهْ ها  ابْياضْ في  رْ  صَّ أتْقَ

ــرَّاسْ حَ لُه  بَهْ  يَشْ ال  و  يَة  الباهْ رُوضْ  حــارَسْ 

اليَّاسْ عْ  طَ نَقْ ما  اوْصالْها  عن  تْ  تَهْ وإذا 

عاسْ نْ  مَ اكْ الرِّيقْ  و  ناها  اسْ يقْ  قِ اعْ في  رْ  الجوهَ

ياسْ ــة  ورقَ نُّه  مَ ــوقْ  فُ رْ  السَّ و  البْها  حايَزْ 

السْ تَسْ سْ  لـَّ ـسَ المْ ها  يـدْ بـجِ ه  يدُ جِ نْ  عَ فاقَتْ 

أقْياسْ ـفْ  الكَ على  يـنْ  مِ رايـْ لِيـماتْ  غْ  النْوابـَ
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اتْناها يكْ  فِ يَكْ يبُه  مانْجِ فْ  الوَصْ في  الباقِي  و 

فاها لجْ رْنِي  بَ اصْ ما  لِيلْتِي  اخْ رْتْنِي  جَ اهْ إذا 

إيْرَاها قَبْلْ  وَى  يَهْ أوْصافْها  نِّي  مَ عْ  مَ يَسْ من 

ياها بضْ اوِي  الضَّ عْ  مْ الشَّ و  مْ  النَّاظَ و  أنا  نْتْ  كُ

ناها أمْ طــالْ  ألــو  نَى  المْ ســوايَــعْ  ى  نَتْرَجَّ

نَنْساها ما  رِي  مْ عُ تِي  راحْ رُوح  تَنْسانِي  لُو 

ارْخاها النَّاسْ  على  ومْ  إيدُ وال  دة  شَ تْ  دامَ ما 

فاها لجْ رْنِي  بَ اصْ ما  لِيلْتِي  اخْ رْتْنِي  جَ اهْ إذا 

ناسْ العْ على  فاقَتْ  يا  الحْ و  بالجودْ  تْنِي  لْكَ مَ

لِيَّاسْ عْ  طَ نَقْ ما  اوْصالْها  عن  تْ  تَهْ وإذا 

ابُــونُــوَّاسْ و  قِيسْ  ها  رامْ اغْ في  لِي  لَّمْ  يسَ

الكاسْ و  ي  ولْفِ و  يقْ  الرْحِ و  رْ  الزَّهْ و  رَة  فْ السَّ

باسْ أكْ لْ  كُ يَفْجى  بْرْ  بالصَّ فا  الجْ ي  أنسِّ

بَّاسْ حَ دالِــي  ما  وَى  الهْ ــلَ  اهْ يا  ها  دْ هْ عَ في 

يَّاسْ المِ ــزُورْ  اتْ و  دِي  عهْ في  تَوْفِي  زالَــت  ال 

لِيَّاسْ عْ  طَ نَقْ ما  اوْصالْها  عن  تْ  تَهْ وإذا 
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ناها عْ مَ و  رْ  عْ الشَّ في  لْتِي  حُ يهْ  فِ تَكْ االَّيَمْ  و 

ابْهاها و  زالِي  اغْ أفْراقْ  من  أنْباتْ  لْ  انْضَ يفْ  كِ

ناها اسْ فاتْ  صِ و  النْجومْ  مايْ  اسْ تْ  لَّمْ اتْعَ

نُوعْ في االوْطانْ اللِّي رِيتْ اوْطاها بارِي مَشْ و اخْ

راها يَقْ ياللِّي  ي  مِ اسْ مْ  ضَ الْ  الدَّ و  حا  و  ينْ  يمِ مِ

ابْداها نْ  لَمَّ ي  عانـِ المْ للْعارْفِيـن  ــي  ـالمِ اسْ و 

واسْ وَسْ حى  يَضْ ال  البْها  دْ  شاهَ من  قْ  دَّ ايْصَ

ـالسْ الغْ و  ـِيْ  الضّ في  رْ  هَ بالسْ النُّومْ  لْتْ  بدَّ

ـنْـداسْ الحَ ـمْ  قـاسَ انـْ راجْ  بالـدْ القانـونْ  و  أنا 

فاسْ ة  جَ بَهْ من  نْ  حاسَ المْ قْ  عاشَ ونِي  فُ إيوَصْ

ــراسْ االطْ في  تابْ  تُكْ تابْتة  ال  وفَة  دُ حْ مَ ال 

يَّاسْ الكِ مَ  فَهْ وكيَنْتْـها  ي  قَـوْلـِ ـى  نَـهَّ اتـْ

انتهت القصيدة
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ي عاسِ نِي من الجفى ساهر في العسْ دَعْ

انْقاسي بُوبْ  حْ المَ افْراگْ  من  قَاسيتْ 

ي رَة آشْ نُو انْواسِ جْ ولْ حالْتِي في الهَ ال حُ

ـي اتْواسِ و  ـفْ  طَ تَعْ ي  ازْمانـِ فـي  ـلْ  هَ

ياسي مَ نرْجى  اللِّي  ــحــالْ  اشْ هــذا 

ي العبَّاسِ يفْ  السِّ فاهْ  اجْ نْ  لمَ ولُوا  قُ

انْسايَسْ ـــواكْ  اهْ مع  انــا  و 

ــة ــسَ ــاعْ ن الْ  الــــعــــدَ ــــيُــــونْ  اعْ و 

سا القْ عــلــى   ــوى   ــقْ يَ ــا   م ـــالَّ   شَ

سا للمْ ــي  ــكِ ــحْ نَ ــي  ــبــاحِ اصْ و 

وَنَّسا امْ ــكــانِــي   امْ ــي   ف ــى   ــحَ تَــضْ

سا العاكْ ـــرَة   ـــجْ الـــهَ ـــــامْ   أيَّ و 

الــنْــســا ــة  ــانَ ــط ــلْ سُ ـــرَتُـــه  ـــجْ هَ و 

ــسْ ي الطِّ و  ودْ  ــدُ الصْ ــنْ  بِي
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عاسا سْ عَ يْهابُه  غَ في  ـزالِي  اغْ و 

قاسا قَلْبِي  بالتِّيهانْ  ــا  وان

ساسا گُ ــي  ــوارْحِ واجْ ــي  دال ما 

يَتْناسا رَى  اجْ ما  لْ  كُ يَتْفاجى  بِهْ 

جاسا گلْبي  الوْصالْ  على  وما 

بَّاسا عَ يا  يقْ  شِ العْ على  رُوفِي 
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18

ــسْ رايَ ــه  ــرامُ اغْ في  جـــاوْهْ 

انْسايَسْ ولْ  انْقُ ما  دْ  بَعْ من 

ي ياسِ تَقْ في  لْبْ  القَ يسْ  انْقِ ــرَى  تَ

ي السِ اغْ تِيتِنْ  من  تِيتْها  غــالَــسْ 

ى مداسِ قْ الحَ سْ بِينْها في غَ رْ اجْ في ابْدَ

ي لْماسِ گُ اسْ وَرْداتْ  ودْها  دُ اخْ على  و 

ي العبَّاسِ يفْ  السِّ فاهْ  اجْ نْ  لمَ ولُوا  قُ

اوَسْ الطَّ يَدْ  جِ يرْ  غِ يدْ  الجِ

انْفايَسْ ـزُوجْ  ابـْ يتْها  كِ احْ

البايَسْ في  ة  خَ مْ كَ نْ  البْطَ

ي الكاسِ يْ  الطَّ تحت  را  امْخوصْ رَّة  سُ

قِيسْ وى  بالهْ ــولْ  ــقُ انْ و 

يسْ ايْقِ و  يقْ  شِ العْ ى  طَ يَخْ

طامْسا ـــحـــورْ  ابْ ــي  ف كـــصـــارِي 

ــســا ــمْ ــخَ امْ ــيــهــا   لِ ـرْ   ــفــايـَ اظْ و 

سا غاطْ ــيــنْ  ــيــتِ ــتِّ ال ــــوقْ  فُ ـــنْ  مَ

ــوَرْســا ــرْ  امْ ــواهَ ــجْ ــفْ  ب ــراشَ و امْ

النْسا ــة  ــطــانَ ــلْ سُ ـه  ــرَتـُ ــجْ هَ و 

لِيسْ تَسْ في  ها  وضْ عُ اضْ و 

بِيسْ الحْ ــدْ  ــهْ جَ انْها  رُمَّ

يسْ مِ القْ تْ  تَحْ الــرْدافْ  و 

غاوْسا ــاغْ   ــرْف ال ــي   ف ــكــون   اعْ و  

يَّاسا مِ وى  الهْ في  ــوَى  اكْ وال 

ادْناسا عاهْ  امْ ما  صافِي  نْدِي  هَ

أوْقاسا بِينْ  ــرُورْ  ــغْ ال من  ــرَّة  غَ

ياسا ـــة  وَرْقَ لِيهْ  اعْ تْنُونْ  عَ و 

بَّاسا عَ يا  يقْ  شِ العْ على  رُوفِي 

وَّاصا  غَ ها  ارْفاغْ في  وابَلْ  اشْ و 
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28

ي واسِ امْ بــالَّرْ  من  فى  أصْ انْها  يقَ سِ

الفاســي الزِّيـنْ  داتْ  البْها  ة  مولـَ كْ مَ

ي السِ المْ جولْ  في  و  هُ ما  زالْ  الغْ زينْ 

ي العبَّاسِ يفْ  السِّ فاهْ  اجْ نْ  لمَ ولُوا  قُ

رايَسْ اعْ ــنْ  زِي زالْ  الغْ ــنْ  وِي

انْقايَسْ وداتْ  البْها  نْ  كَ اعْ

بَتْكايَسْ اوْصافْها  نْدِي  عَ

ي إيقاسِ وقْ  شُ عْ المَ هو  يقْ  شِ اعْ واللِّي 

رَقَّاسي طْ  يفَ انْسِ زالْ  للْغْ بْتْ  صَ لُوْ 

ي طاسِ قُسْ رَفْ  تَعْ ي  ابْقاتْشِ ما  غابَتْ 

لَبَّاسا ــهــا  ــدامْ اقْ في  ايَة  مَشَّ

ــوَّاصــا غَ ــهــا  ارْفــاغْ ـلْ  ــوابـَ اشْ و 

يَتْناسا ــرِي  ــاطْ خ مــن  االَّ  زِيـــنْ 

بَّاسا عَ يا  يقْ  شِ العْ على  ــي  رُوفِ

ــة ــاسَ رَقَّ ال  يه  إيجِ ــولْ  ــرْسُ مَ ال 

ــة ـرَّاسَ الحُ قاوْهْ   لـْ يـَ ي   ـولـِ رْسُ مَ

ة ياسَ اكْ يرْ  غِ قْ  العاشَ يبْ  طِ اخْ و 

واقْـسا ــجــاجْ  ال فــي  ــسْ  ــمْ شَ وإال 

غانْسا ـــامْ  ـــرْس ال ــي  ف ــدَّى  ــهَ ــت ت

ـا مـاسَّ ـه  اوْطــانـُ فـــي  ــي  واللـِّ

النْسا ــة  ــطــانَ ــلْ سُ ـه  ــرَتـُ ــجْ هَ و 

ــيــسْ ــمِ ــرْ اشْ ــايَ ـــــرَّارْ ن غَ

لِيسْ اغْ ــقْ  رايـَ ــرْفْ  الــطَّ

يِيسْ بتَكْ ــي  ــاظِ ــفَّ حَ ــا  ي

سا بالقْ يَــبْــلِــيــهْ  ـــمْ  اليَ ي  اللـِّ و 

ناعْسا ــبْ  الــحُ في  أتْــكــونْ  ــتْ  ــفْ خَ

ا قايْسَ ـــواسْ  الـــقْ ـــهْ  لِ ــيــنْ  بــالــعِ
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ي كاسِ نْها  مَ وفْ  انْشُ و  ايْلَة  الصَّ األيَّامْ 

ي إيقاسِ ــالنْ  افْ كانْ  دا  كْ هَ ولْ  اتْقُ و 

ي العبَّاسِ يفْ  السِّ فاهْ  اجْ نْ  لمَ ولُوا  قُ

ـسْ الخامَ رامْ  الغْ فـي  بَعْ  اطْ

ادَسْ رامْ السَّ ـبَـعْ في الغْ و اطْ

سْ اتْمايـَ رامْ  الغْ عَ  امْ واللِّى 

ي تَرْواسِ في  توبْ  كْ مَ البْناتْ  نْدْ  عَ

ي أنْحاسِ رْ  هَ اظْ و  قُوتِي  ــرامْ  احْ تَّى  حَ

ي اتْجاسِ و  ي  اظِ فَّ حَ يا  اتْجولْ  وايْــال 

ي ماسِ اخْ يرْ  غِ نا  دْ واهَ اشْ من  فاكْ  يَكْ

ة واسَ نامْ و الوَسْ وَى النَّمْ رِي يَسْ أَسْ

يَّاسا حَ دِي  هْ عَ على  اتْ  ــدَّ ال والَّ 

بَّاسا عَ يا  يقْ  شِ العْ على  ــي  رُوفِ

راسا بفْ يــبَــيْــنُــوا  و  ا  ــوْ ــطِّ ــغَ إي

نْداسا الهَ سالَكْ  و  يحْ  ارْجِ لْ  قَ اعْ

ماسا ى  يفِ كَ رُومْ  غْ مَ بْتِي  صَ ال 

الْحاسا بالروْرِيقْ  ي  طِّ انْغَ لِــكْ 

سا اعْ و  ــه  ــبُ ــحْ صَ ــي  ف ـــودْ  اتْـــعُ و 

ــســا ــنــاكْ ـــي امْ لِّ ـــوَ ــي انْـــهـــارْ اتْ ف

النْسا ــة  ــطــانَ ــلْ سُ ـه  ــرَتـُ ــجْ هَ و 

ـنِـيــسْ ـي و  تَجْ ـوارْحِ بــسْ

ــيــسْ ــلِ تَــجْ و  ــا  ــرِيَّ ــثْ ــال ب

بِيسْ تَكْ و  ــو  ــزْهُ ال بِــيــنْ 

ــا ــرْس ــتَ ـــرَة امْ ـــجْ ولْ الـــهَ ـــدُ ـــعْ ب

ــســا ــمْ ــخَ امْ ــة  ــتَّ ــسَّ ال ـــســـامْ  اقْ و 

ــا ــراسَّ ــمْ ال ــــولْ  حُ اتْـــجـــالَـــسْ  و 

ــســا اعْ و  ــبْ  ــحُ ال ــي  ف ــفــانِــي  ــكْ يَ
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بَّاسا عَ يــا  يقْ  شِ العْ على  ـــي  رُوفِ

شاسا حْ المَ ــة  ــرْبَ سَ ــوكْ  ــوِي ــغْ يَ ال 

كاسا العْ ــيــنْ  الــعــارْفِ ــوا  ــرْفُ ــعَ ي و 

وَقَّاسا ــرُه  ــواهَ اجْ و  يقْ  مِ اغْ رْ  بَحْ في 

ـة ناسَ نَسْ شي  يانْ  غْ الطُّ على  دايَــرْ 

ساسا المْ ــلْ  كُ و  قاتْ  بلَمْ زادْ  و 

انْهاسا يرْ  ابْغِ ــي  ــمِ اسْ ــهْ  رِّي ــوَ انْ و 

ي العبَّاسِ يفْ  السِّ فاهْ  اجْ نْ  لمَ ولُوا  قُ

ــسْ ــوامَ أقْ ياخْ  للشْ ـــولْ  قُ

إيسايَسْ رامْ  الغْ قْ  العاشَ و 

الحابْسْ رْ  جْ الهَ في  إيلُوح 

ي باشِ اتْــصــادَفْ  يرْ  للْغِ أمْشاتْ  والــى 

ي عاسِ دْ مَ أتْصادَفْ  بَّة  حَ المْ قَوْسْ  من 

ي اقْياسِ انْــقــاسْ  ماتْ  للقْ الجودْ  و 

ي كالْ الماسِ دْ من اشْ جابْ خُ ياقُوت من احْ

ي اقْياسِ في  عْ  يَتْبَدَّ ى  ابْغَ من  ميعْ  اجْ و 

ي قُرْطاسِ لــلْــقــارِي  ــا  ــن رَبْ ـــالمْ  اسْ و 

النْسا ــة  ــطــانَ ــلْ سُ ـه  ــرَتـُ ــجْ هَ و 

ــسْ رِي ــدْ تَ لِــيــهْ  ــمْ  ــلْ الــعَ و 

ابْلِيسْ يفْ  كِ ــسْ  ــافَ انَّ و 

بِيسْ بتَحْ ــه  ايْــكــابْــسُ و 

ـســا ــالبـْ ـــمْ امْ ـــسْ ـــاكْ بَ ـــق ـــلْ يَ

سا داعْ امْ ــقْ  ــرِي اطْ فــي  مْ  نَّبْهُ جَ

غالْسا ـــيـــعْ  ارْفِ ــنْ  ــسَ احْ ــكْ  ــالَ ب

ــا ــس ــرْقْ ــحَ امْ ــي  ــانِ ــع ــمْ بَ ــي  ه و 

ــا ــاسَّ ــه ن ــتُ ــانْ ــع ـــاتْ امْ ـــي فــي ابْ

سا المْ على  ــنِــي  يَــرْحــمْ ــيــهْ  نَــبْــغِ
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49

50

يَتْواسا ــي  ــمِ أسْ ــمــالْ  أكْ الْ  ـــدَّ ال و 

وَّاسا غُ ـــرافْ   األشْ مــن   بْ   النْسَ و 

ي ساسِ رَفْ  يَعْ ال  نْ  لمَ ي  مِ اسْ رْ  هَ نَشْ و 

أساسي يدْ  اقْصِ دارْ  علي  بن  ولْ  يقُ و 

رْســــا ــــدَ ـــيـــنْ  وحـــــا  امْ ـــيـــمِ مِ

ا خاسَّ ــمْ  ــلْ ــعِ ال ــي  ف ــوَة  ــنْ ــكَ ال و 

انتهت القصيدة

  مالحظة : وقفنا على مخطوط آخر فيه ترتيب لألبيات و لألقسام مخالف.
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ي للْواشِ ـي  بْـغِ نـَ ـدا  ـكْ هَ

ي واشِ تَشْ ـوَّى  يَتْقَ ـراقْ  الفْ منْ  و 

ــرَة ــعــاشْ ــة امْ ــا المَ ــنَّ ً كُ ــدا ــعْ بَ

ـة قَ ابـْ السَّ ـبَّـة  ـحَ المْ يـتِي  سِ انـْ

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ي فى و اقْوى تَوْحاشِ بَرْتْ ما اكْ اصْ

شالْيَة المْ في  صالَتْ  ــة  رايَ يا 

وِيمْ القْ كْ  ـــدَّ قَ ــى  ــسِّ انَّ ــاشْ  ب

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ــي ـلْ مــاشِ ــه جــايـَ ــايَ ــرْ ت ــي غِ

افْـــراشْ على  زُوجْ  ــا  ــن احْ و 

ــشـى امْ ـــاتْ  ف الــلِّــــــــي  و 

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ـــي راشِ ـة  حــالـَ ال  ــي  ــتِ ــالْ ح

ــلــي  ارْعــــاشْ ــتْ ـــــحْ  لــقَ ــا رَمْ ي

ــة ــشَ ـــجْ  الــنَّــقْ ـــي ـــهِ ـــبْ ال

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

يشْ  انْعِ رَقْنِي  تَفْ لُوْ  نِّي  ضَ في  لِّي  كانْ  ما  سيدِي  يا  هوَ  و 

يشْ اوْحِ وانا  بـوْصالَكْ  هـة  تايـْ ـالشْ  اعْ و  سيـدِي  يا  هـوَ  و 

ي تَرْعاشِ مـن  يـنِـي  عالْجِ

رِيشْ لْ  كُ فاقُوا  ة  ازْباجَ اتْيُوتَكْ  نْ  مَ يا  سيدِي  يا  هوَ  و 
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ي انْقاشِ زوجْ  بْ  واجَ الحْ و 

ي ماشِ افَلْ  الجَّ لِيمْ  اضْ من  بَغْ  اصْ

نُوا كَّ مَ ــعــالْ  اجْ كــنْ  ــيُــونَــكْ  اعْ

انْموتْ االَّ  ــلْ  ــبْ قَ يـنِي  عالْجِ

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ي راشِ اعْ يـنْ  مابـِ ي  ـلـِ دُرْكْ فْ  األَنـْ

ادَّة ــوَ ــمْ ــداتْ ال ــهْ ــى مــن شَ ــلَ احْ

ما الدْ ــرْيْ  سَ قَلْبِي  في  ــرِي  يَــسْ

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ـي لتَبْطاشِ يدْ  الجِ ـرَّدْ  ـجَ امْ مْ  بِهُ

بالنِّيلْ ـــه  ـــامُ ارْخ ـــوحْ  ـــلُ انْ

ــــغْ  تَـــفـــاحـــاتْ ــــوابَ ــــنْ ال

ـي الفاشِ ــرْ  ـجَ كفْ ـبِيـنْ  الجْ و 

ــدْ الــبْــخــاسْ ــهْ ــن صَ ـــي م داتِ

ــة ــرْشَ ــحَ ـــونْ ال ـــيُ مـــن الـــعْ

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ــي نــاشِ ــرْ  ــوهَ ــجُ ــال ب ــرْ  ــغُ ــثْ ال و 

الـــرْيـــاشْ ثَـــلْـــجْ  ــن  م بَـــــرْدْ  وَ 

ي شِ الحْ و  ــلْــبْ  الــقَ ي  فِ يَشْ و 

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ي واشِ لهْ لْ   ـــوَّ عَ رْ   ــدَ الــصْ و 

اوْطــاشْ بِيرِي  اخْ ــراهْ  اقْ و  تْبُه  كَ

ة شَ مْ الكَ ــدْ  ــهْ جَ ــلُّــو  طَ يفْ  كِ

رِيشْ اعْ في  وا  فَتْحُ اوْرادَة  ودَكْ  ــدُ اخْ نْ  يامَ سيدِي  يا  هوَ  و 

ي طاشِ تعْ برِيقه  انْــبَــرَّدْ 

يشْ جِ لْ  كُ وا  تْكُ ايْفَ يُوفْ  اسْ كْ  عوضَ اضْ من  يا  سيدِي  يا  هوَ  و 

ي واشِ نَقْ ما  ه  مُ هْ سَ لْ  سَ
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الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ي راشِ رَشْ يا  رُوهْ  كْ ندَ ما  شْ  حْ الفَ

فا الصْ على  إالَّ  رِي  ــدْ عَ ي  قِ شْ عَ

تَرْ  اسْ الرْضا  و  ي  افْراشِ قْ  دْ الصَّ و 

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ي واشِ يَسْ وال  شايْ  في  جانا  ما 

كانْ يرْ  غِ الــرُّوسْ  فُوقْ  لَى  يَعْ ما 

ــمْ ــلَ احْ إيـــال  الـــبَـــرْهـــوشْ  و 

الشْ ادادة و فاشْ زالْ تايْهة و اعْ مالَكْ يا الغْ

ي راشِ يَقْ االَّ  رْفْ  حَ ثِيلْ  امْ نْدِي  عَ

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ــي ــواشِ اتْ فــي  وال  ــي  مــايْــتِ فــي 

ــــوفْ الــرْمــاشْ ــي شُ ــيــنِ ــفِ يَــكْ

ــى ــش ــخْ ـــــرِي  مــــا  نَ ـــــمْ عَ

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ي باشِ ـــواهْ  يَـــسْ ــا  م ــــواهْ  اسْ

ــعــاشْ ــنْ ــى  فُــــوقْ  ال ــلَّ ــعَ اتْ

ــــورُه  يَـــرْشـــا ــــج ــــي  ش ف

ة يْشَ يبَة يا عَ رِينْ طالَتْ الغِ هْ
هذا عامْ و شَ

ي شِ رى  وال  ــيــخْ  شِ مْ  ـــدَ اخْ وال 

يـشْ افْحِ الباقِـي  وما  هذا  الوْصافْ  دْ  حَ سيدِي  يا  هوَ  و 

ي وال في تَوْصافِي و اقْماشِ

يشْ ادْهِ ـى  بْـقَ يـَ ي  الواشِ و  ي  مِ رَسْ زُورِي  سيدِي  يا  هوَ  و 

ي يَرْقاشِ وال  ــلَــى  اعْ لُــو 

يشْ البْطِ نْدْ  الوَ رْبْ  ضَ نِّي  مَ يدْ  حِ الجْ يَلْقى  سيدِي  يا  هوَ  و 

لَكْ علمْ الخزراشي وال اسْ
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انتهت القصيدة

ـرْ ماهَ القْ و  الرْخـاخْ  إيـبـارَزْ  باشْ 

يرْ إيسِ ــدْ  ــنْ ــهَ ال ــــاللْ  اغْ ــي  ف

ـــاشْ ب و  ـــة  ـــوْشَ ـــهَ ال ــــومْ  يـُ

ـشا اعْ و  ـبْـحاً  صُ ه  جانـُ اسْ في 

عاشْ و  دْبَة  الوَ مْ  دَ يَخْ ينْ  شِ بحرفْ  اقْلِيمْ  بْعْ  السَّ جا  لوْ 

راشْ العْ و  ة  خَ النَّفْ و  البَة  بالصْ الباعْ  يرْ  صِ القْ دْ  هَ نَشْ

فاشْ اخْ ما  وَة  عْ الدَّ لْ  لألهَ اتْبَيْنُو  ي  اظِ فَّ حَ يا  ي  مِ اسْ و 

ـة وْشَ الهَ ـنْـدْ  عَ ـي  ـشِ يَمْ ـةْ  ساعَ يَرْجاهْ  رْبِي  حَ ى  يَلْقَ

ة الرَّمْشَ ــنْــدْ  عَ ه  طُ تَلْگْ ــة  ــلَــوْحَ امْ ــتَّــابْ  الــغَ ــرْ  سَ

الوْشا و  دا  العْ هــازَمْ  ـــنْ  ارْزِي نْيَة  الكُ و  علي  ــن  ابْ
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ي اضِ بألفَ لِيكْ  المِي  اسْ دْ  بَعْ نْ  مَ

ي فاضِ زِينْها  نْ  مَ ي  مِ رَسْ وَللَّى 

ي رَاضِ اعْ في  قْوِيمْ 
َ أ يالْ  َخْ أ الَّتْ  خَ

ي ماضِ هادِي و تَغْ رْ لي في اسْ ضَ يَحْ

ي اضِ حَ ا  هَ دْ شَ لِيَّ  اعْ ــانْ  كَ ا  مَ

ي قاضِ يا  يالَفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ي اضِ للقَ ا  يتِيوْ جِ نْ  مَ يا  جــاوَبْ 

ضا  الفْ على  كْ  بنْيَامَ وفْ  تْشُ كَ الَّتَكْ  خَ نْ  مَ الَلَّــة  ــالَمْ  اسْ

ا ضَ مْ غَ دْ  نَخُ كَ ما  دْ  بَعْ اجْ  الدَّ في  ني  دْ گَّ اتْفَ كانَتْ  دْ  بَعْ نْ  مَ

ا ضَ نامِي و اليَقْ يالْ في امْ ي يَوْقَفْ لِي اخْ شِ ا نَمْ يتْ وِينْ امَّ حِ و اضْ

ا ضَ باللَّحْ ها  دْ انْشاهَ يتْها  تْهِ اشْ قَلْبِي  في  رَة  الحاضْ هيّ 

ا ضَ لحْ في  ونْ  اتْكُ يهْ  افْقِ يا  انْ  كَ لَوْ  قَالَتْ  مْ  دَ تَقْ انْــوَاتْ  ِدَا  إ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  البَاهْ و  طامُ

ا ضَ نَهْ مالُه  سانَحْ  حالْ  يرْ  غِ في  وَاكْ  يَهْ نْ  مَ تَــارَكْ  ــالَشْ  اعْ
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ي الماضِ رْقُه  سَ و  يرْ  طِ تَالُه  تَمْ

ي ابْتَوْعاضِ ة  يفَ هِ يا  ضْ  اتْوَاعَ و 

ي رْكاضِ لمُ ــزُّورَة  ــال ب ــي  افِ ــوَ اتْ و 

ي الْفاضِ يارَكْ  اسْ ا  رِيوْ يَسْ ا  مَ هْ مَ

ي قاضِ يا  يالَفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ــي ــرَاضِ اغْ في  ي  ياقَاضِ ـــرَادِي  مُ

ي بالحاضِ قالْ  نْ  مَ رْ  ضَ يَحْ ألوْ 

ـي رَاضِ بعْ و  ي  برْجالـِ ة  ـوبـَ جُ حْ مَ

ي لرْوَاضِ تْ  رَجْ اخْ يُــومْ  بابِي  اسْ

ا ضَ تَمْ ال  ــه  رُوحُ ي  عالْجِ هْ  اللـَّ منَ  افْ  خَ دَاتُــه  في  مْ  الــدَّ بَــرْدْ 

ا تَلَضَ ِالَّ  إ ــه  ــتُ ــزَايْ اجْ ما  قــالُــوا  يقْ  شِ العْ ــدْ  ــعَ ِيْ إ اللِّي 

ا رْضَ القَ دِيْ  يري  اتْدِ الَ  اهْ  الضَ نَاتِيكْ  ــكْ  ــوَاسَ وَسْ بِيكْ  ِذَا  إ

ضا فْ الخَ حالْ  بْها  يَنْسَ ما  ة  الرَّفْعَ و  الوْفا  لْ  جَ في  َنْــتِ  أ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  الباهْ و  طامُ

ا بالرْضَ وال  يقْ  شِ اعْ لُــه  ــوَى  يَــقْ االَّ  ــرُوطْ  بَــشْ وا  رْطُ نَتْشَ

ا رْضَ عَ بــالَ  و  ــا  ــرْضَ عَ ـــرْحْ  فَ والَّ  ــمْ  ــوْسَ مَ في  ــادِي  ه ــتْ  رِي

ا نَرْضَ ال  و  لْقْ  خَ صورْتِي  ــافْ  شَ ما  علِيَّ  لْ  يْحَ ا  مَ يرْ  الغِ

ا ضَ القْ رَّفْ  يَتْصَ ا  دَ هكْ نِّـي  يـَ ال  و  زِينِي  في  فى  اشْ ة  تَمَّ
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ي تْماضِ مَ الْ  وَ القْ عْ  مْ جَ ينا  امْضِ و 

ي قاضِ يا  يالَفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ي قَاضِ مْ  بِينْكُ انَا  رَى  قْ  اشَ عَ يا 

ي رْكاضِ مُ اوْتاقْ  في  نُه  جْ انْسَ و  يا 

ي اضِ فَّ حَ ــودْ  ــهُ اشْ زُوجْ  تِي  تِقَ

ي نْ ماضِ يبْ مَ رِينْ انجِ ودْ اخْ هُ و اشْ

ي ارْياضِ في  الميالفْ  و  َنا  أ نْتْ  كُ

ي قاضِ يا  يالفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ا ضَّ حَ دْ  يَخُ ينْ  ضِّ حَ ــلْ  كُ لَمْ  سْ مَ ــي  دَاعِ ــي  دامِ جــاكْ  ِذَا  إ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  الباهْ و  طامُ

ا ضَ تَقْ نَسْ نُّه  مَ عْ  ــرَ شْ ال  بَة  دْ بالكَ بْنِي  اطَ خَ مْ  نْكُ مَ واللِّي 

ا امْضَ لْتْ  قُ شايَنْ  رَى  نَكْ الِيكْ  ذه  هَ َتْبَيَّنْ  أ ــبْ  وَاجَ لِيكْ  اعْ

ا ضَ كيُقْ اللِّي  الكاتْبِينْ  ما  هُ عايا  امْ ينْ  ارْسِ الحَ ا  مَ هُ

ا ضَّ الفَ ــوَابْ  اكْ و  دَعْ  الــوْ ابْرَايَقْ  و  داتِي  في  رَامْ  الغْ دْ  وَاهَ اشْ و 

ا يْضَ الفَ أو  النِّيلْ  ذا  رْسْ  غَ سابْ  تَحْ ي  ارْياضِ و  ها  لرَاسْ ي  رَاسِ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  الباهْ و  طامُ
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ا يْضَ الغَ ا  لغَ في  الَّ  و  لغاكْ  في  مْ  شَّ نَتْغَ تَّى  حَ يمْ  شِ اغْ مانِي 

ا ضَ فْ حَ و  ولْ  دُ اعْ لِيكْ  م  لْتْهُ عَ اجْ و  هودَكْ  اشْ يقْ  شِ اعْ يا  يتْ  زَكِّ

ا ضَ القْ وا  عُ تَمْ يَجْ لُوْ  زْلْ  الغَ في  ودَكْ  هُ اشْ ا  وْ فسِ ِيْسَ إ ما  يْهاتْ  هَ

ا ضَ فْ حَ مْ  وهُ ضُ فْ حَ وال  يينْ  داعْ مْ  ابُوهُ جَ االَّ  دْ  وَاهَ اشْ ادُوا  هَ

ا تَرْضَ ــالَ  ِيْ إ كامْ  الحْ يَّدْ  سَ ِالَّ  إ حالَكْ  اوِي  ـــدَ ِيْ إ ما  ــتْ  رِي ا  مَ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  الباهْ و  طامُ

ا فَضَّ لِيَّ  لَكْ  قَوْ و  ضا  القْ ي  قاضِ يا  ي  تَبْغِ ما  لْ  كُ يتْ  ابْغِ و 

ا افْضَ و  نَّكْ  مَ ى  انْتْهَ و  نْها  مَ ى  انْتْهَ و  نِّي  مَ لْ  وْ القَ ى  انْتْهَ

ا ضَ نَمْ ــو  ألُ ــواهــا  اهْ في  لوبْ  غْ المَ ــا  َنَ أ الغالْبَنِي  ــيَّ  هِ

قاضِ يتْنِي  ارْضِ رَاكْ  قْ  عاشَ يا 

ي لرَّاضِ قْ  الحَ ــكــامْ  احْ بَيَّنْتْ 

ي راضِ الَ  يعْ  مِ اجْ تَاوْا  تَفْ يَسْ لُوْ 

ي صعفضِ سابْ  احْ ادْ  عَ جالُوا  لُوْ 

ي الحاضِ وفْة  شُ نْ  عَ ي  فِ يَكْ حالَكْ 

ي قاضِ يا  يالفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ي قاضِ يا  كامْ  الحْ يَّدْ  سِ ا  نَرْضَ

ي القاضِ تْ  حْ صَ تْنا  وْ ادْعَ ي  فَضِّ

ي وَاضِ تَخْ و  وْلِي  هَ يها  ِيجِ إ فاشْ 
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ي الرَّاضِ كامْ  الحْ اها  دَ اهْ الحْ  للصْ

ي مارْ في ابْياضِ سْ القْ مْ تْ شَ لْعَ طَ

ي قاضِ يا  يالَفْ  المِ يتْ  ادْعِ لِيكْ 

ي ضاضِ ه  مُّ ضَ ي  قاضِ يا  ي  مِ اسْ

ي خاضِ ضْ خَ يَمْ  ه  خاضُ ما  واللِّي 

ي بـتَـوْعاضِ ها  ـلـْ جاهَ ـضْ  يَتْوَعَّ

ي اضِ فَّ حَ ولْ  ايْقُ رْ  الزَّهْ َرْضْ  أ في 

ي الرَّاضِ رْ  الزَّهْ يمْ  َنْسِ ا ا  يوْ دِ يَهْ

ة بْضَ القَ ا  ادْهَ في  نْنَا  مَ لْ  قَوْ شى  تَخْ ما  اتْخالَفْ  ايْالَ  أما  و 

البَيْضا ها  لوعْ اطْ على  لَعْ  اطْ و  سْ  النَّحْ بَرْجْ  في  كانَتْ  دْ  بَعْ نْ  مَ

ا ضَ القْ ي  قاضِ انْــتَ  و  الرْيامْ  قْ  عاشَ انا  و  يَة  الباهْ و  طامُ

ا ضَ و  اضْ  الضَّ في  طابِي  اخْ ى  نَتْهَ مْ  األَسَ لْتْ  مَّ كَ بَاشْ  البا 

ا ضَ هْ صَ مْ  نْهُ عَ تَلْها  امْ وال  ة  جَّ حُ بَيَّنْها  مْ  نْهُ عَ هــادِي 

ا ضَ البَغْ هْ  وَجْ في  رْها  شَ يهْ  مِ يَحْ ة  عَ طْ القَ هادْ  رْحْ  شَ مْ  افْهَ نْ  مَ

ا ضَ احْ للرُّوضْ  يَّ  هِ مْ  بِينْهُ ة  رْبـَ الحَ و  قْ  ايـَ الحدَ منَ  بْعة  سَ

ا ضَ القْ ي  قاضِ ى  وانْتْهَ رَامْ  الغْ لَ  اهْ كامْ  احْ و  قايَقْ  الحْْ قايَقْ  بَحْ

انتهت القصيدة
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ـوفْ وْصُ مَ ـة  البْالغَ ـنْ  مَ البالْغاتْ  بالماياتْ  ـوه  ـفُ وَصْ النَّاسْ 

نُوفْ اصْ ثالْ  االمْ في  إيماتْلُه  والً  لِــهْ  بَهْ  يَشْ ما  زَرْدْخـــانْ  ــنْ  مَ

رُوفْ صْ بمَ ــداكْ  اعْ ه  لْصُ إيخَ االَّ  امْ  جَّ حَ يا  بْ  هَ الدْ خالَصْ  نْ  مَ

يُوفْ اسْ لْ  كُ ـنْ  مَ فـرْغْ  و  أتْقاتْ  ه  يفُ كِ االَّ  قاتْ  باتـْ نَبْتِينْ  َمْ أ

وفْ فُ كْ المَ رْ  البْحَ من  بْها  سَ تَحْ نْزُولَة  مَ رْ  البْحَ فايَفْ  اشْ و 

وصوفْ المُ رْ  الــبَــدْ مالْ  الجْ مايَلْ  الشْ داها  اهْ و  ــا  دارْه اللِّي 

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

ه اقْوامُ في  امْ  جَّ حَ يا  ونَكْ  ماعُ

ه امُ تَرگَ ماشْ  القْ ــنْ  مَ يلَكْ  نْدِ مَ

ه امُ سَ ما  امْ  ــوَّ سُ تَّى  حَ كْ  طاسَ

وا يَتْقامُ رْطاتْ  بالخَ امْشارَطْ  و 

ــه ارْوامُ صايَنْ  رومى  مْ  اغْشاهُ و 

ه زامُ تَحْ دارْ  فِيها  لْيَه  الشَّ و 

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  احــجَّ ــلْ  صُ
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واها في الجوفْ ها و اهْ رضْ ي في اغْ رْضِ ها غَ فْ عَ ولْ اسْ لْ ما اتْقُ في كُ

وفْ ايْشُ و  فِيها  إيْبارَكْ  اللِّي  ى  تَلْقَ ة  يسَ مِ خْ لْ  مَ اعْ بْ  واجَ الحْ بِينْ 

رُوفْ عْ مَ ة  طَ بنَقْ لَة  يَصْ امْ نونْ  ة  شامَ و  خالْ  لْ  مَ اعْ ها  دْ خَ في 

اتْحوفْ يمْ  للتَّرْگِ لة  نِيسْ اسْ لْ  مَ اعْ و  يَسا  وَرْقَة  لِيهْ  اعْ لْ  مَ اعْ و 

تْلُوفْ مَ حى  يَضْ الَّ  اوْشا  ي  ضِ تَحْ ة  قَلْعَ ه  اقْوامُ علَى  لْ  مَ اعْ و 

اتُحوفْ لالبْطالْ  الفُه  اخْ نْ  مَ يرْ  فِ احْ و  ة  لْعَ القَ الفْ  اخْ نْ  مَ وزْ  اتْدُ و 

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

وفْ الكُ ــواتْ  االصْ اوَبْ  اتْجَ تْها  وَ اصْ بالتَّيجانْ  لُوا  إيْرَحْ ما  هْ مَ

وفْ سُّ اتْحَ يرْ  غِ نْ  مَ صافْيَة  اقْلُوبْ  و  ة  يدَ دِ اجْ دارْ  يُومْ  لْ  كُ في  و 
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ه ادْمامُ و  راضْ  الغْ نْها  مَ عى  اسْ و 

ه اوْشامُ بْ  إيناسَ البْياضْ  وفْ  شُ

ه مامُ اكْ و  ناتْ  الوَجْ رْدْ  ــوَ ل ــوفْ  شُ

ه گامُ تَسْ وفْ  شُ و  تْنونْ  العَ وفْ  شُ

ه وامُ لقْ وفْ  شُ و  يدْ  الجِ وفْ  شُ و 

ه امُ دَّ گُ يرْ  فِ احْ و  لسوره  ــوفْ  شُ

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه يامُ اخْ و  انْجوعْ  دِيرْ  رْها  دَ اصْ في 

ه گامُ امْ و  يالنْ  الشِّ دَيـــارْ  دِيــرْ 
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وفْ اتْرَصُّ شاوْا  يَخْ وال  وا  فُ إيرَصْ يافْ  الحْ لى  عَ مْ  ونْهُ ارْصُ لَوْال 

وفْ دُ سْ المَ اجْ  الــدَّ و  يا  الضْ في  الْ  وَّ بالمُ وها  دُ إينَشْ يادْها  اغْ و 

وفْ حُ اصْ مْ  لِيهُ اعْ فاتْ  اخْ وال  صى  تُحْ االَّ  لُومْ  العْ القارْيِينْ 

ــرَّؤوفْ ال لِيلْ  الجْ منْ  خايْفينْ  و  تْعالْ  المُ رِينْ  داكْ ورْ  ــدُ اصْ في 

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

جوفْ اسْ لالبْطالْ  رْگْ  الدَّ و  الزَّرْدْ  و  لْ  ضَ اصْ و  نْ  لَمَ الْقْ و  رُوعْ  الدْ و 

وفْ كُ سْ المَ مْ  الدَّ وا  حُ فْ سَ نِيْالتْ  امْ اتْال  رْبَة  حَ رَ  قَطْ ي  شِ لْ  كُ من 

وفْ صُ عْ المَ الرِّيحْ  ينْ  سابْقِ سامْ  الجْ رْقُوا  إيخَ ــمْ  ارْمــاوْهُ إلى 

تُوفْ الكْ على  مايَلْ  بالحْ وا  لْفُ اتْخَ البَتْراتْ  و  نى  القْ قْ  ادْماجَ و 
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ه جامُ اهْ و  اللشرْ  رْ  هْ المَ ــرْ  دِي

ه اتْخامُ في  جوفْ  احْ و  يالَعْ  اهْ دِيرْ 

ــه ــوامُ اعْ اتْنَبَّهْ  ـراتْ  القُ دِيـــــرْ 

ه رامُ احْ و  ــاللْ  الــحْ الــعــارَفْ  ــرْ  دِي

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه للطامُ انْتاجْ  ــرْ  دِي رْها  صدَ في 

وا سامُ نُونْها  اسْ و  ـــزارَگْ  امْ ــرْ  دِي

ــوا رامُ مْ  هُ هامْ لسْ ــواسْ  الــقْ ــرْ  دِي

ــه ــزَّامُ ــوفْ هَ ــشُ ــــالَتْ اتْ ـــرْ ابَ دِي
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وفْ خُ وة  عْ الدَّ لَ  الهْ مْ  ابْحالْهُ وال  يُوفَكْ  اسْ فارْ  اشْ نْ  مَ اتْخافْ  و 

ألُــوفْ و  يَّاتْ  مِ تُه  طاعْ ــرَبْ  الــعْ لْطانْ  سُ النْجا  مــايْ  بِينْ 

ــرُوفْ احْ لِــهْ  ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الوشامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  صــدْ في  للَّـهْ 

رُوفْ عْ مَ زَرْدُه  في  رْ  تْمَ مَشْ يبُوبْ  شِ ه  لْفُ خَ في  نْتْرَة  عَ لْ  مَ وعْ

رُوفْ عْ مَ و  يمْ  ابْراهِ و  عاهْ  امْ لْقاوِي  العَ و  يخْ  شِ دينْ  مالْ  اجْ

وفْ دُ حْ مَ لْ  الباطَ ا  امَّ و  نُورْ  لِيهْ  اعْ قْ  الحَ و  قْ  بالْحَ ينْ  القايْمِ

رُّوفْ اتْصَ اهْ  عَ امْ لْفْ  الخَ ــلْ  واليَ هْ  للـَّ ــرُ  األمْ و  ــرُه  أمْ نْدْ  عَ

ــرْدُوفْ مَ بُــرِي  و  تَلْ  للْقْ دارْ  رْ  هَ جَ و  ــوانْ  اجْ و  طاحْ  السْ دَگْ 

وفْ دُ هْ مَ ــي  االَّقِ بْدْ  عَ مْ  الفْهُ اخْ و  تْمانِيَّة  عَ و  ة  رْجَ فْ مَ و 

وا عامُ الدما  في  ــيُــوفْ  اسْ ــرْ  دِي و 

ه مامُ اهْ رْ  اهَ الظَّ دِيرْ  رْها  دَ اصْ في 

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه كامُ احْ اليَفْ  اخْ بْسْ  عَ بنِي  دِيرْ 

ه ايَّامُ في  يلْ  ماعِ اسْ اوْالدْ  ــرْ  دِي

ه قامُ امْ في  مْ  نْهُ مَ الباقِي  ــرْ  دِي

ه الَّمُ ظَ امْ   ـــدَّ گُ ابْــطــالُــه   دِيـــرْ  

ه رامُ لضْ عابْ  الجْ دِيرْ  رْها  صدَ في 

ــه ــامُ ـــرِمـــانْ الــوافَــرْ ايَّ ـــرْ افْ دِي
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ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

يُوفْ مَضْ ــمْ  ــهُ لِ ــرْ  عــامَ وراهْ  ــنْ  مَ ــانِــي  الــثَّ و  ـــى  االوْل رِيــنــا 

ــوفْ ــتُ اهْ ــارْ  ك ــدْ يُ ــو  لُ ــمْ  ــيــرْهُ غِ و  ـــي  رُومِ وإال  ــا  مــاسَّ ـــادْ  ازْن و 

وفْ لْقُ مَ ه  بلجامُ لْها  كُ ــانْ  ك ال  ــيــرُوا  إيْــطِ االّزْمــــاتْ  الَ  ـــوْ لَ

وفْ طُ خْ المَ وبْ  رْگُ العَ و  ينْ  بَيْضِ امْ اتْوالِهْ  و  شارْبَة  وَة  شْ عَ

وفْ الجُ و  بْلَة  القَ و  لْها  كُ رْبْ  غَ و  رْقْ  شَ حى  تَسْ إلى  ما  السْ لُونْ 

جوفْ عْ المَ نْ  البْطَ و  وارْبُه  اغْ على  بانْ  التُّعْ خْ  فَسْ يرْ  غِ ولْ  اتْقُ

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ــه ــزَّامُ ــرْ هــزام هَ ــاجَ ــلْ ت ــمَ و اعْ

ــه تَــرْوامُ وسانْ  السُّ ــرِيــرْ  اسْ ــرْ  دِي

ه قِيَّامُ ــرُوتْ  اسْ ــرْ  دِي رْها  صدَ في 

ه هامُ تَدْ ــرُوتْ  اسْ بِينْ  ــمْ  ادْهَ دِيــرْ 

ه أمامُ ــطْ  ــزَرْگَ امْ ــونْ  لُ ازْرَقْ  ــرْ  دِي

ه زامُ احْ بَيَّضْ  امْ و  ــبــارِي  احْ ــرْ  دِي

و طامُ يَة   الباهْ ــامْ   ــجَّ احْ ــلْ   صُ
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لُوفْ خْ مَ لُه  لَبْ  تَطْ ما  لْ  كُ ومْ  هُ فْ مَ ابْلَقْ  و  الَفُه  اخْ نْ  مَ رْ  گَ اشْ و 

وفْ لْقُ مَ حا  يَضْ بِهْ  بْقْ  إيْسَ إلى  الرِّيحْ  و  وابَقْ  بالسْ يرْ  ايْطِ و 

نُوفْ اصْ ــبــاعْ  االطْ رَّقْ  كتْفَ نْ  سَ الحْ وامْ  مارَسْ  السْ و  ادْ  ــدَّ حَ

وفْ ايْشُ و  ي  ضِ يَحْ يُوا  بابْغِ ــطْ  رَهْ مْ  فِيهُ البَلْبَلْ  و  كالنْيوصْ 

ــوفْ ارْخُ ناحْ  الجْ فْ  يَرْخَ ينْ  حِ الــرَّاسْ  زْ  إهَ مْ  لِهُ تْ  فَخْ و  ا  طَ وگْ

يُوفْ صْ المَ يفْ  الصِّ و  تا  الشْ ة  دَّ مُ ه  ياهُ امْ في  ي  بَشِ الحَ و  زْ  الوَ و 

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

وفْ فُ اكْ و  سْ  وامَ الخْ بُه  ضْ خَ بِيزانْ  و  بانْ  گْ عَ مْ  بِينْهُ ورْ  النْسُ و 

إيــرُرفْ بلَنْسامْ  انْگاصْ  و  ــوزاتْ  لُ و  ــوزاتْ  گُ ي  شِ بِينْ  وخاتْ  خُ

ه جامُ اعْ ــواوْهْ  ــهْ يَ نابِي  اصْ ــرْ  دي

ه مامُ احْ سابَقْ  مامِي  احْ ــرْ  دِي و 

وا يَرْنامُ يارْ  اطْ ــرْ  دِي رْها  صدَ في 

ـه ـتـامُ بـكْ باحْ  ي  اللـِّ الْبُوحْ  دِيرْ 

ه ايْمامُ و  ــمــامْ  احْ ــيــزَارْ  الــهِ ــرْ  دِي

وا عامُ ه  هارَجُ اسْ في  اوُوسْ  الطَّ دِيرْ 

وا طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه ارْخامُ و  ــداثْ  الــحْ و  القارْ  ــرْ  دِي

وا يَنْعامُ جارْ  اشْ دِيرْ  رْها  دَ اصْ في 
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وفْ قُ بَسْ و  هُ االَّ  لْ  ضَ لْلِينْ  ضَ امْ شاتْ  مَ مَشْ و  رْجالتْ  فَ اسْ و 

ـــزُوفْ زَفْ و  ــونْ  زِيــتُ جـــاوْرُه  ـــانْ  رُمَّ و  ــوقْ  الــبَــرْقُ و  لُوكْ  المْ ــبْ  حَ

وفْ طُ عْ مَ رَّة  بوصَ نْ  عَ دَقْ  لِيمْ  و  ناتْ  اللْتْشِ و  باتْ  يرْگْ گِ امْ و 

ــرُوفْ اتْــزَخْ مْ  لهُ زادْ  مْ  هُ رَّاسْ حَ اقْبالُه  و  لْ  اللْتاحَ دالَكْ  اكْ و 

ـــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ـــنْ  زَيَّ ــلْ  ــيَّ نِ ــوشــامْ  لُ وَ  نهْ ــنْ  مَ رْ  صــدْ في  للَّـهْ 

وفْ طُ قْ مَ يَمْسى  ال  تُه  رْسْ عَ وارْ  اكْ و  وا  رْجُ إيْدَ الرْياضْ  في  ارْيامْ  و 

ــوفْ اقْـطُ و  ي  الزْرابـِ كايْماتَلُـوا  ـوا  فاحُ مْ  بانْسايـَ ـيـنْ  تْـنَـوْعِ مَ

ــوفْ ادْفُ مْ  لِهُ ــتْ  رامَ الــرْخــامْ  من  البِيبانْ  و  رْتگمْ  مَ ــومْ  ــرْگُ مَ

وفْ لحُ و  تسارَحْ  و  رَة  جْ امْسَ وامِي  اخْ و  خايَدْ  امْ و  رْباتْ  ضَ امْ

ه بنْسامُ ــوحْ  ــفُ ِي إ ــاحْ  الــتَّــفَّ دِيــرْ 

ه عامُ في  ــاللْ  اغْ زُوجْ  ــرَمْ  أكْ ــرْ  دِي

ه اقْوامُ في  يَّاسْ  مِ ــجْ  ــرُونَ اتْ ــرْ  دِي

وا گامُ يَسْ رِيرْ  اسْ في  ــي  ادْوالِ دِيرْ 

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه بنْسامُ أرْيــاضْ  دِيرْ  رْها  دَ اصْ في 

وا گامُ يُسْ ــواضْ  احْ في  ــواوَرْ  انْ دِيرْ 

ه رامُ لمْ ابْساطْ  دِيرْ  رْها  دَ اصْ في 

ه ارْسامُ في  رِيرْ  احْ افْرَاشاتْ  دِيرْ 
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لُوفْ المَ ابْساطْ  في  يَّما  سِ وال  الزِّينْ  اقْ  شَّ عُ نــومْ  لِلْ  اقْ و 

الــرُّوفْ اتْ  دَّ لمُ دَعْ  ــوْ ال و  ــزَّاجْ  ال ــوابْ  اكْ و  كايَة  الفْ ــبْ  ــواعَ اكْ و 

ــرُوفْ احْ ــهْ  لِ ــنْ  زَيَّ نِيَّلُه  الــوشــامْ  وَى  نهْ ــنْ  مَ رْ  ــدْ ص في  للَّـهْ 

رُوفْ عْ مَ ه  مُ اسْ ورْ  هُ مْ جَ لْ  كُ مْ  يهُ مِّ انْسَ گاعْ  تِي  تاجْ احْ واللِّي 

لْيُوفْ مَ لُه  حى  يَضْ ه  طابْقُ امْ لُه  رِي  ــدْ يَ االَّ  للوْشامْ  اهْ  ــدَّ شَ

نُوفْ الصْ على  نافُه  اتَصْ ادْراوْا  إال  اياتْ  المَ في  ه  فُ انْوَصْ والى 

وفْ شُ كْ المَ أدَّاهْ  واشْ  للْكالمْ  لَّمْ  يَتْكَ ال  لُه  يرْ  خِ تْ  مْ الصَّ

لُوفْ الكْ ــلْ  داخَ ــنْ  مَ ماتْ  وشْ ــرَفْ  نَــعْ وال  ــتْ  ــمْ اوْشَ ما  رِي  مْ عَ

ه نامُ لمْ ــاتْ  ــيَّ ــوسِ ــامُ ــنَّ ال ـــرْ  دِي

ه دامُ لمْ ــوابْ  ــكْ ال و  ــقْ  ــرِي ابْ ــرْ  دِي

و طامُ يَة  الباهْ ــامْ  ــجَّ احْ ــلْ  صُ

ه أرْيامُ مْ  ظّ اعَ و  ورْ  هُ مْ الجَ ــرْ  دِي

ه امُ جَّ حَ الوشامْ  بْ  يَنْسَ الَّ  ــنْ  مَ

ــه اقْوامُ و  الوشــامْ  ــاهْ  ق بَفْ ــي  نِّ غَ

ــه اتْمامُ و  ــداهْ  بَبْ ــنْ  سَ يَحْ الَّ  ــنْ  مَ

ه انْظامُ و  رْ  عْ الشَّ في  ابْلَغْ  يرْ  غِ
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ـوا يُرْحامُ النَّاسْ  ـنْـدْ  عَ تَلِي  امْ و 

وا يُرْجامُ قْ  الحَ ادْ  حَّ جُ ـي  اللـِّ و 

ه اتْمامُ في  رُوفْ  احْ رَبْعْ  في  ي  مِ اسْ و 

وفْ لْهُ المَ لْبْ  القَ ــرَوِّي  إيْ نا  المْ اكْ لْوانْ  السَّ ابْساطْ  في  ــارْ  دُكَّ

وفْ تَنْصُ اسْ المْ  االسْ نْ  مَ زِينْ  لمْ  اسْ االَّ  لِيمْ  التَّسْ و  المْ  السْ من 

رُوفْ عْ مَ علِي  ابْــنَ  مْ  بِهُ الْ  ــدَّ ال مع  يمْ  المِ ــدْ  وزِي الْحا  و  يمْ  مِ
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ـــافْ لــقــافْ ـــنْ ق مَ

ــالفْ ــكْ ـــرِي تَ ـــبْ صَ

ــافْ ــنَّ ــصَ ــى ال ــل اعْ

ــافْ ـــدي خ خـــافْ ال

وَالَّفْ ــــي  ــبْـــعِ طَ

ه انْوالَفُ رْتُه  عاشَ نْ  مَ

ه انْخالْفُ ما  رادُه  اغْ و 

ه فُ ساعْ واهْ  تَهْ اللِّي  و 

اتْقافي لْفْ  الوَ بْلْ  حَ ا  الْتَقَ و 

البِي اسْ من  ــوارَثْ  ال دْ  العاهَ و 

نافي و  نى  عْ المَ في  التَّابَتْ  و 

خافي اقْ  شَّ العُ رْبْ  ضَ رَفْ  اعْ و 

جافِي واهْ  نَهْ اللِّي  بْعْ  الطَّ و 

ــة ــفَ ــوالْ الــمْ و  ــرَة  ــشْ ــعُ ــال ب

ــة ــفَ ــخــالْ امْ ــن  م ــرْ  الــسَّ و 

ة فَ ساعْ المْ مــع  يرْ  الخِ و 

ــة واقْفَ ــبْ  الغالَ ــامْ  ايَّ و  ــه  غايَتُ ــوبْ  لُ غْ المَ ــا  أن

ة تالْفَ ارْ  ــدَّ ــغ ال ـــامْ  إيَّ ولْ  كتْقُ ــرابْ  ــعْ ال ــنْ  لَــكِ

انْفا من  ثِيلْ  تَمْ لْبَة  الطُّ نْدْ  عَ ونْ  ايْكُ ما  التَّابَتْ  و 

ة فَ ساخْ حى  تَضْ كْ  سَ مْ شَ مْ  ادْعاهُ نْ  مَ وْفِي  خَ ونا 

ة والْفَ المْ بْعْ  بطَ صاحْ  يا  فى  الجْ بْعْ  طَ ايْالقِي  ي  شِ
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18

ــفــافْ ــي يَــخْ ــلِ ــمْ حَ

ــنْ حــافْ ــعْ مَ ــلَ يَــطْ

ــدافْ ــصْ ــتَّ ومـــن ال

ــعــافْ ــمْ اضْ ــسْ الــجِ

وَالَّفْ ــــي  ــبْـــعِ طَ

عارْفُه دْ  بالجَ ي  بْعِ طَ

ه فُ ناصْ امْ نارِي  بْ  تَلْهَ

ه حايْفُ رالِي في اصْ و اجْ

ــافْ ــكَّ ــفْ  الــسَّ ــي كِ

ــــتَّـــافْ الــهَ واشْ 

فافِي اخْ اتْقالُه  نْ  مَ لْ  الكُ و 

الحافي من  الَعْ  الطَّ ويحوفْ 

دافِي اهْ ــافْ  اوْص منْ  قَلْعاتْ 

إيعافِي المولى  ــالهْ  ابْ من  و 

جافِي واهْ  نَهْ اللِّي  بْعْ  الطَّ و 

ـــا ــــلْ مــا ارْف ـــزَّقْ كُ ـــمَ ـــتْ يَ

ة فَ عاصْ ــجــوجْ  ــلْ ال ــــاحْ  ارْي

ة طايْفَ ـــلْ  كُ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ ــا  م

إيكافِي لُه  هْ جَ من  والَفْ  المْ

تافِي اكْ ه  وْشَ الهَ يُومْ  ي  مِ يَحْ

فة فْ خَ امْ يها  شِ بَمْ إيَّامِي  يرْتُه  سِ ومع  ابَرْ  صَ

فا احْ تِي  حومْ نْ  مَ صارَمْ  من  مْ  كَ تالُه  لَقْ طالْ  وإالَ 

امْصادْفَا ى  تَلْقَ بْ  الواجَ و  تِي  راحْ طاطْ  تَصْ ي  رُوحِ

ى فَ اعْ إذا  نِي  واخدْ ما  قاها  اشْ من  تَرْتاحْ  داتِــي 

ة والْفَ بْعْ المْ فى يا صاحْ ابْطَ بْعْ الجْ ي ايْالقِي طَ شِ

فى اكْ ما  قاسى  ه  رِيقُ اطْ في  رُه  عاشْ دْ  واحَ من  مْ  كَ

تْفة هْ مَ ه  يفُ كِ نَضحى  بْتُه  حَ اصْ إلى  أنا  وفْ  دُ حْ مَ
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28

ــــــالَّفْ حَ ــــي  واللـِّ

ـــصـــافْ يُ الَّ  مــــن 

وَالَّفْ ــــي  ـــبْــــعِ طَ

هادْفُه امْ على  بْتْ  أرْگَ

قادْفُه امْ ا  رصَّ نِي  فْ جَ

عادْفُه الصْ  اخْ اليُومْ  و 

ــرَّافْ ـــة  الــكَ ـــرْسَ مَ

ـــــوَّافْ ــــرْ  طُ ــــحَ ابْ

ـــــورَةْ  قـــافْ ـــــصُ ابْ

طــــافْ ــــي  باللـِّ و 

ــرُه مــن اوْالفِـــي ي ــدِ مــحــالْ انْ

صافِى ينْ  ابْدِ النَّاسْ  لسونْ  في 

جافِي واهْ  نَهْ اللِّي  بْعْ  الطَّ و 

امْصادْفَة ــة   ــبَ الــوَجْ ـــحْ   رِي

ــا ف ــدْ ال و  ـــرْدْ  ـــبَ ال دَوَّزْتْ 

امْصادْفا رْسى  المَ ــبْــتْ  صَ

رافِي اطْ على  رْتْ  مَّ شَ منها 

اقْوافِي زُه  وْ حَ في  من  تْ  نَمْ اغْ

قافِي طْ  ابْسَ باللِّي  لْ  نَتْوَسَّ

طافِي ايْعودْ  و  ــورُه  ن ي  فِ يَطْ

ة لْفَ كَ امْ رِي  بَكْ نْ  مَ كانَتْ  رْفْتُه  عَ امْ قَلْبِي  وعلى 

فا اصْ ابْدارْتُه  دِيجورْ  في  رْ  بَــدْ إيكونْ  الَوْ  يهْ  نَلْغِ

ة والْفَ بْعْ المْ فى يا صاحْ ابْطَ بْعْ الجْ ي ايْالقِي طَ شِ

رْفَة مشَ يَّ  هِ اللِّي  رْسى  المَ يرْ  غِ مايْرُومْ  قُرْصانِي 

الوْفا وغايَة  قْ  دْ بالصَّ فازُوا  بِهْ  اظْ  فَ الحِ حابْ  اصْ و 

ـة القْفَ المْ من  ـلِّيـتْ  كَ ي  ابْالنـِ مـن  يَبْليـهْ  تَّى  حَ

ة تَلْفَ امْ ــه  لُ حى  تَضْ ما  قْ امْسَ اللِّي  ـــامْ  االيَّ
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36

وَالَّفْ ــــي  ـــبْــــعِ طَ

دْ صارْفُه ي في الجَ قِ شْ عَ

ه اتْأَلْفُ في  بْ  واهَ امْ و 

ه فُ قاطْ مامْ  اكْ وَرْدْ  نْ  مَ

ــافْ ــح ــكْ  اتْ ــي ــطِ ــعْ نَ

ــقــافْ ــرْ فــي اشْ ــوْهَ جَ

ـــــرافْ مـــــــارامْ  اشْ

ــرافْ ــعْ يُ ــي   ــمِ اسْ و  

جافِي واهْ  نَهْ اللِّي  بْعْ  الطَّ و 

عارْفَة ــبْ   الــحُ ــحــابْ   اصْ و 

ــة ــفَ ــألْ ــة  امْ ــلَّ ــحُ خــــودْ  ال

ــة ــفَ ــالطْ الــمْ و  ــرَة  ــشْ ــبُ ــال ب

اتْحافي ــاراوِي  ي قْ  تَنْشَ اسْ و 

فافي اعْ فى  اعْ من  رْ  ازْهَ اللِّي  و 

رافي اشْ وارْقــى  رِي  ــدْ قَ ــعْ  ارْفَ و 

الكافِي ــه  ــعُ رافْ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ة والْفَ بْعْ المْ فى يا صاحْ ابْطَ بْعْ الجْ ي ايْالقِي طَ شِ

حافْفة وْهوبْ  المَ حابْ  اصْ بِيكْ  اتْكونْ  يَوْماً  رْ  ادْكَ

فة فْ كَ امْ يَة  مْ عَ ي  اظِ فَّ حَ يا  ــراهْ  اتْ االَّ  ينْ  العِ و 

كافة نِينْ  المومْ اقْلُوبْ  في  رافْ  الشْ بْ  حُ اليَــنْ 

رْفَة شَ امْ بَة  النَّسْ و  لِي  عْ ابْن  بأرْزِينْ  بْ  لَقَّ امْ و 
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بِيَّ ما  اتْلُومْ  ال  الالَّيَمْ  يا  كْ  لُومَ فْ  كَ نِي  دَعْ

بِيَّة سْ مَ حالْ  يرْ  غِ في  حالَة  ال  حالْتِي  وا  تَرْكُ

يَّة مِ كْ المَ ي  وارْحِ بَجْ نــارِي  يَّجْ  هِ راقْ  الفْ رِيــحْ 

بِييَّة سْ الحَ البْها  داتْ  باتْنِي  اسْ ولْ  قُ العْ الَّبَاتْ  سَ

بِيَّة دَهْ ه  لُوكُ اسْ في  ة  ومَ نْظُ مَ رْ  واهَ اجْ تَوْصافْها 

يَّة ارْقِ نْ  امْحاسَ وا  شافُ الَّ  من  وا  شافُ واشْ  للَّـهْ 

ــيَّــة أدَمِ ــزالْ  ــغْ ال ـــدْ  وَلْ من  ة  التُّوگَ تْ  جابـَ

وا إيرَفْقُ وى  الهْ ناسْ  رَة  جْ الهَ اقْواسْ  من  يُوسْ  قْ مَ

وا قُ شْ يعَ ي  اللـِّ االَّ  حالي  رُوا  ـــدْ إيْـــعَ اوْال 

ه قُ مُ غُ ـتْ  ــلـْ ادْخَ ــو  أل ــرْ  ــحْ بَ ــا  ــرَّدْه ــبَ اي اوْال 

وا قُ مْ ايحَ زِينْها  من  ابْهاها  دايا  اعْ وا  دُ شاهْ لُو 

إيرَقُّوا ها  قْ شْ عَ من  ثالِي  امْ رُوفْ  الحْ ة  ارْقِيقَ

ــو رَقُّ ــمــالْ  اجْ وا  قُ شْ عَ الَّ  من  وا  قُ شْ عَ واشْ 

ه قُ برَمْ انْــجــالْــهــا  ـــوفْ  شُ أدَّى  ــزالْ  ــغْ ال و 
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لِيَّة شْ مَ يُـــومْ  فــي  ـــة  رَايَ ي  كِ نَحْ لِها  ــدْ  قَ

يَّة زَنْجِ ــوتْ  ــيُ اتْ ــة  فَــضَّ شايَشْ  بفْ ــرة  ظــافَ

اتْرِيَّة والَفْ  السْ تْ  تَحْ ــاوِي  الــضَّ بِينْ  الجْ و 

رْدِيَّة سَ يُونْ  العْ على  ينْ  قَوْسِ بْ  واجَ الحْ و 

يَّة ارْقِ نْ  امْحاسَ وا  شافُ الَّ  من  وا  شافُ واشْ  للَّـهْ 

يَّة ادْكِ انْسايَمْ  وا  فَتْحُ اوْرادَة  ودْ  ــدُ ــخْ ال و 

نَبْلِيَّة ــيــرْ  غِ ــولْ  ــقُ اتْ ــجــورْ  ــنْ غَ لِها  ـــتْ  رِي

يَّة نْشِ مَ التْـقاتْ  ومـن  قَـرْفِـيَّـه  ـفْ  راشَ المْ و 

ــرْدِيَّــة فَ ــاتْ  ج ــاسْ  ي ــة  ــقَ اوْرِي تْنُونْ  العَ على 

ـــه وَرْقُ ــرْ  ــرِي ــسْ ال ــفْ  ــي كِ ــي  ــلِّ ال بــلــنَــزْ  أوْ 

وا بْقُ إيْسَ ها  اقْدامْ مْ  لْقاتّهُ طَ ما  ــتْ  وَقْ

وا لْقُ غَ بِينْ  الجْ على  دِيجانْ  والَفْ  السْ و 

وا لْقُ خَ واسْ  القْ وكْ  ــدُ ل ومْ  هُ اسْ فارْ  االشْ و 

و رَقُّ مالْ  اجْ وا  قُ شْ عَ الَّ  من  وا  قُ شْ عَ واشْ 

رْقُوا اتْفَ ــا  ودْه ــدُ اخْ ــوقْ  فُ ــنْ  مَ و  تِينْ  شامْ

فُوقُه ـــواتْ  اضْ ــرَّة  الــغُ و  ــا  رَصَّ رْ  التْغُ على 

رْقُـه إيشَ ها  جاتـْ فَـلـْ مْ  تْـبَسَّ تـَ ما  ـيـنْ  حِ

وقُه اتْفُ فتْها  شَ وال  الْــيــاسْ  شافَتْ  كــانْ 
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ــة صيِنِـيَّـ ــدْ  ي جِ او  ــاوَسْ  الطَّ ــدْ  ي جِ ــا  ه يدْ جِ

يَّة ارْقِ نْ  امْحاسَ وا  شافُ الَّ  من  وا  شافُ واشْ  للَّـهْ 

يَّا أيدِ ة  شَ مْ كَ دْ  هْ جَ انْــوابَــغْ  فِيهْ  رْ  ــدَ الــصْ و 

يَّة طِ من  ــحــالْ  اشْ ــوى  اطْ نْ  البْطَ لِها  ــتْ  رِي

رِيَّة سْ عَ ـــامْ  ارْخ ــــوارِي  اسْ و  ــزَّهْ  ــنَ ــتْ مَ رَدْفْ 

يَّة ضِ المْ يفْ  كِ يقانْ  السِّ في  وِي  يَضْ ــالَّرْ  بَ و 

يَّة زنْجِ لُونْ  صاحْ  يا  تْ  بْغَ صَ نانِي  احْ ها  اقْدامْ في 

يَّة ارْقِ نْ  امْحاسَ وا  شافُ الَّ  من  وا  شافُ واشْ  للَّـهْ 

ــه نْقُ اتْخَ ــة  الوافْيَ ــة  بَ الرَّگْ فــي  ــدْ  اليَ القْ و 

و رَقُّ مالْ  اجْ وا  قُ شْ عَ الَّ  من  وا  قُ شْ عَ واشْ 

ه قُّ اتْشَ شافْها  من  ـــوارَمْ  اصْ وضْ  عُ الضْ و 

ــه قُ ــدْ اتْــحَ ـــدا  اكْ يْتُـه  طِ ــرَّة  ــسُّ ال ــة  ــيْ طَ

ه وَتْقُ زادْ  ـــرَّدْفْ  ال و  ــلْ  ــوابَ اشْ خاضْ  الفْ و 

وا ــقُ إيوَسْ ــو  الزْهُ ــلْ  الهْ كيَنْســاقُوا  ــنْ  نِي امْ

رْقُه اتْخَ ها  اقْدامْ لْدْ  الصَّ على  ــاتْ  اوْط إال 

و رَقُّ مالْ  اجْ وا  قُ شْ عَ الَّ  من  وا  قُ شْ عَ واشْ 
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يَّة ضِ حْ مَ و  صايْلَة  ــا  راه الَّ  ــنْ  مَ راى  ءاشْ 

ــيَّــة ــبِ ــرَسْ دَهْ ــلْ و الــخْ ــلَّ ــكَ ــرة تـــاجْ امْ دايـْ

ــة يَّ ــوِ زَهْ فــي  ــة  حــانْــطَ راهـــا  الَّ  راى  ءاشْ 

بْنِيَّة مَ اللْجوجْ  في  ة  لْعَ القَ و  ة  قَلْعَ قَلْبْ  في 

ثْنِيَّة مَ وارْ  بـــالـــدْ و  ــــوارْ  اسْ ــعْ  ــبْ سَ ـــرة  داي

ــرِيَّــة الــبَــحْ يْما  سَ وال  ــة  ــاسَ ــرَّي ال ــتْ  ــعَ ــنْ مَ

قَبْلِيَّة ــمْ  يَ فــي  ة  قَلْعَ يَبْنِي  مــن  ــدا  هــكْ

لِيَّ اعْ ـــمْ  رَحَّ ينْ  عِ تَسْ و  اثْــنَــيْــنْ  ــي  ــمِ اسْ و 

ــه ــرْقُ ــرْبْــنــا و شَ ــارْ فــي غَ ك ــدْ ــة مــا يُ البْــسَ

إيبَرْقُوا ها  راسْ اخْ ــوتْ  يــاقُ في  النْجومْ  و 

وا قُ يلَحْ ما  ــهْ  لِ طـــارُوا  ــوْ  ل ــرْهــا  ــصَ اقْ في 

ه لْقُ حَ في  ة  يَّدَ شِ امْ البُوغازْ  في  دَرْتْــهــا 

ــوا ــرْقُ غَ ــومْ  ــخُ الــتْ و  للْما  ــتَّــى  حَ ــرْ  ــفَ احْ و 

ه تْقُ ماتْعَ الْ  ـــوَ أمْ يــهْ  ــدِ تَــفْ ما  يرْها  إيْسِ

ه بْقُ سَ في  ة  سابْقَ اللِّي  يرْ  غِ لْها  اوْصَ اوْال 

ه بْقُ اتْسَ نْوى  الكَ و  لِي  اعْ بَنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ
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اتْفاقِي ة   ساعَ في   يفات   هِ وجادُوا   ي   الْكِ َمَ أ

ــتْــالقِــي ـــــرُورْ  مَ ــا  و  اسْ ــســايَ ــدْ  امْ ــعْ سَ

ــي ــواقِ ــة  اشْ ــعَ ــي ـــرَدْ  لِ ـــبْ ـــمْ  تَ بَـــرْضـــاهُ

ـــي ــي  راقِ ــلِ ــايْ ــة  م ــب ــهْ ــصُّ ــيــرْ  ال ــن غِ م

اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

رْيالْ الجَ كاسْ  رْ  دَّ غَ و  ي  أمالَكِ

الوْصالْ ة  ساعَ هادي  ي  الْكِ أمَ

الحـالْ طـالْ  و  لـُ رَغْ  يَفْ ي  الْكِ أمَ

داقْ يتْ باالحْ مْ زَگِّ مالْهُ رْتْ ابْها اجْ مْ يومْ انْظَ لى اوْصالْهُ ما احْ

افْياقْ و  نامِي  امْ في  اللْقا  وايَعْ  اسْ في  ى  نَتْرَجَّ مايْلِي  مارِيتْ 

فاقْ رْقَتْ لي السْ مارْها حَ فى اجْ ى نارْ االَّ تَطْ شَ لْ الحْ في ادْواخَ

ــي ـــا  ســاقِ ـــالْ  ي ـــرْي ـــجَ ــــاسْ  ال رْ  ك ـــــدَّ غَ

ــالْ ــح ــــاسْ ال يــا ســاقِــي ن

ـلْ ـناجَ بَفْ ــاقْ  ــشَّ الــعُ على  دُورْ  و 

ــصــالْ ــمْ قُ ـــنْ  مَ ــحــى  تَــسْ ال 

طايَلْ ــا  ــرُورْن اسْ لِيلْ  ــمْ  ــظَ اعْ ا  يامَ

ــتــالْ احْ و  ـــــرُورَكْ  اسْ ــمْ  ــنَ اغْ

غافَلْ يا  ــوتْ  ــفُ الْ ــوتْ  ــفُ إيْ ــبْــلْ  قَ ــنْ  مَ
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ــالَّرْ  يــا  ساقِي ــبَ ــاسْ  الْ رْ  ك ـــدَّ ــي  غَ َمــالْــكِ أ

باقِي ـــا  ـــرُورْن اسْ و  اجْ  ــــدَّ ال ــفْ  ــشَ اكْ ــا  م

ــي ــراقِ ــعْ ــــالهْ  بَ ـــارَغْ  و  امْ ـــف ــكْ  الْ ــسْ مَ

ساقِي و   ــعــايَــنْ   بــضْ ـــــرُورَكْ   اسْ ــمْ   ــنَ اغْ

اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

طابْ رُورَكْ واسْ نَمْ اسْ ي و اغْ أمالْكِ

غابْ تُه  فْ شَ نْ  مَ دْ  فاگَ ي  أمالْكِ

رابْ اشْ الرَّاحْ  يفْ  كِ ما  ي  أمالْكِ

الـبـاقِـي ـنِـي  سـاكْ يِي  واحْ نِـي  لْلـْ عَ ي  أمالْكِ

ساقْ بْ الغْ بْ هَ ياهَ ة في اغْ ورْ طالْعَ ثِيلْ ابْدُ مايَلْ البْها كتَمْ بشْ

داقْ لَلِّي  ة  رّجَ فُ نا  الهْ و  زْ  بالعَ يَمْضى  ما  نا  فَرْحْ ــازالْ  م

انْساقْ لْوانْ  السَّ و  عايْمة  الزَّاجْ  يسانْ  كِ اقِي  السَّ يا  رْ  انْظَ و 

ــي ـــا  ســاقِ ـــالْ  ي ـــرْي ـــجَ ــــاسْ  ال رْ  ك ـــــدَّ غَ

ــاب ـــي شــربــك ط ـــا ســـاقِ ي

ـه طابـُ لَخْ ـيـغْ  صِ و  ليـحْ  المْ ـعْ  بايـَ

يهابْ الغِ ــي  ف ــبَــة  ــهْ بــالــصُّ

ــه ــرابُ اشْ ـــنْ  مَ ــهــا  الــبْ تَــنْــســى  وال 

ــبــابْ اشْ افصيح  الــصــوت  و 

ــه ــرابُ اطْ ــتْ   ــايَ غ رْ   للْخاطَ ـــادُوا   ه

وفْ اللِّيلْ انْساقْ يبْ و انْشُ تَّى انْغِ يحْ حَ دِ دامْ بالقْ بالكاسْ و المْ
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ــــي ـــنـــونْ  و  ادْواقِ ـــلْ  افْ ـــي  كُ ــدْ  لِ ــاشَ ن

ــي ــراقِ احْ ــبْ   ــشــاهَ امْ ــاوْا   ــف ــطْ يَ فعَسى  

ــي ــاقِ ت و  ـــدْ  ـــابَ ع ــــنْ  مَ ـــوا  ـــبُ ـــلْ سَ أمـــا 

اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

البْساطْ وانَسْ  اعْ وفْ  شُ ي  َمالْكِ أ

الرْهاطْ على  ساوِي  بَكْ ي  أمالْكِ

رَة شاطْ ضْ نْ في الحُ ي وال مَ أمالْكِ

ماقِي احْ يَّعْ   شِ امْ زْيانْ   المَ ــوفْ   شُ ي   َمالْكِ أ

ــي ــاقِ ـمْ  فــي  اوْهـــــامْ  االف ــى  هــايـَ ــقَ ــبْ يَ

اقْ شَّ العُ و  المايا  و  يبْ  جِ بِيهانْ  اصْ و  مْ  جَ اعْ رْقْ  عَ و  ي  ابْطايْحِ

رَوْنــاقْ مْ  يهُ كاسِ البْها  و  الزِّينْ  ورْ  لَبْدُ اقِي  يالسَّ رْ  انْظُ و 

ــي ـــا  ســاقِ ـــالْ  ي ـــرْي ـــجَ ــــاسْ  ال رْ  ك ـــــدَّ غَ

ــاطْ ــش ن و  ـــوانْ  ـــلْ ـــسَّ ـــال ب

اطا لَغَّ ــواتْ  ــصْ ب ـــمْ  ـــالهُ احْ ــا  م ــا  ي

ــــاطْ ارْب ــيــقْ  ــشِ لــلــعْ زادُوا 

تَتْعاطا ــمْ  ــهُ ي ــدِ ي فــي  ــرَة  ــمْ ــخَ ال و 

ــاطْ ــن ــقْ مَ ـــدْ  الـــحـــاسَ إال 

يَتْالطا ــمْ   ــي ــمِ اهْ ــــالَّهْ   خَ ــه   ــلُ ــهْ جَ

الرْماقْ ــوارَمْ  اسْ ه  رْحُ جَ اللِّي  نْ  وْ عَ نْ  سَ يَحْ بالْتِي  اگْ فَتْنَة 

طاقْ ما  رَة  جْ الهَ على  و  الزِّينْ  ه  لْكُ مَ تِلِي  امْ يقْ  شِ اعْ نْ  امَ مَ و 
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ــي ــراقِ ــعْ ــي  و  ال ــانِ ــف ـــلْ  قَــيْــسْ  الْ ـــثَ امْ

ــي ــداقِ ــحْ ـــوِيـــتْ  بَ ـــا  نـــكْ ـــي ـــفْ  أنَ ـــي كِ

اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

ــــوفْ الزِّيــنْ الفتَّانْ ي شُ أمالْكِ

يوانْ الغِ لْ  اهْ رَة  ضْ حَ في  ي  أمالْكِ

يسانْ الكِ يقْ  ارْحِ بْ  كُ و  ي  أمالْكِ

باقِـي ـرُورْنا   اسْ يـلْ   لـِ ـيـنِـي   ـقِ اسْ ي   كِ الـْ أمَ

ــى ــراقِ ــشْ يَ و   ـــرِي   ـــجْ فَ ــا   ــب ــنْ يَ ــتَّــى   حَ

ـباقِـي للـْ ــحْ   ــبَّ اتْــسَ ــــرَّوْضْ   ال ــارْ   ــي اطْ و 

ــي ــالقِ ــجْ  اخْ ــيَّ ــهِ ــتْ ــرَة  ك ــمْ ــخَ ـــمْ  ال بَـــهُ

راقْ الفْ ةْ  لِيعَ و  رامْ  بالغْ واوْا  نَكْ ي  بْسِ العَ المْ  الغْ و  الجارْ  و 

ــي ـــا  ســاقِ ـــالْ  ي ـــرْي ـــجَ ــــاسْ  ال رْ  ك ـــــدَّ غَ

ـــرانْ ـــيْ ــــالَّنِــــي  حَ ـــــنْ  خَ مَ

الفانِي قْ  الْعاشَ بْـهـاهْ  بـَ ـبِـي  سْ يـَ

ــانْ ـــــبَّ الــشُّ و  ــوارَمْ  ـــ ـــ ـــ ــعْ ال

دِيوانِي يـمْ  ـمِ اصْ و  بِـي  قَـلـْ ـوا  لْكُ مَ

ــســانْ الــحْ ــنْ  ــسْ حُ ــا  ــف اشْ و 

سانِي ــنــا   ــقــامْ امْ بِـــه   ــي   ســاقِ ــا  ي

باتْفاقْ بها  وا  مُ كْ حَ عامْ  ثِيلْ  امْ وْداتْ  الخَ اوْصالْ  على  ة  ساعَ

فاقْ رْ  تَنْظَ ي  اهِ السَّ و  ظامْ  العْ ي  حْ مُ علِينا  وْ  الجَ نَ  امْ بْ  ويْهَ

راقْ الوْ نْ  مَ رانة  كْ سَ باحْ  الصْ نْدْ  عَ اتْرَنَّمْ  واحْ  الدْ نابَرْ  امْ في 
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اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

باسْ الكْ ي  إيْفاجِ رْ  مْ خَ و  ي  أمالْكِ

ـيَّاسْ الْمِ ـدْ  القَ داكْ  ـي  كِ أمـالـْ

الكاسْ و  ة  اسَ الطَّ بِينْ  ي  أمالْكِ

ــي ارْواقِ طالَقْ   ي   ابْساطِ في   وأنــا   ي   أمالْكِ

ــي ــواقِ ــجْ  اشْ ــاهَ ــن ــرْتْ  امْ ــمَّ ــة  عَ ــرْحَ بــالــفَ

ـــي ـــهـــا  راقِ تْ ـــوْ ـــي  صَ ـــــة  تَـــلْـــغِ و اآللَ

ــي ــرَة  و  الـــرُّوحْ  فــي  اتْــراقِ ــمْ ـــوفْ  الــخَ شُ

اقْ شَّ شوقاتْ و عُ عْ  بِينْ مَ
رابْ يا ساقِي ناسْ الحالْ طابْ الشْ

ــي ـــا  ســاقِ ـــالْ  ي ـــرْي ـــجَ ــــاسْ  ال رْ  ك ـــــدَّ غَ

ـــــواسْ اهْ ــــلْ  كُ ــــرَدْ  يَــــطْ و 

ــسْ ــرايَ اعْ و  ــانْ  ــبَّ شُ و  ــاتْ  ــن ابْ بِــيــنْ 

ـــقـــاسْ يُ االَّ  ــــنْ  ــــزِّي ال و 

قايَسْ امْ و  لْخالْ  الخُ و  لِي  لَحْ ــلْ  هَ

ــراسْ ــبْ ــنَّ ال و  ــة  ــعَ ــمْ ــشَّ ال و 

سْ فايـَ انـْ قْ  قايـَ اشْ دُرَّاتْ  ـنِـي  نـَعْ

ازْواقْ و  ي  ياطِ احْ و  راشْ  الفْ و  زَلِّيجْ  و  بَرْخامْ  ة  جَ بَهْ امْ قُبَّة 

ارْقــاقْ انْفاسْ  عارْ  بشْ الزْمانْ  ذا  في  ة  رْناطَ غَ ــوا  ورْخُ نْ  مَ

باقْ أطْ يْزَلْزَلْ  ناحْ  الجْ و  عاتْ  دْ جَ و  نَكْ  جْ و  الرْبابْ  و  بالعودْ 

ــي ـــا ســاقِ ـــالْ ي ـــرْي ـــجَ رْ كــــاسْ ال ــــــدَّ غَ
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الوَقَّاسْ رْ  ــدُّ ال يغْ  صِ ي  َمالْكِ أ

النَّاسْ لْ  قَوْ لْ  هَ تَجْ ال  ي  َمالْكِ أ

اللْساس يرْ  غِ نْ  مَ لَبْنِي  ي  َمالْكِ أ

الرْفاقِــي أَصاحْ  ـهْ  اللـَّ ـالمْ  اسْ و  ـي  أمالْكِ

ـسـاقِــي امْ عـارَفْ  للـْ ـنْـبـا  يـَ ـي  ـمِ اسْ و 

التَّاقِـي ــي  ــمِ الــهــاشْ ـــدْ  وَلْ ــبَــة  الــنَّــسْ و 

ـــي ـــزْواقِ ــــنْ  تَ ـــبْ  فَ ـــظَّ مـــاهْ  انْـــخَ ــدْ بـَ

ــطــاسْ ــسْ الــقُ و  ـدْ  ابـَ بــالــدَّ

ــسْ رايَ تُه  ببْالغْ ـــي  ادْكِ طاسْ  قُسْ

ــاسْ ــي اقْ فــي  عْ  ــدَّ ــبَ ــتْ تَ اوْال 

قــايَــسْ ه  ــدُ ــواهْ ـشْ بـَ االَّ  اقْــيــاسْ 

ساسْ يَمْ كَ ــة  ــاعَ الــسَّ فــي 

بــالْــســايَــسْ ا  ــيــوْ ــنِ ــبْ يَ االَّ  ــانْ  ــي ــنْ بُ

داقْ الحْ صايَنْ  اغْ فُوقْ  ينْ  مِ اليَسْ و  رِي  النَّسْ و  رْ  الزْهَ فاحْ  ما 

واقْ الدْ و  قْ  شْ بالْعَ لَّتُه  حُ انْتْهتْ  و  لِي  عْ بَنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ

الوْشاقْ نْ  مَ طاغِي  لْتُه  صُ َيَّامْ  أ بِهْ  لَتْ  هْ جَ ادْعى  نْ  مَ أوِيحْ 
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رِيقْ اطْ يدانْ  للْمِ لُه  بَرْتْ  اجْ وال  زَّمْ  تْحَ مَ لِي  صاگْ و  ى  غَ اطْ بْ  الحُ يرْ  مِ

لِيقْ ضايا اطْ لَقْ في اعْ نْ اتْسالْ و اطْ نِي يا مَ حَّ وَى مَ قابَسْ الهْ و ارْمانِي لمْ

يقْ قِ بالتَّحْ نِي  لَكْ يَهْ لِيحْ  المْ وفْ  انْشُ وَقْتْ  ارْتالِي  ما  للزِّينْ  نِي  لَّكْ مَ

يقْ الضِّ في  لُه  عْ وِيجَ إيعاقْبُه  رَبِّي  رْ  دَ يَعْ ما  وى  الهْ ذا  في  حالِي  الالَّيَمْ  و 

رِيقْ دْ اشْ رْ خَ هَ بْ يَظْ هَ ة الدْ رْسَ رْتْها بِينْ الكاسْ و خُ رَة انْظَ بابِي نَظْ و اسْ

يقْ انْفِ و  رْ  كَ نَسْ رايَقْ  الرْيامْ  بِينْ  ى  حَ نَضْ تَّى  حَ يرْ  بِ
بالكْ أساقِي  بْ  كُ

يقْ امْضِ لْ  كُ من  رَجْ  يَخْ يفْ  فِ الهْ ثِيلْ  امْ بَنْدْ  يا  نى  القْ ةْ  قامَ يا  لها  لْتْ  قُ
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ـة قَ سابـْ ـرْبْ  للْحَ ه  طـالـُ ابـْ و 

ة ضايْقَ الرُّوحْ  و  هاجـي  امْ في 

ة شايْقَ ــرُّوحْ  ال لِيه  ى  حَ تَضْ

ـقا ماشْ يـقْ  ـشِ العْ ـرَّبْ  جَ وِيـْ

شارْقَة ابْــســاطْ  في  رَّة  كـــدُ

ــة ـقَ عابـْ ــوكْ  سُ بَمْ لِيـلَتْـنا 

ـة قَ عايـْ و  تِـي  صـَلـْ مالَكْ  بجْ

بَتْواقِي نْ  سَ حْ و  اللْ  االغْ في  لْنِي  عَ اجْ و 

ماقِي ثَرْ احْ نا و اكْ نْ الضْ طْ لُونِي مَ قَ و اسْ

القِي امْ تْ  مارَمْ ــواهْ  اهْ نْ  مَ نِي  اتْرَكْ و 

داقِي امْ يفْ  كِ وى  الهْ رايَرْ  امْ وقْ  ــدُ يْ و 

اغْساقِي في  رْ  هَ يَظْ باحْ  الصْ رْ  فَجْ واال 

فارُه ناقِي يتْ بشْ وِ نْ من اهْ في امْحاسَ

أتْفاقِـي ارْضــاوْا  و  عاتْ  لـْ الوَ ـوكْ  طاعُ
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رِيقْ تَفْ لْ  مَ يَحْ ما  تُه  يشْ عِ اتْلَضْ  و  دْ  يَتْلَدَّ نا  الهْ وايَعْ  بَسْ رُومْ  غْ المَ

رِيقْ ضاهْ احْ ى في اعْ رُومْ لِيسْ يَبْقَ غْ ي قَلْبْ المَ فِ بِيبْ يَشْ و الرَّاقِي هو الطْ

يقْ شِ اعْ ابْهايْ  في  نْ  آمَ يحْ  التطِ ضْ  وگَّ قالَتْ  رْ  مَ الخْ تْ  طاسَ لِيَّ  تْ  دَّ مَ

اوْتِيقْ لْ  مَ احْ رَافْدْ  بَرْ  الصْ علي  دارِي  لُه  مْ حَ رَافْدْ  عاكْ  امْ قَلْبِي  لها  قُلتْ 

يقْ انْفِ و  رْ  كَ نَسْ رايَقْ  الرْيامْ  بِينْ  ى  حَ نَضْ تَّى  حَ يرْ  بِ
بالكْ أساقِي  بْ  كُ

تَزْوِيقْ في  بَّة  القُ و  البْساطْ  ذا  لِي  فْ  وصَّ رْ  الْماهَ ينْ  العِ وْ  زَهْ قَالَتْ 

يقْ فِ الشْ لْبْ  بالقَ دُّه  كايْوَ بالزِّينْ  لْ  مَّ كَ و  ارْتْضاهْ  و  موالهْ  بُّه  حَ نْ  مَ

رِيقْ رْ  اشْ ا بَدْ وِيوْ راشْ يَضْ عاتْ على الفْ رْنَطْ قَطْ كَ نْ اشْ كْ بالحوفْ مَ ابْساطَ

رِيقْ الوْ افِي  الصَّ داكْ  ادْباجْ  نْ  مَ ياطْ  احْ و  رْ  جَّ شَ المْ خايَدْ  امْ و  ازْرابِي  و 

ـة طالْقَ ـــامْ  االيَّ بَرْ  يَجْ ــوْ  لُ

ة سابْقَ ـة  مَ ـلـْ كَ ـة  مَ ـلـْ بالكَ

ـقـة عاشْ ـرْجـاتْ  بالفُ ـي  داتـِ

ـة قَ ـَابـْ السّ ـبَّـة  ـحَ المْ اليَنْ 

ــة ـقَ عابـْ ــوكْ  سُ بَمْ لِيـلَتْـنا 

اللْقا ــةْ  غــايَ يــا  لها  ــتْ  ــلْ قُ

ـة قَ شايـْ لُـوبْ  القْ لُه  ى  حَ تَضْ

ة طالْقَ األرْضْ  في  اتْسارَحْ  و 

ة مالْقَ لْ  غْ شُ من  راتَبْ  امْ و   

راقِــي ه  لـُ حى  يَصْ لِيحْ  المْ طاهْ  يَخْ ما 

باقِي دْ  العاهَ في  ـــزُولْ  إيْ وال  مــازالْ 

اقِي شَّ عُ انْتَ  و  ارْفِيعْ  نِي  سْ حُ ابْهى  و 

إيْالقِي رْ  هْ الدَّ في  تابْ  اكْ لَوْ  ابَقْ  السَّ و 

فارُه ناقِي يتْ بشْ وِ نْ من اهْ في امْحاسَ

رُوناقِـي مـن  ـة  قَ رُونـْ امْ بَّة  الْقُ هـدا 

التَّاقِي لْبْ  يسَ و  ولْ  قُ العْ فِيهْ  لْ  هَ تَدْ

تَوْتاقِي زادُوا  كالْ  االشْ في  طْ  اتْالمَ و 

لرْماقِي ـــوَة  زَهْ ــوتْ  ــرْت ل ــي  ــوامِ اخْ و 
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الْبِيقْ لْ  غْ شُ نْ  مَ دارُوا  الرْبُوعْ  على  اتْرِيَّاتْ  و  وا  يُوقْدُ اجْ  الدَّ في  امْصابَحْ  و 

يقْ انْفِ و  رْ  كَ نَسْ رايَقْ  الرْيامْ  بِينْ  ى  حَ نَضْ تَّى  حَ يرْ  بِ
بالكْ أساقِي  بْ  كُ

إيلِيقْ وْ  لزهْ مْ  ناعَ الرِّيمْ  يا  كْ  رُوضَ لها  لْتْ  قُ الرْياضْ  فْ  صِ لِي  قالَتْ 

بِيقْ اعْ رْدْ  ــوَ ال و  ة  ازْرِيقَ و  وسانْ  السُّ و  ة  فَّ تگَ يزْرانْ  الخِ و  يلِي  الخِ و 

يقْ شِ اعْ و  وقْ  شُ عْ مَ مْ  بِيهُ وانْ  حْ الگَ و  ة  جَ البَهْ و  حانْ  يدْ الدِّ و  يدِي  الدِّ و 

ارْقِيقْ وتْ  صُ ه  نْدُ عَ اللْغى  في  و  البْراوَلْ  بْ  صاحَ تَرْ  الوْ ايَمْ  انْعَ و  االلَة  و 

رِيقْ شْ المَ ازْيُــوفْ   و  دَعْ  الوْ و  الزَّاجْ  و  ييَا  گِ بَفْ تَوْلَة  امْ تَنْبى  رَة  فْ السَّ و 

يقْ انْفِ و  رْ  كَ نَسْ رايَقْ  الرْيامْ  بِينْ  ى  حَ نَضْ تَّى  حَ يرْ  بِ
بالكْ أساقِي  بْ  كُ

يَرْتْقا كاتْ  سْ الحَ في  اعْ  مَ اشْ و 

ــة ـقَ عابـْ ــوكْ  سُ بَمْ لِيـلَتْـنا 

ة لْقَ غَ امْ ــة  دِيــمَ ــجــارُه  اشْ و 

قى يَنْسْ واضْ  احْ في  لْ  رَنْفَ اقْ و 

ـة قَ عابـْ االزْهـارْ  ـمْ  ايـَ سَ انـْ و 

ـة ـقَ ناطْ الْياكْ  على  ـيـارْ  اطْ و 

ة دافْقَ ـيُـوسْ  اكْ فـي  ـي  احِ وامَّ

ــة ـقَ عابـْ ــوكْ  سُ بَمْ لِيـلَتْـنا 

داقِـي تَحْ في  الرْخـامْ  و  الزَّلِّيـجْ  فـاقْ 

فارُه ناقِي يتْ بشْ وِ نْ من اهْ في امْحاسَ

امْساقِي في  بْتُه  جَ ينْ  مِ الياسْ و  رِي  نَسْ

واقِـي اسْ مابِينْ  نُـوجْ  البابـْ انْــواعْ  و 

واقِي مْ في اطْ يمْ يَنْسَ بْ النْسِ ينْ إيْهَ حِ

اقِي السَّ ودْ  بُوجُ ــوامْ  اقْ رَة  ضْ حَ وا  قامُ

راقِي العْ إالَّ  الــبْــنــاتْ  ــواوْا  ــهْ يَ مــا 

فارُه ناقِي يتْ بشْ وِ نْ من اهْ في امْحاسَ
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الْبِيقْ نْ  كُ مْ  بلْغاهُ هاتْ  للدْ ــأَدَّبْ  اتْ و  يالحافَظْ  يسْ  النْفِ رْ  الــدُّ دْ  خُ

يقْ الهِ و  اوَسْ  الطَّ و  ها  المْ و  فادْ  دْ الفَ ماطارْ  وَقْتْنا  ياخْ  ألشْ المِي  اسْ و 

البْرِيقْ من  رَبْ  كيَشْ مرْ  للْخْ جوبَة  اعْ و  ي  فاضِ األنامْ  بينْ  الْغاتَبْ  و 

يقْ حِ امْ رْ  فْْ بُوشَ من  إيصادْفَكْ  وإال  كْ  وِيحَ الغاتَبْ  يا  بِيرْ  اكْ رْ  بَحْ هدا 

التَّوْفِيقْ لِهْ  من  ي  خالْقِ امْ لِي  تُكْ لِي  عَ بَنْ  اللْقبْ  و  دْ  مَّ حَ مُ ي  مِ اسْ و 

قى اشْ إالَ  ــرْ  دامَ ي  إيجِ فــاشْ 

ـة قَ باسْ مارْ  باالتـْ ـجـارْ  اشْ و 

ـقى للْشْ ـلُـه  ـهْ كَ ى  نـَّ دَ اتـْ و 

ـة قَ واسْ لُـوعْ  باسْ ونِي  فُ اسْ و 

ابْقى ــال  اي ه  ــدُ ــبْ عَ ــكْ  ــلَّ إيْــسَ

ناقِي غْ سُ رْبَة  ضَ حانْ  المْ من  يهْ  فِ يَكْ

قاقِـي تَحْ مْ  افْـهَ و  هاتْ  لدْ ــأَدَّبْ  اتْ و 

الــزُوالقِــي داكْ  بُوكْ  للشْ ــى  اتــرامَ و 

ـساقِي ـرْباتْ امْ ـبِي و حَ راكْ سافَـرْتْ امْ

الَّقِي خَ يْحافِي  ما  ــارْ  الــنَّ ــرْ  حَ ــنْ  مَ

انتهت القصيدة
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لِيلَة الخْ دْ  عاهَ ارْجــى  و  تارْ  بالوْ لْبَكْ  قَ سلِّي 

يلَة مِ الجْ ورَة  الصُّ و  البْها  مايَلْ  اشْ في  زَّلْ  اتْغَ و 

ثِيلَة تَمْ مالِها  ة  خاصَّ يلْ  الجِ في  رَفْها  اعْ و 

يلَة تَبْدِ فِيها  ما  الوافْيَة  ة  لْمَ بالكَ ــرَفْ  اعْ و 

يلَة حِ حبْها  تَصْ وال  الــزْمــانْ  في  ــا  ــوه الدَرْكُ

يلَة افْضِ الزِّينْ  تاجْ  اتْزُورْنِي  ي  جِ
اتْ يُومْ  دْ  عَ أسْ ما 

وِيلَة تَهْ فيها  إيلِيكْ  وال  وْ  للزَّهْ ة  ساعَ ــرَغْ  افْ

الحالْ طالْ  الُوْ  اوْصــالْ  من  االيَّــاسْ  عْ  طَ تَقْ ال 

مالْ الكْ و  الجـودْ  و  رْ  النْصَ و  ـزْ  بالعَ ها  فْ وَصَّ

ـمالْ حْ يـُ ـها  ـقْ عاشَ على  تِيهانْها  لْ  مَّ اتْحَ و 

الْ دَّ للعَ ى  فَ تُخْ رارْها  اسْ ي  فِ اخْ يارْ  السْ في  و 

تالْ حْ مَ يبَكْ  اتْصِ جاتْ  كانْ  للوْصالْ  تالْ  احْ و 

هالْ يَسْ لِيَّ  اعْ عابْ  اصْ اللِّي  الخودَة  بُوجودْ 

بالْ من  لَكْ  طى  يَخْ ما  رُورْ  للسْ دارَكْ  اعْ لَعْ  اخْ و 
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يلَة صِ ة  مَّ الدَّ نْ  سْ حُ خالْيَة  المْ اوْقاتْ  في  تارْ  اخْ و 

يلَة فِ احْ رْجاتْ  حَ في  ة  رونْقَ امْ رَة  فْ سَ رْ  انْشَ و 

تَرْتِيلة يَتْرَتَّلْ  ارْمــوزْنــا  في  غانِي  اقِى  السَّ و 

ارْفِيلَة الَّتْ  حُ في  لِيلْتِي  اخْ رَة  ضْ الحُ مالْ  اكْ و 

يلَة افْضِ الزِّينْ  تاجْ  اتْزُورْنِي  ي  جِ
اتْ يُومْ  دْ  عَ أسْ ما 

لِيلَى بِها  ى  يَنْسَ زِينْها  قَيْسْ  دْ  شاهَ ــوْ  الُ

اقْبِيلَة في  هي  وال  رَبْنا  غَ نْ  ــدُ امْ في  ــيَّ  هِ ما 

ة ـوِيلـَ جْ تـَ وا  ايجـولـُ و  بْها  حُ ـيَّـابْ  شِ تِـيَّـهْ  إيـْ

االنْجالْ نْ  سَ تَحْ تَسْ ما  و  بَة  ناسْ امْ افْراشاتْ  و 

صال قُمْ و  ابْرِيقْ  تِيمْ  الخْ و  دامْ  المُ يعْ  اقْطِ و 

اسجالْ و  حْ  اتْواشَ و  ة  رايْقَ ابْياتْ  و  نايَعْ  اصْ و 

الحالْ ناسْ  بِي  تَسْ ما  الش  تارْ  الوْ على  تَرْقَصْ 

هالْ يَسْ لِيَّ  اعْ عابْ  اصْ اللِّي  الخودَة  بُوجودْ 

مالْ الجْ نْ  امْحاسَ في  وجازْيَة  ة  لْفَ الدّ وقْ  اتْفُ و 

بالْ اجْ و  اوْطاها  في  ها  وْضْ عَ النْجالْ  ماشافَتْ 

والْ الحْ وا  رْجُ يْخُ و  زِينْها  بَّانْ  شُ يَّبْ  يشِ و 
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ادْبِيلَة ــلْ  كُ ي  جِ تَفْ ــهــا  ــدامْ اقْ ــي  ــنِ زارَتْ إال 

لِيلَة و  انْــهــارْ  ــلْ  كُ اوْصالْها  ى  نَتْرَجَّ هانِي 

يلَة افْضِ الزِّينْ  تاجْ  اتْزُورْنِي  ي  جِ
اتْ يُومْ  دْ  عَ أسْ ما 

يلَة حِ تَكْ في  اتْيُـوتْ  و  ها  قَـدْ بلنْـزَة  و  اقْـنا 

يلَة مِ تَكْ في  اللْ  اهْ بِينْ  الجْ و  عورْها  اشْ دِيجانْ 

بِيلَة تَخْ في  اوْرُودْ  ودْ  دُ الخْ و  لَة  هْ الشَّ ينْ  العِ و 

بِيلَة التَّقْ مْ  فِيهُ تْهى  نَشْ قَرْفِيَّة  فْ  راشَ امْ و 

لِيلَة تَخْ في  نُوقْ  خْ مَ ها  يدْ جِ و  دامِي  الرَّقْبَة  و 

مالْ اشْ و  نْ  إيمَ ــرْغْ  فَ رُورْنا  اسْ رْتْنِي  جَ اهْ وال 

ــاللْ االطْ يَّة  دامِ لِيلْتِي  اخْ لي  فْ  طَ تَعْ عالَّ 

هالْ يَسْ لِيَّ  اعْ عابْ  اصْ اللِّي  الخودَة  بُوجودْ 

رْبالْ سَ هْ  يوَ سِ يَكْ ـها  أقْـدامْ مْ  ـهُ قْ لـَ تَطْ إال  و 

أنْبالْ رِينْ  فْ الشَّ و  مادَّة  ــواسْ  اقْ بِينْ  جْ الحَ و 

اللْ اخْ نْجورْ  الغَ و  ها  دْ خَ وَرْدْ  ضا  احْ الخالْ  و 

امْصالْ من  الرِّيقْ  و  رْها  تَغْ رْجانْ  مُ و  ادْرارْ 

يالْ امْ ا  وِيوْ يَضْ رْ  واهَ الجْ و  رْجانْ  المُ ودْ  قُ بَعْ
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يلَة افْضِ الزِّينْ  تاجْ  اتْزُورْنِي  ي  جِ
اتْ يُومْ  دْ  عَ أسْ ما 

اقْلِيلَة و  ي  فِ تَكْ ما  الثْنا  لَّة  حُ لها  دِي  نَهْ

يلَة ضِ تَفْ في  ــمْ  دايَ ها  ناسْ لْقْ  الخَ رامْ  بكْ و 

يلَة تَأصِ لَة  الرَّجْ و  ى  خَ السْ و  زاحْ  امْ يرْ  ابْغِ دْ  جَ

يلَة جِ تَسْ في  ابْياتْ  في  لُه  انْرَسّ هْ  اللـَّ المْ  اسْ و 

انْبِيلَة ماياتْ  في  النْظامْ  بْ  صاحَ علي  بَنْ  قالْ 

هالْ يَسْ لِيَّ  اعْ عابْ  اصْ اللِّي  الخودَة  بُوجودْ 

مــازالْ دْ  دَّ يَتْجَ الثْنا  و  يــدْ  ــدِ اجْ ــلْ  كُ يَبْلَى 

ـتالْ المْ ـرَبْ  كتْـضْ ـَة  عامّ و  ـرَّاةْ  القُ مْ  بِيـهُ

الــرْدالْ من  الزالُـــوا  دُلْ  و  ادنــايَــة  لْ  البُخْ و 

الْ الدَّ مع  يمْ  بالمِ تَمْ  نَخْ و  ي  مِ اسْ اوْح  يمْ  بالمِ

كالْ اشْ و  ارْموزِي  و  ة  رايْقَ الفاظْ  في  اقْصايَدْ  و 

انتهت القصيدة
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مازالَة الْيُومْ  داتِي 

بْ سايَرْ إيْدالة للْحُ

الختَّالَة من  تَّالْ  خَ

زالَة يتْ الغْ وِ ي اهْ دامِ

الَة دودْ هطَّ فوقْ الخْ

قالَة لَبْتْ المْ منُّه اطْ

الَة فَّ و الرّيم غيرْ جَ

زالَة يتْ الغْ وِ ي اهْ دامِ

ولْ فْ و هُ واصَ بِينْ العْ

ولْ ضايْ الحُ نْ اعْ كَ و اسْ

ولْ قُ حابْ العْ قالُوا اصْ

تُولْ حى البَ سْ الضْ مْ شَ

انْجولْ ـة  تايـَ لْ  انْظَ و 

يـتْ مــوحـولْ ونا ابْقِ

ــولْ الــوْصُ ـــواتْ  انْ وال 

تُولْ حى البَ سْ الضْ مْ شَ
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يلَة عِ لِي اشْ زُّوها في ادْواخْ وى هَ ارْياحْ الهْ

لِيلَة ي اعْ وارْحِ نابْ و اتْرَكْ داتِي و اجْ دَگْ الطْ

يلَة حِ رامْ  الغْ في  عْ  تَنْفَ وال  يالْ  الحْ ثِير  اكْ

نْ جازْيَة و لِيلَى بْلَة و امْحاسَ اتْ زِينْ عَ دَّ عَ

لْ لِيَلة ي في كُ واها شاكِ ال حالْ حالْتِي بهْ

يلَة لُه اتْقِ السْ انِي و اسْ وى بَقَّ جايَنْ الهْ اسْ

يلَة فِ دْ مدى لها اجْ رامْ انْساعَ يِيتْ مع الغْ واعْ

نْ جازْيَة و لِيلَى بْلَة و امْحاسَ اتْ زِينْ عَ دَّ عَ

ــاللْ االطْ قاتْ  اسْ دمْعي 

ــموسْ انْجالِي وى اشْ نَهْ

ــي يْ الْفالِ ــدْ تَنْضــالْ جَ

لِي ــدا  مَ ودْهــا  صــدُ في 

عالِي ــــي   وافِ ــدْ   ــقَ ال

ــي إيـاللـِ درْ  بـَ بِينْ  اجْ و 

البالْ ــة  ــراحَ امْ رَة  ـــدْ عَ

مــالْ ــزْ البْهــا و الكْ نْ كَ

ــلْ ال حــالْ ي ــي انْحِ حالِ

ادْاللْ و  ــيـنْ  الْفِ السَّ و 

انْجالْ و  ــبِيـنْ  الحاجْ و 
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الَة فَّ يدْ جَ يدْ جِ و الجِ

انْبالَة أمْ  يْنْها  قَّ حَ

فاهْ يَتْاللَى نْ اصْ و ابْطَ

زالَة يتْ الغْ وِ ي اهْ دامِ

الَة ما هي في زِينْ رحَّ

الَة بَدَّ ولْ  اتْقُ هي  ما 

تالة حْ مَ اتْـــزُورْ  إال 

زالَة يتْ الغْ وِ ي اهْ دامِ

غودْ بَرْقْ في اتْلُولْ و اضْ

ولْ دُ مَسْ مْ  بِيـنْـهُ ما 

مولْ حْ تْ الوْصافْ مَ تَحْ

تُولْ حى البَ سْ الضْ مْ شَ

نـْبُـولْ طَ اسْ فـي  وال 

ــولْ فْ الْقُ خالـَ وال اتـْ

ولْ الوْصُ ازْمـانْ  نَمْ  تَغْ

تُولْ حى البَ سْ الضْ مْ شَ

يلَة قِ يها واتاوْا العْ بْ في ايْدِ هَ قايَسْ الدْ و امْ

ة بنِيلَة مَ رْها واشْ دَ يكْ گاعْ يمارة في صْ طِ نَعْ

ها اقْبِيلَة وْضْ الَتْ عَ وابَلْ ماصَ و افْخاضْ كشْ

نْ جازْيَة و لِيلَى بْلَة و امْحاسَ اتْ زِينْ عَ دَّ عَ

لِيلَة وى اخْ بَها في ابْناتْ الهْ نْ تَشْ وال اتْظَ

ي في اقْبِيلَة ظَّ ولْ اتْوافِي حَ لْ ما اتْقُ و في كُ

يلَة عِ نا اشْ موعْ بِينْ البها و بِينْ الساقِي و اشْ

نْ جازْيَة و لِيلَى بْلَة و امْحاسَ اتْ زِينْ عَ دَّ عَ

ي الْيالـِ وَرْدْ  ـــدودْ  اخْ اآللْو  صــايَــنْ  رْ  الثْغُ و 

ــاللْ ــمْ ـــنْ شَ ــجــورْ كَ ــنْ غَ

ــزالْ ــغْ ــــافْ ال ــدا اوْص ه

ــلْ ــالخَ ها بخْ يـقانـْ سِ

ايَلْ ياسَ ــهــا  ــدامْ اقْ و 

مايَلْ اشْ في  مالْها  اجْ و 

خالْ الدْ يمْ  مِ اصْ وا  رْحُ جَ

ــالْ ت تَمْ لجــاتْ  ــدَ كخْ

مالْ الجْ ــوقْ  فُ اوا    ــدَّ عَ

ي المالـِ هـاتْ  ولْ  قُ انـْ و 

سالِي لِيْلِي  في  انْباتْ  و 

المالْ و  يبْ  انْهِ ــي  رُوحِ

مالْ بكْ ــومْ  يُ ــلْ  انْــظَ و 
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اآللَة و  واتْ  االصْ بينْ 

اللَة بْ اضْ مانِي صاحَ

لْ و القالَة وْ ى القَ انْتْهَ

ولْ جُ غى انْغايَمْ اسْ نَصْ

ـــولْ اوْصُ ــقْ  عــاشَ وال 

ولْ قُ عْ مَ النْظامْ  ـودْ  خُ

يلَة فِ ايَرْ احْ يرْ الدَّ مِ و بمايْتِي انْجاوَبْ الضْ

ـقامْ ليلة ـيْـفاتْ إال امْ ـمْ هَ ـدْ نَزْطَ قَ وال انـْ

لِيلَة يَة اجْ لَّة باهْ ولْ بَنْ علِي هدِي حُ و يقُ

انتهت القصيدة

لي يَزْهى  ما  في  ــا  الحالْوان بلْسانْ  ولْ  انْقُ و 

الْ ـــدَّ عُ و  ــدى  الــعْ غــابُــوا 

04 : يقال كذلك ”دامي اهويت زاللة“.





II 267البتول

II

01

02

03

04

05

06

07

ـــــى  لِــي ـــتْ  اوْفَ ـــلْ ـــدِي  قُ ـــعْ سَ

ــلْ ثِي تَمْ لهــا  ــا  م البْهــا  ــة  ولَ مُ كْ مَ

ـــرْ  ادْخـــالـــي ـــي ـــتْ  امِ ـــنَ ـــكْ سَ

ويلْ تَهْ لْ  وَّ هَ امْ رْ  ابْحَ في  رى  اسْ بِيَّ 

ــشــى  لي ــلْ  امْ ــقْ ــعَ ـــتْ  ال ـــلْ قُ

يلْ تَوْغِ في  مي  سْ جَ اتْــرَكْ  اللِّي  نْ  عَ

ـشــالــي ــــــــــاحْ  اتـْ ــــــهْ  ارْيَ بِ

وِيلْ اطْ ــرْ  دَهْ و  رْ  ابْحَ مْ  بِينْكُ و  بِيني 

ــــــي ــــــالِ ــــــبَ اگْ  ----

يلْ فِ اغْ دُونْ  رْ  طَ يَخْ الــدِي  ــصْ  ِيْــرَاقَ إ

ـــي ـــزال ـــــرْتْ  اغْ ـــــظَ ـــــــومْ  انْ يُ

يلْ اتْسِ دودْ  الخْ على  امْعي  دَ امْ لَّى  خَ

ــي اقْـــتَـــالـِ ـــــدْ  ـــــري اتْ الشْ 

لِيلْ  الخْ رْ  جَ تَهْ نِّي  ظَ في  لي  كانْ  ما 

الُه ادْخَ منْ  نِي  اكْ سَ تْ  لْكَ مَ اللِّي  ــتْ  رِي يــومْ 

ولْ جُ مْ مَ قَلْبُه  في  ا  هَ رامْ اغْ الُ  حَ نْ  مَ قْ  فَ تَشْ لُو 

اللُه اغْ في  ــرْت  سَ و  ا  وَاهَ بهْ يلِي  قِ اعْ ــازْتْ  حَ و 

ولْ قُ العْ يَّرْ  اتْحَ البْطاحْ  على  موجاتُه  افْراتَنْ  و 

يَالُه اخْ دَرَگْ  و  رِي  هْ سَ ــوَى  اقْ و  بْرِي  صَ ــادْ  بَ و 

صولْ فْ مَ زَّقْ  اتْمَ العْ  القْ و  ادْمــانْ  دونْ  قُرْصاني 

الُه اتْسَ ــنْ  مَ علَى  باقي  ما  ناسي  يا  لْتْ  قُ

ولْ فُ قْ مَ اوْصادِِي  و  نَرْتْجى  يِيتْ  اعْ و  نايا  امْ الْ  طَ

الُه انْجَ طالْق  يحْ  انْصِ اسْ  سَّ عَ ه  بَرْجُ ــوقْ  فُ

بولْ قْ مَ نْدي  عَ نْ  مَ درْ  اعْ ال  و  حيلة  تْني  عَ نَفْ ما 

خالُه و  كْ  ـــدَّ خَ الــخــالْ  داتْ  يــا  لها  ــتْ  ــلْ قُ

البَتولْ ــزالْ  الــغْ ر  النْصَ ـة  أرايـْ مي  رَسْ زوري 

طالُوا ــحــايْــنُــه  امْ قَلْبي  ــكْ  ــرامَ ــغْ بَ يــالِّــي 

نْحولْ مَ قَلْبُه  في  واكْ  اهْ با  الصْ حالْ  منْ  الني  خَ
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ـــي ـــيـــالِ ــــــونْ  اخْ شـــوفـــي  ل

تَبْديلْ فيها  ما  بْتَكْ  حَ امْ نْدي  عَ

ـــمـــالـــي اعْ ـــــونْ  ـــــك ِيْ إ آشْ 

يلْ هِ تَسْ لي  دارو  ما  غاوْا  اطْ نِّي  عَ

ـــبـــالـــي اخْ ــــــكْ  ِيْــــــفُ إ آشْ 

ليلْ اعْ بِهْ  قَلْبي  لْ  حمَ ما  تْ  فْ شَ لُوْ 

ـــي ـــادال ـــي  م ـــك ـــحْ ـــــــوْ  نَ لُ

اقْليلْ ــواكْ  اهْ في  لي  رى  اجْ ما  نْ  لَكِ

ـــي ـــزال ـــــرْتْ  اغْ ـــــظَ ـــــــومْ  انْ يُ

يلْ اتْسِ دودْ  الخْ على  امْعي  دَ امْ لَّى  خَ

ـــعـــيـــتْ  اوْصـــالـــي  ـــيـــكْ  اسْ ل

ِيْميلْ إ ــكْ  بِ ــدي  وَجْ رْ  النْصَ أرايْـــتْ 

ـــي ـــآلِ ــــظْ  اسْ ــــفْ ـــي  لَ ـــل ـــبْ قَ

التَّوْسيلْ لَ  باهْ وا  ِيْرَفْعُ إ الوْفى  نَاسْ 

ــي ــال ــج ــــتْ  اسْ ــــدي ـــكْ  اهْ ـــي ل

ميلْ اجْ ن  سْ بحُ لهْ  التْنَى  لَ  اهْ دوا  هْ شَ

ــثــالــي ــــيــــهْ  امْ ــــتْ  فِ ــــالَ ج

التَّرْتيلْ لَّ  جَ اوْصافُه  في  طاوْا  اعْ و 

تَنْحالُه البْدانْ  على  لْبْ  القَ في  ما  فى  اخْ ما  زَالْ 

مولْ حْ لي مَ هْ نْ كَ بَر عَ رَة معَ الصْ جْ لَ الهَ مْ لْ حَ حامَ

ابْطالُه و  ــواكْ  اهْ ني  عْ تَنْفَ حيلَة  ــنْ  مَ واشْ 

الوْصولْ قْ  عاشَ انا  و  شيقْ  العْ حالْ  ذا  هَ نْ  لَكِ

اللُه اعْ و  قامْ  السْ ذا  ــنْ  مَ افْديني  و  ني  فِيدْ

لولْ عْ مَ تَيَّهْ  امْ البْطاحْ  لى  اعْ اللِّي  حالْ  نْ  مَ قْ  فَ تَشْ

حالُه امْ و  رامْ  الغْ ذا  في  صى  تَحْ ما  رايْبي  اغْ

طولْ و  رْض  عُ قَسيتُه  ريمْ  الغْ قيسْ  قاسى  الَّ  شَ

خالُه و  كْ  ـــدَّ خَ الــخــالْ  داتْ  يــا  لها  ــتْ  ــلْ قُ

البَتولْ ــزالْ  الــغْ ر  النْصَ ـة  أرايـْ مي  رَسْ زوري 

اللُه بهْ الـــبْـــدورْ  بــيــنْ  ــاطــعْ  ــسَّ ال رْ  ـــدْ ـــبَ ألَ

بولْ قْ المَ رْ  السَّ و  البْها  مايَلْ  بشْ تي  فَقْ نْ  مَ يا 

اقْفالُه ابْــوابَــكْ  على  ــطْ  حَ ــنْ  مَ ي  اتْرَفْضِ ال  و 

مولْ كْ المَ الزِّينْ  و  البْها  قْ  عاشْ ني  دْ تَوْجَ سالي 

مالُه اجْ عْ  ساطَ ياقوتْ  نى  عْ المَ لوكْ  اسْ في 

ِيْجولْ ليمْ يَبْقى في ابْهاهْ إ نْ قَلْبُه اسْ لُوْ شافوا مَ

جالوا بَلْنا  اقْ ــنْ  ــري اخْ ــانْ  ــوْم قَ لْنا  جَ كيفْ 

مولْ كْ يا في التَّاجْ المَ لى الضْ وى اعْ ذا ياقوت اضْ هَ
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ــي ــال ــم ـــــتْ احْ ـــــقْ ـــــهْ اوْسَ بِ

فيلْ احْ ـرْ  حْ بـَ مـنْ  جا  ه  نـُ دْ عْ مَ ـنْ  لَكِ

ـــي ـــزال ـــــرْتْ  اغْ ـــــظَ ـــــــومْ  انْ يُ

يلْ اتْسِ دودْ  الخْ على  امْعي  دَ امْ لَّى  خَ

ـــي ـــوال ـــــــزْ  اقْ ـــى  رَمْ ـــه ـــتْ انْ

ضيلْ التَّفْ ألهل  انْهيبُه  نا  المْ اسْ و 

ــي ــال ــغ ـــــريـــــزْ  اشْ ــــــدْ  اطْ خُ

عيلْ اشْ ليلْ  إكْ كَ بْ  هَ الدْ بوعْ  طْ مَ

ـــي ـــوال ـــنْ مَ ــــدْ  ــــاحَ ــــج ال و 

ليلْ اجْ لْك  المُ مولْ  رَبْنا  ل  افْضَ نْ  مَ

ــي ــال ع ــــه  ــــاهُ جَ ـــمـــي  اسْ و 

التَّبْجيلْ رَ  بَحْ ــهَ  طَ آلْ  بيتْ  ــنْ  مَ

ــــوْسـالـــي تـَ مـــــولـــــى  للـْ

التَّنْزيلْ كامْ  احْ في  انْزَلْ  ما  ابْجاهْ  و 

حالُه ه  ــدُ ســاعْ ــهْ  ل ــقْ  ــرْمَ يَ ــنْ  م بي  يَسْ دُرْ 

فولْ حْ المَ رْ  البَحْ موقْ  اغْ في  االفْكارْ  نُّه  عَ تْ  غاصَ

خالُه و  كْ  ـــدَّ خَ الــخــالْ  داتْ  يــا  لها  ــتْ  ــلْ قُ

البَتولْ ــزالْ  الــغْ ر  النْصَ ـة  أرايـْ مي  رَسْ زوري 

نْوالُه امَ في  فى  اشْ نْ  مَ فْ  طَ تَعْ نَسْ صافي  لْبْ  بقَ

مولْ الخْ اقْاليَدْ  في  رْ  الزْهَ و  رْدْ  الوَ انْسيمْ  فاحْ  ما 

غالُه اشْ طــابْــعْ  مــوالهْ  ناوي  عْ مَ ه  جُ نْسْ مَ

اتْصولْ و  خر  تَفْ ه  ضُ بلفْ نى  غْ ال  راوي  يا  ه  ظُ فْ حَ

نالُه امْ نالَتْ  ليمْ  التَّسْ ــلَ  اهْ و  لُه  هْ جَ فاهْ  اكْ

نْقولْ قولْ و مَ عْ فا مَ لى الصْ زالي اعْ نْهاجْ اغْ بْتْ مَ جَ

مالُه اكْ ــحَ  واضْ دالْ  و  الميمْ  و  الحا  و  ميمْ 

البْتولْ رَة  الزَّهْ و  نا  فيعْ اشْ بالهادي  رَمْ  تَحْ مَسْ

افْعالُه و  سانْ  الحْ فْ  هْ كَ ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ بجاهْ 

هولْ  و  رْ  شْ الحَ يُومْ  فى  طَ صْ المُ هَ  طَ لِيَّ  عْ  فَ يَشْ

انتهت القصيدة
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بالْ فـي  ــرَكْ  ــي غِ ــي  لِ اتْلى  ما 

انْبالِي مــا  ــلْ  بــالــكُ

بِيلْ أگْ لْ  كُ في  تْ  قْ شَ اعْ و  تْ  فْ شَ ارْيامْ 

ـــبْـــلِـــى بِــــيــــكْ مَ

بالْ الجْ ــغــايَــرْ  امْ فــي  ــوا  ــفُ ــتَــكْ اعْ و 

ـبُــولْ القْ و  ــــرْ  السَّ و  بالبْـها 

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

جالْ امْ في  بَيَّة  اصْ ـــتْ  ادْرَجْ ما 

جالِي ــرْحْ   فَ يكْ   جِ امْ

يلْ الجِ يفاتْ  هِ ي  نَنْكِ لِيكْ  ـتْ  الزَلـْ

أنْــبــالِــي ــي  أمــولــتِ ــيــرْ  الــغْ وال 

بالِي اگْ امْشا  ما  و 

بِيلْ اسْ فــي  ــرَكْ  ــي غِ ــي  لِ اتْــلــى  مــا 

قَبْلِي مْ  ــوْ قَ ابْلِيتْ  و 

لْتْ ادْبِيلَة عَ رُه اشْ لُه و في خاطْ قْ نْ عَ طَ نَشْ

ــبُـــولْ مـسَ البْـها  ـــقْ  عاشَ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

نْ ابْهاكْ في انْجالِي سْ يفْ ادْرَجْ حُ كِ

يفْ  جالِي واكْ  سِ و اهْ

ـــيـــلْ ــــواكْ  ارْجِ ركْ  بَــــهْ ــا تـــــدَ م
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ــيــلْ ــبِ ــهْ اهْ ــي ــرْكِ ــت ــاكْ ت ــق ــن ل م

بالُه احْ ــدْ  شَ من  ابْــهــاكْ  بِى  يَسْ

يلْ جِ اخْ موسْ  الشْ يْ  ضَ ـلِي  جْ اتْخَ
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20

ــي ــلِ ــجْ زِيـــــــنْ  مَ

ـــالْ ارْج و  ــســا  انْ ــاكْ  ــه ابْ ــقْ  ــشَ ــعْ تَ

ـجـولْ عْ المَ ـدْ  وَعْ للـْ ـي  ـضِ اتْوَگْ

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

الْ ـــوَّ مُ و  ــرْ  ــعَ اشْ لــي  ــدْ  ــشَ ــنْ تَ

لِي ادْواء  ا  رْبهْ شُ في 

بـتَـنْوِيـلْ ــزْ  الرَّمْ في  كْ  دَ نْـشْ نـَ ماياتْ 

لِــــي ــــوْ ـــــــاحْ  قَ ب

ــــــوالْ ـــمْ االقْ ـــاظَ ـــــي ن زَرْدْخـــــانِ

ولْ طُ و  رْضْ  العَ لْ  اهْ وهْ  ظُ فْ إيحَ

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

لِي نَجْ رِيمْ  الغْ ــزْنْ  حُ

ة يلـَ تَبْجِ ة  لـَ ـبَجْ امْ ة  ناوِيـَّ ـعْ مَ ـة  يْفَ هِ

ــولْ ــج ــاكْ اسْ ــه ــبْ ــدْ ب ــشَ ــنْ نَ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

والِي ابَقْ الدْ رْ السَّ مْ دِي لي الخَ و اهْ

لِي تْوى  يَسْ ولْ  القُ و 

ــلْ ــوِي ــجْ تَ لْ  ــــوَّ اتْــــجَ ــارْ  ــي ــصْ ال و 

وْلِي هَ بِهْ  يتْ  افْجِ و 

ة وِيـلـَ ـدْ جَ اتـْ و  ازْواقْ  نَـى  عْ المَ بالْتِـزامْ 

بحولْ ـــولْ   حُ ـــنْ   مَ ــكْ   ــلَ ــسْ يَ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

جالُوا ــى  إل االدْهــــانْ  ي  ضِ اتْيَقْ

يــلْ ــوِ تَــجْ ال  ــنْ  ــاكَ ــسَّ ال ــنْ  ــاكَ س

نْوالُه مَ ــي  صــافِ ــرْ  ــرِي احْ ــي  ــزْلِ غَ
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ــدْ اوْصـــالْ ــعْ ــي سَ ــانِ ـــكْ وف بِ

ــي اوْصــالِ فــاتْــنِــي  و 

يلْ صِ احْ واكْ  بهْ اللِّي  ــة  راحَ لْقاكْ  مَ

ــي ــلِ ــصْ ـــتْ  مَ ـــنْ كُ

ــــى الـــوْصـــالْ ــاكْ ادْع ــق ــلْ جـــادْ مَ

ولْ انْصُ بْتْ  ضَّ خَ ــودِي  ــسُ احْ في 

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

مـالْ بـالكْ يـكْ  ـسِ كْ يـَ ـكْ  فَ سالـَ

ي ارْمالـِ فـي  لِيمْ  اظْ

ـيـلْ ـنْ مِ ـمَّ ـي كَ يا يَرْمِ ـبـِيـنْ بالضْ و اجْ

ــلِــي ــمْ ـــسْ  حَ ـــمْ شَ

ــمــالْ اشْ و  ــنْ  ــمَ إيْ ــالنْ  ــي خِ ــيــهْ  ــلِ اعْ

بْ في افْصالِي ي الحُ نِي قاضِ فْ عَ و اسْ

امْصالِي قاتْنِي  اسْ و 

ـيـلْ صِ ــــودَة  الجُ فِــيــــكْ  ـي  ياللـِّ

لِي وَصْ فاهْ   أطْ رِي   مْ جَ

يلَة صِ احْ و  ة  ابْقَ السَّ رَة  للنَّظْ تْ  ــدْ اوْجَ

ــولْ ــصُ ــفْ شـــايَـــنْ  بَـــرْمـــه  مَ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

وجْ مالي ما لَكْ صارِي في اللجُ و اكْ

لِي رمـى  رُه  ـفايـْ باظْ

ــمــيــلْ ورْ اكْ ـــدُ ـــبْ ــتْ ال ــلَ ــمْ ـــهْ كَ بِ

لِي مْ هَ كادْ  رْفْ  الطَّ و 

ة يـلـَ مِ شْ تـَ ابْال  لِى  التَّرْكْ نْجورْ  الغَ و 

يـلْ الصًِّ و  ـرَة  البُـكْ فـي  لِي  وصْ اتـْ

ه صالـُ اخْ و  رَكْ  جْ هَ ــدابْ  اعْ انْتْهى 

يلْ مِ الجْ ــبْ  الــحــاجَ ـــوسْ  قُ ــرْ  سَ

مالُه اخْ مــن  ــجْ  لَ وَرْدْ  ــدْ  الــخَ و 
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44

مولْ كْ المَ ــهْ  ــوَجْ ال ــرْ  سَ زانْ 

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

ازْاللْ الــرِّيـــقْ  و  ـــنَّـــكْ  سَ دُرْ 

اللِي احْ من  كــانْ  لُــو 

لِيلْ الخْ ــرْ  ــحْ الــسَّ ــرَفْ  ــعْ كــنَ ــنْ  لــكِ

ــــــــــي ازْاللـِ ادْوا 

ــاللْ ــفْ ــتَّ ال ـــوفْ  ـــيُ اسْ ــاضْ  ــع ــضْ ال و 

لُولْ اضْ في  يُونَة  مَصْ ضا  الحْ في 

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

ــالْ ــفَّ ــزَمْ جَ ــحْ ــــكْ مَ حـــازْ رَدْفَ

لِي اوْفَــى  يعادْها  مِ

ارْفِيلْ خالْ  ـلـْ خَ في  ـبْـتْـرَمْ  مَ اقْ  السَّ و 

ــمــول ـــلْ  اشْ ــقْ  كُ ــشَ ــنْ ــتَ يَــسْ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

ي ـاللـِ احْ بِيـلْها  تَقْ ـفْ  ـراشَ المْ و 

اللِي اعْ من  فايْ  اشْ و 

ــلْ ــي ــلِ ــلْ اعْ ــي ــبِ ــقْ ــــرَدْ تَ مـــا يَــــبْ

ي ـاللـِ اعْ ـه  حُ ـوايـْ بسْ

لِيلَة التَّخْ دْ  هْ جَ انْباوْا  يفْ  كِ انْوابَغْ  و 

ــولْ ــلُ احْ و  ـــــلِــي  واحْ بحــلَلْ 

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

لي ى  فَ اصْ ها  يَمْ لْ  وابـَ اشْ ارْفاغْ  و 

لي ــة  ــفَ واقْ ــــامْ  االيَّ

يلْ فِ احْ ــلْ  ــي ــرْبِ شَ فــي  ــدامْ  الــقْ و 

ــيــلْ ــلِ اغْ ــــوانْ  دي ـــــداوِي  إيْ اوْال 

اللُه اطْ في  شــادِي  يدْ  جِ يدْ  الجِ و 

يلْ فِِ اغْ ــبِــيــكْ  اشْ و  ــلْ  مــايَ زُورْ 
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ـــي ـــلِ ـــفْ ـــجَ اتْ ال 

فالْ و  ــمْ  اسْ ــرْ  ــرِي احْ ــراشــاتْ  افْ ــوقْ  فُ

ولْ فُ قْ مَ ماهو  ــلْ  ــضَ الــفْ ــابْ  ب

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

الحــالْ ـل  باهْ ـرَة  ـفْ السَّ تْ  طابـَ

ابْحالِي من  ابْحالْ  و 

يلْ خِ تَدْ في  حاتْ  اضْ الْوْشاتْ  اقْلُوبْ  و 

ـي ــــــــرَحْ لـِ ـــا ابْ م

دْ فــي حــالْ ــــدَّ ــــجَ ـــومْ انْ ــــلْ يـُ كُ

ـولْ ـوْحُ مَ ـى  بْـقَ يـَ ما  ساكـنـي 

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

ــعــالْ ــعَ االفْ ــولْ م ســـادَتْ بــالــقُ

لِي فْ  دَ اهْ تِي  رْحْ لفَ و 

يلَة رْ و انْفِ كْ دْ و الشُّ مْ عامْ و حَ رَة و اطْ فْ سَ

ــولْ ــفُ ــقْ ــي مَ ــالِ ــك ــى ال ــل وع

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

ي انْجالـِ ت  راحْ يا  ــكْ  راحَ رْبِي  شَ

حالِى و  فى  اصْ قَلْبِي 

يلْ ايحِ ــلْ  ــضَ اي ــيــف  كِ ــو  الــزْهُ و 

بَحْ لِي ما امْسى اصْ اكْ

يلَة اوْحِ اتْكونْ  ما  الوْصالْ  عن  ي  الگِ اخْ و 

ــــــولْ حُ وال  ـــــــــوَّة  قُ ال 

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

عالِي المْ تْ  سامَ و  راقَتْ  و  سادَتْ 

ـيـلْ لرْحِ شـــارُوا  ما  ــا  ــرُورْن ـــ اسْ

حالُه في  لْ  قَ العْ و  ــرُورْ  اسْ طابُوا 

اقْفالُه بــالــدور  ــانْ  ص الــبْــســاطْ 
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عالِي ــمْ  ــهُ ــقــامْ امْ فــي 

يلْ عِ اشْ ورْ  الــبْــدُ على  لَة  شاعْ أقْمارْ 

ــي ــل كـــــــبْـــــــنَ  ع

ــتَــعــالْ ــهْ  الــمُ ـــ ــلَّ ــرِيـــــمْ  ال لــلْـــــكْ

ولْ عُ فْ مَ وْتُه  دُ بَقْ ي  شِ لْ  كُ

ـــــيـــــكْ  الــــحــــالْ وفـــــانِـــــي  بِ

ـــولْ ـــي  الـــوْصُ ـــراجِ ــــومْ  انْ ــــلْ  يُ كُ

الْ قَّ العُ على  ولْ  القُ ذا  ارْوِيـــتْ 

ي ـى  لـِ ـقَ نْـسْ بالــوَد  يـَ

يلْ القِ ــحْ  صَ ارْوِي  و  اللْغا  يرْ  سِ تَفْ

ـــى ـــلِ ـــقْ ــــــــانْ  عَ ب

ــالْ ــق ــمْ ــــيَّ ال ــوا لِ ــيــقُ ـطِ مـــا ايـْ

ــولْ ــا صـــاحْ و قُ ـــولْ بِــهــا ي صُ

لي ـــى  ارْعَ مــن  مْ  فِيهُ

ــلْ ــي ـــلْ ارْعِ ــمْ كُ ــهُ ــنْ ــرْ مَ ــجَ ــتَ ــسْ يَ

ي لـِ ـعْ   ـمَ اسْ لوْصايْتِـي  

اعيلَة و  مْ  قَوْ لْ  كُ وبْ  ادْنـُ و  دَنْبِي  ـرْ  فَ يَغْ

ـولْ ـعُ ـفْ المَ و  ـلْ  الـفـاعَ

لِيلَة الخْ يا  بِيكْ  حالْ  اشْ يتْ  راجِ ما  و 

ـــولْ ــصُ انـْ و  ـــشْ  ـــايَ ـــف انْ بـــــاشْ 

لْ ما ابْقى لي  مْ و كُ تْ النَّظْ تَمْ و اخْ

قالِي امْ ــوا  ــحُ ــوَضْ ي و 

ـيــلْ ـقِ ــيِــي  العْ ـحْ ــدْ  تـَ ــواهَ بالشْ

ــبَــقْ لِي ــده  اسْ ــواهَ بَــشْ

يلَة قِ العْ تِي  وراحْ ي  رُوحِ علي  ابْنَ  قالْ 

ـــولْ ـــقُ اي رادْ  ـــن  م ـــرْ  ـــي غِ

ـقيـلْ اسْ ـادْ  ـحَّ جُ للـْ ـها  ـيـفْ سِ

وا قالـُ ي  اللـِّ يـعْ  ـمِ اجْ علـي  ة  جَّ حُ

يـلْ ـعِ اجْ لِيـمْ  التَّسْ فـي  مْ  هُ لـْ عْ جَ

لُه ادْعــى  و  وْلِي  لقَ ى  غَ اصْ اللِّي  و 

انتهت القصيدة
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لُه ــرى  اجْ ما  قَيْسْ  ي  أنْسِّ بــاشْ  اللِّي  ــرى  اجْ بِــيَّ 

ارْجالُه ي  عادْلـِ يا  ـى  وَصَّ يَّ  بـِ ـرامْ  الغْ يرْ  امِ

ابْطالُه ــة  ــفَ واقْ ــي  وامــامِ ــي  ــالفِ اخْ ــنْ  مَ بْ  ـــالَّ طُ

مالُه ــتْ  ــرَفْ اعْ وال  يَّبْ  إيغِ ــاشْ  ب لِيهْ  دَرْتْ  ما 

انْشالُوا تَّى  حَ ه  ومُ انْجُ رْتْ  اهَ سَ ادْجى  نْ  مَ حالْ  اشْ

كنْسالُه نَــلْــقــاهْ  ي  واللـِّ كانْخابَرْ  ــيــتْ  ابْــقِ

انْكالُه على  صابَرْ  شايا  احْ في  تُه  سْ غُ وِيتْ  اطْ و 

لِي ماصارْ  في  رَبْ  تَغْ يَسْ ثُه  دْ انْحَ اللِّي  و 

لِي أجْ قَبْلْ  نْ  مَ تَمْضى  ي  رُوحِ يرْ  غِ تْ  فْ خَ ما 

لِي صاگْ  ــواهْ  اهْ و  نِّي  عَ يَّبْ  غَ وِيتْ  اهْ اللِّي  و 

لي يبْ  إيغِ ــرُه  ــمْ عَ نِّيتُه  ضَ ما  ــبــابْ  اسْ بال 

لِي ضاعْ  تاشْ  تَفْ رَفْتُه  اصْ انْهارْ  من  حالْ  اشْ و 

لِي وراجْ  ــارَسْ  ف النَّبْلِي  بارْ  اخْ جابْلِي  ــنْ  مَ

لِي ــانْ  ك ه  اللـَّ لْتْ  قُ اللِي  مْ شَ ــابْ  غ واال 
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ابْحالُه ي  شِ رِيتْ  ما  ة  يدَ الصِ في  لِي  غابْ  ونْ  رْشُ طَ

ــي ـــلَّـــى لِ ـــيـــرْ خَ طِ

ــى لِــي ــزْه ــفْ يَ ــي كِ

ـي ـيــالـِ اللـْ ـتْ  فاتـَ

ــي ـــي ســالِ ــــمْ لِ كَ

ــي ــالِ ــم ضــــاعْ رَسْ

ــي ــاللِ ــمْ ــــابْ شَ غ

يالُه اخْ ي  مِ رْسْ مَ في  خالَّلِي  ياللِّي  أواهْ  يدي  أياسِ

حالُه و  ــورْتُــه  صُ دْ  گَّ نَتْفَ ــمْ  انْــراهُ ما  أشْ  ــت  وقْ

انْجالُه على  خاتَمْ  ــرْ  ــضَ االخْ بَّرْ  المُ من  كبِّيلْ 

مالُه اشْ ع  مَ ينُه  يمِ في   كانُوا  ــبْ  دهَ لْ  ناجَ اجْ و 

انْكالُه رِي  خاطْ ى  جَ ويَفْ طادْ  نَصَّ بِه  ــتْ  ــرَجْ اخْ

لِي طــارْ  يرْ  طِ ي  شِ لِــيَّ  مارِيتُوا  واشْ  للَّـهْ 

لِيلْ اخْ ــتْ  رَمْ وال  ساكنِي  في  بُّه  حُ

لِيلْ و  انْهارْ  في  نَّا  كُ باشْ  و  زهُ ي  شِ

تاوِيلْ و  نْ  سْ الحُ و  و  الزْهُ وايَعْ  بَسْ

يلْ تَنْكِ ـــرُورِي  اسْ راقْ  الفْ ــنَ  امْ ولَّــى 

يلْ السِّ ــاهْ  وف الَّ  من  ــرْثْ  حَ ثِيلْ  تَمْ

ــلْ بِّي الكُ و  ــي  نِّ عَ ــه  لُ ناجُ اجْ ــى  لَّ خَ

منْزْلِي في  لِــي  ــمْ  ــالَّهُ خَ ــه  ــوايْــجُ احْ تَّى  حَ

لِي يَــبْــرَحْ  االَّ  قَبْلْ  ــنْ  مَ ــلْ  يَــرْفَ كــانْ  مْ  فِيهُ

جادْلِي امْ رُوها  فْ ضَ االَّ  رِيرْ  الحْ ــجــادَلْ  امْ و 

داوْلِي اجْ باتُه  جَ احْ دَرْتْ  لُه  ناجْ اجْ على  و 

لي أهْ لِّي  نسَ و  ــدا  الــعْ ــدْ  نَــكَّ يادْتُه  بصْ
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مالُه اكْ على  لُه  تْ  لَقْ اطْ و  ه  گُ تَمْ لِيهْ  تْ  رَّحْ سَ

لُه ــى  ازْه ما  ــانْ  ك و  ــانْ  ك ي  مِ رْسْ مَ ــلْــبْ  قَ في 

ابْحالُه ي  شِ رِيتْ  ما  ة  يدَ الصِ في  لِي  غابْ  ونْ  رْشُ طَ

ــي ــغــالِ ــة  ال ــبَ ــي غِ

ــي ــأمــوالِ تْ  ب ـــــدْ جَ

ـي الـِ ــدَّ ـــتْ  عُ ـــفْ شُ

مالي اجْ في  ـــرْتْ  سَ

ــي ـــــدا لِ ــــــمْ  نَ كَ

ــي ــاللِ ــمْ غــــابْ  شَ

ارى عن مجالُه ي يَتْسَ اسِ سَّ يدي من فاسْ جا الگُ أيا سِ

بالُه احْ مع  ـــى  اوْطَ ــســاسْ  گُ ــازَة  ت ــورْ  لــشُ ــى  وَلَّ

ه جالـُ جـونْ  وكــلْ  ر  هَ للـدْ تافَـرْطا  فـمْ  ـنْ  مَ

لِي خابْ  نْ  الظَّ و  يَّبْ  إيغَ نْ  ظَ في  لِي  كانْ  ما 

لي بَقْ  اسْ دْ  الوَعْ و  انْزايَهْ  يُــومْ  لْ  كُ معاه  و 

لِي طــارْ  يرْ  طِ ي  شِ لِــيَّ  مارِيتُوا  واشْ  للَّـهْ 

وِيلْ اطْ رْ  هَ بضْ العامْ  و  بعامْ  ة  ساعَ

بِيلْ اسْ لِيهْ  رِّيــنِــي  إيْــوَ ي  إيجِ للِّي 

لِيلْ اعْ حالْ  ال  حالِي  في  تْفاوْنِي  شَ

بيلْ اگْ فــاتْ  ما  لِــيَّ  ودْ  إيعُ فَعَسى 

يلْ الدِّ رْ  انْجُ و  مْ  نْهُ عَ ـوجْ  انْعُ وَقْـتِـي 

بِّيلْ الكْ و  ـنِّـي  عَ ـلُـه  ـنـاجْ اجْ ى  ـلـَّ خَ

لِّي ولْ  قُ مايـْ دْ  شهْ وال  بارْ  اخْ لي  جــابْ  ما 

لِّي وسالْ  صا  قْ سَ لِي  االصْ لبُودْنِيبْ  تازة  نْ  مَ

لِي واحْ اسْ رْبِي  اعَ رْ  حْ الصَّ ابْوابْ  على  لْ  ادْخَ و 



الطرشون 280

حالُه في  جا  ــادْ  ع وجاكنا  ــبْ  ــرِي اعْ في  لْ  ـــوَّ سَ

بالُه أگْ جابْها  رَة  مْ الحَ ة  جَ للبَهْ نــونْ  وادْ  من 

قالُوا ولْ  بقُ وال  يحْ  حِ تَصْ ــبــارْ  اخْ لِــي  جــابْ  ما 

اوْصــالُــه لكادْنِي  قالُولي  ركلة  في  كــان  لو 

ابْحالُه ي  شِ رِيتْ  ما  ة  يدَ الصِ في  لِي  غابْ  ونْ  رْشُ طَ

طــــاشْ  لـــي  بــالِــي

ـــاذا  لي ــتْ  م ــحْ جَ

ــي ــوالِ ـــتْ  اهْ هـــاجَ

ــي ــاللِ گْ  اهْ ـــدَ ـــنْ شَ

شــافَــتْ  انْــجــالِــي

ــي ــاللِ ــمْ غــــابْ  شَ

بالُه تُو اشْ كْ شاهْ و بِهْ يَسَ أيا سيدي و اللِّيثْ كانْ يَخْ

لي دارْ  يلْ  مِ و  تــانُــوتْ  و  ـــواتْ  اتْ ــعَ  امْ ادْرا 

نْزْلي مَ فــاسْ  و  ناسْ  كْ مَ و  ــوانْ  تِــطْ و  سال 

خلي في  وال  رْ  عامَ ــنْ  وطَ في  وه  ــدُ شــاهْ ما 

لي يتوگ  ال  و  بارُه  اخْ يبْ  ايجِ نْ  مَ خافْ  ما 

لِي طــارْ  يرْ  طِ ي  شِ لِــيَّ  مارِيتُوا  واشْ  للَّـهْ 

يلْ فِ اجْ النُّومْ  و  طايَشْ  راقْ  الفْ نْ  مَ و 

ويلْ تَجْ في  ــا  وان ــه  ــورْتُ صُ مــاريــتْ 

يلْ حِ تَكْ في  بوتِيتِينْ  افْــراقْ  على 

يلْ واصِ افْعالُه  ـــرارْ  االحْ روسْ  ــنْ  مَ

يلْ جِ في  ــيَّ  هِ ما  ــورْتُــه  صُ ثيلْ  تَمْ

ـبِّيـلْ الكُ و  نِّي  عَ لُـه  ـنـاجُ اجْ ى  ـلـَّ خَ

ي لـِ دْ  هَ غاتْ  طُ ي  اللـِّ باتْ  گَ العْ و  ورْ  لَنْسُ
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زالُه اغْ على  وادْرَى  يَّدْ  انْصَ فِيهْ  نْتْ  كُ مادة  لَحْ

ه بالـُ اگْ ما  نْهُ شَ ـطا  گْ لـَ و  لـيـمـامْ  و  ـمـامْ  احْ

بالُه احْ وا  عُ طْ ويْگَ ــدايــا  اعْ هْ  ــدُ ايْــشــاهْ ــوْفِــي  خَ

حالُه و  الوْشا  دا  ــنْ  مَ نا  دْ يَنْقَ ي  خالْقِ لَبْ  نَطْ

لُــوا ــوَ اطْ نا  ايَّامْ في  هو  االَّ  ـــرُورْ  اسْ وَّزُوا  ــــدَ انْ و 

عالُه امْ ذْ  ناخُ بُو  اسْ ــراسْ  ل فــاسْ  وادْ  راسْ  ــنْ  مَ

ابْحالُه ي  شِ رِيتْ  ما  ة  يدَ الصِ في  لِي  غابْ  ونْ  رْشُ طَ

ـــنْـــتْ  مـــا  دالِـــي كُ

ـــي لِ ـــالَّ ـــــــوقْ  مَ فُ

ـي ـوالـِ مــفــيــضْ  اتـْ

فــالِــي  ــلْ  ــخَ ــنْ ال و 

لِي دْ إيصِ ضــارْ  ـــرَّواتْ  ال و  رْ  هَ المْ و  ـــرَّالْ  ال

لِي التُّرْكْ ليها  تْ  يَتْلَفَّ ما  ــومْ  الــبُ ــا  امَّ و 

لِي دْ  إيگَ االَّ  لُوبْ  غْ الْمَ ــارْ  ت فِيهْ  ا  يوْ دِ يَفْ

ي لـِ العْ قامْ  المْ و  ـزْ  الْعَ لبْساطْ  ـنا  مْ لـَ وَيـْ

لِي يْكْ هَ تْ  رَّجْ سَ إذا  نْتْ  كُ كما  بْلُوا  انْگَ و 

عادْلِي ينِي  إيجِ فــاشْ  النْزايَة  على  نا  احْ و 

لِي طــارْ  يرْ  طِ ي  شِ لِــيَّ  مارِيتُوا  واشْ  للَّـهْ 

يلْ اصِ و  را  بُكْ رُجْ  نَخْ الرْبِيعْ  لْ  فَصْ

يلْ الخِ تاقْ  اعْ نْ  مَ جاوْا  يفْ  كِ ــبْ  ادْهَ

ــلْ ي قَنْدِ ــرَّه  الغُ و  شــارْدة  ــوا  شْ عَ

ــلْ ي انْخِ زوجْ  ــرد  جَ ــهُ  وانْحُ اجْ ــى  وعل
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مــالِــي ــل  ــفَ ــكْ ال و 

ــي ــاللِ ــي ــــــرْجْ فِ سَ

ــي ــاللِ ــزْ اتْ ــهــامَ امْ

ــــعْ اآللِــــي ــــرَسْ ابْ

ي نْـصالـِ يـَ ــوِي  ـلـْ سَ

ـي ارْمــالـِ و  ــــوفْ  جُ

ــي ــاللِ ــمْ ــــابْ شَ غ

حالُه و  و  للزْهُ لُوا  نَشْ يادَة  الصْ دْ  بَعْ نْ  مَ يدي  أياسِ

مالُه اجْ في  يتْ  فِ اشْ و  ولُه  اوْصُ رُورْ  بالسْ تْ  نْمَ غَ و 

ابْمالُه حازْها  ما  رْ  تاجَ ة  رْسَ عَ قَلْبْ  في  نا  احْ و 

قالُوا لْ  قَوْ يتْ  لْغِ و  ودِي  صُ قْ مَ الرْضا  على  ى  نَتْهَ

آلُه يارْ  اخْ ــنْ  مَ ى  فَ طَ صْ المُ اوْالدْ  ــنْ  مَ رِيفْ  اشْ

يلْ الدِّ و  بَة  الرَّگْ رِيرْ  الحْ نْ  مَ بِيبْ  اسْ

يلْ نْدِ المَ فــوقْ  بَّرْ  المُ ــطــارَتْ  اسْ و 

تنيل و  تــوراقْ  ــبْ  هَ الــدْ ــنْ  مَ ارْكـــابْ 

لِيلْ تَكْ لَّلْ  كَ امْ رارْ  الـــدْ من  الْجامْ 

ــلْ يـ اصِ و  ــا  ان ـوَّ صُ ــه  طابْعُ ــوانْ  ــ اجْ

اقْتِيلْ يدْ  الصِّ يبْ  انْجِ و  بِهْ  طادْ  نَصْ

ــلْ بِّي الْكُ و  ــي  نِّ عَ ــه  لُـ ناجْ اجْ ــى  ـلـَّ خَ

لِي جادْ  يهْ  جِ بَمْ فانِي  اجْ دْ  بَعْ وِيتْ  اهْ اللِّي  و 

لي ــبْ  إيْــكُ ــرى  تَ لِــي  دْ  يَنْشَ ي  مالْكِ ــرَى  تَ

حافْلِي امْ على  اتْرَنَّنْ  صانْ  االغْ في  يارْ  اطْ و 

علي ــنَ  ابْ ــولْ  قُ ي  اضِ فَّ حَ يا  لَكْ  وَّ سَ اللِّي  و 

ي إيـجودْلـِ ة  التُّوبـَ مالْ  كْ بـَ ي  خالْقِ بْ  لـَ نَطْ

انتهت القصيدة
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مالحظة : هذا النص يشتمل على خمسة أبيات فقط في القسم األخر.
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IIII       

01

02
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04
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06

07

ـــلْ الــحــالْ ــونْ اهْ ــفُ ـــوهْ اسْ ـــرْقُ امْ غَ ــــوَّ ـــنْ لُ ــا مَ أم

الحالْ فــي  ــرُوا  ــضْ عَ مــا  ــوا  ــرْبُ جَ أو  ـــوا  داقُ الَّ  ــنْ  مَ

ــوالْ اغْ ـاقْ  ـشَّ للـعُ نُــه  افْراتـْ ــوا  ــمُ ـظْ إعَ تارَتْ 

ــوالْ اهْ و  ــفْ  ــواصَ اعْ بِينْ  ــالْ  ح يرْ  غِ في  ا  لِّــيــوْ إيــوَ

خــالْ الــدْ و  لْبْ  القَ يمْ  مِ اصْ ــنْ  مَ الزالْ  ــي  ــالمِ اكْ و 

زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

الحالْ بلْسانْ   ـي   ـكِ يَشْ ـراقْ   بالفْ ـمْ   رْسَ المَ ـيـرْ   غِ

ــمْ ــلَّ الــــالَّيَــــمْ  سَ

ــلَــمْ يَــعْ ابْــحــالــي  و 

اليَمْ على   الْ   ـــوَّ جُ

مْ ظَ يَعْ ــا   امَّ ـــتْ   وَقْ

ــمْ ــلَّ ــكَ ــتْ يَ الَّ  ـــنْ  مَ

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

ــمْ ــمَّ انْــخَ و  ــي  ــرْتِ نَ

تا اعْ إلى  رِي  بَحْ ــنْ  مَ تَنْجى  نَى  الغْ

الحادْثَة ــاء  ــي األشْ ــمْ  ــلْ عَ يم  يالالَّ

تَة ساهْ ــوانْ  ــي ــغِ ال ــاتْ  ــجَّ لَ ــاً  ــارْت ت

ــة ــرْتَ ــه  امَّ ـاسُ ــدْ  رِيـَّ ـوْجَ ــدا  تـَ هــكْ

تابْتَة لِهْ  ة  لْمَ كَ نْ  مَ آشْ  يمْ  مِ اصْ نْ  مَ

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ حْ يا 

ارْتى ما  ـلُـوقْ  ـخْ مَ ـلِيـنا  اعْ ـمـامْ  ياحْ
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الــزُّحــالْ مْ   كنْجَ تِي   ماعْ اشْ ــرَة   ــسْ حَ يــا   ـــنْ   وايَ

ــعــالْ ــشْ مَ ــنْ  ــمَّ كَ إيــبَــرَّدْ  ــهــا  ــعْ دَمْ ــبْ  ــكَ ــسْ يَ وال 

مالْ الجْ ــقْ   ــاشَ ع ــي   ــزَهِّ كــتْ ــى   ــتَّ حَ ــي   تَــبْــكِ ــا   م

الوْصالْ ةْ  ساعَ في  راقْ  الفْ على  ي  تَبْكِ ـي  اللـِّ يَّ  هَ

زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

ــاللْ االطْ ــدْ   تَــوْعَ ة   ياجَ الهْ ة   ساعَ في   ــكْ   ــرْفَ انْــعَ

ــازالْ م ـــعْ   والَ ة   ياجَ الهْ فــي   ــدْ   ــزِي اتْ ــهــارْ   انْ ــلْ   كُ

اتْــســالْ و  ــي  ــرْتِ تَ ــكْ  ــراقَ افْ على  بْتِي  غَ ــا  امَّ وِيـــنْ 

ـمْ ــلـَّ ـتْـــكَ يـَ وإال 

ــرَمْ ــضْ ــا تَ ـــتْ امَّ وَقْ

ـمْ ـجَ سْ تـَ ضاها  بـلـْ

ــمْ ــسَّ ــبَ ــتْ ــيــهــا  يَ لِ

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

ــمْ ــرْگَ ــتْ  اتْــبَ ــفَ والْ

ـمْ ـكَ حْ نـَ االَّ  ـرْ  ـمْ گُ

ــرَمْ تَــغْ انْــتــاتَــكْ  في 

الفايْتَة ـة  اعَ السَّ ـولْ  قُ إيـْ ينْ  حِ لْ  كُ

تا الفْ و  لْدْ  الصَّ ــارْ  ن دْ  مَ تَخْ نارْها 

بايْتَة ــزْالنْ  الــغُ و  ــتْ  ــاتَ ب مــا  ـــنْ  وِي

تا اشْ ها  عْ دَمْ مْ  رْسَ المَ شافْ  ما  وقْتْ 

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ ياحْ

النْثى على  ــرِّيــتِــي  جَ إال  ياحمامْ 

تَة شامْ ــدْ  يَ ــوا  ــلُ دَخْ أالَّ  قصورْ  في 

ـتَ انـْ حــتَّى  كْ  لـَّ زَّل  تَتْغَ اللْغا  في 
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21

22

23

ـــرْوالْ سَ مْ  تَلْهُ امْ و  كيابْها  ة  فَضَّ مــنْ  ــضْ  ابْــيَ و 

ثالْ تَمْ مالِها   ــه   ــمُ اسْ ــمــامْ   الــحْ ـــنْ   مَ ــتْ   جــابَ

زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

ــزال اغْ يهْ  إيضاهِ لِــيــسْ  مْ  هُ يفْ كِ سابُه  تَحْ مــا 

انْــبــالْ اقْ  شَّ للعُ عة  الْقاطْ ــارُه  ــف اشْ ــســابْ  تَــحْ

الخالْ و  ــة  ــامَ الــشَّ ــنْ  رْدِي ــوَ ــم ال يــنْ  ــدِّ الــخَ على  و 

صالْ لَمْ ــنْ  مَ ــه  ــداقُ امْ و  ـــدامْ  امْ وتُه  انْشُ الــرِّيــقْ  و 

ـــوَّالْ مُ و  ــرْ  ــعْ شَ ها  ابْلَغْ ــنْ  مَ ــيــرْ  غِ ها  دْ يَنْشَ مــا 

مْ ــدَ ــلْ ـــونْ الــعَ فــي لُ

ــزَمْ ــهْ ــنْ ــواكْ اتْ ــگْ مَ

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

ــمْ ــرْتَ ــة  لَ ــيــهَ ــبِ اشْ

ـمْ ـسَ ڤْ يـَ ـلْ  نْـواجَ بـَ

ــمْ ــعَّ ــنَ امْ رْدْ  الــــوَ و 

ـــمْ ـتْــبَـــسَّ يـَ وإال 

ـمْ ــلـَّ ــتْـــكَ يـَ وإال 

نْتَة خَ المْ يدْ  جِ نْ  مَ بَغْ  اسْ و  ها  يدْ جِ

انْثى ها  يفْ كِ ما  انْتاتَكْ  ــراقْ  افْ ــنْ  مَ

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ ياحْ

ـتَـة باهْ ــزْالنْ  الغُ يـعْ  ـمِ اجْ ـمـامْ  ياحْ

كافْتَة لِيهْ  ــلْ  ــواجَ انْ ماشافْ  ــنْ  وِي

نابْتَة ـــارْ  االزْه نَة  الوَجْ ارْيـــاضْ  في 

نَبْتَة امْ ــغــارُه  اتْ ــوفْ  اتْــشُ رارْ  ــدْ ــال ك

تَة ساهْ ــالمْ  الــكْ ــلْ  هَ ــدْ  تَــوْجَ دا  هكْ
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زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

الْ عَّ شَ ياها   اضْ ــاگْ   ت ــزالْ   ــغْ ال ــاگْ   ت ــا   امَّ وِيـــنْ  

ــزالْ ــا  الــغْ ــتْ  أن ــفَ ــيــفْ  والْ ــكْ  كِ ــتــاتَ ــتْ  انْ ــفَ والْ

ــزالْ ــغْ ال و  ــعْ  ــمَ الــشْ و  النْتا  ــعَ  م ـــتَ  وانْ ــا  أن ــيــرْ  غِ

الحالْ في   مْ   رْسَ المَ يفْ   كِ مامْ   ياحْ كْ   يفَ كِ ي   يفِ كِ

الْ ــدَّ ــعُ ال و  ــدى  الــعْ ــا  ــرُورْن اسْ على  ــاوْا  ــك ابْ يفْ  كِ

زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

بالْ اجْ جــوبْ  في  جوبَة  أرْضْ  في  ونُوا  إيكُ كــانْ  لُو 

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

ــمْ ــرْسَ ــتْ الــمَ ــفْ والَ

ــمْ ــغْ ــنَ ــتْ تَ ــــتَ  انْ و 

مْ ظَّ عَ امْ ابْساطْ  في 

ـمْ كَّ اتْحَ ـــدْ  الوْعْ و 

ـمْ لينا  يـبْـكي  الصَّ

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

ــلَــمْ ـــوْجـــاتْ  الــقْ لُ

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ ياحْ

نابْتَـة ـسابْ  تَحْ ة  عَ مْ الشَّ ـمامْ  ياحْ

ة تـَ ـدْ حَ المْ ـولْ  ـقُ العْ مْ  تتْنْغَّ يفْ  كِ

تى اعْ تا  لَعْ يْلْ  خَ ــدارُه  اجْ ــاتْ  اوْط ما 

ثَـة تالـْ امْ ـيَّـرْنا  غَ ـي  اللـِّ ــراقْ  الفْ و 

ـتَـة صامْ ي  اللـِّ وْ  نـبـكِّ و  ـصا  القْ و 

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ حْ يا 

النْـتَى و  ـزالْ  الغْ بُوا  ـلـْ جَ انـْ مامْ  ياحْ
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ــالْ ــف ــا ال ــه ــبَّــرْ بِ ـخَ ـــطْ ويـْ ــهــا الـــخَ ــبْ ــلَ ــجْ ــى يَ ــتَّ حَ

ــــوالْ ــتْ االقْ ــابَ ــا ج ــا م ــي ــبْ ـــومْ االنْ ـــهُ ـــعـــايَ اسْ و امْ

ــالْ ــوْص ال ـــنْ  مَ ـــبْ  هَ يَـــدْ وال  قا  اللـْ ــــتْ  وَقْ ـــبْ  هَ يَـــدْ

حالْ اشْ راقْ   الفْ ة   ساعَ في   شافْنا   نْ   مَ تْ   ابْهَ يفْ   كِ

زالْ الغْ على  وأنا  االنْتى  على  تَزْهى  وانْتَ  ة  عَ مْ الشَّ على  يَزْهى  مْ  رْسَ الْمَ

ــقــالْ ــا  قَــيَّــدْ  الــمْ ــن ــاوْبُ ــج ـوا  إي ـــنْ  قــالـُ ــى  مَ ــل وع

هالْ يَسْ ثالِي   امْ نْدْ   عَ ــوابْ   الــجْ في   ــزُوا   ــجْ عَ اللِّي   و 

االقْـوالْ وا  ــدُ اتَّــاخْ مْ  لْهُ هْ ابْجَ ــي  اللـِّ يفْ  كِ انا  ما 

ــمْ ــظَ ــمْ األعْ ــاألسْ ب

ــمْ ــلَّ ــعَ ـــافْ امْ كـــتَّ

ــمْ ــتَّ ــحَ ــراگْ امْ لــفْ

ــمْ ــلْــضَ ـــنْ گَ ــا مَ أم

ــمْ ــرْسَ الــمَ و  ـــا  أن

لَّمْ عَ امْ ــرْ  ــبْ حَ ــنْ  مَ

ــزَمْ ـعْ ـه يـَ ــوابـُ ـجْ بـَ

ـــزَّمْ ـــحَ الْ امْ ـــــوَّ جُ

يْتَة مَ و  ــيَّــة  حَ ــيــا  األشْ ــكــونْ  اتْ لــو 

ـثَـة الباحْ تَّافَـة  الكَ ـنِّـي  عَ ـثـة  باحْ

تْتَه شَ امْ ـه  بَرْياحُ ـحـى  ضْ تـَ لْها  كُ

تَة باهْ ــرامْ  الــغْ ــنْ  مَ ــه  إيَّــامُ تْ  ضاعَ

انْت ــو  الزْهُ في  تالَثْنا  و  ـامْ  ـمَ ياحْ

ـبِـيْـتَـة المْ ـنـى  ـعْ المَ ذا  ارْوا  ـمامْ  ياحْ

تى اعْ نا  مامْ احْ ودْ  حُ الجْ إيطيرُوا  لو 

ــة وارْث بارْ  الحْ ــنْ  مَ نى  عْ المَ وارَتْ 
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40

41

42

ــالْ ــهَّ الــجُ على  ــلْ  ـضَ وِيـْ ــنْ  ــي ــعــارْفِ ال ــوهْ  ــرْفُ ــعَ إيْ

ــكــالْ االشْ ــنْ  مَ خافِي  ومــا  باطتُه  أضْ يكْ  فِ كاتَكْ

مالْ التَّكْ ـــرْفْ  حَ افَة  اللْطَ انْــهــايَــة  فــي  لــي  ـــزَمْ  اجْ و 

ــلَّــمْ انْــسَ و  ــرْضــى  نَ

ــلَــمْ يَــعْ الــقــارِي  و 

ــمْ ــلَّ ــكَ اتْ و  ـــــعْ  ارْفَ

اوْتا رُه  مْ عَ الَّ  منْ  ي  مِ اسْ النْظامْ  في 

تابْتَة ال  ــة  وفَ ــدُ ــحْ مَ ال  ــي  ــمِ اسْ و 

التَّالْتَة بَة  النَّصْ دْ  شَ رْفَـعْ  تـَ ـدْ  عْ بـَ

انتهت القصيدة
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ابْصارْ شافُوها  ما  ة  قَلْعَ في  نا  ابْساطْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ــهـورْ ــمْ للـجَ ـيـنْ  ـصِ حْ تـَ دَرْتْها 

كنْـتْـخالـى فاشْ  لرْسامْ  ـلُـوا  وَصْ ما 

تالَة حْ ا مَ دَّ نْدْ غَ و اللِّي ما جـاتْ اليُومْ عَ

افْكارْ تَوْصافُه  في  يرُوا  ايْحِ نا  ابْساطْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ادْوِيـــــرِيَّـــــاتْ و  ـــازَهْ  ـــن ـــمْ ال و 

تَتْبالَى ما  الرْخامْ  يانْ  فْ صَ من  ص  خصَ و 

تالَة حْ ا مَ دَّ نْدْ غَ و اللِّي ما جـاتْ اليُومْ عَ

دُورْ و  ورْ  السُّ مع  يرْ  فِ بحْ ة  قَلْعَ

االبْطالْ اوْطــاهــا   ـــاوْا   اوْط مــا  

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

رْفاتْ غُ و  ورْ  اقْصُ في  وا  فُ ايوَصْ الَّ  شَ

صالْ بمْ ــرِي  ــجْ تَ ـــداوَلْ  الـــجْ و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ابْــحــورْ ــعْ  ــبْ سَ بِها  دايْــــرَة 

يلْ جِ ــنْ  ــمَّ كَ ــوا  ــاشُ ع ــو  لُ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ــتِّـيـنِـيَّـاتْ ـبـب و السَ و الـقْ

وِيــلْ ــدْ اتْــجَ في  ــارَجْ  ــه اسْ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 
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11
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13

14
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17

18

ادْيــارْ في  هي  االَّ  افْرَشاتْ  من  حالْ  اشْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ــعــاتْ نَــطْ ــمْ  ــهُ ــي ــلِ اعْ ــوفْ  ــح ل و 

لْ امْسالَة نا من كُ ي حاطْ و افْراشْ و الحيطِ

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

ابْصارْ ها  ابْياضْ رَتْ  مْ غَ معْ  الشَّ نايَرْ  امْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ـــقْ اوْرِي و  ــة  ــضَّ فَ مــن  ــكْ  ــسَ الــحْ و 

الَة طَّ هَ نا  وعْ مُ اشْ ادْموعْ  يفْ  كِ ه  ادْموعُ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

االتْمارْ و  انْعايَمْ  و  هْ  افْواكَ من  حالْ  اشْ و  سيدِي  يا  هوَ  و 

ــــرَى تَ ــــالَّ  ش ـــمْ  ـــايَ ـــع ـــنْ ال و 

الزَّرْبِيَّاتْ و  التْسارَحْ  و  وفْ  طُ الگْ

ازْاللْ ــرِيــرْ  احْ و  ــرْ  ــوبَّ ــمُ ال مــن 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

رِيقْ رْ لُونْ اشْ مَ رْ االحْ ضَ رْ و االخْ فَ االصْ

ــحــالْ يُــكْ و  ـــولْ  ـــطُ ايْ اجْ  الـــــدَّ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

التْيارَة ــيَّــبْ  طِ دَعْ  ـــوْ ال ــونْ  مــاعُ

ــاتْ يَّ ــدِّ الــخَ و  ــخــايَــدْ  الــمْ و 

يــلْ ــدِ تَــسْ فــي  ــي  ــوامِ اخْ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

يقْ سِ بْ الغْ ياهَ كالنْجومْ في اغْ

ــيــلْ ــوْحِ تَ ــي  ف ــي  ــبِ ــي ارْقِ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ـتـارَة خْ المُ ـبـاخْ   الطْ فِـيـه  



291جمهور البنات

19

20

21

22

23

24

25

26

27

هالَة بمْ ضايْرَة  يسانْ  بالكِ رَة  فْ الصَّ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

انْــوارْْ لِيها  اعْ انْشاتْ  الرْياضْ  في  ة  رْجَ حَ سيدِي  يا  هوَ  و 

كــعــاجْ ـــرِي  ـــسْ نَ و  ــنْ  ــي ــمِ ــاسْ ي

مالَة اعْ تــابْــعــاهْ  لْطانْ  كسُ ــدْ  ــأَيَّ ــتْ مَ

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

جارْ االشْ بَنْتْ  رَة  مْ الخَ و  بِيننَّا  يسانْ  كِ سيدِي  يا  هوَ  و 

ــمْ ــتَ ــنْ تَ ــــالَّ  شَ ــة  ــبَ ــي ــهِ ــصْ ال و 

يَتْالَالَ ــرْ  الــزْهَ على  نَاها  اسْ اليَبْرِيزْ  و 

اشـْمـالْ و  ـيـنَـة  إيـمِ الرْيـامْ  و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

تَبْالجْ في  رُه  تَغْ رْ  الزْهَ و  الْياسْ 

بالنْصالْ ــمْ  حــاكَ ــمْ  ــكُ الــحْ و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

تَّمْ بالْمخَ ينا  قِ تَسْ رامْ  الكْ بَنْتْ 

الــحــالْ ــاتْ  ــس اكْ ــيَّــة  ــشِ الــعْ و 

يِيلْ تَمْ فــي  ــنْ  ــســاسَ احْ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

اجْ مَّ الطُّ و  ابْها  و  رْ  البْهَ و 

يلْ فِ احْ ــوبْ  ت في  رْدْ  الـــوَ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

مْ لْدَ عَ صافِي   ة   فَضَّ ــونْ   لُ

ـيلْ اللـِّ ثُـــوبْ  اغْشاها  و 
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تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

ــارْ ــه ــحْ انْ ــبَ ــصْ ا يَ ــــدَّ ــدِي لِــيــلْــنــا غَ ــي ــا س و هـــوَ ي

مولْ الخْ مــن   انْبى   ــلْ   طَ يفْ   كِ

الَة عَّ شَ ة  جَ بَهْ امْ لَّة  حُ الْبَسْ  باحْ  الصْ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

عارْ باالشْ مْ  هُ ضْ گَّ و  غابُوا  الرْيامْ  وا  طاحُ سيدِي  يا  هوَ  و 

ـــزُولْ ـــنْ ــه  مَ ــســابُ ــحْ ــا  تَ ــن ــومْ يُ

مازالَة ا  الرْضَ على  ى  ضَ تُقْ االَّ  ــرُورْ  بَــسْ

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ولْ مُ كْ المَ رْ  بالسَّ نا  فَرْحْ رْحْ  الفَ

صالْ قُمْ لي  ــلِــي  امْ و  لِــي  ــاتْ  ه

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ولْ ثْمُ مَ صابَحْ  للِّي  وابْ  اكْ اهدي  و 

ــتْ نـــاسْ الــحــالْ ــدا فَــرْجَ ــكْ هَ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

مولْ شْ المَ وْ  الزَّهْ ارْيــاضْ  في 

ــلْ ـــى دِي ــرْ ارْخَ ــجَ تــاگْ الــفْ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ولْ قُ عْ بالمَ ـة  يغَ الصِّ تْ  طابـَ

يلْ أصِ كل  و  بْحْ  الصُّ في 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 
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يارْ الصْ يعْ  مِ اجْ قْ  تشُ عارُه  اشْ ابْــراوْلِــي  سيدِي  يا  هوَ  و 

ـــاقْ  بـــزِيـــدانْ ـــشَّ ـــعُ ـــجْ  ال ـــيَّ هَ

ــاحْ  كــتَــتْــواال ــب ــصْ ــة  ل ــمــايَ ــــلْ  ال رَمْ

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

الوْتـارْ مـع  ونْ  قـانـُ و  ـناحْ  الجْ و  ـنْـكْ  الْجَ سيـدِي  يا  هوَ  و 

عــــرَّابْ و  ـــشـــادْ  ـــنْ ال ـــجْ  ـــيَّ هَ

اآللَــة قْ  كيْحُ ــعْ  ــبَ اطْ ــلْ  كُ من  دْ  يَنْشَ

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

دار الكْ زالْ  ــمْ  بِــكُ ــمْ  لِــهُ ــلْــتْ  قُ ــالً  أهْ سيدِي  يا  هــوَ  و 

ــا ــن ــي ــمِّ ــسَ ـــاتْ  اتْ ـــيَّ ـــمِ بـــالـــسْ

بِهانْ اصْ و  جامْ  اعْ رْقْ  عَ و  ه  بايْعُ بَطْ

ــوالْ ــقْ ب ــمْ  الــقــايَ ينْ  الحسِ و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

طابْ بخْ بْ  ايْخاطَ عودْ  و  يتْرَة  الكِ

ـــوَّالْ الـــمُ و  ــــة  اآللَ ــدْ  ــاشَ ــن اتْ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

وِينا يَهْ كَ اللِّي  ثِيلَكْ  امْ قالُوا 

دانْ مْ حَ و  ــدْ  رَصْ و  گازْ  الحْ و 

ــلْ ي ــدِّ ال ـــدْ  رَصْ ــحْ  تــوَاشَ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ارْبــابْ و  بَّابَة  بالشَ ــاحْ  ص

ـيــلْ ــلـِ ـعْ هـا  تـَ لـْ ـلـَّ ـعَ مْ لـَ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ــنــا رِي ــدْ ــتَ كَ و  ـعــرْفُــوكْ  انـْ
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زالَة ما  بْتِي  حَ امْ مْ  واكُ اهْ في  رْفُوا  اتْعَ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

ــرارْ االسْ نْزْ  كَ و  تومْ  اهْ و  رَة  بطاهْ نَبْدا  سيدِي  يا  هوَ  و 

ــومْ ــطُّ ــن  فَ ــة  م ــبَ ــة  نَــسْ ــمَ فــاطْ

زالَة اغْ ــلْ  كُ وقْ  إيفُ نَّانَة  مَ نْ  امْحاسَ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

ــكــارْ االفْ ــاوْا  ــزْه يَ ها  مْ بأسَ ــيَــة  الــزَّاهْ سيدِي  يا  هــوَ  و 

ــة ــيَّ ــفِ اصْ و  ــة  ــمَ ــجْ نَ ــهــا  ــيــتْ خِ

ة قَـتَّـالـَ تِـي  مايـْ و  ــوايَا  اهْ و  ـنْـتِـي  عَ بَمْ

ــالْ ــمْ ف ــكُ ــمْ ــمْ اسَ ــهُ ــتْ لِ ــلْ قُ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

لْثُومْ كَ امْ  و  رَقُّــو  ــة  اللَّ و  ـزَّة  يـَ

ــمــالْ ـــلْ  اجْ ـــازَتْ  كُ ــة  ح ــارْحَ ف

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ارْقِيَّـة و  ة  ـجـوبـَ ـحْ مَ و  ـة  مَ القايـْ

ــاللْ الهْ و  ـوشْ  ـطُّ عَ ـة  قَ الـفـايـْ

ــيــلْ ــلِ اعْ ـــلْ  كُ ـــــداوِي  ايْ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ومْ شُّ هَ و  و  طامُ بِيبَة  الحْ و 

يلْ الجِ هــذا  نْ  امْحاسَ في 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

نِيَّة اهْ و  ــة  ــمَ رَحْ ــي  ــارْمِ ع

يلْ مِ اجْ ــتْ   ــقْ فَ ــا   ان يفْ   كِ
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تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

دارْ الجْ على  ــوَّاتْ  ضَ ي  موسِ اشْ اوْيَة  الضَّ سيدِي  يا  هوَ  و 

ــونْ ــطُ ــشْ مَ ــبْ  ــنَ ــزِي ب قيلْ  العْ و 

الزالَّلَة افْيَة  الصَّ و  و  يَطُّ زَادَتْ  فَتْنَة 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

ـمـارْ القْ ـمـالْ  اكْ فاقْ  هاها  ابـْ ة  ـلـَ الكامْ سيدِي  يا  هوَ  و 

ــة ـــوالة  وشــامَ ـــم ــــادْ  ل ــــضَّ أت

امْسالَة لْ  كُ فاتْ  اكْ ة  وِيشَ اعْ في  رَة  النَّظْ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

نـونْ ي و امْ هانـِ نَـة و امْ ينَـة و يامْ مِ

ــالْ ــج ــنْ ـــي بَ ـــنِ اتْ ـــدَّ حــــادة حَ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ــة اتْــوامَ ــولْ  ــتُ الــبَ مــع  الغالْيَة 

ــاللْ االطْ في  ــمــوسْ  اشْ مْ  زِينْهُ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ونْ فُ الجْ ــي   ــزَهِّ إي مْ   زِينْهُ

يلْ قِ اسْ يفْ  سِ لَّة  حَ امْ و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ة مامَ احْ و  يلَة  افْضِ في  زِيـنْ 

يلْ افْضِ انْهارْ   في   تاگتْ  

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 
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انْصارْ ها  مْ أسَ ورَة  نْصُ مَ و  بِيرَة  الكْ سيدِي  يا  هــوَ  و 

ــرَة ــفْ ــظَّ ــوغْ  ال ــبُ ــصْ ـــة  مَ رابْـــحَ

زالَة ما  دِي  هْ عَ اتْفاقْ  عن  ة  يجَ دِ اخْ و 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

فارْ القْ زالْ  اغْ و  راءْ  حْ الصَّ يَّة  مِ اسْ ة  صَ حفْ سيدِي  يا  هوَ  و 

ــة ــنَ زِي و  ــه  ــف ــرِي اشْ و  ـــمْ  هُ ـــدْ حَ

الرْجالة ــادَمْ  ــن اتْ ينَة  سِ احْ و  لِيْلَى 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

النْصارْ ابْناتْ  و  البيدا  وانَسْ  اعْ ــادُوا  ه سيدِي  يا  هوَ  و 

ــجــانْ ي ــدِّ ــنْ  انْـــجـــومْ  ال ــي ــقِ ــايْ ف

رَة الزَّهْ و  جوبَة  حْ مَ زِيــدْ  و  ــة  رُوبَ

ــالْ ــن ب ــا زالَـــــتْ م ـــة م جـــازْيَ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

ينَة كِ اسْ و  زِيزَة  العْ زِيدْ  و  فُوفَة 

ــتــالْ ـه تَــمْ ــا لـُ ــة م ــلَ ــبْ زِيـــنْ عَ

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

يوانْ الغِ حابْ  اصْ الْبِينْ  السَّ هادُوا 

رَة دْ العَ يفْ  ضِ اغْ و  ة  بارْكَ امْ

ــلْ ــوِي ــهْ ت ــي  ــبِ ــلْ قَ زادَتْ 

 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ينَة مِ و  ـــنُـــونْ  افْ و  ــة  ــانَّ ف

ــيــلْ ــضِ الــتَّــفْ ــي  ف ــدْ  ــنْ ه و 

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

انْ سَ الحَ نْ  سْ الحُ و  بالبْها 
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فالَ وإال  مْ  بحالْهُ إيــجــودْ  جـــادُوا  مــن 

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

بارْ االخْ جــابْ  ال  من  يَّرْ  إيحَ هورْنا  مْ جَ سيدِي  يا  هوَ  و 

ــي ــونِ ــفُ ــوَصْ ـــو  إيْ ــــتْ  الـــزْهُ المَ

ــة الَّ ــدَّ بَ ها  بناسْ ــا  ــي دَنْ ــنْ  م ــا  أن وال  

تالَة حْ مَ ا  دَّ غَ نْدْ  عَ اليُومْ  جـاتْ  ما  اللِّي  و 

بارْ لألحْ ــدِي  ــنْ عَ مــن  رَبْــنــا  ـــالمْ  اسْ و  ســيــدِي  يــا  ــوَ  ه و 

علي ــــنُ  ابْ ـــالْ  ق ــمْ  ــهُ ــي لِ ــــولْ  قُ

اللَة الجَ مْ  بأسَ يْنْ  العَ من  جابْ  احْ و  رايَسْ 

ــى  مــالْ ــتَّ ــمْ  حَ ــهُ ــلَّــصْ ــا  يْــخَ م

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

شافُونِي الَّ  من  ى  فَ اكْ ــبــارِي  اخْ

ــوالْ ــي  بــقْ لِ ــوْ ــى  قَ ــهَّ ــنَ ــا  اتْ م

الخالْ ـــــودْ  ــيُ اغْ ـــــومْ  يُ نا  ومْ يـُ

زْلِى غَ ــلْ  اتْــأمَّ و  اللْغى  احافَظْ 

االفْضالْ من  امِي  شَ هَ رِيفْ  اشْ

يلْ قِ اعْ ـــلْ   كُ ــوا   ــبُ ــلْ إيــسَ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

ي ـرْفُـونـِ ـرْ إيـعَ عْ ـم فـي الشَّ يـَ

لِيلْ و  ــارْ  ــه انْ فــي  ـــي  زاهِ

ــلْ ــي ــمِ اجْ دُونْ  زَارُونـــــــا 

لِي اصْ على  ــوكْ  ســالُ ــانْ  ك

ــيــلْ ــرْ انْــبِ ــبْ ــاوِي حَ ــن ــعْ مَ
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انتهت القصيدة

الَة عَّ شَ تُه  عَ مْ شَ و  ـــوْرَى  ال ــهْ  تَــيَّ و 

مالُه بحْ ه  لْدُ قَ امْ نِي  يَمْ في  ي  يفِ ابْسِ

امْسالَة لْ  كُ إيْلِهْ  الَّ  من  رْ  امَ الدَّ والغي 

الَّلَة عَ ي  مِ رسْ امْ في  نْدِي  عَ نَى  عْ الْمَ ناسْ 

افْاللَة مْ  بْتْهُ جَ النَّاسْ  ضْ  بَعْ مايَة  من 

للفوضالة بَة  النَّسْ و  ــمْ  األسَ الْ  ــدّ ال و 

بالَة بگْ ونْها  إيْصُ لْيَة  الحَ ذا  ضْ  فَ يَحْ نْ  مَ

مالْ الجْ قْ  شَ يَعْ من  دا  كْ هَ

اللْ عْ مَ سْ  امَ الطَّ يدْ  حِ الجْ و 

قالْ المْ ــدْ  ــيَّ قَ الــــرَّاوِي  يــا 

بالْ ى و اجْ بْرِي في اوْطَ شاعْ خَ

مالْ احْ رْت  قَنْطَ عانِي  المْ في 

الــتَّــرْتــالْ ـــلْ  الهْ ــي  ــمِ اسْ و 

ــضــالْ الــفْ مــن  علي  ـــنَ  ابْ

وِيلْ اطْ رْ  هْ بظَ ــوزْ  ايْــفُ و 

يلْ بالخِ حـــارَكْ  يتُه  جِ

يلْ فِ اغْ ــلْ  اتْــغــافَ إيَّـــاكْ 

يلْ جِ في  يلْ  جِ دايَنْ  امْ و 

يـلْ بتَبْدِ ــوالْ  االقْ بْتْ  جَ

تَنْزِيلْ الحا  و  ينْ  يمِ مِ

النِّيلْ اوْصــافْ  في  جايَلْ 



299زار الزين امقاني

ــي ــرامِ ــي فــيــهْ امْ ــقِ ــشْ عَ

ي قامِ اسْ ــرْ  ــجَ الــهْ فــي  و 

ــي ـــاوْا أرْســامِ ـــزْه ــا يَ م

ــي ــامِ ــي أنْ ـــفـــاهْ  تَـــشْ و 

ــي ــامِ ـــاقْ الـــزِّيـــنْ الــشَّ ف

ـــي ــوَّامِ لـُ ــــي  ــــالغِ انْ و 

ــي ــامِ ــق امْ ـــنْ  ـــزِّي ال زارْ 

ــي زمــامِ ــي  ف ــه  ــتُ ــلْ جــعَ و 

ــي ــدامِ تْ امْ ـــــدْ ـــهْ  وجَّ ل

ــي ــامِ ــغ انْ و  ــــــارِي  اوْت و 

ــي ــامِ ارْخ و  ـــي  ـــدافِ اصْ و 

ــي ــظــامِ بــنْ ــي  ــانِ ــغ ال و 

ـــي امِ ـــدَّ قُ ـــي  الـــبـــاهِ و 

ــي ــامِ ـــهْ اوْه ــدْ بِ ــعَ ــاسْ م

وامْ الــدْ ولْ  طُ بادَة  اعْ لِيحْ  المْ في  وفْ  الشُّ و 

ــرامْ الــغْ ــلَ  ألهْ ــادَة  ــف إيْ بِيبْ  الحْ ـــارَة  ازْي و 

ـدامْ بالقْ ـوَى  ـهْ نـَ ي  اللـِّ ــمْ  إيْــزُورْهُ ـتَّـى  حَ

التْمامْ رْ  ــدْ بَ فايَقْ  اللِّي  ــورَة  صُ ــوفْ  انْــشُ و 

جامْ اعْ مع  ــرَبْ  ــعْ ال و  ــراقْ  ــعْ ال و  ــرْكْ  ــتُّ ال و 

ــگــامْ امْ ــي  لِ ــي  بــاقِ والَ  ــي  لْــكِ مــا  ــول  بــوصُ

رامْ المْ و  لْوانِي  سَ جانِي  يه  امْجِ على  و 

ــالمْ اغْ ـي  للْـبـاهِ وأنـا  ـي  ـكِ مـالـْ هـــو 

مامْ اكْ فَتَّحْ  ــرُه  ازْهَ جــاوْا  يفْ  كِ ــاضْ  ارْي في 

ــجــامْ اعْ ـــه  أوانُ مــع  ــقْ  ــرِي ــبْ ال و  ــكــاسْ  ال و 

سامْ الجْ يارْ  اسْ في  رِي  يَسْ ما  كدْ يقْ  ارْحِ و 

تامْ بالخْ ينا  قِ يَسْ ــرى  تَ و  ــدْ  يَــنْــشَ تَـــرَى 

مامْ اهْ دِيــوانِــي  الَبْ  السَّ و  يفْ  وصِ لُه  أنا 

يامْ اهْ يواتِنِي  و  مالُه  اجْ في  يجْ  انْهِ و 
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ــي ــامِ ــق امْ ـــنْ  ـــزِّي ال زارْ 

ــي زمــامِ ــي  ف ــه  ــتُ ــلْ جــعَ و 

ــي ـــدْ الــســامِ ـــقَ حـــازْ الْ

ــي ــامِ ــأم ف ــه  ــنُ ــي ــبِ ج و 

ــي ــدامِ ــعْ تَ ـــبْ  ـــواجَ احْ و 

ــي ــعــامِ تَــنْ ودُه  ــــــدُ اخْ و 

ــي ــتــامِ اخْ ــرْ  ــغْ ــتَّ ال ــي  ف و 

ــي امِ ــدَّ ــــرُوطْ ال ــهْ اشْ ــي فِ

ــي ــامِ ــق امْ ـــنْ  ـــزِّي ال زارْ 

ــي زمــامِ ــي  ف ــه  ــتُ ــلْ جــعَ و 

ـــي ـــطـــادُه رامِ ـــصْ مـــا يَ

ــي ــامِ تْ بِــــهْ أيَّ ـــدَ ـــعْ سَ

ـــي ـــالمِ ــــهْ احْ ـــــادَتْ بِ ج

تامِي اغْ ــكْ  ــلْ حَ ــى  ــجَ افْ و 

اقْسامـِي في  ــتُـه  حْ ـدَ امْ و 

ـــي ـــامِ ادْم ــــتْ  وتَّــــقْ و 

رامْ المْ و  لْوانِي  سَ جانِي  يه  امْجِ على  و 

ــالمْ اغْ ـي  للْـبـاهِ وأنـا  ـي  ـكِ مـالـْ هـــو 

ـوامْ القْ فـي  نـى  القْ و  البانْ  و  نْـزْ  البْلـَ فاقْ 

المْ الظْ في  الوَفْرَة  من  لْ  طَ باحْ  الصْ رْ  فَجْ

هامْ اسْ فارُه  اشْ بْ  نَصْ ــدْ  واحَ لْ  كُ ينْ  قَوْسِ

ــرامْ احْ الباقِـي  و  ـنِـي  ـمْ عَّ نـَ مْ  هُ ـبِـيـلـْ قْ تـَ

غامْ الدْ فـي  ـنْ  ساكَ ما  يِي  يَحْ يـقْ  ارْحِ ـه  رِيقُ

ــامْ ــرْي ال مــن  أدَّاهْ  االلــتــفــاتْ  و  ــيــدْ  الــجِ و 

رامْ المْ و  لْوانِي  سَ جانِي  يه  امْجِ على  و 

ــالمْ اغْ ـي  للْـبـاهِ وأنـا  ـي  ـكِ مـالـْ هـــو 

اورامْ وال  رامْ  مــا  ي  الغاشِ مــن  يَــنْــضــالْ 

ابْــهــامْ الباقِي  ـــا  وامَّ ــدا  ه ــافْ  ــوْص ال ــدْ  حَ

نامْ المْ في  يـتُـه  فِ اشْ و  رِيتُـه  ـولْ  الوْصُ قَبْـلْ 

يامْ الغْ دْ  بَعْ فى  اصْ مايَا  اسْ و  يدْ  عِ اسْ لُه  كْ شَ

مامْ الدْ يتْ  عِ اسْ و  ــه  امُ ــدَّ قُ وعْ  ــدُ الــخْ دْ  بَعْ

ــمــامْ الــحْ ــي  ــنِ ــاتِ ي ــى  ــتَّ حَ ــي  مــالــكِ الزالْ 
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ــي ــامِ ــق امْ ـــنْ  ـــزِّي ال زارْ 

ــي زمــامِ ــي  ف ــه  ــتُ ــلْ جــعَ و 

ــي ــرامِ قْ  فــي  اغْ ــدَّ ــصَ و م

ــي ــامِ ــزْم ــــادْ  بَ ألُـــــوْ  خ

ي تْكامِ الْحَ و  مْ  كْ الحُ في 

مامِي اعْ و  ــي  ــلِ أهْ ــيــهْ  فِ

ــي ــجــامِ ــنْ ــــداوَلْ  تَ ــــجْ ب

ـــــي أدَامِ و  ــــنْ  جَ ــــنْ  مَ

ــي ــامِ ــق امْ ـــنْ  ـــزِّي ال زارْ 

ــي زمــامِ ــي  ف ــه  ــتُ ــلْ جــعَ و 

ــي ــالمِ اقْ و  ــي  ــطِّ ــخَ ابْ و 

ـــي امِ ـــدَّ ـــمْ  خُ ـــواتَ ـــخْ بَ

ـــي ـــالمِ اكْ ـــيـــتْ  نَـــهِّ و 

ــي ــالمِ اسْ ــيــاخْ  الــشْ على 

ــي ــزامِ ــيــمْ اجْ وعــلــى الــمِ

ي طامِ ــضْ   ــايَ ف ــرِي   ــح بَ

رامْ المْ و  لْوانِي  سَ جانِي  يهّ  امْجِ على  و 

ــالمْ اغْ ـي  للْـبـاهِ وأنـا  ـي  ـكِ مـالـْ هـــو 

افْصامْ ما  وى  كنَهْ اللِّي  دْ  عاهَ ــرَفْ  نَــعْ و 

كامْ احْ لِي  خالَفْ  ال  و  ــاهْ  ارْض في  ارْضايا  و 

اتْمامْ رَة  جْ الْهَ يبْ  انْصِ نْ  ظَ في  لِي  كانْ  ما 

ـرامْ الكْ حابْ  االصْ و  ـوتْ  الخُّ و  رِي  شايـْ اعْ و 

مْ ــآلْ ــنْ عــيــونْ ال ــقْ مَ ــه حَ ــورْتُ ــبْــتْ صُ ــجَّ حَ

النْقامْ نُّه  عَ ــعْ  ــدافَ يْ و  ــجــابْ  احْ لْــتُــه  ــدَّ عَ

رامْ المْ و  لْوانِي  سَ جانِي  يهّ  امْجِ على  و 

ــالمْ اغْ ـي  للْـبـاهِ وأنـا  ـي  ـكِ مـالـْ هـــو 

ظامْ العْ بْعْ  السَّ ـلْ  ياكَ الهْ فِـيـهْ  ــتْ  وَرَّخْ

اقْـدامْ ي  اللـِّ ياخْ  الشْ على  مْ  ارْوِيـتْـهُ ي  اللـِّ

ـتامْ الخْ هـو  تُـه  لـْ عَ جْ و  ـي  كِ مالـْ جابْ  بحْ

سامْ الحْ ــرْبْ  ضَ نِّي  مَ لْ  جاهَ ــلْ  كُ ــالمْ  اسْ و 

المْ اوْراهْ  ــتْ  ــقْ ارْشَ و  ينْ  سِ ــهْ  لِ ــتْ  ي ــدِّ شَ

اآلمْ اللِّي  مْ  ــوْ لــلْــقُ ة  جَّ حُ و  اللْغى  ــرْ  ــبْ حَ
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24

انتهت القصيدة

ــي ـــواوْا  لــطــامِ ــقْ مـــايـَ

سامِي ــرْ  ظــاهَ ــي  ــمِ اسْ و 

شامْ الغْ مع  رْفْ  العَ ــلَ  اهْ اوْا  تْوَ يَسْ محالْ 

سامْ اوْالدْ  منْ  علِي  بَــنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ
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صامْ مْ صَ ــرَّدْ  جَ وى  الهْ اميرْ 

انْصامْ ما  ه  يوشُ بَجْ لي  رَكْ  احْ

الْطامْ في  ــروحْ  ابْ ــقْ  ارْفَ ما 

طامْ الفْ نْ  مَ اقْبَلْ  بْتْ  شَ بهْ 

ــالمْ اغْ و  اعة  الطَّ لهْ  لْتْ  قُ

المْ بقْ كــاتَــبْ  ـــدِّي  خَ ــوقْ  ف

رامْ الغْ لْ  هَ جانْ  اسْ في  نِي  الحْ

ــرامْ احْ ادْخيلْ  فيهْ  عْ  انْفَ ما 

سامْ بحْ نْ  عَ اطْ بادْ  الكْ بينْ 

سامْ تَگْ مْ  سَّ گَ امْ تَمّ  تْ  عْ ارْجَ

ــامْ ــا تــرى تَــوْفــيــنــي االيـَّ ي

الرْيـامْ ـة  بـاشَ البْـهـا  داتْ 

مامْ تَدْ وَى  الهْ في  اتْفيدْ  ما 

مامْ بالتَّخْ كى  أشْ و  هُ نْ  مَ لْ  كُ

صامْ الخْ ـدْ  قاصَ

مْ صَ مْ امْصَ ـارْ  غَ

ــــامْ ــرْ زَطَّ قــاهَ

مْ ازْطَ لْبْ  القَ في 

ــالمْ اكْ انْريدْ  ما 

مْ لـَّ ـسَ امْ ـمْ  كْ حُ

ــرامْ اضْ بينْ  ما 

ــرامْ احْ القوتْ  و 

سامْ االجْ ــلْ  دَاخَ

مْ سَ القْ في  لْتْ  قُ

ــامْ ــي ــو االنْ ــزْه بَ

ــمْ ــرْيَ ــي مَ ــف وَلْ

ــامْ ـــلْ أم فــي كُ

ــمْ ــمَّ ِيْــخَ صــارْ إ
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هــامْ لي  قْ عَ و  ــحْ  جــايَ ــهْ  بِ

ـهامْ اسْ لـوبْ  القْ مـي  يَدْ بـهْ 

ــالمْ ــيْ اظْ ــعْ الــضَ ــرْجَ ــهْ يَ ب

ــالمْ ــمْ ـــلْ ال ــال هَ ــبْ ــتَّ بـــهْ تَ

امْ كَّ الحُ مْ  كْ حُ كومْ  حْ مَ بهْ 

كامْ ابـْ ـصاحْ  الفْ ـعْ  كيْـرَجَّ

امْ هَّ الفَ عْ  مْ سَ عْ  مَ يَسْ بهْ 

بْهامْ المَ ــلْ  وَصْ نْـفي  مَ بـهْ 

ــامْ ــا تــرى تَــوْفــيــنــي االيـَّ ي

الرْيـامْ ـة  بـاشَ البْـهـا  داتْ 

قامْ المْ في  نيتْ  اعْ ذا  هَ دْ  بَعْ

قامْ اسْ رانْ  جْ بهَ تْ  ـلـْ اوْصَ ما 

دامْ المْ لي  اتْــهــادي  كانَتْ 

امْ دَّ الخُ طْ  وَسْ ابْساطي  في 

بالتَّـضخامْ زْ  فايـَ ــرورْنـا  اسْ

بَرْخامْ لْ  كَّ امْشَ البْساطْ  و 

اوْهـــامْ بينْ  مــا 

ــلْ وهــمْ ــنْ كُ مَ

ــالمْ احْ و  يَقْضة 

اتْلَمْ ــنــاهْ  اضْ و 

امْ كَّ الحُ ــالْ  س

مْ كُ يَحْ ـــمْ  دايَ

ـبْـهـامْ مَ ه  وْلـُ هَ

مْ هْ الفَ ناسْ  نْ  عَ

ــامْ ــي ــو االنْ ــزْه بَ

ــمْ ــرْيَ ــي مَ ــف وَلْ

قامْ انـْ غيرْ  مـن 

ـمْ قَ نَسْ بـي  قَـلـْ

اقْــدامْ ـبـاعْ  باطْ

مْ ـــدَ اخْ بينْ  مــا 

افْخامْ غـيـرْ  نْ  مَ

ـمْ امْضخَّ فـيـهْ 
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امْ نَجَّ ــه  ــاتُ اوْق في  ــو  ازْه و 

جامْ اعْ بَلْدْ  نْ  مَ ة  كَ سْ حَ فُوقْ 

الزْمامْ لُه  امْسكْ  راحْ  الفْ و 

مامْ اهْ رْ  الدهْ في  ابْحالي  ما 

ــامْ ــا تــرى تَــوْفــيــنــي االيـَّ ي

الرْيـامْ ـة  بـاشَ البْـهـا  داتْ 

ـتَّامْ شَ افْـرَقْـنا  الرْقـيـبْ  و   

ـتامْ اخْ فـي  حالُه  في  اليْلُه 

ـدامْ بالتَّعْ بْـلـي  نـَ صادْفُـه 

افْـدامْ ثْـلْ  كمَ ـعْ  يَرْجَ حينْ 

يامْ الغْ على  ري  فَجْ عْ  طَ يَسْ و 

التَّـتْـيامْ رْبْ  كُ يَفْجى  حينْ 

ــالمْ اعْ ـو  لزْهُ نَنْشـرْ  حينْ 

ـالمْ اغْ التِّيتينْ  في  فى  نَشْ

بانْسامْ ـبَـقْ  تَعْ الوَفْـرَة  نْ  مَ

سامْ يُّه  ضِ رْ  ــدَ ابْ بينْ  الجَ و 

جامْ عْ اسْ مْ و الشَّ

جمْ العْ ة  نْـعَ صَ

تْـمـامْ يـَ ــوي  زَهْ

ــمْ مَّ ـتْــدَ مــا نـَ

ــامْ ــي ــو االنْ ــزْه بَ

ــمْ ــرْيَ ــي مَ ــف وَلْ

بلتامْ ـفـي  ـخْ مَ

تمْ الخْ في  رْ  عْ شَ

ـدامْ ـدْ الـتَّـقْ عْ بـَ

الردمْ فـي  ـبَى  يَغْ

ـيامْ الـتَّـغْ ـدْ  عْ بـَ

ـنَيَّـمْ امْ ـرْفْ  بطَ

ـالمْ العْ ـة  قامَ ابـْ

مْ ـلـَّ عَ ـرْ  ـجَ الـفْ

النْـسامْ طـيبَـة 

ــمْ ــسَّ ــرْ اتْــبَ ــي غِ
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انتهت القصيدة

ــامْ ــا تــرى تَــوْفــيــنــي االيـَّ ي

الرْيـامْ ـة  بـاشَ البْـهـا  داتْ 

ارْوامْ ينْ  قُوْسِ ـبْ  ـواجَ الحْ و 

رَوَّامْ ــيَّ  لِ ــرْ  ــفَ اشْ و  ضْ  لَحْ

انْعامْ في  اوْرادَة  دودْ  الخْ و 

ـــامْ ــة زَعَّ ــرُوضَ ـــلْ ل مــا اوْصَ

رامْ الكْ ـمْ  خاتـَ مْ  بِسَ المْ و 

ـرامْ للكْ يـبْ  الطِّ طيـبْ  فيهْ 

ـزامْ الزَّهْ جيدْ  قْ  فايـَ جـيـدْ 

زامْ احْ دينْ  النَّهْ رْ  دْ صَ تْ  تَحْ

لْدامْ عَ ــرَّة  سُ ة  قَّ شُ نْ  ابْطَ

ــدامْ إيْ سيقانْ  و  الــرْفــاغْ  و 

انْظامْ ـــرْزْ  طَ راوي  يا  ــودْ  خ

انْظامْ في  المي  اسْ طيبْ  بْ  هَ

گامْ اسْ دْ  عْ السَّ لِهْ  مي  اسْ و 

بتَرْگامْ لومْ  عْ مَ لِي  اعْ بَــنْ 

يـوسامْ رانـي  مْ عَ ـبْ  النْـسَ و 

ــوَة تَــوْســامْ ــنْ ــنْ الــكَ ــورْزي ب

ــامْ ــي ــو االنْ ــزْه بَ

ــمْ ــرْيَ ــي مَ ــف وَلْ

وامْ ـــدْ ـزْلــوا  ب نـَ

ـــوَّمْ ــي  عَ ــل ــتْ قَ

عامْ انـْ الخـالْ  و 

الزعمْ ـلْ  هَ ـنْ  مَ

ــرامْ امْ و  ـــوي  زَهْ

ـــرَّمْ ـــكَ ـــلْ امْ كُ

الزامْ عوضْ  اضْ و 

ــزَمْ ــحْ ــوقْ الــمَ ف

ــدامْ اقْ دتْ  شاهَ

مْ ــدَ ــوقْ اقْ ــنْ ف مَ

ــامْ نــظَّ ــي  لَلـِّ

ظمْ اكْ دونْ  نْ  مَ

ــامْ ـــروري ق بَـــسْ

ـــمْ ـــرَگَّ ِيْ ـــاقْ إ ف

سامْ صيلَة  نْ  مَ

ـــمْ ــمــي رَسَّ اسْ
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نِينِي اسْ ولْ  طُ خايَضْ  وى  الهْ رْ  بَحْ في 

رِيـنِـي دْ تـَ ـه  ناسُ ـة  بالرْياسَ قُـرْصانْ 

ــي لْنِنِ ــحْ الغَ ــي فــي الرِّي بِ رْكْ رْ مَ ســافَ

ينِي إينَجِّ هْ  اللـَّ بيَّ  ـيُـوشْ  اجْ ـوا  حاطُ

ينِي دِ يَفْ مــن  ال  ــرْ  ــيَــسَّ امْ ــــي  نِ ودَّاوّ

ينِي فِ تَجْ لْ  باطَ الجافِي  يا  عالشْ  و 

ــرْ ــيــهْ ادْزايـَ ــرامْ فِ ــغْ ــرْ ال ــحْ بَ

ــــرْ ـــوا دايَ ـــهْ ــــوجْ ال فـــي م

ــلْ ادْخـــايَـــرْ ــكُ ــا ب ــه ــرْت دَخَّ

ينِي ايْمِ و  ايْسارَة  البْالدْ  في  خابَرْتْ 

تَرْوِينِي ابْماها  ـيـونْ  العْ ـرْتْ  افْـجَ و 

ينِي تَرْضِ اللِّي  ـــوارْ  االسْ ــهْ  ِبِ دَوَّرْتْ 

نِنِي يَغْ ه  رِيفُ اخْ الرْياضْ  في  تْ  عْ مَ واطْ

يِنِي تَحْ ازْهـــارُه  لْتْ  قُ الــزْهــارْ  دَرْتْ 

ي قُرْصانـِ كيْـجـولْ  مْ  نايـَ الغْ عـن 

لسانِي و  راعْ  ــــدْ ال قَــدْ  ــي  ــونِ ــرْفُ عَ

وفانِي طُ ــاحْ  ــرْي ال لْعْ  بقَ ــرْتْ  ــفَ واظْ

ــي رُقْبانِ ــتْ  نَمْ اغْ ــا  م ــدْ  بَعْ ــي  نْمونِ غَ

ــدانِــي افْ و  ــرِيــمْ  الــكْ ــادْ  ج إلــى  يرْ  غِ

يانِي دْ عَ ـــراضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

ـــرة ادْزِي ــمْ  ــنْــهُ مَ ــتْ  ــمْ ــنَ اغْ و 

ثِيرة اكْ اعيونْ  ها  طْ وسْ في  و 

ــرة بِي أكْ ــالدْ  ابْ ــبْتْها  سَ احْ و 

تانِي بُسْ ــرْ  ي ــدِ انْ نا  اهْ ــلْــتْ  قُ تَّى  حَ

دِيــوانِــي و  تِي  بَرْجاحْ ــه  ــتُ ــرَسْ اغْ و 

بِيبانِي صــايْــنِــيــنْ  ــة  ــاسَ الــعــسَّ و 

لْوانِي سَ ــرُورْ  ــسْ ال ـــتْ  وَقْ ــي  ــراجِ وانْ

قانِي اسْ و  التْمارْ  قَبْلْ  يتُه  قْ انْسَ و 
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ينِي فِ تَجْ لْ  باطَ الجافِي  يا  عالشْ  و 

لِي رَجْ تْ  وقْفَ يرْ  وسِ ي  باجِ

انْوَلِّي رْتْ  ـــدَ اقْ ما  ــرْتْ  ــهَ اضْ

لِي حْ  مَ اسْ لِكْ  تْ  حْ مَ اسْ وإلى 

ينِي قِ تَسْ وأنَــيــا  ــكْ  ــتَ راحْ في  ــتَ  انْ

نِينِي اسْ و  رَة  جْ الهَ بِينْ  و  نا  المْ بِينْ 

ينِي فِ تَكْ ال  والَّ  ـــة  ـــيَ وافْ ــــهْ  إيَّ

نِي بَيْمِ حالَفْ  نِّي  مَ صــارْ  ــوفْ  ــلُ احْ

نِي تَنْكِ ــا  امَّ ــدْ  بَــعْ كْ  فَ انْساعْ أنــا 

تِّنِي مَ اشْ سابْ  تَحْ لكْ  بَرْتْ  اصْ وإلى 

ينِي اتْجِ انْهارْ  فيكْ  بْتِي  وَجْ طادْ  نَصْ

ينِي فِ تَجْ لْ  باطَ الجافِي  يا  عالشْ  و 

ــقْ رايَ ــكْ  ــوالَ احْ في  لِّيكْ  خَ

ضايَقْ ى  تَبْقَ وقْ  ـــدُ اتْ إلــى  و 

قْ قايـَ الحْ وا  ـقُ ـقْ حَ اتـْ إلـى  و 

ينِي قِ كتَسْ باللِّي  قا  تَنْسْ مــازَلْــتْ 

بْتِـنِـي دَّ عَ ما  اكْ ـدابْ  العْ وقْ  ــدُ اتْ و 

ينِي يَبْغِ قْ  العاشَ داكْ  كانْ  ولْ  اتْقُ و 

يانِي دْ عَ ـــراضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

لَة مْ الحَ د  هْ جَ وتْ  إيفُ تَّى  حَ

لَى اعْ و  ى  عَسَّ بِينْ  يتْ  وابْقِ

لسال عْ  طَ نَقْ الــرْبــاطْ  من  و 

الْقانِي ــنْ  شــايَ ــى  تَــلْــقَ ــي  ــتِ ــازَلْ م

ــي ــانِ ازْم ـرْ  وســايـَ ا  ـــدَّ غَ و  الــيُــومْ 

رانِي جْ هَ بحالْ  ــنْــدِي  عَ ــالنَــكْ  اصْ و 

تَنْسانِي ــدْ  ــعْ بَ ــســاكْ  ــنْ نَ مــا  ــا  أن

يزانِي مِ ــعــاكْ  امْ يونِي  اعْ رْ  جْ بالهَ

نِيشانِي ــعــاكْ  امْ ي  حاضِ ــي  ــادَالِ م

تَمانِي ــولْ  ــضُ الــفْ ــدْ  ــعْ بَ ي  تَنْفِ و 

يانِي دْ عَ ـــراضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

قا تَشْ ــلْ  بــاطَ لْتْ  افْعَ ومــا 

رْقا الفَ يفْ  كِ دابْ  اعْ من  واشْ 

قا يُسْ اقِي  السَّ ى  قَ اسْ كما 

يسانِي كِ ر  مْ ابْخَ جافِي  يا  تَـــرْوى 

ي نْـسانـِ تـَ نْتْ  كُ دْ  بَعْ ي  نـِ دْ گَّ تـتْـفَ

رانِي جْ هَ ـــدودْ  اصْ مــن  كــايَــدْ  مــا  و 
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رْتِنِي جَ اهْ يفْ  كِ دَنْبِي  بِــكْ  ورْ  ويْـــدُ

نِّينِي اتْمَ ــلْ  اتْــظَ ــرُورْ  ــغْ ال طابْ  بَخْ

ينِي فِ تَجْ لْ  باطَ الجافِي  يا  عالشْ  و 

رايَرْ اغْ ـتْ  قْ سَ و  فا  الجْ من 

رْ حايـَ ها  ـلـْ قُ اتـْ من  يتْ  ابْقِ و 

ــرْ ــايَ ــانْ هــانِــي سَ ــزْم مــع ال

يَبْلِينِي ــرَكْ  ــجْ هَ نَلْقى  انْــزِيــدْ  إلــى 

مينِي يَدْ انْخافُه  رامْ  الغْ نْ  مَ رْ  خَ نسْ

إيفادِينِي رْ  هْ الدَّ يتْ  ابْغِ إلى  بَرْ  نَصْ

ينِي سِ يَكْ ــي  وافِ تُوبَكْ  كانْ  كانْ  لُو 

اتْكافِنِي سابْ  نَحْ اللْغا  في  تْ  حْ دَ امْ و 

ــنِي إيماشِ ــهْ  لِي اعْ ــبْ  هَ الدْ ــرْ  ثِي اكْ

ــي ينِ طِ ــرُوتُه يَعْ ــارْ اسْ ي ــنْ أخْ ــاقْ مَ ت اعْ

ــي ولِيـنِـ يـُ لِيهــا  اعْ ونْ  ــدُ ــ المْ ــارْ  ي اخْ

ــي نِّينِ إيهَ ــكْ  لْ المُ ابْســاطْ  فــي  ــادَرْ  ق

ينِي فِ تَجْ لْ  باطَ الجافِي  يا  عالشْ  و 

قْ رايـَ اطْ رامْ  الغْ في  تْ  لَكْ أسْ

ـقْ الْعايـَ النْظامْ  ـة  هايـَ انـْ و 

بلْعنِـي ـبْ  اتْحَ ي  اللـِّ ـوك  رْهُ ويْكَ

كانِي لمْ اتْـــــرُوفْ  ــنَّــى  ــمَ نَــتْ ـــا  وان

يانِي دْ عَ ـــراضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

يرا سِ اعْ ودْ  ـدُ الصْ رِيـقْ  اطْ و 

يـرا حِ انـْ قاتْ  ابـْ ـمالـي  اجْ و 

سيرة في  صْْ  افْقَ ما  ــازَدْتْ  م

يوانِي غِ كــيْــجــورْ   ــصْ   ــقَ نَــنْ ــى   إل

ي قانـِ لـْ يـَ ودْ  ـدُ الصْ يفْ  سِ مْ  دَّ تْـقَ نـَ

ي  ـتْـمانـِ كُ و  ـَبْـرْ  الصّ ـيـرْ  غِ عْ  مايَنْفَ

انِي طَّ غَ ــوادْ  ــجْ ال ـــوابْ  اتْ ــولْ  ــقُ انْ و 

سانِي اكْ و  جادْ  بُوبْ  حْ المَ ولْ  انْقُ و 

ي ـودانـِ سُ ـبْـدْ  عَ ـتُـه  حْ ـدَ امْ كـانْ  و  لـُ

رْبانِي عُ يخْ  شِ ــه  ــتُ حْ ــدَ امْ ــانْ  ك ــو  لُ

ثْمانِي عُ ــيــرْ  مِ ــه  ــتُ حْ ــدَ امْ ــانْ  ك ــو  لُ

لْطانِي سُ تْ  تَحْ لْطان  سُ لِّــي  اتْــوَ و 

يانِي دْ عَ ـــراضْ  اغْ في  اتْعادِينِي  و 

رْقَة الطُّ ــابْ  ارْب على  ــتْ  ارْوِي و 

رْقَة الوَ في  بْ  هَ الدَّ خالَصْ  نْ  مَ
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قْ ايـَ الطَّ ـالمْ  الكْ ـبْ  صاحَ و 

ينِي كِّ سَ ــرَّدْ  ــجَ انْ للطامْ  ــوجــاتْ  لُ

ينِي ضِ يهْ  و  يحْ ضِ ضى  نَحْ بْ  في  الحْ هَ اشْ

ينِي يَرْضِ ه  رْجُ سَ الموبَّرْ  من  را  هْ شَ

ــي ينِ ليْمِ ــى  عل و  ــي  رابِ ــهْ  بِ الْجــامْ  و 

ــي ينِ مِ يَحْ ــارَمْ  الصَّ و  ــي  تِ رْگْ ضَ ــدْ   نَرْفَ

ــي رِينِ ــا نَرْضــا بَگْ ــي م ــن عل ــولْ ب ويقُ

ــي ينِ ــاشْ إيجِ ــه ف ــومْ لُومانُ ــي إيْلُ و اللّ

يَبْقا ــودُه  ــحُ اجْ على  دِيــنُــه 

يهانِي شِ ــوادْ  اجْ بْ  نَرْكَ ة  وْشَ الهَ في 

ي لِيمانـِ اسْ رْ  گَ اشْ را  حْ الصَّ يْلْ  خَ نْ  مَ

ي ســانـِ ـلْ اتْلَمْ ــغُ ـة اشْ ــرْ إيْقامَ ي و الدِ

ي وســانـِ سُ ــرْكابْ  ال ــى  علـ ــانْ  ي قْ عُ و 

ــي مانـِ صْ ــوشْ خُ يُ ــنْ الجْ ــمْ بِيـ نَلْگاهُ

ــي عانِ امْ و  ــرامْ  الغْ ــاسْ  ن ودِي  ــهُ اشْ و 

ـي النـِ ــاشْ أبـْ ــى بـ ـولـَ ــهْ المُ يــ بْـلـِ يـَ
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ولْتِي فانِي دْ صُ نا أنا الفانِي من بَعْ يدْ اسِ

افْنانِي و  اعْضاكْ  افْنى  يفْ  كِ افْنانِي  و 

ميزانِي يانْ  العْ ــوفْ  شُ ــدْ  دابَ لِي  قْ عَ

ادْهانِي و  يارْ  الصْ نْ  كْ سَ من  ادْهانِي 

لُومانِي في  نِي  المْ من  ايــا  يلَكْ  شِ

هانِي أمْ  ــورَة  صُ شــافْ  الَّ  من  هانِي 

ـي فانـِ ـرِيـرْها  احْ ـمالـة  بـحْ دْ  لـَّ تْقَ مَ

ســانِي يْهــا  وضَ ــة  ياقُوت مْ  شــاهُ اغْ و 

ــي ــرْوانِ مَ ــطْ  بــخَ ــه  ــالكُ امْ لِيلْ  تَهْ

عانِي المْ ـــرْحْ  شَ ــرَحْ  ــشْ نَ ــمْ  ألَ فِيهْ 

للْسانِي ــرْحْ  شَ و  رِي  دْ لصَ ــرْحْ  شَ يَّ  هِ

هانِي أمْ  ــورَة  صُ شــافْ  الَّ  من  هانِي 

ــي تَرْضانِ ــفْ  ي كِ ــا  ارْضاي فــي  ــا  ارْضاه

انْسانِي و  ــراضْ  اغْ لى  خَ ما  ي  راضِ اغْ و 

يوانْ الغِ ــامْ  ازْم بايْ  أصْ من  لْتْ  ادْخَ و 

ازْمانْ قَيْسْ  من  حْ  افْصَ و  الزْمانْ  قَيْسْ 

يزانْ مِ ــارَفْ  ــع ال ــوفْ  شُ ــحــالْ  ابْ وال 

رانْ ــهْ سَ ــي  نامِ امْ ــادْ  ع ــرارْ  احْ ــي  قُوتِ

سانْ الحَ وفْ  شُ في  تِي  راحْ و  ي  قِ شْ عَ

لْـطانْ السُّ ـلِيـلْ  هْ تـَ البْها  مولَـة  كْ مَ

اليَمانْ رْ  جْ حَ الحمالة  ــرْ  ــرايَ اكْ في 

يانْ قْ عُ و  لِيلْ  تَكْ بْ  هَ الدْ من  شا  اغْ و 

ــانْ نَّ ــوَ ال طْ  بخَ ــولْ  ــقُ اتْ ــه  ــداوَلُ اجْ و 

لْوانْ سَ و  ــرُورْ  بــسْ ــرا  اقْ من  ــرَحْ  يَــشْ

جانْ و  األنْسْ  ى  شَ يَخْ نْها  مَ جابْ  احْ و 

لْـطانْ السُّ ـلِيـلْ  هْ تـَ البْها  مولَـة  كْ مَ

ــدانْ ــرَة بالمــالْ و البْ ــ ــى القاصْ نَرْضــ

يسانْ الكِ ــيَّ  لِ رْ  ــدَّ ــغَ اتْ ــها  راضْ بغْ
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قانِي اسْ ةْ  ساعَ بْ  الْحُ قاها  اسْ لَوْ 

غانِي قَلْبْها  ــيــفْ  كِ ــنِّــي  اتْــغَ ـيَّ  بـِ

ي دِيـوانـِ فـي  ما  و  ة  بالمايـَ رْها  تَبْشَ

هانِي أمْ  ــورَة  صُ شــافْ  الَّ  من  هانِي 

ــي ــدانِ زَيْ ــــالمْ  اعْ وإال  ــه  ــرَّاي ال ـــدْ  قَ

ي يـتانـِ تـِ التِّـيـتْ  سيها  يَكْ ـة  الْقامَ و 

زانِي المْ بِينْ  إيلُوحْ  ــاللْ  اهْ بِينْ  اجْ و 

قانِي ــا  وَرْدْه ــدْ  خَ في  ــالمْ  اغْ الخالْ  و 

وسانِي السُّ الرْضى  ارْكابْ  نْجورْ  الغَ و 

هانِي أمْ  ــورَة  صُ شــافْ  الَّ  من  هانِي 

ي ـوانـِ الغْ تـاجْ  وْصـافْ  تـَ ـى  نْـتَـهَّ مايـَ

ــثْــمــانِــي عُ ـــاجْ  ت ــي  ف ـــوتْ  يـــاقُ والَّ 

يــمــانِــي ــبْ  ــي جِ ــي  ف ـــاحْ  ـــفَّ تُ والَّ 

وانِي تَهْ ــوايْ  اهْ مـن  ثَرْ  اكْ و  ـواها  هْ نـَ

رُقْبانِي ــيــدْ  كِ و  ــا  ــداي اعْ ــدْ  صَ ــيَّ  هِ

رانْ كْ سَ أنا  يفْ  كِ رْ  مَ اخْ بال  رْ  كَ تَسْ

يدانْ العِ ــواتْ  اصْ نِينْ  الحْ وتْها  صُ نْ  مَ

يـزانْ المِ ـدْ  شَ اتـْ ـوفْ  ـفُ بالكْ ـعايْ  امْ و 

لْـطانْ السُّ ـلِيـلْ  هْ تـَ البْها  مولَـة  كْ مَ

البـانْ و  ـنـا  القْ ه  أقْوامُ من  يـرْ  ايْغِ و 

بانْ تَعْ ـيْـفـة  الهَ اقْــدامْ  على  ـوَى  هْ يـَ

بَلْيانْ اشْ ـنَ  امْ ـشاتْ  قْ نـَ بِيـنْ  الحاجْ و 

ــانْ ف الجْ ــتْ  بْغَ صَ والَّ  ــانْ  ف الجْ ــغْ  بْ صَ

ـبـانْ ـقْ بالـعُ ـنَـبَّـتْ  امْ و  ادْرارْ  ـرْ  التُّـغْ

لْـطانْ السُّ ـلِيـلْ  هْ تـَ البْها  مولَـة  كْ مَ

يجانْ الدِ اللْ  اهْ لُوعْ  اطْ حى  الضْ سْ  مْ شَ

بانْ ضْ الغَ أو  ــرَى  ــسْ كِ ــيــفْ  سِ والَّ 

ــمــانْ ــعْ الــنَّ ــكْ  ــلِ ــمَ ال ـمْ  خــاتـَ والَّ 

بَبْيانْ ــدِي  وَجْ ــنْ  عَ وى  بالهْ وقْ  اتْفُ و 

ــدانْ ــي ــارْ أمِ ــه ــي فــي انْ ــارْمِ ــي ص هِ
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هانِي أمْ  ــورَة  صُ شــافْ  الَّ  من  هانِي 

يانِي دْ مَ قــامْ  بــاشْ  اللِّي  ينْ  الدِّ ــيَّ  هِ

انِــي ــدَ فَ ــولْ  ــقُ ايْ يَتْكافى  عالُه  بفْ

نْوانِي عَ في  ي  مِ اسْ ــرْحْ  شَ ي  اضِ فَّ احَ

ثانِي هــا  زِيــدْ ينْ  رَبْعِ نْيا  اتْمَ ــدْ  بَــعْ

عانِي المْ بْرْ  حَ ــالْ  ق لِي  اعْ ــنَ  ابْ ــلْ  قُ

االيمانِي نــاس  هــاتْ  ــدُّ ل ــي  ــالمِ اسْ و 

لْـطانْ السُّ ـلِيـلْ  هْ تـَ البْها  مولَـة  كْ مَ

يانْ دْ المَ ــهْ  لِ لَفْ  يَحْ بــاشْ  يمْ  دِ العْ

ــدانْ ــي ك ــى  ــتَ ــفَ ال يـــــادَنْ  كـــانْ  و 

بْـيـانْ ـنْـيـا تـَ مَ ـه و اتـْ قَ ـيـنْ سابـْ عِ رَبـْ

ــوانْ ي ــدِّ ال تَــرْبِــيــعْ  على  ــة  ــعَ رَبْ زِيـــدْ 

ــيَّ شــانْ ــوا لِ ــضُ ــفْ ــيــنْ مــا خَ الــعــارْفِ

يَوانْ للْحَ ــو  مــاهُ ــتْــنــا  وقْ ــاخْ  ــي أشْ

انتهت القصيدة
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ــبْ  عــلــيَّ  جــارْ ــحُ ال

بالـتَّـارْ لــي  قْ  سايـَ

ارْ ــرّ جَ رْ  ساكَ بعْ جا 

ارْ ــوَّ ــهُ  غَ ــلْــفُ وانــا  خَ

ــارْ ــج ــهْ ـــه  يُ ـــن الكِّ

كــارْ ــدْ ــا  يُ ــرُه  م ــمْ عَ

ارْ مّ خَ بابِي  اسْ كــانْ 

انْــهــارْ فــي  يتُه  الْقِ

االبْكارْ ــي  دامِ رُوا  نَصْ

ـفـارْ ـةْ االشْ بُـوغَ ـصْ مَ

فارْ يَصْ ــونِــي  لُ ــرى  تَ

ــضــارْ ـخْ ــــــارة  يـَ تَ

رْ دَ الغْ على  ـوٰى  انـْ ــزالــي  اغْ ــبْ  حُ

ــنــانِــي ـــيـــرْ  يــفْ ـــــدْ  غِ ـــا  رايَ م

رْ قَ تَنْشْ اوْراهْ  مــن  ــوبَــة  الــنُّ و 

جانِي اسْ فــي   ــرُه   ــدي انْ ــتْ   ــلْ قُ

رْ جَ يَنْهْ ــاسْ  الــنّ بِينْ  رْ  الهاجَ و 

ــرَة  فــانِــي ــجْ ــهَ ــال ــى  ب ــق ــبْ يَ

رْ ـدَ القْ ـمْ  كُ حْ تـَ دَنْ  ــوْ ال و  يْنِي  عَ

ــيــانِــي ــوفْ  اعْ ــشُّ ــال ـــــوَٰى  ب أكُ

رْ النْصَ ـلْ  ـتاهَ سْ تـَ واها  نَـهْ مـن 

هــانِــي أُمْ  ـــنْ  ـــزّي ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ

رْ صَ يَنْعْ ــاً  ــارَت ت ــطْ  ســاقَ لُــونــي 

ــي ــودان ــــعْ  س ــــرْجَ تــــارَتــــاً  يَ
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مارْ بَجْ ــي  داتِ تْ  ـــدَ وقْ

لِــيــلِــي  عـــادْ  انْــهــارْ

يارْ االصْ من  مْ  مَّ انْخَ

ــارْ ــضَّ حُ ــي  ــابِ ــب احْ و 

يْزارْ الهَ حــالْ  حالِي 

ــرارْ ــقْ يَ رْ  ـــدَ ـــقْ يَ وال 

االبْكارْ ــي  دامِ رُوا  نَصْ

ـفـارْ ـةْ االشْ بُـوغَ ـصْ مَ

تارْ اخْ و  ــهُ  زِيــنُ ــدلْ  عَ

ــارْ ــهَّ ــقَ ــانْ ال ــح ــبْ سُ

ــمــارْ االقْ نُّه  مَ غـــارَتْ 

ــرَّارْ الــغَ ـجــومْ  انـْ و 

يارْ االطْ من  يها  كِ تَحْ

ــفــارْ ــدْ االشْ ــواهَ بَــشْ

ــوى حــوزْ انْــهــارْ ــسْ تَ

ــصــارْ امْ و  ــارَقْ  ــش امْ

بَرْ الصْ ـــالزْم  امْ يدْ  الكِ يرْ  غِ من 

فانِي اجْ راهْ  ــي  ــلِّ ال ــرْ  ــثْ كُ مــن 

رْ حَ اسْ وال  تْبَة  كَ تْنِي  عَ نَفْ ما 

ـــوانـــي اكْ آشْ  ــــوا  ــــرْفُ عَ وال 

رْ مَ الجْ على  وي  كْ مَ انْثاتُه  راقْ  بَفْ

ـــه عــانــي ـــوشُ ـــيُ ـيــنْ اجْ مــابـِ

رْ النْصَ ـلْ  ـتاهَ سْ تـَ واها  نَـهْ مـن 

هــانِــي أُمْ  ـــنْ  ـــزّي ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ

رْ كَ يَنْشْ يجْ  ابْهِ نْ  سْ حُ طاهْ  اعْ و 

ــانــي ث ــكــه  ــل م ـــي  ف ـــــدْ  حَ ال 

رْ جَ الفْ و  ـدوحْ  بـْ الــدَّ و  ــرَيَّــة  الــثْ

ســانــي ابــــن  و  ـــو  ـــحُ الـــصْ و 

الوْقَرْ و  ــزْ   الــعَ و  لْ  النَّسْ بَنْتْ 

ــي ــان ادْه ــرْ  ــعْ ــشِّ ال اتْـــيـــوتْ  و 

رْ ــوَ الــكْ و  ــمْ  ــجَ اعْ و  ــمْ  ــلَ دَيْ مــن 

ـي انـِ ــوَّ ـــرْبْ الــجُ زْ الـــغَ ـــــوْ حَ
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االبْكارْ ــي  دامِ رُوا  نَصْ

ـفـارْ ـةْ االشْ بُـوغَ ـصْ مَ

ارْ الــدَّ بْدْ  عَ نِي  لكْ تَمْ

ــيــارْ ــى  الــغْ ــفــاجَ ــتْ يَ

جارْ اشْ بِينْ  ما  نا  واحْ

ــعــارْ اشْ و  ــــراوَلْ  ابْ و 

طارْ سْ المَ يُوسْ  اكْ و 

مارْ التَّخْ ــحــابْ  اصْ و 

بَزْهارْ بَقْ  اعْ ــاضْ  ارْي و 

ــبــار االحْ على  راوِي 

االبْكارْ ــي  دامِ رُوا  نَصْ

ـفـارْ ـةْ االشْ بُـوغَ ـصْ مَ

ــارْ ــع ــظْ االشْ ــاحــافَ ي

مارْ اليَضْ ــلْ  اهْ بِينْ 

انْهارْ ــهْ  لِ ــي  اعِ الــدَّ و 

ــرارْ ــمْ ال ــه  لُ ي  قِ نَسْ

رْ النْصَ ـلْ  ـتاهَ سْ تـَ واها  نَـهْ مـن 

هــانِــي أُمْ  ـــنْ  ـــزّي ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ

رْ للْوْكَ ــي  اتْــجِ و  فْ  طَ تَعْ ـومْ  يـُ

ـي ـوانـِ ــلـْ ـــلْ  لـــي  سَ ـــمَ ـــكْ يَ

تَــر ـــوتْ اآللَـــة و انْــغــايَــمْ الــوْ صُ

زَيْـــــدانِـــــي و  الْ  ـــــــــوَّ مَ و 

ــرْ ــضَ ــنْ احْ ــلْ مَ ــرَة لــكُ ــمْ و الــخَ

ــي ــســانِ ــحَ ال و  ـــرَة  ـــفْ الـــسَّ و 

رْ الزْهَ و  رْدْ  الــوَ و  يبْ  الطِّ انْسام 

ــعــانِــي ـــتْ  امْ ـــري ــمْ  اقْ ــهُ ــنْ مَ

رْ النْصَ ـلْ  ـتاهَ سْ تـَ واها  نَـهْ مـن 

هــانِــي أُمْ  ـــنْ  ـــزّي ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ

رْ افْتخُ و  ــولْ  صُ ــي  زانِ ــوْ بَ نِّي  غَ

ـــنـــانِـــي ــــــــارْ اجْ ـــا دُكّ ـــم هُ

رْ فَ نَنْظْ ــهْ  بِ و  تُه  اقْبَضْ ــانْ  ك

ــي ــانِ ــرْض جْ تَ ـــــدَ ــانْ احْ ــس ــي كِ
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45
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االبصارْ لُه  ي  مِ نَعْ و 

ــارْ ــتَّ ــدِي فــيــهْ ال ــفْ نَ

االبْكارْ بْ  جَ يَعْ ي  اسمِ

بارْ االحْ من  علي  بَــنْ 

ــتـارْ ـخْ بالمُ ـي  يـارَبـِّ

ـــرارْ االب ــه  ــحــابُ اصْ و 

ارْ بالبْصَ يهْ  مِ نَعْ الــغــارَة  ــومْ  يُ

ـــرانِـــي ـــمْ بَـــقْ ـــظَ ـــعْ ــــاشْ يَ ب

الوقَـرْ فـي  النّاسْ  نْدْ  عَ ـدْ  ـمَّ حَ مُ

ـــرانِـــي ـــمْ ـــــــلْ  عَ فــــي  األصْ

ــرْ ــدْ الــبْــشَ ــيَّ ـــهَ سِ ــدْ طَ ــمَّ ــحَ مُ

ــفــانِــي ــــومْ  اكْ ــي  يُ ــنِ ــمْ ــرْحَ تَ

انتهت القصيدة



319حسنا

  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ي فانـِ ـوى  بالهْ الزَلْــتْ  الفانـي  أنا 

ناني اكْ لْ  داخَ في  نْوة  عَ نِّي  عَ يَّمْ  خَ

هاني ري  خاطْ دْ  بَعْ نْ  مَ ني  دَهْ لْ  هَ نَدْ

لوماني فْ  كَ و  ني  دَعْ وْني  عَ نْ  سَ يَحْ

فَرْحاني اتْعودْ  تَنْجى  لَمْ  تَسْ لَّمْ  سَ

ياني اعْ ة  رَاحَ امْ وَلْفي  رْ  يَنْصَ اللَّـهْ 

نا امْ و  ــدودْ  اصْ مع 

يْمانْ هَ لي  قْ عَ لْ  نَاحَ انْحيلْ  مي  سْ جَ

ـنا ـكْ مَ له  يارْ  السْ

عانْ جْ شُ و  ابْطالْ  و  الرْما  و  يولْ  لخْ

نَا هورْ و سْ نْ اشْ مَّ كَ

االوْطانْ ة  ماعَ جْ و  ـلـي  اهْ ـنْ  عَ قودْ  فْ مَ

ــنَّا هَ ـمـي اتـْ يااليـْ

بنيران ـــيْ  كِ ــويــتــي  مــاكْ ـــرْتـــاحْ  مَ

فَتْنا ـــرومْ  اتْ ال  و 

تْمانْ الكُ بــاحْ  ة  طاعَ لِــهْ  ــتْ  ــعْ ارْجَ و 

نا سْ حَ اللْ  الدْ زرق 

سانْ حَ لَكْ  عْ جَ و  انْشاكْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

ـانـي ـضَّ مَ زادْ  التـيـهْ 

عاني و  تْ  عْ طَ نودْ  بجْ

اوطاني فاقْـدْ  يْـمانْ  هَ

هاني حالْتَكْ  في  باقي 

ديوانـي نـودْ  اجْ خافـي 

اني السَّ بزينَكْ  تِي  قْ فَ

نى اسَ رايَقْ  اوسيمْ  نْ  سْ حُ نَكْ  سْ حُ

نى عْ و شافْ ابْهاكْ ليسْ يَهْ مَ نْ اسْ مَ

نـى امْ و  ـرورْ  اسْ نَمْ  نَغْ ادرى  ـن  امَ

نا سْ ابو دْاللْ حَ

نا سْ حَ ابودْاللْ 

نا سْ حَ ابودْاللْ 

تَّانْ نْ الفَ سْ طاكْ الحُ نْ اعْ بْحانْ مَ سُ

ولهانْ حينُه  نْ  مَ نُه  ساكْ عـودْ  ايـْ و 

الزْمانْ وفى  دي  عْ سَ سعد  انْقولْ  و 



حسنا 320

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

لْوانـي سَ عْ  مْ جَ واكْ  اهْ صالَكْ  و  يومْ 

تَرْضاني ريعْ  اسْ يا  اشْ لْ  كُ رْ  ضَّ انْحَ

صاني فيلْ بينْ الغْ نا في ارْياضْ احْ و احْ

ئاني مْ لْ ضَ ميعْ كُ قي اجْ داوَلْ تَسْ و اجْ

عاني مْ  رْهُ سَ يادْ  تَشْ في  نازَهْ  امْ و 

ياني اعْ ة  رَاحَ امْ وَلْفي  رْ  يَنْصَ اللَّـهْ 

كاني جوبْ المْ طْ و صايَدْ بَسْ قْ و السَّ

ـنة طْ شَ لْ  كُ تَنْزاحْ 

ران شْ العَ بينْ  فَرْحي  ــدّ  لَ و  ــى  ازْه و 

لينا دْ  لـَ ايـْ ما  ــنْ  مَ

قَـنْـطانْ هو  ـنْ  مَ ـلِّي  سَ ايـْ نا  ارْسامْ و 

فَتْنة ـــلْ  كُ ــرَحْ  ــب ي

يــدانْ الــدِّ في  وا  بْقُ عَ ــر  الــزْهَ و  رْدْ  ـــوَ ال

افْنى و  طامْ  احْ ألــوْ 

االوانْ ــمــيــعْ  اجْ و  لْها  كُ ــطــامْ  الــحْ

نة كْ نة في قَلْبْ مَ كْ مَ

االمــانْ رَة  ضْ حَ في  ضا  للْحْ صينْ  تَحْ

نا سْ حَ اللْ  الـــدْ زرق 

سانْ حَ لَكْ  عْ جَ و  انْشاكْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

نا الهْ دارْ  ـصيـنْ  حْ تـَ

الكيسانْ فـوفْ  بَصْ ـة  قَ رونـْ امْ ـرَة  فْ صَ

الَّني سَ الزْمانْ  فْ  طْ عَ

واني الغْ تاجْ  ـرْتْ  ـضَ احْ

رَبَّانـي كـونْ  وارْ  انـْ و 

الغانـي بادْنْ  ـيـى  يَحْ

بُنْيَاني لْ  كُ وارْ  اسْ و 

اني السَّ بزينَكْ  تِي  قْ فَ

نوراني عْ  مَ اشْ يا  اضْ و 

نا اهْ ــحْ  واضَ الزَّلِّيجْ  معَ  ــامْ  ارْخ

ابْنا و  دارْ  دارْ  الجْ لى  عَ الحيطي  و 

نا فْ شَ كيفْ  رْجاتْ  بالحَ ابْساطي  و 

نا سْ ابو دْاللْ حَ

نا سْ حَ ابودْاللْ 

نا سْ حَ ابودْاللْ 

الوانْ ل  كُ نْ  عَ ازْرابي  و  اتْسارَحْ  و 

اتْبانْ رْزْ  بالطَّ خايَدْ  المْ و  افْراشْ  و 

البيبانْ ارْتوجْ  تْ  كْ مَ اصْ وامي  اخْ و 
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ميزاني بوعْ  اطْ نْ  مَ دْ  يَنْشَ الغاني  و 

ناني سْ و  مالْ  الجْ داتْ  وَلْفي  قالَتْ 

ناني تَعْ في  مالْكي  يا  كْ  اقْويمَ لْتْ  قُ

سوداني أو  القارْ  ريشْ  عـورَكْ  اشْ و 

ياني اعْ ة  رَاحَ امْ وَلْفي  رْ  يَنْصَ اللَّـهْ 

نيراني زَنْــدْ  لوبْ  سْ المَ نْجورْ  الغَ و 

ساني حَ دُورْ  ثيلْ  تَمْ اللمة  ــفْ  وَصْ

نة ـدْ هَ ـلْ  كُ بـتْـباتْ 

ـبَّـانْ شُ و  ناتْ  ابـْ ـنا  ـعْ مَ اجْ هورْ  مْ جَ

نا فْ صَ و  قي  عاشْ يا 

ـــوانْ نْ األكْ ــوَّ ــكَ ــمْ ــا ال ــن ــنْ رَبْ ــوي تَــكْ

فَـتْـنة قيـنْ  للْعاشْ

البانْ اقْطيبْ  ــويــمْ  تَــقْ ـــوامْ  اقْ وَالَّ 

ـنا لسـعْ وايـبـه  بـدْ

بانْ تَعْ كي  نَحْ سالَفْ  ــلْ  كُ تْ  لْقَ طَ

نا سْ حَ اللْ  ــدْ ال زرق 

سانْ حَ لَكْ  عْ جَ و  انْشاكْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

نَا الغْ ـنْـزْ  كَ مْ  بْسَ مَ

يامانْ اضْ منَ  دَرْ  ثِلْ  مْ في  نانْ  اسْ و 

ـنا كْ ـلـَ امْ ها  تَبْسامْ

وانْ لنَّشْ ـرَة  خـَمْ بْ  هَ الدْ ويَّسْ  اكْ في 

راني شْ عَ ع  مْ ابْجَ فَرْحة 

الغاني ة  نَعْ اصْ شوفْ 

واني يَهْ فيفْ  اهْ ني  نَعْ

بَلْساني انْصيفْ  الَّ  شَ

اني السَّ بزينَكْ  تِي  قْ فَ

قانـي مْ  لونْهُ التْغارْ 

تْماني كُ دونْ  بَقْ  اعْ و 

فَتْنة ـرْتْ  ظَ انـْ ـرَّة  الغُ و  بينَـكْ  بَجْ

نا لَكْ اهْ ة  فَ اطْ العَ بينْ  حاجْ و  قُوْسْ 

نة لْلَتْ على الوَجْ روبْ ظَ فارَكْ احْ و اشْ

نا سْ ابو دْاللْ حَ

نا سْ حَ ابودْاللْ 

نا سْ حَ ابودْاللْ 

وانْ الكِ مْ  كنَجْ ـمْ  نورْهُ ـعارْ  اشْ و 

عابْ في ريمانْ نّ اجْ يونْ سودْ كَ و اعْ

رِيَّــانْ بْحوا  صَ قاني  وَرْد  ــدودْ  اخْ و 
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الهاني تَيَّهْ  زالْ  اغْ جيدْ  كْ  جيدَ بانْ 

راني جْ هَ زادْ  لْ  طَ ري  كْ العَ دْ  النَّهْ و 

يَماني نودْ  الهْ توبْ  ات  قَّ شُ نْ  البْطَ

ياني اعْ ة  رَاحَ امْ وَلْفي  رْ  يَنْصَ اللَّـهْ 

عاني رْتُه في اسجالي لناسْ المْ تْصَ اخْ

واني الغْ ــاللْ  اهْ واتَها  ما  تْ  الْبَسْ

ازْماني لَ  اهْ يا  يبْ  الطِّ بريحْ  تومْ  خْ مَ

 

افْنى و  ارْقــاقْ  تَّى  حَ

ــزانْ امْ بينْ  عْ  المَ قْ  ــرْ بَ كيتْ  احْ الَّ  و 

نا ـلـْ ادْهَ با  انـْ ا  لَمَّ

ـوانْ ـفْ صَ ـنْ  مَ ـة  لوحَ ـري  رْمِ مَ رْ  دَ اصْ

نا لَدْ ـــوَبْ  تَ ــقْ  فــايَ

بانْ دَهْ نْ  مَ ـة  طـاسَ ة  تْمَ خَ امْ رَّة  سُ

نا سْ حَ اللْ  ــدْ ال زرق 

سانْ حَ لَكْ  عْ جَ و  انْشاكْ  نْ  مَ بْحانْ  سُ

نى عْ المَ قوا  قْ حَ نْ  مَ

يوصانْ نى  عْ المَ جابْ  احْ في  طاويهْ 

نا الغْ توبْ  تْ  الْبَسْ

يانْ قْ عُ و  يــاقــوتْ  ــه  ــعُ رَصْ ــاجْ  ــتَّ ال و 

نا اهْ و  زْ  عَ و  وى  طْ سَ

عرْبانْ و  ــدن  امْ في  ـرْها  سَ بــاحْ  ـنْ  مَ

ثْماني عوضْ سيفْ عَ و اضْ

فاني بَجْ تْ  حْ المَ ما  هْ مَ

ي انـِ هَّ شَ تْ  فْ شَ هـاهْ  ابـْ

اني السَّ بزينَكْ  تِي  قْ فَ

ـقانـي دُهْ لْ  كُ ريـهْ  دْ يـَ

باني اسْ و  ريرْ  الحْ توبْ 

يانـي اعْ ـرْةْ  لقُ دي  هْ مَ

نا بَدْ ــهْ  لِ داحْ  ــي  الِّ ـــرَّدْفْ  ال داكْ 

نا وى اضْ ل الهْ اقْ ايْسوقْ لألهْ و السَّ

نَّا بحَ بة  ضْ خَ امْ ــرافْ  اضْ ــدامْ  اقْ و 

نا سْ ابو دْاللْ حَ

نا سْ حَ ابودْاللْ 

نا سْ حَ ابودْاللْ 

وفانْ الطُّ من  كاتْ  مْ سَ زَيْ  ارْفاغْ  و 

مانْ النَّدْ ـرَّسْ  خَ ايـْ و  ـلْ  ـقَ العْ ايْتَيَّهْ 

يانْ اعْ ناهْ  فْ شَ كْ  فَ وَصْ اتْمامْ  هذا 
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نْواني عُ غاوا  اصْ نْ  لمَ هْ  اللـَّ المْ  اسْ و 

يَلْقاني دْ  وغْ طاقْ  ما  حْ  قاصَ رْبي  ضَ

ادْراني نْ  مَ يا  صيحْ  الفْ رْ  الماهَ قالْ 

نا عْ مَ اسْ نْ  مَ ميعْ  اجْ و 

يانْ مْ العُ ـنـاوْ  هْ يـَ مـا  الألمْ  ـميـعْ  اجْ

نا ادْرَكْ ما  بْ  الحُ في 

ــيْــوانْ الــحَ ــودْ  ــن اجْ ميعْ  بالجْ ــرْ  ــفَ اتْ

ـنا اعْ و  فـوزْ  بنبيك 

نْوانْ العُ وارْزيــنْ  ـمـي  اسْ ـدْ  ـمَّ حَ مُ

يانـي مْ عَ ديـنْ  احْ الجَّ و 

يْهاني شِ بْتْ  ارْكَ ما  هْ مَ

بَوْزانـي اوْصـولْ  نى  اعْ

40
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42

انتهت القصيدة
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انْ يدَ َمِ أ انْهارْ  في  ة  مَ زَاعْ نُودْ  بجْ لِي  اگْ  صَ وَى  الهْ

ـــانِـــي ـــتَ ــــــــدْ  افْ رَايَ

ه لآلنْ مُ دْ يتْ دُونْ رِيبْ انْخَ حِ ه و اضْ امُ دَارْنِي في ازْمَ

ــي ــانِ ـــي  ه ـــنِ ـــاگْ ص

مانْ نْتْرَة و لِّيثْ للنعْ اكْ عَ دَ رْ هاكْ اهَ يفْ طاعْ الظَّ كِ

ــي ــانِ ــن ــكْ ســــــارْ  ال

حانْ تَمْ قْ  العاشَ على  اتْزِيدْ  ال  نِي  االَّيَمْ اتْلُومْ  الَ 

ـي  ــرَانـِ ــجْ ـــفْ  هَ ـــي كِ

االوْزَانْ مْ  فاهَ يا  ادَّاتْنِي  لِي  رَجْ ي  الكِ اهْ و  بْتِي  سَ

ــي ــانِ ــيَ ــعْ رِيـــــــتْ  ب

زْالنْ الغَ رَّاضْ  عَ يَة  الباهْ رُوا  نَصْ وَة  دْ العَ ابْناتْ  يا 

ــــي ــــدانِ ـــــــة  ابْ راحْ

ــزَّانْ ال دُونْ  ــزَارَگْ  ــمْ بَ

انَا بالهَ لِهْ  يتْ  ارْضِ و  نِـي  ـوَّعْ طَ ـرْ  ـهَ بالقْ

لْطانْ سُ ـنِي  عْ نـَ رْ  جايـَ

يْرَانَا حِ رَامْ  بالغْ داتِــي  ة  طاعَ لُه  ــرْتْ  سَ

بانْ ضْ الغَ و  يمْ  ابْرَاهِ و 

البْرَانَا اليُوثْ  يرْ  غِ رْها  أقْهَ امْ  اللْطَ في 

رَانَ جْ الهَ ذَا  دَقْتِي  لُوْ 

َنَا أ دَقْتْ  يفْ  كِ رَايِرْ  مْ
َ أ وقْ  اتْــدُ و  رْ  دَ تَعْ عادْ 

انْ ـدَّ الكَ في  تْـسارَى  نـَ

ا انـَ زَرْبـَ يـتْ  الگِ دَامــِي  تْـنِي  رْحَ جَ الّدِي 

نْ البانْ صْ وَى غُ نْ نَهْ مَ

نَّانَا مَ التْيُوتْ  أُمْ  ـــوَى  نَــهْ نْ  مَ ي  سِ عانـْ

ـــي امِ ـــدَّ قُ دَازَتْ  ــا  ــهَ ــتْ رِي

ــي امِ ــدَ ــعْ ـــدْ تَ ــا زايـَ ــه ــنْ زِي

ي لرْسامِ ــلْ  تَــوْصَ ادْرَى  امــن 

ي امِ الدَّ ضْ  كلحْ ها  اضْ الحَ

ي امِ قَ اسْ ولْ  طُ اقَمْ  سَ بِيهْ 

ي بنْيَامِ ى  فَ نَشْ ا  زِينْهَ في 

ومَة نْعُ َرْضْ مَ في أ

ومَة عُ دْ مَ اتْ  الدَّ

ة اللُّومَ ــرْدْ  َنْــطَ أ
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دِيجانْ نْ  مَ قْ  سَ اغْ و  عاتْرَة  اتْيُوتْ  و  صارِي  كَ ها  قَدْ

انِي سَ ــا   ــمَ الــسْ ــي   ف

بْاليانْ شَ نْ  مَ ة  شَ نَقْ رْقِينْ  عَ امْ نُونِينْ  بْ  وَاجَ الحْ

ــــــــرْ  رَبَّـــــانِـــــي سَ

انْ االدْهَ رْ  حَ يَسْ ي  البَاهِ ا  ورْهَ غنْجُ اوْرَادَة  ودْ  دُ الخْ و 

ــي ــانِ ــيَ ــقْ ــــــونْ  عُ لُ

االمانْ بَلْ  تَقْ ما  النَّافْرَة  امِي  الدَّ يدْ  جِ كَ ا  هَ يدْ جِ

انِي عَ امْ ــي   ف ــتْ   ــبْ جَ

زْالنْ الغَ رَّاضْ  عَ يَة  الباهْ رُوا  نَصْ وَة  دْ العَ ابْناتْ  يا 

ــــي ــــدانِ ـــــــة  ابْ راحْ

صانْ االغْ فـي  ـاحـاتْ  فَّ تـَ ينْ  تْبَنْدِ مَ و  ِيْبَانـُ إ ودْ  هُ انـْ

ــي ــانِ ــحَ ــمْ ـــــالْ  تَ ط

الرَّوَّانْ ثِيلْ  امْ ه  لُونـُ رِيـرْ  احْ ـنِـي  عْ نـَ يَّاتُه  طِ نْ  البْطَ و 

ـي ـــة  افْــنَــانـِ ـــاسَ ط

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

فَتَّانْ ــرْ  ــمَ َقْ أ بِينْ  اجْ و 

وَلْهانَا اتْباتْ  يْنِي  عَ ابْهاها  وفْ  انْشُ ِلَى  إ

رْشانْ نْ حَ ارْ كم مَ فَ و اشْ

وَلْهانَا اتْ  الــدَّ وا  تَرْكُ رَادَة  السْ يُونْ  العْ و 

رْجانْ مُ نْ  كَ فْ  رَاشَ امْ و 

زْيَانَا مَ ــرِيــرْ  احْ ــنْ  كَ بَّة  الغُ و  بَّة  غُ ــوقْ  فُ

انْ فَطَّ يا  ــا  رْهَ ــدَ اصْ و 

ا فَـتَّـانـَ لِهْ  ازْوَاقْ  افِـي  الصَّ يــعْ  كالبْـدِ

البانْ نْ  صْ غُ وَى  نَهْ نْ  مَ

نَّانَا مَ التْيُوتْ  أُمْ  ــوَى  نَــهْ ــنْ  مَ ي  عانْسِ

ـحـانْ مْ تـَ بِـي  قَـلـْ زَادُوا 

انَا عَّ طَ يُوفْ  اسْ الَّ  و  ارَمْ  ــوَ اصْ وضْ  عُ اضْ و 

ــبــانْ ــنْ دَهْ ــرَّة مَ و الــسُّ

انَا وَلْهَ بَاتْ  اتـْ يْـنِي  عَ ا  اهَ هَ ابـْ ـوفْ  انْشُ ِلَى  إ

ــومْ ــوْشُ ـزْوَاقُــه مُ رْ بـَ ــدَ ــصْ ال

ومْ هُ مَشْ رانــي  ــه  ــرامُ اغْ ــنْ  مَ

قومْ مَسْ ساقَـمْ  قَلْبـي  بِيهْ 

يُّومْ القَ يْ  الحَ مْ  الرَّسْ فيه 

ــومْ ــل اتْ الشْ  ــي  ــنِ ــمْ أاليَ

ــومْ سُ لي  والَّ  قوتي  راهْ 

ـيـامـي هْ تـَ زادْ 

مامي تَدْ طــالْ 

عامي تْ اطْ رَّمْ حَ
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انْ سَ حَ عِي  بَدْ اتْكى  ِالَّ  إ المالِي  ارْدَافْ  و  نْ  كُ العْ و 

ـــانِـــي ــــوَى  فَ بَــــالــــهْ

يقانْ السِّ ــوقْ  فُ نْ  مَ يَة  بَاهْ بَــالَّرْ  نِي  نَعْ ايَمْ  وَ القْ و 

ـي ــانـِ ـتْــقَ ـــــــلْ   يـَ جَ

زْالنْ الغَ ــرَّاضْ  عَ يَة  الباهْ رُوا  نَصْ وَة  دْ العَ ابْناتْ  يا 

ــــي ــــدانِ ــــــــة  ابْ راحْ

البَانْ يبْ  َقْطِ أ قَدْ  يَة  الباهْ نْدِي  لعَ ي  اتْجِ و  فْ  طَ تَعْ يُومْ 

تَانِي بُسْ ــبْ   ــلْ قَ ــي   ف

بِهانْ اصْ بْعْ  طَ وا  دُ يْنَشْ كَ انْ  يدَ عِ و  رْ  طَ و  بالرْبابْ 

ــي ــانِ ــص ـــنْ   االغْ ـــي بِ

البِيبَانْ بِينْ  رَّكْ  تَتْدَ يمْ  ازْعِ ولْ  رْسُ مَ لها  لْتْ  ارْسَ

ــي ــانِ ـــكْ   فَ ـــقَ ـــاشْ ع

الرُّقْبَانْ ايْ  عَ امْ لِهْ  قُول  يقْ  شِ للَّعْ يرْ  سِ لِهْ  قالَتْ 

ــي ــران ــي بِـــــيـــــنْ   ج
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ـانْ هَ وَلـْ ـنِـي  تْـرَكْ تَايـَ

انَا فَ وْ الطَّ ا  هَ وجْ الجُ في  ابَلْ  وَ اشْ الرْفَاغْ  و 

االتْقانْ على  الْ  لْخَ خُ

وسانَا السُّ ــا  ــوْهَ واتَ ــجْ  لَّ ــدَ اخْ امْ  ــدَ الــقْ و 

نْ البانْ صْ وَى غُ نْ نَهْ مَ

نَّانَا مَ التْيُوتْ  أُمْ  ــوَى  نَـهْ ـنْ  مَ ـي  عانْسِ

رَانْ شْ العَ بِينْ  ا  نَتْزَهَّ

ضانَا يَقْ صانْ  االغْ ــوقْ  فُ اتْرَنَّنْ  يارْ  الطْ و 

انْ بالكيسَ رَة  فْ السَّ و 

رَانَا كْ سَ وِيتْ  اهْ اللِّي  ونْ  اتْكُ و  ادِي  تَتْهَ

بــالــبَــيَــانْ لها  ـــلْ  قُ

انَا يضَ غِ شْ  ـــالَ اعْ و  لُــو  ي  فِ طْ عَ ــالَّــكْ  قَ

رَانْ هْ عَ السَّ و الحارَسْ امْ

ـالَنَا ـجْ عَ يـكْ  جِ انـْ دَبَــا  علِيه  ينْ  عاسِّ

ــالمــي ــادي شـــاعْ اكْ ــبَّ فــي ال

رامي اغْ إيْهيجْ  انْشوفْ  إِال 

قي في انْظامي فا عَشْ لى الصْ عْ

أقْوامي اتْ  دّ عَ رْ  ضَ الحْ في 

امِي سَ رِّي في جْ مي سَ و انْكْ

المي اسْ يبْ  انْهِ وابْ  الجْ

ه وامُ تَقْ نْ  سِ حْ

ه امُ كَ احْ رْدْ  َنْسَ أ

ه المُ اسْ تْ  مَّ عَ
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حانْ تَمْ رْ  الخاطَ في  ابْقى  ال  و  نا  دْ اتْعاهَ و  وَلْفي  اتْ  جَ

ــي ــان ــف ــــثْ  ال بــــاعَ

زْالنْ الغَ ـرَّاضْ  عَ يَة  الباهْ ـرُوا  نَـصْ وَة  دْ العَ ابْناتْ  يا 

ــــي ــــدانِ ــــــــة  ابْ راحْ

نَانْ لغْ لِي  رْ  دَ يَقْ ا  مَ بُوهْ  وِيلْ  يَا  اعِي  الدَّ يدْ  حِ الجْ و 

ـي ــانـِ ـقَ ـلـْ بَـــــــاشْ  يـَ

رْبَانْ هَ يْوَلِّي  و  اهْ  ضَ عْ في  اسْ  عَ دْ مَ فْ  دَ يَصْ الَى  شَ انْ  كَ

ـــــي دَانِ و  ــــسْ  ــــاخَ بَ

انْ عَ جْ الشَّ يلْ  خِ ه  قُ اتْلَحْ ما  وبْ  دُّ مَ لْوي  شَ نْ  عَ بْ  رَاكَ

ـي ــانـِ ـقَ ـلـْ بَـــــــاشْ  يـَ

نَانْ دْ عَ بَة  نَخْ نْ  مَ ى  اللْغَ مْ  َفَاهَ أ دْ  مَّ حَ مُ ي  مِ اسْ و 

ــي ــانِ ــعَ ــمْ ال ذا  ـــي  ف

رَانْ فْ الغُ ولْ  مُ لَبْ  نَطْ

ـوالَنَا مُ ـرِيـمْ  الكْ رَبْ  ـتُـه  ـمْ رْحَ بـَ لْنَا  امَ عَ

البان غصن  نهوى  من 

نَّانَا مَ التْيُوتْ  أُمْ  وَى  نَهْ ــنْ  مَ ي  عانْسِ

سانْ االحْ رْ  نَاكَ رَفْ  نَعْ

يَّانَا عَ يدْ  دِ شْ ذا  رْبِي  ضَ نْ  مَ دَاتُــه  ــرُوحْ  َتْ أ

انْ يَوَ مَ الحَ هْ لْ سَ تْهَ يَسْ

انَا ـوَّ خَ مْ  اقْلُوبْهُ ـودْ  ـسُ الحْ جاوَكْ  فَاشْ 

ــرَّانْ ــي جَ اعِ ــدَّ دْ ال ــوْ عَ

يَّانَا عَ ودْ  حُ الجْ يلْ  خِ ولُوا  ِيْقُ إ تَالْ  المْ في 

بَبْيَانْ لِي  عْ ــنَ  بْ ــالْ  قَ

أنَا تَّى  حَ ادْوِيتْ  نَى  عْ المَ نَاسْ  رُوا  دْ هَ يفْ  كِ

رَامْ بمْ تْ  فاحَ لَّة  حُ تْ  تَمْ َخْ أ

رَامْ للكْ يبْ  انْهِ ــالمْ  الــسْ و 

ــالَمْ ــظْ ــتَّــحْ ضــيْ الــمَ مــا تْــفَ

ــرَامْ الــمْ مْ  فاهَ يا  ــثْــرَة  عَ

الَمْ الكْ دْ  اقْوَاعَ اتْ  هَ للدْ

مامْ الكْ نْ  مَ فاتَحْ  رْ  الزْهَ و 

ـرامـي أمْ ة  غايـْ

ي المِ اسْ ــمْ  دَايَ

ي سامِ و  عابَقْ 

انتهت القصيدة
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ــالْ ــورى ما انْــضَ ــنْ شُ ــي مَ ــارْمِ ـــرَّازْ عَ ــوفْ حَ شُ

ــفــالْ اقْ و  بـــزْكـــارَمْ  ــا  هَ ــدّ شَ و  بِــيــبَــانُــه  ــقْ  وَثـَّ

االنْجالْ ة  رَاحَ لمْ ـــا  دَارْهَ في  ــة  ــرْسَ عَ لها  دَارْ 

الحالْ عليهْ  ـــرْدْ  بَ ـــى  ِلَ إ ها  امْ مَّ حَ لها  دَارْ 

ــالْ خَ ال  و  ــمْ  عَ ــلْ  ــواصَ تَ ال  و  ــا  بُــوهَ ــلْ  ــوْصَ تَ ما 

ارْجالْ بِين  الدنيا  في  ا  النْسَ وفْة  شُ ا  علِيهَ رَّمْ  حَ

ــالْ ــي ـــلْ احْ ــــرَا كُ ــا وَقْ ــازْه ــنْ ح ــكِ ه لَ ــدُ ــنْ ــعَ ل

ا ارْهَ دَ اجْ وارْ  باالسْ صانْ  و  ه  ارْسامُ في  ي  وَلْفِ رَّزْ  حَ

ا بَالْهَ في  رْ  طَّ يَتْخَ ما  و  ا  تْهَ تَشْ ما  لِيها  رْ  ضَّ حَ

ا دالْهَ اگْ في  َنْــواوَرْهــا  أ ــرْزْ  طَ و  ي  يفِ صِ و  رِيفْ  بَخْ

ا انْجالْهَ وفْ  شُ ِالَّ  إ ا  هَ صْ يخَ ما  زَالِي  لغْ لَّى  خَ ا  مَ

ا خالْهَ ال  و  مْ  عَ لْها  يَوْصَ ال  و  بُوها  لْها  يَوْصَ ما 

ا يالْهَ اخْ ــافْ  شَ ال  رُه  مْ عَ ــاهْ  ابَّ نْ  مَ علِيها  لَفْ  احْ

ا ابْحالْهَ شــافْ  ال  و  رَفْها  يَعْ ما  يالِي  َحْ أ نْ  لَكِ
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زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

كالْ االشْ نْ  مَ لْ  كَ اشْ في  األوْلَى  ة  فَ الصِّ في  يتُه  جِ

اللْ الهْ و  مْس  الشَّ يْ  ضَ ــاقْ  فَ دْ  خَ و  ضْ  لَحْ و  قَدْ 

انْسالْ ليكْ  اعْ يتْ  جِ لُــه  لْتْ  قُ يدِي  ياسِ ــا  وَان

الْ جَّ هَ وفي  شُ لِــيَّ  ــالْ  قَ لُه  قَالَتْ  ــي  انْــوَاسِ آشْ 

اللْ الحْ زَوْجْ  ــتَ  وانْ لُــه  لْتْ  قُ ــة  زوجَ بْني  سَ احْ

ــالْ نَّ و  مْ  ــدَ ــخْ نَ ــي  ــرْنِ اجَّ ــه  لُ ــتْ  ــلْ قُ تْها  عَ رْجُ مَ

تْعالْ المُ ــهْ  وَجْ في  لُه  قَالَتْ  ير  خِ ــيَّ  فِ لْ  مَ اعْ

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا الْهَ مَ اكْ البْلَنْزَة  مَن  لْ  مَ اكْ شابَّة  رَة  َبكْ رَيَّة  ضْ حَ

ا الَلْهَ لهْ ال  و  سْ  مْ لشَّ ولْ  َتْقُ ا وِي  نَضْ الَّ  و  وِي  تَضْ

ا الْهَ مَ اعْ كانْ  اشْ لِيَّ  بابْها  احْ غابوا  اللِّي  والنْ  سُ

ا الَلْهَ احْ زُوجْ  ِالَّ  إ ا  ونْهَ ايْصُ ة  لزُّوجَ لَحْ  يَصْ ا  مَ

ا الْهَ تَبْدَ ي  شِ بَلْ  نَقْ ما  و  تِي  زُوجْ فاتْنِي  اكْ قَالْ 

ا اوْالَلْهَ انْ  كَ ة  مَ دْ للخَ و  ا  هَ وعْ رْجُ مَ ا  اهَ فَ اكْ قَالْ 

ا الْهَ وَ احْ و  نْيَا  الدُّ رَ  فامْ يرْ  خِ الْ  تْعَ المُ فِيكْ  لْ  عَ يَفْ
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زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

كالْ االشْ نْ  مَ لْ  كْ شَ في  التَّانْيَة  ة  فَ الصِّ في  يتُه  جِ

الْ مَ اشْ ازْ  كَّ العُ و  ــلْ  تَــرْگَ بِيحْ  تَسْ يَميني  في 

الْ تْعَ المُ ـــهْ  وَجْ فــي  ــه  لُ ــتْ  ــلْ قُ ياسيدي  َنَـــا  أ

األبْطالْ نْ  مَ لْ  ابْطَ ها  زَامْ احْ نْ  مَ عالَمْ  لَبْ  تَطْ

الْ مَ اكْ هْ  اللـَّ لَى  اعْ و  نَا  هْ ــنْ  مَ هْ  لَلـَّ لِي  ــي  ادْعِ

جالْ لِــكْ  جابُوا  ما  ا  ادْخالْهَ ي  تَرْكِ دَارِي  ــا  أمَّ و 

البَالْ في  ــوَ  هُ و  ول  كنْجُ يتْ  امْشِ و  ــي  ــنِ وَدَّعْ

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا هَ حالـْ ـوالنَا  مُ لَحْ  اصْ و  ـيْـنْ  العَ ا  فاتْتهَ ـگـوزَة  اعْ

ا حالْهَ في  ي  شِ يَّ  هِ ما  الْ  وَ احْ في  رَة  ضْ خَ بَّة  الجُ و 

ا بوْصالْهَ رْ  نَتْبَشَّ ــكْ  ــتَ زُوجْ و  لْنِي  دَخَّ ارَكْ  ـــدَ ل

ا غالْهَ اشْ في  ة  بَرَكَ و  رْ  سَ و  رَى  يَنْعْ ما  ايَمْ  الدَّ رْ  سَ

ا الْهَ ا و سَ تْهَ فْ نْ شُ فاكْ عَ أَلي اكْ وفِي و اسْ راه له شُ

ــا ــهَ امْ ــدَ ــيــرْ اقْ امْ غِ ــــدَ ــفْ مــا تَــوْطــاهــا اقْ حــالَ

ا يالْهَ احْ اتْبُورْ  بَاشْ  اللِّي  ي  فِ ناصْ امْ في  له  بَّرْ  اندَ و 
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زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

كالْ االشْ نْ  مَ لْ  كْ شَ في  الثَّالْثَة  ة  فَ الصِّ في  يتُه  جِ

الْ الفَ ــهْ  بِ ــرَبْ  ــضْ تَ ــل  الــرْمَ ــلْــمْ  عَ في  ــارَة  ــحَّ سَ

ــالْ االدْخ ـــلْ  ادْوَاخَ في  نِي  الجْ ترَقَّدْ  و  ــارَة  ــحَّ سَ

البَالْ ــرْ  ــضَّ حَ و  ــوابْ  ــصْ ال و  االدَابْ  يتُه  طِ اعْ

الْ بَطَّ ــكْ  لَ ــوْ قَ ــيَّ  لِ ــالْ  ق ينْ  الحِ في  ــنِــي  ــبْ وَاجَ

الْ قَّ العُ ــاسْ  نَ الْ  ـــوَ اقْ بِينْ  لُولْ  خْ مَ ي  أناشِ ما 

الْ حَ المُ مْ  ــالَ اكْ في  نَكْ  يامْ لُولْ  خْ مَ اللِّي  شوفْ 

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا الْهَ ابْطَ والَتْ  الجُ لى  اعْ و  دنْ  المْ في  جالَتْ  رْبِيَّة  عَ

ا هَ الَفْ يْخَ ما  ي  شِ تَّى  حَ ولْ  كيْقُ ا  رَّبْهَ جَ وَاللِّي 

ا ادْخالْهَ ارْحامْ  في  نْ  ساكَ ايْكونْ  اللِّي  دَاكْ  يَّقْ  اتْفَ و 

رْتِي و اصغى لها دَ اهْ اهْ ضَ رْتْ فِي اعْ يرْ أْسَ ابُه غِ حَ نَسْ

ا الْهَ اقْوَ في  ة  حاجَ لِي  ال  و  لها  ى  خَ نَسْ ما  ثِيلَكْ  امْ

ا الْهَ ارْسَ و  االنْبِيَا  بْ  ــدَّ كَ انَة  هَّ كَ قْ  ــدَّ صَ ــنْ  مَ

ا مالْهَ اكْ في  تِي  ارْضْ ولْ  كنْجُ يتْ  امْشِ و  نِي  وَدَّعْ
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زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

خالْ كَ مطور  ــة  ــعَ ــرَّابْ ال ة  فَ الصِّ فــي  يتُه  جِ

الْ نْصَ صَ بْنِي  سَ يَحْ شافْنِي  اللِّي  دْ  القَ ــي  وَافِ

بالْ التَّقْ ــدْ  بَــعْ ــنْ  مَ ــي  لِّ ــال  ق و  ه  ـــدُ ِيْ إ ــبَّــلْــتْ  قَ

ـــوَّالْ جَ ـــالدَكْ  ب فــي  لْتْلُه  قُ ــكْ  ــيــفَ صِ و  ــلْ  مــتَ

الْ ــدَ ــبْ تَ فِيها  ــا  مَ ــه  ــلُ َهْ ا ــنْ  مَ ــة  ــيَّ اوْصِ فيهْ 

حالْ يَكْ ما  كــارَهْ  ــلْ  ــحَ َكْ أ ى  ابْغَ ما  نِّي  جَ ــا  َنَ أ

الْ ضَ الفْ ــلْ  هَ قَالُوا  ة  بَارْكَ امْ ــيَّ  هِ اللِّي  ــدار  ال

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا حالْهَ اكْ و  يَّ  ــدِ بِ ه  بْهُ انْشَ ال  و  قار  من  بغ  اصْ

ــا ــة فــي تَــرْتــالْــهَ ــاوِيَّ ــنَ وِي و گْ ــــدْ ــي نَ ــرُوبِ ــعْ بَ

ا بالْهَ تَقْ في  يَّــا  بِــدِ لِيكْ  وَاشْ  الخالَة  ـــدْ  َوَلْ أ

ا ولْهَ اتْقُ اللِّي  يَاتْ  األَشْ في  رَا  اشْ بال  بْدْ  عَ كْ  مَ دْ انْخَ

ا نْ فَالْهَ وَشْ مَ خْ لَة كانْ شافْها يَتْشَ حْ كَ ة المْ يفَ السِّ

ا هالْهَ اشْ حالْ  الكْ على  لَبْ  اغْ لِيلْتِي  اخْ يْنينْ  عَ تَّى  حَ

ا لْهَ لداخَ اوا  تْـسَ يـَ ـة  ـبْـروكَ للْمَ ا  فِيهَ ة  رْكَ شَ
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الْ غَ مَشْ ي  شِ ه  صُّ خَ نْ  مَ وفْ  شُ امْ  ــدَّ خَ للْموقَفْ 

مــازَالْ ـــفْ  وَاقَ ــيَّ  لِ قَــالْ  ينْ  الحِ في  ــنِــي  ــبْ وَاجَ

زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

ــالْ م دوا  ــرْ  كتاجَ ــة  امْسَ الخَ ــة  فَ الصِّ فــي  ــه  يتُ جِ

ــالْ ــطْ و تَنْسَ تِي تَنْحَ ــلَعْ ــى و اسْ صَ ــا يَحْ ــي م مالِ

ــوَالْ تَنْسْ الَّ  و  تَنْســالْ  ــالدْ  البْ فــي  ــتْ  بَحْ اصْ و 

لْ ــالَ احْ و  ــي  لِ احْ ــهْ  لِي ــا  بْتْهَ جَ و  ــة  يَّ دِ اهْ ــتْ  قَمْ

األفْعــالْ ــبْ  ـيَّـ طَ ــا  ي ــه  لُ ــتْ  لْ قُ ــيدِي  يَاسِ ــا  َنَ أ

ا حالْهَ ا  ذَ هَ ــالدِي  ابْ و  اتْبَاتْ  ــرِي  اكْ غْ  ضَ تَمْ ــرِي  اشْ

ا قَتَّالْهَ ابَتْ  صَ ــكْ  رُوحَ تْ  عْ ارْجَ ِالَ  إ لَّمْ  سَ ــبْ  ادَّاهَ

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا الْهَ مَ حْ في  خايَرْ  الدْ جابْ  نودْ  الهْ ارْ  اتْجَ نْ  مَ رْ  تَاجَ

ا مالْهَ اجْ فُوقْ  لْ  مَّ اتْحَ و  وگْ  اتْسُ اللِّي  ينْ  امِ دَّ الخَ و 

ا الْهَ بمَ امْ  العَ في  ة  حاجَ رْ  هَ الشْ في  بْ  رْكَ مَ تَنْشري 

ا قَبَّالْهَ ي  شِ أنَا  ما  لِّي  قال  بِها  لْتُه  اوْصَ حيتْ 

ا الْهَ ارْجَ و  ابْالَدَكْ  اوْساطْ  في  بِي  احْ صَ يرَكْ  انْدِ يتْ  ابْغِ
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الْ افْصَ يتْ  ابْغِ كانْ  لِّي  قال  بْ  صاحَ تَاجْ  تَحْ ا  مَ

الْ ضَ الفْ ــلْ  اهْ لُوها  مْ عَ يفْ  كِ ارْ  التْجَ قْ  ــدَ ــنْ فَ

الْ قَ امْ ــذا  هَ بَّة  حَ المْ ــانَــبْ  جَ ــنْ  مَ تَكْ  حْ انْصَ

زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

األبْطالْ منْ  فارَسْ  ة  ادْسَ السَّ ة  فَ الصِّ في  يتُه  جِ

الْ بنْصَ لَّدْ  قَ امْ و  يتْنِي  جِ يفْ  كِ لْوِي  شَ ــبْ  راكَ

ــاللْ ــمْ ــــرْ شَ ـا دَايَ ـرانـَ ـــنْ ابـْ ــوزْ مَ ــرْبُ ــگَ ــى ال ــلَ عْ

حالْ اشْ ا  يوْ شِ تَنَمْ الَ  الخْ بِينْ  و  يدْ  الصِّ بِينْ 

ا صالْهَ تَفْ قوا  ِيْحَ إ البْالَدْ  في  مْ  كَّ حَ اثْالَثَة  يرْ  غِ

ا لهَ ى  فَ يَخْ ما  ي  شِ تَّى  حَ رَقْ  تَنْتَسْ ما  وَّصْ  تَنْحَ ا  مَ

ا ارْدَالْهَ في  ال  و  ادْ  وَ الجْ في  ة  خالْطَ المْ نَّكْ  عَ ــارَقْ  فَ

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

ا الْهَ صَّ خَ ــا  انَ رْ  قَ السْ ــة  ــومَ حُ في  الِيتْ  شَ إِال 

ا اقْبَالْهَ گْ  ــالَ اسْ زُوجْ  ادَّة  شَ بِيدْ  اعْ زُوجْ  ي  لْفِ خَ في 

ا الْهَ مَ ــنْ  مَ شاتِي  وَّحْ  انْـــرَ ا  يتْهَ گِّ شَ اللِّي  األَرْضْ 

ا ارْمالْهَ في  نَاتْ  كْ سَ يَافِي  الفْ في  وشْ  لَوْحُ وا  دُ انْوَجْ عادْ 
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ــرْوَالْ سَ بَيَّضْ  امْ ــضّ  صَ لُه  يتْ  دِ اهْ و  لْتُه  َوْصَ أ

ليَالْ ــتْ  تَــلْ كْ  يفَ ضِ ــه  لُ ــتْ  ــلْ قُ ــيــدِي  يَــاسِ ـا  َنـَ أ

لْ ـــالَ األطْ ــدْ  ــوَاعَ يَــتْ لِّــي  قــال  ادْ  تيَسصطَ اللِّي 

تَّالْ ــقْ  خَ ــاشَ ــي  عَ ــيــكْ  قَــال  لِّ ــنِّــي  فِ َنَـــا  ظَ أ

الْ ــوَ احْ يرْ  غِ نْ  مَ جــادَبْ  بِيكْ  آشْ  ه  وَلْفُ لُه  قَالَتْ 

الْ حَ و  صنف  فِي  ــدة  وَحَ ــلْ  كُ ا  انْسَ ثَلْثْ  ــاوَهْ  جَ

الْ ـكَ االشْ رْ  ـطوَّ المْ ا  لِيلْهَ اخْ ي  فِ وَلـْ ـرْفَـتْـنِـي  عَ

زَالْ بلَغْ ــرْتْ  ــفَ اظْ و  ــي  عــارْمِ ــرَّازْ  ــحَ ب ــتْ  ــحْ ارْشَ

تَال محْ ولْ  خُ لـدْ ة  ابْعَ السَّ ـة  ـفَ الصِّ فـي  يتُه  جِ

ا زَالْهَ نْ بَغْ سَ ا يَحْ تِي مَ رْسْ نْدِي في عَ نُّه عَ نْ مَ سَ قَالْ احْ

ا الْيالْهَ في  ــرَوَّحْ  انْ اوْلِيكْ  الَ  اخْ ا  انْهايَرْهَ ادْ  طَ نَصْ

ا بالْهَ اجْ في  ال  و  ا  الوْطَ في  رَة  امْ العَ األَرْضْ  نَّبْ  ايْجَ و 

ا الْهَ اقْفَ ــرَّاتْ  جَ و  دَارُه  لْبْ  لقَ ــلْ  ادْخَ و  فِيَّ  ضْ  انْهَ

ــا ــهَ ازْدَالْ و  ــه  دَاتُ رَوَّعْ  يفْ  الضِّ ــمْ  هَ ا  لِيهَ ـــرْ  ادْكَ

ا لهَ ى  فَ تَحُ يَسْ عيى  ــا  رَدْهَ ــالْ  ارْجَ ثَلْتْ  ــاوَهْ  جَ و 

بهوالها رَانَة  كْ سَ ايْبَة  غَ الفرش  ــوقْ  فُ تْ  احَ طَ و 

ا بوْصالْهَ ي  شِ رْ  فَ يَظْ ما  رَامْ  الغْ ناسْ  يا  سابُه  يَحْ

لها يَتْرَقى  ما  في  ــرَارْ  األضْ انْعالَجْ  يمْ  كِ احْ يهْ  افْقِ

56

57

58

59

60

61

62

63

64



337الحراز

الْ مَ هْ مَ ــرْ  ــايَ حَ دَارُه  بَـــابْ  ــمْ  فُ فــي  ه  ــدُ ـوَجْ انـْ

ــالْ ــخَ ال ــــداتْ  ابْ آشْ  ــه  لُ ــتْ  ــلْ قُ رِيـــكْ  نَـــوْ انَـــا 

ارْجالْ و  ا  انْسَ نْ  مَ يَافْ  اضْ ي  بشِ ا  لهَ يتْ  كِ اشْ يُومْ 

الَلْ ــدْ ال ُمْ  أ وفْ  اتْشُ ارْوَحْ  لِّي  قال  ــتَ  انْ يمْ  كِ احْ

الْ مَ عْ مَ ــي  شِ و  ــه  لُ ــلْــتْ  قُ ــارْ  نَ ــي  شِ لِــي  ـــدْ  وَجَّ

الجفالْ اتْ  رَمْشَ نْ  مَ ــرَعْ  اسْ ا  يبْهَ ايْجِ قَالْ  ا  شَ امْ

ــالْ ــسَ ايْ ـــدْ  حَ ال  و  ــة  ــيَ ــالْ خَ ارْ  ــــدَّ ال ـــابْ  صَ والَّ 

الْ ابْطَ ا  اهَ تَوْطَ ما  رْسمي  لمَ ــي  ــزَالِ اغْ ادِّيــتْ 

صالْ المْ ابْــرَايَــقْ  و  تَــارْ  الــوْ و  الْ  صَ مْ القُ يعْ  برْضِ

ا مالْهَ زالُه  اغْ وفْ  يْشُ و  بِيبْ  اطْ شي  دْ  يَوْجَ ايَنْ  ايْعَ و 

ا ادْخالْهَ رَاتْ  مْ عَ كْ  مَّ بهَ لْتْلُه  قُ لِّي  قَال  ا  بِهَ آشْ 

ا الَلْهَ لدْ يَّبْ  ِيْشَ إ انْ  كَ تَّى  حَ ا  احبابْهَ في  فَگدتِها 

ا الَلْهَ احْ افْرَاشْ  فُوقْ  ة  طايْحَ الرِّيمْ  انْصيبْ  لْتْ  ادْخَ

ا الْهَ وَ اغْ و  ارَتْ  فَ اعْ رَعْ  اتْنَصْ بَاشْ  اللِّي  ور  البْخُ من 

ــا ــهَ الْ ــدَّ عَ ــا  ــنَ رِي ــوْ يَ الَ  ــهْ  ــي لِ ــتْ  ــالَ قَ ــا  ــيًّ ــضِ مُ

ا لهَ ــى  وَلَّ ــا  مَ دْ  هْ جَ لنَا  صــابْ  ما  ا  فِيهَ ــالَّنَــا  خَ

ا لهَ تَيَزْها  واللِّي  لِيلْتِي  اخْ دَة  ــوْ الــخَ و  انَــا  يرْ  غِ

ا الْهَ عَ مَشْ يَّبْ  اتْسَ ومْ  نْجُ كَ اجْ  الدَّ في  نَايَرْنَا  امْ و 
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الْ ــدَّ الــعُ على  َنْـــفْ  أ ــا  ــرَّدْنَ صَ و  يرَتْنَا  سِ ــاذي  هَ

تالْ تَمْ و  بِيهْ  تَشْ مايْتِي  و  ــي  الِ ــوَ اقْ ــظْ  ــافَ احَ

الْ قَ امْ يرْ  بغِ ولْ  انْقُ ما  قالَتْ  هْ  َللـَّ ا رْ  فِ تَغْ اسْ

االرْســـالْ خــاتَــمْ  ـــة  األُمَّ يدْ  سِ احْ  ـــدَّ مَ ـا  َنـَ أ ــا  َمَّ أ

الَزَالْ لِي  تُكْ و  ـياتْ  االشْ خالَقْ  في  يرْ  خِ نِّي  ضَ

ـــــوَالْ االقْ ــوبْ  ــوهُ مُ تْنَا  وَقْ ــاخْ  ــيَ ألشْ ــي  ــالمِ اسْ و 

دَالْ  و  يمْ  مِ ــورَاه  مُ نْ  مَ زِيــدْ  و  ا  حَ و  يمْ  مِ ي  مِ اسْ

ا الْهَ ارْجَ و  زَالُه  اغْ ــروبْ  احْ ى  ــرَ اقْ ما  اللِّي  الحرَّازْ 

ا الْهَ هَّ جُ نْ  تَامَ ال  نْتِي  عَ امْ ادْ  حَّ جُ وَيوَكْ  يَغْ ال 

ــا الْهَ قَّ عُ ــاسْ  نَ ــدْ  نْ عَ ارَة  ــطَ اشْ ــرْ  ي غِ ــدِي  هَ

ا اتْقالْهَ و  نْيَا  الدُّ اوْزَارْ  نْ  مَ لْتْ  مَ اعْ لُوْ  لِيَّ  ر  فَ يَغْ

ا طاهَ تُعْ ة  مَ لرَّحْ ة  عَ امْ طَ سْ  للنَّفْ ة  مَ الرَّحْ علَى  و 

ا افْضالْهَ لُهْ  مْ ِيْشَ إ ا  لْهَ كُ ولْ  هُ الكْ ا  لُوهَ مْ ِيْشَ إ

ا اتصالْهَ قْ  قَّ تْحَ مَ لْتِي  صِ ــرَافْ  االشْ الَصْ  خَ نْ  مَ

انتهت القصيدة
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ـــغـــى لِــــيَّ ــــنْ يـــصْ ــــامَ ي

بارْ ة االخْ حَّ يبُوا صَ ي إيْجِ و اتْراجمِ

ــة ــيَّ ــصِ اقْ و  ــــة  ــــراجَ افْ و 

ة االفْكارْ لْ و ابْالغَ قَ طارَةْ العْ بَشْ

ــــة يَّ ــــوِ انْ دُونْ  ـــتْ  ـــي جِ

مْ في ابْوادِي و امْصارْ رْتْهُ نْ الَّ انْظَ مَ

ـــة ـــرِيَّ ـــــلْ  اثْ ــــوا  كُ فــــاقُ

يارْ الغْ مْ  لِيهُ بانْ  اتْقارْبُوا  إال  و 

ــــة ــــرْوِيَّ ـــة  مَ ـــيـــحَ صـــحِ

البْكارْ اتْالقاوْا  مْ  رْتْهُ انْظَ أنا  يُومْ 

ـــة ــــيــــنْ  الـــعـــرْبِـــيَّ ــــا  بِ م

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

ـــة ـــيَّ يـــنِ ـــدِ ــــتْ الـــمْ ــــالْ ق

ــدوارْ ال كلْباتْ  ال  الخْ تَرْبية 

ـمْ موالهُ حالْ  لْ  كُ فـي  وانا  مـي  اتْراجْ ي  شِ نَفْ

رومْ غْ مَ يا  تِيلَكْ  تَمْ رامْ  الغْ ناسْ  يَّجْ  انْهَ باشْ 

مْ تَرْضاهُ ينْ  عِ امْ للسَّ ثْ  دَ تَحْ تِي  عْ مَ اسْ كما 

ومْ نْظُ رِي مَ عْ وْداتْ في انْهايَة شَ صامْ الخَ بْتْ اخْ جَ

مْ بـبْهاهُ تُيهت  ي  اللـِّ ـــزُورْ  انْ يتْ  جِ ــومْ  يُ

يلْ أنْجومْ مْ و ابْناتْ الجِ يتْهُ كِ سْ احْ مْ رَة و الشَّ مْ الگَ

مْ ماهُ اسْ في  مْ  هُ ضْ بَعْ من  يرُوا  إيْغِ ورْ  البْدُ و 

لُومْ عْ وفْ اللِّي مَ سُ وفْ ياوْ الكْ سُ مْ الخْ يَوْقَعْ فيهُ

مْ واهُ اسْ وا  ــدُ وحْ وانْ  النَّسْ يرُوا  إيغِ مْ  هُ يفْ كِ

ومْ بشُ انْهارْ  كانْ  مْ  بِينْهُ و  دِي  منْ  هادِي  غارَتْ 

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

ــمْ تَلْقاهُ راكْ  ــواكْ  اسْ ــوفْ  شُ ــة  رْبِيَّ للْعَ

ــومْ الــرْسُ اتْــرابِــي  و  للبْناتْ  يلِيكْ  إيجِ واشْ 
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وِيَّــــــة ــــــيَّ  بَــــــدْ ــــــتِ أنْ

لْ انْهارْ طابْ كُ لَ الحْ مْ رَّفْ حَ و اتْحَ

ــة ــيَّ ــقِ ــشْ ـــة  مَ ـــوبَ ـــعُ ـــتْ مَ

تَيْسارْ ما  رُه  مْ عَ را  بالعْ الرَّاس  و 

ــة يـَّ ـــوِ ـــطْ ـــيَّـــة  مَ كـــحِ

ارْ الدَّ كانُونْ  بْ  ناصَ امْ دِي  اتْوَسْ و 

ـــة ـــيَّ هِ ـــدْ مَ ـــي  ـــلِّ ـــظَ اتْ و 

دارْ لْ و الجْ لْ الضَّ واشْ جابَكْ ألهْ

ـــة ـــيَّ ــــنْ  الـــعـــرْبِ ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

ـــــيَّـــــة ــــرْبـِ الـــعَ ادْواتْ 

ة في الغارْ ة موكَ بِيهَ بْ يا اشْ ادْهَ

يَّــــة ــــدِ بَــــلْ ـــــي  انْـــــتِ و 

فارْ تَصْ و  بال  كتَدْ رْ  ضُ يرْ  غِ نْ  مَ

ــة ــيَّ مــــوتَــــكْ  وانْـــــــتِ  حَ

ـفـارْ القْ مْ  وارْمهُ بَصْ ـرِيـنْ  العامْ

مْ الهُ تَمْ ــبــاحْ   الــصْ ــرْبْ   ــگَ الْ ــرْ   ــكَّ اتْــفَ مــا  

يمومْ ولْ الدِّ نِي طُ حْ ى اتْطَ يفْ اتْباتِي في الرْحَ و كِ

مْ قاهُ تَشْ صــارْ  وا  قُّ اتْشَ لِيكْ  رَجْ فا  بالحْ

مومْ الحْ و  دْ  تَرْگَ التْرابْ  على  يَّانَة  عِ ــرُوحْ  اتْ و 

ـمْ ـفاهُ گْ بـَ ياوا  ـى  ـطَّ كتَـتْـغَ ـفْ  بالرْفـايـَ

ومْ اتْقُ و  لَكْ  هْ جَ من  دِي  اتْرَگْ مارُه  اطْ حالَة  في  و 

مْ واهُ اسْ و  ــواكْ  اسْ ــرَّا  بَ ــلْ  اهْ ة  يشَ عِ دا  هكْ

ومْ الةْ و امْسايَلْ و ارْسُ باتْ و الصْ طْ عْ للْخَ وامَ و اجْ

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

ـمْ الْغاهُ ـمْ  يالفاهَ يـنِـيَّـة  ـدِ مْ للـْ تْ  قالـَ و 

لُومْ العْ اتْرابِي  و  رَبْ  العْ لبْناتْ  يبَكْ  إيجِ واشْ 

مْ طاهُ يَخْ بِيبْ  الطْ رْ  مْ عَ ما  ثالَكْ  ألمْ وفْ  شُ

ومْ مُ مَسْ لَكْ  بَهْ  يَشْ ما  علِيكْ  إيوَلِّي  يرْ  الجِ مْ  سَ

مْ ناهُ عْ مَ و  ــرْبــانْــنــا  عَ ــتْ  ــفْ شَ مــا  ياللِّي 

ومْ الْقُ قُومْ  تْ  صاگَ االَّ  يْنا  حَ وفْ  اتْشُ كانْ  لُوْ 
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ــة ــيَّ ــضِ ــحْ ـــي  مَ ـــراتِ ـــسْ بَ

كارْ يُشْ كارُوا  يَدْ من  مْ  ثالْهُ امْ و 

ــة ــيَّ ــنِ ــبْ ــــعْ  مَ ــــوامَ فـــي  اجْ

كارْ رُوا تَشْ كْ مْ ويُشَ يرْهُ ى ابْخِ شِ نَمْ

ـــة ـــيَّ ــــنْ  الـــعـــرْبِ ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

يــنِــيَّــة ــدِ ــــتْ  الــمْ ــــالَ ق

لـدارْ دارْ  مـن  كـتْـدورِي  وانْتِينْ 

ـــا ـــي ـــتِ انْ و  ــــــــــة  ودْكَ

انْهارْ لْ  كُ كانَتْ  تَكْ  يشْ عِ يكْ  دِ هَ

ــيَّ لـِ ــــولِــــي  اتْــــقُ واشْ 

االبْصارْ شافَتْنِي  وال  بَة  حاجْ و 

ـــيَّ لِ ـــكْ  ـــيـــبَ ـــجِ إي واشْ 

ـمـارْ الجْ و  ـة  ـِيـضَ مّ الحَ لِي  تاكْ

ـــة ـــيَّ ــــنْ  الـــعـــرْبِ ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

مْ داهُ اعْ من  وا  رْگُ ِيدَ إ باشْ  ة  رْگَ الدَّ و  نَى  القْ و 

رُومْ كْ المَ بْعْ  الطَّ لَ  اهْ و  يافْ  الضْ ينْ  رَّامِ كَ ما  هُ

مْ جاهُ من  ـلْ  كُ يفانْ  الضِّ و  لْبَة  للطُّ يَّامْ  خِ

ومْ السُّ و  اري  بالشَّ ي  شِ لْ  كُ ونْ  دُ للْمْ ادَّاهْ  واشْ 

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

مْ تَنْساهُ ــكْ  ــلَ ــعــايْ افْ واشْ  ــرْبِــيَّــة  يــالــعَ

ـلُـومْ ـعْ مَ اللِّي  يزْ  بالگِ و  ـة  التَّافْـغَ و  بِيزَة  بالخْ

مْ الهُ تَمْ ــاشْ  ب االدام  ــرِي  ــسْ تَ كسيكْ  في 

يُومْ الغْ نِّي  عَ ي  لُوحِ و  فى  اخْ فِي ما  لكْ  بَّهْ  ما نشَ

مْ نَرْعاهُ ــاتْ  ــوْق ال و  نَّة  بالسُّ ــكْ  ــنَّ مَ يرْ  خِ

ومْ واقْ انْهُ لْ في األسْ كْ بادْيَة انْضَ يفَ ي كِ ما أناشِ

مْ موراهُ لِّي  كتْضَ كْ  يفَ كِ رْ  البْگَ تْ  رَحْ اسْ ما 

ومْ الدُّ فيرْ  بَحْ يكْ  يَدِّ و  ي  شِ بالمْ يا  تَعْ لِيكْ  رَجْ

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ
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ـــة ـــيَّ ـــرْبِ ـــعَ ال ادْواتْ  و 

رارْ االشْ و  يارْ  عْ للْمَ مْ  جابْكُ واشْ 

ــة ــيَّ ــسِّ ال ـــــلَ  اهْ ـــمْ  ـــتُ انْ و 

ارْ فُجَّ و  ــانــاتْ  ــهَّ كَ مْ  لْكُ كُ و 

ــة ــيَّ ــضِ ــحْ ـــمْ  مَ ـــيـــكُ مـــا فِ

ارْ نَكَّ مْ  كُ بَهْ يَشْ وال  رُوا  اتْنَكْ و 

ــة ــيَّ ــبِ ــسْ ـــمْ  حَ ـــيـــكُ مـــا فِ

نْكارْ المُ تُوا  تَبَّعْ مْ  لْكُ كُ تَّى  حَ

ــة ــيَّ ــرْعِ ــشَّ ال ــوا  ــتُ ــكْ ــتَ اهْ و 

االقْصارْ و  البْوادِي  في  التَّاقْياتْ  و 

ـــة ـــيَّ ـــعـــرْبِ ــــنْ  ال ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

يـــنِـــيَّـــة ـــدِ ــــتْ  الـــمْ ــــالَ ق

االبْصارْ اوْا  مازَهَّ و  ازْهُ وا  دُ شاهْ ما 

ــه ــايَ ــم ــال ـــوا  ب ـــسُ ـــبْ ـــالَ م

نَوارْ ة  رّجَ حَ بانِي  اسْ وا  رْجُ عَ ما 

ـــمْ أداهُ واشْ  ـــواكْ  اسْ ينِيَّة  دِ للْمْ قــالَــتْ  و 

مومْ اهْ لْ  كُ تْ  عَ تَمْ اجْ مْ  فيكُ لْقْ  الخَ رْ  شَ انْتُما  و 

مْ راهُ يَقْ حارْ  بْـلِيسْ  يـَ مْ  فيـكُ لْ  افْـعايـَ شي 

مْ الَتْكُ رَجَّ ى  عسَّ و  يقْ  قِ الشْ مْ  خوكُ رُوا  ــدْ اتْــغَ

ــمْ ارْضــاهُ و  ــمْ  ارْجــالْــكُ يرْ  غِ من  وا  رْجُ كتْخَ

نْكمْ عَ تَنْزَلْ  هيَّ  و  وا  عُ اتْرَجْ تَّى  حَ نَة  اللَّعْ و 

مْ ماهُ اعْ آشْ  ــمْ  ابْــصــارْكُ يَّاتْ  مِ عْ مَ ياللِّي 

اتْــرومْ وانْ  النَّسْ بْ  حُ الرْجالْ  بْ  حُ فِيها  الَّ  من 

ــمْ مــوالهُ ــيــاتْ  تــاقْ ما  هُ مــن  مْ  فيكُ ــلِــيــلْ  اقْ

ومْ اتْقُ ينْ  بالدِّ لِّي  هل  دنْ  المْ يرْ  غِ ولي  اتْگُ الشْ 

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

ــمْ ــاهُ زَهَّ واشْ  ــــواكْ  اسْ ـــوفْ  شُ رْبِيَّة  للْعَ

بْرُومْ المَ الزَّنْدْ  وفْ  فُ اكْ على  نانِي  احْ وَســاوْا  ما 

مْ داهُ اشْ في  تْماتْ  خَ امْ بَتْقاتْ  ساوِي  اكْ ي  شِ

الرُّومْ يانْ  بالْسْ من  لَة  متَقْ رابل  اشْ و  بارَقْ  اعْ و 
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ـــة ـــوا  كـــورِيَّ ـــبُ ـــسْ ـــا كَ م

ارْ فشَّ مْ  بَهُّ يَشْ وال  رُوا  شْ ايْفَ و 

ـــة ـــيَّ مِ ـــدْ ـــكْ  مَ ـــتَ ـــيـــشْ عِ

جارْ تْوى يُحْ مْ في الشَّ كُ نْدْ و الماء عَ

ـــة ـــيَّ ـــمْ  انْـــقِ ـــه ـــي ـــا فِ م

بارْ الغْ و  بْرَة  الغُ يرْ  غِ مْ  هُ افْراشْ و 

ـــة ـــيَّ ــــنْ  الـــعـــرْبِ ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

ـــة ـــيَّ ـــرْبِ ـــعَ ال ادواتْ  و 

يَّ اقْبِيلْتَكْ في اقْبايَلْ االقْطارْ وايَنْ هِ

ـــرِيَّـــة ـــضْ حَ ـــي  ـــولِ ـــقُ اتْ و 

ادْسارْ ابْحالَكْ  طاتْ  لَقْ المْ يرْ  غِ

ـــة ـــيَّ ـــرْشِ قُ ـــدْ  ـــانَ ـــع اتْ و 

خارْ تِفْ اإلسْ واتِيها  رُوقْ  العْ بَنْتْ  

ــة ــي ــنِّ سُ ــــي  ــــولِ ــــقُ اتْ و 

ــرارْ اسْ ــلْ  كُ عالمْ  ــا  ودْن مْ  بِهُ

مْ ماهُ احْ و  ـــمْ  دارْهُ في  ورْ  ـــدُ اتْ و  اتْــرَبِّــي  اللِّي 

ــدْمــومْ الــمَ يْشْ  بالعَ ي  كتْفايَشِ ـــالشْ  واعْ

مْ طاهُ يَخْ فايَنْ  و  البادِيَّة  ــلْ  اهْ في  نْ  فَ العْ

ومْ للْعُ اكْ  عسَّ و  رابْ  للشْ وهْ  تاجُ تَحْ يفْ  الصِّ في  و 

مْ طاهُ اغْ و  مْ  هُ افْراشْ في  وثْ  البَرْغُ و  لْ  مَ الگْ

مومْ احْ و  يرْ  عِ اشْ و  يا  مْ  قوتْكُ هي  نَة  البَشْ و 

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

ـمْ راهُ انـْ ـكْ  ناسَ ـنْ  وايـَ ينِيَّة  دِ للْمْ تْ  قالـَ و 

ومْ لْمُ مَ أيَة  لْ  كُ من  يطْ  الْقِ بَنِي  نْدْ  جُ انْتُما  و 

مْ فاهُ ــرَّگْ  ــشَ اتْ ــادَكْ  ــي اسْ ما  رْ  ضَ الحْ واشْ 

تُومْ مَشْ نْيا  الدَّ في  مْ  هُ راضْ اعْ نْ  مَ يا  نِي  تْمْ اتْشَ و 

ـمْ بثْـناهُ و  ـالفْـها  باسْ ـرْ  ـخُ تَفْ ـيَّـة  مِ هاشْ و 

زُومْ هْ مَ اللِّي  يلْ  الصَّ و  رُوقْ  الخْ بَنْتْ  اللِّي  انْتِينْ  و 

ــمْ ــوالهُ ــا و م ــنَّ ــة م ــالثَ ــوفِــي ث ـشُ ــا اتـْ م

لُومْ عْ المَ ي  الماحِ ولْ  الرْسُ و  رْقانْ  الفُ و  نَّة  الجَ
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ـــة ـــرِيَّ ـــبْ ــــعْ  ال ــــافَ ــــشَّ ال

تارْ خْ ضْ المُ مْ يَبْغَ هُ ضْ واللِّي يَبْغُ

ــا ــيَّ ــتِ انْ ــتِــيــهْ  ــضْ ـغَ ابـْ و 

بارْ تُقْ  ً انْهارا عايْلَكْ  لفْ وفِي  شُ

ـــة ـــيَّ ـــرْبِ ـــع ــــنْ ال ــــي مــــا بِ

يارْ عْ المَ ارْضاوْا  و  اتْعايْرُوا  تَّى  حَ

ـــة ـــيَّ يـــنِ ـــدِ ــــتْ الـــمْ ــــالَ ق

بالعارْ مْ  هُ بَدْ نَجْ ما  انْتِينْ  لَوْال 

ــة ــيَّ ــلِ ــضْ ـــقْ  فَ ـــابَ ـــسَّ ـــل ل

ارْ الغفَّ للتُّوَّابْ  لي  رْ  فْ تَغْ اسْ

ـــيَّ ــــوا   فِ ــــبُّ ــــــوْ   سَ والـَ

هارْ تَطْ رْ  هَّ طَ المْ ي  الزْكِ ه  لوْجَ

ــيَّــة ــفِ اخْ دُونْ  ــــــادُوا  ه

شارْ يُحْ ها  عَ امْ قُومْ  بْ  إيحَ واللِّي 

عليا ــــمْ   ــــهُ لِ ــــتْ   ــــلْ قُ

مْ النْهارْ يتْ لهُ مْ و انْشِ تْهُ صالْحَ

مْ واهُ يَهْ ــرَبْ  ــعْ ال تَّى  حَ ــبْ  حَ إيحبُّه  اللِّي 

يَّومْ القَ يْ  الحَ ضْ  بَغْ يحْ  حِ اصْ هَ  طَ ضْ  ابْغْ واللِّي 

مْ ماهُ احْ و  مْ  هُ قامْ امْ و  الفي  اسْ في  تْبِي  اتْغَ

ومْ القُ يادْ  اسْ رَبْ  العْ ة  اتْمَ يالشّ تِي  اتْبَعْ يُومْ  و 

مْ امعاهُ و  صامْ  الخْ في  رْ  حاضَ نِيَّة  دِ المْ مع 

مْ رِيتْ لهُ لْحْ اجْ ياتْ في الصُّ صامْ الباهْ دْ اخْ من بَعْ

مْ ماهُ احْ في  بْ  انْسَ وال  رْبانْ  العُ لْتْ  هَ اجْ ما 

لُّومْ سَ لَكْ  الهْ ـي  ادْرْتـِ و  لِي  اهْ بِّتِي  سَ انْتِي  و 

ـمْ ابْالهُ بْ  بايـَ اسْ يا  ـه  لُومُ عْ  التَّابـَ عـلـى  وال 

ومْ القُ رابْ  اعْ في  بْ  انْسَ وال  انا  رْتْ  فَ تَغْ اسْ يفْ  كِ

ـمْ نَرْضاهُ و  ـى  ـفَ طْ ـصْ المُ لوْجـهْ  مْ  لِهُ لَمْ  نَسْ

ومْ سُ لِها  وال  رى  كيَتْنَشْ مْ  نْهُ مَ نَّة  الجَ ى  الْقَ

مْ واهُ نَهْ ثيرْ  اكْ ــي  رُوحِ من  ـثَـرْ  اكْ مْ  ـبْـهُ حَ انـْ

اللُّومْ و  طا  الخْ من  بِينْنا  ولْ  القُ ــدْ  حَ هدا  و 

مْ ـتْـهاهُ شْ نـَ يـفْ  كِ مْ  تْـهُ زاهَ انـْ و  مْ  ـهُ حْ لـْ صُ

ومْ مُ الهْ مْ  لِيهُ لِّيتْ  حَ ياتْ  الباهْ تْهاوْا  يَشْ يفْ  كِ
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48

49

50

51

52

ــيَّــة ــجِ اسْ و  ــافَــة  بــلــطَّ

ارْ كَّ لَى من سُ رْ و احْ ى من الزْهَ ادْكَ

ـــة ـــاوِيَّ ـــن ـــعْ رَة  مَ ـــــــــدْ عَ

رارْ امْ الْ  دَّ للعُ ا  إيجيوْ ها  الْفاضْ و 

ــة ــيَّ ــمِ ــحْ ال ــــمْ  ــــراغَ اضْ و 

مارْ العْ طالَتْ  ما  نا  المْ اسْ مْ  لهُ

ـيَّ لـِ ــــــبْ   واجَ ـــي   ـــمِ اسْ و 

طارْ ة و الْحا في تَسْ يمْ سابْقَ المِ

ـــيَّ ــــرْ  لِ ــــفَ ـــــــي  يَــــغْ رَبِّ

لْ اوْزارْ رْ كُ فَ ي يَغْ لِي في خالْقِ توكْ

مْ ناهُ عْ مَ و  بَبْياتْها  ة  عَ طْ القَ ــادْ  ه ــبْــتْ  جَ

مْ زَقُّومْ يهُ ودْ اتْجِ حُ لِيمْ و الجْ لْ التَّسْ في اقْلُوبْ اهْ

مْ ماهُ اسْ في  النْجومْ  ثْلْ  مَ رْ  جوهَ رْها  دَ اصْ في 

مومْ شْ المَ ثيلْ  تَمْ تها  اقْطفْ نى  عْ المَ ارْياضْ  ومن 

مْ طاهُ اعْ و  ــمْ  ــهُ ــبْ حَ ـــي  رَبِّ الــلَّــي  ــاتْ  ــدْه ال

ومْ نْظُ مَ يوْهْ  صِ يَحْ ما  دْ  بَعْ و  صى  يُحْ ال  الماً  اسْ

ــمْ ارْضاهُ و  ــرافْ  للشْ لَّمْ  سَ لَلِّي  ـه  حُ انْوَضْ

ومْ هُ فْ مَ للـقارِي  ي  ـمِ اسْ ـمامْ  اتـْ ودالْ  يـمْ  مِ و 

مْ ـطاهُ اخْ و  يـنْ  النَّاقْصِ ـواتْ  فْ الهَ و  ـزَلْ  الهْ فـي 

رْحومْ مَ رْجاها  يـَ من  لْ  كُ و  كنَرْجى  ته  مْ ارْحَ و 

انتهت القصيدة
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07

لِي غى  اصْ و  يكْ  نَوْصِ انِي  َوَرْشَ أ

خالِي و  رْ  امَ العَ في  نَكْ  فْ بجَ ولْ  جُ

ي الـِ اقْوَ في  بَارَكْ  تـَ كْ  ابـَ جَ احْ و 

عالـي المْ و  ة  البِيدَ في  جابَكْ  احْ

وَلي ِيْــلُــه  إ الَّ  ــنْ  مَ ــي  وَلِ هْْ  اللـَّ

الْحالِي اولْ  في  الكايَنْ  ــوَّ  هُ

لِي ا  ــدَ مَ فِيهْ  ارْجايا  و  لِي  تُكْ

ابْ اتْصَ ضايَقْ  المْ االَّ  خايَرْ  الدْ نْ  مَ بِيبْ  للحْ بِيبْ  الحْ اوْصايَة 

اتْرَابْ لْ  كُ على  بْ  ايْدَّ ما  لْ  كُ نْ  مَ رْ  دَ الحْ قَارِي  نْ  كُ يكْ  نَوْصِ

ــزَابْ االحْ من  البَاقِي  و  ميمْ  المْ  الِــفْ  و  هَ  طَ و  يَــسٍٍ  و  مَّ  عَ

ابْ للْوَهَّ بَّحْ  اتْسَ نَايَنْ  امْ رُه  دَكْ يَارَكْ  اسْ في  مْ  ظَ العْ مْ  األَسَ و 

ابْ جَ احْ لْقْ  للخَ الُه  ابْحَ مَ يرْ  انْصِ و  وَلِــي  لَكْ  ونْ  ِيْكُ إ هو 

ابْ ــدَ اهْ ـــرَاهْ  اتْ وال  يْــنَــامْ  الَّ  ــنْ  مَ الْبَاقِي  هو  يمْ  دِ الْقْ هو 

رَابْ القْ و  ادْ  البْعَ تِي  المْ و  بَابِي  احْ و  لِي  الهْ كْ  ِيْبَلْغَ إ هو 
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08

09

10

11

12

13

14

15

16

لِي ى  دَ تَغْ ـــانْ  وَرْشَ يا  راءْ  حْ لصَّ

ـي الـِ الوَ سـبَّـقْ  و  اداتْ  السَّ زُورْ 

التَّالِي و  األَوَّلْ  ــرْ  دِي بالَكْ  في 

هالِي اسْ و  رْبْ  قُ رُو  فْ لصَ فَاسْ  نْ  مَ

عـالَّلـي اتـْ فِيـها  ـنِيـبَـة  اجْ أمْ  و 

قَبَّالِي ــونْ  ــكُ اتْ عْ  مْ الطَّ ارْ  ـــدَ لِ

لْتْ في ارْحالِي مْ رَاكْ ادْخَ ماهُ في احْ

اللِي بَطْ ــرِيــبْ  اقْ ِبَـــانْ  إ ــرْسْ  ــمَ الْ

الحالِي في  ينْ  حِ رَة  غْ دَ لمْ رْ  بَكَّ

يَّابْ الْغُ في  مْ  هُ دْ فقَّ رَافْ  للْشْ لْتِي  اوْصَ كانْ  نَا  المْ اسْ ادِّي 

األقْطابْ وسايَرْ  ــسْ  ادْرِي بَنْ  ــسْ  ِدْرِي إ والنَا  مُ رْ  دَ الْقْ خْ  امَ الشَّ

شْ و فيافِي و سرَابْ طَ رْ و العْ اوَكْ الْحَ ي امْسايَفْ يَلْگَ رَفْ شِ و اعْ

عابْ  اشْ و  لَكْ  رْ  هَ يظْ انْ  بولْمَ في  بَالْ  اجْ و  ڤِيڤْ  ادْ  لوَ دَى  اغْ و 

تْعابْ مَ يْرَكْ  سَ في  ونْ  اتْكُ ال  اكْ  نْدَ عَ ة  رْعَ بسُ يلْ  النْخِ دُوزْ  و 

الدَابْ  ــلْ  اهْ ابِ  صَ القْ رُكْ  ابَشْ و  بَيْضاء  بَة  گْ عَ إبــانْ  ــه  زَرْكُ

بَّابْ هَ ــزَلْ  انْ و  للنْزَالَة  رْ  ــوَّ شَ ــرُبْ  وَهْ رُبْ  لشْ ــلْــتْ  اوْصَ إِال 

ابْ جَ احْ لِيكْ  ابَة  الغَ في  رَاهْ  زِيدْ  أُو  الَّلِينْ  تِعَ زُورْ  رْسْ  الگَ

الْهابْ لْبْ  القَ في  لِّي  اتْخَ الَ  وَرْشــانْ  يا  لْ  ادْخُ ــرَافْ  االشْ لبَلْدْ 
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18

19

20

21

22

23

24

25

الِــي الــوَ ــايَــكْ  الــتَّ ــدْ  ــزَّاهِ ال زُورْ 

حالِي بْرُوا  يجَ ادْ  ـــوَ ال ارْجـــالْ  و 

لِي ى  دَ تَغْ ــانْ  وَرْش يَا  رَاء  حْ لصَّ

بوْصالِي ــوزْ  فُ رْ  العاشَ ــارْ  انْــهَ و 

انْجالِي افْتُ  شَ الَّ  شَ رَاء  حْ الصَّ في 

عالِي مْ  هُ قامْ امْ مْ  وْ القَ ــرَافْ  اشْ

مالِي اشْ و  ينْ  ايْمِ ــوَاتْ  اضْ مْ  بِهُ

ي ـبـالـِ ـمْ الوْطا و الجْ هُ ـرْ بـِ ـمَ اعْ

غالِي مْ  هُ ومْ سُ و  األَرْضْ  ــالَّحْ  صُ

ابْ جَ احْ لرقَاسْ  تُه  بَرْكْ اللـهْ  بدْ  عَ واليْ  مُ لِي  عْ بَنْ  امْ  مَ الهْ

االرْكابْ قَبْلَكْ  زَارَتْ  يفْ  كِ زُورْ  ادَقْ  الصَّ بْدْ  عَ بَنْ  لْتْ  اوْصَ ِذَا  إ

يَّابْ الْغُ في  مْ  هُ دْ قَّ فَ رَافْ  لَلْشْ لْتِي  اوْصَ انْ  كَ نَا  المْ اسْ ادِّي 

ابْ طَ و  يْش  العَ ى  ازْهَ باشْ  مْ  بوْصالْهُ تافِياللَتْ  ادْيُــورْ  هادُو 

انْسابْ سابْ  احْ يْلْ  بالصَّ عارْفِينْ  و  رَّاتْ  قُ و  طيْبِينْ  ناسْ  نْ  مَ

طابْ و  مْ  لِهُ ولى  ل  النَّخْ دَاكْ  رَاء  حْ الصَّ في  ــرُوا  دَكْ مْ  بِهُ

رَابْ العْ اقْبايَلْ  بِينْ  مْ  هُ افرُوعْ رْبْ  للْغَ وا  ــدُّ مَ ازْ  گَ الحْ نْ  مَ

وْكابْ كَ األَرْضْ  شارَقْ  المْ ة  لْعَ طَ نْ  مَ رَّبْ  عَ يمْ  ابْرَاهِ بُو  يدِي  سِ

االقْطابْ تايَكْ  ه  ولْدُ و  رِيفْ  الشْ لِى  اعْ يْ  والَ مُ و  نْ  سَ الحَ واليْ  مُ
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

تالِي تَمْ و  زْلِي  غَ يَّئ  اتْهَ مْ  بِهُ

حالِي أُو  بحالَكْ  مْ  لِهُ ي  كِ اشْ

لِي ى  دَ تَغْ وَرْشــانْ  يا  رَاء  حْ لصَّ

ابْطالِي نازَلْ  امْ في  نَكْ  فْ جَ رَّحْ  مَ

الَّلِي مَ ــلْ  كُ و  ــرُوتْ  اسْ ــوقْ  فُ ــنْ  مَ

ي الفالـِ ـيَّـدْ  صَ ِيـْ إ باشْ  عْ  يالـَ اهْ و 

اتْضالِي و  ولْ  اتْصُ الْيُوتْ  ابْطالْ  و 

اتْشالِي و  وتْ  المُ وفْ  اتْشُ الْ  ارْجَ

ارْجالِي ــةْ  المَ مْ  لِهُ المِي  اسْ و 

ابْ انْسَ ــلْ  كُ رَّفْ  تَتْشَ بــاشْ  ــرَافْ  الــشْ ــانِــي  وَرْشَ يَا  ــادُوكْ  هَ

ابْ سَ تُحْ مْ  نْهُ مَ الَّ  شَ رِينْ  اهْ الْمَ الحْ  الصَّ اتْــزُورْ  ا  مَ دْ  بَعْ نْ  مَ

يَّابْ الْغُ في  مْ  هُ دْ قَّ فَ رَافْ  لَلْشْ لْتِي  اوْصَ انْ  كَ نا  المْ اسْ ادِّي 

رُكابْ رْجْ  ِيْخُ إ مْ  هُ يدْ صِ ثِيرْ  اكْ و  يْدْ  الصَّ في  مْ  زَيْهُ وفْ  اتْشُ

الرْقابْ وا  عُ اقَطْ وصْ  لصُ ابْها  رُكَّ و  يْلْ  الخَ تاقْ  اعْ نْ  مَ وحْ  جمُ

ابْ النشَّ دَ  هْ جَ بَقْ  يَسْ يرْ  طِ لْ  كُ طــارُوا  إِال  ــرَارْ  األَحْ يارْ  اطْ و 

ابْ سَّ نْ هو كَ بُوا مَ سْ يْرْ ما يكَ ي و الْغَ يعِ قِي و ادْمِ يُوفْ بَنْدْ و اسْ

بابْ اشْ و  بشايَبْ  مْ  لْهُ كُ ياة  الْحْ نْ  مَ لْ  افْضَ مْ  هُ نْدْ عَ وتْ  الْمُ

ابْ الوْجَ يَّبْ  طَ ارِي  مَ القْ و  النَّدْ  و  نْبَرْ  العَ و  كْ  سْ المَ نْ  مَ ادْكى 
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43

الْمالِي و  الرُّوحْ  لْبُوا  ِيْطَ إ كانْ  لُوْ 

بالِي نْ  مَ ــمْ  ــرْهُ ادْكَ ــزُولْ  ِيْ إ يفْ  كِ

ي الـِ دَّ عُ غـاوْا  ابـْ يفْ  كِ ـة  ـرْگَ بالْفَ

اللِي اهْ ة  لْعَ طَ لِي  يَوْقَفْ  ــارَة  ت

الخالِي و  رْ  العامَ لِي  يَوْقَفْ  تَارة 

زالِي اغْ صــورْة  و  يْ  الْحَ تْ  لَّفْ خَ

لِي ى  دَ تَغْ وَرْشــانْ  يا  رَاء  حْ لصَّ

ــالِــي ــقَ ــدْ امْ ــيَّ ــقَ ـــي اتْ َوَرْشـــانِ أ

الِي وَ تَجْ لُومْ  اعْ ــلْ  كُ في  الْ  ــوَّ جَ

ابْ دَ االهْ افَتْ  شَ ما  و  تْ  لَكْ امْ ا  مَ نْ  مَ لِي  يَرْ  اخْ مْ  هُ المْ اكْ نْدِي  عَ

ابْ اللَّهَّ رْ  مْ الْجَ قَ  ــوْ فَ يدْ  دِ الْحْ كَ ــا  رَانَ مْ  لْهُ قُ مْ  رَاقْهُ بَفْ

تَابْ اكْ و  لِيَّ  اعْ رَادْ  يفْ  كِ رْبْ  الْغَ في  دَاتِي  و  مْ  هُ نْدْ عَ الــرُّوحْ 

رَابْ نْ السْ بْ مَ سَ ما تَحْ اوْيِينْ كَ عاتْ الضَّ مْ الشَّ مْ كَ وفْهُ تارَة اتْشُ

حابْ االصْ نْ  مَ لَكْ  نَمْ ما  و  شايَري  اعْ و  ي  ناسِ لِي  وا  يوَقْفُ تارة 

ى في اللهابْ ره و ابْقَ بُوبْ خاْطُ حْ لَّفْ مَ ة اللِّي خَ يشْ ونْ عِ آشْ اتْكُ

يَّابْ الْغُ في  مْ  هُ دْ قَّ فَ رَافْ  لَلْشْ لْتِي  اوْصَ كانْ  نا  المْ اسْ ادِّي 

رْالبْ طَ اسْ و  تُه  قْ قَّ حَ النظامْ  قانُونْ  ـي  دَابـِ
َ أ و  بلطافْتِي 

الزَّرْنابْ دُرَارْ  ثِيلْ  امْ زَايْنِي  اخْ في  نْدِي  عَ عانِي  امْ نْ  مَ حالْ  اشْ
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44

45

46

47

48

الِي دَ اجْ ــدْ  رَايَ اللِّي  و  لْ  للجاهَ

بنْصالِي رَبْ  يَضْ نْ  مَ مْ  فِيهُ ما 

الِي وَ المْ دْ  ـــوَ انْ ــهْ  بِ ــي  ــالمِ اسْ و 

ي رْتالـِ تـَ مْ  نْهُ عَ ى  ـفَ خْ يـَ الَّ  ـــنْ  مَ

فالِي  كْ  دَ اعْ ايْسَ و  ي  مِ اسْ رْ  ادْكُ و 

بَّابْ صَ رِي  بَحْ وَّضْ  ِيْخَ إ اوْال  رَى  يَقْ االَّ  رْفْ  حَ ي  شِ ابْحالْ  نْدِي  عَ

رَابْ الحْ الَبْ  لطَّ يبْتُه  هِ فاتْ  اكْ و  شاتُه  اغْ في  صارْمِي  لِّيتْ  خَ

ــابْ رُت ــعْ  ــرْفَ نَ ــمْ  لِــهُ العارْفِينْ  ــنْ  الــفَ دُهـــاتْ  الْــفــايْــزِيــنْ 

وَابْ الجْ يــردُّوا  و  ــهْ  وَجْ لْ  كُ لَى  عْ ظْ  اللَّفْ دْ  هَ لْبُوا  ِيْقَ إ ا  مَ هُ

تُوَّابْ  ولَى  المُ و  ي  خالْقِ في  لي  تكِ لِي  عْ بَنْ  رِيفْ  الشْ دْ  مَّ حَ مُ

انتهت القصيدة
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ميلْ اجْ بال  ى  صَ يَحْ االَّ  بْرْ  صَ فا  الجْ و  التِّيهْ  و  رَة  جْ لَلْهَ بْتي  حَ امْ داعي  يا  بَرْ  اصْ

واتُه طْ بسَ ومْ  ايْقُ من  مْ  وْ القُ لِكْ  مَ

بيلْ السْ طالَقْ  ديوانُه  في  ايْكونْ  لُوْ  كامْ  الحْ في  عليهْ  تابْ  عْ ال  يجورْ  أو  لْ  دَ يَعْ

يَّاتُه سِ نْ  مَ ي  شِ غيرْ  لْقْ  الخَ صابْ  ما 

اقْليلْ لْكوا  ايْسَ و  لهمْ  جازا  لوا  مَ يَعْ مْ  مالْهُ على  لوكْ  امْ عاتْبُوا  ما  مالَكْ  المْ

اتُه دَّ شَ تْ  فَ رَخْ عليهْ  ى  هَ يَسْ اللِّي  و 

هيلْ اجْ يا  االمــورْ  ــقْ  وَّافَ و  والْ  لَلْحْ البالْ  رُدّ  ارْخــاء  ــدومْ  ايْ وال  ة  ــدَّ شَ ــتْ  دامَ ما 

جاباتُه احْ لْظْ  غُ غيرْ  لْكْ  المُ ــزْ  عَ ما 

ايْميلْ ا  امَّ ويـنْ  لهُ  رَّضْ  نَتْعَ ـه  رايْقُ اطْ فـي  ـتَّى  شَ ه  الَّبـُ طَ كونْ  اتـْ نْ  مَ يَّـما  السِ

ه واتـُ طْ خَ قَلَّة  و  بْـتُـه  جَ احْ في  ـزُّه  عَ

ارْضاهْ عى  اسْ زينه  وَى  تَهْ نْ  مَ

اقْضاهْ لُه  ازْ  فَ لُوْ  ابَقْ  السَّ و 

اهْ افْضَ في  ال  و  رْ  العامَ في 

ضاهْ احْ في  امـيـرْ  ـلْ  هَ جْ تـَ ال 

ـضـاهْ  اعْ فتْـكوا  ايـْ تْهاوا  يـشَ

ـرْ بالنْـصَ ـلـيـكْ  اعْ الوصـالْ 

بَرْ الصْ ايْــــالزْمْ  الــوْصــيــفْ 

رْ هَ بالقْ ــغــاتْ  الــطُّ ـــزْمْ  هَ

ـــمـــالْ الــوْقَــرْ ــــداكْ اكْ هَ

رْ دَ الحْ ــبْ  واجْ ــدَى  الــعْ ــن  مَ
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فيلْ اجْ تُه  ساحْ نْ  مَ لي  ماذا  زورْتي  بْ  يحَ و  دايَا  لعْ صورْتي  قْ  عاشَ كي  يَشْ ال 

ناتُه سْ بحَ الوْصالْ  طالَبْ  بَلْ  نَقْ ما 

انْبيلْ شي  لْ  كُ في  ناوي  عْ مَ لْ  قَ العْ ةْ  ارْجاحَ و  لطافَة  و  يا  الحْ و  الميزْ  حازْ  اللِّي  و 

بحيالتُه يارْ  الطْ دْ  ياخُ ادَمْ  ــنَ  ابْ و 

ميلْ احْ لُه  مْ يَتْحَ ال  و  بهْ  لَكْ  ايْواصْ ما  تَبْغي  اللِّي  و  ابْغى  ما  ميعْ  اجْ فيكْ  يَبْلَغْ 

وافاتُه ــه  ايَّــامُ تُه  الكْ امْ في  زاهــي 

جيلْ دْ  بَعْ جيلْ  اقُه  ـشَّ عُ قالَتْ  ابْغاهْ  نْ  مَ لْ  ايْواصَ وَدْ  بال  ـقى  اشْ ال  ابـْ رادْ  إال 

طاتُه عْ مَ قبَلْ  و  طاكْ  اعْ ما  و  دْ  عْ السَّ و 

فيلْ الكْ مْ  للْحاكَ رَكْ  امْ لَّمْ  سَ تْفاهْ  تَشْ ال  الحازَنْ  و  و  الزْهُ في  كانْ  نْ  مَ دْ  سَ تَحْ ال 

ماتُه كْ بحَ باد  العْ على  ه  مُ كْ حُ رى  اجْ و 

ليلْ لْتْ اللِّي رادْ انْكونْ لُه اخْ هَ بّ ما جْ ة في الحُ عَ تْ ببَدْ مْ كَ كامْ ما احْ تْرَقْتْ احْ ما اخْ

ياتُه احْ طولْ  زورْتــي  ليهْ  اعْ ــرامْ  احْ و 

ــراهْ يْ ال  و  ــهــي  وَجْ ــرْ  يَــنْــظَ مــا 

ابْغاهْ اللِّي  ــنْــهُ  عَ دْ  يَبْعَ ما 

فاهْ اجْ نْ  مَ حالْ  في  ليهْ  اعْ اشْ 

قاهْ ه و شي اشْ دُ عْ مْ سَ نْهُ شي مَ

ـناهْ اغْ َلِّلي  ا نْيا  الدُّ في  ـنَى  اغْ

ــاهْ ادْع ال  و  قي  عَشْ جابُوا  ما 

رْ  مَ العْ و  ــمــالْ  ال ـــرْفْ  صَ لُــوْ 

ــرْ ــفَ ــه انْ ــتُ ـــنْ ســاحْ الُــــوْ مَ

ــرْ ــبَ اخْ ادْرَى  ــا  م ــة  ــبُ ــعْ لــتَ

رْ ـــدَ اصْ ــا  م و  ــو  هُ ــه  ــمُ ــكْ حُ

ــرْ افْقَ ــي  َللِّ ا فيهــا  ــرْ  افْقَ و 

رْ شَ الفْ مــعَ  ــى  ادْعَ بْ  ذْ بالكَ
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فيلْ اجْ تُه  ساحْ نْ  مَ لي  ماذا  زورْتي  بْ  يحَ و  دايَا  لعْ صورْتي  قْ  عاشَ كي  يَشْ ال 

ناتُه سْ بحَ الوْصالْ  طالَبْ  بَلْ  نَقْ ما 

تيلْ امْ ايْلُه  ال  نْ  لمَ ر  كْ الشُّ و  بالتْنَى  غيرْ  ها  مالَكْ امْ لوكْ  المُ خيرْ  اتْجازي  باش 

فاتُه صِ نْ  سَ احْ و  انْشاهْ  من  بيحْ  تَسْ

ادْهيلْ يا  القولْ  في  يَّفْ  يَتْكَ ال  و  ى  يَنْتْهَ ما  نُه  سْ حُ بارَة  العْ و  بيهْ  التَّشْ على  فاقْ 

ادْهاتُه رْ  عْ الشَّ في  اقْواتْ  ما  اوْصافُه 

النْخيلْ و  راجْ  الرَّجْ على  فاقْ  نَى  القْ تْ  قامْ عادَلْ  ال  و  تهُ  قامْ صونْ  الغْ ةْ  قامَ ما 

اوْفاتُه فْ  طْ بالعَ واسْ  كقْ بْ  واجَ احْ و 

حيلْ الكْ طرْفْها  بْها  جَّ حَ امْ و  ايْكودْها  ال  و  سيرْ  للمْ البْعيدْ  رَّبْ  اتْقَ التْ  النَّجْ و 

راتُه ا  امَّ وينْ  يونْ  اعْ رْ  حَ يَسْ رُه  حْ سَ

بيلْ اسْ لُه  صابْ  ما  ني  يَجْ اللِّي  على  لُه  دّ گَ امْ خالْ  و  دودْ  الخْ ابْياضْ  على  مرارْ  احْ و 

ماتُه نَسْ ادْكى  و  خيرْ  و  نُّه  مَ بَغْ  اصْ و 

رْ  مَ العْ و  ــمــالْ  ال ـــرْفْ  صَ لُــوْ 

ـرْ ـكُ بالـشْ عـلـيـكْ  و  ه  ـدُ ـمْ حَ

ـــرْ سَ ـعــارْفــيــنْ  لَلـْ ـــذا  هَ

رْ ــدَ الــبْ من  ـــوَى  اضْ بينْ  اجْ و 

رْ ــوَ الحْ ـكْ  الفاتـَ ـظْ  حْ باللـَّ

ــرْ ــزْهَ ال فــي  رْدْ  ــــوَ ال كيهْ  نَحْ

ــراهْ يْ ال  و  ــهــي  وَجْ ــرْ  يَــنْــظَ مــا 

شاهْ انـْ مـن  ـليـكْ  اعْ وَالَّهْ  ـنْ  مَ

ـــواهْ ــه اطْ نُ ــوْ ــيــكْ و فِــيَّ كَ فِ

ـكاهْ احْ االَّ  ـرُه  ـعْ شَ الحالَكْ 

ــاهْ الْق ــي  اللِّ ــري  يَبْ كصــارَمْ 

ناهْ اجْ لُه  بَنْواجْ اللِّي  دْ  عْ سَ
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بيلْ زَنْجْ فاتْ  حاطْ  مْ  نْتْظَ مَ رْجانْ  المُ في  رْ  جوهَ رْ  الثْغُ و  اقْويمْ  نْجورْ  الغَ و 

انْعاتُه دَرْكْ  االَّ  اوْسي  الطَّ الجيدْ  و 

ليلْ اغْ في  جاتْ  ال  و  رْ  شَ في  امْشاتْ  ما  اقْدامْ  و  ه  اقْدامُ فوقْ  رْ  سَ بْرومْ  المَ اقْ  اسَّ و 

داتُه في  ما  لْ  هَ اجْ نا  فْ وَصْ لْ  اهَ الجَّ و 

فيلْ اجْ تُه  ساحْ نْ  مَ لي  ماذا  زورْتي  بْ  يحَ و  دايَا  لعْ صورْتي  قْ  عاشَ كي  يَشْ ال 

ناتُه سْ بحَ الوْصالْ  طالَبْ  بَلْ  نَقْ ما 

قيلْ اعْ نْ  مَّ كَ ه  نْدُ عَ الزَّايَرْ  قامْ  امْ لزْيارْتي  رَفْ  يَعْ ما  غيبْتِي  و  دودي  اصْ لْ  مَ نْ  مَ

ناتُه اهْ في  ى  يَبْقَ الوْصالْ  في  لَّمْ  ايْسَ

ادْليلْ امْسارْبُه  في  ه  نْدُ عَ الَّ  نْ  مَ لهْ  اهْ  ــدَّ شَ ري  دْ العَ رامْ  للغْ بِيْبانْ  ري  يَــدْ ما 

الماتُه اعْ جابْ  و  انْجى  اللِّي  اقْليلْ  و 

لْ ليلْ لْ ايْباتْ كُ رْ كيفْ ايْضَ هَ يامْ و السْ ومْ و الهْ ما و الصُّ ومْ و الضْ رُه فيهْ الشُّ بَحْ

اتُه لَجَّ في  وضاعْ  رْقُه  غَ امْ ضْ  البَعْ و 

ــزَرْ الــغْ ــــوارْمْ  اصْ ــعــوضْ  اضْ و 

ـرْ ـتْـصَ خْ مَ اقْـصيـرْ  ـفيـدْ  مُ

رْ  مَ العْ و  ــمــالْ  ال ـــرْفْ  صَ لُــوْ 

ــرْ ــجَ ــهْ ــنْ يَ مـــــارادْ  ــي  ــلِّ ال و 

ــــرْ اوْعَ ال  و  ــلْ  ــهْ ــسَّ ال ــي  ف

رْ اليْسَ في  يْسورْ  مَ اللِّي  و 

داهْ اشْ رُه  طْ عَ امْ رُه  تُغْ في  رْ  مْ خَ

اثْناهْ نا  فْ وَصْ ــنْ  مَ شي  هــذا 

ــراهْ ايْ ال  و  ــهــي  وَجْ رْ  يَنْظَ ما 

عاهْ امْ لي  ايْلَدْ  ــوْ  زَهْ نْ  مَ واشْ 

لْقاهْ ما  ميعْ  بَجْ ــبْــرُه  ايْــخَ و 

ضاهْ اعْ رُوا  سْ اتْكَ مْ  هْ شَ نْ  مَّ كَ
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انْكيلْ ه  اغصايْصُ في  ه  ايتُرْكُ و  ه  دُ اينَكْ ما  رَاى  ما  سالي  وَى  اهْ ه  رْكُ حَ الَّ  مَن  هاني 

اتُه بليعَ ــريــمْ  الــغْ داتْ  ــكْ  ــالَ ب مــا 

ليلْ اعْ اللِّي  في  يَشْ ادَرْ  القَ بِهْ  اللطيفْ  فْ  لُطْ اال  غيرْ  اليْلُه  اعْ في  يَشْ رَاقي  ال 

اتُه مَ رَحْ ـكْ  مَّ عَ اتـْ تْلُه  عْ ارْجَ كانْ  لُوْ 

فيلْ اجْ تُه  ساحْ نْ  مَ لي  ماذَا  زورْتي  بْ  يحَ و  دايَا  لعْ صورْتي  قْ  عاشَ كي  يَشْ ال 

ناتُه سْ بحَ الوْصالْ  طالَبْ  بَلْ  نَقْ ما 

بيلْ اجْ بَنْ  بْرْ  حَ ه  دُ بَعْ لَكْ  دَ كْ و  قَيْسْ  بَارْ  باخْ عْ  مَ تَسْ ما  ة  حَ واضْ بْ  الحُ ناسْ  سيرَةْ 

ـه بَبْياتـُ وا  ـدُ هْ شَ ـمْ  لْهُ كُ تَيَّـرْ  كُ

قيلْ العْ الفايْرْ  نالْ  ما  بِها  نالْ  و  بَّة  حَ المْ رَفْ  اصْ ريمْ  الكْ هْ  اللـَّ ه  دُ عْ سَ اللِّي  و 

ـه اتـُ أمَّ افَـعْ  الشَّ الزْكي  صومْ  عْ بالمَ

زيلْ اعْ تُه  ساحْ نْ  مَ الء  فُضْ ه  ريقُ اطْ في  زَلْتْ  اعْ رامْ  احْ الغيرْ  و  لْ  حَ بْ  الحُ في  ما  ذا  هَ

اتُه جَّ حَ قَتْ  دْ صَ باشْ  ديثْ  الحْ قْ  دَّ صَ

ــرْ ــجَ ــيْ الــحْ ــاسّ وَّبْ ق ايْــــــدَ

رْ ــدَ ــتْ اعْ و  داكْ  ــهُ  ل ــكــي  اشْ

رْ  مَ العْ و  ــمــالْ  ال ـــرْفْ  صَ لُــوْ 

رْ ابْشَ هـــادُوا  ــنْ  مَ ــمْ  ــظَ اعْ و 

رْ تْجَ اسْ و  قْ  لَلْحَ ــفْ  انْــصَ و 

رْ شَ يَنْحْ رادْ  ــمْ  ــاهُ ــع امْ و 

ادْواهْ لــهُ  ــدْ  ــوجَ ي االَّ  ـــرْ  ضُ

ــفــاهْ اخْ ال  و  ـــرُّه  سَ ــمْ  الــعــالَ

ــراهْ يْ ال  و  ــهــي  وَجْ ــرْ  يَــنْــظَ مــا 

ــواهْ اسْ و  ــلْ  فــاضَ و  ــانْ  ن ــوْ تُ و 

ـــواهْ ــه اهْ ــلْــكُ ــا مَ ــي ديــنْ و دُنْ

جـاهْ انـْ غى  ابـْ اللِّي  مْ  هُ يَتْبَعْ
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فيلْ اغْ وى  الهْ في  ثْلي  مَ ي  ساهِ للِّي  يا  المْ  االسْ خاوَة  و  االيْمانْ  جانَبْ  نْ  مَ تَكْ  حْ انصَ و 

ه اتـُ نَهَّ تِي  لـْ افْعَ ما  لْ  كُ حوفَـكْ  اصْ و 

ويلْ الطْ وْقَفْ  المَ في  ني  الغْ ة  مْ رحَ نَرْتْجاوْا  انْتَ  و  انَا  مي  اسْ عينْ  تَسْ و  اتْنينْ 

صاتُه عُ ضْ  مَّ ايْغَ ة  عَ الواسْ ة  مَ الرَّحْ في 

ـرْ النْشَ و  ـيْ  الطَّ ى  نْـسَ تـَ ال 

ـبَـرْ  القْ ليلَة  و  ـثْ  البَـعْ في 

اقْـراهْ ـنْ  لمَ ى  فَ اكْ كامْ  حْ المُ

عاهْ اسْ نْ  مَ خابْ  ما  الجـِيَّـدْ  و 
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انتهت القصيدة
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01

02

03

04

رِي ــــــــدْ يَ الَّ  ـــــــنْ  مَ

الحالْ في  ينْ  قِ العاشْ إيلُومْ  الشْ  حالْتِي 

بَّة سَ ــنُــه  دَهْ في  ة  فــايْــدَ ه  ــدُ ــزِي انْ و  ه  يدُ انْفِ رايَبِي  بغْ

ــولْ لــي رِيــتُــه ـقُ ــقْ و ايـْ ــي ــتِ بِـــيَّ ايْ

ـــرِي ـــبْ ـــي  خُ ـــافِ ـــا خ م

ــثــالْ االمْ ــرْبْ  ــضَّ ت ــيَّ  بِ نْيا  الدُّ ــارْ  ــب اخْ ــنْ  عَ

لْبة طُ واللِّي  ياخْ  االشْ نْدْ  عَ بارِي  اخْ مادْ  الحْ و  جْ  الفَ في 

ــه ــتُ رِي ال  مـــن  ــــوا  ثُ ــــدْ احَ ــــيَّ  بِ

ـــرِي ـــسْ ـــــفْ  نَ ـــــوالَ آمْ

ـــاللْ ــدْ فــي انْــحــيــاةْ االطْ ــيَّ ــلْ يُـــومْ انْــصَ كُ

وبَة جُ ــادَتْ  ع اقْفارْ  ي  شِ من  بشاتِي  يُــومْ  لْ  كُ ــرُوحْ  انْ و 

اتْسارِيتُه ـــانْ  اوْط من  ــحــالْ  اشْ و 

ــــرِي ــــمْ ـــــدِي  گُ ـــــنْ عَ

ــالْ ــصَّ ــعْ خَ ــرِي ــي اسْ ــرْنِ ـــرْ بَ ــوبْ و دايَ لــلــرْكُ

جوبَة اعْ و  ة  باشَ ــادْ  ــازْن ب ــدِّي  يَ دْ  هْ جَ على  ــوَّحْ  ــلَ امْ و 

يتُه طِ اخْ و  تُه  فْ شَ كانْ  يدْ  الصِّ في 



الذيب 360

05

06

07

08

09

ـــرِّي ـــبَ أنْ ــــتْ  ــــرَجْ اخْ و 

ــزالْ اغْ ــيْــدْ  انْــصَ ـــرْدِي  غَ ة  يدَ الصِّ ياتْ  نَحْ

بَة الوَجْ يبْ  ماتْجِ ــدادْ  يَــصْ البَرْنِي  يادْ  الصْ تْ  يَّحْ حَ

رَبِّيتُه و  ذِيـــبْ  ــيــرْ  غِ يدْ  الصِّ فــي 

ـــــيـــــرِي ــــــــــوفْ طِ شَ
اتْسالْ نْ  مَ يا  ــزالْ  اغْ ــوْضْ  عَ في  ذِيبْ  جايَلْ 

ى يَتْرَبـَّ ما  ــابْ  ي ــدْ ال ــرْخْ  فَ ِّيتُه  رَب هالْتِي  اجْ لَــوْال 

ــه ــتُ ــي ِّ ــــا رَب ـــاسْ وان ـــنَّ ـــوا ال ـــالُ ق

ــــــــزْرِي عَ و  ــــــــبْ  ذِي

اللْ مْ الشَّ ه  ــدُ ــيْ صَ و  بَة  الوَجْ ــيَّ  لِ جابْتُه 

لْبَة الغُ دْ  بَعْ لِــهْ  ارْتِــيــتْ  ــرُّوحْ  ال في  آدِيتُه  ي  مِ رْسْ لمَ

رِيتُه لتَمْ قتْ  فْ شَ و  ــه  لُ ــتْ  ــنِّ حَ

ـــرِي ــزْهْ بـَ رَوْضْ  فـــي 

بالْ اشْ و  اليُوتْ  يقْ  قِ اشْ يبْ  الذِ هدا  قُلتْ 

التُّوبَة ديكْ  في  وال  االروِي  و  وسْ  امُ الگَ و  دانْ  رْكْ الكُ و 

قَوِّيـتُـه ـــــرْ  يــاسَ ــزالْ  ـــ ــغْ ال إالَّ 

ـــرِي تَـــجْ ــــــــداوَلْ  اجْ و 

امْصالْ من  سابْها  تَحْ واقِي  اسْ و  ة  نابْعَ

بَة صْ خَ ارْضــاً  اوْحــوشْ  فِيها  لَّبْ  تَتْگَ العفى  ابْطايَحْ  و 

يتُه الْقِ ــلْــتْ  قُ ها  صْ خَ يــبْ  الــذِّ و 
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10

11

12

13

14

رِي ـــــدْ ـــابُـــه  عُ ـــسَ نَـــحْ

فالْ لْ  سَ العْ دَرْتْ  و  ولْ  الماكُ ــهْ  لِ بْتْ  جَ

يَرْبا كانِي  امْ في  سابْ  نَحْ الِي  الضَّ مْ  لَحْ لِهْ  بْتْ  جَ و 

ـيـتُـه قِ اسْ و  ـتُـه  ـمُ ـعَ اطْ مْ  بالنْعايـَ

ــــــــــرِي ألنـــــــــه  دُخْ

تأكالْ ـــاللْ  احْ ــي  والــلِّ بَنْعايَمْ  ادْرَى  مــا 

رْبا خَ في  صابْها  كــانْ  يفة  الجِّ يرْ  غِ تُه  يشْ عِ كــانْ  ما 

ــه ــتُ ــي زِي ــي ف ــلِّ ــقَ ــمْ ـــكْ ال ـــالَّ لَ خَ

ـــــيـــــرِي ــــــــــوفْ طِ شَ
اتْسالْ نْ  مَ يا  ــزالْ  اغْ ــوْضْ  عَ في  ذِيبْ  جايَلْ 

ى يَتْرَبـَّ ما  ــابْ  ي ــدْ ال ــرْخْ  فَ ِّيتُه  رَب هالْتِي  اجْ لَــوْال 

ــه ــتُ ــي ِّ ــــا رَب ـــاسْ وان ـــنَّ ـــوا ال ـــالُ ق

ــــرِي وكْ مــن  ــــــرَبْ  اهْ و 

ــالْ ــقَّ ــعُ ــال ـــبْ  ي ي ـــذِ ـــــرِي  ل ـــي  وكْ بـــاقِ

رْبا الهَ واشْ  يْزه  مِ نْ  لَكِ لْ  قَّ يَتْعَ ما  يلْ  فِ اغْ اللِّي  و 

ــه ــتُ ــي ــبِّ سَ ـــلْ  ـــاطَ ب و  ـــبْ  ـــيْ عَ

ــــرِّي ـــه  غَ ـــابُ ـــس ـــحْ يَ

ــدا قــالْ ــكْ ــيَّ و ايْــــرُوحْ هَ ــتْ فِ ــمَ ــيــرْ يَــشْ غِ

بَّا يَتْخَ إلى  يارْ  الطْ يَّدْ  صَ امْ ونْ  رْشُ الطَّ جابْ  يفْ  كِ ماشافْ 

ــيــتُــه انْــسِ ــســابُــه  يــحْ و  ــشــى  امْ
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ـــرِي ـــكْ ــــــادِي  نَ مــــا  غ

الْبالْ ــه  لُ ـــرُدْ  انْ إلــى  ــبْ  ــرْغَ يَ من  و  ــدُ بــالْــفْ

بَة لَعْ نْ  مَ مْ  كَ عايْ  امْ بْ  الْعَ يَبْلِيسْ  ناصفْ  امْ ي  شِ يكْ  فِ تَكْ

ــزِيــتُــه ــتُــه و اخْ ــبْ ــعَ ــه اكْ وَدِّيــــتْ لُ

رِّي ــــــــــتْ  انْــــــــوَ الزَلْ

تَّالْ خَ ــبْ  ذِي لْ  الكُ يــرْ  انْــدِ يفْ  كِ لــلْــوْرَى  لِــهْ 

با يَغْ ه  مومُ اهْ في  و  لُه  وَى  يَقْ االَّ  رْبْ  بحَ رُهْ  انْبَشْ و 

تِيتُه تَشْ في  ــابْ  الــدي فايْة  اشْ و 

ـــرِي ـــبْ ـــي  نَ ـــنِ ـــرَفْ ـــعْ يَ

ــوالْ ــهْ ال ـــهْ  لِ ـــاتْ  ج ــه  ــيــتُ جِ وال  ــه  ــوتُ صُ

بة شْ خَ نْ  مَّ كَ و  ي  خابْعِ امْ في  نْدِي  عَ امْصايَدْ  من  حالْ  اشْ

يتُه جِ إلــى  ــوهْ  بـُ وِيـــلْ  ــبْ  ي ــذِّ ــل ل

ــــرِي ــــي ـــــــــــوفْ  طِ شَ
اتْسالْ نْ  مَ يا  ــزالْ  اغْ ــوْضْ  عَ في  ذِيبْ  جايَلْ 

ى يَتْرَبـَّ ما  ــابْ  ي ــدْ ال ــرْخْ  فَ ِّيتُه  رَب هالْتِي  اجْ لَــوْال 

ــه ــتُ ــي ِّ ــــا رَب ـــاسْ وان ـــنَّ ـــوا ال ـــالُ ق

ـــرِي يَـــجْ ه  ـــدُ ـــهْ جَ آشْ 

يالْ الحْ عليه  ــورُوا  ــبُ ايْ و  ه  ــدُ ــهْ جَ عْ  طَ يَنْقْ

جوبَة اعْ عــادْ  يدْ  اقْصِ ــه  دَرْتُ يالِي  احْ في  التَّالْيَة  هده 

يتُه دِ احْ لْتْ  جعَ جايَبْ  العْ ومــن 
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ــرِي ـسْ ــقْ نـَ ــش ــنْ ــتَ ــسْ يَ

دالْ الگْ داكْ  في  نْدِي  عَ لْ  يَصَّ امْ زالْ  الغْ و 

توبَة كْ مَ ة  ابْقَ السَّ بَة  الوَجْ ــوْال  لَ جابُو  آشْ  يبْ  الذِّ و 

رِيتُه مــا  ــبْــتُــه  ــسَ احْ مــا  كــانْ  ــو  لُ

ـــرِي ـــشْ ــي مَ ــانِ ــس ــأحْ ب

الزالْ ــنْ  دِي لِيهْ  اعْ و  سانِي  احْ ــوفْ  ِيْــشُ إ ما 

رَقْبَة لُه  عْ  طَ انْقْ وال  يرِي  طِ ارْتالُه  يفْ  كِ لِهْ  ارْتِيتْ  و 

لِّيتُه خَ ــدِي  ــنْ عَ ــزالْ  ــغْ ال ــع  وم

ـــرِي ـــي ــــرفْ خِ مــــايَــــعْ

الحالْ في  الزْمانْ  لِيَّ  يبُه  ويجِ مْ  كَ يَحْ فِيهْ 

بَة بُومْ ولْها  اتْقُ لَة  لْسْ ابْسَ نْدْ  الْهَ ورْ  جُ سَ لِهْ  يرْ  انْدِ و 

يتُه ابْغِ نْ  جْ بالسَّ ــوتْ  ــمُ إي تَّى  حَ

ـــصـــاتْ الـــبَـــرِّي ــعْ بـَ

الْ نُخَّ يرْ  ايْسِ تَّى  حَ بَحْ  يَصْ يَمْسى  يفْ  كِ

رْبا الغُ ي  تَبْكِ رِيبْتُه  اغْ و  نِي  جْ سَ من  نَعْ  امْ ال  يْهاتْ  هَ

ينهْ تْفِ اشْ و  ــهْ  لِ يتْ  ابْغِ ــرْ  ــثَ اكْ و 

ـــــيـــــرِي ــــــــــوفْ طِ شَ
اتْسالْ نْ  مَ يا  ــزالْ  اغْ ــوْضْ  عَ في  ذِيبْ  جايَلْ 

ى يَتْرَبـَّ ما  ــابْ  ي ــدْ ال ــرْخْ  فَ ِّيتُه  رَب هالْتِي  اجْ لَــوْال 

ــه ــتُ ــي ِّ ــــا رَب ـــاسْ وان ـــنَّ ـــوا ال ـــالُ ق
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ــرِي ــكْ ـــبْ  فَ ـــواهَ ـــنْ  امْ مَ

ـوالْ طْ يـَ أو  الحالْ  ـصارْ  قْ يـَ ــوْ  لُ ه  عُ تابـْ

با يَعْ ه  ــيــدُ سِ يرْ  ابْخِ الَّ  ــنْ  مَ ه  ــدُ ــزِي انْ ــفــاهْ  اكْ ما  وال 

يتُه جِ اهْ و  بْتُه  صَ ــابْ  ي ــذْ ال ـــرْخْ  فَ

ـــرِي ـــعْ أحــــافَــــظْ  شَ

تالْ امْ و  ــودْ  خُ بِيهْ  تَشْ نَى  عْ المَ سلُوكْ  في 

دْبَــة الــوَ دُوكْ  الفايْزِينْ  ثَّلْتْ  مَ ــمْ  لِــهُ رِينْ  الماهْ و 

وِيتُه اطْ ــــوالْ  االقْ فــي  مــا  ــوْ  رِي ــدْ يَ

ــــــــرِي ـــــنْ دُهْ ـــــامَ أم

كالْ اشْ حافَظْ  ونْ  الْسُ بْعْ  بالسَّ مانْ  تُرْجْ

بَة عْ صَ لِــي  ــوْ قَ ينْ  دِ للْجاحْ نِي  مْ هَ يَفْ تُه  دْ انْحَ قِيلَ 

يتُه تَمِّ ــه  ــتُ ي ــدِ ابْ كما  ــة  ــبَ ــعْ صَ

ــــرِّي شَ ـــبْ  ـــالَ ـــطّ ال و 

حالْ المْ يبْ  إيجِ ــوْ  الُ رْبِي  الحَ يقْ  ِيْطِ إ ما 

بَة النَّسْ يهْ  فِ تَكْ بْنِي  إيسَ ابْغا  و  نْوى  عَ ونِي  دُ حْ جَ نْ  لمَ قُلْ 

ـــه ـــتُ ي ـــدِّ هَ ــــلْ  جــــاهَ ـــــلْ  كُ و 

ــــرِي ــــمْ ـــــفْ عُ خـــــايَ

نَنْشالْ بــاشْ  زادْ  مــالِــي  وأنــا  ى  ضَ يَنْقْ

التُّوبَة و  و  الزْهُ في  سْ  النَّفْ و  ة  يدَ بالصِّ ة  والْعَ ــرُّوحْ  ال و 

يتُه ارْجِ حْ  مْ السَّ وفــي  رَبْــنــا  ــنْ  مَ

25
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ــــرِّي ـــمْ  سَ يـــا عــــالـَ

تْعالْ يالمُ ــنْ  ي ــدِّ ال و  نْــيــا  الــدُّ ــمْ  ــي رْحِ يــا 

يُوبَة عْ المَ ازْاليْــلِــي  رْ  فَ اغْ فِيكْ  ارْجايا  و  فِيكْ  لِي  تُكْ

أوبِيتُه اآللْ  و  ـــولْ  الـــرْسُ ـــلْ  الجْ

ــــــورِي نُ ــــــــمْ  األسْ و 

دالْ ــمْ  هُ دْ  بَعْ و  الحا  و  ينْ  يمِ مِ فى  ماخْ

لْبَة الطُّ على  و  رافْ  للشْ المِي  اسْ بْتْ  هَ علي  بَنْ  ولْ  ويقُ

يتُه دِ اهْ مْ  لِيهُ ــيــبْ  طِ ــلْ  كُ ــنْ  م

انتهت القصيدة

30
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مْ وفْهُ انْشُ و  ــمْ  لــهُ ـــرْ  زايَ ــيــرْ  غِ ــيــتْ  جِ مــا  ـــواليْ  آمُ

ـو مـازالـُ ـمْ  انْوِيـتْـهُ نا  أهْ

ــي ارْجالـِ عـلـى  ي  ـكِ نَشْ

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ سُ

وا شالـُ ـمْ انـْ هُ بَرْتـْ لُوا اجْ رَحْ

ــــــــــــــي ـــــــا دَالَّلِ ي

رُونِي النا وال انْتَ في ابْكايْ يالنَّايَحْ لِيلُه وانْهارُه دْ ينْ ويْعَ قِ ي العاشْ بَّة و نَبْكِّ حَ يكْ بالمْ يرْ انْبَكِّ غِ

والُه نِي في اهْ خالَّوْا ساكْ

ـــي ــقــــــالـِ ابـْ اوْال 

ــبــارْ االخْ ــي  ــنِ ــي ــطِ اعْ و 

ــارْ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ وِينْهُ بْرْنِي   اتْخَ ــرامْ   ــكْ ال ــمْ   ــرْسَ مَ يــا   ــا   ــوالي آمُ

ــوا راحُ لِها  ــالدْ  ابْ نْ  مَ اشْ

ـــي ــنْ رُوحِ ــي ــبِ ــالْ ــسَّ ال

ه ادْواحُ و  اوْطانْها  نُوا  كْ سَ

ــــي ــــرْحِ ـــــةْ فَ ـــــايَ غ

تارُه نَخْ ما  لِنا  اوْال  دا  هاكْ نِّينا  ضَ ما  نا  دْ وَّعْ و  فَرْقَتْنا  كانَتْ  ي  وابْقِ اسْ ما  هُ كانُوا 

ه افْراحُ جاهْ  و  و  الزْهُ جاهْ 

ـــي ـــرْحِ ـــــــالجْ جَ اعْ

ــبــارْ االخْ ــي  ــنِ ــي ــطِ اعْ و 
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ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ مالْهُ اجْ كورْ  دْ المَ مالْ  الجْ لْ  اهْ وايَنْ  يدي  سِ يا  وهو 

ــورَة الصُّ ياتْ  باهْ يفاتْ  هِ

ـــلْ قــارِي ا كُ ــوْ ــي ــبِ ــسْ يَ

كورَة دْ مَ البْها  لْ  مايـَ اشْ و 

ـــــــــوْ ابْـــــصـــــارِي زَهْ

يُوزارُوا وال  يزُورُوا  ما  يامْ  الخْ في  راتْ  صُ قْ مَ باتْ  جْ تْحَ مَ رْ  اتْناظَ و  جازْيَة  و  بْلَة  عَ فاقوا 

مورَة ياهْ الحْ و ابْياضْ كاسْ

ــــمــــارِي ـــا اقْ ـــي اضْ

ــبــارْ االخْ ــي  ــنِ ــي ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

ــمْ  ــدهُ ــــنْ حَ ــة وايَ ــانَ ــنَّ ـــزالْ مَ ــواليــا وِيـــنْ الـــغْ آمُ

ـيَّة فِ اصْ و  ة  اوْيـَ الضَّ وايَنْ 

ــــــالجْ دايـــا وايَــــــنْ اعْ

ــيَّــة ارْقِ و  يَة  الباهْ وايَـــنْ 

ـــا ـــاي ـــن ـــــزْ اغْ ـــــنْ كَ

يارُه نِينْ في قَلْبِي و اسْ اكْ ما السَّ نْ هادُوا هُ حاسَ ومْ بالمْ يالفْ هشُ رَة و المِ و و طاهْ كانَتْ طامُ

نِيَّة اهْ و  يَة  الزَّاهْ وايَــنْ 

ـــيــا ــعَ امْ ــــي   اللـِّ

ــبــارْ االخْ ــي  ــنِ ــي ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 
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وعارُه و  هولَكْ  اسْ نِينْ  ساكْ انْسورْ  و  ة  المنغومَ يارَكْ  اطْ والَّ  انْتَيا  كانْ  يرْ  غِ اوْنِيسْ  مالِيكْ 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

ــمْ هُ ــدْ ــعْ ـــنْ بَ ـسْ مَ ـأنـَّ ــارْ أتـْ ــي ــاالطْ ــا بِـــيَّ و ب ــوالي آمُ

الوَكْ وى و اخْ ل الهْ غابُوا اهْ

ي كِ نَشْ ــيــكْ  ــلِ اعْ وانــا 

بالمايَا لَــكْ  ــوَّ انْــسَ أنــا   

ــنــايْ ــلْ امْ ــمَّ ــكَ ـــى ايْ رَبِّ

ضارُوا يُخْ كانُوا  مْ  هُ عَ امْ نا  ويَّامْ انْزايَه  و  و  الزْهُ على  نَّا  كُ ما  كَ يرُوا  انْسِ حيْنا  يُولي 

ينْ الغاوْكْ قِ و ابْحالْ العاشْ

ــي ــكِ ــلْ ـــــلْ حَ ـــي كُ ف

ادْوايَا و  بَرْ  الصْ في  ادْواكْ  و 

ـــــــايْ ــــعْ ادْع ــــامْ س

ـالَّوْكْ خَ ـدى  العْ ة  فايـَ لَشْ

ـــي تَـــبْـــكِ انْـــــــتَ  و 

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

نايَا عْ مَ في  اتْجولْ  انْتَ  و 

ــــه ارْجـــــــــايْ ــــي وف

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

ــمْ ــبــارْهُ ــمْ بَــخْ ــرْسَ ــا مَ نِــي ي ــدْ ــي ــا لــلَّـــــهْ فِ ــوالي آمُ

ـة الحاجَ فِـيـهْ  مْ  بارْهُ تْفاجااخْ تـَ تِـي  رْبـْ كَ و  وْلِي  هَ كنْتراجا ــهْ  لِ ـــتْ  زَلْ ما 

ــمْ ــهُ ــنْ مَ ــي  ــاشِ غ ال  ـــسْ  نَّ ـــوَ امْ ال  ـــيْ  الحَ ــواليــا  آمُ
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ارُه دُكَّ ما  هُ ي  رَوْضِ رامْ  الكْ تَوْصافْ  رْنِي  دَكَّ يرْ  غِ رُورْ  غْ مَ يا  لَكْ  ا  دَ مْ عَ الغايْبِينْ  وقْ  شُ في   

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ورْ انْـــدُ ــرْ  هْ ــدَّ ال في  ــا  وان مْ  يالْهُ اخْ ارْ  ـــدَّ ال في  باقِي 

ــورْ ــصُ اقْ مْ  بَتْهُ جْ حَ ما  لِينْ  يَصْ امْ ــيْ  الــحَ ــانْ  ــرْب عُ

الحورْ بْهاتْ  شَ وا  بْهُ يَشْ ما  مْ  العَ اوْالدْ  يرْ  غِ ينْ  مِ

ـــرُورْ اسْ ــمْ  ــزَّتُــهْ هَ ما  ـــاللْ  احْ الــلِِّــي  ــو  الــزْهُ يرْ  غِ ــنْ  مَ

ورْ فُ غْ مَ نْيا  الدُّ في  مْ  ابْحالْهُ هــوَّ  اللِّي  ــدْ  ــعَ اسْ

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

تَوْقارُه و  الجودْ  ناسْ  و  يا  الحْ ناسْ  ينِي  يْنَسِّ شِ

اوْعارُه و  خالي  نوا  كْ سَ فاشْ   رْ  مْ السَّ يامْ  اخْ يرْ  غِ نْ  مَ

رارُه اسْ ودْ  بالجُ لُوا  مْ كَ و  ى  يَنْتَهَّ االَّ  نْ  سْ حُ مْ  فِيهُ

بارُوا يَقْ  ً انْهارا انْساوْا  ما  رْضْ  الفَ و  نَّة  السُّ وا  تَبْعُ

كارُوا يُشْ وتُوا  ايْفُ دْ  بَعْ يرْ  بخِ كــارُوا  ــدْ يُ ــوا  الزالُ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ سُ

ــفــارْ ــغْ ــمْ مَ ــهُ ــعْ ــنَ مــقْ

ــارْ ــت ــمْ اسْ ــهُ ــتْ ــبَ ــجْ حَ

ــهــارْ ــي تَــطْ ــوا ف ــاشُ ع

ـــرارْ االسْ ــفْ  ــشَ اتْــنَــكْ و 

ــبــارْ ــي االخْ ــنِ ــي ــطِ واعْ

ــارْ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ يلْهُ ارْحِ ــتْ  وَقْ ــمْ  ــرْسَ مَ يا  الرْبِيعْ  لْ  فَصْ ــواليــا  آمُ

ة وارْ الـبِيـدَ ــوا انـْ ـطُ يدةإيلَقْ ابْعِ اوْطانْ  في  كانْ  لُو  ة يدَ دِ اجْ دارْ  مْ  يَوْ لْ  كُ في 

ـالجْ مْ الـعْ يـثْـهُ ـدِ ـــتـــاجْفـي احْ ـــحْ ــــا الـــمُ ي ـــاجْ ـــه ـــــلْ امْ ـــي كُ ف
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نارُه وا  حُ دَ يَقْ الزالُوا  مْ  هُ انْدْ و  مْ  بْهُ العَ امْ و  مْ  هُ راسْ اعْ و  مْ  هُ افْرايَجْ و  مْ  يلْهُ ارْحِ ازْمانْ  في 

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ ـهُ ـوعْ جُ انـْ وادْواتْ  ـلُـوا  رَحْ هارْ  انـْ ـنْ  مَ اشْ فـي  واليا  آمُ

تَرْعاها لْ  النْحَ حافْ  اجْ

ــي ــاهِ ــب ــهــا اتْ ــمــالْ بَــجْ

دى يَنْصارُوا رْ على العْ هْ دْ بالقَ مْ يُومْ الضَّ مْ تَلْقاهُ مْ و ابْنودْهُ هُ وارَمْ مْ و اصْ عابْ ابْطالْهُ بَجْ

اوْراها  البْكارْ  طاشْ  اعْ و 

ـــي ـــاهِ ـــــودْ س ـــــع إي

فاها رْ في اعْ و ابْطايَحْ الزْهَ

ـــضـــاهـــي ــــــلْ امْ كُ

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ هُ رُوجْ اسْ ــنْ  وايَ ــمْ  ــرْسَ مَ يا  يُولْ  الخْ ــنْ  واي واليا  آمُ

رابِي اغْ و  مْ  هَ وال  االبْيَضْ 

بْ هَ الدْ نَ  امْ ها  رُوجْ اسْ و 

سابِي لُونُه  الوادْ  رْ  جَ احْ و 

ــــرْبْ ــــحَ ـــة ال ســـاعَ

نابِي اصْ و  رْ  مَ الحْ و  لَزْرَگْ 

ــــبْ ـــــاشْ اتْــــرَتْــــكَ ب

كارُوا نْ يُدْ يقْ و البْطالْ افْراسَ قِ باتْ منْ اوْرِيقْ و لْجماتْ اعْ زْ و ارْكَ هامَ بُوا أبْطالْ بَمْ إلى رَكْ

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـــوادِي ـــبْ ال ــهْ  ــزايـَ انـْ ــــــى انْــــــهــــــادِيو  إل ــــــــادِي ــــــــــيَّ ه هِ



I المرسم 372

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

ــمْ ـــنْ زِيــهُ ــمْ وايَ ــرْسَ ــراسْ يــا مَ ــعْ ـــنْ ال ــا وايَ ــوالي آمُ

سى اتْنَكْ رِيرْ  بالحْ بُوبْ  القْ

سْ قايـَ يـكْ  لـِ اعْ خـَوْفِـي 

وارُه نْ كانُوا ليهْ اجْ دْ مَ عْ وْداتْ سَ يقانْ الخَ ة صِ نْ يَبْرِيزْ رايْمَ لْ مَ الخَ نِينْ و اخْ عْ لِها اطْ مَ تَسْ

سا وا و انـْ ـدُ بَّانْ كيْـنَـشْ شُ

ــــقــــايَــــسْ الــــمْ و 

ا في لَبْسا يوْ وا ايْجِ نْعُ يَتْصَ

ــــرايَــــسْ ــــــنْ لَــــعْ مَ

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

ــمْ ــهُ ــالْ ــم ــكْ بَ ـو  فــاتـُ ـــنْ  يَّـــمَ يــا  أواهْ  ـــا  ـــوالي آمُ

وا ـمْ كانـُ واسَ ـيـادْ و المْ اعْ

ينا ايْجِ ـــنْ  مَ ـــدْ  احَ ال 

انُه كَّ سُ يْبُوا  غَ اليُومْ  و 

ـــا ـــن ـــوِي ــــي اهْ ــــلِّ ال

كانُوا لُو  كْ  مْ رْسْ مَ ا  ييوْ يَحْ

ـــــــا ـــــــن رِّي ـــــــوَ ويْ

بارُه اخْ يَرْجاوْا  ه  ناسُ يْ  حَ لْ  كُ يِّينْ  حَ من  مادا  مْ  هُ وعْ ارْجُ و  مْ  يهُ جِ لمْ كانْراقْبُوا  مازَلْنا 

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 
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نْدِي لعَ ا  يوْ ايجِ ما  دْ  بَعْ نْ  مَ

يدي سِ  ْ ـــبّ حُ ــيــرْ  غِ مــن 

دارُه ه و اكْ مومُ عْ اهْ مْ رِي اوْالحْ جَ رْ فَكْ رارْها و اتْنَوَّ راتْ في ذاتِي اسْ بْتُه و اسْ حَ نَتْ قَلْبِي امْ كّ سَ

دِي نَكْ ــيَّ  لِ ايْــزِيــدْ  بُّه  حُ

ي ـــدِ ـــصْ ــــالْ قَ ــــم اكْ

ي ــدِ وَجْ رْ  مَّ مانْعَ يرْ  بالغِ

ي ـــــــدِ ـــةْ رَشْ غــــايـَ

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

ـجـور ـهْ مَ خالِـي  بْتَكْ  صَ ـياتْ  الباهْ رسـم  يا  يـتَـكْ  جِ

ســارُوا ــنْ  وايَ للَّـهْ  ــمْ  ــزُورْهُ انْ جابونِي  انَكْ  كَّ ــارْسُ ــب االخْ ــي  ــيــنِ ــطِ اعْ و 

مْ هُ بِطْ اضْ و  ــدْ  ابــجَ في  انْبينُه  ــي  ــمِ واسْ ــا  ــوالي آمُ

بْدا يمْ المَ ـة فــوقْ مِ رَفْـعَ

ي دِ هْ شَ دُوقْ  الْ  الـــدًَّ و 

ا دَّ بَة و الشَّ يمْ بالنَّصْ و المِ

ي ـــدِ ــشْ نـَ ـــغْ  صـــي و 

ا دَ بَه وَحْ يبْ نَصْ و الحا اتْجِ

وَدِّي ــــــــــــــرَفْ  اعْ و 

عارُه لْتِي وانْظامِي و اشْ رْزْ الغايَا و ابْياتْ حُ دِي و طَ واهْ نْتِي و اشْ بِي و معَ واهْ لْ في امْ و اتْأمَّ

ــارْ ــب االخْ ــيــنِــي  ــطِ اعْ و 

كـورْ دْ المَ ـبَـرْ  الحْ اللْبِيبْ  ـمْ  راجَ اتـْ يـغْ  سِ ياحافَـظْ 

ـــــرُورْ ــغْ مَ ـشي  التَمْ يْها  وحَ نْــيــا  الــدُّ فــي  ــنْ  ــامَ ت ال 

يارُه اسْ في  رْها  دَخَّ نْ  لمَ ة  ظْ واعَ امْ و  مْ  رْسَ مَ هدا 

ارُه دَّ گُ و  دْ  هْ الجَ و  مْ  لْهُ هْ بجَ لْكوها  مَ اللِّي  نْ  وايـَ

كـــارْ ـــدْ يُ ــــرْ  الــــداكَ و 

ـــارْ ـــجَّ فُ و  ـــغـــاتْ  طُ

ــمْ لــدارْهُ ا  ــيــوْ ايْــجِ ـــامْ  االيَّ اتْــجــودْ  ادرَى  ــن  مَ ــا  ــوالي آمُ
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انتهت القصيدة

ادْشـــورْ و  ـــادي  ابَّ و  ــرى  ــقْ ال فــي  والَّ  ـثْ  ــدايـَ احْ ــيــرْ  غِ

شورْ قابْضْ  ما  لْ  جاهَ ماتْ  بالمْ ضْ  يَتْواعَ الَّ  ــنْ  مَ

ــجــورْ ــيــرْ افْ ــنْ غِ ــدي مَ ــيــكْ ه ــة لِــيَّــا ولِ ــايَ ــودْ اوْص خ

بُورْ القْ ــكْ  لَ باقِي  تِي  سقامْ اوْال  ــارْ  ج ــرَكْ  ي ــدِ انْ و 

ورْ فُ غْ مَ ــه  ــبُ دَنْ حى  يَضْ إيــتــوبْ  ــنْ  ومَ لــمــوالكْ  ــوبْ  ت

مورْ عْ مَ ــو  انْــهُ ــاشْ  ب و  ــرْ  ــمَّ ــعَ امْ وى  بالتَّقْ االَّ  ــلْــبْ  قَ

النُّورْ تــاجْ  حْ  دَ يَمْ اللْغا  في  يحْ  افْصِ كــانْ  اللِّي  يــاكْ 

ــرُورْ ــبْ الــمَ ــهَ  طَ ي  كِّ المَ ي  مِ الهاشْ ـــالةْ  اصْ فــي  إالَّ 

البْحورْ ــتْ  ــقَ دَفْ ما  وقْتْنا  ياخْ  الشْ هْ  اللـَّ ــالمْ  اسْ و 

دارُوا نْيا  الدُّ على  و  مْ  افْوَقْتْهُ ماكانوا  مْ  كايَنْهُ

اعدارُه يبْ  شِ رْ  هَ اظْ و  ايْشايْرُوا  بانوا  ثْلِي  مَ نْ  مَ يا 

انْهارُه و  لِيلُه  ي  اهِ يالسَّ مازالْ  آشْ  يبْ  الشِّ دْ  بَعْ

كارُه تَحْ في  يثْ  دِ الحْ رُه  قَدْ يفْ  كِ نَّة  الجَ في  رْ  اقْصَ

اوْزارُه طْ  تَنْحَ تــايَــبْ  ــلْ  كُ و  ة  اعَ للطَّ ــهْ  ــوَجَّ اتْ

كارُه تَدْ انْهو  آشْ  ه  خالُقُ ــرْ  كَ يَــدْ االَّ  اللْسانْ  و 

عارُه اشْ امْشاتْ  و  يَّعْ  ضَ قاوْا  اشْ إيْالَّ  يرُه  غِ ا  وامَّ

ازْهــارُه يمْ  انْسِ الحْ  ما  قَدْ  اللـهْ  ــالتْ  اصْ لِيهْ  اعْ

غارُه اصْ و  بارُه  لكْ لُه  نَرْسْ يبْ  الطِّ يبْ  طِ نْ  مَ ادْكى 

كـــارْ ـــوَكْ  تَـــدْ ـــفِ ـــكْ يَ

ـــدارْ ـــي  تُـــعْ ـــا  بـــاقِ م

سارْ ــبــابَــكْ   اشْ ــدْ   ــهْ جَ

ـــارْ ن ـــــرَتْ  ـــــفْ حَ وال 

ــفــارْ تُــغْ ــرْ  ــفَ ــغْ ــتَ اسْ و 

ـــارْ ـــص ـــا أولـــــي االب ي

ــكــارْ ــبْ  االفْ ــعَ ــيــرْ  اتْ غِ

تْنارْ اسْ و  ــكــونْ  ال فــي 

ـــارْ ـــضَّ حُ و  ــــابْ  ــــيَّ غِ
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بْ واجَ فَرْضْ  هادْ  الجْ علِينا  فرَضْ  من  بْحانْ  سُ

ـــرْ ـــــى  الـــزَّاخَ فـــي  الـــبَـــرْ  وفَ

بْ لْ صاعَ وانْ كُ رْ و اهْ صْ هادْ في مَ لَ الجْ فازُوا اهْ

ــرْ ــافَ ك و   ـــنْ   مـــومَ ـــقْ   ـــلَ اخْ و  

بْ واهَ تْ فِيها ما شا من المْ لْ أرْضْ يَبْعَ و في كُ

ــرْ ــاصَ ب و   ـــعْ   ســـامَ ــــودْ   ــــوْجُ مَ

غارَبْ المْ إلى  تَّى  حَ انا  جَ شارَقْ  المْ ارْ  بَشَّ

ــرْ ــصْ مَ يــــا   ـــكْ   ـــي لِ و   ــا   ــن ــي لِ

يُنْعامْ يرْ  خِ لْ  كُ و  هادْ  الجْ في  موتْ  لْ  كُ يارْ  اخْ و 

النْصارا في  المْ  االسْ وزْ  اتْفُ هادْ  الجْ في 

رامْ الكْ هادْ  الجْ بِهْ  فازُوا  يْبَرْ  خَ في  اوْجودُه  في 

االشــارة مْ  فاهَ يا  آدامْ  من  مْ  لْهُ كُ

المْ اعْ يمْ  كِ احْ دايَمْ  فِيها  مْ  كُ يَحْ أرْضْ  لْ  كُ وفي 

اتْــوارا ما  اللِّي  و  رْ  اهَ الضَّ فاهْ  اخْ ما 

المْ لألسْ والَّتْ  رْ  صْ بمَ ـــالمْ  االسْ ــرْ  بَــشَّ و 

ابْشارا كيفها  االَّ  البْشارَة  ــب  واجْ
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بْ صاحَ حابْ  الصْ لِي  رْ  هَ اضْ الفة  الخْ ة  دَّ مُ في 

ــرْ ــاكَ ــس ــــتْ   اعْ ــا   حــــافَ ــه ــي لِ

ناقَبْ المْ في  العاصْ  ابْنُ  يَدْ  على  ها  افْتوحْ و 

ــرْ ــاصَ ــــــادَمْ   ع ـــــانْ   فــــي   ق ك

بْ داهَ المْ على  بِها  لْ  مَ يَحْ رَة  بَكْ فِيهْ  ا  يوْ يَرْمِ

ــرْ ــايَ ــمْ  حَ ــهُ ــرْفْ ــي  عَ ــى  ف ــقَ و ابْ

ــبْ واجَ يحْ  حِ بَصْ ــراهْ  اقْ رْ  مَ عُ الكتاب  قَبْطْ 

ــرْ ــاطَ ــخ ال عــلــى   ــــــتَ   انْ االَ  

بْ داهَ المْ على  لْ  مَ احْ مــوالكْ  بــأدَنْ  انتَ  واال 

ــرْ ــاسَ ي و  ــــلْ  ــــواحَ اسْ ارْوَى  و 

وامْ نِينْ و اعْ رَة اسْ جْ رِينْ من الهَ شْ ً امْضاتْ عَ دا بَعْ

االمــارَة ـيـرْ   امِ ابْ   طَّ الخَ ابْــنُ   رْ   بامَ

مامْ اهْ مؤيَّدْ  فِيها  بَحْ  اصْ و  تْ  دَ عْ سَ البْالدْ  بِهْ 

يارا احْ يرْ   إيْصِ النِّيلْ   مع   عــامْ   ــلْ   كُ

يامْ الخْ جاتْ  نِينْ  امْ بارْ  االخْ ة  لِيفَ الخَ على  رَدُّوا 

هارا بالجْ ــبْـــــرُوهْ  خَ و  رْ  مَ لعُ كاتْبُه 

المْ اكْ و  وابْ  اجْ لُه  لَّمْ  سَ و  تاب  اكْ طْ  يفَ صِ للنِّيلْ 

اتْجــارا ال  أرْضْ  ال  ــلْ  مَ تَحْ ــي  اتْلِتِ ال 

الوْهامْ قْ  شَ في  دودْ  احْ فاتْ  فَيْضة  فاضْ  النِّيلْ 

ارا النْتَضَ و  زْ  العَ و  ة  مَ كْ بالحَ ــنْ  ءامَ
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امْضارَبْ اتْرابْها  في  يَّدْ  شَ و  البْالدْ  ازْيَانَتْ 

ـرْ ـتْــكــاتـَ ـــــومْ  تـَ ـــــلُ ـــا  اعْ ـــه لِ

غارَبْ المْ إلى  تَّى  حَ جانا  شارَقْ  المْ ارْ  بَشَّ

ـــرْ ـــصْ مَ ــــا  ي ــــيــــكْ  لِ و  ـــيـــنـــا  لِ

غارَبْ المْ سايَرْ  في  رْ  صَ مَ ايْشابَهْ  ما  مارِيتْ 

ــرْ ــاهَ ــظَّ ــلْ  ال ــامَ ــح ــمْ صـــــالْ  ب

غارَبْ المْ أمْ  و  فايتة  شارَقْ  المْ ُمْ  أ رْ  صْ مَ

ــرْ ــاهَ ــق ـــا  ال ـــن ـــابْ  رَبْ ـــت ـــي  اكْ ف

بْ حاجَ واهْ  اسْ الَّ  من  بْها  جَ احْ رِيمْ  الكْ داكْ  اكْ و 

ــرْ ــافَ ــص ــعْ ــــولْ  ال ــــطُ ـــــامْ  ابْ ق

امْ دَّ الگُ بارْها  اخْ و  فِيها  دْ  ساجَ المْ من  ابْنى  و 

ــارا  ي اطْ ــا  ايْرَدْه و  ها  ــمْ ارْسَ ــباطْ  بالسْ

ـالمْ لألسْ والَّتْ  رْ  صْ بمَ ـــالمْ  االسْ ــرْ  بَــشَّ و 

ابْشارا كيفها  االَّ  البْشارَة  ــب  واجْ

امْ الشَّ سْ  قُــدْ و  يـنَـة  المدِ و  ة  كَّ مَ ارْضْ  إالَّ 

الزْيارَا و  جْ  الحَ لِهْ  بَة  عْ الكَ لْ  مَ حْ مَ

يامْ اخْ و  ونْ  دُ المْ ومْ  اتْقُ باشْ  بْ  اهَ دَ المْ من  فِيها 

تْيارا مخْ جــاتْ  كــورَة  ــدْ مَ رْ  صَ مَ جــاتْ 

قِيَّامْ و  بارْها  اكْ وصْ  الصُ مْ  فِيهُ الغارة  عادْ 

طــارا اخْ ــمْ  ياتْهُ احْ و  ــة  لَّ المَ ــنْ  رِي حاصْ
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بْ راكَ المْ و  ونْ  فُ بسْ رْ  البْحَ في  يسْ  افْرانْسِ اها  جَ

ــــيــــرَة  الــكــافَــرْ تــــــاقْ  ابْــــسِ

غالَبْ مْ  ورْهُ هُ مْ جَ فِيها  بَحْ  اصْ و  البْالدْ  حازْ 

ــــرْ ـــدْ  األجَ ـــاجَ ـــس ــــلْ  امْ بَــــطَّ

بْ ناكَ رْضْ في المْ ولْ و من عُ بارْها من طُ امْشى اخْ

ــــرْ ــــا  أمَ ــــــهْ  ج ـــــرْبْ  لِ ـــــغَ ال

غارَبْ المْ إلى  تَّى  حَ انا  جَ شارَقْ  المْ ارْ  بَشَّ

ـــرْ ـــصْ مَ ــــا  ي ــــيــــكْ  لِ و  ـــيـــنـــا  لِ

بْ حاسَ لْ  كُ ايْجولْ  و  رْ  صْ مَ في  تابْ  اكْ ما  دا  اخْ

ــرْ ــامَ ــع ال ــا  ــه ــونْ ج ـــيـــاقْ  اضْ و 

هامْ يَفْ تْبْ  كُ رْمانْ  الفَ نْدْ  عَ من  بْتْ  جَ قالْ  و 

دارا دارْ  فِيها  ــمْ  ــعــاهُ امْ ــالدْ  ــبْ ال و 

كامْ لْعة ابْساطْ الحْ نْ اصوارْها و ابْنا فى القَ صَّ حَ

الزْيارا بَطل  و  نَيْنْ  سْ الحَ بابْ  في  ابْنى 

امْ بالدَّ لُوبْ  القْ يْ  بَكْ لِيها  اعْ المْ  االسْ ابْكاتْ  و 

اليغارا و  االيمانْ  لْ  هَ في  سْ  النَّفْ تْ  ناضَ

ـالمْ لألسْ والَّتْ  رْ  صْ بمَ ـــالمْ  االسْ ــرْ  بَــشَّ و 

ابْشارا كيفها  االَّ  البْشارَة  با  واجْ

سامْ الحْ تْ  تَحْ إالَّ  لَعْ  تَطْ ما  ارْكابْها  عْ  قَطْ

االمارَة و  االيمانْ  لْ  هَ ارْجالِي  في  تْ  عْ ضَ
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تايَبْ اكْ من  حالْ  اشْ راياتْ  مْ  فِيهُ رِيتْ  االتْراكْ 

ــرْ ــاطَ ـــن  خ ــــحــــالْ  م وانـــــا  اشْ

بْ النْشاشَ و  اقْواسْ  و  ة  روغَ فْ المَ وارَمْ  الصْ لَ  اهْ

ـــرْ ـــاجَ ـــن اخْ و  ــــالتْ  ــــبْ ــــنَّ ال و 

بْ ـة و اتْبَـرْمْ اللْوالـَ ـوطْ الـبِيـعَ شُ ـطاوْا الكْ اعْ

ــرْ ــاضَ ــن ــمْ  اغْ ــهُ ــي ـــوصْ  فِ ــصُ الـْ

وطالَبْ لُوبْها  طْ مَ اتْالقى  و  ها  وطْ شُ اكْ وا  رْجُ خَ

ــرْ ــاطَ ــگ ــتْ ـــرْ   تَ ـــي ــــاحْ   غِ ــــرْم ال

بْ عاطَ مْ  سَ مْ  نْهُ مَ مْ  قاهُ اسْ ياة  بالحْ الَّ  من 

ــرْ ــاطَ ــن اقْ ــي  ف و  ــا  ــه ــالْ ــب اكْ ــي  ف

امْ الشَّ من  زَرْها  اگْ لَعْ  اطْ و  لْ  واحَ السْ وأتــاوْا 

قارا السْ و  رْبْ  الحَ رِبْ  غْ المَ اوْطانْ  في 

سامْ االجْ قْ  اتْشُ اللِّي  البَتْراتْ  و  نا  القْ قْ  ادْماجَ و 

مارا العْ و  يقْ  التَّلْحِ ــلْ  الهْ الــزْرايَــمْ  و 

ورِي شادِّينْ الحسامْ غارَبة في اللِّي گُ وا المْ بْحُ صَ

قارا السْ ةْ  حومَ في  ــتــالْ  اقْ و  قاتَلْ 

االرْســامْ دْ  هَ لِيهْ  اعْ و  ــالَّبْ  غَ جا  لِهْ  لُوبْ  غْ مَ

النْصارا ارْقابْ  منَ  فاتْ  احْ السيُوفْ  و 

المْ الغْ يفْ  كِ يرْ  إيْسِ لِيزْ  النَّگْ دَّاهْ  ابْقى  اللِّي  و 

بااليغارا وال  بــالــمــالْ  ــدى  يَــنــفَ مــا 
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ــبْ راهَ ــلْ  كُ رَيْ  لى  اعْ ارْ  فَّ الكُ جزية  هــدِي 

ـــــــرْ ازْداجَ و  ـــنْ  ـــي ـــحِ مْ ـــالَّ ال و 

غارَبْ المْ إلى  تَّى  حَ انا  جَ شارَقْ  المْ ارْ  بَشَّ

ـــرْ ـــصْ مَ ــــا  ي ــــيــــكْ  لِ و  ـــيـــنـــا  لِ

بْ كاسَ لْ  كُ وزْ  ايْفُ و  قْ  وَّ تَتْسَ اتْجارْها  دابا 

ــرْ ــســافَ ـــ ي ــــــدْ  رايَ ــي  ـــ ـــ ــلِّ ال و 

بْ واكَ الكْ دْ  انْشاهَ و  رَ  صْ مَ في  وا  دُ انْشاهْ دابا 

ـــرْ ـــاهَ ـــدْ  الـــطَّ ـــاهَ ـــش ـــــا  انْ داب

بْ صاحَ لْ  كُ على  و  هْ  اللـَّ نَ  امْ الةْ  الصْ لِيهْ  اعْ

ــرْ ـــا  عــاطَ ـــن ـــالمْ ـــمْ  اسْ ـــيـــهُ لِ

طامْ الحْ النَّارْ  ي  حِ تَمْ ما  اكْ المْ  االسْ مْ  حاتْهُ امْ و 

دارا دارْ  ـوكْ  ــلـُ امْ فــي  ــرى  ــسْ كِ أو 

ـالمْ لألسْ والَّتْ  رْ  صْ بمَ ـــالمْ  االسْ ــرْ  بَــشَّ و 

ابْشارا كيفها  االَّ  البْشارَة  ــب  واجْ

االيَّامْ بِهْ  ودْ  اتْجُ و  رَّكْ  يَتْحَ الشراء  و  البِيعْ  و 

للـزْيـارا زادْ  ـوى  التَّـقْ و  زادُه  يـرْ  إيـدِ

لألنامْ يرْ  خِ باطْ  اسْ ينْ  سِ الحُ و  نْ  سَ الحْ انْزُورْ  و 

زازا للمْ ي  مِ القاسْ زارْ  مـن  عادَةْ  ياسْ

األممْ يدْ  سِ باطْ  اسْ النْصارْ  و  الــزْواجْ  و  األلْ  و 

االيشارا و  وقْ  الدُّ ناسْ  لى  اعْ المْ  السْ و 
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30

انتهت القصيدة

بْ حاسَ لْ  لكُ يَنْبى  رَّاء  للْقُ انْييْنُه  ي  مِ اسْ و 

ـــــرْ اآلخَ فـــي  ـــيـــنْ  ــعِ الـــرَّبـْ و 

تامْ للَّخْ ها  دْ بعْ نْ  مَ نْيا  اتْمَ و  سابْقة  ينْ  رَبْعِ

تصارا باخْ ة  الرَّبْعَ يـرْ  غِ اوْراهــا  ما 
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وفانْ الطُّ الْجوجْ  فوقْ  جالْ  و  رْ  الدَّ صابْ  عانِي  المْ ابْحورْ  في 

اإلتْقانْ على  ها  حافَظْ و  البوصولَة  في  لَّمْ  عَ امْ و  ة  الكارْطَ رِي  نَدْ

االوْزانْ حافْظ  ــرِي  دَهْ يمْ  شِ اغْ آنا  ما  رَّفْ  انْصَ رِيحْ  لْ  كُ على 

زانْ المْ مْ  اتْراكَ بْ  اتْهَ ما  وَقْتْ  مْ  رِيهُ نَدْ بْ  واكَ الكْ دالَكْ  واكْ

يزانْ مِ العارْفْ  وفْ  شُ ابْحالْ  وال  مْ  الْغاهُ في  اللْغا  لْ  هَ قالُوا 

رْصانْ القُ مالْ  اجْ نْ  سْ حُ رْ  بسَ ي  إيباهِ إذا  عيانْ  مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

اليَمانْ بَرْ  و  راقْ  العْ ــداكْ  اكْ و  يْلَمْ  الدِّ و  مْ  جَ العْ ابْــالدْ  في 
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قُرْصانِي اللَّجاتْ  ــوقْ  ف ـــبْ  رَگَّ

ــطْ  ادْمــانِــي ــابَ وبْ  وق ـــدُّ وأنــا  م

فانِي تَخْ لِيسْ  ة  بْعَ بسَ الــرْيــاحْ 

قانِي دُهْ ــرِيــقْ  اطْ ــلْ  كُ في  ــسْ  رايَ

ميزانِي وقْ  بالشُّ فــايَــقْ  عــايَــقْ 

تانِي المْ بْعْ  بالسَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

ازْمانِي في  لْتْ  جَ و  لُوعْ  القْ وا  ضُ نَهْ
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صانْ نُقْ مْ  فِيهُ واللِّى  ايْزِيدْ  باللِّي  بَّرْ  انْخَ و  مْ  سابْهُ احْ رِي  نَدْ

رْجانْ المُ طادْ  نَصْ تِي  نْعْ صَ اصاحْ  رْ  البَحْ اتْ  لَجَّ بِينْ  وصْ  انْغُ و 

ــوانْ االل ــداكْ  اكْ و  الــزْرَقْ  و  األبْيَضْ  فْ  انْصِ ــونْ  لُ ــلْ  كُ على 

يوانْ الغِ ودْ  طُ اصْ يضْ  اتْهِ ا  امَّ وَقْتْ  في  ه  الگُ اخْ اوْصافْ  نْ  مَ هدا 

رْصانْ القُ مالْ  اجْ نْ  سْ حُ رْ  بسَ ي  إيباهِ إذا  عيانْ  مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

ارْكــانْ لْ  كُ نْ  مَ انْفاضْ  ــابْ  اوْج جاوَبْتْ  ة  المَ السْ دافَعْ  بمْ

النِّيشانْ تْ  لَّعْ گَ و  بِي  رْكْ مَ بالْ  احْ رصيتْ  و  لُوعْ  القْ يتْ  لَفِّ

رْجْ فُالنْ رْسى خَ نْ مَ لُوا آشْ مَ وْ ونِي جاوْا إيسَ عُ مْ رِينْ جايِّينْ سَ و اخِْ
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عانِي مْ  لْتْهُ ادْخَ ابْحورْ  بْعْ  السَّ

ازْمانِي في  باتْ  الوَجْ على  الْ  ــوَّ جَ

يَرْضانِي ــاجْ  ــوَهَّ ال ــوتْ  الــيــاقُ و 

القانِي ايشابَهْ  الرَّابَعْ  اللُّــونْ  و 

تانِي المْ بْعْ  بالسَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

رانِي شْ عَ ــالدْ  اب البَرْ  تْ  اقْبَطَ و 

جوالنِي دْ  بَعْ قْ  نْجَ السَّ تْ  ارْفَعْ و 

ي قانـِ لـْ تـَ ارْ  التُّـجَّ يـعْ  ـمِ اجْ جاتْ 
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تمانْ الها  باغْ زايْنُه  اخْ ــنْ  مَ ها  لَّصْ خَ ة  حاجَ رادْ  اللِّي  و 

لْوانْ سَ و  رُورْ  اسْ و  الرْضا  و  والفرَحْ  وَة  طْ السَّ و  نا  الهْ و  زْ  بالعَ

رْصانْ القُ مالْ  اجْ نْ  سْ حُ رْ  بسَ ي  إيباهِ إذا  عيانْ  مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

نانْ الكْ لي  نْ  ساكَ الذي  ة  لِيفَ اخْ وَدِّيــتْ  رافَة  بَضْ تْ  عْ ضَ واخْ

لآلنْ باقِي  نْ  حاسَ بالمْ ولْ  مُ كْ المَ مالْ  اجْ يتْ  انْسِ ما  أنا 

نانْ اسْ و  ــه  دُونُ ــنْ  مَ مايْلِي  أنا  ــداكْ  اكْ و  ازْهالُه  ما  يرْ  الغِ

زْالنْ الغُ بِينْ  بيَّ  ولْ  كايْصُ اللِّي  يفْ  كِ صايَلْ  بِــهْ  ــتْ  الزَلْ

ــوانْ دِي ه  مْ كْ حُ على  مانْخالَفْ  الملَكْ  و  ة  طاعَ لِيهْ  أنــا 
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كانِي لمْ تْ  عْ وارْجَ ــراوْا  اشْ و  وا  باعُ

ندانِي ـــــرْجــاتْ  الــفُ ـــتْ  وقْ ــذا  ه

تانِي المْ بْعْ  بالسَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

وانِي اهْ و  ــواهْ  نَــهْ نْ  لْمَ يــتْ  ــدِ اهْ

يَنْسانِي نِّيتْ  ظَ ــرُه  ــمْ عَ الَّ  ــنْ  مَ

ي رْجـانـِ يـَ يفْ  كِ لُه  ـى  تَـرْجَّ كانـْ

ابْغانِي و  ــبْــغــاهْ  مَ ــنْ  عَ بغايَة 

ــي ــانِ ــاهْ زَهَّ ــه ــتْ ابْ ــي ــمــا زهِّ اكْ
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رْصانْ القُ مالْ  اجْ نْ  سْ حُ رْ  بسَ ي  إيباهِ إذا  عيانْ  مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

يانْ قْ العُ و  رْ  الجوهَ على  تِي  بَرْجاحْ انْبَرِّي  يرْ  غِ انجوعْ  بِينْ 

اليَمانْ رْ  جْ حَ و  يقْ  قِ العْ و  دْ  الزَّبَرْجَ و  الــزْمــرُّدْ  و  ينْ  الجِ و 

الدهبانْ لُوكْ  اسْ في  حْ  ناصَ اقْماشْ  لْ  كُ نْ  مَ رْ  مَّ طَ امْ زايْنِي  اخْ في 

يجانْ الحِ انْواعْ  في  إيْماثْلُه  اللِّي  و  نْدِي  الهَ اقْماشْ  نْ  مَ تْ  قْ اوْسَ

مانْ الرَّحْ لِيلْ  الجْ قْ  الخالـَ هْ  اللـَّ فأمانْ  ة  المَ بالسْ يتْ  دِ اغْ و 

رْصانْ مالْ القُ نْ اجْ سْ رْ حُ ي بسَ عيانْ إذا إيباهِ لْ مَ ينْ كُ نْ عِ مَ

ازْمانْ في  ثْلُه  مَ رْ  فَّ إيْصَ وال  وَة  عْ الدَّ حابْ  اصْ نْ  عَ يبْ  عِ اصْ

تانِي المْ بْعْ  بالسَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

يانِي بَعْ ـــراسْ  امْ شافُوا  الَّ  ــنْ  مَ

انِي هَّ شَ ــوءْ  لُ ــؤْ الــلُّ ــعَ  امْ رْ  الـــدُّ و 

تَبْيانِي في  هادُوا  ه  بْهُ إيشَ اللِّي  و 

يوانِي بدِ راسي  لَمْ ــتَّــشْ  انْــفَ و 

يجانِي حِ تْ  قْ اوْسَ اقْماشْ  لْ  كُ نْ  مَ

تانِي المْ بْعْ  بالسَّ رْصانْ  القُ بْ  جْ حَ

ثانِي ــوه  ــلُ إيْ االَّ  ــانْ  ــرص قُ ــذا  ه
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يَتْقانِي ــــاجْ  ادْب ــغْ  ــي صِ أراوِي 

عانِي المْ ــاسْ  ريَّ سقْصي  و  سالْ 

ي تانـِ بُسْ ـدارْ  اجْ مْ  نْهُ عَ ـبَـة  عْ صُ

ي يَلْقانـِ بْ  ـدْ بالكَ اوِي  نـَ ــي  واللـِّ

ي لبِيـزانـِ ـطى  الْگْ ـبَـهْ  شْ يـَ آشْ 

بلسانِي ــانْ  ك و  ــرِّيــتْ  ــبَ اتْ ــيــرْ  غِ

اوْزانِي في  رافْ  االشْ على  المْ  السْ و 

رْفانْ العَ و  وقْ  الدُّ ناسْ  ادْهاتْ  بِينْ  فى  يَخْ وال  لِيسْ  اسْ زْلِي  غَ

رْقانْ طُ وْلِي  لقَ ادْراوْا  وال  وا  قُ لَحْ الَّ  نْ  مَ بْرُوا  يخَ ما  ياوْا  أعْ

تانْ البُهْ ــومْ  قُ وا  قُ هْ يَشَ ما  من  وا  قُ لَحْ ال  وا  يْدُ إيفِ ألو 

تانْ بفْ ه  اويحُ لِهْ  يقْ  إيطِ االَّ  رْ  البْحَ في  اتْرامى  هالْتُه  بَجْ

رْسانْ لْ بِينْ الفُ صَّ يمْ إيخَ دِ يفْ المالِي واشْ لَعْ يرْ كِ دِ واشْ الغْ

تْمانْ بكُ انْبُوحْ  اتْلِيتْ  اوْال  رْ  بسَ يتْ  افْشِ و  لْتْها  قُ كما 

نَّانْ الحَ فْ  لُطْ ى  عَ يَسْ ارْزِينْ  وَلْدْ  دْ  مَّ حَ مُ علي  بَنْ  ولْ  إيقُ
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انتهت القصيدة
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07

بَّة سَ لكْ  بْتْ  صَ قَلْبي  يا  آدَمْ  ابْن  نْ  عَ فيكْ  تَكْ اذي  هَ

نُوبَة مائَة  مْ  نْهُ عَ هْ  اللـَّ ة  مَ رَحْ ايْتينْ  الفَ دْ  بَعْ نْ  مَ

بَة ضْ غَ مْ  هُ افْراگْ نْحانْ  بالجُ و  ــوابَــقْ  اسْ هم  ــأن  كَ

بَة سْ حَ الرَّافْعينْ  دْ  بَعْ قَلْبي  يا  لِــكْ  بيهْ  تَشْ ــذا  هَ

بى يَعْ بِكْ  االَّ  لْقْ  الخَ في  حْ  مَ اسْ و  انْشاكْ  نْ  مَ الى  عْ  ارْجَ و 

بَة حْ صُ انْديرْ  انا  ساكْ  اعْ و  رْفَة  عَ المْ النَّاسْ  صابْتْ  ما 

بَّة حَ امْ جابْتُه  ــنْ  مَ االَ  كْ  ــدَ ــنْ عَ بيبْ  الحْ ـــي  ارَاسِ

ـه نَابـُ مـا  و  وْالكْ  مَ تْـقى  لـْ مَ غـيـرْ  رْ  كَّ اتْفَ

بابُه تِحْ اسْ اتْــرومْ  و  قُه  دْ اتْصَ نْ  مَ باقِي  ما 

بابُه اشْ دْ  وْ جَ على  الطيرْ  الفْها  اخْ دْ  بَعْ نْ  مَ

تابُه لْ الجيلْ اكْ وْ و ال اتْشوفْ لألهَ توبْ من اللَّهْ

دابُه اعْ و  هولُه  رْ  دَ تَحْ لْقْ  خَ لْ  كُ نْ  مَ رْ  دَ احْ و 

حابُه اصْ الجيلْ  هذا  في  ايْديرْ  اللِّي  بيلْ  اهْ

جابُه شايَنْ  عارَفْ   بَّة  حَ امْ جابْتُه  ما  اللِّي  و 
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بَة وَجْ فيكْ  طادْ  يَصْ ضيها  يَقْ تُه  لحاجْ االَّ  جا  ما 

بَة لَعْ ياتْ  امْ ابْيادَقْها  و  طارَة  الشْ ة  ضامَ في  ــهْ  اوْري

بَّا اتْخَ ما  و  رُه  ــدْ صَ ـــلْ  ادْواخَ في  جابْرُه  ــرُّه  سَ طالَعْ 

الْبَا و  دالْ  و  ة  بْعَ سَ قَلْبي  يا  ه  والْجُ اصْ في  له  ل  مَ اعْ و 

بَة حْ صُ انْديرْ  انا  ساكْ  اعْ و  رْفَة  عَ المْ النَّاسْ  ابْتْ  صَ ما 

تَأْدْبا اسْ لُه  قُلْ  و  ه   قُّ حَ ي  اقْضِ كْ  راضَ اغْ لى  عْ تالْ  احْ و 

رْبَة غُ لهْ  عْ  مَ يَجْ الَ  لَهْ حافَة  ــوقْ  فُ ارْميهْ  ــرْفْ  جُ ــنْ  مَ

رَبَّا اتـْ ـنْ  مَ ـمْ  فِـيـهُ ال  و  ـعـارَفْ  امْ ـنْ  مَ رَبـيـتْ  اما 

رْبَة صُ مْ  انْصيبْهُ سابْ  نَحْ ــوالَــفْ  امْ ــنْ  مَ ــتْ  وَدِّي اما 

ه طابـُ تَسْ ـتَّى  حَ ـرَّجْ  ـفَ بامْ عاهْ  امْ بْ  الْعَ

الَّبُه غَ فِيها  ايْصيبَكْ  التَّالْيَة  بَة  اللَّعْ و 

غابُه ليكْ في هوْلُه و اشْ ه ما اعْ رْضُ بْ غَ صاحَ

يَنْصابُه ليكْ  االَّ  قَبْلْ  باكْ  الشْ لِهْ  بْ  انْصَ و 

حابُه اصْ الجيلْ  هذا  في  ايْديرْ  اللِّي  بيلْ  اهْ

رابُه تَجْ قْ  قَّ اتْحَ دْ  بَعْ االنْسْ  شيطانْ  ادْفَعْ  و 

ه ـقابـُ ـقْ اعْ ـقَّ ى و ما زالْ يحَ ـلْ ما الْقَ ـتاهَ يَسْ

وا يَرْكابـُ م  هايـَ ابـْ أن  كَ الرَّابْيينْ  ـلْ  ـمْ جَ نْ  مَ

كيَنْصابُوا  مْ  تْهُ حاجَ نْدْ  عَ غيرْ  ا  مَ هُ ما 
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زَرْبـا ـنْـتْ  كُ ـمْ  هُ لـِ أنـا  و  فْ  ـتـالـَ امْ ـنْ  مَ ـبَّـرْتْ  كَ امـا 

بَة حْ صُ انْديرْ  انا  ساكْ  اعْ و  رْفَة  عَ المْ النَّاسْ  صابْتْ  ما 

تْبَة غَ دونْ  مْ  ـلـَّ عَ امْ و  ة  الرْمايـَ ـبْ  صاحَ رْفونـي  عَ

بَة سْ حَ لْ  كُ راسْ  اعي  التْسَ و  بَاعي  السْ و  فيهْ  ماسي  الخْ

بَّة شَ و  ريرْها  اسْ و  لَة  حْ كُ المْ نْ  مَ اليْسارْ  و  نا  اليَمْ و 

بَة قْ عَ و  الوَطا  و  ــدورَة  حَ رْباتْ  ضَ ثَلْثْ  و  نْ  انْواشَ ثَلْثْ 

بَة الهْ نارْ  ا  يَرْميوْ وَة  قْ سَ ة  بِكَ السْ و  نْقوشْ  مَ رْ  فَ اصْ

بَة حْ صُ انْديرْ  انا  ساكْ  اعْ و  رْفَة  عَ المْ النَّاسْ  صابْتْ  ما 

عابُوا ــيَّ  فِ ــمْ  ــرْهُ اخَّ و  ــغــاوْا  اطْ ــيَّ  بِ ــا  مَ و 

حابُه اصْ الجيلْ  هذا  في  ايْديرْ  اللِّي  بيلْ  اهْ

ه ارْبابـُ نْـعوهْ  صَ كيفْ  جيـبْ  العْ البارودْ  و 

عابُه اجْ نْ  مَ و  لَة  حْ كُ المْ ريرْ  سْ نْ  مَ ازْيادَة  و 

بابُه اسْ لِهْ  هي  ة  نـاوْبـَ للمْ صانْ  النُّقْ و 

سابُه احْ في  و  البارودْ  في  عودْ  التَّسْ مالْ  اكْ و 

وابُه اصْ في  دْ  قاصَ رْبي  ضَ و  التَّابْتةَ  اليَدْ  و 

حابُه اصْ الجيلْ  هذا  في  ايْديرْ  اللِّي  بيلْ  اهْ
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28

ضربة كل  في  انواشنها  و  الرْمايَة  بْ  صاحَ رْفُوني  عَ

ـتْـبَـة كَ دونْ  يَانـي  ابـْ و  ي  ياتـِ ما  ـمْ  تْـهُ لَّمْ عَ ا  امَ

بى يَغْ ــرارْ  االسْ ر  سَ فيها  الوْرَى  اوْجاهْ  على  فتْ  صَ

بَة نَسْ مْ  لُّهُ كُ و  نافْ  اصْ بايَلْ  القْ و  عابْ  اشْ لْقْ  الخَ

يَنْصابُوا  ا  لهَ باقِي  و  نْتِي  عَ امْ لوا  هْ ايْجَ و 

طابُه بخْ وا  قُ نَطْ ال  و  وابْ  جْ ال  لي  رْفوا  عَ ما 

ه البـُ تَقْ رْ  وَفَّ ه  فاتـُ اكْ تُـه  فْ شَ العـاقَلْ  و 

ه  دابـُ اهْ شـوفْ  ه  ميزانـُ لْبْ  يالقَ ـمْ  اهَ الفَ و 
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03

04

بَّة سَ لكْ  بْتْ  صَ قَلْبي  يا  آدَمْ  ابْن  نْ  عَ فيكْ  تَكْ هاذي 

ـبا اصْ و  صيلْ  مْ  ـهُ مْ تَرْحَ رَبِّــي  يا  ايْتينْ  الفَ دْ  بَعْ نْ  مَ

با دْ كَ مْ  نْهُ مَ رتْ  هْ ضَ ال  و  صادْقينْ  قُوْمانْ  ي  اشِ و  فاتـُ

بَة عْ صُ مْ  افْراقْهُ و  ياتي  احْ في  وابْقي  اسْ ما  هُ كانُوا 

ه نَابـُ ما  و  ــوْالكْ  مَ لْتْقى  مَ غيرْ  رْ  كَّ اتْفَ

بابُه تَحْ اسْ اتْرومْ  و  رُه  اشْ اتْعَ نْ  مَ بَاقِي  ما 

ـوا غابـُ ولُوْ  كاروا  تيَـدْ ـسانْ  باالحْ الزالـوا 

بابُه اشْ دْ  هْ جَ على  الغيرْ  اتْخالْفوا  دْ  بَعْ نْ  مَ
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ـبَـة ـسْ حَ االَّرَبْعينْ  دْ  بَعْ بي  قَلـْ يا  لكْ  بيهْ  تَشْ هذي 

با يَعْ بكْ  َالَّ  ا لْقْ  الخَ في  حْ  مَ اسْ و  انْشاكْ  لَلِّي  ــعْ  ارْجَ

بَة حْ لْبي ايْصيبْ صُ رْفَة فعسى قَ عَ ما صابَتْ النَّاسْ المْ

بَّة حَ امْ جابْتُه  ــنْ  مَ االَّ  كْ  ــدَ ــنْ عَ بيبْ  احْ ال  قَلْبي  يا 

بَة وَجْ فيكْ  طادْ  يَسْ ضيها  يَقْ تُه  لحاجْ االَّ  ا  ماجَ

بَةْ لَعْ مأة  ابْيادَقْها  و  ارَة  طَ الشْ ة  ضامَ في  وَرِّيــهْ 

بَّا اتْخَ ما  و  رُه  ــدْ صَ ــلْ  ادْواخَ في  ابْرُه  خَ و  ــرُّه  سَ فَتَّشْ 

رْبَة غُ لهْ  عْ  مَ يَجْ ال  لهْ حافَة  ــوقْ  فُ ــرْف  جَ ــنْ  مَ ه  دَفْعُ

با تدْ اسْ تُه  ساحْ ــنْ  مَ اقْضيهْ  ــكْ  ــرْضَ غَ على  تالْ  احْ

تابُوا اللِّي  قْ  دْ الصَّ ناسْ  رومْ  وْ  اللَّهْ منَ  توبْ 

دابُه اعْ و  وْلُه  هَ رْ  دَ تَحْ لْقْ  خَ لْ  كُ نْ  مَ رْ  دَ وَحْ

حابُه اصْ اليومْ  لَ  اهْ ايْديرْ  اللِّي  هو  قْ  مَ الحْ

جابُه شيْ  رْفُه  عَ بَّة  حَ امْ جابْتُه  ما  واللِّي 

طابُه تَسْ تَّى  حَ بمفرج  عاهْ  مْ بْ  الْعَ و 

الَّبُه غَ ا  فيهَ ايْصيبَكْ  التَّالْيَة  بَة  الَّعْ و 

غابُه وْلُه و اشْ ليكْ في هَ ه ما عْ رْضُ بْ غَ صاحَ

قابُه اعْ قوقْ  احْ مازالْ  و  الْقا  ما  لْ  تاهَ يَسْ

رابُه احْ قْ  قَّ اتْحَ دْ  بَعْ األنس  شيطانْ  ادْفَعْ  و 
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بَة حْ لْبي ايْصيبْ صُ رْفَة فعسى قَ عَ ما صابَتْ النَّاسْ المْ

ة رْبـَ صُ مْ  بْـهُ صِ انـْ سابْ  نَحْ ـعارَفْ  امْ ـنْ  مَ وَدِّيتْ  اما 

ـة زَرْبـَ ـنْـتْ  كُ ـمْ  لِهُ أنا  و  فْ  تالـَ امْ نْ  مَ ـتْ  خالَطْ اما 

ة ـرْبـَ ضَ لْ  كُ و  نْها  انْياشَ و  ة  الرْمايـَ بْ  صاحَ عرْفوني 

بَة قْ عَ و  الوْطى  و  ــدورَة  احْ رْباتْ  ضَ تَلْتْ  و  ة  انْياشَ تَلْتْ 

بَة سْ حَ لْ  كُ راسْ  باعي  اسْ و  داسي  اسْ و  فيه  ماسي  الخْ

بَة لَهْ ابْنارْ  تَرْمي  وى  قْ سَ ة  بيكَ اسْ و  نْقوشْ  مَ رْ  فْ شَ و 

تْبَة غَ دون  مْ  هُ لَّمْ عَ امْ و  ياساتْ  القْ بْ  صاحَ عرْفوني 

بَة رَحْ لْ  كُ في  قَوْلي  لوا  هْ ايْجَ و  يَة  داعْ قومْ  نْ  مَ أما 

حابُه اصْ اليومْ  لَ  اهْ ايْديرْ  اللِّي  وّ  هُ قْ  مَ الحْ

تَايَوْصابُوا مْ  تْهُ حاجَ نْدْ  عَ غيرْ  ا  مَ هُ ما 

عابُوا فيَّ  مْ  رْهُ واخَّ غاوْا  اطْ يَّ  بـِ ما  و 

ارْبابُه نْعوهْ  ايْصَ كيفْ  جيبْ  العْ البَارودْ  و 

سابُه احْ في  و  البارودْ  في  عودْ  التَّسْ مالْ  اكْ و 

عابُه اجْ نْ  مَ و  لَة  حْ كُ المْ ريرْ  اسْ نْ  مَ ازْيادَة  و 

وابُه اصْ في  دْ  قاصَ رْبي  ضَ و  التَّابْتَة  اليَدْ  و 

يَنْصابوا لها  باقي  و  نْتي  عَ امْ لوا  هْ ايْجَ و 

صابُه نْ  مَ يا  ايْقولُوا  و  روهْ  كْ يَتْفَ تَّى  حَ
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تتْـبَـة كَ بغيرْ  يَـاتـي  ابـْ و  ي  مـيَـاتـِ ـمْ  ـتْـهُ لَّمْ عَ أما 

بَة حْ لْبي ايْصيبْ صُ رْفَة فعسى قَ عَ ما صابَتْ النَّاسْ المْ

بَة نَشْ لِكْ  زَدْتْ  بـي  قَـلـْ يا  عارَفْ  المْ نْ  مَ زَدْتْ  ا  امَّ لْ  كُ

بَة نَسْ مْ  لْهُ كُ و  نافْ  اصْ و  لْ  القبايـَ و  ـعـابْ  اشْ النَّاسْ 

ـبَا غْ يـَ ليهْ  اعْ ه  رابـُ اتـْ و  ادَمْ  نْ  ابـْ عادَنْ  امْ ري  دْ يـَ الَّ  نْ  مَ

يَنْبَا يارْ  الصْ رْ  سَ فيها  ــوْرَى  ال ــوهْ  اوْج لى  اعْ سيماتْ 

بَة نُخْ لكْ  تارْ  اخْ و  بِها  ـبْـرَكْ  خَ اتـْ افْعالْها  النَّاسْ 

وَدْبَــة لْ  كُ ريبْ  تَجْ ذا  هَ بَايَتْ  الخْ ــلْ  اصَ نْ  مَ بْتْ  الخُ

بَة تَعْ ليهْ  اعْ ما  قى  يَشْ الو  ــانْ  ازْم في  افْريدْ  ايْعيشْ 

ابُه وَ بحْ قوا  نَطْ ال  و  طابْ  اخْ لِي  وا  هُ فَقْ ما 

حابُه اصْ اليومْ  لَ  اهْ ايْديرْ  اللِّي  وّ  هُ قْ  مَ الحْ

عابُه شْ رافْ  يَعْ االَّ  آدَمْ  ابْنْ  في  رَفْ  تَعْ اشْ 

اتْرابُه و  آدَمْ  بُونا  داتْ  ثيلْ  تَمْ قالُوا 

ه البـُ تَقْ رْ  وَفَّ فاتُه  اكْ شوفْتُه  العارَفْ  و 

دابُه اهْ شوفْ  ميزانُه  لْبْ  القَ يا  مْ  الفاهَ و 

يُوصابُو لْ  االصَ يَّبْ  طِ في  يْبَة  الطِّ األفْعالْ 

ه ادابـُ و  ه  ازْمانـُ فـد  يْكونْ  نْ  مَ بالَكْ  ما 

عابُه اصْ ك  الشَ ه  ناسُ و  جيلْنا  دلَكْ  كْ و 
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بَة حْ لْبي ايْصيبْ صُ رْفَة فعسى قَ عَ ما صابَتْ النَّاسْ المْ

لْبَة كَ ازْواجْ  ال  و  تاقـي  ـزْري  عَ عيشْ  وْصيكْ  نـُ اراسي 

بَة جْ حَ و  يَا  الحْ ل  اهْ ــوفْ  شُ قَلْبي  يا  ـويـتْ  اهْ إذا  و 

لْبا طُ اتْقاتْ  ي  شِ جالَسْ  اقَلْبي  اتْجالَسْ  تَبْغي  إذا  و 

رَقْـبَـة اوْ  بالمالْ  ـرْفا  الشُّ وَدْ  دّ  ـوَ اتـْ ـي  بْـغِ تـَ إذا  و 

بَة نَصْ اتْكونْ  ما  ة  زْمَ الجَ و  ة  رَفْعَ اتْكونْ  ما  ضا  فْ الخَ

بَى يَسْ الغايْ  ى  غَ يَسْ نْ  مَ رَاوي  يا  ادْويــتْ  قَلْبي  عَ  امْ و 

حابُه اصْ اليومْ  لَ  اهْ ايْديرْ  اللِّي  وّ  هُ قْ  مَ الحْ

ه بَنْصابـُ زَوَّجْ  المْ ـنْ  مَ خيرْ  تاقـي  ـزْري  عَ

جابُه كْ في احْ قَ شْ في عَ مْ و اخْ زارْهُ فيوا امْ يَخْ

ه تابـُ اكْ مْ  ليهُ وَرَّتْ  و  نا  رَبـْ مْ  فاهُ طْ اصْ

ه اقْرابـُ في  لْ  عَ تَفْ باللِّي  الرْسولْ  ايْجازِكْ 

استرالبه ه  ونـُ قانـُ ازْمـانْ  فـي  على  وبْنْ 

تابُه اعْ و  كْ  لَوَّامَ نْ  مَ لَكْ  خيرْ  تابي  اعْ و 

انتهت القصيدة

مالحظة :

وقفنا على نصين مختلفين لهذه القصيدة، 

مصدر النص األول : كتاب الغزايلي من مراكش

مصدر النص الثاني : نسخة بخط موالي احمد الصوصي
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راحْ ــهــول  مــت ــي  ــلِ ــقْ عَ

الحْ ولْ الهادِي رايَسْ االمْ يدْ الرْسُ من فقد سِ

ـــــاحْ ـــرْجـــا طــيــب االرْي نَ

األرْواحْ سايَرْ  في  افَعْ  الشَّ لْق  الخَ يد  سِ هو 

طــراح ــري  ــهْ مَ صبت  ــو  ل

راحْ المْ ذاك  انْزور  و  وف  نطُ و  د  صَ نَقْ ة  لمكّ

ــاحْ ــرْك ــم ــون تـــم ال ــك ي

احْ دَّ مَ رانِي  ك  مديحَ في  مولوع  بعشقك 

ــالحْ ــمْ ــدْ ال ــي ــرْ سِ ــكُ ــشْ نَ

ــاحْ االرْي يَّبْ  طَ ه  طَ يعْ  البْدِ التَّاجْ  مول 

ــي الماحِ نا  يعْ شــفِ الهــادِي 

ي يجْ لي اقْراحِ ه تهِ في مقامُ

ــي ــرْكــاحِ مَ ه  ــدُ ــنْ عَ يكون 

ــة ــو فــي راحَ ــي مــاهُ ــبِ ــلْ قَ

ـــــرُّوحْ ــد زهــــو ال ــمّ ــح م

ــة ــرَّاحَ ال و  ــة  ــفَّ الــعَّ ــول  م

ـــرُوحْ انـْ و  ـــزَمْ  ـــعْ نَ ــهْ  ــي ل

ـــــة رَج بــــال راحَ ـــــــــدْ يَ

ــــــرُّوحْ ـــنـــا ال ــد تَـــهْ ــب ل

ــى ــراحَ ــتْ نَ ــي  الــمــاحِ عند 

ــــرُّوحْ ــن ال ــاكَ ــك س ــبَّ حُ

ــة ـــورْ الــوضــاحَ ـــاجْ الـــنُّ ت

ــرُوحْ ــشْ مَ ــدْ  قــاصَ ليه  من 

ــاحْ ب نْ فــي الجْ ــكْ ســاكَ بَّ حُ

ــباحْ االشْ و  ــة  مَّ الهَ ــولْ  مُ

النْجــاحْ و  ــزْ  بالعَ ــرْ  فَ نَظْ
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ــكْ فــيــه الــرْبــاحْ ــامَ ــق م

الرجاحْ يدْ  سِ يا  ومْ  لمُ مَ يرْ  خِ كل  كْ  نْدَ عَ

جاحْ ــرْســي  غَ لي  ــي  ــقِ أسْ

فاحْ ه  وكُ بمسُ رْ  الزْهَ و  ينْ  مِ الياسْ و  الخيلِي 

صباحْ و  مساء  ــلْ  كُ فــي 

نَرْتاحْ مينا  في  ــارَصْ  ح يرْ  نسِ النْ  عجْ

راحْ ــي  ــلِ ــقْ عَ و  صـــابَـــرْ 

زاحْ المْ ــومْ  يُ في  نا  يعْ شفِ الهادِي  عند 

ــالحْ ــمْ ــدْ ال ــي ــرْ سِ ــكُ ــشْ نَ

ــاحْ االرْي يَّبْ  طَ ه  طَ يعْ  البْدِ التَّاجْ  مول 

ي الحِ المْ و  األنْــصــارْ  سيد 

ــي ــور الحِ ــلْ نُ مــن نُـــوره كُ

ي الماحِ زِيــنْ  في  أنْمتع 

ــاحْ ارْت ــأسْ  ك سقانِي  من 

ماحْ السّ الغنِي  و  يعْ  الشفِ تارْ  خْ المُ بجاهْ 

ــــرّاح ــــأس ال نــشــرب  كَ

الحْ الصْ فيهْ  عْ  طامَ يمْ  نقِ الهادِي  نْد  عَ

احة السَّ مرت  عَ لَكْ  فَضْ من 

ــوحْ ــرْ ســيُ ــمَ ــجَ مــنــك ال

لقاحة ــي  ــصــانِ اغْ تــعــود 

رُوحْ مَشْ ــي  زاهِ ــاضْ  ارْي في 

ة طفاحَ كْ  ــدَ ــنْ عَ خيُولِي 

ــوحْ ــسُ ــم ن ـــــزَمْ ت ــي زَمَ ف

ــة ــي فــي راحَ ـــي مــاهِ رُوحِ

ــوضــوحْ ــرْ الــمُ ــسَّ مـــولْ ال

ــة ـــورْ الــوضــاحَ ـــاجْ الـــنُّ ت

ــرُوحْ ــشْ مَ ــدْ  قــاصَ ليه  من 

الكفاح رايـــس  محمد 

الْتاحْ شايا  احْ في  بُّه  حُ

ــزاحْ الــمْ و  ــراتْ  ــفْ عَ انْقبل 

ة ياحَ السْ ــي  ــوعِ دمُ تكف 

وحْ مُ مَسْ ذنبنا  عن  و  فُ يَعْ

ة فراحَ و  ــرَة  ــضْ ــحَ ال بين 

وحْ مُ مَسْ ــي  ــبِ ذَنْ حى  يَضْ
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ـــلْ فــضــاحْ ـرْ كُ ــا ســاتـَ ي

بااللماحْ ي  نَبْكِ بْ  واجَ فات  ما  على  نادَمْ 

ــاحْ ــرْت ي و  ــنــى  يَــهْ ــفْ  ــي كِ

احْ الوضَّ النُّورْ  و  قامْ  المْ و  الرُّوضة  ذِيكْ 

صــاحْ القْ ــوبْ  لُ القْ ــو  ارْطابُ

باحْ م الصْ سيدْ الدنيا و عزْها منه طلع نجْ

ــالحْ ــمْ ــدْ ال ــي ــرْ سِ ــكُ ــشْ نَ

ــاحْ االرْي يَّبْ  طَ ه  طَ يعْ  البْدِ التَّاجْ  مول 

ي صاحِ يا  ولْ  مَشغُ لِي  قِ عَ

ــي بْحِ جَ ــرْ  مَ تَعْ ــه  يحُ دِ بمْ

ي ناحِ الجْ و  فْ  الدَّ و  فْ  بالكَ

ــه صــحــاحْ ـــرايَـــمْ ل الـــكْ

نَرْتاحْ نَتْعافى  تِي  جْ مهْ و  أبْصارِي  و  زَهْ يا 

ــي االرْيــــاحْ ــوعِ ــــزُّوا قــلُ هَ

فاحْ طَ ه  واجُ أمْ رْ  النْظَ وشْ  تشُ و  لَكْ  تَهْ

ـــاحْ ــرْ وَضَّ ــاهَ ــي ظ ــمِ آسْ

صاحْ يا  عنّك  ماخفاتْشي  رَة  ظاهْ نْيَة  الكُ و 

احة فضّ ـــي  راهِ ــوبــي  عــيُ

ــوح ينُ القلــب  معهــم  و 

ـــة راحَ ــد  ــوج يُ ــا  م قلبه 

ــرُوح ــشْ ــلْــب الــمَ ــو الــقَ زه

ــة الوضاحَ ســن  الحُ ــي  باهِ

ــوح ــلُ ـــــــراجْ ت ــه األب ــن م

 

ــة ـــورْ الــوضــاحَ ـــاجْ الـــنُّ ت

ــرُوحْ ــشْ مَ ــدْ  قــاصَ ليه  من 

ــاحْ ــرْت ــل لــه نَ ــوْصَ ـــاوِي نَ ن

ـــاحْ ـــوَضّ ـــرْ ال مـــول الـــسَّ

ـــرواحْ ــبْ ال ــي ــي طِ الــمــاحِ

ة ســماحَ ــكْ  بفضلَ ــات  ن

ـــرُّوحْ ـــوْ ال ــقْ فــي زَهْ عــاشَ

صــراحــة ــا  ــه ــفْ ــواصَ ع و 

ــوحْ ــبُ ــه ن ــمُ ــأسْ ــــي ب رانِ

ة ــاحْ نْ السَّ ــي ســاكَ ــن عل ب

وحْ موضُ رْ  ظاهَ ــنْ  الــوطَ و 
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ــــاحْ ــــرّج ــــي ل ــــالمِ س

األرْياحْ بْ  طِ هَ  طَ بجاهْ  جلِيلْ  يا  مْ  هُ مْ أرْحَ

ة  النْصاحَ األدب  ــاخْ  ــي اشْ

ـــرُّوحْ ال جنة  ــمْ  ــهُ ــنْ ــكَ اسْ

انتهت القصيدة
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ودْ األسُ حابْ  االصْ على  اللّـهْ  وانْ  رَضْ قُلْ 

ودْ حُ الجْ ـــداهْ  اعْ على  هْ  اللـَّ نَةُ  لَعْ

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

ودْ رشُ المَ ينْ  الدِّ يخالَفْ  الَّ  من  ي  نُوصِ

ودْ اليَهُ اللَة  اسْ اتْخالَطْ  ال  بْ  حَ تَصْ ال 

لِها ـبابْ  اسْ ـما  هُ وا  كانـُ فَتْـنَـة  لْ  كُ

ـريـها الكْ لْ  عايـَ الفْ يـالَّ  ـلُـوا  ـعْ يـفَ ما 

ليها اعْ يا  االشْ رَبْ  بَعْ  اطْ و  لَتْ  هْ جَ قُـومْ 

ودْ هُ اشْ كانَتْ  مْ  لِيهُ اعْ و  لة  الرَّسْ بُوا  ذْ كَ

ودْ دُ الحْ ينْ  خارْجِ نْيا  الدُّ في  مْ  ثَلْهُ امْ وال 

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

يدْ جِ ولْ المْ رْبِي الرْسُ ي العَ كِّ هَ المَ حابْ طَ اصْ

زيدْ مْ  نْهُ الْعَ يسى  عِ و  داوُودْ  لسانْ  على 

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

رُوبْ اكْ لْ  كُ فاجـي  اتـْ شافْـيَـة  بُوصايَة 

ـبُـوبْ ـحْ مَ وال  ـديـقْ  اصْ مْ  نْهُ مَ لْ  مَ تَعْ ال 

قْ ـدَّ ـصَ المْ ـادَقْ  الصَّ مْ  نْهُ عَ ثْ  ـدَّ حَ يـفْ  كِ

ـقْ قَّ حَ امْ ـه  المُ سْ ابـْ ي  اللـِّ مْ  فِهُ اقْـلِيـلْ 

ـقْ الحَ ارْسايَلْ  وا  جابـُ اللِّي  لة  الرَّسْ بُوا  ذْ كَ

لِيـدْ قْ تـَ مْ  ـنْـهُ عَ ـلة  الرَّسْ ارْواحْ  تْ  كانـَ و 

حيـدْ اجْ و  كـيـدْ  رائيلْ  اسْ بنُـوا  لُـوا  قاتـْ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 
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لُوبْ قْ ينْ المَ لْ الدِّ هْ على اهْ نَة اللـَّ لَعْ
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عيدْ ة  عَ مْ الجَّ يــرُوا  ايْــدِ رَبْنا  مْ  رْهُ أمَ

الوْحيـدْ رُه  امْ فـي  فْ  ـلـْ خُ مْ  نْهُ مَ هذا 

رْبْ للغَ ينْ  هِ واجْ امْ ا  لِّيوْ ايصَ ينْ  واقْفِ

بْ ادْهَ و  لُولْ  احْ لَبّسْ  امْ ودْ  عُ بُوا  كيْجِ

الــرَّبْ قايَبْ  اعْ خافُوا  وال  وهْ  بْدُ كيْعَ

ودْ لْمُ لْ جَ رْ و كُ جَ ى من الحْ مْ اقْسَ اقْلُوبْهُ

ارْدُودْ و  ــواجْ  افْ رَّى  تَتْقَ يَّة  نِسِ الكْ في 

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

بْتْ و كانْ لْ السَّ عْ كيفْ صارْ الهْ مَ لْ تَسْ هَ

مانْ الرَّحْ بْتْ  السَّ ليلَةْ  مْ  نْهُ عَ ــرَّمْ  حَ

ـزَّاتْ ــعَ ـةْ داوُودْ و المْ الـَ رْسَ ــنُــوا بـَ أمْ

مْ اعْصاتَ نْهُ مْ و قُومْ مَ نْهُ تْ مَ لْمَ قُومْ سَ

حيـالتْ مْ  هُ ـوتـْ حُ ادُوا  طَ يَصْ رادُوا  قُـومْ 

دُودْ يـنْ لوْ عِ ايـْ ـومْ الطَّ ـورْ القُ وا سُ يْـدُ شِ

ودْ ـدُ مْ و اسْ ـرَتْهُ ـفْ رُوا حَ ـفْ ـوارَجْ حَ و الخْ

ـة ـعَ ـمْ الجَّ خـالَّوْا  بْـتْ  السَّ ـمـا  هُ دارُوا 

ـة عَ ـدْ الخَ و  رْ  فُ الكْ مْ  اقْلُوبْهُ فـي  بَعْ  انْطْ

مْ الهُ اصْ في  يُوطْ  الحْ وا  حُ اينَطْ مْ  هُ ابْرُوسْ

مْ الْغاهُ من  ــم  اسْ ــاوَهْ  ــمَّ سَ لْ  ناجَ بُوجْ

مْ انْشاهُ نْ  بمَ رُوا  فْ كَ و  ودْ  بالعُ نُوا  أمْ

ديدْ الحْ كيفْ  بالنَّارْ  إالَّ  ايْلِينُوا  وال 

يدْ تَوكِ مْ  هُ نْدْ عَ و  المْ  لألسْ شْ  الغَ على 

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

تيالَ ينَةْ  دِ امْ داوُودْ  ــانْ  ازْم في  نُوا  كْ سَ

اللّيالَ ديــكْ  في  وتْ  الحُ طادُوا  يَصْ ما 

بْتْ السَّ لِيلة  وتْ  الحُ يادْ  تَصْ في  حْ  سامَ و 

تْ ــدَ احْ و  ــارْ  صَ و  تيالَ  دينَةْ  امْ تَرْقَتْ  افْ

قابْ خافَتْ وتْ من العْ تْ في الحُ حَ مْ قُومْ سَ

ـيْـدْ بالصِّ ناوْيِيـنْ  ي  اللـِّ بِيـنْ  و  مْ  بِيـنْـهُ

البِيدْ لْ  واحَ اسْ في  رْ  البْحَ لي  يَمْ ما  دْ  هْ جَ

تَبْديالَ ال  ــه  ــتُ ُمْ أ داوُودْ  ــرْ  ــبَ اخْ و 

ةَ عَ بَدْ نْيا  الدُّ في  مْ  دِينْهُ دْ  اتَّخَ و 
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ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

دْ األحَ يُومْ  وا  رْجُ خَ بْتْ  السَّ لُوا  دَخْ  ً دا بَعْ

ـدْ تَتْـوَحَّ مْ  فِيهُ ـنِـيـنْ  ومْ المُ قـاتْ  ابـْ و 

نازَرْ اخْ و  ودْ  ــرُ اقْ والَّوْا  وا  خُ مَسْ دْ  بَعْ

رْ فاجَ لْ  كُ لرُوحْ  زْرائيل  عَ اللّـهْ  ــلْ  أرْسَ

رْ ضاهَ المْ  لالسْ مْ  بَرْهُ اخْ غيرْ  ابْقى  وال 

داوُودْ ازْمانْ  في  وا  دُ هَ وا  خُ مَسْ ما  دْ  بَعْ

ودْ دُ الجْ الخارْجينْ  صارْ  ما  مْ  بِهُ صارْ 

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

بُرْهانْ ي  شِ في  ودْ  اليَهُ قُوا  دْ يصَ كانْ  لُو 

رْقانْ طُ ورْ  انْجُ منْ  رْ  بَحْ اللّـهْ  لُه  افْتَحْ 

رْ البْحَ قْ  انْشَ صاتُه  بعْ مُوسى  رَبْ  اضْ

ارْ ايْسَ و  للْيْمينْ  بَّكْ  اتْشَ و  الما  وَقَّفْ 

البَرْ الى  رَبْنا  مْ  هُ رَّجْ خَ مُوسى  ــومْ  قُ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على   

وتْ الحُ جابُوا  مْ  نْهُ مَ امْشاوْا  مْ  فاريهُ لحْ

ـوتْ المُ قَـبْـلْ  ـمْ  هُ بـِ يرْ  يْصِ ما  رْ  يَنْتْظَ

للنَّارْ مْ  هُ لـْ كُ و  ــوتْ  اغُ الطَّ ديـنْ  عابـْ

ــارْ دِيَّ الكايْناتْ  رَبْ  مْ  نْهُ مَ لَقْ  اطْ ال  و 

سارْ التَّفْ جا  كيفْ  و  ريحْ  الشْ في  ا  دَ كْ هَ

الوْحيدْ شاوْا  اخْ ال  و  باللّـهْ  وا  رْكُ شَ رِينْ  آخْ

حيدْ اجْ فـي  باقْيينْ  مـن  وا  دُ يَتَّخْ دا  هكْ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

ونْ لْعُ المَ ــونْ  ــرْعُ فَ ــرْ  شَ ــومْ  يُ مْ  فيهُ يَكْ

االرْدُونْ رْ  بَحْ في  ميعْ  اجْ وا  خاضُ تَّى  حَ

لَرْدانُ رْ  بَحْ مْ  سَ نَقْ ة  مَ سْ القَ اتْناشْ  على 

يانْ بَعْ وفْ  ايْشُ هذا  رْ  يَنْصَ هذا  سارْ  و 

وفانْ الطُّ هلْ  كيفْ  راقُوا  اغْ ونْ  فرْعُ قُومْ 

وتْ الفُ فاتْ  مْ  فِهُ رَبْنا  مْ  هُ خْ امْسَ

ونْ فَرعُ لُه  رَقْ  اغْ و  اللّـهْ  مُوسى  ى  نَجّ
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ودْ حُ الجْ ـةْ  طامَّ صارَتْ  و  نْ  ـوْ فِـرْعَ صارْ 

بُـودْ عْ المَ من  دَلِيـلْ  هـذا  مْ  هُ يفْ كِ وال 

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

وا لْمُ سَ لَــكْ  ولُوا  يقُ لُــوْ  مْ  نْهُ تامَ ال 

ه مُّ ابْفُ ــارْ  ــحَّ سَ ــمْ  ــهُ ــنْ مَ ــنْ  ــامَ ت ال 

لْمينْ امْسَ من  حالْ  بَشْ مْ  تْهُ رَبْعَ دَوْرُوا 

رينْ ومْ و االخْ بُوا موسى و عيسى القُ ذْ كَ

ينْ العِ المْ على  لْوَة  السَّ و  نَّا  المَ انْزَلْتْ 

ودْ سُ فْ مَ مْ  دينْهُ و  ارْسالْ  بغيرْ  وا  دُ اتَّخْ

ودْ دُ اجْ و  بالْيِينْ  مْ  ليهُ اعْ اللّـهْ  نَةْ  لَعْ

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

ــمْ ــوَاهُ اغْ و  ــورْ  طُ التَّابْعينْ  ودْ  لِيهُ

مْ جاهُ ــا  مَّ دْ  بَعْ انْجيلْ  وا  تَبْعُ وال 

وا كانـُ و  وا  صُ نَقْ و  زادُوا  اللِّي  مْ  الفْهُ اسْ

تـوْحيدْ ـالمْ  للسْ مْ  بارْهُ احْ غيـرْ  قى  ابـْ وال 

الوْعيـدْ ــشـاوْا  اخْ وال  بِـيَّـا  االنـْ وا  لـُ قاتـْ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

ـة نْـعَ صَ إالَّ  ــمْ  هُ ــنْــدْ عَ ـــالمْ  االسْ داكْ 

ـة عَ ـدْ الخَ و  ـلُـو  الحْ سانْ  باللـْ رَكْ  حْ يسَ

ة انْحيسَ مْ  هُ ريقْ اطْ في  بِيَّ  دارَتْ  كيفْ 

مُوسى وَقْتْ  مْ  صارْلْهُ ما  تِي  عْ مَ اسْ لُوْ 

عيسى لهمْ  لـى  اتـْ ـهْ  مابـِ وا  ـدُ خْ اتـَّ وال 

ديدْ بجْ حينْ  لْ  كُ مْ  ليهُ اعْ هْ  اللـَّ نَة  لعْ

يِيدْ تَحْ ودْ  ايْهُ ــوا  دامُ ما  مْ  نْهُ عَ لها  وال 

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

ـــوْراثْ ــوا تَ ــوا زَابُــــورْ مــا تَــبْــعُ مــا تَــبْــعُ

قُــرَّاتْ اللِّي  ــمْ  ــارْهُ ــب احْ ــمْ  بِــهُ ــوا  ــلُّ ظَ

النْبي و  ــولْ  ارسُ مُوسى  و  هْ  باللـَّ نُوا  أمْ

الَّتْ المَ على  مْ  الفْهُ اسْ طافْ  ما  و 

ة الرَّبْعَ و  فْ  ناصَ بالمْ لِيكْ  اعْ وْرُوا  ايْدَ و 
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وا خانـُ و  نُـوا  أمْ و  بُـودْ  عْ المَ وا  بْدُ عَ دْ  بَعْ

ه ازْمانـُ ي  يجِ االَّ  اقْبَلْ  ـهَ  طَ وا  ـدُ ـحْ جَ

ودْ قُ عْ المَ اللْوى  و  االرَّاقِي  التَّاجْ  بْ  صاحَ

ودْ وجُ مُ كانْ  قَبْلْ  من  لة  الرَّسْ قُوهْ  دْ صَ

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

ــالمْ االسْ في  ولُوا  يَطُ لُوْ  مْ  نْهُ تامَ ال 

الَّمْ العَ بْعْ  طَ مْ  اقْلُوبْهُ على  رْ  فْ بالكُ

بارْ االخْ انْجيبْ  االَّ  قَبْلْ  مْ  نْهُ نامَ نْتْ  كُ

انْصارْ و  رينْ  هاجْ المْ مْ  بِهُ صارَتْ  يُومْ 

ارْ للنّ لينْ  اخْ الدّ اقْلُوبْ  في  رْ  فْ الكُ بْعْ  طَ

نُـودْ بالجْ لُـوا  ايقاتـْ رْبانْ  للْعُ ـوا  زْمُ حَ اتـْ

ود وفْ موجُ مْ غيرْ اللِّي اتْشُ نْهُ وال ابْقى مَ

ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

نْتْ الْحَ بِيْمينْ  لَفْ  يَحْ اللِّي  ودِي  اليْهُ

برَبِّي أمــن   ً ــدا ــعْ بَ ــلْ  ــجَ الــعْ وا  ــدُ ــبْ عَ و 

رْبي العَ النْبِي  وا  دُ حْ ايْجَ قُومْ  من  بْ  جَ اعْ يا 

يِيدْ تَقْ لْ  كُ في  اوي  كَّ مَ قُرْشي  مي  هاشْ

تَرْشيدْ المْ  السْ و  الة  اصْ مْ  عليهُ و  عليهْ 

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

ري يَشْ بَني  من  ـــزُولْ  اتْ ما  ة  النَّزْغَ و 

ري ــدْ تَ ما  شــالَّ  ــنــافْ  اصْ مْ  هُ بايَعْ اطْ و 

يْبَرْ خَ يُومْ  في  بِي  يَسْ النْبي  صارْ  كيفْ 

ر يْضَ حَ غيرْ  ونْ  صُ الحْ زَمْ  اهْ و  مْ  افْناهُ وال 

ـرْ يفَ السِّ وا  ماطالْعُ ـوا  تْمُ يشَ وا  يزُولـُ وال 

جيـدْ المْ جيـعْ  اشْ علي  مـواليْ  مْ  لَتْقاهُ

ابْعيدْ و  ريبْ  القْ نْدْ  عَ ما  الدْ تْ  تَحْ صارْ 

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

ــــوانْ أالخْ بــالــرَّبْ  قــيــنْ  ــدْ ــصَ ــتْ مَ إالَّ 

دَرِّي وال  لْ  هْ كَ مْ  نْهُ مَ نْ  تامَ ال 
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ــتْ بْ ــذَّ ــيَ كَ ــنِ ــيْ ــا و عَ ــن ــرَبْ ــتْ ابْ ــنْ أمَ

بْرُوا كَ فيهْ  و  القُه  اخْ المْ  االسْ في  قلت 

رُوا فْ كَ مْ  زَّانْهُ حَ مْ  رْهُ فَّ كَ ما  لْتْ  قُ

بْرُه خَ اوْا  ــدَّ صَ امانْ  هَ قَتْلُوا  ما  لْتْ  قُ

دُّودْ ــوَ ــاتْ ب ــة  ــرْقــاقَ بَ وَدُّوا  مــا  ــتْ  ــلْ قُ

ودْ سُ الجْ رُوسْ  لِّيمْ  بتْفَ وا  دُّ شَ ما  لْتْ  قُ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

لي اعْ و  ــهَ  طَ وا  ــدُ ــحْ كــايْــجَ ـــوا  الزالُ

الرُّسلي ـــاتْ  وصَّ ــهْ  بِ مــا  ــوا  بُ ــدْ كَ و 

مْ حلْ هُ لَّةْ و عنْدْ وبْ في مَ ذُ لْ الكْ ما يَحَ

لْ ضَّ فَ المْ ادَقْ  الصّ قالْ  ا  امَّ لْ  كُ قُوا  دْ صَ

لْ عَ قْ ساسْ الفْ دْ بْ انْهانا و الصَّ ذْ على الكَ

ودْ مكُّ ارفيعْ  المْ  السْ هو  لْ  عَ الفْ و  ولْ  القُ

ــــرْدُودْ قْ كــانْ مَ ـــدَ ــالمْ صَ ــسْ ــلْ يَ كُ

أمــانْ ــمْ  ــهُ فِ ما  مْ  تْهُ فْ شَ ــا  امَّ ــدْ  بَــعْ

رْ فاجَ لْ  كُ في  بَحْ  تَصْ ة  النَّزْغَ انْويتْ  وال 

التْـصاوَرْ و  ـلْ  النْـخَ اقْـلُـوبْ  و  جْ  بالتْرُونـَ

رْ ضاهَ بْ  شَ الخْ في  مْ  هُ نْدْ عِ ويرْ  تَصْ غيرْ 

بْـديــدْ تـَ مْ  بينَتْهُ ـرْ  ـمَ الخْ دْ  بَـدَّ اتـْ وال 

مْ و عيدْ واسَ الةْ المْ مْ في اصْ باهيهُ على اجْ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

جـيـلْ و  جـيـلْ  ـمْ  نْـهُ عَ ـرْ  ـفْ الكُ والزالْ 

يلْ واالنجِ التُّوراتْ  في  مايْجي  وا  دُ حْ يجَ و 

نَّا مَ ليساً  ــنــا  ــشَّ غَ ـــنْ  مَ ـــهَ  طَ قـــالْ 

نَّا اسْ و  ــرْضَ  فَ لُــه  ــوْ قُ وا  انْتَبْعُ ــبْ  واجَ

عنَّا ــرامْ  ح لَّتْنا  مَ في  وبْ  ــذُ ــكْ ال امْ  و 

تَرْشيدْ و  دى  الهْ و  المولى  من  بُولْ  القْ و 

صيدْ القْ هذا  في  ه  قُومُ عن  رديتْ  كيفْ 

ويلْ اطْ رْ  هَ الظْ و  نا  ليُومْ ينا  شِ يغْ و 

كانْ ما  للْعالَمْ  مْ  أُمورْهُ خلّيتْ 
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ودْ اليَهُ يعْ  مِ اجْ على  اللَّـهْ  ةْ  نَ لَعْ ولْ  قُ

وي كيَدْ فيَّ  يدْ  حِ الجْ ــوالَ  لَ هْ  اللـَّ و 

وي تَضْ كَ هي  و  نا  سْ مْ شَ ــرْ  الــنَّــاكَ

وا دُ هْ شَ لْمينْ  عَ امْ لِهْ  لَّمْ  معَ في  طاحْ 

ه دُ يَنَشْ اللْغا  في  رْ  اعَ الشَّ شافْ  ما  لْ  كُ

و لْ و خاضْ على التْمامْ وَبْدُ هْ لْ في الجَ ضَ

ودْ صُ قْ مَ لْ  كُ مالْ  اكْ و  يَّة  اوْصِ لكْ  دْ  خُ

ودْ نْشُ مَ صيدْ  القْ هذا  رَّزْ  طَ امْ ديثْ  بالحْ

يدْ انْفِ مْ  بِيهُ و  بيَّ  صارَتْ  رايَبْ  اغْ على 

الفُه اسْ في  وال  حيدْ  الجْ في  وي  ــدْ نَ ما 

ـرافُـه اشْ هْ  بـِ ـلوا  ـمْ عَ يـَ ما  مْ  ـدَ عْ يـَ ما 

ـى زَكَّ ـمُ  هُ ـنْـدْ عَ ـصْ  نْـقُ يـَ وال  زيـدْ  مايـْ

ة كَّ سَ قبَطْ  الى  دْ  الوَغْ في  تْ  فْ شَ كيفْ 

ـة رْكَ بـَ لْبْ  يالْقَ ديـثُـه  احْ في  لَّمْ  سَ غيرْ 

فيدْ مُ ولْ  ابْقُ ري  يَسْ بَني  افْعايَلْ  عن 

حيدْ اجْ في  باقْيِينْ  ما  هُ اللِّي  مْ  وْ القَ على 

اوْصافُـه تْ  زَّلـْ نـَ ياسْ  القْ و  دْ  ابـَ بالدَّ

انتهت القصيدة
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بابْ االحْ فراق  من  قَلْبِي  دْ  يَنْكَ ما  يفْ  كِ

ابْ لهَّ راقْ  الفْ جمار  و  لَّى  نَتْسَ يفْ  كِ

دابْ األهْ يتْ  شِ كخْ رارِي  اسْ و  ي  عِ دَمْ باحْ 

الَّبْ غَ عادْ  دْ  قَ الفُ و  بْرِي  صَ فارَقْنِي 

دابْ لَوْ  حديدْ  بلْ  جِ في  راقْ  الفْ نْ  سكَ لَوْ 

بابْ وفْ االحْ يا درة في حياتِي باقِي انْشُ

النَّاسْ ــدانْ  ــلْ بُ في  رِيبْ  الغْ هو  أنــا 

اسْ سَّ عَ جا  الدْ في  راقْ  بالفْ اللِّي  أنا 

ياسْ قْ المَ ورْ  كـــدُ دار  و  بيا  ـــوَّطْ  حَ

رابْ وْ و اطْ ه يَمْسى في زَهْ دْ بناسُ ل حَ كُ

االصحاب و  تُه  جماعْ يْ  حَ مع  حي  كل 

رابْ للكْ دْ  شَ في  يَسمى  ايَحْ  النّ يدْ  قِ الفْ

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ

يرطابْ وال  يحن  ما  صعيب  الفقد 

بالدِي على  ــدِي  وَعْ يا  زَنْ  نَحْ ما  كيفْ 

گادي راهْ  وقْ  بالشُّ ضايا  اعْ نانْ  اكْ في 

ــدادِي امْ لُو  طْ هَ و  سكبت  ــدِّي  خَ فوق 

انْصادِي تِي  قرحْ من  ة  مَ رَحْ ال  نِي  ترَكْ

كبادي على  اطنابُه  ضيَقْ  داك  هكْ

النْكادِي من  نَنْجى  معاهم  ع  مَ نَنْجَ

االحبابْ جملة  من  يدْ  قِ الفْ هو  انا  و 

تشغابْ القي  لخْ زادْ  و  اقوى  دْ  قَ الفْ

النْشابْ قُوسْ  من  صريعْ  قَلبِي  اتْرَكْ  و 

النْكادِي و  ولْ  الهُ في  بحالِي  يدْ  الفقِ

رادِي المْ غايَة  و   سلوان  و  ســرُور  في 

غادِي عليه  ولُوا  ايْقُ و  ولة  صُ مايْلُه 
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ابْ دَّ كَ لْغاهْ  في  ولوا  يقُ قال  ما  شايَنْ 

األنجابْ داتْ  السَّ هاتْ  الدْ من  يكونْ  لو 

بابْ وفْ االحْ يا درة في حياتِي باقِي انْشُ

ودْ قُ فْ المَ زِينْ  الحْ رِيبْ  الغْ هو  أنا 

رُودْ فْ مَ راقْ  الفْ من  يرْ  طِ ي  كِ تَحْ ثلي  مَ

يبُودْ مَ نُه  جْ سَ في   القفص  ط  وسْ والَّ 

لــوَّابْ يمْ  همِ قلبي  مسلِّي  يبات  ما 

غاب تـــارَة  لــه  ر  يحضَ له  قُ عَ تـــارَة 

فا بتْشرابْ رَة من الجْ جْ رح كيوس الهَ جَ

حقاب ترجع  وق  بالشُّ إيَّامه  ر  جْ هَ من 

العداب من  يهْ  يفدِ إذا  ريمْ  الكْ غير 

باب يا درة في حياتي باقي نشوف االحْ

م معاهُ عْ  مَ الجْ و  تِي  المْ وين  حصواه 

فيهم ــشْ  مــوحَّ تْ  ـــدْ عُ و  ونِــي  ــدُ ــعْ بَ

غادِي لوِينْ  جابُو  رْ  قَ الفْ و  بــالده  من 

بــادِي عليه  ولوا  يقُ و  صولَة  مايله 

النْكادِي من  نَنْجى  معاهم  ع  مَ نَنْجَ

رُوقْ حْ مَ رَة  جْ الهَ بنارْ  وِي  كْ مَ قَلْبِي 

وقْ بالشُ ه  رِيشُ انْبْتَرْ  و  ــحْ  رِي جــالهْ 

ــرُوقْ فْ المَ لُه  ــمْ شَ ــواحْ  بالنْ ــرَّدْ  يبَ و 

ــدادِي ع بال  تعمر  سواقُه  حين  ــل  كُ

النَّكادي ة  ساعَ في  به  ضاقَتْ  تــارة 

يدادِي بقريحته  ابْقى  و  سكره  شاخْ 

فادي اليليه  و  مسجون  ه  سراحُ من 

ــادِي ي ــه مــن القْ يرحــم ضعفــه ويفكُّ

النكادي من  ننجى  معاهم  ننجمع 

رانْ شْ العَ و  ناسي  و  رْبتِي  قُ و  لي  أهْ

لْوانْ سَ و  سرُور  و  الكثِيرْ  الوَلْف  بعد 

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ

ــا اعْظمهــا بالفروق ــابْ م ب ــة االحْ فرق

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ
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فرقتهم عداب  من  مرار  قوتِي  ــعْ  ارْجَ

مخصوب هم  بجمعُ رياضي  كان  بعد 

كتُوبْ المَ هكذا  عليهم  رُوقْ  فْ مَ عدت 

موهوب كل  رمز  في  معنى  يفهموا  ما 

العراب تقول  ها  مرابَطْ الخيول  عز 

من المْشى في البلدان حتى خبر ما جاب

باب يا درة في حياتي باقي نشوف االحْ

القلب بحباب  نلتقى  اليــم  يا  هل 

بالرَّغب نلقاهم  قريب  عن  م  هُ نلحقْ

التَّعب من  نرتاح  الصدود  حمل  نرمي 

األوَّابْ ي  خالقِ الغانِي  لي  مْ شَ عْ  مَ أجْ

راب و و االطْ ا نضحاوْا على الزَّهْ كيف كنّ

عا مستجاب ة الماحي من بيه الدْ رمَ بحُ

ــابْ االرْق ــقْ  عاتَ ــا  موالن ــؤْلي  سُ ــلْ  أقب

االنْجابْ ينْ  الْحِ الصَّ و  حابَة  بالصَّ دخيل 

يانْ كايشْ حالي  عاد  و  جسمي  نحل  و 

عــدادي بال  نحصي  شــالَّ  رايَجْ  الفْ و 

هادي عــالش  رْفُونِي  عَ ما  ــالدِي  ب في 

بادي طبع  يكون  ما  عمره  ري  ضْ حَ بْعْ  طَ

هادي في  ريتها  بــالده  الغرِيب  عز  و 

بالثمادي يشفا  ال  من  يحكي  كيف 

النكادي من  ننجى  معاهم  ننجمع 

الخوت جميع  و  تِي  المْ و  مِّي  و  أبي 

وت الفُ يفوت  قبل  باللَّماح  نشفاهم 

وت طير الفراق على الغصان ينشد بالصّ

الـــوْدادِي و  لْوانْ  السَّ مع  رايحْ  بالفْ

نفادي نِي  محاسْ و  رْ  تْباشَ مَ بالوْصولْ 

الهــادِي ــا  ن إمامْ ــوبْ  بُ حْ المَ يعْ  ــفِ الشْ

ــزادي ب جمعنِي  و  ــالدِي  ــب ل رَدّنــــي 

الوْتادي و  راص  الجْ و  االقطاب  ة  كافّ

ــران ني فراقهــم  و  ــي  جنت ملقاهــم 

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ

وت المُ من  كْ  يفُ من  غرقنا  يقول  و 
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باب يا درة في حياتي باقي نشوف االحْ

أبايزِيد و  يلْ  ضِ الفْ ــرُوفْ  ــعْ مَ أبي  أو 

سيد و  هُ من  ه  رْمُ حُ و  رَة  جْ الهَ وابي 

يدْ السِّ يُــوم  في  بحبابي  نِي  عْ مَ تَجْ

باالهداب فى  طَ صْ المُ مقامْ  تْ  دْ شاهَ كيف 

خاب ما  رجاه  عمرو  اللـه  باب  قصد  من 

راب العْ قالَتْ  يلْ  هِ بالتَّسْ ي  الشِّ آصل 

التَّوابْ خالقي  نشكر  و  اللّـه  نحمد 

االنْسابْ شرِيفْ  محمد  على  الة  الصْ و 

باب يا درة في حياتي باقي نشوف االحْ

ونْ حُ مَشْ بمعانِي  فصيحْ  قُولي  تَمْ  نَخْ

ونْ لْحُ المَ بلَفْظ  اللْغا  في  ب  تْرَكّ مَ

نُونْ الفْ غايَة  من  سلِيس  صافي  زْلي  غَ

النكادي من  ننجى  معاهم  ننجمع 

يُومْ ضْ المَ يَّابْ  غَ يعْ  جِ الشْ نْيْدِي  الجُ و 

لومْ العُ ا  يوْ صِ يَحْ اللِّي  و  ــرآنْ  الــقُ و 

يُّوم القَ نعم  يا  ل  نتوسَّ ليك  بيك 

سعادي يا  يتْ  الصِّ و  عبة  الكَ و  بلْ  الجْ

نادِي السْ في  يصح  و  ينوِي  شايَن  يلحق 

تنادي الكاتْبَة  و  قْ  تَلْحَ ــقــادَرْ  الــمْ

بادِي العْ رزّاقْ  مسلم  جعلني  من 

النْشادِي مْ  فاهَ يا  قولي  تَمْ  نَخْ به 

النكادي من  ننجى  معاهم  ننجمع 

الفتَّاحْ الغني  وبْ  الموْهُ ــونْ  كُ من 

باح المُ رْ  بالسّ حشايا  صميم  من 

التَّوْضاحْ على  رْح  شَ صاد  عام  يته  انشِ

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ

اليوم ذاك  د  نشاهَ تَّى  حَ نِي  رَمْ تَحْ ال 

گادِي كان  بعداً  وقْ  الشُّ جمر  فى  ينْطْ

احْ صَّ الفَ من  رْ  ماهَ لبيبْ  اللِّي  رِيهْ  يَدْ
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سابْ الحْ دْ  عَ ينْ  سِ مْ خَ و  ينْ  رَبْعِ ي  مِ اسْ

حابْ االنْجابْ وانْ على االصْ  الرْضا و الرَّضْ

لــألذابْ الفايْزِينْ  هــاتْ  الــدْ ــيــاخْ  االشْ

ــرابْ التْ ــدْ  نوَسَّ ــوم  ي ــي  نِ مْ ارحَ ــمْ  كري

حابْ االصْ بجاهْ  ي  لمِّ رْ  فَ اغْ و  أبِي  مْ  ارَحَ

العــدادْ ــلْ  مَ اكْ و  انْقــاطْ  زوجْ  ــمْ  هُ زِيدْ

الفــؤادِي راحــة  ــة  لْبَ الطُّ و  ــرْفَة  الشَّ

نادي العْ و  تانْ  البُهْ ــلْ  اهْ ــزوعْ  افْ دون 

األلْحادِي ة  لْمَ ظُ في  دِي  حْ و  نَمْسى  يومْ 

بادِي االعْ خالَقْ  يا  يعْ  مِ اجْ نِينْ  المومْ و 

انتهت القصيدة





417كثرت يا ناس اضراري

يضارِي البْكا  من  شيانُو 

نــارِي لَتْ  عْ شَ و  تَنْتْ  انْفْ

رْ  الـــوارِي ــاعْ الـــبـــدَ شــع

حضارِي في  ثْلَكْ  مَ كانْ  ما 

ـــراري ــرتْ يــا نـــاسْ اضْ ــث كَ

ــنْ رِي ــدْ ــبَ ــيْ ال ــبْ ضَ مــن حُ

ينْ العِ ــــوعْ  دمُ ــتْ  ــلَ ــطْ هَ

ــنْ ــزِّي ــي ال ــا مــثــلْــهــا ف م

مكينْ ـــرُورْ  ـــضْ مَ منها 

ــيــنْ ــلِ راء بــنــت أصْ ـــعـــدْ ال

ــنْ ــزِي ــايْ ف عـــرب  و  عــجــم 

لشعاري ــمْ  ــهَ تَــفْ ــنْ  مَ يــا 

وهارِي جُ نْ  ــدَ ــعْ مَ دْ  سَ اكْ و 

ـــو شـــارِي ــن هُ ــي م ــنِ ــغْ يَ

يفْ خطِ لِي  قْ عَ عــادْ  كبير  بُّه  حَ لي  ــدف  هَ

يفْ ضعِ انا  و  تَ  عْ ضَ هلِيكْ  رِي  بَحْ لَكْ  اهْ و 

يفْ نظِ ي  شِ نَمْ كْ  نْدَ عَ يرْ  نطِ ناحْ  بَجْ بْتْ  صَ لَوْ 

ــفْ ي الرْهِ ــينْ  البْسِ ــنِ  يالزِّي ليهــا  ــوا  طاعُ

يفْ العطْ مْس  شَ شعاعْ  وقْ  شُ عْ المَ بْ  حُ من 

ــيــنْ ـفِ ــــــة الــخــايـْ راحَ

ـــوا ـــكَ ن ــــلْ  ــــي ل ــــدَّ ال و 

ــنْ ــي ــطِ ف ـــا  ي الــبْــهــا  و 

دوا ـــي  ـــنِ ـــعْ ـــفَ ن ــــا  م

ـــيـــنْ  ـــرُوفِ ـــعْ ــا مَ ــه ــاسْ ن

ــطــوا ن ـــبـــي  ـــلِ قَ ــــا  ان و 

يفْ خطْ لِي  قْ عَ صارْ  النْهارْ  و  ليلي  ي  نَبْكِ

ظريفْ زْني  حَ عن  ــونْ  كُ يقْ  عشِ أنتايا  كــانْ 

يفْ النْظِ شغل  و  ــعْ  ــي رفِ ــي  صــافِ ـــردج  زب
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ـــراري ــرتْ يــا نـــاسْ اضْ ــث كَ

ــا ــه اللْ ــدْ ــي ب ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ــيــهــا رْ فِ ـــــــوَّ ـــــاذا صَ م

مثلها ـــونْ  ـــكُ ي ــسْ  ــي ل

عطاها ــك  ــل ــم ال مـــول 

يفتها صِ مـــن  يــرهــب 

فيها مــشــعــشــع  نــــور 

ـــدارِي ـــاسْ قــــواتْ ك ــا ن ي

ــارِي ــوي ق ــحْ ـــتَ نَ كـــانْ أنْ

بشكارِي فيها  ــمْ  نــعــظَ

ـــراري ــرتْ يــا نـــاسْ اضْ ــث كَ

ــهــا ــتْ ــنَ ــحْ ـــي مَ ـــنِ ـــاتْ رشّ

لها ــــرْ  ــــرْفَ فَ ــي  ــل ــقْ عَ

ــا ــه ــلْ ــوْصَ نَ ـــى  عـــسَ و 

يها نمسّ و  ــبَّــحْ  نــصَ

ارْهـــا ــع بـــنْـــوَ ــتَّ ــم ــت ن

فيها ــق  ــاش ع ـبِــي  قَــلـْ

يفْ العطْ مْس  شَ شعاعْ  وقْ  شُ عْ المَ بْ  حُ من 

ــا ــه ــنْ ـــن زِي ــــبْ م ــــه ارتْ

ــدر ــت ــق ــم ـــــادَرْ ال ـــــق ال

ــهــا الــبْ و  ــحــســن  ال فـــي 

ــرْ ــي ــث زِيـــــــنْ قـــــــاوِي ك

ــا ــه ــع مــــن شــاف ــي ــم ج

ــرْ ــي ــحِ ــا ت ــه ــن ــن م ــي ــع ال

العرِيف عند  عزيزه  يمه  القِ في  غالْيَة  لو 

شريفْ وصلها  اللِّي  فيها  قْت  عشَ كيفْ 

الـــرْدِيـــفْ و  ــدن  ــب ال و  ـــرَّة  الـــغَ ــة  ــيَ صــافْ

يفْ العطْ مْس  شَ شعاعْ  وقْ  شُ عْ المَ بْ  حُ من 

ــا ــه ــبْ حَ ـــي  ـــنِ ـــظْ لَ أو 

ــرْ ــي ــطِ ــهــا ن ــي ــيــتْ ل بــغِ

ــــي زيـــنْـــهـــا نـــنـــظـــر ف

ــيــرْ ـي الــغِ ــوانـِ ـهْ لــيــس يـَ

مــقــامــهــا ــــدارْ  ــــجْ ال و 

ـــرْ مــــن كــــل خــيــر ـــي خ
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ــــراري اسْ و  ــي  ــرح ف ــي  ه

ـــــارِي ــــور زه ــــــــرَة ن زَهْ

ــرارِي اسْ و  يْنِي  عَ تْ  حَ فضْ

ـــراري ــرتْ يــا نـــاسْ اضْ ــث كَ

الغيدا ذا  ــي  ــنِ ــتْ ــبَ ــلْ سَ

ضة مْ غَ ــي  ل ــلــى  تَــحْ ــا  م

مضا و  ــي  ــمِ ــظْ عَ ـــا  رش

رْضى المَ مــن  ــوبْ  ــسُ ــحْ مَ

رضــا فيها  الهيفة  ذا 

بلحظة ــا  ــرْه ــظَ ــنْ نَ ــو  ل

ــواري انْ نْ  صْ الغُ في  تَحْ  يَفْ

ــاري ــب ـــيْ ال ـــحَ بـــأَمـــر ال

داري ــةْ  نَّ الجَ فــي  ــلْ  عَ يَجْ

هــاري اصْ و  ــي  ل أهْ ــعْ  جمي و 

يفْ طِ الخْ ـــرْق  بَ شــعــاع  ــرَّة  ــغ ال بــاهــيَــة 

يف صدِ منها  صدفْتْ  بْها  بحُ لِي  قْ عَ تْ  ملكَ

جيف السّ بالد  في  نَمْشي  ليها  صبت  لو 

يفْ العطْ مْس  شَ شعاعْ  وقْ  شُ عْ المَ بْ  حُ من 

ــا ـــرْ مــنــهــا رض مـــا ظـــهَ

ــاسْ ــع ن ــي  ــنِ ــي ــجِ ي وال 

قضا ــي  ــنِّ مَ ــدْ  ــهْ ــجَ ال و 

ـــــواسْ الـــــوَسْ ـــي  ب زاد 

ــضــا ــنُــه فـــي الــفْ ســاكْ

ــاسْ ــب ــكْ ــي ال ــنِّ يـــــزُول ع

الخريفْ زمـــانْ  فــي  ــانْ  ــزي ي و  ــعْ  ــشَ ــعْ يَــشَ

يفْ اللْطِ ــي  ــنِّ عَ ــنْ  ــحَ ي عسى  و  ــلَّ  ــعَ لَ

صيفْ و  الــلِّــي  و  حــر  ينْ  المسلْمِ و  ــا  أن

نظيفْ قصيدْ  ــال  ق ـــنْ  ارزِي ــد  ول ــمْ  الــنــاظَ

انتهت القصيدة
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ــمــانْ الــرَّحْ ــيْ  ــحَ ال بسم 

ــعارْ األشْ ــاتْ  ابْي فــي  ــزَّلْ  نتغَ ــذا  كْ هَ

ـــهَ شـــــارَقْ األنْـــــوارْ طَ

ـــوانْ األكْ من  كــايَــنْ  شي 

كارْ يُذْ شْ  ــرْ عَ ال  و  ي  رْسِ كُ ال  قَلَمْ  ال 

األوزانْ ــقْ  ــايَ ارْق في  يندكر  ــاشْ  ب ــوْل  الــقَ جل 

ــبــانِــي اسْ و  ــول  ــرس وحـــش ال عــلــي  ـــاضْ  ه

ــوارْ األنْ شــارَقْ  الرْســالَة  و  المعــراجْ  و  ــم  الخاتَ ــب  صاحَ

رْ الفجَ بْ  وْكَ كَ و  يضْ  الومِ ضي  جمالُه  بحسن  فاقْ  من 

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

كانْ ما  ــدْ  واحَ راهْ  رْ  دْ القَ خْ  شامَ ادِي  الهَ لَــوْال 

ـــي ـــدانِ وي ـــور  ـــفُ ت ال  و  ـــور  ـــحُ ب ــــانْ  ك ال 

ـــــرَّارْ غ ال  و  ضــــــاوِي  ـــــاللْ  ه ال  و  ــــومْ  نــــجُ ال 

ضهر فى  طَ صْ المُ ــورْ  نُ ــرْقْ  وشَ هاللُه  ــيْ  ضَ من  عْ  طَ يَسْ

ـــيـــانْ اعْ ـــــراهْ  تَ ال  مـــن 

األبــرار سيدْ  ــه  طَ ــي  ــكِّ الــمَ نمجد 

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

جــانْ مــن  وال  ـــس  أن ال 

ــارْ ن ال  و  ــة  ــنَّ جَ ال  و  مـــاليَـــكْ  ال 
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ـــــوارْ ـــــارَقْ األنْ ــــهَ ش طَ

ــوفــانْ ــــواجْ الــطُ َمْ ـــدْ أ قَ

جهــارْ و  ــرْ  بالسَّ تســبَّحْ  ــمْ  للْكري

ـــــوارْ ـــــارَقْ األنْ ــــهَ ش طَ

ـــانْ ن ـــدْ ــنــو عَ ـــــراجْ ب سِ

األقْمارْ ليهْ  تْ  قْ انْشَ من  لْ  المفضَ

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

ــــزانْ األمْ ــبَــتْ  صَ ــا  م و 

ــجارْ األشْ أوْراقْ  ــد  ق و  ــوبْ  العشُ ــد  ق

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

ــانْ ــن ــنْ األكْ ــاكَ ــه س ــبُ حَ

رْ كَ سُ يبْ  طِ من  لى  احْ و  هْ  حُ دْ مَ لَذْ 

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

نانْ األكْ ة  رْحَ قُ من  رْ  هْ بالجَ عليه  ه  اللـَّ لَّى  صَ

ــصــانْ األغْ ــــوقْ  فُ ـــارْ  ـــي األطْ ــتْ  نــاحَ ــا  م و 

دارْ القْ جاليَلْ  في  رْتُه  قَدَ شايَنْ  في  هْ  اللـَّ لْقْ  خَ ما  قَدْ 

رْ البَحْ و  الــبَــرَّيْــن  َوْطـــانْ  أ في  ــوا  ــالُ جَ ومــا  ــومْ  ــقُ ال قد 

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

ــوانْ األخْ عْ  مَ جْ مَ يا  البشرْ  ــنْ  زِي على  لُّوا  صَ

ــمــدنِــي ــي ال ــهــاشــمِ ــال ــا ب ن ــدْ ــعَ ــسْ يــا مَ

انْهارْ كل  و  دايَمْ  لْ  ضْ الفَ خْ  شامَ ي  مِ الهاشْ على  الصالةْ 

زَرْ الـــوْ و  الــذنْــبْ  ي  حِ تَمْ بها  ــه  ــوالُ أهْ لْبْ  للقَ ي  جِ تَفْ
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ـــــوارْ ـــــارَقْ األنْ ــــهَ ش طَ

ــانْ األم و  قْ  ــصــدْ ال ــابْ  ج

ــرارْ األب ــاجْ  ت فى  صطَ المُ يا  له  ــالْ  ق

ـــــوارْ ـــــارَقْ األنْ ــــهَ ش طَ

ــانْ ــفَّ عَ ـــن  اب و  عــلــي  و 

ـــرارْ األحْ بــإمــامْ  ــكْ  ــتَ ــأَلْ اسْ هْ  اللـَّ يا 

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

ــانْ ي صْ العَ فــي  ــافَعْ  الشَّ

ــرارْ االسْ يبْ  طِ في  رَة  ضَ حَ نَمْ  تَغْ قم 

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

ــانْ ــي األعْ ــحــابَــة  الــصَّ و 

ر مَ عُ السيد  و  الــســرْحــانْ  ـــبْ  راكَ

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

رْقانْ بالفُ جاء  من  رْ  البْدَ تْ  لْعَ طَ على  ا  لِّوْ صَ

ـــرْ الــغــان ــلْ بـــأَمَ ــرِي ــبْ ــهْ أوْحــــى جَ ــي ــن لِ م

ــارْ بَّ ــد الجَ ــدْ عن عَ ــرَى و اصْ ــي فيهــا أَسْ ــراجْ اللِّ عْ ــة المَ ليل

رْ مشتَهَ ــنْ  ي ــدِّ ال ــالمْ  ع ــابْ  ج ــه  ــوالُ اقْ ــحْ  صَ في  أراوي 

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

ثْمانْ عُ و  رْ  مَ عُ ر  بوبَكْ اد  جَ األمْ على  الرْضا  و 

ــي ــوانِ االخْ ــنْ  ي ــدِ ــمــاجْ ال ــرَة  ــشْ ــعَ ال بتمام 

ــارْ ــتَّ سَ ــا  ي ــا  ــيــن التْــحــافِ ــا  ــن ي ــدِ اهْ و  علينا  ــــوبْ  تُ

حضــرْ مــن  ــعْ  جمي و  ــي  ل ــرْ  فَ تَغْ ــه  افْضالُ و  ــهَ  طَ ــةْ  رْمَ بجُ
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ـــــوارْ ـــــارَقْ األنْ ــــهَ ش طَ

ــزانْ ــي ــمِ ال و  ــة  ــمــايَ ــال ب

ــبْ األزْهارْ ي ــاحْ طِ ــه ما ف يبُ الســالمْ نهِ

ــه ابْحالُ ــهْ  اللَّـ ــقْ  خل ــا  م

ــنْــوانْ ــيــحْ الــعُ ــالْ افْــصِ ق

ــارْ ب هــاتْ االحْ ــة ذُوكْ الدْ األشــياخْ األُدَب

تارْ خْ المُ نَبْيْنا  األدكـــارْ  يِّبْ  طَ على  ا  ــلِّــوْ صَ

ــرْ ــمَ ــقْ ال و  ــسْ  ــمْ ــشَّ ال ـــلْـــقْ  خَ ـــــورُه  نُ ــن  م

ــانْ ب الذهْ ســلُوكْ  فــي  ر  مصــدّ ــرْزْ  طَ آراوي  ــذْ  خُ

ــي عانـِ المْ ــرُوفْ  حـ دالْ  و  حــاء  و  ــنْ  مـمـيـ

ــارْ زخ ــرُه  ــحْ بَ ــقْ  ــايَ ت كــل  ــوبْ  ــوهُ ــم ال طــرازِيــنْ  ذُوكْ 

بَرْ اخْ ادْرى  ما  ـــرْ  دامَ لُه  قْ عَ لُــه  غا  نصْ ما  دْ  الجاحَ و 

انتهت القصيدة
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ى ضَ يَفْ لْبْ  القَ من  االَّ  دْ  مْ حَ هْ  اللـَّ دْ  مَ أنَحْ

ى ضَ يَقْ لْبْ  القَ من  االَّ  رْ  كْ شُ هْ  اللـَّ رْ  كْ انْشُ

ضا يمْ العْ مِ بِيحْ و من اصّ هْ تَسْ بَّحْ للـَّ انْسَ

ارْضى و  الةْ  الصْ مْ  لِيكُ اعْ البِيتْ  ل  اهْ يا 

رَوْضا لْ  كُ في  ضاوِي  اللَّي  وْ  الضَ ل  اهْ يا 

اتْنَقْضى تِي  حاجْ باغي  رانِي  مْ العَ يا 

اتقضى نُه  دْ عْ مَ من  رْ  الجوهَ ــمْ  دْكُ ابْــوَ

اقْوالِي في  نَبْتْدا  هْ  اللـَّ دْ  مْ ابْحَ و 

والِي تَهْ رَفْ  يَنْصْ هْ  اللـَّ رْ  كْ ابْشُ و 

ــي ــ مـادالـِ يَنْـتَـهــى  االَّ  ــبِيحْ  تَسْ

ارْسالِي و  االنْبِيَّا  خاتَمْ  ــل  اهْ يا 

ما و ما في المالِي ل ما في السْ يا اهْ

الوالِي يدْ  فِ احْ يدي  سِ يا  رْ  شــاوَ

ــي عال امْ لْ  ــكُ ل ــا  رْبْن غَ فــي  أدُرَّاتْ 
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رِيس ـدْ احْ وَجْ ـدْ ابـْ ـمْ ل الحَ يا اهْ

يـسْ انْفِ ـرْ  كْ بـدَ رْ  كْ الشُّ ـل  اهْ يا 

يـسْ دِ قْ تـَ و  بِيحْ  التَّسْ ل  اهْ يا 

يسْ دِ قْ المَ و  ــزَمْ  ــزَمْ ال ــل  اهْ يا 

يـسْ نَـطِ غْ المْ ـرْ  ـجْ الحَ ـلْ  اهْ يا 

ادْرِيــسْ ــواليْ  م دْ  قاصَ يتْ  جِ

يسْ انْفِ دُرْ  مْ  لِيكُ بَهْ  اشْ وال 
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اقْضى و  گازْ  الحْ يَنْبُوعْ  من  رَى  اسْ مْ  بِكُ

ى ـضَّ غَ ـغامْ  الضْ ــدْ  خَ فـي  دُرَّة  لْقْ  خَ

ضى تَحْ سانْ  باالحْ فِيها  تُـوا  زَالـْ انـْ أرْضْ 

ة فَضَّ لُوكْ  اسْ من  يمْ  التَّنْظِ رْ  جوهَ زَيْ 

اتْنَقْضى تِي  حاجْ باغي  رانِي  مْ العَ يا 

ضة لحْ لْ  كُ يُونْ  اعْ في  نْيا  الدُّ انْجومْ  يا 

ضا الفْ و  اقْطارْنا  في  ة  مَ الرَّحْ طارْ  امْ يا 

ضة هْ صَ لْ  كُ يْ  الحَ علَى  تَلْقاوا  اللِّي  يا 

ا اتْوَضَّ دما  بَعْ ــرْضْ  فَ أدَّا  من  ــيــلْ  ادْخِ

ــي والِ المْ ــا  ي افْرِيقْ ــوا  فَتْحُ  ً ــدا بَعْ

ابْحالِي اتْضامْ  لمن  نَى  عْ المَ ورْ  سُ

البالِي فاسْ  اوْطانْ  يتُوا  ضِ احْ يفْ  كِ

غالِي ه  ومُ سُ انْظامْ  ابْــال  رْ  ــدُّ ال و 

الوالِي يدْ  فِ احْ يدي  سِ يا  رْ  شــاوَ

عالِي المْ في  اليَكْ  المْ مْ  كُ ضْ تَلْحَ

ارمــالِــي و  الــرْبــا  مْ  بِيكُ يِي  تَحْ

حالِي وفُوا  شُ و  حالْتِي  من  وا  رَفْقُ

العالِي لِيلْ  للجْ وفْ  فُ الكْ ــدْ  ارْفَ و 

يس العِ ـــونْ  زَرْهُ على  ــتْ  نــاحَ

اوْنِيسْ يْ  الحَ في  اتْاللُه  وال 

يسْ الطِّ وْ  زَهْ مْ  ضاكُ حْ مَ شانْ 

يِيسْ تَقْ لــه  وال  ــاسْ  ــق انْ مــا 

ادْرِيــسْ ــواليْ  م دْ  قاصَ يتْ  جِ

يسْ مِ اشْ بنورْ  األرْضْ  في  انْجومْ 

اليْبِيسْ رْ  طَ المْ يِي  يَحْ يفْ  كِ

رِيسْ اهْ كــانْ  من  بِيرَتْ  اجْ يا 

ــسْ ي ارْخِ و  ــي  غالِ اتْســارْخونِي 
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يَرْضا ــمْ  ــيْــكُ حِ ــلــيَّ  اعْ ــانْ  ك اتْـــرى  يــا 

اتْنَقْضى تِي  حاجْ باغي  رانِي  مْ العَ يا 

ضا هاتْ المْ رْفُوا الدْ ه عَ قامُ في اوْصافْ امْ

رَوْضة فاسْ  ارْضْ  في  نَّة  الجَ ارْياضْ  من 

ضا الفْ و  ها  يُوطْ احْ وامْ  بقْ ي  يطِ حِ دارْ 

ضا فْ حَ انْــدارْ  ما  الكْ سْ  ابْرَمْ بَّاكْ  شُ دارْ 

يَرْضا يفْ  كِ ازْواقْ  ـــزْواقْ  ال فيهْ  دارْ 

اتْنَقْضى تِي  حاجْ باغي  رانِي  مْ العَ يا 

لِيسْ تَسْ في  اهلُه  اللْ  الحْ و 

ادْرِيــسْ ــواليْ  م دْ  قاصَ يتْ  جِ

يسْ الْقِ ــرُؤ  امْ و  كتِيرْ  ثِيلْ  امْ

تُوقِيسْ تُوقَسْ  صابَحْ  المْ ا  امَّ و 

يسْ كِ مْ  هُ لَّصْ خَ االَّ  اتْــســارَحْ 

لِيسْ تسْ في  ه  رِيشُ بْ  هَ الدْ من 

ــسْ ي انْفِ ــجْ  زَيلِّي ــا  يَنْب ــفْ  ي كِ

ادْرِيــسْ ــواليْ  م دْ  قاصَ يتْ  جِ

اللِي احْ يبْ  وطِ نْتِي  جَ مْ  بَرْضاكُ

الوالِي يدْ  فِ احْ يدي  سِ يا  رْ  شــاوَ

ثالِي امْ يرْ  غِ ــهْ  لِ و  وا  يّ يَتْهِ ــوْ  لَ

ي اتْاللـِ جـومْ  انـْ هـا  اتـْ رِيـَّ اتـْ ـروا  زَهْ

غالِي ومْ  بسُ ها  ابْساطْ ــراشْ  افْ و 

والِي المْ ــلَ  اهْ رْبُوهْ  غَ لْ  مَ حْ المَ و 

المالِي وافْ  الجْ بَّاصْ  گَ لْ  مَ اعْ و 

الوالِي يدْ  فِ احْ يدي  سِ يا  رْ  شــاوَ
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ضا اتْنَقْ ما  اوْقاتْ  شافْ  الَّ  نْ  مَ رَى  آشْ 

يَقْضة في  ه  قامُ امْ شافْ  الَّ  نْ  مَ رَى  آشْ 

رْضى مَ لْ  كُ بِيبْ  اطْ زارْ  الَّ  نْ  مَ رَى  آشْ 

لَفْضة قامْ  المْ في  مْ  يَنْظَ الَّ  نْ  مَ رَى  آشْ 

ة ضَّ بشَ فايْرُه  اغْ ضْ  شَ الَّ  نْ  مَ رَى  آشْ 

ضة مْ غَ في  باقْيَة  مْ  شافَتْهُ االَّ  لْ  انْواجَ

نِيسْ تَجْ و  ظْ  لَفْ بْ  واهَ المْ من 

ــسْ رِي ــدْ تَ و  ـــفْ  وَقْ و  بُوعْ  بالطْ

ــيــسْ اوْجِ ــاتْ  ب الَّ  مــن  رى  واشْ 

ارْقِيسْ  ( ـــسْ (رَقْ الَّ  من  رى  واشْ 

قُوبِيسْ ــلْ  ــبَ اجْ و  ــة  ــكَّ مَ زارْ 

لِيسْ جْ المَ ارْبـــابْ  ــيــاخْ  لــألشْ

اآللِي بُوعْ  اطْ غى  اصْ الَّ  نْ  مَ رى  واشْ 

الوالِي قَلْبْ  في  اقْرا  الَّ  نْ  مَ رى  واشْ 

سالِي لْبُه  بقَ ــى  ادْعَ الَّ  نْ  مَ رى  واشْ 

الوالِي حْ  دْ بمَ ظْ  الْفَ الَّ  نْ  مَ رى  واشْ 

اللِي االطْ على  ايْثوگْ  الَّ  نْ  مَ رى  واشْ 

لي مــدا  ــلُــه  انْــرَسْ هْ  اللـَّ ـــالمْ  اسْ و 

انتهت القصيدة
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ولَــــكْ ــــدُ ــتْ اعْ ــي ــبِّ حَ

ـكْ ــولـَ اوْصُ ــتْ  ــلْ ــخَ ابْ و 

ـكْ ــولـَ ارْسُ ـــتْ  اتْـــرَكْ و 

ـــلْ بـــرْحـــولَـــكْ ـــجَّ عَ

ــكْ ــولَ ــصُ ــوكْ احْ ــلُ ــمْ مَ

ــكْ  ــمــولَ احْ ـــيـــتْ  ارْمِ و 

ــــلْ انْـــكـــولَـــكْ اتْــــكَ

ــكْ هــولَ ـــفْ  ـــواصَ اعْ و 

ولَكْ طُ و  ــرْضْ  ــعَ ال في 

ــكْ ــولَ ــك ــكْ اشْ ــلَ ــسْ يَ

ـكْ ـزُولـَ ــنْ بــانـْ ــسَ ــحْ نَ

ــكْ ــولَ ــلْ ادْخ ــهَ مــا اسْ

ودَكْ ــــــدُ مــالــزّيــنْ اصْ

ــكْ ــوفَ انْــشُ ــتْ  ــرَهْ اكْ و 

ــواكْ اغْ اللِّي  ــولْ  الــقُ في  ــوا  ــلُ دَخْ ــومْ  يُ

ــيــكْ ــجِ ــلْ امْ ــخْ ــي بُ ــتْ راحـــة ف ــبْ صَ

ـراكْ اتـْ ــدِي  ــنْ عَ ــكْ  ــرامَ اغْ و  ــكْ  ــمَ اسْ و 

ـــرِي يــاوِيــكْ ـــي ـــنْـــزَلْ غِ ــــوفْ مَ شُ

ــاكْ ارْض عى  نَسْ ــطــاوَعْ  امْ ــكْ  لِ نْتْ  كُ

ــكْ ــي ــلِ ـــالْ اعْ ـــق ــلْ االثْ يــا الــحــامَ

ــثــيــرْ جــاكْ ــارْ  اكْ ــي ــرَّدْ و اغْ ــفَ مــن ات

ـــرَّضْ لِـــكْ ـــعَ ـــتْ ــي تَ ــشِ ــمْ وِيـــــنْ تَ

ـــواكْ اسْ ى  تَلْقَ مــا  ــارَى  ــس اتْ و  ــولْ  ج

ـــكْ رِي ـــدْ ــي يَ ــلِ ــثْ ـــه مَ ـــرْفُ ـــعَ مــن اتْ

ــراكْ انـْ إال  ــســيــكْ  ــنَ انْ ــوعْ  ــلُ ــطْ ال و 

ــكْ ــي ــاضِ ــقَ انْ ــهْ  ــي ــلِ اعْ ـــرُوجْ  ـــخْ ال و 

ــاكْ ــف ـــي اجْ ـــانِ ــي ازْهَّ ــتِ ــدِّي ــنْ صَ ــي حِ

ــكْ ــي ــغِ ــبْ ــيَ ـــى ك ـــبِ
ـــلْ ـــــال قَ ـــا اتْ م
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ـكْ ــنُــونـَ ـــرْتْ اسْ ـــبَّ خَ

ــــكْ ــــونَ ـــيـــهْ ارْك لـــتِّ

ــكْ ــجــونَ اشْ و  ــــرَّكْ  سَ

ــونَــكْ ــطُ اشْ ــيــتْ  الْــغِ و 

ــكْ ــونَ ــفُ ـــتْ اسْ ـــرَّقْ غَ

ــكْ ــونَ ارْس ــتْ  ــعْ ــطَ اقْ و 

ــكْ ــونَ ــصُ ايْ ــــرْضْ  عَ ال 

ــــكْ دُونـَ نـــاقَـــصْ  ال 

ــكْ ــونَ ــصُ ـــتْ احْ ي ـــدِّ هَ

ــونَــكْ ــصُ اغْ ــتْ  ـرَكْ اتـْ و 

ـــــــتْ انْـــهـــونَـــكْ الزَلْ

ــكْ ــونَ ــن اجْ ــعْ  ــي ــشِ اتْ و 

ودَكْ ــــــدُ مــالــزّيــنْ اصْ

ــكْ ــوفَ انْــشُ ــتْ  ــرَهْ اكْ و 

ــــزُوزَكْ ــــعْ ــــــرَّكْ مَ غَ

ـــوزَكْ ـــيُ امْ ـــفـــاتْ  اجْ و 

ــــــروزَكْ ـــلْـــتْ احْ بَـــطَّ

زَكْ ـــوْ حَ في  ــتْ  ــتَــكْ افْ و 

جاكْ احْ في  ــوَّ  هُ ما  ي  قِ شْ عَ ــبْــتْ  صَ

ــكْ ــي حِ ــدْ نَ مـــا  ـــي  ـــرْبِ قُ مـــن  الشْ 

ابْـــالكْ ــه  لُ والَّ  ــرَكْ  ــحْ نَ فــي  كْ  ــدَ ــي كِ

ــنِــيــكْ يَــعْ الَّ  ــنْ  ــمْ بَ ــتْ  ــلْ ــغَ ــتْ اشْ و 

ــالكْ اسْ نْها  مَ كْ  لـَ االَّ  البْحورْ  في 

ــكْ ي ــدِ ــيْ ـــكْ ب ـــلَ ـــبْ ــعْ جَ يــالــقــاطَ

ــاكْ ــع ـــه امْ تُ ـــدْ ــــودْ اوْجَ ــا الجُ ــي الحْ

ــيــكْ فِ و  ـــعـــاكْ  امْ ــانْ  ــص ــقَ نُ ـــلْ  كُ

ــنــاكْ اطْ ــي  ــلِّ ال ــالْ  ــتَّ ــقَ ال يدْ  بالنَّشِ

ــيــكْ ــسِ ــا تَــحْ ــايَ ع ــدْ ــكْ ب ــسَ ــحْ ــنْ تَ

ـــراكْ االتـْ ـــرُّومْ  ـــال ب ـوا  هــانـُ ــا  م زَيْ 

ــكْ بِ ــضْ  ــخَّ ـمَ اتـْ و  ـــيـــارَكْ  اصْ ــي  ف

ــاكْ ــف ـــي اجْ ـــانِ ــي ازْهَّ ــتِ ــدِّي ــنْ صَ ــي حِ

ــكْ ــي ــغِ ــبْ ــيَ ـــى ك ـــبِ
ـــلْ ـــــال قَ ـــا اتْ م

ـــراكْ االشْ فــي  و  كْ  خـــالَّ ضايَقْ  بالمْ

ــكْ ــي هِ ــدْ ــي مـــا يَ ــتِ ــي ــقِ ـــنْ الْ ـــامَ ي

ـطاكْ اخْ اللِّي  ـرْ  ـحْ السَّ و  مْ  ـزايـَ بالعْ

ــيــكْ ــتِ تَــفْ ــي  ف ـــيَّ  ـــلِ اعْ ـــاحْ  ـــن اجْ ال 
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ــوزَكْ ــن اكْ ــتْ  ــحْ ــتَ افْ و 

ــوزَكْ ــفُ ب ــتْ  ــلْ ــجَ اعْ و 

ـــوزَكْ ـــح اي رادْ  مـــن 

ـــمـــوزَكْ اهْ ـــــواتْ  اقْ و 

ــكْ ــونَ ــارْك ـــوِي ب ـــطْ مَ

وزَكْ ــــــــدُ ايْ ـــــمْ  هَ ال 

ــــوزَكْ ــتْ ارْم ــفْ ـــوْ شَ لُ

ــي ابْــــــرُوزَكْ ــهــا ف ــفْ تَ

ودَكْ ــــــدُ مــالــزّيــنْ اصْ

ــكْ ــوفَ انْــشُ ــتْ  ــرَهْ اكْ و 

ــــرُوبَــــكْ ـــاكْ اغْ ـــطَّ غَ

ــكْ ــوبَ ــلُ ــطْ ــسْ مَ عــاكَ

ــكْ ــوبَ ــيُ ــي اجْ ــشْ ف ــتَّ فَ

ــكْ ــوب ــرْك ل ــــــعْ  ارْجَ و 

ــكْ ــوبَ ت ــفْ  ــصَّ ــقَ امْ و 

ــي ادْرُوبَــــــكْ تَـــلَّـــگْ ف

ــك ــوبَ ــت ــكْ ــــــرَّفْ مَ صَ

ــكْ ــوبَ ــرْك م ــيــى  اعْ و 

ـــواكْ ــة لــلِّــي اهْ ــنَ ــتْ ــي فَ ــتِ ــنْ ـــومْ كُ يُ

ــكْ ــرِي ــكْ اشْ ــي ــرْ فِ ــهَ ــظْ ــلْ يَ ــبْ ـــنْ قَ مَ

الكْ الهْ ــازْ  ح اللِّي  في  دْ  سَ نَحْ آشْ 

يكْ فِ يَكْ مــا  ــجــى  اشْ ارَى  و  خـــاصْ 

ــواكْ اطْ نَى  عْ المَ لسانْ  ــوفْ  اتْــشُ ما 

ـــكْ ـــي ـــواتِ إيْ ــــــازال  م ـــــــو  ازْهُ ال 

ماكْ اسْ في  ــكْ  ــرُوجَ ابْ و  الزْناتِي  في 

ـــكْ ـــداوِي ـــوتْ اتْ ـــرْتْ الـــمُ ـــبَ ـــو اجْ لُ

ــاكْ ــف ـــي اجْ ـــانِ ــي ازْهَّ ــتِ ــدِّي ــنْ صَ ــي حِ

ــكْ ــي ــغِ ــبْ ــيَ ـــى ك ـــبِ
ـــلْ ـــــال قَ ـــا اتْ م

الكْ الحْ يامْ  اغْ في  كْ  موسَ اشْ غابَتْ 

فِيكْ ــســارَة  اخْ ـــراطْ  ق عـــادْ  ــة  ــكَّ سَ

لَكْ امْ ما  ــرفْ  اصْ و  قا  اشْ من  يفْ  كِ

ــرِّيــكْ إيــعَ ــرْ  ــغَ الــصْ رى  ــي  ــتِ ــرَفْ اعْ مــا 

ــالكْ اجْ باللِّي  ــي  ــامِ ارْس ــيــاتْ  نَــحْ و 

بِــيــكْ يَـــرْضـــا  ـــنْ  مَ ـــرْتِـــي  ـــبَ اجْ إال 

ـــالكْ ورْ االفْ ــــدُ ــولْ اتْ ــح هــكــدا فــي ال

ــكْ ــي ــلَّ ــتَ ـــي  إيْ ـــتِ ـــقْ ــــلْ  مـــن  رافَ كُ
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ــكْ ــوبَ ــبُ ــحْ ـــــادَقْ مَ ص

ــكْ ــرُوبَ ــحْ ب ـــــرَفْ  اعْ و 

ــكــوبَــكْ  لــنْ ـــرْ  ـــبَ اصْ و 

يُوبَكْ اغْ في  ــقْ  ــبَ اسْ و 

اوْالكْ ما  ـــرَفْ  اعْ و  لألفْعالَكْ  ــوفْ  شُ

ــكْ ـنِي فْ يـَ ــي  اللِّ ــو  ـــ هُ ـها  ـــمْ سَ

ــامْ مــن انْــشــاكْ ــك ـــرْهْ احْ ـــوعْ و كُ طُ

ــيــكْ اتْــنَــجِّ ــكْ  ــالَ ــي احْ واشْ  ـــوفْ  شُ

انتهت القصيدة
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ي بالَكْ ظِ ي و احْ نامْ يا راسِ ظْ من المْ تَيْقَ اسْ

ــارَكْ ــظ انْ ـوْصــافْ  بـَ عبر 

الْسانَكْ شد  بعنايَة  وز  تفُ ال  ي  راسِ يا 

ــكْ ــراف نــجــالَ ــط مــيــز ب

ي إذا انْظرت حاجة غمض ابْصارَكْ يا راسِ

ــكْ امَ ــدّ ـــدْ قُ كــم مــن واحَ

دارَكْ مقْ عرف  و  المعانِي  ثبت  ي  راسِ يا 

كْ المَ اكْ و  كْ  رْضَ عَ حفظ  و 

بابَكْ عن  واقف  سايل  ترد  ال  راسي  يا 

شانَكْ و  رَكْ  ــــدْ قَ ــعْ  ــرَفَ ي

زارَكْ جا  اللِّي  يفْ  عِ بالضْ فوزْ  ي  راسِ يا 

ــكْ حالَ ــوى  اهْ إذا  ــهْ  ي مِ أحْ

ي يا مشوم انتهالّ في وقت صالتَكْ يا راسِ

ــكْ فاتَ ــا  م ــهْ  اللَّـ ــرْ  فَ يَغْ

ليكْ كْ  حَ يَضْ جا  من  الزْمانْ  في  نْ  تامَ ال 

بكا اللِّي  من  بالَكْ  ي  ظِ احْ و 

وِيكْ يغْ بلْسانُه  ي  يجِ اللِّي  من  ر  تحذَّ و 

ة بارْكَ جمال  مثل  وم  القُ

يكْ اجِ فاشْ  ه  نْدُ عَ ما  باللْسانْ  لْ  الهامَ

تَكا اذا  ــزُّه  ــعَ ت و  تل  يَخْ

نِيكْ يَغْ بماله  لو  و  البْال  بْ  صاحَ جانَبْ 

مباركة لفظة  هي  هــاذي 

يكافِيكْ المولى  نعم  دْ  اوْجَ بما  ه  رْمُ كَ

ة سالْكَ ــودْ  اتْــعُ ــكْ  ايَّــامَ و 

يكْ يدِ بِينْ  طايح  بالذي  علم  و  أنظر 

مهلكــة شــي  تَمْ ــه  يانُ دْ عَ

نبيك محمد  الهادِي  الرسول  ذكر  و 

ــة ــة و المعارْك قْف ــوم الوَ ي
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جارَك كرم  و  ي  راسِ يا  صالْ  الفْ قْ  حَ أرْعى 

هالَكْ امْ ــلْ  كُ من  تَنْجى 

كْ طاعَ لمن  اللَّولَبْ  التْرِيدْ  ــي  راسِ يا 

ــكْ بالَ ظــي  حَ ــه  عمالُ مــن 

شيطانَكْ فْ  تساعَ وال  تزوخ  ال  ي  ياراسِ

اللَكْ اهْ وْ  الجَ في  وى  يَضْ

يانَكْ لعدْ ــرارَكْ  بَــسْ تبُوحْ  ال  ــي  راسِ يا 

ابْحالَكْ اللِّي  ــومْ  قُ خالَطْ 

كْ واسَ وَسْ وَ  هُ ذِب  بالكَ تفوزْ  ال  ي  راسِ يا 

كْ سراعَ ــدْ  شَ ركبت  إذا 

مقالَكْ ظْ  فَ احْ و  حْ  انْصَ و  نوب  راسي  يا 

كْ بساطَ ــوقْ  فُ من  ــوزه  ح

ي يا مشوم انتهالّ في وقت صالتَكْ يا راسِ

ــكْ فاتَ ــا  م ــهْ  اللَّـ ــرْ  فَ يَغْ

كْ فْ على اللِّي ما طاعَ ي إذا غلَبْتْ عَ يا راسِ

ــكْ نانَ اجْ ــرْسْ  بالغَ ــحْ  يَلْقَ

يكْ والدِ خدم  و  فا  بالصْ ولى  المُ يعْ  طِ

بارْكــة يشــة امْ ــشْ معِ ي تعِ

ــكْ وِي بغِ بلســانُه  ــي  اللِّ ــع  تتَّب وال 

ة الفاتْكَ ــه  ــزْراتُ خَ من  و 

ياذِيكْ ما  نْيا  الدُّ في  حد  الْسانَكْ  دْ  شَ

ة حالكَ المْ داجْ  يَفْجى  و 

فِيكْ رْ  دَ يَهْ وَقْتُه  في  يروحْ  عطلة  بال 

ة تَكَّ هْ مَ رَة  ــدْ هَ و  يث  دِ بحْ

لِيكْ قْ  يَلْحَ ما  رَكْ  مْ عَ الزْمانْ  في  نْ  تَامَ ال 

كى اشْ إذا  ــرّي  غَ نْ  تامَ وال 

يـكْ يَنْهِ ـه  بكالمُ الــلِّــي  راي  تــبَّــعْ 

ــاكْ أت إذا  ــرُه  ــي خِ ــلْ  قــبَ و 

نبيك محمد  الهادِي  الرسول  ذكر  و 

ــة ــة و المعارْك قْفَ ــوم الوَ ي

بِيكْ بْ  تَلْعَ الَّ  الــزْمــانْ  وبَة  عقُ قرا  و 

ــة كَ ضاحَ بالزّهــو  ــكْ  يَّامَ و 
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سانَكْ بحْ ودْ  جُ دْ  هْ الشَّ رْ  نْصَ عَ ي  راسِ يا 

ـــرارَكْ ــغــرامْ اسْ ــلَــحْ ب تَــفْ

كْ ي شعت في البْحورْ رايَسْ شد اذْمامَ يا راسِ

ــكْ امَ ــدَّ ــــدْ قُ ــنْ واحَ ــمَّ كَ

بالَكْ من  ه  قِيسُ تْبَة  الغَ بْ  صاحَ ي  راسِ يا 

ــشــارك مُ ــطْ  ــخــالَ ت ال  و 

سيادَكْ ــاذُوكْ  ه لالشراف  بَــرْ  ــي  أراسِ

لك ــدا  مُ منهم  ــلَــبْ  اطْ و 

كْ المَ إذا  ينْ  هِ وَجْ بُو  تلُومْ  ال  ــي  أراسِ

ــكْ امَ ــدَّ قُ حى  يَضَ ــرْتُــه  أخَ

ي يا مشوم انتهالّ في وقت صالتَكْ يا راسِ

ــكْ فاتَ ــا  م ــهْ  اللَّـ ــرْ  فَ يَغْ

صْ شانَكْ ول المال يرَخَّ بْتْ مُ أراسي إذا صحَ

ــك ــــوقْ كــالمَ ــه فُ ــالمُ ك

كْ شباهَ هو  القلِّيل  صحبت  إذا  أراسي 

قفاتَكْ و  ــكْ  ــهَ وجَ فــي 

يكْ ظِ يَحْ من  ي  ظِ احْ و  نا  بالهْ وادْ  الجْ بْ  ناسَ

ة ــوْكَ مسَ ــة  عَ لَفْ ــا  نْي الدَّ

ــكْ ي طِّ يغَ ــواجْ  بلَمْ غــى  اطْ إذا  البحــر 

انْتكا و  وطْ  شطُ بين  وا  قاسُ

يكْ يَرْمِ ال  قبلْ  بِــه  ــونْ  هُ هانَكْ  من 

البْكا في  وه  اوْجُ ربع  ه  نْدُ عَ

يكافِيكْ ولى  المُ نعم  ثِيرْ  بالكْ مْ  هُ رَمْ أكْ

كا الحَ و  ول  الهُ يُومْ  تَنْجى 

يكْ الدِّ مثل  رْ  يَنْقَ ــواهْ  اهْ على  لِّيهْ  خَ

كة ضاحْ عليه  العباد  و 

نبيك محمد  الهادِي  الرسول  ذكر  و 

ــة ــة و المعارْك قْفَ ــوم الوَ ي

فِيكْ مْ  كَ يَحْ بمالُه  راه  تقول  الناس  و 

ــة ــاسْ التَّايْكَ ــه مــن النَّ ألن

يكْ مِ يحَ هو  بحالُه  لي  يزْ  المِ في  بَّرْ  عَ

ة سالَكَ المْ مع  يق  الضِّ هول 
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عارَكْ يَّسْ في اشْ يبَكْ كَ ي نبغي نصِ أراسِ

كْ ــياخَ ــول اشْ ــنْ بالقُ سَ أحْ

منامَك يَقَّظ  الزْعازَعْ  من  توب  ي  أراسِ

عمالَك و  ـــدرك  ق يــرفــع 

ودْ ما توجد غير عمالك ي في اللْحُ يا راسِ

ســوالَكْ ــر  نكي و  ــرْ  نَكَ مُ

مدادَك يعود  كْ  صباعَ من  الرِّيق  ي  راسِ يا 

صباعك هـــو  ـــكْ  ـــالمَ ق

ي يا مشوم انتهالّ في وقت صالتَكْ يا راسِ

ــكْ فاتَ ــا  م ــهْ  اللَّـ ــرْ  فَ يَغْ

وف اللِّي ماتُوا قَبْلَك و سالفَك ي شُ أراسِ

حجارَكْ و  د  الشاهَ يسْ  يغِ

فالَكْ هو  ي  راسِ يا  شريف  الهادِي  مدح 

ــاللَــكْ ــرَاسْ اهْ ــب ــوي ن يَــضْ

كْ انْظامَ صيغ  بقوافي  النْظامْ  صايَغْ  يا 

جــنــده ديــمــا حــــارَكْ

لِيكْ ل العلم و عرف وينْ تسيّب رجْ يعْ اهْ طِ

ا ذكَ إذا  يب  الطِ منهم  تنال 

يكْ ظِ يَحْ بال  ل  كُ من  راه  ه  اللـَّ وذكــر 

ــة زادْكَ المْ ــى  عل تنتصــر 

ليكْ رْ  ضَ يَحْ ثَمَّ  خير  عملت  انْتايا  إذا 

مهتكة وفة  شُ وفتهم  شُ

يكْ طِّ مغَ ثم  ع  قطَّ فيه  منشور  نَك  فْ كَ

كا الفْ على  درته  ما  تكتب 

نبيك محمد  الهادِي  الرسول  ذكر  و 

ــة ــة و المعارْك قْفَ ــوم الوَ ي

يكْ طِّ غَ يفهم و التْرابْ مَ ودْ كِ أخرتَكْ ممدُ

وفك من قرحته بكى من يشُ

ير تنجى من ذِيك و ذِيك مِ أجعله في الضْ

ة حارْكَ عليك  يرْ  الخِ ــامْ  إيَّ

كما صاغه بن علي ما يخفى شي عليك

ة كَ صْ كْ مصَ رعــودْ  و  رياح 
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63

64

حجابَك بجاه  و  ألْتَكْ  اسْ بالنْبي  رَبِّي  يا 

ــادك بعب ــه  ياللّـ ارفــق  و 

شريكْ ليك  ال  من  يا  لطاعتَكْ  اهدينا 

اليكة المْ مع  رْشْ  العَ بجاه 

انتهت القصيدة
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القهارْ موالنا  موجود 

ه ـــيـــدُ ـــبِ كــلــتــنــا اعْ

رِيبْ ال  بابُه  احْ ــي  زادُنِ

شوافِي على  وا  ــدُ ــعْ بَ

يَنامْ ال  ــيْ  حَ ــيــاء  االشْ خلقْ  من  سبحانْ 

تَّارْ السَّ يْ  الحَ رِيمْ  الكْ

ه ـــلْـــكْ فـــي يـــدُ الـــمُ

بحانُه من ال ينامْ ر سُ دْ و الشكْ مْ من ليه الحَ

ينْ الدِّ مْ  ـوْ يـَ إلــى  يُشكارُه  عبادُه  ــبْ  واج

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــامْ اذْم ــه  اللُ ـــرْحْ  جَ نِي  جرَحْ النْبِي  ــبْ  حُ

رْق أوْ يَثْرِيبْ ما في الشَّ هُ

ـــي ـــالفِ ــــمَ اسْ نِــــعَ

بَرْ نَصْ ــدْ  البُ علِيَّ  هــاضْ  راه  مْ  بْهُ حُ نْ  لَكِ

حنِينْ رْ  ــــدْ صَ ــي  مــالِ حــــارُوا  ــي  ــالق واخْ

مارْ رَّفْ الرَّزْقْ و االعْ صَ المْ

ه ـــــدُ ـــــرِي ـــا ي ـــم ك

غرب المَ ابْالد  في  أنا  و 

ـــي ـــافِ ـــتْ ج ـــي ـــق ب
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ة د في انْهارْ الوَقْفَ عَ نَسْ

ــي ــرْحِ فَ ــونْ  ــكُ ي كما 

منِيَّة ــنِّــيــتْ  تــمَ أنــا 

ــة عَ بُقْ ل  ــكُ ب ــوفْ  نطُ

لفــاء الخُ ــوا  طافُ كمــا 

ــــي ــــرْحِ يــــــــزُولْ قَ

األنْبِيَّاء و  دْ  المساجَ و 

ــــعــــا ــــــم نَــــسْ ث

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــرامْ ــغْ ال ـــارْ  ن ــي  لِ تَـــبْـــرَدْ  تى  لِيمْ آواه 

الصفا و  بالمروة  وفْ  نطُ

ــي ــحِ ــبْ ـــرْ جَ ـــمَ ـــعْ يَ

لَحْ اجْ بَعد نَفْ جَّ بَلْ أنا و الحُ ة الجْ يشَ نَزْهى في عِ

ــنْ ــيْ ــلَ ــقَ ــثَ ال ــيــدْ  سِ ـــــارُه  دي ـــــزُورْ  ن و 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

حــرامْ ــي  ماشِ ــى  نَّ يَتْمَ مــن  ينْ  ــقِ عاشْ ــا  ي

يَّة كَّ المَ بَة  عْ الكَ نــزُور 

ــة ــعَ رَفْ أو  ـــضْ  ـــفْ خَ

ودْ و نهنى دْ الوْجُ رب في بقعات سِ نزْها و ننطَ

ينْ العِ ـــورْ  نُ ــهَ  طَ زارُه  الــلِّــي  ــدْ  ــعْ سَ يــا 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 
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ة  و النزلة كَّ ي على مَ أبْكِ

مْ هاشَ خيار  سيد 

ول اللِّيلْ رْ طُ نبابْ ساهَ

ــي ــراجِ ــا ن عــيــيــتْ م

السعد ما بغا يهدفْ لي

اللّـه عبد  بن  ــارْ  دي و 

ــمْ الــفــاخَ ــي  ــبِ ــنْ ال  

لْتْ حمل ما له سبِيل حمَ

ـــي ـــاجِ ـــن عـــلـــى امْ

لي حْ  فَ يطْ ي  داجِ البغى 

الرْسامْ ذُوكْ  ي  أبْكِ ي  تَبْكِ يتْ  بغِ من  يا 

ــى الحــرامْ وكــذاك المعل

ـــم ـــاتَ ـــخ زِيــــــــنْ ال

هى وال يَنامْ والنا من ال يَسْ ي من انْوار مُ نْشِ المُ

ينْ العالَمِ على  ــارُه  ــت اخْ و  ــفــاهْ  ــطَ اصْ

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــالمْ اعْ بال  وانِي  اكْ و  علِيَّ  غى  اطْ ه  شُ وَحْ

يلْ دْ تسِ وعْ فوقْ الخَ و الدمُ

ــــي ــــالجِ ـــــــابْ اعْ غ

لي يدْ عِ يرْ  غِ يالالَّيَمْ  يَرْقَدْ  يفْ  كِ ينْ  العِ مرمودْ 

ــنْ بالتَّزْيِي يفــرح  و  ــارُه  ابصَّ ــفْ  تكَ يــف  كِ

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

منام لــي  طــابْ  وال  نــعــالَــجْ  مــا  عيِيتْ 

نحلي رفرف  الجباح  من 
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055
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057

058

ي جراحِ من  وبْ  معطُ

سْ نايْرَة في االبراجْ مْ ال شَ

قــايَــمْ ـه  بـِ ــــرَشْ  عَ ال 

لبَة الطَ سادَاتِي  العرَبْ 

لِي ـــا  ازْه مــا  منهم 

ــي عــلــى الــمــاحِ

مسراجْ ال  و  منايَرْ  ال 

ــمْ ـــ ـــ ــايَ صــم ال  و 

بَة حْ الصُ بعد  انْساوْنِي 

ـــي ـــالِ ــــان ح شــــي

ـــــــي ــــــواحِ انـْ زادُو 

لُه فَضْ شبيه  له  ال  من  البْها  و  الزِّينْ  ولْ  مُ كْ مَ

الزِّينْ ــنْ  زِي ي  كِّ المَ نــظــارُه  جميعْ  على 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

المْ الظْ وال  وء  الضُ ــي  رَبِّ لْقْ  خَ ما  ـوْاله  لـَ

اجْ وِي في الدَّ بْ تَضْ واكَ ال اكْ

ــــــــظــــــــلـــــمْ عَ وال 

مْ ونْ قاسَ يزانْ يكُ ي ال قلم ال مِ رْسِ ال مَقص ال كُ

لمينْ سْ المُ تـــاجْ  ــدارُه  ــق م بفضايَلْ 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

يامْ الخْ ذُوكْ  شْ  موحَّ راهْ  ــومْ  الــيُ قَلْبِي 

نَلْبا ــي  رابِ عليهم  اللِّي 

ـــــي ـــــوالِ ـــــا تَـــــهْ ي
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063
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067

068
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070

071
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073

074

ــاوِي معن ــي  دگنِ ــي  اللِّ

فَــتـــنَـــة دُونْ  دواهْ 

والُه هَ من  رِي  خاطْ يَرْتاحْ 

ر بَكْ أبُــو  يدْ  السِ ــزُورْ  ن

مـــداوِي ــه  لِ ال  ـــرْحَ  جَ

ـــنـــه ــــرْ مَ ــــي ــــغ بَ

لُه نزْهى  ة  الرُّوضَ عند 

ـــرْ ــــسْ شـــاطَ ــــي ونِ

رَّبْ مغَ يرْ  يدِ يفاشْ  كِ بَّة  حَ المْ ل  أهْ يا  ولي  عيدُ

البِينْ بنارْ  لَتْ  عْ شَ جــمــارُه  ــاوْه  ــي احْ و 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

هامْ بالسْ ــقْ  مــرشَ و  كــبــادِي  على  مــدگــوگْ 

اوِي كَّ مَ زْمِي  زَمْ ي  مِ هاشْ

ـــة ـــنَ ي ـــدِ ـــمَ ــــي ال ف

يرُوّحْ ما  بالمصطفى  لْ  توَسَ من  ينظامْ  حاشى 

ــنْ ــي ــومِ ــيُ ــظْ ــمَ ـــي لُــــوكــــارُه عـــن ال ويـــجِ

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

الــتْــمــامْ رْ  بَــــدْ ــبَّــة  بــقُ ـــوفْ  انْـــطُ أدادا  أواه 

ــعالُه مَشْ قَلبِي  ينْطفــى 

ــــر ــــم ــــــــــــع ع م

ذكورْ نْ المَ سْ افِي و الحُ ودْ الصَّ بْ الجُ انْ صاحَ و بنُو عفَّ

ــيــنْ ــبِ الــمُ يــث   حــدِ و  ـــــوارُه  اسْ ــاظْ  ــف ــألْ ب
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083
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085
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087
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089

090

رَّة الحُ ــكْ  ذِي ة  فاطمَ

ــلْ رْبَ حَ امْ ــيرْها  سِ تَفْ

ــون لي في لِيلَة قَبْرِي تكُ

ــابْ ن دْ مَ كْ  ــدَ بْ عَ ــا  أن

الكبرى ة  يجَ دِ خَ بضعة 

ــلْ ـــلـَ ـــــــــاللْ هَ اهْ

رِي بشْ ــي  نِ ــدْ ــواخَ ت ال 

ــــــابْ ــــــرْق ـــــا ال ي

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــامْ ــرْي ال ـــاجْ  ت ــة  ــرُوضَ ــل ل ــيــرْ  نــسِ بعدها  و 

ورَة الصَّ يَة  باهْ ة  يدَ سِ

ـــلْ ــــنْ الـــكـــامَ ــــزَّي ال

يارْ اخْ سيدْ  بنت  حرة  ألَفْ  الجمالْ  فُوقْ  فاقَتْ  من 

يــنْ الــدِّ ـور  نـُ ــبــاحْ  ــصْ مَ بشكارُه  نا  دْ عَ مسْ

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

 

ــرْ قــبــة الــســالم ــايَ ــن ــم ـــبْ ب ـــرْغَ ـــــارَبْ نَ ي

رِي يسْ رَعْ  يَشْ يني  يمِ يُومْ 

ــــالبْ ــــغ ـــــــــتَ ال أنْ

يمْ حِ يدْ من الجَ دِ ولْ الشْ ي في يُومْ الهُ رر جوارْحِ حَ

ـــنْ ارَيْ ـــدَّ ال ــي  ف ــدْ  ــعَ ــسْ نَ نــــارُه  ـــــرَةْ  زَفْ أو 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 
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لِي ــاحْ و نَحْ لَّة من جبَ حُ

فِيهــا المســك وعطــر

ي ــياخِ اشْ دوكْ  ســادَتْنا 

ــخْ يتْ ناسَ منهــم ضحِ

رْتالِي ة هَ ــدَ ــهْ فايْ ــا فِي م

عسلي يمزج  من  ينالْها 

ـــرْ ــــل مـــاهَ ــــغْ شُ

ي ارْخاخِ و  تِي  جْ مهْ جوادْ 

ـــرَّخْ ـــال ـــيـــتْ ب ســـعِ

عالي بْ مَشْ يَنْكوى بمشاهَ

النْظامْ يقْ  عقِ ــوذْ  خ عانِي  المْ ــظْ  حــافَ يــا 

علي بــن  محمد  قالْها 

ــــرْ ــــوهَ جُ و  ــــرْ  ــــبْ تَ

فى في العلم ياخْ من صباهْ مأدَبْ ما يَخْ طايَعْ االشْ

ــنْ ــرِي ــبْ ــي ال ــرْ  ف ـــعـــارُه ظــاهَ ــمْ اشْ ــاظَ و ن

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــالمْ ــذا الــسْ ــغْ ه ــلَ ــبْ ــلْــبِــي تَ مــن صــمــايَــمْ قَ

ي شاخِ ــي  رانِ م  علِيهُ

ــــــــوارَخْ عــــلــــمْ ت

دْ حاسَ لْ  كُ كالمْ  و  نْيا  الدَّ مْ  هَ ولْ  هُ من  نِي  ظْ فَ يَحْ

نِــيــنْ ــوْ ـــونْ الــكَ ــارُه مــن كُ ــف ـــمْ ظ ــن سَ وم

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

حسامْ على  يهْ  نَرْمِ لُه  هْ بجَ دعــى  اللِّي  و   

خالِي ة  لَبْدَ ه  بْحُ جَ ذاكْ 
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ــه قفاتُ ــى  عل ــي  لِ رَجْ

ــرادْ ــرْ بالمُ فَ ــوزْ و تظْ تف

ــة رِيمَ ــلْ الجَ ــادُوكْ أهْ ه

من غتب في خوه المسلم

ــه وال اهْ مــع  ــه  ويحُ

ــوا ــــالْ مـــاتـُ شــــح

االنْكادْ و  تْبَة  الغَ ــلْ  أهْ

ـــــفـــــاوْا دِيـــمـــا اهْ

ظالَمْ بن  ظالَمْ  ــه  ألنُ

ـــه ـــالُ ـــم ـــى اعْ ـــل ع

ــوا ـــ ـــ التُ ذُو  ــا  ـــ ي

لْبَة الطُّ سادَتْنا  قالُو  المعانِي  في  يخْ  شِ بال  يخْ  شِ

ــيــنْ الــعِ راسْ  تنشف  و  ـــــارُه  ذُك ــسْ  ــبَ ــي ي

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

المْ الكْ ــلْ  ألهْ ــرَصْ  ــبْ ــتَ اسْ و  ــكْ  ــوارْحَ اجْ لِّي  سَ

الحسادْ قومْ  تخالَطْ  ال 

ـــة ـــيـــمَ ـــمِ الـــنْ و 

بْ و الحسد ذَ حابْ و الكْ ة لَصْ سَ مْ رارْ خَ رْ من اشْ دَ تَحْ اسْ

ــيــنْ ــقِ الــمــنــافْ و  ـــبـــارُوا  كـــايَـــكْ الـــلِّـــي  و 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــشــاهَ ـــي انْ ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

مامْ الهْ ذاكْ  عبَّاسْ  ابــنْ  لسانْ  على  يثْ  حدِ

نَّم هَ جَ ه  مركاحُ ذاكْ 

ــــو ــــالُ ــــــــومْ وي ي
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رْفُوعْ المَ ــكْ  امَ مقَ بجاه 

ــة يَّ حِ الضْ و  ــدْ  ـيـ بالعِ

وعْ دْ خشُ عْ شَ و الذي خاشَ

ــا ـــ ـــ ـــ يَّ ــدِ ـــ ـــ ـــ ولْ و 

وى ينْكْ ــرارْ  االشْ عْ  قامَ بَمْ يَة  فاجْ دُونْ  بَّتْ  يَتْشَ

ينْ خالْدِ ير  عِ السْ في  ــارُه  ج غتب  من  و  هو 

ْـــــه الــحــرامْ ــدْ بــيــتْ الــلّ ــاهَ ــشْ ـــي ان ِّ يــا مــن درى يــا رَب

الدِّينْ محي  هَ  طَ بَنْوارُه  رْ  تَبْشَ نَسْ المنورة  البقعة  نطوفْ 

ــرامْ ــحْ ال ســم  ــة  ــوكَ شُ مــن  ــيــرْنــا  جِ رَبْ  ــا  ي

اليَنْبُوعْ و  نابَرْ  المْ لْ  أهْ

ــــيَّ ــــرْ لِ ــــفَ ــــغْ تَ

دعاكْ من  الدعوة  بْ  تاجَ اسْ و  نِينْ  ؤْمِ للمُ رْ  فَ أغْ

ينْ ياسِ ة  رْمَ بحُ و  انْــصــارُه  و  رِيفْ  الشْ بجاهْ 

انتهت القصيدة
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ــرْ بَ االكْ ــي  نِ الغْ ــم  باسْ ــبَّقْ  سَ مــن 

رْ ــدَ ــقْ ال عــالــيْ  و  النسب  ــرْ  ــيْ خِ

ــرْ كَ ــي الــدْ وْا ف ـــالَّ ـــحَ ـــتْ ــا يَ ــه بِ

ــرْ ـــومْ الــحَ ــاوَا يُ ــج ــنْ ــه نَ ــالتُ ــصْ بَ

ــرْ ــبَ ــتُــه الــزْكــي ال عــي ألمْ ـدْ يـَ

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

ــرْ ــفَ اقَ ال  ــانْ  ــكَّ ــسُ ب َرْضَ  أ ال 

تَوفاها يَسْ نِيْتُه  و  رُهُ  ــدْ صَ رَحْ  يَشْ

طاها عينْ اعْ ياتْ المْ عْ االشْ مْ لُه جَ ألجْ

اوْصاها بأيَاتْ  ه  اليْقُ اخْ دلَكْ  اكْ و 

اها الْظَ رارْ  بَشْ حيمْ  الجْ ابْــرَزْ  يُومْ 

بَنْجاها ر  فَ تَظْ جميعْ  ا  لمَّ لَكْ  تَسْ

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

ارْصاها لِيلْ  الجْ جبالْ  كانُوا  ال  و 



بْحانَهْ سُ دْ  رْمَ سَ المْ ريمْ  الكْ من  خيرْ  تَسْ اقْوالي  في  ابْديتْ  هْ  اللـَّ بسم 

ه اللـَّ بْدْ  عَ بنْ  رايَمْ  الكْ بْ  صاحَ دْ  مَّ حَ مُ لْ  ضَّ فَ المْ الةْ  بصْ انْتَنِّي  و 

ظيمْ الجاهْ بيبْ اعْ فيعْ الحْ الة الشْ ه بصْ الكُ رْ امْ ليه و امَ ه اعْ لَّى اللـَّ صَ

ماهْ وزُو في احْ ميعْ انْدُ التُه اللِّي نَرْجاوْا بالجْ دْ قَلْبْ اللسانْ في اصْ تَهَ يَجْ

داهْ احْ بْرُورْ  المَ و  وا  لْكُ انْسَ راطْ  الصِّ مع  الميزان  من  نَنْجاوْا  التُه  بَصْ

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

عاهْ امْ لُوقْ  خْ مَ تَّى  حَ ونْ  يكُ والَ  أدَمْ  ونْ  يكُ ما  الوْجودْ  عينْ  ــوالَ  لَ
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ثَرْ اكْ ة  هايْجَ ه  طُ وَسْ في  جايَبْ  اعْ و 

رْ فطَ ــال  ب ـــدا  ابْ و  لينْ  تَغْ مَشْ

رْ طَ السْ في  هْ  اللـَّ مْ  بسْ بَّقْ  سَ

ـــرْ ـــيْ عـــالَـــمْ األمْ ـــلْـــقْ الـــحَ خَ

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

ــرْ ــوفْ شَ ــشُ ــه مــا يْ ــرْمُ ـــلْ حُ داخَ

ــرْ ــصَ ــنَّ ال و  ــزْ  ــعَ ــال ب ـدْ  ــأيـَّ الــمْ

ــرْ الــبْــصَ على  ــى  ــبَ ــغْ يَ يــولــي  و 

طاها اعْ موجْ  و  التْرا  قْ  ــوْ فَ ما  من 

الْغاها واتْ  بصْ لَيْالهْ  بيحْ  تَسْ في 

عاها امْ رُونْ  قْ مَ ودْ  الوْجُ يْنْ  عَ مْ  اسْ و 

تاهــا عْ مَ دارَتْ  ــهْ  ب ادْوارْ  ــبْعْ  ابْسَ

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

افْداها للرُّوحْ  لَبْتْ  اطْ نُّه  مَ وانــا 

ارْضاها ليلْ  الجْ النْعيمْ  في  اتُه  أُمَّ

لَعْ في اوْفاها نة و يَطْ بْعينْ ألَفْ اسْ سَ

ياهْ بَمْ لَمْ  اتْزَگْ ودْ  كارْعُ باالمواجْ  ورْ  ابْحُ ونْ  اتْكُ ما  ودْ  الوْجُ ينْ  عِ لَوْال 

الهْ امْ الكْ  بَمْ مْ  نْهُ مَ فَلْكْ  ل  كُ و  ماوَاتْ  اسْ ونْ  اتْكُ ما  ودْ  الوْجُ عين  لَوْال 

انْهاهْ و  رُه  بَأمْ قَلْمْ  ونْ  مايْكُ رْسي  كُ وال  وبْ  جُ الحْ ودْ  الوْجُ يْنْ  عَ لَوْال 

ما تَنْشاهْ هْ بْ مَ جَ تَعْ تُه اسْ ظمْ رْشْ في عَ ونْ العَ ودْ ما ايْكُ يْنْ الوْجُ لَوْال عَ

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

والهْ مُ بها  ه  دُ واعْ ثيرة  الكْ نُوبْ  الدْ ل  اهْ في  ة  فاعَ الشْ بْ  صاحَ هو  هذا 

طاهْ اعْ من  رْ  بأمَ الكْ  امْ لُه  جاتْ  و  األرْض  عليهْ  تْ  قَ انْشَ من  هو  هذا 

ياهْ لضْ د  جَ تَسْ لَعْ  يَطْ حينْ  ب  وكَ كُ رْ  تَنْظَ االمْالك  كانَتْ  من  هو  هذا 
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رْ غَ الصْ حالة  فــي  ــانْ  ك ــك  يُــومَ

ــرْ  ــبَ اخْ ادْرى  االَّ  ــلْ  ــرِي ــبْ جَ ـــنْ  عَ

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

تمرْ من  ــاعْ  ص من  مْ  هُ مْ عَ اطْ و 

رْ ــدَ ــبْ ال بــرْســالــة  ــه  لُ ــدْ  ــهَ اشْ و 

رْ فَ الكْ ـــلْ  اهَ ــدا  الــعْ ــتْ  ــعْ اتْــبَ و 

ــرْ انَــشَ ــرْقْــهــا  ابْــعَ طينْ  اليَقْ و   

رْ ضَ اخْ ــتُــه  بَــرْكْ من  ــه  لُ ـــعْ  ارْجَ و 

ناها اجَ و  رْ  بالتْمَ ادْناتْ  لَة  النَّخْ لِهْ 

ـــا ادَّاه لِـــه  و  ــا  ه ــدْ ــمَ يَ ــه  ل ــن  م

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

فاها اكَ اعْ  الصَّ و  ارْواتَ  تُه  بَرْكَ من 

الها اعْ لْقاهْ  مَ كانْ  ومْ  صُ عْ مَ دْ  عَ اصْ و 

افْناها يُوشْ  الجْ دُوكْ  و  ن  عَ مرْ  و 

انْباها و  رْ  ابْالمَ دارْ  شْ  العَ مامْ  احْ و 

الها احْ مْ  عْ طَ تْلَفْ  خْ مَ رْ  بثْمَ مْ  عَ اطَ و 

باهْ اصْ حالْ  من  رُوا  هْ ظَ لهْ  زاتْ  جِ عْ المُ مع  ــرارْ  األسْ صابْ  هو  هذا 

فاهْ اخْ لِيلْ  الجْ الرْسالَة  بْريلْ  لجَ دْ  إمَ جابْ  الحْ على  كان   من  هو  هذا 

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

ماهْ دْ اضْ قا جيشْ بَعْ ه الماء اسْ باعُ هْ على من نبع من بِينْ اصْ لَّى اللـَّ صَ

الْغاهْ مْ  افْهَ و  بْ  الضَّ ه  لْمُ كَ و  ه  نْدُ لعَ زالْ  الغْ رَبْ  اهْ من  على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

داهْ اعْ يْدْ  كَ من  خايَفْ  ريعْ  اسْ ه  نْدُ لعَ يرْ  البْعِ رَبْ  اهْ من  على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

داهْ اشْ زْلْ  غَ لْقْ  طَ بُوبْ  الهْ و  للْغارْ  ه  بَرْفيقُ لْ  دخَ من  على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

هْ اللـَّ مْ  بسْ رْ  ادْكَ ما  دْ بَعْ وَّسْ  امْسَ ودْ  عُ رَسْ  اغْ من  على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ
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رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

ــرْ الــبْــحَ ــــلْ  دَاخَ ــي  ف دَبْ  ــا  م و 

ــرْ ـــ كَ للــدْ ــرُوحْ  اتْ و  ــه  رْتُ دُ بَقْ

ــرْ ــطَ امْ مــن  األرْضْ  ــــزَلْ  انْ مــا  و 

ــرْ ــجَ ــتْ بِـــهْ مــن اشْ ــحَ ــقْ و مــا لَ

رْ مَ القْ و  سْ  مْ الشَّ تْ  لْعَ طَ ما  و 

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

زَرْ ـــوْ ال ــن  مَ لي  هْ كَ ــنْ  عَ ــلْ  حــامَ

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

صاها يَحْ وى  يَقْ نْ  المَ لِقاتْ  خْ مُ من 

فاها اعْ رْ  زَهْ فْ  اقْطَ ما  لْ  انَحَ دادْ  اعْ و 

حيَاها و  تْ  حَ لَقْ به  وبْ  شُ اعْ دادْ  اعْ و 

بماها لْقْ  الخَ عْ  اتَنَفَّ ا  امَّ ــدادْ  اعْ و 

فاها اخْ بادْ  العْ رَبْ  ــوانْ  اكْ ــدادْ  اعْ و 

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

واها نَقْ الَّ  شَ عضايْ  عن  لْ  مَّ حَ امْ و 
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ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

اتْراه فُوقْ  من  رَجْ  يَدْ ريمْ  الكْ لْقْ  خَ ا  امَّ دْ  عَ نا  فيعْ اشْ على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

الهْ اعْ وْ  الجَ ارْقاوْا  و  يارْ  اطْ طارُوا  ما  دْ  عَ نا  فيعْ اشْ على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

اهْ عَ اشْ و  البَرْقْ  و  ودْ  ارْعُ و  الرِّيحْ  بَّتْ  هَ ما  نا  فيعْ اشْ على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

راهْ جْ بمَ ساقْ  و  ياهْ  بلمْ االنْهارْ  تْ  فاضَ ما  نا  فيعْ اشْ على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

الَّهْ صَ نْ  َمَ أ رْ  جَ الفْ و  ومْ  انَجُ وا  لْعُ طَ ا  امَّ دْ  عَ نا  فيعْ اشْ على  هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهادي رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

الْظاهْ رْ  حَ من  يَنْجى  ماكْ  احْ في  عْ  طامَ كْ  احَ دَّ مَ وزْ  دُ اتـْ ال  دْ  مَّ حَ َمُ أ
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رْ ــدَ اصْ ما  في  لي  رْ  فَ يَغْ لَكْ  لألجْ

ــرْ ــخُ ــفْ يَ و  ــولْ  يــصُ ـــكْ  احَ ـــدَّ مَ

رْ ــتَقَ يَسْ و  ــى  ن يَهْ ــة  نَّ الجَ فــي 

ــرْ ــفَ ــا اغَ ــن ــي رَبْ ــتِ ــعْ ــفَ كــان اشْ

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

ــرْ ــهَ الــجْ و  ـــرّ  سَ ــكــايْ  اشْ ـــكْ  لِ

ــرْ ــثَ اكْ إال  ــي  ــبِ دَنْ ــي  ــجِ إيْ فـــاشْ 

رْ ــدَ الــصَّ في  ـــرُّوحْ  ال ــونْ  ــكُ اتْ ــومْ  يُ

نَتْناها لَكْ  بفضْ ني  حرَصْ األتِــي  و 

والَها مُ ــتَ  انْ و  لَبْ  اطْ نْ  الجَ لِــكْ 

ماها احْ فــي  مــن  ــرامْ  ــكْ ــيَ ال دار 

طاها اخْ وزْرْ  في  يشْ  اتْعِ ألَوْ  سْ  للنَّفْ

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

يَرْجاها تَكْ  مْ ارْحَ الذِّي  فْ  عْ ضُ مْ  تَرْحَ

طاها ورْ اغْ نْشُ لْقْ مَ تَكْ على الخَ مْ و ارْحَ

لْقاها مَ ة  ساعَ في  بالخاتَمْ  نشهدْ 
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اقْضاهْ دْ  انْفَ ما  في  تي  يطْ اوْسِ انْــتَ  و  نُوبِي  بَدْ ي  كِ نَشْ دْ  مَّ حَ َمُ أ

صاهْ اعَ عْ  مْ جَ ألو  كافَّة  لْقْ  للْخَ رْ  فَ يَغْ رَبِّــي  وزْنِي  دُ اتـْ ال  دْ  مَّ حَ َمُ أ

أْواهْ مَ لْ  عَ اجَ ريمْ  الكْ اوْزارُه  حي  يَمْ كْ  رْمَ حُ في  ــلْ  ادْخَ من  دْ  مَّ حَ َمُ أ

زاهْ جْ مَ نَّة  الجَ لْ  عَ اجَ فيكْ  يرْ  الخِ عْ  طامَ كْ  احَ دَّ مَ وزْ  دُ اتـْ ال  دْ  مَّ حَ َمُ أ

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

نَنْساهْ ال  نْ  مَ يا  ازَاليْلِي  ي  حِ تَمْ ــه  ازَواجُ و  بالنْبِي  عاكْ  نَسْ يارَبي 

طاهْ بخْ كْ  بْدَ عَ اتْحافِي  وال  دَنْبِي  رْ  فَ تَغْ سألْتَكْ  باألنَبِيَّا  رَبي  يا 

واهْ سِ ما  عن  يالغنِي  نِينْ  سْ الحَ و  بالزهرة  يلْ  خِ الدْ لِكَ  رَبي  يا 
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ــرْ ــبَ ــقْ ال ليلة  ــي  ــانِ ــسَّ ل ــقْ  طــل

ــرْ ــصَ ــحْ يَــنْ االَّ  ــلْ  ــضْ ــفَ ال ـــكْ  لِ

رْ البْشَ ــدْ  ــيَّ سِ فــي  ــاقْ  ــشَّ عُ ــا  ي

ـــرْ قَ الـــوْ و  ـــزْ  الـــعَ ـــالْ  ـــن اتْ ــهْ  بـِ

رْ صَ تَنْعْ ـــومْ  يُ ــرْ  ــشَ ــحْ الــمَ ـــومْ  يُ

رْ عَ الشْ ــــي  ادْواه و  لْما  العَ و 

ــرْ ــمَ ــتَ ــسْ وامْ  مَ ـــالةْ  بَــــــدْ الـــصْ

ــرْ ــفَ ـظْ ــــــدْ نـَ ــــازَة رايَ ــــاالج ب

ناها عْ ؤالْ في مَ باشْ انْجاوَبْ هل السُّ

اها فدَ سْ  النَّفْ دْ  تاخُ به  به  قابَلْنِي 

طهَ ل  المفضَّ ــالة  اصْ في  عينُونا 

افْقاها و  عانِي  المْ و  وقْ  الدُّ لْ  اهَ بِنْ 

افْضاها يقْ  ضِ و  رْ  الحَ من  اليَقْ  لَخْ

لتْراها ي  راسِ مْ  هُ اقْدامْ تْ  تَحْ من 

ادْجاها ــالمْ  اظْ و  ـامْ  األيـَّ ــرْ  مَ على 

بَثْناها د  عَ نَسْ المماتْ  و  ياتِي  احْ في 
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انتهت القصيدة

راهْ يَقْ من  و  المبينْ  ابْجاهْ  البِيتْ  و  بَة  عْ بالكَ يلْ  خِ الدْ لكَ  رَبي  يا 

ادْعاهْ في  كْ  بْدَ عَ يَّبْ  والتْخَ بِي  رَغْ لْ  مَّ اتْكَ لكْ  بْك  عاكْ  نَسْ رَبي  يا 

ولْ اللَّـهْ رْقانْ عين الهدى رَسُ نا من جا بالفُ فيعْ لى اللَّـه على اشْ صَ

ناهْ عْ مَ شارَحْ  حْ  واضَ قُولْ  نْ  الفَ ارْبــابْ  بِينْ  رْ  تْخُ تَفْ باشْ  أراوِي  هاكْ 

هْ اللـَّ لْمْ  حَ عى  نَسْ على  بنْ  ومْ  هُ فْ مَ دْ  مَّ حَ مُ انْبِيْنُه  ى  فَ يَخْ ما  ي  مِ اسْ و 

داهْ اشْ يبْ  طِ بَقْ  اعْ البِيتْ  ل  األهْ يبُه  انْهِ المْ  بالسْ المْ  الكْ وانَهايَة 

اهْ فَ طَ رْ اللِّي اصْ نا بأَمْ فيعْ ي اشْ كِّ الةْ المَ ة بَصْ بارْكَ رَة المْ تَمْ ذا النَّشْ نَخْ

نَرْجاهْ ي  للماحِ رْ  عَ الشْ يَّة  هدِ في  تَنْتْهى  االَّ  الةْ  الصْ أزْكى  األلْ  على  و 








