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طه ة  األمَّ في  عْ  افَ الشّ يا  عليك  اهللا  صلّى 

ــربْ ــجــمْ و الــعْ ــدْ الــعْ ــيّ يــا سِ

والها مُ انت  و  ة  فاعَ الشْ بْ  صاحَ د  مَّ حَ آمُ

تنسلَبْ ــول  ــقُ الــعْ ــكْ  بــغــرامَ

طيبة ــم  ــراس م ــــى  اوْط ــن  م ســعــد  ــا  ي

ــا الــوجــيــبــة ــه ــب كــوكــب ال

ــة ــا و شــاف عرف ــة و بهاه و شــاهد الكعب

يبْ الخطِ لمناسك  اصغى  و 

المرسالْ النبي  طــه  يــا  اهللا  ـــولْ  رَسُ يــا 

ودْ مُ المحْ بِي 
يالنْ رْ  شَ المحْ ــوم  يُ غيتنا 

العشرة ـــاجْ  ت الـــهـــادِي  عــلــى  ــوا  ــلُّ صَ

االنـــوارْ ـــرِيـــقْ 
اشْ طــه  د  محمّ سيدنا 

ــامْ الــعــالِــي ــق ــمْ ــود و ال ــا بــحــر الــجُ ي

ـــي ـــالِ ـــب ـــــــاسْ ال ــــــمــــــامْ ف يــــا اهْ

ــانْ يا  ــط ــلْ ــسُّ ــانْ ابْــــن ال ــط ــلْ ــسُّ ــا ال ي

ــــس ــن ادْرِي ـــي مـــوالي ادْرِيــــــسْ ب ـــوالِ ال

الحربة

نَباهــة ــي  وافِ بَقْ ــي  لْتِ حُ ــتْ  ي ابْدِ اهللا  بســم 

ــرَبْ ــعْ ال ــجْ  ــيَّ ــهَ اتْ اهللا  بسم 

تْ في الْغاها بْقَ يا سَ لْ اشْ يرْ كُ خِ بسم اهللا تَسْ

بْ جَ تَنْحْ ــاتْ  ــي اشْ ــلْ  كُ بها 

ي بما قضى عن حالي رب االرباب أيا سيدي راضِ

ــرْبــة الــغُ ــي  ف ـــا  وْزَه ـــدَ امْ السنة  ــذا  ه

الكمالْ و  الوفى  بحر  يا  اهللا  ـــولْ  رَسُ يا 

ودْ الجُ و  ـــرارْ  االسْ كنز  يا  اهللا  ـــولْ  رَسُ يا 

ــنْ  ــي ــقِ ــاشْ ع يـــا  ــدي  ــي س يـــا  هـــو  و 

ــارْ ــه نْ ا و  ــيــل  ل عــلــيــه  ــوا  ــلّ ص ــه  ط

ــورْ ــنّ ال ـــاجْ  ت حْ  ـــدَ ـــمْ نَ ــي  ــزك ال محمد 

أمــــــــــــوالي ســــبــــحــــان مـــن 

ــلْ ــي ــلِ ــجْ ال ـــمْ  نَـــعْ وودَّك  نْـــشـــاك  ا

المطلع

43

49

55

63

69

ص

تنبيه : لقد رتبت القصائد حسب قافية الحربة داخل الغرض

مقدمة ....................................................................................................................................................... 19             

فهرس ديوان الشيخ أحمد الگندوز



8

6

7

8

9

10

11

12

الإله إال اهللا سلطانة 

األقوال

ليلى 2

امباركة 1

ا على صاحب  صليوْ

اللوا

يا اللي گبلتوا للصادق 

الصديق

في مدح الكعبة

القلب

79

87

95

99

105

109

113

عنوان القصيدةرقم

ــوالْ االقْـــ ـطانَـة  ــلْ سُ اهللا  إالَّ  ــه  إل ال 

ة ــابْقَ س ــه  ل ــتْ  كانَ ــن  م اتْ  دَ ــعْ سَ ــا  ي

ــة قَ ناطْ ــوتْ  المُ ــي  ف ــي  رُوحِ ــا  به ــل  عَ يَجْ

ــراگْ ليلى ــن افْ ــي م ــا ناسِ ــل ي مَ ــف نَعْ كي

ــي ــالگِ ــا ايْ ــن ـــراگْ مــعــاهــا رَبْ ـــفْ بــعــد ال

ــرْضــاكْ رْ بَ ــةْ الــبْــدَ ــعَ ــلْ ــا طَ ــي ي ــنِ عــالَــجْ

ــفــاكْ ــطَ ــرْمــة بــالــدي اصْ حُ

اعـــطـــاك الـــبـــهـــا  و 

ــكْ ي دِ يَهْ ــه  طالْبُ ــك  ل ــي  نِ مْ الْهَ ــفْ  ي كِ

ــة بارْكَ امْ ــا  ي

ــبْ اللْوا ــى صاحَ ا عل ــوْ لِّي صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ ــة و التّاجْ و القْ لَّ و الحُ

ــقْ ي الصدِ ــادَقْ  للصّ ــوا  بَّلْتُ گَ ــي  اللِّ ــا  ي

ـــم ـــودْكُ ــي بــكــمــال جُ ــحــالِ ـــرُوه ب ـــبْ خَ

م كُ ــيدْ سِ و  ي  ــيدِ سِ ــدْ  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي المالْكانِي احّ والتِ أمُ

مامْ ــة الحْ رْعَ ــن جُ ــفْ م خايَ

ة اج حارْمَ جَّ فاكْ بين الحُ بْلِي نَشْ رْنِي و قَ تَنْضَ

ــادِي ــي اسْ ــة  ــرْمَ حُ ــي  ف راكْ  ــي  ــبِ
ــلْ قَ ــا  ي

ــــرة  ــــزَّهْ ال فـــاطـــمـــة  اللَّــــــة  اوْالدْ 

ــســيــن الــحُ و  ـــن  ـــسَ الـــحْ ـــا  ـــادْن ـــي اسْ

الحربة

ــوال االق ــج  ناهَ امْ فــي  ــدا  نَبْ اهللا  بســم 

ة قَ غامْ ــــرارْ  االسْ فيها  اهللا  ــم  اس و 

يلَة ــقِ اسْ ــه  فُ راهْ امْ ــن  البي ــر  أمي مــن  ءاه 

ــي فاگِ اصْ مــع  ــي  مهاجِ و  ــارِي  ي اصْ جــرح 

ــواكْ ــهْ نَ ـــتِـــي  راحْ رُوحِْ  ــا  ي ــي  ل ـــمْ  كَ

عــاكْ ــرْ امْ بِي اتْ و الخَ ــدَّ و ال

ــعْ الْـــغـــاكْ ـــ ــمَ ـــ ــسْ ـــ نَ

ــكْ ي يبْغِ ــدي  ال فــي  ــورْ  بالجُ ــكْ  حكامَ و 

ــة ــا التَّايْكَ ي

ــدي  ال على  ــلــيــوا  صَ ــدِي  ــي سِ ــا  ي هــو  و 

ــــرَقْ مــن انْــــوارُه ــسْ اشْ ــمْ ــشَّ ـــيْ ال ضَ

يقْ دِ الصْ إلى  وا  ــدُّ صَ انْشالُوا  ــبــابْ  االحْ

م كُ دْ  بَعْ يشْ  العِ عــادْ  لِي  يَزْهى  كيف 

وامْ االعْ من  شتّى  هادِي  المالْكانِي  والتِي  أمُ

مــامْ الــدْ لَــك  نسعى  ــا  وان

و انْتِ بالتِّيه زايْدانِي جمرة في القلب ضارْمة

ــادِي ــي الــلْــغــى ب ــي ف تِ ــدْ ــي عَ ــبِ ــلْ ــا قَ ي

شـــايَـــقْ  ــــت  ان و  ــــالْ  ــــح اشْ ــــدا  ه

التّقلين ـــدور  ب ـــبـــاط  االسْ ـــلْ  ـــوْصَ تَ

صالمطلع
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عنوان القصيدة

ــمْ ماكُ ــي احْ ــتْ ف ــى زَگْ فَ طَ صْ ــا اوْالدْ المُ ي

ــهَ طَ ـــم  كُ ـــدْ جَ حــرمـــــة  ــــي  وزُونِ ــــدُ اتْ ال 

ـــــاحْ ـــــرْت نَ ادْرى  ــــا  م أالّيَـــــــــــمْ 

ــــالحْ ــــكْ ـــــدْ  الــــتّ ـــــعْ بَ

ــمـــاحْ ــــرْ بـــألـْ ــــظَ ــــنْ ـــــــــــمْ نَ أالّيَ

ـــــي ـــــراحِ ـــــــــبّ  اجْ طُ

ـــقـــا ـــــل اشْ ـــــــي كُ ــــا راسِ ــــــوح ي لُ

االرمـــاق ـــــراج  اسْ ــحْ  ي ــدِ ــم ب افــتــخــر  و 

ـــة ـــرِيّ ـــب ــــعْ ال
الــــشــــافَ

ارة ـــــدّ ــــــاللْ ال ــاء اهْ ــي ض

ـــيـــقْ ـــنْ ارْفِ ـــزِّي ـــي ال ــا فِ م

ــه ــبُ ــاحْ ــص ل ـــنَّـــة  ـــحَ امْ فــيــه  ال  و 

ــه ــبُ ــاطْ ــخ ـــه مــــا  إيْ ـــاتُ ـــي ـــــولْ احْ طُ

ــقْ ي ــصــدِ ـــ ــتَّ ــالم ال ـــ ــكْ ب

ــه ــادْقُ ــص ــيْ ك ــــــمْ  دايَ ـــقْ  ـــعـــاشَ ال و 

بـدون حــربــة

قصيدة على شكل اعروبي

ــبْ ــا الغالَ ــلْتَكْ هللا ي سَ

دابْ تَعْ بِي 
لقلْ ــزِيــدْ 

اتْ ال  ورْ  الجُ كامْ  بحْ

بَّة سَ ــيــرْ  غِ مــن  ــي  ــمِ رَسْ ــرْ  هــاجَ ــكْ  مــالَ

يبُه اتْصِ البُد  مالَكْ  اجْ وى  اهْ من  ي  فِ تَجْ ال 

الحربة

ــمْ اثْناكُ فــي  ــجْ  ي انْهِ و  ــى  نتْرقَّ ــا  م الشْ 

طاها اغْ ينْعرى  ساعة  ـــرارِي  اسْ انْتُمْ 

ــــاحْ ــــفَّ ـــــوى طَ ــــــــــمْ الـــــهْ أالّيَ

ـــنُـــودْ أوْقــــــاحْ بـــجْ

ــاحْ ــف ــكْ ال ــةْ  ــاع س ـــرْتِـــي  انْـــظَ أوال 

ـــــي ــــفــــاحِ اكْ رادْ 

ــى ــق اتْ اهللا  مـــع  فـــوز 

ــك ألعـمال ــه  تـبَ انـْ و 

ــــي مـــالَـــك ــــتِ ــــايْ ــــغــــى اوْص اصْ

ـــكْ ـــالَ ـــم احْ ـــيـــل  تـــشِ ال  قـــبـــل 

ــيــقْ ــمِ ــبّ اغْ ــحُ ــرْ ال ــحْ بَ

ــه ــســارْبُ ــكْ فــي امْ ــالَ ــي س ــلِّ ســـالْ ال

ــه ــبُ ــاتْ ــع إيْ ــــارُه  ــــب اخْ فـــي  مـــن  ال 

ـــرِيـــقْ ــل اطْ رَكْ ك يَــــــدْ

ــه ــقُ ـــه إيْــغــامْ ـــواجُ ــي امَّ ــه ف ــانُ ــرْس فَ

الخيالْ يالِي  اخْ في  ــرْتْ  انْــظَ عليّ  ءاه 

يالُه اخْ ــاف  ش ــو  لُ ــراه  ــاتْ ي خيالي  و 

التّيه  ــي  ف ــرْ  ــصَّ قَ

ـــب ـــال ـــسّ يـــــا ال

ــي بشــمايل البها يكفى مــن العتابْ عقلِ

بَّة سَ كــانْ  آشْ  ودَكْ  صـــدُ في  لِّــي  ــول  قُ

بِيبُه بحْ خى  يَسْ غزالِي  يا  بُوبْ  حْ المَ يْبْ  عَ
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رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

ــي زينَبْ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

ــي ــابِ ــب احْ ـــــزّ  أَعَ رُوفْ 

ــه بابُ احْ ــة  المَ و  ــه  ناسُ ــي  ناسِ ــي  بِ
لْ قَ ــك  بي

ــابْ ــب ــوتْ و االحْ ــخُّ ــــوْضْ كــل ال ـــكْ عَ دَرْتـَ

بُوبْ حْ كْ مَ نْدَ يْرِي عَ
رْبِي و عادْ غَ

رْتِي من گُ و انْفَ

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

ــابْ يْه ــي غَ ــدر ف ــيّ الب ضَ

ــة يبَ الوْجِ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــى اتْزُورْ رَسْ ــي نَتْرَجَّ كمْ ل

ــة ــيـــــبَ ــبِ ــحْ ـــي لَ وَلْـــــــفِ

ــبْ بي احْ ــى  حتّ ي  ــدِ نْ عَ ــرَكْ  يْ غَ ــس  لي

احــبــابِــي و  ــلِــي  أهْ ــي  ف

ــوبْ ــبُ ـــ ــحْ مَ ي  ـــدِ ـــنْ ع ــكْ  ــلَ ــي ــثِ ـــ امْ وال 

وبَة جُ حْ مَ يا  تيهانَكْ  طــالْ 

ــيــبْ ــجِ ــكْ عـــادْ احْ ــنَ ــسْ حُ

يبْ الوْجِ يالَكْ  اخْ يتْ  انْسِ ما 

والتْ ودْ لي برضاها تاجْ العوانس المُ ما ادْرى اتْجُ

ــوالتْ م ــا  البه ــةْ  ولَ مُ كْ مَ

الغيتْ أم  انواجل  بو  تْنِي  لْبَ سَ رَّدْ  الموَ الخدّ 

ــات البْن ــلْطانَة  سُ ــبّتِي  سَ

ناتِي رامْ اخْ وْضْ ابْهاها يا أهل الغْ بْ عَ جَ ما احْ

ــوتْ الياقُ ــزالْ  الغْ ــة  ايَلْ الصّ

ــبابِي اسْ كانْ  آشْ  ــى  ن بالمْ ــي  تِينِ تَيَّهْ ــي  اللِّ ــا  ي

بْ دَّ نَتْعَ نَبْقى  ما  حالْ  اشْ

ــبّ اوْصـــى بي ــحُ ــرْ ال ــي أمِ

ــه ابُ صَّ غَ ــرْبْ  ضَ ــادْ  ت غْ مَ ــلْ  ابْطَ كل  رُه  ســاكْ اعْ

ــابْ ـــدْ الــغــصّ نْ ـــوَ ــــوى بــضــرب ال ــي اقْ ــنِّ عَ

وبْ صُ غْ بابُه مَ تْ اللِّي صادْفُه في اللطامْ تَرْكْ اشْ فْ شَ

ــرْ غــالّبْ ــي جايَ ــى اقْتالِ ــوى عل ــبّ انْ ــر الحُ أمي

ــرْبْ انْــگــابْ رْ لــلــحَ ــــدَ واهْ

ــة رِيبَ تَحْ فــي  ــود  بجنُ جــا 

بَة ة وجنُودُه ســاحْ لْفَ ــوتْ عَ ة تفُ لْفَ فــي خالفُه عَ

امصيبة ـــــق  ـــــشْ ــعَ ال

ــبْ ي ايْصِ ــي  ثْلِ مَ ــوى  الهْ ــي  نِّ ظَ فــي  وال 

ــــي ـــود وصــــابِ ـــن ـــج ب

ـــوبْ ـــعُ ـــتْ ـــة مَ ـــقَ ـــيْ ـــي ضَ ـــي ف ـــنِ ـــركْ ت

ــوبَــة ــتْــعُ ــــي مَ ـــزالِـــي رُوحِ أغْ

ـــبْ ـــي ـــــكْ عِ ـــــنَّ هـــــذا عَ

يبْ عِ اصْ لْ  الوَصْ بعد  فى  الجْ و 

داتْ اگْ الصميم  داخل  في  بّ  الحُ نار  نِي  اتْلُومْ آمن 

اتْ ـــدّ س ــوى  ــه ال عــســاكــر  و 

يتْ گدِّ ما  الحرُوب  في  لهم  وانا  وا  التّافقُ عنِّي 

ـــــالگْ ارْشــــاتْ ـــــمْ االخْ أالّيَ

داتِي لْ  ادْواخَ في  نِي  سامْ اللِّي  بْ  الحُ زَفْرات  من 

وتْ القُ ــتْ  ــرَّمْ حَ ــه  ــدابُ اعْ من 
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ــي ــوالتِ م و  ــي  ــسِ ــانْ ع بــبــهــاهــا  ــت  ــال ص

ـــوالتْ ــــاج الــبْــهــا الـــمُ ت

ــة ــبــات ت و  زيــــن  حـــــــازَتْ 

ــيــث الــغِ أمّ  ـــزال  ـــغ ال ــي  ـسِ عــانـْ هـــيّ 

ــــي هـــاجْ ــــرامِ ــــراجْ اغْ بَــــهْ

ــي ــراجِ انْ ــمْ  ــرِّي ال يــا  ــهــاكْ  ــبْ لَ لِّيتِينِي  خَ

انْـــرُوجْ يتْ  بقِ و  لِي  قْ عَ ــاهْ  ت

وجْ ــــــــدُّ ــــــوالتِــــــي خَ أمُ

ي ساحِ الدّجى  في  تاگ  اوِي  الضّ البدر  تْ  تُوگَ

ي ـرْكاحِ مُ اتْـــــــزُورْ  ـتى  إمْ

ــرُوحْ افْ ــوانَــسْ  الــعْ ــاجْ  ت ببهاها  ايْلَة  الصّ

ي رْكاحِ مَ بالرّضى  ــزُورْ  واتْ لي  فْ  طَ تَعْ ترى  يا 

ــطــاحْ ــة االب ــي ــة دامِ ــمَ فــاطْ

ورْ بْ البْدُ بْتَكْ حاجَ ياتْ صَ مْ الباهْ جيتَكْ يا رسْ

نارُهْ بِي 
لْ لقَ زادْ  مْ  وقْهُ شُ و  نِّي  عَ مْ  بْتِهُ جَّ حَ  

ــــارْ ــــبَّ ـــــي صَ ـــــوانِ مــــا اگْ

زاري ود لي في امْ رْ لي و تجُ ما ادْرى بالرضا تَنْظَ

رَة زَهْ غزالِي  يا  لْ  مَ يَكْ ي  دِ عْ سَ بك  ول  انقُ و 

ـــي ـــوالِ ــــ ـــغْ ــــة ال ــــاشَ ب

ــالْ ــث امْ ــهــاهــا  ابْ ــنْ  ــسْ ــحُ ل ـــرْتْ  ـــظَ انْ أالَّ 

ــــورة ــــصُ ــــنْ رة مَ ــــــــــدْ عَ

ــرْ ــي ـــ ــخِ ال أم  ـــنْ  ـــزِّي ـــال ب ــــلَــة  ــايـْ الــصّ

الحربة

ــي داتِ أشطن  الــهــوى  أمير  ــي  اگــوانِ ــا  أم

اتْ ـــدَّ ـــعَ اتْ ــرُه  ــاكْ ــس ع و 

ــة ســراتَ و  ـــاگْ  ت ــودْ  ــجــنُ ب

يتْ نَهِّ وال  ــحــرب  ال فــي  ــقْ  ــي ــطِ انْ ــالَّ  ش

ــى نَتْرَجّ ــي  مادالِ لبْـهــاكْ 

ــجْ ـــوم طــاهَ يُ ــل  ك ـــــدِي  وَجْ ــكْ  ــبَّ ــحُ ب و 

ــــجْ ـــرْ الهْ انْـــــــواكْ جـــمْ

ــــجْ واهَ ـــرّ  س ـــاكْ  ـــه ابْ و 

ــي ــراحِ اجْ ــرْ  ــثَّ كَ البِينْ  ــافْ  ــرْه مَ ــا  أن أحّ 

ــي ــواحِ ــنْ تَ ـــاهْ  ـــف اشْ وال 

ــرُوحْ ــجْ مَ يْفْ  سَ دُونْ  ابْڤانِي  ما  أنــا  أحّ 

ي ياحِ تَجْ ــي  زادْنِ بّ  الحُ و  نِي  تِيَّهْ وى  الهْ

الحْ ــكْ تَ ــي  ل ــدْ  زايَ فــى  الجْ و 

ــــي يــا  ــــم ل ـــدي ك ـــي ــــا س ـــــو ي وه

ــومْ ــهُ ــن ــــدارَكْ ك ــــجْ ـــمْ ب ـــرْسَ ـــمَ ال

نارِي بْ  تَڨَّ فاكْ  اجْ و  لِي  قْ عَ تَيَّهْ  ابْهاكْ  من  يا 

فَتْرة مايْلُه  يهل  أو  رارِي  ـــدْ مَ ف  ايْكَ تــارة 

ـــي ـــالِ ـــتَّ ــــ ــــوى قَ ــــه ال

ــــومْ الــقــتــالْ ــه يُ ــرْبُ ــحَ ـــتْ ل ـــوِي ــا اقْ م

ـــورَة ـــمُ ـــشْ ـــه مَ ـــلُ ـــيْ خَ

ــرْ ــي ــغِ ـي فــي الــحــرب اتْ ــثــالـِ عــن امْ
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االزْهارْ ةْ  دَوْحَ ي  مِ رَسْ اتْزُورْ  بَرْضاها  ادْرى  امن 

ــــرَّارْ ــــوعْ الــــغَ ــــلُ ــد اطْ ــن ع

ـــارِي ألوْك ــي  ــجِ اتْ و  ــفْ  ــطَ ــعْ تَ

رة وانَسْ طاهْ من صالَتْ بشمايَلْ البْها على العْ

ابْــصــارِي ــرَّة  قُ يا  ــهــاكْ  ابْ سن  ابْحُ ــولِــي  صُ

ـــرارْ ـــسْ ـــنْ مَ ـــزِي ــلْــتِــي ب صَ

ــورَة ــصُ ــنْ مَ االريـــــامْ  عــلــى  و 

ـــــورْ ـــغـــزالْ ازْهُ ــا ال ــهــا ي ــبْ ــلْ ال ــشــمــايَ ب

مالِي فيه  رْتْ  خسَ و  زالِي  لغْ رستُه  غَ ارْيــاضْ 

رَة خاسْ مشاتْ  والْ  امْ من  رْتْ  خسَ ما  علِيه  و 

انْــــحــــازْ ــــلْــــبْ  الــــقَ و 

ــزَةْ ــزِي ــعْ ــاتْ ال ــع الْ ــوَ ـــاجْ ال ــكْ أت ــرامَ مــن اغْ

ـــونْ ـــنُ ـــكْ الـــمَ ـــســـرّ  ال  َ أ ــــــــي  زُورْنِ هللاَّ 

ــي حــازْ ــبِ
ــلْ ــنَــكْ قَ ــسْ حُ

العزِيزة ــبْ  ــدهَ ال ــمْ  ــاتَ خ ـــمْ  األسْ ــةْ  أزِيــنَ

وزْ انفُ و  ي  مِ رَسْ برْضاكْ  زُورْ 

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي

ـاسْ إيـَّ ــيــكْ  ــجِ امْ مــن  ــتْ  ــعْ ــطَ اقْ مــا  زال  مــا 

ــي ــاسِ ــكْ أفــاطــمــة إيّ ــنَّ ــعْ مَ ــطَ ــقْ ــفْ نَ ــي كِ

ــــي كــاســي رْ ل ـــــــــدَّ غَ

النسا ــــرَّة  حُ ــا  ي ــي  ــافِ ــصّ ال ـــــدامْ  امْ ــن  م

ـــسْ ـــوانَ الـــعْ و  ورْ  ــــدُ ــــبْ ال عـــن  ــي  ــتِ ــقْ ف

ياسْ قْ المَ ــوالتْ  م يا  ــولْ  صُ الــزِّيــنْ  بكمالْ 

رَفْ ما صارْ بّ و الهوى ما يَعْ من الّ داقْ الحُ

ــدارْ ــعْ ــه يُ ـــول إيّــامُ طُ

ــارِي ن من  ــوى  اتَّــكْ ليس 

ضايا اجمارْ الهوى بالْضاها زافْرة يمْ اعْ مِ في اصْ

ـــرارِي اضْ ة  ابْلِيعَ ي  شاكِ ــوانِــي  َمــاگْ أ

ــيارْ ــي فــي السْ و امحايْنِ

ــرُورَة ضْ مَ هــاجْ  المْ رُوحْ 

ورْ گُ عْ مَ الجفى  من  العْضى  اخبير  و 

حالِي اتْلُومْ  ال  المَك  امْ كفّ  نِي  اتْلُومْ يامن 

جرى ما  رِيــتْ  لو  حالِي  اليَــمْ  يا  كانْ  لو 

ــزِيــزْ اعْ نِّي  عَ مالُه  ــي  ــزالِ أغْ ــكْ  ــلَ وَصْ

ـنَّى كنَتْمَ نِيـنْ  السْ ولْ  طُ

ـنِّى كنَتْعَ ــه  بــ ــكْ  ـلَ وَصْ

ـنّى تْـهَ نـَ ــي  تزُورْنِ مــا  هْ مَ

ــوزْ ــفُ ـــ انْ ـــاكْ  ـــرْض بَ ـــي  ـــمِ رَسْ زُور 

ــودْ فــايَــزْ ــعُ ــي انْ ــفِ ــا وَلْ ــكْ ي ــالَ ــوْص بَ

ــزْ ــايَ ــــنْ ف ـــاكْ زي ـــه ابْ

ــزْ ــايَ ــــنْ ف ـــل زِي ــن كُ ع

تْ  عْ اقطَ مــا  مـــازال  سيدي  يــا  هــو  و 

ــا الــعــانَــسْ ــــاسْ ي ــك إيّ ــي ــجِ ــن امْ م

ـــي ـــواسِ ـــكْ وَسْ ـــبَّ حُ

ة سَ منَكْ ــي  رُوحِ ـــورَكْ  شُ من  اللِّي  يا 

ــسْ ــر عــاكَ ــده ــي ال ــنِّ ـكْ عَ ـوْصــالـَ بـَ

تَوْناسْ حياتِي  في  لِي  ايْلَدّْ  ما  يرَكْ  غِ من 

صالمطلع
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عنوان القصيدة

ــي  ــمِ رَسْ يتِي  فِ اجْ إال  ــي  أجــافِ ـــداكْ  اغْ مــا 

الولِيفْ كْ  رْكاحَ مُ ي  فِ يَجْ الجافِي  يا  مازالْ 

فى الجْ امْحايَنْ  من  وقْ  تدُ و 

ــي جــافِ ـــا  ان حــتــى  كــنــت  أواهْ  ـــول  وتـــقُ

ــة ــيَّ ــفِ ــــتْ بـــنـــارْ اصْ ي ــــوِ
ــي اكْ ــتِ ــعْ ــي أَل

و فُّ صَ ــــودْاللْ  بُ الــعــوارَمْ  على  ــايْــلَــة  الــصّ

ة ليكَ مَ ــي  ــوالتِ مُ يــا  زِيـــنْ  ــل  كُ عــن  ــي  ــولِ صُ

ــــوكْ ــــلُ ــــمْ ــــــا مَ لـــــك أن

ه مالْكُ ــاكْ  ابْه ــن  سَ حَ ــي  بِ
لْ قَ

بّ من افْتاكْ ــي بفتلْ الصّ بالِ ة اهْ دَ ولوا للزّايـْ قُ

ــاكْ الفت و  ــنْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

سانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ولْ رَسْ و حيالِي بالوصُ

ــة ــارْكَ ــب ــا امْ ي

ــــقْ االنْــــجــــالْ ــــا غــــاسَ أي

ــاللِــي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  بالتِيه  ــي  ــيــنِ بْــتِ ــدَّ عَ

الخال ــولْ  مُ يا  ــي  ــمِ رَسْ زُور 

ــال ــوص ـــرْجـــى ال ـــدَك يَ ـــبْ عَ

... ـــلـــيّ بَــــوْصــــالْ ــــودْ اعْ جُ

ــة لَ صِ الشــمايَلْ  و  الحســن  ــك  لي ــن  م ــا  ي

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال ــال حب م

ــــــــولْ ــــــــرَّة األصُ ـــــا حُ أي

ــالْ ــت اح و  ــا  ــرْض ــال ب ـــــاصْ  رَقَّ يــا  ـــلْ  ـــبَّ گَ

ــالْ ــتّ ــرْ قَ ــفَ ــوشْ ـــولْ بُ ـــوْصُ ل

تـــــــــــــــــــــــال االرْواحْ 

ـــولْ ـــتُ ــس الـــبَ ــان ــع حــســن ابْـــهـــاهـــا ال

ـــيـــلْ ـــثِ ـــــه امْ ـــــلُ ــــا إيْ م

الحربة

د  رَة والصَّ جْ ما اصبَرْنِي للتيه و الجفى و الهَ

يفْ ــغِ ــولْ البْدا اشْ ــري طُ ــى و اخبي و المن

ة فَ غْ امْشَ داتِي  جــوارَحْ  و 

ــغافِي قْ من تَشْ ــفَ ــا اشْ ــواه م ــي نَهْ و اللِّ

ــة يّ ــوِ ــودْ اقْ ــجــنُ ــا ب ـــرامْ ج امــيــر الـــغْ

ــه لْفُ خَ ــاگ  ت بالجيــش  جــا  ــيّ  لِ اعْ لْ  ــوَّ عَ

ـمالَكْ ـنْ اجْ ـسْ ة ببْها حُ اقْ مالْكَ شّ قلب العُ

ــالكْ يــا كــوكــب  الــفْ

جبْ ابْهاكْ د اللِّي حَ عْ يا سَ

افْكاكْ ايْلُه  ما  رِي  يَسْ و  ابْلِيَّة  ابْلِيْتُه  بّ  الحُ

ادْراكْ ــلُـه  مـايـْ أتــارُه  و 

ة اقْ عليه هالْكَ شّ نْ أمير بالقهر و العُ سْ و الحُ

ــيــلْ ــفِ اجْ غير  ــي  ــرْبِ گ ــن  م ــاكْ  ــف ــكْ يَ

االنْصــالْ ــرْح  جُ ــوت  يفُ ــانْ  التِّيـهْ ــرْح  جُ

ــكْ فــي الحشــى صال بَّ حُ

بــفــصــالْ ـــم  ـــعَ انْ وال 

ــيــلْ اوْصِ بـبـهاكْ  انْــفــايَــشْ  ادرى  ما 

ــى  مــع  اوْصــالِــي ــوافَ نَــتْ

ـــفـــاكْ عـــادْ صــالِــي اجْ

ــي االنْــصــالِ و  ــون  ــنُ ــسْ ب

ــالْ ــوى الح ــهْ ــي مــن ال ــي حــالِ ــلِّ ــا ال أن

انْحالْ رامْ  الغْ من  ي  مِ سْ جَ

ـــــالْ ـــــح هـــــــذا اشْ

ــولْ ــنْ حُ ــمَّ ــوى و كَ ــهْ بــالــهْ ــايَ ـــا ت وان

ــــل ــــي ــــي أوْحِ ــــالِ ح

صالمطلع رقم
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ــي ــالِ ة اوْح ــدَ ــزّايْ ــل ــوا ل ــولُ قُ

حالْ غير  في  تْنِي  تَرْكَ من 

ــالْ ــل ح ـــالْ ك ــو ط نَـــرْتِـــي ل

لِي سحى  ال  ــعْ  مْ الــدَّ رارْ  ـــدْ مَ

ــة ــلَ يــــدانْ ســاحْ ـــات الــــوِ ف

الوْصالْ سوايَعْ  و  بالمنى  رْتْ  فَ اظْ الحمد  هللا 

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

ــجــالْ ةْ االن ـــــودَ ـــرُوا سُ ـــصْ نَ

ـــي جـــالْ ـــلِ ـــقْ ــا عَ ــه مـــن ب

مــيــجــالْ ـــي  ل دارَتْ  ـــا  م

ــو ــامُ ــيــنِــي ط ـجِ ـــوم اتـْ يـُ

بوحرام الغزال  يا  ــارِي  ــنّ خُ يا  رَكْ  ينَصْ اهللا 

ــلــلــو عَ بُـــــــــودْاللْ  ـــهـــا  الـــبْ رّةْ  دُ ـــا  ي

ــوم ــثُ ــلْ كَ أم  ـــزالْ  ـــغ ال ــي  ــنِ ــاتْ ــب اسْ ـــا  أن

ــوا ــامُ ه بــحــبــهــا  ــــيــــارِي  اسْ و  ـــــي  رُوحِ

شعبنُوا ـــومْ  يُ ــسْ  ــوانَ ــعْ ال ــي  ــرْتِ ــظَ انْ لــو 

ـــمْ ـــواهُ ــــرّ اهْ ــن حَ ــي م ــكِ ــشْ ــــــرُوحْ تَ أتْ

ــم ــا البدر الواسَ ي تِي اضْ قْ ــة اإلســم فَ ــا زين ي

ــامــي الــسّ ــاللْ  ــه ال و  بــبــهــاك  الــشــمــس 

ــمــى ـــكْ اسْ ـــعـــاعَ مـــن اشْ

ــمْ اتْبَسَّ الرضــى  روض  ــك  من

ــوم ــسُ ــگ ـــواك ســاكــنِــي مَ ـــه وانـــــا ب

حالِي و  ــي  ــتِ حــالْ على  ءاهْ 

حالْ اشْ لِي  ــمْ  كَ الهجرة  في 

حالْ اشْ مهجتِي  في  بّ  الحُ و 

لِي اوْحـــى  كما  تنشى  عــادْ 

ــة ــلَ ـــرك الـــــرُّوحْ واحْ ــن ت م

الجفالْ بيْ  الضّ وتْ  نعُ يا  رْ  هْ الدّ بيك  وافانِي 

يلَة فِ هر اجْ ولْ الدّ ولْ يا اللِّي طُ يا سالبَةْ العقُ

ـــالْ ـــتّ ـــلْ خَ ـــايَ ـــوى ج ـــهْ ال

ـــالْ ـــتّ ـــوْشـــاء قَ ـــهَ ــــوم ال يُ

ـــتـــالْ احْ و  ـــي  ـــنِّ عَ لْ  ــــــوَّ عَ

ــه ــطــامُ ــل ــــوى ل ــــقْ ـــا انْ م

االريـــامْ ــاج  ت لِي  عقْ ــاتْ  ــب اسْ الــلِّــي  ــا  أن

لُه قْ عَ ــاتْ  ــب اسْ هــي  ــقْ  عــاشَ مــن  كــم 

ــومْ ــلُّ ــف ال ــي ك ــنِّ ــي عَ ــنِ ــومْ ــلُ أمـــن اتْ

ه ســامُ احْ ــرَّدْ  جَ و  غــى  أطْ ــب  الحُ ــر  أمي

ــوا نُ ــوْ ــهَ إيْ مــن  لْ  ـــوْ هَ يَلْقى  ــوى  ــهْ ال و 

ـــمْ ــتْ أدْهـــاهُ ــبْ ــي صَ ــبِ ــلْ ــن قَ ــــومْ م قُ

ــي ـسامِ اجْ فــي  ــواكْ  ـــ اهْ

ســامْ االجْ ــالجْ  عـ ــا  ي ــمْ  يَّ خَ

ســامْ ــنِــي  ســاكْ ــواكْ  ــ اهْ

ــمْ سَّ گَ ــي  داتِ ــر  أمي بحســامْ 

صالمطلع
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فاطمة 4

حليمة

زينب

أما ادرى يا ربي

راضية 1

عنوان القصيدة

ة مَ فاطْ ــزالْ  ــغْ أل ــواكْ  ه في  حالْتِي  ــوا  المُ

ـــــــة مْ الـــمـــــــالوْمَ ــــــــوْ قَ

وا المُ ومْ  قُ في  لِيَّ  اعْ واشْ  نَكْ  سْ حُ يقْ  شِ اعْ أنا 

ي طامِ تَحْ ــي  ــدانِ زايْ اللّي  يا  اهللا  من  خــافْ 

ـــطـــامْ ــــــي ســـــارْ احْ رُوضِ

ــمــة ــاطْ ف و  عــيــشــة  ـــا  ي ودَكْ  ـــــدُ ـــــصْ ب

ة لِيمَ ة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ باهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ة لِيمَ احْ ــولْ  ــوْصُ ــال ب ـــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ كْ و ابْحالِي المُ ضَ ويتْ من لَحْ وانا اكْ

والتِي مُ يا  ودْ  جُ برضاكْ  وافِي 

ــــي ــــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

ــبْ ــــامْ زِيــنَ ـــــرُورِي تـــاجْ االري يــا كــمــالْ اسْ

ــدامْ ــاالق ب ـــودْ  جُ ي  لبْساطِ

لِي  مْ شَ ــع  ــمَ تَــجْ واشْ  ِّـــي  رَب يــا  ادرى  ــا  أم

ـــرْ بــرضــاهــا ـــفَ ـــظْ ــــتْ نَ ي ــــوِ ــي اهْ ــلِّ ــال ب

تَرْضاه يَّ  هِ كان  يبْ  هِ
انْ بشارَتْها  في  رِي  مْ عَ

ــامْ االرْي ة  أباشَ يرَكْ  غِ سبانِي  ما  اهللا  و  أنا 

رْ الــتــمــامْ ــــدْ ــةْ بَ ــعَ ــلْ ــا طَ ي

يَة نَكْ يا راضْ ولْ في محاسْ راتْ صُ يا تاجْ القاصْ

الحربة

ة عالْمَ بضرار  اقْوى  و  نِّي  عَ جارْ  ــواكْ  اهْ و 

ـــة ـــمَ ســـاقْ ـــــــــرُّوحْ  ال و 

ه ي افْنى اقْوامُ مِ سْ كْ جَ دَّ ال حالْ حالْتِي من صَ

ــه طامِي ــيّ بامواجُ ــوانْ حــاطْ بِ ي بحــر الغِ

طامْ التَّـلـْ فــي  ـــــوا  لَـــــوحُ

ــمــى ــه اطْ ــنُ ــراتْ ــفْ ــي ب ــنِ ــفْ وانــــا جَ

هامْ نِي بسْ كَّ رَة مَ دْ كْ يا العَ ضَ وهو يا سيدي لَحْ

مْ هَّ في القلب الح شفرْ مسَ

مْ هَّ ايْشَ ودْ  األسُ و  االشبالْ 

ى مثل العلِيلْ  كّ نِي نَتْشَ واكْ اتْرَكْ وهو يا سيدي اهْ

ونِي مالَكْ من المُ وا اجْ دُ لو شاهْ

رُونِي دْ ــوقْ ايْعَ ــة الشّ فــي حالَ

رْفُـونِي ايْعَ غـرِيمْ  و  يقْ  عشِ

ــي ــونِ ــفُ ــوَصْ ايْ و 

يَّة  بكَ ــــوى  اكْ ــه  ــبُ ــلْ قَ ــن  م عــلــى  آهْ 

ـــا ادْواه واشْ  بــنــارْهــا  ــه  ــبُ ــلْ قَ ة  ليعَ

ادْواهْ آشْ  هللا  وى  بالهْ وعْ  لْسُ مَ قَلْبُه  واللٍّي 

رام وقْ و الغْ دابْ الشُّ أنا الكاوِي من المحبَّة و اعْ

قامْ السْ رَّتْ  إيْـــوَ التِّيهْ  و 

يَة وقْ ساحْ تِي بالشُّ ال حالَة كيف حالْتِي و دمعْ
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االرْواحْ ة  راحَ نْ  المحاسَ على  ببهاها  تْ  فاقَ

ــــــاحْ ـــهـــاهـــا وَضّ ــــن ابْ زي

ــة ــنــى  و ارْجــاحَ ــعْ ـــازَتْ مَ ح

يَة يبَة راضْ رَّف الوْجِ شَ ايَلْ المْ نْ الصّ سْ داتْ الحُ

واقْ االشْ رَّدْ  اتْبَ رّ  السَ خمر  من  يمْ  مدِ يا  لَّلْنِي  عَ

ارْواقْ ــي  تِ جْ هْ مُ ــن  ع ــعْ  ارْفَ و 

ة وافْقَ امْ ي  بْعِ طَ مع  و  تاللى  رْها  سَ الخمرة  ذا 

لِي غى  اصْ و  ساقِي  يا  الخمر  ةْ  طاسَ رْ  ــدَّ غَ

ـــــي ـــــــا مـــــالِ ي

شــاها اغْ ــلْ  اللِّي و  ــتْ  راحَ ــارْ  النه شــمس 

ــالمْ ــظْ ال ــك  حــلْ ــهــا  هــزَمْ و 

ــــم  ــــرْكُ أجَ و  ــــا  أجــــرْن ــم  يــعــظّ اهللا 

ــوي ــل ــع ـــي الـــشـــريـــف ال يــــاالســــالم ف

ينبُوع الحلم و علم نعم موالي عبد الرّحمان

ــي ــاظِ ــفَّ ــدْ يـــا حَ ــي ــحِ ــجْ ــك فـــي ال ــتَّ ف

ــلْ االنْفاضْ ي ثِ ي امْ بصــارَمْ الْســانَكْ و ألْفاضِ

ل اوْطانْ وفْ الفجر انْشــر حلْتُه و كسى كُ شُ

ياه على البطاحْ و الرّبْواتْ و االطاللْ ــرَقْ اضْ اشْ

نْد اللِّيلْ ــزم جَ ــى الرْضى و ه ــى نُورُه عل لّ و تجَ

الح وى جارْ على أهلْ الغرامْ بعساكر و اسْ الهْ

ــاحْ ارْم ن  عْ للطّ سقل  و 

ــى احَ ــدّ ــتَ ك ــه  ــطــالُ ب و 

لْ يَبْرِي من صادْفُه في سوايَعْ المشالْيَة كل ابْطَ

ونِي يا أهلَ الحقيقة لحماكم الخبير شاقْ دُ رَشْ

ــواقْ االشْ ةْ  بلِيعَ ــتْ  دوِي و 

ة اللقا بُولْ من اوْفاكم قبْلُونِي ساعَ نَرجى القْ

لْ و رُوفْ ر يا ساقِي الفناجَ مَّ و هو يا سيدي عَ

اجْ ــدّ ال ـرُوحْ  ايـْ قبل  رْ  ضَ احْ من  ي  اسقِ و 

ــوت  بالمـ و  ــا  ــن قْ خـلـَ مــن  ســبـحان 

القــوي ــل  الجلي ــاة  الحي بعــد  ــا  رْن اقْهَ

انْ المنّ نعم  عبادُه  على  رْ  صْ بالقَ مْ  كَ احْ و 

ـــق اســم  ـــدي ســـبَّ وهــــو يـــا ســـي

ــفــاظْ ــحْ ــه تُ ـــاظْ ب ــا حـــفَّ ــى ي ــمــول ال

ــوظْ فُ حْ ــبْ مَ جَّ ــكْ محَ دابَ ــود مــن اعْ و اتْعُ

مانْ لْكْ الرّحْ ي مُ اهِ وفْ يا السّ نَكْ شُ فْ دْ جَ يَقَّ

اجْ في الكحالْ يا و بين الدّ رَقْ بين الضْ كيف افْ

يلْ ضِ تَفْ و  عزّ  حــازُه  لدى  هذا  بَه  يَشْ ما 

صالمطلع
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ــام  ون ــرا  الفق ــز  ع ــاب  غ ــي  عين ــا  أي ابكــي 

ــــات خـــضـــرة  ــــن واســـــكـــــن فـــــي ج

ـــات  ـــي ـــدوش ـــم ـــح ـــــز ال ــــدي ع ــــي س

ــغ ســالمي ورد لي ــرم العلي بل ــا قاصــد ح اي

لسلطاني ســيدي علي المخنتر بن حمدوش 

ــزورة احتال  ــا الوالي لل ــل شــهر الميلود ي گب

ــام البودالي  ــن حمدوش هيبتي الهم نوصل ب

ــه  ال وعــلــى  ــي  ــب ــن ال ــى  ــل ع اهللا  ــى  صــل

المختار  نيامي  ضيا  ــزيــن  ال ــن  زي دايـــم 

ــــف االســـــم  شــــري

ــى الــنــبــي  ــل ــي وســلــم ع ــل ــم ص ــه ــل ال

ـــــوالي مــحــمــدي  الــنــبــي الـــعـــربـــي م

بسم اهللا سر الكالم باش ابديت حروف االنظام 

االصوات  سامع  ربي  ينام  ال  من  علينا  جاد 

ــم  ــي ــظ ــع ال اهللا  ـــســـم  ب نــــبــــدا 

ــم  ــدي ــق ـــحـــي ال مــــول الــمــلــك ال

نعم الغني نعم الكريم رزاق االنس والوحوش 

حــلــتــي  بــــديــــت  اهللا  ــم  ـــ ـــ ــس ب

ــــــوال  االه ــي  ــج ــف ت اهللا  واســــــم 

سالي  الخاطر  و  قلبي  يعود  بها  اهللا  بسـم 

ــــي ــــالمِ اكْ ـــــدا  نَـــــبْ ــــا  م أوَّلْ 

ـــم ـــظَ ـــلـــيـــل األع ــــاألســــم الـــجْ ب

ـي اغــتــامِ يـفـجــى  اهللا  اســم  و 

يــعــلــم للـفــــرح  اهللا  اســم  و 

ــــالمــــي                          اكْ نــــبــــدا  ـــــا  م أول 

ـــم ـــظَ ـــلـــيـــل األع ــــاألســــم الـــجْ ب
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خديجة
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بدون حربة

ــدرجــه ات بــيــديــهــا  كــاســي  ادرى  ــا  م ــا  ي

خديجة الــغــزالــة  تيـت  كــل  سلطانة 

ـــى ـــدج ــــب ال ــــوك ك

ــي ــراج ان اشـــحـــال  ذا  امــحــبــتــهــا  فـــي 

رُه فــي تعدابْ ولَّهْ خاطْ ــبْ الحــبّ امْ صاحَ

بْ ــكَ كتْنَسْ ــدّ  الخَ ــوقْ  فُ ــه  وعُ ادْمُ ــمْ  دايَ

يفـرّجــه ــا  موالن ــي  كـرب ادرى  ــا  م ــا  ي

ــوم هــاذ التهييجــة ــي اهمـ تمضــى عنّ

ــجــى ــرت اعــيــيــت ن

انتاجــي اســباب  العــدرة  اوصــول  فــي 
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باهــة ـوافِي نـَ قْ تِـي بـَ ـلـْ يـتْ حُ دِ بسم اهللا ابـْ

تْ في الْغاها بْقَ يا سَ لْ اشْ يرْ كُ خِ بسم اهللا تَسْ

اها ـبْـدَ ورْ و تســلِّي مَ دُ ــرحْ الصْ بسم اهللا أتشْ

ـعــنـاها ـتِيـرة رَقَّتْ مَ ـــرارْها اكْ بسم اهللا أسْ

باها حانْ من احْ ــبْ رْفَة سُ شَ بسم اهللا كلمة امْ

ــقْ النباهة لْ وصْ الخَ صُ ها اخْ ــرِيفْ ــه تشْ رْفُ و يعَ

ـوالها ـبَّـقْ بها مُ نـة يـسَ بسم اهللا فـي الكايـْ

عاها تَبْ امْ ــم حبِيبِي اكْ سبَّقْ بســم اهللا و اسْ

تَرْضاهــا ــة  حل ا  ــدَ نَبْ ــول  القُ فــي  بهــا  ــا  وان

ــا ــة و ابْهاه لَّ ا و الحُ ــوْ ــراجْ و الل عْ ــولْ المَ ــا مُ ي

ة طه ــي األمَّ عْ ف ــافَ ــك يا الشّ ــى اهللا علي صلّ

ــا واله ــت مُ ة و ان ــفاعَ ــبْ الشْ ــد صاحَ مَّ حَ آمُ

يَّمْ جمر الْضاها تِي خَ جْ هْ ــر مُ واكْ في أمي نارْ اهْ

ــاها ــبْ داتِي رشَّ ــبْ رَيَّ ي عِ ــة اصْ رْگَ ــرامْ الفَ ضْ مَ

ــرَبْ ــجْ العْ يَّ بســم اهللا اتْهَ

ــبْ جَ ــياتْ تَنْحْ لْ اشْ بهــا كُ

رَبْ يَنْطْ ــبْ  لْ القَ اهللا  بســم 

ــبْ جَ تَنْعْ ــوالْ  اقْ لْ  كُ بهــا 

بْ ــرْها ارْگَ ــوْرى سَ ــى ال و عل

ــبْ اوْجَ تشــريفها  ــا  علين و 

تَبْ ــه اكْ لَم قال ل مهمــا القْ

لم ما قضى الرَّب و اكتب القْ

ك يا عاطر النّسب يحَ في مدِ

ــبْ سَ اجْ و الحْ و الخاتم و التّ

ربْ ــمْ و العْ ج ــيّدْ العْ ــا سِ ي

ول تنســلَبْ قُ ــكْ العْ بغرامَ

بْ دَ رْها اجْ نْ من حَ ــاكَ و السّ

ــرْ يلتهــب بِي مــن حــره الخْ
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ــق ماها افَ ودِي يدَّ ــوقْ عــن خــدُ ــعْ الشُّ ــتْ دَمْ لَّ هَ

فاها عْ اطْ مْ ــولْ الدَّ لْ و انقُ ــدْ هَ مارْ الوَجْ ــوق اجْ فُ

ماها رْ في احْ ة نَنْظَ مَّ لِيكْ ضَ ة اعْ ها رَوْضَ دْ عَ ماسْ

واها قْ ــا مَ ــة رُوحــي ي ــرَة الالهب مْ فــى ذا الجَ تَطْ

ا تْ ادْواهْ ــدْ لْتِي ليــس اوْجَ ــقامِي زادْ عَ طــالْ اسْ

ــرْ بمناها فَ ــي تَظْ ــي فــي حياتِ ــا ادْرى رُوحِ ــا م ي

ــرُّوحْ لداها مْ ال ــي ضَ تِ جْ هْ ــزجْ في مُ ــواكْ اتْمَ اهْ

ــنْ افْناها رفْ البِي مة عَ ــمْ دْ داتِي امْسَ من شــاهَ

ة طه ــي األمَّ عْ ف ــافَ ــا الشّ ــى اهللا عليك ي صلّ

ــا واله ــت مُ ة و ان ــفاعَ ــبْ الشْ ــد صاحَ مَّ حَ آمُ

ي و اسماها ين ضاقَتْ رُوحِ واكْ شِ لُون داق من اهْ

بْ ارْضاها سْ ي في الكَ وقِي و صابْتْ رُوحِ مْ شُ ظَ به اعْ

ياها ــة و اضْ قل ات و العقــل و المُ ــدّ ــت رُوح ال أن

ــروح افداها ــت لل ــت هــو نعــم الحبيب و ان و ان

ــناها ــا و اسْ نْي ــن يا هــالل الدَّ لي ــا ســيد التَّقَ ي

ه ــورة طَ ــرارُه في سُ حْ اسْ ــا مــن وضَ ن رَمْ ــك اكْ ب

بْ كَ زانْ على التَرى اسْ كن امْ

بْ ــاهْ يلتهَ ع عْ امْ مْ ــتْ الدَّ بْ هَ

بْ ونَنْجــدَ ــي  هِ وَجْ ــر  نعفَّ و 

ــبْ تلتهَ ــارْ  ن و  ــجْ  التَّلْ ــن  بي

بْ دَ يا الهْ ولَك يا ضَ دُوب اوْصُ

و نزُورَك يا ســيد مــن أنْحب

يتْ مــن البين (بنتحب) و بقِ

بْ جَ ــوْرى اعْ و جعلنِي بين ال

ربْ ــمْ و العْ ج ــيّدْ العْ ــا سِ ي

ول تنســلَبْ قُ ــكْ العْ بغرامَ

رَبْ كْ ساكني اشْ دامَ كاسْ امْ

دْ من ليه ننكســب ــيّ ــا سِ ي

ب ــيَّد كل مــن انْتحَ وانت سِ

لَبْ ناهْ مــن اطْ ــالْ امْ ــك إيْن ب

بْ نُورَك على  االسالمْ ماحجَ

لْ مــن  أوَبْ ــيَّد كُ لَكْ سِ عْ جَ
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لِيلْ أنْشــاها ــياتْ كانت الجْ ودك جمع الشْ لوجُ

نْها كيــف ابْغاها وَّ ــوان كَ ــودك جمــع االكْ لوجُ

رقَّاهــا ــا  موالن درجتــك  ــلِينْ  الرَّسْ ــاجْ  ت ــا  ي

ــه إل ال  مــع  و  ــا  رَبْن ــوزْ  نُ اكْ ــاحْ  ت فْ مَ ــا  ي

ة طه ــي األمَّ عْ ف ــافَ ــك يا الشّ ــى اهللا علي صلّ

ــا واله ــت مُ ة و ان ــفاعَ ــبْ الشْ ــد صاحَ مَّ حَ آمُ

ــا واه ــي يَهْ لْبِ ــمْ الرْســالَة قَ ــا خاتَ ــكْ ي و صالتَ

واها ــارة بَهْ ــكْ ت بَّ ــواقْ حُ ي مــن اشْ ــكِ ــارة نَشْ ت

فاها بَّك ما رشفْ اصْ رْة حُ مَ قى من اخْ من ال نَسْ

ا ــرَنْ الْغاهْ واتْ ي ــرَة و كاسْ و اصْ ضَ ما شــاهد حُ

ــاها بَّك رَشَّ ي في حُ ــك رُوحِ بْتْ ل ــه و هَ ــا دَقْتُ أنَي

نْجاها رَتْ بمَ فْ ــيادْ و ظَ التَك نالَتْ االسْ يا من بصْ

ــدة و حصاها ــلْ البِي ــدّ رَمْ ــى اهللا عليــك ق صلَّ

ما و الخافَقْ في افضاها ا في األرْضْ و السْ قَدّ امّ

ن في اتْراها ــاكَ ل السَّ ــى اهللا عليك قَدّ النمْ صل

ــداها ــقْ بَشْ بَ رْجــة تَعْ ل حَ ــد كُ ــوار البِي ــدّ انْ ق

ول ينحسب شــالَّ ما فِي القُ

ــبْ ــه عنهــا ارْكَ مــن بقدرتُ

ــكْ يتْربْ ــفْ ارْقاتْ بجاهَ ي كِ

مرتكــب ك  ــمَ اسْ اهللا  إالَّ 

ربْ ــمْ و العْ ج ــيّدْ العْ ــا سِ ي

ول تنســلَبْ قُ ــكْ العْ بغرامَ

ــرَبْ نَنْطْ ــات  اوْق لْ  كُ بهــا 

بْ دْ العَ دادَكْ  امْ امْصالْ  دَقْتْ 

ــرَبْ تِيقْ ما شْ رْ اعْ مْ ــي خَ باقِ

ســبْ رْنِي من ضاقْ و انْكَ دَ يَعْ

على األهل و االخوان و الكسب

يســتجب ــمْ  رِي الكْ بهــا  و 

بْ ــرى إيْدَ ــوق التْ ــد اللِّي فُ ق

لْ و جريدْ و الســاحب قَدْ انْخَ

ــبْ شْ ــدْ انْباتْ األرْضْ و العُ قَ

ــحْ الرُوضَ و اختصب و ما لقْ
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ة طه ــي األمَّ عْ ف ــافَ ــك يا الشّ ــى اهللا علي صلّ

ــا واله ــت مُ ة و ان ــفاعَ ــبْ الشْ ــد صاحَ مَّ حَ آمُ

ــا ــرْقْ إذا اشــارْ اوْباه ــدْ بَ ــكْ قَ لِي ــى اهللا اعْ صلّ

ــقاها وى على األرْضْ و زادْ اسْ ــا اهْ دْقْ و م ــدْ الوَ قَ

الها ــو اعْ ــالكْ في جَ ــكْ قد المْ ــى اهللا علِي صلّ

غاها ــي كيصْ ــة و اللِّ بَ لقْ قاطْ ــد انْفــاسْ الخَ ق

ــالقْ و صــوت ألْغاها ــى اهللا عليــك قد الخْ صلّ

ناهــا عْ مَ ــة  رَقَّ و  اللْفــاظْ  و  ــق  لْ الخَ ارْواحْ  ــد  ق

ســاها ــجارْ وورقْ اكْ ــى اهللا علِيــك قد االشْ صلّ

بَّحْ في الْغاها وشْ اتْسَ ا في األرض من اوْحُ قد أمّ

ــداها وفة و خيُوط اسْ ــد صُ ــى اهللا عليك ق صلّ

ــك كيف ارْضاها ا في علم من انْشــا رُوحَ قد أمّ

ة طه ــي األمَّ عْ ف ــافَ ــك يا الشّ ــى اهللا علي صلّ

ــا واله ــت مُ ة و ان ــفاعَ ــبْ الشْ ــد صاحَ مَّ حَ آمُ

ــاضْ اقْراها فَّ ــا حَ ــرْفَة ي شَ لّة المْ ــت الحُ تَمْ أخْ

ــا يَّاه ــه عَ ــد عــارف رُوحُ ي حِ ــى بلغــا الجْ ب ال تَعْ

ربْ ــمْ و العْ ج ــيّدْ العْ ــا سِ ي

ول تنســلَبْ قُ ــكْ العْ بغرامَ

بْ ــمْ اوْالدْ بِه هَ ي قِ ــى العْ عل

بْ ــكَ نْيا قد ما اسْ ــولْ الدُّ طُ

ــدِي اقْرَبْ ــي و ال ــد القاصِ ق

ــرْقْها و غرَبْ و ما كان في شَ

ــبْ تَ ــدِي اكْ ــارِي و ال ــد الق ق

بْ طْ و النْصَ ــرُوفْ النَّقْ قَدْ احْ

بْ هــا وقت ما اوْجَ عامْ قد اطْ

بْ لْ حَ ــدْ كُ ــحْ و قَ مْ ــد القَ ق

ــبْ ــرْ و الرْطَ ــرْ و حرِي ــد اوْبَ ق

بْ طَ ــيدْ مــن اخْ هَ يا سِ يا طَ

ربْ ــمْ و العْ ج ــيّدْ العْ ــا سِ ي

ول تنســلَبْ قُ ــكْ العْ بغرامَ

تَبْ لْ مــن اعْ ــزم بهــا كُ واهْ

بْ ونْ ينتْعَ لْحُ و ابْقــى في المَ
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يَلْقاها ة  ــــدَّ البُ ــه  ــتُ ــيْ نِ فيه  عــلــيَّ  آشْ 

ماها ــه زاد اعْ تُه عيْنُ مْ ــوات هَ فْ و صــرفْ في الهَ

ســابْ اقْضاها لُه يَحْ ــغْ ــة و النْفاقْ شُ تْب دارْ الغَ

ــواها ــة كيسْ ــدامْ ال قِيمَ ــه مــن افْ ــعْ تُوبُ نَ اصْ

رَقْتْ ادْماها ي على العدى يُوم اهْ يفِ شــالِيتْ بسِ

ي يَلْقاها ــيفِ ــة سِ رْبَ ــنْ ضَ ــافْ ظَ تّ ــا مــن هَ و م

ــدْ ابْراها نْ ــرْ بالهَ ــرِي افْراقْ جايَ ي و صــدفْ من غِ

رْ انْشــاها ــعْ لْ الشَّ يرْتُه و هَ قَوْلُه زاد اعْمى ابْصِ

ــبْحان من انْشاها رْقانُه على الرْضى سُ دْ طُ يَوْجَ

ــواتْ اوْطاها ــوا رَبْ رْفُ مالْ عَ ــاسْ الكْ وها ن ســلكُ

الها هَ ما احْ ــرَّفْ طَ شَ الةْ المْ وا في اصْ بْطُ مــن غَ

الَّهــا ه خَ ــه مــن بعــدُ زانْتُ ــراوِي اخْ غْ ــل المَ مث

الها ــحْ  يَمْ دايَ ورْ امْ دُ ــيدِي الخضر مــن الصْ و سِ

اها ــدْ نَهَّ ــاجْ اقْصايَ ب ــبْ الدْ ــفْ صاحَ لَ ــن يَخْ و ب

اهــا فَّ صَ ــة  يَّ يقِ قِ العْ ــرِيفْ  الشْ ــانْ  ثْم عَ ــو  ابُ و 

الَّهــا حَ الهــادِي  حْ  ــدْ بمَ يْتُه  ــجَ اشْ ــارْ  النجّ و 

ــرَبْ ــه ينخْ ــنْ ب صَّ شــايَنْ حَ

ــبْ نا إيْسَ راضْ واتَّلْهى في اعْ

ــاد و نســلَبْ ــرُه ب و هــو فَكْ

ــتْبْ للشَ ــرْ  رِي الحْ ــبَّهْ  يشَ و 

بْ ــنْ داعِي جــاحْ و انْعطَ مَّ كَ

رَبْ اهْ تِي  لســاحْ رامْ  مهمــا 

ــبْ تنعطَ بســنُونْ  ــه  داتُ رى 

بْ يرْتُه ارْگَ ســالْ اللِّي عن سِ

تَبْ ــدا اعْ ــولْ البْ ــا فِيها طُ م

بْ ــلْ منهــم ينصحَ لْ بطَ كُ

بْ فاقَت شهد الجبح و الرطَ

بْ هَ تُومــة بســبايَكْ الدْ خْ مَ

ــبْ طَ ــى اخْ ــي بالثنَ بُوبِ و لَهْ

رْبْ وبن امْســايَبْ ليــس ينكَ

تنحســب ــوسْ  قامُ ــا  خالَّه

ب وبن علِي في الشعر ينصطَ
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79

80

ــرُوح افْداها ــه لل لْتُ عَ ــي اجْ زْمِ احْ الزَّمْ ــدَّ ــا مَ وان

ــرْ نَرْجاها شَ حْ تُه في المَ ــفاعْ نمدح من غدا اشْ

ي في اللقب ــمِ وزْ اسْ ــدُ الگن

بْ ــا اصعَ ــه يهــوان م بصالتُ

انتهت القصيدة
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ــة رْب كُ د  ــدّ انْجَ ســاع  كل 

يا ســعد من اوْطى مراســم طيبة

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــزرُوب م ــاوِي  ه ــدِّي  خَ ــوق  فُ

ي بما قضى عن حالي رب االرباب أيا سيدي راضِ

رْبة ــا فــي الغُ وْزَه دَ هــذا الســنة امْ

ـــــرت نــهــبــى س

لهيبة يار  االسْ في  وق  الشّ مارْ  بجْ

ــة عيب اصْ أگــدات  ــا  نارْه

تطفى ليس  نيران  د  دّ انجَ يوم  كل 

يبْ انْكِ هكدا  ابگانِي  ما 

غاب تلقاه  تارة  لِي  قْ عَ إيْرِيحْ  تارة  سيدي  أيا 

وب ــع انْجالِي مســكُ ــارة إيْهــل دَمْ ت

ــوبْ ــلـُ تـــايـــه إيـْ

بة عْ صُ ــيّ  عــل الـــفـــراقْ 

ــة ــب ــوْجــي ــا ال ــه ــب كـــوكـــب ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

وب و الخبير في ضيقة متعُ
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19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــي لْبِ قَ ــگْ  إيْرَشَّ ســاعة  كل 

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــة الغيب هــدا  لحــر  بَّرْنِي  ــيصَ شِ

يبة ــغِ تَشْ فــي  ــالگ  الخْ

كل ساعة إيْزِيدْ لقلبِي الفگد رجفة

يبْ ما مثلي في الورى انْحِ

اتْ صابْ ه و خبِير الدّ مُ هْ ل سَ وى سَ أيا سيدي الهْ

ــي بِ تَعْ مــن  ســيدِي  ــا  ي ــنْ  إيْحَ وال 

ــي ــبِّ مْ طُ ـــــــدَ أعْ

ــة ــي معــاه غريب رِيبْتِ ــا كيــف اغْ م

ــة تحريب فــي  ــوم  ق ــه  لي

ة فَّ رُه ما تعمل يوم اللطام عَ ســاكْ اعْ

ــرب الفاتك الصويب بالضّ

و هو  يا سيدي لو داق الفراگ اللِّي مثلِي لو كان تاب

ــة المحبّ هــل  ــوا  داقُ شــين  وقْ  ــدُ إيْ

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

رْبِي رْبُه حَ ــه ضَ بســهم قَوْسُ

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 
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33
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

ــة ب حْ الصَ ا  ينشــيوْ ــا  بعدم

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــي حابِ أصْ ــع  جمي و  ــي  تِ والمْ

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــة تْب غَ فيهــا  ــا  م ــة  صافي

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــي طابِ اخْ ــزْ  ري اطْ ــن  ي مِ الفاهْ

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــة ــزرب ـــي ب ــجِ إيـْ

اقْريبة ـــات  اوْق فــي  ــم  ــهُ ــرَّقْ إيْــفَ

ــة ــي احــروف عجيب مــن شِ

لْفة ليس يحتج الفــراق منين يرُوم كُ

ــبْ لِي اطْ ــوا  عُ يرَجْ الحبيــب 

االحباب دون  رَّد  متفَ نِي  اتْرَكْ راگ  الفْ سيدي  أيا 

ــي بابِ احْ و  ــي  قُوتِ ــى  عل ــي  رْبْتِ غُ ــا  ي

ـــدابِـــي ــا اهْ ــي اضْ

ــة تَرْتِيبَ فــي  اللفــاظ  ين  ــاخِ نسّ

ــة أدِيب ــراف  اشْ ــوْرى  ال فــي 

رْفة ــرْفة و نعم شُ نى شُ حاقِّين المعْ

وِيبْ اصْ اللغا  في  منطقهم 
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67

68

ــة بَّ حَ امْ ــوقْ  الشُّ فــي  ة  ــدَ زايْ

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــبِـي يَسْ ــرْ  المعطَّ تِيـتْـهــا 

داب يا االهْ ة نور اضْ تِي على مكّ أيا سيدي يا فرَگْ

ــة ب عْ الكَ ــزَم  زمْ عــن  ــي  فرگتِ ــا  ي

صبى و  فــصــيــل 

ــة بِيب الحْ بهــا  ــى  عل ــي  بَّرْنِ يصَ آش 

ــة يي اعجِ الســرُورْ  نلــت 

بوَقْفــة ــة  فايْت ــا  راه الَّ  مــن  رى  آشْ 

ــبْ ي الرْطِ و  ــاسْ  يَّ المِ ــد  ق

النگابْ رْ  دْ اتْهَ يُوم  عليها  تِي  فرَگْ يا  سيدي  أيا 

ــي بِ هْ ــانْ خالْهــا فــي الخــال الدَّ إيْب

ــي ــبِّ ـــالْ طُ ـــم أك

يبَة ــم اوْجِ ــول ري قُ ــبِي اعْ رَة تَسْ ــدْ عَ

ــة يـبَ جِ اعْ ــرُورْ  السْ بـنـــت 

فة طْ طاها تبان غُ جابْ اغْ لو اكشفت احْ

يبْ في الرُّوض على البْدا تصِ

ــى ينْب ــي  الگِ اخْ فــي  حبهــا 

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــبِي سْ حَ ــرَّد  جَ المْ ــا  ه يدْ جِ
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ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

ــه ــوابُ ــق ابْ ــحَ ــرب إيْ كــل ح

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

العربِي ــه  لــطَ ــنْ  ي ــدِ ــاصْ ق

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــل فــي تَــرْتــابُــه ــمَ ــحْ كــل مَ

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــي ــبِ ــة رَغْ ــلْ غــايَ ــفــضّ الــمْ

ي االرْكابْ رْفَة يُومْ تجِ تِي على عَ أيا سيدي يا فرَگْ

ــرِي ضــادُّه شــامِي فــي احرابه صْ مَ

ـه ــحــابـُ ـــع اصْ م

ــة يبَ تَوْجِ فــي  ــن  رْبِي محَ ــوشْ  جيُ و 

يــبَـة لهِ ــار  ن االنــفــاض 

فى اجْ ليس تطْ ها تلمع غسق الدّ بخاشْ

يبْ اتْهِ بعضهــا  عســاكر  و 

رابْ گوا قبل السْ تِي على من يشَ أيا سيدي يا فرَگْ

ــرْبِــي ــر الــحَ ـــوا بــالــسَّ ـــوَدْعُ ــا ي لــمّ

ــــي ــبــيــب رَبِّ احْ

طــاهْ فضــل و هيبة ــي اعْ ــبْحان اللِّ سُ

ــة يب نجِ ــوم  ق ســناه  مــن   
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98

ــدِي قرِيبْ يوفى ل قَصْ مَّ ــا المولى كَ ي

اقْرِيبْ ه  ــمُ رَسْ فــي  نَوْطــى 

طاب ل الخْ لْتِي و سالمِي لهْ أيا سيدي انهيتْ حُ

ــبْ ي ــرْ و الطِ نْبَ طــر و العَ ــاح العْ ــا ف م

ــبْ ي ــدِ ــكْ تَ دُون 

ــة لِيب اصْ اجباههــم  ــوة  عْ الدَّ أهــل  و 

يبة تشــغِ فــي  تركهــم 

ى وز شارح الصفْ نْدُ يا الحافظ قول الگَ

يبْ ــا ايْعِ ــن م ي كســلك لجِ

ــن اوْطى مراســم طيبة يا ســعد م

و شاهد الكعبة و بهاها و شاف عرفة

لِيبْ فــى من الحْ بِيرْ اصْ و الخْ

ــة ــب ــي ــوْج كـــوكـــب الــبــهــا ال

ــبْ ي الخطِ لمناســك  ــى  اصغ و 

ــبْ ي هِ التَّدْ ســلُوكْ  الْفــاظْ  و 

انتهت القصيدة
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رْ اهَ ــي و الظّ ــا الخافِ ــا ســيد االنبِيّ ي

ــولْ اهللا يا بـحــر الوفى و الكمالْ يا رَسُ

صالْ ـولْ اهللا يا كهف الرضى المفْ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ين يا تاجْ النُّورْ يا اســرارْ كمال الدّ

لِين د يا أحمد ســيدْ التقْ مّ حَ يا مُ

ــرْبانْ ــر هَ ــاكْ البـعيـ ــولْ اهللا أت يا رَسُ

ــي وَلْهانْ ب ــولْ اهللا لكْ أتـى الضّ يا رَسُ

يْمانْ ــبْ هَ ــكْ أتى الضُّ ــولْ اهللا ل يا رَسُ

ولْ اهللا لكْ الجدعْ في اللغى قالْ يا رَسُ

صى لكْ في صح االقْوالْ ولْ اهللا الحْ يا رَسُ

ودْ ــرارْ و الجُ ــا كنز االسْ ــولْ اهللا ي يا رَسُ

ودْ ــنْ الوجُ تارْ عي خْ ــا مُ ــولْ اهللا ي يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

رْ اهَ ــارْ الطّ ت ــنْ يا المخْ ي ــا زينْ الزّ ي

رْ يبْ على البيدان زاهَ ــورْ أالَّ ايْغِ يا نُ

البُه ــه مــن اطْ تِي تَقْ ــولْ اهللا اعْ ــا رَسُ ي

ــقْ مــن ارْقابُه ت ــك تعْ ــولْ اهللا ب ــا رَسُ ي

ــي لغــى نحبه تِ هْ ــولْ اهللا افْقَ ــا رَسُ ي

ودْ نْكُ ــودْ مَ وى انْعُ ـــولْ اهللا ما نَقْ يا رَسُ

ــودْ رْشُ ه عادْ مَ ــولْ اهللا و ســالمُ ــا رَسُ ي
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ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ولْ ريعة اتْقُ جارْ اسْ يا من اتاتَكْ االشْ

ــولْ رْسُ عليكْ أخاتَمْ الرســالَة يا مَ

وســى ى اهللا مُ جّ ـــولْ اهللا بكْ نـَ يا رَسُ

ـــولْ اهللا بكْ انْشــا اهللا عيســى يا رَسُ

لَ الثْنى اوْجيسة ـــولْ اهللا بكْ أهْ يا رَسُ

ـاللْ ــوبْ الحْ العْ ـــولْ اهللا بكْ أيـُّ يا رَسُ

والْ ــرَّدْ اهْ ونَسْ بك طَ ـــولْ اهللا يـُ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

رِينْ طْ مْ عن شَ سَ اللْ انقْ يا من لك الهْ

رارَكْ بالعين و ابن مالك شــاهد اسْ

ليـلْ ـولْ اهللا بكْ نـجـى اهللا الخْ يا رَسُ

ماعيلْ ـولْ اهللا بكْ افْدى النْبِي اسْ يا رَسُ

يلْ طِ ـفْ بيك دُونْ تَعْ ـولْ اهللا يُوسَ يا رَسُ

لَّمْ ها تتكَ عْ مَ بْ كل من اسْ جَ و استَعْ

ارْ بْ للنّ ــدّ ــلَمْ ومن كَ قْ اسْ ــي صدّ اللِّ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ــلَّمْ لِّي و تسَ وتْها اتْصَ ة صُ بفصاحَ

مْ ظَّ كْ و تعَ قامَ و تشــرَّفْ اللغى امْ

ـــونْ ـرَقْ حـقّ فَـرْعُ ـولْ اهللا بكْ اغْ يا رَسُ

ـــن ــه قال لُه كُ ـولْ اهللا مـن رُوحُ يا رَسُ

ـنُـونْ كْ ـولْ اهللا بـكْ  افْـشاوْا  كل  مَ يا رَسُ

ودْ ـــرارْ  البْـدُ سا  اضْ ـولْ اهللا  بـك  انـْ يا رَسُ

ودْ قُ فْ مَك مَ ـولْ اهللا بعد امْضى في سَ يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ً ســلّمْ عليكْ يا ســيّد االبْرارْ ــدا بعْ

يارْ طْ بَعْ قَلْبُه ابو جهل المَ و الجهل اطْ

ــرد عـادَتْ ـارْ بـ ــه النّ ـــولْ اهللا لـ يا رَسُ

ــقّ فــادَتْ ـــولْ اهللا آية بــه حــ يا رَسُ

ـــولْ اهللا انْجى من الجابْ حادَتْ يا رَسُ
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جالْ وبْ بكْ قَـرّ االنـْ قُ ـولْ اهللا يَعْ يا رَسُ

ـغـالْ عْ اشْ وَّ ـولْ اهللا داوُودْ بـكْ نـَ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ــولْ اهللا ــل االيمانْ يا رَسُ ــا نُورْ أهْ ي

مْ الْجاهْ ورْ يا المجد عاظَ يا كهفْ النّ

نُه فْ ــك جَ ــوحْ انْجى ب ـــولْ اهللا نُ يا رَسُ

نُـه ــك وَطْ ـــولْ اهللا ذو القرنين ب يا رَسُ

نُّه ــالْ ظَ ــحْ بـكْ ن ـــولْ اهللا صالَ يا رَسُ

ـــولْ اهللا ســليمان في الورى نالْ يا رَسُ

ــولْ له الكمالْ ـــولْ اهللا كل ارْسُ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ــولْ لّ رَسُ هالْ كان لكُ يا من بك الكْ

ــولْ رْسُ يا من جيتِي ألمتك هادِي مَ

ودْ ــورْ الـتْـمُ ــاهْ نُ ـــولْ اهللا بكْ أت ــا رَسُ ي

ــزْرُودْ ـــولْ اهللا مــن الهند نِيَّلْ ال يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ــبْ اهللا أحمد ــنْ الزِّينْ يا حبي ــا زِي ي

جْ الســعادة كترشد ناهَ يا من المْ

ـي وجْ طامِ ه مُ لَكْ يمُّ ـولْ اهللا وسْ يا رَسُ

ـي رِي صلد له حامِ ـولْ اهللا البَـحْ يا رَسُ

ـي ـولْ اهللا في النّاقة بقلب سامِ يا رَسُ

ودْ صُ قْ ـــولْ اهللا بك اكمــلْ كل مَ يا رَسُ

ودْ ـــولْ اهللا بك على الخاليَقْ ايْسُ يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ــنْ الكانْ ــوْالكْ أشــافَعْ الوْرى كايَ لَ

يانْ ــا المالَكْ الحــقّ الدّ ن رَمْ ــك أكْ ب

دْ ــهّ ــعْ كل من بك يشَ ي مِ ــقْ اجْ تَ و تَعْ

يانْ صْ ثْلِي عُ فيعْ في الدي مَ لَكْ اشْ عْ جَ
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يْلْ األمطارْ ـــولْ اهللا دَنْبِي فاتْ سَ يا رَسُ

شْ القفارْ ـــولْ اهللا دَنْبِي فاتْ وَحْ يا رَسُ

حْ االبصارْ ـــولْ اهللا دَنْبِي فاتْ لَمْ يا رَسُ

قالْ بُـوهْ االتـْ ي رَيـْ ـلـِ هْ ـولْ اهللا كَ يا رَسُ

ي رَقّ دابْ و انـحالْ ـمِ ـسْ ـولْ اهللا جَ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ليلْ بيبْ للِّي كانْ اعْ يا من جيتي اطْ

ي عادْ انْحيلْ آشْ يعالَجْ علتِي و جسمِ

ي ـــولْ اهللا جيتَـكْ باالوْزارْ شــاكِ يا رَسُ

ي ــاألوزارْ بـاكِ ـــولْ اهللا جيتَـك ب يا رَسُ

ي الكِ يْبُه احْ ــرِي غَ ـ ـــولْ اهللا فَجْ يا رَسُ

ـــولْ اهللا ألنِّي عبد شين األفعالْ يا رَسُ

رِّي مــن افْعايْلِي طالْ ـــولْ اهللا ضَ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

وء مُ فانْ و مَضْ و عتقنِي لك جيــت لَهْ

ورْ ـــولْ اهللا دَنْبِي فاتْ جمع البحُ يا رَسُ

ــاتْ ريشْ الطيُورْ ـــولْ اهللا دَنْبِي ف يا رَسُ

ــتُورْ سْ ل مَ ـــولْ اهللا دَنْبِي فاتْ كُ يا رَسُ

ــمْ الرْفُودْ ــسْ اقْويتْهُ ـــولْ اهللا لي يا رَسُ

مْ انلود ــقْ دايـَ قي ـــولْ اهللا بكْ احْ يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ثْلِي عايَمْ في بحر الخطا و ســوء مَ

زوء جْ مْ لِي مَ دَّ حى بما تقَ خايَفْ نَضْ

تْ في اوْطاكْ گلـْ ـولْ اهللا بزَللي اعْ يا رَسُ

كاكْ ـولْ اهللا يُسري طالْ رَدْتْ الفْ يا رَسُ

يـنِي بسندس الْواكْ طِّ ـولْ اهللا غَ يا رَسُ

يـتْ ملـيُودْ گانِي ابْقِ ـولْ اهللا ما ابـْ يا رَسُ

ـودْ وْكُ ـولْ اهللا لَعالجـك جيـتْ مَ يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ
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دارْ ــي تَعْ ليّ شــابُوا العضارْ ما باقِ

ــالْ و غاليَلْ االوْزارْ نِي في االتْق دْ فگَّ

ارْ كل مـن جــاكْ ـولْ اهللا يا جـبّ يا رَسُ

ـالكْ هْ تْ من االوْزارْ نـَ فْ ـولْ اهللا خَ يا رَسُ

ماكْ لِي طاشْ شاقْ لحْ قْ ـولْ اهللا عَ يا رَسُ

رْ لي في يُومْ اآلجالْ ضَ ـولْ اهللا احْ يا رَسُ

رْ لي في يُوْم السؤالْ ضَ ـولْ اهللا احْ يا رَسُ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

ــرَة ــولْ يا زين البشْ ــا نعــم الرسُ أي

ــرَة ــولْ يا تاجْ العشْ ــا نعم الرسُ أي

يقْ مع االصهارْ واالزْواجْ دِ يل لكْ بالصّ أدْخِ

نَة يُومْ الوْقُوفْ و اهراجْ حْ دْ مَ ما  انْشاهَ

ــرادْ و ازْواجْ ي دَنْبِي افْ ــي خاطِ عبد عاصِ

ايَلْ ــرْ الطّ فْ يلْ لطّ ــي بالرحِ و اخبَرْنِ

رارِي سايَلْ دْ رْفِي و عاد مَ و اسخى طَ

ارْ ـــولْ اهللا جيتْ اتْجيرْنِي من النّ يا رَسُ

دارْ ـــولْ اهللا شــيبِي بانْ فُوقْ العْ يا رَسُ

بارْ ماكْ نقْ ــدا احْ ـــولْ اهللا رَدْتْ احْ يا رَسُ

ودْ يقْ اللحُ ضرْ لي في ضِ ـــولْ اهللا احْ يا  رَسُ

بُودْ عْ ــي المَ ـــولْ اهللا بين يد الغن يا رَسُ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ــنْ الزِّينْ ــا زيـ ــولْ أي ــا نعم الرسُ أي

ــولْ يا ســيد التّقلين أيا نعم الرسُ

ــمْ ــاجْ البها الواسَ ــرة ت ــي و الزَّهْ و لعل

مْ يسْ حاشَ من افْعالِي خايَفْ نَبْقى انْكِ

ئاتَمْ رْ فــي ســايَرْ المْ ــي نســتغفَ للغنِ

رّ و سائَلْ طَ تْ أوْفى ارْضاكْ مَضْ و قصدْ

دّ الحســنين ــا جَ ــولْ ي ــا نعم الرسُ أي
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وزْ نْدُ ــد الگَ د العب مّ مــة ايْغَ و في الرَّحْ

تابْ جْ ي مَ زْمِي ماحِ ي و زَمْ كِّ ــي مَ قُرْشِ

مالْ ــالْ االحْ ــرَّعْ من اتْق كل ســاعة نَضَّ

ــي وانا فــي  االغــاللْ مازالْ يالِ ــارتْ احْ ب

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

لَّة عْ هــذا الحُ ــمَ لّ مــن اسْ هللا أكُ

لــى ــل و اعْ ــا جَ ــلْ منكــم رَبْن بَ يَقْ

ــى اوْفاها ــة عل لَّ ــا الحافَظْ هــد الحُ ي

طاها ــكْ وقتْ الثنى اخْ سَ اتْلُوحْ بها نَفْ

ــودْ و النْباهة ــدْ الهــادِي بحــرْ الجُ مجّ

تالْ حْ ــه و كــون مَ كْ منُّ ــدَّ و الســفر البُ

ــونْ تَبْدالْ كارْ أوْال ايْكُ ــدْ ــي تَ بمــا فعلتِ

ــالْ ــولْ اهللا يا طه النبي المرس يا رَسُ

لْ ــا و تأمَّ ــي اقْراه لْتِ ــظْ حُ ــا حافَ ي

لْ فَ ــه ال تَغْ التُ ه و عــن اصْ ــدْ طَ جّ مَ

ودْ دُ هْ ــرامْ مَ ــي بالجْ ــرِي مابْكانِ بْ بادْ صَ

ودْ ــكْ رَبّ الوْجُ لْ ولْ المُ ةْ مُ مَ نرْتجــى رَحْ

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

وزْ لْغُ امها بدا اللّفضْ المَ يرحم نظّ

رُوزْ فْ وَن كل خلق كيف قضى مَ كُ المْ

لْ فَ حْ رْ بها في كل مَ ونْها و اســتفخَ صُ

الها بشرح و مثل ها يستحْ عْ ــمَ من اسْ

ــلْ تَرْحَ ــوم  يُ زادَكْ  هــو  ــه  حُ دْ مَ ــر  دي

ودْ د اتْعُ ي شواهَ تِي يا ساهِ شْ حالْ ما عَ اشْ

ودْ وْجُ ــداكْ مَ يبُه احْ ــرْ أوال شــرّ اتْصِ خي

ودْ مُ بِي المحْ
رْ يالنْ شَ غيتنا يُوم المحْ

ــبابْ النَكْ للرّبحْ اسْ ــعْ بها تُكْ و ارْفَ

األوّابْ الشــفيع  الهــادِي  ــم  نـعـ
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ــالمِي دِي اسْ لَّة اهْ ــا الحافَظْ هذا الحُ ي

ي المِ لْ اكْ هَ د آشْ عليَّ لُو اجْ في كل جاحَ

رُورِي هو اثْنى انْظامِي مال اسْ ابْشارَةْ اكْ

لْصالْ ــلْ صَ ثي ــي من تربة امْ لقنِ اهللا خَ

تعالْ ــي المُ نْنِي خالْقِ وَّ ــه كَ فــي دين طَ

رْفا و كل طالَبْ نى و الشُّ عْ على هلّ المَ

لِيّ في كل غاتَبْ تْ سيدي آشْ اعْ حْ دَ امْ

بْ دْ الهَ هْ نِي من حرّ صَ تَقْ الةْ مــن يَعْ اصْ

ــودْ ــن الوْجُ ــي و زَدتْ بي زَرْعْ فيهــا رُوحِ

ودْ رُوهْ صاحب الجُ كْ وه و نشَ دُ مْ بْ انْحَ واجَ

انتهت القصيدة

05 : يقال كذلك : “يانور أالّ يغيب على االبد زاهر“        
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ــه ليل و انْهارْ ينْ طه صلّوا علي ــقِ و هو يا ســيدي يا عاشْ

ــورْ ــاجْ النّ حْ ت ــدَ محمــد الزكــي نَمْ

ــرْ ثِي اكْ ــنْ  سْ حُ حــازُوا  ــوا  يتِيْهُ بالبْهــا  ــانْ  لْم غُ و 

ــرْ ــفْ و تغي سَ ــناها تَخْ ــتْ فــي اسْ ــمس إال تاگَ و الشّ

ا ألهل الثْنى و شــعرا يوْ صِ شــالّ يَحْ

صــارْ ــالْ ليــس يُحْ تْع ــه إالّ المُ لُ ــنْ فَضْ سْ ــفْ حُ وال يصي

هــارَة بجْ ــال  ق ــثْ  ي دِ الحْ

ــارْ الجف ــدّ  تحَ شــالّ  ــة  نَّ الجَ ــفْ  وَصْ و  ــي  النب ــفْ  وَصْ

ــا إمام االبرار فى نبين صطَ لّوا على المُ و هو يا ســيدي صَ

ــانْ البُرْه بحــر  ــي  الماحِ ــي  زمِ الزّمْ

ــيرْ ابْشِ ــولْ  رْسُ مَ ــا  جان ــامْ  ين الَّ  مــن  ــا  ن كرَمْ ــه  ب

ورْ ــدُ البْ ــرْقَتْ  شَ ــوارُه  انْ مــن 

لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

ــانْ اإليـم و  ــن  ي الدِّ و  بالهــدى 

ــورْ الحُ ــانْ  ن اجْ كان  ــه  لُ آلجْ و 

د طه شرِيقْ االنوارْ سيدنا محمّ

ــانْ ن ــدْ ــد عَ ــيّ ــرَّفْ سِ ــشَ ــم ال
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لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

ـه ـومُ ارْكُ ــرَكْ  احْ يـمْ  النسِ و 

لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

ــيرْ سِ تفْ و  ــرْحْ  بالشّ ــه  بيْْنُ و  جــا  ــرْ  اهَ الطّ ــنْ  ي بالدِّ

ــن الوْرى ــنْ بي ي نْهــاجْ الدِّ و شــرحْ مُ

ــارْ ــص ان و  يـــنْ  الـــدِّ ــا  ــي وح عــلــيــنــا  ــــادْ  ج بـــه 

البْشــارَة ــقْ  حَ اتـْ ــا  عنّ

ــارْ الجم ــبْ  ي لهِ مــن  ــا  ينجين ــرْ  هَّ طَ المَ ــرْ  اهَ بالطّ

بانْوارْ نهارْ  ضيا  الحْ  ال  طه  ولْ  الرسُ لَوْال  سيدي  يا  هو  و 

ه ومُ ــرَتْ بنْجُ جــا و زَهْ مــن بعــد الدّ

ــضْ الفضــا فــي الجوّ يشــيرْ ه و مي ــبيحُ و الرّعــد و تسْ

ــرْ زِي الغْ رارُه  ــدْ مَ ــرى  الت ــى  عل ــلْ  طَ اهْ ــا  م و  دْقْ  ــوَ ال و 

ــرَة نَظْ ــدْ  كيـزِي ــدا  البي نـقــش  و 

االنــوارْ ــابْ  ــي اثْ وا  لبْسُ ــسْ  ــرايَ اعْ مثيل  ــهــا  ارواب و 

ــرارَة المسْ هــا  حراجْ و 

ـــرارْ ـــهَ ســيــدْ االب ــي طَ ـــــودْ الــمــاحِ ــن اوْجُ هــذا م

جارْ فى قَوْلُه حقّ يُهْ طَ صْ د المُ جّ و هو يا سيدي من الّ يمَ

د طه شرِيقْ االنْوارْ سيدنا محمّ

ه غيُومُ في  ــسْ  أوجَ سحابْ  و 

د طه شرِيقْ االنْوارْ سيدنا محمّ
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ــادِي وه ــكْ  دي فــي  نا  شفيعْ

لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

رُوحْ ال  ـولـى  المُ خـليـل  ال 

ــادِي ــش ــي انْ ــى ف ــرَقّ ــتْ ــه نَ ب

د طه شرِيقْ االنْوارْ سيدنا محمّ

ـرُوحْ شْ المَ باللّفـظْ  كـالمْ  ال 

الهادِي يحْ  مدِ دُون  لى  احْ يحْ  مدِ ال 

ــرْ الخي ــل  أهْ ــن  بي ــبْ  واهَ المْ فــي  حْ  ــدَ نَمْ ــا  مّ جــلْ 

تيســيرْ و  ــح  الرّب ــوز  كن ــوا  دَرْكُ ــه  ـ حُ يمـدْ ــي  اللِّ و 

ــرَة نَظْ ــوقهم  بشُ ــوا  دَرْكُ شــالّ 

هــارْ التّطْ ــدا  البْ ــى  عل ــه  ب ــوا  دَرْكُ ــي  النْبِ ــنْ  محاسَ و 

تجــارَة و  ــزّ  عَ و  ــى  من و 

كارْ ــدْ يُ ــاد  العب ــن  بي ــا  الدنْي فــي  ــم  خبارْهُ ابْقــى  و 

ه ال كانَتْ كايْنَة في االقْطارْ ولْ طَ و هو يا سيدي لَوْال الرسُ

لُوحْ ال  رْسي  كُ ال  قلم  ال  عرش  ال 

ــرْ ي تـنْوِ و  ــر  بالسّ ــة  نَ كايـْ ــوانْ  ـ اكْ كلّ  ــتْ  كانـَ ال 

منير ســنــاه  ضــيّ  فتح  انْـــــوارُه  رْ  ـــدْ الـــبَ الحْ  ال 

را يَقْ ــومْ  عــلُ قـــارِي  ال  ــمْ  عــالَ ال 

ــــوارْ اسْ ــــدَرس  اي راوِي  وال  ــلــى  ــتْ يُ ــثْ  ي ــدِ ح وال 

تَــتــقــارى ـــــزابْ  احْ وال 

ــارْ ــث أكْ ــلْ  ــايَ ــض ف ـــوالنـــا  مُ نْ  ــــوّ ك ـــلُـــه  ألجْ إالّ 
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لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

ــاوْا ــاوْا و ارْتق ــحْ ارْق ي دِ فــي المْ

لُّوا على الهادِي تاجْ العشرة صَ

عجيب بــســرار  ة  ظَ لفْ كــل 

ارْ وامْ تُجّ ول الدْ ه طُ ديحُ اق النبي في امْ شّ و هو يا سيدي عُ

ــراوْا وا و اشْ ــة باعُ زِيّ فــي ســواقْ المْ

حريـرْ ـوبْ  تـُ وا  ـجُ سْ نـَ ـرْ  ـضَ الخْ و  ـراوِي  ـغْ المَ ـثيـلْ  امْ

يرْ ــجِ التّشْ كدهــبْ  ه  دُ شــواهْ ــى  خلّ ــانْ  ثم عُ ــو  أبُ و 

دُرّة هــاتْ  الدْ ــن  بي ــى  لّ خَ ــي  اللِّ و 

ــارْ النّجّ ــي  كِ الدْ كــداكْ  و  ــفْ  لَ يَخْ ــن  ب و  مســايَبْ  ــن  ب

ــزارَة م و  ــرْمْ  حُ ــه  لي مــن 

ــزارْ يُ االقْطــابْ  مــع  ورْ  ــدُّ قَ ســيدي  ــلْ  ي ضِ الفْ نعــم 

حارْ جى و االسْ ي ومنايا في الدّ ه كمالْ فَرْحِ حُ دْ و هو يا سيدي مَ

ــالّتْ انْجيبْ ــه حُ يحُ دِ ــتْ عــن امْ الزَلْ

يرْ ــخِ التّسْ ــده  بي قضــى  كمــا  ــى  ول المُ يرْ  ــخِ تَسْ مــن 

ــرْ ي هِ ــزَمْ كهــف التّطْ رِي فــي مــدح المزَمْ ــدْ و شــرح صَ

رى حْ باعْ و اشْ دْ ــواقْ المَ رِي في اسْ فَكْ

د طه شرِيقْ االنْوارْ سيدنا محمّ

ارْواوْا عنـهــم  ــذ  ـ التــالمَ و 

د طه شرِيقْ االنْوارْ سيدنا محمّ

تــرْتِــيــبْ لــهــا  ــي  ــوافِ ــق ال و 
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ــرة هْ ــقْ بالجَ ــظْ النْظــامْ انْطَ أحافَ

رَة سْ نا في الحَ لِّي على اللِّي عتَقْ صَ

رَة شْ بالعَ ـــدة  وَحْ ــرف  اعْ ـــالةْ  أصْ

ــرَة ضْ حُ ــا  ي ــفْ  ألَ وْضهــا  عَ ــا  ي امْ

رَة عْ الشَّ ناسْ  دْ  جَّ يمَ بغا  اللِّي  و 

ــرَة البُشْ ــن  زي ــه  طَ ــتْ  حْ دَ امْ ــا  وان

رَّة ــبِي القُ ــي ســباهْ مــن كيَسْ لِ قْ عَ

ـرَة ــتَـهْ مشْ ـة  ايـَ كالرّ ــوامْ  اقْ لهــا 

رَة فْ الظّ تحت  من  بُوا  جْ حَ داغْ  اصْ

ــرَّة الغُ بهــا  و  ــة  كتْـرِيَّ ــن  جـبي

ــرَّة طُ فــي  ــنْ  كنُونِي ــنْ  بي الحاجْ

ــرَة للنّظْ ة  ــامَ الشَّ ــمْ  والَ الخــالْ  و 

ـرَة مْ حَ ة  الشفّ و  لِي  تُرْكْ األنـفْ  و 

تَـبْـرَة عْ مَ ـة  مايـَ داوْدِي  ــوْتْ  الصّ

ـرَة ـفْ العَ جيدْ  شادِي  جيد  الجيدْ 

ــرَة ــارْ الــحــمْ ــن وا ل ـــدُ ـــودْ زَنـْ أزْنـُ

ـرا قْ يـَ الَبْ  الطّ ـلُومْ  كقْ باعْ  اصْ و 

ــارْ تق ــه  ب ــمْ  نَ نَغْ الهــادِي  حْ  ــدْ مَ ــونْ  صُ

ــارْ نَــكّ ـــدْ  وَغْ ــلّ  ك ــالةْ  بــصْ ــرَّكْ  ــغَ ي وال 

األخبارْ حّ  بصَ ميا  زاها  جْ مَ رَة  شْ عَ وكل 

ــن صــحّ االخبارْ ــفْ مــن زي ي ــفْ و تضعِ ألَ

بارْ ــه في طــرز االخْ ــارْ و آل ت خْ ــدْ المُ جَّ ايْمَ

جهــارْ و  ــرّ  ابْسَ وَرْدْ  ــه  حُ دْ مَ ــدِي  نْ عَ ــادْ  ع

حوارْ و  ورْ  بدُ ي  فِ تَخْ كساوِي  في  ة  الحانْظَ

ــمْ و القارْ لِي ــونْ الظْ ــوا لُ ــوالَفْ فاتُ و السْ

النْظــارْ ــه  يتِـيَّ ـوســانْ  سُ و  وَرْدْ  ــن  بي

ارْ ــيّ جى السّ ــاق نجــم الدّ مْ ف مــن ابْهاهُ

ــفارْ االشْ ــنْ  بِي ذْ مهَ و  ــرادَةْ  ــونْ اسْ يُ العْ و 

كارْ ــدا فــي تَعْ ــولْ البْ ودْ اوْرادَة طُ و الخــدُ

ــارْ ث وْ ــلْ كَ ــه فــي تَرْشــافُه مثي ــمّ ريقُ ف

ــارْ ضَّ الحُ ــا  ي ــز  رْمَ القَ ــونْ  لُ ــرْ  واهَ الجْ و 

طــارْ ــرْقْ بَمْ ــودْ إال شــارُوا كــنّ ب عُ و الضْ

ــحارْ ـشْ مْ  تـَ ـبْـرِيـزْهُ ـقافَـلْ  رامْ  يـَ بالمْ

ــجارْ ــنْ ليمْ في شْ ي دِ ــرِي و نَهْ رْمْ صــدر مَ

ســارْ مْ ــتْ سَ تاجَ ــلُوعِي وال احْ ــارْ اسْ ــتْ مــع التّجّ نَمْ و اغْ

ــارة يّ العِ اللْغــى  ــل  اهْ و 

ارْ ـــرّ حَ و  ــي  ــبِ جــاللْ ــة  ــعَ ــنْ صَ بين  ــزُوا  ــيْ ــمَ ي ــمــا  هُ
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ــرَّة السُّ ــبْ  ي جِ تَحْ ــرِي  بْقَ عَ بطــن 

ــرَة وَطْ ي  كِ نَحْ لَّجْ  دَ كخْ ــدامْ  االقْ

رَة دْ عَ رَة  العدْ اوْصافْ  في  رْتْ  تْصَ اخْ

رَة مْ دْ مــن ســقاتُه كاسْ الخَ ــعَ يسْ

ــرَة زَهْ ــي  ــوالتِ مُ نِي  ــقاتـْ اسْ ــا  أن

رَة مْ رَتْهــا جَ مْ نِي خَ تْ في ســاكْ الحَ

ــرَة ــهْ قَ نِـــي  زايَـــدْ ــا  ــه ــراقْ افْ إالّ 

زُورَة ــم  نَ نَغْ لهــا  ــراقْ  الفْ بعــد 

ــرَةْ ــدْ الهجْ ــي بع ــولْ دامْ فَرْحِ و انْقُ

رَة ــدْ قُ ــدي  بي ــا  م ــي  خانِّ ــرْ  هْ الدّ

رَة ــمْ نَظْ نَ ــارَة نَغْ بْتْ فــي الزْي ــو صَ ل

ــرَة شْ ــوحْ الكَ ــبْ انْلُ ــلْ للحبي نَوْصَ

ــوْرى ال ــقْ  خالَ ــا  ي ــي  نِيْتِ ــكْ  ي دِ هَ

ــرى شْ ــدا يُومْ الكَ ــرَدّ العْ ــتْ انْ ال زَلْ

رى رْفُوا كيــف اجْ ــا عَ ــألرْدالْ م قلّ ل

ــرّة ــعْ الجَ ــيخْ و تَبَّ ــولْ شِ ــي و قُ أجِ

راء ونْ و صحْ ــدُ ــا فــي م و ســالمْ رَبْن

ة حرفْ الرّاء رْفْ باء و رَبْعَ ي حَ ــمِ و اسْ

ــاغْ ســمك فــي بحارْ و ارْدافْ ارْوابْ و االرْف

ــالَّرْ البَ وا  شــابْهُ إيـْ ســيقانْ  هــم  والَمْ

ارْ ــيّ جى السّ ي الدّ فِ ــرْ تَخْ واهَ ــة بَجْ حانْطَ

ــالّرْ ــه بَــرْضــاهــا بــكــاسْ ب ــنّ ورَنَّــــتْ عَ

صارْ ــهد دُون تَعْ ــاتْ الشّ ــا ف كاسْ ارْضاه

ــارْ زَخّ ــرْ  بـحْ ــوجْ  مُ و  ــلْ  ني ــا  يبـرَّدْه وال 

الجمــارْ ــوقْ  فُ ــي  لْبِ قَ ــبْ  لَّ كيتْگَ ــر  غي

يّهــا باالبصارْ دْ حَ ــوفْ طيبة و نشــاهَ نشُ

يارْ تْ الغْ دِي و لَحْ وْلِي و افْجــى نَكْ ابْراحْ هَ

يارْ ــرْ بين االطْ ي بْتْ جناحْ نفيّد و نطِ ــو صَ ل

بارْ ــعْ نَقْ ي ه فــي البْقِ قامُ ــلْ لمْ بعــد نَوْصَ

ــو االنْــــوارْ ــدْ بُ ـــهَ و نــشــاهَ نــــزُورْ طَ

ارْ الســتّ ــي  نِ الغْ نعــم  ــا  ي ــيَّ  علِ ــلْ  كمَّ

ارْ ــدّ ــمْ و شــقْ غ ي ــي مــن كانْ عدِ وال انْبالِ

ــه االبْصــارْ مــاتْ ل ــه و اعْ ــا رُوحُ يّ ــر عَّ غي

ــارْ ــومْ الوغــى بالحم ــة يُ الَ يّ ــدْ الخِ و عانَ

ــى االحبارْ عن ــوبْ و ألهل المَ ــل الموْهُ ألهْ

ارْ ـــزّ غَ ليــث  وزْ  ـنْـدُ الگَ قالْ  ألحافَــظْ 

انتهت القصيدة

009 : يقال كذلك : “... شال تحصي االفكار“        
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وَدَّك الرَّافة  و  لْ  ضَ الفْ و  لم  بالحَ

ك ــدَ ــصْ ــقَ إيْ لمن 

العالِي ــرار  اسْ من  بمناه  يظفر 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ود الجُ ينبُوع  انت  و  مامْ  الهْ أنت 

ــك الـــوجـــود ــي ف

لِيلْ الجْ مْ  نَعْ ودَّك  و  انْشاك  من  سبحان  أمواليا 

كْ دَ رَشْ افِي  الصّ بِيلْ  للسْ

يَّط لِيك عَ يتْ و اتحامِي من اعْ يرْ و اتْغِ اتْغِ

رِيس الهْ لَّة  عَ تعالَج  و 

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

يلْ ضِ رْمَك يا نعم الفْ دْ حُ أمواليا ما خابْ من اقْصَ

ود اتجُ و  تَوْفِي  د  قاصَ كل 

كْ ــدَ ــجْ ــرُور اتْـــرَقَّـــى مَ ــسْ ــال ب

ــوَدَّك ــه ب ــود لُ ــجُ اتْ

ــي ــالِ ــر جــــودك م ــح لــــن  ب

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ــودْ ــوْجُ مَ ـم  دايـَ كْ  لْمَ حَ ــزْ  ــنْ كَ

نعم المجيد موجود
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سالِي يبقى  ليس  احماك  رام  من 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ــة و الجــاهْ يب ــر و الهِ ــزْ و الوق الع

ــــاهْ دج و  ــــيْ  ض

عالِي جاهَك  حــرم  ــه  اإلل عند 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ــي تلمــع ــة و حياطِ جَ بَهْ ــة امْ قبَّ

إيْنادِي البْدا  على  بك  من  تَنْسى  ليس 

يسْ بكِ الــوْرى  في  تردُّه  و 

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

زِيلْ رارُه من في المعطى اجْ طاكْ من اسْ واليا و اعْ أمُ

شى من فيك لجأهْ ليس يَخْ

وَّنْ اتْكَ الكايْنة  في  رارَك  اسْ يفْ  إيْصِ وال  

يسْ مِ اشْ البْدا  على  نورَكْ 

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

ثِيلْ امْ له  أالَّ  سر  قامَك  امْ في  دت  شاهَ أمواليا 

عْ ـــدَ ابْ بــســرْ  ـاتْ  تــرِيـَّ و 

ــي ــالِ ــب ــه اتْ ــي مـــن اوفـــــاك ب

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ــاهْ ارْج نال  ــكْ  ــرْمَ حُ دْ  اقْصَ من 

جاهْ احْ رايَرْ  اسْ رِي  تَدْ

ـي ــي اقْــوالـِ ــدرك ف ــن لــيــس ي

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ــعْ شَ هــب و الفضــة تَقْ مــن الدَّ
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ــعْ  ــطَ ـسْ ــــور يـَ ن

ه عالِي قامُ و المحمــل مرتفــع امْ

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

لْ حَ من دمقس الحرِيرْ الهنْدِي الكْ

ــــاللْ اهْ و  ســــرْ 

إيْاللِي مْ  يْهُ ضَ نــور  ــرْ  جــوامَ و 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

لَعْ ينْ تَطْ مْس حِ كشَ

ــه غــالِــي ــومُ ـــــاجْ سُ ــن ادْب م

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

تشعل مــكــتُــوبــة  هــب  ــدَّ ــال ب

المحملْ ابْها  اوْالحْ 

ـــاللِـــي ــجــم اهْ ـوعْ ن كــطــلـُ

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ه نْـعُ صَ يحْ  ارْجِ واللِّي  ـداوَه  اهْ تم  يوم 

كيس ألف  عليه  قْ  يستَحَ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

يلْ فِ ــا احْ ــوَة مــن الدَّهب جاتك ببهاه سْ أمواليا كَ

وَلْ دْ يرْ الجَ رَة تسطِ طْ امْسَ

ــة كترِيَّ ــاه   بضي ــوح   يلُ ــور   جام كل  

ارْقِيــصْ ــا  بنوارْه ــص  ترقَ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

يلْ ــي بالمــالْ التقِ وامِ ــوابْ الخْ ــا و على البْ والي أمُ
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االتْراك ةْ  نْعَ صَ ازْرابِــي  كدالَكْ  و 

ـــاكْ ـــرْض ــف يَ ــي ك

الليالِي و  الدْجى  ولْ  طُ نْ  اگَ امَّ و 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

مامْ ــصْ باكْ يِيتْها كتَرْقَ رَة احْ ــدْ عَ

ــامْ ــم ــهْ ــعــم ال ن

ــي و أمالِي يبْتِ ــلْطانْ هِ نعــم السُّ

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ــبَّاكْ شُ م  واهُ بهْ ــنْ  ي والمِ

اهللا م  بأسْ ارْبــاعْ  كل  على  ــواس  االقْ و 

يسْ العِ هرَبْلُه  من  م  أسْ و 

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

ــلْ ي طِ ــا اهْ ــة ماه بَّ ــة للقُ قابْلَ ــة امْ صَّ ــا خَ والي أمُ

هشامْ بن  نَمجدْ  بالرضى 

بــاالغــارَةْ ادْريـــسْ  ــواليْ  م يا  لي  ــود  جُ

ي من الهرِيس و حفظ جسمِ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

ــاك تَنْـب ــتْ  نَـبَّ امْ الحـســك  و 

ماكْ مْ في احْ و النُورْ عَ

لي ــى  ــبَ ــنْ تَ اوْقـــاتْـــهـــا  فــي 

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ــــامْ ــل ارْي ــن ك ــي ع ــاهِ ــب كــتْ

امْ التّ ــةْ  لْع طَ اللْ  اهْ

ــي ــالِ ــج ــــيْ انْ ــف ضَ ــشــري ال

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ
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الَّسْ نْ جُ ــكْ كمَّ رْمَ و على ابْوابْ حُ

ـــكــاسْ ـــعْ تـَ دُون 

تَوْســالِي ــي  خالْقِ ــلْ  يقبَ بهــم 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

لِيلْ حابْ  الدّ رْ و اصْ ــوايَعْ الفجَ اسْ

ــلْ ــي ــطِ ــعْ تَ دُون 

لُه ســالِي قْ رَّسْ فــي االوْراقْ عَ ــدَ إيْ

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ــالسْ بالغْ ابْهــاكْ  فــي  ــرُوا  إيْنَظْ

واسْ االطْ في  رُوا  إيْنَظْ

ـــي ـــآلِ ــه اسْ ــي وامْ ل ــــدْ ــــال ب

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ـلِيـلْ تَهْ ـلَّلْ  هَ اتـْ ـــواتْ  االصْ و 

بْ خليل و كداكْ صاحَ

لِي ــزْهــى  كــيَ ــث  ي ــدِ ــحْ ال ــي  ف

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

يلْ جِ لْ اخْ جَ ــكْ تَخْ قامَ ة لمْ جَ بَهْ أمواليا صمعة امْ

داسْ مْ في الضي و غساق الحَ

دْ قاصَ يكْ  إيْجِ اللِّي  بجاهْ  و  كْ  رْمَ حُ بجاهْ 

لِيسْ ــدا اجْ ــول البْ ــي طُ و اللِّ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

كْ ســالَكْ في ســبيل رْمَ مْ حُ ــا مــن رامْ منهُ أموالي

ــلْ ي فِ ــلَبْوا مــن كان اغْ كيَسْ

رَّسْ ــدَ إيْ إال  بالْغاهْ  بِي  يَسْ طالَبْ  كل 

ــسْ رِي ــة تدْ ــزابْ فــي غايَ االحْ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ
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ــيدِي ــي برضــاكْ أسِ ــجْ حالْتِ عالَ

ي ــيــدِ گِ فُــــكْ  و 

ارْسالِي كل  سيد  قامْ  امْ لْ  نَوْصَ

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

وايا بَدْ وعــزم  لِي  ــودْ  جُ بَرْضاكْ 

مــــع ارْجــــايــــا

انْصالِي بحض  دا  اعْ كمن  نَبْرِي 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

يلْ اوْحِ ثْلِي  مَ هو  من  عمدة  و  تِي  دْ مْ عَ واليا  أمُ

ــدي ــلْطانِي بي ــا سُ ــدْ ي و شَ

ــخْ نَرْتِي رِي ــي اصْ ثْلِ ــا مَ ــحالْ هدا وان اشْ

ــسْ ي تمِ ــي  بْتِ حَ امْ ــوقْ  بالشُّ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

لِيلْ ــا العْ ــي وان ــت الرَّاقِ ــت طبيــب و انْ ــا انْ والي أمُ

ــا مناي و  ــدِي  قَصْ ــغ  نبل و 

ــي طاغِ كل  ــزَمْ  نَهْ ــلْطانِي  سُ ــا  ي ــك  ب

ــسْ طي كل  ــرارْ  اسْ ــوز  نحُ و 

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

ــنِيدِي كــونْ لي فــي الوقــت اسْ

ي يدِ ــرُورْ عِ ــمْ اسْ نَ نَغْ

ــدْ فــالِــي ــعَ ــسْ ــولْ يَ ــوْصُ ــال ب

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ـــا ـــــي مـــن داي تــنــتــجــى داتِ

ــعاكْ فــي ادْعايا نَسْ

تــالِــي ــقــى  ــبْ يَ ــدْ  ــي ــحِ ــجْ ال و 

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ
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ــلْ رِي طايَ ــفْ ــنْ و سُ ي وِ ال زادْ ال اعْ

ـــلْ ـــايَ ــــــــرْتْ ق سَ

ميجالِي اوْفى  إال  ي  فِ عْ ضُ مْ  تَرْحَ

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

ــولْ قُ م هــل العْ ــدَّ ــه تتلَ ــرِي ب بْ خَ

ـــولْ ـــقُ ــــــبْ انْ واجَ

دالِي اجْ ــنْ  ي ايْدِ الرّ ــوَة  عْ الدَّ ألهــل 

العالِي قامْ  المْ و  ود  الجُ بحر  يا 

يلْ بالرْحِ علمنِي  و  داتِي  يبْ  الشِّ سى  اكْ واليا  أمُ

جايَلْ طايا  اخْ في  لْ  قَ العْ و 

ــوْرى ال ــامْ  إيم بالهــادِي  ــلْ  نتوسَّ ليــك 

اليبيس من  ــي  رُوضِ تَقْ  تَعْ

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

يلْ جِ كل  في  يَبْقى  نَمْضى  بعد  برضاكْ  واليا  أمُ

ولْ نْقُ في اللغا و االلْفاض المَ

ور في رضاكْ رى كيف اللِّي هو يجُ به يَجْ

يسْ النْحِ الــمــارَد  ــواهْ  غ و   

لْطانْ يا الوالِي موالي ادْرِيسْ بن ادْرِيس لْطانْ ابْن السُّ يا السُّ

ــلْ مايَ ــي  لِ هْ كَ عــن  ــلْ  مَ الحْ و 

الوْســايَلْ عْ  ســامَ ــا  ي

ــي حــالـِ ــبْ  ـــراقَــ امْ ــي  ـ اللـِّ

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ

ــولْ قُ ــرِي و هــل المعْ ادْهــاتْ فَكْ

ولْ قُ يفْ مَسْ سيفي ارْهِ

لِـــي ــــوى  يــــقْ ــم  ــه ــن م ال 

ــي ـــامْ فــــاسْ الــبــالِ ـــم يــا اهْ
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ــي الوالِ دُون  ــدْ  رِي افْ ابْقــى  ــولْ  لُ غْ مَ

مــوالِــي ليه  ــداب  ــع ال و 

بِيسْ اعْ البدا  ول  طُ يُوم  وْلُه  هَ طالْ  بگاهْ  مَ نِيدْ  اسْ يب  يصِ ال  و 

غــى لي ــه فــي اللغــا و ليــس اصْ رْتُ أنْدَ

لِي ارْغــى  به  تْ  حْ طَ يُــوم 

يسْ مِ رُه جاوَبْنِي في اللغا اهْ صْ ما ادْوى انْحَ هْ ه مَ تْ كالمُ هْ ما افْقَ

ــي ــوالِ اسْ لْ  ـــوْ قَ رادْ  ليس  ــتْ  لْ ــوَّ سَ

نْوالِي مَ عن  يقْ  يطِ ما 

لِيسْ السْ بْ  هَّ دَ لَمْ تُوبي  ي  يْضاهِ كَ به  تُوبْ  جْ  منَسَّ الفدامْ  من 

الِي جهَّ ــدا  ــعْ ال ــي  ف ــه  ــلُ ــثْ مَ أمــا 

لِي يَــزْهــى  مــا  ــمْ  ــهُ لْ ــوْ قَ

يسْ مِ الخْ لْ  ناجَ اجْ م  ردُّوهْ هيتْ  أوْشاقْ  كن  نِّي  عَ مْ  هُ المْ أكْ

ــي ــالِ ــف أمـــا مــنــهــم كـــدبـــاب ال

فالي بهم  ــدْ  ــعَ اسْ مــا 

رِيسْ غى له اخْ لَّمْ يَتْرَكْ من اصْ رِينْ لو اتْكَ مْ في اعْ رْغَ ونْ عن ضَ إيْكُ

ــي ــوالِ اقْ و  ــدِي  ــواهْ اشْ ــة  ــجَّ حُ عنه 

لي وى  يَقْ اللغا  في  باش 

اوْنِيسْ لُه  كان  لمن  مالْ  لكْ يْتُه  جَ اشْ تَمْضى  ي  ماسِ اخْ يرِيد  إال 
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ثالِي امْ الشجال  اهل  ي  ايْضاهِ باشْ 

ــي التَرتالِ فــي  ــوهْ  جُ اهْ راه 

نِيسْ سْ الدْ امَ رِي تَنْبِيهْ الطَ عْ نْدِي الْفاظْ شَ دْ عَ لَّة تَوْجَ ل حُ في كُ

ــي والِ امْ ــكل  ل ــلُه  انْرَسْ ــالمِي  اسْ و 

لِي ــوى  اضْ ودهــم  بجُ مــن 

يسْ ارْمِ الوْرى  في  من  إالَّ  لْ  هَ يَجْ وال  لَّى  يَتْجَ رِي  بَدْ البْدا  على 

ـي صالـِ انـْ و  ـنْـتِي  ـعَ مَ اظْ  ـفَّ آحَ ـد  خُ

امْصالِي يبْ  بطِ ــوَى  ارْتْ و 

يسْ ــر النْفِ وهَ ثِيلْ الجُ ــي ثَمْ وافِ ــرَّزْ القْ طَ وزْ امْ ــدُ نْ ــولْ قالْ الگَ قُ

انتهت القصيدة
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ناهَج األقوال بسم اهللا نَبْدا في امْ

االنْكال رَّدْ  اتْطَ لْبْ  للقَ اهللا  اسم  و 

حالْ ل  كُ يَزْيانْ  بها  اهللا  اسم  و 

االرسالْ يد  سِ طه  على  الصالة  و 

الكمالْ بــازَغْ  طه  على  الصالة  و 

الرجالْ يَّدْ  سِ طه  على  الصالة  و 

لْـطانَـة األقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

يـت الحـدِ ة  لْطانـَ سُ ال إله إالَّ اهللا 

يـتْ قِ اتـْ ـرارْها  ـسْ بـَ ال إله إالَّ اهللا 

ــتْ البِي هــل  ــرْ  ي كِ تَدْ ال إله إالَّ اهللا 

تـبِِيـتْ تْـبِـيـتْـها  تـَ ال إله إالَّ اهللا 

يـتْ ـغِ اصْ لدكــرها  ال إله إالَّ اهللا 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

ة قَ غامْ رارْ  االسْ فيها  اهللا  اسم  و 

ة سابْقَ ياتْ  االشْ بها  اهللا  اسم  و 

صادْقَة ــوال  االقْ بها  اهللا  اسم  و 

قى يل و قَد ما اسْ قَدْ ما سال السِّ

ة دافْقَ ــواجْ  امْ رْ  البَحْ الحْ  ما  قَدْ 

بالبْقا وفْ  وْصُ المَ علم   فِي  ما  قَدْ 

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

تُه دْ ــا اتْحَ اتْ مــن بلغاه ــا ســعدَ ي

اتَّــبْــتُــه هــي  بها  ـــعْ  لَّ اتْـــوَ مــن 

تُه جْ هْ مُ و  داتُه  يِي  تَحْ رْها  ادْكَ من 

نْتُه ــاحْ جَ ت فْ ها هــي مَ ظْ فَ مــن احْ

تُه لَدْ تنخبَتْ  اسْ و  ودِي  اوْجُ ة  ساعَ
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029

030

ـيِيـتْ احْ ــودْها  بـوجُ ال إله إالَّ اهللا 

ــيــتْ ــرارْهــا ارْقِ بــسْ ال إله إالَّ اهللا 

ـنِيـتْ اعْ ـها  لْفاضْ بـَ ال إله إالَّ اهللا 

صــالْ كالمْ ـــراتْ  اسْ ال إله إالَّ اهللا 

ــلْ االدْخال فــي ادواخَ ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة األقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

اإليـمانْ ل  اهْ ــة  راحَ ال إله إالَّ اهللا 

ـســانْ احْ ـها  الْفاضْ ال إله إالَّ اهللا 

ــانْ ــت ـــوارْهـــا امْ اصْ ال إله إالَّ اهللا 

ــانْ ــب ــوارْهـــا اتْ انـْ ال إله إالَّ اهللا 

اللْسانْ ــجْ  ــيَّ ــهَ اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ــنــانْ ــــــرَوَّعْ الــكْ اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ـسانْ ل االحْ ـوري  اهْ تـَ ال إله إالَّ اهللا 

االزْمــانْ رْ  سايـَ عـن  ال إله إالَّ اهللا 

ــاللْ احْ ها  يفْ ــرِ تَشْ اهللا  إالَّ  ــه  إل ال 

ــالْ ث امْ ــا  ناه معْ اهللا  إالَّ  ــه  إل ال 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

تُه مْ لْبْ ضَ تْ و القَ زْجَ في االسيارْ اتْمَ

رْتُه غُ الحْ  ي  مِ نَجْ واطلع  الوْرى  في 

ــه تُ ــبْ راحْ لْ ــي و القَ دامْ بهــا فَرْحِ

ة اتْ شايْقَ تِي و عضايا و الدَّ جْ في مهْ

اتْ خارْقَة ة و الدَّ جَ هْ ضا و المُ و العْ

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

يهتنّى لُول  عْ مَ هو  من  رْها  ادْكَ إال 

نا المْ و هي الرَّبْح و الهْ في قَلْبْ االسْ

ل الدكر و التْنى يَّدْ في اقْلُوبْ اهْ اتْشَ

تنى تَعْ قْ  حَ بها  اللِّي  ــوهْ  اوْجُ عن 

يلْ و المنى ه التَّبْجِ في الدكر و تزِيدُ

نا بالهْ ر  يبْشَ سكنتُه  قَلْبْ  ل  كُ

نَة م بها امحصْ اهُ ضَ رارْها في اعْ اسْ

افْنا عندها  ما  نْيا  الدُّ افْنات  لُو 

امحققة ــة  اآلي هــي  ــوهــا  ــرفُ شَ

قَة دْ امْصَ بها  ه  طَ ة  أمَّ عدات  سَ
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لْـطانَـة االقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

يـنْ الدِّ ـل  هَ وانْ  ـلـْ سَ ال إله إالَّ اهللا 

يـنْ ـصِ ـصـنْ الحْ الحُ ال إله إالَّ اهللا 

ــنِــيــنْ هـــا احْ ـــرْ ادْكُ ال إله إالَّ اهللا 

يــنْ ـــقِ عاشْ ــكل  ل ال إله إالَّ اهللا 

ــن ــرِي اكْ ــدَّ تَــهــدي ال ال إله إالَّ اهللا 

يــن ـدِ الزَّاهْ ـنِي  ـغْ تـَ ال إله إالَّ اهللا 

ــنْ ــدي اشْ ــرَّ ـــروِي ال تَ ال إله إالَّ اهللا 

يـن اليـقِ ـضْ  ـلـَّ غَ اتـْ ال إله إالَّ اهللا 

ؤال السْ ــة  ساعَ في  ال إله إالَّ اهللا 

وال االهْ ــة  ساعَ في  ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة االقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

ـور احـضُ ازّيـنـها  ما  ال إله إالَّ اهللا 

رُورْ اسْ ـها  يـفْ كِ ما  ال إله إالَّ اهللا 

ـور ـصُ ال إله إالَّ اهللا  مـفـتـاح للقْ

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

ــه اتْبْيْنُ ــا  رْه كُ يدْ ــي  اللِّ فــي  ــا  نُورْه

نُه صْ لْ جســم ســكنتُه هــي اتْحَ كُ

اتْلَيْنُه ي  القاصِ لد  الصّ سكنت  لُو 

ــه نُ وْ ل صاعــب عــن صاحبهــا اتْهَ كُ

نُه كْ اتْسَ ـنَّـة  الجَ في  دكـرْها  ل  كُ

نُه اتْوَطْ فيها  الدنيا  و  لَهْ ب  حُ في  و 

نُه اتْأمْ ابْهاها  نُور  في  ة  رَعَ الوْ اهل 

ــه نُ اتْيَقْ هــي  ســكنته  قلــب  كل 

ــة واتْقَ ــود  بعهُ لقايَلْهــا  ــتْ  اتتبَّ

ــار حارْقة ــا من ن ــرَّرْ هــل لداكره اتْحَ

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

واب الملكين تصبرُه في غمة القبَر بجْ

ــرُه رْها اتْبَشْ ــدْ لداكَ لْ ــة الخُ نَّ فــي جَ

رُه ــوْ اتْنَ بهــا  ــمْ  ايَ الدَّ ــمْ  ي النْعِ فــي 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ
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ـبُـور يس فـي القْ اوْنـِ ال إله إالَّ اهللا 

ورْ النْـشُ ساعـة  في  ال إله إالَّ اهللا 

ورْ ـطُ اسْ ـتُـوبـة  كْ مَ ال إله إالَّ اهللا 

ور ــدُ اتــعــمــر الــصْ ال إله إالَّ اهللا 

ــورْ نُ ــل  كُ مـعت  جَ ال إله إالَّ اهللا 

االوْصــالْ على  تَبْنِي  ال إله إالَّ اهللا 

مالْ الكْ ــل  اهْ رِي  ــوْ تَ ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة االقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

االوْزارْ ـــر  ـــفَّ ــكَ اتـْ ال إله إالَّ اهللا 

ــــدارْ ـــرَّج االكْ ـــفَ اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ـــيـــارْ ــن االسْ ــي ــل اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ـــكـــارْ ـــوَّر االفْ ـــن اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ــار ــت ـــا اكْ ـــرارْه اسْ ال إله إالَّ اهللا 

التْـمـارْ ـــرفْ  ـزخْ اتـْ ال إله إالَّ اهللا 

ــمْ الــتْــغــارْ ــسَّ ــبَ اتْ ال إله إالَّ اهللا 

ــرارْ االسْ من  ي  تَنـجِ ال إله إالَّ اهللا 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

ــرُه كْ اتْدَ ــا  رْه لداكَ تَضحــى  رُوح 

رُه ــدْ اتْحَ ــا  بَوْفاه بْهــا  صاحَ ــتْ  ي اتْغِ

وظْ ســطورهْ فُ حْ بالقلم في اللُّوح المَ

رُوا مْ ــا اتْخَ رُوه ــي دكْ ــانْ اللِّ ــلْ اإليم هَ

رُه ــوْ نَ ــد  زِي ــك  قَلْبَ ــا  رْه لداكَ ــا  ي

ــي دَكرها قط ما شــقى ــاب رَبِّ فــي ب

ــة عايْقَ ــه  أوْبِ اهللا  ــد  عن جاههــا 

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

ــيرْ اتْسِ أالَّ  ــل  قب بهــا  اوْزارَكْ  ــرْ  فَّ كَ

ــرْ ثِي اكْ ــا  يرْه خِ بهــا  ــدارَكْ  اكْ ــرَّجْ  فَ

رِيرْ ــو كمــا الحْ ــا واتَّرْكُ رْه ل داكَ ــكُ ال

يرْ ــعِ ي من السْ ــلْ اإليمانْ و تنَجِّ داتْ ه

ــر خي ل  كُ ــاحْ  ت فْ مَ هــي  ــي  رَبِّ ــد  نْ عَ

يرْ ــال اتْجِ ــان أتهادِي و من البْ في الجن

داك في ساعة الحشير وت اكْ في ساعة المُ

ير نيا و فــي اآلخــرة اتْغِ هــم هــول الدُّ
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ـتالْ عـن فـرحـها احْ ال إله إالَّ اهللا 

نـالْ اتـْ ـها  بالفـاظْ ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة االقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

رْفـة ـشَ امْ كـلــمـة  ال إله إالَّ اهللا 

فة لَطْ امْ ــة  كـلــمـ ال إله إالَّ اهللا 

فة نَظْ امْ ــة  كـلــمـ ال إله إالَّ اهللا 

لْفــة وَ امْ ــة  كـلــمـ ال إله إالَّ اهللا 

فة وَصْ امْ ــة  كـلــمـ ال إله إالَّ اهللا 

امعففة ــة  كـلــمـ ال إله إالَّ اهللا 

ــل الــوْفــا ــورِي اه تـَ ال إله إالَّ اهللا 

ـفـة ـجْ ـسَ امْ ـلـة  حُ ال إله إالَّ اهللا 

ــالل ـــــوات كــهْ اضْ ال إله إالَّ اهللا 

فال ــمــان  اإلي ــل  أله ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة االقْـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

ــوايَع اللْقا ــع بهــا فــي اسْ ــا الوالَ ي

ــا البْق دارْ  فــي  و  ــا  نْي الدُّ دارْ  ــر  ي خِ

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

ــرِيفْ ها اشْ ــرِيفْ ــرَّة تَشْ ــرْفُوها م شَ

يفْ ها لطِ يفْ وا عنهــا راه تلطِ فُ اتْالطْ

يف ســم الطيــب النظِ ما ترُوم إال جَ

واها عنهــا اوْلِيفْ ــا و اهْ رْه عــن ادْكَ

يفْ لُوق ما ايْصِ خْ هــا و المَ عند خالَقْ

يفْ فِ ها اعْ يدْ رْ تَمجِ في اتْغارْ من يدكَ

ــيفْ سِ اللها ديما طالَعْ ما إيْلُه اخْ اهْ

يفْ راجها اخطِ عن اعْضى داكرها مسْ

ــاقْ غارْقَة ب في االكوان بســبعة و اطْ

ــرْها ساعة اللقا ــعادَة اتْبَشَّ في السْ

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ
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يـق ـدِ الصْ ــد  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ــد الرْفِــيــق ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ــفيقْ الشْ ــد  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ثِيــــق ــد الوْ ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

يـق ـقِ الحْ ــد  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ــد الرْفِيــــق ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

رِيــقْ الشْ ـد  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ـتِيــق الـمْ د  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

ــمـالْ ــد الكْ ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

الرســال ــد  ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

لْـطانَـة االقـــوالْ سُ ال إله إالَّ اهللا 

النظــامْ ذا  ــت  تَمْ اخْ ال إله إالَّ اهللا 

ــد التــمـامْ ـ ـمَّ ـحَ مُ ال إله إالَّ اهللا 

الحمامْ ســاعة  فــي  ال إله إالَّ اهللا 

الظالمْ ســاعة  فــي  ال إله إالَّ اهللا 

ــكالمْ فــي ســاعة ال ال إله إالَّ اهللا 

ة قَ وتْ ناطْ ي في المُ ل بها رُوحِ عَ يَجْ

ــه قُ دْ امصَ ــه  يثُ بحدِ اتْ  دَ ــعْ سَ ــا  ي

ه ــة ايْرافْقُ نَّ ــعْ دِينُه في الجَ من اتْبَ

وارُقُه رْ تَنْبا اخْ شَ حْ تُه في المَ في أمْ

وا ل الدكــر وتقُ ــه أهْ ه ب دُ هْ ــلْ عَ جَ

ه ققُ حَ امْ ــه  دِينُ الهــادِي  ــول  الرْسُ

ه رافُقُ ــي امْ ــه و اللِّ ــان ذا األل للجن

رادْقُه سى اسْ رْشْ اكْ يْ نُورُه في العَ ضَ

ه ر عاتْقُ شْ د بها في يُوم الحَ هَ من اشْ

امطابَقــه ــة  لآلي هــي  ــة  الجالل

ة قَ ــه اكــوان كــون ناطْ بالهــدى ب

ة سابْقَ له  كانَتْ  من  اتْ  دَ عْ سَ يا 

ه تْمُ خَ ي امْ ظِ داها لَفْ يبْها و اشْ بطِ

ه مُ ظْ عَ ه امْ لَة جاهُ في االنْبِيَّا و الرَّسْ

ه مُ دْ ي ما إيْعَ مِ سْ ي جَ سِ ها يَكْ فْ لطَ

ه لْمُ ي ما إيْظَ ــمِ نْ رَسْ ــكُ نُورْها يَسْ

ه لْمُ نِي انْكَ ــدْ ــايَلْنِي تَرْشَ مــع السَّ
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الزْحامْ واقـــف  امْ فــي  ال إله إالَّ اهللا 

ــــالمْ السْ ــة  لـجــنـ ال إله إالَّ اهللا 

ـــالم السْ و  ــالة  ـ الصْ ال إله إالَّ اهللا 

ســالم فــي  ــالم  السْ و  ال إله إالَّ اهللا 

وامْ ــدْ ــا دايَم ال ــأَلْتَك ي بيــك ليك اسْ

رْ اقْدامْ ــفَ ــرَّبْ و السْ ــي قَ يل ــنْ ارْحِ اليَ

المْ ــوب بالقْ تُ كْ ــي فــي المَ نِ دْ زادْ فَگَّ

يامْ ــتْ الدْ ــدِّي فايَ ــي عن خَ عِ ــلْ دَمْ هَ

ــتْ االيَّامْ ــي ما طالَ ــى اوْزارِي نَبْكِ عل

قامْ السْ غاوَةْ  اطْ بَعد  من  حالِي  سادْ 

يامْ سى اغْ رْفِي اكْ ي بادْ و طَ عِ مْ وف سَ شُ

عامْ رْب و الطْ يف يزهى لي عادْ الشَّ كِ

ازْهامْ تِي  لِيعْ يا  ولِي  مُ احْ ومْ  سُ جاوْا 

مامْ الدْ طالَبْ  طايَحْ  ولِي  مُ بَحْ يتْ  ابْقِ

كامْ ي يا دايَمْ الحْ فِ عْ م ضُ ودك ارْحَ بجُ

مْ  االسالمْ يا سالمْ فْ و ارْحَ ودْ و عطَ جُ

دامْ القْ نا  شياخْ و  أمِّي  و  أبِي  مْ  ارْحَ

المْ حْ الكْ وَضَّ رْ لَمْ ضَ يدي الخْ ثِيلْ سِ امْ

وامْ بْ القْ راوِي صاحَ غْ يدْ المَ ثِيلْ سِ امْ

رِيض ضامْ ج القْ اكداك بُوعثمان في نَهْ

ه اليْمُ شــى اعْ وْلِي نَخْ يرْنِي من هَ اتْجِ

وا إيســلْمُ لْهــا  اهْ ــيَ  ل وعْ ــي  ودْنِ اتْقُ

وا ــلْمُ ــرَّفْ ألجله سَ شَ على النبِي المْ

ه يــب خاتْمُ ــيادِي بالطِّ ــى اآلل اسْ عل

ه مُ ــوك الكثِير راحْ فُ ي بَعْ ــمِ سْ عمْ جَ

ــه مايْمُ اعْ ــبْ  صَّ عَ ــمْ  هَّ اتْفَ ــرْ  بِي لَخْ

ه زَممُ ــوا امْ تْبُ ــي و اللِّي كَ بِينِ فــي اجْ

ه داوْمُ ــي امْ رْفِ ــحى طَ ــرْ لُو يَسْ طَ المْ

ــه رايْمُ ــي اجْ لْبِ ــرْ قَ كَّ ــادْ اتفَ ــومْ ع اليُ

ه وايْمُ لُّوا اگْ بى انْحَ ي نَهْ مِ سْ تْ جَ فْ شَ

وا يْمُ طــارِي إيغَ ة ركــم امْ لْ ســاعَ كُ

وا رِي اتْعالْمُ ــفْ ــي جاوْا السَّ لِ ابْزالْ تُقْ

وا مُ ــم ليســاً نَجْ لْهُ مَ ــواوْا بحْ ــا اقْ م

ه ــرِّي بعــد كاتْمُ ــمْ سَ ــا عالَ ليــك ي

ــه مُ ــتَ الرَّاحْ ــي انْ ثْلِ ــي مَ و كل عاصِ

ــه ــعاكْ ترْحمُ وز اسْ ــدُ نْ بعدهــم الگَ

ــوا لْمُ اتْكَ الهــادِي  ــحْ  ي دِ بمْ ــدي  ال

ه ــرَّفْ طــه و عظمُ ــه شَ يحُ دِ فــي امْ

ه مُ ــوب فَهْ وْهُ في اللغــا قامُوس المَ

ه نى إيوالْمُ عْ لَفْ في المَ داك بن يَخْ اكْ



ال إله إال اهللا سلطانة االقوال 86

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

افْهامْ ه  دُ واهْ اشْ ا  رِيوْ يَدْ امْسايَبْ  بن 

قامْ رَّفْ المْ شَّ ورْ المْ يدِي قَدُّ داكْ سِ اكْ

سامْ الحْ رَّدْ  جَ المْ علِي  بن  رِيفْ  الشْ و 

المْ الكْ انْهايَة  تْ  تَمْ اخْ تْ  بَّقْ سَ باشْ 

جامْ العْ و  رابْ  العْ سيَّد  عن  الة  الصْ و 

قــام ــا و البِيــت و المْ والي ــا مُ ــه ي بي

األنام سيد  فى  طَ صْ المُ ه  وَجْ نُور  في 

اعفــوا علينا من هــد الهول و النقام

رامْ الجْ من  ينا  خشِ و  بَتْنا  رَهْ وت  المُ

ــا مــع االثام طان ــا فــي اخْ ن دْ ال اتْواخَ

ــرامْ الكْ ــد  جيَّ ــا  ي ــكْ  تَ مْ برَحَ ــا  ن عمْ

مَّم ناقَص االفْعالْ لَك نتدَ في باب فَضْ

ــا اتْــنــفــد بــمــالْ ــة م ــلَّ ـــود حُ خُ

للكمال ــف  ال زِيـــد  ـــارَع  ش ــام  ع

ــه رايْمُ ــى امْ صفّ ــداك النَّجــار لمْ اكْ

ه ــمُ أسْ بعــد  ــي  لَمِ بالعَ ــب  لَقَّ لَمْ

ــه مُ اتْراجْ ــى  رقَّ رايَــس  ــي  عانِ بالمْ

ه يت عالْمُ فِ ين اخْ بجل اسم اللِّي شِ

ــه مُ ظْ ــم عَ رِي ــه الكْ ــرَّفْ جاهُ شَ المْ

وا مُ حابْ اللِّي اتْنَعْ ــباطْ و االصْ و االسْ

ــه انْقايْمُ مــع  ــتْ  الوَقْ ــرْ  شَ ــا  يرْن جِ

وا ثْلِي اتْألْمُ لْق اللِّي مَ ــى الخَ و عل فُ اعْ

وا وْمُ ــه إيْصَ ــشْ فــي دنُوبُ لْهــا عايَ كُ

وا ــمُ شْ كيْحَ ــا  افْعايَلْن و  ــن  يي عاصْ

ــوا ــي اتدممُ ــق اللِّ ــبْ بالخل ــا الرَّاقَ ي

قة ولِي الواسْ مُ تْ احْ وك لَحْ في بحر عفُ

اتْقــى لمــن  ــا  ادْكره اوِي  ــرّ ال ــا  ي

ــة فايقَ بســرار  ــة  لَّ حُ مــن  يالْهــا 

انتهت القصيدة
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رَة في ابْهاها تْ نَظْ فَ طْ تَة خَ و على بغْ

يلَة ــقِ ه اسْ فُ راهْ ــن امْ ءاه مــن أمير البي

يلة ــعِ اشْ ــا  نارْه ــة  الفرْقَ ــارْ  م اجْ زادَتْ 

ــة الخليلة يَّلْ مــن فَرْگَ ــتّ انْقَ كيــف بَ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ولْ ــر ايْجُ ــوم فرقتهــا و عقلي غي مــن يُ

ــزُولْ عْ ــي مَ نِّ ــي و العقــل عَ بَّرْنِ أش يصَ

وقْ بالشُّ إينُوحْ  رْفي  طَ وانا  هذا  حالْ  أشْ

وقْ رْشُ ومْ مَ بيري بسهُ يبْ قَلْبِي مثيل اخْ انْصِ

ــوقْ شُ عْ ــوقَة بالبها و مَ شُ عْ ثَلْها مَ ال امْ

ليلة كــل  ــا  ــواهْ بــهْ ــرَّعْ  ــضَّ نَ كيف 

يلَة اتْقِ العضى  في  ي  راحِ اجْ رُوحْ  جْ مَ أو 

ي فاگِ ي مــع اصْ ــيارِي و مهاجِ جرح اسْ

ــي واگِ ــا مــع اطْ ضاي ــي و اعْ ــتْ داتِ ريبَ

ي ارْماگِ االبدة  طولْ  ثلها  امْ انظرت  أوال 

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــارة فــي اوْطاها مالْها و ت ــارة فــي اجْ ت

يجرتمهــا كيــف  و  ــي  لْبِ قَ نَتْ  ــكْ سَ

بُوبْتي انْســالُه حْ ــدي نَلْقى عــن مَ و ال

سالُوا الفگد  من  دِّي  خَ على  وعْ  مُ الدْ و 

مالْها امْشى لُه نْ اجْ سْ يا سعادة من حُ

ي رُّه و ليس زاگِ ايَلْ ضُ ليل الطّ كما العْ

ي ــرْ كمــا كان باگِ ــرِي و الضّ بْ ــرغ صَ ف
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ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــى ن نَهْ لْهــا  انْواصَ إذا  ــي  نِّ ظَ فــي  كانْ 

ــة فَتْنَ ورَتْهــا  صُ تْ  ــفْ شَ ــوم  يُ ــي  زادتن

ة رَّضْ لي في كل ســاعَ يالْهــا كيَتعَ أخْ

ة ــي لهــا و صيف طاعَ تْنِ لْكَ ابْزِينْهــا مَ

ة ــى اوْالعَ ــا في الثن واه ــي خمر اهْ زادْنِ

ليلة ــي اعْ تِ ــرُومْ و مهجْ غْ ــا ابْحالِي مَ م

ــنْ العقيلة ــي عشــاقْ امْحاسَ أوال مثل

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــبيتْ ورة ابْهاها نَسْ مهما شــاهدت صُ

ــت تي كســاه  ــا  ه دْ بقَ ــي  نِّ عَ ــتْ  تاگَ

ه ــهامُ نِي اسْ ءاه من قوس الحاجب دَگْ

ه گامُ مى امْ بْ في الحْ هَّ دَ ءاه من لحضْ امْ

ــه مامُ وا اكْ ــمُ ــدّ اتْبَسْ ءاه مــن ورد الخَ

ــواري يحها اوْرادِي و اسْ دِ و جعلــت امْ

رة ضْ لّة خَ يبْ مــن حُ جِ ــوعْ العْ و البرقُ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

يارِي اسْ و  ي  رُوحِ و  تِي  جْ هْ مُ نى  اتْهَ و 

لِي و تهت عن جمع اوْطارِي قْ سلبت عَ

ة حَ نامِي و كل لَمْ قْ امْ يا و في غسْ في الضْ

حى يَسْ نْ  انْضَ إالَّ  تَرْياقْ  من  قاتْنِي  اسْ

واها غريم و اسحى رْ اهْ مْ قات بخَ أوْال اسْ

ي نِي مــع اوْراگِ صْ ــا غُ واه ــح اهْ ــزّ ري هَ

ي فاگِ اخْ الفضا  في  بهواها  ايْدانِي  الزّ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــرَّة الغُ شــعاع  و  ــن  الجبي و  بطــور 

بالنّـظـرة يـفتـن  بالنَّـظرة  متـكلّلْ 

داتِي افْناتْ  منُّه  جايَا  احْ أمير  لب  في 

ق من تمحانِي يشتهى مماتِي فَ ما اشْ

ــال الحســن اجمالهــا ايْواتِي ــه ق علي
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جيلة ــي اخْ ــرَكْ لِي مهجتِ ــورارْ اتْ و الحُ

يلَة ضــى ادْهِ ــرِي رُوحْ العْ بين باغْ و نسْ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

رْجانْ ــرْ فــي المَ واهَ ــلْ و الجْ لَّ كَ تغــر امْ

ــدانْ ــي االبْ يِ ــرِي يَحْ ث وْ ــلْ كَ ثِي ــق امْ وري

لُومْ عْ ــان مَ ــنُه ب سْ ــرَّدْ حُ جَ ــد بان امْ جي

ــومْ ــاعْ زيّ القلُ ب ــنْ و اصْ ي ــوارَمْ الزَّنْدِ اصْ

ومْ نْعُ ــجْ مَ رَنْ ــي اطْ كِ ــو نَحْ لُّ ــغْ طَ و نوابَ

ــتْ ليلى ما وشــمت العــدرة وال احتجَ

ول دُونْ حيلة قُ كما انْشــاها تسلب العْ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــتْ أوْطاها ــاشْ ودَّعْ ــا اصعــب يُومْ ف أم

فاها رْقِي قصدت في حرُوجْ اعْ بحبالْ عَ

ي ــواگِ ة اشْ ايْدَ نات الزّ فاحْ الوجَ عــن اصْ

ــي ــور ســرّ واگِ ــرَة غنجُ زاد شــرّ البَشْ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــلِيلْ بْ التّشْ هَ ــفْ لُونهــم كذْ و مراشَ

ــة و الديلْ ــرى ماي اوْدِي اق ــدّ ــوت ال و صُ

عْ تَلْمَ ــرُوقْ  ابْ كنّ  شارُوا  إذا  ودْ  اضعُ و 

عْ طَ تَسْ ــوارْ  انْ ــورُه  نُ من  مرمر  وصدر 

ــمْ االرْفع ــمْ زِينْهُ ضمهــم دمقــس والَ

ــي راگِ ــنْ  بزِي نْهــا  وَّ كَ مــن  كنْشــاها 

ي تاگِ يوم  ي  شاگِ دْ  القاصَ ــرَدّ  اتْ أوْال 

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــرُومْ غْ ــا مَ يْهــا وان مــالْ حَ و فرقــت اجْ

اليُومْ داكْ  يَّةْ  شِ اعْ ايْرى  الَّ  من  رى  أَشْ

جيلْ ول لو اتْرَنّ بلفظ اسْ تسلب العقُ

ــي المالَكْ الحــيّ القيّوم نِ رَمْ ــه اكْ ب
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بْ ما اسعد وقْفة عن عرفة مع المداهَ

ــبْ راغَ ــمْ  للكري ــمْ  مّ تيدَّ واحــد  كل 

بْ ودْ ساكَ ي فوق الخدُ عِ مْ كيف كنت بدَ

يلَة بْ الوسِ تَجْ وفْ لمن يَسْ تْ الكفُ طْ ابْسَ

بَة و في عرْفَة أوطى الفيلة عْ تْ في الكَ زَگْ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــى البْزالْ ــا عل ن ــل و احْ ــا اللي نّ ــرَّبْ عَ غَ

ــاللْ ــبْ االطْ قْ و يرگَّ ــوّ هــذا عــن ذا ايْتَ

نانْ ــتْ أودعْ و تَحْ ــزالْ فــي وَقْ ــداتْ البْ ابْ

جــى اتْرَنّنْ و البخــاتْ بنواقَسْ فــي الدْ

تانْ ــنْ يُفْ ــذا ابْزِي ــداكْ ل ــلْ هَ حامَ و المْ

يلَة ــعِ ــمْ و نوارْها اشْ لَ و النْفــاضْ اتْزَگْ

يلَة هِ ة امْ مْ رايْقَ رْ مشــيتهُ و العســاكَ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــوت يهــم خُ ــاوْا نحكِ ــوت إذا رغ بالصّ

ــرَقْ ــه و ســوارْ تَفْ رامُ ــبْ و احْ هَ دْ كل مَ

تَقْ ي من الحرّ يَعْ مِ سْ طاهْ و جَ رْ اخْ فَّ يكَ

قْ ونْ نَوْسَ طايا سفُ مالْ اخْ عن اتقالْ احْ

ي شاگِ باالوْزارْ  دى  نَغْ ال  ؤلِي  سُ بالْ  يُقْ

ي ــى الباگِ ــي نعم الغن نِ رَكْ ــو يَدْ بالعفُ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

وتْ يرْ و الشگادَفْ تحُ حافَلْ كتسِ و الجْ

وتْ ايْفُ ليس  لهادا  ذا  سيرتهم  في  و 

م الْغاهُ الوْرى  بين  يسمع  من  وا  ايْتيّهُ

ــبْحانْ الدي انْشاهم م شــامِي سُ زِيّهُ

مْ ياهُ ا على الرْضا اضْ يوْ لْ يَرْمِ شاعَ و المْ

ي ــوبْ و الخناگِ ــهْ في الرْبُ م ايْتِيَّ حربهُ

ي الگِ ــه اخْ تُ ــلْ رامْ عن ســيرَةْ كل ابْطُ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع
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ــي العتْـمـة ـ التـِ ــلْ اصْ ــة أوْصَ ـ مزدَلِفَ

شــالْ اقْطارِي ســرِيعْ بفضالْ األســما

لَقْ متْ النجد قبل نَحْ باحْ ارْجَ على الصْ

ــبَقْ رْ في الكون كانْ و اسْ ــومْ زاهَ ضلّ يُ

ــرَقْ ــدر باتْ يَشْ ز البْ ــة ازْدَى فــي رَمْ ليل

ــة يلَ ابْدِ صواتْهــا  و  شــالّ  ــجْ  رايَ الفْ و 

وِيلة بْتهــا اطْ ــة لو صَ ها ليل دْ ــعَ ما اسْ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

دادْ ــام اعْ ــى رَمزْ جيم االي ن ــا في امْ خدن

ــوقْ ازْدادْ يّهــا و الشُّ ــارْ حَ تْ ادْي دْ شــاهَ

هيلَة طواف الوداعْ واطْ امْ بْعْ اشْ تْ سَ فْ طَ

ــوالْ و صداعْ ــي اهْ فرقنِي عــن من زادن

اجْ سمج و هجاعْ رْفِي في الدّ ما إيْرُومْ لطَ

ي و األعضاء انْحيلَة ــكِ هكدا نَبْقى نَشْ

يلَة طِ يْنِي في الدْجى اهْ عةْ عَ ة دَمْ ارَكْ التّ

يرْ السِّ قبل  تراها  من  مارْ  اجْ تْ  طْ الْقَ و 

يرْ وْخِ التّ دون  اجْ  الدّ في  نى  امْ لْتْ  اوْصَ

رَة مْ عُ رامْ  الجْ على  يتْ  افْدِ القْ  الحْ بعد 

رة مْ ــارْ غَ ي تْ في الصْ ــدة الحَ ــةْ الوَقْ ليل

رة النَّظْ رارْها  باسْ فْ  طَ تَخْ بْ  واكَ الكْ و 

ي هاگِ اشْ تِي  ليعْ يا  زادَتْ  العجايَبْ  و 

ي فْ في الغى انْطاكِ رارْها شالّ نَوْصَ اسْ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــدْ ي أوْكِ ــتْ  رَحْ ــة  كّ لمَ منهــا  ــا  ن رحَ و 

ــدْ ي ً كانْ ابْعِ ــراگْ بعــدا ــوم الفْ ــرب ي ق

ــي ــد طاغِ ــى بجن ــيّ رَصَّ ــراگْ عل و الفْ

ي راغِ فاگْ  الشْ في  بجفاها  نِي  ارَكَ التّ

ي ــون باغِ و الفــراگْ اصبــح بالخابُورْ ل

ي ــواگِ رَة اشْ فــى من بتْناها عامْ من اجْ

ي ــواگِ تِي اسْ لَتْ يا ليعْ مْ ــدِّي عَ ــوقْ خَ فُ

ه عيد اكبير ــعيد يُومُ و اصبح يُوم اسْ

رِيد نِّي فــي تَجْ و حســام البين جــارْ عَ
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ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

ــهاطْ ــري في تشْ ــة خبي ارْكَ ــتْ التّ فَرْقَ

ياطْ راگ وسط القلب اشْ تْ نارْ الفْ طلقَ

لِي مْ مّ شَ ة ما ادْرى ايْضَ بعد هدا الفرگَ

لِي قْ ــنْ ابْهاها يريع عَ سْ دْ حُ إذا انْشــاهَ

ثْلِي ريم مَ ــا اغْ ــيقْ ابْهاه شِ نّ اعْ ما انْظَ

ــة ثيل ــي مــن الّ لهــا امْ تفتخــر و تباهِ

ــة و ســرارْها افْضيلَة وفَ وْصُ بالبْهــا مَ

ي من افْراگْ ليلى ل يا ناسِ مَ كيف نَعْ

نى عْ نَتْنِي بســالمِي للدهاتْ أهــل المَ

نى عْ ــولْ و اتْمَ ــظْ اللغى صُ بهــا يا حافَ

ــقاهْ ماهْ و اشْ الَفْ رَبِّي اعْ يدْ التّ و الجحِ

واهْ عانِي ذا الدهات ما اگْ ولْ في المْ كيْجُ

جاهْ نْ احْ دْ ساكَ حْ رُه و الجَ يَّة بَصْ مَ من اعْ

مع من الفراگْ ادْفِيگْ دِّي الدّ ــى خَ و عل

وزْ نْدُ ــحْ الگَ ي ــالْ الفصِ ــل ق ــم قُ و لهُ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

ــيگْ ــوقَة و اعشِ شُ عْ ــا وداعْ مَ ن و توادعْ

يگْ لْبْ ارْشِ ة في القَ ومْ البِينْ داگَّ و سهُ

لْ ــلْ ناحَ ي ــي دهِ تْنِ ــدي تَرْكَ ــي بال خالْقِ

لْ ــى ســرْدِيَّة النْواجَ ن ــا نهْ فاه مــن اجْ

لْ ــا أوْقِيحْ جاهَ واه نِي في اهْ و كل اليَمْ

ــي ــى اتْراگِ ــي عل ابِ ــزُوفْ النّ ــةْ الزلْ زِينَ

ي يَمْ لو بغــى افْراگِ ــيَّ فــي الالّ لِ أوْال اعْ

ــي ــا ايْالگِ ــا رَبْن ــراگْ معاه ــد الفْ بع

وزْ ــنْ و رمُ ي ــة بالغِ ايْقَ ــة الرّ لَّ فــي دا الحُ

رُوزْ فْ ــظْ المَ ــلَ النْظامْ باللَّفْ ــا بين اهْ م

وبْ تْعُ ســى في غير حالْ مَ لْ و يَمْ كيْضَ

وبْ ي بالترابْ و الطُّ ــدْ القاصِ لْ ضادْ الصَّ

رُوبْ كْ نْ داتُه و عاشْ مَ عَ دْ نَطْ ــواهَ بالشْ
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ــا بين هل النظــام حيلة ه م يدُ ــا اتْفِ م

ــه ادْليلة نْعتُ ــاشْ يَرْقَى مــن كانَتْ صَ ب

يلَة دِ دِي اعْ ي و شــواهْ ظِ ة لَفْ جَّ على حُ

يلَة جِ ــتْ لُونْهــا اخْ ــوارُه اختلَفْ مــن اقْ

ليلة ــي اعْ ــي حالْتِ نِ مْ ــا الرّحمــان ارْحَ ي

ي ــراگِ يمْ الجندْ و الشْ ه بعقِ جاحْ رَوْضُ

ي ــن دهاتْ اللغا امْصاگِ رَكْ بي و باشْ يَدْ

ي راگِ ــال اعْ ــكرة ب ــي سَ رْنِ مَّ و الهــوى خَ

ي ــمْ واگِ يّ الشــمس انْوارْهُ ــنْ ضَ فايتِي

ــي اتْفاگِ ــال  ب ــي  نِّ عَ ــتْ  اتَمَّ الضــرارْ  و 

انتهت القصيدة
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واكْ نَهْ تِي  راحْ رُوحِْ  يا  لي  ــمْ  كَ

ـعْ الْغاكْ ـمَ سْ نـَ

ناكْ تْرَتْ امْ لِيلْ من كَ حالِي حالْ اعْ

ــفاكْ اجْ نَنْسى 

تَرْعاكْ تِي  جْ هْ مُ و  يارِي  اسْ و  لِي  قْ عَ

افْـكاكْ ي  مـالـِ

يم من عداب انْواكْ جِ ع الطرف اسْ دَمْ

ادْعـــاك البْـها 

رْ بَرْضاكْ ــدَ ــةْ البْ لْعَ ــي يا طَ نِ عالَجْ

ــاك اعط ــا  البه

ج اوْطاكْ لَكْ بالقدامْ نَهْ ما ادْرى نَسْ

مــاكْ ــلْ احْ خُ نَدْ

يكْ ورْ في الدي يبْغِ كْ بالجُ و حكامَ

لِيكْ ة  طاعَ رامْ  الغْ مير  ملكنِي  و 

يكْ جِ ودْ لِي بمْ تَّى اتْجُ رِي حَ من يَسْ

علِيك يقْ  يطِ من  ورْ  تجُ أو  تعدل 

يكْ دِ يَهْ طالْبُه  لك  نِي  مْ الْهَ يفْ  كِ

رَة فيك ــدْ ــا العُ ــي ي رْفِ ــي طَ و نزَگِّ

ــعــاكْ امْ بِيرْ  الخَ و  اتْ  الــــدَّ و 

ــة ــارْكَ ــتَّ ــا ال ي

ـــراكْ ـــومْ انْ ـــلْ يُ ــتْ كُ ــبْ ــو صَ لُ

ــة ــكَ المالـْ يا 

ــداكْ افْ يــرْ  مِ الضْ و  ـــرُّوحْ  ال و 

ـــة ـكَ النَّاسْ يا 

ــقــاكْ ــلْ يْ ــن  م ـــودْ  ـــجُ اتْ إال  و 

المعارْكــة في 

ــفــاكْ  ــطَ ـــة بـــالـــدي اصْ ـــرْم حُ

ــة ــارْكَ ــب ــا امْ ي

ــواكْ الـْ ضــلْ  تَــحــت  ــودْ  ــعُ ن و 

ــكا البْ نَنْســى 
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داكْ ــودْ جــارْ احْ ــا انْعُ ناي ــر بمْ فَ نَظْ

ادْراكْ ـــــالَّ  شَ

فى و بعد امْطاكْ ايا بالجْ كَ ليه اشْ

ــالكْ ــهْ ــبــل نَ قَ

واكْ بَدْ لِي  ودْ  جُ لْقَك  خَ من  ة  رَمَ حُ

ــعاكْ نَسْ يتْ  جِ

رْ بَرْضاكْ ــدَ ــةْ البْ لْعَ ــي يا طَ نِ عالَجْ

ــاك اعط ــا  البه

وفْ اتْناكْ لْ لي من يُوم الرْضا انْشُ هَ

ــالكْ فــاتْ الــحْ

ــن افْالكْ الل بي ــي اهْ كِ ــرَّة نَحْ و الغُ

ــداكْ اعْ ــي  نِ تَفْ

ياكْ ياهْ اضْ دْ الْقانِي كمــا اضْ و الخَ

راكْ ــالــخــالْ  ب

ــماكْ ود كبْرُوقْ اسْ ــة و ضعُ بَ و الرَّگْ

ــراكْ ــعْ ـــومْ ال يُ

ريكَ ياتْ اشْ ودَّك من الَّ له في االشْ

علِيكْ عــالشْ  اللَّــة  يا  دَّك  بصَ و 

إيديك بين  اتقال  بحزالِي  نت  اعْ و 

يكْ دِ يَهْ طالْبُه  لك  نِي  مْ الْهَ يفْ  كِ

يكْ سِ يَكْ ه  تسرْحُ إال  التِّيتْ  لُونْ 

يكْ مِ تَحْ هادّة  ينْ  ضِ اللحْ سيُوفْ  و 

لِيكْ التَّسْ غايَة  في  رْ  واهَ اجْ التغارْ 

بيك ة الْطافْ في تَسْ واصباعْ اقْلُومَ

ـــداكْ اشْ ــيــبْ  بــطِ ــنِــي  ــمْ تــعَ و 

كا الشْ عْ  ســامَ

طاكْ نَخْ مــا  ــتْ  ــبْ صَ كــانْ  لــو 

ــكــة ـــي هــالْ ل

فاكْ يَخْ مــا  ــيــم  ــقِ اسْ ــي  حــالِ

ــة ــك ــداهْ ــت م

ــفــاكْ  ــطَ ـــة بـــالـــدي اصْ ـــرْم حُ

ــة ــارْكَ ــب ــا امْ ي

ـــاكْ ـــي ــن الْ ــي ـــــدَّك بــــان ب قَ

ــى ــيــبُــه ادْك طِ

ـــاكْ ــواسْ اوْغ ــقْ ــيــنْ ك ــبِ ــاجْ حَ

ـكــة فــاتـْ و 

ــــاكْ ــهــا وات ــبْ ــال ـــورْ ب ـــجُ ـــنْ غَ

ــة ــك ــاحْ ض و 

ـــراكْ اتْ يــد  فــي  ــوفْ  ــيُ اسْ وإالَّ 

ــة ــكَ ــي مــاسْ ل
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رْ بَرْضاكْ ــدَ ــةْ البْ لْعَ ــي يا طَ نِ عالَجْ

ــاك اعط ــا  البه

اكْ النُّسّ إيْتِيَّهْ  ي  الباهِ رْ  دْ الصَّ و 

ارْداكْ ـبُــه  جْ حَ

الكْ اعْ مْك  سَ زادْ  بْرُومْ  المَ اقْ  السّ و 

ــاكْ ــغ كــمــا ابْ

وْتْ ناداكْ يغْ صَ ياتِي انْصِ ما ادرى في احْ

ارْضــاك على  و 

قاكْ لَةْ اسْ ينِي من فَضْ قِ ما ادرى تَسْ

ــاكْ العـبـ دُون 

رْ بَرْضاكْ ــدَ ــةْ البْ لْعَ ــي يا طَ نِ عالَجْ

ــاك اعط ــا  البه

اَكْ يمْ و كافْ و الغني سمّ كْ مِ مَ اسْ

ادْراكْ ــي  اللِّ و 

الغاكْ في  رْ  تفتخُ باشْ  آراوِي  هاكْ 

غاكْ اصْ ــي  اللِّ و 

ــفــاكْ  ــطَ ـــة بـــالـــدي اصْ ـــرْم حُ

ــة ــارْكَ ــب ــا امْ ي

ــاكْ ــس امْ بــيــد  ال  الـــتـــديْ  و 

ــكى اشْ ــه  لُ تَقْ

انشاكْ و  ــقْ  ــلْ خَ مــن  ــنْ  ي ــوِ تَــكْ

ــة ــايْــكَ ــا الــتَّ ي

ــســاكْ ــوفْ جــل تُـــوبْ اكْ ــشُ و ن

ــكــة ــلْ ــسَ ــتْ مَ

روّاكْ كــمــا  ــــي  تــــرْوِيــــنِ

ـــة ـــدارْكَ ـــت م

ــفــاكْ  ــطَ ـــة بـــالـــدي اصْ ـــرْم حُ

ــة ــارْكَ ــب ــا امْ ي

ــراكْ ــتْ تَ "ر"  "ب"و  ـــتْ  فْ ـــدَ احْ

ــة ــبــارْكَ فــي امْ

لــغــاكْ ــــرْو  مَ ـــل  كُ ـــي  الْـــغِ و 

ــة ــاكَّ ــح ــامْ ب

يكْ دِ يَهْ طالْبُه  لك  نِي  مْ الْهَ يفْ  كِ

يكْ شا و مجِ رَّة و الرَّدْفْ في المْ و السَّ

ينبِيكْ مْ  زِينْهُ لْجاتْ  دَ اخْ اقْدامْ  و 

يكْ تَرْضِ مكللة  ة  وجَ نْسُ مَ لَّة  حُ

يكْ بيدِ الرْضا  يسانْ  كِ لي  دِي  تَهْ

يكْ دِ يَهْ طالْبُه  لك  نِي  مْ الْهَ يفْ  كِ

هاوِيكْ للدي  الفال  بْت  جَ رَف  يَعْ

يادِيكْ ال  المْ  السْ ل  جُ دِي  تَهْ ليه 
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ييكْ التَّصْ رايَدْ  لْقاهْ  مَ في  تَلْقاهْ 

رِيكْ التَّوْ ة  المَ و  دى  اعْ لْ  كُ هازَمْ 

فاكْ ــه إال الْغاهْ اكْ لُ هْ ــلْ جَ و الجاهَ

ـــفـــاكْ يـــال اخْ

ــوْرى تُقــاكْ ــه ال ــرْ ب ي دَكَّ ــمِ و اسْ

ــاكْ ي وز  ــدُ ــن گَ

ــه الــســفــاكْ ــابَ ــش ــه إي ــه وج

يـنـحـكـى ما 

ــصــاكْ ســقْ لـــلـــدِي  ــــول  قُ و 

امْشابْكة فــي 

انتهت القصيدة
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رْ اهَ الطّ ــولْ  الرْسُ ــدْ  مَّ حَ مُ

سارِي داتِي  يرْ  أمِ في  بُّه  حُ

ــارِي ن زادْ  ــدْ  گْ الفَ و 

ــى لَّ ــما و اتْجَ و رقــى للسْ

لَّة المَ ــيــعْ  ارْفِ يا  فقال 

انْوارُه من  رَقْ  اشْ سْ  مْ الشَّ يْ  ضَ الدي  على  ليوا  صَ يدِي  سِ يا  هو  و 

رارُه اسْ من  الفجر  و 

رارِي يت من اسْ و افْشِ

ــرْ واقِي ساهَ و عيِيتْ من اشْ

ــــرارِي ــــضْ ـــن تَ م

األسم ــن  زِي ــه  طَ ــوى  اهْ من  ــالْ  ح ال  هاني 

اللْوا بْ  صاحَ على  ا  لِّيوْ صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ لَّة و التّاجْ و القْ و الحُ

اكمالُه عن  قْ  انْشَ البدر  ليه  الدي  على  ليوا  صَ يدِي  سِ يا  هو  و 

مالُه اجْ من  سرج  و 

تْــبــالِــي ال  ــــأل  أسْ

ــة ل هْ مَ ال  ــه  طايْعُ ــرَكْ  أمْ

ـصــارِي ــا ابـْ ــي ـــهَ اضْ طَ

ــرارِي اسْ من  يت  افْشِ و 

ـــــدارِي اقــــوى اكْ

عالِي ــوْتْ  بــصَ دوى  و 

ــي ــالِ ــب تْ ال  ـــــأل  أسْ
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ــي العالِي نِ ــرْ الغْ بامْ

ــولْ الــهــادِي ــرْسُ ــل ــى ل أت

فســار باللســان إيْنادِي

جادَة بالمْ وص  صُ مَخْ

ـي ـــدى ســالـِ ـــغ ن

ــه قُ ــدْ ـــادَقْ صَ ــي و الــلِّــي ص ــبِ ــل رَغْ ــمَ يَــكْ

بگاهْ في حالُه عادَمْ رِيهْ مَ و الكْ

اللْوا بْ  صاحَ على  ا  لِّيوْ صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ لَّة و التّاجْ و القْ و الحُ

صادُه يُــومْ  ادْ  الشّ تقْ  اعْ به  الدي  على  ليوا  صَ يدِي  سِ يا  هو  و 

ــادُه ــت اغْ ــوى  ق ا  لمَّ

هذا ــول  ــرْسُ ال جل 

ــادِي ــي اسْ ــل  كُ سيد  ــدا  ه

ـــادَة ـــف ـــغْ إي ـــي صِ

ــاهْ بمن ــرْ  فَ يظْ ــي  مثل االوْزارْ  فــي  ــطْ  الغابَ و 

مْ يتْراحَ بِيلُه  اسْ رامْ  كــانْ 

اللْوا بْ  صاحَ على  ا  لِّيوْ صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ لَّة و التّاجْ و القْ و الحُ

افْراقُه من  بكى  لْ  النْخَ عْ  دْ جَ الدي  على  صليوا  يدِي  سِ يا  هو  و 

ــواقُه ــزْ من اشْ و اهت

ــي ــالِ ــج ــيــا انْ اضْ

ـــرْشـــادَة ـــال ب ظــفــرْ  و 

ـــول هــذا ـــرْسُ ــل ال ج

ـــتـــادة ـــفـــى اقْ اشْ
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ادَقْ يقْ الصّ دِ بَّة الصْ حَ في امْ

ــرْ داتِي خارَقْ ي بُّه في أمِ حُ

ــواقِــي ــلْ السْ ثِي تَمْ

ــارَبْ ه طــه  ــرْم  لحُ ــى  أت

بْ وده ساكَ ه على اخدُ عُ دَمْ

طابُه غــى اخْ ه اصْ طَ

ـــي ــيــا ارْمـــاقِ ـــه اضْ طَ

ــواقِي اشْ مــن  ــتْ  ي بكِ و 

ــي الــبــاقِ ــنْ  ــي ــبِ ال  

ــه ــدابُ اعْ اقْـــوى  هما  مَ

ــه ــدابُ اهْ ارْبـــى  حتى 

ـــحـــابُـــه ـــع اصْ م

واقِي اشْ من  يتْ  بكِ و 

دافَقْ ــدودِي  اخْ ــى  عل ــي  عِ دَمْ

ـــي ـــواقِ ـــن تـــشْ م

ادْ ــدَّ جَ يا  هو  و  تِي  جْ هْ مُ في  ه  مُ هْ سَ ــقْ  رَشَّ

مْ الواسَ رْ  البَدْ وقْ  شُ من  تْ  تَهْ

اللْوا بْ  صاحَ على  ا  لِّيوْ صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ لَّة و التّاجْ و القْ و الحُ

صابُه ينْ  بشِ كى  اشْ يس  العِ ليه  الدي  على  ليوا  صَ يدِي  سِ يا  هو  و 

امْصابُه ــوى  اقْ ــا  لمَّ

ــه دابُ ــى اهْ ــى ارْب حت

ــبْ خاطَ و  باللســانْ  ادوى  و 

ــــــه اوْجــــابـُ رَدْ 

دابْها اعْ و  نْيا  الدُّ حانْ  امْ من  ارْتاحْ  يس  العِ و 

ــاتَمْ الشّ ــدْ  الوَغْ ــبْ  ي دِ تَعْ و 

اللْوا بْ  صاحَ على  ا  لِّيوْ صَ

يبْ و البْها و الخاتَمْ ظِ لَّة و التّاجْ و القْ و الحُ
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ــمْ لَّ اتْكَ و  راعْ  ــدْ ال ــقْ  انْطَ و 

لَمْ ــر  تَعْ اهَ ــا الطَّ فقال ي

عامِي ى اطْ ــتهَ ال تشْ

ه اقْدامُ من  ليانْ  لْدْ  الصَّ لْدْ  صَ الدي  على  ليوا  صَ يدِي  سِ يا  هو  و 

ه ــالمُ ــدا احيا اسْ بعْ

ي كامِ عالشْ  ــرِّي  سَ

مْ ــمَّ امْسَ ــداكْ  اعْ ــي  ونِ تَركُ

ــي ــالمِ ـــغْ ك ـــي صِ

ونِي ــمُّ سَ ــكْ  عديانَ ــنْ  ي ضِ الباغْ ــومْ  القُ و 

شاوْا من عقاب العالم وال اخْ

ــوى ي اقْ ــمِ معجــزات الهاشْ

مْ يطــمْ وتالطَ ل و اتْحِ مَ  كالبحر إال هــل بالحْ

وى ــون ينطْ ــع الكَ ــه جمي في

آدامْ ال  ــوَّة  حَ ال  ســما  ال  أرض  ال  هــو  ــوال  لَ

ادْوى ــا  م ــه  علي اهللا  ــى  صلّ

كر ينادم ــوانْ و اللِّي بالدّ ــقْ كايَنْ في االكْ و انطَ

ادْوى ــا  م ــه  علي اهللا  ــى  صلّ

را و قد من هــو طايَر و هايَم حْ شــادِي في الصَّ

ــوى ــا اهْ ــه م ــى اهللا علي صلّ

مْ زِيرُه ساجَ ولْ اغْ لْ و يطُ ــيلْ إال إيْهَ ــيلْ السِّ سِ

سامِي ــوتْ  ــصُ ب ادْوى  و 

ي كامِ عـــالشْ  ـــرِّي  سَ

ــي ــامِ ــي ــــوى اهْ اقْ



ا على صاحب اللْوا 103صليوْ

68

69

70

71

72

73

74

75

ــي دواء ــى النب ــى اهللا عل صلّ

ــمْ ايَ ــيْ الدَّ ــلْ بقــدرة الحَ لِي ــبْ العْ لْ ــداوِي قَ اتْ

ارْوى ــي  نْتِ عَ امْ ــاظْ  فَّ حَ ــا  ي

ــدَى عنُّه نادَمْ ــولْ ال تَغْ يحْ الرسُ و اغبط في مدِ

ينكوى وك  ــدُ اعْ قلــب  ــي  لِّ خَ

نى دايَمْ ل المعْ هْ لْتِي ألَ و اختم بســالمِي في حُ

ــوى ــه و ارْت ي ب ــمِ و ادْكــر اسْ

مْ وزْ النَّاظَ ــدُ نْ نى و قول قال الگَ عْ بين أهــل المَ

انتهت القصيدة
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يقْ دِ الصْ إلى  وا  دُّ صَ انْشالُوا  بابْ  االحْ

يقْ قِ مــع كالعْ ــي الدَّ ــوا ل لِّيتُ ــدا خَ كْ هَ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــات افْن ــي  تِ جْ هْ مُ راه  ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ــوقْ كنْباتْ ــي بالشُّ ــلْ انْاللِ كمــا انْضَ

مات ــدْ لِي امْ يْشْ وال حَ ــي عَ ما ازْهى لِ

فِيقْ مْ الدْ ــاجَ دْقْ السَّ ــوَ تَرْ كال ــسْ تَفْ لِي

يقْ ــقِ رْ منكم لي اشْ طَ دْ خَ لو انْشــاهَ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

م دْ كُ ــشْ بَعْ ي كيف يَزْهــى لِي عادْ العِ

ودِي و الجسم افْنى بفگدكم دُ عنْ اخْ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ــوقْ ناحلة ــي بالشُّ ــشْ و داتِ مــن الوَحْ

ــة لَ داهْ ــرُّوح  ال و  ــوا  تاهُ ــوارَحْ  الجْ و 

لَة ــم االنْجــالْ هاطْ ــراقْ الْقاكُ مــن افْ

ــمْ يْكُ ــي بحَ ــي يَالقِينِ ــي شِ لِ قْ ــاهْ عَ ت

م دكُ لِي ببعْ ــمْ مــع شَ واش جــا ما يَجْ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ
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ــرْ حــالْ ي ــي فــي غِ ــي رانِ ــرُوه بحالِ بْ خَ

يالْ ــه اخْ ورْتُ دْ صُ ــرْتْ انْشــاهَ وين ما سَ

لِي ســيَّد الرْجالْ قْ ســلبْنِي و ســلب عَ

ــوْرى ارفِيقْ نيا في ال ليــس ناوِي فــي الدَّ

ــقْ الوْثي العــادَل  بالعهــد  ــي  ونِ دُ عاهْ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــيد ــيدي و انعمْ سِ ــي سِ ــرُوه بحالِ بْ خَ

يدْ ــهِ ول البْدا اسْ رْفِي طُ رِي طَ مْ ولْ عَ طُ

ــدْ ي دِ ــال احْ ــرْحْ ب ــي جَ نِ ــراقْ جرَحْ و الفْ

رِيقْ ــا احْ ف لْبْ الجْ ــدْ القَ كل ســاع إيْزِي

الســبِيقْ ــر  بالخب ــلُه  رسْ ــي  ونِ عالْجُ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ـــرُوهْ ـــبْ خَ هللا  ــي  ــحــالِ ب ـــرُوهْ  ـــبْ خَ

ــرُوهْ بْ ــم صَ ــبْ انْتُ لْ ــرِي و القَ بْ ــرغْ صَ ف

ــرُوهْ ــبْ دَكْ لْ ــوا والقَ نُّ ــي حَ حانِ مــن امْ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ــة فانْيَ ــرُّوح  ال رُوح  و  اتْ  ــدَّ ال ــلْ  ناحَ

ــدات فاهية ــرى و اليَقْضة و ال فــي الكْ

ــة داوْي عــاه  امْ ات  ــدَّ ال ــيارْ  اسْ ــت  تاهَ

مْ كُ وْضْ ــيادْ عَ ــابْ أالسْ ب تْ احْ ــدّ وال اوْجَ

ــمْ ودْكُ جُ ــرارْ  بسْ ــي  ابْحالِ ــرُوهْ  بْ اتْخَ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ــي ــي و مهجتِ ــواهْ مــع رُوحِ ــزّجْ اهْ اتْمَ

ــي تِ ــي و راحْ ــي رُوحِ بُوبِ حْ مــن هــوى مَ

ــي لْتِ عَ ضــرارْ  و  ــي  رْحِ جَ ي  ــفِ يَشْ آشْ 

ــمْ كُ دَ ــدْ وَعْ ــنْ حَ ــوا في بْتُ ــي غَ ــا اللِّ ي

ــمْ ــي بكتابكُ ــرى مــن يَاتينِ ــلْ التْ بَّ انْقَ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ودْ دُ ــة الصْ ــى حالِي مــن لِيعَ ــفْ وَلَّ ي كِ

ودْ ــلْ البْدُ نْ داخَ ــوا ما ســاكَ رْتُ ــوْ انْظَ لُ

ودْ ــر يعُ مْ للصب ــى و عســى برضاكُ عل
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يقْ شِ ي اعْ نْ مالكِ ثْلِي في امْحاسَ لِيسْ مَ

ــرِيقْ اشْ ــدا  البْ ــولْ  طُ ــورْ  نُ ــي  نِّ عَ الحْ 

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــراهْ انْ أالَّ  ــل  قب مــن  ــي  بحالِ ــرُوهْ  بْ خَ

ــلَبْنِي ابْهاهْ ه اسْ قامُ تْ امْ دْ ــومْ شــاهَ يُ

ــى و تاهْ لِي افْن قْ ــه عَ رْقُ ــتْ انْفَ ي ــوم جِ يُ

يقْ مْ البِينْ اللِّي ارْشِ ــهْ دا يَبْقى سَ كْ هَ

ــقْ ارْفِي ــي  حالْتِ مــن  ــي  باللِّ ــي  بْرُونِ جَ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــلْ بِي الهْ كمــا  ــي  رانِ ــي  بحالِ ــرُوهْ  بْ خَ

لْ لِيلْ رانْ كُ يَّلْ نمســى ســهْ كمــا انْقَ

ــلْ لِي اخْ وال  ــرارِي  لضْ ــي  راقِ ــي  إيْلِ ــا  م

بِيقْ ــى البْدا اعْ ــداهْ عل يبْ اشْ نِي طِ مْ عَ

ــيقْ سِ يْ و الغْ ــوا في الضّ تُ دِّ ــا اللِّي صَ ي

مْ كُ يدْ دِي يفِ ــنُه وَجْ سْ ــمايَلْ حُ عن اشْ

مْ ــكُ شْ اتْ وَحْ ــلَبْ دِيوانِي و افنى الدّ اسْ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ة دَ ــشْ خامْ ــارْ الوَحْ ــتْ فــي قَلْبِي ن كانَ

ة ــونْ واقْدَ ــارُه و طلقــت الْسُ ــداتْ ن اگْ

ة ــدَ ــراقْ واجْ ــة الفْ عَ ودِي دَمْ ــدُ عــن اخْ

مْ ــوفْكُ انْشُ ــى  ت إمْ ــوا  تُ دِّ صَ ــي  اللِّ ــا  ي

مْ ة فيهــا انْزُورْكُ ها ســاعَ دْ مــن ســعْ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ــي ــول حالْتِ بُ هْ ــة مَ ــبَهْ حالَ لِيــس تَشْ

ــي ــرْ علْتِ ــي ضُ لْبِ ي مــن قَ ــفِ واشْ يَشْ

ــي تِ جْ هْ ــي و مُ لِ قْ ــي عَ ــه لِ دُونْ مــن تَيَّ

مْ ولْكُ بِيبِي عن اوْصُ يبْ احْ وا طِ قُ تَنْشْ اسْ

مْ كُ يدْ عِ ــولْ  الوْصُ ــافَعْ  الشَّ يعْ  ــفِ للشْ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ
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م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

م كُ يدْ سِ و  ي  يدِ سِ دْ  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــيـادْ اسْ ــا  ي هللا  ــي  بــحالِ ــرُوهْ  ــبْ خَ

االطـــوادْ و  ـــرواب  ال عليَّ  ــوهْ  ــرْقُ ضَ

ــيادْ ــي ســيَّـد االسْ نـِ ـدَ ـــولْ المَ الرْسُ

يقْ هــا و ضِ وگْ تُوا فــي ارْگُ ــي صدّ يا اللِّ

يقْ قِ الحْ ــقْ  بالحَ وا  دُ ــعْ اتْسَ ــولْ  بالوصُ

يقْ ــادَقْ الصدِ ــوا للصّ بَّلْتُ ــي گَ ــا اللِّ ي

ــي تِ حالـْ تهــات  انـْ ــي  بـحالِ ــرُوهْ  ـبْ خَ

ــي تِ وْ قُ ــتْ  رَفْ انْصْ ــة  راحَ ال  ــا  هن ال 

ــي نُوبْتِ ــتْ  وَقْ ــلْ  بَّ گَ و  ــامْ  إيَّ دازَتْ 

ــقْ ارْفِي ــي  زْمِ للزمْ ــي  لْنِ عَ يَجْ نَرْتجــى 

ــقْ الورِي و  ــابْ  الرْق ــوا  بْتُ وهَّ ــي  اللِّ ــا  ي

ــزْلْ الرقِيقْ ــي في الغَ ناسِ وا تَجْ قُ ــقْ شَ

تِيقْ و السالمْ على من هو في اللْغى اعْ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

بِيبْ لِي مــع الحْ ــمْ عْ شَ مَ آشْ جا ما يَجْ

بِيبْ ــي اطْ ــرُه كانْ لعلْتِ ي ــسْ مــن غِ لِي

يبْ النْجِ ــبْ  راكَ ى  فَ طَ صْ المُ يعْ  ــفِ الشْ

ــمْ كُ رْضْ ــامْ و كمــل غَ مْ االيَّ تْكُ دْ ســاعَ

ــمْ كُ دَ هْ عَ ا  ــوْ اوفِي و  ــي  بحالِ ــرُوهْ  بْ خَ

ــم ودْكُ جُ ــال  بكم ــي  بحالِ ــرُوه  بْ خَ

ــلْ حامْ ي ــه و الرحِ ــادَى وَقْتُ رْ نَ و الســفَ

ــة الحمــامْ رْعَ ــالْ لجَ ت ــي نَحْ نِّ ــقْ عَ حَ

ــامْ إيْن وال  ــهى  يَسْ ال  لمــن  ــوعْ  الرْجُ و 

مْ ــرى اوْفُودْكُ ــمْ و ن ايَ ــمْ الدَّ ي فــي النْعِ

م دكُ ــعْ فــى لكمالْ سَ صطَ ــزُورَةْ المُ ل

م كُ بْدْ وزْ عَ ــدُ نْ فــى گَ ــا يَخْ ي م ــمِ واسْ

ــمْ كُ ــي و رُوحْ ــى رُوحِ فَ طَ صْ ــادْ المُ جَّ مَ

انتهت القصيدة
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ــي هادِي شــتّى مــن االعوامْ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

والتِي المالْكانِي من صدَّك ســاكني اســقامْ أمُ

ي كمــا الديامْ عِ ــتْ دَمْ لَّ ــي هَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــرب و الطعامْ رَّمت الشَّ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــر امْضى مــع االيَّامْ مَ ــي العْ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــي جمرة في القلــب ضارْمة ــه زايْدانِ ــتِ بالتِّي و انْ

بَّة و ابقات الرُّوح ســاقمة حَ ات في المْ و افنات الدّ

ي لبهــاك رايْمة و النَّفــس اتْضلْ هايَمــة و خالگِ

ة ــه نايْمَ ل ل ــاتْ انْواجَ يكــدب من قال صــاب و اتب

ة حارْمَ اج  جَّ الحُ بين  فاكْ  نَشْ بْلِي  قَ و  رْنِي  تَنْضَ

ــر عالْمة رَة و انْتِي بالسَّ ــا العــدْ ــرَغ ي ــر افْ ب و الصَّ

ــامْ الدم ــك  لَ نســعى  ــا  وان

الســقامْ ــة  لَّ حُ كســانِي  و 

ــيْ االنيامْ ــكْ يا ضَ شَ من وَحْ

ــامْ المن رْ  انْســاهَ ــتْ  ي ابْقِ و 

مامْ ــة الحْ رْعَ ــفْ من جُ خايَ

ــرَة ارْضــى اقْوامْ جْ ــد الهَ ضَ
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نْ في الغيْهابْ في المنامْ مَّ والتِي المالْكانِي كَ أمُ

تَهى المقام والتِي المالْكانِي في ضر يحك نشْ أمُ

ــرامْ و المقامْ ــك لالحْ ــي جيتَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــادِي هي ســاعة المرام ــي ه ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــحْ القدامْ غى للتْواشَ ــي المالْكانِي و اصْ والتِ أمُ

يالت الكرامْ يلة  الصِّ والتِي المالْكانِي مــن صِ أمُ

ــامْ ــا ادْرى لبْهــاك نغتن ــي م ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ولْ عازْمة ي على الوصُ الگِ يدْ و اخْ عِ ي اسْ و صبح فَرْحِ

ة اقْ عامَّ شَّ نَة في اقْلُوبْ العُ اكْ في اوْصالَكْ يا السّ

ة مْ و انْتِ بالحالْ عالْمَ ظَّ عَ كْ المْ تْ لجاهَ ضعْ و اخْ

ة حارْمَ اج  جَّ الحُ بين  فاكْ  نَشْ بْلِي  قَ و  رْنِي  تَنْضَ

مـة عايـْ بالتَّـرْييـقْ  ــتِـي  طاسْ ــوفْ  شُ و  آرى 

مة ناحْ اآللَة نغمــة امْحاكْ نــك و الجْ غى للجَ اصْ

مة رْد راحْ ــي في وقت الوَ ه رُوحِ فُ ونُوا دالي و ضعْ كُ

ة نادْمَ ــي في وقــت المْ لُوبِ طْ ــال مَ ــا و على أنَّ سّ عَ

ــة األحــالمْ غَّ ــراكْ فــي ضُ أنْ

ــگامْ والتِي اسْ دْ آمُ ــعْ و السَّ

المــرامْ و  ــرْح  الفَ كمــالْ  و 

مامْ ــة الحْ رْعَ ــفْ من جُ خايَ

ــدامْ المْ ــة  طاسَ ــي  ل رْ  ــدَّ غَ

النْـعـامْ ــة  يـغَ صِ لْ  اتْبَدَّ

مــامْ العْ و  ــوتْ  الخُّ ــل  ألهْ

ــدامْ االقْ ــةْ  بِيلَ تَقْ ــعى  نَسْ
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ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

بالتمــام ورْ  ــدُ البْ ــي  تِ فَقْ ــي  المالْكانِ ــي  والتِ أمُ

المْ ــبْهه اعْ ــا اشْ ــدَّك م ــي قَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

سامْ دَّى على الحْ رَكْ عَ ــفْ والتِي المالْكانِي شَ أمُ

مامْ دَّك كــورْدْ فــي الكْ ــي خَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــامْ كْ كشــارَد الوْه ــدَ ي ــي جِ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

جامْ ة مــن العْ ــقَّ نَكْ شُ ــي المالْكانِي بَطْ والتِ أمُ

مامْ ــة الحْ رْعَ ــفْ من جُ خايَ

ــوبْ البِيد فــي الرْكامْ و عشُ

ــالمْ اغْ ه  ــبْهُ شَ ــا  م ــكْ  تِيتَ

ــالمْ بالقْ ــطْ  خَ ــبْ  الحاجَ و 

و خد الشــامة و الخــال رامْ

مامْ ــة الحْ رْعَ ــفْ من جُ خايَ

للْطامْ ــيُوفْ  اسْ ــود  الضعُ و 

ــوامْ اقْ ة  ـجَ تْبَـهْ مَ ــرة  سُ

ة حارْمَ اج  جَّ الحُ بين  فاكْ  نَشْ بْلِي  قَ و  رْنِي  تَنْضَ

ة مَ ورْ واهْ ــدُ ــورَكْ تَبْقى البْ ــيْ نُ عْ ضِ ــطَ ما يسْ هْ مَ

ــمة رَّة الواسْ ــوقْ الغُ ــكْ فُ بِينَ ــارْ الغرارْ مــن اجْ غ

ــة النَّايْمة ل قْ ــرْ المُ بْ سَ دَّ هَ ــظْ الفاتَكْ المْ و اللَّحْ

ــمة بَسْ بِيلَة امْ ة كتقْ ــفّ يفْ صانْ الشَّ و األنْفْ لطِ

ة حارْمَ اج  جَّ الحُ بين  فاكْ  نَشْ بْلِي  قَ و  رْنِي  تَنْضَ

ــة ــمْ رايَمْ ــغْ للغَ ــرِي و انْوابَ رْمْ رْ ارْخــامْ مَ ــدْ و الصَّ

ة ــمادَقْ في اللقاحْ هايَمْ و الرْدافْ ارْوابْ و الرفاغْ اسْ
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ــدامْ ــمْ االق ــيقان اتْوالَ ــي سِ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــةْ للتمامْ يِيقَ ــي تَضْ فِ ــي رَخْ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــالم يِّنِي ســاعة السْ ــي حَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــامْ يرَةْ الكم ــمِ ــي تَشْ ــي لَفِّ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

دْ النْظامْ ــواهَ تْ اشْ تَمْ ــي اخْ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ــالمْ تْ على أهل السْ ــلَّمْ والتِي المالْكانِي سَ أمُ

ــتْ فــي األنامْ نِّي ــي بيــك اتْعَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ة الزْحامْ نِي ســاعَ ــلَّكْ ــي سَ ــي المالْكانِ والتِ أمُ

ة مَ فى في زِينَكْ و انْتِ ببهاكْ فاخَ آشْ رى من الَّ اشْ

ما يْ نُورَكْ ما بين األرْض و السْ ــعاعْ ضَ و يبانْ اشْ

ة اج حارْمَ جَّ فاكْ بين الحُ بْلِي نَشْ رْنِي وقَ تَنْضَ

ة مَ آشْ رى من الَّ اشفى في زِينَكْ و انْتِ ببْهاكْ فاخْ

ة ــتْ االيَّامْ دايْمَ ايْلَة ما دامَ ــا الصَّ في اوْصافَكْ ي

مة مْ رْبَة امْسَ غى يلْقى حَ ماهْ و اطْ لُه اعْ هْ و اللِّي جَ

ة مَ ل المنَظْ رْ بها كُ خُ نْتِي تَفْ عَ ي و مَ مِ وز أسْ نْدُ گَ

ة مَ ــي و فاطْ ــيدي عل مْ سِ ظَّ عَ ــارْ المْ أنا فــي ع

هــامْ اتـْ ــوا  يتَيْـهُ شــرْبيـلْ 

االحــرامْ و  ــتْ  ي التّ ــانْ  ـب إيـْ

مامْ ــة الحْ رْعَ ــفْ من جُ خايَ

ــامْ االرْي ــلْطانَة  سُ ــتِ  انْ و 

ــالمْ ــكْ ال ـــعْ  ـــوايَ انْ بين  و 

المْ ــل المْ ــتْ على أهْ و عرْضَ

األكامْ و  ــرَّكك  ال ــن  بي ــا  م

اللْطــامْ ــرْ  حَ مــن  ــفْ  خايَ

انتهت القصيدة
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ــي فــي اللْغــا بادِي تِ دْ ــي عَ لْبِ ــا قَ ي

ــدور التّقلين ــباط ب ــلْ االسْ ــت شــايَقْ تَوْصَ ــحالْ و ان هــدا اشْ

ــرادِي تَغْ ــوقْ  الشُّ ــر  ث بكُ ــدْ  تزِي و 

ين ــوقْ الخدّ ــوى فُ يمْ يَهْ ــجِ مــع اسْ ــي بالدّ وك مقالتِ و يســعفُ

ــؤادِي لْ ف ــنْ فــي داخَ ــارْ البِي و جم

تِي بسيف البين بْها في الصفاقْ و جرحْ ونها و مشاهَ لْقاتْ الْسُ طَ

گادِي اتْ و زادَتْ تَفْ ــدَّ يمْ ال مِ في اصْ

ينْ ظِ ــوفْ اللحْ ــم بشُ ــي وانظــرت نُورْهُ ــي رَبِّ نِّ ــومْ جــادْ عَ و اليُ

ــيادِي ة اسْ رْمَ بِي راكْ في حُ
لْ ــا قَ ي

ســين ــن و الحُ سَ ــيادْنا الحْ ــرة اسْ ــة الزَّهْ ــة فاطم اوْالدْ اللَّ

ــادِي ن و  ــرَّك  بسَ ــوحْ  بُ ــي  لْبِ قَ ــا  ي

ين ــوم اوْهِ ــرك كل اليم فــي لُ ــك لمــن تَهــواه وت ــع صوتَ و ارْفَ

تْزادِي ــده مَ جد  و وجَ ــقْ بالمَ و انطَ

ين ــراف و ســراج قمارْ الدِّ تابْ من تمجاد االشْ ــوم باللِّي اكْ و اليُ
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ــهــادِي ــمْ اشْ ــاليَ ـــورَك اعْ ــا نُ وان

يف على اليســر و المين ــل الهفِ لْ مث دَ ــدِّي يَعْ وامْ قَ ــوفْ لقْ شُ

ــم و اتْمادِي سْ رارْ الجَ فِ ــوف اصْ شُ

رْفِينْ جــابْ الطَّ ضْ به احْ ــارة انْغَ ع  اعزير ت مْ ــوا بالدَّ لُ طْ ــارة إيْهَ ت

ــيادِي ة اسْ رْمَ بِي راكْ في حُ
لْ ــا قَ ي

ســين ــن و الحُ سَ ــيادْنا الحْ ــرة اسْ ــة الزَّهْ ــة فاطم اوْالدْ اللَّ

جادِي ــجالْ تَمْ ــغْ اشْ ــا قَلْبِي صي ي

ة و ســنِينْ دَّ ــدِي مُ ــواقْ هَ ــراقْ اللِّي صــارْ مع االشْ واتْفكــر الفْ

جــادِي ــق تَمْ ــم حَ ــدْ مــن لِهُ جَّ مَ

ينْ صِ صنْ احْ ــك حُ ما ل ل ســاعْ هُ مْ كُ هُ مْ مْ و عظَّ هُ رْمْ ــرَّفْ حُ شَ

م فــي اللغــا حادِي ــا حــادْ ليهُ م

ينْ ــعادة و سعد في الحِ ي و ابْشــر بالسْ طاهْ العاطِ يرْ الدي اعْ غِ

ــادِي ــرْش تَ ازْدادْ  م  بــهُ وانــا 

ــى على الرْضى في اقْطــارْ البرِّين لَّى وانب ــي و تجَ بِ وكْ و ارقــى كُ

ــيادِي ة اسْ رْمَ بِي راكْ في حُ
لْ ــا قَ ي

ســين ــن و الحُ سَ ــيادْنا الحْ ــرة اسْ ــة الزَّهْ ــة فاطم اوْالدْ اللَّ
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ــادِي ــم فــي اللغا ه ــي لهُ لْبِ ــا قَ ي

ور الزِّينْ ــدُ ــوع الحلم و الفضــل نعم ابْ ــة ينب يَّ دِ ــتاهلُوا الهْ يسْ

الهــادِي ــرْ  اهَ الطَّ نعــم  ــة  دُرِّي

ين ــرْقْ و غربْ و القطارْ و هند مع الصّ نْيا في شَ بْ الدُّ واكَ م اكْ هُ

ــكادِي تَنْ ــت  لحْ ــي  لْبِ قَ ــا  ي ــم  بهُ

ــينْ ــة و حسِ وا ماي ــدُ ــن ادْواحْ كينَشْ ــارْ رُوض بســتانِي بي ي و اطْ

ــهادِي ــي و انضالْ تَسْ لِ وْ ــرحْ هَ و اب

وت حنِين يحكــم يدوِيوا بصُ دِي فــي كم من مايَة في مدِ و تالمْ

ــيادِي ة اسْ رْمَ ــي راكْ في حُ بِ
لْ يا قَ

ســين ــن و الحُ سَ ــيادْنا الحْ ــرة اسْ ــة الزَّهْ ــة فاطم اوْالدْ اللَّ

ــادِي اف و  ــوقَكْ  شُ ــرَّدْ  بَ ــي  لْبِ قَ ــا  ي

ينْ حِ ر فــي تمْ جْ فا و الهَ ــد و الجْ ــي دازتْ لك في الصَّ ــامْ اللِّ االيّ

گادِي ا  هْ ــراجَ سْ مَ ــة  بَّ القُ ــوفْ  شُ

ينْ كِ ياهْ ســرُورْ و تمْ ــوف انْوارْ كاسْ رَّف شُ شَ رِيح المْ ــوف الضْ شُ

هــادِي اعْ ــقْ  وتَّ ــبَّاكْ  الشُّ ــوفْ  شُ

ــينْ ــك ياسِ ــزابْ طــه و كدال ــك مــن االحْ ــرْ ل ــا تيَسَّ ــرى م و اقْ
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ــنادِي ــعْ و اسْ مْ ــنْ جَ ــل األماي و اهْ

ــنْ ارْزِي و  ــقْ  تَّ وَ امْ ــمْ  هُ دْ هْ عَ ــهْ  دِّي اتْوَ ــرُوفْ  عْ المَ ــبْ  واجَ ــم  لهُ

ــيادِي ة اسْ رْمَ ــي راكْ في حُ بِ
لْ يا قَ

ســين ــن و الحُ سَ ــيادْنا لَحْ ــرة اسْ ــة الزَّهْ ــة فاطم اوْالدْ اللَّ

ــادِي عي و  دامْ  ــي  فَرْحِ ــي  لْبِ قَ ــا  ي

ينْ أمِ لِّيتْ  و  مْ  اوْفاهُ من  لْقْ  الخَ رافْ  اشْ قامْ  لمْ لْتْ  وصَ ما  هْ مَ

رادِي ــرْتْ  بمْ ــي و ظفَ مــل فَرْحِ و اكْ

وفرِينْ لِي  هْ كَ عن  لَة  الحامْ رَةْ  جْ الهَ من  فاتْ  ا  امَّ لْ  كُ يتْ  نسِ و 

ــتانِي بالرْضــى نادِي و اصفــى بسْ

ينْ مْ مختلْفِ نْفْ بشداهُ لْ صَ ه من كُ داوْلُه و حواضُ وا اجْ حُ فْ صَ

ــادِي حَّ جُ المْ  اكْ فــي  ــيَّ  علِ واشْ 

ــنْ ــكامْ التَّبْيِي ــا واحْ ــة الثْن ــمْ اهللا بغاي رْهُ ــتْ مــن ادْ كَ حْ دَ امْ

رافْ في انْشادِي المِي على االشْ و اسْ

ينْ مِ نِيــس و التظْ ــسْ التجْ وزْ رايَ ــدُ ــا راوِي قُول الگنْ ي ي ــمِ و اسْ

انتهت القصيدة
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مْ يجْ فــي اثْناكُ ــى و انْهِ ــا نتْرقَّ الشْ م

مْ تِي ارْضاكُ رْ حاجْ اهَ ل البِيت الطَّ يا أهْ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

ــق ل الخَ ــر  خي ــهَ  طَ اوْالدْ  ــا  ي انْتُمــا 

لْقْ خَ اوْال  ونْ  كُ ال  ونْ  يكُ ما  مْ  لَوْالكُ

رْ مَ تَعْ واضْ  االحْ به  افِي  الصّ مْ  رْكُ نَهَ

رْ مَّ مْ على الرْضا اتْخَ فْ من ماكُ من ارْشَ

رْ تَتْمَ جارْ  االشْ به  افِي  الصَّ مْ  رْكُ نَهَ

م قى بماكُ جْ رُوضْ لمن ال ينسْ ما طهَ

مْ داكُ اشْ ه  تْمُ خَ الَّ  من  قْ  تَنْشَ يسْ آشْ 

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

لُوقْ طْ مَ البِيدا  عم  مْ  ارْضاكُ ر  نهْ

طاها اغْ ينْعرى  ساعة  رارِي  اسْ انْتُمْ 

طاها اخْ ة  قَ واسْ دْ  تَتْواخَ ي  رُوحِ تْ  فْ خَ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزُونِ ــدُ اتْ ال 

لُوقْ ــدمْ الخْ ــوْن كان مــن ق ــمْ الكَ بكُ

لُوقْ خْ مَ نْيا  الدُّ في  ونْ  يكُ ما  مْ  لَوْالكُ

رُه يجْ تَمْ هِ يتُوا رُوضه يا تِي اطْ قِ من اسْ

رُوا مْ وامْ عَ راهْ على الدْ ه و اشْ واقْ بِيعُ اسْ

رُه أمَ رايَقْ  مْ  ماكُ من  ه  وْضُ حَ رْ  مَ اعْ من 

طاها اخْ لو  مْ  ماكُ من  جارُه  اشْ تِيبَسْ 

امْطاها ي  وارْحِ لجْ يَبْ  الطِّ مْ  يبْكُ طِ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 
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يبْ الطِّ يبْ  طِ و  يبْ  طِ لْ  كُ يبْ  طِ انْتُما 

يبْ طِ اخْ لْ  كُ نابَرْ  المْ على  يَرْقى  بكم 

طابَتْ وامْ  الدْ على  بكم  رَة  ضْ حَ لْ  كُ

مْ جابَتْ بارْكُ يحْ اخْ حِ يثْ اصْ دِ تُوبْ الحْ اكْ

ــتْ اوْتابَ وفْهــا  دُ حْ مَ ــا  ارْوِين اقْوالْهــم 

مْ ياكُ ــلْ ضيه من ابْها اضْ مَ لْ بدأ اكْ كُ

مْ ــونْ انْتما رَبْنا انْشــاكُ ــحْ الكُ امْصابَ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

رِي ــدْ بَ ــا  نْي الدُّ ــحْ  مصابَ ــا  ي انْتُمــا 

رِي ــدْ عُ ــي  جبَرْنِ و  ــمْ  بْكُ حُ ــبانِي  اسْ

ي ــي  و رَبْحِ يرْتِ ــزِي و انْتُم ادْخِ نْ انْتُم كَ

ي بْحِ طالْ لِيلي و اسجى مابا ايْتُوگْ صُ

ي بْحِ ــه بالرْضا لجَ لِي بمصالُ جــادْ نَحْ

مْ ثِيرْ من ابْهاكُ نْ اكْ سْ يادِي حُ حازَتْ اغْ

م واكُ ه اهْ ــقْ تَيْهُ ــه كم من عاشَ نُ كْ مَ

يبَة طِ قْ  للعاشَ اتْلَدْ  ما  مْ  لَوْالكُ

نايا ــراد امْ ــم طــبّ الســقام و م انت

يبَة طِ مْ  داكُ اشْ من  يْبَة  الطِّ األرْضْ  و 

ــة يبَ طِ اخْ ــوانْ  االكْ ــة  رايْقَ دْ  بشــواهَ

تْبُوتْ يخْ مَ لْ شِ يثْ الوارَدْ عن كُ دِ في الحْ

نْبُوتْ حْ في كل قلب مَ هم الواضَ بشرحْ

بُوتْ عْ مَ ونْ  يكُ ما  مْ  بكُ أتى  رْ  ذاكْ كل 

سى اقْطارْ البيدا و ارْقى على اوْطاها اكْ

طاها اعْ رَبْنا  تْ  جَ هْ طَ مْ  ببهاكُ األرْضْ 

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ــا ناي اغْ و  ــزِي  نْ كَ و  ــي  يرْتِ ادْخِ ــمْ  انْتُ و 

اغنايا في  بكم  رْتْ  افْخَ رِي  فَكْ لَجْ  لَهْ

ــمْ يا ســيادِي ــي بَرْضاكُ ــوا حالِ عالْجُ

ــادِي ي ه اعْ ــي بَعــدُ نِّ ــي عَ ــتْ إيَّامِ طالَ

يادِي ــى اغْ ل الثْن ــتْ بعمايَمْ لالهْ تَوْجَ

طاها ــرارْها اغْ ــتْ بسْ رْقَ رة خَ ــدْ لْ عَ كُ

قاوَه بخمرْ ارْضاكم جل من اعطاها اسْ
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مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

ولْ قُ بِي العْ فى تَسْ ل الصْ مْ يا اهْ رْتْكُ مَ اخْ

ولْ نْقُ ــولْ و مَ قُ عْ م مَ لْكُ مَ ــى احْ ما نَهَّ

م ــوانْ غيركُ ــدر فــي االكْ لَّى ب ــا تجَ م

مْ يكُ ولْ البْدا انْجِ د وَقْتِي طُ لُوْ ايْســاعَ

ــي باالقْدامْ ليكم ابْشــارْتِي يُومْ اوْصالِ

م ماكُ ــلْ اوْطى احْ ياتِي نَوْصَ يا ترى بحْ

مْ باكُ ــي احْ ــادَقْ به الغنِ يقْ الصّ الصدِ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

تارْ خْ قام المُ د امْ هل يا ما ادرى انْشــاهَ

تارْ خْ ــوارُه مُ ــا مــن انْ ــه رَبْن لُ عْ مــن جَ

رايَمْ ــل الكْ ه يا اهْ رامُ ــي بغْ لِ قْ ــحّ عَ صَ

ــلْ هايَمْ م كنْضَ واكُ ــه و اهْ رامُ مــن اغْ

وامْ دايَمْ ــدْ ــي بكم على ال ــودْ فَرْحِ إيْعُ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

مْ رْ بمودَّتْكُ هْ ه الدَّ دُ ــعْ دْ اللِّي سَ ــعْ سَ

ــمْ بَّتْكُ حَ ــدامْ امْ ــرُه امْ مْ ــي خَ ــاز اللِّ ف

رُومْ غْ م مَ وَى من الَّ في جمالْكُ ءاشْ يَهْ

رُومْ كْ ــود مَ ــي انْعُ ياتِ ــا ترى بكــم بحْ ي

رُومْ حْ ــونْ مَ ــا انكُ ــنْ م ــي تتأمَّ رُوح داتِ

هَ طَ رْم  حُ لْتْ  اوْصَ مْ  ماكُ احْ لْتْ  اوْصَ إال 

هَ ــداهْ طَ ــه نَتْلِي احْ قامُ ــرى في امْ يا ت

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

اجْ ــة و التّ لَّ ــراقْ صاحب الحُ ــبْ الب رَاكْ

تاجْ حْ ــي مَ مْ يل ــي بهواهْ شــاقْ كَ لِ قْ عَ

لِي مْ بِيلْ واشْ عَ بَرْتْ للوْصالْ اسْ وال اجْ

لِي ــمْ مْ شَ ــا إيْضَ وْالي ــمْ مَ ــا اتْرى بكُ ي

مْ لِي مْ على الرضا انْعَ لْ ارْضاكُ ولْ وصْ انْقُ

وَتْكم طْ سَ رؤية  بادْ  االعْ بين  عرفْ  و 

ه إيمام االقْطــابْ و االنْتاجْ ــلْ طَ نَوْصَ
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قامْ من انْواكم لْبْ اسْ ي و القَ مِ سْ رَقْ جَ

فاكم ــا اخْ ــي و اهللا م ــي حالِ ولِ عالْجُ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

بِيبْ تْ للضر اطْ دْ قامِي وال اوْجَ طالْ اسْ

بِيبْ رْ احْ هْ ــولْ الدَّ ــدِي دُونْكم طُ نْ ما عَ

ــقْ واكم في داتِي لكل عاشَ ــرْ اهْ ظاهَ

ــقْ نْكم عاشَ ــتْ مــن ظَ بْ ــحالْ صَ اشْ

ــقْ واكم ســهم راشَ بْ اهْ رادْ قَلْبِي حُ

واكم ه اهْ ــقْ مــن ال تَيْهُ ما ابْقى عاشَ

عاكم لِي امْشى امْ قْ يلْ عَ كما انْباتْ انْقِ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

ــي و المهجــة لِ ــالْبِينْ عقْ ــم السّ انْت

ة جَ هْ ــدِي في الطَّ و انتم العارْفِين وجْ

ر فى ظاهَ و هواكم لو اكتمت ما يخْ

بِيلْ نِي من كان اهْ واكم ما ايْلُومْ في اهْ

واها ــه اكْ تُ ــي و البِين بليعْ افْنات رُوحِ

ــي تلتقــى ادْواها بالرضــى نعــم رُوحِ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ر اهَ ــا هــل البيــت الطَّ واكــم ي دُون اهْ

ــاتْ بهواكم ســاهر لْ انْب يّ كيــف انْقِ

كنْسالُه رِيم  اغْ صب  نلقى  ما  وين 

غى و سالُوا لُه اصْ قْ بى عَ رُوحْ اسْ جْ كل مَ

سالُوا وع  ادْمُ داه  من  داتِي  في  يَّم  خَ

ــوا اعْضاها ــي يتروَّعُ واكم داتِ مــن اهْ

افْضاها عن  الْ  وَّ جُ البيدا  على  خافَقْ 

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ــلْ بِي ــي كــن اهْ ــن حالِ ي ــم التَّارْكِ أنت

ــلْ بي تَخْ ــرِي  بِي لَخْ ــنْ  ي الزَّايْدِ ــم  وانت
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وايْ ليس ضاقُوا ــرْب اهْ ونِي شَ قُوم المُ

ــن العباد ضاقُوا ناهَج بي ــه كل امْ علي

داقُه ــه امْ ــواي علْلُ ــدي شــرب اهْ و ال

تَهى الْقاكم د لي نَشْ هَ قْ يَشْ كل عاشَ

ــل بالرْضــى اتْراكم بَّ ــرى كان انْقَ ــا ت ي

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

ناهَج رُوضتْكم يا سعد اللِّي اوْطى امْ

نه اشواهد معنتكم و سرات في ساكْ

ــتْ فيكم ــول زَكْ ــرَة البتُ ــا اوْالدْ الزهْ ي

ــر بيكم اتْ غي ــدّ ــادِي وقت الشَّ ــا انّ م

يفْ لكم ــهَ اوْصِ بَة طَ ــا نُخْ ارْضاوْنِي ي

ماكم ــياد فــي احْ وفِي يا االسْ نُو خُ أمْ

ــا ترتجى ادْواكم ي من داه ــاتْ رُوحِ أفْن

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

هدا بيه  آشْ  قالُوا  حالِي  شافُوا  ير  غِ

شهادة لُه  رام  ما  وى  كيهْ من  فاه  اجْ

هادة د لي ما كتم اشْ هَ تُه يَشْ تَجْ إذا احْ

ساعة الْقاكم كم لي انْشتهى انْزاهة

تْكــم رى اتْراها دات مــن روضَ يا ســعْ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ه ــرِيقْ و صفــات ايامُ ــاگ اهاللُه اشْ ت

ه يامُ تهْ انسى  و  االعباد  بين  ارْقى  و 

ــلْ راحَ زاد  دُون  ــا  وان ــي  يل أرْحِ ــرَّبْ  قَ

ــلْ واحَ بالوزار  ــي  رانِ حالِي  لْكوا  سَ

لْ وف ناحَ ي من الخُ مِ سْ وا دايا راه جَ عالْجُ

لضاها ــجــة  االَّهْ نــار  من  حــررونِــي 

ادواهــا تلتقــى  ــر  تتباشَ جلســها 

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ه ايَّامُ في  سالِي  اوْعادْ  ه  فَرْحُ لْ  مَ اكْ
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بكــم ــالْ  نَسْ ــي  النْبِ و  لكــم  بكــم 

يكم دِي فيكم فــي الوقُوف انْراجِ قَصْ

م ضاعْ نْ دِينُه بنهجكُ سَ كل من ال يَحْ

ــعْ بكــم حــق يُضــاع كل مــن ال يرفَ

والْ و اصداعْ ــه اهْ ــه تعب و حالُ لْبُ زاد قَ

مْ ياكُ ياهْ من اضْ عْ بضْ طَ ي يَسْ مِ رِيتْ نَجْ

ــناكم ــيارُه ابْها اسْ كل من الَّ خرق اسْ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

و ــرُور و ازْهُ م اسْ كُ حْ دَ نْدِي دُونْ امْ ما عَ

ــهو بْكم من بعد السّ بِيرْ حُ ظْ الخْ يقَّ

ة من ماكم يا هل البِيتْ فَ يوْنِي رَشْ قِ اسْ

بيتْ يمْ نهْ ــقِ من اتْقــال اوْزارِي ونا اسْ

باد اتْســبيت طايا تايَه بين العْ مــن اخْ

ــقامِي إالَّ ادْواكم ــي راحــة لسْ ــا يلِ م

ــواكم ــا يلِي اسْ ــبْ م ــي خايَ ال اتْرُدُّونِ

ــي إيمانِ و  ــي  دِينِ و  ــي  ملتِ انْتُمــا 

وم و شاحب كم مفحُ وضْ و أتِيتْ الْحُ

اني مَّ ــة ضُ زِيَّ ــل المْ ــا اهْ ــي ي ــوا ل ونُ كُ

ــرْ بأمانِي فَ ــورْ نَظْ ــي فــي النْشُ يثُونِ غِ

رْ في اتْجارْتُه و مالُه يُه و خسَ عْ ليه سَ

مالُه طا احْ لَكْ لُه في اوْعارْ الخْ باشْ تَسْ

به بعد ارْقاوْا مع الخسوفْ مالُوا واكْ اكْ

انْزاهــة ــا  زادْه ــا  ي نـْ الدُّ ســى  اكْ ــورْ  نُ

ــا زاه ــه مــع اغْ ــن رُوحُ يبتْشــر بمحاي

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

صاحب الدنيا  في  دُونْكم  نْدِي  عَ ما 

بْ ــيّ ناحَ ــا مضــى ل ــى م ــتْ عل ي و بقِ

وبْ تْعُ مَ يلْ  ادْهِ يبْقى  ما  قَلْبِي  عللُوا 

وبْ عُ جْ ثِيلْ لراع مَ ي امْ مِ سْ وْلِي جَ طالْ هَ

وبْ رْعُ يم مَ مِ ي اهْ ونِي ما نَبْقى شِ عالجُ

داها اشتد  بــدوَاهــا  ــي  داتِ وا  فُ لطْ

طا فداها ي وقت الخْ ونْ في رُوحِ من إيكُ
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مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

ــرْفا الشَّ و  شــرف  بجدكــم  ــمْ  انْتُ و 

رْفة ــجْ كانْ في  البيــت و عَ حَ بكــم امْ

االشــرافْ ــحْ  ي مدِ فــي  راوِي  ــا  ي ــدْ  خُ

رافْ مْ اضْ ي اتْراجَ لّمْ يَنْشِ عَ غالْ امْ من اشْ

رافْ ل البِيتْ يُعْ ب في اثنى هَ ه واجَ مُ و اسْ

ــقاكم ثْرُو اشْ ــوة الشْ اتْكْ عْ يا هــل الدَّ

ــي الْغاكم زْنِ ي ما هَ ظِ ــوا لَفْ لت هَ إال اجْ

مْ ماكُ تْ في احْ ى زَگْ فَ طَ صْ يا اوْالدْ المُ

يلْ قِ يف اسْ ود بسِ حُ مت من اجْ أما گسَّ

ــلْ ــالْ و قِي ــارْ بق ب ــا نادمــت مــن احْ وم

رْ ــياخاً و القماهَ يبُه لشْ و الســالم انْهِ

رْ ــدوامْ ظاهَ ــى ال الل عل ــاگ اهْ قد ما ت

رْ ــداهْ رُوض زاهَ ــبْ اشْ ي ــاح بطِ ــد ما ف ق

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

ــرِيفْ ــرْفُوا و ارْتقــى كل اشْ بكــم اتْشَ

رِيفْ تصْ البْدا  على  لنُورْكم  زالْ  ال 

رَّفْ اتْشَ الــورى  ليك  رْها  تدكُ ما  وين 

رَّفْ رِيحْ التنى إيْصَ لو جبر عمرُه في اضْ

رَّفْ ــه عَ وزْ ب ــدُ ــولْ الگنْ ــظْ قُ ــا الحافَ ي

حكمة رَبِّي في العبد كما اقْضى انْشاها

اغْشاها فارْقَة  فْ  راهَ امْ كن  واهدي  اشْ

هَ طَ ــم  كُ ــدْ جَ حرمـة  ــي  وزونِ ــدُ اتْ ال 

وقْ الشُّ هامْ  بسْ اقْلُوبْ  من  زَّقْتْ  مَ ما  و 

وقْ شُ عْ يقْ و مَ شِ و ما من صب هايَم اعْ

يَّاسْ رافْ و طلبة و هل اللغى الكِ و االشْ

يَّاسْ بح غصن مِ يمْ الصُّ قد ما ترك انْسِ

نى ارْخاخ رِيَّاسْ عْ ورْ المَ مْ من في ابْحُ إيْعَ
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باكم يحْ من اسْ غاو ا مدِ وقْ اصْ يا اهل الشُّ

كم حق من انْشاكم مْ وا يرْحَ مُ كما اترَحْ

اوْفاها على  لَّة  الحُ ذا  ناظم  وا  رحمُ و 

ــفاها اشْ مــن  هــي  مــة  الرَّحْ رُوح  كل 

انتهت القصيدة

مالحظة 

 لقد وقفنا على نص آخر يشمل العروبي المذكور بعده.        
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ــاحْ ــفَّ ــوى طَ ــهْ أالّيَـــــمْ ال

فاحْ ــي ســاعةْ الكْ رْتِ أوال انْظَ

ــرّاحْ ه جَ ــي ســيفُ رْتِ ــا انْظَ م

ــراحْ الجْ ــرِي  يب ــي  رْتِ انْظَ أوْال 

ــباحْ االشْ يَتْرَكْ  ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــالحْ لحْ ــرُه  مْ جَ ــي  رْتِ انْظَ أوْال 

احْ ــوّ نَ ــي  رْفِ طَ ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــاحْ ي جْ تـَ زَدَتْ  ــي  ـرْتِ ظَ انـْ أوْال 

ــاحْ ــرْت نَ ادْرى  ــا  م ـــمْ  أالّيـَ

ــرْ بــألْــمــاحْ ــظَ ــنْ أالّيَـــــمْ نَ

ادْواحْ ــن  بي ــا  م ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــراحْ ب راحْ  مــن  ــي  رْتِ انْظَ أوْال 

ــودْ أوْقــــاحْ ــنُ ــجْ ب

ــي ــاحِ ــف اكْ رادْ 

ـــراحْ ـــرْ الـــجْ ـــتَّ كَ

ــي ــاحِ ــي ــجْ ـــا تَ ي

ــاحْ ــب ــيــلْ اجْ ــثِ تَــمْ

ي باحِ اشْ ــبْ  ــهْ لَ

مـــابـــا يَــــرْتــــاحْ

ي ــقــــاحِ رُوضْ الـْ

ــالحْ ــكْ ــتّ ــدْ ال ــعْ بَ

ـــي ـــراحِ ــــبّ اجْ طُ

راحْ ــي  ل ـــدِي  تَـــهْ

ي بـــــيــــن ادْواحِ



االيم 126

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

افْصاحْ واتْ  االصْ رْتِي  انْظَ ما 

ارْجاحْ ــولْ  قُ العْ ــي  رْتِ انْظَ أوال 

ل التَّوْشــاحْ ــي ألهْ رْتِ ــا انْظَ م

انْصاحْ جالْ  لالسْ رْتِي  انْظَ اوْال 

ــواحْ التَّنْ بعــد  ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــاحْ رْت مَ ــي  لْبِ قَ ــي  رْتِ انْظَ أوال 

ــي حاســدي جــاحْ رْتِ ــا انْظَ م

ــاحْ ي ــي صــادف تَجْ رْتِ أوال انْظَ

ــاحْ ــرْت نَ ادْرى  ــا  م ـــمْ  أالّيـَ

ــرْ بــألْــمــاحْ ــظَ ــنْ أالّيَـــــمْ نَ

ــاحْ رْت مَ ــكْ  لْبَ قَ ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

راحْ رْتِي في عضاكْ اجْ أوال انْظَ

ــي داحْ امِ ــي قد الدّ رْتِ ــا انْظَ م

ــاحْ ب مَصْ ــرّة  غُ ــي  رْتِ انْظَ أوال 

ناحْ رْتِي تِيتْ كمــا اجْ ــا انْظَ م

ــماحْ بِينْ اسْ رْتِي حاجْ أوْال انْظَ

ــاحْ اگــب و  ــة  ــايَ م

ــي ـرْجــاحِ مـــن تـَ

ــاحْ ن ــكْ و اجْ ـنْ جَ ابـْ

ــــي ــى راحِ ــل ــحْ يَ

ــاحْ ــت ــلْ ـــي يَ لِ ـــوْ هَ

ـــي ـــالحِ ــن امْ ــي ب

صباحْ و  امْسا  في 

ــي ــحــاحِ ــلْ مـــن تَ

ــالحْ ــكْ ــتّ ــدْ ال ــعْ بَ

ـــي ـــراحِ ــــبّ اجْ طُ

ــالحْ امْ اعْشقْ  ما 

ــــي ــــي الحِ بــــاقِ

ـــارِي مـــاحْ ـــص ك

ـــــي ــة واحِ ــل ــي ل

ــاحْ ــصّ ـــي نَ زَنْـــجِ

ـــي ـــواحِ ـــط ألْ خَ
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ــة االلمــاحْ يبَ ــي هِ رْتِ ــا انْظَ م

ــراحْ ــي فــي كل امْ رْتِ أوال انْظَ

ــاحْ الوضّ ــد  خَ ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــي في ابْطاحْ ــي بَرْنِ رْتِ أوال انْظَ

ــاحْ ــرْت نَ ادْرى  ــا  م ـــمْ  أالّيـَ

ــرْ بــألْــمــاحْ ــظَ ــنْ أالّيَـــــمْ نَ

ــاحْ اتْ الْق ــفَّ ــي شَ رْتِ ــا انْظَ م

باحْ ــي رِيقْ فــي الجْ رْتِ أوال انْظَ

ــاحْ يّ ــد الصّ ي ــي جِ رْتِ ــا انْظَ م

احْ رْ تَفّ ــدَ ــي في اصْ رْتِ أوال انْظَ

ــنْ التَّوْضاحْ ــي بَطْ رْتِ ــا انْظَ م

ــالحْ تَصْ ــرّة  سُ ــي  رْتِ انْظَ أوال 

ــالحْ امْ االرْدافْ  ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

راحْ إال  صــاگْ  ــي  رْتِ انْظَ أوال 

صاح ــه  لْخالُ خُ ــي  رْتِ انْظَ ــا  م

ــرَّاحْ ــي ســالْبُه شَ رْتِ أوال انْظَ

ــــاحْ ــرْ دَبّ ــفَ ــشْ ب

ــي ــاحِ ـــــرِي م أتـْ

الحْ ـــــوارُه  ـــــنْ ب

ــي ـي ســاحِ ســالـِ

ــالحْ ــكْ ــتّ ــدْ ال ــعْ بَ

ـــي ـــراحِ ــــبّ اجْ طُ

ــاحْ ف ــمْ  ــداهُ ش و 

ـــي ـــالحِ ــه اصْ ــي ف

ارْمــاحْ ــودْ  اضــعُ و 

ـــي ـــتْ راحِ ـــمَّ ضَ

ــاحْ ــفّ ــلّ ــــاتْ ال ف

ـــي ـــراحِ ـــــوْ افْ زَهْ

ــاحْ ــط ـــــواتْ ابْ رَبْ

ــي ــراحِ ــــورْ امْ شُ

انْــجــاحْ اقـــدامْ  و 

ـــي ــــيّ اقـــزاحِ ضَ
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ــاحْ ــرْت نَ ادْرى  ــا  م ـــمْ  أالّيـَ

ــرْ بــألْــمــاحْ ــظَ ــنْ أالّيَـــــمْ نَ

ـــاحْ ارْب و  ــنْــزِي  كَ ــــمْ  أالّيَ

ـاحْ مَّ السَ ــعى  سْ نـَ ـــمْ  أالّيـَ

احْ ـــدّ مَ ألنّـــــي  ــمْ  ـــ أالّيَ

ــاحْ ت فْ مَ ــي  حِ دْ مَ ــمْ  ــ أالّيـَ

صاحْ بفْ ي  ـمِ اسْ و  ـــمْ  أالّيـَ

راحْ فــي  وزْ  ــدُ ــنْ گَ ــمْ  ـــ أالّيَ

ــاحْ ــرْت ـــ ــمْ تَ ــلَّ أالّيَـــــمْ سَ

االرْواحْ ـقْ  خــالـَ ـــــمْ  أالّيَ

ــالحْ ــمْ ــــرَّفْ ال أالّيَـــــمْ شَ

ــالحْ بــصْ ــي  ــلِّ ال و  ـــمْ  أالّيـَ

ــالحْ ــكْ ــتّ ــدْ ال ــعْ بَ

ـــي ـــراحِ ــــبّ اجْ طُ

احْ وّ ــــن الــــــدُّ زِي

ـــــي ـــــومْ ارْواحِ يُ

ــبْ الــفــالحْ ــاحَ ص

ـــي ـــالحِ ــج افْ ــه نَ

ــاحْ ــصّ ــنّ ــن ال ــي ب

ــــي ـــل انْــــواحِ ك

ــاحْ الفتّ ــعى  اسْ و 

ـــي ـــواحِ ــعــم الْ ن

ــزاحْ ــمْ ال ــي  ــغِ الْ و 

ــالحــي ــه اصْ ــي ف

انتهت القصيدة

27 : يقال كذلك : “زبجي نصاح“        
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ــك ألعـمال ــه  تـبَ انـْ و 

بَرْ ــى ليلة القْ يلْ عل فِ ــونْ اغْ ال اتْكُ

ــضــى ــمْ تَ أالَّ  ــل  ــب ق

ــــوْمــــانْ ـــــن قَ واي

ــة حـــازُوا كــل امــزِيَّ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــالَّقُــه ـقــى خَ مــن اتـْ

رْ نيا و الغا أهلَ الفشَ و زهد في الدّ

ـــا يــلْــقــى ـــقْ م ـــبَّ سَ

اتْقــى اهللا  مــع  ــوز  ف

مالَك ــي  اوْصايْتِ غــى  اصْ

ــيفْ أمْضى نِية كسِ بالمْ

ــواقْ تحت اللحود غابوا و مضاوْا من االشْ

ارْتــقــى كــيــف ارْقـــى

ــوا القُ ــلْ  ــايَ ــس امْ دارْ 

لْقة نْيا خَ رْ في الدَّ سَ اوْال اكْ

مالَكْ احْ ــيل  تشِ ال  ــل  قب

ــرْ بَ الصْ و  الدكــر  فــي  ــى  ل تهَ و 

ضــة مْ ــي غَ كِ ــا نَحْ نْي الدَّ

زْ و أمان ــوا في عَ عاشُ

ــارَة ــا و اتْم أهــل الوْف

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــه ــالقُ أمْ ــبْ  ي طِ حــازْ  و 

ــرْ البْشَ شــافَع  ــنَّة  سُ ــع  تب و 

لْقا ي يُوم المَ اوْال انْسى شِ
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ـمــانْ ايـْ و  ـــنْ  ي ـــدِ ب

ــيّة سِ كمــن  ــبَّة  سَ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ايــة ه هــوّ ـــدُ اقْــــاليـْ

رْ ــدَ نَنْعْ ــاسْ  ن ــا  ي ــة  بَّ حَ المْ فــي 

ـــيَّـــة بـــلْـــضـــاهـــا حَ

ــيــتْ االوْطـــانْ ــفِ اجْ

عليَّ جــــارْ  ــه  ــبُّ حُ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــي ــافِ ــدامْ الــصَّ ــمْ ــال ب

داقْ االحْ يَّاتْ  سِ من  تْبْ  ينْكَ ما  بْ  ارْتكَ و 

ــدْ ارْقى ــي فــي الخَ عِ دَمْ

ــا ــوايَ اهْ فــي  مــجــدد  و 

در رُوحي حيّة فــت تَغْ و خَ

ــاجْ الرَّاكب البراقْ ولْ التَّ وانْ مُ ــيدْ االكْ سِ

ــقى ــقى باشْ اسْ من نَسْ

ــي انْصافِ ــه  ل ــبْ  ي انْهِ

مانْ ــا و مضْ ــه الوْف لي

مــن االنْجــالْ إيْصارى

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ـوايـا اهْ تْ  ــــدْ اوْجَ وال 

ر الصــدْ داخــل  نْتْ  ســكَ ــارِي  ن

يَّة حَ تْنِي  غَ لَدْ فى  الجْ من 

لْطانْ سُ باهْ  اسْ لِي  قْ عَ

ــــارَة ازْي رَدْتْ  ولــه 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ياء  ضَ

ألوْصافِـي ــغــى  اصْ إال 
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رْ يحْ المصطفى طلعة البدَ دِ في امْ

ــارِي ــي ــي اسْ ــمْ ف ــيَّ خَ

ســانْ الـْ و  بـقـلـــب 

ـيَّـة هِ دْ مَ ـه  خـالگُ و 

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــنــايَــة ــوز كــل اعْ ـحُ انـْ

رْ شْ نِي ساعة الحَ يحْ اللِّي عاتَقْ دِ في امْ

ــي ــلِ ــقْ ـــالَـــبْ عَ الـــسّ

ــانْ ــح الْ و  زْنْ  ـــــوَ ب

ــة يَّ ــدِ ـــي لــه اهْ رُوحِ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

رْ ــلْ الصــدَ ــه فــي ادْواخَ بُّ مــن حُ

ــارِي ي اطْ ــاتْ  نَّ غَ ــه  بمايْتُ

وات االحسانْ جل االصْ

ــارَة گـطَّ ــه  دمـعـتُ و 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــا ـنـاي اغْ و  ــي  ـجـارْتـِ اتـْ

ــرْ ــثْ و النْشَ ــي فــي البَعْ منـن ظَ

قولِي في  ر  السَّ بْ  واهَ بمْ

ــه فَرْحــانْ ــبْ ب لْ و القَ

ابْشــارَة الوصالْ  على 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــدا هو ســيَّارِي ــى البْ عل

داقْ الحــب  كاسْ  إال  ــمْ  هُ انْغامْ غــى  يَصْ

ــى ــرَق ــتْ نَ ادرى  ـــن  أم

ــا ـ بـمـنايـَ ــرْ  ـ ـفَ ـظْ نـَ و 

لي قْ  انْطَ الثغر  اثْناهْ  في 

ــراقْ ياها اشْ دْ انْوارُه بضْ من ادرى انْشــاهَ
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ــيــبْ احــاللُــه مــن انْــصِ

الفجر بْ  واكَ اكْ ايْراعِي  ايْزُورْ  اوْال 

اجْ الــدَّ في  و  ي  الضَّ في 

كـــــل شــيــطــان

ــزِيَّــة امْ يــن  الــدِّ ل  لهَ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــادِي ــه ــــرام ال ــن اغ م

رْ صَ يْهاتْ ينحْ دِي هَ ه وَجْ رامُ من اغْ

ـــرْ ـــاهَ الـــطّ نــــزور  و 

ــتْ وَلْـــهـــانْ ــي ــقِ ابْ

بِيَّة سْ مَ ســيــارِي  و 

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

قة دْ بالصَّ ارِي  ــــدّ ال و 

ــه ــاللُ دادْ احْ ـــــوْ ــي ال ف

داجْ الحْ ي  قِّ امْسَ ين  للعِ

واقْ حْ باالشْ ي متوَشَّ ســيف اإليمانْ ماضِ

ــة ــرْقَ حَ ــارِي  ــي اسْ بين 

ــــــي هــــادِي ـــه رُوحِ ل

الزّاهر البدر  لُوعْ  اطْ يا  اضْ

ــبِيلْ ضاقْ ــي كل اسْ نِّ ــي عَ ال حــالْ حالْتِ

ــه ــاللُ اهْ شـــرق  ــه  ب و 

رْ جَ ــرى اهْ ــه و الكْ رْفُ صْ طَ شــاخَ

ــي ودَّاجْ ينْ اللِّ بصــارَمْ الدِّ

انْ ــولْ فَطَّ قُ و هــل العْ

ــزَّارَة غَ ــدا  العْ فــي  و 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ياء  ضَ

ــهادِي اسْ زادْ  اهــواهْ  و 

ــرْ بالنْصَ ــوزْ  انْفُ واشْ  ادْرى  مــن 

رْ رْفِي ســاهَ ه طَ رامُ من اغْ

انْ هَّ مَ ــواقْ  االشْ بين 

هارَة اسْ االنْــجــالْ  و 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ياء  ضَ
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ـــا ــحْ ادْواهْ ي ــدِ ــمْ فــي ال

رْ مَ اعْ زلْ  بالهْ وقُه  سُ للِّي  ة  دَ فاسْ

ــور سُ خْ مَ ــه  ل امشــى  و 

ــــآنْ ــــمْ فــــــاتْ ظَ

فــي الباهــي المحية

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــكْ ــامَ ــــراقْ ارْس مــع افْ

ــي ما ابْقــى اكثَرْ ــن بها يا راسِ لي

حــالْ اكْ بعــد  ـرَكْ  ــعْ شَ

يــــا الــهــيــمــان

ــة ـيَّ ـفِ اخْ كل  ــم  عال

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ـــــا دَوَّاهْ ــا  ــه ــوقْ شُ و 

انْضمرْ و  ــاد  ب ــوا  ــرْكُ تَ شــايَــنْ 

ورْ صُ حْ مَ ابْقى  و  رُه  نَهْ رْ  غَ

ــألنْ ل عــاشْ  كانْ  ــو  لَ

ــارْة ن امْ كل  ــراج  اسْ

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــكْ ــبــابَ احْ اوْداعْ  ــع  م

ــتَرْ ــه اسْ تُ ــيب بحلـْ ــوف الشِّ شُ

التَّرْحالْ غير  لك  ابْقى  ما 

مانْ ــعى عفو الرَّحْ اسْ

ــارَة ســيّ حكمتُه  و 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــة الطرْق هــدا  ــتْ  صلْحَ

ـواها اهْ و  رُوحْ  كل  و 

ــورْ رْصــة مالِهــا سُ دارْ عَ

ــواقْ ــه اسْ يحُ ــر بمدِ مَّ ــذي عَ ــوف ال و يشُ

قــى لـْ المَ ــوم  بـيُ ــرْ  ديـ

ـك احـمامَ يـفْ  ارْشِ مع 

كْ و الجسم انْحالْ راه اقْوامَ

تاقْ اعْ برحمتُه  فضلُه  عى  اسْ من  جميع 
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مــايــاتِــي ــى  ــغ اصْ إال 

نْظوم بالتْبَرْ وهر مَ ه في الجُ رْجُ انْفَ

ــوس مُ طْ المَ ــد  ي الجـحِ

ــفــانْ ــيــسْ االجْ ــمِ اطْ

يّة و مــن الكــون اعطِ

ــقــا ـــل اشْ ــــي كُ ــا راسِ ـــوح ي لُ

ــة ــعْ الــبــرِيّ
ــشــافَ ال

ــي ــالمِ انْــبَــيْــنُــه فــي اكْ

يبْ و العطر رِي و الطِّ بالزهر و النَّسْ

وز ــنْــدُ ـــول الــگَ ـــقُ إيْ

ــان ــن ــب قــــهــــر  ب

ـيـة كِ بُـه  قَـلـْ زادَت 

ة قَ ــهْ د في شَ ــتْ الوغْ رِي

ــيــاتِــي سَ ادْرى  ال  و 

وس نى من قامُ عْ ه مَ مافقَ

ــم االوراقْ ــا هــو عل ــم االدواقْ هــدا م عل

ة قَ نَطْ في  خود  ي  اسمِ و 

ــي امالمِ ــاوْا  غ ابـْ لمــن 

وزْ ــى ارْقَبْة اللِّي زاغْ إيدُ عل

ــه أوْتاقْ ور في عنقُ لْتها شــاجُ مَ ــادِي اعْ ه

ــي ــدا فــي ابياتِ ــى الب عل

ينزبر بــه  ــه  ــبُ ــلْ قَ ـــرَكْ  ـــتْ نَ

وسْ رمُ ه مَ ظُ بالجهل راه لَحْ

فان لَهْ ــاد  ع ــوم  بالشُّ

شــارَة إيـْ ــول  العـقُ و 

االرماق راج  اسْ يحْ  بمدِ افتخر  و 

ارة ــدّ ال ــاللْ  اهْ ضياء 

ــي ــالمِ اسْ لــألشــيــاخْ  و 

رْ المطَ و  الــطــلْ  ــطــار  اقْ ــدْ  قَ

وز نْدُ گَ اعِي  الدَّ انْظامْ  في 

رْنانْ هَ يدْ  حِ الجْ بْگى  مَ

ـــرارَة ــيــاهْ أمْ ــقْ ــسَ امْ

انتهت القصيدة
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ــقْ ي مِ اغْ ــبّ  الحُ ــرْ  بَحْ

ــرِيــقْ رَكْ كــل اطْ يَــــدْ

يقْ ــجْ الضِّ ــلَكْ نَهْ يَسْ

ــقْ ي قِ بالتّحْ ــه  ـنُ ـفْ جَ

ــيــقْ قِ ــتــدْ راوِيـــــهْ ب

ــوِيقْ تَشْ فــي  ــرك  ت و 

ــقْ ي ــه ليــس إيْطِ لُ مْ حَ

ــقْ زِي تَمْ فــي  ــودْ  يعُ و 

يقْ ــنْ ارْفِ ــي الزِّي ــا فِ م

ــقْ ي التَّـصدِ ــالم  ـ بكْ

سالْ اللِّي سالَكْ في امْسارْبُه

ه قُ ه إيْغامْ فَرْســانُه في امواجُ

بُه داهْ ــه عــن امْ نُ فْ الْ بجَ ــوَّ جُ

ه ســابْقُ ــه  ب ــوَّجْ  بَ ــا  أمّ ــن  في

جايْبُه اعْ وا  دُ شــاهْ ادْزُورْ  لْكْ  سَ

ــه إيْغارْقُ ــه  لُ رِي  ــدْ يَ الَّ  أمــن 

بُه ه لُوْ إيْساحْ شْ في ارْياحُ هَ يَدْ

ه قُ واحْ نُه بالْغة اسْ فْ في روض جَ

ــه بُ ــة لصاحْ نَّ ــه امْحَ و ال في

ــه ــمْ كيْصادْقُ ــقْ دايَ و العاشَ

إيْعاتْبُه بارُه  اخْ في  من  ال 

امْضارْبُه بُه  جْ حَ ما  ه  قَ يَفْ

ــه رايْبُ د فــي اغْ ــا شــاهَ و م

بُه مــا إيْســاكْ هْ ــه مَ و مزانُ

بُه إيْخاطْ ما   ياتُه  احْ ولْ  طُ
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ــقْ رِي بطْ ــه  ثْلُ مَ ــا  م

ــقْ ي يعِ و  ــقْ  قَّ يحَ و 

يقْ ــفِ ــا أيلُه قَلْب اشْ م

ــزِيــقْ تَــمْ ــه  ــزْقُ ــمَ ي و 

ــيقْ شِ بعْ ــقْ  يَرْفَ ــا  م

ــقْ ي إيْطِ ليــس  ــه  عنّ

ــقْ ي انْطِ ــاهْ  غ يصْ ــوْ  ل

ــقْ لِي بتقْ جــارْ  ــو  ل

يقْ ــنْ ارْفِ ــي الزِّي ــا فِ م

ــقْ ي التَّـصدِ ــالم  ـ بكْ

يق فِ اشْ كــان  ـــيَّ  لِ

ــرِيــقْ ــدْ احْ ــزِي كــان إيْ

ــه رب ــي ايْجَ لِ قْ قَوْ مــن الَّ صــدَّ

ه رافْقُ ــة امْ عَ دْ ــه بالخَ يبُ و يصِ

ــه اتْعذب ــوْ  ألُ ــاقْ  شّ عُ فــي 

ه قُ عاشْ االســيارْ  تيه  يُوفْ  بسْ

ــبُه المْ كاسْ ما عصــى كل اغْ

ــه وافْقُ ــه دِيمــا امْ لُ ــعْ قَوْ طايَ

بُه إيْخاطْ مهمــا  ه  ظُ لَفْ يقبل 

ه ــه خالْقُ لِي ــه اعْ ي دِ يرجــى يَهْ

ــه بُ ــة لصاحْ نَّ ــه امْحَ و ال في

ــه ــمْ كيْصادْقُ ــقْ دايَ و العاشَ

بُه اتْ تاعْ ــدّ ــرْ ال ي مــن كان ألمِ

ــاهْ القلــب حارْقُه ف ــارْ أجْ م بجْ

زايبُه اخْ عــن  ــبْ  يَرْگَ ــى  حت

ــوا ــأدب أت ــمــالُــه  لــجْ وإذا 

ــه غالْبُ ــبّ  إيْسَ ــوبْ  ـلُ ـغْ مَ

ــه بُ إيْواجْ ــه  لُ ــوى  يَقْ أوال 

بُه إيْخاطْ ما   ياتُه  احْ ولْ  طُ

ــه حابُّ القلــب  و  بالهجــرَة 
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ــيــقْ ـــحْ ارْشِ ه رَمْ قَــدُّ

ــقْ رِي تَعْ فــي  ــبْ  حاجَ

يقْ سِ اغْ ظْ  اللَّحْ وفْ  شُ

يقْ ــقِ اشْ الخــد  ــون  ل

ــقْ ارْقِي ــطْ  بخَ خــالْ 

ــقْ رِي ــبْ  جَّ حَ امْ ــرْ  ثُغْ

يقْ ــنْ ارْفِ ــي الزِّي ــا فِ م

ــقْ ي التَّـصدِ ــالم  ـ بكْ

ــقْ اوْتِي عهــد  ــنْ  كمَّ

ــقْ ي انْفِ و  ــعْ  نَهجَ ــو  ل

ــيقْ سِ يْ و الغْ في الضَّ

ــقْ ــرِي ابْ و  ــطــارَبْ  بــمْ

ــه كنْراقْبُ ــه  بِينُ اجْ و  ــي  لْبِ قَ

ــه رْقُ ــنْ عَ ي وِ ــالمْ التَّكْ خــط اقْ

بُه دْ ه هَ ناتْ الْحاظُ و على الوَجْ

ه ــبْحانُ خالْقُ مْ سُ ــدَ لْ فات العَ

بُه ي افْرُوضْ عاجْ ــة كزَنْجِ طَ نُقْ

ه ــي برضــاهْ دايْقُ دْ اللِّ ــعْ يا سَ

ــه بُ ــة لصاحْ نَّ ــه امْحَ و ال في

ــه ــمْ كيْصادْقُ ــقْ دايَ و العاشَ

ــتْ غاتْبُه ــي و الغي طانِ كانْ اعْ

ه قُ ــتْ رامْ نْ ــا كُ يالُه م ــر اخْ غي

بُه جّ حَ ي دِيمــا امْ كانْ ابْســاطِ

ه إيرُونْقُ بالخمــرة  ــاقِي  السّ و 

ــوا يْبُ غَ ورْ  ــدُ البْ ــوارُه  انْ فــي 

ــه بُ ـدْ عَ ــمْ  ببهاهُ ــي  قَـلْبِ

ــه بُ بفضــال األســماء حاجْ

بُه إيْخاطْ ما   ياتُه  احْ ولْ  طُ

ــه بُ تاعْ كنــت  ــرِي  مْ عُ وال 

ــه بُ وَجّ امْ ــي  دامِ امْ وحــداه 
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بِيقْ و شــدى الرّوض اعْ

ــقْ ي ارْحِ ــرّوْضْ  ال ــل  طَ

ــيقْ الوْشِ ــدْ  الحاسَ و 

ــقْ ي قِ تَحْ ــدِي  نْ عَ ــا  م

يقْ ــنْ ارْفِ ــي الزِّي ــا فِ م

ــقْ ي التَّـصدِ ــالم  ـ بكْ

ــقْ اتْرُونِي فــي  ــا  وان

ــبِيقْ كم اسْ نفــد الحُ

ــقْ التَّـوْفِـي عـطــاهْ  و 

ــقْ ي دِ اصْ ــاهْ  ع امْ ــادْ  ع

ــقْ ــي ــع ادْفِ ــلــى دم خَ

ــقْ رِي تَضْ ــدِي  نْ عَ ــا  م

ــه إيْجاوْبُ ــا  تْـن لمايـَ ــار  ي اطْ و 

ــوْقُه شَ ــرْ  ثِي اكْ ــه  ب ــمْ  رَوَّاهُ

ــه بُ نّ كيجَ ارْســامِي  منهــاجْ 

ــه افْقُ ايْوَ ــا  م ــزُّورَة  بال ــي  وَلْفِ

ــه بُ ــة لصاحْ نَّ ــه امْحَ و ال في

ه ــمْ كايْصادْقُ ــقْ دايَ و العاشَ

ــي في تراسْ كاتْبُه زالِ وصف اغْ

ــي أوْ صادْقُه المْ ارْقِيبِ صــاغْ اكْ

ــر ســابّه ــا  كان كثي بعــد أمّ

ه رايْقُ ي و انْسى اطْ مِ رْ رَسْ و هجَ

دِّي كيف اقْضــاهْ كاتْبُه عن خَ

رى انْفارْقُه ضا كيف اجْ من القْ

ــه بُ إيْخاطْ لهــذا  هــداك 

بُه غاصْ دْ  الوَجْ يفْ  سِ رَفْ  يَعْ

بُه إيْخاطْ ما   ياتُه  احْ ولْ  طُ

راتْبُه امْ ــدا  العْ ــى  عل ــعْ  رافَ

بُه كيْواجْ مــا  ــه  كــالمُ و 

بُه لْبْ ناحْ ــي و القَ بِينِ في اجْ
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ــيقْ شِ ــا مــن كان اعْ ي

ــقْ رِي بطْ ــمْ  كَ يحْ ــا  م

يقْ ــنْ ارْفِ ــي الزِّي ــا فِ م

ــقْ ي التَّـصدِ ــالم  ـ بكْ

ــقْ ي مِ اعْ ــجْ  فَ ــنْ  كمَّ

يـقْ ـقِ اعْ و  ــرْ  ــواهَ اجْ

ــقْ وورِيـ ــة  ـ ــضَّ بالفَ

يقْ قِ تَحْ فــي  بالْفــاظْ 

ــقْ التَّبْرِي حــابْ  اصْ و 

ــقْ إيْلِي ليــس  ــيَّ  بِ

ــيقْ التَّنْسِ حــابْ  اصْ و 

لبِيقْ شــغل  لِي  ــغْ شُ

مــا امْصايْبُه ــادُوا هُ ــوى ه الهْ

ــى ------ ــال افْن بْ من ق ــدَ يَكْ

ــه بُ ــة لصاحْ نَّ ــه امْحَ و ال في

ه ــمْ كايْصادْقُ ــقْ دايَ و العاشَ

بُه ــي عاجْ زالِ ــغل اغْ ــدْ شُ تَوْجَ

ه رُونقُ ــي امْ مِ ــي صافِي نَجْ زْلِ غَ

بُه تْ انْظامْ هوى في صاعْ عْ رَصَّ

------------------ ــلْ هَ يَجْ

ــه كنحارْبُ فيهــم  ــى  عل آشْ 

------------- ــم  الْغاهُ ــظْ  لَفْ

هايْبُه عنهــم  ــالمِي  اسْ جــل 

وَثَّقه امْ دِي  هْ عَ ي  ــمِ اسْ وزْ  گنْدُ

ــبابُه و شايْبُه تَكْ في اشْ يَفْ

بُه إيْخاطْ ما   ياتُه  احْ ولْ  طُ

ــه كيْرَتْبُ الجاحــد  عقــل 

بُه ــي مواهْ نْ العاطِ ــوْ من كَ

ــوا رْبُ كيْهَ ــبْ  نَرْگَ مهمــا 

اتْــراتْــبُــه أالَّ  اقْـــوالْ  ــدّ  قَ

انتهت القصيدة
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يالِي الخيالْ رْتْ فــي اخْ ــيّ انْظَ ءاه عل

حالْ عر الخداعْ بيَّضْ بعد اكْ ينظر اشْ

الْ يب دگّ في العرف و عوّ و همامْ الشِّ

تالْ ل و احْ ــوّ ــي عَ ــاصْ قال لِّ هــو الرّقّ

مالْ ــالّ يُحْ ــا و قلت لُه شَ ــتْ أن قْ انْطَ

ــال لِّي جملة تَنْشــالْ ــق هو و ق انْطَ

ــةْ االتقالْ ــي قَصّ ــق هــو و قال لّ انْطَ

ــا و قلت لُه عندي االحمالْ تْ أن قْ انْطَ

رْ لي البالْ ــا و قلت لُه حضَّ تْ أن قْ انْطَ

ــلْ كل ابْزالْ مَ يقْ تحْ نْدِي شــالّ تطِ عَ

الْ ــكْ بطّ لَ ــي قَوْ ــال لِّ ــقْ هــو و ق انْطَ

نْدك ليّ قالْ ــحْ عَ رِي و اطْ و اعالشْ انْهُ

ــه ادْمى طريحْ كم ايْلُه و شــحالْ عنّ

ــكْ الحالْ ــي حالَ ــال لِّ ــقْ هــو وق انْطَ

ــه يالُ ــو شــاف اخْ ــراه لُ ــي ياتْ و خيال

حالُوا ــوا بعد اكْ ورْ الثّغر بياضُ و شــعُ

ــعْ ابْحالُه م يترك شــعر العدارْ بالجْ

يتْ لعندهم بالجميع انْسالُوا من جِ

ــادى لُه مــن يعــرفْ تقلهم نفضد م

ــوا و اتقالُوا ــو ازْهامُ ــكْ قطّ ل مالَ احْ

الحــدّ مــن اتْهــامْ ينْســى راسْ مالُه

مالُه لْ في احْ مَ من جاهْ السفر كيف يَعْ

غى لُه ول لك و اصْ هْ لِي كل ما انْقُ وافقَ

ــودْ و اوْطــى و جبالُه نُ ــاكلْ  الهْ و هي

ــوى لُه ــدّ اقْ ــواهْ األرض الحَ مــن الَّ تَقْ

ولِي شــالُوا لي قُلتْ لُه ها كهُ عن تقْ

ــه أعمــدة لُه ــولْ ل ــه قُ لي ــقْ اعْ إيْحَ

رَجْ عــن حالُه ــكْ اخْ ــتْ حالَ نِّي ــا ضَ أن
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ــمْ ســلعة أو إالّ مالْ هــذا التّقل ازْهي

قالْ ــدْ المْ ــي قيّ ــكالمْ الصــحّ فيدنِ ب

ــغْ األقْوالْ ــتْ أنا و قلــت لُه صي قْ انْطَ

االفعــالْ ــي  زَيَّنْلِ ــنْ  العي ــيّ  ب ــحْ  نَ اجْ

اللْ يتْ في االغْ يرْ و اضحِ بهم خادْنِي ايْسِ

ــوالْ امْ ــهْ  دي ماتفْ وامْ  ــدْ بال ــورُه  ميسُ

ــا ســالَبْ كل ادْخالْ تَكْ ي مهما شــفْ

والْ ــورْ و البعــث و االهْ ــدْ النْشُ و تفگَّ

اجْ إذا طالْ ــدّ يامْ في ال ــواوْا على الدْ يقْ

ــي نَرْتِي و انْســالْ قْ لِ ــي ايْحَ ــى دَنْبِ عل

ــى كانْ أنّالْ ــوحْ عسّ ــي أنُّ ــى دَنْبِ و عل

ــوالْ ــي الشْ التّهْ ــال ل ــقْ هــو و ق انْطَ

من شابْ في ذا االسالمْ شبّة اسعد و  نالْ

لْ تنشــالْ وَّ ــك عَ ــتْ ل اصْ جي ــا رقّ وان

ضايَلْ شــافَعْ الوْرى خاتَمْ االرسالْ  بفْ

ــه في البالْ بُّ ــا و قلت لُه حُ تْ أن قْ انْطَ

ــي هــو راسْ المالْ ه هــو ادْخيرتِ حُ دْ مَ

ه ما انْزُولْ في قصايَدْ و اسجالْ حُ دْ عن مَ

طالْ تِي دُونْ التَّعْ بْتْ راحْ ــه صَ في صالتُ

ــه ــكْ مالُ ــا ادْرَكْ مالَ ادْ م ــدّ ــى شَ حت

بالُوا ــكْ يقْ نَّ ــسْ مَ ضاتْ لي كْ لَفْ ــدَ نْ عَ

لِي شــالُوا هْ ما لِي أوْزارْ عن كَ تقــل احْ

مــا فــي افْعالُه ــالْ أالَّ انْظــنّ هُ األفع

ــه اللُ اغْ فــي  ــمْ  دايَ ــدوامْ  ب ــوره  ميسُ

و علِيَّ حارْســين فــي ســجن ارْجالُه

ــه والُ تْ الحســابْ و انْهــارْ اهْ ــدْ گَّ اتْفَ

ــوعْ االنْجــالْ و ســالُوا مُ ــوا بالدْ لُ و انهَ

ــه حالُ ذي  ــوبْ  العشُ ــرُوقْ  اعْ ــرْواوْا  ي

ــفت انْسالُه قْ من شُ و على دَنْبِي ايْحَ

ــوا ــي نالُ ــالْ زَيْ اللِّ ــى أنّ عســى و عل

ــه ءالُ مــع   ــولْ  للرّسُ ــالْ  ق ــا  والن مُ

دْ فالُه رْ بســوايَعْ الرّضى و ســعَ وظفَ

وقْ امْصالُه ن رَوْضْ النعيم و تدُ تســكُ

ــه ــا دامْ اجــا لُ ــا يخــافْ م ــه م احُ دّ مَ

ــه ــا يَزْهــى لُ ــرِي م ــهْ خاطْ حُ دْ دُونْ مَ

ــه ابْحالُ ــحْ  رَبْ مــن  واشْ  ــي  رَبْحِ هــو 

ــه ــرُورِي و كمالُ ــدأ اسْ ــه هــو ب حُ دْ مَ

شى كتَزْهى لُه نَة الحْ و صالتُه ســاكْ
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مالْ ــه ما شــالَتْ االحْ ــى اهللا علي صلّ

ــتْ االنْجالْ حَ ــا لَمْ ــى اهللا عليه م صلّ

ســا و رجـالْ ــدّ انـْ ــى اهللا عليه قَ صلّ

ـئالْ فــاسْ امْ ــه قَدّ انـْ ــى اهللا علي صلّ

حالْ ــلْ و انـْ مَ ــه قَدّ انـْ صلّى اهللا علي

صــى و ارْمـالْ ــى اهللا عليه قَدّ احْ صلّ

ــوشْ الفالْ ـ ــدّ اوْحُ ــى اهللا عليه قَ صلّ

ــضْ و كحالْ ــدّ ابْيَ ــى اهللا عليه قَ صلّ

ضالْ زّ و الشــمايَلْ و التَّفْ و عطــاهْ العَ

تعالْ ــا مُ ــألْتَكْ ي ــي به ليــك اسْ ــا رَبِّ ي

ي يَنْحالْ ــمِ سْ دْ اللضى جَ ما نَتْفگَّ هْ مَ

الْ ــعْ الهطّ مْ رْ الدّ ودِي يشــطَّ دُ فُوقْ اخْ

ــدْ األجالْ ــومْ يَتْحَ ــي يُ فِ عْ ــمْ ضُ و ارْحَ

هــالْ ــة و التَّمْ ــي بلطافَ ــطْ رُوحِ و قبَ

اللْ ه كنّ اهْ هُ و اجعلْ لي قَبّاطْ الرُّوحْ وَجْ

ــالْ باإلقْب ــي  تلتقانِ األرضْ  اجعــلْ  و 

هالْ و طرُوحْ في التْرا على جسمي يسْ

اللْ ا بتحْ ــوْ ل الســؤالْ ياتِي ــلْ أهْ و جعَ

ــالْ بالتَّـرْت ــمْ  بالْغاهُ ــمْ  ـبْـهُ نواجَ و 

ــه لحمالُ حــادِي  كل  ــدَى  احْ ــا  م و 

ــه بانْجالُ ــنْ  كايَ كلّ  ازْگــى  ــا  م و 

ــي ما زالُوا ــي امْضاوْا و اللِّ ــدادْ اللِّ و اعْ

ــه ــلْ و اقْوالُ ــدادْ الْفــاظْ كلّ قايَ و اعْ

ــا جالُوا ــارْ و م ي ــرادْ و االطْ ــدادْ اجْ و اعْ

ــا حالُوا ــوبْ و انباتْ وم شُ ــدادْ اعْ و اعْ

ـمالُه بكْ رْ  البحَ ـنْ  ـكَ اسْ ما  ـدادْ  اعْ و 

حالُه لَمْ  يَعْ من  علـم  في  ما  ـدادْ  اعْ و 

ثالُه ونْ امْ ونْ في الكُ ما كانْ و اللِّي ايْكُ

ــا اقْوالُه يمْ ----- ن حِ نِي مــن اجْ تَقْ اعْ

ــخى لُه ــي يَسْ رْفِ ــوعْ طَ مُ ــدّ بدْ و الخَ

ــه ثالُ تَمْ ــي  كِ نَحْ ــقْ  ي قِ كالعْ ــدْ  اقْاليَ

ــهادَة في أجالُه ي على الشْ ــتْ لتْغِ تَبَّ

هالُوا وتْ عن سيامِي يسْ راتْ المُ ــكَ سَ

ــه مالُ امْ اجْ ــدّ ــامْ قُ نَنْســى حــرّ الحم

ــوا ــي ينْقالُ ــة ل ب رَحْ ــاتْ امْ ــالً و مي أهْ

ي يَرْتى لُه ــمِ سْ تُه لجَ مْ ــر في غُ و القب

غى لُه قْ نَصْ نْطَ لْ مَ ــانْ كُ ن بصواتْ احْ

ــه ــا لُ لْ و تَرْت ــوْ لّ قَ ــكُ غــى ل ــا نَصْ وان
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ــألْ ــكْ يُوماً نسْ تَ ــي برحمْ ــرْ دَنْبِ و غفَ

يْبِي كما داوِي بلسانْ الحالْ مْ شَ ورحَ

يســألُوا ــاً  يُوم ــنْ  نِي ومْ للمُ ــرْ  غفَ و 

ــبْ عــن حالُه ــا راقَ وزْ ي ــدُ نْ ــال الگَ ق

والُه ــر و اهْ ــدابْ القبَ ــي من اعْ ينِ نَجِّ

انتهت القصيدة
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ــي بشــمايل البهــا يكفى مــن العتابْ عقلِ

بِيبُه ــخى بحْ ــا غزالِي يَسْ بُوبْ ي حْ ــبْ المَ يْ عَ

الَّبْ ــي غَ فى عــن قَتْلِ ــا اعْ ــكْ جــارْ م و غرامَ

بِيبُه لْ اطْ بْتْ للكُ فــاكْ طالْ ما صَ ي بجْ رْحِ جَ

ــابْ ه لهّ اظُ ــوّ فــى شُ ــهْ و الجْ ــرامْ التِّي بضْ

يبُه ــارْ لهِ بْلِي على شــواقُه و جم ــرْ گَ بَ ماصْ

يْهــابْ ــنْ غَ ورْ فــي كمَّ ــدُ ــتْ مــن ب ــا رَاقبْ أم

إيْرِيبُو كْ  شَ بال  بالْ  الجْ خْ  وامَ اشْ نْ  كَ اسْ لُو 

ه لَرْضاكْ حجابْ نْدُ يبْ عَ لى انْصِ في عسى و اعْ

يبُه جِ ــوْرى تَحْ نْ من جفــاكْ بانْ لل ــاكَ و السّ

ــدابْ ــي تَعْ بِ
ــدْ لقلْ زِي

ــورْ ال اتْ ــكامْ الجُ بحْ

يبُه ــكْ البُد اتْصِ مالَ وى اجْ ــي من اهْ فِ ال تَجْ

يرطاب مابا  غــزالِــي  يــا  ــلْــبَــكْ  قَ ــت  ان و 

يبُه جِ ات تَحْ ــدّ نُورِيكْ ما ســكن فــي أمير ال

ــالب السّ ــا  ي ــه  التّي فــي  ــرْ  قَصَّ

بَّة ودَكْ آشْ كانْ سَ قُول لي في صدُ

ــبْ ــ جالـَ ــولْ  ــ قُ للعْ ــنَكْ  سْ حَ

بَّة حَ المْ ــرْ  أنــاكَ اهللا  من  خــافْ 

ــبْ ــبْ ناحَ ي ــي انْحِ ــا ابْگــى حالِ م

بَة لَهْ إيْــزِيــدْ  ــارة  ت دْ  مَ يَخْ ــارة  تَ

ــبْ ــواكَ تْ مــن اكْ ــدْ ــا شــاهَ أم

بَة عْ و جمارْ افْراقَكْ على القلب صَ

ــبْ ــلْ طــالَ ــكُ ـــرْتْ ل ـــابَ أمـــا خ

ــة تْبَ كَ ــواكْ  اهْ فــي  ــي  نِ عْ انْفَ وال 

ــبْ ــالَ ــغ ال يـــا  هللا  ـــكْ  ـــتَ ـــلْ سَ

بَّة يرْ سَ ي من غِ مِ رْ رَسْ مالَكْ هاجَ

ــــبْ ـــاكْ راغَ ـــه ــى ابْ ــوْف ـــا ل أن

بْة عاك وَجَ ــلْطانِي امْ بْتْ أسُ ــو صَ ل
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ابْ صبّ لُــه  مــاذا  فتر  ما  ناتْ  الوَجْ ــوقْ  فُ

يبُه غِ تَشْ لْبِي  لقَ زادْ  و  العْضى  في  زْ  جَ تّمْ و 

جابْ اعْ رار  اسْ من  و  ورْ  ابْدُ من  راقَبْتْ  ما  و 

دْ في غايَة تَرْتِيبُه جْ نْ كل مَ سْ و صحابْ الحُ

ــوابْ ــتْ اكْ ي ــي و الْقِ ــا غزالِ امْ ابْهــاكْ ي ــدَّ قُ

ه و شــرِيبُه يتْ عتِيقُ ــكْ التقِ ي مــن راحَ راحِ

دابْ ــقْ الهْ لَكْ يا غاسَ ــنْ ابْها ما يَمْ سْ عن حُ

يبُه ي برْضــاكْ انْهِ ــمِ ل و غد رَسْ مْ على كُ رَغْ

ــدابْ ــي تَعْ بِ
ــدْ لقلْ زِي

ــورْ ال اتْ ــكامْ الجُ بحْ

يبُه ــكْ البُد اتْصِ مالَ وى اجْ ــي من اهْ فِ ال تَجْ

دابْ لْ انْهارْ اعْ ــوى كُ رِيقْ امْصايَبْ الهْ في اطْ

ــه نِيبُ ــبْ و هنــت تَجْ ــتْ مــن ارْقِي نَّبْ ــا جَ و م

ــاووس و الرَّبْرابْ ــى الطّ ــو بالبْها عل مــن فاقُ

ــه ــتْ ارْقِيبُ ــزالْ و خلِّي تْ مــن غ ــدْ ــا صيَّ و م

األدابْ و  ــرْ  السَّ و  البْهــا  و  ــنْ  الزِّي ــرُوفْ  بَحْ

لِيبه ــدْ اطْ لُوبْ في يَ طْ ــلْ مَ ثِي ــي امْ لِّينِ و تخَ

بْ ساكَ اشرِيعْ  ي  عِ مْ لدَ ــوفْ  شُ

اتْرَبّا شا  الحْ أميرْ  مع  هــواكْ  و 

ــبْ ــواعَ ــتْ مــن اكْ ــسْ ــا جــالَ أم

بَّة حَ المْ و  وقْ  بالشُّ تْ  دْ جَّ مَ وما 

ــطــارَبْ ــن امْ ـــرْتْ م ـــضَّ أمــا حَ

بَة هْ صَ و  جرْيالها  مختلفْ  خمرْ 

ــارَبْ ــط ــتْ مــن امْ ــنْ ــصَّ ــا حَ أم

بَة جْ حَ ل  كُ عليك  تْ  فْ جَّ شَ ما  و 

ــبْ ــالَ ــغ ال يـــا  هللا  ـــكْ  ـــتَ ـــلْ سَ

بَّة يرْ سَ ي من غِ مِ رْ رَسْ مالَكْ هاجَ

ــبْ ــرايَ ــن غ تْ م ـــدْ ـــاهَ أمـــا ش

ــا وَدْب ل  لكُ ــرِّي  بــسَ ــتْ  بَــحْ ما  و 

ــبْ ــراهَ اقْ مــن  ــتْ  ــفْ وَصَّ مــا  و 

ربى و  وبْ  الرْگُ من  گيتْ  شَ ما  و 

ــبْ ـ تاعَ ــرْ  ـثِيـ اكْ ــي  اللِّ ــتَ  أنـْ

يْبَةْ ــتْ زِيدْ مــع الجفــى الغَ لْ ما قُ
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ـــبْ ــي بــهــاك حــقّ راغَ المــن ف

ــة رْبَ ــوحْ كل كُ ــمْ بْرْضــاكْ انْلُ انْعَ

كاسبْ الــيُــومْ  لــيَّ  ـي  تـِ ــدْ عَ

بَة سْ وامْ كَ وبْ ابْهاكْ على الدْ سُ كْ مَ

ــبْ ــالَ ــغ ال يـــا  هللا  ـــكْ  ـــتَ ـــلْ سَ

بَّة يرْ سَ ي من غِ مِ رْ رَسْ مالَكْ هاجَ

ــبْ ــيقْ واجَ شِ ــى العْ ــرْ عل بْ و الصَّ

ــة ريبَ دُونْ  ــنْ  الزِّي ــرُوطْ  اشْ ــهْ  التِّي

ـــبْ راقَ و  ــنِــي  ـــتَ خـــافْ الــغْ وان

ــورْ يَنْبى فاكْ سُ ــابْ اجْ ــي عن ب زَدْتِ

بْ ســاحَ ــودْ  إيْعُ ادْرى  ــا  م كْ  ــدَّ صَ

با يلْ و اصْ يى بستانِي في كل صِ يَحْ

ــي حطيمْ جــادَبْ ــى رُوضِ ــا ابْگَ م

بى ي انْحالْ وَهْ مِ سْ قامِي جَ طالْ اسْ

ــادَبْ ع ــرْ  بنـهْ يـنِي  ــقِ تَسْ ــو  لُ

بَة صْ داوْلُه في خَ واضْ اجْ ودْ احْ و تعُ

ــغابْ تَشْ ــي  زَدْتِينِ ــي  تِ راحْ رُوحْ  ــا  ي ــتَ  انْ و 

يبُه نى مــن تَنْحِ ــكْ يَهْ ــي بزُورْتَ لْبِ ــي قَ و احيِ

تابْ كْ بَقْ في المُ بْ ليك كيف اسْ سْ يتْ لكَ و ارضِ

ــواوْا إيْعيبُو وى ما  يَقْ لَ الهْ لْ اهْ ــدَ ــورْ أو اعْ جُ

ــدابْ ــي تَعْ بِ
ــدْ لقلْ زِي

ــورْ ال اتْ ــكامْ الجُ بحْ

يبُه ــكْ البُد اتْصِ مالَ وى اجْ ــي من اهْ فِ ال تَجْ

ه جابْ ــحْ فــي اوْصــافْ حكامُ لِي ــاهْ المْ وإال ت

يبُه ــي تَرْغِ ــيقْ إيْوافِ شِ ــوقْ للعْ شُ عْ ــهْ المَ تِي

ــي بابْ هِ ــقْ في وَجْ ــا الغالَ ــرُومْ ي غْ ــبْ المَ دَنْ

ــه يبُ عِ ــوانْ اصْ كْ يَهْ ــدَّ وإال وافــى ارْضــاكْ صَ

ابْ ــنَكْ رَگَّ سْ مايْلَكْ عن حُ ــوفْ ابْها اشْ ونْشُ

يبُه ــه ورطِ جْ إياسُ هْ ــادْ كيف طَ دْ ع و نشــاهَ

ي شــابْ دارِي يا وَلْفِ فــاكْ راه اعْ ــرْ اجْ ثْ من كُ

ــه رِيبُ وعــدابْ اجفــاكْ زادْ رُوضْ جــدارِي تَخْ

رابْ ي على الرْضى مــن بعد التَّخْ ــحْ رُوضِ يَلْقَ

يبُه ــنْ تاگْ أقْطِ صَ ة و كل اغْ و شــجارُه القْحَ
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ــبْ ــالَ ــغ ال يـــا  هللا  ـــكْ  ـــتَ ـــلْ سَ

بَّة يرْ سَ ي من غِ مِ رْ رَسْ مالَكْ هاجَ

ــبْ طالَ المْ و  ــدْ  ـصْ بالقَ ــرْ  ـفَ ظْ نـَ

بَة ــالْ بيــك رَغْ ــي وانّ ــلْ فَرْحِ مَ يَكْ

ـبْ النْـشاشَ و  االرْمــاحْ  قـى  لـْ نـَ

ــة رْبَ حَ الحْ  ــاكْ  الفتَّ ــظْ  اللَّحْ داكْ 

كــاتَــبْ ودْ  ـــدُ الـــخْ وَرْد  على  و 

ــى ب تَهْ وامْ  ــدْ ال ــولْ  طُ ــي  داتِ بهــا 

ـــبْ ــيــجْ راگَ ــهِ ــونْ الــبْ ــنُ ــتْ ــعَ ال

ارْبى في  تاگْ  ــرّاضَ  عُ بَة  الرَّگْ و 

ــبْ ــيْ الهَ ــوحْ ضَ ــلُ ــاگْ إيْ و الــسّ

ــى اتْرَبَّ اللْهــا  اهْ ــزْ  العَ ارْكابْ  فــي 

ــبْ ــالَ ــغ ال يـــا  هللا  ـــكْ  ـــتَ ـــلْ سَ

بَّة يرْ سَ ي من غِ مِ رْ رَسْ مالَكْ هاجَ

ــبْ واهَ المْ فــي  ــلِيسْ  التّسْ ــدْ  خُ

ــه اتْرَبَّى نُ دْ عْ دْ مــن مَ ــجَ سْ دْ العَ خُ

ــدابْ ــي تَعْ بِ
ــدْ لقلْ زِي

ــورْ ال اتْ ــكامْ الجُ بحْ

يبُه ــكْ البُد اتْصِ مالَ وى اجْ ــي من اهْ فِ ال تَجْ

ــغابْ ــوحْ التَّشْ ــة الرْضــى و نلُ ــوزْ بغاي ونفُ

يبُه ــغِ ــي تَشْ نِ ــلْ البْهــا زايْدَ و بهــاكْ أكامَ

ــابْ االرْق ــرِي  يَبْ رَكْ  ــفْ شَ حســامْ  نَلْقــى  وال 

ــه يبُ طِ تَعْ دْ  ــدَّ جَ شــارة  ــه  ل ــي  لْبِ قَ صــادَفْ 

ــبابْ تْلْ اسْ ة للقَ طَ وِينْ جــابْ نُقْ ــم التَّكْ قل

ــنِيبُه رْ و تشْ ــي صــابْ التغُ بِ دْ ــفْ عَ رْشَ و المَ

جابْ رْ فــي الحْ ــدَ ايَلَةْ كب ــةْ الصّ بَّ ــوقْ الغُ فُ

يبُه ــحِ ودْ برُوقْ في تَسْ عُ زالْ و الضْ يدْ اغْ و الجِ

ضابْ ــال تَخْ يبْ ب ضِ ــنْ تَخْ بِي ضْ خَ ــدامْ امْ و اق

ــى تَرْتِيبُه ولْ عل مُ كْ ــبْحانْ اللِّي انْشــاه مَ سُ

ــدابْ ــي تَعْ بِ
ــدْ لقلْ زِي

ــورْ ال اتْ ــكامْ الجُ بحْ

يبُه ــكْ البُد اتْصِ مالَ وى اجْ ــي من اهْ فِ ال تَجْ

ابْ نْ الوهَّ ــوْ ــمْ مــن كَ ــوتْ منتظَ ــدْ الياقُ خُ

ــه تَرْتِيبُ هــدا  اوِي  ــرّ ال ــا  ي ــبْ  ي هِ التَّدْ ــبْ  دَهْ
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ـــارَبْ ــه ح ــمــصــامْ ب ـــدْ الــصّ خُ

ــى ــأبّ اتْ إال  ــه  ــالمُ بــكْ بى  تَعْ ال 

بْ و امْشــاهَ ــدُ ــبْ العْ لْ ــدْ فــي قَ زِي

وَدْبَة لْ  كُ بِينْ  ما  يثُه  دِ احْ ــرَكْ  اتْ

هــارَبْ ــرْبْ  ح ــلْ  كُ في  ابْگاهْ  ما 

ــة رْبَ ــومْ اللطــامْ هَ ــه يُ عاتُ ــا نَفْ م

ــصــايْــدِي إيْــجــاوَبْ ــالْ اقْ مــن  ق

بَة نَشْ زَيْ  ضاهْ  اعْ في  لَّة  حُ نْ  مّ كَ

المداهبْ فــي  ـــرامْ  احْ الــكــدب 

بَة رَهْ يارْ  الصْ في  ه  اتْزِيدُ يدْ  حِ الجْ

ــــبْ واجَ ــــقّ  حَ اهللا  وســـــالمْ 

بَة دْ جَ لْ  كُ يلْ  السِّ يلْ  سِ حْ  الْقَ ما 

ــبْ الكاتَ ــا  ي ــوحْ  وْضُ مَ ي  اســمِ و 

بَة رامْ نَشْ لَ الغْ لِي في ازْمانْ اهْ قْ عَ

ــابْ الغتَّ ــامْ  ن النّمْ و  ــنْ  ي ضِ الباغْ ــودْ  حُ الجْ

بيبُه فْ لُه تَشْ كْ و كشَ ضاهْ صارْمَ لْ في اعْ قَ اسْ

البْ ــبْ تَگْ لَّ ــى اللْضا يتْگَ ه عل ــمُ سْ و تركْ جَ

يبُه ــامْ اتْجِ ــمْ االيّ ــا  الفاهَ رْ ي هْ ــو طــالْ الدَّ لُ

رْبْ ابْجابْ ضا جــا للحَ لْ الحْ ياكَ ــوهْ اهْ رْشُ طَ

ــة دِيبُه بَ گْ لَعْ عَ ــا يَطْ ــلَ النْظامْ م ــابْ أهْ تَّ غَ

ابْ ولْ الكدّ لعُ نْتِي ------ المَ ــي و معَ و الْتِزامِ

ــيبُه سِ والهْ احْ ــة مُ ــا فــي كل غيب و الغاتبن

وابْ ــولْ اجْ ــا علِيها في القُ قْ م و كلمــة الحَ

مْ و تَرْتِيبُه دِي في النَّظْ واهْ غى اشْ هما يَصْ مَ

ــرْ االنْجــابْ ماهَ ــة لقْ ايْقَ ــى الرّ ن عْ ــل المَ ألهْ

يبُه ــاحْ بطِ ــداهْ و ف ــيمْ بشْ ــبّ النّسِ ــا هَ و م

جــابْ اعْ ــالَّتْ  حُ ــمْ  نَنْظَ ــزُولْ  انْ أالَّ  وزْ  ــدُ نْ گَ

يبُه دِ ــي تَكْ ــي فــي الهــوى الغِ ــم حالْتِ و االَّيَ

انتهت القصيدة
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ــبابِي ــى آشْ كانْ اسْ ن تِينِي بالمْ ــي تَيَّهْ ــا اللِّ ي

دابِي ــا تَعْ ودْ ي دُ ــة و الصْ ــتْ ما بين الرّاف ي امْضِ

ــي هابِ حــى  يضْ و  ــلِّيني  ايْسَ العطــفْ  ــارة  ت

بابِي اشْ شاب  راقْ  الفْ نْدْ  جَ ومع  داتِي  أمير 

الَّبِي ــدا طَ ــى العْ يتُه عل فِ ــرّي بعــد اخْ ــانْ سَ ب

ــي ــي و انْحابِ ــرارِي ورَقتِ فِ ــقامِي و اصْ مــن اسْ

دابِي اهْ راحْ  اسْ وا  دُ شاهْ ما  حالِي  وا  المُ قُوم 

رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

قابِي ــولْ طــالْ احْ ــى بعــد التِّيهْ الوْصُ ل ما احْ

تابِي اكْ خط  ولْ  بالوْصُ اتْجاوَبْ  يُومْ  دْ  عَ اسْ من 

ــي رابِ اطْ ــدْ  إيْلَ ــي  تزُورْنِ و  ــي  لِ ــمْ  تَنْعَ ــا  بالوْف

صابِي مالَكْ  اجْ إيْرى  الَّ  من  يا  نَكْ  سْ حُ اثْنا  في 

سابِي لِي  قْ عَ ابْهاكْ  لِيلَة  اخْ لْ  كُ عن  فايَتْ 

بْ دَّ نَتْعَ نَبْقــى  ــا  م ــحالْ  اشْ

ــبْ لَ اغْ و  ــي  نِ زَمْ اهْ الغــرامْ  و 

ــبْ يَلْهَ ــرُه  مْ بجَ ــراگْ  الفْ و 

ــبْ انْتعَ ــرَة  بالهجْ نِي  ســاكْ

بْ جَّ ــبْ بعــد اتْحَ ــه رَگَّ لِي اعْ

ــزْرَبْ يَ ــي  نْتِ وجَ عــن  ــعْ  مْ الدّ

ــبْ ارْگَ و  لَّى  اتْجَ ــاللْ  كــهْ

ــبْ ــي زينَ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

بْ سَ في الجفى شــالَّ ما نَحْ

تَبْ ــدْ مــن يَكْ بالرْضــى تَرْشَ

رَبْ ــي نَعْ ظِ فــي كل مايَة لَفْ

بْ جَّ حَ دْ من ببهــاكْ امْ ــعْ سَ

رَبْ بينَكْ كتغْ سْ في اجْ مْ الشَّ
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غابِي انْــوارَكْ  دا  احْ طادِي  ليلَة  في  اللْ  الهْ و 

اتْرابِي خد  ــرُوحْ  ايْ تَّى  حَ بِي  سْ بكَ هنت  لك 

رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

جابِي ــقْ احْ ياتْرى عن حســنك بالرْضــى انْطل

طابِي وا و يجاوْبُوا الْفــاظْ اخْ ــدُ يارْ إيْنَشْ و االطْ

وابِي ــدى في اكْ تِيقْ ينَهْ افِي العْ ــدامْ الصّ و المْ

ــي ابِ تّ غَ عــن  ــمْ  رَغْ ــدّ  الخَ ــةْ  بِيلَ تَقْ ــمْ  نغنَ و 

حابِي فْ بعد حلك اسْ طْ رِي باوْقاتْ العَ تاگْ بَدْ

انْكابِي زادْ  بعدْ  دّ  الــوَ ــاللْ  اهْ ــيّ  ضَ ــرّد  ط

ــه و داقْ مــن تَشــغابِي زْنُ ــوِي هــو حُ ــادْ زَهْ ع

رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

سابِي لِي  قْ عَ يبْ  الرْطِ نْ  صْ كغُ كْ  قَدّ رْ  انْظْ ما 

اوْصابِي زاد  المْ  الظْ نْحْ  جَ ى  ـدّ عَ غالَسْ  تِيتْ  و 

تابِي اكْ سطر  في  رْقَة  عَ امْ نُونِينْ  بْ  واجَ الحْ و 

ــي رابِ ــة لحْ لَ وْ عَ ــة امْ عــابْ ارْوامَ ــونْ اجْ يُ و العْ

رابِي اغْ لُون  ليه  الخالْ  و  امة  الشّ ودْ  دُ الخْ على 

ــبْ وْكَ كَ بســرارَكْ  ارْقــى  وال 

ــبْ سَّ نتكَ ــبْ  بالواجَ ــكْ  ل

ــبْ ــي زينَ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

ــبْ ــورْ مرَگَّ ــاضْ بسُ فــي ارْي

ــبْ جَ يَعْ ــه  وتُ صُ ــد  واحَ ل  كُ

ــرَبْ لْ نَشْ ــى ابْهاكْ افْناجَ عل

ــبْ تَ يَغْ كَ مــن  ــي  جانِ ــاشْ  ف

بْ ــحَّ سَ ه  ــدُ نْ بجَ ــراگْ  الفْ و 

ــبْ جَّ يَتْعَ نِي  ــدْ حاسَ ــه  في

بْ ــغَّ تْشَ مَ ــامْ  إيَّ فــي  ــادْ  ع

ــبْ ــي زينَ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

ــلَبْ تَسْ ــوارُه  انْ ــنْ  بِي الجْ و 

بْ ــه انْجَ ــنُه ب سْ رْ حُ من انْظَ

ــبْ تَرْهَ ــي  والِ اعْ ــفارْ  االشْ و 

بْ ــدَّ ـهَ امْ ــفر  الشّ ــمْ  هُ زانـْ

ــبْ رَگَّ امْ الوَجــه  ســرّ  ــفْ  أنْ
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ــي هابِ تَدْ ــمْ  إيْوالَ ــة  قَرْفِي بالشــفا  الثغــر  و 

رابِي يافِي  الفْ في  رُودْ  اشْ العرّاضْ   جيد  جيد  و 

رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

دابِي اجْ ــوالْ  اهْ دْ  ــدَّ جَ شــارُوا  إال  ودْ  عُ الضْ و 

رابِي اطْ دْ  وَجْ زادْ  اوْشامْ  دُونْ  رْ  رْمَ مَ رْ  دَ الصْ و 

ــي ابِ بْهــا هيّ ــي بحُ ضِ ــو نَمْ ــرَّة لُ ــنْ سُ و البطَ

ــي ــلّ اتْيابِ ــمْ جَ جابْهُ ــاغْ و ســيقانْ احْ و الرْف

ــي تابِ ــه فــي اكْ ــسْ وارْخُ ي ــا راوِي دُرّ انْفِ ــدْ ي خُ

تابِي ــدْ رادْ اعْ ي حِ ي و هــزم من هــو اجْ ــه باهِ بي

ــي ــنّ خاصــه اتْرابِ ــلَ الف ــن أهْ ــاشْ يَرْقــى بي ب

رابِي
اشْ إيْلَدْ  الرْضى  كاسْ  لِي  ي  دِ تَهْ ترى  يا 

ودْ دِينْ عند انْجابِي حُ لَّة على الجْ حالْ من حُ اشْ

سابِي لّة دُونْ انْقاطْ باقْيَة في احْ حالْ من حُ و اشْ

ــوابِــي اصْ الحاقِين  إالَّ  ــيَّ  بِ ــه  ــرْفُ إيْــعَ وال  

رابِي تَعْ اللغا  يقْ  قِ اشْ من  افِي  الصّ الغزل  هلْ 

حابِي اصْ و  لِي  اهْ لُوا  وَّ إيْسَ مْ  لِيهُ اعْ يبْ  انْغِ لُو 

ــي و مأدَّبْ بِ دْ ــتْ عَ قْ ــو انْطَ ل

ــرَبْ ــه يهْ يالُ ــالْ اخْ ي مــن اخْ

ــبْ ــي زينَ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

ــبْ تَ تَكْ ــة  اقْلُومَ ــاعْ  الصب و 

بّ ــاحْ أنْبى فــي الخَ ــه تَفّ في

بْ ــدَّ عَ ــل  امْ ــرّدْف بالتُّـقْ و ال

ــبْ ــونْ اليَرْنَ ــدامْ فــي لُ و االقْ

ــبْ النْصَ و  ــطْ  بِي بَضْ ــه  تَبْتُ

بْ ــدَ ــولْ إيجــاوَبْ يَكْ ــو إيْقُ لُ

ــبْ كيَنْحَ ــلَّم  سَ مــن  ل  كُ

ــبْ ــي زينَ ــا ميالفِ ــاكْ ي ع امْ

ــبْ ــوْجَ ــي يَ ــلِّ ــزامْ ال ــتِ ــالْ ب

انْتعــبْ بهــا  ــدْ  جاحَ ل  كُ

ــبْ مرت ــعرِي  لشّ ــنْ  ي افْعِ الرّ

ــبْ ــم يَوْجَ لِيهُ و الســالمْ اعْ

ــبّ كنَنْحَ ــمْ  بَّتْهُ حَ امْ ــى  عل
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ه عابِي ظُ ــي بلَفْ ه اللِّ مُ وزْ إيْرَحْ ــدُ نْ ي كَ و اســمِ

سابِي احْ وَقْتْ  في  اللقا  يُوم  نِي  مْ ارْحَ يمْ  رحِ يا 

ــرَبْ إيْنَكْ ــدْ  إيْزِي ــدْ  ي الجحِ و 

ــمْ و عرَبْ جَ ــيَّدْ العْ بجــاهْ سِ

انتهت القصيدة
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بّ اوْصى بي ــرْ الحُ ي أمِ

ابُه صَّ غَ ـــرْبْ  ضَ تادْ  غْ مَ ــلْ  ابْــطَ كل  ــرُه  ــســاكْ اعْ

ابْ الغصّ نْدْ  الوَ بضرب  اقْوى  نِّي  عَ

وبْ صُ غْ بابُه مَ تْ اللِّي صادْفُه في اللطامْ تَرْكْ اشْ فْ شَ

ــي دابِ اعْ حــانْ  امْ زادْ 

دابُه لعْ ــتْ  ــوِي اقْ مــا  مــاگــوانِــي  يــا  تِي  لِيعْ و 

دابْ و  رَقّ  ي  مِ سْ جَ تُه  صْ غُ رّ  حَ من 

وبْ انْــدُ مارْ  اجْ دُون  نى  المْ و  اللّيعات  من  يتْ  ابْقِ و 

ــغابْي اشْ حــانْ  امْ زادْ 

غابُه تَشْ ــــدابْ  اعْ وال  ــقْ  ــاشَ ع ــه  ــفُّ ــشَ إيْ ــا  م

غاب حتى  ارْتــوى  الثغر  رْ  مْ خَ من 

وبْ غُ مَشْ ه  تركُ مثلِي  يقْ  شِ العْ على  بالجوز  كم  احْ و 

ي هابِي ــمِ سْ دت بجَ عَ

مشهابُه لهيب  من  قَلْبِي  لِي  دَوَّبْ  ودْ  دُ الصْ جمر 

ابْ اللّهّ مر  الجّ و  اللضا  على  وى  يَقْ

وبْ رْهُ مَ ه  تَرْكُ لِي  قْ عَ و  ي  جوارْحِ و  ي  مِ سْ جَ رَيَّــبْ 
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022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

دابِي آش سبابِي في اعْ

ــبــابُــه اشْ ــولَــة  بــصُ ــه  ــايَ ت مــن  ــا  ي كْ  ــــدَّ صَ دُونْ 

صبَّابْ هاوِي  كْ  رامَ اغْ من  ي  عِ دَمْ

ــوبْ رْبُ مَ ــرِي  أخبِي ابْهــاكْ  فــي  ــكْ  بَوْصالَ ــي  نِ عالَجْ

ــي بابِ احْ ــزّ  أَعَ رُوفْ 

ــه ــبــابُ ـــة احْ ــه و المَ ــاسُ ــي ن ــاسِ ــي ن ــبِ
ــلْ ــك قَ ب

بابْ وتْ و االحْ وْضْ كل الخُّ دَرْتَكْ عَ

بُوبْ حْ كْ مَ ــدَ نْ ــرِي عَ يْ
ــي و عادْ غَ رْبِ

ــن گُ ــي م رْتِ و انْفَ

حابِي اصْ ــن  بي ــت  نْ كُ

ــحابُه اسْ ــرَّدْ  طَ ــماهْ  اسْ فــي  ــى  لّ اتْجَ رْ  ــدْ بَ ــلْ  ثِي امْ

حابْ لْ اسْ رَقْ في الدجى و هزَم كُ اشْ

وبْ ــحُ ه مَسْ ــدُ نْ ــالكْ بجَ ــه فــي امْســارَجْ الحْ و تَرْكُ

ــبابِي اسْ ابْهــاكْ  كان 

ــبابُه ــكْ اسْ بَّ ــولْ حُ ــري فــي الهُ فــي الهــوى و خبي

بابْ اسْ و  اتْجارَة  ل  كُ بيك  يتْ  انْسِ

ــوبْ بُ حْ مَ ــى  حت ــا  اه الفْدَ فيــك  ــدِي  عن ــرَة  النّظْ و 

ــرابِي عــاك اشْ كانْ امْ

ــرابُه بشْ كاسْ  مــن  كــم  ــكْ  فَّ كَ مــن  ــي  لِ ــدّ  إيْلَ

ــرابْ ــي بخمــر يَشْ نِّ ــه عَ ــي ب تِ دْ جَ

ــرُوبْ شْ ــيَّ المَ ــه بمصــالْ التغــر و اصفــى لِ تُ عْ و قطَ
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037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

رابِي اطْ عــاكْ  امْ كانْ 

ــه رابُ اطْ ــلْ  لَّ كيْعَ ــي  اللِّ ــراضْ  اغْ فــي  ــي  لِ ــدْ  إيْلَ

التْرابْ و  ورْ  البْدُ وى  الهْ نْ  الطَ لَسْ

رُوبْ طْ ــي مَ رابِ ــودْ من تَطْ غــى قَوْلِي إيْعُ ــو قيس اصْ ل

طابِي غــى لخْ لَوْ تَصْ

طابُه دْ اخْ ــواهَ رِي اشْ ــدْ ــي تَ و كل لَفــظ فــي انْظامِ

يَرْطابْ و  يَلْيانْ  نَكْ  ساكْ نّي  عَ

ــوبْ طُ حْ مَ يَبْقــى  ــا  م ــكْ  بزُورْتَ ــتانِي  بُسْ ــى  ي يحْ و 

ــي بابِ احْ ــزّ  أَعَ رُوفْ 

ــبــابُــه ـــةْ احْ ــه و المَ ــاسُ ــي ن ــاسِ ــي ن ــبِ
ــلْ بــك قَ

بابْ وتْ و االحْ وْضْ كل الخُّ دَرْتَكْ عَ

بُوبْ حْ كْ مَ ــدَ نْ يْرِي عَ
ــادْ غَ رْبِي و ع

ــن گُ ــي م رْتِ و انْفَ

ــابي بِي السّ يا ذا الضْ

ســابُوا ــنَكْ  امْحاسْ عنهــم  ــي  امهاجِ و  ــي  وارْحِ اجْ

سابْ قَتْلِي  عن  صارِي  كن  دّ  بالقَ

ــوبْ نْسُ جــى و كحالُه مَ لــك الدّ ــرَة منهــا احْ فْ و الوَ

ــنْ فــي تَرْتابِي بِي و اجْ

ــوا تابُ مــن  ــولْ  قُ اعْ ــبِي  يَسْ ــى  لَّ اتْجَ ــاللْ  كهْ

ة و كتابْ رُوفْ في لُوحَ بِينْ كحْ حاجْ

ــوبْ تُ كْ مَ ــي  ازْمانِ ــدّ  حَ منهــم  ــي  والِ اعْ ــفارْ  اشْ و 
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059
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062
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064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

دابِي ــظْ اجْ جــادْ اللَّحْ

ــه دابُ ــتْ اجْ ــنْ هاجَ ي ضِ ــوفْ اللَّحْ نِي مــن شُ وســاكْ

دابْ يُجْ أالَّ  رْدْ  الوَ في  رْتْ  انْظَ مهما 

وبْ ــدُ جْ ــقْ مَ ــنْ عاشَ ــرك كمَّ ــنْ ت ي دِّ ــوق الخَ ــحْ فُ فتَّ

ــي رابِ اغْ الخــال  ــون  ل

ــرابُه اسْ فــي  ــبيلْ  لْسَ السّ ــاق  ف ــه  ريقُ الثغــر  و 

رَبْــرابْ وإال  طــاوَسْ  جيدْ  يدْ  الجِ و 

ودْ إذا شــارُوا كما الســيُوفْ في ساعة الحروبْ عُ و اضْ

ــي رابِ الجفــى  مــع  و 

ــرابُه اسْ فــي  ــبْ  ي إيْغِ ــا  انْب مهمــا  شــادِي  ــلْ  ثِي امْ

سرابْ و  امْضى  بين  إيْبِيَّنُه  ه  لْفُ خَ

ــزرُوبْ م ــا  گف ــي  نِ گْ ارْمَ إال  ــوى  نَهْ ــي  اللِّ وكــداكْ 

ــي بابِ احْ ــزّ  أَعَ رُوفْ 

ــبــابُــه ـــةْ احْ ــه و المَ ــاسُ ــي ن ــاسِ ــي ن ــبِ
ــلْ ــك قَ ب

بابْ وتْ و االحْ وْضْ كل الخُّ دَرْتَكْ عَ

بُوبْ حْ كْ مَ ــدَ نْ ــرِي عَ يْ
ــي و عادْ غَ رْبِ

ــن گُ ــي م رْتِ و انْفَ

ــي تابِ اعْ ــاوْا  ابْغ مْ  ــوْ ق

ــه تابُ لعْ ــتْ  ي غِ اصْ ــا  م منهــم  ــبْ  عاتَ مــن  لْ  كُ

ابْ تُوّ نِّي  عَ نِي  لَقْ اخْ اللِّي  إال  غير 

ــوبْ تُ كْ مَ ــي  نِّ عَ شــايَنْ  ــنْ  ي االّيْمِ لْ  ــوْ قَ ــي  حِ يَمْ ــا  م



159روف أعز احبابي

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086
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088

089

090

091

092

093

094

095

096

جابِي ــلْ احْ وى بَطْ الهْ

ــه جابُ احْ ــمْ  زايَ اعْ ــلْ  يَبْطَّ ــي  شِ ــا  أن ــتْ  رَفْ اعْ أوْال 

حجابْ و  نى  عْ مَ وَلْ  دْ جَ لْ  لكُ رِي  نَدْ

ــوبْ مَحجُ ــي  نِّ عَ ــي  باقِ ــمْ  هُ لْمْ عَ ــوى  الهْ ــمْ  عزايَ و 

ابِي ــلْتْ الرّ عنهــم سَ

ــه رابُ تَعْ ــس  قَيْ ــلْ  ثِي تَمْ ــي  قَبْلِ مــن  ــوى  الهْ فــي 

رّابْ عَ ه  تَرْكُ ما  اللغى  جْ  ناهَ امْ في 

ــرُوبْ الكْ ــي  تالِ لحْ ــتْ  نَ عْ مَ الحــالْ  ــتْ بلســانْ  قَ نَطْ

اوْجابِي فــي  لِي  قالَتْ 

ــه اوْجابُ ــكْ  لَ قَوْ ــبّ  الحُ ــجْ  نَهْ عــن  ــايَلْ  السّ ــا  ي

جابْ احْ ليه  ما  وى  الهْ غاهْ  اصْ نِّي  مَ

ــوبْ جُ ــرَقْ كل احْ ــوبْ بالرْضــى تَخْ بُ حْ إال عطــف المَ

ــوى صابِي ــرْ الهْ و صبَ

ــه صابُ أوال  هــا  فتاحْ بَمْ ــفْ  طْ العَ ــابْ  ب ــدّ  سَ

ــرْ وهــو يَنْصــابْ بْ دْ فــي الصَّ ــدَّ جَ

وبْ صُ خْ ــرَّوض المَ نِي ال ــك تَجْ فْ ل طْ ــلْ ابْوابْ العَ إيْحَ

ــي بابِ احْ ــزّ  أَعَ رُوفْ 

ــبــابُــه ـــةْ احْ ــه و المَ ــاسُ ــي ن ــاسِ ــي ن ــبِ
ــلْ ــك قَ ب

بابْ وتْ و االحْ وْضْ كل الخُّ دَرْتَكْ عَ

بُوبْ حْ كْ مَ ــدَ نْ ــرِي عَ يْ
ــي و عادْ غَ رْبِ

ــن گُ ــي م رْتِ و انْفَ
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116

طابِي صيغ الْفــاظْ اخْ

طابُه اسْ و  جــول  ــاهْ  ــغ الْ فــي  ــي  لِ ــوْ قَ ألــحــافَــظْ 

ارْطابْ كل  وى  يَقْ لْ  سَ اعْ من  لى  أحْ

وبْ طُ عْ بْ المَ احْ في االعْضاء و يطَ ــرْيْ الرّ سَ ــرِي كَ يَسْ

ــي رابِ احْ رادْ  ــي  اللِّ و 

ــه ــرابُ احْ ــرْ  ــيَّ ــعَ انْ ــي  ــغِ ــبْ نَ حتى  ــى  ــوْغ ال ــي  ف

رابْ الحْ ة  ساعَ خارَقْ  مّ  سَ يهْ  قِ نَسْ

ــرُوبْ ــرْ فــي احْ ــرُه يَنْظَ مْ ــنْ عَ ــالَّ إيْظَ ــه شَ ــوَرِّي لُ و ن

ــابِي نَشَّ ــى  عل ــزرَب  ن

تَنْشــابُه ــبابْ  اسْ ــرْ  ي إيْصِ ــه  تُ جْ هَ امْ ــمْ  ي مِ اصْ فــي 

شابْ أالَّ  بعد  عْ  يَرْتجَ ابْغى  الَّ  من 

ــوبْ نْشُ ه مَ رْضُ ــى عَ ــالمْ ول ــتِيمْ فــي عراضْ اإلسْ بَشْ

ــي تَّابِ ــا كُ ي ي ــمِ و اسْ

ــه تَّابُ كَ ــنّ  كُ ــكْ  ي نَوْصِ ــتَ  انْ و  ــك  ل ــه  حُ انْوَضَّ

تَّابْ الكُ ــهْ  رِي ــدْ تَ ي  مِ اسْ ــخْ  رَسَّ

ــوبْ ــمْ و كتُ ه فــي اتْراجَ ــدُ ــرْ تُوجْ ثِي وزْ اكْ ــدُ نْ ــل الگَ قُ

ــي قابِ احْ ــنْ  البِي زادْ 

ــه ـقابُ احْ ــتْ  ـصْ قَ انـْ وال  ــه  ـبُ لـتَـعْ ــتْ  اقْـوِي أوْال 

قابْ احْ إيْتُوگْ  قابْ  احْ دَّعْ  انْوَ ما  هْ مَ

وبْ قُ حْ ــي مَ قابِ ــابْ كانْ احْ ق رَفْ في الحْ ــرِي نَصْ مْ و عَ
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انتهت القصيدة

117

118

119

120

121

122

123

124

رابِي اغْ تْ  ــفْ شَ ما  هْ مَ

ــرابُــه تَــعْ زادْ  و  ــي  ــرْطــاسِ قُ ــــرْ  ادْكُ فيه  ســاطْ 

رابْ يُعْ ا  أمّ قَدّ  رْ  طَ بالعْ ــالمْ  اسْ

ــرُوبْ عْ ــن و هــل اللَّفــظْ المَ ي دِ ــنْ الماجْ هــاتْ الفَ لدْ

ــي عابِ ــره  ب الَّ  مــن 

ــه عابُ ــوى  الهْ فــي  ــدّ  حَ الَّ  مــن  ــي  ناسِ تَجْ ــغْ  ي إيْصِ

عابْ ودْ اصْ حُ دْ على كل اجْ و شواهَ

ــوبْ تْعُ ــي مَ ــي و الْفاظِ مِ ــي مــن اتْراجْ ــا مــن داعِ أم
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ــگابْ انْ ــرْبْ  للحَ رْ  ــدَ واهْ

الغـصابْ و  ــي  عــوالِ و 

ــي ســابْ ــى اللِّ ــم عل بهُ

ــوابْ الجْ فــي  ــال  ق ــي  ل

يْهابْ ــي غَ ــدر ف ــيّ الب ضَ

ــرْ غــالّبْ ــي جايَ ــى اقْتالِ ــوى عل ــبّ انْ ــر الحُ أمي

بَة ساحْ وجنُودُه  ة  لْفَ عَ وتْ  تفُ ة  لْفَ عَ خالفُه  في 

ــه يبْرِي في الحــربْ ارْقابْ يلْ ل ــقِ رَّدْ ســيفْ اسْ جَ

ه غالْبَة يُوشُ رْبْ اجْ وى لُه في ساعة الحَ من ال يَقْ

عــابْ ــي و اجْ والِ ــونْ اعْ ــفارُه و العيُ ــيُوفْ اشْ لسْ

ــا وليسْ نَلْقــى لالنْجــالْ الهادَبْة لّ اوْغ نَلْقــى كُ

تابْ كْ ــه مُ تْ لُه بشــايَنْ ســبق لُ دْ بَحْ ــن واحَ كمّ

ــة عاتْبَ المْ ــركْ  تت و  ــر  ب بالصّ ــر  غي هــا  رَكْ تَدْ ــا  م

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــزُورْ رَسْ ى اتْ ــي نَتْرَجَّ ــمْ ل ك

ــة رِيبَ ــود فــي تَحْ جــا بجنُ

ــة يبَ ــه الهِ ــضْ و علي يَبْهَ

ــة يبَ دِ تـعْ ــي  لْبِ لقَ زادْ 

ــة يب عِ اصْ ــبّ  الحُ ــقْ  رِي اطْ

ــة يبَ الوْجِ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ
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033

ــوبْ ــعُ ــتْ ـــي مَ مــــادا لِ

ـتُـوبْ ـكْ مَ ــقْ  ابـَ السّ و 

ــوبْ سُ ـكْ مَ ــي  ابْگانِ ــا  م

ــوبْ ـنْـشُ مَ ــري  جبي فــي 

ـــوبْ ـــرْبُ ــي مَ ــلِ ــثْ ــا مَ م

ـــوبْ ــرْ أيُّ ــبْ ــرْ صَ ــبَ ــصْ نَ

ــابْ ــتّ ــعُ ال ـــــولْ  قُ وال 

ــجــابْ ـــرَّقْ كــل احْ ويْـــخَ

حابْ اسْ ــهْ  لِ ــرَبْ  يَــقْ ما 

ــتــابْ ــكْ مَ ــقْ  ــابَ ــسّ ال و 

ــابْ ــتْ كالمْ الغتّ ي ــا صغِ ــا م واي ــقْ اهْ رِي فــي اطْ

بَة ــمْ ناحْ وى و اعضاهُ ــدابْ الهْ ــوا من داقْ اعْ گالُ

زرّابْ ــي  ــاتِ ي ــرْ  ــصَ ــنْ ال رِيــــحْ  ــدْ  ــاعَ س إذا 

ــةْ بَ واجْ ــزُّورَة  ال و  يَّة  ــمِ السْ ــةْ  زِيـنَ ــي  وتوافِيـنِ

ـــابْ رَقَّ ــي  ارْســامِ على  ــا  رْه ــدَ ب ــوفْ  وانــشُ

ــة بَ اعْ ــوانْ الصّ رَة تَهْ ــدْ وإذا جــادْتْ بالرْضــى العَ

ــرابْ ــرَّبْــنــاه تَــجْ ــولْ جَ ــوْصُ ــرانْ ال ــجْ ضــدْ الــهَ

بَة ــودِي ناكْ سُ ــرَكْ احْ ــيقْ و تَتْ شِ ــحْ رَوْضْ العْ تَلْقَ

ــوبْ ـرْهُ مَ ــي  الكِ اخْ فــي 

وى ما حادِيث عجايْبُه و الهْ

ــــدوبْ ــيــر اكْ عــبــد بــغِ

يقْ انْعاتْبُه و البها ليس انْطِ

ـــرُوبْ ـــهْ ــجــى بَ ــنْ ــا نَ م

ا غالْبُه لُوبْ احدَ غْ وِي مَ ما يَدْ

يبَة قْ امْصِ شْ وشــرُوطْ العَ

ــة يبَ امْصِ ــدْ  قْ الفَ ــامْ  وأيّ

ــة يبَ جِ اعْ ــاهْ  ي اضْ ــرُورْ  اسْ

يبَة صِ احْ ــفْ  طْ العَ ــامْ  وايّ
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051

يْهابْ ــي غَ ــدر ف ــيّ الب ضَ

ــيــبْ ــعِ ــرانْ اصْ ــجْ الــهَ

يــبْ ـغِ انـْ و  ـرْ  ـضَ ـنَـحْ كَ

لِيبْ اطْ ــيــتْ  ــحِ اضْ لــه 

يبْ انْجِ ــتْ  ــنْ كُ  ً ــدا ــعْ ب

اوْجيبْ ـــوْسْ  قَ ــه  ــوْسُ قَ

ــيــبْ ـهــارْ ايْــصِ ـــلّ انـْ كُ

ــــرابْ ــن رَبْ ــيَّــلْ ك يــتــضَ

ــابْ ــتَّ الــكُ عليه  ــال  س

ــراب احْ طــاق  ما  الهوى 

يبَة الوْجِ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــبْ ي حِ انـْ الجســمْ  ــركْ  ت

يقْ نحارْبُه وى ليس انْطِ و الهْ

يبْ سِ كْ تـَ ـبْ  ـسَّ مـتْـكَ

ــوى و غرايْبُه ما قدرت للهْ

ــوِيــبْ ـــرْبْ اصْ ــرْبُــه ضَ ضَ

ــبُه قَلْبِي ايْشــارَة لنْشاشْ

ــة يبَ ـدِ عْ ــي فــي تـَ وخالگِ

ــة ــوهْ فــي تَرْتِيبَ مــن تَرْكُ

يبَة ــرْبْ انْجِ ه في الحَ قَوْمُ

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــزُورْ رَسْ ى اتْ ــي نَتْرَجَّ ــمْ ل ك

ــي ووطــا و ارْوابْ ــسْ فــي الفيافِ ــه قَيْ ــي تَي قَبْلِ

ــه ديما عاگبة وشْ القفار لخاليْقُ و اضحــاتْ اوْحُ

ــرُه يَنْصابْ بْ ــي فــي خَ راقِ ــرْ العْ ــا صــار الجابَ وم

ــة بَ ــه تاعْ ــت رُوحُ ــذي كان ــه جــرى مــع ال ــا ب وم

ــابْ طّ ــه عَ يفُ ــا كِ ــرة م ــه ســالْ عنت رْبُ ــى حَ وعل

ــا تاگبَة ــه بلظاه هاجُ ــارْ فــي امْ وى ن ــرك الهْ وت
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ــابْ اللـهّ الجـمــر  ــوق  فُـ

ــابْ يْه ــي غَ ــدر ف ــيّ الب ضَ

ــبْ ــي ــلْ ارْطِ ــي ــثِ ـــدّ امْ قَ

ــبْ ــي ــرْتِ تَ ــي  ف جبين  و 

ــيــبْ ــجِ ــدّ احْ ــخَ ــونْ ال لـُ

ــبْ ــي ـــالْ ارْقِ ــه خ ــطُ وس

ــبْ ــي ـــوْسْ اوْجِ ــبْ قَ حــاجَ

ــبْ ــي ــضِ ــاقْ اغْ ــشّ ــعُ ــل ل

ــالَّبْ الطُّ من  يـهْ  ـضِ حْ يـَ

ــابْ ــج ـــم احْ لــهــم األس

رِيـبَـة خْ تـَ ي  ـسِ لنَـفْ زادْ 

ــة يبَ الوْجِ ــي  ـ رُوحِ ــةْ  راحَ

يبْ  الطِّ ــاهْ  ــس اكْ ــيــتْ  تِ

بُه واكْ عْ وسط اكْ الهاللْ سطَ

ــبْ ي ـصِ اخْ رَوْضْ  فــي  وَرْدْ 

وِيحْ من حادا نهج امْسارْبُه

ــبْ ي جِ اعْ الشــفر  ســهم 

بُه غاصْ بابُه  اسْ رام  من  كل 

يبَة هِ تَدْ في  دَوْرُه  مْ  بْسَ مَ

يبَة ــود وجِ فــي الصــدر انْهُ

ــگالبْ تَ ــبْ  لَّ نتگَ ــي  تركنِ ــوقْ  الشُّ ــح  ري ــا  وان

ــه عادْبَة ياهُ يه امْ ــقِ ــولْ يَسْ ــح الوْصُ ــى ري نَتْرجَّ

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــزُورْ رَسْ ى اتْ ــي نَتْرَجَّ ــمْ ل ك

ابْ رَگَّ وَرْدُه  ــى  عل ــي  لِ ترْكْ خــاللْ  ــورْ  نْجُ الغَ و 

ــة هارْبَة ــي ديمَ بَتْ شــارَدْ فــي الفيافِ ــة رَگْ بَ رَگْ

دابْ ل االهْ جَ م تَخْ ثِيلْ ميض من ضياهُ ود امْ عُ و اضْ

بَة رَة راگْ لُّوا من شــجْ احاتْ كيــف طَ ــي تَفّ كِ نَحْ
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ــابْ االتْي فــي  ــن  ي الرفْعِ و 

ــرابْ اشْ ــرْ  ي بـغِ ـرانْ  ــكْ سَ

ــابْ يْه غَ ــي  ف ــدر  الب ــيّ  ضَ

ــــة ــــبَ ــــه الهْ ــــرانُ ــــي نِ

ـــة ـــبَ واجْ ــــودُه  ــــهُ ع و 

ــة ــبَ ــشْ ـــه نَ ـــتُ ـــبْ ـــشَ انْ

ــة ــبَ ــحْ ــــرَفْ صُ ــــعْ مـــا يَ

ـــرَبـــة ـــه سُ ـــالفُ ــــي  خ ف

الصبى في  و  يلْ  الصِّ في 

ــــابْ ــــرْي ـــا تَ ـــه ـــبْ ـــرَيَّ وي

ــة يبَ صِ تَخْ فــي  ــنْ  ي مِ دْ القَ و 

ــة يـبَـ حِ انـْ ــرُّوحْ  ال و  ــي  ـ فانـِ

ــة يبَ الوْجِ ــي  ـ رُوحِ ــةْ  راحَ

ــة ــبَ ــعْ صَ ـــه  ـــقُ طـــرِي و 

رْبُه حَ امْ كان  من  قَوْلُه  يغْ  يصِ

ـــــة ـــي وَدْبـَ ـــنِ ـــفْ مـــا يَ

حابُه ه يَبْرِي به اصْ حُ وإال اصفى رَمْ

ـــبـــى ـــنْ تَ أالَّ  ـــد  ـــع ب

بُه ناصْ البدا  على  رُه  نشْ ه  بندُ

ــديــبَــة ــــانْ اجْ ــرك اوْط ــت وي

يابْ بْ الســرّ في تَغْ جَّ ــاوِي من امحَ و البطن الطّ

ــةْ شــابَّة ــة دَرْجَ رَجَ ــنْ و الدَّ ي بَرْمِ ــيقانْ امْ و السِّ

ــرْيانُه غابْ ــي مــن سَ ــا اللِّ ــبّ ي هــذا حــالْ الحُ

بَة تُه ســاكْ عْ ــرَّدْ و دمَ بّ لُو يغَ قْ مــن صَ ــفَ ما يَشْ

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــزُورْ رَسْ ى اتْ ــي نَتْرَجَّ ــمْ ل ك

ــعابْ ــي كل اشْ سِ يم لو ادْفَعْ يَكْ مِ بحــرُه بحر اطْ

ــول إيّامِي جادْبَة ــي على البدا طُ كيــف اتْرَكْ رُوحِ
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ــبــابْ ــي كـــانْ اسْ ــدابِ ــعْ لَ

ــطــابْ نَــسْ ــي  ــرْحِ فَ بها 

ــابْ ــوج ــلــى لــغــة ال ــحْ تَ

ــابْ يْه ــي غَ ــدر ف ــيّ الب ضَ

ــي ــبِ ــسْ ــكَ ــــتْ ب ــــي ارْضِ

ـــي ـــبِ رَغْ دْ  ــــدَّ ــــجَ ن و 

ـبْــتِــي ــــي تـَ ــــوافِ ــــنْ بَ

ــي ــبِ ــسْ ــحَ ــا ال ــاه ــه ــبْ بَ

ـــي ـــرْبِ تَ ـــدْ  ـــجـــاحَ ال و 

ـــي ـــرْبِ ـــگُ ل رام  لــــو 

ــة يـبَ الوجِ ــسْ  ـ العانـَ داتْ 

ــة يبَ الغِ بعــد  ــي  لْنِ تَوْصَ

ــة يبَ الوجِ ــةْ  مَ نَغْ غــى  نَصْ

ــة يبَ الوْجِ ــي  ـ رُوحِ ــةْ  راحَ

ـــي بِ ـــدْ ـــارَجْ هَ ـــس ـــمْ ل

في زِينْها حتى ندهل كاتْبُه

ــي ــبِ ــسْ ــــمْ تَ ــــراجَ وط

ه مــن كان ايْراقْبُه حــاز رَبْحُ

ـــي ـــرْبِ ـــوى حَ ــقْ ـــا يـَ م

بُه داهْ لُه في خروج امْ قْ إيْتيه عَ

جتِي به اعضايَ شــابْ هْ يمْ مُ مِ ــبّ اصْ ــرْقْ الحُ اخْ

بَة ورة حاجْ ــنْ و الصُّ حاسَ لِي بالمْ قْ ــتْ عَ من ملْكَ

شــى طالّبْ ــي ما نَخْ ــا اتْجــود لِ ــا ادْرى بَرْضاه م

ودْ و التِّيهــانْ و المعاتْبَة ــدُ حــانْ الصْ ننســى تَمْ

االنْجــابْ دُرَّة  ــا  ارْضاه مــع  ــا  ببهاه ــرْ  فَ نَظْ

بَة واجْ ة المْ ــي ســاعَ لِ ــغْ قَوْ ي ــى اتْصِ نَّ تَمــة نَتْمَ

ــدابْ ــودَة االه ــي سُ زالِ ــوى اغْ ــي ه ــي ف رُونِ دْ عَ

بَة ــيَّ حاجْ ي وعل ــمِ ــزُورْ رَسْ ى اتْ ــي نَتْرَجَّ ــمْ ل ك
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ــعــابْ يَــنْ الَّ  ــن  م ــبْ  ــيَّ عَ

ذابْ خـــبِـــيـــرُه  ــم  بــهُ

ــســابْ تُــحْ ـه  لـُ ــة  ــمَّ هَ ال 

ابْ ــذّ ــك ال ــونْ  ــعُ ــلْ ــمَ ال و 

األدابْ و  ــم  العـل ــاسْ  نـ

ــابْ ـتـ ـجْ بالمُ ــلْ  ـتْـوَسَّ مَ

اقْريـبَة وهْ  ــــدُ افْ وأيّـــامْ 

ــة يبَ دِ تـعْ فــي  ــه  خـالگُ و 

ــة يبَ هِ اكْ ــه  في ــقا  الشْ و 

ــة يبَ عِ اصْ الحــق  ــةْ  كلمَ و 

ــيبَـة سِ انـْ ــم  لهُ ــي  رُوحِ

ــة يبَ طِ و  البيــت  بجــاهْ  و 

طابْ جْ الخْ ناهَ ي في امْ مِ راجْ يقْ على اطْ ليس ايْطِ

بَة ه شاحْ ــي تَضحى رُوحُ بيلْ مغشِ يُومْ إيْرُومْ اسْ

ــدابْ اعْ زادُوهْ  ــه  هاجُ امْ فــي  ــاتْ  يَّ كِ مــن  ــا  وم

سْ الكاذْبَة نْ في قَلْبُه و النَّفْ كَ لّ اللِّي اسْ ومن الغَ

ــرْ وال غابْ ضَ ــادْ كان احْ ــه فــي العب وَة ل ــطْ ال سَ

ــونْ و نافْيَة ــادْ فيهــا مرهُ رَة و ع فْ مــن حفــر الحَ

ســابْ ينْ احْ ــانْ من الدِّ ــا مــن اإليمانْ و اإليم ي الحْ

ها غير مــن صفى قَلْبُه مــن المعاتْبَة ضْ ــا يَلْفَ م

ــابْ ت اكْ كل  وا  ــلْكُ سَ مــن  ــنْ  للقارْيي وســالمِي 

ــبَة نَى المناسْ ــر و المعْ ــزّ و الوْقَ ــازُوا بالعَ مــن ف

ابْ ــوّ ــلْ التُ لِي ــا الجْ ــوكْ ي فُ ــعى اعْ وزْ اسْ ــدُ نْ الگَ

ةْ الســؤالْ و صابَحْ في العايْبَة رْ دَنْبِي ســاعَ فَ تَغْ

انتهت القصيدة
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امصيبة ـق  ـشْ العَ

ــي بــجــنــود وصــابِ

تحريبة في  بجيش 

ــي ــرابِ ــحْ ل ل عــــوّ

ــة يب اصعِ ــود  بجن

ــي ــى رابِ ن ــى الفْ عل

ــة يب ـدِ التّـعْ شــرّ 

ــي ــالّب فــرحــوا طُ

بالكسيبـة هـنـت 

ـي ــكْ رابـِ ــرَامَ ــغْ ب

ــة بِيـبَ لَحْ ــي  فِ وَلـْ

احبابِي و  لِي  أهْ في 

ــة ـيــبَـ الوجِ زارَتْ 

ي ـوابـِ اكْ ـرْتْ  ـضّ حَ

يبْ ــي ايْصِ ثْلِ وى مَ نِّي الهْ وال فــي ظَ

ــوبْ ــتْــعُ ــة مَ ــيْــقَ ــنِــي فــي ضَ تــركْ

يبْ انْحِ حــالِــي  ــا  وان ــنِّــي  عَ ــارْ  ج

ـــرُوبْ ْ احْ ـــلّ رِي كُ ــوى يَــــدْ ــهْ و ال

يبْ الصعِ رْبْ  الضّ الحروب  في   ْ حاقّ

ــوبْ ــه مــرعُ ــرْكُ ــتَ فْ ايْ مــن صـــدَ

رِيبْ ــا اغْ نِي وان دْ ــاد ارْصَ ف فــي االصْ

ــوبْ سُ كْ مَ ــيرُه  ايْسِ تْ  ــدْ عُ ــومْ  يُ

ارْقِيبْ جا  ْ الدّ في  بدر  نعتْ  يا  لك 

ــوبْ ــجُ ــحْ مَ ــي  ــنِّ عَ ـنَــكْ  زَيـْ الشْ 

بيبْ ــى احْ ي حتّ نْدِ ــرَكْ عَ يْ ليس غَ

ــوبْ ـبُ حْ مَ ي  ــدِ عنْ ــكْ  يلَ ـثِ امْ وال 

ــفْ الرّقِيبْ َنْ ــى أ مْ عل ي رَغْ ــمِ مرسْ

ــرُوبْ ــطْ ــنْ مَ ــاكَ ــسّ ــو وال لــلــزّهُ
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32

ـيـبَة وصهِ ـرَة  ـمْ خَ

ي لَنْـجـابـِ ـدِي  هْ يـَ

يـبَة ـصِ اخْ واوْقـاتْ 

ــي ــرابِ ــعْ رِي تَ ـــدْ يـَ

ــةْ ــبَ ــاظْ أدِي ــف ــالْ ب

ــي ــدابِ ـــورْ اهْ ــا نُ ي

يبَةْ ــكِ ــع اسْ مْ و الدَّ

هابِي ــي  ــمِ ــسْ وجَ

ــة بِيـبَ لَحْ ــي  فِ وَلـْ

احبابِي و  لِي  أهْ في 

ــة ـبِيـبَ الحْ ــتْ  قال

ــبابِي بَشْ ــخى  نَسْ

هيبَة ــوزَة  ــعــجُ ال

ــرابِــي ــتْ بَــحْ ــاقَ ف

يـبَـة جِ انـْ باقْــوالْ 

ــي ــابِ ــتَّ وهـــــزَمْ غَ

ــة ـيبَ ارْهِ ـــرارْ  باسْ

ــرْتــابِــي ــي مَ ــعِ رَفْ

يبْ جِ اعْ ه  تَنْواعُ في  الخمر  وساقي 

وبْ كُ مَسْ طارَبْ  امْ في  الخمر  و 

ــبْ أدِي وغــانِــي  ــودْ  ــعُ ال و  نا  بالهْ

ــرُوبْ المـع ــظْ  فْ باللـَّ ــقْ  يـنْـطَ و 

ــبْ ي ــي اتْغِ نِّ ــا ظَ ــسْ م ــتْ للعانَ لْ قُ

وبْ انْــــدُ ــارْ  ــم اجْ دونْ  ــقــى  ونَــبْ

يبْ السكِ ــوَدْق  ال مثل  ــدِّي  خَ ــوقْ  فُ

ــوبْ ــربُ م ـــا  وان كْ  صــــدَّ بجمر 

بيبْ ــى احْ ي حتّ نْدِ ــرَكْ عَ يْ ليس غَ

ــوبْ ـبُ حْ مَ ي  ــدِ عنْ ــكْ  يلَ ـثِ امْ وال 

يبْ انْصِ ــوْ  ألُ رْ  الخاطَ حبيب  يا 

وبْ ــذُ اك غير  من  ــكْ  ــولَ اوْصُ على 

ــبْ لِي اطْ ــى  حت ــدِي  نْ عَ امثلهــا  وال 

ــــرُوبْ رِي كــلّ احْ ــــدْ ــة تَ ــقَ عــايْ

يبْ اتْعِ ال  ثْــهــا  حــدَّ لها  ــتْ  ــلْ قُ

ــوبْ ــرْهُ ــقَ ال ــدي  ج ــا  ي زورنِــــي  و 

ــبْ اللبِي ــعْ  ـبْ الطَّ و  ــى  ول المُ ودَّكْ 

بُوبْ حْ للمَ ــبِــيــبَــة  احْ بــــزُورَةْ 
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48

ــة يبَ جِ تَحْ فــي  راكْ 

ــي رابِ تَعْ واصـغــى 

ــة بِيـبَ لَحْ ــي  فِ وَلـْ

احبابِي و  لِي  أهْ في 

ــة رِيبَ تَحْ فــي  ــدْ  بن

ــي رابِ اغْ ــتْ  التِّي و 

ــة يبَ اوْجِ ــواسْ  اقْ و 

ابِي السّ ضْ  اللَّحْ و 

ــة يبَ صِ تَخْ فــي  وردْ 

الهابِي الــخــالْ  و 

ــة يبَ هِ تدَ فــي   ْ درّ

صابِي فْ  رْشَ المَ و 

يبَة صِ تَخْ في  زَنْــدْ 

ــي ابـِ النّ ــدي  الثّ و 

ــة بِيـبَ لَحْ ــي  فِ وَلـْ

احبابِي و  لِي  أهْ في 

ــة فــي جيبْ وبَ جُ حْ ــة مَ كــنّ ياقُوت

وبْ جُ الحْ ــرَقْ  ــخْ نَ ــاكْ  ــه ابْ فــي 

بيبْ ــى احْ ي حتّ نْدِ ــرَكْ عَ يْ ليس غَ

ــوبْ ـبُ حْ مَ ي  ــدِ عنْ ــكْ  يلَ ـثِ امْ وال 

ــبْ ــي ارْطِ والَّ  ــمــايَــحْ  يــتْ ــا  ه ــدّ ق

وبْ يْهُ الغَ في  رْ  ابْـــدَ بِينْ  الجْ و 

ــبْ ي مْ الوْجِ ــهْ ــي بالسّ لْبِ ــوا قَ نُ مكْ

ــوبْ لُ القْ ــي  يِ تَحْ ــةْ  وجنَ  ْ بســرّ

يبْ صِ اخْ ه  رُوضُ فتَّحْ  امْ  ْ دّ الخَ على 

وبْ ـــدُّ م ورْدُه  ــــارَسْ  ح ــــجْ  زَنْ

يبْ ذِ اعْ صافِي  ه  رِيقُ ه  مبسمُ تْ  نَعْ

ــوبْ ــلُ ايْ ارْ  الـــحـــدّ جيد  ــدْ  وجــي

يبْ يغِ إال  ميضْ  مثل  ودْ  غُ الضْ و 

ثُــوبْ نْ  كمَّ بُه  جْ حَ رْ  ــدْ الــصَّ في 

بيبْ ــى احْ ي حتّ نْدِ ــرَكْ عَ يْ ليس غَ

ــوبْ ـبُ حْ مَ ي  ــدِ عنْ ــكْ  يلَ ـثِ امْ وال 
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يبَة تَوْجِ في  كاسْ 

دابِي اجْ اقْ  السّ في 

ــة ـوِيب اصْ بالْفــاظْ 

ــي ــابِ ــي غــتّ ولــغِ

يبَة الصِّ ــامْ  ايّ في 

ــي ــابِ ــشّ ــــرى ن ت

ــة ـرِيبَ تـجْ ــنْ  ـ كـمّ

ــي شــرابِ رام  ــو  ل

ـليـبة اصْ ـبـاهْ  بـجْ

ــي اتْرَابِ ــوصْ  محصُ

ــة يبَ طِ اخْ بالْفــاظْ 

ــي ـيْـهابِ غَ ــا  ـي لَضْ

ي تَلْقابـِ فــي  ـلْ  جُ

اوْهابِي ـرِيـزْ  اطْ في 

طيـبَـة ــنْ  اكَ بالسّ

سابِي احْ يُــوم  في 

يبْ جِ الحْ دْفْ  الــرّ و  رّة  السُّ يشابَهْ 

ــرُوبْ ــكْ ال ــي  اتْــفــاجِ ــدامْ  ــقْ ال و 

ــوابْ اصْ ي  الْفاظِ ــدْ  خُ اوِي  الـــرّ يا 

وبْ مجعُ ــه  جــبْــحُ يــرعــى  بعد 

يبْ طِ اعْ تُه  رَوَّحْ دْ  جاحَ من  حالْ  اشْ

رُوبْ ــروبْ اهْ ه فــي الحْ عُ وليــس نَفْ

ــبْ ذِي ــلْ  ثِي تَمْ ــه  يبُ ونصِ ــه  نْبُ انْجَ

وبْ ــدُ يـ ــدْ  نـْ بالوَ ــة  بالخــديـعـ

لِيبْ ــي اصْ ــنْ داعِ ــة كمَّ تْبَ ــلْ الغَ ه

ــوبْ ــطُّ ال للصلد  ــي  كــيْــضــاهِ

يبْ ــدا كل طِ ــالمِي بشْ دْ اسْ ــدَّ انْجَ

ــوبْ ــوْهُ ــحــابْ الــمَ ــاخْ اصْ ــي االشْ

يبْ انْجِ ي  مِ اسْ وزْ  نْدُ گَ الحافَظْ  يا 

ــوبْ ـتُ الكْ و  ــرارسْ  اطْ فــي  ــرِي  نَجْ

يـبْ ضِ القْ و  ـي  الباهِ اجْ  التّ بْ  صاحَ

ــوبْ محسُ ــي  لْنِ عَ يَجْ ــه  ازْمرتُ فــي 

انتهت القصيدة
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ة وبـَ تْعُ مَ ــي  رُوحِ ــزالِــي  أغْ

وبة رْهُ وى مَ ــي من الهْ تِ جَ هْ مُ

بوبَة حْ ي مَ نْ رُوحِ حاسَ في المْ

وبَة رْتْ اعجُ و الهوى فيه انْظَ

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

بْ جَ يَعْ ما  حكمه  الجفى  و 

ــابْ ــج ــعْ االنْ ــبْ طَ

ــة وب جُ ــي  تِ لِيعْ ــي  ل كــن 

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

ــبْ ي عِ ــكْ  نَّ عَ هــذا 

يبْ ــدْ لهِ جمــر الصّ

ــبْ بِي احْ كــنّ  ــيَّ  لِ

يبْ ــلَبْ كل انْجِ يَسْ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

وبْ جُ احْ نْ  كمّ لِيَّ  اعْ نُوكْ  صّ حَ نِّيتْ  ضَ يدِي  سِ يا  هو  و 

بْ  جَ ــكْ يَحْ يالَ ــا انْوِيتْ اخْ نِّي م عَ

جابْ تَحْ ليس  نِّي  عَ

يبْ ي و انْجِ ليكْ انْجِ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

إيْلُوبْ قَتْلِي  عن  ه  يفُ بسِ بَّكْ  حُ لْطانْ  سُ يدِي  سِ يا  هو  و 

يبْ عِ لْ اصْ فى بعد الوَصْ والجْ

يبْ ــه العمــر انْهِ و البهــا ل

ــبْ بِي ــرُومْ اطْ غْ و البهــا للمَ

يبْ جِ ون في االنجابْ اعْ لو ايكُ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

ــبْ اوْجَ ــرْطْ  شَ نِّي  عَ والصبر 

ـــابْ ـــوْج صـــحّ ال

يبْ جِ تَحْ في  لّة  حُ بالرْضى 

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ
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ــي لْبِ ــتْ بغُ ي ــي و ارْضِ نِ دْ و هَ

بْ ـــــالَّ جــــــارْ  غَ

لُوبَة مَسْ ـــي  رُوحِ ــرَكْ  ت و 

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

رْبة ــن صَ ــه كمّ الفُ و عــن اخْ

ـــرّابْ ــرِيــعْ ضَ اسْ

ــة ـزْرُوبَ المَ ــضْ  اللَّحْ ــوقْ  فُ

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

ــة ــي غتْب ــدْ لِ ــي زايَ ــادْ لِ و ع

ـتابْ ـنْ اكْ في شايـَ

ــة ــوبَ تُ ــي  ــنِّ عَ رادُوا  ــا  م

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

قَلْبِي ــلْ  دواخَ و  تِي  جْ هْ مُ رَّحْ  جَ

لْ ســالَّبْ ــن عقَ كمَّ

لِيبْ اغْ ه  مُ كْ بحُ جارْ 

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

رُوبْ بِي يُومْ الحْ قْ من تَعْ فَ نّ ما اشْ يدِي ما حَ وهو يا سِ

ــاقْ ارْبى شّ ــالْ العُ ــى اقْت هــو عل

زرّابْ بسهم  ه  قُوسُ

ــبْ رِي تَجْ ــرَّبْ  ـتْجَ مَ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

تُوبْ حابْ الكْ يتْ بسقامِي الصْ كِ يدي أما اشْ و هو يا سِ

ــة تْبَ كَ ــرارِي  لضْ ــي  تْنِ عْ انْفَ أوال 

تَّابْ ــول غَ مــن دَيّ قُ

ــبْ ـتِي التَّـعْ ــكالمْ  ب

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

ــي تْبِ ــي كُ ــتْ لِ لَ ــه بَطْ زايْمُ اعْ

البْ ـــضْ  ـــتَ ـــعْ مَ

لِيبْ اعْ النّاسْ  بين  لُه  تْ  ــدَّ عَ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

رْبة حَ ي  هاجِ امْ في  لي  الح  و 

ــــرابْ ـــوِي اسْ يَـــطْ

رِيبْ ــى الوْطــانْ اغْ ــي عل نِ اتْرَكْ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

رَتْبَة ــومْ امْ ــي لُ ــفْ ل سَ أوال اخْ

ــابْ ــت ــعْ ــــوم ال قُ

ــبْ ــي ــرْتِ ــتَّ ـــغْ ال ـــــمْ صِ أالَّيَ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ



177محجوبة

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

هيبَة لِي  لوَصْ يــرْ  اتْــدِ وال 

ــابْ ي ـهْ مَ ــودْ  عُ اتـْ

ـة ـيُــوبـَ ـعْ الــوفـا دُونْ المَ

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

بابِي اشْ بْ  صْ غَ ــي  رَدْتِ بــاشْ 

ــيــعْ االلــبــابْ ــمِ اجْ

ــرْبُــوبَــة ـــي مَ ــكْ رُوحِ ــلَ وَصْ

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

بْ نَاحْ لِي  كم  فاكْ  اجْ نَنْسى 

رْحابْ ودْ مَ تى انْعُ يَمْ

وبـة حُ سْ المَ عْ  مْ الدَّ حى  تَسْ

ــة ــبْ رَيْ ال  بـــــوْدادِي  ــــودْ  جُ

ــابْ ــي ــسْ اتْ ــبَ ــلْ نَ

تَرْتِيـبْ في  ـه  ساسُ و  ـدُ العْ و 

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

ــي بابِ احْ ا  ــوْ ي طِ يَعْ ــي  دِيْتِ

ــــابْ الزمـــــــتْ ب

بِيبْ ــلْ اهْ يَرْتَجــى رِيحْ الوَصْ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

ــبْ ــكْ ماحَ ــرْ زِينَ ي ــي لغِ لْبِ قَ

االنْحــابْ ضــى  مْ يـَ

يبْ حِ فــاكْ اصْ ــي ليه اجْ عادْ لِ

يُوبْ كْ الجْ سانَكْ يا مَسْ وفْ احْ يدي ما ادرى انْشُ و هو يا سِ

يبَة دْ الغِ ودْ بالرْضى مــن بَعْ و تجُ

ــابْ ي تَغْ دُونْ  ــاللْ  بهْ

يِيبْ ودْ فــي تَهْ و انْعُ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

بُوبْ نِّي اهْ لَكْ ياتِي عَ يمْ وَصْ تى انْسِ يدي  يامْ و هو يا سِ

بابِي يدْ لِي آشــنو دَنْبِي و اسْ و تعِ

بَّابْ ــراوْا صَ رْفِي إيْ طَ

بِيبْ يْنْ اصْ ــعْ العَ دَمْ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

وبْ حُ لْكْ السْ ي حَ رَكْ كاسِ وفْ بَدْ ما انْشُ هْ يدي مَ و هو يا سِ

بْ كْ حالِي ناحَ دَّ لْكْ صَ وفْ حَ و انْشُ

حابْ بَبْهاكْ بين االصْ

يبْ حِ وفْ في تَسْ و انْشُ
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وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

ــي دابِ ــبْ اعْ ــيتِي دَنْ شِ وال اخْ

ـــاْدابْ ـــلْ تـَ إيْـــحَ

وبَــة ــدُ ــجْ ـــي دِيــمــا مَ رُوحِ

وبَة جُ حْ مَ ــا  ي تيهانَكْ  طالْ 

ــه بَرْكابُ ــرُوا  مْ إيْضَ ــوْدِي  عَ

انكابْ و  ولْ  هُ أتاهْ 

ــة وبَ رْكُ مَ ــا   ادْجـاه هــو   و 

وبَة صُ خْ يا تارَة في الروضْ المَ

وبَة طُ عْ تِي من الهوى مَ جْ هْ مُ

ة وبـَ نْشُ المَ الرُّوحْ  تـرتـحمْ 

وبَة قُ اعْ ليه  دَنْبِي  من  تْ  فْ خَ

ــة ــي بالتُوبَ نِ ــمْ ادْرَكْ ــا كرِي ي

وبَة وْهُ ي في اقْوافِي مَ مِ و اسْ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

ــي أدابِ ــرُوفْ  احْ ــعْ  اتْصي ــو  ل

ــــدابْ رِي اجْ تَــــــدْ

يبْ دِ ــفْ اعْ طْ تَرْتَجــى وَبْلْ العَ

يبْ يالَكْ الوْجِ يتْ اخْ ما انْسِ

ارْكــابُــه ــرُوبْ  بــالــهْ رْ  يَبْشَ

ـــــورا ارْكـــــابْ مُ

يبْ ــدا منهــم فــي تَنْكِ اوْال اغْ

يبْ صِ ــودْ اغْ ــل انْعُ الرضــى قب

ــبْ ي طِ ــادَةْ الخْ ــلْ و يف و الجب

ــيبْ الشِّ ــيرْ  سِ لمْ ــر  الخب

ــبْ ي قِ احْ ــوزارْ  ال و  العــدابْ 

ــبْ تِي ــولْ اغْ ــورى وال قُ فــي ال

ــبْ ي انْهِ ــارْ  لألحب الســالمْ 

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

وبْ و و إيْدُ دُ ي يَبْقى العْ مِ ما اتْزُورْ رَسْ هْ ــيدي مَ و هو يا سِ

ــي دابِ رانْ اهْ ــهْ وَّبْ السَّ ــدَ كمــا ي

ــن الرخــاخْ األدابْ بي

يبْ دِ اجْ ــادْ  ع ي  رُوضِ

يبْ جِ نَكْ عادْ احْ سْ حُ

وبْ رْبْ الركُ رِي حَ ونْ فارَسْ يَدْ يدي من الَّ إيْكُ و هو يا سِ

ـــابُـــه ــبُّــه رَكَّ ــهْ حُ ــي ــفِ ــكْ يَ

ابْ كّ رْفُه صبِيبْ سَ طَ

يبْ و انْفاضْ في تَرْكِ

ــبْ ي ظـفــر بنـصِ نـَ

يبْ شقت لألرض الطِّ

ــيبْ شِ من بعد التَّعْ

ــا مــن حــيّ اقْرِيبْ ي

تِيبْ غــى تَعْ ــا نَصْ م

ــبْ ي هِ انـْ وزْ  ــدُ الگنْ
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67

ــة مدوبَة لَّ ــوكْ في حُ سُ بالمْ

وبَة جُ حْ ــي مَ ــدا من وَلْفِ كْ هَ

ة وبـَ جُ عْ مَ لَّة  حُ نكسيها  و 

ــبْ ي دِ تَعْ ه  ــدُ اتْزِي ــدْ  ي الجحِ و 

يبْ ــز التَّحجِ بْ كن واهَ مــن امْ

يبْ جِ ــي المْ و ايْزِيدْها ســرّ باهِ

ــبْ أدِي كل  لْ  ــمَ يَشْ

يبْ ــحْ جِ تَ عنهــا نَفْ

ــبْ ي جِ رّ اعْ ــدُ ــوبْ ب تُ

انتهت القصيدة
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داتْ ــم اگْ ــبّ في داخل الصمي نِي نار الحُ آمــن اتْلُومْ

اتْ و عســاكر الهوى ســدّ

يتْ ــا گدِّ ــا لهــم في الحــرُوب م ــوا وان ــي التّافقُ عنِّ

ــرْباتْ ي ليوتْ بالسّ كِ ــه تاگو نَحْ الفُ ــوصْ من اخْ بلصُ

بســيوف جــاوْا و الحرْبات

ــفْ حالِي ومــع حــربْ الغرامْ ليــس ازيتْ ي عِ ــا اضْ وان

ــوشْ و العلْفاتْ ــمْ و الجيُ ــوا و ازْرايَ ضُ ــوا ايْبَهْ انْفاضُ

فاتْ ــال اصْ ــفْ للقت راهَ امْ

ــتْ ارْفِي ــمْ  هُ راحْ اجْ فــي  ــا  م و  ــي  داتِ ــرح  جُ بهــم 

ي بجراحْ الهوى فــي كل اوْقاتْ ال حــال حالْتِي شــاكِ

ــم ليس اوْقات رِي للري جْ هَ

ــالل الهوى يســير ابقيت ــة وانا فــي اغْ نْيَ هَ هــي امْ

والتْ ــاجْ العوانس المُ ودْ لي برضاها ت ــا ادْرى اتْجُ م

ــوالتْ ــا م ــةْ البه ولَ مُ كْ مَ

ــتْ ــل أم الغي ــو انواج تْنِي ب ــلْبَ رَّدْ سَ ــوَ ــدّ الم الخ
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ــلّ انْباتْ ــقامِي نرْتِي كما انْضَ تِي و اسْ ي بليعْ شــاكِ

باتْ اتْ بالجفــى نهْ ــدّ و ال

نْ الهوى انسبيتْ ى بمحاسَ كم لي من الهوى نتشكّ

اللّيعــاتْ ــد  انْكايَ ــا  وان ــادِي  انّ باالشــواق  باقــي 

ادْعاتْ بالصــدود  ــرّوح  ال و 

لِي لها من الدمام اســعيتْ قْ وِيتْ ســلْبَتْ عَ ــي اهْ ولِّ

اتْ لْ الحشــا رصّ تْ عقلِي في داخَ ــةْ التي ملْكَ بمحبَّ

ــاتْ ــي غصّ ــدْ زادْنِ گْ و الفَ

يتْ ــوى و محانه القلــب و العضا وصّ ــى الهْ و ما عل

شــاين صارْ لي ما صــارْ المغرُومْ فــي الهوى هيهات

ول افْهاتْ ــي اعقُ في غرايب

ــتْ ي ــوا جــرع الهــوى وال انْتَهِ ــي مــن داقُ ــا انْهاوْنِ وان

والتْ ــاجْ العوانس المُ ودْ لي برضاها ت ــا ادْرى اتْجُ م

ــوالتْ ــا م ــةْ البه ولَ مُ كْ مَ

ــتْ ــل أم الغي ــو انواج تْنِي ب ــلْبَ رَّدْ سَ ــوَ ــدّ الم الخ

فــات و ارْضاتْ ــول مــن اجْ ــي و اتقُ ــا ادْرى اتْجــودْ ل م

و محايْنِي اتْصيبْ افْضاتْ

ول ارْضيتْ وى انْقُ و بما حكمت عنِّي موالتي فــي الهْ
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ــعْ قُولْهــا فــي شــين ابْغاتْ ــا طايْ ــة وان هــيّ الغالب

ــرّوح ارْغاتْ ــا ال ه مــن صدّ

غيتْ م ليــس اصْ هُ المْ ــي لمْ ــي في حبهــا المونِ واللّ

ات ــالجْ روح الدّ تْنِي اعْ ــا انْخالَفْ مــن ملكَ مملوك م

اتْ ــدّ االمهــاج و ســيارْ ال

ــتْ ي ــا حدّ ــا و الصــدود م هــا و تمحــانْ اجفاه بغرامْ

باتْ ــوى وجْ ــاس الهْ ــوا ن ــي قال ــر قلب ــرْتْ بالصب بشّ

ــاتْ ــى الهــوى تبّ ــا عل و ان

ييت وِيتْ ليس اعْ رانْ اللِّي اهْ جْ ــي و بهَ تِ تْ غصْ و كتَمْ

والتْ ــاجْ العوانس المُ ودْ لي برضاها ت ــا ادْرى اتْجُ م

ــوالتْ ــا م ــةْ البه ولَ مُ كْ مَ

ــتْ ــل أم الغي ــو انواج تْنِي ب ــلْبَ رَّدْ سَ ــوَ ــدّ الم الخ

ــه ادْواتْ ــا هــذا حــالْ الهــوى و ب ــا الرّاف ضــدّ الجف

ادْواتْ ــالهْ  ابْ مــن  ــان  قوم

ــتْ ادْوِيتْ وِي ــي اهْ ــى اللِّ ــه و عل ت ــر صارَعْ ب ــا بالصّ وان

فات ــرْنِي  برضاها ارْضات بعــد اجْ ــي يبشَّ ــه جا اللِّ لُ

و معاهــد الوصــول أوْفات

يتْ ــفِ مالْ اشْ ــل أالَّ في اجْ روحــي بشــارَتْ ارْضاها قب
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ــيقْ افْناتْ شِ ــا من اعْ يينِي أم شــوفة في زِينْهــا تَحْ

ــاتْ البْن ةْ  ــدَ قايْ ــهْ  بالتِّي

نِّيتْ ــتْ و تعَ نِي ــنْ بشــمايَلْها اعْ ــةْ المحاسَ ولَ مُ كْ مَ

ــه جاتْ ــا و ســرُورِي هــو وصولهــا ل ودْه دُ ــدي اصْ نَكْ

فرجاتْ زِينْها  في  نغنَمْ  و 

يتْ ول انْجِ ــا القُ حايَنْ الجف ــرُورِي من امْ ــدّ لي اسْ و يلَ

والتْ ــاجْ العوانس المُ ودْ لي برضاها ت ــا ادْرى اتْجُ م

ــوالتْ ــا م ــةْ البه ولَ مُ كْ مَ

ــتْ ــل أم الغي ــو انواج تْنِي ب ــلْبَ رَّدْ سَ ــوَ ــدّ الم الخ

ــراتْ اجْ ــه  ب ــه  عادتُ وهــذي  الغــرام  ــكامْ  احْ هــذا 

ــرّاتْ القُ و  ــوامْ  اعْ ــبِي  يسْ

ــتْ افْزِي نْ  شــايـَ ــاتْنِي  نسّ ــي  مـوالتِ بْـهــا  بحُ ــا  وان

ــكاتْ اتْ من البين اشْ وى نترَنَّحْ و الدّ و بقيــت من الهْ

ــواقْ ابْكاتْ االنْجــالْ باالشْ

يتْ ــاشْ ابْكِ رَفْ ب ي تَعْ ــي وَلْفِ عْ الحاضِ ــواوْا دَمْ ويال اقْ

ــاشْ ارْواتْ ولْ ب ــا اتْقُ ــه كان ســالَتْ األرضْ آشْ ارْواه لُ

اقْواتْ ــامْ  الدي على  ي  عِ دَمْ

ــراقْ ليــس اقْوِيتْ ــرُّه على الف ــكل جرح وضَ ــوى ل نَقْ
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ــاتْ واف تُه  ســاعْ ــه  ل ال  مــن  ــوى  الهْ حــالْ  هــذا 

فــاتْ ــنْ و رَجْ حايَ ــه امْ كل

يتْ فِ ي بانْ شــين كنت اخْ عِ يتْ ســرّي و بدمْ مِ آما اكْ

والتْ ــاجْ العوانس المُ ودْ لي برضاها ت ــا ادْرى اتْجُ م

ــوالتْ ــا م ــةْ البه ولَ مُ كْ مَ

ــتْ ــل أم الغي ــو انواج تْنِي ب ــلْبَ رَّدْ سَ ــوَ ــدّ الم الخ

ــدارِي و عضايا من الفراگْ ارْشــاتْ ــيَّبْ اعْ الغــرامْ شَ

شــاتْ و الرّوحْ من التِّيهْ اغْ

نِي وانا عبد المحاســن اتّنشــيتْ وى ملكْ ضبْتْ الهْ

يفْ هل النظامْ كل اوْقاتْ ــنْ أوْصِ وبْ للمحاسَ سُ كْ مَ

انســقات مهجتِي  بهــم 

يتْ ــقِ ــذِي كثير اسْ ــقاوْنِي برضاهــم اتْالمْ مــا اسْ اكْ

يمْ في الحرجات بّ النسِ ــالمِي ما هَ بْ اسْ عنهم واجَ

جاتْ بنســيم طيبهــم اهْ

بهم في الوغى شاليت بسيفي على العدا و انْجيت

ــاتْ ا بالميّ ــوْ ــو ايْجي ــي ل ــرَدّ الجحــود بحرْبِ باقــي انْ

ــاتْ ي المَ و  ــوفْ  األلُ ــدّ  عَ

ييتْ الْفات ليس اعْ ي في زبير السّ قيل ماضِ سيفي اسْ
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ــحيبْ ارْواتْ ــا مــن اشْ ــي آم نْتِ ي و معَ ــمِ وزْ اسْ ــدُ كن

واتْ ــدْ اكْ ي حِ ــا مــن اجْ وم

وِيتْ الشْ فــي التمام اظْ ا اعْ رِيوْ ــن قُولِي يدْ ي مِ و الفاهْ

ــد التجنيس رايق فــي البيات ــي ق ــظْ المعانِ يا حافَ

ــه احياتْ ــوبْ ب ــن اقلُ كمّ

ــاوْا بلفظــي بذكرهــم احييتْ اكمــا اقلُوبهــم احي

انتهت القصيدة

مالحظة

لقد وافنا بهذه القصيدة الشاعر المراكشي ادريس رحمون.      
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ــــالگْ ارْشـــاتْ أالّيَــــمْ االخْ

داتِي ــلْ  ادْواخَ في  نِي  سامْ اللِّي  بْ  الحُ ــرات  زَفْ من 

وتْ القُ ــتْ  رَّمْ حَ ــه  دابُ اعْ مــن 

ليعــاتْ ــدْ  انْكايَ ســاعة  كل 

ــي ياتِ احْ ــولْ  طُ فــي  ــي  نِ المْ يامــن  ــي  حالِ ــذا  هكْ

تْبُوتْ ي مَ هاجِ وى فــي امْ و الهْ

ــاتْ اوْق فــي  ــلِّينِي  إيْسَ ــارة  ت

ــي ــراتِ ــمْ تَ ــن  م ــنْ  ــحَ ي وال  ــي  ــنِّ ــحَ ــمَ إي تـــارة 

وتْ ــدُ حْ ــه مَ لُ وْ كل ســاعة هَ

يالتْ ــعْ حِ ــا تَنْفَ وى م مــع الهْ

ــي يأتِ ــا  م و  ــاهْ  مع ــتْ  الْفايَ فــي  ــي  يالِ احْ ــارَتْ  ب

ـــوتْ االرْتُ إيْتَيَّهْ  ــرامْ  ــغْ ال و 

ــات البْن ــلْطانَة  سُ ــبّتِي  سَ

ناتِي اخْ رامْ  الغْ أهل  يا  ابْهاها  وْضْ  عَ بْ  جَ احْ ما 

ــوتْ ــزالْ الياقُ ــة الغْ ايَلْ الصّ
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32

33

فَرْجــاتْ ــمْ  نَ نَغْ ــي  اتْزُورْنِ إال 

ــي والتِ مُ ارْضــى  ــى  عل ــي  اللِ اهْ ــوگْ  يتُ و  بالزْهــو 

ــودُوا اخوتْ بعــد الفــراگ انْعُ

وحاتْ بدُ ــلْ  ي فِ احْ ــاضْ  ارْي في 

ــي ناتِ ــداهْ فــي تَعْ ــي اشْ جِ ــرِي يَفْ ــاسْ و نَسْ ــن ي بي

وتْ نْعُ ــرُّوض المَ و الزهر في ال

ــواتْ بصْ اتْجــاوَبْ  ــارْ  ي االطْ و 

ــي ماياتِ لغــى  إيْجــاوَبْ  رِيسْ  ــمْ سَ و  ــروكْ  يت ــا  ي

وتْ بِي بالصُّ و أم الحســنْ تَسْ

رْ العتِيقْ في طاســاتْ و الخمَ

ــي إيْواتِ ــقْ  ي للرْحِ ــي  قانِ مــر  احْ و  ــي  بِ دَهْ ــه  لُونُ

وتْ رْ انْبِيلْ الصّ مَ و ساقِي الخْ

ــات البْن ــلْطانَة  سُ ــبّتِي  سَ

ناتِي اخْ رامْ  الغْ أهل  يا  ابْهاها  وْضْ  عَ بْ  جَ احْ ما 

ــوتْ ــزالْ الياقُ ــة الغْ ايَلْ الصّ

عاتْ ــطْ سَ و  ــود  عُ و  ــابْ  رب و 

ــي ابْياتِ ــزْ  رِي اطْ مــن  ــونْ  لْحُ مَ و  ــوزُونْ  مُ هــا  صيغْ

وتْ ــرْ ابْهُ ي ــبْ من غِ لْ واجَ ــوْ قَ
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ــلْ انْباتْ ــفْ انْضَ ي ــو كِ بالزهُ

ــي بداتِ ينبشــر  التّيهــانْ  يســر  ــدى  يَفْ ــومْ  يُ

وتْ ــوتْ الفُ بالرضــى قبل ايْفُ

ــولْ انْجاتْ ــي و انْقُ ــعْ داتِ اتْري

ــي العاتِ ــراگْ  الفْ و  ــالْ  القتَّ ــد  الفگْ حســامْ  مــن 

وثْ دُ حْ مَ ــارِي  غي عن  دْ  ــهَ نَشْ

ــةْ الوشــاتْ ــودْ والمَ سُ و الحْ

ــي ــرُورْ اوْقاتِ وا اسْ دُ ــا شــاهْ ــرُوا م سْ ــمْ انْكَ هُ يدْ ابْكِ

وتْ ــمُ مَشْ ه  انْتَرْكُ ــبْ  الرّقِي و 

ــات البْن ــلْطانَة  سُ ــبّتِي  سَ

ناتِي اخْ رامْ  الغْ أهل  يا  ابْهاها  وْضْ  عَ بْ  جَ احْ ما 

ــوتْ ــزالْ الياقُ ــة الغْ ايَلْ الصّ

سنْ ابْهاها في اتْباتْ يفْ حُ انْصِ

ــي اقْتاتِ رادْ  و  جــارْ  يلْ  ــقِ اسْ ــحْ  رَمْ ــي  كِ نََحْ ــا  ه قَدْ

ــوتْ يُ اتـْ زُوجْ  ــه  ـنُّ عَ ــرَة  ضافْ

ــوَّاتْ ضَ ــة  ــرِيَّ اتْ الجبِينْ  و 

حياتِي ــولْ  طُ ــراتْ  ــظْ نَ إال  نُونِينْ  بْ  الحواجَ و 

ــارُوتْ رُوا ه ــحْ و االنْجــالْ يسَ
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رْداتْ ــوَ ال ــلْ  ثِي امْ ودْ  الخــدُ و 

داتِي ــهْ ــارْ شَ ــفْ في تغ ي ــفْ لطِ ــسْ و األنْ خــالْ غالَ

ــوتْ ــادْ إيْفُ ــد الشّ ي ه جِ ــدُ نْ عَ

ــاتْ زْن المَ ــرُوقْ  ابْ ــود  الضعُ و 

ــي ليعاتِ ة  ــدَ ايْ الزّ ــودْ  انْهُ و  ــرِي  رْمْ مَ الصــدر  و 

ــوتْ تْبُ مَ و  ــقْ  عابَ ــنْ  البطَ و 

ــواتْ الرَّبْ ــلْ  ثِي امْ االرْدافْ  و 

ــي لداتِ ــمْ  ودَهُ ســيقانْ  و  ــماكْ  اسْ ــاغْ  الرْف و 

رُوتْ ــوْ مَ ــم  ابْهاهُ ــدامْ  االقْ و 

ــات البْن ــلْطانَة  سُ ــبّتِي  سَ

ناتِي اخْ رامْ  الغْ أهل  يا  ابْهاها  وْضْ  عَ بْ  جَ احْ ما 

ــوتْ ــزالْ الياقُ ــة الغْ ايَلْ الصّ

اتْقاتْ عــتْ  رَصَّ ــي  انْظامِ في 

ــي تَنْباتِ ــوْرى  لل ــتْ  لَّلْ كَ دْ  ــجَ سْ العَ ــلُوكْ  اسْ فــي 

ــوتْ ــواعْ الياقُ جــارْ انْ فــي احْ

لْفــاتْ ــن العَ ــا إيْشــالِي بي م

ــگاتِي رَشْ ــى  يَلْتَقّ زادْ  ــه  لُ هْ بجَ رادْ  مــن  ــر  غي

وت ــقْ المُ رِي ــمّْ احْ ــه سَ وْقُ انْدَ
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ــاتْ بَحَّ ــي  يْبِ عَ عــن  ــدي  ال و 

واتِي ــطْ ــا ادْرَكْ سَ ــه م ــيَّ في لِ ــي آشْ اعْ لْنِ هَ ــو اجْ لُ

ــجْ الليُوتْ ــلَكْ دِيبُه نَهْ ما اسْ

ــزّالَّتْ ال ــعْ  مْ جَ ــرْ  الغافَ ــا  ي

ــيَّاتِي سِ ــوْرى  ال ــقْ  خالَ ــا  ي ــرْ  فَ اغْ و  ــي  نِّ عَ ــوبْ  تُ

ــوتْ بْعُ ــارْ المَ ت خْ ــلْ بالمُ ي ادْخِ

ادْهــاتْ ــن  بي أراوِي  ــولْ  صُ

ــي ببياتِ ــر  افْتخُ و  وزْ  ــدُ نْ الگَ ــول  قُ ــى  ن عْ المَ ــلَ  ألهْ

ــوتْ بُ عْ مَ ــي  اعِ الدّ لْ  ــوْ قَ ورَدّ 

انتهت القصيدة
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اتْ ــدَّ اتْــعَ رُه  عساكْ و 

اتْ ــرامْ فــي الدّ ــارْ الغْ ن

ــاتْ صّ غُ زاد  الفگــد  و 

خــودات الغيــث  ــوم  ي

ــوالتْ ــا المُ ــاج البْه ت

أما گوانِي أمير الهوى أشطن داتِي

يتْ نَهِّ وال  الحرب  في  يقْ  انْطِ شالَّ 

ــرّ ليعاتِي ي بحَ ــا گوانِي شــاكِ أم

يتْ بْتْ من ايْغِ رْ ما صَ هَ نادِيتْ بالجْ

اتِي صّ ــي بحــر غُ ــي نَرْتِ ــا گوانِ أم

ــه صح الخبر ارْوِيتْ حايْنُ و على امْ

حايْنِي و كرباتِي بابِي في امْ كانْ اسْ

م في قلبي انْكوِيتْ رْتْهُ مهما انْظَ

ــي و موالتِي صالت ببهاها عانْسِ

يث ــزال أمّ الغِ ــي الغ هيّ و عانْسِ

ــراتَة ــودْ تاگْ و اسْ بجنُ

ة االغاتـَ ـــدتْ  اوْجَ وال 

ــة ات حدّ ــار  االخب ــه  ب

ــا وات زينهــم  حســن 

تباتة و  ــن  زي ـــازَتْ  ح
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33

اتْ ــدّ ال ــة  راحَ و  ــا  أن

ــى الفرجاتْ تالْ عل حْ مَ

ســاعات الزهو  ــا  خادن

ــى حت دون  ــي  ل ــوا  مُ نَعْ لهــم  ــتْ  لْ قُ

شــتّى اخـباركــم 

وثْ ــدُ حْ مَ ــي  األتِ و  ــة  لَ راحْ ــامْ  االيّ

نْتة الخُ البها  تــاجْ  ــتْ  ــالَ ق ـيّ  لـِ

يَرْتى ليــس  الغرام 

ــشْ و يموت ي ــيقْ إيْعِ شِ ــا حن من اعْ م

ــى رْت ــا تَلْقــى فــي الغــرامْ مَ ــتَ م وانْ

ــوف دون حتى و حلُ

ــوتْ تْبُ ــد العاهــد مَ غــاه خُ ــي اصْ منِّ

ــي باتِ لمْ النظــامْ  ــرْ  بْ حَ ــا  أي ــالْ  ت احْ

يتْ ول امْشِ حّ القُ شــايَنْ يرضاكْ و بصَ

ــي بَوْفاتِ ــرُورْ  للسّ ي  ابْســاطِ ــأتْ  يَّ هَ

يثْ دِ الشمعة و الخمرة و الْصابَتْ الحْ

ــي اوْقاتِ ــتْ  طابَ ــتْ  نِّي اتهَ و  ــي  زارُونِ

ــتْ ــولْ فــي تَتْبِي ــبْ القَ ي ــادم بطِ نتن

ـة للمـباتـَ ـرْنـا  سَّ يـَ

ــة بثالث ــرُورْ  السْ ســرّ 

ــة التّـبات ــا  ـولن بـعـقُ
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راتْ ــدْ العَ ارْوى  ــى  حت

ــوالتْ ــا المُ ــاج البْه ت

الماياتْ نــتــجــاوَبُــه 

ــة بَتْباتَ ــامْ  ارْي ي  ــقِ يَسْ

تباتة و  ــن  زي ـــازَتْ  ح

ــى ات يتّ ليــس  ــادْ  نَشّ

ــدِي بالرحيق طاســاتِي ــاقِي يَهْ و السّ

ــتْ التِّي ــاتْ  زِين ــسْ  وانَ العْ ــادْ  يق و 

ــي و موالتِي ــا عانْسِ ــت ببهاه صال

ــث ي ــزال أمّ الغِ ــي الغ ــيّ و عانْسِ ه

ــبْ فَلْتة ــاس مــن الرْقِي ــوا  العن صابُ

ــمتة شَ به  وَقعات 

نُوتْ ــي القْ ضِ يَحْ جا كَ ــوه فــي الدْ تَرْكُ

ــى نَوْت بعــد  ــاس  العن ــوا  قالُ ــيّ  لِ

رْتة مَ ق  ــتحَ نَسْ ما 

وت ــعر اخُّ أهل الجمال و اصحاب الشّ

ــه ونْتَ و  ــرو  م ينا  ــقِ يَسْ ــاقِي  السّ و 

نتة ــرْتْ كُ ضَ وال احْ

ــوت ــدّ القُ ــام مــن بهــم لَ ــر االري غي

ياتِي وِيتْ فــي احْ ــي اهْ ي باللِّ ــا زاهِ وان

يتْ غِ ــه اصْ نى لي عْ د المَ ــواهَ رِي اشْ يَدْ
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الَّتْ حُ و  ي  مِ اتْراجْ في 

داتْ هْ شَ صالْ  المْ ريق 

ــاتْ ن ــتْ وَجْ ــه تَحْ فَتْحُ

ــوالتْ ــا المُ ــاج البْه ت

ــى ــي و أت ــاً جــاد ل و قت

ــة ات نَعّ ــولْ  العقُ ــه  ب

ــا َتْـوات يـ ودْ  ــدُ الخْ وَرْدْ 

تباتة و  ــن  زي ـــازَتْ  ح

ــي ابْياتِ دْ  ــواهَ اشْ فــي  نَتْرَقــى  ــا  وان

راتْ ادْوِيتْ ــدْ ــى العَ ــرْ و عل اهَ ــيَّ الظّ بِ

داتِي ــهْ ــارْ شَ ــلْ مــن دُوك الثغ بَّ و انقَ

يتْ ــفِ رارِي به اشْ ي االضرارْ و اضْ ــفِ يَشْ

راضْ وَرْداتِي ــبْ االغْ ي تْ على طِ فْ و قطَ

يتْ كِ رْتْ احْ عْ كيفْ انْظَ مْ يْ الشَّ مع ضِ

ــي و موالتِي ــا عانْسِ ــت ببهاه صال

ــث ي الغِ أمّ  ــزال  الغ ــي  عانْسِ ــيّ  ه

اء ــةْ التّ ن عْ لَّة فــي مَ ــمْ هــذا الحُ تَ نَخْ

تة بَغْ ــدْ  ي حِ الجْ تاتِي 

بُوتْ عْ ــه مَ لُ تَبْهــا قَوْ ــع مــن اغْ و جمي

ــة وَرْت ــورُه  ادْخُ فــي  ــن  السّ دارْ  مــن 

تى اعليه ضرْغَمي احْ

وت مْ داتُه اقطع الصّ بمخالْبُه فــي صَ
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ــوَّاتْ ضَ ــاجْ  ت فــي  دُرّة 

رْباتْ حَ ــنُونْ  اسْ يَلْقــى 

ــزَالَّتْ ال ــي  حِ يَمْ لمــن 

ــاتْ البْـي ــنْ  ي ـمِ الفاهْ

ــماتَة بشْ ــتْ  نِي اعْ وال 

ــة ات بَحّ ــاقْ  النْف ــوم  ق

اتة نّ حَ ــقّ  ح ــــامْ  االيّ

اتة الحدّ ــى  الثْن ألهــل 

ــى يَرْت ــه  علي الَّ  مــن  ــلْ  اتّاصَ ــه  ب

ــيفْ وَتّى ــه بسِ داتُ

وت ــه وفات الفُ ــطارْ و في داتُ ه اشْ تَرْكُ

ــي رارْ واتْقاتِ ــدْ ــرْ و ال واهَ ــتْ الجْ عْ رَصَّ

يتْ ــقِ ــم اسْ نْتِي لِيه السّ عَ ــتْ امْ نِّي غَ

ــي في اللغــى و ماياتِي لِ ــدْ قَوْ والجاحَ

ــتْ ي دِّ ــتْ و هَ ليهــم فــي الوْغــى رَدِّي

و في زَالّتِي عى العفُ ي نَسْ مِ وزْ اسْ نْدُ گَ

ــتْ ي دِّ اتْعَ ــبْ  نْ الدَّ و  طــى  بالخْ ــا  وان

ياخْ في ابْياتِي ــالمْ اهللا على االشْ و اسْ

ــتْ ــول اتْعنِّي ــم فــي اللغــى و القُ بهُ

انتهت القصيدة

32 : يقال كذلك : “خدنا الزهو...“        





199خـدوج

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ــجْ ــرْ الهْ ــــواكْ جــمْ انْ

ي جِ نَهْ ــــدِي  وَحْ ــهْ  ــايَ ت غــيــرْ 

ــاجْ ــه ــنْ فـــي كـــل مُ

ــي نَتْهاجا و مــع ابْهــاكْ كــم لِ

ــوجْ زْعُ مَ ــي  لِ ــادا  م ــه  تِيْهُ

ــتْ انْرُوجْ ي ــي و بقِ لِ قْ ــاهْ عَ ت

ــى نَتْرَجّ ــي  مادالِ لبْهــاكْ 

ــجْ ــــدِي كــل يُـــوم طــاهَ ــكْ وَجْ ــبَّ و بــحُ

نَهجي في  تهت  كْ  رامَ اغْ من  أنا 

ي هاجِ امْ يرْ  أمِ و  ي  جوارْحِ و  ي  مِ سْ جَ ه  رْحُ جَ

ــي هــاجْ ــرامِ ــواك اغْ ــهْ بَ

ــي انْراجِ ــمْ  الرِّي ــا  ي ــاكْ  لبْه ــي  لِّيتِينِ خَ

رْجة بفَ عاكْ  امْ وزْ  انْفُ ادْرى  ما 

ي ناجِ اغْ ــوا  ــرْحُ ــمَ يَــتْ ــكْ  ــمــالَ اجْ فــي  و 

ــجْ واهَ ســرّ  ابْهــاكْ  و 

ــي جِ نَهْ ــي  يب بطِ كنــت  بعــد 

ـــاجْ ــنْ وَهَّ ــي ــبِ ـــيَّ اجْ لِ

ودّاجْ ــي  مــاضِ صـــارَمْ  ــلْ  سَ و 

ــوجْ ــلُ ــفْ ــه مَ ــي مــنُّ ــلِ ــقْ عَ

وجْ ـــــــدُّ ـــــي خَ ـــــوالتِ أمُ
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ــي ــاجِ أنّ اللغا  فــي  و 

يجْ إيْهِ ــدْ  الــوَجْ و  ــوْقِــي  شَ به 

ـــاجْ ـــن ـــغْ ـــن ال ـــي ب

ــة هياجَ و  ــي  لْبِ لقَ ــى  من ــي  زَدْتِ

وجْ حُ ــمْ ــبْ عن سَ كلهــا راكَ

ــتْ انْرُوجْ ي ــي و بقِ لِ قْ ــاهْ عَ ت

ــوا ــجُ ــمْ وَهْ ــغــارْهُ ــتْ ب

ــوجْ ــجُ افْ ــــرَگْ  افْ ــــرابْ  رَبْ أو 

ـــاجْ ـــجَّ ـــد حَ ـــي ي ف

ة الحاجَ دَ  هْ جَ بْرُوا  شَ ودْ  انْهُ و 

وج نْسُ مَ سْ  قَ مْ كدَ البطن  و 

رِيجْ كْ الحْ دَّ حايَنْ صَ قَلْبِي من امْ

ي الْجاجِ رادْ  و  غى  اطْ قَتْلِي  عن  لْ  ابْطَ لْ  كُ

ــي هــاجْ ــرامِ ــواك اغْ ــهْ بَ

ــي انْراجِ ــمْ  الرِّي ــا  ي ــاكْ  لَبْه ــي  لِّيتِينِ خَ

رْجة حَ ــارَسْ  ح بَرْنِي  ــفْ  األن و 

وا جُ طهْ ــاحْ  ــق الْ مــع  ــوســانْ  سُ و  وَرْدْ 

وجْ هُ مْ يدْ طاووسْ والَّ عَ يدْ جِ و الجِ

ي ياجِ تَحْ زادْنِي  يسْ  إيْمِ يفْ  الْطِ يمْ  تَنْسِ

ــي ــه نــاجِ ـــكْ ب لَ ـــوْ قَ

يجْ هِ تَطْ في  ابْهاكْ  تْ  فْ شَ يُومْ 

ــاجْ ن الغْ ــرْ  بسَ ــي  تِ فَقْ

ـــواجْ ــودْ افْ ــجُ ــكْ ب ــبَّ ـــاكْ حُ ت

وجْ المُ في  ــنْ  ــراصَ اقْ كن 

وجْ ـــــــدُّ ـــــي خَ ـــــوالتِ أمُ

ــوا فَلْجُ ــلْ  قَ اعْ ــنْ  كمَّ

ــوجْ االرمُ فــي  ــرُوقْ  ابْ ــودْ  اضغُ و 

بْهــاجْ ــن مَ و الصــدر زي

راجْ ــه  رْشُ عَ فــي  ــاحْ  تَفَّ كــن 

ــوجْ ـلُ العْ ــةْ  نْـعَ صَ ــتْ  فايَ



201خـدوج

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ــتْ انْرُوجْ ي ــي و بقِ لِ قْ ــاهْ عَ ت

وا هاجُ ــولْ  قُ اعْ ــلْبُوا  سَ

ــجْ لَّ ــدَ اخْ ــيــلْ  ــثِ امْ ــدامْ  ــقْ ال و 

ــــــراجْ ــــودْ زَبـْ ــــعُ ب

ــبْــراجــة حَ ــادَمْ  ــن ــيْ ك ربـــاب  و 

ــوجْ افْجُ زوُج  ــه  من نلتقــى 

ــتْ انْرُوجْ ي ــي و بقِ لِ قْ ــاهْ عَ ت

وجْ ـــــــدُّ ـــــي خَ ـــــوالتِ أمُ

ــوا ازْعــاجُ إال  ـــاغْ  ارْف و 

رَجْ تَـــدْ ي  ابْساطِ في  ــرى  ت يا 

ــاجْ ــزْن ــي وطـــرْ ب ــغِ يَــلْ

ــزّاجْ ال ــوسْ  كيُ و  طــارَبْ  المْ و 

ــرُوجْ اتْ ــرْ  مْ الخَ ــونْ  اصحُ و 

وجْ ـــــــدُّ ـــــي خَ ـــــوالتِ أمُ

ــي هــاجْ ــرامِ ــواك اغْ ــهْ بَ

ــي انْراجِ ــمْ  الرِّي ــا  ي ــاكْ  لَبْه ــي  لِّيتِينِ خَ

أهْجى مْ  داهُ اشْ يبْ  طِ ون  اعكُ و 

ـــوا راجُ كـــانْ  ارْدافْ  و  ــبِــي  تَــسْ ـــرّة  سُ

جْ غَّ دَ امْ صالْ  بَرَّمْ  المْ اقْ  السّ و 

ي انتاجِ و  الرضى  على  ينِي  قِ يَسْ اقِي  السّ و 

ــي هــاجْ ــرامِ ــراجْ اغْ ــهْ بَ

ــي انْراجِ ــمْ  الرِّي ــا  ي ــاكْ  لَبْه ــي  لِّيتِينِ خَ

ة جَ دْ الحَ رُورْ  أمْ الرقِيبْ  ي  قِ تَسْ

ــه ــاجُ ارْت ــبْ  ــاجْ ح ــي  ــســاطِ ابْ عليه  و 
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ــــه ادْراجُ ــوا  ــقُ ــوتَّ ت و 

ــة جَّ حُ ــه  عنُّ ــادِي  ه دَرْت 

ــاجْ ــت ــحْ ــم  مَ ــي ــئ ال

ة ــق افْراجَ ــا ابْگاهْ ســاعة الدي م

ــوجْ نْسُ رِي مَ ــمْ فَكْ رايَ في امْ

ة فــي اوْلُوجْ ــالقَمْ خالْدَ كسْ

زْدُوجْ ــسْ مَ مَّ طَ ــمْ امْ هُ ضْ لَحْ

رُوجْ يبُه رايَقْ فــي احْ بجــل طِ

ــه ــراجُ ابْ وا  ــدُ ــيْ ــشَ ت و 

ــي حاشــا يَنْجى مــن انْفاضِ

ــاجْ ــه إيْشــابَهْ السّ لْبُ قَ

ــى فــي ابْراجْ ــا اتْرَقّ ــا ارْقــى م م

ــوجْ ــمُ ـــــوا الــهْ ـــالَّ دَرْكُ شَ

ـلُـوجْ اخْ و  ـمْ  ـياهُ اضْ بـيـن 

ــوجْ نُ ــدْ اصْ ــوا قَصْ هُ ــا فَقْ م

ــوجْ بْلُ مَ ــمْ  نْهُ عَ ــدى  اشْ و 

جة رَهْ ه  انْزِيدُ الرْقِيبْ  كدالَكْ  و 

ــي ادْراجِ لُوْ  عُ رَكْ  ــدْ يَ ما  الزْمانْ  حقب  لو 

ــه بــيــن ابْـــــرُوجْ ــمُ ــجْ ـــعْ نَ ـــطَ ــو اسْ ل

ــرُوجْ ـ للخْ ــل  العــقــ رامْ 

ـــاظْ ادْبــــاجْ ـــدْ أحـــفّ خُ

ــي ــه باجِ رْكُ ه وال إيْدَ ــيجُ ــمْ فــي انْسِ تْوالَ مَ

نْهــاجْ مَ وا  ــلْكُ سَ الَّ  مــن 

ــي داجِ ةْ  وَ ــطْ سَ ــم  حياتْهُ فــي  ــوا  دَرْكُ وال 

داجْ ــنْ  مَّ كَ رُوا  ــهْ سَ ــا  م

ي ــراجِ يا مَسْ ــرِيقْ من اضْ ما شــافُوا نُورْ اشْ

ــى المســك النّفــاجْ و عل

ي ــداهْ الهاجِ لْبْ عــن اشْ ــمْ غــل القَ هُ مْ زَكَّ
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ــوجْ ــزْعُ مَ ــولْ  ــعَ امْ للطامْ 

وجْ ــدُ احْ بين  ــدى  وغْ ه  تِيْهُ

وجْ مُ نم  جهَّ حى  تَضْ ــومْ  يُ

ــزُوجْ ــضْ اهْ ــه ويْنَ لُ وْ ــوْل هَ هَ

ــرُوجْ ــوارْ احْ تْ انْ ــمْ ــا اتْبَسَّ م

ــرُوجْ ــي و ي ــزُولْ إيْضاهِ وال ايْ

ـــوجْ ــداهْ ارْهُ ــعْ ــي ل ــقِ يَــسْ

وجْ ــدُ احْ ــبْ  ــواكَ اكْ سقاهْ  و 

ــوجْ ــزْعُ مَ ــلــى  يَــصْ فيها 

ــهــرُوجْ ال و  يقْ  الضِّ يُـــومْ 

ــزُوجْ ــمْ مَ نْبَرْ  عَ و  ــكْ  ــسْ مَ

ــوجْ ــهُ ــجْ وزْ الــهَ ــدُ ــنْ ــگ ال

ــالجْ ــمْ هَ ــبْ  ــرّاكَ ال واشْ 

ي ــي ماجِ لْ و ماشِ ــكَ يْ ــبْ هَ يَلْقــى من راكَ

ــاجْ ت حْ بالمُ ــى  ـب عْ تـَ ال 

ــي هاجِ ــدا  العْ ــه  ب ــضْ  رِي القْ ــظْ  حافَ ــا  ي

ــبْــراجْ الــغــتَّــابْ الــعَ

ــي ناجِ ــدى  يَغْ ليــس  ــامْ  ن النَّمْ ــرّاطْ  القَ

ــراجْ ــمــعْ ـــول ال ــوْال مُ لـَ

ي ثْلِي اعْصى و باشْ إيْفاجِ عْ في اللِّي مَ فَ يَشْ

ــاجْ االنْت ــى  عل اســالمِي  و 

ــي ــرْزْ ادْباجِ ــنْ طَ ي مِ ــوبْ الفاهْ وْهُ ــاسْ المَ ن

اجْ النسّ الحبْرْ  اســمْ  و 

ي ســابُه ناجِ مْ في احْ ــدْ ضَ رُوفْ أبجَ فــي احْ

انتهت القصيدة
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رُوحْ جْ يْفْ مَ أحْ أنا ما ابْڤانِي دُونْ سَ

وحْ مْ أنـُّ ي غير هايـَ أحْ أنا ما ابْڤانـِ

لوحْ كْ ي إيْبيسْ مَ أحْ أنا ما ابْڤى رَوْضِ

ـيُوحْ جْ يلْ مَ تْـنِي ادْهِ أحْ أنا من تَرْكَ

ي اوِي تاگ في الدّجى ساحِ تْ البدر الضّ تُوگَ

ــي مـركاحِ ــزُورْ  اتـْ ــى  ـت إمْ

ــرُوحْ ــسْ افْ وانَ ــاجْ العْ ــا ت ــة ببهاه ايْلَ الصّ

ــاحْ ج ـــي  ـــوانِ دِي أنـــا  أحْ 

الــرّاحــة تْ  ــــدْ اوْجَ وال  هــواهــا  و  ببهاها 

ي راحِ اجْ ثَّرْ  كَ البِينْ  رْهافْ  مَ أنا  أحْ 

ي واحِ ــنْ تَجْ ي ــا شــفّ االّيْمِ ــا م أحْ أن

ي ادْواحِ بَّلْ  خَ وقْ  الشُّ يمْ  اعقِ و  أنا  أحْ 

ي ياحِ تَجْ و  حايْنِي  امْ باب  اسْ و  أنا  أحْ 

ي تَنْواحِ ــفــاهْ  اشْ وال 

ي الحِ تَكْ ــاوْا  ــغ ابْ ــيَّ  لِ

ي الْقاحِ ــمْ  يطَ حَ ــى  حت

ــي واحِ تَدْ و  ــي  محايْنِ و 
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30

رْتاحْ ــي مَ ســى هانِ ليسْ نَمْ

ــة احَ فّ طَ ــي  حايْنِ امْ ــا  ي ــي  الحاضِ ــوعْ  دمُ و 

باحْ ي و في كل اصْ ولْ داجِ طُ

ــة رْتاحَ مَ ــلْية  سَ امْ ــي  بِ تَعْ زادَتْ  ــي  واللِّ

ــرُوح شْ وى بقلب مَ ــا واللِّي نَهْ أحْ أن

وحْ وْضُ مَ بزِيـنْ  وى  هْ نـَ واللِّي  أنا  أحْ 

وحْ يسْ و تدُ ــوى اتْمِ ــا واللِّي نَهْ أحْ أن

ــرْبْ و اتبُوحْ وى تشَ ــا واللِّي نَهْ أحْ أن

ي اوِي تاگ في الدّجى ساحِ تْ البدر الضّ تُوگَ

ــي ـزْگاحِ مُ ــزُورْ  اتـْ ــى  ـت إمْ

ــرُوحْ ــسْ افْ وانَ ــاجْ العْ ــا ت ــة ببهاه ايْلَ الصّ

ــاحْ ــرْت نَ ادْرى  مــا  ــا  أن أحْ 

الحــة لَحْ ــا  مارْه اجْ ــي  اللِّ ــهْ  التِّي ــارْ  ن مــن 

ي واحِ تَدْ في  هكذا  ابْڤانِي  ما  أنا  أحْ 

ي تَلْحاحِ في  هكذا  ابْڤانِي  ما  أنا  أحْ 

ي ياحِ تَجْ في  هكذا  ابْڤانِي  ما  أنا  أحْ 

ي ياحِ تَسْ في  هكذا  ابْڤانِي  ما  أنا  أحْ 

ي ــوگْ و ابْطاحِ بين الرْگُ

ي ي و تَوْشاحِ مِ في اتْراجِ

ي ــرْ االّحِ ــوفْ خاطَ و نشُ

ي ــرِيعْ هو راحِ ي اسْ عِ دَمْ
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ــي ياحِ ــبْ زادْ تَمْ ي ــد ارْطِ أحْ أنا من ق

ي طّ في الْواحِ بْ نُونْ خَ أحْ أنا من حاجَ

ــي ارْواحِ تَّم  خَ دّ  الخَ وَرْدْ  من  أنا  أحْ 

ــي رِي ماحِ ـالمْ ألتـْ أحْ أنا و الخــالْ اغْ

ي بَرْياحِ يبْ  الطِّ ــه  ماسُّ

ي فاحِ ــد اكْ و اللّحظ رايَ

ي ــباحِ اشْ رَوَّعْ  بشــداهْ 

ي رّاحِ شُ ولْ  قُ اعْ ــبِي  يَسْ

البْطــاحْ ــة  يَّ دَامِ ــي  اتْزُورْنِ

راحــة ــا  ارْضاه ــى  عل ــا  بَرْضاه ــو  نغنْمُ و 

الحْ وفْ من فاقَتْ كل امْ انْشُ

ــة احَ وضّ ــا  ـوارْه انـْ ــرَّة  ـ الغُ و  فْ  ــالـَ بالسّ

وحْ ــدُ بْ ــة الدَّ ــرَّة فايْت ــا مــن غُ أحْ أن

ــبْ الرُّوحْ ه و طالَ ــيْفُ دْ سَ رّ ــا جَ أحْ أن

ــرُوحْ شْ أحْ أنا و األنْف كمال وَجه مَ

ــوحْ نْصُ ــان مَ ــؤ ب ــا و ثغــر لُؤل أحْ أن

ي اوِي تاگ في الدّجى ساحِ تْ البدر الضّ تُوگَ

ــي زْكاحِ مُ ــزُورْ  اتـْ ــى  ـت إمْ

ــرُوحْ ــسْ افْ وانَ ــاجْ العْ ــا ت ــة ببهاه ايْلَ الصّ

ــاح الصي ــد  جــي ــا  أن أحْ 

ــة احَ ــوّ لَ ــم  ـوارْهُ انـْ شـــاروا  إال  ــود  اضــعُ و 
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ي راحِ بسْ ــواوْا  انْ إال  وارْدافْ  أنا  أحْ 

ي لَرْواحِ ــاوْا  ارْض إال  سيقان  أنا  أحْ 

ي ساحِ نني  يظَ نِي  دْ شاهَ من  أنا  أحْ 

ي صاحِ وى  بالهْ وعْ  لْسُ المَ دَرْتْ  أنا  أحْ 

ــي افْراحِ ــلْ  مَ تَكْ بهــم 

ي راحِ امْ في  وفْهم  نشُ و 

ي احِ ــولْ فَصّ لو ضــاعْ قُ

ي احِ ثِيلْ نَصّ و اضحى امْ

احْ ــى تَفّ ــه انْب و الصــدر في

ة احَ ــى الرْضــى تَفّ ــه عل ــي منُّ نِ ــا ادْرى نَجْ م

احْ فُصَّ يا  سْ  قَ دَمْ البطن  و 

ــة احَ وَضّ ــرُورْها  اسْ ببهــى  ــبِي  تَسْ ــرَّة  سُ

رُوحْ جْ مَ قَلب  الجْ  اعْ ارْفاغْ  و  أنا  أحْ 

لْيُوحْ مَ دامْ  القْ على  والتِّيتْ  أنا  أحْ 

يرُوحْ و  لْ  إيْضَ ي  فاهِ يَبْقى  أنا  أحْ 

وحْ نْصُ نِي كنت مَ حْ أحْ أنا قبل انْصَ

ي اوِي تاگ في الدّجى ساحِ تْ البدر الضّ تُوگَ

ــي ـزْگاحِ مُ ــزُورْ  اتـْ ــى  ـت إمْ

ــرُوحْ ــسْ افْ وانَ ــاجْ العْ ــا ت ــة ببهاه ايْلَ الصّ

ــاحْ ب ــزْ أگْ رِي ــا فــي اطْ أحْ أن

ــة بنْصاحَ ة  عَ ــجْ امْشَ ــة  لّ حُ أراوِي  ــدْ  خُ
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ـي وضاحِ للدهات  المِي  واسْ أنا  أحْ 

ي فاحِ لكْ إيْرُوحْ  لُو  دْ  الجاحَ و  أنا  أحْ 

ـي ــمْ  بالماحِ رِي ــلْ  للكْ أحْ أنا نَتْـوَسَّ

ـي باحِ أحْ أنا راحْ ادْجـايا  و قَــرَّبْ  اصْ

ـي زاحِ امْ تَبَّعْ  امْ ي  مِ اسْ وزْ  نْدُ گَ أنا  أحْ 

ي باحِ ي و في اگْ مِ في تراجْ

ــي بَرْماحِ ــدّ  حَ ــهْ  نَبْرِي

ي ة ارْواحِ و في ساعَ فُ العْ

ي ــلْ بلْقاحِ ي ــا الرْحِ و ادْن

ــي الحِ لَصْ ــتْ  عْ ارْجَ أوْال 

احْ ــي رَجَّ ــرُورْ اللِّ دْ اسْ ــدَّ اتْجَ

ها افْصاحْ في  الرْضى  على  راوِي  يا  ها  حْ فصّ

ياحْ اعِي تَجْ ــلْ الدّ قْ و زِيدْ عَ

ــة احَ لَفّ ــه  ورْتُ لصُ ــة  يمَ طِ احْ ــارْ  ن قــى  لـْ يـَ

تُوحْ فْ مَ وَرْدْ  يمْ  انْسِ فاحْ  ما  أنا  أحْ 

بْرُوحْ مَ الطامْ  في  ه  نتَرْكُ و  أنا  أحْ 

اللّوحْ و  القالمْ  و  بالعرش  أنا  أحْ 

ـرُوحْ انـْ ـنْ  وايـَ ــرَفْ  ــعْ نَ وال  أنــا  أحْ 

وحْ رِيمْ و سمُ نِي اكْ أحْ أنا و الخالَقْ

انتهت القصيدة
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ــي ياحِ ــي تَجْ ــبّ زادْنِ ــي و الحُ نِ ــوى تِيَّهْ الهْ

الحْ ــكْ ــي تَ ــدْ ل فــى زايَ و الجْ

ـي ساحِ ي  سالـِ رُوحْ  لَّمْ  سَ ي  حالـِ مْ  أالَّيـَ

ــاحْ ي جْ تـَ ــكْ  لَ قْ لعَ ــدْ  التـزِي

ي ــبابْ انْواحِ دابْ يا اسْ رانْ اعْ جْ ما ابْحالْ الهَ

رْتاحْ مَ ــقْ  عاشَ ــدْ  تَوْجَ ليــس 

ــي ــزّ ادْواحِ ــرامْ هَ ــحْ الغْ ــلَّمْ رِي ــومْ والَّ سَ ل

تْ بااللمــاحْ دْ ــبْتِي  شــاهَ سَ

ي راحِ ــرّ اجْ الجْ ضُ رَّة اعْ ــالَفْ و الغُ ــة السّ زَينَ

وّاحْ ــدُّ ال و  ة  ــامَ الشّ و  خــالْ 

ــي رْكاحِ مَ بالرّضــى  ــزُورْ  واتْ ــي  ل ــفْ  طَ تَعْ ــرى  ت ــا  ي

ــطــاحْ ــة االب ــي ــة دامِ ــمَ فــاطْ
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13
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15
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22

23

24
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26

27

28

29

ــوحْ ــواقِي بالوجــدْ أنّ مــن اشْ

ـــبْ الــــرُّوحْ طـــالَ

ــحْ ناصَ ــه  حالُ بكْ تِيـتْـهــا  و 

ــــحْ ـــضْ واقَ ـــحْ لَ

ــحْ القَ ســامِي  ــه  نُ صْ غُ ــاگْ  ت

رِيحْ يارِي اجْ ها زادَتْ في اسْ دّ يدِي بسيُوف صَ و هو يا سِ

رُوحْ وق زادْنِي و القلب المجْ و الشُّ

ــــوحْ ـــيـــتْ  أنّ ابْـــقِ

ــاحْ ــا و مســا و صب فــي ادْجايَ

ــي رْكاحِ مَ بالرّضــى  ــزُورْ  واتْ ــي  ل ــفْ  طَ تَعْ ــرى  ت ــا  ي

ــطــاحْ ــة االب ــي ــة دامِ ــمَ فــاطْ

يحْ لُه ارْجِ قْ لَبْ من عَ يدِي بكمالْ زِينْها تَسْ و هو يا سِ

ــحْ ــزْ و يتْمايَ تَ ــبْ يَهْ ي ــد الرطِ ق

جــــارَحْ شــفــرْ  و 

ــينْ انْصــاحْ ــبْ قَوْسِ و الحواجَ

ــي رْكاحِ مَ بالرّضــى  ــزُورْ  واتْ ــي  ل ــفْ  طَ تَعْ ــرى  ت ــا  ي

ــطــاحْ ــة االب ــيَّ ــة دامِ ــمَ فــاطْ

يحْ مِ اسْ هْ  الوَجْ سرّ  مْ  گَّ امْسَ ورْ  نْجُ غَ يدِي  سِ يا  هو  و 

ه طافَحْ ــي رَوْضُ ــدّ وَرْدْ قانِ و الخَ

وحْ مُ اجْ شلوْ  بْ  راكَ الهوى  و 

ــي تَنْواحِ ــعْ  انْفَ ــا  م

ــحْ واضَ ــه  ـاللُ اهْ ــنْ  الجبِي و 

ي اكفاحِ زادْ  ســيف 

ــحْ فاتَ ــجْ  بَهَّ امْ وام  ــدّ ال ــى  عل
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31

32
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41

42

43

44

45

46

ـــحْ ـــــالْ صـــافَ خ

ــوا الحُ ــمْ  ياهُ اضْ ــود  عُ الضْ و 

ــوا ـــولْ جــاحُ ـــقُ أعْ

ــي ــه راحِ الثغــر ريقُ

ــه تَوْضاحُ ــوى  نَهْ الصــدر  و 

ي الحِ مْ اصْ هُ مْ في ضَ

ـــــحْ ــــي راجَ زَنْــــجِ

باحْ داتْ كل اجْ ــهْ ــاقْ عــن شَ ف

ــي رْكاحِ مَ بالرّضــى  ــزُورْ  واتْ ــي  ل ــفْ  طَ تَعْ ــرى  ت ــا  ي

ــطــاحْ ــة االب ــي ــة دامِ ــمَ فــاطْ

يحْ اوْضِ رُّه  سَ يَنْبى  مْ  اتْبَسَّ لو  الثغر  و  يدِي  سِ يا  هو  و 

ه يدْ دامِي بين ابْطاحُ يدْ جِ و الجِ

ـــه ـــاحُ ـــفَّ ــــن تَ م

ــاحْ ــا فُصّ  و البطــن دَمْقــس ي

ي راحِ ــلْوانْ نبشــرْ بَفْ بالرضــى و كمــالْ السَّ

ــرّاحْ ال ــوسْ  كيُ و  بالمطــارَبْ 

ي ــحْ في الگبّاحِ ي رّ و غانِي افْصِ ــابْ و طَ و الرْب

ــالحْ امْ ــجالْ  اشْ و  ــراوَلْ  الب و 

ي صانْ يَرْقَصْ في ابْطاحِ رِي و اغْ بين ياسْ و نَسْ

ادْواحْ كــل  على  ــارْ  ــي االطْ و 

ي يبَة إيْجاوْبُوا تَوْشــاحِ جِ ــدوا بطباعْ اعْ يَنْشَ

ــمْ افْصــاحْ ــواتْ الْغاهُ فــي اصْ
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ــي الْقاحِ ابْطــالْ  ــرُوا  مْ تخَ و  ــرُورِي  اسْ ــمْ  زْهُ هَ

ــاحْ ي ــبْ إيْصــادَفْ تَجْ و الرقِي

ي باحِ بْ الدْجى مَصْ ياهَ رْ في اغْ ــدْ النَّاكَ ي حِ و الجْ

الحْ يَصْ كَ ــا  م قَوْلُه  ــتْ  فْ دَ احْ

ي ــه في الواحِ لْتُ راشْ غَ ــرْفْ أالَّ يَقْ ــي حَ ثِيلْ شِ امْ

إيْسالْ من سالَكْ كل االلْواحْ

ي ــرّاحِ لَ الهوى شَ رِي يوجد أهْ ــعْ فايَة شَ عن اصْ

ــولْ ارْجاحْ قُ ــة بَعْ فــي البْالغَ

ي غاهْ مــن تَرْجاحِ ــي اصْ لِ ــا حافَظْ قَوْ ي ي ــمِ و اسْ

تَوْضاحْ ــة  المايَ فــي  ه  حُ وَضْ

ي دِي فــي كلّ انْواحِ ــواهْ نْدوزْ اشْ ــالْ الكَ ــولْ ق قُ

احْ ــدَّ ـ مَ الهــادِي  ـــولْ  الرّسُ

ي ــومْ ارْواحِ ي فــي يُ ــا خالْقِ ــلْ ليــك ي ــه نَتْوَسَّ ب

احْ ــمَّ سَ ــا  ي ــي  نِ ـدْ واخَ اتـْ ال 

ي بْ لتَلْحاحِ تاجَ ي اسْ فِ عْ مْ ضُ ــألِي و ارْحَ اقْبَلْ سَ

ــحْ لَ ــدْ افْ ــلْ ق ــة افْضايَ حرمَ

انتهت القصيدة
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014

رَاء دْ ــكْ عَ فعســى اتُّوگْ منَّ

ورَكْ ــدُ ابْ ابْهــا  ــوى  نَهْ

ــمْ ــرُه ببهاهُ ا خاطُ ــبِيوْ يَسْ

ــمايَلْ ــل الشْ همــا اهْ

ومْ كنهُ دارَكْ  بجْ مْ  رْسَ المَ يا  لي  كم  سيدي  يا  وهو 

رَةْ ــدْ عَ ــي  بنِ إيْشــابَهْ  ــي  حالِ

ــتْ  انْـــــزُورَكْ ــي جِ

دابِي نْ مــن اعْ ــمْ حَ رْسَ ــا المَ ي

وارُه دارَكْ و اسْ ورْ اجْ ودْ بين صُ قُ فْ حالْ وانا تايَهْ مَ ة اشْ دَّ هادِي مُ

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ مْ من شافْهُ رْسَ وهو يا سيدي بلسان حالْ قالْ المَ

مْ ــل  ارْضاهُ ــالْ وَصْ ــى ين عسَّ

ــلْ ـ صايـَ ــمْ  ببهاهُ

رَاء ــدْ عَ لها  بَهْ  تَشْ ال  من 

ــــورَكْ ـــتْ جُ فْ ـــدَ اصْ

ــمْ نَّاهُ يتْمَ ــصْ  حرِي يَبْقــى 

ــــل ـــــــل قــــايَ وك
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ينِي فِ يَكْ ــكْ  أوْصافَ ــى  سَّ عَ

ــمْ رايَ الكْ ــل  أهْ مــا  هُ

مْ ن ابْهاهُ سْ ورْ حُ شُ فْ من اعْ ما يُوصَ

يارُه ــاجْ اغْ ــي قَلْبِي ه تِ ــومْ لِيعْ ــا شُ ــي ي تْنِ دَّ ــدا حَ ة هكْ ــمَ قَسْ

بَّارْ صَ ــوانِــي  اگْ ما 

ورْ ــبْ البْدُ بْتَكْ حاجَ ياتْ صَ ــمْ الباهْ ــكْ يا رسْ جيتَ

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  ـوانِـ اگْ ما 

مْ هُ فْ مْ لِيَّ صِ رْسَ لْتْ لُه يا مَ تْ قُ قْ وهو يا سيدي  و انْطَ

ــي يـنِ ـفِ تَجْ ال  ــمْ  هُ رِيـطْ وْ عَ

ـــــمْ بــبْــهــا دايَ

ثَّرْ  مْ غير أيْكَ هُ راضْ حالِي في اغْ

ــــوارُه اسْ و  وَرْدُه  ـــرُوا  ي ـــدِ إيْ ــو  لُ ــومْ  ــلُّ ال فــي 

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ فْ لك من زِينْهُ طَ وهو يا سيدي ادْوى و قال لِّي نَقْ

ينِي ــفِ فا يَشْ ــةْ الجْ لَّ من عَ

ـــــمْ اليَ ــــــلْ  كُ و 
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ــرَة شْ عَ ليلَةْ  ورْ  ــدُ ابْ ــوا  فاقُ

بْ راهَ ــى القْ ــوا عل فاقُ

بْتِي جَ احْ ورْ  ابْدُ من  حالْ  اشْ

ثالِي امْ من  ــحالْ  اشْ و 

رة مْ بُشْ سْ من ابْهاهُ مْ و الشَّ

ـــــبْ راهَ كـــل  و   

لَبْتِي ولْ اسْ قُ حالْ من اعْ و اشْ

ـي لـِ ارْتـــــــى  وال 

مْ واش رى فى ابْهاهُ من الَّ اشْ

ـــــبْ ـبْــهــا راهَ بـَ

جى ــرْ فــي الدْ ي هِ ــاهْ اصْ بْق مَ

دارُه لْبْ اكْ ما فادْنِي زادْ القَ هْ م وَقْتْ إيْتُوگوا مَ هُ ومْ و يراقْبْ لَنْجُ

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ هُّ دْ مْ لي حَ رْسَ لُتْ لُه يا مَ تْ قُ قْ وهو يا سيدي و نطَ

بْتِي يقْ انْحَ شِ حالْ من اعْ و اشْ

كْ تــالِــي ــنْـــــدَ عَ

ــمْ بْهُ ــوقِي فــي ابْهــا حُ شُ

ســيارُه  و  نْ  ــاكَ السَّ و  ــي  ـتِ جْ هْ مُ و  ــي  ـلِ قْ عَ ــي  لِ بْ  ــلـَ اسْ

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م
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رَةْ ــلْ الزَّهْ ــوعْ لي لُ ــوا اطْ فاقُ

ــمْ اوْفاهُ مــن  لَكــنْ 

ي ـدابـِ مْ اعْ شملهُ ى إيـْ عَسَّ

ــرِي جْ ــابْ هَ ق ــا احْ و م

مْ وفادْهُ دْ  انْحَ كيف  لي  قالْ  و  أدْوى  سيدِي  يا  هو  و 

رَة الزَّهْ نسمة  عن  دكاوْا  و   

ــمْ ـرْضــاهُ مــن يـَ

بَرْ ورْ اصْ ــقْ البْدُ وانْتَ يا عاشَ

رارُه دْ مَ رْفَكْ  لطَ دِيرْ  غير  انتْهى  بْرَكْ  صَ إال  و  اتْنالْ  ى  سَّ لَعَ

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ هُ فيدْ بِيَّ  هللا  لُه  لْتْ  قُ تْ  قْ انْطَ و  سيدِي  يا  هو  و 

ــدابِــي اعْ كل  ـــاوْا  ارْق ما  و 

ــرِي ــجْ نَـــرْجـــى فَ

ــى ــه و الضن ــر التي مــن كث

ــطــارُه اسْ ــعْ  مْ بــالــدَ وَرَّخْ  ودْ  ــدُ ــخْ ال صفْح  عــن  ــي  ــرْفِ طَ

زارْ ــي تَحْ نِ عْ ــا يَنْفَ م

رَةْ ــعاعْ الزَّهْ ــواوْا عن اشْ و قْ

ــــمْ ــــجــــاهُ ــــرْتْ يَ

دابِي ع اهْ ي لهــم دَمْ كِ و احْ

ـــرِي ـــجْ ــــعْ يَ مْ بــــدَ
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ورْ الجُ كم  حُ فْ  دَ يصْ لو  رام  الغْ طرِيقْ  في  قْ  العاشَ

رارُه اسْ لْبْ  القَ في  تَمْ  يكْ و  الرضى  التِّيهْ  ضد  رَفْ  يَعْ

بارْ ــدْ اخْ ي ليــس إيْعِ

ورْ جُ هْ ثْلِي يَبْقــى مَ ــقْ الغــرام مَ رِي ــوا في اطْ نُّ ــا ظَ م

انْضارُه بين  ق  العاشَ على  الهوى  م  كْ حُ رى  اجْ لكن 

جــارْ يُهْ ــو  لُ ــرْ  بَ يَصْ

ــورْ جُ هْ ــا مَ ــحالْ هــذا وان ــرِي اشْ بْ ــا انْتهــى صَ وان

ــه جارُوا كامُ ــانْ احْ ي غْ رام طُ ــر الغْ ــي أمي نِّ ــمْ عَ كَ احْ

ــارْ التَّ لــب  اطْ ــيَّ  فِ

ــرْ بســرُورْ فَ ــيقْ مــن الَّ يَضْ شِ واشْ انْ هــو حــالْ العْ

يَّلْ فــي اقْرارُه ــى يتضَ ن د و الضْ ــن الصَّ و بقــى ما بي

ــزارْ ــمْ ــنَّــى ال يَــتْــمَ

زْبُورْ ــرَة مَ جْ ــي مــن الجفــى و الهَ لْبِ ــجْ قَ واشْ يعالَ

ــمْ حارُوا هُ دْ ــي نُوجَ ــرام قَبْلِ ــاس الغْ ــوى ن ومــع الهْ

ــرارْ المْ مْ  ســقاهُ و 

ورْ مُ عْ ــة مَ رْقَ ورْ كاسْ الفَ ــقانِي رســم البْدُ يفْ اسْ كِ

شــايَا دارْ اقْرارُه ــي و وفي احْ وارْحِ و اســرى مابين اجْ

يارْ االسْ لي  نْ   وسكَ
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ورْ رايَحْ و اقْصُ رايَسْ الرضى في اضْ مْ هادُوا اعْ رْسَ يا مَ

انصــارُه و  ــه  طَ ــةْ  رم حُ ــمْ  زِينْهُ مــن  ــي  نِ رَمْ يَحْ ال 

االبْــــرارْ و  اآلل  و 

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  البَاهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ زِينْهُ من  تايَهْ  ليَّ  قال  قْ  انْطَ و  سيدي  يا  وهو 

ــكْ ــامْ بداتَ ــل الصي مــن قب

لك ــقْ  ــبَ اسْ كيف 

نْ اكَ م السَّ بْهُ دامْ حُ من غيرْ امْ

يُزارُوا جارُوا  يهْ بعدما  بْ  الحُ رِيقْ  اطْ في  مثلك  االشواقْ  ناسْ 

بَّارْ صَ ــوانِــي  اگْ ما 

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ هُ دْ لِي صَ قْ تْ قُلْت لُه تَيَّهْ عَ قْ وهو يا سيدي و انْطَ

ــباتَكْ اسْ ورْ  ــدُ البْ ــةْ  بَّ حَ امْ

ــكْ لَ قْ عَ ــاهْ  ت بهــم 

داتَكْ لْ  ادْواخَ في  راتْ  اسْ و 

لَـــكْ ــــــقْ  ارْشَ وال 
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ــه انْوِيتِي فْ ليسْ بي طْ و العَ

ي ــــدِ وَعْ اوْفــــى  و 

لْ ادْوامْ الود رُورْ و يهَ تاتِي رِيحْ السْ

دِينارُه لي  دِي  يَهْ ما  حى  يسْ و  فْ  طْ العَ غُصن  ي  قِ يَسْ بالرْضى 

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

م هُ قْ قالْ لِّي ال من يُوطى ألرْضْ وهو يا ســيدي و انْطَ

دْ هَّ هــاجْ اتْمَ لْ المْ و فــي داخَ

ــــــه هــــادِي رُوحُ

ـــرة األخ ــحــســابْ  ب عــمــل  و 

ــهــارُه ن و  ـه  لـُ هــوْ و  ـــورْ  نْـــشُ وال  للبعث  ــأ  ــيَّ ــهَ ت و 

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

ودْ اقْوِيتِي ــدُ ــتَ مــع الصْ انْ

ي دِ ــعْ سَ ــقامْ  اسْ وإذا 

ـد تـزهَّ و  اتْقى  من  إالّ 

الهــادِي ــا  اثْن مــع  و 

وِيتِي هاجْ اكْ لْ المْ و في داخَ

ي ـــدِ ــــدْ بَـــعْ مـــا حَ

ــدْ هَّ يَتْجَ ــه  افْرايْصُ مــع  و 

هـــــادِي تــــــركْ  و 
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نِّي شــرطهم ــع عَ ــه مان ــتْ ل لْ ــا ســيدي قُ وهــو ي

ــي دُونِي لِ ــصْ فَعْ ي ــي انْقِ ألنِّ

ـي ــرْبـِ ــجــى كَ ــفْ ي

كْ ــارْ جل أرْضَ ي نَوْطى في اخْ

ـــوارُه ج ورْ  ــــدُ ب و  ــكْ  ــامَ ــق امْ ــظــرْ  ــنْ نَ و  ـــمْ  ـــرْسَ مَ ــا  ي

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ رْهُ هْ مَ انْبَيَّنْ  ليك  لِي  قالْ  قْ  انطَ و  سيدي  يا  وهو 

ــزء آلُو فــى جُ ــال اخْ هــذوا ب

وتـــرَقِّـــيـــتِـــي

ـرِيــدْ ـنْ اتـْ ــغْ شــايـَ ــلَ ــبْ تَ

بَبْصــارُه ــي  صب ــمْ  رْهُ انْظَ ــا  م ــتْ  بْ جَ احْ ورْ  ــدُ ابْ ــنْ  سْ حُ مــن 

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ونِي دُ بَعْ خفــى  ــال  ب ــادُوا  ه

ــي رَبِّ ــتْ  ي ارْجِ لكــن 

ــه آلُ و  ــولْ  الرْسُ ــةْ  بَّ حَ امْ

ــي ارْقِيتِ إال  ــت  انْ و 

دُونِي من  لْ  مَ اعْ ما  اللَّهو  و 

ـــي ـــرْفِ ــــدْ شَ ــــلَ إيْ

آلُه اسْ يُــومْ  ــاهْ  اوْق اللِّي  و 

ـــي ـــتِ ـــي بــمــا اوْقِ
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ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

ــمْ بْهُ ــي حُ رْفِ ــبْ طَ ــه رَيَّ ــتْ لُ لْ ــا ســيدي قُ وهــو ي

ــمْ ببهاهُ بالرْضــا  ــوزْ  نفُ و 

شــانِــي ـــــعْ  ارْفَ و 

رْ هَّ طَ المْ ــرْ  اهَ الطَّ ــبْ  حُ من 

زارُه قْ لمْ وَّ تْشَ نِي مَ تِي و ساكْ جْ هْ لِي و مُ قْ لَبْ عَ دَى من اسْ نُور الهُ

ــارْ بَّ ــي صَ وانِ ــا اگْ م

ورْ البْدُ بْ  حاجَ بْتَكْ  صَ ياتْ  الباهْ مْ  رسْ يا  جيتَكْ 

ــارُهْ ن ــي  بِ
لْ لقَ زادْ  مْ  ــوقْهُ شُ و  ــي  نِّ عَ ــمْ  بْتِهُ جَّ حَ

بَّارْ صَ ــي  وانِ اگْ ــا  م

مْ ــتْهُ نَّسْ وافِي جَ ــي بَقْ لْتِ ــتْ حُ ي وهــو يا ســيدي نَهِّ

ــمْ بَسَّ ــرُورْ امْ رْحْ و السّ و الفَ

ــرِي ــشْ ــة نَ ــاعَ س

مْ ــومْ انْراهُ يدْ يُ ــعِ نْدِي اسْ عَ

بْ من انْشــانِي مــن حُ

مْ رْسَ عانِي مَ تْ في المْ مْ انْظَ

ــرِي شْ نَرْجى في يُومْ حَ

مْ ــانْ ابْهاهُ ي ــوفْ بالعْ و نشُ

ـــشـــانِـــي بــمــا اغْ

مْ سَ لقْ بقسم  فيه  جاوَبْتْ 

ــرِي ــشْ ــلُـــوحْ كَ انـْ
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تُه مْ نِّي خالَقْ الوْرَى برَحَ مْ يَرْحَ

ارُه بَشَّ فِيَّ  بَيَّنْ  الرحيل  ألن  طايا  اخْ في  رْ  فَ يغْ و  ود  يجُ و 

دارْ العْ ــى  عل ــمْ  خيَّ

ــتُورْ سْ يْبِي باقِي مَ ــيبْ كانْ عَ ــانْ الشِّ ــل إيْب مــن قب

ــتَّارُه ــمْ سَ يَّ ــدارِي خَ ــالنْ عــن اعْ جْ ــى عَ ــومْ أتَ و اليُ

القارْ لُون  كسى  و 

ورْ هُ قْ ــي مَ لِّ ــآل انْوَ ــي ســاعةْ السّْ ــفْ مــن دَنْبِ خايَ

دارُوا الــوســاوسْ  ــيَّ  بِ الئامْ  فعل  لِي  فَعْ ــنْ  اليَ

انْهــارْ و  ادْجــى  ل  كُ

ورْ جُ الفْ و  بْ  التَّعْ و  طا  الخْ و  اللَّهو  في  باقِي  وانا 

طارُه اسْ رُوفْ  احْ في  رَّخْ  وَ امْ ما  و  ي  لُوحِ رْ  كَّ نَتْفَ ما 

االوْزارْ و  ــب  ذَنْ من 

ورْ هُ ــثْ مــع الجمْ ــوفْ و البعْ ــومْ الوقُ ــرْ يُ كَّ ــا نَتْفَ م

لتجارة مـــالْ  وال  أبْ  ـــدْ  ولَ ــعْ  ــفَ ــنْ يَ أالَّ  ـــومْ  يُ

ــجــارْ ل جــــارْ  وال 

ــرُورْ بْ المَ ــلْ  عْ للفَ ــه  وَفْقُ ــواله  مُ ــي  اللِّ دْ  ــعْ سَ ــا  ي

كارُوا يُشْ نْيا  الدُّ في  افْعايْلُه  امْضى  بَعدْ  من  ترَكْ  و 

ادْكــارْ سانْ  بلَحْ و 
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ــورْ الحُ ــاتْ  ورِيَّ بحُ و  ــمْ  ي النّْعِ و  ــة  نَّ بالجَ ــرْ  ظفَ و 

ــة دارُه نَّ ــرُورْ و اعمــل فــي الجَ ــه دارْ الغ نُّ و لغــى عَ

ارْ الدَّ نعم  نْ  سكَ و 

ــورْ مُ ــالكْ و البيــت المعْ ــرْشْ و المْ ــواليْ بالعَ ــا مُ ي

انْــوارُه و  ــرارُه  اسْ و  القلم  و  اللُّوحْ  و  ي  بالكرسِ و 

ـتارْ ـخْ المُ بـجاهْ  و 

ــورْ فُ غْ ــي مَ لْنِ ــوْرى و جعَ ــقْ ال ــا خالْ ــي ي ــرْ ذَنْبِ فَ اغْ

ــتَّارُه يْبِي سَ ي و كــونْ لِعَ ــا خالْقِ ــي ي فِ عْ ــمْ ضُ و ارْحَ

الستَّارْ ــمْ  نَــعْ يــا 

ــورْ نْتُ المَ رْ  ــدُّ بال ــة  جَ بَهْ امْ ــة  لَّ حُ آراوِي  هــاكْ 

ابْصارُه دْ  للوَغْ فْ  طَ تَخْ و  متكلْلَة  ة  ريدَ اخْ ن  كَ

االدْرارْ ــي  ــعانـِ بـمْ

ورْ ــعُ ــدْ قَوْلِي مَسْ ــرَكْ جاحَ ــي و اتْ اظِ فَّ ــا حَ ــي ي نِّ غَ

يَّارُه عَ وَّ  هُ أنا  بْ  هَ الدّْ من  وا  مُ نَظْ لَلِّي  ــولْ  قُ و 

يارْ العْ ــه  لُ ــقْ  قَّ انْحَ

ــو و ســرُورْ ــي كل ازْهُ لْتِ ــي بحُ اظِ فَّ ــا خَ ــمْ ي تَ و اخْ

ـــارُه دُكَّ ما  هُ ــي  ــرَوْضِ ل ازمــانــا  ـــاخْ  ارْخ بين  ما 

ــبــارْ ــدْ االحْ ــواعَ لَــقْ
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ورْ طُ عْ ــرُّوضْ المَ ا ادْكى في ال ــد مَّ ــالمِي ق م اسْ نْهُ عَ

بتغارُه مْ  تْبَسَّ مَ رْ  الزْهَ و  الياسْ  و  رِي  النَّسْ يبْ  طِ

فارْ اجْ وقْ  الدُّ لْ  هَ و 

ورْ طُ رَّخْ في االسْ تْوَ عارْ مَ مْ لألهل االشْ مْ النَّاظَ و اسْ

زَنْجارُه رْ  صَ يَعْ داعِي  لْ  كُ ينْ  عِ في  وزْ  نْدُ الكَ قالْ 

فارْ وقْ اجْ ــدُّ ل ال و اهْ

ورْ صُ حْ ــرُه مَ ــوا مــن نَهْ بْخُ مــا إيْوَ ــى هُ نَ عْ ــاسْ المَ ن

يضْ انْهارُه ي ارْوى ابْهى وَقتْ أيْفِ سِ رْفُوا من يَكْ و يعَ

ــجارْ االشْ ــحْ  يلَقَّ و 

ــرُورْ غْ ــا مَ ــه وال أن لْتُ ــي فــي حُ ــن علِ ــتْ ب ــا جاوَبْ م

ــى نختارُه ن عْ ــةْ اللغــا و المَ ــي فــي امرم ألن اقْياسِ

الســكر مــن   ْ ــدّ ل

ــورْ نْصُ ه مَ ــدُ ــي بَنْ وافِ ــة اهللا فــي القْ مْ ــه ارْحَ علي

ــارُه ــعْ أت ابَ ــه و التّ لُ ــنْ قَوْ ي ــا و الحافْظِ دْب ــى الوَ و عل

عارْ االشْ عانِي  امْ في 

ــودْ الزُّورْ وا بعقُ دُ ــهْ ــي و شَ ــن عل ــدْ ب حَ نَجْ ــوا كَ قالُ

ـــزارُه امْ لسير  دْ  ــدَّ ــجَ انْ تربتُه  ــرَفْ  ــعْ نَ ــو  لُ ــا  وان

ــزارْ الــمْ له  ـــبْ  واجَ
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ــورْ ــجُ افْ بغير  قــول  ــة  دايْــمَ اهللا  ارْحــمــة  عليه 

ارُه نَجَّ ه  بحسامُ للعدا  كان  من  شيخه  على  و 

النـجــارْ ــحْ  ي صِ الفْ

ورْ ــهُ مَشْ ــدْ  أبَجَ فــي  ــه  انْبَيْنُ ــة  الحلَّ ــد  ل ــخْ  تارِي

ــرارُه ا اسْ ــيوْ شِ ــامْ مهما يفْ ــي هو التم بَّرْنِ ــيْ صَ شَ

ــارْ بالنَّ ــمْ  ـوِيهُ كْ يـَ

نُورْ م  سيهُ يكْ ي  رْحِ شَ غاوا  أصْ إال  لِيمْ  التَّسْ ل  اهْ و 

كارُوا ــدْ ــة البْالغــة مهمــا يُ يبْ ــلِيمْ و هِ ــور التَّسْ نُ

كارْ ــدْ التَّ أهــل  بين 

زُورْ ــاج أالَّ هو فــي اجْ ــلُوكْ المرجــانْ و الدب ــود اسْ خُ

ــارُه تُجَّ ــه  نُّ عَ لْ  ــوَّ سَ ــاتْ  التْق ــلْ  جَ ــي  رَدْتِ وإالَ 

سارْ مْ تاجْ السَّ ما يَحْ

ــهْ إيْبُورْ ي نْ الصفى ال تَنْوِ ــدَ عْ دْ من مَ ــجَ سْ ــودْ العَ خُ

مْ بارُوا ــا ليهُ طا و عندْ ام ــلُوعْ الخْ يفْ اسْ ما هــو كِ

ــجــار ـــاوْا الــتّ ـــيَّ عَ

انتهت القصيدة
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ــارِي ــبْ ن فــاكْ تَڨَّ ــي و اجْ لِ قْ ــهْ عَ ــا مــن ابْهــاكْ تَيَّ ي

فَتْرة مــايْــلُــه  يهل  أو  رارِي  ــــدْ مَ ــف  ــكَ ايْ تــارة 

ضارِي اعْ شابْ  بالفگد  رَة  جْ الهَ دَقْتْ  و  الرْضى  دَقْتْ 

ــرة بْ صَ ــه  عتُ نَفْ وال  كْ  ــدَّ صَ عــن  نِي  ســاكْ ــرْ  بَّ صَ

ــوارِي ــيتْ اسْ ــه حتى انْسِ ــكْ تايَ رامَ ــتْ مــن اغْ ي ابْقِ

اقْرا شاينْ  عن  إيتَيَّهْ  ابْهاهْ  سنْ  حُ لُه  يفْ  انْصِ اللِّي  و 

المشتَرِي و  وحْ  ــدُ بْ ــدّ ال و  ــرَة  ــزّهْ ال غــارَتْ  نَّك  مَ

رَة شْ عَ ليلة  البدر  يْ  ضَ و  مْس  الشَّ غــارَتْ  نّك  مَ

اقْمارِي ــراجْ  اسْ يا  مالَكْ  اجْ حسن  قَيس  شافْ  لُو 

ــرَة ــغْ الضفْ ــا صبِي ــك ي امَ ــى قُدَّ ــرامْ ليل يَنْســى اغْ

انْضارِي مالْ  الجْ لَ  أهْ اقْ  شّ عُ مالَكْ  اجْ د  شاهَ لو 

رة ــدْ ــك عَ ثِيلَ ــا مــن ال امْ ــرَك ي ي ــوا ابْهــى غِ ال وَصفُ

زاري امْ في  لي  ود  تجُ و  لي  رْ  تَنْظَ بالرضى  ادْرى  ما 

ــرَة زَهْ غزالِي  يا  لْ  مَ يَكْ ي  ــدِ ــعْ سَ بك  ول  انقُ و 



زهرة 230

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

طارِي مَسْ من  كيسانْ  الرْضا  على  ينِي  قِ تَسْ ادرى  ما 

رة ــكْ تُه سَ ــوْ وى انْشَ ــفْ أالَّ تَقْ طْ وقْ نشــوة العَ ــدُ و ن

ــي مــع الزَّنْجارِي بِ ــي دَهْ ــدِي ل ــي تَهْ لِ ــا ادرى فناجْ م

ــرَة مْ ــارَكْ بعــد كاسْ الخَ ــلْ امْصــالْ اتْغ بَّ تمــة انْقَ

ــيارِي ــارْ بِين اسْ ــي ن فِ ــي تَطْ بِ دْ ــا ادرى برِيقــكْ العَ م

ــرَة شْ ــوحْ الكَ ينِي انْلُ ــقِ مــا تَسْ هْ ــي مَ تِ ــرْ براحْ فَ نَظْ

ببصارِي كْ  دَ انْشاهْ و  المِي  اكْ ظْ  لَفْ يغْ  انْصِ ادرى  ما 

ــرَة ــد النَّظْ ــلْ عن بِي ــدْ التَّقْ يهــا مــن بع ــرُّوحْ انْهِ ال

ــعارِي ــي و اشْ نْتِ اوِي معَ ــرّ ــداكْ ال ــمْ احْ ــا ادرى إيْرَنَّ م

ــرَّة مَ ــن  كمَّ ــلْ  الرم و  ــة  ماي و  ــينْ  سِ الحْ و  ــلْ  ي بالدِّ

اوْكارِي في  البْدا  ولْ  طُ نَكْ  سْ حُ ابْها  بْ  جَّ انْحَ ادرى  ما 

رة سْ نِي في اوْصالَكْ يا الرِّيمْ في حَ دْ سَ وفْ من احْ و نشُ

زاري امْ في  لي  ود  تجُ و  لي  رْ  تَنْظَ بالرضى  ادْرى  ما 

ــرَة زَهْ غزالِي  يا  لْ  مَ يَكْ ي  ــدِ ــعْ سَ بك  ول  انقُ و 

ــرارِي اسْ يتْ  افشِ حتى  ى  كَّ نَتْشَ نِي  تَرَكْ ــواكْ  اهْ

رَة هْ جَ و  رّ  سَ ــواكْ  اهْ رامْ  بغْ واقِي  اشْ من  دوِيــتْ  و 
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ــارِي ب اخْ ــرْ  اكثِي عْ  ــمَ تَسْ ــنَكْ  سْ ابْحُ ــولْ  قُ العْ ــهْ  أتَّيَّ

ــراء حْ الصَّ وأرض  امْصــارْ  و  ــوادِي  الب و  القــرى  ــن  بي

ــه وارِي ــنَكْ و ابْهاكْ ألنُّ سْ ــيقْ فــي حُ شِ ــي اعْ رَفْنِ تَعْ

رَّاء وامْ بَعــد القَ ــاقَكْ العْ شّ ــوى عُ لَ الهْ و تســلب اهْ

ــدارِي اكْ هول  في  رْنِي  دَ يَعْ ما  بَّك  حُ داقْ  الَّ  من 

ــدرة هَ ــرْ  ثَّ ايْكَ ــا  م ــي  رْنِ دَ يَعْ ــكْ  بَّ حُ داقْ  ــي  اللِّ و 

ــرارِي تَحْ ــا  ت ليمْ ــي  نِ تَفْ ــرَة  جْ الهَ و  طــالْ  ــدْ  الفگْ

رة جْ الهَ سجن  في  رِي  يُسْ لْتِي  وَّ طَ اللِّي  يا  برضاكْ 

ــحارِي ــي فــي حلك اسْ والتِ َمُ ــزُورَة ابْهــاكْ أ نَرْضــى ب

ــزُّورة ــتْ ال ي ــي ارْضِ ــي فــي منامِ ــكْ اوْصالِ نْعَ وإذا مَ

زاري امْ في  لي  ود  تجُ و  لي  رْ  تَنْظَ بالرضى  ادْرى  ما 

ــرَة ــي زَهْ ــا غزالِ ــلْ ي مَ ي يَكْ دِ ــعْ ــك سَ ــول ب و انقُ

لعقارِي بَة  متوَجْ رايَـــة  كْ  ـــدَّ قَ ـــوامْ  اق مــن  يــا 

رَّة اعْ الغُ بْ اشــعْ جَ ــداهْ احْ ــمْ بشْ تَّ خَ ــالَفْ المْ و السّ

طارِي اسْ بين  رِيقْ  تَعْ في  نُونِينْ  بَكْ  واجْ احْ من  يا 

ــرة سْ ــوارَمْ كَ ــبْ وإال اصْ ــي تَرْهَ والِ و اشــفارْ كــنّ اعْ
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ه ســارِي ــيمُ ــرِي انْسِ ــداغْ زَلْزُوفَكْ عن نَسْ يامــن اصْ

ــرَة مْ ــي أو وَردْ و جَ وســانْ الباهِ ــاسْ و السُّ ــنْ ي ــا بي م

ــفارِي ــي أدَّاوْا اشْ ونِ ضُ ــمْ بَهْ ــكْ ازْرايَ ــا مــن الْحاظَ ي

رة البشْ سرّ  ــفْ  األنْ و  رُه  تُغْ مْ  بسّ وَرْدْ  دّ  الخَ و 

ــارِي أت ــرى  ابْ بــصــارَمْ  ــي  رَنْــجِ كْ  ـــدَّ خَ ــالْ  خ من  يا 

رة مْ ة حَ ــي بشــفّ لِ قْ ــلَبْ عَ ــمْ يَسْ ــو اتْبَسَّ و التغــر لُ

رارِي ــدْ مَ لْ  طَ اهْ شــارُوا  إلى  ــرُوقْ  ابْ عادَكْ  اضْ من  يا 

ــرة فْ العَ ــدْ  ي جِ بَبْهــاهْ  ا  ــدّ عَ ــرَّدْ  جَ المْ ــدْ  ي الجِ و 

زاري امْ في  لي  ود  تجُ و  لي  رْ  تَنْظَ بالرضى  ادْرى  ما 

ــرَة زَهْ غزالِي  يا  لْ  مَ يَكْ ي  ــدِ ــعْ سَ بك  ول  انقُ و 

ــكارِي يْ في تَحْ ــدْ ــرْ و التّ رْمَ رَكْ مَ ــدْ ــونْ صَ ــا مــن لُ ي

رة ــجْ ْ في شَ لّ ــجْ طَ رَنْ ــه و اطْ رْشُ ــد فــي عَ ــاحْ بن تَفَّ

ــارِي بْق للعَ ــهْ  ي كِ نَحْ ــي  صافِ ــكْ  نَ بَطْ ــون  لُ ــنْ  مَ ــا  ي

ــرّة ــوا لسُّ ــرْدافْ و والْمُ ــى ال وا عل ــونْ شــجفُ و عكُ

ــدارِي اكْ افْجاوْا  ــوا  راجُ إذا  ارْوابْ  ـــكْ  ارْدافَ من  يا 

رة وَطْ لَّجْ  دَ الخْ كما  ــدامْ  اقْ و  بْرُومْ  المَ اقْ  السّ و 
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مــارِي ــالْبَة يَضْ ــن السّ سْ ــاجْ الحُ ــكْ أت هــدا اوْصافَ

وزْرة و  ــوكْ  لُ المْ إالَّ  ــكْ  مالَ اجْ ــلْ  ثِي امْ ــبْ  حجَ ــا  م

دارِي گْ ــة مَ افْعَ ــة الرّ بِيَّ ل اصْ ــرّفَكْ عــن كُ مــا انْشَ اكْ

ــرة ــومْ النَّصْ ــي فــي يُ رْهافِ ــتِ مَ ــي و انْ ــتِ دَرْگتِ و انْ

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

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

زاري امْ في  لي  ود  تجُ و  لي  رْ  تَنْظَ بالرضى  ادْرى  ما 

ــرَة زَهْ غزالِي  يا  لْ  مَ يَكْ ي  ــدِ ــعْ سَ بك  ول  انقُ و 

ــونْ عارِي ــمْ مــن أالَّ يكُ سَّ ــاشْ انْگَ ــد الحســامْ ب خُ

رة هْ القَ دّ  شَ في  ه  وِيحُ يا  ة  يقَ الضِّ ةْ  ساعَ في  ه  تَرْكُ

زَنْجارِي البْدا  ولْ  طُ نِي  دْ حَ يَجْ من  يْنْ  عَ في  رْ  صَ اعْ و 

ــرة ــزَّفْ ال دُون  ــلْــك  كــسَ ــلُــه  ــهْ بــجَ ـــى  ادْع وإال 

ــارِي تب ــوْرى عَ ــن ال ــنْ بي ــفْ انْبَيَّ لِي ــفْ التّ انَ فــي الدَّ

ــرى ــه يَجْ ــه داتُ ــه ب ــا وِيحُ ــر ي ــرى بغي ــا اجْ و فــي م

ارِي الدّ يد  في  ور  حُ مَسْ ة  قَبْضَ في  رابْ  التّ كما  يَبْقى 

ــرة يُسْ ــيرُه  ايْسِ اوْال  ــوطْ  بُ الهْ و  ــوعْ  لُ الطّ ــن  بي ــا  م
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ــارِي ــي و الشّ نْتِ عَ ــعْ امْ ــرْ بالبايَ ــه عامَ ــوقِي صابُ سُ

رة مصْ ــلْ  اوْصَ أو  جا  من  ألْ  يسْ ي  نايَعِ اصْ على  و 

يارِي اسْ بْتْ  حجَ ما  العالَمْ  لْقْ  الخَ خالَقْ  كون  من 

رة ــدْ القُ ــتْ  جابَ بمــا  ــباحْ  االشْ و  ــرواحْ  ال ــرْ  مَّ عَ امْ

فارِي ــي و اجْ ــى االشــياخْ اقْوامْسِ ــا عل ــالمْ رَبْن و اسْ

اسرى و  ه  يمُ انْسِ بشدى  رَفْ  زَخْ امْ روض  لْ  كُ فاحْ  ما 

عارِي اشْ رْزْ  طَ في  ي  اظِ فَّ حَ يا  لك  انْبَيْنُه  ي  مِ اسْ و 

ــرى ــي فــي مــن ال ي ينِ ــتْ ايْقِ لْ ي و عمَ ــمِ وزْ أسْ ــدُ نْ گَ

اوْزارِي فــي  بقــى  ــا  م و  ــتْ  الفايَ و  ــو  فُ العْ ــعاهْ  نَسْ

رة شْ العَ و  الهدى  ــورْ  نُ الــهــادِي  ــولْ  الــرسُ بجاهْ 

انتهت القصيدة
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14

ــي قَـتَّالِ الهــوى 

يالِي و امْضاتْ احْ

افْصالِي ونْ  يكُ شِ

ــي الِ دّ عُ ــه  فَـرْحُ

والِي اهْ ــبابْ  واسْ

ـوالِي الغْ ــة  باشَ

ــي ليـالِ و  ة  ــدّ ـ مُ

ــومْ القتالْ ــه يُ رْبُ ــتْ لحَ ــا اقْوِي م

يرْ ــي فــي الحــرب اتْغِ ثالِ عــن امْ

ــه ابْطالْ لْفُ ــي خَ نِ ــي و هزَمْ نِ دّ هَ

ــيرْ إيْسِ تْ  ــدْ عَ ه  ــدُ نْ عَ ــي  نِ حاصْ

مع الهوى  ليس اتْبَيّن لي افْصالْ

ــرْ بِي تَدْ ــي  نِ عْ انْفَ ليــس  ــاهْ  ع امْ

حــالْ دُونْ  ــه  تايَ شــافُونِي  ــومْ  يُ

رِيرْ تَحْ لــداتِــي  تْ  ــــدْ اوْجَ وال 

لِي بالشــامة و خالْ قْ ة عَ المالْكَ

ــرْ ي دِ الحْ ــة  تُوگَ عــن  ــة  الفايَقَ

ثالْ نْ ابْهاها امْ سْ رْتْ لحُ أالَّ انْظَ

ــرْ ـي الخِ أم  ــنْ  بالزِّي ــة  لَ ايـْ الصّ

ــحالْ وانا لها نَرْجــى الوْصالْ اشْ

يرْ الغِ ــكــالمْ  ب ــي  ــالِ ــب انْ وال 

ورَة ــمُ مَشْ يْلُه  خَ

ــورَة كُ دْ مَ ــزَمْ  تَهْ

ورَة هُ قْ مَ ــي  ـ رُوحِ

ــرُورَة ــضْ ــي مَ داتِ

ــورَة ــعْ الصُّ ي و بدِ

ــورة نْصُ مَ رة  ــدْ عَ

ــزُّورَة بال ــر  ـ فَ نَظْ
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30

لِي يَزْهى  شــايَنْ 

ــي األلِ ــامْ  انْغ و 

رْ ســالِي و الخاطَ

تالِي ــد  الحاسَ و 

ـوالِي الغْ ــة  باشَ

دِي يَوْفـى لِي قَصْ

ثالِي امْ ــن  بي ــا  م

اللِي اهْ وفْ  انْشُ و 

حالْ لْ  كُ عن  لرْضاها  ه  دُ انْوَجْ

يرْ تَنْوِ الــعــانَــسْ  خــد  ــدْ  ــزِي اتْ

االسجالْ و  ابراوَلْ  و  القصايَدْ  و 

ــرْ ـبِي التَّـعْ ــاسْ  ن ــا  وه طُ قَـصْ

اللْ يْ الهْ ولْ العانَسْ ضَ على اوْصُ

ــرْ الحرِي و  ــزْ  يَبْرِي ــي  الحل فــي 

ــالْ ب ــرَدْ  ي ليــس  ــه  دِيوانُ ــهْ  إيْتِي

يرْ الغِ ــي  فِ و  فيه  ــيَّ  ــلِ اعْ وال 

ثالْ نْ ابْهاها امْ سْ رْت لحُ أالَّ انْظَ

ــرْ ـي الخِ أم  ــنْ  بالزِّي ــة  لَ ايـْ الصّ

ــالْ ق واشْ  ــلْ  بالقايَ ــي  انْبالِ أوال 

ــرْ يِي التَّغْ ــدّ  شَ ــه  بُ لـْ قَ صــابْ 

ــا بين االمثالْ ي م ولْ و انباهِ انصُ

بِيرْ الخْ ــي  ــرْنِ ــشَّ بَ بــالــزهــو 

لَّى في الربى و االطاللْ تاگْ و اتْجَ

ــرْ ي كِ التَّدْ ــكْ  ـلْ حَ ــه  رْبُ قُ ايـْ وال 

ورة صُ عْ مَ ــرة  مْ خَ

ــورَة بُ ــة معْ نَعَ صُ

ورَة مُ مَشْ نَطْ  تَحْ

ورَة ـدُ ـقْ مَ ــه  رُوحُ

ــورة نْصُ مَ رة  ــدْ عَ

ــورَة حُ ــدْ ـه مَ داتـُ

ـورة بْـشُ ـي مَ رُوحِ

ورَة الدُّ ـتُـوم  خْ مَ
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37

38

39

40

41

42

43
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45
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لي خى  يَسْ وَقْتِي 

ألقْوالِي غــى  تَصْ

ـوالِي الغْ ــة  باشَ

لِي غى  يَصْ من  يا 

والِي اعْ اشــفارْ  و 

ــزالِــي ــنــاة اغْ وَجْ

سْ يَنْبى لِي طَ عْ مَ

يدْ ازْهى لِي و الجِ

ـورة صُ قْ سْ مَ عانـَ

ــورَة ـــامْ الــجُ وايّ

ــورة نْصُ مَ رة  ــدْ عَ

ـورة فُ ظْ مَ ـرَة  فْ ظَ

ــورَة ــزْبُ ـــي مَ رُوحِ

ــورَة بالحـمُ ــدّ  خَ

ورَة طُ عْ مَ ة  ــفَّ شَ

ــرُورَة ــغْ ــه مَ رُوحُ

النْجالْ ودْ  سُ ي  مِ رَسْ لْ  توْصَ يُومْ 

ــرْ ــي قِ ــوْ ت و  بــالــعــز  ــة  ــلَ صــاي

والْ اهْ من  تْ  فْ شَ ما  لها  يدْ  انْعِ

ــرْ ي خِ فيهــا  ــي  مايْلِ تنصــرَف 

ثالْ نْ ابْهاها امْ سْ رْت لحُ أالَّ انْظَ

ــرْ ـي الخِ أم  ــنْ  بالزِّي ــة  لَ ايـْ الصّ

االبْــطــالْ بين  كــرايَــة  هــا  ــدْ قَ

ــرْ عـبي و  ــرْ  نْـبَ بالعَ ــة  تْـمَ خَ امْ

ينْ كما االنْبالْ مْ من قَوْسِ هُ مْ هْ سَ

ــيـرْ شِ اتـْ ــرقْ  كبـ ــرَّة  الغُ ــن  مـ

التْ الشــهالْ ــرّ المقْ ــددُوا سَ جَ

ــرْ ي ـكِ التَّـعْ ــون  لُ ــه  لُونُ ــات  ف

ازْاللْ صافِي  ه  رِيقُ رْ  ثغُ و  يفْ  الْطِ

ــرْ ي طِ التَّعْ ــوكْ  سُ بَمْ مــة  رْغْ دَ امْ

النضالْ يُولْ  اخْ من  رَّاضْ  عَ يدْ  جِ

يرْ إيْغِ ارْ  ـــدَّ حَ ي  الغاشِ مــن 
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ــي ـوالِ ــة الغْ باشَ

لِي فى  اصْ رْهافْ  مَ

ــي عالِ ــزمْ  حْ المَ و 

ــجا لِي يتْ اشْ انْهِّ

دِي فــي اقْوالِي نَهَ

غالِي رْزْ اشْ و في طَ

ــي بنْصالِ ــزَمْ  نَهَ

تَوْســالِي ــلْ  بَ يَقْ

ــورة نْصُ مَ رة  ــدْ عَ

ورَة طُ رْ اسْ دْ في الصَّ

ـورة حُ مَسْ ــي  داتِ

ــورَة ــثُ ــنْ مَ دُرَّة 

ــورَة هُ جْ مَ ــة  ماي

ورَة ــهُ مَشْ ــة  نْي كُ

ــورَة صُ حْ مَ ــه  يْلُ خَ

ــورَة السُّ بفـضــل 

ثالْ نْ ابْهاها امْ سْ رْت لحُ أالَّ انْظَ

ــرْ ـي الخِ أم  ــنْ  بالزِّي ــة  لَ ايـْ الصّ

الخيالْ مثل  عْ  يَلْمَ مْ  صَ المعْ من 

يرْ غِ اصْ ــاحْ  ــفَّ تَ ــغْ  ــوابَ ــن ال و 

البالْ نُوا  طْ شَ رَّة  سُ و  ونْ  العكُ و 

ــرْ ي ظِ انـْ ــه  ل أَال  الســاقْ  مــن 

العقالْ دهات  بين  لَّة  حُ تْ  مْ انْظَ

ــرْ وزِيـ و  طانْ  ــلـْ سُ بـهــا  وَدّ 

ولْ االنبالْ يِي هلْ العقُ المْ يَحْ اسْ

يرْ التّسخِ اهللا  ومن  ــولْ  اتْــصُ

صالْ اظْ  فَّ الحَ به  ي  مِ اسْ انْبِيَّنْ 

يرْ ــقِ اسْ وزْ  ــدُ الگنْ ــحْ  ي الفـصِ

ــولْ القتالْ ــوم إيْطُ ــد يُ كل جاحَ

كبير ــرْبْ  ح ــرْبِــي  حَ ه  انْتَيْهُ

ــآلْ ــي يُومْ السْ ــرْ ل فَ ــي يَغْ خالْقِ

ــيرْ البشِ ــه  طَ و  ــالصْ  باالخْ و 

انتهت القصيدة
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ــدارْ يُعْ ــه  إيّامُ ــول  طُ

ــارْ م االجْ ــبْ  تَگَّ الهــوى  

ــارْ ــك ــقْ االبْ ــاشَ أنـــا ع

جــارْ ــيّ  لِ اعْ ــبّ  الحُ و 

ــرَّارْ ــغَ ال ــوعْ  ــلُ اطْ عند 

ــا صــارْ ــرَفْ م ــا يَعْ ــبّ و الهــوى م مــن الّ داقْ الحُ

زافْرة بالْضاها  الهوى  اجمارْ  ضايا  اعْ يمْ  مِ اصْ في 

ــارْ بَّ صَ ــي  ثْلِ مَ ــا  م ــي  حالْتِ آشْ  ى  ــكّ نَتْشَ بهــا 

ــرَة ظاهْ ــدِّي  خَ ــى  عل ــمْ  نارْهُ التِّيهــانْ  ــارْ  جم و 

ــطارْ عْ اسْ مْ ودِي بالدَّ ــدُ ــوقِي على اخْ و أرخــت بشُ

رَة ــي حاضْ ــولْ ايّامِ ي مــن البْها طُ ــي رُوحِ ــا اللِّ وان

جــارْ نهْ ــي  إيّامِ ــولْ  طُ ــتْ  انْوِي َالّ  أ ــبْ  الصّ ــا  أن

رة ــاحْ ــاء المالكانِي بالعين السّ يفَ دتْ الهِ شــاهَ

ــةْ االزْهارْ ي دَوْحَ ــمِ ــا اتْزُورْ رَسْ ــن ادْرى بَرْضاه ام

رة وانَسْ طاهْ من صالَتْ بشمايَلْ البْهى على العْ

ــارِي ــوى مــن ن ليــس اتَّكْ

ــيارِي اسْ و  ي  هاجِ امْ ــن  بي

مــارِي يَضْ ــهْ  التَّايَ ــا  وان

ابْصارِي ــوفَةْ  شُ و سبابِي 

ي لألوْكارِي جِ
فْ و اتْ طَ تَعْ
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33

ــرا ــحْ ــصَّ ــيّ ال ــبَ ــا ض ي

ـــرة ـــفْ ـــعَ ـــــــدَّ ال اشَ

ـرَة حـضْ ــه  يـمُ قِ انـْ و 

ــدارْ ــرة و التَّكْ جْ فــي الهَ

االمصــارْ و  ــادِي  البّ فــي 

ســارْ مْ السَّ ــدْ  الوَغْ دِيْ 

ارْ ــرّ جَ رْ  ــكَ سْ عَ ــه  لْفُ خَ

ــرَّارْ ــغَ ال ــوعْ  ــلُ اطْ عند 

فى نَنْســى شــايَنْ صارْ مــن بَعــد التِّيهــانْ و الجْ

رَة ــوْرى ظاهْ ــنَكْ على ال سْ ــا من بزِينْ حُ كْ ي دَ بوَجْ

كارْ ــدْ ت ــكْ  امَ دَّ گُ ــا  يلْن جِ ــاتْ  ابْن فــي  ــرَكْ  ي غِ ال 

رة ة تامْ لْمَ ــنَكْ و الكَ سْ ــنْ حُ ــلَبْتِينِي بزِي كيف اسْ

ــزارْ ــدّ ســاعة المْ ــا يگَ ــقْ م ــدْ اوْثِي هْ كْ عَ ــدَ هْ عَ

ــا حايْرَة داي ــرك اعْ ــولْ وت ــومْ الوْصُ ــي يُ ــفْ ل طَ تَعْ

ــفْ الجارْ لْ ــدْ في خَ بَنْ مــا اتُّوكْ كَ هْ ــمْ مَ هُ ضْ تَبْهَ

ـــرْة زايَ ـــة  راحَ ــورْهــا  ــصُ لَــقْ جــايَّــة  ــة  الــبِــيّ أو 

ــةْ االزْهارْ ي دَوْحَ ــمِ ــا اتْزُورْ رَسْ ــن ادْرى بَرْضاه ام

رة وانَسْ طاهْ من صالَت بشمايَلْ البْهى على العْ

ــورْ ـجُ ـهْ مَ ي  گانـِ ابـْ ما 

زُورْ ــي  ـــ ــامِ ارْس زُورْ 

ـورْ ــنْــصُ لـبْــهــاكْ المَ

نهــارِي و  ــي  ليل نَزْهــى 

ــارِي الق ببهــاكْ  ــلَبْ  تَسْ

ــوارِي ال بيــك  دْ  ســاعَ إال 

وارِي ــسْ  قَ دَمْ ــه  رَفْـرافُ

ي لألوْكارِي جِ
فْ و اتْ طَ تَعْ
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ــرى أجْ ــب  الحُ ــمْ  كْ حُ

ــرة ــجْ ــهَ ال داقْ  مـــن 

ــرى اجْ كيــف  ــرَفْ  يَعْ

تَيْسارْ ــال  ب ــورْ  ــسُ ــيْ مَ

ــرارْ ــسْ الــمَ الــخــابــور  و 

ارْ ــــرّ طَ و  ـــوســـادْ  ال و 

ــنَكْ تُنْصــارْ سْ ــولْ بحُ صُ

ــرَّارْ ــغَ ال ــوعْ  ــلُ اطْ عند 

ــورْ جُ هْ المَ ــبْ  الصَّ فــي 

ــرُورْ ضْ مَ ــه  الگُ اخْ فــي 

ـرُورْ ـضْ المَ بالقــلــب 

ــرارِي تَحْ ة  ســاعَ ــرَفْ  تَعْ

سارِي ه  ــيمُ انْسِ الرَّوْض  و 

ــعارِي ــرْزْ اشْ ــدْ طَ و قصايَ

انْظــارِي بَبْهــاكْ  ــاهْ  ت

ي لألوْكارِي جِ
فْ و اتْ طَ تَعْ

رارْ تَحْ بِي  سْ الكَ تْ  ــدَ وَجْ ما  طــالْ  ــرِّي  ضَ وانــا 

رَة باشْ المْ سوايَعْ  و  بالرْضى  ودْ  اتْجُ يُومْ  هيّ 

االنْهارْ كل  جــداوَلْ  و  اياسْ  و  رِي  النَّسْ بين  ما 

ــرَة ــة و انْســايَمْ عاطْ جَ ــوارْ طاهْ ــواضْ باالنْ و احْ

اوْتـارْ و  ـي  غانـِ و  الرْبـابْ  و  ـنْــكْ  بالجَ األلة  و 

الحاضرة االرْخـــاخ  و  ــدوق  ال حاب  اصْ بين  ما 

ــكارْ ــنْ االبْ حاسَ ــة بمْ ــة و جازْيَ بْلَ ــي عــن عَ تِ فَقْ

ــرَة اكْ مْ النّ ــوْ ــكْ إالَّ الق ورْتَ ــن صُ سَ ــوا حَ لُ هْ ــا جَ م

ــةْ االزْهارْ ي دَوْحَ ــمِ ــا اتْزُورْ رَسْ ــن ادْرى بَرْضاه ام

رة وانَسْ طاهْ من صالَت بشمايَلْ البْهى على العْ
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ــرَة ــب ــت ــعْ رَايـــــــة  مَ

ـــرَّة ـــغُ ال ـــاعْ  ـــع ش و 

ــرَّة ــ طُ فــي  ــنْ  ـبِيـ حاجْ

ــالَّرْ ــب ال كما  ــدّ  ــخَ ال و 

ــارْ ــبْ االثْغ ــفْ حاجَ رْشَ مَ

ــوارْ اصْ ــهْ  لِي اعْ ــدْ  الزَّنْ و 

ــهارْ تَشْ فــي  ــزَم  المحْ و 

ــرَّارْ ــغَ ال ــوعْ  ــلُ اطْ عند 

ورْ فُ ظْ مَ ــفْ  ــالَ الــسّ و 

ــورْ ــي ديـــــجُ رْ ف كـــبَـــدْ

ور الســطُ فــي  ــن  نوني

ــارِي ــرى أت ــدّ ابْ خــالْ الخَ

كارِي يرْ فــي تَحْ أنْــف الطِ

رارِي الجْ اضْ ــدرْ اعْ في الصَّ

ــزارِي امْ ــوم  اليُ ــيگانْ  سِ

ي لألوْكارِي جِ
فْ و اتْ طَ تَعْ

فارْ االشْ وارَمْ  بصْ بة  جْ حَ المْ لَة  هْ الشّ قلَة  المُ و 

ــرْة النّاظَ ــولْ  قُ العْ ــهْ  اتِّيَّ بســرارْها  ــامة  الشّ و 

ثرْ وْ الكَ كما  يقْ  الرْحِ و  غير  و  اللُّبَّة  لُونْ  وف  شُ

حــادْرَة ــمْ  دايَ يافِي  الفْ في  شــارَدْ  بَةْ  كرَگْ بَة  رَگْ

ف االبْصارْ طَ ياهْ و اخْ رَى بَضْ يضْ أسْ ثِيلْ مِ ودْ امْ عُ واضْ

ياتْرى شة  مْ الكُ جهد  الصدر  من  لُّوا  طَ نوابَغْ  و 

ــزارْ إيْ البطــن  و  ــى  تَنْب ــونْ  العكُ ــن  بي ــرَّة  السُ و 

را اطْ والَّ  لَّجْ  دَ اخْ االوْصــافْ  في  ولْ  أنْقُ القدمين  و 

ــارْ ــةْ االزْه ي دَوْحَ ــمِ ــزُورْ رَسْ ــا اتْ ــن ادْرى بَرْضاه ام

رة وانَسْ طاهْ من صالَت بشــمايَلْ البْهى على العْ
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ـــــرا ــــــاظْ أقْ ــــــفّ أحَ

ــرة ـ ـهْ بالجَ ــتْ  ـقْ نـطَ و 

ـــرة ـــعْ ــات الـــشَّ ــت ــي ب

ــارْ ي االطْ ــتْ  ناحَ ــا  وم

ــارْ ن على  ـــارْ  ن وا  زِيــــدُ

ــارْ ــرْق ــقَ ــامْ ال ــتّ الــشَ

كارْ ــدْ يُ ي  ــمِ اسْ ــدوزْ  نْ گَ

ــورْ هُ اطْ ــمْ  الرِّي ــفْ  وَصْ

ــورْ ــهُ ــمْ ــجَ امْ ال قُـــــدَّ

ورْ ـــدُ ـــبْ الـــبْ ـــواكَ لَـــكْ

ــارِي ــر و اقْم نْبَ و شــدى عَ

ــعاري لشْ غى  يَصْ مــا  هْ مَ

ــارِي ع اشــتهى  ــه  أوِيحُ

اوْزارِي في  العفو  ــعى  نَسْ

انْهــارْ ل  كُ ــمْ  دايَ ــدا  الب ــى  عل ــالمِي  اسْ ــم  لهُ

م افْضايَلْ ســايْرَة ــرِيفْ لهُ ــل الموهــوب الشْ ألهْ

ارْ ــكَّ النَّ ــد  ي حِ للجْ ــي  نْتِ عَ امْ ــاظْ  فَّ حَ ــا  ي ــي  والْغِ

رَة ــفْ ناحْ راهَ دْ اللغــى كنّ امْ ــواهَ هْ في اشْ ــوْ يَبْرِي

ــو طارْ ــه لُ ياتُ ــي فــي احْ ــبْ معنتِ رَكْ تَرْتِي ــدْ ــا يَ م

ســاقْرة ة المْ ومَ ــارَزْ األســد في حُ ــبْ إيْب ي واشْ الدِّ

مارْ ــه بين أهــل اليضْ فــى انْبَيْنُ ــا يَخْ ي م ــمِ و اسْ

فى ســيد الوْرى طَ صْ ــلْ بالمُ ي ــرِّي ادْخِ ــمْ سَ لعال

انتهت القصيدة
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ــيارْ و امحايْنِي في السْ

لَة نارْ اتْ شــاعْ ــدّ في ال

رارْ االسْ ــيتْ  افْشِ حتى 

ــفارْ ــن االنْجالْ و اشْ بي

ــرارْ سْ مَ بزِينْ  ــي  لْتِ صَ

ــرارِي اضْ ــة  بلِيعَ ي  شــاكِ ــي  وانِ أَماگْ

ورْ گُ عْ ضــى مــن الجفــى مَ ــر العْ و اخبي

ــدارِي اكْ ــة  صّ بغُ ي  شــاكِ ــي  وانِ أَماگْ

ــورْ ابْحُ ســبعْ  يهــا  فِ تَطْ ــنّ  انْظَ أوال 

ــيــارِي ــجْ اغْ ــيَّ ــرامْ هَ ــغْ ــي ال ــوانِ ــاگْ َم أ

ورْ ــمْ و اتْجُ جَ ــالفْ ســرْبَة وتَهْ ســرْبَة اخْ

تيســارِي  ــتْ  طالَ ــورْ  يْسُ مَ ــي  وانِ أَماگْ

ــورْ طُ عْ باللَّحــظ و الشــفر و الخــدّ المَ

ــرَّة ابْصارِي ســن ابْهاكْ يا قُ ولِي بحُ صُ

ــورْ ازْهُ ــزالْ  الغ ــا  ي ــا  البْه بشــمايَلْ 

ــرُورَة ضْ هــاجْ مَ رُوحْ المْ

زْفُورة مَ ــفاقْ  السْ ــن  بي

ورَة ــمُ مَشْ الغرامْ  خيل 

ورَة ــادَعْ الصُّ ــبْحانْ ب سُ

ورَة نْصُ و على االريامْ مَ
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رَة العــدْ ــا  ي ابْهــاكْ  ــن  سْ بحُ ــولْ  صُ

رَة دْ في ابْهــاكْ نَظْ ــلَبْ من شــاهَ تَسْ

ــرَة عــاكْ حضْ ــي امْ والتِ ــتْ أمُ بْ ــو صَ ل

ــجارْ ــن االشْ رْدْ بي ــوَ و ال

ــه جــارْ ــادْلُ الــبْــهــا ع

ارْ ـــرّ طَ و  ــي  ــبِ ــايْ ارْب و 

ــالَّرْ ــوابْ مــن ب فــي اكْ

ــرارْ سْ ــنْ مَ ــي بزِي لْتِ صَ

وارِي ــرْ  الزْهَ و  ــاسْ  الْي و  ــرِي  النَّسْ ــن  بي

ورْ ــرُّوضْ إيْدُ ة بال ــرِيعَ ــال اشْ ــمْ ب كْ و الحُ

مارِي لَبْ يَضْ ــوقْ اسْ شُ عْ قْ و المَ و العاشَ

ورْ ــدُ ب ــن  بي ــتْ  لْ فَ احْ يتْهــا  كِ احْ رَةْ  ــدْ ع

ــعارِي ــحْ اشْ رِي اتْواشَ ــدْ ــرِي يَ ــي دُهْ غانِ

ــــرُورْ ــوْ اسْ ــزَّهْ ــل وا ل ــدُ ــزِي ــيْ ــم ك بــهُ

ــطارِي ــقْ مَسْ ي ينا ارْحِ ــقِ ــاقِي يَسْ و السّ

ورْ ــدُ اتْ االوْالفْ  ــى  عل الرْضــا  ــلْ  بفناجْ

ــرَّة ابْصارِي ســن ابْهاكْ يا قُ ولِي بحُ صُ

ــورْ ازْهُ ــزالْ  الغ ــا  ي ــا  البْه بشــمايَلْ 

رِيدْ نْ افْ سْ نَكْ حُ سْ بْحانْ من انْشا حُ سُ

يدْ جِ ــنَكْ حــدّ التَّمْ سْ رُوفْ حُ و على احْ

يدْ ودْ ابْعِ سُ نِي على الحْ لْطْ في ابْساطْ سُ

ورَة طُ عْ دِي انْسايَمْ مَ يَهْ

ــورَة بْشُ ينْ مَ ــمِ و الياسْ

ــورَة هُ جْ مَ ــم  صواتْهُ و 

ورَة صُ عْ ــانْ مَ ــرْة اتْب مْ خَ

ورَة نْصُ مَ االريامْ  على  و 
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ــرَة الهجْ ــاتْ مــن  ــا ف لّ م كُ نَنْســى 

ــرَة شْ كَ ــمْ  الرِي ــا  ي ــي  لْبِ قَ ــي  جِ تَفْ

ــرَى سْ ــكْ يا الرِّيمْ كَ تِيلَ ــبْ امْ جَّ ما حَ

ــارْ كالق ينْ  ــالْفِ السّ و 

ــطارْ االشْ ــن  بي ــنْ  نُونِي

ــرارْ سْ مَ ــانْ  ب األنــف  و 

ـطارْ الـمْ ـــرُوقْ  ابْ والَّ 

ــرارْ سْ ــنْ مَ ــي بزِي لْتِ صَ

يدْ ــه عِ ثْلُ ــا مَ ــدِي م نْ ــومْ الوصــالْ عَ يُ

ــدْ فــاكْ إيْبِي ــي بَجْ ــوْال ارْضــاكْ رُوضِ لَ

ــاكْ انْزِيدْ دِي فــي اتْن ــقْ وَجْ شْ ــا بعَ وأن

ــورَة بْشُ مَ ــانْ  اتْب ــرَّة  غُ

ورَة و من االنْجــالْ معگُ

ورَة ــاضْ و حمُ ــن البْي بي

ورَة فُ ــدْ يَعْ ــدْ جي ي و الجِ

ورَة نْصُ مَ االريامْ  على  و 

ــوارِي ال صــادَفْ  ــانْ  الب ــلْ  تِي تَمْ كْ  ــدَّ قَ

ورْ ــدُ البْ ــى  عل ــتْ  فاقَ يْهــا  ضَ بشــعاع 

كارِي ــن تَحْ يتْها ف كِ رُوفْ احْ ــنْ احْ بِي اجْ حَ

ــورْ إيْنُ ــاهْ  ي بَضْ ــي  قانِ خــدّ  و  ــي  داتِ

ضارِي يَّبْ اعْ ي امْشَ يتْ زَنْجِ كِ و الخالْ احْ

ــورْ بْشُ ــنْ مَ ــي بايَ ة و التغــر صافِ ــفَّ شَ

ــارِي ق ــيُوفْ لعْ ــود إذا شــارُوا اسْ عُ و اضْ

ورْ ــدُ اب ــن  بي ــا  م طــاووسْ  ــد  جي والَّ 

ــرَّة ابْصارِي ســن ابْهاكْ يا قُ ولِي بحُ صُ

ــورْ ازْهُ ــزالْ  الغ ــا  ي ــا  البْه بشــمايَلْ 
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ــى الفجرَة وى عل ــي يَقْ ــدر صافِ و الصّ

ــرَّة سُ و  ــه  يبْتُ هِ ــفْ  العاجَ البطــن  و 

ــرا يَقْ ــونْ  ايْكُ مــن  ــه  إيْتِيَّ ــاقْ  السّ و 

مارْ اليَضْ ــلَ  أه ــن  بي ما 

ــرَّارْ الغَ ــا  ي اضْ ــنا  اسْ و 

كارْ ــدْ تُ ــامْ  االرْي ــى  عل و 

ــارْ بّ فــاكْ صَ ــى اجْ و عل

ــرارْ سْ ــنْ مَ ــي بزِي لْتِ صَ

ــدْ ي لدِ ــمْ  للضَّ ــغْ  نَبَّ ــفْ  ي كِ ــدْي  التَّ و 

يدْ ــهِ ــض من كانْ اسْ يَّ ــرَّدْف كيْقَ و ال

ــدْ ــدامْ اتْزِي ــجْ و اقْ لَّ دَ ــرى مــن اخْ و اطْ

ورَة نْصُ ــداكْ مَ و على اعْ

ورَة ــدُ ال ــلْ  مَّ كَ ــاللْ  الهْ

ورَة صُ قْ لَ المَ ــبِي أهْ تَسْ

ــزُّورَة ال ــنْ  انْعايَ ــي  باقِ

ورَة نْصُ مَ االريامْ  على  و 

ــطارِي جْ اسْ ناهَ رْتْ أوْصافَكْ في امْ تَصَ اخْ

ورْ يْسُ نَكْ مَ سْ ــيقْ في ابْهى حُ شِ نْ اعْ مَّ كَ

ــترِي شْ ــا المُ ي ــى اضْ ــي بَبْهــاكْ عل تِ فَقْ

ــورْ شُ العْ طــى  اعْ ــه  ل و  ــكْ  زِينَ ــنْ  سَ حَ

زارِي ــواكْ تَحْ ــي في ابْهى اهْ نِ عْ ليس انْفَ

ورْ سُ خْ نَكْ ضايَعْ مَ سْ فى في حُ من أالَّ اشْ

مارِي لِي و ســلْبْ  يَضْ قْ ــهْ عَ ــنَكْ تِيَ سْ حُ

ورْ ــدُ هْ ــالَفْ و المَ ــةْ السّ يبَ ــوفْ هِ و انشُ

ــرَّة ابْصارِي ســن ابْهاكْ يا قُ ولِي بحُ صُ

ــورْ ازْهُ ــزالْ  الغ ــا  ي ــا  البْه بشــمايَلْ 
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ـــرى سْ كَ كلّ  ــرَّدْ  ن و  ــي  أنباهـ بـــك 

ــرة يتُه بَتْ ــقِ ــه اسْ ــي عــن قَتْلُ نِ دْ يَوْجَ

ــرة سْ ــه في حَ تُ أمابگــى رُوحــه و لِيعْ

ارْ ــكَّ نَ ــدْ  ي حِ الجْ ــبْ  لْ قَ

ــارْ ــبْ بَطَّ وِي ــي اصْ رْبِ ضَ

ــســارْ ــمْ ــا كــل سَ ــيّ عَ

ــارْ يَـــرْضـــاوْا كــل تُــجَّ

صــارْ ــه االبـْ ــتْ ل جْ دَ جَ

ــدْ إيْزِي ــنْ  عْ للطَ ــارَزْ  كيْب ــالْ  ق مــن 

ــدْ ي ــگاهْ أشْ إيْفِ ــا ابْ ــمْ م سَّ بهــا انْگَ

يدْ گِ ــبْ احْ لْ ــتْ بقَ لْ وَّ ــاهْ عَ ــى افْن و عل

ــورَة گُ عْ مَ ــودْ  اتعُ ــه  داتُ

ــورَة ـبُ ـعْ المَ ــي  بِ بـزْرايـْ

ورَة جُ هْ المَ ــه  نايْعُ اصْ و 

ورَة ــكُ شْ ــه المَ بصنايْعُ

وْرة يلْ في الدَّ هِ و ابْقى اجْ

ــي وال اتْقــى عارِي يْبِ ــتْهى عَ ــي اشْ و اللِّ

ورْ ــعُ سْ ــدادِي متل المَ ــگاهْ كيْ ــا ابْ رى م

ــبارِي اشْ ســاحة  ــرُوحْ  إيْ كانْ  ــه  أوِيحُ

ــورْ يشُ و  ــا  ماي ــيفْ  سِ و  دِي  شــواهْ و 

ارِي بّ ــرُه الحَ وهْ ــجْ جُ ــدامْ  يَنْسَ مــن االق

ــورْ إيْبُ ــه  ل ــعْ  نَ يَصْ ــا  م كلّ  ــاهْ  ف يَكْ

شــارِي و  ــعْ  بايَ ــن  بي ــي  رَفْرافِ دْ  شــاهَ

ورْ ــطُ اسْ كل  ــتْ  مَّ ضَ ــلْ  قَ العْ ــةْ  بَرْجاحَ

ــرْتْ زَنْجارِي صَ ــي اعْ نِ دْ ــون الجاحَ في عيُ

ورْ ــدُ عْ ــفْ و مَ ي فِ ــوسْ االنْجــالْ اكْ مُ طْ مَ
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ــارْ ب االحْ ــن  بي ــلْ  ارْدِي

ــارْ ي ــه االطْ ــوا علي سُّ عَ

ــرارْ يهْ ســمّ و امْ ــقِ نَسْ

ــدارْ الجْ ــه  ل ــتْ  رِيَّبْ

ــارْ بَّ ــونْ صَ فعســى إيْكُ

امْصارْ و  ــاتْ  رْي القَ فــي 

ــورَة ـگُ حْ المَ ــه  ـتُ مْ بهَ

ــورَة النَّاعُ ــه  ل ــاوْا  فّ حَ

ــرُورَة المْ ــكاسْ  ب ــرْوى  يَ

ورَة سُ كْ يْلُه امْشاتْ مَ خَ

ــورَة بُ ــرْ احْ ــنْ دامَ و منِي

ورَة كُ دْ المَ ــى  الثْن أهــل 

الحمــارِي ــوْرى  ال ــلّ  قَ ــابْ  يّ الغَ مْ  ــهْ سَ

ورْ صُ عْ ــه مَ تُ وْ ــة صَ و كــداكْ في الگرِيحَ

ضـــارِي بــالــســرقــة  ــــازالْ  م و  كـــان 

ورْ ــدُ اتْ ــاتْ  ابْق ليــس  ــها  ارْيُوشْ ــوا  ل بَطّ

ــالّرِي ف و  ــي  رْبْتِ حَ ــي  الداعِ فــي  نَرشــق 

ــورْ باللَّجُ ــي  حِ دْ القَ و  ــدابْ  العْ ســهم 

ــبارِي اشْ ــعْ  دافَ امْ ــه  قَتْلُ ــى  عل ــتْ  ڨَبَّلْ

ــورْ ــرْ الكُ ي دِ ــمْ  بَهْ ــمْ هايَ ي مِ و ابْقــى اهْ

ــةْ افْكارِي رَمَّ ــه في امْ ــتْ انْدارِي في يِي اعْ

ــورْ جُ هْ مَ ــى  ن عْ المَ ــاسْ  ن ــن  بي ــهْ  لِّي خَ

ــرْ انْضــارِي ماهَ ــى القْ ــالمْ اهللا عل و اسْ

ــورْ كُ دْ المَ ــدّ  الف عبدهــم  ــد  عن مــن 
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االزْهارْ طيبْ  ــيمْ  انْسِ و 

االوْزارْ ــعْ  ي مِ اجْ ــي  حِ يَمْ

ــتارْ السّ ــي  الغن ــادا  ي

ــورَة طُ عْ ه المَ و نســايَمُ

ــورَة ــومْ عاشُ و بجــاهْ يُ

ــرُورة ضْ مَ هــاجْ  المْ رُوحْ 

ــارِي ــدّ و اقْم ــداهْ ن ــبْ اشْ ي ــاحْ بطِ ــا ف م

ــورْ طُ عْ المَ ــبْ  ي الطِّ ــبْ  ي طِ ــاحْ  ف بهــم 

ــدْ البارِي ــعى الواحَ ي نَسْ ــمِ ــدوزْ اسْ نْ كَ

ــرُورْ بْ المَ ــه  طَ ــلْ  ضَّ فَ المْ ــودْ  مولُ و 

اوْزارِي فــي  ــوكْ  فُ اعْ ــعى  نَسْ أمــواليْ 

ــورْ طــا و الكــدب و الفجُ ــب و الخْ بالدن

انتهت القصيدة
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ــومْ حالِي ــك ال اتْلُ المَ ــي كفّ امْ نِ يامــن اتْلُومْ

ــا جــرى ــتْ م ــو رِي ــي ل ــمْ حالِ ــا اليَ ــو كانْ ي ل

رى لي ــي نُورِيهْ ما اجْ حايْنُه قَيْسْ اللِّ ينْســى امْ

ــاتْ في الوْرى حايَنْ ما ف ــنْ امْ ــوت بالمحايَ و يفُ

ــي للموالِ البســتان  ــرَسْ  نَغْ ــت  نَعْ اصْ ــرْ  انْوايَ

رَة ــوْ نَ امْ ــي  اللِّ ــوبْ  شُ العْ و  ــاحْ  الْق ــجْ  نعالَ و 

ــي ــرافْ األرْضْ و نيلْهــا ازْاللِ ــرْتْ مــن اشْ تَ اخْ

ــرَة ناظَ المْ ــل  ألهْ ــرَة  النّظْ ــاضْ  ارْي يتْها  ســمِّ

ــي و مالِي تِ ــي و رجاحْ لِ قْ ــاضْ بعَ ــتها ارْي رَسْ اغْ

رَة الباهْ ـــارُه  ازْه اتْــمــارْ  األشــجــارْ  و  بــنْــوارْ 

ــي مالِ ــوجْ  الْجُ ــن  بي دُورْ  و  ــورْ  سُ ــه  ب دَوَّرْتْ 

ــرى ــد ياسْ ــالْ الهن ــه باقْف ــه ابْوابُ ــتْ لُ نْ حصَّ

ــرْتْ فيه مالِي زالِي و خسَ رســتُه لغْ ارْياضْ غَ

رَة والْ مشاتْ خاسْ ــرْتْ من امْ و علِيه ما خسَ
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ــــــــه ارْبـــاعُ فــــي  دَرْتْ 

ــــــه ــــــاعُ تْ رَبّ ـــــــــــدْ عَ

ـــــــــــه ـــــــــــرْتْ زَرّاعُ سَ

ــكار ــ ــحْ تـَ دُونْ 

المالِي سيلْها  من  زِيرَة  اغْ يُونْ  اعْ لُه  رْتْ  فَجَّ

ــرَة زاخْ ــاهْ  ي بمْ ــرِي  تَجْ جــداوَلْ  ــه  لُ ــتْ  نَعْ اصْ

ــي دوالِ و  ــانْ  البُنْي ــوفْ  بصفُ ــورْ  سُ ــه  لُ دَوَّرْتْ 

ــرَة رْدْ زاهْ ــوَ ــوفْ ال فُ ــه دَرْتْ اصْ داوْلُ ــى اجْ و عل

ــي ــرِي و بالِ ــلِّي خاطْ ــانْ ايْسَ و الخــزْرانْ و الب

رَةْ امْشاهْ يْلُه  خَ يْلِي  الخَ و  الحكم  و  وسانْ  سُ

ــورِي حالْتُه ابْحالِي رْ و الخابُ ــسْ و البْهَ فْ و الطَّ

رْة ها امْســاطَ حابَقْ ــنّ و القرنفل فــي امْ و الفَ

ــبالِي ة اسْ ــرِيرْها طالْقَ ــوق اسْ ينْ ف ــمِ و الياسْ

رَة وقْ بالخمر ساكْ شُ عْ يقْ المَ قْ بالرْحِ و العاشَ

واتْهــا اتْهالِي ــمْ بصْ ــارْ فــي االدْواحْ اتْرَنَّ ي و اطْ

المحــاوْرَة فــي  ــنِـيَّـة  الحسَ و  ــوصْ  لَنْـيُ كَ

ــرْتْ فيه مالِي زالِي و خسَ رســتُه لغْ ارْياضْ غَ

رَة والْ مشاتْ خاسْ ــرْتْ من امْ و علِيه ما خسَ

بارْ ــبْ برَبْعة على ربْعــة اعْ اقْبي

رْ بالنهارْ داوَلْ في النهَ ي اجْ قِ نَسْ

جارْ انْوارْ رَست فيه ما بين اسْ اغْ
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ــــي ــــانِ ــــدي ـــــــــــاوْا ع ج

ـــتـــانِـــي ــــــــــاوْا بُـــسْ أوْط

ــي ــانِ ــص ـــي اغْ ــــاوْا ف ــــق الْ

اتح لألرضْ فَ لْ امْ وا على القفَ نْعُ صَ

وْضْ ه فيه أالّ لها عَ راسُ صابُوا اغْ

رْضْ عَ و  ولْ  طُ ى  دّ سَ رْ  اتْمَ ارُه  نُــوّ

ــواضْ اخْ ــرُوا  كـتْ

ادْخالِي وا  فَتْشُ ي  رُوضِ لُوا  دَخْ ة  غالْسَ لُوبْ  بقْ

رَة القاصْ افْراشاتُه  و  القبُوبْ  جابْ  احْ وا  فُ شْ كَ

الليالِي في  جْ  هَ اطْ األنْــوارْ  و  باالتْمارْ  صابُوهْ 

ــايْــرَة ـــوارُه الــنّ ــارُه و ن ــم ــلَّــة اتْ ــاوْا غَ ــن اجْ

والِــي تْ  ـــدَ وَجْ ــارُوا  س و  ــشْ  رِي دُونْ  ــوهْ  ــرْكُ تَ

ــرَة غايْ امْ ــه  نُّ عَ ــوا  راحُ ــه  دُوحُ ــارْ  ي اطْ ســوى 

انْبالِي ايْصادْفُوا  الرُّوضْ  في  صادْفُونِي  كانْ  لو 

ــادْرَة الغ الوشــا  ــة  المَ ــزِي  نَغْ ــم  ارْقابْهُ فــي 

و منين صادْفُوا بســتانِي خالِي من االشــبالِي

ينَة و يســرى ــمْ و منهــم ايْمِ هُ راضْ ــوا اغْ صابُ

ايْبالِي ما  الفلك  و  مْ  هُ دْ عَ اسْ الزمانْ  و  االيّامْ 

ســايْرَة ــر  للغي ــا  عاه امْ الســرُورْ  ســوايَعْ  و 

ــرْتْ فيه مالِي زالِي و خسَ رســتُه لغْ ارْياضْ غَ

رَة والْ مشاتْ خاسْ ــرْتْ من امْ و علِيه ما خسَ
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ــــــا ــــــدايَ ــــــــــتْ اعْ المَ

ـــا ـــاي ــــــــوا م ــــــــوْضُ خَ

ــــــا دُوا داي ــــــــــــــــــدْ جَ

ــــــالّوْا ـــــر خَ أتْ

دالِي اگْ ه  فاتْحُ بمْ ابْوابُه  اقْفالْ  لُه  ت  فتَحْ

رى اطْ بما  لي  علم  ال  و  دارِي  كيف  لْتْ  دخَ و 

لِي ابْقى  ما  شاتْ  لو  وها  دُ فَسْ لْتِي  غَ يبْ  انْصِ

ــرَة ــي ال امْحاضْ ــوفْها فــي ارْياضِ ــرَة انْشُ نَظْ

بالِي ــة اگْ حَ ها واكْ دْ ــه من المــاء نَوْجَ و جداوْلُ

ــرَة اهْ النّ ــا  ماه مــن  ــرّتْ  غَ الرضــا  ــون  عيُ و 

سالِي كنت  بعد  من  والُه  تَهْ نِي  لساكْ زادْ 

ــرى ت ــا  ي ــول  انقُ و  ــي  لْبِ قَ ــرْ  بَّ كنْصَ ــتْ  ي بقِ و 

حالِي شفهم  الَّ  من  تارِي  العدى  في  دِي  نَفْ

دايْـــرَة الــلِّــي  ـــالكْ  االف ــرَةْ  ســي ادْراوْا  والّ 

ــي ــم و الخــالصْ تالِ هُ لَّصْ ــانْ ايْخَ ــازالْ الزْم م

ــرَة ــم و المعاشْ عامــي إيْعاقَبْهُ ــقْ اطْ قَّ و يحَ

ــرْتْ فيه مالِي زالِي و خسَ رســتُه لغْ ارْياضْ غَ

رَة والْ مشاتْ خاسْ ــرْتْ من امْ و علِيه ما خسَ

ي و مشاوْا لُوا ما ابْغاوْا في رَوْضِ فَعْ

ضاوْا ا نَحْ داوْلِي بعد أمّ وا اجْ دُ فَسْ

اوْا فَّ گَ و  وهْ  دُ فَسْ مْ  بْتْهُ صَ نِينْ  امْ
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ــــي ــــاضِ ــــرْي ــــــلْــــــتْ ل قُ

ــــي ــــاضِ ــــف ــــغْ األل ــــي ص

ــــي ــــواضِ ــــحْ جـــــــــاوْا لَ

ــيّ قالْ بْنِي لِ ــه و اجَ بلْســانْ حالُ

وا لي االرْدالْ دُ ا لكْ ما فَسْ يوْ كِ يَحْ

مْ و ادبالْ طَّ لْتُه و تحَ وا في غَ فَتْكُ

ــســالْ ــا مــن اتْ ي

فالِي رَگْ  في  ارْياضْ  تْ  رَسْ اغْ تْ  لَمْ اظْ اللِّي  أنا 

قدرة امْ حكمة  لي  بَقْ  اسْ فْتْ  صدَ ما  تَ  مْ مَّ خَ

ــي عل ــامْ  اإلم و  بالهــادِي  ــأَلْتَكْ  اسْ ــا  رَبْن ــا  ي

ــرَة ـ اهْ الطّ ــرَة  بالــزَّهْ و  اآللْ  و  ــبـاطْ  باالسْ و 

ــي ــا عالِ ــكْ ي ــلْ ل ــرَة نَتْوسَّ شْ حــابْ عَ و باالصْ

ــل األخــرة ــا قب ــي فــي الدني قِّ ــد حَ ــتَ تاخُ انْ

ــئالِي نِي اسْ تُه و قبل الغْ ــتْ درَكْ لَبْ ــدّ ما اطْ البُ

رَة اهْ الظّ ة  مَ كْ الحَ وفْ  انْشُ التْمامْ  في  يتْ  بغِ و 

ــومْ الوغــى انْصالِي ــا عرف يُ م ــرْ الدّ نْزِي فــي خَ

ــرة عنت الحــربْ  ــوم  ي ــمْ  يلْقاهُ ــقْ  ي طِ ايـْ ال  و 

مالِي شاهْ عن اشْ يفي في اغْ حالْ وانا سِ هذا اشْ

ــزْرَة ــگَ يــانِــي امْ ــدْ ــرْدُه تُــوجــد عَ ـجَ ــال انـْ وي

وا اقْتالِي دُ ــي من الَّ شــاهْ فِ يبْتُه تَكْ ــتْ هِ لِّي خَ

ســاقْرَة ــي فــي المْ ــه يَلْقانِ فاتُ ــا اكْ ــي م و اللِّ
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ــغالِي ــرى و ال باعْ وال رى ببصيرْتُه اشْ من الَّ اشْ

ــرِي في مصرى ــغالُه تَجْ رِيزْ اشْ إيْســالْ عن اطْ

ــي غالِ مْ  هُ ــومْ سُ ــرِي  فَكْ ــسْ  رايَ بعْ ــرُوهْ  بْ إيْخَ

ــرَة امْضافْ ها  ــوالَفْ اسْ ــانْ  يْم الضّ ــرْ  واهَ بجْ

ــة مــن الغوالِي رُوسَ ودْ اعْ ــظْ المعانِي خُ أحافَ

ــرَة الغناضْ وَدَّى  ــا  أن ــولْ  ايْقُ مــن  ــى  عل بهــا 

جالِي اسْ في  يهْ  دِ نَهْ المِي  اسْ و  ي  مِ اسْ وزْ  گنْدُ

رَة ــبْ عاطْ ي ــومْ الطِّ ــي بَنْسُ ــسْ المعانِ وامَ لَقْ

انتهت القصيدة
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ـنَّى نِيـنْ كنَتْمَ ولْ السْ طُ

ـــا دايَ عـــالجْ  ــــتِ  انْ و 

ازْ ــرّ حَ ــكْ  حــارْسَ ــكْ  اوْصــالَ على 

زِيزَةْ الْعاتْ العْ كْ أتاجْ الوَ رامَ من اغْ

حسامِي و  تِي  رْگْ ضَ انْتِ 

ــرَّضْ ــعَ ـتْــرَكْ مــن اتْ نـَ

ــزْ زِي اعْ ــي  نِّ عَ ــه  مالُ ــي  زالِ َغْ أ ــكْ  لَ وَصْ

ــى ـنّ تْـهَ نـَ ــي  تزُورْنِ مــا  هْ مَ

ــوزْ ــفُ انْ ــرضــاكْ  ب ــي  ــمِ رَسْ زُورْ  هللا 

ــازْ ــي ف ســعد اللِّ

ريزة تَحْ اتْراهْ  وال  لَكْ  وَصْ من  بالرضى 

ــرُوزْ حْ ــكْ مَ رْسَ ــي حَ ــدْ للِّ ــونْ رَصْ و يكُ

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

يزْ ابْهِ دايا  اعْ في  زْ  تَبْهَ اتْزُورْنِي  ما  هْ مَ

ي الْطامِ يقْ  إيْطِ من  برضاكْ 

ـنِّى كنَتْعَ بــه  ـلَكْ  وَصْ

ــــنــــايَــــا ــــــو امْ زه

ــزة زِي اعْ ــكْ  جاتَ ــدامْ  االقْ زُورةْ  وال 

ــونْ نُ كْ المَ الســرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 

ــي المِ ــي و اعْ ــتِ رايْتِ و انْ

ــــرَّضْ ــــگَ ــــتْ ــــيَ ك
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دازْ ــو  ل ــكْ  ــبَ ــي ارْقِ ــعْ  ــنَ ــمْ يَ وال 

زِيزَةْ الْعاتْ العْ كْ أتاجْ الوَ رامَ من اغْ

ــرَّدْ جَ امْ ــاگْ  ت ــالمْ  اعْ والَّ 

ــا ــرِيَّ ــتْ ــــرّة كــمــا ال غُ

ــرازْ البْ فــي  ــواسْ  اقْ ــنْ  بِي حاجْ و 

زِيزَةْ الْعاتْ العْ كْ أتاجْ الوَ رامَ من اغْ

وزْ اتْفُ به  رْهافْ  بالمَ زْقُه  اتْمَ

ــازْ ــي ــمْ ــتَّ ال دُونْ 

يزة وى گِ دْ لُو اسْ شى من وَغْ زُورْنِي ال تَخْ

ودُوزْ ادْ  سّ الحُ ـــابْ  ارْق على  ـــمْ  ازْطَ

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

يزْ ــة فــي مِ ــحْ كرايَ ــوگْ تَتْمايَ ــى تتُ ت امْ

يَوْقَدْ يُّه  بضَ تــاگْ  جبين  و 

وزْ رْكُ مَ يارِي  اصْ بين  فارْ  االشْ م  هْ سَ

ــازْ ــمَّ غَ ــرْ  ــفَ ش و 

يزَةْ مِ لْة في كل تَغْ قَ لَة المُ هْ رّ الشَّ زادْ سَ

وزْ حُ مْ مَ زْ  قَرْمَ في  بــاغْ  لُــون  دّ  الخَ و 

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

تَبْرِيزة في  ه  دُ واهْ اشْ تلْقاهْ  خافَقْ 

نُــونْ كْ المَ السرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 

دْ رْصَ و التِّيتْ فاتْ لُونْ الفَ

ـــــــــيَّا ــــــطِ امْ أو 

ــزة يي تَغْ مْ  هُ بســهومْ ــي  لْبِ قَ زادْ 

ــونْ ـنُ كْ المَ الســرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 
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ه وامُ تَقْ جْ  بتهَ امْ ورْ  نْجُ غَ

بَّة غُ ـــوقْ  فُ ــونْ  ــنُ ــتْ عَ

گازْ احْ في  اووس  الطّ جيد  جيد  و 

زِيزَةْ الْعاتْ العْ كْ أتاجْ الوَ رامَ من اغْ

وا و ارْدافْ على المحزمْ رامُ

ــجْ لَّ ــدَ اخْ ــهــا  ــدامْ اقْ و 

ــرازْ ــطْ ــلْ فــي تَ ــي ــرْبِ ــــرَة شَ دايْ

ه بسالمُ لِي  لدّ  الثغر  و 

ـــة ـــبَّ ـــلَّ ــــــــرّ ال سَ

وِيزَة تَحْ في  أدَّاونِي  ابْرُوقْ  ود  عُ اضْ و 

ــونْ نُ كْ المَ الســرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 

وا عامُ وابَلْ  كشْ افْخادْ  و 

رَجْ ـــــــدْ ـــمـــا تَ ـــهْ مَ

يزَةْ فِ تَحْ االقْدامْ  جل  زْ  فَ احْ لْخالْ  خَ

ــزْ رِي احْ وَرْدُه  ــرَّزْ  حَ امْ ــالمْ  كغْ الخــال 

ه تَنْغامُ داوْدِي  ــوْتْ  الــصَّ و 

ــرُوزْ فْ المَ النّهــد  و  ــدر  للصَّ ــورْ  ميسُ

يازْ تمَ فــي  ــلــت  قُ

ــلِــيــزَةْ نَــگْ أو  ــــزارْ  إيْ فـــاقْ  ــنْ  ــطَ ــبْ ال

وزْ ــدُ لْجْ إيْ ــون التّ ــي لُ سِ قْ ــوبْ دَمْ مــن تُ

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

لونْدرِيزَ بلد  من  ه  طاسَ يتْ  كِ احْ رّة  سُ

ه تَبْرامُ في  صايَلْ  اقْ  السّ و 

ــوزْ فُ حْ مَ ــبعة  السّ ــان  ت بالمْ ــدّ  القَ و 

ــزازْ اعْ ـــرُوفْ  احْ في 
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زِيزَةْ الْعاتْ العْ كْ أتاجْ الوَ رامَ من اغْ

تْرة يُوبْ العَ صافِي من اعْ

ــادَى ــم ــوِي مــن اتْ ــطْ نَ

ــرازْ تَــغْ ــه  ــرْحُ جَ في  يدْ  ايْفِ وال 

زِيزَةْ كْ أتاجْ الوالْعاتْ العْ رامَ من اغْ

لْتِي و انْغامِي و اتلِي في حُ

ــونْْ ــنُ كْ المَ الســرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 

مالِي بَتْرة لْتْ عن اشْ و عمَ

ازْيـــــــــــــــادَة دُون 

ــزة رِي تَغْ ــدْ  ي إيْفِ وال  ــي  يَرْفِ شــالَّ 

ــونْ ــنُ كْ المَ الســرّ   َ أ ــي  زُورْنِ هللاَّ 

المِي اكْ رْزْ  طَ ينْ  مِ للفاهْ

يزة گِ ودْ تَعْ حُ لَّة و على الجْ بْتْ هدا الحُ جَ

ـــزُوزْ اعْ االرْيـــامْ  ةْ  لباشَ يتْها  هدِ و 

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

يزْ مِ لْوِي ما يَرْضى اهْ بْتْ في الوْغى شَ ارْكَ

نْتْرَة ــرُوبْ عَ وقْ فــي الحْ و انفُ

ــوزْ گُ ــنْ  مَّ كَ تْ  ــفَ رَشْ ــقْ  رِي الخْ مــن  و 

ازْ ـــرّ ســــالْ  الـــخَ

دِي في تَبْرِيزَة دِي و شواهْ مْ وَجْ عن اتْراجَ

ــوزْ ارْمُ و  معانِي  و  اللغا  سْ  اقْوامَ في 

ــازْ انْح ــبْ  لْ القَ و 

رِيزْ الغْ بْعْ  الطّ غْ  صِ عانِي  المْ حافَظْ  يا 

ي المِ بْتْ اسْ ياخْ هَ و على االشْ
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ــحْ القَ رُوضْ  ــاح  ف مــا 

ــــوازْ ــي احْ ـــمْ ف ــن ارْضـــاهُ م

ـــــــــره فــــاتَــــحْ زَهْ

دِيزَة من  يبْ  يغِ وال  بْرِي  خَ دْ  تَوْجَ

وزْ ــدُ نْ الگَ ــرْ  بْ الحَ ــحْ  ي صِ الفْ ــول  يقُ و 

ــازْ ــب لُـــو تــــاگْ  ال

يزَة بتگِ الوغى  يُوم  بُومة  ه  يدُ اتْكِ ما 

يُوزْ  حْ يقــة مَ ــومْ الضِّ ــدْ يُ ي حِ ــل الجْ مث

ـــي  يــنــحــازْ ـــاقِ ب

يرةَ گِ في اللغى و نتَرْكه بين الوْرى في تَعْ

ــرُوزْ المهْ ــدْ  الوغْ ــدْ  ي الجحِ لْ  ــتاهَ يَسْ

ــازْ ـنْـغ المُ مْ  ــهْ سَ

رْزِيزَة ــة اتْحَ ــه واقْفَ لْقُ ةْ الغلْ في حَ ــدَّ غُ

ــرُوزْ قْ مَ ــه  رْحُ جَ يَّة  ــجِ الشْ ــفْ  راهَ بمْ

انتهت القصيدة
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ــوزْ ــكْ و ابْهــاكْ انْفُ ــوفْ زِينَ إال انْشُ

بالحــزان فازْ

ييزَة ــا عند حســن زِينَك فــي تَفْ وان

حازْ بِي 
لْ قَ ــنَكْ  سْ حُ

بْ العزِيزة ــمْ خاتَمْ الدهَ ةْ األسْ أزِينَ

رُوزْ حْ نْ ابْهاكْ عنده في قصر مَ صَّ حَ

وزْ فُ انـْ بَرْضــاكْ  ي  ــمِ رَسْ زُور 

ـزْ ــــنْ فــايـَ ــهـــاكْ زي ابـْ

ــوزْ انْفُ ــلْوانْ  السّ و  ــو  بالزْهُ

وزْ ــدابْ اتْفُ ــودْ بالعْ سُ و الحْ

وزْ ي و انفُ ــمِ زُورْ برْضاكْ رَسْ

رُوزْ حْ ــي مَ نِّ ــكْ عَ لَ ــالْ وَصْ م

ـــرَّازْ ــرْ ح ــي ــانْ أم ــط ــلْ سُ

حرُوزْ و  ــمْ  السَ بطْ ه  مُ لسْ طَ

ودْ فايَزْ ي انْعُ بَوْصالَكْ يا وَلْفِ

ــزْ ــايَ ـــل زِيـــــنْ ف عـــن كُ

وزْ ــنْ يفُ و العــدو ليس بالزِي

ــوزْ ـفُ ـــرْضـــاكْ انـْ ـــا ب وان

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي

ازْ رّ والتِي بهاكْ حَ و اجفاكْ أمُ

ازْ ــــرّ ـــاكْ حَ ـــه ســنــى ابْ

ــرُوزْ كْ ــمْ مَ و األســم و عزايَ
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ازْ ـــــرّ ــــــدْ حَ راصَ

ازُه رّ فى حَ و سنى ابْهاكْ الجْ

ــمْ جــداوَلْ و حــرُوزْ زايَ وال اعْ

وزْ ي و انفُ ــمِ زُورْ برْضاكْ رَسْ

وزْ انْحُ برضــاكْ  ــودِي  اتْجُ إال 

ــودْ بــه حــايَــزْ ـعُ انـْ

ــوزْ انْحُ ــلْوانْ  السّ و  ــا  الهن

ــد مـــن حـــازْ ســع

و جوارَحْ االعضاء الهوى حازُوا

يُوزْ حْ مَ رَة  الهجْ ورْ  بحُ في 

وزْ ي و انفُ ــمِ زُورْ برْضاكْ رَسْ

رِيزَة رُوزْ احْ رُوزْ الجفى احْ ــا فادُوا في احْ م

ــازْ ح ــي  بِ
لْ قَ ــنَكْ  سْ حُ

ــبْ العزِيزة ــمْ خاتَمْ الدهَ ــةْ األسْ أزِينَ

وزْ حُ ي و انـْ ـمِّ ـبَّلْ االقْدامْ بـفُ قَ انـْ

ييزَة ارْ فــي تَحْ ــي بين المــا و النّ نِ و ترَكْ

ــازْ ح ــي  بِ
لْ قَ ــنَكْ  سْ حُ

ــبْ العزِيزة ــمْ خاتَمْ الدهَ ــةْ األسْ أزِينَ

ازْ ــرّ حَ به  ــالْ  ص ما 

ازُه ــرّ رَّزْ حَ ــم حَ ــمْ ناجَ ي كِ احْ

ـــرُوزْ ح و  ــمْ  ــسَ ــلْ طَ وال 

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي

فى الحايَزْ نّى بعد الجْ ما نَتْمَ

ــنى ابْهــاكْ حايَزْ اسْ

وزْ رْجــاتْ انْحُ ــو و الفُ و الزهُ

ــنْ و البْهــا حــازْ الزِّي

شــى قَلْبِي حازْ ــرامْ احْ و الغْ

ــوزْ ــيُ ــحْ مَ ــه  ــواجُ أم بين 

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي
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وزْ نْغُ رَة مَ من الجفى و الهجْ

ــزَة نَغْ القلــب  زادُوا 

ــوزْ نْغُ مَ رْ  انْســاهَ ــاتْ  كنْب

ـــغـــازْ غــــــازْ بـــنْ

ــوارَمْ الهوى قَلْبِي غازُوا و اصْ

وزْ نْغُ مَ ه  رامُ اغْ سهم  سمّ 

وزْ ي و انفُ ــمِ زُورْ برْضاكْ رَسْ

زُوزْ هْ ــي مَ لِ قْ كْ عَ رامَ مــن اغْ

ــزَّة هَ ــوم  يُ كل  في 

زُوزْ هْ وبْ و مَ دُ جْ في الخالء مَ

ــــزازْ ــي اهْ ـــلّ ف ضَ

ــزازُه ــي تَهْ لْبِ ــواكْ زادْ قَ و اهْ

زُوزْ هْ مَ بَحْ  نَصْ نَمْسى  كيف 

زة ومهم نَغْ زُوا قَلْبِي بسهُ نَغْ

ــزَة غْ نـَ ــاتْ  ف اكْ وال 

وزْ نْغُ مَ سامِي  احْ راحْ  اجْ من 

نْغــازْ مَ ــاهْ  ف اكْ وال 

ــازْ ــه غ صامُ مْ ــرامْ بصَ و الغْ

وزْ نْغُ مَ شى  الحْ اعْضى  في 

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي

زّة رانَكْ في اقْلِيبِي هَ جْ زادْ هَ

ــزَّة هَ ــالفْ  اخْ ــزَّة  هَ

زُوزْ هْ مَ اكن  السّ واكْ  اهْ من 

زازْ و امْسى و تاهْ في اهْ

زازْ تَهْ فــي  ــي  نِ الَّ خَ ــشْ  ي وحِ

ـــزُوزْ ـــهْ ــي مَ ــانِ ــلْ ف ــاحَ ن

وزْ نْغُ ــي مَ ــي و قَلْبِ نامِ ــي امْ ــا طابْ لِ م

يزَة شى و ازْدادْ انْغِ و شعل نيرانْ في الحَ

ــازْ ح ــي  بِ
لْ قَ ــنَكْ  سْ حُ

ــبْ العزِيزة ــمْ خاتَمْ الدهَ ــةْ األسْ أزِينَ

ــزُوزْ هْ ــمْ مَ ــكْ هايَ رامَ ــلّ مــن اغْ و انْظَ

ــزَة زِي ــي تَهْ ــنْ زادْنِ ــنْ الزِّي و اجفــاكْ أزِي
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وزْ ي و انفُ ــمِ ــاكْ رَسْ زُورْ برْض

ــوزْ فُ ـحْ مَ ــي  ـوالتِ أمُ ــكْ  زِيـنَ

حافَـزْ بـان  ـــدّ  القَ و 

ــوزْ فُ حْ مَ ــرِي  نَسْ و  وَرْدْ  ــن  بي

ـــازْ ـــف ــــــتْ احْ راقَ

وازُه و الجنكْ و الجناحْ في تَحْ

وزْ فُ حْ ــقْ مَ رُونَ ــاضْ امْ فــي ارْي

رُوزْ ــي فــي اطْ رَزْها واشِ ما اطْ

ــرُوزْ قْ مَ ــهْ  رْحُ جَ بهــا  ــرُوحْ  ايْ

ــازْ ح ــي  بِ
لْ قَ ــنَكْ  سْ حُ

ــبْ العزِيزة ــمْ خاتَمْ الدهَ ــةْ األسْ أزِينَ

ــوزْ فُ حْ ــرُه مَ ــاضْ بزَهْ ــسْ فــي ارْي ي ايْمِ

يزَة فِ ــواتْ احْ ــعارْ اآللِي زانْهــا اصْ و اشْ

رازْ ــودْ الْفاضْ فــي تَطْ خُ

رِيزَة ــرْزَة تَطْ طَ ــي امْ عانِ ــةْ المْ لَّ فــي حُ

ــرازْ ــي يَــقْ ــرْهــافِ مــن مَ

زِيزَة ــي القْ فِ راهْ ــه امْ مِي داتُ ــفْ تَدْ خايَ

ــوزْ ــنُ ــكْ ــمَ ــرْ ال ــب ــت ـــا ال أي

زْ لي و حلل من ادْباجْ حافَ في احْ

ــزْ حافَ ــمْ  لِي اظْ ــتْ  تِي

ــوزْ فُ حْ مَ ــم  الغاهُ ــارْ  االطي و 

فازْ تَحْ فــي  تْهــا  مَ نَغْ

ــازْ ف ــودْ فــي تَحْ ــابْ و ع و الرب

ــوزْ ـفُ ـحْ مَ البـهــا  بـســنى 

ادْروزْ ــي  ف ــي  ــمِ ــعْ مَ ال  و 

ــرُوزْ ــقْ ــه مَ ــبُ ــلْ ــســى قَ يَــمْ
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69

70

71
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80

وزْ ــد المُ ــرُوحْ بهن جْ ــرُوحْ مَ ايْ

رُوزْ الغْ ــداوِي  امْ ــبْ  ي إيْصِ ــا  م

وزْ نْدُ الگَ ــرْ  بْ الحَ لْ  ــغْ شُ مــن 

ــزوزْ ـعْ المَ ــورد  ال و  ــو  بالزهـ

ــوزْ ــيُـوفْ الـمُ و ســنُـونْ اسْ

ـــرُوزْ ــقــى عــــادَمْ الـــغْ ــبْ يَ

دُوزْ و  ــــولْ  صُ ــا  ــرضــاه ب

ـــزُوزْ اعْ يـبْ  بـطِ ــزُوجْ  ــمْ مَ

ــازْ ــرمّ ـــبْ جــابْ ال راكَ

الميزة انْهارْ  في  وجْ  حُ مْ سَ بْ  راكَ فارَسْ 

ــرازْ ــغْ ــم ب ــرفــاهُ ـو ي لـُ

ــزَة ري ــه اغْ ــدْ في ي ــه وال اتْفِ ــوا ل ينخرمُ

ــدازْ ــنْ هَ راوِي 
َ أ ـــدْ  خُ

دِيزة في  ــرَة  خْ ــدَ امْ يَّة  نوِ عْ مَ رَة  ــدْ عَ

ــزازْ ــرُوفْ اعْ ــتْ احْ تَمْ اخْ

زِيزَة العْ لْتِي  بحُ نى  يعْ لمن  السالمْ  و 

انتهت القصيدة
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II

01
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14

ــى تتناسَ ــا  داب ــا  ـف الجْ ــامْ  إيّ

إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

ي ياسِ فاكْ اعْ ياوْا من اتْقالْ اجْ و اعْ

العانَسْ يا  إيّاسْ  يك  جِ امْ من  تْ  عْ اقطَ ما  مازال  سيدي  يا  هو  و 

أوْناســة بَرْضــاكْ  ــمْ  نَ نَغْ و 

العناسْ باشة  يا  بالرضى  فاكْ  اجْ حانْ  تَمْ نَنْسى 

الــونــاسْ ورْ  ــدُ ــب ال ــة  الم ــكْ  ومَ ــدُ ــقْ ب ر  نبشَّ و 

نَنْسى ـــمْ  ـــرِّي ال ــا  ي ودَكْ  ـــــــدُ اصْ ــانْ  ــح م و 

ــي ناسِ ــودْ  انْعُ ــرَةْ  جْ الهَ ــدابْ  تَعْ ــي  اتْزُورْنِ مــا  هْ مَ

ــه ــاسُ ــوْن ــي إيْـــلَـــدْ تَ ــبِ ــلْ قَ

ي اوْناسِ بالرْضى  يَلْقاوَكْ  فْ  طَ تَعْ يُومْ  مْ  بَرْضاكُ  

انْسايَسْ ما  عاهْ  امْ عيِيتْ  و  بِيَّ  حاطْ  جفاكْ  و  سيدي  يا  هو  و 

ــي عْ في اقْياسِ ــدَّ ــرْتْ نَتْبَ و سَ

الريّاسْ ولْ  قُ اعْ يسلب  ما  واكْ  اهْ كثر  من  ي  نَنْشِ

ة الخـنّاسَ قُوْل  يـنـضـمـر  و 

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ

ــي يَّاسِ كْ المِ ــدَّ و جــاحْ مــن صَ
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30

31

إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

ي سِ مْ ى هَ يتِي عَسّ غِ وتِي ما اصْ صُ

إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

ــد الميَّاسْ ــا قَ ــكْ ي تَ ــي بقامْ لِ قْ ــلَبْتِي عَ كيــف اسْ

ة ياسَ الكْ و  ــعْ  ــبْ ــطَ ال ــالْ  ــم ك ــي  ف فقتِي 

ي إياسِ ارْضاهْ  من  يتْمايَحْ  لَكْ  وَصْ يمْ  انْسِ ادْرى  ما 

ــه ـاسُ ـــعْ إيـَّ ـــاطَ ــــدْ ق الحَ

ي ياسِ لِــه  لْتْ  قُ من  على  ارْواهْ  ــبــارْ  االخْ ــحْ  صَ

هامَسْ وتْ  بصُ وِي  نَدْ إال  داكْ  احْ و  يحْ  افْصِ وتِي  صُ سيدي  يا  هو  و 

ي سِ مْ خُ ــة  راح من  ــرى  ت يا 

ماسْ الخْ ة  راحْ من  بالرْضى  ارْضاكْ  كيسانْ  نَلْقى 

ماسْ تَخْ سْ  مَّ خَ المْ ورْتَكْ  صُ في  لتوصافِي  يعْ  تضِ و 

اتْماسى ــي  ــمِ ــراسْ امْ في  ــهــاكْ  ابْ ــوفْ  ــشُ ان و 

ــي و ماسِ ــدِي الزَّهْ نْ ــجْ لي عَ هَ ــانْ اطْ ــول الزْم و انقُ

وا ماسُ ــي  ــتِ ــرْسْ عَ دواحْ  و 

ــي ماسِ ــا من اخْ ــبْ إيْصــادَفْ بارُودْن برضــاكْ و الرْقِي

البَسْ قامْ  السْ تُوبْ  ي  مِ سْ جَ نِّي  عَ اتْسالْ  إال  و  سيدي  يا  هو  و 

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ

ــي رَمْسِ ــصْ  اتْرَبَّ فــاكْ  اجْ مــن 

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ
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42
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45
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49

نِي تُوبْ التِّيهْ الْبِيسْ و كداكْ ساكْ

إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

ي كاسِ ضايَا  لعْ فا  الجْ لَّة  بحَ و 

ــسْ يبي فــاكْ  بجْ ــي  رُوضِ ــادْ  ع

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ

ــي شــى مــن دَنْب انْكاسِ وال اخْ

تَلْبِيسْ كْ  رامَ اغْ في  عْ  انْفَ ما 

ــاسْ بَّ حَ ــفْ  اوْلِي ــمْ  ي القدِ العهــد  فــي  ــي  باقِ ــا  أن

باسْ التّكْ ــولْ  هُ قَلْبِي  إيْــلُــوحْ  بــالــزُّورَة  وافِنِي 

لَبْسة ــمْ  ــي ــقِ انْ تــوافِــي  و  ــفْ  ــطَ ــعْ تَ ــو  ل

ــي ــى الرضــى لباسِ ــاهْ عل ــدِي نَتْمنّ ــسْ ال قَ مْ بالدّ

ــه ــاسُ ــبَّ ــســر لَ ـــرْضـــى ب يَ

ــي باسِ ــابْ  ق اعْ شــى  نَخْ ــي  دَزْتِين فــى  بالجْ إال  و 

سْ ــامْ عاكَ ــاجْ االري ــا ت ــكْ ي ــيَّ الدهــر بُوْصالَ ــا ســيدي ل و هــو ي

ي بكاسِ عاهْ  امْ تْ  لَكْ اسْ أوْال 

كاسْ نْ  مَّ كَ ي  وَلْفِ يا  فاكْ  اجْ من  بَّك  حُ لِي  لى  امْ و 

انْكاسْ الرُّوحْ  في  لِي  قَبْل  ما  ورْ  بالجُ نِّي  عَ كم  احْ و 

نـكـسـة راهْ  ــاكْ  ــف ــج ب ــي  ــبِ ــلْ غُ ــــا  وان

ــي ولْ كاسِ ــرَةْ أنْهُ جْ ــةْ بالهَ ــى ال راحَ ن ــكْ بالمْ لَ هْ مَ

ه كاسُ اعْ ــعْ  ــانَ م ــنْ  ــزِّي ال و 

ي كاسِ اعْ هو  آشن  ي  وَلْفِ يا  تَكْ  عْ طَ بالقهر  وانا 
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إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

ي السِ اگْ ماكْ  احْ رْمْ  حُ تْ  الزَمْ أنا 

إيَّاسْ يكْ  امْجِ من  تْ  عْ اقْطَ ما  زالِ  ما 

رِيسْ ه تَهْ تُه و تزِيدُ يمْ مهجْ في صمِ

غالَسْ أوقِيحْ  عليَّ  و  يري  غِ عن  لِيمْ  اسْ لْبَكْ  قَ سيدي  يا  هو  و 

ــي السِ اغْ فيــك  ــفى  تَشْ كانْ 

السْ الغْ ودَةْ  سُ يا  ورْتَكْ  صُ نْ  امْحاسَ في  انْزوگْ  و 

ــالسْ اغْ القارْ  ــونْ  لُ على  الــذي  التِّيتْ  ــوالتْ  مُ يا 

ةْ گلْسَ ــاكْ  ــع امْ ــمْ  ــنَ ــغْ نَ ــقْ  ــايَ ش ــي  لِ كــم 

ي السِ اگْ هو  آشن  اوْالفِي  بين  نَكْ  سْ حُ ولْ  اوْصُ لُوال 

ــه ــالَّسُ ــيــن جُ يــا أمــيــرْ ب

ي السِ اجْ ما  يتْ  ارْضِ لِيك  يبِي  لكسِ قابْ  احْ رَقِّي 

بالنْبارَسْ يهْ  وِ تَكْ رَة  مْ جَ ــي  داعِ لكل  هــادِي  سيدي  يا  هو  و 

ــسْ رِي تَمْ فــي  ــه  لُ وْ هَ منهــا 

ــــراسْ اعْ بــهــم  ـــي  ـــامِ إيّ ــدِي  ــل ل ــي  ــالمِ س و 

الرّاسْ فُوقْ  من  ة  مامَ اعْ الــوْرى  بين  نْدِي  عَ ما  هُ

ـــــة ــودْ دَرْسَ ــحُ ــج ــل ـــمْ ل ـــرضـــاهُ وانـــــا ب

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ

ــي السِ اگْ درْت  ــك  ريقَ اطْ عــن  و 

ــي نَّكْ أفاطمة إيّاسِ ــعْ مَ طَ ــفْ نَقْ ي كِ

رِيسْ ــه تَدْ رْسُ ضــاء و تدَ فــي االعْ
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ــاسْ ن التَّجْ ــغْ  صِ ــي  عانِ المْ ــظْ  أحافَ

ــي ناسْ ناسِ لْت فــي الهوى دُون اجْ مَ اعْ

ــمْ اقْياسْ ــي فــي النّظْ ــسْ وَقْتِ ــا قِي أن

ــراسْ اغْ لْ  كُ ــيَّ  لِ بالرْضــى  ــحْ  لَقَّ

ــاسْ م و  راجْ  الهــوى  مــن  ــي  نِ صْ غُ

ــاسْ الي و  ــرِي  النّسْ و  الزهــر  و  رْدْ  ــوَ بال

ــواسْ وَسْ ــي  لْبِ لقَ ــادْ  ع ــامْ  االري حــب 

ــاسْ ــي فــي ابهــا العن ــنْ حالِ ي و االَّيْمِ

ــاسْ ي گْ المَ ــوالت  مُ مــة  لفاطْ ــوا  قُولُ

انْقــاسْ بجفــاك  ــرِي  بِي اخْ أفاطمــة 

ــي ونْ ناسِ ي ال تكُ ظِ بِيرَكْ لَفْ ــرْ اخْ ضَّ حَ

ي ي و ناسِ مِ راسْ ــي جمع امْ بالهوى ناسِ

ي ي يَتْبَعْ في اللغى اقياسِ ظِ لْ لَفْ هَ من اجْ

ــي راسِ رْفُوا اغْ ــلِيمْ اتْزَخَ ــا و التّسْ بالثن

ــي ــه راوِي بالرضى ارْماسِ و الهــوى وَبْلُ

ي وقْ جارْ ياسِ شُ عْ ــيقِ و مَ و البها و عشِ

ــي واسِ حانِي منُّه اقْوى اهْ فــى تَمْ و الجْ

ــي ناسِ ــوى ابْها اعْ ــيَّ في اهْ ــالمْ عل أمْ

ــي رَةْ رَدْتِي على اقْياسِ جْ بالجفى و الهَ

ــي ــتْ ما انْقاسِ ــه و عيي ــي الحال حالْتِ

ي راسِ اطْ في  نُورِيهْ  تْبَيَّنْ  مَ اخفى  ما  ي  مِ اسْ و 

ــه راسُ اطْ فــي  ــالْ  ق وزْ  ــدُ نْ گَ

ي راسِ اغْ على  اذكى  و  مْ  متبسَّ باالزْهارْ  ــي  رُوضِ

انتهت القصيدة
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ة سَ ي منَكْ ورَكْ رُوحِ يا اللِّي من شُ

كل من حاز ابْها في بدور و النسا

سة اجْ واجْ فاكْ انْجالِي في الدّ من اجْ

ة عاسَّ ادْ  سَّ الحُ اترْك  ي  مِ رَسْ زُورْ 

رَّة النسا افِي يا حُ دامْ الصّ من امْ

ــي ــواسِ ــبَّــكْ وَسْ حُ

تَوْناسْ حياتِي  في  لِي  ايْلَدّْ  ما  يرَكْ  غِ من 

ـي ناسِ ــكْ  غــرامَ و 

ناسْ اقْ في كل اجْ شَّ ي بيك على العُ و نباهِ

ـي عاسِ ــت انـْ حـرَّمْ

باسْ گْ يارِي في كل ساعة توقد مَ بين اسْ

ي السِ اغْ ــيّْ  ضَ يا 

باسْ االكْ رَّد  طَ نِي  المالكَ يا  لك  ولْ  انقُ و 

كاسي لــي  رْ  ـــدَّ غَ

ياسْ قْ المَ موالتْ  يا  ولْ  صُ الزِّينْ  بكمالْ 

ــسْ عاكَ الدهــر  ــي  نِّ عَ ــكْ  بَوْصالَ

ــول كثير فــي المجالَسْ بك انْصُ

نــبــارَسْ طالْقة  ــرامــك  اغْ ــارْ  ن

ــبْ عابَسْ ــى الرْقِي ــزُورْ عل ــوم اتْ يُ

ــسْ وانَ ورْ و العْ ــدُ ــن البْ ــي ع تِ فقْ
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33

ي بْسِ العَ هوى  و  ليلة  رامْ  اغْ نا  فقْ

ــى ونــتــكــاسَ

وانْسة رْ بَوْقاتْ المْ فَ و نَظْ في الزْهُ

ة ارْسَ مّ األلَة  و  عة  طْ السَّ إيْجاوَبْ 

صانِي و ازهارْ مايْسة وا في اغْ إيْرَقْصُ

رَّة النسا افِي يا حُ دامْ الصّ من امْ

يتْ قيس دِّ وق ليلى وانا عَ يدي أنتِ اتْفُ و هو يا سِ

ي رَمْسِ هو  كْ  ــدَّ صَ هوى 

ــة ــاسَ ــون ـــن ال م

العرايَسْ ــبْ  وْكَ َكَ أ برْضاكْ 

الياسْ ــنْ  ــصْ غُ يــا  ــكْ  ــالَ اوْص زهــو  ــلْ  ــمَ يَــكْ

ــي انْماسِ و  بَّحْ  انْصَ

الكاسْ و  اقِي  و السّ رَة  مْ الخَ و  ماعْ  من غير الشْ

ــي ماسِ اخْ ــرْ  الطَ و 

ناسْ التَّجْ يحْ  أفْصِ ناحْ  الجْ و  نْك  الجَ بين  ما 

ــي ــراسِ اغْ ادْواحْ  و 

ــراسْ االغْ نابَرْ  امْ في  ة  دَ ناشْ ــرَّوْض  ال طيارْ  و 

ــاســي رْ لـــي ك ـــــــدَّ غَ

ياسْ قْ المَ ــوالتْ  م يا  ــولْ  صُ الزِّينْ  بكمالْ 

ــي نْسِ مَ ــا  اهوان فــي  م  هُ عشــقْ

ــةْ ــاسَ ــي ــكْ ــال ب

جــالَــسْ ــبْ  ــي ارْقِ ال  ـــي  واشِ ال 

ــسْ جالَ امْ ــي  كمانْجِ و  ــاب  ارْب و 

ــراقــص ـــدا ي ـــدا ل ــا ه ــواي ــه ب

ــسْ وانَ ورْ و العْ ــدُ ــن البْ ــي ع تِ فقْ
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50

51

ــزْ و يـتْـمايَسْ ـتَ هْ ــبْ يـَ ي وإال ارْطِ

ــبْ اقْـواسْ واجَ احْ

وَرْسة ة دِيما امْ فَّ ودْ و الشَّ دُ في الخْ

ةْ سَ عاكْ فْ وقت المْ راهَ ودْ امْ عُ الضْ

ةْ ونْ غاطسَ كُ رَةْ بين اعْ فْ السُّ عاجَ

رَّة النسا افِي يا حُ دامْ الصّ من امْ

ــه غــالَــسْ ــونُ ــدِي لُ ــنْ ــتْ هَ ــي تِ

ــالسْ ــلْ اغْ ــواجَ انْ

ــسْ وامَ ــبْ الخْ ظَّ خَ ــاجْ امْ مَّ و الطُّ

ــسْ النْـفايـَ ــغْ  ـوابَ انـْ ــنْ  ي ـدِ هْ نـَ

قايَسْ و المحــزم و الرَّدف فــي المْ

ــسْ وانَ ورْ و العْ ــدُ ــن البْ ــي ع تِ فقْ

يسْ وى إيْمِ زُّه الهْ رِي لو هَ هْ مْ و هو يا سيدِي يا قَدْ سَ

ــسْ واقَ ــه  اللُ اهْ ــنْ  بِي الجْ و 

ـــراسْ ــــرُوفْ اطْ احْ

المْ عبد رُوضْ حارَسْ و الخالْ اغْ

ثِيلْ تركلي و الرِّيقْ كما العاسْ و األنف امْ

ــي ماسِ ـلـْ وَرْدْ اسگُ

اسْ ــد النَّطَّ ــد فايَتْ جي تْنُونْ جي ــونْ العَ لُ

ــي حاسِ لدْ ــوا  رامُ

يَّاسْ الكِ وهْ  شمُ و  رِي  رْمْ مَ ارْخامْ  رْ  دْ الصَّ و 

ــي الكاسِ ــوبْ  التُّ و 

ــرْبِيلْ اقْياسْ ــه والَمْ شَ ــاقْ ل لْخالْ السّ خَ

ــي ــاس ــــي ك رْ ل ـــــــــدَّ غَ

ياسْ قْ المَ مــوالتْ  يا  ــولْ  صُ ــنْ  ــزِّي ال بكمالْ 
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ي ي كاسِ مِ سْ وفْ تِيتَكْ جَ هما نشُ مَ

مـسا و  ــحْ  ــبْ صُ

ةْ اجْ واقَسَ لْ في الدَّ رة و مشاعَ طْ گُ امْ

ة سَ مّ خَ امْ لَّة  حُ ن  كمّ اوْصافَكْ  في 

ــة نّسَ جَ نْ مايَة امْ كْ كمَّ يحَ دِ في امْ

النسا رَّة  حُ يا  افِي  الصّ دامْ  امْ من 

يسْ يها ألف كِ دِ ورْتَكْ ما تَفْ رَة في صُ يدي نظْ وهو يا سِ

ــي ــرُوا في ابْهاك اغالسِ و ينظْ

ـــي نَــنْــســا لِ ـــوْ هَ

ــارَسْ مّ ــوم  اليُ ــا  أن ــكْ  ي جِ بَمْ

ــاسْ ــعْ إيَّ طَ ــا نَقْ ــو م ــوايَعْ الزْهُ ــي لسْ باقِ

ي ياسِ اعْ ــوفْ  نشُ و 

داسْ مْ ــقْ الحَ ة غسْ صاحَ ــم بالفْ و نجاوَبْهُ

ــي تَجناسِ اصغى  و 

رْطاسْ ه في كتابْ القُ دُ واكَ تُوجَ بْرِي في اهْ خَ

ــي قُرْطاسِ ــدْ  تَوْجَ

ــو نَوَّاسْ جْ اللْغــا قَيْسْ و أبُ ناهَ ــعْ فــي امْ تابَ

رْ لـــــي كـــاســـي ــــــــــدَّ غَ

ياسْ قْ المَ مـــوالتْ  يــا  ـــولْ  صُ ــنْ  ــزِّي ال بكمالْ 

ــي باسِ يَتْعافــى  الرضــا  ــى  عل

ــا سّ عَ أو  ــى  عل

ــسْ التْوانَ كمــا  تَلْقــى  ــم  بلغاهُ

بْع خامَسْ كْ طَ رامَ ي في اغْ ــقِ شْ عَ

ــسْ وامَ ــى كمــا القْ دْ تَنْب ــواهَ بشْ

ــسْ وانَ ورْ و العْ ــدُ ــن البْ ــي ع تِ فقْ
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ه بين أهــل التَوْناسْ يْغُ ــه و صِ ونُ صُ

ـــه ـــبْ راسُ تـــاعَ

ة طامْسَ ور  بحُ في  بِيرُه  اخْ ليه  تاهْ 

انْسا لُه  صارْ  ما  عانِي  المْ أهل  بين 

ة صانْ مايْسَ رِي في اغْ و الزَّهر و النَّسْ

سة الهاجْ ي  رُوحِ عن  و  فُ يَعْ ي  خالْقِ

ــاسْ ــي مــديــنــة ف ــي ف ــاهِ ــه ب ب

ــه ـــــلْ نــاسُ ارْدِي

ــسْ ــودْ رايَ ــه إيْعُ و بغــى مــن جهلُ

ارَسْ ــدّ ــى ال ــرُه فــي التْن بي ــاه اخْ ت

ــسْ المَ الگْ ــحْ  تَّ فَ امْ وســانْ  السُّ و 

اوْســاوَسْ ــرى  انْ ــا  م طــه  ــة  رْمَ حُ

يسْ رْ النْفِ ــدُّ د ال عانِي خُ ــظْ المْ ــيدي أحافَ و هو ياسِ

ــكاسْ تَنْ ــي  اعِ الدّ قلــب  ــدْ  زِي

ــه ــاسُ ــح بـــان انْ

ــرْبْ بجــابْ جا إيْســايَسْ للحَ

عاسْ دْ ه مَ ــدُّ ل تايَكْ في ي عانْ كُ ــجْ ووجد شَ

ــي ــلْ أشْ يواسِ هَ نَدْ

ماسْ حْ طْ الدَّ ثاله غَ حالْ من امْ لو شافْ اشْ

ــي إيْساسِ ابْگاهْ  ما 

ــدى الباسْ ــي يغْ عانِ ــرْ المْ ــو طــاع اقْماهَ ل

ــي ــواسِ رْدْ إيْ ــوَ ــال ب

ــم الرِّيّاسْ ــالم ألهــل العل ــدِي جل السْ نَهْ

ي ارْماسِ يق  ضِ في  و 

بَّاسْ ــزَة و العَ مْ ــد حَ جْ ــة و المَ مَ ــن الرَّحْ عي



الكاس 282

88

89

90

ي راسِ ي في اطْ مِ و اسْ

رَح االنْفاسْ لَّة تَشْ في حرُوف السين جبْت حُ

ــة رْسَ طَ المْ لَّة  الحُ هــاد  ــظْ  ــسْأَلحافَ هــا اتْكايَ وزْ فــي انْظامْ ــدُ نْ الگَ

انتهت القصيدة
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ــة ــفَ ــغْ ــشَ امْ ـــي  داتِ ــــوارَحْ  ج و 

ــة ـفَ ــزَلـْ امْ ــي  ــرانِ ــي ن ـــرك  ت و 

ة حايْفَ ــاتْ  ــن ــوجْ ال ـــوق  فُ مــن 

ــة ــفَ ــأَسْ امْ الــــوْرى  ــيَّ  ــلِ ع و 

ــة ــفَ الهْ ــوقْ  ــشُّ ــال ب ــي  ــالگِ خ و 

ــة ـي بــعــد الــمــوالْــفَ ــرْتـِ ــجَ أهْ

الجفى ــحــايَــنْ  امْ من  وقْ  ـــدُ ت و 

يفْ غِ ولْ البْدا اشْ د و المنى و اخبيري طُ رَة و الصَّ جْ ما اصبَرْنِي للتيه و الجفى و الهَ

يفْ صِ يمه باللضى اعْ قِ هد و الجفى هب اعْ الَّنِي ال حالْ حالْتِي فُوقْ اجمارْ الصَّ خَ

اوْقِيفْ ة  متوَقْفَ دمعتِي  و  الدْجى  و  يْ  الضَّ ماطالْ  رَّدْ  كنغَ انْباتْ  انْضلْ  كيف 

يفْ ي مايْلُه أسِ لْد الگاسِ بِي قَلْبُه اقسى من الصَّ قْ من تَعْ فَ نْ ما اشْ و الغالَبْ ما حَ

ي كما الهفيف سمِ ي و السقامْ اتْرَكْ لي جَ عِ د دَمْ واهَ ر بيْنُه اشْ تْ السَّ تَمْ بعد اكْ

يفْ الرْهِ بْ  الحاجَ ولْ  مامُ لَك  وَصْ دُون  يَبْرِيه  أالَّ  جرح  فا  الجْ صارم  اقِليبي  جرح 

كْ الولِيفْ رْكاحَ ي مُ فِ ي مازالْ يا الجافِي يَجْ مِ يتِي رَسْ فِ داكْ أجافِي إال اجْ ما اغْ

غافِي قْ من تَشْ فَ واه ما اشْ و اللِّي نَهْ

دافِي يمْ اهْ مِ ي بنارْ في اصْ كِ ن نَشْ لمَّ

ــوافِي ع اشْ دِّي تراب من دَمْ ارتْوى خَ

ي خافِي تَمتْ عن ناسِ ــرِّي اكْ وانا سَ

و حافِي نِي ماهُ رْهافْ البِينْ ســامْ مَ

ي من شعاعَك طافِي مِ رْسْ لِّيتِي مَ خَ

ــى انا جافِي ــول أواهْ كنت حت وتقُ
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ـة ـفَ ـســاعْ بالمْ ــك  ـمَ كْ حُ ــعْ  طايَ

اشـتْـفـى و  بـبـهاه  ـن  ـكَّ تـمَ و 

الــوْفــا و  قْ  ــدْ ــصَّ ــال ب ــبْــنِــي  خــاطَ

ــفــة ــالطْ الــمْ ــل  ج ــك  ــتَ ــفْ طَ ال 

ـــرادْفـــة ــلــيــة امْ ــن حُ ــلــيــة ع حُ

الــوْفــا على  ــنــا  ــمْ ــنَ اغْ ـــام  ايَّ و 

فى الجْ ــنْ  ــحــايَ امْ مــن  وقْ  ـــدُ ت و 

ــة ـــاسْ الــمــصــارْفَ رِيــهــا ن ـدْ تـَ

يفْ ثْلِي اوْصِ لْطانِي ما مَ بَّة و تِيتْ يا سُ بابْ دَنْبِي واشْ من سَ أجافِي أشن هو اسْ

رِيفْ يتْ له احْ حِ ي و اضْ مِ يدْ لي قُول للحاسد باشْ بَرّْمك عن رَسْ أجافِي هللا عِ

تِيفْ الهْ و  بْ  دْ الكَ قُولْ  ي  الْغِ و  لي  عيد  يحْ  حِ التَّصْ بكالم  نِي  فِيدْ هللا  أجافِي 

يفْ فِ اعْ وى  الهْ في  ي  بْعِ طَ عرفْ  و  حالْتِي  و  محانِي  و  بِي  تَعْ من  حنْ  هللا  أجافِي 

رِيفْ الظْ زِينك  ابْهى  في  تَمجادِي  و  دِي  شواهْ و  عانِيا  امْ في  ولْ  جُ هللا  أجافِي 

ــيفْ ــر ســاعة الرْشِ ــا و تفكَّ ين ــا ازْهِ ــدْ م ــاكن و تفگَّ ــرْ السّ ضَّ ــي هللا حَ أجافِ

كْ الولِيفْ رْكاحَ ي مُ فِ ي مازالْ يا الجافِي يَجْ مِ يتِي رَسْ فِ داكْ أجافِي إال اجْ ما اغْ

يفْ فِ الشْ ر  الدَ و  د  جَ سْ العَ و  لِي  الحْ من  يَّة  دِ اهْ يمْ  أنْقِ للنصافْ  لُوجات  أجافِي 

ونقبَّل األرض كل ســاعة بشــفافِي

ــي اوْالفِ ــت  فارْقَ ــوم  يُ ــرح  ف و  ــيَّ  فِ

باحْ و ارْشاوْا و أطرافِي وف لونِي اجْ شُ

وافِي ومدحت ابْهــاك بااللفاض والقْ

ــجالْ من طــرز اتحافِي و براول و اشْ

د وافِي يتْ على ارْضــاك بالعاهَ و زهِ

ــا جافِي ــت حتى ان ــول أواهْ كن وتقُ

ــة حــق اتْحافِي دهــات الفــن عارْفَ
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ــة ــأنْــفَ ــيَــة أمْ ــشْ ــي مَ ــشِ ــو تَــمْ لُ

فــى اكْ ــا  م ــتْ  ارْوِي ــوبْ  ت الكْ مــن 

فى العْ آشــــارَدْ  ــســاك  ــنْ نَ ــا  م

ــة ــصــافَّ امْ ـــدايـــا  اعْ ــونْ  تــكُ و 

ــة ــكــافَّ ـــيـــوَكْ عــنــد الــمْ مِ ـــدْ يَ

فى الجْ ــنْ  ــحــايَ امْ مــن  وقْ  ـــدُ ت و 

ماخفى فيك  ــرْ  ــهَ اظْ ــوم  ــيُ ال و 

ــة ـفَ عاطْ ــرُوفْ  احْ ــنْ  بِي الحاجْ و 

افِي هد الصّ لى من الشَّ على قَلْبِي احْ

ــي ــلْ اتْقافِ ــت ال مــن إيْحَ فْ و إال اتَّقَّ

نى بيــك إيْوافِي ــر الغْ هْ ــو طالْ الدَّ ل

رْهافِي يبَة مَ م في اللطامْ هِ هُ يبهضْ

تْفافِي ــيُوفْ طايَحْ مَ تَبْقى بين السْ

ــا جافِي ــت حتى ان ــول أواهْ كن وتقُ

رافِي رْت اطْ واك شــمَّ حتى أنا من اهْ

رَة كافِي ــاح لنَّظْ ب و البَلْجْ ضيا الصْ

يفْ النْظِ صاگك  يَوْطى  نُّه  عَ التْرى  على  دِّي  خَ رَّشْ  انْفَ لألحسان  لُوجات  أَجافِي 

يفْ  دِ ة حفظ التَّبْتْ و الحْ وظَ فُ حْ ي المَ لُه بعزايْمِ أَجافِي لو كانْ بك سحر انْبَطْ

اوْلِيفْ يا   فيك  نسمح  وال  ما  الدْ و  الرّوحْ  في  حْ  مَ نَسْ ة  ماحَ لسْ جاتْ  لو  أَجافِي 

يفْ خِ كْ بند اوْتاقَك السْ نْ ارسامَ صَّ لَكْ ألو اتْحَ ولْ انْواصْ أَجافِي  لو جاتْ للوصُ

ارْدِيفْ الوْغى  في  تاجْ  يَحْ ما  واحد  كل  باليوثْ  كْ  مْ أنْزَطَ للرْجالْ  لُوجاتْ  أَجافِي 

كْ الولِيفْ رْكاحَ ي مُ فِ ي مازالْ يا الجافِي يَجْ مِ يتِي رَسْ فِ داكْ أجافِي إال اجْ ما اغْ

يفْ فِ أكْ ارْضى  الَّ  من  على  ادهر  يعاوده  أالَّ  يُومْ  نْ  كمَّ و  الزْهُ وايَعْ  اسْ في  دَوَّزْنا 

يفْ طِ اخْ ه  بمسارْجُ جبينُه  و  ةْ  الغالسَ الوَفْرة  و  رَّة  الغُ ي  باهِ زالْ  بغْ لْتَكْ  بدَ
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فــى ــه و ال اعْ كامُ ــو جــارْ فــي احْ ل

ــة ــفَ كــاشْ والَّتْ  ــــــوارَكْ  انْ و 

ــة ــفَ ــلْ ــخَ ــبــى امْ ــنْ بــحــمــايَــلْ تَ

ــة ــفَ ــــرُوتْ دانْ ـــتْ اسْ بــك اتْـــرَكْ

فى الجْ ــنْ  ــحــايَ امْ مــن  وقْ  ـــدُ ت و 

ــة ــفَ ــضــاكْ القْ ــألعْ ــوامــس ل بــخْ

ــة ــرْفَ ــكَ امْ ــةْ  ســكَّ ــي  ــتِ ــعْ رجَ و 

ــة ــرْفَ ــخَ ــكْ امْ ــصــانَ ــتْ اغْ ـرَكْ اتـْ

يفْ ورْ ما انْخالَفْ في يده شد و الرْخِ كم بالجُ لْ البْها لَو يَحْ ه كامَ كامُ تْ احْ عْ طَ

يفْ سِ الخْ ساعة  أتاتك  اليُوم  و  مالْ  الكْ يوم  راقَبْتَك  السما  في  بَدر  نْتِ  كُ وإال 

يفْ جادَلْ تُوبَكْ النْظِ بَّلْ في امْ تَك و نسوم كتخَ نتِ بَند في اللطام ارْفَدْ و إال كُ

رْجْ و اللجامْ و شاليتْ  عليك في كل رِيف بْتَك بالسَّ نْتِ هيكل اللطام أرْكَ و إال كُ

كْ الولِيفْ رْكاحَ ي مُ فِ ي مازالْ يا الجافِي يَجْ مِ يتِي رَسْ فِ داكْ أجافِي إال اجْ ما اغْ

يفْ كِ كْ في التْرى اسْ تْ دَمَّ فَ كْ ي إال سَ كِ نْدْ تَكْ بسَ يَّدْ فى صَ نْتِ شارَدْ العْ و إال كُ

يفْ تا و صِ نْ اشْ رَّفْ كمَّ صَ نْتْ امْ رْ فيك كُ حَّ بُوعْ امْشَ طْ نْتِ خالَصْ التْبَرْ مَ و إال كُ

رِيفْ وايَعْ الخْ تْ اسْ نَمْ رْفَة فيك اغْ زَخْ يحْ امْ بة بَنْوارْ اللْقِ صْ خَ نْتِ رُوضة امْ و إال كُ

تافِي نْد اكْ ه سَ ــلْطانِي ما انْخالْفُ سُ

وَّكْ الْفايَتْ طافِي الكْ ضَ و كسى الحْ

كْ رافِي صَّ ــكْ خَ زْقَ ــحْ مَ ــومْ الرِّي و اليُ

تْ على اعْضاكْ في الصيدة سافِي و طلَقْ

ــا جافِي ــت حتى ان ــول أواهْ كن وتقُ

تِي جافِي دْ ولْتَكْ عَ لْتْ صُ مَ و اليُومْ اهْ

ــمْ فَرْقافِي فُوعْ دَرْهَ ــارَكْ فــي الدْ دِين

ــيَّافِي كْ سِ بِيرْ رُوضَ ــى اجْ رْتْ عل وامَ
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ــتْ مــا كفى ــي زَكْ رَسِّ ــــوْ فــي حَ

ة خايفَ ــودْ  ــحُ ــجْ ال ضــربــي  مــن 

ــة ـفَ العاصْ ومــة  الحكُ قــى  لـْ تـَ

فى الجْ ــنْ  ــحــايَ امْ مــن  وقْ  ـــدُ ت و 

ــة فَ ألـْ امْ ــة  يَ ـلـْ الحُ ذا  ــرَفْ  اعـ و 

ة تالْفَ ــودْ  ــحُ ــجْ ال ــي  ــظِ لَــفْ مــن 

ــة ــلْــفَ ــغَ ــي امْ ــوعِ ــلُ نَـــزَّلْـــتْ اسْ

ــة ــفَ ــوَظْ ــة امْ ــلْــفَ ــطْ حَ ــيَّ مــن خَ

طافِي خْ تَكْ مُ رْسْ تْ من مَ و اليُومْ ارْفَدْ

دافِي ــحْ مــن كانْ اصْ ــتْ وِي ي دِّ و إال مَ

تِيلَكْ جافِي ــونْ تَمْ وى إيْكُ و اللِّي تَهْ

ــا جافِي ــت حتى ان ــول أواهْ كن وتقُ

ل النْظامْ و سقامْ الجافِي رَاقية ألهْ

ــة دُرْ اتْحافِي ــلِيمْ عارْفَ و هــل التَّسْ

يرِي وافِي ــي منكبُه على غِ و قماشِ

ــي ــرْ رَفَّافِ ــولْ ظاهَ ــي بهــا إيْقُ يبْغِ

يفْ فِ يُونَة ببْراجْ فيكْ بَوَّجْ قُرْصانِي في المَشي اخْ نة مَصْ صْ حَ رْسى امْ نْتِ مَ و إال كُ

يفْ الخفِ و  نْدْ  الوَ وَزْنْ  دْ  صَّ مقَ و  وِيبْ  اصْ رْبْ  ضَ رى  تَعْ للرْمايَة  جاتْ  لُو  أَجافِي 

يفْ رامْ سِ لُوبْ هل الغْ يتِي القْ قِ رَة اللِّي اسْ جْ يُوسْ الهَ قى بكْ أَجافِي مازالْ اتْنَسْ

كْ الولِيفْ رْكاحَ ي مُ فِ ي مازالْ يا الجافِي يَجْ مِ يتِي رَسْ فِ داكْ أجافِي إال اجْ ما اغْ

يفْ ضِ لْ  كُ لبْ  بها  شرحْ  و  ة  الرَّايْقَ لْيَةْ  الحُ ذا  في  ولْ  جُ مايْتِي  و  قَوْلِي  أحافَظْ 

ه من ساعته اتْلِيفْ رْ إيتَرْكُ ضَ طابِي إال احْ يهْ اخْ فِ نْتِي يَكْ و الجاحدْ قَوْلِي و معَ

يفْ ينْتِي من الدمقس على االلْوانْ و الرْهِ فِ تْ اسْ قْ ةْ ووسَ بْ بالرْياسَ رْ الوَهْ لْتْ في بحْ جَ

لِيفْ ــرُوغْ و الغْ فْ ــفْ و الوافِي و المَ ي صِ ــلُوعْ و تفرَقْ بين القْ ــرْ السْ يَّ ــارْ اتْعَ و التُّجَّ
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يفْ طِ نادَقْ القْ بْ اشْ ل الوَهْ رْ ألهْ رِي و الْياسْ و الزْهَ و اسالمِي بالنَّدْ و العطر و النَّسْ

يفْ نْ المالَكْ اللطِ وْ وزْ قالْ يارَبْ الكَ نْدُ فاكْ يا الحافَظْ قُولْ الگَ ي ما يَخْ مِ و اسْ

ـة ـفَ ســاعْ المْ و  ــة  اعَ الطَّ ــلَ  أهْ

ــى ـفـ طَ صْ المُ بالهــادِي  رمــة  حُ

ــقامِي شافِي وامْ لسْ م بالدْ و ارْضاهُ

ــا كافِي ــنْ علين ــا مَ ــي ي ــرْ دَنْبِ فَ تَغْ

انتهت القصيدة

04 : يقال كذلك : “:متوگفة وگيف“        
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ــة يّ ــودْ اقْوِ ــرامْ جــا بجنُ ــر الغْ امي

ــل و رجلِيّة غــى خي رُه اطْ ســاكْ بعْ

يَّة عِ طْ ــه گَ يُوشُ ــاضْ بجْ ت نِّي اغْ عَ

ــة ينِيَّ الصِّ ــگاتْ  لرَمْ ــي  ـنِ طوَّعْ

ــة يَّ فِ اصْ ــارْ  بن ــتْ  ي وِ
اكْ ــي  تِ ليعْ

أَ

ــلُولْ سْ مَ ه  ــيفُ سِ ــكْ  تايَ ل  كُ

وَّلْ عَ رامْ طاغِي و على قَتْلِي انْوى امْ ــيدِي امير الغْ و هو يا سِ

يُولْ ــمْ و اخْ ــي و ازْرايَ بعلُومْ صــاگْ لِ

يلْ هِ لْ تَمْ مَ فى ما يَعْ تاضْ ما اعْ بّ اغْ لْطانْ الحُ سُ

يلْ ــقِ رَّدْ ســيفْ اسْ وَّل عن قَتْلِي آشْ حيلْتِي جَ عَ

لة ــي في دَهْ وارْحِ ــي امير اجْ ا ابْگانِ مَ

رى لِي رى لقيس مع ليلى في الهوى اجْ شــالّ اجْ

ــة حالَ ال  ــرْتْ  سَ ــه  بالتِّي

وا فُ ــنْها االرْيامْ نَصْ حاسَ تْ بمْ وِيتْ تاهَ و اللِّي اهْ

ه لْفُ لِيّ جا بالجيش تاگ خَ لْ اعْ وَّ عَ

وا ــا يَعفّ مامْ م نِّي تَدْ ــوا مَ بَلُ ــا يَقْ م

ه فُ ي وال انْوَصْ صِ الّ نَحْ جند قَوي شَ

رْفُه ها اتْعَ دْ بَة عن حالِي من صَ الرّاگْ

و فُّ ايْلَة على العوارَمْ بُودْاللْ صَ الصّ

ــولْ مُ عْ المَ واشْ  ــلْ  مَ نَعْ كيــف 
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ــة يَّ فِ اصْ ــارْ  بن ــتْ  ي وِ
اكْ ــي  تِ ليعْ

أَ

ــولْ ــثُ ــمْ ـــارَبْ ال بــزِيــنْــهــا تـــضّ

ــة يَّ فِ اصْ ــارْ  بن ــتْ  ي وِ
اكْ ــي  تِ ليعْ

أَ

ــولْ ــتُ ــفْ ــفْ مَ ــيــاهْ بــســالَ كــسْ

لْ ودْ تَوْصَ دُ وِيتْ اتْوافِي بعد الصْ يدِي مادْرى من اهْ و هو يا سِ

ــولْ ــات بالوْصُ ــي و ف ــولْ عارْمِ و انْقُ

يلْ ــا فيهــا تَبْدِ ــمْ جازْيَة م ــة و الرِّي بْلَ ــتْ عَ فاقَ

يلْ ــل لجِ ــاقْ الحســن تَتْباهى من جي شّ بهــا عُ

لى ها و ليس يَسْ دَ ــلَبْ من شــاهْ تَسْ

وا انْجالِي دُ ــي شــاهْ حانِ ــا تَمْ ــباتْنِي ي ــا اسْ وان

ــة بالَ انـْ أمّ  هـا  احـســانـْ

ه فُ طْ مالـها اتْخَ لْ بجْ لُه داهَ قْ ــيقْ عَ شِ ن اعْ كمّ

بَلْ نِينْ تَگْ نْها امْ قْ بمحاسَ لَبْ كل عاشَ يدِي تَسْ و هو يا سِ

ــزُولْ عْ ــرَّبْ مَ جَ ــزْرانْ امْ ــنْ الخِ صْ كغُ

يلْ ــهِ يها نجم اسْ كِ بِينْ نَحْ ــرَّة بين الحاجْ و الغُ

يلْ هِ مل تَمْ يُوفْ للقتل ما تَعْ ثِيلْ اسْ فارْ امْ و اشْ

لة ــهْ ــارَبْ و االنْجالْ شَ ق و اصــداغْ اعْ

جْ فــي الليالِي هَ ــرَفْ و اطْ ــي زَخْ و الخــدّ وَرْدْ قانِ

و فُّ ايْلَة على العوارَمْ بُودْاللْ صَ الصّ

ــولْ ــقُ اعْ ــل  كُ ــلَــبْ  تَــسْ بالبْها 

و فُّ ايْلَة على العوارَمْ بُودْاللْ صَ الصّ

ــولْ مُ كْ مَ ــه  ـاللُ اهْ ــنْ  ـبِي الجْ و 
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ــة يَّ فِ اصْ ــارْ  بن ــتْ  ي وِ
اكْ ــي  تِ ليعْ

أَ

ــولْ اتْصُ ــامْ  االرْي ــى  عل وتْهــا  بصُ

ــة يَّ فِ اصْ ــارْ  بن ــتْ  ي وِ
اكْ ــي  تِ ليعْ

أَ

ولْ نْقُ مَ و  ــولْ  ــقُ ــعْ مَ حْ  ــدَ ــمْ نَ و 

و فُّ ايْلَة على العوارَمْ بُودْاللْ صَ الصّ

ــولْ ســجُ و  بــمــايَــة  ــــرَنّ  اتْ ــو  لُ

و فُّ ايْلَة على العوارَمْ بُودْاللْ صَ الصّ

ولْ ــجُ اسْ و  ــي  بمعانِ زِينْهــا  فــي 

ى تتـاللـَ بـريـق  ــة  شامَ

فه دْ ــيفْ من بصَ ند جايَرْ يَبْرى بالسِّ و الخــالَ جَ

لْ يَصَّ مْ دُورْ الرْضى امْ بْسَ لِي و المَ يدِي و األنف تُرْكْ و هو يا سِ

ولْ سُ عْ بْ على الرّيقْ المَ فْ حاجَ رْشَ مَ

قْ اللِّيلْ سْ ثِيلْ ميضْ انْبى غَ و اضعودْ إال شارُوا امْ

لِيلْ ــرْ و النْوابَغْ جهــد التَّخْ رْمَ ــي مَ و صدر صافِ

ــى ل ــونْ تَعْ كُ ــن العْ ــا بي و الســرَّة م

دامْ مالِي ــى القْ اگْ عل ــوابَلْ و الصّ ــاغْ كشْ و ارْف

الفالة جــيــد  فــاقَــتْ 

وا فُ طْ ــا ادْرى لمرســمي إيْعَ لَّجْ م دَ ــدامْ كخْ و اقْ

لْ مَ ودْ بَرْضاها كل فرح يَكْ نِّي اتْجُ ــيدِي ما ادْرى عَ و هو يا سِ

ولْ انْصُ االبْساطْ  في  االرْيامْ  على  بها 

لِيلْ ــعْ و خمرة التّعْ ي ــر ما يَزْهى لها اقْطِ و نحضّ
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يّة ــوِ ــودْ لكل اسْ حُ ــودْ و الجْ الحسُ

رِيّة سْ عَ م  وفَتْهُ شُ شاقْ  لَو  مثل 

ــيَّ فِ وا  ــتْمُ يشَ عنهــم  ــتْ  بْ غَ ــو  لُ

ــة يَّ طِ اخْ ــلْ  ثِي تَمْ عندهــم  ــحْ  الرَّبْ

ــيّة لْتقاهــم كل سِ ــدِي فــي مَ نْ عَ

يّة مِ عْ ــرارْ عينيهــم مَ ــى االشْ و عل

زِيَّة ــرْب امْ ــومْ الحَ ــا روحوا فــي يُ م

ــة يّ ابْدِ ــاقْ  ت يُعْ ــا  م ــورْهم  يْسُ مَ

ــة لِيَّ اخْ أرض  فــي  ــنْ  ي تايْهِ ــابْ  ادْي

يَّا ــلْ فــي يدِ صَ منهــم كل مــن يَحْ

ــة يَّ عِ طْ گَ ــي  للبَرْنِ ــومْ  بُ ــارامْ  م

ــا كانْ ابْغــى لِيّ ــضْ م الْقــى الوَغْ

ــقْ ابْلِيّة لْ ــه في الخَ ــي اتْصادَف بْلِ مَ

ــة يَّ ــي كِ اظِ فّ ــا حَ ــدْ ي ي حِ ــدْ الجْ زِي

رْفُوا ــا انْعَ ــل اللق ــد منهــم قب كل واحَ

وا إيْوَقْفُ وفْتِي  لشُ عليهم  بتْ  ارْگَ لو 

وا فُ دِي إيْنَصْ واهْ مْ لشْ عاهُ رْتْ امْ ضَ أو احْ

وا فُ سْ الك خَ وا قبل االحْ مْ لو بَزْغُ هُ ومْ و نجُ

وا ـفُ إيْلَهْ اللـغا  قـبـل  لهم  ةْ  ـزيـَّ امْ ال 

وا فُ المْ نَصْ حى و للظْ مْس الضْ رُو شَ إيْنَكْ

وا ــرُوتْ تَلْفُ ــن السْ ــالقَمْ بي ــنْ اسْ بِي راكْ

ــوا فُّ ــوا وال إيْعَ لْبُ ــا غَ ــوا عــن م نُّ وال يحَ

رْفُه لجَ لوا  وصَ ما  مْ  رْغَ ضَ نُّه  عَ رِينْ  كعْ

ه فُ ــقْ جابْ سَ رِّي احْ ــدارُه و نعَ ــبْ اجْ انْرِيَّ

وا فُ طْ ــه إيْخَ ــه بمخالْبُ يالُ ــقْ اخْ إال يرمَ

فُه دْ صَ بادْ  العْ بين  لي  نَّى  اتْمَ شايَنْ  و 

ه تَلْفُ الصالح  ج  نَهْ على  رْفُوهْ  إيْعَ من  و 

ه فُ رَجْ و  بْتِي  مغَ دْ  واهَ اشْ عليه  رادفْ  و 

يلْ مِ لْوان اكْ لْ تَتْهادى على الرضى و السَّ و افْناجَ

ــى ل ــامْ تَحْ ــن االرْي ــا بي ــة م يغَ و الصِّ

ــرَة الْقاهْ  مالِي ــه بالخمْ رَغْ كاسُ و جميعْ من افْ

ــي اآللِ ــه  جاوْبـُ إيـْ ــي  غانِ

وا فُ ينْ زَعْ ــدِ ــودْ و الربابْ و ســاقِي و الحاسْ و العُ
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يَّة دِ رْ اهْ ــعْ ــا فــي الشَّ ــالمْ ربْن و اسْ

يَّة ــجِ ــى و اشْ ن عْ ي مَ ــمِ وزْ اسْ ــدُ نْ كَ

ــيّ ـــتَ ولِ ــادْ انْ ــب ــعْ ــقْ ال ــالَ ــا خ ي

ه نْفُ دِي و صَ واهْ رِيقْ اشْ ل المعنى في اطْ ألهَ

رْفُه ــدّ عَ ــي البد انْحَ نِ فــي حالة لجاحدْ

و فُ العْ كرِيمْ  يا  اوْزارِي  في  عى  نَسْ ليك 

انتهت القصيدة
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ابْهــاكْ ــبْ  جَّ حَ ــي  اللِّ د  ــعْ سَ ــا  ي

ه اللْ فلكُ رُه و ضوى اهْ عْ بَدْ ــطَ و اسْ

ــه تَــرْكُ ــيــبْ  الــرْقِ و  ــي  ــواشِ ال و 

ـمالَكْ اجْ ـنْ  ـسْ حُ ببْهاء  ة  مالْكَ اقْ  شّ العُ قلب 

ــالكْ ــفْ ــا كــوكــب  ال ي

ارْضــاكْ ــم  اغن و  ه  ــدُ قَصْ ــغ  بل و 

ملكــة عليهــم  و  ــكْ  يْتَ ارْعِ ــنْ  حاسَ المْ هــل 

ــوكْ ــل ــم اتْ  ال ــــــدّ ع

ه كُ مالـْ ــاكْ  ــه ابْ غيـر  هــوايــا  و 

ــة ليكَ ــي مَ والتِ ــا مُ ــنْ ي ل زِي
ــن كُ ــي  ع ولِ صُ

ــلُــوكْ ــمْ لـــك أنـــا مَ

ه مالْكُ ــاكْ  ــه ابْ ــن  ــسَ حَ ــبِــي 
ــلْ قَ

ــكْ هالَ ــي  حالِ ــوا  تَرْكُ ــة  حارْكَ ابْهــاكْ  ــودْ  نُ اجْ

ــكــاكْ افْ ــتْ  ــبْ صَ ال  و 

ــفــاكْ اجْ مــن  ــلْــبُــه  قَ تعافى  و 

ــه دَرْكُ ـــاكْ  ارْض على  ـــاهْ  ارْض و 

ــعــاكْ ــرْضــا امْ ــت ال ــنــم وق و اغْ
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ـــراكْ ــمْ االتْ ــكْ ا حُ ـــدّ ــهْ عَ ــمُ ــكْ حُ

ي يلْ شــاكِ ــي ادْهِ والتِ ــكْ يا مُ جيتَ

ي حاكِ ليك  ــواي  ه في  ــرِي  ــبْ خُ

ـــمْ ابْــهــاكْ ــي والَ رْ صــافِ ــــدَ أصْ

ي كِ تَشْ االرْفاغْ  به  لُوا  تَقْ ارْدَافْ  و 

ي لْكِ هَ ــمْ  هُ ــدْ صَ فــي  ــدامْ   ــقْ ب

ــاكْ ــن امْ عــن  ــي  ــرْنِ ــبَّ ــصَ إيْ آشْ 

يكة ــفِ اسْ ــوب  بقلُ ــة  ول صُ لهــم  أالَّ  ــرّاسْ  حُ

ــوكْ ــلُ ــهْ ــي مَ ــونِ ــرْكُ تَ

ه هالْكُ ابْــهــاكْ  ــرُومْ  ــغْ مَ نْ  كمَّ

ــة ليكَ ــي مَ والتِ ــا مُ ــنْ ي ل زِي
ــن كُ ــي  ع ولِ صُ

ــلُــوكْ ــمْ لـــك أنـــا مَ

ه مالْكُ ــاكْ  ــه ابْ ــن  ــسَ حَ ــبِــي 
ــلْ قَ

سى التِّيتْ أكمالَكْ كى و اكْ مهرِي أحْ كْ للسَّ قَدَّ

طــاكْ اعْ الملــك  ــولْ  مُ

االوْراكْ بين  ــي  ــبِ تَــسْ ــــرَّةْ  سُ

ــة ــر عاتيكَ جَ ــيد شــافك يَهْ ــارُون الرّشِ ــو ه ل

ــتْــرُوكْ المَ ـر  ـجْ بالهَ

ه سالْكُ ــانْ  اوْط في  ثْلُه  مَ ما  و 

ــهْ مــن انْــــوارَكْ ــايَ و اخــبِــيــري ت

ــي الكِ احْ ــجى  اشْ مــن  ــلْ  نتضيَّ

ــكاكْ اعْ ــي  حالْتِ فــي  اشــتفاوْا 

ارْضــاكْ ــه  بُ جْ حَ ــى  أنْب ــدْ  النَّهْ و 

ــي ادْكِ ــفْ  صَّ ــوَ ايْ أالَّ  سيـقانْ 

أدْراكْ أوال  ــي  ــكِ ــحْ نَ شـــالَّ 
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ـــداكْ احْ ــي  ــانِ ــغ الْ و  ـــه  امُ ـــدّ قُ

دارَكْ ــقْ  ي إيْطِ وال  ــي  كِ يَحْ ــالَّ  شَ

ــك لَ حــى  اصْ ــه  ولَتُ ابصُ ــرْ  هْ الدَّ و 

ــاكْ ــس أكْ ارُه  نـــــوّ و  بـــســـرارُه 

ــدْ بــشــعــارُه عــن اتْــنــاكْ ــشَ يَــنْ

مالَكْ ــعر عــن اكْ ــوتْ الشّ فــي ابْيُ

ــــداكْ ــر احْ ــنــدكَ ــا ي ـمْ م حــاتـَ

ــــداكْ اهْ ارشـــــادَة  و  بــتــبــاتَــة 

ــة ليكَ ــي مَ والتِ ــا مُ ــنْ ي ل زِي
ــن كُ ــي  ع ولِ صُ

ــلُــوكْ ــمْ لـــك أنـــا مَ

ه مالْكُ ــاكْ  ــه ابْ ــن  ــسَ حَ ــبِــي 
ــلْ قَ

يالَكْ اخْ وقْ  ابْشُ تاهْ  شكى  ما  بَبْهاكْ  قَلْبِي 

راكْ ــي  ــلِّ ال ـــدْ  ـــعْ أسَ

ابــهــاكْ ــرُه  ــعْ شِ ــفْ  ـوْصَ يـَ وال 

ة رِيكَ اشْ لِيك  وال  أمــيــرْ  ــيــبْ  جِ فــي  دُرَّة 

ــوكْ ــعُ رَفْ ــــرارَكْ  س و 

ــه مالْكُ ابْهــاكْ  ســن  ابْحُ ــر  غي ال 

ــة ليكَ ــي مَ والتِ ــا مُ ــنْ ي ل زِي
ــن كُ ــي  ع ولِ صُ

ــلُــوكْ ــمْ لـــك أنـــا مَ

ه مالْكُ ــاكْ  ــه ابْ ــن  ــسَ حَ ــبِــي 
ــلْ قَ

كْ قامَ امْ بتشرِيفْ  و  ة  كَ سامْ رافْ  االشْ بَة  نُخْ

ـــاكْ ــكْ رقّ ــقَ ــلْ ــن خَ م

ــاكْ ي أضْ ــى  لَّ اتْجَ ــدر  الب ــى  عل و 
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ة ــسْ و بشــار و اصحــاب الصيكَ ــة و قي النابغَ

ـوكْ ـفُ وَصْ ـيْـهــاتْ إيـْ هَ

ــه ــاكْ تــارْكُ ــه ـو نُــــوَّاسْ ابْ و أبـُ

ــة ليكَ ــي مَ والتِ ــا مُ ــنْ ي ل زِي
ــن كُ ــي  ع ولِ صُ

ــلُــوكْ ــمْ لـــك أنـــا مَ

ه مالْكُ ــاكْ  ــه ابْ ــن  ــسَ حَ ــبِــي 
ــلْ قَ

كْ قامَ ــلِّي فــي امْ ة و تسَ ــالْكَ ــود المايَة السّ خُ

يصغــاكْ مــن  ــلِّي  سَ

اوْغـــاكْ نَّى  يتْمَ مــن  ــي  ــغِ الْ و 

ة ــبِيكَ اسْ ــزْ  يبرِي مــن  ــه  دارْكُ وزْ  ــدُ نْ الكَ ــول  قُ

ــرْ و ســلُوكْ واهَ فــي اجْ

ــه فاتْكُ ــدْ  بالوَجْ ــنْ  ي ـدِ الجاحْ و 

بِينَكْ يَبْ في ابها اجْ مس اتْغِ و الشَّ

ــكْ ينَ إيْمِ ــه  فاتْحُ امْ ــم  ل الحَ و 

ادْراكْ أالَّ  عـــــلـــــم  أراوِي 

و اعرض عــن جمع اللِّي إيْرِيدْ عارَكْ

ــكْ اللَ اهْ ــوْرى  ال ــن  بي يشــرَقْ 

زِيــنَــكْ ــوقْ  ــفُ إي ــرَا  ــزهْ ال على  و 

ــاكْ ــش انْ ــن  م ــرْ  ــسَّ ــال ب ودّكْ 

اتْــــــراكَ وال  ــى  ــهَّ ــن ــت ي ـــا  م

ــوارَكْ اسْ ــي  النْبِ مــدح  عمــل  و 

غــاكْ اصْ لمــن  ــرُه  دَكْ ي  اســمِ و 

انتهت القصيدة

67 : يقال كذلك : “تاركه من يبريز اسبيكة“        
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ــكاكْ افْ ــه  ايْلُ ــا  م ــرِي  يَسْ و  ــة  ابْلِيَّ ــه  ابْلِيْتُ ــبّ  الحُ

ادْراكْ ــلُـه  مـايـْ تــارُه  و 

ة ــه هالْكَ ــاقْ علي شّ ــر بالقهــر و العُ ــنْ أمي سْ و الحُ

ــالكْ ــرْ مــن امْ ــــمْ و مــا يَــسَّ ــمْ مــن درَاغَ ــا يَــتَّ أم

ــالكْ افْ مــن  ــرْ  سَّ كَ ــا  م و 

ة ــكَ ناسْ ــانْ  قَوْم ــوى  الهْ ــهْ  هامَ امْ فــي  ــهْ  تَيَّ ــا  وم

ــراكْ ي اشْ ــه يا اليْمِ يبُ ــدْ الغــرامْ لِيَّ و نصِ نْ ه جَ ــدُ نْ جَ

ــراكْ اشْ ــلْ  مَ نَحْ ــا  م ــا  وان

ة امْشارْكَ وى  نَهْ من  في  وى  الهْ شرع  في  ي  نَبْغِ وال 

شاكْ احْ في  كان  ي  اليْمِ يا  شايَا  احْ في  اللِّي  كانْ  لو 

رامْ شــاكْ ــي في الغْ تِ ما لَمْ

ة شــاكّ ــوانْ  الغي ــبْ  لْ قَ فــي  ــكْ  تَ هجْ مُ ــتْ  باتَ وال 

راكْ لِي بال اعْ قْ ــلْبَتْ عَ رْتْ هيفة سَ ــبابِي انْظَ كانْ اسْ

ادْراكْ ــا  م ــنْ  سْ بالحُ ــا  وان

ة ــزْالنْ ســالْكَ ــمْ و مشــاتْ مــع الغ ي ــي كنْهِ تْنِ تَرْكَ
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ســالْكانِي ليكْ  ــة  بَّ المحَ

هالْكانِي د  بالصّ تَكْ  ــفْ شَ

ــي المالْكانِ ــيَّ  بِ ــي  رَفْقِ

ــن افْتاكْ بّ م ــلْ الصّ ــي بفت بالِ ة اهْ ــدَ ــوا للزّايـْ ول قُ

الفتاكْ و  نْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

ســانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ــولْ رَسْ ــي بالوصُ و حيالِ

ـــة ـــبـــارْكَ يـــا امْ

داكْ ــوبْ مــن اعْ سُ حْ كْ والَّ مَ ــدَ نْ ــبْ عَ بي ــا احْ واشْ أنَي

افْداكْ ــي  نافْسِ ــي  ل ــي  رَفْقِ

ة مالْكَ لْبْ  القَ بالقهر  نْ  المحاسَ و  عايَبْ  امْ رَةْ  جْ الهَ

يمْ فــي ابْهاكْ ــلّ انْهِ ــمْ الليالِي و انْضَ سَّ ــاتْ انْقَ انْب

ادْهــاكْ ــا  م ــي  حالِ ــتِ  انْ و 

ــة ايْكَ التّ ــا  ي ــي  لِّ تضَ و  ــة  نِـيَّ اهْ ســالْيَة  ــي  اتْباتِ و 

ناكْ امْ من  وزْ  يفُ و  حالُه  بَرْ  يَجْ واكْ  اهْ باللِّي  ي  رَفْقِ

ــاكْ ن اغْ مــن  ــهْ  نِي يَغْ ــى  حت

رِيزْ بالبْكا ــرْفْ اقْ ــواقَكْ و الطَّ رِيضْ من اشْ القلــب امْ

عاكْ امْ تَرْتُه  اكْ القلب  و  بيبَكْ  احْ عن  يبَكْ  غِ امْ طالْ 

ريصْ في ارْعاكْ ــرْفْ احْ و الطَّ

ة ســالْكَ ــورُه بالمْ ــلْتِيه ابْنُ ــو رسَ ــهْ ل نِي ــكْ يَغْ ضيفَ

سلُوكْ في  النفِيس  دُرّ  يا 

ــوكْ لُ ــارَةْ الهْ ــدْ ايْم و الصّ

يَّة الملُوكْ ــجِ ــقْ اسْ و الرَّفْ
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مــالْ ليلى مالَكْ اجْ ــاقْ اجْ ف

يلَة عة الكمِ اطَ رَة السّ مْ و الگَ

ــة ــكْ ليل ــبْ القــربْ ل نطلَ

ــة جازْيَ و  ــة  بْلَ عَ ابهــى  و 

ــة ضاوْيَ واحْ  ــةْ  ليل فــي 

ــة ــتِ فــي القلــب غازيَ و انْ

ــا ادْراكْ رْبْن ــا وال فــي غَ ــو فــي المهاي ــنَكْ ماهُ سْ حُ

ــــراكْ االتْ ابْــــالد  ــي  ف وال 

ة كَ ونْ ســامْ ــدُ ــادِي و م ــمْ و البّ جَ ــالدْ العْ وال فــي ابْ

ــن افْتاكْ بّ م ــلْ الصّ ــي بفت بالِ ة اهْ ــدَ ــوا للزّايـْ ول قُ

الفتاكْ و  نْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

ســانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ــولْ رَسْ ــي بالوصُ و حيالِ

ـــة ـــبـــارْكَ يـــا امْ

افْالكْ في  نْ  سْ بالحُ رِي  يَجْ مالُه  اكْ عن  رْ  بَدْ ةْ  لْعَ طَ يا 

ــالكْ احْ ـرى  ايـْ غــدا  ليلْ  و 

ة يُوفْ سافْكَ فارْ اسْ لَعْ و اشْ و الفجرْ من الجبين يطْ

داكْ هكْ نْجْ  الغُ بسهامْ  تَرْمِي  بِينْ  الحاجْ اقْواسْ  و 

واكْ و الســحر ايْزِيدْ مــن اهْ

ة ــم فاتْكَ ــي بالسّ لْبِ وا قَ ــعُ ــه ايْلَسْ قارْبُ ــداغْ اعْ و اصْ

ــناكْ ــزْ زادْ فــي اسْ ــمْ يَبْرِي ــرْ خاتَ ي ــمْ العطِ بْسَ و المَ

ــالكْ اسْ فــي  ادْرارْ  ــارْ  اتغ و 

ة كَ ــاقْ ضاحْ شّ ــه العُ ــه ب يُوسُ طــارْ في اكْ ــقْ اعْ و رِي
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ــي لِ تَركْ ــدْ  ي انْگِ ــفْ  األن و 

ــي لِ رْجــانْ فــي احْ ة مَ شــفَّ

ــي تْلِ مْ مَ ــجْ  ي ابْهِ ــونْ  تْنُ عَ

ماكْ اسْ في  انْوارْ  لْ  كُ من  جنَّة  ثيلْ  امْ في  نَة  الوَجْ و 

ــبْحانْ اللِّي انْشــا ابْهاكْ سُ

ــزكا ال ــعْ  مانَ ــي  حاضِ و  ــرِي  نْب عَ ــالمْ  اغْ الخــالْ  و 

ــوگْ داكْ ــى فُ ــاسْ عل ــحْ و الي ينْ فاتَ ــمِ رْدْ و ياسْ ــوَ ال

ســاكْ ــرِي اكْ كْ ــونْ العَ و اللُّ

ة ــرانْ شــابْكَ ــه ني ــوفْ وَرْدْ و فُوقُ ــالَّقْ شُ ــعْ الخَ نْ صُ

ــن افْتاكْ بّ م ــلْ الصّ ــي بفت بالِ ة اهْ ــدَ ــوا للزّايـْ ول قُ

الفتاكْ و  نْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

ســانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ــولْ رَسْ ــي بالوصُ و حيالِ

ـــة ـــبـــارْكَ يـــا امْ

كاكْ ي احْ اجِ بْ و الكفّ السّ رْهَ كْ المقَ يدَ بِيَّة في جِ أضْ

ياكْ يرْ من اضْ و الشمس اتْغِ

كى احْ امِي  السّ ودْ  عُ الضْ مْ  وَّ المقَ الميّاسْ  نْ  الغصْ و 

سكْ اذكى انْسيمْ داكْ يَّجْ كالمَ ه يهِ رْ اوْشامُ دْ و الصَّ

الفـكاكْ فيـه  ـي  بْـغِ نـَ و 

ة كَ ناهْ يبْ  الطِّ عاتْ  قَطْ يّة  طَ بين  اقْماشْ  نْ  البطْ و 

ــفْ تاگْ ــاتْ كي ن ــن الوجْ بي

ناگْ نضمــتْ بنــت فــي اخْ

ه ارْگاگْ ــوطُ ـطُ وْشامْ اخْ بـَ
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فــى ــا اخْ ــاقْ م ــونْ العشّ لُ

فة واگْ العين  ـــوعْ  دمُ و 

فــى ــا اكْ ــيتْ م ــا قاسِ و ان

ولْ انْحُ في  مْ  سْ الجَ و  رْ  فَ اصْ

ــيُولْ كالسْ ــنْ  ي الخدِّ ــوقْ  فُ

ــولْ بــالــوْصُ اهللا  ــلَــبْ  نَــطْ

الكْ دْفْ المالِي امْ ي و الرّ مِ سْ يلْ كيف جَ رْ انْحِ صْ و الخَ

ــواكْ اسْ ــوارِي  اسْ افْخــادْ  و 

ة صايْكَ ــدامْ  االقْ على  لْ  خالخَ و  ينْ  بَرْمِ امْ سيقانْ 

الكْ رافَة و ابهاكْ ضوّى على الحْ نْ و الضْ سْ لْتِي بالحُ صَ

الكْ فــي اقْماشْ البَزّ مــن احْ

ة هالْكَ ابْهاكْ  امْ  قُدّ غيرَكْ  و  البْها  شمس  انْتِ  و 

ــداكْ اهْ ــه  تُ مْ برَحَ ــي  الغانِ ــة  يَ الباهْ ــا  ي ــيّ  عل كانْ 

ـــداكْ ـــي لـــحْ ـــرَّبْـــنِ اتْـــقَ

ة ــكَ بّ ماسْ ــرْواتْ الحُ ــي عَ ــودِي بالصفــى أوَلْفِ و تعُ

ــن افْتاكْ بّ م ــلْ الصّ ــي بفت بالِ ة اهْ ــدَ ــوا للزّايـْ ول قُ

الفتاكْ و  نْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

ســانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ــولْ رَسْ ــي بالوصُ و حيالِ

ـــة ـــبـــارْكَ يـــا امْ

ماكْ ــزَلْ فــي احْ ــى نَنْ ــي حت نِي ايّامِ دْ ــعَ ــا ادْرى تَسْ م

ــاكْ م فــي  ــي  لْتِ غَ ــرَّدْ  ونبَ

ــة ــارْ فاكّ ق ــولْ و الوْشــاتْ احْ اتْ الوصُ ــدّ ــوزْ بلَ و نفُ
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ــتَوْفى اوْفاكْ تى نَسْ كْ يامْ ــدَ ليّ ما طــالْ وَعْ طــالْ اعْ

فــاكْ ــا اخْ ــبْ م و حــالْ الصّ

ة ــي حارْكَ تال ــي لَقْ ــومْ اتْجِ ــوقْ كل يُ ــوشْ الشُّ و جيُ

فاكْ لُولْ من اجْ عْ ي راه قَلْبِي مَ فِ رانْ ســاعْ جْ ي الهَ تركِ

ــعى غير فــي ارْضاكْ ما يَسْ

ة كْ يا المالْكَ ومَ كْ و قدُ واهْ في اوْصالَكْ و قدامَ بِّي و اهْ طُ

امِي كيف ادْعــى قَلْبِي ادْعاكْ ــا الدّ لو كانْ العشــق ي

ادْعــاكْ مــن  ــي  رْتِ قَصَّ ــا  م

ة ــعْ فــي ابْهــاكْ بارْكَ تَّ ــا ايْمَ واي ــي لمــن اهْ نْتِ و إال كُ

باكْ ــي اللِّي اصْ لْبِ رِي و اصبا قَ ــدْ بْرِي و بانْ عَ ــى صَ ي اعْ

ــي اوْصاكْ رانِ و شــكى بهجْ

ة ــوبْ تارْكَ ــر ادْنُ ي من غي ــمِ ــي اوْصالْ رَسْ تِ دْ ــى عَ حت

ــن افْتاكْ بّ م ــلْ الصّ ــي بفت بالِ ة اهْ ــدَ ــوا للزّايـْ ول قُ

الفتاكْ و  نْ  عْ الطّ بســيُوفْ 

ســانَكْ ــوفْ احْ ي نشُ ــمِ ــولْ رَسْ ــي بالوصُ و حيالِ

ـــة ـــبـــارْكَ يـــا امْ

لِي امْشاكْ لليلي  ي  ــكِ شْ نـَ

ــي لِ ــرَكْ  اتـْ ــي  اللـِّ ــرُومْ  انـْ

ــي لِ ادْرَكْ  ــي  للِّ ــولْ  انـقُ و 

وكْ ــكُ ــه فــي اشْ ــي منُّ لْبِ قَ

رُوكْ اتـْ لُه  إيـْ ما  ـي  اغـرامِ و 

ادْرُوكْ ـهــا  ـمْ بـفُ ــولْ  قُ اتـْ
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راكْ لــدْ لْ  ــوَّ سَ رْبِي  قُ في  ي  فِ تَخْ بالوْصالْ  ــودي  جُ

ــراكْ انْ ــي  ـيُـون بـعْ ــي  فِ يَكْ

انْكا ال  و  ة  شكّ فيه  ما  وافِي  ولْ  بقُ صافِي  ي  قِ شْ عَ

الدراكْ ل  ألهْ ديما  بادَة  اعْ سن  الحُ مالْ  الجْ في  رَةْ  نَظْ

ــدراكْ ــولْ و ال ـقُ ــا العْ ي حْ تـَ

ــة دارْك ســرّ  ـقاماتْ  لمْ ــة  ــقَ رايْ راحــةْ  ــودْ  تــعُ و 

ــالكْ ــوتْ في اسْ ــل الياقُ ــة مث لّ ــدْ أراوِي انْظــامْ حُ خُ

ــالكْ افْ فــي  ــومْ  النْجُ واال 

ى ــي تفــوح بطيبهــا أدْكَ ــقْ المـعانِ ــجْ بـرْقايَ بْـهَ تـَ

ــالكْ االفْ دارَتْ  ــا  م ــه  يبُ انْهِ لدهــاتْ  اهللا  ســالمْ 

الحالكْ ــبْ  ــواكَ اكْ ــوارْ  بــنْ

ــة الماليْكَ مــع  جــنّ  و  إنــس  ــا  لرَبْن ــبَّحْ  سَ ــا  م و 

انتهت القصيدة
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شى صال بَّكْ في الحَ حُ

ــي ـمالِ اعْ آشْ  ــي  تِ يـلـْ حِ ــارَتْ  ب

فى دابْ ي من الجْ مِ سْ جَ

ــي وانِ ــا اگْ ــا م ــر ي و عييــت صاب

االغاللْ في  ورْ  يْسُ مَ نِي  لَكْ مَ

الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ــلْ ي فِ اجْ ــر  غي ــي  گرْبِ مــن  فــاكْ  يَكْ

االنْصــالْ ــرْح  جُ ــوت  يفُ ــانْ  التِّيهْ ــرْح  جُ

مالِي فاكْ احْ تْ من اجْ قْ و سَ

اقْتالِي رادْ  جار  و  غى  اطْ واكْ  اهْ لْطانْ  سُ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ ي انْحِ تْ  ــدْ عُ ــي  لِ ــدة  مْ عَ فــاكْ  بَجْ

ــحــانِــي امْ وال  ــي  ــدابِ ــعْ تَ شــفــكْ  مــا 

بفصالْ ــم  ــعَ انْ وال 

مالِي و  ــي  ــرافِ اجْ عن  ــرَكْ  ــحْ بَ

دابْ االهْ ــوع  دمُ ــوا  لُّ هَ

زارْ تَحْ كْ  ـرامَ اغْ فـي  ـعْ  فَ انـْ وال 

عْ االبْــطــالْ ـــوَّ ــوى طَ الــهْ

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ
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029
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032

033

ــي حانِ ــيـفْ الجفــى امْ سِ

انْصــادي ــلْ  لِي اعْ ــن  كمَّ ــي  حالِ

يْهابْ غَ كــل  ــرْتْ  ــاهَ س

هانِي ــبَّــك  حُ مــن  داقْ  الَّ  مــن 

واكْ لناسْ الحال يتْ بَهْ كِ اشْ

الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ــفْ طَ انْخْ معــاكْ  ــي  لِ قْ عَ

ــمْ النَّاسَ رْد  ــوَ ال مــن  تقطــف 

جــابْ احْ ــمايَكْ  اسْ ليــك 

فــظْ فــي اوْزانِي ــن نَخْ ــثْ غي ثُل

دال و  ــمْ  ي المِ و  ــة  نْيَ لتمَ

للقلصدي ــتْ  ــري ق ــا  م و 

ة لِي ــدَ مْ فــاكْ أعَ ــتْ من اجْ وِي ــفْ انْكْ كي

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ لِي الخْ ــا  ي ــكْ  بـتِيـهانَ ــم  كُ احْ و 

ــفْ اعطَ و  ــنْ  حَ التِّيهــان  بعــد  لكــن 

ــمْ األسْ ــعْ  ارفْي ــا  ــولْ ي و نقُ

ــجالِي بْ في اسْ ينْ و انْصَ نَرْفَعْ حرفْ الربْعِ

ــي ـ ـحـانـِ مْ ال  ــاد  الـعــب

"ص" و   " ــــسٍ "ي نــســيــتْ  و 

نَلْهــابْ ــتْ  ي حِ اضْ ــى  حت

نــارْ بــال  ــيْ  كِ ــي  شِ ـــوى  اكْ وال 

ـاللْ احْ بالتِّيـه  ـوا  ـمُ ـكْ حَ

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

فْ طَ نَقْ ــاكْ  ــه ابْ ــي  بــاغِ

ــمْ الواسَ ــنْ  بِي الجْ ــلْ  ـبَّ نـقَ و 

ـــجـــابْ ـــه االن نــالــت ب

كارْ ــدْ يُ بالخفظــة  حــا  نصــف 

ــالْ ــم ــإلســم اكْ هــمــا ل
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الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ــان ـــــرَّة شــعــاعــهــا ب غُ

ــي ثالِ مْ تـَ فــي  قُـلــت  ــفارْ  اشْ

ــصــابْ ــخْ مَ وَرْد  ــدْ  ــخَ ال

ــي يمانِ جوهــر  ــه  في الثغــر 

الْ ــي جفّ ــرُومْ الغاشِ ــا إيْ م

الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

الحْ شا  الحْ فــي  ــبَّــك  حُ

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

ــانْ ب جْ حُ ــن  بي ــج  البل و 

ي ـتالـِ لقْ ــــرْدُوا  جَ ــوفْ  ــيُ اسْ

صــابْ نِي  ســاكْ الخــالْ  و 

ثــارْ ــوْ ــي فــاقْ الــكَ بِ ــدْ ـــقْ عَ رِي

ــيــالْ ــن الــخْ ـــزَوَّعْ م ـــتْ يَ

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

ــالحْ ــــواقْ لَــحْ ــر االشْ ــمْ جَ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ ي اتـمِ و  لْ  ــدَ عْ تـَ ــوفَـكْ  شُ انـْ إال 

ـــزْرانْ و الــبــانْ كْ غـــارْ الـــخِ ـــدَّ مــن قَ

لِي يَرْتى  ما  االنجال  نْ  عْ طَ

فــى في ارْمالِي بَة شــارد العْ بْة رَگْ و الرگَ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــيــلْ جِ ورا  ــلْ  ــي جِ ــرْ  ــخُ ــفْ يَ بــبــهــاك 

ــمــالحْ ال بــيــن  بــبــهــاك  نفخر  ـــا  وان
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ـي لَرْســامِ ــي  ـزُورْنِ اتـْ ادْرى  ــا   م

جابْ ــاگ فــي احْ ــدر ت ــا ب ي

ــلْطانِي أسُ يمْ  الرْخِ ــك  وتَ صُ من 

فــالْ ــراوَلْ و ســجالْ احْ البْ

الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ـــرابِـــي اطْ ـــي  لِ ــدْ  ــلَ ي و 

ــوى نَهْ ــنَك كَ ــي امْحاسْ كــم لِ

ــابْ ــعــت ب ــــلْ  انْــــمَ وال 

بعيانِي رْ  نَنْظَ غيرْ  بْتْ  صَ لَوْ 

بمالْ ــارْ  ــجَّ تُ افْـــداوهْ  ما 

ي امِ السَّ اللْ  الهْ تْ  توگَ يا 

ــي ــنْ آلِ ــقْ كمَّ ــوعْ كمــا يحَ بُ رِي الطْ ــدْ تَ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ ي طِ اهْ ــرْ  مْ خَ ــدْ  نَوْجَ الرْضــى  ــى  عل

ــرابِي اشْ أمالْكــي  عــاكْ  امْ ــتْ  ي بغِ و 

وَة هْ نَكْ شَ سْ يرْ حُ مايْلِي في غِ

ــي غالِ ــيَّ  علِ ــي  مالْكِ ــا  ي ــكْ  فَ وَصْ ــا  أمّ

ي اقْســامِ و  ــي  مايْتِ ــغْ  تصي و 

ــوابْ الجْ ــغْ  ي انْصِ ــي  باغِ

ــارْ ت ــوْ ال ــي  ــفِ ــخْ تَ ــم  ــرَنَّ ت إال 

ــوَّالْ ــمُ ال و  ــدْ  ــصــايَ الــقْ

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

ـــي رابِ ـــاكْ  ـــه ابْ مــع  و 

وى نَهْ ــرَكْ  ــي غِ ــتْ  ــوِي اهْ وإال 

ــتــابْ اكْ بشايَنْ  ـــي  راضِ

ــرارْ سْ المَ ــنَكْ  سْ حُ ابْهــا  فــي 

ـــضـــالْ افْ ـــوكْ  ـــلُ م وال 
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الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ــي صـافِـ دراهْ  ــي  اللـِّ و 

ــي ياتِ احْ ــولْ  طُ ــيقْ  شِ العْ ــا  أن

ــرابْ الطْ و  ــوى  الهْ ــوى  نَهْ

ــول ازْمانِي ــيقْ عن طُ شِ ــي اعْ ألنِّ

بكمالْ ــرَقْ  اشْ رْ  ــدَ البْ نَّك  مَ

الخال ولْ  مُ يا  ي  مِ رَسْ زُور 

ــولْ ــقُ ال ــتْ  ــبَّ ت عنهم 

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

ــي ـــدِي لُـــه انْــصــافِ نَـــهْ

ــي ابْياتِ فــي  البْهــا  ــدْ  جَّ نمَ و 

ــرابْ ــتْ ـــــرُومْ ال حــتــى انْ

ــعــارْ االشْ ــة  رَقَّ في  ـــزُول  انْ وال 

ــاللْ االطْ ــى  عل ــى  لَّ تجَ و 

الوصال ــرْجــى  يَ ــدَك  ــبْ عَ

ــولْ ــقُ ــنْ مَ أو  ــولْ  ــقُ ــعْ مَ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ ــي ــفِ ــل اغْ ــي ك ــقِ ــشْ ــعَ ــضْ ب ـقَّ يـَ

ــي اوْصــافِ الـــوْرى  بين  ا  ــوْ رِي ــدْ يَ الَّ  من 

ــي ماياتِ ــي  تجِ دِي  بـشــواهْ

ــي اللِ ــوعْ اهْ ــا طلُ ــدْ حســن ابْهــاك ي جَ نَمْ

ـــقْ االنْـــجـــالْ ـــا غـــاسَ أي

اللِي ــمْ شَ ــا  ي رُوفْ  ــه  بالتِي ــي  بْتِينِ دَّ عَ

ــلْ ــي ــرْتِ ــتَّ ــال ــمــعــنــى  ب ـــظ  ال ـــافَ أح

ــولْ ــقُ الــعْ و  اللغى  ــاتْ  ه ــدْ ل ــــأدَّبْ  أتْ
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المِي ودْ اعْ حُ و اسمى على الجْ

اقْوالِي في  انْبَيْنُو  ي  اظِ فَّ حَ يا  ي  اسمِ و 

ــســالْ ــي كــان اتْ ــالِ ــن ح ع

ــكْ ســالِي ــي و قَلْب ــوبْ أمالْكِ تْعُ ــي مَ لْبِ قَ

ــتــالْ احْ و  ــي  ــفِ اجْ و  بْ  ـــدَّ عَ

ــي ل ــى  تَرْت وال  ــي  مالْكِ ــا  ي ــي  قَتْلِ ــى  عل

طـــالْ مـــالُـــه  ـــا  ـــايَ دج و 

ــا عمــدة لي ــا يتوگ ي ــه ماب ــا ل فجــري م

ـــزالْ ـــغْ ــكْ يــا ال ــانَ ــه ــي تِ

ــي ــتْ أجالِ فْ ــرْ خَ ــوفْ غي طُ ه هــو العْ ــدُّ ضَ

ــي بسالمِ عنهم  نِي  اتـْ و 

انْگاب هــادر  الحـرب  في 

ــبْ قابَطْ نيشــانِي وِي ــي اصْ رْبِ ضَ

ســالْ و  وزْ  ــدُ الگن ــال  ق ــل  قُ

ــالْ ب ــارْ و نَدْ ف ــي نَصْ كــم لِ

خالْ ــرَّحْ الدْ بَّكْ جَ ــيفْ حُ سِ

ــجى و كحالْ ي و اسْ رَقْ داجِ

ــرى الوْصالْ يَنْتهــى قبل انْ

ــي ـالمِ اكْ رق  بـرضاتهــم 

ابْ رگَّ الجحــود  ــى  عل و 

ـــرارْ امْ يه  قِ نَسْ ـــي  داعِ كــل 

ــــى وجــبــال ــي اوْط ــي ف ــنِّ عَ

ــالْ ــي ـيــتْ  اخْ حــتــى  وَلـِّ

خــالْ ــي  ــنِ ــرَكْ ت ـــواكْ  ه و 

ـا فــالْ ــدايـَ ـــونُـــه لــعْ لُ

اتْــنــالْ كيف  ــي  ــبِ دَنْ مــن 
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الــمــالْ و  ــــي  رُوحِ ــدِي  ــهْ نَ

ــخى لِي ــرْنِي فــي الزمانْ بك اسْ ــي يبَشَّ لل

ــالْ ــك ـــدامْ عــلــى االش لـــمْ

لِي لى  احْ يفْ  بالرْشِ الْ  طَّ الهَ الخمر  بْ  كُ

الوْصالْ ــي  انْراجِ ــزُولْ  انْ وال 

صالْ مْ فْ دُونْ القَ رْشَ من المَ

ــالْ الب ــي  مافِ ــرْ  ضَّ نـحَ و 

الْ ــدَّ الــعُ بيك  ــي  ــكِ ــنْ نَ
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يلْ ــا ادرى انْفايَشْ ببهاكْ اوْصِ م

ــي ــالِ ــــفــــاكْ عــــادْ ص اجْ

ــلْ ي صِ ــال تَفْ كــم ب للجفــى حُ

ـــالْ ـــص ــــالْ االنْ س

ــكْ بنْصالُه تَ ــرِيرْ يَفْ ــمْ اشْ كْ حُ

ولْ صُ حْ نَكْ مَ جْ دْت في سَ كيف عَ

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ــلْ بي ــي فــي تَخْ بجفــاك دِيوان

ــــفــــاكْ قَــبَّــلْ ـــي اجْ ـــنِّ عَ

ــل ي صِ ــجانْ التِّيهــان احْ ــي فــي اسْ كــم ل

يلَة صِ ــانْ فــي الغــالل احْ ــن قَوْم ه كمَّ ــدُ نْ عَ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة صِ الشمايَلْ  و  الحسن  ليك  من  يا 

ــيــلْ ــبِ تَــقْ را  وال  ـــلْ  ـــي ادْخِ ال  ــي  ــنِّ مَ

ــي ــالِ ــى  مــع  اوْص ــوافَ ــتْ نَ

ــي ــالِ ــص االنْ و  ــون  ــنُ ــسْ ب

يلْ صِ و الهوى في اهل الحال اخْ

صالْ الفْ إيْــرِيــدْ  ال  و 

الْ صَّ خَ قْ  العاشَ في  البْها  و 

ــولْ ــصُ انْ و  ــــــمْ  ازْرايَ بــيــن 

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

بَّلْ لِي بعدما اتْخَ قْ كْ عَ ــفَّ ما شَ

ـــلْ ـــبَّ ـــقَ اتْ وال  ه  ــــدُ ــــنْ جَ
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بِيلْ اسْ كــل  ــيَّ  ــلِ اعْ ـــرَّمْ  حَ

ـــالْ ـــب انْ و  ـــدْ  ـــنْ بَ

بالُه اكْ في  ه  نْدُ عَ يرْ  ايْسِ خادْنِي 

بُولْ قْ مَ نــافَــد  ــه  لُ ــوْ قَ ســار 

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

يلْ ادْهِ عادْ  تيهانَكْ  في  لِي  قْ عَ

ــد ال مهــل له و الوَجْ

لِي دَهْ ــي  زَدْتِــنِ اللِّي  يا  بَّك  حُ

ــي لِ هْ جَ ــرْ  ثَّ كَ ــم  االّي

هالُوا اسْ لِيَّ  ها  وجْ دُ احْ ادْرى  ما 

ولْ سهُ و  ارْبــى  و  اوْطاها  في 

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ــة ــوِي فــي كل اقْبِيلَ ــرُه اق بْ و ال يخفــى خَ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة صِ الشمايَلْ  و  الحسن  ليك  من  يا 

هــالْ تَمْ دُونْ  ي  ــقِ شْ عَ

يـلة ـهِ مْ تـَ ال  ـدْ  صَ انـْ وَقْـتِي  ي  نـِ ـدْ تساعَ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة صِ الشمايَلْ  و  الحسن  ليك  من  يا 

بِيلْ اسْ الحرب  في  فِيَّ  لَقْ  اطْ

بــال ــي  ل ــــرَد  اي وال 

جبال و  اوْطى  في  ه  مُ كْ حُ جارْ 

ــولْ ــبُ ق و  ــوى  ــطْ سَ ــه  ــنُّ عَ

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

لُّوا واقْ هَ وعِي من كثر االشْ و دمُ

له سهل  ما  قَلْبِي 

لِي أهْ جمع  عــن  ــي  فــارْقــافِ

ــالْ ــه ــجْ كــيــفْ تَ

هالْ يَسْ بْ  اعَ الصّ ارْضــات  إال 

ــولْ ــهُ ال ــحــانْ  امْ ــوحْ  ــلُ ن و 

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ
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ثِيلْ تَمْ ــة  ايَ ــرّ ال اقـــوامْ  لها 

لِي ارْتـــى  ــي  الــلِّ إالَّ 

رْقْ نُورُه في اوْطى و التَّلْ اللْ شَ اهْ

ـــالْ ـــتَّ ـــمْ قَ ـــهْ سَ

ثالُه ــتْ امْ ــا رِي بالغنــج صال م

تُولْ فْ ي ســالف مَ ــى التْراگِ عل

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

يلْ فِ رْدْ فــي رُوضْ احْ ــدْ كــوَ الخَ

رْفَلْ ــكل طَ وى ل ــطْ سَ

لَفْ لِي ل اقْفالُه و احْ صَّ وال محَ

ـــل األقـــفـــالْ إيـــحُ

تَفحالُه ل لي نَسْ مَّ بالرضى إيْعَ

ــول فُ اكْ ــاقْ  العشّ ــرُدْ  اتْ ــا  م

ــرُوبْ تالِي ــا يُوم للحْ ه ما يَرْفَدْ

ثالِي ــنْ فــي امْ و اجبِي

ــلْ ــوسْ فــي تَ ــبْ كقُ واجَ و الحْ

تَّالْ ضْ خَ و اللحضْ لَحْ

ــالْ ــلْ ت مَّ ــرِي كَ مْ عْ عَ ــدْ و الصّ

ـــولْ ـــتُ ــــارَبْ لـــه امْ ــــضَّ ت

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ ـــــا حُ أي

لْ اتْنَفَّ لُو  اقِي  التّ لْ  قْ عَ لَبْ  يَسْ

ــلْ ــنْ اقْفَ ــه كمَّ و علي

لِي فْ  طَ تَعْ ما  رُه  مْ عَ ــولْ  طُ

ــوارْ االنْفــالْ ــرى انْ و ان

تَنْفالْ انْــــوارُه  فــي  ــنَــمْ  تَــغْ

ــولْ ــفُ ــقْ مَ ــا  ــاه ــف ــجْ ب و 

للقتل غير  ـرُه  تـْ و  ــدْ  شَ

ة يـلـَ ـهِ مْ تـَ ال  جة  بَهَّ امْ الشامة  و 

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة صِ الشمايَلْ  و  الحسن  ليك  من  يا 

لِي اوْقَفْ  عد  السّ عاهْ  امْ لُو 

يلَة فِ اغْ وامْ  الدْ على  ماهي  اللِّي  وفْ  نشُ و 
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ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ولْ ــولْ لحُ ا لها مــن حُ ــوْ ي إيْجِ

ــولْ الحُ ــه  لي مــن  ــي  كنراجِ

ولْ وْحُ مَ ــا  بهاه فــي  ســاكنِي 

ولْ انْحُ يهْ  كاسِ ي  مِ سْ جَ باشْ  و 

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

ــالْ ــح ـــاقْ امْ ـــشّ لــهــا عُ

ــة يلَ ارْجِ ــزالْ  ابْ ــى  عل ــنة  اسْ كل  تاتِهــا 

ــالْ ــح ــد اشْ ـــا بــالــصَّ وان

ــة حيل لهــا  ــرْتْ  بَ اجْ وال  ي  ــمِ سْ جَ ــى  ب نَهْ

أنْحــالْ ــوقْ  بالشُّ ــي  لْبِ قَ

ــة يلَ ــدوامْ اوْحِ ــى ال يهــا عل كِ ــي نَحْ واخالگِ

الحالْ ــاسْ  ن ــوا  ــرْفُ عَ ــوْ  لُ

ــةْ يلَ ــانْ انْحِ ــدا اتْب ــولْ البْ ــي طُ الگِ ــاشْ اخْ ب

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة صِ الشمايَلْ  و  الحسن  ليك  من  يا 

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

ــولْ ــرْحُ مَ لها  ـــبْ  الـــرَّاكْ و 

ــــولْ ــا حُ ــه ــي ل ــنِ ــجْ ــزع ي

ـــولْ ـــحُ ـــة كـــل افْ ـــالَّ بَ س

ـــولْ حُ ال  ــي  ل قـــالُـــوا  ــوْ  لـَ

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ
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يلْ مِ وانتهــى لتَّوْصافْ الثغر اجْ

ــلْ ـمَّ كَ لمْ ــرْ  الثـغ و 

لِيلْ ابْ اظْ جيدْ طاوُوسْ رَگّ و الجيدْ

ــاللْ ــــ ـــضْ تـَ دُونْ 

ــه اللُ ــواقْ بحْ ــونْ مــن اشْ و يهُ

ــولْ حُ كْ دْ مَ ــجَ ــورْ بعسْ كل سُ

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

يلْ ــقِ ــورْ اسْ ــوحْ الكافُ صــدر لُ

ـلْ تَـقَّ المْ ــردْفْ  ال و 

لِي قْ لْبَتْ عَ رّة سَ ونْ سُ كُ بين العْ

ــالْ ــق ــتَــبَّــتْ امْ امْ

ــقالُه ــاقْ راجْ صافِي تَسْ و السّ

ــولْ انقُ و  ــجْ  لَّ دَ اخْ ــدامْ  القْ و 

فْ قَرْفِي بالعلدمِي امْشلّلْ رْشَ مَ

ــلَّلْ ـعَ ــره ايـْ ـوهَ بـجُ

ــلْ ـلِي التخْ ــودْ  انـهُ و  رْ  ــدْ لصَّ

اللْ احْ قْ  عاشَ ونْ  ايكُ و 

اللْ االطْ في  ابْــرُوقْ  ود  عُ الضْ و 

ــولْ ــلُ ــعْ ــقْ مَ ــاشَ ــع بــيــه ال

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

لْ نْ اقْفَ مَّ لَبْ ابْهاهْ كَ يْ اسْ و التَّدْ

لْ قّ تـَ ــرْفــاغْ  ال على 

لِي قْ  يَنْطَ ــرِي  ــفْ جَ ــا  دْه ــوَ ابْ

الْ قَّ العُ اللغــى  لهــل 

ال سقّ و  ــاحْ  ــصَّ نَ ــه  صــانْــعُ

ــولْ ــقُ ــعْ ــمَ ــــرى هــو ال اطْ

لِيلْ اخْ لِّيهْ  من  تْ  دَ عْ سَ يا 

ــلِيلَةْ ــوارْ مــن اوْرِيقْ اشْ ــنْ اسْ ي نْدِ ــى الزّ و عل

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

لِي بَقْ  اسْ ونْ  الكُ في  ترى  يا 

يلَة ــوالْ اتْقِ ــيقانِ باالم ــلْ فــي السِّ و خالخَ
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ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

ــلْ لِي تَكْ ــلْ  لَّ كَ امْ رْقْ  ــوَ بال

لِيلَة ــي تَضْ ــونْ ل ــرَة اتْكُ ــومْ الحسْ ــى يُ نَرْجَ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

ــة لَ ــنْ نَخْ مَّ ــدادْ كَ فــي الحْ

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ــلْ لِي االكْ مــن  ــاجْ  ت زِينْهــا 

لّلْ طَ ــالمْ  اعْ ي  كِ نَحْ

لِيلْ وِيزارْ عن جسمها من تُوبْ اجْ

ــــاللْ ــــخْ ــــــرْ تَ سَ

ــه اللُ ــيقْ لهــا تَدْ شِ ارْضــى العْ

اضلُولْ كل  برضاها  ــوزْ  انْــحُ

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

يلْ ابْخِ لْمْ  حِ هل  بكترة  اللِّي 

ــي انْخالِ ــو  لُ ــه  لْبُ قَ

ال الخْ ي  انْواحِ في  صادْفُه  إال 

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

لَّلْ ها اتْحَ رار عن هامْ نْ اسْ سْ حُ

ــلْ ــلَّ هَ ـــور  نُ ـــرى  ان و 

ــلْ ــل اللِّي ــدِي مث نْ دمســقى هَ

داللْ و  ــتْ  بتِي ــبِي  تَسْ

ــلْ لِي للتَّدْ ــة  طاعَ ـهــا  ـالمْ اعْ

ــلُــولْ ــضْ ــلْ الــمَ ــظَّ ــت ال تَــحْ

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

خالِي بنظامْ  ه  بْحُ جَ رْ  مَ يَعْ لُو 

ــي ــتْ خالِ ي ــه اوْصِ نُّ عَ

ــة ل البُخْ هــذا  ــه  منُّ ــع  يگلّ
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يلَة دادْ بخِ فى في الوْ ولتُه صايلة لُه ما تَخْ صُ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

ــي لِ زْ  ــرّ يَغْ ــارُه  تُجَّ ــد  عن

ــة انْزِيل ــواقْ  باالشْ ــاقْ  شَّ العُ ــعْ  دَمْ ــه  نُّ مَ

ــالْ ــوْص ــيّ بَ ــل ــــودْ اعْ جُ

لَة ــك الحســن و الشــمايَلْ صِ ــن لي ــا م ي

ــرْ االبْـــخـــالْ ــي ــب اك

لُه ارتخى  ه  زامُ احْ جا  جاب  عن 

ولْ خُ دْ مَ ه  مُ سْ جَ قَلْبُه  في  بما 

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

ــزِيــلْ اجْ ـــوب  تُ راوِي  ــا  ي ـــد  خُ

نْزُولْ ــونْ مَ بُ و مــن الهْ

زْلِي غَ من  ه  انْساجُ والَمْ  داهْ  اسْ

ــــزالْ ــــغْ حــــــازْ تَ

ــه زَّالُ غُ ــي  ألنِ ــلِيسْ  اسْ ــه  تُوبُ

ــزُولْ ــبْ ال ــيــرْ  سِ و  ــدُ ــكُ إيْ أالَّ 

ولْ صُ فْ ــك مَ ــل اوْصال مال حب

و و تَنْخالْ جُ مْ الهْ هْ سَ

ــالْ ــومْ و نـخَّ مُّ ــه حَ ـ ـلّـفُ ـعَ امْ

ـــــولْ ـــسْ ادْخُ ـــرَّمْ ــه ل ــبُّ طُ

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ

زُولْ غْ مَ بُونْ  لهْ يطْ  خِ بَه  يَشْ ه  يْطُ خَ

ــزُولْ غْ ــقْ مَ رِي ــلْ الوْ جَ

لِي افْـــرَزْ  ــوَقــت  ال جــل  بيه 

تَنْزالْ فــي  ــه  وابْعُ بطْ

ــزال اغْ كل  ه  لَبْسُ عن  سال 

الـــنْـــزُولْ و  ـــيـــلْ  سِ وال 

ـــــــولْ ـــــــرَّة األصُ أَيــــــا حُ
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نَبْلِي گْ  نَرْشَ مْ  اعْضاهُ في 

ــة بِيلَ تَخْ ال  ــرْ  رِي احْ ــي  زْلِ غَ ي  ــمِ اسْ وزْ  ــدُ نْ كَ

ــالْ ــق ــل االت ــحــامَ أنـــا ال

ــة يلَ ــه مــن االعضــاء تَنْقِ ــد أالَّ لُ مــن الصَّ

قالْ المْ ــدْ  ــيَّ قَ ــوى  ــهْ ال

ــال و قِيلَة ــكالم ق ــي فــي ال ــركْ لِ ــي و ت نِّ عَ

الْ ــدَّ الــعُ في  ــكْ  ــتَ افْ بيه 

يلَة قِ اعْ ـــنْ  زِي ــتْ  ــوِي اهْ الــلِّــي  بــالْ  مــا 

ــلْ انْبِي ــر  حب مــن  ــة  لَّ حُ ــدْ  خُ

لِي بى  اسْ ي  وارْحِ اجْ

بْلِي وا سَ ينْ من الَّ سلْكُ دِ بالجاحْ

ــالْ ــب ــقْ ـــــالمْ يُ اسْ

بالُه تَكْ م  بسّ وَرْد  فــاح  ما 

ــولْ بُ قْ مَ ــى  ن المعْ ــاس  ن ــن  بي

ولْ قُ لْ هــل العْ هَ فــي حالْتِي تَدْ

ولْ ــدْ انْقُ جْ ــي مَ نِّ ــلْ مَ بَ مــن اقْ

ــولْ قُ فيهــا  ــي  لِ ــا  يتْباه ــا  م

وْن الغني انْبى لِي ي كَ اظِ يا حفّ

ــي اتْبالِ ال  ــكْ  ي نُوصِ

ــبْــلِــي قَ ــن  م وال  ــنْ  ــي ــادْثِ ح

ــولْ االنْبالْ لهــل العقُ

بالْ يُقْ نِّي  مَ عنهم  ــالمْ  اسْ

ــولِ ــبُ ــق ـــي ال ــهــم ســـاعِ ل

ــولْ نْقُ مَ أو  ــولْ  قُ المعْ فــي 

ولْ نْقُ المَ ــيــفْ  الــسِ ــلْ  سَ

ـــول ـــقُ ســــالَّبَــــةْ كـــل اعْ
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ــقــالْ ــنْ ـــدْ اقــوافــي تَ خُ

يلَة قِ تَعْ م  هُ اتْزِيدْ نى  عْ المَ ــلَ  اهْ بين  ما 

ــولْ نْقُ مَ ــرِي  فَكْ مــن  ــا  ــولْاتْبَرْه ــقُ ــعْ ــهــا مَ لــلــفــاهــمْ

انتهت القصيدة
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الحــالْ وى  الهْ من  حالِي  اللِّي  أنــا 

ـــحـــالْ هــــذا اشْ

ــي و ال نعــم بفصــالْ نِ لَكْ ــب امْ و الحُ

انْصالْ هْ  ـــدُّ يَ في 

طالْ رِّي  ضُ طالْ  و  وى  الهْ لْ  السَ اسْ في 

ــطــالْ ــي ابْ ــفِ ــلْ خَ

سالْ ما  هْ مَ يامْ  الدّ يْلْ  سَ نِّي  عَ قوى  و 

ــســالْ ــي انْ كــم ل

ــالْ ت ــاصْ بالرْضــى و احْ ــا رَقَّ ــلْ ي بَّ گَ

تـــــــال االرْواحْ 

هــا انْاللِي رامْ ــي بغْ ماذا لِ

رى في ادْخالِي تُه و سْ فْ ارْشَ

ولْ ــنْ حُ مَّ ــوى و كَ ــهْ بالهْ ــا تايَ وان

ولْ صُ فْ دْ و مَ بَدَّ ي امْ مِ سْ به اتْرَكْ جَ

ولْ و معهم في الحرب ما قدرت أنْطُ

ولْ رْسُ تْ مَ على من نهوى اوْال ابْعَ

تُولْ ــس البَ حســن ابْهاها العان

ــاللِــي ــيــوانْــهــا امْ غِ

خى لي وى اسْ ليه الهْ

ــالْ ــح ـــرامْ انْ ـــغْ ــن ال ــي م ــمِ ــسْ جَ

ــل ــي ــي اوْحِ ــالِ ح

ــالْ ــص ــف ــي ت ــت ــج ــه فـــصـــل م

ــلْ ـيــ ـصِ احْ ــا  وان

ــالْ ــطَّ ـــوى ب ـــهْ ـــي مـــع ال ـــرْبِ حَ

ــلْ ي طِ اهْ ــي  ــعِ دَمْ

ــالْ ــوْس ـــعْ تَ ــا انْـــفَ ــي الــحــب م ف

ــــيــلْ ارْسِ ــيَّ  لـِ

ـــالْ ـــتّ ـــرْ قَ ـــفَ ـــوشْ ــــولْ بُ ــــوصُ ل

ــلْ ي ثِ امْ ــه  إيْلُ ــا  م

ازْاللْ ــــــه  كـاسُ

خــالْ ــتْ  ضـحيـ و 
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والِي ــدة أهْ ايَ ــب لزّ سّ نَتْكَ

اللْ ــى االطْ ومْ عل ــا انْهُ واه ــي بهْ مادالِ

ـــاللْ ــي احْ ــقِ ــشْ عَ

جالْ ــي فــي كل امْ تْنِ ــلْ مــن تَرْكَ نَوْصَ

ـــجـــالْ ــــبّ االنْ لُ

ــالْ قَّ العُ ــالَبْ  السّ ــا  لبْهاه شــايَقْ 

ــالْ ــاهْ ق ــغ ــي الْ ف

ــالْ م ــا  افْداه الَّ  ــا  ابْهاه فــي  ــرة  نَظْ

ــالْ ــم ــجْ ال داتْ 

ــالْ ت ــاصْ بالرْضــى و احْ ــا رَقَّ ــلْ ي بَّ گَ

تـــــــال االرْواحْ 

ى ال حال كيف حالِي نتشكَّ

لِي ارْتى  ما  ورْ  بالجُ ني  طوَّعْ

نِي و طغى أوْ حاصْ مالِي و ملَكْ

حالْ يبْ اشْ مى من الرطِ تْ القد أسْ فْ شَ

ــحــالْ ــتْ الــكْ ــي تِ

ــي والِ الغْ ــلْطانَة  سُ

ــدْ بين أثْلُولْ ا أنْصَ ماهْ ماادْرى لَحْ

ولْ تْ لِي العقل إيْجُ وفَةْ من تَرْكَ شُ

ولْ قُ عْ سْ المَ الَبْ هل أقْوامَ أنا السّ

ولْ مُ كْ من صالت بالزِّينْ و البْها المَ

تُولْ ــس البَ حســن ابْهاها العان

حالِي ــزَمْ امْ ــوى اهْ الهْ

ــي ــى اقْتالِ ــوى عل و اقْ

ارْمالِي ــي  لِ ادْواخْ فــي 

ولْ بِينْ إيْحُ رَّة على الجْ و شعاعْ الغُ

ـــوالْ ـــمْ ــز ال ــن ك

ــاللْ ــعْ ــي مــن الـــهـــوى  مَ ــبِ ــلْ قَ

ــلْ لِي و  ــا  ي اضْ فــي 

ـــــالْ ــــوهْ أرْج ــــورخُ ــــبْــــرِي إي خَ

ــلْ ــي ــجِ ــــا اخْ وان

ــالْ ــق امْ ـــدْ  ـــحَ إيْ ــى  ــغ ابْ الَّ  ــن  م

ــل ــقـيــ العْ دُونْ 

ـــالْ ــــواهــــا م ـــع اهْ ـــي م ـــبِ ـــلْ قَ

ــلْ ــي ــمِ ــا اكْ ــه ل

ـــالْ ـــتّ ـــرْ قَ ـــفَ ـــوشْ ــــولْ بُ ــــوصُ ل

ــلْ ي ثِ امْ ــه  إيْلُ ــا  م

بالمـحـال جـــاء 

ـــتـــالْ ـــنِّـــي احْ عَ

ــالْ األعـمـ مْ  ــهْ سَ

ـــالْ ـــح امْ ــن  ــي ب ــــــالمْ  اعْ ال  و 

ــلْ ــي ــو ارْحِ ــا هُ م
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ــفارْ أنْبالْ ــواسْ و االشْ ــنْ أقْ بِي و الحاجْ

ـــبـــالْ الكْ وَرْدْ 

ــه الخــالْ ــدّ في ة و خَ ــدّ بشــامَ و الخَ

ـــالْ لــي فــي االدْخ

صالْ ــمْ بفْ ــا انْعَ ــومْ م نْظُ و الثغــر المَ

ــالْ ـــتْـــنُـــونْ ص عَ

ــالْ ت ــاصْ بالرْضــى و احْ ــا رَقَّ ــلْ ي بَّ گَ

تـــــــال االرْواحْ 

لِي أزْهى  أوْصافْها  في  ما  هدا 

ةْ االنجالِي بيغَ ونْ اصْ فْ صُ شَ نَكْ

والِي المْ على  المِي  اسْ يتْ  انْهِ و 

فــالْ اطْ و  ولْهــا  هُ اكْ ــي  يِّ إيْحَ ــالمْ  اسْ

ــمْ الــحــفــالْ ــعْ نَ

ــرَفْ ما قالْ ول ما اعْ ــدْ في القُ و الجاحَ

ــقــالْ ــه امْ ــلُ مــا إيْ

ــمْ و دالْ ي بعــد ألــف ح و مي ــمِ و اسْ

ارْدالْ ــي  اللّــــ و 

ــالْ ــب االشْ ــوا  ــبُ ــرَهْ ي الْـــحـــاضْ  و 

ــيــلْ ــبِ ـــــوْ الــنْ زَهْ

ــخــالْ ـــاهْ ب ـــه ـــرُو ابْ ـــظْ ـــنَ مــا ايْ

ــلْ ادْخي الغــى  و 

ــالْ ــص امْ ــــلْ  كُ فــــاقْ  ـــقْ  ـــرِّي ال و 

ـــيـــلْ ــهــا اوْصِ بــبْ

ـــالْ ـــتّ ـــرْ قَ ـــفَ ـــوشْ ــــولْ بُ ــــوصُ ل

ــلْ ي ثِ امْ ــه  إيْلُ ــا  م

ــيــلْ ــهِ ــا أنــا اجْ م

ــيــلْ ـــل جِ فــي كُ

ــوِيــلْ وا أطْ ــــدّ عَ

ـــمْ كـــن ارْفــــــالْ ـــهُ ـــمْ ـــعَ وي

يلْ فِ الكْ ارْضــى  و 

ــالْ ــق ــي االت ـــــمْ ف ــول دايَ ــلُ ــغْ مَ

ــلْ التقي ــمْ  ــهْ سَ

ــــدالْ ــــــرُومْ اجْ ــا ايْ وزْ م ــــنْــــدُ كَ

ــي ارْدِيــــلْ ــاطِ خ

ــقْ لُون الخدّ فــي البْها و كبُولْ فايَ

ولْ خُ دْ ــي مَ لِ ــمْ لي في ادْواخْ و ترَسَّ

ولْ نْصُ ها مَ زالِي على المْ يدْ اغْ و الجِ

تُولْ ــس البَ ــا العان حســن ابْهاه

هالِي ــى امْ ــه عل بْتُ جَ

بْهــا انْجى لِي مــن حُ

ــي والِ الغْ بنْســايَمْ 

ولْ فُ ــحْ للقْ فاتَ رِي امْ ــدْ ــمْ نَ ارْضاهُ

ولْ قُ ه مَسْ حُ وَشْ ي امْ ــيفِ رْبَةْ سِ من ضَ

ولْ دُ خْ ــم مَ رْبِي كبيرْهُ ــوا حَ ــو رامُ ل
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ول47ْ كْ ال ترُومْ افْضُ لْقَ رَفْ من خَ و اعْ

ضالْ للفْ ــأدًّبْ  اتـْ ــي  لِ ــوْ قَ ــظْ  أحــافَ

ــالْ ــظ ــت ــن مـــا ت

ــو ظــالْ ــيــلْ مــن هُ ــبِ ــي اسْ ــغِ و الْ

ــلْ ي افْظِ حــى  تَضْ

انتهت القصيدة
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015

ــلَــة ـــرُّوحْ واحْ ــرك ال مــن ت

لى احْ مــا  ــرّ  م ــه  شــرابُ و 

لَة النّاحْ داتِـــي  فــي  ــارْ  ن

لَة واحْ ـــداتْ  اغْ و  ــتْ  تــاهَ

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف

ــي حالِ و  ــي  حالْتِ ــى  عل ءاهْ 

حالْ بّ في مهجتِي اشْ و الحُ

محالِي الهوى  نْدْ  جَ زَمْ  اهْ و 

ــحــالْ ــرُه امْ ــمْ ــيْــســرْ عَ مِ

ــي اوْحالِ ــي  زادْنِ تُه  ــفْ ارْشَ

ــى و حالْ ي افن ــمِ سْ ــه جَ نُّ مَ

ــه ابْحالِي ــقْ ســارْ لُ ال عاشَ

ــودْ فــي الوْغــى افْحالْ األسُ

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــحالْ مْ لِي اشْ في الهجرة كَ

لِي اوْحــى  كما  تنشى  عادْ 

ــودْ و المحــالْ غــى بجنُ و اطْ

ورْ كتبت له امْحى لِي و سطُ

الوحالْ من  ــي  لِ ــوْ هَ كثر 

حالِي ــالوْا  ام لو  ـــمْ  ازْرايَ و 

حالْ رُه و امْ ســاكْ و الحب اعْ

ــة بـحالِي ـ مَ ــمْ العالـْ و الرِّي

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ
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لْ ناحَ بّ  الحُ ه  تَرْكُ ي  ــمِ سْ جَ

لْ ــي في الغــرامْ واحَ ثْلِ ــا مَ م

لْ الرّواحَ اتْ  ــدّ شَ وى  نَهْ من 

ــي زالِ اغْ مــع  ــي  ينِ يالگِ أش 

ــزالْ البْـ و  ــودْ  بـجـنُـ ــرَّتْ  مَ

ــي رْبْهــا انْزالِ ــودْ فــي گُ و يعُ

ــــزالْ اعْ عنها  ـــي  لِ وال 

ــي ــزة لِ ـبَّـتْـهــا الكان بمـحَ

األزالْ فــي  كان  ــي  ل ســابق 

ــي حــرزة لِ ــا امْ واه ــلْ اهْ خي

زالْ الغــرامْ  فــي  صــدق  و 

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــة نازْلَ ــن  في ـهــا  ـگْ نلحَ

ــة عازْلَ اتْ  ــدّ ال ــبّ  ل مــن 

ــة عـازْلَ ــهْ  بالتِّيـ ــي  رُوحِ

جارْلـة ـرارْ  بــسْ ي  ـلـِ وَصْ

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف

ـــيـــلَـــة اوْحِ الـــــــرُّوحْ  و 

ــة ــل ــــيــــدي حــي مــــا ب

ـــة ـــلَ ـــي ارْحِ غــــــداتْ  و 

الغــزالْ ــةْ  تُوگَ ــتْ  فاقَ مــن 

ــي بزالِ ــرُوا  وْطْ يتْگَ ادْرى  ــا  م

ــا نشــتهى انْزالْ في احماه

ــرزة لِي ب ــا ادْرى تضحى امْ م

زالْ القلــب  مــن  أالّ  ــز  كن

زالِي و هواها في الحشــى اغْ

ــا خشــى الزالْ وصــل ابْهاه

ــي لِ ــة  العازل ــوى  نَهْ ــا  وان

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ
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051

ــازَلْ ن جــارْ  ــود  بجنُ ــوى  الهْ

ــازَلْ ــتْ ع وِي ــيّ مــن اهْ و عل

ــزْالزلْ ــى ال ــوى عل هْ يقْ ــدُ ون

ودْ ســالِي ــادْرى انعُ ــل يا م هَ

انْســالْ عنهــا  ــا  أن كيــف 

انْســالِي ال  لهــا  ــد  انْعي و 

ــا اقْوى و ســالْ ــعْ و م مْ و الدَّ

ــي موَعصة لي بْتْ اللِّ ــو صَ ل

لْ في ســيارْها انْصالْ ــقَ نَسْ

ــة اوْصالِي رامْ المانْعَ فــي اغْ

ه ما انْوى افْصالْ كامُ فــي احْ

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــــــوا ــــا زالُ ــــي م ــــنِّ عَ

ـــشـــى بـــهـــزالُـــه ـــخْ نَ

ـــه ـــزالـُ رِي زَلـْ ــــــــدْ صَ

ــالْ ــس اتْ ــة  اللـَّ ــيّ  ــل ع و 

امْسالِي رُورْها  اسْ وفْ  نشُ و 

ارْســالْ ــي  عادْلِ ــا  م ــي  لْبِ قَ

اوْصالِي الْغى  لها  يفْ  نصِ و 

الوْصالْ مع  زالِي  اغْ عطف 

الِي الصّ فى  الجْ سيف  وترى 

صــال ــود  بالجن ــا  وهـواه

انْصالي لي  ـدّ  حَ ـراهف  بمْ

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ

نســلى و  ــزّ  بالعَ ــرْ  فَ نَظْ

ــلى من قلــب افْنى اوْال اسْ

ــة لَ حاصْ ــرُّوحْ  ال و  ــي  داتِ

ــة لَ واصْ ــى المْ ــتْ عل و افنِي

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف
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لْ ودْ نَوْصَ ما ادْرى بعد الصــدُ

لْ صَ نِّي في الغــرامْ نَحْ ما ضَ

لْ رَّدْ النصَ بّ جَ ــلْطانْ الحُ سُ

فْتْ مالِي دَ ــرَة اصْ جْ رْ الهَ بَحْ

مالْ ــنْ و الحْ ي ــوسْ الجِ و كيُ

ــمالِي ه اشْ دُ و يمينِي ســاعْ

ــى الكمالْ كيــف ارْوِيتُه عل

ــي لِ ــة  زْمَ حَ امْ ــة  البحرِيَّ و 

ــمالْ ــتَّتْ الشْ و انْفاضْ اتْشَ

ي ارْمالـِ ـفـى  الجْ رِيــحْ  أتى 

ــالْ م ــةْ  زْلَ العُ بعــد  مــن 

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــــلْ ـــتْــــواصَ نـَ ال  و 

ــلْ ــاصَ ـي ح ـگــانـِ مــا ابـْ

ـــلْ ـــي نـــاصَ ـــســـامِ لِـــحْ

ــالْ ــه و م ــالتْ لُ بســلُوعْ دَخْ

مالِي احْ ــرَة  خْ ــدَ امْ تقاتْ  و 

مــالْ اكْ ــه  ناقْصُ ــي  دمانِ و 

ــمالِي اشْ ــه  فَرْشُ صــارِي  و 

ــانْ كــن مالْ ــورْ الب عــن ضُ

ــي مْ فاهمــة لِ ــوْ ــا قَ اي و معَ

ــال ارْم ــه  اتُ طَّ غَ ــي  قُرْصانِ

مالِي عادْ  و  نِي  فْ جَ امْضى  و 

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ

ــة لَ الحامْ ــلَعة  السّ دُون 

لَة شــامْ ــاح  للري ــه  تُوبُ

ــة لَ كامْ ــورْ  البْحُ ــة  رْقَ طَ

ــة لـَ حامْ ــه  التِّيـ ــوجْ  بـمُ

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف
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لُه مْ يب حَ بحر الهجــرة صعِ

لُو رُه من فــي المْ ــه فَخْ بْتُ صَ

ــه لُّ مَ ــلْ  ي اتْقِ ــرانْ  جْ الهَ و 

ــي اللِ امْ ــه  لُ فَنْجْ الصــدّ  و 

ــاللْ اعْ ــنِي  ساكَ نِـي  لَّلـْ عَ

اللِي ــوى اهْ ثْلِي في الهْ ما مَ

ي ال فســقْ ال ضــاللْ ــقِ شْ عَ

ــي اللِ ــا اعْ ه ة قَدْ ــدَ حْ عــن مَ

ــاللْ الهْ ــتْ  فاقَ ــرَّة  الغُ و 

ــة لِي عــابْ طال ــونْ اجْ و عيُ

اللْ ــبالْها احْ ــي فــي اسْ وتِ مُ

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــلْ ــامَ ح ـــه  ـــتُ صـــادَفْ و 

ــلْ ــكــامَ ــهــد ال ــجّ ــي ال ف

ــــلْ ــــامَ ــــــا ح لـــــه ان

ــاللْ امْ ــي  مايْلِ ــرْبُه  شَ عــن 

ــي ــي هكــدا اناللِ ــا ابْگانِ م

ــاللْ اهْ ابْــنِــي  ا  ــدّ ع بري  خَ

اللِي ي مع اهْ سِ مْ في ابْهى شَ

اللْ ــدْ ــتْ و ال ســاهْ التِّي و اكْ

ــي لِ ــة  وْل معَ بْهــا  واجَ احْ و 

طــاللْ طلبها  فــي  ـــي  راحِ

ــي ابْاللِ ــي  وارْحِ اجْ ــدّ  الخَ و 

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ

ــة لل عَ امْ ــي  راحِ ــتْ  لَّ طَ

المهللـة ــورة  الــصّ داتْ 

امْشــللة ــة  رْب حَ ــقْ  لَ تطْ

ــة امْضلل وَرْدة  ــي  كِ نَحْ

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف
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جْ المضلّلْ اهَ في الرَّوْض الطّ

لّل ــه عَ ــيتْ غــالمْ في و خشِ

ــلْ كلّ امْ ــره  بجواهَ تغــر  و 

ــي ل ــة  العارْف وصــف  هــدا 

ــال ف ــرامْ  الغْ ــلَ  أله ــه  بْتُ جَ

فالِي ــولْ  بالوْصُ دْ  ســعْ ــو  ل

ــالْ الرْف ــة  حال ــلْ  لَّ نجَ و 

فى لي ــا اصْ ــو طاسْ اوْدادْه ل

ــفالْ اسْ ــي  نكافِ و  نرشــف 

ــدِي هكــدا اوْفى لِي لو قَصْ

الجفــال ــنْ  حايَ امْ ــوحْ  نلُ و 

ــي ة اوْحــالِ ــدَ ــزّايْ ــوا ل ــولُ قُ

حالْ كل  ــالْ  ط لو  ــي  ــرْتِ نَ

ــلــيــلَــة ــضْ ـــتْ الــتّ ـــقْ شَ

ــة ــل ــي ــل ــعْ ــــــــي تَ داتِ

ــلــيــلــة اجْ ادْرارْ  فـــي 

فالْ ولْها احْ مُ ي في احْ قِ شْ عَ

لِي ة  فَ ناصْ وقْ  ــدُّ ال ل  أهْ به 

انْفالْ ضريحها  في  نغنم 

ــة لي ــفَ ــودْ واقْ ــعُ ـــامْ اتْ االيّ

األطفالْ و  خاصْ  اشْ بين  ما 

لِي ة  فَ خاطْ اللِّي  وفْ  انْشُ و 

فــى اقْفالْ ــد الجْ ــحْ قي تَ يفْ

لِي عاطفة  الرِّيمْ  وفْ  نشُ و 

ــي غير حالْ تْنِي ف ــن تَرْكَ م

عْ ال ســحى لِي مْ رارْ الدَّ ــدْ مَ

افْلَة رة الجّ ــدْ وى العَ فــي اهْ

ــة افْل ــة الجّ برضــى الهيفَ

ــة غافْل ــرْ  كثِي و  ــي  لِ قْ عَ

ــة لَ حافْ ــزّ  الع ــابْ  اثْي فــي 

لَة ساحْ ــدانْ  ي ــوِ ال ــات  ف
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ــلْ حافَـ ــم  نـظـ كلّ  راوِي 
َ أ

مــن ارْتْقى به فــي المحافَلْ

ــلْ ــراهْ جافَ ــو اتْ ــي ل اعِ و الدّ

ــوالِــي اقْ ارْوى  ــي  ــاظِ أحــفّ

ــوالْ ــي مــن ال ادْرى اقْ و الْغِ

والِي ه اعْ وارْحُ لْ في اجْ ــقَ نَسْ

والْ ــي احْ ــا ايْلِ عــن ضربُه م

ــي اضــوى لِي و ســالمِي للِّ

ازْوالْ ايْــلِــي  ال  و  ــرِي  ــمْ عَ

ــي والِ ــنْ  ومنِي للمُ مــن  ــا  ي

ــقْ و االهــوالْ ي و انهــارْ الضِّ

ــه ــا لُ ــف ــحْ ــي تَ ــــولْ ف جُ

ــه ـــى لُ ـــوْف ه يَ ــــدُ ــــصْ قَ

له ـــى  ـــف اجْ ـــي  ـــمِ نَـــظْ

االقْوالْ ــجْ  ناهَ المْ غــى  اصْ و 

لِي ــوى  اقْ إال  نِي  دْ الجاحَ و 

ـــوالْ االحْ خـــارَجْ  ه  نتركُ و 

ــي ــوالِ ــه انْ ــمُ ــزْرايْ لــبــوا ب

ـــوالْ اطْ إال  رِي  ــــدْ بَ بهم 

ــا الموالِي ن ــاب ارْخاخْ عــن ب

الســوالْ ســاعة  ــي  نِ مْ ارْحَ

والِي ــكل  ب ي  ــمِ اسْ وزْ  ــدُ نْ گَ

ــوْلــة ــعَ ــيْــلِــي امْ ــه خَ ــنُّ عَ

ـــى ــه اوْل ــو بــمــحــايْــنُ ه

ــة ناوْلَ امْ ــة  افَ الرّ ــعى  نَسْ

تِــي االولــى ــوْ ـــمْ انْــشَ ارْحَ

انتهت القصيدة
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ــيْ الجفالْ ب ــوتْ الضّ ــا نعُ ــرْ ي هْ ــي بيــك الدّ وافانِ

طــالْ ــي  موالتِ ــا  ي ــى  ن المْ و  بالعطــف  ــي  نَّتْنِ مَ

جــا و على حالِي ســالْ ــبْ الدّ واكَ ــتْ اكْ ــا راقَبْ أم

اللْ مْس و الهْ لِي و ســالْ الشَّ ــوّ اوِي سَ ألنّجم الضّ

الْ مــع الهطّ ــي و الدّ ــي عــن رقّ حالْتِ اقِ ســالْ الرّ

بَّكْ ساكن االدْخال وفْ حُ فْ عن قَلْبِي اتْشُ شَ لو تَكْ

ــرْتْ بالمنى و ســوايَعْ الوْصالْ فَ ــد اظْ هللا الحم

يلَة فِ هــر اجْ ولْ الدّ ــي طُ ــولْ يا اللِّ يا ســالبَةْ العقُ

اتْ انْحيلَة ي بالتِّيه و الجفى ترك الدّ مِ سْ بَى جَ انْهْ

يلَة ــعِ هر اشْ ولْ الدّ يْها طُ راء بضَ ــبْ و الزَّهْ واكَ لكْ

ــة يلَ طِ ــة ال تَعْ وانْهــا و المضي ــالكْ اكْ ــراجْ افْ و ابْ

ــن ادْهيلة ــك داتِي في الحي ــكْ يا من ب شَ مــن وَحْ

ليلة هــر اخْ ولْ الدّ ــي طُ ون ل ــا تكُ ــرَكْ نَرْضاه الغي

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ
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الْ يتْ ما مضى في الهجر القتّ ولْ انْسِ ساعة الوْصُ

ة و الخالْ امَ نْ الشّ سْ رْتْ حُ لِي مهما انْظَ قْ لْ عَ انْدهَ

عالِي بلســانْ الحالْ بْ المْ وكَ ــا كُ تِنِي ي مهما حيّ

ــالْ بتقب ــد  زي ــدِّي  خَ ــي  ورْتِ صُ ــقْ  عاشَ ــا  ي ــل  قب

مالْ نْ و الجْ سْ مايْلِي و الحُ دْ قَدِّي و ابهى اشْ شــاهَ

ــسْ و ارْجالْ رايَ ــي في اعْ ورْتِ ــي بالزِينْ صُ تِ ــا تِيَّهْ أم

ــرْتْ بالمنى و ســوايَعْ الوْصالْ فَ ــد اظْ هللا الحم

ــالْ وف ــوعْ الفُ ــي و طلُ يْهابِ ــا غَ رِي واضي ــدْ ــت بَ أنْ

ــة و المــالْ ــولْ بعــد الرَّقْبَ ديهــا للوصُ ــي نَهْ رُوحِ

اتْ عليلة ــدّ ماكْ و ســيارْ ال بَّلْتْ انْرى احْ مهمــا گَ

بيلة كْ تَقْ دَّ نْ ابْهاكْ بالرضى عن خَ سْ عيتْ لحُ و اسْ

ــة يلَ طِ ــي دُونْ التَّعْ ــي و رُوحْ داتِ لْبِ ــى قَ ي ــبْ احْ واجَ

زيلَة ي بالعطــف اجْ ــك رُوحِ بالْ ل ــلْ من تَقْ هَ ال تَدْ

بيلة ــي بالعطف اگْ لِي و بك رُوحِ ــكْ عن وَصْ نِّيتَ مَ

طيلة ولْ اعْ ــى الوْصُ ة عل لِّيتْ ارْواحْ شــايْقَ و ما خَ

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

ــة ــي كل انْهــارْ وليل ــدّ ل ــرُوري يلَ ــك اسْ ــت ب و انْ

ميلة ــودْ اكْ ــابْ انْحــالْ لك فــي الهديّة بعهُ و ارْق
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ــالْ ت ــكْ نَحْ قامَ ــولْ امْ ــى وصُ ــا عل ــادِي مــدة وان ه

و اخسف نجم الهجرة في برج نحس و غيَّبْ و انشالْ

اللْ ــوكْ ارْوابْها و مضــارَبْ و اطْ و اكســى اضيا و ملُ

خــالْ الدْ ــلْ  ادْواخَ عــالجْ  ــا  ي بهــوْاكْ  ــي  الفانِ ــا  أن

ــالْ ــى و ســوايَعْ الوْص ــرْتْ بالمن فَ ــد اظْ هللا الحم

اللْ ــربْ احْ ــرْ صافِي للشّ ــقينِي بخم ــي و اسْ نِ نادَمْ

ــجــالْ اسْ و  مــايَــة  اوْدِيـــة  الـــدّ بنغامْ  يينِي  حَ

ــحالْ عانِي ماياتْ اشْ ــبْ المْ واهَ ــل منِّي فــي امْ و قب

ــبْ التارْكنِي خالْ ي قِ كْ لَحْ ــدَّ دارِي مــن صَ شــابْ اعْ

ويلَة ودْ من بعد ســنين اطْ بْلْ  الصدُ مْ حَ صَ حتى نَفْ

ــعيلَة ارْ ايْلُوحْ اشْ ــوْ ــولْ بن رْ الوْصُ ــدْ نِّي ب و ارگــب عَ

ــديلَة اتْ اسْ ولْ بشــواقْ الدّ رِي ريحْ الوْصُ ــجْ فَكْ لَ لَهْ

ــا تَبْديلَة ــرُومْ فيــك ما فــي هواي غْ ــا الصــبّ المَ وان

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى ــنْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

جيلَة هــر اخْ ــولْ الدّ تمــة طُ ــوارْ مختلفــة امخْ بقْ

ــة تعليل ــي  لداتِ زادْ  ــمْ  الرْخي ــوتْ  الصّ نغــمْ  ــنْ  رَنَّ

ــيّ و الدْجى ماياتْ في تَرتِيلَة حْ في الضَ دَ كم لي نَمْ

ــة ــولْ و قيلَ ــدْ فــي القُ ــو ايْزِي الْ لُ ــدّ شــى عَ وال نَخْ



I ليلى 340

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

ــت راسْ المــالْ ــي و ان ــت ادْخيرْتِ ــزِي و ان نْ ــت كَ ان

الْ دَّ بَّكْ كــم من عُ د حُ وايا فــي وَجْ ــي في اهْ ونِ المُ

ــرْتْ بالمنى و ســوايَعْ الوْصالْ فَ ــد اظْ هللا الحم

فاوْا في وَقْتْ التَّنْفالْ سن ما اشْ ما شافُوا فجر الحَ

ــرْبالْ ســاها سَ تَكْ اكْ ــوامْ قامْ ــدّ اقْ ــا شــافُوا قَ م

الْ مْ شــعّ ياهُ ــنْ تاگْ اضْ ــرَّة و الجبي و شــعاعْ الغُ

يالْ ــوِي المْ ــورُه يَطْ ــيّ نُ ــي الح ضَ بِ هْ و الخــد الدّ

الْ صّ ــي في اوْصافُه خَ يفْ مثلُه تركل َلطِ و األنف أ

ازْاللْ ــق  ري و  ــرْ  بجواهَ ــه  لّلُ كَ امْ ــؤ  لؤل الثغــر  و 

ــي و انت العقيلَة مالْ فَرْحِ ــي و انت اكْ ــت رَبْحِ و ان

ليلة مايْلَكْ في يُومْ التَّخْ ما شــافُوا حسن ابْها اشْ

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

بيلة ــي قبل التَّقْ مِ ما شــافُوا خال في خدّ لُون دَهْ

ليلة ــدور بانْ فــي تَكْ ــدا لُون بالبهــا و بال ــون اعْ ل

بيلة ميمي في تَگْ ومْ اقْواسْ الحاجبين لصْ و ســهُ

ــة فضيل ــاتْ  ولمّ ــري  نْب عَ ــوجْ  نُ اجْ الخــالْ  ــاهْ  وات

ــكل تقبّل قبيلة ــونْ البا و الغين و ال ــفْ لُ و مراشَ

وگْ ســهيلة يافِي و رگُ بَة شــارد الفْ ــة رگْ ب و الرّگَ
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ــرْتْ بالمنى و ســوايَعْ الوْصالْ فَ ــد اظْ هللا الحم

ــن اوْطى و جبال وا بي عُ ــلْ برُوقْ ايْلَمْ ثي ــودْ امْ و اضغُ

ــوا جهــد ضمــة العاشــق للتّخــاللْ لُّ ــغ طَ و نوابَ

ــالْ قّ عُ ــا  ي نحكيهــم  ــي  ارْواب ــوا  راجُ إذا  ارْدافْ  و 

م الخلخال هُ ســيگانْ يسلبوا  هل االشــواق والَمْ

فال ــا المالْكانِي في ابْياتْ احْ اختصرْتْ اوْصافَك ي

ــرْفَة دُرة كل مــن جالْ شَ ــة امْ ــكْ ياقُوت علَ مــن جَ

ــرْتْ بالمنى و ســوايَعْ الوْصالْ فَ ــد اظْ هللا الحم

ــازالْ م ــا  وان ــكْ  نَّ عَ ــراگْ  الفْ ــومْ  يُ ــي  يصبَّرْنِ أش 

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

ــة بنيل اوْشــام  ــزْ  طري و  ــرِي  رمْ مَ ارْخــامْ  وصــدر 

ديلَة ــرَّة فــي تَعْ ــونْ زادتُه سُ يُ صْ وبطــن صافِي مَ

فين على االنجال في ترتيلة و ارْفاغْ في توب مسجّ

ــة تفضيل و  طــرارَدْ  و  ــن  فايْتِ ــجْ  لَّ اخدَ ــدامْ  اقْ و 

كْ غير من رفع بيك في كل اوْسيلة فَ رَكْ وَصْ ما يَدْ

ول نبيلة نى و عقُ عْ قْ هل المَ تســلبْ كم من عاشَ

مايْلَكْ يا موالتِي ليلى نْ ابْها اشْ سْ رْْتْ في حُ و نظَ

تيلة ورْتَكْ ما لهــا تَمْ تْ ابْصــارِي فــي صُ تَّعْ ــا مَ م
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انتهت القصيدة

يالْ ــي يبقــى الخْ ــا المالْكانِ نِّي ي ــي عَ بْتِ ــو غَ ل

الْ هُّ بّك كم من جُ وايا في شوقْ حُ ونِي في اهْ المُ

لْ و النميمة ســهم التّنخالْ تْبَة و الغَ ــوم الغَ قُ

ينْ و في وقــت الوجدْ ابْخالْ الشــتّامين الباغضِ

ــاهْ أنّالْ مْ بتن نى المشــرْفَة ارْضاهُ عْ ــل المَ و أهْ

يلْ و طالْ المِي قد ما  اقْوى سيل السّ عنهم اسْ

ــه لك و عليّ ســال ــي انْبَيْنُ اظِ ي ياحفّ و اســمِ

يلَة مايْلَكْ و البها و الصِّ نَكْ و ابْها اشْ سْ ببها حُ

دِي عليهم بحمالْ اتْقيلة واهْ هر اشْ ما طالْ الدَّ

م بالحيلة ــابْ و رافقتْهُ ي ــوا تمثيل الدّ من عاشُ

ــة ــم ارْديل هــاتْ وفعايلهُ ــن الدْ كارُوا بي ــدْ ــا يُ م

ــه بااللفاظ بجيلة ــحْ النبي وءالُ من فازُوا بمدي

ــلِيمْ الماجدين ليس ايْرُوموا تجديلة ل التَّسْ أهْ

رير صافِي ال تخبيلة ي و مرمتي احْ ــمِ وزْ اسْ گندُ

045 : يقال كذلك : “رنين نغم الصوت...“        
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ــالْ ــتّ ــلْ خَ ــايَ ــوى ج ــهْ ال

ــتــالْ احْ و  ــي  ــنِّ عَ لْ  ـــوَّ عَ

صــالْ أنـْ للحــرب  ــرَّد  ـ جَ

ـــالْ ــه وصّ ــابُ ــع ونــد اجْ

االبطــالْ ــك  تَ يَفْ ــه  رْبُ حَ

ــالْ طَّ هَ ــي  عِ دَمْ ــى  لَّ خَ

الخــالْ دات  ســبابِي  و 

خـــالْ و  عـــم  ــا  ــه ــال م

ــالْ االنج ةْ  ــودَ سُ ــرُوا  نَصْ

ــالْ ميج ــي  ل دارَتْ  ــا  م

ــولْ رْسُ تْ لهــا مَ طْ ــيفَ سِ

ــولْ إيْقُ الحــال  بلســانْ 

ــبُولْ سْ مَ ــكْ  رِيمَ اغْ طــالْ 

ــالْ ــتّ ــوْشــاء قَ ــهَ ـوم ال يـُ

ه للطامُ ـــوى  انْـــقْ ــا  م

صــالْ ــي  نِّ عَ ر  بـعســاكَ

ـــه امُ ـــدَّ قُ ـــي  ـــوالِ ع و 

ببطالْ ــكْ  ــايَ ت ــه  ــلْــفُ خَ

ه بحســامُ ــنِي  ــمْ قَـسَّ

ـــي تَــنْــخــالْ ـــنِ ــن زادَتْ م

ه كامُ شــى فــي احْ من تَخْ

ــالْ ج ــي  لِ قْ عَ ــا  به ــن  م

ــو طامُ ــي  ينِ جِ
اتْ ــوم  يُ

ــيلْ نْ تَوْسِ مَّ رِي كَ ــدْ ــنْ يَ ول

يلْ قِ ــا راحــة كل اعْ رُوفْ ي

بِيلْ ولْ اسْ تْ للوصُ دْ وال اوْجَ
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إيْسالْ كــان  لها  لْتْ  قُ

ــوْســالْ الــتّ دُونْ  ــي  نــاسِ

الْ عــدّ مـن  شى  خْ نـَ ما 

ــدالْ بْ ــدْ تـَ ــا فــي العاهَ م

ــالْ ق لها  ــي  ــولِ ــرْسُ مَ

ــالْ ق امْ كل  ــي  ل انْهــى  و 

ــالْ ـوف الفُ ــيْ  ضْ ــتْ  تاكَ

ــالْ ــي ف نِ ــدْ ــاعَ بــهــا س

ــالْ االنج ةْ  ــودَ سُ ــرُوا  نَصْ

ــالْ ميج ــي  ل دارَتْ  ــا  م

ما اسعدْ ســاعة الوْصولْ

ــولْ ــصُ انْ ـــتْ  الزَلـَ بها 

ــولْ ــوْ أتْــصُ ــزَّهْ ـــاتْ ال أوْق

ــحالْ ــمْ في الزهو أشْ نَ نَغْ

وهــم تَرْحــالْ ــا فــي ازْهُ م

ــوالْ بأقْ ــي  جِ اتـْ ــارْ  االطي

ــزْوالْ تَ ــمْ  ثَلْهُ امْ مافــي 

ــي كيف انْســالْ عــن حالِ

ـــه ــي الرْســـامُ ــدامِ ــق ب

ارْدالْ ــــومْ  قُ ــن  م وال 

ــه ــقــامُ ــيَّــأْ لــمْ ـتْــهَ نـَ

ــالْ ق يُعْ ــي  لْتِ قُ شــايَنْ 

ــه ــالمُ ــكْ ــــي ب ــــالَّنِ سَ

ــالْ ــرْف بــكــســاوِي فــي تَ

ـــه ــن الَّمُ رغـــم عــلــى م

ــالْ ج ــي  لِ قْ عَ ــا  به ــن  م

ــو طامُ ــي  ينِ جِ
اتْ ــوم  يُ

يلْ صِ و الرقِيبْ في الغاللْ احْ

يلْ ــد أوْصِ هْ ــومْ وافات بعَ يُ

يلْ رة و الصِّ في الدجى و البكْ

الحالْ  حــابْ  اصْ ــن  بي ــا  م

ــه ــدِي جـــادتْ إيَّــامُ ــعْ سَ

والْ أهْ القلب  على  ي  جِ تَفْ

وا قامُ ــرة  ــضْ حَ ــوا  هــاجُ
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الْ ــوَّ ــمُ ــال ب ــدْ  ــاشَ ــنّ ال و 

ـــوَّالْ ــنَــتْــنــا جُ ــعْ ــن مَ ع

هــالْ يُجْ ــا  م ــاقِي  السّ و 

ــهــالْ تَــمْ ــل  ــمَ يــعْ ال  و 

ــالْ االنج ةْ  ــودَ سُ ــرُوا  نَصْ

ــالْ ميج ــي  ل دارَتْ  ــا  م

ولْ ــتْ إيطُ فْ ــتْ لهــا خَ قُل

ــولْ قُ و  ــول  جُ لي  قالت 

ــولْ تُ فْ المَ ــتْ  التِّي ــوف  شُ

ــلْــعــالْ عَ كمن  ــدْ  ـقَ الـْ

ــالْ فَعّ ــبْ  الحاجَ ــوْسْ  قَ

الخالْ ــيــهْ  ــلِ أعْ ــدْ  ــخَ ال

جــالْ نْ  ــاكَ السّ الخــالْ  و 

ازْاللْ ــانْ  ــي ــقْ عُ التغر 

ــاللْ ــعْ ــــي تَ ـلْ داتِ ــلـَّ عَ

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

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

الْ ــــوَّ ــا عَ ــون ــزْهُ ــا ل ج

ــه انْغامُ ــوتْ  صُ ــبِي  يَسْ

ــهالْ اشْ ــونْ  بعيُ عــن  يَطْ

ــه ــوامُ تَــعْ فــي  للكاس 

ــالْ ج ــي  لِ قْ عَ ــا  به ــن  م

ــو طامُ ــي  ينِ جِ
اتْ ــوم  يُ

يلْ طِ ودْ اعْ واكْ عنِّي و انعُ اهْ

ولْ و  قِيلْ تَّرْ في القُ وال اتْكَ

ثِيلْ ــه امْ ــا ل ــتْ لهــا م لْ قُ

ــالْ شــعّ بـــدر  جبين  و 

ــه ــي بــســهــامُ ــن ــكَّ مَ

جــالْ الخْ وَرْدَةْ  ــي  كِ نَحْ

ــه ــوامُ ــبْ أقْ ــوِي ـفْ اصْ أنـْ

ـــاللْ ــرْب احْ ـــقْ لــلــشَّ رِي

ــه ــالمُ ــاكْ ب ــي  ــانِ ــيّ حَ و 

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

-----------------------
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ــالْ االنج ةْ  ــودَ سُ ــرُوا  نَصْ

ــالْ ميج ــي  ل دارَتْ  ــا  م

ــولْ لُ عْ ي المَ ــفِ رْ يَشْ ــدَ اصْ

ــزُولْ عْ مَ ــسْ  قَ دَمْ ــنْ  البطَ

ــولْ مُ كْ ســنه مَ ــرَّدْفْ حُ ال

ــالْ ــقَّ ــــرُورْ الــعُ ــاق اسْ ف

طالْ ــجْ  لَّ ــدَ اخْ ـــدامْ  اقْ و 

ــزالْ ــغْ ــنــى ال ــصــرْ افْ اخْ

ـدالْ ــرارْ ابـْ ــأسْ صــالَــتْ ب

ــى الفضالْ ــالمِي عل و اسْ

ضــالْ ــي  لِ قَوْ ــدْ  الجاحَ و 

ــوالْ ــمْ االقْ ــم النّاظَ و اسْ

ــوالْ االهْ شى  اخْ وزْ  ــنْــدُ گَ

ــالْ ج ــي  لِ قْ عَ ــا  به ــن  م

ــو طامُ ــي  ينِ جِ
اتْ ــوم  يُ

لِيلْ ــدْ التَّخْ هْ ــغْ جَ و النْوابَ

زِيلْ اغْ رْ  صَ الخْ و  رَّة  سُ حازْ 

يلْ ــاغْ إيْمِ ــدا على االرْف للبْ

ــالْ ق ــا يُعْ ه م ــقُ مــن عشْ

ــه ــيــامُ ــــم بــنْ مــن راهُ

ــى مــــازالْ ــهَّ ــنَ ــتْ مــا ي

ــوا ــامُ ــي ه ــلِ ــثْ بــهــا مَ

ــضــالْ ـــي تَــفْ مــن زادُونـِ

ــه ــالمُ ــاكْ ــبــى ب ــا نــعْ م

ــوالْ الــجْ في  عْ  ضيّ من 

ــه ــرْ و ازْحامُ شَ حْ فــي المَ

انتهت القصيدة

بـه مثـلي هاموا “         56 : يقال كذلك : “صال باسرار ابدال 
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ــاج االريامْ ــي ت لِ ــباتْ عقْ ــي اسْ ــا اللِّ أن

تْ ابْهاها بالنيامْ فْ نِي شَ شطنتْ ساكْ

بنْســامْ ــحْ  تَتْمايَ ــه  ـزْرانُ خِ ــلْ  ثِي مْ تـَ

ــرامْ امْ العينْ  رامْ  ما  ريتْها  يُــومْ  من 

هامْ يارِي قَوْس و اسْ هاجْ اسْ بّبْ في امْ سَ

المْ اغْ حى  نَضْ تُوبِي  كْ مَ يا  يتْ  ارْضِ لها 

نّارِي يا الغزال بوحرام رَكْ يا خُ اهللا ينَصْ

ــةْ االريامْ ــا باشَ ــك ي ــبْ ل ــتْ نَنْسَ نْ هَ

ــالمْ اغْ باقِي  ــا  وأن ــمــامْ  اهْ ــيّ  لِ ــت  أنْ

المْ العْ قدّ  نْدِي  العَ جاتْ  يدْ  عِ اسْ يُوماً 

دامْ ــرْتْ المْ ضَّ ــارِي حَ نّ ولْ خُ ــى اوْصُ عل

ــعْ النظامْ ي غانِي اضرِيفْ و الوســادْ بدِ

لُوبَكْ طْ و ابقيت على الغراض تعلم مَ

لُه قْ ــباتْ عَ ــقْ هــي اسْ كم مــن عاشَ

ــو لُ العْ ــور  شُ ــت  كان الجمعــة  ــوم  ي

لُو المْ فُــوق  ــانْ  ــب إيْ ــانْ  ــرْص قُ والّ 

ــه بنبلُ ســاقْنِي  ــا  واه اهْ ــلْطانْ  سُ

ــه حمل القليــب  ــى  حت ــي  وانِ أمگْ

ــه نقلُ ــثْ  ي دِ احْ ــا  اهواه و  ــا  اجفاه و 

للو عَ ـــــودْاللْ  بُ ــهــا  الــبْ رّةْ  دُ ــا  ي

ــوبْ سُ كْ فــي حياتِي و الممات طايَعْ مَ

ــكْ بُوبَ حْ مَ ــا  وان ــة  احبيب ــيّ  ل ــة  دايْمَ

ــه ثْلُ مَ ــد  عي ــتْ  ي كِ احْ ــومْ  اليُ هــداكْ 

ــوا ل مْ كَ الغــزالْ  بَوْصــالْ  ــي  فَرْجاتِ

ــورْ كيشــعلُوا عاتِي فــي الديجُ ــمْ شَ
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اللئامْ ومْ  القُ عْ  مَ ازْ  حرّ كلّ  يتْ  انكِ و 

النْظامْ ارْ  عيّ يا  نِي  سْ حُ صيف  قالت 

نّارِي يا الغزال بوحرام رَكْ يا خُ اهللا ينَصْ

ــي نِ اوْصفْ الســميّة  ــة  زين ــي  لِ ــتْ  قالَ

شانِي دهْ راقــي  الرِّيم  يا  لها  ملت 

اللطامْ في  تتْدافَعْ  راية  كنّ  بالقدّ 

الظالمْ بعد  من  عْ  طَ اسْ اللْ  كهْ وجبين 

ــروْامْ ال ل  شغُ ــارة  ابّ كجعابْ  وعيُونْ 

مامْ الكْ جهد  فاتَحْ  قانِي  وَرْد  الخدّ  و 

ــلْ بالوشــامْ ــة متني بَ ــوق رگْ ــون فُ عتن

نّارِي يا الغزال بوحرام رَكْ يا خُ اهللا ينَصْ

ثيلْ ميض شارُوا في غسق اللّيل ود امْ و اضعُ

النْيلْ بحر  في  ينْ  تايهِ ماكْ  اسْ افْخادْ  و 

وَلْهــانْ ــهْ  تايَ نِي  ســاكْ ــي  تِ اتْرَكْ ــه  ب

ــدْ كيف جاها لَبْســاتُه ي دِ شــرْبِيلْ اجْ

ــوا لُ غفْ ينْ  الحاســدِ ــوم  اليُ داكْ  فــي 

ــه تَغزلُ ــو  الرّب ــطْ  ي خِ ــفَ  وال امْ ــاكْ  ي

للو عَ ــــــودْاللْ  بُ ــهــا  ــبْ ال رّةْ  دُ ــا  ي

ينْ في اللّفظْ الحســانْ عانِي رايْقِ في امْ

نْ البانْ صْ ــتْ غُ داكْ الگدّ الســلِيسْ فايَ

ــرْ الغــزالْ فَتْلُه بِي ــتْ مســك العْ و التِي

ــوارَمْ فــي الوْغى اتْســلُوا ــفارْ اصْ و اشْ

ــه لُ أصْ ــلْ  صايَ ــازْ  الب ــلْ  ثي امْ األنــف  و 

ــوا نَزْلُ ودْ  ــدُ الخْ ــى  عل خــدادَة  و  خــالْ 

ــوا لُّ طَ ــه  في ــنْ  ي دِ نَهْ ــي  صافِ رْ  صــدَ و 

للو عَ ــــودْاللْ  بـُ ــهــا  الــبْ دُرّتْ  ــا  ي

ــه واتاتُ ســرّ  ــزارْ  ايْ ــل  مث ابطــن  و 

ــه اتُ حنّ ــي  غزالِ بالرضــى  مْ  ــدَ اقْ كل 
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ي صيغْ النْظامْ اظِ فّ هاكْ االوْصافْ يا حَ

ســامْ ــوْت االجْ ــي وعــالجْ قَ تِ هــيّ راحْ

ــامْ ــي دُون الخت ــي وافِ ــول صافِ لهــا ق

السالمْ هيبْ  ي  اظِ حفّ يا  النظامْ  ألهل 

ي يخصل يُومْ اللطامْ يلْ ماضِ قِ سيفي اسْ

مامْ عى الدّ ي أحمد للعالِي يَسْ كِ قال الدّ

ــلُو ــنْ من بهــا القلب يَسْ فــي امْحاسَ

لُه كتوَصْ ـــولْ  ارْسُ ــلّ  كُ ـــامْ  ارْس و 

ــه ـلُ فَضْ جــل  عنهــا  ــى  ول المُ ــه  بي

لُوا صْ ــاللْ حَ ــي في االغْ ونِ دُ حْ ــي جَ و اللِّ

ــه لُ صْ انْفَ الوغــى  فــي  ــد  الجاحَ ــه  بي

ــه لُ ــلّ فَضْ ــى يجَ وزْ ارْجــى المول ــدُ گنْ

انتهت القصيدة





351أم كلثوم



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــومْ ــي كــف اللُّ نِّ ــي عَ نِ أمــن اتْلُومْ

ــزُومْ هْ ــي مَ نِ ــي و ترَكْ تِ جْ هْ ــرَّحْ مُ جَ

ومْ ــي صُ ــى قُوتِ تِي ول صْ ــرّ غُ مــن حَ

ــاتْ اليُومْ ــاجْ ابْن تِي ت ــبابْ ليعْ و اسْ

ومْ ــل انْصُ ــعْ قب مالْهــا وَلَ ببهــا اجْ

ومْ ايْدُ بْت  صَ لُو  بها  ولْ  الوْصُ يُومْ 

ــوم لْثُ ــزالْ أم كَ ــباتْنِي الغ ــا اسْ أن

راجي مَسْ يّ  ضَ كلثُومْ 

ي الجِ ــبابْ اعْ ــومْ اسْ كلثُ

داجــي ــبْ  وكَ كُ ــومْ  كلْثُ

ــمْ بَرْضاها فَرْجة ي يها انْقِ جِ ــومْ امْ يُ

ه ســامُ رَّدْ احْ غى و جَ ب أطْ ــر الحُ أمي

ه ــرْبْ للطامُ ــوى فــي الحَ ال مــن يَقْ

ه نامُ ــرَّمْ امْ يْهابْ حَ ــي فــي الغَ رْفِ طَ

ه مامْ في ارْسامُ تَلْها اهْ بْ أمْ جَّ ما حَ

ــه رامُ اغْ دْ  ــدَّ جَ امْ بهــا  نْ  ــاكَ السّ و 

ــه ــبْ و كالمُ ــيّ فــي الرْقِي واشْ علِ

ــوا ــا هامُ ــيارِي بحبه ــي و اسْ رُوحِ

ــة ياجَ اهْ زَدْتْ  ــا  واه بهْ

ة الحاجَ مــالْ  اكْ ــومْ  لْتُ كَ

ــة ــاج ْ وَهّ ـــورة  صُ لها 

ناجْ يْ الغْ كلثُوم ضِ

ــة فــي تاجْ وت كيقُ

هاجْ تْ رُوحْ المْ راحَ

تاجْ حْ لها قَلْبِي مَ

هاجْ ــرِي  فَكْ بهــا 

ــاجْ ت االنـْ ــنْ  زايَ بخْ

جــة هْ و عــالجْ المُ

ــى ــي نَتْرَجّ كــم لِ
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ــومْ ــلُ اعْ بين  كــرَايــة  ـــوامْ  اقْ لها 

ومْ انْجُ بين  عْ  ساطَ اللْ  كهْ جبِينْ  و 

ومْ هُ رِينْ اسْ فْ واسْ و الشّ بِينْ كقْ حاجْ

ومْ نْعُ مَ ه  رُوضُ في  وَرْدْ  كن  د  الخَ و 

ومْ بَنْسُ بَقْ  اعْ و  ه  رَشُّ باحْ  الصّ ضلّ 

ومْ نْعُ ي صانْ الرَّوضْ المَ و الخالْ زَنْجِ

ــوم لْثُ ــزالْ أم كَ ــباتْنِي الغ ــا اسْ أن

داتِي ــالَبْ  السّ ــد  ي الجِ و 

ــي في  انْعاتِي امِ يد الدّ جِ

ياتِي احْ ــولْ  طُ ــي  لِ ــاذا  م

باعْ اقْلُومْ ــرُوقْ و الصْ وضْ كب عُ و الضْ

الرُّومْ غل  اشْ ا  قّ شَ سْ  قَ دَمْ بطن  و 

ومْ السُّ ارْفيعْ  تُوبْ  جبُه  حَ الرَّدْفْ  و 

بْرُومْ المَ اقْ  السّ سر  زادْ  جْ  عْ الدَّ و 

وتْ وتْ الفُ يعْ قبل إيْفُ يِينِي بالرْضِ يَحْ

ه بنْسامُ رْ  طَّ عَ امْ ي  زَبْجِ الَفْ  السّ و 

ــه تامُ ــرَّدْ اغْ ــاهْ اتْطَ ي ــة بضْ و النجل

وا سامُ نِي  لساكْ عابْ  اجْ اللحاضْ  و 

ــه مامُ اكْ ــحْ  فاتَ ــلْ  ي فِ احْ ــاغْ  ب والَّ 

ه بنْسامُ يقْ  شِ اعْ اللِّي  ل  قْ عَ بِي  يَسْ

ه سامُ احْ سل  دانْ  گْ حَ قَلْبِي  عن 

ــوا ــا هامُ ــيارِي بحبه ــي و اسْ رُوحِ

ــباتُه اسْ ببهــاهْ  ــي  لِ قْ عَ

اتُه ــا الطــاووسْ اتْعدّ و أم

ــه انْعاتُ ــكل  ل ــتْ  مارِي

ــه اتْوامُ ــدْ  بَنَّ امْ ــي  الباهِ الصــدر  و 

ــوا رامُ عنها  ون  ـكُ اعْ و  ـّرّة  السُ و 

وا عامُ البحر  في  ماكْ  اسْ ينْ  الرفْغِ و 

ــه تَرْوامُ زاد  ــن  القدمي ـلْخــالْ  خَ

رْداتْ ــوَ ــن ال بي

انْهداتْ ي  رُوحِ

فاتْ الشّ صانْ 

المقالتْ يّ  ضَ

تْ برنِي من االتْقاتْ نَعْ

ــفاتْ مــا فيه اشْ هْ مَ

وت وهر منعُ و التغر جُ

ـــوتْ قُ ـــيّ  لِ زادَتْ 
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تُومْ خْ المَ يبْ  بالطِّ ساتْها  اكْ لَّة  حُ

ومْ مُ اهْ كل  ي  جِ تَفْ زِينْها  في  رَة  نَظْ

ــوم لْثُ ــزالْ أم كَ ــباتْنِي الغ ــا اسْ أن

ــزُّورَة بال ــي  نِّ عَ جــادَتْ 

ــورَة بْشُ مَ ــي  رُوحِ بهــا 

ورَة ــمُ مَشْ ي  ــمِ رَسْ زارَتْ 

ــومْ لُ ــن اعْ ــلْ بي بَّ ــامْ گَ م ــتْ كهْ تاگَ

ــومْ يُ قْ مَ ــأ  يَّ تْهَ مَ ي  ــمِ رْسْ مَ ــتْ  صابَ

ومْ ــطارْ اتْعُ لْ الرْضى بالمسْ و افناجَ

ومْ انْجُ ثِيلْ  كمْ اوِي  الضّ نا  ماعْ اشْ و 

ن يُومْ دِي كمَّ ة على الرْضى تَفْ ساعَ

زُومْ الزَهْ يْ  جــدْ ــي  المالْكانِ برضــى 

ــوم لْثُ ــزالْ أم كَ ــباتْنِي الغ ــا اسْ أن

ه تامُ قْ اخْ تنْشَ لْ اللِّي اشْ وْ ي هَ جِ تَهْ

ــوا هامُ ــا  ببهاه ــي  ثْلِ مَ مــن  ــا  أم

ــوا ــا هامُ ــيارِي بحبه ــي و اسْ رُوحِ

ــرْ ــي حايَ ــتْ الواشِ و ترَكْ

ــرْ نايَ بـهــا  ــي  اخـالگِ و 

ــرْ في حكمــه جايَرْ ي كأمِ

ــه مامُ تَخْ ــبْ  ل القَ الحْ  ــا  برْضاه

ــه دامُ امْ ــدْ  وَجّ امْ البهــا  ســاقِي  و 

ه ــحْ انْظامُ ي اتْواشَ ــي حاضِ و الغانِ

وا ــا رامُ ــودْ م سُ ي ليه الحْ و ابْســاطِ

وا ــيَّ دامُ ــاتْ الرْضى لِ ــتْ اوْق بْ لو صَ

ــه مرامُ و  ــوهْ  ازْهُ ــرِي  بِي لَخْ هــيّ 

ــوا ــا هامُ ــيارِي بحبه ــي و اسْ رُوحِ

لألَوْكارِي زارَتْ  يُوم  ر  هْ الدَّ لي  دْ  عَ اسْ

طارْ رْتْ اشْ اختصَ

الل غار منها الهْ

يارْ تْ رُوحْ االسْ راحَ

يّ االقْمارْ فاقت ضَ

في اوصافْ ضيّ االبصار

ارْ ــرّ ــغ ال ــوع  ــلُ اطْ و 

رارِي اضْ عــالجْ  و 

شترِي يّ المُ و ضَ
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ــه اتُ أدّ ــلْ  قَ العْ ــوم  كلثُ

ــباتُه اسْ لْ  قَ العْ ــوم  كلثُ

ــه ــالگْ افْناتُ ــوم لَخْ كلثُ

ــومْ ــي صُ لْ قُوتِ ــدَّ بّهــا ب ــوم حُ كلثُ

لُومْ عْ ه جايَرْ مَ مُ كْ يبْ حُ عِ الهوى اصْ

ــومْ تُ حْ ــرامْ هــذا هــو مَ ــمْ الغْ كْ حُ

رُومْ حْ دْ راه اللِّي شاقِي مَ يدْ ساعَ السعِ

ــومْ نْظُ ــظْ المَ ــي باللَّفْ لْتِ ــتْ حُ ي نَهِّ

شــى من قُومْ يا حافَظْ اللغى ال تَخْ

ومْ ــارْ إيحُ ي ــاگْ في يد على االطْ لُو ت

تُومْ كْ ــر المَ ــد السّ يدْ خُ صِ ــدْ القْ خُ

لُومْ لْكه كل اعْ ألهلَ الســالمْ من سَ

ــومْ ــا ذا الحــيّ القيّ ــال ي وزْ ق ــدُ نْ گَ

ومْ صُ عْ المَ يلْ  ضِ الفْ بالزّكي  رْمة  حُ

ــا تابَتْ واه فــي القلب اهْ

ــتْ رابَ ضــا  العْ بْهــا  بحُ

في العشق اللِّي هو حادَت

ه قامُ و افنى به الجســم صادف اسْ

ــه مامُ ــيقْ تَدْ شِ ــي اعْ ــلْ للِّ بَ ــا يقْ م

ــه امُ كّ حُ و  ــه  اليْفُ اخْ ــه  ب ــرْ  بَّ خَ

ه يدْ في ايّامُ ــعِ داتْ اللِّي اسْ ــعْ يا سَ

ــه امُ مْ نظَّ ــوْ ــعْ قَ ي ــى تَرْصِ ســالْ عل

ــه ينظامُ النفــاق  ــوم  ق ــه  بنفاضُ

ه المُ ــةْ اكْ يبَ ــه و هِ سُّ ــد من حَ مَ تَخْ

ه ــالمُ ــيَّخ في اسْ من شــغل المشِ

ه مامُ ــرْ اكْ ــرِي و ناشَ ــبْ النَّسْ ما هَ

ــه ــرامُ اجْ و  اهللا  يا  ــي  دَنْــبِ ــرْ  ــفَ اغْ

ه يب و انْســامُ يــب الطِّ طه مــن طِ

البناتْ سلطانة  االرْيامْ  تاجْ  برضى 

كلثوم اغرام داتِي

ــي ياتِ ابْقــى  ال 

ــي حياتِ ــول  طُ

هانِي من ليعاتِي

ــي ــاتِ ــنْ وفّ ــايَ ــن امْ

فاها في داتِي على اجْ

اتْ بْها في صميم الدّ حُ

ـــاتْ ــيــد كــل اوْق انْــعِ

انتهت القصيدة
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نُوا وْ لْ مــن إيْهَ وْ ــوى يَلْقى هَ و الهْ

نُوا كّ تْ ارْيامْ مَ ــفْ وايا شَ بَّة اهْ سَ

حنُوا ــيارْ مَ ــي السْ دابِ دُوا تَعْ ــدَّ جَ

مْ كن بنودْ الحرْبْ هدنُوا يتْهُ الْگِ

نُوا ــي اتْأمْ ــزْالنْ مــن الغاشِ أو غَ

نُوا طْ بِيرْ شَ والَفْ الخْ ينْ اسْ طالْقِ

نُوا رْغْ رُوا وعليّ اتْشَ ــكْ وى سَ بالهْ

نْنُوا وا مهما اتْفَ وا و يتيـهُ إيْتَيْـهُ

وانَسْ يُومْ شعبنُوا رْتِي العْ لو انْظَ

زْالنْ ــلَ الغُ ــوا مث رَجُ كيَدْ

يجانْ الدِ ورْ  ابْدُ مْ  بِينْهُ اجْ

وا اتْمايْحُ بى  الصْ ابْرِيحْ  داتْ  حْ مَ أوْ 

وا رّحُ جَ بِيرْ  الخْ فْ  راهَ امْ فارْ  االشْ و 

مْ ــتْ أدْهاهُ بْ ــي صَ لْبِ قُومْ مــن قَ

مْ ــرْ داتِي فــي حــرُوفْ ابْهاهُ أمي

مْ ارْضاهُ نْمْ  الغَ من  رى  ءاشْ 

ـــمْ أوْراهُ أبْــطــالْ  لِكْ  مَ لْفْ  خَ

ــمْ حــاداهُ ما  ي  الغاشِ ــرْ  ــمَّ عَ

مْ ســاهُ اكْ ــراجْ  بْ الحَ ــاحْ  ن كجْ

مْ ــبْحانْ من انْشــاهُ ــوا سُ إيْتِيْهُ

مْ للْغاهُ غــى  يَصْ من  ــوا  مُ إيْفاگْ

مْ واهُ اهْ رّ  حَ من  ي  كِ تَشْ أتْرُوحْ 

لْ و ليانْ ــدَ ــراجْ أعْ أوْ رَجْ

رْجانْ ثِيلْ المُ ودْ امْ دُ و الخْ



لو انظرتي لعوانس يوم شعبنه 356

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

التِّيجــانْ ــواعْ  بَنْ ــوا  تَوْجُ

نُوا رْجة اتْوَطْ وا في حَ لْسُ على الرْضى جَ

نُه لَوْ مْ  الــدَّ ــونْ  لُ اللِّي  ــدامْ  ــمْ ال

نُوا لْطْ قاطْ هادِيكْ الدي حتى اتْسَ اسْ

ــوا كيْرَنْنُ ــا  ماي و  ــجالْ  باشْ ــداوْا  ابْ

نُوا إيْلَحْ صارُوا  جالْ  االشْ ة  مَ نَغْ بعد 

بَيْنُه بْ  الحُ لْطانْ  سُ ــرِّي  سَ بــانْ 

ــوا اتْداونُ ــيّ  عل و  رِي  ــعْ شَ ــوا  جاوْب

ــوا إيْزَيْنُ ــي  كاسِ مْ  ســاقِهُ ــرْ  أمَ

وانَسْ يُومْ شــعبنُوا رْتِي العْ لو انْظَ

دامْ ــه أســاقِي المْ لْتْ لُ قُ

المْ ــمْ الكْ ــي يا فاهَ قالْ لِّ

مامْ يْفة على الكْ رْتْ هَ مَّ شَ

وا حُ يوَضْ اجْ  الدّ ساقْ  اغْ في  بْ  واكَ ككْ

ــي دُوزْنِ هللا  ــكْ  كاسَ ــري  ي لغِ ــدِي  اهْ

ــي ــرُدْنِ ــكْ ال اتْ ــبَ ــرْ دَنْ ــفَ ــا يَــغْ ــن رَبْ

قاتْنِي اسْ بيدها  ة  طاسَ لِي  ــداتْ  اهْ

يانْ العقْ يعْ  ابْدِ اتْقاتْ  من 

ــمْ ــاهُ ــرْض ــا يَ ــل م ـــرُوا ك ـــضّ حَ

ــمْ ــاهُ مْ وات ــدَ ــلْ ــعَ ـــون ال فـــاتْ لُ

ــمْ طاهُ اغْ ــبْ  ي جِ تَحْ ــوا  الحُ ــادْ  ع

مْ غاهُ نَصْ وانا  ـبِي  سْ تـَ ــواتْ  اصْ

ــمْ ــاهُ ــة رَق ــقَ ايَ ــرّ ــاحْ ال ــب فــي اگْ

مْ ــي و ارْضاهُ ظِ ــيتْ شــعر بلَفْ انْشِ

ــمْ داهُ احْ ــتْ  جلْسَ و  ــي  لِ ــوا  يْطُ عِ

مْ ــقاهُ اسْ كيــف  ينِي  ــقِ يَسْ رادْ  و 

مْ واهُ اهْ رّ  حَ من  ي  كِ تَشْ ــرُوحْ  أتْ

رامْ احْ رْ  هْ الشَّ هدا  رْ  مَ الخْ

حافَلْ االرْيامْ دا امْ وفْ هَ شُ

المْ اعْ كــن  تَتْمايَحْ  جــاتْ 
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ــه رْتْنُ ــرامْ فَ ــرِي الغْ ــي بَحْ لِ قْ ــاهْ عَ ت

نُوا طْ ــيَّ اتْفَ ــرِّي بِ ــوا عــن سَ الْعُ أطّ

نُوا ــوى و كوْ ا نَقْ ــقاوْنِي جهد أمّ اسْ

نُوا ســكّ و  ــا  ن تنادَمْ و  ــي  ونِ لْمُ كَ

نُوا يطْ ــة من بعــد  گِ بِيَّ هْ ــة الدّ راحَ

نُوا رْصْ ــه إيْقَ ــوا عنُّ رْجُ ــطْ خَ الگَ كفْ

ــوا حنُّن و  ــة  االمّ بعــد  ــي  ــونِ ودّعُ

نُوا ــمْ بعد ضمَّ هُ هْ ــتْ انْواجَ ما اقْوِي

وانَسْ يُومْ شــعبنُوا رْتِي العْ لو انْظَ

ــد اللِّيلْ ــوا و على جن رْبُ غَ

يلْ ضِ و السالمْ لناسْ التَّفْ

يلْ تَنْخِ ه  ــدُ زِي ــدْ  جاحَ كل 

عادْنُه افِي مــن امْ ــوتْ الصّ ــد ياقُ خُ

نُه كْ ــي امّ خد ســرّ في صدر انْظامِ

مْ واهُ ــورْ اهْ ــي فــي ابْحُ نِ فْ جــاحْ جَ

ـــمْ ــكــمــالْ اوْفـــاهُ ــونِــي ب عــلــلُ

مْ ناهُ امْ ــرب  شُ مــن  ــي  ــونِ ــقُ رُونْ

مْ ســناهُ و  ــي  لْبِ قَ فــي  ــمْ  بْهُ حُ

ــم ــوا ألوطــاهُ ــرْفُ ـوا يــنــصَ لـُ ــوْ عَ

مْ يَلْقاهُ لْ  ـــوَّ عَ من  ــرُوا  ــسْ ــكَ إيْ

ــمْ ــاهُ ــي نَــتْــرجّ ــونِ ــرْكُ ــوتْ تَ ــصُ ب

ــمْ ماهُ وا لَحْ فــي المســير و قصــدُ

مْ واهُ اهْ رّ  حَ من  ي  كِ تَشْ ــرُوحْ  أتْ

لِيلْ رَه ســارَتْ لخْ ــدْ كل عَ

ــيلْ ــلْ غزِيرْ السِّ قدْ ما هَ

يلْ قِ يْفْ اسْ تْلُه سَ رَّدْ لقَ جَ

مْ ياهُ ــودْ تخطــف اضْ حُ ابْصــارْ الجْ

مْ شــاهُ ــبْ احْ ــنْ لُ عَ ــودْ اطْ حُ و الجْ

بُه امْشاهَ ه  وَقْدُ ابْحالِي  يقْ  شِ العْ و 

بُه واكْ اكْ يا  اضْ اجْ  ــدّ ال الحْ  ما  قد 

بُه دّ عَ ــدْ  زِي قَتْلُه  على  ــنْ  اتْــحَ ال 
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نُه صْ حَ ــى ديمــا امْ ن عْ ــز المَ خد كن

ــه نُ عْ ــه طَ ــي ب مِ ــي نَظْ اعِ خــد للدّ

نُه دْ طاحْ نى بالوَجْ عْ ــيْفْ المَ خد سَ

ــي انْبَيْنُه ي في اتْمامْ انْظامِ ــمِ و اسْ

نُه صْ وزْ فــي انْظامْ حَ نْدُ قُلْ قالْ الگَ

ــوا رْنْنُ ــو ايْهَ ــي بَوْشــاقْ أل ــا انْبالِ م

ــمْ ــراهُ يَــقْ ـــي  واشِ ال  ــه  ــمُ ــزايْ اعْ

ــمْ اعْضاهُ ــرَقْ  إيْخْ ــادْ  حّ جُ كل  و 

مْ فْ ادْماهُ ــكْ ــي اسْ تبُونِ ــي يَغَ و اللِّ

ــمْ اقْراهُ و  ــيَّ  عانِ امْ فــي  ــول  جُ

ــمْ بلْغاهُ ــى  ـبـ عْ يـَ ــا  م ــدا  العــ و 

م اعْضاهُ أميرْ  تَبْرِي  ــدِي  ــواهْ اشْ

انتهت القصيدة
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ـي ـســامِ اجْ ــي  فـ ــواكْ  اهْ

ســامْ ـنِـي  ســاكْ ــواكْ  ـ اهْ

مْ رَسَّ هاجْ اتـْ واكْ في المْ و اهْ

ــومْ ــرْسُ ــدْ ال ــهَ ــي إيْ طــاغِ

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــي ــــ ـــيــامِ ــهْ تـَ ازْدادْ 

ـــامْ ــتِــي اوْصــــافْ االرْي ــقْ فَ

ــمْ االّيَ ــوْل  قَ يــت  غِ اصْ وال 

ه تَبْســامُ ــمْ   انْعَ ــا   م ثغــرك  

ــمْ تْ قاسَ بَدْ والتِي و بما اعْ ــا مُ فاكْ ي مــن اجْ

ــومْ بسُ ادْراكْ  ال  ابْهــاكْ  حســن 

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

ســامْ ــالجْ االجْ ــا عـ ــمْ ي يَّ خَ

مْ سَّ گَ داتِــي  أمير  بحسامْ 

ــمْ يفْ اتْنَسَّ صِ كْ العْ يمَ و عقِ

ـــومْ اوْسُ مـن  افْـنى  ــا  أم

ــمْ ــك روض الرضى اتْبَسَّ من

ــــراجْ االنــيــامْ ــهــواكْ أَسْ ب

هايم حبك  بحر  في  لِي  مْ  كَ

ــمْ ــاليَ ــاتْ كــل اعْ ــب ــيَّ انْ ف
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ــومْ مَضيُ ــمْ  ي مِ اهْ ــي  حال

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــي دامِ تَعْ ــواكْ  انْ ــبّ  الحُ

ـــدامْ نـــعْ بـــه  و  ــى  ــن ــف نَ

مْ دَ نَخْ ــرَكْ  امْ ــعْ  طايَ مملُوك 

ومْ ــدُ ي و  ــولْ  ــطُ إيْ ــي  ــرْحِ فَ

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــه ادْيامُ ــيلْ  بسِ ارْشــى  ــي  رْفِ طَ

ــمْ هايَ ــرْ  بي الخْ و  ــرَّدْ  نغَ و  ــي  نَرْتِ ــواقْ  باالشْ

ــن يُوم ــن ادْجــى و كمَّ ــلْ كمّ داهَ

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

ــه ــدامُ ــــواكْ دَقْـــتْ جــل امْ اهْ

يحْ نادَمْ ــقانِي ســاقِي راقِي افْصِ بالرّضى اسْ

ومْ ــدُ ــرى القْ ه مــع اتْ ــدُ ــتْ ايْ قَبَّلْ

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

الــيــوم و  ـــرْتْ  ـــبَ اصْ أمـــا 

مْ اتْبَسَّ الرضى  روض  منك 

دامْ ــو  ل فــاكْ  اجْ اســقانِي  و 

مْ ــاكْ حاشــى نَنْدَ ــى اثن و عل

مْ دَ ــكْ نَقْ رِيحَ دا اضْ ــى احْ ت إمْ

ومْ ـــدُ ـــعْ ــل مَ ـــبّ ك ــا طُ ي

مْ اتْبَسَّ الرضى  روض  منك 
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ــي ـــ ـــمــامِ ــخْ تـَ ازْدادْ 

مــامْ اعْ و  ــوتْ  اخْ ــتْ  جفي و 

مْ زَمَّ امْ الجبين  في  ــواكْ  اهْ

ــومْ ــمُ ــسْ ــرامْ مَ ــال الــغْ م

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــي ــرامِ ــــتْ بــغْ ــــي أرْشِ

ــرامْ ــمْ ال و  ــو  ــزْهُ ال ـــتِ  أنْ

ضارَمْ كْ  دَّ صَ رْ  مْ جَ يبْ  الهِ و 

ــروم ــغ ــك م ــي الزلـــــت ف

مامْ الحْ جــرعْ  فــاتْ  كْ  ــدَّ صَ

ــمْ مَّ ــا نتدَ و عييــت ليــك م

مْ مَّ عَ امْ ــه  بي صــال  وهــواكْ 

ــومْ ــمُ ــلْ ــنْــد مَ ــي بــجَ طــاغِ

ــمْ ــك روض الرضى اتْبَسَّ من

رامْ ــك  ورْتَ لصُ ــري  خبي و 

ــرَكْ حــارَمْ ــحْ غي ي دِ ــي امْ نِّ عَ

في القلــب بالعــداب الغارم

ــرُومْ ــحْ مَ ــونْ  ــكُ انْ حاشى 

ـه أمامُ و  ـه  ـقُ ـواعْ اصْ ـه  ـلْفُ خَ

تّمْ ــا اتْخَ مْ م ــض و بســفك الدّ ــوتْ تَبهَ كلي

ومْ مُ هْ ــي ســاعة الوْغــى مَ ونِ تَرْكُ

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

ــه رامُ ــقْ اضْ ي فــى انطِ جمــر الجْ

ماكْ حارَمْ وف ضريحك نَوْطى احْ نرتجى انْشُ

ــرُومْ كْ مَ ــوْرى  ال فــي  برضــاكْ 
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ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــامــي ــق ــسْ ـــت ب ـــي ـــنِ افْ

ــقامْ اسْ و  القلــب  ــى  افن و 

تَزْقامْ ودْ  ــدُ الــصْ من  قوتِي 

ـــومْ ــن قُ ـــاتْ م ـــن ـــا افْ أم

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

المِي ودْ بســالمي فــي اكْ انْعُ

ــــالمْ ـــــالمْ تـــابَـــعْ اسْ أسْ

ــمْ ـلَّ ـتْـعَ مَ ــي  ارْضـاوْنِ إال 

مْ اتْبَسَّ الرضى  روض  منك 

انــقــامْ و  ــرامْ  ــغ ــال ب بعد 

ــي مع الجفــى ينتقام كم ل

مْ امْسقَّ ياسْ  ــوامْ  اقْ وى  نَهْ

ــومْ ــقُ ــلْ حَ ــــــراتْ  ابْ وال 

مْ اتْبَسَّ الرضى  روض  منك 

ـــــــالمْ ـــعْ االسْ ـــمْ ـــجَ ل

ــلَّمْ سَ ــلْ امْ ي ــارْ كل جِ ب لألحْ

ــلَّمْ انْسَ ــنْ  ي حِ كل  عنهــم 

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

ــه انْــقــامُ و  هــا  ــدْ لــصَ ــرْ  ــابَ ص

ــي اتْرَقَّمْ تِ عْ دِّي من ادْمَ ــي خَ اغِ فى الطّ بالجْ

ومْ ــي و انقُ والتِ يحْ لشــانْ مُ و انطِ

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان
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ــومْ ــلُ ــعْ ــمَ ــا ال ــن ــالمْ ــسْ ب

ــمــى ــكْ اسْ ــاعَ ــع ــن اشْ م

ــي ــامِ ــظ ـــظْ انْ ـــافَ يـــا ح

ــامْ ــض ــنْ ـــه تَ حــاشــى ب

مْ ظَّ اتْعَ يدْ  حِ اجْ الدِي  على  و 

ــومْ ــظُ ــنْ ألنُّـــه اقْــرِيــضْ مَ

ــومْ لُ العْ ــحْ  رِي ــبّ  هَ ــا   م

مْ اتْبَسَّ الرضى  روض  منك 

ــضْ في اللغى ضامْ ود اقْرِي خُ

مْ ظَّ غى لك عَ وشــانْ من اصْ

مْ ــودَكْ يَنْظَ سُ هْ على احْ مُّ ضَ

ــومْ ــظُ ــنْ ــاجْ فـــاقْ مَ ــت ك

المْ اكْ ــحْ  صْ بفَ ادْوى  ــا  م و 

ــمْ عالَ كل  دَرَّسْ  ــا  وم ــنْ  كايَ ــوانْ  االكْ فــي 

لُومْ صــى العْ و مافِي علم من احْ

ــم يا البدر الواسَ تِي اضْ قْ يا زينة اإلســم فَ

ــامي السّ ــاللْ  اله و  ــاك  ببه الشــمس 

ــوم ــا بهواك ســاكنِي مَگسُ وان

ــامــه ــه نَــظَّ ــمُ وزْ اسْ ـــدُ ـــنْ كَ

مْ ضَ ورْ اعْ نْجُ ادُه واقَفْ في الحَ حَّ فى لجَ ما اخْ

ومْ ضُ كْ شى مَ لْ الحْ ه في ادْواخَ كيدُ

انتهت القصيدة
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III

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ــة عالْمَ بضــرار  ــوى  اقْ و  ــي  نِّ عَ جــارْ  ــواكْ  اهْ و 

ة ساقْمَ ــرُّوحْ  ال و 

ه ــى اقْوامُ ي افْن ــمِ سْ كْ جَ دَّ ــي من صَ ال حــالْ حالْتِ

ة مَ ــاهْ الشّ ــتِ  انـْ و  ــي  دِيـوانِ ــالْبَـة  السّ ــتِ  انـْ

مى قَلْبِي افْنى و اضْ

ه ســامُ ــى اجْ ــي افْن ــرارِي حالِ فِ ــةْ اصْ شــوفِي حالَ

ة مَ ــالتْ ســاجْ ــوعْ النَّجْ ــاتْ ادْمُ ــلْ انْب مــا انْضَ اكْ

ــة دايْمَ ــيلْ  كالسِّ

ــه نامُ ــه امْ ــا رَامْ لُ ــعْ م مْ ــجامْ بالدَّ ــرْفْ اشْ و الطّ

ة عامَّ ورْ  ــدُ ــبْ ال و  وحْ  ـدُ بـْ الــدّ و  الــهــاللْ  ــالْ  س

ــما بْ السْ واكَ و اكْ

ه المُ ــوى امْ ــي يا مــن اقْ ــكْ حالْتِ ــوا لَ فُ مــا يوَصْ هُ

ــة اليْمَ ــومْ  قُ ــي  الْغِ و  ــي  حالِ ــومْ  اتْلُ ال  فــاكْ  يكْ

ة مَ هايـْ ـولْ  ـقُ عْ بـَ

ــوا تامُ ــوا بمــا اكْ ــرِّي و يبُوحُ ــى سِ ــوا عل إيْطالْعُ
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ــكْ ــنْ جمالَ سْ ــيقْ حُ شِ ــا اعْ أن

ــى الرْضــى بَوْصالَكْ ودِي عل جُ

يمْ تالِي هالَكْ مِ نَكْ في اصْ سْ حُ

ــة مَ فاطْ ــزالْ  ألغْ ــواكْ  ه ــي  ف ــي  حالْتِ ــوا  المُ

ـة المـالوْمَ مْ  ــوْ قَ

وا ــومْ المُ لِيَّ في قُ ــنَكْ واشْ اعْ سْ ــيقْ حُ شِ ــا اعْ أن

ــلْوانِي ــايْ و سَ ــي و من تِ ــا رُوحْ راحْ ي

ــولْ ازْمانِي ــرْ عــن طُ خُ ــك نَفْ ــا ب وان

وهــواكْ حاطْ بِيَّ ســاكن فــي كنانِي

مــى هــا احْ ــا ضرامْ ــي م لْبِ ــتْ قَ بَ ــرامْ لَهْ ــارْ الغْ ن

ــة ضارْمَ ــارْ  جم و 

ــه رامُ امْ ــي  ل ــدّ  يلَ و  ــكَ  ولْ اوْصُ طــارْ  امْ يهــا  فِ يَطْ

ــة ــاهْ عايْمَ ــلْ و جــداوَلْ و مي تْفَ حَ ــاضْ امْ فــي ارْي

ناســمة واضْ  احْ و 

ــه رامُ اغْ للهــاوِي  وا  ــدُ يزِي و  إيْرَقْصــوا  صــانْ  اغْ و 

قايْمــة ــرَة  ضْ حُ ــمْ  بالْغاهُ وا  ــدُ إيْنَشْ ــارْ  ي اطْ و 

ــة مَ و اصــواتْ فاخْ

ــه لْ فــي اللغــى انْغامُ ــدَّ ــداكْ جــاوَبْ و يبَ هــذا ل

ــكْ ثالَ ــرْتْ امْ ــا انْظَ يْهــاتْ م هَ

امْصالَكْ ــبْ  ي بطِ ينِي  اســقِ و 

ــكْ مالَ ــي  ــرانِ هاجْ اعــالشْ  و 
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كْ ــالمَ اسْ ــبْ  ي بطِ ــي  يِينِ احْ

ــكْ ــالمَ ــلْ اغْ ــي ــثِ ــلِــي امْ ــبْ قَ

كْ ــولْ ايّامَ ــعى ارْضــاكْ طُ نَسْ

كْ ــكْ و اقْدامَ ي لي بَوصالَ مِ نَعْ

كْ امَ دَّ ــفْ مــن خُ ي ــةْ اوصِ طاع

كْ ــالمَ ــعْ اسْ بْ ــالْ طَ ــى ان سّ عَ

ــة والْمَ امْ ــة  األل و  ــي  الغانِ و  ــاب  الرب و  ــودْ  العُ

ة مَ المحاكْ ــعْ  نْ صُ

ــوا عامُ ــقْ  ي بالرْحِ كيســانُه  ــدِي  يَهْ ــاقِي  السّ و 

ــة ناقْمَ و  ــة  صَّ غُ صــادَفْ  رْ  ــدَّ كَ امْ ــي  الواشِ و 

ــة مَ هاجْ ضــاهْ  لَعْ

ه وامُ رْحاتْ مــن اكْ ه جَ ــدُ نْ ــدِي عَ نْ ــرُورْ عَ كاسْ السّ

ة مَ ــنَكْ يَنْســى الزَّاعْ سْ دْ حُ ــو كان قيــس شــاهْ ل

ــة مَ حاكْ ــورْ  بالجُ

ه ســامُ ــى رَقّ فــي اجْ ــه حت لُ قْ ــالْبَة عَ ــى السّ ليل

ة مَ فاطْ ــزالْ  ــغْ أل هـــواكْ  فــي  حالْتِي  ـــوا  المُ

ـة المـالوْمَ مْ  ــوْ قَ

وا ــومْ المُ لِيَّ في قُ ــنَكْ واشْ اعْ سْ ــيقْ حُ شِ ــا اعْ أن

ــي ايّامِ ــول  طُ عــن  زُورة  بعــد  زُورة 

ي مامِ ــلْ تَدْ بَ تْ تقْ مْ ــو ادّمّ لو ابْهاكْ ل

ــي رامِ لغْ ــعْ  طايَ ــرْ  خُ نَفْ ــك  ب ــا  وان
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069

ة مَ زاطْ ــرْبْ  ــحَ ال في  ــة  رايَ كْ  ـــدَّ قَ ــلْ  ــي ادْخِ أنــا 

ة مَ هاجْ ــودْ  سُ للحُ

ه انْســامُ العابَقــة  ــرْ  طَّ عَ المْ ــكْ  بتِيتَ ــي  ينِ زَهِّ

ـة ـــمَ الواسْ ــرَّة  الغُ و  ــكْ  بِيـنَ بَجْ ــلْ  ي ادْخِ ــا  أن

مى اسْ ها  ــعاعْ بَشْ

ه هامُ اسْ ى  نَلْتَقّ ما  اسهامَك  و  بَكْ  حاجْ قُوسْ  من 

ــة مَ النَّايـْ ــة  ـلَ النَّـجْ و  رْدَة  ــوَ بال ــلْ  ي ادْخِ ــا  أن

ــة مَ دايـْ ــجْ  ـنْ بالغُ

ه مامُ اكْ رْ  النّاشَ رْدْ  الــوَ في  بِيلْ  بالتَّقْ لِي  ي  مِ نَعْ

ة ــمَ ــدّ واشْ ــداغْ الخَ ة و اصْ ــامَ ــلْ بالشّ ي ــا ادْخِ أن

ــة ــمَ لــلــخــالْ رايْ

ه ســامُ احْ للغــى  ــرَّدْ  جَ تُه  ــفْ شَ ــي  يرْنِ جِ ــه  نُّ مَ

ــة مَ رْغْ ضَ المْ ة  ــفَّ الشَّ و  ــمْ  بالمبِسَ ــلْ  ي ادْخِ ــا  أن

ة ــمَ بَسْ امْ ــى  نْب تـَ

ه ــي أقوامُ ــي و مــن الباهِ ــفْ الباهِ ي َلطِ و األنــف أ

ة ــمَ الواشْ ــلُوبَة  المسْ ــة  بَ بالرگْ ــلْ  ي ادْخِ ــا  أن

ــة مَ ــة النَّاعْ بَّ و الغُ

ه ــي اوْشــامُ ــودْ و الصــدر الباهِ عُ ــوارَمْ و اضْ و اصْ
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ة مَ فاطْ ــزالْ  ــغْ أل هـــواكْ  فــي  حالْتِي  ـــوا  المُ

ـة المـالوْمَ مْ  ــوْ قَ

وا ــومْ المُ لِيَّ في قُ ــنَكْ واشْ اعْ سْ ــيقْ حُ شِ ــا اعْ أن

ة اجَ ــيارِي وَهَّ ــباتْ أمير اسْ ــرّة اسْ سُ

ــة ياجَ بهْ زادُوا  ــي  ونِ تِيْهُ ــونْ  عكُ و 

ــم نَتْراجى ــيقان و االقْدامْ لرْضاهُ سِ

ــة مَ ــعارْ ناظْ ــة باشْ لَّ ــكْ حُ ــرْتْ فــي اوْصافَ تصَ اخْ

ــة ــمَ ــو دايْ ــزْهُ ــال ب

ــه رامُ امْ ــو  الزْهُ ــتْ  وَقْ ــوى  يَقْ ــيقْ  عشِ لّ  كُ بهــا 

ة مَ ــابْ فاخْ ــتْ لِي فــي اتْي نْطَ يتْهــا حَ كِ رَا إحْ ــدْ ع

ــة ــمَ رْدْ راحْ بــالــوَ

وا ــودْ هامُ سُ ــا من ارْضاها الحْ ي على ارْضاه ــمِ رَسْ

ة ــلِيمْ بالســر كاتْمَ ــاسْ التَّسْ ــى ن ها عل و ســالمْ

ــة ـمَ ـفاخْ دُونْ الـمْ

ــه اوْهامُ فــي  ــدْ  ي دِ تَجْ ــا  يَرْضاه مــن  لّ  كُ ــدْ  اتْزِي

ــمْ بَبْهاهُ ــوا  تْنُ إيْفَ ــودْ  انْهُ و 

ــمْ راهُ ــا  م ــي  رْفِ طَ االرْدافْ 

مْ ــماكْ فــي ماهُ ــاغ كسْ االرْف

واتــاهــم بالبْها  ــنْ  الــبــطَ

ــمْ اوْطاهُ ــعْ  وَسْ فــي  ــواتْ  رَبْ

مْ لَقْ و انشــاهُ ــبْحانْ من اخْ سُ
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102

ــة مَ فاخْ ــغْ  باللَّتْ ــة  تْبَ الغَ ــلَ  أهْ و  ــدْ  ي حِ الجْ و 

ــة عادْمَ ــومْ  بالشُّ

ــه ـ ضامُ ــومْ اللـغــى انـْ ــو يُ ـ ــم جاحُ لْتْـهُ ــا نـَ أم

مــى ــا اعْ رْه ــرْ لضُ بي ــرة و اخْ ــوا فــي أرض قَفْ تاهُ

ــما اطْ دُه  ــوْ ـگَ امْ

ــه ــامُ ـــاهْ فــي اوْه ــلْ و ت ــي ــبِ ــوا فــي اسْ ــاحُ ج

مــى إيْنَدْ الحــرب  فــي  ــوَّة  بالقُ ادْعــى  مــن  ــدّ  البُ

ــى ـــرْحْ بــال أدْم جَ

ــه الْجامُ ــه  لُ ــرَفْ  يَكْ ــوادُه  اجْ ــه  ب ــعْ  ادْلَ ــي  اللِّ و 

ة هامَّ ــوشْ  ــيُ ــجْ بَ ــه  ــيَّ ــتِ امْ ـــرامْ  الـــغْ ــرْ  ــحْ بَ

ة مَ عاظْ ــواجْ  امْ و 

ــه ــمْ مــع اوهــامُ ــرْهُ ــسَّ ــنْ كَ أَمــا مــن اقْــراصَ

ــة عامَّ و  ــة  بَ لـْ الطُّ و  ــياخْ  االشْ ــى  عل وســالمـنا 

ــة عامَّ فــظ  باللـَّ

ه ــالمُ وزْ الهادِي اسْ ــدُ ـنْـ ــال الگَ ــرافْ ق ــى االشْ عل

انتهت القصيدة



IV 371فاطمة

IV

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011
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013

طــامْ التَّـلـْ فــي  ــوا  ـ وحُ لـَ

رِي كـــل االلـــطـــامْ ــــــدْ يَ

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ـــرُوحْ انْ ــن  الي ببانَكْ  دُون 

ــگــامْ ــدِي كـــانْ اسْ ــعْ سَ

ــامْ ــص اخْ دُون  ــي  ــتِ ــهْ ت

ي ه طامِ ــيّ بامواجُ يوانْ حــاطْ بِ بحــر الغِ

ي رْبِي و انْوى للطامِ وى الحَ و ادْعى أمير الهْ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

ودْ االنْيامْ واكْ أَسُ يدِي ال حالْ حالْتِي بهْ و هو يا سِ

ــرُّوحْ ــي و ال لِ قْ ــةْ عَ ــي و راحَ تِ أرَاحْ

ي ــقامِ اسْ عــالجْ  و  ــي  بِّ طُ ــك  ب

ي ــي ياك ارْســامِ رْتِ ــيَّ بَرْضــاكْ و هجَ لِ اعْ

مى راتْنُه اطْ ــي بفْ نِ فْ ــا جَ وان

ة مَ ــوم المالطْ نِّي يُ و اقْوى عَ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــرُوحْ شْ ــري مَ بي ــكْ كانْ اخَ ب

ة ناقمَ ودْ  الحسُ من  ولقيتَكْ 

ة مَ بال ســبَّة و دون المخاصْ
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031

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــابْ رْت مَ فــي  راقْ  ــا  م ــذي  ال

ــــرامْ ـــكْ عـــادْ احْ ـــلَ وَصْ

دامْ إال  ــكْ  ـــرانـَ ـــجْ هَ

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــحْ ي ــقْ كانْ انْصِ ــدي عاشَ ال

ــــانْ ادْيـــــامْ ـــه ك ـــعُ دَمْ

ــرْحــامْ ــمْ تُ ــرْحَ ــي تَ يــا الــلّ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

امْ راضْ العدو و الرُّقْبانْ اللوّ يدِي داتِي اغْ و هو يا سِ

تَّابْ ــدْ الغَ ــي كالمْ الوَغْ ــا بليت م

ــي ــرامِ ــزّ امْ مــا ابْــگــانِــي يــا عَ

ي امِ تْ الدّ ــا نَعْ ــي على فراقَكْ ي بَّرْنِ آشْ صَ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

دامْ قْ القْ شْ وايا ناسْ العُ لْ عن اهْ وَّ يدِي سَ و هو يا سِ

يحْ صِ ثِيلْ قيــس و النابغة الفْ تَمْ

ــي ــيــامِ ـــزُّه رِيـــحْ اهْ ـــدي هَ ال

ي ــارْ الْضاها حامِ م شــى اجْ فاكْ في الحْ نيرانْ اجْ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

تابْ كْ ــابَقْ مَ ــو يكــونْ السّ لُ

ة ــواكْ ضارْمَ ــارْ اهْ لِّي ن و تخَ

عادْمة فــاكْ  بَجْ رُوحي  يَتْرَكْ 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

يحْ وقْ اوْضِ ئالِي بالشُّ عن اسْ

دايْمة ــومْ  يُ كل  ــوِي  تَــنْ ال 

ــة ـمَ المراحْ ــتْ  وَقْ ــي  يِ حْ تـَ
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــه رْتِي وخَّ ــي  عنِّ الجفــى   و 

ــــســــامْ ــــــــةْ االجْ أراحَ

ــســامْ ــبْ ــتّ ال ــفــى  ــشْ نَ و 

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــدّ ــا يَنْحَ ه م ــدُّ و الرْضــى حَ

ــامْ ــك ــــرّم الــعــيــش احْ حَ

ــــدامْ امْ ـــوسْ  ـــيُ اكْ دُونْ 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــكْ تيه نَّ ــي مَ كانْ هــدا الشِّ

ة ــمَ فاكْ قُوتُه نَسْ ــاحْ اجْ ارْي

ة مَ بَسْ رَكْ نَلْقى امْ تْ ثَغْ فَّ شَ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

دّ ه حَ ــدّ فــى ليس إيْحَ و الجْ

مى نِي اكْ يَّة ســاكْ ــى كِ و عل

ةْ ــة و المنادَمَ افَ ي بالرّ ــفِ يَشْ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايدانِي تَحْ خ

المْ بالسْ يِّينِي  حَ وارَمْ  العْ ة  باشَ يا  يدِي  سِ يا  هو  و 

تيه ــبَّقْ سَ ــيّ  لِ الرْضــى  ــالشْ  اعْ

ي ســامِ اجْ رُوحْ  ــا  ي ــي  نِّ عَ رُوفْ 

ي يَّجْ تَبْســامِ ــتْ يهَ ي ــح الرْضى بغِ و بري

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

فْ أحلى لُوكانْ دامْ يدِي الفراقْ مرّ و العطْ و هو يا سِ

دْ أحَ على  ــامْ  إيّ ومْ  ــدُ ت ما  ن  لكِ

ــي ــرِي كامِ بْ ــي عــن صَ لْبِ ســرّ قَ

ــي دامِ ــا تَعْ ــي ي نِ وى يعالَجْ ــدْ ــي بَ ال راقِ
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

تُه فْ شَ ما  منها  الرْضى  و 

ــــالمْ ـــغـــايْ اكْ مـــا تَـــصْ

ــدامْ امْ دُون  مــن  ــي  خادَتْنِ

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

لِيلْ تَعْ تيهانُه  البْها  و 

ـــالم ـــك ـــــــازغ ال ــــا ب ي

ـــامْ ـــك احْ ارْجـــــــالْ  و 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

رَفْتُه اعْ ــاشْ  ب دِي  ــعْ سَ خابْ 

ة ــر عالْمَ و على حالِي و السّ

امْكممة ــر  جْ الهَ من  بَتْيابْ 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

لِيلْ امْ الصــد  مــن  ــون  التكُ

ــور ضالْمــة ــي جُ نِّ ــي عَ رْتِ جَ

ة مَ رگْ يامِي امْ كْ عن اغْ وسَ و شمُ

ي طامِ انِي تَحْ خافْ من اهللا يا اللّي زايْدَ

وى فايَقْ ذا الحمامْ فى لمن يَهْ يدِي كاسْ الجْ و هو يا سِ

تُه فْ فى و رشْ يتنِي الجْ و انْتِ اسقِ

ــي المِ لكْ ــة  طاعَ ــت  نْ كُ ــومْ  يُ

ي مامِ تِي من تَدْ فْ يتْنِي وال شَ فِ و اليُوم اجْ

ي طامِ خافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ

المْ المْ فّ  كُ ق  عاشَ يا  عارمِي  قالَتْ  يدِي  سِ يا  هو  و 

لِيلْ ــيَّ اخْ ــتَ لِ ــكْ و انْ لِيلْتَ ــا اخْ أن

ــي كالمِ و  ــي  لِ وْ هَ ــي  كِ نَحْ ــك  ل

ي كامِ ــرْتْ بك االحباب و اللِّي هما احْ بَّ خَ
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

يـها ـدِ هْ نـَ ـة  يـَّ ــدِ اهْ ليك 

مْ ـــالَّ ـــظُّ ـــودْ ال ـــحـــسُ ال

ـــــاللْ الـــتَّـــامْ رْ اهْ ـــــدْ بَ

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

الجــارْ ــف  لْ خَ ــا  انب ــد  بن و 

ـــامْ ـــس ــل انْ ــك فـــــاحْ ب

ــامْ ــه ــن االدْعـــــاجْ اسْ م

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

تـنـادِيــهــا و  ــة  بـلـطافَـ

لْمة لُوبْ المظَ من حاجى القْ

ــة حاتْمَ ــوارْ  بنْ ادْرى  وال 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ارْ ــرّ الغ ــيّ  ضَ ــرَّة  الغُ ــى  عل

مى تُه اسْ اللْ في طلَعْ و اجبين اهْ

ة مَ ــرارْ ســاهْ عن قَتْلُه دُونْ اسْ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

بالقدامْ ناتيك  ق  العاشَ يا  قالَتْ  يدِي  سِ يا  هو  و 

يهــا دِ تَفْ ســاعة  فــى  الجْ ــامْ  إي

ي المِ ــه في امْ رْسُ ــمْ عن من حَ رغ

ي تامِ ــزالْ اغْ ــنْ و انْ لْتِي أدُرَّة المحاسَ وصَ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

ي بنْسامْ كِ ة نَحْ دَ حْ تْ عارْمِي مَ يدِي تاگَ و هو يا سِ

ــجارْ ــسْ ما بين اشْ ــزّ و اتمايَ اتْهَ

ـي ـســامِ امْ ــن  ي مِ للقدْ هــا  تاتـِ

ي هامِ اسْ مْ  وْ حَ أصاحْ  قُوسْ  كل  اقْواسْ  بِينْ  حاجْ
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــمْ اتْنَسَّ ــداهْ  اشْ وَرْدْ  أوْ 

ــــــدامْ ـــل امْ ــقْ ك فـــايـَ

ـظــامْ نــتــعــافــى كــل انـْ

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــارِي الق ــومْ  لُ اقْ ــاعْ  ب الصْ و 

ــامْ ــك ــحْ تَ ــمْ  ــكَّ ــحَ م و 

امْ ــــدّ الــــقُ ـــاقْ  ـــس ال و 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــمْ دّ اتْنَسَّ ــى الخــالْ الخَ عل

ة ــي العادْمَ يِي داتِ ــربُه يَحْ شُ

ة مَ نى النّاظْ عْ ريها هل المَ تَدْ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

عبقــري ــه  بُ جْ حَ البطــن  و 

ة مَ كْ حَ ة امْ رّة كطاسَ عن سُ

ــهْ قادَمَة لْخــالْ أوريقْ و فِي خُ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

بح فَتَّح بالكمامْ ودْ كنّ وَرْدْ الصّ دُ يدِي اخْ و هو يا سِ

مْ وسانْ اتْنَسَّ يق في السُّ قِ والّ اشْ

ـــدامْ ام حـــلّ  ريـــق  الــثــغــر  و 

ي نْضامِ وصْ في مَ ولْ غير جيد اللصُ يدْ اتْقُ و الجِ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

اتْوامْ لُّوا  طَ نوابَغْ  و  رِي  رْمْ مَ رْ  دَ اصْ يدِي  سِ يا  هو  و 

قارِي اعْ انْواوْا  كسيُوفْ  ضعود  و 

ي كامِ ـــرارِي  اسْ فيه  العكن  و 

ي امِ قُدَّ تْ  دَرْجَ ارْفاغْ  و  المالِي  الرّدف  و 
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

عامْ رْ كل اطْ ضَ نافْ احْ على االصْ

امْ ـــــدّ ـــــونْ ال ـــقْ لُ ـــايَ ف

ـــــالمْ ـــل اسْ فــــايَــــقْ ك

ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

ــزاجْ ــوا تَمْ زْجُ ــارْ إيتمَ و االثغ

ــضــامْ ــغْ ال فْ  ـــدَ ـــصْ يَ ال 

رامْ ــي  ــجِ ـهْ نـَ ـــه  ويـــحُ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــة عامْ بالخمــر كاس الفضّ

مة تُه بالشفة العلْدْ ــفْ و رشَ

ة ــالْمَ السّ ــا  ي ــا  لن وانغــم 

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــزاجْ المْ الخــارَجْ  ــبْ  الرقِي و 

ــة رَقْمَ ــه امْ ــرَكْ داتُ ــي يَتْ نَبْلِ

ل الرما وّ يمْ إيْسَ شِ من كان اغْ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

بْتُه بتْمامْ وى جَ يدِي هذا اوْصافْ من نَهْ و هو يا سِ

عامْ دِي  تَفْ ليلة  و  الزْهُ في  نا  دْ خَ

ــي امِ الــدّ مر  الخْ ــاسْ  ك رْ  ـــدَّ غَ

ي ــالمِ ــيقْ بالخمر اسْ قالَتْ دُوقْ يا العشِ

ي طامِ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدانِي تَحْ خ

زالْ و الشمعة و االقْدامْ يدِي غير أنا و الغْ و هو يا سِ

ة و الزّاجْ ضَّ بْ الفَ واكَ و كيُوسْ من اكْ

ــي قامِ امْ نْهــاجْ  المُ ــرُومْ  إيْ ال 

ــاسْ و رامِي ــبْ الرْمايَة قِيَّ ــي صاحَ رَفْنِ تَعْ
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ــامْ ــط ـــــي ســـارْ احْ رُوضِ

رِي تَسْ تُه  مْ انْسَ طيبْ  كل  و 

ــامْ ـــاسْ الــنــظّ ـــن ـــجْ تَ

ــــرامْ احْ ــدْ  ــح ــج ال راهْ 

ـــامْ ع ــــرُه  ــــصْ بَ ـــي  ف و 

ــســامْ ــاالقْ ــوا ب ــمُ ــسْ ــقَ انْ

ـــخـــامْ ـــال تَـــفْ ـــــلْ ب صُ

ــــتــــامْ ــــــلّ اخْ هــــو جُ

مة ودَكْ يا عيشة و فاطْ دُ بصْ

ــرِي ــمْ هــو يَسْ لمــن ارْضاهُ

مى على من بعد اللِّي ارْوى اضْ

ة ــامْ حارْمَ ــه االيّ نُّ ــا مــن عَ ي

مى بَّة اتبرى من اعْ آشْ من طُ

مى إالّ بالجحد كما اعْمى اصْ

ة مَ خْ فَ ــي امْ نِّ ــدْ اقْوافِي مَ خُ

ة تْمَ و جعل انتهى قَوْلِي الخَ

ي طامِ انِي تَحْ ــافْ من اهللا يا اللّي زايْدَ خ

ل النْظامْ المِي ألهْ لْتِي و اسْ يتْ حُ يدِي نَهِّ و هو يا سِ

ــرِي رْدْ و النَّسْ ــرْ و الوَ ــا فاحْ الزه م

ــي رْ انْظامِ ــعْ ــظْ فــي الشّ الحاف

ي رامِ ــكْ احْ ه الشَ ــيخُ النّاكــر فــي االشــياخْ شِ

ــي ــرُه عامِ ــرْ مــن كانْ بَصْ ي ــورْ غِ ــدْ نُ حَ ــا يَجْ م

ي امِ عْ الصّ ــمْ ــرْ السَّ ــي غي نْتِ عَ ــرّ امْ رْ سَ ــا ينْكُ م

ــي خامِ فْ تـَ ــي  تِ ـلـْ حُ ــظْ  الحافَ لنـعــم  قــل 

ــي تامِ اخْ جعــل  ــي  رَبِّ ــا  ي ــال  ق وزْ  ــدُ نْ الگَ ــلْ  قُ
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ـــامْ ـــةْ حــــامْ وس ـــرَم حُ

ــرامْ ــك ال و  الــبْــهــا  ـــاجْ  ت

يجعل لِيَّ حرم النبِي احمى

ما يَّدْ ما فِي األرْض و السّ سِ

دْ الحامِي هْ ي من اللضى و من الصَّ ــمِ سْ تَقْ جَ اعْ

ي ــالمِ بْ الشــفاعة ألهلَ االسْ بجاه محمد صاحَ

انتهت القصيدة
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مْ هَّ مسَ شفرْ  الح  القلب  في 

مْ ــى صميمــه و هّ مــا عل هْ مَ

ــي ــهــامِ ــفْ مــن تَ

ة يمَ اوْهِ ودْ  دُ بالصْ ولَكْ  حمُ و 

ي انْيامِ فيــك  ــفاوْا  اشْ مهما 

ادْيامِي فاكْ  اجْ من  سجم  و 

ــمْ ــايَ ـــي ق ـــرْحِ فَ

ة يِيمَ لبْهاكْ و ســارْ فــي تَصْ

ــهامْ نِي بسْ كَّ رَة مَ دْ ــا العَ كْ ي ضَ وهــو يا ســيدي لَحْ

مْ ــي شــاهَ لِيبِ ــي لقْ والتِ ــا مُ كْ ي ــدَّ ــول صَ ــا حمُ وان

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

ــي باالنيامْ نِ ــي تَيَّهْ ــنَك يا غزالِ سْ وهو يا ســيدي حُ

ــمْ ــيَّ غــرض االي ــي ف دَرْتِ ــي  رُوحِ و  ــي  عــن مهجت

مْ ــهَّ ــودْ ايْشَ االشــبالْ و األسُ

ــي ــامِ ــتْ عــن اوْه ــلْ ــدهَ انْ

ي هامِ ــتْ  ــعْ اوْضَ

ــة يمَ اوْهِ ــيقْ  شِ العْ ــى  عل و 

ــي يامِ اهْ ــاكْ  ابهْ فــي  ازْدادْ  و 

ـــمْ دايَ ـــودْ  ـــعُ ايْ ادْرى  ــا  م

ــــمْ ــب رايَ ــل ــق ال

ـة ـيِيـمَ خْ تـَ فـي  جـفاك  و 
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الطامِي ــرُوبْ  الحْ فــي  تالَفْ 

ي تَلْطامِ الوْرى  في  شافْ  ما 

ــة ــمَ ــزَّطْ ـــومْ ال ي

ة يمَ طِ ي ما ابْگاهْ في تَحْ رُوضِ

ي مامِ احْ رْحْ  جَ رْعْ  جَ اوْقاكْ  وال 

مامِي تَخْ من  ــوفْ  اتْــشُ وال 

ــمْ ي مِ اهْ القــلــب 

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

لْ للطامْ ــوَّ ي عَ ــك أوَلْفِ بَّ ــلطان حُ وهو يا ســيدي سُ

مْ ــا نَتْالطَ يِيتْ م فاكْ اعْ ــورْ اجْ ــي غارَقْ في ابْحُ نِ فْ جَ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

مامْ رْع الحْ رْبُه فايَتْ جَ فاكْ دقت حَ وهو يا سيدي اجْ

ــي هــه طامِ وجُ ــمّ مُ ــه يَ رْبُ حَ

ــة مَ اللَّطْ ــه  لُ ــتْ  قْ طَ ــا  م

مــى طْ القـلــب انـْ

ــة يمَ طِ تَفْ فــي  روحــي  و 

ــي مــامِ تَــدْ مــن  ــنّ  ــحَ اتْ وال 

ــمْ يـ ـمِ خْ تـَ دُونْ  بـجفــاكْ 

ــمْ ــي ــرْ ارْمِ ــايَ س
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ة يمَ ادْمِ افعال  لَوال  سام  االجْ

ي ســامِ رِي  ــدْ بَ ــكْ  ب ــود  ويعُ

ي تَبْســامِ ــى  ن بالمْ ــجْ  ي يهِ و 

ـة ــمَ الوَسْ ــد  بـعـ

ة يمَ داكْ في تَنْسِ يبْ اشْ من طِ

ــة ــيــمَ مِ تَــدْ ــي  ف ــــرُّوحْ  ال و 

ي لرْســامِ بالرضــى  ــودْ  تجُ و 

ــمة نَسْ ــود  الحسُ ــى  عل و 

ــة ــمَ ــبّ نَــسْ ــهَ ت

ة يمَ تَبْسِ ــي  ف ــرلــك  ت و 

مْ امْشامَ رار  االسْ رُوضْ  من  تِي  دْ خَ اللِّي  يا  لبهاكْ 

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

ي يا تاجْ ابْناتْ سامْ مِ وهو يا ســيدي ما ادْرى اتْزُورْ رَسْ

ــبْ أيا ظرِيفةْ األســم بِي ــوبْ الحْ بُ حْ ة المَ ــيمَ تبْسِ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

دامْ ينِي كاسْ المْ قِ ي على الرْضى تَسْ وهو يا سيدي نَبْغِ
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ــي امِ الدّ ــوت  نعُ ــا  ي ــرُوفْ  ت و 

ي قْ مــن دامِ ــفَ ــي وال اشْ راجِ

ــة مَ ــدْ عَ صــدف  و 

ي امِ ــسْ الدّ بَّك يا العانَ عــن حُ

ه المُ اعْ ــك  ل ــن  الجبي تحــت 

ة ــالمَ اسْ ــقْ  للعاشَ رادْ  ــا  م

ــمْ ــلَ ــورْ اظْ بــالــجُ

ة لِيمَ حــاتْ اكْ ي اضْ ــه راحِ منُّ

ــي امِ ــراقْ الدّ دِي الف و تشــاهْ

ــة م ــدْ نَ ــعــد  ب ــقــلــب  ال و 

ــة ـــ مَ ـــدْ نـَ دُون 

ــادْمــة ـــــواقْ ق فــيــك االشْ

ــة ــالمَ ـــاللْ اعْ ــــرَّة كـــهْ غُ

ــمْ ــلَ ــعْ ــسْ يَ ــي حــاجــبْ ل

ــمْ ــلَ ــسْ ــسْ تَ ــي ل

ــة عـلِيمَ ــه  فـي ــاسْ  النّ و 

ــادَمْ كْ ع دَّ ــي بصَ ــي كــم لِ نِ ــي عالَجْ ال حــالْ حالْتِ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

المْ ــدّ العْ كْ يا قَ ــدَّ ــكْ فاتْ عن قَ وهــو يا ســيدي تِيتَ

ــسْ البهاء اللّحــض إيْوالَمْ بْ غالَ ــرْفْ المهــدَّ و الطَّ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان
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العالم ــة  نْعَ صَ مــن  نُقطــة 

ــمْ ــيــه عــالَ ــقِ ــي افْ ــكِ ــحْ نَ

ــمْ ــلَّ ــي كَ ــبِ ــلْ قَ

ة لِيمَ اظْ لُون  في  ة  فَّ شَ تَنْبى 

ــة ــامَ ـــةْ الــوشّ ــتْ المَ ــايَ ف

ة امَ فى في الزِّينْ الشّ هما اشْ مَ

ـــمْ ارْشَ بعد  مــن 

ة يمَ شِ و العانَسْ في الوشامْ اغْ

شــامة حــد اللّحــظ اتْوالَمْ

ـــمْ ـــلَّ اتْـــكَ ـــو  ل ثـــغـــرْ  و 

ـــمْ ـــلَّ ـــو ايْـــسَ ل

ــة ـلِيـمَ اظْ ــواقَ  االشْ ــلَ  ألهْ

ة امَ شّ و  لــه  ــيــقْ  اتْــطِ وال 

ــمْ ــشَّ ــنْ مــا اتْــغَ ــزَّي فــي ال

ــــمْ ـــوْشَ يـَ زادْ 

ة يمَ تَوْشِ الصدر  في  زادْ  و 

وهو يا سيدي و األنف كنّ بَرْنِي و الخالْ كما الغالمْ

ــه ظالَمْ لْبُ ه ادْمــى قَ امُ ــي حجّ ــد دامِ ــد جي ي و الجِ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

امْ صابْ لبْياضه والَمْ في الوْشامْ وهو يا سيدي حجّ

ــمْ ــيقْ الواشَ ــا يَزْهــى للعشِ ــزَّلْ م ــودْ نَ ــن النهُ بي

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ
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وا رامُ زَمْ  حْ المَ على  االردافْ  و 

ــه رامُ مَضْ نِي  لســاكْ ــدْ  وَقَّ

ــــرَّمْ ـــي حَ ـــلِ وَصْ

ــة ريمَ ــه دون اجْ ول ــي بوصُ نِّ عَ

ي ــالمِ بْتْ اسْ ــلَ النْظامْ هَ ألهْ

ــي المِ اعْ ــوبْ  تُ راقْ  ــم  بهُ

ـــي ـــــه كـــالمِ لِ

ــة لِيمَ اكْ ــودْ  كرْعُ ــمْ  ازْرايَ و 

ــه ـرامُ اغْ ــيقْ  للعشِ زادُوا 

ـــبْـــرَمْ الـــمَ ـــاگْ  ـــصّ ال و 

ــــرَّمْ ــــكَ ــــو اتْ لُ

ــة ريمَ اغْ امْضــاتْ  ــي  رُوحِ

ــي المِ اكْ طــرزْ  ــنْ  ي مِ الفاهْ

ــي المِ امْ ابْغــى  ــي  اللِّ و 

ــي المِ ــيفْ  ابْسِ

ة لِيـمَ عْ تـَ ـه  لـُ اتْـــزِيـــدْ 

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

الغرامْ ناسْ  بِي  تَسْ رَّة  سُ فيه  نْ  بطَ و  سيدي  يا  وهو 

ــارْم ع ــى  حت ملكتهــم  َالَّ  أ ــدامْ  االقْ و  ــاگْ  بالصّ

ة لِيمَ ــة كل رِيمْ احْ نَكْ يا باشَ سْ ــباهْ حُ لِي اسْ قْ عَ

ــة لِيمَ احْ ــولْ  بالوْصُ ــو  ولُ

ه سالَمْ ثْلِي و ترْكُ قْ مَ كْ عاشَ ضَ م لَحْ ما قاسْ سهْ

ولى عالَمْ ــي المُ كْ و ابْحالِ ضَ ــن لَحْ ويتْ م ــا اكْ وان

السالمْ نعم  و  بسالمْ  لْتِي  حُ يتْ  نَهِّ سيدي  يا  وهو 

ــمْ ــدْ العالَ ي ــرّ الوْحِ ــرْ سَ اكَ ــدْ النّ ي حِ لْ الجْ ــتاهَ يسْ
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ــة ــة التَّلْتِيمَ يقَ ــكْ مــن ضِ ــوهْ الْحاضَ ن كّ ــي مَ لْبِ قَ

ــة ـتِيـمَ احْ ــدْ  ـري انـْ زُورَة 

ــرُه حاتَمْ صْ بَكْ فــي ايّامْ عَ جْ ــا حَ برضــاكْ يا اللِّي م

ة يمَ دِ ــداكْ اخْ حى احْ ــتْ تَضْ لَيْلة فــي وَقْتنا لو كانَ

ــة يمَ دِ ــرارْ اعْ و مــن االسْ

ــرامْ ليلى نادَمْ حى في اغْ ــو كانْ قيس شــافَكْ يَضْ ل

ة زِيمَ ــرْتْ تُوقى ابْهــاكْ اعْ ضَ بْلة فــي جيلنا لُو احْ عَ

ة زِيمَ اعْ ــرْ  بغي راكْ  ســاحْ

كْ الزَمْ ــرْطَ ــرة لُو شــافَكْ يَرْضــى بشَ نْتَ و كــداكْ عَ

ة يمَ ــگِ التَّسْ ــجْ  باهَ كْ  ــدَّ قَ مــن  ــي  لِ قْ عَ ــاه  ت ــا  وان

ــة يمَ تَرْگِ فــي  صــاگْ  و 

مْ واهْ ما يتْفاگَ گْ مالَكْ مَ سن اجْ و اللِّي شــفى في حُ

ة يمَ ــودْ قصيدة في طــرزْ افْخِ ــا حافَظْ المعانِي خُ ي

ــة يمَ ارْخِ ــواتْ  اصْ ــي  تَنْبِ

ــمْ ــه راخَ وتُ ــنُه إال مــن كانْ صُ ــا يحسْ المْ م ــكْ و ال

ــة يمَ ــولْ افْهِ قُ ــي اعْ ــي تَنْبِ نْتِ ي و معَ ــمِ وزْ اسْ ــدُ نْ گَ

ــة يمَ اوْهِ ــوم  ق ــرَكْ  ت و 

ــمْ فاهَ ــه  لُ قْ عَ كان  مــن  إال  ه  يشــرْحُ ــا  م ــي  ظِ لَفْ
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130

ــة يمَ ــادْ ارْحِ ــكْ للعب تَ مْ ــكْ و رحَ لَ ــدّ فَضْ الكــن ابْقَ

مــى الحِ ــارْ  ادْي ــةْ  رْمَ حُ

مْ ــلْ الرّاحَ لِي ــي يا نعــم الجْ نِ دْ ــوكْ ال اتْواخَ فــي عفُ

ة ــجيمَ ــوْرى عنِّي عــن فعــل االوْزارْ اسْ ــقْ ال ــا خالَ ي

ــة يمَ تَلْجِ فــي  ــاغْ  الت و 

ــمْ ــي ناجَ ــواتْ لتْغِ ــي الهفْ ــاوْا فَتْنِ ــي اتْن عــن تال

انتهت القصيدة
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العلِيلْ  مثل  ى  كّ نَتْشَ نِي  اتْرَكْ واكْ  اهْ سيدي  يا  وهو 

ــي ونِ المُ مــن  ــكْ  مالَ اجْ وا  دُ شــاهْ ــو  ل

ــي ــونِ ــفُ ــوَصْ ي و 

لَبْ دْ عنَدِي الْفاضْ تَسْ في كل مايَة توْجَ

ــامْ االرْي ــحْ  ي مدِ فــي  ــولْ  العقُ

بْ ـــدّ ـــعَ ــي امْ ــنِ ــرَكْ ــتْ ــاكْ تَ ــه ــي ب ف

ــامْ ــي ـــودَةْ االنْ ــي سُ ــفِ يــا وَلْ

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

ــي رُونِ دْ ايْعَ ــوقْ  الشّ ــة  حالَ فــي 

ولْ حياتِي سن االريامْ طُ قْ حُ عاشَ

ــلْ في الزهــو فَرْحاتِي مَ بهم تَكْ

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ ــي برض وافِ

ــي رْفُـونِ ايْعَ ــمْ  غـرِي و  ــيقْ  عشِ

ــي ــاتِ ــي ـــتْ ابْ ـــبْ عــنــهــم جَ

ــي ــالّتِ حُ الــلــغــى  ــامْ  ــظ ن و 

ــــي ــــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي
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030

ــرُوحْ شْ المَ باللّفــظ  ــو  قُ اينَطْ

ــرُورْ اوْقاتِي بَّرْنِي على اسْ شيصَ

ليعاتِي الرْضــى  لْ  بفناجَ ــرّدِي  ب

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

ليلى ــمــالَــكْ  اجْ ـــاتْ  دَرْك وال 

يلْ ادْهِ حالْتُه  لِي  قْ عَ ة  ارْكَ التّ انْتِ  سيدي  يا  وهو 

وحْ ــدُ ب الدّ و  الزّهــرة  و  الهــالل  ســال 

ــــوحْ ـــرْ انُّ ـــاهَ س

بْ واكَ الكْ على  تِي  فَقْ من  يا  نَكْ  سْ حُ دون 

ــة التمــامْ لْعَ طَ فــي  ــدر  و الب

بْ تَلْهَ نارْ  اتْ  الــدّ في  تَرْكاتْ  كْ  دّ صَ نارْ 

ــســامْ ــــلْ االجْ ــتْ ادْواخَ ــبْ رَيَّ

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

رْ هذا الجيل و كل جيل  وهو يا سيدي ببْهاكْ يفتَخَ

ــة ليل اخْ كل  ــنْ  امْحاسَ عــن  ــي  تِ فَقْ

بــغــيــر حــيــلــة

ــرُوحْ گْ مَ ــي  ألنِ ــي  عدابِ عــن 

ــي احياتِ فــي  انْفتخــر  ــاشْ  ب

ــي ــاتِ ــصّ ــجــلــى غُ ــنْ ـــاك تَ ي

ــــي ـــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

تقبيلة أنـــا  ـــرْتْ  ـــبَ اجْ ــو  ل
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نفخــر عن ما امْضــى و ما ياتِي

والتِي دى صُ لْ على العْ مَّ بك انْكَ

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

ــنْ الجبي ــةْ  ـبِيل تقْ ــم  نـغن و 

فى في اجمالْ صورتك نجالتِي تَشْ

ــي ياتِ ــى فــي طــول احْ و نهن

ــواتِــي ــطْ ــواوْا مــن سَ ــكْ ــتّ ي

ـــي ـــــة داتِ يـــا عــــالجْ راحَ

ــفار اللّحظين ر في اشْ و انْظَ

ــي اوْقاتِ ــدّ  اتْلَ ــا  ن الهْ فــي 

بْ دَّ عَ ــي امْ ــل اللِّ ــا مث ــحالْ هــذا وان اشْ

ــامْ م الدّ ــكْ  راضَ لَغْ ــعى  نَسْ

بْ راهَ ــك القْ ــي بجمالَ تِ ــا مــن فَقْ ــك ي ب

ــركامْ ــى ال ــوى عل ــدرْ اضْ ــا ب ي

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

لِيلْ ونْ لك يا كوكب البْها اخْ ي انْكُ وهو يا سيدي نبْغِ

ــن ــة مــن بعــد البي ليل ــي اخْ ــودْ ل و اتْعُ

ــنْ ي ــدِّ ــخَ عــلــى ال

بْ ــو ابْقــى ينتعَ ــيّ فــي ارْقِيبِي ل أوال علِ

مامْ ــوسْ مــن احْ يُ يهْ اكْ ــقِ نَسْ
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و تهادِي لي على الرضى طاساتِي

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

ــور يجُ الدِّ ــاللْ  اهْ ــن  الجبي و 

ماتِي لمَ ــــرْدُوا  جَ ــارْ  ــف اشْ و 

وَرْداتِي اقْوى  مِي  لْدْ العَ دّ  الخَ و 

ــي ياتـِ ابـْ ــغ  يـ صِ اتـْ ــى  بالمـن

ــــي ـــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

ورْ ــطُ رُوفْ في السْ بِينْ احْ و حجْ

ــي ــراتِ ــمْ ــن تَ ــا ارْتـــــاوْا م م

ـــرّ خــــالْ ايْـــواتِـــي ــيــه س ل

ــبْ كاتَ ــدّ  ايْحَ ــوى  يَقْ شــالّ  ــكْ  اوْصافَ فــي 

ــالمْ ــك ــيــن انْــــوابَــــغْ ال مــا ب

زِينَبْ ـــامْ  االري ــاجْ  ت ــــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

يلْ جِ يّاسْ غدى اخْ ليسْ المِ وهو يا سيدي من قَدَّك السّ

ــورْ فُ ظْ مَ ــدِي  نْ هَ ــمْ  تَّ خَ المْ ــتْ  التِّي و 

ــورْ ــشُ ــبْ ــــنْ مَ زِي

بْ دَّ هَ المْ رْفْ  الطَّ و  تسحر  لَة  حْ كَ عيُونْ 

ــلُــومْ واتْ الــعْ ــــدْ ــبِــي قَ يَــسْ

بْ نگَّ ــا امْ ــداهْ شــامة و األنــف إذا انْب احْ

الســـالمْ ــةْ  بِيـلَ قْ تـَ ــي  يِ حْ يـَ
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والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

الــمــرجــانْ على  ـؤْلــؤْ  لـُ أو 

عاتِي ه  قدّ ليم  الصدر  ود  انهُ و 

ليعاتِي جددتْ  البطن  في  سر 

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

ــــي ـــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

ــالنْ فْ ــي جَ امِ ــدْ الدّ ــدْ جي و جي

ــي ــاتِ ــيــه نَــتــشــهــى ضــمّ ل

رَبْـــواتِـــي كــانــهــم  ارْدافْ 

ــــي ـــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

يلْ عِ اشْ دُرُّه  يَنْبى  مْ  اتْبَسَّ لو  الثغرْ  و  سيدي  يا  وهو 

ــانْ ي قْ وهــر منتظــم فــي اســلوكْ العُ جُ

ـــــارَدْ اوْطــــانْ ش

بْ جَّ حَ و ضغودْ مثيل ميضْ على البْدا امْ

مامْ الكْ ــزَرْوَلْ  امْ يصْ  اقْمِ في 

يــنــزْرَبْ لو  ــاقْ  ص و  ــلْ  شــوابَ ـــاغْ  ارْف و 

ــدامْ اقْ رُوا  صْ ايْعَ رْجْ  ــدّ ال في 

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ
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ـيـاهْ لضْ لْ  ـجَ خْ تـَ ـبْ  الكـواكَ

ي نغنم على ارْضاكْ اوْقاتِي نبغِ

ي مــع ماياتِي مِ ــغْ اتْراجْ ي و انصِ

والتِي ــا مُ ودْ ي ــاكْ جُ وافِي برض

ــرُه دارِيهْ ــر أمْ ــلّ الغام مــن الغُ

ــاهْ ــرَجّ ــتْ ــكْ نَ ــلَ ــي وَصْ كــم لِ

ــفــاتِــي ــكْ رَشْ ــفَ ــراشْ مــن امْ

ــاتِــي ي ــا  م و  ـــات  ف ــنْ  ــاي ش

ــــي ـــــة داتِ ـــا عـــــالجْ راحَ ي

يهْ وِ رِي في القلب اكْ عْ بنفاض شَ

لْتِي في أوْصافْ ابْهاكْ الجزِيلْ تصرت حُ وهو يا سيدي اخْ

ــماهْ ــانِي في اسْ ــاللْ السّ ــة الهْ ــا تُوگَ ي

اهللا ـــــــــب  راق

بْ ودْ ســاكَ ــرغ بالخمــرة يعُ و كل كاسْ ف

ــتــامْ اخْ ــا  ــن راحْ ــارَبْ  ــط م و 

بْ جَ ــن الْفــاظْ تَعْ دْ كمّ ــدَّ ــزُولْ انْجَ أوال انْ

النّظــامْ و  رْ  ــعْ الشّ هــاتْ  لَدْ

زِينَبْ ــامْ  االري تــاجْ  ـــرُورِي  اسْ كمالْ  يا 

ــدامْ باالق ــودْ  جُ ي  لبْســاطِ

غــى بالعقل النبيل وهو يا ســيدي أحافَظ انْظامِي اصْ

ــهْ ي الْغِ و  ــه  عارْضُ جاحــد  كل  نوصيــك 

ــه عــــلـيــ رادَفْ 
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ناتِي وطــرز اتْقاتِي عْ دْ مَ ــواهَ اشْ

ياتِي ولْ احْ و اسالمِي نرسلُه في طُ

اتِي ر ســيّ فَ ــارْ الخطا اغْ فّ ــا غَ ي

ــناتِي سْ واقبل يا خالَقْ الورى حَ

ــي ـناتِ عْ مَ ــي  نِ اتـْ اللغــى  فــي 

ـــي ـــرَّاتِ ــا قُ ــن ــتْ ـــــلَ ال ألهْ

ــي ياتِ احْ ــولْ  قُ فــي  الخطــا  و 

ــواتِــي ــفْ هَ ــق  ــحَ امْ و  بالعفُ

بْ ــارْ تَلْهَ ضاهْ ن ــى تترك فــي اعْ ن عْ كل مَ

ــقامْ السْ فــي  ــدْ  يزِي و  ــه  لْبُ قَ

بْ حْ ــيمْ على البْدا و السّ بّ انْسِ قد ما هَ

ــامْ ي الدّ ــوارَضْ  بعْ ــلْ  طَ اهْ و 

ــرَّبْ اتْقَ ومــن  بالهــادِي  ــلْ  نَتْوسَّ ليــك 

ــرامْ بالمْ ــازْ  ف و  ــه  ب ــكْ  لي

بْ يبْ راغَ قِ ي احْ ــمِ وزْ اسْ نْدُ يف الگَ الضعِ

نرتحــامْ ــوَكْ  فْ عَ ــوابْ  ابْ فــي 

انتهت القصيدة

053 : يقال كذلك : “وهو يا سيدي قدك السليس المياس غدي اخجيل“        

073 : يقال كذلك : “سرة في البطن ...“       
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ــا ــا واشْ ادْواه ــه بنارْه لْبُ ــة قَ ــة ليعَ يَّ ــوى بكَ ــه اكْ لْبُ ــى مــن قَ آهْ عل

ادْواهْ آشْ  هللا  ــوى  بالهْ ــوعْ  لْسُ مَ ــه  لْبُ قَ ــي  واللٍّ

تُه للضاها جْ هْ ــمْ مُ يَّتْ نارُه في صمي ــوى و كِ ــتْ اللِّي داقْ الهْ بْ ــو صَ لُ

ــونْ الْضاهْ وى في قَلْبِي و الْسُ رامْ الهْ نُوريه لُه مَضْ

ا بْ زادْ نارُه شــوَّاهْ ي و الحُ الگِ تِي و  اخْ جْ هْ يمــي و مُ مِ بْ اصْ ــه لَهْ بُ لَهْ

اهْ ــوَّ وى شَ ــي الهْ ــي و داتِ وارْحِ ي و اجْ ــمِ سْ ــبْ جَ رَيَّ

ــا يتْاله ــيّ  عل ــه  كيْتُ و  ــبْ  الحُ ــارْ  ن عــرفْ  ــا  م ــي  للِّ ي  ــكِ نَشْ إال 

ــالهْ ــي فــي ابْ رْنِ دَ ــه يَعْ رْبُ جَ ــي امْ ي للِّ ــكِ وإال نَشْ

فاها و بهاها وب من اجْ تْعُ مالْ لِيلَى و ابْقى مَ وى اجْ رُومْ اهْ غْ ــسْ المَ قِي

ــه و دهاه ــرَّكْ ل بْهــا حَ ــور حُ ــه بالجُ نُّ و حكــم عَ

واقْ ما صابْ ايْراها وى عبلة و امْضى من االشْ ي تاهْ من اهْ بْسِ وكداكْ العَ

ورَّاهْ ــال  ابْ لْ  كُ بْهــا  حُ ــلْطانْ  سُ ــه  نُّ عَ ــوى  اقْ و 

ــي نَرْجاهــا نِ ارْكَ ــي التّ والتِ ــرِي مُ جْ ــدة هَ ــي الزَّايْ لِ قْ ــتْ عَ ــا ملكْ وان

ــاه نَتْرجَّ ــا  وان ــي  لِ كــم  ــدِي  نْ عَ أوْصالْهــا  ــومْ  يُ
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رْ برضاها فَ ــتْ نَظْ ي وِ لِي باللِّي اهْ ــمْ ع شَ مَ ــا رَبِّي واشْ تَجْ ــا ادرى ي أم

ــيَّ تَرْضاه ــبْ كان هِ ي هِ
ــرِي في بشــارَتْها انْ مْ عَ

نَّاها ــي نَتْمَ ــاعة كــم لِ ــي هــدا السّ بِّ ــي و طُ تِ ــا راحْ ــولْ لهــا ي و انْقُ

نَّاه ــا نَتْمَ ــى الرْضا وان لَكْ كم لِي عل تْ لوَصْ شــقْ

ــي و انْصغى للغاها رها عن زُورْتِ ولَة البْها أش حصْ مُ كْ ــي مَ ــاوَدْ لِ و تع

ــه والْغــاه ــا والْفاظُ رْه ــنْ فــي ادْرارْ ثُغْ سَ و نستَحْ

ــاتْ الْقاها يَّ ــي ارْقِيبْ هَ نِّي شِ ــا عَ زْه ــوزْ و حرّ جُ ــي كان اعْ ــول لِ و اتْقُ

ســامِي نَلْقــاه نْهــا بحْ ــصْ عَ رِي ــرَّازْ احْ ــي حَ و اللِّ

فاها ــي يَخْ ــادْ واشْ حالِ سّ ــي قَوْل الحُ ــودْ تَلْغِ سُ ــي احْ رُّوها شِ ويال غَ

فاه ــه كيَخْ ه حالُ ــقُ ــي عاشْ ــوقْ اللِّ شُ عْ واشْ المَ

ــي كانْ انْراها يلْتِ يالْ حِ ــرِّي و مضاتْ احْ ــرِي انْتهى و بانْ سَ بْ ــرَفْ صَ تَعْ

ولْ فــي ازْمانِي كانْ انْراهْ هــل يا ما ادْرى وَقْتْ الوْصُ

تُه نَرْضاها ــوِي كلمْ هْ كامْ المَ ــيقْ فــي احْ شِ بْرْ على العْ ــومْ الصَّ تُ حْ مَ

ــه يَرْضاهْ بُوبُ حْ م عــن مَ كُ ا يحْ ــاشْ أمَّ ــبْ ب و الغالَ

ي ــي انْباهِ ــا ادْرى فــي ازْمانِ أم

ــي ــرانْ فاهِ يْ ــي حَ مــن تركتْنِ

ــي واهِ ــرَّازْ  حَ ــي  اللِّ ــرْكْ  التَّ و 

ــي تَنْبِيه ــدة دِيوانِ ــي زاي با اللِّ

يه ودْها و جفاها تَنْفِ دُ ما ادْرى اصْ

وِيهْ لِي تَكْ و كداك الرْقِيبْ بوَصْ
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رْ برضاها فَ ــتْ نَظْ ي وِ لِي باللِّي اهْ ــمْ ع شَ مَ ــا رَبِّي واشْ تَجْ ــا ادرى ي أم

ــيَّ تَرْضاه ــب كان هِ ي هِ
ــرِي في بشــارَتْها انْ مْ عَ

وة و انْزاهة ــطْ رامْ سَ لْ الغْ ة لهَ العَ يمْ اخْ فْ لِي بالرْضا انْقِ طَ ما تَعْ هْ مَ

يجْ محتفل في ابْساطْ التَّنْزاهْ يلْ ابْهِ فِ في ارْياضْ احْ

ــيارُه نَبَّاها يَّجْ مــن بالْها اسْ وى و تهَ ــلَ الهْ ــبِي اهْ ــيقى تَسْ وسِ و المُ

يُوسْ التَّنْباهْ رْ بكْ ضَ لْ من احْ ي كُ ــقِ اقِي يَسْ و السّ

ــا بَرْضاها ــى يَرْجــى ارْجــا ارْضاه ــه يَتْرَجّ ــيقْ مــع خلِيلتُ شِ لْ اعْ و كُ

ــا بَرْضــاه ــونْ ارْضاه دْ كيْكُ ــعْ ــاه السَّ ــي واف و اللِّ

ا ــا وعداهْ داي ــولْ عــن اعْ ــي و نصُ ــوى ونفتخــر ونباهِ ــي نَهْ ــا باللِّ وأن

داهْ ــبْ اعْ ي ا ســارْ إيِْصِ ــنْ وِينْ مّ ــعْ بالزِّي ــي والَ و اللِّ

ــيَّ وادَّاها غى عل ــه اطْ راضُ ــكامْ اغْ بْها بحْ ــلْطانْ حُ ــي سُ نِّ ــمْ عَ كُ احْ

مــه وَدَّاهْ كْ ــرامْ جــارْ و حُ بْتْ الغْ ــري صَ ــى غي و عل

ــفْ وادْماها راهَ ــكْ فيهــا بالمْ نْ وَفْتَ ــالطَ ــي مــن اسْ لْبِ عْ قَ ــوَّ ــا طَ و م

ــاه ــورْ ادْم ــد الجُ ــرة بَعْ نْتَ لْ عَ ــوَّ ــه سَ رْبُ ــى حَ و عل

ــه التِّي مــن  كاوِي  ــيَّ  علِ آهْ 

دِّيهْ نْوَ ــا كَ واهْ ــدِي فــي اهْ وَعْ

يه دِ ــاشْ نَفْ ــرِي منها ال ب يُسْ

وِيتْ منها دِيوانِي تاهْ و اللِّي اهْ

ــلَبْ دِيوانِي ودَّاهْ يوانْهــا اسْ غِ

ول افْداهْ نِّي الوْصُ ودْ عَ إال اتْجُ
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داها ــرْ بَفْ فَ ــاتْ تَظْ ي ــوِي بالحْ ــاللْ أالَّ تَنْ ه مــن قُومْ في الغْ ــدُ نْ ــا عَ و م

ه عادَم  افْداهْ نْدُ ــقْ ماتْ في السجن عَ نْ عاشَ و مامَ

رْ برضاها فَ ــتْ نَظْ ي وِ لِي باللِّي اهْ ــمْ ع شَ مَ ــا رَبِّي واشْ تَجْ ــا ادرى ي أم

ــيَّ تَرْضاه ــب كان هِ ي هِ
ــرِي في بشــارَتْها انْ مْ عَ

اها ي مَضَّ ــول رُوحِ تى انْقُ ــي بانْبالُه حَ تِ جْ هْ يمْ مُ مِ ــگْ فــي اصْ أما رشَّ

اهْ ــي مَضّ ــه عن قَتْلِ وارْمُ ي اصْ ــمِ سْ ــرَّحْ جَ و ما جَ

ــور إيْراها يْسُ ــنْ مَ ــاللْ أالَّ انْظَ ــلْ و اغْ ناسَ ــي مــن اسْ نِّ ــبْ عَ ــا ركَّ و م

ــي في بحــر الجفى يا مــن الَّ راهْ نِ فْ ــرَّقْ جَ ــا غَ و م

الَّها نِّي عَ ــتْ عَ وِي ــي اهْ ــوارْ اللِّ ــابْ الرْضى علي و اسْ لَقْ ب ــبْ اغْ و الحُ

ــالهْ ــه واعْ ــة بُنْيانُ ــر فايَتْ بْ ــوابْ الصَّ ــتْ ابْ و افْتَحْ

اوْراهــا طــالْ  إال  ولْهــا  خُ بدْ ــرْ  فَّ يتظَ ــى  ن الغْ ــاب  ب الزَمْ  مــن  ــوا  قال

ــفْ اوْراهْ طْ نْهاجْ العَ ود مُ ــدُ نْهــاج الصْ و كــداكْ مُ

ــا داها ــرة و فــي ادْواه ــه صابَ ــقْ رُوحُ ــالْ و العاشَ ــد إيْن ــرْ البُ ابَ و الصَّ

ــي خاضْ في بحــر الغرام يعرف فــي داه ادْواهْ و اللِّ

ــي اهِ الدّ ــوى  الهْ ــو  هُ ــدا  هَ

ي ســاهِ ــرانْ  يْ حَ ــه  من ــا  وان

ــي الهِ اتْ  ــدّ ال ــب  ل ــبْ  ي انْصِ و 

دِّيه م يوَ كْ يقْ هدا الحُ شِ و على العْ

يه ول انسِّ ل ســاع انْقُ و عييتْ كُ

والِيهْ ــنُونْ اعْ ْ اسْ ــدّ ه و حَ بزرايْمُ
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ــا لْ يَوْطاه ــوَّ ــاشْ عَ ــا ب ــة م ــة و قلِيلَ بَ دْ ــدْ زادُه األرْض جَ مــن الَّ يَرْفَ

رْ يَوْطاه ــدَ ــا يَقْ ه م دُ ــبْ جهْ ــبِيلْ الحُ ــداكْ اسْ اكْ

قادَرْ في اقْضاها فْ المْ ة و يساعَ اعَ وبْ الصبر و الطَّ رْهُ تُومْ على المَ حْ مَ

بَقْ لُه في اقْضاه واهْ كيف اسْ فْ غرض اللِّي اهْ و يساعَ

رْ برضاها فَ ــتْ نَظْ ي وِ لِي باللِّي اهْ ــمْ ع شَ مَ ــا رَبِّي واشْ تَجْ ــا ادرى ي أم

ــيَّ تَرْضاه ــب كان هِ ي هِ
ــرِي في بشــارَتْها انْ مْ عَ

ساها يرْ عم داتِي و اكْ رَة تُوب انْشِ جْ وى من الهَ لْطانْ الهْ دى لِي سُ و اهْ

بْ لبي و كســاه جَّ ــقامْ حَ ــوب من السْ و كــداكْ تُ

والهــا مُ إالَّ  ــاد  ب العْ ــرْ  سَ ــمْ  لَ يَعْ ــا  م ــرايْرِي  اسْ ــنْ  بَيَّ ــي  عِ دَمْ ــوْال  لَ

ــواله لمُ ــكاه  اشْ ــد  ي كيْعِ يَنْظــامْ  إال  ــدْ  ب العَ و 

ــلْ الهــادِي طــه ي ــي ادْخِ ــي بأفْعالِ دنِ ــرارْ ال تواخَ ل اسْ ــم كُ ــا عال ي

طاهْ ه و اغْ ي و جعل تُوب ســترَكْ فَرْشُ ــمِ سْ نْ جَ أمَّ

ناها عْ ــه مَ قَ ل النْظــامْ تَفْ ــة واهْ ومَ نْظُ ــة مَ رُونْقَ ــة امْ لَّ ــودْ آراوِي حُ خُ

ناه عْ ــة مَ ه رُقَّ قَ ــي هل الفــن تَفْ افِ ــم الصَّ و النَّظْ

ــه ــه في تُ ــقْ راحْ ــدابْ العاشَ تَعْ

ــه ي فِ ــرِّي مــن بَعــد نَخْ ــا سَ وان

ــه التِّي ــة  لَّ حُ ــوى  الهْ ســاها  اكْ

يقْ دُون التِّيهان افْها شِ كم من اعْ

رَفْهــا تَعْ ــي  داتِ ــه  إيْبِيْنُ ــوى  الهْ

دِي انْتْهى عْ و تُوب الرْضى من سَ
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داها تْ بشْ بْقَ يْبة و عَ ــمة طَ بَّت نَسْ ــرافْ ما هَ و ســالمْ اهللا على االشْ

ــداهْ يبْ اشْ ــر و عبق بطِ ــرِي و الزْهَ ــاحْ النَّسْ ــا ف م

والها ضاها ــوالْ مُ ــبِي اقْ ــي تَسْ عانِ ــة بامْ نْسَ جَ ــة امْ لَّ ــودْ آراوِي حُ خُ

ــيهْ اعْضاه سِ ها يكْ عْ ــمَ اعِي إال اسْ منها قَلْب الدّ

لْ و قراها بيطهــا أتْأَمَّ ــة في اضْ ــي انْبَيْنُه لك فَتْيَ اظِ فَّ ي يا حَ ــمِ واسْ

ــم و اقْراهْ ــرْحْ األسْ زَمْ شَ بة اجْ ــزَمْ نَصْ ــبْ اجْ انْصَ

ها و احضاها مْ ــه انْظَ تُ رْمْ وز أمَ نْدُ ــالْ الگَ نْوة بعد األســم قُول ق و الكَ

ضاهْ نِيــس احْ لْ بيــت للتَّجْ ــنْ كُ رْفِي ــنْ الحَ ي مِ تَظْ

طاها ها و اعْ عْ ه و في من ابْغى اوْضَ لْقُ لِيلْ في خَ ة الجْ مَ مة من حكْ هدا الحكْ

طاهْ لُوقْ الســرْ اعْ خْ ل مَ ه و كُ ــدُ بِي ــلْ مــن اعْ للجَ

انتهت القصيدة
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رام ــوقْ و الغْ ــدابْ الشُّ ــكاوِي مــن المحبَّة و اعْ أنا ال

ــقامْ السْ رَّتْ  ــوَ إيْ ــهْ  التِّي و 

يَة ــوقْ ســاحْ تِي بالشُّ ــي و دمعْ ــة كيــف حالْتِ ال حالَ

ســامْ لْ االجْ رَة في ادْواخَ جْ وَى بنارْ الهَ ــي من اكْ رْنِ دَ يَعْ

يامْ ــدْ و الهْ ــرتْ الوَجْ و كث

ية ضــاهْ كامْ رْقَة في اعْ ــارْ الفَ تُه و ن صْ و كمــا عــن غُ

ــاللْ و االركامْ ــي الهْ جــى و يراعِ ــبْ  الدْ ــاتْ إيْراقَ و يب

ــرامْ ــرْحْ و المْ مــالْ الفَ لكْ

ــدابْ طاوْيَة ــى العْ ــياري عل ــة و اسْ ــولْ المالْكَ بوْصُ

ــتْ االيّامْ ي ما طالَ ي باكِ بّ شــاكِ نِي الحُ كيــف اتْرَكْ

ــامْ االني ــردِيَّة  سَ بهــوى 

ــة لْمــة الوافْي ــي بالكَ لِ قْ ــة عَ ــي المالْكَ ــة رُوحِ راحَ

ــامْ االرْي ــة  أباشَ ــرَكْ  ي غِ ســبانِي  ــا  م اهللا  و  ــا  أن

ــامْ التم رْ  ــدْ بَ ــةْ  لْعَ طَ ــا  ي

يَة ــا راضْ ــنَكْ ي ــولْ بمحاسْ راتْ صُ ــاجْ القاصْ ــا ت ي
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ودْ بالرْضى ي جُ في ابْساطِ

ــداكْ للمعارْضة ــرْك اعْ تَ

رْضــة عَ امْ الوْشــا  ــة  المَ

ــدامْ ــي بالقْ طــفْ ل رَةْ و اعْ ــدْ ــا العُ ــي بَرْضــاكْ ي وافِ

الســالمْ ســاعة  وحيينِي 

يَة ــودْ في ســاعة الوصول ســاهْ سُ رَّازْ و الحْ ترك الحَ

ــاتْ عامْ ي يهــا امْ دِ ــا تَفْ ــا غزالِي م ســاعة برضــاكْ ي

االنْيامْ يَّرْ  إيْحَ ابْســاطْ  في 

ــة اوْي تْنا الضّ ــود و شــمعَ ــابْ و العُ ــي و الرْب و الغانِ

المْ لِيلْتُه اغْ امْ اخْ ــدّ ــقْ قُ حــابْ الحــالْ كلّ عاشَ و اصْ

مامْ ها الدّ راضْ ــعى الغْ يَسْ

ــة و جازْية بْلَ ــي عَ تِ ــعى ارْضــاكْ يا مــن فَقْ ــا نَسْ وان

تامْ ــة اخْ نَوْعَ دِي كيســان امْ ــاقِي بالمــدامْ يَهْ و السّ

ــبْ النْغامْ ــي صاحَ و الغانِ

يَة ــولْ فاهْ قُ ــرَكْ العْ ــمْ يَتْ ــو إيْرَنَّ ــمْ ل ي ــوتْ ارْخِ بالصّ

ــامْ االرْي ــة  أباشَ ــرَكْ  ي غِ ســبانِي  ــا  م اهللا  و  ــا  أن

ــامْ التم رْ  ــدْ بَ ــةْ  لْعَ طَ ــا  ي

يَة ــا راضْ ــنَكْ ي ــولْ بحاسْ ــراتْ صُ ــاجْ القاصْ ــا ت ي

لِيلْتِي ارْضاتْ ــولْ اخْ و انقُ

افْضاتْ ي  جِ ناهْ امْ منهم 

ي امْضاتْ فِ راهْ فيهــم امْ
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ــي ارْضى ــي يا عانْسِ لْبِ قَ

رْضة حَ ــاري امْ ــا ابْگى ن م

رْضــة امّ ــي  رُوحِ ــتْ  طالَ

يتْ ولْ البْدا ارْضِ كْ طُ مَ كْ حُ

يتْ لو تَبْقى هكــدا امْضِ

يتْ ضِ دَك احْ نى عاهْ لو نَفْ

وامْ ــى الدْ نِي عل ــوكْ ليك و ابْهــاكْ المالَكْ لُ مْ ــا المَ أن

ــالمْ ه اعْ ــبْهُ ــا شَ كْ م ــدَّ قَ

ــة ضاوْيَ ــوحْ  اتْلُ ــوارْ  باالنْ ــاللْ  الهْ ــتْ  فاقَ ــرَّة  الغُ و 

ــامْ ت ــه اغْ بُ جْ حَ رْ امْ ــدَ ــرْ كبْ طَّ عَ ــكْ المْ ــي تِيتَ نِ ملكْ

بْ الســهامْ بْ وجَّ و الحاجَ

ــيارْ فانْيَة ــرَكْ االسْ ــداهْ شــارة و ت ــي احْ لْبِ صــادَفْ قَ

وفَة االنْيامْ رْ من شُ ــحَ بْ يَسْ دَّ هَ ر الفاتَكْ المْ ــفْ و الشَّ

ــوامْ العْ و  ــرّاتْ  قُ ــنْ  تَ يَفْ

ــة يَ ــتْ باهْ ة نَزْلَ ودْ و خــالْ و شــامَ ــدُ ــى وَرْدْ الخْ وعل

غامْ يِي ســاكن الدْ ه يَحْ ــرْ ريقُ يفْ و الثْغُ ــورْ لطِ نْجُ غَ

مامْ ــمْ خاتَمْ الهْ بْسَ و المَ

ية ــارَدْ في اوْطــانْ فاضْ ــزالْ الشّ ــةْ الغْ بَ ــة رَكْ بَ و الرَّكْ

ــامْ االرْي ــة  أباشَ ــرَكْ  ي غِ ســبانِي  ــا  م اهللا  و  ــا  أن

ــامْ التم رْ  ــدْ بَ ــةْ  لْعَ طَ ــا  ي

يَة ــا راضْ ــنَكْ ي ــولْ بمحاسْ راتْ صُ ــاجْ القاصْ ــا ت ي
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وا دُ مْ ــيُوفْ غَ ــود اسْ عُ و اضْ

وا ــودْ بَنّدُ ــدرْ انْهُ فــي الصّ

وا ــدُ جْ ــجْ مَ ي و البطــن ابْهِ

رِيدْ قْ الفْ يمْ العاشَ مِ في اصْ

يدْ هِ ونِي في الدْجى اشْ تَرْكُ

مــا انْرِيدْ ي اكْ ــسْ باهِ قَ دَمْ

ــزامْ احْ ــوا  والْمُ ــزَمْ  حْ المَ و  ــونْ  كُ العْ ــن  بي ــرَّة  سُ

ــاغْ دامْ ــى الرْف ــرَّدْفْ عل و ال

رْســى في اليَّمْ مالْية ينْ في مَ ــماكْ تايْهِ و افخادْ اسْ

مْ رامْ دَ لْخالْ على القْ ــجْ خُ لَّ دَ را من الخْ ينْ اطْ مِ و القدْ

التهامْ وْا  ـــدِ يَـــفْ ــالَّ  ش

ــوالْ ســاوْية ــرْطْ االمْ ــلْ خَ هــا المتق زامْ ــتْ احْ والَمْ

ــة اقْوامْ بَ جْ حَ ــدْ امْ عْ للزَنْ ــن تَلْمَ ــسْ من الجي و مقايَ

الكمامْ تْ  لَفَّ رْ  مشامَ و 

يَة ونْ ســاحْ ــة "طاد" في الكُ ــومْ ليلَ ــمْ كنْجُ واتَ و اخْ

المْ ــعْ الكْ ــن انْوايَ ــي ما بي زالِ ــكْ أغْ ــرْتْ اوْصافَ تصَ اخْ

الغشامْ المةْ  عن  ة  جَّ حُ

يَة ــولْ زاهْ قُ لَّة بهــا العْ ــتْ حُ مْ ي انْظَ ــمِ وزْ اسْ ــدُ نْ گَ

انتهت القصيدة
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ن ارْماحْ عْ و ســقل للطّ

ــه و ابْطاحْ ــن امهامَ بي

ــالحْ اللّحْ ــبْ  الصّ ــا  أن

ــاحْ وَضّ ــا  ابْهاه ــن  زي

ــالح وى جــارْ على أهلْ الغرامْ بعســاكر و اسْ الهْ

لْ يَبْرِي من صادْفُه في ســوايَعْ المشالْيَة كل ابْطَ

ياحْ ه فــي تَجْ ــرة و قَيــس تَرْكُ نْتَ ــيف و عَ ــهْ سِ تِيَّ

يَة ــي ســاخْ ــةْ مقلْتِ عَ ــي كيــف دَمْ ــه يَرْتِ بدمعت

رِينْ التّوْضــاحْ ــطْ ــي شَ تِ ــتْ دَمعْ ــدِّي ورَّخْ عــن خَ

ــة عاليَ ــة  دَرْجَ فــي  ــاتْ  اتْرَقَّ ــي  اللِّ ــمْ  ظَّ ونعَ

ــة االرْواحْ ــنْ راحَ ــا على المحاسَ ــتْ ببهاه فاقَ

يَة يبَة راضْ رَّف الوْجِ شَ ايَلْ المْ ــنْ الصّ سْ داتْ الحُ

ــى احَ كتَدّ ــه  بطالُ و 

ــة ــه راحَ ــوبْ وال لُ متعُ

ة بفصاحَ ــد  النّاشَ وانا 

ة نى  و ارْجاحَ عْ حازَتْ مَ
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ــرِيفْ اشْ ــرْمْ  حُ حــازَتْ 

ــفْ رِي التّعْ أهــل  ــن  بي

يفْ انْصِ يفْ  حِ اسْ رْمْ  حُ

افْراحْ بَرْضــاهْ  ــتْ  نَمْ اغْ

الحْ إال  رْ  ــدَ البْ ــا  ضي و 

رْ و توَشــاحْ ــعْ لْ الشَّ هَ

وّاحْ الدُّ و  بالخـــرصة 

ــاحْ وَضّ ــا  ابْهاه ــن  زي

ــراحْ يَبْ أالَّ  ــرافْ  تَشْ ــيّ  حَ لّ  كُ عــن  ــرَّفْها  شَ

ــتْ ناوْيَة ــرْ شــالَّ كانَ قَ ــسْ و الوْ ي وَة و طِ ــطْ و السَّ

باحْ صْ يّ ابْهــى المَ ــه ضَ بُ وكْ ــاقْ كُ ــودْ اللِّي ف بُوْجُ

وَى عانْيَة ــانْ و الوَقْتْ في ســطْ رَةْ الزّم ــدْ فاقَتْ عَ

ــنْ و ســنى المالحْ حاسَ ل المْ ــا هَ ضــعْ لبْهاه تَخْ

يَة مْ تَبْقــى دايَمْ فاهْ ولْهُ ــناها عقُ في اوْصافْ اسْ

الحْ ــناها  اسْ ــورْ  نُ ــة  جازْيَ و  ــة  بْلَ عَ عــن  ــتْ  فاقَ

ــارُه كاوْيَة م وا اجْ مالْ زِينْهــا راحُ ى فــي اجْ مــن زَگّ

ــة االرْواحْ ــنْ راحَ ــا على المحاسَ ــتْ ببهاه فاقَ

يَة يبَة راضْ رَّف الوْجِ شَ ايَلْ المْ ــنْ الصّ سْ داتْ الحُ

ــوصــافْ ــا يُ ــى م ــلّ شَ

حــافْ اتـْ و  ــي  بـمـعانِ

ــرافْ ــول التَّشْ فــي حلُ

ة راحَ و  عزّ  و  ســرُورْ  و 

ــة ــاحَ ــوتَــة وضّ ــيــاقُ كَ

ة فصاحَ و  المايَة  ل  واهْ

ة ـرّاحَ الجَ ـالتْ  ـقْ المُ و 

ة نى  و ارْجاحَ عْ حازَتْ مَ
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ــولْ ـقُ اعْ لْ  كُ ــبِـي  تَسْ

ـولْ ـمُ ـكْ المَ بالزِيـــنْ 

ــولْ ــصُ ات و  ــى  ــرقّ ــتْ تَ

ــاحْ ن اجْ ــل  مث ــتْ  تِي و 

االلمــاحْ ــة  هيب همــا 

باحْ اتْ االجْ دَ هْ بُوا شَ جْ حَ

االلْقاح ــن  بي ب  جّ تْحَ مَ

ــاحْ وَضّ ــا  ابْهاه ــن  زي

ــا بـبْـهاه ـــبِـي  سْ تـَ

ــتَــنْ مــن راهــا ـفْ تـَ

ـــا ـــطـــاه اعْ اهللا 

ة لُوَّاحَ ــا  ي بالضْ ــرَّة  غُ و 

ــة ياحَ ــولْ اجْ قُ زادُوا العْ

ــة احَ وضَّ ــمْ  رْهُ جواهَ و 

ة راحَ امْ ــر  للنّظَ رْ  صدَ و 

ة نى  و ارْجاحَ عْ حازَتْ مَ

ادْواحْ ــن  بي ــا  م ــة  زْرانَ خِ ــلْ  ثِي امْ ــاسْ  الي ــدّ  قَ

ــة ــي فانْيَ ــواسْ منهــم رُوحْ مثِيلِ ــنْ اقْ بِي و الحاجْ

ــراحْ اجْ ــبْ  للقلْ وا  ــدُ كيْزِي ــفْ  راهَ امْ اشــفارْ  و 

يَة رَة باهْ ــدْ ــه العَ ــرِي ب نْبْ ــدّ الخــالْ عَ ــى الخَ و عل

ــي االرْواحْ يِ ــفْ تَحْ راشَ ــفْ و المْ ي َلطِ ــورْ أ نْجُ و الغَ

ــة داوْيَ ــمْ  دايَ ــي  يافِ الفْ شــارَدْ  ــة  بَ رَگْ ــة  بَ رَگْ

ــاحْ تَفَّ ــى  انْب ــه  في رْ  صــدَ و  ــرُوقْ  ابْ ــنْ  ي دِ عْ الضَّ و 

ــة نابْيَ ــرَّة  سُ بهــا  ــونْ  كُ العْ و  ــاغْ  االرْف و  ارْدافْ  و 

ــة االرْواحْ ــنْ راحَ ــا على المحاسَ ــتْ ببهاه فاقَ

يَة يبَة راضْ رَّف الوْجِ شَ ايَلْ المْ ــنْ الصّ سْ داتْ الحُ
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ــرُومْ بْـ المَ ــاگْ  الصّ و 

ـــومْ ـــرْگُ ــة مَ ــنَّ ــالــحَ ب

ــومْ ــلُ ــعْ ــه مَ ــخــالُ ــلْ خُ

ــاحْ ب نْ  ــاكَ السّ بهــم 

باحْ اگْ ــرزْ  طَ عانِي  امْ في 

ــرَّوْضْ و فاحْ ــبّ ال ــا هَ م

الفــالحْ هــل  نشــرّف  و 

ــــدامْ االقْ ــا  ــه ابْ زادْ 

ـــالمْ ــرْ اقْ ــي ــغِ ـــطّ ب خَ

ــامْ ــه ـــوهْ اتْ ــا جـــابُ م

ــة للرّاحَ وى  ــطْ سَ زادُوا 

ــة ـرّاحَ شَ ـوافِيـها  بـقْ

ة ساحَ نْ  كمّ في  بشداهْ 

ة حاحَ و اللِّي في الوجد اجْ

ــالحْ ــة و اصْ بَ وا هِ ــدُ ــدْ كيْزِي ــسْ فــي الزَّنْ و مقايَ

ــبْ ضاوْيَة واكَ بْ كــنّ اكْ ــمْ الدهَ واتَ ــرْ بخْ نْصَ و خَ

ــلَ التَّوْشــاحْ ــن أهْ ــة بي رُونْقَ ــدة امْ ــتْ قصي ي نَهِّ

لَ المايَة المســاوْيَة ــا بين ادْهــاتْ النّظــامْ و اهْ م

بْ فــي امْســا و صباحْ ــم جــلّ الســالمْ واجَ علِهُ

يَّة ــولْ الداكِ ي العقُ ضِ ــنْ لَفْ ي مِ نّ الفاهْ ــلَ الفَ ألهْ

احْ ــدّ م للهــادِي  ــي  تِ صنَعْ و  ي  ــمِ اسْ وزْ  ــدُ نْ الگَ

ــي طاوْيَة عانِ ــي على المْ تِ هجْ من كــون الغني مُ

انتهت القصيدة
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ــلَ الحقيقة لحماكم الخبير شــاقْ ونِي يا أه ــدُ رَشْ

ــواقْ ةْ االشْ ــتْ بلِيعَ و دوِي

ة اللقا ــولْ مــن اوْفاكــم قبْلُونِي ســاعَ بُ نَرجــى القْ

ــارَقْ الرفاقْ يَتَّمْ و مف ــم امْ كُ رْمْ ــابْ حُ ــرْ في ب مضطَ

ــي ارْفاق كنْرى مــن حالْتِ

ة ــي بالمرافْقَ وا لِ مُ وْلِي نَعْ ــولْ هَ بِي و طُ ــوفُوا تَعْ شُ

راقْ حايَنْ الفْ مْ من بعد امْ عاكُ د يُومْ اللقا امْ ــعَ ما اسْ

ــالقْ المْ و  ــزّ  بالعَ ــرْ  فَ نَظْ

ــوحْ انْوارْ شــارْقَة رِي و يلُ ــدْ ــوانْ بَ ــى فــي االكْ لّ يَتْجَ

ــعْ االرْماقْ تَّ ــتْهى انْراها فيكــم انْمَ ــمْ نَشْ رَتْكُ ضْ حَ

القْ منـهاجـكم  ـــيّ  بـِ

ة شــايْقَ ــرُّوحْ  ال لكــم  ــي  يْبُونِ تخَ ال  ــمْ  بَوْفاكُ

رْ راقْ مَ افِي عن كل اخْ ــم الصّ رْكُ مَ نَرْوَى من صرف اخْ

ــواقْ ــى اسْ ــرْ بالتن مَّ و نعَ

ة ــقَ مالْ واسْ ــدِي بطرب احْ ــواقْ وَجْ ــي من اشْ لِّ و نخَ
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قى يمِ نَسْ ينِي يا مدِ ــقِ اسْ

رَقَة ــرَّدْ لِي من القلــب حُ بَ

ــودْ نَرْقى سُ ن احْ مَّ و على كَ

ي إالّ من شــربكم داقْ ــى دُونْ شــرب ســاحِ ن ــا اغْ م

فاق بعد  سحى  و  سكر 

ة قَ ةْ الخمر راشْ ــوْ ــوقُه  و انشَ ْ شُ نّى و ارقَصْ بحرّ غَ

ــواقْ رَّدْ االشْ ــرّ اتْبَ ــمْ من خمر السَ ي ــي يا مدِ لَّلْنِ عَ

تِي ارْواقْ جْ هْ عْ عن مُ و ارْفَ

ة وافْقَ ــي امْ بْعِ ــع طَ ــى و م ــرْها تالل ــرة سَ ذا الخم

ــراقْ ــلْ من خمــرة لُونْها اشْ ناجَ ينِي هــدا الفْ ــقِ اسْ

الرّهاقْ يقْ  حِ اسْ اتْ  ــدَّ عَ

ة يُوس دافْقَ مْس مهما دارَتْ في اكْ لَتْ منها الشَّ جْ خَ

ــة ادْفاقْ رْ رادَفْ كيســانِي مالْيَ مْ ــتْ أَســاقِي الخَ لْ قُ

لْ السفاقْ رَكْ في ادْواخَ مْ خَ

ــة اتْ خارْقَ ــدَّ ــمْ ال ي دَوَّبْهــا دابْ فــي جــوارَحْ و صمِ

ــةْ االدْواقْ ــلْ المَ ــاقِي في محافَ ــي بَرْضــى السّ اروانِ

داقْ رْ باالحْ شافَتْ هل السّ

ة ــولْ عايْقَ قُ ــلّ العْ ــرارْها بها ه ــرَة اسْ ضْ ــمْ الحَ نَعْ

ــي ســاقِ ـــي  لِ ـــتَ  انـْ و 

ـــي ـــواقِ ـــنـــاوْا اشْ ـــهْ يَ

ـــي ـــاقِ ـــلْ رُون ـــمَ ـــكْ يَ
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رَقْ اشْ و  الحْ  يقْ  قِ التّحْ نُور 

قْ قَّ دْ في اللِّي ابْهاهْ حَ عْ سَ

قْ ــه صدّ قْ قَوْلُه و ب و صــدَ

ــــارَقْ بــــنــــوارُه الــــشّ

ــقْ ــه ســابَ ــاتُ ــي ــي احْ ف

ــــادَقْ ـــه ص لُ ـــوْ مـــن قَ

ــن االخالقْ تَنْ بمحاسْ ــقانِي باهــي المحيى يَفْ و اسْ

الخالقْ ــادَعْ  الب ســبحانْ 

ة وافْقَ ــنْ الرّافَة امْ سْ رَة وانْشاها عن حُ ضْ انْشــى حُ

تْ و راحْ كل ساقْ يتْ في ساعة الخالعة و رَقْصَ ازْهِ

بْرِي واضحْ ســاقْ ــى خَ ولَّ

ة قَ ناطْ افْواهْ  به  جدِي  و  مع  اسْ يلى  وقِي  شُ مْ  ظَ يَعْ

ــاقْ ــه ع ــع ب ب ــق الطّ ــقْ و رقِي ــاجْ كل عاشَ ــا ه بَتْناي

واقْ االطْ ة  جَ هْ مُ لُه  رّحْ  جَ

ة طابْقَ ــيَ امْ ــي و امعانِ ــي و جالْ لَفظِ لِ و افْهــم قَوْ

ــواقْ رَّدْ االشْ ــرّ اتْبَ ــمْ من خمر السَ ي ــي يا مدِ لَّلْنِ عَ

تِي ارْواقْ جْ هْ عْ عن مُ و ارْفَ

ة وافْقَ ــي امْ بْعِ ــع طَ ــى و م ــرْها تالل ــرة سَ ذا الخم

األفاقْ على  ــورُه  نُ عْ  طَ يَسْ فا  الصْ على  تاكْ  من 

فاقْ االسْ و  االرْوابْ  ي  فِ يَكْ

قى ينسقى ي هل الحقيقة و بشاين اسْ و به اتْباهِ
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فا و تاقْ ونْ و العدل مع الصْ نْزْ في الكُ تاحْ لكل كَ فْ مَ

تاقْ به  دْ  العاهَ قْ  صدَ و 

ــورْ غارْقَة ورْ النُّ ــنْ و اعضــاهْ في بحُ ي ــقَ باليَقِ قَّ و تحَ

ماقْ اغْ ه  مناهجُ قّ  بالحَ قَ  قَّ تحَ من  وى  الهْ في  دْ  يَزْهَ

م يَرْضى و ساقْ هُ و سلَكْ

ة ســابَقَ ــلُوعْ  اسْ حــداهْ  و  ــة  بَّ حَ المْ ــر  خي ــاهْ  ع امْ

بالمالقْ رْ  ظفَ و  لْوانِي  سَ لْ  مَ اكْ كما  ه  فَرْحُ مل  اكْ و 

لَ النْفاقْ و عرَضتْ على أهْ

ة قَ شاهَ ارْواحْ  تْ  ترَكْ و  ي  فَرْحِ ولَدّ  وِي  زَهْ مل  اكْ و 

هاقْ مْ في الوْرى اشْ دامْ صافِي ما ابْگاهُ وا امْ فُ من الَّ رَشْ

ضاقْ نهج  كل  عليهم  و 

ــر تلتقى لْ بالسّ ــا و فناجَ ــرَةْ الصف ضْ ــا شــافْ حَ م

اعْشاقْ هو  لَوْال  رْبُوبْ   مَ قْ  عاشَ صابْ  و  بَّرْنا  يصَ كي 

تاقْ اشْ نُه  محاسْ و  لُه  قْ عَ

ة قَ ــقْ رامْ ي قِ ــنْ التَّحْ ــتْ و عي ــي كما ارْتِي يَبْقــى يَرْتِ

شهاقْ سرُورْها  الَّتْ  تجَ االفكارْ  من  يقْ  قِ التَحْ عين 

بُوا غماقْ جْ ونْ اتْحَ في الكُ

ــة ــقْ صادْقَ ي قِ ــبْ القــدر بالتَّحْ واهَ ــتْ بهــا امْ قَ نَطْ
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ــك خيرْ ســابَقْ ــا غافَلْ ل ي

لْ انْبِيلْ صادَقْ غى قَوْ  و اصْ

قْ مالْ غامَ و في يَمّ هل االكْ

ــقْ ــابَ س ـــابَـــقْ  الـــسّ و 

ــــــقْ ـــــي الحَ ـــــاآلتِ ب

ـقْ ــرايـَ ـــرْ بــطْ ـــفَ تَـــظْ

ــواقْ رَّدْ االشْ ــرّ اتْبَ ــمْ من خمر السَ ي ــي يا مدِ لَّلْنِ عَ

تِي ارْواقْ جْ هْ عْ عن مُ و ارْفَ

ة وافْقَ ــي امْ بْعِ ــع طَ ــى و م ــرْها تالل ــرة سَ ذا الخم

راقْ نُه من االغْ فْ لَكْ جَ من خاضْ في لَجّ يَمّ صافِي يَسْ

ياقْ اضْ لُو  افْضاهْ  يَوْساعْ 

ــة قَ ــورْ غامْ ــلَكْ بحُ ــالمة و يَسْ ــرّ اسْ ــلْ بَ صَّ و يحَ

ــنْ االوْراقْ ــه اتْبَيّ رَة ل ــجْ ــرسْ شَ ــكْ كل مــن اغْ لَ كدَ

داقْ امْ ها  مْ عْ طَ ونْ  يكُ و 

ة قَ باسْ بشجارْ  جْ  هَ يَطْ ه  رْسُ غَ اهللا  صلح  اللِّي  و 

داقْ بالحْ ســدده  ــزَرَّعْ  ــتْ ي ــتْ  ــرَفْ اعْ ما  اهللا  و  أنــا 

ــومْ التْالقْ ــدْ يُ صَ واشْ نَحْ

يلتقــى ــه  في زرَعْ  شــاينْ  زارَعْ  كل  ــد  صْ ايْحَ ــومْ  يُ

ي في االلْواحْ و االوْراقْ صِ ولْ شالّ نَحْ مُ من الخطا احْ

ــسْ طاقْ ــودْ لِي ــه طُ لتقل

ة لُه و النَّفس من التَّعب ضايْقَ لِي ما حامْ هْ و على كَ
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االرْزاقْ طْ  باسَ و  كرِيمْ  و  غانِي  باب  أتيت  و  رّ  مضطَ

ــاقْ نعت و  نَرْحــامْ  ــي  نِّ ضَ

ة ــونْ طالْقَ ــونْ الْسُ ــرْ و تكُ ــوم تَزْفَ ــارْ يُ مــن حــر النّ

القْ االمْ و  العزّ  و  ة  مَ الرَّحْ و  و  فُ العْ و  بُولْ  القْ عى  نَسْ

ــالقْ اعْ بــالــدي  للعلم 

ة قَ ــب ماحْ ــه للدن تُ مْ ــدي امْضــى و رَحَ ــي و ال و األتِ

القْ لُه اخْ فْ نى من حَ عْ دى السالمْ ألهل المَ وزْ اهْ نْدُ كَ

قاقْ اشْ خاوْيِينْ  امْ بااللفاظْ 

ة ــومْ عابْقَ ــرُّوضْ انْسُ دى الســالمْ ما الحْ ال لهــم اهْ

الحماقْ و  الغلّ  كثر  من  لُه  هْ جَ ماهْ  اعْ لو  دْ  الجاحَ و 

الزقاقْ فــي  عــاشْ  ــمْ  يَّ متهَ

ابْقى حالْتُه  في  وبْ  تْعُ مَ لْنِي  هَ اجْ لو  فيه  علي  آشْ 

انتهت القصيدة

19 - 22 : يقال كذلك : “نديم“ عوض “مديم“        
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014

رُوفْ و  لْ  الفناجَ ساقِي  يا  ر  مَّ عَ سيدي  يا  هو  و 

اجْ الدّ ــرُوحْ  ايْ قبل  رْ  ضَ احْ من  ي  اسقِ و 

ــي ـــه رَدُّه مالِ ــرغ كاسُ ــعْ مــن ف ي ـمِ لجْ

يــــا مـــالِـــي

ــماها وبْ اسْ جُ تْ لحْ سْ النهارْ راحَ شــمَ

ــگامْ امْ ــا  لن باقــي  ــا  م

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ــــا مـــالِ ي

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

المْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ بّ الخمرة و شُ و هو يا سيدي بَرْضاكْ يا ساقِي كُ

بَكــرة ــي  كِ نَحْ ــتْ  راحَ النهــار  ــمْس  شَ

ــزاجْ تَمْ الخمــرة  ــر  لغدي

ــــاجْ ــــن ــــغْ ضـــــي ال

ــاجْ التّ ــاتْ  زين ــى  عل رادَفْ 

هــاجْ المْ ــالجْ  اعْ همــا 
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ــرة مْ مــت بعمامــة حَ عمّ

ــــرَة ــــجْ فَ ـــــوب  ت و 

ــم ادْعــاهُ قبل  ــــوهْ  وَدْعُ

ــــــم ــــــراهُ ـــــن ايْ م

ــي ــى الغوالِ ــا عل ــورَةْ ابْهاه ــتْ بصُ فاقَ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــم بقدرته و انْشــاها كَ ــبْحانْ مــن احْ سُ

ــع االريامْ مْ ــت عــن جَ صال

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

مْ على الصنُوفْ وتْ الغاهُ وفْ االطيارْ صُ و هو يا سيدي شُ

م الْغاهُ ــوت  بــصُ الــنــهــارْ  ــوا  دْعُ يــوَ

ــي العالِ ــوتْ  بالصُّ ــي  يَلْغِ ــداكْ  ل هــدا 

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــا غاه يَصْ مــن  ــتْ  رَنّ إذا  الحســن  أمّ  و 

بالنْغــامْ ــه  لُ قْ عَ تســلب 

رة فْ صَ ــة  يب تنْگِ بــت  نگّ و 

رَة ـــدْ ـــعَ ــا ال ــاه ــس اكْ

م ماهُ يقْ اسْ مِ غيْبُوا في اغْ

مــى اوْطاهــم وا احْ ــدُ قَصْ
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ناه بعد الح في االكوان اسْ

اهللا ـــــةْ  ـــــع ـــــنْ صَ

طاهْ ــم اغْ ــه البْهي الحْ عنُّ

ـــاهْ ادْج و  ـهــارْ  انـْ ضــي 

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

ــا ســاقِي كاسْ الخمــرة و رُوفْ ــا ســيدي رادَفْ ي و هــو ي

ــاهْ ي ــرَّبْ و انْصــرَفْ اضْ ــوفْ النّهــارْ غَ شُ

ــي ــود العالِ ــة مــن حكمــة المعبُ حكمَ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ياها ــعْ بضْ شَ عْ الشــمس في النهار اتْشَ

ــه اقْوامْ ــدر فــي داجُ و الب

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ دَّعْ بالكفُ ــوَ ــجارْ مهما تَت ــوفْ االشْ و هو يا ســيدي شُ

اوْراقْ ــم  ــهُ ل هــمــا  ــم  ــه ــوف ــفُ اكْ
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راقْ الفْ لساعة  ــواوْا  اقْ ما 

راقْ ــدْ ــــــــــــــ تـَ دُونْ 

ليلْ اخْ ودّعــات  رة  ــدْ عَ كل 

ـــلْ ـــي ـــطِ ـــعْ تَ دون 

ــالقْ هزهــم الفگــد بالتَّقْ

ــواقْ باالشْ ــوا  حُ تْـمايـْ يـَ

ــنْ في بحــر النِّيلْ راصَ كقْ

ــلْ ســارَتْ اتْميــس و اتْمي

ــي والِ هــدِي اتْميــس عــن هــدي كــن اغْ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــوا و الخمــرة نبّاهــة تُ فــي الشــراب فَوْ

ــدون االقْدامْ ــوا ب ويــرقْصُ

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ فُ رْبُه اصْ ــوفْ العناسْ وقت يصدوا ضَ و هو يا سيدي شُ

ــلْ اللِّي راحْ  عنهــم  ــوا  لُ وّ عَ للمســير 

ــي ــرُومْ بحالِ غْ ــيقْ المَ شِ ــر العْ أش يصبَّ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــا اوْطاه فــي  ــسْ  وانَ العْ ــتْ  يَّبْ غَ إذا  و 

الرْسامْ في  ه  دُ وَحْ ابقى  و 
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لْوانْ بعد كان في وَقت السّ

ــــلْــــطــــانْ كــــــنّ سُ

ــسْ و الغــزالنْ وانَ ــن العْ بي

ــانْ صف و  الغــرامْ  وهــل 

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ ايْحُ ه  عُ دَمْ ة  الفرگَ وَقتْ  دامْ  المْ وفْ  شُ سيدي  يا  هو  و 

الكيســانْ و  ــقْ  البْرِي ـفْ  ــفايـَ اشْ ــى  عل

ــراقْ عنهــم بســيف ايْشــالِي ــاكْ الف ت

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــا ادْماه ــورْ  بالجُ ــقْ  عاشَ كل  مهجــةْ 

دامْ امْ ــه  منُّ ــوا  بْلُ قَ ليــس 

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ الخُ بُه  رَهْ رَّد  اتْفَ وَقت  البْساطْ  وفْ  شُ سيدي  يا  هو  و 

ــبْ جَّ حَ امْ ــدورْ  الب ــى  عل كانْ  بعــد  مــن 
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ــرَّبْ غَ امْ صــار  و  افْرقهــم 

ـــــبْ ــــرْغَ عـــــــادْ يـَ

بـرضــاه ــي  وفانِ ــا  بـعدم

ــــاهْ ــــرْج ــــــــرْتْ نَ سَ

انْتعبْ ــرُه  بي اخْ ودْ  ــدُ بالصْ

ــرَّبْ ــقَ ايْ ــو  ــزْهُ ال على 

ـــكْ هللاّ ـــتَ ــال لــي ودَّعْ ق

هاهْ ابـْ ـدْ  انـشاهَ ى  عــسَّ

ــه يَزْهــى لي ــقْ صوتُ ــه ينطَ بلســان حالُ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــة ــرْ بــنْــزاهَ ــفَ ــظْ ـــارَة نَ ــا ت ـــولْ ي ايْـــقُ

االنيامْ ـــوداتْ  سُ برضى 

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

وفْ العطُ بعد  انْشالَتْ  و  السرور  يَّة  شِ اعْ سيدي  يا  هو  و 

ــواهْ ــهْ ــي نَ ــلِّ ـــــتْ ال ــي وَدَّعْ ــنِ ــتْ وَدَّعَ

ــادا لِي زالِي م ــراگْ اغْ ــتْ عــن افْ ــا طاقَ م

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــا رْجاه نـَ ــي  باقِ الســعادَة  عْ  ســوايـَ و 

ــفْ لِي شــارَدْ الوْهامْ طَ يَعْ
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الكنوز ــي  بقوافِ لفظهــا 

ـــــرُوزْ ـــــفْ ـــظ مَ ـــف ل

وزْ نْدُ الگَ الحبر  صنعة  من 

ــوزْ ـ ـفُ ـحْ مَ دُرّ  ــل  تـمـثي

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

الحروفْ طرِيزْ  في  ــاراوِي  ي النظام  خد  سيدي  يا  هو  و 

ــوز ارْمُ و  ي  بـمـعانـِ ـة  قَ ـرُونـْ امْ ـلّـة  حُ

لقوالِي اتْـــــأدّبْ  الــنــظــام  أحــافــظ 

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ــا ــى فــي الْغاه للَّ ــي و تهَ لْتِ فــظ حُ و احْ

شــامْ ودْ الغْ حُ ــي الجْ والْغِ

غى لِيَ ةْ الخمر يا ساقِي و اصْ رْ طاسَ دَّ غَ

ـــي ـــالِ يـــــا م

شــاها تْ و اللِّيلْ اغْ شــمس النهارْ راحَ

ــالمْ ــك الظْ ــا حلْ ه و هزَمْ

السيُوفْ مثل  ي  اظِ فَّ حَ يا  الفاضْ  خد  سيدي  يا  هو  و 

ارْ ــكّ النّ ــد  ي حِ الجْ ــى  عل ــور  جُ بهــم 
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طارْ االشْ على  ه  تَرْكُ بدد 

جــــهــــارْ و  ســـــــرّ 

ــارْ ــى ن ــارْ عل ــه ن لْبُ ــد قَ زي

ــهــارْ انْ و  داجْ  كــل  فــي 

ــي اتْبالِ ليــس  ــه  المُ بكْ ــدْ  حي الجْ مــل  اهْ

ـــي ــــا مـــالِ ي

ــا الْضاه ــوق  فُ ــه  تَرْكُ ــدْ  گْ الحَ جمــر  و 

وامْ الدْ ــــولْ  طُ بْ  لـَّ يتـگَ

بى بالجحيد يا الحافَظْ تَرْتِيبْ اقْوالِي ال تَعْ

ـــي ــــا مـــالِ ي

يّاها عَ ه  رُوحُ كيهايَتْ  قْ  وَشْ ثيل  امْ لِّيه  خَ

المْ دْ فــي الظْ ــدَ ــر يرجْ غي

ه سالِي دى في ايّامُ ه تعب ليس يَغْ الكُ زيد اخْ

ـــي ــــا مـــالِ ي

اها رَشَّ داتُه  ا  عيّ ضاهْ  اعْ في  ن  كَ اسْ الغلّ 

اســالمْ يــا  تايه  وابــقــى 

امثالِي الفن  ألهل  العقل  ناقَص  يتأدّبْ  لو 

ـــي ــــا مـــالِ ي

طاها وة ما يخْ طْ يبلغ مقصوده و ساعةْ السّ

النظامْ اصحاب  بين  ما 
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نْوالِي مَ عن  صافِي  ي  مَنسجِ يتْ  دِّ سَ مْ  برضاهُ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

ي فازت بمناها دِي و افناوْا ارْواحِ مْ قَصْ به ارضاهُ

رامْ المْ لْ  كامَ بلَغتْ  و 

والِي اغْ كل  تْ  فاحَ ما  المْ  السْ جلّ  مْ  علِيهُ

ـــي ـــالِ ــــا م ي

فاها اعْ و  داوَلْ  اجْ في  الصبا  يمْ  انْسِ بّ  هَ وما 

بانْســامْ ــق  يعب ــا  م و 

ازْاللِي في  رْ  يَغفَ الخاليَقْ  خالَقْ  عى  نَسْ بهم 

ـــي ـــالِ ــــا م ي

طــه ــوْرى  ال شــافع  ــي  زْمِ الزَّمْ الهــادِي  بجــاهْ 

ــامْ األن ــر  خي ــدْ  محمَّ

انتهت القصيدة
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القوي الجليل  الحياة  بعد  اقْهرنا  وت  بالمُ و  خلقنا  من  سبحانه 

ــان المنّ نعــم  ــادُه  عب ــى  عل بالقصــر  احكــم  و 

مكوي قرشي  االكوان  سيد  محمد  النبي  النّور  تاج  اعطانا  و 

عدنان سيد  بالحقيقة  المنصور  اهللا  سيف 

مساوي القبايل  الحرام  من  الحالل  بين  و  ألمته  االحكام  شرع 

ــه بالعــدل و اإليمان الخلفــاء تبعــوا فــي منهجُ

للراوي اصغينا  كما  الهدى  نهج  تبعوا  الفايتين  الحكم  ملوك  و 

سلطان ورا  سلطان  امضاوا  وّل  كتدّ دولّ  أو 

ــي الشــريف العلوي ــم ياإلســالم ف ــا و أجرك ــم اجرن اهللا يعظّ

الرحمان عبد  موالي  نعم  والعلم  الحلم  ينبوع 

واجــب فــرض  ــا  علين المــوت 

هــارب كل  منهــا  ينجــى  ــا  م

تركــت دمــع المقــالت ســاكب

سبحان من قهر بها جمع الخلق

حــق ــا  تدركن ــوا  نكون ــا  م ــن  وي

ــا طاقت للفــراق القلــب تمزق م
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نشــكي و  نبكــي  الواجــب  ــا  أن

لكي و اســبَحْ فلكــي واكســا حَ

هلكــي واشــتد  ــري  صب نفقــد 

الهاوي كالودْق  الدوام  طول  خدي  عن  بدمعتي  نرتي  الواجب  أنا 

ــم نكدان ــا الواجــب نبقــى طــول عمــري هاي وان

بابه في الورى بعد رسمه خاوي وانا الواجب نبكي مثل من فرق احْ

ــان ــا ب ه م ــا وجــدُ ــال الحبيــب وم ــر خي باقــي غي

ه وتاه في ربي واسهاوي ود على ناسُ وانا الواجب نبكي بكا المفقُ

ــان وطي و  ــوگْ  ارگُ ــن  بي ــه  يتي ــارة  ت يبكــي  ــارة  ت

أنا الواجب نبكي بكا المعلول اللي صبرُه امْضى وال صاب مداوي

يقطــان ــه  رْفُ طَ ــارة  ت يغيــب  ــارة  ت ســاهي  ــارة  ت

ــي الشــريف العلوي ــم ياإلســالم ف ــا و أجرك ــم اجرن اهللا يعظّ

ينبوع الحلم و العلم نعم موالي عبد الرحمان

وضه في اقطارْ األرض كان يجرح و ايْداوي نفقد الهمام الّ نصيب عُ

ــوان ــذ و دي ــل رجيــح فــي كل اشــيا ف ــب انْبي أدي

فى على رعيتة في البحر و بر  و المهامه و اعداوي داتْ اطْ هْ كم من صَ

و ابقات حجاب الستر على الغرب و اللطف و االمان

ــذي رَيَّب لي الســيار بالفكــد ال

ار ــرّ غــاب الهــالل و الزّهــراء والغ

ــا تشــبه لهــا نار ــار الفــراق م ن
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ــرُه بْ ــاد خَ ماضــي الســلطان و ع

نْ نعــم الســلطان قَبْرُه ــكَ و اسْ

ــرُه ــمْ ــتــهــى حــد عَ لــكــن ان

ــه ــاد ذاك لهــذا يحكي ــن العب بي

ــه ي دِ ــي نَفْ ــو كان بالفــدا برقبت ل

الصبر واجب على اللِّي امقرّب ليه

 

ه ياوي رمُ وز كل من حُ ــر يفُ فْ من قُوم في الحكومة بالخي ــا الطَ أم

وت في كل اوطان وما من قوم افدى في ســاعة المُ

ــا رقّى مــن قُوم في المجالــس ذا العلم أالّ يحد ســامع و داوِي و م

ــول و شــبان هُ ــه اكْ ــم ب ــات مجالــس العل ي و احْ

ــي الشــريف العلوي ــم ياإلســالم ف ــا و أجرك ــم اجرن اهللا يعظّ

ينبوع الحلم و العلم نعم موالي عبد الرحمان

اهللا يعظــم أجركم ياألشــراف في نعــم الهمام نعــم المعناوي

ــوم أميدان نعم الطرشــون التّايك الشــجيع في ي

خلى خيل الكادة كما االيتام ليتام هدك لدى يا راوي  كالليث الكاوي

ــوى افراق الســلطان ــرَةْ الفــراق ما اق بلظــى جم

ــده طاوي ــات و االبطــال كلها بن ــوم و الراي حلــت المــزارَك و العل

ــوا في اخــالف األمير كيخرجوا مثل العرســان كان

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ــه ــال فــراگُ ـــــوارْ ع ــى االجْ خــلّ

تماگــه ــي  امحن ــات  ي وبعــد 

امْســاگه الباهــي  ــربيل  الشّ و 

دازَتْ و  ــــام  أيّ ــل  ج زْتْ  دوّ

ــوم فازت ــه كم مــن ق فــي حيات

ــي الشــريف العلوي ــم ياإلســالم ف ــا و أجرك ــم اجرن اهللا يعظّ

ينبوع الحلم و العلم نعم موالي عبد الرحمان

ــه كاوِي لُ ــاوا تايهين مــع كل طريقــة كلها عقْ ــدار ابق ــد ال و عبي

ــه الكفــان تُ مْ ــوا فــي الغاهــم ســيدنا غُ ول و يقُ

ــوح بالدمــع القاوي ــذى ين اك ل ــدَ ــاد و اتباعــة هَ ــة و القي لب و الطّ

كان ــا  م ــه  كأن ــوا  ول كيقُ الغاهــم  فــي  ــوزرا  ال و 

و المشــور فاضي عاد بعده تُگة سيدي بين االبطال فات العلقاوي

ــى االغصــان كينوحوا جهــر و كتمان ــار عل و اطي

ــا فيهم داوي ــوا بعد صوات االكوان م ــاد صواتهم خجل خلي العب

ــوا خلــف الســلطان كن رعــد في مــدة حيّان كان

ــي الشــريف العلوي ــم ياإلســالم ف ــا و أجرك ــم اجرن اهللا يعظّ

ينبوع الحلم و العلم نعم موالي عبد الرحمان

ــا على الفراگ ــي كما رتيت أن ترث

ــا يوالَمْ لطلُوعه صاگ مهجور م

ــدراگ ــدرّگ ت ــاد كيت مهمــول ع

يس و النصر و الهيبة و الجاه بالطِّ

ــاه اتن انْحــدّ  لَوْلِيســة  و  بالعــز 
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ــوه في الهوســة انحازت عادَتْ اخالگهم في شــد تشواهو احسُ

وى يصيف شــاعر و افداوِي ــا يقْ عْ من قوم طاغيين شــلى م َّ وّ ــا طَ أم

ــرك مــن رســوم ناضين  مــن بعــد الديدان ــا ت و ام

ــا راوِي ــرش كان تنصر صــحّ االخبار عنّي ي فــي عــام التمنية بعــد ل

ــد الرّحمان نْ ــتة بعد عرش صــار لعَ و فــي عام السّ

ــوم اللِّي امْضــاوْا وينْ الكســراوِي ــن القُ ــا الغرّة وي ــاذِي هي الدني ه

عان ــجْ ــوم الشُّ ــن القُ اهــر وين رشــيد وي ــن الظّ وي

ــرْ و الخــاوِي ــل الّ يكــون العامَ ــتْ إال لمــن انشــاها مــن قب وال دامَ

ســبحان ــبحانُه  سُ ــا  رَبْن ــل  جلي جــل  ســبحانُه 

ك و الجاوِي رافْ بالمسْ عانِي ألهل العلم و االشْ المْ اهللا أحافَظْ المْ واسْ

وز راه احمد فــي ختم العنوان ــدُ نْ مْ گَ وأســم النّاظَ

انتهت القصيدة
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وضْ فُ خْ ــه مَ ــد اتَّترْكُ ي و الجحِ

ــرَكْ غــضَّ ــا راوِي بَصْ ــه ي علي

فاظْ تُحْ به  اظْ  حفَّ يا  المولى  اسم  سبَّق  سيدي  يا  وهو 

وظْ فُ حْ مَ بْ  جَّ محَ دابَكْ  اعْ من  ود  اتْعُ و 

يضْ اتْفِ أمواجْ  كن  ي  مِ اتْراجْ معانِي  في  لْ  تأمَّ و 

يضْ فِ بالتَّگْ دْ  جاحَ ــعْ  ادْفَ إال  رِي  بَحْ من  نَعْ  يَمْ ما 

الفضــا  ــورْ  سُ ســاسْ  دُون  ــي  البانِ و 

ي فاضِ اوْطــاهْ  ى  حَ يَضْ ي  امواجِ تْ  ادْفَعْ إال  نُّه  عَ

ــه ــاظُ ــفَّ ـــرْ حَ ــهْ اتْـــفَ ــنُّ مَ

فاظْ يُحْ و  الوغى  في  رْبِي  ضَ من  يَنْجى  باشْ  مالِهْ 

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

ــاضْ البغّ ــي  الدنِ بالشــتَّامْ  ــي  تبالِ ال  ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــضْ بغَ أوْ  ــلَّمْ  سَ ــه  زِيْتُ امْ ــي  هِ ــنْ  أشَ

يضْ الغِ فيه  ي  فِ اشْ و  الدني  سْ  للباخَ كْ  يفَ سِ رَّدْ  جَ

وضْ نْفُ مَ ي  ضِ لَفْ دْ  واهَ اشْ من 

ضْ إيْنبغَ ــد  البُ ــضّ  ابْــغَ من 
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ــه واضُ فــى تَخْ ــا يصْ ــاهْ م و م

يضْ رِيهْ ابْغِ تَّامْ أكْ لْ من في االشياخْ شَ تاهَ ا يَسْ دَ هكْ

ــة غضّ ــراهْ  اتْ مــا  هْ مَ ــرَكْ  لبَصْ ــدْ  رِي

ي ــن غاضِ ــه و كُ نُّ ــرَكْ عَ ــرَكْ نَظْ ــه يَبْ ــوف في بالشّ

ــوا يبْغاضُ ــودْ  حُ الجْ ــل  مـث

ــضْ يبغاضْ ي ــه ابْغِ ره صبْتُ ــدْ ه و انَّ ــدُ ــتْ انْرَشْ يِي اعْ

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

وَّاظْ شُ يبْ  كاللْهِ دِي  وَجْ بزْرايَمْ  دْ  الوَغْ وي  اكْ سيدي  يا  وهو 

ه تشواظُ ــضــا  الْ وامْ  بـــالـــدْ د  ـــدَّ جَ

وِيضْ بالتَّخْ ي  شِ يَمْ البْدا  على  نى  عْ المَ ادْهاتْ  بين 

ــوِيظْ تَشْ ــه  لُ فَعْ عــن  ــه  لُ حــق  ــامْ  ن النَّمْ امْ  شــتّ

رُوضــة ليه  ــونْ  ــكُ ايْ ــرْصــاد  الــفَ وادْ 

ي واضِ اعْ الوْرَى  في  لْ  مَ يَعْ اللِّي  تِيمْ  للشْ صابْ  ما 

ــه ــواضُ ـكْ اعْ ــدالـَ وانــا اكْ

وَّاضْ حَ عليه  ــدِي  وَجْ يرُه  غِ من  و  للهجُ بْتْ  صَ ما 

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

ــه ــواضُ اعْ ـــاشْ  ب فنى  إال 
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وا ضُ ــنْ إيْبَهْ عْ ــلْ الطَّ بَ و له اقْ

ــي حاضِ ــي  نِّ مَ ــه  نْعُ إيْمَ اوْال 

ه ــدُ صهْ ــوا  لْكُ إيْهَ ــم  هُ وندْ

ي بَدْت فــي قَرْس الحاضِ إال اجْ

اضْ نهّ وند  ثِيلْ  امْ وه  جُ لَهْ ــدِي  وَجْ به  وَّطْ  حَ سيدي  يا  وهو 

وا ضُ ــاشْ إيْنَهْ بَبْخــاشْ خــف مــن الرم

يضْ يضْ و هِ عانِي غِ ولْ و المْ قُ لَ العْ كما قالْت ناسْ أهْ

يضْ بتَنْهِ تْ  زَمْ اعْ وهْ  جُ اهْ عن  يضْ  هِ و  يضْ  بالغِ وانا 

ضــة نَهْ ســاعْ  كل  ه  ــدُ انْزِي ــتْ  يي وعِ

ي غى الْغــى انْهاضِ ــا يَصْ تْمادِي م ــعْ مَ بَ ــه اضْ بْتُ صَ

ــوا هاضُ دِي  ــواهْ اشْ ــه  نُّ عَ

ــاضْ ــبْ بهَّ وِي ــي اصْ ــه لألنْفــاضْ إيْشــارَة ضرْبِ دَرْتُ

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

شْ االلحاضْ رْبْ الفايَتْ خف رَمْ وهو يا سيدي دابا إيْصادَفْ الضَّ

الحاضــي ــه  قُ رَمْ ــو  لُ ــدابْ   العْ جــاهْ 

ــضْ ي التَّنْحِ ــلْ  جَ مــن  رُه  ــحْ امْشَ ــدِي  ن و  ــي  صافِ ــي  رْبِ ضَ

يضْ تَلْحِ لُو  باقِي  ما  انْوِيتْ  قَتْلُه  عن  اللِّي  ويحْ 

ضى يَحْ لِيسْ  و  رْبِي  ضَ من  ى  يَنْجَ ما 

ي الحاضِ لُه  كانْ  و  نْدْ  الهَ وارْ  بسْ نُوهْ  صْ حَ لُو 
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ي ــسْ إيْقاضِ ي أوْال ابْغــى البْخِ

ه الْحاضُ ــدْ  اتْــشــاهَ ــا  أم

حاضْ تَمْ بجلْ  ــدِي  وَجْ ــمْ  وازْرايَ صارْمِي  رْبْ  ضَ من 

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

تَيْقاضْ فيه  فادْ  ما  رْ  النَّاكَ يسْ  البْخِ تْ  ضْ يَقَّ سيدي  يا  وهو 

ــي قاضِ امْ ــاسْ  النَّ ــن  بي القــل  ــه  تَرْكُ

ــضْ ي تَيْقِ اوْال  ــهْ  تَنْبي ــه  في ــادْ  ف ــا  م ــه  الصُ اخْ آشْ 

يضْ انْقِ لْ  قَ العْ و  رُه  فَكْ إيْزِيدْ  نى  عْ المَ لَ  أهْ تَوْبيخْ 

اقْضــى وَ  ــاهْ  الْق ــه  لُ ــابَقْ  السَّ لَكــنْ 

ــي ــه مــن اقْضــاهْ قاضِ نْعُ ــه مــن انْشــاهْ وال مَ نُّ عَ

ه اضُ يَقَّ لْ  ـــوْ قُ صــاغْ  مــا 

ــاضْ شــاهْ ينقَ ــه مــن احْ لُ قْ ــا عَ ــه داب لجهــلْ تَلّفُ

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

راضْ يُعْ وامْ  الدّ ول  طُ نى  المعْ ناسْ  بين  ثْلُه  مَ سيدي  يا  وهو 

رْضة ــرْ  عَ ــينْ شــالَّ تَنْجَ شِ ــه اخْ بْعُ طَ

ي دْ القاضِ شــى من وَعْ أوْال اخْ
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ــه يَرْضــى ــلْ لُ ــا تعمَ لْ م و كُ

ــه ظُ ــظْ جــابْ يشــابَهْ لَفْ لَفْ

رْضــى القَ و  ــة  صاحــب البقل

ــه ــبْ كل أفْضُ ــظْ يَرْهَ إال الْفَ

ــضْ رِي ــتِيمْ و تَحْ ــدْ اشْ ــاس كيْزِي ــن الن الْســانُه بي

يصْ أوْ مرِيضْ هِ ون اصْ ــواقْ لُو ايْكُ لْ اسْ طى كُ ما يَخْ

رْضــة عَ دُونْ  ــاسْ  النّ ــورْ  يُ لَدْ ــي  ياتِ

ي وامْ راضِ ــدّ ــى ال ــه بيه عل ــوا لُ لُ مْ ــا يعَ ــع م و جمي

ــه ــرَّاضُ ــعــاهْ عَ ــا امْ ــم دِي

راضْ ــه  تُ ألْطاعْ ــه  لُ ــعْ  طايَ ــدِي  النَّجْ ــارَدْ  الم ــو  هُ

ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي حِ الجْ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنْف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

فاضْ يَخْ هاتْ  الدْ بين  انَفْ  الدَّ التْلِيفْ  رْ  امَ الدّ سيدي  يا  وهو 

ــه ضُ فْ خَ ــارُه  ي اصْ فــي  ــدِي  لل بالغــلْ 

يظْ ظْ الْغاهْ الفِ عْ لَفْ ــمَ وتُه كل من اسْ رْ صُ ــتَنْكَ يَسْ

يضْ ــرْ الْفِ نَهْ ه كَ عُ ــرَكْ دَمْ ه يَتْ مُ ــبْ لُه عــن نَظْ  واجَ

ــة ظَ لَفْ ــولْ  يقُ ــا  م ــه  لُ قْ بعَ كانْ  ــو  لُ

ــي الْفاظِ ــوا  اتْبَيْنُ ــه  ل ــه  نُّ عَ ماخفــى  ــع  جمي و 

ه الْفاظُ ايْــشــابَــهْ  ـــه  وَزْنُ

ــاظْ فّ حَ كل  ــه  رِي يَدْ ــى  ن عْ المَ و  ــعْ  ب الطّ ــينْ  شِ اخْ
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ــي اظِ فَّ حَ ــا  أي ــدْ  ي الجحِ ــي  ف ــك  فتَّ

ــاضْ االنف ــلْ  ي ثِ امْ ــي  ألْفاضِ و  الْســانَكْ  بصــارَمْ 

ضاضْ يارْ تَشْ اعِي في الصْ وهو يا سيدي أحافَظْ اللغى زِيدْ الدّ

ضْ ــضَّ وبْ امْشَ تْعُ ــدا مَ ــه على البْ تَرْكُ

يدْ نْدِ رْبْ الصَّ نُه كضَ كْ ضاهْ مَ ســامِي في اعْ رْبْ احْ ضَ

ــضْ ي ضِ ــوِي و احْ لْ ــةْ عَ نَ عْ ــقّ مَ ــى وال إيْحَ ــا يتْرَقَّ م

ــة ضّ ضَ ــد  بي ــا  م ــه  نُّ عَ ــا  وي هجُ و 

ي ة و حــرفْ ضاضِ زِي فضَّ ــهْ رَمْ قَ ــلَ النْظــامْ تَفْ و اهْ

ــه ــاضُ ــالمْ لَــضّ ــكْ ـــرّ ال سَ

اضْ شــى من كل وشــق عضَّ ــظْ اللغــى ال تَخْ أحافَ

ضْ فَ ضْ ــا يتْفَ ــه م ــا ابْقى لُ م

ي ــيفْ الماضِ لْ فــي العدى بالسّ صَ أخْ

ــي راضِ ــهْ اوْجــا فــي اعْ ــرُوهْ و كرِي كْ مَ

ي راضِ بـعْ ـي  هِ تَّـلـْ مَ ــدَ  الوغْ وْال  لـَ

ــي اضِ ــه فــي بغّ نُّ ــو مَ جُ و اهْ ــدُ هــذا ابْ

ــي ارْكاضِ ــدْ  انْزِي ــاهْ  اقْف عــن  ــتْ  الزَلْ

ــي ماضِ ــرِي  مْ عَ و  ــارْ  ت اكْ ــي  واتِ فْ هَ

ــي رِي ناضِ ي و فــي شــعْ ــمِ وزْ أسْ ــدُ نْ گَ

ــضْ ضّ يَتْغَ ــه  لُ ــوى  يَقْ ــاشْ  ب

ماضْ اغْ دْ  جدّ يفْ  لسِّ مْ  تَلْقاهُ ما  واين 

راضْ عْ جْ مَ ضاهْ في كل نَهْ يفْ لَعْ رْبْ سِ ضَ

راضْ العْ يقْ  انْطِ وال  ه  راضُ اعْ انْرِيدْ  ما 

اضْ ياخْ بغّ لَّصْ من في االشْ دا يَتْخَ هاكْ

رْكاضْ مَ يرْ  اتْدِ اقْفاتُه  في  اقْدامِي  بنت 

ماضْ رْ  مَ العْ و  فاتْ  ما  قَدّ  لِي  ابْقى  ما 

ناضْ لْتِي  حُ تَّابْ  غَ وجه  في  دِي  وَجْ وند 

انتهت القصيدة

مالحظة : إن بعض الكلمات العربية تكتب بالدال بينما كتبها الشاعر بالضاض وذلك الحترام نطق القافية.
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مانْ الرّحْ لْكْ  مُ ي  اهِ السّ يا  وفْ  شُ نَكْ  فْ جَ دْ  يَقَّ

الكحالْ في  اجْ  الدّ بين  و  يا  الضْ بين  رَقْ  افْ كيف 

يلْ ضِ تَفْ و  عــزّ  ــازُه  ح لــدى  هــذا  بَه  يَشْ ما 

ودانْ السّ أرْضْ  من  جا  مامْ  اهْ يتُه  كِ احْ اللّيل 

يالْ امْ كلّ  وِي  يَضْ يا  بالضْ تاجْ  ه  رَأسُ على  و 

يلْ عِ اشْ رْ  البَدْ نْ  سْ حُ ه  رْتـُ غُ و  ـه  تاجُ و  ومْ  انْجُ

رْهانْ شَ مارَحْ  شامِي  مامْ  اهْ يتُه  كِ احْ الفجر  و 

فالْ و  عزّ  رْ  گَ اشْ وادْ  اجْ عن  يدْ  العِ يُومْ  رَجْ  اخْ

يلْ مِ اجْ تُوبْ  ي  سِ قرطْ لُونْ  رِيرْ  احْ بشالْ  م  معمّ

ــزّ و شــانْ ــاتْ بالرّضــى حــازْتْ ع ب ــه رَگْ تُ مْ انْجَ

ــزالْ اغْ كل  ــتْ  فاقَ ــة  هيئ امْ رَة  ــدْ عَ يهــا  كِ نَحْ

يل الدِّ رّ  جَ عنها  الفجر  و  بَة  جْ الحَ من  طالَتْ 

انْ فَتّ ابْهاها  نْ  سْ حُ شافْ  و  دها  شاهْ ما  هْ مَ

الوْصالْ ة  لساعَ عْ  ضَ يَخْ كما  لَرْضاها  عْ  ضَ اخْ

ــلْ لِي ــة و اخْ لِيلَ مْ لســرُورْ اخْ لْهُ ــمَ ــمْ اشْ و انْظَ
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ل اوْطانْ وفْ الفجر انْشر حلْتُه و كسى كُ شُ

ياه على البطاحْ و الرّبْواتْ و االطاللْ رَقْ اضْ اشْ

اللِّيلْ نْد  جَ هزم  و  الرْضى  على  نُورُه  لّى  اتْجَ و 

ــانْ ــزّ و تَلْي تَ ــجارْ بالرْضــا تَهْ ــى االشْ ــرْ عل وامَ

صالْ مْ القُ يفْ  ارْشِ في  تُوا  فَوْ راتْ  دْ عَ مْ  يهُ كِ نَحْ

يلْ هِ امْ بْحْ  الصُّ يمْ  انسِ و  يلْ  اتْمِ هدي  عن  هادِي 

االغْصانْ نابَرْ  امْ في  وا  دُ إيْنَشْ يارْ  االطْ على  وامرْ 

اللْ تَحْ مْ  الْغاهُ زادْ  اللقاحْ  لّ  طَ من  وا  فُ رَشْ

يلْ انْحِ رقّ  ه  مُ سْ جَ وى  بالهْ اقْنِينْ  وأمّ  رِيسْ  مْ سَ

ــانْ زَرْب ــه  تُ وْ صَ وِي  ــدْ يَ اســرِيعْ  دِيمــا  ــلْ  البلْب و 

هالْ ــرَفْ تَمْ ــقْ وال يَعْ شْ ــه العَ ــي قاسُ ن اصب كَ

لِيلْ تَخْ في  لْ  قَ العْ و  وى  الهْ و  دامْ  بالمْ رانْ  كْ سَ

ســانْ الحَ أمّ  ــوْتْ  صَ مــن  ــجْ  ي إيْهِ إال  ادْ  ــدّ الحَ

ــوقُه طالْ ه من شُ ــقُ شْ ــرّ عَ تْماً بسَ ــجْ حَ يَّ إيْهَ

ــلْ ي ــطّ فــي الدِّ ــي إيْنَقَ ــنّ ألِ ــال رَنّ كَ ــامْ إي اليم

ــه المُ اعْ ــى  ب اغْ يْهــابْ  الغَ

ــه المُ ــى اعْ لّ و الفجــر اتْجَ

ه رامُ امْ وَة  ــطْ بالسّ ــكْ  لَ امْ

ــحْ عازَمْ ه واضَ نْدُ ــزَمْ جَ يا اهْ ــد الضْ نْ جَ

مْ واسَ يُّه  ضْ بْلَة  القَ من  جا  لْطانْ  سُ

ــمْ ايَ ــرْحْ الدّ ــه حــازْ الفَ لِيلْتُ ــبْ اخْ جَّ حَ
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ــه ـقامُ امْ ــي  العالِ ــرْ  الزَّهْ

ـه مامُ ـي اكْ رِي راخِ و النَّـسْ

ـوا هامُ وقْ  مَعشُ و  يقْ  شِ اعْ

مْ الباهَ اجْ  الدّ قْ  سْ غَ في  ومْ  انْجُ ي  كِ نَحْ

يبُه بَنْســايَمْ ــقْ طِ ــيمْ و عبَ بّ النْسِ هَ

اليَمْ ــوقْ اعْ لَ الشُّ ــقْ إيْبِيْنُوا ألهْ شْ بالعَ

الوَرْشــانْ ــدْ  رِي تَغْ ــه  يْتُ وَصَ ــه  تُ وْ صَ ــمْ  والَ إيـْ

ــوالْ األقْ لْ  كُ ــرَّقْ  فَ امْ ــلْ  لِي الجْ ــرَّبّ  ال ــبْحانْ  سُ

ــونْ بحســن التَّأوِيلْ واتْ و لسُ ــفْ افْرقْ االصْ ي كِ

ل اوْطانْ وفْ الفجر انْشــر حلْتُه و كسى كُ شُ

ياه على البطاحْ و الرّبْواتْ و االطاللْ ــرَقْ اضْ اشْ

نْد اللِّيلْ ــزم جَ ــى نُورُه على الرْضى و ه لّ و اتْجَ

ــرْ إيْبانْ جْ لُوع الفَ وْ عــن اطْ حــابْ الزَّهْ ســالْ اصْ

اللْ مْ يقْ شَ عنهم في ابْســاطْ الرّضى و كل عشِ

ــلْ ي لْ و اتْمِ ــدَ رَة تَعْ ــدْ لْ عَ ا كُ ــبِيوْ ــسْ يَسْ وانَ العْ

ــزْالنْ ــبْ غَ اليَ ــجارْ كــنّ اجْ ــن االشْ ــوا بي رْجُ إيْدَ

ــقْ بالبْهــى و كمــالْ ــوا العاشَ ــوا و يتِيْهُ إيْتِهُ

يلْ ــومْ افْضِ لْفْ ملكْ في يُ ــوم خَ لُ ــمْ اعْ كيهُ نَحْ

سْ في المكان ــمْ مْ الشَّ ودْهُ دُ ــرْقَتْ عن اخْ إال شَ

الخــالْ رَشّ  وا  ــدُ يزِي و  ودْ  الخــدُ وَرْدْ  ــحْ  تَّ إيْفَ

ــلْ ة القتِي رْهــافْ ســاعَ رُه كمَ ــفْ و تشــاهد شَ
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ــه ــبِي انْغامُ ــي تَسْ و الغانِ

ه اقْوامُ على  شعر  دْ  يَنْشَ

وا وقْ هامُ لَ العشق بشُ و اهْ

ــادَمْ ايْن ــوت  بالصّ جــاوَب  ــه  لِ ــاد  نَشّ

ــمْ فاخَ ــه  وتُ بصُ ــودْ  العُ ــة  ماي جــاوَبْ 

مْ نْ و انْســة و اتْراجَ حاسَ بشــمايَلْ المْ

ــيفْ الكيسانْ ــوا لساعة الرضى لرْشِ لْسُ إال جَ

ــكالْ رْ على االشْ مَ لْ الخْ دِي افْناجَ ــاقِي يَهْ السّ

يلْ طِ ــطارْ اهْ سْ ضر والمَ فل عن كل من احْ ما يَغْ

ــدانْ عي و  ــرّ  طَ و  ــابْ  الرب و  ــكْ  الجنْ و  ــة  باأللَ

ســينْ مع االستهاللْ رِيبْة الحْ ــدْ في اغْ و النّاشَ

يلْ ــاحْ و انْغايم رَصدْ الدِّ و القصايد في طرز أگب

ل اوْطانْ وفْ الفجر انْشــر حلْتُه و كسى كُ شُ

ياه على البطاحْ و الرّبْواتْ و االطاللْ ــرَقْ اضْ اشْ

نْد اللِّيلْ ــزم جَ ــى نُورُه على الرْضى و ه لّ و اتْجَ

ــرانْ شْ ي بين العَ ــاهِ ــرور يا السّ فُوز  وغنم السّ

ــلْ به انْجالْ جَ يْها تَخْ ــمْس ضَ وقــت اتْلُوحْ الشَّ

ــلْ بي التّقْ ــد  عن وبهــا  ســرّ  ــحْ  لِي للّمْ ــدْ  وتزِي

ــتانْ فْ وَرْدْ البُسْ لِيحْ و قطَ ــكْ في المْ نَ فْ رّحْ جَ مَ

ــالْ ــي مــن الم وق ــبّ ولْغِ ــي اتْحَ ــى باللِّ نّ و تعَ

يلْ ــل لجِ ــرْ مــن جي كَ ــواكْ تَيْنَدْ ــرَ اهْ بْ ــرَكْ خَ وت
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ه كامُ واهْ اســعى احْ من تَهْ

ه ــعى ادْمامُ ورْ اسْ بعد إيْجُ

وا ــي من في هواكْ المُ و الْغِ

حــى حاكم ــه هو يَضْ ودْ لُ ــومْ عُ كُ حْ مَ

زايَمْ يدْ اعْ وى ليس اتْفِ وسار في امْسارَبْ الهْ

ــمْ اغنايَ و  ــرْ  مايَ إيـْ ــرُورْ  السْ مــن  أدِّي 

ــثْ الرّقْبانْ ي دِ بِيبَكْ بالرضــى و اترك احْ ــوزْ احْ حُ

يالْ ــقْ اجْ ي ــوا التطِ ــول قالُ ــاس العقُ ــا ن و الدني

يلْ هِ ــقْ صــارُوا ال تَمْ شَ ــن قيس واين مــن اعْ واي

تْمانْ ــرُومْ فــي الهــوى كُ بّ ما ي هــذا حــالْ الحُ

الْ دّ ــولْ العُ لِيكْ فــي قُ ــوى وال اعْ ــوحْ بمــن تَهْ بُ

وِيلْ ــرْ اطْ هْ ــمْ ظَ نَ ــومْ اغْ وإال جــادْ الوقــت لك يُ

ــر للتيهان ــوبْ بالرّضــى و اصب بُ حْ ــعْ للمَ ضَ اخْ

مــالْ يُحْ ــه  تيهانُ ــككْ  مالْ ــكْ  لِي اعْ ــاهْ  ت إال 

يلْ ــدْ اوْصِ هْ د الرضــى جــادْ بعَ ــعْ و إال وافــى سَ

ل اوْطانْ وفْ الفجر انْشــر حلْتُه و كسى كُ شُ

ياه على البطاحْ و الرّبْواتْ و االطاللْ ــرَقْ اضْ اشْ

نْد اللِّيلْ ــزم جَ ــى نُورُه على الرضى و ه لّ و اتْجَ

ــوانْ ــامْ العنْ ــي فــي اتْم ــي و مايْتِ لِ أحافــظ قَوْ

ــلِّي االنْبالْ ــحْ إيْسَ ي نْتِي اوْضِ عَ ــعْ امْ بْ ــدْ طَ تَوْجَ

ثِيلْ ــهْ أمْ نِي مــن ال يلِي ــمْ الغْ ايَ وِينْ الدّ مــن تَكْ
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ر االدْهانْ ــحَ حْ يَسْ ــا بالعلم واضَ رْن دَ ــرَحْ اصْ من اشْ

االرســال ســيّد  طــه  بمــدح  ــا  ن مْ يَلْهَ هــو 

ــلْ التَّـنْـزِي ــادْ  ف بمــا  و  ــالحْ  للصْ ــا  ن وينَـبَّـهْ

صــانْ بالنَّقْ ــي  نِ دْ إيْوَاخَ ال  ــو  العفُ فــي  ــعاهْ  نَسْ

ــاأللْ ب و  ــزواجْ  بال و  ـــولْ  بالرسُ ــه  ل ــلْ  تْـوَسَّ نـَ

ــلْ بالخلِي و  يســى  بعِ و  ــم  لِي بالكْ و  ــباطْ  باالسْ و 

فانْ ةْ الكْ مَّ ــرْ و في غُ شَ ي ســاعة الحْ فِ عْ مْ ضَ يَرْحَ

والْ نا مــن االهْ تَقْ يدْ يَعْ ــدِ ــقْ الشْ مْ ــومْ الغُ و فــي يُ

ثِيلْ ــهْ  امْ ــي مــن الَّ إيْلِي نِ ــمْ الغْ ايَ ــرّب الدّ ــمْ ال نَعْ

ــالنْ جْ عَ ــي  أتانِ ــرْ  بِي الخْ و  حــانْ  ــلْ  ي الرْحِ ــنْ  لَ

ــرْدالْ بَّةْ خَ ــوكْ حَ فُ ــي فــي بحــر اعْ ــنْ هــو دَنْبِ أشَ

ــيلْ يمْ و عليها طالْ السِّ مِ ــتْ في البحــر الطْ رْقَ غَ

ــانْ ي صْ العُ ــبْ  دَنْ ــارْ  فّ غَ ــا  ي ــكْ  في ــي  نِّ ضَ هــذا 

ــالْ ــوْح ال ــن  م تنقظنا  وزْ  ــدُ ــنْ ــگَ ــل ل ــرْ  ــفَ اغْ

ــلْ ــيْطانْ و كل اندي ــد كل شَ ــا مــن كي ن ظْ و حفَ

انتهت القصيدة
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ــاش ابديت حــروف االنظام  بســم اهللا ســر الكالم ب

االصــوات  ســامع  ــي  رب ــام  ين ال  مــن  ــا  علين جــاد 

نشــاني في بيت الظالم و اخلق لحمي فوق العضام

ــوق المشــطات  ــوام وقفــوا ف و اســواريا طلعــوا ق

و افخادي مفروقة ســقام وجمعهــم بالفلكة قوام 

ــات  ــر العضــام ومفاصــل بالتني ــراود فــي احقي وم

و انشــاني اعمودي يا كرام كمل جبحي مول الحكام 

الضلعــات  ــاوا  تلق و  ــدوام  وال القــدرة  ــه  ل مــن 

ــام  ون ــرا  الفق ــز  ع ــاب  غ ــي  عين ــا  أي ابكــي 

واسكن في جنات خضرة سيدي عز الحمدوشيات 

و انشــى الكتاف على السهام ســبحانه من ال ينام 

ــي بالقــدرات  ــي بالتـمــام ســخر ل ســبل جنـحان
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ــراس رام ولســاني خلقو للكالم  و انشــا الركبة و ال

ــات  المخلوق رزاق  ــرام  الكـــ ــك  لكـري نـتـوجــه 

كمل لي قديم االحســان وخلق سمعي وضو العيان 

وســناني فــي فمــي زعــام نســطاب طيــب اللذات 

ــوام و الكتب لي في راســي زمان  ــرزق مع عمــري ت ال

ــا طامــع فــي الحياة  ــي نتخبــط فــي الرحــام م ران

ــا فيهــا مقام  ــا م ــي مــن بيــت الظــالم لدني خرجن

اللوغــات  نعرفــش  ــا  م عــام  دور  ــج  نتعال ــي  ران

ــام  ون ــرا  الفق ــز  ع ــاب  غ ــي  عين ــا  أي ابكــي 

واسكن في جنات خضرة سيدي عز الحمدوشيات 

أقوى ضعفي بعد العدام ســخرلي نمشــي بالقدام 

ــكالم نعــرف گاع الحجات  ــي حصلــت ال فــي التان

و التالت نخاطر في الرســام و الخطوات علي سهام 

الرحمــات  ــه  ل مــن  ــا  ي الكــرام  ــدي  ال و  ترحــم 

ــادوا زعــام  ــا ع ــع نجــري فــي االوهــام و اركابي الراب

ــام نقضــي گاع الحاجات  نتســارى الريــف مع الخي
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36

ــده الرفــق والحكام  ــا من بي ــي في بر ســالم ي جعلن

ــات  المخلوق شــافع  التمــام  ــدر  ب طــه  حرمــة 

ــة الغرام  ــام وتليت في حال ــي من قبل الصي طبعون

والحالة ســكنت في العظام نتشــكى باللســعات 

هــده حالة فحل اللطام ســيدي عالل زركـــ الخيام 

ــرات  ــاس ق ــه الن ــوع المقــام وعلي ــو عيشــة مرف ب

بســم الناظم الگندوز واسالمي لألشــراف و العوام 

ــوات الفت وگاع  ــي  بمعان ــة  الحل هــذه  انهيــت 

انتهت القصيدة
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نبدا بســم اهللا العظيم مول الملك الحي القديم 

ــم رزاق االنــس والوحوش  ــي نعــم الكري نعــم الغن

ــى زين الحديت من به دكــرو هل البيت  ــي عل و نصل

و على اصحابه العشرة رضيت من قلب بال مغشوش 

نمــدح طه ســيد االســياد مدحــه عني هــو الوراد 

ــوش  مفت ــري  خبي ــه  ب زاد  للفــرح  ــي  عن مدحــه 

زيدو يا عشــاق الرســول في صالة طه ســيد البتول 

ــول و هــزم حــرم البرمــوش  ــا كل ق ــه فقهن مــن ب

و انتني في مديح الحبيب من هو لســقامي طبيب 

ــة و الحوش  ــا نغيــب مــول القب ــر عنه م ــو نجب ل

ــي ــغ ســالمي ورد ل ــي بل ــرم العل ــا قاصــد ح اي

ــن حمدوش  ــي المخنتر ب لســلطاني ســيدي عل

المته  اال  نــهــوى  ــا  م لــزيــارتــه  شــايــق  قلبي 

ــوش  مفت ــري  خبي ــه  ب ــه  بمحبت ــه  تاي ــي  عقل
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ســير امن ال شــاف الجود يوم يخرجوا متل األسود 

ــوش  كن وشــناتفهم  الرعــود  ــل  مث بتعارجهــم 

ــادوا خوت  ــزورة ع ــوث يوم ال ســير امن ال شــاف لي

ــا فيهــم مدهــوش  ــا يفــوت وم ــادا م ــادا عــن ه ه

سير امن ال شاف الحباب فوق البيدة متل السحاب 

ــوش  ــا بطل ــزوار م ــرواب وال ــو الركــوب مــع ال يبني

سير امن ال شاف االشبال بقاليدهم من توب الحبال 

ــن عقــول الرجــال كمــوج البحــر تحوش  شــال بي

ــي ــغ ســالمي ورد ل ــي بل ــرم العل ــا قاصــد ح اي

ــن حمدوش  ــي المخنتر ب لســلطاني ســيدي عل

ــوا ســربة افواج ــوم يكب ــا هــاج اال بهــم هــاج ي م

ــم بالمــواج ســارت بماهم مرشــوش  كبحــر يهيل

قدامهــم  ــوا  يركب ــوم  ي بعالمهــم  الزكــى  مــن 

واصحــاب الحال اخالفهم في الحضــرة ما فتروش 

ــوه بنغامهم  مــن ال ســلبوه اصواتهم مــن ال جلب

ــوش  بالجي كســلطان  بهمامهــم  ــدوروا  ي ــوم  ي
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ــر همام عالمهــم انت الســيف قدامهم  انت المي

ــوش  مخب ــورك  ن مــن  النجــوم  هــم  ــدر  الب ــت  ان

ــت البحر وهما المــزون  انت النهــر وهما العيون  ان

ــا بطلوش  ــز وهما الحصــون بعجايبك م انت الكن

ــي ــغ ســالمي ورد ل ــي بل ــرم العل ــا قاصــد ح اي

ــن حمدوش  ــي المخنتر ب لســلطاني ســيدي عل

ــن حزتينا بالدكر الحصين  انت هو الحصن الحصي

ــوش  خاب ــا  م ــك  ومتال ــن  اليقي ــاهللا  ب وحســنتي 

ــا تريد  ــد بالتقــوى تبغي م ــا تري ــي م بالتقــوى نلت

ــه الزهــر و العروش  ــد في ــا بي بالتقــوى عرشــك م

ــا طواعتي مــن افْحول ــي من عقــول وأم ــا روعت أم

ــا جحدوش  ــول عند الدي م تضــرب بكرايمــك المت

ــا تيهتي مــن اغيود ــي مــن اســيود وم ــا طوعت  ام

ــد بعداد الخــد المنقوش  ركاب تجيــك في كل عي

ــي و البعيد ــود فيهــم الدان ــي مــن اجن ــا اخبرت ام

ــا يبطلوش  ليــس يخرجوا هذا الوعيد كل ســنة م
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عندك ســيدي حدو رفيق عندك سيدي حدو صديق 

عندك ســيدي حدو شــفيق واســرارك ما يفتروش

سمعنا اخبار تجري في الليل لمقام ابراهيم الخليل 

ــا فتروش  ــي م ــد الل ــل عن ــاد الخلي ــد مقامــك ي ق

ــي ــغ ســالمي ورد ل ــي بل ــرم العل ــا قاصــد ح اي

ــن حمدوش  ــي المخنتر ب لســلطاني ســيدي عل

 فــي االول جات مراة الهمام ظنت ترجع قبل الظالم 

و بقات الشمس على السالم بشعاع الضي المطروش 

قســم عليها بالحلوف لو غابت يكسيها اكشوف 

ــا كذبوش  شــرق وغــرب و قبلة و جــوف عند اللي م

حتى دارت العشــا وجات و اســطع الهالل بال وقات 

و النجوم على البيدة ضوات و ابقى الداعي مدهوش 

الهمام اخشى من ضربتك حاضي ينطوى من حربتك 

ــوش  ــة وهي ــر جهال يعــرف الهــوش بســربتك غي

ــي دوات و اعطاها كل ما ابغات  صــدق المراة في الل

ــه ارضــات فاقــت صــورة عطــوش  تمــة هــي عن
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ــي ــغ ســالمي ورد ل ــي بل ــرم العل ــا قاصــد ح اي

ــن حمدوش  ــي المخنتر ب لســلطاني ســيدي عل

و اســرارك أســيدي اكتار شــلى نحكي لك االسرار   

ــة الجمار تترك جســمي مهجوش خايــف من هيب

ــزل كاالمطــار ويفــوت الريــش إال طــار  ــي كين دنب

ــي مرهوش   ويفوت ســيره في االقطــار ويبقى عقل

ــوم تخــف االوزار تنجيني مــن فعلي حزان  خايــف ي

ــي كان نغــدى فيهــا مطروش  نضحــى لهــا وهي ب

قصدتك يا ســيد الرجال ترغب في ســيد االرســال 

ــال متل الهــالل المنقوش  ننجــى يوم يكــون االخب

نهيت قصيدة في مديح تسلب من هو عقله رجيح

ــار صحيــح شــرح معناه مرشــوش  كل ســطر خب

بسم الناظم الگندوز قال وسالمه لدهدات االسجال

ما فاح نســيم سنة وطال روضه من ازهاره مفروش

انتهت القصيدة
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02
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07
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14

بســم اهللا بديت حلتي واسم اهللا تفجي االهوال 

ــي و الخاطر ســالي  بســـم اهللا بهــا يعــود قلب

وبســم اهللا بها بديت نترقق في بيوت االســجال 

ــي  ــاح اقْوالـ ــت هــي مفت وبســم اهللا بهــا بدي

االفضال  سيد  طه  المشرف  المختار  صالة  في 

ــم االرســالي ــن الطاهــر المطهــر خات ــن الزي زي

ــر المــا وطال  ــد ما هــل غزي ــه ق ــى اهللا علي صل

ــن مهامــه االطاللي  ــا لقحت من عشــوب بي وم

ــال  ــد الوحــوش أال لهــا امت ــه ق ــى اهللا علي صل

ــي  المالـ بـحــر  ســاكـن  ــي  الل و  ــار  طي و  دراج 

ــد البكــم و الناطــق باالقوال  ــى اهللا عليه ق صل

ــي  ــات و الحصــى و رمال ــد نمــل و جــراد و انْب ق

ــق انْســا و ارْجــال  ــد الخالي ــه ق ــى اهللا علي صل

ــي  تال ــي  يات ــادم  ق ــي  اللّ و  ــن  الكاي و  ــت  الفاي
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29
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ــه قد االنفــاس ومالمــح االنجال  ــى اهللا علي صل

ــم المتعالي  ــا فــي عل ــد م ــه ق ــى اهللا علي صل

فـي صالتـه نالـوا اهــل ادراج العليا ناس الكمال 

ــة المقــام العالي  ــوا اهــل المزي ــه نال فــي صالت

منهم بن حمدوش هيبتي ســلطاني ليث الرجال 

اســرار و شــلة يصيــف مــن هــو مــداح بحالي 

ــزورة احتال  ــي لل ــا الوال ــل شــهر الميلود ي گب

ــام البودالي  ــي الهم ــن حمدوش هيبت نوصل ب

آشْ را من ال شاف يوم تخرج الركاب على الكمال 

ــون مــن بهجــة فــاس البالي  ــى كل ل ــوم عل بعل

االبطــال  يهيــج  لغاهــم  و  ــؤ  اللؤل در  ــي  عقيان

ــي ــن وال فيهــم تال و اصحــاب الحضــرة مخمري

االشــبال ــل  مث شــبان  و  ــوث  لي مــن  وشــياك 

ــال قصــده و يولي ســالي مــن رام حماهــم كين

ــال النب بســنون  يترشــك  راح  فيهــم  الشــاتم 

ــه يا مــن يصغى لي  ــر عــن صاحب وســلطان يغي
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46

من ال شهد يوم سابع عيد فعمره و عمره وال صال 

ــا شــاهد ســر الهمــام المخنتر ضــي انْجالي  م

ــن الجبال  ما شــاهد حضــرة كن رعــد تزكلم بي

ما شــاهدتي ياك كــن دراغم في الحرب تشــالي 

ما شاهد عدرات كيرقصوا في الحضرة دون حال 

الوالي  حضرة  في  الرضاعة  في  صبيان  شاهد  ما 

ما شاهد نخلة في ساعة الحضرة ما بين االحوال 

ــا الهــوى كيف اجــرى لي  ــل هازه كتعــدل و تمي

ــة حانطــة بحالتهــا في انهــار الوصال   و الخروب

ــي  ــا تزهــى ل ــر ببهاه حــازت حــرم العــز و الوق

االدخال  صميم  وسط  المزية  صاحب  تيطبعهم 

ــي  بحال شــياب  ــة  العناي صاحــب  كيجلبهــم 

ــزورة احتال  ــي لل ــا الوال ــل شــهر الميلود ي گب

ــام البودالي  ــي الهم ــن حمدوش هيبت نوصل ب

وما من ميســور ســرح الغــالل ما فيهــا االقوال 

و ما من معلول عالج اسقام في ساعته يضحى سالي 
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ــن ركــوب االطالل  ــا مــن مفقــود كان تايه بي وم

ــي  ــه ونيــس فــي وطــان الخال ــه وكان ل ــادى ب ون

الحال  ضره  مهما  ضيمه  فك  مضيوم  من  وما 

ــه القطــب المخنتر شمســي و اهاللي  ــار علي غ

االهــوال  ــرت  بكت شــاكي  ــه  إل ــا  ي ــي  عل ــر  غي

لســؤالي  واســتجب  ــي  وغيتن تدمامــي  ــل  قب

والنكال  والعلة   والنقايم  االهوال  شر  في  كنت 

ــي  ــدراع و ال عرفــت اش يكــون اعمال مكســور ال

كمــن واحــد كيقــول راقــي ويطــب مــن العالل 

ــي عمدة لي  ــه و لغى قول و شــكيت بضــري علي

ــي بمعاني درج االســجال  ــي عنايت مدحــت الوال

ــى من اكمــال فضايله راه ســره ينبى لي  ــار عل غ

كنت في حالي كل يوم ياتيني ضر على االشكال 

شــال بيه انعاني و شــال بهواه فــي الدجى اناللي 

الهالل  ضي  القطب المخنتر  مع  الوعدة  رفدت  و 

ــا ديلي  ــي ســالي م و تعافــى ضــري و عــدت هان

االمتال  يضربو  االسرار  هل  به  سلطان  سلطاني 

في الســودان و شــرق و الغرب و الســاكن الفالي 
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ــزورة احتال  ــي لل ــا الوال ــل شــهر الميلود ي گب

ــام البودالي  ــي الهم ــن حمدوش هيبت نوصل ب

ــال  ان بهــا  مقصــودي  ممجــدة  اســراره  الزال 

ــه راه ســره ينبالي  شــال نوصف مــن كمال فضل

تسال  ال  زيد  غير  وتايه  عليل  متلي  هو  من  يا 

ــم شــيتال و ادخالي  نقصــد بحر الجــود والكراي

سيدي رسول اهللا قصدت حرمك ايا سيد االفضال  

التالي  ـــاب  دب ـــت  وان عليك  عـــاري  دببني 

سيدي رسول اهللا تكون لي حاضر في انهار االجال 

سيدي رسول اهللا غيـتـني فـي ساعـة ميجالي 

سيدي رسول اهللا غيت روحي يا سيدي في األسؤال 

سيدي رسول اهللا تـكـون حاضــر عـنـد سألـي 

سيدي رسول اهللا غيتني في المحشر يوم االهوال 

سيدي رسول اهللا تـكـون لـي في الشـدة والـي 

االتقال  شـدة  من  عقلـي  تاه  اهللا  رسول  سيدي 

أمالي  و  قصـدي  يا  غيتـني  اهللا  رسول  سيدي 

سيدي رسول اهللا بان شيبي اعداري فوق الخيال 

سيدي رسول اهللا باش يسلك في الوعر احمالي 
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سيدي رسول اهللا زاوگت فيك سيدي تاج االرسال 

سيدي رسول اهللا ال تـواخـدنـي بـشـر افعالـي 

الگندوز اســمي و صنعتي كنمدح ناس االفضال 

ــي  بقوال نفخــر  بهــم  ــن  الطاهري البيــت  اهــل 

ــا ذو الجالل  ــك ي ــا بالرســول نتوســل ل ــا موالي ي

ــي  ــورى و العصــات بحال ــع ال ــي و لجمي تغفــر ل

انتهت القصيدة

مالحظة

لقد عوض المنشد رؤوس االبيات التي تبدأ بسيدي يا بن حمدوش أو بسيدي يا رسول اهللا ولقد وافنا بهذه القصيدة 

الشيخ عبد الرحيم المراكشي العمراني.
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014

ــي ــالمِ اكْ ـبْــدا  نـَ ــا  م أوَّلْ 

ي اغتامِ يفجى  اهللا  اسم  و 

نشدي في  نبدا  اهللا  بسم 

نكدي ــوح  ــلُ ات اهللا  بسم 

ــادي ب ــل   ــك ال اهللا  بــســم 

ــي انْـــشـــادِي وانـــا بــهــا ف

ــدة قصي ــدا  نب اهللا  بســم 

ة ــيــدَ ــعِ وقــت نــدكــرهــا اسْ

ــرَّف المشَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

فْ ــجَّ ــى المسَ ــى اهللا عل لَّ صَ

ــزَمْ المزَمْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــمْ ظَّ المعَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ي ــدِ هْ المَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــفــادِي  ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــم األعظَ ــل  لي الجْ باألســم 

ــم يعل للفــرح  اهللا  اســم  و 

تهــدي ــر  للخي اهللا  بســم 

تهــزم الشــيطان  ــود  جن و 

ــل عـــادِي ــي عــنــه ك ــلِ ــجْ تَ

يعــزم القــول  فــي  ــا  م أوَّل 

ــدة ي ــالة الهــادِي اوْكِ فــي اصْ

ــــداوَمْ امْ بها  لــســانِــي  و 

ــرَّف المعَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــم كَّ اتْحَ ــة  مَ كْ الحَ ــوب  بحجُ

ــرَّم المكَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــم ـــل أسْ ــت كُ ــايَ أســـم ف

ــهــادِي ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــرَّم ــمــكَ ــيــم ال ـراهِ ـــو ابـْ بُ
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016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

ــادَقْ ــصَّ ال على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ق النَّاطَ على  على  اهللا  لَّى  صَ

ــي اقِ ــرّ ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــي ــواقِ ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــدْ ــواجَ ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــدْ ــرَّاشَ ال على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ــارِي ــسّ ال على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ــارِي ــق ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــعْ الخاشَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

عْ ــامَ السَّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرْ اكَ ــدَّ ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــرْ العاطَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرْ اهَ الطَّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرْ بَشَّ المْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــبْ يَّ الطَّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرَّبْ قَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــد ــزَّاهَ ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

دْ ــاهَ الشَّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــقْ العاتَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــمْ لَّ اتْكَ ــة  أمن ــنْ  ابْطَ فــي 

ــي التَّاقِ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرَم ــضْ ــن نــار تَ ـــه م احُ ـــدَّ مَ

ــدْ الماجَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

م ــقَّ امْسَ ــي  اللِّ نْهــاجْ  للمُ

الـــوارِي على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

بقالم ــوب  ــتُ ــكْ مَ أالَّ  علم 

ــافَعْ الشّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

لَمْ يَعْ بــوْفــاه  الــلِّــي  تدكر 

ــرْ اهَ الطَّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

جسم و  روح  و  قَلب  و  نفس 

ــرْ هَّ طَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

مسلَمْ لكل  ــلْــوان  بــالــسَّ

ــبْ يَّ طَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــمْ ناعَ ــمْ  ي لنْـعِ ــاقُه  ـشَّ عُ

ــدْ الحامَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــلَــمْ تَــتْ ـــوم  يُ ـــة  األمَّ على 
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ــحْ النَّاصَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــارَحْ ــشّ ال على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ــوفْ وْصُ المَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

رُوفْ عْ ــلْ مَ لِي ــه الجْ فُ فــي وَصْ

قْ ــرَ اخْ من  على  اهللا  لَّى  صَ

ــقْ حقَّ و  ــه  رفْعُ مــن  حضــرة 

ــول المرسُ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ـــزُولْ ـــنْ ــرْآن مَ ـــى بــالــقُ أت

ــقْ ــى مــن انْشَ ــى اهللا عل لَّ صَ

ق صــدَّ اهللا  سعده  الــلِّــي  و 

كى اشْ من  على  اهللا  لَّى  صَ

ة شكَ دُون  أمـــن  لُـــه  ـــوْ هَ

ــاه أت مــن  على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــاهْ نجَّ و  ــه  لُ قَوْ بْ  اســتجَ و 

عْ ــامَ السّ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

عْ خاضَ ســارْ  ــه  ــرْقُ فَ ما  هْ مَ

بْ ــرَ اهْ من  على  اهللا  لَّى  صَ

انطــرَبْ و  ــه  بفضلُ ــقْ  انـعت

ــحْ الــواضَ على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ــامْ ــل ع ــكُ يــن ل نــهــج الــدِّ

ــرُوفْ الحْ ــنْ  زِي ــنْ  حاسَ بالمْ

ــمْ الخاتَ ــه  تافُ اكْ ــن  بي ــا  م

ارْمق و  رِيعْ  اسْ ــوانْ  اكْ سبع 

ــرَّمْ ــكَ اتْ ــولــى  الــمُ عليه  و 

ــولْ ــمُ ــكْ ــنْ مَ ي ــدِ ــــالمْ ب االسْ

كــاتَــمْ فيه  ــنْ  ــايَ ش ــن  ــيَّ بَ

ــقْ انطَ و  ــرِيعْ  اسْ رْ  ــدَ الب ــه  لي

ــمْ لْسَ طَ ــو جهــل ابْقى امْ و ابُ

حكــى و  ــداهْ  ب ــسْ  ي العِ ــه  لي

ظالَمْ ــلْ  كُ ــرْبَــة  كُ انْسى  و 

نــاداهْ و  ــه  ــرْمُ ــحُ ال ــبْ  ــظُّ ال

سالَمْ راح  و  ــول  ــهُ ال مــن 

عْ خاشَ بلفض  لْ  النَّخْ عْ  ــدْ جَ

ــادَمْ يمْ ع ــقِ ــكاء اسْ ــي ب يَبْكِ

انكــرب ــوم  يُ ــادِي  الشَّ ــه  لي

ــم دايَ ــز  ع و  ــرُورْ  اسْ ــال  ن
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ــقْ العاتَ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــادَقْ الصَّ ــه  باعُ اصْ ــن  بي ــا  م

ح الْقَ من  على  اهللا  لَّى  صَ

حْ فَ اطْ و  رِيعْ  اسْ ردْ  الوَ ن  صْ غُ

بَّح سَ من  على  اهللا  لَّى  صَ

ــحْ ــوَضَّ امْ ادْوى  به  ه  ظُ لَفْ

ــهــادِي ال على  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ـــاد الـــحـــادِي ــــا ح قـــد أمّ

ــلْ ضَّ فَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

لْ انْحَ و  ــورْ  ــيُ اطْ ــنُــود  اجْ قد 

ــيرْ البَشِ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

ــرْ ي كِ ــه تَحْ ــا لِي رْ م ــعَ ــد اشْ قَ

ــارْ ت خْ المُ ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

السوار آيـــاتْ  ـــرُوف  احْ قــد 

التَّاجْ صاحب  على  اهللا  لَّى  صَ

اجْ جَّ الحُ ــوا  ــافُ طَ ــا  أمَّ ــدْ  قَ

ــر المدث ــى  عل اهللا  ــى  لَّ صَ

حجر و  رمــل  و  ــصــى  احْ قــد 

ــق دافَ نهــر  مــن  بمــاء  ــدْ  نْ جَ

ــمْ ناعَ للقــوم  المــاء  ــع  نب

ــح فَتَّ و  ــه  بِينُ اجْ ــرْقْ  عَ مــن 

ــمْ اتْبَسَّ حتمــا  ــرَف  تزَخْ و 

ــحْ ــه و فَصَّ فُّ صــا فــي كَ الحْ

ــم ســلَّ الـــنُّـــور  ــى  ــل ع و 

ــادِي ــي و غ ــد الــلِّــي مــاجِ قَ

هايَم و  ــر  طــاي ــي  ــلِّ ال ــد  ق

ــلْ نــمَ و  ـــــرادْ  اجْ ـــودْ  ـــنُ اجْ

مْ باكَ و  وِي  يَــــدْ الــلِّــي  قــد 

ــر ــوط و صــوف و حري ــد اخيُ قَ

ــم ايَ الدَّ ــى  ول المُ ــه  ي صِ يَحْ

ــه في االســطار تْبُ ــا كَ ــد أمَّ ق

عــالــمْ ـــل  كُ دَرَّسْ  ــا  م و 

ــواجْ امْ و  رْ  البَحْ ــوشْ  اوْحُ قد 

ــتْ و الــلِّــي عــادْ قــادَمْ ــايَ ف

جر اشْ و  األرض  انْــبــات  ــدّ  قَ

مْ ساجَ ــر  ــزِي أغْ ــلْ  هَ مــا  و 
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ــراق ــى اهللا عــن مــول البُ لَّ صَ

ــق و انْطــاقْ لْ ــدّ انْفــاس الخَ ق

يبْ طِ القْ ول  مُ عن  اهللا  لَّى  صَ

يبْ صِ تَخْ ل  كُ ـــداوَلْ  اجْ ــدْ  قَ

لق الخَ سيّد  على  اهللا  لَّى  صَ

ــقْ تَّ ــوَ ه امْ ــدُ ــهْ ــد الــلِّــي عَ قَ

ومْ القُ سيَّد  على  اهللا  لَّى  صَ

ــومْ الرْكُ باتْ  ــحْ سَ ــا  م ــدْ  قَ

ــرارْ االب سيد  عن  اهللا  لَّى  صَ

ــارْ ــي ــنَّــاتْ االطْ ــا غَ ـــدْ م قَ

ــرْبِــي الــعَ على  اهللا  ــلَّــى  صَ

ــبِي سْ ــبِي و نعم حَ سْ ــو حَ هُ

رى الــوْ يد  سِ عن  اهللا  لَّى  صَ

الزَّهــرة ــى  عل ــرِيف  التَّشْ و 

ــيدي سِ و  ــي  بِيبِ احْ تْ  ــدْ جَّ مَ

ــيدي سِ و  ــي  ينِ مِ اضْ ــدْت  جَّ مَ

دْ ــحْ واكَ ي حِ ــث اصْ ي دِ هــد الحْ

د ــه فــي بيــت واحَ حُ دْ مــن مَ

ــحــاتْ االرْمـــاق ــا لَــمْ قــد أمَّ

ــمْ ــلَّ اتْــكَ مــا  و  ــنْ  ــكــايَ ال و 

يبْ الطِّ و  كْ  سْ المَ انْسامْ  قَدْ 

ــمْ اتْنَسَّ ــا  م و  ــرْ  طْ العَ ــدْ  قَ

قْ صــدَ و  دْ  ــهَّ شَ ــي  اللِّ ــدْ  قَ

ــمْ ــارْ هاشَ ي ــيد اخْ ــعْ سِ و اتبَ

ــومْ ــجُ ــنْ ــــرات ال ــا زَهْ ــد م ق

مْ يبْغَ ــد  رع و  ــرْقْ  ــب ال قــد 

ــارْ االزْه فَتْحــاتْ  ــا  م ــد  قَ

مْ تنَجَّ ــغــاهــا  الْ ــوات  ــصْ ب

ـــي ــم رَبِّ ــلْ ــي عَ ــا ف ـــد م قَ

مْ يَرْحَ البَعت  يُــوم  ي  فِ عْ ضُ

رَة شْ العَ على  اهللا  رضــى  و 

ــم لَ يَعْ ــر  بالسَّ مــن  رســلُه 

ي يدِ عِ و  ــي  ــاللِ اهْ تْ  ــدْ ــجَّ مَ

مْ حاشَ انْــــرُوح  بــه  حاشا 

ــدْ شــاهَ ــانْ  ــم ــرَّحْ ال عليه 

ــمْ نَّ هَ جَ لضــا  مــن  ــه  ي ينَجِّ
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ــرْ والَــــعْ ــي ــثِ ــه اكْ وانــــا ب

لْق شــافَع ــي فــي الخَ هــو اللِّ

ــة يَّ ــدِ اهْ ــي  ـبِيـبِ لحْ ــدي  هَ

ــرَّفْ خــيــر الــبــرِيَّــة ــشَ ــمْ لَ

ــي ــحِ ــز رَبْ ــنْ ــه هــو كَ حُ ــدْ مَ

ي حِ يَمْ اوْزار  كــل  ــه  حُ ــدْ مَ

ــرَة ــشْ ة بــعَ ــــدَ ــه وحْ ــالتُ ص

ــرَة ــهْ جَ ــفْ  ــاأللَ ب المـيا  و 

ــلْ ــقَّ ــتَ ــلِــي امْ ــثْ ــن هــو مَ ام

ــلْ ــوَسَّ ــادِي اتْ ــه ــالةْ ال ــصْ ب

العالِي ــا  ي ــك  ــتَ ــألْ اسْ ــه  ب

حالِي واكْ  ــــدْ ب ــجْ  تــعــالَ و 

ي ــدِ هْ ــفْ جَ عْ ــي ضُ بَرْنِ ــه اخْ ب

ي ــدِ ــنْ هَ تُـــوب  مــنُّــه  ــرح  ب و 

ــوا دابُ و  ــلُــوا  نَــحْ الــگــوايَــمْ 

غابُوا لْك  الحَ في  ومِي  نجُ و 

ساعة ــيــر  غِ الــدنــيــا  هـــاد 

اتْواعى مهما  ــرْقَــت  افــتَ و 

ــع خاشَ القـلــب  و  ــه  احُ ـدّ مَ

ــرَّم المـكَ ــوب  بُ حْ المَ نـعــم 

يَّة السمِ ـــن  زِي ــد  ــمَّ ــحَ مُ

الزَمْ ــرْط  شَ ــنْــدِي  عَ ــه  حُ ــدْ مَ

ــي ــرْحِ ــيــد فَ ــه هــو عِ حُ ــدْ مَ

ــنــايَــم الــغْ ــي  ه ــه  ــالتُ ص و 

ــرَّة مَ ــيــاتْ  بــمْ ــرَة  ــشْ ــعَ ال و 

ــــداوَمْ امْ ــرُه  ــي خِ ــفْ  األلـَ و 

ــلْ ــمَّ ــحَ ــيــرْة امْ بــــاوْزارْ كــثِ

ــمْ ـرْحَ يـَ ليــك  و  ــانْ  ـم للرحْ

ــألِي اسْ فــي  ــي  نِّ عَ ــلْ  بَ تَقْ

ــمْ ينتَ ــب  اقْرِي ــر  مْ العُ ــنّ  ل

ي ــدِ سْ ــوب ابيــض عَم جَ جا تُ

ــمْ اليَ اعْ ــي  داتِ فــي  ــواوْا  اقْ و 

ــحابُه اسْ ــى  لَّ اتْجَ ــرْفْ  الطَّ و 

ــمْ گايَ ــادْ  ع ــا  م رْ  ســافَ لمْ

ة ماعَ ر فــي اجْ ضَ مثل مــن احْ

ــمْ لَ ــل مــن كان يَحْ صــاب مث
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انْشالُوا اللِّي  ــوم  الــقُ ويــن 

ــه ــالُ ــع افْ إالَّ  ــى  ــل خَ مــا 

ــه ــتُ ــرَفْ ــــدِي مــا اعْ وانـــا وَعْ

ــه طلَبْتُ ــة  مَ الرَّحْ ــر  كتِي و 

ــيــرَة ــتِ ــمــا اكْ ــه دِي ــتُ ــمْ ارْحَ

ــرِيــرَة ــمْ بــالــسْ ــالَ ــع ــو ال ه

ــي ــوبِ ــــي دنُ ــا رَبِّ ـــرْ ي ـــفَ اغْ

ــي ــرُوبِ ــي يــا رَبِّـــي اكْ و افــجِ

لَة مْ جَ ــالمْ  ــإلسْ ل ــرْ  ــفَ اغْ و 

ــلَّــة ــي الــحُ ــاهِ ــد ب ــمَّ ــحَ مُ

ــك لَ فَضْ ــاب  ب فــي  وز  ــدُ الگنْ

تَك وْ ــطَ ــه من اسْ رْفُ ــر طَ خاسَ

ر دايَم ــكْ ــد و الشُّ مْ ليــك الحَ

ــمْ ــرايَ اكْ ــادِي  ــه ال ــالة  ص و 

ي المِ اسْ ازْكى  ياخ  االشْ على 

ضامِي ــل  كُ يَــــرْوِي  ــم  مــاهُ

ـه بكاسُ ـيدِي  سِ ي  ـقانـِ اسْ

ــوا ماسُ برضــاهْ  ــي  صانِ اغْ و 

ــه مــالُ و  ــي  ــنِ غ ــل  ك ـــن  وي

ــمْ تَّ محَ ه  ــدُ وَعْ ه  ــدُ بَعْ مــن 

رَفْتُه ــقايَا اصْ ــرِي فــي اشْ مْ عُ

مْ ــدَ نَقْ ــومْ  يُ ــي  دَنْبِ ــرْ  فَ يَغْ

ــرَة ــي ــبِ ــي اجْ ــي لــلــعــاصِ ه

ــمْ ــلَ يَــعْ ــه  ب ــرْ  ــهَ ج و  ســـرْ 

عيُوبِي ـــي  ربِّ ــا  ي ــرْ  ــتَ س و 

لَم مَسْ كل  يَّتْ  سِ ي  حِ امْ و 

ــلَــة ــل رَسْ ــيَّــد كُ ــة سِ ــرْمَ حُ

مْ جَ اعْ و  ــرَبْ  اعْ لْقْ  الخَ يد  سِ

ــكْ ـتَ مْ ارْحَ يَرْجــى  كَ ـي  ســاعِ

األم و  األب  ـــدْ  زِي ــه  ــمُ رَحْ

ــعــايَــمْ ــــوالي عــلــى الــنْ أمُ

مْ زَمَّ اتـْ ولَوْ  بْ  نـْ الدَّ ي  حِ مْ تـَ

ــي التْهامِ طــه  ــه  حُ دْ مَ مــن 

ــمْ يت فاحَ ــحِ يــت اشْ ــا جِ وان

ه ي من الْباسُ ــمِ سْ وكســى جَ

ــمْ خَ نفْ و  نَرْقــى  ــي  ل ــب  واجَ
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127

128

129

130

131

132

ــة  لِيفَ اخْ ــى  لَّ خَ ــبْ  قطُ كل 

ة ــرِيفَ اشْ رُوحــه  ــبْ  اقْطُ كل 

ــلْ يَوْصَ ــيخْ  شِ ــال  ب رادْ  مــن 

ــلْ بَ يَقْ ــه  علي راد  ــي  اللِّ و 

ــرْ قَّ وَ المْ ــبْ  طْ القُ ــتْ  مْ قَــدَّ

رْ ــدَ البْ ــوعْ  لُ أطْ وشْ  ــدُ مْ حَ ــن  ب

ــي رَبِّ ــدْ  نْ عَ ــي  لِ ــطْ  يَتْوَسَّ

ــي ــبِ رَغْ ــاهْ  ــوف ب ــلْ  ــمَّ ــكَ ي و 

ي التْهامِ على  اهللا  لَّى  صَ

انْيامِي ــيــا  اضْ ــنْ  ــزِّي ال ــن  زِي

ة يفَ ــرُّه فــي صِ ــبْ سَ كل اقْطُ

ـــلْ قـــادَمْ ــلْ كُ ـوْصَ مــنُّــه يـَ

ــلْ طَّ عَ امْ ــه  حياتُ فــي  يَبْقــى 

مْ ــدَّ ــقَ ــه ي ــيــخُ ـــه شِ امُ ـــدَّ قُ

ــرْ نْتَ مخَ ــه  لْقُ خَ ــي  اللِّ ــد  نْ عَ

مْ زاعَ لِيثْ  و  يخْ  شِ و  ب  قُطْ

ــرْبِــي شُ ــاهْ  ــرْض ب ي  فِّ يصَ و 

آدَمْ اوْالدْ  ــدْ  ــي سِ ــة  ــرْمَ حُ

ـــمْ دايَ عليه  اهللا  ــى  ــلَّ صَ

ــم االسْ ــفْ  ــرِي اشْ تارْ  خْ المُ

انتهت القصيدة
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II

001

002

003

004
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006

007

008
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010

011

012

013

014

ــي                          ــالم اكْ ــدا  ــب ن مــا  اول 

تامي                     اغْ يفجــي  اهللا  وبســم 

بســم اهللا نبدا في انشــادي                       

نكدي                         ــلــوج  ت اهللا  بــســم 

بـــادي   ــكــل  ل اهللا  ــســم  ب

ــشــادي   ان ــي  ف بــهــا  انـــا  و 

ــدة                         قصي ــدا  نب اهللا  بســم 

سعيدة                     ندكرها  ما  وقــت 

المشــرف                    ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــى المحجــب                    ــى اهللا عل صل

الطاهــر                      ــى  عل اهللا  ــى  صل

المبشــر                      ــى  عل اهللا  ــى  صل

المزمــزم                    ــى  عل اهللا  ــى  صل

المعظــم                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

االعظــم  ــل  الجلي باالســم 

ــم  و اســم اهللا بالفــرح يعل

تهــدي  ــر  للخي اهللا  بســم 

تهــزم  الشــيطان  ــود  اجن و 

ــادي  ــل ع تــجــلــي عــنــه ك

يعزم  الــقــول  فــي  مــا  اول 

وكيدة  الــهــادي  صــالة  فــي 

ــا مـــداوم  ــه ــي ب ــان ــس ول

المعــرف  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــه الحكمــة تحكــم  بحجوب

المطهــر  ــى  عل اهللا  ــى  صل

مســلم  ــكل  ل بســلوان 

المكــرم  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــل اســم  اســمــه فــايــت ك
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031

032

الصــادق                        ــى  عل اهللا  ــى  صل

الناطــق  ــى  عل اهللا  ــى  صل

المهــدي                         ــى  عل اهللا  ــى  صل

الفــادي                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الراقــي                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الواقــي                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الواجــد                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الراشــد                         ــى  عل اهللا  ــى  صل

الســاري                        ــى  عل اهللا  ــى  صل

القــاري                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الخاشــع                         ــى  عل اهللا  ــى  صل

الســامع                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الداكــر                           ــى  عل اهللا  ــى  صل

العاطــر                           ــى  عل اهللا  ــى  صل

الطيــب                           ــى  عل اهللا  ــى  صل

المقــرب                         ــى  عل اهللا  ــى  صل

الزاهــد                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

الشــاهد                         ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــق  العات ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  تكل ــة  امين بطــن  فــي 

الهــادي  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم الــمــكــرم  ــي ــراه ـــو ب اب

التاقــي  ــى  عل اهللا  ــى  صل

تضــرم  ــار  الن مــن  ــا  يعتقن

الماجــد  ــى  عل اهللا  ــى  صل

مســگم  ــي  ال المنهــاج 

ــواري  ال ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  بالقل ــوب  مكت اال  ــم  عل

الشــافع  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  يعل ــاه  يوف ــي  الل دكــر 

الطاهــر  ــى  عل اهللا  ــى  صل

وجســم  وروح  وقلــب  نفــس 

المطيــب  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  ناعـ ــم  لنعي عشــاقه 

الحامــد  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  تـتل ــوم  ي االمــة  ــى  عل
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034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

الناصــح                       ــى  عل اهللا  ــى  صل

الشــارح                      ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــى الموصــوف                  ــى اهللا عل صل

معروف الجليل  ــه  اوصاف في 

ــى مــن اخــرق                       ــى اهللا عل صل

وحقــق   رفعــه  مــن  حضــرة 

ــى المرســول ــى اهللا عل صل

ــزول                             ــن اتـــى بــالــقــران م

انشق                        من  على  اهللا  صلى 

صــدق                         اهللا  ســعدو  ــي  الل و 

ــاه                        ات مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

انجــاه                              و  ــه  قول اســتاجب 

الســامع                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

خاضــع                        صــار  ــه  فرق مهمــا 

ــى مــن هــرب                       ــى اهللا عل صل

انـضــرب و  ــه  فضل ــق  اعـت

ــى مــن لقــح     ــى اهللا عل صل

ــورد ســريع و اطفح   غصن ال

الواضــح  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم  عال ــكل  ل ــن  الدي نهــج 

الحــروف  ــن  زي بالمحاســن 

ــم  الخات ــه  كتاف ــن  بي ــا  م

ــاق ســريع و ارمق  ســبع اطب

اتكــرم  ــى  المول ــه  علي و 

مكمــول  ــن  بالدي لألســالم 

ــم  كات ــه  في شــاين  ــن  باي

ورامــق  ســريع  ــدر  الب ــه  ل

ــو جهــل ابقى مطلســم  واب

الــضــب حــرمــه ونــــداه 

سالم       راح  ــول  ــه ال ــن  م

خاشــع  فــاض  ــه  قلب جــدع 

معاطم  يســقي  بكى  يبكي 

انكــرب  ــوم  ي الشــادي  ــه  لي

ــم  الداي ــز  ع و  اســرور  ــال  ن

ــه و انفتــح  مــن عــرق جبين

تبســم  ــا  م حيــت  زغــرف  و 
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ــى من ســبح  ــى اهللا عل صل

موضــح                         اضــوا  ــه  ب لفضــه 

ــى من شــكى ــى اهللا عل صل

ــه دون اشــكى واحكــى هول

ــق      العات ــى  عل اهللا  ــى  صل

الصــادق                       اصباعــه  ــن  بي ــا  م

الهــادي                        ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــادي                              ــح ـــدى ال قـــد مـــا ح

المفضــل ــى  عل اهللا  ــى  صل

انحل                            و  اطــيــور  جنود  قــد 

ــار  المخت ــى  عل اهللا  ــى  صل

وســوار                          ــات  اي حــروف  ــد  ق

ــر                           المدت ــى  عل اهللا  ــى  صل

حجر                      و  رمال  و  حصى  قد  و 

البشــير                          ــى  عل اهللا  ــى  صل

تحكير                             مــالــه  شعر  ــد  ق

التاج  صاحب  على  اهللا  صلى 

الحجاج     ــوا  ــاف ط ــا  م ــد  ق

الحصــى فــي كفــه و فصح 

ســالم  ــور  الن ــاج  ت ــى  عل و 

ــاح و ابكــى  ــه العيــس ون لي

ــم  ظال كل  ــة  كرب انســى  و 

جــدع المــا مــن النهــر دافق 

ناعــم  للقــوم  المــا  ــع  انْب

وغــادي  ماجــي  ــي  الل ــد  ق

هايم  و  ــر  ــاي ط ـــي  ال ــد  ق

انمــل  و  جــراد  ــود  جن ــد  ق

باكــم  و  ــدوي  ي ــي  الل ــد  ق

ــوا في االســطار  ــا كتب قد م

عــالــم  كـــل  درس  مـــا  و 

والشــجر  االرض  ــات  انب ــد  ق

ســاجم  ــر  الغزي هــل  ــا  م و 

ــد خيوط الصــوف و الحرير  ق

ــم  الداي ــى  المول ــه  يحصي

ــد وحــوش البحــر و امواج  ق

ــادم  ق ــاد  ع ــي  الل و  ــت  الفاي
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صلى اهللا على مول القطيب

تحطيب                           كــل  جـــداول  قــد 

البراق                    مول  على  اهللا  صلى 

انطاق  و  الخلق  انفاس  قد 

الخلق                      سيد  عن  اهللا  صلى 

ــده امــوتــق                             ــاه ــد لــلــي ع ق

القوم                       سيد  عن  اهللا  صلى 

الــكــروم                            سحبت  ــا  م ــد  ق

ــى اهللا على ســيد االبرار  صل

ــار                               ــي ــات االط ــن قــد مــا غ

ــي                          العرب ــى  عل اهللا  ــى  صل

حسبي                             ــم  ــع ون حــســبــي 

الورى                        سيد  على  اهللا  صلى 

الزُهــرة                         ــى  عل التشــريف  و 

شــرف                             اهللا  ــت  ــي ب اهــــل 

ونوصف                         نحكي  مــا  شــال 

ــم                              ـــي وعــظّ ــهــم رب شــرف

عجــم                          و  بعــراب  ارفعهــم  و 

قد نســوم المسك و الطيب 

تنســم  ــا  وم العطــر  ــد  ق

ــاق  االرم لمحــات  ــا  م ــد  ق

تكلم  ــــا  وم الـــكـــائـــن 

ــي شــاهده و اصــدق  ــد الل ق

هاشــم  ــار  ي اخْ ســيد  ــع  وتب

قــد مــا زهــــرة الــنــجــوم 

يضــرم  الرعــد  و  ــرق  الب ــد  ق

االزهـــار  فتحت  ــا  م ــد  ق

تناغــم  ــا  الغاه بـصــوات 

ــي  رب ــم  عل فــي  ــا  م ــد  ق

ــوم البعــت نرحم  ضعيــف ي

العشــرة ــى  عل اهللا  ورضــى 

ــم  يعل الســر  مــن  ارســول 

اســجـف  ــوار  االن ــه  عليـ و 

فاهم  ــل  ك يــحــصــي  وال 

ســلم  و  ــى  صل عليهــم  و 

الــدايــم  بالعز  اكــرمــهــم 



II تصلية 474

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

الشـريفـة                               الحلة  ذا  نختـم 

ظريفة                             ـــرة  ح ــة  ــوت ق يــا 

وســيدي                         ــي  حبيب مجــدت 

وســيدي                        ــي  ضمن مجــدت 

واكد                      صحيح  حديت  قــال 

مــن مدحــه فــي بيــت واحد                    

ـــع                              ــر وال ــي ــت ـــه ك ــــا ب ان

ولي هــو فــي الخلق شــافع                    

ــة                             هـدي ــي  لحبيـب هــدي 

ــر الــبــريــة                           ــمــشــرف خــي ل

ربحي                          ــر  ــت كَ ــو  ه ــدحــه  م

يمحي                        وزار  ــل  ك مــدحــه 

بعشرة                         ـــدة  وح ــه  ــالت اص

جــهــرا                             ــف  ــأل ب ــا  ــي ــم ال و 

متقل                             مــتــلــي  ــه  ــن م يـــا 

توسل                         الـــهـــادي  ــصــالة  ب

العالي                            ــا  ي ســالــتــك  ــه  ب

حالي                           بــــدواك  تــعــالــج  و 

ــي ضعــف جهــدي                       ــه خبرن ب

هندي                         ــوب  ت مني  ابـــرم  و 

لطيفــة  ــى  تـنب ــي  بمعان

فاهــم  كل  ــي  يعن بهــا 

وعيدي  ــي  ــالل اهْ مــجــدت 

ــروح حاشــم  ــه ال حاشــى ب

شــاهد  الرحمــان  ــه  وعلي

ــم  ــار جهن ــا  مــن الن يعتقن

مداحــه فــي القلب خاشــع 

انعــم  و  ــه  علي اهللا  جــاد 

السمية ـــن  زي مــحــمــد 

الزم  شــرط  ــي  عن مدحــه 

فرحــي  ــد  عي هــو  مدحــه 

الغنايم  ــي  ه ــه  صــالت و 

مــرة  بــمــيــات  الــعــشــرة  و 

ــــداوم  ـــــف خـــيـــره م وأل

محمل  ــر  ــت ـــ اك ـــــوزار  ب

يرحم  ــك  ــي ول لــلــرحــمــن 

ســالي  فــي  ــي  عن ــل  تقب

ــم  ينت ــب  قري العمــر  ــن  الي

ــوب يضغم جســدي  ــو ت جاب

ــم  ــي اعالي ــوات فــي دات و اق
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دابــوا                              و  نحلوا  لــگــوايــم 

ــوا                           انجومــه فــي الحــال غاب

ساعة                         غير  الــدنــيــا  هــاد 

ــواعــى                          ــهــا ت ــرق مــهــمــا ف

ينشالو                        ــي  ل ــقــوم  ال ــن  وي

فــعــالــه                                  اال  ــى  ــل خ ـــا  م

عرفته                           مـــا  ــــدي  وع ـــا  ان

ــه                          طلبت الرحمــة  ــر  كتي و 

اكثيرة                             ــا  ــم دي ورحــمــتــه 

ــم بــســريــرة ــال ــع هـــو ال

ــي   ــوب ـــا ربـــي ذن اغــفــر ي

ــي                         ــروب ــي اكْ ــا رب ــاجــي ي وف

جملة                            ــالم  ــالس ل غــفــر  و 

الحلة ــي  ــاه ب مــحــمــد 

فضلك                     ــاب  ب في  الگندوز 

سطوتك من  طرف  قصده 

الدايم  الشكر  و  الحمد  لك 

كرايم  الــهــادي  صــالة  فــي 

سالمي زكي  الشياخ  على 

انضامــي  كل  ــروي  ي ماهــر 

ســحابه  ــه  لطرب ــى  اتجل و 

ــم  گاي ــاد  ع ــا  م المســافـر 

مثل مــن حضر فــي جماعة 

ــل مــن كان يحلم  صــاب مت

ــي ومــالــو  ــان ـــن كــل غ وي

ــم  محت عــده  و  بعــده  مــن 

صرفته  شــقايا  فــي  عمــري 

نقــدم  ــوم  ي ــي  ذنب يغفــر 

جبيرة  ــلــعــاصــي  ل هـــي 

ــم يعل ــه  علي جاهــر  ســرو 

ــي  ــا ســيدي عيوب و اســتر ي

و امْحي ســيت كل مســلم 

الرســلة  كل  ســيد  حرمــة 

ســيد الخلق اعــراب و اعجم 

ــك رحمت كيرجــى  ســاعي 

االم  و  االب  ارحـــم  ـــد  زي

ــم  النعاي ــي  عل مــوالي  ــا  ي

ــب بحــق زمــزم  تمحــي الدن

مــن مدحــه طــه التهامــي 

ــا جيــت شــحيب فاحم  و ان
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129
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135

136

بكاســو                   ســيدي  اســقاني 

لماســه                  بـرضــى  ــي  غطان

اخليفــة                      ــى  خل قطــب  كل 

اشريفة                    روحـه  قـطـب  كل 

يوصل                  شيخ  بــال  راد  مــن 

يقبل                      ــاه  ــدع ب راد  ــلــي  ول

ــر                      الموق القطــب  قدمــت 

ــدر                 ــوع الب ــن حمــدوش طل ب

ــي                     ــوســل لــحــبــيــب رب ــت ن

ـــاه رغــبــي                      ـــوف ــكــمــل ب ي

اكســى جســمي من لباسه 

نفخم  و  ــرقــى  ن ــي  ــب واج

بصيفــة  ســره  قطــب  كل 

ــل كــل قــادم  ــوص مــنــه ي

ــه معطــل  يبقــى فــي حيات

يقــدم  شــيخه  قدامــه 

ــر  مخنت خلقــه  ــي  ل ــد  عن

زاعم  وليــت  وشــيخ  قطــب 

ــي برضــاه شــربي  يصفــي ل

ادم  اوالد  ســيد  حرمــة 

انتهت القصيدة

مالحظة

المراكشي  الرحيم  عبد  الشيخ  بها  وافانا  وقد  الحمدوشية،  الطريقة  حسب  بحربتين  تنشد  القصيدة،  هذه 

العمراني.       

الحربة االولى 

صلى اهللا على النبي وعلى اله دايم زين الزين ضيا نيامي المختار 

شريف االسم 

الحربة التانية 

اللهم صلي وسلم على النبي، النبي العربي موالي محمدي 
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ــة زَنُّوبَ ــنْ  امْحاسَ فــي  ــورْ  يْسُ مَ ــا  وان

رُه في تعدابْ ولَّهْ خاطْ ــبْ الحبّ امْ صاحَ

ــابْ ــن االحب ــرْ بي يَّ ــي و محَ يل قِ ــارْقْ اعْ ف

بيبُه تزول االكرابْ مْس احْ لعْ شَ نِينْ تطّ امْ

ــران عادْلُه صابْ جْ ــامْ الهَ شــاهد في ايّ

ــا فــي هــوى ريم العــرابْ ــداكْ أني كْ هَ

ــا فيهــا عيبْ ــة م وْضــة باهي زينــب خَ

ــقْ الغرِيبْ ــي بزينها الفايَ لِ قْ ــلْبَتْ عَ سَ

الزَمْ البابْ ــوكْ انـْ نِـي مملـُ بَلـْ يا ترى تَقْ

ــي عزّ االحـبابْ ـف بـوصالـِ طَ ياترى تَعْ

ارْ الگادْيَة في الحجابْ ي النّ ـفِ يا ترى تَطْ

ـتابْ عْ ورْ دون تـَ ــفْ للمهجُ ـ طَ يا ترى تَعْ

ي طـالْ بـه العـدابْ ــي للـِّ ـ رْتـِ يا ترى تـَ

بْ ــكَ دّ كتْنَسْ ــوقْ الخَ ــه فُ وعُ ــمْ ادْمُ دايَ

بْ ــاهْ يَرگَ سّ ــه عَ ــى في خيالُ ــرْ يتْرَجَّ غي

رَبْ ــن تَغْ ــه حي دابُ ــه و تَعْ والُ ــزدادْ اهْ و ي

عْ و في اللِّيلْ يباتْ يحسب طَّ لْ يتْقَ إيْضَ

بْ ــكَ ــوعْ العيُونْ تَسْ ــي واقَدْ و دمُ لِ داخْ

ــة وب مدُّ الهــوى  ــات  بن فــي  ــة  ولَ مُ كْ مَ

ــة يُوبَ هْ ــي عليهــا مَ وارْحِ حــاتْ اجْ واضْ

بّ مْ انْحَ رْ حاكَ هَ ي بالقْ مِ لِي عن رَسْ ساحْ

رْبْ ــيقْ بالگُ يي قلب العشِ دَّة تَحْ بالمــوَ

ــر تلهب لْ داتِي بالشــوق غي فــي ادْواخَ

ــبْ ــي هــواهْ يلْعَ ــزَّقْ و اللِّ الحشــى يتمَ

لَّبْ گَ ــا امْ ــنْ و حرّه يْنِي ــن ســحر العَ بي
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ــة رْبَ ــراگ مــع الغُ ــرارْ الفْ ي بضْ شــاكِ

بَة عْ ــفْ الصَّ واقَ ي بالتِّيهْ في المْ شــاكِ

ــم كان يَرْطابْ رِّي للصّ يتْ بضَ ــكِ لو اشْ

ضابْ ــن اهْ يتْ لنفــر االريامْ بي ــكِ لو اشْ

يلْ لَوَّابْ قِ ي صافِي اسْ يتْ الماضِ كِ لو اشْ

رِيرْ صال في  غابْ يتْ األسد اشْ كِ لو اشْ

بْرابْ ــة الرّ ــي االطــاللْ الجافي ــالْ دامِ م

ــرْ بالمطلُوبْ ــوبْ فازْ و اظفَ بُ حْ ن مَ كمّ

ــلُوبْ سْ لُه مَ قْ ــادْ من عَ ــا من صبّ ع وم

تابْ ــفْ العْ ــا إيْكَ قــل لالّيَمْ فــي اهواه

ضابْ رْتِي غصن الميّاسْ بين االهْ لو انْضَ

رابْ ــدّ االحْ ــواسْ اتْشَ و الســيُوفْ و االقْ

رابْ يها ريــش الغْ كِ ورْ اللِّي تَحْ و الشــعُ

رابْ حْ ــنْ دُونْ مَ مامْ الزِّي تِي لهْ دْ لو ســجَ

ــفْ لي زينب طَ ــن تَعْ رِّي حي و شــفى ضَ

ــة زَنُّوبَ ــةْ  بَّ حَ امْ فــي  دِي  ــعْ سَ وكــدا 

ــتْ في القلب بَ ــدي لَعْ ــوقْ ال و بنارْ الشُّ

ــبْ لَ كتَغْ ــه  للموْل الهجــرْ  اتقــال  و 

بْ ــن نَرْغَ راعي بالعطب حي عْ تضْ ــمَ يَسْ

ــبْ اوْجَ شــاين  ــودِي  ي و  ــيّ  ل ــتْ  إيْلَتفَ

ودْ يجدبْ ي ايْعُ فِ كايا و على ضعْ من اشْ

ــرَبْ ــي شــكايا أوْ يق غــى ل ــى يصْ ن الغْ

ــا تقرَّبْ اواها م ــيرْ اهْ من ارْســامِي ايْسِ

بُوبة حْ دْ فــي اوْصــالْ المَ ــعْ وجــاهْ السَّ

وبَة حى مــن حبيب قَلْبُه في جُ حينْ اضْ

بْ تْ بال شــكّ تَرْسَ ــفْ رْتِي ما شَ لو انْضَ

وسْ اللِّي في خدودْ  الغزالْ تغرَبْ و الشمُ

دبْ ــي فــي تغــر االدْرارْ يعَ ــقْ اللِّ ي و الرحِ

و الضعودْ إال شــارَتْ برُوقْها على الغرب

ــراعْ في الحرب ــي مجروح إال اصْ تِ دْ أو عَ
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45

يلْ  ونابْ ــقِ بْ الغرامْ بين ظفر اسْ صاحَ

ــابْ ــفاقْ و الخب ــن السْ ــرانْ بي تگــبْ ني

حابْ ــز تِيهْ و اصْ يُونة في ع ــة مَصْ صاين

ــالبْ ها باالسْ ــعْ فــي حدّ مَ ــا تَطْ إال تراه

يَّلْ في اوْهامْ بسهابْ ثيلْ دامِي متضَ امْ

لِي بعدامه كانْ لُه في الحسابْ قْ صادْ عَ

ــوبْ العجابْ جُ ــي اعْ ــدِي يناسِ هْ أشْ مَ

ــة بَ عْ ملــك أهــل الحجْ ــوَّ ــرامْ إيْطَ الغْ

ــة لبَ بالغُ الشــجاعة  القــومْ  دْ  ــرّ ي و 

بيبْ بكتابْ نِّي احْ لْ عَ ــي يَبْخَ نِّ ما في ضَ

رابْ نا التَّغْ ــرَفْ ما صارْ في داتِي اضْ ما اعْ

وابْ ــة بالصْ اتْ الفانْيَ ــرّ الدّ مْ ضُ ما ارْحَ

تابْ ولْ العْ لَة العيُونْ طُ يدْ في كحْ ما يفِ

ــاتْ التِّيجانْ ضلّ و ســرابْ راهْ عهــودْ امّ

ــه مجنوبَة ــولْ الفتــك في امراحُ و اخيُ

ــه فــي نُوبَة ساسُ ــى داتُه مــع احْ وافن

بْ جَّ ــه اتْحَ ــا عليهــا ملــك فــي دَوْلتُ م

ــبْ هَ دْ مَ لْ  كُ بهــا  ــبْ  هَ يَدْ لْ  ــوَّ اتْعَ إال  و 

ادْ طــارْ و اهرَبْ ــمّ عليه الصيّ نِينْ ضَ امْ

ــبْ ــيرْ في الگيُودْ يَرْسَ يُودْ أسِ گْ ــادْ مَ ع

ة من الشب زالْ الفايْحَ بع في يدّ الغْ السّ

ــلُوبَة سْ مَ ــه  لُ واخَ لدْ ــودْ  أسُ ــودْ  يگُ و 

ــة لُوبَ غْ مَ ــي  لِّ كتْـوَ ــولْ  ـقُ العْ ــلْ  اه و 

ودْ يكتبْ ــدُ بعد شــاهد دَمْعي فُوق الخْ

ْ بّ ــرْ الحُ رايَ ــيتْ مع امْ ما عــرف ما قاسِ

ة الصبْ قْ من حالْ الكاوِي بليعَ ما شــفَ

تَبْ هْ و ليــس يعْ ــدُّ ــزال ي ــي اغْ نّ ــا يحَ م

بْ دَ لُولَة في كل حــالْ تَكْ عْ اقْوالْهــم مَ

ــة زَنُّوبَ ــي  وَلْفِ ــرامْ  اغْ ــي  افْنانِ كيــف 

ــي زَنَّوبَة لِ قْ ــتَوْالتْ ملكــت عَ كيف اسْ
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ــه الغيبة ــى اللِّي طالَتْ علي ة عل ــدَ مْ عَ

هيـبَـة ـقْ  للـعاشَ كتْـزِيـدْ  الغيـبـة  و 

ــتْ ردّ الجوابْ شْ ــة و توَحَّ ــتْ الغيبَ طالَ

ــي إيْراقَبْ البابْ بُوبِ حْ تى نَلْقــى مَ إال امْ

ــابْ ــمْ ربّ االرب ــدْ بفضــلْ الكرِي إال ايْرِي

ابْ يحْ وَهَّ ــمِ مْ ال غيرُه اسْ صَ به مســتَعْ

رْ دَنْبْ اللِّي شــابْ ما تابْ فَ ــلْ يَغْ بالفضَ

ــة زَنُّوبَ نَلْقــى  ــبْ  رِي اقْ فــي  ــى  نَتْرَجَّ

وبَة رْهُ ــضْ القَ ــوقْ لَحْ و هــاضْ عليه شُ

ــوبَة سُ حْ ولُوا مَ ــرَة كيْقُ اهْ ــامْ الضّ و االيّ

بْ دّ ــرْفْ المهَ ــرْ داكْ الطّ هَ ــى يضْ ت إال إمْ

بْ رْحَ ه إيْمَ ــمُ رْسْ ــى يلقانِي في مَ ت إال امْ

ياتْ في الگرْبْ الل الباهْ لِي بهْ مْ مّ شَ إيْضَ

نْبْ ــيَّ الدّ ــي عل طِّ ــي و يغَ يســتَرْ و يالتِ

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

مالحظة

لدى  توجد  التي  المخطوط  نسخة  في  و  فيها،  مذكور  غير  الشاعر  إسم  أن  كما  القصيدة،  حربة  على  نقف  لم 

أكاديمية المملكة المغربية تنسب هذه القصيدة للشيخ الگندوز .      
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ــا يفـرّجه ــي موالن ــا ادرى كـرب يا م

الهوى راكب عن شــلوي وامسرّجه

ــه و ال انعالجه ــق انحارب ــا انطيـ م

ــه ضجّ و  ــي  ديـوان ــح  جيّـ حبّـهــا 

ــا ما ادرى كاســي بيديها اتدرجه ي

ــت نــرتــجــى ــي ــي اع

في اوصــول العدرة اســباب انتاجي

ــجــى ـــا لْ ــل م ــك ل

ما اشفق من حالتي ابقاوْا الجاجي

ـــي الــمــعــالــجــة ف

لب الممحون مــن هـمّ تلجاجي اغْ

راحـــــــة الــلّــجـــــى

ــوا امهاجي ل ملكــت عقلي و اتهـوّ

ــى ــدج كـــوكـــب ال

في امحبتها هذا اشــحال انراجي

تمضى عنّي اهمـوم هاذ التهييجة

عند اخالقي ارصوص اسباب الهيجة

ــي كل داج للحرب اســـريجة خـالّن

مهما نغـنم على ارضاها تـفريجة

سلطانة كل زين الغزالة خديجة
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ــاج محت لهــا  ــي  قـلب

الرهــواج ــدّ  قـ فاقــت 

داج فــي  قمــرة  ــن  الجبي

ـجــوا ــا بهّ ــن و الحاجــب بضي الجبي

و الشــعر اتقــول اســقامه ايعالجــه

اتدرجه بيديها  كاسي  ادرى  ما  يا 

ــاج النـسّ ــوب  ثـ ــدن  الب

عاج من  صافي  الصدر 

مرافق كاسماك في امواج

افرايجــه تبغــي  الضــاوي  الشــمع  و 

هــاج بهــا  ــري  خب و 

الرجراج كمــا  اتميس 

ــاج الوهّ ــور  بن ــاق  ف

ــة  ــج ـــون داع ـــي أع

ــن غـنّجه ــى الخد الزي و الخــال عل

ـــان الهـــــجــة ـــب ات

منعوت كما اســلوك على منهاجي

ــى ــدج كـــوكـــب ال

في امحبتها هذا اشــحال انراجي

فـايق عــن كل ادباج

فيه انهود في تـبهاج

وسط البحر الهـيّاج

ـــف زاعـــجـــة  كـــي

ـــيل من تهياجي دمعـته كما السّ

ــة اهياجــ زادت  بـهــا 

ازباجــة ــن  اثني ــوت  بتي

مبهاجة ــرّة  ــغ ال ــوق  ف

تغنيجة في  الشفر  و  أقواس  حاجبين 

بفـليجة سـرّه  زاد  يسـبي  مبسم 

خديجة الغزالة  زين  كل  سلطانة 

ـاجة  وهّ طاســة  الســرة 

محتاجــة روحــي  لهــم 

مرجاجــة صــاق  الســاق 

ادموعه على الحسوك للوريق ازعيجة
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امزايجــه ــدري  ت الصافــي  المــدام  و 

زنـجــوا ــن  ألتني ــج  اخـدلّ ــدام  القـ

اتدرجه بيديها  كاسي  ادرى  ما  يا 

ــاج ــاظ ادب ـ ــا حفّ ــذ ي خـ

ــاّج الوهـ ــيـف  السّ ورّي 

نهــدي طرزي في انســاج

ــن خرّجــه ــه وي ســـال الداعــي عـقل

ــو اركب عــن شــلوي يبغــي اندرجه ل

ة و انـتيجة ـمّ ــد المليح هَ يعـصر خـ

ــم مــن عاشـــق بها فــي تهيـجة كـ

خديجة الغزالة  زين  كل  سلطانة 

ــوْ افراجــة  ــم بالزّه و اغن

يتهاجــى  ــره  خب ــرك  اتـ

ــاجة النسّ يـدّ  خــط  من 

ــي اعمــاه زاده تغـنيجــة الجاحــد اللّ

ــى الجواد فوقه بســريجة ــي عل يلقان

نـــــار واهـــــــجـــة 

ــه ايفاجي ــوى و الغــرام بي زاد الهـ

ــم هــايــجــة ـــ ــري ال

تهـياجــي ــوى  اقـ بـهــا  ــا  أنـ

ــى ــدج كـــوكـــب ال

في امحبتها هذا اشــحال انراجي

ــات االنتاج ــي ابي غـنّ

الوداج ــري  اب لعدوك 

بمواج دافــق  بحــري 

ضـــــدّ فـــــاش جــا 

امواجــي فــي  يغــرق  ى  ــدّ اتعـ كان 

ــى جــا ــض ـــ ــم ــل ل

في المـشالية يعميه ريح اعجاجي
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اســـالمنا ألصحاب المعنى ناســجه

ــا ادرى كاســي بيديهــا اتدرجــه ــا م ي

ــات انســيجة ــال ابي ــدوز ق ــول الگن ق

ــة خديجة ســلطانة كل تيـت الغزال

ــاهــجــة  اتـــبـــان ب

ــي ايهـجّ ــنّ  فـ كل  مــن  اعــي  لـدّ

ــى ــدج كـــوكـــب ال

فــي امحبتهــا ذا اشــحال انراجــي

انتهت القصيدة






