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الربيعيات
العرصة

الصبوحي

ــيَّــب  ـــو طَ ــا بُ ـــر ي كَ ــب الـــدْ ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ
ــوح ــمُ ــلْ ـــر مَ ـــطَ ـــل اقْ ـــالل مـــن كُ يـــا ه
ــحــة ســايْ األرْض  ـــي  ف ــــة  ــــمَ رَحْ ـــا  ي
ه بلْماحُ الماحي  يــا  راك  مــن  ــد  ــعَ يَــسْ

ــــــس بـــن ادْرِيـــــس  ــــــواليْ ادْرِي م
ــــارْ أَ غ

ياللِي الفِ ــرِيــف  الــشْ و  ــرب  الــغَ ــتــاح  ــفْ أَمَ
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــي ــانِ ــن افْ ـــوق  ـــشُّ ال و  ي  ــــــدِ وَجْ هــــاج  
ـــــــران ـــــــيْ حَ ـــــي  ـــــبِ ـــــي ـــــلِ ق و 
ـــان ـــم ـــرَّحْ ــيــب ال يـــح حــبِ فـــي مـــدِ

ياب االطْ يب  بطِ ولِي  صُ ي  رْحِ فَ ة  رْصَ العَ يا 
ــة يب نين طِ ــاكْ ــد السَّ ي و ل ــيدِ نْك سِ ســاكَ

ــطــابْ  ــم و اسْ ي ــدِ ــوحــي يــا نْ ــبُّ ــم صَ ــنَ اغْ
ناها عْ مَ في  يارْ  الطْ و  الــكــاسْ  ــيــع  ارْضِ
ار فَّ غَ ــي  ِّ رَب وأرى  ــب  كُ ساقِي  يا  تَــرْتــى  ال 

الحربة

رُوح  ــوى  ــهْ ب بُـــوح  و  ـــي  رُوحِ ــا  ي ــي  ــرْحِ فَ
تُوح فْ المَ اهللا  نْز  كَ يح  السمِ ــدْس  الــقُ
ــحــة ـــون اليْ ـــكُ ــه فـــي ال ــس ــمْ مـــن شَ
ــه راحُ مــن  ـــي  رُوحِ و  ــي  ــتِ راحْ ــرَم  ــحْ يَ ال 

شــارْقَة  ــون  زَرْهُ فــي  ــمْس  الشَّ ــفْت  شَ
يد فــي فــاس البالِي ــعِ رْ السْ ــدْ ــرْت البَ وانْظَ
يبة وجالل مْس بين مَجد وْهِ نُوره من نُور الشَّ

ــيــم  ــظِ الــعْ ــم  ــسْ بَ ــدي  ــي س ــا  ي ــو  ه و 
االوْزان حـــــرُوف  فـــي  ــح  ــتَ ــفْ ــتَ ــسْ نَ

ــطاب ــوف و اسْ ــد شُ ــزَّه زِي ــك و اتْنَ يْنَ ــل عَ حُ
ــة يب جِ اعْ الْوانْهــا  و  ــة  رْصَ العَ دواح  فــي 

تاگ  ــس  ــرِي اعْ ــاوِي  ــضَّ ال رْ  ــدْ ــبَ ال ـــوف  شُ
ــرْعــاهــا يَ ـــبُـــه  ـــواكْ اكْ و  ــة  ــب ــجْ حَ ــي  ف
يسار و  ين  يمِ على  به  مقياس  دُورَة  دارَتْ 
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حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  رُوعْ  اصْ ارْخاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  شگْ نِيها  نَعْ

ار بَشَّ يم  النْسِ يب  طِ جانا  دنا  سعْ يا 
رة ضْ خَ حرِير  ة  وَ سْ كَ في  صبح  أگــدال  و 

من  ــــتْ  ــــاگَ ت ـــة  ـــيَّ ـــبِ هْ ـــذَّ ال ـــــوف  شُ
رَة ــــدْ ــنــهــا فــي الـــزمـــان عَ ــة كَ ــبَ ــجْ حَ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  ي  دِ يَگْ
ــارَة ــظَّ الــنَّ ــون  عــيُ يها  ضَ مــن  ــوا  ــلُ ــجْ خَ و 

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ب  كُ كبير  رس  عَ هذا 

ساقِي  يــا  ــالح  الــمْ بين  ك  صباحَ ــم  ــنَ اغْ
ـــه ــن راحُ كـــاس الـــــرَّاح هـــات نَـــــرْوى م
يل بَرْحِ زْمت  عَ ما  نة  قاطْ ز  العَ ارْيام  د  حَ ما 

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جــادْ 
ــة ــزاه ــنْ ل وراه  اهللا  ـــيـــر  غِ ـقــى  مــابـْ

ارُه ـــــوَّ ــه نُ ــلُ ــب ــع فــتــح ق ــي ــربِ فــصــل ال
ياها أحْ شق  بالعَ ـــارِي  ن طــفــات  ــداً  ــعَ ب

بة النَّاسْ بَة  النَّسْ و  زِينَك  في  گ  ــزاوَ امْ أنا 
ـــة ـــبَ ـــالْ ــــي الـــطَّ ـــفِ وَلـْ

بِيبُه احْ على  ي  وَلْفِ يا  يَّب  غَ ما  بِيب  احْ تَّى  حَ

الحربة

بال ويصفار وى يَدْ مْس في الهْ رُوب الشَّ رِيت اغْ
ير بِيبُه للغِ باب احْ يق امْشى بال أسْ شِ نْ اعْ كَ
ور جُ هْ مَ رَّد  فَ امْ ارْفِيق  بال  ــرُه  وَكْ في  اله  خَ

ــح  ــبْ ــصُّ ــم ال ــس ــا ب ــه ـــا ب ـــرْن ـــشَ ابْ
ـــرَة ـــضْ ــا فـــي حَ ــه ــسْ ــرِي ــمْ ـــن سَ وم
ير الندِ وَقْــت  د  تَنْشَ سن  الحْ أمْ  كداك  و 
يارَة احْ ــرُّوض  ال في  يق  البْشِ و  اد  دَّ الحَ و 

ر مع اللِّيل جَ رب الفْ وف حَ وف شُ نَك شُ فْ يَقََّظ جَ
حال امْ و  ر  اعْساكَ بين  مام  اهْ مع  مام  أهْ ن  كَ
ول مُ بُه مَشْ هْ ه و االخر على شَ مُ وحد عن دَهْ

الرضا  على  ـــاوِي  الـــضّ ــدر  ــبَ ال ـــوف  شُ
ه بَرْماحُ يَّر  شَ شرِيق  بْلَة  القَ من  تــاك 
يل ماعِ يع من خيار اوْالد اسْ جِ مام اشْ نِي اهْ نَعْ

قاه اسْ و  يق  شِ العْ ازْهــار  يت  الغِ مزن  زار 
قاها اسْ يبْتُه  هِ ــيــام  اغْ من  يق  بالرْحِ

ــي ــاجِ ــيْ اه زَاد  ـــع  ـــي ـــرْبِ ال ــل  فــصْ
ــي امــهــاجِ فــي  مـــحـــاوْرُه  ــــى  ارمَ و 

بة  الكاسْ انْتِ  و  يبك  كسِ و  طاعتك  في  أنا 
ــة ــبَ ــالْ ــطَّ ـــي ال ــفِ وَلـْ

يبُه سِ اكْ كاتْبَة  ول  دُ بالعْ جمالَك  في  لِي  قْ عَ

صالمطلع
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ــيــب هِ ــدْ ــتَّ ـــــبْ ال ــــت فــيــك ادْهَ ـــا زَگْ أن
ـــة ـــوبَ ـــات  زَنُّ ـــع ـــوالْ ـــلْـــطـــانَـــة  ال أسُ

ـــبْ ـــنَ زِي ـــا  ي كْ  ـــــــدَّ قَ ـــرْ  ـــصَ ـــنْ يَ اهللا 
ـــه ارْكـــابُ ـــسْ  ـــوانَ الـــعْ بــيــن  ــي  ــلِّ ــعَ ي و 

ب جَ العْ ذا  علِيك  ـــالش  اعْ ــام  الــحــجَّ
التُّوبة تكسر  ــرِي  خــاطْ على  عــالش  و 
ــب الــدهَ مــن  ـــي  رُومِ ـد  ابـَ الــدَّ دَرْت  الشْ 
وبَة عجُ ــل  كُ دَرتـــي  فيهم  ــع  ــوابَ ط و 

ــان ــفــتَّ ال ــا  ــه ــبْ ال و  ـــن  ـــزِّي ال اهللا  دام 
ـــن ـــسَ ــــي جـــمـــال صـــــــورَة الـــحَ ف
ـــــــــــــــيـــــــان ــــــــــــــي الـــــــعْ ضَ
ــن ــرِي ــفْ ــشَّ ــغ ال ــاب ــســن ص ي حَ ـــيـــدِ سِ
ـــــــيـــــــب ـــــــقـــــــلِ ـــــــــــــب ال ط

ــبابِي اشْ شــاب  ــة  عَ مْ الجَّ ــيَّة  عشِ ــا  أن
ــة ـــ شــابَّ و  ـــة  ـــزْبَ ــــ عَ ـــي  ـــتْـــنِ ـــلْـــبَ سَ
بابُه بشْ ــخــى  اسْ مــا  ــم  هُ ــدْ ــاهْ شَ مــن 

باب األحْ ــور  شُ ة  جَ للبَهْ نا  مامْ أحْ ير  سِ
ــوابْ ــجْ ال لــي  رَدْ  و  ــتــاب  الــكْ م  لهُ بلَّغ 

ـــاج ـــن ـــغْ ــــــــل ال ـــــة دابَ يـــــجَ ـــــدِ اخْ
ــــاج ــــوهَّ ر ال ـــــدْ ـــــبَ ــــوع ال ــــا طــــلُ ي
ـــة ـــجَ ي ـــدِ ـــســـن اخْ ـــع الـــحُ ي ـــدِ ـــا ب ي

ــت الــحــاجــة ــل ـــي قُ ِّ ـــال ل ــيــك ق مـــن ب
هاج ت المْ يْجَ ات هَ شَ ب نَقْ واجَ في حاجة بحْ
ـــج ـــوانَ غ و  ـــــة  ـــــجَ واهْ ود  بــــخــــدُ
ــــوج ــــلُ ـــــــــرُوج اعْ ـــبـــاتـــهـــا اخْ ـــعْ جَ

الحربة

ــبِــيــب اطْ لــيــه  أالَّ  ـــيْ  كَ ــت  ــوِي ك أنـــا 
بُوبة حْ مَ ــال  خ أو  ــنــة  الــوَجْ ــار  ن مــن 

ـــرَّبْ ــيَّ حَ ــلِ ـــارْ ع ـــرامْ ج ـــغْ ــيــرْ ال أمِ
ــه ــرابُ ــحْ ــقْ لَ ــي ــطِ ــا انْ ــلْ م ــاحَ و انــا ن

ــات ــف ــيْ ــهَ ــــام ال ــــجَّ ـــي حَ ــــال ل ق
ــات ــوب ــجُ ــوت اعْ ــانُ ــح ــي ال ـــوف ف شُ

رْفان العَ ــيَّــر  حَ يم  مِ اطْ الحب  بَحر 
ـــحـــان ــــــرَّع الـــمْ ـــــن اتــــــجَ م
ــــــــــــــــاد  فــــــــــــــتــــان ص
ــن ــي ــيــت فــيــه ارْهِ ــا بــقِ ــي ــــداك أنَ اكْ
ــــيــــب ــــــــــي صــــعِ لِ ــــــــــوْ هَ

شرابِي يسان  كِ يــم  الــالَّ يــا  ــت  دَق ــو  لَ
ـــارْبَـــة ــــــي الـــشَّ ـــدر مـــن رُوحِ ـــعْ تَ
ــه شــرابُ ــر  ــمْ خَ و  ــوى  ــهْ ال ــرَّب  ــجَ ت و 

علِيك ي  كِ نَشْ لي  ع  مَ اسْ و  مام  الحْ َوَلْد  أ
لك ـــد  ـــي ـــعِ انْ و  ــــيَّ  بـِ ـــي  ـــلِّ ـــال ب

ــــــــــام عـــلـــيّ هـــاج ـــــد االرْي وج
ــاج ــه ــمْ ـــا ارتــــى لِــــي داخــــل ال م
ــــط الــمــهــجــة ــــــارُه وس ــــــد ن زَنْ

ـــــة ـــت درّاجَ ـــاكَ ــــرام ت ــل الــــغْ ــي خ
ياجْ اهْ كل  رُوب  احْ رِي  تَدْ ة  ومَ لْجُ مَ ة  رجَ مسَ
ـــــوادَج ه و  ــــة  ــــجَ وَه ـــطـــال  ب و 
ــــرُوج ت الــــســــرُوج  ـــي  ف قـــنـــوط  و 
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ي ياجِ تَهْ و  ي  گرايْحِ و  هوايَا  و  تِي  ليعْ باب  اسْ
ــــي ـــــــــاجِ هَّ الــــوَ ـــا  ـــه ــــ ـــبْ ال دات 
وج دُّ خَ ين  الْفِ بُوسَ زالِي  اغْ االرْيام  لْطانَة  سُ

الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ
وَّاح ــــــــــــــدُّ ال و  ـــــة  ـــــبَّ ـــــل ال و 
ــــة ــــاحَ ــــفَّ ــــتَّ ال ـــــداتْ  ـــــي ـــــهِ ن و 
ة ارَحَ ونِي يا فَ رْحُُ ونِي عيُونَك يجَ وفُ فْت يشُ خَ

ـــح ـــوامَ ـــلْ ـــة ال ـــيـــغَ ـــبِ ــــوا لَـــصْ ــــولُ گُ
االدْواح ـــي  ف ـــيـــس  إيْـــمِ ـــن  ـــصْ غُ ـــا  ي
ـــطـــاح ــــا مـــهـــر شـــــــرُود فــــي الـــبْ ي
ــــح ــــايَ ــــطَّ ال الَّ  ـــــا  ي ي  ـــــــــــــدِ رَفْ
ـــــة ـــــارْحَ ـــــاك ف ـــــمَّ ــــي س ــــلِّ ــــال ب

ي باحِ صْ مَ يات  الباهْ مع  جَ يــا  ــرُوا  ــصْ نَ
ــــاح ــــمْ ـــة االل ـــغ ـــي ـــبِ ـــــي اصْ ـــــفِ وَلْ
ـــة ـــصـــاحَ ـــنْ ـــيـــق بَ ـــقِ ــــــد الـــشْ خُ
ـــرُوح ـــزال اف ــي الـــغْ ــكــانِ ـــي الــمــالْ وَلْـــفِ

وَّاح زِيــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدُّ
ــــة ــــزال فــــارْحَ ــــغ ـــي يــــا ال ـــفِ ـــطْ عَ
ـــة ـــارْحَ ـــــي الـــسَّ امِ ـــــدَّ يـــا عــيــن ال
دواح ــــــي  ف ــــــــــــــاوُوس  ط ــــــا  ي
ـــيـــح ـــب أوْضِ ـــواكَ ر انْـــبـــى بـــكْ يـــا بَـــــدْ

ي احِ الوضَّ الل  الهْ يْتِي  كِ ــراح  اجْ سباب  و 
ــــــالح ــــــمْ ــــــة ال ــــــانَ ــــــط ــــــلْ سُ
ــة الرَّاحَ ــالت  بُونَجْ ــي  عارْمِ ــات  يف الهِ ــاج  ت

ي الغناجِ ـــداب  اهْ مــن  ــلْــبِــي  قَ أنــار  آح 
ـــي ـــاجِ ـــه ــــرْت كـــيـــة امْ ــــگَ ـــعْ انـْ
ابْرُوج في  عاب  اجْ ة  يجَ خدِ عيُون  ابْحال  وال 

رْتاح مَ لَك  قْ عَ سالَم  رُوح  لَم  تَسْ لَّم  سَ
راح ـــــا  م ـــــي  ـــــلِ ـــــقْ عَ وانــــــــا 
ــــــة ـــب راحَ ـــم مــــا صــــايـَ هــــايـَ
گابَحة يُول الغرام في خيُوله على المْ ي و اخْ كِ نَشْ

ـــا الــــرَّايَــــح ـــهـــاك ي ـــك بـــبْ ـــتَ ـــلْ سَ
راح دُون  ـــــران  ـــــكْ سَ ـــــك  لَ مــــا 
راح مــــعــــاك  ــــي  ــــلِ ــــقْ عَ ــــا  ن و 
ـــح ـــرايَ ـــگْ ـــةْ ال ـــعَ ـــي ـــن لِ ـــت م ـــايَ ب
ــــة ــــحَ رايْ ـــــاس  الـــــنَّ و  ــــر  ــــاهَ س

ي بلماحِ رِيـــت  ــوِيــت  ـكْ انـْ ــيَّ  ــلِ ع أه 
ـــعــــيــــد يــــــا صــــاح شـــــــالَّ انـْ
ـــة ـــــد بَـــنْـــصـــاحَ ــــة فــــي خَ شــــامَ
ـــرُّوح ال ــت  ــرجَ خ و  ــي  داتـِ ــات  ــن أف منها 

راح ــــــــــا  م ــــــي  ــــــل ــــــق ع
ـــة ـــح رايْ ــــوْمــــان  ــــقَ ال و  ـــر  ســـاهَ
ـــة ـــارْحَ ـــجَّ ـــلَـــة ال ــــر الـــنَّـــجْ ـــن حَ م
ـــــــاح ـــــــرْت ـــــــي نَ ـــــــنِّ مـــــــا ضَ
ـــحْ ـــرِي انْ وال  ـــاري  ـــم اجْ ـــد  ـــهْ صَ مـــن 

ي م اجراحِ امن ادْرى يا البْنات كان  نَبْرى من سَ
ــــاح ــــي ج و  نـــــــواحـــــــي  و 
ة الرّاحَ يب  انصِ و  رِي  جْ هَ و  غرايبي  و  عدابي  و 
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ــــــــــــــــــــــاح ـــــــــــمـــــــــــا ارْب هُ

الـــنْـــجـــاح و  ـــزْ  ـــن ـــكَ ال كـــنـــز  ـــا  ـــم هُ

ـــــراح ـــــفْ ال و  ــــــالج  ــــــعْ ال هــــمــــا 

ــــــــــــاح ــــــــــــرْب ــــــــــا ال ــــــــــم هُ

فــــارْحــــة ــــــم  ــــــرِّي ال و  ـــــب  ـــــن زِي

ــة ــارْحَ ـــرام الـــرِّيـــم ف ي بـــغْ ـــــدِ هـــاج وَجْ

ــاح ــرْت يَ مــا  عــمــره  ين  مَسكِ ــق  الــعــاشَ و 

ــه ــرْحُ ــجَ ــي كــيْ ــاهِ ــب ـــا شـــاف ال ــــت أمَّ وَقْ

ــرُوح ــجْ ــه مَ ــدابُ ــا ع ــن ي ــزِّي ــــزْرات ال مــن خَ

ـــصـــاح ـــفْ بـــالـــتَّ ـــــاوَب  ـــــج إي ــــن  م ال 

ـــــرَّاح ــــــي س امِ ـــلـــب الــــــدّ ـــيـــر جَ غِ

ـــوح ـــلُ ـــيـــر ي ــــــرْوالــــــه غِ بـــيـــاض سَ

ي باحِ صْ مَ يات  الباهْ ــع  ــمْ جَ يــا  ــرُوا  ــصْ نَ

ــــغْ االلــــمــــاح ــــي ــــبِ ـــــــي ص ـــــــفِ وَلْ

ـــة ـــتـــاحَ ـــفْ ـــيـــق مَ ــــــد الـــشـــقِ خَ

ــالج الـــرُوح ــن و ع ــاسَ ــحَ ــةْ الــمْ ــولَ ــمُ ــكْ مَ

ــــالح الــــكْ و  ــــد  ــــصَّ ال ســــبــــاب  ــــا  ي

ــــراح ــــفْ ال و  ـــــو  ـــــزَّهْ ال كـــمـــال  ــــا  ي

ـــــــرُوح ــــوضــــات افْ ـــام الــــخَ ـــم ــــا ه ي

ــــرُوح ــــسْ ــــمَ ـــق ال ـــال ـــط ـــــوا ل ـــــول قُ

االلماح  دَگ  من  وَى  انكْ اللِّي  على  ة  دَ مْ عَ

ــاح ــرْت ــا يَ ـــوه م ـــل بُ ــا وِي ــي كــــاوِي ي ــيــفِ كِ

الحربة

ـــــــــل جـــــــاح ـــــــــقَ ـــــــــعْ ال

ــاح ــم االل ـــــات  دَگَّ مــن  ــن  ــكَّ ــمَ ات و 

ــاح ــم ــلْ ـــضـــى مـــن ال ــار أمْ ــف ــاش ب

ــــــــراح ــــــــجْ ال ذا  ــــــــن  م

ــة ــح ــايْ ـــات ط ـــه ـــيْ ـــا هَ ــــــي ي داتِ

ــي ـــــــت أنـــــا بــجــراحِ كــيــف رَحْ

ــي ــــــة يـــا صــاحِ ــي راحَ ــلـِ مـــا يـْ

ـــاح ـــرْي ـــك بَ ـــبَّ ــــــــي حُ ــــز دوَاحِ هَ

ـــاح ـــفَّ ــــواهــــا لَ ـــة بَــــهْ ـــف ـــاصْ ع

ــوح ــيُ ــجْ ـــي مَ ــنِــي بـــاقِ ــصْ ـــال غُ م

ي بلماحِ ـــت  ري ــت  ــوِي ــك ن ــيّ  ــل ع آه 

ـــــا صـــاح ــــد ي ــــي ــــعِ ــــــالَّ انْ ش

ــة ــاحَ ــص ــن ـــــد ب ــــة فــــي خَ شــــامَ

ــرُّوح ال ــرجــت  اخْ و  داتِـــي  ــنــات  افْ منها 

ــاح ــفَّ ـــي طَ ـــوى جـــانِ ـــهْ ـــر ال ـــي أمِ

ــاح ــف ــكْ ــر نــــــاوِي ال ــاكَ ــس ــعْ ــال ب

ـــرُوح ـــجْ ــرَة مَ ــجْ ـنِــي بــالــهَ صــابـْ

ـــرِيَّـــة ــــي مـــجْ ــــعِ ــــدامْ ـــا امْ ـــم دِي

ــة ــيَّ ــخِ ود اسْ ـــدُ ـــخْ ـــرِي عــلــى ال ـــجْ تَ
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ــــفــــاح ــــكْ ـــــــــة ال ــــــــرُوا راي ــــــــصْ نَ
ـــــة ـــــاحَ ــــالت الـــــوضَّ ــــجْ ــــونَ ـــــ ـــــ بُ
الدباح نْجْ  الغُ و  ر  فَ الشْ و  الخال  و  ة  امَ الشّ و 
ــــــــــرُّوح ـــــــوت ال ـــــــاقُ ــــــو ي ــــــامُ ط

يَّاح يد السِّ لِيم يا جِ رَة يا سالَف اظْ هْ يا عيُون المَ
ادْواح ــــن  ــــي ب طــــــــــــاوُوس  يــــــا 
ـــــــي ـــــــــر ســـــــاحِ ــــــــــا قـــــــــمَ ي
ــة راحَ يا  يق  قِ الشْ ــد  أقَ الياس  يب  قطِ يا 

ــوب زَنُّ التْيُوت  أم  الخال  يف  سِ من  ــت  زَگْ
ــح التْفافَ ــةْ  عرِيسَ و  ــي  احيِينِ ــالل  الخْ ــي  ف

ــي ــاح ــب ــصْ ـــا مَ ــــك ي ــــشَ ــــي وَحْ ــــزْنِ هَ
االدْواح بــــيــــن  ارْمـــــــانِـــــــي  و 
ــــح ـــــي جــــايَ ـــــنِ ـــــصْ ـــــــي غُ نِ ـــــــالَّ خَ
ــــــــرُوح ــــــــجْ ــــــي مَ ــــــلِ ــــــثْ مـــــــا مَ

دَوَّاح ـــو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ أبُ
واوَح ــــــــــك صـــــال عـــلـــى الـــــــــدْ دُوَّاحَ

ــة  ــحَ ــي ــوْضِ ودَك ال ــــــــدُ ـــــب اخْ مـــن دَهْ
ــيــح الــنــصِ و  ــــحــــار  ــــشْ الــــتَّ نـــــال 

بدون حربة

ـــرَاح ه س ـــدُ ـــنْ ـــورَك مـــا عَ ـــسُ ـــيْ ـــال مَ ط
ـــه ـــراحُ ــــرَك بـــسْ ــــي ــــسِ ــــيْ ـــــــود لِ جُ

ــــــرَّاح ـــة جَ ـــلَ ـــجْ ـــنَّ ـــف ال ـــي سِ
ــــــة ــــب راحَ ــــاي مـــنـــه مـــــا ص
الح رْحة من غير اسْ جرْحة عن جرْحة اخالف جَ
ــــرُوح ــــجْ ـــد الــــمَ ـــبْ ـــكَ ســـــال ال

ي و راحتي و سرُورِي يا صاح نْت بين ابساتن فَرْحِ كُ
ــــاح ــــرْت ــــــي مَ ــــــانِ ـــــــول ازْم طُ
ـــــي ـــــاحِ ــــــــــرِي س خــــــــــاطْ
راحة في  يم  انعِ لِّي  مسَ ل  انْضَ كيف  انْبات 

وب سُ حْ مَ عاش  رْتاح  ما  الالّيَم  قَلب  مال 
سارَح راح  المْ ب  سْ كَ البِيدة  وِير  اهْ من 

ـــوى  اكْ ــي  ــلِّ ال و  ــدي  ــي سِ ــا  ي ــو  ه و 
ــا يــرِيــح ــة م ــلَ ــجْ ــنَّ ــوف ال ــيُ ــن س م
ــوَّح ــنَ ـــد ي ـــرِي ــات افْ ــب ــا ي ــاه م ــق ــابْ م
ــح ــيَّ ــجَ ـــرُوح امْ ـــگْ ــر مَ ــفَ ــقْ فــي ال

ـــــــــــــرَّاح ـــــــــوى جَ ـــــــــهْ ال
ــح ــوامَ ــال ـــة ب ـــرْحَ ــن جَ ـــة ع ـــرْحَ جَ

ــا  ــرَّدْه ــبَ ـــمـــاح مــا ي ـــة االل ـــرْحَ جَ
ـيــح ــلـِ ـــف الــمْ ـــايَ ـــف ـــر ش ـــي غِ

لى لِي وَّاحْ خايَفْ يَنْجْ يرِي دَرْتْ الدَّ مِ في اضْ

ـــرَّاحْ ــــرْيْ ال ــــي سَ ــع رُوحِ ــــرَى م اسْ

ـــاح ــي ارْم ــنِّ ــــرَّد عَ ــك جَ ــبَّ ــر حُ ــي امِ
ـــه ـــون ارْمـــاحُ ـــنُ ـــي بـــسْ ـــنِ ســـامْ
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ـــــــــالحْ ـــــة اصْ ـــــرگَ مـــــافـــــي الـــــفَ
ـــي ـــاحِ س ــــه  ــــلُ ــــقْ عَ ــــــم  ــــــالَّيَ ال و 
ـــــــــــاح ـــــــــــــرَّب مـــــــا ارْت مـــــــا جَ
ـــة ـــارْحَ ــة الـــجَّ ــلَ ــجْ ــنَّ ــال ـــوى ب ـــكْ مـــا ان

ي ــدِ ــبْ ــكَ ـــار ل ـــنَّ ــت ال ــي ــنِ ـــا الـــلِّـــي اجْ أن
االتْماد وف  بشُ ــاوِي  الــضّ د  الخَ يب  لهِ من 

شـــادِي ــا  ي ـــك  ـــورْتَ صُ ــمــال  اجْ اهللاَّ  دامْ 
مــــــــــرادِي و  ـــــي  عـــــنـــــايْـــــتِ ــــــا  ي
ه ــدُ ــيْ ــصَ ــا ي ــن ج ــي م ــبِ ــسْ ـــل يَ ـــزْيَ ــا اغ ي
ه ــــدُ ـــن حــــاسْ ـــي ــــار فــــي عِ ــــجَ يــــا زن
ـــــدي مــحــمــد ـــــي ــــــــزال س ــــــــغْ ال

ــوع  ـــودَة يـــا طــل ـــعُ ـــسْ ــــوا لـــمَ ــــولُ قُ
ـــــعـــــاد ـــــــب االسْ ـــــــواكَ ــــد اكْ ســــعْ
ودَة عُ سْ مَ انْــتِ  و  عادْتِي  اسْ سعد  من  انْــتِ 
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْتِ  ود  السعُ عد  سَ يَّا  انتِ و 

ـــــدْ ـــــزايَ ــــال امْ ــــرِي ب ــــشْ ـــــا الــــمَ أن
زاد الـــــمـــــالم  فـــــي  ــــــم  ــــــالّيَ ال و 
ـــــه حــــــــرْم لـــــي الــــــــزَّاد ـــــالمُ ـــــمْ بَ
ــــــد ـــــومـــــان لـــيـــن زايَ ـــــلُّ ــــــف ال كُ
ة ــــــــــدَ ـــــبْ زايَ ــــك بـــــحُ ــــي ــــلِ ــــبْ يَ

ـــودَة ـــســـعُ ــــت الــغــيــبــة يــــا م طــــالَ
يدة مِ اكْ لضاه  نار  فى  الجْ و  انْضال  الصبْر  و 
ـــــود ـــــقُ ـــــفْ مَ ــــــب  ــــــايَ ــــــغ ال و 

الحربة

ـــاحْ ـــم ــــــرْح االل ــــب جَ ــــعَ ـــا اصْ م
ـــي ـــاحِ ـــف ـــلْ ــــــوَّى تَ ــــــقَ ــــه اتْ ب
ـــيـــاح تـــحْ ــــي  ف ــــيــــت  ــــحِ اضْ و 
ــة ــارْحَ ــيــن ج ــــراح الــعِ ــيــف اجْ ــا كِ م

ــات  ــن اجْ ــي  ــنِ ــي عِ ـــيـــدِي  سِ ــا  ي ــو  ه و 
ــنَّــد ــهَ الــمْ ــر  ــفْ ــشَّ ال ــل  ظ ــي  ف وردَة 
ي ــدِ تَــگْ ــرة  ــمْ جَ قَلْبِي  فــي  ارمــاتْــهــا  و 

ــبــادِي اكْ ـــراح  اجْ درى  مــا  يعدر  الَّ  مــن 
ــــــــــادِي ــــار ازْن ــــن مــــا كــــــوى ب
ه ندُ مهَ ــرة  ــجْ الــهَ صمصام  مالقى 
ـــردُه ـــوى مـــجَ ـــهْ ـــي يَ ـــلِّ ـــظ ال ـــحْ لَ
د ــــدَّ ــــگَ ـــــ ـــــ ــــب امْ ــــلْ لــــلــــقَ

اد دَّ ر جَ غى و صاگْ لي بعساكَ ب اطْ أمير الحُ
بُودَة جْ مَ سكينه  االرْيــام  عيُون  بسيُوف 
ود سُ سوالَف  و  فايَر  الظْ مايَل  بحْ ها  قَلَّدْ

ـــون زانَــــد ـــيُ ـــعْ ـــار ال ـــف ـــج اشْ ـــنْ غُ
ــــبــــاد ـــــــارَد االكْ ـــــي ش امِ ـــــدُّ گُ
ــــاد ه عـــلـــى الــــزْن ــــــدُّ ار ي ــــــــدَّ غَ
رافَــــد و  ـــيـــة  مـــاضْ ـــوالـــي  ــعْ بـَ
ـــدة ــــ ـــوَاجْ ـــة ال ـــرْشَ ـــحَ ـــــــن ال سَ

ــي  ــتِ ــبْ سَ ـــا  ان و  ــدي  ــي س يـــا  هـــو  و 
يُود الغْ لْطانَة  سُ ــشــرُود  ال ــگــات  رَمْ
ود الصدُ عذاب  و  رَة  جْ بالهَ انْحال  حالي 
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ــرة ــي ــكِ ــفْ ــــه تَ ـــــة خــــالَّتُ ـــف اللَّ ـــالَ س
ـــــي لِ ـــــالّ ــــــــا ع أب

ـــيـــه ـــلِ ـــجْ نَ مــــا  ــــــــــرام  احْ انــــــا  و 

البارِي بحان  سُ ير  ندِ ما  بيدي  ما  ل  مَ نَعْ آش 
ــــــــرارِي اسْ و  ـــــرِي  ـــــهْ جَ ـــاه  ـــف ـــاخْ م
رَة زَهْ بُوسالَف  زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ ليه 

وارِي اسْ بين  ما  مام  الهْ ل  طَ يُوماً  دَايا  باب  اسْ
نــــــارِي ـــى  ـــل ع نــــــار  زادَت  ـــــــوم  يُ
رة طْ ول الخَ ودان جاوْا من طُ انْهار قالوا ناس السُّ

يَّارْ رْ السِ لَّمْ على البَدْ تابِي يا وَرْشانْ سَ يرْ بكْ سِ
ـــــارْ ـــــف ـــــــــــلْ لــــصــــابَـــــــــغْ االشْ قُ
ـــــــــــصـــــــــــارِي ـــــــــــــــــــــرَّةْ ابْ قُ
بزْيارَة ـــواكْ  اهْ من  دْ  فاگَ يبَة  الغِ طالَتْ 

ـــــار ـــــف ــــــــل االشْ ـــــــرو دابـَ ـــــــي ازْهِ
ــــار ــــيَّ ر الــــسَ ــــــدَ ــــــبْ ـــــاع ال ـــــع اشْ
ــبْـــرى ــــك يـَ ــــوبَ ــــبُ ــــحْ ــــي مَ عــــالْــــجِ

ــــــرة ـــــي زَهْ ـــــزالِ ــــي اغْ ــــرْت ــــظَ مــــا انْ
ـــــــــــــــــرة نــــجـــــــــمـــــــــة الـــــزَّهْ
ـــــرة زَهْ ـــي  ف ـــد  ـــخَ ال ــــرْتــــي  انْــــظَ وال 
ــــــــــــــــــارُه ـــــيـــــــــــب ازْه بـــــــــــطِ

ـــــكـــــار ـــــاشـــــة االب ـــــة ب ـــــنَ ـــــي أمِّ
ــــــــــار ك ــــــــــدْ ــــــــــــك يُ زِيــــــــــــنَ
ــــــرّار ــــا مــثــلــك غَ ـــا م ـــه ـــبْ ــــي ال ف
ـــــــــــــــرَة گـــــــــــــــــــــــمْ وال 

ـــارة ـــم ـــالـــف إيْ ـــسَّ ـــي ال ت ل خـــــالَّ
ـــجـــارة اتْ ـــيـــق  ـــقِ اعْ و  ـــر  ـــواهَ ـــجْ ب

فا ما اتقى عارِي رْ الجْ يَّز بعساكَ وى مِ ير الهْ أمِ
اتْــــبــــاري ــــون  ســــنُ و  بــــســــروت 
برة رب الغَ ين في الحَ نَوْضِ وه امْ دُ دى و اعْ بين العْ

فا ما اتْقى عارِي رُه بالجْ يَّز بعساكْ رام مِ ير الغْ أمِ
ـــاري ـــب ت ــــون  ــــنُ س و  ــــروت  ــــس ب
برة رب الغَ ين في الحَ وه منَوْضِ دُ دى و اعْ بين العْ

ورْ الكافْ زادْ قَلْبِي نارْ على نارْ فْ عشُ آهْ من نَصْ

جـــــارْ ــــيَّ  ــــل ع ـــــيـــــنْ   الـــــبِ و 
ـــــــــــــــرارِي ـــــــــــــــــدْ  اشْ زايَ
الغارَة رافَدْ  ينْ  السِّ ورْ  شُ بَعْ رْبِي  الحَ جا 

ــــدار ــــعْ ــــي يُ ــــالِ الــــــالَّيَــــــم ح
ـــرار ـــمْ ــــوى ب ــــهْ ــــقــــاك ال ـــا اسْ م
ــرة ــجْ ــهَ ال كــيُــوس  ــت  ـــرَبـْ اشْ ال  و 

ــــرَة ــــجْ ــــهَ ــــم نـــــاس ال يـَ الـــــالَّ
ـــــــرى ـــــــجْ ــــــــا يَ عـــــلـــــى م
ـــــرَّة ـــوى جَ ـــهْ ـــل ــــت ل ــــرَفْ مــــا ع
ـــــــارُه ـــــــم ج ــــــــــــــيْ  كَ و 

ار ــــــــرّ ـــــك جَ ـــــبَّ ــــة حُ ــــنَ ــــي أمِّ
ـــــــار بــــــعــــــســــــاكــــــر ج
ــجــار ــل ــــة ل ــــرمَ ـــي حُ ـــتِ ـــرِي مـــا ق
ــــــــورَة ـــــــــ ـــــــــ جُ وال 
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ازْهــــــارُه و  ـــــــرِي  زَهْ ـــــــور  ازْهُ أاللَّــــــة 
ـــــر ــــــــة ازه ـــــــــــرُّوض أاللـَّ بـــيـــك ال
ـــــرَة ـــي زَهْ ـــزالِ ـــي يـــا غ ـــولِ ـــي صُ ـــولِ صُ

نْوانِي عُ تَدِّي  باب  لألحْ ي  مامِ احْ ــد  أَوَلْ وَّل  عَ
رَة غْ دَ امْ ناس  ور  شُ األمان  فظ  حَ في  وصلُه 

ــــالَّرَة الــــجَ و  ــــر  الــــزْهَ و  رد  ــــــوَ ال ــن  ــي ب
ارَة ـــــــدَّ ـــــــحَ ال و  ــــيــــم  ــــلِ الــــظْ و 
ــنــايَــر اشْ و  ـــوس  قُ و  ــاح  ــفَّ ت و  الــرْخــام  و 
ــــحــــارْ ـــي اگْ ـــسِ ـــانْ ــــوا عــــن ع ــــامُ ق

ـــــار ـــــف ـــــــــــل االشْ ـــــــرُو دَابَ ـــــــصْ نَ
ارة ــــــــــدَّ ـــــيـــــبـــــة قــــمــــر ال الـــــوْجِ
جزُور في  طــاوُوس  وال  ــزال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ـــــــــــرة زهْ ــــف  ـــــ ــــالَ ــــسَّ ال زَرْق 

ارِي رْ السّ تِي و محاوْرِي ضيا البَدْ بتِي و گرَحْ سَ
رَة ي زَهْ افِي في االرْيام وَلْفِ ب الصّ ة الدهَ بِيكَ اسْ

ـــة ـــة الـــحـــانْـــطَ ـــنَ ـــي ــــا مِ ـــة ي ـــنَ ـــي مِ
يط د ازْيارْتِي الخِ ي من بَعْ عِ طْ يْب علِيك أاللَّة تقَ عَ
ــة ــلْــطَ ــــة مــعَ ــــوقَ ــــلُ ــــطْ ــــي مَ ـــتِ انـْ
ـــي ـــاطِ ــل ارْب ــحَ ـــن ي ــــرْبُــــوط الم ــــا مَ وان

د الرْسام ول الغادِي واعَ رْسُ في امان اهللا يا المَ
ــــالم ــــسْ ـــبَــــلَّــــغ ال ــــك اتـْ ــــي ــــوصِ نُ
شرِيف اللَّة  وارَم  العْ ة  باشَ رام  بُوحْ زالِي  لغْ

الحربة

ــفارُه بَشْ ــن  عَ يَطْ ــس  يامَ ــت  رِي ــرّاض  عَ
ر ــــدَ ـــــرَا احْ ــــم مـــا قْ ــــراغَ ــن اضْ ــي ب
ــرَة ــمْ جَ و  ين  مِ ياسْ و  ــاس  ــي الْ ــرْعــى  يَ

نانِي نى وسط اكْ يج الضْ راق يهِ نِّي الفْ وال في ظَ
رَة ودي قَطْ دُ ي على اخْ عِ وى دَمْ من انْجالِي تَهْ

م  تخاصَ ــمــا  ــهْ مَ ــدي  ــي سِ ــا  ي ــو  ه و 
ــيــق ــبِ الــعْ ــك  ــسْ الــمَ و  ــر  ــبَ ــنْ ــعَ ال

ـــار ـــج ـــــق ال ـــــشْ ــــــم عَ ــــــالَّيَ ال
ـــــــــرَّارة ـــر جَ ـــــا بـــعـــســـاكَ ج
ور تدُ ير  غِ يْلُه  خَ ر  هْ بالقَ تال  القْ زُوم  حْ مَ
ـــــرَة ـــــجْ ــن الــهَ ـــ ـــ ــي ــابِ ــح ــصْ ب

ل  وعمَ ــن  ــكَّ ومَ ــن  ســكَ ــرام  ــغْ ال ــيــر  أمِ
ـــي صــيــارِي ـــة ف ـــراغَ ــا م ــف ــجْ ــال ب
رَة ضْ حَ يا  ة  قابْحَ المْ ور  شُ ودعانِي  زْنِي  هَ

ـــة ـــطَ ـــب رابْ ـــحُ ـــام ال ـــم ــيــل اهْ خِ
يا من الربِيط ها دِيما ما تَعْ لَّة و محلَّة جيُوشْ حَ
ــة ــمــطَ ــة مــگَ ــطَّ ــحَ ــى ال ــل ــل ع ــي خِ
ي اكشاطِ و  برُوحي  فُرْسانْها  ــت  راحَ

رام رَة و محايَن الغْ جْ وى و الهَ وع بالهْ لْسُ أنا المَ
ــنــام الــمْ ـــر  ـــســـاهَ امْ ـــات  ـــب ن و 
ـــهـــا يـــتْ ـــوِ ــي اهْ مـــن فــگــد الـــلـِّ
ــيــف ــغِ ــا اشْ ــه ــرامْ ــغْ ــي ب ــنِ ــتْ ــنَ ــعْ طَ
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اق شَّ العُ يــا  وق  شُ عْ المَ ـــراق  افْ يد  يعِ ال 
ــوق ــرْشُ مَ الم  ــنــاقْ  ــعْ تَ ــنِــي  ــقْ ــنَّ عَ مــا  بَــعــد 

ـــــــاقْ ـــــــفَ ــــــال اتْ ــــــــــرُوقْ ب ــــــــــفْ مَ
ــــي بــــاقِ ــــي  ــــيــــبِ حــــبِ ـــــــــــرَامْ  غ و 
ــــــــــــاقْ ــــــي رَشَّ ــــــوعِ فــــــي ضــــــلُ
ــة ــارْق خ ـــوف  ـــجُ ال ــــطْ  وس رْ  مـــحـــاوَ و 

ـــك ـــالَ ـــــوم ف ـــــيُ ــــــــادَى ال ــــــــادَى ن ن
ــــالكَ ابـْ ـــفـــى  ـــجْ ال بــعــد  ـــب  خـــصَ و 
ــــالك الــــفْ ــــي  ف تـــــــاگَ  ــــك  ــــاللَ ه و 
ــك لَ ـــــى  اوْف ـــرْضـــا  ال ــى  ــل ع ـــد  عْ الـــوَ و 
ــــة ــــــوى  مــــبــــارْكَ ــــــهْ ــــي  تَ ــــلِّ ــــال ي

ــي ـــب الگِ ـــرِي ـــي اقْ ـــي الگِ ــى الگِ ــول ــمُ أَل
ــة ــنَّــاگَ ـــــاوَدُوا عَ ـــــع ــــي انْ ــــي الگِ الگِ
ـــــــواگ ـــة االشْ ـــعَ ـــي ـــــرَد لِ بـــــاش تَـــــبْ

ــــول ـــد إيْــــطُ ـــهْ ـــالـــعَ ــــنِّــــي ب كـــــان ظَ
ـــــــــــول ـــــــــــتُ ـــــــــــبَ ــــــــــــــا ال ي
بالِي اجْ ــوا  تــرَيــبُ و  ــرَك  ــجْ بــهَ ــال  ط ســاع 

السؤال بَلَّغ  رْسولِي  مَ أَيا  ير  سِ اهللا  أمان  في 
ـــتـــال احْ و  ــــــــزْم  عَ ـــة  ـــبَ ـــي ـــوْجِ ـــل ل
بَّله تْهَ كَ راهــا  من  انِي  المالكَ بِيبَة  الحْ

ــيَّــة ــفِ اصْ ـــة  اللَّ ــا  ي ــرى  ــبْ نَ ينِي  عالْجِ هللا 
سالي  الرِّيم  يا  ي  نواحِ و  عالجي  على  سالِي 

ــراقْ الــفْ ــار  ن داق  الَّ  من  يا  ي  تَبْكِ الشْ 
رُوق حْ مَ راق  بالفْ هو  مَن  يا  ك  حَ تَضْ الشْ 

ــــراقْ  ــــفْ ـــــبْ نــــــارْ ال ـــــعَ مــــا اصْ
ــي ــاق ــف ــــتْ اسْ ــــرَقْ ـــوقْ اخْ ـــالـــشُّ ب
ـــــــــــاقْ ـــــــــــلْ االرْم ــــــــنْ دابَ مَ
ــة ــقَ ــعــانْ ــمْ ــال ـــا ب ـــن ـــوادَعْ ـــــومْ اتْ يُ

ـك ــــار يـــا الــفــاتـَ ــــب ــــــاوَد االخْ ع
ـــتـــاك ـــن افْ ــيــن م ـــهـــام الــعِ بَـــسْ
ــتــاك ــعــن والــفْ ـــوف الــطَّ ـــيُ ـــسْ بَ
ــك ــاتَ ــس ف ــي ـــان ل ـــرْب ـــهَ ـــى ال ـــتَّ حَ
ــة ــك ــاتْ ــف ال ـــة  ـــلَ ـــجْ ـــنَّ ال ذا  ـــن  م

ي واگِ اسْ ية  الباهْ راگ  بَفْ ي  عِ دَمْ وف  شُ
ــة ــة دفــاگَ ــبَ ـــوج ســاحْ ـــوج عــلــى مُ مُ
ـــرَّاگ ـــحَ ال ــجــمــر  ال ـــفـــات  اطْ مــا  و 

ـــول ـــطُ ــاك إيْ ــف ــج ــي ب ــل ــي ــــال لِ م
ـــــــــول ـــــــــتُ ـــــــــــا الـــــــــبَ ي
لي انْبى  ما  بالوْصال  ابْهاك  فَجر  مال 

زالِي سابَغ االنْجال المِي لغْ ولِي أدِّي اسْ رْسُ َمَ أ
ـــالل ـــهْ ـــــةْ ال ـــف تُـــــوكَ ـــالَ ـــوس ب
لُه أتْوَصْ لها  نْوانِي  عُ والبْها  الزِّين  لْطان  سُ

يَّة شِ العْ و  الصبح  في  يلعَب  الهوى  رِيح 
علي ارتى  وال  زَّة  هَ رة  جْ بالهَ زْنِي  هَ ب  الحُ و 
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حليمة 1

تَّالة قَ ــرْشــة  الــحَ يْن  العَ ــرْت  ــظَ انْ كيف 
ــل ــصَ ي بــــال ن ـــــــــدِ ـــــرَح يــــا وَعْ تَـــــجْ
ـــي نَــبْــلــة ـــرْمِ ــيــشــان تَ ــنِّ ــت ال ــحْ ــن تَ م

ـــودات  الـــخُ ــاشــة  ب ـــمـــال  اجْ اهللا  ــر  ــصْ نَ
ــال ــفَّ ـــگـــات الــجَ ــة رَمْ ــيَ ــاهْ ــب ــة ال ــنَ ــي أمِ
ل ــــدَ يَــــعْ و  ـــيـــس  يـــمِ ـــــح  الـــــرّمْ قــــد 
ــالَــة ــيَّ خَ و  ــيــل  خِ بين  ــون  ــرْشُ طَ ــل  حــامَ

ــي ــالِ ــي ادْخ ـــم ف ـــواهُ ــن اهْ يــت م ــوِ و اكْ
زال البَتُول زَّك ألغْ وم عَ رَك امِّينا و يدُ اهللا ينَصْ

ــــي ســـال ــــول ــــرْسُ ـــر آمَ ـــي ـــر سِ ـــي سِ
ـــال ـــفَّ ـــد الـــجَ ـــي ـــــم جِ ـــــراسَ عـــن امْ
ـــول ـــتُ ـــبَ ـــــزال ال ـــــغْ ــــي ال عــــانْــــسِ

ـــــرْع اهللا  ـــة شَ ــول اللـَّ ــتُ ــب ــل ـــوا ل ـــول قُ
ـــول ـــقُ ال فــــي  ــــي  ِّ ل ــــوَ ت ال  ــــاك  ــــع امْ
ــل ــعَ ــفْ ــــةْ ال ــــنَ ـــا زِي ـــول ي ــــح الـــقُ صَ

يَّة  البِ ــةْ  ــوگَ تُ ــا  يَ ــرا  ــبْ نَ ــيــنِــي  ــالْــجِ عَ هللا 
سالِي الرِّيمْ  يا  يِي  احْ و  ي  جرَاحِ على  سالِي 

ي دامِ باب اعْ لْها باش اكوات و انا اسْ النّاس كُ
ة حليمَ التيُوت  أم  عنِين  من  يتْها  وِ اكْ يَّة  كِ

خيَّالَة و  ــيــل  خِ ــيــش  جِ ــرام  ــغْ ال امــيــر 
ــل ــتَ ـــزُوم لــلــقْ ـــحْ ــــ ــر مَ ــعــســاكَ ـــ ب
ــة ــلَ ــمْ ــــــرَدُّه حَ ــا اتْ ــج م ــايَ بَـــحـــرُه ه

رَة  جْ الهَ و  وى  الهْ من  ة  دَ مْ عَ لي  ة  دَ مْ عَ
القتَّال ــوَجــد  ال و  ر  السهَ و  ــي  الــكَ و 
ــل ــقُ ــتْ ال و  ــان  ــه ــي ــتِّ ال ـــول  حـــمُ و 
تتْشالى يلُه  خِ يــزول  أالَّ  ــق  ــشْ الــعَ و 

تالِي لقْ ـــزُوم  ـــحْ مَ ــرَة  ــجْ ــهَ ال ــيــش  جِ
في  ــة  ــرْبَ سَ في  ــة  ــرْبَ سَ ــالف  اخْ ــة  ــرْبَ سَ
ول يجُ ــرب  ــحَ ال ــي  ف ــة  ــرْبَ سُ ــاب  ــگ اعْ

ـــال ـــعَّ ـــد الـــشَّ ـــخَ ــــار ال ـــــوف ن شُ
ــال ــعّ ـــة ش ـــنَ ـــوَجْ ــب ال ــي ــهِ ـــن ل م
ـــول ـــلُ ـــعْ ــــــم مَ ــــي دايَ ــــرْحِ ـــه جَ ب

ــلْطان  ــي سُ لِ ــا اهْ يــت ي ــبت الْقِ ــوم السَّ يُ
ــلُول سْ مَ ه  ــيفُ سِ ين  ــقِ العاشْ ــى  عل
ــلْ ــن الــنــصَ ــى م ــض ــفــار امْ لــيــه اشْ

ــاري  ــج ــشْ ـــبْ بَ ـــعَ ـــوَى  لْ ـــهْ رِيــــح ال
ــيَّــة ــشِ الــعْ و  ـــبْـــحْ  الـــصُّ فـــي 
لِي ارْثَى  وال  زَّة  هَ رَة  جْ بالْهَ زنِي  هَ بْ  الْحُ و 

ير  غِ ــنْــت  كُ مــا  ـــيـــدِي  سِ يــا  هــو  و 
ـــضـــات االرْيــــــام ـــهْ ـــن بَ ـــي م ـــانِ ه
اگات الصَّ و  ــرْبَــة  بــالــسَّ ير  غِ ــوع  ــولُ مُ
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لِي  مْ شَ ــع  ــمَ ــجْ تَ كــان  ـام  يــااليـَّ رى  ــــدْ أمَ
ــــي انْـــجـــالِـــي يــتْــهــا ضَ بـــالـــلِّـــي هــوِ
لْثُوم كَ والتِي  مُ ية  الباهْ ي  وَلْفِ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

حليمة الرِّيم  يا  د  الخَ في  مزاوَك  جيت  ليك 
ــــوم ــــلُّ ـــــا حَ بَـــــــــــــرْدِي نــــــــــارِي ي

ـــــــومْ اتْـــــــلُ الشْ  ـــــــمْ  الــــــــالَّيـَ
ـــالمْ الـــمْ كـــف  ـــنِـــي  دَعْ ـــم  ســـالَ رُوح 
ــــــي ــــــرامِ ـــــن اغْ ـــــت م ـــــحْ ـــــا جَ م
ــــة شــــامَ و  خــــــــــالْ  بــــــزِيــــــن 

ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  دَ نَقْ ما  رام  الغْ يش  جِ
ه المُ اغْ ــي  دارِنِ ي  يدِ سِ يا  نفاض  و  بمهارَز 

ة ومَ شُّ هَ يا  زَگت  الخال  و  ة  شامَ و  د  خَ بين 
ــــة ـــــــــــي يــــــا شــــامَ ر راحِ ـــــــــــدّ غَ

ـــة  ـــودَة زِيـــنَ ـــخُ ـــال ـــك ي ي ـــدِ ـــهْ ــــي يَ ـِّ رَب
ـــام االرْي ــلْــطــانَــة  سُ ــة  ــيَ الــبــاهْ ة  النَّگشَ
ـــــم ي ـــــدِ ـــــوك اخْ ـــــلُ ـــــمْ رانِـــــــــي مَ
ـــة الـــحـــاجَّ ــــا  ي ـــــي  ـــــمِ رَسْ زُورِي 
ــــة ــــارْمَ ـــي الــــضّ ـــرانِ ــــ ـــي ــــرَد نِ تَـــــــــبْ

ـــة ـــامَ ـــق ـــة ال ـــن ــــ ـــزِي ـــــــــولُــــوا ل قُ
ـــــريـــــم ــــــيــــــن  مَ ــــــفِ ــــــوســــــالْ بُ
يُرْحاموا ق  حَ ة  مَ الرَّحْ ل  اهْ ياك  الرُّوح  ي  تْقِ عَ

الكاوِي  راق  الفْ و  د  الصَّ نار  عَب  اصْ ما 
ــي وبــحــالِــي ــلِ ــثْ ــيــق مَ ــشِ ــعْ قــلــب ال
ـــــل  ـــي فـــي دواخَ كــيــف اكــــوانـِ
ــوم ــمُ ــهْ مَ ـــي  ـــنِ تـــرَكْ و  ــى  ــش ــحْ ال

زِيمة تَحْ في  يتُوگ  إال  الزّين  و  البْها  وف  شُ
ــوم ــن الــقُ ــي ــع الــــفــــارَس ب ــلَّ ــگَ م

سيدي يا  أسيدي  لُومْ  عْ مَ رْبُه  حَ وى  الهْ
ـــه ـــســـامُ ــــــل احْ ــــرْ سَ ـــــ ــــي أمِ
ـــه ـــصـــامُ ــــد ااخْ ي ــــدِ ــــرْبــــي اشْ حَ
ـــه ــــــد لـــطـــامُ ـــق حَ ـــي ـــطِ ــــا ي م

ــه ــاحُ ــف ــــرام هــــاج اكْ ــش الــــغْ ــي ج
ـــه رمـــاحُ و  ـــــه  ـــــوارْمُ اصْ ـــى  مـــضَّ
گباح ال  ورَة  مُ مَشْ لْفة  عَ ــالف  اخْ لْفة  عَ

ومة مَ سْ المَ ل  النواجَ رب  حَ يبارَز  يق  يطِ من 
امــــة ــــدَ ـــاق اعْ ـــشَّ ــــد لـــلـــعُ ــــزِي اتْ

ــر  ــصَّ ــم قَ يـَ ـــوم يـــا الـــالَّ ـــلُّ ـــف ال كَ
ــدام ــعْ تَ ــلــب  ــقَ ال ــد  ــزِي ت ال  ــاك  ــف ــكْ يَ
ــيــــــــم شــــــــئِ ــــوم  ــــلُّ ال اوْراه 
ـــة ـــنْـــجَ ـــغَ دَة امْ ــــــــوْ ــــت خَ مــــارِي
ــة ــمَ ــايْ ــنَّ ال ـــة  ـــرْشَ الـــحَ ــن  ــي ــعِ ال و 

ـــــة ـــــامَ ـــــرام زَطَّ ــــيــــل الـــــغْ خَ
ـــــوَّم ـــــوى اتْـــــحَ ـــــلَ الـــــهَ بـــــاهْ
وا عاب رامُ ية و عوالِي فُوق الجْ نُون ماضْ بسْ

صالمطلع
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ومة هشُّ

ــم ي ــدِ اخْ تقبلِينِي  حــمــاك  ــي  ف ــــت  زَكْ
ــيــمــة ـــا طِ ـــاعـــة ي ــى الـــطَّ ــل ــد ع ــي ــب عَ

ــي امِ ــدَّ ــف ال ـو ســالْ ـــرُوا بـُ ـــصْ ـــرُوا نَ ـــصْ نَ
مع  الــــوْكــــرْ  الَــــف  ـــوَ اتـْ ـــة  ـــمَ ـــيْ ـــمِ احْ
ـــومْ ـــثُ ـــلْ كَ اســمــهــا  و  ــهــا  حــمــامْ

امِّيـنة بــنار  ــت  ي ــوِ ـــ اكْ ـــــي  ــلِّ ال انـــا 
نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

بانِي ــرَة  ألــقــاصْ بــانِــي  بــانِــي  ــة  اللَّ ــولــوا  قُ
ـــي ـــانِ ـــك ــــــم امْ ــــــراسَ ـــــي امْ ـــــيِ احْ
نُه عَ رَت  دْ قَ ما  يبَة  الغِ ول  طُ و  حاوَر  المْ يْ  كَ

تاها اعْ مــا  لــي  ــــرَات  اجْ ــة  قــصَّ ــي  ــاضِ أق
ــــتــــاهــــا ــــــا اعْ ــــــيــــــدنــــــا  م سِ
ــد فـــي نــــاس الــغــرام ــــرات لــحَ مـــا ج
ـــــــي لــــيــــك دعـــــانِـــــي أقـــــــاضِ
ـــــي ـــــانِ ـــــنَّ هَ مــــــا  حـــــلَـــــف  و 

ـــان ـــبَّ شُ و  ــــات  ــــن ابْ فــــي  ـــــو  الـــــزْهُ
الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 
ــيــســان كِ و  رُوض  و  قـــمـــاش  و 

ــراح االفْ أغــايَــة  ــك  ــورْتَ صُ ــمــال  اجْ اهللا  دام 
ين العِ نُور  يا  ي  سِ مْ شَ و  تِي  راحْ امْ و  ــوِي  آزَهْ
زِين احْ ل  كُ ةْ  لْوَ سَ يا  داح  دُوح  يا  ة  ومَ شُّ هَ

البْهيم ــول  طُ ــر  ســاهَ نِي  فْ جَ مــال 
ــيــمــة ــگِ ـــرار امْ ــك بـــسْ ــنَ ــفْ ــال جَ ـــ م

للطامِي  ـــزُومْ  ـــحْ مَ ــرَة  ــجْ ــهَ ال ــرْ  ــي مِ
اغِي  طَ ه  يشُ جِ ة  لْفَ عَ ـــالفْ  اخْ ة  لْفَ عَ
ــزُومْ  ــحْ ــرَة  مَ ــهــجْ ــابْ  ال ــح عــلــى  اصْ

بنار  ـــوى  اكْ الّ  ــن  م ــدِي  ــي سِ ــا  ي ــو  ه و 
ــم ــم ســالَ ــي ـــه ســلِ ـــرْحُ ــة جَ ــنَ ــي ام
وم المسمُ الــجــرْح  ــوق  فُ ــت  ــوِي اكْ ــا  وان

نِيرانِي كيف  نِيران  على  بنِيران  كوَى  الَّ  من 
ـــي ـــانِ ــــــرُه ه ــــــرْتــــــاح خــــــاطْ مَ
نُه دَهْ يق  حقِ دِيما  لِّي  مسَ علِيه  ما  اداك  هَ

ــــرات  اجْ ـــة  ـــصَّ قَ ـــيـــدي  سِ يـــا  هـــو  و 
ـــرام ـــغْ ــــل ال ــا أله ــه ــي ــكِ ــحْ ـــي ن ل

ــيــجــان ــتِّ ـــــات ال ـــاك اوْصـــــاف أُمّ ه
افْنانِي م  زِينْهُ اق  شّ العُ ول  قُ اعْ الْبات  السّ
ــان ــن ــفْ ــتَّ ــاح ال ــص ــف ـــوا ب ـــنُ ـــنْ يـــفَ

ةْ االلْماح ر من دگَّ وح بالشفَ مُ طْ ءاهْ على المَ
ين كِ مَسْ حبِيبُه  وف  يشُ إذا  ه  رامُ تَضْ ثَرْ  يَكْ
يْن العَ و  يرِي  الطِّ و  و  هُ السْ و  نْج  بالغُ يَتْألَّم 
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ــبانِي اسْ ــل  زَيَّ اغْ ــي  يْنِ عَ شــافت  ــايَل  السّ
ـــانْ ــشــا نـــارْ ابْـــال دُخَّ ــلــتْ فــي الــحْ ــعَ اشْ
ــي ـــ ــانِ ــك ـــ ـــــــي مــــا ابْ مــــا ابْـــــــكـــانِ
ــنُــون ــكْ ـــد الــمَ ـــخَ ــــمــــار ال ــى اجْ ــل ع
ــــــة يَّ ــــــرْدِ ــــــسَّ ال ـــــن  ـــــيْ ـــــعَ ال و 

ية اهْ الدَّ رْبَة  السُّ دَا  من  زَاوَگ  يت  جِ أنــا 
ـــــة ـــــيَ ـــــال ـــــغ ـــــــــــي ال ـــــــــــفِ وَلْ
اعلِيَّ الغاليَة  يا  ينِي  دَسِّ ر  دْ الصَّ ةْ  يبَ بِ اقْ في 

يت  امضِ و  ــيــت  ــنِ اف إال  بــيــن  ـــدوا  ـــهْ شَ
ــالَّر ــجَ ود ال ــة وخــالْــهــا وخــــدُ ــنَ جْ ــوَ مــن ال
ــر ــفَ ــشْ ال و  ـــخـــال  ال و  ـــة  ـــامَّ ـــشَّ ال و 
ــة يَّ ــدِ ــعْ الــسَّ ـــزال  الـــغْ و  وج  ــــدُّ خَ ــوى  ــهْ نَ

ـــيـــوانِـــي ـــــاب غِ ـــــب ــــــرُوا اسْ ــــــصْ نَ
ـــــن ـــــسَ ـــــــــل حَ ــــــطــــــان كُ ــــــلْ سُ
علِيَّ ــزهــا  عَ مــا  ــة  ــومَ ــشُّ هَ اللَّـــة  ــك  ي ــدِ هَ

ـــرَة  ـــزَّهْ ال ـــن  ـــحـــاسَ امْ ابْـــهـــا  اهللا  دام 
ــــم زهـــرة ــــزْران زِيـــنـــة االس ــــخِ ــــد ال قَ
ـــر ـــصَ ـــــــة الـــنْ ـــــي رايَ ـــــفِ ــــــــرَة وَلْ زهْ
ــة ــيَّ ــراتِ ــكْ ــسَّ ــــوارَم ال ـــاج الــــعْ ـــــرَة ت زَهْ

ــر ــافَ ـــون الــنّ ـــيُ ــرَك أَعْ ــيْ ـــــة غَ مــالــي ازْواگَ
ر ـــــــدَ ـــــــبْ ــــــة ال ــــــلْــــــعَ ـــــــا طَ ي
انْكابَر عيِيت  ــوى  الــهْ ذا  مــن  ينِي  تْقِ عَ
ــــة ــــيَ ـــــ ـــــ ــــافْ ــــصَّ ــــــــا ال ــــــــيَ أَهَ

ــار ــي االسْ ـــــةَ  رَاحَ و  ــي  ــتِ ــجْ مــهَ رُوح  ــا  ي
ــة ــيَّ ــفِ اصْ ـــــورَة  صُ ـــمـــال  اجْ اهللا  ــر  نَــصْ

كيف  ـــت  ـــارِي م ـــدِي  ـــي سِ يـــا  هـــو  و 
ــصــال ــة أنْ ــلَ ــجْ ــنَّ ـــفـــار ال ــن اشْ ــعْ ط
ول هُ في  رْب  الحَ ابطال  و  وف  الصفُ بين 

يَة طاغْ يُوش  بجْ علِيَّ  جار  رام  الغْ يرْ  أمِ
ــــة ــــيَ ــــال ــــغ ـــــــــي ال وَلْـــــــــفِ
يَّة أقْوِ رُه  ساكْ بَعْ انْزَل  و  د  رَعَّ يه  جِ ل  كُ من 

ر  وحَ ــرْد  ــبَ ال بين  رام  بالغْ ي  الباگِ ــا  أن
ــحــار الــتَّــشْ و  ــة  ــيــعَ الــلِّ و  ــيــب  الــلــهِ
ــر ــبَ أخْ لـــي  ــــابْ  ج مـــا  ــم  يـَ الـــالّ و 
ــيَّ ـــرَف شــايَــن بِ ــال مــا اعْ ـــزُّه ح مــا هَ

ــــي ــــانِ ــــود واف ـــعـــد الــــســــعُ سَ
ـــــصـــــان األغْ ـــه  ـــي ب ــــات  حــــي و 
يَّة ها ادْكِ ومْ ت لي بنْسُ كَ حْ ر ضَ م الزهَ و مباسَ

كيف  ر  جَ الفْ ةْ  لْعَ طَ ــي  أَصــاحِ ــوف  شُ
رة النَّصْ برج  من  ها  شعاعْ على  انْبات 
ــرْ ــتــن ــسْ ــيــاهــا تـــاگ مَ ــــوف اضْ شُ
لِّيَّا العُ ادْراج  على  ــه  ــراجُ اسْ ــوف  شُ

ر ساكَ بَعْ لي  صاگْ  و  غى  اطْ ب  الحُ يرْ  أمِ
ــــــــول تـــــــنـــــــتـــگـــر ــــــــبُ وط
ر قاطَ ــنْــد  بــهَ ــوى  ــهْ ال ـــرب  حَ ــــي  ورَّانِ
ــــيَــــة مــــاضْ ــــــوف  ــــــيُ س و 

ـــزَّار ــه  غَ ــشُ ــي ـــيَّ جِ ــك صـــاگ لِ ــبَّ حُ
ــيَّ عــلِ ـر  جــايـَ جــيُــوش  و  ــيُــول  ـخْ بـَ

صالمطلع



27

الحربةعنوان القصيدة

96

97

98

99

100

101

587

593

599

607

617

625

خمريات
الساحي 1

الساحي 2

الدالية

الخمارة

الساقي

مختلفة
الجواد

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ـــــــــي ـــــــــاحِ أَس

ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ
ـــيـــح ـــصِ الـــنْ ذا  ــــي  ــــنِّ مَ ـــل  ـــب ق و 

ــراب  اغْ طــاب  ر  جَ الفْ لَّم  عَ ــي  أســاحِ فيق 
ـــرّاح ـــب ال ــرة كُ ــمْ ــخَ ــت ال ــابَ اج ط الــــدّ
ـــة ـــحَ ـــواضْ ــــة ال ــــنَ جْ ــــود الــــوَ ــــوجُ ب
ــة ــراحَ امْ ــالح  ــمْ ال بين  الـــرّاح  ــيــف  كِ مــا 

لْتُه  غفَ الكاس  ــي  لِ هــات  ــي  آســاحِ قُلت 
ــار ــضَّ حُ يــا  ــلْــنِــي  نَــخَّ و  جحا  لــي  ـــع  رجَ و 
ــر ــطَ ــبْ ــال ـــصـــال ب ـــمْ ــى الـــقُ ــل طــــاح ع
ـــرْبـــان جــهــارَة ــــه و ســـار هَ ــك راسُ ــلَّ سَ

نَّارِي خُ يا  رَف  نَعْ ما  لِيم  اسْ نِّي  هَ امْ نت  كُ
ــــرْ ــــمَ اخْ وال  ــــة  طــــاسَ وال  ـــــاس  ك
ارْة مَّ الخَ بِين  ما  ــهــا  ــرُوطْ اشْ رِي  ـــدْ نَ وال 
كارَى اسْ يْنِين  عَ ي  شِ الْقاوْنِي  حتى  ي  يدِ أسِ

ــي االرْماقِ حــل  كَ ي  اســقِ و  أســاقِي  ر  ــمَّ شَ
ـــي عــايَــق ـــرْبِ ـــون حَ ــم بــشــعــار كُ ــغ و انْ
ــق ــي ــفِ ـــــاكْ إي ـــي ي ـــاهِ ـــسَّ ـــــــضْ ال وَگَ

ــرّجْ  ــسْ امْ ي  حاجِ ادِي  جـــوَ و  ي  ـــدِ وَجْ ــاجْ  ه
ــه ــاجُ ادْعَ ة  نْجَ تْغَ مَ ـــرْدَة  جَ ــردُه  جَ انْــجــالْ 

م البطاح اج نابية في مراسَ يام الدّ وف اخْ شُ
ـــــــي ـــــــاحِ أَس

ة احَ رت السّ مَّ مة عَ يُولُه في اللطام دَهْ وف اخْ شُ
ــح ــي ــفِ ــطْ ـــي ال ــــه ف ــــالمُ ــــوف اغْ شُ

ــك  مال و  ــحُ السْ مــن  فــاك  يَكْ ي  أســاحِ
ــاح ــت بيــك ارْي ــا مال ي ماصبيــت م ســاحِ
ــة ــحَ ــافْ ــــوس ك ــــيُ ـــت اكْ ـــرَّع ـــا جَ م
ة شباحَ و  ــــوَة  زَهْ ـــام  ارْي تِي  نَّقْ عَ مــا 

ما   لك  ي  كِ نَحْ يغ  صِ ــدام  ــمْ ال ــي  أســاقِ
طار سْ المَ ــق  ــي ارْحِ كــاس  بين  و  بيني 
ـــر كَ ـــدَ ـــنْ ــن الــــنَّــــاس تَ ــي ـــة ب ـــصَّ قَ
ــطــارة اشْ ــوب  عــجُ و  ــيــن  رايْــقِ عانِي  بمْ

ير  كامه غِ تْ احْ ل تَحْ دام ما دَاخَ يدي قَبْل المْ وهو يا سِ
ـــرَّة ـــت لــلــهــوى جَ ــا عـــرَفْ ـــاح م ـــرْت مَ
ــرَة ــمْ ــخَ ال ـــوس  ـــيُ اكْ ـــت  ـــرَب اشْ وال 
ــرَة ــمْ جَ ــي  ــبِ ــلْ قَ ــي  ف ــت  ــلْ ــعَ اشْ وال 

ــاقِي ــا السَّ ــة و هــات ي ــر العنب ي صِ ر اعْ ــدَّ غَ
ـق رايـَ ــرُه  ــمْ خَ كــاس  ــيــر  ــطِ الــتَّــقْ راس 
ـــيـــق ـــس ارحِ ـــي ـــرْنِ ـــن بَ ـــي م ــــب ل كُ

جْ  جَّ هَ الْمْ ولَة  جُ رَة  جْ الْهَ جْ  نَهْ في  لْتْ  جَ
ه هاجُ امْ في  ــنــاجْ  االغْ ــلْ  ــوَاجَ انْ ــوهْ  ــرحُ جَ
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ـــاح ـــتَّ الـــفَ نــعــم  ــــاد  ج الــحــمــد  هللا 
ـــه ـــتـــاحُ ـــفْ ـــان بـــمَ ـــب ـــي ـــبِ ــــح ال ــــاتَ ف
ة تَّاحَ الفَ ة  مَ الرَّحْ و  الرضى  و  ير  الخِ تاح  فْ مَ

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  راف  االشْ تاج  يا  يدَك  عِ
ــــعــــادة تْ الــــسْ ـــــــدْ بــــــه ســـــــعَ
محمد يدي  سِ البدر  ة  لْعَ طَ يا  ــودَك  بــوجُ

ي ـــــــــدِ ــــــــــــوْدِي عـــــن وَعْ ــــــال عَ س
د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

فار االشْ يُوف  اسْ من  لْبِي  قَ ع  قَطَّ من  مال 
ـــوع ـــي بــال ارجُ ـــى داتِ ــي و ارمْ ــلِ ــقْ حـــازْ عَ

ــز  عَ ــا  ي ــوِي  ــلَ ــع ال ـــك  اعـــالمَ اهللا  ــر  ــصْ نَ
ــال ــب ــيــن اشْ ـــم ب ـــرْغَ ــــــراف يـــا ضَ االشْ
ل ـــدْ الـــعَ و  ـــق  ـــي فِ ـــوْ ـــتَّ ال ــــس  ــــمْ اشَ
الغالِي ــوت  ــاقُ ــي ال ــا  ي ــود  ــجُ ال ــر  ــحْ بَ ــا  ي

رُه  جْ بهَ ــكــى  اشْ ــي  شِ ايَة  الشكَّ ــوف  شُ
ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شــي  بالتِّيهان  ــي  شِ
يم ي جايَب الهدية لليل يگِ ة شِ رْگَ ي بالفَ شِ

ون  ـــدُ ـــمْ ــن ال ــي ـــون ب ـــتُ ـــمْ ـــت لَ ـــجَ ـــهْ أَبَ
ــا ووطــاهــا ــه ــالْ ــب ـــر عـــن ج ـــخَ ـــفْ ـــتَ اسْ
ـــمـــان ــــــوالي عـــبـــد الـــرَّحْ ــــــاكْ م ج
ناها نْز اغْ نِين كَ ومْ ير المُ ة جا أمِ المَ مد بالسْ و هللا الحَ
ـــــــانْ االم و  ـــــز  الـــــعَ ــــمــــام  ه جـــــا 

ــراح االفْ طابَت  الصباح  يم  انْسِ ــب  هَ
ــــــه ادْواحُ عـــن  ــــزارْ  ــــهِ ال ـــــرَّد  غَ و 
ة الْقاحَ و  وة  زَهْ في  الربِيع  ر  اعْساكَ قبلت  و 

وقاد يدة  سعِ ابْراج  في  يد  سعِ الل  أهْ فْت  شَ
ـــــؤدة الـــــتُ و  ـــة  ــــ ـــمَّ ــــ ـــهَ ـــال ب
د عَ يَسْ أيّامه  ول  طُ حماه  في  ل  خُ يَدْ اللِّي  و 

ي ــــــــدِ ـــة وَجْ ـــعَ ـــي ــــن ل بَـــــــتْ م
رَّد يغَ و  ي  يَبْكِ كيف  الحال  وَرْشان  لَّم  كنْعَ

ــل و نهــار ــع لي مْ ــي بالدَّ ــي يَبْكِ نِ فْ مــال جَ
وع مُ ي مــن الدْ ــي ســاحِ بِيبِ ــن احْ فْ مــال جَ

تْح  الفَ و  نا  الهْ و  ز  العَ ــوم  ــلُ اعْ ــوف  شُ
فال احْ و  نايم  اغْ و  الفخر  و  بِين  المُ
ل ضَ الفْ و  ــد  ــجْ الــمَ و  ــوَة  ــطْ ــسَّ ال و 
العالِي ز  العَ و  يم  خِ الفْ يم  ظِ التَّعْ و 

ــبــه من  ــواكْ ــور ارْخــى اكْ يــجُ ــوف الــدِّ شُ
ه المُ اظْ يل  يمِ و  يل  ايْهِ بْلَة  القَ ــور  شُ
يم ة و زكِ مَّ ل في هَ ودان يَنْتْقَ لْطان من السُّ سُ

من  الح  ــمــس  ــشَّ ال ــعــاع  اشْ ـــوف  شُ
أبْهاها سن  حُ وزاد  مرَة  الحَ ة  جَ البَهْ
ـــا شـــان ـــه ـــــاء ل ـــــع يُـــــــوم االرب
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ـــرس  ـــــــراف عَ ــــز االشْ ـــا عَ ــــك ي ــــرْسَ عَ
ــي ــيــانِ ــرُور احْ ــسْ ــال ــود ب ــعُ ــسْ ــارَك مَ ــب م
ــــــــوالي ســلِــيــمــان ــــــك أم ــــــرْسَ عَ

ـــك ـــانَ ـــي ـــــدت اعْ ـــــة شـــــاهَ ـــــرْصَ عَ
االعيْان وف  شُ من  يُونَة  صْ مَ وب  جُ الحْ وسط 
ز مـــكـــانَـــك ــــــــوْ ــــي حَ ـــــة ف ـــــرْصَ عَ
يَّة ضِ حْ مَ ســقــايَــل  و  ــة  ــيَ عــالْ ــوار  ــاس ب

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
راوِي واها  نَهْ من  وخــد  حالة  في  ــدِّي  خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ

ــة و ازْهـــاي  ــرِيــفَ ــة الــظْ ــا شــامَ ــي ي ــولِ صُ
ـــار االزْه مــن  ــي  ــفِ ــطْ قَ نِـــي  دَنْـــدْ و  ــنِّــي  غَ و 
ـــر ــــــل ضُ ـــــــــالج كُ ـــــــاق اعْ ـــــــرْي أتَ
ــارَة ــج ــة و اتْ ــمَّ ــلــك لــيــك هَ ــت الــمُ ــنْ أبَ

ة  رْحَ الفَ و  بــالــنْــزايَــه  ــار  ــشَّ بَ يــا  ــر  بَــشَّ
االلـــحـــانِـــي عــلــى  ـــــرُور  ـــــسْ ال و 
ــوان ــلْ ــسَّ ال و  ـــو  ـــزهُ ال و  الـــرضـــا  و 

ــك ــالمَ ــسْ ـــت ل ـــطَ ـــنْ ــــة حَ ــــرْصَ عَ
شان و  ــوة  زَهْ تاهَت  و  مام  الكْ رخــات  و 
ــك ــامَ ــق م ــــع  ــــرَفْ ب ــــرْت  ــــخَ ف و 
ــة نِيَّ اهْ ــات  ي بَمْ بالســالمة  ــدت  حمَ و 

ي و مشاوْا وا ناسِ دُّ م داك اليُوم فاش صَ ظَ عْ مَ
كاوِي يري  ضمِ الرسام  في  احْ  نُــوَّ ونِي  تَرْكُ
وى ه من بعد اكْ ون اللِّي امْشاوْا ناسُ ن عَ سَ يَحْ

هنِيّة  و  لَة  النَّحْ يا  بك  ــالً  أهْ و  الً  هْ سَ
ــار ــي االطْ على  ــتِــي  ــلْ صَ ــة  ــايْــلَ الــصَّ ــا  ي
ـــر ـــزْهَ ال و  رْد  ــــــــوَ ال ـــني  ب ـــي  ـــنِّ غَ
ــارَة ــحَّ الــنَّ ــون  ــيُ الــعْ و  ــن  ــزِّي ال ود  ـــدُ خ و 
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ـــابْ ـــب ـــــمْ ال ـــي فُ ـــتْ ف ـــي ـــكِ ــــدى ابْ م
ــاب ــب ـــــراگ احْ ــــواه يُــــوم افْ ــــتْ يَ ـــو رِي لُ
ـــة ـــبَ ـــتْ ـــيـــت عـــنـــد الـــعَ ــكِ مـــــدى ابـْ
بَــــة ــــدْ ــــــيَّ الــــهَ حـــتـــى ارْشــــــــات لِ
ـــــي ِّ ــــا رَب ـــــــي ي ـــــــوارْحِ طـــــابُـــــوا اجْ

ي ارْباحِ غايَة  و  كنْزِي  ــزالِــي  اغْ وصــال  في 
ــــي ــــراحِ ــــسْ ب ـــــت  ـــــمْ ــــعَ انـْ وال 
ـــرُوح افْ العانْس  ــي  ــفِ وَلْ ــي  ــوْالتِ مَ فــارْحــة 

ــــــالم ـــــوك اغْ ـــــلُ ـــــمْ ـــــو مَ أرْحـــــيـــــمُ
ـــــــــــــــالم ـــــــــــن غــــــــيــــــــر امْ م
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــــــــرَة ــــــــضْ ــــــــنَــــــــمْ حَ نَــــــــغْ

بدون حربة

ـــنْ ـــسَ ــــة حَ ــــلَ ــــبْ ــــي طَ ـــــو ف ـــــزْهُ ال
وانِي يَهْ م  لُونْهُ يسانْ  كِ و  زُوجْ  ــرارَدْ  الــبْ و 
ـــمـــانْ ـــعْ ـــلَّ ــــــةْ ب ــــــرْجَ ــــم حَ كــــانْــــهُ

الحربة

ــــوى يــــا صـــاح ــــهْ مــــن لِـــيـــعـــة ال
االدْواح عـــلـــى  ــــام  ــــم احْ ـــــن  كَ

ي راحِ تَجْ طــال  ــرُوح  ــجْ مَ قَلْبِي  انــا  آح 
ــــي ــــواحِ ــــنْ تَ بــــه  ازْداد  و 
النُّوح ـم  دايـَ ين  طعِ ون  عُ طْ مَ ــا  ان آح 

ـــام ـــس ــــــــة االنْ ـــو دَوْحَ ـــمُ ـــي أرْح
ــــــمــــــام اهْ ــــــــبْ  الــــــــحُ و 
ـــام ـــجَّ ـــي هَ ـــاغِ ـــي ط ـــالِ ـــت ـــن اقْ ع
ــــــــرَة ـــــــــــــــــمْ نـــــــــــــار جَ

ــون  المت مــن  جــا  العاشــك  وَرْشــان 
ــي عانِ ــه  بكتابُ ــد  ي دِ الجْ ــاسْ  ف ــت  لبَهْ
شان طْ وت العَ الف و سابَق الحال الحُ بَلَّغ الحْ

الكيسانْ اوْصـــــافْ  ــي  ف ــي  ل ـــاتْ  ه
وانِي يَهْ الخابُورِ  و  رْ  ضَ االخْ مع  ة  لْجَ عَ يْن  عَ
ــر االدْهـــانْ ــحَ ــي تَــسْ ــشِ ــس الــعْ ــمْ شَ

صالمطلع رقم

ملحق ديوان الشيخ التهامي المدغري
القصائد المنسوبة
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بسم اهللا الرحمن الرحيم



""      
            







           

          

""





مقدمة34



             



1""       

        ""
      



 1

2276 
1207 

 2

19311349–5753
 3

1975–91943

19701390–1



35 مقدمة

4
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19961417

     2  2     5

3–
1990

     – 7049  21     6

20051426
Chants arabes du Maghreb Sonnek -1885  7

Das liederbuch marokka mischeu songers 8

A. Fischer – Leipzig 1918                                                            

         9

Anthologie d’auteurs arabes        
1934–

 10

1994Aix Marseille
                    La poésie orale marocaine 1- Qsida du Malhoùn At-Thami   

l-Mdagrî (m 1273-1856) son époque, sa vie et son œuvre
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بِيبي باقي             في اضلوعي رشاق المفروق ابال اتفاق بغرام احْ

حارقة ــجــوف  ال وســط  وامــحــاور 



ساحي عقله  الاليم  و  اصــالح  الفرگة  مافي 
4الجارحة بالنجلة  انكوى  ما  ارتاح  ما  جرب  ما 

913–3
2274
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شــادي ــا  ي ــك  صــورت ــال  ــم اج اهللا  دام 
ـــــــرادي ـــــي وامــــ ــت ـــ ــاي ــن انـــــــت اعـــ

اغـــزيـــل يــســبــي مـــن جـــا ايــصــيــده
محمد سيدي  حاسده  عين  في  زنجار  يا 

5



39 مقدمة


 –
          
              
          
       ""



وشابة عزبة  سلبتني  اشبابي       شاب  الجمعة  اعْشية  أنا 
بشبـابه يسخـى  ما  شاهدهـم  من 

           
 – –

 ""



 ""


حسن طبلة  فــي  الــزهــو 
ــهـــــم يـــــهـــــوانــي ـــ ــون ل

وكيسـان زوج  الــبــرارد 
بلعمان حرجت  احكيتهم 
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اعدامي اسباب  وانا  اكوات  باش  كلها  الناس 

احليمة التيوت  أم  عينين  من  ويتها  اكْ يَّة  كِ


 ""

زعرية سيدنا  ــد  ول يــا  سلباته  خــاطــري 

الحمـرة بـهـج  في  الساكنـة 


وابقات في مكناس الحمرات

             

 




 ""1

االحباب شور  للبهجة  أحمامنا  ير  سِ

الــجــواب لــي  ورد  الــكــتــاب  لهم  ــغ  بــلَّ
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تنـسابي امدغري  معروف  تــهــامــي              توضاحو  واسمي 
خـــدِّي للرجــال اتـــــراب

 ""2

عنواني ــدِّي  تَ لالحبـاب  احمامي  ــد  أَول عــوَّل 
امدغرا نــاس  شــور  ــان  االم حفظ  في  لُو  وصْ




ـبــرِّي             اعلى القلب الكاشر ـا وتـْ زيـــد الزمــور اتــقـرِّي  فـاتـحـا تـمَّ
ر الناظَ زهــو  ابـزوج  ري      رى  لالحباب امراحتْ بصْ تارگـه سلّم عن وكْ

ـرْ الشاهَ الهوم  من  رى      لك يا گـمري بكْ د لالهل الفخري  تَعجَّ گول عَ

لبداني راحــت  الرفيع  اهللا  عبد  مـوالي  ذاك 
الحضرا نــاس  ــر  سَ ــور  نُ زارو  من  ــي  والِ ــوْط  كَ

ولخواني ابلحبـاب  سعد  مسعود  يت  الَ زيد 
را نقْ تـابي  اكْ اجماعتي  ــدام  قُ الـگصر  فوق 

بالتَّبياني اللَّولَـى  هي  داري  اعلـى  سلّم 
وُحرَّا حرّ  االشــراف  امدغرا  ناس  اعلى  سلم 
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 " "3 

لِي ينْجال  خايف  الـدواح  درت  اضميري  في 
ــراح ــع روحــي ســرْي ال ـــرى ام اسْ



اللي اسْ فخر  بال  انسجته  امدغرى  طرْز  هاك 
التّـنقـاح الْــنـــــاس  والــســـــالم 

 "" ""

6
12861215"""

 "

 ""

 "" 

1

 ""2

""3
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 ""4

والشوق فينا  بالوحـش  ابعيدا  جاتنا  الغيبا  طول 
اسنين  طول  تطفا  ما  اكناني  وسـط  نيرانو  هاض 

""5

 6

 1905    7

 ""

الولعات مصباح  بي  نموت  ويــالت  ناسي 
ازهــيــرو دواح  لــال  عشت  ــا  ان ــال  وي ــرا  زهـــ

8


 ""

دوا ـــهـــوّ ــعــراصــي اي ــل ـــام ل ـــري شــفــت ال
ــادة ــص ــف ال داروا  و  ــع  ـــ ــي ـــ ــرب ال ـــي  ف

 ""

كتهبله ــي  ــزال ـــ اغ شـــاف  مــن  كــل 

ــو ــال ــح اب ـــن  ــــ زي االَّ  ـــــن  زي ريـــــت 
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بضياها ناري  لت  شعْ أناسي          الحدّ  يوم  سار  ما  اعلى  أواه 

اه بَمْ اتَّسقت  ولوْ  ابحور  تطفيها  ال  النار 

2




ــي الثان الحســن  ــا  ي ــام  يالهم ــالدك  مي

اإلمام حفظ  في  اتعيش  ويقول  شعبك  يهتف  بك 

** ** **
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644645 ""

لوعـتي تواتر  عن  غريب  حديثي 
وسجلت تـالق  عن  ــدول  ع ــه  روت
يجيرتي رقى  الوجد  قاضي  واثبت 

بميتي غرامي  عن  عجيب  وأمــري 
وأدت  ــدود  الخـ ــدود  بأخ ســجوال 
ــت بهجرتي ــا نوي ــد كان رقى م وق

ــت ــل أينع ــا النخـ ــه كأنم ــتتـراجم وتـدل ــت  ازده ــم  ث ــا  قالئـده
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أشكـالها لنا  قـدر  على  ــرزت  ب
بعدما المقادر  مقالتـها  وحكت 
محلـة قبـاب  تحكى  أشكـالها 
مثمـرا صغيراً  شجراً  خلتها  أو 
ــة عربيـ ــدت  ب ــال  خيـ ــا  خلته أو 
أوتارها رنــت  قــوس  من  شئت  ما 
أفكـارها فنـا  فــي  وأنـــت  ــت  رن

أشكالها طيهـا  في  خـدرها  من 
مقـالها  وصح  نتائجـها  صحت 
ورجالـها  ــا  خيله ــة  الحليف تحت 
عدالها أبــت  ولــو  الثمـار  فاجن 
ــا أبطـاله ــدا  الع ــل  قب ــا  برباطـه
ونصالها سهامها  البغـاة  ترمي 
ونضالها الحما  مناشرها  وحمت 

حصنها تالشى  لهندسـة  فانظر 
غـربنا في  بثها  الخليفـة  لــوال 

أضاللها بدت  ما  الخليفـة  لوال 
وخيالها شمسها  ضعيفة  غربت 

ــر أحكمت ــادة التب ــه الوق وأحكام
لصحيحه أكبادكم  فاضربوا  أال 

حكمة كل  منتقى  لعمري  يداها 
األعنة مطى  جــدت  كما  ــدوا  وج
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بالسماحا واتجود  تعطف  ترى  يا  الدبدوح  نعت  اهويت  اللي  فـگد  من 

 – –

""11
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مجروح قلبي  ابلغـرام  اللي  أنا 
انوح مجروح  انبات  اعمالي  آش 

راحـا جبرت  ما  فـاني  منو  ولهوا 
طول داجي وادموع انواجلي سياحا
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مـا وتـيـتـي حـاشـا هللا             غير ساعفتي من تهـواه           زادك اوالعــــا
اعا الزهو فسطور انظمناه          ولهوا سـاقـي سمـيناه        ولودن سمَّ




 
 ""


 ""

دي والشوق افناني      واقليبي حيران        في امديح احبيب الرحمـان هاج وجْ

 """"

حـــــــــــــــي أَســـا ر كاس الـراح وانــت عقـلـك ساحــي   غــــدّ
النّصيح ــي  من ــل  واقْب واسمع ما قالوا الناس فالكاس ابغير امراحا  

ــو كنت في ازمان "العاشــق" ل
ــق احقاي ــود  للجحـ ــق  وانحـ

ــه الخـو الشـــقيق ــون ل انك
فــق يالنــايـم  وانــقـــــول 
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 ""

للنــزاهة وراه  اهللا  غير  بقى  ما  برضاه              الربيع  فصل  محبوبي  يا  جاد 




ــم بين اشــبال ــا ضرغ ــز االشــراف ي ــا ع ــوي ي ــك ألعل نصــر اهللا اعالم
ــوت الغـالي ــر الجود يالياق يا بح اشمس التوفيق والعدل   

 ""

ــن االزهار ــي قطفي م ــاي وغنِّي ودندن ــة وازْه ــي يا شــامة الظريف صول
ــة واتْجـارة لْك لِك هـمَّ ــت المُ ابن أتـرياق اعــالج كل ضـرّ   


 




** ** **
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ــح ــة اللوامـ بيغـ ــوا لصْ گـول

ــي البطاح يا مهـر اشـــرود ف

باللّي سـماك فـارحـة

ــن ايميس في االدواح يا غـصـ

ــح الطــاي ــالَّ  أل ــا  ي ــدي  رفـ

12
 "  " " "
   ""    ""   ""  ""     
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ــة ــزال فارح ــى يالغ ف ــدواح عطْ ــن ال زي
ــي ادْواح ــاوس ف ــا ط ــارحة ي ــي السَّ ــن الدام ــا عي ي

ــح اوضي ــه  بكـواكـب ــا  انْب ــدر  بـ ــا  ي

""

 ""

ــة ـاح الوضَّ بونجــالت  ــاح       الكف ــة  رايـ ــرو  نصـ
و الشــامة و الخال و الشــفر و الغنج الدباح

ــروح ال ــوت  ياقـ ــو  طـام



 "" ""

زنوبة التيوت  أم  الخال  سيف  من  زگـت 
في الخـالل احييني و عريصة التفـافح

 ""

االفراح أغاية  صـورتك  اجمال  اهللا  دام 
العين نور  يا  وشمسي  وامراحتي  ازهوي 
هشومة يا دُوح داح يا سلوة كل احزين
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ـــاحـــي زيــنــب كــنــزي وارب

ــــوي وامـــراحـــي زيــنــب زه

ــب لــلــقــلــب اصــالحــه ــن زي

ــراحــه اف للسعـد  ــب  ــن زي

–121122214
19641383 – –
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محبوب خاطري من فـگده عمدة لي
االنجال اعلى الخد دمعها سلسالي
اهبالي زاد  اللي  افراگ  امن  هطـال 
ــا يحـاللي ــا غيـره م ــزال في البه اغـ

االنجـال من  ضجّ  النـوم  و  لي  عمدة 
هطال المطـر  كما  يهوا  سلسـالي 
اغزال اهويت  امن  فـگد  من  اهبالي 
ــم بلوصـال ــال نع ــي وصله اي يحـالل

يا قرت االنيام جد لي يا بحر التعظيمأعين الرحمة الراحمة يا قرت االنيام

ــلــوامــح ــبــيــغــت ال گــــولـــوا لــصْ
البطـاح ــي  ف اشــــرود  مــهــر  ــا  ي

االدواح ــي  ف ايــمــيــس  غــصــن  ــا  ي
ــح ـــ ــاي ــطـــ رفـــــــدي يـــا لـــال ال

يا بحـر التعظيم والفضـل يـا عين الرحمة

فـارحـة سـمـاك  باللي 
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ــح يالرايـ ــاك  ببه ســلتك 
راح ــاك  امعـ ــي  عقل ــا  وان

ــة الجرايح ــن ليع ــت م باي
أح أح  ابــغـــــيــر  وانـــبـــرد 

ــح ــاد و الجوايـ ــن التنهـ بي
اللمـاح دكة  من  انصارع  و 

ــى يصافح ــا بغ ــب م الغال
ــراح الم ــب  تگل ــه  واخيول

والصفايح المسمار  بين 
الماح شوفها  مــن  تزلغ 

ــح ــة اللوام ــوا لصبيغ قول
االبطـاح في  اشــرود  أمهر 

راح دون  ســكــران  لــك  مــا 
الجرايـح ليعة  من  بايت 

ارتـاح ما  بهـواك  عقلي 
والجـوايح التنهـاد  بين 

الجراح ــد  انكم بالشـــوق 
ايصافح ابغى  ما  الغالب  و 

لالكبـاح مسلول  سيفـه 
والصفايـح المسمار  بين 

والرمـاح الهند  واسنون 
اللوامح لصبيغـة  قولوا 

يا غصن ايميس في االدواح
الطايــح ــال  ل ــا  ي ـــدي  رف

ــة رايـح ــاس  والن ســاهـر 

الفـحة بــجــمــار  ــاوي  ـــ ك

امســامـحـة ــدري  يـ وال 

ــة طـايحـ ــان  قومـ ــن  كمَّ

ــة ــالگ فارح ــي يخـ عطفـ

ــة فـارح ســمـاك  ــي  بالل
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اكواكب االسعاد سعد  طلوع  قولوا لمسعودة يا 

مسعـودة ــت  وان اسعـادتي  سعـد  مــن  انــت 

اسعود ــالل  اه ــت  وان السعـود  سعـد  وانتيا 
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ليلى ديـــــار  ـــار  ـــدي ال ـــذكـــرت  الوجنتينت بــيــن  ــع  ــدم ال ــهــام  ف

ــرم ــن ك ــواء المجــد ع ــا ل والحكموإن تركن األعالم  فقدنا  بكت  فقد 

ـــوا لــلــزايـــــدة اهــبـــــالــي ـــول ق
الــفــتــاك و  ــطــعــن  ال ــوف  ــســي ب

ــاك افـتـ ــن  ام ــب  الصـ ــال  بقـتـ
محبوبـك تهلكي  ال  اهللا  امن  خاف 

ــة ـــ ــارك ـــ ــب ـــ أم
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تُوح فْ المَ اهللا  نْز  كَ يح  السمِ ــدْس  الــقُ رُوح  وى  بهْ ــوح  بُ و  ــي  رُوحِ يا  ــي  ــرْحِ فَ

يرُوح و  رَح  يَسْ سايَح  عاه  امْ بقى  و  لُه  عقْ سلب  و  ــواه  اهْ الَّ  من  ــوى  اهْ آشْ 

الــرُّوح و  ن  اكَ السّ و  رِي  خاطْ لُب  بى  اسْ يف  كِ حبه  باه  أسْ الّ  من  باه  اسْ آشْ 

وح وضُ المُ النُّور  وى  بَهْ شباب  هو  و  شــابْ  و  داب  و  افْنى  الَّ  من  افْنى  آشْ 

وح ــرُ اگْ كل  ح  طــرَ و  يبة  الطِّ يبة  طِ د  اقْصَ و  لَبَّى  و  انْبى  الَّ  من  انبى  آشْ 

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ

اليْحة ــون  الــكُ فــي  سه  مْ شَ مــن 

بــايْــحــة ــبْ  ــحُ ــال ب ـــارُه  ســـي و 

ــة ــارْح ج ـــل  كُ ــنِّــي  مَ ســبــى  و 

ــحــة الفْ ــاه  ــش ــحْ بَ ـــارُه  جـــم و 

سايْحة ــع  م ــدَّ ــال ب ــه  ــاحُ ــم ل و 

سايْحة األرْض  فــي  ــة  ــمَ رَحْ يــا 

ه راحُ من  ــي  رُوحِ و  تِي  راحْ رَم  يَحْ ال 

وا باحُ ســرارُه  و  به  الوجد  جنُود  و 

ه راحُ ي بجْ كِ لِي و راح يَشْ قْ و سبى عَ

ه الحُ و  بالعار  باح  و  رُّه  ضُ شكى  و 

ه راحُ لَسْ بْ  تَرْغَ ين  شايْقِ جوارَح  و 

ه بلْماحُ الماحي  يا  راك  من  د  عَ يَسْ
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ــرُوح طْ مَ ــادَم  ع ــم  متَيَّ ــه  تُ لِيعْ مــن  بقــى  و  ــي  لْبِ قَ شــاقْ  بهــاكْ  و  ــك  مالَ لجْ

ــوح فُ كْ مَ دِيمــا  ــي  نِ فْ جَ و  هــا  نُومْ ــل  جفَ و  ــي  فانِ أجْ ــت  لَّ هَ لبْهــاك  ــوْقِي  شَ مــن 

ــرُوح ايْ ويــن  ــري  ــكْ فَ ادْرى  ال  و  ــرِّي  سَ نبى  و  ــرِي  ــبْ صَ ــل  قَ لبْهاك  ــوقِــي  شُ من 

السبُّوح نعم  ل  بفضْ دِيــك  و  دِي  في  تْنا  مَّ عَ ما  السْ و  األرض  في  مة  نعَ يا 

بالرُّوح العالَم  انْــشــاه  ما  ــم  عَ و  ور  هُ مْ الجَ ــم  عَ ــور  نُ ــل  كُ ــبَــق  أسْ ــور  نُ يا 

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ

اللُّوح في  ما  يرسم  لم  القَ ــرْ  أمْ من  العالَم  لْم  عَ في  ما  مَّت  عَ ــة  ــمَ رَحْ يا 

ــوح أيْنُ ــرُوح  گْ المَ بيــك  و  يَرْتجــى  ــا  م إدْرَك  بيــك  اللْجــاء  جــا  مــن  لْجــأ  مَ ــا  ي
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ــحــة ـــول راجْ ـــقُ ــــارَتْ فــيــه اعْ ح

سابْحة ــان  ــف االجْ ــه  ــواج امْ فــي 

ــة ــارْح ــك ف ــي ــــــي ب ــــن رُوحِ آمَ

صالْحة ــل  ــكُ ــلْ لِ ــهــا  ــلْ جــعَ و 

حة فاصْ أبْـــأيـــات  ــك  ــصَّ خَ ــن  م

سايْحة األرْض  فــي  ــة  ــمَ رَحْ يــا 

ــحــة واضْ ــق  ــلْ الــخَ بين  ــة  ــمَ رَحْ

ــي الــقــارْحــة ــراحِ ــجْ ــك بَ ــيــتَ جِ

ه راحُ اسْ لِيق  بَطْ ود  جُ بَبْهاك  ه  مُ رَحْ

ه انْواحُ ع  مْ بالدَّ طال  و  يْلُه  سَ دفَق  و 

ه لنجاحُ شايَقْ  قَلْب  بَلْقاك  فَــرَّح 

ه تاحُ فْ مَ هي  ير  خِ ــل  كُ سباب  و 

ه احُ فَصَّ حارَت  فيه  تاب  أكْ عطاك  و 

ه بلْماحُ ي  الماحِ يا  راك  من  د  عَ يَسْ

ه الْماحُ وم  دُ عْ مَ ماقْ  اعْ من  رِيها  يَدْ

ه تَلْحاحُ و  ناح  الجْ يظ  فِ اخْ يان  دْ مَ
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لُوح مَصْ ارجــع  و  ح  فاصَ بيك  قَر  تَّى  حَ ر  مَ القْ وى  الهْ من  ــوى  اهْ ليك  من  يا 

وح شُ اكْ كان   ً دا بَعْ ها  رْعْ ضَ اللْبى  زِير  اغْ ــرَع  اسْ فة  العاجْ اة  الشّ بيك  من  يا 

ــوح رْكُ مَ لْهــا  أصَ ــرى  التْ فــي  كان   ً ــدا بعَ ــى  طَّ تَتْخَ جــات  ــجار  اشْ ــك  ل مــن  ــا  ي

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ

رُوح طْ مَ رِي  مْ الگُ عُش  فيه  كان  و  ــداك  اعْ من  صن  حُ كان  الغار  لك  من  يا 

ـــرُوح اصْ ــل  كُ عــن  فــايَــقْ  ـــرْح  صَ كــان   ً ــدا ــعْ بَ ع  ــدَّ تــصَ و  بيك  ـــوان  اإلي ــد  انْــهَ و 

رُوح سْ المَ ورواوْا  الظما  هل  روى  و  الما  فــاض  ــتَــك  راحْ صباع  و  فَّك  كَ من 

نُوحْ مْ مَ ل  ضَ الفْ بقى  و  رْ  اتْمَ أبْصاعْ  مالْ  الكْ على  ة  عامَّ يُوشْ  الجْ تِي  مْ عَ طْ و 
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فالْحة ــاتْ  ــح أضْ ــك  ب ــك  ــوْمَ قَ

ــة ــح واكْ ــيــك  ب ــيْــرَة  الــبُــحَ و 

القْحة ــار  ــج اشْ ــــوك  اوْضُ ــن  وم

سايْحة األرْض  فــي  ــة  ــمَ رَحْ يــا 

ســارْحة جــواه  فــي  ــب  نْكَ العَ و 

امْحى أتــــارُه  ــك  ــوقَ ــلُ اخْ ـــزْم  عَ

فايْحة ـــيـــابْ  االطْ طيبَك  ــن  م

المحة الـــمـــاحْ  ـــشـــات  أمْ ــك  ب

وا م ناحُ قاهُ ل الشقى و بَشْ و شقاوْا أهْ

ه م بيك أوْجاحُ رْسْ نارْهُ دْت للفُ و خمَ

ه باحُ هار وأدى تَسْ صا اجْ يكْ الحْ في يْدِ

ه بلْماحُ ي  الماحِ يا  راك  من  د  عَ يَسْ

ه ناحُ اجْ ور  سُ كْ مَ م  تارَكُ الَب  الطَّ و 

ه احُ نُصَّ م  دَ اعْ و  ارْدامْ  رَى  سْ كِ ر  قصَ و 

ه أقْداحُ يف  بَرْشِ أيْزُول  مايَا  لَظْ هل 

ه باحُ اصْ من  ليل  ادْراوْا  أالَّ  د  بَعْ من 
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ــوح رمُ و  ــــوارَمْ  أصْ إيْماتْلُوه  وال  صــارَم  ــى  ولَّ يل  النخِ ع  ــدْ جَ ينَك  ايْمِ في 

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ

ــرُوح ــشْ مَ م  خبَرْهُ و  دا  للعْ الك  بالهْ جــات  و  ر  ـدْ بـَ ــوم  يُ ــالك  امْ ـــوات  أهْ لك 

اتْنُوح فات  شْ الخَ ــراق  افْ من  بقات  و  القانَص  ــراك  اشْ من  بْي  الظَّ كات  اشْ لك 

ــوح لُ صْ مَ بلْســانُه  ــوى  الهْ ــر  ي طِ ــق  انطَ و  ــوة  عْ بالدَّ ــر  قَ و  أدْوا  ــب  الظُّ ــك  ل

ــوح الــرْمُ اهــل  رة  الحضْ ــاليَــك  امْ مع  ــراق  ــبْ ال ســاق  ليك  ــاقْ  ــب االطْ ــرّافــع  ال و 

ــوح تُ فْ ــك مَ لَ ل فُلــك مــن أجْ ــاب كُ ــالك و ب ــالك لالفْ ــرِيت بالمْ ــدس اسْ و مــن القُ

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ
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كافْـحــة المْ ــث  لَيْ ــه  ـيـتُ عطِ و 

سايْحة األرْض  فــي  ــة  ــمَ رَحْ يــا 

صايْحة ــرك  الــشَّ أهــل  ابْــقــات  و 

ــحــة ــات رايْ ــش ــم بــيــك امْ لــيــهُ

حة الفاصْ ــيــدة  الــبِ ــــوشْ  وحُ و 

فاتْحة ــت  ــرِي ق ــيــت  ــبِ ال ــد  ــنْ عَ

ــى ــا أوح ــــوالك م ــــى مُ ــك اوْحَ ل

سايْحة األرْض  فــي  ــة  ــمَ رَحْ يــا 

ه سالحُ و  ه  يفُ ابْسِ نتُه  جَ ارِي  الشَّ

ه بلْماحُ ي  الماحِ يا  راك  من  د  عَ يَسْ

ه وت في فلُول ابْالحُ ي من المُ و النَّاجِ

ه راحُ يها  جِ بَمْ م  جاتْهُ ورة  بْشُ مَ

وا صاحُ وْتَك  عْ بدَ و  عالْقة  يالَك  بَدْ

ه افْالحُ االرســال  و  باألنْبِيَّا  لِّيت  صَ

ه ه و سماحُ لْدُ فاعتُه و خُ و عطاك اشْ

ه بلْماحُ ي  الماحِ يا  راك  من  د  عَ يَسْ



67في مدح الرسول

ــوح ــرْجُ مَ ال  ــح  راج ال  ين  متْعانْدِ ــدِي  ــنْ عَ ــوا   ــلُّ ضَ ــن  دِي و  ــدا  أبْ ــرْبــان  هَ يتَك  جِ

ــوح نُ و  ــل  لي الخْ رْمــة  حُ ــوم  مُ اهْ ــي  كافِ ــا  ي ــي  ينِ كفِ و  ــم  عنهُ ــي  نِينِ اغْ بيــك 

وح فُ اصْ ــون  كُ نِّي  عَ دى  يَنْهَ الَّ  من  هــادِي  يا  ـدا  أنـْ ــال  ابْ ــوتِــي  صَ ع  سامَ يا 

لْيُوح مَ ايَل  السَّ عار  دِيــك  و  ذِي  في  عليك  و  ــبْ  راغَ فيك  ليك  ــارَب  ه يتَك  جِ

رُوح شْ المَ ه  الوَجْ لداك  اللْقا  في  ضايا  اعْ و  تارِي  أسْ طا  اغْ من  عــارِي   يتَك  جِ

ــوح ــلْــمُ ــر مَ ــطَ ــل اقْ ــالل مــن كُ ــا ه ــب ي ــيَّ ــو طَ ــا بُ ــر ي كَ ــدْ ــب ال ــيَّ ــا طَ ـــه ي أطَ

وح لْمُ المَ ــرْقْ  ــبَ ال اوْالح  الــتْــرى  على  ـــزان  امْ ــل  هَ ما  ــد  قَ لِيك  اعْ اهللا  لى  صَ

وح الــرُّ فيه  اللِّي  عد  و  الماليَكة  قَد  و  الجان  و  إنْــس  قَد  لِيك  اعْ اهللا  لى  صَ
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ــحة قاشْ المْ ــل  أهْ ــن  ي الدِّ ــل  أهْ و 

ـــل جــايْــحــة ــي مـــن كُ ــنِ ــي ــجِّ نَ

ــفــاتْــحــة الــمْ ـــاب  ب ــي  ل فــتــح  و 

افْـحــة الطَّ ــة  ـفَ طْ بالعَ ــف  طَ عْ تـَ

ــــة ـــــي االَّحَّ ـــي رُوحِ ـــيِ ــه احْ ــي بِ

ســايْحة األرْض  ــي  ف ــة  مَ رَحْ ــا  ي

ــايْــحــة الــصَّ ــــــودُه  ارْعُ ـــداد  ع و 

ــة ــح دايْ ـــجـــار  أشْ ادْواح  ـــد  عَ

وا قباحُ و  وا  افصاحُ ازْمانْنا  اتجار  و 

ه راحُ أمْ ــوَّابْ  بُ بِيب  للحْ لْنِي  جعَ و 

ه باحُ مَصْ واقَد  ابْنُور  قَلْبِي  يي  احْ و 

ه احُ دَّ مَ المانَح  يا  ود  الجُ ل  أصْ يا 

ه ناحُ اجْ ير  ابْغِ ايَر  الطَّ قَلْبِي  يِي  احْ و 

ه بلْماحُ ي  الماحِ يا  راك  من  د  عَ يَسْ

ه ارْياحُ و  الجَ في  فق  اخْ ما  عداد  و 

ه لقاحُ و  ــرُه  زَهْ و  الترَى  أنْبات  قَد 
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بُوح اسْ ات  اللَّجّ في  بَح  اسْ ما  وقد  األرضْ  و  السما  في  ما  قَد  لِيك  اعْ اهللا  لى  صَ

وح دُ مْ المَ ــل  األصْ اعْطاك  من  ــى  يَــرْضَ و  يك  يَرْضِ ما  قَــد  لِيك  اعْ اهللا  لى  صَ

وح الوضُ ج  النَّهْ ــوْم  قَ ــحــابْ  االصْ مع  آلــك  عن  الرْضى  و  لِيك  اعْ اهللا  لى  صَ

ــوح بُ اصْ ل  كُ فــي  ــة  دْبَ الوَ ــى  الثْن ــل  ألهْ ســالمِي  و  ــة  ايْقَ الرّ ــة  لَّ الحُ ذا  ــم  تَ نَخْ
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ـــــداد انْـــهـــار ســايْــحــة ـــد أعْ قَ

حة الواضْ ــــرارُه  اسْ ــاكْ  ــط اعْ و 

ـحــة الــرَّايـْ ــة  ــألم ل ـــر  ـــفَ اغْ و 

صالْحة ــع  ــمــي اجْ ــــالم  األسْ و 

ه ر و بطاحُ صا في الوْعَ قَد أعداد الحْ

ه تاحُ فْ مَك مَ ل في الكايْنات أسْ و جعَ

ه رواحُ و  رُوحه  يب  طِ لد  خُ يها  اعطِ و 

ه تَلْفاحُ من  يرنا  جِ ر  شَ حْ المَ يُوم 

انتهت القصيدة
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البالِي فاس  في  يد  عِ السْ رْ  البَدْ رْت  انْظَ و  شارْقَة  ون  زَرْهُ في  مْس  الشَّ فْت  شَ
جالل و  يبة  وْهِ مَجد  بين  مْس  الشَّ نُور  من  نُوره 

ــي ــور الجالِ ــوا األرْض بالنُّ ارَة نَزْلُ ــدّ ــدر ال ــمْس الضحــى و ب ــي شَ بْنِ جَ قُلــت اعْ
ــازَل و اقبال ن ــالك امْ ــم فــي افْ ــدِي بِهُ هْ ــا عَ وان

غى لِي حى في الجواب اصْ ة في الضْ حَ مْس الواضْ ود و الشَّ عُ د السْ عْ ر في سَ قال البَدْ
ــكالل التَّ لتيجــان  ــم  دايَ فــان  وَصْ إالَّ  ــا  ن احْ

االرْســالِي ــم  خاتَ ــلِين  رْسَ المُ ــاج  ت فــى  طَ صْ المُ ي  ــمِ الهاشْ اوْالد  ــادُوك  ه
ال مَّ الكُ اللُّوح  و  القلم  و  رْش  العَ انْوار  هادُوك 

ــي بالعالَّلِ لْتهــا  قُ ــرُوج  ب و  ــازَل  من و  الســما  مــن  ــى  عل و  ــى  ل اعْ ــادُوكْ  ه
رآن و حضرته لألزال ير في القُ هِ لَ التَّطْ هادُوك اهْ

والِي تَسْ في  لَبْت  اطْ ما  اكْ ه  افْراجُ لُب  يطْ راف  باالشْ الحال  ليه  اعْ ضاق  من 
الحالْ عليه  يُوساع  ول  الرْسُ ل  بأهْ ل  يَتْوَسَّ من 
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ياللِي الفِ رِيف  الشْ و  رب  الغَ تاح  فْ أَمَ ادْرِيــس  بن  ادْرِيــس  ــواليْ  أم غــارْ 
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــهالِي ــارْ و سْ ــا ووع ــوف و رب ــة و جُ ــرْب و قَبْلَ ــرْقْ و غَ ــم شَ لَّهُ اوْالد الهــادِي كُ
فالْ اطْ و  بِية  اصْ م  نْهُ مَ زاد  من  و  د  اللَّحْ ت  تَحْ

بِيق فــي وْطــا و جبالِي ــد العْ ــا وَرْدِي و النَّ ــود م ــه و عُ يبُ ــك فــي طِ سْ ــم المَ هُ
يبَةْ االفْضالْ يبْها من طِ يم طِ نَّة فاح انْسِ و الجَ

ــةْ ألنْجالِي بِيــب راحَ ــيم الحْ ــرات مــن نْسِ ــراش مي ــرْش و العْ يــب العَ مــا طِ هُ
رجالْ و  نسا  و  ن  جَ و  أنس  لِين  التَّقْ يب  طِ ما  هُ

قالِي امْ في  ــب  واجَ ــم  ــودْهُ اوْجُ من  ــرُوع  افْ م  لْهُ كُ لْق  الخَ و  ــل  الصَ ما  هُ
صال من  صايَل  م  بِهُ وام  الدْ على  لُوك  المُ م  هُ

ــي الوْصالِ ــرَةْ  ضْ حَ ــن  لِي الواصْ ــان  رْف العَ ــوب  قلُ فــي  ــن  بِي المُ ــح  تْ الفَ مــا  هُ
الوْصال على  ه  ظالمُ في  تاه  م  بهُ ل  يَوْصَ الَّ  من 

ــي التَّالِ ــم  تْ الخَ و  ــن  االولِي ــوم  علُ و  ــة  اتْقَ الرّ غالْقــة  المْ ــح  فاتَ امْ مــا  هُ
االقْفــال ــح  فاتَ امْ ــاد  ب للعِ اهللا  ــان  فبِيب مــا  هُ

ياللِي الفِ رِيف  الشْ و  رب  الغَ تاح  فْ أَمَ ادْرِيــس  بن  ادْرِيــس  ــواليْ  أم غــارْ 
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ
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ــي مألِ فــي  ــت  كانَ و  يْنْهــا  لعَ انْســان  مــا  هُ ــن  يْ عَ ــوان  االكْ ــت  كان إال 
ــى كل حالْ ــرْفا عينْهــا أدْوام عل ةْ الشُّ ــمْ أنْسَ

لْســالِي ــرات ابْسَ ــوقها اجْ جتهــا مــن شُ هْ ــة مُ ايْبَ ــة الدَّ رَّة البيْضَ ــدُّ ســال ال
ــم أتْنالْ لْ ــور العِ ــوَّل بحُ ــةْ الزال سُ طَ لْ نُقْ ــوَّ سَ

ادْوالِي ير  غِ من  يق  ارْحِ افِي  الصَّ ق  شْ العَ رَةْ  ضْ حَ في  بِيب  الحْ رَةْ  مْ خَ وَّل  سَ
اللْ تَهْ ةْ االسْ مَ ناتْ عن نَغْ ة اغْ مَ رةْ نَغْ مْ يبْ و خَ طِ

ــي خالِ لَدْ ــةْ  نَزْهَ م  هُ اعْ ــمَ لسْ ــو  الزْهُ و  ــر  البْصايَ و  ــن  ي العِ ــور  نُ مــا  هُ
ــالْ قَّ ــول العُ قُ ــم اعْ ــوانْ هُ مــا رُوح أرْواحْ االكْ هُ

ــي البْدالِ و  ــادْ  اوْت انْجابْهــا  طــابْ  القْ و  ــواثْ  الغْ و  ــراسْ  الجْ ــةْ  جَ بَهْ ــا  مَ هُ
ــال ن ل امْ ــوا كُ ــة نالُ ــوْالد اللَّ ــرَة بَ ضْ ــلْ الحُ و هَ

ــي دَالَّلِ ــا  ي ــل  ضَ الفْ و  ــر  ي الخِ ــاسْ  ن ــوا  قالُ ــا  ارْقابْن فــي  ــيبة  سِ اكْ ــم  لْهُ كُ
ــال دَالَّل ــوق ب ــرِيوا في السُّ ــا و يَشْ ــوا فِين إيْبِيعُ

ياللِي الفِ رِيف  الشْ و  رب  الغَ تاح  فْ أَمَ ادْرِيــس  بن  ادْرِيــس  ــواليْ  أم غــارْ 
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــي الغالِ بِيــب  الحْ و  ــة  الفانْيَ ــم  هَ مــن  ــه  تَقُ كيَعْ ــراه  اشْ مــن  ــوك  لُ مْ المَ
قارَبْها و غالل ــم و عَ ي حِ ــارْ الجْ ــا مــن النَّ ن تَقْ يَعْ
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عالِي المْ على  ر  كُ الشْ و  د  مْ الحَ بساتَن  في  اعْالت  عالْية  رَة  جْ شَ من  ما  هُ
بالْ ــا تَدْ رْها م مَّ ــر عَ بِي ر الكْ يَّة مــن البْحَ ــقِ مَسْ

موالِي و  ــزِي  ــنْ كَ ــرِيــم  الــكْ ــم  نَــعْ ــق  ــاليَ اخْ صافْية  ة  عَ بَضْ مــن  ما  هُ
والْ صانْها على االغْصان اطْ رة أغْ م زَهْ رة و نَعْ زَهْ

ــي والِ اغْ ــون  ابْطُ مــن  ــرَة  هْ طَ امْ ــنْ  يْ العَ ــر  ي هِ بتَطْ ــرَة  طاهْ ــبَة  نَسْ مــا  هُ
رْســالْ تار المُ خْ ــم للمُ رِي م الكْ تارْهُ ــالبْ اخْ اصْ

ــي اللِ اهْ و  ــي  سِ مْ شَ ــالك  الحْ ــح  افْتْ ــم  بِهُ ــواوَر  النْ و  ــوار  األنْ ــور  نُ مــا  هُ
ــل النْعالْ بَّ م ايْقَ ــت نُورْهُ فْ تَحْ ــرْق الخاطَ و البَ

ــي االبدالِ و  ــاد  اوت انْجابْهــا  االقطــاب  العمــدات  و  االجــراس  ــة  جَ بَهْ مــا  هُ
ــالْ من كل  ــوا  نالُ ــة  الل ــوالد  ب ــرَة  ضْ الحَ ــل  وهَ

ياللِي الفِ رِيف  الشْ و  رب  الغَ تاح  فْ أَمَ ادْرِيــس  بن  ادْرِيــس  ــواليْ  أم غــارْ 
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــي ــرْبِي و انْهالِ يــب شَ ــون طِ ــى الكُ ــح فخــرْت عل ــة مــع الضرْي ينَ ــم المدِ بِهُ
ــرْبة ما نْهالْ فى من شَ م ماصْ ب بهُ ــرَ من الَّ يَشْ

ــي ــز و فخــر و مالِ ــقى بعَ ــة االســرا انْسْ د األقْصــى فــي ليلَ ــجِ سْ ــم المَ بهُ
ــوالة الخــالْ ــة مُ قــام مكَّ ــرَّفْت امْ ــم اتْشَ بهُ
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اللِي عْ المَ عــالج  يا  م  رْكُ افْخُ امْ  ـــدَّ قُ النْبِي  ــل  أهْ يا  ر  خَ يَفْ ر  ــدَ يَــقْ من 
رُه ما يَنْزال مْ ــمْ عَ لْ رْش و القَ ــم فُوق العَ رْكُ و فخُ

ــي المالِ ــرْ  البَحْ مــن  انْهــا  وِيدَ و  ــالت  اعْ ــور  صُ القَ و  ــالت  اغْ ــور  الحُ ــم  بِكُ
لُو و حالل ــدان احْ ــرْ لِه وِي مْ ــن أو خَ ــل أو لْبَ سَ بعْ

امْصالِي يب  طِ يا  يْخافْ  ما  الوَثْقى  رْوَة  العَ في  د  شَ م  بِكُ ك  سَ تَمْ يَسْ من 
ــر البْطالْ ــل الهــادِي و البتُول وعلي  قاهَ يا نَسْ

كبالِي و  ــلِــي  ــفْ قَ ــل  ــحَ اتْ ــرة  ــزَّهْ ال ــة  ــمَ فــاطِ اللَّـــة  ــوْالد  لـَ ـــارَب  ه ــا  أن
ال ــراف راه دِيوانُه بَطَّ ــل االشْ مــن الَّ زاك في نَسْ

ياللِي الفِ رِيف  الشْ و  رب  الغَ تاح  فْ أَمَ ادْرِيــس  بن  ادْرِيــس  ــواليْ  أم غــارْ 
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــي ر العالِ ــدْ ــلَ القَ صــان ياهْ ــرَت االغْ ــجار و االتْمــار و زَهْ ــم االشْ ــت بكُ طابَ
يَّال وف و الماء منها سِ فُ ى في الكْ صَ ت الحَ بَّحْ سَ

ــئالِي ــي و اسْ وتِ ــوم مُ ــك نَرْجــى فــي يُ تَ مْ ــم ارْحَ ي مــان يارْحِ ــا رَحْ ــي ي نِ مْ أرْحَ
لِي من االتْقال هْ ــل كَ مَ ار ما احْ فَّ ــرْ لِي يا غَ فَ و اغْ

ــي والِ ــا  ي ــك  لَ فَضْ ــن  زِي اخْ مــن  ــة  رامَ الكُ ــم  رِي كْ ــا  ي ــان  االدْي ــي  نِّ عَ ــصْ  لَّ خَ
د و ينال عَ ل يَسْ ضَ يم الفْ ظِ ت علِيه اعْ لَّصْ من خَ
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ــي مالِ احْ بتْقــال  ــاد  ب العْ رَب  ــا  ي نِي  ــمْ شَّ تحَ ال  و  ــي  ينِ طِّ غَ ــي  ينِ طِّ غَ
حالْ ــت المُ بْ ــر و ركَ ــم اوْســقْت البَر و البْحَ بِهُ

ــي مالِ بَعْ ال  ــل  ضَ الفْ و  ــود  الجُ ــول  مُ ــا  ي ــدَك  حْ و  بيــك  ــزان  ي المِ ــي  ل ــل  تَقَّ
طالْ ــال تَعْ ف مــن بَرْق ب ــراط خَ ــي في الصِّ دَوَّزْنِ

ــي تْعالِ المَ ــرَّب  ــا ال ــن ي لِّيِّي عِ ــى  فــي اعل الرْضــى  ــى  ــرة عل نَظْ ــيّ  لِ ــب أعْ هَ
يالْ كْ ــزان اوْال مَ ــه مي ــا علي ــك م تَ مْ ــن ارْحَ زِي اخْ

ــي ياللِ ــرِيف الفِ ــرب و الشْ ــاح الغَ ت فْ ــس أَمَ ــن ادْرِي ــس ب ــواليْ ادْرِي ــارْ أم غ
ال صَّ نْبُوعي خَ رِيف اليَ لِي الشْ ي موالي عْ يدِ سِ

ــي ــع ازْاللِ مْ ــي الجَ ــق ماحِ ي ــر صــادَق و صدِ هَّ ــر و مطَ ــد طاهَ ــد محمَّ مَ ــا أحْ ي
سان و يكافِي من سالْ ود باالحْ ود أيجُ مُ حْ د مَ حامَ

ــي ــم بَنْصالِ عاصَ ــت المْ عْ ــض و قَطَّ ــض البَعْ ــال بَعْ ــوب ن قُ ــن يَعْ ــن ب مــن زِي
يَالْ لُوا مــن لحْ ــا فَعْ ــوم أالَّ ادْراوْا م ــوان القُ نَسْ

الِي دَّ ــم العُ ي وب على ارْغِ جُ حْ فــظ المَ ــوب في حجاب الحِ جُ حْ مده مَ زاد فــي غُ
يالْ بات اخْ جَ رُوه في ستار الحْ رَة نَظْ ضْ لَ الحُ و اهْ

ــي اللِ الجْ ــةْ  هابَ امْ مــن  ــوا  وب إيدُ ــك  شَ ال  ــه  تُ يقْ قِ احْ ــرَة  بالنَّظْ شــافُوا  ــو  لَ
ضالْ نه من الفْ سْ ر حُ يع من انْظَ مِ و عبيد اهللا اجْ
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ــي ل يَزْهــى  ــه  حُ دْ مَ داك  ــه  لْبُ قَ اوْالد  و  ــه  لَبُ صُ اوْالد  ــة  األمَّ مــن  ــن  حَ مــن 
ــدِي تَزْوالْ نْ تُه ما عَ ــعْ بُّوا اوْشِ حْ من ايْحَ ــدْ ن مَ عَ

ــي ياللِ جِ و  ــيش  امْشِ ــن  ب و  ــي  رفاعِ و  ــي  جازُولِ ــوق  أدْسُ وِي  ــدْ بَ أو  أوِّيــس 
ــالْ التَّنْي أســلُوك  وزّان  و  ــرِي  غْ دَ المْ اهللا  ــد  عب و 

ــي ياللِ ــرِيف الفِ ــرب و الشْ ــاح الغَ ت فْ ــس أَمَ ــن ادْرِي ــس ب ــواليْ ادْرِي ــارْ أم غ
ال صَّ خَ نْبُوعي  اليَ رِيف  الشْ لِي  عْ موالي  ي  يدِ سِ

ــي ــون ارْجالِ تُ ــاس لمْ ــة و ن ــوف و قَبْلَ ــرْب و جُ ــرْق و غَ ــع اوْالي اهللا شَ ي و جمِ
ــدِي راس المــالْ نْ ــم عَ بْهُ مــان حُ ــة الرَّحْ و ماليْكَ

ــي والِ اخْ و  ــة  ل مْ جَ ــن  ي الوالْدِ و  ــيَّ  لِ ة  ــفاعَ الشْ ــك  لَ ــعى  نَسْ ــد  مَّ حَ مُ ــا  ي
والْ ــر و االهْ شْ يع يُوم الحَ مِ ــة اجْ ــي و األمَّ و عمامِ

ــي ال الكمَّ ــاع  االتْب و  ألِيــك  و  ليــك  اعْ ــالم  السْ و  اهللا  ــالة  اصْ ليــك  اعْ
و وال صالْ دْ الة في صالة و ســالم في سالم بالغَ أصْ

ــي تْوالِ المَ الســالم  و  مــن  َّحْ الرّ ــم  لْ عَ فــي  ــا  م ــد  قَ ــك  لْ المُ ادْوام  وم  ــدُ إي
اللْ عْ لْب المَ ــالج القَ ــخا اعْ ر السْ فى بَحْ طَ صْ للمُ

لَنْسالِي قاليد  فــي  ــوت  الــقُ ــوت  يــاقُ يــح  مــدِ فــي  ــوت  يــاقُ أراوِي  ــاكْ  ه
قالْ ع المْ رَصَّ راف امْ مان للشْ لُوك و بَرْهْ ود اسْ في عقُ
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ــي ــث ســابَق و التَّالِ ي دِ ــاس الحْ لْمــا ن ــراف و عُ ــل اهللا و االشْ و ســالمِي ألهْ
ة فــي اوْالد خاتَم لجمع االرْســال رِيدَ وختمــت اخْ
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ــي اوْزانِ في  رَبْنا  ــم  اسْ و 
ــبْــحــان ــم سُ ــرِي ألنـــه ك
ــي غانِ و  ــم  حـلي ــد  ـيَّ جِ

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

رَة ــدْ ــى عليه مــول القُ صلّ
ــصــار ــــراج االبْ ــمــا اسْ هُ
ــي يانِ بعْ ــر  نَنْظُ ــم  فيـهُ

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

ي الماحِ ــق  ي الصدِ ــد  مَّ محَ
ــوح بــااللــمُ ه  ــدُ ــشــاهْ ن و 
ــي ــانِ ن ــدْ ــي عَ ــبِ ـــه ن طَ

االوْزان حرُوف  في  تَح  تَفْ نَسْ يم  ظِ العْ م  بَسْ سيدي  يا  هو  و 
ــي دانِ ــادَر الوَحْ هــو الق
ســان باالحْ ــي  ـلِّ جَ المْ
ــيــان ـــــرَاه اعْ مـــا ت

ــران ــيْ حَ ــي  ــيــبِ قــلِ و 

االبْدان ن  ساكَ ة  مَ الرَّحْ عين  بِيب  الحْ ب  حُ سيدي  يا  هو  و 
رَة شْ تُه و العَ و على اتْباعْ
ــار ـت خْ المُ ــي  النـبِ آل 
ــان ــف االجْ ــرَّحْ  نــمَ و 

ــران ــيْ حَ ــي  ــيــبِ قــلِ و 

اللْسان رْ  دَكْ في  يب  طِ الهادِي  النبِي  دْح  مَ سيدي  يا  هو  و 
ي الحِ لَصْ ـودِنِي  يـقُ هو 
الرُّوح و  ب  ـلـْ القَ يَى  يَحْ
ـفــان يـنِـي بـجْ ــقِ يَسْ

ــه ما يَنْســانِي ــي علي لِ تَكْ
ـــــــــوان ـــــــول االكْ مُ
ــان نَّ المَ يــب  المجِ ــا  رَبْن

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ــرَة الزَّهْ اوْالد  ــنِين  سْ الحَ
ـــــــرار ــــنْــــز  االسْ كَ
سانْ ن و الحَ سَ نا الحْ يدْ في سِ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ي راحِ اسْ لَق  يطْ نِي  مْ يَلْهَ
ـــوح ـــمُ ـــلْ ـــل ال ـــحَ ك
روْيان يضحى  قَلْبِي  الْقاح 
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وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

ــرابِــي اشْ ــدْ  لَ به  ــه  حُ ــدْ مَ
ــوب بُ حْ المَ ــي  النْبِ ــهَ  ــ طَ
ــي فانِ ــم اكْ ــل اتْغَ مــن قَب

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

بالهــادِي ــك  يلَّ ادْخِ ــة  رْمَ حُ
ــود األسُ دُوك  ــحــاب  االصْ
ــي صانِ نُقْ ــم  العالَ ــتَ  انْ و 

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

هَ ــا طَ ــك ي ورْتَ ــا فــي جُ و ان
هللا ــيــع  الــشــفِ ــت  انـْ و 
ــي انِ وَّ ــتَ عَ ــك و ان ــه جاهَ لِ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

دابِي اهْ ر  فْ بشَ ه  دُ نشاهْ و 
ــــي  كـــــرُوب ــــجِ يَــــفْ
لْهان لــب الوَ شــاق ليه القَ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ــيادِي ــك اسْ يلَ ــة ادْخِ رْمَ حُ
ــــود ـــجُ ــــنِّــــي اتـْ عَ
ــق النِّيران ــود حرِي من صهُ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ــا اوْراه بالســرُور  ــوز  نفُ و 
ــــــة بـــجـــاه ــــــرْمَ حُ
ســان ود و االحْ يم الجُ يا قدِ

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

الزمان ول  طُ دَح  نَمْ هَ  طَ ود  الوْجُ يْن  عَ سيدي  يا  هو  و 
رابِي ــدْ اطْ مــن وَدُّه يَلْ
ــوب تْعُ مَ كل  ــةْ  راحَ
ــران يْ حَ نَبْقــى  ــا  م

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

كان فات  ما  لي  ر  فَ تَغْ السما  ــع  رافَ يا  سيدي  يا  هو  و 
يرْنِي في دِيك و هادِي اتْجِ
ــود بُ عْ المَ ــا  رَبن ــا  ي
ــان ــه اليْــــنِّــــي مُ

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

زان االمْ مثل  ب  ساكَ ي  عِ دَمْ الدوام  على  سيدي  يا  هو  و 
ب ادْواها يب طُ داتِي اتْصِ
من زاك فيــك تَرْضاه
ــي بــأيْــمــان ــنِ ي ــوِّ قَ
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وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

ــم ــاألسَ ب ـــا  ـــن رَبْ وَدُّه 
ــــوم ــه االرْسُ ــــوات ب اضْ
ــي يانِ صْ العُ فــي  ــافَع  الشّ

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

ْدَرْجاتُه ــع  ــبْحان مــن رفَ سُ
ــات ي الحْ فــي  تِي  ســنِيدْ و 
ــي ــانِ ــف ج ــــوم  ــــنُّ ال و 

وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

ــه ــه رَفْعُ قامُ عــالَّه فــي امْ
ــع ــمَ ــلْ ـــه يَ ر ب ــــدْ ــــبَ ال
الربانِي يــح  ــدِ الــمْ ـــوْل  قَ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ــادَم ع ــه  نُ ــدْ بَ ي  بالنّاجِ
ـــوم ـــسُ ـــنْ ـــب ال ـــي طِ
يان صْ يع العُ ــفِ نا بشْ دْ عْ سَ

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

التُه اصْ ــل  جُ في  ــي  تِ اوْالعْ
ات شــاقــت ـــــدّ ــه ال ــي ل
البُرْهان مع  الســر  صاحب 

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

ــه عترْعُ و  ــه  لُ فَضْ ــواله  مُ
ــــع ــــمَ ـــــي اسْ ـــــنِّ مَ
ــان ي غْ الطُّ ــام  ن اصْ ــر  سَّ كَ

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

ــان ــار االدْي ــة و خي ــار شــافَع األمَّ ت خْ ــا ســيدي مُ و هــو ي
اجْ و اللوى و الخاتَم بالتّ
ــوم النْجُ ــه  ب ــرَت  زَهْ
ــزان ي المِ ــوم  يُ فــي 

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

ــران االقْ خيار  و  االنْبيَّا  ايْــمــام  ــهَ  طَ سيدي  يا  هو  و 
اتُه ي شافَع امّ مِ الهاشْ
يلْتِي في االوْقات و وسِ
ران ــهْ ه سَ يحُ دِ في امْ

ــران يْ حَ ــي  قلِيبِ و 

شانْ في  جعلُه  و  طفاه  اصْ لُه  فَضْ رِيم  الكْ سيدي  يا  هو  و 
وا عُ طْ وان من نُورُه سَ االكْ
ع ــطَ يَسْ به  ر  جَ الفْ و 
ــان رْق بالفُ جــا  مــن 
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وق افْنانِي ي و الشُّ دِ هاج  وَجْ

العالِي قام  المْ صاحب  يا 
ـــدالْ ــيــل االبْ ــة ادْخِ ــرْمَ حُ
ــنــانِــي اكْ مــن  ــات  ســيَّ و 

مان يح حبِيب الرَّحْ في مدِ

بَر حالي ــم يَجْ رِي ــبْ الكْ رَغْ
ــي ــال ــع ــحــا افْ ـنَــمْ اتـْ
نان ــع عضامِي فــي الجْ تَّ مَ

ــران ــيْ حَ ــي  ــيــبِ قــلِ و 

ه ازْيانْ رْسُ رْمَك غَ و هو يا سيدي و جميع من ايْزَاوَگ في حُ
يل لك بكل ارْسالِي و ادخِ
االفْضــال و  ــاء  األوْلِيّ و 
ــالن ـتْـ ــع الخُ يـ و جـمِ

نِين جملة نختم عنوانِي ومْ و المُ
ـــســـان ـــل إنْ ـــهَ ـــجْ مـــا نَ
ــان ــبَّ شُ و  ـــيَّـــاب  شِ ــة  ــافَّ ك

انتهت القصيدة
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طاب اسْ و  وف  شُ زِيد  اتْنَزَّه  و  يْنَك  عَ ل  حُ
ــوا بتَرْحــاب رْجــات اتْعانْقُ صانْهــا للفَ اغْ

رابْ بشْ م  هُ ارْياضْ في  وا  عربْطُ و  اتْمايْلُوا 
تَنحــاب زاد  ــل  الطَّ و  ــم  يَتْبَسَّ ــر  الزَّهْ و 
ــاب ارْب و  ــود  عُ ــامْ  بَنْغ إيجــاوَب  ــار  ت الوْ و 

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

ازْرابِي ها  يفْ كِ ما  ة  رْصَ العَ أرْض  وف  شُ
ــي رابِ ــا اكْ ن ــي اظْ جِ ــم يَفْ رَگَّ ــر امْ رِي بالحْ
حبابِي يا  وج  نْسُ مَ رَة  ــدْ الــقُ ــول  مُ بيد 

بَّاب رِيع صَ واقِي اسْ وف داك الما في السْ شُ
ــا من ســحاب ه دْ ــوَّاد إيمَ ــب الجُ لَ كتطْ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

يبة جِ اعْ الْوانْها  و  ة  رْصَ العَ دواح  في 
يبة غِ د  بَعْ باب  االحْ بِيب  الحْ نَّق  عَ يف  كِ
يبة كِ اسْ رُونْقة  المْ م  انْداهُ يُوس  اكْ من 
ي حبِيبة ت لبْكاه شِ كَ حْ ق ضَ كن عاشَ
يبة صِ اخْ ها  راشْ اعْ في  رَّد  اتْغَ يار  االطْ و 

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

ــبة يك نَسْ ــادِي لدِ ــه ه ــة لنْزايَ رْشَ فَ امْ
ــة بَّ يــط كُ ــاعْ وال بخْ ب ــج بَصْ ــا تَنْسَ م
ــة ب ــاوا كل رَغْ ــرُوا تَلْق تَبْ ــرُوا و اعْ اتْفاكْ

يبة ارْهِ حضانْها  في  رِي  تَجْ اتْعابَن  كما 
ــه اقْرِيبة تُ ــر و صرُخْ ثِي رِيم اكْ ــود الكْ جُ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ
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لطان وف البْلَنْزَة صالت في حضان سُ شُ
شان البْها  من  لِها  سماها  في  عالْية 
دِيوان الْبيب  ه  فُ بوَصْ حاط  ما  ها  غارَسْ

ون و حجاب رَبِّي ابْصُ لْك امْ في ارْياض المُ
بَّاب هَ رُور  السْ و  با  الصَّ يم  انْسِ بَّةْ  حَ امْ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

وْضات ين و الرنْج كن خَ وف اللِّيم و  اللتْشِ شُ
خنات في  كابْرات  دي  على  يل  اتْمِ دي 
ــة گــالدات مسَ خَ ــان امْ ي قْ ــق و عُ ي قِ بالعْ

داب كات االهْ بُوك الرَّاشْ جْ في الرَّحيل إيعَ
ــود و ســرُوت االنْجاب ــم أسُ ــة بهُ حايْطَ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

رايَــس يــج كعْ ــان ابْهِ ــف الرُّمَّ ــوف صَ شُ
ــه الفارَس ــر إيجاوْبُ ــى النَّحْ واجــدات عل
ــس م قايَ ــهُ ــل و مقايَــس قُوسْ بالخالخَ

ــن ــن فــي زِي ــن زِي ــا بَتْنِي رْه ــا و قدَ قَده
ين ها عَ يفْ بَة مارات كِ جْ جاب الحَ في احْ
نِين في سنْين ول في معنى حياتُه اسْ لُو ايْجُ

يبة دِ اعْ داوْلُه  اجْ في  ة  لِيسَ اسْ ياه  المْ و 
يبة سِ يْبَة احْ والت و الطَّ كابرات في الصُّ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

ــة بالتِّيتْ ايْلَ ــان الصَّ رْب ــات العُ مــن ابْن
تِيت تَشْ م  شافْهُ اللِّي  يل  قِ اعْ الزَّايْدات 
يت إيغِ دايَم  غات  تَسْ من  م  بِهُ ابْطالْها 

ــة يب ــدة انْجِ ــوادَج و مهــارة رائ فــي المْ
رِيبة ــه اغْ ــاوَد قَصتُ وِيح من شــاط إيْع

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

ها على الرَّاس راسْ ري في اعْ كْ البْسات العَ
نان و عكاس ور على الغْ يجُ الم الدِّ في اظْ

ادْحاسْ و  ور  جُ اق  شَّ العُ باد  أكْ بات  عاطْ
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جاب نات على رُوس النَّهد اعجاب العْ صّْ حَ امْ
اب طَّ عَ ون  إيكُ اللِّي  رب  حَ على  ات  گــدّ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

ير األمِ رُوض  في  انْبَى  التفاح  ف  صَ وف  شُ
بير الخْ م  صادْهُ وا  ضُ نبَهْ و  لُّوا  طَ يف  كِ
ير صِ ع في االغْصان حَس العْ مَ د تَسْ ماتقَ

ــر البِيقات حــق و لباب ــه صب ــا يطيقُ م
اب الرُّكَّ يا  لِيب  احْ نِين  اسْ في  ة  عَ دْ جَ دِيك 

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

االبْكار ود  دُ اخْ ي  ايْحاكِ رْد  الوَ ف  صَ وف  شُ
طار م گَ ورْهُ ــعُ ــام اشْ مَّ ــات مــن الحَ جايَّ
نار عــن  ــار  ن أبُـــوه  زادُوه  ــاوْه  ــق الْ مــن 

ــالت و ســالْبات مــن تاب رات بنَجْ ســاحْ
غــالَّب ــم  هُ ريحْ ــوا  يلُ يْمِ و  ــوا  لُ دْ كيْعَ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

ــيبة ــباب بَعــد شِ ــرُوم اشْ هْ ــرُد المَ كتْ
يبة هِ له  يف  اتْطِ انْهار  نْع  المَ ب  راكَ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

ــرَة ي غِ اصْ ــا  وده انْهُ فَتْحــات  ــة  زِيبَ كعْ
يرَة دِ ــة احْ ــاقة راهبَ شَّ ــوف العُ فُ من اكْ
يرة شِ العْ ي  عانْسِ يا  ه  يقُ اتْطِ عساكْ  و 

ــة زِيب ــة اعْ ــر النَّهــد الباقْي بَ كيــف تَصْ
يبة طِ في  خناتْها  في  بَر  تَكْ نتُوها  خَ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

ر ضَ رَة ابْنات الحْ ة الحمْ جَ نات البَهْ ساكْ
ــر نْبَ عَ يــب  طِ ــنْ  ي دِّ الخَ وَرْد  مــن  ــوق  فُ
بَّر اتْعَ ما  د  هْ جَ لُو  مْ و  لُو  اعْ قَد  ل  كُ

ــة يب ــا الْهِ ــة و جمارْه زْن ــوج الوَ مــن اتْلُ
يبة حِ السْ نازَل  امْ ور  بحُ في  ن  راصَ كقْ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ
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رَة بَكْ رُوس  اعْ ي  كِ نَحْ لَة  النَّخْ دِيك  وف  شُ
رَة ــكْ هــا في سَ ــوب ارْياحْ بُ ــط بَهْ رْبَ كتْعَ
ــرَة ضْ خَ و  ــة  ب راهْ ــة  زْيانَ المَ ــات  ابْن مــن 

طاب رِيس مَسْ ي اعْ كِ د نَحْ عَ قْ وف داكْ المَ شُ
شواب و  وام  اعْ ي  كِ يَحْ ليه  ل  رْجَ فَ السْ و 

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

وار اجْ اتْشابَه  جارُه  اشْ البان  داك  وف  شُ
بار ــوارَج اعْ ــن اشْ ــي بي يْلِ ــوف داك الخَ شُ
ــال و صفار ــوى ادْب ــور بالهْ ــوف الخابُ شُ

انْگابْ من  ة  مَ مبَسْ ار  بالنُّوَّ واضْ  الحْ و 
نَة جاب يوْ غِ ر المْ يد في بَحْ دِ ود اجْ وف عُ شُ

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

قماش في  البارْزات  دُوك  يدِي  سِ يا  وف  شُ
ــات االرماش دب هَ شــات امْ فــات النَّگْ راخْ
ــراش ــات العْ لي دَ مْجــات امْ طالْقــات الدَّ

ــر واهَ ــان و الجْ ي قْ ــوت و عُ ــدة ياقُ لَّ قَ امْ
فايَر اظْ رَة  فْ مظَ و  ة  رُوحَ مَسْ ورْها  عُ اشْ
ــا الوافَر ودْه ــيْ ابْجُ ــم الطَّ ــة حاتَ غالْبَ

يبة وفْهــا الرْطِ طُ رُوســة بَعْ ســالْباه اعْ
يبة هِ حضان  في  بْرُوا  كَ من  ترابِي  في 

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

جواري ي  ابْهِ ي  باشِ حَ و  علُوج  و  رانْج 
ـقــاري اعْ ــا  رْه ـقِ بعْ زادَت  ــي  والِ الدْ و 
ير الوَحْش في السحاري ليها طِ رَّك اعْ حَ

ــة يب هِ رانات بالصْ ــكْ ــات و سَ ن كــن وجْ
ــة ريب ــة و صبِيهــان و الغِ ــد و المايَ رَصْ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

وش رْشُ مَ باح  الصْ مع  ار  النَّوَّ داك  كيف 
وش نْقُ ــم مَ هُ ــالت و زَنْدَ رات بنَجْ ســاحْ
رُوش فْ مَ م  هُ ارْياضْ يان  قْ عُ و  يقْ  عقِ من 
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ــاب باالرق نا  ــيدْ سِ ــا  ي ــوا  زَلْغُ ــو  لُّ طَ كان 
أداب و  ــواب  اصْ رَة  ــدْ عُ ونَة  يْطُ عَ دِيــك 

ياب يب االطْ ولِي بطِ ي  صُ رْحِ ة فَ رْصَ يا العَ

رُوب االت في رُوض وَقت الغْ وف دُوك الصَّ شُ
وب نْصُ يُوش مَ رْب على الكْ يب الشَّ هِ وف تَدْ شُ
زُوب اعْ زادَت  لْيات  الشَّ و  د  قاعَ المْ وف  شُ

واعَب اتْراب رَة اكْ فْ لْجات على السَّ وف عَ شُ
اب ــريف لَهَّ ــوف داك الخاتَم فيد الشْ شُ

يبه صِ ــت المْ لَّ ــه حَ ــوا يا وِيحُ كان عدلُ
يبة سِ رفَة احْ لْطان امْشَ في ابساط السُّ

يبة نين طِ اكْ ي و لد السَّ يدِ نْك سِ ساكَ

يب هِ شوي و الْوانْها في تَدْ مْس العَ يف شَ كِ
راخ دَهب و حلِيب ي الفْ قِ كن طاوَس يَسْ
يب الوْجِ سلِيم  ال  و  رى  سْ كَ ها  ادْرَكْ ما 

ــة يب ارْغِ ــها  وسْ انْفُ ــن  الزِّي و  ــاوَة  بالنْق
يبة ــي الوْجِ ــي يا عانْسِ لِ تَم قَوْ ــه نَخْ بي

انتهت القصيدة

حارِي“         51 : يقال كذلك : “... حرّك على طير الوَحش في الصْ





87الصبوحي

  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ــا ــه يَرْعاه بُ واكْ ــة و اكْ ب جْ ــاگ فــي حَ رِيــس ت ــاوِي اعْ رْ الضَّ ــدْ ــوف البَ شُ
يســار و  ــة  ين ليمِ ــى  عل ــه  ب ــاس  مقي دُورَة  دارَتْ 

ــراها ــعْ بَشْ ين والَ ــقِ ــاب العاشْ ــرْ بَرْق ــوقْ عامَ ــه سُ ــتَرِي ل شْ ــوف المُ شُ
طار سْ المَ ير  صِ اعْ ود  دُ الخْ على  ارْمى  الزُّحلْ  وف  شُ

ــناها ــودْ من اسْ قُ ــا البْســة اعْ ــف التُرِيَّ ــام شُ ــخْ ارْخــى الت رِّي ــوف المَ شُ

بارْ االخْ يوَك  طِ ايَعْ ر  جَ الفْ ة  لْعَ طَ في  رِين  النَّسْ وف  شُ

ياها اضْ حسن  على  و  ليه  حاب  اصْ رَتْ  زَهْ و  ودْها  دُ اخْ رُوا  زَهْ رَاء  الزَّهْ وف  شُ
نار ابْــال  يقْ  شِ العْ يْتُه  بكَ ــوا  اكْ يوان  الكِ ــوف  شُ

ياهــا بَضْ اتْشــالِي  ــه  منارْتُ و  ــقْ  العاشَ ــزْ  إيْهَ ــه  رْتُ ابْغُ ــرَّار  الغَ ــوف  شُ
رَّار جَ ر  كَ سْ بعَ البْطاح  على  ري  يَسْ ه  يمُ انْسِ وف  شُ

ب شهب ابيله على ايْساره ما امْضاها رِيف راكَ كيتُه اشْ رْ احْ جَ وفْ الفْ شُ
مار تَشْ و  زْم  بحَ جيه  كل  في  فانه  وَصْ عن  رِي  يَجْ
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ناها غْ يارْ في مَ يع الكاسْ و الطْ طابْ ارْضِ يم و اسْ بُّوحي يا نْدِ نَم صَ اغْ
ــار ــفَّ غَ ــي  ـِّ رَب وأرى  ــب  كُ ــي  ســاقِ ــا  ي ــى  ــرْت تَ ال 

انْداها من  بْت  كَ اسْ رُه  واهْ اجْ وف  شُ و  ور  نْشُ مَ البْطاح  فُوق  إيْزارُه  وف  شُ
ــار ت خْ ــه مَ ها ياقُوتُ ــلْكْ ــرُّوض سَ صــان ال ــاد اغْ فــي جي

داها بشْ وَرْدَة  ل  كُ إيْلُوح  الخنتات  ود  ــدُ اخْ على  ي  الباهِ رْد  ــوَ ال وف  شُ

كارْ تَعْ بال  كر  عَ م  فُوقْهُ الح  ي  لْماسِ اسگُ ــوفْ  شُ

فاها اعْ رُوض  في  ل  طَ يف  كِ ها  وِدَگْ احْ وف  شُ وف  فُ الشْ على  الَّر  الجَ وف  شُ
جار اشْ بِين  ما  ك  حَ يَضْ يف  انْظِ رُه  بتَغْ ر  الزَّهْ وف  شُ

الها غْ مَ يا  ته  شامُ و  ابْخالُه  الباغ  وف  شُ بِين  الجْ على  وسان  السُّ وف  شُ
طار سْ بالمَ طايَح  جارْيَه  ــون  شُ في  ــالم  اغْ نِيه  نَعْ

عتاها ما  يا  يْتُه  كِ ين  كِ مَسْ ق  العاشْ و  بالبْها  ول  إيصُ وق  شُ عْ المَ وف  شُ
صار ــد التَّخْ ي ــم فــي كِ ول بينْهُ ــغُ ــه مَشْ ــوف ارْقِيبُ شُ

وة و انزاها رة بين االغْصان زَهْ مْ ة الحَ جَ ل البَهْ ة في حضان هَ جَ وف البَهْ شُ
ــار ي ــة االخْ جَ ــاس البَهْ ــول ن ل هُ ــظ مــن كُ فَ ــي يَحْ رَبِّ
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الل االطْ فُوق  ــبْ  ارْكَ ر  جْ الفَ وف  شُ
ــالْ ــتَّ ــور قَ ــشُ ــنْ ــالمــه مَ ــوف اعْ شُ
زال ال  ــع  ــي ارْفِ هب  شَ عن  ــوف  شُ

يل ــماعِ ــم مــن أوالد اسْ ــه قايَ نِي نَعْ
يل قِ يجان اسْ يُوش الدِّ ه على اجْ يفُ سِ
يل هِ ة ليه اصْ صَّ ف الگُ يهان خاطَ شِ
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كمال في  البان  من  ود  ــدُ أقْ وف  شُ
البال على  رِي  يَسْ رِي  النَّسْ وف  شُ
ــال ب الكْ الح  ي  وكِ ــكُ الشَّ ــوف  شُ

لِيل ين ليه ارْخات التَّخْ مِ وف الياسْ شُ
يل فِ اغْ كانْ  من  ضْ  ايْوَگَّ ه  بَنْسايْمُ
يل ق ادْهِ شْ وى و العَ ر الهْ ي ابْحَ كِ يَشْ

ناها غْ يارْ في مَ يع الكاسْ و الطْ طابْ ارْضِ يم و اسْ بُّوحي يا نْدِ نَم صَ اغْ
ــار ــفَّ غَ ــي  ـِّ رَب وأرى  ــب  كُ ــي  ســاقِ ــا  ي ــى  ــرْت تَ ال 

ــا داه احْ ــاز  نْب غُ و  ــة  ن مرِجْ و  ــدِي  اليَزِي و  دْحــان  الدِّ و  ــدِي  ي الدِّ ــوف  شُ

ــي جــارْ نِّ ــه عَ مُ كْ ــم حُ كْ ــوان و الحُ حْ ــرة و الگَ مْ و الجَ

واتاهــا ــل  نِيَّ امْ ــة  ازْرِرْق مــن  الوشــام  هــا  ادْراعْ فــي  ــرْقِيَّة  شَ امْ ــوف  شُ
حــار للَّگْ ــزُوم  حْ مَ ة  ــرْجَ سَ امْ ــة  يْلُ خَ ــي  يْلِ الخَ ــوف  شُ

ضاها احْ جاب  الحْ ون  صُ ينِيَّات  دِ امْ زْبات  عَ ور  دُ اصْ على  اح  التَّفَّ وف  شُ
غــار ــكام اصْ ــود شــابَّات فــي الحْ ــان انْهُ ــوف الرُّمَّ شُ

اوْطاها فَج  على  بَزْالنْها  ــوادَج  اهْ بات  راكْ صدور  في  ل  رْجَ فَ اشْ وف  شُ
قــار العْ ــر  ضافَ اغْ ــن  بي ــاقْ  النْي ليــب  احْ شــرابات 

عاها امْ بشْ  حَ ور  صدُ على  اورَنْــج  لْجات  عَ ور  صدُ على  ون  اللِّيمُ وف  شُ
ار وها تجّ ــا ســامُ ــوِيس جات م ــر السْ ــن بَحْ فــي قراصَ

واهــا ين مــن اهْ ــمِ رانَة و يسْ ــكْ ــا سَ ــوق الســرِير تَتْغاغ ــي فُ ــوف ادْوالِ شُ
مار ــكاس التَّخْ ــيق ابْ شِ ــي اعْ ــن شِ ي ــن ايدِ ــسْ بي تَتْمايَ
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ناها غْ يارْ في مَ يع الكاسْ و الطْ طابْ ارْضِ يم و اسْ بُّوحي يا نْدِ نَم صَ اغْ
ــار ــفَّ غَ ـــي  ـِّ رَب وأرى  ـــب  كُ ــي  ســاقِ يــا  ـــرْتـــى  تَ ال 

ماها في  ر  تَنْظَ االرْيــام  بين  رَيا  امْ كن  االغْصان  مع  رِيج  هْ الصَّ وف  شُ
ــار نَّ ــا خُ ــا ي ــن فين سَ ــك مــن أحْ ي ــول لدِ ــك تقُ هادِي

حابَق و اسقاها بِي ساح في المْ دْ د العَ ليبْها من النَّهْ ات احْ وف الخصَّ شُ
ــوَّار الن ــان  بْي صُ الرْضــا  ــى  عل هــا  انْوابَغْ ــت  عْ رضَ و 

يَرْعاها وقْتاً  الرْبِيع  لُوك  اسْ وف  شُ حانَّش  المْ في  ياه  المْ واعَب  اكْ وف  شُ
ــطار السْ ــقْ  بَرْقايَ ــي  سِ نْدْ هَ ــراج  تَخْ فيهــا  ــل  مَ يَعْ

وطاها و  ازْرابِي  في  يل  قِ اسْ يف  سِ نِي  نَعْ ضرة  مخَ رافُه  اطْ ر  النَّهْ وف  شُ
ضار ــى الخْ ــل عل سَّ تْكَ ــرَّد للطــام مَ جَ ول امْ مَســقُ

رزْ أبْهاها وف في طَ وف اللحُ ي شُ يطِ وف الحِ ل نُوع شُ وامِي من كُ وف اخْ شُ
حار التَّشْ ذهَب  من  لِي  الحْ و  لُول  الحْ انْمارَق  وف  شُ

راها بَشْ الوالَع  يا  يك  بُّوحِ صَ في  بَّان  شُ وف  شُ بكار  و  وانَس  أعْ وف  شُ
مار العْ طالَت  ما  ــفْ  وصَ لو  ــافْ  وَصَّ ف  يُوصَ شالَّ 
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بال تَخْ في  وا  رْبْطُ عَ أغْصان  وف  شُ
ــه و دالل هــا فــي تي مايَمْ ــوف أكْ شُ
خضال و  تخضيل  في  رْد  الــوَ وف  شُ

ــل وِي تَحْ ــه  لُ أالَّ  ــق  شْ بعَ ــوا  ناقُ تَعْ و 
لِيل ــز وتَجْ ــاض ابْعَ ــك في الرِّيّ حَ تَضْ
ارْفِيل بْح  الصُّ رِيح  وَّشه  شَ ول  غُ مَشْ
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ناها غْ يارْ في مَ يع الكاسْ و الطْ طابْ ارْضِ يم و اسْ بُّوحي يا نْدِ نَم صَ اغْ
ــار ــفَّ غَ ـــي  ـِّ رَب وأرى  ـــب  كُ ــي  ســاقِ يــا  ـــرْتـــى  تَ ال 

الْغاها ن  سْ حُ على  يَتْجاوْبُوا  وى  الهْ منايَر  في  اليمام  و  ت  خْ الْفَ وف  شُ
ــار ضّ الحُ ــن  بي ــي  يَرْتِ ــرُوك  ياتْ و  ــر  ي الزَّبْجِ ــوف  شُ

الْضاها مار  اجْ يَّج  هَ الـــزَّرزُور  و  رْبَل  الحَ و  بِبْغا  و  ــال  ــوْي ازْرِي ــوف  شُ
ــار ضَّ ــن الحُ ــي بي ــن يَرْتِ ــوس حي الَن و قُ ــكَ ــوف ال شُ

ضاها احْ يزان  بمِ مايْتُه  و  اد  دَّ الحَ وف  شُ يق  البْشِ عَ  امْ رِيس  مْ السَّ وف  شُ
ار ه فــي الدَّ دُ ــي وَحْ ــد يَرْتِ ــي افْرِي ــل باقِ ــوف البَلْبَ شُ

عاها ــنْتِير امْ ــة و سَ ــك و كمانْجَ نَ ــاح و جْ ن ــون و الجْ ــود و قانُ ــوف العُ شُ
ــعار االشْ ــق  بَرْقايَ ــه  إجاوْبُ ــي  الغانِ مــع  ــاب  الرب و 

ناها عْ مَ غايَةْ  في  ه  انْغايْمُ ن  سْ حُ على  لْت  مَ اكْ تُه  قْ موسِ األلِي  وف  شُ
ــرَّار حَ ــه  زْلُ غَ ــا  م الرْضــا  ــى  عل ــا  ن بُّوحْ صَ كمــل  و 

يَّاها حَ ه  يمُ انْسِ ها  ارْياضْ و  ة  جَ البَهْ في  ي  الزّاهِ ابَع  بالطَّ ه  تامُ اخْ وف  شُ
ــار ي تَعْ ــال  ابْ ــواد  لَجْ ــرَة  نُقْ فــي  ــى  ب يَغْ ــد  الجاحَ و 
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اهوال في  البُستان  يار  اطْ ــوف  شُ
اهبال و  تيه  في  الــوَرْشــان  ــوف  شُ
ال صَّ خَ ــيــه  ــقِ افْ ــزار  ــهِ ال ــوف  شُ

ــل ي ل و تمِ ــدَ ــوى تَعْ ــاح الهْ بيهــا ارْي
ــل ــة و خلِي ليلَ عــاه اخْ ــه أمْ تُ و حمامْ
ــوب ارْســالَة و خلِيل ــرا فــي الكتُ يَقْ
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قاها اشْ يد  كِ من  لَّم  يسْ ما  لَّم  سَ ما  اللِّي  و  ه  لْمُ سَ لِيم  التَّسْ ل  اهْ وف  شُ
ــار ب االحْ ــة  االَّمَ ــالم  السْ و  ــلَم  يَسْ ــلَّم  سَ مــن 
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انتهت القصيدة
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يصفار و  بال  يَدْ وى  الهْ في  مْس  الشَّ رُوب  اغْ رِيت 
ير ــه للغِ بِيبُ ــباب احْ ــيق امْشــى بال أسْ شِ ــنْ اعْ كَ
ور جُ هْ مَ ــرَّد  ــفَ امْ ــيــق  ارْفِ بال  ـــرُه  وَكْ في  ــاله  خَ

يار ة مــن الغْ رْگَ ه اعالمــات الفَ ــدُّ ــرْتْ في خَ و ظهَ

زِيرْ ــع اغْ بْ دَمْ ــى و ســكَ ن ــس خبُرِي مــن الضْ ولبَ
ور گُ عْ ــمْ مَ ــه دايَ رْحُ ــراگ جَ ــيُوفْ الفْ ــنُونْ اسْ بَسْ

ــرار ــت مــن االضْ ــه طاحَ ــه و حالَتُ يالُ ــالْ اخْ و ادْب
ير ــول اتْحِ قُ ه العْ ــقُ شْ ه و شــكايْتُه و عَ فــي غرامُ

ــورْ قهُ ــة مَ رْگَ ــر بالفَ بَ ــادَم الصْ ــه ع وْن ــن عَ سَ يَحْ

ــدارْ ــه فــي التَّكْ ــرَّب و لُونُ ــوِي ايْغَ شْ ــد العَ ــا حَ م
ــر يِي ــة و التَّغْ زْعَ ــل و الفَ وِي ــل الطْ ــوفْ اللِّي مــن خُ
ــور كبحُ ــع  مدامَ و  ر  ــهْ السَّ ــت  يَّ كَ و  َّنْهــاد  التّّّّّّّ و 

ــار ــتْ االخب حَّ ــوح ابْصَ ــه اتْبُ ورت فُ ــد أصْ ــوق الخَ فُ
ير ــحِ تَشْ ودُه  ــدُ اخْ ــوق  فُ ــدْ  كتْزِي ــة  بِيَّ هْ الدَّ و 
ور ــدُ اتْ ــوان  ي الغِ ــالك  افْ ــى  عل رَة  ــدْ عَ نِيهــا  نَعْ
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مام ــمْس ارْخاتْ الكْ ــوف الشَّ شُ
ــالم ــور الــغْ يــجُ ــالــدِّ ــت ب ــسَّ حَ
ـــام االوه عـــرَّات  و  ــت  ــرَبْ ه و 

ــة ــرْواح ابْتِيهــة و قيامَ ــت لَ وَّل عَ
ركة بزعامة جمع الجيُوش راد الحَ
المة بَسْ رَة  گْ الشَّ الرّگ  لُه  حالت 

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  شگْ نِيها  نَعْ

رار احْ من  تِيق  اعْ يل  صِ دال  أگْ يْل  خَ من  رة  گْ شَ
ــگير ــة فــي اميْدان اسْ ــون گلْظمَ رْشُ بهــا طَ راكْ
ور مُ مَشْ گازِي  أحْ ير  طِ رُوب  للحْ انْقابُه  ر  دْ هَ خالَع 

االبْصار ف  طَ يَخْ صافِي  دهب  ول  قُ مَسْ أرْكابُه 
ــر ينِي و  ع  ــطَ يَسْ ــارة  ت ــون  يُ للعْ فــى  يَخْ ــارة  ت
ــور النُّ مــن  ــرْق  بَ وال  يــب  اللْهِ ال  ــعَّ شَ ــي  نِ نَعْ

ـــزَّارْ غَ ــي  ــرْنِ بَ ــگــرْتُــه  اشْ على  عــلــوِي  فـــارَس 
رِير ير مــن احْ ــراع و الدِّ ــه مــع الصْ ــبتُه و حزامُ سَ
ــور فُ ظْ ــت مَ نَبَّ ــق أمْ ي قِ ــه مــن العْ و عــدار الْجامُ

رْســارْ سَ ــي  رَبِّ امْ ــر  ي طِ ــاح  ب أگْ نهــار  فــي  ــي  بَرْنِ
ير طِ ة  فَّ الخَ في  بحالُه  ما  راح  و  الرُّوح  ف  طْ خَ
ور جُ بال  ل  ــدْ عَ ــدا  الــعْ داجْ  و  ــرِي  يَــبْ البُه  خْ مَ
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ـــامْ ــت زَطّ ــنْ ـــرَّة بَ ــرَة حُ ــگْ شَ
ـــام ـــون دَرْغ ـــرْشُ ــا طَ ــه ــبْ راكَ
ــرام ــوس الــغْ ــيُ ــارْ اكْ شـــارَب ن

امَة ة زَطَّ رِيعَ راب اسْ وم في االسْ اتْعُ
ى ه يَتْرامَ قُ شْ يافْ ابْعَ ة على الحْ دِيمَ
ة ما يَتْعامى دامْ و الفرَجَ و على المْ

جارْ اشْ بين  ما  دها  هَ اجْ على  رِي  تَجْ رة  گْ الشَّ و 
ير ــطِ ســامْ التَّسْ ــب بَحْ جَ ــه اعْ تُ ــارَسْ تَبْرِيمْ و الف
تنُور و  ع  تَلْمَ نايَر  اشْ ي  شِ العْ مْس  شَ مــزارَگْ  و 

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  گْ شَ نِيها  نَعْ

رَّارْ رْ جَ ــكَ سْ رَة شــافَت الظــالم بعَ ــگْ ــوف الشَّ شُ
ــر ي قِ ــه بَعْ ــتْ ل ــشْ الظــالم ماطاگَ ي هــا جِ و فزَعْ
ــور مُ غْ المَ ــد  بْ العَ ــن  بي و  بينْهــا  ــي  إيِالگِ واشْ 

ــمار ــه بالتَّشْ لُ هْ يــش النهــار عــن كَ هــا جِ وَّصْ حَ
ير ــمِ بتشْ ــزُوم  حْ مَ غرُوبْهــا  فــي  بهــا  ــس  غطَ و 
ــور يجُ يــش الدّ ــاب الجِ ــرَّگ و الضب ــر ال ي ــى غِ لَّ خَ

ــة و يســار ينَ ــه إيمِ ره علِي ســاكَ ــل اعْ ــقْ اللِّي لْ طَ
ير الدَّ دِير  من  وا  دُ يوَكْ ما  ياوْا  اعْ غرب  و  ــرْق  شَ
ور شُ نْزَلْها  لمَ ــقــاوْا  ألْ ال  و  ــرَّة  جَ وا  ـــدُ وَجْ ما 
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مام الهْ ـد  والـَ يثُه  خِ ـــوَّصْ  حَ
ـــوجْ و ظــالمْ ــرُه مُ ــحْ ــي بَ ــرْمِ يَ
االرســامْ في  يارْ  اطْ تُوا  كْ سَ و 

ة امَ ه في غِيض انْدَ دُ وبقى اللِّيل بَعْ
ة المَ أعْ دارْ  ة  بَرْناطَ فُوق  ــوَد  اسْ
ة امَ نَغَّ بايْتَة  ن  سَ الحْ أم  ير  غِ من 

ــارْ الــزَّخَّ ور  لشُ النهار  ع  ساطَ بيها  ــرَب  ه و 
ير دِ التَّقْ ول  مُ ة  مَ كْ حَ ــرُوب  اغْ في  بيها  ل  دخَ و 
ــور مُ عْ المَ البِيــت  و  الســما  ــع  رافَ ــبْحانُه  سُ

ــرار سْ ــن المَ ــة بالزِّي رَصعَ ــوَة امْ سْ ــت فــي كَ راحَ
ــر ي وِ التَّغْ ــد  بَعْ ــوِي  يَضْ ــاس  اللب ــعاع  اشْ خــالّت 
ــور الخابُ و  ــه  رْكاضُ بـَ و  ــة  صَ فالنـْ و  ــماوِي  اسْ

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  گْ شَ نِيها  نَعْ

ار ــوَّ الغُ ــور  يجُ الدّ ــر  خاطَ فــي  ــة  صَّ الغُ بقــات  و 
ــه شــارَق النهــار نجمــة التَّنْوِير ــفْ لُ طَ ــن اخْ ي حِ
ور كُ دْ مَ ي  بُّوحِ الصَّ في  راه  ــرْس  عَ بها  عمل  و 

ارْ ــدَّ وم بگُ ــل فــي النهــار إيعُ يــش اللِّي و بقــى جِ
ير دِ ــارُه بَهْ ــدِي ت ــيْتُه و يَفْ شِ ــمْس اعْ ــف شَ طَ يَخْ
ور هُ جْ المَ الفجر  يش  جِ ثِيل  امْ ة  رُوسَ أعْ وز  يحُ و 
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تَضخــام و  ــة  خالعَ فــي  ــا  بَتْن
الم مــن  ــن  ي الحِ فــي  ــا  ين انكِ و 
ـــام ارْي و  ــان  ــبَّ ــشُّ ال بــيــن  ــا  م

ة م و ضخامَ ولُوك في ســرايَرْهُ مُ
ة امَ دَّ ــة خَ ــر و النُّوبَ تَ ــم الوْ بَنْغايَ
ة امَ ــة مافيهــا لَوّ ــوب صافيَ و قلُ

ــار ــن و غ لْكي ــا فــي الفَ هــا انْهارْه وَّصْ ــاعة حَ سَ
تَنْوِير منه  ــه  نــالُ ــوم  ــجُ الــنْ ــيــر  غِ ــي  مــابــاقِ
ور الگُ في  ه  يامُ اخْ دَگ  و  الضيا  عاع  بَشْ قنع  و 

ــطار سْ المَ و  ــة  باآللَ ــم  الظلِي تَحــت  ــا  زهين و 
ــر ي كِ تَعْ ــال  ب ــر  كْ عَ ــم  فُوقْهُ يفــات  الْهِ ود  خــدُ و 
ور طُ اسْ الرِّيح  عليه  ر  طَّ سَ رِيج  هْ سَ و  ارْياض  في 

ــكار وانَــس االبْ ــاوْا اعْ ــمرُوا و لغ ــكاسْ و شَ دار ال
ير مِ ــوَّال فــي تَخْ ــت بالمُ قْ ــا انْطَ واه ــر أهْ ي مــن غِ
ور مُ خْ المَ رار  اسْ تَم  يَكْ ما  يه  صِ قْ سَ و  يه  قِ اسْ

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  كْ شَ نِيها  نَعْ

ار هَّ شَ ي  يطِ الحِ و  الشماع  مصابَح  و  وامِي  بَخْ
ــر ي طِ مــر التَّقْ ــة مــن خَ ــوان طايْحَ ي ــات الغِ و بن
ــزُور ي ــيق و هِ ــن ابْشِ صــان بي ــي أغْ نِ ــى نَعْ تَتْغاغَ
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دام المْ يُوش  أكْ أصــاح  ــوف  شُ
انغامْ و  ــر  الــطَ و  ـــار  أوْت بين 
رامْ تَضْ في  ه  وعُ ادْمُ ع  مْ الشَّ و 

ة وَّامَ ي عَ كِ ها نَحْ ضْ رِي على بَعْ تَجْ
ة بَّان ازْعامَ ناح و شُ و الجنك و الجْ
ة يق ناح في ليلَة مَظالمَ شِ نِي اعْ نَعْ

ــالَّر البَ ــوس  كيُ فــي  ــة  رايْقَ ــور  صُ عْ المَ ــدامْ  المْ
ير اتْغِ ن  سْ بالحُ البْها  ناس  ود  خدُ في  يرُه  مِ تَحْ
ــور صُ عْ المَ ــر  مْ الخَ ــب  لَ إيغْ ــا  ده خَ ــة  ليلَ اخْ ل  كُ

بار اعْ يسان  الكِ في  ل  غفَ ما  اس  عَسَّ اقِي  السَّ و 
بالتَّوْقِير ع  خضَ و  البْها  مايَل  اشْ وف  شُ و  رْب  شُ
ور نْظُ مَ نَة  الوَجْ في  خالها  و  ة  رْصَ للخُ ر  نظُ و 

ــتار اسْ ــوم  يمُ الدّّ و  ــرَة  ضْ حَ امْ ــة  ليلَ فــي  ــا  بَتْن
ــر ي دِ تَكْ ال  حاســد  ال  ارْقِيــب  وال  ــي  واشِ ال 
ور دُ عْ مَ ايَح  الطَّ و  ه  أنسايْسُ ي  نَبْغِ رْبَط  عَ من 

االوتار على  ة  عَ طْ السَّ و  باب  اشْ باقِي  الغانِي  و 
بير اط اكْ طَّ ي أقْالم في يد طالَب خَ كِ بَط نَحْ كتَضْ
ور هُ بَة في مجالَس مَشْ ة و النَّصْ ضَ فْ ة و الخَ بالرَّفْعَ

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  گْ شَ نِيها  نَعْ
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ــار قف فــي  ــه  أخيامُ دَگ  ــم  ي البْهِ ــل  اللِّي و  ــا  بَتْن
ثِير اكْ ور  الگُ في  ه  يشُ جِ يل  ارْحِ ه  نْدُ عَ ما  ى  رَصَّ
ور مُ عْ المَ و  بْلَة  القَ و  وف  جُ غرب  و  رْق  شَ م  حاكَ

ــار البَشَّ ــيم  انْسِ ــرْد  بَ شــاه  اغْ ــى  تَّ حَ ــا  ن فَقْ ــا  م
ير ــطِ ــزْم للِّيل في تَسْ ــول بالعَ ــه ايْقُ تابُ جــابْ اكْ
ور هُ مَشْ ر  ظاهَ ه  طُّ خَ جار  االشْ اوْراق  في  تُوب  كْ مَ

هــار بَجْ ــي  اعِ الدّ ــوب  هبُ فــي  ــزار  يْ الهِ ــراه  ق و 
ــر ي األمِ ور  ــطُ مَسْ جــى  للدْ ــال  ق شــايَن  عــرف  و 
ــور المامُ ــل  اللِّي ــل  ي ارْحِ ــى  عل ــة  لْمَ بالكَ ــر  وامَ

ــار االزْه أكمايَم  بين  باح  الصْ ــرد  بَ م  تنَسَّ و 
الطير ــرگ  فَ رْح  بالفَ يج  البْهِ ر  للفجَ ــص  ارْقَ
زَرْزُور و  ــوح  بُ و  ــيق  البْشِ و  اد  ــدَّ الحَ و  ــل  بَلْبَ

ــرَّار ــم الغَ ــن نَجْ حاسَ ــةْ المْ رُوسَ ــر اعْ جْ حــاز الفَ
ــر نِي المْ ــا  ياه لضْ ــرُوق  الشْ ــمس  شَ ــه  تُ تبَعْ و 
ور نْصُ مَ رَة  النَّصْ الم  اعْ الضيا  عاع  بَشْ صبَغ  و 

حارْ التَّشْ دَهْب  من  ا  ودْهَ دُ اخْ يَّة  بِ هْ الدَّ وف  شُ
يرْ اتْغِ يانْ  طْ الوَ فُوق  اللجامْ  ــرُوعْ  اصْ ارْخــاتْ  و 
ور نْصُ المَ يْل  خَ من  لَة  يَصْ امْ رَة  گْ شَ نِيها  نَعْ
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صــاح الفْ ــن  بي ــوِي  شْ العَ ــود  خُ
ــاح الرُّجَّ ــا  ي ـه  يـقُ ــقِ اشْ ــوه  خُ
الح المْ بين  ــة  ــراجَ الــفْ ـــوَ  زَهْ
ــراحْ ــفْ ــوعْ بَ ــولُ ــمُ ــل ــــوَة ل زَهْ
ــه راحْ ـ هُ زايـْ ــه فــي انـْ ـ يـفُ ماكِ
ادْواح فــي  ــيــر  طِ ــه  ــلُ ــثْ مَ وال 
ــاح ــوت نَــصَّ ــاقُ ــه ي ــيــفُ ــا كِ م
راح تَمْ في  رَة  ضْ الحُ ــلَ  أهْ به 
الْقــاح بَنْســايَم  ســالمِي  و 
ــاح ت فْ مَ ــل  هَ ــة  جَ البَهْ ــاسْ  ن
ــالَّح ــصُّ ـــيـــادِي ال ــران اسْ ــي جِ
ــــال الــوْضــاح ــة رِج ــعَ ــبْ سَ
ــاح ــرْت ــم يَ ــمــاهُ ــل احْ مــن دخ
ــاح الــفــتَّ ــــتَ  انْ و  ــــي  رَبِّ ــا  ي
االرواح رُوح  ــا  ــنَّ عَ ــف  ــطَّ عَ
ـــاراح م عــلــيــه  اهللا  ـى  ــلـَّ صَ

ه صاحُ ي بَفْ بُّوحِ قابَل الصَّ دَرْتُه امْ
ه تَرجاحُ صافِي  د  واحَ ل  كُ ابْزُوج 
ه الحُ امْ رْح  بالفَ اتْزَهي  ه  ارْقايَقُ و 
ه يب افْراحُ ة طِ العَ وى و الخْ ل الهْ و هَ
ه ول أبْراحُ قُ وا العْ رْبَطُ له إيعَ ناجَ بَفْ
ــه ادْواحُ بين  ما  ــرَّدْ  غَ ــزارْ  اهْ وال 
ه رَى رايَق تَنصاحُ سْ في تاجَ وَلْد كَ
ه راحُ امْ لْب  للقَ ي  اتْزَهِّ عه  تراصَ و 
ه الْقاحُ بُوبْ  بَهْ نى  عْ المَ ألرباب 
ه تاحُ فْ مَ ما  هُ لُه  قَفْ د  انْسَ اللِّي  و 
ه الحُ لُولْ اصْ عْ يرْتِي للمَ نْزِي ادْخِ كَ
ه تَوْضاحُ شارَق  والِي  ل  كُ م  نهُ مَ
وا تُون ارْتاحُ ةْ المْ جَ م ناسْ بَهْ بِيهُ
ه تاحُ فْ لَك مَ د فَضْ ل قاصَ و انْتَ الكُ
ه لب أرْواحُ ولى في القَ وجعل يا المُ
ه راحُ لمْ شايَقْ  ب  الرَّكْ دى  ماغْ و 

انتهت القصيدة
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ار بَشَّ يم  النّْسِ يب  طِ جانا  عدنا  سَ يا 
افخار و  بمجد  لة  مْ جَ البْساتَن  على  تاه 
بَّار وا كل وغد جَ رْسُ وا لمن غَ عُ ضْ كيف خَ
تُه في االقْطار خامْ بْرُه بضْ سافة و خَ ه بَمْ رْسُ غَ
مار تَخْ ير  بغِ عربط  فيه  والِــي  الــدْ و 
ضار ية فــي تَخْ ــر زاهْ ــوالف و كرايَ بالسْ
يسار و  ين  يمِ كفاحة  وحة  فُ كْ مَ ور  شعُ
حار ونِي سدات سلُوك دهب تَشْ على المامُ

دارْ الجْ بين  لك  المُ حضان  في  نتة  مخَ

ار بَشَّ يم  النْسِ يب  طِ جانا  دنا  سعْ يا 

هار تَشْ في  جابُه  اعْ الرَّوض  اح  تَفَّ وف  شُ
االبْكار زِين  ور  صدُ في  انْبى  ياقُوت  ن  كَ
ار بات في الدّ ود حاجْ اح نهُ إال حكى التَّفّ
كار تَعْ في  ودْها  نهُ ان  الرُّمَّ مع  اتْفافَح 

رة ضْ خَ حرِير  وَة  سْ كَ في  صبح  أگدال  و 
را ضْ الخَ أعناقْها  ليه  خضعْت  رة  هَ بالقْ
ــرة ــهْ ــم قَ ــرهُ ــــور غَ فــي قــبــايَــل زَمُّ
رة ــه نظْ ة مــن غــرس مايل عــن ضخامَ
النَّظــرة وفْهــا  طُ بَعْ تَزْهــى  رايَــس  عْ كَ
رة هْ شَ االغْصان  على  ت  دَوَّحْ وَاوَح  بالدْ
فرة ضْ الْــوات  ال  و  سوالَف  دت  عقَ ما 
رة جْ شَ في  يَبْرِيزها  لِيف  تَحْ راص  بالخْ
للورى يرْها  غِ ت  تَرْكَ و  بق  السَّ حازَت 

رة ضْ ة حرِير خَ وَ سْ بح في كَ و أگدال اصْ

رة  ــهْ الل شَ تْ الخْ يرة وتَحْ كِ ه في تَعْ ــدُ بَنْ
درة ــا القُ وده ــت عقُ مْ ــه تِيجــان انْظَ لي
را حْ نات صَ ــاكْ ــان نهد السّ ــي الرُّمَّ كِ يَحْ
رة ضْ ات البْهى في حُ ور أمّ في رياض صــدُ
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ار كَّ عَ دُون  اح  التَّفَّ د  نَهْ ر  كَّ تعَ كان 
ــالَّر خَ ل  لكُ ــا  ان تان  البُسْ ريــح  قــال 
ر وقــت االزْهار ــر الزَّهْ ي طِ ــي تَقْ نِّ ــاك مَ ي
عبار و  عَنف  قال  ياللِي  الفِ رْد  الــوَ جاد 
مــار القْ ود  خــدُ ــگارِي  تَعْ مــن  ــر  گَ تنعْ
جار يب االشْ يبِي وقت طِ من أوْالد علِي طِ

ار بَشَّ يم  النْسِ يب  طِ جانا  دنا  سعْ يا 

ــكار االفْ ســرُور  ــا  ان ــود  نْقُ العَ دَم  ــال  ق
الَّر الجَ من  ود  خدُ فُوق  ي  كاسِ شعل  إال 
سار تَكْ ين  قِ العاشْ قلُوب  في  جبر  كان 
انْهار من  ها  سلسْ بِي  دْ عَ سهارَج  قالت 
البالَّر مــن  ــرَيــات  الــمْ ينا  تحاكِ مــا 
هــار بجْ ــم  مالَهُ اجْ يفــات  للهِ ــن  إيَبِيَّ
ار ضّ ــال يالحُ بح و ق ــيم الصُّ جاوَب انْسِ
االسرار تِيم  اكْ على  ون  مامُ بحالِي  ما 
يزار ــر هِ ي صــان الرِّيحان طِ ــوق اغْ ــال فُ ق
يار مــام الخْ ــر الهْ ــتْ إيْمايَر سَ بْ كــم جَ
القفار  في  غى  أطْ من  لوِي  العَ تَرك  يُوم 

جرى  ها  سواكْ اللِّي  الَّر  الجَ وف  شفُ في 
رى ينشْ ما  يَنْباع  ما  دِي  نَهْ الصدر  في 
رة طْ ورْها فــي عَ ــرُشْ صدُ ــف ت راشْ بالمْ
رة بَكْ في  ي  بَنْسايْمِ لِي  رَجْ نَّك  مَ فُوق 
رة نَشْ يب  طِ في  رارِي  مِ احْ نات  الوَجْ على 
ــرى ــن النوابَغ اسْ ــرِي بي ي طِ ــي تَعْ تُونْسِ

رة ضْ ة حرِير خَ وَ سْ بح في كَ و أگدال اصْ

رة شْ كَ يات  الباهْ قلُوب  في  لِّي  نخَ ما 
رة مْ جَ ــوق  فُ نــار  لِيها  اعْ نــار  في  نــار 
ــرى سْ م كَ ــون نوارج فــي جفانهُ يُ و العْ
رة دْ عَ ل  كُ مقام  في  وانا  ر  كُ تَدْ ما  الش 
ــرة بَكْ ل  ــكُ ل ــوى  زَهْ المــا  ــات  مرَاي راه 
ــرة فَجْ و  هــا  قايَقْ أعْ دهــب  مــاش  القْ و 
ــرَّة مَ ــم  وكُ لزْهُ ــار  خب ــم  لكُ بــت  جَ
ــتْرة باب سَ ــي للحْ شِ ي نَمْ ــل زاهِ هَ بالمْ
ــرة ــوك دُون فَتْ ــى الملُ نِّيــت عل كــم غَ
ــرَّة ل غُ ــاه كُ ي لَت بَضْ ــعْ ــي شَ ــور صافِ نُ
رة امْ و  ارْجال  تاتَها  اشْ مِيض  في  مِيض 
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ار بَشَّ يم  النْسِ يب  طِ جانا  دنا  سعْ يا 

االطيار همام  يا  نِّي  غَ نِّي  غَ له  قُلت 
هل و وعار وِي في سَ ما بحالُه فجرة يَضْ
نهار و  ليل  ــل  جــايَ وانـــا  ــاد  ه كــم 
ــزَّار غَ بحر  ة  جَ البَهْ ــور  صُ مگابَل  ما 
درار مَ ير  خَ بهمام  ر  تَبْشَ اسْ وز  الحُ يا 
ار زخَّ يم  طمِ بَحر  ة  خلِيفَ نَجل  لِه 
وسرار ر  سَ لِه  الشجعة  بُوه  من  شبل 
ــد االبرار ــم ول ــيدِي هاشَ ــا ســاللةْ سِ ي
االبْصار نُور  فيه  شامِي  هَ شامَخ  لك  مُ

ار بَشَّ يم  النْسِ يب  طِ جانا  دنا  سعْ يا 

بخبار ــول  رسُ اتْنا  يُوم  اصغى  و  غ  صِ
ــرار ــن المْ ي دِ ــراف الماجْ ــم االشْ تْهُ رَّعْ جَ
ار دَّ غَ كل  اتْهد  يدة  قصِ فيهم  قُلت 
ار زّ جَ يف  بسِ رْفة  الشَّ مام  أهْ م  صادْهُ
حار الگْ يُوم  يان  دْ العُ ين  أيْدِ قطع  به 
بَنْوار ــاض  اري في  نزايَه  ير  غِ بقى  ما 

رة ضْ ة حرِير خَ وَ سْ بح في كَ و أگدال اصْ

رة جْ ل شَ مامِي و ارْقُص و ازهى في كُ عن اهْ
را صحْ و  جبالْها  في  ع  ساطَ بحالُه  ال  و 
رة مْ گَ و  ها  وسْ شمُ ضي  عن  نايَر  نُور 
زْرة غَ الْطام  يُوم  دى  العْ في  زر  غَ كيف 
ن ساح و جرى سْ وف الحُ زُون في كفُ بال مْ
بْرة صَ مام  الهْ بعد  ساعة  يق  انطِ ما 
ــزْرة ــال مــن الخَ ب وَّب الجْ ــدَ ــز  إي إال بهَ
رة نَصْ برُوج  في  سالمة  و  نا  الهْ ليك 
رة مْ غَ لُوب  القْ في  لَّى  خَ ما  عادَل  سار 

رة ضْ ة حرِير خَ وَ سْ بح في كَ و أگدال اصْ

تْرة العَ هــل  الــزمــور  صــار  بما  خبر 
رّة مَ حرُوب  في  فْلَة  الدَّ و  نْضل  الحَ من 
رة دَعْ ين  دِ الفاسْ مع  جَ ر  عَ يَدْ ما  فيه 
رة قَطْ ند  هَ بالق  من  مراهَف  و  ند  هَ
ــات كترة ــان و ال غـن ـرْق ــن الطُّ ي ـعِ قاطْ
رة عْ شَ طباع  على  انغام  و  بالنْغايَم 
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دار مام القُطب اللِّي عليه المْ ود الهْ بجُ
تار خْ ي المُ ــمِ ــود الهاشْ بنــت عيْن الوْجُ
ــكار تَحْ دُون  ــه  علي الســالم  و  الصــالة 
عار يس على النياق بشْ ما انغم جاد العِ

ــرة ــزَّهْ ــان ســاللَــة اللّــة ال ن ــدْ ــد عَ ول
ــه و االخرى نايْتُ نا في هــادي بعْ يعْ ــفِ أشْ
رة عْ الشَّ المة  و  االنْصار  و  حاب  االصْ و 
رة ضْ خَ حرِير  وة  سْ كَ في  بح  اصْ اگدال  و 

انتهت القصيدة
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رَة ضْ حَ في  ها  رِيسْ مْ سَ ومن  بْح  الصُّ بسم  بها  رْنا  ابْشَ

ــرَة تْ فَ دُون  ا  ــوْ نِّي يغَ ــن  قنِي امُ  و  ــام  االم و  الوَرْشــان  و 

رَة مْ خَ دُون  وا  رْبْدُ عَ و  يار  االطْ من  الرُّوض  اغْصان  ت  رَقْصَ

رَة طْ ها بعَ وا انْسايَمْ مايَم فاحُ ها من اكْ مَ باسْ ت امْ كَ حْ ضَ

ــرَة مْ ــوان حــازْ جَ حْ ــور و اگْ وســان و الخابُ ــل و السُّ رُنْفَ اقْ

رَة دْ نْها في الزمان عَ بَة كَ جْ تْ من حَ يَّة تاگَ بِ هْ وف الذَّ شُ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  دِي  يَگْ
ــارَة النَّظَّ ــون  عيُ ــا  يْه ضَ ــن  م ــوا  لُ جْ خَ و 

يارَة احْ الرُّوض  في  يق  البْشِ و  اد  دَّ الحَ و 

رْصــارَة ــر صَ نابَ ــواجْ فــي المْ ــواجْ افْ افْ

بشارَة بْح  الصُّ انْسايَم  على  عطات  و 

ــي جــارَة يْلِ ين للخَ ــمِ ــاس و ياسْ و الي

ــالَّرَة ــم و الجَ كُ ــاغْ و الحْ ــرِي و الب نَسْ

ير د وَقْت الندِ سن تَنْشَ و كداك أمْ الحْ

ير ن النضِ صْ ردُوا من فُوق الغُ يارْ غَ و اطْ

ــير ــر على البْشِ ــر الزهَ ــت ادْنانَ و غرَمْ

بِيـر اعْ و  النَّـد  و  ــــر  والزهَ وَرْد  مـــن 

ير يغِ منها  مريم  رَةْ  شجْ و  ة  يلْكَ مدِ و 
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رَة فْ ــم صَ ــدْ بينْهُ ــةْ الحاسَ ــوق و ورَقْ شُ عْ ــق و المَ العاشَ

نظرَة و  بساتْنُه  و  الزَّهر  و  يارُه  اطْ و  الفايَح  الرُوض  تاقْ  اشْ

رَة ضْ ــرْزَت خَ ــرُّوض و بَ ــد فــي ال اليَ هــا و القْ مايَمْ ــوَّات اكْ لُ

رى عَت شــايَن اجْ ــمْ ــاقِي و سَ راوِيَّة كالم السَّ دْ مت العَ فَهْ

ــرة بَتْ ــه  ل وجــات  ــور  يجُ الدِّ ــرْب  الحَ هــا  زارَگْ امْ ارْمــات 

رَة دْ نْها في الزمان عَ بَة كَ جْ تْ من حَ يَّة تاگَ بِ هْ وف الذَّ شُ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  دِي  يَگْ
ــارَة النَّظَّ ــون  عيُ ــا  يْه ضَ ــن  م ــوا  لُ جْ خَ و 

ــرَّة بينْهــا و غُ ــي و جمــال اجْ بْهــا الباهِ ــزَم مــن حاجَ انْهَ

ــرارَة ــل ق ــورِي و الزَّنْجــارِي و ســماوِي يحَ ــرِي و الخابُ كْ عَ

ارَة ــكَّ العَ ود  خــدُ ــا  يرْه كِ تَعْ ــبَه  يَشْ

مارَة ــر اجْ ي ــور االبْصــار مــن غِ ــرَق نُ يَحْ

هــارَة بجْ منهــا  ــوم  النْجُ ــرْد  بَ ــع  يَرْفَ

ــارَة غ ــت  قالَ ــر  وافَ اظْ ــى  عل ــات  ب ورَكْ

ــارَة يم ــه  لي بقــى  وال  ــه  اقْلُوعُ ــد  رافَ

رَّارَة تُه حَ جْ يم من ما انْسَ ظِ نْع المالَك العْ صُ

ــارَة باتْي ــة  لْجَ عَ ــن  يْ عَ ــر  ي مِ التَّحْ ــوق  فُ

ير ــي مالهــا انْظِ لْماسِ ــات السگُ ن و وجْ

ير بِي و اللِّي شــافُه يحِ هْ ــا الذَّ ده في خَ

ير بِيَّة الخِ هْ ــى مــن الذَّ نَّت في الصب ظَ

ــر زِي اغْ عهــا  دَمْ االوْراق  فــي  ــرْت  نظَ و 

ــر نِي ــد المْ ام الخَ ــدَّ ــان قُ ن و ارْخــى العْ

ــا و كســاوِيها مــن حرِير ه و شــعاع قَدْ

ير ــيبَة في الزهِ وَرْدِي مــع الزْبِيبِي و الشِّ
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رَة هْ ة في شَ ي قلب فالنْصَ شِ مس العْ نْق حمام شَ ر و عُ قلب حجَ

ــرَة ــو مازِينْها بنشْ ــة في ابْســاطات الجَ خَ مْ ــواع الكَ و انْ

رَة ييهــا و جبالْهــا و قَفْ ــا و كدِ دارْه ــوق اجْ ــت مــن فُ الحَ

رَة دْ نْها في الزمان عَ بَة كَ جْ تْ من حَ يَّة تاگَ بِ هْ وف الذَّ شُ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  دِي  يَگْ
ــارَة النَّظَّ ــون  عيُ ــا  يْه ضَ ــن  م ــوا  لُ جْ خَ و 

ــتْرَة يج دُون سَ ــرْ و ابهِ ــح نايَ يْ واضَ ــوْن بضَ ســات الكَ اكْ

ــالل وَزرَة اج مــع الهْ ــدَّ ــوم ال ــلْطان و نجُ ــن هــي السُّ اليَ

ــرَة بْ عَ ــم  ي كِ الحْ جــاللْ  ــل  جَ لْهــا  جعَ ــه  آياتُ مــن  ــة  آيَ

رَة هْ ل أرْض جَ ــه مــن كُ لُ دْ ــرْ عَ لِك تنْشَ ــي مَ يهــا شِ كِ نَحْ

اتْجــارَة و  ــة  مَّ هَ ــي  الغالِ ــه  برْگاضُ و 

ايْســارَة و  ــا  ين ايْمِ ــا  يرْه مِ تَحْ ضــارَب 

ــرارَة سْ المَ االقْمــار  و  ــن  الزِّي ــعاع  اشْ

ارَة ــدَّ ــوم وهــالل ال ــى النجُ ــات عل طَّ غَ

ــيَّارَة السِّ ــوم  النْجُ ــق  خالَ ــبْحانُه  سُ

زَنْجــارَة ابْصــارُه  ــى  عل ــد  الجاحَ و 

يهات دســارَة ل فــي اللطام هِ مَ ــا يَحْ م

ــر ي ــي بهِ لِ قْ ــر عَ ــر يَبْهَ وبَّ و قمــاش المُ

ه صافِي ايْنِير لِّي سالْكُ قَ و حزُوم من الصْ

ير رَة انْشِ ضْ يْها عن وجه الحُ رات ضَ و نَشْ

ير ه شهِ دُ عْ دِي سَ عْ نازَه سَ دْ في امْ و سعَ

بِير ــرَّب الخْ ــم ال ــم بِهُ و جوارِيهــا اقْسَ

ير ير مــع الدكِ كِ ــل التَّفْ ــن و اهْ للعارْفِي

ير وشة دار السقِ ه في الهُ لُول صارْمُ مَسْ
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رَة دْ ــر هَ ي ــي بغِ اغِ ــغ بالطّ ــة تَزْلَ ــه عايْمَ ــون جيُوشُ رْشُ طَ

رَة دْ نْها في الزمان عَ بَة كَ جْ تْ من حَ يَّة تاگَ بِ هْ وف الذَّ شُ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  دِي  يَگْ
ــارَة النَّظَّ ــون  عيُ ــا  يْه ضَ ــن  م ــوا  لُ جْ خَ و 

رَة ــد قَطْ ن ــرِي بهَ ــة و ســيُوفُه تَبْ يَ ــه ماضْ ســنُون ارْماحُ

ــرَة جْ ــم مــن الفَ هُ فايَحْ ــن اصْ رِي يــب و آخْ هِ ــم بالتَّذْ ازْرايَ

ــن جــرَة ــوا دايْرِي لُ جْ ــداش يعَ ــير وكْ ــوم اتْشِ لُ صــارَت بعْ

رَة ل بُكْ ــي فــي كُ ــرَة ناتِ ــا البَكْ ــت بلْســان الحــال أن قالَ

رَة ضْ ــا الحُ ــان ي زْي ــي صــداق جمالِي مَ رَة نَبْغِ ــدْ ــع عَ لَ نَطْ

رَة دْ نْها في الزمان عَ بَة كَ جْ تْ من حَ يَّة تاگَ بِ هْ وف الذَّ شُ
حير التَّشْ لْي  حَ خالَص  من  يَبْرِيزْها  دِي  يَگْ
ــارَة النَّظَّ ــون  عيُ ــا  يْه ضَ ــن  م ــوا  لُ جْ خَ و 

ــوم الغارَة ــد في يُ ــلْطان واكَ ــل السُّ مث

بـتارَة ــيــنيَّة  قشِ كنْها  وفَــة  سُ كْ المَ

ـــزَّارَة غَ يبَة  خضِ ــفــارْهــا  اظْ بِــيــزان 

ارَة ــطَّ الشَّ ــاج  ادْب ــه  بتْخارْمُ ــب  يغلَ

ــرَارَة ود فــي المْ ــى يعُ ــه جن سُ عــن نَفْ

ــارَة عم و  خــال  و  مــدن  و  ــات  قَرْي مــن 

ير ي اتْغِ بَة في خيام العاصِ و خيُولُه غاضْ

ــر ي تطِ ــه  امُ قُدَّ ــه  يانُ دْ عُ ــاق  ن اعْ بهــا 

ير جِ رَة وسط الهْ ــفْ ين حادِّين الشَّ في يَدِّ

ــي كبِير ه شِ امُ ــه و درابَك و مظْ و محافُّ

ير ــي دارْ غِ ر لُه و اللِّ ــكَ ــر نَشْ ي مــن دار خِ

ل دِير ــى كُ ــي عــم عل عِ ــرى و نَفْ كمــا ت
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ــرَة شْ م من زِينِي بعَ ــاس و الواخَ ن ــر االرْض مــن الدْ هَّ و نطَ

رَة ــدْ غَ ــر  ي بغِ صبِيهــا  ــرَاة  المْ ــي  ترب كمــا  ــم  نرَبِّيهُ و 

ــرا تَقْ ــن  ي مِ للفاهْ ــرارُه  اسْ ــةْ  مَ كْ حَ ــي  رَبِّ ــيَّ  فِ اوْدَعْ 

رَة صْ لَة فــي حَ بَدْ ــوال امْ يب و االحْ ــة انْغِ ــع نُوبَ لَ ــة نَطْ نُوبَ

رَة هْ ــيا بقَ ــع االشْ ي ــيَّ و على جمِ لَّى عل ــبْحان مــن تجَ سُ

ــرَة شْ العَ ــه  حابُ اصْ و  ــه  آلُ ــى  عل و  ــه  علي اهللا  ــى  لَّ صَ

رَة طْ يث و رمــى بقَ ب مزن الغِ ير االدْواح و ســكَ ــرَّد طِ ــا غَ م

ــارَة تِيَّ باخْ ــات  النب مــن  هــا  رَّجْ نخَ و 

ــارَة ن ل المْ ــعَ ــول نَشْ ــاج الرسُ ألمــة ت

ــرَّارَة غَ ــا  دنْي فــي  ــزَة  عاجَ ــة  لُوقَ خْ مَ

ارَة ــدَّ الغَ ــان  الزم ــب  جايَ اعْ ــن  بِي ــا  م

ــارَة ت خْ المُ ــوث  النْعُ و  ــق  الحَ ــاتْ  آلي

ــارَة ب العْ فــي  ــات  للدهْ اهللا  ســالم  و 

ــعارَة الشُّ النْـظــام  ــر  اقْـماهَ ــم  يـعَ

ــر ي خِ يهــا للدْ فِّ ــب االثمــار و نصَ يَّ و نطَ

ير غِ بِيرْ و الصْ ــاح للكْ ب ر مَصْ وانا بال فخَ

ــر ي انْدِ ــا  م ــدِي  نْ عَ وال  ــي  دَرّاوْنِ مــا  هُ

يرْ قِ ــه دِيمــا احْ والُ ــن احْ لِي بَدْ ــي امْ و اللِّ

ــير ــي ابْشِ ــد نبِ حمَّ نا مُ ــيدْ ــار سِ ت و اخْ

ير ــمْ النْصِ ولى نَعْ ــج المُ ــن نَهْ ي التَّابْعِ

ير ــر مايْلُه انْظِ وهَ مام بجُ ت االكْ و افتَحْ

انتهت القصيدة

36 : يقال :   الخضرة  أو الحضرة        
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اللِّيل مع  ر  جَ الفْ رب  حَ وف  شُ وف  شُ نَك  فْ جَ يَقَّظ 
امْحال و  ر  اعْساكَ بين  مام  اهْ مع  مام  اهْ ن  كَ
ول مُ مَشْ بُه  هْ شَ على  االخر  و  ه  مُ دَهْ عن  واحد 

وِيل اطْ ربْ  حَ ة  مَ النَّجْ على  اتْحارْبُوا  أميدان  في 
ال ــعّ شَ ــا  اضياه ســن  حُ ــم  بيناتْهُ ــة  النَّجمَ و 
ــول افحُ ــن  بي ــت  تاگَ ــرَة  نْتْ امخَ رَة  ــدْ عَ نِيهــا  نَعْ

ــل ي ة و الخِ ــط فــي اجمالهــا بالعــدَّ بَ اجْ اغْ ــدَّ و ال
ــال قَتَّ ــي  رْبِ حَ مــارة  بالگْ ــه  في ــم  ادْغُ ــر  جَ الفْ و 
ول ســقُ ــيف المَ ــر بالسِّ ــل بالبت ي ــت الخِ مْ وتالطَ

يل الجِ يل  جِ من  ي  لْكِ مُ دِيك  قال  ادْعى  اج  الــدّ
حالل العَشق  في  زَوجي  دِيك  قال  أدْعى  الفجر  و 
ــزُول اتْ ليس  نْبِي  جَ ــالزْمــة  امْ دِيما  ــوزِي  حُ في 

يل صهِ و  ة  بعيطَ الكفاح  في  يل  الخِ مْت  تالطَ و 
ــم ببطــال هَ ــوش الدُّ ــى جيُ عامــت الگمــارة عل
ــول مرفُ ــزارُه  إي لبــس  و  ــتُه  رُوسْ اعْ الفجــر  حــاز 
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ــلْطان بــح الفجــر عرِيس سُ اصْ
شــان ــه  مايْلُ ــرَب  أهْ ــل  اللِّي و 
تِيجان و  ـــوة  زَهْ في  الفجر  و 

انِي السّ د  القَ دات  تُه  رُوسْ اعْ ببْها 
ه من االوْطانِي يامُ لَّةْ أخْ ى بحَ گفَّ
ه هانِي لْكُ بْح في مُ دُگْ افراگ و اصْ

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 

لِيل ــه في الفلــك ارْخــات التَّخْ ة ل مَ ــوف النَّجْ شُ
دالل و  بتِيهــان  ــاح  ب الصْ فــي  عــاه  امْ وتجــاوَرْت 
ول ــدُ سْ المَ ــيْ  بالضَّ ه  ــدُ حاسْ عــن  بْهــا  حجَ و 

ــل لِي ــق بدهــب و تكْ رِي ــه مــن الوْ ــرَج فــي تاجُ اخْ
ــال طّ ــل الهَ ــر و الطَّ ــوَرد و الزْهَ ــيم ال ــن انْسِ بي
ول إيجُ تان  البُسْ مال  اكْ على  زُّه  عَ في  بح  اصْ و 

يل ودش افضِ تُه اهمام على الكُ تَر في ضخامْ يَتْبَخْ
امقــال دُون  ــازَع  إين مــن  اوْال  لــك  مُ ــد  تمهَّ و 
ــول بُ قْ مَ المــه  اكْ ــم  كُ الحْ و  ــز  العَ و  ــزْوَة  بالعَ

ــل ي طِ تَعْ ال  ــه  أنْگاب ــادَر  ه ــيه  رْسِ كُ ــى  عل ــاگ  ت
بال اجْ و  مهامه  في  ه  أقْمايْصُ ى  ارْخَ و  م  لْظَ تگَ و 
ول سهُ و  ــرْهــا  أوْعَ ــوق  فُ ير  أتْغِ الگمارَة  ــر  امَ و 
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يسان الكِ ــي  ســاقِ يــا  ــي  ــلِ أمْ
ــان ن العْ ــريع  اسِ جــر  الفَ ــوفْ  شُ
ــان ــرْس ــا بــيــن فُ ــة م ــراي ــال ب

الغانِي و  ة  مَ النَّغْ اوْتار  على  ر  وامَ
ة الغانِي مَ كْ واده  بحَ ور عن أجْ مُ مَشْ
عانِي جْ ة شَ وشَ هذا لداك يُوم الهُ

يل دِ بتَعْ ور  الجُ الم  اظْ في  رِيف  اشْ م  كْ حُ م  حكُ و 
ال ــدَّ العُ و  ــة  تْبَ الغَ ــة  المَ و  ــادُه  سَّ حُ انْكــى  و 
زُول عْ مَ ه  سامُ احْ ر  اسقَ من  اللِّيل  راس  بح  اصْ و 

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 

يل ــن إيمِ صْ ــة و الغُ ــار فَرْحَ ي ــه االطْ ــت علِي نَنَ زَغْ
ــوَّال ــمُ ال ــوع  ــبُ بَــطْ اللْغا  ــرَّق  ــفَ إي ــزاز  ــهِ ال و 
ول مُ كْ المَ رْح  بالفَ ة  كَ ضاحْ تان  البُسْ كمامْ  و 

ــل لِي الجَ ــون  كُ مــن  يبْهــا  طِ ــوم  أنْسُ ــت  سْ اتْنَفَّ
الل عْ المَ بْح  الصُّ يم  انْسِ على  ابْشارة  غرَمْت  و 
ــول لُ عْ المَ ــرْح  فَ النْســايَمْ  ــت  لَّلْ عَ ــتان  بُسْ فــي 

ــرْ فــي تَرْتِيل ي ــدَى و الطِّ ــان بالنْ ب طْ رْت القُ ــكَ اسْ
ــال ــل و ق ــة قِي رَبْصَ ــل اعْ ــق عامَ شْ يَتْغاغــى بالعَ
ــول ايْقُ و  ــرَّد  إيغَ ــر  ي طِ ل  كُ ــرُّوض  ال ادْواح  ــوق  فُ
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اغْصان فــي  ــالَّر  ــجَ ال ــود  ــوجُ بُ
ــزَّان ال عــرايَــس  و  ــرْنَــط  ــكَ شْ و 
يان للعْ ـــوة  زَهْ ــج  ــسَ بَــنَــفْ و 

نْوانِي عَ في  الغنْبازْ  و  البابنوج  و 
رْد القانِي ــوَ ود ال ــزْران و خــدُ و الخِ
ــي ــة رُوح ابْدانِ فَّ ــة و تِگَ و الزْرِيرْق

ــل بِي تخْ و  ــل  ي أبْمِ ــت  بْ دَ أجْ ــا  ن أدْواحْ ــعت  شَّ اتْخَ
ــن الميَّال صْ ــوق الغُ ــرام فُ ور الغْ ــطُ تَبــت اسْ انكْ
ــول مُ جْ صــل مَ فَ ــوْراق امْ ــرام فــي ال ــا الغْ و قرِين

ــل تَرْفِي فــي  ــج  ثرُونَ و  رْد  ــوَ ال و  ــم  اللِّي ــور  ضُ بَحْ
مــال ــج أكْ ــاسْ و الرِّياحــن و اللَّرْنَ ــين و ي و اللَّتْشِ
ول تْمُ المَ فيح  اكْ السرِير  في  ت  حَ فْ نكَ دوالِي  و 

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 

ــل وســان فــي تاوِي ــالن و السُّ يقْ ــرِي و القِ و النَّسْ
وال تَهْ في  وق  شُ عْ مَ و  ق  عاشَ و  البْها  و  ن  الفَ و 
ــول كهُ و  ــبَّانْ  شُ ة  ــرْجَ سَ امْ ــه  يْلُ خَ ــي  يْلِ الخَ و 

بِيل تَكْ في  ور  بالجُ كم  الحُ من  كى  أشْ الخابُور  و 
الخالْ و  ة  امَ الشَّ اوْشــام  بال  قَلْبُه  في  الباغْ  و 
ــول نْحُ مَ مــرة  بالجَ ــي  حالْتِ أبحــال  ــوان  حْ الگَ و 
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ــوان ي الغِ مــن  ــحْ  بَ اصْ ــر  ي الطِّ و 
ــان ن بتَحْ ــة  يغَ الصِّ يــب  طِ فــي 
ــتان ـه البُسْ نْســامُ ـــط بـَ ـرْبـَ عَ

ة تَرْضاني مَ ي على الصباح بنغْ كِ يَشْ
بَهانِي تَر و طبُوع أصْ ا على الوْ عدّ
بانِي دَهْ من  لّة  حَ ر  جَ الفْ كساهْ  و 

بِيل اهْ يُون  فْ العَ ر  زَهْ أبْهاه  من  ي  لْماسِ گُ اسْ و 
طال ما  و  اللِّيل  في  رة  ساهَ النَّرْجِس  عيُون  و 
ــول لُ حْ المَ ر  ــعْ الشَّ دات  ين  ــمِ الياسْ ــوان  ي غِ مــن 

ــل ي انْحِ ــو  زَهْ ــرِي  رِي الحْ و  ــة  الغالْبَ و  ــدِي  ي الدِّ و 
ــال ب ــي االكْ ــوَل راخِ ــة مــع ازْوِي جَ ــن البَهْ مــن زِي
ول هُ دْ المَ ق  شْ بالعَ ي  كِ يَشْ بايَت  ي  وكِ كُ الشَّ و 

ــل ي اتـمِ و  ــوى  بلَهْ ــل  ي هِ أتـْ ة  شــابـَّ ــرْقِيَّة  شَ امْ
صال التَّفْ يص  قمِ باح  الصْ شــارَق  علِيها  الحْ 
زُول عْ مَ رَة  دْ القُ يم  ارْگِ على  كرِي  العَ فُوق  من 

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 

بتاوِيل البُوح  باح  االزْهــار  على  الصباح  اصبَحْ 
ــغال بَشْ ــة  األلَ ــقْ  كيْحُ ــمريسْ  سَ و  ــيق  بشِ و 
ول قُ عْ بالمَ وِي  ــدْ يَ ا  اللغَ في  الــزَّرْزُور  يخْ  الشِّ و 
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ــس االلْـــوان ــمْ ــت شَ ــت تــاگَ تــاگَ
الفنان ــر  ــي طِ ليها  ــــص  ورَقْ
االوْطـــان على  ــرِي  ــكْ عَ ــت  الحَ

ن البْها على العشيق الفانِي حاسَ بَمْ
تانِي بَلْغاها  ن  سَ الحْ أم  لُه  نَّات  غَ
ر و اغْصان الريحانِي في محابَق الزَّهْ

ــل لِي العْ ــق  بالعاشَ ــوا  بَرْحُ اليمــام  و  ــت  الفخَ و 
ــــال وزرَوْي ــابَــغ  ــب ال و  يـــاتْـــرُوك  و  ــكــالن  ال و 
ول فُ غْ مَ ــو  هُ من  أيْنَبَّه  بمايتُه  اد  ــدّ ــحَ ال و 

رْبيل بشْ الــوَرْشــان  و  ــوط  ازْطُ مع  ير  الزَّبْجِ و 
ــازال ـــزْرِي م ــدار هــايَــج عَ ــجْ ــوق ال ــدى فُ يَــتْــهَ
ــول طبُ و  ه  ــدُ برَعْ زام  و  ــا  ب الصْ ــح  رِي ــه  تُ هيجْ

ــل ي ــل ادْهِ قْ ــوق االغصــان بلْغــاه العَ ــل فُ رْبَ و الحَ
ــال صَّ ــه خَ ــر فــي وَقْتُ جَ ــب الفْ يــف إراقَ طِّ و الخَ
ول مُ حْ مَ م  ألْغاهُ نان  الجْ خــادَم  و  قْنِين  وأم   

ــال كيل ــدام ب ــى الرضــا المْ ــا ســاقِي عل ــى ي ل أمْ
الل ب على االطْ جْ مْس تاگ من حَ بِين الشَّ وف اجْ شُ
ول طُ هْ ــي المَ بِ دْ ــن العَ ي يــب في الحِ هِ ــر لَتَّدْ و نظَ

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 
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ــل لِي تَجْ و  ــز  بالعَ ــرَة  نْتْ خَ امْ رَة  ــدْ عَ نحكيهــا 
جاب في حلُول و حلِي على الوصال ت من الحْ رْجَ خَ
ول إيصُ ير  الغِ على  االزْهــار  من  ه  مُ رَسْ زارَت  من 

ــلِيل هْب التَشْ ــال بدَ ب ــان و الجْ ي ســات الوَطْ و أكْ
ت البال ــماوِي و شــرَحْ ــورِي على اسْ ــت خابُ لَبْسَ
ــول فُ حْ المَ ــن  بالزِّي ابْراجهــا  ــى  عل تجــالت  و 

يل ــعِ أشْ ــات  ن الوَجْ ــيْ  ضَ أوْالحْ  رَة  ــدْ العُ ــت  بْ رَگَّ
ــر انشــال ي ــي و الطِّ راسِ ــت أحــواضْ العْ حْ و توَضَّ
ــول اگفُ ــول  اگفُ ــان  زَرْب ــم  رِي للكْ ــه  رَزْقُ ــب  لَ يَطْ

ــل ي ــبْحانُه الوْكِ ــما سُ ــع السْ ــة راف مَ كْ هــدِي حَ
ــال الفعَّ ــل  لِي الجْ ــي  نِ الغْ ــم  ايَ الدَّ ــيْ  الحَ ــمْ  نَعْ
ــؤُول سْ المَ ــود  الجُ ــول  مُ راد  يــف  كِ ــه  لْكُ فُ دوَّر 

ــل ــل اقلِي ي ــر النْظــام فــي ذا الجِ وهَ ــد أراوِي جُ خُ
ضال ــى الفْ ن عْ ل المَ ــام لهَ ت ــوم بمســك الخْ تُ خْ مَ
ــول القُ لألهــل  ــة  غايَ ــاذا  م ور  ــدُ عْ مَ ــد  الجاحَ و 

يل طِ اهْ ر  مْ خَ لي  وأرى  ب  كُ ب  كُ اقِي  أسّ ب  كُ
صال مْ قُ لي  ر  غدَّ تُه  عرُوسْ مع  الفجر  ود  بُوجُ
ول الهُ ا  يوْ جِ نَفْ وأرى  ــب  كُ كبير  ــرس  عَ هــذا 
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االزهــــار رُوض  أراوِي  ــــــــد  خُ
ــوار انْ و  ــيــب  طِ ــه  ـمامُ أكْ ــحْ  فَـتْ
ــدار المْ ــه  علي ــون  حُ ـلـْ المَ فــي 
ــار ــنَّ ـــاج خُ ـــر ت ـــوهَ ــي جُ ــنِ ــعْ نَ
ــدار ــجْ ــات ال ــي ــي اب مــشــنــوع ف
ار ــتَــر عـــنـــوة بـــگـــدّ ـتْــبَــخْ نـَ
ـــفـــار االشْ و  ـــــارَة  أبـَّ ــون  ــي ــع ب
ــار ــنَّ ال ــن  م ــه  ــيــبُ لــهِ ـــدْ  الـــخَ و 
ادْرار مــن  ــي  صافِ ــم  بْسَ المَ و 
عبار و  ــف  ــنْ عَ رَة  ـــــدْ عَ ــــدِي  هَ

ــارْ ــيَّ ــطــاس عَ ــسْ ــي قَ ــوسِ ــامُ ق
ـــــاب الــفــكــار ـــال عــلــيــه ارْب س
ــطــار ــسْ ــمَ ــة ال ــنَ ــي ـــب يـــا مِ كُ

أزْهارُه يب  بطِ فاح  ر  الفجَ بنْسايَم 
ارُه نُوّ ضرة  الخَ االبْطاح  على  رمى  و 
انْظارُه حق  نى  عْ المَ و  اللفاظ  على  و 
نَّارُه خُ خر  تَفْ ــوارَم  ــعْ ال على  بها 
دارُه بْها في ارْسام اجْ جَ دات من احْ عْ سَ
ارُه دَّ بگُ ر  البَحْ في  م  ازْطَ قُرْصانْها 
فارُه وش اشْ نْقُ رِي مَ مْ يخ حَ فْ شِ في كَ
ــارُه ن على  ــار  ن قَلبي  فــي  ـــد  زايَ
ادْرارُه ود  قُ بَعْ عــارَم  جيد  صال  ما 
ــارُه ب بَعْ ــر  خُ يفْ ــه  أقرانُ ــى  عل بهــا 
ــارُه ي ــازْ اعْ ــة ف دْبَ ــن الدهــات و الوَ بي
تفــكارُه ــةْ  ابْغايَ ــرُوك  بْ إيخَ مــا  هُ
طارُه يف رِيقَك ما احلى مَسْ مارِيت كِ

انتهت القصيدة
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ه يَّر بَرْماحُ بْلَة شرِيق شَ اوِي على الرضا تاگ من القَ وف البَدر الضّ شُ
يل ماعِ اسْ اوْالد  خيار  من  يع  جِ اشْ مام  اهْ نِي  نَعْ

ه باحُ بَصْ لَّل  هَ النهار  سابَق  رِي  مْ گُ من  فُوق  ول  قُ مَسْ ه  يفُ سِ رَّد  جَ
يل خِ في  يل  خِ تَلْعَب  غايَرة  تال  القْ على  جيُوشه  و 

ه ناحُ ضْ بجْ فَّ ور على الصباح گَ يجُ يْل گمارَة غارُوا على الدجى و الدِّ خَ
بِيل تَقْ في  بْح  الصُّ و  الضيا  رارَد  بطْ رَّد  مطَ سار 

ه ت بَرْياحُ يج داحَ وف اغْصان الرُّوض البْهِ جار شُ ه بين االشْ يمُ هَب انْسِ
يل دِ تَگْ ل  مگدَّ جار  االشْ على  القانِي  رْد  الوَ ه  تَرْكُ

ه ادْواحُ فُوق  من  وه  دُ شاهُ االّ  بنياف  برِيحتُه  رِي  يَسْ رِي  النَّسْ وف  شُ
وسان جميل وف السُّ ين شُ مِ تَرك الياس مع الياسْ

ه بطاحُ فُوق  رجة  مسَ يْلُه  خَ يلي  الخِ وف  شُ زْران  الخِ المات  اعْ وف  شُ
ليل ابُور اعْ وف الخَ يق شُ شِ وق مع العْ شُ عْ وف المَ شُ

ه ياحُ تَجْ و  رام  الغْ ةْ  ليعَ مع  وِي  كْ المَ يم  مِ الهْ ق  العاشَ د  كخَ ه  دُّ خَ
سبيل وق  شُ عْ للمَ د  اوْجَ اوْال  جرة  الهَ بيه  طالَت 
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راقِـــي ــو  ــجَ ال ــن  م الفجر  تـــاك 
ــي ــاقِ ــف ب ــري ـــيـــر ش كـــأنُّـــه أمِ
ناقِي ـــوب  تُ مــن  ــوة  ــسْ كَ ــس  الب

رِيق شْ نُور  من  يَلْمع  سام  احْ ه  يَدُ في 
ــق بترُونِي ــز  فايَ ــه  ولْتُ صُ ــوم  يُ مــن 
يق قِ تَحْ في  ين  العَ ير  تحِ ها  دباجْ في 

ه الح يا ساقِي كاس الرَّاح هات نَرْوى من راحُ ك بين المْ نَم صباحَ اغْ
يل بَرْحِ زْمت  عَ ما  نة  قاطْ زَّ  العَ ــام  ارْي د  حَ ما 

ه تَوْشاحُ لى  حْ مَ جار  االشْ بين  البَلْبَل  وت  صُ صاح  منين  يار  االطْ ة  فرحَ
تَرْفِيل في  يم  رخِ وت  بصُ يجاوْبُه  اد  دّ الحَ يغ  صِ

ه صاحُ يب ناغَم بَفْ جِ ر و أم مقنِين اعْ رْسَ رِيس حين سَ تْ و سمْ خْ غ للْفَ صِ
يل يمِ ال  ــوّ لــلــمُ اللغى  ــرَّق  ــفَ ي الـــــزَّرْزُور  ــغ  صِ

ه تَنْواحُ من  كفى  ما  الــوَرْشــان  غ  صِ ــال  ــزْرِوْي ال و  رْبَل  الحَ غ  صِ
يل  فِ اغْ ينْصاف  ما  النسا  على  رِي  مْ الگَ ولد  هيَّج 

ه تكالحُ و  رام  الغْ مع  يَرْتِي  ه  مهاجُ يم  صمِ من  رُوح  گْ المَ البُوح  غ  صِ
ــل ي التَّنْكِ ــوْل  هَ ــي  تفاجِ الهايجــة  ــن  سَ الحَ أم 

ه ــراحُ ر بشْ فَّ ــوى مظَ ــق مع الهْ ــرك العاشَ ــرُوك ت الن و اليَتْ ــكَ ــغ ال صِ
يل ــب تمِ ــان مع الحُ ــور و خــادَم الجن فُ صْ ــغ العَ ي صِ

وا لَة صاحُ مْ يع بالجُ ي جمِ وا على شرُوق الفجر الباهِ طُ رَة نَشْ ضْ وا حُ قامُ
ــل بِي تَخْ ه  ــدُ تزِي و  ـقــل  العْ ــر  يَّ اتْحَ ــيقتهم  وسِ مُ
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وا وف دُوك اللِّي طاحُ ي ناس الحال شُ قِ يم اسْ اق يا ندِ شَّ رُور العُ طاب اسْ
ــل ي ضِ التَّفْ و  ــزْ  بالعَ ــم  ازْمانْهُ ــوا  نْمُ إيْغَ ــم  ضهُ وگَّ

ه الح يا ساقِي كاس الرَّاح هات نَرْوى من راحُ ك بين المْ نَم صباحَ اغْ
يل بَرْحِ زْمت  عَ ما  نة  قاطْ ز  العَ ــام  ارْي ــد  حَ ما 

ه باحُ اگْ يُوم  في  راض  للعْ وبَة  نْصُ مَ رارَد  كطْ يفات  الهِ ود  اقْدُ وف  شُ
يل تمِ ــاق  ــشَّ الــعُ بين  ــردات  ــجَ م مــحــدات  والَّ 

ه تَوْضاحُ وِّي  يضَ جبِينها  و  رَّة  الغُ وف  شُ حايَفة  ها  والَفْ اسْ وف  شُ
بِيل تَدْ في  فر  الشَّ و  رْقة  معَ بْها  واجْ لحْ ر  انْظُ و 

ه بلقاحُ تَّح  مفَ بالبْهى  ي  لْماسِ گُ اسْ ورْد  كن  وْدات  الخَ ود  خدُ وف  شُ
نبِيل ور  نْجُ الغَ وف  شُ باح  الجْ هد  شَ ف  راشَ امْ وف  شُ

وا الحُ البِيدا  في  بــرُوق  ها  مْ معاصَ وف  شُ يدها  جِ راد  التَّجْ وف  شُ
يل عِ اشْ يْ  ضَ كيفه  ما  ي  الضِّ وَّ  ضُ م  ياهُ اضْ نُور 

ه احُ تفَّ لَّة  بغَ البْها  حاز  صدر  ل  كُ واشمات  زْبات  العَ ور  صدُ وف  شُ
ــل ي فِ اغْ ل  كُ ر  ــحَ تَسْ ــة  تْحَ مفَ هــا  انْوابَغْ ليمــات 

ــي داقِ الحْ ــن  بي ضــارَك  اعْ ــع  اخل
فياقِي عــن  ل  فَ تَغْ ال  ــدَك  ــهْ سَ
ــداقِــي الــحْ ــوف  شُ ــك  ــلَ دِي ر  شمَّ

تِيق رَك العْ مْ وى من خَ ل الهْ ي اهْ و اسقِ
تِيق اعْ ون  كُ مرة  بالخَ وف  طُ و  ازْهى 
يق ارْشِ هاج  المْ ق  تَرْشَ م  هُ ومْ سهُ
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ــواقِي اشْ ــاقِي  السَّ ــا  ي ــي  تِ يَّجْ هَ
ــي ارْفــاقِ على  ــاله  احْ ما  ــرَك  ــمْ خَ
ــي ــواقِ ــة اسْ ــرْجَ ــي بــالــفَ ــرْتِ ْ ــمّ عَ

ادْفِيق كاس  ر  ــدَّ غَ االرْيــام  بين  ما 
يق ارْشِ ليه  يَرْشق  فَنجله  رب  شَ من 
لِيق يــت بالرْضــا مــن بعــد التَّقْ و زهِ

ه خاد و الوَرك التاحُ وف ارْداف على الفْ ة شُ فَ رات عاجْ دْ ون العُ وف بطُ شُ
ــرْبِيل وى للشَّ هــا زَهْ ــى اقْدامْ ــيقان عل ــوف السِّ شُ

ه لَوْشاحُ زَهوة  الزَّرْدخان  انْواع  و  لِّي  قَ بالسْ يجان  الحِ انْواع  وف  شُ
ــل امتي ــه  مالي ــازا  تغ مــن  ــز  اليَبْرِي ــواع  انْ ــوف  شُ

ه الح يا ساقِي كاس الرَّاح هات نَرْوى من راحُ ك بين المْ نَم صباحَ اغْ
يل ــت بَرْحِ زْم ــا عَ ــة م ن ــز قاطْ ــام العَ ــد ارْي ــا حَ م

وا وايَم طاحُ مس على االبْطاح لَگْ ا صبح علينا الصباح و رمات الشَّ لمَّ
ليل تضْ في  ينار  الدِّ و  جار  االشْ بين  بكاسك  وف  طُ

ه لرْواحُ تالت  احْ ها  ريسْ لعْ ة  عرُوسَ كن  انبات  علينا  مْس  الشَّ وف  شُ
يل ضِ التَّفْ تُوب  من  نظر  مالْها  وى  سْ كَ في  ت  بْحَ صَ

وا الْتاحُ االغْصان  فُوق  وابَرْها  اشْ وف  شُ بالضيا  اتْالالت  مس  الشَّ وف  شُ
لِيل ــى شــرُوقْها خــرج مــن التَّكْ ار عل ــوَّ ــوف النُّ شُ

وا الحُ يَصْ مشامَم  ي  شِ ار  نُوَّ نه  مَ جابُوا  ليه  راوْا  اجْ وْضات  الخَ وف  شُ
ــل لي للخْ ــه  ي دِ تَهْ ــه  جابْتُ وم  ــمُ مَشْ ــة  خلِيلَ ل  كُ
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ــي ــاقِ الــسّ ــا  ي ــك  ــدامَ ــمْ ب رادَف 
ــي ــراقِ ــعْ ال ــن  م ـــي  تَـــرْتَـــاشِ ال 
ــي ــالقِ اتْ ــوة  ــلْ ــسَّ ال وَقـــت  راه 

يق شِ اعْ وق  شُ عْ المَ ورد  وى  الهْ ألهل 
ــق االبْرِي ــد  زِي ــث  الثَّالَ ــوا  اخْ وال 
ــي بيــك إيليق ــرْح و الســرُور اللِّ بالفَ

وا ساحُ واقِها  اسْ ة  دايْعَ جداوَل  بين  جارْية  النهار  مصارَف  وف  شُ
ــت بَحــر النِّيل هــا الفايْضــة فيضَ ــر لصهارَجْ انْظُ

ه برْباحُ فازُوا  يل  فِ الحْ و  الزَّهْ هاد  من  ة  طَ ناشْ اق  شَّ العُ وه  اوْجُ وف  شُ
ــل ــز بترْفِي ــوب العَ ــة فــي تُ ــها رافْلَ وانَسْ ــوف اعْ شُ

ــوا ــن الْتاحُ ــى الزِّي ــات الْيُوتْهــا عل ــات هايْجــات البِيَّ واوِيَّ وْضــات اهْ خَ
ــل وِي التَّهْ مــن  ــاوْا  هن و  الجــدار  ــات  زْلَن غَ حــازوا 

ه الح يا ساقِي كاس الرَّاح هات نَرْوى من راحُ ك بين المْ نَم صباحَ اغْ
يل بَرْحِ زْمت  عَ ما  نة  قاطْ ز  العَ ــام  ارْي ــد  حَ ما 

ه بالْماحُ فرجة  ة  حانْطَ شجارُه  و  بالزْرابِي  لْوان  السَّ ابْساط  وف  شُ
ــل ي فِ التَّحْ ــوف  بكلُ ــة  ملمطَ ــورَة  نْشُ مَ ــه  وف لحُ و 

ه بألماحُ رْها  انْظَ من  حير  التَّشْ هْب  كدَ يها  بضَ دِي  تَگْ رَة  فْ الصَّ وف  شُ
تِيل ــه امْ ــع مالي ــم ازْواقْهــا مرَصَّ ي هــى فــي رگِ يَفْ

ه ناحُ بجْ لِّي  إيْسَ ودْها  بوْجُ اآللِــي  وف  شُ ــرة  دايْ بْها  واعَ اكْ وف  شُ
ــل بِي ــل تَخْ بَّ ــار اتْخَ ــوَّاد فــي االوْت ــن العُ ي ــوف ايْدِ شُ
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ــي ــســاقِ ــن امْ ـــريـــدة م ـــود اخْ خُ
شاقِي ير  غِ ها  دْ حَ يَجْ الــلِّــي  و 
ازْواقِـــي يَلْقى  ــي  رْشِ ــدَ ــقْ يَ مــا 

ــزْل ارْقِيق ــي غَ زْلِ ــة غَ بألفــاض رايْقَ
يق الضِّ نهار  في  لُه  هْ جَ ل  غَ يَلْقى 
يق مِ اغْ بَحر  نه  عَ زَل  الغْ يَّةْ  شجَ قي 

ه تُوشاحُ من  ل  قَ العْ يَّر  ايْحَ اق  شَّ العُ بع  بطَ الْغى  إال  احْ  الوَشَّ وف  شُ
ــل ي صِ لْهــا تَحْ صَّ ــه حَ ــه و حــالت مايتُ وتُ ــق صُ طالَ

ه بَرَّاحُ بَرَّح  السرُور  مع  الزَّهو  وق  سُ مرُوا  عَ رْجات  الفُ واق  اسْ وف  شُ
يل طِ اهْ االبْرِيق  من  الخمرة  و  الكاس  بين  ما  نادا 

ه راحُ تَمْ عن  ة  طَ ناشْ اق  شَّ العُ قلُوب  و  و  الزْهُ لساعة  االرْيام  هالَت 
يل ادْهِ راح  د  الحاسَ و  االرْيــام  مع  ــاوْا  زهْ و  رْبُوا  طَ

وا يَبْراحُ طاقُوا  ليس  راق  اللفْ اق  شَّ العُ و  االرْيام  جمع  يَمْضى  قَرَّب 
ــل طوِي اهللا  ــان  زم و  ــر  ي بخِ ســاقِي  ــا  ي ــك  تَ وَدَّعْ

ه الح يا ساقِي كاس الرَّاح هات نَرْوى من راحُ ك بين المْ نَم صباحَ اغْ
يل بَرْحِ زْمت  عَ ما  نة  قاطْ ز  العَ ــام  ارْي ــد  حَ ما 

ه رُّاحُ لُوم و على شُ لْبة ناس العْ راف و على الطُّ و سالم اهللا على االشْ
ــل بالتَّرْتِي ــرا  اقْ و  ــا  رَبْن ــوْل  قَ ــي  يَتْلِ مــن  ــى  عل و 

ه رْكاحُ مُ في  زار  و  النبِي  قصد  من  على  و  كافَة  وب  وْهُ المَ ناس  على  و 
يل يل فــي جِ ــالم كافَّة يَبْقــى جِ ــة االسْ لَّ ــى مَ و عل
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وا فاحُ بنسايَم  غصان  من  بَّت  ماهَ و  ر  الزَّهْ فاح  ما  و  الوَرد  فاح  ما 
لِيل الجْ نُه  وْ كَ من  يا  اشْ من  ولى  المُ لْق  خَ ما  و 

ه لَوْقاحُ رَّب  انْقَ ال  د  حَ في  يْبْ  عَ ل  مَ نَعْ ما  يد  حِ اجْ مانِي  داعِي  مانِي 
ــل ي ضِ ــز مــع التَّفْ ــي العَ ــرِي و اهللا زادْنِ ــب وَقْ قاطَ

ه زاحُ لَمْ مانْبالِي  للغاه  الولْهة  ــرَد  انْ ما  فيه  مانِي  د  الجاحَ و 
يل ــه يَبْقــى فــي التَّنْخِ زايْتُ ــه اگْ المُ ــى بكْ ب ــا نَعْ م

ه رَّط في گباحُ نَتْها وال اتْفَ عْ يد و حفَظ مَ صِ ود ذا القْ و نهايَة قَوْلِي خُ
ــل ي ــى الرضــا بلســانَك العدِ ــرُه عل ــك دَكْ راه يرَفْعَ

ه اقْباحُ يد  كِ من  الزمان  هاد  من  نَنْجاوْا  دَى  الهْ و  ير  بالخِ لينا  دْعِي  و 
ــل الجزِي لْهــا  فضَ ــن  سْ بحُ ــا  من اتْعَ اهللا  ــةْ  مَ رَحْ و 
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قاه اسْ و  يق  شِ العْ ازْهار  يت  الغِ مزن  زار 
ماه ل من اسْ دبِي هطَ ون العَ من ادْيام الكَ
ناه عْ رُه في مَ وهْ يد البِيدة جُ ب في جِ ساكَ
دجاه في  الرعاد  بُول  اطْ البَرْق  سيُوف  من 
وقت ما فاقت ضاقَت و الوْصال ما أحاله
افْواه لَّت  حَ األرض  كاس  و  يمْ  الغَ دَرَّج 

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

ــر ي الخِ ــع  ربي فــي  ــع  الربِي فصــل  هــدا 
ــر نِي المُ ــالل  بهْ األرْض  ــوم  انْجُ ادْوات  و 
ــر بِي اكْ ــرْح  فَ ــا  ن نَمْ اغْ ــي  زْمِ الزَّمْ ــود  بوجُ

اليَد القْ و  ماشْ  القْ الْبَسْ  البْطاح  وف  شُ
ــا الزَّايَد ــوب الضن البَــس أقْمايَــس من تُ
ــيم الشــدى البارَد ــت بَنْسِ ــت و مال هال

االفْكار حارَت  مه  السَ اطْ في  رُّه  سَ من 

ــقاها يبْتُه اسْ ــام هِ ي ــق مــن اغْ ي بالرْحِ
ــا اله ــه أمْ لُ رْجــات الزهــر فنَاجْ ــن حَ بي
يق و النباهة قِ ولْ اهــل التَّحْ قُ حــارَت اعْ
ماها اسْ من  يْت  الغَ ومزن  ر  الزَّهْ تَّق  عَ
اوْطاها في  ــوان  الْ ل  كُ عن  الزرابِي  و 
الْقاها نُوبْتُه  جاتُه  من  البْطايَح  في 

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ

ــوار مــد شــارَق االنْ ــا أحْ بيبنْ ــود احْ مولُ
طار المْ من  السعادة  نازَل  امْ وقت  في 
م الكبار واسَ عْت ليه المْ ضَ في عيد اخْ

ــاد الوقَّ ــرُه  وهْ جُ و  ــان  ي قْ عُ و  ــق  ي بالعقِ
يعــاد مِ ماخطــات  ــا  ـرْه مَّ عَ ة  ــدَّ بالمُ
الوْهاد في  لْيَتْها  شَ في  بَرْزَت  للگحار 
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ــد واقَ ــم  يْهُ ضِ ســبانِي  و  ــرابِي  بالشْ

سناه من  لَبْنِي  اسْ ر  جَّ شَ المْ رْنَط  كَ الشْ
ي و الخابُورِي سواي و سواه شِ مْس العْ شَ

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

يــح انْصِ غــزال  ودم  فالنْســا  و  ــرِي  كْ عَ
ــحْ رِي ــماوِي لتَّمْ ــا طــاب و السْ ــي م ليمِ
يحْ طِ ورْ اشْ يجُ وم في الدِّ ت مع النّْجُ حْ و شطَ

فار بَشْ م  رهُ حَ ما  الوَرد  يفات  هِ وفْ  شُ

جارْ االشْ بين  بان  طْ القَ الحْ  اسْ اتْ  ــدْ رافْ

زارْ للمْ شابَّة  ــدِي  وَعْ يا  يتُه  كِ احْ ي  شِ
بالبْصار شافْها  من  شافَت  زِيبَة  اعْ ي  شِ

داه بَشْ يب  طِ فاحْ  ها  مْ بْسَ مَ رَة  دْ عَ لْ  كُ
داه أحْ بَرَّزْ  امْ ولَة  صُ في  ي  لْماسِ السگُ و 

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

ــي البْطاحْ رْسِ ــرْزَتْ فــي إيزارْها على كُ بَ

المورَاد حسن  في  لِّي  سقَ و  بارَق  العْ و 

نَاها ــى امْ ــرْقِيَّة عل ــن علْجــه و مشَ عي
انْداهــا مــن  ــر  يَّ تحَ و  ــيبة  الشِ جــاوْر 

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ

ف في بطاح وى و عطَ رْ الن بالهْ جَ قلب حْ
وج في كل أمْسا و صباح جُ بيه ارْقُوص بالفْ
ــاح الوَضَّ ــوت  الياقُ تِيـجانْهــا  ــى  عل و 

ــر ــم نايَ هُ ــرِي فــي ارْياضْ كْ ــم العَ دهُ خَ
ــد جايَر نْ ــه ابْجَ نُّ ــي عَ نِ ــا تَجْ مــن جناه
فايَر ــرُوق و الظْ بْ يد العَ ــى الجِ تْ عل الحَ
ــر واطَ العْ هــا  مامْ بَكْ ــه  اتُ طَّ غَ ــها  راسْ

ساها اكْ الندا  رْق  عَ يا  الحْ من  ل  خاجَ
فاها ــر لُونْهــا أكْ كَ ــة دُون اعْ ــه وجن لي

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ



129الربيعية

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

الحالْ حابْ  اصْ ناسْ  ز  هَ وب  نْسُ مَ رِي  نَسْ
تالْ حْ مَ و  ــزارْ  إي ــسْ  البَ ازْرَقْ  و  أبْيَضْ 
حال ال  واها  اهْ من  بْها  ابْحُ وفْ  مَشغُ

رار امْ شارَب  واه  بَهْ جارُه  ق  عاشَ وف  شُ
جار ولْتُه  صُ اكداك  فار  مَصْ لُونه  داب 
ــار صَّ خَ ــم  بينَتْهُ ــفْ  لَّ كَ امْ الرْقِيــب  و 

التَّارْ يطالَب  ذا  نَة  وَجْ فِي  هدا  يْن  عَ

اله اعْ ما  ين  مِ الياسْ دِيك  هَ ي  رْسِ كُ وف  شُ
تاه الل ما اعْ فايَر من اتْقات الخْ لَقْت اظْ اطْ

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

كار ــدْ يُ شــالَّ  لُونْهــا  فــي  ــرْقِيَّة  شَ أمْ
حار التَّشْ ذَهْب  على  بَة  هْ مدَ و  بِيضة 
ــار لِّين جَ ــه  راسُ ــوق  فُ ــون  يُ فْ العَ ــر  زَهْ

ــل نِيَّ أمْ ها  بَوْشــامْ ــامة  الشَّ و  ــة  ازْرِيرْق
لَّل هَ امْ ه  طابْعُ ي  شِ رطة  خَ و  ابْدالْ  ي  شِ

لَّة محَ و  لَّة  حَ جاب  فَن  و  وسان  سُ
ــى ه مايَبْل ــقُ ــة و عشْ يلْكَ دِ ــول امْ بوصُ
لى لى و اغْ وْت احْ بُوب من القَ حْ و صل المَ

جارُه يق  شِ اعْ رُه  مْ عَ ة  الرَّاحَ يب  يصِ ما 
مارُه اجْ فى  اطْ ما  ورَة  الجُّ ق  بحَ رَف  عْ ما 
يَّارُه يل كبِير كتِير عن صَ ل اتْقِ مْ مارفَد حَ
تارُه الرْقِيب  في  قْ  للعاشَ افْدى  من  ال  و 

اها دَ امْ من  يسان  كِ رْبَت  شَ السرايَر  في 
ايْراها من  ل  كُ على  د  النَّهْ فى  يَخْ كيف 

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ

ير كِ التَّعْ حمر  لى  اعْ ودْها  دُ اخْ تْ  رْقْسَ حَ
ــر ي دِ ــماوِيَّة فــي اعْ ــعَ السْ ــة م رْدِيَّ و الوَ
ــر بِي ــة فــي شــان اكْ لَ گدْ ــه امْ بالْتُ و اگْ

ولْ لْسُ ي ابْسَ ازة وشِ مَّ تُه بالغَ مْ ي اوْشَ شِ
ول قُ سْ ها المَ ة في جيدْ مامَ ل احْ ي أبْرَجْ شِ

ير دِ ــزَل في اغْ ه انْواوَش و انْ فُّ جــاب في كَ

دِي على وجنة عبلة ــرْ خْ و اصفى من سُ
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نَزَّل امْ ها  وشامْ اقْ  السَّ في  زَة  مْ ابْهَ ي  شِ
وَّل ــير سَ وم سِ رْگُ ــيّالة مَ ــي على السِّ شِ
ل لْخَ ة من شافْها اتْخَ ي ابْخال و شامَ شِ

مْت في وغاه ظَ يلُه اعْ يْلِي خِ وف داكْ الخَ شُ
الجاهْ م  فاخَ ول  افْحُ ميدان  في  نْها  كَ

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

ــاجْ يَّ للهُ ه  ــمُ نَسْ يــب  طِ هــاج  ــل  رُنْفَ اقْ
ــالج اعْ ــب  لْ للقَ بْهــا  حُ ــون  تُ لَمْ ــةْ  جَ بَهْ
ابْراج د  عْ سَ في  ها  لُوعْ اطْ رَة  نَظْ رَة  ضْ خَ

ي كِ يَشْ عليه  ي  وكِ اكُ الشَّ و  البْها  وف  شُ
ي كِ نَحْ كام  احْ م  كُ يَحْ بلْطافة  م  كُ الحْ و 
ي يَبْكِ جاه  كان  قْ  عاشَ و  وق  شُ عْ مَ بين 
ي منكِ عاد  الزِّين  ود  دُ اصْ في  ق  عاشَ كم 

ــاه ــاقْ زِينهــا ت شَّ جــات العُ فْ ــوف لتْفِ شُ
يَّاه حَ ــوه  خُ الجالَّر  و  يــدِي  الــدِّ ــوف  شُ

زُول عْ ط مَ ين خَ رعِ ة فُوق الدَّ طَ شْ ي ابْمَ شِ
ول ــيَّالة روى مــن الهُ ــقْ بالسِّ كم عاشَ
ول دُ خْ يق مَ شِ بين خال و شامة كم من اعْ

عفاها في  الَّت  ضَ ة  ومَ لْجُ مَ رْجة  امْسَ
ه ــد طَ ــر ول ي ــيدِي هشــام االمِ ــد سِ ول

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ

ة جَ البَهْ وهام  في  هاجْ  هاج  المْ يَّج  هَ
ـة ـجَ ـهْ طَ في  ـنَـة  لْطْ السَّ ــود  بَوْجُ
ة جَ لَحْ على  يق  مِ اغْ رها  سَ م  طالسَ و 

كى اشْ من  حايَنُه  بَمْ يَرْفَق  ما  البْها  و 
تكى م من جا عليه اشْ هَ مام عادَل يَفْ اهْ
م من ابْكى كمه ارْحَ بُوب في حُ حْ ول للمَ إيقُ
د انْكى ف كم حاسَ طَ لِيح إلى يَعْ و المْ

ــي ابْغــى ابْغاها ــاغْ للِّ ــاض الب فــي ارْي
يق ضاها قِ وِيدَگ في لُون من الشْ و الحْ

ــر و انْجى مَّ مــى ارْجالها عَ من دخــل احْ



131الربيعية

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

ارْمات البيدة  ود  خدُ على  رة  الجمْ وف  شُ
رْجــات الحُ ــن  بي ــرَة  نايْ ود  ــدُ بَخْ ــدِي  تَگْ
ــوان فــي االنْعات ــه گحْ ي كِ ــور نَحْ بُ و الخَ

ــة لْب غُ فــي  لُوبْهــا  غْ مَ ــي  تْنِ تَرْكَ ــة  غالَب
بَّة حَ المْ في  ارْباوْا  وان  حْ الگَ و  يج  بنفسِ
ــة تْب ــر كَ ي وره ابْغِ ــر بســحُ ــر يَبْهَ و البْهَ
تُرْبة ل  كُ في  ارْبــاوْا  ر  زَهْ و  نْباز  غُ وف  شُ

واه اهْ من  تُه  ألِيعْ االنْظار  مصلح  وف  شُ
بْقاه مَ يام  الخْ ارْيام  داه  أحْ ت  حْ طَ اشْ إلى 

بَرْضاه الرْبِيع  ل  فَصْ بُوبِي  حْ مَ يا  جادْ 

انْزاهة في  البْطاح  على  ــي  ازْرابِ وف  شُ
رَّزْهــا طَ ــن  يْمَ هَ المْ لــك  المُ ــه  لي مــن 
افْها ر  هْ بالقَ ــرُورْهــا  اسْ في  ق  قَّ حَ من 

ــزاهــا الــنْ وراه  اهللا  ــيــر  غِ مــابْــقــى 

العاتِي رام  الغْ ناس  قلُوب  في  مرة  جَ
واتِي واها  اهْ من  لِيلْها  أخْ فْس  الطَّ و 
نعاتِي في  ق  العاشَ هوى  من  بْر  ايْخَ

لُوب غْ مَ مايزُول  وق  شُ عْ المَ و  يق  شِ العْ و 
رُوب الحْ يُوم  يْل  الخَ دْنِين  و  بَه  يَشْ ياس 
وب د اتْدُ ــه الجالمَ ولُه ب ــه و انْحُ ورْتُ فُ اصْ
وب كُ لى الدوام مَسْ ليل و نهار في ماه اعْ

الْغاها عن  إيْهيج  يفات  الهِ سمع  كان 
ــى الرْضــا ارْضاها ــار عل ين ــود ابْدِ كيْجُ

ــزاهــا لــنْ وراه  اهللا  ــر  ــي غِ ــقــى  مــابْ

اهللا ــبْحان  سُ ــة  رَگمَ امْ ــدرَة  القُ ــد  بي
واله مُ ه  جُ نَسْ فى  العْ في  ات  رْجَ الحَ ر  زَهْ
ابْهاه نُور  و  ر  الزَّهْ انْشا  اللِّي  بْحانْ  سُ

عناه ــورة مَ ــاق حاروا في صُ شَّ كم من عُ

ــو اوْقــاتِــي ــرِيــرْهــا زَهْ و حــرِيــرِيَّــة احْ
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ف ازْهارْها في االوهام طَ يْفات تَقْ وف هَ شُ
هام ــول الفْ ــبِي عقُ ــق يَسْ ــم الفايَ زِينْهُ
االنْيام عابْ  اجْ على  الــبــارُود  ــدات  رافْ
هام وه بَسْ يْدُ يدات ايْصَ عْ في الصِّ مَ من اطْ

واتاه البْطاح  ار  نُــوَّ من  ي  شِ الْبَس  من 
اهللا اتْبارَك  رُه  كْ نشَ و  ه  دُ مْ انْحَ ب  واجَ

وم مُ مَشْ ود  دُ الخْ فُوق  دارَت  رَة  بَكْ ل  كُ
يُوم قْ مَ يج  ابْهِ ي  باهِ ح  ناصَ ح  واضَ زِين 
وم مُ مَسْ نْج  غُ ير  حِ تَسْ في  ر  فْ الشَّ حادَّات 
لُوم عْ يات مَ رْب الباهْ ل حَ صَ باك احْ في الشْ

انْشاها من  بْحان  سُ البِيدة  ود  دُ اخْ عن 
طــاه أعْ ــا  رَبْن ــادُه  ب لعْ ــم  النعايَ ــى  عل

انتهت القصيدة
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ــي ياجِ ــع زَاد اهْ ــل الرْبِي فصْ

ـــار ــع ازْهَ ــي اشــجــار م ف
ــار ي اطْ ــق  شْ بالعَ ــردَتْ  ـ غَ

ــيم النْسِ وقــت  ــوا  صاحُ
يم حِ يب الجْ نتگلَّب في الهِ
يم ــا فهْ ــدِي ي ــرَّك وَجْ و تحَ

اد في اوْكار دَّ و الفخت و الحَ

ــات ــوع لُ ــوْ ــمَ ــــادُوك ال ه
بتبات ــوا  ــرْجُ ــخَ إي ـــوم  يُ
ـــات ـــزْب عَ و  ــات  شـــابـَّ

نـاره على  نـار  رُه  خاطْ في  له  وا  يزيدُ و 

ي و ارمَى محاوْرُه في امهاجِ

ـــــار ــــــــي ج ــــــــنِّ عَ
ـــــــــــــار ــــــــع اوْت م

كيهيم يلي  عقِ وا  ـــالَّ خَ
يمْ جِ وع السْ گاد و دمُ و التَّفْ
يم البْهِ اللِّيل  في  يزار  بالهِ

و أم اقنِين و حمام في سطاح

افْنات ي  رُوحِ أنا  م  هواهُ من 
بَيْضات و  ـرات  ـمْ حَ و  للزهُ
ــب ــايَ ــتَّ ـــوا ال ــغُ ــزَلـْ إيـَ

افْناها و  ــي  رُوحِ ع  قَطَّ الربيع  وحش 

ــوارُه انْ ــت  ري ــن  حي ــيّ  عل الغــرام  ــار  ن فگــد 

يزِيم ــرُه  وَكْ في  الوَرْشان  و 

ينُوح إال  يمام  و  بلبل  و  يق  البْشِ و  رِيس  مْ السَّ و 

ــات ي ــش الباهْ ــى وَحْ ــج عل يَّ ــواح بهِ بَنْ
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030

031

ارُه نُـــوَّ قبلُه  فتح  ــيــع  الــربِ فصل 

ــي ــراجِ احْ بين  ــم  زِيــنْــهُ مــن 

بان طْ القُ مثل  كساوِي  في  تاهْ 
زْيان المَ رْد  ـــوَ ال أنـــواع  مــن 

ــاس ــي ال مـــع  ــاح  ــفَّ ــت ال و 

يـــدي الـــدِّ و  ـــل  فـــرُنْـــفُ و 

جاوْا منِين  رات  دْ العُ ود  خدُ في  ونِي  دُ فَگْ
ــوار الن فــي  ــوا  فُ طْ إيْقَ

ارُه نُـــوَّ قبلُه  فتح  ــيــع  الــربِ فصل 

ياها أحْ شق  بالعَ نــارِي  طفات  داً  بعَ

ــي ديـباجِ فــي  ه  ــدُ ي يـفِ إال 

ــوان بالل ــية  سِ كْ مَ ــو  بالزْهُ
وسان السُّ و  ي  لْماسِ گُ السْ و 

ــيَّــاس ــــــــه مِ ـــي ادْواحُ ف

ــي الفانِ ــاغ  الب و  ــر  الزَّهْ مــع 

حــكار ــر  ي بغِ ــوا  تاهُ و  ــر  ي مِ تَحْ فــي 
ضار فار و نخْ وى نَصْ بالهْ

ياها أحْ شق  بالعَ نــارِي  طفات  داً  بعَ

ين ــمِ الياسْ و  ــي  يْلِ الخَ و  ــم  كُ الحْ و  البْهــى  و 

ــاح الصب ــيم  انْسِ الفجــر  وَقــت  ــب  يهَ إال 
ين قِ العاشْ د  خَ بَه  يَشْ البْهى  و  يلْكا  مدِ و  مريم  رَة  شجِ و 

ــرَة جْ الهَ جمــار  ــي  لْبِ قَ فــي  الحْ  شــقايَق 

مار بجْ قَلْبِي  ــوا  ــرْقُ حَ

ــان ــح ــمْ ــي يُــــرْقــــان مـــن ال ــالِ ــح مـــا ب
ــارُه ج عــاشــق  لــگــرايــح  ــوم  هــمُ مــن  مثل  ــا  م ـــدِّي  خَ

ببهاها ــت  ــالَ ص ــــدة  وَحْ ـــل  كُ ـــــوْدات  خَ
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ي ماجِ غــادِي  شحال  ــذا  هَ

بُــونِــي ــدْ ــم عَ ــلْــهُ ــواجَ بَــنْ

ــم ــهُ ــوكْ ــلُ ــمْ مَ انـــا  و 
م ــت جمــال أبهاهُ ــن ري ي حِ

ــين مرِيْشِ ــات  رْب حَ ــي  كِ نَحْ

المشنُوعات البْنات  دُوك  عساك  و 

دارُوا عـلـيـها  ــفــالت  الطَّ و 

ــي الغناجِ صابغــة  بغــرام 

ونِي عُ قَطْ سيُوف  ير  غِ من 

ــم ــواهُ ــهْ ـــرَّع بَ ـــضَ ـــتْ نَ
م ينْساهُ ما  لِي  قْ عَ تــاه 

ــن ي المعِ اهللا  لهــم  قُلــت 

ــالت صايْ ــة  مَّ بالهَ ــرَة  غْ دَ أمْ فــي 

ت في فُلك اسماها وم تاگَ ي انْجُ كِ نَحْ

ــان فيه وجــه وانا غرق ــم مُ ي بحــر اطمِ
يـــاوِيـــه ـــي  ف ـــي  ـــلِّ ال و 

ــي حنُونِ ــم مَ ــي هُ ــر اللِّ ي ــرَفْ غِ ــا يَعْ م

جاوبُونِي معاكم  اهللا  شرع  يات  الباهْ أدُوك  م  ليهُ قُلت 
ين الوالْعِ شريعة  ير  كيدِ سن  الحَ واش  م  مغشَّ انت  لي  قالُوا 
بِين دْ مهَ ــفــار  اشْ مــن  ــوك  ــعُ ــزَلْ ي ال  ــك  ــلَ وِي يــا  هــرب  

ما كْ الحَ شرع  بغير  فيَّ  ورُوا  ــدُ إيْ كيف  ارْيام  لُوك  مْ مَ وانا 

رْفان ــيد العَ ــا و انشِ المن ــادُوك ألفاهــم أكْ ه
االريام مع  عليهم  مرگبين  نَّا  كُ فاين  نَّا  كُ يُوم 
بَنْجالها تْنِي  لْكَ مَ افْية  الصّ معانا  وقفت  يُوم 
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ارُه نُـــوَّ قبلُه  فتح  ــيــع  الــربِ فصل 

ي ناجِ ــي  ــانِ م ــم  ــهُ ــرامْ ــغْ ب

آح بــــــآح 

يْتِي رام كِ نْتِي في الغْ و محَ

ــرُوج إيْ رَة  جْ بالهَ يلي  عقِ و 

ارُه نُـــوَّ قبلُه  فتح  ــيــع  الــربِ فصل 

ياها أحْ شق  بالعَ نــارِي  طفات  داً  بعَ

ــي  الجاجِ ــور  بحُ فــي  ــان  غرْق

فاح طْ تـَ زادُوا 

تِي رِيح الوَحْش على مهجْ

ــوان ــي ــغِ ــاس ال ــن ـت ل قُــلـْ

ياها أحْ شق  بالعَ نــارِي  طفات  داً  بعَ

ــوَّاح ــي نَضــرع نَ ال حــال حالْتِ
راح يَّاح       بسم اجْ ير صَ مسا و صباح        غِ

تِي لِيعْ جمار  بين  ما  نَتْگلَّب  وْنِي  عَ ن  سَ يَحْ ل  مَ نَعْ واش 
تِي حابِي و المِ قُولُوا لصْ

فات صْ عَ ــا  وراي و  ــي  امِ ــدَّ قُ من  مالِي  اشْ مع  ينِي  بَيْمِ دارَتْ 

يَّطت من جبال يهة عَ زْنِي مع هاد الجِ يهة تهَ يت هاد الجِ إال حضِ
السرُوج فوق  من  الفارس  يَّح  تطَ يْطة  عَ يل  عقِ

وك نْعُ إيمَ يفات  الهِ عند  تزُوك  لِيَّا  گال  ي  طِ نَعْ وين 
ــا منهــم خايَف قُلــت لهم أن

م لكن انْراودهم هُ مْ م في قَلْبِي ما اصعب سَ رْحات عيُونْهُ جَ
ــارُه ي اصْ ــاح  تَرْت ــي  قلِيبِ ــى  عل ــود  إيْجُ طــف  بالعَ ــاك  ي

ناها رْت بَمْ ي ظفَ إال ارْضاوْا رُوحِ



II 137الربيعية

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

ــي ــه عالجِ لِيــح في وصــل المْ

ة ــدّ الشَّ المالحــات  ــوا  قُـولُ

يد دِ ــد مــع الحْ نْ ــم الهَ ي وَّب صمِ ــدَ إيْ
يَّب إيْشَ راب  الغْ و  ليل  إيوَلِّي  و  الضَّ و 

ــار ــنَّ ــال ــر ب ــحَّ ــشَ ــتْ ــا يَ ــدم ــعْ بَ
كيَتْعاما ير  غِ ــان  ــسَ الــحَ ــبْــع  طَ
ـــرة ـــجْ الـــهَ ــــر  حَ ــــــرَدْ  ي وال 
ــي ــونِ ــتُ ــنْ ـــاق خَ ـــشَّ ــن الـــعُ ــي ب
ــونِــي ــطُ ــيــفْ ــار صِ ــه ــو ريـــت ان ل
ــم ــي لهُ لِ قْ ــيت راح عَ ــن مشِ وامني
ــيــن ــوعِ ــمُ ــجْ مَ ــا  ــن ــي ــكِ ب و 
وا كسان مراره م كيْلَوَّجُ هُ مْ في  مراسَ

ي افراجِ و  شــدايْــدِي  رخى  و 

ة ــدَّ شَ ــي  ــبِ ــلْ قَ على  زَدْت 

مال يِّي بالتَّقل الجْ بال و يعَ و يريَّب الجْ
ــة ــمَ الــرَّخْ يف  لَطِ يــا  ــواد  ــسْ ت و 

يب ــه فــي لهِ لِّي ــه و يخَ ــه علي كايَتِي
ــرة بْ الصَّ ــق  ي يطِ ــا  م ــيق  شِ للعْ
ونِي را البْنات والفُ دْ وأنا يا صحاب الهَ
ــي ونِ ــدُ ــاگ ــف ـــة ي ـــوبَ ـــة نُ ـــوبَ نُ
ــــي ــــونِ ـــبـــاب وَدْعُ فـــي فـــم ال
ــن ي واقفِ ــة  تَمَّ ــازال  م ــم  ريتْهُ و 
لِي عند ناس قْ ة و ابْقى عَ على الفرْكَ
نَنْساها ما  رِي  مْ عَ لي  اجرات  ة  قَصَّ

يل لي تقِ مْ ــا مرِيض يا عمدة لي حََ وان
ي ــدِّ خَ ــى  عل ــان  ب ــرِي  خاطْ فــي  ــرُه  مْ جَ ــك  مال ــي  اللِّ و 

رِي زارة في خاطْ يد أحْ ن ما تفِ سَ ماريت ما اقصح من قلب الحَ
ــي تْلِ مَ ــق  عاشَ ق  ــفَ يَشْ ــا  م ــرَّاد  شَ ــر  جَ الحْ مــن  أقْصــح 

انتهت القصيدة
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بة  الكاسْ انْتِ  و  يبك  كسِ و  طاعتك  في  أنا 

ــة ب ــوق راكْ ــك بالشُّ نِي نِيرانَ ــا فــي ســاكْ أن

بة ــن ســاكْ ي ــوعْ العِ ــي و دمُ ــات نَرْتِ ــا انْب أن

كاتْبة المْ في  الكاتَب  ــواك  أهْ أنْصارَعْ  أنا 

بة شاغْ المْ في  ي  خالگِ و  هايَم  ل  انْظَ أنا 

بة النَّاسْ بَة  النَّسْ و  زِينَك  في  ــزاوَگ  امْ أنا 

يبُه سِ اكْ كاتْبَة  ول  دُ بالعْ جمالَك  في  لِي  قْ عَ

يبُه طِ اعْ ال  و  حالِي  فَّك  شَ ما  نْية  هَ امْ انْتِ  و 

ــيبُه سِ ــا احْ ــادْر رَبْن ــاك الغ ــة ي ي ــتِ زاهْ و انْ

يبُه لهِ من  مار  بجْ وايا  اهْ لَك  ماوَصْ أنْتِ  و 

يبُه ــاح طِ ــتانَك ف يَّة بُسْ ك ازْهِ الگَ ــتِ اخْ و انْ

بِيبُه ي على احْ يَّب يا وَلْفِ بِيب ما غَ تَّى احْ حَ
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ينِي فِ ــا يَجْ ف و عالش ذا الجْ

ينِي الصِّ ــاگَ  رم ــا  ي ــرْ  ي للغِ

ضــا زَدْتِينِي ــراحْ في العْ ذاجْ

ــي دَزْتِينِ ــفــى  العْ أشــارَد 

تِينِي لَحْ وى  الهْ واق  اسْ في 

تِينِي صْ حَ ي  كِ الدْ بزِينَك  و 

بة  عاطْ يُون  أعْ وف  شُ من  كــاوِي  ــت  رَحْ أنا 

ــة ب ــاتْ راهْ ي و تب ــكِ ــل رُوحــي تَشْ ــا انْظَ أن

حارْبة امْ دِيــمــا  بِِـــيَّ  ــوى  الــهْ ـــاح  أرْي ــا  أن

عاقْبة امْ ــي  رِيَّــاسِ ــوانَــك  غِ ــوج  مُ في  أنــا 

ــان الرَّقْب ــع  ي مِ اجْ و  ــوا  رْحُ يفَ ــدا  العْ ــتْ  فْ خَ
ـــــا مــــالِــــي ي

ــوَان ــي ــــزَّك غ ــر مــا هَ ــصَ ــنْ ـــــة ال أرايَ
ـــــا مــــالِــــي ي

ميدانْ اغــرامــك  ـــرُوب  احْ في  طاقَت  ما 
ـــــا مــــالِــــي ي

يبُه طِ اعْ الْقى  قَلْبِي  ي  مِ سْ اتْگَ بَنْجال  انْتِ  و 

لِيبُه لُوب من اطْ طْ بْ المَ طْ بَنِي عَ و انْتِ العاطْ

يبُه عِ يق  انْطِ أالَّ  واكْ  أهْ ير  مِ ة  الْقَ الطَّ انْتِ  و 

يبُوا يغِ نِي  قراصْ و  نِي  عْ طَ عن  يَّة  وَصْ امْ انْتِ  و 
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وزارَة بين  ــمــام  أهْ ـــتِ  أنْ

أزْكــارَة ــيُــون  بالعْ أنْــتِ 

بالغارَة ــنَــك  ــراسْ افْ ــتِ  أنْ

أمارَة و  يُوش  اجْ الفُه  اخْ في 

ـــرارَة اكْ التيُوت  ــغْ  أصــابَ

ارَة ـــوَّ ــرضــة غُ ــحَ ــنِّــي امْ عَ

ــبة ــم االدْهان ناشْ سَّ گَ ــاح أمْ ــى الرْي ــا عل أن

بة النَّاسْ بَة  النَّسْ و  زِينَك  في  ــزاوَگ  امْ أنا 

الْبَة الطَّ ــي  وَلْفِ

الْبَة الطَّ ي  وَلْفِ

ــة ــان هارْب ن ــت العْ ــي الحَ يْلِ ــوش خَ يُ ــا جْ أن

ــة ب ــن واجْ ــة للزِّي اعَ ــك و الطَّ تَ ــا فــي طاعْ أن

بِيبُه بْت لُه اطْ ي ما صَ رْحِ بَنِي جَ و انْتِ العاطْ

بِيبُه ي على احْ يَّب يا وَلْفِ بِيب ما غَ تَّى احْ حَ

ــور ــبُ ــنْ شَ ــو  ــابُ ي ــة  ــاعَ ط ــــالم  اغْ انـــا  و 
ـــــا مــــالِــــي ي

ــكــورَة ــعْ ــــراح الــمَ ــم اجْ ــهُ ــنْ ــي مَ ــنِ ــفْ تَ
ـــــا مــــالِــــي ي

ــور يْسُ مَ ــك  رامَ اغْ ــر  ي مِ ــدِي  نْ عَ ــا  ان و 
ـــــا مــــالِــــي ي

يبُه نِّي ايْسِ رَك عَ يش أعْساكْ ة جِ وَقفَ و انْتِ امْ

يبُه جِ ب في احْ لْطانْ اتْرَكَّ نة سُ لْطْ و انْتِ أمْسَ
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ــة ب غاصْ ــب  لَّ تَتْگَ ارْياحــي  ــن  انْعايَ ــا  أن

ــالْبة السَّ ــة  جَ هَ بالمُ ــارِي  نَّ خُ ــبْ  لْ انْطُ ــا  أن

بة راغْ واق  بَشْ ــي  انْــراجِ يُــوم  ل  كُ في  أنا 

بة النَّاسْ بَة  النَّسْ و  زِينَك  في  ــزاوَگ  امْ أنا 

يبُه حِ اسْ أال  رِيح  يم  قِ بعْ ها  وَعصَ امْ أنْتِ  و 

لِيبُه اصْ نِي  لساكْ نَك  حاسْ بَمْ رَوحة  امْ انْتِ  و 

يبُه انْحِ يَنْتَهى  ر  للخاطَ ي  فِ طْ تعَ ما  انْتِ  و 

بِيبُه ي على احْ يَّب يا وَلْفِ بِيب ما غَ تَّى احْ حَ

ـــيـــانْ وَطْ ــي  ف ـــــرَّاض  عَ ــهــا  ــبْ ال أدُرَّة 
ـــــا مــــالِــــي ي

ــتــانْ ــي بُــسْ ــمــايَــح ف ــر يَــتْ ــي ـــتِ أمِ و انْ
ـــــا مــــالِــــي ي

ازْمــان مــاطــال  ــرِي  ــمْ عَ ليكْ  ــلُــوك  ــمْ مَ
ـــــا مــــالِــــي ي
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ــي ــوانِ ــة دِي ــخــارْبَ ـــتِ ال أنْ

ــي العثْمانِ ــةْ  ليفَ اخْ ــتِ  أنْ

يطانِي شِ ــارْدَة  ــطَّ ال ــتِ  أنْ

ــي غيوانِ المالكــة  ــتِ  أنْ

انِي السَّ ر  البَدْ يا  اضْ انْتِ  و 

ــي ــى فــي زمانِ ن ــة القْ أقامَ
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ارْ البَشَّ جا  دِي  قَصْ ل  مَ اكْ

سطارْ في  نُوع  مَصْ يبُه  هِ تَدْ
االزْهار يم  انْسِ يب  بطِ فاحْ 
ــكار االف ــرْت  بشَ و  ــه  قَبَّلْتُ

ــوارُه ــيْ أنْ عْ ضَ ــابْ ســاطَ ت ــي اكْ و عطانِ
طارُه تَسْ في  يم  خِ تَفْ عارْمِي  ور  طُ مَسْ
ــارُه زْه بـَ ــوم  تُ خْ مَ قــة  رايـْ ــوك  مسُ و 
ــدارُه تَكْ ــي  بِ لقلـْ زال  و  ـهــا  ـراحْ فْ بـَ

يبُه ارْهِ تزِيدِي  و  لِي  قْ عَ لي  الْبَة  السَّ انْتِ  و 

يبُوا يْخِ ما  سانْ  االحْ لْ  هَ وافِي  بالوْفا  انْتِ  و 

يبُه نا انْهِ ياخْ المِي و اشْ يب اسْ راف طِ و على االشْ

يبُه ه و طِ تامي و انْسايْمُ وك اخْ لْبَة امْسُ للطَّ

يبُه و ايْصِ فُ بْدَك طالَب العْ ة عَ يعَ تَك الوْسِ مْ بَرْحَ

بِيبُه ي على احْ يَّب يا وَلْفِ بِيب ما غَ تَّى احْ حَ

دَايبة ــاد  ــب االكْ ــرِّي  بــسَ ــتْ  بَــحْ ليك  ــا  أن

ــة ــي الغايْب ــا وَلْفِ ــي ي ــدَك باقِ ــا فــي عاهْ أن

ــة ب ــودَة ألحاجْ ــي بَرْضــاة الخُ لْتِ ــتْ حُ تَمْ اخْ

بة ســاكْ ــزان  بَمْ بَة  ــاكْ السَّ ــزان  المْ ــدادْ  اعْ

ــة انْب الدَّ ــة  لألُمَّ و  ــي  دَنْبِ ــر  فَ اغْ ــي  أخالْقِ

بة النَّاسْ بَة  النَّسْ و  زِينَك  في  ــزاوَگ  امْ أنا 
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ــارْ فَّ الغَ ــى  ول المُ ــة  مْ برَحْ
ــار تُجَّ ــال  أمَّ ــه  ي فِ تَكْ ــا  م
تَّعْت االبْصار رْت و مَ فيه انْظَ

طارْ االسْ في  يبَة  الوجِ قالَت 

ــبــارْ االحْ ــز  عَ يا  ــوبَــة  ــرْكُ مَ

دارْ گْ مَ بْت  صَ ما  وع  لْسُ مَ
ــرَّار غَ ــن  كَ ي  مِ نَجْ ــوَّى  ضُ
دار دِي بين المْ عْ د سَ عَ ما اسْ

ــوى بالمــزارْ ــد مــن نَهْ واعَ

ــارْ نَّ خُ و  رَة  ــدْ عَ ــي  يـالفِ مِ

ــح و اتْجــارْ ــازْ ابْرَبْ حــازْ و ف

بارْ العْ جارَة  بَحْ نِي  دْ اسعَ ما 

ــلْطانَة االبْكارْ ــة سُ لِيلَ الخْ

ــارْ ق العْ ــوس  يُ بَكْ ــي  نِ وَدَّتـْ
فار االشْ ود  سُ ي  وَلْفِ قالَت 
نهار و  لِــيــل  التْــنْــســانــا 
ــيار السْ ــوعْ  دمُ و  ــا  ن اتْوادَعْ
ــار ب ــا طــاگ تَصْ ــه م بَّرْتُ صَ

ــارْ ت خْ المُ الهــادِي  بـجــاه 

أنْهــارُه د  ــعْ سَ مــن  ــرْ  يبَشَّ جــا  ــارْ  بَشّ
ــدارُه گْ مَ شــانَعْ  البْشــارَة  فــي  ــدِي  نْ عَ
قمارُه و  وسه  شمُ و  اللّــة  تاب  اكْ في 
مارُه اجْ ق  شْ بالعَ من  يا  السالم  بعد 
ــمــارُه ــداكْ أنَــيــا بَــجْ ــكْ ــك هَ ــقَ ــشْ عَ
جدارُه و  مَك  رَسْ من  نَى  غْ ال  اليُوم  و 
ـــرَّارُه غَ لَّى  تجَ و  ر  بالنصَ ــعْ  اطــلَ و 
ـــرارُه اسْ ــون  كُ من  ي  العاطِ وافــانِــي 
ــزارُه مْ بـَ ــي  حـيانِ و  ـي  ــمِ رْسْ لمَ ــغْ  بَلْ
ــارُه نَّ خُ ــه  جاتُ ــي  اللِّ و  ــيق  عشِ ــا  ان و 
ــطارُه مَسْ ــم  غنَ و  ــمْ  بالغنايَ بشــر  و 
ــارُه م تَخْ و  ــبْ  الحُ ــكاس  ب ــقاتْنِي  اسْ
بارُه ــن أعْ ــن في الزِّي حاسَ ــةْ المْ ول مُ كْ مَ
ــارُه ب لعْ ــواوِي  الهْ ادْرَكْ  ــا  م انْهــارْ  فــي 
عارُه في  بِيب  الحْ ب  صاحَ ير  بخِ تَبْقى 
ــارُه ــوك ــع ل ـرْجَ ــب يـَ ــايَ ــل غ ـــد كُ البَ
ضايا و ســيارُه بَة فــي اعْ ــل ســاكْ طَ تَهْ
ضــرارُه و  حالِي  ـــداوِي  ايْ وا  الـــدْ ــول  مُ
انْصارُه وجـمـيـع  ــه  ءالُ و  ــه  زواجُ و 

انتهت القصيدة
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بِيــب اطْ ــه  لي أالَّ  ــيْ  كَ ــت  كوِي ــا  أن
يب عِ اصْ ي  كَ نة  الوَجْ و  يُون  العْ كي 
يب طِ يف على التَشْ رْدَة سِ جَ لَة امْ نَخْ
ــرُوح أقْرِيب جْ ــي في عــالج المَ و الكَ
يب جِ ر اعْ حْ نَة سَ يُون و الوْجَ ر العْ حْ سَ

يب هِ التَّدْ ــبْ  ادْهَ فيك  ــت  زَگْ أنا 

رة مْ گَ نِي  نَعْ نْتْرَة  خَ امْ رَة  دْ عَ في  ت  زَگْ
رة مْ جَ رة  مْ حَ ــرَة  وافْ رة  مْ جَ ــت  الحَ
رة بَشْ ليه  ــررة  ــحَ امْ ــرَّة  حُ رة  هْ مَ

ــي ارْباحِ و  ــزِي  نْ كَ ــب  زِينَ
ــي انْجاحِ و  ــزِّي  عَ ــب  زِينَ
ــي راحِ اجْ و  ــوِي  زَهْ ــبْ  زِينَ

فار االشْ ــلْ  دابَ نِي  اتْبِيعْ والّ  بْ  سَ تَكْ

ــة بُوب حْ ــة أو خــال مَ ن ــار الوَجْ مــن ن
وبة رْكُ ــر مَ ي ــى الضمِ ــارِي عل وا ن ــدُ زَنْ
وبة رْهُ ات مَ نة بها الدّ لَة و الوْجَ و النَّجْ
ــة وب قَرْهُ ــن  عي مــن  ــكاوِي  ال ــر  ي غِ
ــة نُوب فــي  ــزُوج  ابْ ــي  تالِ لقْ ــوا  حافُ

ــة ــوبَ ــعــات  زَنُّ ــوالْ ــلْــطــانَــة  ال أسُ

ار ــوّ النَّ تَرْعــى  ــرَة  ف عَ امْ ــرة  فْ عَ ال  و 
ــرار رة تَرْمِي بَشْ ــهْ ــرا امْشَ ليســاً تَبْ
رَّار الغَ م  نَجْ باتْنِي  اسْ را  أشْ دُون  من 

ــه الحُ أصْ ــب  لْ للقَ ــب  زِينَ
ــوا بــاحُ بها  ســــرارِي  و 
ــه ــراحُ أجْ لطبْ  ــب  ــنَ زِي
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يب انْغِ و  ر  ضَ نَحْ تَــارة  أنْزِيم  تَــارة 
يب ارْطِ قَد  من  ــدِي  وَجْ يج  أيْهِ تَارة 
تَرتِيب في  بِين  اجْ و  ة  وَضحَ امْ رَّة  غُ
ــب ي تَرْهِ شــايَا  لَحْ ة  ــدَ زايْ ــون  عيُ و 

يب هِ التَّدْ ــبْ  ادْهَ فيك  ــت  زَگْ أنا 

كار تَعْ في  رَة  دْ يالعَ صار  رْ  سَ نِيفَك 
طار مَسْ من  وى  نَشْ فِيه  ر  كَّ سُ رِيقَك 
ار النَّوَّ يَرْعى  فار  القْ في  ار  دّ حَ يدَك  جِ

وارَم اصْ ابْــرُوق  وض  ضغُ و 
ــم دايَ ــي  نِ لَكْ امْ ــف  الكَ و 
قــادَم من  ولــه  ــدُ اعْ جــاب 

يب ذِ تَعْ ــي  نِ ــدْ زايَ ر  الــصــدَ ــاح  تَــفّ
يب دِ تَكْ بال  ق  حَ صافْية  ــاف  أوْص
ــب ي ــي هــذا تَوْهِ جــاب رَبِّ ــوا أحْ قُول
ــيــب ارْقِ اهللا  و  ــة  ــيَّ ــبِ أصْ ــهــا  رَبِّــتْ
بِيب احْ ودات  الخُ في  ثِيلْها  امْ مالِي 

مــارِي أجْ يــب  ألْهِ ــج  يَّ هَ طــاوَس  إال  و 

وبة نْصُ مَ ــواس  اقْ من  ي  كِ نَشْ تَــارَة 
لُوبة مَسْ ــام  ارْخ ــوق  فُ سوالَف  و 
وبة مَسحُ الل  الهْ بين  ة  مَ نَجْ ي  كِ نَحْ
وبة جُ اعْ دايْرْ  هْب  الدَّ انْقِيش  كبادِي  و 

ــة ــوبَ ــعــات  زَنُّ ــوالْ ــلْــطــانَــة  ال أسُ

ــارِي الب ــمْ  نَعْ كــرُه  عَ ــكار  تَعْ ــال  ب و 
وفَك وارِي حارْ بان في شفُ دَهْب التَّشْ
سحارِي و  ـوَة  رَبـْ بين  دار  تَعْ ر  ــدَّ عَ

ه يامُ اغْ مــن  بَـــرْق  إال  و 
ــه تَرْگامُ فــي  ــي  نانِ بَحْ
ــه المُ بَقْ ــي  مالْكِ وكتــب 

ــة يُوب هْ المَ ــه  يبْتُ هِ مــن  ــنِي  شْ دَهَّ
وبة جُ حْ مَ عين  ل  كُ من  ب  الحاجَ في 
ــة وب دُّ المَ ــرَة  نْتْ خَ المْ ــب  زِينَ فــي 
ــوبة نْسُ المَ ــا  ـن باعْ أطْ ــات  اتـالق و 
ــوبة سُ كْ مَ ــرُّوح  ال ليهــا  ــا  أن ــى  حت



147زنـــوبة

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

يب هِ التَّدْ ــبْ  ادْهَ فيك  ــت  زَگْ أنا 

جا الحْ ي  جِ تَفْ رْجة  فَ امْ فَرْجة  ي  نَبْغِ
جا يم أهْ هجة بَنْسِ جة امْطَ فَرْجة طاهْ
جا هْ نجة رُوح المُ ة المغَ جَ عْ رْ الدَّ فْ شَ

ــي ــبْــعْ األلِ ـزْهــاوْا بــطَ نـَ
ســالِــي ـي  غــزالـِ و  أنـــا 
بالِي اگْ ــلْطان  سُ ــي  كِ نَحْ

يب كسِ و  عة  ضْ خَ في  بالْها  أگْ أنا  و 
ــب تِي اعْ دُون  ــي  الباهِ ــر  يـنْصَ اهللا 
ــب رِي تَحْ و  ــز  عَ فــي  ــة  لالَّل وم  ــدُ ي و 
يب ــك الْجِ ــة زِينَب مَسْ وم لالَّل ــدُ و ي
ــب ي الطِّ و  ــر  نْبَ بالعَ ــي  لْتِ حَ يــت  نَهِّ
يب التَّوْهِ لــألرْبــاب  رَبْنا  ســالم  و 

ــة ــوبَ ــعــات  زَنُّ ــوالْ ــلْــطــانَــة  ال أسُ

ــج رِي الحْ ــي  مِّ هَ ــرْحْ  فَ ــى  جَ يَفْ بهــا 
رِيج ر اسْ ة في الدجى و البَدْ رْجَ وْ الفَ زَهْ
لِيجْ ــراجْ اعْ ــة الباهَج الحْ رْجَ زِين الفُ

يلَة ــعِ وع اشْ ــمُ ما بِين اشْ
ــة ليل نعــم  و  ــة  ليل فــي 
لِيلَة بتَكْ تاج  ه  راسُ فُوق 

ــة وب تْعُ المَ ــي  وارْحِ أجْ ــار  ن ــى  ن تَهْ
ــة ــوب ــتُّ ــــرْ ال ــــسَّ ـــه إكَ ـــلْـــكُ مَ
ــة النُّوب مــع  ــه  محافُ و  ــه  كداشُ و 
ــة بُـوب حْ المَ ــة  ـي الباهْ ــن  الزِّي ــاج  ت
وبة دُّ حى المَ مْس الضْ ة شَ يفَ في الهِ
ــة زَنُّوب ــام  االرْي بمســك  ــوم  تُ خْ مَ

يجْ ــد ابْهِ ــا بُوخَ عاك ي ــة امْ ــي فَرْجَ نَبْغِ

انتهت القصيدة
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ــرَّبْ حَ ــي  عل جــارْ  ــرامْ  الغْ ــرْ  ي أمِ

بْ يَنْشَ رَة  جْ الهَ و  وى  الهْ بْ  بنْشاشَ

ــرَّبْ ــا جَ ــه م ــي ويْحُ نِ ــي يلُومْ و اللِّ

بْ سَ ي نَحْ يفْ بَتّْ في داجِ ما باتْ كِ

ــبْ لَهَّ ْ امْ ــدّ ــي بُوخَ تِ ــبابْ لِيعْ و اسْ

ــبْ ــنَ زِي ــا  ي كْ  ــــدَّ قَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ اهللا 

ــبْ لَ يَغْ ــرَة  هْ المَ ــونْ  عيُ ــا  ي ــكْ  زِينَ

ــلَبْ يَسْ ــرَة  بالنَّظْ زِينْهــا  ــبْ  زِينَ

رْبْ الغَ وفي  رْقْ  الشَّ في  زِينْها  زِينَبْ 

ــبْ طَ يَعْ ــل  بنْواجَ زِينْهــا  ــبْ  زِينَ

بْ جَ ــبْ العْ جَ ــهْ اعْ ــبْ زِينْهــا فِي زِينَ

ــبْ ــنَ زِي ــا  ي كْ  ــــدَّ قَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ اهللا 

ــه رابُ لَحْ ــقْ  ي انْطِ ــا  م ــلْ  ناحَ ــا  ان و 
ابُه نَشَّ ومْ  مُ اسْ من  وْنِي  عَ نْ  سَ يَحْ
عابُه اجْ و  رامْ  الغْ يُوفْ  اسْ رَفْ  اعْ ما 
ــومْ و حســابُه ــدادْ النْجُ ْ اعْ ــدّ و انْعَ
تَلْهابُه شاعْ  و  قَلْبِي  بْ  الْهَ يفْ  كِ

ــه ارْكابُ ــسْ  وانَ العْ ــن  بي ــي  لِّ يعَ و 

ــه ــكامْ غالَّبُ ــى احْ ــقْ يَرْضَ و العاشَ
بسالَّبُه ـرُوحْ  ايـْ ما  ها  دْ شاهَ من 
ابُه وْكَ كَ و  الدْجى  رْ  بَدْ لها  دْ  هَ اشْ
طابُه ــحْ تَعْ ــا ايْرِي ــه م بُ طْ ــي عَ و اللِّ
ــه جابُ ــبْ اعْ جايَ ــي اعْ ــرْتْ ادْهانِ يَّ حَ

ــه ارْكابُ ــسْ  وانَ العْ ــن  بي ــي  لِّ يعَ و 
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لَّبْ نَتْگَ وانــا  ــيَــة  ــنْ ــهَ امْ ـــتِ  أنْ

بْ دَّ متْعَ ــا  وان لْيَة  سَ امْ أنْـــتِ 

بْ ــحَّ تْسَ مَ ــا  وان ــة  عافْيَ امْ ــتِ  أنْ

بْ متْنَگَّ وانــا  ــة  ــرْيَ ــعَ امْ ـــتِ  أنْ

ـــا نَـــتْـــأدَّبْ ــة وان ــيَ ــأنْ أنْــــتِ امْ

ــبْ ــنَ زِي ــا  ي كْ  ــــدَّ قَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ اهللا 

رَبْ يَطْ حالِي  ي  فِ طْ اتْعَ إال  أنْــتِ 

بْ يَرْگَ دِي  عْ سَ ودِي  اتْجُ إال  أنْــتِ 

تَبْ نَكْ بَــيْــدِي  بَلْتِي  اقْ إال  ــتِ  أنْ

ــبْ انْــرَحَّ بيك  ــودِي  ــجُ اتْ إال  ــتِ  أنْ
ــب نَــرْغَ ــيَّ  فِ ــي   ــتِ ــي ارْقِ إال  أنْـــتِ 

ــبْ ــنَ زِي ــا  ي كْ  ــــدَّ قَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ اهللا 

ْ بّ رْصانْ الحُ الً بقُ الً و اهْ هْ ول سَ و نقُ

رَّبْ غَ بِينُه  اجْ ادْجاهْ  في  رْ  عَ الشْ و 

بْ انْصَ قَوْسْ  بْ  الحاجَ و  الل  اهْ رَّة  غُ

ــه البُ ــوى و تَكْ ــن مــع الهْ ــن و بي بي
ــحابُه اسْ ــعْ  مدامَ و  التَّنْهــاد  ــن  بي
ــوا دابُ ــوى  الهْ ــارْ  م بَجْ شــايَا  احْ و 
ــه رابُ ــب طــالْ تَغْ رِي ــدْ اغْ رِي ــل افْ مث
نابُه ما  ــواكْ  اهْ من  قَلْبِي  تْ  طَّ شَ

ــه ارْكابُ ــسْ  وانَ العْ ــن  بي ــي  لِّ يعَ و 

ــكاسْ و شــرابُه ــودَكْ يَزْهــى ال بُوْجُ
نابُه اطْ يَّمْ  انْخَ ودْ  عُ اسْ دْ  سعَ في 
تابُه ــثْ اكْ ــي ايْتَبَّ ــبِي و القاضِ سْ كَ
اتْرابُه كْ  اقْدامَ تْ  تَحْ من  بَّلْ  نْقَ و 
رْتَابُه مَ في  لَى  يعْ و  بِي  رَغْ ل  مَ يَكْ

ــه ارْكابُ ــسْ  وانَ العْ ــن  بي ــي  لِّ يعَ و 

حابُه باصْ اللْطامْ  انْهارْ  في  صايَلْ 
رابُه اغْ وانَحْ  اجْ ارْمى  تَافْ  االكْ على 
دابُه بْ اهْ ة انْشاشَ ظَ ل في اللَّحْ و ارْسَ
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ــنَّبْ شَّ ــقْ امْ ــرْ فــي الرِّي ــسْ التْغُ يَّ وِ و اكْ

ــبْ لَّ قَ ــبْ الخرْصــة امْ ــبْ دَهْ هــاكْ ألْبِي

يَّبْ ــكْ الطَّ سْ ه فــي المَ ــومْ طابْعُ تُ خْ مَ

بْ طَ اخْ و  ــه  ادْواحُ ارْيــاضْ  في  ــصْ  ارْقَ و 

تَرْكابُه يَــبْــرِيــزْ  ــلْــكْ  سَ في  ــرْ  ــوهَ جُ
ارْبــابُــه ـــةْ  المَ ــاخْ  ــي االشْ على  فــايَــزْ 
ــه خطابُ فــي  االدْواحْ  ــرْ  ي طِ ــرَّدْ  غَ ــا  م
ــوابُــه اجْ فــي  للقارْيِينْ  ــي  ســالمِ و 

انتهت القصيدة
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يْفات الهَ ــام  ــجَّ حَ لــي  ــال  ق
بُون رْطْ القَ و  ير  طِ بالتَّسْ تَرْبِيع  وف  شُ
ــر وِي بـتَـدْ يـر  ــحِ التَّشْ ــع  طابَ
يس مِ بالتَّخْ وْرِين  دَ المْ بيات  و  داوَل  الجْ و 
مارِي يب و ند و القْ ود الطِّ لُوم من عُ و القْ

لَب ينْسْ ود  النهُ بين  ما  شاف  من  كل 
ــب ينقل هــر  الدَّ ــوم  يصُ و  ــد  بَ يَعْ ــد  بعَ

ب جَ العْ ذا  علِيك  ــالش  اعْ ام  الحجَّ
ب الدهَ من  ــي  رُومِ ابَد  الدَّ دَرْت  الشْ 

وبات جُ اعْ ــوت  الحانُ في  ــوف  شُ
ــر ي ابوطِ ــزان  ي المِ ــر  دايَ نْـدَســة  هَ ابـْ

ــبُ تَرْتِي و  ســاق  بمْ ــم  الرْگَ و 
ــي التْـالتِ و  ــبَّـع  سَ المْ و  ــدِيس  سْ تـَ و 
ارْفِيع  ياقُوت  من  ل  افْناجَ في  نيال  و 

نُوبة ــة  ــوب نُ عليه  ـــارْ  ن ــرَّك  ــحَ ــتْ تَ
تُوبة كْ مَ ي  يصابْعِ في  يجة  جِ تَهْ نْدِي  عَ

التُّوبة تكسر  رِي  خاطْ على  عالش  و 
وبَة عجُ ل  كُ دَرْتِــي  فيهم  طوابَع  و 

رُونْقة ور امْ ق و سطُ من الوان و عبارَج اتْماسَ
مَّسقة ــة  ــمَّ ــگْ مــسَ ــه  ــوفُ صــفُ و 

ة ضَّ الفَ و  هَب  الدْ و  يان  قْ العُ و  ياقُوت  و  ر  جواهَ ه  لْقُ نطَ ير  غِ
ود النهُ بين  لُه  نَزْلَت  من  ل  كُ ابَع  الطَّ فُوق  تِي  مْ حكَ ها  انْظر  و 
ورَة طُ الخْ و  بالزِّين  صايَل  دِيما  ير  غِ بال  يَدْ ما  خ  سَ يَمْ ما 

جار ير تَشْ يه غِ كِ جارُه نَحْ لُوعات طابَع تَشْ وْ ور ناسْ البْها و المَ ع في صدُ طَ يَسْ
لَيْمان سُ يدنا  سِ حكام  في  فارَت  اعْ
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ـــام الـــگـــادات ـــجَّ ــت يـــا حَ ــل گُ

نيالَك ــور  ــطُ س ــوف  ــفُ ص ــي  ف
ـي ــبــالـِ ــــــودة الــگْ جــــاب خُ

وبَة جُ اعْ ــالل  اخْ لَــبْــرا  صبغ  ــال  إيْ
ــش ي نقِ ور  ســطُ فــي  ــة  يقَ حقِ

ــاوَب ــج ي ــــالَن  گَ و  االيـــمـــام  و 
ب يرْغَ و  يسال  واله  لمُ ير  طِ كل 

الـــعـــادات ـــــرْق  خَ ــب  ــايَ ــج ع و 

ــيــر ــشِ ــا الــعْ ــــرَّب ي ــي قَ ـــال ل ق
حى الضْ مْس  شَ وال  بدر  بحالها  ما 

ــى ــن ــعْ ــمَ ـــرة لـــنـــاس ال ظـــاهْ
المياه جــداوَل  و  رَة  نَظْ و  تصاوَر  و 

ــا ــب ــطْ ــقُ ال ــى  ــل ع ــن  ــي ــنِ ق أمْ 
ــوبَة نْسُ مَ ــه  خالْقُ هللا  ــه  بْتُ رَغْ و 

وف ترگامَك و مساقَك تَك و ريها لي انشُ في صنعْ

الرقام مــع  ـــراه  اجْ طــوابــع  فــي  ــيــال  انْ ــل  ــمْ عَ
لْطان السُّ كتاب  يه  كِ نَحْ متوَّل  ية  الباهْ ود  انْهُ بين  نَــزَّل 

ــدان وِي من  سواقِي  و  يُون  العْ من  ــرْجــات  حَ عن  سايْحة 
ر البْهَ و  ري  النَّسْ و  ي  لْماسِ گُ السْ و  رْد  الوَ و  يْلِي  الخَ ر  زَهْ فْت  شَ

يدِي  ين و الدِّ ــمِ وســان و ياسْ م و السُّ كُ ــم و الحْ رْيَ يرَة مَ ــجِ و شْ
ــاج الطمَّ و  ــقْ  الحبَ و  ي  وكِ ــكُ الشَّ و  ــل  قرُنْفَ و  ــوق  شُ عْ والمَ
ــورِي بُ الخَ و  يــج  فجِ ــن  ابْ و  ريحــان  و  التِّهــاج  و  ــالن  قِقْ و 
ــقــاح ــلْ ال ـــــر  زَهْ و  ـــوان  ـــحْ الـــگَ و  ــــــزْوان  ال وَرْد  و 
تفاح و  رُمان  و  واترنج  ارْنَج  و  ل  رْجَ سفَ و  ين  لتْشِ ذا  البْساتَن  و 
رِيس مْ يق و السَّ اد و البْشِ دَّ ن و الحَ سَ م أم الحْ والِي تَرْقَص فيهُ و الدْ

الوَرْشــان و  طــا  الكْ و  ــل  بـلب و 
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ة يجَ البْهِ و  ـــرُوض  ال و  ــجــايَــب  اعْ فيه  ــت  رِي
ــول قُ العْ ــر  يَّ كيْحَ ــرام  تخْ فيهــا  ــرَة  ضْ خَ ــان  اتْب
ــد ي بعِ مــن  ــان  تب ــة  عالْيَ ــي  صماعِ و  ــح  مصابَ و 
اهللا ه  ـــــالَّ شـــــايْ ـــا  ـــن ـــامْ ـــم اهْ عـــلـــى 
يرُه سِ تَفْ و  يث  دِ الحْ و  بِين  المْ هلَ  و  ع  وامَ الجْ و 
ين عِ المْ د  رْشِ المَ و  لِيل  خْ مالَك  بنُ  و  رَبْنا  كتاب  و 
انْتايَج مع  ق  نْطَ المَ ارْقايَق  البيان  و  الَة  الرْسَ و 
ول دُ ي و العْ بْيان و المحكمة و القاضِ و مسايَد صَ
وا وص ينَبْعُ فقة رِيت خصُ دَ و سهارَج و سقاقِي امْ
اقْماش فيها  بدوالِي  قفة  امْسَ سارِيَّة  القِ فت  شَ
رَّارِين الحَ انْقِيش  في  تُه  فْ شَ ولُوعات  للمُ ــوَ  زَهْ

ــارِيــن ــطَّ الــعَ ــم  قــبــالَــتْــهُ و 
االرْيام دور  صَ في  كر  تَدْ كيْوالَم  و  هُ للِّي  ي  تَبْكِ فاس  واد  في  ر  النْواعَ و 

ة  جَ البَهْ ـــوْدات  خَ ــرْ  نــظَ و  أداب  و  ــواب  ــصْ بَ
يها مشِ في  يل  تمِ و  اتْــراخــى  ــات  راي ثِيل  كمْ
بَرْكاد في  نات  الخْ في  اتْمايَح  مام  الحْ ود  صعُ من 
ــا ين الفِ و  ــرَّط  شَ المْ و  ر  ــيكَ شِ شــنا  ــع  لَ قْ لمَ و 

ب جَ العْ ذا  علِيك  ــالش  اعْ ام  الحجَّ
ب الدهَ من  ــي  رُومِ ابَد  الدَّ دَرْت  الشْ 

ــات ــوبَ ــجُ ـــر فــيــه اعْ ــع آخُ ــابَ ط

التُّوبة تكسر  رِي  خاطْ على  عالش  و 
وبَة عجُ ل  كُ دَرْتِــي  فيهم  طوابَع  و 

ــدات ــن الــنَّــهْ ــي ــه مـــا ب ــزْلـُ نـَ
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ب جَ العْ ذا  علِيك  ــالش  اعْ ام  الحجَّ
ب الدهَ من  ــي  رُومِ ابَد  الدَّ دَرْت  الشْ 

انْــهــايــات فيه  ـــر  آخُ ــع  طــابَ

التُّوبة تكسر  رِي  خاطْ على  عالش  و 
وبَة عجُ ل  كُ دَرْتِــي  فيهم  طوابَع  و 

ــات ه ــدُّ ــل ال ــقْ ــر عَ ــيَّ ــحَ كــيْ

لِيح المْ و  ين  مِ الياسْ يَرْقان  رِير  احْ كارَة  امية  الدَّ و 
ي الطِ ــكْ شَ ق  ــقِ الشْ و  راوان  ــطْ السَّ و  ــرَّط  شَ المْ و 

جام العْ رْزْ  طَ لْتا  السَّ و  التْقل  على  رْبَة  ضَ رْبَة  ضَ لِّي  قَ بالصْ م  رابْهُ اشْ
تايْهــات ســبانِي  و  شــنابَر  و  الزَّرْدْخــان  حزَامــات  و 
وان تطْ و  لْوان  سَ و  الرباط  و  ز  العَ مقام  ناس  كْ مَ رِيت 
ي فِ أسْ مع  اگادِير  و  ة  نْجَ طَ و  يَّة  دِ هْ مَ و  عرايَشْ  و 
البيضا ار  الدَّ ها  صوِيرَة  ها  فضالة  ها  ام  الشّ رودانا  و 
رِجال ة  بْعَ سَ زها  عَ و  رة  مْ الحَ ة  جَ البَهْ دِيك  تبان  رَها 
يرَوان القِ و  تُونَس  و  بالدزايَر  نَبْدَ  م  جَ العْ ي  مراسِ ها 
ودان ام مع مصر و السُّ ينِيَّة و طرابَلس و الشّ نْطِ طَ سْ و القُ

ب ارْكَ ها  رِيَّاسْ رْقة  الطُّ رِيَّاض  يمن  و  عراق  ي  المراسِ و  ين  الصِّ صين  و 
وبَة جُ حْ مَ سارَت  ير  الصغِ وج  المُ بين 
يُوبَة هْ مَ ن  اقْراصَ المالِي  رَقْة  اطْ ق  كيْحَ

يل وادَج و سراتة في الرحِ رْبان بالهْ وع العَ فْت فيه انْجُ شَ
بَّان بات و شُ ل و الشَّ راحَ يل فُوق امْ عِ و النَّاقُوس بدهب اشْ
ــكات بالصَّ ــوْالت  خَ امْ ــتات  السَّ ــم  بينْهُ ــياتَل  اسْ و 
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رَب الطْ ة  ساعَ ر  الوْعَ في  الْعَب  ا  مَّ ل  كُ

ب جَ العْ ذا  علِيك  ــالش  اعْ ام  الحجَّ
ب الدهَ من  ــي  رُومِ ابَد  الدَّ دَرْت  الشْ 

كايات احْ فيه  ــر  آخ ــع  طــابَ

ــوبَة سُ حْ المَ ــا  ي ــاغ  ب الدْ دار  فــي  دَّاه  و 

التُّوبة تكسر  رِي  خاطْ على  عالش  و 
وبَة عجُ ل  كُ دَرْتِــي  فيهم  طوابَع  و 

الباشــات و  ــي  ـناتِ الخْ ــه  فـي

رْوان ل و الكَ جَ زْالن و الحْ هى و الغَ وا المْ يالَع و برانا يتَبْعُ يْد اهْ وا الصَّ ايْتَبْعُ
رْتَع ل المَ يان بَدَّ زارَك بين الوَطْ رْسان و المْ طادُوا بالفُ يَصْ
م بَوْالفْهُ م  هُ عراسْ في  االخر  على  ايْفايَشْ  لدا  هدا 

حاشا ينكسر  ما  قالُوه  اللِّي  و  بالوْفا  الوْقُوف  على  تتعانَد  يات  الباهْ و 
مال وص  حُ وى  تَسْ الْــدِي  دِيك  غير  بُوب  حْ المَ في  ع  مَ اطْ م  رْهُ يغَ ال  و 
ات و رِيق و سنان ود و شفَّ دُ الت و الخْ بات و نَجْ دْ ب مهَ واجَ والَف و عيُون و الحْ بَسْ
لَب ينسْ سان  الحَ زْرات  خَ من  بُوه  وِيل  يا  دة  مْ عَ الفارَس  وا  لْعُ ايْقَ ين  رْعِ الدَّ

ــلُوبَة سْ ــه مَ ايْنُ ــا محَ ــو ي ــادَت لُ ــه ع رُوحُ

بَّان شُ و  ــدات  گَ و  ين  متتبْعِ كــداش  و  فا  حَ المْ و 
ي نْدِ الهَ ماش  بالقْ ار  ــوَّ ــنَّ ال كيف  ــه  ــالفُ اخْ فــي 
البُخاري عبِيد  و  باليَبْرِيز  وال  فُ قْ مَ وبَّرْ  المُ مضام  و 
ازْفَر إال  لدا  داك  ل  ياكَ الهْ فُوق  يطان  الشِّ مثل  الوَدايا  و 
اوْقَع كما  ميدان  و  نهار  في  البْها  اسْ يايَد  المْ في 

ــاه يَمَّ مــع  ــوه  بُ بَنْصــال  ــلُوح  الشْ رواه  و 
شايْرِيَّا افَة و الكْ كَّ شاوْرِيَّة و السَّ يَّاد و المْ حار منهم القُ وال في الكْ م اغْ لْهُ كُ
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رَب العْ اقْبايَل  تِيَّاك  من  رَج  اخْ لُو 
كتب ما  رْت  طَّ سَ امِي  جَّ حَ يا  قُلت 
اقْرَب من  غشاه  في  لُون  دَرْت  كيف 
تَب له امْساق فين ما اكْ غْ نَزَّل في شُ
ب سَ الحْ بِيَّرْت  اكْ ود  انْهُ بين  مبَيَّن 
الكتب في  نى  عْ المَ لناسْ  المْ  السْ و 
تَب ي إال اعْ ل ما جانِي في شِ و البْهَ

وبة ون في يده طُ ي لُو تكُ شى شِ ما يَخْ
تُوبَة كْ المَ في  ـير  خِ يـجازِيك  اهللا 
ة ـرُوبـَ ـعْ مَ ـعا  امْطامْ ـوِيـرات  صْ تـَ
ــة وب ــدُّ مَ ـــرارْهـــا  اسْ غير  ـــدِي  هَ
بُوبَة حْ مَ بحالْها  ما  اللِّي  زال  الغْ
رُوبَة شْ مَ يَّة  فْ مصَ دام  امْ كيُوس  في 
ــة وبَ طُ عْ ــيرْتُه مَ ــه سِ ي دِ ــا يَهْ والن مُ

امْساقْ وا  ضُ فْ ايْحَ ل  ضَ المْ و  ين  العالَّمِ و 
نْعات  لَ الشَّ حار اهْ م رَبِّي ناس لَگْ بْهُ جَ ور اوْالد الوْدايا يَحْ د بن قَدُّ مَ الحاج أحْ
يســا ــوص ابْخِ ــان و الصُّ رْب ــات العُ ــر لَبْن ــز و الفخُ ــالَّو العَ ــل خَ صايَ و الخْ
را حْ الصَّ اوْطان  إلى  حتى  ل  اوْصَ م  هُ سْ حَ ير  انْصِ اوْالد  ر  الفخُ ناس  كداك  و 

دِي  ــعْ ــي من الرجال سَ م على راسِ هُ ــع من اتْبَعْ و جمي
رْقة اللِّي خالَّ اقْتال وَلد الشلُوح دِي بالفَ ــعْ دِي سَ ــعْ سَ

ول في النســب هُ جْ ــا مَ ــر كدب علين ي رْبِي غِ ــو عَ ــرَف ماهُ ــا نَعْ يْهــات م هَ
ــوبــة ــرْهُ مَ حــالْــتُــه  ــاه  ــبّ ال دار  لِّي  يخَ
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انتهت القصيدة
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حان المْ ــرَّع  ــجَ ات مــن 

رْصان للقُ االرْيـــاح  فــات 

ــران يْ حَ ــي  نِ ترَكْ ــب  الحُ

ران ــهْ ــي سَ ال حــال حالتِ

ن سَ في جمال صورَة الحَ

ين ارْهِ فيه  يت  بقِ أنَيا  ــداك  اكْ

ين طِ يت اشْ وْنِي يا هلِي بقِ ن عَ سَ يَحْ

ين دة لِي نارِي وَقْدَت لي في الحِ مْ عَ

البِين د  هْ صَ ر  بْحَ كاوِي  وانِي  اگْ ما 

رِين فْ الشَّ صابغ  سن  حَ ي  يدِ سِ

رْفان ــر العَ يَّ يم حَ مِ بَحر الحــب اطْ
ــان صــاد  فــت
يب صعِ وْلِي  هَ

لِي و وطان ه انفقدت عن اهْ في امواجُ
اآلن ـــوا  ـــاهُ ت
يب سكِ ي  عِ دَمْ

ــهــان وَلْ ــرِي  ــاطْ خ أه  ــيَّ  عــلِ أه 
ــول الــزْمــان طُ
يب ـحِ انـْ حالِي 

د و هيْمان ــدَّ ــي دِيمــا مب ــا ابْكانِ م
ــزان احْ و  بنكد 
ــب ي اللهِ ــرْ  مْ جَ

الفتَّان البْها  و  الزِّين  اهللا  دام 
ــان ـي العْ ــي  ضَ
ــب طــب القلِي
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29

30

31

32

33

االوْطان في  شارَد  رَّاض  عَ

الن جْ عَ ـي  دارْنـِ ور  يْسُ مَ

دان گْ يق صاگ لي حَ شِ العْ

وسان قت قُلت للسُّ و انطَ

ن سَ في جمال صورَة الحَ

البان غُصن  فــاق  ــدَّك  قَ

ين وام اوْهِ يت على الدْ افْتَنِّي و ابْقِ

ــن ــل ارْزِي مْ لــت حَ ــفة حمَ ــا أسَ ي

ينِين ــراح  بالجْ ــوح  بطُ مَ ــي  نِ ترَكْ

يَلْيان رَك  خاطْ و  حالِي  من  ق  شفَ

رِين فْ الشَّ صابغ  سن  حَ ي  يدِ سِ

ــن ــا و جبِي ع نُورْه ــطَ ــرَّة تَسْ  الغُ

ــان ي بالعِ ــت  رِي ــوم  يُ ســبابِي  و 
هان الدْ ــلْب  سَ
ــب ي ــي انْكِ لْبِ قَ

تْمان بالكُ تْ  بَحْ و  نِي  ملَكْ رام  الغْ
اســجان مق  غُ
بِيب الطْ ــز  جْ عَ

التِّيهان و  ود  دُ بالصْ كايا  اشْ طال 
فان االجْ ــد  نْ جَ
يب طِ العْ ــد  شَ

فان اللَّهْ لهف  وق  بالشُّ له  يت  ادْعِ
ـكان ــيْ  المْ ضَ
يب نهِ ــي  سِ نَفْ

الفتَّان البْها  و  الزِّين  اهللا  دام 
ـيان العْ ــي  ضَ
القلِيب طــب 

أن الضمْ راحــةْ  رُوح  يا  بجمالك 
في روضــه ازْيان

يــب  عجِ ــه  يُّ ضَ
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ــان فُطَّ ــا  ي ســرِيع  ــه  نَبْلُ

ــان ــشَّ ـــد ال ــام شَ ــغ ل

ــالن فْ الغَ ــد  يَّ يصَ ــي  بَرْنِ

ن سَ في جمال صورَة الحَ

ــان ت ــه  مالُ ــوگ  يتُ إال 

ــلْطان ود يا سُ  اعــفُ و جُ

ين ضِ حسام االشفار جعاب و اللحْ

ين دِّ الخَ في  يح  فِ اطْ ورد  ي  حاضِ

ين مِ منَضْ رار  بدْ قَرْفِي  م  بْسَ المَ

رِين فْ الشَّ صابغ  سن  حَ ي  يدِ سِ

ــن الزِّي و  بالبْهــا  راه  مــن  ــن  تَ يَفْ

ين دِّ الخَ رَّط  مشَ لُوك  مْ مَ يفَك  وصِ

نِي ببيان ــن ســامْ بِي ــوس الحاجْ قُ
ــان ب و  غــى  اطْ
يب نشِ ــبُه  نَشْ

ران كْ سَ م  منهُ ولِّيت  حشايا  في 
ــان م الدْ ــط  قَبْ
يب صِ اخْ ه  رُوضُ

نَّان المَ نْعةْ  صُ وسان  سُ س  طَ عْ المَ
مــان اتـْ ــه  مالُ
ــب ي دِ اعْ ــه  رِيقُ

الفتَّان البْها  و  الزِّين  اهللا  دام 
ـيان العْ ــي  ضَ
القلِيب طــب 

زْالن ــج الغُ ــد غــزال باهَ ي فــي الجِ
شــان و  ــة  مَّ هَ
ــب ي دُرَّة فــي جِ

ــالن يُــعْ ــرُه  ــصْ يــنَ اهللا  لك  المَ
ســان فعل الحْ
يب سِ الكْ قَبْل 
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52

53

54

55
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

اليمان في  و  ربْنا  غَ في 

ــاض الفــح و رويان فــي ري

ن سَ في جمال صورَة الحَ

ــا حســان ازْهــى و كــب ي

فــران بالغُ ــود  يجُ ــا  نَّ عَ

ــرْآن القُ و  ــم  ل العَ ــل  هَ

البرِّين في  يع  جمِ م  نْهُ عَ لْتِي  صَ

تِين زْها المْ وة و عَ ــطْ ــر بالسَّ فَ نَظْ

رِين فْ الشَّ صابغ  سن  حَ ي  يدِ سِ

ــن رِي جْ الفَ ــة  ليل ــور  نُ ــك  ولَ بَوْصُ

ين لِمِ سْ ل جمع المُ ــمَ تُه تَشْ مْ رحَ

ين بة في الحِ ــوب قاطْ وهُ ناس المُ

ــه تمان ــع مايْلُ ــس رفِي ــك حَ حسَّ
التُّــرْكـمـان و 
يــب نـجِ زِينُه 

ــا فــي ايوان ن ــوالي يلَمْ لــب مُ نَطْ
االغْصان ــن  بي
ــب دهــب الرْقِي

الفتَّان البْها  و  الزِّين  اهللا  دام 
ـيان العْ ــي  ضَ
القلِيب طــب 

ــلْوان ــة السَّ ــي و غايَ ــول أفَرْحِ نقُ
ــان ازي رســمي 
نعم الحـبِيـب

نَّان ــب المَ ــث طال ي دِ ــة الحْ و نهاي
ــيان النَّسْ مــن 
ــب قرِي ــودُه  جُ

ــراف اعيان يه لالشْ دِ و ســالمِي نَهْ
االوْزان ـــلَ  اهْ
يب الطِّ ادْكــى 
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70

71

72

ــان امتِن و  ــه  لي ينالشــكر  ــوم الدِّ يع يُ بجــاه الهادِي شــفِ
صــان النُّقْ ســاتَر  ــم  عل ــوه  عفُ

االيـمــان هــل 
يب ه نصِ ــدُ قَصْ

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ــارْبَة الشَّ ــي  رُوحِ مــن  ــدر  تَعْ

بة ــاغْ الشّ ــرَة  جْ الهَ ــود  جنُ و 

ــة رايَب ــه  بي ــي  الگِ اخْ صــاب 

ــة حابَّ ابْهــاه  فــي  ــي  تِ جْ مهَ و 

ــة بَ صاحْ معــاه  ــيق  عشِ كل 

ة شــابـَّ و  ــة  ـزْبَ عَ تْنِي  ــلْبَ سَ

شرابُه ر  مْ خَ و  وى  الهْ رَّب  تجَ و 

غابُه اشْ ر  حَ و  وى  الهْ محاوَرْ  و 

ــوا رابُ ما  نِي  المْ اللِّي  خالگ  و 

بابُه احْ لب  القَ ي  ينَسِّ وق  الشُّ و 

حابُه بصْ ر  فَ اظْ ما  قَلْبِي  وانــا 

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ اهْ من شَ

شرابِي يسان  كِ يم  الالَّ يا  دَقت  لَو 

اشغابِي و  رْتِي  هجَ و  يْتِي  كَ وف  تشُ و 

تَرْيابِي عن  عــزَم  و  امحالُه  ــى  رَسَّ

بابِي لِّيت احْ في غراض من هوِيت و خَ

صحابِي و  رْتِي  عشَ و  تِي  لالَّمْ قُولُو 

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــة الهادْبَ ــي  يُونِ اعْ رشــات  و 

ــبَة ناشْ وم  ســهُ و  ــه  برماحُ

ــة ــبَ ـــالق الهْ ـــخْ ــمــارُه لَ بــجْ

ــة بَ جاعْ لــب  القَ فــي  ــه  جعابُ و 

ــة نبَ مجَ ــة  رْبَ ضَ ــي  رَبْنِ ضْ و 

ة شــابـَّ و  ــة  ـزْبَ عَ تْنِي  ــلْبَ سَ

ســابَّة ــام  االيَّ ــي  ل ــت  قْفَ و 

ــة ــب ـــزْرات الــــرُّوح دايْ بـــالـــخَ

دابُه بَهْ نِي  سامْ من  سبابِي  و 

ابُه نَشَّ وى  الهْ ناس  يا  عَب  اصْ ما 

بلْهابُه وى  اكْ اللِّي  وْن  عَ ن  سَ يَحْ

عابُه اجْ مد  يطان  الحِ فُوق  من 

نابُه تَجْ من  د  شَ ما  ه  نْدُ عَ ما 

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ من شاهْ

بابُه اسْ صاد  ــوار  االسْ من  قَلْبِي 

ـــوا دابُ بها  ــاق  ــشّ عُ ــن  م أمــا 

دابِي اهْ دَمع  ب  سكَ م  رِيتْهُ يُوم  من 

ل من تَنْشابِي وى واحَ يت في الهْ و بقِ

تَلْهابِي في  لَّب  نَتْقَ يت  ضحِ منه 

جعابِي فرَغْت  واه  بَهْ كوِيت  يفي  كِ

جنابِي ور  السُّ من  رق  خَ يُوم  رِيت  لُو 

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 

سبابِي العين  وف  شُ حالْتِي  حال  ال 

ــي يابِ تَدْ زادُوا  و  أشــبار  مــن  ــو  لُّ طَ
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

تَرْغابِي م  هواهُ في  ع  نفَ ما  بت  ارْغَ

الَّبِي طُ ـــدِي  وَعْ يا  البْها  و  الزِّين 

غالَّبِي ة  عَ مْ الجَّ يُوم  يت  الْقِ ثْلِي  مَ

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 

كتابِي و  وْرادِي  و  تِي  لُوحْ يت  انْسِ

رابِي تَغْ اللِّيعات  على  فا  الجْ زَدْت 

طابِي تَعْ زادُوا  باللِّي  دْت  عَ كذاك  و 

يابِي تَشْ من  ع  الرّاضَ و  باب  الشْ شاب 

ــة بَ راغْ امْ رِي  ــدْ يَ ــا  م ــر  جَ الحْ

طالْبَة ــون  ــيُ ــعْ بَ ــي  ــونِ ــرْحُ جَ

ــة ــبَ ــوف غــالَ ــســيُ ــي ب ــنِّ ــكَّ مَ

ة شــابـَّ و  ــة  ـزْبَ عَ تْنِي  ــلْبَ سَ

ــة الكاتْبَ ــة  يبَ الغِ ــول  طُ مــن 

ـة غارْبـَ المْ بين  ـــرْقِــي  شَ كَ

ــة بَ عاطْ ببطــال  ــي  ل ــوا  رْكُ حَ

شــايْبَة االرْحــام  فــي  ــي  اللِّ و 

رغابه مــن  ــزارْ  ــحْ تَ بَل  يَقْ مــا 

الَّبُه ــي الْقــى طُ ــر اللِّ ي كيــف يدِ

ــه الَّبُ ــوت مــن غَ ــي صــاد المُ لْبِ قَ

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ من شاهْ

ــه بكتابُ ــي  انْسِ آعَ األجــال  و 

رابُه تَغْ من  اج  ــدَّ ال ول  طُ ي  يَبْكِ

ــه ابُ طّ عَ ــه  رحُ جَ مْ ــوادْ  اجْ كل 

شابُوا نِّي  مَ يتان  حِ و  طيار  و 
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ــبــة ــــــاس غــايَ أمــــا مـــن رُيَّ

ة شــابـَّ و  ــة  ـزْبَ عَ تْنِي  ــلْبَ سَ

ــة بَ راگْ ــوات  اضْ وس  ــمُ اشْ كــن 

ســالْبَة عنــف  ــم  لْهُ نواجَ و 

ــة امْصاوْبَ ــي   امِ قُدَّ ــت  عَ ضْ خَ

ــة بَ قاطْ ــاق  شَّ العُ ــع  ي جمِ و 

ــة غارَب اج  ــدَّ ال فــي  ــرَّة  الغُ و 

ة شــابـَّ و  ــة  ـزْبَ عَ تْنِي  ــلْبَ سَ

غابُوا وى  الهْ ور  بحُ في  ن  قراصَ و 

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ من شاهْ

ــه ابُ رَگَّ ــه  امْضيلُ مهــر  والَّ 

بسالبُه منع  ما  ق  عاشَ منهم 

سن صوابُه يت انْظامِي في حُ و هدِ

طابُه تَقْ من  يس  يمِ قوِيم  ل  كُ

رابُه اغْ وَقت  بان  رُه  ــدْ بَ بِين  جْ و 

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ من شاهْ

ــي الغابِ ــوع  لْسُ المَ ــوم  تل ال  هللا 

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 

تَرْگابِي عن  لُّوا  طَ ر  جَ الحْ زقاق  في 

البِي اسْ ع  مْ جَ وا  نْمُ غَ ي  جوارْحِ لُوا  دَهْ

صوابِي من  دوِيت  و  مايْنة  يت  اعطِ و 

طابِي لْبُوا القْ ود يَسَ يت من قدُ و شكِ

رابِي ــوالَف گرِيــش اغْ ور السّْ و شــعُ

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 
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76

ــة بَ طايـْ ــاق  شَّ عُ مــن  ــا  أم

ــة ـبَ داهْ ــرُّوح  بال ــة  ـنَ الوَجْ و 

ــة بَ راكْ ســلُوك  فــي  درارُه  و 

ــة كارْب ــوز  بالجُ ة  ــفَّ الشَّ و 

ـــاح مـــن نـــــــواوْرُه انــبــا ـــفَّ تَ

ـة شابـَّ و  ة  ـزْبـَ عَ ـتْـنِي  لْبَ سَ

ــة عارْبَ ــات  يَّ طِ عــن  خــة  مْ كَ

ـبَـة عاجْ ــاق  ــشَّ ــعُ ال م  بيهُ

طابُوا بها  ــاد  ــبَّ الــعُ ــداك  ك و 

هابُه تَدْ هْب  الدَّ لَب  يَغْ د  الخَ و 

ــه ــا شــبَه تَرْكابُ ــر م وهَ ــي جُ حتِّ

رابُه اكْ بين  ــرَّاض  عَ الرَّگبَة  و 

نابُه ــادا  م بيه  ق  العاشَ قَلْب 

بابُه م ما اسخى بشْ هُ دْ من شاهْ

ــه رابُ تَعْ فــي  ــه  ي كِ نَحْ ــر  وبَّ مُ

جابُه اعْ باب  اسْ لْبِي  لقَ اق  السّ و 

يابِي تَطْ عن  زادُونِـــي  م  عيُونهُ و 

هابِي التَّدْ من  وسان  سُ كن  األنف  و 

تَرْكابِي في  وَّر  ــدَ امَ خاتَم  م  الفُ و 

رابِي اكْ ول  هُ ي  يفاجِ رايَق  الرِّيق  و 

ابِي النّ النَهد  و  ر  رْمَ مَ ورهم  صدُ و 

اشبابِي شاب  ة  عَ مْ الجَّ يَّة  عشِ أنا 

رابِي تَعْ في  يت  حكِ كحرِير  ابطن  و 

جابِي تَعْ زادُوا  كسوارِي  افخاد  و 
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77

78

79

80

81

82

ــة راتْبَ امْ لْفــة  خَ عــن  ــة  لْفَ خَ

ــة تارْب ــال  رْت الهَ ــوف  كفُ و 

ــبَة امْحاسْ ــيَّ  لِ ــش  يَنْقُ ــا  م

ــوا ارْتابُ ــن  الحادْقِي ــم  فهَ بهــا 

ترابُه في  بى  اغْ دِّي  خَ ر  الماهَ و 

سابُه احْ وْل  هَ يُوم  دَنْبِي  ر  فَ يَغْ

تَرْتابِي لْفة  الخَ رَز  كتَطْ ــدام  اقْ و 

لتْرابِي واعَب  اكْ سن  حُ اوْصاف  هدا 

حسابِي يُــوم  أل  نَسْ ي  خالْقِ اهللا 

انتهت القصيدة
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بالِي تَخْ هاج  و 
ــه ــيــمُ انْــسِ ـــبْ  هَ و 
ــه ــانُ ــس ـــق الْ ـــلْ طَ
ليمــام و  مــام  الحْ و 
ناري و دوَى الكرارِي و الكَ

ـيُـور للطْ دنــانَــرْ  ـــم  ادْراهَ نْـها  ابْساتـَ ــت  ــرْمَ غَ و 
وْرين امْشَ ة  جَ البَهْ بنات  رِيت  فاش  نهار  رْت  كَّ اتفَ تان  البُسْ على  انْتِ  بْتِ  رگَّ منِين  و 

وســان  السُّ و  ــي  السجلْماسِ و  ــوجْ  نُ البابـْ و  ــرِي  النَّسْ و  ــر  الزْهَ ـم  ـشــامَ بـمْ
ــاج  ـمَّ ــج و الطُّ سَ ــم و البَنَـفْ ـرْيَ ـرَة مَ ــجْ و البْـهــر و شَ
ــالن يقْ ــرِي و القِ ــم و النَّسْ كْ ــارْ و الحُ لن ــة و الجَ يلْكَ و مدِ

ي ـــدِ وَجْ يب  بالطِّ ــيَّــج  تــهَ و  ــحــابَــق  الــمْ ــي  ف ــيَّــج  يــهَ ــض  ــيَ االب الــــوَرد  و 
ــرِي جمارِي  مْ م ألگُ ــي لهُ كِ زَم تَحْ ــاب تَعْ ب ــك للحْ يتَ و بغِ

ــي ــي مــع اقْالقِ ماقِ طــت احْ يفَ و صِ
ــي  ــق رُوحِ ــى اهللا عتَ ــر عل ي ــت نطِ بْ ــا صَ ــة م ــي راحَ مالِ

ي علِيك كِ ع لي نَشْ مَ مام و اسْ َوَلْد الحْ أ
بابِي ي من فراق احْ مِ كْ ــرْ في قَلْبِي مَ سَ

ظام حالِي م اعْ واهُ في غراض من اهْ
بَنْداه باح  الصْ م  نَجْ ابْزغ  و 
ــه ــصــانُ ــي اغْ ــيــر ف الــطِّ
يق ن و البْشِ سَ غارَت أم الحْ

ــارِي ــع ســي م

لك ـــيـــد  انْـــعِ و  بِـــــيَّ  ـي  بــالــلـِّ
ــي ــدابِ ــعْ تَ فــي  ـــول  ـــجُ انْ ـــا  ان و 
ــي والِ احْ ــى  عل ــي  وال اهْ و 
صاح و  ــر  ــجَ الــفْ ــم  ــسَّ بَ
ــــه ــــحــــانُ ـــى الْ ـــل ع

رِيس  مْ ت وأمُّ قنِين والسَّ والفخَ

ــرارِي ــمْ مــن تَ
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ــاب ب للحْ ــغابِي  اشْ مــن  ــرْت  انْظَ بمــا  ي  شــكِ و 

بالتْراب م  هُ قدامْ تحت  ودَك  خدُ مرَّغْ 
ــــداب االهْ ـــوع  بـــدمُ ـكــى  ابـْ و 

ــة يجَ الهِ و  البْهــا  و  ــن  الزِّي ــالد  ب
ســكارَى ها  ــيمْ بانْسِ ــد  رْبَ اتْعَ صــان  االغْ و  ــاه  ي المْ و 

ــنــات بــالــخْ ــرات  ــي ــشِّ ــيَ ال و 
ر اهَ الطَّ ابْن  للزْيارة  يات  الباهْ وا  رْجُ خَ إال  دِيك  عن  يل  اتْمِ ذِي  هَ

ير مِ تَحْ زبِيبي  و  مــشــرَّط  و  ســمــاوِي  و  زْرق  و  ــورِي  ــخــابُ ال و  م  ــفــدَّ الــمْ و 
لِّي لْك صقَ و حزُوم الزَّرْدْخان من سَ

الفارَس وا  لعُ يقَ يقان  السِّ و  االفْخاد  و  افِي  الصّ د  النَّهْ و  ر  دَ الصْ و  د  الخَ جمار  و 
َوَرْشـــــــــان أ وزُور 

م لكُ حــجــاب  ـــرَة  غْ مـــدَ ــاس  ن
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033

034

035

036

ــي عذابِ ــم  لهُ ــي  كِ احْ و 

باب ور األحْ ة شُ جَ نا للبَهْ مامْ ير أحْ سِ

ــرَة غْ ــدَ م ـــاسْ  ن ــر  ــي أطِ و  زُور 
ــراف و االنْصــاف ــراف و االعْ ــالد االشْ ب

رات تَمْ مَشْ ف  يُوسَ بن  ل  حَ الفْ و 

لْبُوه ياوِيلْ بُوه ة من الْقاوَهْ سَ لْجَ و عين عَ
ــن ـبِي الحاجْ ــوس  قُ و  ــن  جـبي و 

شاب ي  راسِ م  هُ فراگْ من 

وابْ ــي الجْ ــاب و رَدْ ل ت ــم الكْ ــغ لهُ بلَّ

ـرَة ــفْ الشَّ ــن  حادِّي و  ــن  ي قِ طالـْ
ــوم و النِّيَّة لُ ــالح و العْ ــة و الصْ رايَ و القْ

ــون ــضُ ــرگْ ب ــن  م ــن  ــاطَ ــف ق و 

رَّات ر و شعاع الغُ ه بثْعابَن الشعَ راضُ دُون اغْ
ــة بندقِيَّ بـســيُـوف  ــم  الزرايَ و 
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يس مِ تَخْ و  ـــداوَل  بـــجْ اإلخـــالص  و  ــي  ــرْسِ ــكُ ال آيــة 
وِيد ه و زِيد أيات التَّعْ ِقْرأ يَسٍ و طَ إ

ــل ـزْرائِي عَ و  ــرافيـل  اسْ و  ــل  ميكايِي و  ــل  جبَـرِي ــا  دَوَره و 
ــرة فْ القَ فــي  ــوص  لصُ وال  ــرق  بَ مــن  شــى  تَخْ ال  حمــام  ــا  ي

ــرَة غْ دَ امْ واد  دُوز  ــي  بكتابِ مــام  أَحْ
ــي النبِ انْخــل  ــك  ل ــر  هَ يَظْ يــج  البْهِ غرِيــس  واد  يلقــاك 

حســاب دُون  حســابُه  ــر  كثِي ا  ــدَّ عَ
داب ر و االهْ ــدَ ر و الصْ خَ ــود و الفْ الت الجُ فْ ــات هايْجــات و طَ بن

رْبَات راف و السَّ ل دادَسْ بالد االشْ و ادْخُ
ور ارْخــام ــن و صــدُ ي لجِ ود مفَ ــم و خــدُ ــات البْزايَ حجــاب امَّ

ــدام االق ــوق  ف ــيقان  سِ و  جمــاح  افخــاد  و  ــر  وبَّ المْ مــن  ــن  بطَ و  ــم  لي ــود  نهُ و 
صغير باقي  لْخلُونِي  خَ م  لْهُ بخالخَ

م تْهُ لُغَ فــي  ــوح  ــلُ اشْ و  ـــراف  اشْ فيها  نَن  بمسْ و 
يس" ـمِ ينَـغْ شِ يس  ـسِ يـتَـمْ "ما   " يتْرِيتْ ما  نِيت  يتَّعْ "ما 

ـــان ـــرْب عُ ــــالد  ب ســـكـــورَة  و 
غــا ــوب و اللـْ ـ ـوهُ ـــياخ المُ ــل و اشْ ـ ـســـن ادْواوَح النْـخَ حُ
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باب ور األحْ ة شُ جَ نا للبَهْ مامْ ير أحْ سِ

ــرْكــلــة فَ ــــور  شُ ــر  ــي سِ و 
ــة لَ النَّخْ و  صــان  االغْ ــالد  ب

وابْ ــي الجْ ــاب و رَدْ ل ت ــم الكْ ــغ لهُ بلَّ

لَة ــةْ اتْبان كل فــي الرَّحْ تُودْغَ
ــوج جُ ــالد الفْ ــر ب و هــل فطَ
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م ع ال تنْساهُ وامَ بِير و اغْسات في اجْ يدِي يُوسف الكْ ها سِ
ــوط ــگُ ال ــم  ــي ــراه اب داك  ـــد  زِي

تَّت تشَ و  ــوانَــت  الــحْ و  ـة  الــزَّاوْيـَ ــتــرم  احْ و  ه  عَظمُ
رِيب الغْ ي  يزَهِّ م  يهُ حَ النَّاس  بــالد  ــنــات  دَمْ ــوف  شُ و 
بَة صْ القَ في  ــدارَس  الــمْ و  ين  لْمِ سَ المْ علُوم  ــوف  شُ
ة عانْفَ ــكــاس  ــعْ ال ــات  ــن اب و  ــة  فــارْحَ ـــزْالن  الـــغُ و 
ــون يُ بالعْ ــب  التَّايَ ا  ــبِيوْ يسْ ين  ــقِ العاشْ ــا  أي ــز  عَ
امات حمَّ و  ــواق  االسْ في  ين  الدِّ ضارْبَة  م  هُ سوالَفْ و 
عطاب ة  يجَ الهِ بنات  في  ين  الزَّايْدِ رْبان  العُ ناس  يِّي  حَ

ذابِي وادَج زادَت تَعْ جاوات التَّل و الهْ يل و احْ و سرُوت من الخِ

ــم ــا غــالهُ ــا م ـــواد ي ج
ــالَّت الــحُ دُور  و  ــاه  م و  بِيب  الصْ ــوف  شُ و  ــق  ــبَ اسْ

يد من دار لدار وا الصِّ رب يتَبْعُ فال الحَ يل و اطْ وادَج في الرْحِ وارَم و الهْ يْل و الصْ وف الخَ و شُ
ــار ب هــا و انْعــام و الحْ هــار و المْ ــزْالن و المْ ــراح الغُ فــي امْ

ران زَمْ تَبْلَغ  لَّة  حُ كل  في  اوْالدُه  يام  اخْ زُور  و  زُورُه  والي  ــال  رَحَّ سيدي  البَرْنِي  و 
ــة نَ الرحامْ ارْجــال  ــرْب  الحَ فــال  اطْ و  ــا  بعده مــن  ــك  ل ــر  هَ تَظْ ــة  عَ مْ الصَّ ــا  ه
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ــواب ــصْ ال ـــل  اهْ و 

باب ور األحْ ة شُ جَ نا للبَهْ مامْ ير أحْ سِ

م الهُ نْة ما احْ راغَ ي السْ حَ

اآلداب ــــــــل  اهْ و 

وابْ ــي الجْ ــاب و رَدْ ل ت ــم الكْ ــغ لهُ بلَّ

يه بن علي قِ منهم داك الفْ



I 175الورشان

ـــي ـــتِ ـــبْ ـــسَّ ــــا ال ه
ـــد ـــمَ ــــن احْ ــــا ب ه
ــي ــلِ ــيْ ــهَ ــسُّ ـــا ال ه

ون يمُ ــي ســيدي مِ ــوط و الِ ــك گُ بالَ ــرِي راه اگْ مْ ــا الگُ ــه ي ر لُ ــيَّ و شــكُ ــد رب مَ و احْ
ــة عَ مْ الصَّ ــول  مُ يُوســف  ــرب  قُ

ــبَّان شُ و  ــل  ي الخِ ــب  مالعَ و  ــة  بَّ القُ ــع  جامَ ــم  عاليَ ــا  ه
دام القْ حكايَة  و  ر  السطَ و  وب  وْهُ المَ العلم  اهل  بنات  و 

صغار و  بار  اكْ بها  باللِّي  وف  طُ و  رَة  مْ الحَ ة  جَ البَهْ زُور  و 
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ي و زُورْ قُبَّات ها بن ساسِ
الَّت الحُ ها  عادَر  المْ ها 
ــفــيــوة ــسْ ــــع هـــا مَ ــــوامَ هـــا اجْ
مــات اغْ ــاب  ب فــي  ــاب  ب للحْ ــت  بلغَ
ــة رجـــال ـــــوف عـــن ســبــعَ طُ

ــاض يَّ حــداه القاضــي عَ
ــاع ـــ ــبَّ ـــ ـــ ــتَّ ـــ ال را 

ــد يين و اليَزِي دِ ــعْ ــرُّوض السَّ ــاب ال و قب

بلغاه ــي  ــغِ ــلْ يَ ــيــر  طِ ــل  كُ
ــور ــهُ ــشْ ــح مَ ــن صــال ــا ب ه
ــر ــاجْ        هـا جــابـَ ــفَّ هـا السَ

ماتُوا الــلِّــي  و  يِّين  الحَ يع  جمِ و 
م كتابي يهُ تِي و عطِ ي و المْ و زِيد لناسِ

باب ور األحْ ة شُ جَ نا للبَهْ مامْ ير أحْ سِ

ي و السرات الت الحَ فْ ها طَ
ـــات ـــرْج ـــحَ ــى ال ــل ع

بان ما  اهللا  يَّا  وَحَ رَة  مْ الحَ ة  جَ البَهْ ها 
ــان ــب ــــي ي الــــــوَرْشــــــان الــــحَ
علي بــن  يُــوســف  سيدي  ــي  ــوالِ ال
قبالك سلِيمان  بن  ها 
اهللا ــــد  ــــب ع هــــــا 

حايَن اك فــي امْ ــب مــن نَجَّ ــح و رغَ افتَ

والي علي الشرِيف ها الوالِي مُ
م بالْهُ ــن اگْ رِي ة آخْ ــبْعَ ــا سَ ه

ــر و عـمَ ـي      هـا بـُ ــوسِ هـا السُّ

ــــاد ــــي االسْ ــــا  ي اهللا  ـــــاي  ش
ــوْاب ــص ب ــي  ــتِ ــايِ ــك ح ــي  ــكِ ح و 

وابْ ــي الجْ ــاب و رَدْ ل ت ــم الكْ ــغ لهُ بلَّ
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كتابِي الزَيْتُون  ارْيــاض  في  لهم  اقْرى  يَّتْها  خِ و  رَة  اهْ للطَّ
داب طالَع بتَهْ ــي المْ طِ و اعْ

ادابِي سن  بحُ ينَة  دِ المْ في  يفات  الهِ يع  مِ لجْ نا  سالمْ قرا  و 
ــداب ــل و االهْ ــلَ النْواجَ اهْ

سبابِي و  ي  مراضِ رِيتي  فاش  الحالة   : لهم  قُول  و  ق  بَنْدَ
غــالَّب ضــا  للقْ راه  و 

ــي ــرِي و عذابِ جْ ــن فــي هَ ي ــيَّة الزَّايْدِ نْشِ ــوف المَ و قصــد مل
طاب ــي  قَلْبِ ــوقهم  شُ من 

بُوجابِي ز  للعَ ــة  زاوي فيه  نزل  مَ ــرُوس  الــعْ ــاض  ارْي هل  و 
عتاب دُون  ـــزُور  ت ــة  ــمَّ تَ

حابِي اصْ لُوالف  يالهم  ول  فحُ ثلث  في  ي  اوْاليْفِ على  سلَّم  و 
ــغاب اشْ ــرِي  خاطْ ــم  نْهُ مَ

شرابِي و  طعامِي  مالَد  م  بعدهُ من  عذابِي  ين  الزَّايْدِ ما  هُ
ي داب مِ سْ م جَ ــوقْهُ من شُ

اوْجابِي جيب  و  الوَرْشان  يا  لَم  تَسْ سلَّم  ع  تَرْجَ يت  بغِ إال 
جــاب ــه بحْ ــوم طابْعُ تُ خْ مَ

ترابِي سن  بحُ مال  الكْ ناس  مكناس  ينَة  مدِ طرِيق  من  ع  ارْجَ و 
االنْجــاب شــايْرِي  اعْ ــة  تَمَّ
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شرابِي رْزْ  طَ و  بحزُوم  نْثِين  مخَ ه  قماشُ في  وى  الهْ بنات  تَمَّ 
بَوْجاب ــق  ي انْطِ ــدِي  ل ذِي  هَ

وب ارْبابِي وهُ ين ناس المُ مِ يع النَّاظْ يد و سالمِي لجمِ صِ تَمَّ القْ
ــابْ ــم االلْبَ ــي ألنهُ بالْفاظِ

ــابِي ــيَّب نَشَّ يت نسَ ــا رضِ ــي لهــم م ونِ مُّ ــا هَ ــن م ي دِ و الجاحْ
الب ــى الكْ ــي كبير عل لِ رَطْ

تَنْسابِي ــرِي  غْ مــدَ ــرُوف  ــعْ مَ تهامِي  ه  تُوضاحُ ي  مِ اسْ و 
ــراب ــال ت ــرْج ــل ــــدِّي ل خَ
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01

02

03

04

05

06

07

08

09
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11

12

المهجة وســط  ــارُه  ن ــد  زَنْ
جــا الحْ ــي  جِ يَفْ وَنَّــس  امْ ال 
نْجة الغُ ر  ســحْ ــي  رْت انْظَ وال 
ة بهجَ في  ارْيام  رتي  انْظَ وال 

ة يجَ دِ اخْ سن  الحُ يع  بدِ يا 

ة رْجَ خَ في  ول  يصُ ــح  رَمْ أو 
ــوالَف زَنْجة ــي اسْ رْتِ وال انْظَ
دجــا فــي  ــى  لَّ تجَ ر  ــدْ بَ أو 
رُوا مــن كان انْجــى ــحْ كيْسَ

ة يجَ دِ اخْ سن  الحُ يع  بدِ يا 

لْجــة ــرَ الفَ مْ تِي خَ ــفْ وال ارْشَ
دَمْجة فُوقه  شــادِي  ــفْت  شَ

ــيَّ هاج وجــد االرْيام عل
ــي بجراحــي رَوَّاجْ نِ اتْرَكْ
بْراج الحَ فــي  ــي  نِ أالَّيَمْ
ل حالَك في داج وال تنحَّ

ناج ــة دابَل الغْ يجَ دِ اخْ

رْت راية في هراج ما انْظَ
ين ازْناج بْدِ ــرْت عَ ما انْظَ
ين افْواج رْت قُوسِ ما انْظَ
رِين ادْعاج فْ رْت شَ ما انْظَ

ناج ــة دابَل الغْ يجَ دِ اخْ

اج مَّ د الطُّ ــرْت خَ ما انْظَ
رَّاج الدَّ ــد  ي جِ رْت  انْظَ ما 

هاج ما ارتى لِي داخل المْ
الج العْ ــداوِي  ي بِيب  طْ ال 
ــاك البين بمدعاج ما عن
االبْراج ليلك تَرْعى  ول  طُ

اج ر الوهَّ ــدْ يا طلُوع البَ

أوْ صارِي مــن فُوق امواج
جاج لِيم في الفْ أو رِيش اظْ
االحراجْ ي  جِ تَفْ رَّة  غُ فُوق 
يَّاج ر الهِ حْ و و السَّ هُ بالسْ

اج ر الوهَّ ــدْ يا طلُوع البَ

اج ز وَهَّ ــفايَف قَرْمَ و الشْ
راج ار في الحْ ف نُوَّ طَ كيَقْ
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13

14

15

16

17

18

19

ــة جَ اتْرَنـْ و  ــة  احَ فَّ تـَ ــه  علي
ـــرَّه فَلْجــة ــرْت سُ ـ ظَ وال انـْ

ة يجَ دِ اخْ سن  الحُ يع  بدِ يا 

جة بَهْ في  افْخاد  رْت  انْظَ وال 
لْجــة ــدام خدَ ــرْت اقْ وال انْظَ
جة هْ طَ في  يق  عشِ اتْلُوم  وال 
نَرجــى ــك  بحالَ ــم  رِي الكْ و 

ر في تَبْهاج دْ رتِ صَ ما انْظَ
ن في توهاج رْت  بَطْ ما انْظَ

ناج ــة دابَل الغْ يجَ دِ اخْ

ياج رْت وَرْك في تَهْ ما انْظَ
عاج رْت ساق في تَدْ ما انْظَ
ــر في الجاج الالَّيم قَصَّ
ــراج ــج بفْ ــى عال ول ألمُ

العاج لون  فايَق  بالصفا 
يَّات من التَّنْساج فيه طَ

اج ر الوهَّ ــدْ يا طلُوع البَ

رَوَّاج مالُه  احْ اتْقــال  من 
العاج لُون  فايَق  بالصفا 
وق مصايَل االحداج ال اتْدُ
تاج حْ ة مَ رْجَ لزهــو و الفَ

انتهت القصيدة
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01
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ــة درّاجَ ت  تاگَ رام  الغْ خيل 
ــوادَج ه و  ــة  وَهــجَ بطال  و 

ة ودَّاجَ رَة  قَطْ نْد  هَ سيُوف  و 
ج سماحَ و  راتْجة  بسنُون 

ــة راجَ ة دَحْ ــدَ ي ــرْباتْها اوْکِ سَ
ج ناهَ امْ في  ة  فايْجَ ول  بفحُ

ة وَّاجَ مُ مهجتِي  على  البْدا 
مهايَج في  ة  راتْجَ بنفاظ 

من بيك قال لِّي قُلت الحاجة
غوانَج و  ــة  ــجَ واهْ ود  بخدُ

تْنِي بااللماح رْحَ جَ
ــآح و آح ــرَّد ب و نبَ
راح اسْ بْت  صَ ما 

ياجْ اهْ كل  رُوب  احْ رِي  تَدْ ة  ومَ لْجُ مَ ة  رجَ مسَ
تــرُوج الــســرُوج  في  قنوط  و 

ــاج يَّ ــةْ الهَ رْبَتْهــا فــي وداج الم ــة ضَ نْجَ امْصَ
وج مُ في  ــوج  مُ غات  اطْ ــرْك  حَ

جاج ــت العْ ــه نَوضَ ــة في ــح هايْجَ ــة رِي يجَ مهَ
ــــرُوج ـــــرُوج احْ ــا اخْ ــه ــرَّتْ غُ

افْواج افْواج  عن  يْهات  هَ يا  بِي  جْ عَ رجة  مخَ
ـــرُوج اهْ ـــرُوج  اهْ يــرْهــا  هــدِ و 

هاج ت المْ يْجَ ات هَ شَ ب نَقْ واجَ في حاجة بحْ
ــلُــوج اعْ ـــرُوج  اخْ باتها  عْ جَ

ي بجراحِ رْبَط  كنعَ
ي ياحِ و الْحاح و تَجْ
ي تِي في تَنْواحِ راحْ

ــزاح امْ بغير  ــرح  جَ
ــاح فّ الكَ مــع  الدَّ و 
رِّي باح ي سَ من جراحِ

ي ناحِ اجْ سرْ  كَ فا  بالجْ واه  نَهْ اللِّي  و 

راح ــال  ب ــت  رَحْ
ــواح طــال التَّـنْ
ــاح لْت مَ ــح  طايَ
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ة واجَ اخْ بُوتِيت  زِين  شاف  ما 
ــج تبالَ و  والْجــة  بقفــال 

ة باجَّ مضارَب  في  يام  اخْ وال 
ــج مناسَ و  ــة  جَ طاهْ ــوار  بَنْ

ى نَتْراجَ وانا  يت  فِ اشْ الَّ  شَ
ــج الواهَ و  ــة  والْجَ ــوس  بكيُ

ة بْهاجَ المَ ارْضات  بعدها  و 
تَتْراوَج ة  خارْجَ قماش  في 

من بيك قال لِّي قُلت الحاجة
غوانَج و  ــة  ــجَ واهْ ود  بخدُ

االدْواح ر  عْ شَ
وْضاح تـَ زادَت 
باح صْ المَ نُور 

ة اجَ دَعَّ ــوارَم  اصْ عيُونْها  و 
دواعــج و  ــة  غانجَ بالســهو 

اج السّ ور  قصُ في  دُومال  جابْها  بَحْ ارْجى  اوْال 
ـــوج ارْتُ ـــرُوج  ب صــقــايْــلُــه  و 

راج بْلَة و جازْيَة في احْ ة في مضارَب عَ و مبَرْجَ
ادْرُوج ادْرُوج  ــهــا  ـيـعْ ــرْصِ تـَ

تاج حْ مَ من  يل  يصِ ما  ي  الباهِ وَصل  ى  نَرتجَ
زُوج فــي  زُوج  عليه  تَــــزْدِي 

هاج مْ العَ ةْ  تُوكَ فْت  طَ اعْ و  لت  مَّ كَ الرجا  على 
وج يمُ ــوج  الــمُ على  ــرْصــان  قُ

هاج ت المْ يْجَ ات هَ شَ ب نَقْ واجَ في حاجة بحْ
ــلُــوج اعْ ـــرُوج  اخْ باتها  عْ جَ

ي فُوق من غُصن الْقاحِ
ــي ــرام الالّحِ ــاس الغْ ن
ي عر اوْضاحِ ت من شَ تَحْ

راج اهْ رب  الحَ في  رَّدة  تْجَ مَ بَنج  دُون  بَنجة  امْ
ـــوج ــــوج ادْمُ ــرْبَــاتــهــا ادْمُ حَ

وَلد بيضة على االدْواح
رَّتْها في اوضاح مْس غُ شَ
اح وَضَّ اللِّي  الصباح  و 

ــي راحِ اجْ نعگــرَت  ــن  بي الجْ و  ــرَّة  بالغُ

ناح الجْ ي  راخِ
ــرْواح ــت بَ راحَ
ـوْضاح تـَ زادُه 
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جاج مام في تَفْ ة في ارْوِيَّض نَعم الهْ هجَ امْطَ
يلُوج وج  اللجُ فــي  ــالم  ع و 

هــات هايَمــة و ســراج ــود الدُّ ــجة عامُ منَشْ
ــوج اتْلُ ــوج  بلُ ها  ســلُوكْ فــي 

ــاج ي التَّهْ حــاوَر  امْ ــي  مِ تَحْ ــوزَة  بالكُ مزَلجــة 
وج الخُ ــوج  ــجُ احْ من  تِيجان 

هاج ت المْ يْجَ ات هَ شَ ب نَقْ واجَ في حاجة بحْ
ــلُــوج اعْ ـــرُوج  اخْ باتها  عْ جَ

ي باحِ يم اصْ به في نسِ
ي احِ وَضّ ة  خَ مْ كَ ي  طَ
ي زاحِ امْ دُون  لُو  بالمْ

عاج ه  لْطُ خَ دَم  يه  كِ نَحْ لَّج  دَ اخْ في  ة  جَ مْ طَ امْ
ــوج دبُ ــوج  ــسُ انْ على  ــوْطــا  تُ

يل زُوج في زاج طِ ي اهْ قِ ي تَسْ ة في بساطِ مبَهجَ
وج همُ ــــرُوج  اهْ بــال  ــة  ــرْجَ فَ

ة اجَ مَّ طَ البْها  رْ  سَ ود  خدُ و 
ــج حرايَ و  نافَجــة  ســوك  بمَ

الســرّاجة ارْكاب  ــا  ورْه نْجُ عَ
ــج تَتْواهَ ــة  فالَجَ بَتْغــار 

ة ياجَ الهْ من  الوْيَة  وف  شفُ و 
جايَج احْ في  ة  جَ باهْ يد  الجِ و 

من بيك قال لِّي قُلت الحاجة
غوانَج و  ــة  ــجَ واهْ ود  بخدُ

اح التَّفَّ د  نَهْ
ر من الْواح دْ صَ
ر ارْتاح صَ و الخْ

ة واجَ رَهْ ــوابَل  اشْ ــيقانْها  سِ
جايَج ة في احْ راوْجَ ي امْ بمشِ

ة البُوَّاجَ نْف  عُ ريت  بعد  من 
ــج رايَ بـفْ فارَجــة  ــوب  بـقبُ

ل عليه الْقاح كيف طَ
وَقَّاح ــه  مُ رَگْ ــرِي  رْمْ مَ
راح المْ ع  وسّ الرَّدف  و 

ــي واحِ لـْ تـَ زادُوا  ــن  ي ملَوْجِ افـخــاد  و 

ـت االرْياح مالـَ
باح و بطن بشْ
ــاح ــد و الت بعَّ
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ة راجَ الفْ قطع  و  الرقِيب  خان 
خارَج بَمْ فجا  ما  ــرُوه  ــكْ مَ

ة فَرّاجَ واهَب  المْ هل  لكن 
للخــارَج النْجــا  ل  يســهَّ و 

اج يم نُور بَدر الدَّ جب الْحا و الجِ في الدْجى حَ
ــوج يلُ ــوج  اللجُ فــي  محســاد 

راج بالتَّفْ ل  جَّ يعَ ه  مُ آسْ رَّاج  الفَ و  جا  الحْ على 
رُوج رُوج اخْ جا و يزِيد للخْ على الحْ

انتهت القصيدة
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ي الغناجِ ـــداب  اهْ مــن  ــلْــبِــي  قَ أنــار  آح 

ي ــوف عنهــا ناجِ ــا مــن شُ ــا أن ــي م تْنِ يَّحْ جَ

ي داجِ في  بايَت  ران  هْ سَ نايَح  ابحالِي  ما 

ــي زْعاجِ مَ ــل  بِي اهْ ــا  وايَ بهْ ــرَّع  نَتْضَ ــر  ي غِ

ي راجِ احْ زايَد  حارْ  التَّشْ و  لَّب  نَتْگَ الرْياح  بين 

ي ياجِ ي و تَهْ تِي و هوايَا و گرايْحِ باب ليعْ اسْ

ي هاجِ امْ ــة  كي ــرْت  گَ انْعْ

ي الجِ اعْ عــارَف  ــد  حَ ال 

ي البْراجِ ــوم  انْجُ رْعــى  نـَ

ــي انْراجِ ــم  دايَ ــون  حُ مْ مَ

ي الْجاجِ ــر  ثَّ كَ ــوق  الشُّ و 

ــي ـاجِ هَّ الوَ ــا  البْـه دات 

ــرُوج ابْ في  عاب  اجْ ة  يجَ خدِ عيُون  ابْحال  وال 

وج هُ مْ العَ ي  أعانْسِ ز  جْ عَ دوايــا  و  ــوال  اطْ دايا 

ــرُوج ي و  ــوح  يـنُ ــرِي  مْ الگَ ــد  ول ــي  حالِ ابـْ وال 

وج مُ في  وج  مُ ال  طَّ هَ حايَف  ودِي  دُ اخْ على  ي  عِ دَمْ

وج نْسُ مَ ب  الحُ بْدَ  الكَ مع  لب  القَ و  الضلُوع  بين 

وج ــدُّ ين خَ ــالْفِ ــي بُوسَ زالِ ــام اغْ ــلْطانَة االرْي سُ
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ــي ابْراجِ ــت  طاحَ و  ــگايَا  اشْ طــال  ــي  نِّ عَ آهْ 

ــي ــزاجِ امْ من  ــرِي  خــاطْ ــرَوَّع  ــتْ مَ نِّي  عَ آهْ 

ــي الجِ اعْ ــادَم  ع رِيــض  امْ ــوع  لْسُ مَ ــي  نِّ عَ آهْ 

ــي تَلْتاجِ و  ــي  تِ ألِيعْ ــوم  يُ ضْ مَ ــي  نِّ عَ آهْ 

ي داجِ لَحْ ـــت  ارْوِي حانِي  تَمْ يا  نِّي  عَ آهْ 

ي ياجِ ي و تَهْ تِي و هوايَا و گرايْحِ باب ليعْ اسْ

ي راجِ يــط الفْ ــى خِ و اغب

ــي امواجِ مــن  ــي  فرَاتْنِ و 

ــي االنْتاجِ ــن  بي وَلْهــان 

ي ناجِ ــود الغْ و جمــال سُ

ــي اوْداجِ ــع  قَطَّ ــرام  الغْ

ــي ـاجِ هَّ الوَ ــا  البْـه دات 

الْمــالج ــى  عل ــة  صايْلَ بنــت  ســبابِي  و 

ــوج ــزْعُ مَ ــرام  بــالــغْ بْگانِي  مَ ــنِّــي  عَ آهْ 

ــوج  المُ رايَــس  دُون  ــي  بْـگانِ مَ ــي  نِّ عَ آهْ 

رُوج بخْ عت  طمَ ما  نِي  جْ سَ من  نِّي  عَ آهْ 

الحــرُوج ــن  ي الرَّاتْعِ ــات  بن مــن  ــي  نِّ عَ آهْ 

وج الْجُ في  ين  مِ الطْ امْ ور  ابْحُ وسط  نِي  الحْ

وج دُّ خَ ين  الْفِ بُوسَ زالِي  اغْ االرْيام  لْطانَة  سُ
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ــي  نَوَّاح نِ فْ جَ
رْتاح ــي  مَ مانِ
الح ــي  لَحْ يِّ كَ

في امْسا و صباح
ــاح لْت مَ ــح  طايَ
ارْياح ــن  بـي ــا  م

اح لَة االلمَ حْ من ابْها كَ
رِي لحالح مْ ــردت جَ ما ب
زاح ير امْ ير بغِ مِ في الضْ

ي ارْياحِ ــان  وف طُ ــاجْ  ه
ي راحِ مْ اجْ ــدْ وى عَ بالهْ
ي ياحِ ــا تَجْ فــة ي عاصْ

رُوح جْ المَ ــا  أن
ــدى و نرُوح نَغَ

ــوح رْمُ المَ ــا  وان
ــرُوح ــت ال لَ هْ انْدَ

يُوح جْ ــي وانا المَ لِ يا اهْ
رْيُوح ر مثل المَ فَ في القْ

ي ســاحِ مانِي  وى  بالهْ
ي من ســقامِي و نواحِ
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ــي  ادْبــاجِ ل  ــدَّ ــبَ اتْ نِــي  ــوْ عَ ن  سَ يَحْ ــا  أن آحْ 

ــي افْواجِ ــت  ضاقَ و  ــي  لْبِ قَ ــك  سَ نَحْ ــا  أن آحْ 

ــي ياجِ اهْ زادَت  ــن  ـيْ بعَ ور  ــحُ مَسْ ــا  أن آحْ 

ــي الجِ الهْ لِيــب  اصْ ــه  يُّ كِ رِي  ــدْ صَ ــا  أن آحْ 

ــي ــراجِ اهْ رايَـــة  يْن  العَ كحل  يــا  ــا  أن آحْ 

ي ياجِ ي و تَهْ تِي و هوايَا و گرايْحِ باب ليعْ اسْ

ــي ـيَّاجِ الهِ ــا  ي ــال  دب و 

ـي يـفاجِ ــوَنَّــس  امْ وال 

ــي ــوْالجِ لَ بين  ـــرَّاض  ع

ي ــه انْحاجِ شــان والَ طْ عَ

ــي واجِ ــدي  نْ لعَ آجــي 

ــي ـاجِ هَّ الوَ ــا  البْـه دات 

ي ــراحِ ــق اسْ لَ فــى وال اطْ ــا اعْ ــي م و حبِيب

ــرُوج سْ مَ ــم  ي ازْعِ ــرَة  جْ الهَ يــش  جِ ــا  أن آحْ 

ــوج ــرْهُ مَ القلب  وَالَّ  ــى  ــتَّ حَ أنــا  آحْ 

ــوج نُ الغْ ــفار  اشْ مــن  ــي  نِ تَيَّـهْ ــا  أن آحْ 

دُوج ــــوْ مَ ــد  ي حــدِ ــال  ب ــرُوق  ــخْ مَ ــا  أن آحْ 

اتْــرُوج وفَك  انْشُ حتى  ارْجايا  ع  طَ يَقْ وال 

وج دُّ خَ ين  الْفِ بُوسَ زالِي  اغْ االرْيام  لْطانَة  سُ

ي فاحِ الكْ على  شالْية  المْ يُوم  ب  غضَ و 
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مليُوح ــح  طايَ وح يه يفُ فِ ــا نخْ يبعد م ياحِ ر تَجْ سَ حت نَكْ جَ ــوح انْبُ ــر  بالسّ

ك واضحة سَ مْ شَ
ــة حَ نَفْ ــك  يبَ طِ
ـــزَم بــرْحــا يَـــهْ

حى لْب اضْ و القَ
حة النَّطْ ــوم  يُ
ــحى ـسْ يـَ وال 

و شارْقَة في وَقْت الضحى
ــد اوْحى ــا يا بَنْ ن لرُوضْ
ة حَ و فايْتا ارْحا في النَّطْ

ي ــز ارْباحِ ن وب يا كَ ــدُ ي
ي فل افْساحِ ه طَ ــدُّ شَ
ي يُوس الرّاحِ ــع بكْ اوْلِي
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ــي راجِ ــالم فــي اهْ ــه العْ ــبَه ل ــا كايَشْ ه قَدْ

ي اجِ السّ غالب  لِيم  اظْ راب  الغْ رِيش  ر  عْ الشَّ و 

ي ابْراجِ في  هالل  و  مْس  شَ رَّة  غُ و  بِين  الجْ و 

ي لَوَّاجِ قَوس  داب  اهْ فار  االشْ و  ب  واجَ الحْ و 

ي الل بَوَّاجِ رنَص بين االطْ قَ ير امْ و األنف كن طِ

ي ياجِ ي و تَهْ تِي و هوايَا و گرايْحِ باب ليعْ اسْ

ي ابْهاجِ في  ين  لَوْحِ امْ ارْخامات  خاد  الفْ و 

ــي ــواجِ ــوم الــزْحــامْ رَهْ يُ

ــي زْناجِ مَ ــد  عب ســالَف 

ــي ابْهاجِ ــةْ  ليلَ اوْا  ــوَّ ضَ

ــي ــراجِ ـــم اتْ ــال دايَ ــب انْ

ــي اجِ مّ طُ كــن  ود  خــدُ و 

ــي ـاجِ هَّ الوَ ــا  البْـه دات 

ي الجاجِ شابَل  اگ  الصّ و 

لُوج العْ بَلْد  ــرْصــان  قُ ــارِي  ص و  ــح  رَمْ أو 

ــوج ادْمُ ــف  راخَ داج  في  ة  انْعامَ ــد  وَلْ اوْ 

ر في شرِيق البْرُوج مْ مس و القَ جايَب الشَّ هادُوا اعْ

لُوج فْ مَ فار  االشْ من  يرُوح  و  ق  العاشَ وا  يزَلْعُ و 

زْنُوج مَ غالم  نِي  نَعْ وَرْدُه  على  نزل  الخال  و 

وج دُّ خَ ين  الْفِ بُوسَ زالِي  اغْ االرْيام  لْطانَة  سُ

ي تَلْحاحِ ـــرادَف  اتـْ ـــهـــا  ورْدافْ ــن  بــطَ و 

وج همُ ة  ساحَ يْهات  هَ زَارُوا  ما  صايْلَة  قدام  و 

ــاح ب و التغــر اجْ
بَة في ابْطاح رَگْ
أصاح در  الصَّ و 

ـاح وَضَّ ه  لْكُ سَ
ل االرْواح لْسَ سَ
الح ــا  م ــي  باقِ

ــان  في تَوْضاح ر ب وهَ جُ
ياح رّاض فــي تَمْ وَلد عَ
اح التَّفّ مــن  زُوج  ــه  في

ــي ــق الرّاحِ لُه رِي ــقْ سَ
ــي احِ الوَضّ بالوْشــام 
ي ر مــن اللْقاحِ ــا زهَ م
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انتهت القصيدة

ي والَّجِ يَبْرِيز  في  تُه  مْ انْظَ وج  دُّ خَ اوْصاف  هدا 

ي تَنْساجِ علِيك  ة  لْجَ الفَ زِينة  ة  يجَ دِ اخْ أالَلَّة 

ي  واجِ تِي  يجْ دِ اخْ ة  وجَ دُّ خَ يا  ة  يجَ دِ اخْ أاللَّة 

ي انْراجِ يرَك  غِ رَب  ال  لي  ر  فَ اغْ كرِيم  يا  اهللا 

ي زْراجِ لْك خَ و في سَ ما هُ

ــي باجِ تَدْ و  ــدِي  قصايْ و 

ي ــاوْا بيك فــي حراجِ نَزْه

ــي رّاجِ ــي الفَ نِ ــتَ الغْ و انْ

رُوج الدَّ مالَها  بجْ فاقَت  من  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ

زُوج ي قَلْبِي برِيق ممْ فِ يتَك و اشْ ودِي انْتِ و خِ جُ

زُوج في  زُوج  امْالي  ر  عمَّ و  ب  كُ و  ود  خُ و  بأرى 

ــرُوج ــا و الهْ ــوم اللْق ــي يُ فــاش جــاك افْعالِ
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ــاح رْت مَ ــك  لَ قْ عَ ســالَم  رُوح  ــلَم  تَسْ ــلَّم  سَ

گابحة ي و اخيُول الغرام في خيُوله على المْ كِ نَشْ

رادفة في كل امسا و صباح لْفة امْ لْفة في عَ عَ

كافَحة قَلْبِي  على  وج  ابْمُ فراتْنُه  ر  بَحْ نِي  نَعْ

ــوَّاح بالنَّ ــق  يرْفَ بغــى  وال  ــي  دمامِ يــت  عطِ و 

رَّاحة يْنِينْ الجَ ــب و العَ هَ ــل و مقايَس الدْ و ازناجَ

رماح و  ب  نشاشَ و  نَّجة  مغَ أشطابة  عيُون  و 

اقَة جايَحة شَّ ل على العَ يف سيُوف النْواجَ ما كِ

بَوَّاح نَة  الوَجْ يب  لهْ من  فُوق  رُوح  جْ المَ لْب  القَ و 

ــة دابْحَ ــفارَك  بَشْ ــر  فايَ الظْ أم  ــا  أي ــينِي  دَسِّ

راح ما  لِي  قْ عَ ــا  ان و 

راح المْ فــي  نْف  عَ نَزْلُوا 

واح ــدُ ــال ب ــي  ــنِ ــزَّعْ فَ و 

ــة مــن اللْماح ونَ حُ طْ مَ

كفاح في  عنترة  يف  سِ

ة ــب راحَ ــا صايَ هايَم م

ة ــول طفاحَ ــر فحُ ي دِ بَهْ

ــة الحياحَ و  ــي  الرَّامِ و 

ــة رَّاحَ جَ ــرة  قَطْ ــدة  نْ هَ

ــة بّاحَ رِيــن الدَّ ــفْ بالشَّ
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الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارْحَ فَ يا  ونِي  رْحُُ يجَ عيُونَك  ونِي  وفُ يشُ فْت  خَ

الوْضاح من  رَة  جْ الهَ ة  ليعَ شرب  من  على  ءاهْ 

ة ايْحَ الدَّ ين  فِ طْ بالعَ وا  دَوحُ و  دِي  وَعْ يا  وا  داحُ

زاح ــر امْ ي ــة مــن غِ يمَ ــه قدِ يْتُ ــى مــن كِ ءاه عل

ة سارْحَ ه  ضلُوعُ و  ه  بْدُ كَ بين  رام  الغْ ح  جحاجَ و 

باح ما  ي  طِّ أنْغَ رْت  قدَ ما  الحب  في  رُونِي  دْ عَ

ة اليْحَ دِّي  خَ عن  ورَة  فُ الصْ و  ر  السَّ تَم  نَكْ يف  كِ

صحاح خيُول  في  ة  مراغَ دارْنِي  غى  اطْ رام  الغْ

ة سارْحَ طوِيلَة  معاه  السوالَف  و  تاه  لِي  قْ عَ

ــاح ضَّ ة بالوَجــد الفَ ــدَ ــوى موجْ ــب الهْ خالَ و مْ

ة رايْحَ ة  ظَ اللَّحْ تحت  أنْجالْها  رْفُوا  عَ أالَّ  قُوم 

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

واح الــــدَّ وّاح  ـــــدَّ ال و 

ياح اجْ و  وايَح  اجْ بين 

ــاح فَّ ــع الكَ مْ ســال الدَّ

راح الق عجاج في المْ طَ

ــاح الــوَضَّ ــد  الــخَ بين 

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ــة وَّاحَ الدُّ يفــات  الهِ و 

ة ــب راحَ ــح ما صايَ جايَ

ــة احَ اللَّفَّ ــات  يَّ الكِ و 

ة جاحَ حْ ــرْبات الجَّ بالسَّ

ــة احَ الوَضَّ ــات  ن الوَجْ و 
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الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارْحَ فَ يا  ونِي  رْحُُ يجَ عيُونَك  ونِي  وفُ يشُ فْت  خَ

طاح من  وا  يرَفْدُ ما  وى  الهْ و  التِّيهان  رباب  و 

ــة ــب دُون مراوْحَ لَّ ــاحْ تتْگَ ــن االرْي ونه بي و ســفُ

واحْ لِيلَةْ  شــرَق  هالل  يا  يُرْحام  م  يَرْحَ من 

ة حَ ي سامْ ونِي يا وَلْفِ ماح ليه كُ ح يُسْ مَ من يَسْ

تَرْتاح و  ترِيع  لِيه  ــرَب  ه منُّه  ــرَب  تَــهْ من 

ة حَ مسامْ و  بمودَّة  ه  رافقُ بيه  بَّر  تكَ اللِّي  و 

جباح من  ير  عصِ في  الدواء  و  ليك  اهرَبْت  انا  و 

ة فارْحَ رُوحي  ى  مَ تَسْ تَك  يفَ فِ اشْ من  ة  فَ رَشْ والَّ 

الواحَ في  ع  اطَ السَّ الرخامْ  على  ة  تَمرِيغَ الَّ  و 

ة حَ ي لوِيمات الْبِيقة ناصْ ة في شِ يشَ مِ و الَّ تَكْ

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

صاح حْ لو يَبْقى في الصَّ

ــو و الح ــل فــي الجَ لَّ هَ

صــاح ــاس التَّفْ ــوا ن قالُ

ــراح ــن شــفايَف و ال بي

ربــاح و  ــزِي  ــنْ كَ غــايَــة 

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ة صاحَ حْ صَ بطايَح  بين 

ة ــماحَ ودِي بسْ ودِي جُ جُ

ة احَ ــول الرَّجَّ قُ هــل العْ

ــة رَاحَ في  وريــق  رحيق 

ة رُوري في راحَ وي و سْ زَهْ
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الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارْحَ فَ يا  ونِي  رْحُُ يجَ عيُونَك  ونِي  وفُ إيشُ فْت  خَ

وزاح نْج  الغُ سقاوه  و  فار  االشْ وه  عُ لَسْ اللِّي  و 

ــة كافْحَ وعــه  دمُ و  ــوَّح  كيَنَ ــن  الزِّي ــواب  أب ــن  بي

ارمــاح سنُون  عليه  ــوَّل  سَ كبِير  ــد  وَعْ ــدا  هَ

ر غير قراوْا له فاتَحة احَ من مات على الغنج السَّ

يَّاح الفِ رْد  الــــوَ و  ــر  ــزْهَ ال و  الــبــاغ  ـــدْ  خَ يــا 

ة حَ ــة ناصْ ــح و رنِيجَ ــان و التفافَ ــي رُمَّ ــر شِ نَنْظَ

اح امَّ من  يغرق  و  يَــرْوى  و  رَب  يَشْ شان  العطْ و 

ة البايحَ يسان  الكِ هل  قالَت  يه  صِ قْ سَ و  يه  سقِ

ــراح الــسْ ــي  ــلْــقِ طَ ــل  الــنــواجَ أم  الحد  اهللا 

ة ــوايَع شــارْحَ ــوزُوا بَسْ ــا بالرْضــى انْفُ ــي لن مِ نَعْ

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

ــالح ـــه لَــحْ ـــم والَ دايَ

ــوا بَـــرْواح ــغُ ــدى زَلْ مَ

ــاح ت فْ بالمَ ــي  لِ ــي  لِّ حَ

ــرَّاح ال و  خــواتَــم  بين 

ــاح يَّ الصِّ ــة  رماگَ ــا  ي

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ــة احَ ــه لَحَّ ليــس بحالُ

الرَّماحــة ـرِيـن  فْ بالشَّ

ة يَّاحَ الفِ ــة  رْسَ العَ دِيك 

ــة بَوَّاحَ ــرَة  مْ خَ رَحــت 

ــة يَّاحَ ــب صَ ــن اجاليَ بي
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الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارْحَ ونِي يا فَ رْحُ ونِي عيُونَك يجَ وفُ فْت إيشُ خَ

ــراح االفْ ــج  رايَ بَفْ ــا  بالْن اهْ ــي  طِّ يغَ ــل  اللِّي و 

تْصافحة مَ ها  مقايَسْ و  ترُوج  اليَبْها  اجْ ين 

ارْيــاح بين  ما  إيمايَح  قَدها  وى  نهْ اللِّي  و 

ة متالوْحَ حمايَلْها  و  جار  االشْ بين  ما  تَرْقُص 

فِيَّاح كتافُه  في  ر  بالعطَ رُوح  سْ المَ ر  الشعَ و 

ة ة ما هي سامحَ ضَّ بان عَضنِي عَ الَف ثَعْ و السَّ

صباح وقت  شرَق  م  نُورهُ بِين  اجْ و  رَّة  الغُ و 

فاتحة ة  رْسَ عَ في  ت  بْحَ صَ عرُوس  وَردة  نِيها  نَعْ

الح بسْ قَلْبِي  نُوا  عْ طَ النْجال  مع  بِين  جْ الحَ و 

ة مازْحَ نَة  عْ بالطَّ ب  واجَ الحْ و  ين  العَ ساب  تَحْ ال 

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

ــاح صَّ الفَ ــن  بي ــر  بَ يَخْ

ــيَّــاح مَ ــارُه  شــج بين 

ــاح ن بَجْ ــة  نعامَ ــد  وَل

تَوْضاح في  نَات  الوَجْ و 

ــى الســالَّح ا عل ــوْ ي يَرْمِ

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ــة ـرْتاحَ المَ ــزْالن  الغَ و 

ــة الميَّاحَ ــان  ب طْ القُ و 

ى ــد و رغــى و تماحَ فَ فَدْ

ــة فراحَ و  زَهــو  و  ــر  سَ

ة مزاحَ دُون  صادْفُوه  من 
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الح المْ ــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارْحَ فَ يا  ونِي  رْحُُ يجَ عيُونَك  ونِي  وفُ إيشُ فْت  خَ

يَّاح الفِ د  الخَ ورد  فُوق  الخال  نقط  و  هداب  و 

ة الفايْحَ ة  رْصَ العَ دِيك  في  إيعَس  لي  تركْ األنف  و 

مرة مــن راح ــه كوِيَّــس مــن الخَ الفــم فــي ريقُ

ة حَ يبَة فاضْ وب الطِّ شُ وب بَعْ جُ مرشفها فيه العْ

بطاح في  يَرْعَى  يافِي  الفْ في  ــرَّاض  عَ بَةْ  رَگْ

ة ي سايْحَ عِ نِّي دَمْ ويال ساح الزِّين الش ما تَبْقى عَ

بَّر في شباح رَّة و الكفوف موَ ات و السُ دّ و درعين مخَ

ة الفاصحَ ر  جْ الهَ لرْباب  حكام  تْبُوا  إيْكَ ور  بالجُ

اح تفَّ ــوده  نــهُ و  الرضى  على  ــرِي  ــرْمَ مَ ر  صــدَ

ة حَ ــوا فــي الرُّوح مســامْ بْلُ ــا وال يقَ ــه دِيَّ ــا قَبْلُ م

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

طماح عيُون  وف  شُ من 

نصاح في  ر  وهَ جُ ر  تغُ و 

سياح بين  ــدَّى  ــهَ يَــتْ

يـاح لـتَّـشْ ـنـاني  حْ بـَ

فاح شــجــارُه  بين  ما 

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ــة رَّاحَ جَ ــبْها  نشاشَ و 

ــة فيَّاحَ انْســايَم  ــه  في

ة ــيَّاحَ ــف جاليَب سِ لْ خَ

ة فاحَ ــوم اصْ و صباغ قلُ

ــة ــات الفضاحَ ـيَّ و الطِّ
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الح المْ ـــك  ادْرُوعَ بين  الل  الخْ تَحت  ينِي  دَسِّ

ة ارَحَ فَ يا  ونِي  رْحُُ يجَ عيُونَك  ونِي  وفُ إيشُ فْت  خَ

ــاح امَّ فيه  عَت  طْ سَ ها  كاسْ ــالَّر  ب ــرَّة  الــسَّ و 

گابَحة بمْ ي  كِ يَشْ ولِي  نحُ على  ولُه  انْحُ ر  صْ الخَ و 

جــراح ــل  تقَ ــه  جراحُ رادَف  يــف  أالطِ ــرَّدْف  ال و 

مشابَحة ميدان  في  ر  صَ الخْ على  دى  تعَ لُوه  بَمْ

ــباح ــا و اسْ ــوا فــي ماه لْب و الفخــاد اعســارَة تقَ

ثر من خيل في المناطحة لِي اكْ لْخال يَخْ حسن الخَ

ــاح ي التَّجْ ــواق  ألسْ ســاقْنِي  و  ســقانِي  ــاقْ  السّ

ــة ــي دُون مراوحَ ونِ لْكُ ــزُوج مَ مــرة ب ــرة فــي خَ مْ خَ

ــداح دَحْ ــي  قَلب فــي  هــا  دَرْجْ رنِيجــات  ــدام  القْ

ايَحة ــرُّوح الجَّ ــه تَبْرى ال ــي بزُورَتُ ف ل طَ ــى يَعْ سَّ عَ

وَّاح ــــدُّ ال و  ــة  الــلــبَّ و 

طيب شعلت في تفياح

داح و  يــص  القمِ ــر  مَّ عَ

تصياح في  ل  الخَ اخْ و 

يَّاح جَ ـــه  ردافُ ـــسْ  أُحَ

رَّاح سَ الدامِي  ــت  دَرْجَ

ــة احَ التَّفَّ ــداتْ  ي نهِ و 

ــة احَ اللَّفَّ لــب  القَ ــار  ن

ة احَ يدَّ ــزَم  حْ المَ تَحــت 

جاحة حْ جَ سربة  گمرة 

ة احَ فَّ طَ ر  خمَ في  رَة  مْ جَ

ى ة كما يتْماحَ رْجَ في حَ
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ــالَّح الفـ اهللا  رَحــمْ  ــول  ماتـقُ أراوِي  هــاكْ 

ة حَ ماسْ ه  نُومُ من  فلْتُه  غَ في  لِّيه  خَ د  احَ الجَّ و 
اللواح ألهل  الم  السْ ةو  الرَّجاحَ ــرْفْ  العَ ــاس  ن

انتهت القصيدة

يداتك تفاحة“         016 : يقال كذلك : “و انهِ
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015

ــة رايْــحَ ــاس  ــنَّ ال و  ــر  ســاهَ

ــة ــحَ ــمــار الفْ ــجْ ــــاوِي ب ك

ـة مصافْـحَ رِي  يَــــدْ ال  و 

ــة ــان طــايْــحَ ــوم ــن قُ ــمَّ كَ

ــة فــارْحَ ــالگ  بَــخْ ي  فِ طْ عَ

ــح الرَّايَ ــا  ي ببْهــاك  ــلْتَك  سَ
راح مــعــاك  ــي  ــلِ ــقْ عَ ــا  ن و 

ــح رايَ الگْ ــة  لِيعَ مــن  ــت  بايَ
آح بــــآح  ــيــر  غِ ـــرَّد  ـــب ن و 

ــح وايَ الجْ و  التَّنْهــاد  ــن  بي
الــمــاح ــــةْ  دَكَّ ــارَع  ــص ن و 

ــا بغــى إيْصافَح ــب م و الغالَ
ــراح الــمْ لَّب  تگَ ــول  ــيُ بَــخْ

ــح فايَ ــمار و الصْ سْ ــن المَ بي
الماح ــة  ــوفَ بــشُ ــع  ــزَلَّ ــتْ نَ

راح دُون  ــران  ــكْ سَ ــك  لَ مــا 
ــح رايَ الگْ ــةْ  لِيعَ مــن  ــت  بايَ

ــاح ارْت مــا  ــواك  بــهْ لِي  قْ عَ
ــح وايَ الجْ و  التَّنْهــاد  ــن  بي

ــراح الجْ ــد  مَّ نكَ ــوق  بالشُّ
ــا بغــى إيْصافَح ــب م و الغالَ

فــاح للكْ ــلُول  سْ مَ ه  ــيفُ سِ
ــح فايَ ــمار و الصْ سْ ــن المَ بي

ــاح الرْم و  ــد  نْ الهَ ســنُون  و 
ــح اللْوامَ ــة  بِيغَ لَصْ ــوا  ولُ گُ
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ــح ــة اللْوامَ بِيغَ ــوا لَصْ ولُ گُ
ــي البْطاح ــرُود ف ــا مهر ش ي

ــايَــح ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ـــــدِي  رَفْ
ــواح ــض و النْ يْ ــن الهَ ــا بِي م

ــح بايَ ــود  سُ الحْ ــن  بي ــرُّه  سَ
النجــاح و  ــرُّوح  ال رُوح  ــا  ي

وج ســارَح جُ ــي في الفْ يا دامِ
ــه صــاح لِيــج بي مْ ــس الدَّ حَ

ــدواوح ال و  لْخــال  الخُ صــاح 
ــاح ب ــت ألْغــاه فــي اگْ ــا رِي م

ــح ــج اللوافَ يَّ ــل إيْهَ فــي اللِّي
ــالح المْ رايَــس  ــا  ي ــي  مِ رَحْ

يس في االدْواح ــن إيْمِ صْ يا غُ
ــح ــايَ ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ي  ـــــدِ رَفْ

آح ــول  يگُ ــا  ي أعْ ــواكْ  بَهْ
ــح بايَ ــود  سُ الحْ ــن  بي ــرُّه  سَ

ــاح الرب و  ــز  نْ الكَ ــز  نْ كَ ــا  ي
وج ســارَح جُ ــي في الفْ يا دامِ

ــرُوم بيك ســاح غْ كم مــن مَ
ــدواوح ال و  لْخــال  الخُ صــاح 

ــراح أمْ ــه  مايْلُ ــه  سُّ حَ مــن 
ــح ــج اللوافَ يَّ ــل إيْهَ فــي اللِّي

ــوى الحاح ــل في الهْ بَ ــا يَقْ م
يســامَح ــدِي  ال اهللا  رحــم 

ــة فارْحَ اك  ســمَّ ــي  باللِّ

ايَحــة المَ ــا  ي ــك  امَ قُدَّ

ــة الالَّقْـحَ ــارُه  ازْه ــن  بـي

گابَحــة المْ ــاح  ي تَجْ فــي 

ة الالَّفْحَ ة  جَ هْ المُ وســط 

ة حَ ســامْ بالمْ ــدارِي  ي و 
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ــح ــة اللْوامَ بِيغَ ــوا لَصْ ولُ گُ
ــي البْطاح ــرُود ف ــا مهر ش ي

يســامَح ــدِي  ال اهللا  رحــم 
ــاح ــه جن ــقه مايْلُ شْ عــن عَ

ــح فاضَ ــزُول  مايْ ــه  نواحُ و 
ــةْ اللفــاح جَ هْ و غصايَــص مُ

ــح وايَ الجْ ــح  وايَ أجْ ــود  جنُ و 
ــــاح ـــال أمَّ ــر ب ــك ــا س ــه ب

وارَح أجْ ها  نْجْ غَ من  ر  كَ تَسْ
الـــرْزاح ــةْ  ــايَ غ تحمل  و 

ــح ــرواجَ ال ــة  الم لِّي  تخَ و 
باح االشْ ــب  ــراكَ امْ ـــاس  رَيّ

يس في االدْواح ــن إيْمِ صْ يا غُ
ــح ــايَ ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ي  ـــــدِ رَفْ

فــاح الصْ ــوارَم  اصْ ــف  يكَ و 
ــح فاضَ ــزُول  مايْ ــه  نواحُ و 

يــج و الصياح ــق الهِ ي من ضِ
ــح وايَ الجْ ــح  وايَ أجْ ــود  جنُ و 

فاح ــة اطْ بَ دْ في الحــاض مهَ
وارَح هــا أجْ نْجْ ر مــن غَ ــكَ تَسْ

ــاح الرْم و  ــج  نْ الغُ ــنُون  بَسْ
ــح ــرواجَ ال المــةْ  لِّي  تخَ و 

ــون فــي الرجاح ــو كان اتْكُ ل
ح أنْواجَ ة  الكارْطَ علُوم  في 

ــة فارْحَ اك  ســمَّ ــي  باللِّ

مــع كافَحــة ــه بالدَّ حُ لَمْ

ــة جايْحَ ل  كُ فــي  ــارَت  غ

ــة حَ رامْ بَرْمــاح  ــه  كاسُ

ــة طايْحَ ــرْبات  السَّ ــن  بي

ـحـة الرَّاجَ ـنْـها  ـراصَ بَقْ
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ــح ــة اللْوامَ بِيغَ ــوا لَصْ ولُ گُ
ــي البْطاح ــرُود ف ــا مهر ش ي

ح أنْواجَ ة  الكارْطَ علُوم  في 
فصاح ــا  ي ــم  ــهُ ــلَّــمْ مــعَ و 

وايَح السْ عارَف  رْقَة  الطُّ في 
ــراح الفْ ــةْ  لـقامَ ــه  ي ـكِ حْ نـَ

جانَح ليه  اغــراب  عر  الشَّ و 
الصباح نَــجــم  ــرَّة  ــغُ ال و 

ب قُوس في يد طافَح و الحاجَ
زاح امْ وى  الهْ في  رَف  تَعْ ما 

فاتَح ود  ــدُ خ على  الـــوَرد  و 
الوْضاح من  فى  أصْ ر  الثَّغْ و 

يس في االدْواح ــن إيْمِ صْ يا غُ
ــح ــايَ ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ي  ـــــدِ رَفْ

ــاح االرْي اتْصــارَع  ـون  ــفُ بـسْ
وايَح السْ عارَف  رْقَة  الطُّ في 

فاح يد فــي الكْ ــه شــدِ صارِي
ــه جانَح ــعر اغــراب لي و الشَّ

واح ليل  أهـــالل  جبين  و 
ب قُوس في يد طافَح و الحاجَ

ــاح أوق أســيُوفها  ــون  عيُ و 
فاتَح ود  ــدُ خ على  الـــوَرد  و 

فصاح يــا  ــالم  أغ الــخــال  و 
ــح الواضَ ــرُه  واهْ أجْ مرجــان 

ــة فارْحَ اك  ســمَّ ــي  باللِّ

ــحــة ــلِــيَّــة الــرّاجَ بــالــرَّمْ

ة جانْحَ ليه  سوالَف  و 

كافَحة المْ يُوم  ي  بْسِ عَ

ة حَ ماسْ اغالم  الخال  و 

ة افْحَ الطَّ مرة  الخَ ي  قِ يَسْ
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ــح ــة اللْوامَ بِيغَ ــوا لَصْ ولُ گُ
ــي البْطاح ــرُود ف ــا مهر ش ي

ح الواضَ ــرُه  ــواهْ أجْ مرجان 
راح اسْ وى  الهْ في  لَق  تَطْ ما 

سارَح المْ في  أغزال  يد  الجِ و 
راح فيه  آش  ــرَف  ــعْ نَ مــا 

ــح التْـفافَ و  ــان  الرُّمّ واش 
الفــالح و  عــات  الرَّكْ هــل  و 

ــح صالَ ــر  رِي الحْ مــن  دراع  و 
حــاح ودها اصْ ــاع شــهُ و صب

ــح وايَ اطْ هــا  لُومْ بَقْ ــب  تَ تَكْ
راح كاس  دهــب  مــن  ــرَّة  سُ

يس في االدْواح ــن إيْمِ صْ يا غُ
ــح ــايَ ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ي  ـــــدِ رَفْ

باح الجْ في  ير  عصِ وف  شفُ و 
سارَح المْ في  أغزال  يد  الجِ و 

اللواح من  لُوحة  ر  ــدَ ص و 
التْـفـافَـح و  ـان  الـرُّمّ واش 

الح الصْ أهــل  من  شى  تَخْ
ــح صالَ ــر  رِي الحْ مــن  دراع  و 

أنْصاح ــة  ب ضْ خَ امْ ــوف  كفُ و 
ــح وايَ اطْ هــا  لُومْ بَقْ ــب  تَ تَكْ

ــراح رِير في الشْ ــن احْ و البَطْ
ــوايَــح الــجْ تـــرادَف  ورداف 
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ــة فارْحَ اك  ســمَّ ــي  باللِّ

سارَحة ــاليَــب  أجْ لف  خَ

ة صالْحَ ـجــاتْ  رَنـْ والَّ 

صالَحة المْ في  للوْساد 

ــة ايْحَ ــرَة الطَّ جْ ــاس الهَ ن

رابَحة وم  سُ في  ة  خَ مْ كَ
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ــح ــة اللْوامَ بِيغَ ــوا لَصْ ولُ گُ
ــي البْطاح ــرُود ف ــا مهر ش ي

ـح ـوايـَ الجْ تــــرادَف  ورداف 
ــراح الطْ و  ــوم  مُ الهْ ــي  جِ تَفْ

وابَح اسْ ها  وجْ مُ في  يقان  سِ
ـــراح االفْ و  دَة  ـــوْ الـــعَ يُـــوم 

ــح ــال أمْصابَ ــه ب ل لِيلُ ــعَ يَشْ
صاح ــرّْبــاب  ال مع  ود  العُ و 

ح فاصَ عار  االشْ في  الغانِي  و 
طاح عليـه  ــا  ــرْه يِّ ــوَ طَ و 

ــارَح شَ يد  قصِ أراوِي  هــاك 
ــاح ارْب ــة  ـي باهْ ــوبـة  مـنْـشُ

يس في االدْواح ــن إيْمِ صْ يا غُ
ــح ــايَ ــطَّ ال الَّ  ــا  ي ي  ـــــدِ رَفْ

النْباح في  ــام  ارْخ افخاد  و 
وابَح اسْ ها  وجْ مُ في  يقان  سِ

االدْواح ــــاج  ارْن ـــدام  ق و 
ــح ــال أمْصابَ ــه ب ل لِيلُ ــعَ يَشْ

ــاح ن الجْ و  نــك  و نغمــة الجَ
ح فاصَ عار  االشْ في  الغانِي  و 

ناح وك  سُ الحْ على  مع  الشَّ و 
طايَح عليــك  أقْلِيبِي  يــف  كِ

االرْواح ـــة  راحَ ــي  ــوافِ ــقْ بَ
ــح ــرْوابَ ــل ال ــزِيَّ ــن اغْ فــي زِي

ــة فارْحَ اك  ســمَّ ــي  باللِّ

ــة ــحَ دايْ ــول  ــقُ ــعْ ال بها 

المالَحة ــا  ي ــك  امَ ــدَّ قُ

ة حَ فاصْ مات  نَغْ دِي  يَهْ

ــالت دابَــحــة ــجْ ــو نَ ــا بُ ي

ــة فارْحَ ــوَرد  ال ـوم  ــمُ مَشْ

انتهت القصيدة
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ي بلماحِ ــت  رِي ــوِيــت  انْــكْ عــلِــيَّ  أه 

ــرُّوح ال ت  خرجَ و  ــي  داتِ أفنات  منها 

ــي بَنْواحِ ــم  ي فهِ ــا  ي ي  ــكِ نَشْ ــن  لَمَّ

ــرُوح جْ ــي مَ ــوى و قلِيبِ ــة الهْ مــن لِيعَ

ي ضاحِ تَفْ وف  إيْشُ علِيّ  سال  من  ال 

ــوح أنُّ نبات  و  هــايَــم  ــل  ــظَ أنْ دِيــمــا 

ي باحِ صْ مَ يات  الباهْ مع  جَ يا  رُوا  نَصْ

ــرُوح اف ــزال  الــغْ المالْكانِي  ــي  وَلْــفِ

ي يَّاحِ مِ ــزال  ــغْ ال ـــرَّاض  عَ يــا  ـــدَّك  قَ

ــوح لْقُ مَ ــي  رُوْضِ رى  ــي  عارْمِ بَوْصــال 

صاح يــا  انْعيد  شــالَّ 

الح اللحْ وى  الهْ مر  جَ

صاح يا  حال  اشْ ــدا  هَ

اح بِيغة االلمْ ي اصْ وَلْفِ

االدْواح ــن  بي ــوم  بَنْسُ

ة د بَنْصاحَ ة في خَ شامَ

ــة راحَ گْ ــات مَ ــي اتب داتِ

يبــت الرَّاحة ما دَقْت طِ

ة يق بَنْصاحَ قِ د الشْ خُ

ى تتماحَ ــوم  مُ الهْ ــه  بي
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ي الَحِ ــةْ اكْ ــون ليلَ ــوت ازْباجــة فــي لُ و تيُ

ــرُوح ــسْ ــالم الــمَ ــقــاه أض أوِيـــح مــن ألْ

ي صباحِ في  لِيل  ــدات  عَ ــي  دامِ ــرَّت  غُ

ــبُوح شْ المَ النَّجــم  داك  ــي  ضِ ات  ــدَّ عَ

ي باحِ صْ ــات مَ ي ــع الباهْ م ــا جَ ــرُوا ي نَصْ

افــرُوح ــزال  ــغْ ال المالْكانِي  ــي  ــفِ وَلْ

ــي ــاحِ ــعــات دَبَّ ــوالْ ــاج ال ــرَك يــا ت ــفْ شَ

ــوح رْمُ مَ ــي  اقْلِيبِ ــفار  االشْ ــةْ  رْحَ جَ مــن 

ــي ــا صاحِ ــد ليــك ي ي ــور ارْكاب انْعِ نْجُ غَ

ــوح إيْبُ ــر  بالسَّ ــقاتُه  أسْ مــن  ــد  البُ

ــي البْطاحِ ــن  بي ــال  فَّ جَ ــي  دامِ ــتْ  رَگبَ

ــوح لْيُ ــه مَ ضــا فــي حالُ ــى الفْ يَبْقــى عل

الح ـه  ســالْفُ ــان  ب عْ تـَ

واح فــي  ــالل  هـ والَّ 

اح بِيغة االلمْ ي اصْ وَلْفِ

فاح الكْ يُوم  قُوس  من 

ــاح ــمَّ لَ فــيــه  ــر  ــغُ ث و 

راح مــا  ليه  زاد  مــن 

احة مرة في قَلــب لَفَّ جَ

ــة ـ احَ الوَضَّ ــا  نْـوارْه بـَ

ة يق بَنْصاحَ قِ د الشْ خُ

ة ــل بَوْقاحَ ــيفه اتْسَ سِ

ــاح بَوْق وف  ــفُ الشْ دَرْ 

ــة بَنْزاحَ أوْراه  ــرِي  يَجْ
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ي باحِ صْ ــات مَ ي ــع الباهْ م ــا جَ ــرُوا ي نَصْ

افــرُوح ــزال  ــغْ ال المالْكانِي  ــي  ــفِ وَلْ

ــي احِ تَفَّ ــه  في ول  ــقُ مَسْ ــي  باهِ رَك  ــدْ صَ

وح ــفُ مَسْ ــي  باقِ ــي  قَلِيبِ دَم  ــه  علي و 

ي ــالحِ بَسْ ــيْ  ابْطَ ــي  لْبِ قَ طــاوِي  ــك  نَ بَطْ

يُوح جْ مَ دايَـــم  حــالِــي  أبْــحــال  حاله 

ــي صاحِ بَفْ ــد  ي نعِ شــالَّ  ــح  طايَ ــك  رَدْفَ

رُوح گْ مَ نِي  جْ سَ في  ساقْنِي  اق  السَّ و 

ي باحِ صْ ــات مَ ي ــع الباهْ م ــا جَ ــرُوا ي نَصْ

افــرُوح ــزال  ــغْ ال المالْكانِي  ــي  ــفِ وَلْ

ــي يَّاحِ صِ ــر  ي غِ ــه  علِي لْخــال  الخُ ــوف  شُ

وح نْصُ مَ ــونــه  لُ فــي  ــة  ــصَ ــالنْ افْ والَّ 

اح بِيغة االلمْ ي اصْ وَلْفِ

ــالح امْ ارْمــامــن  والَّ 

ــرَّاح ــة امــالت بال طاسَ

لأللماح ــو  زَهْ فخاد  و 

اح بِيغة االلمْ ي اصْ وَلْفِ

ــاح يَّ صِ ــه  علِي مــدة  عَ

ة يق بَنْصاحَ قِ د الشْ خُ

ــة الرَّحَ ــد  هْ جَ ــن  ي دِ نَهْ

ى ــر يَتْماحَ ي صر غِ و الخَ

ــة ــز و مراحَ نْ ــوة و كَ زَهْ

ة يق بَنْصاحَ قِ د الشْ خُ

ة ــاغ في نصاحَ و قدام ب
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52

53

54

ــي ـياحِ تَحْ ــباب  أسْ يْفــة  الهَ أوْصــاف  هــاك 

يــرُوح و  ــه  ــالم اسْ ــات  ــده ال على  ــدى  ــغْ يَ
ــرْجــاج ـــول بَ ةألهــلــه قُ فِيَّاحَ يــب  طِ ــوم  تُ خْ مَ

انتهت القصيدة
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IV
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ة ارْحَ ــة الجَّ لَ ــر النَّجْ مــن حَ

ة افْحَ الطَّ رْبَة  السُّ ابْطال  و 

ة گابْحَ المْ ــوم  يُ ة  ــنُوعَ شْ مَ

ــة حَ ــات رامْ رْب و ســنُون بحَ

ــة ــة المايْحَ وحَ ــوام الدُّ و ق

ة ــارْحَ ي السَّ امِ ــن الدَّ يا عي

راح مــا  عــقــلــي 

ــيــن ارْيــــاح مــا ب

حــاح اصْ ــول  ـيُ بَخْ

اقْصاح ــلُــوب  بَــقْ

جـــانِـــي بــســالح

وَّاح ــــــدُّ زِيـــــن ال

ــنِّــي نَــرْتــاح مــا ضَ

طاح من  وا  ــدُ رَفْ ما 

ــاح فَّ طَ ــل  فحَ كل 

ارْماح و  ب  اشَ نشَ و 

ــاح الوَضّ ــد  الخَ و 

يا طاوُوس في دواح

رايْحــة ــان  وْم القَ و  ر  ســاهَ

الفْحــة ــواق  بَشْ ــح  نَتْمايَ

حــة جامْ ــوم  بَلْجُ ــع  نَّ تْقَ مَ

رب دابْحة ــف في الحَ و مراهَ

افْحة ظة الطَّ من طعن اللحْ

ة ــزال فارْحَ ــي يا الغ فِ طْ عَ

انْرِيحْ وال  ماري  اجْ د  هْ صَ من 

الگرِيح قلبي  عن  سالُوا  ما 

ة و الرّاكب أوْقِيح وْشَ يُوم الهَ

ــح ــر الدبِي ــازَق و خناجَ و مب

رِيع لُوع بالسْ وْ ــالَف مَ و السّ

يح ب أوْضِ واكَ ر انْبى بكْ يا بَدْ
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ــة صالْحَ ــة  ليلَ ــوا  نغنمُ و 

ــة راوْحَ أمْ ــال  ب ــد  زِي و  ــب  كُ

ة صــان مايْحَ ــم االغْ و كمايَ

ــة حَ فاصْ بنغــام  ــي  نِ يَّجْ هَ

ى حَ ماسْ طاح  له  تَلَّث  من 

ة ــارْحَ ي السَّ امِ ــن الدَّ يا عي

ة كات طايْحَ سْ من فُوق الحَ

ة ــارْحَ الشَّ رَة  ــفْ بالسَّ دارُوا 

ـــرْتــــاح نـَ زُورِي 

الـــرَّاح ــوس  كــيُ و 

ادْواح بــيــن  ــا  م

صاح الــبَــلْــبَــل  و 

الح ــي  ــاقِ ــسّ ال و 

وَّاح ــــــدُّ زِيـــــن ال

ــوَّاح نـُ ــع  شــمَ و 

ــــالح ـــــوه امْ وجُ

ناح الجْ و  ــك  نْ بالجَ

الح امْ يسان  كِ من 

ـيَّاح الفِ الــوَرد  و 

ناح و  جاح  و  صاح 

اح الرجّ في  رْقِي  طُ

يا طاوُوس في دواح

ــالح حْ لـَ ــا  ياه بَضْ

ياح تَصْ في  بنات  و 

ــالگ فارْحــة ــك الخْ بُوصالَ

كافْحــة ــدام  بالمْ ــل  طَ تَهْ

ة وم فايْحَ ــي بَنْسُ في عراسِ

ة ــرُّوض فايْحَ ــار ال ــم ازْه شَ

ــرارُه الالَّيْحة في الكاس اسْ

ة ــزال فارْحَ ــي يا الغ فِ طْ عَ

ة وع ســايْحَ مُ ــه بَدْ عــن داتُ

ــة رابحَ ــم  فيهُ ــوفَة  الشُّ و 

ــح ي ــا أفْصِ ادن وَّ ــاب و عُ و ارب

يح ــا ســمِ ر و لقــى رَبْن ــدَّ غَ

يح ق النقِ رِي و العاشَ و النَّسْْ

يح فِ ــرُّه غايَة الكْ و كفَح سَ

يح ــر ما يطِ ر بكبِي ــكَ لو يَسْ

يح ب أوْضِ واكَ ر انْبى بكْ يا بَدْ

يح ق الطمِ يه مثل العاشَ ضِ

يح تتمايَح بالرَّقص و الشطِ
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ة افْحَ الطَّ ــة  لْمَ الظَّ جنُود  و 

ــة ــارُه النَّايْحَ ي ــث أطْ ي و حدِ

ة حَ ــى النَّاجْ ن عْ ــق المَ ي قِ تَحْ

ة ــارْحَ ي السَّ امِ ــن الدَّ يا عي

ة حَ ــم راجْ ــم فــي اليَّ بانْغايَ

ة ســارْحَ النْعــام  بنــت  والّ 

ــة حَ ــرارُه موَضْ ــن اسْ و جبِي

ة حَ ــرُّه مناصْ ة سَ ــامَ و الشَّ

نْد الصباح وا جُ زْمُ هَ

ـرَّاح الفَ ـق  ـشْ بالعَ

ــاح ـتَّ للفَ ــه  بُ ـلـْ طَ

يا طاوُوس في دواح

جاح حْ جَ ــه  قُرْصان

حصاح رِي في الصَّ تَسْ

ــاح بَّ الدَّ ــفر  الشَّ و 

باح االجْ في  الرِّيق  و 

أَصــاح ــل  ي اللـِّ و 

فاح ــه  ــيــمُ بَــنْــسِ

ــراح ــگْ ــتَّ ــر ال ــي طِ

وَّاح ــــــدُّ زِيـــــن ال

ـــيَّـــاح قَـــــدَّك مِ

ــاح جن ــعر  الشَّ و 

ــاح ــوْض ــــح تَ وَضَّ

ـــاح اوْضَ ود  خـــدُ و 

يح بالنْصِ ير  الطِّ بيه  خبر  و 

يح اللقِ حاوَر  امْ من  وا  رْبطُ عَ

ــان مخازَنُه افتِيح تَح بِيب يَفْ

يح ب أوْضِ واكَ ر انْبى بكْ يا بَدْ

يح ــوج افْراتْنُه انطِ ح مُ يَنْطَ

يح ة وال تطِ لْمَ تَوْطا في الظَّ

ريح لُوع بالجْ وْ ــب مَ و الحاجَ

يح النصِ ر  جوْهَ حازَت  ة  فَّ شَ

ة شــايْحَ يام  بَخْ ــزل  ن بعــد 

ــم االغصــان القْحة و كمايَ

ة ــه الفاتْحَ ــرى في اوْراقُ قْ يـَ

ة ــزال فارْحَ ــي يا الغ فِ طْ عَ

ة ــرْب فالْحَ ــه في الحَ رُيَّاسُ

ــة ــراب جانْحَ ــوالَف الغْ اسْ

ــوم اليَحة ــن انْجُ ــرّة ما بي غُ

ــة فاتْحَ االدْواح  فــي  وَرْدات 
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45
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ة و دراع ســيُوف المشــابْحَ

ة حَ ســامْ يْ المْ ون بِطَ و عكُ

ة ســارْحَ ــج  لَ دْ خَ ــدام  بَقْ

ــاح ــيَّ ـــةْ صِ ـــبَ رَگْ

ـــرَّاح ســـال الـــشَّ

ــاح ــبَّ ـل سَ شــابـَ

ــاح ــفَّ ـــغ تَ ـــوابَ أنْ

تَلْواح في  افْخاد  و 

الح لَحْ ـي  ســالمِ و 

ــة الالَّقْحَ ــه  رْجاتُ حَ يَرْعــى 

ة ارْحَ فة الشَّ شْ ن الخَ عن بَطْ

ة المايْحَ يا  لساقَك  بَه  يَشْ

يح فِ ر تاگ في الصْ رْمَ فَوق المَ

صر شكى من غاية الرْدِيح و الخَ

يح ــوامَخ النْقِ ــه لَشْ تامُ بَخْ

انتهت القصيدة
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ي اجراحِ م  سَ من  نَبْرى  كان  البْنات  يا  ادْرى  أمن 

ي ناحِ أجْ ور  سُ كْ مَ ل  عاطَ م  بينْكُ نَبْقى  ال  و 

ي ساحِ مانِي  هوايا  في  المرِيض  مثل  لَّب  نَتْقَ

ي صاحِ يا  برة  الصَّ يب  نصِ ما  ول  هُ دْ مَ يلِي  عقِ و 

ي ــراحِ اسْ ــقْ  لْ طَ ال  ــرُه  مْ عَ ــوه  بُ ــل  ياوِي ــف  حلَ

ي احِ الوضَّ الل  الهْ يْتِي  كِ ــراح  اجْ سباب  و 

ة الرّاحَ يب  انصِ و  رِي  جْ هَ و  غرايبي  و  عدابي  و 

الحــة لحْ مــارِي  اجْ الغــرام  و  ــوق  الشُّ ــار  ن مــن 

احة فَّ كَ حى  تَسْ ما  ة  فايْضَ د  الخَ في  وعِي  دمُ و 

احــة فَّ ــرة طَ جْ ــل الهَ ي ــش البْهــا و خِ يْ دِيمــا جَ

مراحــة دُون  ــغ  مزَلَّ ــع  والَ يْجــان  هَ ــل  لْخَ تْخَ مَ

ــة الرَّاحَ ــالت  بُونَجْ ــي  عارْمِ ــات  يف الهِ ــاج  ت

ــاح و نواحــي و جي

في مسايَا و صباح

راح ــال  ب ران  ــكْ سَ

هايَم على البْطاح

گات االلماح من رَشْ

الح ــلْطانَة المْ سُ
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ي كفاحِ في  صايَل  ه  يقُ نطِ ما  جارْ  واها  اهْ ير  مِ

ي راحِ امْ ب  سْ كَ تَوْلى  اسْ هارَز  المْ و  بَنْفاضْ 

ــي  ياحِ أطْ وارادْ  ــاس  ي قْ مَ دُور  ــيَّ  علِ دار 

ي صاحِ بالفْ نْت  ودْعَ مايْنة  يت  عطِ و  غلَبْنِي  و 

ي سراحِ طلق  وال  بال  أكْ سالسل  في  ارْمانِي  و 

ي احِ الوضَّ الل  الهْ يْتِي  كِ ــراح  اجْ سباب  و 

ي ارياحِ هز  عــرف  و  ــوَى  ك ما  ب  ــرَّ جَ الَّ  من 

ي مزاحِ ادْوا  لِي  لَّم  سَ تلُوم  ال  المَك  امْ كَف 

احة نَطَّ وْشة  الهَ نهار  في  عاه  امْ جيُوش  و 

ــة الرَّاحَ ــت  بْ صَ وال  ــي  نِ الحْ ــرُه  هْ ضَ وراء 

زَدَّاحة ي  خالگِ وسط  يف  لطِ يا  يلُه  خِ عادَت 

ماحة بسْ قابَلْنِي  ما  ارْكــابــه  تَحت  ــت  زَگْ

صاحة القْ في  نْد  الهَ و  ر  جَ الحْ و  يد  دِ الحْ دا  عَ

ــة الرَّاحَ ــالت  بُونَجْ ــي  عارْمِ ــات  يف الهِ ــاج  ت

ة انْصاحَ بِيب  الحْ في  بَل  يَقْ ما  ب  الحُ لْطان  سُ

ة جياحَ في  جايَح  لِي  قْ عَ به  الزِّين  لُوك  مْ مَ

مراح في  ــر  نْتَ يَتْخَ

ــاح ــه جي ــر ب ت و كَ

الواح تقــت  بعــد 

يــت أفْصــاح و رضِ

ــواح تَنْ ماشــاف 

الح ــلْطانَة المْ سُ

ــاح ادْواح ي مــن تَمْ

ق و تَبْراح شْ في العَ



215راحة

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

ــي االواحِ على  لي  يَنْقَط  طبِيب  ال  طالَب  ال 

ي باحِ اصْ و  ـــي  ارْواحِ وقت  وم  نهُ كَ لي  مــادى 

ــي ارْباحِ و  ــزِي  نْ كَ ــو  هُ ــم  زِينْكُ أواه  أواه 

ي احِ الوضَّ الل  الهْ يْتِي  كِ ــراح  اجْ سباب  و 

ي االرْماحِ ب  انْشاشَ رِيت  يُوم  دا  العْ رِيــتْ  لو 

ــي يَّاحِ ــاقِي صِ ــر و السَّ ــي و الوَت نِّ ــر إيْغَ ي و الطِّ

ــي الحِ تَكْ فــي  ــن  البِي ــان  ب ــن  حي ــا  بعده و 

ي افضاحِ و  نْتِي  حَ لمْ لِي  ياهْ الفراقِي  ر  مَّ تشَ و 

ة ارْجاحَ فاه  تَخْ وال  عايَق  طرِيق  ل  كُ عــارَف 

نَــوَّاحــة ــي  ــانِ ازْم ــول  طُ بالغرام  عيُونِي  و 

ة يَّاحَ المِ ود  دُ الخَ هل  في  تِي  راحْ امْ و  اروَايــا  و 

ــة الرَّاحَ ــالت  بُونَجْ ــي  عارْمِ ــات  يف الهِ ــاج  ت

ة براحَ الرَّاح  كاس  روا  انْغدْ ة  رْسَ عَ في  احنا  و 

ة احَ الوضَّ مس  الشَّ مثل  رِين  مْ مشَ ــام  اري و 

ة ياحَ الصِّ ــرُّوح  ال ــوت  قُ بين  و  بينِي  افــرق  و 

افْضاحــة ــر  السَّ زاد  ــرِي  خاطْ بِيــب  أحْ ــراق  ف و 

ــراح تَجْ ــد  ينضَّ و 

نجاح يب  انْصِ ياك 

فراح و  ــي  صالحِ و 

الح ــلْطانَة المْ سُ

االدْواح على  مالَت 

بُوع في تَوْشاح  طْ مَ

و سعَف غرض الالَّحْ

ــي و ســياح رْتِ هجَ
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انتهت القصيدة

ــاح الفتَّ وجــود  المُ ــادر  ق اهللا  كــم  حُ هــذا 

ي احِ الوضَّ الل  الهْ يْتِي  كِ ــراح  اجْ سباب  و 

ي الحِ المْ على  صال  الدي  انْفارَق  ير  ندِ يف  كِ

ي ــوالَف و عيُون ســالحِ ــد و السْ فــرة و القَ بالضَّ

ي جباحِ ير  عصِ من  م  هُ رِيقْ مرجان  شفايَف  و 

ي ون و افخاد في تَلواحِ كُ اوِي على العْ و البَطن الطَّ

ي اقباحِ فعل  عن  نِي  الغَ يا  ــوالي  مُ يا  يارَبِّي 

فتاحة ة  ــدَّ الــشَّ عند  رِيم  الكْ تاح  فْ مَ ــن  اليَ

ــة الرَّاحَ ــالت  بُونَجْ ــي  عارْمِ ــات  يف الهِ ــاج  ت

ة انْجاحَ بع  بالطَّ رَف  يَعْ ما  نات  الخْ على  كابر 

احــة ــر وضَّ ــنان جواهَ ــكاد و االسْ و النِّيــف المن

احة تفَّ اوِي  ــرّ ال ود  النْهُ و  وم  وْشُ المَ در  الصَّ و 

ة الصالَّحَ ير  الخِ ناس  ول  عقُ لْبُوا  إيْسَ اقْدام  و 

ة يب في معطاه شحاحَ واد ما يصِ من قصد الجْ

ــم تراحْ ــي هَ جِ يَفْ

الح ــلْطانَة المْ سُ

راح الشْ في  وارباوا 

ود في تَوضاح و خدُ

ــاح يَّ صِ ــة  بَ الرَّگْ و 

ة يقان جياحَ و السِّ

اح ســمَّ ــا  ي غفــر 
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بشــفار أمْضى مــن اللْماح

أح و  ــأح  ب ــر  غـي ــرَّد  نـب و 

ــراح التـ و  ــم  ـ الغَ طــال 

الح ــكْ ال و  الصــد  طــال  و 

فصــاح ــا  ي ــود  ول مُ ــت  تال

ــراح الفْ و  ــالج  العْ ــا  هم

جاح ــل  ــقَ الــعْ
راح الجْ ذا  من 

ــاح ــرْي بــيــن ال
أقْـساح ي  رْحِ جَ

ــــراح ـــال افْ ط
الصياح طــال 

طــال  الكفــاح
ــباح الشْ طــال 

ـــرواح  وقـــت ال
ــراح ــور الــمْ شُ

ــا ارْبــــاح ــم هُ
ــاح ــرْب ــمــا ال هُ

االلماح ات  دَگَّ من  ن  كَّ اتمَ و 
طايْحة يْهات  هَ يا  ــي  داتِ

صباح و  مسا  في  لَّب  نَتْگَ
رايْحة ــاس  ــنَّ ال و  مــوتِــي 

د و طــال النواح طــال الوَعْ
سايْحة ين  العِ دمع  طالت 

ــد و طــال البراحْ طــال الوَعْ
كافْحة يدان  المِ جيُوش  و 

ودات في البْطاح ي خُ نَلْقى شِ
رايْحة ــن  االثنِي ــيَّة  عشِ في 

النْجاح و  نزْ  الكَ كنز  ما  هُ
فــارْحــة ــم  ــرِّي ال و  زِيــنــب 
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ير داح ومِي فــي الضمِ و همُ

ــاح ارْت ــا  م ين  ــكِ مَسْ ــاك  ي

ــحاح ــه أشْ بْتُ ــاب  محَ و حب

الحــاحْ و  ــوع  ضُ الخْ ــا  يَّ عِ

ســاح ــة الكْ ا عــن رِيحَ ــدّ عَ

ــراح الفْ و  ــالج  العْ ــا  هم

دَب من الســماح ناه اكْ و امْ

صــاح واد  ــد  الخَ ــوع  دمُ و 

أح و  بأح  يا  اعْ
ــتــاح فــــارَح انْ

ـواح صــادف انـْ
ــداح اصْ سحر 

ـــواه بــاح ـــهْ بَ
طـاح االبـْ زادُوا 

ــســاح اقْ ليل 
ــاح ــرَّجَّ ال بين 

صاح ــلْــب  الــقَ
الفاح ذا  مــن 

ــا ارْبــــاح ــم هُ
ــاح ــرْب ــمــا ال هُ

ــاح ـــواه ن ـــهْ بَ
ــاح قَــوْل الــرَّجَّ

طاح و  هــا  ــدْ نَ
ــراح فُــوق الــجْ

مــالح شــايْرِي  اعْ و  ــي  دالَّلِ
اليْحة د  الخَ في  رْتُه  هجَ و 

اتْماح ف  طَ عْ بمَ ســرُور  و 
ة كالْحَ وق  بالشُّ تُه  جْ مهَ و 

اقْباح وزْتُه  حُ في  الرَّقْبان  و 
حــة رامْ ود  ــدُ بصْ ــه  الگُ لخْ

ــباح ع اشْ دامَ ــقانِي بمْ و اسْ
ــواق سارْحة ي من االشْ رُوحِ

الفاح صايَــص  اغْ يت  ــمِّ شَ
ــة فارْحَ ــاد  بكب يَتْشــكى 

النْجاح و  نزْ  الكَ كنز  ما  هُ
فــارْحــة ــم  ــرِّي ال و  زِيــنــب 

راح ولِيفــي  مــن  الوعــد  و 
ة حَ لْب راشْ ه في القَ راحُ و اجْ

ير ينوح بالصياح ه غِ ــمُ سْ جَ
فايْحــة ــاس  للنَّ ســرارِي  و 
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وى انْصاح ع في الهْ مَ ما يَسْ

ــوى مناح ــل في الهْ بَ ما تَقْ

ر االوْشاح ســاكَ و سيُوف اعْ

ــراح الفْ و  ــالج  العْ ــا  هم

ود البســاتن اللقــاح و خــدُ

اللواح في  وط  خطُ بِين  حاجْ

واح ــل  لي هــالل  ود  خــدُ و 

فــاح ــودُه اطْ ر و انهُ و اصــدَ

قاح ــرْح  الــجَ
الصــداح ــر  ي طِ

حاح اصْ قُومــه 
صــاح ــوق الفْ فُ

فاح اطْ ــه  وف جُ
فاح الطْ ـيـل  خِ

ــا ارْبــــاح ــم هُ
ــاح ــرْب ــمــا ال هُ

راح ــل  ــقَ ــعْ لَ
ــاح ن الجْ رِيــش 

ــوف ارْمــاح شُ
ــم صــاح لــيــهُ

ــراح البْ ــب  جْ عَ
صــاح الفْ تغــر 

ــاح صــيـ زادُه 
النْجــاح ــم  بهُ

ير فاح د و مكن في ضمِ و حگَ
ة ــوق ســايْحَ ه بالشُّ وعُ و دمُ

للمــاح ــراوَم  اتْ رواح  و 
ة حَ ــاق فاصْ شَّ وت العُ عن مُ

ــواح ــي اطْ وَّحــت وال فادْنِ طَ
نُوط طافْحة م القْ في جماجَ

النْجاح و  نزْ  الكَ كنز  ما  هُ
فــارْحــة ــم  ــرِّي ال و  زِيــنــب 

انْقــاح الفهــم  ارْمــاح  و 
ة جانْحَ يفــات  الهِ ور  لشــعُ

راح مع في الشْ رَّةْ الشَّ من غُ
ــة حَ واضْ الغــرات  شــعاع 

ماح اطْ عابْها  اجْ يُون  العْ من 
حة يان ناصْ قْ وف العُ و شــفُ

ــاح زْالن في السَّ ــرْكاب الغُ بَ
ــون شــارْحة ــلْوانِي و بطُ سَ
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السباح ــوابَل  اشْ الســياق 

ــراح الفْ و  ــالج  العْ ــا  هم

الصباح في  يم  انْسِ بُوب  لَهْ

ــاح ب الرقِيــب  و  ــي  الواشِ و 

ــاح ن الجْ ــور  ـكسُ مَ ــا  ان و 

ــت اصــالح بْ ــا صَ منهــم م

بالقــداح ــرار  م مــالوا  و 

بــيــن الــنــبــاح
طاح المْ ــوق  فُ

ــا ارْبــــاح ــم هُ
ــاح ــرْب ــمــا ال هُ

ــالح ـــة الــمْ راي
جــيــاح زادُه 

ــاح ـــم ب ـــهُ بِ
الح د  الخَ في 

ــزاح ــــ امْ دُون 
ــماح لــت اسْ گُ

اح الفصَّ ســال 
ــالح فـــــ وال 

ارْواح بُـوا  ــلـْ سَ
راح ــيــر  غِ مــن 

اوْضــاح تْهــا  رخامَ افخــاد 
لْفــات صايْحة ــدام الخَ و اقْ

النْجاح و  نزْ  الكَ كنز  ما  هُ
فــارْحــة ــم  ــرِّي ال و  زِيــنــب 

االدْواح فــي  بان  قُطْ تتمايَح 
ــة جارْحَ ــون  يُ بعْ ــق  للعاشْ

ــي التاح ــيت أليعتِ ــا دسِّ م
ة ه الكافْحَ وعُ و افضحت دمُ

ــال ســالح ــرح ب ــي جَ نِ رَّحْ جَ
ــا فينا مســامْحة ــوا م گالُ

ــفار مهدبة وقاح مــن  االشْ
دابْحــة يفــات  الهِ ــون  عيُ و 

ــى و مراح ــوى وخل هــل الهْ
وم مايْحــة ــوا بقــدُ و عريْطُ

انتهت القصيدة
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ي بجراحِ ــا  أن ـــت  رَحْ كيف 
االرْيام في  لَة  فْ طَ ي  الكِ اهْ بَّةْ  سَ
ــــام ازْع خــــالف  و  ـــاد  ـــيَّ قِ
يَّا ــة مزارْگِ ــوَر تمَّ شْ وســط المَ
ـــــرار االحْ و  ه  ـــيـــدُ عـــبِ و 
رْشات و النُّوبَة كتْزِيم و سرُوت كما الحَ
ــيــان ــقْ الــعُ ــع  م ــوم  الــجُ و 
ــز رِي بالطْ ــل  احمايَ و  ــر  وبَّ المُ و 

يـنْـهــا بعِ ــي  نِ جرَحاتـْ ــي  باللِّ

واح ــدْ من يقــدر يحكــم فــي ظرِيف ال

ــة فارْحَ ــم  الرِّي ــرام  بغْ ي  ــدِ وَجْ ــاج  ه
ــه رْحُ ــي كيْجَ ــا شــاف الباهِ ــت أمَّ وَقْ

ي صاحِ ــا  ي ـــة  راحَ ــي  ــلِ يْ ــا  م
مــام اهْ يهــا  كِ نَحْ تدهــكل 
ـــوام اقْ ــرَ  ــخْ لــلــسَّ فــــرادَة  و 
ـــا ـــشـــاوْرِي ـــمْ ال و  ــــدم  گ
شــايْرِي الگْ و  ــه  علُوجُ و  ــا  ايَ مَ

صــاص الكْ ــى  عل ــير  اتْشِ المــات  العْ و 
ــن الــيَــمَ بحجر  ســــرُوج  و 
اليَبْرِيز ـــب  دَهْ ــات  ــاب رك و 

خالها و  اوِي  ــــرّ ال ــدْ  ــخَ ال و 

ــوا يْحُ كتْجَ ــدِي  وَعْ ــا  ي ــه  الْقاتُ مــن 

ــا يَرْتاح ين عمره م ســكِ ــق مَ و العاشَ
رُوح جْ ــه مَ ــا عدابُ ــزْرات الزِّين ي ــن خَ م

ي شاكِ ــيــت  جِ ــيــدِي  آسِ ــلــت  قُ ــة  ــالفَ ــخْ ال دِّيـــتْ  و  أنــا  ــتْ  ــدقْ ــنْ بَ

هــا رِيقْ و  ــكاوِي  ال ر  ــحْ السَّ و 
ة فارْحَ الرِّيم  الهيفات  تاج  ت  تَحْ وم  كُ حْ مَ انا  حتى  لي  قُل  لْطان  السُّ ذا  ودوى 

رُوح جْ المَ سال  د  يعَ ما  نْها  مَ يَدْ
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ــي ــــيْ الــمــاحِ ــا ضَ قــلــت ي

ـــي ـــزالِ ــت اغْ ــي ــقِ ـــاش الْ ف

ــي ــنِ دَّعْ ــوَ ت ال  هللا  ــيــدِِي  سِ

ـــداك َهَ أ قالت  ــيَّ  فِ ـــزرَت  اخ

ــوا كــيــنَــوَّحُ ــل  ــقَ اعْ ــيــر  غِ مــن  دوح 

ــة فارْحَ ــم  الرِّي ــرام  بغْ ي  ــدِ وَجْ ــاج  ه
ــه رْحُ ــي كيْجَ ــا شــاف الباهِ ــت أمَّ وَقْ

ي ساحِ أنــا  ما  هايَم  لْت  جَ

ــي تَــنْــواحِ ــك  ــفَّ شَ مــا  واش 

ــــي ــــجــــالِ ـــــيـــــا انْ اضْ

ـــك دْعَ ــوَ رْت انـْ مــا اقْــــــدَ

فِيك ــيَّ  ــاه ه ــك  ــالَ ب ـــر  سَ

ــاب فتُوح ــم فــي ب ســال انْهــار الْقاتْهُ

ــا يَرْتاح ين عمره م ســكِ ــق مَ و العاشَ
رُوح جْ ــه مَ ــا عدابُ ــزْرات الزِّين ي ــن خَ م

ي بســراحِ ــا  أن ــت  عْ طمَ ال  و 

النْهار داك  لي  ــرى  اجْ يف  كِ وف  تشُ بعد  ة  صَّ القَ لهذا  غى  اصْ

ارْفاگ مع  ي  لْكِ مَ د  اتْواعَ صدت  نين  امْ فِيَّ  شبت 
ــي ــبِ ــلْ ـــا هــــالل قَ ــا ي ــه ـــت ل ـــلْ قُ

ــي تعدابِ ــلْطان  سُ كــن  ــيَّ  فِ ــم  أفهي تلفــتْ  و 

ــي نِ كْ تفُ ــيدِي  آسِ ــك  ل هــارب  يــت  جِ و  ــيَّلْتها  سَ عــن  ــا  ه ايْدِ دارت 
ــرِّي غُ أنْـــتَ  واشْ  لــي  ــالْ  ق لْطان  السُّ ذا  جـــاوَب 
ي قاضِ وال  ــمــام  اهْ ها  مْ كَ يَحْ مــا  ــذه  ه ثِيل  امْ

ودْها خدُ على  اق  شَّ العُ وت  مُ وف  شُ بغات  كيف  م  كُ تَحْ وى  الهْ اصحاب  في 
ــة ــة طايْحَ عَ مْ ــوم الجَّ ــرِّي يُ ــوم الغُ ضــات القُ ــم اكْ ت

االلماح ب  انْشاشَ من  الرِّيم  ايْدِ  بين 

ا نهْ مَ اتْخاف  لُوك  المُ فت  شَ منِين 
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وابُه ير في اجْ عت كالم المِ مَ ين اسْ حِ
البيزان بين  ما  وَّع  طَ امْ ير  طِ ي  شِ كيف  أنا  وَلِّيت 

تعداب و  گلِيب  في  فار  االضْ گ  رَشَّ  
يد و تايه في اقْفار تات صار عن ضر مكِ الْقا امْحان و تَشْ
طــاش عْ مَ ــيَّف  مسَ زاد  ــه  ل وال  ــا  مرايَرْه ادْرى  وال 

ين دِ گْ تْعَ مَ جبال  و  رْشة  حَ رِيق  الطْ و 
الرْيام يُون  بَعْ ق  للعاشَ ير  يصِ ي  الشِّ هاد  من  كثَر  و 

ــرام الغْ ــاس  لن ــي  بحال ي  ــكِ نَشْ
ــر الخاطْ يب  ــغِ تَشْ ــوى  الهْ و  ــق  شْ العَ يــف  كِ ــا  م

ير هِ الضْ و  نْد  الهَ كدالَك  و  يد  دِ الحْ على  دا  عَ تِيل  امْ رْت  انْظَ ما 
سايْحة ــول  ــقُ اعْ ــيــر  غِ مــن  ــوى  ــهْ ال والد  لي  يخَ ــب  الــحُ و 

راح في سجن الحســان مايلهم اسْ

ــودَك ــن انْهُ ــزُوگ بي ــي ان ــارَب ليــك أوَلْفِ يــت ه جِ

ـــت ـــي ــــلــــت ارْشِ ـــم ادْهَ ت

ه ــرْحُ يسَ ــا  م أجــا  وا  عاشــق  ــدي  ال و 

ــة فارْحَ ــم  الرِّي ــرام  بغْ ي  ــدِ وَجْ ــاج  ه
ــه رْحُ ــي كيْجَ ــا شــاف الباهِ ــت أمَّ وَقْ

ي ــاحِ السَّ ــالل  الهْ ــا  ي قُلــت 

ــك ــوفَ ــفُ ــن اشْ ـــع م ـــرْضَ نَ

ــــت ــــي ــــنِ افْ و  مــــــت 

ــول حُ كْ ــه مَ دابُ ــن بعْ ــفار الزِّي ــن اشْ بي

ــا يَرْتاح ين عمره م ســكِ ــق مَ و العاشَ
رُوح جْ ــه مَ ــا عدابُ ــزْرات الزِّين ي ــن خَ م

ي واحِ ليلة  في  التْمام  على 

ــدَّك خَ ــوق  فُ رُود  الــــوْ ر  نَنْظَ
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لْطانِي سُ انْتِ  اللَّة  يا  انْتِ  و 

ـــت ـــرَب ـــا لِـــيـــك اهْ ـــي وأن
ك قَدَّ رِيــت  ين  العِ بشفار  غزالِي  يا 

النْعام ريش  ي  كِ نَحْ غزالِي  يا  رَك  عْ شَ
ــن رِي فَجْ ــرَّة  غُ و  ــن  بِي الجْ ــه  داجُ فــي 
ــتِيـن شْ نقَ أو  ــن  ونِي نـُ كــن 
ــة فاتْحَ ارْض  فــي  ــي  مانِ بَلَّعْ ــدَّك  خَ
ــان ــزْي مَ ادْرارُه  ــغــر  الــتْ و 
رْجــان المَ ــون  لُ ــفايَف  الشْ و 
ــزْالن الــغَ يد  جِ فــاق  ها  يدْ جِ

اح ــمَّ سَ ــي  رَبِّ الم  ــكْ ال ذا  ــر  الناظَ ــال  ق

ــة فارْحَ ــم  الرِّي ــرام  بغْ ي  ــدِ وَجْ ــاج  ه
ــه رْحُ ــي كيْجَ ــا شــاف الباهِ ــت أمَّ وَقْ

ــارَب خايَــف يــت ه مــاك جِ لحْ

وك بـُ ـة  ـرْمَ حَ نِي  ـتَـلـْ قْ تـَ ال 
اتْــمــانِــي رَمـــح  أو  ـــالم  اعْ تِيل  تَمْ

ـــراب اغْ ـــش  رِي أو  ــيَّــم  مــغَ ليل  أو 
ــبِــيــن ــس عــلــى الــحــاجْ ــمْ ــن شَ ك

عاب الجْ ي  تحاكِ يُون  العْ و 
ــالل اخْ تال  تَمْ ــگــادُه  انْ في  ــف  األنْ و 

بان دَهْ من  ود  عقُ لُوك  اسْ في 
يســان الكِ مــر  خَ مــن  هــا  رِيقْ
ي الشِّ هد  من  د  شَ زْيان  مَ ابْها 

ــه رْحُ يفَ ــه  بُوبُ حْ مَ عاشــق  ــدِي  ال و 

ــا يَرْتاح ين عمره م ســكِ ــق مَ و العاشَ
رُوح جْ ــه مَ ــا عدابُ ــزْرات الزِّين ي ــن خَ م

ــى ــافَ ــع ــتْ ـــى  نَ ـــن الغْ
ــر فَ تيَغْ ــلَطان  السُّ فــي  زاوَك  مــن  ــاس  النَّ ــوا  قالُ

ــه لُ ــرب  اهْ نا  ــيدْ سِ ــا  ي ــال  ق مــن  تخــاف  ــي  اللِّ و 

وج المُ بين  ما  صــارِي  أو 

ــة حَ الواضْ ــرَّة  الغُ دات  ــي  كِ نَحْ ــالل  اهْ وال  ــرَة  مْ الگَ ــبَه  تَشْ

وح ــمُ ل ما عمل لُو مَسْ ف كُ طَ وِال يَعْ
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ي تَلْحاحِ ــم  فــاهَ ــا  ي ــلــت  قُ
تْلِي مَ ون  اتْكُ رَة  دْ العَ الرِّيم  رْت  انْظَ لُو 
ين الصِّ ــيــن  صِ درة  ـــوا  اسْ
ــلَــة ــبْ عَ متلها  ــا  م ــوش  ــطُّ ع وَال 
رات ــون  ــيُ ــعْ ال فيها  ـــالَّ  شَ
ــتِــي ـــار لِــيــعْ ــد مــن ن ـعَّ بـَ
ــي لِ ــي و اهْ ــى فرَقــت ناسِ تَّ حَ
اهللا ير  غِ حالِي  ــرَف  عْ ما  وم  ــدُ ــعْ مَ

رقَبْتِي فــي  ــرّيــم  ال ــرِي  ــبَ انْ

اح هات الرَّجَّ يه لدْ دِ المِي نَهْ و اسْ

ــي ارْيــاحِ هــزُوز  و  تِي  لِيعْ و 
قَبْلَة و  وف  جُ في  وْضها  عَ رِيت  ما  دَة  وْ خَ

ــما واسْ ــى  ليل ها  ــبَهْ تَشْ ــا  م
البْنات في  يَّة  بْسِ العَ و  جازْية  الرِّيم  و 

واها اهْ في  الَّم  من  أيَا  لَّم  سَ
بْلِي يف رانِي مَ ب كِ اليَبْلِيك الحُ
ــي لِ جْ مَ ــا  ابْهاه مــع  ــي  لِ قْ عَ

يها فِ يْهات بَعد ما نَخْ فى هَ حالْتِي ما تَخْ

ــي ــتِ ــبْ ــي ــلِ ــــن هـــيَّ اطْ اليَ

وا فَيْحُ بنسايَم  البْساتَن  قَد 

ــي تِ لِيعْ ــوم  أشُ ــي  نِ حْ افْضَ النْجــال  مــن  مــع  الدَّ
ــهادَة الشْ ــوَدي  انْ ــر  غي ــي  بقالِ وال  ــي  نِ مْ هَ ــا  م

ات جايحة ــدَ ــي و ال ــي مــن ابْهاها رُوحِ نَت بالِ ــطْ شَ

رُوح جْ مَ من  ة  فارْحَ ين  عَ ت  رْحَ جَ ما  و 

انتهت القصيدة
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بَرْياح بَّك  حُ ــي  دوَاحِ ز  هَ
اح سجَّ وعِي  دمُ مزن  ساحْ 
ناح بجْ شواقِي  ير  طِ طار 
لَةْ فارس في كفاح وْ جال جَ

بالتَّفْصاح إيجاوَب  من  ال 

ـغ االلــمــاح قــال أَصــابـَ
ك راح بْهَ يه إيشَ آش من جِ
بنْواح ــرادُه  ـغْ تـَ ــل  ــفَّ جَ
الح المْ ــت  راي مــن  ــادا  م

بالتَّفْصاح إيجاوَب  من  ال 

واح ـدْ وَّح تـَ ــدَ ــد إيـْ ــي اوْجِ
ــاح الوَضَّ ــن  بالزِّي ــه  فايْتُ

يُوح جْ مَ باقِي  نِي  صْ غُ مال 
وح ودِي مَكفُ على هضاب خدُ
يرُوح و  دى  يَغْ طاللَك  على 
ينُوح و  مَك  رَسْ يَنْدَب  صار 

يلُوح ير  غِ رْواله  سَ بياض 

رُوح جْ مَ ة  رْگَ بالفَ من  سوال 
ــر يبُوح ــل حالِي بالسَّ تِي امْ
جبُوح للوَحْش  ي  شِ وَحْ عاد 
وح ــق مَســفُ ــه دَم العاشَ ب

يلُوح ير  غِ رْوالُه  سَ بياض 

وح يفُ و  بَق  يَعْ ه  كُ مَسْ رِيح 
بُوح دْ مَ ه  بسهامُ من  ويح 

اح لَفَّ ــا  واه بَهْ فــة  عاصْ
اح فَّ التِي كَ يم نَجْ من صمِ
وى ساير كيَلْتاح في الهْ
راح يك خالِي المْ صاب حَ

ي سرَّاح امِ لب الدّ ير جَ غِ

الح يت سايل لك و لحْ جِ
ــاح ب راه  ــرِّي  سَ ــي  نِ فِيدْ
رْكاح ي في المُ مالْقى غاشِ
فاح فن اصْ ض و الجَّ ير لَحْ غِ

ي سرَّاح امِ لب الدّ ير جَ غِ

يت يَتْلَفَّت لك بألماح حِ
ب وَقَّاح غ و الحاجَ و الصدَ
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ادْواح بيه  صالُوا  ما  وقد 
تفتاح في  ورُود  ود  دُ الخْ و 

بالتَّفْصاح إيجاوَب  من  ال 

يه من االلواح كِ در نَحْ و الصَّ
ــراح لسْ ــه  تقالُ ــرَّداف  بال
ــاح ي وا تَجْ ــدُ خــاد يزِي و الفْ
اح فَّ طَ بــارَز  بَّك  حُ يش  جِ

بالتَّفْصاح إيجاوَب  من  ال 

رْصة صايلة دِيما بسالح الخُ
يت في الصباح نِي بقِ بَّحْ صَ
الح ــي تكْ لْبِ ــا ســبق لقَ م
ــاح رْت مَ ــي  نِّ مهَ ــل  قَ العْ و 

بالتَّفْصاح إيجاوَب  من  ال 

ياح بتجْ تهت  رِيتك  منِين 
يف ما ناوِي بيك سفاح عفِ

رُوح طْ الف مَ على الرَّدف السَّ
رُوح شْ المَ بِي  دْ العَ انْشاد  و 

يلُوح ير  غِ رْواله  سَ بياض 

وح طفُ في  لُّوا  يطَ ين  وْمِ مقَ
الرُّوح لُوم  عْ مَ بحالِي  خصر 
طرُوح في  زة  مْ هَ دارَت  قدام 
وح امة في كفُ مثِيل بحر الطَّ

يلُوح ير  غِ رْواله  سَ بياض 

بُوح اتْرُك من كيصادف مَشْ
الرُّوح و  جة  هْ المُ بين  زُّه  وعَ
ــوح ــرام جمُ وال عرفــت للّغْ
رُوح طْ لْوة مَ على بساط السَّ

يلُوح ير  غِ رْواله  سَ بياض 

جرُوح ــي مَ يشــفوا حال اللِّ
لُوح مَصْ حالِي  دى  يَغْ بيك 

ــيَّاح أو تِيــت ظلِيم و سِ
وقاح ه  يفُ كِ ما  ر  التْغُ و 

ي سرَّاح امِ لب الدّ ير جَ غِ

ــاح ــودُه تَفَّ ــرِي و نهُ رْمْ مَ
ردَّاح و  بِيب  اصْ ورك  فُوق 
ر في سباح وتة ماهَ ساق حُ
ربه في كفاح يق لحَ مانطِ

ي سرَّاح امِ لب الدّ ير جَ غِ

يُوف و متاقل و رماح بالسْ
فراح د  الجَ كان  ما  بعد 
ــوْ الرّاح بَّك يا زَهْ ــر حُ ي غِ
في ســرُور ملك و افراح

ي سرَّاح امِ لب الدّ ير جَ غِ

يُون بالمنام أشحاح و العْ
ير وصلك لي فيه صالح غِ
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باح القْ افْعالِي  وف  تشُ ال 
اح سمَّ ولى  المُ اوْتِيت  إال 
ــرُه اللقــاح ــالم بزهْ و السْ

وح اهللا يبقــي من هــو صفُ
وح مُ ب رَبِّي دَنْبِي مَسْ في حُ
وح ــك يفُ سْ ــر و المَ نابَ بالعْ

فاح حن و عطف و اقضي بصْ
باح نُوب من أصل االشْ و الدْ
اح فَّ طَ ه  انْسيمُ بِير  بالعْ

انتهت القصيدة
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ي بلماحِ ريــت  نــكــوِيــت  عــلــيّ  آه 
ة بنصاحَ د  خَ في  ة  شامَ

ــي بنْواحِ ــم  ي فهِ ــا  ي ي  ــكِ نَشْ ــن  لمَّ
ة جياحَ في  اتْبات  داتِي 

ي ضاحِ تَفْ وف  يشُ عليَّ  سال  من  ال 
ة الرَّاحَ يبْةْ  طِ دَقت   ما 

ي يَّاحِ مَ بــان  كيف  ــي  ــزالِ اغْ ــد  قَ من 
ــى تَتْماحَ ــوم  همُ بهــا 

ي باحِ صْ مَ يات  الباهْ ع  مْ جَ يا  رُوا  نَصْ
ة تاحَ فْ مَ يق  الشقِ د  خَ

ي الحِ اكْ ليلة  لُون  في  ازْباجة  اتْيُوت  و 
ة احَ لب لَفَّ رة في القَ مْ جَ

صاح يــا  يد  انْعِ شــالَّ 
ــرُّوح رجــت ال ــي و اخْ ــات داتِ منهــا افْن

ــالح ــوى اللَّحْ مــر الهْ جَ
رُوح جْ مَ قلِيبي  و  وى  الهْ ةْ  ليعَ من 

ــوَّاح نَ ــحال  اشْ ــدا  هَ
ــوح انُّ انْــبــات  و  هايَم  انْضل  ــة  دِيــمَ

االدْواح بـيـن  ــة  يـاسَ
ــوح لْقُ مَ ــي  رُوضِ دْ  انْشــاهْ بَوْصالْهــا 

االلماح ــغْ  ي صبِ ــي  وَلْفِ
ــرُوح ــالج ال ــن و ع اسَ حَ ــةْ المْ ولَ مُ كْ مَ

ــه الح ــبــان ســالْــفُ تَــعْ
ــرُوح سْ المَ ــم  لِي اظْ الْقــاه  مــن  ــح  أوِي
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ي صباحِ في  ــور  نُ عــدات  ــي  دامِ ــرَّةْ  غُ
ــة ــاحَ ـــواوْرُه الــوَضَّ بَـــنْ

ــي لْــعــات دَبَّــاحِ ــاج الــوَ ــرَك يــا ت ــفْ شَ
ة ــلْ بَوْقاحَ ه اتْسَ ــيفُ سِ

ي اوْشاحِ في  لَك  يد  انْعِ ارْكابُه  ور  نْجُ غَ
ــة احَ وَضَّ وف  ــفُ الشْ دُرّْ 

ي باحِ صْ مَ يات  الباهْ ع  مْ جَ يا  رُوا  نَصْ
ة تاحَ فْ مَ يق  الشقِ د  خَ

ي البْطاحِ بين  ال  فَّ جَ ــي  دامِ ــبَــةْ  رگَ
ة نزاحَ فــي  اوْراه  ــرِي  يَجْ

ــي احِ تَفَّ ــه  في ــر  رْمَ مَ ــي  باهِ رَك  ــدْ صَ
ــة ــد للرَّاحَ هْ ــن جَ ي دِ نَهْ

ي ــالَّحِ ــيْ سَ ــي ابْطَ لْبِ ــك طــاوِي قَ نَ بَطْ
ى يَتْماحَ ير  غِ ر  صَ الخْ و 

ي صاحِ بَفْ يد  انْعِ شالَّ  مالِي  ــك  رَدْفَ
ة راحَ مَ و  نْز  كَ و  ــوَة  زَهْ

واحْ فــي  ــالل  اهْ والَّ 
ــبُوح شْ المَ ــم  النَّجْ داكْ  ــيْ  ضَ ات  ــدَّ عَ

فاح ــوم الكْ ــوس يُ من قُ
وح رْمُ مَ قلِيبِي  فار  االشْ ة  رْحَ جَ من 

ــاح لَمَّ ــه  في ــر  التْغَ و 
إيْــبُــوح ر  بالسَّ ــقــاتُــه  اسْ مــن  ــد  البُ

االلماح ــغْ  ي صبِ ــي  وَلْفِ
ــرُوح ــالج ال ــن و ع اسَ حَ ــةْ المْ ولَ مُ كْ مَ

ــاراح م ــه  لي زاد  مــن 
ــوح لْيُ مَ ــرَّد  تْفَ مَ ضــا  الفْ ــى  عل يَبْقــى 

ــالح امْ ارْمــامــن  والَّ 
ــوح فُ كْ مَ ــم  دايَ ــي  لْبِ قَ دَمْ  ــم  نْهُ عَ

ــرَّاح بال ــالت  امْ ــة  طاسَ
لْيُوح مَ دايَـــم  حــالِــي  ــال  بــحَ حــالُــه 

ــيَّاح ــاغ شــابْلُه سِ و ارْف
ــرُوح گْ ــجانِي مَ ــاقْ ســاقْنِي لسْ و السَّ
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ي باحِ صْ ــات مَ ي ــع الباهْ مْ ــرُوا يا جَ نَصْ
ة تاحَ فْ مَ يق  الشقِ د  خَ

ي يَّاحِ صَ ير  غِ علِيه  الخلْخال  وف  شُ
ة و قدام ارْنَج في نصاحَ

ي وساحِ في  يد  انْعِ ما  لي  الَّ  شَ فَك  وَصْ
ــة ــرَّاحَ ـــتِ غــايَــة ال انْ

ــي ارْبــاحِ غايَة  ـتِ  انـْ و  ــزِي  ــنْ كَ ـتِ  انـْ
ة احَ نجَ و  ــزْ  عَ ــتِ  انْ و 

ي فراحِ و  ــرُورِي  س انْــتِ  و  ي  رَبْحِ انْــتِ 
ــة ــماحَ بسْ ــود  جُ هللا 

ي تَلْحاحِ باب  اسْ ة  يفَ الهِ اوْصاف  هاك 
ة ك فِيَّاحَ سْ ة بمَ تُومَ خْ مَ

االلماح ــغْ  ي صبِ ــي  وَلْفِ
ــرُوح ــالج ال ــن و ع اسَ حَ ــةْ المْ ولَ مُ كْ مَ

ــاح يَّ صَ ــه  علي ــدة  مْ عَ
وح نْصُ مَ ــه  ــون لُ فــي  فالنْصة  وال 

ــفــاح ــد الــكْ ــنْ ـــا بَ أي
رُوح ـجْ المَ قـلـب  دوْا  و  ـب  الطُّ انْتِ  و 

االرْواح رُوح  ـــتِ  انْ و 
وح بْدُ الدَّ ـم  جْ نـَ يا  ـة  ـمَ الحاكْ تِ  انـْ و 

ــاح ــم ــــود االل ـــا سُ أي
ــرُوح شْ مَ حــى  نَضْ ــي  لْبِ قَ ــع  إيرِي زُورة 

ـــاح االرْج بين  ــــرُه  دَكْ
ــوح يـفُ و  ـي  ــالمِ اسْ هــات  للدْ غــدا  يـَ

انتهت القصيدة
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رُوح جْ مَ رَة  جْ بالهَ صابْنِي 
وح بْطُ مَ وانا  قُومه  بين 
يَّة في الرُّوح دِ بَل اهْ اوْال يقْ
اتْلُوح ر  جْ بالهَ راتَن  الفْ و 

وضات افْرُوح يا همام الخَ

رُوح  جْ مَ لِي  مدى  تِي  لِيعْ
يُوح جْ مَ دَالَّلِي  ياه  اضْ من 
وح فُ مَسْ دَمِّي  رِيتُه  يُوم 
وح لب اتْفُ ريح نارُه في القَ

وضات افْرُوح يا همام الخَ

رُوح قْ ك مَ شَ رُه من وَحْ خاطَ
د ايْلُوح ي في الخَ فِ بَعد نَخْ

اح فَّ طَ جانِي  وى  الهْ ير  أمِ
ب و رماح صاگْ لِي بَنْشاشَ
اح فَّ كَ ي  عِ مْ بدَ يت  بكِ لو 
ياح ور التَّجْ نِي في بحُ الحْ

الح د و الكْ يا سباب الصَّ

راح تَجْ ــي  نِ رَّحْ جَ صاگنِي 
لْحاح مَ ــي  الَّنِ خَ هــا  صاگْ
واح ــدْ ــي تَ نِ هــا دَوَّحْ صاگْ
رّاح جَ ــي  لْبِ قَ في  ها  صاگْ

الح د و الكْ يا سباب الصَّ

ــراح ــ الجْ داوِي  ــة  الزين أ 
ــالح ـ ــة المْ ــة غايَ أ الزين

فاح ر ناوِي الكْ ســاكَ بالعْ
راح لى المْ لِي و اخْ قْ حاص عَ
ه حــال التَّنْواح ــفُّ ما يشَ
ــن ارْياح ــا بي دُون رايَــس م

راح و و الفْ ــال الزَّهْ يا كم

لِي جاح قْ ــة عَ ما يلِي رَاحَ
ل امْسا و صباح هايَم في كُ
لْفَ يا صاح ــار الخَ من ادْي
ــاحْ مــارِي ب ــرَّدْت اجْ ــا بَ م

راح و و الفْ ــال الزَّهْ يا كم

ــك يَرْتاح بُوبَ حْ ــي مَ عالَجِ
قَك باح شْ سارْ قَلْبِي من عَ
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وح مُ د اجْ وْدَك بالصَّ واشْ عَ
وح فُ كْ مَ دَمِّي  دَّك  صَ باش 

وضات افْرُوح يا همام الخَ

وح مُ كل ما دَرْتي لي مَسْ
وح لْقُ ه مَ يم ارْياحُ من انْسِ
رُوح ها مَسْ در سالَفْ على الصَّ
يرُوح يل  قِ بلَعْ راع  ــدْ ال و 

وضات افْرُوح يا همام الخَ

وح رْمُ مَ ــي  يلِ عقِ منهــم 
دُوح في  زَنْبُوعة  القدم  و 
رُوح طْ ــا مَ ــر قلــت وان غي
وق ايْلُوح م فُوق الفُ وال نَجْ
بُوح دْ يف مَ يد بسِ حِ و الجْ
تُوح فْ مَ ــم  دايَ ودَك  جُ باب 
انْرُوح وِين  أنا  اجبَرت  ال  و 

ــراح ي السْ لْقِ ــة طَ أ الزين
ســالَّح ــي  لْبِ قَ ــة  الزيـن أ 

الح د و الكْ يا سباب الصَّ

ــودَوَّاح بُ يا  رِي  جْ اتْهَ لو 
التَّمياح في  صارِي  ها  قَدْ
ي وَقْت ارْواح كِ ر نَحْ عَ و الشْ
تَلْواح في  ر  رْمَ مَ ر  دَ الصْ و 

الح د و الكْ يا سباب الصَّ

ن من شافُه ما راح و البْطَ
االفْراح وارِي  اسْ خاد  الفْ و 
اح فُصَّ يا  ر  كُ نَدْ ما  ل  كُ
باح صْ سن المَ ما يشابَه حُ
صاح يتُه بَفْ دِ الم اهْ و السْ
اح مَّ سَ يا  لَك  فَضْ نَرْتْجى 
ــواح ــا بالتَّنْ ــاً افْترَقْن يُوم

ر اقْساح جْ مال قَلْبَك بالهَ
اح فَّ ثْلُه صَ رة ما مَ جْ من الهَ

راح و و الفْ ــال الزَّهْ يا كم

الح نِين انْساعَف المْ بالسْ
ــاح ــم فِيَّ نَعَّ ــن امْ صْ أو غُ
ناح م بَجْ هَّ راب امْسَ ي اغْ شِ
اح تُفَّ اتْشــابَه  ــود  النْهُ و 

راح و و الفْ ــال الزَّهْ يا كم

ون اوْضاح خة و عكُ مْ كن كَ
وج التاح ساق شابَل في المُ
ة االبْطاح في اوْصاف حمامَ
رة الح ضْ زِينه عن وجه الخَ
ــاب التَّنْفاح بالعطــر الرْب
ل في االجباح م  عسَ رَدْ سُ
راح ــه  بِيبُ لَحْ واحــد  ل  كُ

انتهت القصيدة
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رِيَّة مجْ ــي  ــعِ ــدامْ امْ دِيــمــا 
ــي ــوعِ دمُ و  ــزْالعــي  ت و  تِي  أليعْ
ي قِ شْ وى و عَ حانِي في الهْ و امْ

ي ـــدِ وَحْ بــالــنْــواح  غربتِي  و 
ي رامِ اغْ مع  مامِي  تَخْ من  دا  العْ بين 

يَّة دِ گْ مَ ــرِي  خــاطْ في  ــارِي  ن
لَّب نَتْقَ ر  الجمَ على  ــدِي  وَحْ

يَّة ــخِ اسْ ود  دُ الخْ ــى  عل رِي  تَجْ
رِي يْتِي و وجاعِي و گرايْحي و سهْ و كِ

ــغــاب الــشْ و  ـــي  ـــواقِ اشْ و 

ــــوح ــــيُ ــــلْ كـــــأنِّـــــي مَ
ــي ــيــامِ ــن ان ــي م ــامِ ــن ـــار امْ ط

يَّة مِ كْ مَ تِي  جْ هْ مُ يم  صمْ في 
لَّب يــب مصَ ــى اللهِ ــي عل فانِ

ي فگــدِ و  محــاوْرِي  و  ــي  يبِ لهِ و  ــرِي  خاطْ ــع  ي طِ تَقْ و 

ــح نايَ ــي  رْتِ هجَ مــن  ــوم  مُ هْ مَ ــم  هايَ
ــواح بالتَّنْ مــام  احْ ــي  تْلِ مَ وال  النصــارَة  ي  ــفِّ انْشَ

ـــــــي امِّ ــــــي  اهْ دادا 
ـيُـوح جْ مَ ـتِي  المْ فگد  من 

االرْياح وا  عُ اتْساطْ هما  مَ برة  الصَّ يب  والنصِ نَرْتِي  رَّد  انْغَ النْهار  و  اللِّيل 

ــرُوح سْ المَ ــق  لطال ــوا  ول قُ
ي كاوِي يا وِيل بُوه ما يَرْتاح يفِ وَى من دَگ االلماح كِ ة على اللِّي انكْ دَ مْ عَ
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ــدَّب متـعَ فــى  الجْ حــاوَر  بمْ
ــشــان ــطْ ــــه عَ ـم والَ هــايـَ
ات الــيــرْقــان ــــدَّ ــي عَ ــتِ حــالْ

ــارِي ــي غــي نَـــوْقَـــع ف

ــيَّ ــر بِ ــيــف صــايَ ــالَّ انْــصِ ش
الْقاوْنِي نهار  وج  دُّ خَ و  ة  مَ فاطْ من 
ــونِــي بُ ــدْ عَ و  ــي  ــمِ ــسْ جَ ـوا  ــرْبـُ خَ

م ياهُ اضْ شاف  ين  حِ ين  كِ مَسْ

ــه لي برَجْ ــع  لَ كيطْ ــاد  ع ــى  ولَّ

ـــم ـــي ـــمِ ـــهْ مــــثــــل ال
وَلْهــان ــي  بابِ احْ ــراق  افْ مــن 
ران جْ الهَ ود  ــدُ اصْ ــق  ي انْطِ ــا  م

ــــارِي ــــي ـــــوق اصْ فُ

يْنِيَّ عَ مــن  الــهــالل  ــبْــت  جَ
ــي ونِ عُ قطْ و  ــي  ونِ لْكُ هَ ــلْبُونِي  سَ
ــم يـــــســـــرونِــي ـهُ ــلـْ بــنْــواجَ

رَّة مَ ن  مَّ كَ ه  سُ نَفْ الحْ  عليه 

ــاوِي ــالل الضّ ــت الهْ مــن تُوگَ

ــب ــلَّ ــگَ ــتْ ـــا  نَ وَقــــت  م
ـــدارِي اكْ اقْــوى  ــرارِي  ــمْ تَ من 

راح اسْ لَق  يَطْ ما  يف  الَطِ يا  رانِي  نَصْ يــرُوف  ما  ق  فَ يَشْ وال  ن  يحَ ما 
ـــــــي امِّ ــــــي  اهْ دادا 
ـــرُّوح ال دُون  دُون  ـــادار  م

ــصــاح اقْ زاد  ــد  ي حــدِ و  ــمْ  س و  ــد  ــنْ الــهَ و  ــر  ــجَ الــحْ كما  ــه  ــبُ ــلْ قَ

ــرُوح سْ المَ ــق  لطال ــوا  ول قُ
ي كاوِي يا وِيل بُوه ما يَرْتاح يفِ وَى من دَگ االلماح كِ ة على اللِّي انكْ دَ مْ عَ

مْ ــوَّ إيحَ ــر  ي طِ ــن  كَ يفــات  الهِ ود  ــدُ اخْ ع  ــمْ شَ ــن  بي ــي  لِ قْ عَ ــى  وَلّ

ه جناحُ في  ود  الصهُ بُوه  لَهْ تَّى  حَ ع  ارْجَ ولَّى  راقُه  احْ و  واقُه  اشْ د  شاهَ و 
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ــوْ مات ــوقُه أل ــرد شُ ــا ب يْهــات م هَ
يات الباهْ جمال  في  غابَط  ون  يكُ اللِّي  يق  شِ العْ حالة  داك 
ــن الزِّي ــى  عل مــات  مــن  ــه  ـمُ يرْحَ اهللا  ين  ــكِ مَسْ ــوا  قُولُ
ــمــاح ــن عــلــى االل ــي ــشِ ــرَيْ ــوف امْ ــد بــســيُ ــاهَ مـــات ش

ـــــــي امِّ ــــــي  اهْ دادا 
وح ضُ فْ مَ وى  الهْ من  رُّه  سَ

االرْمــاح ــى  عل ــوه  زَلْعُ و  وه  ــگُ رَشْ و  ــلْ  لَّ مخَ ــبُه  بنْشاشْ

ــرُوح سْ المَ لطالق  ــوا  ول قُ
ي كاوِي يا وِيل بُوه ما يَرْتاح يفِ وَى من دَگ االلماح كِ ة على اللِّي انكْ دَ مْ عَ

وتِي مُ و  ــورْتِــي  صــفُ و  ــرْتِــي  هــجَ و  حالْتِي  فــي  ــوا  ــوفُ شُ
ــوى الهْ و  الحــال  ــات  بن ــا  ي أواه  أواه  قُلــت  ــم  بينْكُ ــي  حياتِ و 

ــوه تْـقُ اتْعَ ــم  رْجاكُ يـَ
رارِي الـــدْ بيه  بُوا  يلَعْ ير  طِ ــي  شِ كن 

ــات ــه ــيْ ـــي هَ قـــالـــت ل

ـيَّ بـِ ـــوا  رَفْـــقُ ــت  ــل قُ هللا 

م نِّي الطايَح بِينْكُ ما في ظَ

ــــوت ايْــــمُ ـــر  ـــي ـــطِّ ال و 
خبار له  جابُوا  ما  ه  رُوحُ يق  ضِ في 
ب صَ القْ من  قة  برَشْ ــوه  ــحُ دَبْ و 

ــيّ ــل ـــف اعْ ــات أن ــهَ ــيْ ــتِّ أل

وت يمُ أوِيــن  ــوه  ــركُ تَ ال 

كــوا حْ يضَ ــه  علي ــوالد  ال و 
ــا ــي احْ ـــو  قـــالُ و  مــــات  ــى  ــت ح
ــة ــمَ فــاطْ ـــرَّاض  ـــعَ ال دوات  و 
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ــي وِيتِ ــي اهْ ــا فــي اللِّ و العــار علين

ــيَّــة ــيــا االدْمِ ــلــت ألــبــاهْ قُ

ــة الرياسَ و  وق  ــدُّ ال ــواع  ن و 

فيه ولِي  طُ و  يه  مِ رَحْ
ليه ــي  ــعــالِ اتْ تحافِيه  ال 

ــم ابْهاكُ ــير  أسِ ــي  دارْنِ و 

ـــات ـــت ـــنْ ـــخَ ـــــالت  م ـــــف طَ

عليَّ ــم  ــرّي أل ــســانَــك  بَــحْ

ـــــــارِي ــــــــــــــدِي ع رَفْ

ــه و باحســانَك كافِي
لرســام فالت  الطَّ مع  ألعرَّاض 

واكم ــق اهْ ــي فــي عشْ نِ والحْ

ــا بيناتْن تَبْقــى  ــوى  الهْ ــاس  ن ــد  اوَلْ ــوت  اتْمُ ــوك  نتَرْكُ ــا  م

ــاح صب ل  كُ ــدال  اگْ عــات  دْ جَ تَتْســايس  كيــف  م  ــهُ ايسْ تْسَ لكــن 
ـــــــي امِّ ــــــي  اهْ دادا 
ــرُوح ن و  ــدا  ــغْ ال فــي  م  بهُ

البْطاح على  شرُود  يَّادَة  الصِّ على  زال  الغْ ياس  تَسْ من  عْب  صَ البْنات  ة  ياسَ تَسْ

ــرُوح سْ المَ ــق  لطال ــوا  ـول قُ
ي كاوِي يا وِيل بُوه ما يَرْتاح يفِ وَى من دَگ االلماح كِ ة على اللِّي انكْ دَ مْ عَ

ياسة الكْ و  الحال  و  يبة  الطِّ و  وى  الهْ أبنت 

الرْيام أتاج  يدِيك  بين  يع  يضِ ال  ك  لُوكَ مْ مَ بْدَك  عَ في  َاللَّة  أ الَّيْ  تهَ و  زمِي  اتْحَ
يه يه و داوِيه و عالْجِ فِ و ســاعْ

ــم ــن فــي بهــا زينْكُ سَ تَحْ ــم نَسْ يعكُ ــوا بجمِ تعالُ
نِّي في حالْتِي نُوا ظَ سْ ونِي حَ دُ ونِي و فاگْ تْقُ ونِي عَ مُ رَحْ
وِيم ن التَّقْ والكم من انْشاكم و صوَّرْكم في احسَ رْمةْ مُ حُ
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يرْتاح ما  مالكم  اجْ زين  شاهد  من  كل  لُوم  عْ مَ
ـــــــي امِّ ــــــي  اهْ دادا 
ــوح يُ جْ مَ ــم  بْكُ بحُ ــدا  لألبْ

وَّاح م الدُّ نى مهما اتْخاصَ عْ يات و هل المَ جرَة و الباهْ ي على ارْباب الهَ كِ يَشْ

انتهت القصيدة

لقد وقفنا على نصوص أخرى استعملت فيها طريقة التجريد أي الشاعر يتكلم عن الغائب بينما   *
هو يعني نفسه.

أما عن اسم القصيدة فهناك من الخبراء من سموها "الطالق المسروح" و هناك من سموها كذلك   *
"طالق المسروح" وقد تختلف المعنى حسب تسميه أو أخرى وقد أخدنا بالرأي الشائع.  

مالحظة:
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الح اسْ غير  من  رْحة  جَ اخالف  جرْحة  عن  جرْحة 
رُوح جْ ــد المَ بْ ســال الكَ

راح وال  باللِّيعات  ــز  ــرِي اقْ ــه  ــرْحُ جَ ــرَزْ  ــقْ نَ ما 
ــرُوحْ جْ مَ ــح  نايَ ــح  جايَ

ــاح ب المُ ــق  شْ العَ ــد  هْ صَ آح  ــاح  ب ــرَّد  بَ وال 
ــوج ينُ ــد  فرِي ــات  ب ــا  م

وا مــن طــاح  ــدُ ــدا رَفْ ــوه عَ ــل بُ ــا وِي ــط ي يَّ ــا عَ م
ــوح بْطُ ــرْبَة مَ ــن السُّ بي

ــواح تَنْ ــه  ادْواحُ ــن  بي االدْواح  ــر  ي طِ ــم  لَّ عَ ــا  م
ــوح رْبُ مَ رَّاضــة  عَ مــن 

ــرَّاح جَ ــة  لَ النَّجْ ــيف  سِ

المــاح ــوه  نُ عْ طَ الَّ  مــن 

ــواح ــنْ ــتَّ ــال ب ــــرَّد  بَ وال 

ناح و  ــاح  وج صــاح  مــا 

واح ــدْ ــتَّ ــال ب دَوَّح  ــا  م

ــة ــب راحَ ــا صاي ــه م من

ة رَّاحَ الجَ ــن  ي العَ ســيف 

ــة الحَ اللَّحْ ــار  النَّ ــر  مْ جَ

ــة ـ احَ اللـفَّ ــات  ــيَّ بالكِ

ــة ــ دُوَّاحَ ادْواوَح  ــن  بـي
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ــجْ الدباح نْ ر و الغُ ــفَ ــال و الشْ ة و الخ ــامَ و الشّ
ــرُّوح ال ــوت  ياقُ ــو  طامُ

باح صْ المَ خد  يا  يْتِي  كِ عــالج  فيه  زِيــنَــك 
وح ــدُ مْ مَ ــي  باهِ ــك  زِينَ

ــزاح امْ ير  بغِ فــاق  جــازْيَــة  و  بْلَة  عَ عن  زِينَك 
وح نْصُ مَ ــي  صافِ ــك  زِينَ

الح امْ بين  ما  شارَق  ود  السعُ عد  سَ في  شرَق  و 
ــوح لْمُ مَ ه  ــعاعُ اشْ الحْ 

ــالح اللّحْ ــد  خَ ــا  ي خالْفــة  امْ ــه  يَّاتُ كِ ــك  زِينَ
ــوح يُ جْ المَ ــارْ  ن ــي  حِ يَمْ

يَّاح صَ لُه  وى  يَقْ ما  زِيــن  زِيــن  في  زِيــن  زِينَك 
ــوح القُ و  ــواوَر  انْ ــن  بي

فاح الكْ ــة  راي ــرُوا  ــصْ نَ

ربــاح و  ــزِي  ــنْ كَ ــك  ــنَ زِي

االرْواح ــلَب  يَسْ ــك  زِينَ

واح ليلةْ  فــي  ــك  ــنَ زِي

باح ـــرارِي  بَـــسْ ــك  ــنَ زِي

ــاح ي جْ المَ زاد  ــك  زِيــنَ

ــة احَ الوضَّ ــالت  ـونَجْ بـُ

ــة مراحَ و  ــة  راحَ ــك  زِينَ

ــة لْتاحَ مَ ــرة  هْ مَ ــك  زِينَ

ــاحة السَّ ــاه  ي بَضْ ــر  مَّ عَ

ــة جيَاحَ و  ــة  يَّ كِ ــك  زِينَ

ــة ياحَ اجْ بَعــد  ــه  يَّاتُ كِ
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ــجْ الدباح نْ ر و الغُ ــفَ ــال و الشْ ة و الخ ــامَ و الشّ
ــرُّوح ال ــوت  ياقُ ــو  طامُ

رماح و  ب  بَنْشاشَ ية  ماضْ يْن  العَ يُوف  اسْ شاف 
ــوح لْمُ ــزْرَة مَ و مــن الخَ

االدواح و  ــة  نَ بالوَجْ ــرْزاحْ  ال شــاف  شــافَك  مــن 
ــوح يلُ ــار  بن ــد  الخَ و 

بُــودُوَّاح يا  رْ  ضَ الخْ يف  ضِ اتْعان  ر  ضْ الخُ شاف 
ــزُوح ي ليس  ــه  ل تُقْ عــن 

ــي في بطاح راجِ ــر احْ ــد بين زَهْ زال البِي شــاف اغْ
ــرُوح ــب مَشْ اليَ ــن اجْ بي

اح ــر امَّ ي ــرة من غِ سْ فــان كَ ــير الجْ سِ ــر بكْ سَ تَكْ
ــرُوح ي و  ــدى  يَغْ ــم  هايَ

فاح الكْ ــة  راي ــرُوا  ــصْ نَ

ــاح ــا يَرْت مــن شــافَك م

ــرُه فاح مْ مــن شــافَك جَ

راح مــن شــافك فــي تَمْ

من شــافك فــي تَوْضاح

ماح من شــافك فــي تطْ

ــة احَ الوضَّ ــالت  ـونَجْ بـُ

ة من شــافَك شاف جياحَ

ة كالحَ صدَف  شافَك  من 

ة ــن قبُوبَك في شــراحَ بي

ــة رَّاحَ مَ ــق  حدايَ ــن  بي

احة مَّ ــن الطَّ يَ شــاف العَ
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ــجْ الدباح نْ ر و الغُ ــفَ ــال و الشْ ة و الخ ــامَ و الشّ
ــرُّوح ال ــوت  ياقُ ــو  طامُ

ــوَّاح نُ ه  رامُ بَغْ الصبَر  ــادَم  ع نُــه  ــوْ عَ ن  سَ يَحْ
ــوح لْيُ مَ ــح  جايَ ــدَى  يَغْ

ــاحْ ري و  بنســايَم  ــرُه  خاطْ ــالب  تَقْ ــبْ  لَّ يَتْقَ
ــوح لْقُ مَ ــي  زاهِ ــه  رُوضُ

ــاحْ ن الجْ ــف  راخَ ــراج  حبْ أو  ــة  زَنْجَ مــن  ــل  حَ اكْ
وح يب يفُ بالطِّ ه  ــكُ مَسْ

ــاح ي حَ ــة  ليل فــي  ــنِي  قاسْ ــاس  قِيَّ ــب  الحاجَ و 
وح مُ ــه اجْ ــوى لي ــا يَقْ م

االرْواح رُه  ــحْ بسَ ــق  تَ يَعْ ــا  م ــام  م تَدْ ــل  بَ يَقْ ــا  م
يُوح جْ مَ ــم  ــرْحَ يَ وال 

فاح الكْ ــة  راي ــرُوا  ــصْ نَ

من شــاف اوْصافــك راح

ياح تَمْ فــي  ن  صْ غُ ــدَّك  قَ

ارْواح وقــت  ــبْلَة  السَّ و 

الحْ ه  ــعاعُ اشْ ــن  بِي اجْ و 

ــرْواح بَ ــغ  ازْلَ ــظ  اللَّحْ و 

ــة احَ الوضَّ ــالت  ـونَجْ بـُ

احــة الدَّ حــاوَر  امْ ــن  بي

ه فــي طفاحة ــن ارْياحُ بي

ــى احَ ــزَم تَدّ حْ تحــت المَ

ــة احَ ــرَّة النَّصّ تحــت الغُ

ــة احَ رَمَّ ه  ــهامُ اسْ ــت  ري
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ــجْ الدباح نْ ر و الغُ ــفَ ــال و الشْ ة و الخ ــامَ و الشّ
ــرُّوح ال ــوت  ياقُ ــو  طامُ

يَلْتاح عليها  ير  طِ خال  و  ة  عَ مْ شَ ة  امَ الشَّ و 
لُوح كْ ــي مَ و صبــح زَنْجِ

مرتاح ه  رياضُ في  ر  الزهَ و  ورَد  و  الباغ  بين 
ــوح يبُ االدْواح  ــن  بي

راح ــوافِيها  بَشْ يفتُه  ــفِ اشْ ــى  عل رْجــان  المُ و 
ــرُوح ف و  ــوة  زَهْ ــة  راحَ

بطاح في  يَتْرَوَّع  ع  السمَ ســارَق  يَّل  مضَ مهر 
ــرُوح مْ مَ ــب  جالي ــن  بي

راح المْ في  الرُّوس  ع  طَ تَقْ فانْها  اجْ ماد  اغْ وسط 
وح ــمُ مَسْ دارَت  ــي  اللِّ و 

فاح الكْ ــة  راي ــرُوا  ــصْ نَ

صباح في  افْتَح  دْ  الخَ و 

صــاح ــي  ابْرِينِ األنْــف  و 

ياح اجْ ـل  عـمَ س  كوِيـَّ و 

واح لـْ تـَ في  ـبَـة  الرَّكْ و 

ـوْشاح تـَ في  ين  رْعِ الدَّ و 

ــة احَ الوضَّ ــالت  ـونَجْ بـُ

ة بَنْصاحَ ــرِي  كْ العَ ــات  ف

ة رْنصْ فــي وقاحَ قَ ــاز امْ ب

ــة ــر بنصاحَ وهَ ــه الجُ في

ــى تْـماحَ ــي يـَ لِ ـوْ بهــا هَ

ة فاحَ قال اصْ ين اسْ يْفِ سَ
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ــجْ الدباح نْ ر و الغُ ــفَ ــال و الشْ ة و الخ ــامَ و الشّ
ــرُّوح ال ــوت  ياقُ ــو  طامُ

ياح م غار في تَشْ ة" من انْقاشهُ ونِيضَ نَقْش "المُ
ــوح رْبُ المَ ــز  ن الكَ ــز  كن

اح ــج ظرِيــف و تفَّ ــه ارْنَ ــر في ي غِ ــم اصْ ــه اللِّي في
يُوح جْ المُ انْجــاح  ــه  في

ــراح ــب و ف اليَ ــاد اجْ ــان فــي جي ي قْ ــد عُ فــي قاليَ
ــوح نْصُ لِّي مَ ــرْز ســقَ طَ

ــالح الصُّ هــات  للدُّ ــام  ت الخْ بمســك  ــوم  تُ خْ مَ
مصلُوح ــي  حال بيهــم 

حاح اشْ م  ليهُ عانِي  المْ و  راس  الغْ وا  غرسُ من 
وح م طبع سمُ في ختامهُ

فاح الكْ ــة  راي ــرُوا  ــصْ نَ

ــراح افْ حرِير  وف  كفُ و 

ــواح ــوح مــن الْ ر لُ ــدَ ص

ــرْزْ فــي تنْقاح ــود الطَّ خُ

ــاح ــيَّ فِ اهللا  ســـالم  و 

الح الفْ ــم  بِــهُ ــبَــع  نَــطْ

ــة احَ الوضَّّ ــالت  ـونَجْ بـُ

ة ياحَ ين نَقش اشْ وشِ نْقُ مَ

ــة بَنْجاحَ ــي  صافِ ــر  رْمَ مَ

ة ــا و نقاحَ ــه و معن ظُ لَفْ

احــة الرَّجَّ ــم  ل العَ لَهــل 

الــفــالَّحــة اهللا  رحـــم 

انتهت القصيدة
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رْتاح مَ ازْمــانِــي  ــول  طُ

ــن امالح ــت بزِي ــا تَهْ م

ــنْــت بــتَــنْــواح مــا بِــيَّ

ــرَّاح سَ ي  باحِ اجْ ــل  نَحْ

واح ليلة  ــوى  اضْ بَــدر 

ــي ـــرِي ســاحِ ـــاطْ خ

ـــي ـــالحِ ـــع اصْ ـــابَ ت

ــي ــالحِ ــحْ ـــر لَ ـــمْ جَ

ــي ــاحِ ــط ــبْ ــن ال ــي ب

ــي ــاحِ ــي ـــج اجْ ـــيَّ هَ

ي و راحتي و سرُورِي يا صاح نْت بين ابساتن فَرْحِ كُ

ــم فــي راحــة ي ــلِّي انعِ ــل مسَ ــات كيــف انْضَ انْب

ارْياح بين  بيْرَادَة  ارْبِِيت  وال  لْتْ  مَ وال  بِيتْ  صْ ما 

ــة يَّاحَ جِ ــوم  همُ أوال  بشــغف  فت  ــغَّ اتْشَ ــا  م

اح الكفَّ مع  الدَّ و  بالضنا  يوان  الغِ ور  بحُ بْت  ارْكَ ما 

ة ماحَ بطْ ــب  ــي ارْقِ وال  ـــي  واشِ تْنِي  نعَ مــا 

رِّي صايَن ما باح يت سَ هِ مْت وال سْ ت وال هَ ما وْلَهْ

ـة ـياحَ جْ بـَ افْـنِيـت  وال  بـلِيـعـة  ادْنـفـت  ما 

اح ــت الوَضّ تَّى رِي ــيت حَ ــي وال ارْشِ ــل حالِ ــا تنَحَّ م

ــة يَّاحَ الجِ ــفار  باالشْ ــي  لْبِ قَ ارشــگ  و  ــي  نِ دَگْ
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33

ادْواح بين  طاوُوس  يا 

وح بْدُ يا شعاع طلُوع الدَّ
تُوح فْ المَ الوَرد  ود  خدُ يا 
وح رْمُ بد المَ يا جياح الكَ

الح التَّكْ بعد  د  مَ تَخْ

راح لُه  غْ شُ من  قَلْبِي 

التَّنْواح في  غلَبْتُه  و 

افْصاح عليه  طيار  و 

ــي ــر ســاحِ ـــا قــمَ ي

ــــح ـــر واضَ ـــا قـــمَ ي
ـح ـــــر فــايـَ يـــا زهَ
ــح ـــا مــهــر ســاي ي

ــي ــاحِ ــي ــجْ ــــار تَ ن

ـــي ـــراحِ ــت افْ ــاب ط

ــي ــحــاحِ ــلْ ــغ تَ ــي صِ

ــي ــن االلــقــاحِ ــي ب

يَّاح يد السِّ لِيم يا جِ رَة يا سالَف اظْ هْ يا عيُون المَ

ــة راحَ ــا  ي يق  الشــقِ ــد  أقَ ــاس  الي ــب  ي قطِ ــا  ي

ــرُّوح ال ــوت  قُ يا  غزالِي  يا 
وح لْقُ المَ الرُوض  يب  قطِ يا 
رُوح جْ المَ لب  القَ جراح  يا 

نَرْتاح شگايا  و  يْتِي  كِ و  دايا  يَبْرَى  تِي  فْ طَ اعْ إال 

احة اللَّفَّ ــجــة  الــواهَ ــرَد  ــبْ تَ ــول  ــوْصُ ال ر  بسَ

نا و غنايَم و افْراح رْت بالهْ ف ظفَ طْ ود لي بالعَ إال تجُ

ة رْتاحَ مَ اتْــبــات  ـــي  ادْواحِ ــيــار  اطْ ارْضـــاك  في 

التَّلْحاح يغ  صِ و  بالنُّواح  يزار  الهِ لَّمت  عَ ما  ول  صُ

ــة يَّاحَ صــان مِ ــي اغْ زالِ ــم اغْ ــت اقْوِي لَبْ كيــف اغْ

ياح ن في تَمْ صْ ي و الغُ ت عانْسِ تْ أنا و تمايَحْ حْ يُوم مَ

لقاحة و  ــيــب  طِ ــداه  ــنْ بَ ــلَّــل  مــكَ وَرد  بين 
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ياح ن في تَمْ صْ ي االطيار وقَدها غلب الغُ لَب نُوحِ اغْ

ــة بنصاحَ يــض  النضِ وهــر  جُ يغلــب  الثغــر  و 

يَّاح يد السِّ لِيم يا جِ رَة يا سالَف اظْ هْ يا عيُون المَ

ــة راحَ ــا  ي يق  الشــقِ ــد  أقَ ــاس  الي ــب  ي قطِ ــا  ي

ــرُوح جْ لــب المَ ــد للقَ كتْزِي
تلُوح لب  القَ في  ب  بالنشاشَ
يلُوح بِيْدك  ــوابِــي  اجْ راه 

رِي الح مْ ر حتى جَ يت من جمارِي قالت البْدَ إال شكِ

ــة حَ الَ لَحْ ــزُول  ت ــا  م ودَك  خــدُ فــي  ــي  لْبِ قَ ــار  ن

حال اللِّيل الطوِيل قالت زِين الدواح يت اكْ إال شكِ

ــة ــل بَنْصاحَ ــل الطوِي حْ ــالَف كَ ل السَّ مــن شــغُ

راح دا لك من الجْ مْ ول عَ وايا تقُ يت سيُوف اهْ إال شكِ

ــة ــرَّاحَ ــجَ ــدابْــهــا ال ــي بَــهْ مِ ــدْ ـــدِّي تَ ـــوق خَ فُ

بَنْصاح لب  اغْ د  الخَ و 

ادْواح بين  طاوُوس  يا 

رُوح يت لرايَة الفْ كِ إال اشْ
رُوح جْ د على المَ وابْها شَ اجْ
بُوح يرَك  ظمِ ر  بسَ قالَت 

الح لَحْ ودي  ــدُ خ ــوق  فُ

ــزاح امْ دُون  أنا  تَّى  حَ

اوْقاح ين  ــيفِ سِ نْدِي  عَ

ــي صــبــاحِ فــي  ورد 

ــي ــر ســاحِ ـــا قــمَ ي

جـــوايَـــح و  ـــــول  هُ
ـــح جـــرايَ و  ــــم  سَ
ــح ــايَ ـــي ج ـــلِّ ـــا ال ي

ــي ــالحِ ــحْ ـــر لَ ـــمْ جَ

ــي ــاحِ ــب ــةْ اشْ ــلَ ــي ل

ــي ـــة ســالحِ ـــايَ غ
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ـــةْ االرْواح قـالــت راحَ

ــاح تَفَّ ــدِي  نَهْ ــت  قَال

ادْواح بين  طاوُوس  يا 

ي و تبُوح كِ يت و تَشْ إال شكِ
وح رْمُ يت المَ دِّ بالشكا عَ
رْبُوح مَ رَّاضة  عَ ابْها  من 

وْدَاح يــص  مِ القْ ــر  مَّ عَ

ـــاح رُجَّ ــا  ي ــبَّــل  تــقَ و 

ــي ــاحِ ــوْض ــغ تَ ــي صِ

ــــي ــــاحِ وَضَّ الح 

ــي ــر ســاحِ ـــا قــمَ ي

ــح ــشــا الفَ ــحْ ــي ال ف
ـح نــايـَ و  ـــح  ـــايَ س
ــضــا طــايَــح ــي الــفْ ف

ــي ــراحِ ــشْ ــم تَ ــهْ فَ

ـــي مـــزاحِ و  تِـــيـــه 

اح الكفَّ مع  الدَّ و  لَة  الهاطْ ي  عِ دَمْ اقْاليَد  يت  شكِ إال 

ــة راحَ ـدِي  اقْــاليـْ الــلَّــبَّــة  فــي  ــا  ان ــى  ــتَّ حَ كيف 

الح لَحْ ووقُوفِي  ة  قَ النَّاطْ رِي  دْ صَ غدايَد  يت  شكِ إال 

ــاحــة ــفَّ ه طَ ـــدُ ـــدايْ ـــوف اغْ ــد شُ ــنَّ ـــف مــبَ واق

يَّاح يد السِّ لِيم يا جِ رَة يا ســالَف اظْ هْ يا عيُون المَ

ــة راحَ ــا  ي يق  ــقِ الشْ ــد  أق ــاس  الي ــب  ي قطِ ــا  ي

وح يفُ يب  هِ اللِّي  يب  يهِ ما 
ــوح وك ينُ ــن دُوك و هــدُ بي
رْيُوح المَ مثل  سايَح  ير  غِ

بتَرْجاح فاق  لِي  تُقْ ول  تقُ ولِي  مُ احْ لْ  تُقْ يت  شكِ إال 

ــا اح ــدَّ تَ ــزام  الــحْ تقل  ــن  م ـــي  لـــوْراكِ ـــوف  شُ

صر في تَوْشاح ول داك الخَ ي انْحُ كِ ولِي تَشْ يت انْحُ إال شكِ

ــاحــة بَــرْجَ ــيــف  انْــصِ ــالَّ  ش ــلْــبُــونِــي  غَ وتْها  بهُ
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وف االرْفاع في تَلْواح شُ

ســبَّاحْ شــابَل  نْدِي  عَ

ياح بتصْ يد  الگِ يف  كِ

ادْواح بين  طاوُوس  يا 

وح وْضُ الل المَ قُلت يا الهْ
ــوح لْيُ مَ ــا  اني و  ــى  ت إمْ
يُوح جْ ي لك مَ كِ كل ما نَشْ

ــاح تَرْت ــي  بحالِ ــر  صب

ــــي ــــداحِ اگْ زادَت 

ــي فــي  البَـحــر  داحِ

ـــي ـــا الحِ ـــلـــت ي قُ

ــي ــر ســاحِ ـــا قــمَ ي

ـــازَح ـــم ـــتْ تَ الش 
ـــح مَ ـــالّ ـــر ال ســـاحَ
واوَح ــــــــدْ مـــــال ب

ــي ــاحِ ري ال  ــــوف  شُ

فاح ة لك من الكْ دَ مْ ول عَ ومِي تقُ يت ارْدُوف همُ إال شكِ

ــة راحَ فــي  يل  قِ العْ و  لَّب  نتگَ ــي  ــراشِ افْ فــي 

بها قالت لي بفصاح ورِي في حُ يت غرُوق بحُ إال شكِ

ـة ــبَّاحَ سَ ــوج  جُ ألـْ ــاقِـي  السّ و  شــايَا  احْ ــم  دايَ

صاح لْخال  الخُ سمع  ول  تقُ وايَا  اهْ گيُود  يت  شكِ إال 

ة يَّاحَ الصِّ بالنغام  يــا  ســوَ و  ــودَك  ــيُ گْ ـــوا  اسْ

يَّاح يد السِّ لِيم يا جِ رَة يا ســالَف اظْ هْ يا عيُون المَ

ــة راحَ ــا  ي يق  ــقِ الشْ ــد  أق ــاس  الي ــب  ي قطِ ــا  ي

رُوح سْ ل المَ حْ ة كَ يفَ يا الهِ
وح بْدُ الدَّ أنَجم  ابْهاك  من 
وح الدُّ ن  صْ غُ يا  ي  كِ تَشْ ال 

باح رَّك  سَ ي  كِ تَشْ ال  ول  تقُ تجري  ارْياح  يت  شكِ إال 

ـــــة ــه دَوَّاحَ ــي ــــدِّي بــهــا تِ ــي گَ ــنِ ــصْ ــز غُ ــهَ ت
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راح ــوفِــي  شــفُ قالت 

ــراح التَّبْ مــن  عيِيــت  و 

االرْواح ــق  عاتَ ــي  عالِ

اح صَّ الفَ ــوق  فُ ــح  صَ يَفْ

ي جـباحِ في  هـد  شَ

ـــي ـــاحِ يـــا الـــرُّجَّ

ـــــي ــاحِ ـــــمَّ سَ رَب 

ــي ـــع فــصــاحِ طـــابَ

بَّاح نْج الدَّ رِي بالغُ ير خاطْ يرِي و كسِ سِ يت أكْ إال شكِ

ــة بَوْقاحَ ــير  كسِ ــرُوا  سْ كَ رُوا  ــكْ يسَ النْجــال  و 

بت سراح يت وال صَ ي لي بما شكِ كِ يت لها تَشْ إال شكِ

ـــة راحَ ــوتــهــا  بــهُ ــن  م ــب  ــايَ ص وال  بـــداك  ذا 

تَّاح الفَ بْحان  سُ لِي  ود  يجُ ولى  المُ م  نَعْ طالَب  غير 

ــة ــتَّــاحَ الــفَ ه  بمفاتْحُ ــة  ــمَ ــرَّحْ ال ــاب  ب ــل  يــحُ

بتَرْجاح فاق  عانِي  بالمْ ارْقِيق  ــزْل  غَ راوِي  يا  ود  خُ

ــة ــاحَ ــيَّ ــور الــلــغــا الــفِ ــطُ ــعْ ــرُه بَ ــي ــبِ ــم ع ــاتَ خ
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13

وب سُ حْ مال قَلب الالّيَم ما رْتاح عاش مَ
وب جُ يفات بين الحْ مازْهى في بساط بهِ
وب ضُ خْ المَ ها  فْ كَ من  عارَم  سقاتُه  ما 

وب حُ يل مَسْ قِ ه اسْ يفُ ما علِيه الخال بسِ
وب رْهُ مَ الخال  تحت  زاوَگ  ما  هرب  ما 

يف الخال أم التْيُوت زَنُّوب ت من سِ زَگْ

خال و  د  بخَ البْساط  في  يَزْهى  الَّ  من 
صال قُمْ و  ف  بالكَ ــواه  اهْ من  وَدُّوه  ما 
ــرَح االدْخال وتْهــا يَجْ ــه بصُ ــا قالَت ل م

نْبُه يل جَ ة بخِ ه خال و شامَ لْفُ ما في خَ
نه ــالل عَ ــرب الخال مع الخْ ر حَ ــا انْظَ م
نُّوا ــول حَ ــق كيقُ ــالل على العاشَ و الخْ

الَّلة طَ بَــرْزَت  الرخام  في  اتْفافَح 

سارَح راح  المْ ب  سْ كَ البِيدة  وِير  اهْ من 
ــحْ الالَّقَ ــتانْها  بُسْ ــق  للعاشَ ــة  فاتْحَ
صايَح ود  النهُ فُوق  رْها  دَ لصْ حازْتُه  و 

ضْ في التْفافَح ماسْ عن قَتْلُه شافُه عَ
ح فاصَ قَوْل  قال  و  رُوم  غْ المَ زاگ  كيف 

ة التْفافَح الل احيِينِي و عرِيسَ في الخْ

بالَة دْ مَ داتُــه  يم  همِ بْنُه  غَ في  عاش 
ـــة ـــزال عــــازَم زَالَّل ــنــقــاتــه غ ــا عَ م
ــة الَّل الخُ تَحــت  ادْواكْ  ــي  ارْياضِ فتــح 

حماه و  الل  الخْ تَحت  زاوَگ  ما  رَب  اهْ ما 
ــيَّل ادْماه ة للخــال سِ ــامَ ــول الشَّ كتقُ
بَبْهاه ليه  جاد  ه  ارْياضُ فَتْح  نا  مامْ اهْ
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23

24
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26

27

28

رُوب للحْ رْجة  مسَ بخيْل  الخال  راكب 
رْبُوب مَ غرِيم  وا  مُ رَحْ ينادِي  الل  الخْ و 

يف الخال أَم التْيُوت زَنُّوب ت من سِ زَگْ

ــزُوم ــد و الخــال و خــالل الزَّهْ ــن الخَ بي
رُوم غْ المَ على  يُوش  الجْ رَّد  يحَ ر  الشفَ و 
ــوم بْسُ المَ للخــال  ــول  كتقُ ــرَّة  الغُ و 

وش رْعُ رِيم مَ ة قلب الغْ امَ وت الشَّ من ابْهُ
وف و جيُوش بُه بين الصفُ هْ خالْها عن شَ
نُّوش ــا يحَ ــوش م ــراتة و جيُ تابْعــاه اسْ

تُوب كْ فار مَ يف االشْ رِيم اقْرى عن سِ و الغْ
بُوب حْ المَ يا  قال  و  اح  التَّفَّ دوى  و  خاف 

يف الخال أَم التْيُوت زَنُّوب ت من سِ زَگْ

رِيم ــى الغْ ــح عل ــالل و التْفافَ ــن الخْ أمَّ
شئيم الخال  وف  شُ لهم  الل  لَخْ قال 

ــالَف بِيد مع السّ ــة مــن العْ جــات إعان

واوَح ــدْ ال ــل  ناجَ بَجْ ــة  إعان ــه  ل جــات 
ة للخــال ال اتْســامَح ــامَ ــول الشَّ كتقُ

ةْ التْفافَح الل احيِينِي و عرِيسَ في الخْ

ف ــرب العاصَ ــراد للحَ يْل الطَّ وكــدت خَ
ف راهَ وا بمْ ــدُ ــداب وَكْ ــج مع االهْ نْ و الغُ
يخالَف علِيك  ــان  االم زِيــد  ق  للعاشَ

رُوب ســابَق ــوم الحْ ي يُ ــة عــن بَرْگِ بَ راكْ
طالَق سرِيع  جا  انْداها  سمع  ما  وقت 
ق العاشَ على  التِّيهان  الح  بَسْ ة  لْحَ مسَ

اللْوامَح من  وتُه  مُ لَة  حْ الكَ يُون  العْ في 
ــح ارْوامَ ة  ــدَ لْ مقَ ــات  بن ــرم  حُ ــت  أن رى 

ةْ التْفافَح الل حيِينِي و عرِيسَ في الخْ

ــة ــرْزُوا فــي رخامَ ــم بَ مالَهُ بِيــط اجْ بغْ
ة شامَ عن  قاتَل  يف  سِ كن  ة  امَ الشَّ و 
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يم ل ازْعِ زال و ركب في فحَ الل الغْ ب اخْ غضَ

فات جْ حَ تابْعاه  و  ول  إصُ الل  الخْ رْجْ  خَ
والَّت يُوش  الجْ امام  في  ة  امَ الشّ كانَت 
شاالت لدِيك  اوْهادِي  ارْسات  رُوب  الحْ و 

يُوب الل الزِّين مَسك الجْ دة الخْ جات نَجْ
رُوب عان يُوم الحْ جْ وارَم شَ ود اصْ و الضعُ

يف الخال أَم التْيُوت زَنُّوب ت من سِ زَگْ

اقْبُول يش  الجِ لف  خَ الوْراك  من  يَّدت  شَ
وب هُ زال اشْ رب في البْساط اغْ واوَات الشًّ
وب جُ حْ مَ نايَر  امْ سايَق  البْساط  شمع  و 

لُوم عْ ــالل مَ يــش الخْ ــة جِ الخــالل إعان
لْزُوم مَ برَمْح  ي  شِ و  بسهام  لَّد  مقَ ي  شِ
وم للقُ حاف  اجْ عن  يشالِي  و  رَّد  يحَ ي  شِ

وب سُ حْ مَ الخال  نَة  للوَجْ رة  عْ الشَّ غارَت 
رُوب طْ وب مَ جُ وة بين الحْ طْ رِيم في سَ و الغْ

ــة زامَ ــلُه اوْشــام الزَّهْ ناسْ و عطــاه اسْ

ت تاگَ منِين  شالَّ  نَة  الوَجْ جيُوش  على 
ــت زاگَ ــه  في للخــال  ــة  وبَ رْعُ مَ ــة  خايْفَ
ــه ادْبالَت ــب انْجاه و ورَقْتُ لْ ــم إطَ رِي و الغْ

وامَح يْلها اجْ ــم خَ عاصَ ــوف و المْ فُ بالكْ
ــح تناطَ ــا  بنُودْه و  ورة  ــمُ مَشْ ــا  للوْغ

ةْ التْفافَح الل حيِينِي و عرِيسَ في الخْ

االنْماط على  فاقَت  ين  الجِ من  وارِي  بَسْ
الط ه  بسهامُ تِي  جْ مهْ ول  لَنْحُ ي  كِ يَشْ
لَّج البْساط وب و خدَ جُ ه اعْ يجُ ساق ادْغِ

رخام في  منَبتِين  العاج  من  سرُوج  على 
الم وگ على اتْفافَح احْ رْشُ ه مَ حُ سن رَمْ
الَّم هــا العَ ع عادَا مــن نفاضْ ــمَ ــر تَسْ ي غِ

ــوم الوْغا يصافَح ــيادُه يُ بِيد اسْ مــن العْ
ــح ــرَّد ليه قَلب قاسَ الل محَ شــاف الخْ

والَف طاح و شاط يم من اسْ و عليه ارْگِ

ة شامَ و  الخال  و  يُوش  الجْ يب  إجِ فاش 
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يف الخال أَم التْيُوت زَنُّوب ت من سِ زَگْ

حام و  سام  من  بَة  راكْ الخال  جيُوش 
ــام ــلْوِي زَطَّ ــى شَ ــة عل بَ ة راكْ ــامَ و الشّ
مام رِي كن اهْ وف يَجْ فُ و الخال على الصْ

ــة جيُوش للخال فْعَ الْقاتْها فُرْســان الدَّ
ال صَّ ــت خَ ــوادُه و الْقــاه لَيْ ــض الح اجْ فَ
الل الخْ جيُوش  مع  الخال  بين  بقى  ما 

ــرُوف عْ ــراتَة و دوى بلفــاظ مَ حــازّاه اسْ
وب جُ وف عجب العْ فى و الشُّ قال الخالل اشْ
وب كُ مَسْ نَوْ  فاح  ما  يبُه  نهِ الم  السْ و 

ةْ التْفافَح الل حيِينِي و عرِيسَ في الخْ

وم ت في الجُ يط للوْغا عَضَّ ول اتْشِ حُ بَفْ
وم اتْحُ رُوم  غْ المْ على  الوْغا  في  نَع  تَقْ ما 
ــرارَدْ و علُوم ــاك بطْ ــداه ت عــن حــرب اعْ

يل ط و صهِ حْ يْطةو شَ ة عَ مَ دْ كبْطال في صَ
لِيل رِيم العْ م شاف الغْ ق زَاطَ على العاشَ
يل فِ الل شارَد احْ زالِي في اطْ يد اغْ ير جِ غِ

ح الواضَ البْها  يش  جِ يْض  الغَ الش  قال 
ــوم فالَح ــب ولد األمــة اليُ جايَ مــن العْ
ــد ما فاح الزَّهــر افي ســايَح البْطايَح ق

ــرُوم غْ ــل المَ ــة قَت ــة و ناوْيَ وْمَ ــت عَ عامَ

انتهت القصيدة
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ــد ينَوَّح مابْقــاه ما يبات افْرِي
وَّح يـــدَ دُوك  و  دُوك  بين 

باحي صْ ــك يا مَ شَ زْنِي وَحْ هَ
جايَح ــي  ــنِ ــصْ غُ ــي  ــالَّنِ خَ

رَّح يد مجَ يد انْكِ دِ قَلْبُه بال احْ
مــلَــوَّح ــن  ب ــيــس  قَ كمثل 

باحي صْ ــك يا مَ شَ زْنِي وَحْ هَ
جايَح ــي  ــنِ ــصْ غَ ــي  ــالَّنِ خَ

يَّح جَ امْ ــرُوح  گْ مَ ــر  فَ القْ في 
واحي ــر في  الدْ ي ما بحالُه طِ

االدْواح بيـن  ــي  ــانِ ارم و 
ـــرُوح ـــجْ ـــي مَ ـــثْـــلِ مـــا مَ

ــوَّح لَ امْ ــج  نْ الغُ و  ر  بالشــفَ
صاحي يا  لِيلى  ق  عاشَ قِيس 

االدْواح بيـن  ــي  ــانِ ارم و 
ـــرُوح ـــجْ ـــي مَ ـــثْـــلِ مـــا مَ

يرِيح ما  لَة  النَّجْ سيُوف  من  وى  اكْ اللِّي  و  يدي  سِ يا  هو  و 

رايَح الگْ من  ه  وِيحُ يا  يبات  انْتاتُه  فَگد  من 
ــوح ــنُ ــراد  ي بــالــتَّــغْ

 

يح رى ما يجِ وى كيف اجْ وى بالهْ يدي و اللِّي اكْ و هو يا سِ

ه جايَح راحُ رَب من تَكْ بْره في مضارَب العْ خَ
ــرُوح ــجْ مَ قــلِــيــبُــه  و 
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30

31

لَح وارمى في ساكنِي نيران اتْلَحْ
ــح بَّ يدَ ــن  ي العَ ســيُوف  مــن 

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

اج مكفح ول الدّ م طُ وعهُ و دمُ
يَّح ــضْ و يصَ ها يَنْهَ رْضْ فــي عَ

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

وج يبَرَّح ل افْجُ ــه في كُ بگرايْحُ
يَّح حَ ـــيَّـــادُه  صَ ــوى  ــهْ ال و 

ـيَّح يجَ و  ــي  ــلِ ــخْ يَ ــا  ــره حَ
ــبِي االرْواحــي ــرة تَسْ ــد قَطْ ن هَ

االدْواح بــيــن  ـــي  ـــانِ ارم و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ح وَضَّ امْ ــق  ي قِ اعْ ود  ــدُ الخْ فــي 
يم القلب في تَلْحاحي مِ من اصْ

االدْواح بــيــن  ـــي  ـــانِ ارم و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ــوَّح مت ــل  بِي اهْ ــار  ف القْ فــي 
ي بطاحِ و  ــدا  اكْ بين  ه  وشُ شَ

رِيح اجْ نِي  رَّحْ جَ بُوبِي  حْ مَ ــداك  اكْ وانا  يدي  سِ يا  هو  و 

ح نج التِّيهان الواضَ نُوها و اسقاوْها بغُ حْ طَ
ــرُوح ات و  ــف  ـطَ كتَـخْ

يح فِ اكْ في  رَة  جْ الهَ قلُوب  هل  ادْما  منها  يدي  سِ يا  هو  و 

ــرام يمــازَح ــرَف للغْ ــا يَعْ ــاد م ب وَّب االكْ ــدَ ي
ـــوا غــيــر يــلُــوح ـــرْفُ عَ

يح ق و حبِيبُه في الطفِ ة على من اعْشَ دَ مْ يدي عَ و هو يا سِ
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يم ادْواوَح قايَس و لطِ لْخال و المْ ير الخُ بتَنْگِ
ــوح وْضُ المَ ــد  الخَ فــي 

برِيح نِي  عْ انْفَ ليس  نْبَرَّح  ما  يِيت  اعْ و  يدي  سِ يا  هو  و 

طايَح يَرْفَد  ما  حالَف  ن  يحَ ما  ق  فَ يَشْ ما 
ــوح جمُ ــلْ  فَحْ ــب  راكَ

يح حِ نْج مع سحر اصْ يل بالغُ قِ ه اصْ يفُ يدي سِ و هو يا سِ

رايَح لُه  قْ عَ رَّب  جَ ما  ير  غِ اصْ باقِي  ر  گَ نَعْ ما 
ــرُوح ـشْ مَ شــبابــه  و 

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

لَّحْ سَ ور امْ مُ ب صاگْ لِي مَشْ و الحُ
ـــرَوَّح ــر بـــالـــرُّوح ي ــطَ بــالــبْ

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

رَّح فگات يجَ لُوع و الصَّ بين الضْ
رَّح مطَ و  ك  حَ يَضْ بِيب  الحْ و 

االدْواح بــيــن  ـــي  ارمـــانِ و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ــح فَ طْ يـَ ــيهانه  بـشِ ــارَس  ف
بسالحي ـــي  انِ دّ و  ــي  ــادْنِ خ

االدْواح بــيــن  ـــي  ارمـــانِ و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ــح ــرَنَّ ــتْ ـــا نَ ــــت أن بــه رَحْ
راحي اجْ ل  شغُ في  خبر  مايْلُه 
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باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

رَّح ي نَتْمَ عاك في بساطِ باغِي امْ
ح فََّّ كَ امْ الكاس  في  ر  مَ الخْ و 

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

رَّح وف الزِّين يفَ فُ و الكاس في اكْ
رَّح يفَ و  ــل  ــقَ الــعْ يــزْهــى  و 

باحي صْ ــا مَ ــك ي شَ زْنِي وَحْ هَ
ــي جــايَــح ــنِ ــصْ نِـــي غَ ـــالَّ خَ

االدْواح بــيــن  ـــي  ارمـــانِ و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ــتَّــح ــفَ امْ ـــر  زهَ و  وَرد  بين 
ي ــرَب راحِ ــدَك نَشْ ــب لي بي كُ

االدْواح بــيــن  ـــي  ارمـــانِ و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

ــرَّح يگَ و  ي  ــقِ يَسْ البْهــا  و 
باحي ــر اجْ ي صِ ــق من اعْ ليه رِي

االدْواح بــيــن  ـــي  ارمـــانِ و 
ــــرُوح ــــجْ ـــي مَ ـــلِ ـــثْ ـــا مَ م

يح الوْضِ د  بالخَ لِي  قْ عَ سبى  لمن  قُولُوا  يدي  سِ يا  هو  و 

بد و سامَح يق على العَ دامَك الرْحِ ل بمْ ضَّ و تفَ
وح ــمُ اسْ ــدر  ب ــك  لنَّ

رِيح الگْ لب  القَ نار  ي  فِ يَطْ وف  الشفُ مر  خَ يدي  سِ يا  هو  و 

الكافَح المدام  كاس  لْبَت  غَ انشوتُه  ن  لكِ
ــوح تُ فْ المَ ــد  الخَ فــي 
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لَقَّح و ارْضى و زارنِي للرَّوض امْ
لَّح كَ امْ ــزِيــن  احْ الرْقِيب  و 

بَح اصْ البرِيق  في  دام  المْ و 
مــد أفتاحــي قُلــت ليــك الحَ

لِيح المْ عد  بالسَّ وافانِي  لِيح  المْ ف  عَطْ يدي  سِ يا  هو  و 

رايَح تُوم بالفْ خْ ي مَ ي من يَد مالْكِ رَبت كاسِ اشْ
ــوح ــمُ ــسْ مَ ـــي  ـــوبِ دنُ و 

افْراحي يب  طِ في  ناعَم  بت 
نَتْمايَح ي  افْراحِ تان  بَسْ في  دام  امْ بال  وان  نَشْ

ــوح ــبُ ــوان انْ ــي ــغِ ــي ال ف

باحي بح اصْ تّى اصْ داك حَ كْ هَ
تان الالَّقَح ية في البُسْ وسه الباهْ مُ ونشرت اشْ

ــوح ــمُ ــلْ مَ ــي  ــبِ ــي ــبِ ح و 

ي يت الالَّحِ دِي و انكِ عْ د سَ عْ سَ
دام الكافَح ير المُ صِ ت من اعْ ت و بَحْ بَحْ و تبَحْ

ــوح ــيُ ــلْ م ــد  الــحــاسَ و 

بلْقاحي م  اتْبَسَّ يم  النْسِ و 
فايَح صانُه  اغْ في  ر  والزْهَ االفْراح  ير  طِ ورقَص 

وح ـــــدُّ ـــه ال يَــــزْهــــى ب
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احي تفَّ و  رَنْــج  و  لِيم  بين 
روايَح و  كساوِي  في  رَة  كْ عَ امْ ودُه  ــدُ اخْ الــوَرد  و 

ــوح ــفُ ي ـــان  ـــح ـــرِّي ال و 

يَّاحي ه سِ ر في ابْطاحُ و النْهَ
ــه و تمــارح ــسْ الشــجر فــي انْزاي ــه اعرايَ دارَت ب

ــــرُوح ف و  ـر  بــشــايـَ و 

بَّاحي بالگُ م  يَنْغَ تَر  الوْ و 
ح النَّاصَ قَوْل  ع  مَ اسْ ول  كيقُ اس  عَسّ اقِي  السّ و 

ــك لُـــوح ــبَ ــي ــلِ ـــم اقْ هَ

راحي عايَا في امْ بِيب امْ و الحْ
ــح واضَ ه  ــدُّ خَ ــا  التْرِيَّ و  ــمع  الشَّ ــي  ضَ ــب  لَ يَغْ

ــوح ــمُ ــطْ الــمَ الــلَّــحــظ  و 

ي ــي و افْراحِ لْبِ ــةْ قَ ــا نزاهَ ي
ه يَتْمايَح فُّ اقِي و جاب لي الكاس في كَ عَطف السّ

وح ــــــدُ ــه دَبْ ــل ــت ـــا مَ م

ي احِ امّ هات  ساقِي  يا  قُلت 
ــح تفافَ و  ر  ــدَ اصْ ــوق  فُ يــح  انْطِ ــى  حتَّ ــي  ل رادَف 

ــــرُّوح ــــــرُوج ال قــبــل اخْ
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ـــرَّاح ـــوى جَ الـــهْ
ــح بالوامَ ــة  رْحَ جَ عــن  ــة  رْحَ جَ

لِيح ــر شــفايَف المْ ي ــا غِ ــا يبَرَّدْه ــة االلمــاح م رْحَ جَ

ــاح ـــا ص وانــــا ي
ــزال ســايَح ــي بغْ رْحِ ــر جَ گَ نَعْ

يَّة باللَّحض في الشــريح فِ ف بين البْها ازْهار اعْ طَ يَقْ

ابْطاح في  رَح  يَسْ
ــوارَح ــي و الجْ ــدِي و ضلُوعِ بْ كَ

ــه بالرْضــا يرِيح لُّ ــوا و حــازُوا فــي ظَ لُ دْ و حشــايَا گَ

ــراح ــمْ ــــع ال وَسَّ
ــرُه الفايَح ى زَهْ ــقَ رَس و اسْ و اغْ

يح يْهــات مايطِ ــور هَ بادِي سُ ــاس في اكْ ــا بالسّ و ابن

الح لَحْ اصـبَـح  و 
يْن ســايَح ــوع العَ ــرِي و دمُ مْ جَ

يح فِ مــع الكْ ــوا بالدَّ مُ دْ ــرَق االزْهار واألغــراس انْهَ احْ
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ــدِي ي ــالل عِ ــا هْ ــي ي نِ تَّعْ مَ
ي ــيدِ يُون سِ ــا بُوعْ ــك ي لنَّ
ي ــد بِيدِ ــي اتْشَ لكــن نَبْغِ

ة في ما انْرِيـد ــيمَ بالتَّبْسِ
يد ابْعِ مــن  ــوك  لُ مْ مَ ــا  وان
يد ــك الســعِ وامَ ــغ لقْ نَبْلَ

ــراح ــدت امْ ــصَ اقْ
افْضايَح مــن  زايَــگ  ــي  بُوبِ حْ مَ

يح ة الوْضِ لْعَ ه يا طَ لكُ يب في مَ وع و لهِ ــل ادْمُ مَ ما اعْ

دَوَّاح ــــــــو  أبـُ
واوَح ــدْ ال على  صــال  ــك  دُوَّاحَ

يح حار و النصِ ة نال التَّشْ يحَ ودَك الوْضِ دُ من دَهْب اخْ

ــرَّاح ــك جَ ــقَ ــشْ عَ
ــد رامح ن ــب هَ ــب بنْشاشَ يَنْشَ

ــمها اقْبِيح يلَة سَ ــرّح بالنبال و ســيُوف  ســقِ و يجَ

مــاح ــك  ــرامَ غ و 
ــح اليَ فــاك  يخْ ــا  م ــا  دوايَ و 

يسان في الشرِيح ة من ريق الكِ تْقَ عَ رَة امْ مْ ي خَ من شِ

ــقــاح ــا بــيــن الْ م
ــح االَّمَ ــه  بـمرجانُ ــوف  فُ ـحْ مَ

يِي اوْقِيح تَحْ سْ بْلَة و يرَد المَ ين خَ ــقِ ل في العاشْ مَ يَعْ
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د لك رِيح ساعَ بَح في الفُ يَصْ
ــد ــوح واقَ ــرَّة ايْلُ ــيْ الغُ ضِ
د نِي ايْبات ســاهَ فْ ــا جَ وان

ــازَل الســعاد ن ــن امْ ما بي
ــراد المْ ــةْ  غايَ ــا  ياه بضْ
يم في الرّْقاد نُه انْهِ فْ من جَ

ـــاح ــن ارْي ــي ــا بِ م
ــح ــم رايَ ي يــس ازْعِ ل و يمِ ــدَ يَعْ

يح ــبَّان في الطفِ رِيَّة شُ يد و البَحْ نايَم فــي الصعِ بغْ

ــاح ن اجْ الشــعر  و 
وانَح ــج بالجْ اج يتهاي ــدَّ فــي ال

ــرُه ابْرِيح ــوى بنْداه في خاطْ ــرُش ناس الهْ ــك و ي فَ يَخْ

ــبــاح ــصْ ــــرَّةْ مَ غُ
ح ــر و جبِين واضَ خُ ــت تَفْ بْحَ صَ

رُه في غياهَب السبِيح ع بَدْ طَ يم يَسْ تَحت اللِّيل البْهِ
 

دَوَّاح ــــــــو  أبـُ
واوَح ــدْ ال على  صــال  ــك  دُوَّاحَ

يح حار و النصِ ة نال التَّشْ يحَ ودَك الوْضِ دُ من دَهْب اخْ

راح الــحــاجــب  و 
رايَح ــلَ الگْ ــوْس في اقْلُوب اهْ قَ

رِيح ــه اجْ صايْصُ يــف اغْ ــان دُون وتْرَة ما كِ عَّ ــه طَ نَبْلُ
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الح اسْ اللَّحض  و 
ــح جايَ ــالَّه  خَ ــرة  نْتْ عَ ــر  اقْهَ

يح ه ايْجِ وايْحُ يُون من الَّ هرْب من اسْ فار العْ رْ اشْ حْ سَ

ـــاح ـــــدَّك وضَّ خَ
ــح واضَ ــان  يب ــه  علي الخــال  و 

ــيح سِ نْبَر في التِّيه بالفْ ــك و عَ سْ الكن أصاح من المَ

ــاح ــرْت ــك مَ نِــيــفَ
ــح ــر رايَ ي ــة طِ نَ فــي رَوض الوَجْ

يح فِ هــا اكْ لِّي دَمْ ــوب يخَ لُ ــار القْ ي ــه اطْ نُّ شــى مَ تَخْ

راح يَّـــس  كـــوِ و 
ــح ــه الفاصَ ــر رِيقُ واهَ ــه اجْ في

الطرِيح و  ران  هْ السَّ ليعات  من  رِيض  المْ الج  اعْ فيه 

ــاح ــيَّ ـــةْ صَ ـــبَ رَگْ
رْحات ســارَح ــل فــي الجَ يَّ يَتْضَ

ــح ــا اتْرِي ــة م ــن حيّ ــا تامَ ــرَة م هْ ــرُود أو مَ ار اشْ ــدّ حَ

دَوَّاح ــــــــو  أبـُ
واوَح ــدْ ال على  صــال  ــك  دُوَّاحَ

يح حار و النصِ ة نال التَّشْ يحَ ودَك الوْضِ دُ من دَهْب اخْ
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ه هامَ يَّة في المْ ما انا من حِ
ون والَه و عســاك اللِّي ايْكُ
ــون نابَه ــوْ ايْكُ ــل ولُ صَ يَحْ

ها يدْ ــص من جــا ايْصِ نَ تَقْ
هــا المْ ــب  اليَ اجْ ــون  يُ بعْ
هى ــق و يفْ شْ ــل بالعَ هَ يَدْ

فاح اصْ ــن  ــي دَرْعِ
لُوا امْصابَح عْ وَة شَ سْ تَحت الكَ

يح فِ رْب و الصْ ع يُوم الحَ طَ م اسْ يْهُ يف عنَتْرَة و طِ سِ

ــواح ر مــن الْ ـــدْ صَ
ــح التفافَ ــه  في ــر  رْمْ مَ ــي  صافِ

يح اتْطِ ال  ين  دِ النَّهْ في  ك  أوِيحَ بَّر  شَ بار  التَّشْ هد  جَ

ــاح ارْب ــن  البَطْ و 
ــود رابَح سُ ه على الحْ لْكُ مــن مَ

ــح ــةْ الرْبِي ــه غايَ ونُ كُ ــيْ اعْ ــع ال شــرَى طِ ــح ال بي راب

تَلْواح فــي  ــوف  شُ
التطارَح فــي  ســارَة  اعْ افْخــاد 

يح بْها انْصِ ل و مقايَس دَهْ بْرَت في قبُوب في خالخَ كَ

ــراح اسْ ــدام  ق و 
ــح ــوع المَ ــبُ ــــزُّورَة زَنْ ـوم ال يـُ

يح دام في لِيل الكاس و الشطِ وك لَقْ دِي بدُ عْ د سَ عَ اسْ
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راج ـــــك  ـــــرْقـــــافَ قَ
ــنــاج ـــع فـــي اغْ طـــالَ
ماج طُ ــرْشــةْ  عــطَ فــي 

ج ود الزَّين واهَ ــدُ راح في اخْ
ــر ابْهاه سارَج ر على سَ سَ
ج يج الهَ د و خال ابْهِ في خَ

ـــرَّاح ال عتِيق  و 
ــال امْصابَح اج ب ل في الدَّ ــعَ يَشْ

ــح الصلِي ــك  قَرْقافَ ــر  مّ عَ وأرى  ــب  كُ و  مــال  و  ر  ــدَّ غَ

دَوَّاح ــــــــو  أبـُ
واوَح ــدْ ال على  صــال  ــك  دُوَّاحَ

يح حار و النصِ ة نال التَّشْ يحَ ودَك الوْضِ دُ من دَهْب اخْ

صالح و  ــة  ــحَّ صَ
اتْمــازَح وال  ــوم  مُ الهْ ــي  تَنْفِ

ــح اتْري ــا  ودْه نْقُ عَ ــوَّل  سَ ــي  لْبِ لقَ ــا  ادْواه ــا  ودواي

ـــالح ــا بــيــن امْ م
ــح فالَ ــان  ب الرُّهْ فــي  هــا  تَّقْ عَ

يح انْصِ ها  ارْياضْ ووسط  وز  رْمُ هَ قبل  يم  اقْدِ رْ  فْ غَ من 

ــاح ارْت سكر  مــن 
ــرْوازَح ر من ال ــكَ ــي ما اسْ و اللِّ

وق الكاس في الشرِيح مع بشُ رَّق الجَ رَة اتْفَ مْ دِي خَ هَ
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ــاح ــن امَّ ــف م خَ
ــحْ لْد قاسَ ود و صَ ــل من طُ و تقَ

يح ــا اوْضِ ــرْفْ و بهــا ظهران ل العَ ــهْ ل مــن سَ ــهَ اسْ

صاح الــغــانِــي  و 
ح ــيس واضَ ــا قَسِّ ــرْح ابْهاه شَ

يح فِ يم في الطْ يُوب اقْدِ رَةْ الغْ ضْ يرْها في حَ طِ و عرَف تَقْ

صباح و  مسا  في 
لــب فارَح وق بقَ ــدُّ ــلَ ال ــن اهْ بي

يح الصحِ على  ه  تامُ اخْ ور  صُ عانِي  المْ ح  بَتْواشَ وَتَّق 

فــاح ــي  ــالمِ س و 
يب فايَح يــب الطِّ يــب و طِ بالطِّ

يح ياخ في النقِ لْبة و اشْ راف و طُ يب االشْ وا طِ حُ و ما لَقْ

انتهت القصيدة





II 273الدواح

II   

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

بُوتِيتِينْ ــه  ــالَّتُ خَ يُـــوم 

وَّاحْ ــــدُّ ال على  يَّب  نغَ و 

لْ فَنْ وِيتْ كُ داوَل سَ دَرْتْ الجْ

ــى لِي ل ــفْ يَنْجْ وَّاحْ خايَ ــدَّ ــرِي دَرْتْ ال ي مِ فــي اضْ
الرَّاحْ رْيْ  سَ ي  رُوحِ مع  رَى  اسْ

اللِي ــمْ ــةْ شَ مَ ــي دُوَّاحْ فاطَ لِ ــرَى نَجْ ــفْ يَجْ ي كِ
ــسْ االبطاحْ ــى عانَ ــاشْ نَلْقَ ب

ــي ــى لِ ــا يَزْهَ ــرامْ م ــرُه احْ ي ــا غِ وزُه وان ــدُ ــا انْ م
صاحْ يا  ي  ضِ نَحْ نْدِي  عَ واشْ 

راگ ولْ الفْ مْ من هُ تْ نَتْفاگَ فْ خَ

البْيَضْ و  ونْ  ميْمُ و  رْ  مَ الحْ و 
نُونْ الجْ اقْبايَلْ  ينْ  مِ الحاكْ من  والَّ  بْ  هَ مذْ او  رُوشْ  هَ مْ شَ إالَّ  و 

ــي ضالِ الفْ ــا  ي مْ  ــرْهُ سَ ــي  جابَاتِ احْ ــورْ  بالبْخُ
االلْواحْ و  اقْرِيتْ  تُوبْ  الكْ في 

ين ــدِي دَرْتُه فــي الحِ بْ في كَ

ه بارْجُ اعْ مع  بَرْقان  تْنِي  مَ يَشْ

ارْكـــانْ بْعْ  بسَ ــتْ  ــوَّطْ حَ



II الدواح 274

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

رَة ــدْ العَ دُوَّاحْ  ــرِي  خاطْ فــي 

رِي نْگْ الوَ بْ  هَ ْ الدّ خالَصْ  في 

ــرَة مْ الگَ الحْ  ذا  مــن  ــد  بَعْ

ــــارِي ــــغ ــــثّْ ـــى ال ـــل ع

تالِي م  نْهُ مَ ليس  لداكْ  ذاكْ  هَ ي  ياخِ اشْ عن 
واحْ ــةْ  لِيلَ دْ  ســاعَ ــي  لْعِ طَ

ــغالِي رِيزْ اشْ ــى اطْ ــة عل سَ نْدَ ــة و الهَ راسَ بالفْ
ــاحْ الرَّجَّ ات  ــدَّ عَ ــطارْتِي  اشْ

ــي مانِ ــوتْ برهْ ــيْ ياقُ ه بْضَ ــعاعُ ــانْ اشْ ــه إيب ي لْ جِ فــي كُ
ــي يَـمانِ اضْ و  ــدي  ـرَنـْ الفْ و 

اليمانِي ــدْ  ــرْجَ ــزَّبَ ال و  ــرَّدْ  ــزْمَ ال و  ــرْ  ــوهَ جُ و 

هــاتْ الدُّ نْبُول   ــطَ اسْ كامــة  احْ فــي  ــاوْه  فَّ صَ
ــي فيــاللـِ وَرْد  ــرْ  ـ ــطَ بالعْ

وَّاحْ الدُّ تْ  رَحْ اشْ بيه  اليَدْ  يرْ  طِ تَقْ من  رَة  ضْ الخَ تُونَسْ  في 
ومْ التْخُ ــفــارَتْ  اعْ ــوهْ  ــمُّ شَ يبُه  طِ فــاحْ 

ــي ــالِ ادْخ ـــورْ  شُ ــرِيــقْ  اطْ ــه  لُ ــوا  ــابُ ص وال 
ْ و صــاحْ ــنّ ــرْ الجَ بِي ــطْ اكْ يَّ عَ

افْصالِي وفْ  جُ و  قَبْلَة  و  ــرْبْ  غَ و  ــرْقْ  شَ جاوْا 
ــاحْ الرَّجَّ ــيَّ  لِ هــاتَ  ــالْ  ق

ابْطالِي يعْ  جمِ يا  وَّاحْ  ــدُّ ال ذا  في  رِيبَة  اغْ ذِي 
دْ فــي االفْصاحْ لْها حَ مَ ــا عْ م
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ــوا الشْ علِيــك ــوا قالُ عُ ْ مّ جَ
ــك ــــزالـَ اغْ دُوَّاحْ  دَرْتْ 

ــي ــتِ ــرَحْ ف و 

واهْ نَهْ اللِّي  شْ  وَحْ من  بْتْ  غَ

ــالْ  ــح ــيَّ ال ــلِ ـــالْ ع ـــق اتْ

فيك بَة  الرُّعْ ذا  قْ  العاشَ يا 
ــكْ ــالَ ــعْ ادْخ ــابَ ــخ فــي امْ

ـي أرُوح  حـياتـِ

ضــاهْ بقْ ــى  ول المُ رادْ  ــنْ  ي حِ

ــي ــمِ ــظْ عَ ـــلْ  ـــحَ تـــنَ و 

وَّاحْ الــــدُّ دُونْ  ــدِي  ــنْ عَ واشْ  م  لهُ ــتْ  ــلْ قُ
تِي رَّطْ في ادْوَا دَايَا و راحْ ما انْفَ

ـــي ـــتِ ـــزاهْ ن و 
ــه رْجانُ ــدْ مَ ــة فَگَّ مَ دَوَّاحْ فاطْ

غشاه و  ها  مْ بْسَ مَ في  رُه  جواهْ و  رَة  دْ العَ وفْ  فُ اشْ في 
ــومَة بْسُ مَ ــه  يبْتُ طِ ــن  البَرِّي صــادَف  مــن  ــوى  الهْ ــلْ  أهْ
ــمْ واتَ الخْ أمْ  ــه  تَرْصاعُ زِينْهــا  ــرْ  ي غِ مهــا  بفُ ــي  كِ تَحْ

غالِي ــه   ــومُ سُ اتْـــقـــاتْ   ــهْ   ــبَ ــشْ يَ ــا   م
ــرَّاحْ بال ــارَتْ  ف العْ ــوا  نَوضُ

ــي والِ الغْ ــا  ي ــمْ  وِينْكُ ــوا  قالُ ــوا  قُ نَطْ ــه  باليْمُ
ــاحْ ــيطانْ اقْب ــرْ و الشِّ بالبْطَ

الخالِي تَلْتْ  ــگْ  شَ هْ  ــوَ ــرْمِ نَ أرا  ول  يقُ ي  شِ
ــبْع ارْياحْ ول على سَ ــي ايْقُ شِ

ة زِيمَ العْ رْ  كُ نَدْ يتْ  جِ نِينْ  امْ لْت  هَ نَدْ لِي  قْ عَ تاهْ 
يالْ احْ نفعتْ  ما  بْ  الحُ بنارْ  اتْ  اتنسَ بْتْها  صَ
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رْ ــافْ بالبْطَ ــلْ ق بَ ــي لجْ ونِ الحُ
بَرِّينْ و  ورْ  البْحُ لْ  هَ ــراتْ  اكْ و 

يفاتْ للهِ ــي  ــزالِ اغْ قــالَــتْ 

لِيَّ صارْ  ما  ي  وَلْفِ تْ  عَ مْ سَ
نْيا ورْ ادْزُورْ الدُّ لْ البْحُ راوْا هَ اتْسَ

يْهــاتْ هَ ــا  ي ــي  بُوبِ حْ مَ ــنْ  وايَ

رِيگْ اطْ لِيَّ  صابُوا  فارَتْ  العْ يعْ  جمِ جاوْا  ة  رْگَ بالفُ ارْقاقْ 

ورْ صُ القْ و  ونْها  مدُ ــرَاوْا  ــسَ اتْ البَرْ  ــلْ  وصَ و 

جبالِي و  الـــوْطـــى  و  ــدى  ــك ال ـــلْ  هَ و 
بالتَّنْصــاحْ ــرَة  غامْ و  ــرَة  امْ عَ

ارْمالِي و  عابْها  اشْ مع  ولْ  سهُ و  نادَقْ  الخْ و 
ــرَّاحْ ــوا فــي البَرْ بَ ليــس تَرْكُ

انْجالِي يْ  ضَ زالْ  للغْ وا  عُ رَجْ جالُوا  لُوا  وّْ جَ
ــاحْ ت فْ مَ ال  وا  ــدُ وَجْ ــلْ  اقْفَ ال 

فانة خْ مْ سَ تْ بِينْهُ وا صاحَ قُ فْ ا و بحالْها شَ اهَ رْدُوا و ابْكاوْا معَ غَ
نُوعْ مَشْ قافي  مْ  حاكَ لِيهْ  يهْ  قِ الفْ دْ  لواحَ لْتْ  ارْسَ يتْها  خِ تْ  قامَ
الَّحْ الصُّ عند  نايَة  اعْ نايْتُه  اعْ رِيفْ  التَّصْ ــابْ  ارْب من  يه  فقِ
تُه يقْ عشِ و  قْ  العاشَ بحالْ  لُه  كاتْ  اشْ عليه  العارْ  تْ  الحَ

ة  رَمْشَ من  ــفْ  خَ لِيبْ  تَجْ لْ  عمَ و  ــزَّمْ  عَ و 
ــوْداتْ ــخَ ال بين  ــي  ــفِ وَلْ ــنْ  ظَ في  صابُونِي 
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عاللِي ــالجْ  اعْ ها  عالجْ يبْ  بطِ تْ  وَقْفَ تْ  قامَ
تَّاحْ ــدْ الفَ مْ ــكْ الحَ ــتْ لِ لْ و قُ

يرْ ليس امْشى لي مِ زالِي في الضْ بْتْ دُوَّاحْ اغْ صَ
انْصاحْ ــه  ياقُوتُ ــا  ف الصّْ على 

ــي ادْوالِ ــرْسْ  غَ بينْ  وَّاحْ  الـــدُّ رْجانْ  هَ امْ دَرْتْ 
ــوَّاحْ ــدِّي نُ عْ عــن خَ ــمَ و الشْ

ــي ــارَغْ مــع المالِ ــن ف ــا بي ــوا م ــادْ إيْميلُ ي و الغْ
ــاحْ ــمَّ سَ رَبِّــــي  ورا  ـــبْ  كُ

اللِي سْ رْ  افْخُ بالَ  تُه  جْ انْسَ رِي  غْ دَ امْ رْزْ  طَ هاكَ 
التَّنْقــاحْ ــاسْ  الْن ــالمْ  السْ و 

ــغالِي نَةْ اشْ عْ ــنْ مَ ي مِ وقْ الفاهْ ــدُ ــة و ال ياقَ بالفْ
ــرَّاحْ الشُّ و  ــبْ  واهَ المْ ــاسْ  ن

قالِي امْ في  ه  طابْعُ تُومْ  خْ المَ كْ  سْ بالمَ ه  خاتُمُ
وَّاحْ ــدُّ ال ــومْ  تُ خْ مَ نِي  ــلْطْ سُ

انتهت القصيدة
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ارْمــاح ــي  نِّ عَ ــرَّد  جَ ــك  بَّ حُ ــر  ي امِ
فاح ــوم الكْ ــه يُ رْبُ ــق لحَ ي ما انْطِ
ــر االوْقاح ــرْبَة غي الفِي سَ فــي اخْ
ــالح اسْ نا  الفْ ـــم  ازْرايَ ــن  ــرِي دايْ
شــى ذَنْب االرْواح ــوى  ما يَخْ و الهْ
وف اللْماح دابِي شُ ر اعْ ســباب ضُ
ــراح اجْ ــي  لْبِ قَ زاد  تَك  ــفْ شَ ــوم  يُ
وم ساح جُ ي مَسْ عِ رْتِي دَمْ من اقْهَ

ــرَاح ه س نْدُ ــورَك ما عَ يْسُ طال مَ

ي راحِ اجْ يَــبْــراوْا  تْــرَى  يا 
ي راحِ بسْ ر  فَ نَظْ رَى  تـْ يا 
ي افْـراحِ زْهاوْا  يـَ رَى  تـْ يا 

جاح واه  گْ مَ لِي  قْ عَ رامَك  اغْ من 
باح و  رِّي  سَ نفشى  ودَك  دُ اصْ من 

ــه ــاحُ ــون ارْم ــنُ ــي بــسْ ــنِ ســامْ
ــه فاحُ اكْ ــرْب  الحَ ــق  ي ايْطِ مــن 
ـــوا ـــاحُ ــنِّــي ووْق ـــوا عَ لُ ـــوْ عَ
ــه ــالحُ ــان اسْ ــوَر ص ــصْ ــل قَ كُ
ــه انْــواحُ ــقْ  ــاشْ الــعَ يغ  يصِ وال 
ــه ــمــاحُ الْ داه  ــق  ــاشَ ع ـــل  كُ
ــه ــراحُ اجْ يطب  ــي  شِ نِي  ساكْ
ــوا ســاحُ بالما  ــــداوَل  اجْ فــي 

ــه ــراحُ ــرَك بــسْ ــي ــسِ ــيْ ـــود لِ جُ

راح الجْ و  لب  القَ عالجْ  يا 
راح وز بالسْ مع ارْضاك انْفُ
ل افْراح ــة كُ ــا غايَ بيــك ي

وا جاحُ ــي  ــالكِ اخْ ــهــاك  ابْ مــع 
ــوا ــــرارِي بــاحُ ـــواك اسْ مــن اهْ
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ارْتاح ما  رامَك  اغْ ل  مْ حَ ل  مَ احْ من 
اقْساح نِّي  عَ اوْصالَك  بْل  حَ مال 
باح اصْ مالُه  يرَك  جِ اهْ لِيل  مالْ 
زاح القْ بَرْجْ  في  حارْ  ي  مِ نَجْ مالْ 
االرْواح رُوح  ــي  نِّ عَ ــف  طَ تَعْ ــوم  يُ
الحْ ياه  بَضْ رَك  بَدْ عيْنِي  وف  اتْشُ

ــرَاح ه س نْدُ ــورَك ما عَ يْسُ طال مَ

ي يا تْرَى رَغــم على الالَّحِ
ي باحِ ل مَصْ ــعَ يا تْرَى يَشْ
ي ــي راحِ دِي لِ ــرَى تَهْ ــا تْ ي

ــوس راح يُ ينِي بكْ ــقِ ــرَى تَسْ ــا ت ي
االدْواح بين  ل  تْفَ حَ امْ ابْساط  في 
بالْقاح رَف  تْزَخْ مَ طاهَج  رُوض  في 
يــب الْقــاح ــى طِ هــارَج عل و الصْ
صــاح بالوَجــد  ــرَّد  يغَ ــر  ي طِ كل 
ــه داح ــه ب نُ صْ ــى غُ ــر عل ي ل طِ كُ
ــاح ــل الصب وا طَ ــواوَر رشــفُ و النْ
ــواح ــلْكْ الْ ــب راح ايْسَ كــن طالَ

ــوا يَرْتاحُ ــوى  الهْ ــل  هَ يــف  كِ و 
ه ــوى انْصاحُ ــى مــن الهْ لَّ ــا صَ م
ــه باحُ اصْ ــن  بي ــي  داجِ ــك  لْ حَ
ــه ــزاحُ اقْ ــود  ــنُ بــجْ ــــرَد  اطْ وال 
ــه ــرْواحُ ب نَك  سْ حُ ــي  لِ ــود  يــجُ
ه الحُ بصْ ــي  ــبِ ــلْ قَ ــر  ــفَ يــظْ و 

ــه ــراحُ ــرَك بــسْ ــي ــسِ ــيْ ـــود لِ جُ

ي الحِ اكْ جاوا  يَفْ ايْزُورْنِي 
ي باحِ م نَجم اصْ من  ابْهاهُ
ي افْراحِ راح  من  تَك  براحْ

ــه ــراحُ ــر بــفْ ــفَ ــظْ ـــرِي يَ خـــاطْ
ـــه ادْواحُ في  ارْوى  غُصن  ــل  كُ
ــوا فــاحُ ة  ــدَ ــلَّ ــال ب ــواض  ــحْ ال و 
ــوا ماحُ عليهــم  ــصْ  صُ الخْ و 
وا صاحُ و  ق  شْ بالعَ ــوا  ــزاوْجُ اتْ
ـــوا داحُ ــوى  بــالــهْ ــان  ــص االغْ و 
ــه ــبــاحُ ــار ازهـــار اصْ ــغ ــن اتْ م
ـــه انْـــواحُ ـــال  ط ــق  عــاشَ أو 
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ــرَاح ه س نْدُ ــورَك ما عَ يْسُ طال مَ

ي انْواحِ اوْهام  طال  يف  كِ
ي ور الوَاحِ طُ يتْ بِيك اسْ انْسِ
ي باحِ اگْ االبْيات  لِي  يغ  صِ

ماح اليَّم  في  صارِي  قَدَّك  رِيت 
والح ــى  لَّ اتْجَ ــالل  اهْ ــن  بِي الجْ و 
ور الْواح ــطُ ــوق اسْ ــب فُ واجَ و الحْ
ــرْحْ الْماح ــوا جَ رْحُ ــفار يجَ و االشْ
ــل جاح ي قِ ــل منهــم العْ و النْواجَ
انْصــاح وَرْدْ  ــح  تَّ فَ امْ ود  ــدُ الخْ و 
باح ــل االجْ سَ ــه كعْ ــر رِيقُ و التْغُ
االبْطاح بين  دامِي  يدَك  جِ رِيت 

ــرَاح ه س نْدُ ــورَك ما عَ يْسُ طال مَ

فاح يُوف الكْ ود اسْ غُ و الضْ
صاح ورُه في تَفْ ن صَ و البْطَ
الرَّاح كاس  من  رُه  وَّ صُ فيه 

االبْطاح ارْواب  ثِيل  امْ ــرْداف  ال و 

ــه ــراحُ ــرَك بــسْ ــي ــسِ ــيْ ـــود لِ جُ

ي رُوحِ ــلَب  تَسْ نَّك  مَ فْت  خَ
ي ــيتِي مــن تَنْواحِ شِ وال اخْ
ي ــز ارْباحِ ن ــا كَ ــك ي فَ انْوَصْ

ــوا مــاحُ ــن  ــابَ ــع اتْ ــوت  ــيُ ــتْ ال و 
ـــوا ـــرَّة الحُ ـــوق الـــغُ انْـــــوارْ فُ
ــه ــواحُ ــح فــي الْ ـــفْ مــوَضَّ واقَ
ــه ــاحُ ارْم ــار  ــف االشْ الــبْــهــا  و 
ــوا جاحُ منهــم  ــي  قَبْلِ ــحال  اشْ
ــه ــال انْــصــاحُ ــح ـــدْ الْ ــل خَ كُ
ــه اجباحُ جــاب  احْ وف  ــفُ الشْ و 
ــه ــاحُ ــط ــق ابْ ــحُ ـــل فــج ي كُ

ــه ــراحُ ــرَك بــسْ ــي ــسِ ــيْ ـــود لِ جُ

ــه احُ تَفَّ ــوى  نَهْ ر  الصــدَ و 
ه صاحُ تَفْ ح  وَضَّ ي  ــقِ دَمْشْ
ه رَاحُ بسْ ر  فَ اظْ الْقاه  من 

ــوا طــاحُ م  علِيهُ ــوت  ــيُ ــتْ ال و 
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ــوابَل شــغل الرْجاح ــاغ اشْ و الرْف
ــرَ ســماح ــج وطْ لَّ دَ ــدام اخْ و القْ
صاح عت اوْصافَك في اقْوال الفْ مَّ سَ
ــراح ــير وال لُه اسْ ــد أسِ ي حِ و الجْ
باح لِيــس يَرْقى مــن االفْعــال القْ
يه طاح و للوْغــى زايَد عــن كل جِ
ـــاح االرْي دَرَّاوْه  و  ــوه  ــمُ ــسْ قَ
ناح اجْ ــه  االَّلُ ير  طِ قْ  فَ يَخْ باشْ 
اح ــول النَّجَّ قُ ل العْ و الســالم ألهْ
ــراح االنْشِ ــةْ  لَّ حُ راوِي  ــا  ي ــد  خُ
باح اگْ رِيز  اطْ في  ي  تَوْشاحِ يغ  صِ
الصــالح نهــج  إالَّ  ــرَوَّح  ايْ ــا  م
ــزاح ــة و المْ تْبَ ــل الغَ ــب اهْ نَّ جَ امْ

ــوا جــاحُ ــي  ــالكِ اخْ بيه  ســـاقْ 
ه ماحُ اسْ ــجْ  غْ بــالــدَّ ــوا  اتْــبــرمُ
وا ــاك افْصاحُ ن ه فــي اهْ دُ ــواهْ اشْ
ــه ــراحُ ــسْ ــر ب ــفَ ــظْ ــس يَ ــي لِ
وا اقْـباحُ ــحـد  بالجَ ه  ـدُ ـواعْ اسْ
طــاحــوا ـــق  ـــرْفَ يَ الَّ  ــن  م ــه  ب
ــه ــاحُ ــد ارْي ــي شَ ـــرى شِ ــا تَ ي
ــه ــنــاحُ بــجْ ــر  ــايَ ط درَك  ــا  م
ــه نْـقاحُ تـَ فــي  رَوْض  ــدى  ماشْ
ــه ــرُّاحُ ــي شُ ــظِ ــن لَــفْ ــال عَ س
ــه باحُ فــى فــي النَّظــم اگْ وال اخْ
ــوا ــالحُ يَــصْ ــي  ــلِّ ال ــعــال  الــفْ و 
ــه مزاحُ و  ــه  سُ نَفْ عــن  عــرَض  و 

انتهت القصيدة
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ــي ــفــاحِ ــلْ ـــوَّى تَ ــقَ بــه اتـْ
ة جارْحَ ين  العِ راح  اجْ يف  كِ ما 

ي أَصاحِ الــزِّيــن  ق  عَشْ من 
ة الفْحَ مار  اجْ فُوق  لَّب  نَتْگَ

ي كالحِ و  ــي  ــبِ تَــعْ ــوى  ق و 
ة رايْحَ النَّاس  يع  جمِ و  ر  ساهَ

ــي ناحِ امْ ــن  الزِّي ــق  شْ عَ مــن 
ة ل جايْحَ وايَح كُ مْت اجْ ظَ و اعْ

ي بألماحِ رَة  ـــدْ الـــعَ رِيـــت 
ــة صافْحَ ــي بالمْ زالِ وَدَّعــت اغْ

ي ساحِ ــلُــه  ــقْ عَ ــم  ــالَّيَ ال و 
ة ارْحَ الجَّ لَة  بالنَّجْ وى  انكْ ما 

ــي ـوَّاحِ ــم نـُ ــايَ ــي ه ــلِ ــثْ مَ
ــة ــراوْحَ امْ ال  نَلْت  ــة  راحَ ال 

رْح االلماحْ عَب جَ ما اصْ

ــاح ب ــول  بالهُ ــي  لْبِ قَ

آح و  ــآح  ب ــرَّد  نـبَ و 

ــراحْ اسْ مالِه  نِي  ــجْ سَ

اصــاح ــي  لِ وْ هَ ــبَّة  سَ

الحْ اصْ ة  رگَ الفَ مافي 

ــاح ـن الجْ ــور  سُ كْ كـمَ

ياح تحْ في  يت  حِ اضْ و 

ــــوَّاح نُ ــي  ــنِ ــرَك ت و 

صباح و  امْسايَا  في 

نــاحْ و  ــاح  ص ــلْــبِــي  قَ

ــــــودَوَّاحْ ـــي بُ ـــفِ وَلْ

ـــرَّب مــا ارْتـــاح مــا جَ

ــاح ــفَّ ــع الــكَ مْ ــدَّ ــال ب
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29

30

ــي واحِ تَدْ فــي  ــوا  دَوْحُ و 
ة ــوق طافْحَ ه بالشُّ رامُ يل اغْ خِ

ــي ســالحِ و  قــلِــيــبِــي  حـــاز 
ــة المالْحَ رَة  ــدْ للعَ ــي  ونِ نْمُ غَ

ي ســاحِ ــو  هُ ــا  م ــا  واه بهْ
ة يح ابْتات شــارْحَ حِ أرْوِيت اصْ

ــي صياحِ و  دِي  ــهْ سُ فيهــا 
ة وف سارْحَ و ما في وسط الجُّ

ي ساحِ ــلُــه  ــقْ عَ ــم  ــالَّيَ ال و 
ة ارْحَ الجَّ لَة  بالنَّجْ وى  انكْ ما 

ــي صاحِ صــى فــي تَفْ ــا يُحْ م
ة حَ الواضْ ــة  ولُوعَ للمُ ــل  نُوصَ

ــي ــراحِ اسْ ــود  گــيُ ــل  تــحَ و 
ة الفاتْحَ هي  ــزالِــي  اغْ يــاك 

ــي حــياحِ و  ــا  نايَ امْ طــال 
ة الفْحَ نــار  كبادِي  ــت  ــرْقَ حَ

ــاح ارْي ــي  نِ صْ غُ ــزُّوا  هَ

فــاح للكْ ـه  ــرُوجُ سْ بـَ

ــي و راح لِ قْ ــت عَ فَ طْ خَ

ــاح الوْق جرْحــات  عــن 

الحْ اصْ ة  رگَ الفَ مافي 

ــحاح اشْ زالِي  اغْ ــرْب  قُ

ــراح اسْ لهــا  ــب  لَ نَطْ

ــراح بالسْ نعمــت  ــا  م

ـــدوَّاح ــق ال ــشْ مــن عَ

ــاح الدبَّ ـــيــف  بالسِّ

البْطــاح ــى  عل ــم  هايَ

يَّاح السِّ ــع  مْ ــدَّ ال و 

ـــرَّب مــا ارْتـــاح مــا جَ

ناح بالجْ ــتْ  ــبْ صَ ــو  لُ

ـــاح ـــرْت ــا نَ ــاه ــرض ب

ــالح اللَّحْ ــمــر  الجَ و 
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42

43

44

45

46

ــي تــراحِ فــي  ــي  ــنِ ــمْ ــالَّيَ ال و 
ة حَ سامْ بالمْ ودِي  عقُ تَبَّت  ما 

ــي راحِ ــوةْ  ــشْ نَ مــن  روى  و 
ــة دابْحَ انْجــال  ــوه  بُ طْ عَ وال 

ي ساحِ ــلُــه  ــقْ عَ ــم  ــالَّيَ ال و 
ة ارْحَ الجَّ لَة  بالنَّجْ وى  انكْ ما 

ــي ماحِ ــط  رْبَ معَ ــات  ب ــا  م
ة ــه صايْحَ ــي علي ــات الحَ و بن

ــي تُــوَشــاحِ و  ــدان  ــي ــعِ ال و 
ة حَ ــة الفاصْ مَ ــل و النَّغْ بَزْناجَ

ــي ــاحِ ــيَّ ــمِ ال ــد  الــقَ دات 
ة حَ ــوم واضْ ــن انْجُ ــرَّة بي و الغُ

ــي ــاحِ ــمّ كـــاس مـــالِـــي ب
ة ــارُه الالَّفْحَ يــب ازْه ــق طِ بَ يَعْ

ــي ابْطاحِ فــي  ــي  واحِ ــة  ليل
ة ــب من االقْواس واقْحَ و حواجَ

ــاح ب ــاس  للنَّ ــرِّي  سَ

االلماح ــوه  عُ ــدْ خَ ما 

الحْ اصْ ة  رگَ الفَ مافي 

ــراح ر فــي االفْ ــدَّ ــا غَ م

ناح الجْ مــع  ــك  نْ بالجَ

ــاح ــم مــا راضــــي الْ

ــالح ــبَّر مــن امْ ــا شَ أم

ــن الح بِي ــا شــاف اجْ م

ــاح ن وال  ر  ســهَ ــا  م

راح  مــن  ر  ــدَّ غَ ــا  م

ــاح ــا ارْت ــرَّب م ــا جَ م

ــــوَّاح بُ ــي  ــانِ ــغ ال و 

ــاح ــيَّ الــصَّ ــر  ــطَّ ال و 

ــياح ور فــي تَسْ و شــعُ

االدْواح فــي  ــر  الزَّهْ و 

صاح حْ ا فــي الصَّ ــوَّ ضُ
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ي ساحِ ــلُــه  ــقْ عَ ــم  ــالَّيَ ال و 
ة ارْحَ الجَّ لَة  بالنَّجْ وى  انكْ ما 

ــي ــن االلــمــاحِ ــنــايَــر م بــشْ
ــة فايْحَ يــب  بطِ جــالَّر  و  وَرْد 

ــي ــوَّاحِ ــه ب ــانُ ــص ـــوق اغْ فُ
ــة حَ ناصْ رار  ــدْ بال شــفايَف  و 

ــي تَوْضاحِ فــي  رْجــان  المَ و 
زالِي في حراج ســارْحة عند اغْ

ــي صاحِ ــا  ي ــر  رْمَ مَ ر  صــدَ و 
ة المحَ ــرَح من شــافُه بالمْ يَفْ

ــي صاحِ تَفْ فــي  ــرَّة  السُّ و 
ــة ل جايْحَ ــرادَف كُ ــرَّدْف ي و ال

ي ساحِ ــلُــه  ــقْ عَ ــم  ــالَّيَ ال و 
ة ارْحَ الجَّ لَة  بالنَّجْ وى  انكْ ما 

ـــــي ـــدَّى بــن ادْواحِ ـــهَ يَـــتْ
ة اليْحَ بَالَّر  في  شمس  ي  كِ نَحْ

الحْ اصْ ة  رگَ الفَ مافي 

و شــفار كمــا الرْمــاح

ــر صــاح يَّ وِ و األنــف اطْ

باح د الجْ ــهْ ــم شَ فيهُ

الح ــه  بــرُوقُ اضعود  و 

ــن ســلب النْجاح و بطَ

الحْ اصْ ة  رگَ الفَ مافي 

البْطاح على  ارْفــاغ  و 

ــاح ــا ارْت ــرَّب م ــا جَ م

تَوْضاح في  ود  ــدُ خ و 

ــاح ــصَّ ــنَــة فَ ــعْ بــالــمَ

ــاح ــيَّ صِ ــة  ــب ــرَّگ ال و 

ــاح ــفَّ تَ ـــوده  ـــهُ ن و 

ــاس الــرّاح ــنِــي ك نَــعْ

ــاح ــا ارْت ــرَّب م ــا جَ م

ــالح امْ ــيـقان  السِّ و 
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ــي رْكاحِ مُ ـلــت  وصْ ة  ســاعَ
ة ارْحَ الشّ بــالــزُّورَة  لي  زارَت 

ــي ــواحِ ــل انْ ون كُ ـــدُ ــي م ف
ــحى د الزِّين ما اسْ مــن شــاهَ

ي جناحِ ــور  ــسُ ــكْ مَ ـــا  وان
ة صالْحَ مال  اعْ في  رَبِّي  أَل  نَسْ

ــي ــرّاحِ ــلْــم الــشَ ــاس الــعَ ن
ة حَ راجْ ــوال  اقْ تَمْت  اخْ بهم 

ــــي ارْواحِ رُوح  ــــة  راحَ ــا  ي
ــة رابْحَ ــات  البْن ــا  ي ــروا  نَصْ

اح صَ لْخــال  الخُ ــسْ  حَ

ــالح ــت زِيـــن الــمْ فــاقَ

راح بالجْ ــي  لِ مــادى 

ــاح للرَّجَّ ــي  ســالمِ و 

ــالح ــمْ ــــن ال ـــا زِي أي

ــــراح االفْ ــــدام  اق و 

ـــاح ــن الـــوَضَّ ــزِّي ــال ب

ــــوَّاح ـــعـــارِي بُ بَـــشْ

ــتــاح ــفْ ــفــالِــي مَ لــقْ

ــالح ــمْ ــة ال ــاشَ ــا ب ي

انتهت القصيدة
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دِّي خَ ــى  عل بان  ها  ــياطْ أشْ

ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

ــدِّي عَ ــل  امْ تْ ــه  للقَ صارْمُ

دِي وَعْ يا  بَر  نَصْ ما  يِيت  أعْ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

دِّي ومْ تَعْ ــمُ ــد اسْ ي مــن بعِ

نَّد هَ المْ ر  فْ الشَّ ظل  في  وردَة  نات  اجْ ينِي  عِ يدِي  سِ يا  هو  و 
ي دِ تَگْ رة  مْ جَ قَلْبِي  في  ارْماتْها  و 

ــد ي دِ الحْ ــي  طانِ اعْ و  و  بالســهُ ره  ــفْ شَ ــي  ارْمانِ و 
ــد ي ابْعِ مــن  ــت  وِي نَكْ ــة  ن كْ أمَّ ة  ــدَّ مُ عــن  ة  ــدَّ مُ

ة دَّ مُ اللْتام  يق  ضِ من  بْها  صعَ ما 

أزْناده تِي  لِيعْ يا  دَب  يَكْ ما  ر  الشفَ و  ض  اللَّحْ و 
ــادِي ــم ــع اتْ ــاد ول ــيَّ صَ

يَنْعاد قبر  وال  ــرْ  ــبْ الخُ ــادُه  ــن ع ــي  فِ جــا  مــن 

رَّد جَ امْ ية  ماضْ يَّة  نْدِ هَ رَة  قَطْ فار  االشْ يف  سِ يدِي  سِ يا  هو  و 
ي نْدِ هَ حر  سَ قَلْبُه  ابْحال  ه  ظُ لَحْ
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ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

دِي يسَ و  ينير  ـــد  واحَ و 

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

ـــدِي ــا يــا وَعْ ــداكْ أن ــكْ ه

يد الصِّ مثل  فارُه  اظْ خالَب  امْ في  صــادَف  من 
يد دِ رب اشْ ود الْقى حَ دُ ب و الخال و الخْ بين الحاجَ

ــدا ــا  يَنْفَ م  م هُ ــوالَفْ ــير  اسْ أيْشِ

ــادُه ي أگْ ــه  بُ حاجْ و  ــن  سَ الحَ ــون  يُ أعْ ــل  السَ اسْ
صادِي ــه  حانْطُ ــير  ايْسِ

ــاد ي ــوس الغْ ــي حبُ طِ ــدى وال يَعْ ــا يَنْفْ ــور م يْسُ مَ

رَّد فَ امْ تُه  بلِيعْ تاه  ــد  وَحَ البْها  اق  شَّ عَ يدِي  سِ يا  هو  و 
ــرْدِي فَ ي  يَبْكِ ــه  داجُ ــول  طُ ــد  واحَ

نِيد اسْ صبت  وال  وى  الهْ افْراتَن  ور  ابحُ في  تايَه 
يد اوْكِ لْب  القَ في  باللِّي  انْبُوح  تارة  تَم  نَكْ تارة 

ة دَّ شَ يب  تغِ ما  حالِي  عن  تــارة 

ارْشــادُه عــن  يْهــات  هَ ــه  قُرصان يتيهــه  ــارة  ت
ــادِي ــه غ ــود رايْسُ قُ فْ مَ

يادْ و  اتْزَلغ  ه  الواحُ ــوال  أهْ مــواجْ  صادْفُه  من 
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ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

ــدِي تَگْ ــرَّة  الغُ و  ــه  بُ حاجْ

ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

دِي هْ ــة جَ ــه عــن غايَ انْلَوْحُ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

رْدِي ــوَ ال ــد  الخَ و  ه  ســالْفُ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

ــوَدِّي ــة الملك إي فــي طاعْ

لَّد خَ امْ ته  بِيعُ في  يق  شِ اعْ على  البْها  مالَك  يدِي  سِ يا  هو  و 
رْدِي ــفر السَّ دة و الشَّ يُون شــاهَ بَعْ

ــد ــرِي افْ ــيــان  ــقْ عُ ــف  ــرْشَ ــمَ ال و  ــة  ــامَ الــشَّ و 
ــد ــل ي خَ ــا كتَدْ ــز خاتَمــة م ــر كمــا اليَبْرِي و التْغَ

بْدة جَ قاد  العْ في  بُودَة  جْ مَ بَة  رَگْ

انْهــادُه ــرِي  الخاطْ زاد  ه  ــدُ نَهْ ر  ــدَ الصْ و  ــن  ي دَرْعِ
ــرادِي  امْ ــرَّدْف  ال و  ن  بَطْ

هاد الشْ تم  ين  مِ دْ القَ على  يقان  سِ فُوق  افخاد  و 

د هَّ تُه اتْمَ مْ كْ ود مالَك البْها في حَ هُ يدِي هادُو اشْ و هو يا سِ
ي ــدِ نْ بجَ ــه  زِي نَغْ ــه  خالْفُ ــي  اللِّ و 

ــد ي ــة و الگِ رْمَ ــر للقُ هْ ــد أقْفــاه بالقَ ــدم و يمَ يَخْ
ــد يِي ــم وال تَقْ كْ ــه حُ ــا علِي ــه م لِّي ــوم اتْخَ مُ و الدْ

ا دَّ اتْهَ تُه  حكمْ في  البْها  مالَك 
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ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

دِي عْ لْك السَّ على افْراش المُ

ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

دِي هْ مَ في  لِي  نَحْ ناتْها  اجْ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

دِّي بين افراشْ و اعراش امْسَ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

ــدِي النَّ ــود  بالعُ ــة  يْبَ طَ امْ

جحادُه نُودْها  بجْ ر  اقْهَ و  ت  كَ ضحْ له  ــام  االيّ
ـــع وقـــــادِي ـــطَ رُه اسْ ـــــــدْ بَ

اعياد و  م  واسَ امْ ي  الباهِ ود  بوجُ و  الزْهُ وايَع  اسْ و 

يق يُوْقَد ر الرْحِ مْ بِيبُه خَ قاه احْ د من اسْ عَ يدِي يَسْ و هو يا سِ
ي نَدِّ ــم أمْ ي ــاض انْعِ ــطْ في ارْي رْبَ عَ

يد نشِ و  ة  مَ نَغْ في  يارْها  اطْ ــارُه  ازْه رِيح  بَّت  هَ
رِيد التَّغْ ياوْا  احْ ايمام  و  ت  فَخْ و  ن  سَ الحْ أم  و 

وَدّى يق  ابْشِ نار  الكَ مع  اقْنِين  أم  و 

نشــادُه فــي  ــزان  ي بمِ رِيس  ــمْ السَّ جــاوَب  اد  ــدّ حَ
إيْنادِي ــارَح  ف حمام  و 

راد ــو التَّغْ م فــي الزْهُ ــاهُ ــك الوَرْشــان نَسَّ و كدال

د للموَحَّ يث  الغِ مزن  لَب  تطْ بارَزة  االشجار  يدِي  سِ يا  هو  و 
ي دِ هْ الشَّ وق  بالدُّ ة  جَ ناسْ باحْ  اجْ
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ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

ــردي بَ امْ مــار  اجْ ــر  ي غِ داكْ 

ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

ــدِي نْ عَ ــب  لَّ قَ امْ البِيــب  و 

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

يد العِ الل  اهْ رْق  شَ نا  ابْساطْ على  االيَّام  جادَت 
بِيد ــرار و العْ ــن و البْهــا االحْ مــام الزِّي ــتْ الهْ طاعَ

ــد رَقْدة ــم بَعْ رِي ــا الكْ لِين ــن اعْ حَ

زادُوا رْح  بالفَ ــرُور  اسْ ــلْ  الــوَصْ ــرايَــم  اكْ تَّى  حَ
ــرادِي يــت بَعــد تَفْ و زهِ

االباد ول  طُ بَرْضاه  لي  ف  عطَ و  لِيَّ  جاد  لِيح  لَمْ

د الجَ قالَت  و  وى  الهْ ةْ  مَ بنَغْ أدْوات  وتارْنا  و  يدِي  سِ يا  هو  و 
ي ــدِ بْ ــارَد مَ مــن الَّ انْقــاس بهــا ب

يد هِ ة مات اشْ فَّ لِيح و العَ ق المْ من مات على عَشْ
يد سِ الحْ نكايَة  و  نا  الهْ و  ز  العَ و  ــرُوره  اسْ نْمْ  غَ

ا دَّ ــه أتْغَ نتُ ــل فــي جَ بثمــار الوَصْ

ـــزادُه امْ على  وقتُه  ــه  لُ ــادت  ج من  ــدات  ــعْ سَ
االعياد يد  ــعِ اسْ ه  ــدُ ي عُ

تَنْشاد في  طيارْها  و  فاتح  ــرُه  زَهْ رُوض  كمام  و 
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دِي النَهْ در  صَ فاوة  اصْ من 

ي ــدِ بْ لكَ ــار  النَّ ــت  نِي اجْ ــي  اللِّ ــا  أن

دِي هْ مَ رْقَة  الطَّ ين  للحافْظِ

ي دِ وَجْ حــاوَر  امْ يْجــات  هَ امْ

وف االتْماد اوِي بشُ د الضّ يب الخَ من لهِ

آزَرْدِي رْق  ــدَّ بالـ ــه  حــارْسُ

د دَّ جَ امْ لْوانْها  سَ نْدِي  الهَ ماش  بالقْ االرْيام  يدِي  سِ يا  هو  و 
ي دِ ــرة تَهْ مَ يكْ كاسْ الخْ ــادِي لدِ ه

يد الرَّشِ ارُون  هَ ه  لْكُ مُ في  نا  ابْساطْ ثِيل  امْ درَك  ما 
ــد زِي و  ــب  كُ ــاقِي  لسَّ ــول  يْقُ كَ ــد  واقَ نا  عْ شــمَ و 

ة دَ ــهْ شَ ــات  ي الباهْ يــف  كِ ــا  م

ــادُه ارْق فــي  ــه  لِّي خَ ــد  راقَ ــي  اللِّ و  ــن  ي للفايْقِ
ــادِي بُــوجَ ير  غِ ــداك  هَ

ــاد ي ــن الغْ ــواه بي ــق بَهْ ــا يَنْطَ يــف دَقْن ــو داق كِ ل

لَّد قَ امْ ها  جيدْ في  رُونَق  امْ قد  عَ ألبيب  هاك  يدِي  سِ يا  هو  و 
ي ــيــامــان الــفــرنْــدِ ــاليَــد أضْ بــقْ

يد أتْفِ يت  بغِ كان  ه  ارْقايْقُ على  عانِيها  امْ يغ  صِ
ــد ي يــت أتْعِ ــي كان بغِ لْتِ يد حُ ــدِ ــل فــي تَسْ و تأمَّ

دا العْ جميع  ي  نكِ و  ر  خَ تَفْ اسْ بيه 
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وَرْدِي ــا  ــواي اهْ ــول  طُ الــبْــنــات  ــب  حُ
ي ــدِّ خَ ــرَّش  نــفَ و  البْها  نساعَف  و 
ي دِ عْ سَ ي  انْراجِ ــزُول  ان ما  الباب  في 
ــدِي رَعْ ن  ــكَّ يَتْسَ ــي  بِ الهْ امْ ــي  فِ تَطْ
ي ــدِ يَفْ ــة  مَ بالنَّغْ ــي  اقْبالْتِ يَبْقــى 
ي دِ رَخْ اسْ يق  ارْحِ ــدام  امْ لي  ب  يكُ و 
ي دِّ خَ في  ع  شَ عْ شَ نُورْها  الكاس  في 
ــدِّي حَ نَبْلَغ  مــا  ــرْبْــهــا  شُ فــي  ــا  ان و 
ي ــدِ هْ عَ ــرُه  مْ عَ ــف  يخالَ ــا  م ــن  الزِّي و 
ــزْدِي مَ نِي  لْطْ سَ ــاض  ارْي في  الفرْح  و 
ي ــدِ تَفْ ــة  مَ بالنَّغْ و  ـقــة  ناطْ ــار  اوْت
ازْوَرْدِي ود  ـــدُ اخْ من  فاتَح  رْد  ـــوَ ال و 
ي ــدِّ سَ أمْ ــرِير  اسْ ــوق  فُ ين  ــمِ الياسْ و 
ي ــدِ رَنْ ــاس مــاس مــن الوْصــال اصْ و الي
ي دِ يَگْ ة  يجَ ابْهِ وكه  حسُ في  ع  مَ الشْ و 
ي ــدِ ــسْ جَ على  ــار  الــنَّ ــرَّك  ــحَ اتَ نـــارُه 

االتْماد فُوق  م  واهُ اهْ ل  مَ نَحْ انْزُول  اوْال 
اد دّ جَ يم  دِ اخْ دِيما  دايَم  ه  مُ كْ حُ ت  تَحْ
ف نَرْمِي جميع االنْكاد طَ ى يَعْ على و عسَّ
طواد و  ور  بحُ ودِي  لَرْعُ عَت  ضْ خَ بَعدما 
واد االجْ لناس  وَة  نَشْ ه  انْغامُ بحال  وال 
عاد قَبل  من  ور  هُ مَشْ قانِي  دُهْ ه  تقُ معَ
يزداد سرِيع  لها  وقِي  شُ البْها  كَف  في 
تاد عْ مَ في  تَرْياقْها  ر  واهَ بَجْ ه  عُ رَصْ امْ
ــار البعــاد ــوفُه بن ــي مــن شُ كن وال ايْمَ
االنْشاد يب  طِ بُوع  بَطْ ح  صَّ اتْفَ يار  االطْ و 
االوهــاد كنحــل  ــيها  تواشِ و  ــيرها  سِ
بتنضاد ه  عرُوشُ في  م  يتبَسَّ ر  الزْهَ و 
رخاد سُ عتِيق  من  رانَة  كْ سَ ة  كعرُوسَ
ز االسعاد يب عَ ي طِ لْماسِ ع من سگُ طامَ
وَّاد ه صبيب هُ وعُ زالِي و دمُ مقابَل الحضر اغْ
ــراد بتب ــا  تَوْقاده ــي  فِ يَطْ ــورُه  نُ ــو  ضُ

جادُوا عليك  رَة  ضْ الحُ يفات  هِ خالَقَك  حمد  و 
انْشادِي طابَع  اختام  و 

ــجــاد الــمْ ــيــات  لــلــبــاهْ ــا  ــن ــالم اسْ ـــرى  اق و 
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انتهت القصيدة

ــدِي ــقْ ــةْ فَ ــيَّــج لِــيــعَ ــيــرهــا إيــهَ و زفِ
ي ــدِ بْ ــن أعَ ــول الزِّي ــى إيْقُ ــى إل ل ــا احْ م
ي دِ ــي قَصْ ــل ل مَّ بِيــب كَ دِي بالحَ ــعْ سَ
ي ــدِ رَصْ ــي  معانِ و  ــي  المْسِ اطْ رِي  ــدْ تَ
ي دِ جْ المَ ــات  دُه ل  اجهَ من  ر  ــدَ ع و 
ــوَدِّي إي يــب  الطِّ يــب  ابْطِ نا  ســالمْ و 
ي ــوب وســط الــوَرد و نَــدِّ ــجُ وا اعْ ــدُ ه

تَوْقاد نار  وف  الجُ في  إيْبَرَّد  صال  المْ و 
الوْساد يث  دِ احْ وا  نتشارْكُ ادْراعِي  دْ  سّ و 
ه يستفاد رِي طابْعُ تام لمن يَدْ بمسك الخْ
ناد تَفْ دُون  ول  قُ عْ بالمَ ي  رياضِ في  جال  و 
جحاد قايَق  لَحْ يُوم  د  الجاحَ ع  يَنْفَ وال 
ياد راف االسْ لْبة و االشْ عانِي و الطَّ ل المْ لهَ
گاد ــد تَفْ ــا يزِي گــد الْظاه ــار الفَ ــرْ ن بِحَ
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بادِي اكْ ــراح  اجْ درى  ما  يعدر  الَّ  من 
ه ندُ مهَ ــرة  جْ الهَ صمصــام  مالقــى 

گادِي رُه  مْ جَ ير  الضمِ في  فارُه  اشْ ر  حَ
ه وَقدُ ين  العِ وع  دمُ بُه  كْ سَ ما  ل  كُ

ــرادِي ــغْ ـــوحْ بــتَ ــا ان ــي و ان مــادا لِ
ــددُه ــا نعَ ــواقِي شــالَّ م ــتْ اشْ هاضَ

شادِي يا  ورْتَك  صُ مال  اجْ اهللاَّ  دامْ 
ه يْدُ يصَ جا  من  بِي  يَسْ اغزْيَل  يا 

شــارَدة البيد  في  مثلك  ما 
دة ل سيدي  و الكَ هْ يَّل في السَّ تضَ
ــر في الخصــب و الندى تَ تَتْبَخْ

ـــار ازْنـــــــادِي ـــن مـــا كــــوى ب
ــردُه ــجَ ــوى م ــهْ ــي يَ ــلِّ ــظ ال ــحْ لَ

ــــــادِي ـــل وَقَّ ـــعَ ــوى اشْ بــالــهْ
ـــردُه يْـــبَ ــا  م ــا  ج واشْ  ــج  ــايَ ه

ـــهـــادِي ـــنْ ــا تَ ــف ــجْ ــال طــــال ب
ه ــدُ ــم ــكَ ن و  ــه  ــي ــفِ ــخْ نَ شـــالَّ 

ــــــرادِي م و  ـــي  ـــتِ ـــايْ ـــن ع ــــا  ي
ه ــدُ ــاسْ ــيــن ح ــي عِ ــار ف ــجَ ــا زن ي

يد ــى الغِ ــن عل ــي بالحسَ لْتِ صَ
يد اتْصِ وى  الهْ اهلَ  في  زُوما  زَهْ
يد ــزْالن مــن زِينْهــا بجِ في الغُ

د ــدَّ ــگَ امْ ــب  لْ للقَ

ــد ــوَقَّ ــود  م ـــزْنـُ مَ

د هَ تَشْ ــي  ــوعِ دمُ و 

زال سيدي محمد الغْ
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اتمادِي و  زَهْ زِين  زال  الغْ بَه  تَشْ ما 
ه دُ شاهْ بِين  الحاجْ و  رَّة  للغُ وف  شُ

تَنْهادِي ع  مَ اسْ من  حال  ال  حالِي 
ه ــدُ اتْوَق ــي  اللِّ ــران  النِّي حســب  و 

رادِي تَوْ صفى  ما  شان  طْ عَ لي  مادى 
رْدُه ــوَ ي ــا  م ــي  قلبِ ــش  عطَّ ــي  اللِّ و 

شادِي يا  ورْتَك  صُ مال  اجْ اهللاَّ  دامْ 
ه يْدُ يصَ جا  من  بِي  يَسْ اغزيل  يا 

ة ـدَ ســاعْ المْ ــل  جَ د  ســاعَ انـْ
ة ــدَ كايْ امْ ــي  لِبِ قَ ــت  عَ نَفْ ــا  م
ى ــدَ مــافْ ــن  حَ مــا  المالك  و 

يادِي اگْ اسجان  في  ور  يْسُ مَ لي  مادى 
ه ــدُ ايْ ــرام  ــغْ ال نِّي  ساجَ الـــدِي  و 

ــــادِي ــــي ب لِ ــــوْ ـــلـــت قَ ــر قُ ــي غ
ه ــدُ ــي ــبِ ـــي اعْ امِ ـــدَّ ــوم ال ــلُ ــعْ مَ

ـــــز ارْعــــــــادِي ـــن هَ كـــيـــضَ
ه ه مــرَعــدُ ــــــدُ ـــرْق عــلــى رَعْ بـَ

ـــادِي ـــصَّ ال ــب  ــلْ ــقَ ال ــى  ضــن و 
ـــده ـــوب ــــي امْ ــــعِ ـــا دَمْ ـــي وان

ــــــرادِي م و  ـــي  ـــتِ ـــايْ ـــن ع ــــا  ي
ه ــدُ ــاسْ ــيــن ح ــي عِ ــار ف ــج ــا زن ي

انرِيد بما  لي  ف  طَ يَعْ ى  عَسَّ
يرِيد مــا  ــل  ــعَ يَــفْ لب  القَ و 
يد الگِ من  ور  يْسُ المَ طلق  ما 

عـــلـــى اوْتــــــــاق اوْتــــــــادِي
ه يدُ نسِ و  ــاه  ــم احْ فــي  م  ــدَ ــخْ نَ

ــد لَّ ــوَ ــوك م ــلُ ــم م

ــد ــرَعَّ ــمْ ــي ال ــبِ ــلْ قَ

رَّد ـــــوَ مــن خــد امْ

زال سيدي محمد الغْ

د ــدَّ ــوك مــجَ ــلُ ــمْ مَ
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يَّد مگْ ــون  ــجُ ــسْ مَ

د ــون مــحــدَّ مــطــحُ

زال سيدي محمد الغْ

د منكْ ــيــت  ابْــقِ و 

ــرَّد ـــرُوح  مــفَ ـــگْ مَ

نادِي اهْ سيُوف  من  اق  شَّ العُ في  وَّر  حَ
ــرْدُه شَ ــالت  النَّجْ ــوق  بشُ ــن  ي فِ راجْ

ـادِي انـَّ ل  انضَ ه  رامُ بغْ لي  مــدى 
موجده ابُه  نَشَّ ب  حاجَ من  قُــوس 

شادِي يا  ورْتَك  صُ مال  اجْ اهللاَّ  دامْ 
ه يْدُ يصَ جا  من  بِي  يَسْ اغزيل  يا 

ة ــدَ ــواعَ ــمْ ــال ــي ب ــگــانِ ــا ابْ مَ
ة ــيَّدَ مشَ فراحــي  ــم  ـنَ نـغْ و 
ة ــدَ االب ــى  عل لُوكــه  مْ مَ ــي  النِ

عــادِي و  ــايْ  ج انْــبــات  دِيما  ـم  دايـَ
ه ــدُ ي گَ و  ــي  لِ قْ عَ ســالَبْ  ــل  زَيَّ الغْ و 

بادِي العْ من  ت  جرَحْ ما  داوِي  داوِي 
ه ــهدُ يسَ ــه  راحُ اجْ ــرُوح  جْ المَ ــم  دايَ

ــــادِي ــــرع ـــم فــــي تَ ـــهُ ـــركْ ت
ه ــي يَـــدُّ ـــدت ف ـــــدِي عَ ـــا وَحْ وان

ــــزادِي ـــوى عــلــيــه م ـــهْ فـــي ال
ـــددُه حَ و  ــلــة  بــالــنَّــجْ ــه  ــنُ طــاحْ

ــــــرادِي م و  ـــي  ـــتِ ـــايْ ـــن ع ــــا  ي
ه ــدُ ــاسْ ــيــن ح ــي عِ ــار ف ــجَ ــا زن ي

ــيد سِ ــن الرُّقْبان و الحْ يْ عــن عَ
ــد انْرِي ــا  م ــوب  بُ حْ بالمْ نَزْهــى 
يد ــهِ اشْ ــي  عِ دامْ امْ يــف  كِ وال 

ــب  يــفــادِي ــي ــبِ ـــي  ط ـــلِ مـــايْ
ــدُ الفْ و  بالتِّيـســيـر  ــل  خَ ابـْ و 

ـــراح  غــيــر  انْــــــدادِي ـــجْ ـــال ب
ه ــدُ ــرگْ ي ــان  ــوم ــقُ ال و  ـــي  ـــرْتِ يَ
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هادِي و  ب  كُ زِيــد  ابْهاك  اهللا  دام 
و ــدُ العْ و  ــان  الرُّقْب ــيَّ  ف ي  ــفِّ تْشَ ال 

ـــادِي ـــرْخ ــر سَ ــمَ ـــات مـــن خ ه
ه ــــدُ ــــدايْ ــــي احْ ــــالَّنِ ــــن خَ أم

ــرَّد ــبَ ن و  ــي  ــكِ ــشْ نَ

انتهت القصيدة
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001

002
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015

اد دَّ ر جَ ــي بعســاكَ غــى و صاگْ ل ب اطْ ــر الحُ أمي
ــودَة بُ جْ مَ ســكينه  ــام  االرْي ــون  عيُ بســيُوف 
ــود سُ ســوالَف  و  ــر  فايَ الظْ ــل  مايَ بحْ ــا  ه قَلَّدْ

ناد العْ نـــاوِي  ينِي  يمِ مــع  ــي  امِ ــدَّ قُ مــن  جــا 
بُودَة جْ مَ ي  لْفِ خَ في  دار  و  ــي  بَــرْبُــوعِ ــوَّط  حَ
ــود وْقُ المَ ســن  الحُ ــاس  ن ــون  عيُ ــيَّ  ل اعْ ــرُه  نَصْ

واد االطْ يقسم  ي  يفِ سِ صار  كيف  بِي  أعجْ قُلت 
ودَة گُ حْ مَ ي  يفِ سِ غلب  على  لَة  النَّجْ سيُوف  و 
المجبود سام  الحْ دها  مْ غُ فار  اشْ وسط  تقلب 

اد دَّ ــد الحَ ي دِ ــر و الحْ جَ ــدوب الحْ ــن ي ي ســيف العِ
ودَة ــدُ حْ مَ ماهــي  ــه  تُ رحْ جَ ود  ــدُ الحْ ــدَّى  يَتْعَ
ود ــدُ الحْ ــدَّى  يتْعَ ــا  م ــور  يجُ ــا  م ســيفي  ــا  وان

االتْماد ــوارم  اصْ غنْج  يق  يطِ ما  ه  نْدُ هَ سيفي 
ودة وجُ مُ جرحاتُه  قلب  كل  في  ين  العَ سيف 
ودْ عُ سْ المَ ر  البَدْ وِيت  اهْ من  عيُون  فار  اشْ كيف 
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ــول مُ حْ مَ لــب  غُ ــي  الباهِ لــب  غُ
ــول قبُ لــب مَ ــه فــي القَ و كالمُ
ــول حُ ال  ــواه  گْ ــا  م ــق  العاشَ و 

خيَّالة و  يل  خَ لة  مْ جَ ليه  تَنْقاد 
حالَّلة ة  مَ بنغْ م  ينْغَ إال  لى  احْ ما 
القتَّالة ين  العَ و  للقْضى  بَرْ  يَصْ

عاد ب االسْ واكَ د اكْ ودَة يا طلوع سعْ عُ سْ ولُوا لمَ قُ
ودَة عُ سْ مَ ــتِ  انْ و  عادْتِي  اسْ سعد  من  ــتِ  انْ
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْــتِ  ود  السعُ عد  سَ يَّا  انتِ و 

ياد الجْ على  ه  زْراگُ مَ د  القَ من  ل  مَ اعْ الزِّين  و 
ــودَة گُ عــاب احْ ــون اجْ يُ ــن و العْ بِي ــواس الحاجْ و ق
ود اتْمُ من  نْج  بالغُ ها  سمْ داب  الهْ انْشاشب  و 

رْصاد الفَ مثل  والَف  السْ و  فايَر  الظْ من  عبِيد  و 
ــودَة ر في ســربة سُ طَ ــة مــن العْ ــو في گلت عامُ
ــود وى ليه اسُ ــا تَقْ ر م ــعَ ــالَف و الشْ يــش السَّ جِ

رْقاد فُ من  ــوى  اضْ م  يهُ ضَ بِين  اجْ و  رَّة  الغُ و 
وقُودَة مُ مارُه  اجْ ريم  الغْ ةْ  هجَ مُ على  د  الخَ و 
ود دُ الخْ ر  جامَ بمْ ــوى  اكْ اللِّي  رُه  مْ عَ يَبْرى  ما 

االتْماد من  ناها  اجْ من  على  نِي  تَجْ نة  الوَجْ و 
ودة رْصُ مَ نَة  الوَجْ في  داب  الهْ من  الوَرد  وك  شُ
ود نْگُ مَ نَة  الوَجْ ــاض  ارْي على  لِي  تركْ األنف  و 
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ــاد الوَقَّ ــد  بالخَ ــي  لِ ركْ حَ زنُوجــه  مــن  الخــال  و 
ــودَة نْضُ مَ ــودُه  عقُ ــر  واهَ اجْ ــم  وِيتَ اخْ ــمْ  الفُ و 
ود نْقُ العَ خمر  من  الصفا  غايَة  فى  اصْ الرِّيق  و 

عاد ب االسْ واكَ د اكْ ودَة يا طلوع سعْ عُ سْ ولُوا لمَ قُ
ودَة عُ سْ مَ ــتِ  انْ و  عادْتِي  اسْ سعد  من  ــتِ  انْ
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْــتِ  ود  عُ السْ عد  سَ يَّا  انتِ و 

ــدادْ ق و  اتْوامــة  زُوج   ــه  علي ارْخامــة  ــدر  الصَّ و 
ــودَة لُ وْ مَ ــه  صانُ اغْ ــم  لِي او  ــاح  تَفَّ ــرَف  تَعْ ــا  م
ــود صُ قْ المَ هــد  جَ فــي  ــج  رَنْ أو  ــات  ان رمَّ والَّ 

ــياد بَسْ ــة  يُون مَصْ فــة  منَضْ يفــة  انْضِ اوْصــاف 
ودَة ــدُ شْ مَ زكارم  و  ــام  الت و  ــة  بَ جْ الحَ تحــت 
ــود مُ ــرِي مــن الغْ ــا يَبْ ه نْدْ ــراف هَ ــر االشْ و غضافَ

ــادُه يَّ قُ ه  ــدُ نْ عَ ــوى  الهْ ــاب  ارْب باشــا  ــي  الباهِ و 
ــرْدُودَة مَ ماهــي  ــه  ت كلمَ ــدْ  يري كيــف  ــم  كَ يَحْ
ــود سُ ي الحْ ــراف زِينُه يَنْكِ ــه في حضــان االشْ الن

ول ســهُ فــي  ــرَّاض  عَ ــة  الرَّقْبَ و 
ول ــعُ مَشْ مــر  جَ ــد  ازْنَ ــد  الزَّن و 
ول ضُ خْ يــب مَ ــوف من خصِ و كفُ

طادُوا بسهالة يد من ابْغى يَصْ يصِ
الة عَّ شَ ودُه  هُ اصْ ازْناد  بال  وِي  يَكْ
ــه تَتْاللى باعُ ــا اقْلُوم اصْ دادْه امْ
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ــالل ــوق االطْ ــد اشــهد فُ ي و الجِ
الل ــد اشــهد تحــت الخْ و النَّهْ
نْجــال ــرس الْغــاه جَ ــمع الخُ سَ

الَة فَّ و شهادْتُه هزَمْت الرِّيم الجَ
ــة الَّلَ الخُ ــز  أبرِي ــب  لَ اغْ يــب  هِ تَدْ
غى لجنْجالَة در يَصْ اوْقَف في الصَّ

طــاد تَصْ ــارُه  ي اطْ ــون  بالعيُ حــرك  إال  ــن  الزِّي و 
ــودة يُ گْ ــل مَ ــرام فــي سناسَ ــاب الغْ يــب ارْب و يجِ
بَح في سناســل و قيُود لك البْها اصْ من عــرض مُ

فرة في سواد ه و الظَّ قالِي في ســالْفُ ود امْ و شــهُ
اوْرُودَة ود  خــدُ و  ــفارْ  االشْ و  ــن  جبِي و  ــرَّة  الغُ و 
ود ــر في عقُ واهَ وف اجْ ــفُ ور و الشْ نْجُ و الخــال و غَ

عاد ب االسْ واكَ د اكْ ودَة يا طلوع سعْ عُ سْ ولُوا لمَ قُ
ودَة عُ سْ مَ ــتِ  انْ و  عادْتِي  اسْ سعد  من  ــتِ  انْ
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْــتِ  ود  السعُ عد  سَ يَّا  انتِ و 

ــاد ع و  ــاد  ع ــطابوا  سْ نـَ ــوت  التـيُ أم  و  ــا  وان
ــودَة زْيَ مَ ــة  اآللَ و  ــالل  الحْ كاس  و  يــب  بالطِ
ــود ارْقُ ــان  الرَّقْب و  ــا  بينن ــاس  سَّ عَ ــاقِي  السَّ و 

ــداد اعْ ــه  مالِي ــه  دَمُّ ســاح  ــود  نْقُ العَ ــر  ي عصِ و 
ــودَة وخُ ــودي مُ ــود و حسُ ــب و أرى و خُ ــا كُ و احن
ود ــب أرى هــاك و خُ ــول لي كُ رة تقُ ــدْ ــم العَ و الرِّي
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حــال ــى  عل ــه  كامُ احْ ــن  الزِّي
ــه شــمس و هــالل يُّ ــل ضْ جَ يَخْ
مهــالل ــه  ب ــق  عاشَ ــن  مَّ كَ

جاللَة و  يبة  بهِ فاز  اهللا  وَدُّوا 
تاللى و  ودُه  ــدُ اخْ نُور  ل  عَ اشْ إال 
ودة زِين الحالَة عُ سالُوا الرِّيم مَسْ

النَّشاد بين  فايَز  يخ  شِ زَي  من  قصايَد  و 
ودة نْگُ المَ على  ول  يقُ ما  ول  القُ في  م  دَ يَعْ ما 
ود نشُ في  غالُه  اشْ ق  كيْحَ ون  لْحُ مَ و  مــوزون 

يَـــزْداد الْغاها  ـــار  االوْت مــع  وِي  ـــدْ تَ بَّة  القُ و 
ودَة دُ هْ مَ تُه  عْ ادْمَ واقَد  وك  سُ الحْ في  ع  مَ الشْ و 
وكود مُ الكلمة  عند  ــام  االرْي ود  خدُ في  رَق  يَشْ

باد االكْ من  ــمــارِي  اجْ اتْــبَــرَّد  بالِي  اگْ الرِّيم  و 
ودَة قُ فْ مَ ي  بساطِ من  ودها  حسُ و  ودِي  حسُ و 
ــود رْفُ مَ ــح  ايَ الطََّ و  عانْقــة  المْ بحــرُوب  ــا  ن احْ و 

عاد ب االسْ واكَ د اكْ ودَة يا طلوع سعْ عُ سْ ولُوا لمَ قُ
ودَة عُ سْ مَ ــتِ  انْ و  عادْتِي  اسْ سعد  من  ــتِ  انْ
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْــتِ  ود  السعُ عد  سَ يَّا  انتِ و 

ــاد ــى االغي كــم عل ــور زِينْهــا تَحْ ــم بنُ ــاك الرِّي ي
ــودَة حُ جْ ــه ماهــو مَ بْتُ ــن هِ ــى الزِي لــك عل و المُ
ــود ــه ايسُ ــا يخالــف مــن بي ــن م ــان الزِّي ــه ازْي ب
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الل عْ المَ ــي  ــفِ تَــشْ ــودَة  ــعُ ــسْ مَ
باالنْجال ــبِــي  تَــسْ ــودَة  ــعُ ــسْ مَ
الزال ـــزال  ـــغْ ال ـــودَة  ـــعُ ـــسْ مَ

يتْبَالى ما  عمره  زِينْها  في  ي  قِ شْ عَ
الة عمَّ قَلْبِي  في  ها  نْجْ غُ قَت  رَشْ
ــة اللَ عْ المَ للنَّفــس  ادْوى  تَرْياقْهــا 

ــاد ــي نَفَّ اعِ ــكام الدَّ ــى احْ ــه عل كامُ لــك احْ و المُ
ــودة مُ حْ ــة مَ ــرْفاء فــي ســايَر األُمَّ و حــكام الشَّ
ود ــة و الجُ ل صْ مــال و الصفى و الخَ ل الكْ مــا هَ هُ

ــاد ــة و اجي حــاف و نُوب ــداش و المْ ــل الكْ مــا هَ هُ
ــودَة وْجُ مَ ــرَ  قَطْ غــى  اطْ مــن  ــاد  ن العْ صــوارَم  و 
ود دُ ــوه مــن اجْ ــا و رتُ ســان و الوْف ــود و االحْ و الجُ

ــوَّاد الجُ مــن  ــود  جُ ــر  الفخَ و  ــزْ  العَ و  ــة  مَّ الهَ و 
ــودة الجُ ــول  مُ ــادُه  عب عــن  ــود  يجُ ــوَّاد  الجُ و 
ــود وْجُ المَ اهللا  ــراف  االشْ حمــا  فــي  ــا  ين طِ يغْ و 

ــعادْ ــعادَة المة االسْ لــك و السْ ــلَ المُ وم اهْ ــدُ و ي
ودَة عُ سْ المَ ــوَقــت  ال ـــرَّة  غُ م  بهُ ــدِي  ــعْ اسَ
يُود ــى الغْ ودَة عل ــعُ م مَسْ كيــف اســعدت بجاهُّ

عاد ب االسْ واكَ د اكْ ودَة يا طلوع سعْ عُ سْ ولُوا لمَ قُ
ودَة عُ سْ مَ ــتِ  انْ و  عادْتِي  اسْ سعد  من  ــتِ  انْ
ود عُ اسْ الل  الهْ وانْــتِ  ود  السعُ عد  سَ يَّا  انتِ و 
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ــوال ــاالقْ ــي ب ــنِ ــفْ ــودَة تَ ــعُ ــسْ مَ
ازْالل رايـــق  ــن  م ـــودَة  ـــعُ ـــسْ مَ
نْيال الشَّ ــي  ــكِ نَــحْ ــودَة  ــعُ ــسْ مَ
بال اكْ مــن  ــدِي  ــفْ تَ ــودَة  ــعُ ــسْ مَ
مال بالجْ ــر  ــخُ تَــفْ ــودَة  ــعُ ــسْ مَ
ــا صــال ــازْه ــن ح ــودَة م ــعُ ــسْ مَ
ادْالل أُم  ــودَة  ــعُ ــسْ مَ ــوا  ــيــعُ طِ

هالة امْ ير  غِ من  غى  نَصْ ول  اتْقُ وِيال 
مالَة اعْ د  هْ شَ ه  يفُ كِ ما  رِيق  تَرْياق 
الَة ل في الرَّجَّ صَ رِيف اخْ في محال الشْ
إيقالَة صاب  ما  اللِّي  في  بت  ارْغَ إال 
بالَة ــن القَ ي يلهــا بالعِ ــات جِ فــي بن
ضالَة لُوك الفُ راف المْ في هل الرْضى اشْ
ــة ــاوْا ايْدال ــة النســا ال تَبْق ــا المَ ي

انتهت القصيدة
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ــد ــون زانَ يُ ــفار العْ ــج اشْ نْ غُ
ــاد الزْن ــى  عل ه  ــدُّ ي ار  ــدَّ غَ

ــد ــزانَ ــال م ــــارِي ب ـــد ن ازْنـَ
ــواد االطْ و  ــرب  الحَ ــول  فحُ و 

ــا نكايَد نْجــات م رْ الغُ ــحْ سَ
ــاد ن ــه فــي العْ ــوى لي ــا يَقْ م

ــد وابَ ــيبْتُه امْ ــا فــي كسِ وان
باد ــه مــن العْ ظُ شــى لَحْ نَخْ

و ســبابِي فــي االرْيام شــارَدْ
مــاد باالتـْ ــتْ  يْ اللـَّ ــدْ  ي يـصِ

ــاد ــب ـــارَد االكْ ــي ش امِ ــدُّ گُ
ــد رافَ و  ية  ماضْ ــوالــي  بَــعْ

ــهاد اسْ ــة  بَ دْ مهَ ــفار  بشْ
طــرارد اقبالْهــا  ــوم  عل و 

ــاد ن اجْ رُه  ســاكْ بعْ ــزَم  يَهْ
ــد ايْعانَ وال  ــي  بْسِ العَ ــد  وَلْ

ــاد ن اعْ ــال  ب ــه  ارْكابُ ــت  تَحْ
د رُه امْســاعَ امْســاعَف خاطْ

ــاد الوْه فــي  ــه  يتِي ــرَّاض  ع
مصايَد ــه  لُ انْواجْ يــف  كِ ــا  م

ـدة الوَاجْ ة  رْشَ الحَ ـن  سَ

حــادَّة يُوف  بسْ ــزَم  تَــهْ

ة ــدَ واكْ ــرْبات  سَ ــه  لْفُ خَ

ة دَ ساعْ للمْ جل  ه  رْضُ غَ

ــرْدَة ــاد و ال ب قانَــص االكْ
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ــدْ زايَ امْ ــال  ب ــرِي  شْ المَ ــا  أن
ــزَّاد ال ــي  ل ــرْم  ح ــه  المُ بَمْ

ــد راقَ للفْ يت  شــكِ كان  ــو  لُ
لَوْجــاد ــة  لِيعَ مــن  ــف  تُوقَ

ــد المَ يت للجْ ــكِ ــو كان اشْ لَ
ــاد ب ود  ــدُ الصْ مــن  ــد  نْ الهَ و 

ــا يـــزُول راقَــد الـــرَّايَـــح م
هاد بالسْ لُـــوع  ـــوْ مَ ـــا  وان

يعايَد ــا  م ـــالن  ـــفْ غَ ــو  ه
الفــؤاد ــى  عل ــة  يَّ كِ كاوِي 

د ــرْت واحَ ايْ سَ ــوَ ــا فــي ه أن
ــاد ب العْ مــن  ــي  نِ الالَّيَمْ و 

زاد الــمــالم  فــي  ــم  ــالّيَ ال و 
ــد زايَ ــن  لي ــان  اللُّوم ــف  كُ

ــيل في الصعاد من بَعد السِّ
ــد ــات كامَ ــل يب و هــالل اللِّي

ــواد االطْ ــوامَخ  لَشْ ــع  ظَ تَخْ
ــد ــم جامَ ــود صَ ــر يعُ و البَحْ

ــاد ــرق ــال ــوع ب لـُ ـــوْ ـــو مَ هُ
ــرْب و الوْســايَد و فــي الطَّ هُ

ــيــاد ــة الــغْ ــفَ ــرِي ــظْ ـــا ب وان
ــد الواقَ ــا  مارْه اجْ ــر  حَ مــن 

داد ــوى اعْ بَل فــي الهْ ــا نَقْ م
ةْ الشــدايد يقَ ــه فــي ضِ لِّي خَ

ة زايَـــدَ ــبْ  بــحُ يَبْلِيك 

هــاوَدة زُون  بمْ ي  كِ يَشْ

ــدة ـكايَ المَ و  ــة  باللِّيعَ

ة دَ ــا فــي مهامــه لَكْ وان

ة ــدَ ــاس راگْ ر و النَّ ســاهَ

ــدة فايَ ــه  في ــا  م ــه  لُومُ
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ة زايَـــدَ ــبْ  بــحُ يَبْلِيك 

ة دَ تُه اعْ ي في ساعْ و الحَ

ــدة باعْ ــان  الرُّقْب ــاك  ي

ة ــدَ ـحايْ امْ ــدِي  ـنْ عَ وال 

شــارْدَة ــر  ي غِ ــيّ  انـت و 

ة ــدَ ــواعْ امْ ــي  ــوفِ يُ وال 

ــدْ زايَ امْ ــال  ب ــرِي  شْ المَ ــا  أن
ــزَّاد ال ــي  ل ــرْم  ح ــه  المُ بَمْ

د ــيق واجَ شِ ــر على العْ ب الصَّ
ماد ــر يتُوگ فــي الحْ هْ مــن مَ

ــد الــبــاعَ ــا  ي ــد  ــحَ ال اهللا 
ــاد ب العْ مــن  ــي  لِ مَصْ ــا  وان

كايَد فــى مــن المْ فــى يَكْ يَكْ
ــالد ب ــي  شِ فــي  فــى  يخْ وال 

ــد نافَ ــودْالل  بُ ــا  ي ــرِي  بْ صَ
ــاد الشَّ ــا  ي شــان  طْ عَ ــا  وان

د ــي يشــاهَ ــي عــن حالْتِ حالِ
راد يــف  كِ بَرْضــاه  ــل  عَ يفْ و 

زاد الــمــالم  فــي  ــم  ــالّيَ ال و 
ــد زايَ ــن  لي ــان  اللُّوم ــف  كُ

هاد ه اشْ دُ ــواهْ ــق اشْ و العاشَ
ــد يفاي ــه  اليْبُ اجْ يــف  كِ ــا  م

ــاد ازْي ــال  ب ــو  فُ لَعْ ــو  فُ لَعْ
تباعــد اوْال  ارْســامِي  زُور 

ل ناد ي شــايَع فــي كُ ــقِ شْ عَ
ــا انْحايَد ــاط الزِّين م فــي ارْب

ــداد اجْ حــاوْرُه  امْ ــب  قَلْ مــن 
د امْســاعَ ــة  اللَّ ــا  ي ــي  مال

الشــداد ــوَّع  يطَ ــن  الزِّي و 
د  ــوى مواعَ ــل في الهْ بَ ــا يَقْ م
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ــدْ زايَ امْ ــال  ب ــرِي  شْ المَ ــا  أن
ــزَّاد ال ــي  ل ــرْم  ح ــه  المُ بَمْ

ــد راصَ ــن فــي المْ ــن الزِّي الزِّي
عــاد قَــــوْم  ــاه  ــق ــلْ تَ وال 

د ناكَ ــل  كُ ـــالج  اعْ ــن  ــزِّي ال
اوْراد ــنُــه  مــحــاسْ ــن  ــزِّي ال

ـــد ــد رايَ ــرِي ــي ي ــلِّ ــال ـــا ب أن
ــة الشــداد مــه فــي غاي كْ حُ

ــــــــــد فاگَ زُور  أواه  أواه 
وادْ ود  الخدُ في  وعِي  دمُ و 

ــد اتْمايَ ه  مُ بَنْســايـْ ــدَّك  قَ
ــار في االنشــاد ي ــبَه االطْ نَشْ

زاد الــمــالم  فــي  ــم  ــالّيَ ال و 
ــد زايَ ــن  لي ــان  اللُّوم ــف  كُ

ــاد ع ــد  ول ــه  لي ــوى  يَقْ ــا  م
ــد عابَ المْ و  ــرار  االحْ ــر  يسَّ

ـــون جــاد ــحــال لُ الــزِّيــن ب
ــوارَد ــى الصفى امْ ــن عل الزّي

ــراد ــي م ــا يلِ ــه م فــي غراضُ
ـد الواحَ ـنْـتُـه  مـخَ الزِّيـن 

ـــوْداد ال على  ــي  ــاقِ ب ألنِّـــي 
النكايَد ـــرْد  طَ ـي  نـِ ــدْ واعَ

ــي مــعــاه مــاد ــلِ ـــا عــقْ وان
ــد اقْاليَ ة  ــدَ ل قَ امْ دواح  فــي 

ة زايَـــدَ ــبْ  بــحُ يَبْلِيك 

ة ــدَ النَّاف ــه  كلمتُ ــد  عن

ذا كل  عــالج  ــن  الزّي و 

ة دَ الواحْ مــة  الرَّحْ ــول  مُ

ة ــدَ ــة الجاحْ تْبَ ــوم الغَ ق

ة صايْدَ لك  المُ رياض  في 
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ــدْ زايَ امْ ــال  ب ــرِي  شْ المَ ــا  أن
ــزَّاد ال ــي  ل ــرْم  ح ــه  المُ بَمْ

ــد الواقَ هــا  يفْ كِ ــا  م ــرَّة  غُ
عــاد الصْ ــى  عل ــى  علَّ ــورُه  نُ

ــد دايَ اغْ ه  ــدُ دايْ اغْ ــد  الخَ و 
ــوْداد لل عــاب  اجْ ــون  عيُ و 

ــد يناشَ ــرُه  يْ وِ اطْ األنــف  و 
مــاد الغْ فــي  وردات  حــارَس 

جابَد المْ فــي  ــرَّاض  عَ ــة  بَ رَگْ
صـاد انـْ اوْال  ـدا  العْ ـيَّـد  صَ

صايَد يدة على القْ صِ هاك القْ
ــاد ــي االسْ راحـــة  ــبَّــل  تــقَ و 

زاد الــمــالم  فــي  ــم  ــالّيَ ال و 
ــد زايَ ــن  لي ــان  اللُّوم ــف  كُ

طــاد ــل  لي ــالل  اهْ ــن  جبِي و 
د قاصَ ــوس  قَ م  ضَ ــب  الحاجَ

ــاد ف ين  ــقِ للعاشْ ــف  يُوقَ
ــد الواقَ ــها  سْ عَ عــس  مــن 

حــاد ليــس  ــات  ن الوَجْ ــن  بي
ــارَد د ب ــهْ ــق شَ ــرَة رِي مْ و الخَ

ــه مهــر فــي انْگاد يفُ ــا كِ م
ــد نافَ ــر  ري الحْ مــن  درُوع  و 

واد ــر فــي مجالــس الجْ خُ تَفْ
ــد الــوافَ بْها  طِ ــادِي  ــه ت و 

ة زايَـــدَ ــبْ  بــحُ يَبْلِيك 

المــادَّة ــة  بَ عْ الجَّ ــوق  فُ

ى ــة من النْدَ رْحَ صادف جَ

ــدَى اشْ يبْها  بطِ تُوم  خْ مَ

ة دَ ســاعْ بالمْ لُوســادِي 

ة ــام زايْدَ ت من مســك اخْ

انتهت القصيدة
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15

و البِين كادْنِي ما وافانِي سعد
كــم الوَعد يت بحُ ــي ارْضِ نِّ لكِ

د ــهْ ــر وطال السَّ ــب الصبَ يَّ غَ

يُود لْطانَةْ الغْ بْتِي رَمْگات الشرُود سُ و هو يا سيدي و انا سَ
ود ــرَة و عــذاب الصــدُ جْ ــي انْحــال بالهَ حال

البِيدة ــرَّاض  عَ يا  ورَتَك  صُ في  بِّي  حُ انا  و 
ــود ــمُ ــتْ ــــةْ ال ــــرْدِيَّ صَ

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود التمُ ــع  دَمْ افشاها  و  حالْتِي  افتفت  سيدي  يا  هو  و 
د هَ تَشْ االفْعال  على  م  كْ الحُ د  واهَ اشْ و 

ــودة ــوعُ الــمُ قبل  ــك  ــولَ اوْصُ ــت  ــقْ ــشَ اعْ
ة ــدَ ــيْ ــبِ ـــرُور امْ ــر و س ــايَ ــا حــالهــا دخ م

ــود ــنُ ــر ف ــي ــغِ ــــود ب جُ

د ــول البُعْ ــي مــن طُ طال الشِّ
ودَة ــدُ ــعْ ــه مَ ــامُ ــب ايَّ ــل حُ كُ

دْ جْ وَة و المَ ــطْ ــا هــالل السَّ ي
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33

ــد ــا ينْخَ ــك م فــي البْهــا زِينَ

د لجَ ـــد  جَ ــن  م ـــم  ـــهُ وارْتَ

د الحَ اهللا  ـــا  دايَ عــالَــجــي 

ــد يُوجَ ــه  ناسُ فــي  ــر  ي خِ ل  كُ

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ــود ــلَك ســبِيلَك حاشــا يسُ ــا ســيدي مــن الَّ يَسْ و هــو ي
ــد ــك حَ ــبَه لَ ــا يشْ ــى البْهــا م ــي عل لْتِ صَ

ـــودَة ـــرْصُ ــبَّــك مَ ــــي نــــارْ حُ فــي داتِ
ة يدَ گِ حاي احْ ي ال تضْ ي و صافْحِ ي و رَفْقِ قِ فْ شَ

ــود الــجُ دار  ـــك  النـَّ

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود دُ ــود مــن الجْ رَة و الجُ ــدْ ــا العُ و ي فُ ــا ســيدي العْ و هــو ي
ــد حَ ــال  ب ــوا  عُ تَمْ اجْ فيهــا  ــزُوج  ب ــتِ  انْ و 

ــودة ــشُ ــنْ ــي مَ ــاظِ ــف ـــن ابْـــهـــاك ال عَ
ة يدَ ل قصِ نِّيــت بيك و فخــرْتْ فــي كُ ــا غَ أم

ــود ـنْـشُ المَ فـــظ  باللـَّ



II 317مسعودة

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

الـــوَد لــيــه  ــن  م وَدُّه  داك 

قَد ــه  لُ ــه  ــبَ يَــشْ مــا  ــي  ــلِّ ال

ــوَد ال جــزيــل  و  ــرايَــم  بــالــكْ

ــد الخَ و  ــرَّة  الغُ و  ــن  بِي الجْ و 

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود ــعُ ــعادَة ســعد اللِّي مَسْ و هو يا ســيدي في منازَل السْ
وَد ــها  كاسْ مــن  ــف  ارْشَ مــن  دات  ــعْ سَ

ــودَة ــعُ ــبْ ـــي  مَ ـــلِ ــا  عــلــى  وَصْ ــه ــالْ م
ــدة ي ــواك انْكِ ــي بهْ ــح داتِ ايَ ــلْ الطَ ثْ ــا مَ وان

ود ســهُ و  ــي  منامِ فــي 

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود ــدُ الخْ دُوك  ــل  بَّ انْقَ ــوز  انْفُ ــرى  تْ ــا  ي ســيدي  ــا  ي هــو  و 
د القَ ــوف  ــشُ ت و  ــر  ــاشَ ــب اتْ ــك  ــدامَ ــاقْ ب

ودَة ـــدُ ـــمْ مَ ــة  ــلَ ــحْ كَ ـــوالَـــف  الـــسْ و 
ة ــدَ ي حدِ ــر  ي بغِ ــعْ  اتْلِيَّ ــة  فَ عاطْ ــب  حواجَ و 

ودْ ــدُ ــحْ الــمَ ــرْ  ــفَ الــشْ و 
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ــكاد انْ ل  كُ ــي  جِ يَفْ ــر  الثْغُ و 

ــه جهد ــم بالْماحُ رْهُ ــو انْظَ لُ

ــرْكادْ ــا يُ ــرُه م مْ ــق عَ و العاشَ

دْ هْ ــه جَ ــا يبْقــى لُ ــل م هَ يَنْدْ

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود نْكُ ــد المَ ي نَكْ جِ ــدَّك يَفْ ــر وَرْدْ خَ ي طِ و هــو يا ســيدي تَقْ
ــد يُوْكَ ــة  وشَ الهُ فــي  ــي  لِ تُرْكْ األنَــف  و 

ــودَة ــضُ ــنْ ــمَ ــن  ال ي ــدِ ــقْ ــعَ ــب  ال ــاجَ ح
ة ــي فــي اوْهام شــرِيدَ ــل دامِ ثِي ــد امْ ي و الجِ

ــود ــيُ الــجْ على  ــق  ــايَ ف

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود سُ غياهَب  في  اوْا  وَّ ضَ كبْرُوق  ود  الضعُ و  ياسيدي  هو  و 
ـد هْ نـَ م  يشابَهُّ مــا  ر  ــدَ ــصْ ال ــغ  ــوابَ ون

ـــبُـــودَة ـــجْ مَ ـــــــوارَم  اصْ رُوع  الـــــــدْ و 
يدة ــدِ وج و ارْداف ارْوابِي في تَشْ ــن اتْمُ رِي صْ خَ

ود ــدُ ــحْ ال ــل  هَ بِي  تَسْ
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خــاد ارْخام في مَســجد و الفْ

نى و الوَد عْ ــلَ المَ من فضل اهْ

د ــجَ يَسْ م  هُ ــقْ عاشَ ــر  هَ بالقْ

ــورد ت ــن  حي ــى  ن عْ المَ ــرَب  نَعْ

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود الجُ في  مثَلْها  ليس  رَة  وصْ مخُ رَّة  سُ سيدي  يا  هو  و 
د ــجَ سْ العَ ــن  مـ ــرُوغ  فْ مَ كاس  ــل  ثِيـ تَمْ

ـــودَة ـــيُ ـــحْ مَ ـــه  ـــتُ ـــلّْ حُ ـــن  الـــبْـــطَ و 
ة يدَ سعِ ف  العطْ ين  مِ قدْ و  ة  مرُونْقَ يقان  سِ

ــود سُ الحْ ــوا  فُ طْ عَ ــا  م

ـــودَة ـــا مـــســـعُ ــة ي ــب ــي ــغ ـــت ال ـــالَ ط
يدة مِ فى نار لضاه اكْ و الصبْر انْضال و الجْ

ــود ــقُ ــفْ مَ ــب  ــايَ ــغ ال و 

ود ــهُ نى اشْ عْ ــي و الْفــاظْ المَ لْتِ يت حُ ــا ســيدي نَهِّ و هــو ي
رْدْ الــــوَ ــيــل  انْــهِ و  ــي  ــوافِ ــقْ ال ــة  ــالغَ بــبْ

ودَة ــــدُ ــــسْ مَ ـــي  ـــنِّ عَ ـد  قــصــايـَ ال 
ة يدَ شهِ ن  الفَ مايات  و  ي  مِ اتْراجْ في  فارَس 
ــــود ــــحُ مــــــانِــــــي مــــــن الــــجْ

انتهت القصيدة
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إيْمــارة ــالف  السَّ ــي  ل خــالَّت 
ع تَرْصاع ر و مرَصَّ طَ رُوح بالعْ مَسْ

د و افْرنْدِي في السلُوك و الزبَرْجَ
شــاه اغْ فــي  ــالف  السّ دَرْت 
قَبْلِي اجالوْه  اللِّي  كيف  لِي  ينْجلى  وال 

يرة شِ ول هات ولفي العْ و تقُ

يرة كِ ســالَف اللَّة خالَّتُه تَفْ

اتْــجــارة يق  قِ اعْ و  ــر  ــواهَ بــجْ
ــر ــصَ ــيْ قَ والَّ  ــســرى  ك ـــاج  ت

معادنُه في  افِي  الصّ الدهَب  و 
ــي ــبِ ــلْ قَ ـــي  ف ــه  ــتُ ــل ــم ع و 

ـقــاس ــه  انـْ ــتُ ــلِ ــي ــلِ ـــراق  خ ـــف ب

ــه ــوت علي ــو نمُ ــه لُ ي ضِ نَحْ

ــه لِي نَجْ ــا  م ــرام  احْ ــا  ان و 

ــا مــن ادْرار ــوت و تغرْه ــن مــن ياقُ ــرَّاض ابهــى و زِي ــر خــد العَ ي غِ
ــل مرجــان و عيُونهــا مــن اكحــال وفْها مث و شــفُ

الماس تسدِيس  من  امضى  ودها  نهُ و  اللبا  و  ر  الصدَ مع  الرگبة  و 

نِّي مَ عليه  لُومة  بال  ور  دُ عْ مَ يق  شِ العْ ون  عَ سن  يَحْ
االخــالص و  ــي  الكرسِ ــات  ءاي و  ــسٍ  بي ــه  جبْتُ حَ و 

ينجلى فْت  خَ بِيرة  اجْ ال  و  يب  جِ في  لْتُه  عمَ ما  يْهات  هَ ي  وَلْفِ سالَف 
ــوم اتْجينِي ود حاشــم يُ و نعُ

ــي عالّلِ ــا  أب
يرة نِّيت مــن الحِ ــي و اتْهَ ــي و ضلُوعِ لْبِ ــن قَ ــه بي درتُ

ــي عالّلِ ــا  أب
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ارة ــــدَّ ـــي هـــالل ال ـــنِ ـــتْ وَدَّعْ
وم مرسُ قَلْبي  في  الوَحْش  لي  الَّت  خَ
رَة ــدْ ــعَ ــوى و فـــراق ال مــرِيــض بــالــهْ

ة بَرْ لِي طاگَ ي وال جْ ة سالف وَلْفِ م رِيحَ و شَ
طرِيق كــل  مــن  ــارَت  ــف ــعْ ال أتـــاوَه  و 

ة يمَ اعظِ ريــاح  و  ـــرُوق  ب و  ــود  ــرْعُ بَ
ــرة ــدزِي ال بِـــيَّ  عَت  طْ نقَ

يرة كِ ســالَف اللَّة خالَّتُه تَفْ

ــارَة ــتَّ الــعَ ة  مَ فاطْ ــشــات  امْ

ــرارَة سْ المَ ــة  مَ فاطْ مشــات  و 
ون تْ عاد مَمحُ بَحْ لِي و صْ قْ يَّب عَ نِّي غَ جارْ عَ
والِي لخل مايْلِي ادْرَيا في احْ عدِيم هايَم متْخَ

ة يْحَ صَ ــح  ــيَّ صَ ير  الضمِ وســط 
الَف وف وين دار السَّ سكُ وفوا هد المَ قال شُ

ــي ول ــا عــدُ ــرَّب ي ــم مــغَ ــالده ــي ب ف
ليه ي  كِ نَحْ ــيــس  اوْنِ وال 

ــه لِي نَجْ ــا  م ــرام  احْ ــا  ان و 

ــــــرارَة وَتــــــاتْ صـــابَـــغ اكْ

ي اغِ الطَّ ن  الجَ من  ق  عاشَ رِيت  فْ عَ جانِي  بِيَّ  صار  يف  كِ

ــالَف السَّ ــرَّة  جَ فــي  ــي  ونِ الحُ ــة  يَّ قوِ ــه  جايْبُ اعْ هــدا 

ــي عالّلِ ــا  أب
يرة السِّ هاد  في  وايَد  العْ خــارَق  يا  لِي  قال  ادْزِيْتَك  هدا 

ــي عالّلِ ــا  أب

ــرِي ــشِ ي ــن اعْ ــوى في ــاس الهْ ــولت ن سَ
زِيرَة فارَتْ الدْ ية حتى جاوْا اعْ ك يا الباهْ و خبْرُوها قالُوا لها مرِيض عادَم بفراگَ

ــوع و جالوَه لُ ــن الضْ ــالَف بي ــور السَّ ــرُه عطُ وا فــي خاطْ ــمُّ شَ
ة وال ادْرايَ هــذا كم ليه قارِي يقال لُّه قَصَّ

الَف قالَت بُودْالل ال حيلَة لي في قضاه رَّة السَّ ه في جُ سُّ ع حَ طَ نَقْ
ــيات االشْ ــك  مالَ ــي  نِّ عَ راد  كيــف  ــي  مِّ هَ ــرَّف  نصَ ــب  واجَ

ــة فــي الزمان يبَ ــق مصِ شْ ــة العَ يبَ وصِ مُ



323السالف

ي لى هو و سالْفِ ين حتَّى انْجْ قِ مام أوْشام العاشْ لْقْ فيه اهْ الَف ما طَ ت له السَّ  تَرْكَ

رْ ين و ادْزُور البَر البْحَ ودان و الصِّ ي و السُّ راسِ ند و المْ ند مع الهَ لت البشارَة اللَّة للسَّ و ارْسَ
ــرق إال حكــم جابرص ــارَة مــن جــا ب العم

ــي أبـــا عــالّلِ
ــوع غزِيرَة مُ ــد بدْ ي و زِي ــي نُوْحِ يْنِ ــا عَ ــي ي لْبِ ــع قَ ــى ارْبِي ل انْجْ

ــي أبـــا عــالّلِ
ــه ــي ــلِ ــجْ نَ ـــا  م الــــغــــرام  ــــا  ان و 

ــي عالّلِ ــا  أب

ــن ــي ــرْنِ ــقَ ال ذو  ـه  جــالـُ مــا  ــة  ــوب ــبُ ــح ــمَ ال ــت  ــال ج
ــي حبيب بعــد  ــات  احي مــن  ــي  ل ابْقــى  واش  واوَّاو  ــت  قال
ــبــار اخْ ــات  ــق الْ وال  الــقــاتُــه  و  رات  مــن  كــل  ــت  ــولَ سَ

ــة  الرْياسَ فــي  ــاح  اوْق ــن  ي ضِ بَعْ ــا  بْرُوه خَ ــول  مُ عْ المَ واش 
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بْرُه حتى في دِيرة وال الْقات خَ

يرة كِ ســالَف اللَّة خالَّتُه تَفْ

ــدارة ال ــالل  اهْ ــة  اللَّ مْت  اقْسَ
ولوعات بالمُ وى  الهْ ناس  لُوف  احْ
لب القَ حبيب  عن  ــول  انْــجُ بدنِي  ال 
ــــزُول ــه مــا انْ ــقُ ــشْ مــن عَ
بـــرار و  ـــور  بـــحُ فـــي  رقَــبــتِــي  و 

األرض ــوم  تخُ فــي  ــارَت  ف العْ دزُور  فــي 

لِّيه يخَ ــي  ســالْــفِ قــالَــت 

ــه لِي نَجْ ــا  م ــرام  احْ ــا  ان و 

ــارَة ــحَّ ــنَّ ال ــل  ــواجَ ــنْ ال دات 
ـة ــلـَ الــرجْ و  ــــى  الــــوْفَ و 

ي في قَلْبُه ري كيف اعمل سالْفِ مْ ول عَ طُ
ــه مالِي ــي علي نِ ــا نَفْ ــى أني حت

لدير دير  من  وسارت  ونها  اسفُ بْت  ارْكَ

ــر بِي التَّدْ و  ــري  ال غــاب  ــى  ن عْ المَ هــل 
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ــرَة رِي التَّمْ مــن  ــه  يبِي اتْصِ

يرة كِ ســالَف اللَّة خالَّتُه تَفْ

ــرَّة الغُ ــالم  اعْ ــه  لُ ــيفَطت  سِ
لــهــا ـــــال  ق ــــق  ــــطَ ان و 

يطان وال و الشِّ عاس و االغْ سْ ة في العَ يدَ فگِ

ــالَ فَ إال  و  ــدا  ــكْ ه فــقــالــت 

لِيه نَجْ مــا  ـــرام  احْ ــا  ان و 

ــه لِي نَجْ ــا  م ــرام  احْ ــا  ان و 

ــرة بْ الصَّ مــن  ــم  ي كِ احْ ــت  جابَ
ــيق شِ اعْ لهــا  ــى  ل انْجْ ــادِي  ه

الف يا هل الهوى رَّط في السّ و ال بغى يفَ

بُوبْتُه حْ ــون الحبيــب مــع مَ يكُ

وى الدْ فيهم  لم  العَ ل  هَ ما  االسْ و  ة  مَ كْ الحَ ناس  وْلي  سَ لها  قالُوا 
ــا عــالّلِــي أب

ــي عالّلِ ــا  أب

تُه جْ هْ مَ فــي  ــالَــف  الــسَّ ــل  ــمَ اعْ
رماوه و  ق  واعَ الصْ و  برُوق  و  ود  رعُ و  بَرْياح  يِين  طاغْ فارَت  اعْ وه  رَفْدُ و 
حالْتُه حالَة  ال  مجوب  في  ة  ابْعَ السَّ األَرْض  وم  تخُ في  حال  دُون 

دُوها  ــدْ شَ ــات  رْت مَ مــن  ــت  كان ــا  م كل  الحــال  هــاد  ــوفوا  شُ
ــق العاشَ فــي  ــي  شِ اقْضــاوْا  اوال  زاد  و  ــاوا  اتن و  ــارَت  عف ــه  عن

ــن عَ ــوع  ادْمُ ســاحي  ــا  ان و  ــمَ  زاي العْ لْقــت  طَ و  ــوري  ابْخُ لْقــت  طَ
ــلَيْمان ــيدنا سُ ــة بلقيــس مــع سِ يْ ــي المهيــب فــي قضَ تُوب كْ مَ
منها يب  الطِّ يت  مِّ شَ لِيلْتِي  خْ حدا  ين  عِ ة  رَمْشَ من  ف  خَ ر  ضَ احْ

ثِيرَة اكْ اهللا  ة  مَ ورَحْ راش  الفْ على  بَتْنِين  نا  اتعانَقْ و  نه  مَ ات  مَّ شَ و 
ــا عــالّلِــي أب

ــلِــيــه ــمْ ــك حَ ــزْهَ ــنَ ولِّــــي ي
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يرَة ــرَة و صغِ بِي ل اكْ ــام كُ نــس الرْي ــك مــن جَ ــك و ناسَ بابَ ــع احْ مْ جَ
ــي عالّلِ ــا  أب

عليه ــك  ــدامَ امْ ــي  ــقِ اسْ و 

يرَة كِ التَّعْ حد  على  ود  دُ الخَ فُوق  الَف  السّ داك  وف  انْشُ وَرِّينِي 
ــي عالّلِ ــا  أب

فَتْلِيه ـــــاوْدِي  ع ــه  ــي ــلِّ خَ

حيرة  التَّشْ ضلُوع  فُوق  يب  اللْهِ مر  جَ من  رَق  نَحْ ما  ياك  وفِيه  شُ
ــي عالّلِ ــا  أب

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

يــرَة  ــدِ اهْ نِــيــران  ــره  تْــضُ ما  الياقُوت  مع  ـــب  ادْهَ قالت  ودوات 
ــي عالّلِ ــا  أب

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

يرة  كِ التَّفْ ل  لهَ الَف  السَّ و  وَّاح  الـــدُّ ــد  اتْــشَ اتْلِيفْ  ـتَ  انـْ
ــي عالّلِ ــا  أب

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

ــرة  بِي تَعْ فــي  ــاه  مي و  ــدام  المْ و  ــتِي  عرُوسْ ــي  كاسِ و  ــتِي  طاسْ
ــي عالّلِ ــا  أب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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يرة طِ ــك فــي تَعْ سْ ــوى رِيح المَ ــاب الهْ الم و ســالمِي لألرْب ــم الكْ تَ
ــي عالّلِ ــا  أب
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ــاري اتْب ســنُون  و  بســروت 

ارِي الحــدّ ــفْ  ي طَ ــن  حافظي

ــارِي يــف واش اتْقــى ع يالطِ

يــــوارِي و  ــر  ــتَ ــسْ يَ ـــاك  ي

جانِي ضارِي لِي و بسْ قُلت يا اهْ

رارِي ما ســقى من كيُوس امْ

ــرارِي اسْ و  رِي  هْ جَ ــاه  ف ماخْ

عارِي اتْقى  ما  فا  الجْ رْ  بعساكَ يَّز  مِ وى  الهْ ير  أمِ

قاري ــى العْ ــن دُوا و دُوا عل ــوا بي ــد اختلفُ ي دِ بالحْ

ــبارِي ــد اشْ ــورْ مــع امهارَزُه شَ ــع و الكُ دافَ بالمْ

انْــدارِي دْت  عُ ماينة  ليه  يت  طِ اعْ يت  زَگِّ د  بَعْ

وارِي بِي  نَسْ من  كام  الحْ في  أسير  لُوب  غْ مَ تْ  دْ عَ

بارِي اخْ جاب  ما  رام  الغْ كم  حُ في  اليم  الدِي  و 

البارِي بحان  سُ ير  ندِ ما  بيدي  ما  ل  مَ نَعْ آش 

برة الغَ رب  الحَ في  ين  نَوْضِ امْ وه  دُ اعْ و  دى  العْ بين 

رة سْ ود في يَوْم الكَ ي أسُ كِ وا نَحْ ومُ في اللطام ايحُ

رة صْ حَ في  رة  صْ حَ زاد  اقْياس  دون  الماينة  دور 

رَّة ــت جُ ــرام ال تَرْكَ ــي حالف فــي ناس الغْ گال لِ

رة قُدْ بِيدِي  ما  يت  ارْضِ ه  كامُ احْ تَحت  طايَع  ليه 

رة جْ الهَ ود  صدُ و  يب  اللْهِ نار  من  قَلْبُه  كوَى  ما 

رَة زَهْ بُوسالَف  زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ ليه 
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ــوع ابْحارِي ــا ارْوى مــن ادْمُ م

ــود جمارِي هُ ما كــوى من اصْ

ــف الوارِي صْ ــوج و العَ باللجُ

ــارِي ق ــب  طال ال  طبِيــب  ال 

بشــعارِي ــم  تَنْغَ ــار  تَ الوْ و 

ياري بَطْ ــص  تَرْقَ صــان  االغْ و 

ــرارِي اسْ و  رِي  هْ جَ ــاه  ف ماخْ

ــجارِي في ابْســاط رايق بتشْ

ارِي وم في اللِّيل السَّ ب النْجُ سَ ما سهر ما بات يَحْ

اسرارِي و  قَلْبِي  جاح  كيف  وقُه  شُ من  يَّح  تجَ ما 

ابْحارِي ــواجْ  امْ الْــقــاوْا  وال  قَلْبُه  اتْلِيَّع  ما 

انْضارِي بين  و  الزْهُ على  أنا  يت  بكِ كيف  بكى  ما 

جاري اشْ بين  ما  الرياض  وسط  لِيلة  بها  يم  انْقِ

جارِي اشْ اوْقات  في  ب  كُ و  بأرى  اتْرادَف  زال  الغْ و 

البارِي بحان  سُ ير  ندِ ما  بيدي  ما  ل  مَ نَعْ آش 

لى مَسطارِي وف ما احْ فُ رِي غايَب من رِيق الشْ خاطْ

رة ضْ الحُ بِين  ما  هواه  ال  و  ه  ــدُ وَجْ يَّج  تهَ ما 

رة فْ الَف عَ ت السَّ ن لِيلى و زَرْگَ فى في محاسَ ماشْ

رْة مَ غُ ازْمانُه  في  الْقى  وال  ه  بْدُ كَ ع  طَّ تقَ ما 

هرة القَ يف  سِ من  بُــوه  أوِيــل  قَلْبُه  ــرَوَّع  ت ما 

رة مْ يل كيسان الخَ طِ هْ ه كَ عُ ل دَمْ طَ مع يَهْ و الشَّ

رَة ضْ ــم حَ ــو قايَ ــي فَرْحــان بالزْهُ نِّ مــام يغَ و الحْ

رَة زَهْ بُوسالَف  زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ ليه 

رة كْ نَم سَ حال تغْ تْنِي ذا اشْ لْكَ يق اللِّي مَ من ارْحِ
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ــالَّري ــبَ ــاس ال زِيـــد زِيـــد ك

ــارِي الب ر  ــفَ الشَّ و  باللَّحــظ 

ــارِي م تَخْ ــك  نَّ مَ هــاج  كان 

ــكارِي ــي تَفْ يِ ــكاس يَحْ راه ال

ــارِي لي و وع ــهْ ــن سَ ــاه بي ت

ــرارِي اسْ و  رِي  هْ جَ ــاه  ف ماخْ

يارِي ــرْ تَعْ هَ في النْحــاس يَظْ

ل في قفارِي صَ ــك يَحْ دُون شَ

نَّارِي خُ يا  رادَف  بِير  بالكْ قينِي  اسْ و  ليَّ  ب  كُ

مارِي ــي االعْ ــون و افْنِ يُ ــم دُوك العْ ــوف فيّ نَيَّ شُ

طاري سْ بالمَ اقْية  السَّ يا  رَك  دْ صَ عن  ينِي  نْدِ سَ

واك عانِِي على جارَك جارِي يتي من اهْ خِ كان اسْ

ــه بســاطْ ميالفــي عارِي ــب من يَّ و الرْقِيــب مغَ

البارِي بحان  سُ ير  ندِ ما  بيدي  ما  ل  مَ نَعْ آش 

تعبارِي في  العاقْلِين  نى  عْ المَ ناس  قالُوا  ياك 

اسحاري بين  ما  الكلُوف  في  يرُه  طِ يَرْمِي  الدِي  و 

رة مْ الحَ ود  دُ الخْ و  البْها  ورْدْ  وَاتَى  جمالَك  ر  سَ

رة مْ الحَ ود  دُ الخْ و  البْها  ورْدْ  واتى  حالَك  ر  سَ

ــه نَبْرى ر أمُّ دْ ــي لصَ بِ ــوز الصْ ــي حوزْنِي حُ مالْكِ

ــرَّة ــرَّة مَ نا مَ وفَك فــي بســاطْ ــفُ ــي بَشْ نِ ضْ وگَّ

رة فْ الحَ دِيك  في  يح  يطِ ه  البُدُّ ي  يَجفِ الدِي  و 

رَة زَهْ بُوسالَف  زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ ليه 

رَة البَقْ ول  مُ في  يح  يطِ ه  البُــدُّ رِي  يَسْ الدي  و 

رة النَّصْ الم  اعْ يعارَض  ما  رُه  ــدْ قَ رَف  يَعْ الدِي  و 
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اوْكارِي ر  ــدْ بَ ــا  ي تخــاف  ال 

ــدارِي تَكْ جــى  يَفْ ــعاعه  بشْ

ارِي ــكَّ ــب العَ ــد غالَ ــوق خَ فُ

قارِي اسْ ين  يفِ سِ وض  عُ اضْ و 

ــرارِي اسْ و  رِي  هْ جَ ــاه  ف ماخْ

وارِي خاد في الوصف اسْ و الفْ

دارِي اعْ شاب  م  يلْهُ اسقِ من 

افْكارِي اتْمام  في  ــام  االرْي

ارِي ــد الصَّ ــا قَ ــودْالل ي ــا بُ ــك ي غــاب غــاب ارْقِيبَ

ور و جبِين اقْمارِي لِيم في السحُ والَف ريش الظْ و اسْ

اقْفارِي بين  ما  مار  االعْ افْناوْا  يْنِيك  عَ اللِّي  يا 

ير يَرْعى في ازْهارِي دِ رَّاض الحْ ن من عَ سَ يدَك احْ جِ

البارِي بحان  سُ ير  ندِ ما  بيدي  ما  ل  مَ نَعْ آش 

ارِي تُجّ لها  وم  السُّ وا  دَرْكُ ما  خة  مْ كَ ن  البْطَ و 

ارِي زَخَّ في  ين  عايْمِ يقان  السِّ مثل  وابَل  اشْ و 

طارِي بْتُه ارْقِيق صافِي في اسْ رونَق جَ ذا اوْصاف امْ

رة ضْ يم في حدايَق خَ وَّح وقت النْسِ يب مدَ يا قطِ

رَّة الغُ دِيك  من  وب  جُ الحْ مس  شَ يَّرتي  غَ أللِّي 

رَّة طــاد الغُ ــر يَصْ ي ــر و األنــف طِ ــنان جواهَ و اسْ

رة جْ الشَّ ــان  رُمَّ أبُـــودالل  غــار  منه  النَّهد  و 

رَة زَهْ بُوسالَف  زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ ليه 

درة القُ غل  شُ من  متقابْلِين  الغالي  الرْخامْ  من 

رَة دْ ــم العَ ــالَّرْ جــات بِهُ ــر في البَ كَ ــدام اعْ و القْ

رة جْ الفُ سلُوك  و  م  تْهُ مْ انْظَ اليَبْرِيز  سلُوك  في 
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ــجــارِي احْ تَلْقاه  االرْيــــاحْ 

ــــزَّارِي ــري غَ ــي مــــادْروا طِ

زارِي ــيــره لـــوْ ــيــت غِ مــارجِ

دارِي ــا بين احْ نى انْشــتتُه م عْ رَف مَ و الدِي ما يَعْ

وارِي اشْ ير  غِ من  وق  السُّ ل  دَاخَ نى  عْ مَ قُّ  يحَ ما 

اري فَّ ــم الغَ ــم نَعْ ي ر للرْحِ فَ ــتَغْ بَعــد مــن ذا نَسْ

ــرى ــوا كيــف اجْ رْفُ ــوى وال يَعْ رِوا الهْ ــدْ ــوم ال يَ قُ

رَة دْ الغَ يف  سِ من  الْقاه  اللِّي  أوِيح  ه  لْقُ انْطَ كان 

رة دْ ــي عَ ــاس ابْنِ ــن ن ــه للعارْفِي يتُ ــالم هدِ و السْ

انتهت القصيدة

ودان"    مالحظة : وقفنا على نصين لنفس القصيدة وأدرجناهما االثنين في هذا الديوان، األول هو "ناس السّ
      والثاني هو "زهرة" (ديوان الوزير بنيس ج 5).
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ــاري تب ســنُون  و  بســروت 

الحــدارِي طيــف  ــن  ي دِ حاگْ

اشهارِي و  صالُوا  يُوف  بالسْ

حة ضارِي وط في النَّطْ ل گُ كُ

فارِي بَضْ ب  يَنْشَ ير  مِ الضْ في 

ــارِي يــف واش اتْقــى ع يالطِ

ــارِي ن ــى  عل ــار  ن زادَت  ــوم  يُ

فا ما اتْقى عارِي رُه بالجْ يَّز بعساكْ رام مِ ير الغْ أمِ

قاري ــى العْ ــن دُوا و دُوا عل ــف بي ــد تتخالَ ي دِ بالحْ

ــارِي عب ــم  لهُ ــق  ي واليْطِ ــة  رْق الطَّ ــن  ي حافْظِ

يســارِي و  ــي  ينِ يمِ عــن  يْهــات  هَ ــيَّ  بِ ــوا  وْطُ حَ

ــرارِي اشْ وح  الرْمُ و  محاف  و  كداش  و  رابَك  بدْ

ــبارِي ــد اشْ ــور مــع المهارَز شَ ــع و الكُ دافَ بالمْ

وارِي اسْ بين  ما  مام  الهْ ل  طَ يُوماً  دَايا  باب  اسْ

برة الغَ رب  الحَ في  ين  منَوْضِ وه  دُ اعْ و  دى  العْ بين 

رة سْ ود في يَوْم الكَ ي أسُ كِ وفُوا نَحْ في اللطام يحُ

رة عْ بالشَّ ح  يرجَ والجام  زوا  مُ يهَ زُوم  الحْ ت  تَحْ

وزرا و  ــاد  يَّ قُ ــه  ل ــوان  ي الغِ همــام  ــن  رِي ناصْ

رَّا مَ ه  حكامُ يعرف  ي  يجِ الذي  م  بدَ يُوف  السْ و 

رة صْ حَ في  رة  صْ حَ زاد  قياس  دُور  و  يمينة  دور 

رة طْ ول الخَ ودان جاوْا من طُ انْهار قالوا ناس السُّ
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ــدارِي ي و  ــتَر  يَسْ ــاك  ي قُلــت 

نِي دارِي ــجْ ــي سَ لِ ــا اهْ دَرْت ي

ــوس مرارِي ما ســقى من كيُ

ــوع ابْحــارِي ــا روى مــن دمُ م

ــود جمارِي ما كــوى من صهُ

ــارِي ق ــب  طال ال  طبِيــب  ال 

ــارِي ن ــى  عل ــار  ن زادَت  ــوم  يُ

دِي و اســرارِي هْ ــا خفــاه جَ م

ندارِي دْت  عَ ماينا  يت  طِ اعْ لِيه  و  يت  زَگِّ د  بَعْ

بِي وارِي كام من نَسْ ر في الحْ لُوب ميَسَّ غْ يت مَ جِ

بارِي اخْ جاب  ما  رام  الغْ حكام  في  اليم  الدِي  و 

ارِي وم في اللِّيل السَّ ب النْجُ سَ ما سهر ما بات يَحْ

صيارِي و  قَلْبِي  جاح  كيف  قَلْبُه  من  يَّح  تجَ ما 

رارِي ي بَطْ كِ يت على ادْواح نَشْ كيف بكِ ما بكى 

وارِي اسْ بين  ما  مام  الهْ ل  طَ يُوماً  دايا  باب  اسْ

البارِي بْحان  سُ ير  انْدِ ما  بِيدِي  ما  ل  مَ نَعْ واشْ 

ــرَّة ــت جَ ــرام ال تَرْكَ ــاس الغْ ــي حلفــت ن ــال لِ ق

رة قُدْ بِيدِي  ما  يت  ارْضِ ه  حكامُ تَحت  طايَع  ليه 

رة جْ الهَ ود  صدُ و  يب  الْهِ نار  من  قَلْبُه  كوَى  ما 

رة ضْ الحُ بِين  ما  هواه  ال  و  ه  ــدُ وَجْ يَّج  تهَ ما 

رة فْ الَف عَ ن لِيلى و زِينَت السَّ فى في محاسَ ماشْ

رة دْ الغَ يف  سِ من  بُوه  وِيل  يا  قَلْبُه  تــرَوَّع  ما 

رة طْ ول الخَ ودان جاوْا من طُ انْهار قالوا ناس السُّ

رة فْ الضَّ بُوغ  مَصْ زال  بالغْ نِي  عْ مَ يَجْ ي  كِ نَشْ له 
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بشــعارِي ــم  يَنْغَ ــر  تَ الوْ و 

جارِي في بســاط راق في تَشْ

ــالَّري البَ كاس  ــد  زِي ــد  زِي

ــارِي ــفر الب باللحــاض و الشَّ

ــارِي م تَخْ ــك  نَّ مَ هــاج  كان 

ــارِي ن ــى  عل ــار  ن زادَت  ــوم  يُ

كارِي ــي الفْ يِ ــكاس يَحْ راه ال

ــارِي وع ل  ــهْ سَ ــن  بي ــاه  ت

جاري اشْ بين  ما  الرياض  وسط  لِيلِي  بها  يم  نقِ

مارِي لى تَخْ وف ما احْ فُ رِي غايَب من رِيق الشْ خاطْ

جارِي يا  رادَف  بِير  بالكْ نِي  اسقْ و  ليَّ  ب  كُ

مارِي ــي العْ ــون وافنِ يُ ــم دُوك العْ ــوف فــي نَيَّ شُ

طاري سْ بالمَ افْيا  الشَّ يا  رَك  دْ صَ عن  ينِي  نْدِ سَ

وارِي اسْ بين  ما  مام  الهْ ل  طَ يُوماً  دايا  باب  اسْ

جارِي جارَك  على  أعارْمِي  هواك  من  يتي  خِ اسْ إال 

ــه عارِي نا مالُوفُ ــب مــن بســاطْ يَّ و الرْقِيــب مغَ

رة فْ يل كيسان السَّ طِ هْ ه كَ عُ ل دَمْ طَ مع يَهْ و الشَّ

رة كْ سَ م  نضَ شحال  ذا  نِي  المالَكْ يق  ارْحِ من 

فَتْرة ل  فَ تَغْ ال  ب  كُ و  وارى  ينِي  اعطِ و  لِي  هات 

رة مْ الحَ ود  دُ الخْ و  البْها  ورْدْ  واتى  حالَك  ر  سَ

ر ما ادْرى نَبْرى دَ ب الصْ زَة صاحَ وْ ي حازْنِي حَ مالْكِ

رة طْ ول الخَ ودان جاوْا من طُ انْهار قالوا ناس السُّ

رَّة ــرَّة مَ نا مَ وفَك فــي بســاطْ ــفُ ــي بَشْ ينِ وگضِ

رة فْ ــك الحَ يــح فــي دِي ــد إيْطِ ــر الب فَ ــدِي يَحْ و ال
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ل في ضفارِي صَ ك يَحْ دُون شَ

اوْكارِي ر  ــدْ بَ ــا  ي تخــاف  ال 

ــدارِي تَكْ ــي  جِ يَفْ ــعاع  بالشْ

ارِي كَّ العَ غالَب  د  خَ ــوق  فُ

ــارِي ن ــى  عل ــار  ن زادَت  ــوم  يُ

قارِي ين اسْ يفِ وض سِ عُ و الضْ

وارِي خاد في الوصف اسْ و الفْ

عدارِي شاب  م  لْهُ سقِ من 

ول ما بين شــجاري ضُ ــر بالفْ ي ــي طِ ــدِي يَرْمِ و ال

ارِي ــد الصَّ ــا قَ ــودْالل ي ــا بُ ــك ي غــاب غــاب ارْقِيبَ

داب و جبِين اقْمارِي والَف ريش ظلِيم و الهْ و السْ

اقفارِي بين  ما  مار  االعْ افْناوْا  يْنِيك  عَ الدِي  و 

وارِي اسْ بين  ما  مام  الهْ ل  طَ يُوماً  دايا  باب  اسْ

ير يَرْعى في زهارِي دِ رَّاض الحْ ن من عَ سَ يدَك احْ جِ

ارِي تُجّ لها  وم  سُ ــوا  دَرْكُ ما  خة  مْ كَ ن  البْطَ و 

ارِي زَخَّ في  ين  عايْمِ يقان  السِّ مثل  وابَل  الشْ و 

رة النَّصْ الم  اعْ يعارَض  ما  رُه  ــدْ قَ رَف  يَعْ الدِي  و 

رة ضْ يم في حدايَق خَ وَّح وقت النْسِ يب مدَ يا قطِ

رَّة الغُ دِيك  عن  وب  جُ الحْ مس  شَ يَّرت  غَ الدِي 

رَّة الغَ طاد  يَصْ ير  طِ األنف  و  ر  جواهَ نان  السْ و 

رة طْ ول الخَ ودان جاوْا من طُ انْهار قالوا ناس السُّ

رة جْ الشَّ ــان  رُمَّ ــودالل  أبُ عــارَك  من  ود  النْهُ و 

بْرة الكُ غل  شُ من  متقابْلِين  ة  توامَ الرْخامْ  من 

ــدرَة ــم العَ ــالَّرْ جــات بِهُ ــر فــي بَ ــدام عكَ و القْ
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ـــــارِي ــا دُكَّ ــم ــام هُ ــرْي ــل ل

ــجــارِي احْ تَلْقاه  ــاحْ  ــرْي ال

ــــزَّارِي ــري غَ ــي مــــادْروا طِ

زارِي ــــوْ ــيــر لَ ــيــت غِ مــارجِ

طارِي لسْ صافِي  رقِيق  بْتُه  جَ ق  منَسَّ اوْصاف  ذا 

دارِي ــن امْ نى نشــتتُه بي عْ ــرَف مَ ــا يَعْ ــدِي م و ال

وارِي اشْ ير  غِ من  وق  السُّ لُوا  دَخْ نى  عْ مَ ه  قُّ يحَ ما 

اري فَّ ــم الغَ ــم نَعْ ي ر للرْحِ فَ ــتَغْ بَعــد مــن ذا نَسْ

رة جْ الفَ سلُوك  و  م  تْهُ مْ نظَ اليَبْرِيز  سلُوك  في 

ــوا كيف جرى رْفُ ــوى وال يَعْ ا الهْ ــوْ رِي ــا يَدْ ــوم م قُ

الزَّفْرة ر  حَ من  الْقاه  اللِّي  وِيح  يا  ه  لْقُ نطَ إال 

رة دْ ــي عَ ين ناس بنِ ــقِ ــه للعاشْ يتُ ــالم هدِ و السْ

انتهت القصيدة
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جــارْ عــلــيَّ  ــيــنْ  الــبِ و 

حارْ مْ  على  لگْ صَ مْ و تصَ

ــحارْ التَّـشْ و  ة  اللِّيـعَ و 

ــزارْ يْ ــا  و  الهِ ــرْ  أن ـي غِ

ــرارْ االسْ عالَمْ  ةْ  رْمَ حَ

نارْ على  نارْ  قَلْبِي  زادْ  الكافْ  ورْ  عشُ فْ  نَصْ من  آهْ 

الــغــارَة ـــدْ  رافَ ينْ  السِّ ــورْ  ــشُ بَــعْ ــرْبِــي  الــحَ جــا 

ة على اليَمينْ ويسارْ رْزْمَ حَ ورْ التَّاء امْ نُودْ عشُ جارْ بَجْ

ــرارَة المْ ــوسْ  كيُ ســقانِي  القــافْ  ــسْ  خمُ ــرْفْ  ابْحَ

مارْ گادْ اجْ ــجْ على التَّفْ يَّ نْدِي و هَ ســامْ قَلْبِي و هزَمْ جَ

ــرْصــارة ــصَّ ــهــا ال ـــرْ بــرْيــاحْ ــوى تَـــزْفَ ــهْ ـــارْ ال ن

رَّارْ ــمْ الغَ ــالكْ و نَجْ ــبْ الفْ ــاتْ انْراقَ ــهْ ونب ــلْ تايَ أنْضَ

ـــهارَة اسْ ــبْ  ـياهَ الغْ فــي  ــحْ  ـرايَ بگْ ــوا  كنْـباتُ

دارْ ــرِي االجْ مْ ــه يا گَ ــوقِي و قُلْت لُ ــرادُه شُ ــجْ بتَغْ يَّ هَ

ــرارَة سْ المَ ــه  ورْتُ صُ ــنْ  اسَ حَ بمْ ــبانِي  اسْ ــنْ  لمَ

ــــــرارِي زايَـــــــدْ  اشْ

ـــارِي ـــى  ع ـــق مـــا اتْ

ـــدْ  فــي  صــيــارِي زَنـْ

ـــارِي ـــج ــــــولْ  دِي طُ

ــــارِي ــــب ــــغْ اخْ ــــلَّ بَ
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ــفارْ االشْ غْ  لصابـَ ـلْ  قُ

يزُورْ ــا هِ تابِي ي ــيرْ بكْ سِ
ور هُ مْ ير الجَ قُل لُّه يا أمِ

ورْ طُ نَّكْ مَسْ نِي مَ ما ابْلَغْ

نهــارْ و  ــي  لِيلِ ــمْ  هايَ

ارْ ــدَّ ال ــمْ  رَسْ ــمْ  لَّ نعَ و 

االوْكارْ تْ  عَ ــمْ شَ ــنْ  واي

دارْ االكْ ــي  فاجِ امْ ــنْ  واي

ــــصــــارِي ـــــــرَّةْ ابْ قُ

ــرْ ــ ــتْ الخاطَ ــ ـزاهَ انـْ

ــرْ ــاجَ ه ـــرى  ـــكْ ال و 

ــرْ ـتْــبــاشَ بـــيـــه  نـَ

ــــــارِي ـــلْ اوْق ـــامَ ح

ـــارِي ـــع ـــد اشْ ـــاشَ ن

ــــارِي ــــنَّ وايـــــــنْ  خُ

ــــــــارِي وايـــــــنْ دُكَّ

ارْ يَّ السِ رْ  البَدْ على  لَّمْ  سَ وَرْشانْ  يا  تابِي  بكْ يرْ  سِ

ــارَة ــزْي ب ــــواكْ  اهْ مــن  ــدْ  ــاگَ ف يبَة  الغِ ــتْ  ــالَ ط

ورْ ةْ البْدُ راحَ ــحْ امْ لِي للمْ

ورْ جُ هْ مَ وانا  لِيَّ  شحالْ 

ورْ بْشُ ينِي مَ ولْ ايْجِ ال ارْسُ

االقْفارْ في  تْ  تَهْ تى  حَ ازْدادْ  شتِياقِي  و  نا  المْ طالْ 

فارَة القْ أرْضْ  في  قِيسْ  ولَةْ  جُ جايَلْ  وى  الهْ في 

حارْ يجانْ في االسْ بْ الدِّ واكَ دِي اكْ هْ ولْ ما راقَبْت في سَ طُ

الــزَفَّــارَة ــدِي  ــاهْ ــن ت و  ــي  ــولِ هُ ـــرايَـــبْ  اغْ على 

ــارْ ــةْ االزْه ــنْ دُوحَ ــل وايَ لي ــنْ الخْ ــا وَرْشــانِي وايَ ءاهْ ي

ــكــارة ــلْ اسْ ـواجَ ــو انـْ ـــنْ بُ ــاللِــي واي ــمْ ـــنْ شَ واي

رارْ سْ المَ نْ  سْ الحُ داكْ  واينْ  رَّاضْ  العَ وَلْدْ  تْ  تُوكَ واينْ 

نارَة المْ ــيْ  ضَ وايـــنْ  ــي  ابْــســاطِ ــوانْ  ــلْ سَ وايـــنْ 
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ــار ي ــي الغْ فاجِ ــنْ امْ واي

ــفارْ غْ االشْ ــلْ لصابـَ ـ قُ

ورْ فُ ةْ وَلْد اليَعْ بْهَ واينْ شَ
ورْ نْصُ واينْ داكْ الزِّينْ المَ
ورْ صُ عْ دْ المَ واينْ وَرْدْ الخَ

شــارْ إال  ــدْ  الزَّنْ ــنْ  واي

ــارْ غ ه  ــدُّ قَ ــةْ  قامَ مــن 

ــعارْ باالشْ صــاحْ  إذا  و 

ــــارِي ــــشَّ ــــــنْ بَ واي

ــــصــــارِي ـــــــرَّةْ ابْ قُ

ـــرْ ـــرْ ســـاحَ ـــهَ كـــمْ
ــــــرْ رْ زاهَ ـــــدَ كـــــبَ
ــــرْ ــــواهَ ـــقْ اجْ ـــايَ ف

ــــارِي كـــــبْـــــرَقْ  س

ــــارْ ــــج بـــيـــن االشْ

ـــيـــارِي ــيَّــجْ اطْ ـهَ اتـْ

اقْفارْ دُونْ  تايَه  لْ  قَ اعْ بال  ة  دَ سْ كُ الَّنِي  خَ من  واينْ 

ارَة ـــدَّ ال ــتْ  ــلْــعَ طَ وايـــنْ  امنايَا  و  ــوتِــي  قُ وايـــنْ 

ارْ يَّ السِ رْ  البَدْ على  لَّمْ  سَ وَرْشانْ  يا  تابِي  بكْ يرْ  سِ

ــارَة ــزْي ب ــــواكْ  اهْ مــن  ــدْ  ــاگَ ف يبَة  الغِ ــتْ  ــالَ ط

ورْ صُ قْ رْفْ المَ واينْ داكْ الطَّ
ــن ايْنُورْ رَّة و جبِي ــنْ غُ واي
ورْ مْ و ثغُ بْسَ واينْ زِينْ المَ

القارْ كلُونْ  قانِي  د  خَ في  ي  الزَّنْجِ الخالْ  داكْ  واينْ 

ــوارَى ــتْ ــيــجْ يَ ــي ابْــهِ ــزْ بــاهِ ــرْمَ ــقَ ــاقْ امْ وايـــنْ س

هارْ ي بَنْدْ في تَشْ كِ يسْ تَحْ ه إيْمِ واينْ من كان اللِّي قَدُّ

ارَة ــدَّ ــحَ ال ــتُــه  تُــوگْ على  ــيــرْ  اتْــغِ ــيــفْ  كِ الــبــانْ 

يارْ ةْ السْ جَ هْ رَقْ مُ ينْ يَخْ سِ طْ الحْ واينْ من كانْ إذا نَقَّ

ــارَة ــي اتْ و  ــز  عَ و  ـــرْحْ  فَ ـجــاوَبْ  اتـْ ــاهْ  ــغ الْ على 
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ــةْ االبْهــارْ نَ ي وَجْ ــقِ نَسْ

ــقــارْ ــعْ ب ــــادَى  ه وال 

ــفارْ غْ االشْ ــلْ لصابـَ ـ قُ

ورْ كُ دْ للمَ وَرْشــانِي  ســارْ 
ورْ ضُ ةْ الحْ جَ ةْ بَهْ ومَ حامْ حُ
ورْ صُ مْ القْ رْسَ نازَهْ مَ في امْ

طارْ السْ أوَّل  في  دْ  يَوْجَ

ــارْ ي ــرِي االطْ مْ ــال الگُ ق

رارِي ـــــدْ ــدْ مَ ــزِي ــتْ ك

رِي ـــــــالَّ ـــــــاسْ ب ك

ــــصــــارِي ـــــــرَّةْ ابْ قُ

ـــرْ ـــواهَ ـــكْ اجْ ـــاسَ م
ــــرْ ــــزَّايَ ـــةْ ال ـــبَ ـــي هِ
ــرْ ــاضَ ـــرْ ح ـــوْكَ ــي ال ف

ــــــرارِي ــةْ  اسْ غـــايـَ

ـــمـــارِي ـــبْ اقْ ـــوكَ كُ

ــارْ ف ــال و نَصْ ب ــوى نَدْ ــرْ بالهْ ي ــا طِ ــي ي الَّنِ ــدا خَ كْ هَ

ــرارَةْ شْ مَ ــهابْ  اشْ ــي  لْبِ قَ فــي  ــوحْ  اتْلُ ــواقْ  االشْ و 

دارْ ــعْ العْ لَ ورْتُه ما نَخْ ــرَة فــي صُ سْ ــتْ كيْنِّي يا حَ نْ كُ

ــارَة ق قَهْ ــبْ  واعَ اكْ ــا  رَتْن فْ صَ فــي  ــتْ  بَ اتْلَعْ وال 

ارْ يَّ السِ رْ  البَدْ على  لَّمْ  سَ وَرْشانْ  يا  تابِي  بكْ يرْ  سِ

ــارَة ــزْي ب ــــواكْ  اهْ مــن  ــدْ  ــاگَ ف يبَة  الغِ ــتْ  ــالَ ط

ورْ مُ يْلَمْ مَشْ هَ تابْ امْ بالكْ
ورْ ة البْدُ ــبْعَ رْمْ السَّ زارْ حُ
ورْ كُ دْ ْ المَ وْ و لُبّ صابْ زَهْ

هارْ ــحْ بجْ وَشَّ ــطْ امْ ــي بخَ ــا مالْكِ يَّ ــراهْ و حَ ــلْ اتْ بَّ قَ

ــمــارَة ايْ دارَتْ  ــوانْ  ــنْ ــعُ ال فــي  ــراتِــي  ــبْ عَ ــطْ  بــخَ

صارْ بِيَّ  ما  و  رايْبِي  اغْ من  اللِي  مْ شَ قْ  شفَ و  رافْ 

ــارَة ــتَّ ف يـــرْ  تـــدِ ال  ــزَمْ  بــالــعْ ـــوابْ  ـــجْ ال  ْ رُدّ
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جــارْ يُهْ ــه  ثْلُ مَ ــا  اشَ حَ

رْتِي زارْ ضُ في ابْساطْ  احْ

ــتَنارْ اسْ و  ــدْ  النَّكْ زالْ 

ــفارْ غْ االشْ ــلْ لصابـَ ـ قُ

ورْ دِي و سگامْ الشُّ عْ زانْْ سَ
بْرُورْ ــوْ المَ ــرْ الزَّهْ ي جادْ أمِ
وكْ ينُورْ سُ عْ على الحْ مْ و الشَّ

رْصــارْ الصَّ الوَرْشــانْ  و 

ـــارِي ـــق ـــل ـــــــلْ ل قُ

ــــــارِي ـــــــةْ ازْه دُوحَ

ـــــرارِي ـــمْ اقْ ـــرْسَ مَ

ــــصــــارِي ـــــــرَّةْ ابْ قُ

ـــرْ ـــشـــايَ ــــلَّــــتْ ابْ حَ
ـــرْ ـــايَ ـــن واقَـــــــدْ امْ
ــــرْ ـــلُـــه دايَ فـــي نَـــجْ

ـــارِي ـــع ـــدْ اشْ ـــاشَ ن

زارْ المْ وايَعْ  باسْ لُه  دْ  مَّ حَ و  البْها  قْ  عاشَ على  لَّمْ  سَ

ــارَة ــكَّ نَ ـــومْ  قُ ــبْ  ــي ــسِ احْ اهللا  و  يتُه  نسِ مــا 

يارْ الغْ رَّدْ  طَ امْ اللْ  اهْ انْبا  حتى  تابُه  اكْ اقْرِيتْ  ما 

ــدارَة ــكْ ـــولْ ال ــامْ هُ ــي ــزاحْ اغْ رِي و انـْ ــدْ تــاگْ بـَ

االقْفارْ دامِي  يا  بَا  رْحْ مَ مياتْ  و  الً  اهْ و  الً  هْ سَ لْتْ  قُ

ابْــشــارَة ــكْ  ــولَ وصُ على  ــرْحْ  ــفَ ال ـــاتْ  اوْق تْ  ـــالَّ حَ

ارْ يَّ السِ رْ  البَدْ على  لَّمْ  سَ وَرْشانْ  يا  تابِي  بكْ يرْ  سِ

ــارَة ــزْي ب ــــواكْ  اهْ مــن  ــدْ  ــاگَ ف يبَة  الغِ ــتْ  ــالَ ط

رُورْ اسْ لْ  كُ وايَعْ  اسْ طابَتْ 
ورْ نْظُ لْ مَ حتْفَ في ارْياضْ امْ
ورْ مُ عْ مَ ه  براحُ البْرِيقْ  و 

ارْ قَّ بالعْ نِي  ينادَمْ و  ينْ  سِ بالحْ نِي  ينادَمْ لِيلْ  الخْ و 

هــارَةْ بجْ ــلْ  دِي و  ــة  مايَ و  ــدْ  الرَّصْ ــة  مْ نغَ ــى  عل
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ــارْ ب اخْ ــدّْ  حَ ســارَقْ  ال 

دارْ ــى االجْ رِي عل مْ و الگُ

ارْ الثّ دِي  يَفْ ودُه  سُ احْ في 

فارْ ــتِغْ ــه باالسْ تُ و ختَمْ

ــارْ ــتَّ ـــمْ سَ غــانِــي راحَ

جــــارِي ــــــدْ  وغَ ال 

ـــارِي ـــب ـــنْ اشْ ـــايَ ص

ـــــه بـــــارِي صـــــارْمُ

ــي الـــبـــارِي ــنِ ــغَ ــلْ ل

اوْزارِي غــــافَـــــــرْ 

سارْ مْ سَ ال  وَّشْ  يْشَ المَن  اقْرِيبْ  اسْ  سَ گُ ال  وْشا  ال 

ـــارة ـــرْقَ قَ ـــودْ  ـــسُ احْ وال  ـــكـــارَهْ  امْ ــــــوهْ  اوْجُ ال 

طارْ سْ المَ و  ة  عَ مْ الشَّ و  لِيلْ  الخْ و  مْ  رْسَ المَ و  تَرْ  الوْ يرْ  غِ

ــســارَة ــمْ سَ عليه  ــوى  ــقْ تَ ــا  م رِي  ـــــدْ عَ ــرْ  ــهَ ــمْ ك

وْترْ الكَ وءايــاتْ  ما  االسْ مْ  طالسَ و  لْ  ياكَ بهْ بُه  جْ حَ امْ

ـــزَّارَة ــيُــوفْ غَ ــه اسْ ــاشُ ــه و رْي ــنــاحُ ـــوابَـــقْ اجْ اسْ

مارْ اليَضْ نــاسْ  لِّي  اتْسَ به  وَرْشــانْ  ي  اظِ فَّ حَ يا  ــدْ  خُ

ــعــارا شُ و  ــا  ــه ــرافْ اشْ و  ــلْــبَــة  لــلــطَّ ـــالمْ  الـــسْ و 

بَّارْ لُومْ الجَ عْ حْ مَ فَ ودْ باللطافَة و يَصْ نَّانْ يجُ لِيمْ المَ و الحْ

ــارْة ــشَّ ــالمْ بَ ــه لــلــسْ ــتُ ــمْ ــلْ و ارْحَ ــضَ ــخْ الــفْ شــامَ

انتهت القصيدة
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رة جْ رَبْت كيُوس الهَ و ال اشْ
رة مْ جَ قَلْبَك  في  ارْمى  وال 
رة دْ عَ بحالِي  فْتِي  صدَ وال 
ـرة ف زَهْ الـَ سال زَرق السَّ

يَبْرى بُوبَك  حْ مَ ي  عالْجِ

رَة بالنَّظْ الفــارَس  ــرَوَّع  اتْ
ــرَّة ــرِيَّــة مَ ــسْ تُــه عَ شــدْ
رَة دْ عَ بنِي  قلُوب  م  سَّ يقَ
رة بالنَّظْ ه  ــقُ شْ عَ ــدِي  لل

يَبْرى بُوبَك  حْ مَ ي  عالْجِ

ــي لهــا زَفْرَة لْبِ وســط قَ
رة دْ عَ غايَة  في  يق  شِ العْ

ــدار يُعْ ــي  حالِ ــم  الالَّيَ
فار ما دبال خيالَك و اصْ
حار لَّبتي من التَّشْ ما اتْگَ
لَك وال  طار قْ ل عَ فَ ما اجْ

ــفار االشْ دابَل  ــرو  ي أزْهِ

ــا صــار ــم شــالَّ م ألالَّيَ
ما بحال عيونُه في شبار
وال بحال شــفارُه تَنْصار
ودُه في جمار وال بحال خدُ

ــفار االشْ دابَل  ــرو  ي أزْهِ

ــيَّار سِ ــوى  الهْ ــم  ألالَّيَ
يَّار ثْلُه عِ ــا مَ ــوى م و الهْ

ــرار ــوى بمْ ــقاك الهْ ــا اسْ م
ــار بن ــق  شْ العَ ــواك  كْ ــا  م
حار وم في االسْ بتي انْجُ سْ ما حَ
يلِي في اقْفار قِ كيف طار اعْ

ــيَّار السَ ر  ــدَ البْ ــعاع  أشْ

ــفار االشْ دابَل  ــي  رْتِ انْظَ ــو  لُ
فار رِي ناقَش االشْ مْ في يد حَ
ــبار ــبَّر تَشْ لُوع مشَ في الضْ
ــرار ــي بَشْ ــا تَرْمِ مــن لظاه

ــيَّار السَ ر  ــدَ البْ ــعاع  أشْ

ــيار االسْ ــل  هَ كتَدْ ــه  تُ حالـْ
ــدار ــعْ ــي يُ ــالِ الــالّيــم ح
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را ق اللِّي يَطْ شْ في حالَةْ العَ
وى لها بَثْرة في حالةْ الهْ

يَبْرى بُوبَك  حْ مَ ي  عالْجِ

بْرى  نـَ ـرِّي  ضَ من  دَك  قاصْ
ــرة فْ غَ ــة  لغاي ــا  ن وبـْ ادْنـُ
را ه و شراب اللِّي يَقْ فواكَ
رَّا القُ و  ــراف  االشْ كافة 

ثْلُه في طيار وى ما مَ و الهْ
ما نقبل لُوم في االبْكار

ــفار االشْ دابَل  ــرو  ي أزْهِ

ــرار ــج االضْ ــم عالَ ألالَّي
تار خْ يع النَّبِي المُ بالشفِ
نَّةْ االخيار الم في جَ و السْ
يبُه بَزْهار ــالم انْهِ و السْ

ــار ــيَّ ـــرُه طِ يَـــم بَـــحْ ألـــالَّ
ار دُكَّ ــوى  للـهْ كار  االبـْ و 

ــيَّار السَ ر  ــدَ البْ ــعاع  أشْ

ــار ــبَّ ــا جَ ــي ي ــالِ ــر ح ــبَّ جَ
ــار بَّ الجَ ــمَ  نَعْ ــا  ي ــاْلَك  انْسَ
ــار تْي خَ عليهــم  ــور  الحُ و 
ــار االخي ــيادي  اسْ للشــياخ 

انتهت القصيدة
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ــرَة ــجْ ــهَ ـــاس ال ـــم ن يَ ـــالَّ ال
ـــرَّة ــوى جَ ــت لــلــهْ ــرَفْ ــا ع م

رة ــدْ عَ ــرَك  ــمْ عَ ــرْتــي  انْــظَ ما 
رة ــدْ عَ وابَــس  اكْ ــي  رْت انْظَ وال 

خضــرة ــزة  بلن ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة النَّصْ ــالم  اعْ ــي  رْت انْظَ وال 

ــرة فْ الظَّ ور  شــعُ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة طْ عَ فــي  ادْالل  ــي  رْت انْظَ وال 

ــرَّة الغُ ــعاع  اشْ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة ــمس و گمْ ــي الشَّ رْت وال انْظَ

ــرة ــي زَهْ ــزالِ ــرْتــي اغْ مــا انْــظَ
ــرة ــي زَهْ ــد ف ــي الخَ رْت وال انْظَ

ــرة بَتْ ــب  الحاجَ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة بْ ــداد فــي حَ ــي امْ رْت وال انْظَ

رى يَجْ ــا  م ــى  عل
جــمــارُه ـــيْ  كَ و 

رة ــدْ عَ بني  مــن 
ــــارُوا ــيّ ج ــل ع

رة فْ العَ ــد  ق فــي 
عقارُه ــرب  حَ في 

رة بكْ في  ــراب  اغْ
ــارُه ــط ــرش اعْ ب

ــرَّة ــيــد الــغُ انْــعِ
غارُوا نُه  سْ حُ في 

ــرة الزَّهْ نجـمـة 
ازْهــارُه يـب  بـطِ

ــرّة مَ بـعطـفــة 
سطارُه في  انْزال 
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رة سْ كَ في  ض  اللَّحْ رْتي  انْظَ ما 
رة  بنَصْ ســن  ــي  ــرْت ــظَ انْ وال 

ــرة نَظْ ــة  ن الوَجْ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرَّة ــي الخــال فــي طُ رْت وال انْظَ

ــي الخد فــي عَصرة رْت ــا انْظَ م
رة ــعْ ــار فــي سَ ــي النّ رْت وال انْظَ

ــرَّا ــجَ ــازْ اتْ ــب ــرْتــي ال ــظَ مــا انْ
رى من  يَّد  يصَ ــرْتــي  انْــظَ وال 

ــرة ــي زَهْ ــزالِ ــرْتــي اغْ مــا انْــظَ
ــرة ــي زَهْ ــد ف ــي الخَ رْت وال انْظَ

ــرة فَجْ ــم  تَ وِ اخْ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة مْ حَ ــفايَفْ  اشْ ــي  رْت انْظَ وال 

ــرة هْ المَ ــاد  ي اجْ ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة هْ مَ ــب  اليَ اجْ ــي  رْت انْظَ وال 

ــرَة ـ البَكْ ادْراع  ــي  رْت انْظَ ــا  م
وَرَّا ه  عاعُ اشْ ــرْتــي  انْــظَ وال 

رة سْ ـي كَ رْنـِ كسَ
شفارُه غنْج  في 

ــرَة بنَظْ ــلَب  تَسْ
رُه ـــــالَّ ــى ب ــل ع

رة صْ عَ ــي  رْنِ عصَ
ــكارُه تَعْ ــى  عل

رة س زَهْ طَ عْ في مَ
ــارُه ف اظْ بـســن 

ــرة الزَّهْ نجـمـة 
ازْهارُه يــب  بــطِ

ــرة مْ خَ ــه  بـرِيقُ
دارُوا ــرُه  تُغْ فــي 

رة هْ صب الدَّ في خُ
ــوارُه انْ تقـطــف 

ــرة عنت ــرُوا  ـهْ يَقْ
ــه شـــارُوا ــرُوقُ ب
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رة هْ شَ في  ارْخــام  رْتي  انْظَ ما 
رة جْ شَ في  ضلْ  رْتي  انْظَ وال 

ــرة هْ المَ ــون  عكُ ــي  رْت انْظَ ــا  م
رة ــعْ الشَّ ــر  رِي احْ ــي  رْت انْظَ وال 

ــرة ــي زَهْ ــزالِ ــرْتــي اغْ مــا انْــظَ
ــرة ــي زَهْ ــد ف ــي الخَ رْت وال انْظَ

تبرَّا الــــرَّدف  ــي  ــرْت ــظَ انْ ــا  م
رة صْ خَ في  ر  صْ الخُ رْتي  انْظَ وال 

ــرَّة الحُ افْخــاد  ــي  رْت انْظَ ــا  م
ــرة نَشْ ــق  العاشَ ــي  رْت انْظَ وال 

رة بنَقْ ــاق  الــسّ ــرْتــي  انْــظَ ما 
ــرة تْ م فــي عَ ــدْ ــي القَ رْت وال انْظَ

ــرة وف في نَشْ ــي الْحُ رْت ما انْظَ
رة ضْ ــام فــي حُ ــي ارْي رْت وال انْظَ

ــمع فــي زَفْرة  رْتي الشَّ ــا انْظَ م
ورَّا ــقْ  الــعــاشَ ــرْتــي  انْــظَ وال 

رَّة ــد الحُ فــي نَهْ
ــارُه ــن ــي ــل ــج ب

ــرَّة سُ و  ــنْ  ــطَ ب
تگصــارُه ــى  عل

ــرة الزَّهْ نجـمـة 
ازْهــارُه يـب  بـطِ

ـــرَّا بَ ــــع  وسَّ و 
رارُه بضْ ـكى  اشْ

ــرة ــهْ وا قَ يــزِيــدُ
ـــوارُه ــيــر ش بــغِ

بنـگرة يـتَـيَّـه 
ـــزارُه نــعــم بَـــمْ

جــرى ــدام  المْ و 
ــرارُه نَمــت اسْ اغْ

ــرة قَطْ ــه  وعُ دمُ
ــارُه م اجْ يــب  لهِ
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ــرة ــي زَهْ ــزالِ ــرْتــي اغْ مــا انْــظَ
ــرة زَهْ في  د  الخَ رْتي  انْظَ وال 

ــرا يَقْ ــي  الغانِ ــي  ـرْت ظَ انـْ ــا  م
تْــرة الــوَ انْــغــام  ــرْتــي  انْــظَ وال 

رة دْ ــار فــي هَ ي ــي اطْ رْت ــا انْظَ م
ـرا قْ يـَ البَلْبَل  رْتـي  ظَ انـْ وال 

رَة مْ ــرَ فــي هَ ــي النَّهْ رْت ــا انْظَ م
ــرة ثْ كُ ــه  رافُ اطْ ــي  رْت انْظَ وال 

ــرا ــقْ تَ ــا  م راوِي  ــا  ي ـــاك  ه
را ــعْ ــلْكها عــن جمــع الشَّ سَ

رة ضْ الحُ الــنَّــاس  ــالم  الــسْ و 
بكرة و  بح  صُ في  لم  العَ هل 

ــرة الزَّهْ نجـمـة 
ازْهــارُه يـب  بـطِ

را ــعْ الشَّ ــوت  بـيُ
ــعارُه اشْ ــع  ب بطَ

ــرة شْ ــالوْا الكَ اجْ
ـــوارُه ــون اسْ فــنُ

ــرة مْ الغُ ــع  گلَ يـَ
ضــارُه تَخْ ــى  عل

ــرى بْ الكُ ــاس  لن
ــعارُه بشْ ــر  افْخُ

را  ــعْ الشَّ ادْهــات 
ــارُه ازْه يــب  هِ انـْ

انتهت القصيدة
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ار ــرّ جَ ــك  بَّ حُ ــة  ينَ أمِّ
االزْهــار ــة  دُوْحَ ينَة  أمِّ
ــرار االضْ داوِي  ــة  ينَ أمِّ
ــار يَّ عَ ــك  بَّ حُ ــة  ينَ أمِّ
رار االسْ باحت  ينَة  أمِّ

االبكار باشــة  أمِّينَة 

االبصار راحــةْ  ــة  ينَ أمِّ
يُعــدار ــي  حال ــة  ينَ أمِّ
زار بمْ ــي  فِ طْ عَ ــة  ينَ أمِّ
ــحار ينَة دهب التَّشْ أمِّ
رار ــدْ مَ ي  عِ دَمْ ينَة  أمِّ

االبكار باشــة  أمِّينَة 

دار ــي االكْ ــة لُوحِ ينَ أمِّ
دار االعْ ــي  تَرْكِ ــة  ينَ أمِّ

للجار ة  رمَ حُ اقْرِيتِي  ما 
رار االمْ قانِي  اسْ ره  بسحُ
بالعار ترفد  واد  الجْ ياك 
ار گدّ بجنُودُه  لي  صاگْ 
تار رام اسْ ما بقى على الغْ

رّار في البْها ما مثلك غَ

اووس و مهار هى و الطَّ المْ
مار خْ تـَ بال  ط  رْبـَ كنـعَ
ــار الزي فــي  ــي  لِّ تخَ ال 
ــى وانيا فــي جمار ليمت
ادْوار ســبع  داير  ــوى  الهْ

رّار في البْها ما مثلك غَ

من اقْلِيب العاشق بشرار
عيار رَّك مَ وى ما ضَ في الهْ

جار بعســاكر 
ــار بت ــك  ضَ لَحْ
دار ي االكْ و افْجِ
ــار ي و هــواك اعْ
ــيار االسْ داخل 

كار ــدْ يُ ــك  زِينَ

نَك غار سَ من حُ
ــار ضَّ الحُ ــن  بي
زار مــن  ــح  يربَ
حار ب االسْ وْكَ كَ
فار ــد اصْ و الخَ

كار ــدْ يُ ــك  زِينَ

ي ذا النَّار فِ و اطْ
ار ــدَّ ل ــي  ــ واجِ

ــورَة ــ جُ وال 
ــرّة مَ ــن  مَّ كَ
رَة سْ عند الحَ
رة ــدْ غَ ــاوِي  ن
ـــتْـرة سَ وال 

ــرَة ـ گــمْ وال 

فأرض القفرة
رة ــكْ سَ وال 
رة مَ ــي غُ فاجِ
رة مْ ــر گَ ظاهَ
ــرَة فتْ ــه  مالُ

ــرَة ـ گــمْ وال 

ــرة زَفْـ لهــا 
ــرَة ـغْ صُ وال 
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ار دُكَّ ــك  زِيــنَ ــة  ينَ أمِّ
ــكار ب يُشْ ــة واجَ ينَ أمِّ
ــوار ــة صانُوك اسْ ينَ أمِّ

االبكار باشــة  أمِّينَة 

ــكار يُشْ قَدَّك  ــة  ينَ أمِّ
رار مَسْ رَك  عْ شَ ينَة  أمِّ
ــوار بَــنْ ـــرَّة  غُ ينَة  أمِّ
لْتِي بشــفار ــة صَ ينَ أمِّ
صرْصار ــك  نيفَ ينَة  أمِّ

االبكار باشــة  أمِّينَة 

ار ــدَّ ــدَك حَ ي ــة جِ ينَ أمِّ
رْمار مَ رَك  ــدْ صَ ينَة  أمِّ
نَك في قسار ينَة بَطْ أمِّ
ار سَّ خَ رَك  صْ خَ ينَة  أمِّ
ار طَّ ي من شَ ماسِ د الخْ خُ

رَّارْ الحَ زِيل  اغْ سلُوك  في 
خار تَفْ و  جد  المَ بيات  في 
دار ضى و النَّسب و الجْ في الحْ

رّار غَ مثلك  ما  البْها  في 

ــار الــزَّخّ ــوق  فُ ــارِي  ص أو 
وار يف من اكْ الل أوْصِ و الدْ
ــتنار يُّه اسْ بِين بضِ و الجْ
ار ــگَّ ــابُه عَ ــك نَشَّ بَ حاجْ
ار كَّ بسُ تُوم  خْ مَ ر  التغُ و 

رّار غَ مثلك  ما  البْها  في 

وارَم في انهار ود اصْ عُ و الضْ
بار كيف طلوا جهد التَّشْ
بار اكْ ون  كُ اعْ يَّات  طِ فيه 
بالَّر من  فى  اصْ خاد  الفْ و 
هار بجْ يبُه  انْهِ الم  السْ و 

كار ــدْ يُ ــب  واجَ
زِينَك في شعار
ــار ــن ادْي ــا بي م

كار ــدْ يُ ــك  زِينَ

گدار فــي  راية 
قار من  كحل  و 
االفْكار ــي  ي تَحِ
ــار ب ــون اكْ و عيُ
ــالَّر الجَ ــوق  فُ

كار ــدْ يُ ــك  زِينَ

ار ــوَّ النَّ يـرعــى 
غار اصْ ــود  نهُ و 
ــار سَّ القَ ــد  عن
بار اعْ ــرَّدف  ال و 
حار التَّشْ دهب 

رة عْ الشَّ ند  عَ
الفخرة ــك  ل
رَة فَجْ معدن 

ــرَة ـ گــمْ وال 

ــرَّة جَ عامــل 
رة فْ زاگ في ظَ
الوَفْرَة تحت 
رَة كْ الفَ رح  جَ
رة مْ خَ رِيقــه 

ــرَة ـ گــمْ وال 

نْترَة عَ حــرب 
رة جْ ليم في شَ
ــرّة حــازُوا سُ
ساق في نظرة
رة دْ عَ ــي  البنِ

انتهت القصيدة
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ر ــدَ ــرَا احْ ــا قْ ــم م راغَ ــن اضْ بي

ر مَ ــةْ الخْ راقُه طاح في طاسَ اعْ

ــر التْبَ ــى  عل ــرِي  تَبْ ــوارَم  بصْ

ــر انْفَ ــا  م ــود  األسُ مــن  ــع  رايَ

ــر بَ الخْ ــى  عل أســايَلْنِي  ــال  ق

ــر ــــة ازه بــيــك الــــرُّوض أاللَّ

رَة مْ ين و جَ مِ يَرْعى الْياس و ياسْ

رَة مْ فى لي جَ بَعد شرَبْتُه ما اطْ

بَتْرَة شمالُه  عن  ر  نْفَ غضَ ل  كُ

رَة ضَ ــراج الخَ ــن الحْ يَتْهــدَّى بي

رَة زَهْ هادِي  و  رانِي  شْ عَ هــادُوا 

رَة زَهْ غزالِي  يا  ولِي  صُ ولِي  صُ

فارُه بَشْ ن  عَ يَطْ يامَس  رِيت  رّاض  عَ

مارُه بجْ ب  يَلْهَ ه  دُّ خَ وَرْد  ير  طِ تَقْ

ينُه و يسارُه مْت يمِ ظَ و ضراغَم اعْ

هارُه بْي امْ بِي ضَ جْ و دوِيت قُلت يا عَ

ازْهارُه الرِّيحان  على  جاوَب  و  دْوا  و 

ـــرِي و ازهــارُه ـــور زَهْ ـة ازْهُ أاللـَّ
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ير راغَم في عدِ ولِي على الضْ صُ
ــر ي الغِ ــى  عل ــوك  ضلُ يفَ مــا  هُ
ــر بِي ــك الخْ لَ قْ ــز عَ ي ــي بمِ و انْتِ

ــرر الغْ ــنادَگ  اشْ ــن  بي ــي  انْتِ و 

ــاء مــع الصبَر ي ــلْ الحْ مــا هَ هُ

ــر مَ ــكاس و الخْ ــة و ال اسَ بالطَّ

ر ــهل و الوْعَ ــوا لُه فــي السَّ نَزْلُ

ر ــهَ ــوم مــع السْ ا انْجُ ــوْ ي وِّ ايْضَ

ــر ــــة ازه بــيــك الــــرُّوض أاللَّ

ــوا فــي ســرِير ــزُوج رامُ مــا ب هُ

ــور سُ و  ــح  ــايَ ــط ــبْ ال ــيــن  ب
ــــور زهُ ـــــل  ـــــواجَ انْ أُم 
ــور ــشُّ ــز ال ــايَ ــم رِي إيْ ــــدْ تـَ

رَة دْ عَ بنِي  ــم  ادْراغَ بين  رَة  ــدْ عُ

بْرَة صَ يبُوا  يصِ ما  نَّك  عَ انْتِ  و 

رَة مْ خَ بحالُه  ما  رِيقَك  انْتِ  و 

رَة مْ حَ نارَك  اق  شَّ العُ في  انْتِ  و 

رَة قَمْ ابْحالُه  ما  دَّك  خَ انْتِ  و 

رَة زَهْ غزالِي  يا  ولِي  صُ ولِي  صُ

ـــور ـــوْفُ مَ ــــرْض  عَ و  ــا  ــي احْ

عيارُه و  بطالُه  و  وى  الهْ لَ  اهْ ما  هُ

ــارُه بن ــوان  ي الغِ ــن  ملِي محَ مــا  هُ

دارُه في  رام  للغْ نِين  اكْ السّ ما  هُ

بارُه ق اعْ شْ وى و العَ رب الهْ ما في حَ هُ

هارُه تسْ و  اللِّيل  مقابْلِين  ما  هُ

ـــرِي و ازهــارُه ـــور زَهْ ـة ازْهُ أاللـَّ
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45

ضارُوا اخْ و  طابُوا  اسْ و  وا  تنَزْهُ ما  هُ

ختارُوا و  رُوا  تَمْ اشْ رُوت  السْ لَ  اهْ ما  هُ

يارُه اخْ النَّسب  في  بْلَة  القَ من  ما  هُ

ــارُه زَخَّ ــرِي  زَهْ خايَة  السْ من  ما  هُ

بْس في الوْغى و گحارُه ما ابطال عَ هُ

ـــارُه ــــرِي و ازه ــــور زَهْ ـــة ازْهُ أاللَّ

ــر منِي ر  ــدْ بَ ــم  نْدهُ عَ ــتِ  انْ و 
ــر ــع كثِي ب ــا طَ يلْن مــا فــي جِ هُ

ر ــدَ البْ ــةْ  لْعَ طَ ــا  ي ــودَك  بُوجُ

ر ــقَ السْ و  ــنْعات  الشَّ ــن  يْبِي طَ

ــر تندكَ ارْجــال  ــرب  الحَ ــوم  يُ

ر هَ بالقْ ــيــل  الــخِ ـــــن  ادِي رَدّ

مشــتمر ــزُوم  حْ مَ ــل  بطَ ل  كُ

ــر ــــة ازه بــيــك الــــرُّوض أاللَّ

ير ــطِ بالتَّسْ ــوا  رحُ يجَ مــا  هُ
ــر ي الدِّ تَحــت  ــي  رْحِ تجَ ــتِ  انْ و 
ير ــح فــي اهدِ رايَ مــا مــن الگْ هُ

ـــور ــــور فـــي نُ ـــع نُ ـــطَ اسْ
ــور ــكُ ــشْ مَ ــاك  ــه ابْ ــتِ  انـْ و 

بْرَة جَ و  قِيس  بين  رَة  هْ مَ انْتِ  و 

رَى أسْ نْدَك  عَ ود  أسُ م  كَ انْتِ  و 

رَة تَهْ مَشْ م  بينْهُ رايَة  انْتِ  و 

بْرى الكُ دُوك  بين  فة  جاحْ انْتِ  و 

نْتْرَة عَ قُوم  ابْطال  بين  انْتِ  و 

رَة زَهْ غزالِي  يا  ولِي  صُ ولِي  صُ

ــور ــهُ ــشْ ـــرح مَ ــل جَ ــي ــخِ ال
ـــور ـــكُ ـــعْ ــــل مَ ـــدْ كُ ـــبْ ك
ــور ــجُ ــهْ الــمَ ادْوا  انْــــتِ  و 
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ــر النصَ ــةْ  راي ــدَّك  قَ ــتِ  انْ و 

ر ــعَ الشْ ــبُولةْ  سْ مَ ــا  ي ــتِ  انْ و 

ــر ــن مــن فجَ ــتِ ليــك جبِي و انْ

ــر اوْتَ ــه  مايْلُ ــك  قَوْسَ ــتِ  انْ و 

ر الشــعَ ــم  ازْرايَ ــن  بي ــتِ  انْ و 

ــر ــــة ازه بــيــك الــــرُّوض أاللَّ

ير طِ ــك العْ جــاب رُوضَ مــا احْ هُ
ــر ي طِ ــك  ناتَ وَجْ ــن  بي ــتِ  انْ و 
ــر ي مِ ــر فــي تَخْ مَ ــال اخْ مــا ب هُ

ــر هَ المْ ــى  عل ــي  تِ دُوحْ ــتِ  انْ و 

رى ر في اللْطام و كسْ ر قَيْصَ سَّ تكَ

رَة فْ ور الظَّ مايَل من شعُ ليك احْ

الوَفْرَة لِيل  في  رة  گمْ رَّة  الغُ و 

رَّة مَ ه  فُ طْ بعَ نِي  يَفْ ب  حاجَ من 

رَة فْ شَ و  زنــادْ  و  بــارُود  ك  نْجَ غُ

رَة زَهْ غزالِي  يا  ولِي  صُ ولِي  صُ

دُور و  ـــز  ـــافَ ح ـــــور  سُ و 
ـــرُور ـــغْ ــــل مَ ــيــدْ كُ يــصَ
ــور ــمُ ــخْ ــمَ ال بــال  ـــتِ  انـْ و 

رَة فْ عَ يدَك  جِ كيف  االَّ  يد  بالجِ

حبارُه و  حة  النَّطْ يُوم  ارْخاخ  ما  هُ

هارُه تَشْ مايَل  احْ ين  لْفِ مخَ ما  هُ

ارُه ــرّ غَ و  اج  ــدّ ال مقابْلِين  ما  هُ

اوْتارُه القَوس  من  ادِّين  الشَّ ما  هُ

عن شفارُه ين على الطَّ ما النَّاقْشِ هُ

ـــرِي و ازهــارُه ـــور زَهْ ـة ازْهُ أاللـَّ

ــارُه م تَخْ و  ــق  شْ بالعَ ادْواح  مــا  هُ
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ر الصــدَ ولَة  ــقُ مَسْ ــا  ي ــتِ  انْ و 

ــر طَ المْ و  التَّنْهــاد  ــود  رعُ و 

ــر كَ الفْ ــةْ  تِياهَ ــا  ي ــتِ  انْ و 

ــر ــتِ ســاقَك شــابَل البْحَ و انْ

ــر ازه ــة  أاللَّ ــرُّوض  ال ــك  بي

ــر ي ضِ ــور تَحْ ضُ ــاوْ بَحْ مــا ازْه هُ
ــر تَوقِي فــي  ــم  ندهُ عَ ــي  انْتِ و 
ــر ي دِ تَكْ ال  ــا  الصف ــى  عل مــا  هُ

ــر تَ اخْ ــا  م مــال  دَوَّب  الَّ  مــن 

ر ــى النْگَ ــة عل بْلَ ــرَم عــن طَ يَغْ

رَة جْ ن الشَّ صْ رَك فُوقه لِيم غُ دْ صَ

الفجرَة من  ودَك  ارْعُ بَرق  انْتِ  و 

را حْ نَك عجب في اوْهام الصَّ بَطْ

رّة حُ رة  هْ مَ وَرْك  افْخاض  فُوق 

رَة زَهْ غزالِي  يا  ولِي  صُ ولِي  صُ

ــــرُور س و  ـــز  ع و  ـــا  وهـــن
ور ــــدُ ــن الــــبْ ــي ــــــالل ب اهْ
تُور مَسْ يب  جِ في  ــي  انْــتِ و 

رَة نْدَك داب دَهب و فُجْ و انتِي عَ

رَة كْ سَ بال  تايَه  نَك  صْ غُ انْتِي  و 

يارُه اسْ يام  للهْ م  ورْهُ دُ اصْ ما  هُ

ــوى و شــرارُه ــم للهْ مــا برُوقْهُ هُ

رارُه تمَ و  وال  االهْ من  جاب  اعْ ما  هُ

ارُه ــدّ ــق بگُ شْ م العَ هُ مــا صاگْ هُ

ـــرِي و ازهــارُه ـــور زَهْ ـة ازْهُ أاللـَّ

ــارُه ــى اختِيَّ ــوا مــال عل مــا دَوبُ هُ

دِينارُه و  ن  صْ الغُ ل  ظَ تَحت  ما  هُ
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ــر مَ تنهْ ــه  وعُ ادْمُ ع  الشــمَ و 

تَضــر يحْ ــه  لي ــرُوا  ضْ حَ إال 

ر ــعَ ــدوا في الشــعر ما شْ ما نَشْ

تَر يَسْ ــر  ــاتَ ــسّ ال ــار  ــتَّ ــسَ ال و 

ــر ضَ احْ مــن  و  ــة  األمَّ ــع  ي جمِ و 

ــر ـفَ يـغْ و  ــود  يـجُ ــبْـحانـه  سُ

ر ــدَ القْ ــامَخ  الشّ هشــام  ــن  ب

رَة ضْ مع في حُ و انْتِ بيك ازْهى الشَّ

ــرة ويـــال غـــاب مــابــقــى لُـــه جَ

رة عْ الشَّ ارْباب  عن  عارُه  بشْ ر  خَ يَفْ

تْرَة تَرْتُه على عبادُه سَ يف اسْ ما كِ

رَة صْ الحَ ــوال  اهْ من  ينا  ينَجِّ و 

رَة مْ الحَ ة  جَ البَهْ تْرُه  سَ ي  طِّ يغَ و 

ــرة ــزَّهْ ــد ال ــان ول ــيَّ ــعِ ـــاب ال دب

ــارُه وت و  غــانِــي  و  ــود  عُ بين  ما  هُ

ــوارُه بَنْ ــق  العاشَ وَرْد  ــاوْا  ن اجْ مــا  هُ

عارُه بشْ ع  مرَصَّ رز  طَ ألْبِيب  هاك 

ارُه ستّ و  ولى  المُ حرم  تحت  ل  داخَ أنا 

وزارُه و  دَنْبِي  عن  فَح  يصْ و  يجود  و 

فارُه بغْ نــب  الــدَّ يــاك  اوْتِــيــت  وإال 

انْصارُه عز  لْطانِي  سُ لك  مُ يدوم  و 

انتهت القصيدة
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رِي اسْ و  وَّل  عَ مامِي  أَحْ
رِي دْ عُ عايَق  فايَق  كن 

طايَر ح  راصَ الصْ على 
ــر مـغابَ و  ــعابْها  اشْ

نانِي نى وسط اكْ يج الضْ راق يهِ نِّي الفْ وال في ظَ
رَة ودي قَطْ ــدُ ي على اخْ عِ ــوى دَمْ مــن انْجالِي تَهْ

ــب نِيرانِي غــى وزاد تگَّ ــش اطْ ــم الوَحْ ــول لهُ قُ
فَتْرَة لي  ل  اعمَ ما  اد  ــدّ جَ نِي  ملَكْ و  نِي  حاصْ

نانِي گادِي افْنِيت و افْنى تَفْ وقِي من تَفْ شاق شُ
ــرَة ــه قَطْ ــي مزُونُ رايْبِ ــول اغْ ــى طُ ــواح عل و الن

تَّانِي الهَ وع  مُ الدْ على  ه  دَمُّ اطلَع  و  بْدِي  كَ داب 
رَة مْ حَ ة  يقَ عقِ ي  وارْحِ اجْ دَم  من  نقطة  ل  كُ

زانِي احْ و  ولِي  هُ طال  و  بْرِي  صَ فرَغ  و  قَوتي  ر  مَ
رَة حسْ يا  نى  الضْ من  معايَا  بكات  وم  النْجُ و 

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ي لألحْ مامِ ــد احْ ــوَّل أَوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن فظ األمان شُ ــي حَ ــه ف وصلُ

رِي بَكْ ــزَّم  محَ ــاب  ت بالكْ
رِي وَعْ ي  الغاشِ الترُوم  و 
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030

رِي مْ مسايْفَك يا وَلد الگُ

رِي دْ كَ ي  جِ تَفْ راتَة  بالسْ
رِّي اتْوَ رب  للحَ نا  جيُوشْ
رِي يْ و بَكْ شَ ين اعْ زْمِ حَ امْ

ــر مظاهَ و  ــا  الرم مــن 

ر ايـَ تَطَّ ــورْتْــهــا  ــبُ اغْ
ـــر دوامَ و  ــل  بــالــنــصَ
كــمــامــهــا تــشــايَــر

رِّي ي غُ شِ في الخال ال تَمْ

ــي رَبّانِ ــك  تايَ كل  ــاس  ن كْ مَ هــل  ــداتِي  سَ زُور 
ــرَة بْ قَ المْ هــل  ــن  ي نايْمِ اوْال  حــي  ــي  لِّ التخَ

شانِي و  عــز  ــال  ــن اتْ جميع  م  بيهُ ــوف  طُ
يَبْرى ــرُّه  ضُ ين  الْحِ الصّ يــزُور  اللِّي  يب  مايخِ

بيبانِي تاح  فْ مَ ة  فاتْحَ داتِي  السَ لْب  طَ زُور 
ــده بَتْرة ــداك فــي ي ــي هذا ل ــم تالِ ليــس فيهُ

االبْدانِي راحة  مام  الهْ و  يسى  بنعِ دِي  سِ زُور 
رَة النَّحْ يف  سِ الشرِيف  يل  ماعِ اسْ والي  مُ زُور 

رْســانِي ــور الفُ مام شُ ــرَج احْ ــر منه اخْ مايَ بُوعْ
رة ــتَهْ ــه مشْ ــرب نُوبتُ ــي و همــام الحَ ل صَ للمْ

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ي لألحْ مامِ ــد احْ ــوَّل أَوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن فظ األمان شُ ــي حَ ــه ف لُ وصَ

ارِي اتْدَ ير  غِ العَب  المْ في 
رِي ــدْ العُ زي  ــل  للقبايَ
رِي دْ ي كَ جِ رْنَط يَفْ كَ و الشْ
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اوْزانِي في  ي  إيحاكِ عزنا  ي  الهاشمِ ريف  الشْ و 
رة شْ عَ ليلةْ  بدر  عليه  وم  النجُ و  ه  يشُ جِ الل  اهْ

يزان ود في بُرْج المِ ي شمس السعُ كِ حين يَرْكب نَحْ
رة ــتَهْ شْ ــه مَ تُ دْ ــول مُ ــي و حلُ لِ ــوادُه بَحْ عــن اجْ

دانِي گْ حَ قَلْبُه  تادْ  اغْ اللِّي  د  انْكَ و  فَرح  من  فَرح 
رة بالنَّحْ رُه  منْحْ في  رُه  نَحْ ه  يدُ كِ ه  يفُ سِ يد  عن 

انِي ــهّ شَ البْرِيگــي  و  ــل  ي ضِ لفْ ــن  ب ــي  عالّلِ زُور 
ــرة هْ المَ ــون  عيُ ــي  بُوبْتِ حْ مَ ــومة  شُّ هَ ــة  اللَّ

ــي ــدا زَرْبانِ ــا و تَغْ نْده ــيفَط مــن عَ ــا و تسِ زُورْه
ــرة فَتْ ال  ــالن  لوِيسْ ـهــا  فْ ـلـَّ خَ ــة  رِيَّ مْ حَ دُوز 

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ــي لألحْ مامِ ــد احْ ــوَّل أَوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن ــظ األمان شُ ف ــه في حَ لُ وصَ

ــرِي فَجْ دُوزُه  ــوَج  العِ ــا  ه
ــرِي وَفْ ومــة  دُ هْ للمَ ــد  زِي
رِّي معَ لس  بفَ ون  يكُ ولُو 

شانِي طْ العَ وز  تــدُ ال  و  البْال  من  تَنْجا  النْجا 
ــرا ــرْ تَــبْ ــيَّ ــبُّ ـــدِّي ال ــيــر كــان اوْرَدْتِــــــي عَ غِ

طرِي دُوز  يمر  الحِ على 
رِي صْ ة دُون الحَ يدَ دِ الجْ
رِي تَشْ ال  ه  وَلْـــدُ كن 

ــر ــه غايَ وطُ ــن طُ ي العَ
ــر بايَ عْ بـَ ـلَك  مشــاكْ
ــر ــود الــوافَ ــجُ مــن ال



II الورشان 362

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

062

063

064

065

رِي خْ لْطان الفُ ها سُ دْ شَ
رِّي يقَ فَحل  فيها  كم 
رِي يَدْ عايَق  ر  تاجَ كم 

ر مفاخَ و  فا  الصْ على 
ــر بايَ عْ بـَ ـلُه  امْشــاكْ
ر شاعَ ح  فاصَ كم  و 

بانِي ر  تَظهَ طهات  ها  يرَة  مِ اعْ دِي  سِ الوالِي  ها 
النَّظرَة زَهو  فاس  واد  على  يف  الضِّ دْيار  ها 

الغانِي بان  ما  اهللا  حيا  و  البِيضا  ة  جَ البَهْ ها 
رة شْ لِّي كُ وم ما تَخَ مُ يق اهْ شِ رْجة على العْ فَ امْ

البانِي و  جايَب  العْ اعجايَب  ار  النَّجَّ فَرغ  تم 
تَبْرة عْ مَ تُه  صنَعْ ـــات  ازْوَق الـــزَّالَّج  ــف  وَصْ

ودانِي سُ و  تِيق  العْ و  ام  الشّ و  مصر  شبها  ما 
بْرة الكُ ون  دُ المْ و  ين  الصِّ ين  صِ مع  راق  العْ و 

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ي لألحْ مامِ ــد احْ ــوَّل أَوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن فظ األمان شُ ــي حَ ــه ف لُ وصَ

رِي البَصْ ــعاع  اشْ رِيس  بَنْدْ
رِي ى فارَس يَفْ راسَ على الكْ
رِي ه بَدْ مُ وكم صاحــب نَجْ

ضانِي الحْ في  كابْرات  رُوا  حْ يسَ ونات  يْطُ عَ كم 
بْرة الكُ ديار  الرْضا  على  هد  المَ على  نْتات  خَ امْ

وانِي نَشْ منهم  فار  باالشْ رُوا  حْ يسَ يفات  هِ كم 
رة قَهْ و  عنف  الدوام  على  لْبُوه  سَ ق  عاشَ كم 
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ري دُوز عن سايس بالبَطْ
رِي دْ كَ و  الباز  مثل  قُوم 
رِي رو مثل البَحْ فْ دُوز صَ

ــر ماهَ ــا  ي ك  ــوايَحَ اسْ
ــغــازَر ال ــگــاب  الــعْ و 
اتْصافَر وام  ــدْ ال على 

رْسانِي لِيم سال الفُ ه سالِي اسْ دُّ ع حَ فاس جامَ
رة ــعْ ــا حمــام الشَّ وك ي ــدُ ي ــاح يفِ فّ المــة الصّ

عانِي ه  توَجَّ و  م  زُورْهُ ي  كِّ المَ و  رْقِي  شَ يخ  شِ
رة الزَّهْ ولد  مام  الهْ ــس  ادْرِي ــوالي  مُ نا  يدْ لسِ

يَرْضانِي فالُه  فْتُوح  باب  قصد  و  رُّه  سَ لب  طْ
رى ــا يَجْ ــمار ماه ــن الشْ ــر مكــة عي ــا اظهَ ه

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ي لألحْ مامِ ــد احْ ــوَّل أَوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن فظ األمان شُ ــي حَ ــه ف لُ وصَ

ــرِّي بَ و  ــراه  اقْ ــاب  ت بالكْ
ــري و الگطا و غرابُه يَسْ
رِّي تْجَ بالرّيح  ينْتُه  ســفِ

فانِي زْدُو  مَ ور  شُ يرْ  سِ بعة  سَ في  بعة  سَ دُوز 
رَّة ــبع بُولمان فــي العَ ــاق السَّ ــوز و زق يگُ دُوز گِ

اتْعانِي لَبْقِيس  بُوب  لَقْ و  مة  تاجْ و  الب  الكْ رُوس 
رَة فقَ في  بان  يب  هِ الشْ مع  ازْغار  فرعوَن  مد 

دِيوانِي ارْبُوا  حَ فيه  لَحات  الشّ انْجال  يل  انْجِ و 
زْرة الخَ بحر  وه  لعُ گَ ه  رْجُ سَ مع  فــارَس  كم 

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082



II الورشان 364

رِي فْ ماضيات السيُوف الشَّ
رِي فْ القَ زال  اغْ الرْگاب  و 
رِي دْ صَ ل  لْخَ اتْخَ م  منهُ

ــر جــواهَ ــنــان  االسْ و 
ــر زاهَ ــه  ارْقــامُ على 
فايَر ــه  ــعُ دَمْ ــوج  بــمُ

لْطانِي سُ والد  بةْ  حَ امْ وال  ي  قاضِ م  هُ مْ كَ حْ ما 
ــرة ــات عنــف و قَهْ افْي مــام معَ ــم اهْ هُ مْ كَ وال احْ

أوانِــي" يتَّنِّيت  "ما  و  "نِّغاك"  ير  غِ رْفُوا  يعَ ما 
رى يَجْ مــا  عــــاوْدِي  ــتّ  ــرِي ــتْ يَ ــا  "م و  "وَدُّود" 

ــي نْوانِ ــدِّي عُ ــاب تَ ب ــي لألحْ ــد احمامِ ــوَّل أوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن ــان شُ ــظ األم ف ــي حَ ــه ف لُ وصَ

لِيــص التَّبْرِي ود اخْ ــدُ و الخْ
رِي ــم والزَهْ ر و اللِّي و الصــدَ
رِي ر عــن نَحْ مَ ــوع اهْ مُ و الدْ

ــي وانِ يَهْ ر  ــدَ ي غِ المْ و  مــع  الطَّ ــدار  ل منهــم  ــد  زِي
ــرَة تَمْ هْ المَ ــزْرَادَب  ال و  ــة  يْمَ الخَ و  ــايَق  الشّ ــا  ه

قانِي هْ الدُّ ير  الطِّ يا  تُورَد  الواد  في  بَة  عْ الشَّ ها 
رَة النَّظْ يج  بهِ ي  مِ الهاشْ سيد  صابِي  القْ ور  شُ

عانِي جْ شُ و  رُوت  السْ و  نات  الخْ ل  هَ و  راف  االشْ بلد 
ــرة قُهَ مــرَك  عُ ــوف  تشُ ــا  م ــوك  ي ينَجِّ ــم  بْهُ بحُ

يانِي دْ عُ انْكايَة  عشايْرِي  و  لِي  اهْ و  ي  ناسِ عز 
ــرَة ــوم الوَغْ يــف يُ ــن الوْصِ ي ــى الفراســة منَّاعِ عل
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رِي جْ الفَ لَب  يَغْ م  زِينْهُ
رِي فَكْ يَّر  يحَ بِين  الجْ و 
تَبْرِي ــوارَم  اصْ يُون  العْ

ــر النَّافَـ و  ـهــا  المْ و 
ــر حايَ ــة  رْق الفَ مــن  و 
ــر واطَ بـعْ ــيمها  انْسِ

وق ادعا لي اقْراني رافْ و الشُّ د دُوك االشْ جْ هاض حبي بمَ
رة الزَّهْ ل  نَسْ راف  االشْ هل  د  اقْصَ اللِّي  يب  يخِ ما 

ــي نْوانِ عُ ــدِّي  تَ ــاب  ب األحْ ــي  احمامِ ــد  أوَلْ ــوَّل  عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن ــان شُ ــظ األم ف ــي حَ ــه ف لُ وصَ

رِي دْ ــاوُوس و العَ ــاز  و الطَّ ب
ــرِّي شــى سَ رَّة يَفْ و من الغُ
ــرِي حة يَسْ ود الواضَ دُ و الخْ

البِيزانِي رف  جُ يج  البْهِ ور  دُ سْ المَ و  رَة  مْ الحَ ها 
اتْرى ورْ  رْكُ الكَ ها  هرب  و  شرُب  و  يم  كدِّ ب  هْ سَ

ــي صــان افْنانِ ــد االغْ ــلْطان بل ــف السُّ ــةْ كَ لَنْزالَ
رَة ـــدْ غَ روا  ـــدَ انْـــغَ ــنــا  ــامْ ارْي لِّيلين  تِعَ ــرس  كُ

ــوق الوِيدانِي ــر فُ ي زَة طِ عْ ــهب المَ ــزَة سَ مْ ــرت هَ حَ
رى حة يَجْ ة بماه على البَطْ بْكَ رُوع في  الحَ كل مَشْ

ــي البُلْدانِ ــن  بي ــرْكاب  ال ــطح  سَ ــى  عل ــوه  زَلْعُ
ــرَة هْ المَ عيُونهــم  مــن  ــوا  ماخافُ ارْدَگ  ــت  آي

ــي رانِ اگْ ــزْ  عَ ــا  بابْن احْ اوْالده  و  م  المقــدَّ زوروا 
ــرَّة الجَ ــع  اتْبَ ــر  ي أطِ ــت  تتلفَّ ال  ــور  مغي فــي 
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ــرِّي ــــور تْــقَ زِيــد ألزَمَّ
رِي وَكْ عن  لَّم  سَ تارَگة 
رِي خْ دَ لالهل الفُ ول عَ گُ

ــر لب الكاشَ ــى القَ عل
ــر النّاظَ زَهــو  ــزُوج  ب
ر ــاهَ وم الشَّ مُ مــن الهْ

نْوانِي ــدِّي عُ ــاب تَ ب ي لألحْ ــد احمامِ ــوَّل أوَلْ عَ
رَة غْ دَ ــاس امْ ــور ن فظ األمان شُ ــي حَ ــه ف لُ وصَ

ــرِّي تبَ و  ــا  تَمَّ ــة  فاتْحَ
رِي ة بَصْ رَاحَ ــاب امْ ب لألحْ
رِي رِي بَكْ مْ ــا گُ لَك ي جَّ تعَ

االبْدانِي راحة  الرْفِيع  اهللا  عبد  ــوالي  مُ داك 
رة ضْ ــاس الحُ ــر ن ــور سَ ــي مــن زارُه نُ ــوْط والِ كَ

وانِي االخْ و  باب  باالحْ سعد  ود  عُ مَسْ آليَت  زِيد 
ــرا ــي تَقْ تابِ ــي اكْ تِ ماعْ ام اجْ ــدّ ــوق الگصــر قُ فُ

ــي بالتِّبْيانِ ــى  االول هــي  دارِي  ــى  عل ــلَّم  سَ
رَّة حُ و  رْ  حُ راف  االشْ رَة  غْ دَ امْ ناس  على  لَّم  سَ

انِي سن الثّ وط بن الحَ والي علي الگُ لَّم على مُ سَ
رة شْ وتُه وعلى من ساد بالصفا و العُ و على اخُّ

نْوانِي يات و ختم عُ دْبا و الباهْ و السالم على الوَ
رَّة الغُ يع  سطِ النبِي  على  لِيم  التَّسْ و  الة  بالصْ

ــي نانِ دْ ــه العَ ــن نهــج طَ ي ــى األل و التَّابْعِ و عل
رة مْ ــعاع الگَ ــمس و ضوات اشْ ــرْقَت الشَّ ما شَ
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انتهت القصيدة
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014

ــرَّار ــة و الغَ ــد و ترِي ي و هــالل عِ

ــــار ــــنَّ ــــخُ عـــــلـــــى  ال

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

مام تَّح الكْ طاد في ارْياض مفَ نَصْ

ــام ـــــمـــــ ــــــخْ تـَ دُون 

ــالَّر ــبَ ال ــاس  ك و  ــدام  ــمْ ال و 

ــــــار ــــــوق زَخَّ صـــــــارِي فُ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــكالم ب ــيرُوا  يشِ ــم  تْـهُ صابـَ

حــرام امْ  ــي  ــسِ ــانْ ع عــن 

بِيق  العْ ك  سْ المَ و  نْبَر  العَ م  تخاصَ ما  هْ مَ يدي  سِ يا  هو  و 

ــرَّار الحَ ــغل  شُ ــر  الموبَّ و 

ــهــارَة ــه بَــجْ ــنْــهــا اتْــقــابْــحُ ــاج عَ ــمَّ ــطُّ و كـــداك ال
ــقارَة اسْ ــرب  الحَ ــمرُوا  شَ

ــرْ حاضَ المْ فــي  ــن  الزِّي ــاج  ت ــى  عل ــم  بينْهُ
صار اليُوم  ي  كِ نَحْ ــالَّ  شَ

يق سِ ت في داج الغْ يت خرَجْ يدي و سباب ما حكِ و هو يا سِ

صام في حرُوب معانِي و اخْ
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031

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

الحــال بالْســان  ــي  بْرُونِ خَ هللا 

ــــال ــــــم  ف ــــــكُ ــــــنْ زِي

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــال ق و  ــل  قِي ــى  عل ــم  مالكُ

ــال ــث ــمْ ـــه ال ــــراب ب ــــضْ تُ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــارَة الغ ــول  يُ كخْ ــدان  يْ ألمَ ــوا  لُ دَخْ و  ــوا  ولُ جَ و  ــوا  جالُ
غـــارَة ــط  ــيَّ ــعَ ي لـــدا  ذا 

ــر عايَ المْ و  ــر  كثِي صــام  اخْ و  ــي  ـعانِ بالمْ
عار اتَّقاوْا  ما  وا  مُ شْ حَ ما 

يق شِ العْ يران  الحِ ــوالن  سُ م  لْتْهُ وَّ سَ يدي  سِ يا  هو  و 

ال عَّ الشَّ ن  سْ الحُ رباب  يا 

يارَة الغْ من  اللطام  في  م  فاكُ يَكْ صام  الخْ ذا  عالش 
ـــرَّارَة ـــغَ ــت ال ــوگَ ــن تُ ع

ر شاهَ التْيُوت  أمُ  اوْصــال  في  ي  ادْعاشِ من 
ــيــار اغْ ــال  ب تبه  كَ ـــارَا  ي

يق قِ اشْ ي  يقِ قِ اشْ د  الخَ قال  الوَرد  دعى  و  يدي  سِ يا  هو  و 
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ــوم هُ فْ ــالَّر المَ ــب الجَ واجَ

ــارَة بتْم تِي  يقْ ــقِ اشْ ــة  نَ الوَجْ و  ــدْ  وَاحَ للُّونْهــا  ــي  لُونِ
ــارَة م علِيهــا  تِي  شــامْ

ــر الظفايَ و  ر  ــعْ الشَّ ــال  ق ادْعــى  ــم  الظلِي و 
القار على  فاق  لونِي  من 

الشرِيق ر  البَدْ و  رَة  الزَّهْ ةْ  مَ نَجْ كداك  و  يدي  سِ يا  هو  و 

رَة عــاب النَّحْ ــون اجْ يُ و العْ

هارَة بَجْ لخالْها  ادْعى  لُوك  المُ ياب  اجْ في  ك  سْ المَ و 
ــرارَة سْ المَ شــامة  يــب  طِ

انْســاقَر ــي  تِ اخْ هــيّ  ــر  نْبَ العَ داك  ــال  ق
حار لَگْ ساعة  في  عنْها 

وم بْسُ ر قال التَّغر المَ و ادْعى الزْهَ

ـــــــوم ـــــــا قُ ـــــــــال ي ق

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

رَّة ــال الغُ ــنايَر ق وس و الشْ و القُ

ـــــــزْرَة ـــــــغَ ــــى ال ــــل ع

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ــوم نْسُ ه مَ ــيمُ ــداه نسِ من اشْ

ــوم ــتُ ــخْ ـــة بـــرِيـــق مَ ـــفَّ شَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــرة بَتْ ــب  اجَ الحَ و  ــن  بِي الجْ و 

ــرَة جْ الهَ ــلْ  هَ ــوب  قلُ فــي 

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ
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اح ر و كداك التُّفَّ دَ ــد و الصْ ي الجِ

ــــصــــاح ــــــــــول بــــفْ قُ

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

رَة ضْ جاب يا حَ وب العْ هادُوا عجُ

ـــــــــدرَة ـــــيـــــر  هَ بـــــغِ

ــاح ــرُّجَّ ال ــل  ــغْ شُ ــوبَّــر  الــمْ و 

ــع يـــا صــاح ــي ـــوا جــمِ ـــالُ ق

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

رَة ضْ ــوا في بســاتَن خَ مُ اتْخاصْ

ــرَة ــهْ ــيــن جَ ـــوا طــنِ ـــعُ وقْ

يق انْطِ دُون  ارَة  ــدَّ الــحَ قالَت  ادْوى  و  يدي  سِ يا  هو  و 

اح وَضّ ر  رْمَ مَ وارِي  السْ و 

ــبــارَة ــة بَــعْ ــة المــعَ ــيــفَ ر انْــظِ ــدَ ــصْ ــود فــي ال ــهُ انْ
ــارَة ـتْـي للخَ ــن  ــي حاقّ

ر واهَ بالضْ ــرْصــان  قُ ــارِي  الــصّ حتى  ــوف  شُ
تار اخْ هــا  ــدْ قَ ه  قُّ حَ في 

يق قِ الحْ ق  الحَ بْحان  سُ عاوْدُوا  و  قُولُوا  يدي  سِ يا  هو  و 

رة دْ و على اوْصاف الرِّيم العَ

ــارَة يَّ حَ ــه  تُ صيغْ ــيق  ابْشِ ــور  ضُ بَحْ ــدِي  نْ عَ ــم  دعاتْهُ و 
ــارَة ب اعْ ــلِيس  اسْ رايْقــة 

ــر حاضَ كان  ــل  البَلْبَ ــى  تَّ حَ ــدِي  ـنْ عَ جــاوْا 
زار و اخطب في مجالَس الهْ
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الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ام و قالوا صَ وا في الخْ حُ و دواوْا وَضْ

ـــــه حـــــالُ ـــــــــان  ب و 

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

يع نِي بجمِ سْ وا عن حُ مُ هادُوا اتْخاصْ

ـــع ـــي ـــطِ ــــــــــــــم  س دايَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــه مـقالُ كـتــب  ــد  واحَ ل  كُ

ــه اقْـــوالـُ ـــن  ع ـــر  ظـــهَ و 

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

يــع ــدِ تَــصْ ال  ــع  طــامَ لها  كُ

ــع يــرِيــع ــامَ ــاي ط ــم ــي ح ف

قلِيق في  وى  عْ الدَّ اصحاب  و  زال  الغْ جات  يدي  سِ يا  هو  و 

كــم افْصالُه ــت عن حُ و تبَ

ــرارة اكْ لألمْ  قُلت  قت  نطَ و  ح  موَضَّ م  قُولْهُ عت  سمَ
ارة ــدَّ ال قَمــر  شــعاع  ــا  ي

ــر زاكَ العْ ــب  رايَ ــا  ي ــك  قَـوَلَ ع  ــمَ سْ نـَ رَدت 
يار صــام و الغْ ــي الخْ فِ نَطْ

الرقِيق بع  الطَّ ذا  يا  غى  اسْ قالت  دوات  و  يدي  سِ يا  هو  و 

سن ارْفِيع دِّي حُ من ابْها خَ

ايمــارَة اوْا  ادّ ــي  ورْتِ صُ مــن  ــوا  قالُ و  ــور  جُ بالفْ ــاوْا  ادْع
ــرْقــارَة ــة الــقَ ــوف المَ شُ
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الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ارِي ــم و الصَّ يــب قَدها ناعَ انْصِ

ـــــيـــــن شـــــــــارِي بـــــعِ

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ري مْ ل منهم حَ جَ م يَخْ و جبَرْتْهُ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــــودُه بـــارِي ــس عــلــى عُ ــابَ ي

ــاري ــش ــمْ فـــي اســـــواق ال

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

رِي دْ عَ ة  دَ الوَكْ في  الرمى  من 

ر ظاهَ ــم  ــورْهُ جُ ــي  ــنِ زِي فــي  ــوا  ــبْــهُ شَ آش 
هــارَة ــوت بالجْ المــة البْهُ

لطريق م  بهاهُ و  بهاها  في  يت  زَگِّ يدي  سِ يا  هو  و 

حارِي لِيم اسْ ــفت رِيش اظْ شَ

ــرَّارَة ــة مــع الغَ حَ ــرَة واضْ مْ ــرْت الگَ ــر و نظَ ي رِيــش قصِ
ــم اتْــــوارى ــهُ ــنْ ـــور زِي نُ

ــر ـنايَ المْ ــت  فاقَ هــا  ـرَّتـْ غُ و  ــن  ـبِي الجْ و 
النْهار و  اللِّيل  في  وا  عُ طْ سَ

يق ظ الرشِ رَة و اللَّحْ دْ ب العَ رْت حاجَ يدي و انْظَ و هو يا سِ

ــرِي بالرمــاح ســيُوفُه قَطْ
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ــــري ـــسْ ــــــم  يـَ ــــــسَ بِ

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ون صافِي وسط البالَّر ما يكُ هْ مَ

ـــــطـــــار ــــــد  شَ ــــــن ع

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ــــرِي ــيــع دَهْ وا شــجِ ـــــدُّ شَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

للتـجــارَة ة  عَ ــلـْ سَ ــم  بْتْـهُ صَ

ــار ــضَّ ــحَ ــا ال ــوب ي ــسُ ــكْ مَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ابَّارَة يق  شِ العْ على  ها  وايَحْ اجْ يْن  العَ ت  دَكَّ يف  كِ ما 
ــارَة البَــتَّ ــب  بالنْـشاشَ

حايَر ــل  ظَ رْد  ــــوَ ال و  ــلَــة  الــنَــجْ ــوا  ــمُ ســلْ
االبْكار ةْ  اهمامَ د  خَ في 

يق مر الرحِ ر في المَسك و خَ قَّقت بالنظَ يدي حَ و هو يا سِ

رْصار ير الصَّ فت حتى الطِّ شَ

ــرارَة سْ مَ ــي  عارْمِ أنَــف  و  ــق  رِي و  ــفايَف  الشْ و  الخــال 
تـجتارَة كـل  ـتِيـن  فـايـْ

ــر ــواطَ الــعْ و  ر  بـــالَّ و  ــســك  الــمَ ــاب  ج آش 
فار الشْ ة  صبِيغَ لألوصاف 
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رة م ازْهــو لَنَّظْ ون شــافَتْهُ اعكُ

ـــــرة ـــــجْ ــــيــــم حَ صــــمِ

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ياج بْتهم سباب التَّهْ يقان صَ سِ

ـــــــــــاج نُـــــــــــــور  وَهَّ

رة جْ الفَ و  د  جَ سْ العَ من  فى  اصْ

ـــرَة ـــجْ ـــن الـــشَّ ـــاح م ـــفَّ ت

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

عاج م  بَهُ يَشْ ما  الصفا  في 

ـــاج ـــيَّ الـــهُ ـــا  ي ـــــدام  ق و 

يق دِ وف الحْ ر و النَّهد بشُ نْت في الصدَ كَّ يدي مَ و هو يا سِ

ــرَة خْ ــه صَ و الرخــام جبَرْتُ

ــرَّارَة الــحَ ــوانَــت  احْ في  بَّر  موَ و  تَلْعَب  االطفال  بيه 
ســارَة مْ السَّ المــة  ــن  بي

ــر نايَ ــع  ارْفِي ــنُه  سْ حَ ــه  يُّ طَ فــي  ــن  البْطَ و 
شــتهار رِير المَ ــب الحْ لَ يَغْ

يق قِ ر الحْ كْ م الفَ هْ رْت في الفْخاض بفَ يدي و نظَ و هو يا سِ

بهاج ــح مَ ــن صافِي واضَ زِي

ــهــارَة ــر فــي قــبُــوب ملك اجْ ــرْمَ ــالَّر مَ ــفــى مــن ب اصْ
ـــرارَة امْ لْب  القَ ــوا  ــربُ شَ

ر ظاهَ ــيــع  ارْفِ و  ــگــازِي  احْ ــن  زِي ــي  وَلْــفِ ــن  زِي
حار فيه  ــرُوم  ــغْ مَ ن  مَّ كَ
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الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

وا مُ شْ يع و حَ لْهم جمِ انتهاوا كُ

ـــــتـــمـــوا كــــتْــــشَ و 

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ــتان ول البُسْ ة مُ يفَ لِيَّ ادْعا الهِ

ــــــــــــان ــــــــــل  رَوْي طَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــوا مُ نَدْ و  ــزُّور  ال صحــاب  ــا  ي

ــوا ـــــمُ اتْـــــخــاصْ ال  ـــــوا  وَلِّ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ان ــي رُمَّ ــي شِ ــي ل بْتِ صَ ــال اغْ ق

ــيــان ــعْ ــوف ال ــش ــــــوَة ل زَهْ

يق قِ احْ قَوْلِي  وا  عُ مْ سَ م  لهُ قلت  يدي  سِ يا  هو  و 

وا مُ جْ عالش عــن بُوتِيت تهَ

ــطارَة بَشْ هــا  يفْ كِ ــم  متَلْكُ مــن  وا  عُ ــمْ تسَ إال  فــى  يَكْ
ــعارَة الشُّ ــق  ارقايَ فــي 

ر باهَ ــر  سَ ــوِيــم  ــقْ ــتَّ ال ــســن  حُ لها  ــاك  ي
ــوار اجْ تهــا  تَحْ انْتُمــا  و 

رْفِيق يا  عاهم  امْ لْت  وحَ و  م  لْتْهُ فاصَ يدي  سِ يا  هو  و 

ه بان يصُ ر تَحت قمِ دَ في الصْ

رارَة مَسْ يَة  باهْ ود  نهُ يب  انصِ و  إيدِي  لت  مَ اعْ يدها  جِ في 
ـــارَة ازْك عَنف  ــيــن  ــفِ واقْ
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الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ــر نْبَ ــه عَ ــوق ابْياضُ ــى دار فُ حت

ــــر ــــك ــــعْ ـــــــــــد  لَ شَ

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

رْجان ورة لُون المَ مُ يه في الحْ كِ نَحْ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

ــر مَ احْ ــيل  كيْسِ ــه  وعُ دمُ مــن 

ــر خــمَ و  ــــاغ  ب ـــه  ـــبَ ـــشْ يَ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

بلعمــان رْجــة  حَ وَســط  فــي 

التْشــابَر و  ــض  العَ و  شــة  مَ الكُ هــد  جَ ــر  ي غِ
االبْصــار ــح  المَ لَمْ زَهــوة 

الدفِيق ع  مْ الدَّ د  الخَ داك  فُوق  بت  سكَ و  يدي  سِ يا  هو  و 

ــر گَّ معَ ــد  الخَ داك  ــوق  فُ

فارة القْ على  رامْ  الغْ مع  تاه  و  شاف  الــدِي  ةْ  لِيعَ يا 
طارَة ــه ســيُول اگْ عُ دامْ امْ

ر ســاهَ ــوم  النجُ مــع  ــات  يب و  ــم  هايَ ــل  يظَ
المزار امْسايَف  ول  طُ من 

رِيق الهْ م  الدَّ النَّهد  رُوس  فُوق  رْت  انظَ و  يدي  سِ يا  هو  و 

ــان دُخَّ بال  ــار  الــنَّ ل  شاعَ

157 

158 

159 

160

161

162

163 

164 

165 

167

168

169 

170 

171 

172 

173 

174



377الجالَّرة

ــــــنــــــان ـــــــــط  االكْ وس

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

رَّاق ــق الحَ شْ ي ننوحــوا بالعَ أجِ

ــــــــــــواق ــــــــاس االشْ ن

الَّرَة ــر و الجَ رد و الزْهَ ــوَ ــن ال بي
نايَر اح و قُوس و اشْ و الرْخام و تفَّ

ـــران ـــي ــــران فُـــــوق نِ ــــي نِ

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

تاق مَشْ يا  ــك  راسَ لِــي  هــات 

ـــــاق ــــود االرْم ـــرام سُ ـــغْ ب

ارَة ـــدَّ ـــحَ ال و  ــيــم  ــلِ ــظْ ال و 
ــارْ ح ــي اگْ ــن عانْسِ ــوا ع قامُ

مارَة ــرام اجْ حــاوَر الغْ ــيق امْ شِ ــى العْ يــف نارْها عل ــا كِ م
ــرارَة ــشْ ــه مَ ــلُ فــي دواخْ

ــر ــرايَ امْ وال  ــة  ــصَّ غُ مثَلْها  ــرْت  ــظَ ن وال 
ـــدار اكْ وال  ــة  ــنَ ــحْ مَ وال 

رِيق الحْ نار  من  علِيَّ  و  علِيك  ة  دَ مْ عَ يدي  سِ يا  هو  و 

اق شَّ العُ دُوك  وا  ناحُ يف  كِ

ــارَة بَّ الصَّ مــن  ــي  بِ أصاحْ ــوان  ي الغِ ــوق  سُ فــي  ــت  انْ إال 
ارَة الجَّ جر  هَ كواك  ما 

ــر صابَ كــون  و  ــا  نَّ انتْهَ و  ــك  حالَ فــي  ــير  سِ
رار االضْ من  ي  كِ نَشْ وانا 
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ول قُ العْ ر  حَ تَسْ عانِي  المْ بَرْقايَق 

ـــــول ـــــقُ ــــــــــــق ال رايَ

ــول قُ عْ المَ ــاس  ن ــي  اقْوافِ مــن 

ــول قُ مَصْ ــلك  سَ فــي  ــر  وهَ جُ

الدفِيق لْم  العَ لألرْباب  لتِي  حُ يت  نَهِّ يدي  سِ يا  هو  و 

ول نْقُ مَ ــى  ن عْ المَ ور  بحُ من 

اوْزارة ل  كُ ــن  نِي ومْ المُ و  ــي  ل ــر  فَ يَغْ ــي  خالْقِ ــب  لَ نَطْ
ــارَة االغ ــل  هَ بالرْجال 

ـر البْشــايـَ و  ــق  بالتَّـوْفِي ــا  لين ــم  ـتَ يَخْ و 
رار االسْ عالم  بْحانه  سُ
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الجار ــق  ــشْ عَ ــم  ــالَّيَ ال

ــمار التَّشْ ــى  عل بطــال  و 

وار ـــــدْ تَ ــــيَّ  بِ دارُوا 

ــار ــبَّ ــــا مـــانِـــي صَ وان

ــمــار اجْ دُون  ــع  ــيَّ ــلَ ــتْ مَ

ــرَّارة جَ ـر  بـعـساكَ جـا 

قارة اسْ ــرب  الــحَ ــات  دُه

ازْكارة ــف  ـنْ عَ ــي  ونِ كُ لـْ مَ

ــارة ــحَّ ــالت الــنَّ ــجْ مــن نَ

ــرارة ــشْ ــة مَ ــيَّ ـــاوِي كِ ك

ور ــدُ ــر ت ي ــه غِ يْلُ ــر خَ هَ ــال بالقْ ت ــزُوم القْ حْ مَ
ـرَة ـجْ الهَ حابِيــن  بصْ

ور مُ مَشْ رايَة  قابَط  اگباح  في  ر  نْفَ غضَ ل  كُ
ــرَة ــشْ ـــــن الــكَ رَدَّادِي

ــور يْسُ مَ ــي  مادالِ البْهــا  و  التِّيجــان  ــات  ألمَّ
الصحـرا ارْيـــام  بين 

ور گُ عْ مَ ة  رْشَ الحَ فار  باالشْ يف  ارْهِ حال  حالِي 
ماتَبْرى ــي  ــراحِ ج و 

ور گُ عْ مَ مبَلَّغ  كي  لِيب  اصْ على  لِيب  اطْ ي  كِ
رة فْ العَ ــالت  نَــجْ من 
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033

ــفــار ـــل االشْ ــرُو دَابَ ــصْ نَ

ــكــار ـــس االبْ ــــرَة رايَ زَهْ

ـــةْ االبْــصــار ــــرَة راحَ زَهْ

رار ــدْ ــب الــمَ ــــرة طُ زَهْ

ار ــگَّ العَ اللَّحــظ  مــن  و 

ــار ــشَّ ـــرْنِـــي يــا بَ بَـــشَّ

ارة ــدَّ ال ــر  قم ــة  يب الوْجِ

ـرارة ـسْ المَ ــرْ  زَه ــرَة  زَهْ

ــرارة ــكْ ــــرَة مــالَــح ال زَهْ

تــمــارَة و  ــة  ــمَّ هَ ــــرَة  زَهْ

ــقارة ين اسْ ــيْفِ ــلَّت سَ سَ

ابْشــارَة ــرُّوح  ال يــك  طِ نَعْ

جزُور في  طاوُوس  وال  زال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ــرة زهْ الَـف  السَّ زَرْق 

ور ــدُ ــةْ البْ ــر زهــر باشَ ــلْطانَة الزهَ ــرَة سُ زَهْ
رة مْ الگَ ــيْ  ضَ ـــرة  زَهْ

ور بَزْهُ ــدِي  ــعْ أسَ ــور  ازْهُ اللَّــة  ــرَة  زَهْ ــرَة  زَهْ
ــرا الزَّهْ ــم  نَجْ ــبَه  تَشْ

ــور بَزْهُ ــي  رياضِ و  ــرَة  زاهْ ــام  االيَّ و  ــرُو  ي بازْهِ
ــرة مــام البَشْ ــح اكْ فَتْ

ور حُ تاها بَسْ ية ما اعْ يْنِين ماضْ و ســيُوف العَ
ــرة بالنَّـظْ رَتْنِي  ــحْ سَ

ــور يجُ ــالل الدِّ ــور اهْ ــة ازْهُ ــي اللَّ ينِ ــوم تجِ يُ
ــرة بالنَّـگْ ــر  تَ نْـبَخْ تـَ
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جزُور في  طاوُوس  وال  زال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ــرة زهْ الَـف  السَّ زَرْق 

ور دِي و سگام الشُّ عْ عاد سَ ي اسْ ول أوَلْفِ و انقُ
ــرة هْ المَ ــون  عيُ جــات 

يزُور الهِ ة  مَ نَغْ و  دافْقة  خصص  و  هارَج  بَسْ
في بساط على النَّظرة

ــور صُ عْ ــر المَ مْ ــد رادَف خَ ــي ورا و زِي لِ ــب أمْ كُ
رة ــكْ السَّ ــيَّ  هِ ــادِي  ه

ور دُ عْ مَ ايَح  الطَّ و  ه  نَسايْسُ ي  نَبْغِ رْبَط  عَ من 
ــرة مْ الخَ ــاب  ارْب ــد  ن عَ

ور سطُ ير  بغِ علُوم  و  اتْبُوح  عانِي  امْ رُور  اسْ و 
ــرا يَقْ لمــن  ــوز  رمُ و 

ــفــار ـــل االشْ ــرُو دَابَ ــصْ نَ

ــكار يُشْ ــي  حالِ نْهــا  مَ

ــجــار اشْ بين  ـــي  ـــنِ زارَتْ

االوْتــــار و  ـــوَّال  ـــمُ ال و 

ـــطار ـسْ بالمَ ــا  ـن ـضْ وَكَّ

انْوار ــكاس  ال فــي  ــرَة  نَظْ

ارة ــدَّ ال ــر  قم ــة  يب الوْجِ

اتْجــارَة ــز  نْ بكَ ــول  انْصُ و 

ــارة ــمَّ هَ ــا  ــه ــداوَلْ ج و 

ــارَة ــمَّ خَ و  يسان  الكِ و 

ــكارَة اسْ ــوم  للقُ ازْرَع  و 

ــارة ــظَّ لــلــنَ ــر  جــواهَ و 
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ــفــار ـــل االشْ ــرُو دَابَ ــصْ نَ

مــار اليَضْ ــاس  ن ــم  فَهَّ

مــار التَّخْ ــى  عل ــام  اري و 

ــفار ــم مــن االشْ و طالسَ

ــوار ير اشْ ــوا مــن غِ مُ كْ حَ

قــار اعْ ــوم  يُ فــي  ــوا  زْمُ هَ

ارة ــدَّ ال ــر  قم ــة  يب الوْجِ

ايْشــارَة دُون  ــى  ن عْ بالمَ

افخارَة و  ــنْــوة  عَ ــوا  تــاهُ

ــارة حي ــول  قُ العْ فيهــم 

تيارَة ــق  شْ العَ ــق  طرِي في 

ــرب شــهــارَة ــحَ ـــةْ ال رايَ

جزُور في  طاوُوس  وال  زال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ــرة زهْ الَـف  السَّ زَرْق 

ور ــمُ ر  مَشْ ضَّ يف محَ رَبِّي عايَق و لطِ ــون امْ كُ
رة دْ عَ ــي  بن ســواق  في 

ور جُ هْ وا من مَ قُ ــفْ وا وال شَ ــوا و تمايْحُ رَبْطُ اعْ
رى اجْ يــف  كِ ــوا  رفُ ماعَ

ور مُ غْ رِيهــا مَ ــا يَدْ ــرار م ــر االسْ ــةْ سَ تُومَ كْ مَ
رة ــدْ الهَ ــر  سَ ــم  كت و 

ور ــدُ غْ ــه مَ وتُ ــول مُ ــيق كيقُ شِ ل اعْ ــوا كُ تَرْكُ
ــرة فْ الظَ و  ــالَف  بالسَّ

ور دُ هْ ــات المَ ــة لألمَّ ــاق مايْن شَّ و عطــات العُ
رة ــدْ هَ ــي  شِ باقي  ــا  م
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ــفــار ـــل االشْ ــرُو دَابَ ــصْ نَ

ــرُوا مــن صــال و جــار قَهْ

ــار النَّحَّ ــن  يْ العَ ــيف  سِ

ار ــكَّ السُّ مــن  ــق  الرِّي و 

ــار قف فــي  ــي  دامِ ــةْ  بَ رَگْ

ــار ــنَّ ــخُ ـــف ال هـــدا وصْ

ارة ــدَّ ال ــر  قم ــة  يب الوْجِ

ــهــارَة ود ارْمـــاح اجْ ــدُ ــقْ بَ

ــارَة ــتَّ ــرَة بَ ــطْ ة قَ ــدَ ــنْ هَ

ــارَة إيم يــك  طِ نَعْ ــي  صافِ

يَتْســارَى ــح  ابْطايَ ــن  بي

ــارَة العب فــي  ــار  نَّ الخُ و 

جزُور في  طاوُوس  وال  زال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ــرة زهْ الَـف  السَّ زَرْق 

ور هُ شْ ــين قايْســة بالنَّبل المَ ب قَوْسِ و حواجَ
رة ــدْ الغَ ــد  ي كِ ــرَف  نَعْ

ور صُ عْ د المَ ــس بَرْنِي على فتِيح الخَ طَ عْ و المَ
رة صْ ــري عَ ي ــر ظمِ صْ عَ

ور ة بين اتْغُ دَ ــهْ وف الوَيَة شَ ــنِيبُه و شــفُ تَشْ
ــرة فُجْ و  دَهــب  حــازُوا 

ور ة بَنْفُ ــدَ ي ــرُوح الصِّ لُّه أوْال ي شــى مــن ظَ يَخْ
ــرَة فْ القَ فــي  وَّح  ــدَ يَتْ

وفُور بْتها في وَصــف المُ رِيــف جَ ــاب التَّعْ لَرْب
ــرة الوَفْ ــات  أمَّ ــف  وَصْ

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087



III  زهـرة 384

ــفــار ـــل االشْ ــرُو دَابَ ــصْ نَ

ــار ــع االشْ أراوِي  ـــود  خُ

ــحار في ســلُوك من التَّشْ

ار ــطَّ الشَّ ــن  بي ــي  زْلِ غَ

ــار عب و  ــا  ن عْ مَ و  لَفــظ 

ــار ب االحْ ــى  عل ســالمِي  و 

ارة ــدَّ ال ــر  قم ــة  يب الوْجِ

ــعــارا الــشُّ بين  رَة  ــــدْ عَ

ــارَة ي العْ ــي  فِّ مصَ ــب  دَهْ

ـــرَّارَة ـــــوه الـــحَ ــا دَرْكُ م

ــارة ي العْ ألهــل  ــار  عي و 

ــارَة ــيَّ ــرف الــعَ ــعَ ــاس ال ن

جزُور في  طاوُوس  وال  زال  اغْ بَها  تَشْ الَّ  من 
ــرة زهْ الَـف  السَّ زَرْق 

ور كُ دْ نى مَ عْ سب و نسب و شان عند ناس المَ حَ
ـرة ــتَـهْ شْ مَ ــة  ياقُــوت

ور كُ مَشْ ه  يْطُ خَ زِيري  الدْ ة  رَمَّ مْ في  نگارِي  و 
را ــعْ الشَّ ادْهــات  ــن  بي

ور جُ الشَّ اوْشاق  في  اللْغا  م  فاهَ يا  اعِي  الدَّ و 
رة جْ ــه حَ ــوح فــي فَمُّ لُ

ــور ــه النُّ ــق علي ــن و الحَ ي دِ حْ ــب للجَ و كالل
ـتَـبْـرة ـعْ مَ ر  ببـشايـَ

ور مُ عْ ــوق المَ ــت النْظام ناس السُّ تَمْ م اخْ بهُ
ــرة خْ الفُ ارْجــال  ــم  هُ
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ة في صيارِي فا مراغَ ل بالجْ ن وعمَ كَّ ن ومَ رام سكَ ير الغْ أمِ
ــرَة ــضْ ــا حَ ــة ي ــقــابْــحَ ـــور الــمْ ــي شُ ــانِ ــي ودع ــزنِ هَ

ــارِي ــبَّ جَ ــب  غــاضَ اللطام  فــي  فـــارَس  ـــزَّةْ  هَ ــي  ــزْنِ هَ
ــزْرَة بالخَ ة  خَ شــامْ ــال  ب الجْ ــم  صَ و  ــد  نْ الهَ وَّب  ــدُ ايْ

عقارِي ــرب  حَ تــرى  ين  رِيْشِ امْ رمــاح  و  م  ماصَ بالصْ
ــرَّة مَ ـــرَّة  مَ الــبْــراز  ــوف  صــفُ بين  ــه  فــارْسُ ــم  ضَ

بــارِي ه  صامُ مْ صَ االبْــطــال  بين  يــنــادِي  ساعة  ــل  كُ
نْتْرة عَ يع  الشجِ و  ــم  هــاشَ ـــنُ  ابْ و  ــل  فــاضَ ــد  هَ

بنارِي يت  شكِ و  ــت  ــنْ ادْعَ ــا  أن ير  غِ ــجــاوَب  ايْ من  ال 
ترى يف  كِ حالْتِي  ــوف  شُ و  فُ العْ يدِي  سِ يا  قُلت  و 

ارِي السّ رْ  ــدْ الــبَ ضيا  مــحــاوْرِي  و  تِي  گرَحْ و  بْتِي  سَ
ــرَة زَهْ ي  وَلْفِ ــام  االرْي في  افِي  الصّ ب  الدهَ ة  بِيكَ اسْ

ارِي ـــدَّ گُ لى  عَ غالَب  لْبَك  غُ وى  للهْ قُلت  ـــت  ادْوِي
رَة ــدْ ــقُ ال ــعــاب  اجْ عابْها  اجْ كيف  االَّ  ــون  ــيُ الــعْ و 
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مارِي اجْ و  نــارِي  لَت  عْ شَ بِيك  و  نَلْقاك  رى  يَجْ كيف 
ــرَة النَصْ و  ــا  ن القْ و  ســام  الحْ طــاوَك  اعْ ــام  االرْي و 

ــارِي الب ــل  لِي الجْ ــةْ  نْعَ صَ ــة  يَ الماضْ ــن  يْ العَ ســام  احْ
ــرا يُــسْ و  ين  يمِ الــمــايَــلْــة  ود  ــدُ الــقْ مــن  نا  القْ و 

سرارِي و  ــدارِي  اكْ من  يت  شكِ و  ادْمامِي  لُه  يت  طِ اعْ
رَة هْ القَ ذا  من  الــرُّوح  ــدِي  يَــفْ ارْكــابُــه  تَحت  ــتْ  زَگْ

ـــرَّارِي جَ ر  كَ سْ عَ ــتــاج  احْ وال  لْطان  سُ البْها  ــنْ  لَ
رَة جْ الهَ ــاسْ  ن ابْــطــال  على  لْطان  سُ ابْحالُه  ما 

ارِي السّ رْ  ــدْ الــبَ ضيا  مــحــاوْرِي  و  تِي  گرَحْ و  بْتِي  سَ
ــرَة زَهْ ي  وَلْفِ ــام  االرْي في  افِي  الصّ ب  الدهَ ة  بِيكَ اسْ

ــفــارِي االشْ ـــوارَم  اصْ من  يَبْرِيه  بحياتُه  ادْعــا  من 
ــرَة ــهْ قَ و  نْف  بعُ تُه  مْ كَ بحْ يَــرْضــى  ــه  ــرْضُ غَ دُون 

ــدارِي ايْ ر  دَ يَقْ ليس  انْصال  على  ه  كامُ احْ ابْحال  ما 
فَتْرَة لُــه  ل  مَ يعْ ليس  الزّين  يشْ  جِ تابَع  من  ــح  وِي

ــمــارِي االعْ على  ــه  صــارْمُ ون  حُ طْ مَ ر  يأسَ و  ن  جَ يَسْ
ــرَة فْ الضَّ و  ر  الشــفَ و  الخــال  و  ــة  نَ الوَجْ و  ود  ــدُ بالخْ
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البْحارِي على  وا  اتْمايْحُ ود  ــدُ الــقْ من  الــصــوارِي  و 
ــرَّة ــر مَ ــضــافَ ــا اغْ ــه ــالْ ـــت و ارْج ــنــايَــم راحَ بــالــغْ

ــدارِي اكْ صفات  و  زام  الحْ تَحت  حافُوا  والَف  السْ و 
رَّة الغُ ـــوات  اضْ كما   اللُه  باهْ ـــوَى  اضْ بِين  الجْ و 

ارِي السّ رْ  ــدْ الــبَ ضيا  مــحــاوْرِي  و  تِي  گرَحْ و  بْتِي  سَ
ــرَة زَهْ ي  وَلْفِ ــام  االرْي في  افِي  الصّ ب  الدهَ ة  بِيكَ اسْ

ــارِي الثّ ا  ــوْ ي دِ يَفْ ــن  بِي الحاجْ ــوس  قُ مــن  ــب  النْشاشَ و 
ــرَة ــق الــنَّــظْ ــه حَ ــرْفُ ــد يــعَ ــاف الــخَ ـــدِي ش و مــن الْ

ــارِي ــي االطْ مــن  ــاز  ب األنــف  و  ــلُــوا  ــلْــخْ خَ ــاللْ  ــخْ ال و 
بَتْرا ــارُه  ــف اظْ ابْــحــال  ما  نَبْلِي  ــرْنَــص  ــقَ امْ تايَگ 

ادْزارِي قــد  ابْعُ ــط  يْ خَ رْجــان  مُ فيهــا  ــم  بِيسَ المْ و 
رَة مْ خَ بحالُه  ما  كاس  في  نان  االسْ و  الشفاف  من 

طارِي اسْ اوْشــام  في  له  ــرُوف  احْ تْنُون  العَ داك  وف  شُ
ــرَة مْ جَ و  ــارُود  ب ــن  بي ــرام  الغْ ــل  هَ ــطايَر  اسْ ــب  لَ يَغْ

الــقــارِي ا  ــبِــيــوْ يَــسْ ــن  ــردِي ــجَ امْ يف  ألَطِ ــرقــاب  ال و 
ــرَة ــهْ مُ وال  ــــزال  اغْ وال  ــــاوُوس  ط ــم  ــهُ ــلْ ــثَ امْ ــا  م
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ارِي السّ رْ  ــدْ الــبَ ضيا  مــحــاوْرِي  و  تِي  گرَحْ و  بتِي  سَ
ــرَة زَهْ ي  وَلْفِ ــام  االرْي في  افِي  الصّ ب  الدهَ ة  بِيكَ اسْ

جــارِي ه  غيامُ في  ــرْق   بَ ــوَات  ــسْ كَ و  ـــواوْا  اضْ درُوع  و 
رَة شْ الكَ ــوم  يُ اللّْطام  في  ــب  ارْهَ الشرِيف  م  منهُ

ــبارِي التَّشْ هــد  جَ ــه  في ــر  رْمَ المَ مــن  ــوح  لُ ر  الصــدَ و 
رَة جْ شَ ــه  تُ ــدْ اوْلَ ما  ير  صغِ ــج  رَنْ أوْ  لْوِيمات  ــي  شِ

طــارِي حــرِيــرُه  ــر  زَهْ ون  عكُ دِيس  تَسْ في  ن  البْطَ و 
رَة ـــدْ عَ ابــن  جــــوارَح  طـــوَى  ــات  ــيَّ ــطِّ ال دُوك  بين 

ــرارِي ــ اضْ ــل  بالـثُّـقْ زاد  ــل  ي تـقِ يــف  يالَطِ ــردف  ال و 
رَة ضْ حَ يا  نِي  ظلَمْ كيف  ه  لْمُ ظَ و  رْ  صْ الخَ عَّف  امْشَ

ــوارِي اسْ زُوج  م  يتْهُ كِ احْ لُّوا  طَ ــســارَة  اعْ خاد  الفْ و 
ـــورَة ــيــن صُ ــم الْــفِ ــهُ ـــد مــن زانْ ــلَّــص واحَ ــخَ مــا اتْ

ــزارِي امْ ف  طْ بالعَ ـوات  انـْ إذا  ود  ــدُ الــقْ من  ب  عجَ يا 
ــرَة ــهْ ــق بــجَ ــرِي ــم اطْ ــهُ ــل بِ ــمَ ــون نَــعْ ــيُ ــعْ ـــوق ال فُ

ــــرَّارِي حَ ــه  ــزْلُ غَ ــا  م ــق  ــي ارْقِ ـــزل  غْ راوِي  ــا  ي هـــاكْ 
ــرَة ــضْ ــاس الــحَ ــيــبَــةْ ن ــم مــن طِ ــتَّ ــخَ ــالم امْ ــسْ و ال
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ة رابْطَ ب  الحُ مام  اهْ يل  خِ
ة مطَ ة مگَ طَّ يل على الحَ خِ

ى اوْطَ قايْلِي  اسْ هد  جَ رَدَّت 
ة لطَ ــي مخَ ـ فُـرْســان و رامِ

ة ــع في الجو ســايْطَ بمدافَ
ــة مرَهطــة لَ حْ ــارَت كَ و عف

ــة ــرام قابْطَ ق الغْ و ســواعَ
ة يطَ ة مشَ قَ عْ ة عن صَ قَ عْ صَ

ة ــران حاطَّ جْ ــول الهَ و احمُ
ة بّْطَ مخَ ة  يقَ ضِ في  ي  رُوحِ

ة الحانْطَ ينَة  مِ يا  ينَة  مِ
ــة لْطَ معَ ــة  لُوقَ طْ مَ ــي  انْتِ

ة مانْطَ ير  يسِ مثل  ثْلِي  مَ
ة مرَبّْطَ ي  قِ شْ عَ ل  سناسَ و 

الربِيط من  يا  تَعْ ما  دِيما  ها  جيُوشْ محلَّة  و  لَّة  حَ
ــي اكــشــاطِ و  بــرُوحــي  ــا  ــه ــانْ ــرْس فُ ــــت  راحَ

يط الْقِ لِي  ادْواخْ ولقَط  عليَّ  خايْبَة  ة  ومَ عُ عامَت 
ــي ــادِي واطِ ــب ـــر فــي ك ــي و اآلخُ ــفِ ــلْ ـــد خَ واحَ

للشليط بالت  ــاح  ارْم و  البتر  ــوارَم  اصْ و  بزرايم 
ــي ارْگاطِ ســيـطان  و  ــة  ــبَ غاطْ جـماجــم  و 

يط اللغِ في  رعد  لها  وى  يَقْ ما  ير  هدِ و  ز  بهَ االرْواح 
ــي ــيــاطِ ــا فـــاح اشْ ــارْه ــن نِـــي ب ـــوْ ــن عَ ــسَ ــحْ يَ

يط غِ اضْ زِيَّارْها  نِي  طْ ضغَ ارْوام  مع  رارَتْها  اكْ تُقل 
ــي عياطِ ســمع  ــا  م ــه  ب يت  اســتغِ ــي  اللِّ و 

يط د ازْيارْتِي الخِ ي من بَعْ عِ طْ يْب علِيك أاللَّة تقَ عَ
ـــي ـــل ارْبـــاطِ ــــوط المــــن يـــحَ ــــرْبُ وانـــــا مَ

يط بالنْحِ ور  يجُ الدِّ على  انُّوح  انْبات  تُه  فِّ شَ المن 
ــي ــاطِ ــن ــقْ تَ زادُوا  گــيُــود  عــلــى  ــود  ــيُ ــگ ب
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ة عاطَّ وم  تخُ في  نِّي  هَ امْ
ة لطَ خَ ة امْ لْطَ ها خُ مْ ظَ ما عْ

طى يَّة و صباح ما خْ في عشِ
ة نَقطَ امْ زانِي  امْ وع  دمُ و 

ة طَ اخْ ي السَّ ياحِ و سباب اجْ
ة بطَ خَ امْ لدعوْتِي  ع  تَرْجَ

ــة فالْطَ ــزال  ألغْ دارَت  ــا  م
ا الخطَ ــل  حَ ما  آدَم  بن 

ة الحانْطَ ينَة  مِ يا  ينَة  مِ
ة لْطَ معَ ــة  لُوقَ طْ مَ ــي  انْتِ

ة طَ النَّاشْ يا  قَدَّك  ة  رْمَ حُ
ــة زطَ مهَ ــرَة  غُ و  ــق  ي بعقِ

ة القْطَ يْنِين  العَ سيُوف  و 
ة رَة مشططَ كْ ران بسَ كْ سَ

ة طَ شــاخْ ــز  اليَبْرِي ود  خــدُ
ة رطَ مفَ لَة  فْ غَ في  صابُوهْ 

حايْنُه افْرِيط نُه و عداب امْ جْ وه سَ دُ و عن اعْ دُ يت العْ طِّ غَ
ــي ــالطِ تَــخْ ــن  م اصــفــى  اوْال  ـي  ــزْلـِ غَ ــل  ــبَ ــخْ نَ

يط خِ امْ رُه  ساكْ بَعْ نِي  طْ خَّ مَ للدِي  انزِيد  و  مامِي  تَدْ
ــي ــاطِ ــق ــورْهــا مــن غــزِيــر انْ ـــرت بــحُ ـــمَ اعْ

يط انْشِ نْدها  عَ نِّي  ظَ وال  فات  اجْ ارْضاها  بَعد  من 
ي خاطِ ــي  ل ــع  ـرْجَ يـَ ـوِيــت  انـْ ــي  ــلِّ ال ــن  ــظَّ ال و 

بِيط القْ امَح  السَّ بالحي  يلَك  ادْخِ دَرْتها  لْتِي  قُ وال 
ي ابْساطِ ــمــع  شَ ــا  ي ود  ــدُ الــجْ مــن  ــود  ــجُ ال و 

يط د ازْيارْتِي الخِ ي من بَعْ عِ طْ يْب علِيك أاللَّة تقَ عَ
ــــي ـــل ارْبــــاطِ ـــحَ ــــن ي ـــــوط الم ـــــرْبُ ــــا مَ ون

يط ارْگِ بانَها  تَعْ لَة  حْ كَ السوالَف  و  تِيتِين  و  ور  شعُ و 
ــي ـطاطِ خْ تـَ فــي  ــك  ـبَ حاجْ ــون  نُ و  ــن  جبِي و 

يط اللقِ ر  احَ السّ ند  الهَ شفر  من  ين  قِ العاشْ قلُوب  ب  حُ
ي طاطِ بتَشْ زاج  ــيــر  ــسِ اكْ ــبِــي  ــلْ قَ ــرَت  ــسْ كَ

يط حِ يُونْها شْ ه اعْ طُ حْ طات كيف شَ حْ في قَلْبِي شَ
ــي ــواطِ ـــوه امْ ـــرْكُ ــوظ تَ ــحُ ــلْ ــن ال رُوه م ـــــدْ عَ



391مينة الحانطة

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ة طَ ساخَ ازْنُوج  من  الخال 
ة ططَ مشَ حرِيرُه  دَمْجات 

ة طَ وف قاسْ فُ التغر في اشْ
اوْطا في  عرَّاض  بَة  الرَّكْ و 

ة الحانْطَ ينَة  مِ يا  ينَة  مِ
ة لْطَ ــة معَ لُوقَ طْ ــي مَ انْتِ

ة قارْطَ سيُوف  ين  رْعِ الدَّ و 
ة لطَ مسَ عليَّ  وف  كفُ و 

ة طَ ه مباسْ ر ارْخامُ دْ و الصَّ
ة لْطَ مغَ ونُه  عكُ ن  البْطَ و 

ة طَ مواسْ ه  ارْخامُ فخاد  و 
ة ه ممغطَ في ابْساط مقامُ

ة غابْطَ وم  تعُ يقان  السِّ و 
ــة لطَ معَ ــرْبَة  سَ كأنْهــا 

ة طَ كام باسْ ام في الحْ و اقدَّ
ــة لطَ مخَ ــة  نَّ المَ ــداد  بَمْ

يط البْسِ الَف  السَّ ر  عْ شَ مالَةْ  بَحْ يُون  العْ صام  مْ صَ قَلَّد 
ــي ــاطِ ـــة لَــهَّ ـــرانَ ــن ابْ ــب و أنـــف م ــلْ ــقَ ــي ال ف

يط رُه سمِ واهْ قد اجْ ول و سنانَك عَ قُ رَّب العْ واك اتْخَ بَسْ
ـــي ـــواطِ ـــان اغْ ـــيَّ ــاگ عِ ــف ــشْ ــيــن لَ فــــازَع ب

يط د ازْيارْتِي الخِ ي من بَعْ عِ طْ يْب علِيك أاللَّة تقَ عَ
ــــي ـــل ارْبــــاطِ ــــن يـــحَ ـــوط الم ــــرْبـُ ـــــا مَ وان

ها اقْرِيط عاعْ مارة من برُوق ابْيَض اشْ ة أگَ اعَ لُوك الطَّ مُ
ــي ــاطِ ــرْب تَ ــوا  ــبُ ــتْ كَ ــاغ  ــب ــصْ ال و  ــي  ــانِ ــن ــحْ بَ

يط المِ ها  راسْ في  لينارْ  جَ ت  لَبْسَ انَات  رُمَّ فيها 
ي العاطِ ــنــز  كَ الـــردْف  و  ــيــل  انْــحِ صر  الخُ و 

بِيط اغْ جمالها  في  تايَه  لِي  قْ عَ يع  البْدِ دار  من 
ــي ــمــاطِ ــلْ ـــــراش بــتَ ــا افْ ــه ــانْ ــة ص ــفَّ ــعَ ــال ب

يط ط بَرْدافْها نشِ ل تَنْشَ الخَ اق و الخْ شَّ في رواح العُ
ــي ــات ارْهــاطِ ـهَّ ــــاب بـَ ــــرْوا ارْك ــي كَ ــكِ ــحْ نَ

يط گِ لَحْ نكايَةْ  و  ة  البِيعَ ارْيام  على  ها  لَّجْ خدَ كتب 
ي ياطِ ضمْ وَل  ـــــدْ جَ ــط  ــخَ ب ــي  ــاضِ ــق ال نـــزل 
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ة الحانْطَ ينَة  مِ يا  ينَة  مِ
ة لْطَ ــة معَ لُوقَ طْ ــي مَ انْتِ

ة حايْطَ الزِّين  اوْصاف  هاك 
ة مطَ مسَ معانِي  لُوك  بَسْ

ــة حاطَّ اوْزان  و  ــي  وافِ بَقْ
ة ا مقسطَ رْف الطَّ رْزَت حَ طَ

ــة ــزَّزْ عــن قفــاه هابْطَ بال
ة ــلطَ ــة مشَ رْبَ ــي حَ اعِ لدَّ

ة يْلِي على االوْشاق شايَطَ خَ
ة ــرطَ مشَ اعِي  الدَّ ــاد  ي بَجْ

ضابطة وم  بنْسُ سالمِي  و 
ة نْطَ مصَ ما  هُ من  على  و 

يط د ازْيارْتِي الخِ ي من بَعْ عِ طْ يْب علِيك أاللَّة تقَ عَ
ــــي ـــل ارْبــــاطِ ــــن يـــحَ ـــوط الم ــــرْبـُ ـــــا مَ وان

يط ه اوْسِ بْعُ يَمان في طَ ود ضْ سن في عقُ بالنُّطق الحَ
ــي ــراطِ ــقْ ــم بَ ــاتَ ــخ ــه ب ــمُ ــاتْ ــة خ ــافَ ــط ــال ب

بِي صافِي بال خلِيط دْ يف منها عَ ها اوْصِ دْ ة حَ اجَ دَّ خَ
ــي ــالَّطِ مَ ـــوا  فُ ـــدْ يـــصَ ــرهــا  سَ ــر  الــنَّــاكَ و 

بيط رُه غايَةْ الهْ نكسر قَلبُه من جهالْتُه و هبط قَدْ
ــــي وقـــه دَقــــت زُالَّطِ ــه عــلــى شـــدُ ــي ــفِ ــكْ تَ

الشرِيط اقْوانَع  الوَشات  ين  عِ قاطْ وم  بالجُ نَع  تَقْ ما 
ــي ــراطِ ــشْ ــن تَ ــب م ــسَ ــكْ ــةْ ال ــالمَ ــرَت ع ــشْ ن

بِيط الغْ ــوارَم  اعْ افِين  للواصّ بِير  العْ مع  النَّد  قَد 
ــي ــاطِ رب و  حــلــيــي  و  ــي  ــتِ ــلْ حُ ــي  ــانِ ــع ــمْ ال

انتهت القصيدة
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رام الغْ محايَن  و  رَة  جْ الهَ و  وى  بالهْ وع  لْسُ المَ أنا 

االرْيام لْطانَةْ  سُ تُه  ولِيفْ وى  بهْ قيس  قاسى  شالَّ 

كام الحْ جانَب  من  يُونَة  مصْ عالْية  دارْ  في  هي 

د الرْسام ول الغادِي واعَ رْسُ في امان اهللا يا المَ

الدوام ول  طُ أنا  كيف  عنِّي  اتْسال  هي  ادْرى  ما 

نام ر المْ ــات امْســاهَ و نب

ــام ــل الصي ــيتُه قب قاسِ

مام وت و العْ نيَة بالخُ عَ امْ

ــالم ــك اتْبَلَّغ السْ ي نُوصِ

ــوام اقْ عليهــا  انْســال 

ول رسُ في أمان اهللا يا المَ
ــول ــقُ ــعْ لِــــي مَ ــــوْ قَ
ــول قُ و  تَنْسى  بــالَــك 

ــي ــســالمِ ــــنــــى  ب اعْ
ي ر الكامِ ة و السَّ بالرْياسَ
ــي انْيامِ زَهــو  للخــودَة 

يف غِ اشْ ها  رامْ بغْ نَتْنِي  عْ طَ وِيتْها  اهْ اللِّي  فگد  من 

يف النْظِ د  الخَ ــوالةْ  مُ ن  حاسَ المْ دُرَّةْ  سبابِي  و 

يف عِ اضْ حالِي  رَة  ــدْ قُ صايَب  ما  افْرِيد  ــدِي  وَحْ وانا 

شــرِيف ــة  اللَّ ــوارَم  العْ ــة  باشَ ــرام  بُوحْ ــي  زالِ لغْ

يــف ارْهِ قَلْبهــا  ــي  ميالفِ ــي  عل ــا  تاده نَعْ لكــن 
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الم الكْ و  يْ  الــدِّ بكتَرةْ  وها  برمُ اد  سّ الحُ ير  غِ

سام بالحْ وت  انْمُ كان  ولَوْ  وزْها  انْدُ ما  رَفْنِي  تَعْ

د الرْسام ول الغادِي واعَ رْسُ في امان اهللا يا المَ

الزْعام سايَب  بَحْ اقْرى  و  زاعَم  ون  كُ ي  أراسِ قُلت 

ماوات حتى نوصل لها اقْوام مْت برافَع السْ اقْسَ

زام نْدِي في الحْ وابَس عَ لَّدت بصارْمِي و زُوج اكْ اتْقَ

د الرْسام ول الغادِي واعَ رْسُ في امان اهللا يا المَ

صام ــا اخْ ــا بين ــا م و احن

ــام االيّ ــت  خانَ إال  ــر  غي

ــالم ــك اتْبَلَّغ السْ ي نُوصِ

ســام اوْالد  ــي  نْشِ تامَ ال 

ــام ت الغْ ــون  يكُ كان  ــو  ل

يَّق اللتام رَجــت امْضَ و اخْ

ــالم ــك اتْبَلَّغ السْ ي نُوصِ

ــيف بسِ ال  و  بالعصــا  ال  ماهــيّ  بالغــرام  ــة  بَّ المحَ

يف ها اوْصِ لُوكْ مْ ــا مَ وى بين أن ل الهْ وا لي يا هَ دُ ــهْ شَ

شــرِيف ــة  اللَّ ــوارَم  العْ ــة  باشَ ــرام  بُوحْ ــي  زالِ لغْ

يف ضِ غيـر  اتْــبــات  كــان  ــو  ولَ األرض  لها  قَبَّل 

يف صِ لْمــة و الرّيح العْ ــتا و الظَّ ــون البَرق و الشْ و يكُ

يف فِ نْد و الخْ ــه الهَ ي طِ يتُه نَعْ ــي الْقِ ــت على اللِّ وَّل عَ

ــة شــرِيف ــوارَم اللَّ ــة العْ ــرام باشَ ــي بُوحْ زالِ الغْ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــــول ــــرْسُ ـــي مَ ـــانِ ج
ـــول الـــقُ ــهــمــت  ف و 
ـــول انْـــجُ ــت  ــي ــقِ اب و 

زالِي اغْ عند  من  باالمارَة 
كل ما قالت لُه شماللِي
مالِي ون اعْ ما عرفت آش يكُ
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ظام فت العْ ر و خَ غُ ة و الصْ كيف اتَّرْمِيت بالرْياسَ

الم السْ صاحب  ايْنادِي  قبل  يتْها  الْقِ أنا  داك  كْ هَ

عام راش و الطْ نا الفْ و دخلت القلب دارْها و شركْ

يام از فــي الخْ مَّ ــل الهَ مث

ــام النْي ــغ  صابَ ــا  بَره نَجْ

ــدام ـ بالمْ ـــلِّيـنا  تـسَ و 

ــزْوَة وال ارْدِيف ــاج عَ ت ــرام ما يَحْ ف شــاتُه بالغْ طَ يَخْ

يف فِ اعْ قلبها  ة  وضَ بْهُ مَ ي  كتْراجِ ارْ  الــدّ باب  في 

رِيف ــي اظْ رَة و راجع كل شِ فْ باتِي على الصَّ و الزِّين اگْ
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ــــــام عـــاشـــق  االرْي
دام ـــن  م ــــح  ــــطَ اسْ
ــــــوارَم ــو كـــان اصْ لـُ

ى رُه ما يتْرامَ غْ الش من صُ
ــة ــة و زعامَ يبَ ــا بطِ الوْغ
ى ند عليهم نترامَ من الهَ

انتهت القصيدة
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ــراقْ ــار الفْ ــا مــن الَّ داق ن ــي ي الشْ تَبْكِ
ــوه االرْماقْ رْحُ ي يا مــن الَّ جَ ــكِ الشْ تَشْ
ــواقْ بُوه االشْ دْ ــهى يا مــن الَّ عَ الشْ تَسْ
ــاقْ ــوه الرْف ــا مــن الَّ فارْقُ ــى ي ن الشْ تَفْ
تاقْ باب مَشْ و في االحْ رَح يا  من هُ الشْ تَفْ

ــاق شَّ ــوق يا العُ شُ عْ يد افْراق المَ ال يعِ

ــراقْ مــن الَّ داقْ الفْ
ــاقْ ــوَّح باالرْم ــا نُ م
ــرْضْ و ال ارْقاقْ ما مَ

ــي بتَرْشــاقْ ــا اليْمِ ــه ي لْبُ ــقْ قَ ــا تْرَشَّ م
ــاقْ ــي و ال ع ــا اليْمِ ــه ي لْبُ ــد قَ ــا تْنَكَّ م
ــه أوْال داقْ حايْنُ يســان امْ ــرَع من كِ ما جْ

راقِي اعْ يُوس  اكْ من  روَى  ما  ر  مَّ عَ ما 

رُوق حْ مَ راق  بالفْ هو  مَن  يا  ك  حَ تَضْ الشْ 
وق رْشُ مَ فار  باالشْ و  هُ مَن  يا  بَر  تَصْ الشْ 
وق الشُّ الزَم  امْ قَلْبُه  مَن  يا  سْ  تَنْعَ الشْ 
وقْ شُ عْ المَ ده  فاگَ الَّ  من  يا  يى  تَحْ الشْ 
رُوق فْ مَ وِيت  اهْ باللِّي  مشتاق  رانِي  يف  كِ

ــوق رْشُ ــاقْ الم مَ ن نِي تَعْ نَّقْ ــا عَ ــد م بَع

واقِي اشْ و  رِي  جْ هَ
واقِي اسْ وب  كُ مَسْ
اقِي السَّ د  الوَجْ و 

وق الدُّ المةْ  رْقةْ  بفَ يُوم  تَرْشاقِي  يف  كِ
وق دُ حْ ور مَ ليه صُ يش البِين اعْ ما بنى جِ
رُوق غْ وعْ مَ مُ واجْ الدْ نُه في امْ فْ ع جَ ما رجَ

ــاقْ شَّ عُ يا  ــي  هانِ
ــاقْ فَّ ــع الدَّ مْ و الدَّ
واقْ االشْ زَفْرَتْ  من 

ر من سواقْ مَّ ما عَ
راقْ ودُه اهْ دُ فُوق اخَ
راقْ رَة و الحْ جْ و الهَ
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ــراقْ الحْ و  ــا  ف بالجْ ــه  يالُ اخْ ل  ــدَّ تْبَ ــا  م
ــراق و ارْقاقْ ه من ذا الفْ ــمُ سْ لْ جَ ما تَنْحّ

ــاق شَّ ــوق يا العُ شُ عْ يد افْراق المَ ال يعِ

راقْ ل من الفْ ما حمَ
لِي و ضاقْ مْ و عيَى حَ
ارْقاقْ بْلِي  حَ ورشى 

زاقْ ونِي اوْزاد تَمْ ــفُ ــوع اسْ وى اقْل ــز الهْ هَ
ه في االفاق قُ واعَ لَمْ رعــد اصْ وقت ما زَگْ
اقْ ــقْ نَفَّ ــا كيســه منهم حَ ضاي عــن اعْ
اقْ فَّ يب صَ ه مــن اللهِ دُ ءاهْ عــن قَلْبِي وحْ
ــالقْ بتَقْ ــه  فُ واصْ لَعْ ــي  نِ دَرَّعْ ــوى  الهْ و 

ــاق شَّ ــوق يا العُ شُ عْ يد افْراق المَ ال يعِ

رِي و فاقْ  مْ مْ جَ ظَ أعْ
ــي في االدْواقْ وَفْتَال

ــي الباقِ مــوالي  ــم  ــرِي للكْ ــكاي  شْ و 

رُوق طْ مَ ل  كُ وم  مُ اهْ ليه  ه  رِيحُ لَبْ  جْ ما 
رُوق العْ بين  رام  الغْ وَر  حْ مَ له  ن  سكَ ما 

ــوق رْشُ ــاقْ الم مَ ن نِي تَعْ نَّقْ ــا عَ ــد م بَع

ــي واقِ ــي و اطْ لِ مْ حَ
اوْســاقِي ل  تَقْ عن 
رْقاتْ بساقِي من الْفَ

ــواقْ ســايَقْ النُّوقْ داني بَشْ ســاقْنِي وَحْ
ــرُوق ــزُونْ البْ ــي امْ يانِ ــاوَبْ دمــع اعْ كيْجَ
وق الشُّ ر  مَّ عَ امْ البها  رة  جْ الهَ و  نى  بالضْ
وق حُ مَسْ ارْماد  ولَّى  رَق  اتَّحْ ير  مِ الضْ و 
وق سُ غْ مَ ليل  لِيم  اظْ كن  هايَج  ر  البْحَ و 

ــوق رْشُ ــاقْ الم مَ ن نِي تَعْ نَّقْ ــا عَ ــد م بَع

ـــي ــي واقِ ـــى ل ول
ــي ــاقِ ــــــي ب دَالَّلِ

يُطــاقْ أالَّ  ــل  حمْ
ناقْ في مضايَقْ و اخْ
مــن بَعــد التَّوْتاقْ

يى بالوْساقْ يف اعْ كِ
لِي و فاقْ مْ ف حَ و عصَ
ــاقْ ــت السَّ و التَفْ

ــاقْ شَّ ــدِي يا عُ وَجْ
ه دون اتْفاقْ ــرْعُ شَ

فاقْ لَح في الصْ و تلَحْ
واقْ بين أنا في االسْ
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هاقْ  بالدْ نِي  يَّحْ طَ

ــاقْ يَّ واه مــن العُ ــدْ ــداوِي بَ بِيــب إي ال اطْ
فاقْ لُوع و اسْ ي باللِّي بين الضْ كِ ليه نَشْ
وى الرَّقْراقْ ــواقِي من ذا الهَ يد ليه اشْ انْعِ
عاقْ ــاح و اصْ لْنِي بين الري مَ ســاقني و اعْ
ــاقْ ر السَّ ــمَّ شَ ليَّ طاغِي امْ ــراق أعْ و الفْ

ــاق شَّ ــوق يا العُ شُ عْ يد افْراق المَ ال يعِ

يري  و فاقْ مِ رَقْ اضْ
نْد االشراقْ د عَ تَنْشَ

القْ  بلَقْ ــم  يهُ دِ يَهْ

ــاقْ ــوس زَهَّ ــدِي بالنْفُ ــراق أوَعْ ــت الفْ ري
ين ما القْ ــقِ ع العاشْ مْ ــراق  بجَ ــت الفْ ري
اقْ ــواق رَشَّ ل االشْ راق في كباد اهْ ريت الفْ
زَّاقْ ــرِيع مَ ه اسْ مُ ــهْ راق انْبال سَ ريت الفْ
ــواقْ با و االشْ ــيَّب بالصْ راق ايْشَ رِيت الفْ

اقِي السَّ كَف  من 

وقْ نْطُ مَ تاجْ  احْ إالَّ  وم  هُ الفْ من  باليْشايَر 
لُوقْ مَسْ راقْ  الفْ وم  ابْشُ بَرْد  و  د  هْ صَ بين 
ــبُوقْ سْ ــل البِين بيه مَ يْ بالعالمــات ابْخَ
ــوقْ ــال و رفُ ب ــن الجْ ــيَّ بي ــزَع فِ ــر يَفْ ي غِ
ــرُوقْ حْ ــب به مَ ــادى مــن قَلْ ه م ــدُ ي ال يعِ

ــوق رْشُ ــاقْ الم مَ ن نِي تَعْ نَّقْ ــا عَ ــد م بَع

النَّاقِي ل  الطَّ في 
اقِي شَّ ة للعُ سايْقَ
ــي الرَّاقِ ــز  الرَّمْ و 

رُوقْ وقْ به مَسْ لَ الشُّ القَم ريق اهْ في الحْ
وقْ تْفُ مَ ليه  عالم  و  يَّم  خَ امْ يُوشْ  بالجْ
وقْ دُ مَصْ يف  يالطِ ه  عاسُ دْ مَ يخالَفْ  ما 
رُوقْ هْ ين مَ قِ ه دَم العاشْ نُون ارْماحُ من اسْ
رُوقْ حْ راق مَ قْ في صباه من الفْ كم عاشَ

ــي االخالقِ ــل  مداخَ فــي  الخــالق  ــي  يِ يحْ

ــي القِ المْ جمــع  و  ــور  البْحُ فــي  ــي  ارْمانِ و 
ــاقْ ت تَعْ مــن  ــر  مْ باقْخَ و رَادَفْ لي في الغْ

ــى االوْراقْ ــزَل عل و ن
بَنْغــام في تنْشــاقْ
ــاقْ الرَّق ــوق  الشُّ و 

ساقْ الغْ ير  طِ ثْلِي  مَ
ــاقْ ــشَّ ــع الــعُ ــبْ طَ
ياقْ م في السْ يهُ يَرْمِ
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ــاق شَّ ــوق يا العُ شُ عْ يد افْراق المَ ال يعِ

فاقْ راق على الصْ الفْ
غى و راقْ راق اطْ الفْ
راق على االخالقْ الفْ

الَّقْ ــم خَ ري و كْ ــدِي من هُ يَّبْ قَصْ ــا يْخَ م
داقْ بِيب في احْ نِي بالحْ عْ مَ أل يَجْ ليه نَسْ
القْ خْ ر مَ ي ابْسَ ــكِ بِيب الخالَص نَشْ للحْ
يب يُساقْ افِي من الطِّ بالرْضى و الوَد الصَّ
ــن االوْراقْ و النْســايَم تصــرف االزهار بي
ــر الوْفاقْ ــاق سَ وده ف ــدُ ــرّ اخْ و البْهــا سَ
شــاقْ قْ ير شَ دِ ر ليها اهْ مَ ــداوَل تَهْ و الجْ
ين تَرْياقْ ــقِ ــن العاشْ ــا بي ــل م ناجَ و الفْ
ه فــي تَرْقاقْ ــحُ ــرَّد بتْواشْ ــاب إيغَ  و الرْب
عاه فــي ارْواقْ عــاي و أنا امْ بِيــب امْ و الحْ
ــاقْ ن ــي بتَعْ نِ بِيــب إيزِيدْ ة الحْ ل ســاعَ كُ
ير الوْشــاقْ قِ ي احْ كِ يَّب نَحْ غَ و الرْقِيب امْ
ــاقْ ن بتعَ نا  ــالمْ اسْ و  ــي  لْبِ قَ ــةْ  انْزاهَ ذي 

وق رْشُ مَ الم  ناقْ  تَعْ نِي  نَّقْ عَ ما  بَعد 

اقِي ـدَّ الحَ ــاق  للرْف
فاقِي اشْ ـير  غِ من 
القِي اتـْ بـعـد  من 

لُوقْ خْ المَ على  حسانُه  و  لُه  ضْ بفَ رافَق 
رُوقْ وْ مَ ير  طِ اعْ ه  رُوضُ رَف  زَخْ امْ نان  الجْ و 
لُوقْ غْ مَ كان  بَعد  من  رِّي  سَ تَح  نَفْ به 
وقْ نْشُ مَ يم  انْسِ يَغد  بيب  احْ انْفاسْ  من 
بُوقْ الغْ وَقْت  يد  بَنْشِ اصح  اتْفَ يارْ  االطْ و 
اتْرُوقْ النْمارَقْ  من  وافْراشات  عْ  مَ الشْ و 
وقْ رْمُ ين مَ ــقِ ــة للعاشْ مَ دْ ــر الخَ فيه سَ
تُوقْ وْ مَ رِيف  اظْ لُه  غْ شُ زَّم  حَ امَ يم  النْدِ و 
وقْ الدُّ مايَر  اضْ يِي  يَحْ رَد  إيزَغْ ين  سِ الحْ و 
فُوقْ من  عليه  يدِي  و  دِّي  خَ ه  دُّ خَ فُوق 
وقْ رْحُ مَ رِيق  يب  طِ نِي  قِ يَسْ وفُه  فُ اشْ من 
ــرُوقْ هْ ــوثْ مَ ــه يَبْقــى بين اليُ خــافْ دَمُّ
ــوقْ بِير موسُ ــاح العْ نى بَرْي عْ ــاس المَ لن

ــي إيالقِ ــراق  الفْ ــد  بَعْ اهللا  ــن  الكِ

انتهت القصيدة

بالتَّنْمــاقْ ــب  كتَ
وق و ساقْ ل الشُّ لهْ
ــاق دَقَّ ــم  يَّ تْخَ مَ

ـــاقْ ــــرُوف ارْق أحْ
انْياقْ د  حَ ي  كِ نَحْ
الرفاقْ بين  رَقْ  يَفْ
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ــفاقي اسْ ــتْ  رَقْ اخْ ــوقْ  بالشُّ
ــة  عانْقَ بالمْ ــا  ن اتْوادَعْ ــومْ  يُ

ارْماقي  ــعْ  دَمْ في  غرَقْتْ  و 
غارْقَة  رَامْ  الغْ من  ونِي  سفُ و 

اقِـــي  ـــدَّ أحَ ــــانْ  كَ ــي  ــلّ ال و 
ــى  مابْقَ يْهــاتْ  هَ بَرْســامِي 

ـــراقـــي تَـــحْ ـــــــرَّدْ  بَ وال 
ة  دافْقَ ودْ  دُ الخْ على  وجاتُه  مُ

ــي بــاقِ ــي  ــيــبِ حــبِ ــــرَامْ  غ و 
وف خارْقة رْ وسطْ الجُ و محاوَ

ــي ــرَّاقِ ال ــيــنْ  ــبِ ال دَاقْ  ــا  م
ة قَ الغاسْ لَة  بالنَّجْ رَح  نَجْ ما 

راقْ  الفْ نارْ  بْ  عَ اصْ ما 
ــنْ دابَـــلْ االرْمـــاقْ مَ

ــوَاقْ باالشْ ــبْ  لَّ تْـقَ نـَ
ــرَّاقْ  ــحَ ال ــدْ  ــوَجْ ال و 

رَاقْ  الحْ من  يتْ  ارْشِ و 
ــاقْ  ــرْي ـــرارِي تَ ـــضْ ل

ــداقْ االحْ ع  دمْ عيا  و 
ــــاق  ـــه دَفَّ مــــادا لُ

ــاقْ اتْــفَ بال  ــرُوقْ  ــفْ مَ
اقْ رَشَّ ي  ضلُوعِ في 

االدْوَاقْ  في  ـمْ  الالّيـَ و 
ــاقْ  فَ وال  ـــرَفْ  اعْ ما 
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شفاقي  و  ــهْ  ــهــامَ امْ بِــيــنْ 
خارْقة  ومْ  مُ اهْ كاسْ  رَّعْ  جَ ما 

ــواقي  االشْ و  ــرَة  جْ الهَ ــاسْ  ن
ة ضايْقَ به  ــه  رُوحُ ــادَتْ  ع ما 

ــاقِي  الشَّ ــوقْ  وْسُ المُ حمــلْ 
ة قَ واسْ اهْ  وَ اهْ رْ  بَحْ بْ  مرَاكَ و 

ــي بــاقِ ــي  ــيــبِ حــبِ ــــرَامْ  غ و 
وف خارْقة رْ وسطْ الجُ و محاوَ

اقِي فَّ الخَ ــرْ  ــهْ الــمَ ــتْ  ــنْ بَ
بالمسارْقَة  ه  رْضُ غَ فْ  ساعَ ما 

اقي السّ مع  اجْ  ـــدّ ال ــنْــدْ  جَ
شارْقَة  بالمدامْ  رَة  الحضْ و 

ــي  بالتَّـنْـماقـ ــبْ  ـ ـواعَ الـكْ
ة  شــايْقَ و  ة  ولُوعَ مُ ــرَة  مْ بالخَ

داقــي  تَحْ فــي  ــتانْ  البُسْ و 
ة  طالْقَ اه  اشدَ يلْ  خِ الخيْلِي  و 

الرفاقْ  ــوهْ  ــرْكُ تَ ما 
مــاقْ  بالحْ ــولْ  لُ خْ مَ

اقْ  ــوَ اسْ في  ــلْ  دَلَّ ما 
داقْ  وال  ــهــمْ  افْ مــا 

االوْساقْ  من  حملْ  ما 
نْســاقْ  يـَ ــه  تْـقالُ بـَ

ــاقْ اتْــفَ بال  ــرُوقْ  ــفْ مَ
اقْ رَشَّ ي  ضلُوعِ في 

ناقْ  اعْ ي  شِ يِّدْ  صَ ما 
اخناقْ  و  مضايَقْ  في 

ساقْ  ي اغْ ر شِ ما سهَ
فاقْ  تَدْ في  الكاسْ  و 

تاقْ  اعْ من  ــوارَمْ  اع و 
امْساقْ ل  كُ وا  ظُ فْ حَ

بــالــرْوَاقْ  مــنــازَهْ  في 
باقْ  تَعْ في  الــرُوضْ  و 
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ــي ــاقِ ب ــي  ــبِ ــي ــبِ ح غــــــرَامْ  و 
خارْقة وف  الجُ وسطْ  رْ  محاوَ و 

ناقِي  ــرِي  ــكْ ــعَ ال ــمْ  ــكْ ــحُ ال و 
ة  عابْقَ ومْ  بَنْسُ ي  سگلْماسِ و 

اقِي  العشّ ــعْ  ــبْ طَ ــدْ  ــشَ ــنْ تَ
ة  قَ ناطْ ارْيـــامْ  بين  ة  مَ كْ بالحَ

القِي  إيـْ ــوْتْ  ــصَ ب ــيــنْ  ــسِ لَــحْ
ــة  افْقَ موَ ــه  مايات و  ــلْ  ي الدِّ و 

ــي  ــالقِ ــقْ تَ ــــنْ  مَ ــر  ــيَّ ــحَ ت و 
ارْقَة  الشَّ لَة  النَّجْ لَ  اهْ حصرَةْ  في 

ــي ــاقِ ب ــي  ــبِ ــي ــبِ ح غــــــرَامْ  و 
خارْقة وف  الجُ وسطْ  رْ  محاوَ و 

ــواقــي ـتْ فُــــوقْ اطْ ــلـَ ــمْ حَ
ة قَ شاهْ ــالْ  ــب اجْ ــنْ  مَ نـــزَلْ  و 

ـــي  ـــرَّزاقِ ــن ال ــتْ م ــمْ ــسَ ــقْ نَ
ة  سابْقَ ونْ  اتْكُ قَبْلْ  من  مْ  قَسَّ

ــاقْ اتْــفَ بال  ــرُوقْ  ــفْ مَ
اقْ رَشَّ ي  ضلُوعِ في 

فاقْ  وســانْ  سُ و  ــن  فَ
يَنْســاقْ  ــرِي  النَّسْ و 

ــى االوْرَاقْ ــارْ عل االطي
قاقْ  تَحْ في  ــارْ  اوْت و 

ساقْ  المْ على  ــلْ  رَحَ
تَرْقاقْ  في  ارْبــابْ  و 

ــتاقْ لِي اشْ قْ ــمْ عَ لِهُ
ــاقْ  ــت ــشْ مُ ــا  ــيَ ان و 

ــاقْ اتْــفَ بال  ــرُوقْ  ــفْ مَ
اقْ رَشَّ ي  ضلُوعِ في 

ــياقْ اسْ في  ــي  ونِ الحُ
يــطاقْ  االَّ  ــلْ  ـمْ حَ

الرَّزّاقْ  ـومْ  ـسُ ـقْ المَ
ــالَّقْ  ــخَ ــحــانْ ال ــبْ سُ
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ــــي  اقِ ــــوّ مُ وال  ــــي  ــــرْشِ خَ
ــة  رايْقَ و  ــة  وعَ وضُ مُ ــة  مَ كْ بالحَ

ــاقِ ق ــدْ ــتَّ ــــلَ ال ـــيَـــانْ اهْ بَـــعْ
ة  ــقَ ناسْ للمْ ــقْ  ي قِ تَحْ رِي  ــدْ يَ ــا  م

ــي ــاقِ ب ــي  ــبِ ــي ــبِ ح غــــــرَامْ  و 
خارْقة وف  الجُ وسطْ  رْ  محاوَ و 

ـماقِـي  التَّـغْ ــرْ  بَــحْ ــه  ــرْطُ سَ
ازْنادْقَة  نْ  مَ ـه  وِيـحُ يا  بْ  سَ نَحْ

ــي ــاق ــرْي ــــنْ تَ ـــة مَ ـــاقَ ـــرْي بَ
ــة  بارْقَ ــقْ  ي ـقِ التَّحْ ــلَ  اهْ ــوارْ  نْ بـَ

ـــي  ـــاق ـــــنْ روْن ـــا لــهــا مَ ي
ة فايْقَ وب  وهُ المُ لَ  اهْ غل  شُ من 

ـــــوارَدْهـــــا دَفَّـــاقـــي  بَـــــمْ
ــة حاقّ المْ ــدْ  نْ عَ بهــا  ــرْ  يَفخُ

ــي ــاقِ ــي ــلْ ــتَّ ـــقْ  لَ ـــقـــايَ ـــحْ بَ
ــة  رايـقَ و  ــة  ـتُـومَ خْ مَ ــعْ  بْ بالطَّ

اوْرَاقْ  فــي  مــاهــي 
ــالَقْ  االخْ ــرَفْ  نْـعْ تـَ

طاق ليس  من  نَة  عْ مَ
ـــاقْ  ــى دَقَّ ــقَ لُـــوْ يَــبْ

ــاقْ اتْــفَ بال  ــرُوقْ  ــفْ مَ
اقْ رَشَّ ي  ضلُوعِ في 

ــراقْ  اغْ داعــي  نْ  مَّ كَ
ــزُه مــا عــاقْ  ــرِي ــطْ بَ

ــاقْ  ارْق ــي  عانِ امْ ــدْ  خُ
رَاقْ  ــوْ تَ و  يـقْ  ـقِ حْ تـَ

ازْوَاقْ  مــن  هــي  مــا 
االدوَاقْ ل  هَ ــرَقْ  تَــخْ

تاقْ  و  جا  نْ  مَ دْ  عَ يَسْ
ــاقْ  ق ــنْ تَحْ ــي مَ تَرْضِ

فاقْ  ــوْ  لَ ــرْ  سَ ــنْــهُ  مَ
ــراقْ  ــعْ ــلْ ال ـــنْ ه اليَ

انتهت القصيدة
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الفاتْكــة ــة  لَ النَّجْ ذا  مــن 

المالَكــة لْمــة  الكَ ــد  عن

مــعــارْكــة ــال  ب ــوع  ــطُ ت و 

ــة ــاكَّ ــح امْ ـــي  بـــاقِ ال  و 

ــة ــارْكَ ــب ــة امْ ـــدِي ســاعَ هَ

ــك الفاتَ ــا  ي ــار  ب االخْ ــاوَد  ع
ــاك ت والفْ عــن  الطَّ ــيُوف  بَسْ

ــك فاتَ ــه  ب صــال  ــا  م ــك  رْبَ حَ
الرْمــاك و  ــل  ي الخِ ــول  فحُ و 

ــك راب الدْ و  ــز  العَ ــول  قبُ و 
ــرَاك ت ــا  ي االشــراف  خلــف 

ك وم عــن ارْياحَ ــدُ د ي ــعْ و السَّ
ــباك الشْ و  ــال  االحي ــت  لَ بَطْ

ــك اوقاتَ ــيدنا  سِ ــا  ي ــرَب  اطْ
ــواك أهْ ــوفَته  بشُ غنَمــت  و 

ــاك ــن مــن افْت ي ــهام العِ بَسْ
ــك ــان ليــس فاتَ رْب ــى الهَ تَّ حَ

راك العْ فــي  عن  الطَّ ــفار  بشْ
ــك و مال الفهــا  اخْ و كــداش 

ــراك االت ــةْ  يغَ صِ ــة  النُوبَ و 
ــك وقاتَ هــا  بنغامْ ــي  يِ حْ تـَ

ــكاك أشْ ــال  ب ــي  عل ــوالد  بَ
و كملــت على الرْضــا مناتَك

واك اهْ مــن  ــيم  نسِ ــوب  بُ بهْ
ــك هوالَ و  ــك  وانَ اهْ بــت  دهَ و 



مباركة 406

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

فالَك ــوم  ــيُ ال ـــادَى  ن ـــادَى  ن
ــالك ــي الفْ ــاگَ ف ــك ت و هاللَ

ــرَك ي ــوم طِ ــادَى اليُ ــادَى ن ن
رك يم زَهْ و ضحك وقت النسِ
يب جمرك ــرد بعــد اللهِ و ب

ــرارَك و جمــارَك و طفــات أشْ
يُون شــارَك ــك ياتْرَى اللعْ لَ قْ عَ

جاتَك ــل  وِي الطْ ــرْ  جْ الهَ ــد  بَعْ
بالفــكاك ــاز  ف ــورك  ـيْسُ مَ

ــك هناتَ ــا  ي ــول  گُ ــا  ب أمرحْ
ارْضــاك ــه  يبْتُ بهِ ــت  درَكْ و 

ــك كاسَ ــون  العيُ ألم  ر  ــدّ غَ
انْــســاك ــرْمــا  ــفَ ال ازْهـــار  و 

ابْالكَ فى  الجْ بعد  ب  خصَ و 
د على الرْضا اوْفى لَك عْ و الوَ

ــــاض ازْهــــــارُه فـــي ري
ـــاح أثــــغــــارُه ـــق ـــلْ ب
ــــــرارُه اشْ طــفــات  و 

ــالك احْ ــه  يبْتُ بهِ ضــوات  و 
ــجارَك ــا اشْ ودْه ــات بجُ و حي

فاك اشْ ــا  ــرُورْه اسْ ـــام  االيّ
المَك اعْ لْها  ظَ في  نشرت  و 

ســماك في  يد  ســعِ ــالل  بَهْ
بابَك ــم  فُ ــرْح  الــفَ جمال  و 

كســاك ــه  تُ لـْ بـحُ الوْصــال 
ــارَك اوْت ــه  انْغايْمُ هيجــت 

ــة ــوى  مبارْكَ ــي  تَهْ ياللِّ

انْكة ــة الضّ يـبَ عــد الغِ بـَ

هالَكــة ــداك  اعْ ــوم  علُ و 

بارْكــة الحــال  طــال  ــا  م

ــكا ــا ب ــا طــال م بعــد مّ
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ــزان عــن ازْهارَك و هطلــت امْ
ــداك ــاح مــن اشْ ه ف ــيمُ و نسِ

فالَك ــوم  ــيُ ال ـــادَى  ن ـــادَى  ن
ــالك ــي الفْ ــاگَ ف ــك ت و هاللَ

رَك طْ لَت على الرياض مَ طْ هَ
رَك بَصْ ايْرِيد  باللِّي  زها  و 
رَك ود بَدْ عُ لَع وَقْت السْ و اطْ

ك ــهارج و خصاصَ ــن اسْ ما بي
انْشــاك مــن  ــق  حَ ــبحْ  اتْسَ

وم فــي امْصالَك ــوس اتْعُ و كيُ
الْغــاك ــا  م بيــك  ــي  الغانِ و 

ــور الغــزال من نشــاطك و اتْغُ
ــواك ــواه ما اسْ ــكاس اسْ و ال

ــاك ي أحْ ــه  تُ برِيحْ رْد  ــوَ ال و 
ــك المالَ البْهــا  دات  برضــى 

ابْالكَ فى  الجْ بعد  ب  خصَ و 
د على الرْضا اوْفى لَك عْ و الوَ

ــــوارُه انـْ ضــحــكــت  و 
ـــيـــارُه تَـــغْ افــجــى  و 
ــــمــــارُه ـــا بــيــن اقْ م

ــداك اكْ ــرة  عــامَ ــي  ســواقِ و 
ك ــاك في ابْســاطَ ــه بهن وقت

ــقاك ــح امْصالهــا اسْ و الرِّي
دادَك و  هــا  راحْ ــك  فَّ كَ مــن 

بالســواك ــك  ضاحَ امــك  قدّ
ــك ضاحَ ــاب  لألحب ــه  بحبابُ

ــة الهاتْكــة ل ــل النَّجْ حْ كَ

ــة ــوى  مبارْكَ ــي  تَهْ ياللِّ

كة الـمـالـْ ـلُـوكة  مْ بالمَ

امْشــابْكة تْهــا  راحَ مــن 

ة كَ احْ ــة الضّ ــل الفلجَ مث
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52
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امْشــارَك ــال  ب ــي  زاهِ ــتَ  ان و 
ــاك ن ــنُه اغْ ــر امْحاسْ ي مــن غِ

ــك قبالَ ة  ــدَ ناشْ ــك  غزالَ و 
حــداك مــن  ــواه  تَهْ ــي  اللِّ و 

فالَك ــوم  ــيُ ال ـــادَى  ن ـــادَى  ن
ــالك ــي الفْ ــاگَ ف ــك ت و هاللَ

قَلْبَك ــع  إيري ــيقى  وسِ بالمُ
لَك مْ ير حَ مِ ف على الضْ و يخَ
لَك ــد وَصْ ــي يرِي ــاك اللِّ واف

ثالَك امْ على  ابْــهــاك  ــل  جُ
ــا جفاك د م ــف مــن بَعْ طَ و عْ

دارَك في  ــازْهُ  ــن امْ ــرْح  الــفَ و 
خطاكْ مــا  ــم  ــرِّي ال ــاق  ــرْي تَ

ــداك ــه اشْ يبْتُ البْهــا مــن طِ
ياتَك احْ تُه  طاعْ في  يت  لقِ و 

ــه احــراك تُ يغْ ــوت بصِ و الصُّ
ــك هاجَ و  ــها  كاسْ يَّجهــا  هَ

ابْالكَ فى  الجْ بعد  ب  خصَ و 
د على الرْضا اوْفى لَك عْ و الوَ

ــــيــــارُه اغْ ــــــزُول  ي و 
ــــــارُه ـــل اوْق ـــن تـــقَ م
ــــــــزارُه ــر امْ ــي ــثِ ــك ب

ــفاك ــوفْتُه اشْ البْهــا من شُ
اوْصالَك على  لُه  رَجْ طلَق  و 

ادْواك وى  الدْ و  ك  ابْساطَ في 
مدامَك ه  شفايْفُ من  رِيــق 

ــه حارْكــة ــك بي و جيُوشَ

ــيقى امْشــابْكة وسِ و المُ

ــة ــوى  مبارْكَ ــي  تَهْ ياللِّ

ه انْكى و جفى مــن عارْضُ

ل من شــكى ــا عَ بَعــد م
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ــك مالَ و  ادْوِي  ــي  نِ مالَكْ ــا  ي
الك المْ و  االرْســـال  ــةْ  ــرْمَ حُ

اوْصافَك من  وف  غُ مَشْ ألنِّي 
اعْطاك و  طالَع  من  ةْ  رْمَ حُ

مالَك اعْ من  ــرْصــان  قُ ــدَّك  قَ
خفاك مــا  ـــالل  اهْ وجبِين 

فالَك ــوم  ــيُ ال ـــادَى  ن ـــادَى  ن
ــالك ــي الفْ ــاگَ ف ــك ت و هاللَ

ك قُوسَ يد  بعِ من  نِي  عْ َلْسَ أ
نَك فْ ور جَ حُ ه اسْ عُ و اللِّي لَسْ
ك دَّ خَ يب  ألْهِ رْقُه  حَ اللِّي  و 

ك ناسَ فيه  ــالم  اغْ الخال  و 
ــب حــق مــن ادْعــاك ــواجَ و ي

ــالك االمْ لَةْ  مْ جُ من  ــا  ان و 
ــك ارْضاتَ فــي  زاد  ــع  طَ تَقْ ال 

ــاك اوْف مــن  ــق  تِي العْ نَرْجــى 
انْجالَك من  اق  شَّ العُ ق  عَشْ

الحالك في  عبد  الَف  السَّ و 
عالَك اشْ من  بح  صُ رَّة  الغُ و 

ابْالكَ فى  الجْ بعد  ب  خصَ و 
د على الرْضا اوْفى لَك عْ و الوَ

ــب أوْتـــــارُه  ــط مـــن عَ
ـــفـــارُه ــج اشْ ــنْ ــن غُ م
نـــــارُه ـــى  ـــل ع زاد 

انْـــداك على  ـــارُه  ن ــبَــر  يَــعْ
راتَك امْ على  ه  يفُ سِ ــرَّد  جَ

70
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ــكة النَّاسْ ــة  األمَّ ــةْ  رْمَ حُ

ــدارْكــة داوِيـــنِـــي بــالــمْ

الحالْكة ــرة  فْ الظَّ تَحــت 

ــة ــوى  مبارْكَ ــي  تَهْ ياللِّ

كة من النَّهب انجال ماسْ
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088

089

090

091

092

093

094
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098

099

سابَك دَهب  ارْكــاب  األنْــف  و 
الْضاك ــورْهــا  نُ ــنَــة  الــوَجْ و 

كدالَك في  ـــرَّاض  عَ ــةْ  ــبَ رَگْ
ــاك انْب ــه  تُ بلِيعْ النَّهــد  و 

مقامَك في  ارْخــام  ر  دْ الصَّ و 
ــاك افن ــها  كاسْ ــرة  السُّ و 

ساقَك واق  االشْ من  اق  السّ و 
ــاك ارْق ــه  تُ صبِيغْ ــدام  ق و 

دهــاك ــه  بُ بـمخالـْ ــي  رْنِ بـَ
ــارَك ق اعْ ــه  كوِيْسُ ــم  الفُ و 

باك اسْ ــرهــا  سَ ــرَّة  ــغُ ال و 
ــك ــى لبالَ ــه انب تحــت اخاللُ

ــواك اطْ ــه  يْتُ بطَ البَطــن  و 
المهالَك إيــرادَف  ــرَّدف  ال و 

نَاك هْ يــا  ــح  ــرِّي ال ــرْكــاب  ل
ــك بابَ احْ مــن  اهللا  ســالم  و 

ســابْكة ــود  عقُ تُغر  فــي 

شــكى ــا  م ــان  يّ عَ ــه  من

و افْخــاد ارْخــام ســامْكة

ــالْكة السَّ نى  عْ المَ ــاس  ن

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ي واگِ ية اسْ راگ الباهْ ي بَفْ عِ وف دَمْ شُ

ي رِي على التْراگِ ة تَجْ رْگَ ــة بالفَ فايْضَ

ي يْهات في خالگِ ــع هَ مْ دَت بدَ مْ ما خَ

ي واگِ لَة اشْ اعْ راگ الشّ ضاقْ حالِي بَفْ

ي يم زاگِ رْحي افْهِ ــداوِي جَ ال طبِيب إيْ

ي ــب الگِ رِي ــي اقْ ي الگِ ــى الگِ ول ألمُ

ة بَة دفاگَ وج ساحْ وج على مُ مُ

ة اگَ ــهَّ ها شَ وعْ من تَنْهادِي دمُ

ة رّاگَ حَ مارْها  اجْ ــي  تَنْوَاحِ من 

ة اگَ و محاوْرِي في مضالعي لعّ

ة اگَ ها رَشَّ ومْ هُ عانِي اسْ لِيه امْ

ة نَّاگَ ــاوَدُوا عَ ي انْع ي الگِ الگِ

رَّاگ فات الجمــر الحَ ــا اطْ و م

ــاگ ــي دفّ لْبِ ــيلها مــن قَ و سِ

تاگ الســانِي  فُوق  ألْســانها 

راگ ــدْ تَ فِيهــا  ــا  م ــي  يْتِ كَ و 

ــالگ الخْ ــج  ايعالَ ادْواه  مــن 

ــواگ ة االشْ ــرَد لِيعَ ــاش تَبْ ب
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ة المشــاگَ نايَع  اصْ مــن  وم  مرگُ

ة اگَ هَّ لَة شَ مْس في الكاسْ شاعْ شَ

ــة رَّاگَ عَ ــا  ودْن دُ اخْ بهــا  ــرة  مْ خَ

ى ــرْها و تالگَ ــرِّي و سَ و شــعل سَ

ــى يَتْالگَ ــه  جاوْبُ امْ مــع  ــود  العُ و 

ة نَّاگَ عَ ــاوَدُوا  انْع ــي  الگِ ــي  الگِ

ة ــاگَ ــدى أنْســام لَنَّشّ رْد اهْ ــوَ و ال

ــى ــال تَتْالگَ ــة أيْ يلْكَ دِ رْجــات امْ حَ

رّاگ ه هَ ــكُ سْ ــمع عــن حَ و الشَّ

واگ ــكاس أطْ هــا فُوق ال يگْ گِ أعْ

تَرْشــاگ بهــا  ــوارَم  العْ ــى  عل

داگ ــي  اللِّ ــمْ  هَ بهــا  ــزول  ي او 

ــرْگاگ بتَ ــم  يزِي ــامْ  النْغ ــى  عل

ــواگ االشْ ــة  لِيعَ ــرَد  تَبْ ــاش  ب

ناگ رْد فــي تَعْ ــوَ ــن ال صْ ــن غُ بي

ــاگ ــي دُون ارْف لْماسِ گُ مــع السْ

ي رْزُه على اتْفاگِ رَوْنَق طَ في ابْساط امْ

ي راگِ ــه ادْوى أعْ نُّ ي مَ راگِ ــدامْ أعْ و المْ

ــي تاگِ ال  ــاله  امْ وراه  ــي  كاسِ ــب  كُ

ي ــفاگِ ياها نُورُه على اشْ كان الح اضْ

ي ه ايْالگِ ــاب و طــرار بَتْواشــحُ و الرْب

ي ــب الگِ رِي ــي اقْ ي الگِ ــى الگِ ول ألمُ

ي اتْناگِ طيارْها  و  ادْوالِي  رْس  غَ بِين 

اج في السواگي مَّ رِي طُ و الحكم و النَّسْ
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29

30

31
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34

35
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37

38

39

40

41

42

43

44

ة ينها في عالگَ ــمِ وســان و ياسْ سُ

ة ــاگَ شّ ــرَّوْض ألنْها عَ فــي اوراقْ ال

اگة ــوّ شُ ــه  تُ يغْ صِ ــن  نِي احْ اد  ــدَّ حَ

ــة نَّاگَ ــاوَدُوا عَ ــي انْع ــي الگِ الگِ

ــة تَوَّاگَ ــوفْها  انْشُ ــة  نُوبَ ــة  نُوبَ

ــة الگَ بعْ ــا  ه يدْ جِ ــوگ  فُ ــة  اللبَّ و 

ة ــوَّاگَ سَ ــا  مادْراوْه كســاوِي  و 

ة ــبَّاگَ ونْها سَ ــفُ ي اسْ ــلَت وَلْفِ رَسْ

ــالگ التَّعْ فــي  ــرايَرْها  اسْ ــى  عل

ــاگ شَّ العُ ــران  نِي ـهيجــة  امْ

ــواگ بتَشْ ــن  إينِي مــام  الحْ و 

ــواگ االشْ ــة  لِيعَ ــرَد  تَبْ ــاش  ب

ــزْراگ مَ ــه  يفُ كِ ــا  م ــا  ده گَ أو 

ــفاگ ــرَّاضْ في الشْ ــا عَ ه يدْ و جِ

ــواگ اسْ ل  كُ ــوا  جالُ ــا  م بَعــد 

ــفاگْ ــه تَسْ ــح اقْلُوعُ يــب رِي بطِ

ي ناگِ ضل  بين  ما  يلِي  الخِ و  البْها  و 

ي أوْراگِ واتْها  بَصْ أدْوات  ن  سَ الحْ أم  و 

ي ي في حداگِ طا و الفخت و اليمام يَلْغِ و الگْ

ــي الگِ ــب  رِي اقْ ــي  الگِ ــي  الگِ ــى  ول ألمُ

ي ارْواگِ في  وب  جُ حْ مَ بالِي  أگْ زالْ  الغْ و 

ــي زاگِ ــن  زِي ــان  ي قْ عُ و  ــق  ي قِ بَعْ هــا  تاجْ

ــي ماگِ احْ ــد  زايَ ــر  وهَ بالجُ ــر  فايَ الظْ و 

ي اگِ السَّ يا  نْد  للهَ زالِي  اغْ ةْ  وَ شهْ على 
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45
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ــة اكَ ــرة لحّ ــوى و األُخْ وجــة تَهْ مُ

ــة نَّاگَ ــاوَدُوا عَ ــي انْع ــي الگِ الگِ

ة اگَ فَّ خَ ه  وافْقُ اسْ ه  ناحُ اجْ فْ  راخَ

ــة زَّاگَ مَ ــه  خالْبُ امْ ــي  لِ ترَكْ أنْــف 

ــة بَرَّاگَ تُه  ــفّ شَ ــق  ي ارْحِ ــق  الرِّي و 

ــة زَّاگَ مَ ــة  صايْلَ يــس  القِ ــار  ت بَوْ

ــة اگَ دَگَّ ــه  تُ لِيعْ ــل  ي قِ أصْ دراعْ  و 

ــة نَّاگَ ــاوَدُوا عَ ــي انْع ــي الگِ الگِ

ـــوَّاگ لَ ــي  ـرْگِ تـَ ــلَّــم  ــعَ الــمْ و 

ــواگ االشْ ــة  لِيعَ ــرَد  تَبْ ــاش  ب

ــالگ لَفْ فــي  ــالل  اهْ ــن  بِي الجْ و 

ــزْالگ التَّ م  ــهْ سَ ــم  يُونْهُ اعْ و 

ادْراگ مــن  ــور  صُ عْ مَ هــا  رِيقْ

الگ مْ ــه حَ ضُ ــد بلَحْ يْ ــون صَ تْنُ عَ

ــالگ اعْ ــل  لِي فــي  ــه  ابْحالُ ــا  م

ــواگ االشْ ــة  لِيعَ ــرَد  تَبْ ــاش  ب

ي يْهات في اخالگِ رِي هَ ي تَجْ راسِ على المْ

ــي الگِ ــب  رِي اقْ ــي  الگِ ــي  الگِ ــى  ول ألمُ

ي انْساگِ على  ه  ارْياشُ لِيم  اظْ رْ  الشعَ و 

ي امْساگِ قابْلَة  امْ ين  قَوْسِ ب  واجَ الحْ و 

ي زاگِ امْ في  يت  كِ احْ الياقُوت  ود  دُ الخْ و 

ي ادْهاگِ مصالْها  و  ر  واهَ أجْ نان  االسْ و 

ي ــالگِ ــه اسْ ــرَّد حازْتُ جَ ــرّاض امْ ــد عَ ي جِ

ــي الگِ ــب  رِي اقْ ــي  الگِ ــي  الگِ ــى  ول ألمُ
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ــة ــرزَة بالباگَ طَ ة امْ ــقَّ و بطــن شُ

اگــة لَصَّ ــدِي  ل ذِي  جــاج  تَفْ مــال 

ة الگَ ــيرْها لَگْ ي في سِ ــل ماهِ هَ تَمْ

ــة طاگَ ــي  مالِ ــراگْ  للفْ ــا  أني و 

ى ــي نتْالگَ لِي بعانْسِ ــمْ ــع شَ مَ اجْ

الگ بهــا  ــرَّة  السّ ــع  طابَ و 

اگ لصَّ ــبَــه  تَــشْ الــشــوابَــل  و 

ــتاگ يها مَشْ جِ ــرِي فــي امْ خاطْ

ــاگ ــلْــبِــي دَگَّ ــوارَم فــي قَ ـهْ لـَ

ــالگ اغْ ــل  الوَصْ ــام  ت الخْ ــد  وحَ

ــي زاگِ ــر  ي غِ اصْ ه  ــدُ نَهْ ــر  رْمَ مَ ر  ــدَ الصْ و 

ــي الگِ امْ ــا  رِيرْه احْ ارْخامــات  االفْخــادْ  و 

ي اتْفاگِ عن  ــواوا  أضْ لجات  دَ أخْ دامْ  القْ و 

ي وت الزَّايْدة أفْراگِ هاكْ ألْبِيبْ اوْصافِي في نعُ

ــي ارْماگِ ــا  ضي فــي  ــي  لِ ــل  مَّ كَ ــى  ول المُ

انتهت القصيدة

12 : يقال كذلك : “... على النهد ما ازِّين التعناگ“        

ي“.         65 : يقال كذلك : “و القدام ارنَج تَحتال عن اتْفاگِ
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ول مــال لِيلي بجفــاك إيْطُ
ول رَف طُ ــا يَعْ نَك م فْ مال جَ
ول مبطُ كتابِي  ر  ــحْ سَ مال 
ول طُ هْ مَ ــمايا  اسْ ع  دَمْ مال 
ول ه مَمطُ ــدُ بْدَك وَعْ مال عَ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

بُول خْ مَ ــي  واهِ ــي  زْلِ غَ مال 
تْبُول ــي مَ ــي باكِ لْبِ مــال  قَ
بُول جْ ــي مَ نِّ لَك مَ مــال وَصْ
بُول كْ مَ ــل  واحَ ــي  حالِ مال 
ــبُول سْ مــال بِينَك طايَل مَ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

لي انْبى  ما  بالوْصال  ابْهاك  فَجر  مال 
اتْبالِي ما  ول  طُ ر  هَ يَسْ لو  نِي  فْ جَ مال 
لِي انبى  ما  بُول  قْ مَ يُونَك  اعْ سحر  مال 
بالِي اهْ في  زاد  رَك  بَدْ ما  اسْ و  حْ صَ مال 
بالِي الكْ يق  ضِ من  تْقَك  عَ ي  إيْراجِ يا  اعْ

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 

اوْحالِي ه  ارْقايْقُ ارْقِيق  في  زْلَك  غَ مال 
غايْبِي اوْحالِي ك في اشْ حَ مال قَلْبَك يَضْ
ــه اوْحالِي ت ــك ابْراحْ ــا فَ لَك م مــال وَصْ
ــول ءاش حالِي ــك ملقــاه إيقُ مــال حالَ
ول ما اسحى لِي دُ يَّم مَسْ غَ راق امْ و الفْ

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 
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ول نْقُ كْ مَ ــدَ نْ لِي عَ قْ مــال عَ
ول قُ يف اوْدادَك مَسْ مال سِ
ه قُول رَك ما بعــدُ جْ مــال هَ
ول قُ عْ مَ ــدَك  بِي ــي  لْبِ قَ مال 
ــول قُ ــر العْ يَّ ــك حَ مــال زِينَ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

لُول حْ نْدك مَ ــدِي عَ قْ مال عَ
لُول ك مَسْ يُوشَ يف اجْ مال سِ
لُول عْ ومِي مَ مُ ــر اهْ مْ مال خَ
لُول ــد الزَّهْ ــوفَة ول مــال شُ
علُول ــيَّ مَ ي فِ مِ ــقْ مــال سَ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

ول فُ قْ نْدَك مَ ــوقِي عَ مال سُ
ول فُ قْ مَ خلفَك  ي  فَرْسِ مال 
ول مجفُ ــي  من ك  هَ وَجْ مال 

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

غزالِي يا  ول  قُ عْ مَ نْدِي  عَ لَك  قْ عَ مال 
لِي غزى  ما  ور  سُ كْ مَ اوْدادِي  يف  سِ مال 
زالِي اهْ فى  الجْ ول  بطُ صال  صدك  مال 
ــه ازهى لِي بْتُ ود محَ مــال قَلْبَك بَشــهُ
ر في بهاه ما جرى لِي ول الخاطَ يى إيْجُ اعْ

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 

ي افْتى لِي جن أعانْسِ دَك بالسَّ قْ مال عَ
لِي ارْتى  اوْال  سرُه  كَ نايا  اغْ يف  سِ مال 
تالِي ل  كُ ناه  عْ مَ في  حار  رَك  مْ خَ مال 
تالِي ــل  كُ ــهــاه  ابْ ـــورَةْ  صُ فــي  ــار  ح
لُوق عن اقْتالِي طْ ك مَ م الْحاظَ قْ مال سَ

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 

ين مالِي ــقِ ــاب العاشْ ــوقَك بَرْق مال سُ
ــول وما لِي ــف إيْقُ ــك ما واقَ مــال فَرْسَ
ــي ارْمى لِي تِ ــزُوم أراحْ لْ ــك مَ شَ مال وَحْ
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ــه أوفُول ــا لُ رَك م ــدْ مــال بَ
رْفُول مَ ــي  صانِ اغْ وَرْق  مــال 

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

ول هُ دْ مــال وَرْدِي ســاقَط مَ
ول مهُ نْدَك مَ مال شــانِي عَ
ول هُ جْ نْدَك مَ دِي عَ مال قَصْ
ول هُ دَّك ما سكن اسْ مال صَ
زُول عْ ــدِي مَ نْ ــك عَ تَ مال نَعْ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

غزُول رِيرَك مَ ر احْ ــعَ مال اشْ
زُول عْ مَ ــب  الحاجَ ــور  نُ مال 
يار انْزُول مال خالَك فــي اخْ
ورَك لِيــس إيْزُول نْجُ مــال غَ
ــول سُ عْ ه مَ مــال فُمَّك رِيقُ

ول د إيْطُ هْ ــي بالعَ نِّ كان ظَ

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ــا البَتُول ي

مال طيفك حتى في النُوم ما أومى لي
مالِي احْ ملوا  يَتْحَ شالَّ  وعِي  ادْمُ من 

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 

ــي فالِ ــون  مايكُ ــيمه  بنسِ وَرْدَك  مــال 
فالِي احْ بُه  مواهْ في  لِي  قْ عَ شانَك  مال 
لِي وفى  ما  لُوم  عْ مَ نْدِي  عَ دك  قَصْ مال 
فالِي اسْ على  لُويا  اعْ لْب  إيْقَ يد  ابعِ من 
أوْشالِي ه  بنْغايْمُ صــارِي  ــدَّك  قَ مال 

بالِي اجْ ترَيبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 

لِي امْشى  فايَرُه  بَظْ رَّة  الغُ ر  فَجْ مال 
إيْشالِي رُه  امْ ة  لَبْدَ يُونَك  اعْ رْ  فْ شَ مال 
امْشالِي رِي  خاطْ ه  رُوضُ في  دَّك  خَ مال 
أوْشالِي ه  وانْحُ اجْ يب  بلهِ دَّك  خَ فُوق 
جالِي وفُ  الشفُ بين  رُه  هْ جُ رَك  تَغْ مال 

بالِي اجْ ترَيْبُوا  و  رَك  جْ بهَ طال  ساع 
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انتهت القصيدة

ــول نْسُ يدَك صايَنْ مَ مال جِ
ــول رْسُ ه مَ دُ رَك نَهْ دْ مال صَ
ول نَك و افْخادَك سُ مال بَطْ
ول ــقَك يبهز بالهُ شْ مال عَ
ــول سُ غْ يَّت مَ بْدَك مَ مال عَ

البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي
البَتُول ــا  ي

ة اوْجالِي ــدَ ــيُوفَك زايْ ــن اسْ ي مــال دَرْعِ
لِي افْجى  ما  غاب  ه  ارْخامُ تَنْيال  مال 
فة انْجالِي مال ساقَك و  قدامَك  خاطْ
رام ما اوْجى لي نَك بالوَعد احْ سْ مالْ حَ
ــا انْجالِي ي ــه بالوْصــال ياضْ ييتِي ــا احْ م
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ــي ســابَغ االنْجــال زالِ ــالمِي لغْ ــولِي أدِّي اسْ رْسُ َمَ أ
ــالل ــةْ الهْ بوســالَف تُوكَ

ــه لُ أتْوَصْ لهــا  ــي  نْوانِ عُ والبْهــا  ــن  الزِّي ــلْطان  سُ

الدالل ةْ  بْرُومَ مَ قَلْبِي  احبِيبَةْ  على  ي  ابْكِ و  ي  كِ اشْ
قال المْ ب  بالواجَ احكي  و 

دَبْلُه ــرام  الــغْ ق  العاشَ ــد  خَ الرِّيم  يا  لها  ــل  قُ

الحال ــداوِي  إي اهللا  و  قَلْبِي  في  ما  يُورِيك  حالِي 
البال ــي  ــارْمِ ع يــا  رَدِّي 

لُه أهْ ي  أمالكِ إيسال  الهوى  ــرُوب  احْ ري  اليَــدِ من 

طال الزْمان  هذا  عليَّ  و  تَتْوَدَّى  الكاتْبَة  و  ــدِي  وَعْ
بال الهْ يَّع  إيْشَ شْ  الوَحْ و 

لُوا وْ اتْحَ ما  قَلْبِي  في  نَزْلُوا  رام  الغْ و  رة  جْ الهَ و 

طال أهْ مة  ساجْ وعي  دمُ و  أدْهاتْنِي  رْقَة  الفَ ول  طُ
وال أطْ حالْها  يبَة  الغِ و 

ــه لُ بأَجْ ــى  ول المُ ــد  عن ر  ــدَّ قَ أمْ ــي  شِ كل  ــن  ولَكِ
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السؤال بَلَّغ  رْسولِي  مَ أَيــا  ير  سِ اهللا  أمــان  في 
تال احْ و  ــزْم  عَ يبَة  للوْجِ

ــه بَّل تْهَ كَ ــا  راه ــن  م ــي  انِ المالكَ ــة  بِيبَ الحْ

يَّالَة سِ رة  جْ الهَ و  وى  الهْ من  انْجالِي  ع  دَمْ
ــيَّالَة ــي مــن زَرْق السِّ ــا ال حــال حالْتِ و أن
زالَة الغْ يا  ولَك  بَوْصُ انْرِيح  ي  رْحِ جَ داوِي 

أفْصال لِي  دارْ  ما  ك  شَ وَحْ نِّي  عَ جارْ  بين  رْفِي  اتْعَ
ــوال اهْ ــه  حالّ بمْ ــي  جانِ

ــه لُ ــد نَصْ ي دِ ــي بَحْ لْبِ ــعْ قَ ــي و قَطَّ رقْنِ ودُه حَ ــدُ بَصْ

حال اشْ فى  اعْ ما  ن  حَ ما  علِيَّ  ارْتى   ما  رْنِي  قهَ و 
انْزال ما  لْب  القَ في  رُه  مْ جَ

لُه دْ ــا انْگَ ــي م تِ ــا خِِ ــا ي ــل وان ي ــرة اتْقِ جْ مــل الهَ حَ

عمال ال  و  يلَة  حِ فادَت  ما  وى  الهْ أنْكايَد  يِيت  اعْ
ــالل اقْ أاللَّـــة  بر  الصَّ و 

يبَدلُه ما  د  عاهَ د  يَنْقُ ما  الرِّيم  يا  ق  العاشَ و 

قال امْ فِيها  ما  قَلْبِي  في  بْتَك  حَ امْ على  الزَلْــت 
زال الغْ ة  تُوگَ يا  ــتِ  انْ و 

لُه امْشاغْ فِيَّ  فى  اطْ الْبِين  و  الص  اخْ عادِتينِي 



423المرسول

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

بال االكْ في  الرُّوم  نْد  عَ ر  تْيَسَّ مَ ير  ايْسِ تْلِي  مَ و  هُ ما 
مال فداه  في  قَبْلُوا  ما 

لُه ــكل ياهْ ــى و ي ي ــى يَعْ تَّ مــال حَ ــر الجْ بْ ــر صَ بَ يَصْ

السؤال بَلَّغ  رْسولِي  مَ أَيــا  ير  سِ اهللا  أمــان  في 
تال احْ و  ــزْم  عَ يبَة  للوْجِ

ــه ـبَّل تْهَ كَ ــا  راه ــن  م ــي  انِ المالكَ ــة  بِيبَ الحْ

حالَة ال  ــي  حــالِ ــوم  ــيُ ال أنــيــا  ــى  ــتَّ حَ
الَة ــعَّ شَ ــي  نِيرانِ ــة  ي الباهْ ــا  ي ــك  رامَ بَغْ
بالَة دْ مَ داتُه  ل  عاطَ رِيض  امْ اللِّي  بَة  نَشْ

حــال المْ ــد  قايَ ــا  ي ــي  وَلِّيتِ و  ــد  العاهَ ــي  يتِنِ طِ أعْ
قال عليه  يُوفى  الَّ  من 

دلُه إيعَ والتِي  مُ يا  ــب  واجَ قول  ليه  نكسر  من 

الل الهْ طلْعةْ  يا  انْتِ  و  د  العاهَ على  وت  اتْمُ النّاسْ 
قال امْ فيها  ما  دَزْتــهــا 

لُه وَّ إيْسَ لُو  ب  واجَ جرة  الهَ ب  صاحَ عيُون  شاف  من 

الل االطْ في  نِين  اسْ انين  و  ي  كِ نَشْ حال  اشْ لِيّ  دا  هَ
الل العْ رايَر  امْ في  رَب  نَشْ

لُه امْشاعْ قَلْبِي  في  د  مَّ نكَ و  الزْمان  في  نكايَد  و 
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بال بالقْ الرِّيم  فْت  عطَ و  نِّي  عَ رِيم  الكْ جادْ   ً دا بَعْ
الوْصال ة  بساعَ رْت  ظفَ و 

لُه مْ ي إيْكَ وى كل من ابْدا شِ لُوم في طرُقَة الهْ عْ ومَ

مال الكْ في  الْبان  اغْصان  قد  و   الزهُ في  ر  نَنْظُ تَّى  حَ
حال الكْ في  عبد  الْف  السَّ و 

للُوا بِين هَ ع و الحاجْ طَ بِين اسْ مْس و الجْ رَّة شَ و الغُ

السؤال بَلَّغ  رْسولِي  مَ أَيــا  ير  سِ اهللا  أمــان  في 
تال احْ و  ــزْم  عَ يبَة  للوْجِ

ــه بَّل تْهَ كَ ــا  راه ــن  م ــي  انِ المالكَ ــة  بِيبَ الحْ

الَة قَتّ رْبَة  حَ غزالِي  يا  يت  كِ احْ عيُون  و 
ال ال  رَف  تَعْ ما  قِيَّة  بَنْدْ يُوف  أسْ فار  بَشْ
باال الگْ تَّحْ  فَ امْ رْد  الوَ على  ول  أيْصُ د  الخَ و 

ي الخال بَه في االوْصاف اعانْسِ لِيس كيَشْ و األنْف اسْ
امْصــال فــي  ادْرار  ــر  التُّغْ و 

ــو لُ ة تَرْياقْهــا احْ ــفَّ تْمــة و الشَّ خَ ــرَة امْ مْ ــقْ و خَ رِي

الل االطْ انْواوْرُ  في  ف  طَ يَقْ جلِيبا  في  عرّاضْ  رَقْبَة 
يق صال شِ ر على العْ دْ و الصَّ

لُه وْ ة من شــافه إيهَ ــقَّ ن شَ ــم و البْطَ ــودَك لي و نهُ
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وال اهْ ثرُوا  إيْكَ ادْعاج  يقان  سِ فُوق  ارْخام  افخاد  و 
بال يدْ ق  العاشَ م  بيهُ

ثْلُه مَ رِيم  الغْ عكر  في  ة  زَبْدَ الرِّيم  يا  قدامَك  و 

مال ليكْ ياللِّي مادْرى تاتِي على الكْ ي اعْ فِ هذا وَصْ
وال االهْ رايَبْ  أغْ ا  يوْ جِ نَفْ

لُه ــع الصْ ــب يَرْجَ ــب و الحُ ــر كان غايَ وا سَ ــدُ ي و نعْ

االفْعال و  ول  القُ و  د  العاهَ ح  صَ يالرِّيم  ينِي  طِ تَعْ
بال الجْ وَّب  إيْدَ حلُوف  و 

لُه انْبَدْ ما  أنا  تَى  حَ ك  هَ وَجْ زِيــن  و  الدَزْتِينِي 

انتهت القصيدة

06 : يقال كذلك : “... قل لها يا الريم خد العاشق الفراق بدلُه“        

مالحظة : وقفنا على نصوص أخرى يعتمد الناسخ فيها بيت “الدخول“ هو الحربة.        
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يَّة فِ ــة اصْ ــا اللَّ ــرى ي ــي نَبْ ينِ هللا عالْجِ

رة على البْطايَح هْ انْتِ مَ
ح ر البْها الواضَ و انْتِ بَدْ
واوَح الدْ زِيـنَـةْ  يا  انْتِ  و 

ي يا الرِّيم سالِي سالِي على عالجي و نواحِ

يح الوْضِ ارْها  نُوَّ ف  طَ نَقْ
ــح رِي الجْ ــاق  تَرْي ــتِ  انْ و 
يرِيح ما  تاه  شافَك  من 

ــيَّة شِ ــب فــي الصبــح و العْ ــح الهــوى يلعَ رِي
ــي ــى علِ ــزَّة وال ارت ــرة هَ جْ ــي بالهَ زْنِ ــب هَ و الحُ

ســاحلِيَّة ــه  يُولُ بَخْ ــم  جَ اهْ الغــرام  يــش  جِ
ــي الِ النْصَ و  ارْمــاح  ســنُون  و  ــادَّة  م ــون  عيُ و 

يَة اقْوِ ساحقة  مهارَز  و  السقايَل  في  انفاض  و 
والِي العْ راغَم  اضْ بين  فَگ  تَخْ ة  جَ طاهْ علُوم  و 

يَّة اقْصِ تُه  قَصْ إيْعاوَد  الْقاه  من  على  دة  مْ عَ و 
االنْجالِي وارَم  اصْ ن  عْ طَ من  ي  رْحِ جَ يت  الدِّ كيف 

ــيَّ لِ ــة اعْ ــك الغالْيَ ي ــوا لدِ ــي قُول يْتِ و ســباب كِ
مالِي و  يرْتِي  ادْخِ نز  كَ يا  عيُونَك  في  نْج  غُ ي  شِ
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يَّة فِ ــة اصْ ــا اللَّ ــرى ي ــي نَبْ ينِ هللا عالْجِ

من الَّ قاسى من اللْوامَح
وايَح ــرُه الْقى اجْ مْ وال عُ
رايَح الزمان  في  نِّي  تْهَ مَ

ي يا الرِّيم سالِي سالِي على عالجي و نواحِ

يح وارَم الوْشِ رْحات اصْ جَ
الوْقِيح ر  احَ السَّ نْج  بالغُ
رِيح هــواه  في  ــزُّه  هَ ما 

بندقِيَّة عاب  اجْ عيُون  قَوْسْ  بَك  حاجْ في  انْتِ  و 
ابْحالِي وى  الهْ ناس  ل  لْخَ إيْخَ خال  فيه  د  الخَ و 

ــيَّ ــات فِ ي ــاج الباهْ ــا ت ــي ي ولِ ــرُّوح طُ ــي ال تْقِ عَ
والِي الغْ رايَس  يا  ونَك  جَ مَسْ ي  رحِ سَ و  ي  حِ سامْ

ــة يَّ ه فــي النســا ادْمِ ــبهُ ــا تشْ ــن م ــة و زِي زِين
عالِي مقام  في  حى  الضُّ مس  شَ مثلْها  وال 

ــة ــه دِيَّ لُوعــة مايْل وْ ــون المَ مــن مــات مــن عيُ
الِي النصَ ب  انْشاشَ ور  شُ قدام  و  ادَّاه  عمره 

يَّة فِ ــرَّاض فــي العْ ــا ع ــةْ التُّوگــة ي ــوا لزين قُولُ
والِي المْ لَةْ  جمْ من  ب  سَّ متكَ الم  اغْ على  رُوفِي 

لِيَّ صــار  شايَن  ــرَّبــت  جَ و  كوِيت  ــدي  ال ــا  أن
اللِي الهْ ــتْ  تُــوگَ يا  ـــدِي  وَعْ رَّف  كنصَ هانِي 
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ــة بَلْي ــوى  الهْ و  نســايَس  و  ضــا  القْ رُوح  ــع  تابَ
ليالِي لْعَت  طَ ما  ي  داجِ في  وم  النجُ انصارَع  و 

بِيّ شين  ــاداق  م ــرَّب  جَ ما  ــرف  اعْ ما  اللِّي  و 
النبالِي انْواجل  ــراح  اجْ سم  ماعرف  زال  ما 

بليلة بلِيتُه  راح  زْرة  الخَ من  ــوَى  اكْ اللِّي  و 
اللِي اعْ من  به  ـــداوِي  إيْ طبيب  ال  طالب  ال 

يَّة حمِ بال  ه  ــدُ وحْ ــدادِي  إيْ راح  الجْ في  راج  ما 
سالِي يبات  ما  ــدِي  وَعْ مع  بتْ  كيف  بات  ما 

يَّة فِ ي فــي الخْ ــا وَلْفِ م ي ــو بحال مــن يحكُ ماهُ
ــي يبالِ وال  ــور  بالجُ ــم  كُ يَحْ ــق  لَ يطْ و  ن  ــجَ يَسْ

يَّة ــه رعِ تُ ــاقة فــي حكامْ شَّ مــام و العُ البْهــا اهْ
خالِي الدْ في  فيه  بَلِّي  ي  كِ يَشْ ر  دَ يقْ من  لُو  و 

ــا يَّ فِ ــة اصْ ــا اللَّ ــرى ي ــي نَبْ ينِ هللا عالْجِ

ســايَح ــات  كنب ــا  َني أ
الرَّايَح يا  نِي  المْ اللِّي  و 
ون طايَح و اللِّي ديما يكُ

ي يا الرِّيم سالِي سالِي على عالجي  و نواحِ

يح وعِي ساكبة تسِ و دمُ
ريح رُه اشْ و في خاطْ ماهُ
يح يطِ اللِّي  متل  و  ماهُ
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يَّة فِ ــة اصْ ــا اللَّ ــرى ي ــي نَبْ ينِ هللا عالْجِ

يسامَح جاد  كان  الزِّين 
يمازَح ليس  د  يصَ ويال 
الكافح مرارُه  رَّب  يشَ و 

ي يا الرِّيم سالِي سالِي على عالجي  و نواحِ

يح سمِ الرْضى  ــل  ألهْ
ــح ـلِيـ ــحــاوَرُه  اكْ بـمْ
ــح الكلي ــب   قَلْ فــي  

يَّة ــم كِ ــا الرِّي يــف ابْهاه ي فــى ما كِ البْهــا يالجْ
ــي االقْوالِ ــارَف  ع ــب  طال ــه  يُّ كِ فــي  ــد  ي يفِ وال 

ــيَّ ــلِ ـــواله گــبَــل بــالــرْضــى اعْ ــال هـــواه مُ وي
عالِي المْ غايةْ  نسكن  و  االحباب  بين  وز  انفُ و 

يَّة ــمِ ــةْ السْ يــت أزِين ــي كيــف بغِ ــم ليلْتِ ي و نقِ
ــي ــن الفــارغ و المالِ ــا بي ــوا هــاك وأرى م و انْباتُ

يَّة طِ ــل العْ لِي كامَ ــمْ ــع شَ مَ ــي يَجْ الكــن خالْقِ
ــي والِ ــم و يتْفاجــى اهْ ايَ ــول بالوْصــال الدَّ و نصُ

ية سخِ ه  عُ مدامْ مع  الشَّ و  ي  بساطِ في  انْبات  و 
بالِي اگْ نُه  محاسْ و  جمالُه  يب  الهِ لي  يشرح  و 

ــة يَّ ازْهِ ي  ســوايْعِ و  ــوب  بُ حْ المَ ــت  بالَ اگْ ــا  ون
ــول الدجا انْشــالِي ــود طُ ــول و انْفخــر بوجُ انْصُ
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ــا يَّ دِ يفــات بالهْ كــم و الهِ ــن و البْهــا يَحْ و الزِّي
دِي في ما ازْهى لي وا وانا وَحْ في قبالْتِي يخضعُ

ــة يَّ ــه دكِ ــام ارْوايحُ ت ة اخْ ــدَ ي هــاك ألبِيــب قصِ
والِي ةْ الغْ يب ظرِيفَ ك في جِ سْ تُوم طابَع المَ خْ مَ
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ــل تَ للقْ ــزُوم  ـحْ مَ ر  بـعســاكَ

ل دَ ــه اعْ تُ ــا يَرْضى فــي حكامْ م

ــل قَ بالعْ ــغ  يزَلَّ و  ــع  يزَلَّ و 

ل طَ اهْ ــا  يرْه عصِ ــت  الزِّي ــل  مث

ل مَ وج ايْهيــج و يحْ ــوج في مُ مُ

ــل ــال نصَ ي ب ــدِ ــا وَعْ ــرَح ي تَجْ

لَة مْ ــرَدُّه حَ ــا اتْ ــج م بَحــرُه هايَ

بْلة ــق عَ ــاله عاشَ ــوى لَبْ ــا يَقْ م

يق في دبْلة شِ لِّي قَلب العْ و يخَ

ــة ل نْهــا تَقْ ــل عَ بالمتقــال اتْقَ

ــال يَمْ ــم  دايَ ــن  سَ الحَ ــون  يُ بَعْ

نَبْلة ي  تَرْمِ النِّيشان  ت  تَحْ من 

ــل و خيَّالَة ي يــش خِ ــرام جِ ــر الغْ مي

هالَة بجْ م  كُ يَحْ ر  قَطْ نْد  هَ بسيُوفْ 

ــج مــن والى يَّ ــم و يهَ ــزَم و يَزْطَ يَهْ

الة طّ هَ ر  صَ اتْنَعْ وع  الدمُ ر  معاصَ و 

ــة مهالَ ــه  مالِي ــرُه  بَحْ يهيــج  وادا 

تَّالة رْشة قَ يْن الحَ رْت العَ كيف انْظَ
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ــل النْب حــاد  ــي  رامِ ت  ــدّ مَ

ــل بَ يقْ و  يَرْضــاه  ــق  العاشَ و 

ل طَ تَنْهْ ــوع  مُ ــدْ بَ ــم  مَّ ــدَ يَــتْ

ــل وَّب الجبَ ــدَ ــن اتْ ي ــوف العِ شُ

ــل تقَ وال  ــرا  جْ هَ لــت  حمَ ــا  م

ــل ــال نصَ ي ب ــدِ ــا وَعْ ــرَح ي تَجْ

ل شــعَ ــا  رْه حَ ــك  ضلُوعَ ــن  بي

ل يعــدَ و  يــس  يمِ ــح  الرَّمْ ــد  قَ

ق في الخالء شْ ة تَرْمِي هل العَ دّ مَ

لة هْ يُون الشَّ وتُه في العَ رَف مُ يَعْ

الَّ شَ ه  وعُ خضُ ي  الباهِ ام  ــدَّ گُ

ــال ً تمْ ــور بعــدا ــف البْحُ و تنَشَّ

ــة ل مْ حَ ــن  كمَّ بيــك  دارَت  وال 

نَبْلة ي  تَرْمِ النِّيشان  ت  تَحْ من 

لَة فْ جَ نَّك  مَ النُّوم  ل  جفَ وال 

لة صْ الخَ بطال  من  تايَك  ه  رافْدُ

الَة فَعّ ة  مــدّ ــدَّت  مَ اللتام  تَحت 

يَنْبالى ما  نة  الوَجْ و  يُون  العْ م  سَ

ايْدالَة التِّيهان  و  ر  جْ للهَ بگاه  ما 

الة عَّ الشّ ار  النّ دِيك  باب  اسْ يني  عَ

قاال قُولةْ  من  الالّيَم  يا  فاك  يَكْ

تَّالة رْشة قَ يْن الحَ رْت العَ كيف انْظَ

تَتْغالى ــران  ــي ــنِ ب ــت  ــوِي ك وال 

تَنْشالَى ر  اعْساكَ بين  رْتِي  انْظَ وال 
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حالة والَف فاقُوا بَكْ ر و السْ عَ و الشْ

هالَة في  لَّل  مهَ الل  كهْ اجبِين  و 

اللَة عْ مَ تُه  جْ مهَ اتْبات  الدِّي  سال 

تَّالة رْشة قَ يْن الحَ رْت العَ كيف انْظَ

ــة بالَ ــح الگْ ــي فَتَّ و الخــد وَرْد باهِ

الَة مَّ وفه عَ مــر شــفُ ــار خَ ــم ن و الفُ

الَة َّ فّ جَ ت  تاگَ رة  هْ مَ يت  حكِ بَة  رَگْ

تَتْاللَى وَة  سْ كَ في  كبْرُوق  درُوع  و 

ــه انْزَل تُ ــراب فــي دُوحْ ريــش اغْ

ــل هَ امْ ــال  ب ــي  نِ تَفْ ــرَّة  الغُ و 

ــل كحَ ــال  ب ــة  لَ حْ الكَ ــن  ي بالعِ

ــل ــال نصَ ي ب ــدِ ــا وَعْ ــرَح ي تَجْ

ــل ارْحَ ــي  وارْحِ اجْ ــرْ  بْ صَ ــه  نُّ مَ

ــل لى من عسَ مر في كاس احْ خَ

ول و الرْمــل ى فــي ســهُ ــدّ تَتْهَ

ل ــهَ ــوا بما اسْ لُ ــوف يبخْ و كفُ

لَّة بْغَ يل  يمِ رُوضه  اغْصان  فُوق 

بْلة خَ فِينا  دار  ب  الحاجَ قُوس 

لَة حْ الكَ ين  العِ كحال  بَل  تَقْ ما 

نَبْلة ي  تَرْمِ النِّيشان  ت  تَحْ من 

لى نَتْسَ البْها  في  نِي  ترَكْ أنف 

لة قْ رُه فــي صَ ــق جواهْ رِيق الرِّي

بْلَة القَ اوْهام  في  مرَبِّي  نَسل 

لة هْ ور في جَ تْبُوا الجُ و اصباع يكَ
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ل ــي ابْغــا يطَ ــل اللِّ ــع طَ طَ تَقْ

ــل ضَ الفْ ــلَ  اهْ ــي  عل اوْالد  ــز  عَ

ــل النْقَ ــخ  ارواسَ ــن  بي ــز  فايَ

غال و  ومه  سُ فاق  صافِي  ن  بطَ

ــا يتلَى ــم م ماهُ ــل احْ مــن دَخْ

لَة مْ جَ وارَم  لَعْ بمَسك  تُوم  خْ مَ

الَّلة طَ اتْفافَح  فيه  ارْخام  ر  صدَ و 

ضالَة الفُ سان  احْ كرْخام  افخاد  و 

قالَة بَمْ ع  مرَصَّ رْز  طَ البِيب  هاك 

انتهت القصيدة
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ل التقُ و  ــيــهــان  الــتِّ ــول  ــمُ ح و 

ــل ــقَ ــت ــنْ ـــــم مـــا يَ ـــي دايَ حـــالِ

مهل ال  ــــرام  الــــغْ ــيَّــب  يــشَ

ــهــل الــسَّ و  ــــار  اوع بــيــن  ــه  ــاي ت

الشبل تُـــوكـــة  يـــا  ــيــنــي  خــلِّ

ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ل عجَ ــا  م ــــدوايْ  ب ــي  ــيــبِ ــبِ طْ و 

ــه تتْشــالى يلُ ــزول خِ ــق أالَّ ي شْ و العَ

حالَة ال  ي  شاكِ النهار  و  لِيلِي  في 

بالَة اگْ واد  تَسْ لضاه  من  ة  مَ الرَّخْ و 

داللَة دُون  ها  بْدْ عَ يف  اوْصِ لُوك  مْ مَ

نَتْبالَة ـررينِـي  حَ تـْ ال  ك  ـلُـوكَ ـمْ مَ

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

تَعالَى البارِي  ي  قضَ في  ولَة  حُ ال 

ر و الوَجد القتَّال ي و الســهَ ــرَة و الكَ جْ وى و الهَ ة من الهْ ــدَ مْ ة لي عَ ــدَ مْ عَ

وال ــى االحْ لَّب عل ــود يَتْگَ ــرْق و الرعُ ــاح و بَ ــر و ري مَ ــرْد و الجْ ــن البَ ــدَى بي أبْ

مال اجْ رَفدوه  ما  وى  الهَ هل  يا  رامِي  اغْ و  رُه  طْ سَ فيه  ب  الحُ كتَب  دِّي  خَ

نْيال الشَّ گاتْ  رَشْ زْران  خِ يب  قطِ يدات  الغِ تاج  وق  سُ في  أنا  يت  ابْقِ كيف 

زال ــون الغْ ــل النُّ ــم قَب ي اك مِ ــمَّ ــةْ مــن سَ رْمَ ــا دُرَّة البْهــا حَ ــت لهــا ي قُلْ

ال فَّ ــگات الجَ ــة رَمْ يَ ــة الباهْ ينَ ــودات أمِ ــال باشــة الخُ م ــر اهللا اجْ نَصْ

ــرِّي طال ــا و نا ضُ ف ــي من الجْ الكِ ــرح اخْ يَة عن جَ ــاهْ ــة السَّ ينَ ــا مِ ــتِ ي انْ
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ل قَ العْ على  ــي  ــرابِ اشْ و  ــوتِــي  قُ

ل هَ المْ ــاح   س ودِي   ــــدُ اخْ ـــوق   فُ

ــل ــا انْــمَ ــك و بــهــاك م ــنَ ــي زِي ف

ل ينْهَ ـــك  ـــرامَ اغْ ــيــســان  كِ ــن  م

ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ــزَل انْ ــرِي  ــاطْ خ فــي  ـــواك  اهْ ير  مِ

ــل جَ يَنْعْ ــف  طْ العَ نَجــم  نَرْعــى 

ــل فَ اغْ ــا  م ــزال  الغْ ــى  عل ــي  لْبِ قَ

تتْبالَى ما  تُه  لِيعْ و  ة  جَ دْ حَ ل  نْطَ حَ

هالَة امْ مالِيه  هواك  و  ل  فَ يَغْ يف  كِ

يَّالة مِ انْسامَك  من  وف  طُ اعْ نيل  من 

الَة مَّ حَ لُه  مْ تحَ ما  رُود  كْ مَ لِي  مْ حَ

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

ــة انْزالَ ــر  جْ للهَ ــواق  باالشْ ــي  نِ ترَكْ

الَة طَّ هَ ي  عِ مْ بدَ ه  وايَعُ اسْ ب  سَ نَحْ و 

فالَة اغْ مالِيه  هواك  و  ل  يغفْ كيف 

يُزال ما  وانا  تَك  جْ وهْ لمُ لى  يَحْ شرابَك  و  يَة  الباهْ يا  قُوتَك  انْتِ 

سال ي  عِ دَمْ وانا  ليَة  مسَ ة  دِيمَ نايَا  امْ و  نَيْتِي  امْ امينة  يا  انْتِ 

وَّال جَ وانا  زِينَك  فاق  بهاك  و  مالَك  بَجْ يَة  الباهْ يا  تِي  فَقْ انْتِ 

حالْ ال  وانا  ابْكايَا  على  نْوة  عَ ي  كِ حْ تضَ ارْضاك  على  ينَة  مِ يا  انْتِ 

ال فَّ يَة رَمْگات الجَ ينَة الباهْ ودات أمِ مال باشة الخُ ر اهللا اجْ نَصْ

وال االهْ من  وانا  ي  الزّاهِ شبابَك  في  ة  رْتاحَ مَ نْيَة  هَ امْ ينَة  مِ يا  انْتِ 

الل العْ من  وانا  الدجا  ب  واكَ اكْ تَرْعاك  ك  فراشَ في  اج  الدَّ ول  طُ انْتِ 

سال من  وانَيا  بالبْها  يْدات  الغَ أتاج  يق  شِ الَعْ على  لَة  فْ غَ في  انْتِ 
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صال غزلِي  وانا  بالبْها  مالَك  اجْ سن  حُ من  يَة  يالباهْ لْتِي   صَ انْتِ 

لْعال العَ قَد  يا  تَك  لطاعْ وا  ضُ نَهْ لَة  مْ بالجَ يلْنا  جِ ابْنات  ليك  انْتِ 

ال فَّ يَة رَمْگات الجَ ينَة الباهْ ودات أمِ مال باشة الخُ ر اهللا اجْ نَصْ

بالتَّنْخال وانا  بَر  اخْ لي  جاب  ما  رَّحْ  تْمَ مَ رَك  خاطْ رْجات  بالفَ انْتِ 

الل مْ بالشَّ وانا  مايْلَك  اشْ وبها  مالَك  بجْ ة  مَ خْ مدَ يتِي  خِ يا  انْتِ 

طال تَعْ ال  وانا  يَة  باهْ االدْهان  ر  حَ تَسْ قُبَّة  قَلْب  في  ينَة  مِ يا  انْتِ 

هال وك وانا دُون امْ يل في الحسُ عِ ع اشْ مْ لْيَة و الشَّ ينَة فُوق شَ انْتِ يا مِ

الل ية وانا بالتَّهْ نة ازْهِ لْطْ غل السُّ ك من شُ ينَة في بساطَ انْتِ يا مِ

ل النقَ على  ـــرِيـــزُه  اطْ ــرِيــز  بــطْ

ل ــدَ ــجْ ــت ال ـوگَ ــي تـُ ــالفِ ــي ــا مِ ي

ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ــزَل ــاغْ ـــل م ــي كُ ــلِ ــقْ ــعَ ضـــاع ل

يســجل و  ــرَب  يَطْ البْســاط  ــى  عل

ل تفَ محْ نــهــاك  و  ــــرَك  أمْ ــن  ع

ــل ــجَ ــنْ ــــك يـــا حـــاد ال امَ ــــدَّ قُ

ــل ــفَ ــي اقْ ــنِ ــبْ ــلْ ــا غَ ـــودَك م بـــجُ

ــة الَ وَّ الگُ ــن  بي ــن  ي رايْقِ ــي  معانِ و 

ــة ــن الحالَ ــة زِي يَ ــة الباهْ ينَ ــة مِ ينَ مِ

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

ــة زَال الغْ ــل  غزِيَّ ــي  فاتْنِ اجْ ــن  منِي

ــة عال الفَ ــوس  يُ الكْ و  ــوَّال  المُ ــن  بي

ة و سهالَة يف طاعَ لمة اوْصِ عند الكَ

ــة تَّالَ القَ ــفار  لالشْ ــد  نزِي و  ــع  ضَ نَخْ

ــة جاللَ و  ــة  مرَتْبَ ــي  نِ يزِيدْ رضــاك  و 
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ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ـــل ادْهَ اوْالَ  ــلِــي  ــقْ عَ ــل  هَ ــدْ نَ مــا 

ــل حَ اكْ ــوى  الهْ فــي  ــه  ولُ طُ ــي  لِيلِ

ــل طَ انْعْ ــك  بِينَ اجْ و  ــرَّة  الغُ فــي 

ل ــدَ يَسْ ــع  الالَّمَ ــيف  السِّ ــفت  شَ

ل تَنشعَ ـــار  ن و  ـــرْد  ـــبَ ال بــيــن 

ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ل ــدَ انْ ــا  م ــد  بْ العَ ــداك  الْ ــد  عب

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

لْعالَة العَ ألرّيم  قَدَّك  ول  طُ و  مال  بكْ

اللَة لِيم في اللِّيل اسْ ور الظْ عُ مثل اشْ

ــى تَتْاللَ ــرَّة  الغُ و  ــك  بِينَ بَجْ ــي  لْتِ صَ

انْزالَة ولَّيت  وس  القُ و  اللَّحظ  بين 

الَة عّ شَ وَرْدَة  فُوق  نار  في  ب  جْ العَ و 

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

الَة صَّ سن الخَ الم على الحُ من كان اغْ

ال فَّ الجَ رَمْگات  يَة  الباهْ ينَة  أمِ ودات  الخُ باشة  مال  اجْ اهللا  ر  نَصْ

لْغال غَ انيا  و  تِية  الشْ ةْ  طاسَ من  ل  لْغَ غَ ي  بْسِ عَ يد  في  رَمْح  قَدَّك  انْتِ 

وال يَطْ وانا  اقْدامَك  عن  وِيل  طْ و  ل  حَ اكْ واتَم  الخْ أمْ  يا  رَك  عْ شَ انْتِ 

مازال وانا  وا  عُ طْ سَ ــالل  اهْ و  بَرق  بِينَك  جْ و  ورْتَك  صُ زال  الغْ يا  انْــتِ 

االنْجال من  وانا  شا  الحْ في  نِي  رَّحْ جَ ه  قُوسُ بَك  حاجْ زال  الغْ يا  انْتِ 

وال االهْ من  وانا  بالندَى  وش  رْشُ مَ ق  العاشَ ر  زَهْ فيه  ورد  دَّك  خَ انْتِ 

ال فَّ الجَ رَمْگات  يَة  الباهْ ينَة  أمِ ودات  الخُ باشة  مال  اجْ اهللا  ر  نَصْ

قال امْ دُون  وانا  رِي  يشْ و  يبِيع  رْجانِي  مَ ي  زَنْجِ فاق  بْد  عَ خالَك  انْتِ 
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ــل ابْخَ ــا  م وســان  سُ مــن  ــي  عِ دَمْ

ــل ــقَ ــي اعْ ــلِ ــايْ ــب م ــيَّ ــر غَ ــمَ خ

ــلْ ـــال يــطَ ــه ايْ ــاتُ ــرْج ـرْعــى حَ نـَ

ــل ظَ بالمْ ــلْطان  سُ ــي  افْراشِ فــي 

ل ــدَ ــعْ يَ و  ــيــس  يــمِ ـــح  الـــرّمْ ــد  ق

ــل ــرِي اوْحَ ــاطْ ه و خ ــدُ ــهْ ـــع نَ رافَ

ــل ــكَ انْ اوْال  فيها  ــيــهــا  ــطِ نَــعْ

بَل لَكْ ــةْ  ــيــعَ لِ مــن  ــي  ــكِ كــنَــشْ

ــة انْيالَ كل  ــى  عل ــه  بَرْقايْقُ ــه  نْعُ صَ

الَّلة حَ وة  نَشْ فيه  ادْالل  أم  ريــق 

ــق تِيهــة و زاللَة رِي ــه اطْ يبُ ــاك اتْجِ ي

اللَة عْ المَ ات  ــدَّ ال داوِي  ــودَك  بــوجُ

يَّالَة خَ و  يل  خِ بين  ون  رْشُ طَ ل  حامَ

ــة ــدر و الخالَّل ــن و الصَّ ي دِ ــن النَّهْ بي

ــة ــالم انْبالَ ــي ل تِ ــي اوْالمْ لِ ــد اهْ و نزِي

يَتْاللَى ي  رَنْجِ دام  القْ على  الساق  و 

لْسال سَ وانــا  اتْغازَة  من  دَهــب  ارْكابُه  ور  نْجُ عَ ليك  ي  وَلْفِ يا  انْــتِ 

صال المْ من  ودَّا  بُه  دَهْ ه  لْكُ سَ التَّبر  ر  واهَ اجْ من  اتْغار  ليك  انْــتِ 

الل االطْ على  وانا  ر  الزهَ يلَقَّط  يم  ازْعِ ــرَّاض  عَ وَلْد  يدَ  جِ يدَك  جِ انْتِ 

الوْصال على  وانــا  ة  عانْقَ بالمْ نِي  رَّعْ يدَ إال  ـــك  ادْراعَ ينَة  مِ يا  ــتِ  انْ

ال فَّ الجَ رَمْگات  يَة  الباهْ ينَة  أمِ ودات  الخُ باشة  مال  اجْ اهللا  ر  نَصْ

جال بَخْ وانا  ه  ارْياضُ في  اح  تَفَّ ر  رْمَ مَ من  يرْتِي  عشِ يا  رَك  ــدْ صَ انْــتِ 

مال و  رُوح  وانا  يَة  الباهْ خة  مْ الكَ و  وبَّر  المْ يب  ارْطِ من  ن  بطَ ليك  انْتِ 

افْصال دُون  وانا  الدهَب  خالَص  من  رارَة  مَسْ صافْيَة  افْخاد  ليك  انْتِ 
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شــكل ــا  م ــق  الحَ ــى  عل ــور  النُّ و 

ــل انْجَ ــيرْتُه  سِ فــي  مــام  اهْ كل 

هالَة اجْ البِيد  في  يزُول  ما  ل  اهَ الجَّ و 

ضالَة الفُ قُوم  رِيف  الشْ لم  العَ ناس 

وَّال گُ هو  من  لِّي  اتْسَ ة  الرَّايْقَ نى  عْ المَ و  عانِي  بالمْ الزِّين  اوْصاف  هاك 

ضال الفْ يادِي  اسْ ــراف  االشْ و  وق  الدُّ بتات  عانِي  المْ لألرْباب  سالمِي  و 
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انتهت القصيدة
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تالِي لقْ زُوم  حْ مَ رَة  جْ الهَ يش  جِ
ول يجُ رب  الحَ في  سرْبَة  گاب  اعْ في  رْبَة  سَ في  رْبَة  سَ الف  اخْ رْبَة  سَ

عوالِي و  ــق  ادْمــاجَ و  ــوارَم  بَــصْ
لُول مَسْ ه  يفُ سِ ي  بْسِ عَ ل  كُ باالت  و  ــاح  ارْم و  البْتَر  ب  انشاشَ و 

اقْتالِي من  رْبُه  حَ ق  يَلْحَ من  ال 
ــول حُ كْ المَ ـر  الشــفَ و  ــج  نْ الغُ و  ــة  رْشَ الحَ ــون  يُ بالعْ ــور  نْصُ مَ

ــي فِياللِ وَرد  ــة  وجن و  ــد  الخَ و 
نْزُول مَ ر  وهَ جُ في  ر  مَ اخْ ي  شِ فيه  يَيّس  كوِ ل  رُنفَ القْ فايَف  اشْ و 

ر امْشا لي يد الخاطَ و في داك الجِ
ول مُ كْ المَ سن  بالحُ يلْنا  جِ ابْنات  في  صالَت  من  تِي  لِيعْ سباب  و 

م في ادْخالِي واهُ وِيت من اهْ و اكْ
البَتُول ــزال  أَلــغْ ــزَّك  عَ وم  ــدُ ي و  امِّينا  رَك  ينَصْ اهللا 

ــي والِ ــبة اهْ رَة سَ ــول العــدْ البات
ــول انْــصُ بيك  باتولة  يــا  بَــتُــولْــتِــي  ــول  بــتُ ـــة  َاللَّ أ
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نشالِي و  اق  شَّ العُ على  ر  خُ نفْ و 
ــول بوْصُ ــي  فِ تعطْ كان  ــام  ن المْ و  ــى  ل يَحْ شــرابِي  و  الطعــام  بيــك 

مالِي بكْ التيُوت  أم  يا  ودِي  اتْجُ و 
ــزُول ي نام  المْ و  ــي  ــرابِ اشْ و  ــي  ــوتِ قُ ــرَم  ــحْ يَ تِي  فْ عطَ مــا  ــال  وي

ادْخالِي في  يت  دَسِّ اللِّي  يبان  و 
ول طُ هْ مَ ي  عِ دَمْ و  وف  خُ و  ة  الرَّبْطَ بين  ابْحالِي  يق  شِ العْ على  دة  مْ عَ

ــي انْاللِ ــم  هايَ نهــارِي  و  ــي  ليل
ول عُ شْ المَ ــرام  الــغْ من  آح  و  بــآح  قَلْبِي  على  مار  الجْ نــبَــرَّد  و 

م في ادْخالِي واهُ وِيت من اهْ و اكْ
البَتُول زال  ألغْ ــزَّك  عَ وم  ــدُ ي و  امِّينا  رَك  ينَصْ اهللا 

سالِي رُه  خاطْ رَّب  جَ ما  اللِّي  و 
ول هُ دْ مَ ــه  ايَّــامُ ــول  طُ رِيم  الغْ قِيس  قاسى  ما  ــرَف  عْ ما  ــازال  م

ــي اللِ الهْ ــن  الزِّي داك  ــل  نْواجَ بـَ
لُول عْ مَ ــه  شــافُ ــن  الم كينُوح  ــوى  ــهْ ال مــن  ــارُه  ــه انْ مــع  ليلُه 

ــي بالِ اهْ ــد  الزَّايَ ــا  انَي كــداك  هَ
ول فُ حْ مَ ه  رْسُ بغَ ارْيــاض  في  ــرْتــاح  مَ يَرْعى  ـــواوَر  انْ في  ــرَّاض  عَ
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بطالِي و  رب  الحَ ود  أسُ بين  ما 
ول قُ بعْ ــغ  ــزْل تَ ــون  عــيُ ي  بشِ ــو  هُ ــطــادُه  يَــسْ ه  ــدُ ــيْ يــصَ جــا  مــن 

هوالِي و  عاب  اجْ سم  من  ر  طَ اخْ
ول بالهُ ــر  عــامَ ــلْــبِــي  قَ ــرَوَّح  ــي ك يتة  التَّلْفِ مــن  ــفــتْ  اتْــلَ ــال  وي

م في ادْخالِي واهُ وِيت من اهْ و اكْ
البَتُول ــزال  أَلــغْ ــزَّك  عَ وم  ــدُ ي و  امِّينا  رَك  ينَصْ اهللا 

ــي ــب ال والِ رِي ــد اغْ ــح افْرِي و اصبَ
ــول بالقُ ــي  وافِ ي  ــمِ رَسْ شــور  طــوف  بالعْ ــل  يمي ــف  طَ اعْ ــه  ل لَكــن 

الوْصال يب  طِ من  ضرِّي  ي  فِ يَشْ
ــول مُ كْ مَ ــه  رْسُ بغَ بســاط  فــي  ــاس  ن ــت  قالَ ــا  م و  ــكاس  ال ــوادُّوا  نَتْ

احمالِي من  يثِي  دِ بحْ فَّف  انْخَ و 
ــول مُ هْ مَ نا  الحاســدْ و  ــول  الهُ يَتْفاجــى  ر  الصــدَ ــى  عل ــا  وزْه نحُ و 

يب في محاوَر اوْصالِي و نَرْمِي لهِ
حــال يزُول ــة مُ مَ دْ ــى الخَ ــاس عل سَّ ــح عَ ه نايَ ــوكُ ــمع فــي حسُ و الشَّ

ياللِي ع  ساطَ م  مبَسَّ الكاس  و 
ــزُول ــعْ مَ ــرُه  ــمْ خَ ــولــة  ابْــتُ ـة  اللـَّ ــر  ــواهَ اجْ بحال  ــر  ــواهَ اجْ فُــوق 
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م في ادْخالِي واهُ وِيت من اهْ و اكْ
البَتُول ــزال  أَلــغْ ــزَّك  عَ وم  ــدُ ي و  امِّينا  رَك  ينَصْ اهللا 

والِي امْ يرَة  دخِ و  ــا  ادْواي باتُول 
ول ــمُ مَشْ ــم  نايَ بغْ ــر  البْحَ ــى  عل صــارِي  ل  ــدَ تَعْ و  ــل  ي اتْمِ اتْجــي  إال 

رَة رِيش النْعام في مثالِي فْ و الظَّ
ــول هُ ــدْ مَ خــالَّنِــي  نِي  قاسْ يَّاس  القِ بها  حاجَ ــوس  قَ ــوس  الــقَ و 

مالِي اعْ ب  الحاجَ من  ون  يكُ آش 
ول مُ كْ المَ ــدر  الــبَ وتغلَب  ــة  ضــاوْيَ ــرَّة  غُ علِيه  هــالل  بِين  جْ و 

العالِي ةْ  نْعَ صُ وارَم  اصْ عيُون  و 
ــول لُ عْ المَ ــول  بالهُ ين  ــقِ العاشْ ــع  ي جمِ ــي  لِ يَخْ خالْهــا  ودْ  وخــدُ

انْكالِي ــد  زايَ يَّــر  ــوِ اطْ األنــف  و 
ول سُ عْ مَ ه  رِيقُ خاتَم  ــدام  امْ في  ــر  ــواهَ اجْ ــرْجــان  مَ ــوق  فُ فة  شَ

م في ادْخالِي واهُ وِيت من اهْ و اكْ
البَتُول ــزال  أَلــغْ ــزَّك  عَ وم  ــدُ ي و  امِّينا  رَك  ينَصْ اهللا 

اللِي اطْ في  يبان  شادِي  الرَّگبَة  و 
ول فُ غْ مَ نُه  صْ غُ على  ر  كَّ معَ راوِي  ــه  ارْخــامُ ر  ــدْ صَ ــوق  فُ اح  تَفَّ
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الِي ــوِي العقَّ و بطــن طــاوِي يطْ
نْبُول ــطَ اسْ ادْهــات  ــحرُوه  شَ ــحار  التَّشْ دهــب  مــن  ــة  وِيسَ اطْ ــرَّة  سُ

ــورْها عالِي ســارَة سُ و فخــاد اعْ
ــزُول اتْ ليــس  ــزُّورَة  ال ــدام  ق و  ــة  رطلي ة  عَ ــمْ شَ ــه  في ــاق  السّ و 

اللِي ــمْ هــاك اوْصــاف البتُول شَ
ــزُول غْ مَ ــي  صافِ لِي  ــغْ شُ ــة  ي الباهْ ــول  البَتُ ــف  وَصْ ألْبِيــب  هــاك 

انْجالِي شعاع  و  اعالجي  باتُول 
تُول المْ ــرَب  ــضْ تَ بها  ــزال  ــغْ ال قَصد  ــي  ــتــامِ اخْ ــك  ــسْ مَ ــول  ــتُ بَ

انتهت القصيدة
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لُول عْ مَ دايَم  ي  رْحِ جَ به 
تُول قْ مَ م  بهُ ق  عاشَ كم 
ول ين في انْحُ فى زايْدِ و الجْ
ول رْسُ ل لي مَ ول ارْسَ كتقُ

ــزال البَتُول ــي الغْ عانْسِ

ول ــد و القُ ــا و العاهَ بالوْف
بُول هْ ــرُّه مَ ــوح بسَ من يبُ
ول تِي في بهاك و الوْصُ راحْ
ول تالِي ال حُ وا لقْ ــدُ اتْعاهْ

ــزال البَتُول ــي الغْ عانْسِ

ــول رْسُ بِيبِي يا مَ ــول لحْ قُ
ول مُ عْ ل واش المَ مَ كيف نَعْ

ال عَّ الشَّ د  الخَ نار  وف  شُ
ة و الخال امَ و الثْغر و الشّ
ــال ب ــار و نَدْ ف ــوى نَصْ بالهْ
يت لصابَغْ االنجال إال شكِ

ولي سال رْسُ ير آمَ ير سِ سِ

زال ال  ــك  وَلْــفَ لها  ــول  قُ
سال ن  لمّ رْ  بسَ يد  يعِ ال 
ي بوْصال مِ ي نَعْ فِ طْ إال اتْعَ
ي من خد و خال يت شاكِ جِ

ولي سال رْسُ ير آمَ ير سِ سِ

ادْالل هاك  زالِي  اغْ قالَت 
الوْصــال بســوايَع  ــر  بشَّ

ال نَة شــعّ يب الوَجْ من لهِ
ــال الل و ســالَف قَتّ ــدْ وال
ــي ال حال ــي حالِ دُون حالِ
بال وق و االهْ تِي و الشُّ رْحْ گُ

ال فَّ يد الجَ م جِ راسَ عن امْ

ــي ســاعةْ الوصال كيْراجِ
ــال إيْنال ــر إيْن ــم السَّ كاتَ
الل مس و الهْ يا طلُوع الشَّ
الل و صاگ و خلْخال و الدْ

ال فَّ يد الجَ م جِ راسَ عن امْ

االدْخال ل  دواخَ في  جبُه  حَ
ــال ت تَنَحْ ــا  ران ــه  ل ــول  قُ
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انتهت القصيدة

ول ول الحُ ــي طُ نِّ ل عَ الغفَ
ول مُ كْ ــن المَ ــة بالزِّي صايْلَ

ــزال البَتُول ــي الغْ عانْسِ

ول بوْصُ ــى  ول المُ جاد  ير  غِ
ول مُ ي مَشْ مِ سْ وى عن جَ و الهْ
ول رْبِي و انزاح الهُ طاب شَ
ول رَت و يقُ ين يزَغْ سِ و الحْ

ــزال البَتُول ــي الغْ عانْسِ

ول وة و الحُ يد القُ دِ من اشْ
ــه رُوح اوْصــال البَتُول تُ وْ قُ
ول قفُ م مَ لْسَ نز مطَ ل كَ كُ
زُول غْ مَ نى  عْ المَ ارْقِيق  من 
بُول ــب القْ لَ نْطْ منهــم كَ

ــال تّ ــف خَ لَّ و الرقِيــب مكَ
الل اهْ كن  زالِي  اغْ ت  تاكَ

ولي سال رْسُ ير آمَ ير سِ سِ

الحال طال  ي  آوَلْفِ قالَت 
مال دُو  ــه  دَرْكُ ما  نا  رسْ عَ
دْت بالوْصال عَ ي اسْ دَرت فَرْحِ
بشغال ولَة  مُ كْ مَ لِيلْتِي 

ولي سال رْسُ ير آمَ ير سِ سِ

الل اطْ على  انْبا  فجر  بان 
ــالل ل اهْ ــا كُ ي ــا بَضْ رْحب مَ
بال تَقْ في  انْزِيد  ساع  ل  كُ
زال تَغْ في  ارْقِيق  زْل  غَ د  خُ
قال ــالم لألمــة المْ و السْ

ل اقْتال رِي كُ وى يَدْ في الهْ
مال رْبِي في اكْ أو صــارِي حَ

ال فَّ يد الجَ م جِ راسَ عن امْ

حال مُ ــه  انْوِيتُ الوْصــال  و 
ــاق بمال شّ يع العُ من جمِ
ال فَّ وم ارْماگ الجَ ــدُ عن اقْ
ــوَّال المُ ــار  ت بَوْ ــة  لَ صايـْ

ال فَّ يد الجَ م جِ راسَ عن امْ

ــد اللِّيل و زال ن ــزَم جَ و انْهَ
ــةْ القلــب و روح البال راحَ
فال ــون بلَقْ يُ و البْهــا مَصْ
زّال زْلُه غَ ــا غَ وى م في الهْ
ال قَّ ــراف و ناس العُ و الشْ
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لُول مَسْ ه  يفُ سِ ين  قِ العاشْ على  لْطان  سُ لِي  اهْ يا  يت  الْقِ بت  السَّ يُوم 
لْ النصَ من  امْضى  فار  اشْ ليه 

ــول حُ ــي  مالِ يــف  عِ اضْ ــا  وان ــي  قْلِيبِ ــة  نَ كْ امَّ ــة  رْبَ ضَ ــي  رْبُونِ ضَ
ل عطَ ــي  ــوارْحِ اجْ حــال  منها 

ول مُ هْ مَ ي  ناسِ دُون  يت  بقِ و  ي  رْحِ جَ د  حگَ و  يد  دِ احْ بال  ن  كَّ تمَ و 
ل هَ امْ ما  ــف  عَ ما  الغالَب  و 

بُول خْ مَ قَلْبِي  و  ــي  زاهِ قَلْبُه  و  هُ ك  حَ يَضْ يت  ابْكِ نِي  دْ شاهَ إذا 
ــل بَ الكْ و  ــد  ي بالگِ نَتْنِي  ــجْ سَ

ول سهُ و  ي  ــرِ وَعْ بين  يت  فِّ شَ من  وال  يت  ابْكِ إذا  ابْكايا  ع  انْفَ ما 
ل قَ اعْ بــال  ـــدِي  وَعْ يــا  ســايَــح 

ول القُ في  لِّــي  تــوَ ال  ــعــاك  امْ اهللا  ــرْع  شَ ــة  اللَّ للبتُول  ــولــوا  قُ
ــل عَ ــةْ الفْ ــا زِينَ ــول ي ــح القُ صَ

ول القُ يح  صحِ في  ين  الوالْعِ عْ  مْ َجَ أ يُالم  لِيح  المْ ق  عشَ اللِّي  واش 
ــل ــقَ ــن ــال ب هللا  ـــا  ـــده ـــي فِ
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لُول حْ مَ صابَر  يق  عشِ و  هُ من  على  ترُوف  و  ود  اتْجُ رَبِّي  على  ياك 
بَل احْ بال  ــه  ــرامُ اغْ في  رَّس  ــدَ ي

ــول الــهُ مــن  عليه  ــرِي  ــاطْ خ يتْنَفَّس  يق  عشِ وال  ـــي  والِ ال 
ل طَ اهْ إال  ــه  ــوعُ دمُ وف  يشُ و 

ول وحُ مُ يَدَّك  في  ير  ايْسِ باقِي  بِين  و  بين  يى  حْ وال  واه  اهْ من  مات  ما 
ــلْ فَ القْ و  ــاس  سَّ بالعَ نِي  ــجْ سَ

ول بالطُّ غالَب  يم  البْهِ اللِّيل  و  ــرام  احْ نام  المْ و  ــرار  امْ بيك  قُوتِي 
ــل ايْطَ ــا  م ــور  جُ هْ المَ ــاح  صب و 

ول القُ في  لِّــي  تــوَ ال  ــعــاك  امْ اهللا  ــرْع  شَ ــة  اللَّ للبتُول  ــولــوا  قُ
ــل عَ ــةْ الفْ ــا زِينَ ــول ي ــح القُ صَ

ول هُ دْ المَ قِيس  داكْ  ى  قاسَ ــالَّ  شَ ــك  ــرامَ اغْ في  يت  قَاسِ أمــا 
ل ها اوْحَ ــباكْ ــى فــي اشْ مــن لِيلَ

ول رْحُ المَ ع  نَجْ عليه  ى  امْشَ ور  نْدُ مَ هايَج  ــنْ  كَ ه  دُ برَعْ إيْزِيم 
ــل ارْحَ ــا  م ــام  ق ــات  النِّيَّ ــد  بَعْ

ول ايْطُ لِيس  يَسرُه  مْ اللِّي  و  وم  ــرُّ ال بالد  في  ور  يْسُ مَ شي  والَّ 
ــل ــا ايْمَ فــاه م ــي فــي اجْ رانِ نَصْ



III 453البتول

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ول فُ غْ مَ قهاوِي  في  وم  طُ فْ مَ لِيبُه  احْ اقْبل  ير  غِ اصْ دَرِّي  ي  شِ والَّ 
ل فَ اطْ ــه  ــوْحُ نَ مــا  ــه  ــواحُ ــنْ تَ

ول الوْصُ ةْ  ساعَ يوَك  انْجِ حتى  رفِيق  يا  تَنَّى  اسْ و  رى  من  يا  لْ  حَ
ــل وصَ إال  ــي  الــبــاهِ ــن  ــزِّي ال و 

ول القُ في  لِّــي  تــوَ ال  ــعــاك  امْ اهللا  ــرْع  شَ ــة  اللَّ للبتُول  ــولــوا  قُ
ــل عَ ــةْ الفْ ــا زِينَ ــول ي ــح القُ صَ

ول اقْفُ وه  رْسُ يحَ وال  كانُه  لمْ ويوصل  الرضا  على  بِيبُه  احْ ويــزُور 
ل هَ اسْ بما  ــه  ــرْحُ جَ يـــداوِي  و 

ول يجُ ر  ابْحَ وسط  قُرْصانُه  يل  يمِ و  ل  دَ يَعْ وافِي  قَد  في  رُه  بَصْ تَّع  يمَ و 
ــل ــبَ اشْ هـــا  ـــدّْ شَ ــــة  رايَ والَّ 

تُول فْ مَ طايَح  النعام  رِيش  رَة  دْ العَ اوْراك  على  ي  الزَّنْجِ عر  الشَّ و 
ل حَ اكْ بايكه  احْ في  الَف  السّ و 

ول مُ كْ مَ ه  دُ عْ سَ ــراج  ابْ فُوق  واح  لِيلَةْ  هالل  بِين  الجْ و  رَّة  الغُ و 
تَل للقْ ــعــاب  اجْ يْنِين  العَ و 

ول عُ مَشْ ه  تاجُ فُوق  ذهَب  ي  شِ ه  يفُ كِ ما  رْ  كَ اعْ بال  رِي  كْ العَ د  الخَ و 
ثَل المْ فــي  ــال  خ الــنِّــيــف  و 
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ول القُ في  لِّــي  تــوَ ال  ــعــاك  امْ اهللا  ــرْع  شَ ــة  اللَّ للبتُول  ــولــوا  قُ
ــل عَ ــةْ الفْ ــا زِينَ ــول ي ــح القُ صَ

ول سُ عْ مَ ه  قمامُ في  الرِّيق  و  رَة  مْ الحَ وف  الشفُ و  ر  واهَ اجْ نان  االسْ و 
ل النسَ في  ــرَّاض  عَ الرَّكبَة  و 

ول دُ جْ مَ من  ب  ارْطَ ها  باعْ اصْ حرِير  من  وف  فُ الكْ و  سيُوف  ين  رْعِ الدَّ و 
ــل انْحَ ــا  م ــاق  شّ العُ ــنان  باسْ

ول فُ قْ مَ صانُه  اغْ في  ان  رُمَّ ي  كِ نَحْ گلْبِي  على  اغِي  الطّ د  النَّهْ و 
ــلْ ثَ المْ فــي  ــبارْ  التَّشْ ــدْ  هْ جَ

ول قُ العْ لَب  تَسْ حرِير  ة  خَ مْ كَ ي  كِ نَحْ كانُه  اعْ على  اوِي  الطّ ن  البْطَ و 
ل انْهَ لمن  ة  طاسَ ــرَّة  الــسُّ و 

يزُول ليس  ساقْها  و  دابِي  تَعْ على  مقابْلِين  ــوارِي  اسْ افخاد  و 
ل فَ اجْ تُه  جْ هْ مُ في  يال  الخْ من 

ول قُ مَسْ فُوقُه  يبان  لْخال  خُ افِي  الصّ الدهَب  من  زالِي  اغْ اقْدامْ  و 
ل ــدَ يــعْ و  ــيــل  إيْــمِ ــــج  االرْنَ و 

ول قُ عْ المَ رِيق  اطْ على  رْزْ  طَ ي  ضِ احْ و  فَظ  احْ االوْصاف  ذا  أراوِي  هاك 
ل غُ الشْ ــم  ــكَ احْ و  بــه  ــنِّــي  غَ
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انتهت القصيدة

ول تصُ و  قالَت  يف  كِ د  الحَ ــوم  يُ في  يُوفِي  اهللا  لــيَّ  لَب  اطْ و 
ـل النـجَ سارَح  ـها  حارَسْ عن 

ول رْسُ المَ رْ  البَدْ ي  مِ الهاشْ الزِّين  زِين  على  بالصالة  قَوْلَك  تَم  اخْ و 
ــل ضَ الفْ ــلَ  اهْ اوْالدُه  و  ــه  لُ اهْ و 

ول حُ الفْ الَمة  رِين  الماهْ و  رَة  ــدْ عَ ابْنِ  في  ين  قِ للعاشْ المِي  اسْ و 
ـمــل اكْ ــا  ن يـدْ قـصِ ــم  رْضاهُ بـَ
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يَّة شِ العْ و  بْحْ  الصُّ في  جاري  بَشْ بْ  الْعَ وَى   الهْ رِيح 
لِي ـى  ارْثـَ وال  ــزَّة  هَ رَة  جْ بالْهَ زنِي  هَ ــبْ  الْــحُ و 

لِية  ســاحْ ــولْ  يُ بخْ رْ  ــمَّ اتْشَ ــرَامْ  الغْ ــوشْ  يُ اجْ و 
والِي  العْ ارْمـــاحْ  ــونْ  ــنُ سْ بَتْنِي  عْ جَ ــونْ  ــيُ اعْ و 

يَّــة  ــوِ اقْ ة  فَ شاعْ ــايْــلْ  ــقَ الــسْ فــي  ــاضْ  ــف انْ و 
االبْطالِي ــمْ  ــرَاغْ اضْ بِينْ  قْ  فَ تَخْ ــومْ  ــلُ اعْ و 

ــة يَّ ــه اقْصِ تُ ــاوَدْ قَصْ ــاه يع ــى مــن الْقَ ــدة عل مْ عَ
االنْجالِي ارَمْ  ــوَ صْ نْ  عْ طَ نْ  مَ ة  رْحَ جَ ادِّيــتْ  كيفْ 

ــيّ علِ ــة  الْغالي ــكْ  ي لدِ ــوا  قُولُ ــي  تِ لِيعْ ــبابْ  اسْ و 
ــي ومالِي يرْتِ ــزْ دْخِ نْ ــا كَ ــكْ ي يُونَ نْجْ فــي عْ ــي غُ شِ

ــة  ــيَّ ـــةْ الــبِ ـــوگَ ـــا تُ ــي نَــبْــرا يَ ــيــنِ ــجِ ــالْ هللا عَ
ــا الرِّيمْ ســالِي  يِي ي ــي و احْ ــى جرَاحِ ســالِي عل
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الْبْطايَحْ على  رَة  هْ مَ انْــتِ 
حْ  الواضَ الصفا  رْ  ابْــدَ انْتِ  و 
واوَحْ ــةْ الــــدْ ــنَ ـــتِ يــا زِي وانْ

حْ اللْوامَ من  قاسى  الَّ  نْ  مَ
ــوايَــحْ اجْ القى  ــرُه  ــمْ عَ وال 
ــحْ راي ــان  الزم فــي  ــي  نِّ تْهَ مَ

يحْ  الوْضِ ــا  ارْهَ ــوّ نُ فْ  تَقطَ
رِيحْ  للجْ ـاقْ  ـرْيـَ تـَ ـــتِ  انْ و 
ايْرِيحْ ما  ــاهْ  ت شافَكْ  من 

يحْ الوسِ ارَمْ  ـــوَ صْ ــرْحــاتْ  جَ
ــحْ  الوْقِي ر  ــاحَ السّ بالْغنــج 
اهْ رِيـــحْ ـــــوَ ــي اهْ ــزنِ ــاهَ م

قِيَّة ــونْ جعــابْ بَنْدْ ــوْسْ عيُ ــكْ قَ بَ ــتِ فــي حاجْ انْ
ــوَى بحالِي ــاسْ الهْ ــلْ ن لخَ ــهْ خــالْ يخَ ْ فِي ــدّ و الخَ

ــة ــاتْ اوْفِيَ ي ــاجْ الباهْ ــا ت ــي ي ونِ ــرُّوحْ و كُ ــي ال تْقِ عَ
والِي  ــسْ الغْ ــا رايَ ــجونَكْ ي ــي مَسْ ي و فَرجِ حِ ــمْ سَ

يَّة ــه فــي النســا ادْمِ ــبْه ل ــا تَشْ ــة و زِينْهــا م زِينَ
ــي ــامْ عالِ ق سْ الضحــى فــي امْ ــمْ ثَلْهــا شَ وال امْ

ــه ــهْ دِيَّ ــا ايْلِي ــة م ولُوعَ ــونْ الْمُ يُ ــاتْ مــن عْ مــن م
ــي ــبْ النصالِ ــورْ انْشاشَ ــه شُ امُ ــرُه ادّاه و اقْدَ مْ عُ

ــة يَّ فِِ العْ فــي  ــرَّاض  عَ ــا  ي التُّوگــة  ــةْ  لزِينَ ــوا  قُولُ
ــةْ الْمالِي  لَ مْ ــنْ جُ ــب مَ سَّ كَ ــالمْ مْ ــى اغْ ــي عل رُوفِ

يَّة  اللبِ ــةْ  ـوگَ تـُ ـا  يـَ ــرا  ــبْ نَ ــي  ــيــنِ ــالْــجِ عَ هللا 
ــا الرِّيمْ ســالِي  يِي ي ــي و احْ ــى جرَاحِ ســالِي عل
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سايَحْ ه  هامَ امْ فِي  انْبَاتْ  أنَا 
ــحْ  الرَّايَ فــي  ــي  نِ المْ ــي  اللِّ و 
طايْحْ رَامْ  بالْغْ ونْ  يكُ اللِّي  و 

ــيحْ  بَة اتْسِ ــي ســاكْ وعِ و دمُ
ــرِيحْ اشْ ــرُه  خاطْ فــي  ــا  دِيمَ

يحْ  صحِ هو   الّذِي  ثْلْ  مَ ماهو 

بِــيّ ــارْ  ص ينْ  بشِ ــتْ  ــرَّب وجَ ــتْ  ــوِي كْ الــلِّــي  ــا  أنَ
الَلِي  الْهْ ــةْ  ــوگَ تُ يا  ـــدِي  وَعْ ــرَّف  ــنْــصَ كَ ـــي  رَانِ

ــة ابْلِيَّ ــوَى  الهْ و  ــه  ايْسُ ونسَ ضــا  القْ ــحْ  رِي ــعْ  نَتْبَ
الَلِي  اعْ ــنْ  مَ بِه  ما  اوِي  ـــدَ ِيْ إ بِيبْ  اطْ ال  ــبْ  طُ ال 

يَّة مِ حْ ــالَ  ب ه  ـــدُ وَحْ اوِي  ِيــــدَ إ ــرَاحْ  بــالــجْ مـــازَال 
سالِي  يْبَاتْ  ما  ــدِي  وعْ مع  بَــتْ  يفْ  كِ ــاتْ  بَ لُو 

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

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

يَّة  اللبِ ــةْ  ـوگَ تـُ ـا  يـَ ــرا  ــبْ نَ ــي  ــيــنِ ــالْــجِ عَ هللا 
ــا الرِّيمْ ســالِي  يِي ي ــي و احْ ــى جرَاحِ ســالِي عل

ــة  يَّ فِ اخْ ــالَ  ب ــه  رَاعُ بَدْ ــمْ  كَ يَحْ مــن  بجــاه  ماهــو 
ــي  إيبالِ وال  ــورْ  يجُ و  ــمْ  كُ يَحْ و  ــقْ  لَ يَطْ و  نْ  ــجَ يَسْ
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حْ  يسامَ ــادْ  ج كــان  ــنْ  ــزِّي ال
يــمــازَحْ  ــيــسْ  لِ د  يصَ ــال  وي
الكافَحْ  ــرَارْ  الــمْ ــرَبْ  يَــشْ و 

يحْ  السمِ ــرْضــا  ال ـــلْ  ألَهْ
ــحْ  ــي ــلِ ـــاوْرُه اكْ ـــح ـــامْ ب
رِيحْ  ــي هــو اگْ ــبْ اللِّ لْ فــي قَ

ــة  يَّ ارْعِ ــه  تُ حكامْ فــي  ــاقْ  شَّ العُ و  ــامْ  م اهْ البْهــا 
ــي بمــا رُبَّمــا االدْخــالْ  ي باللِّ ر يَشــكِ ــدَ وال مــن قْ

ــة يَّ ــمْ كِ فــاه الرِّي ــا كيــف جْ فــى م البْهــا إال اجْ
ــي  االقْوالِ ــارَفْ  ع ــبْ  طالَ ــه  يْتُ كِ فــي  ــدْ  ي ايْفِ وال 

علِيَّ ــا  بــالــرْضَ ــل  ــبَ اقْ و  ـــوالَه  مُ اه  ــــدَ اهْ ــال  وي
المعالِي غايَةْ  نْ  يَسكَ و  بابْ  االحْ بِينْ  ولْ  انْصُ و 

يّة  الســمِ ــة  أزِينَ ــتْ  ي ابْغِ ــفْ  ي كِ ــي  لِيلْتِ ــمْ  ي نقِ و 
ــي المالِ و  ــارَغ  الف ــن  بي ــا  م وارا  هــاك  ــاتْ  انْب و 

اللبِييَّة  ــةْ  ــوگَ تُ ــا  يَ ــرا  ــبْ نَ ــي  ــيــنِ ــالْــجِ عَ هللا 
ــا الرِّيمْ ســالِي  يِي ي ــي و احْ ــى جرَاحِ ســالِي عل

ــة يَّ طِ الْعْ ــلْ  كامَ لِي  ــمْ شَ ــعْ  مَ يَجْ ــي  خالْقِ ــنْ  لَكِ
ــي الِ وَ اهْ ــى  يَتْفاجَ ــمْ  ايْ الدّ بالوْصــالْ  ــولْ  انْصُ و 

يّة خِ اسْ ه  وعُ دْمُ عْ  مْ الشَّ و  ي  بساطِ في  انْباتْ  و 
واقْبالِي ــي  ام ــدّّ قُ ــه  غــرَامُ يبْ  بلْهِ ــرحْ  ــشْ ويَ
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انتهت القصيدة

ــة  ـيَّ زهِ ي  عِ ايـْ أســوَ ــوبْ  بُ ـحْ بالْمَ ــه  اقْـبالتُ ــا  وانَ
جــا انْشــالِي ــولْ الدْ ــودُه طُ ــرْ بوجُ خُ ــولْ ونَفْ انْصُ

ــة يَّ دِ بالْهْ ــاتْ  يْف الهِ و  ــمْ  كُ يَحْ البْهــا  و  ــنْ  ي الزّ و 
دِي بمــا ازْهى لِي  ــا وَحْ ــوا وان عُ ضْ ــي يخَ بالتِ فــي اگْ

ــة يَّ ادْكِ ــه  رْوَايْحُ ــامْ  ت اخْ ــدْ  ي قَصِ ــظْ  ألحافَ هــاكْ 
الِي  وَ الغْ ةْ  ظرِيفَ يبْ  جِ في  كْ  سْ الْمَ طابَعْ  تُومْ  خْ مَ
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رْتِيَّات السَّ مع  السرُوت  و 
ات ـفَّ ـحَ المْ و 

نْعات الشَّ رْز  طَ لِّي  قَ الصْ و 
بْتات سَ ت  تَحْ

الگادّات على  ون  رْبصُ القَ و 
اشاتْ بـَ نْـد  عَ

ــوات ــب اضْ هْ ــات بدَ ب و الركَ
قِيـمات فُـوق 

االرْيام ضات  بَهْ من  هانِي  ير  غِ نْت  كُ ما  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــاگات ــرْبَة و السَّ ير بالسَّ ولُوع غِ مُ

 
ــات ــيَّ ــبِ هْ ــدَ ابْ

ــي امِ ــدَّ ــيْــهــا  قُ ــــوات  بــضَ أضْ
ة زِيمَ تَحْ فــي  ــرْب  ــحَ ال عبيد  و  كتافِي  فــي  ــرار  ح و 

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  اكــوات  باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

وام القْ على  اللَّمْط  و  وبَّر  المُ من  رُوج  بالسّْ يدِي  سِ يا  هو  و 
ــق التَّنْبات ي قِ عة بَعْ رَصْ ــوِي امْ تَضْ

ــوات ــرِيــر اضْ احْ

ــي ــرامِ احْ ــرِيــف  اظْ نَـيَّـلْها  امْ
ة قَيمَ مــالُــه  ــوع  ــنُ ــشْ مَ لُه  غْ شَ ــــه  زوارْقُ فــي  ــات  ــهّ بَ
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بتَـنْـبِيـالت الفـكـارَن  و 
ــزَمـات الحْ و 

ــرَّات ــات و رســم الجَ ب بالمْ
بات عْ الشَّ من 

يـنات سِ مْ تـلـَ ـــور  يـُ الدْ و 
لْقــات ــن حَ بي

يات دْ الكُ ــى  إل التَنْيات  مــن 
يالت الحِ على 

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

جام العْ ل  غْ شُ رَة  شهْ و  يق  قِ العْ من  وم  باللْجُ يدِي  سِ يا  هو  و 
هات الدّْ نْع  صُ فايَفْ  السْ و  رْز  بالطَّ

يـمات خِ فْ تـَ في 

الْطامِي ـــرْب  حَ ــوم  يُ ــقْ  ــايَ أوْت
ة يمَ تَرْگِ في  لَّم  عَ امْ ل  غْ شُ من  حْ  تراشَ و  الزْيُوف  و 

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

االوْهام رات  جْ حَ في  طاد  نَصْ نت  كُ م  بِيهُ يدِي  سِ يا  هو  و 
رات فْ القَ في  ة  يدَ الصِّ ب  ناصَ أمْ رِي  تَدْ

ـيـات الوَطْ إلى 

ــي امِ ــدَّ ــال ال ــت ــي اخْ ـــرَبِّـــي ف أمْ
ــة دِيمَ ــلَّطة  سَ امْ عليهــا  ــدان  كْ حَ يبْهــا  انْجِ شــاتِي 
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رْبات الحَ يُوف  اسْ يُون  اعْ من 
ــات ب عْ ــن جَ بي

ــوات سْ تايْهة في ارْفِيع الكَ
ــاتْ قُـبَّ ــن  بـي

رْبات ــك منهــم هَ عَ ــا تنَفْ م
ك امْشات رُوحَ

ــات بتْب ل  ــدَ تَعْ و  ــل  ي كتْمِ
ــزَّات هَ ــت  رِي

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

اللْتامْ يق  ضِ من  قَتَّالِي  يت  الْقِ تَّى  حَ يدِي  سِ يا  هو  و 
اتْبات وِين  ك  وَيْحَ لِّي  قال  و  دوى  و 

ــرات ــي ــشِ ــي ال

ــي ــامِ ــام  الــسَّ ــع ــنْ ـــاد  ال ـــيَّ أصَ
ــة يمَ ــت ادْمِ عَ ــا نَفْ ــرَة م ــو البَقْ ــوم فــي مُ ــي اليُ تِ حْ طَ

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  اكــوات  باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

مام الدِ يت  سعِ و  لها  مايِنَة  يت  عطِ و  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــالت بالنَّجْ ــن  عَ تَطْ رِيتْهــا  ــن  نِي امْ

ـشات و جـاتْ امْ

ـــي امِ ـــدَّ ـــه قَ ـــزتُ ــــهــــا هَ وورْكْ
ــة ريمَ جْ ــر  بغي ــيدِي  ياسِ ــي  تْلَتْنِ قَ عــكاس  و  نــف  عَ
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مــات المَ ــل  قب ــي  ينِ عالْجِ
ارْتخات تَمــة 

ــوات لَتْ و  ــت  َلتْوِي أ ــر  مْ بالخَ
رَنْجــات ــن  بي

ــات ــن ــبْ ال ابـــاشـــة  اهللا 
و قالت ياللِّي مات

وا  شــايَن  فات نْمُ ــت  نغَ قال
وَرْدات ـــــور  شُ

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

ــالم كغْ ــة  اعَ الطَّ ــتْ  ادِّي و  زَدْت  ــت  قْ بَنْدَ ــيدِي  سِ ــا  ي هــو  و 
اتْ الدَّ و  زَهْ ــي  رُوحِ يا  قُلْت  دوِيت  و 

مـن بـعـد أدْوات

ــي ــزامِ ح و  ــنِــي  هــاكْ ـــيَّ  عـــلِ
ة ــيمَ التَّبْسِ ــم  راطَ اخْ يــك  فِ تَكْ ــه  لُّ تحَ ال  ــداك  نْ عَ

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

الم بالسْ نا  تعانَقْ و  ــي  عــارْمِ ــات  واف ــيــدِي  سِ يا  هو  و 
سقات و  ها  مْ اخراطَ من  سقاتْنِي  و 

ــات ونـ يْــمُ لـَ و 

ــي صامِ اخْ فــي  ــرى  اجْ ــا  ه دْ بعْ و 
ــة زِيمَ اعْ عــات  نَفْ ــا  م ــي  عالِ ــورُه  صُ ــى  ابْن ــا  رَّازْه حَ
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ــرَّاتْ الجَ ــعْ  قَطْ ــد  سَ بالحْ
ـــضـــاة ألـــقُ

ــن  الغابات ــيتَل  بي كن  سِ
ـــرات زَفْ ليه 

ــات اق ــق وال طَ ــرَك شُ ــا ت م
تْوات الفَ مــن 

ــات ــش البِيَّ ــه وَحْ ن هــاج عَ
ــرَّاتْ غَ وقــت 

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

ــرامْ ــة احْ ــى فَرْجَ لَّ ــا خَ ــي و بِينْهــا م ــيدِي بِينِ ــا سِ و هــو ي
ــن أنْبات نِي ار امْ ــدَّ ف ال ناصَ ــى امْ ابْنَ

يالت حِ مــن  آش 

ــي ــامِ ــي ـــو  انْ ــي  بـــزَهْ ــنِ ــي ــقِ ــلْ تَ
ــة يمَ قِ العْ ــرِي  خاطْ حــاوَر  امْ ــر  ي غِ مابقــى  فــات  گَ

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــواتْ  اك باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

م لألرْســام ــه ازْطَ ي قِ ــي الفْ ــال لِّ ــيدِي و دوَى و ق ــا سِ و هــو ي
الت صْ م الخَ ــهْ قايَل سَ بَرْمــاح و اصْ

ــزات البهْ ــى  عل

ـــي ــه رامِ ــمُّ ــهَ ـــم مــا يْ عَّ ـــدَ ايْ
ــيم سِ تَگْ ــه  عارْضُ مــن  ــم  إگسَّ ــن  يِي ماضْ ــار  ف بَظْ
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ــرْبــات تــحــاديــنــي بــالــسَّ
رْصات عَ ور  شُ

ــكات ــا و ب يــت أن بَعــد ابْكِ
الوشات على 

ــرْجــات الخَ مــن  ــدَّ  الب راه 
ـــزَهـــات ـــنْ ل

صات قْ يت و سَ صِ قْ ها سَ دَ بَعْ
يـمـات و النـمِ

ي دامِ ــباب اعْ ــا اسْ ــوات و ان ــاش اكْ ــا ب لْه ــاس كُ النّ
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

ــا و ســرِيت لهــا فــي الظالم ــت دارْه ــيدِي انْوِي ــا سِ و هــو ي
يْهــات ــك هَ ــت بالَ ــي قالَ ــلَت ل رَسْ

ــوات الزَّهْ ــى  عل

ــي ــدامِ امْ بِيب  الحْ ــي  ــقِ نَــسْ و 
ة يمَ دِ امْ ليك  ون  نكُ و  امْساعَف  يم  دِ امْ لّي  ون  تكُ و 

ي دامِ اعْ باب  اسْ انا  و  ــوات  اكْ باش  لْها  كُ النّاس 
ــة حليمَ ــوت  التيُ أم  ــن  عنِي ــن  م ــا  يتْه وِ اكْ ــة  يَّ كِ

ــالم العْ ــد  ق ــت  تاگَ بهــا  الحــال  ــا  وف ــيدِي  سِ ــا  ي هــو  و 
شكات و  قَلْبِي  في  بالدِي  يت  شكِ و 

ــادات هــل  الــگَ

ــي الــعــامِ ـــم  ـــورْهُ شُ ــت  ــال ق و 
ــة يمَ مِ تَخْ ــي  تِ يهْ جِ مــن  ــك  قَلْبَ ــد  تواخَ وال  ــا  ن اهْ و 
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دامِي يــك حتى لرْســامَك في الدجــى بَقْ ــي انْجِ رانِ
يمــة يســة و زْعِ قَ ــرَّاس امْ ــون الحُ ــى عيُ ــي عل ناتِ

ي دامِ ــك و يلَضَ ليــك امْ دامَ ــد لِي امْصــال امْ و يل
ة يمَ ــرُّوم فــي تَرْگِ ل ال ــغْ ــوَّل من شُ تَ نا امْ و بســاطْ

ي يامِ صــان اهْ ــى االغْ يَّج عل ــم و هَ ــر كيْنَغَّ ي و الطِّ
ة يمَ بَق على االبْســاط فــي تَنْعِ ر تَعْ ــق الزهَ و محابَ

ي ناح و شــبَّابة و عود ليه  مســامِ ــكْ و الجْ نْ و الْجَ
ــة يمَ بتَنْغِ اتْجــاوَب  ــم  الرِّي و  ــن  نَّ كيْحَ ــاب  الرْب و 

ي ســامِ ــرُه  وهْ جُ ودكا  ــرَف  زَخْ امْ ــح  القَ رْد  ــوَ ال و 
ـة يمَ لتَّـبْـسِ يـر  إيـدِ يف  كِ ة  ـبُوبـَ حْ المَ له  ورات 

ي ســامِ فَرْعــه  ــواه  بَهْ يَتْمايَــس  ــم  بينْهُ ــزا  لَبْلَنْ
ــة زِيمَ لتَّحْ ــر  ي يدِ كيــف  ــه  لُ ــت  قال و  ــتْلُوا  شْ نگَ

ي ــالمِ وام اسْ ــى الدْ ــم و يحمــل عل يْنَسَّ ــد كَ و النَّ
ة رِيمَ مــار اضْ ــق في اجْ ثِيل قَلب العاشَ رُوق كمْ حْ مَ

ي ــقامِ اسْ ــم  زادْهُ مــن  ــة  منايَ و  ــي  نايْتِ امْ ــادِي  ه
ــة ــودْالل حلِيمَ ــا بُ ــك ي ــا بُوصالَ يدن ــا كيــف عِ م
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رامِي ــم اجْ ــا كرِي لَك ي ــي مــن فَضْ ر ل فَ ــا اغْ ــا رَبْن ي
ة يمَ ة و عمِ ــعَ تَك واسْ مْ ــان ارْحَ ي صْ يع هل العُ لجمِ

انتهت القصيدة
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ــير سِ ــراق العْ ــب الفْ هَ رى يَدْ ــدْ م
ــر ي طِ العْ الزَّهــر  روض  نمــوا  انْغْ
ير الخِ بشارَةْ  الوصل  يف  كِ ما 

زار المْ ةْ  ساعَ في  االفراح  د  دَّ نجَ و 
يار ــا بعــد التَّغْ فــى ازْالل مايَ يَصْ
دار العْ يَّب  تشَ راق  الفْ سوايَع  و 

بحالِي و  ثْلِي  مَ يق  شِ العْ قلب  الكاوِي  راق  الفْ و  د  الصَّ نار  عَب  اصْ ما 
وم مُ هْ نِي مَ شى و ترَكْ ل الحْ كيف اكوانِي في دواخَ

ــي ــي بالِ ن ل بْهــا و شــاطَ ــي حُ نِ ــزال المالَكْ ــى الغْ ــي عل لْبِ ــر قَ بَّ آش إيصَ
النُّوم رَمْت  وال  الشراب  و  القوت  رَّمت  حَ تَّى  حَ

يم ادْخالِي كن لي ما بين الضلُوع في صمْ قاه و اسْ نِّي اشْ م عَ ظَ و الوَحش أعْ
يُوم باأللف  العام  و  عام  عوض  في  ة  ساعَ نْدِي  عَ

ــي ــر وال يَزْهــى ل ي ــي الغِ ــر عــن قليبِ طَ ــت أفْراقْهــا وال اخْ نــت أنْوِي ــا كُ م
ــوم تُ حْ ر مَ ــدَّ قَ ــا و كان امْ ــع بَيْناتْن و الوَعــد أقْطَ

ــي انْجالِ ــي  ضَ ــا  يتْه هوِ ــي  باللِّ لِي  ــمْ شَ ــع  مَ تَجْ كان  ــام  يااليَّ رى  ــدْ أم
ــوم لْثُ ــي كَ والتِ ــة مُ ي ــي الباهْ ــي وَلْفِ ــةْ رُوحِ راحَ
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ــر نِي المْ ــي  ضَ ــا  ي ــك  بِيبَ أحْ زُور 
ير شِ العْ داز  من  على  يْب  العَ و 
ير الغِ على  غنى  و  الفايَت  وف  شُ

دار ودنا و تدَهب االكْ سُ ي أحْ و انكِ
ار ــدَّ غَ ــن  اتْبَيَّ و  ه  ــدُ عهْ انْقــد  و 
تَوْقار و  ز  عَ لْها  عَ أجْ بتِي  محَ و 

حالِي من  د  تَنْكَ و  اللغى  بَعد  ت  هَ تَسْ الها  اعْ في  يار  االطْ على  ي  كِ نَشْ لو 
ــرُه ليــس إيْلُوم مْ ــي عَ ــم حالْتِ ي الالَّيَ ــكِ ــو نَشْ لَ

انْكالِي و  شكايَا  من  وام  الهْ وا  يحُ يطِ و  وا  فُ إينَشْ ور  البْحُ على  ي  كِ نَشْ لو 
زَقُّوم ع  يَرْجَ لُه  سْ عَ يب  دِ العْ هد  لشَّ ي  كِ نَشْ لو 

المالِي البحر  من  قى  ينْسْ لو  ه  رْسُ غَ دَب  يَجْ يب  صِ الخْ لرَّوْض  ي  كِ نَشْ لو 
زُوم هْ ــا مَ ــود تنهــزَم كيــف أن ي لألسُ ــكِ ــو نَشْ ل

اللِي ــمْ شَ ــي  داتِ رُوح  ــك  المالَ أوْصــال  دُون  عــالج  ــه  مالُ ــرَة  جْ الهَ ــر  ضَ
وم المسقُ القلب  يب  طِ و  يرْتِي  دخِ و  نْزِي  كَ هيَّ 

ــي انْجالِ ــي  ضَ ــا  يتْه هوِ ــي  باللِّ لِي  ــمْ شَ ــع  مَ تَجْ كان  ــام  يااليَّ رى  ــدْ أم
ــوم لْثُ ــي كَ والتِ ــة مُ ي ــي الباهْ ــي وَلْفِ ــةْ رُوحِ راحَ

لي غى  يَصْ ن  لمَّ يد  نعِ شــالَّ  جمعنا  ــوم  يُ في  جــرى  ما  ر  كَّ نَتفَ إال 
تُوم كْ المَ ر  السَّ باح  و  فا  الجْ ذا  نَّك  مَ ظهر  حين 

إيْبالِي ير  بالخِ ون  يكُ ما  اللِّي  في  ع  يَنْفَ ما  تاب  العْ بْت  صَ أنْعاتَب  يت  جِ
ت كم من قُوم لْكَ كايَدة هَ بْت المْ يت انكايَد صَ جِ
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ير تَوْخِ ــاك  ارْض باب  عن  مالي 
ير أمِ ــز  ــعَ ال مــقــام  فــي  ـــتَ  أنْ
ــر رِي تَحْ ــر  ي بغِ ابهــاك  ــوك  لُ مْ مَ

يار االسْ و  بالقلب  تَك  طاعْ ام  دَّ خَ
مار ــت االعْ ــا طالَ ــا عبِيدَك م وان
ــار االت ــع  تابَ نَبْقــى  يــب  اتْغِ إال 

شمالِي و  ينِي  يمِ على  وله  حمُ اتقال  يب  أنْصِ وى  الهْ ول  حمُ يَّب  نسَ يت  جِ
وم رْسُ ولى بما سبق في جبِينِي مَ كم المُ لكن حُ

ــي بالِ فــي  ــرَك  ي غِ ــر  ي ندِ وال  تَنْســانِي  ــا  بعدم نَنْســاك  ــا  م ــي  رَفْنِ تَعْ
وم مُ المدْ الفعل  و  طا  الخْ و  ر  بالشَّ تكافِينِي  و 

ــي انْجالِ ــي  ضَ ــا  يتْه هوِ ــي  باللِّ لِي  ــمْ شَ ــع  مَ تَجْ كان  ــام  يااليَّ رى  ــدْ أمَ
ــوم لْثُ ــي كَ والتِ ــة مُ ي ــي الباهْ ــي وَلْفِ ــةْ رُوحِ راحَ

العالِي و  الجَ في  الل  الهْ نَعت  ي  بساطِ في  دَك  انْشاهْ حتى  نَّى  انْتْهَ ما 
وم ــمُ شْ ــل المَ ثِي ــي تَمْ لِ ــالَّت و الحْ ــر الحُ واهَ بَجْ

ســالِي ــد  تْأيَّ مَ ارْضــاك  ــى  عل و  ــودَك  بَوْجُ ــو  لزهُ ــدار  العْ ــع  خالَ ــا  وان
وم بسُ راك  يُدْ ال  من  الرفِيع  نَك  سْ حُ في  ى  نَتْزَهَّ

لِي تسخى  و  ود  النْهُ على  نِي  نَّقْ تعَ و  وفَك  شفُ من  الرَّاح  رِيق  لي  ي  زْجِ أتْمَ
تُوم خْ د المَ ــهْ ود و داك الشَّ ــدُ ــل فــي الخْ بِي بالتَّقْ

الِي دّ عُ المة  ين  دِ الحاسْ على  رغم  ازْهــى  و  فُوز  الزِّين  أدات  ول  انقُ و 
ــوم رْحُ مَ ــم  الرَّاحَ و  البْهــا  أدُرَّة  تُرْحــام  ــم  رحَ و 
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ــي انْكالِ ــر  شَ مــن  حجــاب  ــك  نَّ عَ جعلهــا  و  ــي  يْتِ دِ أهْ ــي  والتِ أمُ ــل  قب و 
تُوم شْ المَ رض  العَ و  نا  الدْ و  ل  الدُّ قُوم  من  ي  رْضِ عَ

ــي والِ ــر و الغْ بِي ــوم و العْ تُ خْ ــك المَ سْ ــر و المَ طَ و ســالم اهللا عليــك بالعْ
يُوم ــل  كُ في  ــم  دايَ أتْــنــاه  صى  يُحْ أالَّ  ســالم 

انتهت القصيدة
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زِيمة تَحْ في  يتُوگ  إال  الزّين  و  البْها  وف  شُ
قِيمة لُه  ما  اللطام  يُوم  لْوِي  شَ عن  ب  راكَ
ــة ــى جعــاب ارْوِيمَ ــي عل ــارُود الرُّومِ ــد البَ رافَ
ــيمة ــن كســيُوف حسِ ــيَّ عيَنِي ــوه عل حرْشُ
ضرِيمة و  ــدة  اقْ الــوَ ــارِي  ن على  نار  في  نار 

د يا الرِّيم حليمة زاوَگ في الخَ ليك جيت امْ

ة يمَ افخِ و  يَة  باهْ وْضات  الخَ في  ة  ظرِيفَ النَّك 
تَوْهيمة في  وج  جُ الفْ بين  رَة  هْ مُ ك  بْهَ تشَ ما 
تَنْيِيمة في  صال  ار  السحّ نْج  الغُ و  ر  بالشفَ
يمة السِّ ظرِيف  يا  الك  الهْ يرَوَّح  لقاكْ  من 
جرِيمــة ــت  لَ عمْ وال  ــي  لْبِ قَ ــاوِي  الشَّ أغــزال 

د يا الرِّيم حليمة زاوَگ في الخَ ليك جيت امْ

ة ــيمَ ــح التَّبْسِ ــالت مالَ ــل النَّجْ حْ حليمــة كَ
يمة نْت قدِ نِي سكَ يْنيك في ساكْ ت عَ رْحَ ما جَ

ــوم القُ ــن  بي الفــارَس  ــع  لَّ مگَ
وم يحُ أميدان  ــوف  ــفُ اصْ في 
وم ــمُ ــه مَسْ ــي نَبْلُ ــوس ماضِ قَ
وم نْعُ مَ ــه  رُوضُ في  وَرد  ــد  خَ
ــزُوم ــي الزَّهْ بْ ــفار الضَ مــن اشْ

ــوم ــلُّ ــــــرْدِي نـــــارِي يـــا حَ بَ

ــوم ـيُ قْ المَ ــه  التِّي و  بالبْـهــا 
وم ــم البْطــاح تهُ فــي امْگاسَ
ــوم لُ عْ مَ ــرَة  اليَسْ و  ــال  للقت
وم سُ جْ مَ دى  يَغْ شفارَك  من 
وم حمُ ــواك  بَــهْ ــدِي  ــبْ كَ ســار 

ــوم ــلُّ ــــــرْدِي نـــــارِي يـــا حَ بَ

وم ــدُ عْ مَ ــي  قلِيبِ ــواك  اهْ مــن 
تُوم خْ المَ الرِّيق  في  وا  ــدْ ال و 
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يمة تَنْغِ في  ل  ناجَ الجْ و  نِي  زَعْ تَفْ وَاوَح  الــدَّ و 
ة دِيمَ دايَــم  باد  الكْ وسط  تَك  رْحْ جَ من  آه 
يمة الوْسِ يا  راح  السْ طلق  ــي  داوِنِ ي  عالْجِ

د يا الرِّيم حليمة زاوَگ في الخَ ليك جيت امْ

ة يِيمَ تَهْ في  وج  اللجُ بين  صارِي  قَدَّك  رِيت 
ظلِيمة ور  شعُ عن  ــواوْا  ضُ ــرَّة  غُ و  جبِين  و 
يمة حسِ ق  شْ العَ ل  هَ راد  اغْ في  ابَّارة  عيُون  و 
ة يمَ بتَبْسِ ت  فاحَ يَّات  لْماسِ سگُ ود  دُ الخْ و 
ة يمَ تَنْظِ في  ر  واهَ الجْ و  رِيَّة  كْ عَ الشفايَف  و 

د يا الرِّيم حليمة زاوَگ في الخَ ليك جيت امْ

ة يمَ تَوْهِ في  وج  جُ الفْ من  رَّاض  عَ بَة  رَگْ يد  جِ
ة يمَ تال زعِ ود سيُوف اتْشالِي على القْ عُ و الضْ
ة يمَ خِ تَفْ في  بالنَّد  اح  تَفَّ ر  رْمَ مَ من  ر  دَ الصْ و 
ة قوِيمَ خاد  الفْ و  يَبْرِيز  من  ة  طاسَ رْتَك  سُ
ة رِيمَ في  ه  مرَسعُ نْوة  عَ و  تِيم  احْ رْز  طَ هاك 
ة حلِيمَ االرْيام  سلْطانَة  و  الزِّين  اوْصاف  في 

تُوم كْ المَ بــاح  ــم  ــواهُ اهْ من 
وم ــمُ ــد مَسْ ــي حاگَ لْبِ ــرْح قَ جَ
ــوم نْسُ ــي فــي الكاس المَ تِ راحْ

ــوم ــلُّ ــــــرْدِي نـــــارِي يـــا حَ بَ

ــوم لُ غْ مَ ــه  تُ تَحْ صــارِي  ــم  كَ
الرُّوم ل  غْ شُ من  ب  حاجَ قَوس 
ـــزُوم ـــهْ ـــــي مَ مــنــهــم دَالّلِ
ــوم يُ قْ مَ ــل  نْجَ جَ امْ ــاز  ب أنــف 
ــوم نْظُ ه مَ ــلْكُ ــر فــي سَ و الثْغُ

ــوم ــلُّ ــــــرْدِي نـــــارِي يـــا حَ بَ

ــوم لُ عْ مَ ــاوِيَّة  الشَّ فــي  صــال 
قلُوم صباغ  و  ــي  صــافِ ــد  زَن
ــوم النُ يــب  طِ ــرَّم  حَ ــن  البْطَ و 
ــوم ــمُ الــهْ ــي  تــفــاجِ قـــدام  و 
ــوم يُ القْ و  ــه  التِّي و  بالبْـهــا 
ــوم تُ خْ مَ ــه  تِيمُ اخْ ــك  سْ بالمَ

انتهت القصيدة
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ه ســامُ احْ ــل  سَ يـرْ  أمِ
ة مَ يدان عاظْ ه في أمِ سُ ــقايْرِي نَفْ اسْ

ـــــمْ زاعَ و  ـــار  ـــبَّ جَ
ــــــــــامْ ـــــــد  دُرْغ صَ

ــي ـــرُه طــامِ ـــحْ ــج بَ ــيَّ هَ

ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ه المُ ــد اعْ يع رافَ ــجِ اشْ
ــة مَ زاعْ ام  ــدَّ للقُ دِيمــا  رُه  ســاكْ عَ

ـــمْ داهَ ــــــوادُه  اجْ و 

ـــــام ْ ـــــجَّ ـــيــــثْ نَ لـِ

ــي ـــرْبُـــه حــامِ فــــارَس حَ

سيدي يا  أسيدي  لُومْ  عْ مَ رْبُه  حَ وى  الهْ
ه صامُ يد ااخْ ــدِ ــي اشْ رْب حَ

زايَــم طاغِي  ــوِي  ق ــد  رَعْ

الطامْ ابْطالْ  زَمْ  يَهْ يُون  العْ وفة  شُ من 

سيدي يا  أسيدي  زُومْ  حْ مَ رْبُه  حَ تايَك 
ـــه ــع اوْالمُ ــمْ امْ جَ ــــدَّ قُ

مْ هَ ال  و  يد  كِ ه  مُّ يهَ ما 

سامْ يُولُه اگْ دْ اخْ هْ ر من جَ جَ م الحْ سَّ ايْگَ

ه ــد لطامُ يق حَ ــا يطِ م
ــة مَ گلْظْ ــون  رْشُ طَ وْشــة  الهَ فــي 
بهزايَمْ ــه  يُولُ اخْ ــازَم  ه

ـــامْ ــريــر درغ ـبْــري اشْ نـَ

ـــى ـــامَ ـــطَّ ـــيَ غـــيـــر كَ

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه كالمُ قْ  يحَ اللغى  في 
ــة مَ داعْ امْ حــى  تَضْ ــة  حَ فْ طَ فــي 
مْ وله فاهَ في اوْعار و سهُ

ـــزَّام ـــرُورْ هَ ـــش ــوم ال يـُ

ــة ــوَّامَ ـــه  حَ ـــتُ ـــرُوبْ اسْ
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ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه ازْمامُ فــي  ــي  دارْنِ
ة ــة الالَّزْمَ اعَ ــة و الطَّ مَ دْ ــدْ الخَ وابَ امْ

ـــازَمْ ع ــيــنِــي  يــجِ و 
ــــالمْ ــــسْ ســـــــــرْتْ ب

ــي ادْمامِ يــت  ـطِ اعْ ــه  لِي

ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه انْيامُ ــفارْ  اشْ مــن 
ة ــمَ ــرَّة الواسْ ــا داتْ الغُ ــه ي ــتْ ل لْ قُ

ـــمْ ــوكــك دايَ ــلُ ــمْ مَ
ــــــــول االيَّــــــــــامْ طُ

ــي حكامِ ــد  عن ــك  رُوحَ

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه امُ دَّ ــرْتْ لِيه من خُ سَ
ـــة زْمَ ـــالَّ ال ـــي  ـــرْمِ يَ ال  ـف  خــايـَ
ــرَد امْظالَمْ رَف ي ما يَعْ

ــدامْ ــقْ ــتْ ال ــحْ م تَ ــدَ ــخْ نَ

ــى تْـعامَ نـَ ــا  م ــم  ي ـدِ اخْ

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه سقامُ عدامْ  رِي  اطْ خَ
ــة ــمَ ايَ ــدَّ ــة ال مَ ــدْ ــخَ ــي ال ـــا ف وان
مْ ــيّ حاكَ ــزُول عل وال ي

عــوامْ و  ــور  شــهُ ــم  دايـَ

ــة ــامَ م ــدْ تَ ـــل  ـــبَ اقْ وال 

سيدي يا  أسيدي  وم  لْجُ مَ رَّجْ  سَ امْ فَد 
ه الْجامُ لْقْ  طَ بالعْكس 

عايَمْ رُه  بحَ في  ول  غُ نْ  كَ

الزمامْ في  لْنِي  عمَ و  ادَّانِــي  البادَرة  في 

ــومْ أســيدي يا ســيدي تُ كْ ــر المَ ــاحَ سَ ب
ه و اللفــاضْ مــن تَبْســامُ

ــمْ ــوْى عن قَلْبِي راسَ و الهَ

ادْمــامْ بْلْ  يقَ ما  وى  الهْ لِّي  قال  و  دوى 
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ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــوا قامُ ــه  ت مْ خدَ عــن 
ــة قايْمَ ــات  اتْب نهــاهْ  و  ــرُه  امْ ــدْ  نْ عَ

ــكــام  الــقــايَــمْ ــحْ ال
ــــالمْ  ــــغْ ــــــــوف  ال خُ

ــــي ــيــب ادامِ ــبِ ـــرْ ل ـــبْ حَ

ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه ــرامُ امْ ــدْ  ــصْ قَ آش 
ــع الســما ــةْ رافَ رْمَ ــه حُ ــي من نِ فُكْ

ــي هــايَــمْ ــگــانِ ــا ابْ م
ــــــظــــــامْ الــعْ رَقْ 

ـــي امِ ـــگـــات الـــدَّ ــا رَمْ ي

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه ف احكامُ يق عَطْ في انْطِ
ــة القايْمَ ــرَة  ضْ الحُ ــامْ  مق فــي 
خايَف من اوْقاح القايَمْ

ــامْ ــم ــكْ اهْ ــل امْ مَ ـــــدَّ قَ

ــة ــهــامَ ــي الــفْ فــــارَس ف

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه دامْ اسقامُ رِي اعْ خاطْ
ــة ــمَ ــواسْ ال ـــرَّة  ـــغُ ال دات  يــا 
ارَمْ ــد الدَّ باللْضا و الصَّ

گامْ ــلِــي  داخْ في  ــرُه  ــمْ جَ

ـــة ـــزامَ ـــزَّهْ ـــــارَد ال ش

سيدي يا  أسيدي  قُومْ  امِي  قُدَّ نَلْقى 
ه كالمُ وع  طُ ين  عِ سامْ

قايَمْ حارَس  د  واحَ كل 

يامْ ل القْ غْ نى من شُ عْ ي شرُوط المَ حاضِ

سيدي يا  أسيدي  لْثُومْ  كَ ي  لْفِ لوَ قُول 
ــه گامُ ــرامْ طــالْ امْ الغْ

وى عن قَلْبِي صايَمْ و الهْ

نِّي  يا دات الوْشامْ ــلُه مَ ناسْ ل لِّي اسْ حَ
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ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه وامُ تَقْ فــي  ــدَّك  ق
ة ــمَ الواسْ ــرَّة  الغُ و  رْ  ــدَ ابْ ــن  بِي الجْ

ــــمْ ــه رايـَ ـــابـُ ــشَّ نـَ
ـــــام ـــــرْگ ـــــــــدْ تَ خَ

ي انْظامِ ــنــان  اسْ ــد  ــقْ عَ

ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه ــدامُ ــالْ امْ ــح ــا اب م
ة تاوْمَ ــة مَ ــة رَنْجَ ر فــي رخامَ ــدَ الصْ

ـــمْ ـــوايَ ــخــادْ اقْ الــفْ
ــــر عــــام ــــحَ ـــــي ب ف

ـــي امِ ـــدَّ ــة قُ ــومَ ــثُ ــلْ كَ

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ــه ادْهامُ زُوج  ين  ســالْفِ
ــا ــي ارْمَ ــن شِ ي ــن فــي يدِ بِي اجْ و الحَ
اقَمْ و االشفار من سحر السَّ

ـمــامْ ــحْ الـكْ ــتَّ ــفَ وَرْدْ امْ

ـــة ـــامَ ـــق الـــنَّـــظَّ ـــايَ ف

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

 

ه ر فــي وهامُ هْ ــا مَ ه يدْ جِ
ــة مَ مناعْ ــة  خَ مْ كَ مــن  ــن  البْطَ
ــا اليمْ ها شــابَل ي ســاگْ

ـــامْ ــول األن ــقُ ــي ع ــبِ يَــسْ

ة حمامَ ــر  ــي غِ ـــول  اتْـــقُ

سيدي يا  أسيدي  ومْ  انْجُ بين  رَة  قَمْ يا 
ه ــقامُ يــس فــي تَسْ كيمِ

رايَمْ شا و عيُون اجْ في الحْ

دامْ ــرْق من امْ م شَ لِي و الفُ و األنفْ تركْ

وم أسيدي يا سيدي نْسُ ه مَ يقُ رِيق ارْحِ
ه تامُ باحْ اخْ دْ في اجْ ــهْ شَ

مْ نْع الحاكَ  من الفضة صُ

مامْ ت في بســاط الهْ من زِينْها إال دَرْجَ
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ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه انْظامُ ــودْ  عقُ فــي 
ة ــة االرْخاخْ ضايَمْ ــي في الرُّقَعَ ابْيادْقِ

ــمْ ــايَ ــي ض ــهــانِ ــي شِ
ـــامْ ـــض ـــفْ لَــــــــجْ  مَ

ي انْظامِ خــيُــول  ــوف  شُ

ـــومْ اتْـــلُ الشْ  ـــمْ  يَ ـــالَّ ال
ــي رامِ ــن اغْ ــت م حْ ــا جَ م

ــه تامُ اخْ ــك  مَسْ ــاحْ  ف
ة ــى الخاتْمَ ن عْ ــرْ المَ بَع سَ ــاش نَطْ ب

ــمْ ــك الخاتَ سْ مــن المَ
ـــامْ ـــت ـــخْ ــــــــوم  ال يُ

ــي تامِ اخْ ســن  حُ نَرْجــى 

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه ظامُ ين انـْ ــدِ را الحاسْ
ــة ضايْمَ لُوشــات  ــى  عل ــر  هَ بالقْ
ود اهضايَم سُ يتَل الحْ سِ

ــامْ ــن ض ــــوى م ــــرْق اقْ بَ

ــة ـــط ضــامَ ـــيَّ ـــعَ كـــتْ

المْ نِي كف المْ رُوح سالَم دَعْ
ــة شــامَ و  خــــالْ  بــزِيــن 

ه تامُ بِير مَسكْ اخْ و العْ
ــة ــخــاتْــمَ الــمْ ــوم  يـُ ــي  ــاهِ ــب ن و 
ول الخاتَمْ يدِي مُ بجاه سِ

ــامْ ت الخْ ســن  حُ رْجــى  نـَ

ــة ــتَّــامَ ـــع الــخُ ـــابَ ط

وم أســيدي يا سيدي نْظُ ـــود دُر المَ خُ
وا ضامُ اقْوافِي  لُه  بْتْ  جَ

ــرْزة ضايَمْ ه فَ مُّ ــا اتْهَ م

ــحْ عليه النُّور مــن النظام ــق اليَ و الحَ

تُومْ أسيدي يا سيدي خْ الم اهللا المَ و اسْ
ه تامُ يــب اخْ ــيمْ طِ انْسِ

ب الخاتَمْ ل صاحَ من فَضْ

تامْ ــن الخْ سْ نُوب و وَزْرِي حُ مــن بعد الدْ
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ــومْ ــرْحُ ــق الــبْــهــا مَ ــاشَ ع
نامِي عالِي  رُه  قَــدْ ــرامْ  الــكْ

ــزُومْ ــلْ ــق مَ ــع الــعــاشَ ــبْ طَ
ــي ــامِ فـــايَـــق مـــا هـــو ع

ــومْ هُ فْ مَ ــى  ول المُ ــم  كْ حُ
ــي ــمــامِ تَــخْ ــضــى  اق آش 

ــومْ ــيُّ ــقَ ــي ال ــحَ ــم ال ــكْ حُ
ــي ـــر اعــظــامِ ـــــم ضُ ارْحَ

ـــرُومْ ـــغْ ــق مَ ــاشَ ــي ع ألنـِّ
ـــي ـــزامِ ـــزَّمْ ــــن ال فـــي زِي

ــومْ صُ عْ المَ ــى  عل ا  ــوْ لِّي صَ
ــي ــامِ ــسَّ ــق ال نُــــور الــحَ

زمــامْ في  انْـــزَل  ــفْ  عَ كــان 
ـــة ـــالمَ ــــل اعْ ـــق كُ يـــحُ

المْ يف قَلْبُه يتأدَّب في الكْ ارْهِ
ــــة ــــرامَ ــــل اكْ نــــال كُ

كامْ ر بما في الحْ ضا و نظَ في القْ
ــة ــامَ ــك ــحُ ــل ـــــــول  ل قُ

لَم تُرْحامْ لَّم تَسْ ضا سَ في القْ
ــة ــامَ ــرُّح ــال ــــوزْ ب ــــفُ اتْ

ي ما هو حرامْ قِ شْ في البْها عَ
ــة ــتــامَ ـــةْ الــكُ ـــفَّ ـــعَ ب

مْس النيامْ و الرضى عن آلْ شَ
ـــة ـــامَ ـــيَّ ـــقِ شــــافَــــع ال

انتهت القصيدة
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گباح ال  ــورَة  ــمُ ــشْ مَ ــلْــفــة  عَ ـــالف  اخْ ــلْــفــة  عَ

ــــات ادْزِرِيَّ ــعــاب  جَ و  ــرات  ــوهْ ــجُ امْ ــات  ي ــدْ راشِ و 
لِيَّات  الفضِ و  الَّوِيّات  بْدَ العَ و  بات  هْ مدَ لِيَّاتْ  ماعِ السْ و 

ــه المُ اعْ ــر  النَّاصَ ــن  يْنِي العِ ــرْش  حَ ــة  ي الباهْ ــي  نِّ عَ حرْشــتُه  ــي  ل صــاك 
ــه المُ اغْ ــي  دارْنِ ــي  ـنِ ـوَّعْ طَ ــي  نِ اقْبَـضْ رُه  بـعســاكْ

ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  ــدَ نَــقْ ما  ــرام  الــغْ يش  جِ
ــه ــالمُ ي دارنِـــي اغْ ــدِ ــي بــمــهــارَز و نــفــاض يــا سِ
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ه فاحُ اكْ هــاج  ــرام  الــغْ جيش 

رارات يَّل و الفْ نْتْيان و امْسَ لَّد بجَ تْقَ مَ
اليَـتْغــان و  ــر  ي ـدِ الغْ مــع  ــن  ورَوْهَ
برادَع و  نِي  سِّ الحَ و  ــي  رَسِ ــوس  أُفُ

ـة ــرْبـَ ــــالف سَ ـــة اخْ ـــرْبَ فــي سَ
ــور ـيْـسُ المَ ــةْ  ـ نايـَ بــوضْ ــزَّرك  ال و 
ي ــامِ ازِي وغالَّبها الشّ ــگَ ــم لَحْ هُ وَلْدْ

ــه رماحُ و  ــه  وارْمُ اصْ ــى  مضَّ

ــي و ابُوعْشاش بَّاسِ ي و العَ يعِ مِ و الدْ
يرَة   گدِ و  دار  ر  وْهَ جَ من  وزْرايَم  بالط  و 
ــــــــدان  ـــــع ايْ وجــــــــــوان م

رِي فْ غَ لَمْ ــيــانَــةْ  اصْ فــي  ــوا  ــب رَكْ

رْ فَ حَ ـو  ابـُ ــزغــرت  ال و  ــر  ــمَ الــحِ و 
شــات مْ بالشَّ ــب  لَّ يَگَ جــا  ــي  الفِ لَحْ
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ســايَل ــا  ي ــي  تِ لِيعِ ســباب  و 

ــانْ ــبَ ال ــيــب  ــطِ اقْ أو  رَمـــح  أو 
جنحان راخي  وج  الدمُ راب  اغْ عليه  نزَل 

ــيــق رَشــق ــشِ ــلــب الــعْ ــوس قَ ــقُ ال
ة شــامَ ــه  علِي ــي  لْماسِ سگُ ــد  والخَ

وطـــاوَس ـــرَّاض  ع مــن  ــة  ــبَ ــرَّگْ ال و 

ــزْران ــن الــخِ ــصْ ــي غُ ــع ف ــالَ ــا ط ي

يَّة دِ عْ السَّ منازَه  في  وارِي  اسْ افخاد  و 

ــيــوْنــة تَــتْــمــايَــل ــغِ ــمْ ـــت لَ رِي

ـــيـــزْران خِ ــن  م والَّ  ة  ـــدَ ـــحْ مَ
ــان ب تَعْ ــالَفْ  السَّ و  هــا  اوْرَكْ ــى  عل

ل منها سيُوف جَ ة تخْ قَ ينْ الغاسْ ونجال العِ
ــي لِ ــاز اتْرَكْ ــر ب واهَ ــد اجْ يَّ واألنــف يصَ

يَّة نْدسِ سَ وف  كفُ و  ــرُوق  ب ــيــن  دَرْعِ

ــكــان ــدَّس بــاالعْ ــسَ ــتْ ــن  مَ ــطَ ــبْ ال

لَّج دَ ها  اخْ و شابَل وقدامْ بْهُ اق ما يشَ والسّ

نْيال شَ ــول  ــقُ اتْ ــرى  ت صـــارِي  ــول  ــقُ اتْ ـرى  تـَ

ي  ينَسِّ مايَم  السْ في  ــول  هُ ــدْ مَ ــاوِي  ــن اگْ بد  عَ أو 
رَّة وجبِين تحت الوَفْرَة  و الغُ

بناره جا  الدْ رَق  يَشْ ر  جْ الفْ في  لَّل  هَ المْ ب  اجَ الحَ و 

يس ْفِ رْ النّ ر من الدُّ وهَ نانْها جُ يع اسْ ها خاتَم من تَرْصِ ْ  و فَمّ
المدام في  ة  مغطوسَ بَّر  وَ المْ تَقْسيس  شفايَفها  و 

نََيْتِي تْبُه لزِّين اكْ ــاع كَ و صب
يح اتْطِّ ــداك  ــنْ عَ بَّر  شَ فيه  ــاح  تَــفَّ ــرْ  ــرْمَ مَ صــدر  و 

ية الباهْ ر  سْ خَ عن  د  بَعَّ يد  ابْعِ من  اتْبَرَّى  ــرَّدفْ  ال و 

ــم ثَلْهُ امْ ــى  عل ــالوْا  يعْ ــل  النّْواجَ ــامّ  ي ــك  افَ تَوْصَ
ه نظامُ في  زواق  نى  عْ المَ ول  مُ ير  غِ ود  وْجُ مَ ي  شِ وَّ  هُ ما 
ــه رامُ اغْ ــها  الْباسْ ــد  ايْزِي ــا  هَ ببْهَ ــت  الْبَسْ ــال  وَيْ
ــه ارْوامُ في  التَّرْتِيب  ــل  اهْ و  وا  يمُ انْقِ ابْساط  في 
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ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  دَ نَقْ ما  رام  الغْ يش  جِ
ــه ــالمُ اغْ ـــي  دارنِ ي  ــدِ ــي سِ يــا  نفاض  و  بــمــهــارَز 

ــل حَ ــن كيــف لَكْ نِي حــال العِ ــرْب واش اكْ ــوا العَ قالُ

بِيَّة هْ الدَّ ـــرَرَس  اطْ من  ــدِي  تَــگْ ة  صَّ والگُ اليَبْرِيز  من  تــاج  وَتَــاهــا 

يق قِ لَعْ بَزْرُور  اللُّوزَة  و  يـب  طِ بالقْ بزايَم  و  ادْوَوَح  على 
يــس مِ تَخْ ــوق  فُ ــلِيس  بالتَّسْ مقايَــس  و  يــس  انْفِ قــد  بعَ ــة  اللَّبَّ و 

ــة  ضاوْيَ ــن  الزِّي ــوص  وفصُ ــم  واتَ والخْ ــم  هُ أدْبالَجْ
ه اقْوامُ على  بْتُه  جَ مابِيَّ  على  الزَّايَدة  حال  هدا 
ــه ــرامُ اغْ ها  الْباسْ ــابْ  ص وَتَــاهــا  ت  لَبْسَ ــي  وَلِّ
ــه ارْســامُ فــي  رْجْ  ــــدَ اتْ يق  شِ العْ ــا  ــرَه إيْ ـــرَى  اتْ

ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  دَ نَقْ ما  رام  الغْ يش  جِ
ــه ــالمُ اغْ ـــي  دارنِ ي  ــدِ ــي سِ يــا  نفاض  و  بــمــهــارَز 

رابِي اشْ من  ف  انْوَصَّ شالَّ 
جــام العْ ــغل  شُ فــي  ــز  العَ و  ــل  بالتّْقُ ــلَة  لْسَ سَ

جالُه بــهــا   ــهــا   الْــبــاسْ زِيـــن 

يَتْواتا بها  ها  الْباسْ اللِّي  ــداك  وك

منَبْتِين خراص  و  والَف  السْ فشايَش  و 

ــرى سْ كَ ــن  زايَ اخْ مــن  قمــاش  و 

ــه مالُ اجْ ــر  سَ و  محاســنه  و 

ــم ــرِّي ــا بــهــا ال ــوات ــتْ ــا تَ كــيــف م

ــل ي المِ ــز  اتْهَ ــل  ناجَ بجْ يَّة  ــيقِ رْسِ و 

رَة ـــدْ ـــودْالل الـــعَ ـــبُ ـــدِي ل نَـــهْ
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شنَابَرْ و  يط  بخِ يط  خِ سبَانِي  و 
ــم لَ ــج لَمْ ــوق اقْمايَ ــر فُ رِي ــزُور لَحْ وي

ين مِ وحرِيريَّة رَاقتْ الياسْ
ر جَ لْب احْ و افْالنْصا القَ

رُوسْ نَدْ رْبِيل فُوق أسْ و شَ

ــي لَرْياضِ ــة  ي الباهْ ــي  ـجِ اتـْ و 
ارُه  ــهــا  نُــــوَّ ــوفْ ــى  بــشُ ــزْه ي

ــالن يقْ القِ و  ــرِي  نَسْ ــل  القرُونْفَ و 

رْ ــامَ شَ امْ و  ــة  حايْفَ ــر  كرايَ و 
ــورِي مــع البْرِينْتَك ــة والبَلُّ رِشَ و الحْ

ـوري بـُ لخـا ا و ر ــجَّ شَ لمْ ا و
ــي و ازْرِيرْقَ شِ سْ العْ مْ و شَ

يُور اطْ رَّف  شَ وتَة  حُ وفُم 

ي واضِ ــواض احْ ــا مــن الخْ ف يَصْ
شــجارُه فــي  ــة  قَ ناطْ ــار  وطي

ــاز ــب غــن و  ـــس  ـــي ـــرْجِ ـــنَّ ال و 

ــرَة وكامَ ــة  يَّ ايْمِ الدَّ و  ــرَّطْ  شَ المْ و  ــة  ين الفِ و 
ـــزال اغْ دم  ــن  قــفــاطَ و 
ماوِي السْ مع  ي  وخِ الخُ و 

رِي نْكْ الوَ بُوك  سْ المَ من  عقاد  و  الزَّنْجارِي  اتْوالَم  يبَة  الشِّ
ــي بِ هْ ــلك الدَّ ــلْكه بالسَّ سَ ــا امْ نِيَّ ــزُوم ازْرَدْخَ و الحْ
ــش رِي بالتَّكْ ين  ــبْكِ شَ امْ ــرْزْ  بالطَّ ــراوَل  اسْ ــى  عل

يَّة ه زالَّگِ بْهُ ة ما تْشَ خَ مْ كَ
ه دامُ رِي اعْ يعْ الخاطْ لْخال عليه بالنْقِيش و تَرْصِ ر الخُ  زايد سَ

ــه ينامُ ــا  م وه  عُ ــمْ سَ ــي  اللِّ ــه  راهُ بمْ ــر  ينَكَّ ــال  ويَ

ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  دَ نَقْ ما  رام  الغْ يش  جِ
ــه ــالمُ اغْ ـــي  دارنِ ي  ــدِ ــي سِ يــا  نفاض  و  بــمــهــارَز 

ــي ــمــاسِ ــلْ وســگُ ـــــه  رَوْضُ ــيــك  ب ــول  يــصُ و 
وســان والسُّ ة  فَّ وتِگَّ ــة  يلْكَ ومدِ ــة  جَ والبَهْ والبْهــا 
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ـمـام الحْ و  رْشـان  الـوَ و  يـق  شِ ابـْ و 
ــج ي لَبْهِ ــان  رُمَّ و  ــزات  نْ البْلـَ و 
ير ق مــع الزّْمِ ــب و الدَّ رْگَ گَ و المْ

ــة ــيَّ ــيــنِ ــتِّ ـــبـــار سَ قُــبَّــة اعْ

ــوق رِيحان و اغْصان الزَّان و االيمام فُ
ــون ــمُ ــي ل و  ــــــــالَّرْ  جَ و 
لُوك المْ ــب  وحُ والــزَّفْــزُوف 

ــيَّة نْشِ المَ ــى  عل ــها  قياسْ و 
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ــن و الكالن ــم و أم الحسَ ــي تصغــى لَنغاي و اغزالِ

وف  ــفُ ْ للشّ ــتُه  رَسْ اغْ ــوزْ  الگُ و 
ــدا دابْ امْ ســة  نْدَ الهَ و  ــرايَر  بسْ ــدام  للمْ ــي  ودوالِ

ــن ــي ــيِ ــالْ ع ـــه  ـــاراتُ ـــن م و 
ناع النَّعْ ـواع  انـْ على  رَة  ــدْ ــعَ ال ــوَّل  سَ ما  عــالش  االرْيـــام  قالُوا  ــالَ  وي

وَرْدِي جل  نَعْت  نَعْ ها  بْقْ حَ مْ في  ول  انْقُ
ــنــات  ـخْ ـــهـــا بــنــت لـَ ألن

رِي زِهْ المْ و  ي  راطِ القِ و  ل  دَ بالعْ قُبَّات  و  ام  مَّ الحَ و 
ه ند و شامُ ند و هَ وايَج في السَّ تُه اخْ يع االَّ ادْرَكْ وبدِ
ه الْجامُ في  ضّْ  عَ ل  افْحَ كل  رْبَة  سَ الف  اخْ رْبَة  سَ

ه لطامُ على  و  طامُ يا  ر  دَ نَقْ ما  رام  الغْ يش  جِ
ــه ــالمُ اغْ ـــي  دارنِ ي  ــدِ ــي سِ يــا  نفاض  و  بــمــهــارَز 

ي شِ على  ي  شِ وف  الْحُ يم  تَرْگِ ها  طْ اوْسَ في  فَرَّشت 
ــيَّــة تُــرْكِ ــي  وزرابـِ ــبِــيــر  اكْ غل  شُ مــن 

ــيس ــوب فرَنْسِ ر  و اعجُ ــجَّ ــي و المشَ يـطِ ف الخضــرة و الحِ بالســفايـَ
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يهة ل جِ ــى كُ ــد عل ن واهــل الهَ

اللْســان و  ــفة  بالشَّ ندكــر  و 

ر ــجَ الشْ و  ار  ــوَّ نُ اتْصــاوَر  ــه  في

يَبْرِيز مــن  ــوك  ــسُ احْ نــزَّلــت 
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رِيَّة البَحْ الطيُور  و  ملوكْ  و  صياد  و 
ــف ي ــل شــالَّ انْصِ قَ ــن والعْ ي ــرُوا العِ ــن ايْحي رِي جــوب اخْ ون و اعْ ــفُ ْ و السّ

البالَّر خالَص  و  نِي  يامَ و  ين  اللجِ و 
ــى االتْقــان ــك عل طــارَب بالوَشْ ــرِيشْ والمْ فــي تَشْ

ــة ايَ ــه انْهَ ــمع أالَّ يلُ لت الشَّ و شــعَ
انَع الصَّ صرُوا  يقَ يْفات  الهِ و  ر  بالصفَ وش  نْقُ مَ رِي  كْ عَ
الجين من  ــزَّم  ــحَ امْ ر  ــدُّ وال ابْرِيز  من  رَة  فْ الصَّ و 

عة يــب ســاطَ هِ و الكيســان فــي تَدْ
بالِي ين اگْ بْعِ ياتْها بسَ مِّ مرَة  اسْ و الخَ

ــتِيْ  ريــس و اشْ ــال مــع المْ رْي ــق و جَ ي ــدام و الرْحِ ــي و المُ راقِ ــر العْ حاضَ
ــن ــمَّ صافْيِي ــي تَ ــر اللِّ ي صِ ــود و العْ نْقُ ــان ودَم العَ ن ــرامْ و الدْ و بنــت الكْ

أبُودْالل رِين  آخْ ـيّات  سمِ ها  ـنْـدْ عَ الزَّالَّلَة  حتـى 

به ناوْا  يَعْ اللِّي  اعــبــارات  ثْرُو  يكَ ــرَب  الــعَ يــاك 
ــه ــامُ ــق ـــوا امْ ـــمُ ـــظْ ـــدام إيْـــعَ ـــمُ ــف ال ــي ك
وا عامُ و  ها  فُقْ ـــوا  دَرْجُ إال  يُــوس  الكْ زِيــن  مـن 

انتهت القصيدة
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ومة مَ سْ المَ ل  النواجَ رب  حَ يبارَز  يق  يطِ من 
رُومَة مََضْ م  نارْهُ ا  نِيوْ يَفْ اجب  الحَ اقْواس  تَحت 
ة ومَ مَسقُ اللضا  على  ايا  ضَ اعْ ابْقات  م  منهُ
ة ومَ بْسُ المَ وفَك  شفُ ادْوى  تَرْياق  في  العالج  و 
ة ومَ نْعُ المَ ودَك  خدُ وفِي  شُ رَة  فْ الظَّ صبِيغ  يا 

ة ومَ شُّ هَ يا  زَگت  الخال  و  ة  شامَ و  د  خَ بين 

ة ومَ دُ عْ ــي مَ تِ جْ هْ ــواك مُ ــي شــامة بَهْ ــا غزالِ ي
ة ومَ لْمُ م مَ ــمهُ ــال سَ ــةْ انْب شــايَا ليعَ فــي احْ
ة لُومَ عْ ــمايْلُه مَ ة اشْ ــا شــامَ افِي ي ــك الصّ زِينَ
ــة رُومَ كْ مَ ــة  ْمَ تّ حَ امْ دَة  ــوْ خَ ــة  ظرِيفَ و  ــة  يَ باهْ
ة زُومَ حْ مَ رْبْتُه  سَ رب  الحَ يُوم  في  اعالم  قَدَّك 

ة ومَ شُّ هَ يا  زَگت  الخال  و  ة  شامَ و  د  خَ بين 

امة دَ اعْ اق  شَّ للعُ اتْزِيد 
رَامة ضْ ب مَ مارْها تَلْهَ اجْ
ة شامَ و  خال  و  د  خَ بين 
ة مدامَ من  لى  احْ رِيقَك 
ة د عالمَ ة في الخَ رطَ مشَ

ة شامَ يا  ــي  راحِ ر  ــدّ غَ

ـة وَّامَ ــيَّ حَ ــك عل عيُـونَ
ة امَ جّ هَ ــه  ابطالُ ــك  زِينَ

ة  امَ زَطَّ رَة  دْ عَ وى  الهْ في 
حكامَة و  ة  مَّ هَ ــة  دارْكَ
في الوْغى فُرْسان ازْعاما

ة شامَ يا  ــي  راحِ ر  ــدّ غَ
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ومة ــين ادْهُ ــوت غالْسِ ــلَب و تيُ ــر تَسْ فايَ و الظْ
ــة رْگومَ ود شــارْقَة مَ ــدُ ــال و الخْ ــفار انْب و االشْ
ة يَومَ قْ مَ لُه  ازْناجْ گازِي  احْ ير  طِ س  يطَ عِ المْ و   
ة ومَ نْظُ ــر مَ ــر التغُ ــز و جواهَ ــف قَرْمَ راشَ و المْ
ة قلُومَ باع  االصْ و  دِيجان  في  بَرق  م  عاصَ المْ و 

ة ومَ شُّ هَ يا  زَگت  الخال  و  ة  شامَ و  د  خَ بين 

ة ــومَ نْسُ ه مَ ــوْ اتْفافحُ ــر زَهْ رْمَ ر من مَ و الصــدَ
ــة ومَ نْعُ مَ ــة  رايَقَ ــة  قَلْعَ الوْشــام  ــه  في دار 
ة يُومَ كى و حالْتُه مَضْ ر من االرْداف اشْ صْ و الخَ
ة تُومَ خْ مَ بْتُه  صهَ يق  الرحِ مر  خَ رَّة  الصُّ كوِيَّس 
ة بْرُومَ مَ ة  حَ واضْ سياق  و  وابَل  اشْ خاد  الفْ و 
ة ومَ رْسُ مَ جلِيبْتُه  ة  حَ بَطْ في  شاد  بحالَك  ما 
لُومة لُــه  ما  ــن  زِي في  ــن  زِي ي  البَلْمِ زِينَك 
ــة ومَ هُ فْ مَ ــه  تُ يغْ صِ ــق  ارْقِي ــزْل  غَ أراوِي  هــاك 
ة رُومَ حْ نى في الْغاه و الوْشاة مَ عْ يح المَ من فصِ

تَتْرامَى ــي  نِّ عَ ارْقُومهــا 
ــة ام ــر الرَّگَّ ي ــم تحِ فيهُ
امة يم في بهاه النَّظَّ تهِ
ــة وَّامَ ــل هَ ــدَك أغزِيَّ ي جِ
ة و و غنامَ ود ازْهُ عُ و الضْ

ة شامَ يا  ــي  راحِ ر  ــدَّ غَ

ة ارْخامَ بياض  فُوق  ليم 
ســن الوشــامة ــن حُ بي
ة القامَ زِينات  من  خاف 
اتْسامَى بَالَّر  في  ر  وهَ جُ
ف الالمة طْ و االقْدام العَ
زَامة زَهْ لك  تشابَه  اوْال 
ة مامَ اعْ ور  نْصُ المَ زِينَك 
ة خامَ اضْ لُوك  المُ طابَع 
ة هامَ و السالم ألهل الفْ

انتهت القصيدة
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دام تَعْ لب  القَ تزِيد  ال  فاك  يَكْ ر  قَصَّ الــالَّيَــم  يا  اللُّوم  ــف  كَ

ة النَّايْمَ ــة  رْشَ الحَ ــن  ي العِ و 

االنْيام وفة  شُ من  تِي  لِيعْ سباب  و  أنَايا  كوِيت  كما  انْكوِيت  ما 

نادَمة ــت المْ ي ــا دَقــت حدِ م

دام تِي كاس من امْ د مازْرَعْ ة في الخَ رْصَ عاع دَهب الخُ تِي اشْ دْ ما شاهَ

ة سالْمَ ضاك  بَعْ تِي  انجِ و 

مام تَدْ وال  بَة  رَغْ قْبَل  ما  واه  نَهْ اللِّي  و  بَّة  حَ بالمْ وع  لْسُ المَ أنا 

ــة مَ ــود عاظْ ر و جنُ بعســاكَ

ازْعــام ــوت  ولي بطــرارد  ــق  طرِي ل  كُ مــن  ــي  ب دار  و  بَرْبُوعــي  ــوَّط  حَ

ــد عايَمة ي ــى الصِّ ــزان عل بي
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شــئِيــم اللُّوم  اوْراه 

الرِّيم ظ  لَحْ قَك  رَشْ ما 

يم ارْخِ ــوْت  صَ ــزَّك  هَ ما 

ــم ــرِي ــغْ ال ـــــةْ  رَاف وال 

ــم ل اقْلِي ــم فــي كُ بَرْهُ اخْ

ــة نْجَ غَ امْ دَة  ــوْ خَ ــت  مارِي

بسهام في اعْضاك والْجة

ة حارْجَ المْ في  رت  قَصَّ ولُو 

جا ل الحْ ن داخَ كَ رام اسْ و الغْ

ة الجَّ ــوم المْ كتبَهج في يُ



II الحاجة 492

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ــم ي ظِ العْ ــر  األم ــد  عـن

ــم ي گِ امْ ــى  عل ــوق  الشُّ و 

ــم ي دِ اخْ ــوك  لُ مْ مَ ــي  رانِ

يم طِ الجْ يقَك  شِ اعْ قَلب 

ــيــم ارْحِ ل  لكُ ــتُــوم  ــحْ مَ

ــم ــرِي ــكْ ال ـه  غــاثـُ وال 

وَدْجة ه امْ ــاق أمامُ شَّ و العُ

الدجا ــم  سَّ انْقَ ــرات  بالزَّف

ة ــا الحاجَّ ي ي ــمِ زُورِي رَسْ

ــة نْجَ امْصَ ــة  يَّ كِ ــن  مَّ كَ

ة  ما يرى في حسابُه  امْحاجَ

ة رْجَ حَ لَمْ ــوم  مُ الهْ ل  ــدَّ يبَ

امام و  ي  لْفِ خَ رَج  تَدْ ين  زْمِ حَ امْ عبيد  و  زارَك  المْ و  گادات  و  لُوم  باعْ

ة مَ مراحْ ال  ــة  ــقَ ــفَ شَ ال 

نام المْ نِّي  عَ رَّم  حَ ليه  ير  ايْسِ يت  مشِ و  داتِي  ملَك  و  لِي  قْ عَ وَّص  حَ

ة مَ ساجْ وق  بالشُّ وعِي  دمُ و 

ــلْطانَة االرْيام يَة سُ ــة الباهْ ــة النَّگشَ ودَة زِينَ ــك يالخُ ي دِ ــي يَهْ ِّ رَب

ــة ارْمَ الضّ ــي  نِيـرانِ ــرَد  بْ تـَ

زام ــت الزَّهْ ر أنَعْ ــة النصَ يد طاغِي فــي هواك أرايَ ــدِ ي اشْ ــقِ شْ وانا عَ

ا مَ الحْ و  البَرد  بين  ابقى  و 

يه ياك من يرْحم يُرْحام يه و عالْجِ مِ يقَك رَحْ شِ تِي على اعْ فْ طَ كان  أعَ

ة ــول الرَّحمــة العامَّ مــن مُ

ــى االيام ــة عل ــن الراحَ ــه غافْلِي ــق و حبابُ ــون عاشَ ــي يكُ ــدة للِّ مْ عَ

مــا احْ ســرُورنا  و  ــح  رايَ فْ بـَ
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51

رام الغْ محاوَل  و  وى  الهْ بنار  وع  لْسُ مَ ي  يفِ كِ ون  يكُ اللِّي  وْن  عَ ن  سَ يَحْ

ما اضْ ما  ور  يسُ المَ تْقْ  عَ ما 

مام رانِي و التَّخْ جْ غابِي و محايْنِي و هَ وى بشْ ل الهْ ي يا هَ كِ ن نَشْ لَمَّ

ة هايْمَ ـــرُوح  ال و  ـــة  الراحَ

ام لُه نَجَّ قْ ر عَ ون ماهَ رِّي يكُ ي باللدِي في قَلْبِي و يكتم سَ كِ ن نَشْ لَمَّ

ــة ــمَ ــالْ ـــطـــاف  س ـــالْ ب

ــرام لَمْ ــاي  من و  ــرُوب  الكْ ــرجْ  فَ امْ ــن  الزِّي ــد  ناكَ ل  كُ ــواج  افْ ــن  الزِّي

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

ــلْطانَة االرْيام يَة سُ ــة الباهْ ــة النَّگشَ ودَة زِينَ ــك يالخُ ي دِ ــي يَهْ ِّ رَب

ــة ارْمَ الضّ ــي  نِيـرانِ ــرَد  بْ تـَ

العالم كم  حُ في  بَر  الصْ قلِيل  واك  بَهْ ن  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ آمَ قُلت 

ة نَسمَ امْ ه  انْسامُ شداه  و 

ــم ي ـدِ عْ تـَ ــر  جَ الهْ زاده 

ــم ي الضِّ حــر  و  البُعــد  و 

يم كِ احْ وب  مـــدُّ رايَـــس 

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

ــم ي دِ اخْ ــوك  لُ مْ مَ ــي  رانِ

يم قِ اسْ فاك  بجْ ي  مِ سْ جَ

ــن ما فجى ــه ما حَ و غزالُ

ملْتْجــا ال  ــي  نْجالِ مَ ال 

ــق النْجا ــف في طرِي يَرْشَ

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

ة ــا الحاجَّ ي ي ــمِ زُورِي رَسْ

ــة عالْجَ المْ ــاق  تَرْي ــق  راي
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يَنْظام يقك  شِ اعْ ال  بالوْصال  لُه  ي  مِ نَعْ جانَك  اسْ من  ير  االسِ افْدِي 

ة مَ فاطْ اك  مّ سَ من  ةْ  رْمَ حُ

ي لي بسالم مِ رَّة النسا نَعْ يت زاوَك في بهاك آحُ ي ليك جِ رْحِ داوِي جَ

ــة ـمَ ــة و زاعْ وعَ لـُ ـوْ ــك مَ لنَّ

سام االجْ ـةْ  راحَ انْتِي  و  رار  االضْ ب  طُ انتِيَّا  و  تِي  راحْ و  ـي  رُوحِ انْتِي 

ة ـمَ راحْ ــيقك  شِ لعْ ــي  ونِ كُ

عجام في  وال  عرب  في  ير  انْظِ مالُه  زِينَك  تاقِي  ل  كُ لَب  يَسْ زِينَك 

ما جاب اهللا عليك و  األسْ احْ

قام ور اسْ دِي و الشُّ عْ د سَ عْ ول اليُوم سَ ة و انْقُ يفَ ودْ لِي برْضاك يا الهِ جُ

ــة قادْمَ لالرْســام  يــك  جِ بَمْ

ن صارِي فَيَّدْ في اوْهام د كَ وف القَ مالَك و نشُ ر في اجْ مادْرى لي نَنْظَ

ــة ــور طامَّ ــر فــي بحُ ت يتْبَخَّ

ــيــم ارْحِ ــفــاه  لــجْ وَدَّك 

يم الوْسِ ــدَّك  خَ ــةْ  ــرْمَ حَ

يم خِ التَّدْ ــوْ  زَهْ انْتِي  و 

ــم حــرِي فـــي  ـــو   ه وال 

ــلِيم اسْ لــب  بقَ ــف  طْ عَ

يم النسِ بُوب  بهْ يَتْمايَح 

ل عليه أش بالجة باب الوَصْ

جى وم تَنْفْ مُ ــودَك الهْ بُوْجُ

ة ــرُور بيك نافْجَ افْراح السْ

رب وال افَّايْجة وز الغَ في حَ

ى نــت نَرْتَجّ ما كُ بيــك الحْ

ــجة ــوع من حرِير ناسْ لُ بقْ
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ــلْطانَة االرْيام يَة سُ ــة الباهْ ــة النَّگشَ ودَة زِينَ ــك يالخُ ي دِ ــي يَهْ ِّ رَب

ــة ــارْمَ ــرَد نِــيـــــرانِــي الــضّ ـــــبْ تَ

النعــام رِيــش  والَّ  منهــا  ــار  الْق ــول  اتقُ و  زَنْجــي  ور  ــعُ الشْ دُوك 

ة ــمَ مبَسْ ــرَّة  غُ و  ــن  جبِي و 

هام ق اسْ ها في قَلب العاشَ تَرْمِي من قَوسْ ة كَ ين قايَسَ ب قَوْسِ و حواجَ

ي عليه شامة د سگلْماسِ و الخَ

ــالم اغْ الــخــال  و  ــوَّه  ــبَ ي لِي  تركْ واألنـــف 

ــة ــمَ رْغْ ــة مــدَ ــرِيَّ ــكْ ــة عَ ــفَّ شَ

ي مارام يَّة يَرْعى االزهار ساحةْ الغاشِ رَّاض في ابْطاح عفِ و الرَّگبَة عَ

تندمى ــراح  ــجْ ال فيها  مــن 

تام ي كل اغْ جِ ة من الدهَب تَفْ رَّة طاسَ وبَّر سُ اوِي من المُ ن الطَّ و البْطَ

ة ســامَّ لــب  القَ فــي  ــه  ليعاتُ

ــم ي دِ اخْ ــوك  لُ مْ مَ ــي  رانِ

ــم وِي تَعْ فــي  ســوالَف  و 

ـيـم ارْمِ ــلِّيـهم  تـخَ و 

يم انْظِ في  ر  جوهَ ر  التْغُ و 

يم خِ تَفْ في  ين  دِ عْ الضَّ و 

ــم ي مِ تَدْ فــي  الخصــر  و 

ة ــا الحاجَّ ي ي ــمِ زُورِي رَسْ

ــة هايْجَ ــرَّة  غَ دُو  ــن  اتْعابَ

ة جَ اعْ ة الدَّ رْشَ يْن الحَ و العَ

ة وك نافْجَ سُ م بَمْ بْسَ و المَ

ة جَ ة موَهْ و نوابَغ في رخامَ

ة ــه مبَوْجَ ون كُ ــرَّدف اعْ و ال
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يَّام صِ و  اد  زَهَّ ول  قُ العْ لَ  اهْ بِي  تَسْ ر  بالنظَ ر  رْمَ مَ ارْخامات  خاد  الفْ و 

ة مَ نانِي زاطَ ــر احْ و قدام بسَ

رام يف و سالمِي على الكْ سن النظِ يت اوْصاف مولْتِي موالة الحُ نَهِّ

ــة عامَّ و  ــة  لْب طَ و  ــرْفا  شَ

ــم ي ــة و الزْكِ مَّ ــلَ الهَ و هْ

لِيم التَّعْ ــلَ  اهْ شياخ  و 

ة وج الجَّ و شــوابَل في لجُ

ــة جَّ ــك يالحَ ــى ناسَ و عل

انتهت القصيدة
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ــوا عــاب رامُ ــوق الجْ ــي فُ ــة و عوالِ ي ــنُون ماضْ بسْ

ه الْجامُ في  عاض  فجل  كل  رْبَة  سُ الف  اخْ رْبَة  سُ

ــه المُ اغْ ــي  دارْنِ ــي  نِ لَكْ امْ و  ــي  أدَّانِ ــدر  البَ فــي 

ــه ايَّامُ ــرُوا  صْ يَتْقَ ــزْرَة  بالخَ ــوى  اكْ ــدي  ال ــن  بايَ

ه هامُ اسْ ة  فَ عاطْ ب  حواجَ و  السوالَف  تعابن  و 

يُرْحاموا ق  حَ ة  مَ الرَّحْ ل  اهْ ياك  الــرُّوح  ي  تْقِ عَ

ــة ــامَ زَطَّ ــرام  ــغْ ال يل  خَ

ــى تَتْرامَ ــرْ  ي غِ ــه  ابطال و 

ــة زعــامَ و  ــز  بــهَ ــي  ــانِ ج

ة عالمَ ــرط  شَ د  الخَ في 

ــة ــرْوامَ ــت بَ ــوِي وانـــا اكْ
 

ــة القامَ ــة  لزِيـن ــوا  ـولُ قُ

الســاقـم ــرار  ــ اضْ داوِي 
ــادَم الع ــوارَح  اجْ ــي  بَرِّيتِ

ــوَّم ــحَ ــوى اتْ ــهَ ــلَ ال ــاهْ ب

لْظم مگَ لــذا  ذا  ـــازال  مَ

ــزَّم ــحَ ــره م ــاكَ ــس ــعْ ب

لَم تَعْ قــال  ــق  ــطَ انْ و 

ــم ــيَّ ــنَ الــمْ ــر  ــشــفَ ال و 

ــريــم ــن  مَ ــي ــفِ ــوســالْ بُ

وم ــقُ مَسْ لِيــك  اعْ ــي  لْبِ قَ
ـــزُوم ــيــنِــيــك الـــزَّهْ ابْــعَ
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النَّاعَم ــد  بــحَ ــة  ــرْمَ حُ

ــى تَتْعامَ ــالش  اعْ ــي  وَلْفِ

ة ــالمَ ةْ اسْ ــتِ فــي راحَ و انْ

ــة امَ الزَّطَّ ــا  ي عــالش  و 

ــة مامَ ــك اعْ رامَ ــدِي اغْ نْ عَ

ــة القامَ ــة  لزِين ــوا  ولُ قُ

ــم الهايَ بحــال  ي  قِ ــفْ شَ
ــالزَم مت ــرِير  اشْ ي  ــقِ شْ عَ
ــم ــه عاظَ يشُ و هــواك جَ

ــة ــرَّامَ ــضَّ ــه ال ــبُ ــالهْ بــمْ

وم ــمُ مَسْ ــيف  بسِ ــرِي  يَبْ

ـــل لِّـــي هـــاك تَــلْــتَــم قُ

ــم نغَ و  يــب  طِ و  ودمــى 

ــم ــات فــي لطَ ــي يب نِ فْ جَ

ــزَم يَهْ ــد  جن و  ــا  بالضن

ــريــم ــن مَ ــي ــفِ ــالْ ــوس بُ

ــوم مُ الهْ ــه  علي محــي  و 
ــوم النُّ حــرم  جفــاك  و 
وم ــقُ مَسْ ــيف  بسِ ــرِي  يَبْ

ــم ــلَ نَــسْ لــيــس  منها 

يُوم هْ مَ ــف  ــي ارْهِ ــلْــبِــي  قَ

ه قامُ اسْ من  ق  العاشَ ر  ضُ ــداوِي  ايْ رِيقَك  تُرْياق 

ــوا نامُ ــن  ي الرَّايحِ ــع  ي مِ اجْ و  ر  ســاهَ ــات  أنْب ــا  وان

ــه دامُ ــك حايَفــة امْ نَ فْ ــاد و جَ ب ــن العْ ران بي ــهْ سَ

ه يامُ اغْ و  ه  كُ مَسْ ــزْنِــي  حَ ــدِّي  حَ ــوق  فُ ــن  الكِ

يُرْحاموا ق  حَ ة  مَ الرَّحْ ل  اهْ ياك  الــرُّوح  ي  تْقِ عَ

ــوم ــسُ ــگْ ــه م ــي ـــــا ف وان

ــه دامُ اعْ ــري  لخاطَ ــد  يزِي ابْهــاك  فــي  ــزُوك  انْ
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ه رامُ اضْ رِي  لخاطْ يزِيد  ود  لْمُ جَ قَلب  لب  القَ و 

وا صامُ ــزُوج  ب علي  ق  شْ العَ ونــار  فا  الجْ ل  مْ حَ

ه اعظامُ في  ول  عُ شْ المَ وْن  عَ ن  سَ يَحْ اهللا  قُول 

ه وامُ احْ في  الزِّين  و  البْها  رايَــس  اليُوم  ــتِ  وانْ

يُرْحاموا ق  حَ ة  مَ الرَّحْ ل  اهْ ياك  الــرُّوح  ي  تْقِ عَ

ــوم ـنْـعُ مَ رَوْض  ــوْا  ي ـضِ حْ يـَ

ه كامُ احْ لُه  نَرْضى  ه  حكامُ في  ور  يجُ لُو  لكن 

ه انْيامُ بكى  من  وف  تشُ و  يق  شِ العْ على  ترُوف  و 

ــة مامَ الحْ ــه  تي ــه  الـتِّيـ

ة يامَ القْ ـــوْل  هَ ـــدا  هَ

ــى تعامَ و  يــب  الطِّ بخــل 

ــة ــزَّامَ ــهَ ــال ي عـــالش  و 

ــة القامَ ــة  لزِين ــوا  ولُ قُ

ــم ــاهَ ــون أف ــيُ ــعْ ــر ال ح
ـــوارَم اصْ كــن  اشــفــار  و 
ــم ــاليَ اعْ حــاز  الــخــد  و 

ة قيامَ و  تِــيــه  ــن  ــزِّي ال

ــة ــزامَ ــزَّهْ ــا ال ــوا ي ــولُ قُ

ـــم االرتَ ولـــد  شــــرُود  و 

ــد وعــلــم ــه ــــي ش رَبـِّ

ــم ــمَّ كــنــخَ ــت  ــي ــقِ ب و 

اليم في  ــرَق  اغ نِي  فْ جَ

ــريــم ــن مَ ــي ــفِ ــالْ ــوس بُ

مــنــه الــقــلــب مــعــدوم
ــلُــوم ــعْ ــرْهــا الــمَ بــســحَ
ــوم مُ حْ مَ خــال  و  ة  شــامَ

ــم كَ يَحْ ر  ســاكَ اعْ نــف  عَ

ــم ــرْحَ ــمــال تَ ــاس الــجْ ن
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ـــة ـــوا الــتــغــر ووالمَ وض

ة ــامَ الشَّ ــةْ  زِينَ ــوف  طُ بَعْ

ــة الــمــدامَ ـــوا  رْجُ ـــدَ ن و 

ــة القامَ ــة  لزِين ــوا  ولُ قُ

اتخــارم ــه  في بســاط  و 
ــوالَــم امْ زَي  فــي  واحــنــا 
ــايــم ــود ســـود االن ــوجُ ب

ة يــب الالَّمَ ــا فــي طِ و احن

ة خامَ اضْ ــق  رايَ ــراش  ف و 

ــبَـســم المْ ــر  ـوهَ الجُ و 

ــم ــكَّ ــحَ الــمْ الـــزّيـــن  و 

ــم ــعَّ ــنَ امْ ــا  ــن ــاضْ ري و 

ــريــم ــن مَ ــي ــفِ ــالْ ــوس بُ

ــرُّوم ال ــع  صـناي ــا  وغـلـب
ــوم ــسُ ــط عــيــد مَ ــاشَ ن
ــرُوم غْ المَ ــى  ن اضْ ــرى  بْ يـَ

ــوَّم ــعَ ــمْ ال ــاس  ــك ال و 

ــه مــرقــم ــفُ ــايْ ــح ــتْ ب

ــه دامُ امْ ــه  لُ يلَدْ ــى  ي يَحْ ــق  عاشَ كل  ــم  بِهُ

ه المُ ــم فــاش جــا امْ ــود و الالّيَ سُ ــوا كل احْ ي نَنْكِ

ه رگامُ في  ند  الهَ ــات  ادْه ز  يعگّ نا  بساطْ و 

يُرْحاموا ق  حَ ة  مَ الرَّحْ ل  اهْ ياك  الرُّوح  ي  تْقِ عَ

ـــوم ـــرْحُ ـــود مَ ـــعُ بــهــا انْ

ــوا عامُ قَرْقافهــم  فــي  بحــر  ــر  غي ــه  نِي نَعْ

ــه ــاوِي فــي صيامُ ــرو حوادَقْهــا م ــوَرد و الزَهَ و ال
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ــة انْجامَ و  ــز  ع ــك  مالَ اجْ

ــة الغرامَ ــل  لي ــيم  انسِ و 

ــة ضامَ ــي  حالْتِ ــول  انقُ و 

ــم ــغَّ ــنَ ـــا اتْ ـــارْن وطـــي

ــرَم يَــغْ بِين  الجْ دَهـــب 

ــم ــتَّ ــحَ ــمْ ــبــع ال ــالــطَّ ب

ــه رامُ اغْ مــن  ــوح  ينُ جــر  الهَ و  الرضــا  ــر  ابْشَ و 

ــه مامُ اكْ ــيَّر  يشِ رْجــات  الفُ و  الزهــر  عرايَــس  و 

ــه ــرَّي فــي تمامُ ــي ال نا لألشــياخ و فتِ و ســالمْ

انتهت القصيدة
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ول البْهيم ر طُ نِي ســاهَ فْ مــال جَ
يم ــقِ دِّي ســاقَط وَرْدُه اسْ ــال خَ مـ
يم مِ ــي اهْ ــل فانِ ــي ناحَ ــال حالِ مـ
رِيم مــاره اضْ د اجْ هْ ــال قَلْبِي صَ مـ
يم حِ رِي في الجْ جْ بْدِي من هَ مال كَ

يم دِ ــي حماك تقبلِينِي اخْ ت ف زَگْ

ــرُوم غْ المَ ــا  أن
وم من قَبل انْصُ
وم هُ مَشْ قَلْبِي 

يم ــي ازْطِ نِ مْ ــواك ازْطَ ير اهْ مال امِ
يم ــرُه اقْدِ مْ ــيَّ جَ ــقَك بِ شْ مــال عَ
يم خِ مال من زاوَگ فــي حماك اضْ

ارْسامِي رام  ما  ــرُود  اشْ نهوى  اللِّي  و 

يمــة گِ امْ ــرار  بسْ ــك  نَ فْ جَ ــال  مـ
ة يمَ انْعِ ــراح  افْ في  ــدَّك  خَ مــال 
دِيما ــا  ــرايَ ت ــي  ف ــك  ــالَ ح ــال  م
يمة مِ تَصْ في  لْدِي  صَ قَلْبَك  مــال 
رِيما يــا  ــي  كــاسِ ــدَك  ــبْ كَ ــال  م

يمة ــا طِ ــة ي اع ــى الطَّ ــد عل بي عَ

طعامِي و  قُوتِي  من 
غرامِي و  هجرتِي  من 
دِي و سقامِي طال وَجْ

ة يمَ هِ اشْ ــيُــول  بــخْ بــي  ــاط  ح
يمة مِ تَدْ ـــي  رُوحِ في  ــبَــل  اقْ وال 
ة يمَ الوْسِ ودَك  بــخــدُ ر  فَ اظْ ما 

زُوم ظ الزَّهْ في بها لَحْ
تُوم كْ ر المَ بحت بالسَّ
وم هُ ير اسْ فار بغِ بالشْ

ــوم ـــرَّم الــنُّ حَ
مَضيُوم حالِي 
وم مُ هْ مَ هايَم 
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رِيم ــه اغْ يوانُ ــات فــي غِ مــال من ب
ــه يزِيم ــات فــي زَفْراتُ مــال مــن ب

يم دِ ــي حماك تقبلِينِي اخْ ت ف زَگْ

وف ــغُ شْ المَ ــا  أن
وف بت انْشُ لُو صَ
وف م لي بعطُ تَنْعَ

يم قِ ــي امْ ــك في خالگِ مــال تِيهانَ
يم ظِ ــي اعْ ــلْ اهوايا طاغِ مْ مــال حَ
يم ــجِ والتِي اسْ ــا مُ ــي ي عِ مــال دَمْ
يم ل ضِ ــكُ ــاح ب مــال مــن صاح و ن

يم دِ ــي حماك تقبلِينِي اخْ ت ف زَگْ

ــتاق ـشْ المُ ــا  أن
ـــاق ــي دَفَّ ــعِ دَمْ
بشواق ي  ــكِ تَشْ

ــغافِي شْ تـَ حــاوَر  امْ بـرِيقـهــا  ــرَّد  تبَ و 

ــي رفاقِ و  ــي  حبابِ فــي  يت  ــفِّ شَ المــن 

ــة ــيــمَ ــاله ارْحِ ــبْ ــونِــي لَ ــكُ مــا اتْ
رِيمــة الضْ ــارُه  ن ــي  يـتِ فِ اطْ ــا  م

يمة ــا طِ ــة ي اع ــى الطَّ ــد عل بي عَ

رافِي اطْ نُور  جفا  من 
افِي الل الصّ ي الهْ ضِ
من شغابِي و شغافِي

ـة يـمَ مِ خْ تـَ ـه  ــوالـُ بــهْ ي  زادْنـِ
يمــة ظِ اعْ ــال  ب اجْ ــوهْ  يـقُ يطِ وال 
ــة يـمَ ـجِ تَحْ ــو  بالســهُ ــي  زادْنِ
ــة يمَ قِ العْ ــه  ارْياحُ نت  ــكَ اسْ ــا  م

يمة ــا طِ ــة ي اع ــى الطَّ ــد عل بي عَ

ولِي و حماقِي شاع هُ
واقِي اسْ الخد  فُوق 
فراقِي و  رِي  جْ هَ ب  طُ

وف لْهُ يا هلِي و نا المَ
وف وْصُ مال المَ دات الجْ
وف طُ عْ مَ ــب  بُوحاجَ

لَة االرْماق حْ من ابْها كَ
ــرُه صافِي رَقْراق وهْ جُ
ساق على الحداق في الغْ

وف طُ خْ لِي مَ قْ عَ
ــرُوف الحْ ــة  زِينَ
ترُوف و  ق  فَ تَشْ

ــاق شّ العُ ــن  بي
ــراق بـحْ ــر  حافَ
ارْياق بْت  صَ ما 
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يم ازْعِ رْبُه  حَ صــارِي  ــدَّك  قَ مال 
لِيم الظْ رِيش  لَب  يَغْ رَك  عْ شَ مال 
يم اوْسِ صافِي  بِينَك  اجْ رْ  بَدْ مال 
ارْقِيم ه  مُّ سَ ب  الحاجَ قُوس  مال 
يم ارْمِ نِي  اتْرَكْ العين  يف  سِ مال 

يم دِ ــي حماك تقبلِينِي اخْ ت ف زَگْ

وَرْدَة ــدَّك  ـــ خَ
ــدَّى  ــك عَ ــفَ أنْ
ة دَ هْ ف شَ رْشَ مَ

يم انْظِ ــي  زاهِ ودَك  قُ اعْ تغر  مال 
يم ازْعِ جافِي  شادِي  يدَك  جِ مال 
يم الغِ على  ع  طَ اسْ بَدر  زَنْدَك  مال 
اللِّيم ه  رُوضُ في  بان  رَك  دْ صَ مال 
يم خِ للفْ ر  جَ احْ ن  للبْطَ ي  طَ مال 

يم دِ ــي حماك تقبلِينِي اخْ ت ف زَگْ

ــــاد أجـــاد أج

ـنِيـمــة اغْ ل  كُ ــز  حايَ ــر  ـهَ بالقْ
ــة لِيمَ اظْ ــالگ  لخَ ــه  كحالُ مــن 
يمــة خِ تَفْ ــرة  الغُ ــى  عل ع  ســاطَ
ة زِيمَ عــات اعْ ــا نَفْ ه م ومُ في ســمُ
ــيمة سِ احْ بشــفار  ه  ــدُ مْ غَ ــل  سَ

يمة ــا طِ ــة ي اع ــى الطَّ ــد عل بي عَ

ماد على النْدا اليَح الغْ
ياد اصْ نَبْلُه  الردَى  مع 
باد ي الكْ فِ دا يَشْ بال اسْ

ة يمَ گِ مــالُــه  صلِب  ــرُه  ــوهْ جُ
يمــة ازْعِ ــوع  لُ الطْ ــى  عل ــه  اليْبُ اجْ
ــيمة سِ تَگْ ـنِي  ــمْ سَّ گَ ــه  صارْمُ
ــة يمَ انْعِ البْـطــاح  ــى  عل ــد  نابَ
ة يمَ خِ تَفْ في  صال  ــك  وَرْكَ مال 

يمة ــا طِ ــة ي اع ــى الطَّ ــد عل بي عَ

وكبادِي احشــايا  في 

زاد ــلْوانُه  سَ هــا  رِيقْ ــدام  امْ ــف  رَشْ مــن 

دا العْ ــي  تَنْكِ رْدَة  ــوَ امْ
دة گْ ــي في حَ ير بَرْنِ طِ
ة ــدَ الوَقْ ــار  ن ــرْدَة  بَ امْ

انْدا في  تْ  فَتْحَ
بْـدة طف الكَ خَ
ا دّ اتْسَ ــل  سْ عَ

ياد التَّشْ على  دام  ـنْـــهـادبالقْ تـَ زاد 
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ـــاد ــر وَقَّ ــرْمَ مَ
قاد ازْمامِي  قاد 

يم ــرَّفْتُه فــي الرْگِ فَك شَ مال وَصْ
ــم ي ــم الرّْحِ َحْ ا ــق الرّ ــل بالحَ ي ادْخِ
تِيم اخْ ــرْصــاع  تَ راوِي  يــا  هــاك 
وِيم القْ ي  النَّهْ لَ  اهْ الفضل  المة 

ــادِي ــلِــي لــي ب يــا هْ
رخادِي لُه من سُ افْناجْ

يمــة گِ التَّدْ ســن  حُ ــي  قبَلْتِ وال 
ــة جــرِيــمَ دُون  ــي  ــرْنِ ــجَ ــهْ تَ ال 
ــيما ه لالهــل السِّ ــالمُ ــر اسْ عاطَ
ــيمة النْسِ ــة  دُوحَ مــن  ــه  بُ واهْ امْ

مــرادِي و  ــه  ــزايَ انْ ــبَــة  ــضْ ــخَ امْ قــدام  و 

انتهت القصيدة

كاد التَّفْ ــى  عل ــج  يَّ هَ
هناد دُون  دامِي  قاد  و 

ماد بْك اعْ من سَ
ــداد شــايــق ج
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للطامِي  زُومْ  حْ مَ رَة  جْ الهَ يرْ  أمِ
زُومْ  حْ ــرَة مَ حــابْ الهجْ اغِي على اصْ ــه طَ يشُ ة جِ لْفَ ــالفْ عَ ــة اخْ لْفَ عَ

نِي و في منامِِي  زَعْ ة يَفْ في اليَقضَ
ــومْ  سُ قْ ه مَ ــامُ سَ بَحْ بَحْ ه اصْ مْ مــن عارَضُ ــي زاعَ يدْ طاغِ ــدِ ــه اشْ رْبُ حَ

ــي  مامِ ــعْ تَدْ ــتْ وال انْفَ ــهْ ادَّممْ لِي
ــقْ اقْيُومْ شْ نِي في العَ عْ ــه وال انْفَ مُ كْ ــتْ بحُ ي ــة و ارْضِ ــتْ مايْنَ ي و عطِ

بلْجامي ينْ  الحِ في  ه  بِيْدُ اقبَطْ  و 
ـــزُومْ  ــى زَهْ ــرْعَ ـــاضْ يَ ــزَالْ فــي ارْي ــغْ ــدْ ل ــواحَ ــيــرْ ال ـــي ايْــسِ ودَّانِ

بَنْيامــي ــراحْ  اجْ ــتْ  صادَفْ ــه  نُّ مَ
ومْ  مُ سْ المَ نْجْ  بالغُ فانْها  اجْ من  يَّة  قِ مَسْ ة  رْشَ حَ يُونْ  اعْ ي  شِ من 

ي امِ الدَّ بُوسالْف  رُوا  نَصْ رُوا  نَصْ
ــومْ لْثُ كَ اســمها  و  ــا  ه حمامْ ــع  م ــرْ  الوْك ــف  الَ اتْوَ ــة  يْمَ مِ احْ

امِي گدّ امْ  ــدَ امْ فِيهْ  يَّــسْ  ــوِ وكْ
ــومْ تُ خْ مَ ــرَة  مْ الخَ ــقْ  رايَ ــعْ  الرفِي رْجــانْ  المَ و  ــسْ  ي النفِ ــرْ  بالجوهَ
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ــقامِي ــاقْ لسْ ــة تَرْي لْثُومَ فــي كَ
ــومْ لُ عْ ــحارُه مَ ــبْ تَشْ ــنْ ادْهَ ــلْكْ مَ ــة فــي سَ ــومْ كأَنْهــا ياقُوت لْثُ كَ

وَاتْ في مقامِِي  سْ اضْ مْ ة شَ لْثُومَ كَ
يُومْ  قْ ه مَ ــالحُ يعْ اسْ ــةْ الشــجِ ــي في ادخامَ بْسِ ــا عَ ثَلْهَ ــا مْ ــوم م لْثُ كَ

شامِي  وال  رِي  مَصْ بْها  جَ حْ ما 
ومْ  ــمُ مَشْ ــه  ثْلُ مَ ــا  م ــا  ه دْ خَ ــنْ  زي و  ــة  بُوبَ حْ مَ ــا  يلْنَ جِ فــي  ــيَّ  هِ

ي دامِ امْ رَاشفْ  علِيها  ود  خدُ و 
ومْ ر اتْعُ ــدْ ــرْة على الصَّ ي صِ عــي اعْ ــي و مدامْ لْبِ ــرْ قَ صَ ــمْ انْعْ يرْهُ صِ بَعْ

ي امِ الدَّ بُوسالْف  رُوا  نَصْ رُوا  نَصْ
ــومْ لْثُ كَ اســمها  و  ــا  ه حمامْ ــع  م ــرْ  الوْك ــف  الَ اتْوَ ــة  يْمَ مِ احْ

بَنْسامِي وحْ  إيفُ احْ  تفّ ي  شِ من 
ــومْ نْسُ مَ ــه  يبْ بطِ ــدْ  ي ابعِ مــن  ــانْ  ويْبَ ــي  فِياللِ ــجْ  ارْنَ ــي  شِ وال 

ــي  امِ دَّ ــوعْ گُ ــه مرْفُ اللُ ــتْ اخْ تَحْ
ــومْ  نْعُ مَ ــرُه  صْ لعَ ــقْ  ي يطِ وال  ــرُوا  صْ إيعَ ــف  الكَ مــن  خايْــف  ــنْ  الكِ

يتْ في نظامِي  بارْ حكِ دْ التَّشْ هْ جَ
ــومْ سُ له  االّ  ــاحْ  تُــفَّ دْ  هْ جَ اكْ  ـــدَ هَ ه  بْطُ انْقَ بَاعْ  بالصْ ــنْ  الَكِ
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رامِي اغْ حاور  امْ رفْ  اعْ اللِّي  سال 
ــومْ لُ كْ مَ رَامــه  بَغْ ي  يَشــتْكِ رَاحْ  العاشــقْ  ســانْ  الحَ زِينْهــا  مــن 

ــي  مامِ تَخْ زَالْ  ــا  بِهَ ــة  لْثُومَ كَ
ــومْ  انْجُ ــنْ  بِي رْ  ســاهَ الدجــا  فــي  ــي  نُومِ لْ  ــدَّ يَتْبَ ــي  طاتْنِ اخْ وإال 

ي امِ الدَّ بُوسالْف  رُوا  نَصْ رُوا  نَصْ
ــومْ لْثُ كَ اســمها  و  ــا  ه حمامْ ــع  م ــرْ  الوْك ــف  الَ اتْوَ ــة  يْمَ مِ احْ

اعْضامِي  ساكنْ  لْ  داخْ هواها  و 
ــومْ لُ ظْ مَ ــي  شِ ــا  ان ــا  م اللْهــا  اهْ ــي  يانِ اعْ انْظــرْتْ  و  ــي  ادَّاتْنِ ــي  لِ رَجْ

ــي  دامِ تَعْ ــدْ  ِيزِي إ ــنْ  الزِّي ــرَام  اغْ و 
ــومْ  يُ كل  ــقْ  العاشَ فــي  لِينْ  شــاعْ ــودَة  وق المُ ــارْ  م الجْ ــرَكْ  يَتْ

كامِي  ي  الْعِ ضَ امْ بين  لي  مدى 
ــومْ  تُ كْ المَ ــرْ  بالسَ فانْهــا  اجْ مــن  ــدِّي  خَ ــى  عل ــوحْ  اتْبُ ــي  عِ امْ مدَ و 

دامِي  ها  يفْ كِ ما  وى  نَهْ اللِّي  و 
ومْ  قُ سْ المَ وقْ  شُ يِي  يَحْ الصباحْ  يمْ  انْسِ بِه  بْ  يَلْعَ ن  صَ اغْ ي  كِ نَحْ

تامِي  وا بايَنْ ودّيتْ فــي اخْ دُ ــهْ شَ
ــومْ  لُ فِيها  مــا  وفــشــر  ــبْ  ــسَ اكْ بِــيــعْ  ــة  ــومَ ــثُ ــلْ كَ ـــالمْ  اغْ ــا  أن
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انتهت القصيدة

زمامِي في  اليُومْ  رَاكْ  لي  قُولي 
ــومْ وسُ ــي مُ ســانَكْ فــي جمال ــي احْ بُوبِ حْ ــا مَ وزَكْ ي ــدُ ــا ن ــول م بُ قْ مَ

ــي  اغالمِ و  ــوقْ  تُ عْ مَ ــيَّ  لِ ــتَ  انْ و 
ــومْ  بَنْسُ للشــرفا  ــا  رَبن ــالمْ  اسْ و  ــة  بِيبَ احْ ــكْ  لِي اكْ  ــدَ اكْ ــا  وان

ي ياخ في نظامِ لْبَة و اشْ و على الطَّ
ومْ تْمُ ــدي مَ ي رُوه و قصِ ــكْ وا اهللا و نشَ ــدُ مْ لَة ونحَ مْ ــالم جَ ــى االسْ و عل
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زُوم الزَّهُ رَمْگات  ى  ابهْ من 

ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

ينا سِ انجالِي  ــروم  اتْ اوال 

لُوم عْ مَ ــادِي  ــب اكْ وســط  ــي  كِ

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

ــيــنــة ــــالق اوْهِ بــالــلْــضــا االخْ

سالَم سلِيم  ه  رْحُ جَ امينَة  بنار  وى  اكْ الّ  من  يدِي  سِ يا  هو  و 
وم المسمُ الجرْح  ــوق  فُ وِيت  اكْ وانــا 

ــم رِي ــق الغْ ــرْح العاشَ ــر جَ ي ــي ادْوا للجــرح غِ و الكَ
ــم ي ــاد و تعدِ ب ــى االكْ ــر عل ي گِ ــد اعْ ــر ايزِي ي ــه غِ يُّ كِ

مــى انْــدْ بــه  لْب  القَ و  ــد  حــاگَ ــيُّــه  كِ

مام تَخْ ـــزُول  إيْ اوال  لب  القَ عند  ــول  إيــصُ ــدا  هَ
ــة ــالمَ ـــــوه لــسْ ــا رَوْحُ م

ــنان ــا ابْهــى الوَسْ ين ــرام امّ ــم اغ هُ رحْ ــباب جَ و اسْ

االوان ول  طُ رْتاح  مَ امينَة  بنار  وى  اكْ الّ  من  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــة ـيـنَ امِّ ــار  بـن ــت  ـوِي اكْ ــي  اللِّ ــا  ان
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ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

رْقُه حَ ما  ي  مِ يَكْ ر  اقْدَ اوال 

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

ــوا ــرْقُ ــشــاه انْــحَ ــمــار احْ بــال اجْ

ون حُ مْ يــب ابحــال المَ ــا درى لهِ ــوى م ــا نَكْ ــي م اللِّ
ون عُ طْ فر و اللَّحض المَ نج و الشَّ راح الغُ ما عرف اجْ

نَّــى اتــدَ مــا  ــرُوب  ــحْ ال رِي  ـــدْ يَ الَّ  مــن 

ــن ايْعايَ ــا  م كان  ــا  م ــوادُه  اجْ ــوح  إيْلُ ادْرى  ــي  اللِّ و 
نانِي الغْ ــوم  يُ ــون  ــرْشُ طَ

ران الگْ وع  إيْمُ رْگــا  الــدَّ مع  بــالــزَّرْد  ــرُوت  اسْ بين 

واق وال و اشْ ثِيل قيس مع لَيْلى في اهْ ثْلِي امْ يدِي مَ و هو يا سِ
ه قُ شْ بعَ ــاه  ت ــيــافِــي  الــفْ فــي  ــو  هُ

رّاق ــر الحَ مْ يت وجــد الجَ مِ ــري اكْ مي ــا وســط اضْ ان
ــاق شَّ العُ ــن  بي ــي  عِ دَمْ افْشــاه  ــرِّي  سَ ــا  بعده و 

ــقْ واسَ ــم  بيناتْهُ ــي  لِ مْ حَ ــح  بَ اصْ و 

اقْ ــدَّ الحَ ــه  ورْتُ فُ باصْ ــي  عِ دَمْ ــدِّي  خَ ــوق  فُ ــر  ظهَ و 
ــواق االشْ ــح  رِي يــف  صِ بَعْ

ــا كان ل م ــيت كُ ــان افْشِ ــن الرُّقْب ــدا و بي ــن العْ بي
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ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

رِي نَجْ ــارة  ت نَــوْقَــف  ــارة  ت

ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

لُول عْ ضايَا مَ وى في اعْ بالهْ

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

ــرِي ــجْ فَ ــع  ســاطَ فى  يخْ تـــارة 

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

ــول حُ ال  ــي  ــنِ ــجْ ــالَ ــع إيْ المـــن 

ور ق البْحُ مْ وايا في غُ يدِي تارة انْسافَر على رِيح اهْ و هو يا سِ
ــدرِي صَ في  م  ظََ تَعْ ــراتــنُــه  افْ ــارة  ت

رُور ضْ مَ ي  رْحِ جَ تــارة  انْزِيم  ــارة  تَ ي  كِ نَشْ ــارة  تَ
ور كُ عْ مَ ــي  ــرْحِ جَ ــارة  ت انْــبُــوح  ــارة  تَ تَم  نَكْ ــارة  ت

ر ســاهَ ــم  ي البْهِ ــم  نَجْ نَرْعــى  ــارة  تَ

ــار م هــد الجْ ــن صَ ــرد و بي ــن البَ ــي بي يبْنِ ــارة اتْصِ ت
جــارِي ــا  ي يــس  نمِ ــارة  ت

ــم وَلْهــان ي مِ ــة اهْ ينَ ــد امِّ ــي مــن فگَ بْنِ ــارة اتْصِ ت

الخال ابْزِينَة  ي  انْواسِ يف  كِ برُونِي  خَ هللا  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــول هُ ــدْ مَ ــا  ــي ان و  ــنــيــا  ــهَ امْ ـــيَّ  هَ

افْصال عمل  ما  علِيَّ  اسهى  ــودَّة  مُ دِي  بِيبِي  اطْ
امْصــال مــن  ــاق  التَّرْي و  ود  ــدُ الخْ وَرد  فــي  ــا  دوايَ و 

اوْصالُه على  ه  فاسُ من  ــورِي  بــخُ و 
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ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

وف غُ شْ المَ تَلْحاح  يبرَد  و 

ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

رة ــكْ تُه سَ ــوْ وال بحال انشَ

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

وف رْشُ المَ العدْب  ذا  ارْضــا  من 

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيت  باصْ يْ  كَ

رة فْ السَّ و  واقـــد  ــع  ــمْ الــشَّ و 

صايَل الزمان  ول  طُ حبِيبُه  يب  ابْطِ ر  فَ اظْ اللِّي  و 
ــه بَوْصالُ يد  ســعِ ــه   وقْتُ

االغْصان بين  تَرْقُص  ينَة  مِ يا  منابْرِي  في  تِي  افرْجْ اطيار  و 

وف طُ العْ دُوك  في  ينِي  عِ رَّح  تَتْمَ اتْزُورْنِي  وإال  يدِي  سِ يا  هو  و 
وف رْهُ ــب المَ لْ ــا ذا القَ ف ــرى مــن الجْ يَبْ

فاف الشْ فايَف  اشْ بين  ين  قِ العاشْ عالج  لُوم  عْ مَ
داف الصْ ر  واهَ اجْ بين  يق  الرْحِ مر  خَ مع  الرِّيق  و 

ــي ــلِيس صافِ ــه اسْ يبُ ــي طِ ــق الباهِ رِي

رْفة ل حَ ــه أُترجــى فــي كُ ــرَّب منُّ ــا مجَ ن فــي طرِيقْ
ــة افَ بالرّ الوْصــال  طــاب 

سنان و  ــوف  شــفُ بين  ينا  امِّ رِيــق  الــكــاس  ــيــع  بــارْضِ

وارى هاك  بين  ما  درة  العَ ابساط  في  واحنا  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــرة مْ بالخَ ع  ــطَ يَسْ ــا  بينّ ــكاس  ال و 
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ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

ي بتاجِ ــرْوان  شَ ر  فَ اظْ ما 

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

ــي ــراجِ افْ ـــرُور  اسْ ــطــاب  اسْ ال  و 

ــار نَّ الخُ ــال  اقْب ــيد  نشِ ــى  عل مــة  بنغْ ــوَّال  المُ و 
ــار االوْت ــم  نغايَ و  رايْقــة  الحــوف  و  ــي  ازْرابِ ــن  بي

ــرَة مْ الگَ ــا  ي ضَ ــا  ابهاه ــي  ضِ فــي  يَخْ

يســار و  ــة  ين إيمِ بلســون  ــف  يَرْشَ ع  ــمْ الشَّ و 
ــارُه ــم اجْ دَوَّب  ــوف  بالخُ

شــان يع دَهْ ــة يَبْقــى خدِ ينَ ــراق امِّ ــا ابْقــاه مــن ف م

ناجْ الغْ بين  ول  تصُ و  م  ظَ تَعْ قبالِي  ية  الباهْ و  يدِي  سِ يا  هو  و 
ــي ــم وســط انْتاجِ ظَ ــداكْ نَعْ ــا اكْ وان

يـج الوْهِ ي  بساطِ في  ـتِي  والمْ ي  بابـِ احْ بين  ي  زَاهِ
ــد و حرِيج سَ ة الحَ رِيفَ ــة الظْ يَ ــد الباهْ يــت بخَ و بكِ

نْجة ــات غُ ــا فــي البْن يــف بهاه ــا كِ م

ــاجْ وهَّ وخــد  ــي  الماضِ ر  ــفْ بالشَّ نْجــة  مغَ ــة  نْجَ غُ
ـواجة رَهْ ـثِيـل  امْ يـنَـة  امِّ

االشجان في  يَسره  ه  راضُ اعْ في  جا  من  همام  والَّ 
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ــار امِّيـنة ـوِيت بــن ــي اكْ ــا اللـِّ ان

ــي رْبِ العَ ــن  الزِّي داك  ــير  أسِ ــي  ثْلِ مَ
بِي عْ ــة صَ ــي و مراحَ تِ ــي و راحْ رُوحِ
ــبِي سْ ي مَ ــقِ شْ يت بعَ حِ بْها ضَ ابْحُ
ــي بِ جْ عَ ــوَّة  قُ مــن  ــي  نِ مْ إيْهَ اوْال 
بِي عْ رى للكُ اوْا ما يَجْ غَ وا و اصْ عُ مْ سَ
ــب مرَبِّي لْ ــوى في القَ ــد و الهْ الوَجْ
بِي شــايَا مَسْ ها في احْ ــقْ شْ انا بعَ
قلبي ــةْ  ــزاهَ ن و  ــي  ــتِ ــزاهْ ن هــي 
ــول بغايَة شــربِي فهــا نصُ مــن كَ
رْبِي كُ إيْـــزَوَّل  االوْســاد  يث  حدِ و 
ــي رْبِ دَ المْ ــالَف  بالسَّ ــر  ي اندِ وال 
ـــي ــى رَبِّ ــل ــة وع ــنَ ــي ــــة امَّ االلّ

نان الكْ وسط  صلِيب  ع  طَ يَقْ لِيب  بصْ يْ  كَ

داب يگ االهْ ه رشِ ي في عراضُ يگ يجِ وال يطِ
الرَّبْراب ابْهى  في  ـــا  وادوَايَ رُوحــي  رُوح  و 
تَّاب عَ مــالم  ــواهــا  اهْ في  نِي  زَعْ يزَعْ اوال 
جاب ــوب العْ ــه عجُ وبُ ــح مــن عجُ ــو يوَضَّ ل
ــواب االبْ ــن  بي ل  ــكَ إيْ ــات  يب و  ــل  يَّ إيْقَ ــو  ل
ــواب الــجْ ـــرَد  إيْ ــوى  ــقْ يَ مــا  بة  نَسْ وَلْـــد 
ــالَّب ـــزُول غَ ــا ي ـــم م ــي دايَ ــنِّ ــبْــهــا عَ حُ
ــاب ــود و رب رة بعُ ــعْ ــن الشَّ ي بي فــي بســاطِ
ــراب ــق الشْ ي ــة رحِ ينَ وال بحــال مصــال امَّ
جاب لْض الحْ ب غُ يا و الحُ ف على الحْ و يكشَ
باب ــن االحْ ــول بي ــاق و انقُ ن ــي بالتَّعْ احمالْتِ
ــاب الب فــي  ــم  ي خدِ ــي  لِّينِ خَ ــي  رْنِ تَنْهَ ال 

انتهت القصيدة
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نِيرانِي كيف  نِيران  على  بنِيران  ى  كــوَ الَّ  من 
هانِي ــرُه  خــاطْ ــرْتــاح  مَ

ــه نُ ــق دَهْ ي ــلِّي دِيمــا حقِ ــه مسَ ــا علِي ــاداك م هَ

يسانِي كِ ــام  االرْي بين  دَرَّج  وال  طاب  اصْ الَّ  من 
االغانِي و  ــود  عُ ووتــار 

بْنُه غَ في  تُه  يشْ عِ يَّط  محَ لِّيه  خَ ير  غِ ــداك  هَ

عانِي المْ بين  يوان  غِ ه  ــزُّ هَ وال  انْحال  الَّ  من 
ــجانِي رَّك اشْ ســاه حَ اگْ

نُّه مَ ير  خِ مار  الحْ ي  الگاسِ ر  جَ الحْ كمن  دا  هَ

عانِي المْ طرِيز  في  ينَزَّل  و  يَرْتِي  يبات  الَّ  من 
فانِي و  عــادَم  وع  لْسُ مَ

تَبْنُه كفاه  يما  بهِ ــدام  بَــمْ ر  سكَ ما  ــداك  هَ

ــوانِــي زَهْ ـــام  االرْي ام  ـــدَّ قُ ــأدَّب  ت و  ارْقـــاق  الَّ  من 
ــي وانِ يَهْ ليــس  ــداك  هَ

ــه وَدْنُ في  دُه  ــوْ گَ رة  البْگَ ــد  وَلْ يرْتُه  سِ دِيك  هَ
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بانِي ــرَة  ــاصْ ــق أل ــي  ــانِ ب ــي  ــانِ ب ـــة  اللَّ ــوا  ــول قُ
امْكانِي م  راسَ امْ يِي  احْ

نُه عَ رَت  ــدْ قَ ما  يبَة  الغِ ول  طُ و  حاوَر  المْ يْ  كَ

االوْطانِي غرِيب  وانا  ة  جَ البَهْ في  ليَة  امْسَ انْتِ 
بغانِي من  عن  رُوق  فْ مَ

نُوا ــطْ انْشَ ــي  وارْحِ اجْ ــك  ب ــا  وان ــليَة  سَ امْ ــتِ  انْ

كنانِي في  مرِيض  وانا  ة  رْجَ الفَ و  و  الزهُ على  انْتِ 
ــــي داوانِ ــيــب  طــبِ وال 

نُه ــجْ سَ ــاد  كب فــي  ــي  لْبِ قَ ــا  وان ــة  عافِي مَ ــتِ  انْ

ابْگانِي ما  يب  اللهِ فُوق  وانا  ســرُورَك  على  انْتِ 
يانِي اعْ ةْ  عَ مْ بدَ لِي  مَصْ

ــه زْنُ حَ ازْداد  ــي  حالِ ــا  وان ــك  حالَ ــان  ازْي ــتِ  انْ

دِيجانِي وم  انْجُ نَرْعى  وانا  نُومَك  يب  طِ في  انْتِ 
فانِي لألجْ نُــوم  رام  ما 

نُو كْ تسَ ــي  ــوارْحِ اجْ بيك  ــا  وان كنا  مسَ ــتِ  انْ

ــي حانِ ــرار بَمْ ــي امْ ــا قُوتِ ــك وان تَ ــداد قَوْ ــي الْ انْتِ
ــي يانِ دْ ــفاوْا عَ ــى اشْ تَّ حَ

ــوا نُ وَهْ ظــام  العْ و  ــي  لْبِ قَ ــا  وان ــرة  نْتَ مخَ ــتِ  انْ
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بانِي ــرَة  ــاصْ ــق أل ــي  ــانِ ب ــي  ــانِ ب ـــة  اللَّ ــوا  ــول قُ
امْكانِي م  راسَ امْ يِي  احْ

نُه عَ رَت  ــدْ قَ ما  يبَة  الغِ ول  طُ و  حاوَر  المْ يْ  كَ

فانِي الوَصْ من  وب  سُ كْ المَ وانا  بَانِي  الكاسْ انْتِ 
ودانِي سُ ود  دُ الخْ ل  حْ كَ

ــوا نُّ حَ إيـْ ــة  أالل ــوك  ـلُ المُ و  ــة  كَ المالـْ ــتِ  انـْ

ــي ــادَم اوْفانِ ــرُوح ع جْ ــا المَ ــي وان انِ ــتِ الجارْحَ انْ
انِي ضَّ مَ ــراق  الفْ ــيف  سِ

نُه ــم وَطْ ي مِ ن فــي صْ لْبَك ســاكَ ــة غُ ــتِ الغالْبَ انْ

ــت ادْهانِي ــلُوب جاحَ سْ ــالْبَانِي وانا المَ ــتِ السّ انْ
ــواك و ادْهانِي غــى اهْ اطْ

ــوا نُ ــن ليــس فَطْ يْنِي ــفار العَ ــة بَشْ ــتِ الفاتْكَ انْ

ــي ابْدانِ ــت  دابَ ــوك  لُ هْ المَ ــا  وان ــي  نِ الهالْكَ ــتِ  انْ
ــانِي رَشَّ ــرام  الغْ يــش  جِ

نُوا اتْوَهْ ــي  ــوارْحِ اجْ بِيك  وانــا  رَّحة  طَ امْ ــتِ  انْ

ــارَم انْســانِي ــا الع ــك ي لَ قْ ــيَّ عَ ة فِ ــلْمَ ــتِ مسَ انْ
كنانِي في  طال  جفاك  و 

نُّه جَ طاح  ــواه  اهْ ير  غِ من  يلِي  قِ عْ على  ــتِ  انْ
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بانِي ــرَة  ــاصْ ــق أل ــي  ــانِ ب ــي  ــانِ ب ـــة  اللَّ ــوا  ــول قُ
امْكانِي م  راسَ امْ يِي  احْ

نُه عَ رَت  ــدْ قَ ما  يبَة  الغِ ول  طُ و  حاوَر  المْ يْ  كَ

ثْمانِي ــا عــالم عُ ــي ي ــدَّك عــن حالِ ــم قَ ــتِ اقْوِي انْ
ــي اتْمانِ ــر  غايَ ــح  رَمْ ــا  ي

ــوا نُ هْ تدَ ــه  وانْحُ اجْ ــراب  اغْ رِيــش  ــوالَف  السْ و 

ــالم دِيجانِي ــالل و جبِينَك شــارَق فــي اظْ ــرَّة اهْ غُ
ــي افْتانِ رادَت  ــواس  ق و 

ــوا نُ عْ يطَ رْباتْهــا  حَ بالعــدرة  ية  ســاهْ شــفار  و 

زْالنِي غَ الحاض  من  قَلبْ  زِي  تَغْ ة  رايْمَ جعاب  و 
رْشانِي حَ و  و  سهُ فيها 

نُه فْ كَ ــم  ــهُ دَگْ من  ــد  يَــوْجَ ــقــاوَه  الْ من  ــح  اوِي

فانِي مايْلُه  اخْ في  وَرْدُه  ي  لْماسِ سگُ من  د  الخَ و 
ــي رَوْيـانِ شـــقيـق  والَّ 

ــنُه سْ حَ و  ه  ــدُ معاقْ ــر  الزهَ ــم  نْ غَ منهــم  ــن  لَكِ

نانِي الفْ رَوْض  ي  ضِ يَحْ رْنَس  مقَ ير  طِ كن  األنف  و 
وسانِي سُ ارْكـــاب  والَّ 

ــه وَزْنُ قنُوت  ــوا  دَرْكُ ما  هَّب  مدَ خاتَم  م  الفُ و 
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بانِي ــرَة  ــاصْ ــق أل ــي  ــانِ ب ــي  ــانِ ب ـــة  اللَّ ــوا  ــول قُ
امْكانِي م  راسَ امْ يِي  احْ

نُه عَ رَت  ــدْ قَ ما  يبَة  الغِ ول  طُ و  حاوَر  المْ يْ  كَ

ــي رْجانِ مَ ــل  مثِي ها  ــفْ راشَ بَمْ ــر  واهَ كجْ تغــار  و 
ــي ـيانِ ـقْ عُ ــق  ي قِ اعْ والَّ 

نُه وَطْ بالد  في  رْ  هَ امْ يد  الجِ و  ر  مَ اخْ من  الرِّيق  و 

رَوْيانِي رُوض  في  ي  كِ نَحْ بانُوا  كتْفافَح  ود  نهُ و 
يماني ــام  ــرخ ال ـــوق  فُ

نُوا مْ يظَ ي  نْدْسِ السَّ ون  عكُ و  ة  خَ مْ الكَ من  ن  بطَ و 

حانِي برَجْ غى  اطْ المالِي  الردف  و  رَة  وصْ خُ امْ رَّة  سُ
فانِي جْ يف عَ ــرُه ارْهِ خصْ

نُوا مْ كَ م  مارْهُ اجْ لْب  القَ في  وارِي  كسْ افخاد  و 

تانِي بَسْ رَنْج  قدامْ  و  سانِي  ه  اجُ امَّ في  اقْ  السّ و 
ــي نانِ بَحْ ــن  بِي ضْ مخَ و 

ــوا نُّ واتْهــا يحَ طْ ي خَ ــمِ ــن رَسْ ــي عَ ــب خالْقِ لَ نَطْ

ميزانِي رُوف  اصْ من  ي  ماسِ اخْ بَرُود  ألْبِيب  هاك 
ــي زانِ الوْ ــق  ي حقِ ــه  لُ رَطْ

ين فَنُّه مِ ــوب الفاهْ هُ ــل المُ ه لألهْ ــالمُ تُوم اسْ خْ مَ
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ينْساق ما  فيها  ـتِي  قَصْ
ــاق شَّ العُ ــى  ن الضْ أهــل 
قوق كام على الحْ ألهل االحْ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ــوارُه انْ و  ازهــارُه  ت  فاحَ

ــــــــواق نــــــاس االشْ
وق شُ عْ ق  المَ عِي العاشَ يَدْ
ــقــايَــق ــت الــحْ ــبَ ــل ــقَ انْ

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ـــــــــرارُه ـــى اسْ ـــل ع

رام الغْ ألهل  يها  كِ نحْ لي  رات  اجْ ة  قَصَّ يدي  سِ يا  هو  و 

ــاق االرْم ــةْ  لَ حْ كَ ــي  وَلْفِ ــن  بي و  ــي  بينِ
ساق مايَر المْ لألرْخاخ اضْ
وق دِي گبيل باهل الدُّ هْ عَ
العايَق ــا  ي ــوم  ــيُ ال و 

ـالم اغْ وانا  وة  طْ سَ ه  لناسُ ـوى  الهْ هاد 
ــي فانِ ــق  عاشَ ــي  ثْلِ مَ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

مام ن في قَلْبِي ذا الهْ تِي سكَ يدي  و سباب لِيعْ و هو يا سِ

ــجــارُه اشْ بين  مــا  ــه  امــنــازْهُ بنا  و 
يارُه اطْ ــرْح  بالفَ ــرْدَت  غَ
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ــارُه ــع ــبُــوع مــن اشْ بــطْ
ير ير اهدِ و عمل في الضمِ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

 

ــد ري تَغْ ــرَّد  اتْغَ ــون  يُ العْ و 
ــد رِي الفْ ذا  ــى  عل ــو  فُ يَعْ
ـيـادُه شْ بـبْـساتْنــه و تـَ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ــوج كثِير وادِي اطمــى بمُ
ــجارِي اشْ ــي  ل ــتْ  رَقْ احْ

ــتــاهــا ــــا اعْ ـــا  مَ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ــد ــي ــجِ ســــاطــــع  ال
حمــادُه فــي  ــدال  اگْ دار 
ــار  مــن  كــبــادِي ــنّ ــال ب

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

بت دَمــع غزِير وانا ســكَ
ــا بصارِي ي ــي اضْ ــال ل ق

رام يبو الضْ ع الْهِ مْ ــا بنِيت بدَ مْت م و هدَ
ــتانِي بُسْ ــق  حدايَ فــي 

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

رْ من تَحت قدام بالنْيام يدي و غمزت من حضَ و هو يا سِ

ــد ي جِ التَّمْ ــاس  لن ــوع  ضُ بالخْ ــيَّرْت  شَ
رَّاض البِيد بُوا عَ قُلت رَغْ
ـالدُه ابـْ تـملَك  ـه  النـُ
وادِي هــاج  منِـيـن  و 

رام ــي اجْ طِّ وك يغَ ــرى ما جــرى و عفُ اجْ
جانِي ــي  ثْلِ مَ ــو  هُ مــن 

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ
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االوْهام رَّاض  عَ ادِي  لشّ يل  الدخِ بْت  جَ يدي   سِ يا  هو  و 

ه ــت في حرُومُ تْبَة زگْ ــتْ على العَ بْ رْگَ عَ
ه مُ ب و فَهْ كيف راد و حَ
امِي ي مع الدَّ شِ فْت نَمْ خَ
هايم يق  عشِ اللِّي  و 

للحكام المالك  لُوك  مْ المَ عِي  يَدْ يف  كِ
ــلْطانِي سُ ــا  ي ــو  فُ العْ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

صام اخْ نِي  عْ يَنْفَ ما  ي  ظلْمِ رت  انْكَ وإال  يدي  سِ يا  هو  و 

ــران ــي ــنِّ ــال ب ــــــــواوا  اكْ الَّ  ـــن  م
م شــايَن كان رْهُ ــا ضَ م
تبَيَّن ي  مالْكِ ول  عــدُ و 
حانِي امْ على  وا  دُ هْ شَ

كام الحْ عليّ  ضرب  تَبَّت  الحال  ي  قاضِ
ــي ابْيانِ رســم  بطــل  و 

ه مُ كْ ل ما فِي حُ عَ ياك ما يَفْ
علمه فــي  بمــا  ــي  ضِ يَقْ
ي الســامِ ذا  يــت  دعِ ــا  أن

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ــةْ التِّيهــان ود لِيعَ و صــدُ
ـي ـغـانـِ للمْ ـت  ـفَ ـطْ عَ
رِين أخْ ــن  يي زاگْ ود  شــهُ و 

ــه ــمُ ــهْ ـــن  سَ بـــسَ
ي عامِ ــي  ــلِّ ال ــنِّــي  يــضَ
ــوالــم ي مــا  ــرف  ــع ي ال 

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ــي رانِ شــافَـت  ــن  منِي و 
ين العِ مزن  و  الضنا  تُوب 
ـي لســانـِ ــى  عل اوْا  دّ و 
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تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

نِي حكمــة قُوم تبعْ للمَ
ــنِــي نَــجْ عــلِــيــك  وال 
ون رْهُ تِي مَ و انْتَ في قَصْ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ــي نْبِ ــت بدَ ــا گرِي بعدم

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ـــي ـــنِّ ـــــع  جَ ـــــرِي إي
و نشاشبِي بهند سنُون
ــي فانِ اجْ ــي  اللِّ ــي  نَنْكِ

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنَّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ــبِــي ــسْ ــت مَ ــي ــشِ امْ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

الم الغْ ياذا  اتْلَوَّى  ال  لِّي  قال  ين  الحِ في  يدي  سِ يا  هو  و 

تتْعبنِي ال  ــم  ــالَ ــظَّ ال ــا  ي ارْواحْ 
نِي ــي ما تَعْ و قُول للقاضِ
ون حُ يفي من اللَّحظة مطْ سِ
ــي فانِ اجْ مــن  ــع  طْ وانقَ

هام لق االسْ رِي طَ فْ يب فُوقه شَ دِّي لهِ خَ
ــي بانِ جْ الحَ ــوس  قـ مــن 

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

اقْوام دّانِي  و  ي  نْـقِ عَ في  شريط  رمى  و  يدي  سِ يا  هو  و 

ـــي آرَبِّ ــلــت  قُ للمحكمة  ــا  ــرْن سَ
ــي لْبِ بغُ يــت  رضِ و  ــا  مايْن
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بِي جْ عَ ــوب  عجُ وا  رْجُ خَ
ــي  دابِ ــوف حــال تَعْ يشُ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ــرُه و نهاه تابعــه عن أمْ
ــوَالَّه ــتْ ي و  ــيــه  ــقِ الــفْ
ــزَّر فيه ــا يحَ ــى م و اعي

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

دابِي الهْ شعاع  بُه  راغْ
ــي اصحابِ مــع  ــي  لِ ألهْ

ــتــاهــا ــــا اعْ ـــا  مَ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ـــواه ـــهْ ـــت  يَ ـــف خَ
ق دُون قُول شــبِيه بالحَ
ــي ــع  باهِ ــنُه  رفِي سْ حُ

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ــي احبابِ ــةْ  الم ــوه  تَبْعُ
ــي ــوابِ ــي اجْ ــلــت ف فــقُ

سام أوْالد  منكم  مانِي  ــالم  اغْ أنــا 
ــنــانِــي ــوك الــوَسْ ــلُ ــمْ مَ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

ادْمام ي  طِ تَعْ ال  قالُوا  ي  أوْاليْفِ بُوا  ضْ غَ يدي  سِ يا  هو  و 

ــى الرَّغم معاه ــيت للمحكمة عل مشِ
ابْهاه جب  احْ ــي  يارَبِّ قُلت 
ــه بالتَّنْبِي ــه  ي قِ الفْ دوى 
ــي الهِ ــت  هـوِي ــي  اللِّ و 

رام رَة احْ جْ ــداب ناس الهَ يه تَعْ قِ قال الفْ
ــوانِــي ــغِ ــق ال ــرِي ــي ط ف

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ
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اح وف الوَرد و تَفَّ من صفُ
صاح بفْ صاح  ير  الطِّ و 
وح م لَبْنِي و خرَق الدُّ دْ هَ

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

حاح ير اشْ رْنا من غِ ليه سَ
اح فَـصَّ يب  انْجِ ــرِي  دَهْ
يح حِ يف بالتَّصْ الَّ نصِ شَ

ـــاح ب ـــــر  ـــــوْت ال و 
ينُوح به  نُــوح  وفان  طُ
ــح الواضَ البْهــا  ذا  ــا  ي

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــنِ ــنّ هَ مــا  ــف  ــلَ ح و 

ـــاح ــن رجَّ ـــي ك ـــفِ وَلْ
يح بتَوْضِ شارَق  لبْساط 
ــوا ـــام  فــيــه  صــاحُ ري

الم المْ اتْرك  ل  صَ تَفْ اسْ يه  فقِ يا  فقال  يدي  سِ يا  هو  و 

ــن ادْواح ي بـيـ ــتانـِ سْ ــا بـنِيـــت بـُ وان
اللقاح نسايَم  و  ر  بالزْهَ
رُوح گْ المَ ذا  نار  شعلت  و 
ـح ســامَ ــه  ي قِ الفْ ــال  ق

ارْيام تِي  فْ شَ إال  مداقِي  وق  اتْدُ وفِي  خُ
ــي مكانِ فــي  ــح  تتمايَ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

الم ــه اكْ امُ دّ ــه لخُ ي قِ ــال الفْ ــيدي مــن بعد ق و هــو يا سِ

رْگاح للمُ ــي  امِ قُــدّ وا  ـــدُ ب وا  ــــدُ زِي
يَّاح دِّي سَ وع عن خَ و الدمُ
اوْقِيح دُون  جميع  ـرْنا  سَ
ــه بـطاحُ على  ـوا  ساحُ

الم اظْ قَلْبُـه  مـن  رَح  شْ تـَ رايَقة  بنغام 
زانِي احْ ــوْل  هَ افجى  و 

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097



529القاضي

تاها رَات لي ما اعْ ة اجْ ي قصَّ أقاضِ

ــي دعــانِ ليك  ــي  ــاضِ أق

ه و اهوانِي وانـُ وازَن اهْ اتـْ
ــي هانِ لِيــس  ــت  وِي نَكْ
ف كيسان ما شاف ما ارْشَ

ـــتـــاهـــا ـــا  مــــا اعْ ـــدن ـــي سِ

ــي ــانِ ــنّ هَ ــا  م ــف  حــلَ و 

ـــي ـــانِ ه قــــــال  و 
ران جْ هَ الجفا  ود  صدُ و 
ــى العانِي فــت عل اعطَ

ــاس الــغــرام ــد فــي ن مــا جـــرات لــحَ

يام الخْ وز  حُ ي  القاضِ عند  رُود  الشْ شاف  يدي  سِ يا  هو  و 

دهانِي كيف  ــه  ــانُ ادْه فــي  ــاه  ده و 
رانِي جْ هَ ــه  رانُ جْ هَ ــاق  ف و 
وى مــن النِّيران مــن الَّ اكْ
ــي رانِ دَقـــت  ــن  ـنِي امْ و 

التمام بدر  ةْ  لْعَ بطَ لْح  صُ صام  الخْ عاد 
ــي ـنْوان العُ اخـتـمــت  و 
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انتهت القصيدة
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014

التِّيجان ات  أُمّ اوْصاف  هاك 

ــواد الزَّان ــگات اعْ ــي راشْ اللِّ

ور التِّيتان ــعُ و الدْجى في اشْ

زان ــراب فــي المْ أو رِيــش اغْ

بان ــت تَعْ لْقَ ــوالَف طَ و السْ

ــوان ي كِ ــرَّة  الغُ و  ــن  بِي الجْ و 

بان جْ ــل الحُ ثِي ــواس امْ و القْ

ــان ن التَّفْ بفصــاح  ــوا  نْنُ يفَ

قُرْصــان ــي  رْبِ حَ صــارِي  أو 

يَّان ــل عَ سَّ الم مكَ فــي الظْ

ــل وِيدان طَ ــاه اهْ ــر ادْم نْبَ عَ

فان ورِي مــن وَصْ ــي كُ وْصِ هَ

ان دّ يع الضَّ بَة في جمِ العاجْ

نان ــر في الكْ دادُه سَ من امْ

افْنانِي م  زِينْهُ اق  شّ العُ ول  قُ اعْ الْبات  السّ

ــي ــيم ورَمــح اتْمانِ ــح بنْسِ ود تَتْمايَ ــدُ بالقْ

نْحانِي لِيم راخف الجَ الح فُوق الفجر من اظْ

قانِي الفُ ر  بامْ ارْخــام  فُوق  ــي  رامِ ه  يحُ طَ

ــودانِي ــد لُونْها سُ ــالَّرْ الخَ ــة عــن جَ صابْغَ

سانِي نُورْها  مْس  شَ أو  ر  الشعَ ليل  تحت 

قانِي اسْ نُون  أوْ  تَّال  القَ الخال  زِيد  يد  في 
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ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

يان العْ في  نْج  الغُ وم  سهُ و 

ــي بيزان س كن شِ عاطَ و المْ

ــران النِّي يــب  لهِ ود  ــدُ الخْ و 

رْجــان مَ فيهــا  ــم  باسَ المْ و 

ــزْالن غَ ــب  اليَ اجْ ــرْگاب  ال و 

يَّان ــرُوق فــي حَ ــود ب عُ و الضْ

ــلْطان ر ارْخــام السُّ ــدَ و الصْ

يســان و قماش و رُوض و كِ

اوْا فــي  رمان ــدَّ ــم اتْسَ بسَ

وسان ي من سُ الل و شِ ي اخْ شِ

ــان رَوْي ــه  دَمُّ فــي  عــاج  أو 

ــنان ــرُورِي من االسْ ــه تَبْ في

مان ــد التْرُكْ أو طــاوُوس عن

مان والي عبد الرَّحْ ــيف مُ سِ

ان ــي فيه الرُّمَّ ي ارْنَج شِ شِ

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

جالنِي و  دهانِي  و  النِي  اخْ النُّوم  و  ر  السحَ و 

بين ورد و دهب و مسك و قدام واقف عانِي

سانِي اتْغارُه  من  اليَبْرِيز  عاع  اشْ ورد  تحت 

ــي ادْهانِ ــق  برِي ــة  رايْقَ ــم  تَّ مخَ ــر  واهَ بالجْ

تْالنِي الخُ من  ة  خايْفَ اتْرَگب  فاگ  الشْ فُوق 

يْدانِي يت في أمَ كِ ات والَّ احْ وا يُوم الهوشَ الحُ

رَوْيانِي لَة  رْجَ فَ اسْ ي  شِ و  التَّفاح  عليه  ي  شِ
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ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

ط تلمسان ي و شام بخَ و شِ

يْمان ن في اوْصاف الهَ و البْطَ

ي ســال  الونان مِ كْ ــى المَ عل

وارِي في حضان خاد اسْ و الفْ

مــان بللعَّ ــل  مث ــدام  اقْ و 

ــان بْـي بـَ ــة  تـالتـ ــعات  واسْ

ــاض تالتة فــي حصان و البْي

يســان و قماش و رُوض و كِ

بان ــحْ سَ ــرْدُه  سَ ة  صاحَ بفْ

يســان ــرَّات الطِّ ــة سُ غارْقَ

تْمان بالكُ ــة  ونَ انْصُ ــب  واجَ

ــيقان ــوابَل مثل السِّ و الشْ

االدْهان ر  حَ تَسْ ينْيَة  شِ بالقْ

ــبان سْ ر في تالتة حَ و القصَ

تبيان ــة  ــالت ت مـــايْـــالت 

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

قانِي ــه دُهْ ــول نَيْلُ قُ ــل العْ نْسَ ــل سَ ناسَ بسْ

ــي كانِ العْ مــن  ــات  ـيّ الطِّ بـســت  ــل  قـب

يانِي عْ بُه حجاب من المَ جْ ــن ايْحَ ي دِ تالت النَّهْ

ــي نْعانِ كَ ــن  ب ــوش  كُ افخــاد  والَّ  ــيَّة  تُونْسِ

ــي ــر الغانِ ة و طــراوة عليهــا سَ ــدَ ــط زَبْ خالَ

ــي ــة تانِ ــول فــي اتْالت ــة و الطُّ ضيقــات تالت

عانِي رز اهل المْ ولَة تالتة صيغ طَ ورَة و كحُ مُ و الحْ
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ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

ــدان اب حــق  ــة  تالت ــح  وضَّ

ــان ــة و عي بْهَ ر و الجَ الصــدَ

ــان ــرُوح و لبن سْ ــد و المَ جي

بان ــون و حجْ يُ و الكحــال اعْ

ــان ب عْ الكَ و  ــر  غايَ ــر  صَ الخْ

االدان و  األنــف  ــاق  الرْق و 

ــان ن بتحْ ــوت  الصُّ مــات  راخْ

يســان و قماش و رُوض و كِ

والن السُّ في  غايَرْة  و  ة  ناتْگَ

يُصــان ــت  الَ التّ ــواب  بـصْ

دان عْ دِي سَ عْ د سَ واعَ و السْ

نان ببياض عين و خد و االسْ

رْعان لظْ ساقْ و افخاد و الدَّ غُ

التِّيجان أمات  اوْصــاف  ذا 

الرْدان و  النَّسب  رات  هْ طَ امْ

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

ــي ــم االوْزانِ ي ــة و كــداك يافهِ ــاق تالت و الرْق

انِي ــا حمَّ ــم و األنْف ي ــق الفُ ي ين و ضِ ــعِ واسْ

مانِي دْ ــر النَّهــد و القَ ــي و قصَ ــم يزَهِّ ولْهُ طُ

ــر هانِي ــد و لســان وآخَ ــورَة خَ و شــعر و حمُ

دانِي ــوَرك و النَّهْ اتَــگ حجر و ال ــن والنّ و البطَ

انِي فَّ ــراف و الكَ ــايْلَة الخد و الطْ و صباع السّ

ــوق دُون ادْغانِي ــق و خلُ ل ــى خَ ن عْ رايْقــات المَ



535الزهو في ابنات و شبان

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

ــول و تِيجــان ــي و حلُ لِ بالحْ

ــبَّان ــك شُ هــات فــي اوْصافَ

دِيجــان ــوالَف  اسْ ــن  ي طالْقِ

رُوَّان و  ــر  رِي احْ ــاس  اللْب و 

يطان القِ ـــرَاوات  اجْ دارَت 

الرِّيحــان صــان  اغْ كانهــم 

ــدان لْ الوَ فــي  ــك  يانَ اعْ ــزَّه  نَ

يســان ــاش و رُوض و كِ و قم

ــالن شْ للقَ تجــارة  و  ــز  ن كَ

ــان رْف الطَّ ــوم  اقْـلُ ــم  كأنـهُ

يمان اضْ عليه  خــرص  ــل  كُ

طان فْ القَ ر  سَ ة  دَ قْ عُ و  عين 

يدان الدِّ صغر  في  نْتِين  خَ امْ

الْوان في  ه  امْشاممُ ر  زهَ أو 

لْسان م حَ كايَم سهَ لَ الشْ اهْ

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

نْد فاق على االتْمانِي نْدْ و هَ ه غالِي في السَّ ومُ سُ

ــي االتْقانِ ــى  عل ــه  مُ رگْ اآلداب  و  ــواب  بالصْ

ــراص على االذان ــوا و الخْ بُ ضام يلْعَ ــوق المْ فُ

ــلْطانِي رْنَط سُ ــكَ ــا و الشْ ن ــة و الفِ رِيرِيَّ و الحْ

ــي  ــر الفانِ رِي ــوق  دار العــدا و مجــادَل الحْ فُ

ثْمانِي ةْ  العُ رْصَ اوُوس في اشجار عَ أو فَرْگ الطَّ

ــي يانِ الرَّعْ و  ــر  ي مِ للحْ لِّيهــا  خَ ــة  الرْعايَ و 
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رْسان هات اوْصاف سرُوت الفُ

رْجــان المَ ــون  لُ ــي  بَرْگِ ــرْ  دِي

ــان ب ــاوِي جدْ ن ــمْ اكْ ــرْ ادْهَ دِي

ــدان الوَگْ ــوم  يُ ــي  زِيتِ ــرْ  دِي

ــدان الوِي جــارْ  احْ ــة  تَمَّ ــرْ  دِي

تُونان ال  دَنْـــــجــالِــي  دِيـــرْ 

يْهان الشِّ في  يرِي  مِّ حَ هات 

يســان و قماش و رُوض و كِ

بان هْ ــون الدَّ رَة لُ ــگْ ــد شَ زِي

رْسانْ بَة عَ هْ بْ و شَ هَ دِير اشْ

ودان السُّ في  م  حاكَ م  هُ دْ جَ

دان گْ حَ ــة  زَرْگَ و  زَرْگ  دِيرْ 

ــان ب قْ ــه عُ تُ ــدِي و اخْ ي دِ الحْ

سيطان تُه  اخْ و  وَرْدِي  دِيرِ 

الرُّبْعان رُوس  من  ة  فَ قاطْ

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

ــلِيمانِي ــك اسْ لْخــال تايَ ــدا بوخُ رْ نَبْ ــگَ بالشْ

ــي تَرْضانِ ــة  جارْيَ ــش  بَ حَ مــن  ــة  يَّ بَرْگِ ــرْ  دِي

اغنانِي و  حار  للگْ ــة  ــورِيَّ كُ ــة  ــمَ دهْ ــد  زِي

يانِي الوَطْ ه  هامَ امْ في  م  سَّ اتْگَ زِيتِيَّة  دِيـرْ 

الَّنِي سَ اختُه  مع  الـــزَّرْزُورِي  و  يتُه  خِ ــرْ  دِي

ــي وانِ ــه تَهْ تُ ــة راه اخْ ــة و كميَ ــرْ دَنْجالِيَّ دِيـ

مروانِي كسب  من  ــة  راوِيَّ ــدْ عَ يتُه  خِ هات 
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لَ ازْمان ــل اهْ يْ ــي خَ نابِ و الصْ

بان ضْ دة غََ ر في الوَكْ فَ و الصْ

ــان ب الزَّغْ و  ــة  عَ بُونَطْ هــاك 

رْبان ــل العُ ي ــة خِ نايَ مــن اضْ

ــان ن العْ ــي  صافِ ــي  يْلِ حَ الكْ

ــدِي شــان بْ العَ و  ــي  نِيعِ المْ

تُهــان ــا  م ــر  يمَ الحِ ــة  حالَ

يســان و قماش و رُوض و كِ

ــان زْي ــه مَ تُ ــرِي و اخْ ــرْ نَمْ دِي

فان ف من االجْ ة خَ راعَ بالسْ

ــان لْي الخُ اوْهــام  ــن  رْبِي قَ امْ

ــران يْ الحَ ــز  عَ ــرِي  فْ غَ المْ

زَفَّان ه  يفُ كِ ما  الرَّقص  في 

وان اخْ رْبُوع  الجَ و  ــودَرْوَة  بُ

ــوان ــرات اعْ ــف و الزَّغْ لْ المَ

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

نانِي الكْ وَة  زَهْ حال  اكْ والَف  بسْ نابِيَّة  الصْ و 

زانِي امْ بين  بَرْق  كن  رَة  فْ الصَّ و  يْتَل  سَ كن 

انِي زَهَّ م  واتْهُ اخْ زِين  الَّبْ  الغَ و  بَاعِي  السْ و 

ــي انِ الضّ ــگابْ  بُونْ و  ــة  بْ بُورَگَ و  ــي  زِيرْگِ لَمْ

وانِي ــي زَهْ يســاوِي و الحاجِ ــي و العِ الفِ و الحْ

نَّانِي هَ ما  ة  وِيْشَ الدْ و  ة  بُوشامَ و  زْرِي  العَ و 

وانِي لِي نَشْ هْ ي و السَّ لِيمِ رْمَصْ و الدْ سَ و الفْ
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ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

انْ صــوَّ ــرَق  الزْرِي و  ــدِي  عايْ

والن يل في سُ هاكْ نعت الخِ

االدان و  ــم  الــفُ ــاق  ــرْق ال و 

بان جْ ر و الحُ دَ رض و الصْ و العَ

ــگان بالنَّتْ ــوارَب  القْ يــف  صِ

ــوران غُ ليهــا  ــرْ  وافَ الحْ و 

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

يســان و قماش و رُوض و كِ

ــان تُوم ــي  بَّاحِ الصَّ ــة  حالَ

ــغان ــم و رسْ ــر و قل و ظهَ

كان ل المْ ل في كُ فاصَ و المْ

رْفان ــس وصف العَ نافَ و المْ

نْكان ــواف و فــك الحَ و الجْ

يل في دِيوان ــث الخِ هدا نَعْ

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

الغانِي و  تَر  الوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

ــي يقانِ القِ ــر  وافَ بُوحْ ــرِي  البَحْ و  ــوَل  الزْوِي و 

رَة يَرْضانِي صْ بَة و الرَّاس في القُ ول ساق و رگْ طُ

دانِي خْ لْظْ الصــدار و الفَ ــابْ مــع غَ رُوس االدْن

ــي دانِ ــر  نْخَ للمَ ــمّ  الفَ ووســع  ــوالت  النْبُ و 

رْعانِي تحــة فــي الدَّ ــادْرَة و الفَ ــون و الب يُ و العْ

لْقانِي القــم الحَ ــاب و احْ ن ــت مــن لَدْ نابَ و المْ

--------------------------------------
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142

ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

ل هــاك اللِّي يُومان في النْخَ

ــان رْب كُ ــه  تُ تَحْ و  ــر  دِي ــوق  فُ

نْحــان الجَ دُون  ــي  تَنِّ المْ و 

ــان تُوم ة  ــاعَ للسَّ ــب  نَّ جَ

يســان راج الكِ ــدْ ــي تَ هات ل

يان قْ ــة و عُ رْصَ ــد و خَ بين خَ

ــدان ي العِ و  ــبَّابَة  شَ ــن  بي

يســان و قماش و رُوض و كِ

االثمــان ــع  رافَ امْ ــن  ي زايْدِ

حان لَة للرَّزْق بال تَمْ امْســهْ

ــران ي ــة جِ ــب التاحَ الصاحَ

شــان رابَز دُوك اخْ تحــت اگْ

زان رْمْ ــم الهَ ي هد اقْدِ فــي عَ

ــرْوّان ــوب و منازَه بَ فــي اقْبُ

ــان بالتَّحن ــرَّد  غَ ــه  تُ يغْ بصِ

الغانِي و  تَر  لَوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

يد و روادَف عانِي بعان و الجِ زام و الصَّ في الحْ

ــي ــح هانِ ــات رايَ ــا يب واله ــرْزِي مُ ــةْ الگُ لَ نَخْ

ــي دانِ ــر  وابَ ــدْ ال و  الــنَّــدابــات  و  ــح  ــوَطْ ال و 

ثانِي ــة  ــوزِيَّ ــلُّ ال ــالَّالت  ــضَّ ال و  ــد  جــرايَ و 

قانِي دُهْ ه  تْقُ معَ دوقي  ية  دِ سرخْ قداح  من 

يمانِي ــر  ــوْهَ جَ عاع  اشْ عليه  الح  لُونها 

غانِي و  ناح  الجْ و  نْك  الجَ و  رَّد  يغَ الرْباب  و 
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156 

ــبَّان ــي ابْنات و شُ ــو ف الزْهُ

بِهــان اصْ ــم  يَنْغَ ــم  بَنْغايَ

ــان بْي الصُّ ــل  ثِي امْ ــار  طي و 

ســان ا الحَ ــوْ ي و قمــاش يزَهِّ

ــوان نْ ــم العُ تِي ــرْز اخْ ــد طَ خُ

ــان نَّ ــد المَ نْ و الفتــح مــن عَ

ــان رَوْي ــه  يتُ دِ اهْ ــالم  السْ و 

يســان و قماش و رُوض و كِ

دان مْ جــازْ و حَ ــم الحْ هُ دْ بعْ

وســان ــرْ و سُ ــن وَرد و زَهْ بي

ــى و ازْيان ــى االرْيام اتْوات عل

مــان تْرَجْ نَظــم  ــادة  ازْي ال 

تْالن بع الخَ ــد من طَ حْ و الجَ

سان رف و الفضل و احْ هل العَ

الغانِي و  تَر  لَوْ و  مال  و  يل  الخِ و  نازَه  المْ و 

الزِّيدانِي و  رصد  و  رِين  شْ العَ و  ة  الربعَ بع  طَ

ــيم الهانِي صــان بالنسِ ــم االغْ ــرارِي بيهُ كتْ

دِيوانِي ربَة  خَ امْ ة  فضَّ و  دهب  من  لِي  الحْ و 

صانِي ــوب ال نُقْ تُ ــوم الكْ لُ ــه اعْ ــخ في للرواصَ

قام المــة العرفانِي ــلِيم لَمْ و الرضــا و التَّسْ

ــي يانِ اعْ للرْخــاخ  ــد  النَّ و  ــر  نْبَ عَ و  ــر  بِي بالعْ

انتهت القصيدة
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ــةْ االلْماح ر من دگَّ وح بالشــفَ مُ طْ ــى المَ ءاهْ عل
ين ــكِ ــه مَسْ ــوف حبِيبُ ــه إذا يشُ رامُ ــرْ تَضْ ثَ يَكْ
ــن يْ ــرِي و العَ ي و و الطِّ ــهُ ــج و السْ نْ ــم بالغُ يَتْألَّ

ــاحْ الوَضَّ ر  ــدْ بالبَ ها  ــعاعْ اشْ ــزْدِي  يَ ــرَّة  الغُ و 
يهــا نُونِين كِ ــة تَحْ فَ ــن عاطْ بِي اجْ ــواس الحَ و ق
ين هْ في الحِ يوَ ــقِ م يَسْ طهُ راق خَ د تَعْ من شــاهَ

باح ــة يَوْقَد كــن مَصْ رَة المالْحَ ــدْ ــن العُ بِي و اجْ
ــن ي مِ دَ للقَ ــت  حافَ ــة  مايْلَ ــة  لَ حْ كَ ســوالَف  و 
ــن باتْنِي ونِي  ــعُ لَسْ ة  ســامَّ زُوج  ــن  اتْعابَ ــن  كَ

ــرَّاح بَ ــة  نَ الوَجْ ــار  ن ــوق  فُ ــوج  زْنُ المَ الخــال  و 
نِين ــوت احْ ــق بالصُّ رِيم عاشَ يَّد مــن هو اغْ يصِ
ــن تبَيي ــن  يبيَّ و  ــه  الكاتْمُ ــرُّه  بسَ ــوح  يبُ و 

ــراح االفْ ــة  أغايَ ــك  ورْتَ صُ ــال  م اجْ اهللا  دام 
ين ــور العِ ــي يا نُ سِ مْ ــي و شَ تِ راحْ ــوِي و امْ آزَهْ
ــن زِي ل احْ ةْ كُ ــلْوَ ــا سَ ــا دُوح داح ي ة ي ــومَ شُّ هَ
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32

33

اح امَّ بْ  الرَّضْ و  ز  قَرْمَ وف  فُ الشْ مع  تْنُون  العَ و 
ين الحِ في  رْبَط  عَ لُه  قْ عَ تاهْ  داكْ  م  قَبَّلْهُ من 
ــن وِي ــول التَّكْ ــةْ مُ ة بحكم تْنَســقَ ــر مَ و جواهَ

راحْ ــرَّح تَجْ ــوب يجَ لُ ــگازِي فــي القْ و األنْــف احْ
ــن ي الوْهِ ــق  العاشَ ــاد  ب اكْ ــه  خالْبُ بامْ ــزَّق  يمَ و 
ــة و البِين رْقَ ــوَى بنار الفَ نْ اللِّي اكْ ــوْ ــن عَ سَ يَحْ

ابْطاح و  دايَقْ  احْ اوْهــادْ  في  رَّاض  عَ بَة  الرَّگْ و 
ــن نِي تَفْ ــن  نَّ فَ امْ ارْ  ــوّ نُ ل  كُ يَرْعــى  ــدَّى  يَتْهَ
ــن ي كِ تَمْ و  ــر  نَصْ و  ــزْ  بعَ ــه  تُ بادْخامْ ــر  تَ يَتْبَخْ

ــاح ا اوْق ــوْ ــوارم يَبْرِي ــن كصْ ي دِ و ســيُوف الضعْ
ــن ي فِّ ــه فــي الكَ ــي كيــف رادْ جداوْلُ ــزَّل قاضِ نَ
ين ــان مــن الجِ ــة و بن ظبَ خَ ــة امْ نَّ ــداد الحَ بامْ

ــراح االفْ ــة  أغايَ ــك  ورْتَ صُ ــال  م اجْ اهللا  دام 
ين ــور العِ ــي يا نُ سِ مْ ــي و شَ تِ راحْ ــوِي و امْ آزَهْ
ــن زِي ل احْ ةْ كُ ــلْوَ ــا سَ ــا دُوح داح ي ة ي ــومَ شُّ هَ

الح ــي كل اكْ جِ ة تَفْ بَســطَ ة امْ ر ارْخامَ ــدْ و الصَّ
ــن امي دُون  ــه  احُ تفَّ ــاگ  ت ــرَة  هْ المَ ــود  نهُ و 
ين ين الصِّ بِيل هايَم في صِ حى اهْ م يَضْ مــن راهُ
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شْ يا صاح وَحَّ بْي امْ ن ضَ ة بطَ يدَ ن ذا الغِ و البَطْ
ــه فــي اوْهــام البَرِّين ــورْ قانْصُ ــزَّعْ مــن شُ يَتْفَ
ين صِ ــن تَحْ صَّ حَ ــرُود امْ ــى و يزِيد فــي الشْ يَتْأبَّ

لْتاح ب المَ ــول الطُّ ولُه على انْحُ ــرْ انْحُ صْ و الخَ
ــن نِي ــوت احْ ــم صُ ــن داحْ بَنْغايَ صْ ــح كغُ يَتْمايَ
ــن تبَيي ــن  يبَيَّ و  ــه  رْبْتُ غُ و  ــرادُه  تَفْ ــي  كِ يَحْ

صاح ولُه بفْ ــل حمُ ــكى بتُقْ و الرَّدْفْ المالِي اشْ
ــن نِي بطْ ي  ــاكِ الشّ ــزْعْ  فَ داح  ــن  منِي وَّاح  ــدُّ ال و 
ــن ارْزِي ــلْ  مْ حَ ــل  حامَ ــه  رايْبُ اغْ ــى  عل ــاله  ب زادْ 

ــراح االفْ ــة  أغايَ ــك  ورْتَ صُ ــال  م اجْ اهللا  دام 
ين ــور العِ ــي يا نُ سِ مْ ــي و شَ تِ راحْ ــوِي و امْ آزَهْ
ــن زِي ل احْ ةْ كُ ــلْوَ ــا سَ ــا دُوح داح ي ة ي ــومَ شُّ هَ

ــاح ب المُ ــر  مْ بالخَ ــرَة  مْ عَ امْ ــة  طاسَ ــرَّة  السُ و 
نِين ي كل اضْ ــخِّ ــل و يسَ ع من هــو ادْلِي ــجَّ يشَ
ين د بشِ ه حَ الل ما  ســامُ ــرْبُه احْ ــرُبْ شَ من يشْ

بَّاح يت شــابَل في بحر سَ و افْخاد عســارَة حكِ
رِين ــر في البَحْ نْبَ ر النْفِيس و العَ ت عــن الدُّ يَبْحَ
ــن للزِّي يهــا  دِ يَهْ ــه  تُ حاجْ ــد  وجَ يـُ ــى  يَتْـرَجَّ
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ياحْ ــواق التَّجْ ــقانِي و ساقْنِي السْ ــاق اسْ و السّ
ــدِي لِين نْ ــاب دارُه ما عَ ــيدِي في ب ــي سِ لْنِ قَ و اعْ
ــادِّين للسّ ا  ــدَ اغْ الرْقِيــب  و  بِيــب  الحْ ــي  رَّبْنِ قَ

رْكاح ــة بُوْصــال المُ ــدام في االحــكام عادْل و ق
ــن بُوتِيتِي ــي  وَلْفِ ي  ــمِ رْسْ مَ زارْ  شــرابُه  طــابْ 
ــن تِي لَهْ ــرابُه  بشْ ســنى  ــة  دارْكَ ــا  نَايَ اهْ دام 

االرْواح ــق  أعاتَ ــم  لَ القْ و  ــوح  باللُّ ــألْتَك  اسْ
ــنِين سْ نِيــت ابْجــاهْ الحَ ــا جْ ل م ــي كُ ــر لِ فَ تَغْ
ين عِ ــرْب امْ الل و شــرابِي شَ ــرِي احْ مْ ل خَ ــدَّ و تبَ

بْ و االفْراح صْ و و الخَ فُ ل دِيل الستَرْ و العْ و ســدَ
ــن ي عِ المُ ــمْ  َنَعْ أ ــة  كافَّ ــالم  االسْ ــةْ  ملَّ عــن 
ــن اثْنايَ ــي  تانِ ــهَ  طَ ــقْ  بحَ ــل  ضَ بالفْ ــا  قبَلْن و 

انتهت القصيدة
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ول فحُ و  انجايب  بِين  راكْ
ول رْحُ مَ ــف  لْ خَ ــول  رْحُ مَ

ــي زانِ المْ ــج  ثَلْ ــه  ي كِ نَحْ ه  ــدُ زَبْ
ــقــانِــي ــي دَهْ ــانِ ــق دَهْ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

ول وْحُ مَ وايا  اهْ غالل  في 
ــول حُ ــن  مَّ كَ ــون  حُ مْ مَ

ـــول ـــوْصُ ـــــوم  ال يُ
ـــوَّلْ هــــــاجْ  مـــغَ

ــك نِيبانْ سَ ــى انْياقُه يَحْ يرِي عل هِ
ــة يَّ مـگدِ جـمــارِي  و 

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ــول ــحُ ــنْ ـــــدْت  مَ عَ
ــــوَّل  ـــر  انْــــسَ ـــي غِ

أنْصال لَة  النَّجْ فار  اشْ ن  طعْ كيف  مارِيت  يدِي  سِ يا  هو  و 
ول رْب فــي هُ ــوف و ابطــال الحَ ــن الصفُ بي

ول اتْصُ ارْيام  و  الهوادَجْ  و 
ـــوَّل ـــخَ ــه امْ ــلُ ــايْ ــم اش

ــل ـطَ هْ يـَ ــلْ  ظَ

ون طُ مَشْ نِي  اتْرَكْ زام  نين  امْ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

ــم دُون حــالْ ــا الالَّيَ ــلْ ي زِيَّ ــي مــن الغْ ــيدِي حالِ ــا سِ و هــو ي
ول نْحُ مَ ل  ناحَ ــي  داجِ ــول  طُ ــران  ــهْ سَ

ول الحُ ضايا  اعْ ين  فِ ساخْ
ــبَــدَّل ــي امْ ــتِ ــالْ ــي ح ف

ــل الغزِيَّ ــى  عل
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يَّانِي عِ ود  ــدُ بــالــصْ ــن  ــرْغَ يَــتْــشَ
نِـــي ـــالِّ ــــي  خَ ــــالَّنِ خَ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

ول حُ كْ صايَل من اللَّحظ المَ
ــول ايْــجُ ــواوَر  ــنْ ال بين 

ــي يدانِ ــوم أمِ ــرة فــي يُ نْثَ ــل عَ مثي
الــفــانِــي و  ــي  ــانِ ــف ال و 

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

النْ فْ غَ ه  صيامُ دُون  ير  اصغِ باقِي 
ــة ـرِيَّ ـجْ مَ ــي  ـوعِ دمُ و 

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ـــول ـــحُ اكْ و  ـيــه  تـِ
ــل ــم ــح شـــــــالّ ن

ــالنْ ي غِ وإال  ــي  راقِ العْ ــارَسْ  الف و 
ــة رِيَّ ــدْ ــعَ ــرُوم ال ــغْ مَ

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

تُون فْ مَ والَهْ  هايَمْ  يم  مِ اهْ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

ــود النْجالْ  ــي سُ بالِ ــون اگْ ــى إال ايكُ ل ــيدِي ما أحْ ــا سِ و هــو ي
ــول لُ االطْ ــي  دامِ ــب  يَلْعَ يــف  كِ ــبْ  يَلْعَ

ول قُ رَّدْ مَسْ جَ يف امْ لْ سِ سَ
ـه ظل  ــرْتـُ ــي جَ ــي ف ــلِ ــقْ عَ

ــل خصَ و  صــال 

نُون جْ ب ليلى قَيس المَ ابْحُ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

زال  اغْ سبابِي  و  قَلْبِي  على  غى  اطْ دَايــا  يدِي  سِ يا  هو  و 

ــزُول    ــعْ مَ يَــرْعــى  ــه  ــرْگُ فَ دُون  يم  شِ اغْ
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يُول ي مَضْ ما يرُوم الغاشِ
ــول إيطُ ليــس  ــالن  فْ جَ

ــي ــق و فانِ ــي حــي عاشَ ثْلِ ــا مَ م
ــنــانِــي افْ و  ــي  ــانِ ــن افْ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

لُول عْ المَ مثل  نَرتِي  ير  غِ
ــول لُ يــف معْ عِ ــا اضْ و أن

ـي ـزْالنـِ بـَ عليه  ــوى  ـقْ تـَ شـــالَّ 
ــي ــانِ ــيَّ ـــانِـــي  عَ ـــيَّ عَ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

ـــول ـــطُّ ـــت ال ـــاي ف
ل ـــــدَّ ـــــعَ ن آش 

ن في التِّيهان كَ و اللِّي افنِيت به اسْ

ــيّ علـ ــال  الـحـ زاد 

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ــــول ــــمُ رافــــــد احْ
ـــــزَل انْ و  ــــــى  رَصَّ

ــان وف الطُّ ون  ــفُ اسْ ــوه  ملُ ايْحَ وال 

ــيَّ ــف بِ ــطَ ــلْ رَبِّــــي يَ

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ول ه في الطُّ كان سابَق و عدُ
ــوَّل ــحَ ــا ت ــي هـــواه م ف

ــل ــمَ نَــعْ واش 

تُون فْ مَ الَّنِي  خَ ر  جْ الهَ من 

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

مال ــوه الجْ لُ مْ ــا حَ ي م ــقِ شْ ــيدِي أمن اتْســال عَ ــا سِ و هــو ي
ــول مُ حْ ــق المَ شْ ــوى و العَ ــة الهْ مــن ليعَ

ول حمُ و  اتْقاقل  من  ل  ناحَ
ل مَ احْ صايَــص  الغْ يــش  جِ

ــل تـــقــ زاد 

ي دُون ياحِ ل من تَجْ مَ و ال اعْ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ
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قبُول و  ة  مَّ هَ الحايْز  يا 
ول مُ كْ مَ حسب  و  بَة  نَسْ

ــلْوانِي ــاض سَ ــا ري ــك ي مــن عدابَ
ـي يســانـِ كِ ـي  ســانـِ كِ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

ول صُ فْ فا من قُربِي مَ و الجْ
ــول سُ عْ مَ ــق  رِي ــام  ت بَخْ

ــرانِــي ــجْ هَ ــي  كَ ــاه  ــرْض بَ داوَا 
ــي ـ ـانـِ ـيّ حَ ــي  ـ ـانـِ ـيّ حَ

ـــــول أصُ و  ـــــرع  ف
ــل ــقَ ــــــة الــعْ راحَ

صــن الرِيحان ــة البدر يا غُ لْعَ ــا طَ ي
ــا ــيَّ ــتِ ـــل اشْ ا كُ ــــدّ عَ

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ـــول ـــسُّ ـــل ال ـــمَّ ك
ــل ـــمـــهــ تـَ الشْ 

ــزْالن الغَ ــر  ي مِ ــيّ  عل ــدى  اهْ ــي  رَبِّ
ــة يَّ لْفِ الوَ شــــرُوط  و 

النْجال ــود  سُ يا  نِي  عالَجْ قُلت  هللا  ــيــدِي  سِ يا  هو  و 
ــول مُ كْ المَ ــن  سْ الحُ و  البْهــا  دُرَّة  ــا  ي

ول ن و شمُ و الطبع بمحاسَ
قبل و  جـــاد  ــول  ــقُ ن و 

ــل ــفَ ً اجْ ــدا ــعْ بَ

ون تْمُ ر المَ مْ ــي بالخَ الوْلِ احْ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

ــالل ــاق العْ ــا تَرْي ــه ي تُ ــارِي اعلِيــك لَحْ ــيدِي ع ــا سِ و هــو ي
ــول وْصُ مَ ــدِي  نْ عَ ــك  لَ وَصْ ــون  إيكُ ــي  نَبْغِ

ول ــي بَوْصُ مْ لِ بالرْضــا تَنْعَ
ــل ــنْــهَ مَ ابْـــرِيـــق  داوِي 

ـلْ ـنْـهَ نـَ رَدت 

يُون صْ المَ بالعشق  زارنِي  و 
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بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

تُول مْ ر المَ مَ من اوْصال الخَ
ول ن اوْعار و ســهُ ســاكَ

كانِي ة امْ وى في ســاحَ رِي و اضْ ــدْ بَ
ـــي ـــانِ ــــي  زَهَّ ــــانِ زَهَّ

بانِي اسْ زَيَّل  اغْ يْنِي  عَ شافت  ايَل  السّ
كانِـي كانِـي ما ابـْ ما ابـْ

ول قُ عْ قايَق و المَ ناس الحْ
قُول و  ــخ  الــرْواسَ نْز   كَ

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ـــول ـــلُ ـــطْ ـــن  لَ ـــي ب
ــل ــمَ أكْ ــعــد  الــسَّ ذا 

لْطان لْطانِي سُ و صبحت صايَل بسُ
ــيَّا نْسِ مَ همومــي  و 

انْ ــال دُخَّ ــارْ ابْ شــا ن لتْ في الحْ ــعَ اشْ
ــرْدِيَّة السَّ ــن  ـيْ العَ و 

ـــول ـــــاس الـــعـــقُ ن
ـــل ــــم جَ ابْــــهــــاهُ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

مال ــع الجْ ي ــي في وصــال ابْدِ تِ ــي و راحْ ــيدِي رُوحِ ــا سِ و هــو ي
ــول سُ عْ د المَ ــهْ ــر الشَّ ي ــا فــي عصِ و دواي

ول فُ جْ المَ ر  هْ المَ اتغار  من 
ل كمَّ ـــان  ك ــول  نــقُ و 

ــل هـــــلَّ زاد 

ون حسُ على الرضا بالفرح المَ

نُون كْ د المَ مار الخَ على اجْ

ــا فضــال ــة ي لَّ ــم ذا الحُ تَ ــيدِي بَبْهــاه رَدت نَخْ ــا سِ و هــو ي
ــول نْقُ المَ ــم  العل ــاس  لن نا  ســالمْ و 

ول قُ عْ المَ ارباب  ياخ  الشْ و 
ل ضَ الفْ نــاس  ـــراف  االشْ

ــل حــفَ و  ـــز  عَ
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انتهت القصيدة

ــي ـيـانِ العْ ــن  ـرِي الماهْ ــاخ  الرْخـ
ـــي ـــوانِ دِيــــوانِــــي دِي

رآن القُ و  نَّة  السُّ و  الفرض  وا  رْحُ شَ
يَّـة ـلـِ شْ المَ فُــرْسان  ون ــحُ ر مَشْ مَّ عَ م امْ بْهُ ابْحُ
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ــة يَ طاغْ ــوش  يُ بجْ ــيَّ  علِ جــار  ــرام  الغْ ــرْ  ي أمِ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة أقْوِ رُه  ساكْ بَعْ انْــزَل  و  ــد  رَعَّ يه  جِ ل  كُ من 

ية ماضْ يُوف  سْ و  بْ  نشاشَ و  الرْما  و  يل  بالخِ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

لِيَّ صاگ  الغِيض  بَبْطال  لْفة  عَ الف  اخْ لْفة  عَ

ــة هاوْي ــن  يْ دَ النَّهْ ــوق  فُ الســوالَف  ــن  تعابَ و 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يُوف بَنْدقِيَّة ب و اشفار اسْ وس من الحاجَ و القُ

ــة الكاوْي ــزْرَة  بالخَ ــي  لْبِ قَ ــوا  كنُ مَ ــون  عيُ و 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ابْلِية على  ابْلِية  ر  حَ السْ و  و  هُ السْ و  نْج  الغُ و 

ــة ي اهْ الدَّ ــرْبَة  السُّ دَا  ــن  م زَاوَگ  ــت  ي جِ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

اعلِيَّ الغاليَة  يا  ينِي  دَسِّ ر  دْ الصَّ بِيبَة  اقْ في 
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دايا فاوا و اعْ وفَة على الرضا يَتْشَ شُ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

الرَّايا قَد  يا  نا  دْ سَ أحْ من  ي  انكِ و 
ـــي ـــالِ ــــا م ي

لدايا الجْ  اعْ التغر  و  دامَك  امْ رِيق 
ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــة اوْي الضّ ــة  الياقُوت مــن  ــن  زي و  ــى  ل اغْ ــتِ  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــة يَّ مِ ــي احْ ــوك وال ايْلِ لُ مْ ــي مَ ــن غالِ ــا ابْزِي وان

ــة العالْية رْفُوعَ ــمْس المَ ــتِ ابْهــى مــن الشَّ أنْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة كِ ابْنار  كــاوِي  ودَك  ــدُ اخْ شمس  بنار  وانا 

ية الباهْ رَة  مْ الگَ من  جاب  الحْ في  ابهى  أنَتِ 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة اقْصِ يتِي  اقْصَ اج  الدَّ في  البْها  بداك  وانا 

ونِي ــفُ يشُ ــل  النواجَ ــت  فْ خَ

يـنِي ــدَّك حامِ ـ ــور خَ ـ ــن نـُ مـ

ينِي ــقِ ــر اسْ ــر التْغُ وهَ مــن جُ

ــينِي دَسِّ الصدر  ــة  اقْبِيبَ فــي 

ــي يـنِ طِّ غَ الرضــا  مايَــص  بَقْ

دَاوِينِي مَك  ـباسْ أمْ واء  دْ بـَ
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عافْية امْ رْحة  جَ في  رَة  هْ المَ من  ابْهى  أنْتِ 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة شِ العْ و  بْح  الصُّ ول  طُ دَّك  خَ ت  رَجْ احْ وانَيا 

مخلوية الصحراء  في  غزالة  من  ابْهى  أنْتِ  و 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

كية بكل  ــاوِي  ك قلبي  ســيــارِي  في  وانيا 

ــة ي اهْ الدَّ ــرْبَة  السُّ دَا  ــن  م زَاوَگ  ــت  ي جِ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

اعلِيَّ الغاليَة  يا  ينِي  دَسِّ ر  دْ الصَّ بِيبَة  اقْ في 

ــا ناي ــرَح امْ ــك تَمْ ــبْتِي لزِينَ و كسِ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

دوايْا و  ي  الجِ اعْ وف  الشفُ كوِيَّس  و 
ـــي ـــالِ ــــا م ي

رْتَك  مواليَا ضَ ــي  لحْ وزْنِ ي  إيحُ نَبْغِ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

لِنِي مْ ــبْ عَ سَ ــة الكْ لْ مَ من اجْ

ــي و روِينِي صايْصِ ــي اغْ و افْجِ

ــوزِيــنِــي  حُ النصر  ـــةْ  رايَ يــا 

ــبِينِي سْ تكَ ــك  يتَ ابْغِ ــا  أن

ــي ـيِّيـنِ حَ التْغــر  ــم  باسَ بمْ

دَفِّينِي ر  ــدَ ــصْ ال ــغْ  ــوابَ ــنْ بَ
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ــن الــبــركــة الگــيــد الرْيـــا ــد م ــيَّ ــبِ أنـــا اعْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

الْبِيَّة ة  تُوگَ يا  ي  فِ طْ عَ يفَك  اوْصِ على  انْتِ  و 

ــة الوافْي ــة  لْمَ الكَ و  ــر  لألم ــم  ي دِ اخْ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة ــةْ الرعِ ــا مــن جمل مــام البْهــا وان ــتِ اهْ و انْ

ــة ــرَّاوْي ال ــة  ــنَ ــوَجْ ال و  ــالتَــك  نَــجْ اسير  ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــت التْرِيَّة لْعَ ــيرَك بَرْضاك أَطَ ــدِي ايْسِ ــتِ أفْ و انْ

ية ــاهْ السَّ ــة  لَ النَّجْ و  ــة  نَ بالوَجْ ــل  ي ادْخِ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة ــمِ السْ ــةْ  ازِينَ ــم  مَّ يَدَّ مــن  ــام  أدْم ــي  لْبِ قَ

ــة حاميَّ ود  ــدُ اصْ فــي  ــوَّى  نَتْشَ ــك  بالْتَ اگْ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة ي ســخِ عِ بالْتِي ما شــفوك مدامْ ــي اگْ و انْتِ

ــة ي اهْ الدَّ ــرْبَة  السُّ دَا  ــن  م زَاوَگ  ــت  ي جِ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

اعلِيَّ الغاليَة  يا  ينِي  دَسِّ ر  دْ الصَّ بِيبَة  اقْ في 
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نايا اغْ و  نْزِي  كَ يا  نى  القْ ة  قامَ يا 
ـــي ـــالِ ــــا م ي

افْدايا لزِّين  لَب  نَطْ الدمام  ى  عَ نَسْ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

كايا لشْ ز  ــرَّ بَ ر  كَّ عَ امْ ها  احْ تَفَّ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

مالْية ور  بحُ في  صــارِي  ــدَّك  قَ رْت  انْظَ ــتِ  أنْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة فِ ــال اخْ ــه ب ــن أرْياحُ ــي بي لِ قْ ــرْت عَ ــا انْظَ وان

ية امْساهْ ة  انْعامَ رِيش  رَك  عْ شَ رْت  انْظَ أنْتِ 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

لِيَّة الخْ ه  مهامَ في  تايَه  لِي  قْ عَ رْت  انْظَ وانا 

شــالْية بِينَك في المْ ــك و جْ رْتَ ــرْت غَ ــتِ انْظَ أنْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــيَّ ــزُوج بِ ــوا ب ــم فــي الهــوى زَلْغُ رْتْهُ ــا انْظَ وان

ــي حيِينِ و  ــي  عالجِ و  ــي  رُوفِ

ــي ينِ فِ تَكْ الصــدر  عرصــة  و 

ــي ينِ ضِ تَحْ ــك  تَ رْصْ عَ ــاع  رَبَّ

ينِي فِ التَجْ ــك  ب ــيــل  أدْخِ

يْـنِي عَ ـــةْ  راحَ فيه  ــد  الــخَ

لِيــنِي ـمْ عَ اتـْ يـتَـك  غِ ابـْ أنا 
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ــابه امْســاوْية ــوس و نشَّ بَك قُ ــتِ فــي حاجْ أنْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــه دِيَّة ــل ماعلِي ــك يَقتْ ــت مــن قُوسَ فْ ــا خَ وان

عادية العشاق  في  ـــوارَم  اصْ عيُونَك  ــتِ  أنْ
الغاليَة ــي  وَلْفِ

السهية انجالَك  سيف  دكر  من  فْت  خَ وانا 

ــة ي اهْ الدَّ ــرْبَة  السُّ دَا  ــن  م زَاوَگ  ــت  ي جِ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

اعلِيَّة الغاليَة  يا  ينِي  دَسِّ ر  دْ الصَّ بِيبَة  اقْ في 

ضايا شــا تَبَّگ نار اعْ ل الحْ في داخَ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

رْد ارْجايا نَم في الوَ فار نَغْ ت االشْ تَحْ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

ين انْجايا لَب للمعِ نسعى الدمام نَطْ
ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــي ــم يدين هُ نْجْ ـصــام غُ ـمْ صَ

ــي ينِ مِ ــا تَحْ ودْه ـدُ ــي اخْ بْـغِ نـَ

ــلِّــيــنِــي ــم خَ ــهُ ــيــنْ وانــــا ب

مينِي تَدْ ر  حْ بالسَّ عيُونْ  و 

ــي ــنِ رِي ــدْ ــا تَ ــه ــالمْ أنـــا اغْ

ــبِيـنِي سْ تـَ خالْهــا  فــي  وردَة 
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النَّادْية رْدة  ــوَ ــال ب ــي  مــامِ تَــدْ يتْ  عِ اسْ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــة يَّ خِ الصْ ــك  انْجالَ بمحــاوَر  ــيْبِي  تسَ ــتِ  أنْ و 

ــة افْي الصَّ ــرَة  مْ الخَ ــر  التَّغْ ــوق  فُ ــرْت  انْظَ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

تِيَّة الشْ وِيس  بَكْ لِي  اتْبَخْ يگ  شِ العْ على  انْتِ  و 

ــة الغادِي ــي  امِ الدَّ ــد  ي جِ ــدَك  ي جِ ــرْت  انْظَ ــا  أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة جِ ق على هل الشْ ي حَ فِ طْ ودَك اتْعَ و أنْتِ ابْجُ

ــة ــصْ نابْي ي ــج مــن تَحــت اقْمِ ــرْت رن ــا انْظَ أن
الغاليَة ــي  وَلْفِ

يَّة ازْهْ ية  باهْ ليلَة  في  ي  فِّ كَ في  ا  ابْهَ أمصَّ ما 

شــالْية للمْ ــي  ماسِ اخْ ــارُود  ب ألْبِيــب  هــاكْ 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــا يَّ ــى ايْدِ رْتُه عل ــجَّ ــي شَ ــارْك" صافِ ــزان "م مي

ــة العالي ــرَة  ضْ الحَ لهــل  ــق  بَ اعْ نا  ــالمْ اسْ و 
الغاليَة ــي  وَلْفِ

ــة يَّ ــرِي بنســايمه ادْكِ ــر و النَّسْ ــورد و الزهَ بال

انتهت القصيدة
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حار التَّشْ و  ة  اللِّيعَ و  يب  اللهِ ر  حَ و  البَرْد  بين  رام  بالغْ ي  الباگِ أنا 
ــر ــبَ أخْ ــي  ل جـــابْ  ــا  م ـــم  يَ ـــالّ ال و 

بِيَّ شايَن  ـــرَف  اعْ ما  حــال  ــزُّه  هَ ما 

صار شالّ  ليلى  من  قِيس  قاس  ما  ه  قاسُ ما  وى  الهْ من  ة  صَّ غُ رَّع  جَ ما 
ــر ــهْ ــــه عــلــى الــسَّ ــب داجُ ــلَّ ــا گَ م
ــة ريَّ جْ المَ ــوع  الدمُ و  التَّنْهــاد  ــن  بي

بَّار صَ أنَيا  ير  غِ بيه  لْت  حمَ يف  كِ لُه  هْ كَ على  فى  الجْ ل  مْ حَ ل  مَّ حَ ما 
ــر ــگَ ــعْ ــنْ ــــوم ي ـــل يُ ـــي كُ ـــرْحِ جَ
ــة يَّ هِ دْ مَ ــي  ورُوحِ هايْمــة  ــي  خالگِ و 

رار دْ بالمَ ه  عُ دَمْ من  سقاه  ال  و  ق  شْ بالعَ ه  دُّ خَ فُوق  وان  حْ الگَ غرَس  ما 
ــر ـــل الــنَّــظْ ــي أهْ ــاضِ ــت قَ ــبَّ ــا تَ م
ــة يَّ لْكِ المَ ــحْ  بصَ ــبْتُه  سَ أكْ ــن  لزِّي

فار االشْ زْرات  خَ من  واعرة  صلِيب  عن  لِيب  بَصْ وِيتْها  أكْ يّة  كِ سبابِي  و 
ر ــدَ ــصْ ــــل ال ـــدَت داخَ ـــمْ ــة كَ ــيَّ كِ

بِيَّ ــوا  ــغُ زَلْ لِي  اهْ يا  ــام  ارْي زُوج  من 
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ عْ السَّ زال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ وى  نَهْ

طــار ــد التَّقْ نْ ــد وال هَ ي ــر لهــا حدِ بَ ــا يَصْ ــة م ــة مكن رْبَ ــي ضَ رْبُونِ ضَ
ــجــر الــحْ ـــد  ـــالمَ أجْ ـــلْـــد  صَ ال  و 
يَّة مِ كْ مَ ــرْبَــة  ضَ بال  الجْ ــم  صَ وال 

العقار ومةْ  حُ في  يع  الشجِ ل  فاضَ و  بان  ضْ الغَ و  نْترة  عَ لِيها  بَر  يَصْ ما 
ر يفخَ و  ـــول  ـــصُ إيْ ذاك  ــن  ع ذا 
ــة رِيَّ دْ العَ ــام  االرْي و  فــات  حْ الجَّ ــن  بي

زَّار الغَ بالرَّمْح  ل  النصَ يَّح  صَ إال  اهالل  عرْب  ابْطال  ليها  بَر  تَصْ ما 
ــر الســقَ و  ــنْـعات  الشَّ ــن  يـ ـفِ طايـْ
ــرْدِيَّة ــي على االنجــال السَّ واشِ ــا يَقْ م

ار دَّ گُ و  هد  جَ مصر  جمال  و  ام  الشَّ و  غازِي  بن  مال  اجْ ليها  يصبر  ما 
ر السفَ ــي  ف ــب  ــرِي ع و  ــــوارَك  ت و 
ــة رِيَّ البَدْ مــال  بالجْ ــر  ي النصِ ــد  وَلْ أو 

نهار و  لِيلُه  نَّن  كيْحَ يجال  مِ بال  وم  طُ فْ مَ أفْصيل  ليها  بَر  يَصْ ما 
الصغــر ــى  عل ــه  حلِيبُ فــي  ــب  صَ نَغْ
يَّة مِ احْ صاب  أوال  أمه  على  ــوه  ــرْقُ فَ
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ عْ السَّ زال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ وى  نَهْ

عار لَت  مْ عَ وال  تاب  العْ و  باللُّوم  وبِي  جُ اعْ ثرِين  مكَ يا  ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
ر عـــدَ مـــا  ـــب  الـــحُ داق  الَّ  مـــن 

ــيَّ فِ ــا  أن علِيه  مــا  داق  مــا  الــلِّــي  و 

مار اليَضْ النَّاس  ير  غِ الضلُوع  بين  ن  ساكَ قَلْبِي  في  بالدِي  ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
ر جَ الهْ ــر  ــرايَ م ــي  ف ــوا  ــاخُ ش ــن  م
ــة يَّ لْفِ الوَ بَعــد  ــراق  الفْ مــن  رْوَاوا  و 

هار المْ جاليَب  يُون  اعْ من  يت  قاسِ ما  ى  قاسَ للدِي  ير  غِ ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
ــر الوْعَ و  ل  ــهْ السَّ فــي  ــم  حتَلْهُ و 
يَّة باعِ اسْ عاب  اجْ بال  ه  يدُ صِ قبض  و 

االقْفار على  كرارَط  بال  هى  المْ رَّاد  شَ بَض  يَقْ للدِي  ير  غِ ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
خبر ـــال  ب ـة  ــلـَ لــنَّــمْ ـــد  ـــصَ يَـــفْ
ــة وقِيَّ ــوز الدُّ ــس فــي الرمُ ــه خامَ بْعُ طَ

بار اعْ يِيز  التَّمْ في  ل  قَ العْ ح  راجَ عايَق  يَبْقى  للدِي  غير  ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
النظر ــة  ــوفَ شُ ــن  م ــي  ــنِ ــمْ ــهَ يَــفْ
ــاللِــيَّــة ــازِي مــرَبــيــاه اهْ ــگ ــيــر احْ طِ
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ عْ السَّ زال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ وى  نَهْ

رار االضْ يعالَج  طبِيب  وال  بارُوا  حيالِي  و  الصبَر  يَّب  غَ و  ر  جْ الهَ طال 
ــر ــهَ اجْ ــي  ــتِ ــعْ ــي لِ و  ـــاد  ع ــــرِّي  سَ
ــة يَّ فِ أخْ دُون  مــن  الرقِيــب  و  ــي  للواشِ

رار دْ ي كالمَ عِ رِّي من تَنْهادِي و فاض من دَمْ يف طال ضَ هادِي كِ طال اسْ
ر حضَ مــن  ـــل  كُ يــا  لــي  ـــولـــوا  قُ
يَّة مِ حْ المَ ود  الصهُ من  وْنِي  عَ ن  سَ يَحْ

بار االخْ ة  حَّ بصَ وب  يدُ دما  بَعْ ق  فَ يَشْ رَبْوة  جبل  على  وايا  أهْ دت  عَ لو 
ــر ــحَ ابْ ــي  ــتِ ــايْ ــك ــشْ بَ ـــي  لِّ ـــوَ ي و 
ــة رِيَّ ه بَحْ ــلْكُ ــا اتْسَ ــان م وف ــه طُ وجُ مُ

االضرار  إيشافِي  اهللا  لِّي  ول  يقُ و  لَّم  يَتْكَ ر  جَ الحْ على  وايا  أهْ دت  عَ لو 
ر ــدَ ــعْ ــنْ ــــالْ الـــلِّـــي يَ حـــالَـــك ح
ــة يَّ أقْصِ ل  كُ ــى  عل ــه  يَّتُ اقصِ ات  ــدَّ عَ

يار يبُه المة االطْ ي على امْشِ يب و تَبْكِ ايا على الغراب إيْشِ وَ دت أهْ لو عَ
ــر ــفَ اصْ ــه  ــتُ ــالْ ح فــي  ـــي  لِّ ـــوَ ي و 
يَّة ــد ســخِ ــه مــن الوَجْ عُ دامْ ــان امْ يَرْق
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ عْ السَّ زال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ وى  نَهْ

نَّار الخُ و  عار  االشْ تير  اكْ وى  اهْ ليس  وَى  الهْ ل  هَ يا  وى  الهْ و  هُ هدا 
ــر ــثَ ــوى اكْ ـــد الــهْ ــي هَ ــبِ ــجْ ــا عَ ي
الخلِيليَّة ــوى  اهْ اللِّي  ــوى  أهْ نار  من 

كار تَحْ بال  التَّعْب  و  وب  الشغُ مع  يز  المِ و  الصبى  و  وق  الشُّ و  هُ دا  هَ
ــر ــصَ ــحْ ــنْ يَ أالَّ  ـــوان  ـــي ـــغِ ال و 
رِيَّة دْ العَ غــرام  في  قَيْس  عن  ا  ــدَّ عَ

صار ما  نِيك  بعِ قِيس  وف  تشُ ي  واجِ شافُه  ما  أللِّي  قِيس  و  هُ هدا 
ــر هَ ــدْ ــر ال ــابَ ــي غ ــبَــر ف ــيــس اغْ قِ
ــة ــواوِيَّ ــهْ ال فناتْنِي  ه  ــدُ ــعْ بَ ــا  ان و 

ــرَّار فَ بنادَق  عيُون  على  ها  قاليَدْ في  عانِي  المْ سابَك  و  هُ ــدا  هَ
ر تهَ مَشْ ــوم  ــوْشُ ــمَ ال ر  ــدَ ــصْ ال و 
ــة قَرْفِيَّ ــفايَف  الشْ و  ــوج  اتْلُ ســنُون  و 

االبْكار ن  محاسَ في  و  الزْهُ طبايَع  في  زَل  يَغْ ة  رَمَّ المْ رايَق  و  هُ دا  هَ
ــر ــخَ ــت ــفْ ــان نَ ــج ــي ــتِّ ـــات ال ـــأمَّ ب
ــة يَّ رُومِ ــه  غزلَتُ ــا  م ــنُوع  شْ مَ ــي  زْلِ غَ
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ عْ السَّ زال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ وى  نَهْ

ينا و يسار يم ايْمِ يس و تساعَف النسِ ود تمِ دُ رت القْ و سبابِي يُوماً انْظَ
ــر الــشــعَ ــر  ــايَ ــف ــظْ ب ســـوالَـــف  و 
ــة يَّ ادْكِ ــوم  انْسُ و  ــع  الرفِي ــوت  بالياقُ

ــرَّار ــة و الغَ ــرْق أهــالل و تْرِيَّ ــرة بَ ــل الوَفْ ــت لي ــن تَحْ بِي ــرَّة و اجْ و الغُ
ر طَ السْ ــي  ف نُــونــيــن  ــب  ــواجَ ح و 
يَّة قِ سْ ف على السيُوف المَ وا عَطْ فُ طْ عَ

ار السحَّ نْج  الغُ فُوق  ين  رِيشِ امْ هداب  و  الصوارَم  و  بَّاح  الدَّ الشفر  و 
ــر ــكَ اعْ بـــال   ــرِي  ــكْ ــعَ ال ــد  ــخَ ال و 
يَّة قِ مَسْ وَرْدَة  ــوق  فُ ــالم  اغْ الخال  و 

حار التَّشْ ذَهب  من  نِيلُه  لْطان  لسُّ ارْكابُه  رُونَق  وسان  سُ س  طَ عْ المَ و 

ــرْ ــغُ اتْ فــي  ــرِي  ــكْ عَ ــف  ــرْشَ ــمَ ال و 
ــة قَرْفِيَّ ــفايَف  بالشْ ــون  يُ مَصْ ه  ــدُ قْ عَ

ار ــدّ ــي حَ ــرُوم الغاشِ ــا يامــن ماي ــي م يافِ ــرّاض فــي الفْ ــة عَ و الرَّگبَ
ر ــدَ ــص ال فـــي  ـــاح  ـــفَّ تَ ـــغ  ـــوابَ ن و 
ــة فــات  مرمرِيَّ ــه اصْ ــدر ارْخامتُ و الصَّ
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الَّر ود الجَ نَة و خالْها و خدُ جْ يت من الوَ دوا بين إال افنِيت و امضِ هْ شَ
ر فَ الشْ و  ــخــال  ال و  ــة  ــامَ ــشَّ ال و 
يَّة دِ ــعْ السَّ ــزال  الغْ و  وج  ــدُّ خَ ــوى  نَهْ

كار ي أالَّ لُو تَحْ يق طَ شِ وِي قَلْب العْ طاوِي يَطْ اوِي على المْ ن الطّ و البَطْ
ــر ــبَ ــعْ ــنْ تَ ــاس  ــك ــال ب ـــرَة  ـــسُّ ال و 
يَّة مِ حُ رافُه  اطْ في  ــرات  أجْ الكاس  و 

خار التَّفْ نُوم  ةْ  دخامَ البْرامَك  منازَه  في  الدهَب  من  وارِي  اسْ افخاد  و 
ــصــر ـــةْ الــنَّ ـــبَّ ـوهــا فـــي قُ صــانـُ
يَّة دَ عْ السَّ قــبُــوب  فــي  ــوجــاد  تُ وال 

عقار دُون  الملوح  رْوْ  المَ القِيس  قِيس  قى  اسْ كما  قانِي  اسْ اق  السّ و 
ر مَ الجْ واضـــح  ــن  م احــمــر  ســاق 
ــة لِيَّ رَطْ ة  عَ ــمْ شَ ــه  في ــالَّر  ب ــي  كِ نَحْ

ار طَّ الشَّ غل  شُ من  فايَدة  و  نى  عْ مَ و  رْف  حَ عانِي  لَمْ رْز  طَ أراوِي  ود  خُ
ــخــر ــتَ ــف ـــة الـــتِّـــيـــجـــان نَ ـــأمَ ب
ــة ــة و انگارِييَّ في رْصــة أمْصَ دَهــب الخُ

بار االحْ ة  لألمَ السالم  و  لِيم  التَّسْ هل  و  لُه  هْ جَ ل  غَ يه  فِ يَكْ د  الجاحَ و 
ــر ــطَ الــعْ و  ــد  ــنَّ ــال ب ــم  ــهُ ــلْ ــمَ ــشْ يَ
يَّة رْضِ المَ لدهات  ــرُوح  ي و  ــدَى  يَــغْ

انتهت القصيدة
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ود وافانِي عد الســعُ سَ

يانِي احْ و  يم  النسِ هب 

صانِي االغْ بين  يار  االطْ

يانِي اعْ راحــة  ود  بوجُ

يوانِي باب غِ رُوا اسْ نَصْ

شــامة غزالِي  ــرُوا  نَصْ
ة شامَ و  بخال  بِي  تَسْ
ــة ــامَ وَشَّ بــال  شامة 

يَّة ها ادْكِ ومْ ت لي بنْسُ كَ حْ ر ضَ م الزهَ و مباسَ

يَّة ازْهِ حابَق  المْ على  ي  لْماسِ گُ السْ و  ن  الفَ

يَّة عفِ تانْها  بسْ في  تَرْقُص  الزَّهر  عرايَس  و 

ــي البِيَّة ضاتْنِ ــاوُس بَهْ ــد الطَّ الل ول ــي الهْ ضِ

علِيَّ ــزهــا  عَ مــا  ــة  ــومَ ــشُّ هَ ـة  اللـَّ يــك  ــدِ هَ

وم ــهُ ــل مَشْ ي قِ ــرَك العْ ت

األغْصان بيه  حيات  و 

وسان سُ و  بَــزْوِيــوْلــة 

فَرْحان نُون  الفْ يغ  تصِ

ــزْالن غَ بين  ــــرّاضْ  عَ

ــن سَ حَ ل  كُ ــلْطان  سُ

ــوم وشُ المُ البْهــا  داتْ 
ــوم يُ قْ ــه مَ و ابهــا و تِي
وم وشُ مُ خال  د  الخَ في 
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فُرْســانِي ــن  بي ــد  القَ

زانِي المْ ــن  بي ــن  جبِي و 

يوانِي كِ ــواتْ  اضْ ــرَّة  غُ

نِيرانِي زاد  ــدْ  الــخَ و 

يوانِي باب غِ رُوا اسْ نَصْ

ة ومَ شُّ هَ يــا  ــق  ــرِّي ال
ة ــومَ بْسُ مَ ه  ــفايْفُ بَشْ
ة لُومَ عْ المَ تُه  ــيمْ تَبْسِ

البِيزانِي من  ــف  األن

ميدان حرب  في  رايــة 

دِيجان في  يا  اضْ بَرْقُه 

رْشان الحُ من  عيُون  و 

ــران تَــحــت نِــيــران ــي ن

ــن سَ حَ ل  كُ ــلْطان  سُ

م ناسَ كاس  في  رَة  مْ خَ
ــم واسَ فــال  و  يبَة  طِ
ــم مباسَ هــا  كيفْ ــا  م

تان ــاس على البُسْ سَّ عَ

يَّة حَ وم  سمُ فايْرها  بضْ السوالَف  تعابَن  و 

نْتْرِيَّة ــب ســيُوف عَ ــواس قايَســة و حواجَ و ق

ــة رِيَّ ــى العامْ ــق ليل ــي عاشَ لْبِ ــم جــاحْ قَ بهُ

ــة يَّ كِ ــد  تزِي ــران  نِي ــى  عل ــران  نِي ــوق  فُ ــران  نِي

علِيَّ ــزهــا  عَ مــا  ــة  ــومَ ــشُّ هَ ـة  اللـَّ يــك  ــدِ هَ

ــم واسَ ــاد  ه ــق  ــرِّي ال و 

ــة رِيَّ ــم فــي ســنان جوهْ تَّ خَ ــم امْ ــم خاتَ الفُ
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46

ــيَّة شِ ة مع اعْ ــارِي شــامَ راگــب ق ــب المْ يراگَ

بِيَّة ــل اصْ اليَ ــت اخْ ــي تَحْ ــي هانِ ــال لِّ ــاح ق تَفَّ

ــتِيَّة ــاقِي بال اشْ مرة لسَّ ــةْ الخَ وِيسَ ــرَّة اطْ سُ

علِيَّ ــزهــا  عَ مــا  ــة  ــومَ ــشُّ هَ ـة  اللـَّ يــك  ــدِ هَ

بالمســك طيــب مختم

ــاوْا لِيَّ ــا ارْت ســارَى م ــز اعْ خــاد مــن اليَبْرِي الفْ

ــون قرْمزْيَّة ــرَة في اللُّ مْ ــدام الحَ ــهادَةْ االقْ بشْ

يَرْضانِي ــد  جي ــد  ي الجِ

افْنانِي ر  رْمَ مَ ر  الصدَ و 

يب يَرْضانِي ن اعجِ البْطَ

يوانِي باب غِ رُوا اسْ نَصْ

يمة شِ اهْ لدِيك  قُولُوا 
يمة التَّبْسِ ةْ  فَلْجَ من 
تِيمة اخْ طيبُه  تُوم  خْ مَ

يوانِي ــوَرك  هــاج  غِ بال

ــاق ســاق وافانِي و السَّ

ــالن فْ جَ ــاگ  ت ــرَّاض  عَ

ــان رَوْي ضــل  ــد  النَّهْ و 

رُوَّان كــن  ــون  عكُ و 

ــن سَ حَ ل  كُ ــلْطان  سُ

ــم شَّ مهَ ــى  بقَ ــي  لْبِ قَ
ـم ـبَسَّ المْ الرِّيـــق  و 
ــم ـتَّ خَ المْ ــع  ــبْ بالطَّ

ــان يَّ عَ ــه  ب ــر  صْ الخُ و 

ــيان نَسْ يت  اضحِ تى  حَ
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62

ــي ــة مكانِ رُوف أجدي

لْوانِي سَ معاك  باغِي 

يوانِي رُوا سباب غِ نَصْ

سامِي ي  لْفِ بوَ أنــا 
ي تَوْسامِ لي  غابْ  ما 
ي و سامِ مت  وسَ بها 

الغانِي مع  ة  نْجَ كمَ

ــي ــب دِيوانِ ــيَّ خرِي هَ

عيانِي ــةْ  مراحَ هــيَّ 

ـيـسان الكِ تْـوادوا  نـَ

ــدان ي عِ و  ــي  لَرْبايْبِ

ن سَ ل حَ ــلْطان كُ سُ

يم الوْسِ يد  دِ القْ داك 
ــيم تُوسِ و  ي  رايْجِ بَفْ
ــيم الوْسِ ر  التُّغْ بدوا 

ــان ن بتَحْ مازِّيـنْـهــا 

االدْهان ــب  خرِي هــيَّ 

ــزان ــوح االحْ بهــا انلُ

ــق بِيَّ ــا تلِي ــة م يبَ ي هــاد الغِ ــمِ رْسْ ــوزِي لمَ حُ

يَّة خِ ها اصْ عْ كات دمُ سْ مع في الحَ و منايَر الشَّ

علِيَّ ــزْهــا  عَ مــا  ــة  ــومَ ــشُّ هَ ـة  اللـَّ يــك  ــدِ هَ

ــيم ــول في وسِ بهــا الهُ

زِيَّة المْ غايَةْ  رة  ضْ الحُ في  ح  التواشَ و  طبُوع 

ــت البِيَّة ــوى تُوگَ ــرِي مــن نَهْ جْ هــيّ عــالج هَ

ــة نِيَّ ــا اهْ ب ــالً و مرْحَ الً و اهْ ــهْ ــول سَ لهــا انْقُ
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يَرْضانِي زين  لبْساط 

ــي ــا عانِ و ســالم رَبْن

وان اجْ صنعةْ  وم  رْگُ مَ

ــاس االوْزان ــاب ن لالرْب

دِيَّة عليه  ما  تَل  يَقْ لو  ه  حكامُ في  الزِّين  و 

يّة يالْهاشمِ نقرتَك  في  غابُوا  ين  دِ الجاحْ و 

63
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انتهت القصيدة
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ــتنرْ سْ مَ ــاگ  ت ــا  ياه اضْ ــوف  شُ

ـــر ــو ازْهَ ــزهُ ـــوف ابْــهــاهــا لَ شُ

يَنْتَظر ــرْح  ــفَ ال ـــاض  ارْي ــوف  شُ

ــر و الــزهَ ــوح  ـــوَرد يــفُ ـــوف ال شُ

ــر انْشَ ــو  للزْهُ ي  ابْســاطِ ــوف  شُ

ــر ـــي رايَــــة الــنْــصَ ــــرَة وَلْـــفِ زهْ

لِّيَّا العُ ادْراج  على  ه  راجُ اسْ وف  شُ

وف سرُورُه على حرُوف الحسنية شُ

رِيَّة زَهْ دايَق  احْ على  ه  ادْواحُ وف  شُ

ييَّة فِ اعْ رْجات  حَ بين  الَّر  الجَ وف  شُ

رِيَّة دْ ــوت العُ ــه في رضى أُم التْيُ دَيْلُ

راتِيَّة كْ السَّ وارَم  العْ تاج  ــرَة  زَهْ

رة النَّصْ برج  من  ها  شعاعْ على  انْبات  كيف  ر  جَ الفْ ةْ  لْعَ طَ ي  أَصاحِ وف  شُ

رَة ضْ الحُ ابْساط  وسط  بالشرُور  رْقَت  شَ معاليها  على  بْها  واكَ اكْ وف  شُ

رَة للبُشْ بَّل  گَ خالفها  في  ة  رَجَ للفُ السعادَة  و  ر  الزَّهْ يم  انْسِ وف  شُ

را تَقْ منابَر  في  ة  قَ ناطْ يار  اطْ و  هيجة  في  ة  الالَّقْحَ ابْساتَنْها  وف  شُ

رة فْ ي زرگ الظَّ ود وَلْفِ وى نادى بجُ طْ وف فال السَّ گام شُ د اسْ عْ وف السَّ شُ

زهرة االســم  زِينة  ــزْران  ــخِ ال ــد  قَ ــرَة  هْ ــزَّ ال ن  امْحاسَ ابْها  اهللا  دام 



زهرة السكرتية 574

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ات الدّ و  زهْ رَة  زَهْ
مْس انْبات رَة شَ زَهْ
وافات من  ــرَة  زَهْ

ر ضَ الحْ ــس  ــوانَ اعْ ــاج  ت ـــرَة  زَهْ

ر مشتهَ ــان  ــب ال ــد  ق ـــــرَة  زَهْ

ر فَ الشْ ســابــغْ  ــي  ــفِ وَلْ ـــرَة  زَهْ

ر التغُ ــم  ــبــاسَ امْ زِيـــن  ــــرَة  زَهْ

ر هَ المْ تــوگــت  ــــرَة  زَهْ ــــرَة  زَهْ

ر الصــدَ فــي  ــاوْا  انْب ــن  ي دِ النَّهْ و 

ــر ــــة الــنْــصَ ـــي رايَ ـــفِ ـــرة وَلْ زه

بَتْباتة ــم  فايْقاهُ
بْلَة و خناتة زِين عَ
حازَت اوْصاف تالتة

ــى يْنِي ــرةْ عَ ــرات قُ ــاح القاصْ ب مَصْ

لِيّة شْ المَ يُوم  الم  العْ قد  ــرَة  زَهْ

ــة ــرْدِيّ الــسَّ ــيُــون  الــعْ أم  ـــرَة  زَهْ

ــة ـرْفِـيَّ القَ وف  الشــفُ أم  ــرَة  زَهْ

البِيَّة و  يتَل  سِ بين  عرّاض  ــرَة  زَهْ

حرِيريَّة ــاج  ادْب من  شقة  بطن  و 

راتِيَّة كْ السَّ وارَم  العْ تاج  ــرَة  زَهْ

بْرى الكُ ادْيار  ود  الجُ هل  رار  االحْ ة  راگَ رَگْ ب  النسَ مع  يبَة  الطِّ و  يا  الحْ

رة النَّظْ ــوة  زَهْ البْها  غايَة  و  لْوان  السَّ و  و  الزْهُ و  ــرَّوض  ال ــرْ  زَهْ ــرَة  زَهْ

رَّة الغُ عاع  اشْ بين  هالل  كما  جبين  و  ي  الزَّنْجِ الَف  السَّ زَرگ  ــرَة  زَهْ

ــرة مْ حَ ــز  قَرْمَ ــف  رْشَ المَ و  ــگاد  نْ المَ ــور  نْجُ الغَ ــة  زِينَ ــان  الب ــد  ق ــرَة  زَهْ

ــرَة فْ العَ ــد  ي كجِ ــردَة  جَ امْ ــة  الرَّگب و  ــة  بَّ الغُ و  الوْشــام  ــوالة  مُ ــرَة  زَهْ

رة جْ الفَ قلُوم  صباع  و  برق  الزَّند  و  ــوارَم  اصْ عوضها  اضْ ريت  ــرَة  زَهْ

زهرة االســم  زِينة  ــزْران  ــخِ ال ــد  قَ ــرَة  هْ ــزَّ ال ن  امْحاسَ ابْها  اهللا  دام 

وْدات الخَ باح  مَصْ
الَّت اتْعَ ســن  بالحُ
ــات زَهَّ ــي  خالگِ و 

لَبْنات على  رَة  زَهْ
ات ــدّ عَ ـــرَة  زَهْ را 
والت بالصُّ ــرَة  زَهْ
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رى سْ كَ مالةْ  احْ مام  الهْ ادةْ  ــرّ طَ ــرة  زَهْ ي  الزّاهِ ابْساطنا  ــو  زَهْ ــرَة  زَهْ

رى سْ بكَ الگ  الخْ على  ردَة  طَ المْ رِي  بَصْ رَّةْ  قُ و  ي  مِ راسْ امْ مع  شَ رة  زَهْ

رة فْ الصَّ ام  ــدَّ قُ و  الزَّهُ وايَع  اسْ في  سالِي  ي  فَرْحِ يــزُول  ما  بها  ــرَة  زَهْ

رة مْ غَ لي  تَبْقى  ما  ــوال  اهْ نِّي  عَ ي  جِ تَفْ رْسم  المَ زارَت  هما  مَ ــرَة  زَهْ

رَّة الحُ الرّيم  بأخت  تاج  و  لفة  الدَّ مع  وش  عطُّ و  الفاضلَة  د  ضَ ــرَة  زَهْ

زهرة االســم  زِينة  ــزْران  ــخِ ال ــد  قَ ــرَة  هْ ــزَّ ال ن  امْحاسَ ابْها  اهللا  دام 

وم نْعُ المَ ــرْدَف  ال و 
بْرُوم المَ اگ  الصّ و 
ــوم انْسُ كل  رَة  زَهْ

القمــر و  ــمس  الشَّ ضــي  ــرَة  زَهْ

ر ــدَ الكْ و  ــول  الهُ ــي  جِ تَفْ ــرَة  زَهْ

ر البْصَ ــةْ  ــراح امْ زَهــو  ــــرَة  زَهْ

ر جَ الفْ ــةْ  ــوگَ ت ــي  ــفِ وَلْ ــــرَة  زَهْ

ــر كَ ــنــدْ ــســن ت ــالــحُ ــــــرَة ب زَهْ

ــر ــــة الــنْــصَ ـــي رايَ ـــفِ ـــرة وَلْ زه

زهــرة بهــا فــاض

ة امَ عوّ كشــوابل 
بعالمة ــج  لَّ دَ كخْ
حازت محاسن شامة

ــة مزِيَّ و  ــادة  إف زِينهــا  را  ــرَة  زَهْ

مية سْ ولةْ االوْصاف المَ مُ رة  مكَ زَهْ

ــة يَّ مِ الحُ كاس  ــدْ  يلَ بهــا  زهــرة 

ــة واوِيَّ لَهْ ــر  ضَ الحْ ــة  ترْبِيَّ ــرة  زَهْ

ــيَّة بْسِ ــة و جازْية و العَ فاقــت ليل

راتِيَّة كْ السَّ وارَم  العْ تاج  ــرَة  زَهْ

ي بالزهو قصد اغراضِ

ــرُوم غْ ــوة للمَ زَهْ
وم عاج ارْفِيع السُّ
وم مصباح الديمُ

زُوم الزَّهْ افخاد  و 
وم ــز و قدُ رْمَ متقَ
اليُوم ــات  بن تاج 

واض رِي دُون اخْ التَّرْياضبَحْ كمال  و 
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ــاض ــا حفّ بهــا ي
اض ود الوَند البهّ خُ

ر الصــدَ فــي  البُوجــات  ــن  زِي ــا  ي

البْتَر ــاب  ــع اجْ ــيْــنِــيــن  الــعَ و 

ــر كَ الفْ و  ــز  ي المِ ــاس  ن ــرَح  تشْ

ر ــدَ البْ ــة  تُوگَ ــا  ي ــود  الجُ ــل  واصَ

ر طَ المَ ــــوارَض  اعْ ــــزُول  انْ قــد 

عارْمِي زهو الحاضي
نَة درب القاضي ساكْ

ــيَّ بِ ــا  م ــي  ينِ الزَّايْدِ ــازات  الغمّ و 

يَّة ــوت الزَّنْجِ ــةْ الوْشــام و التْيُ زِين

ــة يَّ دِ ــار اهْ نَّ ــا الخُ ــه لبْهــاك ي بُّ حُ

يَّة جِ ب الشْ حْ ون سَ ثْلَك حتَّى يهُ مَ

ية ــوم ادْكِ ــر بنسُ بِي ــاح العْ ــا ف و م

رة ــا راية مشــتَهْ يف ي فِ صــن الهْ ــةْ غُ ــي قام والِ قلــت لهــا يا باشــة الغْ

الوَفْرة تحت  واجب  الحْ و  رْدة  الــوَ خد  يا  نِي  لْطْ سُ ارْياض  في  مَحدة  يا 

ــرَة تَبْ عْ مَ ــة  لَّ حُ ــك  ورْتَ صُ ــن  زِي فــي  ــت  عْ رصَّ ــر  ــوقِي أم الكرايَ ليــك بشُ

ــرَة الــزَّهْ ــم  َنَــجْ أ اشمايْلَك  بَبْها  ــي  ــنِ وافِ الــوْفــا  كارَم  بمْ ــي  ــنِ وافِ

رَة بُكْ و  اج  الدّ في  تَك  الَمْ عيان  ور  هُ مْ جَ على  و  عليك  ولى  المُ وسالم 

بالتَّلْفاض ي  باهِ
واض من الَّ ليه اعْ

رْكاض و مدح في المَ
ــرَّاض العَ نجــالت 

انتهت القصيدة
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ر ساكَ غى و صاگْ لي بَعْ ب اطْ يرْ الحُ أمِ
ر قاطَ نْد  بهَ وى  الهْ ــرب  حَ ورَّانِـــي 

امْساقَر يع  جِ اشْ لذى  هدا  بطالُه  و 
يتْعابَر ما  يُوش  الجْ بين  ة  وْشَ الهَ في 

غايَر فارَس  سرُوت  على  رْب  الحَ يُوم 
ر داسَ بحالُه  ما  غنان  و  مضايَق  في 

ر رْقِي ماهَ يم طُ طح ارْكابُه زعِ عن سَ
غادَر و  ماهُ راع  الدْ على  وه  دُ اعْ يَلْقى 

ــر ــه ياسَ ــى انْواعُ ــه عل رْبُ ــي حَ ورَّى ل
ــر حاصَ ــيَّ  علِ ــه  حالُّ بمْ ــه  لُ ــادا  م

ر النّافَ يُون  أَعْ يْرَك  غَ ــة  ازْواگَ مالي 
وى عيِيت انْكابَر ينِي من ذا الهْ تْقِ عَ

ر گاطَ ي  عِ دَمْ يت  جِ ليك  ي  رْحِ جَ داوِي 
ر فاهَ رايَح  الگْ و  وق  الشُّ ارْياح  بين 

تـنـتگــر ــول  وطبُ
يَة ماضْ سيُوف  و 

ر خُ نُوع في الفْ مَشْ
عالْيَة ــه  ــسُ نَــفْ

ــر هَ بالقْ ــدان  گْ حَ
ــة يَ طاغْ ــود  نُ بجْ

ر ر و السقَ في الوَعْ
شــالْيَة المْ ــوم  يُ

بَر احْ ــه  روايَتُ فــي 
ــا يَ ــا اعْ لّْ م ــا كَ م

ر البْدَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي
افْــيَة الصَّ ــا  يَ أَهَ

ر بالســهَ ــال  ب دْ مَ
ــة ــادْي نِـــيـــران گ
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ر شاهَ خيالِي  في  فاك  يَخْ ما  حالِي 
ــازَر ــــدادِي ع ــة امْ ــالَّلَ ــي بَ ــواحِ ــنْ بَ

ر حاضَ تــارة  يب  انْغِ ي  وَلْفِ يا  تــارة 
ــر ــابَ وب تـــــارة غ ـــــــدُ تـــــارة انْ

يساقَر تارة  الجناح  ور  سُ كْ مَ تارة 
ــر جامَ كمْ ــي  لِ داخْ امْ ــارة  ت ــب  لَّ نَتْگَ

انْعابَر الوْهام  في  انْبات  ير  غِ تارة 
خابَر هــايَــم  ــعــاب  اشْ بين  تــارة 

ر النّافَ يُون  أَعْ يْرَك  غَ ــة  ازْواگَ مالي 
وى عيِيت انْكابَر ينِي من ذا الهْ تْقِ عَ

ر الخاطَ وَسط  في  نار  ي  مِ نَكْ تارة 
ر الماطَ ب  كْ بسَ تِي  لِيعْ ح  ضَ نَفْ تارة 

صابَر ــي  اوْالنِ نِي  المْ من  على  ءاه 
ر الهاجَ ود  دُ اصْ ادْرى  الَّ  من  على  ءاه 

الزَّافَر يب  اللْهِ من  حالِي  على  ءاه 
عــادَر لــيَّ  ون  يكُ الّ  من  على  ءاه 

ر تُوب في السطَ كْ مَ
ــة ــد راوْي فــي الخَ

ــر ــحَ ـــارة نَــتْــشْ ت
مالْيَة ــور  بحُ فــي 

ر ــى الجمَ ــارة عل ت
ــة ي حامْ ــود  هُ بَصْ

ــر فَ ــم القْ سَّ و نگّ
ــة ي قاصْ و  ــي  دانِ

ر البْدَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي
افْــيَة الصَّ ــا  يَ أَهَ

ــر ــفَ ــي اصْ حــالْــتِ
يَة ســاخْ ــون  عيُ و 

ر هَ ــة المْ عــن تُوگَ
ــة ـواليَ المْ بـعــد 

ــر ــةْ النصَ مــن رايَ
ــة ي الغالـْ فـيهــا 
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طايَر غايَب  الشْ من  لِي  قْ عَ على  ءاه 
انْــكــابَــر غير  ــات  ــب انْ علي  ءاه 

ايَر الدَّ  ْ ــيّ ضَ افْــراق  من  علي  ءاه 
ولة لي في ما اقْضى عليّ القادَر الحُ

ر النّافَ يُون  أَعْ يْرَك  غَ ــة  ازْواگَ مالي 
وى عيِيت انْكابَر ينِي من ذا الهْ تْقِ عَ

ر ه ناحَ ــيفُ ــرام سِ ــرَب و الغْ ــن نَهْ اليَ
ر سواحَ عيُون  رِي  خاطْ على  رُوه  نَصْ

ر ــي جاهَ تْلِ ــوى بقَ ــرَب و الهْ ــن نَهْ اليَ
ر نَتْصاغَ ما  عييت  مامِي  تَدْ قبل  ما 

ر كاسَ ي  مِ ظْ لعَ وى  الهْ و  رَب  نَهْ اليَن 
حاوَر امْ سنُون  على  تِي  عْ مْ لدَ ولَّى 

نافَر نِّي  مَ ــزال  الــغْ و  ــرَب  نَــهْ اليَــن 
ر احَ السَّ البَدر  رِي  خاطْ قَاسى   ً دا بَعْ

ر الزَّاهَ وت  صُ افْراق  من  وْنِي  عَ ن  سَ يَحْ
ر الحاضَ البْساط  في  وشبَّابة  رباب  و 

ر في السهل و الوْعَ
ــة هانْيَ ــاس  النَّ و 

ر ــدَ ــة القْ فــي ليل
ــة يَ ماضْ بحــكام 

ر البْدَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي
افْــيَة الصَّ ــا  يَ أَهَ

البْتَر ــى  عل ــرِي  يَبْ
يَة ســاهْ ــفار  بشْ

الشبَر و  بـــدراع 
ـة ـالرْيـَ نَــحــت ابـْ

ر الشــهَ و  بنهــار 
جارْيَة ــن  ي العِ في 

بَر اغْ تِي  ساحْ عن 
شــافْيَة ــي  بَنْغامِ

ــر  تَ الوْ ــم  نغايَ و 
ة ســاوْمَ المْ بعــد 



الصافية 580

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ر النّافَ يُون  أَعْ يْرَك  غَ ــة  ازْواگَ مالي 
وى عيِيت انْكابَر ينِي من ذا الهْ تْقِ عَ

ــر جامَ بة بمْ ــغْ ــي بشَ رْمِ ــي مَ بْكانِ مَ
حاوَر يــب امْ ــى الْهِ ــي عل لْبِ ــت قَ تَرْكَ

ر ــاهَ السَّ النَّـجــم  ــراق  افْ روات  و 
ــنَّد وابَر سَ تِي امْ دِي عــن لِيعْ مــن وَجْ

ــرام الزَّافَر ــة الغْ رِي مــن رايَ جْ عــن هَ
ر يال الكاسَ فات الليل عن اخْ طْ عن خَ

ــرَك تَتْزافَر ــار خاطْ ع النّ ــمْ ــوا اسْ قالُ
ــادَر ــا ه ره مَ ــى اجْ ــي عل تِ بَدْ ــوق اكْ فُ

قادَر امْ وع  مُ الدْ من  أنا  لِيت  امْ تم 
ر ــة بموُجهــا تتهامَ ــة عن دَفْگَ دَفْگَ

ر النّافَ يُون  أَعْ يْرَك  غَ ــة  ازْواگَ مالي 
وى عيِيت انْكابَر ينِي من ذا الهْ تْقِ عَ

ــر كيَتْقاصَ ــدْ  بقَ ــبَة  نَسْ ــي  غزالِ و 
ر تْعاكَ مَ ر  جَ الفْ على  لِيلُه  الَف  السّ و 

ر البْدَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي
افْــيَة الصَّ ــا  يَ أَهَ

ـر ـمَ الـعْ ـةْ  سالَّبـَ
ــة غادْيَ مشــات  و 

ر الســمَ ب  واكَ بكْ
ــة بــطــرِيــق وافــيَ

ر انْحَ ــي  صارْمِ عن 
ــة ـناكي امْ ــي  لْبِ قَ

ر ل الصدَ في مداخَ
ساليَة الــرِّيــم  و 

ـر هَ الدْ ةْ  ـدَ مُ عـن 
ـة هاوْيـَ بـمـطار 

ر البْدَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي
افْــيَة الصَّ ــا  يَ أَهَ

ر البْحَ على  صارِي 
ـة ــــرَّة ضــاوْيـَ غُ
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باتَر ي  ماضِ ه  اقْواسُ نَقْش  ب  الحاجَ و 
ــر ــه كافَ نْعُ ــزْ صَ زِي ــى اكْ دَارت دُور عل

ر ــه زاهَ ــد في ارْياضُ ــة و الخَ نَ و الوَجْ
ر واهَ ــنان اجْ الل و االسْ ــور اخْ نْجُ و الغَ

ر حاضَ جلِيبَة  في  عرّاض  بَة  الرَّگْ و 
نايَر ه  ارْخامُ على  افِي  الصّ ر  الصدَ و 

ر ن و خواصَ كَ اوِي و على العْ ن الطَّ و البْطَ
ر زاخَ في  وم  اتْعُ انْها  يقَ سِ شوابل  و 

ر ــن امْحاضَ ــول بي ــا تقُ هــاك ارَاوِي م
ر عاطَ يبُه  طِ من  رِين  للماهْ سالمِي  و 

ر الشــفَ ــارَق  مب و 
كاوْيَة ــو  الجَ فــي 

ــر طَ العْ بنســايَم 
ــة الوْيَ وف  شفُ و 

ــر الزهَ ــف  طَ يقْ و 
ـــة راوْيَ ــود  ــهُ ن و 

ــر للنظَ افخــاد  و 
صافْيَة ــدام  ق و 

ــر ــات بالنْـگَ البْـن
ــة يَ راضْ ــم  الرِّي و 

انتهت القصيدة
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ـــزَّار ــه  غَ ــيــشُ ــاگ لِـــيَّ جِ ــك ص ــبَّ حُ
ــار النَّ ــد  اتْزَنْ عان  ــجْ الشَّ مــن  ــاح  بَوْق
ــار م باالعْ ــعْ  تَزْلَ عــاب  االجْ و  ســنُون  و 
ــدار ــگ ــي مَ ــالِ ــح ــق ال ــي ــطِ بــهــا ان
ــرار بضْ ي  ــكِ يَشْ ــي  لْبِ قَ صــار  ــه  بالتِي

ــيار االسْ ــة  رَاحَ و  ــي  تِ جْ مهَ رُوح  ــا  ي

ــن النَّاس ــرِّي بي ــالس باح سَ ــة الغْ لَ حْ كَ
واس ــر الهْ تَ ــوق أكْ ــاس بالشُّ سَّ ــح عَ نايَ

ــي المِ اظْ داج  فــي  ــر  صاهَ
طامِي ــرُه  ــحْ بَ ــك  ــرامَ غ و 
ي منامِ ــفــات  اجْ ــان  ــف االجْ

رُوا لــي عار ــــدْ ــوا مــا حَ ــنِّــي اتــافــقُ عَ

ــي ــوق انْعاسِ رَّم الشُ ــي نُوَّاح حَ نِ فْ جَ

عــلِــيَّ ــر  ــايَ ج ــوش  ــيُ ج و  ــول  ــيُ ــخْ بَ
يَّــة ــنْــدِ الــهَ سيُوفْها  و  ـــوارَم  بَـــصْ
يَّة مِ الحْ ــود  جــنُ ــزَم  ــهْ تَ ــه  ــرُوب ح و 

ـــيَّ بِ جــــرى  ــا  ــم ب ـــي  ـــراحِ ـــفْ ال و 
رِيَّــة ــدْ الــعُ يــا  بهاك  فــي  ــي  عــالجِ و 

يَّة فِ اصْ ـــورَة  صُ ــمــال  اجْ اهللا  ــر  نَــصْ

ــي ناسِ عــن  ــه  لَّ توَ نِي  ســاكْ ــك  رامَ بَغْ
ــي واسِ ود زايَد وَسْ ــي و الصــدُ لِ قْ مــن عَ

ه قامُ اسْ مــن  ــال  ط ـــرِّي  ضَ
ــه لــطــامُ و  ــــل  داهَ ــه  ــنُّ مَ
ــه ــعــامُ اطْ ليب  القْ ـــرَّم  حَ

ــــوا لِــيَّ ــن زاوْگُ ــزِّي ــرْقــاق ال فــي اســتَ
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اوْكار ليه  ــوا  رَامُ ما  االجسام  رُوا  جْ هَ
ــوَّار جُ و  ــام  ــكَّ حَ البْها  و  ــن  ــزِّي ال و 
نار ــه  لُ ــد  يــوَقَّ ـــدان  االبْ و  حشاه  في 
ــدار االكْ و  ــه  التِّي و  ــا  ف الجْ و  ــد  بالصَّ

ــيار االسْ ــة  رَاحَ و  ــي  تِ جْ مهَ رُوح  ــا  ي

رُوح گْ مَ بْدَك  عَ ي  عالْجِ الــرُّوح  رُوح  يا 
رُوح ــك القْ رامَ ــر اغْ گْ ــرُوح عَ جْ ــه مَ لْبُ قَ

ــه تمامُ فــي  ــوى  اضْ ر  ــدَ بْ ــا  ي
ــه ــرامُ ــمْ ــي بَ ــبِ ــلْ ــر قَ ــفَ يَــظْ
ــه مدامُ و  ــك  رِيـقَ ــف  رْشَ نـَ

ــعار ــح االشْ فَك في اتواشَ ي انْوَصْ رْضِ غَ
ــار ــي االوْك ــل دامِ ـوات تَــوْصَ و إلــى انـْ
ــار كق ــل  مايَ بحْ ــوى  الهْ ــلَ  اهْ ــبِي  تَسْ
ار ــرّ الغَ ــم  نَجْ ــح  واضَ ــواس  القْ ــن  بي
ار ــدَّ ــرِي حَ ــي يَغْ ــد رامِ و جعــاب فــي ي

ــيار االسْ ــة  رَاحَ و  ــي  تِ جْ مهَ رُوح  ــا  ي

ه راحُ بَسْ له  انعم  ما  واه  يَهْ اللِّي  و 

ــة ي ـدِ ـهْ مَ حــاوْا  اضْ ــة  لَ مْ جَ ــي  للباهِ
ــبِيَّة سْ ــه المَ تُ جْ ــيق و مهَ شِ ــى العْ عل
ــيَّــة نَــزْعِ ـــرار  اشْ ــرَم  ــضْ تَ بَلْضاها 
رِيَّة جْ مَ ـــوع  ادْمُ ــدِّي  خَ عن  فَح  تَكْ

يَّة فِ اصْ ـــورَة  صُ ــمــال  اجْ اهللا  ــر  نَــصْ

ه ــي الْماحُ فى ضَ ــوح مــن اجْ بْقــاه ينُ مَ
ه وح مــن الْضاه بتَســواحُ لْفُ ه مَ ــدُ سْ جَ

ــة ــامَ ــر زَطَّ ــوْكَ ــل ــي ل ــونِ كُ
ى يتْعامَ ــا  م ــك  ــنَ زِي ــن  ع
ــة ــزْعــامَ بَ ــط  ــرْبَ ــعَ انْ بيه 

ــزِيَّــة بــالــمْ ــي  ــكِ ــالْ أم ــوز  ــفُ انْ بيك 
ة يـَّ ــدِ شْ مَ ياســة  وح  كــدُ ــح  تْمايَ تـَ
يَّة ــحِ اسْ ــب  ياهَ اغْ ــي  الوَقِ ــن  ـبِي اجْ و 
ــة يَّ نْدِ هَ ســيُوف  يرة  ــقِ اسْ انـجــال  و 
ــة نِيَّ المْ يــب  صِ اتـْ ــاحة  سَ ــرَب  قْ تـَ إال 

يَّة فِ اصْ ـــورَة  صُ ــمــال  اجْ اهللا  ــر  نَــصْ
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ه في غالس يمُ لْماس فاح بَنْسِ وَرْدْ ســگُ
دْب العاس رُه عَ مْ وف اوْقاس رِيق خَ و شفُ

ه ابطاحُ ــاح  صــيَّ ــدَك  ــي جِ
ــه احُ نـصَّ ــر  ــرْمَ مَ ــدرَك  صَ
ــه راحُ بَجْ ي  شــاكِ ــرَك  صْ خُ

ــار يَّ حِ ــك  رَدْفَ ــع  مبايَ مــن  ــوَرْك  ال و 
ــالَّر الب ــى  ل امْ رُود  ــوْ ال مــن  ــاق  السّ و 
رار سْ المَ الــزِّيــن  ــاج  ت اوْصـــاف  ــدا  هَ
ــدار االكْ ــي  تَنْفِ ــة  ـلَّ حُ ألْبِيــب  هــاك 
باالزهــار ــوح  يفُ ــالم  السْ و  ــلِيم  تَسْ

ــه راسُ حْ و  ــارُه  ادْي عــن  ــاس  سَّ عَ ــي  بَرْنِ
ه ف كاسُ ور نَرْشَ ر االنْفاس في التْغُ وهَ جُ

ة ساحَ في  ــرْقْ  كــبَ ــدة  ــعْ ضَ
ــة ــاحَ ــفَّ تَ ــك  تَ ــدَ ــي ــهِ ان و 
ــة ـــوَ الــرَّاحَ ــةْ زَهْ عــن طــاسَ

ـــة ـــوارْي اسْ ــي  ف ـــه  ـــامُ ارْخ رَدَّف 
ة رِيـَّ كْ عَ تــرُوح  ــة  هــازْمَ ــك  قــدامَ و 
يَّة صفِ ــل  ــواجَ ــون بُ ــــي  رُوحِ ــــةْ  راحَ
ــة ـيَّـ فِ كْ المَ ـها  وْشــاحْ تـَ ــع  تْـراصَ بـَ
يَّة ــجِ ــع الشْ ــه فــي اتْراصَ ــرْز انْظامُ طَ

ه راسُ اغْ بين  زِيَّة  قَرْمْ وف  شفُ و  يَّق  ضَ

انتهت القصيدة
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البطاح م  مراسَ في  نابية  اج  الدّ يام  اخْ وف  شُ
ة احَ السّ رت  مَّ عَ مة  دَهْ اللطام  في  يُولُه  اخْ وف  شُ

ناح م بَجْ ــهَّ ــاش امْسَ ــف الري ــوف اغرابُه راخَ شُ
ة م بالرّاحَ وح انْعَ بْطُ ه في البْطاح مَ لِيمُ وف اظْ شُ

ــاح تَّ الفَ رَةْ  ــدُ بق ــة  لقَ معَ هــا  امْصابَحْ ــوف  شُ
ــة ــاحَ وَضَّ ــرِيَّــة  ت وكــأنــه  ــد  ــواقَ ال اللِّيل  فــي 

واح ليلَة  في  لَّل  مهَ ولتُه  بصُ ر  البَدْ ــوف  شُ
ة احَ وَضَّ ودُه  ــدُ اخْ رج  خَ وب  جُ للحْ انْگابُه  در  هَ

ي راحِ ةْ  وَ نَشْ نَم  اغْ و  لَك  فَنْجْ هات  ي  احِ أسّ فيق 
ة انْصاحَ الرَّي  مع  جَ لك  ضاعْ  ين  شِ خلَف  و  رادَف 

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ

ــــي أَســــاحِ
يح الطفِ في  ه  المُ اغْ وف  شُ

ــــي أَســــاحِ
ضرِيح و  ــعــام  انْ بين  مــا 

ــــي أَســــاحِ
لِيح الكْ اج  ــدَّ ال في  ع  تَلْمَ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي اوْضِ ــي  صافِ ــه  جبِين و 

ــــي أَســــاحِ
لِيح المْ ــود  بــوجُ ـــى  ازْهَ و 

ــــي أَســــاحِ
ــح ي النْصِ ذا  ــي  نِّ مَ ــل  قب و 
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الواضح البَدر  وف  شُ
ــح الوضايَ ــه  ومُ نجُ و 
ــح امَ الجّ ــور  يجُ الدِّ و 

االرْواح يِي  يَحْ بْلَة  القَ من  يب  الطِّ يم  انْسِ وف  شُ
ة فراحَ و  ــوَة  زَهْ م  باسَ بالمْ مام  الكْ بَّل  يقَ و 

فاح الكْ وارَم  اصْ ل  سَ ور  ادْجُ على  جر  الفَ وف  شُ
ة ــه دبَّاجَ ــى اغــالم ابْترْتُ ــرى عل ــرِيف اجْ كــن اشْ

م في سواح مام بفراگ امگلْضَ بح اهْ وف الصُّ شُ
ة ــر بشــراحَ ــات بِيضــة وامَ ــه انْب باواتُ ــوف اخْ شُ

ــزاح امْ دُون  بْهــا  حاجَ ارْمــات  ــة  بِيَّ هْ الدَّ ــوف  شُ
ة ــيها فــي بطاحَ رْسِ ــارْزَة على كُ ــة ب رُوسَ كأن اعْ

رْتاح ــي مَ ــح هانِ يــت رايَ حِ ي اضْ ــا ســاحِ ــتَ ي و انْ
ة ــغ االلماحَ ــة من صابَ ــوس مالْي يُ رَّعت اكْ ــا جَ م

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ

الفارَح ير  الطِّ وف  شُ
الالّقَح الرُّوض  وف  شُ
ح سن الواضَ وف الحُ شُ

ــاح ن الجْ ــف  راخَ ــه  رُوبُ لَغْ
ــاح الصب ــيم  بنسِ ــت  سَّ حَ
راح و  ــام  ي بَخْ اهــرب  و 

ــــي أَســــاحِ
يح ارْشِ رُوضــه  في  نــداه  و 

ــــي أَســــاحِ
ــح ي حِ ــد الصْ ن بقمــاش الهَ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي افْصِ ــه  يْلُ خَ ــارَة  م لگْ

ــــي أَســــاحِ
يرِيح مــا  هــا  ــدْ شــاهَ مــن 

ــــي أَســــاحِ
يح الشــطِ و  ــة  مَ النَّغْ ــن  بي

ــــي أَســــاحِ
ــح ي النْصِ ذا  ــي  نِّ مَ ــل  قب و 

االدْواح ـــر  زَهْ ــي  ــالغِ ي و 
االرْواح يِي  تَحْ ه  انسايمُ و 

باح  للشْ انْــگــابُــه  رْ  ـــدْ هَ

ــح ــه رايَ ومُ ــن انْجُ بي
ــح ايَ تطَّ رْجــات  بالفَ
ح وامَ اجْ رِيع  اسْ طلق 

يتْمايَح بِيْ  اصْ كأن 
فايَح ه  مامُ اكْ يب  طِ
دواوَح و  ف  بســوالـَ
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اح امَّ تِيق  بعْ وأرى  هاك  ـرُوج  اتـْ يسان  الكِ و 
ــة نَوَّاحَ ارْياضــي  فــي  ــة  يوْن غِ المْ ــن  سَ الحَ أم 

طاح اسْ فُوق  من  انْتاتُه  عن  ينُوح  الوَرْشان  و 
ــة ــه راحَ ــه مالُ ــوح بغرامُ ه يبُ ــقُ ــوح بعشْ و البُ

ــرَّاح بَ ــه  رامُ بغْ اللغــا  ــرَّق  يفَ رِيس  ــمْ السَّ و 
ة ــص تِيهــا و شــباحَ ــه و تَرقً ــن اتْجاوْبُ وألم اقْنِي

ــاح يَّ المِ النَّخــل  ــد  رِي اجْ عــن  ــرَّد  يغَ ايمــام  و 
الْقاحة الرُوض  في  ي  يَلْغِ ياتْرُوك  و  ير  بْجِ الجَ و 

االفْراح في  طاب  تَسْ لِيك  يرْ  خِ ي  أساحِ ارْواح 
ــة احَ ــغ تَفَّ ور انْواب يــح عــن صــدُ ــط و تطِ رْبَ اتْعَ

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ

رْبَط ســارَح مــن الَّ عَ
ــح الَ الصّ ــة  العنب دم 
الكافَح مــر  الخَ ب  كُ

ــر و الجنــك و الجناحــي تَ ــم الوْ ــة و نغايَ و اآللَ
ــة برّاحَ ابَة  الشــبّ و  ــن  نِي احْ ــادِي  ين ــاب  رب و 

ــــي أَســــاحِ
ــح الكلي لــب  بالقَ ي  ــكِ تَشْ

ــــي أَســــاحِ
شــرِيح ــه  لْبُ بقَ ــيق  البْشِ و 

ــــي أَســــاحِ
ــح ي يـصِ ــي  ـمِ جْ العَ الَن  كَ

ــــي أَســــاحِ
يـح ـصِ الفْ بلْغاه  بْـرَج  حَ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي نْهــا يطِ ــي عَ د اللِّ ــعْ سَ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي النْصِ ذا  ــي  نِّ مَ ــل  قب و 

ــراح ــبْ المْ سْ ه مــن كَ ــدُّ عَ
ــالح الصْ و  ــى  ن عْ المَ ــاس  ن
ــبــاح اگْ و  ــة  ــرِيــجَ بــالــتَّــعْ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي افْصِ ــي  غانِ و  ــام  ارْي و 

فــي مراتَع و تســارَح
ــوارَح اجْ الج  اعْ ــه  في
ي و تمــارَح ــا ســاحِ ي
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راح بتَشْ تان  البُسْ في  االبْطاح  على  ار  النَّوَّ و 
ة احَ وضَّ وة  سْ كَ في  ين  مِ ياسْ و  يدِي  الدِّ و  رِي  نَسْ

ارْجاح ير  طِ التَّقْ وَرْد  و  البْها  و  ي  لْماسِ السگُ و 
ى ــاق تَتْماحَ شّ ــا و العُ وده دُ ــدِي اخْ ــرَة تَگْ مْ و الجَّ

الح ــورُه  نُ ر  انْشَ الن  قِيقْ و  رِي  نَسْ و  رْد  الــوَ و 
ــة احَ مَّ ــه طَ يْلُ ي خَ ــكِ ــات يَشْ ي كيْب وكِ ــكُ و الشَّ

ي ع انْصاحِ مَ ود فيق من نُومَك تَسْ ي خُ قُوم آساحِ
ــة افْراحَ يــب  طِ ــي  اتْهادِل ــوى  الهْ ــام  ارْي ــم  لَ تَعْ

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ

ــح رايَ ــك  لَ قْ عَ ــتَ  انْ
ح الوامَ ــرُوك  گْ عَ ــا  م
اتْفافَح يــت  ضِّ عَ ــا  م

ــاح ــن ارْي ــه بي يوانُ ــوى و غِ ــح الهْ ــك ري ــا الحَ م
ة احَ مَّ يُوله طَ ــل بخْ ــه على النصَ يشُ زْمَك جِ ما هَ

ــب و رماح زْمَك من نُوم من ســنُون انْشاشَ ــا هَ م
ى احَ ــك تَدَّ ــن اوْجاعَ ــراش بي ــى الفْ ما خــالَّك عل

ــــي أَســــاحِ
ــرِيح رْها اسْ ــت و شــعَ طاحَ

ــــي أَســــاحِ
ــيح سِ الفْ و  ــة  عَ مْ الدَّ ــن  بي

ــــي أَســــاحِ
ــح الكلي لــب  بالقَ ي  ــكِ يَشْ

ــــي أَســــاحِ
يـح ــمِ اسْ ــي  غنِ ــا  ـوالن مُ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي النْصِ ذا  ــي  نِّ مَ ــل  قب و 

المــاح مــن  ــت  وِي انْكْ ــا  م
ــراح ــوس الفْ يُ ــا دَقــت اكْ م
وف االجياح ــفُ ــا دَقــت اشْ م

ــــي أَســــاحِ
ــح ي الدبـِ بـســيُوف  ــرِي  بْ تـَ

ــــي أَســــاحِ
يح الصحِ ــى  عل قاوْمَك  ــا  م

ــح رايَ اگْ ــزُّوك  هَ ــا  م
لب البارَح وســط القَ
وافَح اكْ ور  ــدُ اصْ فُوق 
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الح ــل المْ ــل الضما و نواجَ ناسَ نَك بسْ ــجْ ــا سَ م
ة ياحَ ــرُّوح اجْ ــرةْ ال راع لحفْ ــدْ ــى ال وْدَك عل ــا گَ م

ــك الح ــي ماالمَ ــواس مــن الباهِ ــك وَسْ لَ ــا دَخْ م
ة رْتاحَ مَ تَك  جْ هْ مُ الش  الماح  من  رْتِي  هَ نقْ ما 

صباح و  مسا  في  هايَم  ول  اتْجُ ي  أساحِ فاك  يَكْ
ى احَ تدَّ ه  ومُ همُ و  دَح  بالقْ ــرَّاح  ال كاس  ر  غــدَّ

ي ساحِ لَك  قْ عَ انت  و  تى  لِيمْ الرَّاح  كاس  ر  دَّ غَ
ة ير مزاحَ ع ما قالُوا النَّاس في الكاس بغِ و اسمَ

فارَح ي  احِ السّ قام 
سامَح ـــي  رَبِّ ر  ـــدَّ غَ
اتْطارَح الحوف  بين 

الح صال اصْ مْ يه في اللِّي في القُ صِ قْ يه و سَ قِ اسْ
ى تماحَ و  رِي  مْ عَ من  امْضى  اللِّي  نَفدِي  لي  أرَى 

ير مــن قبل كــرام الفالح ــال عصِ ــم ب ي مــر اقْدِ خَ
ــة اللياحَ ــاح  المَّ مــن  ورق  ــوى  الهْ مــن  ــف  الطَ

ي يَّاحِ طــر الفِ ــه بالعَ تُ ــه رِيحْ ي فِ ه تَكْ ــمُّ مــن شَ
ة يَّاحَ سِ ه  عُ دَمْ سايَح  الكطار  بين  ما  حى  يَضْ

ــــي أَســــاحِ
يح ام الســفِ ــفْت الدّ ــا شَ م

ــــي أَســــاحِ
ــح ــرِي ابْ وارِي  ـــزَّك  هَ ــا  م

ــــي أَســــاحِ
ــح ي اتْطِ ــرَّة  مَ فــي  ــل  لْغَ غَ

ــــي أَســــاحِ
ــح ي النْصِ ذا  ــي  نِّ مَ ــل  قب و 

ــراح ب راح  ي  ــقِ اسْ ــال  ق
ــق الرْجــاح تِي مــر اعْ مــن خَ
ــالح المْ ــن  بي ــي  الغانِ و 

ــــي أَســــاحِ
ــح ي انْطِ ــى  حت ــي  ماللِ و 

ــــي أَســــاحِ
يح ارْجِ ــي  اللِّ ــل  قْ عَ ــق  لَ يَطْ

ــــي أَســــاحِ
ــيح ــر يسِ ــن امْحاضَ ــا بي م
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ــح يتْمايَ ــه  ـتُ بفـرَجْ
ــح تَتْكافَ يســانك  كِ
تســارَح و  ــي  وزرابِ



I احي السّ 592

ضاح رْبَط  معَ ران  كْ سَ دام  بالمْ ي  احِ السّ ع  ارْجَ
ة ــة و انْصاحَ ــي برجاحَ لْتِ تمــت حُ تُه و اخْ ــوْ بَنْشَ

ــي ــلَ التَّنْقاحِ ــن االرْخــاخ اهْ رِي و ســالمِي للماهْ
ــة الحَ مــع بالفْ ــن الجَ ــى العارْفِي ن عْ ــاب المَ و رب

ــــي أَســــاحِ
ــح لِي الفْ بالعقــل  ــه  طابْعُ

ــــي أَســــاحِ
يح النْقِ ــاب  ــرْب ل ــرَق  ــفْ نَ
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انتهت القصيدة
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II 

01

02

03

04
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12

ة كافْحَ ــوس  ــيُ اكْ ــرَّعــت  جَ مــا 

ة ـحَ الفايـْ ــه  ــمــامُ اكْ ــرش  ت و 

ة طافْحَ ــش  ــرْجِ ــنَّ ال ــون  عــيُ و 

الفاتحة ـــه  دْنُ ـــوَ ب الــــوَرد  و 

ــة ــاح فــاتْــحَ ــتَّ ــف ــن فــتــح ال م

ــة ــحَ ــة الــواضْ ــنَ جْ ــوَ ــود ال ــوجُ ب

ة شباحَ و  وَة  زَهْ ارْيام  تِي  نَّقْ عَ ما 

ة ــحاحَ هَب دُون اشْ رم ادْنانَر الدْ و تَغْ

ة ــداه النواحَ ــوع الوَرد من انْ و خشُ

ة ة و فصاحَ ــه بنغمَ رايْتُ غى لقْ يَصْ

ة ة الفتَّاحَ مَ وفها الرَّحْ عى بكفُ تَسْ

ة راحَ الح امْ يف الرّاح بين المْ ما كِ

ارْياح بيك  مالت  ما  ماصبيت  ي  ساحِ مالك  و  حُ السْ من  فاك  يَكْ ي  أساحِ

اللقاح في  افَح  تطّ ر  الزهَ م  باسَ امْ بَل  يقْ حين  رْ  جَ الفْ انْسايَم   يت  مِّ شَ ما 

االدْواح نابَر  امْ في  ب  طَ ويخْ الرَّوض  اوراق  في  رَّق  كيوَ يزار  هِ تِي  غْ صَ ما 

باح  اصْ في  وَرْدُه  ي  رْسِ كُ فُوق  بيان  صُ رِّي  يقَ ي  بابْغِ ي  دتِشِ هْ شَ ما 

االلواح في  رى  تَقْ ر  محاضَ كانها  حابَق  امْ بيه  دايَرة  ريحان  تِي  فْ شَ ما 

الرّاح ب  كُ رة  مْ الخَ طابَت  اج  الدّ راب  اغْ طاب  ر  جَ الفْ لَّم  عَ ي  أساحِ فيق 



II الساحي 594

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــح مــر اتْرِي دُوق الخَ
ارْزِيح رب  شَ الَّ  من 
يح بتَوْضِ تْ  فْ شَ لُو 

ــة ــحَ دابْ بشفار  ــم  ــهُ تْ ــوَ ــشْ نَ

ــة ــحَ الــالَّفْ ــة  ــنَ ــوَجْ ال جــمــار  و 

ة جايْحَ ـــم  ـــواهُ اهْ ــيــف  كِ ــا  م

ــات اليَــحــة ــن ــوَجْ ــن ال ـــوق م فُ

ة جارْحَ ــون  اعــيُ ــفــار  اشْ ــوف  شُ

ــة ــحَ ــة الــواضْ ــنَ جْ ــوَ ــود ال ــوجُ ب

يح مر ارْشِ كاس الخَ
يح تَوْشِ ــزَّك  هَ ما 
يح بتَلمِ فْت  شَ لو 

فُوق كسانَك طايَح
عاش في زمانه كالح
فُوقهم كن اتْفافح

ة لب اوْقاحَ ر القَ سَّ رة اتْكَ سْ لَت كَ مْ عَ

ة الحَ وى لَحْ لَت في اقْلُوب ناس الهْ عْ شَ

ة بَّاجَ يد باالشــفار الدَّ دِ ي الحْ طِ تَعْ

ة مراحَ و  وَة  زَهْ فيه  يب  هِ التّدْ دَهْب 

ة ود اوْضاحَ دُ وا و الخْ رحُ دب يجَ بالهَ

ة راحَ الح امْ يف الرّاح بين المْ ما كِ

هانَك جامَح مال شِ
نايَح اللِّي  الرْباب  و 
قايَس و دواوَح و المْ

باح المُ ر  مْ الخَ بعصير  دُّوا  يَــتْــوَ رة  بصفَ ــرات  دايْ نْجات  غُ تِي  فْ شَ ما 

الح اسْ دُون  قَلْبِي  وا  رْحُ جَ ين  دِّ الخَ و  ة  رْسَ الخُ و  الخال  ي  أساحِ تِي  فْ شَ ما 

ارْماح الميدان  ساح  في  م  ودْهُ اقْدُ اتْغاغاوا  وِيتْقات  اعْ ي  أساحِ تِي  فْ شَ ما 

اح د الوضَّ ر في الخَ عاع الزْهَ رَّة و اشْ مس الغُ عاع شَ ي اشْ تِي أساحِ فْ ما شَ

تَرْتاح ك  كاسَ زرع  و  صاح  يزار  الهِ وت  صُ ع  مَ تَسْ لك  ير  خِ ي  أساحِ فيق 

الرّاح ب  كُ رة  مْ الخَ طابَت  اج  الدّ راب  اغْ طاب  ر  جَ الفْ لَّم  عَ ي  أساحِ فيق 

يح تطِ و  رْبَط  تعَ و 
عايَش رِيح  في ريح
يح فِ ين في تَطْ دِ نَهْ

يح فِ ل اكْ وف الطَّ شُ
يح حِ اشْ د  وَغْ كابرْ 
ــح ي تطِ و  ــى  تتغاغَ

يح ــه بنصِ ــر لُ بَكَّ
يح الْقِ تان  البُسْ و 
ييح نْجات في تَمْ غُ

يح ارْجِ قــل  بُوعَ ــا  ي
يح اتْصِ ــدان  ي العِ و 
يح ــطِ بنْغايَم و اشْ
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الن آصاح يق و الكَ ن و البُوح يبُوح و البْسِ سَ رِيس و أم الحْ مْ تِي سَ فْ ما شَ

البْطاح ازْرابِي  فُوق  يف  غِ الشْ ق  شْ بالعَ تَتْعانَق  جار  االشْ ل  ظَ تِي  فْ شَ ما 

يَّاح سَ بِي  دْ عَ ماها  بالرْخام  سواقِي  و  هارَج  الصْ و  ات  الخصَّ فتِي  شَ ما 

وصالح ة  بصحَّ م  هُ دامْ امْ من  رْبَط  اتْعَ نْتات  خُ بين  بَّان  شُ تِي  فْ شَ ما 

اح مَّ سَ ولى  المُ ياك  يف  ارْشِ ه  فُ ورشْ الْقاه  و  لَك  فَنْجْ هاك  ي  أساحِ فيق 

الرّاح ب  كُ رة  مْ الخَ طابَت  اج  الدّ راب  اغْ طاب  ر  جَ الفْ لَّم  عَ ي  أساحِ فيق 

مع النُّوَّاح ك في الشَّ حَ ود ويضْ قُ م في الكاس اعْ يق يَنْظَ ي ارْحِ تِي أساحِ فْ لُو شَ
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ـــة ـــراوْحَ امْ بــال  اد  ـــدّ ـــحَ ال و 

ــة ــحَ ـــة جــات رايْ ـــرُوسَ كــن اعْ

ة سايْحَ ــرْجــات  الــحَ مــن  ــوق  فُ

ــة ــــداك طــايْــحَ ـــك عــلــى هَ دِي

ة حَ امْ السّ ــا  ــوْف ال هــل  قــالَــت 

ــة ــحَ ــة الــواضْ ــنَ جْ ــوَ ــود ال ــوجُ ب

رِيح لَ التَّمْ كاس اهْ
لِيح ــه ادْواك اصْ في
يح ارْجِ كاس  ر  ــدَّ غ

ــة ــحَ ــغــام فــاصْ ــانْ ــي ب ــانِ ــغ وال

ة برْجاحَ العشية  مايَة  في  يُوزَن 

ة شراحَ و  وَة  زَهْ ير  اتْشِ مايْمها  بَكْ

ة يَّاحَ السِّ زُون  امْ من  لِيل  تَكْ فيها 

ــة بَّاحَ الدَّ االشــفار  ــه  علي ــت  نِيَّمْ

ة ماحَ دام ما فيه اسْ من الَّ شرب المْ

ة راحَ الح امْ يف الرّاح بين المْ ما كِ

ارح وة و تَمْ فيه نَشْ
ي نازَح الش يا ساحِ
يبُه فايَح ر طِ و الزْهَ

احة ر الكفَّ مْ جاك من الخَ لُو تاه احْ

رِيح في امْجالَس الگْ
رِيح والقلب في تشْ
ترْوِيح فيَّ  الْقاه  و 

يح حِ ــزاح اصْ دُون امْ
يح ــمِ اسْ الرَّب  ياك 
يح ك صبح ارْشِ رُوضَ
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ة مايْحَ ــان  ــب الْ مــن  ود  اقــــدُ و 

ة ســارْحَ ابْطــاح  فــي  ــة  جَ البَهْ و 

حى الضْ في  ــرى  يَــقْ البَلْبَل  و 

ة المالْحَ رَة  ـــدْ ـــعَ ال ــود  ــوجُ ب

ــة ــحَ ــة الــواضْ ــنَ جْ ــوَ ــود ال ــوجُ ب

ــح وِي لـْ تـَ ــي  نِ لَوَّحْ
يح فِ ر اكْ كفح السَّ
لِيح التَّمْ في  د  دَّ جَ

حا اجْ لــه  ــعــت  رجَ و  ــلْــتُــه  نَــخَّ

ــة گابْحَ امْ ــاقِي  للسّ ــق  انْطَ و 

ة رَة و جياحَ كْ يق سَ لُو تَهت من الرْحِ

ة يَّاحَ ين السِّ مِ ر على الياسْ كَ لُو تَسْ

ة زاحَ ير امْ دام من غِ ت على المْ حْ لُو طَ

ة احَ رُج من السَّ دام اخْ تِي المْ فْ والَ عَ

ة راحَ الح امْ يف الرّاح بين المْ ما كِ

بايَح بسرارُه  عاد 
شارَح حالُه  و  لَزْهُ
و النْغايَم و تواشح

ة برْجاحَ ــه  دَرْتُ عليه  يتْعامَى  ما 

ة الفرَّاحَ يق  الرْحِ من  ينِي  قِ اسْ قال 

وَّاح ــة الدُّ مَ نْتَة لنَغْ صَ ــة امْ نَ ة و خالْهــا عــن وَرد الوَجْ ــامَ تِي الشّ ــفْ لُو شَ

يدِي و الْقاح م و الدِّ كُ وسان و الحْ رِي و السُّ ي الباغ و النَّسْ تِي أساحِ فْ لُو شَ

بفصاح رُه  اطْ يقَ زان  المْ و  ور  طُ اسْ الرّيح  عليه  م  رگَّ رِيج  هْ الصَّ تِي  فْ شَ لُو 

ــاح ع للنَّصَّ ــمَ ــد رادَف ولْقــى و اسْ ــر زِي مَّ ــي عَ ر و املِ ــدَّ ــب اســاقِي غَ كُ

الرّاح ب  كُ رة  مْ الخَ طابَت  اج  الدّ راب  اغْ طاب  ر  جَ الفْ لَّم  عَ ي  أساحِ فيق 

بألماح زْنِي  اغمَ و  زْنِي  هَ و  وفَة  الشُّ في  د  دَّ جَ سحوه  من  ي  احِ السّ فاق 

ــزاح امْ دُون  رَة  فْ للصَّ زاد  و  ــه  راسُ ــرَّا  ع حالُه  به  ضــاق  بعدها  و 

يح معنى دُون افْضِ
يح و صفح جل افْصِ
اوْقِيح دُون  ــه  حالُ

يح ــوز فــي تَلْمِ و رمُ
ــريح بَح بالتَّشْ و اصْ
يح مِ ــلَ التَّطْ بين اهْ
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ــحى ماسْ غــاب  و  ــاح  ن و  صــاح 

ة ارْحَ الشّ رَة  فْ الصَّ في  م  غَ اضْ و 

ــة ــحَ الــرَّاجْ ابْــيــاتِــي  تَمت  اخْ و 

ة دام اتْماحَ ه بكاس المْ مُّ و اصبَح هَ

ة بنْصاحَ زِينَك  ما  لي  قال  لي  ودوا 

ــة الرجاحَ لدهــات  اهللا  ســالم  و 

للمراح ارْميه  ير  غِ الصْ و  فات  ما  وا  نْمُ انْغَ ياك  بِير  بالكْ اساقِي  ب  كُ

يه أصاح صِ يه و سقْ قِ رَب الرَّش و قال له اسْ فى اضْ فاق و رقَص لي بال اخْ

رَبْنِي يا صاح فْت ال يَشْ لَّكت انْهارِي و خَ ي سَ ل شِ ي شرب كُ احِ فْت السّ شَ

انتهت القصيدة
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ــر ــدكَ ــنْ ـــاس تَ ــيــن الـــنَّ ــة ب قَــصَّ

ر الفجَ ــي  ف ــيــر  طِ ــةْ  ــمَ ــغْ نَ ال  و 

ر خمَ وال  ــة  ــاسَ ط ـــرَف  ـــعْ نَ ــا  م

ر السحَ ــق  ــاي ــرْق بَ ــي  ــنِ ــبْ جــلَ و 

ـــر تَ ـــوْ ال ـم  نــغــايـَ و  ــة  بـــاآللـَ

ر بالبْطَ ــصــال  ــمْ الــقُ على  ــاح  ط

ــطارة ــوب اشْ ــن و عجُ ي ــي رايْقِ عانِ بمْ

دارة فــي  ــرْســان  عَ بين  ـــوَّال  مُ وال 

ــارَة ــمَّ خَ وال  ل  قماصَ رِي  ــــدْ نَ وال 

عبارَة ين  لْسِ سَ ين  مرُونْقِ االلفاض  و 

ــبَّان ســكارَة ــن شُ ــي بي ــات الحَ و بن

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

طار سْ المَ يق  ارْحِ س  كا  بين  و  بيني  ما   لك  ي  كِ نَحْ يغ  صِ دام  المْ أساقِي 

ازْهار يب  بطِ غراس  في  عناس  وال  ناس  وال  كاس  مادْرِيت  نِّي  مهَ نْت  كُ

جار اشْ ضل  في  نْتات  خُ بين  فُرْجات  لنْزايَه  رِي  مْ عَ البال  رَدِّيــت  ما 

ار حَّ سَ ه  بْعُ طَ عانِي  المْ و  بااللفاض  رْنِي  حَ اسْ يح  النصِ واحد  جانِي  تَّى  حَ

بكار و  وانَس  اعْ بين  دام  امْ ي  آساحِ مارِيت  لي  قال  الكاس  في  انِي  هّ شَ

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــر يَــنْــتــگَ ـــود  الـــعُ و  ـي  بــاالغــانـِ

ــر ضَ الحْ ــس  مجالَ فــي  ــة  اسَ الطَّ و 

بَر الخْ لِــيــك  نـــوَرِّي  ـــي  أجِ ــلــت  قُ

تنهمر ــاه  ــي ــم ب ــا  ــاه ــق س و 

الصغر ــة  ــايَ غ و  ــيــن  ــرْغِ ــتــشَ ب

ر بالبْطَ ــصــال  ــمْ الــقُ على  ــاح  ط

ــر النْظَ ــةْ  حَ فْ طَ فــي  ــوغ  بلُ هــد  جَ

ــدر ـــةْ الــصْ ـــوق ارْخـــامَ ــوا فُ ــبُ ــعْ لَ

عارَة الشُّ غزِيل  من  ــدام  اقْ طبُوع  و 

يسارَة و  ينا  يمِ ــهــا  راجْ تَــدْ رِي  ـــدْ نَ

تيارَة ــدام  الــمْ ــوم  ــلُ اعْ نِّي  عَ وروى 

رارَة مَسْ ت  تاگَ و  ها  ادْواحْ حات  لَقْ

الجارة غِيض  على  ها  ادْواحْ لْقَت  طَ

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

ــرارَة اكْ بالتِّيه  ــوَات  ال لدي  دِيك  هَ

ازْكارَة نْف  عَ ي  نْدسِ سَ اتْياب  ت  لَبْسَ

مار اليَضْ ناس  ي  تزَهِّ ية  باهْ ة  رْصَ عَ في  اليُوم  واحد  نت  كُ بعدها  و 

ضار التَّحْ في  رِي  دَهْ صابْنِي  و  نِي  مْ فهَ و  وْتِي  دعَ ب  صاحَ ة  تَمَّ عليّ  لطْ  خَ

يار اخْ قال  لِيَّ  ى  غَ اصْ لُه  قُلت  و  الكاس  فنُون  ارْقايَق  في  يتُه  دِّ تعَ

بَزْهار محتفل  ارْياض  في  دام  المْ ادْوالِي  اغْرس  يُوم  رَّاس  الغَ على  م  رَحَّ

ضار تَحْ في  ين  دِ النَّهْ على  اتْها  امَّ ور  حجُ في  بِي  الصْ تَرْبِيَّة  رَباها 

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ

ــدار خــر و الجْ ــات الفُ يتْهــا بن ــات حكِ ــت عزِيب عْ ــا بالرضــى ارْجَ ه دَ و بعْ

ــة و يســار ين ــى ليمِ ــن عل ي ــا و ســوالْفها حايْفِ ودْه ــوا انْهُ لُّ بلغــت و طَ
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يزار الهِ بحضرة  ها  ازْواجْ وا  دُ قْ عَ رْبِي  الغَ الريح  الصبا  ريح  بْها  خطَ

زَّار الغَ المزن  من  ر  جواهَ و  صداق  و  اآللِــي  ةْ  يغَ صِ و  الوالِي  ود  هُ بَشْ

يار االطْ المة  النزايَه  في  غنَّات  ه  يمُ انِسِ يب  بطِ يتُه  هدِ ر  جَ الفْ جاب 

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ

رْصار الصَّ ون  رْشُ الطَّ ترية  على  مت  توَحَّ و  ها  فرُوضْ ي  أساحِ ــالت  اعْ

حار تَشْ في  دهب  ثلها  امْ وال  بضياها  ع  طَ تَسْ ها  كيفْ ناقَد  العْ ولدت 

طار ــا بالتَّقْ اه ــوى وصفَّ ــوب الهَ ــا فــي ت ــرام و عصره ــد الغْ ــا ول و اجناه

مرارَ و  اغصايَص  و  فا  الجْ و  البِين  و  رة  جْ الهَ و  ر  دَ الكْ و  وم  مُ الهْ ي  جِ تَفْ

29

30
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43

44

ــر الــزهَ و  ــات  ــرْج ــفُ ال بــســاط  فــي 

اخضر ــا  ــه ــرُوق ــبْ عَ ــي  ف راحـــت 

ر الشــجَ فــي  ــان  ب طْ القُ ــة  رَقْصَ

ــر بالبْطَ صــال  مْ القُ ــى  عل ــاح  ط

ــر ــدكَ ــن ــاس ي ــبّ ــع ــل ـــدِي ب ـــي سِ

ــبَــر االكْ ــك  ــال ــم ال اهللا  ــع  ــن صُ

ــر ــقَ ــعْ ــا فــي غــايــةْ ال ــه ــقْ ــتَّ عَ

ينبتر ــوب  ــلُ ــقْ ال فــي  ــم  الــســقْ و 

مارَة هَ السهارَج  و  ور  اتْفُ ص  خصُ و 

ارَة لنظَّ ــو  ازْهُ رِيرْها  اسْ ــوق  فُ من 

بشارَة رش  العَ على  ها  كمامْ ارْخات 

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

ــارَة ازْي االشــراف  مام  اهْ لُه  داها  اهْ

يارَة ــول احْ قُ ــرار العْ حكمتُه فــي اسْ

ــارَة بَتَّ ــوَة  بنشْ ــومها  نسُ ــت  بْقَ عَ

كــدارَة ل  كُ نُورْها  عاع  بشْ ــزُول  ت و 
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ــع الــتــبَــر ــة م ــضّ ــفَ كــيــســان ال

ــر بالبْطَ صــال  مْ القُ ــى  عل ــاح  ط

تنشكر ـــــرّاح  ال ــوس  ــيُ ك دُوق 

مشتمر ــيــب  الــبِ ــف  ــرِي ظ ـــون  كُ

ر مشتهَ ـــون  ـــرْجُ جَ و  ـــرْقـــاف  قَ

ــر ــب االك ـــوز  ـــكُ الـــعْ و  ـــال  ـــرْي جَ

ــر ــدكَ ال ـــارَع  الـــصّ و  ــة  ــيَّ ــمِ حُ

ــر بالبْطَ صــال  مْ القُ ــى  عل ــاح  ط

يَّارَة رَة سِ ضْ في سما البْساط على الحُ

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

تجارَة و  ــوَة  زَهْ ــام  االرْي بين  اغنَم  و 

ــزارَة احْ دُون  لَك  انْرد  ــرْدِي  غَ لْفَك  سَ

ــارَة بَتَّ ــوة  نَشْ رِيــس  ــدْ  نْ خَ و  ــق  ي ارْحِ

ــارَة مَّ ــة عرُوســة خَ ــارَت مــن جازْي غ

ــارَة قـتِـيَّ و  ــاق  الري و  ــان  الدن بـنــت 

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

ــا تتنار ياه ــوم ضَ ــه نجُ بُ واكْ ــةْ واح اكْ ر ليل ــدَ رَة كــم البْ ــفْ ــرت السَّ ضَّ حَ

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ

ار قَّ العُ طاب  تَسْ و  السحُ ذا  عليك  عالش  و  ي  احِ السّ يا  قال  من  يا  ي  أجِ

طار اشْ ليك  م  بْهُ سَ نَحْ يتُه  سمِّ و  ه  فُ وصْ دام  المْ في  نُورِيك  لي  غى  اصْ

جار مزيْفَت  و  تَّم  خَ المَ و  طار  سْ المَ و  وِي  هْ القَ و  ل  خَ دام  المْ لَك  بْ  سَ نَحْ

مــار لتَّخْ ــق  تَّ معَ و  وراح  ــة  ول متمُ و  ــول  تمُ و  ول  ــمُ الشْ وشــت  بَرْنِيــس 

دار االكْ ي  مفاجِ و  وال  االهْ ي  مفاجِ و  ود  نْقُ العَ دم  و  افْية  الصَّ و  بة  هْ الصُّ

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ
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ــر ــكَ اسْ لــمــن  ــي  يــزَهِّ ـــراب  ش و 

ــر ــكَ اسْ ــن  م لكل  ــرب  ــطَّ ال دات 

ر اصفَ لِــي  ــدْ ــنْ الــصَّ و  ــي  ــزَّاجِ ال و 

ــر ـ الــبْـصَ ــة  مـــرحــ اللمــاح  و 

ــر ــهَ بــالــجْ ـــدام   ـــمْ ال ــي   لـِ آرى 

ــر بالبْطَ صــال  مْ القُ ــى  عل ــاح  ط

ــر ــبَ ــه احْ ــفُ ــوى لــمــنــاصْ ـقْ ــا يـَ م

ــر ــكَ الــفْ و  ــيــم  ــخِ ــفْ الــتَّ قــيــال  و 

ــارَة صَّ العَ ــن  لب و  ــا  الْي الدَّ حليــب  و 

االفكارة ةْ  راحَ البْرِيق  في  رَة  مْ الخَ و 

الغارَة في  ة  سرِيعَ يَة  ماحْ رَة  دْ العَ و 

هارَة اجْ رام  الكْ بنت  يَّات  سمِ بْت  جَ

توارَة و  الجَ من  الدجى  غرُوب  وف  شُ

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

باالشارَة رْ  مْ الخَ ل  لهَ بَة  عْ الكَ رْق  سَ

ــارَة ــر االوم ــرَى و قَيْصَ سْ ــوز و كِ رْمُ هَ

ــكار تُشْ ــة  يَّ يصِ قصِ و  ــة  ب هْ مدِ و  ــة  وزِيَّ رْمُ هَ و  دمــة  مفَ و  ــرَة  مْ الحَ و 

ار كَّ عَ من  ر  مَ احْ البْساط  على  اللَّبَة  في  اقْاليَد  دارَت  ــزان  االحْ قَتَّالةْ 

ار ه دُكَّ يفُ رِي ما كِ وهْ لِي و جُ نْدْ راقِي و الصَّ ة و العْ عَ شْ عْ ة و مشَ وعَ شُ عْ شَ

ــار مَّ خُ ــا  ي ــة  لْي بُوغَ ود  ــدُ الخْ ــار  عصَّ و  ــاك  فتَّ و  ــي  طاوْسِ و  ــورِي  فُ صْ عَ

ار فَّ غَ رَبِّي  رَة  ضْ الحُ على  وف  طُ ك  راسَ من  بدا  و  ب  كُ و  ساقِي  يا  ي  اسقِ

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ

ــار ب يســان اعْ ــا هــرَب بالكِ ينا بَعــد م ــوا فــي ســاحِ رْجُ ا تفَ ــوْ ي قُلــت آجِ

جــارْ والَّ  ودِيمــا  اوْجُ ــوم  لْثُ كَ ــن  ب ــدام  المْ ــوق  سُ فــي  ــه  نُّ عَ ــوى  يَقْ ــا  م
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ــحــر ـــم الــسَّ حــتــى طــلــق عـــزايَ

ــر مَ الخْ ســاعة  فــي  يد  شــدِ صبــح 

ــر ــهَ بــالــقْ ــي  ــنِ ــبْ ــلَ غ الـــيـــوم  و 

ــر بالبْطَ صــال  مْ القُ ــى  عل ــاح  ط

شهر مـــن  قَـــل  فـــي  ـم  ــلـَّ وتــعَ

ينحصر لــيــس  ـــارُه  ـــب اخْ شـــاع 

ــر ــفَ ــعْ ــي فـــي غـــايـــةْ ال ــلِّ ــقَ س

زَر ــي مـــن الـــــوْ ــبِ ــيْ ــي عَ ــطِّ ــغَ ي

رِيس ما تَرك ايمارَة نْدْ م في الخَ و ضغَ

تِيَّارَة بخْ لت  جهَ ما  قرِيت  علِيه  و 

عبارَة دُون  له  ارضيت  يدي  شدِ عْ  ارْجَ

جهارَة رْبان  هَ سار  و  ــه  راسُ لَّك  سَ

ارَة شَّ عَ رَة  مْ الخَ ناس  عليه  رجعت  و 

ــارَة ــة و عم ــوف قَبْل ــن جُ رِي ــر و بَحْ بَ

ــوب شــطارَة ــن و عجُ ي ــي رايْقِ بمعانِ

رارَة المْ ةْ  ساعَ في  اوْحايْلِي  يفُك  و 

ــالَّر الب كاس  و  بالمــدام  ي  ــاحِ السّ حــت  نصَ ــوم  يُ ظلمــت  ــا  َني أ لَكــن 

يار العْ ي  فِّ مصَ و  ه  فُ مناصْ لُه  عرف  و  دام  المْ وق  سُ في  رِّينِي  يوَ عاد 

عار االشْ و  الكاس  في  ه  لْمُ معَ أنا  نت  كُ   ً دا بعْ ي  لْمِ معَ رَة  ضْ الحُ في  ع  ورْجَ

ار ضَّ لْنِي يا حُ ع لي جحا و نَخَّ لْتُه و رجَ ي هات لِي الكاس غفَ قُلت آساحِ

ار ــدَّ بالگُ ــم  لَّ المتْعَ ــي  غلَبْنِ ــن  حي ــح  تْ بالفَ ــي  ْلرَاسِ ا دت  شــهَ و 

ار ضّ ــا حُ ي ي ــاحِ رَّبْتهــا مــن السّ ــه جَ ــا ينحصــر حالُ ــاق م ــيم إال ف شِ لَغْ

رَّار حَ ي  شِ زْلُه  غَ ما  الــزَّرْدْخــان  سلُوك  في  عانِي  المَ ــرْز  طَ آراوِي  هاك 

الستَّار اهللا  حلم  و  ي  جِ مناهْ التَّوْفِيق  و  مرَمتِي  سدا  لِيم  التَّسْ و 
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ــر ــزهَ ال و  الــــــوَرد  فـــاح  مـــا  ــارَةو  االغ ــل  هَ ــتُــه  المْ و  ــه  آلُ على  و 
االمْطار عوارض  سكبت  ما  عليه  اهللا  صلّى  يعنا  شفِ الهادِي  بجاه  93

94

انتهت القصيدة
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ير  كامه غِ ــتْ احْ ل تَحْ ــدام ما دَاخَ ــيدي قَبْل المْ و هو يا سِ
رَّة ــت للهــوى جَ ــا عرَفْ ــاح م رْت مَ
ــرَة مْ الخَ ــوس  يُ اكْ ــرَبت  اشْ وال 
ــرَة مْ ــي جَ لْبِ لْت فــي قَ ــعَ وال اشْ

ــارِي بزْه ل  گــدَّ امْ رُوض  ــر  ي عدِ فــي  ر  ــدَّ عَ امْ ــوق  لُ طْ مَ
ــر ــمَ اخْ وال  ة  ليعَ رِي  ــــدْ نَ مــا 

رارَة امْ ـرام  للَّغْ ادرْيت  ما  النُّوم  يـب  طِ في 

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ أسِ

ير السحِ باللَّحظ  الِي  قَتّ يت  الْقِ حتى  يدي  سِ يا  هو  و 
رَة فْ الشَّ مع  و  بارُود  بين  وِيت  اكْ
ــزْرَة ــخَ ــر ال ــر مــن حَ ــمَ ــال اجْ ابْ
ــرَة ـمْ ــادِي هــي الغُ و قُــلــت ه
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033

حــارِي لَگْ فــي  ــارُود  ب مــن  حــر  ــن  ي العِ عــاب  اجْ ــارُود  ب
ـر النـمَ على  نــارُه  ـلِيـزِي  گْ نـَ

ارَة ــحَّ السَّ ــون  يُ لعْ مــن  نــج  غُ ــارُود  ب ــادَ  ه

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

بِير الكْ العَشق  تُقل  من  وى  للهْ نت  ودْعَ يدي  سِ يا  هو  و 
ــرى ــدِي تَبْ ــا وَعْ ــي ي حــال كيْتِ مُ
رَة هْ المَ ــيُــون  اعْ ــيُــوف  اسْ من 
ــرى يَجْ ــا  م ــق  عاشَ م  ــدَ اعْ اوْال 

رارِي ــول اضْ مُ ــوق احْ ول من فُ مُ ــى احْ ــول عل مُ لــت احْ مَ احْ
ــر البْحَ ــى  عل ــة  لَ تَقْ ــي  ولِ حمُ و 

ــارَة بّ الصَّ ــولْ  حُ الفْ هــا  يقْ اتْطِّ أالَّ  ــول  مُ احْ

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ
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ير حِ الشْ الدَّهب  نرغَب  صال  بالفْ نْوِيت  و  يدي  سِ يا  هو  و 
رَة النَّظْ زِين  هاللِي  يا  ول  نقُ و 
ــرَة تْ ــوَ ـــوْس ال ــنِــي مــن قَ ــكْ فُ
بترى من  امْضى  يُون  اعْ ي  شِ و 

مــارِي ــر اجْ ي گِ ــوق اعْ ــر مــن فُ ي گِ ــي اعْ لْبِ ة زادُوا قَ ســاعَ
ــر الثغُ ــم  باسَ امْ نَفــس  ــوْال  لَ

الَّرَة الجَ نات  وَجْ من  يب  الْهِ ي  شِ رَقْنِي  يَحْ

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَة يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

ــر نِي ــدر المْ لــف البَ ــة خَ الَفَ ــت الخْ ــيدي وَدِّي ــا سِ و هــو ي
رَة فْ القَ رَّاض  عَ يا  قُلت  ادْوِيت  و 
ــرَة ــزَّهْ ــوع ال ــلُ ــا شــعــاع اطْ ي
ــرَة ــصْ ــنَّ ـــيُـــوش ال ــــالم اجْ أعْ

ــارِي ــنَ فْ ــع  ــمَ أشْ ـــي  رُوحِ رُوح  و  مــالِــي  يــا  ــزِي  ــنْ أكَ
الخـصــر و  الرَّدف  داك  ـةْ  ـرْمَ حَ

ــارَة ــن النَّحَّ ي ــك العِ ــراح دِي ــي مــن اجْ دَاوِينِ
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نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

ير النْظِ صن  بالغُ عليََّ  ت  تاگَ وامنِين  يدي  سِ يا  هو  و 
رَّة عاع الغُ بِيـن اشْ ارْمى على الجْ
ــرَة ـفْ الظَ و  ـها  فْ ســالـَ ــن  بـي
رَة ــدْ ــغَ ال ــوس  قُ على  ــب  حــاجَ

حــاري لَگْ ة  ســاعَ فــي  ــه  تُ قامْ و  ــه  حُ رَمْ و  ــدْ  الْقَ قُلــت 
ر ــدَ البْ ــة  عَ لـْ طَ ــا  ي ــي  ينِ فِ يَكْ

ارَة گَّ ــن العَ ي ــيُوف العِ ــي اسْ نِ و عــالش اتْزِيدْ

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

زِير اغْ ليها  وا  يَشبْهُ ما  ينْها  عِ رْحات  جَ يدي  سِ يا  هو  و 
ــرَة قَطْ و  ــنُون  سْ مَ ابْحالْهــا  وال 
ــرَة ــتْ ـــرَّة عــن فَ ــل مُ ــيَّ ــسِ و امْ
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ــرَة شْ الكَ ــرُدْ  ايْ وعْشــاش  بـُ و 
حــارِي لَگْ فــي  ــال  نْتْي جَ و  يل  ــقِ اسْ ــي  اللِّ غــان  الياطْ و 

ــر ـ ـفَ الضْ حــاد  ــر  ـفايَ بُولَظْ
ــرَّارَة فَ ــة  وْشَ الهَ ــوم  يُ ــفر  الشَّ ــل  مث ال  و 

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

ــر ــرُوا ازْفِي ــج يزَفْ ــار و تَلْ ــه ن ــد في ــيدي و الخَ ــا سِ و هــو ي
رَة مْ جَ و  باغْ  ذا  عن  ول  يصُ هذا 
ــرَة ـصْ حَ ــال  ابـْ ــاس  ي الـْ و  وَرْدْ 
ــرَة جْ الفَ ــوق  فُ ــب  ييَّ ادْهِ ــي  شِ

ــيــارِي بَــصْ ــوا  ــقُ ــرَفْ ي ــاوْا  ــغ ب وال  عــلــيّ  ــاوْ  ــامَ ــح اتْ
ــبَــر ــق مــايْــلِــي اصْ وانـــا عــاشَ

ــارَة ــة و عم ه تَفالَ ــدُّ ــالم فــي يَ و الخــال اغْ

نَّارِي ــا خُ رَف ي ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ ــت امْ ن كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  طـــاسَ وال  ــــاس  ك
ارْة مَّ الخَ بِين  ما  ها  رُوطْ اشْ رِي  نَـــدْ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ
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ير يغِ ة  نْعَ الصَّ من  وسان  سُ كن  ور  نْجُ غَ يدي  سِ يا  هو  و 
رَة بكْ في  وَرْداتُـــه  بين  قَرْنَس 
ـــرَّة الـــغُ ــد  ــي ــصِ ي ــــازْ  ب أو 
رَة شْ عَ لِيلَةْ  في  لِيَّل  اهْ ي  شِ و 

ــارِي ب تَعْ فــي  ــالل  اغْ كــن  ــم  رِي الكْ ــع  نْ صَ ــادُه  ازْي ــت  وَقْ
ــر الــزْهَ و  الــبــاغ  بين  ـــف  واقَ

ارَة ــكَّ ير العَ وك اتْحِ ــكُ ــال اشْ ــكارُه ب في تَعْ

نَّارِي ــرَف يا خُ ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ نت امْ كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  ـــاسَ ط وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

ير صِ ه اعْ ب في رِيقُ جَ بْ العْ جْ م فيه عَ بْسَ يدي و المَ و هو يا سِ
رَة ضْ الحُ ا  يوْ يزَهِّ ر  واهَ الجْ فيه 
رَة ــتَهْ شْ المَ ــود  ـقُ الـعْ ــه  في
بَرْة الكُ ـــار  ادْي ــوكْ  ــلُ سْ فيه 

ــحارِي تَشْ مــن  ــه  بُ دَهْ ــم  وِيتَ اخْ ــى  عل رْجــان  المُ ــه  في
ــر ـ ـمَ بالعْ ـيْـهــات  هَ ــغ  زْلـَ يـَ

ــور وال قِيصــارَة ــد صابُ ــه ول ــوى علي ــا يَقْ م
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نَّارِي ــرَف يا خُ ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ نت امْ كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  ـــاسَ ط وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

ير دِ الحْ ولد  تْها  تُگَ من  ير  يغِ بَة  رَگْ يدي  سِ يا  هو  و 
ــرَة نْت بعَ ــغ  ايْزل ادْراعهــا  ــى  حت
ـــرَّة ـــة حُ ـــامَ ـــوق ارْخ بـــان فُ
رَة صْ هــد العَ ــح جَ ــي اتْفافَ و شِ

ــالَّرِي الــجَ ــوق  فُ ـنْـبَـر  العَ من  بـمصمار  وهــم  ــدُّ شَ
ر ــدَ ــى الصْ ــوا عل لُّ ــاوْا و طَ و انب

ازْكارَة عانَــف  زادُوا  ــرُوا  بَكْ ــالل  الخْ ــوا  رَفْعُ

نَّارِي خُ يا  رَف  نَعْ ما  لِيم  اسْ نِّي  هَ امْ نت  كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  ـــاسَ ط وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

رِير ــات الحْ يَّ ــي كطِ لِ قْ ــوى عَ ن اطْ ــيدي البْطَ ــا سِ و هــو ي
رة واه في كاس السَّ من شافُه اطْ
ــرَة ــهْ شَ لها  ــــوارِي  اسْ على 
ــرَة شْ الكَ ا  ــوْ ي جِ يَفْ ــه  وارْحُ اجْ
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ــالَّرِي البَ مــر  خَ ــقانِي  اسْ ــي  اللِّ ــرِي  كْ العَ ــاق  السّ ــوق  فُ
ــرُه مــن التغــر مْ رْت بخَ و ســكَ

بزْيارَة تْ  مَ نَعْ لَّج  دَ الخْ من  اتْرى  قدام  و 

نَّارِي ــرَف يا خُ ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ نت امْ كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  ـــاسَ ط وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ

رِيرْ  اسْ على  وْ  الزَّهْ بساط  في  يُوم  و  لِيلَة  يدي  سِ يا  هو  و 
رَة مْ ــوس الخَ ــي و كيُ ولْتِ ــا و مُ أن
ــرَة ــضْ ــحُ ال بين  ورَى  هــاك 
رَة ــدْ ي فــي العُ ــقِ شْ ــا عَ ف بالصْ

ــعارِي بَشْ ــد  نَنْشَ ــرى  تَ يــب  انْغِ ــرى  ت ــر  ضَ نَحْ ــرى  تَ
ر صَ العْ ةْ  ــدَ ــرِي افْ الــزِّيــن  دات 

ــوزارَة ال ــن  بي ه  بســاطُ فــي  ــكْ  لِ مَ ــي  نِ نَعْ

نَّارِي ــرَف يا خُ ــلِيم ما نَعْ نِّي اسْ هَ نت امْ كُ
ـــرْ ـــمَ اخْ وال  ـــة  ـــاسَ ط وال  ــــاس  ك
ــارْة مَّ الخَ ــن  بِي ــا  م ها  ــرُوطْ اشْ رِي  ــدْ نَ وال 
كارَى يْنِين اسْ ي عَ ي حتى الْقاوْنِي شِ يدِ آسِ
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ير ي تَبْقــى بخِ ــت وَلْفِ بْ النهــار قالَ گْ ــيدي عَ و هــو يا سِ
بْرَة دت الصَّ ي ما وجَ عِ دامْ لُّوا امْ هَ
ــرَة ــمْ الحَ ــار  بالنَّ ــي  ـنِ ـواتـْ اكْ
ــرَة ــفْ ــات الــعَ ــگ ــا رَمْ ــلــت ي قُ

ــي و نهــارِي ــع لِيلِ جَ يــف نَهْ ــي و كِ نامِ يــب امْ يــف يطِ كِ

ــرْ ــثَ ــت وانـــا حــالْــتِــي اكْ ــالَ ق
رارَة ب امْ وى عَسل الحُ لُوم في الهْ عْ لَكني مَ

ــوف ابْصارِي ر عن شُ ــدَ ــا و غــاب البْ ن اتْوادَعْ
ــر كَ الفْ مــع  ــة  اللِّيعَ بقــات  و 

ود في أرْض اقْفارَة قُ فْ كيف من ابْقى افْرِيد مَ

أنارِي قُلت  الهاوِي  على  وى  الهْ كم  حُ دا  هَ
ــر بَ الصْ الزَم  ــق  العاشَ ــى  عل و 

اختِيَّارَة مالُه  بَر  يَصْ حق  وق  شُ عْ المَ على  و 

راري اسْ يت  افشِ و  اهلِي  و  حايْنِي  امْ الزَمْت 
ر ــدَ يَنْعْ ــاح  ب ــو  لُ ــق  العاشَ و 

زارَة ع في هواه احْ رِير ليس تَنْفَ ق اشْ شْ و العَ

زْهارِي المَ الزَّهر  و  الزَّهر  ة  دُوحَ ق  العاشَ أنا 
ــــر ازْهَ بــمــا  إالَّ  ــــر  زاهَ ــا  م

زْهارَة المَ ــرْ  زهَ ــرَة  زَهْ ور  الزْهُ ــر  زَهْ ــرَة  زَهْ
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انتهت القصيدة

ــي و وزارِي ح عــن ادْنُوبِ ــود و يســمَ اهللا يجُ
ـر ـفَ يَغْ و  ـوه  بـعـفُ يـجاوَز  و 

ارَة كفّ لُه  عْ يجَ رام  الغْ في  يت  قاسِ اللِّي  و 

قارِي و  هُ اللِّي  يع  جمِ و  لالشياخ  سالمِي  و 
ــر الزهَ انْســايَم  دَوَّحــت  ــا  م

عارَة الشُّ وب  وهُ المُ اقْوامَس  دْبَة  الوَ على  و 
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011

012

اقِي السَّ يا  هات  و  العنبة  ير  صِ اعْ ر  دَّ غَ

ساقِي المْ يبَة  طِ في  ود  نْقُ العَ ع  دَمْ هات 

القِي الحْ في  التوت  و  ربَطت  عَ صانْها  أغْ

ــي ــات فــي االفاقِ ــل الثْرِيَّ ــد مث و العناقَ

ســاقِي ــق  البْرِي مــن  ــود  نْقُ العَ دَم  كاس 

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

رايَق رُه  مْ خَ كاس  ير  طِ التَّقْ راس 

احدايَق في  نَّة  مخَ دوالِي  بَنْت 

عبارَق و  سلَة  مكَ كساوِيها  في 

تعالَق في  لَّقة  معَ لها  قماصَ و 

رِي فايَق و بغى ساقِي ألْبِيب دَهْ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ــق ي ــي مــن بَرْنِيــس ارحِ ــب ل كُ

تِيق ــقا و ســرِير التَوْ ــى السْ عل

لِيق التَّحْ خراص  في  نة  ــرْغْ مشَ

مــن ســلوك الدَّهب فــي تَوْريق

رقِيق ـــوَّال  الـــمَ ــل  ــزِي غ فــي 

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ
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027

028

ــي أعراقِ ــة  يَ للباهْ ــر  مَّ عَ ــى  مل و  ــب  كُ

القِي و  بالْها  أگْ ضع  خَ ــفْ  الطَ و  تــأدَّب 

ــي داقِ ــوفَةْ االحْ ــل األرض بشُ ق و قَبَّ ــدَ بَنْ

تاقِي اعْ الخمر  كاس  زرع  و  واب  بَصْ زِيد 

أدْهاقِي فَنْجلُه  ك  حَ يَضْ صالَك  قُمْ وف  شُ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

ــي اتفاقِ عــن  يســار  و  ــا  ين بِيمِ دَرَّج 

راقِي رقِيق  كداك  و  ظرِيف  البِيب  ألنك 

العارَق د  الخَ من  يْنِيك  عَ ل  حَّ كَ

قْ حل الرَّامَ ة و كاس كَ رْصَ بين الخُ

اليَق لب من العْ يّ القَ حِ و زهى سَ

ــق بَرْقايَ ــا  ن يمْ يانْدِ ــل  تَبْخَ ال 

ق يق و عاشَ شِ ع إيْنُوح كعْ مْ و الشَّ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ق بْع بالنَّگر و تماسَ من طبع الطَ

موافَق بْر  حَ البِيق  رِي  دْ عَ فايَق 

يق ــرِي و شــقِ ــاس و نَسْ ــن ي بي

ــرِيق أشْ ــد  خَ و  التغــر  وهــر  جُ

ــويـق التَّـشْ ــوع  طبُ و  ــر  بالوتَ

ــق ري أطْ ل  كُ فــي  ــس  يَّ كَ ــن  كُ

ــق ري ــك و داك فــي الحْ حَ ذا يَضْ

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

ــق ي رهِ مــن  ــه  علي اتخــاف  ال 

يق قِ تَحْ و  ــيــز  مِ ــبــايَــع  لَــطْ
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044

ــي ــع المالقِ ــر جامَ ــس ماهَ يَّ رايَــس مكَ

ماقِي الغْ ةْ  لجَّ في  قُرْصان  صارِي  وف  شُ

ــي ــالَف حــاف لتْراقِ ــان السَّ ب ــوف تَعْ شُ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

الغساقِي في  اهالل  جبِين  و  رَّة  غُ وف  شُ

للخالقِي وب  نْصُ مَ ب  الحاجَ قُوس  وف  شُ

ناقِي رُوض  في  ارْبى  نات  الوَجْ وَرد  وف  شُ

يَّاد فــي األفاقِي ــوف أنــف حــگازِي صَ شُ

ق حقايـَ ل  كُ ق  تحَ ي  راگِ فارَس 

ق واسَ بالغنايَم  يس  يمِ و  ل  دَ يَعْ

شوارَق وم  نجُ فايْرُه  أظْ ياقُوت 

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

تْوافَق مَ م  يْهُ ضَ و  الگمرة  ي  ضَ

بازَق رْها في مْ لَة ماحَ وف النَّجْ شُ

و الخال خلى أهل الغرام التَّايَق

ق ة و التغر عقد مناسَ امَ و الشّ

ــيـق شِ ـــوِيـق و تَعْ شْ ي تـَ زادْنـِ

ــق لِي تَقْ ال  ــي  شِ يمْ بالمهــل 

عبِيق ــيق  شِ العْ ــى  عل ر  طَ بالعْ

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

ــق ترُونِي و  ــر  بالسَّ تــرُوتقــوا 

زِيق تَمْ ـــم  راهُ مــن  ــوا  ــزْقُ يــمَ

ــيق ــد طــاح بســهام الرْشِ عب

ــق ة و الرِّي ــفَّ ــن شــهد و شَ بي
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فاقِي الشْ في  شرُود  رَّاض  عَ الرگبَة  وف  شُ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

ــي أحماقِ ــدة  الزَّايَ ــود  نهُ ــاح  تَفَّ ــوف  شُ

واقِي اشْ يَّج  هِ يَّاتُه  طَ بين  ون  بطُ وف  شُ

واقِي حرف  عليه  خلخال  و  ساق  وف  شُ

ارْماقِي ضيا  مع  ر  سكُ الَّ  من  رى  آش 

الرْواقِي و  الحجوب  ارفع  و  ي  كاسِ ب  كُ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

يض البارَق فى من المِ ود أصْ وضعُ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ق م أدْمايا الصَ هُ وف على راسْ شُ

تْواتَق ر ارْقِيق و الرْداف مَ صْ و الخَ

ين نَقْش تزاوَق دِ من عين الحاسْ

امعانَق بات  و  ها  رِيقْ من  رضع  و 

ــق ــوارُه عابْ ــتانَّا أن ــر بُسْ و انْظَ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ــق ــه فــي طرِي امُ جَّ ر حَ و الصــدَ

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

ــق نِي بالتَّعْ ــي  ـتْـنِ رْحَ جَ ــوم  يُ

ــق تَزْوِي فــي  ارْخــام  خــاد  الفْ و 

ــيق شِ للعْ ــداب  اعْ ــدام  القْ و 

ــق إلِي يــف  كِ هــا  انْوابَغْ ــى  عل

يق شــقِ و  ــرِي  نَسْ و  ين  ــمِ ياسْ

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ
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ــي تاقِ ــكل  ب ــوا  إزَلْغُ ريحــان  و  ــاسْ  الي و 

واقِي السْ على  ارْبى  وان  اگحْ و  وج  جُ بالفْ

ــي ــوى ارْفاقِ ــوري فــي الهْ بُ ــر و الخَ و البْهَ

باالوْراقِي واض  الحْ في  يس  إيْمِ ــزْران  خِ

راقِي االشْ في  الم  اعْ رِين  جْ الفَ ي  ضَ وف  شُ

االرْماقِي حل  كَ ي  سقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

ــي كتْناقِ ــه  علي ــن  أقْنِي وأم  مــام  الحْ و 

ــي ــاقِ ارْف يــا  ــزَار  ــهِ ال مــع  ــن  ــسَ لَــحْ أم 

مناسق ليه  دْحان  الدِّ و  دِيــدِي 

م طغى بال شرِيعة فارَق كُ و الحْ

ي عالج رُوح النَّاشق و سگلْماسِ

نِيه عرِيس في بساط انْمارَق نعْ

ق زار في  اغْصانه ناطَ ر الهْ و انْظُ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ق و البُوح إيْبُوح في الرياض الباسَ

ــق تْراف مَ أزْرازْرُه  مــع  اد  ــدّ حَ

ــيــق ارْفِ نْباز  للغُ ــر  ــزهَ ال و 

ــق ي دِ تَحْ فــي  وســان  سُ و  ــن  ف

يـق شــقِ ــه  لي ــي  فِيـاللِ وَرد 

ــق ارْفِـي ــاغ  للب ــوَل  الـزْوِي و 

ــيق بشِ و  ــل  رْبَ حَ و  يمــام  و 

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

رِيس فــي تَرْقِيق ــمْ ــت و سَ فَخْ

يق فِ ــص فــي تَصْ ــاح يرْقُ ن بالجْ
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السواقِي و  هارَج  اسْ بِين  ما  داوَل  الجْ و 

راقِي كات أبْكى من الحْ سْ ع في الحَ مَ و الشْ

شاقِي رِيه  اكْ منها  ي  الغِ و  يُومَك  نَم  اغْ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

يُوس باقِي رَك في الكْ مْ مْس و خَ وف الشَّ شُ

ــي أدْهاقِ ــها  كاسْ ــة  لِيَّ مْ مَ ــل  ماصَ القْ و 

ــي ارْفاقِ مــع  ــة  يِيلَ تَقْ ــة  للِّيلَ ــد  زِي

ــوت بالرْشــاقِي ــه إيمُ لِّي نا خَ ــدْ مــن حسَ

ها و محابَق و مشامَم في عراشْ

واتَق وعَ تَر  الوْ أتْجاوَب  شواب  و 

افَق ود الدَّ دُ دام في الخْ ع المْ شَ عْ شَ

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

وابَق ها خيُول اسْ و نشرت علُومْ

ــب قَرْقافْهــا المــزن الوادَق لَ يَغْ

نافَق امْ غد  و  رقِيب  ال  ي  واشِ ال 

ه غارَق دُ قْ ور حَ نُه في بحُ فْ من جَ

يق ــم و تَنْمِ و البْســاط فــي رَگَ

يق فِ رات اضْ ــفْ ر في السَّ مَ و الخْ

يق ــفِ أشْ لــب  القَ و  دَّة  ــوَ بالمْ

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

ــرِيق المشْ مــن  تاگ  ــها  يشْ جِ

ــك البْرِيق ــك عن كاسَ إذا ضحَ

ــق ي ـدِ اصْ الهــاداك  داك  ــر  ـي غِ

ــق ي الضّ فــي  ــه  خالَّتُ ــه  متُ غُ
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ازواقِي في  عليك  عنِيت  ما  أساقِي  يغ  صِ

االرْماقِي حل  كَ ي  اسقِ و  أساقِي  ر  مَّ شَ

ــول فــي االوْراقِي تُ ــت المْ ــي قالَ نِ ــاكْ نَعْ ي

ــي ــك يســاقِي شــادْ فــي انماقِ ــا بحالَ م

النْفاقِي ل  انْواجَ من  علِيك  فت  خَ ير  غِ

يت في اخالقِي رْيَة و كمِ دت بيك التوَ أقْصَ

ــي النفاقِ ــاللَةْ  أسْ ــاتَم  الشَّ ــد  ي يعِ ال 

ـــي ادْراقِ تُه  فَكْ ما  ــه  راسُ في  دارْهـــا 

أبْطارَق ارْخــاخ  خالَّوْها  معنة 

رْبِي عايَق ون حَ و انْغم بشعار كُ

ق ارِي أقْوال معنةْ النَّاطَ َجَ ع  أ مَ اسْ

مالَق اعْ ود  عقُ في  ياقُوت  وال 

أمْطارَق م  مثِيلْهُ أالَّ  قـلُـوب  و 

ن أبْهاك و جمالَك المتوافَق سْ حُ

مضايَق في  رُه  خاطْ و  نَزْهى  أنا 

اليَق احْ ــزرُود  ال وال  ة  قَنْصَ وال 

ــق رِي التَّوْ و  ر  ســاطَ المْ ــاس  ن

يق ــاكْ إيفِ ي ي ــاهِ ــضْ السَّ وَگَ

ــق ي انطِ دُون  ــوم  هُ فْ مَ ــق  حَ

ــق نِي التَّعْ ــام  ارْي ــاد  جي فــي 

ــق نِي تنَقْ و  حســد  و  ــد  قْ بالحَ

ــق ــع ارْقِي ــوق و طب لُ ســن اخُ حُ

ــيق أوْشِ ــاح  نَبَّ ــه  بحالُ ــا  م

ســلِيق ــلُوق  سْ مَ ــه  لْبُ قَ ــار  بن
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ــي القِ الحْ ــل  نْظَ حَ ــه  ل ــرَّع  أنْجَ زاغ  كان 

النْساقِي ــق  رايَ ساقِي  ـــاراوِي  ي ــود  خُ

ــر االدْواقِي ــي مــن دهــب أدْخايَ ــلْك راقِ سَ

تُه خارَق جْ م في مهْ ع من سَ و قطَ

ق نى لكل داعِي ماحَ رف و معْ حَ

قايَق أحْ ور  بحُ في  جالُه  من 

وله تَســيِيق ه فــي دخُ ــيْقُ أنْسَ

ــيق ــدام اعطاه السِّ ــوق المْ سُ

ــيــق ــوْفِ ــه بـــاهللا الــتَّ ــمُ ــاتْ خ

انتهت القصيدة
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جْ  جَّ هَ ولَة الْمْ رَة جُ جْ جْ الْهَ لْتْ في نَهْ جَ
رَّجْ  هَ و  ه  ايْمُ جَ باهْ مْ  هجَ و  ه  نْدُ جَ جارْ 
جْ    جَّ عََ رَة المايَحْ المْ جْ يشْ الهَ يشْ بجِ جِ
جْ رهَّ فا امْ ي بالجْ مِ سْ ع جَ من هجاه ارْجَ

جْ  لَهَّ و  جا  الحْ ــرَحْ  اجْ و  اجْ  تَلْوَ ــوَّجْ  لُ

رّجْ  امْسْ ي  حاجِ ادِي  جوَ و  ي  دِ وَجْ هاجْ 

جْ  جَّ دَ جا امْ حْ بالفْ جَ حْ وف مجَ فْ الجُ عاجَ
لَّجْ ــمْ تفَ حاجَ ــمْ المْ جَ ة تَحْ وجَ ــاجْ مُ م

رَّجْ  مسَ ل  جَ هْ ة  رْجَ خَ خرَجْ  و  ة  دَرْجَ دَرَّجْ 
رْجْ  السَّ لْ  خاجَ لُوجْ  فْ مَ جبَرْنِي  و  جازْنِي 
ــة باوْجاعْ االحــرَاجْ خرَجْ  وبَ جُ ــرَجْ اعْ اخْ

رّجْ  امْسْ ي  حاجِ ادِي  جوَ و  ي  دِ وَجْ هاجْ 

ادَلَّج بالرْجال  مْ  ماجَ اجْ جرَاتْ  و  رَاجْ 
ج دَ ــمْ الحْ ــرَاعْ جَ ــي تَجْ نِ رَّعْ ــه جَ لُ فَنْجْ

ه هاجُ امْ في  ناجْ  االغْ لْ  انْوَاجَ وهْ  رْحُ جَ
ه اجُ دَ وجْ في احْ رَاجْ الْجُ فى مُهجتِي تَهْ
ه ازْعاجُ من  جبَدْ  ه  الْجامُ في  ه  عُ جامْ
ه ي هيَاجُ ارْحِ وَ رَى فى اجْ ه و اجْ جُ هاجْ رَهْ
و هاجُ يمْ  حِ اجْ مارْ  اجْ رَاجْ  تَهْ اللْجا  في 

ه اجُ ادْعَ ة  نْجَ تْغَ مَ رْدَة  جَ رْدُه  جَ انْجالْ 

ه  نهاجُ من  ه  وعُ جمُ عْ   مْ جَ جبَدْ  و  جارْ 
ه  زَاجُ امْ خــارْجْ  جْ  لَجَّ امْ بانْ  دْ جَ ونْ  جُ
ه رّاجُ خَ نْ  مَ رْيُه  بجَ رَة  جْ الحَ الوُعاجْ  في 

ه  زَاجُ تَلَّجْ من حجا امْ خْ يفْ مَ فْ ارْجِ رَاجْ
ه ارْتاجُ في  رْتاجْ  المَ لَة  نَجْ حْ  سماجَ فى 

ه اجُ ادْعَ ة  نْجَ تْغَ مَ رْدَة  جَ رْدُه  جَ انْجالْ 

ــه  ــجْ وهاجُ ــه اموَهَّ ــرُه بَلجُ ي فــي هجِ
ه عالجُ بالرْجا  ه  لَبْهاجُ لْ  جعَ و  فى  اجْ
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ــج  اتْرَهّ ــاهْ  ب الجْ ــوع  مُ اجْ ــدْ  هْ جَ ــنْ  مَ
تَج احْ جايَمْ  الهْ دْ  هْ جَ ة  لْجَ الفَ بَرْ  اجْ لُو 
رنَّجْ المَْ بْدْ  الجَ في  لَّى  اتْجَ بِينْ  الجْ و 

رّجْ  امْسْ ي  حاجِ ادِي  جوَ و  ي  دِ وَجْ هاجْ 

لّجْ  دَ هــا اخْ زاجْ ــاتْ امْ نَلْ و جن ــنَجْ و سْ
ــوَّجْ  ه و بُ ــدُ ابْ جَ ــدْ بامْ بَ ه نَجْ ــدُ ي ــمْ جِ فُ
ــرَوّجْ  ــبْ العاجْ ما ت ي ارْ فــي جِ ــفَ و االشْ
جْ  نَسَّ امْ بَتْدايْحْ  نِي  فْ عجَ العجفْ  و 
ــجْ رَتَّ جابْهــا امْ ــتْ احْ بْ جَّ ارْ اتْحَ و الجــوَ

رّجْ  امْسْ ي  حاجِ ادِي  جوَ و  ي  دِ وَجْ هاجْ 

ــدرَّجْ يَت جــا  ــاتْ  رْجَ بالدَّ ــة  رْجَ دَ المْ و 
جْ مالْ و انْسَ ي بالجْ يجِ وبْ نسِ جُ وجوب في اعْ
جْ نَسَّ يبْ امْ وجْ تْجِ جُ يبَكْ الحْ رَجْ نْجِ اسْ

جْ  جّ يفْ و  ولْ  يجُ مْ  جاهَ اهْ اللجامْ  من 
ــوَّجْ تَ امْ ــا  بِيرْه تَجْ عــن  ــه  بْالجُ ــرْ  جمَّ

ــرَّجْ  فَ و  ربنا  كَ ــي  ــجِ افْ ــرَّاجْ  ــفَ ال يا 

و وعْ رَاجُ وجْ على النجُ جُ بالْ و الفْ في الجْ
ه  ه حجاجُ فايْفُ ــلْ و جــرَاتْ بخْ بالنْوَاجَ
ه  غناجُ من  رَجْ  تَخْ انْجالْ  و  بْ  وَاجَ الحْ و 

ه اجُ ادْعَ ة  نْجَ تْغَ مَ رْدَة  جَ رْدُه  جَ انْجالْ 

ه  ــي فــي بالجُ رَنْجِ ــورْ الفْ نْجُ ــهْ الغَ وَجْ
ه نَتَّاجُ نْ  عَ ايْــرُوجْ  النْ  فْ جَ ي  هرَاجِ في 
ه تاجُ يدْ  جدِ جارُه  اشْ في  الَّر  الجُ جْ  طاهَ

ه  رَاجُ اخْ في  علُوجْ  جابُوه  مْ  جَ العْ من 
ه تْ مــن الجماعْ فــي روَاجُ جْ جَّ ــا اتْفَ م

ه اجُ ادْعَ ة  نْجَ تْغَ مَ رْدَة  جَ رْدُه  جَ انْجالْ 

ــه  اوْرَاجُ في  ادْ  وَ الجْ يا  وبَة  عجُ مرَنَّجْ 
ه تاجُ احْ نْ  لَمَّ ه  جُ نَسْ ودَجْ  هُ ر  جوَاهْ في 

ه  جابْ في تَلْيَاجُ بْ العْ جْ من اعجايَبْ عَ
ه عجاجُ من  اجْ  بَهّ ه  رَامُ حْ رَمْ  يَحْ جابْ 
ه زَاجُ و  ه  مُ مساجْ و  ه  ثْلُوجُ نْ  مَ ت  جَّ ضَ

ه  يهْ من حرَاجُ ي و افْجِ جاجِ ندْ دَاجْ احْ جَ

انتهت القصيدة
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يم الصباح طابَت االفْراح هَب انْسِ

اح السمَّ م  نَعْ باالمْطار  نا  مْ ارْحَ

الح ط اللَّحْ حْ فى القَ ولى اطْ ود المُ جُ

براح جا  من  ل  كُ يث  غِ مُ غنِي 

تَّاح الفَ نعم  جــاد  الحمد  هللا 

ر بشَّ و  الرْضى  يم  انْسِ هَب 
االنْور رِيف  الشْ رَبِيع  في 

رْ زهَ و  البْطاح  رْ  زَهْ ى  زهَ و 

ة وة و الْقاحَ ر الربِيع في زَهْ و قبلت اعْساكَ

ة راحَ نا  ادْرَكْ النُّون  و  الكاف  ي  اصاحِ بين 

ة حاحَ اشْ ير  غِ من  ي  طِ يَعْ نْ  يمَ وال  اب  وَهَّ

ة ماحَ بسْ ــاوَز  ــج ي و  ــن  يــحَ ــوه  ــفُ ــعْ ب

ة تَّاحَ ة الفَ مَ ير و الرْضى و الرَّحْ تاح الخِ فْ مَ

ـــه ــزارْ عــن ادْواحُ ــهِ ـــرَّد ال و غَ

ه ابْطاحُ فُوق  كارَم  امْ ساحت  و 

ــه ـــ ارْواحُ ــاح  ــب اشْ رَزَّاقْ  رَبْ 

ــه ابْــراحُ ع  مَ يسْ يب  جِ مُ ــي  حَ

ه تاحُ فْ بمَ ــيــبــان  الــبِ ــح  ــاتَ ف

ــيــر ــل خِ ــكُ ــبــاد ب الــعْ
ثِير الكْ ــيــر  الــخِ ــاض  ف
بِير الكْ ــن  ــزِي ــخْ ال مــن 
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ــــور لِــــــد الــــنُّ ــــــوْ مَ
ـــور ـــحُ ـــبْ فــــايَــــض ال
ـــور ـــشُّ ال ـــام  ســـگ و 

باح رَت االجْ مْ الل عَ مد لذا الجَ الحَ

ــيَّاح سِ ــم  دايَ ــادْ  للعب ــه  زِينُ اخْ

بُه راحْ و التَّاعَب في شقاه من تَعْ

يبُه فاح ر ارْخى اقْمايَص بطِ و الزَهْ

النُّوَّاح زان  بالمْ األرض  ضحكت  و 

تَّاح الفَ نعم  جــاد  الحمد  هللا 

بَر األكْ ــم  رِي بالكْ ــا  ن بَحْ اصْ

ر زاهَ و  ي  زاهِ عيد  ه  يفُ كِ ما 
الدخايَر من  ــار  زَخَّ ه  وجُ مُ
ر شاكَ هللا  بَح  اصْ وْن  الكَ و 

ه افْراحُ ببشايَر  ل  ضَ الفْ جــادَ 

ــوا ارْتاحُ ــم  الهَ مــن  ــاد  ب العْ و 

ــه الحُ اكْ زال  ــة  شَ هْ الدَّ طــارَت 

ــوا باحُ ــم  كاتَ بالمْ ــار  ي االطْ و 

ه بالْقاحُ ــم  اتْــبَــسَّ ــر  ثُــغْ ــل  كُ

ه تاحُ فْ بمَ ــيــبــان  الــبِ ــح  ــاتَ ف

ــر ي دِ العْ فــي  ــة  مَ بالنَّعْ

ة رْتاحَ مَ لُه  ضْ بفَ رِيمْ  الكْ اليَق  اخْ ت  بحَ اصْ و 

ــة دُوَّاحَ تاهَت  واوَح  بــالــدْ وْن  الكَ ادْواح  و 

ة الرَّاحَ صاب  فضايَل  و  ود  جُ و  ة  مَ الرَّحْ بين 

ة بَّاحَ سَ ولى  للمُ ر  الشكُ غايَة  و  د  مْ بالحَ

ة فِيَّاحَ ها  بانْسايَمْ يب  طِ وم  انْسُ عبقَت  و 

ة تَّاحَ ة الفَ مَ ير و الرضى و الرَّحْ تاح الخِ فْ مَ
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ر سَ الء و انْكْ دْ الغْ و ارْشى مُ
ر مَّ شَ و  الرخا  يش  جِ لْبُه  غَ
ــور ــسُ ــكْ مَ ــى  ــس م و 
ـــور ـــكُ ـــشَّ ــــم ال نَــــعْ
ـــــــور ـــــي األمُ عـــــالِ

ساح و  تْح  بالفَ فاض  اهللا  خزِين  و 

ل يا صاح ضَ ع الفْ مْ رِيم جَ برْضا الكْ

باح االشْ ةْ  راحَ راف  االشْ عيد  ألنُّه 

ل خيرْ في االفْراح يد كُ و انظر في العِ

اح فَّ طَ ل  ضَ بالفْ و  الزهُ رُور  اسْ عيد 

تَّاح الفَ نعم  جــاد  الحمد  هللا 

ير قصِ ــرُه  ــمْ عُ امْشى  و 
ــر دِي ـــل  كُ ــن  م ـــرَب  ه و 
القادَر نِي  الغْ ل  فضَ ام  قُدَّ
ر عامَ سان  االحْ من  زِينُه  اخْ
لَ البْصايَر تْح اهْ ي بالفَ قِ يَسْ

ــوا ارْتاحُ ــم  الهَ مــن  ــاد  ب العْ و 

ــه الحُ ــور اصْ ــوْن و نُ ــت الكَ لْعَ طَ

ــه ارْباحُ ــزْ  نْ كَ فــى  طْ صْ المُ هــل 

ــه ــالحُ تَــكْ و  الــشــر  ـــب  ذَهْ ــه  ب

ــه ــراحُ تَــطْ مــع  لْق  للخَ ــالج  ع

ه تاحُ فْ بمَ ــيــبــان  الــبِ ــح  ــاتَ ف

ة مراحَ و  ة  مَ الرَّحْ الك  بالمْ زاد  ولى  المُ و 

ة احَ ه وضَّ سُ مْ م شَ راسَ ولُود في المْ عيد المُ

ة اتْماحَ خْ  سَ المْ و  د  واجَ ود  الوْجُ م  بهُ من 

ــة ــا و مراحَ ــرْنا بالرْخــاء و فَرْحــة و هن ابْشَ

ة برْجاحَ ه  وَضحُ م  الفاهَ يا  النَّاس  زهات  و 

ة تَّاحَ ة الفَ مَ ير و الرْضى و الرَّحْ تاح الخِ فْ مَ
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نَوَّر امْ ــي  النبِ ــوق  لُ اخْ ــد  عي
ر خَّ ايْفَ بار  االكْ ياد  االعْ على 
ر هَ م اشْ واسَ ه في المْ يفُ ما كِ
ـــور ـــصُ ـــنْ دِيــــنُــــه مَ
ـــور ـــشُّ ال ســـگـــامْ  و 
ســــــرُور و  ـــا  ـــن ـــهْ ب

اح الوَضَّ ب  طْ القُ النبِي  اوْالد  عيد 

باح يق اجْ لُوب كانَت في ضِ ت القْ فَرْحَ

االفْالح ز  رْكَ مَ ياد  االعْ بين  ما  هُ

فاح الكْ في  ايْلِين  الصَّ علِي  اوْالد 

رَّاح الشُ سال  ياد  االعْ عيد  ما  هُ

تَّاح الفَ نعم  جــاد  الحمد  هللا 

ــر ــي ــنِ امْ ــه  ــيــفُ كِ وال 
ــيــر البْــشِ ــول  ــرْسُ بالمَ
يـر ــهِ الشْ ــوم  جُ انـْ ــن  بـي

البْشــايَرْ ــه  ب ــي  رَبِّ ــح  فتَ و 
ر لى الخاطَ لْك اسْ بَرْضات المُ
مايَر الضْ لْ  وْ هَ افْجى  و  ر  بَشَّ

ه ــراحُ لتَشْ ــغ  ي صِ ــم  الفاهَ ــا  ي

ــه حاحُ ــك ركان لتَصْ لْ ــلَ المُ بأهْ

ــه ارْباحُ ــز  ن كَ ــايَل  للسَّ مــا  هُ

ــه ارْماحُ و  ســيُوفُه  ــد  ن هَ مــا  هُ

وا طاحُ اللِّي  ــوْم  الــقَ ــن  ي ــدِ رافْ

ه تاحُ فْ بمَ ــيــبــان  الــبِ ــح  ــاتَ ف

ة فِيَّاحَ يبَة  بطِ فاح  رُوض  ل  كُ م  بهُ من 

ة احَ الرُّجَّ ول  قُ العْ هل  بِير  الكْ رْ  البَحْ ما  هُ

ة احَ رَمَّ رْبَة  سُ ثَلْها  امْ ما  راف  االشْ رْبَت  سُ

ة فاحَ هد اطْ ما بحر الصفاء الفايَض في جَ هُ

ة ة و نصاحَ لْمَ ور بكَ وْت في البْحُ ون القَ فُ بسْ

ة تَّاحَ ة الفَ مَ ير و الرْضى و الرَّحْ تاح الخِ فْ مَ
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رْ انْظُ و  يغ  صِ و  المِي  اكْ د  خُ

ــرْ فَ اغْ و  جــاد  ــمْ  رِي الكْ إذا 

ــرْ ســان و يبَ ــل باالحْ و يقابَ
ـــــور ـــــفُ ـــــي غَ غـــــنِ

ـــورْ ـــبُ ـــجْ ـــح مَ ـــبَ يَـــصْ

ـــورْ ــــيَّــــد صــــابـُ جَ

راح لْقْ اسْ ر طَ مد و الشكُ هللا الحَ

اح ــي نَصَّ باد نَبِ ــه للعْ يفُ مــن الَّ كِ

صاح ير و ارْغى بفْ و هرَب ليه البْعِ

هادَة قَد صاح قْ بالشْ رْ انْشَ و  البَدْ

ناح ة بجْ مامَ يح و الحْ رْع يسِ و الضَّ

الح المْ غايَة  راف  االشْ يد  اقْصِ د  خُ

ــرْ ــي ــبِ ــا اخْ ــيَ ــتَ كـــان انْ
ير اسِ هــو  مــن  ــلَــق  يَــطْ
ير خِ ــل  ــكُ ب ــود  يــجُ و 
ر ل كاسَ بَر كُ ه يَجْ لْمُ من حَ
اتَر من تَحت اعفوا رَبِّي السَّ
ــر ناصَ ــبْحانَهُ  سُ ــر  حاضَ

ه ــراحُ ــم اسْ ن عــن حل ســاجَ للمْ

ه تُوضاحُ شــايَــع  ــورُه  نـُ ــوْ  ض

ــه الْحاحُ ــم  فهَ و  ــاهْ  للغ صــاغ 

وا جاحُ بَة  صْ الحَ من  ــزاب  االحْ و 

ــه رْكاحُ مُ ــى  عل ــوت  بُ نْكْ العَ و 

ــه الحُ اصْ ــاب  ارْب ــك  لْ المُ ــرَّة  قُ

ة الرَّاحَ بْ  قُطْ اتُه  أُمَّ شافَع  عيد  ةْ  بَرْكَ من 

ة يَّاحَ السِّ زال  الغْ ها  يمْ بضِ لُه  رْبَت  هَ من 

ة النَّوَّاحَ لى  الثُكْ مثل  ن  حَ و  ابْكى  ع  دْ الجَ و 

ة رى في ليلَة فَرَّاحَ ت في كَف من اسْ بَّحْ سَ

ة يَّاحَ الحِ من  تْجار  اسْ به  يب  الذِّ و  تْ  جَ نَسْ

ة احَ النَجَّ لة  الرَّسْ تِيم  اخْ ي  مِ الهاشْ اوْالد 
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83

84

ناح و  ساح  ما  عليه  اهللا  ــهصلَّى  صاحُ بفْ ــن  نَّ فَ امْ ــر  ي طِ ل  كُ
ة احَ صَّ الفَ م  نَعْ حابُه  اصْ مع  آله  على  و 

انتهت القصيدة
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وقاد يدة  سعِ ابْــراج  في  يد  سعِ الل  أهْ فْت  شَ

االنْجاد الكلمة  ارْبــاب  من  قُرِيش  من  ــالل  أهْ

المــراد ــوق  فُ ــي  عانِ المْ قايَــس  ــارَس  ف رايَــس 

لألتماد ياه  اضْ بان  يع  طِ اسْ رْ  جْ الفَ رْتْ  نظَ و 

كيَزْداد ع  ساطَ نُورْها  ــالل  اهْ يد  العِ شمس 

ــعاد ــد بالسْ ــا عي ن ــر بالرْخــا و الهْ ــد مبَشَّ ي عِ

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  ــراف  االشْ تاج  يا  يدَك  عِ

د عَ يَسْ أيّامه  ول  طُ حماه  في  ل  خُ يَدْ اللِّي  و 

د يَنْجَ ــالَّ  شَ رُه  ــــدْ قَ كبِير  ــوِي   عــل عــالِــي 

مرشد ــيــر  بــالــخَ ــدات  ــع س ــصــان  ــقْ نُ وال 

تتوَقَّد بْ  واهَ المْ ة  ساعَ في  مْس  الشَّ قبلت  و 

يَّد عَ ن  لمَ يد  عِ في  عيد  فيه  رِيف  الشْ عيد 

د ــعَ ــة افتخــر و اسْ لِيفَ ــز الخْ يد بعَ ــد ســعِ عي

ــد ــيدي محم ــدر سِ ــة الب لْعَ ــا طَ ــودَك ي بوجُ

ــؤدة التُ و  ــة  ـ ـمَّ بالهَ

ــادة وَقَّ ومــه  انْجُ ــه  ب

ــادة ازْي دُون  ــد  ابَ بالدَّ

ــورُه و تمادى و شــرق نُ

ــبة و افْزادة ــور النَّسْ نُ

ــام الرْغادة اقْبل في ايّ

عادة تْ السْ دْ به ســعَ



مدح سيدي محمد بن عبد الرحمان 634

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ياد االسْ يد  سعِ عيد  راف  باالشْ رَّف  امْشَ عيد 

ياد االعْ سعدَت  ــوار  انْ من  ــورُه  نُ منَوَّر  عيد 

جــاد ــة و التَّمْ ــح الهمَّ لــك الي ــه المُ ــد علي عي

ياد تشْ في  صور  و  القدر  عالِي  ج  امبهَّ عيد 

االوهاد ساير  في  فاض  ير  خِ ل  بكُ الفطر  عيد 

ــاد األخَّ ــد  بالوَجْ ــدا  العْ القاهــر  لــك  المُ ــد  عي

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  ــراف  االشْ تاج  يا  يدَك  عِ

ــاد ي االعْ ســايَر  عــن  ــي  نابِ ــرِيف  الشْ ــوف  شُ

يَّد مشَ ز  بعَ ــزْمــان  ال سالَف  من  ــا  ــوه وَرْتُ

مــد الحَ هللا  و  مــة  دايـْ ــر  ـي بالخَ ــم  نـعايَ و 

ــد الجَ يعــاد  المِ خــرُوج  و  اعــة  للطّ ســيُوف  و 

د يَنْشَ ه  جُ نَهْ عر  شِ ل  كُ أيْنال  بْحنا  صُ ا  لَمَّ

المجد نال  بسيادي  ياد  العْ في  اعظم  و  افتخر 

لَّد مخَ ــــزُول  ي ــا  م ـــوْن  الـــعَ و  ــوَّى  ــقُ ــال ب

ــد ــيدي محم ــدر سِ ــة الب لْعَ ــا طَ ــودَك ي بوجُ

د جَ مْ المَ يد  عِ فــي  فــايَــض  ير  الخِ ــوف  شُ

ــيادَة اسْ ــيَّادْتُهم  سِ

بزهــر وهنا و ســعادَة

دادة ــوف امْ فُ ــد اكْ عي

ــادة ســال عليه النَّشَّ

ــادا ن ــلْوانُه  بسَ جــاد 

ايْرادَة و  رَة  ــدْ القُ وفــق 

عادة تْ السْ دْ به ســعَ

ــادَة وَقَّ ــوارُه  انْ ــوف  شُ
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46

التَّنْكاد د  بَعْ من  ة  فارْحَ النَّاس  اقْلُوب  وف  شُ

وَّاد الجُ ود  وْجُ المَ من  ة  حَ واضْ اليَم  اعْ وف  شُ

ناد االجْ ل  هَ صايَل  بَخْ كتْبُوح  عالَم  امْ وف  شُ

ــگاد تَنْ هــا  انْواحْ مــن  ــة  جاي ــم  نايَ اغْ ــوف  شُ

االنْجاد رْفا  الشَّ يد  عِ في  فايْضة  واهَب  امْ وف  شُ

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  ــراف  االشْ تاج  يا  يدَك  عِ

ياد اجْ بِين  ما  دَّى  يَتْهَ خــرَج  مام  اهْ ــوف  شُ

جادْ اللُه  اهْ عن  الل  كهْ إيْــرُوح  ل  ضَ المْ وف  شُ

ــد يَتْنَضَّ ــيادِي  بَسْ ســان  إحْ ــه  منُّ ــي  تَبْغِ ــي  وَلِّ

مــوَقَّــد ل  ضَ بالفْ اهـــالل  ــرِيــف  الــشْ ــيــد  عِ

ــد ارْعَ ــة  يبَ بالهِ ــه  ي جِ ل  كُ ــى  عل نفــاض  و 

الجند و  رها  عساكَ و  رُوت  السْ و  النُّوبَة  ناس 

ــد تْنَكَّ مَ بَقــي  وال  ــا  ن الهْ و  بالرْضــى  جــادَت 

ــد ــيدي محم ــدر سِ ــة الب لْعَ ــا طَ ــودَك ي بوجُ

ــد أيَّ امْ خــارَج  ــى  لَّ المصَ ــاب  ب مــن  وة  ــطْ بالسَّ

تَــوْقَــد ـــورُه  نُ مــن  اللها  أهْ مس  الشّ الكــن 

وَرَّادة ـهــا  هْ نْـزايـَ لـَ

ادة ــدَّ عَ يها  صِ تَحْ ما 

ـــادة رَعَّ مــهــارَزْهــا  و 

ــرَّادة ــاب الطَّ ــور ارْب شُ

ــادة ــهَّ خــايَــرْهــا مَ بَــدْ

عادة تْ السْ دْ به ســعَ

يَنْجادة ــوادُه  اجْ فُوق 

ب الشمس الوَقَّادَة جْ حَ
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جاد تَمْ في  ر  البَدْ لْف  خَ وم  كنْجُ رْفا  الشَّ وف  شُ

ــداد االحْ في  ياد  اسْ بَّت  هَ عليه  يش  الجِ ــوف  شُ

قاد العْ ر  ضنْفَ اغْ يدِي  سِ ل  حَ فيه  نْبَر  المَ وف  شُ

ــداد اعْ دُون  ــى  تَتْرَجَّ ــي  حَ ل  كُ ــل  اقْبايَ ــوف  شُ

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  ـــراف  االشْ تــاج  يا  يدَك  عِ

فنَّاد تــنــادِي  رِيف  الشْ اقْبايَل  ــوم  ــلُ اعْ ــوف  شُ

يَّاد ــاف القِ ــل واقْفة فــي كت يْ ــوف الخَ فُ ــوف اصْ شُ

رِيب للقريب تحت ارْكابُه في رشاد وف أقْصاها و القْ شُ

ــد مرَعَّ ــد  رَعْ ــه  كأنُ ــول  بُ بالطْ ر  ــكَ سْ العَ ــوف  شُ

رود كَ مْ يش  جِ ــة  رَبْــعَ خــالف  ــة  رَبْــعَ في  ــة  رَبْــعَ

ــد مَ أحْ ــبِيح  تَسْ ــادَة  ب االعْ شــافَع  ــنَّة  سُ ــى  لَّ صَ

مد الحَ هللا  نـشكـر  و  ــل  ــوَسَّ ــتْ ت ــتُــه  بــبــرَكْ

محمد ــيــدي  سِ الــبــدر  ــة  ــلْــعَ طَ يــا  ــودَك  بــوجُ
 

ــد جَ االمْ ــي  افِ الصَّ ــز  نْ الكَ ــى  عل ــور  الصُّ دُور  دارَت 

ــد تنَفَّ و  ع  تســمَ و  هــا  يخالَفْ ــا  م ــر  األم ــدْ  نْ عَ

د ــجَ ـسْ العَ و  ــر  نْـبَ عَ و  ــرَّد  الزْمَ و  ــوت  الياقُ ــر  بَحْ

جادَة لْبَة المْ وف الطُّ شُ

ساوِي هل االيفادَة الكْ

مادَة الحْ ــوم  القُ ــن  بي

نادة عادْها  اسْ بنبِيه 

عادة تْ السْ دْ به ســعَ

ــادَة ن اعْ دُون  ــة  اعَ للطّ

ادَة النَّفَّ ة  لْمَ الكَ تَرْعى 

ر بُوشادة ع للبَحْ ضَ تَخْ
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رْصاد بالمَ وف  شُ و  وف  شُ و  بايَل  القْ طاب  اخْ وف   شُ

عناد و  ولَة  بصُ فجر  ــل  كُ في  بْها  مالعَ ــوف  شُ

راد رايَر فــي تَكْ ــن الكْ نات بي ــحْ ــوف ابْطــال الشّ شُ

ياد بالعْ يد  سعِ عيد  ـــراف  االشْ تــاج  يا  يدَك  عِ

داد االضْ هل  من  سايَح  راف  االشْ على  ير  الخِ وف  شُ

يَنْعــاد شــالَّ  ــل  صايَ الخْ و  ــرْ  السَ مــام  اهْ ــوف  شُ

ــداد امْ ـــار  زَخَّ ــلــى  احْ جــا  وت  للحُ الما  ــوف  شُ

الممتاد العقل  و  الرْضى  و  ين  الدِّ ــزْ  َعَ أ ــول  صُ

ــد الجَ ــوك  ملُ بَرْضــى  ــن  زِيـ فايـْ ــة  مَ دْ الخَ ــل  اهْ و 

يّد تفِ ــــرار  احْ ــور  ــيُ كــطْ ــنــان  ــعْ لــلْ ــان  ــن ــعْ ال

ــيَّد تشَ و  ــي  تباهِ و  ــزام  الحْ تَحــت  مــن  ــح  تَرْشَ

محمد ــيــدي  سِ الــبــدر  ــة  ــلْــعَ طَ يــا  ــودَك  بــوجُ

ــد رْمَ مصَ ــر  ي الخِ داك  ــزُول  ماي ــة  لْب الطُّ ــى  عل و 

د ــدَّ مسَ زَيْ  مــن  ــل  قَ بالعْ ــه  رُوحُ ــب  جايَ اعْ جــاب 

رَّد ـــوَ ي و  ــــورَد  يُ ــل  ــحْ ــسَّ ال ــرَّم  ــحَ م الــنَّــزْل  و 

د حَ اجْ من  يع  جمِ عالج  يا  ين  سكِ المَ هْف  كَ يا 

ــادَة ارْغ غات  طُ ــب  رَهْ

عادَة ــر  دايَ اللِّي  داك 

ل سيتَل في سگادة كُ

عادة تْ السْ دْ به ســعَ

تزادَى و  زْنُه  مَ ل  طَ أهْ

ادَة النَّقَّ ــيــار  اعْ ــزْ  عَ

ــادَة ــم بَزْي ــه هايَ وجُ مُ

ــادة سَّ الحُ زَنْجــار  ــا  ي
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81

82

باد ــن  شــايَ ــوِي  ــل ــعَ ال ــا  ي اهللا  ــك  ب ــى  ــي أحْ

اد صَّ القَ ــراح  امْ فيه  يد  قصِ ــاض  ــفَّ أحَ هــاك 

د تبدَّ بــك  ــه  ــلُ ــمْ شَ ــوم  ي وك  ــــدُ اعْ هـــزَم  و 

يَّد سِ و  لْك  المُ ناس  ل  نَعْ تحت  ــدَّك  خَ ــرَّغ  مَ

ــرادَة اشْ رْبَك  صَ ــا  وقن

وسادَة و  نْدة  سَ لُه  مْ عَ

انتهت القصيدة
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ـــدِي وَجْ ة  ليعَ مــن  ــتْ  بَ
ي دِّ خَ في  ر  البْهَ ــرس  اغْ
ي ــبْــدِ كَ دَوَّب  ــوى  الــهْ و 
ي ــدِ نْ ــيف الهَ صــال بالسِّ
ـــوم اتْــــوَدِّي ــي قُ ــال لِّ ق
ي ــدِ بيْ د  شــاهَ ــه  لُ قُلــت 

ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــدِي وَحْ ــب  بالواجَ قُلــت 
ي نْدِ عَ ــه  لُ ــادا  م ــحال  اشْ
ي يدِ سِ يــا  ـــوْدِي  عَ ــال  ق
ــرْدِي فَ ــة  لَ صْ الخَ شــانَع 
ــدِّي ــوم فــي النَّجــع اتْعَ يُ
ي ــدِ ـــداك ال ـتْ هَ جــاوَبـْ

رَّد ــي و يغَ ــم وَرْشــان الحــال كيــف يَبْكِ لَّ كنْعَ
وَّد ين و مزُون اتْهَ يها في كل حِ قِ من عيُونِي نَسْ
د وا من خَ فُّ ين ما جَ لْطِ خَ م امْ وعِي بالدَّ وف دمُ شُ
د دَّ غَ امْ بان  ضْ غَ اللطام  في  فارَس  زَة  وْ حَ حازْنِي 
يَّد گَ ون امْ ــجُ ــات مَسْ ي ــور الباهْ يسُ ــا مِ ــتَ ي انْ
د م اتْنَفَّ كْ حال و الحُ وَدِّي هذا اشْ ولِي امْ دُ على اعْ

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

رْوَد يل مكَ تْوا فُوق سابَق الخِ ي و انْسَ رْجِ د سَ انْشَ
رَّد نـــوَ و  ـف  لـَّ كنْـعَ اليُــوم  لنْهار  ـوادِي  أجْ
د وَجَّ امْ رُوج  مَسْ رِيص  احْ دايَم  رانِي  ظْ  الحَ على 
أيَّد ــور امْ نْصُ ــم مَ هُ ــيْ عالمْ ــان الحَ رْب ســال عَ
دات المجبد عْ ول فُوق گَ التْ اتْصُ فْ حاف بطَ و الجْ
وَقَّد ر امْ ود بالزْهَ دُ د ذَهْب الخْ في البْطاح اتْشاهَ
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ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــدِي ــهْ ــة تَ ــيَّ ــرْبِ ــل عَ كُ
ي دِ تْگْ كَ ــس  ــواقَ ــنْ ال و 
ــتَــزْدِي كَ ــة  ــراتَ ــسْ ال و 
ي ــدِّ ــا عــن جَ ــوي ــال بُ س
ـــوْدِي أعَ ــتْ  قْ ــدَ صَ قُلت 
رْدِي السَّ ض  اللَّحْ ة  يفَ صِ

ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــدِّي ــتْــعَ ــر مَ ـــرْف عــامَ عُ
ي ــدِّ ــعَ امْ لُوم  عْ مَ يد  جِ
ي ــدِ يَفْ ــي  لِ جْ حَ ــاغْ  الرْف و 
ي ــدِّ ــه يَ ــمُ ــظْ ــه عَ ــارْبُ غ
ي دِ رَگْ امْ دَرْتْ  ل  فَ الكْ في 
ـــرْدِي ــوَّح جَ ــلَ ــتْ ــاق مَ س

ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــه يَــــرْدِي ــتُ ــلْ ــبَّ كـــان گَ
ي ـــوْدِي وَلْـــدِ ــلْــت يــا عَ قُ

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

ــد بَّ ــي يَتْعَ ــن و اللِّ ــه التَّايْبِي ــبِي ب ــا تَسْ بِيرْه اعْ
يَّد ــعْ اتْفِ ــن في النْجَ نْتِي خَ ــام امْ ــوادَج و ارْي بالهْ
رَّد اتْطَ شْ  الوَحْ في  م  فَرْسانْهُ امِّي  و  بُويا  بين 
لَّد وَ امْ وج  حُ مْ سَ ل  كُ امِي  عمْ و  خالِي  عن  سالْ 
دْ الجَ و  البُو  ير  ايْدِ كما  ـي  ورَّانـِ ــدَّك  قَ بين 
نَّد لِيس امْسَ رِيض اسْ نْك الوافِي اعْ و الوْدَن و الحَ

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

رَّد يَتْوَ ة  نْسَ خَ دُون  في  رَّة  غُ في  م  الفُ و  قَن  الدْ و 
ــرَّد جَ ــر و ســاق امْ ــة ودْراع عامَ فتُوحَ ــادْرَة مَ و ب
د گَّ عَ امْ زِين  دِيرْها  الگامُوس  مثل  رْ  وافَ الحْ على 
د يترَعَّ ة  دِيمَ مالْيِين  جنابُه  و  رُه  هْ ظَ ير  اقْصِ
لْدْ للجَ يَشابَهْ  ها  لْدْ جَ و  زال  اغْ افْخاد  خاد  الفْ و 
د الحَ لِيه  ما  هادَر  جاج  التَّفْ وَقت  النْهايَة  على 

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

د هَّ امْصَ ر  مَ الجْ على  حافَر  و  يج  ازْعِ وراه 
د عَ اسْ اهللا  فَضل  من  حالنا  علِينا  اهللا  اتْبارَك 
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رْدِي ـــوَ ال وَلْـــدْ  يا  ــتــال  احْ
ي ــدِ جْ المَ فُرْســان  ــن  بي
ي ــدِ تَگْ ــم  دايَ ــيُوفْها  اسْ
ـــــوَدِّي ــر اتْ ــي زِيْـــهـــا غِ

ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــدِّي  حَ على  ــزال  ــغْ ال و 
ي ــدِ ــعْ ــــة تَ هــا رايَ قَــدْ
ي دِ للنَّهْ ــوالَــف  الــسْ و 
ي ــدِّ سَ امْ ــم  الرِّي ــب  حاجَ
ي دِ ــهْ ــه شَ ــم برِيقُ و افمي
ي ــدِّ ــتْــهَ مَ شـــادِي  يد  جِ

ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

دِي نَشْ في  م  عاصَ المْ و 
ي ــدِ ــصْ ــا غــايَــة قَ ــهَ ــفّْ كَ
ي دِ تَجْ ة  خَ مْ كَ ن  البْطَ و 
ي دِ عْ سَ من  شابَل  ساق 
ــدِّي خَ عــن  ـــدَّك  خَ دَرْتْ 
ي ــدِ ــگْ ــة فَ بَــــردِي لِــيــعَ

يح الوَقَّد فِ يْها بكْ جْ ما بين ابْطال حَ على التْفاجَ
د يَنْعَ ه  ناحُ بسْ وط  گُ ل  كُ وتِي  خُّ و  ي  مِّ عَ اوْالد 
نَّد هَ امْ صام  مْ صَ ل  بكُ يك  تَرْضِ ولَة  قُ مَسْ بَة  هْ مدَ
د دَّ امْشَ دُور  دايْــرَة  ي  الحَ بنات  و  راتَة  السْ على 

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ اللْجام مَ ل مع  ايْبات يَرْتِي و يضَ

ــد يرَعَّ و  ــد  ايْزِي ــر  ي غِ تَلْقــاه  دْ  ــوْ العَ ــوف  اتْشُ إال 
رَّد اتْجَ رْب  للحَ غِيض  يُوم  في  وم  القُ بِين  ما  الم  اعْ
ــد وَقَّ امْ ــن  جبِي و  ــالل  اهْ ــرَّة  غُ ــة  يَّ زَبْجِ ــة  حايْفَ
رَّد ــوَ ــد امْ ــازْ و الخَ ــل و األنــف ب ــون اتْوافَ يُ و العْ
د نَضَّ امْ ر  الثْغُ و  ود  قُ اعْ رْها  جواهْ و  رَة  مْ خَ كاس 
د اتْنَهَّ ود  النْهُ من  يج  ابْهِ ر  الصدْ و  فاگ  الشْ على 

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ اللْجام مَ ل مع  ايْبات يَرْتِي و يضَ

د يَتْوَسَّ اللِّي  يقْ  شِ للعْ تداوِي  و  رَح  تَجْ يُوف  اسْ
د جَ سْ العَ بان  قُظْ باعْ  اصْ و  نَّة  حَ و  ف  بكَ بَّر  وَ امْ
ــد بَ ــبِي مــن يَعْ يــف تَسْ خــاد وســط الرْصِ و الفْ
د نَكَّ المْ ي  جِ تَفْ اتْــزُور  إال  لْجات  دَ اخْ دام  القْ و 
د يَنْكَ ي  الواشِ و  ين  تْعانْقِ مَ بَتْنا  و  البْساط  في 
ــرَّد ــد و نبَ مَّ ــي نكَ تِ ــك أراحْ ــق امْصالَ ي مــن الرحِ
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ي ــدِ وَعْ عن  ــوْدِي  عَ سال 

ــودِي ــي جُ ــفِ ــود يــا وَلْ جُ
ي يدِ گِ ــك  ــرامَ بــغْ ــالْ  ط
ــرَوْدِي أمْ ــن  يْ للعَ بيــك 
ي ــدِ افْ و  ي  ــراحِ بسْ ــود  جُ
ي دِ قَصْ ل  مَ يَكْ بُوْصالَك 
ــادِي ن يبُه  طِ مــن  ــاح  ف

د دَّ ين ايْكَ كِ سْ ل مع اللْجام مَ ايْبات يَرْتِي و يضَ

يَّد گَ ــور امْ يْسُ ــودْالل مَ واك أبُ ــي باهْ تالِ ــي امْ اللِّ
د ــود اهللا الحَ ــرِي و عذابِي الش ما تجُ طــال يَسْ
ور مع الوَعد هُ قْ ــحال مَ ذا اشْ لِّيتِنِي هَ ــا اللِّي خَ ي
د لَحَّ ــي حالِي يشــابَه الحــال امْ نُوبِ ــك بَدْ آش لَ
د دَّ جَ رِيز امْ ــات باطْ ي ل انْشــادِي بالباهْ مَ يف اكْ كِ
د حَ ن يَجْ د لَمَّ ــلِيم و النَّكْ ــالم لناسْ التَّسْ و السْ

انتهت القصيدة
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نهار و  ليل  ع  مْ بالدَّ ي  يَبْكِ نِي  فْ جَ مال 
النَّار ل  امْشاعَ نُّه  مَ ب  تَلْهَ قَلْبِي  مال 
فار اصْ و  ادْبالْ  تَّى  حَ فانِي  ي  مِ سْ جَ مال 

طارْ ي  وارْحِ اجْ من  رَبِّــي  يا  لِي  قْ عَ مال 
ار ضَّ الحُ يا  كاه  لَشْ طايَعْ  ي  عِ مْ سَ مالْ 

فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

واق االشْ ةْ  لِيعَ من  طاتْ  قْ سَ اوْراقِي  مال 
رَّاق الحَ وق  بالشُّ نشفت  ورِي  ابْحُ مال 
راق اليَشْ بَعد  من  رْبات  غَ ومِي  انْجُ مالْ 

وال ن اطْ حاسَ مامِي من شوق المْ مال تَخْ
الزال ير  مِ الضّْ وسط  حالف  ي  قِ شْ عَ مال 
ال عَّ شَ لُوع  الضْ بين  واقَد  رِي  مْ جَ مال 

ابْهاها سن  حُ من  فنِيتْ  سبابِي  و 

وع مُ الدْ من  ي  ساحِ بِيبِي  احْ ن  فْ جَ مال 
اوْلُوع تُه  قاسْ ما  بِيبِي  احْ قَلْب  مال 
وع وجُ رتُه  ضَ ما  بِيبِي  احْ جسم  مال 
اقْلُوع زتُه  هَ ما  بِيبِي  احْ ل  قْ عَ مال 
وعْ مايْطُ كايا  لَشْ بِيبِي  احْ ع  مْ سَ مال 

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

الغاها بَعد  من  كتَت  سَ اطيارِي  مال 
واها اهْ ز  هَ من  نَت  كْ سَ ي  ارياحِ مال 
ماها زُون اسْ حات من امْ مال امْطارِي اسْ

طايَل م  وفْهُ شُ من  يُونِي  اعْ ر  هْ سَ مال 
زايَــل ــرام  الــغْ نــار  من  لْوانِي  سَ مــال 
ل حاصَ يات  البَهْ شباك  في  يرِي  طِ مال 
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زار ما  حال  اشْ هذا  يَّب  غَ ر  البْدَ مال 
رار بَشْ كتْزِيد  ـــودِي  ارْعُ و  بَرْقِي  مال 

فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

اد دَّ الحَ ين  يدِ في  يد  دِ احْ اقْلِيبِي  مال 
گياد و  ل  سناسَ في  ير  أيْسِ اقْلِيبِي  مال 
لُوهاد ابْطايَح  في  يح  إيصِ اقْلِيبِي  مال 

يد دِ الحْ وب  إيْدُ بادِي  أكْ ابْنار  يت  كِ اشْ لُو 
نِيد تَفْ دُون  ر  اتْغَ يُون  اللَّعْ يت  كِ اشْ لُو 
رِيد ــوا بتَغْ ــار إيجاوْبُ ي يت لالطْ ــكِ ــو اشْ لُ

فار نَة في القْ اكْ وش السَّ يت الوْحُ كِ لُو اشْ
يار االطْ بين  يب  إيْشِ راب  الَّغْ يت  كِ اشْ لُو 

فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

تميل نِين  امْ وم  للنْجُ يت  كِ اشْ كان  لُو 
يل بالسِّ ر  مَ تَهْ ما  للسْ يت  كِ اشْ كان  لُو 

ــه ــم مــن راوِي ــب الالَّيَ ــى الحُ ســال عل

الطلُوع في  ــزْداد  يَ بِيبِي  احْ بَدر  مال 
الضلُوع ل  ادْواخَ في  ن  ساكَ دِي  وَجْ مال 

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

ــه يَلْوِي ــوَن  عْ المَ و  يــب  اللهِ و  ــرَة  بالزَّبْ
ــه وي إيدَ واه  ــدْ بَ طبِيــب  ال  ــب  طالَ ال 
ــور مــن عطــش تَرْوِيه شــانْ إنابْحُ طْ عَ

ــر يَنْدا جَ ــم الحْ ــب و صَ ــال اتِرِي ب و الجْ
ــدا ــور ابْ ــدان و البْحُ ــن و الوِي عاطَ و المْ
دا يَشْ القاح  زهر  و  وس  اتْسُ جار  الشْ و 

وع دُ بالخْ اترُوف  اللَّهيام  يت  كِ اشْ لُو 
زُوع بالفْ واد  تَسْ ة  مَ الرَّخْ يت  كِ اشْ لُو 

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

ألقَوالِي ع  مَ تَسْ و  يرها  سِ من  تُوقَف 
ؤالِي لسْ ن  طَ يَمْ وِيل  اطْ دْب  الجَ د  بَعْ
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وِيل طَ م  بهَ الك  للفْ يت  كِ اشْ كان  لُو 

ه ــدُ وَحْ ريم  الكْ إالَّ  ــيَّ  بِ ما  ــرَف  ع ما 
ه ــدُ وَعْ رادْ  يفْ  كِ ى  اقْضَ و  لِيَّ  اعْ رْ  ــدَّ قَ
ه بْدُ عَ ليه  لُوك  مْ مَ ألنِي  ه  مُ كْ حُ يت  ارْضِ

ــار ب ــون الكْ يُ ــب أمْ العْ ــيَّ حُ لِ ســلَّط اعْ
مــار اجْ حــاوَر  المْ ــوق  فُ زادَت  ــق  وِيتَ العْ و 

فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

رَّاح الجَ يف  السّ ة  بلِيعَ ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ
ــاح ي التَّمْ و  ــح  رايَ بالگْ ي  ــكِ نَشْ ــن  لَمَّ
صاح الفْ من  عايَق  ون  إيكُ ي  كِ نَشْ ن  لَمَّ

ــلَّم رام يَسَ ــي بالغْ رانِ يت النَّصْ ــكِ لُو اشْ
ــم لَّ ــب يَتْكَ ــم بالواجَ يت البْكَ ــكِ ــو اشْ لُ
م هَ تَفْ االرْيام  قْ  شْ ابْعَ األرْض  يت  كِ اشْ لُو 

ــقْ بَنْهــار ــم حَ رْناهُ ــيق انْظَ شِ ــال العْ ق
مار تَشْ في  ابَّة  الشَّ و  ر  البَكْ دا  الْقاوْنِي 

ــرْ مــن حالِي ــي و ينْظَ كايْتِ ع لَحْ ــمَ يَسْ

د واحَ يم  كِ احْ و  هُ من  حالِي  على  عالَم 
د جامَ يد  حدِ قَلْبُه  من  وَى  هْ في  نِي  الحْ
ــد واعَ ــين  شِ ــوب  تُ كْ المَ ــرَّف  انْصَ الزَم 

رُوع الفَ في  الميَّاس  الياس  ن  صْ غُ قَد 
ــوع ــوْ بال خشُ لِّي ــالَّت انْصَ ــا صَ ــن م في

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

رْحة جَ عن  ة  رْحَ جَ ابْهاه  من  نِي  لَزَّايَدْ
خى تَسْ ما  القِي  اخْ عن  البِين  غيام  و 
حة الوَضْ وس  شمُ في  يْلُوم  ال  رْنِي  دَ يَعْ

ــوت شــاما ــة و أم التْيُ ــة و حلِيمَ نَ بيامْ
ة هامَ الفْ و  رِيح  اصْ لسان  و  ة  صاحَ بالفْ
ة نامَ ــبْتْها امْ سَ ــم احْ ــت ابْهاهُ ــوم رِي يُ

لُوع مْس في الطْ ة و الشَّ ضَ و و اليَقَ حْ في الصَّ
نُوع في  ها  الْباسْ زِين  من  وحدة  ل  كُ

ة رْحَ ي فــي الفَ ــه باالنْصاف رُوحِ دِي لُ نَهْ

ســالِي ــي  حبِيبِ و  يــب  اللهِ فــي  ــا  أني
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فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

بالنْهار ــا  ــزُورْن ي ــو  لُ يق  شِ الَّعْ ــل  قُ
ــدار كيعْ ــي  حالِ ابْحــال  ــه  حالُ ــي  اللِّ و 

ــارْ م بالتَّخْ انْهــارِي  مــع  ــي  لِيلِ ــف  تَلَ اخْ

رُوع مَسْ راگ  الفْ بنار  يت  ابْقِ و  واوْنِي  اكْ
وع مُ جْ م مَ هُ لِي في ابْساطْ مْ وف الشَّ إلى اتْشُ
وع طُ قْ مَ بِيه  قَلْب  من  مادا  ه  يدُ إيْعِ ال 

إيــزار أُم  يا  ــراگ  الــفْ ة  ساعَ إيــرَبــحْ  ال 
مار االعْ ليك  اعْ نِي  نَفْ انْوَلِّي  بَرْت  اجْ لُو 

فار يُوف االشْ لْبِي من اسْ ع قَ مال من قَطَّ

ــان ي العْ ــل  دابَ ــا  ي ــك  ل يــت  ابْقِ ــن  نِي امْ
الرُّقْبانْ من  اتْخافْ  ي  مالْكِ يا  تِي  دْ عَ
ــد نَكدان ــرْت بهــاك و الحاسَ ــى انْظُ تَّ حَ

بساطْ في  يات  الباهْ شاف  الَّ  من  را  ءاشْ 

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

ور دُ عْ مَ حالُه  وى  بالهْ ران  كْ سَ اللِّي  و 
ور شُ لُه  رَف  يَعْ ما  الْــداه  نى  يَفْ تَّى  حَ
ور صُ عْ المَ ر  مْ بالخَ ليس  ب  بالحُ رْ  كَ سَ

ع مَ جْ ل مَ ــكُ ــبة ل ــه نَشْ رْتُ الفــراگ انْظَ
ع مَّ رِي مجَ راگ في خاطْ وف الفْ وِيال اتْشُ
ع طَّ قَ ــي امْ ــراق اوْاليْفِ ــي بَفْ لْبِ يــف قَ كِ

ــرُوع ع الشْ طَّ قَ ــا ســافَن امْ بْن ــوم ارْكَ يُ
ـــوع ارْجُ انْـــرى  وال  ــنَّــك  عَ ــوِي  ــلْ نَ مــا 

وع ارجُ بال  داتِــي  ارْمــى  و  لِي  قْ عَ حازْ 

ــن بي و  ــن  بِي ــر  يَّ محَ ــرِي  خاطْ ــي  لِّتِ خَ
ين الصِّ الصين  الرْقِيـب  فْ  تَـلـَّ إيـْ اهللا 
إيلِين ف  طْ بالعَ رِي  خاطْ يم  مِ اصْ ود  يعُ و 

شايَط ور  البْحُ گْ  شَ يَّب  غَ امْ الرْقِيب  و 

ور ســن الحُ وِيت ابْحُ َنا اللِّي اكْ ــاك أ سَّ عَ

ين ــك نَبْرى في الحِ ورْتَ رَة في صُ م نَظْ نَغْ
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رباط في  باب  االحْ مع  اتْالقاوْا  باب  االحْ و 
شاط ما  اوْنِيس  بال  وان  نَشْ ق  عاشَ ل  كُ

ارْ ــدَّ غَ ــان  الزْم و  ــا  رَقْن نَفْ هــذا  بـعــد 

ارْ ــدَّ ال ــول  بالوْصُ ــا  ن عْ مَ يَجْ ــا  رَقْن افْ مــن 

ــارْ ب االحْ ــن  رِي للماهْ ــبُ  ي انْهِ ــالم  السْ و 

ط ناشَ إيرِيد  باللِّي  ه  ــدُ وَحْ د  واحَ ل  كُ
ط باسَ ــواه  اهْ اللِّي  د  خَ على  د  خَ ل  كُ

ــوع انْجُ ــه  يلُ أرْحِ ــه  ي كِ نَحْ ــب  لَ كايْنَقْ
وع ــيات بالرجُ ــك االشْ ــا مالَ ــود لين إيجُ
وع مُ الجْ ر  سايـَ في  ة  دْبـَ الوَ ياخ  االشْ و 

انتهت القصيدة
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فال احْ و  نايم  اغْ و  الفخر  و  بِين  المُ تْح  الفَ و  نا  الهْ و  ز  العَ لُوم  اعْ وف  شُ
ــل ضَ و الفْ ــد  جْ و المَ وَة  ــطْ و السَّ

ــي العالِ ــز  العَ و  ــم  ي خِ الفْ ــم  ي ظِ التَّعْ و 

وال ه من علُوم الرَّحمة و الحلم و السماح على كل احْ تُوب في جاهُ كْ مَ
ــل عَ الفْ و  ــول  القُ و  ــد  العهَ و 

بــالــعــالَّلِــي ــا  ــوْف ال و  االمــــان  ــد  ــاهَ ع

الزَّلْزال البارُود  مهارَز  و  ور  الكُ و  مدافَع  و  يف  السِّ يرُه  خِ ل  الجاهَ و 
ــل ــبَ الــكْ و  ــات  ــيَّ ــاقِ ــنَّ ــعَ ال و 

ــي والِ عــاب و العْ ــل و الجْ ي ــاص الخِ و گصَ

صال المْ ها  دَج  الحْ ها  بِيك  الح  يَصْ شايَن  رِّي  الغُ يا  تار  اخْ و  يَّر  تخَ و 
ــل سَ ــران و العْ طْ ــار فــي القَ ت و اخْ

ــي عالِ ــن فــي المْ ــه غب ــا علي ــر م يَّ خَ  المْ

ال الشعَّ البدر  يد  الرشِ محمد  يدِي  سِ لِيفة  الخْ علُوم  في  ر  جوامَ و 
ــل هْ الجَ و  ــاد  ن العْ هــل  ــزَم  تَهْ

ــي حاللِ كان  مــن  ســان  باالحْ تعامــل  و 
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بال اشْ بين  م  رْغَ ضَ يا  ــراف  االشْ ز  عَ يا  ألعلَوِي  اعالمَك  اهللا  ر  نَصْ
ل ــدْ الــعَ و  ــيــق  فِ ــوْ الــتَّ ــس  ــمْ اشَ

الغالِي ــوت  الــيــاقُ يــا  ــود  الــجُ ــر  بَــحْ يــا 

ارْجال افْضال  من  م  يالْهُ رجال  ة  سبعَ الرْضى  خلِيفةْ  زار   ً دا بَعْ
فل اغْ ــا  م جميع  ــالح  ــصُ ال و 

ــي ــالِ ورج انــســا  و  ميْتِين  و  ــيِّــيــن  حَ

داك على ليمينا و شمال ه اكْ ه و أمامُ لْفُ ة اعْساكره خَ جَ خلف من البَهْ
ــزل ــه اصفــى ن اللُ فــي القلــب اهْ

ــي  تعالِ المُ ســر  ــه  في يــش  الجِ يــس  مِ تَخْ

ياسة يا من سال ماح بسْ لم مع السّ ي و بان العفو و الحَ بات في بن ساسِ
يــك النَّقــل طِ رِيــس يَعْ ــوَّل العْ سُ

ــي ضالِ ــةْ الفْ مَّ كــم مــع الســماح هَ بالحُ

ــيتَل االبْطــال ــا سِ ــا حياه ــت بعده الَّلَ ــا تمَ باتْن ــة امْ ــن تَمَّ يْ راس العَ
الجبل مــن  كــثــيــرة  بــمــيــاه 

لْســالِي السَّ ــب  ي عدِ مــن  االرض  زهــرَت  و 

طال  ً بعدا الَب  الطَّ بن  ها  الجمعة  فُم  ها  الخضر  الواد  ور  شُ منها 
الجدل الــفــاتــك  عليه  طــاح 

خالِي ـــرُه  وكْ و  تَّت  مشَ عــش  ــبَّــح  صَ
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بال اشْ بين  م  رْغَ ضَ يا  ــراف  االشْ ز  عَ يا  ألعلَوِي  اعالمَك  اهللا  ر  نَصْ
ل ــدْ الــعَ و  ــيــق  فِ ــوْ الــتَّ ــس  ــمْ اشَ

الغالِي ــوت  الــيــاقُ يــا  ــود  الــجُ ــر  بَــحْ يــا 

بال الجْ من  عالِي  ال  ــداد  اعْ ال  و  العد  بِيلَة  القْ ــار  اوْع وه  منعُ ما 
ــل ــبَ ــن اقْ ــى م ــت ــاه افْ ــت ــيْ ــا لَ ي

ــدالِــي ــرِيــف الــبُ ــرَّاس لــشْ ــال ــطــى ب اعْ

و البال رِيف االمان و هرب و جا على القهر و طلب زَهْ لُب في الشْ لكن اطْ
الشبَل ولـــد  ــيــرُه  خِ ــل  ــمَّ كَ

ــي بالِ الكْ مــن  ــدا  الفْ ــك  يتَ طِ اعْ ــان  االم

ال مَّ الكُ جميع  يد  بعِ من  زار  و  الَّح  الصُّ ابْالد  بزُو  في  يدِي  سِ نزل  و 
ــل ــمَ ــــــرادُه اكْ ــالَّح اغْ ــصُّ ــال ب

الــوالِــي نعم  ـــم  اوالده ــدِي  ــي سِ ـــرَّر  حَ

مالَّل بني  ــر  دايَ ــداك  ه ــة  ــزَّرْگَ ال يْن  العَ قبَّلْنا  زَدُّوح  ــلْــنــا  اوْصَ
ــل ــه دخَ ــتُ ــــع الم ــيــدِي رابَ سِ

ــي االرْدالِ اجماعة  فى  اجْ الرْبَعة  ءايَــت 

ل و كبال ر في سناسَ هَ لم بالقْ م الشرِيف و جمع قُدمان الظُّ ز علِهُ بَهَّ
ل ــدَّ ال الوْغــى  ليــت  م  كســاهُ و 

ــي البالِ لفــاس  ن  مســاجَ ــة  جَ البَهْ مــن 
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بال اشْ بين  م  رْغَ ضَ يا  ــراف  االشْ ز  عَ يا  ألعلَوِي  اعالمَك  اهللا  ر  نَصْ
ل ــدْ الــعَ و  ــيــق  فِ ــوْ الــتَّ ــس  ــمْ اشَ

الغالِي ــوت  الــيــاقُ يــا  ــود  الــجُ ــر  بَــحْ يــا 

المال د  هْ جَ و  يل  الخِ مال  اجْ نَم  الغْ و  رِي  البَگْ على  تادْلَة  اقْبايَل  سال 
ـل ـمَ العْ و  ــم  ادْعــايَـــــرْهُ بين 

ــالِــي الــتّ و  االوَّل  ــو  ه ــلــم  الــحُ الكــن 

زال الغْ اليب  اجْ وج  جُ الفْ في  سال  و  ناه  عْ قطَ الواد  قِيادْها  ــرَد  اطْ
سهل  ــا  م ــم  مــنــهُ ــا  ن ــدْ ــيَّ صِ

ارْمــالِــي بين  مــا  ــرُوت  ــسْ ال و  بهيالَع 

الل اطْ و  ب  راگَ المْ على  بْت  رَگَّ ايا  دَ بَشْ ر  خَ الصْ ازْرايَمها  عن  بُوب  القْ
بطل ــورْهــا  ســحُ ــاد  ــسَّ ــحُ ال و 

ــي المالِ ــول  الطُّ و  ــق  ي قِ الحْ ــق  الحَ ــان  ب

ال الفعَّ بامر  ة  المَ السْ و  ير  بالخِ نا  عْ ارْجَ ير  الخِ جا  تازْرُوت  نْزَل  مَ ها 
ضــل الفْ مــع  لْنا  ــمَ اشْ ــر  ي الخِ و 

ــتْــوالِــي مَ ـــم  دايَ ــز  الــعَ و  ــر  الــنَّــصْ خير 

زال ما  قصره  رِي  البَكْ بن  ور  شُ يدِي  سِ مشى  للبْرُوج  اش  مَّ خَ بن  بَة  قَصْ
ــل هَ انـْ دبهــا  عَ مــن  ــة  عَ ـلـْ للقَ

لِي ــى  ــزْه تَ ــة  ــرِيــفَ الــشْ ــالَّلــت  تــمَ هــا 
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بال اشْ بين  م  رْغَ ضَ يا  ــراف  االشْ ز  عَ يا  ألعلَوِي  اعالمَك  اهللا  ر  نَصْ
ل ــدْ الــعَ و  ــيــق  فِ ــوْ الــتَّ ــس  ــمْ اشَ

الغالِي ــوت  الــيــاقُ يــا  ــود  الــجُ ــر  بَــحْ يــا 

االنْجال راحةْ  يدة  عِ السْ ية  الباهْ تُون  المْ بهجة  تبان  منُّه  ي  ساسِ لبن 
ــل النصَ ــد  ـنَّ مـهَ لــك  المُ ــد  بل

ــي الِ الكـمّ ــن  ـيِي اهْ الدّ ــرْفَـا  الشُّ ـلــك  مُ

فال ــبَّان و االطْ ل و شُ ــرْح كهُ ــوم الفَ ــالمة و علُ ــول بالسْ لُ ــاوْا الزَّهْ ولق
ــل ادْهَ مــن  ا  ــوْ ـيِ حْ يـَ ــت  زْغارِي بـَ

ــي ــى لِ ل ــة تَحْ يغَ ــا بصِ ي ــل مــن الحْ و دهَ

الل ل اعْ د من كُ سَ جاب من الحْ مَّس له الحْ يس و تخَ مِ و دخل من باب الخْ
ــل طَ اعْ ــال  ب ــال  ق ــة  سَ مْ الخَ و 

ــي بالِ الخْ و  ــكال  النْ و  ــوال  الـهْ ــي  جِ فْ تـَ

ــال ــر أقْت ي ة مــن غِ ــالمَ ــم بالسْ نايَ ــا الغْ بْن ر جَ ــكُ مــد هللا و الشْ و الحَ
ــل اقْفَ ال  ــاح  تَّ الفَ فتــح  مــن 

ســهالِي و  لوطــى  ــر  ي غِ ــير  عسِ ــاه  بْن صَ

مال بالكْ راد  المْ على  له  اهللا  اقْضاه  االعراض  مام  الهْ نجل  ة  بَرْكَ من 
وحــل ــا  م ــم  رِي الكْ ــرَف  يَعْ مــن 

ــي ــر المالِ ــق فــي البحَ ــه الطرِي ــح ل تَ يَفْ
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بال اشْ بين  م  رْغَ ضَ يا  ــراف  االشْ ز  عَ يا  ألعلَوِي  اعالمَك  اهللا  ر  نَصْ
ل ــدْ الــعَ و  ــيــق  فِ ــوْ الــتَّ ــس  ــمْ اشَ

الغالِي ــوت  الــيــاقُ يــا  ــود  الــجُ ــر  بَــحْ يــا 

الزْالل افِي  الصّ العدب  الماء  لنا  رُج  يَخْ انْزَلْنا  ما  وين  بَرْكاتُه  من 
يرتحل ـــاه  ـــع امْ رحـــل  وِال 

ــي مقالِ فصــح  ــم  رايَ الكْ ــيَّ  هِ هــدي 

لْتُه فال ــة و عمَ لَّ ــاس فــي المحَ ــورُه لِنا شــافُوه النَّ ــه الحْ نُ مــن بَرْكاتُ
ل حصَ ما  النُّور  في  ي  شِ يَمْ من 

ــور فــي التَّلــت الخالِي ــه نُ ــا لِي ــي م و اللِّ

رْسال المَ اوْالد  الفضل  هل  يح  لمدِ رَبِّي  الهمني  نا  اشرِيفْ بَرْكات  من 
النسل ــي  ــافِ ــص ال ــل  ــضَ ــفْ ال هــل 
ــي اللِ عَ المْ طــب  ــن  لِي الكامْ االفضــال 

ال هَّ الجُ االوْغاد  من  م  لهُ ضَ في  ين  كِ سْ المَ ارْتاح  نا  رِيفْ اشْ بَرْكات  من 
ل يضَ ما  م  ماهُ احْ ـــل  ادْخَ من 

ــي اللِ الغْ و  ــال  ب الكْ فــي  ــف  خالَ ــي  وَلِّ

يال بِير في حركة القْ ة بالمسك و العْ يدَ رِيفنا ختمت قصِ من بَرْكات اشْ
النْـبَـل و  رْگـــاتْ  الـــدَّ ــال  ــي أقْ

ــي اللِ الهْ ســام  الحْ و  ــد  نْ الهَ ســيُوف  و 

انتهت القصيدة
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ه المُ ــل اظْ ي ــل و يمِ ي ــة ايْهِ بْلَ ــور القَ ــه من شُ ب واكْ ــور ارْخــى اكْ يجُ ــوف الدِّ شُ
ــم ي زكِ و  ــة  مَّ هَ فــي  ــل  يَنْتْقَ ــودان  السُّ مــن  ــلْطان  سُ

ه خامُ تَدْ ولة  صُ شان  في  وري  كُ م  لظَ تْگَ مَ ــم  ادْهَ من  فُوق  ة  بَرْناطَ البَس 
ــم ي ــل فــي زَيْ افْخِ ــرِيف و گب ــان مــن الشْ و قبــط االم

ه أمامُ و  ه  لْفُ خَ مال  اشْ و  ن  إيمِ االفــاق  رُوا  عمَ و  وا  تاگُ يُوشه  اجْ ــوف  شُ
ــم ي مِ اطْ ــار  زَخَّ ــي  كِ نَحْ ــوج  اتْمُ مــة  دَهْ ل  ــاكَ ي اهْ ــوق  فُ

ه الْجامُ قابط  لها  كُ فُرْسان  ر  ساكَ بَعْ رُوا  ــوْ گَ ور  الگُ في  ه  يامُ اخْ وف  شُ
لِيم اظْ ناح  اجْ رياش  و  راب  الغْ رِيش  من  ساوِي  اكْ في 

ــه امُ دَّ ــى خُ ــر عل ــوان و ام ي ــاب الغِ ــرُوه ارْب مْ ــن عَ ي ــوَر فــي الحِ شْ ــوف المَ شُ
ــم زِي تَحْ و  ــرْب  حَ فــي  وفهــا  فُ اصْ ــكايَة  بالشْ دارَتْ 

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ
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ه ادْمامُ عى  نَسْ ي  انْجِ إال  بُه  ترغْ و  حالِي  من  وف  اتْشُ يالِيلِي  يتَك  بغِ و 
يم مِ اهْ ــرات  ــهْ بــالــقَ ــي  ــرَدنِ ي ال  ــي  ــامِ م ــدْ تَ ــبَــل  يَــقْ

ه ــالمُ اسْ رَد  ــقَك  عاشْ هللا  ــة  بلطاف ــه  ل ــول  اتْقُ ــي  يالِيلِ ــك  يتَ بغِ و 
يم ادْمِ الوَلف  بَعد  من  ود  ــدُ الــصْ ــالْ  ح له  تبَيَّن  و 

ــه المُ ع اكْ ــمَ ــفى ابْهــاه و نَسْ ي نَشْ ــا فــي بســاطِ ــي اتْلَمن ــك يالِيلِ يتَ و بغِ
لِيم الكْ قَلْبِي  مــن  ــورنــا  دِيــجُ يــا  ــع  قَــطَّ مــا  ــي  ــرْفِ يَ

ه قامُ امْ عن  ــزُول  ي ال  الحبيب  م  دَ يَخْ رُه  جْ هَ ــوال  اطْ اللِّي  ور  يجُ الدِّ قال 
ئيم اسْ رام  الغْ في  ون  يكُ ال  ــواه  اهْ ــرْض  غَ يساعف  و 

ه ايَّامُ بالهجر  ول  تطُّ لو  ــل  خَ ــدْ مَ من  له  غنى  ال  ود  الجُ بــاب  الزَم  من 
ــم ي مدِ و  ســاقِي  و  كاس  ــن  بي ــوب  بُ حْ بالمَ يَتْالقــى 

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ
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ــرُه ـجْ بـهَ ى  ــكَ اشْ ــور  ـجُ هْ المَ زاد 
ــرُه ــبْ ــا صَ ــي م ــيــلــي حــالِ َلِ ــال أ ق
ــرُه يَــسْ فــي  ــي  ــالَّنِ خَ ــر  الــهــاجَ و 

ــرُّه بــضَ ــكــى  اشْ التِّيهان  ـــول  مُ
ـــرُّه ــي أمـــا مَ ــالِ ــي ح ــلِ ــي قـــال ألِ

ور جُ هْ مَ ع  ارْجَ الوصال  يب  طِ د  بَعْ من 
ور جُ هْ مَ نَرْتِي  ــا  وان حال  اشْ هذا 
ور يسُ المِ طلَق  ال  لَف  حْ مايْلُه  بَشْ

االمور لُه  ــارتْ  ح مالكه  تِيه  من 
ور الجُ من  ارْوِيت  هوِيت  من  تِيه  من 
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ه ــقامُ اسْ و  ــي  لْبِ قَ ــرْ  ضُ ــار  ن ــج  إيعالَ ــاك  ي ــه  لمُ اتْكَ ــي  يالِيلِ ــك  يتَ بغِ و 
ــم ي البْهِ ــي  يالِيلِ ــوى  بالهْ ــوف  لْهُ المَ ــرْ  َجَ أ ــم  نَ تَغْ و 

ــه امُ دَّ لگُ ــرُوز  الحْ ــرَد  إيْ ــوب  ـبُ حْ للمَ ــه  ل ــول  قُ اتـْ ــي  يالِيلِ ــك  يـتَ بغِ و 
ــلِيم اسْ ــب  لْ ابْقَ ــاب  للب ــاج  الرت و  ــراه  جْ لمَ المــا  و 

ــه مامُ تَخْ مــن  ــه  تُ بلِيعْ ــي  قَلْب ــرَغ  يَفْ لِي  ــمْ شَ ــم  تل ــي  يالِيلِ ــك  يتَ بغِ و 
يــم ــدِ اخْ عبد  يَــرْضــانِــي  ود  ــصــدُ ال بَعد  مــن  لَّى  لَعَ

ه سامُ احْ ير  عگِ و  ود  الصدُ ل  مْ حَ ل  مَّ اتحَ و  بر  اصْ من  وقال  ور  يجُ الدِّ ق  انطْ
رِيم للغْ ود  ـــدُ اصْ ــل  تــامَ ال  طــار  لــو  ه  ــيــدُ صِ بَط  يَقْ

ــه ــفْ فــي لكالمُ ياســة و ال اتْخالَ ــه بَسْ ــف و تَبْعُ ــى إيوالَ تَّ ــه حَ نُّ ــي عَ ارْخِ
وِيم تَقْ في  الكاس  و  ورْتُه  صُ مال  اجْ في  فى  تَشْ حتى 

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ
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ــرُه ــغْ ــاب صُ ــب ــشْ ـه بَ هــو تــايـَ

رُه ــهْ بسَ ــكى  اشْ و  ــقْ  العاشَ زاد 
ــرُّه سَ ــات  ــن ــوَجْ ال ـــوق  فُ ــر  ظــهَ و 
رُه بنظْ ــي  ــضِ يَــقْ عــايَــق  الــلِّــي  و 

ور ـــدُ انْ دارْ  ـــن  وايْ ــه  ــتَــبــعُ امْ ــا  ون

ور طُ د اسْ ورْتُه كتَبْت على الخَ فُ و اصْ
ور گُ عْ المَ لب  القَ بار  اخْ فى  إيخْ كيف 
ور دُ عْ المَ حال  عن  فَح  يصْ و  ود  يجُ و 
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ــه انْيامُ ــزْرات  خَ و  ــنُه  حاسْ بَمْ ــوِي  كْ المَ ــة  حال ــوف  اتْشُ ــي  يالِيلِ ــك  يتَ بغِ و 
تَعديم و  ــراح  ــجْ تَ ــي  نِ ــدْ ــزِي ــيْ ك ــه  ــتُ رِي ـــا  أمّ ــت  وق

ه هامُ اسْ ــگــات  رَشْ هللا  ــرَّد  ــبَ انْ ــاش  ب ــيَّ  ل ــول  ــقُ اتْ يالِيلِي  يتَك  بغِ و 
يم بهِ ق  شْ العَ مع  ــواه  اهْ من  بغرام  ــل  راحَ ــبْــرُه  صَ  

ه ارْسامُ ط  وسْ طاه  خْ ما  ماه  و  وف  لْهُ المَ حال  وف  اتْشُ يالِيلِي  يتَك  بغِ و 
يم الهِ ــرب  شُ رْبِي  شَ وى  الهْ و  ب  الحُ شان  طْ عَ ألنِّــي 

ه اعظامُ في  رُه  مْ عُ ول  طُ ول  غُ مَشْ ق  العاشَ حال  داك  قال  و  يم  البْهِ دوى  و 
يم سِ تَگْ ــه  داجُ م  سَّ كيگَ ــوف  خُ و  ارْجـــاه  بين  ما 

ه گامُ امْ بَعد  من  يب  الصعِ راق  الفْ من  شى  يَخْ عاه  امْ بِيبُه  احْ كان  إلى 
إيزيم غير  ــق  ــلَّ ــعَ امْ ــر  الــخــاطَ يَبْقى  ــه  ــرْقُ فَ وإال 

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ

ه هامُ تَدْ حالَك  وِيل  اطْ اكحل  حالُه  هو  من  وف  اتْشُ يالِيلِي  يتَك  بغِ و 
ــم ي ــن افْخِ ي رْكِ ــوق الوَ ــل فُ وِي ــي اطْ ور الباهِ ــعُ ــل اشْ مث
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رُه هْ بقَ ــكــى  اشْ ــور  ــهُ ــقْ الــمَ زاد 
ــرُوا ــتْ ـــــوال كَ قـــال اذاجــــي االهْ
ــرُوا صْ انحَ ــا  م ــدِي  نْ عَ ــه  توْصافُ و 

ور اتْفُ د  الخَ على  زُون  امْ ه  عُ دامْ امْ و 
ــور فُ ــگات اليَعْ ــد مــن رَمْ ي شــالَّ انْعِ
ور افْجُ ير  غِ من  ي  شاكِ يت  جِ م  بهُ
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ــوا ادهامُ و  ــوا  اكحال ــرِي  خاطْ فــي  ــة  يَّ الملوِ ــن  اتْعابَ كــن  ها  ســوالَفْ و 
ــب القايَس لســع ارْقِيم نِي مــن الحاجَ ــعْ ــوْس الْسَ و القَ

ه صامُ مْ صَ رَّد  جَ اللطام  يُوم  في  زْرات  الخَ من  لِي  ادْواخْ في  نْتْرَة  عَ يف  سِ
ــم ي حِ اجْ ــات  ن الوَجْ و  ــي  لِ اهْ ــا  ي ود  ــدُ الخْ مــن  ــه  يبِ لهِ و 

ــه انْظامُ ــن  سْ حُ ــى  عل ــا  ه يدْ جِ ــر  وهَ جُ الَّ  و  ــرْ  التغ ــر  واهَ اجْ كــن  ــي  وعِ دمُ و 
يم الوْسِ ــه  بَــرْقُ من  فى  أخْ ــال  ابْ ــارِي  ن ـد  ازْنـَ الــزَّنْــد  و 

ــه دامُ ــن داكْ صــادَف تَعْ ي ــزْرات العِ ــوى مــن خَ ــال مــن اكْ ــور و ق جُ ــق الدِّ انطَ
يِيم التَّغْ ــد  بَــعْ مــن  بالسحو  ــود  ــجُ إي اهللا  ــن  لَــكِ

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ

ــه يامُ اهْ و  ــي  لْبِ قَ ــالل  اعْ ي  ــفِ تَشْ ــادَة  بيف ــي  نِ يدْ اتْفِ ــي  يالِيلِ ــك  يتَ بغِ و 
ــم ي كِ احْ ــر  بْ حَ ــك  ألنَّ ــل  قَ العْ ــة  راسَ بفْ ــيَّ  فِ ــر  نظَ و 

ــه ــي فــي ازْمامُ لْبِ ــاب قَ ب ــه احْ لُ ــي رَحْ ــبْ اللِّ ــج الصَّ ــي اتْعالَ ــك يالِيلِ يتَ و بغِ
يـم ـمِ أصْ ليـه  باقِـي  اوْال  ـرُه  خاطْ ـم  مـعاهُ دَّاوْا  و 
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رُه ــدْ ــعُ ب ــكــى  اشْ ــرُوقْ  ــفْ ــمَ ال زاد 
رُوا ــــدْ ــاب غَ ــب ــــي االحْ ــال أداجِ ق
رُه مِ بجَ ـــاوِي  ك ــلْــبِــي  قَ ــوا  ـرْكُ تـَ

ــور دع مَ ــة  رْگَ الفَ ــار  ن ــر  ابْحَ ــه  لْبُ قَ
دَّة و ســرُور بَعــد التْفــاق على المــوَ
ور شُ لداي  عرْف  ما  بِيب  الطْ جز  عَ
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وا هامُ ــن  وي ــتِــي  المْ مع  جَ وا  ـــدُّ صَ ــن  وي لي  ــول  ــقُ اتْ يالِيلِي  يتَك  بغِ و 
ــم ي ــك الســعيد فــي خصــب انْعِ ناحَ ــت اجْ النهــم تَحْ

ــوا هامُ ــره  ات ــم  يلْهُ ارْحِ ــع  تبَ و  ــول  جُ و  ــوَّل  سَ ــال  ق و  ــم  ي البْهِ ادْوى  و 
يم الضِّ على  بْر  صَ ــي  اعِ ــدّ ال يــت  ــدِّ گَ ما  انــت  كــان 

ه عدامُ و  رُه  جْ هَ باب  اسْ زُه  كْ عَ ي  كِ يَشْ ال  بَر  إيصْ ز  العاكَ و  ل  يَوْصَ م  دَ اخْ من 
رِيم الكْ يثُه  إيغِ الغــنــاه  إيَّـــاس  قطع  مــا  الــلِّــي  و 

ه غرامُ و  ه  قُ شْ بعَ شي  بالتِّيهان  ي  شِ رُه  جْ بهَ كى  اشْ ي  شِ ايَة  الشكَّ وف  شُ
ــم ي يگِ ــل  للي ــة  الهدي ــب  جايَ ــي  شِ ــة  رْگَ بالفَ ــي  شِ

ــه قامُ امْ ــول  طُ ــى  عل راوْدُه  و  هــداوْا  و  ــة  العَ الخْ و  رْجــات  الفُ ــاس  ن جــاوْه 
ــم تگي ــاك  ين بغِ ــب  الحُ ــلَ  اهْ ــلطان  سُ ــا  ي ــه  ل ــوا  قالُ

ه ود ارْيامُ ع ازْهــى و الح في خــدُ ــمْ ــع و الشَّ شَ عْ ــدامْ شَ ــة و المْ يغَ ــالت الصِّ احْ
ــم تَعوِي فــي  ــري  تَجْ رْبهــا  حَ ــدان  مي فــي  الكيســان  و 

ــوا ــرة عامُ مْ ــوم فــي الخَ ــل النْجُ بَهــا مث ــالل و كواعْ ع كهْ ــطَ رَة تَسْ ــفْ و السَّ
ــم رِي ــز  حايَ راوِي  ــدْ عَ ل  كُ بســاط  فــي  ــرَة  ضْ الحُ هــل  و 
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رُه كْ بفَ اقْضى  و  ــم  ــكَ احْ و  ــر  َمَ أ
رُه ــهْ بسَ ــة  مَ دْ الخَ فــي  ــد  اجتهَ و 
ــرُه بْ خَ شــاع  و  ــق  بالحَ افصــل  و 

ور ــهُ شْ المَ كم  بالحُ ــوى  الهْ لألرْباب 
ور صُ عْ المَ ر  مْ الخَ و  ع  مْ الشَّ هادَة  بَشْ
ور دشُ و  ــدايَــن  امْ بين  فج  كل  في 
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ــه انْغامُ ــون  فنُ ــت  فاقَ و  ــي  الغانِ مــع  اتْغاغــات  و  ــت  هالَ و  ــات  البْن ــت  مالَ
يم انْسِ يوان  بالغِ ــزهــا  هَ الــرِّيــحــان  مــن  ود  ـــدُ ق و 

ــه انْعامُ خلــف  ــو  الزْهُ ســاعة  ــه  ناحُ بَجْ ــيَّر  شَ النعــام  رِيــش  كَ ــر  ظفايَ و 
ــم ي دِ تَعْ ــي  لْبِ قَ وا  ــدُ ايْزِي ــا  ودْه انْهُ ــوق  فُ ــوالَف  اسْ و 

ــه يامُ تَغْ ــي  جِ تَفْ ور  الشــعُ ــل  لي فــي  ــاه  ت مــن  ــعاعها  اشْ ــدِي  يَگْ ــرَّة  الغُ و 
ــم ي ارْمِ ــيق  شِ العْ ــوا  تَرْكُ ــواس  القْ ــل  ثي امْ ــن  بِي جْ الحَ و 

الطامه الحرب  في  يد  دِ اشْ ارماية  شيخ  مري  حَ يد  في  ارْواما  عاب  اجْ عيُون  و 
يم ــمِ التَّشْ ــى  عل ــامْ  االوْه فــي  شــارْدَة  شــاتُه  ــح  يَّ إيطِ

ه انْسامُ رُوض  في  ر  زاهَ الم  اغْ الخال  و  شامة  عليه  ي  لْماسِ گُ اسْ د  الخَ و 
ــيم ــتان اوْسِ ــوا فــي بُسْ ــزان قَرنْصُ ــس كــن بي و معاطَ

ــه تامُ ــق اخْ ــر فــي ري وهَ ــر جُ ــة و التْغُ يبَ هِ يفتُه تَدْ ــم فــي شــفِ ويتَ ــم اخْ و الفُ
يم ــوت ارْخِ ــوة و الصُّ يــب نَشْ ــوان طِ ي ــل الغِ ــدِي لألهْ يَهْ

ه مامُ اكْ ابْياضْ  يَّر  إيشِ الــرَّاقِــي  د  بَعْ من  يْلُه  خَ ــرَّاض  ع كن  بَة  الرَّكْ و 
يم ــهِ م تَسْ ــهَّ ــر امْسَ ي ــواه كــن طِ ــر اهْ ي و جفــل مــن غِ

ه ادْهامُ رِير  احْ والَف  اسْ من  مايَل  احْ م  لهُ يُوف  اسْ شــارُوا  إلى  ود  ضعُ و 
ــم تضخي و  ــك  لْ مُ ــة  نايَ العْ فــي  إدرك  ــم  هُ قَلَّدْ مــن 

ــوا رامُ شا  للكمْ ردِيــن  ــوَ ــتْ مَ اتْفافَح  كن  ود  النْهُ و  ــرِي  مــرَمْ ر  ــدْ الــصَّ و 
ــم ي ــدِ اقْ ــاق  ــشَّ ــعُ ال دَم  ــم  ــهُ رُوسْ على  ــرَّاحــات  جَ
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ــه خامُ ــة ورام فــي تَفْ اوْيَ ــات الطَّ ي ــن الطِّ ــيق بي شِ ــب العْ ــن اطــوى قَلْ و البْطَ
ــم تَختي فــي  ــرة  مَ بالخْ ــرَة  مْ عَ امْ ــة  كطاسَ ــرَّة  السُّ و 

ه افخامُ ين  رْكِ الوَ على  لُون  طِ د  قعَ ما  لُوا  مْ حَ ين  الجِ من  سارَة  اعْ افْخاد  و 
ــم ي مِ ى بالتَّدْ ــل و شــكَ ــى مــن التقُ ي صــر اعْ لكــن الخَ

ه اوْشامُ ور  سطُ في  ريت  يق  الرْحِ رْ  مْ خَ بَالَّره  ابْرِيق  من  قانِي  اسْ اق  السَّ و 
ــم ي ــع و تَرْگِ ب ــوى فــي طَ ــة الهْ ــه عــن المَ لْكُ ــت مُ يبَعْ

ــه أقْدامُ يــب  صِ بتخْ ــا  ورن دِيجُ ــى  عل ــل  ي يمِ و  ــل  ي أيْهِ شــالَّ  ــي  الباهِ ــوف  شُ
ــم وِي ســن التَّقْ ــى ابْســاطنا فــي حُ ــفْ عل طْ ــز العَ و يهَ

ه المُ اسْ تُوم  خْ مَ العارْفِين  لجميع  ة  مَ كْ حَ فيه  ــور  دِيــجُ أراوِي  هــاكْ 
ــلِيم التَّسْ ــاب  لألرْب بالرْضــا  رْد  ــوَ ال ــيم  انْسِ ــاح  ف ــا  م
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انتهت القصيدة

012 : يقال كذلك : “...يرحل و يگيم“        

014 : يقال كذلك : “...أن اجي قلبي ما اصبره“       

023 : يقال كذلك : “...في الغرام اشئيم“       

ر ببياض كمامه“       107 : يقال كذلك : “.كن عراض جاء في االمان خوف الرامي إيشيّ
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أبْهاها سن  حُ وزاد  مرَة  الحَ ة  جَ البَهْ من  الح  مس  الشَّ عاع  اشْ وف  شُ
ــان ــا ش ــه ـــوم االربــــعــــاء ل يـُ

الها اعْ ما  ية  الباهْ تْبِيَّة  الكُ وف  شُ ة  بَهجَ امْ ها  ماعِ أصْ وف  شُ
ــان اتْب ــد  ي البْعِ مــن  ــا  وه جَ فــي 

واها اهْ دُون  دام  بالمْ عربْطات  وْدات  خَ كن  يس  إيْمِ النخل  وف  شُ
حيجــان فــي  للوَصــل  حانْطــة 

الها اغْ ما  يا  الرفِيع  الياقُوت  من  يت  كِ احْ اتْمارْها  انْواع  وف  شُ
ــيــجــان ــل الــتِّ ــي ــلِ ــكْ كــنــهــا تَ

واتاهــا زِيـنْـهــا  ــگاه  ل لمْ ــت  نْ زِيـَّ مــام  الهْ وم  ــدُ بَقْ ــت  فَرْحَ
ــلْــطــان ــا سُ ــت ي ــالَ ــا ق ــب ــرْحْ م

ووطاها جبالْها  عن  ر  خَ تَفْ اسْ ون  دُ المْ بين  تُون  لَمْ ت  جَ أَبَهْ
ــمــان ــرَّحْ ال عبد  ـــوالي  م ـــاكْ  ج

ــا ناه اغْ ــز  نْ كَ ــن  نِي ومْ المُ ــر  ي أمِ ــا  ج ة  ــالمَ بالسْ ــد  م الحَ هللا  و 
ــــانْ االم و  ـــز  الـــعَ ــام  ــم ه جـــا 
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ــــول ــــلُ ــــت بــــه احْ ــــلَّ حَ
ــــــلُــــــول ـــــــــارَس زَهْ ف
ـــــول ـــــطُ ــــيــــن إيْ مــــنِ

ــال ص و  ـــه  ب ـــتَـــخـــر  افْ و 
ــصــال ــيــل انْ ــقِ هــــازَم بَــسْ
ــصــال ــد أنْ ــوَغْ ــل ــع ل ــطَ ــقْ يَ

ــا وَّاه ضَ هالَلْهــا  ســما  ــرُوم  كْ بالمَ ــا  ب مرحْ و  ــة  هنِيَّ و  ــالً  أه
يــجــان ور الــدِّ ـــدُ ــور وَجـــه ب ــنُ ب

انْجاها طلَبْت  طا  القْ تَّى  حَ ل  جَ الحْ عادت  مابلَغ  بازي  ر  رْصَ صَ
ــرْوان ــكَ ال و  ــة  ــارَب ه ــبــار  الــحْ

ناها عْ بمَ ــز  ــايَ ف ــمــام  الــهْ جمعها  ــوك  ــلُ ــمْ ال ــلَــت  ــصْ خَ
ــان ــرْه بُ و  ــل  ــي لِ ــدْ ب حـــازْهـــا 

يتناها ما  ق  حَ كبِير  عقل  لم  العَ فعل  م  كَّ محَ ور  امُ في  رازَن 
ــدان ــي ــة يُــــوم أمِ ــشــجــاعَ ال

ــا واله ــم  عالَ ــم  لْ العَ ــوب  كتُ ياســات  السْ ــةْ  غايَ و  ــب  ي دِ التَّهْ
ــان ــنَّ ــم ال اهللا  بَـــيْـــت  ـــج  حُ

ووطاها جبالْها  عن  ر  خَ تَفْ اسْ ون  دُ المْ بين  تُون  لَمْ ت  جَ أبَهْ
ــمــان الــرَّحْ عبد  مــوالي  جــاكْ 

ناها اغْ نْز  كَ نِين  ومْ المُ ير  أمِ جا  ة  المَ بالسْ مد  الحَ هللا  و 
االمـــانْ و  ــز  ــعَ ال ــام  ــم ه ــا  ج



665بهجة لمتون

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

صـــــافِـــــي الـــــوْصـــــاف
ــــــوصــــــاف شـــــــــالَّ يُ
ـــــاف ـــــوْص ـــــا ال ـــــي اعْ

صافِي ــد  ــبْ عَ ــرِي  ــغْ صُ مــن 
تُـــوْصـــافِـــي ـــوى  ـــقْ يَ وال 
ــي افِ الصَّ ــد  جْ المَ ــلْطان  سُ

ضاها احْ و  صانْها  رآن  القُ ونــاس  البِيت  ــل  اهْ اهللا  به  غطى 
ــان ــي أم تْ ف ـــــدَ ــة رَگْ ــيَّ ــرَّعِ ال

ووطاها جبالها  عن  ت  الحَ ــوارُه  انْ رْقَت  شَ و  لك  المُ به  احيا 
إيـــوان ــد  لــلــحــاسَ ــقــى  اب وال 

الْضاها ز  هَ و  ودْها  برعُ دافَع  امْ و  سيُوف  بعساكر  اتصرف 
ــان ب التَّعْ ــرص  خَ تُه  وْ ســطَ مــن 

إيْماها من  له  ــوَّگْ  إيــعَ دِيــب  ي  شِ بقى  وال  غابَة  في  ــرْ  زَاهَ
ــان ـرْف للـعُ ــه  ـ ارْيـاحُ ـبَّـــت  هَ

عفاها يب  طِ و  نوارْها  رَتْعات  يَّة  الرْعِ على  جار  اشْ ضلّلت 
ـــان ـــال بـــه ازْمــــانُــــه وزي ص

ووطاها جبالْها  عن  ر  خَ تَفْ اسْ ون  دُ المْ بين  تُون  لَمْ ت  جَ أبَهْ
ــمــان الــرَّحْ عبد  مــوالي  جــاكْ 

ناها اغْ نْز  كَ نِين  ومْ المُ ير  أمِ جا  ة  المَ بالسْ مد  الحَ هللا  و 
االمـــانْ و  ــز  ــعَ ال ــام  ــم ه ــا  ج
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ــان  ــط ــلْ ــسُّ ـــم ال ـــعْ نَ
ـــان ـــشَّ ــــاه ال ــــط اعْ
ـــــان ن األم ـــــدَ ـــــعْ مَ

ـي الغانـِ يــم  ـظِ العْ وَدُّه 
انِي وَّ الجُ ــرْب  غَ و  ــرْق  شَ
ــي وغنانِ ــي  يْنِ عَ غَطــى 

يتْالهــا ــدِي  لل ــل  قُ ــع  مانَ و  ــوق  لُ خْ مَ ر  ــدَّ يكَ ــا  م ــي  رَبِّ طــا  اغْ و 
ــلْــوان ـــوَ الــسَّ ــنَــم زَهْ ـــغْ تَــغْ صِ

احضاهــا و  ــه  يبْتُ بهِ ــا  اه طَّ غَ ــي  رَبِّ ــة  محجب ــة  لَكَ مْ مَ ــادِي  ه
ــهــان مــن هــــرَب لــيــهــا مــا يُ

ســناها و  ــرْها  سَ ــاهللا  ب ــة  وظَ فُ حْ مَ مضخمــة  ــة  لَكَ مْ مَ ــادِي  ه
ـــرْآن ــات الـــقُ ــآي ــصــنــة ب  مــحَ

ــا الَّه ــي عَ ــع رَبِّ ــي حســب و نســب ارْفِي ــة مــن النْبِ لَكَ مْ ــادِي مَ ه
ســان االحْ و  ــم  كْ الحُ و  ل  ــدْ بالعَ

ــه طَ الهــادِي  ي  ــمِ بالهاشْ ــة  رْفُوعَ مَ ــيدة  مَشَ ــة  لَكَ مْ مَ ــادِي  ه
ــان ج و  ـــس  إن ـــةْ  م ـــدْ خَ مـــن 

طاها أعْ رِيم  الكْ أَة  نشْ و  د  مْ الحَ و  ر  كْ الشُّ على  ة  لَكَ مْ مَ هادِي 
ــان ــمَّ ظُّ ــه  صــحــابُ و  ــي  ــبِ ــنْ ال

انتهت القصيدة
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ــي ــى االلحانِ ــرُور عل ــة و السْ رْحَ ــه و الفَ ــار بالنْزايَ ــا بَشَّ ــر ي بَشَّ
ــلْوان السَّ و  ــو  الزهُ و  الرْضــا  و 

كانِي امْ ل  كُ في  و  الزْهُ ناس  نادِي  و  االقْطار  في  بَــرَّاحْ  يا  بَــرَّحْ 
ــدانْ البُلْ فــي  ــة  امْضارَب بَشــرى 

صانِي الغْ على  كثِير  ي  طِ ر  انْشُ ير  طِ يا  ثِير  اكْ ي  الشِّ هد  اليْن 
بــااللْــحــان ــيَّ  ــلِ اعْ ــل  ــخَ تَــبْ ال 

وَرشانِي يا  واح  الــدْ دواح  في  ط  نشَ و  السرُور  راد  تَغْ ــرَّد  غَ
باللْسان خطب  عانِيك  امْ من 

نَّانِي هَ ه  يمُ نسِ نا  الهْ مع  إيْبُوح  البُوح  و  رِيف  الظْ يزار  الهِ وف  شُ
تان البُسْ أدْواح  ــــور  أزْهُ مــن 

رْوانِي مَ و  يد  الرْشِ و  لَمة  اسْ من  عَرس  بحالُه  ما  عَرس  ا  هذَ قالوا 
نــان ــدْ عَ بنِي  ـــراف  االشْ ــرس  عَ

يانِي احْ رُور  بالسْ ود  عُ سْ مَ مبارَك  رس  عَ راف  االشْ ز  عَ يا  ك  رْسَ عَ
سلِيمان أمــــوالي  ـــك  ـــرْسَ عَ
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ــــراح ــــشْ ـــــكْ يُ ـــــرْسَ عَ
راح ــــفــــه  ــــي كِ مــــــا 
االرْواح ـــــــبِــــــي  ـــسْ يـَ

شــراحــة و  ـــزاهـــة  أنْ فــيــه 
ــة ــرّاح ال ــيــب  خــصِ ــن  م دُر 
شحاحة دُون  ـج  ــرايـَ ـفْ بـَ

اوْطانِي مدايَن  يا  احْ بِير  اكْ ــرْس  عَ نا  يدْ سِ ــد  أوَلْ ــك  ــرْسَ عَ
فَرْحــان ــو  بزْهُ و  ــان  ي الحْ فــي 

االوانِي على  نا  إيَّامْ رِيم  الكْ رَّف  شَ به  رِيف  اشْ رْس  عَ ك  رْسَ عَ
ــان الشَّ و  ــة  مَّ الهَ حــاز  ــرْس  عَ

ارْضانِي رْس  عَ راس  االعْ بين  ما  رَبِّي  ه  عَظمُ يم  عظِ رْس  عَ ك  رْسَ عَ
ــان االم و  ــن  الــيُــمْ و  بــالــرْضــى 

ــي دانِ ــا ســاللَةْ المَ ــرَّم ي تْكَ ــم مَ رايَ ــم بالكْ ــرْس كرِي ــك عَ رْسَ عَ
ـــزان امْ بين  ــــرَق  أشْ ــالل  ه ــا  ي

نانِي يب على الفْ يم طِ م بَنْسِ يم بالنْسايَم يَبْسَ رْس أوْسِ ك عَ رْسَ عَ
ساسان ــه  ل مــايــقــوى  عــرس 

ــي نْعانِ ــزُوه عــن كَ يْ ــوارْدُه و مَ ــر ت خْ ــم بالفَ ي ــرْس فخِ ــك عَ رْسَ عَ
لْطان السُّ ــيــات  احْ ـــواد  اجْ من 

يانِي احْ رُور  بالسْ ود  عُ سْ مَ مبارَك  رس  عَ راف  االشْ ز  عَ يا  ك  رْسَ عَ
سلِيمان أمــــوالي  ـــك  ـــرْسَ عَ
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ــــالح ــــــي الــــمْ ــــــزَهِّ ي
ــــراح ــــمْ ــــتَّ ـــــــــرْح ال فَ
ــــــاح ــــد ارْب ــــعْ ــــي سَ ف

ــة ــالح اكْ كــل  ــي  ــاجِ ــن ي و 
الــرَّاحــة و  ــة  ــرْحَ الــفَ ـــرْس  عَ
احــة وَضَّ ــه  سُ مْ شَ ــة  لْعَ طَ

وانِي النَّسْ على  صايْلَة  البِيَّة  حازْت  أشبَل  الرْضا  وَلْد  يا  وانْتَ 
ــدان ي ــدِّ ال ــغــر  صُ لها  و  ــره  س

انِي السَّ مال  بالجْ تَك  قبَضْ في  ياقُوتَة  زْتِي  حَ يل  قِ اسْ يف  سِ وانْتَ 
تِيجان ــي  ف ــو  ــاهُ م مثلها 

رانِي الگْ على  وم  النجُ بين  رَة  الزَّهْ م  نَجْ زْتِ  حَ شرِيق  بَدر  وانْتَ 
وشــان ــز  عَ ــت  صــالَ و  ــت  صــالَ

يجانِي ب الدِّ وِي عن كواكَ يان و تَضْ قْ زْتِي عُ ة حَ رْصَ وانْتَ دَهْب الخُ
ــرَك فــي زمــان ــي ــا غِ ــه مــا درَكْ

القانِي رِير  الحْ من  أحمالتها  ين  سكَّ زْتِي  حَ أقْوِيم  حْ  رَمْ وانْتَ 
بان تَعْ ي  كِ تَحْ ــف  ــوالَ اسْ من 

بانِي جْ الحَ من  ها  قواسْ يف  طِ بَعْ فة  طْ عَ زْتِي  حَ انْبيل  قَوْس  وانْتَ 
ــرْشــان الــحَ ير  غِ مــن  ها  مَّ سَ

يانِي احْ رُور  بالسْ ود  عُ سْ مَ مبارَك  رس  عَ راف  االشْ ز  عَ يا  ك  رْسَ عَ
سلِيمان أمــــوالي  ـــك  ـــرْسَ عَ
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االرْواح ــي  ــــــيِـــــ ـــحْ مُ
ـــــــــراح ــــفــــي االتْ ــــنْ يَ
ـــــيـــــر مـــــزاح مـــــن غِ

وضــاحــة و  ــو  بــزَهْ ــــرْس  عَ
ــة ــراحَ امْ لَّل  مكَ ــود  ــجُ ال و 
بَنْجاحة ــيــرُه  غِ عن  صايَل 

ــي قانِ هْ الدُّ ــة  نْعَ صَ ــراش  ف و  ــة  بَّ قُ فــي  ــتُه  عرُوسْ مــع  رِيــس  اعْ
تمان ــة  ــيــمَ الــقِ ــي  ف ــه  ــلُ ــايْ م

وانِي االكْ على  اوْا  وَّ ضَ رَة  مْ گَ و  مْس  شَ ة  عرُوسَ مع  لِّي  مسَ رِيس  اعْ
ــيــزان مِ و  ل  ـــدْ الْـــعَ مــالك  ــي  ف

مانِي النَّعْ بنُ  متَلْها  دَرْك  ما  ــة  ــرُوسَ اعْ مع  ي  زَهِّ امْ رِيس  اعْ
ـــوان اخْ و  ــة  ـوامَ أتـْ ــر  ســرِي فــي 

ــي نانِ ــى العْ ــان عل ن ــة و العْ ــة بَعناي ــي مــع عرُوسَ نِّ رِيــس معَ اعْ
االوْدان ــي  ــافِ ص ــــد  واحَ دَم 

اليَتْقانِي على  الرضى  رِير  اسْ فوق  ة  عرُوسَ مع  نِّي  معَ رِيس  اعْ
ــران شْ عَ ــة  لْمَ الكَ ــات  خن فــي 

سانِي حَ لُه  نَجْ من  لِيض  اغْ حجاب  في  ة  عرُوسَ مع  لِّي  جَ امْ رِيس  اعْ
ــســن ـــســـن بـــن حَ ولــــد حَ

يانِي احْ رُور  بالسْ ود  عُ سْ مَ مبارَك  رس  عَ راف  االشْ ز  عَ يا  ك  رْسَ عَ
سلِيمان ــــوالي  أم ـــك  ـــرْسَ عَ
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ـــمـــاح اسْ و  ــــف  ــــطْ عَ
ــــاح ــــيَّ ــــــرُه سِ ـــــحْ بـَ
ــــــشــــــرَّاح ســــــــال ال

ــة ــمــاحَ اسْ ــيــر  خِ طــبــايَــع  و 
حاحة أشْ ير  غِ مــن  يَــــرْوِي 
ــة ــاحَ ــرَّجَّ ـــرْف ال نـــاس الـــعَ

رْبانِي عَ من  هدات  و  ــرْب  غَ اقْبايَل  جات  حين  أصاح  رِيت  لُو 
ــالن افْ ــالن  ف ــيــر  غِ ــم  ــجَ الــعْ و 

انِي الدَّ و  ي  القاصِ من  وا  عُ ضْ خَ و  داوْا  اهْ م  لْهُ كُ وس  سُ قبايَل  جاوْا 
ــوان ي ــدِّ ــلَ ال ــة و ه ــيَ مــن الــرعِ

نانِي اجْ ور  سُ ز  العَ ةْ  مَّ هَ حــازُوا  و  ــداوْا  اهْ وزْنا  حُ قبايَل  جــاوْا 
ــلْطانْ السُّ ــةْ  مَ دْ خَ ــن  صحابِي

وانِي اهْ م  سهُ حَ يَّات  دِ اهْ ــداوْا  أهْ م  بزَيْهُ ة  جَ البَهْ لَ  اهْ جاوْا 
ــيــان ــبْ صُ و  ــار  ــب ك ـــن  ـــرِي زاهْ

غانِي قايَد  ل  كُ يَّاد  القِ يع  جمِ جاوْا  يه  لهِ را  حْ الصَّ ل  هَ جاوْا 
ــوان ــنْ ــه عَ ــتُ مْ ــدَ ــخْ ــهــا بَ ــلْ كُ

نانِي ي طيُور بالحْ يها شِ كِ العَب نَحْ رُودَة على المْ كْ يُوشْ مَ جاتْ اجْ
بيزان ــرْبَــة  الــسُّ فــي  ة  طافْحَ

يانِي احْ رُور  بالسْ ود  عُ سْ مَ مبارَك  رس  عَ راف  االشْ ز  عَ يا  ك  رْسَ عَ
سلِيمان أمــــوالي  ـــك  ـــرْسَ عَ
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ــــگ بــجــنــاح ــــفَ ــــخْ تَ
ــــب االرْيــــــــاح ــــلَ ــــغْ تَ
ــــالح س و  ــــــة  ــــــمَّ هَ

ة ماحَ أجْ ير  غِ مــن  ــة  ــرْب سَ
ــة ــاحَ ــيَّ ـــر سِ ـــرامَ وســط امْ
ــة أنْــصــاحَ ــز  ــرِي ب ســــرُور  و 

رْسانِي الفُ ر  مضامَ في  ورة  مُ مَشْ رْبَة  سُ خالف  رْبَة  سُ في  رْبَة  سُ
عان ــجْ ــه شَ ــوى لُ ــا تَقْ ــشْ م ي جِ

وفانِي طُ ل  ضَ بالفْ ــار  زَخَّ طامِي  رُه  بَحْ رْس  عَ كبِير  رْس  عَ ذا  هَ
سان بَحْ فــايَــضْ  ـــودُه  جُ نِيل 

ببيانِي تُه  رُوسْ عْ و  رِيس  لعْ يَّة  دِ هْ مَ النظامْ  من  ة  عرُوسَ هاكْ 
ــيــان ــقْ ــد عُ ــاليَ ــق ة ب ــدَ ــل ــقَ م

دانِي صْ يادْها على القَ يب أسْ تام تفخر من طِ ك على الخْ سْ يم المَ بَنْسِ
فـــايَـــزَة بــعــرِيــس الــعــرْســان

انِي ضمَّ ارْضاوْها  إال  ن  الكِ داها  اهْ من  ر  ــدْ قَ عن  يَّة  دِ الهْ ها 
االوْزان ــد  اقْصايَ ــن  بي ــول  تصُ

رْفانِي العَ غايَةْ  البِيتات  راف  اشْ ارْضات  على  المِي  اكْ تْم  خَ من 
ـــوزان يُ ــي  ــامِ ــت اخْ ــك  شَ دُون 

انتهت القصيدة
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ــالمَك لسْ ت  نْطَ حَ ــة  رْصَ عَ
مقامَك ــع  بــرَفْ ــرْت  فــخَ و 

امكانَك سن  حُ في  اعالت  و 
بشانَك ثِير  اكْ مت  اعظَ و 

حياتَك ــول  ــطُ ب ــــادات  نَ
ــيــامــانَــك ــن اضْ الكـــن م

بقدامَك سهال  قــالــت 
انْـــوارَك ار  الـــدَّ في  الحــت 

نَــزْهــاتَــك ــنَــم  تَــغْ فيها 
حمامَك و  بُلبل  و  فَخت 

يانَك اعْ دت  شــاهَ ــة  رْصَ عَ
مكانَك ز  ــوْ حَ في  ة  رْصَ عَ

ك راسَ اغْ يب  طِ من  ة  رْصَ عَ
ــك احـجابـَ مشــوات  ــن  بي

شــان و  ــوة  زَهْ ــت  تاهَ و  مــام  الكْ رخــات  و 
ــة نِيَّ اهْ ــات  ي بَمْ بالســالمة  ــدت  حمَ و 

ــي و ارْخــات االغْصان راصِ ــن العْ و اعــالت بي
ــة ــيَّ ادْكِ وم  بنسُ يبة  طِ كــل  ـــت  درَكْ و 

ـــوت الــزْمــان ـــاقُ ـق آي ــاليـَ ــــزْ الــخْ أعَ
يَّــة ــدِ ــعْ سَ ــــوه  دَرْكُ االَّ  ــد  ــاليَ اقْ فيها 

ـــوان ــز االخْ ــا عَ ــوِي ي ــلَ ــعَ ــا ال و اهــال ي
ــيَّة عشِ و  بْحــاً  صُ بهــا  ــون  الكَ اضــوى  و 

االغْصان فُوق  من  د  تَنْشَ ة  قَ ناطْ طيار  و 
ــة رِيَّ بَكْ فــي  ــد  تَنْشَ ــة  مَ ناغْ ــوات  بصْ

وف االعيْان يُونَة من شُ صْ وب مَ جُ وسط الحْ
ــة يَّ ضِ حْ مَ ســقايَل  و  ــة  عالْيَ باســوار 

ضان ــي فــي قَلــب االحْ ــة بزِينْهــا الباهِ زِين
ــيَّــة ــازَه تُــرْكِ ــن ـــات فُــوق ام ــة ارْق ــرْصَ عَ
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نانَك اجْ وَسط  في  ــرَتْ  زَهْ
ارْضاتَك هر  الدَّ في  لَب  تَطْ

ك ــا في بســاطَ رْه ــاح زهَ ف
ــوانَــك ــلْ ــةْ سَ ــمَ ــغْ هــي نَ

اجمالَك ــوع  بطلُ ــطت  نَشْ
ــك ارْماحَ ــد  ن الهَ بســيُوف 

ــك الْقاتَ ــرْح  بالفَ ــة  رْصَ عَ
ناتَك ــد امْ ــة مــن قَصْ رْصَ عَ

يانَك اعْ دت  شــاهَ ــة  رْصَ عَ
مكانَك ز  ــوْ حَ في  ة  رْصَ عَ

ك يــب امْالكَ ــة من طِ رْصَ عَ
ــك فيهــا مــن رِيــش انْعامَ

وســانَك سُ و  ــن  ف فيهــا 
ــك لَ ــى  انْب ــس  نَرْجِ فيهــا 

ــك ميدانَ ةْ  ــرْبـَ سُ فيـهــا 
ــك ـيانَ قْ عُ ــم  خاتَ فيـهــا 

ــان ــا طــال الزم ــة م يُونَ ــراسْ مَصْ ــن االغْ بي
ـيَّــة ــوانـِ زَهْ تــتــمــايَــح  ادْواح  ليها 

ــه تمــان ســك االَّ لُ ــة و المَ ــي الغالي كِ نَحْ
ــة رِيَ دْ عَ ــة  لْيَ حُ ــة  سلِيـسَ ـهــا  طباعْ و 

ــان ــول الزم ــل طُ ة صايَ يــك بالســالمَ و مجِ
يَّة بْسِ العَ االبــطــال  فُوقها  ســـرُوت  و 

الْــوان الْــوانُــه  كيف  ما  ي  نْدْسِ سَ بيْزار 
ــة ــيَ ــبِ دَهْ ــوِي  ــضْ تَ ادْواوَح  ــا  ــه واحْ ــدْ بَ

وف االعيْان يُونَة من شُ صْ وب مَ جُ وسط الحْ
ــة يَّ ضِ حْ مَ ســقايَل  و  ــة  عالَيَ باســوار 

ــون صــان يُ ــرَّد مَصْ جَ ــز امْ ــي ابْلَنْ فيهــا شِ
ــة يَّ زَنْجِ ــة  ـلَ حْ كَ ف  الســوالـَ ــر  ظـفايَ و 

ــابُه ادْهان شــى مــن نَشَّ ــه قَوْس تَخْ ي ضِ يَحْ
ــرْدِيَّة سَ ر  ــحَ تَسْ ــة  نْجَ غُ ــون  يُ اعْ ــي  كِ نَحْ

ــان ن االكْ ــار  ي اطْ ــطاد  تَسْ ــا  وَرْده ــن  بي ــا  م
ــيَّــة ــرْفِ ــة قَ ــفَّ ــر شَ ــواهَ ــان فــي اجْ ــرْج مُ
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ــك ــزْالنَ غُ ــــت  دَرْجَ فيها 
هــابَــك بــتَــدْ ات  ــدّ مــخَ و 

ارْخامَك ب  جْ الحَ في  فيها  
ـك ــانـَ ــــدِي رُمَّ ـــد آسِ شَ

يانَك اعْ دت  شــاهَ ــة  رْصَ عَ
مكانَك ز  ــوْ حَ في  ة  رْصَ عَ

ــك ــة تَزْهــى ل خَ مْ فيهــا كَ
تَنْسامَك ــهــا  ســوارِي و 

ــزارَك ـمْ لـَ ة  ـــدَ زَبـْ فيها 
مالَك اكْ ـــراف  االشْ ــةْ  راح

ك اقْماشَ ــرز  طَ من  فيها 
محابَك ـــزَيْ  ب بــســاط  و 

امْشــابَك ــم  ي تَرْگِ فيهــا 
ــك بالَ اگْ ــات  صَّ خَ فيهــا 

گدالَك فــي  ــرِي  نَسْ فيهــا 
ــك امَ ــدَّ گُ ــلِــي  ــيْ خَ فيها 

ــان ازْي بهــا  ــك  يقَ عقِ و  ــة  عالْيَ بَســوار 
يَّــة ــنْــدِ ــق هَ ــايَ ـــراش مــن طــرِيــز ارْق و افْ

بان ــــان  رُمَّ والَّ  ــح  ــافَ ــف اتْ ــي  شِ فيها 

عليَّ آش  ليك  ــك  ــنَّ مَ زُوج  ــك  ي ــدِ ــيْ بَ

وف االعيْان يُونَة من شُ صْ وب مَ جُ وسط الحْ
ــة يَّ ضِ حْ مَ ســقايَل  و  ــة  عالَيَ باســوار 

وبة فــي الرْدان جُ حْ ــة مَ فيهــا شــي طوِيسَ
رديَّــة و  ــة  ــجَ دَعْ ــوابَــل  اشْ ــي  شِ ــوق  فُ من 

ــان ن الدْ فــي  ــرة  مْ خَ والَّ  ــر  كَ بالعْ ــزْت  ممجَ
ــة رِيَ ضْ حُ بســاتَن  فــي  ــة  ب ضْ خَ امْ ــة  زِينَ

ــيان ــم البَلْسْ ي ــت تَرْگِ ــوف صال فيهــا الْحُ
ــي انْهِ كيــف  ــة  خَ مْ الكَ ذا  خــاد  امْ فيهــا 

ــكان ــة و ســهارَج فــي المْ يَّ ــةْ ارْقايْقِ نْعَ صَ
ــة ــرِيَّ ــجْ مَ ــا  ــه ــواقِ اسْ ــن  ــابَ ــع اتْ فيها 

ادْهــان ــي  يِ تَحْ ــة  يبَ بطِ ين  ــمِ الياسْ فيهــا 
ــة ــيَّ دكِ ــوم  ـسُ انـْ ليه  ــل  ــفَ ــرُنْ ق فيها 
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يانَك اعْ دت  شــاهَ ــة  رْصَ عَ
مكانَك ز  ــوْ حَ في  ة  رْصَ عَ

لَك ــا  وزه م  كُ الحْ فيها 
ــك امــامَ ــان  ــف وَصْ فيها 

ــك ـباعَ اطْ حســن  فيهــا 
ــك ــالمَ اعْ ــز  عَ مــن  فيها 

ــالفَك اسْ وَرت  مــن  فيهــا 
سانَك احْ ــود  جُ ــا  دْه ــدَّ جَ

ــد مــن ســعادَك ي فيهــا عِ
ك اتْباعَ ــت  ــرَّف ــشَ اتْ ــه  ب

ــادَك ــسَّ لــحُ نَــكــد  فيها 
ــك حجابَ ــلْوان  سَ فيـهــا 

يانَك اعْ دت  شــاهَ ــة  رْصَ عَ
مكانَك ز  ــوْ حَ في  ة  رْصَ عَ

ســانَك ــدة لألحْ رِي هــاك اخْ
ــوارَك اجْ بين  ما  ع  ضَ تَخْ

وف االعيْان يُونَة من شُ صْ وب مَ جُ وسط الحْ
ــة يَّ ضِ حْ مَ ســقايَل  و  ــة  عالَيَ باســوار 

كان سلِيم  ــراس  اغْ في  الَّ  شَ ــواع  انْ فيها 
البِيَّة ــم  كَ و  ــال  ــب اشْ ــيــبَــة  هِ فيها 

ــد وان ن ــور مــن ســخاوَةْ و ســيُوف الهَ بحُ
ــة يَّ حمِ و  ــزْوَة  عَ فــي  ــر  النصَ ــةْ  ينَ كِ تَمْ

ــد ارْكـــان ي ــه جــدِ ــة ب ــالكَ ــمْ الــســاس ال
مزِيَّة كمال  فــي  ــودَك  ــجُ ب ــا  ــرُورْه س و 

شان و  ة  مَّ هَ في  عيد  في  عيد  ياد  العْ عيد 
يَّة خفِ دُون  ــن  م ــر  ــايَ ــدخ ال ــر  ــدخــايَ ب

ــان غ ــان الدْ ــد ارْب ي ــوم الكِ ــم قَ ي فيهــا ارْغِ
يَّة ــخِ اسْ ــوف  فُ بكْ ــح  فايَ ــود  الجُ فيهــا 

وف االعيْان يُونَة من شُ صْ وب مَ جُ وسط الحْ
ــة يَّ ضِ حْ مَ ســقايَل  و  ــة  عالَيَ باســوار 

ـــدان ــــرْواح االبْ ــوِي بَ ــلْ ــعَ ــا ال صــالــت ي
يَّــة هــدِ ــنــاك  لــهْ الــســالمــة  ــد  ــمَّ تــحَ و 
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ــتارَك اسْ تحــت  رَم  ــتَحْ تَسْ
ــك امَ دَّ خُ مــن  ــوبة  سُ حْ مَ

مالَك جملة  مــن  خـــادَم 
اوْدادَك تــطـلـــب  ــان  االم

ــدالَــك اكْ قــال  م  النَّاظَ و 
أمامَك لـــألرْض  خضع  و 

ــك باحَ اجْ شــهد  و  ابْهــاك 
يــب امْصالَك د من طِ ــهْ شَ

ــان البْن و  ــك  اقْدامَ ــت  تَحْ ــرى  الت ــل  تَقبَّ و 
ــيَّة سِ كْ مَ ــة  يبَ بهِ ــياد  االسْ ــةْ  يبَ هِ مــن 

ــان ن العْ ارْخــات  ضــار  اعْ لِيــح  للمْ لْعــات  خَ
ــة ـيَّ كِ ـلـْ المَ ــح  بـصَ ــوح  بُ اتـْ ــيادْها  لَسْ

فــان االجْ ــدْب  هَ و  وف  بشــفُ ــرى  التْ ــل  يقبَّ
بالنِّيَّة ــك  ــالَ ــب اكْ ود  ــدُ الــخْ ــرَّغ  ــمَ ي و 

مــان ــة مــن بَرْهْ يَّ ــة و صفْ فــى و صافْي اصْ
ــيَّة قُرْشِ ــبة  نَسْ مــن  ــة  ي فْ امْصَ دة  ــهْ شَ

63

64

65

66

67

68

69

70

انتهت القصيدة





679الگناوي

  

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

امشاوْا و  ي  ناسِ وا  دُّ صَ فاش  اليُوم  داك  م  ظَ عْ مَ
كاوِي يري  ضمِ الرسام  في  ــوَّاحْ  نُ ونِي  تَرْكُ
وى ه من بعد اكْ ون اللِّي امْشاوْا ناسُ ن عَ سَ يَحْ

راوْا م و مع النَّجم اسْ يلْهُ لُوا عن قَلْبِي ارْحِ مْ حَ
تاوِي مَسْ ي  خالگِ في  م  راقْهُ بفْ ليلي  ع  رجَ و 
وى يَضْ ما  حلف  و  نِي  ساكْ في  وَّل  طُ اتمادا  و 

ــوَّاوْا ضَ منايَر  ير  الضمِ مع  داتِــي  لُوا  مْ حَ لُو 
ــاوِي الضَّ ــر  بالحجْ ــا  برِيزْه ــدِي  تَكْ ــوادَج  بهْ
وة النَّشْ تكمل  ل  قَ العْ مع  لِي  مْ شَ ه  عُ مْ يجَ و 

غــداوْا و  ه  ــدُ وَح نِّي  عَ القلب  ــوا  ــرْقُ فَ لكنِي 
هاوِي اسْ كل  في  السراب  مع  نجري  ونِي  تَرْكُ
وة هْ السَّ مع  انْتِيه  النواقَس  حَس  و  هُ ما  لُو 

ادْواوْا مات  بالنَغْ الدَّهْب  مقايَس  و  لْ  زناجَ و 
خاوِي امْ د  للخَ لِي  الحْ ــداوَرْ  م و  ــرارَس  ط و 
وى اهْ االقْدام  على  م  هُ رِيشْ بْراج  حَ سوالَف  و 
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وا ــدُّ ـوم صَ ــي يـُ ــوْلِ ــم هَ ــظَ مــا اعْ
ه ـــدُ رع ــم  ــزي ي ـــول  ـــرْحُ ـــمَ ال و 
ــــرْدُوا ــــشَ ايْ إال  ــــزْالن  الــــغُ و 

للْحادي نَتْبَع  س  الحَ على  الَّوْنِي  خَ
تَنْهادي يغةْ  صِ ي  كِ نَحْ داجْ  لگْ بين 
وهادي في  الهادِي  دِيك  االرْيام  مثل 

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
ــا راوِي واه ــن نَهْ ــد م ــة وخ ــي حال ــدِّي ف خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ

ــه و الغاوْا تْوَلَّ ــم مَ يهُ ــي فــي اوْهــام حَ صابُونِ
ناوِي اگْ رِيب  اغْ عبد  قُلت  ون  اتْكُ واشْ  قالُو 
ــوَّة قُ حالِي  عن  مايْلِي  ناك  الحْ ــرَّط  ــشَ امْ

ــاوْا ن عْ اتمَ و  فــي  ــوا  نُ گْ مَ و  ــرُوا  اختَبْ و  ــرُو  نَظْ
مــع الهاوِي ــوط واد الدَّ ــدِّي خطُ ــن خَ ــو عَ صابُ
ــوة الزَّهْ ــوب  سُ كْ مَ ــي  ادَّاوْنِ ــوْدة  سَ ــة  الوَرْق

ــداوْا ــن اگْ ه وِي ــدُ ــاد و نرفْ ــح الرْم لَ يــت نَصْ بقِ
ي الگــرَبْ و نوَّنِّي و انســاوِي ــقِ ــب و نَسْ طَ و نَحْ
ــوة رَخْ ــال  ب ــزُوم  حْ مَ ــام  ي الخْ ــاد  اوْت ــدق  ن و 

ــاوْا ــخَّ ارْتَ إذا  والَف  الخْ ــدان  ــمْ عَ نوَگَّف  و 
لِي قاوِي ــغْ م في شُ ــام انْشــدهُ ي ــرْطان الخْ شَ
ــوَة برَغْ م  يهُ ــقِ نسْ و  هــا  المْ ــاق  انْي ــب  لَ نحْ و 



681الگناوي

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

ابْكاوْا كان  ــدِي  زَنْ من  فُوق  فال  اطْ ب  نرَكَّ و 
الهاوِي وع  لْسُ المَ حالَةْ  م  بيهُ نــرارِي  و 
وى يَسْ بما  يص  ارْخِ ح  ناصَ بْد  العَ هد  قالُوا 

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
ــا راوِي واه ــن نَهْ ــد م ــة وخ ــي حال ــدِّي ف خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ

قاوْا يَشْ ثْلُه  مَ طاقُوا  ليس  يف  اوْصِ مْ  كَ لنا 
ــالوِي اي فــاه  يَكْ ــه  بحالْتُ وا  قُ ــفْ نشَ آراوْ 
وى يَقْ ما  وَّل  تْخَ مَ ود  گعُ اتْقالُه  ل  مْ حَ لُو 

الوْا ــتَغْ اسْ الثَّمــن  فــي  ــم  بيناتْهُ ــي  ونِ قامُ
خاوِي ــودِي  عُ خرج  و  ود  العُ ة  رْعَ بالقُ رْبُوا  ضَ
وة عْ م الدَّ ظَ وِيت تَعْ ير من اهْ ي في غِ فت يجِ خَ

ــاوْا رتَجَّ و  اوْا  ــمَّ سَ ــا  دم بَعْ ــدانْ  ي العِ ــاوْا  ارم و 
ادْعــاوِي بي  لَّت  وحَ يرْها  غِ في  ــودِي  عُ جا 
قُوَّة حالِي  عن  يلِي  ما  رُوع  مَصْ أنا  ت  طاحَ و 

ه ــــدُ ـــالَّت وَحْ ــي الـــحُ ـــدَم ف يَـــخْ
ه ـــدُ ـــوَجْ ت مـــا  خـــــادَم  و  ــد  ــب ع
ه ـــدُ ـــهْ ــــوق جَ ـــي فُ شِ مـــا خـــالَّ

ادِي جدّ له  غْ شُ في  يا  اعْ ما  كل  ما 
ــوَّادِي ــجُ ال جــاد  عليه  ــدي  ال ير  غِ
غادِي و  جاي  طايَر  ى  سَ يمْ و  ل  يظَ
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ه ــدُ ــنْ ــعَ ـــدِي ل ـــي ـــي سِ ـــنِ ـــرَّبْ قَ
وا ـــــدُ ـــات وجْ ـــزَّان ـــكَ جــــاب ال
ه ــــدُ ــد وَعْ ــبْ ــعَ قـــالُـــوا هــــادْ ال

ــد إيفادِي ــره الحَ ي ــدْ غِ نْ ــب عَ لْ و القَ
وه وَدَّاوْا اوْعادِي ــتْمُ ــه شَ ــوا علي بُ دْ كَ
ــادِي َم أ دُون  ــرَّف  يَتْصَ ــب  اقْرِي ــا  ي دَغْ

افهاوْا و  دِي  وَعْ شافُوا  منِين  حالِي  في  تُوا  بَهْ
ارغاوِي الفم  من  سالَت  يت  ارْتَغِ و  يت  ارْغِ و 
انطوى ــه  ــراضُ اغْ دُون  االرْيـــاح  بيه  ذا  قالُو 

اوْا ــدَّ ــوا و تعَ لْمُ ــوا ظَ بُ جْ ــي اتْعَ نِّ ــوا عَ عُ و اجتمْ
ــاوِي ن ــا  أن آش  ــادْراوْا  م ــوم  وشُ المُ ــود  بالعُ و 
لْوة السَّ بَعد  من  محايْنِي  زادُوا  رَة  سْ حَ يا 

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
راوِي واها  نَهْ من  وخــد  حالة  في  ــدِّي  خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ

ادْواوْا عليه  ق  بالحَ واش  ين  كِ سْ المَ ساب  يَحْ
ــاوِي الجَّ زاد  مــارِي  القْ و  ــد  النَّ ــورْ  ابْخُ جــابْ 
وى ــه بالخْ وا لي قُ ــم نَطْ هُ لُوكْ ــه امْ ــوا لي لْعُ طَ

يَبْراوْا ـــرارُه  اضْ ناه  الغْ عليه  ــوا  دَبْــحُ قالُوا 
ناوِي عْ ــة مَ راسَ ــرِي بالفْ ــي بَرْبْ ــه شِ ــه لُ يبُ و جِ
دوة غَ مرة  السَّ في  البايْتا  رَة  دْ المَ في  ر  يَنْظُ
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ه ــدُ ــمْ ــيــه لــغَ ــقِ ــــى لِـــي الــفْ وَلَّ
ه ــــدُ ــعــد رَشْ ــن بَ ــه م ــراتُ ــحْ سَ
ه ــدُ نَــكْ يق  ضِ فــي  مــرِيــض  طــاحْ 

بُوجادِي لي  ع  رجَ و  اقْرايْتُه  انْسى  و 
ــادِي ن ــون اهْ ــر و عيُ واهَ ــد و الجْ بالخَ
هادِي في  يلَة  حِ ال  ر  سحَ فــادُوا  ما 

اوْا نَهَّ و  فيه  قالُوا  كيف  تَف  الكْ في  وف  يشُ أوْ 
ــماوِي اسْ ــم  ي نجِ ــر  بْ حَ اوْ  ــاطْ  طَّ خَ ــي  شِ وال 
ــوة دَعْ بال  ب  الطُّ ــارَف  ع يم  انْجِ يم  حكِ أوْ 

ادْواوْا ليس  ــدِي  وَعْ يا  العارْفِين  يع  جمِ جاوْا 
الــهــاوِي ــزْ  عَ ــم  األس ــاس  ن غير  ــي  بــاقِ وال 
ــوة نَخْ و  ــز  بعَ ــن  فايْزِي يــس  مِ تَخْ ــداوَل  بَجْ

اشتَفاوْا االَّ  بعد  فادْنِي  يه  افقِ نْهم  مَ جا 
ــاوِي الــسَّ ط  بالخَ ــي  ــداوْنِ افْ ــبــانِــي  رُقْ في 
نْوة الكَ و  باألسم  وب  جُ اعُ ــرارُه  اسْ رَت  هْ ظًَ

اوْجاوْا ن  سَ الحَ ناس  و  يَة  الباهْ بي  عَت  مْ سَ
ــكاوِي ــي مَسْ نِّ يبْهــا عَ ــاح طِ ــمت و ف و تبَسَّ
وة ــي فَجْ ــي رَبِّ ــل ل عَ ــه اجْ تُ يتُه مــن رِيحْ ــمِّ شَ

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
راوِي واها  نَهْ من  وخــد  حالة  في  ــدِّي  خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ
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نَتْهاوْا قالَت  و  خدَمت  ما  الرِّيم  رْت  كَّ تفَ
ــراوِي احْ لُوك  مْ مَ ــدِي  والْ تاعْ  امْ بْد  العَ هــادْ 
ــوة تُه رَشْ يَّحْ ــا طَ ــودِي صحــاح م قُ ــي بَعْ لْكِ مَ

واوْا م اضْ بِي و اللِّي هُ رِي و حاجْ عْ ودِي و شَ و شهُ
ــراوِي ــدْب اشْ ــي و الهَ رتِ ــي و غُ ــدِّي و جبِينِ خَ
ــوة لْ ــر الحَ ي ــق عصِ ي و ري ــورِي و شــفايْفِ نْجُ غَ

تْواوْا اسْ و  انْباوْا  ود  النْهُ و  ين  رْعِ الدَّ و  يدِي  جِ
اوِي الطَّ ن  البطَ و  رَة  وسْ خُ امْ رَّة  صُ و  ون  كُ اعْ
وة طْ الخَ اقْدامْ  فُوق  صاگ  و  المالِي  الرَّدْف  و 

ادْعاوْا من  م  رَسْ طْ  سقَ و  ية  الباهْ م  رَسْ اتْبَتْ 
خاوِي اعِي  الدَّ قُول  و  ودْها  شهُ قُول  اتْبَتْ  و 
ادْوى بعد  من  ه  خصامُ في  تَبْيان  ه  عُ نَفْ ما 

مشاوْا و  ي  للقاضِ ها  ناسْ رَة  ــدْ الــعَ ــات  ادْع
قضاوِي م  فاهَ يلْها  وكِ ــي  ــزالِ اغْ ــلْــت  وكّ
تْوى الفَ يح  صحِ و  رْع  الشَّ ب  بمواجَ حازَتْنِي 

فاوْا يَخْ ما  نَّك  عَ ــحــاوْرِي  امْ حالِي  الالَّيَم 
راوِي واها  نَهْ من  وخــد  حالة  في  ــدِّي  خَ
ــوة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ خالْها  و  نـــارِي  نَتْها  وَجْ
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ه ــدُ ــصْ قَ يب  بطِ لْب  القَ ــر  ــفَ اظْ
ه وقــدُ د  بَعْ من  ــرِي  ــمْ جَ فى  اطْ و 
ه ـــدُّ قَ و  ودُه  ــــدُ ــــخْ بَ ــت  ــي زهِ و 
ه ــدُ ــكْ ــي فــي نَ ــواشِ ــت ال ــرَكْ و ت
ه إيـــدُّ ــن  م ـــرَة  ـــمْ خَ ســقــانِــي  و 
ه ــدُ ــهْ شَ مــصــال  و  ــف  ــراشَ ــمْ ب
ه ــــدُ زَنْ ــــوق  فُ ــت  ــحَ ط و  طــــاحْ 
ه ـنْــدُ بـَ ــــالم  اعْ ــح  ــب ــصُّ ال الح 
ه ــــدُّ خَ الـــــــرَّوْض  وَرد  فــتَــح 
ه ــدُ ــشْ ــوع نَ ــي طــبُ و الــغــانِــي ف
وا ـــــدُ رَقْ ــاد  ــسَّ ــحُ ال ــيــع  جــمِ و 
ه ــدُّ نـَ فـــاح  ــي  ــاسِ ــم ــلْ ســگ و 
ه ــدُ يــوَكْ ــه  ــلُ ــي خِ ــي  ــلِ ــيْ ــخَ ال و 
ه ـــدُ نَـــهْ ــر  ــي صــغِ ر  ـــالَّ الـــجُ و 
و ـــدُ ـــت الـــعْ ــي بَـــنْ ــــــه لـِ ورَّاتُ
ه ــدُ ــهْ جَ داك  ة  شَ مْ الكُ ــد  ــهْ جَ
وا ــدُ ــهْ ــا الــرْيــام شَ وا ي ـــدُ ـــهْ شَ

ــرادِي ي مُ ــل بالرْضــا مــن وَلْفِ و كمَ
ــرادِي مُ ــةْ  غاي بالوْصــال  ــت  غنَمْ و 
ه وقادِي وعُ ــمُ نا شــرِيق اشْ ــطْ و بسَ
ــادِي سَّ ــك الرقِيــب والمــة حُ و كدال
اوْدادِي مر  خَ من  ارْوْى  و  ارْوِيت  حتَّى 
بادِي ــاق اكْ ــق تَرْي ــكاس كاس راي و ال
لوســادِي ــه  ادْراعُ ــن  ي معانْقِ ــا  بتْن
گادِي قَبْلُه  من  ي  وَلْفِ جبِين  ولقى 
م بنْشــادِي ود انْغَ ــر و العُ ي نَّى الطِّ غَ
ــاب ينادِي ي و ارْب ــاع يَلْغِ ب و مــع االطْ
يق و النَّرْجِس صابح ينادِي قِ ير الشْ غِ
االتمادِي ق  عاشَ و  ين  مِ ياسْ و  رِي  نَسْ
بادِي بزْهارُه  وسان  سُ و  يلَكة  مدِ و 
افْسادِي ول  هُ زادَت  من  عليه  سالُوا 
ادِي ــوَّ هَ وعِي  دمُ و  دارهــا  جدار  في 
اوْرادِي يت  نسِ بيه  بلغ  ما  مــازال 
ــاح اتْمــادِي ب ــي مَصْ ــا غــالم وَلْفِ أن

انتهت القصيدة
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ــر ــزْهَ ال و  رْد  ـــــوَ ال بــيــن  ــي  ــنِّ غَ

ــر الوْعَ و  ل  ــهْ السَّ فــي  ــي  ولِ تجُ و 

تبَر وال  ــة  فَــضَّ ــك  ــلَ ــثْ مَ مــا 

ــر النـظَ ــق  رايَ ــي  ماسِ ـلـْ سـگُ و 

ر للبْهَ يـق  شقِ ــورِي  ــابُ ــخَ ال و 

ــر ــمَ احْ ــو  بــالــزهُ ــونِــي  ــيُ ــفْ الــعَ و 

ر ــدَ ــبْ ــه كــمــا ال ــهُ ــلَّــل وج ــهَ يــتْ

ــارَة ــون النَّحَّ يُ ــن و العْ ود الزِّي و خــدُ

وا و حكمة و اتْجارَة و جعل فيك الدْ

األُمـــارَة ــر  ادْخــايَ في  ــوت  يــاقُ ال  و 

ــالَّرَة الجَ و  ــة  يلْكَ مدِ و  ــاج  مَّ الطُّ و 

ــوارى ــا تَتْ ــه م ورْتُ ــدى صفُ ــداك ل هَ

يَّارَة ــه غَ يلُ ــي فــي اللطام خِ يْلِ و الخَ

دارَة ــوارُه  انْ دارَت  واح  ــة  ليل فــي 

يار االطْ على  لْتِي  صَ ايْلَة  الصَّ يا  هنِيّة  و  لَة  النَّحْ يا  بك  الً  أهْ و  الً  هْ سَ

ــوَّار يــط النَّ ــا و لقِ ف ــح العْ ــك لبْطايَ مَ ــه لَهْ ــك اهللا فــي كتابُ أوْحــى ل

ــي دُون اوْتار مِ ــة نَغْ رِيفَ ــا شــامة الظْ ــن البْســاتَن ي ــان بي ن ــة التَّحْ مَ بنَغْ

رار سْ المَ الوَرد  و  كم  الحْ و  وسان  سُ و  نْباز  غُ يَة  الباهْ يا  ي  فِ قَطْ ي  فِ قَطْ

االنْضار مصالَح  و  يق  شِ العْ و  ق  العاشْ و  ي  وكِ كُ الشَ و  الزْرِيرَق  و  الباغ  و 

رَّار الحَ ر  زَهْ و  فنُون  و  نة  مرِيجْ و  رِي  نَسْ و  الياس  و  غالبَة  و  رْقِيّة  مشَ و 

ار ــوَّ ــه شُ سُ مْ ــق مــع شَ ــل ظرِيــف راي ي ل و يمِ ــدَ ــزْران يَعْ ــدِي و الخِ ي و الدِّ
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

الزهــر و  ــرْجــات  الحَ ــع  ي جـمِ و 

ر الــســدَ و  ــيــج  ــرْنِ ــجَ ال بين  ــا  م

ــر الفخُ و  ــياد  التَّشْ ــور  قصُ فــي 

ر بالبْطَ ــات  ــرْب ــضَّ ــال ب ـــزَم  تَـــهْ

عبَر مــا  ــد  بَــعْ مــن  ــاوُوس  ــطَّ ال و 

ر الجمَ و  ـــان  خَّ ـــدُّ ال جـــاب  ــن  م

ــر ــجَ ــق بــالــحْ ــا ح ــه ــي ــرْمِ ـــو تَ لُ

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

ارَة ــوَّ نَ ــر  يَّ نغِ وال  منهــا  ــف  طَ نَقْ

نتسارَى  ً ــدا بَــعْ باح  للجْ ــرَوَّح  ن و 

دسارَة و  ة  مَّ هَ رْب  حَ بطال  بين  ما 

غارَة يْلِي  خَ يا  اللطام  في  يَّط  تعَ و 

طارَة عْت ليه اشْ لُه حارْ ما نفَ كْ في شَ

رارَة امْ دُون  من  سان  باإلحْ يَتْكافى 

تارَة خْ المَ االتْمار  و  ير  الخِ يك  طِ تَعْ

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

جار تان ما بين اشْ وب البِيد حالت لي في البُسْ شُ لَة و قالَت اعْ جاوَبْتْ النَّحْ

قفار و  العالْيَة  بال  الجْ في  الرّيحان  غصان  و  ر  الزَّهْ امْسارَح  في  بَح  نَتْبَحْ

حرارْ و  فانُه  وَصْ على  نافَدة  لَمة  الكْ و  ه  مقامُ في  لْطان  السُّ يب  نصِ و 

ــرارَة ــد و الشــنايَر تَرْمِي بشْ نْ ــزارَكْ و رمــاح الهَ ول و المْ ــقُ سْ ــل المَ بالنَّب

ار طَّ شَ لي  وى  تَقْ ما  م  لهُ كُ ة  نْدَسَ الهَ هل  غالَب  يد  دِ تَسْ دِّي  نسَ و 

ــرار االحْ ــة  رمَ الكُ ــةْ  يلَ صِ أصــاح  ــه  رِّي انْوَ ــن  زِي بالخْ د  ــهْ الشَّ ــر  مْ عَ ــال  وي

ار كَّ الدُّ والةْ  مُ ل  ضَ الفْ و  لم  الحَ جواد  مثل  حبِيبْتِي  لَة  النَّخْ كداك  و 
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االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

غــار ــار و الصْ ب ــة الكْ ــودَك للملــك كافَّ ــة جنُ قُلــت لهــا و ســباب طاعَ

االدْوار و  وار  اسْ صن  حُ اس  السَّ على  لك  المُ دار  وا  بْقُ يسَ تى  حَ ا  يَبْنِيوْ ما 

ار فَّ كُ ونوا  يكُ لوْ  و  المال  ل  هَ ــدارِي  إيْ اع  طمَّ ــر  اوْزِي نْدِي  عَ ما  قالَت 

ــار ب االخْ ــغْ  يبَلَّ ــه  لي ــر  اوْزِي ال  ــرُورَة  ضَ مَ ــة  يَّ الرْعِ و  طبِيــب  ــلْطان  السُّ

االفْكار على  نُور  فى  خْ ما  النُّور  عليه  ق  الحَ و  ق  الحَ قُلتي  لها  قُلت 

تار خْ المُ نسل  من  راف  االشْ اوْالد  لْم  الحَ ناس  ة  الظرِيفَ ة  شامَ يا  وفِي  شُ

ار نَكَّ ة  عَ دْ الخَ على  كابَر  ار  كَّ مَ هو  من  مكايَد  من  م  هُ ظْ فَ يَحْ رَبِّي 

ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

ــر ــكَ انْ ال  ــــشْ  غَ ال  ــة  ــلَ ــي حِ ال 

ــر النمَ ــى  عل ــة  سَّ العَ ابطــال  و 

ر قَ بالفْ ــوم  ــوْسُ مَ هــو  ــي  الــلِّ و 

ــر تضَّ لمــن  ــرب  الشَّ يــب  يجِ و 

تَر ماعْ ــور  ــنُّ ال فــي  ي  شِ يَمْ مــن 

ر ــدَ القْ ــخ  ــامَ الشَّ ــب  النَّسْ ــلَ  أهْ

ر النكَ ــرةْ  ــجْ حَ ــط  وس ــن  ســاكَ

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

يشارَة ل  كُ وا  ققُ يحَ لْمة  الكَ نْد  عَ

ــارَة ــرْبَة بَطَّ ــوم سَ ــا تْنُ ــد م ــا تَرْقُ م

فارَة اللَّقْ يه  يَرْمِ أبّـــاهْ  كــان  لُــو 

ــزارَة ــدات المْ ــر بَعْ زِي ــال خــان الوْ وِيْ

تَّارَة عَ يْلُه  خَ الظالم  في  ي  الماشِ و 

بَّارَة ــمَ الصَّ وق نَعْ قُ يَتْعاطــاوْا و الحْ

ارَة نَكَّ معادَن  من  اقْصف  قُوم  من 
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

تَر اخْ ما  ماع  الشْ في  ــزَل  اعْ كيف 

ــر ــثَ ــا اكْ ــه ــالمْ ـــا اكْ ــة داي ــصَّ قَ

ر النصَ و  ــز  ــعَ ال ــوش  ــيُ ج بــيــن 

ــر ــشَ ــب الــبْ ــيْ ــعَ ــعــگــر ب ــن انْ م

بَر الخْ غــايَــة  سمع  و  ــغــى  اصْ

ر السطَ فــي  سبَق  مــا  ــرَّف  ــصَ ن

ـــي صــبَــر ـــادْنِ ــب مـــا ف ــلَّ ــگَ ــت ن

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

سكارَة البْنات  و  الدجا  في  رايَح  للفْ

عارا الشُّ و  ول  حُ الفْ و  هات  الدْ بين 

ــة و يســارة ين ــة يمِ ــي عايمَ و خيُولِ

ارَة ــكَّ النَّ ــوم  القُ ــوا  يقابل ــر  ي بالخِ

عبارَة و  ة  قَصَّ يد  انْعِ لي  رى  اجْ كيف 

جهارَة و   ً را سَ يق  شِ العْ حال  حالِي 

ارى ــدَّ ــي ما تَ تِ ــر ليعْ ي نْجِ الطَّ ــد  عن

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

ار ضّ الحُ بين  ه  انْزايَهُ لَة  النَّحْ انْواع  من  ل  سَ العْ ر  عاصَ ةْ  قَصَّ ع  مَ اسْ

ــار ب ــي االخْ ــك آصاحِ ــد ل ي لْنِي انْعِ ــوَّ ــت سَ ــة قال يَ ة الباهْ عَ ــمْ ادْوات الشَّ

في منازَه و ديار لِي  ي مع أهْ يقِ يت لك أنا و شقِ ما حكِ رِي اكْ كنت في وَكْ

رار دْ المَ ير  الخِ و  ل  ضَ الفْ و  يد  جِ التَّمْ لالرْباب  ي  باحِ اجْ من  نبَوَّه  ت  اخرَجْ و 

ار صَّ للقَ دَفْعونِي  ــدواء  ل ي  يقِ شقِ ــالَّوْا  خ و  ـــي  ادَّاوْنِ ــرِيــن  اخْ ــاوْا  ج

ارْ التَّجَّ سلُوع  جملةْ  من  وق  السُّ في  وزَنِّــي  و  باللْضا  اع  مَّ شَ دَوَّبْنِي 

ل انْهــار ــل فــي كُ وايَ يــت فــي القْ ــق بقِ رِي ــة للتَّوْ ــة التَّانْيَ ــي النُّوبَ دَوَّبْنِ
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

ر ــدَ ــغْ ــةْ ال ــيــلَ ــتِ ــي بــفْ ــنِ ــحْ ــبَّ صَ

ر النمَ و  ــبــان  ــعْ ــتُّ ال ــلَــب  يــغْ و 

ر بحَ ــه  ــنُ ــفــايْ ــسْ لَ ــوى  ـقْ يـَ ــا  م

ر مشتهَ ــرِيــف  اشْ ــود  الــجُ بْع  طَ

رْ يــنْــغــدر ـــدْ ـي جــا بـــالـــغَ الــلـِّ

ــبَــر ــت نــنــعْ ــي ــشِ ــد أنـــا م ــع بَ

ــر ــمَ اهْ باللضا  ودِي  ـــــدُ اخْ ـــوق  فُ

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

ارة الغــدَّ ــوْم  القَ ــي  لِ ياهْ ــح  تَرْبَ ــا  م

ــرَّارَة ــر من الغَ كَ ــةْ المَ ــز بغايَ مَ و يغْ

حارَة المْ في  ور  صُ القْ و  ن  دُ المْ يَبْنِي 

ــدارَة ر بَكْ ــدَّ ــوب حلِيــب ما تكَ لُ حْ مَ

ارَة گَّ عَ ونِي  تكُ ال  ملِيح  بْر  الصَّ و 

ــارَة صَّ القَ قَصــرُوه  ــاط  مَشَّ ــي  فانِ

ة دار من الزَّفْرات إيمارة ــكَ سْ في الحَ

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

طارْ اسْ ير  نْجِ الطَّ فُوق  وف  فُ بالصْ بَة  قَصْ في  ة  يعَ دِ الخْ تِيلَةْ  بَفْ رْنِي  طَّ سَ

ــدار ــب مــن دار ل ــوت يَلْعَ ــه باللْيُ ظامُ ــع اعْ ــل و يبِي ي ل الفِ ــاكُ ــن آدام ي ب

ر وت في البْحَ وى و الحُ يار في الهْ لَب االطْ زايَب يَغْ زايْبُه اخْ ل الرَّاس اخْ حْ كَ

االبْرار لم  العَ يل  صِ الرضا  ةْ  عَ مْ شَ يا  ة  عَ خدْ رْفُوا  يْعَ ما  ير  الخِ ل  اهْ لَكن 

ــرُوه بعــار كْ ــي مَ ــر ال تَّبْعِ ي ــة خِ وبَ ة بعقُ عَ ــمْ ــا الشَّ ــدَك ي ي غــاي انْفِ اصْ

االقْطار في  رْق  الشَّ مال  اجْ وال  رَا  حْ الصَّ مال  اجْ لُوه  مْ يحَ ما  بْرِي  صَ قالَت 

ــزَّار ــع الغَ مْ ــوى و الدَ ــة الهْ ــاق بلِيعَ شَّ ي للعُ ــكِ يــت نَشْ لُونِي و بقِ ــعْ شَ
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

ر ــدَ الــقْ ــخ  ــامَ الــشَّ النَّسب  دات 

ــر زهَ ــهــا  مــقــامْ ـــادات  ـــسَّ ال و 

ــر ــمَ الــخْ ــل  ــاجَ ــن ــفْ ب ــت  ــي زهِ و 

ر الشعَ و  ــات  ــن ــوَجْ ال ــي  ضَ عــن 

ــر ــبَ ــة رايْــســهــا احْ ــرْقَ ــطُّ فــي ال

ر الســحَ و  ــج  ـنْ بالغُ ــل  نـواجَ و 

ر ــدَ الــصْ فــي  ــاتَــگ  الــنَّ اللِّيم  و 

ــة و تجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

ــات منارَة مــع البْن ــا بين جَ ــت م تاگَ

ة و بشــارَة ــراس فَرْحَ ــم العْ و مواسَ

ــارَة مَّ الخَ ــن  بي الْعــات  الوَ ام  ــدَّ قُ

وارة ور اكْ ة على الصدُ و سوالَف حايْفَ

ــرارَة احْ ــزان  بي ــور  طيُ ــة  رِيَّ البَحْ و 

ــل مــن لبَّارا ي ــارُود و التقِ ــي الب طِ تَعْ

ــارة شــات زَهــوة للنَّظَّ مْ هــد الكُ جَ

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

ــرَّار الغَ النَّجــم  ــة  البِيَّ ــةْ  تُوكَ االســم  ــةْ  زِينَ ــة  ي الباهْ رَا  ــدْ العُ دوَات  و 
ن

أوكار ضوات  و  ى  راسَ الكْ و  ع  جوامَ و  ليالِي  بيك  يات  احْ ة  عَ مْ لشَّ قالَت 

حار التَّشْ ذَهب  من  لِي  الحْ و  لُول  احْ ام  قُدَّ ة  الكَ المْ قبُوب  في  يت  زهِ و 

االبْكار وانَس  اعْ بين  ور  صُ القْ و  منازَه  في  نايَة  العْ ة  عَ مْ شَ يا  يت  زهِ و 

ار الزَّخَّ وسطَ  نايَم  بالغْ يل  تمِ و  ل  دَ تَعْ السفايَن  على  ــوارِي  اصْ ود  قْدُ و 

اوْتار ير  غِ من  يقِيس  ة  قايْسَ ب  واجَ الحَ و  ع  طَ تَسْ بِين  الجْ مع  رَّات  الغُ و 

هار المْ جاليَب  الرْكاب  و  رْد  الوَ ا  يوْ ضِ يَحْ س  عاطَ المْ و  اج  مَّ الطُّ ود  خدُ و 
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

ر غفَ ــا  م ـــن  حَ ــا  م ــيــبِــي  حــبِ و 

ر ــدَ ــاع م ـــال  ح ــــرَّب  جَ الَّ  مــن 

صبَر فـــادْنِـــي  ــا  م ــى  ــكَّ ــشَ ــتْ نَ

ر طَ المْ كما  ــك  ــوعَ دمُ و  ــي  ــعِ دَمْ

ــر هَ اظْ ــي  تِ لِيعْ مــن  ــوم  تُ كْ المَ و 

ر ــيق مُ شِ ــق على العْ ــم العاشَ عْ طَ

ر البْصَ ـــةْ  ـــراحَ امْ ــن  ــزِّي ال دات 

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

ــدة و غيارة ــق شَ ي ــتَ في ضِ ــا و انْ أن

ــارَة ب العْ ــه  ماخفاتُ ــرَّب  جَ ــي  اللِّ و 

ــارَة ــي قَطَّ ــرة فــي قَلب ــة دايَ تِيلَ الفْ

ــا تَتْوارَى ــيق و البْها م شِ ــة العْ حال

ــارَة طَّ القَ ــوع  مُ بالدْ ــان  الرُّقْب ــن  بي

رارَة هد ما فِيه امْ وق شَ شُ عْ و على المَ

عمارَة و  خالء  في  وم  انْهُ نِي  ترَكْ من 

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

دار نَعْ ب  واجَ حالَك  ابْحال  حالِي  وفِي  شُ ة  عَ مْ الشَّ يا  قال  ق  العاشَ ادوى  و 

ــدار قْ للمُ ــة  يلَ حِ وال  باللضــا  ــك  قلِيبَ داب  كمــا  ــوى  بالهْ ــي  لْبِ قَ دابْ 

نَّار الخُ ق  شْ بعَ النهار  و  اللِّيل  في  ي  نَبْكِ وانا  الم  الظْ في  ي  تَبْكِ انْتَ 

فار نصْ و  ــال  ب ــدْ نَ حالْتَك  فــي  ــا  وان حالْتِي  اوْصـــاف  فيك  انْـــتِ 

يار اغْ ل  كُ داتِــي  في  فتِيلَة  قَلْبِي  وانا  يلَة  شعِ قَلْبَك  في  تِيلَة  لَفْ

ــرار يت بَشْ يتِي و كــداك مــن شــفِ ــفِ ــا شْ ــة م ي ــا الباهْ ــي ي يتِ كان ابْكِ

ــفار لَةْ االشْ حْ ــل ارْزين بَبْهــا كَ مْ ة وانا حَ عَ ــمْ ــل ألشَّ ي ــل اتْقِ مْ ــك حَ لَ مْ حَ
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ــر ــــل ضُ ــــــالج كُ ــــاق اعْ ــــرْي أتَ

ـــر ــال اوْقَ ــــوري ب ــي نُ ــفِ ــطْ ــا يَ ج

ر ـــدَ ــا اعْ ـــواك م ــي ه ـم ف الــاليـَ

ر ظفَ مــا  ـــوال  االهْ شى  يَخْ مــن 

ــر ــتَ ــيــت بــالــلــضــا اكْ ــاسِ ــا ق م

ــر مَ بالعْ لِيــح  المْ ــى  عل ى  ــخَ يَسْ

ــر ـمَ القْ و  ــمس  الشَّ ــور  نـُ ــى  حت

ــر طَ بالعْ ور  ــطُ سْ المَ ــت  اختمْ و 

ــة و اتْجارَة مَّ ــك هَ لك لي ــت المُ أبَنْ

ــرارَة شْ رانُه مَ ــى اگْ ــارِي عل ــر ن و جب

ــارَة مَّ هَ ــع  المدامَ و  ــار  ف اصْ ــون  اللُّ

زارَة ــة الحْ كُّ ــا اتْفُ ــور م يْسُ و اللِّي مَ

نصارَة ود  سُ الحْ و  فا  بالجْ يت  قاسِ

لِيح ما مات خسارَة من مات على المْ

رارَة سْ المَ رِيفة  الضْ يَة  الباهْ نُور  من 

رارَة الكْ مالح  التْيُوت  أم  ر  طَ اعْ من 

االزْهار من  ي  فِ قَطْ نِي  دَنْدْ و  نِّي  غَ و  ازْهاي  و  ة  رِيفَ الظْ ة  شامَ يا  ولِي  صُ

االبْصار ي  مِ عْ مَ قالت  وف  شُ و  فَرْطاطُّ بُو  وِييَّر  اطْ من  عة  مْ الشَّ شكات  و 

جار نِّي  عَ قَك  شْ عَ رْفُه  انْصَ ــدِي  وَعْ هدا  ة  عَ مْ يالشَّ قال  لها  ادْوى  و 

نار وال  رَة  مْ جَ ال  يَة  الباهْ ة  شَ النَّگْ زِينَةْ  ة  عَ مْ ألشَّ جمالَك  في  شى  نَخْ ما 

رار المْ اغْصايَص  بين  الطوِيل  اللِّيل  في  بايَت  حالْتِي  و  ولِي  لنْحُ وفِي  شُ

مار ــى االجْ ــه عل ــق يَرْمِي راسُ ــة و العاشَ ــتِ زِينَ ــيق و انْ شِ ــايَ إالَّ اعْ ــا آن م

ار ضّ حُ يا  نلَتُه  بَونَة  غْ المَ د  خَ من  عاع  اشْ قالت  و  ة  عَ مْ الشَّ دوات  و 

ــار التُوق و  يــب  اللْهِ مــن  هــا  امْ قُدَّ ــت  داب لالَّلهــا  ة  عَ ــمْ الشَّ ــلَّمْت  سَ
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صاح ــا  ي ــوى  ــهْ ال لِيعة  مــن 
صباح و  ــســايَــا  امْ فــي  ـــرّاد  غَ
راح ــو  هُ ــا  م ــبــاب  االحْ دُون 

ــات حَ فْ ــم فــي طَ ــي افْراقهُ جانِ
ة حَ فْ يــف فــي كَ ــا لطِ ــي ي عِ دَمْ

ادْبـــال ــرة  ــجَ بــالــهْ خيالِي  و 

ــمْ البابْ ــي فُ ــتْ ف ي ــدى ابْكِ م
ــة تْبَ العَ ــد  عن ــت  ي ابْكِ ــدى  م

ــبَة نَشْ ــه  بحالُ ــا  م ــراق  الفْ

ــح تْمايَ مَ ــوى  بالهْ ران  ــكْ سَ

يل انْحِ حالِي  باب  اسْ باب  االحْ تْ  فَرْگَ مضات  و  ر  قَدَّ يدي  سِ كما  اقْضى 

ــي ِّ ــا رَب ــي ي وارْحِ ــوا اجْ طابُ

ــي ــالِ ـــارْ ح ـــف ــه اصْ ــنُّ م

االدْواح على  ــام  ــم احْ ــن  كَ
ــي جــايَــح ــبِ ــلْ ــلــى قَ حــتــى أت
ــح طايَ ــوى  بالهْ ابْقــى  ــى  حت

حات مــاق النَّطْ ــوش فــي اعْ يُ بجْ
تُوب كْ ــول في القْضى هذا مَ ال حُ

ــي ــابِ ــب احْ و  ـــلِـــي  الهْ ـــول  گُ

باب احْ افْراگ  يُوم  يَواه  رِيتْ  لُو 
بَــة ــدْ الــهَ لِــيَّ  ـــات  ارْش حتى 

ــة ــبَ ــتْ الــكَ فــيــه  ــيــد  تــفِ وال 
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ــار ــم ــجْ ــال ــــوَّى  ب ــــشَ ــــتْ نَ
رار بالمْ ــقــانِــي  اسْ ــراقْ  ــفْ ال

رة نِّي قَطْ راق زاد عَ مالِي الفْ واشْ اعْ

ــرَة ـفْ الظَّ غات  لســابـْ ــوا  قُـولُ

ــرا نَبْ ــي  نِّ ظَ فــي  جــا  وحــال  مُ

ــات ــه اسْ ــي  ــانِ ــي اع مـــع  و 
انْعــات فــي  م  هُ ــبَهْ يَشْ ــا  م
ــات ــب انْ كــيــف  ـــرَة  ـــمْ گَ والَّ 

الباب ــم  فُ في  ــنِــي  ــرْقُ فَ ــوم  يُ
ـــي ـــذابِ ــى ارْشـــــات اهْ ــت ح

جار و  ــنِّــي  عَ ــغــى  اطْ ــراق  ــفْ ال
طــار ــه  ب يلي  عقِ ـــراق  ـــفْ ال

ــرَة ــهْ قَ ــبِــي  ــلْ قَ زادَ  ــراق  ــفْ ال

ــرَة جْ الهَ و  فــى  بالجْ ــت  وِي انْكْ

ــرَة سْ حَ ــا  ي ــي  يلُومنِ ــي  اللِّ و 

ــي ذا البْنات ونِ لْكُ ــل مَ مَ واش نَعْ
وَة كيف ارْجات حْ شــمس في صَ
ــف زهــرة النْبات ــزال يقطَ والَّ اغْ

ــوح أنُّ ــي  ونِ تَرْكُ ــوارَم  العْ هــاد 
ــاب ارْكاوْنِي ً ت ــي بعــدا لْبِ ــرَح قَ ف

يار ن لي في االسْ راق ساكَ الفْ

ــي فَتْرَة ــل لِ مَ ــا اعْ ــراق م الفْ

رَة ــدْ غَ ــي  جانِ ــم  فراقهُ و 

ــازال ما عــرَف كيــف جرى م
ــرِي خاطْ فــي   ــح  رايَ ــا  وان ــحال  اشْ ــذا  هَ

رِي خاطْ زْ  يهَ من  يل  الجِ هذا  في  دا  كْ هَ أنِّي  ساب  نَحْ وال 

ــات على التْبات ــابَّات و عزْب ونِي شَ حتى بهضُ
يل لهادِي نارِي اقْوات شاليَة ذِي اتْمِ وا للمْ رْجُ خَ

ــوبِــي ــبُ ــحْ ــا مَ ـــت ي لُـــو رِي
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ــمْ البابْ ــي فُ ــتْ ف ي ــادى ابْكِ م
ــة تْبَ العَ ــد  عن ــت  ي ابْكِ ــادى  م

ــة ــبَ ــوَجْ ـهــار ال ــل انـْ ــابَ ــق اتْ
اهللا ــــارك  ــــب ت ـــــوا  ـــــولُ قُ

ــم رْهُ ــل انْظِ ثِي ــالت فــي امْ فْ طَ
م فيهُ ــي  عــالجِ ـــوى  ق ـــا  أن

ــنــا ــرَقْ افْ و  قضى  مــن  ـــادَر  ق
ــى ــن ــعْ ــمَ ـــا بــنــاس ال ـــن رَبْ
فينا ــاوْا  ــفّ شــتَ للِّي  ــوا  ــولُ قُ
ينا شتْهِ ــي  ــلِّ ال ــد  نــشــاهَ و 

ــوابِــي اجْ ـــرَدُّوا  ي من  م  فايْنكُ
باح اگْ يُوم  ببْهايا  ايْلَة  الصَّ أنا 

ــمْ البابْ ــي فُ ــتْ ف ي ــادى ابْكِ م
ــة تْبَ العَ ــد  عن ــت  ي ابْكِ ــادى  م

باب احْ افْراگ  يُوم  يَواه  رِيتْ  لُو 
بَة دْ هَ المْ ــيَّ  لِ ارْشــات  حتى 

ة ــرْبـَ سُ ــي  ـكِ حْ نـَ ــم  هُ يُونـْ بَعْ
اهللا ــــــــــو  هُ ــــــــــل  قُ

منهــم ــب  راهَ ــر  ي غِ يــت  بقِ و 
عليهــم ــوت  انْمُ ــو  لُ اهللا  و 

ـمـعـنا جْ يـَ ــاب  ــب االحْ مــع 
ــة نَ حْ المَ ــب  قرِي ــي  نِّ عَ ــزُول  ت و 
يلگينا ـــا  ـــن رَبْ زال  ـــا  م
فــيــنــا ــــر  ــــظَ ــــن ي و 

ــا يُــصــاب ــــرام م ــي احْ ــلِ ــثْ مَ
ارْكـــابِـــي ـــل  خَ ـــدْ يَ ـــد  حَ ال 

باب احْ افْراگ  يُوم  يَواه  رِيتْ  لُو 
بَة دْ هَ المْ ــيَّ  لِ ارْشــات  حتى 

ــي ِّ ــا رَب ــي ي وارْحِ ــوا اجْ طابُ

م وهُ لحقُ ما  باس  ل  كُ من  م  كُ ظْ فَ يَحْ ــي  رَبِّ

م ســانْهُ احْ ــيت  انْسِ ال  ــا  أن

ــاق شَّ العُ ــع  جمي زِينْهــا  ــور  نُ مــن  ــت  قالَ ة  ــدَ وَحْ ل  كُ يْفــات  هَ

ــي ِّ ــا رَب ــي ي وارْحِ ــوا اجْ طابُ
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ــرام بالغْ ــادِي  كب حــرق 
ــدام االقْ ليكــم  ــي  جابُونِ
ــراقْ االرْيام ـ ــي بـفْ نِ ـدْ فاگَ
وام دِي على الدْ ــدَّى وَحْ نَتْهَ

بابِي احْ وَدَّعت  يُوم  نُون  جْ المَ قَيْس  ابْحالِي  وال  لِي  قْ عَ ل  لْخَ خَ وِيت  اهْ من  وْنِي  عَ ن  سَ يَحْ
ذاب اعْ راق  الفْ كيف  ما  ذاب  التَّعْ يت  ابْكِ و  م  بابَهُ فُم  في 
االحباب عند  رِي  خاطْ و  دِي  وَعْ يا  حالِي  في  يت  مشِ وانا 

اب اللَّهَّ ــرْ  مْ بالجَّ ــرُوق  حْ مَ
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لْبَة الغَ ــذا  ه ــت  ــي ارْضِ ــا  أن

الم اغْ طايَع  م  ليهُ
ـــرام ــــر الـــغْ حَ

زام الحْ فات  راخْ أمْ م  بْكُ حُ
الم الظْ في  اتْالقِينا  يُوم 
مام الحْ ولد  ــرَّد  غَ تَّى  حَ

ــة ــبَ رَهْ قلِيبي  ة  ــدَ ــزَّايَ ــل ل

ــــالم ــر اكْ ــي ــغِ ب
ـظام العْ ــرَق  ـحْ يـَ

ــي حرَام ــا نَنْساشِ وانا م
ــام ــارام النْي ــي م نامِ و امْ
جام يانِي اسْ لّى دمع اعْ خَ

انتهت القصيدة

مالحظة :  لقد وقفنا على هذه القضية في كنانيش الوزير بنيس منسوبة للسي التهامي     
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ــي راحِ تَجْ طــال  ــرُوح  جْ مَ ــي  لْبِ قَ ــا  ان آح 

رام فــي مراحي ــل الغْ يْ ــت خَ بَ ــا لَعْ آح ان

ــي راحِ ــوَّه اجْ ــرُور شَ ضْ ــي مَ رْحِ ــا جَ آح ان

ــي ــت ادْواحِ فــاه داحَ ــار اجْ ــا مــن ن آح ان

ي ارْباحِ غايَة  و  كنْزِي  زالِي  اغْ وصال  في 

ــي تَنْواحِ ــه  ب ازْداد  و 

ــي راحِ اجْ ــد  راي ــب  الحُ و 

ي ناحِ اجْ ل  داخَ ول  ــعُ مَشْ

ــي الْقاحِ ــس  يَبَّ ــراق  الفْ

ي ــراحِ بسْ ــت  مْ انْعَ وال 

النُّوح ـم  دايـَ ين  طعِ ون  عُ طْ مَ ــا  ان آح 

ــوح ــرْمُ يــد مَ ــا طــايَــح وبــال  حــدِ آح ان

ــرُّوح ال ــب  طالَ ــواه  هْ نـَ ــي  اللِّ و  ــا  ان آح 

عْت بســرُوح ــا طمَ نِي م ــجْ ــا مــن سَ آح ان

ــرُوح ــس افْ ــي العانْ ــي وَلْفِ وْالتِ ــة مَ فارْح

رْتاحــة لِيــح رُوحــه مَ ــى المْ مــن مــات عل

االدْواح ـــت  مـــاسَ
االلْماح اة  ــدَّ شَ مــن 
لِي و طاح مْ لَت حَ مْ حَ

ــرِّي و باح فَح سَ نَكْ
في امسايا و صباح
ــاح ي بالجْ ــي  نِ يَّحْ جَ

ها بَرْياح قايَمْ من اعْ
راح ــال  ب ران  ــكْ سَ
الســالح و  ــر  فَوْعَ

بفصاحة ر  ظهَ و 
ة راحَ ــبْ  صايَ ما 
ة احَ ـفَّ كَ عــي  دَمْ
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ي باحِ اگْ الــرَّايَــد  واها  اهْ ير  امِ انا  آح 

ــالحي اسْ و  ــار  وع فــي  ــي  تْنِ الحَ ــا  ان آح 

ــراحي السْ ــدْت  اوْجَ وال  ــم  هايَ ــا  ان آح 

ــار االمْالحــي ي ــا اخْ ــن ابْهاه سْ ــا حُ آح ان

ي ارْباحِ غايَة  و  كنْزِي  زالِي  اغْ وصال  في 

ــي راحِ ــي و تَگْ وارْحِ ــرْح اجْ ــا مــن جَ آح ان

ي ــاق مصباحِ يل ف ــعِ د اشْ ــا مــن خَ آح ان

ي احِ فَّ طَ ــواد  اجْ ــب  راكَ

ــي راحِ اجْ ــت  فايَ ــراح  اجْ

ـــالح ــرْجــى لــتــاج االمْ نَ

ــي تَلْفاحِ ــه  بي ازْداد  و 

ي ــراحِ بسْ ــت  مْ انْعَ وال 

ــي فاحِ ــد اكْ ــب رايَ و الحُ

الْفاحــي ــح  الفَ ــوَرد  ال و 

ــوح مُ ــباب ســارَع اجْ فــح اشْ ــا فــي طَ آح ان

ــرُوح ت و  ــق  تضي ــا  ضاي اعْ رُوح  ــا  ان آح 

وح وْضُ مَ ــي  ضَ في  ها  بَهْ يَشْ ما  انــا  آح 

وح  ــــدُ دَبْ ــوع  ــلُ ط ــه  شــبــهُ وال  انـــا  آح 

ــرُوح افْ ــس  العانْ ــي  وَلْفِ ــي  وْالتِ مَ ــة  فارْح

ه بسراحُ لُوا  مْ نعَ مــا  ــواه  ــهْ يَ الــلِّــي  و 

ــوح رْمُ مَ ــه  ب ــن  يْ العَ ــيف  سِ مــن  ــا  ان آح 

ــوح لْيُ مَ ــاف  الكت ــى  عل ــان  ب تَعْ ــا  ان آح 
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ــاحْ ــوى فــضّ ــهْ ال
ــال جراح ــرُوح ب جْ مَ
ــري ما ارْتاح ي و ضمِ

لِي و طاح مْ م حَ صَ انْفْ
ر ليل و صباح ســاهَ
ير على االبْطاح كطِ

باح ما في االدْخال و  االشْ
ــباح االشْ ل  داخَ فــي 
ــاح ن اجْ ــت  بْ صَ وال 

وا وعي ساحُ و دمُ
ه لبطاحُ نَرْعــى 
ه جناحُ ور  سُ كْ مَ
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ــب نُون فاق فــي االلْواحي ــا و الحاجَ آح ان

احي نَصَّ دُر  ــوح  ــلُ ت ثــغــار  و  ــا  ان آح 

ي ارْباحِ غايَة  و  كنْزِي  زالِي  اغْ وصال  في 

ــي الحِ تكْ و  ــي  يبْتِ مصِ و  ــدِي  وَعْ ــا  ان آح 

احــي الوَضّ ــرِي  رْمْ المَ ــدر  الصَّ و  ــا  ان آح 

ارْياحــي ــج  يَّ هَ ــر  حرِي ــن  البَطْ و  ــا  ان آح 

ــي تَلْحاحِ زادْ  ــل  ي انْحِ ــرْ  صْ الخُ و  ــا  ان آح 

احــي الرجَّ ــا  ي ــفار  اشْ و 

ارْباحــي ــةْ  غايَ ــون  تْـنُ عَ

ي ــراحِ بسْ ــت  مْ انْعَ وال 

ــي تَنْواحِ و  ــي  محايْنِ و 

ــي احِ تُفَّ ــه  لي ــرَزْ  ب و 

ــي الحِ اصْ ــةْ  غايَ ارْداف  و 

ــت بااللماحي ــيقان رِي سِ

ــوح نْصُ مَ ــان  ب ــد  خَ فــي  رْد  ــوَ ال و  ــا  ان آح 

ــوح ــرْبُ مَ ــاد  الــشَّ ــي  ــزالِ اغْ يد  جِ ــا  ان آح 

ــرُوح افْ ــس  العانْ ــي  وَلْفِ ــي  وْالتِ مَ ــة  فارْح

باحي اجْ د  هْ شَ من  صال  المْ كما  الرّيق  و 

ــرُوح گْ ــت مَ رَحْ ــم  ــدْ الرِّي ضعْ ــا مــن  آح ان

يبُوح ــن  ــاكَ الــسَّ ــه  ــاحُ ــفَّ تُ مــن  ــا  ان آح 

ــرُوح سْ مَ ــم  يَ ســماك  ــاغ  ارْف و  ــا  ان آح 

يــلُــوح ــع  ــاطَ س ر  الـــبَـــالَّ مــتــل  انـــا  آح 
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أَصاحْ ــد  الخَ في 
واح ـــدْ تـَ دَوَّاح 
ين الح رَف شِ ما نَعْ

ــيَّــاح ــه فَ ــكُ ــسْ مَ
ــاح ـــرُه لــفَّ ـــمْ جَ
في قرمز لُونُه انْصاح

زاح نُه دُون امْ سْ خال حُ
وَّاح ــدَّ ال رْجــان  مَ ــه  لي
ياح وف الصْ فــي شــفُ

وم ادْواحي فايَق انْسُ
واحي نِي من تَدْ ساكْ
قُلت في تَوْشــاحي
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انتهت القصيدة

ي ارْباحِ غايَة  و  كنْزِي  زالِي  اغْ وصال  في 

ــي رْکاحِ مَ ــزُور  ت إال  ــن  ـي مِ قَـدْ ــا  ان آح 

ي ســالحِ ــد  خايَ ــن  الزِّي ــرَّاض  عَ ــا  ان آح 

ي احِ ســمَّ ــم  رِي الكْ ــرَّب  ال ــوْال  لَ ــا  ان آح 

ــي الماحِ ــافَع  الشّ ــهَ  طَ ــوال  لَ ــا  ان آح 

ي رْزْ تَوْشاحِ بْت سالمِي في طَ ولى هَ يا المُ

ي ــراحِ بسْ ــت  مْ انْعَ وال 

ي م ســاحِ بهُ ــا بحُ ــا ان م

ي ــه لعبت في مراحِ يْلُ  خَ

ــي ــم اقباحِ ــي جرايَ حِ يَمْ

ي زاحِ بمَ يــص  نقِ ــي  لِ فَعْ

ي ــياخ المــة ارْجاحِ لألشْ

ــرُوح افْ العانْس  ي  وَلْفِ ــوْالتِــي  مَ فارْحة 

ة ســماحَ ــه  في ــا  م ــور  يجُ إال  ــن  الزِّي و 

ــوح قُ لـْ مَ ــود  يـعُ ــايا  ـشَ احْ رَوْض  ــا  ان آح 

ــوح بْطُ مَ ســار  و  ــي  لِ قْ عَ ملــك  و  ــا  ان آح 

ــةْ انْرُوح ل فــي  خطــا وَزْرِي لِيلَ مَ كيــف نَعْ

وح ــمُ مَسْ ــرُوح  ن ــى  ول للمُ ــل  نَتْوَسَّ ــه  ب

ــوح يفُ ــم  دايَ ــداه  بشْ ــر  نْبَ عَ و  ــر  بِي بالعْ

الم داحْ و القــدم اعْ
ــاح ي ــوگات الصْ بتُ
فصاح يا  ها  قْ عاشَ

الح لَ الفْ ــلَب اهْ تَسْ
االرْواح ــبَــط  ـقْ تـَ
راح دُون  ــر  مَّ مخَ

رْکاح المَ بساط  في 
االبْطاح فــي  غزْالن 
ــاح يَرْت ــا  م ــرُه  مْ عَ

احــة ــع الرَّجَّ مْ جَ
ة بَّاحَ فار الدَّ باالشْ
ــة ـالحَ لَحْ نـارُه 

المِي“         بت اسْ 65 : يقال كذلك : “آح انا هَ
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ة االنْسام و دَوْحَ أرْحيمُ
هام نُون اسْ و بَسْ أرْحيمُ
ادْمام فاد  ما  و  أرْحيمُ
سام الحْ حايَز  و  أرْحيمُ

نْتَك سامْ و و وجَ أرْحيمُ

الم لُوك اغْ مْ و مَ أرْحيمُ

اقْوام بِين  جْ حَ و  أرْحيمُ
ازْهام رِين  فْ شَ و  أرْحيمُ
انْيام عيُون  و  و  أرْحيمُ

مام اهْ بْ  الحُ و 
و ابْطــال ازْعام
نام يُغْ ــي  قَـلْبِ
ام الگــدَّ ــر  ي غِ
يام اغْ من  رْ  بَدْ

امْالم غير  من 

في لُوح ارْسام
هام ـرِي بسْ تَجْ
ارْوام ــات  ب عْ جَ

ام جَّ هَ طاغِي  اقْتالِي  عن 

رْغامْ ــارَس تايَــگ ضَ ل ف كُ
كام االحْ ــرَّف  ايْصَ ــاه  ن الغْ
وَّام عَ ــل  مَ يَعْ ة  ســاعَ ل  كُ

مامْ بَة كن اهْ جْ تايَگ من حَ

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

ارْســام نُونِين  ــم  كيهُ نَحْ
الْتام فُـوق  م  راهُ من  ل  كُ
ود انْســام ــي و خدُ نُونِ كْ مَ

ــرَة ـمْ جَ ــار  ن
ه بَتْرَة ــدُ في ايْ
رَة هْ ـــرْ و جَ سَ
ــرَة تْ فَ ــه  مالُ
ــه وَزْرَة ـ فُ لـْ خَ

رَة ضْ حَ نَمْ  نَغْ

ـرَّة ــيْخ القُ شَ
ـزْرَة خَ صادَف 
رَة جْ وَرْدْ في شَ

مالحظة : قصيدة غير متمومة لسي التهامي المدغري عترنا عليها في مصورات الخزانة العامة بالرباط 
                  قسم التصوير رقم ج108        
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عانِي بكتابُه  يد  دِ الجْ فاسْ  ت  لبَهْ لمتون  من  جا  العاشگ  وَرْشان 
شان طْ العَ ــوت  الــحُ الــحــال  ســابَــق  و  ــالف  الــحْ بَــلَّــغ 

ــي فانِ االجْ مــن  ــا  ن وعْ دمُ و  ــاه   قَبَّلْن و  ــون  يُ العْ رَاس  ــى  عل ــاه  لْن مَ احْ
ــوان الگحْ ــور  ابُ الخَ ــورَت  فُ اصْ ــة  ن الوَجْ ــوق  فُ ــوف  شُ

ــي الولهان العاشــگ  اســم  ــه  في ــا  بْن صَ ــا  قلُوبن وا  انْشــرْحُ ــاه  لِّن حَ
ــران النِّي لهيــب  ــوع  الضل و  ــد  ب الكَ ــن  بي ــا  م ــا  ي احْ

ثانِي الله  من  رِيم  الكْ حمدنا  و  گ  العاشَ المة  اسْ بْنا  صَ و  اقْرناه 
ـــان يّ ـــدِّ ــك ال ــل ــمُ ــم ال ــاي ــع ــه ان ــي ـــر مــن لِّ ـــكْ أُشُ

نسانِي رام  الغْ بعد  الجراح  و  مة  الرَّحْ و  وى  الهْ من  الشكر  فيه  صبنا 
نان الكْ من  فاكنا  ــوى  الــهْ ــحــاوَر  امْ يلُوح  ــوق  الــشُّ و 

رســاني بيب عز الفُ الكن وَحْش وَرْشــان العاشــگ أكثر من وحش الحْ
ــات ســـال الـــوَرْشـــان ــب ــي حــالــي كــمــا انْ ــضــل ف انْ

فيقَك منال فرق ما بين اقْرانِي الل اشْ ور و سال الهْ يجُ وم الدِّ سال انْجُ
ــران ــهْ الــسَّ حــر  مــن  مــراشــق  على  ــگــالب  الــتَّ ــال  س
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الوِداني بين  وت  الحُ ــق  حَ و  الما  هو  ــت  أنْ هابتُه  كاسد  الش 
ــحــان امْ ــه  ل غــابــت  مــا  ــاه  م ــطــاه  يَــخْ إال  ــحــوت  ال و 

ــي عانِ ــق المْ ــيم راي ــواب مــع هــب النْسِ ــب للحمــام الجْ تَ الكــن اكْ
كان سُ رسم  المَ في  رسد  بعدنا  ابْقاوْا  ناسه  ن  ضَ و 

ــانِي الشّ ــع  رف ال  ــم  هُ امْ دَّ گُ ــبَگ  اسْ ــيم  النسِ و  الوَرْشــان  ــق  انْطَ
وان ول الدِّ قُ يم و العْ يفات النسِ م على قُولهم صرب هِ فهُ ساعَ

ــم الربانِي ــم كتاب الشــرِيف نَعْ ــم منين جاهُ هُ امْ ــوا قُدَّ رْجُ ــى خَ تَّ حَ
ــان الفتَّ ــق  شْ العَ و  ــوى  الهْ و  ــوار  االشْ ــوب  رْكُ مَ ــوا  بُ رَكْ

انِي السَّ واب  بَجْ م  هُ وسْ بنَفُ هما  كانُوا  من  الطرِيق  في  الرَّحل  اتْناوا 
ــان الهتَّ الغيــث  ــور  شُ ــيم  انْسِ مــع  مــام  الحْ وا  ــبْقُ سَ

ــواب بالبيانِي ــاوْا في المــكان عطــاوْا الجْ ــي ابْق ــوا اللِّ ــا قامُ و بعده
مــان ــوا فــي حمــا الرَّحْ رْجُ ــيم خَ ــر مــع النسِ ــوا لطي قالُ

بيزانِي وال  وص  اللْصُ من  شى  يَخْ ما  كانُّه  يم  النسِ ول  رْسُ مَ تَرَق  اخْ
نحان جَ يحتاج  وال  طــعــام  وال  المــا  ــتــاج  ــحْ يَ ــا  م

رْيانِي السَّ قلم  ط  بخَ ة  مَ كْ حَ خاتَم  و  بَر  بالعْ تاب  الكْ لُه  بَعنا  اطْ
ــلَــيْــمــان سُ ــا  ن ــدْ ســيَّ ــجــاه  ب ــرُه  ــي ــخِ ــسْ تَ ــيــنــا  رجِ و 

تانِي ــة  يَّ ــوِ ــلْ مَ داز  سيل  عــن  ــرَط  ــفْ تَ داز  و  ــمــام  الــحْ ـــرَج  اخْ
ــيــان وَطْ مر  الحَ و  ــوز  ــلُّ ال ادْراع  ـــازَة  ت ــالْــح  الــمَ واد 
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ه العانِي قُّ ير في حَ مِ لْيا الضْ نْف الجمل عن سبُو فاس العُ ور لعُ داز الگُ
ــزْالن غُ جاليب  ــون  عــيُ و  طـــاوَس  و  ــر  ــهَ الــمْ و  ها  لَمْ

ــي وَدْيانِ  ---- ــواد  ال ــى  عل ُزَوَّد  أ ــون  يُ العْ فــاس  مــن  ــي  مامِ احْ ــرَج  اخْ
آن مْ الضَّ ــاه  م مــن  ي  قِ يَسْ قاسم  سيدي  زَگــوطــة 

رْقانِي الطُّ حمام  يا  لك  وا  تَطْ و  يَطُّ أاللــة  الزّين  بالد  ت  بَهْ من 
ــان ــرو إب ــمْ ــيــدي عَ ــة هــا مــقــام سِ ــلَ ــرَّمْ ــرَع ال ــشْ ــمَ ل

ــي ــك جوالن الي ــى الفْ ــي عل ــن عاشــر وعل ــن زُور ب ــراس العي ــر ال لبي
لْطان السُّ رِيف  الشْ حمام  يا  ــزُور  اتْ الفتْح  ــاط  ارْب في 

ــر و ددانِي غُ ــه شــابّة فــي الصْ امُ دَّ ــا اتْمــارة كُ يــج ه ــان ابْهِ ــار ب مَّ خَ
ــيــان وَطْ مــن  ــم  كَ ــع  قــطَ ــر  طــايَ دُوز  ــورِيَّــة  ــصُ ــنْ ــمَ ال

اتْعانِي الربيع  اُم  إال  الشنَك  افَع  بمدَ تبان  البيض  ــور  سُ قصد 
شان فــي  ــــورْ  أزمُّ ـــالل  اهْ ــي  ــتِ ــنــايْ اعْ الـــــرَّدَّاد  سيد 

تَرْضانِي يافَة  لضْ يق  الصدِ دار  ــي  رَبِّ يف  ضِ ــدار  ال بنور  سيدي 
لْطان السُّ ــود  ــوجُ ب مالَها  ــــراف  االشْ مــن  ــا  ــه وارْتَ

ــي نانِ اغْ دُون  ير  ســمِ دُوز  ــي  لِّ عَ و  ــرَب  اشْ ه  ــدُ گزانْ ــك  بالتَ اگْ ــوف  شُ
ــان ــنَّ الــمَ ــك  ــبَ ــجْ يــحَ للسونية  ــــزَم  اغَ ــرَج  ــبْ ــيَ ال

يواني الغِ بنات  من  رَة  ــدْ عَ ي  كِ نَحْ ة  يجَ بهِ عالية  الكتبية  وف  شُ
البُنْيان يح  حِ بصْ البْقا  و  ثالَها  امْ على  مْت  عظَ و  الجَ في 
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سقانِي ماه  من  سعيد  بن  البَر  الجبات  بعد  من  ة  جَ البَهْ وف  شُ
مُصــان ــك  بال اگْ يــس  مِ الخْ ــاب  ب ــا  ه ــرَة  الگنْطْ ــا  ه

العلوانِي الجواب  فق  رْفا  الشُّ الل  لهْ ي  طِ اعْ تُون  المْ ارْجال  زُور  و  ل  ادْخُ
ــيــان ــةْ االعْ ــوفَ ــرْت بــشُ ــظَ ــوْراد و عـــاوَد مــا انْ وَلِّـــي لـَ

وانِي تَهْ يدي  سِ تاب  اكْ عن  دَرْها  افْرايَج  ي  شِ رْت  انْظَ الوَرْشان  گالْ 
فَرْحــان موَنَّــس  و  ــرُور  اسْ ــة  التْرالَ فــي  ــي  لْبِ قَ ــح  بَ اصْ و 

رْهانِي شَ زُّه  بعَ زيَاتُه  بمْ فــارَح  رُه  لوَكْ رُه  اطْ بخَ مام  الحْ ــع  ارْجَ و 
ـــوَّان ــا مــن اللُـــه عَ ــرجَ ــل ال ــمَّ ــكَ ــرِيــم امْ ــد الــكْ ــمَ أحْ

الوَرْشانِي سبق  الصباح  يم  انْسِ واب  اجْ بين  راف  االشْ سيد  بَّر  خَ والَّ 
بان طْ القُ ــر  زه و  الربيع  ابْــطــايَــح  بين  ــتَّــل  ــتْــجَ مَ

صانِي رايَس االغْ وْحات في اعْ يم فيه ازْهار الدَّ تاب النسِ يدي اكْ و قرى سِ
ــتان البُسْ ــيم  انْسِ ــوح  يفُ منهــا  ــوالَف  اسْ ــيم  نسِ و 

يْرانِي حَ ر  ساهَ يق  شِ العْ النَّرْجِس  و  ري  يَسْ رام  بالغْ رِي  النَسْ جبين  و 
بلعمــان ةْ  شــامَ ــه  حضانْتُ فــي  ي  ــكِ سْ المَ الخــال  و 

وسانِي سُ ه  ــدُّ خَ في  ــالَّر  ج و  ــمــاش  اگْ احــد  ــنْ  الــفَ فيه  وجبر 
ران جْ الهَ ود  ــدُ اصْ وى  الهْ ثِيل  امْ على  م  كُ احْ كم  الحُ و 

يانِي احْ و  ل  اقْرُونْفَ عن  تاه  يْلِ  الخَ و  كساوِي  في  اج  مَّ الطُ لُون  بَر  اجْ و 
التِّيهــان ــرُوب  احْ ــم  بينْهُ ــوق  شُ عْ المَ و  ــق  العاشَ و 
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انتهت القصيدة

رانِي شْ لُوب حلف ما يزُول بين العُ ن في القْ كْ وى و الوَحْش سَ بَر الهْ و اجْ
تْمان كَ ه  ــدُ ـعْ بـَ ــن  م مــابْــقــا  ــــوال  اطْ الــوْصــال  إال 

لْوانِي رِيف في ابْساط السَّ يف اظْ ا على بعضهم بحديث لطِ يوْ إِيشتكِ
ــان ازْم ــى  حي كمــن  كان  لبعضهــم  ســر  ــوا  حُ فْ كَ و 

النِي خْ الدَّ العظم  ن  ساكَ اللِّي  يَّات  الكِ و  القلُوب  ليعات  حوا  كفَ و 
ــان ن تَحْ فــي  ــر  واطَ لخْ بعضهــم  ــى  عل افْجــاوْا  و 

يسانِي الكِ مع  الروايَح  و  الرطل  بشمع  الوْصال  ليالت  ل  مَ اعْ و 
االحـــزان  ي  يفاجِ شربهم  ــالل  ح و  ــو  ــلُ احْ كيسان 

ــي ــة و الغانِ رِيفَ ــة الظْ نْجَ مَ ــود و كَ ــن العُ ــوع بي بُ ــة بنغــام الطْ و األل
ــوان ي الكِ بلغــات  يــت  الْغِ مــن  ــا  أن ــول  إگُ ــو  الزْهُ و 

ــي الغانِ البســاط  ــوق  فُ ــاب  ت الكْ ــت  قَلَّبْ و  ــم  وابَتْهُ اجْ ــراوْا  اتَّقْ
دان ــال  ب يــح  حِ اصْ الوْجــاب  فــي  ــوب  كتُ فــي  وا  عُ ــمْ سَ

ــي ــق االوْزانِ ــوب فــي رقايَ تُ كْ ــيم بشــايَن مَ ــاق الوَرْشــان و النسِ وال ف
ــان األم فــي  ــلِيم  بالتَّسْ ــلْيين  مسَ ــزُوج  ب امْشــاوْا  و 

قانِي هْ مــا االخــوان --------- الدُّ ــوا هُ ــون كانُ يُ ــات العْ م أمَّ وهُ ــبْقُ سَ
ــان ن العْ ايْســايَر  ــيم  النسِ و  الوَرْشــان  ذا  ارْخــى  ــد  بَعْ

ي االدْهانِي مِ رِيف يَحْ واب الوَرْشان و الضْ يم و اجْ واب النسِ يد اجْ هاك اقْصِ
التِّيجــان ــات  أمَّ ــوب  جيُ فــي  لــك  المُ بمســك  ــوم  تُ خْ مَ
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الكيسانْ اوْصافْ  في  لي  هاتْ 

ــانْ ــتَّ ــي فَ ــاهِ دِيــــرْ دِيــــدي ب

المرجانْ ــون  لُ ــرِي  ــكْ عَ دِيـــرْ 

االوان عــلــى  رْ  ـــــالَّ بَ دِيــــرْ 

نْ سَ حَ ــلَــة  ــبْ طَ فــي  ــو  ــزْهُ ال

ــرْســان الــفُ مثل  ــارَجْ  ــق ــمْ ال

وانِي ــورِ يَهْ ابُ ــرْ و الخَ ضَ ــة مــع االخْ لْجَ ــن عَ يْ عَ

بانِي هْ بالدَّ شْ  مزَرْگَ نْدِي  هَ و  مامْ  احْ نْق  عُ دِيرْ 

ــي فَتَّانِ ــي  صِ مْ الحَ تَنْســى  ال  ــي  زَفْزُوفِ ــر  دِي

ــي ــمْ اوْزانِ ي ــا افْهِ ــاتْ ي ــي بَاشَ كِ ــرارَدْ نَحْ و البْ

وانِي يَهْ م  لُونْهُ يسانْ  كِ و  زُوجْ  ــرارَدْ  الــبْ و 

يدانِي ــتْ فــي أمِ ي رْ والَّ حكِ ــوَ شْ ــنْ فــي مَ بِي راكْ

االدْهانْ ر  حَ تَسْ ي  شِ العْ مْس  شَ

ــانْ ي قْ العُ ــون  لُ الســماوِي  و 

ــانْ ــزْي مَ ــه  ــونُ لُ بِي  قَصْ دِيـــرْ 

ــلْطانِي السُّ ــامْ  أم ــن  ي زّْمِ محَ

مانْ بلَّعْ ــةْ  ــرْجَ حَ ــم  كــانْــهُ

ـعانْ ــجْ شُ ــلْ  كاحَ امْ ــنْ  ي رافْـدِ



الزهو في طبلة حسن 714

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــوان ألْ في  ــرْ  ــفَ اصْ بابُور  ــرْ  دِي

بَّانْ الشُّ مثل  ــبْ  ــوالَ ــقْ ال و 

ــزْالنْ غَ ي  كِ نَحْ ي  راشِّ المْ و 

نْ سَ حَ ــلَــة  ــبْ طَ فــي  ــو  ــزْهُ ال

ـــرانْ اگْ ــيــداتْ  ــبِ اعْ زُوج  دِيـــرْ 

ـدان االبـْ ي  فِ تَشْ ة  ـــدَ زَبْ دِيــرْ 

ــرانْ طْ غَ فــي  يلَة  ــطِ بَسْ ــرْ  دِي

ــيــانْ ــة بَــبْ ــالثَ ــرات ث ــمْ ــعَ امْ

ــي فانِ ــة  بَّ حَ المْ مــن  ــه  لْبُ قَ فــي  ــار  ن ل  شــاعَ

مانِي رُوا على القدْ تَنْكْ ة يَسْ لْجَ ين في عَ سِ غاطْ

ــرْ فانِي باخَ ودْ فــي المْ ــة و العُ بْلَ ــن فــي طَ بارْزِي

وانِي يَهْ م  لُونْهُ يسانْ  كِ و  زُوجْ  ــرارَدْ  الــبْ و 

يســانِي الطِّ و  ــوف  الزيُ و  ــم  هُ ابْرايَقْ ــن  ي رافْدِ

عانِي رْ  شَّ قَ المْ خالَصْ  من  الماوِي  بْزْ  خُ دِيرْ 

زانِي خْ مَ مْ  لْهُ غْ شُ زالْ  اغْ بْ  عْ كَ من  ل  الطباسَ و 

ــي ثانِ ــة  ثالثَ ــات  لِيَّ قْ مَ و  ــة  ثالثَ ــراتْ  مْ حَ امْ

يسانْ الكِ و  لْبَة  الطَّ شْ  وَحَّ امَ

ــيــزانْ الــبِ مثل  ــل  ــابَ ــزْن ال و 

ــانْ خَّ بالدُّ ة  ــمَ النَّسْ ــقْ  طالَ

مانْ بلَّعْ ــةْ  ــرْجَ حَ ــم  كــانْــهُ

ــودانْ السُّ في  ــمْ  حاكَ ــمْ  هُ دّْ جَ

يعانْ جِ ــو  هُ الــلِّــي  ــوَّتْ  ــقَ إيْ

اليَمــانْ لْ  ــغْ شُ مــن  ــة  رِيْبَ اغْ

ــمانْ ــرْمالتْ دجاجــاتْ اسْ شَ امْ
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مانْ بلَّعْ ــةْ  ــرْجَ حَ ــم  كــانْــهُ

ــم الخرْفانْ ــوَى مــن لَحْ و الشّْ

ــانْ ف اللَّهْ ــقْ  تْ عَ بالنْســايَمْ 

ســانْ حَ بنْســايَمْ  ــنْ  طايْبِي

ازْمانْ ذا  وَّبْ  دَ المْ نْ  مَ السّ في 

مانْ بلَّعْ ــةْ  ــرْجَ حَ ــم  كــانْــهُ

ألْوان في  رْ  صفَ و  رَة  فْ صَ دِيــرْ 

نْحــانْ  ــشْ الجُ ــة مــن رِي زبَ قَ امْ

نْ سَ حَ ــلَــة  ــبْ طَ فــي  ــو  ــزْهُ ال

ــرَّانْ الف فــي  ــة  لْعَ الضَّ ــر  مَّ حَ

ــوســانْ سُ و  وَرْد  ــه  ــنُّ مَ ـــرْ  دِي

ــانْ ف وَصْ ــي  كِ نَحْ ــنْ  واجَ الطّْ و 

ــان بْي الصَّ ــل  مثِي ــراخْ  الفْ و 

ــنْ سَ حَ ــة  بْلَ طَ ــي  ف ــو  الزْهُ

ـــوانْ ــعْ ألْ ــبْ ـــرُّوج بــسَ ـــرْ فَ دِي

ــانْ ــرْي ــاوِي عَ ــجَ ـــكْ ب ـــرْ دِي دِي

وانِي يَهْ م  لُونْهُ يسانْ  كِ و  زُوجْ  ــرارَدْ  الــبْ و 

ــبْعانِي شَ ــه  لواكلُ ــي  ـلِّ مقَ و  ــة  ــرُوزِيَّ المْ و 

ــي بانِ طْ يهْ فــي القُ ــوِ ــة والَّ اشْ تَ فْ ــه كَ نُّ ــرْ مَ دِي

ــادِي تانِي ي ــوق المْ ــة مــن فُ رُوبَ ضْ وفْهــا مَ فُ اصْ

رَوْيانِي ل  البْصَ و  صْ  مَّ بالحَ سْ  ساكَ الكْ فُوق 

وانِي يَهْ م  لُونْهُ يسانْ  كِ و  زُوجْ  ــرارَدْ  الــبْ و 

ــي يَّانِ حَ ــل  نَسْ مــن  ــول  الفُ ارْ  ــوَّ نُ ــه  يتُ خِ ــرْ  دِي

ــيقانِي السِّ ــةْ  يلَ طوِ ــة  البْجاوِيَّ ــه  يتُ خِ ــرْ  دِي
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تِيتانْ ـي  ــرابـِ اغْ ـــكْ  دِي ـــرْ  دِي

مان بَلَّعْ ــرْ  ــمَ احْ دِيـــكْ  دِيـــرْ 

ــانْ زْي مَ ــه  مُ لَحْ ــي  بِيبِ ــرْ  دِي

فــان االجْ ــرَّحْ  مَ ــم  النعايَ فــي 

ــي تِيتانِ ــم  لُونْهُ و  ــة  الغرابِيَّ ــه  يتُ خِ ــرْ  دِي

ــي بَلْعانِ بلُونْهــا  ــبِي  تَسْ ــرَة  مْ حَ ــه  يتُ خِ ــرْ  دِي

وانِي طْ سَ ي  شِ باب  في  دَّى  تَتْهَ بِيبِيَّة  دِيــرْ 

ــي  نْوانِ العَ ــف  تَلَّ ســالُوك  ــال  وي ــظ  الحافَ ــا  ي

يـجــانْ الدِّ ــالمْ  اظْ ــنْ  تِـي فايـْ

ــوانْ ــه نَشْ تُ ــي و اخْ باشِ ــرْ حَ دِي

ـــانْ زَرْب ــلْ  ــجَ وحْ لَة  جْ حَ ــر  دِي

تْمانْ بالكَ ــونُــه  صُ ــي  ــمِ اسْ

انتهت القصيدة












