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ــه لمن اعتن الش تظلم قوســك ترك

وبْ تحتنا ه محسُ واجُ من الّ يسبح في بحور امْ

اســفانه ــات  مقلب ــه  ارياحُ ــتْ  خلّي

ي وفْ انظامِ وى تشُ الناس كلها االفعال تَهْ

ه حنظل يدوق سمّ حرُوبُه من كان في طعامُ

وتْ ازْمانْ قْ ياقُ بِي بيان عاشَ
لْ لكن لَوْال لي هايَمْ قَ

و كذاكْ اللِّي ضاوِي في المتاني

وفْ فنان ياسمينة ما  ما كنت غير جالَسْ انشُ

بين اغصانْ

دْ ســالّنِي عْ ــن بجّ ــرقاوِي م
شَ

رْجانْ لْ لون المَ ي ترى بازِي يصيدْ كامَ ترى انصيدْ دامِ

ــي ــانْ بالغان ــا قرص ــي ي بَّرْنِ خَ

ــابْ ــرق ال ــق  ــات ــع ال اهللا  ــا  ي

ابْ ــوّ ــت ال نعم  ــا  ي ــي  ل ــد  جُ

ــوبْ جُ بعْ ــي  مِ يَعْ ــمْ  ظالَ زح 

بنِي ــي يحَ ــت اللّ ــدي واجفي ــال عه ط

ــي يــزُورْنِــي  ــلِّ ــتْ ال ــي ــغِ والْ

ســنيني دَوَّزْتْ  الســرُورْ  ــع  م ــرح  بالف

ـــي ـــن ـــات ـــس فـــــــــي  ب

عينُه ــضْ  ــمَّ ــغَ ي ــه  ــقُّ حَ كـــال  ــن  م

الِي ــرّ الصّ ــيّ شــكات بالح شــمعة ل

ــه امــعــادْمُ ــي  ــبّ لُ زادَتْ 

الحربة

ــز امعانِي نايَمْ الجفن ما ادْرى رم

ــا علومن فــي  ــدارَكْ  لمْ للدواخــل  يوصــل  وال 

عيانُه نــهــجْ  رَكْ  ــــدْ ي الّ  مــن 

رة انصيبْ و هو يا سيدي ما كان جا لظنِي وين الغدْ

ــي قُرصانِ اللّجــات  ــوق  ف مْ  ــوَّ عَ

يْرانْ ة حَ لَّمْ منها في دهشَ دْ كل امعَ في جروفْ الشواهَ

بُه مخاطْ اشــكايا  ــل  للجلي

ــابْ الغي ــمْ  العال ــمْ  ري الكْ

اخطوبْ في  رْ  الخاطَ ناهْ  بمكْ

وتْنِي يفُ اللِّي  قْتْ  الوَ عنِّي  ابْعد  من 

ــي يضيمنِ الهجــرة  ــمْ  ضي

ــي ــا ياتين ــانْ و م ــربْ الزْم ــا اكْ  و م

ــــي ــــنِ ضـــــــان ســــاكْ

عنُّه الغــنــى  ــه  مــنّ ـــدّ  الب ــي  ــلِّ ال

ــي نجــولْ و الفكــر إيشــالِي ــتّ أنالل ب

ه مُ في اضداد اشياتْ الطْ

صالمطلع
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ادْ قَّ الوَ رْ  البدْ يا  عدايَا  من  يني  مِ احْ و  غيتْنِي 

موؤدة تْ  تاهَ عاصية  عبيد  في  عْ  تشافَ و 

ودْ ــزّ و الســعُ ــالل العَ ــسْ يا ه ــوالي ادْري أم

روح روحي موالي علي الشريف بدري نور الضي

ي غيثنِي يتشافى توهامِ

يّ نَبْرى من عَ

ياعْ بالشْ ابْساطْ  في  نِي  ساكْ رْ  فَ يَظْ ادْرى  أمن 

وعة ــه مرْجُ سُ ومْ بالرضى نَفْ مُ هْ ــرى مَ يتْ

ه و ابراتْ وجوعْ دُ من موالي إدريسْ نالْ قَصْ

وابها  الهادِي  عشق  من  قــالْ  من  ري  ــدْ نَ ما 

اعليل ابقى  ــلْــبُــه  قَ ــدْ  ــواجَ ت و  شمايْلُه 

ه و ما اعطاهْ دُ عْ رِي سَ لو يَدْ

ودْ و العمر بالمالْ ايجُ

يّاتُه ترجع حسنات ما كسب من سِ

ــت قلبي يطــرح لنكاده غي

ــن رادُه ةْ م ــس أعمدَ ــس بن ادري ــوالي ادري أم

ــبْ األمـــور فـــي مــصــاعَ

قلبي ارجاك يا ابن جعفر و عليك لحتْ عارِي

ي مِ ــرُّه ليّ امحاكْ ي سَ ي اعجيب تَبْدِ ــدِ قَصْ

ي ــدِ وعْ ــة  ن جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

ــي غماد ي تنظر ســيوفْ ف ــت وَلْفِ ــوم كان ي

الحربة

ــادِي و انْجادْ ولْ الب ــاهْ القلــب جريحْ في ســهُ ت

ودَةْ ــيا موكُ شــا باشْ يبْ في الحْ ــرَّمْ تَلْهِ و اتْضَ

ــومْ عطــاسْ خليل فــي جبالُه و طــوى البنُودْ ي

طابِي ناغِي اعالمْ و انشر بعد الضيّ جالْ اخْ في اسْ

ما اجناتْ أيّامِي في ارْسامِي

ْ بَرْ عن حيّ  و اخْ

ــةْ االلْماعْ جى في غايَ ى تَنْويرْ فــي الدْ هل ضــوّ

وعة فارْ بنصُ جْ في ارْسامْ عافْيَة و اصْ هَّ واتْوَ

نْ ذاتْ البرقُوعْ اسَ حْ نُونْ من امَ كْ رْ مَ هَ أو اظْ

ــالْ  ي اخْ ــراضْ  بعْ ــنُه  محاسْ ــي  واعِ ــطْ  نَ يَقْ ال 

ــلْ انكي مــن  اهــوالْ  ودْ  وصــدُ فــى  اجْ مــن 

بهاهْ هوى  عنُّه  غى  يطْ لو 

بالفجرْ اعداهْ  تزيدْ  و 

ومْ في وَتْباتُه وف ما يدُ ملزومْ الشُّ

طيب  لجمالكْ  نِي  سواكْ تفهى  سيدي  يا  هو  و 

االنسامْ

ة و العاهد من ادْرى اخبارِي سالوا على المودّ

ي ــى معالمِ و عرف كيــف كيّ الهجرة ضحّ

ــي ــفِ اخْ و  مْ  ـــدّ ق ايَـــرْ  الـــزّ يــا  هللا 

يرضــاهْ اهــواكْ  ــي  اللِّ ــل  الخلي لهــا  قــل 

صالمطلع
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ــي ــعــانِ ــال هــاهــي ب

ــران االگ ــن  بي ــى  يتعام ــا  م ــر  تدي ــي  تَبْغِ

شــيهانِـي ــعْ  بَّ تخَ و 

يانْ ــن االعْ رَّگ بي ــدَ ــا يتّ ــي اعشــيق م و اللِّ

متحوفْ ي  صباحِ نور 

وفْ نِي من هو ملهُ في شمايل ترضى للسامعين تَغْ

ــى تتعافــ ــا  صيلــه

ــي تاني نِ مْ ــة تَرْحَ ــي القيقالن نَبْغ

ــگاهْ ة لشْ ــة زايْدَ ــي مالكَ داتْ اللِّ

كْ عز عليّ و عالش يا محجوبة ننســاكْ و فراقَ

ــي لضناكْ ســاهرة داجْ ــوعْ اعيانِ و دم

ــه مامُ تَخْ ــرْ  ثَ اكْ و  ي  ــدِ وَجْ ــاج  ه

ـه  الفراقْ  عجيب  يا  اللِّي  خيلُه   ضـدّ   حسامُ

جودي للمغروم

عْ بالشــفر ــوم نَبْغي رمزك يلمَ الي

ه مامُ ــاًّ تَخْ ه يزول حق ــمُ زوري رَسْ

بشرى بمجيك يا الريم ارقية

بدون حربة

ه ــزادْ هول اعياطُ ــفرينْ ان بالتّيهْ و البها و الشّ

من يُومْ فيه زارَتْ زهوة وانا في احكامْ شطاطة

الحربة

ــه ورشــانِي مــن صميمُ

االوطــانْ زهــو  ــدا  البي ــبْ  شْ عُ ــزور  ي ديمــا 

ــي ــرانِ ــشْ عُ ــادِي  ــن ي و 

ــانْ ــولْ الزم ــا طُ واه ــي نَهْ ــرى اللِّ ــا ت ــلْ ي ه

ــوفْ ــنْ بالشّ عَ ــالْ شــادِي يَطْ م

ــي بقوافِ ــلْبني  سَ

ــي ــه انْــحــافِ ــقْ ل ــي ــطِ ــا انْ م

للعين هاجْ وجد اهوايا و اجالنِي

ناهْ اضْ يُوسْ  اكْ من  بُه  تَعْ نِي  جرَّعْ

نِي يلطفْ بيّ ى فضل اهللا الغْ في كل حين كنترجّ

راجْ وقْها  سُ اللِّي  االقــدارْ  مجارِي  في 

نا دامي سود النيام  وهو يا سيدي و امنين زار بَهْ

الهوى صاد لي  بجنود اتگلضمْ

مْ الثغر آشْ رى من الّ شاف مباسَ

ه تمادى عقلُه في زين يهزَمْ قوامُ

و يجيب امديح له اهديّة

مْ باهية قبل له جدارُه زاير مرسَ

انْوارُه يكْ  تَغشِ ال  سالْفة  ود  عهُ تعاهد 

يْلِي دونْ الرباطْ و هو يا سيدي ما كنت غير حافَز خَ

صالمطلع
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ــدانْ كل عارَمْ ــه مي ــى مصرَاعُ ــبّ ما اخف الح

دانْ ــرانْ كل وَجْ ــه ني ــدْ بتعبُ ــي يزي ــن اللِّ و البي

اللِي مْ وإال ارْضاتْ شَ

ــرْ بَّ مكَ ــا  ج ــنْ  لمّ ــة  رْجَ الفَ ادْراوْا  ــا  م

ــارْ بالرضى ــي االثم نِ ــي نَجْ ــت هانِ كن

ــضْ الفي ــوعْ  ينب ــاتْ  الباهي ــودْ  بوج

شير باحداقِي

ــي امدامْ صافِي برضى االشــواقْ و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البه ــةْ  ليل ــا  ين أمّ ــودْ  بوج

ــها عادة ــي عوانَسْ ــذابْ ف الع

ــود موج ــم  عنده ــاهْ  تلق ــمْ  لَّ تتعَ ــا  م كل 

نِيدْ رِي تَجْ ــدْ ــى تحربةْ من كانْ يَ لهم في الوغ

اللْ ــتْ الهْ ــن فاقَ ــا محاســنَكْ ام دامْ اهللا ابه

ــة ادْزيَّ دون  ــزارَگْ  الم و  ــنْ  البي ومْ  ســهُ ــدّ  ق

هنيّة ــك  ب ــرْجــى  كــيَ ــلــبْ  الــقَ الّزالْ  مــن 

ــه و اعـــراسْ ــزاي ـــواكْ فــي ان ــــتْ مــن ه الزَلْ

ــي ــاسِ ة أيّ ــــوَ ــا زَهْ ــكْ ي ــنَّ ــعْ مَ ــطَ ــقْ كــيــفْ نَ

ــي افْراشْ الصالة آشْ راى من الّ شــافْ الزّينْ ف

ــهــانْ وَلْ حبيبُه  ــــراقْ  افْ مــن 

حـــولْ ال  حـــالِـــي  ــهــا  ل قـــل 

ولْ ــدُ سْ المَ ــاتْ  أمّ ــومْ  قيُ ــن  م

ــولْ ــلْ واشْ المعمُ ــفْ نعمَ كي

الحربة

ــمْ ــه هايَ ــونْ ب ــزْالنْ نكُ ــسْ غَ ــهْ مــن اعوانَ التِّي

ــمْ وَلْهانْ ــادِي و يشــادِي في صمي ــدْ كيْن و الوَجْ

ــي بالِ اهْ زاد  ابهــاكْ  و 

ــرْ يَّ امغَ ــا  الجف مــن  ــه  لْبُ قَ ــقْ  عاشَ كل 

عارَضة ــنْ  ي ــزّ ال ـــورْ  نُ يــا  ـــكْ  داتَ مــالْ 

ــضْ ري اعْ دُونْ  مــن  صــارْ  الحــقّ  ــزانْ  مي

و هو يا سيدي سعد السعود وفا رسم نورُه شريقْ

اتْمــادى ــمْ  بهاهُ فــي  ــي  لِ قْ عَ

ــو كانْ كنت تحــت اللحود ــكْ ل ــدْ فراقَ ــا نري م

ــودْ بالبهــا توكيدْ هُ عْ ــدْ مَ ــه نواكَ ــي و ب ــاذا ل م

داللْ أمّ  ــنْ  زي مــن  دْ  مســاعَ ــي  حالِ ــمْ  الالّي

ــة بْرِيَّ صَ عنهــا  ــي  إيل وال  ــرِّي  ضُ ي  ــكِ نَشْ ــا  م

ــة بالقهريَّ ــي  نبالِ ــا  م بالجــورْ  تحكــم  ــو  ل

زْتْ  رْتْ الخودَة وأنا حَ و هو يا سيدي مازالْ ما انْظَ

واسْ وَسْ

ــة غاللَ ــه مَ تُ ــوحْ ريحْ ــن ايْفُ ــاسْ مني ــوفْ الي شُ

ــرانْ نيـ ــرَة  ــ جْ للهَ ــة  مهيّْجَ

ــولْ يصُ برضــاكْ  ــكْ  وَلْفَ قلــب 

ــولْ ــوصُ ــال ب ــه  ل ــودْ  تــجُ إال 

مدغــولْ لُه  شــغْ ـــي  واشِ كلّ 

صالمطلع



12

34

35

36

37

38

39

40

قْ االريامْ عاشَ

ربيعة 1

المرسول

العاشق أو الحسناء

الهديّة

بدر احبابي

ارقيّة 2

239

249

255

259

263

269

273

عنوان القصيدةرقم

ــرْ موالهْ معاهْ بَ ــقْ االريامْ كيفْ يَصْ أيا عاشَ

بِي برضاتُه
لْ رْ قَ فَ ــانْ واشْ يَظْ ا ادرى يا وَرْش أمَ

فيـه ــلْ  جــايَ ــرِي 
ــكْ فَ

اللّحضين زهو  ينصر  اهللا 

ة ربيعَ اللّة  الزّينْ  مصباحْ  الضرافة  و 

ــوعْ بُ طْ ــور المَ ــة ن الوْجيبَ

ــن ادعاوْا ــولِي و اتْرَكْ م رْسُ ســير يا مَ

الســقيم ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  بَّ خَ

رَة ــامْ ناكْ وة االرس نْوة اليُومْ زاَرَتْ زَهْ عَ

ــا ادْرى ــب اللِّي م انكوى قل

ومْ ــهُ ــزْراتْ اللّحظ منها و اسْ من خَ

ــبــلــوا الــهــديّــة ــو قَ ل

م ــاوْا لبهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ ــت له جي

ــوارْ اشْ دونْ  ــن  م ــمْ  واسَ امْ ــي  ف نســرع 

ــهْ اقيُومْ ــت والَعْ و التّي ي بهم كن ــدِ هْ أنا عَ

ـــد أبــــدر احــبــابــي جُ

ــه فنات أنفاســه ــك راســي ناســي ناسُ ب

واكْ عن جميعْ الناس و االحبابْ نَهْ

بُوبْ حْ و ارضيتْ اوْصالْ ارْضاكْ يا العدرة زهو المَ

وفْ بصارُه كنت مسلِّي اقديم من قبل انشُ

ــنْ و الفخر ــن صالت بالزي م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

الحربة

تْ هذا الخودة عقلي افْناهْ فْ و هو يا سيدي من يوم شَ

ــنْ ــا داتْ الزَّي كْ ي مــال صــدَّ

ة تقليعَ زادْنِي  البين  بهبُوبْ  ادْخالِي  في 

ــوعْ لُ مقَ ــكْ  بُوبَ حْ مَ ــه  منّ

ــاوْا ارْت ــا  م ــنْ  العي ــفارْ  اشْ و  كْ  ــدَّ قَ جــارْ 

ــمْ تَنْظي فــي  مْ  جيُوشــهُ ــرِي  جْ هَ زادُوا 

ــرَة زاهْ ــارْ  باقْم لمراســم  ــي  اتْنِ ادّ ــي  لِ رَجْ

ــرَة نْت مخَ رة  ــدْ عَ دْ  انْشــاهَ

ــومْ ــرْگ مَ جمالها  ــوِي  ــضْ يَ بـــنْـــواوَرْ 

ــن عــلــيّ ــي ــب ــــارْ ال ج

م واهُ ولْ في اهْ ي تجُ سِ في العوانَسْ وأنا نَفْ

اليضمــارْ ــاس  ن ــضْ  يوَگّ ــا  م ــتْ  بدي و 

ي دون كلُوم راحِ ومْ في كل حين تَجْ نَبْدي للقُ

ــي ــدابِ ـــــزادْ ع ـــكْ ان ب

ــه واسُ وَسْ كان  ــن  البي ودْ  بصــدُ ــنْ  المحايَ و 

ــذاب تَعْ ــجْ  يَّ إيْهَ ــن  للجبي ــب  تغري

ه في غروبْ فيه اللِّي هو ابقى موَلَّه شمسُ يَكْ

يرْ و هو يا سيدي روح العشيق قبل اجفانُه ديما تْغِ

صالمطلع
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ــرة الضف ــات  أصابغ

ــك تنصــف گمرة ــو كان ل ل

ــا بغير مالمة ما فاده

ــدرة ــا الع ــاً تخضــع ي ــة حقّ ــاكْ أالّم لبْه

ــلْ الجي ــي  ف شمســها  ــورَكْ  ن ــزْرِي  ي

ــرّوح ال ــوت  ق ــة  ربيع

ــوم تواصل  ــن اهواها كنرْجــى منه اصالح ي م

بعطوفْ

ــة بنصاحـ ــة  ـي عانـْ

شــيّة رْ  ــاوَ بالمح ــي  حالِ زادْوا  ــي  ونِ ودّْعُ

ــوداتْ الخ ــع  جم ــي  رْتِ بصَ ــو  ل

ــي رة و التّيه شــاب لي راسِ جْ ــوم الهَ ــن هم م

وى بدر النّاسْ بة يهْ راسي الحاجْ

ياسْ رْ بقْ ــدَ ــقْ حالْها ما تَعْ شَ ــاسْ اللِّي تَعْ النّ

ــي ألنفاسِ ــرة  حسَ يا 

بْ اهللا ينصر بوشــفر مهدّ

دابُه ــةْ اهْ راح ــوة امْ ــور اشــرق زَهْ ن

واني ــى االكْ ــاح عل ــور الصب ــا ن ضي

في بساطْ البها عاني

ه دُ عْ قْ من الّ يلْقاهْ فالْ سَ كيف ينطَ

أوصالْ ــوى  ان وال  ــا  به

والْ ــتْ االهْ ي و انْزاحَ رْســمِ ــي لمَ زالِ زْتْ اغْ ــوَّ حَ

وب اعشيقْ ما انوانِي نظفر بجمالْها حتى مدُّ

الحربة

ــرة الهجـ مــاتْ  طاعْ

ــوالْ ــاهْ ــالْ ب ــب ــســى ال انَــكْ

ــالْ االخب زادْ  ــن  البي و 

بهاهــا و  زينْهــا  ــورْ  ن مــن 

بلْضاها... ها  شــيقْ اعْ انكوى 

منصوح ــال  ــهْ ــشّ ال زيـــن 

تلحاحي ــا  زنْده

ــي ــرْ صباحِ تْ قم ــفْ ــوم شَ ي

ــا عدولِي بيّ ــم مجروح البال ي في صمي

في الهوى ريتْ اليوم اشــياتْ

وْ  مى زَهْ وفْ ضبي الحْ ي انشُ قِ شْ و هو يا سيدي عَ

راسْ العْ

لَبْ أ يطْ ــامْ لِّي تهيّ جيش االري

الّبُه ــه ميدانْ حــربْ طُ وامُ بقْ

ي في الهيجة بها تروجْ و هو يا سيدي عندي سوابقِ

ــوى محــزومْ فــي االفعــالْ ازْ بالهْ ــيَّبْنِي حــرّ شَ

ــكالْها ة لشْ رِي بجهالتُه و ضامْ الوالْعَ ــدْ يَّبْ بَ غَ

صالمطلع
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ــام تتي ــي  ف ــروم  مغ ــة  لضاوي ــوا  قول

ي ــن ســعدها أيّامِ ــرْ م ــالجْ الخاطَ ــا ع ي

ــاجْ المه و  ــب  القل ــالج  ع ــا  ي ــي  روف

ــي ــة امهاجِ ة الكاوي ــومَ ــي هشّ ــا غزالِ ي

ة جَ حى في افْراجة مبهْ ــي غريمْ يَضْ مِ رَحْ

ــا و عالجْ ن ــرْ بالهْ فَ ه يَظْ ــي ايامُ ف

ــجْ ادمــالَ و  ــة  ــجَ واهْ ــاتْ  اشــي و 

ــوجْ ــلُ لــوجْ ابْ ــوِي فــي الــدْ
ــضْ تَ

ــاحْ ــاتْ اصب ن ــة بوجْ ــا ادْرى ترْضــى المالْكَ أم

القْحة ــة بمْ ــاحْ عفيّ صــانْ من ابْط ــرْ اغْ تتزاهَ

ــــزْالنْ ــه الــــغَ ــي ت

وما يَّة كويتْ بســهُ ــوبْ قوِ جُ ــي بعْ زادْنِ

ــه لْبُ قَ ــوِي 
كْ مَ ــقْ  عاشَ كل  ــق  ْقي حتَ

شــيطانَكْ ــي  نِ لَعْ ــوزْ  يفُ ه  ــمُ رَسْ زوري 

ــه مــزَالْــعُ ه  ــــدُ وَجْ فى  يَكْ

المقال على  اشجاني  ما 

ـــال ـــق ات ــــــــردْت  ب وال 

احــقــيــلــة اجــنــيــت  و 

الدقيل أنـــازح  حين  كــل 

ـــل ـــي ـــرق ـــــدم ال ـــــق ون

ــولْ منقُ ري  ــدْ نَ ــا  م

ْليل ه اخلَ بْعُ ي طَ فِ دّ الهجرة و قال يَجْ في الهوى من شَ

ــى ل ويغْ ــاً  ت وَقْ ــلْ  فَ يجْ ــو  ل

ي لَوْالفِ ه  بْعُ طَ ودْ  يعُ ما  البُد 

الحربة

و هو يا ســيدي من الّ ســباه شفرْ الهيفة عقلُه 

هميم هايَمْ

يَّدْ بُنْيانْ واكْ و ابْهاكْ نشَ و هو يا سيدي لهْ

هاجْ  له تَطْ

ة يْجَ ــة مهَ لْهاجَ حْ مَ ــدَ ولْ و امْ ــي و صُ نِّ غَ

هاجْ ــة المْ نَ ــي بفنُونْ طاعْ ذابِ تَعْ

ـجْ بافْرايـَ ــة  جَ طاهْ قــواسْ  و 

وجْ ــجُ اشْ ــوجْ  زعُ مــن  ــهْ  مي رَحْ

ــواحْ ــوة تَنْ ــه بقْ ي مــن اغرامُ ــاكِ ــاحْ الشّ هــل ب

كالْحة غبْ بمْ بعد اكسى توهين لالعضاء و اتْشَ

ــانْ اليرق ــزتْ  حـ

ــة بْرُومَ ــفارْها المَ ــارَة و اشْ ــونْ أبّ مــن عيُ

ــه لبُّ نســلبْ  لهــم  اعشــيقْ  ــي  اللِّ و 

ــبْ مقالَكْ ــامْ مــن طي ــمْ االري ــلِّي رسْ سَ

ــه امرابْعُ ــي  حي ــقْ  ترَقَّ و 

نانِي شــعر فــي المقالْ ما اغْ

ــمْ قالِي ــرْ في ابعادْهُ والّ قصَّ

ــقى لي ــا اشْ ــا م مــن بعده

ــــي ــقـالـِ انـْ ادْرى  وال 

ـــولْ حُ ال  ــي  ــنِ ــهْ ــيَّ تِ

رْتْ اجفيلْ نُه حتى صَ ه و هوى امْحاسْ ما لقيتْ في صدُّ

لَة ــرانْ شــاعْ في احشــايا ني

نافِي بَرْ لَعْ يقْ يَصْ و اللِّي هو عشِ
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ياتِي ــول احْ لك يفصــحْ قولي بمديحْ ط

مماتي بعد  كــذاك  و 

وتْ ــوارْ يا الياقُ لِّي بنْ تْجَ ــزالْ مَ يا غْ

كْ بها رشيقْ ومَ هُ لْ و سْ ي مجافَ مِ و مالَكْ عن رَسْ

ضــاكْ انراجــي عتْقة ــي من اعْ ــي ميالفِ ميالفِ

عاشق يصبَحْ و يـرُوحْ

ــي افْتاحِ ــالْ  ين ــد  الب

تاحْ فْ ــاهْ ينالْ المَ ورْ الغن ابَرْ مشــهُ و الصّ

بفتحة يــوم  يسعد 

نْ و تزيدْ اشــواشْ نُه تضَ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ضايا يوم انشــى ــي اعْ ــانْ طالْ ف ــرانْ التّيه ني

بِي بما كنا يا عين الرّبْرابْ
لْ ــرْ قَ جود لي يتباشَ

ــابْ ــوى لــهّ يــاخــد ض

ـــه ـــــــاقْ بــــأدابـُ ف

ــه تذهابُ ســطيعْ  زادُه  ــي  مواتِ ــدرْ  ب ــا  ي

اشــفيق لبْ  قَ ــي  بِ
لْ قَ

ــه انعانْقُ شــفته  ــو  ل ــاب  كت و 

ــه ــادْقُ ــص ــي انْ ــمِّ ــفــاجــى هَ يــتْ

ــاقْ ــمْ فــي أف مــا طــايَ

ــى ابق ــا  م ــل  اده تشــحير  ــن  م

ــرافُ يع ــوم  ق ــتْ  نادي
االشرافْ البيتْ  ناسْ 

ه ــت في حماهم راجــي قلبي بها الطافُ و دخل

الخالف بعد  عمر  و 

ــجــاه كـــلّ عـــارَفْ ب

الحربة

ــة تاتِي مَ ــانْ هاجْ ــولْ تب ــفْ أصــاحْ خيُ شُ

لداتي عنف  الَرْســامْ 

ــومْ به مثبُوتْ تُ حْ ناها مَ ســاقْني لعْ

يقْ رِي لو يطِ رِي على رضى شــالّ بَحْ هْ ما يحمل ظَ

ــى ارق بعــد  ــي  قُرْصانِ ــز  عزي ــيّ  ل ة  ــدّ مُ هــدِي 

إينوحْ ــوقْ  بالشُّ دِي  وَجْ

ي الحِ تَكْ مــن  ــه  والُ بقْ

نْواحْ مع افضح  ما اخفى و كثيرْ التّ ــالْ الدّ م

ــهْ قلبي فــي انحى تايَ

ــشْ انطي ــي  التَّرْكِ بســهوم  ــي  معاتْبِ ــركْ  ت

ــي مــاشِ و  ـــايْ  ج ــــبْ  راكَ ــــورْ  اجلُ عــلــى  و 

لو اطغاتْ الهيفة ليّ امقالْ برضى و لغيتْ حجابْ

تابْ ــرْ مغْ سَ ــزّ ما يخْ ع

ــه ــابُ ــغ ــشْ طـــــالْ ت

ــه برْطابُ داللْ  ــو  أبُ ــكْ  نافَ تَعْ ــي  لِ ــادْ  ب

ــقْ اخني القلــب  الش 

ــه احدايْقُ ــي  يراجِ ــل  الخلي عــن 

ــه ــدايْــقُ احْ البْها  ــدْ  يــشــاهَ و 

راقْ ــن  م ــرْ  ــهــاجَ ي و 

ــة ــارْقَ خ ــانْ  ــب ات ــاب  اســب دون 

ازيافُه و  ــرْ  اهجي ــاوِي  ن

ــفْ   ــيّ ادنـــى امــأسّ ل

هل اجلــوابْ لهــم يتراحم به مــن الهافُه

ــه تتقافُ ــاحْ  اري ــف  شُ

ــفْ عاصَ ــن  بي ــه  تدري
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ه في كبادِي ظُ ــي لحْ أنا اللّي كوانِ

ــؤاد الف ــي  ف ــات  هيف اســبابِي  و 

ــدة ع ا  ــوْ فِ يجْ ــنّ  يظ ــال  الب كان 

ـــن قــيــوم ـــزّي ــع ال ــب ط

ي منُّه  ــمِ فْ وال يجود جافل رَسْ ــد يعاطَ ما يري

بقى حمول

ــن يبي ــا  م ــم  ابغي ــالل  وه

ــي نــرجــاه فــي دهــر ــان ه

ــي ــد تمحانِ ــا يزاي ــفّ م ــن إع إح

ــدر تمام زِيّة يا ب  لمْ
ــةْ ــا غايَ ورة ي ــع الصّ يا بدي

ــا رايـــة بــيــن اهــمــام ي

ــي ــــر انــســامِ ـــا زه ي

ــة نام بغْ ــوز  انف ــي  زورْنِ ــرْ  الخاطَ ــالج  ع ــا  ي

ة رابْطَ ــى خيلِي امْ من ادْعانِي يلق

ــر اقْتالَكْ زّاتْ ما ترِيدْ غي ــد الهَ عن

ة ة بضباطَ مَ مْ حاكْ سَ عْ تَقْ دافَ و امْ

جْ وَّ هكذا حالْ الوقتْ قديمْ ما يبالِي بمعَ

رجة ــودانِي نالْ الدّ ه سُ لون جا في ازمامُ

ــي محســورْ ــات العاتِ م

ي في زمانِي دِ عْ ي اليُوم يا سَ رْحِ راحْ تواتى فَ بالفْ

ـــــارَةْ ـــل االغ ــرّ أه ــس ب

ــي ِّ ل يوَ ــر  بالخي ــف  كي

هْ قَّ فَ ســابْ امْ ــي تكونْ في احْ ــب أالّ ه عايْ بالمْ

الحربة

بعنادِي قي  يسْ ه  كاسُ البين  ديما 

ـــدْ ارْعَ ــه  ــنُ ــراتْ افْ مــن  القلب  و 

مجهدة جات  قوات  الحملة  هاد 

محتُــوم ــتُــه  ـهْ وجّ

 ً را نى تبيين ما اروى في خطابُه جهْ عْ للبهى يتْمَ

ولْ انْوى يقُ

زْ قَلْبُه فــي كل حينْ ــا حــوّ م

ــغ الشــفر اب مــن تعــب الصّ

اعياني نورْ  رْدة  وَ المْ نة  الوَجْ مول 

مامْ لَّمْ بجهارْ في الورى ما طالَب تَدْ كلّ ما نتكَ

ــامْ إيّ ــه  ــني تَجْ ــا  عمّ

ــي ــامِ ــي ارْس ــق ف ح

العالمــة ــحْ  اوْضي ــي  يخفِ ه  ــعُ بلسُ ــي  ل ــادْ  ع

يا الهايَمْ في بحر الجهل بالخطا

الطك نِي تخْ ريّح من العيبْ راكْ تَجْ

كيتعاطــى ــدراع  ال ــر  اقصي واش 

لَجْ رْضي نترَكْ اليُومْ كل داعِي متلَجْ كانْ غَ

ــه وعماهْ اعواجه نســلب الحجا قُ مْ زادْ حُ

رة سْ حَ ظالَمْ  صــادَقْ 

ــه ادْعــــاوِي ــتْ ل ــبْ جَ

من صميم قلب مكاوِي

قَوْلِي مــن  حْ  صَ نَفْ لك 

ــبْ إو اهللا ــا الســايَلْ باللِّي هــو لقيتْ من عجَ ي
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عنوان القصيدةرقم

ــة مزادْيَ ــي  مِ رَحْ ســأل  و  ــرَكْ  بَصْ ــظ  غ

ــاوِي الغ ــرَد  ت و  ــوالْ  االهْ ــمّ  هَ ــفْ  شَ تكْ

ــرْ ــبَّ يــتْــجَ ــن  م ــودْ  ــهُ ع يــرعــى  الّ  ــن  م

اناللي نبات  دجــى  فــي  أنّــــادِي 

ــي ــوانِ اعْ فــي  ــكْ  ارجــيــتَ اهللا  يــا 

وفيّة ــي امأرْبِي بجاهْ الصّ تَقْضي ل

تْ شي مثالُه فْ ه ما شَ مامُ نِي تَخْ دْ نَبْلِي هَ

ــي ــرَحْ عادْلِ ــوَّسْ و ف ــرِي متهَ
ــه خاطْ منُّ

لْ تذكارْ مس والغرُوبْ للعاقَ لُوعْ الشّ بين طُ

ــرْ بي تَعْ ــةْ  بلطافَ ــا  دهرن ــوالْ  االحْ ــدْ  ترَشّ

رُورْ غْ ــن مَ ــادي لمّ ودْ الحالْ تتن شــوفْ شــهُ

ــالْ كان إمارة ــى مق ــن يصغ أم

ــي اخـــصـــامْ بــــانْ إشـــارة ف

ــي المباشــر ــول ف ــلْوان و ق ــو و السّ للزه

ــالْ اجف ــوى  اق ــوا  تركُ ــادُوا  ج

ــانْ ــم ــلــتْ أرَحْ قُ

ــة وم بنقُ ــوامْ  اق ــي  ف ــي  وبِ
لُ طْ مَ ــي  تبَطِّ ال 

نه صْ ــسْ غُ ناهْ يبّ ــا اجْ الً م جْ عَ

ــقْ بعد  ــكْ و ديرْ اصدي ــر قلبَ ــس بده الش اتونّ

حروبه الوكيد

عْ جَّ ــوالْ الوقت كتْفَ و احْ

ــه في امجالُه نُ له عقيل فارس دَهْ ــو عقُ من ه

ــه ارْجالُ و  ــه  ازْمان ــرُوب  اح ادْرى  ــو  اله ــن  أم

الحربة

امســاوية  صــورة  ــلْ  ثّ اتمَ ــد  تري ــو  ل

ــاوِي الق ــر  هْ للدّ احــوالْ  ابهــا  رِي  ــدْ تَ

ــرْ ليتذكّ ــل  اعقي هــو  مــن  ــدْ  نرشَ

ســايل عــن حــال  طــال زاد انْكالِي

ــي هانـِ ــي  قالـ لمْ ــي  اصغيتـ ــو  ل

يّة نريكْ اللِّي هو الهاني و قضى بدهِ

حالُه و  وانِي  يَهْ لطيرِي  نوِيتْ  ما  رْ  دَ الغْ

لِي يلَدّ  هُ  وَجْ ارَدْ  الشّ وضْ  عُ واشْ  حالْ  مُ

ــارْ ي غْ ــه مَ ــورَةْ لُونُ ــي الغــروبْ فــي صفُ رْنِ ذكَّ

اهديرْ في  العادَلْ  اقْوالْ  من  اصغى  خليل  نّ  ظَ

ورْ جُ هْ ــه مَ ه منُّ ــمُ جــابْ ترك رَسْ ــوارى الحْ و ت

ولْ الرفيقْ وا و ارْضاوْا بقُ مُ و هو يا سيدي ليّ تحاكْ

ـــانْ  ك و  ــد  بــعّ

المشؤومة افعالْها  و  الــغــدرة  ــوام  اق من 

نُه دَهْ يُوقَدْ  عاقَلْ  كل  يتْ  وَصِّ

ولْ العقُ جمع  يَّرْ  اتحَ الدهر  إيّامْ  سيدي  يا  هو  و 
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475 بنِيالغربة (قصيدة العميري) ــي يحَ ــت اللّ ــدي واجفي طال عه

ــع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني ــرح م بالف

عينُه ــضْ  ــمَّ ــغَ ي ــه  ــقُّ حَ كـــال  ــن  م

وتْنِي ــي يفُ قْتْ اللِّ ــي الوَ من ابْعد عنِّ

ــي ياتين ــا  م و  ــانْ  الزْم اكــربْ  ــا  م و 

ــه عنُّ ــى  الغن ــه  منّ ــدّ  الب ــي  اللِّ
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دِي يحَ ــا  م ســايَقْ  طــالْ 

ي دِ هْ لْ شــي في عَ ما اغفَ

امأدِّي حـــوطْ  ها  حاطْ

ــردّي ــت قـــالْ مــثــلُــه م

ي دِ ــعْ سَ فــي  جــادْ  قلت 

ــدِّي متعَ ــه  عُ نَفْ ــثْ  حي

ي دِ ــن قَصْ ــمْ ع ــا العالَ ي

ــا يبْدِي ــي م ــو اصغى ل ل

وَرْدِي مــا  ــلَــقْ  يَــطْ مــن 

ي ــدِ ـ كنقْ ــرْ  ـ الجواهَ و 

ي ــدِ يَسْ مــن  كيْشــابَهْ 

ي دِ ــا يَجْ ــه م حُ ــتْ نصْ ري

للغــادِي ــي  يحاكِ ــا  م

دْ ــرْمَ ــزونْ و الرّعيْ امسَ ــولْ البيدا يرجى ام في طل

ــفْ امأبَّدْ لْ ــي اتفيدْ و العَ عينْ اللِّ ــقْ النَّجْ عن اطري

ــسْ و يورَّدْ ــوعْ راهْ يَنْكَ تْب بْ فــي حقــوقْ المَ ــا وجَ م

ــرَّدْ يغَ رْ  ــعْ ــى يكــونْ بالشَّ ــا حت دْب الوَ ــونْ  فــي فن

دّ ــوزْ من الغَ ه اســعيدْ و يف مُ لَعْ نَجْ ــه يَطْ ــا لُ ال غن

ــه حــدّ ــه مالُ ــالْ منّ ــحْ ب ــي و نصي ــعْ امأنِّ بْ و الطَّ

ــدّ مح ــا  ابه و  ــورْ  ن ــاهْ  بج اســئالِي  كانْ  ــكْ  ل

دّ ــة في الخَ الَ ايْشــينْ دمّ ــورَّدْ و الطّ ــنّ انصيح ام م

ــلْحْ في عدّ ه سَ ــه ربْحُ ــن العسْ يكونْ ل لي ــن رجْ بي

ــدْ مــن شــرَدْ ــن الب ني اجْ ــه للدّ ــمْ احبوبُ عْ مــن طَ

دْ ــجَ ــة مــن عسْ ــمْ حلّ ــدي والّ ابهي ــورْ افرنْ للطي

ــدْ سَ ــه يَفْ ــانْ الزَمْ لُ ــه اعي ــشْ منّ ايَ ــانْ الطّ و الزّم

جْ الحد حْ من سارْ سيرْ ماهو نَهْ وَضّ في ســبيلْ امْ
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ي دِ ــن قَصْ ــمْ ع ــا العالَ ي

دِي ــه مــن يَهْ لُ غــاب عقْ

ي متحــدِّ ــاوِي  ه ــفْ  كي

ي دِ مْ عَ عن  ة  خبطَ بْط  خَ

ي لْ فــي الرَّمدِ ــنْ جاهَ عي

ي رشــدِ عــن  ــبْ  غايَ كلّ 

ــدي ـ كتعَ ــبْ  المصايَ و 

ي دِ ــن قَصْ ــمْ ع ــا العالَ ي

ــدي بعــد القمــاشْ الهنْ

ي ــدِ جْ المَ فرســان  ــن  بي

ي كتگدِ ــقْ  ــاسَ ــمّ ال و 

ي دِ ــعْ سَ مــن  ــزارگْ  م و 

ي ــدّ ع ــي  ف ــات  ــرب ع و 

ي ــدِّ إي بين  ــرْ  جــمــاهَ و 

ي دِ ــن قَصْ ــمْ ع ــا العالَ ي

ــدِي ــسْ فــي نَشْ و مجالَ

ي ــدِ سْ الجَ و  روحــي  روحْ 

ــدّ مح ــا  ابه و  ــورْ  ن ــاهْ  بج اســئالِي  كانْ  ــكْ  ل

ــدْ للرّصْ ــمْ  انْغايَ و  احــكازْ  واالّ  ــة  الماي ــوجْ  للعل

دْ هَّ ــولْ من لفــظْ امّ ــه تفســيرْ ق ــا جابُ وال ادرى م

دْ نْكْ مع النَّكْ و اللئيمْ الحارَسْ ياتِي اشــهيرْ بالضّ

دْ المســدّ ــه  بْعُ طَ ــانْ  الي وال  ــه  لنجاتُ ادْرى  ــا  م

دْ ــمْ إرصَّ ــحْ للنّجْ ــي انجي ــه راقِ ــدْ اعالجُ ــا ايفي م

دْ ــي ابهاهْ للحــقّ امْعضَّ دِي فــي التَّنْزيلْ اللِّ شــاهْ

ــدّ مح ــا  ابه و  ــورْ  ن ــاهْ  بج اســئالِي  كانْ  ــكْ  ل

ــدْ ــلْ هــادو دونْ نكْ ــي امثي اوِي و اللِّ ــرّ ــرْ ال و الحري

دْ ــومْ عزّ لها متســرمَ عاظمــة في الهوشــة و عل

دْ ــاقْ صوتْ لها كانْ صعَ ــا اخفى في قلوبْ العشّ م

دْ ــمْ مهما يكــونْ لهــا كانْ جحَ ال ــا نجــاتْ الظّ م

دْ ــا يوْجَ ــعْ لها م ــاتْ اللِّي صني ــوعْ امحف ــفْ ن كي

رْ متجــرَّدْ ــنْ مشــوَ ــبْ بي ــدْ التّحري ــة لعبي حاكي

ــدّ مح ــا  ابه و  ــورْ  ن ــاهْ  بج اســئالِي  كانْ  ــكْ  ل

ــدْ متوقَّ لهــا  ــورْ  ن ــلْ  التّنزي ــومْ  بعل فايقــة 

ــدْ امخلَّدْ ــي اغرامْ في الكب مــن اصبايْ امورَّتْ قلب
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دِي ــا فــي عقْ مــن اغاله

ي دِ مْ غَ فــي  ســيفي  عادْ 

ــدي ــي فــي كي ــالْ وَقْتِ م

ي ــدِ للوَغْ ــنُه  سْ حُ ــالْ  م

ي دِ ــن قَصْ ــمْ ع ــا العالَ ي

ودِّي هــل  ناســي  ــنْ  وي

ي دِ مْ الصَّ ــراسْ  االجْ ــنْ  وي

ي ــدِ بل مــن  ســاري  ــنْ  وي

ي ــنْ ســاداتْ فــي عــدّ وي

ي دِ نَجْ ــلْ  اه ــوا  غابُ ــنْ  وي

ــودي العَ و  ــدي  بَ ســالْ 

ــدِّي ن مــن  ــه  لْبُ قَ ضــامْ 

دِي ــهْ ــة مــن شَ لّ خــد حُ

ــرَّدْ ــدْ متف ــدْ واحَ ــرْ ارضــى لحي صانْهــا مــن تغيي

دْ ــهَ تشْ ــا  م ربّ  ــقْ  احقي هــي  اضــاللْ  ارْدالْ  مــن 

دْ في الخلقْ امشــيَّدْ جْ ضامْ ناسْ الفضلة لها المَ

ــدْ ــه رامْ للضّ بْ بعــذابْ جــارْ عنُّ ــمْ امعــذّ و الكري

ــدّ مح ــا  ابه و  ــورْ  ن ــاهْ  بج اســئالِي  كانْ  ــكْ  ل

ــدْ ــوبْ لهــا كتعبّ ــي قل ــوانْ اللِّ ي مــن قطــابْ الدّ

دْ ــة و انجابْ ناسْ من باتَتْ تشــهَ ــدالْ الفضل و االبْ

دْ ــوْرى مــن حازْ اســرارْ حــقّ بهــا كانْ اوجَ غــوثْ ال

رْ نور الخلد ــلْ طاهَ ــرافْ صي دوكْ ناسْ التَّمجيدْ اشْ

دْ مْ ــرَقْ ليسْ فــي غَ ــا اهلي نقباء و ســيوفهم تبْ ي

ــرْ و الوقــت مكيَّدْ ــا رادْ غي مْ م ــل ارجاكُ عــن اخلي

ــدْ ه حقّ ابرشَ دُ ــوزْ قَصْ ــوى ايف دارْجــة االيغــارة و ن

ــدْ امأيَّ بالحــقّ  ــورْ  ن دامْ  ــا  م ــه  اهديتُ الســالمْ  و 

انتهت القصيدة
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ةْ الحالْ يتْ اللِّي يرجى في ضيقَ غِ يا المُ

ــحْ االهوالْ وَلَّه يرجى تزِي ــدْ امْ ب ــتْ عَ غي

الْ ــا الفعّ ــادِي بحمــاكْ ي ــنْ إين كلْ حي

والْ قْ فاكْ مَ ــتْ و ما اخْ ذا حالْ الوَقْ  هكْ

ســى و زاد تهــوالْ ــة انَكْ ــنْ بغرْبَ ي و الدّ

بالنبِي و اصحابُه  و كرامها و األفضال

يلْ ضِ ودْ و االحسانْ مع التّفْ يا مولى الجُ

ليلْ ــدانْ اعْ ــاكْ بالوَجْ ــودْ لمــن ادْع اتْجُ

ليلْ ــدّ داتُه يا الجْ غى تهَ لى و اطْ مــن اعْ

تالْ خْ ــانْ كلّ مَ قّ و ب ــبْ الحَ هَ ذْ ضــاقْ مَ

يالْ ــاسْ الحْ ودْ ن هُ ــدْ العْ ــا اوْفاوْا بواكَ م

ــرْزْ االفْعالْ رْبَة في طَ لْ حَ ثّ ــمْ أنْمَ حالْهُ

ــي بالحيلَة ــا يبالِ فــي حيص بيــص م

ــوفْ حالِي لّ لسانْ شُ يا المســؤولْ بكُ

هالِي ــارْ بالمْ م ــبْ في اجْ طــالْ ما يتگلَّ

ــي مالِ كلّ  ــواهْ  بهْ ــي  ايْقاسِ ــى  ي اعْ و 

ــي والِ ــقْ امْضــاتْ بالهْ لْ ــعْ الخَ و طبايَ

ــي حالِ بالمْ عــى  يَدْ ــفْ  يتعفّ ــدي  ال و 

ــرَدْ كلّ ضالي ــربْ و اطْ ــتْ هذا الغ غي

ــة يلَ التَّوْحِ ــكّ  ف ــمْ  كري ــا  ي ــي  غنِ ــا  ي

يلَة ــه الوْحِ سُ لَكْ نَفْ و اعتَقْ لُه من فَضْ

ــة ــه ادْليل سُ ــوفْ نَفْ ــى يَبْقــى يشُ حت

ــونْ تالِي ــذِي يكُ ــتْ ال ــدْ الوقْ كانْ يَرْصَ

يالِي ــادْ و القْ ف ــة الحْ رْمَ ــاوْا الحُ وال ادْع

ــي عالِ بالمْ ــلْ  رَجَ ــرْ  بَّ تخَ ــدْ  ي تكِ ــا  م
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الْ دْ ناسْ عقّ سَ وِيمْ الجَ مْ في تَقْ اتْشوفْهُ

ــوا وال  ادْراوْا األفضالْ ــا صالُ كأنهــم م

بالنبِي و اصحابُه  و كرامها و األفضال

ــة بالتَّرْدِيلْ لَ صْ ــومْ جــابْ خَ ــتْ اليُ الوَقْ

ليلْ ــة للتّكْ لَّ ــصْ حُ ي ــي هو انْقِ عادْ اللِّ

وا تَنْزِيلْ هُ ــا فقْ يثْ م دِ وا بالحْ عُ ــمْ ما سَ

ــألْ المْ ادْراوْا  وال  ــيْطانْ  الشّ ــمْ  غرْهُ

انْ فــي الفانْيَة في األعمالْ زاد لهمْ حبّ

وتْ طيّ االهمالْ مُ رْقُومْ اصْ دْ المَ هْ صارْ عَ

ــومْ الجدالْ المْ قُ ــكْ ــه ب يحُ ــرُوا تَوْضِ غيَّ

ينْ في امتالْ ادَقْ قابضْ الدِّ يثْ الصّ دِ في الحْ

بالنبِي و اصحابُه  و كرامها و األفضال

لِيلْ ودْ في تَضْ دُ ودْ الجْ و اللِّي يَنْسى عهُ

وِيلْ ــه تَهْ ــه قبْحُ ــه و زادْ ل صــالْ بفعلُ

يلْ ــفِ عْ للتّسْ ــسْ راجَ لى بخي ــه يَعْ نُّ ظَ

ــة يلَ تقِ ــولْ  مُ بحْ ــرْ  ي كحمِ كيهــم  نَحْ

ــة ــه تگبِيلَ ماقُ ــدْ مــن احْ ي ــدّ يصِ وال بُ

ــي ــلْ برتقالِ تي ــنّ امْ ــقْ اتْظَ ــنْ يَنْطَ حي

صالِي رْجةْ االفْضــالْ بالخْ ــاوْا لدّ وال ارْق

ــرَدْ كلّ ضالي ــربْ و اطْ ــتْ هذا الغ غي

يلَة حِ ــمْ بتضمْ كُ مْ يَحْ ــوْ ــرْ قَ من عاشَ

ــة يل لْگِ ــه تگَ ــاهْ ب ــه حم لُ قْ ــي عَ و اللِّ

ــة تَرْتِيلَ فــي  ــة  معنَ ــنّ  ف ا  ــوْ رِي يَدْ وال 

وا ما فاتْ في االجيالِي عُ مْ مْ ما سَ ويلْهُ

والِي ــرْ بالقْ ي ــة للنْدِ رْمَ ــراوْا الحُ ــا اقْ م

قلْ ما ســكْ في ضيا نُوره فــي التْوالِي

ــي ــعْ خالِ ــوسْ بي بْخُ ــوهْ بدرهــم مَ لُ بدّ

خالِي ــرْ النّيرانْ فــي الدْ مْ كــنّ قابَضْ جَ

ــرَدْ كلّ ضالي ــربْ و اطْ ــتْ هذا الغ غي

ما متلْ شــي ضليل في اقْطارْ اضليلة

هيلَة ــه امْ ــرْ مال ــه يحي لْبُ و امشــى قَ

يلَة هِ ــورْ بتَجْ ــومْ فــي بحُ رِي عُ ــدْ ــا يَ م



65توسل 1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ضالْ ــي المفْ يا  إله ســألْتَكْ و انْتَ غن

والْ مْ ناسْ في اهْ و و ارْحَ فُ نِي و اعْ دْ و اغْ جُ

اللْ قْ نْسْ مَ ــرادْ جَ ودْ افْ ما لهم في الوجُ

مالْ صْ الكْ زْ افْضالْ نَقْ ــنْ تلْمَ صارَتْ عي

الْ ونْ خصّ ــي يكُ وفْ الهارَمْ يَبْغِ جُ و العْ

بالنبِي و اصحابُه  و كرامها و األفضال

ييلْ تُه تَدْ مْ ــمْ و رَحْ ي مِ لُه اعْ  يا مــن فَضْ

يلْ ضِ عانِي و التَّفْ سرّ ســيدي صالْ بالمْ

ــلْ جلِي كلّ  ــقْ  يَلْحَ ــامْ  ي الهْ ــدْ  وَعْ الزَمْ 

واتْ كلّ مرســالْ دْ دَعْ ما ادْرى من شــاهَ

بالْ ما أوْ أرْض و اجْ ما افْهاوْا التطبيقْ اسْ

الْ ــاهْ كلّ بطّ ــرَكْ ملْق ــق يَتْ مــن اتْحقّ

يرْ العرْفانْ غيرْ االفضالْ ما اتْشــيرْ بيسِ

يارْ االرسالْ الةْ و الســالمْ على اخْ و الصْ

ديتُه لفاهمين التّسجالْ و الســالمْ اهْ

رِي شهيرْ في اوْقاتْ افْضيلة حى ذَكْ يضْ

ــي ــا العالِ ــرْ ي ــرة بالخي سْ ردّ هــذا الكَ

ــي يالِ ــا  الحــالْ بالحْ ــمْ ذَرْع ضــاقْ بهُ

ــكالِي وبْ في االشْ جُ ريبْ مولَّهْ بعْ و الغْ

نْ في ظالمْ للضاللِي ومَ كيفْ حــالْ المُ

ــي والِ ــودْ بالمْ لُ ــوى الخْ ــه و انْ رْصُ زادْ حَ

ــرَدْ كلّ ضالي ــربْ و اطْ ــتْ هذا الغ غي

ليلة ــي العْ هاجِ دْ عــن امْ مْ جُ ــا الرّاحَ ي

راضْ شــيطانْ الحيلة ــد اغْ صْ ــاد إيْقَ ع

بيلة ــازَتْ لگْ وزْ كيفْ ف دْ انْفُ صْ فــي القَ

ــي والِ للقْ ــعْ  تَتبَ ــى  عن المَ روحْ  واش 

وال ادْراوْا النّشــأة مــن ما شــاين خالِي

خالِي ــلْ الدْ رى أهْ جْ ــقْ يجاري مَ ي ما يطِ

ــي ــر والِ ــمْ غي ي نْعِ روجْ التّ ــدْ وال ارْقــى ل

ــي عالِ المْ ــاحْ  ب مَصْ ــدْ  محمَّ نا  ســيدْ

ــي االجيالِ ــة  ودب ــى  ن عْ المَ ألشــياخْ 

انتهت القصيدة

28 : يقال كذلك : “جار بفعله وزاد من قبحه تهويل...“        
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ــم ختالْ ــا بحــالْ الظال م

ــالْ بالمث ــومْ  ق ظنيــت  أو 

بين حكم القيّومْ انْشــالْ

ه في مقالْ فُ ي وصْ كلّ شقِ

كيفْ خاينْ يرجى الفضالْ

رْحالْ ــومْ التّ ــي ي واشْ ناسِ

ــه ملزومْ ــتْ لقوْمُ بْ كلّ خُ

مْ مقســومْ من غواها دَرْهَ

ــومْ أو صــارْ الضــاوِي مغي

ومْ ينْ عبادُه في سهُ مِ سْ مقَ

ومْ يُه و ابْطالْ الشّ ظل سعْ

ــومْ القُ ربّ  مــن  ــي  ناجِ أو 

الها ولْ ســريرْتُه يمْ ــلْ الغشّ تقُ من احبايَ

اها ها غطّ يومْ ساروا في ظاللْ نجيسْ غشْ

سْ بعد بانْ ضحاها مْ رْ الشّ هَ أو ليْســاً تظْ

ــولْ مقربينْ خالها ودْ تقُ ــقْ اشــهُ و الخاليَ

هَ ينْ باشْ جاوَبْ طَ ليسْ ينْجى من خابْ الدّ

ــه للشــهود بالخوى شــاها زْمُ ــالْ بعَ أو ق
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ــعْ العبادْ تســالْ لك جم

يا االه نســأل في توســالْ

الْ و الذي في سبيلك خصّ

ورْ اشــكالْ ــواعْ الحُ ــه انْ ب

كمّ شجعانْ الحربْ بطالْ

ــقّ بتفصالْ ــزْ الحَ ــد رَمْ خُ

ــعْ العبادْ تســالْ لك جم

ــونْ اشياخْ اهطالْ لكْ لسُ

ــرومْ ــومْ ي ــي بقي ــن عاتِ م

تحــومْ ــكْ  اليَ بامْ صلْهــا 

مــن رحيقْ شــرابُه منعومْ

مْ منســوم طابْ دمّ موتاهُ

ــومْ القيّ مــن  ــرْ  تقدي داكْ 

ــومْ ــدْ قيّ بْ ــدْ و العَ ربّ واحَ

ــرومْ ــومْ ي ــي بقي ــن عاتِ م

ومْ بالعُ ه  لْمُ ظَ من  ة  عَ قاطْ

رْها و خفاها لْقْ جهَ يا العالَمْ بحوالْ الخَ

ــنْ عداها ري ينْ قاهْ شــدّ عضدْ ارْجــالْ الدّ

ــكْ مأْواها نْتَ ــرّوحْ جَ ــلْ لل عَ ــانْ اجْ م يالرّحْ

ــرْ من ريحْ الدمّ حينْ عبَقْ شــداها طَّ كتْعَ

ة موتْهــا والها ــوا فــي بســاطْ الرّفْعَ قاتل

ــدْ من ارْفَعْ ســماها ــكْ غيرْ الواحَ مَّ ال يهَ

رْها و خفاها لْقْ جهَ يا العالَمْ بحوالْ الخَ

ــاوِي تَبْرى في الحينْ وداجْ من عاداها ع بالدْ
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لكْ اشــخاصْ الحيّ رجالْ

فالْ ومْ اطْ لْ القُ لكْ من نسْ

ي حبالتْ أهوالْ ــكِ لكْ تشْ

الْ بْتْ الضّ ي من خُ كِ لكْ تَشْ

ــعْ العبادْ تســالْ لك جم

ضالْ بالمفْ ــلْ  نتوَسَّ ــكْ  ل

طــاللْ ــنْ  بالعــمري زَدْتْ 

ــنْ تنالْ ري هْ بجــاهْ من الصّ

المشؤومْ ولْ  هُ من  ة  خايْفَ

ــزُومْ مل ــي  دْتِ وَّ عَ ــا  م داكْ 

ومْ ــمْ توَدِّي و ســمُ للجحي

محــرومْ ــارَبْ  تق ــدْ  تري ما 

ــرومْ ــومْ ي ــي بقي ــن عاتِ م

ومْ ــدُ ــة و ت ــلْ الفرجَ جي تَعْ

ة فيهــا صــاحْ البُومْ ــدَ بايْ

رة في القومْ شْ بان سرّ العَ

ودَكْ و احماكْ طالْبينْ احماها و النْسا من جُ

شاها ة بغْ فَ طْ ودْ العَ رْ الجُ ي من بحْ كتْراجِ

ــومْ ليسْ ادعاها تانْ قُ يقْ تخاوي بهْ ــا تطْ م

جنسْ يرتَعْ في اوْطانْ ازْراقْ من فضلْ موالها

رْها و خفاها لْقْ جهَ يا العالَمْ بحوالْ الخَ

تِي في كنانِي بدرْ الشــريق يوم لضاها راحْ

في حسابُه تضحى لهم خالية في وطاها

ــالْ اوْجاها ــومْ أو ق مــن تقــدم وعــان القُ
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رارْ الصفا في اعضالْ من اسْ

ــرَة يحالْ جْ بجــاهْ قُومْ الهَ

ــعْ العبادْ تســالْ لك جم

ــرارْ الرّضوانْ و حالْ من اسْ

بجاهْ ذكرْ الوَحــيْ المنزالْ

االجمالْ و  ــه  تفصيلُ بحقّ 

بجاهْ جبريلْ اللِّي مفضالْ

جابْ المتعالْ بحقّ أهل الحْ

ومْ ــلْ بنْقُ مْ عجّ ــا الحاكَ ي

ومْ بالنبي و اللِّي هو معصُ

ــرومْ ــومْ ي ــي بقي ــن عاتِ م

ما  بقــى لُه ذكــر وال قُومْ

ومْ ــارِي بين انْجُ و ما تلى ق

و ما بقى من سرُّه مكتومْ

ومْ ــاعْ القُ ــكْ و ارْب اليَ و المْ

ــانْ القلزومْ ــو كتــب بمي ل

رْ في األلوان ما تصيب الْقاها راضْ اتْخامَ من امْ

بين ناسْ اغشاها طوفان ما ارضات لقاها

رْها و خفاها لْقْ جهَ يا العالَمْ بحوالْ الخَ

تاها ــة ما اعْ يَ ومْ داهْ ــمْ بنقُ جبْتها للظالَ

داها رينْ اعْ ــي مضمْ ناتْ اللِّ ــرارْ المعْ و اسْ

رُه عبيقْ فاحْ شــداها ــمْ اللِّي زَهْ كَ حْ و المَ

زْ ســماها و ما ارْقى بســرارْ عرفانْ حلّ رَمْ

صي ابليغْ جادْانْشــاها من نالوا شــالّ يَحْ

انتهت القصيدة
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ــه ــالمُ ــــمْ س ــــرْهُ غَ

ــرْ فَ ــوتْ القْ ــدة و ليُ شــجعانْ البي

ــق التّحقي ــك  ل خــد 

ــرْ فـــي أمـــانْ ــي س

ه المُ اكْ ــد  عن خلفــي 

ــه ــ قــدامُ تصيبهــم 

ــرْ ينكسَ ه  مُ ضْ عَ ــوزرة  ال ومْ  ــدُ معْ

المشــهـور الحــالْ  ــر  امي

ه ــواوْا عجــب كالمُ مــن اهْ

ــق كْ فيهــم رفي ــدَ ــا يفي م

ــي االبطالْ ــا حامِ ــي و أن ــا ادْرانِ هــو م

ورْ ــــدُ ــاكْ اب ــق ــلْ ــــرّبْ ت غ

أمالي دون  قريب  في  االقدارْ  ريحْ  نِي  دْ عَ يَسْ ترى  يا 

ــارة ــش ــب ـــي ال تـــحـــلّ ل

ــن الفلــك يدورْ ــا ادْراوْا بي م

ه ــقامُ اسْ ــمْ  عظّ ــقْ  لطري

ه ما يطيق يوم حســامُ

ــومْ الهيجــة و الحربْ و الســقر ي

ال يغرّكْ من كان صديق

ــان ــد حرم ــالً تصي قب

ـــزارة ـــغْ ـــة ال ـــاوْيَ ن

ه دامُ اعْ ــادْ  ف طبيــب  ال 

ــزْ الخب دْ  تشــاهَ ــن  الحي فــي  و 
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ــه تــدفــيــقْ يــا ويــحُ

ـــرانْ ـــس ــــــالْ خ ن

الســقامْ ضرّ  يَبْـــرِي 

ــه ــالمُ ـــي ك ربــنــا ف

ــتْ بالخبر قْ ومْ نطَ قولْ كتــب القُ

ــقْ ــري ــــا لـــكْ ط راه

ـــهــــانْ ـــــوم وَلـْ ن

ــد اقْوامــي ظاهــر عن

هاجْ منُّه في الحين سحيقْ

هللا ياكْ ســيف الجيلي ماضــي اقوامْ

ورْ ــــدُ ــاكْ اب ــق ــلْ ــــرّبْ ت غ

أمالي دون  قريب  في  االقدارْ  ريحْ  نِي  دْ عَ يَسْ ترى  يا 

ــارة ــش ــب ـــي ال تـــحـــلّ ل

المقــدورْ ــغل  شُ ــرَّكْ  يغَ ال 

ه حكامُ ــامْ  ــك االح قـــالْ 

ة في جــداوَلْ توفيقْ ســالْكَ

ــي عجيبْ  ــم العل كْ ــان مســطورْ حُ ب

ورْ ــــدُ ــاكْ اب ــق ــلْ ــــرّبْ ت غ

أمالي دون  قريب  في  االقدارْ  ريحْ  نِي  دْ عَ يَسْ ترى  يا 

ــارة ــش ــب ـــي ال تـــحـــلّ ل

ما الْقى يومْ الفوتْ ارحيقْ

ــلْوانْ السّ يرجى  ــومْ  ي

ـــارة ــــرُه بـــتّ ــــزاب م

ه ما خفى بديعْ انســامُ

رْ ــدَ ــق ال ــرَةْ  ــي س ــي  ف ــل  ــأمّ ت و 

تحقيق ــقّ  للحَ ناهضة 

ــد االحزانْ نْ و طــرَحْ جُ

ــوارى ــتْ ــا خــفــى ي م
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ــه ــي ســالمُ ــي ف ــنِ ــالْ ن

مْ الكالب في الدشر هكذا من طعَ

تعويقْ ـــمْ  ـــرَدهُ ي ــا  م

ـــرانْ ـــكْ ــفْ سَ ــي ك

ــة اوِيـ جـدّ ــة  ضْ نهَ و 

ه ــئامُ اشْ ــاتْ  اخف ــا  م

رْ عْ شــرّه مشــتهَ ــمَ نِّي نسْ ياكْ ظَ

التّســويــقْ ــنْ  طامعي

بـــيـــانْ و  ـــرْ  ـــي خ

ــرْ عــنــد قــوامــه خــب

ــورْ العقُ ــبْ  لْ الكَ ــلْ  وي

ه ــقْ مرامُ ــتْ ما انْطي بْ خُ

ق و تصفيقْ مْ عن صميم الحُ

لكن نهضــة من نهضةْ مــول البراقْ

ورْ ـــدُ ـــرّبْ تــلْــقــاكْ اب غ

نِي ريحْ االقدارْ في قريب دون أمالي دْ عَ يا ترى يَسْ

ــي الــبــشــارة ــحــلّ ل ت

يغورْ ــالمْ  ــظ ال ظــلــمْ 

وزحامــه اللضــى  ــوم  ي

ليس لهم في الحق ارفيقْ

ــر ــا خبي كيــف يفشــرْ و يقــول أن

ه بِي و جوهرِي في مقامُ دَهْ

ــصــارْ االب و  للفم  ــاوْا  ــرْم ــتّ ي

ما ينســقم إالّ التحقيق

خــذالنْ ــه  ل مطــروح 

إيمــارة ــه  في تكــون 

ه شــوفْ آشْ جــا بتْمامُ

تــنــزبَــرْ ــرّ  ــش ال ــي  ف اوْالده  و 

ــق توتيق ــر كبل موت غي

من ســرّ ســيدْ عدنانْ

ــوارى ــم ســيد ال خدي
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ــورْ يف بالغيــظ  ــي  قلب

ه ه عقد جمعي عند اتمامُ كيف يَنْوي يهزَمْ ظلمُ

ــه تــتــجــارى فــضــيــحــتُ

ـــي فــــارس مــيــســورْ ألن

ه ما نويتْ كالمي في ذا الزمانْ عمري جنس كالمُ

ــب تـــمـــارة ــي ــه لــــو ي

ـــدورْ ــه كــيــف ي ــلُ ــأويْ ب

ه ه عند الردالْ يقنص فخّ حمامُ في الزناقي حشمُ

ــــت اإلشــــــــارة ــــان ب

الســجــور الكلــب  ســرّ 

ه قدامُ زلّ  رْ  ظاهَ العيبْ  مْ  كْ حُ العيب  نسل  كلّ 

ــــارة دس زادْ  ـــرْ  ـــي غ

الــمــدعــورْ عنق  ــدْ  صــفّ

ه ه حمق و اعجيبْ يا حسرة لقدامُ ما خفانِي شمُ

ــســارة ـــا خ ــا ي ــن ــغــرب ل

ــورْ المقمُ انْخــاوِي  ــفْ  كي

ه ــي لتمامُ ــوى اخزيتْ يا فرحِ ــه زمانُه و انْ جــادْ ب

ــارة ــم ــه ع ــي جـــــاتْ ف

انتهت القصيدة
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015

نْ ــمْ الجفَ ــزْ امعانِي نايَ ــا ادْرى رَمْ م

علـومنا في  ــدارَكْ  ــمْ ل لْ  للدواخَ ــلْ  يَــوْصَ وال 

عيانُه نــهــج  ركْ  ـــــدْ يَ الّ  ــن  م

نْ هْ ما ادْرى كيفْ ارْقاوْا النّاسْ في الدّ

ــا افنى ــى صــادوا مــن بحــورْ معانيهــا كنز م حت

ــه إتْقانُ عــن  ــمْ  قوي ــى  انْب ــان  بني

دْ من سجن ما ادْرى من الّ عتَقْ الجسْ

ــرْ خليان مــن بلدنا يرمــي جهــل العلوم فــي اقْفَ

فْ مشــمومْ بهيجْ في تفنانُه طْ يْقَ

ــرَةْ الجاهــل الفنّ ــدْ بفكْ واشْ تعتَ

مْ كيــف صنعنا ــه فاهَ لمانُ ــب عُ ــرا كتُ مــن الّ يقْ

ــدْ امحانُه ــي يزي ــرْوِي ل ــا يَ ــتْ مّ وق

نْ ص في غير ما تقَ خْ ثْ الشّ عادْ يبْحَ

ــا ــي شــيهانُه فــي كالمن ــوا لمــن جــايْ يَرْمِ قول

ــه ــانُ ــب ــفْ ضــيــعــتْ الْ ــي ــصّ ال
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ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

ــنْ دْ معنى من الّيْلُه رسَ ــفْ يَرْصَ كي

نة ــان فرســان جموحه فــي المطاعْ ــردَعْ بها عن ي

بلســانُه ــة  بَ واجْ ــياتْ  اشْ ــكْ  يوري

ــياخْ الوقت من فطن عْ اشْ حــقّ تَنْفَ

ــي حــقّ مابنى النِ ــه يعْ لْمُ ــي الْســاسْ عَ ً يَبْنِ ــدا بَعْ

ــه ها فــي ارْكانُ وطْ ري ســقُ ــدْ الزَمْ يَ

بَنْ الغْ ةْ  حصيدَ في  زارَعْ  يزْدِي  كيف 

ــا فنن ــوفْ  صنُ ــمْ  لَ يَعْ ــقْ  بالحقايَ ــزادْ  ان كان  ــو  ل

ـه گانـُ تَحْ علتُــه  ــلْ  الجاهَ و 

ــن معت ــر  للخي ديمــا  ــبْ  صاحَ كلّ 

نة راكْ ــل فــي امْ ــال من جــا عوين يرضــى الخلي ق

ه بســنانـُ ــا  غرّه أصــاحْ  ــرْدْ  القَ و 

هر لمــن اغوى فتن هكــذا حــالْ الدّ

ــا جيلْن شــرّ  ــلْ  فعايَ ــقْ  خاليَ مــن  حمــال  ــلْ  حامَ

لُه عجايَبْ فــي تلوانُه ــه شــغْ بُ عجْ
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051

ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

نْ ــولْ ما ضعَ وهْ تقُ ــنْ تَلْقى الوجُ حي

ــا ــلْ برجن ينْ ســوى االرواحْ تحَ ــابْقِ ــومْ السّ مــن قُ

نِي قرارْها فــي اوْطانُه ــرزَخْ نَعْ داكْ ب

نْ ــولْ ما قطَ دْ االفعالْ يقُ من شــاهَ

ــن ســوى صــور امثيل جســدنا لي مــن داتْ الفاضْ

ــه ــوانُ ــاهْ ب يــقــودهــا  قبيح  أو 

ــن إيجورْ فــي الوطن ي ــام الدّ غرّ هي

ــرار نفســنا لَمْ اسْ ما تخشــى الجليل ربنا من يعْ

ــا بضغانُه ــدري حمولن ة ت ــلعَ والسّ

ــمْ البدن ــكْ و معالَ حــقّ تتعب روحَ

ين ما بنى لْ معمــي للدّ ــل جاهَ فــي دوا داك الضلي

ــة شــرطانُه ــوى امخبَّل ــي يَغْ و اللِّ

نْ ــا ركَ لْم م ــا ســعادَة رجــل للظّ ي

ســرّنا روح  االدخــال  ــلْ  ادْواخَ فــي  ــدْ  يوجَ الّ  مــن 

رمانُه ــه حُ ذاكْ محســوبْ مــن أهلُ
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ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

بالمعن الْفَض  موقع  لْ  الجاهَ يا 

ــدْ الشــرّ و جاهنا ــا مــن كي ــا خفين ــرْ م هَ الزَمْ يظْ

شــانُه ــةْ  بَّ محَ ــة  الحيلَ ــرْ  كثي و 

ــا غبَنْ ــاسْ م ــولْ النّ ــرْ تقُ يَّ مــن تخَ

ــرْ فعل ســمعنا سَ ــرْ فــي ظنونُه يخْ ــي خسَ و اللِّ

يبْ ما ينْصــح گرانُه ــرخْ الذّ ــنْ ف وايَ

خص من اضعن لَّة يلْبَسْ الشّ بيسْ حُ

ــي لفخنا ــبْ بهوال يجِ ــي يلْعَب فــي المالعَ و اللِّ

ة جنحانُه ــلْ ســاخْ ســاقْطَ و الباطَ

نْ ــي أدَمْ من بطَ ــعْ راسْ بن مَ كــم يَجْ

ــاقِي من غشــنا ــالْ يربَحْ الشّ تِي من ق دْ ــا شــاهَ م

ــه ــاه عيانُ ق ــه مصدّ لُ ــنْ فعْ و الخايَ

هن ــتْ  الدّ ــثْ اروينا التاب في الحدي

ــبْ ماجنى سَ ــبْ خيرْ شــرّ معاصيهْ يكْ لَ مــن الّ يغْ

لمحانُه ه  جــســدُ ـــروحْ  ي الزَمْ 
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ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

نْ نْبْ ما دعَ ــتْ بالدّ ــبْ مخبَّ لْ كلّ القَ

ــا ــولْ جنن ــو كانْ يشــوفْ النْشــقاق القمــر و يقُ ل

ــه فــي اغصانُه لُ ــعْ أصْ ــرعْ يتْب و الف

نْ وا معلومْ فــي البدَ ــدْ ــعْ ب واشْ ينْفَ

ــا ن ــعْ حقْ ــرْ ليســاً يرفَ ــي مخصــوصْ بالمرايَ و اللِّ

ه عرفانـُ ـــا  زادْن قــديــمْ  ــه  كــالمُ

لْ اللي في معرفتُه افتَنْ بْ رجَ حَ عيبْ تَصْ

ــا ــولْ عندن ــحْ تقُ ــبْ قبي ــرا فــي العواقَ مــن الّ يقْ

وا مع شــيطانُه ــي اهْ مِ عْ ــاه مَ خلِّن

ــوفْ و اجبَنْ رُه فــي الخُ ــدْ زادْ زرَّبْ غَ

ــا احبارْن ــرْوِي  تَ ــي  خالِ ــي  المعانِ ــزْ  مي ــال  ب ــولْ  قُ

ضانُه ــرينْ احْ ــنْ مخسَّ تَ ــي يَفْ و اللِّ

نْ ــل الهوى عفَ ــحْ قلبَكْ خلِّي ألهْ ري

ولْ القدرة ســرورنا في الحينْ تشــوفْ من خزايَنْ مُ

انُه ــه مزّ ــن من طــاحْ لُ ــل الدي و قلي



الشْ تظلم قوسك 80

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

ــروج من احزن ة في ب ومْ الشــدّ ما تدُ

ــرْ و الغنى ب ــوسْ الصّ ري فــي شــدايَدْ قُ ــدْ لكــن تَ

ــه ــها بنيانُ و أهــل التَّقــوى لساسْ

تُه حســنْ ــرَكْ مالغْ مــن تحقــق يتْ

ــرْفْ يَزْدِي بشــانْنا وارَطْ فــي الصّ ــجْ القْ ــنْ تروي اليَ

ــحْ ما اخفى و ســنانُه ــي ينْصَ و اللِّ

ــن الرّهْ ــادَةْ  زي ــرَكْ  يتْ ــلْ  مَ يعْ مــن 

ــدْ في صرفنا قْ غيرْ صافِي ليســاً يوْجَ ــي ينْفَ و اللِّ

ــاً مثل الخصيص فــي علوانُه قطع

نْ ال ترومْ خســارَة في غوايَةْ من شحَ

ــى بماكن ــه  عرُوقُ ــحْ  يرْشَ ــا  كلّن محســوبْ  الزَمْ 

ــه ورْشــانُه ــاجْ ل ــنْ ه ي ــل الزّ و النب

ــرْ مارْزَنْ لْبُه بالخي گــضْ كَ من گضْ

ــلْ النمــل بلعنى ــعْ بعسَ ــي جــاي طامَ ــدة للِّ عمْ

مــيــزانُــه منها  زَنْ  يَــــــوْ ـــاذا  م
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123

ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

ــم المنن مــن يســأل يســأل عظي

ــم ربّنا ه الكري ــهى فــي افعــال احكامُ مــن الّ يَسْ

ــحْ الخير ملكها في خزانُه من مفاتَ

ــنْ ــه غب فُ ــالْ اهللا يصدْ ظــنّ مــن ق

لَبْ شــرعنا ــى لو كانْ في فعالُه يعْصى و يطْ حاشَ

ــه رْقانُ مــى طُ ــحْ  واخْ و الكفــر قبي

نْ كمْ عصاتْ هواتْ قديمْ في ســجَ

ــحْ فعلنا ــبَهْ قبي ها ما  تَشْ ــداتْ فعالْ قبحْ ــا تمْ م

ــه طوفانُ ذاتْهــا  يعــمّ  الطغــات  و 

نْب في الهون ــر الدّ ــلْ صغي عَ رامْ يجْ

نَا فْ ــي بْتَحْ ضِ ــا تَقْ ــلْ لمّ ــرانْ مــن افعايَ غْ ــى صُ رَبّ

ه ســانـُ باحْ ــا  عمن ــودُه  جُ ــوْال  ل

ــنّ يحَ ــا  ن هلَكْ بفعــال  ــدْ  يواخَ ــو  ل

ــا ــهَ رحمتن الكــن نرجــاوْا مــن اســرارْ الهــادِي طَ

ــه نانُ ــه تَحْ نُ ــاه ضامْ ــودْ رجين و الجُ
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ه لمن اعتن كْ تركُ وْسَ لَمْ قَ الش تظْ

ه محسوبْ تحتنا بَحْ في بحورْ امواجُ من الّ يَسْ

اســفانُه مقلبات  ه  ارْياحُ ــتْ  لّي خَ

بْ اللّحن ــلْ فــي مواهَ بالنبِي نتْوَسَّ

نْســاً و اللِّي من غيرْ جنســنا ــنْ جَ انْ الكافْري ضــرّ

ــه بإيمانُ ــة  ب مكدّ ــانْ  ت البُهْ ــومْ  قُ

نّ ــمْ بالمحَ كُ ــرْتْ عجوبَة تَحْ ما نظَ

ــبْ خاننا ــدْ صلي بَ ــا مــن يَعْ ــران مــن ي فْ ســوى كُ

ــه ــوانُ ع ـــالكْ  س ــي  ف اهللا  اهللا 

ــه اخبن ــي مجــرم يصادْفُ مــن نبْغِ

ــا ــحْ ارْضن ه و تري ــدُ سْ ــلْ جَ ــعْ بهــا فــي دواخَ طَ يَقْ

قَة تمحانُه دْ الحالْ امْصدَّ و شــواهَ

ــاسْ ملتعــن ــونْ النّ ــنْ بلْسُ و الخايَ

ــا ن لعزّ يرْقــى  وال  ــه  مُ نَجْ ــح  ري دْ  ــعَ يسْ ليســاً 

ــق غنانُه ــا تطي ــاهللا م ــي ب نّ عْ و المَ

تَنْ ــه اهْ ــه بمطايب و الســالمْ اهديتُ

نا ــياخْ ــزْ امعانهــا اشْ ــن رم ــة الفاهمي ــى األدب عل

شــيهانُه ــدة  أيّ امْ ــزْ  التّميي ــومْ  ق

انتهت القصيدة
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ــول ــهْ الضل ــة فــي مهامَ تايْهَ

ــولْ ــدْ الفحُ ــادْ بهــا وَغْ ق

ــي بالغيبْ ــعْ  مــن لقانِ و اجمي

معلول ــي  ــراجِ ي ــضــلّ  كــيْ

ديــــــــبْ مـــغـــلـــول

منحوس ــرْ  ــهَ يــظْ ــــومْ  ي

رة انْصيبْ ــدْ ــن الغَ و هــو يا ســيدي ما كان جــا لظنّي وي

ــانْ اتْجولْ ت ــرْتْ قوم البُهْ حتى انْظَ

ــولْ ــحُ ـــومْ ال ي

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

مْ مــن تحقق ســرّ القــدرة الْبيب كَ ــا ســيدي واحْ و هــو ي

له مدهول قْ محتوم مــول الهوى عَ

ــومْ الــوْصــولْ ي

ــولْ قُ عْ ــجْ المَ ــدة عــن نَهْ حاي

نْع احكامِي ترانِي كيف صُ

ــه ــبُ ــري ــــونْ لــيــه ق ــــكُ ي

ــول ه مفل ــق حســامُ ــا يطي م

ي عدامِ ــب  قري ــاوي  ن هــو 

كذيبُه بــيــان  ــيّ  ل ــي  يــجِ و 
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ولْ مشــغُ ــه  بُّ لطُ ــد  يفي ــا  م

ــولْ ــقُ ـسْ ال جــانـَ

ــقّ ــحــق مـــعـــلـــوم مــــن ت

ــول مفت ــه  حرابُ ــق  يطي ــا  م

ــفــضــولْ ـــوم ال ق

ـــي مــهــامــه ـــا جـــــالْ ف م

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

ريبْ ــوتْ الغزر ابْقــى اغْ تْ الْيُ ــن حامَ قال يا ســيدي و مني

فــي قريب كلّ غــاوي يبقى منقول

ــــولْ و صابْ الهُ

ي قامِ ه ظرفي في قريبا اسْ ضُ تناهَ

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

ارْهيبْ درة  القُ صنَعْ  جر  يحَ ابْغى  اللّي  و  سيدي  يا  هو  و 

مــن كان في ازْمانُه يَضحى مقبُولْ

اتْصــول ــفْ  كي و 

ي احسامِ ـــروبْ  ح هــا  ــدْ ــيَّ اتــصَ

الفحــولْ ــارُه  اخب ــدْ  اتعي ــا  م

ــولْ ـــ ــدهُ م راحْ 

حبيبه انجاة  ري  ــدْ يَ االحكام 

ولْ ــه العمــر ايطُ ــو ضحــى ب ل

ـــولْ ـــرح ــــوم ال ي

ــه كتيبـ ــدْ  يريــ وال  ــه  حكمُ
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ــولْ ــه مفعُ مُ كْ ــفْ حُ ــا تخال م

ـــاً اتْـــقـــول ـــوم ي

مــــا حـــــنْ فــــي قـــريـــبْ

ــولْ مقبُ ــه  لُ فَعْ ــدْ  واحَ كلّ 

ولْ ــيــس مـــخـــدُ ل

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

طيبْ ه اعْ ــروبْ زمانُه عــدُّ و هــو يا ســيدي مــن الّ ادْرى احُ

ولْ لْكْ كسرى و ادهاتْ القُ ما شافْ مُ

ــولْ اعـقُ ــرْ  اتحي

ي ــهامِ ه فــي االدخــالْ اسْ ترشــقُ

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

بِي يغيبْ هْ و هو يا ســيدي من شــافْ في زمانُه ملــك الذّ

ــرُه مفضولْ ه غي ازْمان في ســالمُ

ولْ ــدُ ع ــومْ  ي فــي 

ــي ــامِ ــه ــوتْ اشْ ــي ــل ـــرَّدْ ل ـــجَ ي

منصيبُه ـــى  ارْع وال  ـــبـــارُه  اخْ عـــادْ  مــن  كـــانْ  ــا  م

المعقــولْ غير  ي  تراجِ ما 

ـــوْصـــولْ ــد ال عــن

مخليبه ــدى  اب ــى  حت ــه  عالجُ

ولْ ة مسقُ ها في الهيجَ ســيفْ

ـولْ مشمُ ــوفْ  ش
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ــه لو فولْ شــى من نجمُ ما اخْ

ـــولْ دايَـــــمْ اتْـــصُ

ي ــاسْ كلها االفعال تهوى تشــوف انْظامِ النّ

ه حنْضل يدوق ســم حرُوبُه من كانْ في طعامُ

ه قَلْبُه حــقّ يصيبْ ــي حــلْ ســيدُ ــا ســيدي و اللِّ و هــو ي

ــه بال حولْ زْمُ ــبْ له عَ ــالْ ما طلَ ين

ــولْ ــقُ ــحّ ال ــصَ ب

ــي ــالمِ ــوا لــلــدهــات اسْ ــقــدمُ ت

ــه اكتيب ارْواتْ  ــا  م و  ــه  تامُ اخْ مســكْ  ــبْ  طي ــاحْ  ف ــا  م

ي انْظامِ امــتــول  فــي  ــتُــه  ــحْ وضّ ري  ـــدْ عُ بديت  ــا  وأن

ــه حبيبُ ــبْ  يهي وال  رارُه  ــدْ ب اشــكى  مــن  ــاحْ  ب ــا  م

ي ــقامِ اسْ عــالجْ  فــي  ــزارِي  تَحْ ــي  فانِ اكْ ــا  م رْتْ  حــزّ

ــه ارغيبُ ــدْ  يفي ــا  م ــرارَكْ  لضْ لْ  ــوّ عَ امْ مــن  ــومْ  معل

ــي ادْرامِ ــارْ  م اجْ فــي  ــي  اتْرَكنِ و  ــي  كفانِ ــا  م ــتْ  ودّي

ــه تريبُ ــن  عي ــاهْ  ترع ــه  يانُ عدْ جهــل  مــن  ــق  تحقي

ــي تمامِ و  ــدو  الب فــي  ــي  الْفاظِ ــوالْ  باقْ ــتْ  حْ انصَ ــا  ران

ــه ليبُ اطْ ــرْ  خي ــاوي  ن ة  ــمَ شْ الغَ ــامْ  ازْم فــي  ودْ  معــدُ

ولْ قُ عْ المَ ــبــارْ  اخْ صــحّ  ــدْ  خُ

ــحــولْ ــف ــد ال ــن ع

انتهت القصيدة
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ــي قُرْصانِ اللّجــاتْ  ــوقْ  فُ مْ  ــوَّ عَ

يْرانْ شــة حَ ــمْ منها في دَهْ لَّ عَ دْ كلّ امْ ــواهَ في جــروفْ الشْ

ــي قان ــبْ دُهْ ي ــارَسْ و انْجِ ــا ف و أن

ــه فــي كلّ ازْمانْ ــي و جــالْ بالُ رْبِ ــمْ حَ لَّ رِي فنونْهــا و معَ ــدْ نَ

ــدانْ في اوْطانِي رْضْ البُلْ ــرَفْ عَ نَعْ

رْتْ صايْلَة من علم الميزانْ هَ جالَسْ بفنُونْ اظْ و قرِيتْ في المْ

ــدْ في كنانِي ــى ماجا في الرّعْ حت

ــرطانْ حْ وَقْتْ السّ ــمْ أصاحْ ما يوضَّ ي نْجِ ــدِي في فنونْ التّ نْ عَ

ــي ــوفْ ميزانِ ــاجْ انْشُ ت ليســاً نَحْ

ــبْ اليونانْ ريقْ افْهامْ ســرّها من كت لْ الطْ و كــذاكْ ما يواصَ

ــي لْوانِ ــزانْ عَ ســيمْ امْ ــمْ تَقْ فاهَ
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ــوتْ ازْمانْ ــقْ ياقُ ــانْ عاشَ ــي ايب بِ
لْ ــمْ قَ ــوال لي هايَ ــن ل لك

ــذاكْ اللِّي ضاوِي في المتانِي و ك

صانْ وفْ فنانْ  ياسمينة ما بين اغْ ما كنْتْ غيرْ جالَسْ انْشُ

دْ سالّنِي شــرقاوِي من أبي الجعْ

ــون المرجانْ لْ ل ــدْ كامَ ــازِي يصي ي تارة ب ــدْ دمِ ــارة انصي ت

ــي بالغانِ ــانْ  قرص ــا  ي ــي  بَّرْنِ خَ

ي لســانـِ و  بهــم  ــرْ  حايـَ ــي  لْبِ قَ

ــوانْ لِي فاتَرْ نشْ قْ ــوفْ عَ ــارة تشُ ــارة تشــوفْنِي فــي حيْرَة ت ت

انِي ســيّ ــالْ  الب ــوبْ  متعُ ــي  اللِّ و 

ــانْ ب غضْ والّ  شــابَعْ  ــونْ  يكُ هــو  والّ  ــعْ  جايَ ــونْ  يكُ ه  ــدُ عن

ـي نانـِ لجْ ــرُورْ  مــسْ فــارَحْ  والّ 

فانْ ــرْ اللّهْ ــا يوقَّدْ جم ــوفْ العينْ م ــي و اتْشُ ة لي ال لِ ــدَ مْ عَ

ــي حانِ تَمْ فــي  ــرة  جْ بالهَ ــي  زادْنِ

قْ قَلْبُه اغشــيمْ فَزْعِي ما له عوانْ قّ ــقْ حَ مــن الّ ارْتى العاشَ

ــي وانـِ غْ بلـَ ــي  نّيـنـ هَ ــي  نِّيـنـ هَ

ــارَدْ أفْالنْ ــبْ الشّ لْ ــمْ وال نحــوزْ قَ ــوزْ برضــى هايَ ــى نفُ ت يامْ

كانِي فة في المْ ــمْ بالعطْ الهُ حْ مَ
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ــوتْ ازْمانْ ــقْ ياقُ ــانْ عاشَ ــي ايب بِ
لْ ــمْ قَ ــوال لي هايَ ــن ل لك

ــذاكْ اللِّي ضاوِي في المتانِي و ك

صانْ وفْ فنانْ  ياسمينة ما بين اغْ ما كنْتْ غيرْ جالَسْ انْشُ

دْ سالّنِي شــرقاوِي من أبي الجعْ

ــون المرجانْ لْ ل ــدْ كامَ ــازِي يصي ي تارة ب ــدْ دمِ ــارة انصي ت

ــي بالغانِ ــانْ  قرص ــا  ي ــي  بَّرْنِ خَ

رانِي جْ بهَ ولِــي  ــدُ بــعْ ــي  ــرْنِ ذكَّ

بانْ ــبَهْ حــالْ الغضْ ــدْ تشْ رة وإال تري ــدْ ــكْ العَ ــوگْ دي ــال تت إيْ

ــي انِ ــر خصــامْ حقّ لكــن مــن غي

حانْ ــه امْ ونْ مهمومْ ول ــي يكُ هــى البالْ منهــا و يريحْ اللِّ يفْ

ــي فانِ الجْ ــزْالنْ  الغَ فــي  ــرّحْ  يم

مأن ــشْ  الضّ دْ عطْ ــرّ ــاً تفهــى وحلّ ما يب مــا ادْواوْا عزم هْ مَ

دانِي ــة فــي وَحْ مَ ــه و الرّحْ ذابُ تَعْ

رْ ونْس لالنســانْ ســبحانْ من خلقْ من فضلُه  من كلّ نوع بدْ

ــي ثانِ ــه  يلُ أالّ  ــرْدْ  الفَ ســبحانْ 

ــانْ وديام مرجــان  ــه  ب ــد  نصي بالقرصــانْ  ســرْتِي  كْ  هــدِ

لى عندي فــي الخزاني ــي يغْ و اللِّ
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ــوتْ ازْمانْ ــقْ ياقُ ــانْ عاشَ ــي ايب بِ
لْ ــمْ قَ ــوال لي هايَ ــن ل لك

ــذاكْ اللِّي ضاوِي في المتانِي و ك

صانْ وفْ فنانْ  ياسمينة ما بين اغْ ما كنْتْ غيرْ جالَسْ انْشُ

دْ سالّنِي شــرقاوِي من أبي الجعْ

ــون المرجانْ لْ ل ــدْ كامَ ــازِي يصي ي تارة ب ــدْ دمِ ــارة انصي ت

ــي بالغانِ ــانْ  قرص ــا  ي ــي  بَّرْنِ خَ

ــقْ مــن كلّ تحــوفْ قُرْصاني واسَ

ي يَبْقــى وَلْهــانْ ــوفْ و ســقِ ــي والّ هــو يشُ ــا يواتِ ــبْ م لَ نَجْ

ــي نانِ بفْ ــاهْ  المي فــي  ــه  لْتُ وّ جَ

رْصانْ ــنْ القُ لْ وي ــانْ كتســوَّ رْســى تَلْقــى قوم ــي المَ إال تجِ

رْفانِي ــرِي و ارْجــاوا عَ بْ وا خَ عُ ــمْ سَ

ه في اوطانْ ــومُ رْ سُ ــزْ كلّ تاجَ جَ ــواقُه يَعْ لكن من على مسْ

ــي لْبانِ ــوامْ جَ ــة عنهــم اسْ بَ عْ صَ

ــران يْ حَ يَبْقــى  ــه  جلبْتُ ــا  م ــكلّ  ب ــمْ  لَ يَعْ ــي  للِّ ــوحْ  نب وإال 

ــرْ بحســبانِي ــي تاجَ ــومْ اللِّ ل عْ مَ

ــتْ ابْنانْ ــدِي وكتب ــي وما يطــرزْ وَجْ ــتْ افْنانِ ــا ارْقَمْ رِي م ــدْ نَ

فُه فــي ديوانِي دْ ــرْ حَ ــي قاصَ و اللِّ
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ــوتْ ازْمانْ ــقْ ياقُ ــانْ عاشَ ــي ايب بِ
لْ ــمْ قَ ــوال لي هايَ ــن ل لك

ــذاكْ اللِّي ضاوِي في المتانِي و ك

صانْ وفْ فنانْ  ياسمينة ما بين اغْ ما كنْتْ غيرْ جالَسْ انْشُ

دْ سالّنِي شــرقاوِي من أبي الجعْ

ــون المرجانْ لْ ل ــدْ كامَ ــازِي يصي ي تارة ب ــدْ دمِ ــارة انصي ت

ــي بالغانِ ــانْ  قرص ــا  ي ــي  بَّرْنِ خَ

يرْ فــي اوْزانِي ــلْتْ قدامْ بعِ لْسَ سَ

ــيْطانْ وى شَ ــاهْ داعِي بَغْ ي عم لْغِ ــي مَ ــرَكْ مــن كالمْ معانِ نت

ــي بيزانِ ــورْ  عصفُ ــدْ  يعانَ واشْ 

ونْ فــي مجارِي يُومْ الميدانْ زْ محســوبْ إيكُ هلْ يا ترى العاجَ

ي الســينانِي كِ ــة تَحْ واشْ الكلْخَ

يلْ يَبْنِي قصرْ في مرشانْ ه واشْ البخِ سُ نِي نَفْ واشْ العديمْ يَغْ

ــنّ يلقانِي ــعْ يظَ بْ ــحْ الطَّ بْ مــن قُ

ــبْ األمانْ لَ ه يطْ ضُ ــا يبَهْ ــومْ فيه انْحــارَبْ بيبانْ م تحقيقْ يُ

بلْســانِي ــحْ  وضي ــقّ  الحَ ــتْ  نْ بيّ

ي االدهانْ ــمِ شْ ي مشــئوم ما يبالِي غَ ي االعراضِ حتى ما يجِ

بســتانِي ــوى  يَهْ ــه  قلِبُ ــي  مِ عْ مَ
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ــوتْ ازْمانْ ــقْ ياقُ ــانْ عاشَ ــي ايب بِ
لْ ــمْ قَ ــوال لي هايَ ــن ل لك

ــذاكْ اللِّي ضاوِي في المتانِي و ك

صانْ وفْ فنانْ  ياسمينة ما بين اغْ ما كنْتْ غيرْ جالَسْ انْشُ

دْ سالّنِي شــرقاوِي من أبي الجعْ

ــون المرجانْ لْ ل ــدْ كامَ ــازِي يصي ي تارة ب ــدْ دمِ ــارة انصي ت

ــي بالغانِ ــانْ  قرص ــا  ي ــي  بَّرْنِ خَ

ــي انِ خوّ بِيــح  القْ ــة  الگرْنَ كلــب 

رْبان رْتْ من ســجيّة ناسْ العُ هذاك في ســريق اللفظينْ انْظَ

ــومْ فــي اوْزانِي ســفرت عليه الي

ــانْ ــدْ لَبْن ــه صفّ قُ مْ ــدْ حَ ــة وإال هــو يري ــه كلب وجــدت لي

ــلْ هامْ الواتِي في المعانِي لْسَ سَ

عانْ ــه اقْبيحْ  ظاهر حــالْ المعــدومْ باين ما ربّاوَهْ شــجْ قُولُ

ــي عرفانـِ ـوطْ  مســخُ هــو  والّ 

قانْ عْ ــن الدّ ــفْ ســرّه فــي المحاوَرْ بي ه وكشَ مقُ حتى بان حُ

و ســالمي على اشــياخْ المعانِي

ــبْ افْنانْ ه لشــدى طي ــرْ العابَقْ وما يشــابهُ ــدْ و العبي بالنّ

ســانِي يبْ بحْ ــواعْ الطّ من كلّ انْ

انتهت القصيدة
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بُه كايا مخاطْ للجليل اشْ

كتاب مكتوب  شــالّ  ريتْ 

ــان مگلــب تگبالْ و الزم

غالّبْ يخشى  ما  زادْنِــي 

ــاب ــقْ الرق ــا اهللا العاتَ ي

بُه في غايَةْ األطنابْ ما خاطْ

في االوْقاتْ مخظب تخضابْ

ما قريتي فن في االنساب

مرتابْ ــمْ  للهايَ رْ  الغــدَ و 

ــاب ــقْ الرق ــا اهللا العاتَ ي

يابْ ــم الغْ ــمْ العال الكري

نِي لالنْجابْ ــه دَهْ هامْ منُّ

جلْبابْ ــعْ  لَ يخْ ــي  يبالِ ما 

ايَدْ في حقابْ في سبيل الزّ

ابْ ــمْ التّوّ ــي يا نَعْ جدْ ل

حْ بحسابْ كلّ جملة ترجَ

الكهولْ نجايَبْ في اشبابْ

سْ االلبابْ هَ ــوارَخْ تَدْ من ت

ــدْ ترابْ ما عــرف بين الغ

ابْ ــمْ التّوّ ــي يا نَعْ جدْ ل

طوبْ رْ في اخْ ناهْ الخاطَ بمكْ

متعوبْ مْ  ايْراحَ الرحيمْ  و 

رْبُه محسوبْ في حروفُه حَ

ضيم عاتِي ليساً مغلوبْ

وبْ ي بعجُ مِ زِحْ ظالَمْ يَعْ

وبْ ــحْ جدّ صَ عنهــا ما يفْ

لتْ بازْ في الحروبْ هْ له صَ

ما عرفْتِي كمّ من اغيوبْ

ــوم يؤوبْ ــه ي ــه مرجوعُ ل

وبْ ي بعجُ مِ زِحْ ظالَمْ يَعْ
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شابْ االعدارْ لكل شباب

سيرْته مذكورة في كتابْ

رابْ التّخْ ــعْ  ارْصي ــمْ  غرّهُ

في بالهم محيَّرْ الوْصابْ

ــاب ــقْ الرق ــا اهللا العاتَ ي

االبوابْ ــوا  لْقُ انْغَ ريتْهــم 

زْ مرتابْ ــى ما حــوّ  ما عل

طالْ بهم في الوقتْ اعذابْ

وابْ لو رجــع واتي كانْ اصْ

ــاب ــقْ الرق ــا اهللا العاتَ ي

تعجابْ تركْ  مْ  حاجَ كنت 

تابْ لْ قَلْبُه نالْ اغْ من غفَ

ــرَفْ المغضابْ ــا ترى يعْ ي

عْ اتْرابْ ــرُه و ارْجَ غاصْ بَحْ

ذابْ ــزادَتْ العْ ــوالْ انْ بالهْ

جابْ بَتْ باحْ جْ و العقولْ انْحَ

مالْ الحرّ المصوابْ عن اجْ

ــن اللّوهاب كلّ وقــت يدي

ابْ ــمْ التّوّ ــي يا نَعْ جدْ ل

ــبابْ ا اسْ دونْهــا ما يدريوْ

ــبْ ــه تغطــى رت ــومْ في ي

فْ قُومْ انْسابْ دَ و البال يصْ

ــه بتقرابْ ه ل ــدُ حــانْ رشْ

ابْ ــمْ التّوّ ــي يا نَعْ جدْ ل

قلــت لعلّهم فــي مئاب

ابْ حْ كذّ ــا ينْجَ بالرّضى م

ــه من عقابْ بَّعْ ل خَ ما امْ

ه من االحبابْ ال من ايفيدُ

كمّ محبوبْ امشى مغضوبْ

ضْ محجوبْ أشْ لك اتْوَگّ

ي القلُوبْ مِ ــي يَعْ بّ فانِ حُ

مكذوبْ ه  دُ هْ جَ غاوِي  دينْ 

وبْ ي بعجُ مِ زِحْ ظالَمْ يَعْ

رْ مقلوبْ ــدَ ــذا من بَغْ هكْ

مْ الفايَتْ مكتوبْ ســالْهُ

طينهم من أصلُه منسوبْ

ــوبْ ــعْ ايْتُ ــمْ للرّاجَ الكري

وبْ ي بعجُ مِ زِحْ ظالَمْ يَعْ

وا مطلوبْ شفتهم مارامُ

ــة فيهــا مغتوبْ كلّ حالَ

وبْ رْ ايْدُ من اعجايَبْ بالصخَ

ما اغنى مالُه عن الحروبْ
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ــاب ــقْ الرق ــا اهللا العاتَ ي

ابْ ــدْ رقّ ــل الواحَ و الجلي

صبّابْ رجيتُه  االحسانْ  و 

بابْ و الفتح للتيسيرْ اسْ

و السالم أالمةْ االصحابْ

ابْ ــمْ التّوّ ــي يا نَعْ جدْ ل

بالبابْ الواقــف  خفاهْ  ما 

ابْ وهّ ة  مَ الرّحْ و  ــو  فُ بالعْ

وابْ و المنى يتْســارَعْ بجْ

و االشياخْ المعنى االنجابْ

وبْ ي بعجُ مِ زِحْ ظالَمْ يَعْ

ــذي واتِي مــن الدنوبْ و ال

و الفضلْ بقدرتُه مجلوبْ

ــعْ مخروبْ ــنْ يرجَ و الخايَ

ه منسوبْ عنهم نســيمُ

انتهت القصيدة
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يضيمني ــرة  ــج ــه ال ضــيــمْ 

ضــــــــــــانْ ســــاكــــنِــــي

ــي ــنِ ــطْ ــي ــحِ ـــه ي ـــبُ ـــلْ ديـــمـــا قَ

ـــــنِـــــي فـــــــي مـــــحـــــاسْ

نِــــي يــــزيــــدْ ــــــيّ  ل وَدّه 

حــــــيــــــتْ زادْنِـــــــــــــــي

ـــي ـــنِ ـــومْ ـــلُ ـــي ايْ ـــاهِ ــــيّ س ل

ـــــي ـــــنِ ـــــاطْ ـــــع مــــــن امْ

ــــي  ــــزُورْنِ ايْ ـي  الــلـِّ ــتْ  ــي ــغ الْ و 

ــي يفوتْنِي ــي الوَقْتْ اللِّ من ابْعد عنّ

ــي ــوَدنِ ي هــو  دُّه  ــــوَ ان الحبيب  و 

نِي عْ يجمَ شملي  يشتَّتْ  من  خاوْتُه 

ــي بْنِ ــنْ يجِ ــابْ و في زْقْ و المكت ــرّ و ال

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ـــــي بــســاتــنــي ف

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

ياتيني ما  و  الــزمــان  ــرب  اكْ ما  و 

عنه غنى  ال  منه  ـــدَّ  الب ــي  ــلّ ال

ــي ايْواتِنِ و  ــرُه  انْعاشْ ــي  اللِّ الخــو  و 

ــه منُّ ــمْ  شَ نحْ و  ــي  منِّ ــمْ  شَ يَحْ

طــاهْ ليس يمنيني ــي يعطي اعْ و اللِّ

نُّه ظَ ــنْ  ــسَ يــحْ اهللا  فــي  ــي  ــنِّ ظَ

ــي فــي هــذا األرض ال عشــيرْ ايْواتينِ

ــو ــنّ غَ ــذّ ــه قـــالَـــتْ ال ــنّ مـــاذا م

بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني
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ــى من يصغــر ازْمانْ و عل

عجــالنْ ــبْ  ذاهَ ســرْتي 

ــانْ الــظــنّ ايْــبــانْ مــا ك

ــال ايمــانْ ــك ب ــفْ ل لَ نَحْ

ضــانْ يقْ و  ــومْ  النُّ ــن  بي

ــانْ ف اجْ ضــت  غمّ ــه  عنّ

وَرْشــان لِي  قْ عَ نْ  شــوّ

سنانْ و  ــي  عــنّ ــرْ  ــيَّ ط

ـي بــالــلِّــي كــانْ ــرْنـِ ذكَّ

ــدانْ ــابْ و ولْ ــى االحب عل

فانْ الجْ على  ــاقِي  السّ و 

ــانْ ف ــجى قلــب اللّهْ يشْ

ــلْوانْ السّ مــع  ــوْ  بالزَّهْ

ـــانْ ازْم ــــاوْ  ارْت للحيّ 

ــوانْ اخْ ذكــر  من  ي  باكِ

ــالنْ غيــ ــه  بمثيلُ ــالْ  ق

الجــانْ ــوفْ  مهتُ كــذا  و 

ــرانْ يْ حَ ــي  فِ تَكْ ســيرة 

كانْ ــي  اللِّ ــلْوانْ  السّ و 

ــكْ االمكانْ ــرَغْ منَّ و افْ

ــالنْ يعْ ــرْ  تهاجَ ــنْ  بي

لســان تْ  ــرْ قصَّ أالّ 

تلْحانْ غى  يصْ ي  عِ مْ سَ

كانْ ــا  م ــنْ  كايَ ــه  درْتُ

كانْ ــرَّدْ فــي امْ ــاتْ يغَ ب

ـمانْ نجْ انّـــادَمْ  ــتّ  ب

ــانْ الجن ــسْ  نَّ وَ امْ ــه  ب

مــانْ نــدْ و  ــغــزالنْ  ال و 

مــانْ بلّعْ ــجْ  ــ رايـَ احْ و 

ولْــهــانْ و  بــه  ــقْ  ــاطَ ن

اإليمــانْ مــالْ  اكْ مــن 

ادْعانْ افْصيحْ  قالْ  بمْ

ــانْ ـــزّ الــشّ ولـــالوا وعَ

مانْ النّعْ و  بْســي  العَ و 

كانْ بمْ ـــوارى  اتْ ــومْ  ي

يوانْ الدّ في  مشحونة 

ــي اگرانِ ــنْ  بي و  ــزّ  العَ و 

ــي وانِ يهْ ــا  م ــي  ت فِ اخْ و 

ــي حانِ امْ كلّ  لْ  ــوَّ تْهَ و 

ــتْ قلُوعْ ســفانِي و اطوي

ــي بلْدانِ مــن  ــدْ  وحَ مــن 

ــجانِي هــذا الغاني و اشْ

ــرانِي شْ عُ فــي  ــي  رْنِ فكَّ

ــرْقــدانــي الــفَ و  ــــرة  زَهْ

فانِي اجْ دموعْ  خاتْ  اسْ و 

گرانِي في  مثلي  اللِّي  و 

ــي وانِ اخْ ــزّ  ع التّاقــي  و 

ــي جتمانِ ــسْ  البَ ــة  حل

ــي اوْطانِ ــاللْ  اهْ ــبّ  انْحَ

ــي فانِ تكْ ــي  تَبْكِ ــا  قف

ــي الفان ــسْ  القيْ لمــرؤ 

ــنــانِــي افْ ـــانْ  ب كتيرة 

اسْ الــعــانِــي ــــوّ أبـــو ن

ــي فانِ االجْ ــرّحْ  م ــعْ  طالَ
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ــي ــنِ ــايْ ــح ــو تَــــبْــــرى م ــف ــعْ ي

ــــــي ــــــفْ قـــــــادْنـِ ــــــي ك

ــبّــنِــي يــحَ هــــو  ــــي  ــــلِّ ال و 

مــــــــــن فــــــــــادْنِــــــــــي

يصونني ه  ـــدُ ـــهْ جَ لْ  ابْــــــدَ و 

ـــــي ـــــنِ مــــــــن مـــــضـــــاغْ

ــي ــنِ ــاكْ ــس ـــى امْ ــى غـــطّ ــت ح

ـــــــنـــــــي ـــــــراتْ مــــــــن افْ

ــــي  ــــزُورْنِ ايْ ـي  الــلـِّ ــتْ  ــي ــغ الْ و 

قرصانْ اسفينَة  كــلّ 

ازْمــانْ  كــلّ  في  ــمْ  نــاجَ

ــانْ ــن ــظْ لــكــلّ افْ ــاف ح

ــرُدْنِــي إيْ هو  جة  للبهْ انِـــي  ادّ من 

نِي نِي و ساكْ كْ قولْ في مكناسْ امْسَ

مــة و فادْنِي كْ ــفاد هــذا الحَ من اسْ

ــفايْنِي اسْ ــى  عل ــلْ  مجلَّ ــعْ  لْ القَ و 

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ـــــي بــســاتــنــي ف

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

ـــــانْ ــا ورْدَي ــه ــسْ رايَ

ــزانْ مي و  وَزْنْ  ــي  يدرين

ــردانْ ــبْ ج ــري راكَ دَهْ

يني ــابْ اهللا يَحْ ــى نشــوفْ الحب حت

نُوا ة ســكْ نِي و تمّ ــكْ في البابْ أمْسَ

ــي الوالدينــ و  ــنْ  الوالْديـ ــه  في راه 

ــوا ــن فْ ــدَ انْ فين  ــمْ  ــهُ تــربــتْ ــة  تــمّ

ــي وين اعْ و  ــه  عوينُ فــي  ــونْ  يكُ اهللا 

ــه و ســمعتْ ودْنُه مــن شــافتْ عينُ

ــي الغلّين البحــر  ــية  راسْ كأنهــا 

نُه ــن طعْ صالْ لمّ ــحْ المْ نتســنّى ري

بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني

هقاني الدّ ــتْ  الوَقْ ــرْ  بَ احْ

ــي كمزان تظهــر  ــاً  وقت

ناني اغْ ــم  العل مركــوب 
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ــوفانْ الشّ ــاجْ  ت نحْ ــا  م

ــدانْ ــوي ــو تــســيــلْ ال ل

ــوانْ ــي ك و  ــالْ  ــزح ــال ب

بالحيــجــانْ موســوقة 

ــى فــي خزانْ ل ــي يغْ و اللِّ

ديــامــانْ راه  الــفــرَنــدي 

ــياتْ زهــو حســبانْ و اشْ

وانْ ــلـْ بالسّ متــجــاري 

ــالنْ اعْ الطيبْ  ـواعْ  انـْ و 

ـــالْ الــدهــقــانْ هــذا ح

ــوانْ ال سبع  على  فيه 

االكــــوانْ ربّ  ــد  ــامَ ح

االحــســانْ ذو  غــنــي 

القرصــانْ ــتْ  عْ رصّ ــو  ل

ــوانْ بالرّضــ مقبوســة 

ــانْ العرف نســجْ  ــل  مث

ــي ــنّ ــعــي ـــى ت ـــلّ ــــدي ش ــــهْ تَ

ـــــــي ـــــــنِ ـــــــدايْ فـــــــي امْ

ديــــوان ــنــظــر  ن وال 

رانْ ــطْ للسّ ــي  اتماحِ و 

ــانْ ــمْ دخّ ــراكَ كــانْ ت

ــودانْ السّ من  القماش 

فانْ التحْ مــن  معــدودْ 

ــانْ عقي و  المرجــانْ  و 

ــانْ اليتق فــي  تدريهــا 

ــوانْ ــحْ مــن كلّ الْ طافَ

و انْســامْ من سوســانْ

ازْمــانْ من  احْ  الفصّ و 

انْ رُوّ و  ــر  ــري اح ــن  م

ــيــانْ اعْ ـــراهْ  ت الّ  مــن 

ــانْ الجلب ــاجْ  نحت ــا  م

ــة بان  ــتْ حمول لْ مَ و احْ

هتان ــهــا  ب روضــــي 

ــانْ ــه رَوْي رْسُ ــي غَ و اللِّ

ــنِي ــى امْحاسْ ــي و عل ــة ترجانِ باقْيَ

فــي باللّي في مكانِي كْ مَ

ــرّاسْ افْنانِي يَبْقــى في ال

ــي نْوان عَ ــزي  يْ مَ ري  ــدْ يـَ

ــي اليمانــ و  ــدي  نْـ الهَ

ــي العيان ــر  تبْهَ زهــوَة 

ــي ترضى عشــراني و اللِّ

ــي ابْنان ــرْزْ  طَ مركومــة 

ــانِــي ـــرُه زهّ ــبَــقْ زَهْ يَــعْ

ــي وانِ اخْ ــن  بي ــة  مخزونَ

ــي ــاتْ اتْعانِ فــي كلّ اوْق

ــانْ بالعقـي ــعْ  متــرصَّ

ثانِي ــه  مــالُ ــدْ  الــواحَ

ـي عقيانـِ ــوى  ـهْ نـَ وال 

ــي نان ــكْ امْ ــدِي نوري قصْ

ــي االلوانِ ــى  عل ــواوَرْ  بنْ

ــربّ الغاني مــن كــونْ ال

ــي تلقين ــمْ  بهُ حــقّ  ــرْ  هْ الدّ ــامْ  أيّ

ــه نُ حْ يطَ ــومْ  يقُ ه  ســيفُ صــدّ  مــن 
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ــي ــن ــوق ــفُ ـــحـــي ي ـــع رمْ ـــان م

ــــي ــــن ــــاع ــــط مـــــــــن م

ــي ــنِ ــرومْ ــي ي ــنِ ــصْ ـــنْ حُ صـــايَ

ـــــي ـــــدنِ ـــــكـــــي ـــــــــا ي م

ــي ــنِ ــيّ ــح ــــــي اتْ ـــرُجْ أرْضِ نـــخْ

ـــــــــــــه دانـــــــــنـــــــــي ب

ــــي  ــــزُورْنِ ايْ ـي  الــلـِّ ــتْ  ــي ــغ الْ و 

تبيانْ اهللا  مــكــتــابْ 

ــاجْ االعـــوانْ ــت ــحْ ــا ي م

األكـــوانْ فــي  لِّي  متْجَ

ــانْ ــرق ــف رْ ال ــــدّ ــن ق م

االحــزانْ عنّي  ــبْ  هَ ــذْ ي

ــرانْ ــيْ ة ح ـــدّ ـــاذي م ه

ي لهم مــن خزايْنِي ــالحِ ــدْ اسْ لَّ قَ امْ

ــاشْ جاوْنِي ــي ف بالعــذا ليــس انْبال

ــي جانِ واشْ  ــي  انِ ادّ واشْ  ــه  لُ قلــت 

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ـــــي بــســاتــنــي ف

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

كانْ ــهُ  لْقُ خَ ــا  م كلّ 

ـوْمــانْ نـُ رى  ــــدْ ي وال 

ــرانْ فْ الغُ و  ــة  مَ بالرّحْ

عــانْ مْ بالجَ ــمْ  ــ إيْراحَ

ــانْ ــدّ الب دْ ق و انْشــاهَ

وَلْهانْ حى  اضْ البالْ  و 

ضيني هُ يحْ موهوب العلم رمح سيفُ

نُوا عْ ــاشْ ايْطَ ــنْ ب ــمْ في الحي هُ علّمْ

ــي ــان اهللا بينهــم و بين ي ــومْ العدْ قُ

ســنُّه ــنْ  ايْبيّ ــنُه  سْ حُ يبغــي  مــن 

ــي يغنين ــه  لُ فَضْ منهــم  ــدْ  واحَ ال 

حصنه لْتْ فــي  ــي ادْخَ نِي ربِّ دْ ــعَ اسْ

سنيني دَوَّزْتْ  السرُورْ  مع  بالفرْحْ 

ــي ــه ثانِ لْكُ ــه فــي مُ مالُ

ــي االمثانِ رازَقْ  ــد  ـــ واحَ

ــي جانِ امْ كلّ  ــبْ  يعاقَ و 

كانِي لِي في امْ مْ عْ شَ مَ يجْ

وانِي ــياتْ أخــرى تَهْ و اشْ

نانِي اجْ ــنْ  صْ غُ ــسْ  متيبَّ



الغربة 102

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ــاً فــي شــانْ ــوْم ــلّ ي ك

معشــارْ األنــس و الجانْ

يانْ غْ طُ ــزَمْ  ــهْ ي ـــادَرْ  ق

هْ الـــرّحـــمـــانْ تـــنـــزّ

ــي شــان ــو ف ــاً ه ــقّ ح

اللجــانْ ــمْ  اعظي بحــر 

األوانْ تــنــطــيــقْ  مــا 

طشــانْ العْ ــبْ  لْ قَ ــرْوي  تَ

ــانْ البي ــى  عل ــة  مركومَ

كانْ التَّمْ فــي  ــة  مضيونَ

ــلْ تمــامْ ــلْ لجي مــن جي

ــمــانْ ــيْ ــهَ ــلْ ــرَّدْ ل ــب ــت ت

ـــي ـــنِ ـــرُوعْ ـــه ايْ ـــــــرْفُ ـــــزْ طَ المَ

ـــــي ـــــنِ ـــــســـــاكْ ــــــن امْ م

يسيقني ـــه  ـــوقُ سُ فــي  قــــالْ 

ــــــي ــــــنِ ــــــراكْ ــــــم ــــــل ل

مــانْ الرّحْ ســورَة  مــن 

االحســانْ اتْســايَلْ  له 

ازْمانْ كلّ  فــي  ــرْ  حاضَ

ــانْ ن بجْ ــرْ  طَ يخْ عمــا 

ــانْ مكن شــالّ  ــدِي  يُبْ

ــانْ بلفن ــتْ  ابغي ــون  ل

ــنْ ــكَ سَ ــا  ــم ب إالّ 

ــوْمــانْ قَ صــالَــت  بها 

ــوانْ ــة فــي تل مصيوغَ

ــزّ وشــانْ ــة ع محروسَ

ملســانْ عنها  ــرْ  صَ يقْ

ــمْ موجــانْ ــون اتْالطَ ل

دايْنِي ــه المْ رة وجــا ل ــكْ طــارَتْ السَّ

ــي نِ ــي يبيعْ تُه كيَبْغِ ــفْ ــة شَ ابْجاجَ

ــقــالنِــي ـــبْ الــثّ خـــاطَ

منانِي و  ــه  لُ فَضْ ــبْ  لَ تَطْ

ــي ــانِ ــي اعْ تـــــراهْ  وال 

ــي ــوم و فانِ ه محت ــدُ و عْ

ــه من قبل انْشــاني لْقُ خَ

ــي قرانِ و  ــه  منُّ ــي  ل نَمْ

ــي عانِ امْ ــعرْ  الشّ ــة  حلُّ

معانِي بـــوزاتْ  صـــارَتْ 

ـي ــجانـِ اشْ ــنْ  تبيي دُرّةْ 

مشــجانِي بهــا  ــي  ملْكِ

ـي انـِ لــلــدّ هــــيّ  وال 

ــي تيجانـِ ــى  لـ تَغْ بهــا 

دِي ســاكنِي ــال نَفْ ــادِي و ق همــا غ مَ

ــه نُ يضمَ مــن  ــمْ  العدي ــدْ  يَوْجَ ــا  م

ــي كين ــي تَمْ ــى يوافِ ــزّ اركانْ حتّ تَ يهْ

ماضْ في لبْنُه ــي احْ و يفــركلّ في اللّ
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ــي ــصــون ـــي ايْ ـــرْضِ ـــنْ عَ ـــايَ ص

ـــــي ـــــنِ ـــــشـــــاحْ ــــــي امْ ف

ــي ــنِ ــشــوفْ ـــو ي ـــرْضـــى ل ـــا ن م

ــــــــي ــــــــنِ عـــــــــــــادْ واهْ

ــــي  ــــزُورْنِ ايْ ـي  الــلـِّ ــتْ  ــي ــغ الْ و 

ــانْ ــم يــا ربِّــــي يــا رح

ـــارَجْ األوطـــانْ ألنّـــي خ

ســخفانْ ــرة  جْ الهَ رْ  ــدْ ب

ــكْ بشــانْ دْ ل ــهَ ــا تشْ م

ــبْ اوْطانْ ــو صــالْ اغري ل

ـــانْ ـــن عـــدن ـــبـــيّ ب ن

ــلْ بــاإلحــســانْ ــفــضَّ اتْ

ابْطانْ في  فنِي  اتْحَ كيفْ 

نِي داهْ ــي امْ ــي داهِ ــدتْ ربِّي مان مَ احْ

ــي تحوزْنِي ــراطْ اللِّ بْتْ الصّ قَ ــو اعْ ل

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ـــــي بــســاتــنــي ف

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

ــا عــــالّمْ الــفــرقــانْ ي

ــدانْ ــرَّبْ عــن بُل و مـغَ

يانْ حْ وِي في الضّ لو يضْ

ــو ترقــى فــي العربانْ ل

محســوبْ اغريبْ ايْبانْ

ــرة بلســانْ جْ ــالْ الهَ ق

يــا قــديــمْ اإلحــســانْ

ــدانْ ـي للوَجْ و ابــرَزْنـِ

ــنِــي ــيْ ــهَ بُــوَجْ وال  ــي  أن ــــورِي  والب

نُه ــي بطْ لِ ــتْ يَمْ ــن الخبي ــتْ ب بي لخْ

ــي وين ــا  ي ــاً  يوم ــقْ  الْحَ وال  قْ  ــهَ يشْ

ــه عنُّ شــي  يَمْ ــكانْ  المْ ــدْ  يوْجَ ــا  م

سنيني دَوَّزْتْ  السرُورْ  مع  بالفرْحْ 

غانِي يا  لِي  مْ شَ عْ  مَ تَجْ

ــي االدْقانِ شــابَتْ  فيهــا 

ساقَطْ باللِّي في اظنانِي

ــي وانِ ــرة الهْ جْ ــنْ الهَ عي

ــي فانِ اجْ ــكلّ  ب ــوقْ  مرم

ــانِي شــانْها عظيمْ الشّ

ـي عانـِ بحسانَكْ  ألنِّي 

ــي ــي نورانِ لِ قْ ــلْ عَ عَ و اجْ
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ــانْ بإيم ــي  لْبِ قَ ــرْ  مَ اعْ و 

اللّسانْ لــيّ  ــحْ  ــضَ افْ و 

سانْ احْ ايــزيــدْ  نــرجــاهْ 

فانْ اكْ دْ  بعْ ــمْ  يــراحَ و 

ـــورْ ولـــدانْ ـــحُ ــن ال ع

نــانْ ــدْ ـــنْ عَ ــاهْ اب ــج ب

اكــوانْ  كل  دْ  شــاهَ مــن 

ــانْ ب ــه  قلبُ ــه  بُ ركْ ــا  م

ـــوانْ ـــرّضْ ــــالْ ال ــه انّ ب

ــلْ بــالــقــرآنْ ــوسَّ مــن ت

حاشــى يخزى فــي ازْمانْ

ــي ــنِ ــوقْ ــس لــهــا ســـاقِـــي ي

ـــــي ـــــنِ ـــــايْ ـــــن فـــــــي اكْ

ــي ــنِ ـــوى يــصــوعْ ـــهْ ـــسْ يَ ـــاخَ ن

ـــــي ـــــنِ ـــــمـــــحـــــايْ ـــــال ب

ـــي نِ ـــدْ ـــزي ـــه ايْ ـــبُّ ـــعْ حُ ـــامَ ط

ـــــــمـــــــأْنِـــــــي ـــــــن اضْ م

للنجدان ــي  ــدانِ اهْ و 

للبيانْ ــي  نِ ــدْ ارْش و 

هفوان عن  حْ  يسامَ و 

ــدان االب لــيّ  مْ  ينَعَّ و 

ــانْ الجن ــعْ  مَ تَجْ ــا  م و 

رْبانْ جــامْ و عُ ســيدْ اعْ

ــدانْ بالبل ــعْ  لَ اطْ ــومْ  ي

ــانْ ــرب قُ ــزْ  ــايَ ح نبي 

ــلْوانْ ــلوى و السّ و السّ

الــعــدنــانْ الــنــبــي  و 

حــانْ امْ ــهْ  تضني وال 

ــي حايْنِ امْ ــا  نْي الدُّ ــبّ  حُ ــي  ربِّ حــب 

نِي ــسْ الدّ ــيطانْ الباخَ ــنْ الشّ اللعي

ــه غاتْنِي تْ ب ســيدْ االســيادْ اســتَغَ

ــه االكوانِي لُ ــرْ فَضْ مَ و اغْ

ــي و اكنانِي جِ ــى نَهْ و عل

بســفانِي ي  قَلْعِ رْ  يســفَ

ــي يرضانِ ــهُ  وَجْ ــرْ  ننظَ

فانِي تكْ مــنّــه  نــظــرة 

ــدانِــي ــاوِي الــمَ ــكّ ــم ال

ــي دانِ اهْ ــراقْ  ب ــبْ  اركَ و 

ــودْ الغانِي ــة مــن جُ مَ نَعْ

بســتانِي ــيّ  ل ــحْ  فَ يصْ

ــي بأمانِ ــه  قلبُ ــرْ  فَ يظْ

ــي نانِ دْ عَ ــو  ل ــافَعْ  الشّ و 

ــي الحبين هــذا   زوجْ  ــاوْا  يتالق ــا  م

ــه نُ يلَعْ اهللا  ــيطانْ  الشّ ــدْ  كي مــن 

يني ــومْ الدّ ــى ي ــه إل ــة اهللا علي لعن

ــه قرنُ عــن  ــمس  الشّ ــةْ  لْعَ طَ مــن 

بْ الشــفاعة يرويني من حوْضْ صاحَ

نوا ــكْ ــاهْ انْسَ ــانْ امع ــةْ عدن في جنّ
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148

149

150
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153

تــفــيــدنِــي مــعــنــى  و  ـــجْ  ـــشْ ن

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــادْنِ أوع

ــي ــنِ ــمْ ــعَ ــه ت ــت ــم ـــعْ رح ـــامَ ط

ـــــي ـــــنِ ـــــايْ ـــــه مـــــــن امْ

ــي مازْنِ ــعْ  ترصي ــري  العمي ــه  عُ رصّ

نِي ــا يروعْ ــري م دْ فــي قب ــا نشــاهَ م

سْ مريني ــه و النّفْ حالْ المســكينْ ل

ــه ــلْ منّ ســابْ تقبَ ــومْ الحْ ــا ربّ ي ي

ــي ــرة هــو يحمين ه النَّصْ ــدُ أمــن بي

ــه ــه و ابْنُ ــرّ المــرؤ مــن أمُّ ــومْ يفَ ي

انتهت القصيدة

(*) : تخميس لقصيدة ثالثية للشيخ العميري (انظر نصها في ملحق هذا الديوان).      
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رْ إيْشــالِي ــي انجولْ و الفكْ بتْ أنالل

تارَكْ مجموعْ ما ادْهى طيفْ خيالِي

رْ في مجالِي ي كانْ لي امحاضَ ال واشِ

رِي من هو فهيم حالي في اهوالِي يَدْ

تْ انشوفْ من حكى حالْ انْجالِي مْ خمّ

الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

ــا فهيتْ ــي طالْ م أصاغِ

لو كانْ الحقّ ما شكيتْ

ــانْ حالِي بشــكالِي ــا فــي ذا الزم أن

ــقْ إياللِي شْ ــمْ بالعَ ري ــادْ اغْ قَلْبِي ع

رِي عجيبْ من كونْ العالِي كنت في قَصْ

ــدْ الخصامْ بهــزت مفضالِي لها عن

ــي لآللِ ـــبَهْ  تشْ ارضــاتْ  هــي  وإذا 

وِي قَلْبِي اللّي رضيتْ يَكْ

ذابْ اصعيبْ ما نويتْ بعْ

ــه ــمُ ــاتْ الطْ ــي ــــدادْ اش ــي اض ف

ــه ــمُ ــوَهّ ام الـــلِّـــي  ـــكْ  ـــفَ ان و 

ــــــه ــــــادَمُ أنّ ـــي  ثــــانـِ وال 

ــه ــمُُ ــاليْ اع ـــدى  اب ــوْ  ــهْ ــسّ ال و 

ـــه ـــمُ ـــراحْ ـــه امْ ـــعُ ــــدى دَمْ وب

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

لقيتْ اللِّي  عدا  يعودْ  و 

ابكيتْ لو  عْ  مْ الدّ فادْ  ما 

ـه امـظالْمُ ـــــي  ــتِ وَقْ لْ  ســـدَ و 

ــه ــمُ ــاقْ ــلْ س ــي ــمــث شــــــارَبْ ل

ــه ــمُ ــراغْ ــنْ ابْـــطـــالِـــي ض ــي ب

ــه ــمُ ــاصْ ــخ ـــــي اي مــهــمــا دانِ

ــه ــمُ ــاغْ ــن ــــودْ اي ــــومْ فـــي ع ي
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الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

افصيحْ قالْها  بمْ فْ  تَنْظَ

لها في الكــون ما ايزيحْ

اللي مْ احْ عْ لى طَ مــن كونْ اهللا ما احْ

ــارْ الفالِي ــارْ و اثم ــمْ االزْه عْ ــا طَ لن

لى في كلّ جيلْ مشــروبْ ادخالِي يَعْ

ــي من الغناهْ معصــورْ امصالِي نِ يَغْ

ه لزالِي كمُ لكن من اللّي اقْضى ابحُ

الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

عزّ فــي باهي انبى افليحْ

رْ اللِّي ايصيحْ ري جاهَ ــدْ يَ

انَكْ الْقالِي ــا الضّ ا اضليل ي وعدا عنّ

ــي الِ بالتّ ــكْ  افْتَ و  ــالْ  اقْي ــا  لن روَّعْ 

طالِي ــرْ ســابَقْ بهْ ــرّ اليومْ خي ــا مَ م

الِي ــمْ ختّ ــوا هجيمْ ظالَ مُ ــا هجْ عنّ

ــتْ هذا فــي بالِي ــا انوي ســامونِي م

للرّبْ في كل ما اتصيحْ

ايْنيحْ لو  اغِي  الطّ لْمْ  ظَ

نُه اللِّي ارجيحْ رْ دَهْ حَ يَسْ

ه انبى اجريحْ بْدُ من الّ كَ

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

ي قارِي اللِّي انجيحْ كِ تَحْ

في اقواله تبيين ما ايبيحْ

ــه ــكــارْمُ امْ ـــرا  ق ـــيْ  ـــوَح ال و 

ــه ــمُ مــفــاخْ ــه  ــبُ طــي الـــلِّـــي  و 

ــه ــمُ ايــحــاكْ ـــي  ـــلِّ ل دوا  و 

ــه ــمُ ـــكّ إيـــســـالْ طــاعْ مــن ش

ــه ــمُ ــاقْ ـــــادَفْ جــيــشــي امــن ص

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

رُه عالِي اضحى اوضيحْ قَصْ

ــمْ للحــقّ و رجيحْ و افْهَ

ــه ضــايْــمُ ــنْ  ــي ــه اي ـــرْ  هْ ـــدّ ال و 

ــه ــادْمُ ــه اي ـــرِي  ـــصْ قَ ــــوى  انْ و 

ـــه ـــمُ ـــعـــاظْ اي ـــــــرْم  حَ وال 

ـــه ــبْ ســـاوْمُ ــرْ عــجــي ــصــي ــعْ ب

ــه ــمُ ــالْ ــس اي ـــي  ـــلِ ـــقْ عَ وال 
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الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

ــا فــي كلّ جيلْ ــكْ انون ب

ــأ و فــي ارحيلْ ــك اتهيّ ل

ــمْ من كيدْ اجرالِي ي اظلي قالَتْ همّ

لَبْ منّكْ صفْ طامِي في اسؤالي نَطْ

ــولْ الجالِي ــلْ بالقُ ــتْ لي افتي قَ نَطْ

رْقَتْ في اجســادِي عمدة لي ــا نحَ أن

ــاذا لي ــي م ــالكْ منّ ــفْ تقــولْ اب كي

الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

الحفيلْ فــي  ــة  حلّ ــا  أن

ــلْ ــي ابهــوتْ قي لْتِ وإال قَ

ه لي و فصالِي ــتْ احكامُ حيثْ ارضي

ــك الزَمْ فــي مجالِي ــقْ ل ري ــتِ لحْ أنْ

ــي والِ ةْ لغْ عَ ــمْ ــرامْ شَ ــاجْ الكْ ــا ت أمّ

شــعالِي و  ــا  الضي ــوتْ  زي والّ   هــيّ 

ــكْ اجفى لي هَ ــالْ وَجْ ــوْال لها اخي ل

ظيمْ إيصولْ ما ايميلْ تَعْ

ــلْ رفي و  ــزّ  الع ــواعْ  بنْ

نَكْ بالجميلْ سْ سي حُ نَكْ

ــا ايميلْ مْ م ــبْ حاكَ لَ طَ

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

فرجــة بها ارضــى خليلْ

يحيلْ ما  ولْ  القُ مديحْ  و 

ــه ــمُ اسْ و  اشـــكـــايَـــا  ــــاكْ  ه

ــه ــمُ ــاهْ ف و  ـــي  ـــقِّ حَ ـــــحْ  وضَّ

ــه ــمُ ــاتْ ــك ت ـــي  ه ــــلْ  ــــبَ اقْ و 

ـــه ـــــلْ عـــازَمُ ـــبْ إفَ ـــعْ مـــن تَ

ــه ــمُ ــتْ احــكــاهْ حــاكْ ـهْ ــن بـَ م

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

ارجيلْ وال  بُه  سْ حَ كْ  تاجَ

ولْ بين جيلْ لْ في القُ دَ يَعْ

ــه ـــ ــمُ ــاسْ ف ــرْ  ــفــســي ت الزَمْ 

ـــه ـــمُ ـــمْ امــــقــــادَمْ راسْ ـــكْ حُ

ـــه ـــمُ ــبْ راحْ ــل ــقَ ــل ــــــازَتْ ل ح

ــه ــمُ ــراجْ ــت ن ــــــورُه  نُ ــا  ــه ب و 

ـــه ــــــاراتْ احـــريـــقْ ضـــارْمُ م
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الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

دي وال اهويتْ سْ رَقْ جَ انحْ

ي لو شــكيتْ بهمه حقِّ

ــي ــكْ هكــذا رادْ العالِ سَ ســلِّي نَفْ

دْ فــي الدنا مســلِّي عن قالِي ال واحَ

ــعْ للوالِي ــانْ يفجَ ري ازم ــدْ ســالي تَ

زْنْ المالِي ــوَ ــنْ بال ــه فــي كلّ حي وَزْنُ

ســبحانْ اللِّي نزيهْ ديمــا في كمالِي

الِي عة ليّ شــكاتْ بالحرّ الصّ شمْ

ــوا لُ اتهلّ ــي  غوانِ ــكْ  ب

ــوا عول ــومْ  الي ــكْ  علي و 

ــي ــكْ ضــامْ مــن بعــد ابْطالِ لْبَ إال قَ

ــي اقْوالِ ــمْ  تنغي ــاهْ  اضن هــو  إال  و 

ــي وإال حــبّ ارْســامْ و قصــورْ اعوالِ

ــدْ الغالِي جْ ــا قصــورْ بالمَ لك ابنين

و ســالمِي في بيوتْ االشــياخْ هاللِي

ــي احييت ــكْ مادا يل مثلَ

ــا رضيتْ حْ م ري واضَ ــدْ عَ

في بســاطْ اكريمْ بجلُوا

ــوا اتْلُ القــولْ  ــحْ  بمدي

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

غتيتْ بال  دِي  عْ سَ قْ  وصدَ

اهويتْ ما  كْ  هَ وَجْ ري  مْ عَ

ــه عــالْــمُ ــحْ  ــي ــج انْ ــرْ  ــبْ ــصَّ ال و 

ــه ــمُ ــة فــيــهــا مــحــاكْ ــم ــكَ ح

ــه ــمُ ــاطْ ــف ــبِــي اي ــى الــصّ ــت ح

ـــه ـــمُ ـــرايْ ــــكْ قـــــوى ج ــــري يُ

ــه ــادْمُ ص ـــارْ  ـــيْ اغ ــقْ  ــلْ ــخَ ال و 

ــه ـــ ـــ ــادْمُ ــع امْ ـــي  ـــبِّ لُ زادَتْ 

ــوا ولولُ لبهــاكْ  فرحــة 

لُوا ــمْ أمّ ي و احســانْ اقْدِ

ــه ــمُ ــاظْ ـــــوداتْ ع ـــك الـــــخُ ل

ــــه ــــمُ ـــــــي بــــراگْ لــــك األل

ــه مــعــالْــمُ ــى  ــل اع ـــمْ  ارگـــي و 

ــه ــمُ ــاسْ ــب ــن اغــــوانِــــي ات ــي ب

ـــه ـــمُ ـــقّ رايْ ـــح ـــا صـــــانْ ال م

انتهت القصيدة
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انْجادْ و  البّادي  سهولْ  في  جريحْ  القلب  تاهْ 

شــا باشــيا موكودة ــبْ في الحْ مْ تَلْهي و اتضــرّ

ــلْ فــي جبالُه و طــوى البنود ــوم عطاسْ خلي ي

ــهادْ ــتْ بسْ ــة أو غابَ هــل رجــالْ الحــيّ حامي

رودة اسْ ودْ  دُ اجْ في  جرى  ما  انْجيبْ  لَمْ  يَعْ هل 

جحود كل  ضامت  صاين  ــوارْ  اسْ تهديمْ  من 

ــه يا حريــص اســوايَمْ برقاد ــضْ ب ــفْ اتْغامَ كي

وات و أســودة ــة باصْ ــهابْ اغيابْ طامّ ــن اسْ بي

مــة فــي ســايَرْ البدودْ و تراجــي فرصــاتْ هاضْ

ــبْ الزادْ لَ ــي يجْ ــا يبال ــسْ م ــسْ ابخي كلّ اخني

مــوصــودَة ه  عــنــدُ كلها  الخيرْ  مفاتَحْ  و 

األســودْ ــا  ترعاه ــه  اغنايْمُ ــي  راعِ ــلْ  فَ يغْ ــو  ل

ــعادْ دِي في غايَةْ االسْ ــواعْ ــي ترقــى اسْ مظنون

ــا تضحــى مرشــودة ن ــادْ بالهْ دْ االعب و تســاعَ

ــعادها يوم اتضــمْ اللحودْ ــي اسْ ــلْ روحِ و تواصَ
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ـــاجْ وهّ ــرّ  س ــي  ف ــرْ  ــظَ ــنْ ي الّ  مــن 

االتـــــالجْ حــــرّ  ـــه  ـــاتُ ـــن اضْ أو 

االدراجْ فــي  ــي  مايْلِ ــمْ  لَ يعْ ــو  ل

ادْ الوقّ البدرْ  يا  دايَا  اعْ من  احميني  و  غيتني 

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم

ــمْ االجدادْ رايَ ــاهْ اكْ ــمْ صايْن ي ــدْ اقْدِ جْ ــكْ المَ ل

ــا هــي مجحودة ــت الرضــى م ــانْ و غايْ بالعرف

ــهودْ اشْ ــاج  يحت ــا  م صلهــا  تصــل  ــة  دريّ

ــبْ الميعادْ ــرْة و اقْري اهَ ــبَة الطّ ــكْ النَّسْ في تَكْ

ــودْ و الغضى نســبة محمودة مــن معــدن الجُ

الْ اجــدودْ ــدّ ــرْ ال ــن الزْكــي غي ــكْ و بي ــا بينَ م

ــادْ ــى االغي ــي عل نِ ــة تَغْ ــة و باهيَ ــة و طريّ غضّ

ادْ في الدجى في اسحارْ اهجودَة حجبوها سجّ

ــودْ ــلْ فــي ارق ــلْ الفظــة و الغافَ ــالوَةْ تنزي و بتْ

ــرّوحْ فــي العبادْ ــراتْ ال هــاتْ انْجــابْ طاهْ و امّ

معدودة هذي  الحضا  غايَة  في  محفوظة 

ــع عفيف انزيه في الورى واقف في المحدود طب

ه تجاجُ اتسيلْ  العرايَرْ  في  مغطوس 

ه ــرْ صنّاجُ سَ ــه و اخْ لُ ــالْ عقْ حتى م

ه راجُ اسْ بنوارْ  عاني  كنت  يومْ  من 
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ــــاجْ ــــورْ وهّ ــكْ ن ــنَ ــي ــب ــــورْ اج ن

ــــواجْ االت نـــورْ  ــوق  ــف ي و  يعلى 

ــالجْ ــالب ــرْ ل ــي ــه ــقّ اشْ ــح ــه ال ب

ــب االســياد ــة و مرات ــة العالي ــا فــي الرّتب هن

هــا ديمــا موجــودة ــل داجْ ــا تهجــع فــي لي م

ــود المعب هللاّ  ســرّها  ــوالْ  اق فــي  تتناجــي 

ادْ ــدرْ الوقّ دايَا يا الب ــن اعْ ــي و حميني م غيتن

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم

ــرْ في اعدادْ ــكْ اروْيتْ اكثيرْ مــن اخصايَلْ تبهَ ل

محــدودْ ــتْ  ليسَ ــا  ه حدّ رامْ  مــن  نَدريهــا 

ــه ما هــو محدودْ ــنْ فضــلْ اهللا عــن احبيب اليَ

ــهادْ دْ باشْ ــا كتشــهَ ــارْ دينن ــعْ اقم ــكْ اجمي ل

ــرِي بنكــودَة ــوكْ احســامْ فــي االعــدا تَبْ ري يَدْ

ــة معقــودْ ــو يكــونْ بغمّ ــولْ ل و تشــافِي معل

ــوة تمجادْ ــهومْ النب بارْ من اسْ ــهومْ اكْ ــكْ اسْ ل

ــودة ــه مزن عــة عينُ ــارْ ناصْ مــن الّ شــافْ اقم

حة تدميهْ في الخدودْ ة في اعراضــه اموَضْ حجّ

ه ي  في ادْباجُ جْ في ادْخالْ امهاجِ يوْهَ

ه باعجاجُ مْ  يفصَ عاوي  كلّ  يصرَعْ 

ه بعاجُ هو  ــارَهْ  ك ــونْ  ايْــكُ اللِّي  و 
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ـــراجْ ـــدى طــيــبْ االت اشْ و  روحـــي 

لتباجْ ــي  ف ــدِي  ــعْ سَ ـــى  ارق ــه  ب

باالحجــاجْ ــدِي  قَصْ ــلْ  مَ اكْ ــه  ب

ــاد نقّ ــه  نُ دهْ ــارَفْ  ع كلّ  ــرَكْ  بحْ مــن  ــروى  ي

جمــودة بعــد  مــن  نافعــة  ــانْ  عرف تتســايَلْ 

ــه تخفيه احســودْ فى ل ــا اخْ ــاقْ امجــرّبْ م تري

تمهــادْ ــدْ  اتمهَّ و  ــا  غـربن ــزَمْ  الْ اهللا  ــكْ  ب

ــالتْ شــهودة ــرْ فــي الدجــا واحْ ــى تنوي و تجلّ

خْ عاظمة فــي غايةْ االشــيودْ واعــالتْ شــوامَ

ادْ ــدرْ الوقّ دايَا يا الب ــن اعْ ــي و حميني م غيتن

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم

ــةْ االبعادْ ــادِي اســقوعها فــي غايَ ــومْ كن و اعل

ــودة ازي و   ً ــرا عم انســاجها  ــروي  ي ــة  متقون

بجهــودْ مدروكــة  ســاجيه  ــرْ  تغزي مغــزورة 

باتْمــادْ مشــهودة  جــة  طاهْ ــار  بازْه هاهــيّ 

ري مرصودة ــدْ ــة على الرضــى تَ تســقيها طيب

ــه بجنودْ ــقْ و الشــدى فــي عقابُ بَ بنســايَمْ تَعْ

ه حْ بهراجُ مكسوبْ من ابْهاكم يفضَ

ه اعجاجُ في  منّه  عاتِي  كل  دْ  مَ واخْ

ه لجالجُ رْ  ظاهَ قَوْلُه  اوهينْ  اخفى  و 
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ــاجْ بــجّ ــمْ  ــدي اخ ــي  ســاعِ يطفى 

ــاجْ ـــولْ نــجّ ـــيُ ـــي اسْ ــرَقْ القِ يــغْ

بتخراجْ ــفــى  اخْ ــي  ــلِّ ال ــرَحْ  ــطْ ي

فــى االجوادْ لو نوضــحْ معشــارْ كانْ جودَكْ تَخْ

الخمــودة هــيّ  هــا  حظّ يكــونْ  و  ــمْ  تتحاشَ

ــردودْ م جــودُه  ــدْ  جيّ كلّ  ــمْ  لَ يعْ جــودَكْ  مــن 

ــزّ باالحياد ــجْ في امقــام الع ــور ابهي حــاطْ النّ

م وكســاهْ جعودة كُ كان اســقى شــقي بغيظْ

ــى مكنونْ فــي الصدر في قســاوةْ جلمودْ يتْرائ

تْ اللســون فــي غايَةْ المراد حْ و طاعَ دْ طابْ المَ

وقتْ ايســوقْ ابليغْ في الثنى جملة محشــودة

ــي الحقودْ ــالْ مــن اســناكم ينْكِ ــلْ اين يتطفّ

ادْ ــدرْ الوقّ دايَا يا الب ــن اعْ ــي و حميني م غيتن

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم

ــبْ و الفؤاد ــمْ القل ــمْ مــن اصمي احْ ابْهاكُ ــدّ م

ــي فــي ارغودة ي و  اعالجْ ســاكنِي عيشِ اعالجِ

ــودْ اقيُ ــاجْ  تحت ــا  م ــه  صيلتُ بهــم  ــي  موصولِ

ه ــه تحواجُ ــى من قبحُ ــودْ ما اجن ايعُ

ه منهوكْ ما ادْرَكْ كيفْ ايصيبْ اعالجُ

ــه ــلْ عــن تخراجُ ــه داهَ بهــا امصايْبُ
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ــاجْ ــه بــعــد خــرق ـقْ عــيــشُ ضــايـَ

ـــاجْ ـــرّجّ ــي ال ــات ــع ــحْ ال ــب ــن ق م

ــاجْ ــجّ ض ايـــعـــودْ  ــى  ــال ش وإال 

ــوادْ فــي اهواكم ايهيمْ كلّ ســالكْ نهج التّسْ

ه في اشــرودة عْ فــي غيرْ حبكم طبعُ مَ مــن يطْ

ــه  مفقــودْ ــه مكيالُ ــونْ نافْعُ ــواهْ ايْكُ ــا يهْ م

دْ تســنادْ جْ ــه المَ نيكــم تنزيهْ فــي الورى ل يهَ

ــردودة ــه م مْ فــي صــالة قولكــم عنّ مــن يعــدَ

حــادي اجهالتُه فــي اعمالُه مصفودْ موثوقْ امْ

ة احقوقكم حــادَتْ عن معتادْ ظمَ ــاتْ العُ مارع

مطــرودة بهــوى  ــا  بعده ــادْ  احف اتغــاالتْ  و 

ــاتْ المغمــودْ ــى و دع ــنْ ماعل و اتمــاداتْ اتهي

ي اللّي احكاتْ الخنســا في انشادْ كِ لو نَرْتِي نَحْ

ــوالْ اتعــادِي انشــيدها تكســيهْ افدودة في اقْ

ه مخضودْ ــمْ احبيب من اعناكم فرحُ دابْ اهمي

ادْ ــدرْ الوقّ دايَا يا الب ــن اعْ ــي و حميني م غيتن

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم

ــه ــه دجاجُ ــرْ منّ ــسْ ظاهَ ني ــوره اخْ ن

ــه وارواجُ ه  ترويجُ اغنى  ما  فادْ  ما 

ه بزعاجُ اموَتّي  اصغاهْ  ما  عيب  من 
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ــادْ التّعق فــي  بهــا  ــي  امكارْبِ ــالء  كرب زادَتْ 

مجهــودة منهــا  كلهــا  ــوبْ  القل ــبْ  بمصايَ

ودْ مشــؤومة في حيد للدهر في الخســران اتعُ

ــوبْ و مــكانْ و توهادْ ــنْ في القل زادَتْكــم تمكي

الحــودة فــي  بهــا  حربكــم  ــودْ  اجن ــواراتْ  ت و 

ي حبلُه ممســودْ ــا اتراجِ ــمْ وجودْ م ــادْ اعظي ع

ــادْ ــوى االكن ــمْ يَهْ ــادْ كلّ ناعَ خــابْ الظــنّ و ع

ــودة بكي ــعْ  تلمَ ــة  مانعَ ــقْ  لْ الخَ ــعْ  اطبايَ و 

اكــؤودْ ــتْ  تعقبَ امشــاغبُه  ــانْ  اكن مبطــونْ 

ــاوِي فــي اكمــادْ ــعْ غ ــه راجَ ــرْ ابهاكــم ب تنوي

ــدودة بن ــرْ  ينف بالرضــى  ــرْ  ابعي يعــگلْ  ــو  ل

منكــوبْ إيْقاســي امجانيه باش ابقــى مهدودْ

ادْ جــدّ نكــرُه  يحســن  ــو  ل لعداكــم  ــي  هان

في اصــداري مصدورْ في الصــدر دابلة معقودة

ــراتْ مــن ادْخــالْ احشــايا بصعودْ ــعْ زفْ و نطلّ

ادْ ــدرْ الوقّ دايَا يا الب ــن اعْ ــي و حميني م غيتن

ــتْ موؤدة ــة تاهَ ــد عاصي ــي عبي و تشــافعْ ف

ــزّ و الســعود ــالل الع ــا ه ــس ي ــوالي ادري أم
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ــاجْ ــشــم ـــودْ م ـــع ـــا ي ــــد م الب

تشجاجْ ــاهْ  ــن ه ــي  ف ـــصـــادَقْ  ايْ

ــه بــتــعــجــاجْ ــواتُ ــص ــقْ ب ــعَ ــن ي

ــفْ اطوادْ ري كي هْ ــا تقلْ ظَ يتْ م فــي بابك حطّ

يتشــافى توهينْ في االعضاء تضحى مســعودْ

عْ موجودْ ــمْ ــةْ الســعودْ السّ مغمــورة في غايَ

ــادْ االوْغ ــنْ  تعايَ و  ــا  ن الدْ فــي  ــي  فَرْحِ ــدْ  يتْزايَ

مقصــودةْ نعمــة  بيتكــم  ــمْ  اخدي زْ  حــوّ ــا  م

مقصــودْ يكمــلْ  و  ــى  بالمن ــي  لْبِ قَ ــمْ  اينعّ

ــرْ العبادْ ــرة فــي اجماهَ ــحْ اغصــانْ زاهْ و اتالقَ

ــودَة ــى مقن ــى بقــوالْ طيبْهــا فــي أحل تتعنّ

قعدودْ الدنيا  في  عزّها  تمجيدْ  اتــحــارَزْ  و 

ادْ جــوّ ــي  روحِ ــي  عِ يَدْ ــومْ  ي ــرادْ  المُ مــالْ  واكْ

ــودة مل اغصــانْ  و  نِي  ســاكْ ــرْ  فَ يظْ ــهادَة  بشْ

ــوْضْ المورودْ ــوزْ في اشــرابْ الحَ ــسْ و نف تتمايَ

ــودادْ ــبْ ت لَ ي يجْ ــه فــي نســاجِ وســالمْ اهديتُ

ــودة مول ــى  معن الرّاگمــة  ــى  المعن الشــياخْ 

ــدودْ ــجْ لل ــه والَ ــمْ فــي اقْوالُ ــدْ اقدي دونْ احجي

ه ــا يلقــى تزالجُ ــا دراه ــثْ م مــن حي

ه اجُ عْ عجال ضجّ و غصنُه ايبيسْ نسمَ

ه ــنْ لعراجُ طَ ــي يفْ ــو كانْ كان واعِ ل
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االنســاجْ فــي  ــي  عانِ امْ و  ري  شــعْ

ــمــاجْ هْ الــدّ سوقْها  فــي  ــلَــبْ  تَــغْ

االوداجْ فــي  ــه  بُ معاطْ فــي  ــري  يب

ــه بــاالفــالجْ ــحــجــاجُ ـــرْ ت ـــزْهَ ي

انهماجْ و  بــنــســايَــمْ  ــظْ  ــفَ ــلْ ي

ـــــزّاجْ ــــوت ه ـــي ص هـــاهـــو ف

ــاجْ ــدب ــي ال ـــي ف ــرْ واعِ ــو يــنــظَ ل

ــــــواجْ ــه امْ ــي ــمْ ف كــتــتــالطَ

ــي فــي ابــيــوتْ االحــجــاجْ و ســالمِ

ـــرّاجْ ـــف ال ـــــتَ  انْ و  ربّــــي  ـــا  ي

ـــطـــاكْ مــحــتــاجْ ـــي فـــي اع ألن

ــه اجُ طمّ ــي  نِ يَغْ بالنســايَمْ  ــقْ  بَ يعْ

ه قْ اعالجُ ــمْ مــن يصــدَ يرجــى اخدي

ه ــومْ الْجاجُ ــعْ صيلْ العلوجْ و ق طَ يقْ

ه ــه بغناجُ ــمْ نقضُ محجــوجْ كلّ رايَ

ــه ــحْ باهباجُ ــه و صبَ مــن طــامْ قلبُ

ــه ماجُ ــه و اهْ ــدْ قبحُ ــعْ كلّ زايَ طَ يقْ

ه ــه واتواجُ ــا ايســيقْ امثالُ ــرَفْ م يع

ــه هاجُ امْ مْ  ــدَ كيعْ بينهــا  جــا  مــن 

ــه بحراجُ ــرْ  يزْهَ ــمْ  ناجَ كلّ  ــى  عل

ه ــحْ اصناجُ ــه ترجَ يكمــلْ ما قصدتُ

ه ــمْ باحواجُ ــي تنعَ ــمْ غن ــت كري و ان

انتهت القصيدة
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ارسامي في  ايّامي  اجناتْ  ما 

المي اسْ و  قَوْلِي  دِي  تَهْ دْ  بَعْ

ي ــامِ زّ السّ ــة و العَ ــزّ طيبَ ع

ي تنســامِ ــدْ  زايَ ــي  زَي ــرْ  غي

ــي دْ للحامِ ــمْ اتْشــاهَ عينْهُ

ي توهامِ يتْشــافى  ــي  غيثْنِ

ــرْ بعد الضي المْ و انشَ طابِي ناغي اعْ ــجالْ اخْ في اسْ

ــيّ ــجْ الْعِ ــي نَهْ ــن و الْغِ ــرارْ الكاتمي ــوحْ لهــم اسْ ب

ــة لؤيْ ــضْ حــيّ عقــد االشــرافْ من صل ســيرْ ناهَ

ــرَكْ مــن الزّيْ ــكْ و اتْ ــضْ قُولَ في ــأدّبْ  بخْ بينهــم أت

صــيّ ــهيرْ منســوبْ لقُ ــمْ هــو اشْ ــي ناجَ ال تحاشِ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

حـــيّ عــــن  ــــرْ  ــــبَ اخ و 

ــــيّ ح و  ـــــــمْ  نَـــــــعْ

ــي ــشّ ــال ب ــــحْ  ــــصَ افْ و 

لــــلــــرّيّ ــــــــخ  ارضَ و 

ــــيّ ــــبِ ــــنّ ـــــــــدْ ال وَلـْ

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ
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028

ــاهْ الهــاوِي تخمامِي ب ــا احْ م

ــي يحامِ و  يقــرب  ــه  ل أشْ 

ي ه و اسمامِ عادْ لي بلســوعُ

ي بنعامِ ــفْ  ايْعاطَ ــدْ  يري ــا  م

ي ــاقِي بنْقامِ مالْ الشّ مــن اعْ

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

كامِي تَحْ ــزْوِي  يَ ارگامــي  في 

بْ السامِي رَفْ في النَّسْ كيفْ يَعْ

وا هــذا اللّي ــريعْ فكّ قو لهــم نهضــوا نهــض السّ

يّ وا ضــيّ الفَ ه واكســى شــموسْ بضْ راجُ ــي بهْ زادْنِ

ــأيّ يتْن ــه  منّ ــبْ  القل ــى  حت ــه  نوصلُ ــتْ  نوي ــا  م

لَعْ في الحيّ ــمْ مزن الغيثْ انبى اشــحيحْ و اطّ ظنْهُ

ــه بعد الطيّ ــي انْواهْ عقلُ ســامِي باللّ ويتْ احْ لو اطْ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

وكأيّ ــى  عل ــتْ  ارْوِي ــى  حت ــي  بحرُوفِ ــه  لُ ــرْتْ  شَ

ــرّفْ فوتَيّ ــوتْ متع ــي فــي هــوى الْيُ ــي واعِ ــا ادْرانِ م

ــــيّ إل ــــــفْ  ــــــطَ اعْ و 

ـــي ــــســــي بـــالـــلّ ــــكْ مَ

ــيّ ــح ــل ل ــــبــــى  اخْ و 

ـــــن لـــيّ مــــــانَــــــعْ ع

ـــيْ فْ لـــلـــطَّ ـــــدَ ـــــصْ ي

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

زيّ مـــــن  ـــــنِّـــــي  عَ

ـــــكـــــيّ ــــــن ل ــــــم ل
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041
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044

ــي ــدْ فــي مقامِ ــا يتزايَ كلّ م

ــي بنْســامِي ــي مغناجِ صادْنِ

رِي و ارخيتْ الْجامِي كْ فاحْ سُ

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ــامِي بّ السّ ــي دينْ الحُ نِ عيدْ

عْ للهامي ــدْ انْســامَ ــا نكي م

ي ــي يَرضــى لخصامِ كلّ الحِ

كامِي ة تَحْ مَ كْ في مجالْ الحَ

يّ ــحْ لألحَ ــبابْ طافَ ــدْ اللِّي اشْ شــابْ دَقْنِي مــن بع

كــيّ ــعْ  واجَ ــي  لْبِ قَ بينهــمْ  ــمْ  ناجَ ــي  مجالِ فــي 

يّ بْدِي شَ شى قَلْبُه العليلْ شاوِي كَ ه في احْ مُ هْ فاقْ سَ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

دوا ــبْ  الَ تطّ ــاسْ  ن اعــالجْ  فــي  األســى  ــدْ  يفي ــا  م

ــيّ أذن ــه  منُّ ــالْ  ق امْ ــي  تلغِ الالّحــي  ــدْ  يزي ــو  ل

يْ ــهيرْ و اعصى من اعصَ ري اشْ عــن مقالُه عاصي تَدْ

يّ ــدِ وَلْ لكــم  ــمْ  اخدي ســأتْ  والّ  ــنَتْ  سْ حَ ــو  ل

ــيّ ــك ــل ـــــنَـــــمْ ل نَـــــغْ

ـــيّ ـــب ـــــــوة ض ـــــــنْ عَ

ـــــويّ ـــــهَ ال ذا  فـــــي 

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

ْ ـــيّ ـــلّ ـــال ــــمْ ب ــــعَ ــــنْ يَ

ـــيّ ــــقْ لـــلـــغَ ــــطَ ــــنْ يَ

ـــــــيّ ـــــــن بَ ـــــــي ب ه

ــــيّ ـــــــروا عــــل ـــــــب ي
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ــظْ لنيامِي ــا تلفَ دِي م شــاهْ

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ومْ انْسامِي من شدى طيبْ انْسُ

عامِي مْ في اطْ عَ ما احلى ما طْ

ي ــوقُه و اشواقْ الْهامِ بعد شُ

لنْغامِي ــق  ترشَ ــا  حاله مــن 

ــرْ ببْهامِي شَ شــارْ اعْ عْ نالْ مَ

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ــا فــي ذا الغــرامْ مغــرومْ فــي صبيّ ــايَ وان مــن صب

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ــيّ ــا أُخِ عْ ي ــمَ ــدْ يسْ ــي ايري لْبِ ــمْ قَ ــي لبهاهُ عــد ل

علمــي لهــم  نســب  ــي  لْبِ قَ ــلِّي  يسَ حبهــم 

نْعْ وجــه الحيّ ــال يمَ ــي يرقــى و البينْ ق عِ ــفْ دَمْ كي

رْتِّي تْ شــارَبْ ســكَ حْ رْ حتى اطفَ ــكَّ ــرْتْ امسَ به سَ

ــم طيّ ــه حات ــتْ منّ ــا أهــل البي ــي ي جودكــم الْوافِ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ـــــــيّ ـــــــنَ هـــــــــو مُ

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

ــيّ ــحَ ــال ب ـــبْ  ـــتَ ك راه 

نـــــخـــــلْ األشــــــــيّ

ــــيّ ــــــوالُــــــه م بــــــهْ

فــــي احــــلــــى الــــــريّ

ُبَـــــــــيّ ــــــلْ أ ــــــايَ س

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ
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رامِي ــارَفْ الكْ ع ــدّ امْ ــا  نحَ م

ــي ــرْ لمقامِ ايَ فــي قبلــت الزّ

جامِي دِي تعريضْ اسْ كانْ قَصْ

ــي صامِ عْ مَ ــوى  اهْ صــوارْ  أو 

ــي ــدْ الحــبّ اتْوامِ دينكــم زي

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ظامِي اعْ ــسْ  تَلْبَ ــة  لَّ حُ طيبْ 

ــتْ اقْوامِي عْ حينْ ارضي ما بدَ

ــي من كريّ ــي و اجفيتْ ما احلى ل لو ســبحت معانِ

ــيّ تِ جْ حَ ــدْ  زايَ ــحْ  افلي ــي  راجِ ــي  جِّ حَ ــمْ  هواهُ فــي 

مْ من رشــيّ ــي في اهوى انجيبْ نَعْ تْ اقْوالِ مْ ــوْ ارگَ ل

ــيّ جنت ــدى  هُ ــتْ  ادْري ــى  حت ــمْ  ابْهاكُ ــتْ  بْ ركَ ــا  م

ــبْ لتميّ ــمْ كاسَ نِي اعظي ــي و اغْ ــمْ عانِ ــتْ بكُ نْ كُ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ويّ ــيّ  ل ــه  قُولُ ــقْ  انْطَ ــى  حت ــبْ  العاجَ عجــب  ــو  ل

ــيّ تِ قُ عــن  ــي  يغنِ و  بجمالهــا  لهــا  ــي  لَبْسِ ــادْ  ع

ــــيّ ــــن عــــنــــهــــم ب

ــــيّ ــــتَ ــــل ــــب ـــــــي ق ل

ـــيّ ـــل ـــع ال ذا  ـــــي  ف

ـــــرىْ ـــــقْ ي ـــــشَ ـــــعْ يَ

ـــــيّ هــــمــــا فـــــي سَ

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

ـــــــيّ ـــــــلَ ــــــــي حُ ه

ـــــن جــــيّ عْ م ــــــــــدَ ب
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زْتْ اقســامِي وَّ ما شــرَقْ ما حَ

ي ايّامِ فــي  ــرْ  نتبشَّ ــي  صيلْنِ

ســالّمِي نرقــى  ــي  لْبِ قَ ــاء  ب

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ــي ــدْ اغالمِ ــهْ ايْزي ــا عرَفْتِي م

ي يامِ تَهْ ــي  سِ يَكْ طامِي  بّ  حُ

ــوا فضال فــي تهامِي ــه تاهُ ب

ي ــبْ اقْالمِ تَ ــا يَكْ دِي م شــاهْ

يّ ــمَ ــى ذا السُّ ل ــدْ االشــرافْ يَحْ ــي عب حقّ ســمي ل

ــيّ تِ ــه قبصْ ــوزْ منُّ ــي انْحُ لْبِ ــرْ قَ فــي ارضاكــم ناصَ

ــقْ له يضحى فــي الرّقَيّ ــى كانْ ارْضــى و حقي ن بالمْ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ريّي هــوّ  ـكْ  ريـَّ ــارْ  االخــب ــلْ  وصَ عنِّي  يَّبْْ  تغَ ال 

ــريْ ت ــم  ل ــه  عينُ ــرْ  لغي ــه  لْبُ قَ ــوى  يَهْ ــدْ  حايَ كلّ 

ــويّ َبَ ــه أ ــي يكــونْ أصلُ ــفْ ننســى معهــودْ اللِّ كي

ــجْ ســنُّه فــي توبَيّ ــى وهي ــعْ واعل ضــاء ضــوّ الوالَ

ـــــــــــيّ ـــــــــــي وه ه

ـــيّ ـــحَ ـــي ال ــى ف ــضــح ن

ـــــيّ ـــــبَ نـــشـــهـــى تُ

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

ــــأيّ ـــــرّ ب ـــــسّ ــــي ال ف

ـــــــرَيّ ـــــي م ـــــنِ ـــــهْ يَ

ـــــيّ ـــــمَّ ـــــي عُ ـــــنِ الع

ــيّ ــش ع و  صـــبْـــحـــاً 
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ــي ــرْ اتْيامِ هْ ــمْ فــي الدَّ قرَّبْهُ

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ــي ــمْ اتْيامِ ــتْ بهــم اغري جي

ــي تلْحامِي دْ عنِّ ــهَ كيفْ تَشْ

ــي امِ قُدّ ــي  ل ــعْ  يرجَ ــا  بعدم

ــي ــقْ انْســيمْ العامِ بَ ــه يَعْ ب

ــي ايّامِ انْســالْ  ــهْ  تايَ كنــت 

ــي ــي يتْشــافى توهامِ غيثْنِ

ــعْ بصغــرايْ ــبْ طايَ ــا احبي ــمْ راه أن لَ ــمْ يَعْ كلّ فاهَ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ــريّ يجْ ــا  م ه  شــدُّ ــومْ  الي ــي  لِ رَمْ والّ  ــي  بِّ َخَ طــابْ 

ــيّ لكِ مَ برْضــى  ــمْ  اقدي ــي  عنّ كتبهــا  هكــذا 

جرتي هَ ــاوي  ن ــولْ  ــقُ انْ وال  ــرة  ــجْ الــهَ نــريــدْ  مــا 

لْتِيّ مْ االشــرافْ عطــر حُ مى نَعْ حــالْ حامِي فــي احْ

ــيّ ل ــبْ كُ ــرْ و جوانَ ــادِي و انْجــادْ غي ولْ أبّ فــي اســهُ

ــور الضيّ ــي مواليْ علي الشــريف بدري ن روحْ روحِ

ــــــــيّ ــــــوى ذومَ ــــــهْ نَ

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ

ـــــو مــــيّ ـــــــــــارَكْ ل ت

ـــــيّ شَ و  بــــضــــنــــاهْ 

روايّ ــم  ـــ ــه ـــ ــن ـــ ـــ ع

يّ ـــــــدَ مــــن طـــيـــب اشْ

ــــم حــــمــــيّ ــــه ــــن ع

ــــيّ ــــــرى مــــــن ع نــــــبْ
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من اشمايَلْ ســيرَة االقدامِي

ــي برْحامِي فْ ل طَ ــا يعْ بعدم

ي ــقْ الْهامِ ايَ فــي ابْســاطْ الرّ

خْ العالمِي ــوامَ قامْ اشْ في امْ

ايْحامِي ــمْ  ري اغْ ــه  ب ــمْ  بْكُ حُ

ــظْ شــفتايّ ــي لســانْ تلفَ حْ منِّ ــدَ ــي يَمْ طــولْ وَقْتِ

بيّ وزْ هــدوا فــي الخُ ــي ايدُ ــى قَلْب كيفْ ننســى حت

ــلْ حافــي قدميّ ــعى ارجي ــهْ نَسْ ــرْتْ ســيرْ الوالَ سَ

ــطْ وجنتَيّ ــمْ باسَ ــي اخدي ــدْ حالِ ــو اتْســايَلْ تَوْجَ ل

ــيّ تَ مَ رَحْ ــمْ  نَ يَغْ ــبْ  لْ قَ ــل  اعلي بكــم  و  منكــم 

ــضــيّ ــل ـــي ال ــــجْ ف نَــــهْ

ــــــــديّ نـــــــــــــزلْ ك

ـــيّ ـــشَّ ـــال ـــــزْ ب ـــــايَ ف

ـــصـــيّ ــــــتْ ق ــــــالَ ص

ــــــمــــــيّ هـــــــــــوّ حُ

انتهت القصيدة
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ــةْ االلماع ــر في الدجــى فــي غايَ ــلْ ضــوّى تنوي ه

ة ــارْ بنصوعَ ف ــة و اصْ ــجْ فــي ارْســامْ عافْيَ و اتْوَهَّ

ــوعْ البرق ذاتْ  ــنْ  امْحاسَ مــن  ــونْ  مكن ــرْ  هَ اظْ أو 

اعْ ــكْ الضــوّ سْ ــر و المَ ــدى تَنْســيمْ مــن زَهْ أوْ ابْ

مضيوعــة ــدْ  تَرْشَ ــرة  عاطْ ــوبْ  بطي ــوازَمْ  اخْ و 

ــوعْ ــشْ منهــا و انْضــامْ المولُ ــبْ و حي لْ ــامْ القَ ه

ــداعْ ابْ ــياتْ  اشْ و  ــنْ  حاسَ المْ ــةْ  مالَ بكْ ــي  رامون

مبدوعــة ماهــي  ــرْ  هْ للدّ ــدْ  جي فــي  مرگومــة 

ــروعْ اب ــه  ل ــتْ  طابَ ــا  بالهن ــلْ  تأصّ ــد  محت

اصقــاعْ فــي  ــاءي  الن ــوالْ  احْ عــن  هللاّ  ــي  بَرْنِ اخْ

مبخوعــة ــي  سِ نَفْ خفــى  ــا  م حــرّ  مــن  ــي  ألنّ

ــا هــي الدموعْ ــةْ الســترْ لوم رْ فــي غايَ ــا تســتّ م

رَة بشــعاعْ ــتْ شــمس الزُّهْ ونْ ري ــقْ فــي زرْهُ يَنْطَ

ــة بهموعَ ــقْ  فَ تدْ ــة  لَ هاطْ ــرْ  بالخي ــحايَبْ  اسْ و 

ــورى و ارْعودْ فــي العلوعْ ــرُوقْ اتْشــالِي فــي ال و ابْ
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ــقــاعْ اسْ فــي  الــبــالْ  ينْظامْ  مــا 

ــاعْ ــوْج تَ الحينْ  فــي  يــبــرى  بــه 

ماعْ بنقْ ــي  ــافِ ج ــقْ  ــعَ ــن ي ــو  ل

نِي في ابْســاطْ بالشــياعْ رْ ســاكْ فَ امن ادْرى يَظْ

ــة مرجوعَ ــه  سُ نَفْ بالرّضــى  ــومْ  مهم ــرى  يتْ

ــراتْ وجوعْ ه و اب ــدُ ــالْ قَصْ ــسْ ن ــواليْ ادْري ــن م م

تلْهــافْ يتْشــافى  نِي  ســاكْ ــوالْ  باحْ ــلِّنِي  سَ

ــة ملهوفَ ــي  سِ نَفْ ــمْ  حالْهُ ــتْ  بحدي ــي  تْنِ حدّ

ــوارى بســجوفْ نِي و ت ــلْ ســاكْ ــوب ادْهَ عــن محب

طــافْ العْ بشــد  ــي  لِ قْ عَ ســامْ  ــالمْ  بسْ ــي  ين زَهِّ

ــة موصوفَ ــتْ  راقَ ــمْ  عزّهُ بوْصــافْ  ــمايَلْ  اشْ و 

ــوفْ طُ العْ ــلْ  وامَ اعْ و  ــرة  ظاهْ بنعــوتْ  ــة  منعوتَ

ــرافْ فــي االع ــدْ تَخْ عاهَ ــتْ المْ ولَ ــلْ طُ ــي ه بَّرْنِ خَ

ــة محدوفَ بشــيا  ــة  ناقْمَ وشــاتْ  ــانْ  اتْب ــدْ  بع

ــوفْ األل ــانْ  ازْم فــي  ــى  عل ــا  م ــرْ  تعدي ــى  تتمن

ــتْ بتْحــافْ نْ صال ــواكَ ــي عــن اسْ لْتْ اربُوعِ ســوَّ

ــة ــوفَ أنُ رُوضْ  منها  الــجــيــلْ  ورْ  ـــــدُ ابْ عــزّ 

ــوفْ موقُ نْ  امْســاكَ فــي  ــا  انْظيرْه والّ  هــيّ  ــلْ  ه

ه سْ والعُ بَّكْ نَفْ دْ ما جعلْ حُ مــن بعْ

ه فى ضيمْ لساعُ نُه و اطْ رْ ساكْ فَ و اظْ

ه ه و ابْخاعُ يه ما الْقى من قبْحُ فِ يكْ
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تلهــافْ ــمْ  كُ ديحْ امْ فــي  ــي  فِ يَكْ

ــرافْ ــعْ ــي الــتّ ــرّاجِ ــدْ ال ــعْ يــا سَ

ــحــافْ ــاالتْ ــنــى مــكــنُــونُــه ب يَــهْ

ــثْ و األوصافْ مْ فــي النَّعْ ــلْ حيْهُ ــالْ الحيّ امثي ق

ــة معروفَ ماهــي  ــه  حالْتُ ــرْ  تصوي ــنْ  القاطَ و 

ــه معرُوفْ جُ ســالْ النجيبْ اخبيرْ فــي التْوارَخْ نَهْ

ــقْ الخالفْ ــمايَلْ مــن امْضــى تتالحَ ــه اشْ قلتْ ل

ــة ــردّد ادْموعَ ــبالْ الحــيّ باالعضــاء اتْ ــفْ اشْ كي

ــوعْ ارْف ــالْ  اتْن ــه  ب هــا  الصْ اخْ ترجــى  تتســايَلْ 

نِي في ابْســاطْ بالشــياعْ رْ ســاكْ فَ امن ادْرى يَظْ

ــة مرجوعَ ــه  سُ نَفْ بالرّضــى  ــومْ  مهم ــرى  يتْ

ــراتْ وجوعْ ه و اب ــدُ ــالْ قَصْ ــسْ ن ــواليْ ادْري ــن م م

ــونْ فــي حمــاكْ أســيدْ االســيادْ ــتْ نكُ ــكْ رجي ل

ــي برضــى مرشــودة ــي و دنيت محفــوظْ فــي دين

ودْ ــا في حمــى نعــم الطّ ن ــةْ الهْ ــمْ فــي غايَ نتنعّ

ــا كســبْ قَلْبِي مــن االجدادْ ــادْ م دْ األوغ و اتْشــاهَ

موكــودة ــعْ  ترجَ ــة  عَ طامْ ــادْ  احف تكــون  بعــد 

ــودْ بحقُ ــتْ  راجَ ــبْ  معايَ عــن  ــرانْ  فْ غُ ــبْ  الَ تطّ

طافُه عْ بســيُولْ اعْ ودْ راجَ مهما ايْعُ

ي تســجافُه ــه يَلْغِ وإال ارْقــى بحب

من حيثْ ما خشى نالْ اليومْ عرافُه
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ــدادْ ــعْ ــي ت ــي ف ـــــتْ نــراجِ الزَلْ

ــادْ ــف ــمْ بــالِــي فــي االحْ ــعَ بــه انْ

الفــؤادْ فــي  ــوى  ان ــي  باللِّ ــرْ  فَ يظْ

تشــيادْ مشــيَّدْ  ــمْ  بيتْكُ حــبّ  فــي  ــي  ألنِّ

مشــهودة نفســي  بالهــوى  مغــرومْ  ــرَّفْ  نتعَ

ــاق اشــهود ــدان حرْبهــا للعشّ فــي مصــارَعْ مي

ــبْ خديمْ ما خفى كســبُه عــن ملحاد طــاعْ القل

انكــودة ــوامْ  باقْ ــرْ  هْ الدّ ــكْ  يلقي ــرة  حسْ ــا  ي

معــدودْ ءادَمْ  ــن  اب فــي  شــبيهها  وال  هــيّ  ــا  م

ــوادْ اجْ ــعْ  طب ــزْ  تلمَ ــدة  كاسْ ــوالْ  بقْ ــى  يتْقال

موضوعة ه  نفسُ على  ما  ــونْ  ــكُ ايْ ــاهللا  ب يا 

ــون اتســيلْ دموعْ ــى ل ــةْ الضن ــبْ فــي غايَ متنكَّ

نِي في ابْســاطْ بالشــياعْ رْ ســاكْ فَ امن ادْرى يَظْ

ــة مرجوعَ ــه  سُ نَفْ بالرّضــى  ــومْ  مهم ــرى  يتْ

ــراتْ وجوعْ ه و اب ــدُ ــالْ قَصْ ــسْ ن ــواليْ ادْري ــن م م

االعــالمْ ــوامخْ  بشْ ــة  مَ عاظْ ــوعْ  ارْبُ اهللا  ــزّ  ع

ــة ــتْ معلُومَ ــرْ صالَ هْ ــعْ الدّ واقَ مقصــودَة فــي امْ

ــومْ سُ تْ كلّ احْ ــوْرى تَرْكَ ــبْ فــي ال ــوتْ انْجايَ باليُ

رادِي بْتْ امْ سَ ما كانْ همّ قَلْبِي و احْ

يَبَّسْ بســعادِي نْ امْ صْ رْ كلّ غُ و ازْهَ

ــظْ معنادِي مْ يلْفَ ــي من هواكُ فِ يَكْ
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ــحْ فــي اســجامْ ــورْ الحــب وضي نُ

ـــوامْ ــبــى فــي االق ــيــه انْ ــه الــتّ ب

ــو يضني فــي اســبيل من ســامْ ل

بتْمامْ ــوَة  ــبْ ــنَّ ال انْــــوارْ  مــن  ــويــرْ  تَــنْ ها  مْ نعَّ

ة لُومَ بعْ ــتْ  فــاهَ عالْمة  ـــوامْ  اقْ ارْواتْ  لــه 

ومْ ــقْ و افهُ ــه و انطَ ــولْ فــي افنونُ و اتْمــاداتْ اتْجُ

مــامْ اهْ كلّ  ــدْ  ترشَ ــا  المن مــع  ــا  برضاه ــتْ  دامَ

ــة مهمومَ ــه  سُ نَفْ ــى  بالعن ــوبْ  متعُ اتفاجــي  و 

ومْ ــا مضى فــي زمانْ مــن القُ ــق م ــلْ تحقي وتواصَ

ه لكمْ في قســامْ مُ ــهْ ــمْ كانْ سَ ظي ــتْ بالتَّعْ الحَ

ة ومَ ــقْ بســهُ ــوْرى فايَ ــمْ فــي ال كَّ حَ ــمْ امْ تحكي

عصــومْ المَ ــورْ  ن مــن  ة  عَ ســاطْ ــوارْ  بانْ ــلْ  متيَصَّ

رامْ ــة المْ ــادْ فــي غايَ ــادْ في العب ــادْ و اع جــادْ و اف

ــة وعَ انْصُ تكســيبَة  منهــا  ــولْ  بديُ ــكْ  الماسَ و 

ــه شــموسْ طلُوعْ ــا ب ــة الضي مبصــورة فــي غايَ

نِي في ابْســاطْ بالشــياعْ رْ ســاكْ فَ امن ادْرى يَظْ

ــة مرجوعَ ــه  سُ نَفْ بالرّضــى  ــومْ  مهم ــرى  يتْ

ــراتْ وجوعْ ه و اب ــدُ ــالْ قَصْ ــسْ ن ــواليْ ادْري ــن م م

ه ــه ناقَض بكالمُ ــا فادْ في اعراضُ م

ه ــه توهامُ ــقْ من ــلْ كلّ عاشَ مَ و احْ

ــه ــزمْ عالمُ ــلْ بالعَ ــومْ حامَ ــا الي أن



في مدح موالي إدريس األكبر 134

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

ــالْ طّ الهَ ــعْ  مْ الدّ و  الهــوى  فــي  ــردادْ  ت ــي  فِ يكْ

ــة ولَ ــي مبدُ سِ ة نَفْ ــدَ ايْ ــواقِي الزّ مــن عجــب اشْ

ــولْ ــمْ فــي القُ ــة بالعاظَ ــة بصــدود بايْحَ منهوكَ

ــوزْ فــي االفصــالْ ــة و ارْمُ ــوالْ غامْضَ ــي باقْ نِ رامْ

ــة بولَ ــدِي مقْ نْ ــة عَ مَ ــي فــي ســلوكْ هاجْ عانِ و امْ

حْ فــي ســايَرْ العقولْ ــا وضَ ــانْ م ــونْ ايْب مــن مكن

ــالْ بطّ ــمْ  االّيَ ــاهْ  ن اجْ ــا  م ــادْ  ع و  ــتْ  الوَقْ طــابْ 

ــة بحمولَ ــي  لْبِ قَ حمــلْ  ــا  م ــوب  محب ــقْ  قَّ اتحَ و 

ولْ ــوعْ الهُ ــه مــن ن ــا اخفيتُ ــرَزْ مســتورْ م ــومْ ابْ ي

عْ فــي اوْحالْ ــا تنفَ ــة م لَ ــزونْ هاطْ ــدْ امْ ظــنّ الوَغْ

بســهولَة ــي  عنّ ة  ــدَ جايْ ــراتْ  اسْ ــادات  ق مــن 

ــولْ البت ألوالدْ  ــى  الرْضـ و  ــوحْ  انْبُـ ــبْ  بالتَّرْحيـ

ــزّالْ ه غ ــجُ ــا نسْ ــى م ن ــالمِي بالهْ و انْســيجْ اسْ

مرفوعــة نســمة  ــة  العاطي ــى  المعن ــياخْ  ألشْ

ــاهْ الموضــوعْ ــه و اجف هالْتُ ــدْ الْقــى اجْ دون اجحي

نِي في ابْســاطْ بالشــياعْ رْ ســاكْ فَ اما ادْرى يَظْ

ــة مرجوعَ ــه  سُ نَفْ بالرّضــى  ــومْ  مهم ــرئ  يتْ

ــراتْ وجوعْ ه و اب ــدُ ــالْ قَصْ ــسْ ن ــواليْ ادْري ــن م م
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ــالْ ث امْ و  ــكالْ  اشْ حْ  ــدْ المَ ــبْ  طي

ــة فــي كلّ مفضــالْ ألهــل الرَّفْعَ

اهــاللْ و  ورْ  ابْــــدُ النَّسبْ  ـــلْ  أهْ

ــوالْ مــن جـــادْ فــي ارْضــــاكْ بــمْ

ــســؤالْ ــال ــي ب ـــدْ ل ـــي جُ ــا ربّ ي

قــالْ مــا  عــلــيــه  اهللا  ــى  ــلّ ص

قالِي و انقالي جالْ امْ دِي في اسْ هْ مَ

رافْ نُخبةْ خاتَمْ االرسالِي نْسْ االشْ جَ

ــي اللِ ــهْ يحْ ــتْ ندرَكُ ــا نوي بهــم م

رْ تزهى لي ــرة و دواخَ و انفــوسْ طاهْ

جالِي لْتُه في اخطابْ اسْ عَ بجاهْ من  اجْ

ــئالي ــقْ واعِي في كلّ اسْ و ما انْطَ

انتهت القصيدة
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ــه هــوى بهاهْ غــى عنُّ ــو يطْ ل

ــاهْ ن ــا اغْ ــدّ م ــد فــي الحَ ايْ الزّ

بّ ما اقْضاهْ كيفْ ايصح في الحُ

ــاهْ عن فــي  ــكْ  روحَ تَتْعــبْ  ال 

ــا بناهْ ــا حــادُوا عــن حــدّ م م

والْ من انْكيلْ ودْ اهْ فى و صــدُ يالْ من اجْ راضْ اخْ ــنُه بعْ ــطْ واعِي محاسْ نَ ال يقْ

ومْ فــي وَتْباتُه ــا يدُ ــوفْ م ملزومْ الشُّ

ه كانْ امْضى من گبيلْ مُ كْ ــدْ يخالَفْ منهاجْ للهوى حُ ورْ ما يري لْ و يجُ دَ ــو يعْ ل

ــه تاتُ و  ــادة  زي ــه  ل زادْ  مــن  هــو  ــا  م

وَ ارْضى خليلْ مْ أالّ هُ كْ ور في حُ رُه مــع الجُ لْ إيْجاوَزْ  قَدْ لَكْ مالك ما يحَ ــا يَمْ م

ــدة عن ميقاتُه في اشــياتْ اتْبانْ حاي

ونْ بما نوى كفيلْ ه و يكُ ــدُ ــوقْ ما يري ه و شُ بْ من كانْ في ارْعايَةْ قُومُ جَ ــا يَحْ م

ــه اتُ جّ حُ ــظْ  لَ تَغْ ــا  م الحــقّ  ــوكْ  ملُ

رْ بما جليلْ نُه يَزْهَ صْ ه غُ نْ في قوامُ صَّ قّ مغَ وا ازْمانْ كانْ الحَ مُ كْ وفْ اللِّي حَ شُ

ــه ــفْ فتواتُ ــي هــو اغــوى يخالَ و اللِّ

ــرْ ـ جَ بالفْ ــداهْ  اعـ ــدْ  تــزي و 

ــرْ بَ اغْ مــن  ــبْ  جَ اعْ ــبْ  هَ ذْ مَ

بَرْ الصّ ــــالزَمْ  امْ ــونْ  ــكُ ي و 

رْ مشتمَ ــاتْ  ــب إي كـــانْ  ــو  ل

ــرْ ــقْ مــن افــخْ ــكْ طــري هــدي
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طاهْ ــا اعْ ه و م دُ ــعْ ري سَ لو يَدْ

ــراهْ انْ ــى  إل ــه  هُ وَجْ ــي  فينِ يكْ

ــالهْ ب فــي  ــرْ  الغي و  ــقْ  العايَ

ــاهْ فن ــو  ل ــه  عنُّ ــلْ  ايَ الصّ و 

مــه بمــا هواهْ كْ ــرَجْ حُ ــا يخْ م

ــداهْ ــا ابْ ــه و م لُ هْ ــرْدَعْ جَ ــو يَ ل

لْبُه ابقى اعليل دْ قَ قْ الهادِي و ابها شمايْلُه و اتواجَ شَ ري من قالْ من عْ ما نَدْ

بْ من سيّاتُه عْ حسناتْ ما كسَ ترجَ

نِي حــالْ الذي نبيلْ ي و اللِّي ارضــاهْ يَغْ ــلْ مقبُولْ فــي ادْخــالْ امهاجِ مَ ــا يَعْ م

مْ في اشــياتُه بُّه طامِي بهيجْ ناعَ حُ

ه انْبى جعيلْ لْكُ نْ في سَ بّ لمَّ نُه في كلّ حُ لْ و ارْجاحتْ دَهْ قَ عْ إيْميزْ و العْ ما يَنْفَ

ــلْ بحــر بموجاتُه مْ فــي كلّ جي ــوّ ع

ه ديما مثل ســيلْ مُ كْ دْ لكن إيميزْ كيصولْ في حُ وَ ــوبْ في المْ مــن يرْقى محب

ــه واتُ خطْ ــابْ  اعق فــي  تســير  الزَمْ 

ــئ العلُو مع نزيلْ ي هَ رْدْ مَ ــي بجميعْ كلّ فَ رَةْ العالِ كــمْ افْصالْ من قُدْ ــانْ الحُ ب

آياتُه و  ــه  رْتُ قــدَ في  ــرَكْ  ــكْ فَ ـزَّهْ  نـَ

بْ مع جهيلْ ه زايَدْ صعْ ــفْ في مقامُ رَمْ الخليلْ من الزّورة و كالمْ لطي مــن يَحْ

ــرْ عزْماً في اوقاتُه هَ ظه اجْ رْ لحْ يظفَ

ــرْ ــ مَ العْ و  ــودْ  ــ ايجُ ــالْ  بالم

ــرْ الدهَ فــي  ــسْ  أوْني مســرورْ 

مشــتَهرْ ســماهْ  فــي  ــه  زْنُ مَ

ــو بــتَــرْ ــي ه ــلِّ ــرْ ال بــالــقــهَ

ــرْ هَ ــي اقْضــى اظْ ــعْ اللِّ و ابدي

ــرْ قَ ــوْ ال امــــالزَمْ  ــودْ  ــعُ ي و 
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طاهْ ــا اعْ ه و م دُ ــعْ ري سَ لو يَدْ

ه من انشــاهْ حُ دْ ي مَ صِ ــا يَحْ م

هــاهْ اضْ ــا  م و  ــلْ  فَعْ ــوالْ  االقْ

ارْضــاهْ بمــا  ضــي  يَقْ ــزَّهْ  متنَ

طاهْ ــا اعْ ــرْ م ــه كثّ لُ مــن فَضْ

ــه و فــي حماهْ ــي منّ لْنِ عَ و اجْ

لْبُه ابقى اعليل دْ قَ قْ الهادِي و ابها شمايْلُه و اتواجَ شَ ري من قالْ من عْ ما نَدْ

بْ من سيّاتُه عْ حسناتْ ما كسَ ترجَ

دْ الجليلْ دْ و الرضى للواحْ جْ ليمْ و غايَةْ المَ ولْ بالتناء و التّسْ تْ بالْفاظْ القُ بحَ

ــمْ فــي صفاتُه ــوْرى عظي هــو ربّ ال

لْقْ اللِّي فنى شميلْ زَ الخَ جْ ه وال يحيطْ بداتُه مخلُوقْ في ادنى عَ فُ رَكْ وصْ ما يُدْ

غاتُه ه لطْ فُ ــنْ وَصْ يَنْســى الحقّ وهي

ــمْ قادَرْ الوحيدْ الكافِي مــن الّيْلُه مثيلْ ه عظَ لْقُ ــزْ و الذي خَ ــوقْ عجي و المخلُ

ــه لفظاتُ هــذه  ــرْ  غي ــولْ  تقُ ــلْ  هَ جَ

مة عاطية لَكْ سرّها هطيلْ ه ساري في كلّ حينْ رحْ فُ ال تسالْ في قوْلُه كيفْ لطْ

رْ صحفاتُه هَ ــبْ تَظْ عافِي عن كلّ عي

ــازَغْ الفضيلْ بادْ المبرورْ الب ــدْ العْ هْ خيرْ ارْســالْ يَرْشَ ــه و ارْضاهْ وجَّ لُ مــن فَضْ

ــه ــرْ هباتُ ثَ ــرْ تَكْ ه كثي ــدُ مْ ــي حَ و اللِّ

ــرْ ــ مَ العْ و  ــودْ  ــ ايجُ ــالْ  بالم

رْ بحَ ــه  ل ــــدادْ  امْ ـــادْ  ع ــو  ل

ــرْ ــشَ ــفْ ـــوادَمْ يَ ـــن لــكــن ب

ــرْ ــه كــفَ ــبُ ــاقْ ــع ــــدّ م الح

ــرْ هَ بالجْ ــدْ  ارْشَ و  ــى  ـن اغْ و 

ــكر الشّ مــع  ــه  لُ فَعْ ــدْ  مَ نَحْ
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طاهْ ــا اعْ ه و م دُ ــعْ ري سَ لو يَدْ

لبْهاهْ شــمايَلْ  داتْ  ــهْ شَ ــه  ل

ــراهْ ــتْ و مــن ي ــة بَلْكَ يَ و اللّحْ

ــي و ما شــهاهْ نِ ــمْ يَغْ و الخاتَ

بهــاهْ مــن  مجمــوعْ  ــتْ  يتْلَفَّ

ــو ارْضاهْ حْ مطعومْ ل ــدَ ــا يَمْ م

لْبُه ابقى اعليل دْ قَ قْ الهادِي و ابها شمايْلُه و اتواجَ شَ ري من قالْ من عْ ما نَدْ

بْ من سيّاتُه عْ حسناتْ ما كسَ ترجَ

ي بما بتيلْ صِ نّ بينْ قُولْ هــذا يَحْ افْ في حضرْةْ الهــادِي و يظَ فْ وصّ ــا يَوْصَ م

زْ فــي بياتُه ــقْ كلّ عاجَ ــرَفْ تحقي تَعْ

كى خليلْ ــه احْ هُ جْ وَجْ رْ مبَهَّ ــولْ دُونْ قصْ ة للطُّ ــاضْ وقامَ ــرَّتْ لونْ البي مَ و احْ

ــي صالتُه ــعْ راجِ ــى جمي ــى واغن اقْن

وفْ أمامْ جبينُه بضيا شعيلْ ه كما يشُ لْفُ دْ من خَ أْ في مشــيهْ و يشــاهَ يتْكفّ

ــظْ بســرْباتُه ــر هــو أخافَ ــفْ تدي كي

رْ مادى لُه شجيلْ رْ ذا و نظَ ــبَطْ ظاهَ دْ وال سْ عَّ رُه شــهيرْ ليسْ مجَ ــعْ تَيَّنْ شَ أمْ

حْ في تباتُه ــا اللِّي موَضَّ ي من فَرْطْ احْ

فيلْ احْ غدى  اللّي  لجميعْ  و  رْدْ  للفَ بْ  ضَ يغْ وال  اقْوالُه  في  بالعيبْ  قْ  ينْطَ ما 

ــدْ صفاتُه ــرّبْ مــن موحّ ســبْحانْ ال

ــرْ ــ مَ العْ و  ــودْ  ــ ايجُ ــالْ  بالم

ــرْ ــذكَ ــن ـــذي ت ـــرْمِ ـــتّ ـــل ل

ــرْ مَ القْ و  سْ  ــمَ الشّ ــولْ  ــ يقُ

رْ شــعَ مــن  ــارِي  ع رُه  ــدْ ــ صَ

رْ مقتصَ لـــــألرْضْ  ــصــر  بَ

ــرْ يــنــتــهَ ومْ  مــــخــــدُ وال 
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طاهْ ــا اعْ ه و م دُ ــعْ ري سَ لو يَدْ

ــي مــن فواهْ ــغْ الوَحْ مــن تبلي

عــداهْ لمــنْ  ــولْ  قُ ــفْ  يتْلَطَّ

ــاهْ اغن مــن  ــرّبْ  لل ــعْ  متواضَ

ــبْ في شــداه ي النســا و الطّ

ــاهْ ــه لمــن اصغ فُ ــدْ وصْ ذا بعَ

لْبُه ابقى اعليل دْ قَ قْ الهادِي و ابها شمايْلُه و اتواجَ شَ ري من قالْ من عْ ما نَدْ

بْ من سيّاتُه عْ حسناتْ ما كسَ ترجَ

ــرْ بضياء ابْهــا بجيلْ ــانْ هذا يَبْهَ مســتور حســن بلحســن الفايَقْ لو كانْ ب

ــه لنْصاتُ شــكّ  دُونْ  ــقّ  الحَ واضــحْ 

ه بطيبْ قيلْ نْدُ دْ عشــي عَ كْ وال ادْعاهْ واحَ حَ ــوا يَضْ كُ ومْ لن ضحْ ــفْ للقُ متْألّ

اتُه جّ في الحينْ تشــوفْ كيْســلَّمْ حُ

ــه بال نعيلْ لْ وقْتُ ــارَكْ رَجْ ــون يعيدْ مريضْ كانْ ماشــي حافــي بين االقْوامْ ت ل

ــه اتُ حيّ ــة  حاجَ كل  اهللا  نْ  كــوْ مــن 

ــرْفْ الجيمْ الموصــوفْ لنبيلْ وى فيها غيرْ حَ ــا يهْ ــه من ادنى م لْبُ ــدْ قَ متْباعَ

ــولْ له حبُّه فــي صالتُه ــه مجعُ لْبُ قَ

ــارَغْ للِّي هو ضحــى انزيلْ ــه ف ــدّ ايْكــونْ في ــكْ الحَ اليَ ودْ للمْ ــدُ عْ ــه مَ الفُ و اخْ

اتُه ه فــي امّ دُّ ودْ اللِّي يكونْ عَ مســعُ

ــرْ ــ مَ العْ و  ــودْ  ــ ايجُ ــالْ  بالم

ــرْ بَ ــرْ فــي الخْ ــدْ الغي صْ و القَ

ــرْ تْبَـ عَ المْ ــه  لْبُ قَ ــى  يضحـ

ــرْ ــقَ ــلِّــي مــن افْ كــيــفْ يــسَ

ــا غــبَــرْ ــبّ م ــحُ ـــهْ ال يـــوَجَّ

رْ ــفْ النّصــر مــن اشــهَ و كي
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طاهْ ــا اعْ ه و م دُ ــعْ ري سَ لو يَدْ

ــا كواهْ ــه فــي م لُ قْ ــلْ عَ ثَّ يتْمَ

ــواهْ ــو اهْ ــاجْ ل بْ مــن ه ــدَّ يتعَ

وفْ القيسْ و غيرْ فنّه الهاه  شُ

ــا ادْهاهْ صْ م ــخْ كيفْ يرَدّ الشّ

ونْ من رضاهْ حكمْ مشحُ و المُ

لْبُه ابقى اعليل دْ قَ قْ الهادِي و ابها شمايْلُه و اتواجَ شَ ري من قالْ من عْ ما نَدْ

بْ من سيّاتُه عْ حسناتْ ما كسَ ترجَ

ه قَبْلُه فلبه من لحميلْ دُ صْ ــا يقَ الشْ أمالْ العديبْ من ينالْ شــدايَدْ و عرَفْ م

ــه اتُ هيّ صافــي  ــبْ  عذي هــو  وإالّ 

فيلْ ــه اللِّي اجْ صْ لُ ــه و قالْ البُدْ ينْقَ وَى من شــدّ اوْصالُ رْقانْ للهْ مْ طُ دَ ــا يعْ م

ــه اتُ فْ كيّ ــدَ ــو تَصْ ــكْ ل سَ ســلِّي نَفْ

ــوقْ حيثْ يرضى لُه هــذا بادنى مثيلْ شُ عْ ه المَ ــلْ لدواء مــن وَجْ لي ــأْ العْ يَّ متهَ

ــه ــه وادْعاتُ ــانْ لون زْ وجهــه و ب ــوَّ حَ

لَجْ في ساحته ضليلْ قْ عن دهايَمْ تَوْ نَّة و نعَ ــدْ سُ ــقْ حرامْ لو تشْ ما في العشْ

ــه اتُ ــه هنّ ــي هــو اعفيــف روحُ و اللِّ

نْ ادْزي عقيلْ رْ دَهْ حَ عْ صافِي من كاليَفْ تسْ قّ وضيحْ في ســلُوكْ مرصَّ دْ الحَ خُ

ة شهيرْ ماحي غضباتُه مَ نْسْ الرَّحْ جَ

ــرْ ــ مَ العْ و  ــودْ  ــ ايجُ ــالْ  بالم

رْ ــي صــدَ ــرْ ف ــوقَّ ــدْ م ــهْ شَ

كـثـرْ ذا  دُونْ  ــــبْ  امصايـَ و 

رْ افجَ الــلِّــي  ــرْ  ــجَ الــهْ بعدْ 

رْ البشَ رَةْ  ــــدْ قُ فــي  هــو  ال 

كــر الذّ فــي  ســبَقْ  ــوْ  العف و 

انتهت القصيدة
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ــرْ ببهاكْ ــى معطّ كلّ معن

ــقْ ارضاكْ في ارْضــاهْ محقّ

هى سواكني لجمالَكْ طيب االنسامْ و هو يا سيدي تَفْ

ــداكْ نهــوى ربوعْ فيها من طيبْ اشْ

طالْ ضرُّه في حسابْ عدادُه

رادُه عجبي منّي القلــب طامي بجيوشْ امْ

ـــه مــشــكــورْ ـــمـــالُ واجْ

لنكادُه رَحْ  يطْ لْبي  قَ غيتْ 

ةْ من رادُه دَ مْ ــس أعُ ــوالي ادريس بن ادري أم

ـــورْ ــبْ األم ــي امــصــاعَ ف

و هو يا سيدي المكسوبْ في الورى لبهاكم ليس ينظامْ

ــكْ و اهللا ارْعــاكْ تَ حْ ــا مدَ ــرْ م و كثي

دادُه بعْ ــلْ  إيْواصَ بالفضــلْ 

ــؤادُه ــي و ف ــمْ قَلْب ــي فــي هــواكْ هايَ ألن

ــكْ مــعــمــورْ ــانَ ــس ــح ب

واكْ ــقْ يَهْ شــاقْ بهــا عاشَ

ــى لمناكْ ــا نترجّ ــفْ م كي
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عْ بفتاكْ ه قاطَ مُ هْ شفْت سَ

ــعْ األفاكْ بْ ــه طَ بْعُ ــتْ طَ ري

لنكادُه رَحْ  يطْ لْبي  قَ غيتْ 

ةْ من رادُه دَ مْ ــس أعُ ــوالي ادريس بن ادري أم

ـــورْ ــبْ األم ــي امــصــاعَ ف

المْ تُه اعْ ــا دَرْكَ بِّي اعظيمْ طامي م و هو يا ســيدي حُ

ــبّ بلضناكْ و عــدا و صــالْ هذا الحُ

ــه و كثرَتْ افرادُه عامْ جيشُ

وادُه لكن القلــب حقّ يرْجــى من جــودْ اجْ

ــورْ منصـ ــه  ـ احواجُ فــي 

لنكادُه رَحْ  يطْ لْبي  قَ غيتْ 

ةْ من رادُه دَ مْ ــس أعُ ــوالي ادريس بن ادري أم

ـــورْ ــبْ األم ــي امــصــاعَ ف

ه دين االسالمْ رْحُ و هو يا سيدي من الّ هوى اجمالَكْ طَ

الكْ فْ الهْ ــدَ ــه يصْ ــزوم ال غنى لُ مل

فْ اطرادُه دَ ــه و اصْ نُّ خابْ ظَ

ه و ازْنادُه لُومْ في الورى و حسامُ عْ ســرّ المَ

مبصورْ ــم  حــشــاهُ فــي 

ما انجى حالِي من الفكاكْ

ه من األحالكْ جُ ما اخلى نَهْ
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عســجادُه مرونَقْ  حْ  ــدْ مَ ودْ  خُ

ه و سعادُه ظُ مفهومْ في كلّ جيلْ سابَكْ لفْ

ــقــصــورْ ـــنِـــي عـــن ل تَـــغْ

من حلى ما يروي في انشــادُه

ــقْ فــي اآللْ ســيادُه مهمــا هــو يكــونْ ناطَ

ـــدورْ ـــب ــــتْ ل ــــاقَ ـــن ف م

ــوادُه ــودّ مــن اجْ ــاسْ ال دوكْ ن

ــرادُه لمْ فْ  يتصــدَ منهــا  الجــودْ  رامْ  مــن 

ــبُـــورْ ــس إيـْ ــي ـــه ل حـــظُّ

برعادُه اسالمِي  رمــزْ  هــاكْ 

ــحْ تغرادُه ة ما فصَّ ايْقَ ــى الرّ ن عْ ألشــياخْ المَ

ــورْ ــم ــغ ــه م ـــي قـــوالـُ ف

لقصــادُه ــكْ  ارْجيتَ اهللا  ــا  ي

ــكادُه تن ــدْ  ايَ الزّ و  بالفضــل  ــوزْ  نف بالجــودْ 

ــورْ ــب ــق ـــه م مـــن عـــامُ

انتهت القصيدة
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دْ من ادرى اخباري سالوا على المودّة و العاهَ

ن ال يداري ــري لمّ جْ أنا اللِّي اشــكيتْ بهَ

ما كان هكذا في حسابي يخروجْ حدّ جاري

ــا كانْ فاتْ قاري رْ م ديمــا انقولْ له يتفكّ

ه ويزِيدْ في اسعاري زَمْ جيشُ ري البين يَهْ تَدْ

تْ عارِي رْ و عليكْ لحْ قلبي ارجاك يا ابن جعفَ

ــي جفانـ و  قلــت 

تَنْســانــي ــفْ  كي

كنانـــي في  ليسْ 

هانــي ــلــي  اهْ يــا 

ــاري أنا ارهينْ ودّكْ وأنا قِيسْ الهوى السّ

حانِي و عدا على انْظاري كْ زادْنِي تَمْ صــدّ

دْتْ في اســحاري قْ قولِي و ما غرّ أما انطَ

ي ى معالْمِ رة ضحّ جْ و عرَفْ كيفْ كيّ الهَ

ي بَلْ برضى اعفو امْظالْمِ و نويتْ فيهْ يَقْ

ي لُه اضوارْمِ دْ كلّ فعل امهيَّجْ شعْ و يشَ

ي ه امسالْمِ مُ كْ بْ ايناقَضْ حُ عْ كّ كلّ صَ و يفُ

ي ذابْ عادْمِ بْ بعْ ذَّ و شحالْ به كنت امعَ

ي مِ ي سرّه ليّ امحاكْ ي اعجيبْ تَبْدِ دِ قَصْ

ــيلْ ــي جــري السّ كِ ــانْ منهــا يَحْ طوف

ــي تعليلْ ــبْ من اهــواكْ امكاسِ لْ و القَ

ــلْ ــل اگبي ــا قب ــا امضــى لن ــلْ م فَ تَغْ

تعجيلْ تــتــســارَعْ  ــا  ــوادْه اج نرجى 

ري ناسي امئالْمي نازَلْ المحبّة تَدْ في امْ

ي مِ بّ الطْ بكيوسْ مالْية كانْ اعذابْ الحُ

ي مْ في حشا امراسمِ رْ فيهْ كلّ امقدّ نذكُ
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دْ قلبي و نظرتها ابصارِي ماذا اعهودْ شاهَ

ــا اوْطارِي لى ســويعة فيهــا امن ــا احْ هللا م

تْ عارِي رْ و عليكْ لحْ قلبي ارجاك يا ابن جعفَ

ــشــانِــي حـــبّ يَــغْ

ــي ــانِ ــه ــي ــــه ت ب

ــــــي ديـدانـِ ذاكْ 

هانِي ــي  ــلِ اهْ ــا  ي

ي سيرُه على افْكارِي شِ ري يَمْ لو كانْ بانْ دَهْ

دْ الغيبْ يَقْضي على انْصاري قْ ديما انقولْ له عَ

ني اجماري بِّي اعجيبْ طاغِي عنِّي في امطاعَ حُ

من لغرامْ صايَكْ ليّ و جيوشْ له اضوارِي

ــاوِي ترفالي ابتاري رْ الضّ لو جــادْ لي البَدْ

تْ عارِي رْ و عليكْ لحْ قلبي ارجاك يا ابن جعفَ

ــي ــانِ ــوم فــي ازْم ي

ــي ــانِ ــرض ــد ي ــي ع

ـي لسانـِ حْ  ــــدَ إمْ

ــي هــانِــي ــل ــا اهْ ي

ي ــمِ و شــياتْ منهــا تتزاهــر بها امباسْ

ي مِ ي فالِي امطاعْ قِ ة تَسْ مْ فيها ليوثْ عظَ

ي مِ ي سرّه ليّ امحاكْ ي اعجيبْ تَبْدِ دِ قَصْ

ــلْ لخلي ــدْ  يفاگَ و  ــي  اجوارْحِ ســي  يَكْ

ــلْ وي ضــا و يســارَعْ بهْ ــى العْ ــال عل يعْ

ه في اشجيلْ مُ كْ مشهورْ ما اخرَجْ عن حُ

ــلْ جي ــا تتـســارَعْ تَعْ ــى اجوادْه نـرجــ

ي مِ لكانْ لي معك امجالَسْ فيها امراحْ

ي وَعدا على امنازْلُه سعدِي وقضى أاليْمِ

ي  بّ ارمى ادعايمِ بْ ابحُ طَ شــال ليوثْ يَعْ

ي مِ امداغْ ا  ميّ يَلْقى  دْ  واحَ كلّ  بْ  سَ تَحْ

ي ي و عالْمِ و كثيرْ من اخصايَلْ تَرْوِي ناسِ

ي مِ ي سرّه ليّ امحاكْ ي اعجيبْ تَبْدِ دِ قَصْ

ــلْ لي لجْ ــي  بالرّاقـ نِـي  ســاكْ ــرْ  فَ يَظْ

ــه إيميلْ ــي ل لْبِ ــنُه قَ فــي بهــا امحاسْ

ــلْ فــي جيلْ نِي ديمــا جي ــواهْ ســاكْ يهْ

تعجيلْ تتسارَعْ  ــا  اجــوادْه نرجـى 
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لَكْ شاعْ خبْرْ اسرارُه و رواتْها احباري فَضْ

ه و الْفاظْ من انتارِي ها بعدْ انظامُ من رامْ

ــاجْ ارْضاوْها اخيارِي و فنونْ جــاد بها ديب

ادِيكْ اهميمْ أالّ ارْضى اكدارِي بافْضالْها النّ

واتْ له اقْمارِي رْفانْ اضْ رْ العَ ولِّي ايرومْ بَحْ

تْ عارِي رْ و عليكْ لحْ قلبي ارجاك يا ابن جعفَ

ــي ــانِ ــتْ ارْه ــالَ ط

ــي ــانِ ــتْ ادْه ــالَ م

عـــانِـــي ـــك يَـــدْ ل

ي هانـِ ــي  ــلِ اهْ يــا 

ة لمتونْ اسحايَبْ انْهارِي جَ و حسانْ ناسْ بَهْ

رْ في نعوتْها اقطاري ة على ارْضا تتفاخَ حجّ

مْ ايشوفْ ضيمْ طاري ماهُ لْ لحْ حشى اللِّي ادْخَ

لْ اتجاري ناهَ عْ كلّ والِي يشفى في امْ مَ جْ مَ

طارِي عْ االشياخْ انسايَمْ اعْ و سالم قولْ المَ

ي دى في سنا امراقْمِ و دراتْها انجومْ الهُ

ي ظالْمِ ولْ  القُ حالْ  مُ دْ  صَ يَقْ حقّ  ريهْ  تدْ

ي دْ في عال اسهايْمِ فيها اعلومْ كبرى ترشَ

يمْ هادْمِي تسعادْ لي اوْقاتِي و ينالْ الضّ

ي مِ مْ في شدا اقْواسْ رْ به غصن امنعّ يَزْهَ

ي مِ ي سرّه ليّ محاكْ ي عجيبْ تَبْدِ دِ قَصْ

ــلْ ــي كلّ انكي جِ ــوثْ نافَعــة تَفْ فــي لي

التّرتيلْ بساطْ  في  على  ما  لسميعْ 

لفضيلْ سانَكْ  لحْ الوْرى  في  مشهورْ 

تعجيلْ تــتــســارَعْ  ــا  ــوادْه ج نرجى 

ي مِ رافْ فيها من صيلْ فضيلْ فاطْ ا اشْ وأمّ

ي مِ امراهْ ثمّ  ه  اعالجُ طبّ  اعياهْ  اللِّي  و 

ي حاتْمِ الفرحْ  يلْقاهْ  دْ  ناكَ يكونْ  اللِّي  و 

باسمي الخيرْ  الْ  كمّ منّه  ارْواتْ  مادى 

ي ي طيبُه اخواتمِ رْ و الحاكِ رْدْ و الزّهْ بالوَ

انتهت القصيدة
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ــي ــفِ اخْ و  مْ  قــــدَّ ـــرْ  ايَ ـــزّ ال ــا  ي هللا 

ــفِي ــكْ يَشْ ــي مــن امْصــالْ مدامَ يَبْغِ

ــي ولْفِ ــي  اعِ الدّ ــك  ل ــولْ  يقُ ــال  وي

ــي رْفِ بعَ ــومْ  اليُ كيگــرّ  ــبْ  بي الحْ

ــي فِ خْ مَ ــعْ  بَّ خَ امْ ليــس  عشــيقْ  ــا  أن

ــي فِ وصْ مــن  لُومــة  عْ مَ ودْ  شــهُ هــيّ 

ي دِ ــوْى قَصْ ــالْ مــن اللِّي نهَ ــدِي انّ قَصْ

ي ــدِ وَعْ ــة  نَ جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

لْبِـــي قَ ــوى  يَهْ الضرافــة  و  الزِّيـنْ 

ــي بِ جْ عَ ــرانِي  شْ عَ ــا  ي قلــت  هــذا 

ــي رْبِ قُ ــي  فِ تَجْ ــي  الفيافِ فــي  هــيّ 

ــي لْبِ غُ ــة  الهيفَ حــبّ  ــبْ  لْ غُ ــى  ولّ

بِي تَعْ و  ـــوْل  هَ ـدْ  ايـَ الــزّ يــا  ـــزّاكْ  ي

ي ــدِ ــبُه يَبْ سْ قــل مــن كَ القلــب و العْ

ــواكْ يَرْضاهْ ــي اهْ ليلْ اللِّ ــلْ لهــا الخْ قُ

واهْ ــنْ يهْ ــة في الخــوْداتْ زي يَ ــكْ باهْ ألنّ

شــاهْ ــهْ حينْ يغْ ــدانْ علي ــجْ وَجْ ي كيْهِ

راهْ ــنْ يعْ ــهْ حي ي ــي و التّ مامِ ــه تَخْ حرّكُ

ــنْ نَلْقاهْ ــي منِي ــورَةْ لُونِ ــي و صفُ حالْتِ

ــباهْ ي عنْدْ لشْ مِ كْ قّ المَ ةْ بالحَ دَ شــاهْ

ادْ وقْ ضــيّ وقّ يث تفُ دِ ــبْ الحْ من مطايَ

ي تَنْظرْ سيُوفْ في غماد يُومْ كانَتْ وَلْفِ

ي بين االبوابْ شِ تْ غزالَة تَمْ ــفْ حينْ شَ

ونْ بينْ االحجابْ زْالنْ يكُ نْ غَ كَ واشْ مَسْ

ــاً بين االشــعابْ رْع ــي مَ ــلْ تراجِ كتضَ

جــابْ ــن الحْ ــة بي نَ ــيْ الوَجْ ــبْ ضِ لْ و غُ

قابْ ــهْ بين العْ من شــرُوطْ الغيوانْ نتِي

ه حريقْ االكبادْ وقْ كالمُ فى من شُ ما اخْ
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ي ــدِ وَعْ ــة  نَ جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

ــي تَنْغِ ــي  ينِ تجِ ــومْ  يُ ــه  نتي ــا  أن

ي غِ دْ الصَّ ــرَبْ  ــقْ عَ نِــي  ــدْ ــزي اتْ ــال  وي

ــي تَبْغِ ــوى  تَهْ مــن  ــي  خليلتِ ــدِي  نْ عَ

ــي ــرْغِ يَ ــي  ــبِّ لُ فــي  زينْها  و  ــةْ  ــنَ زي

ــقْ معــدي شْ العَ ــادْ  ــولْ ه ــي يقُ و اللِّ

ي ــدِ وَعْ ــة  نَ جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

ــي جِ ــقْ فــي النّهْ ــاهْ مــن عاشَ ــا ت أم

ــي جِ عْ ــة فــي الدّ بيبَ مــن الّ نظــرْ الحْ

ي ــي واتْجِ شِ ــة تَمْ ــرُوعْ مــن خليل مسْ

ي جِ ــة تَفْ بْلَ ــقْ عَ ــوفْ عاشَ ــي تشُ لِّ ومَ

ي ــدِ نْ الهَ ــوكْ  ملُ مــن  ــباوْا  اسْ ــا  م و 

ي ــدِ وَعْ ــة  نَ جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

رِي ــعْ بشَ ــه  دانُ وَجْ مــن  ــاوْا  ارْت ــا  أم

رِي ــدْ بصَ ــقْ  شْ العَ ــرْ  أمي جــالْ  ــا  م و 

ي تَنْظرْ سيُوفْ في غماد يُومْ كانَتْ وَلْفِ

ــد االنفــاسْ ــرْ عنْ ــة لغي لْ الرّاف ــدَّ كتْبَ

رْ عناسْ وفْنِي كيفْ انْضلّ انباتْ هاجَ تشُ

كاسْ ــدْ العْ ــي بنْعــاسْ وال نري ــا انْبالِ م

ــاسْ ي قْ ــه مَ ره وال ل ــدْ ــرْ ق هَ ــسْ يظْ لي

ــادْ ــى هكــذا ع ــقْ ليل ــل لهــم عاشَ قُ

ي تَنْظرْ سيُوفْ في غماد يُومْ كانَتْ وَلْفِ

ــن االحراج  كيفْ تاهوا قبله عشــاق بي

ما عرف من حالْ العشــاق غير العجاج

هاجْ ه الحبيــب زادْ المْ ــوم زارْ ارْســامُ ي

ــاوِي الرِّيمْ و اغناجْ ــدْ امعاتَبْ ه ي ما تكِ

ــادْ ن عْ ــبْ كلّ مَ لَ ــة تَغْ ــنْ فحل و التْراشَ

ي تَنْظرْ سيُوفْ في غماد يُومْ كانَتْ وَلْفِ

ــنْ تدكارْ ــاتْ حــوارْ النُّوقْ حي ــفْ ارْت كي

ــةْ الجــارْ ــي و كــوى بليعَ داب ــي تَعْ زادْنِ
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ــرِي ـ مْ الجَ ــمْ  ـ ظَ يَعْ ــة  الكاوْيـَ ــتِ  أنْ

ــرِي خبْـ ــوا  يجيبُ ــودْ  انهُ و  ودْ  ــدُ ـ الخْ

وَرْدِي ــكْ  ــقَ ري مــن  لــي  ــر  ــدي تَ وإال 

ي ــدِ وَعْ ــة  نَ جْ الوَ ــرْتْ  انْظَ ــي  اللِّ ــا  أن

ــدِي ـ قَصْ ــةْ  ـ نزاهَ و  ــي  تِـ نيّ امْ هــيّ 

ي ــدِ نَهْ ة  ــفّ الشّ فــي  ــي  تصيلْنِ وإال 

وَرْدِي فــي  ــهْ  ي نَبْغِ طيبْهــا  و  ــه  طيب

دِي ــعْ ــوِي شــعاعْ فــي ضيا من سَ يَضْ

رْدِي ــوَ ال ــبْ  ي الطِّ ــحْ  ري ــوحْ  إيفُ وإال 

ي ــدِّ يَ مــن  كْ  نـــزِيـــدَ و  ــوحْ  ــبُ ن لها 

الــوَدِّي ــالمْ  بــكْ ــي  قِ صــدّ و  ي  عِ مْ سَ

دِي ــهْ شَ ــرانِي  عشْ ــا  ي ــالْ  ق ــومْ  اليُ

ي ــدِ قْ لعَ ــرُوطْ  اشْ ــومْ  القيُ و  ــهْ  التِّي

ي ــدِ بْ كَ فــي  ــدِّي  يَ ــكْ  بْتَ حَ امْ ــا  وأمّ

ي ــدِ الوَعْ قْ  ــدْ بصَ ــهْ  تِي ملَكْ ــي  لْبِ قَ

ي ــدِ ــعْ سَ نقبَّلْ  و  ــا  ــن رَبْ ــدْ  ــمَ ــحْ نَ

ي ــدِ يگْ ــا  م يرُه  ــحِ تشْ ــبْ  لْ القَ ــى  حت

ارْ غنجْ االشــفارْ كيّ من حــرّ لهيبْ النّ

ــدْ االنْظارْ ــارْ العينْ عن ب حْ اخْ ــنْ يصَ اليَ

ــعادْ ضيهــا وانّالْ كلّ مسْ ــي نقْ تِ حاجْ

ي تَنْظرْ سيُوفْ في غماد يُومْ كانَتْ وَلْفِ

امِي ســبُوعْ و اعيادْ ما ابْحالْ وصالْ الدّ

وْدة فراشْ و اوْســادْ ــلْ دراعْ الخَ ــا مثي م

رْ صافِي ضياهْ منگادْ وهَ و المباســمْ جُ

وفْ تَرْوِي عليكْ االنشادْ مْ الشفُ و خراطَ

يبْ فنُونْ عندْ االجوادْ ياســمينة من طِ

المــرادْ ــالْ  ين ديمــا  الجفــى  ــارَكْ  تّ و 

بادْ ــن العْ ــمْ بي ــقْ يرْحَ مْ عاشَ مــن يرحَ

ــادْ ن تَعْ دُونْ  ه  ــفُ رَشْ ــي  ليل لخْ ــة  ي راضْ

يادْ ــودْ الغْ ــتْ سُ ــةْ تي دا شــرعْ أمّ هاكْ

غيرْ ديرْ حســاب اقدامي عليكْ من غادْ

ادْ ــورْ وقّ ــكْ وانْتَ نُ رْتْ شــي عيبَ ــا نظَ م

ــادْ ــدْ ميع ارة الغ ــدّ ــرْ ال ــومْ دارتْ قَمْ يُ

ــادْ نا ن دْ ــي و ســعَ ــي ياتِ ــالمْ فَرْحِ بالسْ

انتهت القصيدة
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وَرشــانِي ــه  صميمُ مــن 

عــشــرانِــي يـــنـــادِي  و 

ي ــانـِ رشّ ــه  ـ همومُ مــن 

ــي ـ الغانـِ و  ــم  تظلّـ و 

ــحــانِــي تَــمْ ــدْ  ــمّ ــعَ ت و 

ــي ــانِ ارْض و  ــه  ــتُ ــي أرضِ

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــا ه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــي ــانِ ــق الْ و  ــــــأدَّبْ  اتْ

ـــي ـــوانِ ــهْ والْ ـفــاكَ اتـْ

ــي وانِ الزّهْ بســاطْ  فــي 

الـــقـــدّ الــمــيــســانِــي

ــوْ االوْطــانْ ــدا زَهْ ــبْ البي شْ ــزورْ عُ ديمــا ي

ــولْ الزّمانْ ــا طُ واه ــي نَهْ ــرى اللِّ ــا ت هــل ي

ــانْ ن بغْ مرســولُه  ــدِي  نْ لعَ جــا  ــومْ  يُ مــن 

ــيانْ ــي اشْ ــل عنّ ــبْ خلي لْ ــالْ قَ ــولْ م و يقُ

ــي قَلْبُه مالن ــولْ الواشِ ــدْ قَ ــبْ كي يْ من عَ

ــانْ ــه زي لْبُ ــقْ وَلْفــى قَ قَّ ــا تحَ مــن بعــد م

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

يانْ ــن االعْ ــا  يتدرّگ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

ــكانْ ــى فــي ذا المْ ــا يتْوات ــلْ كلّ م مَ و اعْ

زانْ ــي احْ جِ رة بهــا يَفْ مَ ــوسْ مــن الخْ و كيُ

ودَة ســود االجفانْ ــنْ الخُ ــوفْ عي نَرْجى نشُ

ــي للخيزرانْ كِ نُه يَحْ صْ ــبْ غُ ــنُه عجي سْ حُ
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ــي سلطانـِ ارضيتُــه  و 

ــي ـ اكنانـِ فــي  ــرْ  نضمَ

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــاه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــكــانِــي رْتُــــه لــمْ أنــــدَ

اوْطانِي في  ــدْ  الــزّاهَ يا 

ــي القان ـــدْ  الجسْ ــون  ل

ســالّنِــي ــبْ  ــحــاجَ ال و 

ــي افنانِ الوَجــهْ  ضــيّ 

ي گانـِ انـْ و  ـمْ  خــمّ انـْ و 

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــاه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــي يــمانِ اضْ ــرْ  ـ الثّـغْ و 

ــي بَبْـيانِ الجـبْــهــة  و 

ــي االوزانِ فــي  ــاعْ  صب اال 

ــي ــبانِ هْ الذّ ـــاقْ  السّ و 

ــانْ لي لهــا  ــي  لْبِ قَ ــة  طاعَ غــالمْ  ــا  أن

ــانْ الفن ــو  زهْ ــر  هْ جَ ــة  ليلَ بالخْ ــوحْ  ونبُ

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

ــن االعيانْ ــا  يتدرّگْ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

ــالشْ كانْ لَة و اعْ فْ ــتْ هــذا الجَ لْ ــتْ قُ و دوِي

ه اتخان ــى جرحُ عنفْ و عــكاسْ و البالْ انْب

العــكانْ و  درعينهــا  الحمــورة  و  الخــدّ 

حــانْ ــي امْ وا قلب ــدُ ــنْ يزي و األنــف و الجبي

ــدانْ األب ــوْ  زَهْ ــحْ  تفافَ انهــودْ  و  الخــدّ  و 

ــان ت ــك  مال ــة  الخليل ابْهــى  ــولْ  انْقُ و 

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

ــن االعيانْ ــا  يتدرّگْ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

ــا زيانْ فى من م ــي و اصْ ــون عاجِ و الســنّ ل

ــبْ مــن زردخــانْ ــقْ و ارْطَ ــي طــرفْ رايَ نِ نَعْ

ــانْ باالدع ــيّ  عل دْ  ــهَ تَشْ ــالمْ  اقْ ــي  كِ تَحْ

ــدة لُه من ســجانْ عمــدة لمن كــواوَهْ عمْ
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بلســانـي ــي  مِ كْ المَ و 

ــي ــانِ ــرع ي و  ـــرعـــاه  ن

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــاه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــي الحانِ ــتْ  دي اهْ ــكْ  ل

ـي ربّــانـِ ــكْ  ــامَ ــق م و 

ــي جـــالنِ و  ــه  رْتُ صَ ابـْ و 

ــي يْدانِ المَ ــامْ  مق فــي 

شــيهانِي ــه  مثْـلُ ــا  م

ــي انـِ الدّ ــبْ  الكـلْ روحْ 

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــاه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــي يلـقانِ ــدْ  ـ الجـاحَ و 

ســنــانِــي ــدْ  ــلَّ ــق م و 

قــومــانِــي لْ  يـــســـوَّ و 

ــي يـعـالنِ ــه  جابـُ واشْ 

جــانْ كلّ  مــن  ــرارُه  اسْ انصــون  ــي  الزمن

ــارتْ عاســة ذا  البردقانْ ــه شــي عف و علي

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

ــن االعيانْ ــا  يتدرّگْ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

ــانْ ي االعْ ــمْ  نَجْ ــة  راوِيَّ دْ العَ ــا  ي ــونْ  نُ افْ و 

نانْ ــمْ اجْ عْ ــي طَ نانِ ــوْ اكْ ــه زَهْ ــرْتْ في انْظَ

ــه بشــانْ ــرَفْ لُ ــا يَعْ ــمْ م ورْ كلّ اليَ ــدُ عْ مَ

ــوانْ اخْ ــه  باتُ ركْ ــا  م ــعْ  مانَ جــوادْ  ــدِي  نْ عَ

ــفْ هانْ ه كي ــا ويحُ ه ي ــي عراضُ ــي يجِ و اللِّ

ه و المرْصى في االركانْ ــنْقُ ي انْشَ ما يجِ هْ مَ

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

ــن االعيانْ ــا  يتدرّگْ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

وانْ ــه اعْ ــاجْ لُ ت ــه ما نَحْ ورْ عن قتالُ مشــمُ

ــوبْ في اللســانْ يَّة  موهُ ــنْ و الســجِ عْ لطّ

رْ البيان ــي ســحْ ــي  فنِّ ــولْ فــي معانِ و يجُ

شــيانْ وزرُه  ــي  منِّ ــعْ  طابَ ــوزْ  يحُ الّ  مــن 
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ي تهوانـِ ــي  ــيــاخِ اشْ و 

ي ســكرانـِ ــحْ  افَ الطّ ــا  ي

ــي ــانِ ــع ــال ـــي ب ـــاه ه

شــيهانِــي ــعْ  ـبَّ تـخَ و 

ــعــانِــي بــمْ ــى  تــســلّ و 

ي انـِ ســـيّ ـتُــه  مْ ارْحَ و 

ــي اليـمانـِ ــرْزْ  ــــ الحَ و 

ـــي ــمْ االوزانـِ ــا فــاهَ ي

ــي وانـِ اهْ ــبْ  ي الطِّ ــحْ  ري

ـي فنانـِ يــا  ــي  ــالمِ اسْ

ــالنْ ف ــا  أي ــرة  تكبي ــي  ل ــا  ب مرحْ ــاتْ  ي بمْ

ــانْ ن الغْ ســنانُه  ــة  كلخَ ظــنّ  كانْ  مــن 

ــرانْ ــن االگْ ــى بي ــا يتْعام ــرْ م ي ــي تدِ تَبْغِ

ــن االعيانْ ــا  يتدرّگْ بي شــيقْ م و اللِّي اعْ

ــوانْ االكْ و  ــا  ني الدّ ــو  زَهْ ــة  فايْتَ ــرَفْ  اعْ و 

ــانْ ي صْ ــعْ و كــداكْ العُ ايَ ــلْ الطّ فيهــا ادْخَ

ــوانْ الْ فيهــا  ــا  ن احْ ــوتْ  المُ و  ــنْ  ي الدِّ ــوّ  ه

ــانْ باالفن ة  ــوجَ منسُ ــة  حلُّ ــكْ  ل ــي  منِّ

ــي تمــانْ ــرْ غالِ طَ ينْ و اعْ مــن كلّ ياســمِ

ــانْ باالعي ــه  رفْـقاتُ ــي  االمـعانِ ــياخْ  الشْ

انتهت القصيدة
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012

013

ــي وافِــ بــقْ ســلبني 

رْ هَ ولْ بالجْ ــمْ و يقُ يتْعاظَ

االبصارْ اتْشاهدْ  عيوبْ  ال 

ــادِي ــطْ كب ــهْ وسْ راحُ بجْ

ــوفْ بالشّ نْ  عَ يَطْ شــادِي  ــالْ  م

ما انطيقْ له انحافِي

المصرْ ــي  ف ــــزالنْ  غ ــه  ــلُ ــثــي امْ ـــرْتْ  ـــظَ انْ ــا  م

يــدكــارْ مثلِي  ــا  م

ـــارْ ـــب ـــــدْ االخ خُ

ــرْ كلوفْ ــه من غي ــلْ مــن ال بغــاكْ طيعُ ــدْ جافَ ال تعانَ

ــه ملْحافـــة كــن ل

وفْ ــي متحُ نورْ صباحِ

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

وفْ ملفُ رة  ــدْ الــعَ ــرَة  ــجْ حَ

ــادِي وقّ نارْها  ســمّ 

ــســالمْ ــال ب ـــــوحْ  بُ و  ــــــدامْ  االق ـــلْ  قـــبَّ روحْ 

ــي نافِ ــوا  قال ــه  يتي ــو  ل

لْ  تشكارْ ة في ادْواخَ حانْطَ

صــارْ ــا  م ــعْ  جمي رِي  ــدْ تَ

ــادِي ــه عن ــقْ ل ــا انطي م



نور صباحي 160

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

و تعاهدْ الكالم من احكامْ

ــبْ بقوَّة ــة في القل نَ طاعْ

ــه ــحانـُ تمْ ــه  ــيْـجُ يهَ

الم قالقه ــكْ ال تواســيه ب

وقْ ري مصدُ ــدْ ــبْ عَ ال تعاتَ

ــوة دعْ مثلُه  مــا 

اتْ ــــــــوّ ــــه قُ ب

وفْ مكفُ زايَغْ  رُه  بصْ واكْ  يهْ ال  من  اغرامِي  دْ  وَجْ هاجْ 

يتْكافى ــا  م كيفْ 

وفْ ــي متحُ نورْ صباحِ

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

ــروفْ ــك ــه زايَــــــلْ م ــب ــلْ قَ

يومْ هجرك سجانُه

ــه ــي الــحــيــنْ صــادْقُ ــونُــه ف ــيُ ــقْ لــعْ ــاشَ كــلّ ع

مفــروقْ مثلُه  ــا  م

ــوقْ ــحــقُ عــنــد ال

امِي معــرُوفْ ــنْ وصــل الدّ عي امْ ــوّ حــالْ الطّ ــذا ه هكْ

ــة بلْطافَـ قُولْهــا 

وفْ ــي متحُ نورْ صباحِ

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

وة ــهودْ الرّشْ لة بشْ مسجّ

اطغــاتْ مــن  البهــا  داتْ 

ــه يانُ اعْ ــفْ  شُ ــهْ  في يكْ

وقْ ة في حقُ مَ خافْ جورْ القسْ

ـــدْ بــبــرُوقْ ــشــاهْ وَجْ يــغْ
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ــه ــافُ ــغ ـــه اش نـــــالْ ب

وقْ ينْكواوْا بالهجرة و الشّ

ــوة ــدامْ اللّهْ ــن امْ مقابلي

ـــــردادُه ـــا اخـــفـــى ت م

فايْزَة ــقْ  لطري ــده  تَرْشَ ما 

تعوزْ مجالَسْ  في  ة  جالْسَ

ــرُوفْ ــك ــلْ م ــاحَ ه ن ــدُ ــسْ جَ

قْ من تلطافُه ما شفَ

ـــاوْا ـــف ــنْ ارْيــــــامْ الـــحـــيّ مـــا اخْ ــي ــاق ــشّ ع

ــوة عْ ــدّ راضــيــن ال

ـــوة ســــهْ دونْ 

دفوفْ ــدرانْ  ج لْ  قبّ ياتْ  الباهْ ــامْ  االرس ــرْ  زايَ يا  هللا 

ــة بظرافَ ــا  ه زيــدْ

وفْ ــي متحُ نورْ صباحِ

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

ــــالْ الــمــشــغــوفْ هـــذا ح

وهادُوا دوكْ  بين  ما 

ـــزة ـــاجْ ع ــــالمْ  ــــك ال ــــي  ــــوافِ ق ــــــروم  ت ال 

ــدروزْ ال من  ــة  باقي

ــوزْ ــيــســاً اتــفُ ل

ــر وصالْ المرشــوفْ ابْ العاشــقين غي دْ تَعــدْ ــرّ ــا يب م

يتْشــافى هــا  بريقْ

ــه ــنــافُ اعْ تعب  حــركــه 

ــوة ســاعييـن ارْضــاه برعْ

ــودْ لـــه تــقــوى ــه ــش م

ــادُه كب وســطْ  مطعــون 

قابْضة في ضعوب اللِّي لموزْ

بغمــوزْ تشــيرْ  عينهــا 



نور صباحي 162

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

ــرائــي ــــهْ ال ـــوفْ وَجْ شُ

ة طَ باسْ امْ ي  نَبْغِ كْ  دامَ امْ امصال  من 

مبسوطْ بــحــالِــي  ــا  م

ــوطْ ــط ــخ ــــاهْ م ــــك اش

شرشــارة الهــوى  ــلْ  خي

ــعْ ينتبَ ــومْ  اللّ زوارْ  بادْســايَسْ 

ـــي مــبــخــوعْ ـــاقـــوافِ ب

غــــيــــر جــــرســــوع

متحوفْ الــهــيــفــة  شــفــر 

رائي امْ ليــس  خفــاكْ  ما 

يانْ اسخوطْ غيرْ عينْ العدْ

ــرة للمشــروفْ ــا حسْ ــروغْ ي ــة وال ن ــدْ صولَ ــا  نعانَ م

تتجافـى ــه  ــوارْحُ اجْ

وفْ ــي متحُ نورْ صباحِ

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

ــوفْ ــدن ــم ــبّ ال ــص قـــول ل

ــقارة ــة الحــرب اسْ مايْلَ

حاسدين الزّين المبدوعْ

ه ديما مخلوف ــدُ ولْ الختروع ماله اســموعْ وعْ طــالْ طُ

بمســافــة ة  راتْعَ

ــي ادْوائ ــل  اعضي ــه  جرّحُ

طة ناشْ ــولْ  ــقُ ن و  نَـــرْتِـــي  ـــاشْ  ب

ة للقلب المضغوط دَ جاحْ

ــوطْ قن مــن  افهــى  ــه  لُ عقْ

احــزارَة ــه  في ــد  تفي ــا  م

و العاتَبْ اقوالُه في الحينْ ينخدع

ه موضوع مايْلُه فــي كالمُ

بجشــوع ــرّ  تق نفســي 
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065

066
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070
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078

079

080

081

ــه ـــاله كــالمُ ـــي ب الـــلّ

عة اكْ ي لسّ كِ غير هول ادْخالُه يَحْ

ــوعْ ــش ــق ـــنـــا م خـــلّ

ـــكـــوعْ ـــل ـــس ل ـــن ج

ــة ــالمَ ــسْ زورْهـــــــا ب

ــابْقة مْ تلقى السّ ــدّ ــا الهايَمْ ق ي

ــن الــعــقــوقْ ــايَــبــه م ت

وفْ ــي متحُ ــورْ صباحِ ن

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

ـــواشـــي مــعــيــوفْ ـــول ال ق

ه ما يطيق حرب اخصامُ

ــه بصدوعْ ــه حماق زادْ ل

وعْ اللِّي اضناهْ وســطْ احــزامْ المرخوفْ ــاتْ يَرْتِي موجُ ب

ــى تتالفـ ـهــا  طايـعْ

وفْ ــي متحُ ــورْ صباحِ ن

نِي من هو ملهوفْ ينْ تَغْ عِ امْ في اشمايَلْ ترضى للسّ

تـتـعافـى صيــلْـها 

لــلــعــكــوفْ ـــحـــالْ  ال دانْ 

ــة امَ لوّ تشــوفْها  ــا  م

سامعة للحقّ بمصدوق

ــه تخمامُ الوغــى  ــوم  ي

افراقعــة ري  ــدْ ت ــمْ  مظالَ فــي 

ــه بلســوعْ ه تخمامُ ــدُ بي

ــزوعْ من ــفْ  كي ــاهْ  م بعْ

عالمة لــكــل  ــة  ــل ــابْ ق

ــة ــقَ ــطــايَــبْ الــحــديــت رايْ بــمْ

ــرْ حكم المنطوقْ يَّ ما تغَ
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جـــنـــس مــعــشــوقْ

ــكْ وال انحيد  واســق من كــول اتْحوفْ ــد فراقَ ــا نري م

ــي اإلضــافــة ــت ــبّ ت

المشنوفْ دْح  المَ د  خُ

ــوفْ ــه شــانَعْ مطفُ لُ ــجْ الولْهــة فَعْ ــا يحــادِي ناسَ م

ـــة ـــراف ـــة ع ـــي ـــاه ب

بالخسوفْ حسان  بْت  جَ

ولْ فــي مهامه مــن لكلُوفْ ــلْ جــوادُه وال يجُ ــا يوْصَ م

ـــة ـــافَ ـــه زحّ ســـربْـــتُ

مهدوفْ لْغي  مَ لُــه  ــوْ قَ

ري الحروفْ ابْقينْ من الّ يَدْ كيف يســبَحْ في افهامْ السّ

صحافَة ــه  ــتُ ــيْ ســجِ

وفْ معصُ يَضحى  ه  مُ فَهْ

رْ سارَقْ معصوفْ هَ ــابْقينْ يظْ فْ األلفاظ السّ طَ من يقْ

ــة ــافَ ــتُــه خــطّ طــبــيــعْ

الموصوفْ ولْ  القُ جــادْ 

ــبْ مهتوفْ ــي طاللْ كانت حاسَ ي ــوزْ  امعاني تحْ بالرم

ــة ــافَ ــنّ ـــة ع ـــنَ طـــاعْ

ســوقْ ــه  مايلُ ــمْ  كَ يحْ
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100

101

102

103

104

105

ــدْ منصــوفْ ــفْ يعانَ كي

ــدوفْ محـ ديمــا  ــه  وزن كفــوفْ  بهــا  ال  دْ  ــواعَ بالسّ

ــــة ـــه تــــالّفَ ـــتُ ســـي

احــروفْ ــكل  ب ســلَّمْت 

المعروفْ بْ  الوَهْ ناسْ  الماهرينْ  االشياخْ  لصميم  من 

ـــــــــــة ـــ ـــ ــــدة والفَ ل

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ــي النِ ــا و اجْ ــدْ اهواي ــاجْ وَجْ ــنْ ه يْ للعَ

شــانِي ــي و الوجدْ اغْ لِ قْ ــى جــال عَ حت

ــي فانِ ــه  بغرامُ ــا  أن و  ــحالْ  اشْ هــذا 

ــي تانِ ــي  نِ مْ تَرْحَ ــة  القيقالن ــي  نَبْغِ

ــغابِي ــنْ زادْ في تشْ ــا م ي

ــي بابِ باحْ ــوفْنِي  تشُ ــارة  ت

ــودْ لُه في صوابِي ديما انجُ

ــي عالنِ ورْ  مســطُ ــه  منّ ــبْ  كت ــا  أم

ــا للغانِي ــي و أن ــثْ كنــت صبِ مــن حي

ــم االعيانِي كْ ــبْ حُ لَ ــامْ يَغْ عشــقْ الري

ــي تانِ ــي  نِ مْ تَرْحَ ــة  القيقالن ــي  نَبْغِ

ــاهْ ن ــوسْ اضْ يُ ــه مــن اكْ بُ ــي تَعْ نِ جرّعْ

ببْهــاهْ ــي  نِ هدّ ــنْ  ي الحِ فــي  ــه  رْتُ انْظَ

ــوى بشــگاهْ ــاسْ الهْ ــا ن ــي ي ــدة ل مْ عَ

ــگاهْ لشْ ة  ــدَ زايْ ــة  مالْك ــي  اللِّ داتْ 

ــا افنِيتْ مــن تعذابُه راه أن

ضابُه ــهْ مــن تغْ ــارة للتِّي ت

ـه بابـُ اسْ كــانْ  واشْ  هللاّ 

ــاهْ عن و  ــه  مُ كْ حُ ــتْ  ي ارضِ و  ــي  نانِ اضْ

ــه فــي هــواهْ ــنُه طايْعُ وبْ لحسْ ــدّ م

ــوسْ ابهــاهْ ــرَبْتْ مــن كيُ ــي و اشْ انِ زهّ

ــگاهْ لشْ ة  ــدَ زايْ ــة  مالْك ــي  اللِّ داتْ 
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12

13
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21

22

23

24

25

26

27

28

ــي تزُورْنِي فــي مكانِي نَبْغِ

ــي هانِ ــي  ل ــولْ  اتقُ وإال 

ــي افنانِ و  ــي  منايْتِ هــيّ 

ــي كنانِ و  ــي  طرفِ ــه  منُّ ــاحْ  ب ــا  أم

ــي فانِ اجْ و  ــه  جيتُ حــالْ  كلّ  ــى  عل و 

ــي انِ بكّ ــا  م و  ــي  قَلْبِ ــكْ  ضحَ ــا  أم

ــي تانِ ــي  نِ مْ تَرْحَ ــة  القيقالن ــي  نَبْغِ

ــبْ كانْ تســالُه لْ بهــا القَ

ــه باقْوالُ ــي  اتْصيلْنِ وإذا 

مالُه فى و اعْ و افنِيتْ من الجْ

ــبْ قُرْصانِي ــمْ و جلَ وى تعاظَ ــرْ الهْ بَحْ

ــي انِ الدّ اقْصــاهْ  ــسْ  رايَ كــمْ  مــن 

ــي هانِ ــن  ابْ ــنْ  وايَ ــمْ  فاهَ ــونْ  تكُ وإذا 

ــي تانِ ــي  نِ مْ تَرْحَ ــة  القيقالن ــي  نَبْغِ

ــه ــورْ للبْهــا و افتانُ ميسُ

و الزِينْ ما اخفى و ســنانُه

أوْطانُه فــي  ذا  هكْ ــهْ  إيتِي

حانُه ــرى القلبْ مــن تَمْ يبْ

ــه ــي و كنانُ تِ ــرْ براحْ فَ نَظْ

مكانُه فــي  تِي  انْزاهْ هــيّ 

ــا كتَمــت لظاهْ ــبْ م ــتَرْتُه و القلَ و اسْ

دواهْ ــه  ل دْرِيـــــتْ  وال  ــي  ــنِ شْ ــوّ ش

مــوالهْ فــى  الجْ و  ــدْ  بالصّ ــي  انِ غدّ

ــگاهْ لشْ ة  ــدَ زايْ ــة  مالْك ــي  اللِّ داتْ 

ــه ترْمامُ ــة  نايْلَ ــرُّوحْ  ال و 

ه ــه طــابْ كالمُ غــى ل نصْ

ــه أمامُ ــنْ  للزِّي ــتْ  بايَعْ

ضاهْ ــه و اعْ ــي مالطمُ كِ ــبْ تَحْ عاجَ بمْ

ــه و اقضــاهْ ــه و مــع فراتْنُ مــن هــو لُ

ــواهْ يغْ مــن  ــا  ي ــه  احبابُ ــقْ  العاشَ و 

ــگاهْ لشْ ة  ــدَ زايْ ــة  مالْك ــي  اللِّ داتْ 

لُوكْ للضنى و اشجانُه ممْ

و اللِّي اعشــيقْ رامْ غنانُه

وانُه اعْ ــونْ  يكُ اهللا  ــوا  قُولُ
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29

30

31
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33
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38

39

40

ــي ــومْ ادْعانِ ــفْ و اليُ دْ واقَ ــعْ بهــا السّ

اوِي ســانِي دّ الضّ ــفارْ العيُونْ و الخَ اشْ

ــي غانِ ــلْطانُه  سُ ــه  ذاتُ ــوقْ  فُ ــونْ  عتنُ

ــي ثانِ ــي  نِ مْ تَرْحَ ــة  القيقالن ــي  نَبْغِ

بابُه رْ بحْ دْ من اظفَ ــعْ ياسَ

ولْ بالبْها في حجابُه و يصُ

جابُه بّ ما خفــى و اعْ الحُ

ــرْزْ فنانِي لَّة من طَ بْتْ حُ ــنْ جَ ي في الحِ

يهْ يحيرْ لســانِي صِ ــتْ نحْ ــو كانْ جي ل

ــولْ ادْعــانِي ــادِي و انقُ ــي أنّ تِ مــن ليعْ

ة مــن كلّ غانِي دَ ــبْ االخالقْ شــاهْ طي

وانِي ــوى الغْ ــا مــن يَهْ مــاشْ ي خــدّ القْ

ــواهْ ــقْ ن ــالّ  ش ـــرْتْ  ـــظَ انْ و  ــي  ــانِ دع

بســناهْ ــا  زادْه و  ــة  صافْيَ ــرْ  واهَ اجْ و 

ترضــاهْ متابْعــه  ــه  حكمُ ــي  الغانِ و 

ــگاهْ لشْ ة  ــدَ زايْ ــة  مالْك ــي  اللِّ داتْ 

ــه طيابُ و  ــه  تُ ناحْ ــالْ  ايْن

سابُه احْ باالحســانْ  ويزِيدْ 

شــيبْ للشــبابْ شــبابُه

ــرَة فــي ســناهْ ــولْ قاصْ لُ ــرُوزَة بحْ مطْ

ــه و ابهاهْ فُ ــواعْ فــي وصْ من تعــدادْ ان

ــنْ ضياهْ سْ ــعْ جلّ حُ قــكْ الرّفِي قامَ لمْ

ــماهْ ــي في اسْ لْتِ ــة لبعــض حُ وبَ موهُ

ــراهْ يقْ لمــن  ــة  ايل للصّ ــبْ  الواجْ فــي 

انتهت القصيدة

15 : يقال كذلك : “... ما اكتم تلضاه“.
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ــفْ بيّ ــي يَلْطَ ــلْ اهللا الغنِ ــى فضَ ــنْ كنتْرَجّ فــي كلّ حي

ــي ســوقْها راجْ ــدارْ اللِّ فــي مجــارِي االق

يّة صِ عْ ــومْ و المَ فــي مــن اهمُ ــي يَكْ ــمْ الكافِ ري و اهللا الكْ

هاجْ ــرْضْ المْ ــدْ عَ رِي و يزِي ــدْ ــعْ صَ و يوَسَّ

ليّ ارْضــى  ريمْ  الكْ عزّ  ــزَنْ  نَــحْ وال  انبالِي  ما  رِي  مْ عَ

ــرْ و دراجْ ــه خي لُ ــي فَضْ طِ ــي يَعْ و العاطِ

ــة ــزَمْ بالكلّي ــراقْ يهْ ــدْ الفْ نْ ــوالْ جَ ــارَفْ باحْ ــا الع لكــن ي

هــاجْ وحشــها  ــرانْ  ني ــا  ني الدّ ــاقْ  ارف و 

كيّة ــنْ  كــمّ ـــارُه  ن بــحــرّ  ــوِي  ــكْ يَ ــعْ  الــفــاجَ ــالْ  ــح ال

ــاجْ ن ــوف الغْ ــي شُ نِ ــادَة يَغْ ــرْ إف و الصبَ

ــيَّ ــزّ عل ــكْ ع ــة ننســاكْ و فراقَ وبَ جُ حْ ــا مَ ــالشْ ي و ع

رة داجْ ــاكْ ســاهْ ن ــي لضْ ــوعْ اعيانِ و دمُ
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هــيّ هــذه  ــولْ  اتقُ ديمــا  ــا  نْي الدّ ــزّ  ع ــوفْ  تشُ وإال 

تَبْهــاجْ بعــد  ــبْ  تعاقَ ــرارْ  بمْ لكــن 

مكبِيّة اللِّي  و  ة  ساقْطَ تبهجْ  ورَة  مغمُ طالْعة  بينْ  ما 

راجْ ســانْية  ورْ  كــدُ ــلْ  تمث ــاسْ  ي القْ و 

يّة ــة مگدِ ــومْ كــم من عل ــرى للقُ ــظْ كتَب ــسْ اللّحْ بنْفايَ

ــاجْ تَزْع دُونْ  ــعْ  يَرْضَ ــي  صبِ ــيَّبْ  كتْشِ

فــى بالماوِيّة ــبْ يَطْ ي ســابي بين لهِ ــقّ كانْ جــا لحْ بالحَ

ــاجْ عجّ ــفْ  كي ــاهْ  ي بمْ ــي  نيرانِ لكــن 

يّة ــه طوِ ــتْ لُ ــا عرَفْ ــرِي م بْ ــى صَ ــي و افن لِ قْ بهــا جــالْ عَ

نْهــاجْ مُ ــنْ  ي والْفِ للمْ الهــادِي  ــحْ  ي امدِ و 

ــيَّ ــزّ عل ــكْ ع ــة ننســاكْ و فراقَ وبَ جُ حْ ــا مَ ــالشْ ي و ع

رَة داجْ ــاكْ ســاهْ ن ــي لضْ ــوعْ اعيانِ و دمُ

ــوِي ليّ ي يخْ ــنْ خيالَكْ من مرســمِ نِّي وي ــا كانْ جــا لظَ م

ــتــاجْ ــحْ مَ ــلّ  ك ــي  ــكــافِ إيْ اهللا  لكن 

ــكْ و ازْهى ليّ يتْ ســرّ قُولَ دْ طالْ ما ســئالْتِي و رضِ من بَعْ

تــاجْ زينْها  ــبَــهْ  يَــشْ الــودبــا  ــظْ  لــفْ و 
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ــه بكْ ســليّة ــكْ لمــن كانْ وَقتُ ــونْ جمالَ ــادْ لُ ــقْ ع ي قِ تَحْ

ــدراجْ حَ له  ــوالْ  اقْ بال  ــظْ  وَغْ كيْشابَهْ 

يّة عْ ســخِ ــظْ الفاتَرْ من جفانْ دَمْ ــي باللّحْ من يُومْ شــارْ لِ

ــادْ تهماج ــونْ ع تْ خــزَرْةْ عيُ ــفْ ــنْ شَ حي

ه ديّة ــرْعُ مْ شَ كَ ــا يَحْ ــنْ يبِيَّنْ م ــذا حــالْ البي ــهْ هكْ ي فِ يكْ

ــةْ احداجْ ي هيبَ كِ ــه نَحْ جُ ــبْ نَهْ و مطايَ

ــيَّ ــزّ عل ــكْ ع ــة ننســاكْ و فراقَ وبَ جُ حْ ــا مَ ــالشْ ي و ع

رَة داجْ ــاكْ ســاهْ ن ــي لضْ ــوعْ اعيانِ و دمُ

ميّة فــي الحينْ قال ليّ بلْســانْ الحالْ كم مــن دراغمْ الحْ

الجْ مْ ــلْ حَ ــبَهْ حب ــمْ يَشْ ــه لهُ صــارْ طيُّ

بْ اللِّي كانْ فــي قواصر علية احَ ــنْ الصّ تْ وي ــلَكْ نْوة اسْ عَ

راجْ هْ و كذلَكْ طيبْ حفْ يم و افواكَ و النَّعِ

يّة مِ كْ ــرْ في اخبارْ كانْ في توارخ مَ اهَ بْرْ الظَّ يْهاتْ صارْ خَ هَ

راجْ مسْ ضوء  ومْ  القُ ــوهْ  وجُ لْ  تسوَّ وال 

ــة يّ وِ مَ ظْ ــوتْ العَ ــرْوانْ و القنُ ــن م ــرْ وابْ فَ عْ ــنْ جَ ــرْ في   خبّ

ــزْراجْ ــها خَ ــنْ مــن أوسْ ي ــمْ الدِّ راه معالَ
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ــيَّ ل وال  ــيَّ  عل وال  ــا  رجاي اهللا  فــي  ــه  لُ ــتْ  لْ قُ ــالنْ  جْ عَ

ــوبْ كيفْ حزْواجْ بُ ي بهْ كِ رْقانْ تَحْ ديكْ طُ

ــيَّ ــزّ عل ــكْ ع ــة ننســاكْ و فراقَ وبَ جُ حْ ــا مَ ــالشْ ي و ع

رَة داجْ ــاكْ ســاهْ ن ــي لضْ ــوعْ اعيانِ و دمُ

يّة اظِ ــوّ ــة شُ ــه كيّ ــا مــن ب ــكْ فــي اهللا ي لَ ــرْ تَكْ هللاّ دي

جــاجْ ــنْ الفْ ــوارْ بي ــه االحْ اتُ ــراقْ بكّ و الفْ

يّة ــقِ زارَگْ مسْ ــبْ بامْ لْ ــوِي القَ ة يَشْ رْگَ هــذا غير حــرّ الفَ

كيفْ اشفارْ الغانِي في احشاكْ كنّ خالّجْ

يّة لْبْ اســخِ يرةْ االحبابْ من صميمْ القَ كِ دْ لكْ تَفْ ــي خُ منِّ

ــاجْ دعّ ــمّ  هَ حانْ  شــطْ ــي  منِّ رجهــا  خَ

يّة لْبَوِ مالَجْ صَ الَجْ في رحيلُه فــي الدْ ــقْ دَرْتْها في الدّ ري بحْ

الجْ ــه لجْ يتْ ب ــكْ و ابقِ حينْ صــارْ لرحيلَ

ــكْ كمــا هــيّ ــكْ فــي مقامَ ــة تغنِي مَ ــن الرّحْ هللاّ طالْبِي

ــاجْ وهّ ــورْ  نُ كــذاكْ  و  ــمْ  ايَ الدّ ارْضــاهْ  و 

انتهت القصيدة
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مْ لْضَ الهوى صادْ لِي بجنودْ اتْگَ

ــمْ سَّ قَ ــرْتْ لُه في قســمْ امْ سَ

مْ لِي رصّ ابْهاكْ صاگْ لِي في عقْ

ــمْ كَّ متحَ ــه  مُ كْ حُ نِي  ســلْطْ

ــي ســودْ النيامْ ــا دامِ ن ــن زارْ بَهْ ــا ســيدي و امني و هــو ي

ه لْنِي جفاكْ ديما في اسناكْ كالمُ فّ ما جَ

ملحــونْ و منظــومْ

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه احســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

رْبْ الهيامْ رْبُه شَ عى شَ و هو يا سيدي في الحينْ طالْ مَسْ

ه لَكْ لرْســامُ نِي ضناكْ نَرْجى وصْ ــا روَّعْ م

ــومْ ســانَكْ و انعُ بحْ

ــوَّمْ ــ عَ ــه  بخيلُ ــورْ  گــ دُگْ 

ه كامُ ــتْ احْ بَلْ ــبِي و اقْ سْ باحْ كَ

ــلَّــمْ ــودُه عَ ــشــهُ ــرْ ب ــهَ بــالــقْ

ه رْ فــي مقامُ ولَة ظاهَ صــالْ صُ
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لَمْ ــالْ إيْزَگْ ب نْ بجْ لو كانْ ســكَ

ــلَّمْ سَ ــرْ امْ ــكْ فــي الجمَ خادْمَ

مْ لْبْ امْفطَّ بعناكْ و اضناكْ القَ

ـــوَّمْ حَ ــرُه  طــي ــي  ــمِ ــلْ عَ دونْ 

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه احســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

ــزْراتْ النيامْ وِي مــن خَ كْ ــه هميم مَ و هــو يا ســيدي مثل

ه رَكْ ضرْغامُ لْ وعد شفْ كضاني في المهَ

ملمومْ حشــايا  في 

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه حســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

ــي أي حطامْ نِ مْ طَّ ــي حَ نِ و هــو يا ســيدي و اجفــاكْ ملكْ

ه رْتْ مملُوكْ وصيف اوشامُ رصاني فيه سَ

ه ملزومْ فــي ســلْكُ

ــمْ رحّ و  بــضــنــاهْ  شكى  ال 

ه مامُ ــكْ تخْ شَ ــسْ وَحْ ــا العانَ ي

ــرَّمْ ــرُه متضَ مْ شــى جَ فــي الحْ

ــه ــرْتْ ازْمامُ ــي و نظَ لْبِ صــادْ قَ
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امرحمْ مقبولْ  عارْها  الكرامْ 

ــه مــتــقــوَّمْ ــدا شــرْعُ هــاكْ

مظلَّمْ قولْ  ه  صداعُ من  يريعْ  و 

ــمْ ــنــجَّ امْ نــيــرانْ  لِـــي  زادْ 

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه حســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

ــتْ الكرامْ كْ ألنّكْ بَنْ هَ و هــو يا ســيدي نبغي نشــوفْ وجْ

ه ــا العانَسْ منّكْ و ســقامُ ــايَ ياكْ ي و فن

بســمومْ دخالُه  في 

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه حســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

ــسْ المالمْ ــي جن امِ ــرْدِي لوّ ــي تبَ رْضِ ــا ســيدي غَ و هــو ي

ه رْ بنْظامُ عَ ي من قَلْبُه  كلّ من الّ يشْ مِ عْ مَ

ــومْ ــيطْ و مزم لبسْ

ــمْ مهضّ ليــس  ــه  حقوقَ فــي 

ه بْ لنْيامُ ــي تســكَ ــفْ عيْنِ كي

نفهــم ــى  المعن شــرحْ  ــه  ل

ــه اعالمُ ــعْ  طل و  ــرِي  بْ خَ صــارْ 
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مْ سَّ بسيوفْ ماضيَة و حسامْ محَ

ــمْ طَّ يتحَ ضــى  بمْ ــرْقْ  عَ كلّ 

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه حســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

تامْ ــدْ الغْ ــي وَلْ زَمْ طاغِ ــواتْ تَهْ ــي ن يْلِ و هــو يا ســيدي خَ

ه ــومْ كلّ داعِي لبريقْ حســامُ ــدْ الي مَ يَخْ

ــحْ البومْ كيف يصي

ه تخمامُ ـــرْ  ـــثَ اكْ و  ي  ـــــدِ وَجْ ـــاجْ  ه

ه حســامُ ــدّ  ض ــه  خيلُ ــي  اللِّ ــا  ي ــبْ  عجي ــراقْ  الف

ــرومْ غْ للمَ ــودِي  ج

ــه ــي اخــتــامُ ــــرْزْ مـــرونَـــقْ ف ـــدْ طَ خُ

ــه تخمامُ ــي  فِ يَطْ ــلْ  صايَ اشــهير  ــه  فنُونُ ــولْ  ق

المختومْ بالمسكْ 

ه انظامُ ــتْ  ــحْ افــضَ و  ــه  لُ ــوْ قَ جـــادْ 

ــه ــقْ تــخــيــاطْ انْــســامُ ــايَ ــونْ ع ــكُ ــي ي ــلِّ ــهْ ال ــدري ي

في هبوبُه منســوم

ـــوَّمْ عَ ــه  ــتُ رَگــبْ اوْداجْ  فــي 

ه ــضْ حمامُ ــري و اقْبَ حــامْ طي
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ــه ــالمُ ــاتْ اظْ ــطّ ــي غ ــسِ ــمْ ـــورْ شَ ن

ــوا ضام ــي  قوافِ ــعارْ  اشْ فــي  ــتْ  جب ــاتْ  ن عْ المَ ــزْ  رمْ

ــه منظــومْ ــا مثلُ م

ــه مــدامُ ـــــرَبْ  اشْ و  ــكْ  ــاسَ ك كـــبّ 

ــه ــي ضــيّ انْــيــامُ ـفِ ــة وَلـْ ـــي الــحــانْــطَ بــرضــى دمِ

المشــمومْ مــوالتْ 

انتهت القصيدة
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رْ الثغَ مْ  مباسَ شافْ  الّ  من  رى  أشْ 

بَرْ ــبْ الخْ أشْ رى مــن الّ باتْ مطالَ

رْ ــزْمْ اهوايا و احكــم بالقهَ هاجْ عَ

رْ ــنْ بالنّصَ ي هكــذا مــن يبصــرْ الزّ

رْ بالشفَ عْ  يَلْمَ زَكْ  رَمْ ي  نَبْغِ اليومْ 

للعينْ ــرْ  ينْظَ الّ  مــن 

ــنْ عْ البي ــي جــرّ و اللّ

بْعْ الزّينْ اضنينْ من طَ

ــة ــديّ اهْ ــه  ل ــح  ــدي ام يجيبْ  و 

ــي جابْها في ســجية يا ســعد اللِّ

تْ دونْ خفيّة عْ ــه  اخضَ و اقديمْ من

ــيّ علـــ بمضــاهْ  ــولْ  ــ يصُ الزَمْ 

ــمْ ارقيّة ــا الرّي بشــرى بمجيكْ ي

ــمْ الزّينْ ــونْ خدي و يكُ

ــوقْ و نينْ ــاهْ الشّ و افن

رينْ شطْ ه  دُ وَعْ مْ  سَ يَقْ

ه زَمْ قوامُ لُه في زينْ يَهْ قْ يتمادَى عَ

ه يرجى قَلْبُه يحيط بســنى تعالمُ

ه و سباتْ القلب بظفايَرْ و اقسامُ

ه ينْ عيْن شارَدة و احسامُ هى و العَ يفْ

ه ــاً تخمامُ ه يزولْ حق ــمُ زورِي رَسْ

مفتُونَة تَبْقى  ه  سُ نَفْ

لُه مجنونة قْ بَهْ عَ يَشْ

و يزيدْ الصدّ اشطونَة
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رْ ة افْخَ ايْدَ بْ بسيوفْ الزّ شوفْ حاجَ

ن في النّحرْ عْ رْ لسيوفْ الطَّ هانْ نظَ

ــرْ سَ ــونْ بزينها اخْ ي ــرْ لعْ كلّ ناظَ

ــنْ للتبَرْ ــقْ انْخــاوِي دَرعي ــا نطي م

رْ بالشفَ عْ  يَلْمَ زَكْ  رَمْ ي  نَبْغِ اليومْ 

مغلوب العين سجينْ

ــن يبينْ و كــذاكْ البي

بْ في الحينْ من الّ يَرْغَ

ــرارْها فشــرْ ــالّرْ إيزيدْ اسْ ســاقْ ب

ــا غبَرْ ــرْ دكري معلومْ م فــي جواهَ

ــة بادْعيّ ه  ــقُ عاشْ مبهــوضْ  ــه  منّ

ــة ــا عدريّ عــاتْ المــوتْ و الحي مْ جَ

منشــيّة هكــذا  ــالْ  الب لَتْ  ــغْ شَ

ــه بســويّة ــرّب الخالْقُ ســبحانْ ال

ــمْ ارقيّة ــا الرّي بشــرى بمجيكْ ي

ــه تدوينْ ــرْ ل هَ ــا يَظْ م

رينْ هْ لُه ظَ رْ عقْ يَســحَ

الزينْ وصــافْ  يجيبْ  و 

ســهيّة ــه  ب ــاحْ  ب ــي  اللِّ معــذورْ 

ــوامْ كمــا هــي ــدرِي لهــا اسْ ــا ت م

ه عْ بســالمُ ــاللْ يَلْمَ ــي اهْ كِ والّ نَحْ

ــه رامُ لغْ زادَتْ  هــذابْ  يَلْقــى  وال 

ه تْ من انجى من افتيلْ انْيامُ دْ ما شاهَ

ــه ألرگامُ ــرْ  جواهَ وال  فجــرَة  وال 

ه ــاً تخمامُ ه يزولْ حق ــمُ زورِي رَسْ

بها مسجونة ه  سُ نَفْ

و اضنى الغرامْ شجونَة

البجونَة سْ  باخَ ه  بيعُ

ه ــيّ نصــونْ منّه تنســامُ ــبْ ل وجّ

ه لّة في حكامُ ــي للقاريين حُ طِ نَعْ
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بَرْ مْ ما شفت لحالْتُه اصْ حالْ هاجَ

رْ ــدَ ــي اگْ ــكْ وال يلِ ــدْ فراقَ ــا نري م

رْ بالشفَ عْ  يَلْمَ زَكْ  رَمْ ي  نَبْغِ اليومْ 

ــقّ يقينْ ــومْ الحَ معل

ــنْ تعبي ــي  لْبِ قَ زْ  ــوَّ حَ

منين ــواهْ  نهْ ــي  اللِّ و 

ه حبرْ ــوقْ إينادمُ ــه الشّ من يضني

رْ ــرّة البْصَ ــا ق عاً ي ــمْ قلــت لها سَ

ــالن و قيسْ في الدكر ما مثيلْ غي

رْ ــه نحَ ــمْ مطيتُ ــقْ قدي كانْ عاشَ

ــة ــومْ مشــهودْ زينْهــا مرضيّ معل

قْ البْها بخفيّة فى شي عاشَ ما يخْ

ــمْ ارقيّة ــا الرّي بشــرى بمجيكْ ي

ه بعضينْ مُ كْ غى حُ يَصْ

تنيــنْ الــيــومْ  وزادْ 

ــعْ العينْ ــمْ تدامَ ظَ يَعْ

بدزيّة ة  ــدَ زايـْ ــولْ  ــقُ ال معالمْ 

تزكيّة مــايْــلُــه  حْ  ــدَ ــمْ يَ الّ  مــن 

بهديَّة ـــي  زادْنِ البينْ  ــذابْ  ــعْ ت

بقويّة جــرى  ما  ــومْ  ــيُ ال يــتْ  عــدّ

ــه ة للعشــيقْ كاوِي بضرامُ ــدَ عمْ

ه ــه في وهامُ مُ كْ ــي نذيرْ حُ وال نبغِ

ه ــاً تخمامُ ه يزولْ حق ــمُ زورِي رَسْ

مقنونة ه  سُ نَفْ غيري 

نْدة مطحونة ه هَ سيفُ

ــي زيزونَة لِ ــبَهْ قَوْ يشْ

ه ــي يهيّج تخمامُ الكن ترصيعْ اللّ

ه بَقْ بنسامُ دِي مديحْ يعْ بْ نَهْ واجَ

ه والّ نعمانْ فــي امهامهه و لطامُ

و كلّ جمــع االريامْ جــودَة لغرامه
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رْ بالشفَ عْ  يَلْمَ زَكْ  رَمْ ي  نَبْغِ اليومْ 

الشْ ما نرضى له تسعينْ

بينْ ي  قِّ لحَ ــتْ  حْ وضّ

سيري سيرْ الحسبين

ــدرْ ــة ب ــابْ الفايْقَ ــزْ احب ــازْ حايَ ف

رْ ــنْ اتْجَ راتَ ــا لفْ ــاجْ ســلْعاً عزّ م ه

رْ يْظ يشيرْ للغدَ كيفْ من جا بالغَ

رْ ــي حالْها شــعَ ــر مــن الل أو تدم

رْ بالشفَ عْ  يَلْمَ زَكْ  رَمْ ي  نَبْغِ اليومْ 

ظْ في الحينْ رْ يلْفَ شاعَ

ــمْ ارقيّة ــا الرّي بشــرى بمجيكْ ي

التّفنينْ ــه  منّ انبوحْ  و 

و اركبْتْ خيُولْ الصينْ

رينْ ــه شــطْ نقــرى منّ

مبنيّة تــابْــتــة  بــالــحــقّ  قـــاصْ 

يّة طِ ــخْ السّ مــن  حجــارُه  ــتْ  قَلْعَ

ارزيّـــة فــي  خليلها  خــلّــى  ــمّ  ت

ــة ــا لقــى الهديّ ــقْ م ــى عاشَ حت

ــمْ ارقيّة ــا الرّي بشــرى بمجيكْ ي

ينْ همّ ــي  جِ يَفْ ه  دُ قَصْ

ه ــاً تخمامُ ه يزولْ حق ــمُ زورِي رَسْ

متقونة ة  مَ عْ طَ طرْزُه 

بفتونة ــي  طاغِ زم  نَهْ

مدعونة لرْضى  روحي 

ه ــمْ تنظامُ ــا هــو يشــيرْ تفهَ لمّ

ه ــبْ فاهمْ ارســامُ ــوّ الْبي ــوال ه ل

ه ه لهــا صدى و جاوَبْ بســالمُ وجّ

ه ــواتْ اعدامُ فانْهــا و ن ــرْ لجْ خاطَ

ه ــاً تخمامُ ه يزولْ حق ــمُ زورِي رَسْ

مطعونة ــه  منّ ه  كبْدُ
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نينْ امْ ــرَفْ  يَعْ الّ  مــن 

ــه في طينْ دوزه و رمي

رْ ــه اگدَ ــقْ واليلُ ــا تســلى عاشَ م

ــنْ في الصدرْ ي حقّ ما تتحادى همّ

رْ فرقاد في الدهر دْ من عاشَ عْ يا سَ

فْ في هواهْ اشهيدْ يندكر من اتعفّ

رْ رْدْ و الزهَ ــوَ ــه بال و الســالمْ هديتُ

شــجينْ تَفْ  الكْ لْ  ياكُ

ــنْ الهي ــدْ  ـ يعانـَ واشْ 

ه في اســهيّة ديمــا قَلْبُه تشــاهدُ

عْ لهــا فهــامْ في تســجيّة ــمَ تَسْ

اخفية ــه  ب كــتــب  خــــاوَة  والّ 

اشــديّة ــه  ل ــاحْ  ف ريحــان  ــي  نعن

ــة بنويّ ــي  مايتِ ــظْ  الحافَ ــى  عل و 

الخنونَة يشبَه  قالوا 

ــره شــلى تعبونة كث

ــه ترحامُ بهــا  طــابْ  بســرور  وال 

ــتْ قلبيْن هاموا وال فــي الجوفْ ري

ه باتْ مخاوِي سليمْ سالي في زمامُ

ه عرش الرّحمان ضلّله شوق اعظامُ

ه رْزْ انظامُ ــى الودبة ألفاهمة طَ عل

انتهت القصيدة
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ــل له جــدارُه ــة قب ــمْ باهيَ رْسَ ــرْ مَ زايَ

ي ــوسْ التّيـهــانْ جاوْنـِ بكيـ

ي قاوْنـِ ــرة اسْ جْ ــمْ الهَ عْ طَ

رارُه ــمْ بقْ ظَ عالَمْ تَعْ ــرُوقْ المْ أصــاحْ ابْ

فــي امعاجب االهــوال زادْنِي

حايْنِي وا امْ ــدُ صْ ــا نوِيتْ يقَ م

حارُه بُوبُه من تَشْ حْ دة لَلِّي جفاهْ مَ مْ عَ

ـــكْ صــدنِــي ــــتْ نـــرومَ وَقْ

رْفنِي تعَ ي  قِ شْ عَ امْصارَعْ  في 

رْ في سجونِي لُه قاصَ قْ وى الرّيمْ عَ من ال يَهْ

نُونِي ــكْ ــونْ بهاكْ من قبل صيامِي سَ نُ و افْ

ونِي ــوة المُ نْ عانِي عَ ــانْ و المْ ــت ــومْ البُهْ قُ

يكْ انْوارُه شِ ة ال تَغْ ودْ سالْفَ دْ عهُ تعاهَ

مْ ــوفْـهُ يشُ ــي  اللِّ ــحْ  وِي ــا  ي

ــمْ ـزورْهُ اتـْ ــي  ـ تَبْغِ ــي  يْنِ عَ

كارُه لُه هايَمْ من تَذْ ــوقْ لوصْ وأنا بالشّ

ــمْ حرُوبْهُ العــدا  لَتْ  ــعْ شَ

مْ ــتْ قلُوبْهُ لَكْ ــدْ امْ مــن بَعْ

ــعْ ابْصارُه ة إال دَمْ رْعَ ة مجَ دْ غصَّ ــرّ ما بَ

ــمْ ــرْهُ ــادْ شَ ــسّ ــالمْ الــحُ ك

ــمْ ــهُ ـــــارَسْ خــيــلْ ـــا ف أن
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ازْهارُه في  مِي  الدّ ربع  كانْ  نينْ  امْ أواه 

بْنِي اتْطَ ــي  نَبْــغِ ــكْ  صالَ بمْ

ــي نِ ــدّ ــكْ هَ ــونَ ــيُ ـــوارْ اعْ ح

ة لنْظارُه يجَ وى تفجِ بْ الهْ مجالَسْ صاحَ

يـبْنِي اتْجِ ادْرى  ما  االقــدارْ 

بْنِي ــدِي تحَ هْ في مواضــع عَ

ــانْ ــةْ الشّ ــا رفيعَ مــن هواه

زيانْ ــوى المْ ــا يَرْفَقْ في الهْ م

ــه الغضبانْ ــبْ زفرت عْ من صَ

تيهــانْ ــبْ  لْ القَ حــالْ  هــذا 

ودَة في سيارُه دُ حْ األشيا في اوْقاتْ سيرْها مَ

ــي حايْنِـ امْ برضــى  ــوى  نَهْ

اتْـــنِـــي ـــلِـــي أدّ ــمْ رَجْ ــهُ ل

نُونِي كْ نى مَ رْة يَهْ ــداكْ يالعدَ بنْســيمْ اشْ

بُونِي جْ قُومْ الهيفاتْ مــن اوْصالْ حبابِي حَ

ة بفنُـونِي ـبّ الهيـفَ ــي اجالهْ حُ ة لل ـدَ مْ عَ

مارُه رة لقْ ــة بالنَّظْ يَ ــات الحي حاكْ و بن

ــمْ ولْهُ مُ احْ ــعْ  رافَ ــري  ظهْ

ــمْ وزَهُ ارجُ ــي  لْبِ قَ ــوا  ــ رْحُ جَ

يارُه ــه اغْ جــى ب ــرْوِي حديثْهــا تَفْ وإال تَ

مْ ـعْ حديثْــهُ ـمْ حتــى انـسَ

مْ ــهُ وسْ شمُ تمّ  دْ  انْشــاهَ و 

مْ دعيا ظْ ولْ عنِّي بعَ ديما تصُ

يّا لْبْ هدِ ــمْ القَ ي وال يريدْ تدمِ

ــواهْ تزيدْ بليّا ونْ تَهْ يامتى تكُ

في كلّ وَقْتْ يرشق سهمه بقويا

ارُه لّ في نُوّ لْ في وَقْتُه ما يحُ من الّ يَوْصَ

ــمْ هُ يرُومْ ــي  يَبْغِ ــي  لِ قْ عَ

مْ قدومهُ ــنْ  حي فــي  ــتْ  قبَّلْ
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طارُه دْ بمْ ــدِي في كلّ حينْ بَرْقُه يَرْعَ وَعْ

ــي ــاوِنِ ــب ـــدة اسْ ـــذي م ه

ـي ـه افْهاوْنـِ ــوبـُ بكثْـرَةْ عجُ

دِي نارُه رة كتگْ مْ فاهْ جَ وي مــن اجْ كْ المَ

نِي مطاعْ لــي  ــوا  ــرفُ عَ مــا 

ــي ــاوْنِ ــق الْ الــحــالــة  بين 

زارُه لْبْ حبيبُه بمْ رْ بقَ فَ دْ اللِّي اظْ عْ يا سَ

ــي ــاوْنِ ــرضــاتْ الــلِّــي ادْع ب

ــي حــيــاوْنِــي ــونِ ــلُ ــتْ ــو قَ ل

ــه و امرارُه بُ ــي تَعْ ــم ما يقاسِ إذن تعل

ـــي ـــالوْنِ ــي ابْ ــنِّ ــــاروا ع ج

ــي ــالوْنِ ــي ج ــنِّ ـــوا ع تـــاهُ

ونِي ــه ملحُ ى من ــا تعاطَ لّ م ــرَفْ من كُ نَعْ

رُونِي ــا هجْ داي وْنِي مــن كالمْ اعْ ــنْ عَ سَ يَحْ

نُونِي ظْ ــلْ مَ مَ رة يَكْ دْ ــكْ ألعَ ومَ في يُومْ قدُ

رُونِي دْ ــا عَ ــوا حالِي م مــن الّ شــافُوا و جربُ

بارُه ــرْ باخْ بَ ه نَخْ مُ كْ ــدْ حُ ــي تري نِّ وإال مَ

بلدهم فــي  حبي  ــنْ  ســكَ

ــمْ حربهُ شــافْ  الّ  مــن  ــا  ي

ارُه شــا حــقّ مــن زوّ ــارْ في الحْ دْ ن ــرّ يبَ

ــهم إيّاسْ ــي  ل ــوا  عُ قَطْ ــا  م

ــمْ حــرّهُ ــهْ  ــي ــتِّ ــال ب زادْ 

ولْ غيارُه يَة ينْزاحْ هُ ولْ رســامْ زاهْ بوْصُ

مْ عرشهُ في  ة  رْجَ الفَ يمْ  نقِ

بالعطفــة بعــد غيــضهم

ال فاد تصبّ من عيُونَكْ بالغزر و امطارُه

ــمْ عينْهُ ــرْ  غي ــوى  ـهْ نـَ ــا  م

ــمْ ــارهُ ــنْــوة اوْك ــرُوا عَ ــجْ هَ
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ــانْ ث ــه  مايلُ ــكْ  جمالَ ــورْ  نُ

ــانْ ف اللّهْ ــوسْ  كيُ يشــربْ 

االعيانْ ــفارْ  اشْ ــوهْ  نُ عْ طَ من 

ــدانْ االب ــوعْ  ملسُ هــو  مــن 

رَةْ تشــجارُه ــكْ يا الهايَمْ زَفْ ي فِ ألم يَكْ

ــي ــاوْنِ ــا ج ــوا م ــالُ ــا س م

ــي اغناوْنِ ــي  ل تُوا  ســكْ ــو  ل

ودُه في افْكارُه سُ و اللِّي هو هواهْ قُولْ احْ

ــي ــنِ ــاتْ ادْع لها  جــــوارَحْ 

ــيــاوْنِــي لــو بــالْــطــافَــة احْ

لِي و اقضيتْ و تارُه قْ دْ اللِّي صاگْ عَ الوَعْ

ي ــباوْنـِ اسْ ــي  ــراضِ اغْ دُونْ 

نِي ســاكْ ــر  غي ــرَفْ  عْ نـَ ــا  م

ونِي لْبَكْ في اهجُ زْ قَ ــودْ كتْالمَ ديما الحسُ

ــي ونِ يْمُ ــسْ دُرَّةْ مَ بَ ــبْ نقْ ــوْال حــالْ الرّقي ل

ــي رْفُونِ ــمْ عَ ــي ناجَ و اهللا إالّ هــل المعانِ

ا وِي من دُونْ اخفيّ كْ وأنا اليُومْ مَ

ــا يّ ــارُه مگدِ ــي ن ــاتْ كيْاللِ يب

ا رُه ما تسلّى برضا و اهنِيّ عمّ

ة في بريّا دْ الرّاحَ قطعاً ما يَوْجَ

رْ نظارُه ما شوَّشْ قَلْبْ في الوَقْتْ أالّ هجَ

ــمْ هُ كامْ ــي احْ ــوا ل رْفُ ــا عَ م

ماتهم اعْ ة  بْعَ الضَّ مْ  ـعْ طَ

ــي غيَّمْ انْوارُه رْ اللِّ زْ من انْوار قمَ وَّ ــا حَ م

مْ ـهُ تـْ وْ ــدْ شـــي دعَ ــا انْقَ م

ــمْ هُ ومْ نجُ دِي  ــعْ سَ يَرْقــى 

ة لِي من گداره ــدَ مْ انِي في بهاكْ عَ رصّ

مْ شــرهُ ــحْ  بي تقْ رعــتْ  جَ

ــمْ نردْهُ ــي  لِ شــردُوا  ــو  ل
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ــةْ اخيارُه لَّ ــمْ من بني أدم حُ ي الوَجدْ قدِ

ســقاوْنِي فيهــا  ــسْ  جالَ المْ

ــي فادْنِ ــولْ  القُ بهــاكْ  فــي 

بَقْ بازْهارُه يتْ في اشعارِي يعْ و السالمْ هدِ

شانْنِي يــمْ  قــدِ ــمْ  اشــتَ مــن 

ــنِــي ــكْ تــركْ ــلَ ــهْ ــة تَ ــخَ ــفْ ن

شــانْ ــه  ل ــا  م ــمْ  يتْعاظَ مــن 

ســنانْ و  درُوجْ  فــي  يرْقــى  ــا  م

ببهتانْ ــوا  ــالُ ط ــو  ل حــتــى 

ــازُوا فــي الوْغــى بتفنانْ ــا ف م

ــزانْ مي كلّ  ــمْ  زَعْ ــوا  مُ نظْ ــو  ل

ــوانْ ــلْ عَ فــي  بـــازْ  لى  يعْ مــا 

الحــانْ ــاتْ  بي فــي  ســالمِي  و 

وى ما عارْضْ قانونِي يفْ في الهَ فْ النصِ لو نصْ

ونِي لْحُ بْ المَ على جمع االشياخْ ناسْ الوَهْ

رارُه ة في اسْ يجَ جِ وفْ سيرْتُه تَفْ قْ تشُ شْ و العَ

مْ عطرْهُ ــى  ن عْ المَ ــبْ  ي طِ مــن 

ـــرانْ صــدهــمْ ـــي ـــــرْدَتْ ن بـَ

رْ بانْســايَمْ و اعطارُه رْدْ و الزّهَ ما فاحْ الوَ

مْ ولْهُ بقُ ــي  شِ نــرضــى  مــا 

مْ هُ انظامْ فــي  شــاتَــمْ  مــن 

لْقْ مزِيّا يمْ مالُه في الخَ حسبُه دمِ

يّا ــكلّ نوِ يمْ ما فازْ ب ــه بهِ بْعُ طَ

زِيّا بخْ إالّ  وا  عُ يرَجْ ما  ينْ  الحِ في 

يّا و اللِّي رقاوْا من كلّ فنُونْ سجِ

ا يّ تزْكِ لْ  يستَهَ ما  قبيحْ  وا  مُ رگْ

يا يبْ شدِ يدْ من نُوعْ الطِّ و ال يصِ

ا نِيّ المْ وَدْبَةْ  شياخْ  جميعْ  على 

انتهت القصيدة
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ــوطْ يـ بخْ ــي  ـ لـِ نَحْ ــد  امقيّـ و 

مخطــوطْ ــفْ  كي

مغطــوطْ ــرُه  تب ــرْ  اظفايَ مــن 

مســموطْ ــمْ  كْ حُ

ــي دونْ الرباطْ يْلِ زْ خَ ــر حافَ و هــو يا ســيدي ما كنت غي

ــه جراح تســوطْ ــة ل ــي امفاهي هانِ

ــارَكْ  مالمها و اشــروطه ــمْ ت ــا االّيَ ي

ــامْ ازطاطة تْ خــودة حــازَتْ بالزّينْ مــن اري ــفْ حتى شَ

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ــه اغباطْ لْبُ و هو يا ســيدي بهــا البال ســالي و انْوى قَ

دِي حين انْظرتْ اســبوطْ يا ليعةْ وَجْ

ــه انْماطُ و  هــا  نفْ أصــاحْ  ــه  بالتّي

ــوالْ ســيرْها نبّاطــة ــي و احْ لْبِ ــوى قَ ــهْ انْكْ ــكْ ب نوري

كــمْ المضغــوطْ و انســايلْ حُ

ــوط ــمــرب عــلــى ال

ــرْ مبســوطْ ــعْ فــي جواهَ مرصَّ

مســقـوطْ ليــس 
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بنســوطْ ــه  رْشُ عَ ــلْ  جفّ كــم 

ــوطْ ــرن ـــــرْتْ ب سَ

المغمــوطْ ســد  جَ ــمْ  تنعَّ و 

ــــالْ مــحــنــوطْ ح

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

فانُه لهــا نباطْ ــوحْ دونْ اجْ ــه يبُ لْبُ ــا ســيدي قَ و هــو ي

ــنْ امخوطْ ي لْ الزّ ــدْ ــي خليلها عَ تَرْمِ

ه ــوارْ  بســاطُ ــن اغشــاهْ مــن ان إيْظَ

ي لبْالطة ــعْ مالْكِ يتْ من اشــكى في ضــرارُه و اطلَ دّ عَ

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ــي و حاطْ لْبِ ــمْ قَ ــيّ قسَّ و هــو يا ســيدي و هــواهْ زادْ ل

ــي القنُوطْ جِ ــي كتَفْ ــونْ مالْكِ و افن

ــه تفراطُ ــرى  ي ــه  تجي ــن  مني

ــه اضباطة سُ ــبْ نَفْ لَ ــو كانْ يطْ لَكه ل ــا يمْ ــع م لجمي

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

جلطــوطْ ــفْ  خايَ ــي  كانِ بالمْ

ــوطْ ــنْ مــســقُ حــي

محبوطْ لْ  دواخَ في  امسى  لو 

يـــزيـــد اهـــبـــوطْ



195زهوة 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

بحمــوطْ ه  ــدُ سْ جَ نظــرْت  ــو  ل

وجــــد مــخــبــوطْ

المبســوطْ بســناه  ــي  نِ ملكْ

لــســت مــغــيــوطْ

فْ وزْنْ منّه احقاطْ ه انْحيلْ ساخَ مُ سْ و هو يا ســيدي جَ

ــكْ مقحوطْ ــغْ جفانَ ــمْ مــن فري رَسْ

ــه الطُ تَخْ هكــذا  القلــب  ــلوانْ  سَ

الطة بخْ منّه  الــحــالْ  زادْ  و  ــنْ  ــاكَ الــسّ لــي  روّع 

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

طي انْشــاطْ ي من زينُه يَعْ احْ مالْكِ ــا ســيدي دوّ و هو ي

موطْ ــلْ ســاكنِي وقتاً كنــت اگْ هَ نَدْ

ه فالْ و زادْنِي تمخاطُ ني بقباحْ اجْ هدّ

اطة ــومْ كنــت اگمّ ــي مــن ي امِ ــتْ مــن حــكامْ الدّ ودّي

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ــا ســيدي دَرجات قلــت هــذا يقضــة والّ فراطْ و هــو ي

وط ــور بهــاكْ الموحُ قامــوسْ ســرّ ن

محيوطْ ــمْ  الگايَ جفــاكْ  مــن 

ـــروط ـــخ بــــه م

ه مقسوطْ ــرْتْ له في حكامُ سَ

ــوطْ ــق ـــدْ ال ـــري إي
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68

مغبوطْ  ارْضــى  و  سيلُه  عمّ 

ــب مــحــبــوطْ ــل ق

ــوطْ بقن ــه  لُ مْ حَ ــمْ  تعاظَ ــا  م

قــلــب مــمــشــوطْ

ـــوطْ ــن ارب ـه لــيّ ــزْلـُ ـــارْ غَ ص

ــوطْ ــط ــــولْ زع ق

ه صاگ ليّ و ارمانِي في احشى بزعاطُ

غرناطــة اقصــى  فــي  ــه  مولّ عجــالنْ  صــرتْ  ــى  حت

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ــه إال عياط سُ مْ و هو يا ســيدي صــوتْ االريام يحلى هَ

ــدْ المضغوطْ بْ يربي مــن جــراحْ الكَ

ــه اطُ لقّ الحشــى  فــي  يكــونْ  ــنْ  ي الزّ انْ  صــدّ ــتْ  ري

برناطــة لونهــا  اصفــى  الصــدّ  ــاً  توب لبســاتْ  ــه  منّ

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ي ما سرّتْ قَلْبِي اسراطْ وهو يا ســيدي اســمعت مالْكِ

ــوطْ رق كانْ   ً ــدا بعْ البهــا  ــاضْ  بي و 

اخطوط خطّ  من  رسمْ  كاتَبْ 

زاد اهــبــــــــوطْ

ــوطْ ــبُ ال لــهــبــانْ  دْ  ـــرّ ـــبَ ات و 

ــوطْ ــن ــبّ ب ــحُ ــل ل

ازطــوط ــانْ  ك من  رْ  يقصّ ما 

ــوط ــط ــــب زل ذه
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ــه زخــلــوطْ ــوامُ ــي ق ألنــه ف

ــوطْ ــل ــغ ــــدّ م ه

ه اســالطُ ــوالْ  ام مــن  بخســيف  عمــرُه  ينتــج  ــا  م

ــه ربّاطــة ــي جــات لُ ــه خيل ــا مــن عيبُ ــا بن ــتْ م ي هدّ

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ــرْ قَلْبِي بهــا و زاطْ ــكالْ و ظفَ و هــو يا ســيدي زاحْ النّ

و ارْضــاتْ عارمِي ولْغت المســقوطْ

ــه ارْباطُ و  ــه  بَلْتُ لجْ االشــكال  ــي  اعِ الدّ اعــرفْ  ــا  م

تتعاطــى ســيرتُه  ــاذِي  ه ــراطْ  الزّعْ و  ه  ــدُ نگيّ ــاوِي  ن

ــه ــول اعياطُ ــزادْ ه ــفرين ان ــا و الشّ ــه و البه بالتي

ــوة وانا في احكامْ اشــطاطة ــه زارَتْ زَهْ ــن يومْ في م

ي بســاطِ ــدْ  يري ــا  م ــكْ  لقدومَ ــة  فرْجَ ــم  نقي ــا  ان راه 

ــرْ قلبهــا لغباطــة ــدْ السّ ــي و يزي ــا يواتِ مــن كلّ م

ــي تلقاطِ جابْهــا  ــة  مجلوبَ ــهْ  تفاكَ مــن  حضــرَتْ 

ــرّوضْ غايْبَة و ابالطة ــراسْ ال بهــا الرّيمْ تضحى في اغْ

ي لُه تنشــاطِ ــدامْ حامْ ــي العصيرْ م ــا ايْواتِ مــن كلّ م

اطــة لمّ هكــذا  ــنْ  العي راتْ  ــا  م ــطْ  ملمَّ نا  بســاطْ و 

القطوطْ يشــابَهْ  النفيــخ  في 

ــوطْ ــم ــغ نـــوى ال
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ــي اعياطِ ــه  ل ــكْ  نَ وَجْ ــونْ  قان و  ــابْ  الرب و  بالعــودْ 

ــرَتْ گرْواطة هْ ــولْ ظَ ــادِي في جــوابْ القُ و لســنْ كتن

ــي ــرْ ديْهــا تنْماطِ ــحْ ظهي صَ ــا تَفْ ــارْ فــي لغاه االطي

نتعاطــى البْهــا  َداتْ  أ ــكْ  بوْصالَ ــا  فرحن ــفْ  كي ــا  م

ي ــي ترباطِ ــه بهبوب القلــب زاد ل االشــجارْ فــي ارياحُ

ــة ــسْ تحســابْ كأنهــا عرْباطَ ــارة تعكَ ــل ت ــارة تمي ت

ي ــداهْ فاحْ عــن االحياطِ بَقْ بشْ ه يَعْ البخورْ في نســيمُ

خيّاطــة هكــذا  ــط  خطّ طــرزُه  ابحــالْ  ــا  م مطــروزْ 

ي تخياطِ مــن  ــهْ  ــدري ت طـــرزُه  ـــقْ  رايَ ــلْ  ــزِيّ اغ ــذا  ه

ــا يتْعاطى ــه م ــومْ في اشــعارْ الوْدبة لفظ قماشُ معل

ــي العاطِ كــون  الجــود  و  نرجــى  رحمتــك  ــا  رين ــا  ي

يطاطــي ــه  رجلـ ــالن  عجـ ــز  المـ كل  ــع  جميـ و 

انتهت القصيدة
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ــي ــالِ ــب اهْ زادْ  ـــاكْ  ـــه ابْ و 

يشالِي و  ــيــلْ  يــمِ ــه  ــنُ ــصْ غُ

ــي ــالِ ــهــا س ــا جــبــيــنْ ــي ــضْ ب

ـي ــاللـِ الــطْ زادْ  ه  ـــــــدُ وَعْ

ــه هايَمْ ونْ ب ــزْالنْ نكُ ــسْ غَ وانَ ــهْ مــن اعْ ي التّ

دْ كيْنادِي و يشــادِي فــي صميم ولْهانْ و الوَجْ

مْ ــه ناعَ ــومْ ب لُ عْ ــه مَ ــاوَةْ لُونُ ــدّ فــي صف الخَ

ــوانْ حى به نَشْ ــلْ صــوارِي نَضْ ــدّ كمثي و القَ

ــونْ ســالَمْ ــا يكُ ــارة م ــونْ كتْشــابَهْ لبّ يُ العْ

فانْ وا لســرّ الجْ ــونْ منها و اقْواسْ يزيدُ عُ طْ مَ

رْ كل عالَمْ حْ ه يسَ يفُ يبْ رشِ االمْصالْ في عذِ

ــه هيمان ــا مــن ب ــه ي ــه مول ــل لبيــب ب عقْ

يَّرْ غَ قْ قَلْبُه من الجفا امْ كلّ عاشَ

ــه ارْوى مخبَّرْ رِي منّ ــسْ تَدْ كلّ مايَ

رْ ــة منوّ يَ ــرْ الباهْ ي ي تَنْوِ ــا يحاكِ م

رْ مَّ وى معَ ه قَلْبُه من ذا الهْ دُ طالْ وَجْ
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ــــــــي شــمــاللِ ارضـــــــاتْ  وإال 

ــي ــالِ ــع ــــــورَكْ ال ـــعْ نُ ـــطَ يَـــسْ

ــــي الِ ــــدّ عُ ــــاتْ  اصــــغ وإال 

ــي ـــوالـِ ـــرُه لـــيـــانْ االهْ ـــجْ حَ

ــي ــاللِ ــه ل رامْ  ـــامْ  ـــي ـــغ ال

ــــــــي شــمــاللِ ارضـــــــاتْ  وإال 

عارَمْ كلّ  ميدانْ  ه  مصراعُ فى  اخْ ما  بّ  الحُ

دانْ ــه نيرانْ كل وَجْ بُ ــنْ اللِّي يزِيدْ بتَعْ ي و البِ

الغنايَمْ أداتْ  غاروا  جمالَكْ  من  سانْ  الحْ

تْ بلسانْ قْ لْبْ حتّى نطَ يلْ القَ زْتِي اليُومْ تَبْجِ حَ

مْ حْ سلطانْ من دراغَ دَ يحي نَمْ لو كنتْ في مدِ

لْوانْ هى في كلّ سَ فنِي رضاتُه حتى نَفْ ال حَ

مْ خورْها تراحَ بالْ اصْ ةْ الجْ وَ لوْ كانْ جابَتْ شكْ

ــانْ ــاهْ شــابْهة الطوف ي ــرْ بمْ مَ ــا تنهْ لَفادْه

هــذا شــحالْ وأنا تلْحــاحْ في ســماكْ غايَمْ

قرصانْ كلّ  الموجْ  ورْ  بحُ في  مْ  وَّ نعَ إلِي  ماذا 

عارَمْ كلّ  ميدانْ  ه  مصراعُ فى  اخْ ما  بّ  الحُ

دانْ ــه نيرانْ كل وَجْ بُ ــنْ اللِّي يزِيدْ بتَعْ ي و البِ

ــا مكبَّرْ نْ ج ــة لمّ رْج ــا ادْراوْا الفَ م

رْ خُ ــورَكْ جــادْ يفْ يا نُ ــاحْ شــرعْ بضْ ب

رْ يالْ باشْ ذكّ كْ ــي مَ نِ فْ يَجْ حقّ قاطَ

رْ جَ ــزادْ بهْ نِّي انْ ــارَدْ عَ مالْ قَلْب الشّ

رْ رْ نورْ الرضى مبشَّ هَ حى يَظْ يومْ يَسْ

رْ ــا مكبَّ نْ ج ــة لمّ رْج ــا ادْراوْا الفَ م
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48

ــي ــعــالِ ــت ــمُ ــا ال ــه ــبْ ــــاسْ ال ن

ـي لــلــوالـِ ــــالْ  ــــب اهْ زادُه 

ـــرَبْ الــمــصــالِــي ــشْ ه يـَ بــيــدُ

ـي ــــــــاوْا بـــه فـــي مــالـِ رصّ

ــــــــي شــمــاللِ ارضـــــــاتْ  وإال 

ـــي الِ ـــوّ مُ ـــتْ  ـــحَ فـــصْ ـــا  م و 

مْ ترصيعْ بنْســايَمْ ــتْ فــي رگامْ بهاهُ عْ رصَّ

ايْقات حســبانْ رُه بوجودْ الرّ طْ ــي ازهارْ عَ نِ نَجْ

مْ شامَ رْفْ أو وَرْدات في المْ رينْ الطَّ حرّاتْ قاصْ

لِّي لو كانْ صارْ في سجانْ مْ كلّ قَلْبْ امْسَ بهُ

ــاتْ قايَمْ ه كيب ــه و صيامُ ــو كانْ في صالتُ ل

ــى يريعْ االبْدانْ بُه حت ي تَعْ جِ ــومْ يَفْ ي اليُ يَبْغِ

مْ ــي يكــون ناجَ ــة للِّ ــالْباتْ التّوبَ همــا السّ

ــالْ اقمارْها في تيهان أما ســباوْا في  كلّ جي

عارَمْ كلّ  ميدانْ  ه  مصراعُ فى  اخْ ما  بّ  الحُ

دانْ ــه نيرانْ كل وَجْ بُ ــنْ اللِّي يزِيدْ بتَعْ ي و البِ

عالَمْ ــدْ رگــمْ قَوْلِي فــي المْ أما مــن قصايَ

دانْهــا و زيدانْ مْ ــعْ المايا حَ بْ و ما نشــدْت طَ

كلّ خــودَة من زين جمالْها تنشــكر

رْ ه ابقى مصفَّ مُ ــكْ تارَكْ رَسْ تاهْ ناسَ

رْ مَّ خَ ــوة حتى ابقى امْ وهْ بالنّشْ دَوْخُ

رْ ــمّ ــرْ حتى ابْقى مشَ رايَ ــرْبُوهْ امْ شَ

رْ ــا مكبَّ نْ ج ــة لمّ رْج ــا ادْراوْا الفَ م

نْبَرْ ــحْ انْبِيَّنْ ما خفى معَ ي بانْ التّوضِ
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ـــزالِـــي لـــغْ ــتْ  ــي ــك ش ـــا  م و 

ـــي الـــعـــاللِ شــــفــــاوْا  وال 

ــت مــتــقــالــي ــح ــور ت ــس ــع م

ــــــــي شــمــاللِ ارضـــــــاتْ  وإال 

ــقــالِــي ـــوفْ الــمْ ـــي يـــشُ ـــزْعِ فَ

ـــي ـــجـــالِ االن ــــاتْ  ــــم اع إال 

ــمْ ايَرْ لمراسَ ــنْ الزّ ــمْ تبيي ــتْ في ابْهاهُ بيَّنْ

ــي تبيانْ في الصــدودْ و اغنانْ ناهْ عنِّ ــا اغْ و م

معلُومْ من كوى بالخزرة قَلْبُه هميمْ ساقَمْ

يُهانْ به  حيتْ  من  بُوبْ  طْ المَ بّ  لطُّ درى  وال 

للمراسمْ يمْ  كِ تَحْ رة  الزَّهْ بهاكْ  في  دْ  نَرْصَ

ميزانْ و  منحوسها  رَبْ  قْ العَ له  وكْ  عدُ وأما 

عارَمْ كلّ  ميدانْ  ه  مصراعُ فى  اخْ ما  بّ  الحُ

دانْ ــه نيرانْ كل وَجْ بُ ــنْ اللِّي يزِيدْ بتَعْ ي و البِ

ــمْ ــرْ بفنونْهــا الهايَ بَّ ــي خَ عانِ ــظْ المْ أحافَ

رْجانْ اعِي من ال ارْقى الدّ ي مقالْ ذاكْ الدّ و الْغِ

مْ حاكَ ليمْ اللِّي تَرْضاهْ في المْ حسب اليُومْ تَعْ

رْفانْ العَ ارْجالْها  يمْ  هِ تَفْ مْ  هَ يفْ حقّ  ونْ  يكُ و 

رْ مَ لِي و نضْ ه في دواخْ بما نويتْ نكتْمُ

ــرْ محيَّ وبْهــا  جُ بعْ ــهْ  لَّ موَ ــمْ  حالْهُ

رْ سَ رَة تكسرْ نابُه حينْ يَكْ جْ بْتْ حَ جَ

رْ ــا مكبَّ نْ ج ــة لمّ رْج ــا ادْراوْا الفَ م

ورْها محبَّرْ ونْ ايْعانَدْ فــي بحُ ما ايْكُ

ــومْ بالمدبَّرْ ــمْ مطعُ لَ ــدْ تَعْ ي ما تكِ
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ــي ــصــالِ ــفْ ـــتْ لـــكْ تَ ـــقْ ـــقَّ حَ

ابْـــطـــالِـــي ــــتْ  جــــالَ ـــا  م و 

ــــــــي شــمــاللِ ارضـــــــاتْ  وإال 

ــي وثــــاقْ احــبــالِــي ـــرُورْ ف ـــجْ مَ

ــي مجالِ فــي  ــسْ  بخي ــرُه  ــعْ سَ

ــي ــاللِ ــض ــــحْ م ــــبْ ه قُ ــــــدّ هَ

مْ حاشَ باتْ  بير  التّعْ سرّ  مْ  هَ يَفْ كانْ  كانْ  لو 

لْسانْ مَ كلّ  لْبْ  القَ بفنونْ  يواتِي  له  صارْ  ما 

مْ مقاسَ سانْها  احْ تْ  حْ وضَّ غواتنِي  من  أما 

ميدانْ كلّ  في  ه  دُ رَعْ دْ  ارْعَ و  رِي  بَحْ زايَدْ  ما  و 

عارَمْ كلّ  ميدانْ  ه  مصراعُ فى  اخْ ما  بّ  الحُ

دانْ ــه نيرانْ كل وَجْ بُ ــنْ اللِّي يزِيدْ بتَعْ ي و البِ

ــوالْ كلّ راقَمْ قْ ــي مَ ــكْ فنِّي نَلْغِ ــتْ ل حْ وضَّ

عانْ ونْ له سمْ عْ لو كانْ يكُ مَ بُه اليُومْ يَسْ سْ حَ

ــا العالَمْ ــولْ العاتِي بفنُونْ ي ــومْ ما يصُ لُ عْ مَ

رة في األلحانْ يعْ مداكْ يبْ معنى في ابْدِ وال يجِ

ظالَمْ ــرْ بالمْ ــوبْ وقَ ــا ابْقــى للموهُ لكــن م

ــومْ في زمانْ ــاهْ كلّ مواتِي و ردِيلْ ق ــى دع حت

بَّرْ وَ ها امْ ــقْ اخيُوطْ قي لَمْ تَحْ ــاكْ تَعْ ي

رْ عَ في صفوفْ حروبْ لو كانْ كان يَشْ

رْ ــا مكبَّ نْ ج ــة لمّ رْج ــا ادْراوْا الفَ م

ــى ابْقى محبَّرْ ــوهْ اقْوافِي حت كُ صمْ

ثَرْ ــرْ يعْ مارْ غي ــا يعانَدْ ســرْعانْ احْ م

سيهْ تُوبْ الوْقَرْ ودُه يكْ كلّ شي بحدُ
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ــي ــدالِ ــجْ ـــولْ ب ـــقُ ــي ال ــمِ ــعْ مَ

ــي ــوالِ ــخْ ــى فــي ال ــض ـــلْ ام ق

ـــي ـــالِ ـــتّ ــــع ال ــــي م ــــألول ل

ــمْ السَ وارْ بالطْ نْ االصْ ــا ادْراوْا محصَّ لكن م

ــوى في ديوانْ لِي من الّ هو اسْ ــه نَجْ حقّ علي

والَمْ رة يلْمز فــي العْ ــدْ ــكْ ســيرْتُه بالغَ هذي

ــرانْ ــاللْ ربح كلّ خسْ ــبْ يَنْبَحْ لهْ لكــن كلْ

نّ بنســايَمْ ــتْ ألشــياخْ الفَ ي نا هدِ و ســالمْ

ــراتْ ويدانْ ــا اجْ ــقْ و م ــرْ العابَ بي ــدّ و العْ بالن

رْ هَ ما يريدْ لقوله مــن غير عيْب يظْ

رْ شَ ها بالفْ باحْ رارْ اجْ عْ ــلْ جَ ما يعسّ

رْ عانِي االحبارْ من اتْفكَّ غى لمْ ما اصْ

انتهت القصيدة
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ــن عارْضة ــورْ الزي ــكْ يا نُ ــالْ داتَ م

ة ضَ ــي الباغْ ــي يا ناسِ هكذا حالِ

ة ضَ قْ وال هــيّ مواعْ ــسْ تشــفَ لي

ــكالمْ باغْضــة ــوا ال كلّهــم يقبل

عارْضة ــيّ امْ ــوى ل ــصْ يَهْ كلّ ناقَ

نِي االثمار بالرضى كنت هانِي نَجْ

ناهْضة التّيه  يكْ  لدِ هدكْ  شوفْ 

سابْ النّاسْ باهْضة دْ تَحْ كلّ واحَ

ضة رْ قَلْبِي بالحاضْ الحْ ديكْ تسحَ

رافْضة تبانْ  لسْ  جْ المَ في  غيرها 

الفضا في  غزالنْ  مْ  نحكهُ رگبوا 

نِي االثمار بالرضى كنت هانِي نَجْ

ريضْ قّ صــارْ من دُونْ اعْ ميزانْ الحَ

ا و التّقبيضْ ولْ بالبهْ قُ رْ العْ تسحَ

ريضْ ــج التَّعْ ــدْ نَسْ ــي اتري وال تَبْغِ

ــا يحانِي تعويضْ ضْ م و اللِّي يبْغَ

ــي تخويضْ ــن تَبْغِ ــقّ لهم بي حق

ــاتْ ينبوعْ الفيض ي بوجودْ الباهْ

سْ بلفاظْ قولْها في تخفيضْ جَ نَهْ

عْ كلميضْ حتى األخرى فــي الوامَ

ــي بالغيضْ رْسِ ــي ليّ اثْمارْ غَ نِ تَجْ

وقْ منها في تمريضْ شُ عْ قَلْبْ المَ

وا ايْبانْ سرْوالْ فضيض عُ من اللي رَجْ

ــاتْ ينبوعْ الفيض ي بوجودْ الباهْ
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ضا ة ليّ في القلب و العْ فَ خْ بْتْ سَ جَ

ــوش حارضــا ــوا الجي زْم ــامْ ايهَ االري

لْبوا العقولْ بالحضا روا سَ حْ كمّ سَ

ــامْ الحــي ناقْضة هكذا حــالْ االري

ــمْ و ارْضا كيف يســلى قلــب الهايَ

بالرضى االثمار  نِي  نَجْ هانِي  كنت 

ــة ــوامْ خافْضَ رْجــة القْ رافْعــاتْ الدّ

ة ــي مياقضَ قوا باللِّي يبغِ ما يشــفْ

شــيقْ أصاحْ و يمضى دْ العْ مَ له يَخْ

ضة ه الرّاحْ سُ في المصارَعْ يلقى نفْ

ــى مع االغضى تاجهــم التّيهانْ انب

بالرضى االثمار  نِي  نَجْ هانِي  كنت 

ة ــولْ فايْضَ ــحْ القُ لَّة بفصي ــد حُ خُ

ي ما احضى مِ عْ ي مَ صولْ بهــا و الْغِ

ــة ه مقابْضَ ــدُّ ــمْ يَ لَ كلّ شــاتَمْ نَعْ

ــي في تشــويض ــيّ جوارْحِ ــى ل حت

ــارودْ العينْ في العضــا له انفيض ب

و اللِّي هــو افْريدْ فــي النّاسْ قريض

ــقْ غليضْ ــالنْ رايْمة عن ــل الوَصْ حب

ــضْ بالتّبعي ــدْ  زايَ ــنْ  ي الزّ واصــدودْ 

الفيض ــوعْ  ينب ياتْ  الباهْ ــودْ  بوج

ــدانْ بتحفيض ــوبْ في األب داكْ متعُ

بحــرْ التّيهانْ عندهــم بحر يفيض

ــي هو كواهْ فــي المنع حفيض و اللِّ

تجــري بخيولهــا و تهــوي تحريضْ

يحسنْ عوني بقيتْ منهم في فيضْ

الفيض ــوعْ  ينب ياتْ  الباهْ ــودْ  بوج

ريضْ دْ منها فــي التّمْ حْ قومانْ الجَ

ــحْ الفيضْ ــبْ غيرْ بقب ــنّ وهي من ف

ــا يشــالِي بقريضْ مشــلولْ اليد م
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34

35

ضا وضْ في الفْ لِّي تلساس الخُ لو يعَ

ة ضَ رانْ راكْ دْ ي االشيا غَ ــقِ كيفْ تَسْ

بالرضى االثمار  نِي  نَجْ هانِي  كنت 

ــدة ــونْ القــولْ صاهْ ــوَة بفنُ كلّ دعْ

ــحْ و القضى ــا ادْراوْا معانِي ترجي م

ــة مخوضَ بهــا  ــحْ  يفصَ ــا  ماي كل 

ورْ في الفضا ــدّ البْ ال ــا انبا لي بكْ م

و السالم هديتُه لالشــياخْ بالرضى

لْ في تغميضْ وبْ و العقَ قلبه محجُ

ــيّ نشــوفْ نجــبْ لغضيض ــاذا ب م

الفيض ــوعْ  ينب ياتْ  الباهْ ــودْ  بوج

ــواتْ ما إليهــم تفويضْ عْ ــاسْ الدّ ن

ــمْ فــي تربيضْ ــيّ تجيبْهُ ــاً  ل حتم

ويضْ ــوى كالمْ ناسْ التّخْ ليســاً يسْ

ــراضْ عريضْ عْ ــتْ مَ بْ حــقّ لهــم جَ

ــضْ ــل اعري ــا دامْ الحــقّ بالمحافَ م

انتهت القصيدة
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تيهان ســاطــعــة  ــوار  ــن ب

للدهقــان عقــول  تســحر 

قيمْ امْ شــى  احْ ــى  عل بِي  ذْ عَ

ــي اقطيبْ مايــس بهبوبْ رياحْ نِ نعْ

ــغ االرماقْ ــا ارضيتْ أصابَ ــبْ م لَ نَجْ

ــوانْ ــشْ ن منها  ــي  ــلِ ــقْ عَ

ــوى طــوفــانْ ــه بــالــهْ ــعُ دَمْ

د السعود وفا رســم نوره شريقْ و هو يا ســيدي ســعْ

البريقْ كــاسْ  اتْــعــاطــى  و  ــي  مــالْــكِ ــحْ  ــصَ افْ و 

ـــي شـــيـــرْ بـــاحـــداقِ

ــي برضى االشــواقْ ــدامْ صافِ ــي ام و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البْه ــةْ  ليلَ ــا  أمِّين ــودْ  بوج

ــا نفيقْ ه م رامُ ــا بغْ ــحالْ وأن و هــو يا ســيدي هذا اشْ

اشــفيقْ ــي  لْبِ قَ ــي  امِ الدّ ارْضــاتْ  ــا  م ــتْ  ارْضي و 

تبيانْ ــة  ـقَ رايـْ ــون  ــن اف و 

ــداهــا بــشْ ــال  ــب ال تتعب 

شــربُه و طرَبْ لُه بالنســيمْ

ــي ــا راقِ ــراحْ ليلن ــكْ بافْ ــأ روحَ هيّ

ة و انْوارْ شــموسْ الزّينْ شارقة رايْقَ

ســودانْ مــن  ــرْدْ  فَ ــونْ  اللّ و 

ضاهــا بلـْ ــبْ  يـ لهِ ــرُه  ـ مْ جَ
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ــمْ ــي مــن الســهو همي حال

احْ الوضّ الخدّ  ف  شُ القلب  يرضى 

ة االشواقْ سَ كْ هجْ ودّيتْ من فروضَ

الــبــانْ شــبــهْ  ــدّ  ــق ال لها 

رانْ ســكْ كأنهــا  ــسْ  اتمي و 

ــمْ وي تَحْ ه  ــدُ رَصْ ــوكْ  ممل

لِي مصباحْ قْ نْدِي خليلتِي فــي عَ عَ

الفراقْ ــرةْ  ــمْ جَ نــبــرَّدْ  إلــى  ــادا  م

ســانْ باحْ ــكْ  لَ مواصْ ــي  نَبْغِ

ـــي شـــيـــرْ بـــاحـــداقِ

ــي برضى االشــواقْ ــدامْ صافِ ــي ام و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البْه ــةْ  ليلَ ــا  أمِّين ــودْ  بوج

زْ عقل الرفيق و هو يا سيدي ســبحانْ من انشاها تبهَ

ــيــقْ اوْث ه  ــدُ ــهْ عَ ــادِي  ــلــشّ ل مــايْــنَــة  اعطيتْ  و 

ـــي شـــيـــرْ بـــاحـــداقِ

ــي برضى االشــواقْ ــدامْ صافِ ــي ام و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البْه ــةْ  ليلَ ــا  أمِّين ــودْ  بوج

ــقْ ه حري ــدُ ــاً وَجْ ــه يحبّهــا حبّ لْبُ ــا ســيدي قَ و هــو ي

ــمْ قدي بالصــدودْ  مشــحون 

ــكْ نرضى بحبّكْ الرّاقي لَ نبغي وَصْ

ــة ــدْ الواثْقَ ــي للمواعَ ــتْ نراجِ الزَلْ

ــوانْ ضــحْ منها  ــونْ  ــلّ ال و 

ــداهــا ــشْ هــيــفــا جــــاتْ ب

ــومْ للبهــا فــي قســيمْ لُ عْ مَ

بينْ شــهيرْ كأنه واقِي ــوِي بجْ تَضْ

ه صادْقَة قُ ي في معاشْ دّ يقاسِ ما حَ

دعانْ و  ي  خِ السّ جــودَكْ  من 
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33
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50

حــى على الرضــى فرحانْ يضْ

ــمْ ــوي بـــاجْ اق ــروغ بـــدْ ــف م

اجْ ــد الرّجّ رْ عن لُه غريبْ ظاهَ ــكْ شَ

مالَكْ مشتاقْ ي من مصالْ اجْ مِ كْ حُ

ــانْ ــزف ــنّ ــه ال ــبُ ــلْ ــاحْ قَ ــرت ي

نشــوانْ ــرْ  بالخم ــحْ  بَ يَصْ

بالنســيمْ يســرِي  ارْشــيفْ 

ــاحْ بّ الدّ ــفر  الشّ ذاكْ  ــالْ  الهب زادْ 

ــسْ تنماق ــه في بهاك مجال متُ رگّ

رقيقْ ــــرْزُه  طَ ــقْ  ــرونَ م عــيــدْ  ــيــكْ  ــجِ امْ ــدِي  ــنْ ع

ـــي شـــيـــرْ بـــاحـــداقِ

ــي برضى االشــواقْ ــدامْ صافِ ــي ام و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البْه ــةْ  ليلَ ــا  أمِّين ــودْ  بوج

ــومْ بنْد أوْصالك يرْمِي اخفيقْ ي الي و هو يا ســيدي نَبْغِ

الرحيقْ شــرب  شــربُــه  ي  كِ يَحْ ــدامْ  ــم ال ــربْ  ش

ـــي شـــيـــرْ بـــاحـــداقِ

ــي برضى االشــواقْ ــدامْ صافِ ــي ام و اعطِ

ة ــارْقَ ش ــا  البْه ــةْ  ليلَ ــا  أمِّين ــودْ  بوج

اتاها و  ــوتْ  ــه ــبْ ال را  ـــذْ ع

عليمْ ــرگــامْ  ــال ب ــومْ  ــرگ م

ما ابگانِي حالـــي به والَهْ وتاقِــي

ة تُه شايْقَ جْ قْ لك مهُ معلُومْ العاشَ

كيسانْ ــرَبْ  يــشْ و  ــرَبْ  يَــطْ

برْضاها ــالْ  ــب ال ــي  ــنِ ــغْ يَ

افهيمْ كانْ  من  جسامْ  في 

داقِي ارْ لحْ ــوّ نْدِي ن ــبّ أوْصالَكْ عَ حُ

ــة ــه رايْقَ مــن الخــدّ الرّاقــي جنتُ
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ـــانْ دَرْج اعلى  مــا  ــي  ــزْعِ فَ

ــانْ ــن افْ مــــوزونْ  ــي  ف وال 

ــــهُ الــعــديــمْ ـــزَعْ وَجْ يـــفْ

االجناحْ صْ  مقصَّ يطيرْ  ما  معلومْ 

ز التّشــقاقْ ــي رَمْ ــا يعانِ مفتون م

ــلْ من الّ يفيقْ ــدْ القماشْ باشْ تقابَ و هو يا ســيدي خُ

لُه اســحيقْ ــه عقْ ــرْ من ــا يصيَّ ــتْ م و جلَبْ

ـــي ـــواقِ ـــتْ اشْ هـــاجَ

ــاقْ االرم ــغْ  أصابَ ــي  انْقاسِ ــا  م ــتْ  اعيي و 

ــة ــي واتْقَ وارْحِ ــي اجْ ــكْ تضحــى ل بوصالَ

ــــي ــــاق ـــــبّ االرم ح

ــكارْ اشــواقْ ــالْ مــن فيضْ اف يضحــى الب

ــة قَ ــلْ الوَقــت تكــونْ عنهــا ناطْ حــالْ أهْ

ـــي ـــداق شــــوف االح

ســاقْ و  الخلخــالْ  ــولْ  يقُ ــا  م ــرَفْ  اعْ و 

الموافقــة حــبّ  غيظــانْ  ــت  أن عــالشْ 

ــي ــاقِ ــح ــل ـــد ل عـــن

ــرْ فــي امســاقْ ــلْ حايَ ــي ايْواصَ يبْقــى اللِّ

ة شــايْقَ ــه  سُ نَفْ ــك  ل ــه  عراضُ كادْ  ــا  م

تلحــانْ ــوزَنْ  ال فــي  ــه  مايْلُ

ــفاهة بسْ ــفيه  السّ انطــقْ 

لْ مــن القــولْ اســقيمْ طــوّ

ــطيعْ غير روناقِي ــبَهْ نورْ اسْ ما يشْ

ة بْ الرايْقَ ــلْ بالمواهَ لَمْ جاهَ ما يعْ
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ــي ـــتْ تــلــحــاقِ ـــبْ جَ

تاقْ شْ المُ ــبْ  ــلْ ــكَ ال حـــالْ  ــه  ب ــزَمْ  ـهْ نـَ

ــة واتْقَ ــه  ل ومْ  ــدُ ق تضحــى  ــه  وصال ــدْ  عن

ألســـواقـــي رامْ 

شناقْ ـــتْ  زي اخ  ــل  ك ــن  م ــه  ل تْ  ــــدْ وجّ

ــة ــقَ ــه زالْ ــلُ ــهْ و رجْ ي ــدّ ــدْ ي ـــاشْ نــگــيّ ب

ــحــقــاقــي ــتّ اهــــل ال

ــي الحاقِ فــي  ــي  اغِ الطّ ذاكْ  ــكْ  ل ــعْ  نَ تمْ

ة قَ شــاهْ ــه  سُ نفْ ببهــوتْ  ــى  يترقّ ــو  ل

ــي ــالق ــــتْ م زيــــحَ

تنفاقْ ـــارَبْ  ـــق إي يــكــيــدْ  ــا  م ـــرَفْ  يـــعْ

ة قَ ناهْ كأنها  ــانْ  ــب ت ــتــانْ  الــبــهْ ـــومْ  قُ

ــــــــتْ وتـــاقِـــي دكّ

ــفــاقْ اسْ قْ  يلْسَ ــدْ  جــاحَ ــلّ  ك ــتْ  ــوي انْ و 

ــة ـ قَ واتـْ ــى  ــن عْ مَ ــمْ  العـدي ــي  نْشِ بيّ ــا  م

ــي ــاقِ ـــا س جـــــولْ ي

ــاقْ ســيّ امــقــالِــي  يسيقْ  ــا  م ــمْ  ــلَ اعْ و 

ــة صادْقَ ســيرْتُه  ــه  تبيانُ فــي  تضحــى 
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ـــي ـــاقِ ـــبْ نـــعّ ـــل ك

ــاقْ ــس ــه ام ــال ـــوَّتْ م ـــصَ ــاً لــو ي حــقّ

ــة قَ الحْ ــتُه  ضرَسْ و  ــه  نابُ ــرْ  تكسَ ــرَة  حجْ

ــي ــاقِ ــبّ ـــبْـــتْ س ركَ

ــحــاقْ ــه ل ــال ـــــدْ م ـــلّ واحَ ـــرَفْ ك ـــعْ ن

ة ســابْقَ ــه  مايْلُ ــحْ  القبي ــتْ  ترَكْ و  ســرْتْ 

ـــــول مــصــداقــي ق

ــاق التري الوهــب  ــاسْ  ن االشــياخ  ــى  عل  

المســاقة ــاس  ن ــان  العرف اهــل  مشــموم 

انتهت القصيدة



215بديع الصورة




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ــمْ اتْمــادى ــي فــي ابْهاهُ لِ عقْ

ــودْ اللحُ ــتْ  تَحْ ــتْ  نْ كُ كانْ  ــو  ل ــكْ  افْراقَ ــدْ  انْري ــا  م

ــدْ توكي بالبْهــا  ــودْ  هُ عْ مَ ــدْ  نواكَ ــه  ب و  ــي  ل ــاذا  م

ودْ في القلب اتْزادى مْ الصدُ عْ طَ

مفقودْ كــمــثــلْ  زَفْـــــراتْ  ــعْ  ــلَّ ــطَ انْ ــنْ  حــي ــل  ك

ــدْ ي ــرْ و الحدِ خْ ــالْ و الصَّ ــه الجب وبْ مــن تلهابُ ــدُ بهــا ت

ــادة ــرة فــي البْهــا دارت اف گمْ

ــودْ ــهُ ــشْ مَ ــه  لُ كنت  ــومْ  ــتُ ــحْ مَ لبْهاها  ــنِــي  ســاقْ

يدْ ــهِ ــقْ مذكــورْ اشْ ــة عاشَ تْ الرّاحَ ــدْ ــا وجَ مســرُوعْ م

ــدادة الحْ ــتْ  ادْري ــا  م لهــم 

ودْ ــــدُ اح ـــاقْ  ـــف اتْ ــي  ف دارُوا  بجملة  كــنــهــم 

يدْ دِ ــهْ امْ ي بْ فــي التّ هَ دْ ــوا مَ جُ ــوا نَهْ رجُ ــا يخَ ــفْ م لَ تَحْ

ــمْ اســـعادَة ــم الغـري بيناتهُ

ــودْ نــهُ و  عينْها  طيـمْ  بفْ دمــه  ــوا  ــبُ ــكْ سَ ــو  ل

ــريدْ ــى الوْصالْ اشْ ــبْ اللِّي عل لْ ــرْ بقَ فَ ــك تَظْ ــوعْ ل مرجُ
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عادة ــها  وانَسْ اعْ في  العذابْ 

ــودْ ــوج ـلْــقــاهْ عــنــدهــم م ــمْ تـَ ــلَّ ــعَ ــت ـــلّ مــا ت ك

ــدْ ني تَجْ رِي  ــدْ يَ كان  ــن  م ــةْ  بَ رِ حْ
تَ ــى  الوغ ــي  ف ــم  له

ادة ــكْ فــي ازْمانَكْ ســيّ ي فِ يَكْ

ــودْ احــگُ ــونْ  ــكُ ي مــا  بيبْ  الحْ ــورَة  ــصّ ال ــعْ  ي ــدِ ب يــا 

ــدْ افْري كانْ  لمــن  ــلْ  ويَوْصَ ــمْ  يراحَ و  ــو  يعفُ و  ــودْ  إيجُ

ــدْ ازْيادَة ــفْ و عــكاسْ ايْزي نْ عَ

ودْ ـــدُ ـــعْ مَ ــه  ــلُ ــايْ م ــي  ــنِ ــضْ يَ ــرة  ــجْ ــهَ ال ســـمْ  ألن 

ــدْ ي اوْجِ لبْهــاكْ  ــي  لْبِ قَ ــكْ  ضــاء تيهانَ االعْ فــي  ــي  رَفْقِ

يتْعــادى ــاً  عزْم ــي  المن مــن 

ــودْ ــوى مــســعُ ــهْ ــل ـــمْ ل ـــدْ رايـَ ـــواكَ ــرامْ ال ــغْ ــال ب

يدْ ــدِ ــنْ اشْ لْيي ــوسْ مَ ــة بكيُ صَّ ــرُبْ غُ ــه نشْ ــو كانْ في ل

ــادة مهّ نْ  ــالطَ اسْ مــن  ــا  أم

ودْ هُ بجْ جانْبة  ــلّ  ك مــن  ــه  ــمُ ــكْ حُ ــمْ  ــهُ ب حـــاطْ 

ــدْ ســابْ كأنهــم عبي ــه تَحْ ــكامْ ازْمامُ ــوا فــي احْ ولْهُ

ــراتْ فــي االنجادَة ــرّاتْ قاصْ حُ

ــودْ ــهُ اشْ ــصــالْ  كــمْ ايْــصــيــرْ  القبيحْ  دارُوا  ــو  ل

يدْ ــرَبْ انْكِ ــا يَهْ ــمْ منهم م ــرْ مــن الســميعْ العالَ ي دِ تَقْ
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ــادة ــها ع وانَسْ ــي اعْ ــذابْ ف الع

ــدهــم مــوجــودْ ــن ـــقـــاهْ ع ـــلْ ــمْ تَ ــلَّ ــعَ ــت كـــلّ مـــا ت

ــدْ ني تَجْ رِي  ــدْ يَ كان  ــن  م ــةْ  بَ رِ حْ
تَ ــى  الوغ ــي  ف ــم  له

يتْمــادى را  ــدْ عَ ــرْ  خي بشــيرْ  و 

ــودْ ــعُ ــاالســعــادْ ايْ ــرْ ب هْ ــي فــي الــدّ ــرْحِ ــكْ فَ ــوْصــالَ ل

افْريدْ ـــاتْ  االوق في  ــي  ألنِّ االســعــادِي  ــي  ــتِ وَقْ قيقْ  تَحْ

ورْ فــي الوَغى نالْ اســيادَة ــهُ مَشْ

ــودْ ــجُ ــــرُّوحْ ايْ ــقْ الــبْــهــا بــالــمــالْ و ال ــاشَ ـــوفْ ع شُ

ريدْ تَغْ عْ  قطَ ما  يَــرْتــي  تَــنْــهــادُه  جــى  الــدْ في  يــوريــكْ 

ادَة ــلْ طـــرّ ــمَ ــحْ ــمْ نَ ــهُ ــامْ أم

ــودْ ــقُ ــعْ ــدا مَ ــرْ لــلــعْ ـــه و انْــســي ـــواجُ ــورْ امْ ــحُ ــي ب ف

ــدْ ــروبْ احگي ــي فــي الحْ لْبِ ــكَ قَ ناف ــرَعْ مــن ابغــى تَعْ نَسْ

ــادى ــظْ مــن ع ــي و نَلْفَ ــدة ل مْ عَ

ــودْ انْجُ و  ــهولْها  اسْ ــي  انجِ و  ــي  شِ نَمْ ــكْ  اغراضَ فــي 

نْســها و ســعيدْ ــي شــاقِي في جَ حانِ قْ مــن تَمْ ــفَ ــيّ يشْ ل

ــادة المعن ــبْ  لْ قَ ــنْ  إيْلِي ــى  يامت

ــودْ ــهُ ــجْ ــه مَ ولْ مــنّ ـــدُ ـــبْ ــرُه مَ ــي ــم ـــحْ اضْ ــا افْـــصَ م

ــدْ ي تَنْهِ كلّهــا  ــوالْ  باقْ ــه  بيبُ لحْ ــكى  اشْ مــن  ــاحْ  ب ــا  م
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ــادة ــها ع وانَسْ ــي اعْ ــذابْ ف الع

ــدهــم مــوجــودْ ــن ـــقـــاهْ ع ـــلْ ــمْ تَ ــلَّ ــعَ ــت كـــلّ مـــا ت

ــدْ ني تَجْ رِي  ــدْ يَ كان  ــن  م ــةْ  بَ رِ حْ
تَ ــى  الوغ ــي  ف ــم  له

حــادة اجْ دُونْ  ســيرْتِي  هــدكْ 

أورودْ ــفــاكْ  اجْ ــن  م ــبْ  ــلْ ــقَ ال و  لــيّ  سبيلَكْ  ــي  ف

ــدْ ي ايْفِ كان  ــو  ل ــى  غنّ ارَكْ  ــوّ نَ ــفْ  قَطْ عــن  ــي  لِ نَحْ

ادَة ــرّ ــش ــــاگْ ال ــا ارْم يــــزّاكْ ي

ــودْ موق االعضــا  ــلْ  ادْواخَ فــي  ــرِي  مْ جَ ــرُودَكْ  اشْ مــن 

ــدْ افْري ــرْ  صَ العْ فــي  ــكْ  مال ــرادَكْ  تَفْ مــن  ــرْ  ي هِ اظْ ــي  بِ تَعْ

ــادة رعّ ــمْ  ــراغَ اضْ من  ثيرْ  اكْ و 

ــودْ ارْغُ ــشْ  العي مــن  يرْ  ــهِ اشْ افْســيحْ  بهــم  ضــاقْ 

ــدْ ــنْ فــي العطــاء و ارفِي ي ــتْ يدِ ــا جالَ ــمْ م ســابْ كنّهُ تَحْ

اتْهــادى و  ــاً  وقْت ــالْ  الب انْكســى 

ــودْ ـــ ارْكُ الغيظْ  مــن  حــالْ  يتْشافـى  مصاله  مــن 

ــدْ اتْزي ــه  ل ــادْ  ب االكْ وســطْ  ــارُه  ن ــيا  باشْ ــحْ  افْصَ مــا  هْ مَ

عادة بصْ ــدْ  تَرْعَ ــيقْ  العشِ ــسْ  نَفْ

ــودْ ــلُ ــع اصْ ــبْ ــي مــن كـــانْ فــي الــطَّ ــقــاسِ ــاهْ إيْ ــن الغْ

ــدْ ي قِ تَعْ ــي  زادْنِ ــرْ  الغي و  ــه  البُ تَگْ مــن  ــبْ  ي جِ اعْ ــه  لُ وصْ
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ــادة ــها ع وانَسْ ــي اعْ ــذابْ ف الع

ــدهــم مــوجــودْ ــن ـــقـــاهْ ع ـــلْ ــمْ تَ ــلَّ ــعَ ــت كـــلّ مـــا ت

ــدْ ني تَجْ رِي  ــدْ يَ كان  ــن  م ــةْ  بَ رِ حْ
تَ ــى  الوغ ــي  ف ــم  له

المجالدة دُوكْ  ــومْ  الــيُ ي  نَلْغِ

ودْ ــــدُ ــمْ اجْ ــهُ ــالْ ـــفـــادْ م رْجـــاتْ االحْ ـــدَ ــا ارْقـــــاوْا ل م

ــدْ ي دِ ــلْ اصْ ــاسْ كمثي ــه للنّ ــقْ البْن ــفْ ناعَ ي جنــس القصِ

ادَة ــرّ الق ــعْ  مْ جَ ــمْ  ي اقْدِ ــي  مِ عْ مَ

ـــودْ ـقْ وقُ ــلـْ ــنْ خَ ــي ـــــانْ اتْـــبـــانْ ب ــمْ ادْه ــهُ ــل ــا ايْ م

ــدْ دي غْ جَ صــى  الحْ فــي  لمرعاهــم  ــانْ  جيب مْ  ــبْهُ سَ تَحْ

الوگادة دُوكْ  ــودْ  الجحُ قُـــومْ 

ـــــودْ ارْقُ منهم  ــوبْ  ــلُ ــق ال ــمْ  ــاهُ ــم ــعْ ب ــوا  ــطُ شــي

ــدْ گي فــي  منهــم  تْ  ــدْ گيّ ــة  اقْبيحَ اوْشــاقْ  مــن  ــا  أم

إيفادة دُونْ  من  اقْــوالْ  ــوا  ــرْقُ خَ

ودْ بكسُ ــــوْرى  ال ــي  ف ــســادْ  لــلــفْ ــأْ  ــيَّ مــهَ مْ  طينهُ

ــدْ ي دِ اگْ منهــم  دْ  گــدّ مْ  شــاهُ احْ ــمْ  ي مِ اصْ فــي  ــي  حِ رَمْ

للعــادة ــه  هديتُــ نا  ــالمْ اسْ و 

ــودْ ــهُ ع و  ــا  ه ــدْ ــي ج ــة  ــلَّ ح ــى  ــن ــعْ ــمَ ال ـــاخْ  ألشـــي

ــدْ ي جِ تَمْ جيلْهــا  ورْ  ــدُ اب ــانْ  العرْف ــاجْ  ت ــبْ  الوْهي ــاسْ  ن

انتهت القصيدة
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اداللْ أم  زينْ  من  مساعدة  حالي  َلالّيَمْ  ا

الْ ورْ الجفّ ة من شُ مَ نُودْ داهْ رة الجْ سْ يا حَ

الْ صّ خَ حرُوبُه  يقْ  يطِ ما  الغيوانْ  حرّ  من 

ة و الرقيبْ في تَنْكال فَ ة مساعْ ما احالها ساعَ

االمثالْ يَرْوِي  ياقَة  بالعْ وبْ  مدُّ الغانِي  و 

تْ الهاللْ نَكْ امن فاقَ دامْ اهللا ابها محاسْ

ــة ريَّ ــي بالقهْ ــا نبالِ ــورْ م ــمْ بالجُ كَ ــو تَحْ ل

بْرِيَّة ــرْ الجَ ــوى غي ةْ الهْ ه في ســاعَ نْدُ ــا عَ م

ــرَويَّة ــه كسْ ــولْ في خالفُ ــاكْ مــن خيُ عسّ

ــة ــة شــرب الحميّ ور مالي ــدُ و الكيســانْ ت

ه شرعيّة مُ كْ ــوقْ ما اخفى حُ شُ عْ و الزّينْ المَ

ــة نيّ اهْ ــكْ  ب كيرْجــى  ــبْ  لْ القَ الّزالْ  ــن  م

ــي عنها صبْرِيَة رِّي وال إيل ي ضُ ــكِ ما نَشْ

يّة ها االبطــالْ قوِ ولْ صدّ مُ ــوى لحْ ما تَقْ

لْوي معانْدة من لُه دعيّة بْ شَ كيفْ يركَ

ــخيّة كارَهْ ليسْ اسْ ــعْ المْ ــه بجمي أوقاتُ

فاهْ طبُوعْ مايْتُه من دُونْ اســهيّة ما يخْ

ــزارگْ دُونْ ادزيّة ومْ البين و المْ قدّ ســهُ
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ــانْ ــن س و  ـــتْ  ـــي راج أمــــدي 

ـــتْ وَلْـــهـــانْ ـــمْ ــي هَ ــــادا ل وم

الــبــانْ ة  شبيهَ يــا  ــكْ  ــوْصــالَ ل

مْ المحالْ كْ من حقّ المغلُوبْ ما يخالَفْ حُ

ــه و اتقالْ مالُ ة بجْ رعَ ــة مدَ صْ حلّ يتقمَّ

المجالْ مصارَعْ  في  بغيرْها  ورّيته  أما 

خيالْ كطيفْ  عيانِي  من  النّومْ  زارْ  وما 

ــال ــل لي ــاذا غــرت بالقوافــي و اللي و م

تْ الهاللْ نَكْ امن فاقَ دامْ اهللا ابها محاسْ

ـــانْ فــنــانْ ــن ك ــا ســعــادةْ م ي

ــان بالبي ــى  اخفـ ــا  م ــق  قّ يحَ و 

ــيــانْ ــا نُــــورْ الــعْ ـــكْ ي ـــدومَ وق

ــه في ــه و ارْضــاه اكْ ــنْ جادْل ي ــواهْ الزّ ــا يهَ م

نَة في احشــى مطويّة و ألهيبْ النّيرانْ كامْ

ــيّ عل ــاهْ  ضن و  ــدة  معانْ ــودُه  جن الغــرامْ 

ــة ــه اخفيّ ــه ب ــامْ مــن فعالُ ــجْ تخم ي كيهِ

ــة اهنيّ ــن  زي ــي  هالل ــا  ي حْ  نمــدَ بلســانِي 

ــة هنيّ ــكْ  ب كيرْجــى  ــبْ  لْ القَ الّزالْ  ــن  م

تى يغشــانِي ــكْ و إمْ تَ لعْ ــوارْ طَ الن

كْ و التّيهانْ دعانِي دَ الرضى مساعْ

ــرْ قلبي بجناني ــكالْ و اظفَ زاحْ الن

هيّة اجْ اسْ يتعاطى االسباب جنسها في الدّ

شــا نارُه مگديّة ريها مطعونْ في الحْ يدْ

ــفْ بما هيّ و ما جــارْ و جالْ ريحْ العصي

ــة ميّ ــه احْ ــاوْز ل ــبْ بالمف لْ ــازالْ القَ و م

هبيّة وما راجيتْ الغزالْ في شــموسْ الذّ

ــزارگْ دُونْ ادزيّة ومْ البين و المْ قدّ ســهُ

ــوالْ افنانِي كْ باقْ رْ في مداحَ ــعَ يَشْ

فــى تبيانِي ــة ما يخْ بالْفــاظْ رايْقَ

النِي ــي بعْ ــومْ فَرْحِ ــي نقُ ــزومْ ل مل
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اتيَقّض من نوم سينتك و تراقب الغزالْ

ة و شروطه وهوالْ فَ يحسن عونُه بالمساعْ

ه في اشغال ه و ادماغُ عُ رة امطامْ جْ ما حدّ الهَ

ن من شفر وخال يَحسن عونُه تاهْ بالمحاسَ

لْ االدْخالْ ابَرْ للضى دواخَ يحسن عون الصّ

تْ الهاللْ نَكْ امن فاقَ دامْ اهللا ابها محاسْ

المكان عــزّ  ــك  وصــفَ عــنــدي 

ــى تعــدادُه فــي المــكان مــن احل

ــان ــه ت ــلُ ــاي ــك م ــال ــم ـــور اج ن

عالْ الشّ واجبين  البها  و  لخدود  د  اتْعاهَ

يّة ة مسقِ شوفْ اسيُوفْ الزّينْ في الحشا دايْمَ

ــوبْ بالمحــاوَرْ غير اســخيّة ــوِي القلُ كتَكْ

ــة ــة قطعيّ ــه راحَ ــن مايلُ مــن خالــط البي

ــه اغنيّة ــرْ ل فْ الخواطَ ــزوم مــن يســاعَ مل

ــة ارزيّ ــالْ  ن ــي  الغوانِ شــافْ  و  زالْ  الّ  مــن 

ــة هنيّ ــكْ  ب كيرْجــى  ــبْ  لْ القَ الّزالْ  ــن  م

ــة كيّ ــكاوِي  ال للعشــيق  ــدْ  ايَ الزّ واألنــف 

ــأدّبْ في اوصــافْ باهية خــودة عدريّة وت

ــاره قلبيّة ــاتْ هكذا ن ــلّ إيب كيــف إيضَ

ــود التّيهان حايْطــة باعمالْ قويّة ن و اجْ

ــه مزيّة ــالْ النّهــد إيبات كيشــالِي ل م

ــه به اسويّة ر قُمصالْ من كيوسُ ما غدّ

ــزارگْ دُونْ ادزيّة ومْ البينْ و المْ قدّ ســهُ

كانِي ــكْ لمْ نرجى به وصــل اقْدامَ

ــدْ ادعانِي بها البال ســالي و الوَجْ

ــي ــن و ســنانك رامْ اغنان ــى زي حت

و امراشــف و اضعود المعــة تزري بترية
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الْ قتّ ابْهاها  العيونْ  فارْ  اشْ و  مْ  امباسَ و 

ة بالّرْ في ثمثالْ حَ رْتْ ناصْ يقانْ انْظَ و السّ

قْ قمصالْ بْعانْ اقالمْ هادْيَة للعاشَ و الصّ

ي بالصدّ اتقالْ مِ ظْ اتْ كيفْ عَ ي ساقَمْ الدّ مِ رحْ

تْ الهاللْ نَكْ امن فاقَ دامْ اهللا ابها محاسْ

ــانْ العي فــي  ــا  الهيـف ــمْ  ـجْ أنـَ

بغنانْ كـــانْ  ــن  ــمّ ل ـــدة  ـــمْ عَ

ــي بــتــيــهــانْ ــال ـــحْ لـــي ب جـــيّ

الْ ها  بقدرتُه فعّ بانْ خطْ و اسيوف الحجْ

رْها فنجالْ لَة حمّ سْ ة معَ دَ ة شهْ و الشفّ

ــة ارويّ دْ  الســواعَ و  ــدْ  جي و  ــونْ  تنُ العَ و 

ــنْ مصريّة دْ لهــا انْظيرْ في اخزايَ ليــس تَوجَ

شــريّة ــودْ  بعقُ ــه  مالكُ ــادِي  الشّ ــوكْ  ممل

ــيّ انت ــرْ  غي ــا  دواه وال  ــي  داتِ ــرْ  كتْخامَ

ــة هنيّ ــكْ  ب كيرْجــى  ــبْ  لْ القَ الّزالْ  ــن  م

ــة ــه ارزيّ ــي ل ولِ ــا عدُ ــونْ ي كلّ اعْشــيق يكُ

ــه جــارْ عليّ ــومْ مــن فعالُ ــر الي كيــف اندي

ــق معاه بضيّة وِي ســاري في طري ما يَغْ

ــة ــد احليّ ــة للجي عَ ــرّة درّة مرصّ و السّ

لكيّة ــة بقراري و راضية بصــحّ المَ كاتب

ن كيّة قبل انشــوف جمالَكْ أغزالِي كمّ

ــزارگْ دُونْ ادزيّة ومْ البينْ و المْ قدّ ســهُ

انِي ــروج النّصــرة زهّ ــوم في ب معل

لْ الكنانِي مفتون بالبها فــي دواخَ

جانِي نْ مرقوف اسْ منّه القلب ساكَ

ــة ــوارُه دون خفيّ أو انقــولْ هــاللْ فــي ن

ــا تخفى ليّ ــفرينْ نونين المعة م و الشّ
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مْ شــعرْ أمّ داللْ ــرّ يا الفاهَ ــبْ كق و ادوايَ

الْ الموّ طبوع  انشيد  في  ضيامان  التغر 

مالْ رْ داتْ الزّينْ اكْ انْ في صدَ و اتفافحْ رمّ

تْ الهاللْ نَكْ امن فاقَ دامْ اهللا ابها محاسْ

ــــدانْ ــاكْ االبْ ــرض ــي ب روفِــــي ل

ــانْ بالعي ــي  قلبـ ــي  ل ــرْ  ـ ـفَ يَظْ

هيمان ــي  ن ــذا  ــكْ ه ــي  ل ـــاذا  م

عالْ الشّ بالزينْ  صايْلَة  بيوت  اهللا  نصر 

بالْ ي من دونْ اخْ حِ دْ بْتْ مَ لبديعْ اجمالَكْ جَ

بشغالْ مطروزة  لْتِي  حُ اهديتْ  لجمالَكْ 

ــة مرْوَانِيّ ــلْ  دواخَ مــن  ــمْ  بهي ــمْ  اظلي أو 

ــيّ ــة بالجــورْ عل مَ ــن حاكْ ــه الحزي و طبوعُ

ــة عدرَويّ ــة  محبوب كلّ  ــنْ  تَ تَفْ ــة  اللّبّ و 

ــة هنيّ ــكْ  ب كيرْجــى  ــبْ  لْ القَ الّزالْ  ــن  م

ــة ــطّ اهديّ ــي ق ــوَة وال تحانِ ــلْ رَشْ بَ ــا تَقْ م

مس في الضحى عينُه معميّة من الّ شافْ الشّ

ــة مگديّ ــارُه  ن ــى  المن ايصــارَعْ  عشــيقْ  أو 

ــي غريب من ســوادَنْ ســوداويّة كِ أو نَحْ

ي كيفْ انها هي رْ القلوبْ بالتواشِ كيبْهَ

ــقْ شــداهْ بالمطايَبْ مســكاويّة بَ كيعْ

ــزارگْ دُونْ ادزيّة ومْ البينْ و المْ قدّ ســهُ

وانِي ــي يهْ رْ كنَبْغِ ــنْ و الشــفَ يْ العَ

يانِي لِي حقّ اعْ قْ دْ ما اخفى عَ من بَعْ

دْ في ازمانِي عَ رَة نَسْ و اليومْ يا العدْ

عالَمْ بالنفوس صايلة تظهر مستية و امْ

ا نور ابْهاكْ ما كتباته قطّ اســجيّة و أمّ

ه قرشيّة ريها مغروم في الهوى نفسُ يَدْ
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نْ و دّيتْ بالقوافِي من صحّ مقالْ المحاسَ

يهْ و الداللْ ــعْ للزينْ و البْهــا و التّ من بايَ

ــي و اشــعاري فــي النظــامْ حِ دْ مَ

الســجامْ و  ــه  بيانُ فــي  رْ  ــحَ يسْ

ــبَهْ في رشــيف شــرب المدامْ يشْ

باالنســامْ اشــدى  صــن  بغُ ــاحْ  ب

ــالمْ ــظ ال زالْ  ــنــاهــا  بــهْ ــن  م

الــمــالمْ دون  ــن  م ــي  ــالم اسْ و 

مْ ـــالّ ـــع ال ــــــتَ  انْ و  ــــــاربّ  ي

ــة مزديّ ــه  منُّ ــوة  رشْ هيهــات  ــرَفْ  تَعْ ــا  م

ديّة ــعْ نْ سَ ــه ســلطان من ســالطَ ــا مثلُ م

لُه رسميّة ورســوم عقودُه متبتة شــكْ

ــرْ به غنيّة ــتْ كتخامَ ــبْ الحدي و امطايَ

ــكْ بهنيّة ــه فــي ابهــا و جمالَ دَرْتُ

ــارَدْ اهنيّة ــحْ الشّ يغنيــك في مدي

ــة اهنيّـ ــارْ  بشّ هــات  تقــولْ  وإال 

ــول اغزالْ اهنيّة نْدِي طيبْ من ق عَ

حتى شــموس تشــرَقْ بانْوارْ اهنيّة

على اجميعْ االشياخْ برضى و اهنيّـة

لْ في رضــاك الناظم و اهنيّة تجعَ

انتهت القصيدة
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واســي اهْ بالصــدّ  ــدة  زايْ

راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

ياســي ــاوا اعْ ي ــا يَعْ ــفْ م كي

زْتْ وســواسْ وهــو يا ســيدي ما زالْ ما انظــرت الخودَة و أنا حَ

ــهــايَــم بــهــا واســي ــالْ االيــــام ي

ــاسْ قي ــم  كْ الحُ فــي  ــي  يبال ــا  م ــهْ  يتي شــوق  عْ المَ حــالْ 

ــاسْ ــيّ ــدّ الــمِ ــقَ ــفــارْ و ال ــوي بــالــشّ ــكْ ــه مَ ــانُ طـــولْ زم

ــدّ أصــاحْ باتْ راســي ــنْ الخَ من زي

ــراســي اغْ فــي  كطيرْ  ـــــوارَح  اجْ و  ــيَــه  مــفــاهْ راســـي 

ـــه ـــراسُ اجْ و  اجـــهـــارْ  ـــقْ  نـــاطَ

مــراســي ــه  يــقــابْــلُ ــرانْ  ــجْ ــهَ ــال ب ــا  ه ــدّ صَ و  ــري  ــبْ صَ

ــاهْ بالمقايَسْ ــتْ مع يي ــيَّ و اعْ و هــو يا ســيدي و هــواكْ زادْ لِ

رَكْ إيَّاســي جْ ــغلْ هَ و ابْنيتْ من شُ

واســي ما اشــفى راســي بَدْ

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

هــى في قياســي ــا نَفْ الشْ م
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راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

ســي مْ حَ ــي  قول ــدْ  يعانَ ــو  ل

راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

االكياسْ لَبْ  يَسْ ما  ــكْ  صــورْتَ ســرّ  من  قُولي  نَنْشي 

ــاسْ القي دونْ  مــن  عيونْهــا  فكــري  يســلْبوا  ــفْ  كي

ــغالْ الزِّينْ و الكياســة مــن تيهْ اشْ

ياسي ــقّ  ح ـــراسْ  اغ بينْ  مــا  ــكْ  ــهَ وجْ انــشــوفْ  ــى  ــتَ إمْ

ــه ــاسُ ـت اي فــي ريــــاضْ طــابـَ

ياسي جـــارْ  ـــوانْ  اگـــحْ والــخــيْــلــي  ـــرْ  ـــزّهَ وال رْدْ  الـــــوَ

فْ و اضحى صوتي خنيسْ هامَسْ وهو يا سيدي حالي انحيل ساخَ

ســي مْ فى هَ تي ما يَخْ ــدي وليعْ وَجْ

ــة االرْمــاسْ مَّ ــا يكــونْ فــي غَ ــد م ــكْ مــن بَعْ لَ نَبْغــي وَصْ

ماسْ تَحْ ــرَّدْ  ــبَ انْ و  الــرّضــى  من  معاني  ــاسْ  ك ــرَبْ  ــشْ نَ

ــكْ يَتْماســى ــفّ يدي ــنْ كَ لكــنْ م

ماسي اشْ اضــيــا  هــيّ  ــة  ــرْج ــفَ ال زمـــانْ  ــا  ي ــكْ  ــوري ن

ــه ــمــاسُ ـــة اخْ ـــراحَ ــوى امْ ـهْ نـَ

الماسي ــدى  ــشّ ال طــيــبْ  ــة  ــرْسَ ــخُ ال لهيب  ــدي  ــهْ تَ

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

ــي فــي دواخــل رمســي ت راحْ

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ
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ــة ناسَ البَهْ جنــس  انكــي  و 

ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعراسْ

للتَّلْبيــسْ  زادَت  امـحاوْرُه 

العوانَس في  ر  الدّ اتمان  و  كتْكايَسْ  النفوس  سيدي  يا  و  وهُ

تي مــن ما يَتْناســى ــلْعْ ــدي سَ نَهْ

االعناسْ ـــورْةْ  حُ يا  الــرّضــى  شوفةْ  في  العلولْ  تَــبْــرى 

اجناسْ فــي  ــة  دْبَ ــوَ ال ـــدورْ  بْ يــا  ــيــادْ  بــاعْ ــل  ــواصَ ان ــقّ  ح

ــكْ ينْســى ــولْ ب ــعْ القُ حــالْ بدي مُ

ناسي كــيــفْ  ـــــراحْ  االفْ ــر  كَّ ــذَ ــتْ نَ ـــي  ـــزورْن تْ ــى  ــرْج نَ

ــه ــنــاسُ اكْ و  لــهــيــبْ   ــفــى  يَــطْ

ناسي ــرورْ  ــسّ ــال ب ــاوَكْ  ــق ــلْ يَ ــلْ  ــوْص تَ يـــومْ  ــهــاكْ  ــبْ لَ

امالبسْ لألعضا  ة  نْسوجَ مَ لَّة  حُ قامْ  السّ ثُوبْ  سيدي  يا  وهو 

البيسْ نَّة  جَ من  ني  ساكْ انكسى 

بّاسْ بالعَ ــلــي  ادْخــايْ فــي  ــتْ  ــبْ جَ ــقّ  بــالــحَ ــفــي  وَلْ ــا  أن

ــاسْ ب تَحْ ــس  بَّ حَ امْ ابهــاكْ  فــي  شــوقْ  عْ مَ لمــن  رَفْقــي 

قَبْسة رّ  سَ ارْضاكْ  زينْ  ن  مَّ كَ يَبْغي 

لباسي هــي  تيجانْ  ــل  ــضَّ انْــفَ ــاكْ  ــه ابْ مــن  ــوقْ  بــالــشّ

ــه ـبْ بــلْــبــاسُ ــلـْ يَـــرْضـــى الــقَ

باســـي زالْ  ــوا  ــول ق ــمْ  ـــ ــاليَ ال ذاكْ  ــدّ  ـــ صَ وإال 

ــة الخنّاسَ ــولْ  ق م  ــدَ نَعْ و 

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

قي روضْ ايْبيسْ لو اعْطفَ يَسْ
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راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

ه به امْگاســي ــدُ سْ يعــودْ جَ

راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

السي بَغْ ــهْ  ــكَّ نَــتْــفَ بــاشْ 

سْ عاكَ ق و من قَلْبْها مْ دْ ى الرّيمْ تَلْغي بالصَّ وهو يا سيدي عَسّ

بكاسي لولْ  حْ من  ليلْها  خْ قي  تَسْ

ــكاسْ ال فــي  هــى  نَفْ ــلْ  يالجافَ فــاكْ  اجْ ــدّ  صَ مــن  ــا  أن

ــكاسْ ــي االنْ ل قْ ــحْ عَ ــاشْ يَنْجَ ــالس ب مــي بَرْضــى فــي اغْ قَدْ

ســى ــه انكْ ــي و هــواكْ ب ــه فان لْبُ قَ

كاسي بالمّ ــجــاهْ  اشْ ــديــمْ  لَــخْ  ً ــدا ع و  يْــجــود  ــى  ــسّ عَ

ــه ــكــاسُ ــعْ ـــقّ تَ ــســي تْـــحَ ــفْ نَ

كاسي ــرْ  ــي غ ــت  ــنْ الك ــي  ــنّ ــمَ ــتْ نَ ــك  ــتَ ــاعْ ط ــــوْال  لُ

ــدْ كتْغالَسْ گي ــلْ وال بَحْ ــا تْكاسَ ــوادْ م وهــو يا ســيدي االجْ

السي اجْ كان  وارَع  الشّ في  رّ  بالحَ

ــالسْ االغْ ــضْ  يَبْهَ ــا  م ــك  صورْتَ ــرارْ  اسْ ــبْ  طي مــن  ــمْ  لَ نَعْ

ــالسْ االسْ ــب  لَ يَغْ ــة  داقَ الحْ فــي  ــقْ  فايَ ــي  اللّ ــع  بْ الطَّ و 

عاكْ گلْســة ــبّ يَرْجــى مْ الزال الصَّ

ــالســي افْ عــلــى  قلبه  حــاگــد  هــايــم  الــرقــيــب  لـــوال 

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

كاســي اعْ ــل  بْ حَ ــى  يَتبال و 

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

هــى جالّســي ــا تَفْ ــفْ م كي



231زهوة 2

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و عراسْ

فاســي ه فَسْ نْدُ ــومْ جــاهْ عَ ي

راسْ ال زَلْتْ من هواك في انْزايَه و اعْ

ــسْ ري تَدْ ــة  المايَ ــوعْ  ــب بطْ

ـــه ـــالسُ الــحــمــار رافـــــد احْ

گالسي فــي  ـــدي  ل ـــي  اع ـــدّ ال جــــابْ  واشْ  ـــــه  ــلّ ل

للعافسْ احريسْ  ه  نْدُ جُ لْ  اعمَ و  بِيّ  حاطْ  از  رّ حَ سيدي  يا  و  وهُ

نْفاســي ــةْ عَ يَّ ــي كِ ت و اســباب ليعْ

االنْفاسْ ــمْ  يــرْحَ من  خالْقي  ــودْ  ج من   ً ــرا ــهْ جَ لَبْ  نَطْ

فــاسْ عــن  الحاقَد  الــرّقــيــبْ  تيهْ  ــنْ  م ــلْــبْ  الــقَ ـــحْ  وريّ

ــة ارْفاسَ تُه  ــوهْ لشّ ــدّ  الصَّ ــدْ  ويْزي

انْفاسي ــزْ  عَ الحگد  في  كي  يَحْ ــه  ــوالُ قْ من  ــهْ  ري ــدْ نَ

ــه ــاسُ ــف ــقْ ـــل تَ ـــحَ ـــــي يْ ربّ

ـــرْزْ فاسي ــروزْ طَ ــطْ ــه مَ ري زيــنُ ـــدْ ــهــيــرْ تَ ــي اشْ ــزْل غَ

بارَسْ باتْ  راسْ  اغْ في  لمن  دي  نَهْ الفاظْ  بْ  ذْ عَ سيدي  يا  وهو 

ــسْ ري ــس تَعْ جالَ ــوابْ اليْقــة لمْ باث

ــرَّاسْ ال في  ة  مامَ اعْ يــامْ  الــرّ في  ـــاللْ  واهْ ة  مَ نَجْ هــادي 

يّاسي وة  زَهْ يا  نَّكْ  مَ عْ  طَ نَقْ كيفْ 

نْفاسي طَ حــالُــه  ــذا  هــكْ

وة أيّاسي نَّكْ يا زَهْ عْ مَ طَ كيفْ نَقْ

ــسْ ري ــرَّس تَهْ هَ ــبْ امْ و الرّقي
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ــراسْ ــولْ للنَّبْ ــي ق ــغْ المعان أصايَ

ــرَّاسْ الحَ ــدْ  زي ــقْ  عايَ اتْكــونْ  وال 

راسْ االطْ بَهْ  يَشْ عاني  للمْ ظْ  اللَّفْ

راسْ االغْ يبْ  طَ نانُه  جْ من  نيهْ  يَجْ

لُه طيب في ضراسْ سْ و يْضيعْ كيفْ عَ

راسْ امْ و  ة  مَّ غُ في  مايْتي  اجحيدْ  و 

ــراسْ االضْ ــعْ  لَّ انقَ ــه  ل ــدْ  تري وإال 

ــرَّاسْ ال ــلْ  بَّ قَ ة  ــدَ القصي ــظْ  أحافَ

ــاسْ ــدّ الي ــبَه قَ ــدّ منهــا يَشْ القَ

واسْ وَسْ لْبي  لقَ عادْ  البهيجْ  بّ  حُ

باسْ ــزَوَّلْ االكْ ــى يَتْ ــدْ و المن بالوَعْ

انْقاسْ واكْ  بهْ قَلْبي  قّ  حَ ــوَة  زَهْ

ــراسْ اعْ في  رَة  ــدْ بــالــعَ سيرْتُه  كــان  من  فالُه  دْ  عَ يسْ

ويَرْســى ــا  بانْوارْه يَرْعــى  ــي  ل نَحْ

ريـــهْ فــي تْــراســي ــادي تَـــدْ ــب ــقْ اكْ ــري ــة مــن حْ ــمَ ــكْ حَ

ـــه ـــــرْفْ كـــرّاسُ ــكْ حَ ــي ــن ــغْ يَ

ــــي ــنْ مــن ادْراس ــي ــي ــبْ ــي تَ ــان ــع ــمْ ــرُه بَ هــو يــبَــشّ

وي الجحيدْ اللّي ابْغى جراسي بِهْ تَكْ

لْ بال مراسي ثيرْ القوْ جْ اكْ الشْ يَنْسَ

نى يَبْغي يكون راسي عْ و الّدي لَلْمَ

ارْ انْحولْ في اغراسي فْ نُوَّ طَ كيفْ تَقْ

راسي ريهْ في كْ حقّ طيبْ العلوم نَدْ

يْبُه و انْزيدْ في تْراسي ر عَ صَ به نَحْ

نْ قولْ الغاوي يريحْ راسي كُ حينْ يَسْ

يَة و راسي مْ الباهْ دَ من ألفاظي نَخْ

ياسي خوف  يَنْزَحْ  وَلْفي  رَجْ  تَدْ يومْ 

واسي تول في اهْ فْ رْ المَ فْ رادني بالشّ

نْحولْ ذا الباسي قيعْ المَ ر الفْ فَ و الصّ

حالتي للتّيهانْ اعييتْ ما انْقاسي

انتهت القصيدة
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ــه مغاللَة تُ وحْ ريحْ ــن ايفُ ــوفْ الياسْ مني شُ

نِي محتالَة ورُه في بساطْ سلطْ مالْها من شُ

ــة الَ عوّ خليلهــا  ــى  عل و  ــة  النَ جفْ مالْهــا 

ــرْ ما ابْغى فــي المالة ي انْ يدِ هكذا حــالْ الزّ

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

ــيّ الفلى لْبْ يا ضب ــبْ القَ ــودِي لحبي غيرْ جُ

ــة الَ عجّ ة  ــدَ معانْ ــوى  يهْ ــي  للّ ي  عِ ــمْ التسَ

الَة هطّ تِي  عْ دمَ وفي  شُ لْبَكْ  قَ رْ  ضَ يحْ حينْ 

ــة بالَ اگْ ــودْ  للعهُ ــعْ  ارْجَ هللا  ــلْ  الجافَ ــا  ي

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

ــة ــة بنبال نْتَ خَ رة حــرّة امْ ــدْ ــة فــي العَ باهي

ــة الَ قتّ ــة  مَ داهْ ا  يســبيوْ ــا  ابهاه ــونْ  العيُ

ــرانْ ني ــرَة  جْ للهَ ــة  ْجَ مهيّ

بابُه فــي اغصانْ ــرَة لحْ مظهْ

انْ الصدّ ــعْ  جمي فــي  بْ  جَ العْ

الحســانْ ــمْ  كْ حُ ــارَضْ  تع ال 

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  اف ــن  م

ـــزْالنْ الغَ ســرّ  ــفْ  عاطَ المْ

ــانْ ي عْ ــي مَ ــا ابْحــالْ الواشِ م

ــانْ ب دْ جَ إال  عيســاوِي  ــفْ  كي

البهتانْ ـــولْ  قُ تــعــانَــدْ  ال 

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  اف ــن  م

رْ االدْهانْ ــحَ رْ يسْ شوفْ الشفَ

ــزانْ االحْ ــرِي  تَبْ ــوالَفْ  السْ و 
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ــة الَ جفّ ــا  ه قدّ ــتْ  ظنِّي ــي  وَلْفِ زارَتْ  ــومْ  يُ

شــعالَة ظلْهــا  ــدْ  يزي ــونْ  تْنُ العَ و  ــا  ه جيدْ

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

ســالة فــي  ه  دُ تشــاهْ ــلْ  رَجَ ســعادَتْ  ــا  ي

ــه مقتالَة ــلّ يباتْ حالْتُ بَحْ و يظَ ــفْ يصْ كي

ــى ــه اتعال ــولْ ل ــه وال  تقُ رْب ــسْ تَرْضــى قُ لي

ول هكــدا لمن واالَ وَة و تقُ ــهْ ــة بالشَّ يَّب مخَ

ــة ــا تشــوفْها معالَلَ ــكْ داب لْبَ ــرْ قَ ــرْ صبّ غي

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

بالَة ــه مدْ وفَكْ محبُوبْ ورقْتُ ــفُ عالجــي بشْ

ــا مثالَة ــورْه ــالْ صُ رْ تمث ــوَّ ـ ــومْ يصَ كلّ يـُ

ــمْ دُونْ مقالَة ي هــذا خدي ي كفِ فِ طْ ــرْ عَ غي

صــي حامَضْ مجــرُوحْ عندك في حالة ال تَمْ

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

دانْ ــهْ ــل الشّ ــمْ مث باسَ و المْ

ــانْ ب الدهْ ــونْ  لُ دْ  ــواعَ السْ و 

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  ف ــن  م

ــانْ اليَرْق ــونْ  لُ ــقْ  عاشَ ــونْ  ل

ــيطانْ و العگــوزَة قلــب الشّ

تانْ بالبُهْ اضــة  ــوّ خ غــيــرْ 

ــزْيــانْ الــمَ عينْ  ــة  زيــنَ راهْ 

ـــوانْ اهْ ــاهللا  ب ــرْ  بَّ ــدَ ــمْ ال و 

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  اف ــن  م

االحســانْ ــكْ  منّ كيراجــى 

ــرانْ ــيْ ــه حَ ــبُ ــلْ ــرَّدْ قَ ــبَ ــيْ ك

ــالْ و وطيانْ ــكْ فــي جب طايْعَ

كانْ ما  ــيَّــنْ  إيْــبِ ــانْ  ــزْم ال و 

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  اف ــن  م
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ي الال عِ مْ ه اعفيف ما تسَ بْعُ قْ في طَ راى العاشَ

ــة محتالَة ــي قابْلَ ــكْ قُولِ لْبَ ــه فــي قَ تُ مراحْ

ــاتْ فضالَة نِي بوْصالْ في اوق دْ ــعَ ــا ترى تَسْ ي

رَة مشــمالَة ــنْ قاصْ ــي في زي ــي تمراحِ همتِ

الة أشْ راى من الّ شافْ الزّينْ في فراشْ الصّ

ي ســميتُه مســجالَة فِ ه يَخْ بْعُ مْ طَ و النّاظَ

ــة ــكْ بحــقّ عرفْهــا جوالَ ي و الرجــالْ انوصَّ

ــة الَ خيّ ــا  يعرفْن ــا  بن ــه  تعلْمُ ــدْ  الجحي و 

ــى يتْاللَ ضيْهــا  ــوارْ  بانْ ــه  اهديتُ الســالمْ  و 

بعــانْ ــه بالصّ ــرْ شــيري لُ غي

ــوانْ نَشْ ــكْ  منّ ــه  لُ قْ عَ ــنّ  ل

ى من غيظْ سجانْ ــفَ باشْ نَشْ

ــانْ ي الرّعْ ــومْ  قُــ ــة  ـ للرعايـَ

ــانْ وَلْه ــه  حبيبُ ــراقْ  اف ــن  م

يانْ قْ عُ و  درّ  صــافِــي  ــدْ  خُ

ــالنْ تْ الخُ ــعْ  بْ طَ مــن  ــا  ه ضدْ

رْســانْ الفُ ــورْ  ظهُ ينْ  ــمِ قاسْ

االوزانْ و  ــنّ  الــفَ ــاخْ  االشــي

انتهت القصيدة

20 : إن هذا القسم مكون من خمسة أبيات بينما االقسام الباقية مكونة من أربعة أبيات فقط.        
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

كْ برضاكْ يصولْ قلب وَلْفَ

مهبولْ ــرّه  بسَ ــوحْ  يبُ ما 

ولْ ــبْ و اتهُ لَ ــة تَغْ بَّ حَ المْ

ولْ لَتْ حمولِي الفحُ مْ ما حَ

ولْ ــي ال حُ ــا حالِ لْ له قُ

ولْ نحُ دامْ  ما  حالَكْ  ريتْ 

ولْ قْ مدهُ ما بحالْ العاشَ

بُولْ قْ قْ المَ شَ وى و العْ الهْ

قْ مدبُولْ مالْ وجه العاشَ

ولْ ــي ال حُ ــا حالِ لْ له قُ

تُولْ فْ رْ المَ فْ عينْها و الشّ

ولْ قُ بْ العْ جَ بْ تَحْ واجَ و الحْ

ــه بالوْصــولْ إال تجــودْ ل

قْ يطولْ لو امسى به العشْ

ــلْ والّ مفضولْ كونْ فاضَ

عاشقينْ الحيّ في الجيولْ

اتْ المسدولْ من قيومْ أمّ

ولْ مُ يهْ و العْ من صدودْ التّ

ــول ــه فاقــت كلّ عل علت

ــادُه مجعولْ ما يطيق عن

كيراجي مــن حولْ لحولْ

اتْ المسدولْ من قيومْ أمّ

ما ضيا من هندة مسلُولْ

نة مشعولْ ضيّها في الوَجْ

ي شغلُه مدغولْ كلّ واشِ

ولْ رة مجهُ جْ غيرْ سمّ الهَ

ولْ كْ مشغُ ال طبيبْ إيفيدَ

ولْ كاتَمْ الســرّ ينالْ السّ

ولْ مُ عْ لْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

ولْ لَكْ بها مشــغُ قْ بانْ عَ

تُولْ قْ من امحانُه كيفْ المَ

ولْ ــمْ وعــالشْ اتقُ ــا االيَ ي

ولْ هى و اتجُ وارَمْ تَسْ و العْ

ولْ مُ عْ لْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

ولْ ة معسُ دَ هْ ها من شَ ريقْ

وفْ تشافِي معلُولْ و الشفُ
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

التلُولْ في  عرّاضْ  ها  جيدْ

ولْ دِي و انْصُ عْ دْ سَ و السواعَ

ولْ ــي ال حُ ــا حالِ لْ له قُ

ــولْ منقُ ــالّرُه  ب ســاقْها 

ولْ معمُ بهاها  ودْ  الضعُ و 

ولْ المكمُ به  مالي  دْفْ  الرّ

ولْ القدم في حمورَة مسقُ

ولْ ــي ال حُ ــا حالِ لْ له قُ

ولْ ادِي مهطُ ريحْ طيبْ الشّ

ولْ الْ في الرحُ ــوّ الهوى جُ

ولْ وقْ يصيرْ اجفُ كم معشُ

ولْ و السالمْ هديتُه في اسجُ

ــي و يقولْ أو طــاووسْ يرتِ

بالجبين و غرّة مشــمولْ

اتْ المسدولْ من قيومْ أمّ

ولْ قُ ي العْ جِ لون صافِي يفْ

في الرّقص ما بحالُه مغزولْ

ولْ هْ و ايطُ ولْ في مهامَ كيجُ

ــا لبِّي فــي عمولْ بضياه

اتْ المسدولْ من قيومْ أمّ

رْ مغلولْ طَ ياسمينة و اعْ

بوصولْ ــكْ  قامَ لمْ ــي  منِّ

من شروطْ التِّيهْ و الدلولْ

ولْ لالشــياخْ أربابْ المنقُ

حى مقبُولْ ي نضْ فِ طْ إال تعَ

ولْ ونُه في المعقُ بْ نصُ واجَ

ولْ مُ عْ لْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

ثَّلْ فــي امثُولْ ــرْقْ انْمَ أو بَ

ودْ تفافَحْ في خمولْ و النهُ

منزُولْ ــرُه  اندي تْ  فْ خَ غيرْ 

ــوگْ تشــابَهْ زهلُولْ إالّ اتّ

ولْ مُ عْ لْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

ي ففولْ مِ إال تهجــري نَجْ

مكبولْ ري  ــدْ تَ قوالِي  من 

ولْ رَفْ يندم في القُ يومْ يعْ

ولْ دُ للمجْ المِي  بسْ بحتْ 

انتهت القصيدة
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001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

قروبُه في  عْ  مَ اطْ اللِّي  بِي  يَسْ

بْ واجَ المليح  حب 

ــه ــغــاتُ نــــدري ل

ــره جْ ــقْ انْهَ ــا انطي ــادْ م ن بعْ

والَهْ ــزالْ  اغْ ــدِي  نْ عَ

ــه ــراتُ ــفْ زفْ ــايَ خ

لِي افْناهْ قْ تْ هذا الخودة عَ فْ و هو يا ســيدي من يومْ شَ

ــه حروبُ و  ــة  امْصادْفَ ــوى  الهــ

ــبْ ــايَ ــج ــه اع ــي ف

ــرْ مواله معاه بَ ــامْ كيف يصْ ــقْ االري أيا عاشَ

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

و هو يا سيدي سبحانْ من انْشاها مكمولة في االشباهْ

ـــــره ــكْ انْــشَ ــخــدّ  ال و  ــدّ  ــق ال

ــــهْ ــــوالَ ــــه م ب

ــه اعجوبُ و  البهــا  و  ــه  بالتّي

ـــبْ ـــايَ ـــغ يــــا ال

ــه ــوم يجــورْ علي ي

ــدره ي صَ ــمِ ــرْ رَسْ ــي ندي نَبْغِ

ـــهْ ـــايَ ـــفْ ت ـــي ك

إيْتيهْ ــنْ  ي الزّ م  كْ حُ
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014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

ــي بِ تَعْ وا  ــدُ كيزي وفْ  اشــفُ و 

كتهــادِي ــاعْ  اصب و 

ــه ـ ليعاتـُ ــرْ  تـزفَ

ــي فِ تَكْ ــبْ  رايَ بغْ ــي  جاتْنِ

ــمْ هايَ ــل  خلي ــيّ  ل

وحشــاتُه تظهــر 

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

و هو يا ســيدي مــن الّ كوى بحــر الخــزْرة قَلْبُه معاهْ

ــبِي يسْ ــي  دامِ ــد  جي ــدْ  الجي

ــــــدادِي اعْ دون 

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ــا خفاهْ ه م ــا بغرامُ ــحالْ وأن و هــو يا ســيدي هذا اشْ

ي ــةْ ولْفِ انْتيهْ فــي الفيافِي ليعَ

ـــمْ ـــايَ ـــن ــــه غ ل

سبي مْ كَ و امْصالْ في المباسَ

ــــادي ــــكــــلّ ب ال

ــهْ رَة تخفي و العــدْ

ــي رْفِ صَ ري  ــدْ يَ ــقْ  عاشَ كلّ 

ـــــمْ ــــلْــــبْ رايَ قَ

عليهْ تغيــب  ــومْ  ي
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030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

رْ و افنانُه فــي الخال و الشــفَ

ــلْ جافَ ــزالْ  غ هــو 

ــه ـ فرجاتـُ ــمْ  يعل

ــه في كالمْ مُ كْ ــا نخالَفْ حُ م

وة دعْ الصــدودْ  ريحْ 

ــه خزراتُ ــبْ  سَ نَحْ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

يَّطْ مــن كواهْ ــادِي و يعَ ــا ســيدي و الوَجد كين و هــو ي

ــتُــه شــوفــانُــه ــاب لــيــعْ ــب اس

ــــلْ ــه واجَ ــبُ ــلْ ق

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ــتِ ادْواهْ ــه جــاوَبْ انْ و هــو يا ســيدي وإذا تقــولْ ما ل

ــا لهــا غــالمْ ــة وأن هــيّ المالْكَ

ــوى ــه ــــن ت لــــمّ

ــحــانُــه ــه امْ ديــمــا يــزيــد ل

ـــلْ ـــافَ لـــيـــس غ

يهْ ــو ما هــو يخفْ ل

مقامْ في  ة  اعَ الطّ و  عْ  مْ بالسّ

ـــوم تــقــوى فـــي ي

ــهْ و احشــايا تكوي
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046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

ــي راقِ احْ ــعْ  دَمْ مــن  ــة  كاوْيَ

ــزالْ جاري ــدِي اغ عن

شــوفاتُه ه  دُ ــعْ سَ

ري جْ ــا بصــر مــن وَلْفــي هَ م

ســالي اليوم  قَلْبي 

ـــه مي  نجالتـُ عْ مَ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ــنْ راهْ ــي وي رنِ ــمْ خبّ رْسَ ــا المَ ــا ســيدي هللا ي و هــو ي

ــواقِي دِي به اشْ ــداتْ وَجْ ناري اگْ

ــه جــاري ــمُ ــكْ حُ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ي اجفاهْ ــي في هواها نَبْغِ و هو يا ســيدي و اللِّي يلومنِ

لْ صدري ما شافْ ليعتِي في دواخَ

ــي ــال ــب لــيــس ان

ــي ــى مــن راقِ وال اخفــى حال

ـــظـــارِي ــى ان ــل ع

فيـهْ تكْ ة  اعَ الطّ و 

ــري ــرْ يَــجْ ــبّ امــحــيّ ــلّ ل ك

مــــن ادْخــــالــــي

تجليه هْ  مهامَ في 
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062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

ــوْتْ حليبْ ــوالْ و الصّ مــن اقْ

نصيبْ ـــــفْ  ارْشَ

ــه ماتُ طعْ ــوى  نهـ

نجنِي ــه  نــوعُ طــيــبْ  ــلّ  ك

ــي  نبْغِ كالمْ  ــه  منّ

ـه اتـُ ـي لــدّ قــولـِ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

تَكْ فــي حماهْ ــيّ ودّعْ ــن قال ل و هــو يا ســيدي و امني

رگْ من حــرّ لهيبْ ــدَ ــجْ ما م هيّ

ــبْ نعيــ ــفْ  كي و 

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ــي نراهْ ــرْ يومْ يجين واطَ ةْ الخْ ــا ســيدي و انْزاهَ و هــو ي

بْنِي جَ ــا يعْ ــرْ من صميمْ م و انْدي

ــي غِ مْ صَ عْ  ــمَ يَسْ

ــبْ ــه الحبي ــه مــن فمّ خرّجُ

ـــبْ ـــغـــري ــــا ال ي

ــهْ بســمْ تهدي و امْ

ــي فنِّــ ــرْ  عطَ و  ياســمينة 

ـــي ـــرْغِ حـــيـــنْ يَ

يشــفيهْ ــه  بوصالُ
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078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

مــر و حــانْ نصيبُه ــه اعْ لُ مْ حَ

ــكْ يرفى ــي علي قلب

ــه عطفاتـُ هــاذي 

الزَمْ ــكْ  رامَ حيــنْ  ــكْ  وَلْــفَ

ــه اليوم ســالَمْ لْبُ قَ

ـــه ـــاتُ ـــا ريّ هـــيّ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

شاهْ ي قَلْبِي اغْ و هو يا ســيدي جاوَبْتْ حينْ شافَتْ وَلْفِ

رقيبُه ــاهْ  ــغ ب ــا  م كـــلّ  ــن  م

ــفــى يخْ ليســاً 

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ة من قولْ فاهْ و هو يا ســيدي أصاحْ جيبْ لي تســليمَ

ــمْ الهايَ ــبْ  الصّ ــا  ي كْ  دَ ســعْ

ــــمْ ـــا نــــاعَ ـــه ب

نعيبُه واشْ  خــديــمْ  ــذا  ه

ــفــى ــخــت مـــــا ي

ــهْ ــكْ نصلي و رقيبَ

ـــمْ ـــكْ دايَ ـــرْحَ ــه فَ ــرْ ب ــدي ت

ـــمْ ـــالَ ـــع ــــا ال ي

ــهْ ــمْ الفقي و اتْراجَ
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110

بِّي حُ ــــزالْ  اغ ـــالْ  ق ـــومْ  ي

ـــي ـــر صـــافِ ـــي غ

ــه زيناتـُ و  ــه  بُـ دَهْ

معاه مواله  رْ  بَ يصْ كيف  االريامْ  قْ  عاشَ أيا 

ــي برضاتُه بِ
لْ ــرْ قَ فَ ــانْ يظْ ــا ورش ــا ادْرى ي أم

ــلْ فيه ــري جايَ كْ فَ

ــرَة في بهاهْ بْتْ تفكي ــحْ جَ و هو يا ســيدي هــذا امدي

ــه طبِّي ــوالْ كالمُ نَبْغــي من اقْ

ــي ــحــافِ لــيــس امْ

ر يرضاهْ زي و انْسيجْ اللّفظ بالمعانِي شاعَ رمْ

ــه و ماياتُه ــا يحادي وزن ألنه فــي دباج الفنّ م

ــهْ في ــرْ  الماهَ ــر  غي

ــدْ بجفاهْ ايَ ــه تذكيرْ شــهير للغــزال الزّ بْتُ جَ

ه نهوى مشياتُه هْ لها نفهى في بساطُ نفسُ

بالتّنويهْ ــاضْ  ري في 

ــي من قبل انْصومْ في جمارْ لهيبُه ولظاهْ حال

اتُه لي جايلْ مهمومْ من افراقْ شواقُه و كيّ قْ عَ

ريهْ تدْ حشــايا  فــي 

ــبِي سْ كَ وال  ــه  بْلُ نقَ ــا  م

ــــي ــــرافِ ـــي اعْ ف

ــي نبغيه في دخول
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مجــراهْ يخشــى  ــارَسْ  ف كلّ  ــمْ  اللئي ظــنّ  هــذا 

ــه هيهاتُه ــلْ من ــا يواصَ ــال م ري شــاين  ق ــدْ ما ي

ــهْ يجي يقــدرْ  ــا  م

ــالهْ بب ــدْ  حاسَ ــحْ  يربّ ــا  م انقــولْ  و  ــدِي   عن ــا  أن

ــه غمزاتُه ــه كيشــير من ســايَرْ مــن خبــت كالمُ

فيهْ ــيّ  ــل ع واشْ 

ــواهْ دعْ الغشــمة  ــامْ  زم فــي  ــاً  حقّ ــدِي  عن هــو 

ــمْ و ثباتُه لَ ــمْ يعْ ــا خفاهُ ــودْ م ــارَسْ و انجُ ــي ف ألنّ

ــهْ تقلي يجــي  ــومْ  ي

حاها في اسمه ي قَلْبُه من الّ يشوفْ شمسْ اضْ مِ معَ

ــامْ وقاتُه ــه في ايّ ــفْ كانْ حالُ م عقلُه كي ــا خمّ م

ــهْ علي ــلْ  تمي ــومْ  ي

مجــراهْ ــري  بَحْ ــسْ  رايَ واشْ  ــلْ  جاهَ والّ  ــي  ناسِ

ــه موجاتُه والُ لكــن ملزوم يشــوفْ من اشــغالْ اهْ

ــهْ ترمي ــه  جرافُ فــي 

ــي وارضاه ــوحْ باقْوالِ ــرْ ب ــدْ غي ــظْ القصي ــا حافَ أي

ــحْ الفاتَلْ رشــقاتُه ــحْ فــي مدي صَ ــة تفْ هــذه حلّ

ــهْ يحكي مصمــودي 
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ــحْ الفايَقْ برضاه تْ من الســرّ في مدي ــتْ و فَحْ بَحَ

ــه ــي هــذي مياتُ ــبْ فــي القوافِ ــارَسْ و نجي هــو ف

ــهْ لنْبي تخفــى  ــا  م

ــمْ رضاكْ مــن رضاهْ ــمْ و القدي ــنّ قدي ــومْ الف معل

ــه رحماتُ ــا  لن ــلْ  بالفضايَ يجــودْ  ــن  لمّ داعــي 

ــهْ علي يجــودْ  و  ــي  ل

ــة ترضاهْ ه كلمَ ــالْ اليومْ مــن صميمُ ــى من ق و عل

اتُه ً ســيّ ــرا ــادِي جهْ ــمْ الحــروفْ كيْن ــي ناظَ و اللِّ

تغنيهْ ــكْ  لَ فضْ مــن 

واهْ ــه و اغْ ــوبْ انْفاسُ رُه مــن عي دْ ــقْ صَ ــرْ ضايَ حايَ

ــحْ الهــادِي وصالتُه ــومْ فــي مدي ــه معلُ هــذا حالُ

ــهْ تنجي ــه  دنوب مــن 

الجــاهْ و  ــه  قامُ لمْ ــة  بَ واجْ اهللا  صــالةْ  ــهْ  علي و 

ــوا ارْضاتُه ــه نالُ ــوا لُ ــانْ افضــالْ بايْعُ ــى قوم و عل

ــهْ ــى مــن يبْغي و عل

انتهت القصيدة
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ــنْ ي الزّ داتْ  ــا  ي كْ  صــدّ ــالْ  م

ــا تعبين ــي فــي ابْهاه ــا اللِّ ي

ــن ني ــنْ اضْ ي هكــذا شــرْعْ الزّ

دْ في الحينْ قَلْبْ معگورْ أنشَ

كلّيـن يهزموا  ـــامْ  االري و 

اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

ــوعْ مقلُ ــكْ  محبوبَ ــه  منّ

ــموع ــه لو كان اسْ من وصول

مــل الموضوع ما يرفعــوا احْ

ــوع المرف كالمســك  بينهــا 

ــوع القل امشــرّگ  ــروه  صي

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

تقليعة زادني  البين  بهبوبْ  ادْخالي  في 

حزتْها في ادْخالِي و انْويتْ بكْ بردْ اللّيعة

ة وزيعَ بينهم  قْ  العاشَ حقّ  العوالَمْ  في 

طاتْ له البيعة ه اعْ من صميم ادْخالُه ناسُ

يعة الضّ زمامْ  في  يصار  ن  لمّ قوا  يشفْ ما 

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ
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13

14

15
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21
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23

24

25

26

27

28

اتبينْ ــنْ  الظفري ســودْ  ــالْ  م

ما اوتيت في عشقي من حين

ــنْ بدي متعــوبْ  ــلْ  مَ يعْ ــا  م

كيف يصبر من كان ســجين

اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

ــن التّقلي تعــبْ  ــي  لْبِ قَ حــازْ 

ــعْ العينْ ــي دمْ كيــف يرقى ل

ــن االتني و  بالحــدّ  ــى  المن و 

اصدوع زْتْ  حــرّ ــكْ  غرامَ مــن 

ــوعْ مرف ــي  اللِّ شــرْعْ  هكــذا 

مفــزوع ــه  قلبُ ــكْ  فراقَ مــن 

ــو رضيتي يضحى مشــنوع ل

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

المنقــوع القلــب  ــن  طابي

ــي مقطوع عــة حبل اللِّ قاطْ

الــنــزوعْ بــالــهــاوي  لــي  أش 

ه جرّعت هكذا تجريعة عن وصولْ ارْسامُ

لَعْ نورُه في السما تطليعة شفتّ بدرَكْ و اطْ

تزليعة ة  امزلْعَ ــه  رُوحُ حتى  دخالُه  من 

في الْظاهْ امگلّبْ ضاقَتْ به أرض وسيعة

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ

من عذاب الهيفات اللِّي ارْضاتهم انْفيعة

تنطيعة ه  مرابْعُ ديما  الحارَسْ  اللئيم  و 

ــري توزيعة ــه و وزعْ خاطْ ــي بصداعُ نِ صامْ
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44

ــرْ اللّهبين كيــف يطفى جم

اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

الحجبين ــواس  ق فــي  الزّهو 

ــن ي الكفّ طــرزْ  دْ  الســواعَ و 

ــن عرني ــزَمْ  يهْ صــاري  ــدّ  ق

ــنْ دي ضعْ و  ــرّاضْ  ع ــا  جيده

اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

ينْ احْ مــن الصّ در تفّ فــي الصّ

ــوعْ لطل ــي  الرّاجِ ــل  للخلي

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

ــوع ــة مــن ســعد المول رايقَ

مختمــة بالحجــر المصنوع

مصروع ــخــزرة  ــال ب كــأنــه 

البرقـوعْ ذاتْ  لــه  عــارتــه 

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

الموجــوعْ ــبْ  لْ للقَ ــدة  زايَ

قاتْ له لوليعة ها و التّيهان اللِّي اسْ صدّ

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ

بيعة اطْ زادْ  عين  افتيلْ  و  اوِي  الرّ الخدّ  و 

و الصباعْ تهادي العشيق صايلة و رفيعة

تخبيعة اقْصى  في  عْ  يرجَ بصوتُه  زهر  لو 

ماهْ من نوارْ انصيعة  رْ في اسْ كيف برق ايشيّ

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ

دْ الكمشة انبى في تنبيعة كيف طلّ جهْ
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ــاض التّلجين رْ في بي و الصدَ

وينْ ي في الســرّ اصْ مِ كْ و المَ

و القدامْ في حمورةْ شــطرينْ

اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

ــنْ ــة مــن قلــب ارزِي خــدْ حلّ

ــنْ درتْهــا فــي الخــدّ و الجبي

ــحْ في القلــب ارزينْ ــور واضَ ن

ــتْ فنينْ حْ مــن لســاني وضّ

ــة عن كســبْ الممنوعْ صايْنَ

ــون ســحر المــودوعْ فــي فن

ارجــوعْ للحــق  ــه  عنافُ عــن 

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

ــي في اســقوعْ ائ ــزور النّ وال ي

ــوعْ متب ــي  اللِّ و  النســايَمْ  و 

مــن صميم القلــب الممنوع

ــحْ الفروع ــي راجَ فــي المعانِ

تنويعة مالْها  الزّين  في  سرّه  منّه  تحت 

ــي لرضــاه ودعــه توديعة ــال اللِّ ســالْ و ن

ــدْ ارْجيعــة ــو اتْري ــزّورة هــي ل مانعــة لل

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ

قْ من ترويعة في مديح الفايَقْ من الّ شفَ

عالَمْ اللِّي شرقاتْ من اقمارْ سطيعة و المْ

ــة ربيعة ــون اقوافي مهــدي لالل مــن فن

عْ في البْها ترصيعة لْ رصّ ما خفى في دواخَ
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اللّحضين ــو  زَهْ ينصــر  اهللا 

ــي الوهينْ اغِ ــدْ الطّ و الجحي

ــن ايقي الحــقّ  ــورْ  ن درى  مــن 

ــفلين لُه في السّ ــو على رجْ ل

ــنْ تعيي ــه  هديتُ الســالمْ  و 

ــوعْ المطب ــور  ن ــة  الوجيب

ــه يبقــى مقطوع لُ ــاشْ وصْ ب

ــوعْ ــه مصي ــه فــي حبلُ جابْتُ

ــوعْ مرف ــزل  من فــي  ــه  دارْتُ

ــرارُه ملســوعْ ح  باسْ ما افصَ

ــة ربيعة ــاحْ الزّينْ اللّ ــة مصب و الضرافَ

ة ه تقطيعَ عانِي نبغي انقطعُ صگت له بمْ

ما يختفى ضي اخيالُه في اللطامْ سريعة

ــه الوْضيعة ــن نفسُ ــادَمْ بي ــرْ ظنّ الع غي

ــى بيزان الوغــى المنيعة ن عْ ألشــياخْ المَ

انتهت القصيدة





255المرسول




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ــا ارْتاوْا ــفارْ العينْ م كْ و اشْ ــدّ جــارْ ق

فاوْا ودْ الرّيمْ ما اخْ نْتْ ســالِي و صدُ كُ

فاوْا لْبْ الجافَلْ بالنسيجْ ما اجْ تاهْ القَ

ــا تَرْتِيشــي مــن حرّ ما كــواوْا الشْ م

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

وى قَلْبي و ما شفاوْا في المصارَعْ ينكْ

ــنْ و يرْقاوْا وا في البي ــدُ عْ ــمْ إيصَ ريتْهُ

ــا ارْواوْا ــاهْ م ــرْبوا مــن م ــه نزلُوا شَ ل

ــي الْغاوْا ــوا اللِّ مْ حملُ ــرى برضاهُ يا ت

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

امشاوْا ما  رصاوْا  التّيهانْ  مقام  في 

ــاوْا ارْص ما  حــالْ  في  بمرايَرْ  هكذا 

مْ فــي تنظيمْ ــهُ ــري جيوشْ جْ زادُوا هَ

ــكاسْ بالوَحــشْ انْهيمْ ــيّ اعْ ــتْ ل رام

ــوعْ منهــم فــي تضييمْ نفــسْ المول

ــمْ للتعمي ــزة  رام ــونْ  اتْكُ ــوالْ  باق

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

ــمْ ــه بحكي ــعْ متعــوبْ فــي غرامُ والَ

داهب و كيدْ في االعضا له انْســيمْ مَ

ــوجْ عظيمْ ــوجْ التّيهــانْ عندهم م م

ب سليمْ حى قَلْبُه حقيق في الحُ يضْ

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

تقســيم ــي  لْبِ قَ نادهــم  بعْ قســموا 

ــامْ التّنقيمْ ــارْ فــي مق شــعلُوا من نّ
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ــا  رضاوْا ــفْ كالمْ م مــن حالهم بعطْ

ــي إال ادواوْا لِ كنت ســالِي نرجــى وَصْ

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

قاوْا ما مثيلْ الفرْگة مشــروبْ ما اسْ

ــا احكاوْا ــمْ تبيينْ م لَ دْ يَعْ مــن شــاهَ

ــا يشــابَهْ لرْضــى تعديرْ مــن انكاوْا م

ــوا بهم في زمانْ مــن افْضاوْا كم تاهُ

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

ري مثل الذي اشكاوْا جْ يتْ بهَ كِ لوْ اشْ

ــا ارتاوْا رِي يكفيكْ م ــدْ ــس العَ ــاهْ قيْ ت

ــالوْا ــي اعْ ــا اللِّ ــن ضي ــة و اب ــارْ عبْلَ ن

فاوْا اخْ ما  شجعان  يظهرُوا  وقت  كلّ 

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

ــق ما نســاوْا ي تحقي اظِ ــا حفّ خــدْ ي

ــرَكْ تكليب مــن اعواوْا صــولْ بها و اتْ

ــولْ في بســاطْ التّرحيمْ ــقْ القُ تصدي

ــمْ تخمي ــلِّي  كيسَ ــفْ  لطي ــكالمْ  ب

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

وْنِي بقيت في جراحْ مگيمْ ــنْ عَ سَ يَحْ

جــالْ التّعليم ناتْ فــي امْ ــاسْ المعْ ن

ــم تنعي ــه  مثيلُ ــا  م الخــوداتْ  حــب 

بالتّســليم ــوا  ودع افضــالْ  ــان  قوم

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

قولْ الخنســا يوضحه في التشجيم

بابْ كيفْ وَسمْ التّوسيمْ شــوف الحْ

ــمْ تقدي مْ  تقــدّ مــن  ــومْ  الي ــتْ  ي عدّ

ــخة فــي التّكليمْ ــدامْ راسْ لهــم اقْ

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

ــمْ ــامْ التّفخي دوكْ الجحــادْ فــي مق

ــة فــي تحكيمْ مــن دونْ افْهــامْ رايْقَ
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راتْ مــن اغالوْا والُه جمْ ــا اطفــى بقْ م

ادْراوْا ــا  م ــق  تحقي ــا  بغوايَ شــنعوا 

ــولِي و اتْرَكْ من ادعاوْا رْسُ ــيرْ يا مَ س

غناوْا ما  الحقّ  مجالْ  في  ينظموا  لو 

ــاوْا ف ــا اكْ ــي وم ــرَزْ نَبْلِ ــومْ ابْ ــوا ي ل نبّ

ــاوْا ن اعْ ــه  ايغُ الصّ ــةْ  ل بحُ لفــظْ  كلّ 

و الســالمْ هديتُه لالشياخْ من سعاوْا

ــمْ ــن ارگي ري كيــف هــي حي ــدْ وال يَ

ة خبطْ اغشــيمْ لهــم افْهــامْ خابْطَ

الســقيمْ ــرى  يب ــالنْ  القيق ــرْ  خبّ

ــمْ ــوى كالمْ مســبوك قوي شــاعرْ يَهْ

يرْ بعد كنــت به اهميم ــتْ الطّ فْ دَ اعْ

سي باللّي في القلب لفظه العليم مَكْ

ــالْ الحــقّ فــي خطــابْ بتفهيمْ لمق

انتهت القصيدة
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ــرة ــمْ بقمــار زاهْ ــي لمراسَ اتْنِ ــي ادّ رجل

رة شاهْ بصدودْ  سْ  تعاكَ نويتْ  ما  الغزالْ 

رة حْ باشيا توضيح ظاهْ صَ لو كان لك يفْ

ــامْ ناكرة وة االرس ــومْ زارَتْ زَهْ نْوة الي عَ

ــه ديما معاگرة و كذاكْ مــن جراحْ انيامُ

رة مارْ ساعْ لَتْ بجْ عْ نيرانْ في احشــايا شَ

مرگــومْ جمالهــا  ــوِي  يَضْ ــواوَرْ  بنْ

ــومْ زقُّ ــى  احل ــا  م ــل  الخلي ــرَّعْ  تجَ و 

ــوم حلقُ ــه  رْعُ مجَ ــرُه  جْ هَ ــب  تتعجّ

ومْ ــهُ ــظْ منها و اسْ ــن خزرات اللّح م

ــوم اقيـ و  اجـمالهــا  ببْهــا  ــمْ  نتنعَّ

ــومْ ــمْ هازْمــة مضي فــي ادْخــالْ الهايَ

مخنترة رة  ـــدْ عَ ــدْ  انْــشــاهَ

ــرة مكابـ ــرة  الهجْ ــد  تـزي و 

ــا اللِّي جرى ــع الهيف من طب

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انْك

ــرة مــزاهْ الــــرّاوي  الــخــدّ  و 

النّاكــرة النّظــرة  انشــوف  و 



العاشق أو الحسناء القاصرة 260

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــرة حايْ ــاتْ  اتْب بالتّيهــانْ  ــي  حالْتِ ــيّ  ل

رة ــامْ ناكْ وة االرس ــومْ زارَتْ زَهْ نْوة الي عَ

وا يا ناسْ الحيّ نافْرة دُ في البينْ غيرْ شهْ

ي و ما جرى قِ شْ لو كانْ للجبالْ اشكيتْ بعَ

لو كانْ للغرابْ اشــكايا يشــيب ما اقْرى

رة ــامْ ناكْ وة االرس ــومْ زارَتْ زَهْ نْوة الي عَ

ــياتْ نادْرة ــه الاليَمْ باشْ ــومْ جادْ في من ي

ــرامْ معادَرةْ تْ بشــوقْ اغ لو بالهوى رقْصَ

ــوى مهموم ــجْ مــن كانْ في الهْ يتْعالَ

ومْ ــظْ منها و ســهُ ــزرات اللّح من خ

ــومْ ــتْ النّ ــا رزَقْ ــبْ م مــن حــرّ معاجَ

ــومْ ــاهْ دافَقــة فــي القُ بْ بمي ــكَ و تسْ

ــدوم من ــرى  ق ــي  اللِّ ــرك  تت ــبْ  جَ بمعْ

ومْ ــهُ ــظْ منها و اسْ ــن خزرات اللّح م

كْ و مبســومْ و الميّتْ في الموتْ ضاحَ

لنقومْ ـــلْ  ارْج و  يــنْ  يــدّ ــدْ  فَ ــدْ ف لــو 

النّاشــرة البشــرة  ــور  ن مــن 

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انْك

مســاقْـرة ــي  لقلبـ زادَتْ 

رة مجاهْ ــدِي  وَجْ لي  مْ  ترحَ

رة عامْ ــوح  اللّ في  تســطيري 

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انك

ــرة مناكْ ــه  ضحكُ ــادَمْ  الع و 

ترى يــا  الــمــدبــوح  يــرقــصْ 
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هيهات ما صبرت الهجرة قومان صابرة

رة ــامْ ناكْ وة االرس نْوة اليومْ زارَتْ زَهْ عَ

رة ــامْ زاجْ ري االري معلوم كل عاشــق يَدْ

لُه مخامرة قْ سى عَ بُه انْكْ سْ يهْ جاحْ كَ يكفِ

ــه مكابْرة سُ ــعْ تاقِي نفْ ــباوْا والَ أما اسْ

رة ــامْ ناكْ وة االرس نْوة اليومْ زارَتْ زَهْ عَ

رة ولْ ظاهْ ذ حلّة بفنون القُ بْ خُ في الوَهْ

رة بُه مصاهْ ايَدْ تَعْ قيق طرزها في الزّ تَحْ

ــوم النّ و  الدجــى  فــي  ــي  يرتِ بقــول 

ومْ ــظْ منها و ســهُ ــزرات اللّح ــن خ م

ــزوم ــاس منهــا مل ــا تخشــى مــن  ب م

ومْ بْحــاً و عشــية مــع االهــوالْ اتْحُ صَ

ــا مضى مــن قومْ ــوالْ م رِي باهْ ــدْ ــا ي م

ومْ ــظْ منها و ســهُ ــزرات اللّح ــن خ م

بنسوم ــة  رايْقَ افنُـــونْ  و  ي  المعانـِ

ــومْ مضي ــرة  هاجْ ــوب  القل ــلْ  ادْواخَ و 

ــرة ظاهْ ــمْ  الغري ــبْ  معايَ و 

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انْك

ــرة زاف االشــبال  صــادت  ــو  ل

ــرة ــانْ الحســناء القاصْ و ابْي

ــرة ه امْحاصْ ــدُ سْ روّحْ فــي جَ

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انْك

ــا جرى ــك يا صــاح م ــوري ل ت

ــرة غافْ ــكْ  توري اهــر  الظّ و 
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في البين زادْها ما حازت بكمالْ شــاهرة

رة ــامْ ناكْ وة االرس ــومْ زارَتْ زَهْ نْوة الي عَ

رة نَوْصيكْ ال تضيمْ ســيرَةْ المجيد خاسْ

وايَة الجحــودْ ما ادْرى ــو كانْ يرتقــى بغْ ل

رة نا اهديتْ لناسْ المعنى الزّاهَ ــالمْ و اسْ

ة بســهومْ ارْحَ ــة الجّ لَ حْ ــنْ الكَ و العي

ومْ ــظْ منها و ســهُ ــزرات اللّح من خ

ــوم ل ــا ادْرى العْ ــول م ــي هــو معل و اللّ

ومْ معــدُ ــه  معلْمُ ــة  دْب الوَ ــنْ  بي ــا  م

الــمــغــرومْ ـــرَّدْ  ـــبَ ايْ ــوالْ  ــق ب ــا  م و 

مفاخــرة الهــاوِي  ــدّ  الق و 

ــا ادرى ــب اللِّي م ــوى قل انْك

ــازْرَة غ امْ ــه  لْبُ قَ زْ  ــوَّ حَ ــا  م

ــرة خاسْ ــطْ  التّخلي ــونْ  عي و 

رة طاهْ انْفــوسْ  انْســامْ  ــدّ  ع

انتهت القصيدة
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ـــن عـــلـــيّ ـــي ـــب جـــــــارْ ال

ــاس اليضمار ض ن ــت ما يوگّ وبدي

ـــيّ ل ــــــراضــــــي  اغْ دون 

يوقــف منها مــن يعشــق المزارْ

ــــعْ لـــيّ ــــمَ يــــا مــــن يَــــسْ

ــن يصارْ ــا يشــفقوا لمّ بيّنــت م

ـــة ـــيّ ا ازْك ـــطـــيـــوْ ـــا يـــعْ م

حارْ التّشْ بين  لهيبُه  في  متروكْ 

ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ـــة ــــتــــاجْ وصـــيّ ــــا نــــحْ م

ــنْ اقْفارْ ــا بي ــتْ تايَهْ م ــى بقي حت

في العوانَسْ و أنا نفســي اتْجول في اهواهم

ي دون كلوم نبدي للقــوم في كلّ حين تجراحِ

ــكامْ حــالْ مرعاهم ــان احْ ــه ببي جــاب حملّ

ومْ وقْ و مفهُ فى منطُ وزْ القولْ ما اخْ تَبيينْ ارْمُ

ــگاهم قْ قُولْ الغانِي وضيحْ في اشْ كمّ ينْطَ

ــه دونْ رحومْ كامهم تعذابُ ــامْ احْ لهم في زم

ــبْ فــي ســبيلهم ملقاهم الَ ــبْ الطّ للغري

ــه مفصومْ ــربْ حبْلُ ــي يريدْ ق ــاً هــو يبْغِ وقت

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ

ماهــمْ مــن  ــتْ  روِي ة  ــدّ م هــذي  ــي  عانِ بالمْ

رة في الحلقومْ جْ كيفْ اتْزيدْ ليّ عــذابْ بالهَ
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ـــة ـــزيّ ـــــك م ــــبْ ل قَـــــلـْ

حصارْ القلب  في  كاوِي  امْ من  أما 

ــــة ــــيّ ادْعِ ــــدْ  ــــزي اتْ الشْ 

رارْ ي االسْ شِ و عقبْ ما نَفْ حُ لوال السّ

ــة ــيَّ ــنِ ــــمْ ب ــــهُ ــــزَمْ مــــحْ

ـيارْ بغْ ــمْ  ــالّيَ ال ــــمْ  زادْهُ وال 

ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ــــوا مــــا بـــيّ ــــمُ ــــلْ ــــو عَ ل

ه بسطيعْ انوارْ هُ وى جبينْ وَجْ و اضْ

ــــيّ ــــفِ ري ولْ ـــــــــدْ ــــا يَ م

وارْ االحْ تبكيشي  ما  راقْ  الفْ لوْال 

ـــيّ ــــا ب ــــــــــدِي م ــــا وَعْ ي

وارْ الشْ بلْ  تقْ ما  مْ  هُ صدّ حبالْ  و 

ـــيَّـــة افْـــهِ ـــلْ  ـــقْ ع زادُوا 

التّگــدارْ دُونْ  مــن  ســرها  ــنْ  بزي

ــمْ فاهُ رِي ســواقْ بجْ ــدْ ــمْ يَ ــو انْصــفْ االيَ ل

ــرة مضيُومْ جْ ــكلّ عشــيقْ كيْتُه بالهَ زَادْتْ ل

مْ ــماهُ رْ العشــيقْ في اسْ ــا العادَلْ غيَّمْ قَمْ ي

ومْ مُ لَبْ الهْ زْنْ البالْ اللِّي اكفــى عنافُه يَجْ حُ

ــمْ واهُ لَغْ ارْضــاوْا  وال  ــوا  يوَصلُ ــواوْا  انْ إال 

ومْ ه مسمُ دُ سْ دْ جراحْ البالْ من هبُوبْ جَ هَ تَشْ

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ

مْ ــه مســعاهُ ــركْ ل ــلْ و اتْ ــبْ الجافْ لْ النْ قَ

رْ المغرومْ قْ من عذابْ داكْ البدْ فَ ما له ما يشْ

ــفْ بضناهــم نْ ــنْ عَ ــارْ البي ــرْ كاوِي بجم غي

لُومْ عْ رْ بعدْ وصلْ الرّوحْ المَ هَ و البينْ اشباح اظْ

هــا مــن وراهم ــا و كالمْ ــرْ اشــتَمْ اعداهْ غي

ومْ مْ الفهُ ــمْ ما تتعاظَ وا بعكاسْ عقولْهُ رامُ

مْ اهُ حيّ و  بــازْهــارْهــا  اوِي  الـــرّ ــاحْ  ب ــومْ  ي

ومْ رة بين انْجُ غانِي قَلْبِي بســنى ضياكْ يا گمْ
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ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ـــي كـــــلّ اتْــــريّــــة ـــتِ ـــقْ فَ

االبْصارْ ةْ  وْ زَهْ نْ  حاسَ المْ ورْ  بدُ و 

ــة ــيَّ ــخِ ــسْ اسْ ــي ــي ل ــسِ ــفْ نَ

يارْ رْ االصْ صَ ودْ سيرْتَكْ ما نَقْ في حدُ

ــة ــجــيَّ ــكْ اسْ ــي ـــي ل قِ ـــدْ صَ

ــرارْ ــي تَرْمِي باشْ ــارِي مــن حريقِ ن

ــا ــضــي ـــــــورْ الـــــحـــــقّ ب ن

عارْ باسْ رْ  عَّ يتسَ ما  الجحودْ  قولْ 

ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ـــة ـــديّ ــــه اغ ــي ب ـــلـِ ـــكْ عَ

االخبارْ دْ  هَ يشْ شايَقْ  كانْ  كانْ  لو 

ــــه ارْزيّـــــــة ـــه ل ـــبُ ـــسْ ك

اسوارْ السرّ  الساسْ  من  بنى  وال 

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ

مْ لشــعاهُ زادْ  ــرارْ  سْ المَ ــنْ  الزِّي و  بالبْهــا 

وى الرِّيمْ ما يتْماتَلْ في قســومْ رْ بهْ قلب ظاهَ

مْ ــمْ و معاهُ ــي اخدي لْبِ ــة قَ لَ ــتْ بغفْ ــو وتي ل

لُومْ ــنْ ابْها زعيمْ طــرّادة بين اعْ لْ من زي مَ يَحْ

ــمْ ــر محايهُ ــن غي ــد يواجــه محيي ــا يكي م

كيفْ يبْرَدْ جيش الغرامْ به أوصالْ المشــمومْ

مْ واهُ ــالْ دعْ ي مق ــمْ و الْغِ ــودْ فهــم ألفاهَ خُ

رْدُوا ألنه جنسْ ابْخيسْ ما يتْواتى في سجومْ طَ

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ

مْ ــولْ مجراهُ ــي ينظــم قُ ــه الواتِ لُ ضــلّ عقْ

خْ مرگومْ عهده متروكْ البالْ في اللغى ما ينسَ

ــمْ معناهُ ــرَفْ  يَعْ وال  ــي  عانِ امْ رَكْ  ــدْ يَ ــا  م

قْ به تحومْ واعَ ــدْ برقي صوته عظيمْ و اصْ يرْعَ
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ـــة ـــيَّ ـــلِ ـــلْ الـــبْ ـــاهَ ـــســـت ي

ارْ يّ العِ ناسْ  ةْ  مصيدَ في  مقبوضْ 

ــة ــيّ ــسّ ال دارْ  ـــي  ـــلِ ـــخْ مَ

وْقارْ التّ توبْ  يا  الحْ لْبْ  جَ لَعْ  نَخْ

ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ــة ــيَّ ــمــن ــــــوى ال ــــحْ انْ ــــبْ قَ

ارْ ــحْ مــن ظالمــه شــعلتْ النّ يَرْبَ

ـــة ـــيّ ـــلّ ـــى بـــالـــكُ ـــل ـــخْ يَ

رْ االفكارْ تبيين في المكانِي يسحَ

ـــة ـــزيّ م رامْ  فـــــالَـــــسْ 

ة بنهارْ واقُه شمعَ علْ في  اسْ و اشْ

ــفــيّــة اخْ دُونْ  هْ  ــــــوّ ش

ارْ سْ بين الحضّ مغطوسْ في المناحَ

ـــة يّ ـــدِ ـــهْ ـــبْـــلُـــوا ال لـــو قَ

وارْ مْ من دونْ اشْ رَعْ في مواسَ نسْ

ــسْ نرضاهمْ من ادعى بدعوته مســقوطْ لي

بْ منجومْ  سَ ه يحْ دْ االشــياتْ من قباحُ ديبْ امْفسَّ

ــاسْ الموهــوبْ ارْســامهم غطاهــم ظــنّ ن

ما يخفى نجم الحقّ شرق نورُه من بعد غيومْ

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ

ــبْ شــالّ ادْرى بمعناهــم سَ هكــذا مــن يحْ

لقومْ انْكوى قَلْبُه و امْشى مريض بالكيّ في الدّ

مْ الهُ ــارْ و اجْ ــه قف ه من ه وجهُ ــمُ شــوفْ رَسْ

لْ في نسيجْ مايْتِي في حيرة ملقومْ ضلّ الجاهَ

ة في الحينْ عادْ يســعاهم ظــنّ يرْبَحْ ســاعَ

رْ اليومْ هَ ــن فالَسْ اظْ هارْ بي ــمْ النّاسْ اجْ لَ و نعْ

ــمْ لبالهُ حــقّ  مصــدوفْ  تشــاوهْ  ــركْ  ت ــا  م

لُه مردُومْ تْ و طاحْ في الجرافْ بعقْ ــه زَلْقَ لُ رجْ

مْ ــاوْا لبْهاهُ ــا ارْض ــي هم ــم باللّ جيت له

ــهْ اقْيُومْ ــتْ والَعْ و التّي مْ كنْ ي بهُ ــدِ هْ أنا عَ
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ــة ــيَّ ــلِ ــصْ ــمَ ــال ــــوة ب ــــشْ نَ

رارْ اضْ به  تْ  حاطَ سيرْتُه  قبْحْ  من 

ــة ــيَّ ــطِ ــخْ ــسّ ــال ـــلِـــي ب ـــبْ مَ

وارْ دْ اعْ حْ دْ ناسْ الجَ حْ لو كانْ بالجَ

ـــــة ـــــزِيّ ــــه اخْ ــــدْ ل ــــيّ ص

ارْ ــا گزّ ــدْ ي ه بالمَ ــدُ سْ ــعْ جَ ي طِ لقْ

ــة ــجــيّ اسْ فــي  ـــالمـــي  اسْ و 

ما فاحْ طيبْ االشيا بعصيرْ ازْهارْ

مْ راهُ جْ ــه اجرى في مَ كيفْ كبشْ الگرْنة دَمُّ

طيلْ فاتْ يقبلْ القدومْ عْ شــي وبلْ اهْ ما يرجَ

ــن ليــس تخفاهم دْ تبيي ــه شــواهَ ــتْ ل جابَ

ــن رايَحْ وال منســومْ ــقْ بي ري رِي تفْ ــدْ ليســاً تَ

مْ ــالْ ينجى لكــن بســيف طاعــة و ادْعاهُ ق

ما يترَكْ شــي منّه كثيرْ لوْزيعة جابَتْ القومْ

مْ ــبْ يعالهُ ــاسْ الوْهي نى ن عْ عــن شــياخْ المَ

ــي ادْواتْ بالجهلة دونْ علومْ دونْ الجحــادْ اللِّ

انتهت القصيدة
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ــــي ــــدابِ ــــــــزادْ اعْ ــــكْ انْ ب

ــجْ تعذابْ يَّ ــن إيْهَ ــب للجبي تغري

ـي ــغــابـِ ــــــتْ غـــيـــرْ اشْ رامَ

جابْ اعْ وبْ  جُ بعْ ادْخالِي  في  تْ  دگّ

ـــبـــابـــي بـــهـــم شــــــابْ اشْ

يهْ انْسابْ في سبيل غيّهم قومْ التّ

ــي ــاب ــص ـــه م ـــي ـــم ف ـــه ل

ضوّى في المشارَعْ من دونْ اغيابْ

رْ احـــبـــابِـــي ـــــــــدْ ــــــدْ أبَ جُ

واك عن جميع النّاسْ و االحبابْ نَهْ

ـــهـــابِـــي زادُونِــــــــــــي تـــلْ

تصابْ ة  راحَ گاهم  اشْ في  نْدِي  عَ

ــه ــنْ كانْ وسواسُ ــنْ بصــدودْ البي و المحايَ

ه في غروبْ سُ لَّهْ شمْ يكفيه اللِّي هو  ابْقى موَ

ــه ناسُ ولْ و اجْ ي الهُ جِ ــسْ نَفْ نّ وَ ــكْ كنت امْ ب

طاوْنِي خالّنِي محجوبْ بة و اللِّي اعْ جْ دونْ الحَ

ــوا ــي فاتوا امْضاوْا و انْقاسُ ــفْ قومانْ اللِّ كي

ي منســوبْ دِي بالتّيه و الصدودْ لولْفِ ــا عهْ أن

ــه ــور مقباسُ ــتْ بهجــرة معــدورْ ن ــا رتي م

ميم و ابْقى عقلِي مغيوبْ و افْهى باللِّي منّه اهْ

ــه ــه افْناتْ أنفاسُ ــي ناسُ ــي ناسِ بكْ راسِ

رة زهو المحبوبْ دْ و ارْضيتْ أوْصالْ ارْضاكْ يالعُ

ــه راسُ لْ الحبيبْ و اجْ ــعْ وصْ ــا نكيدْ انْقاطَ م

رونِي همــا حقيق بدرْ الهجرة مطلوبْ لو هجْ



بدر احبابي 270

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــي ـــــرّ صـــوابـِ بـــاگـــي س

ابْ نشّ وِي  يكْ عْ  قاطَ الرقيب  لوال 

ــي ــاب ــج ــوا االح ــف ــش ـــو ك ل

االحقاب مدة  لبهاهم  مكسوب 

ـــتـــابِـــي جـــالـــبْ كــــلّ اعْ

ــا يكتابْ مــن زادْ بالمنى شــلى م

ـــي رْ احـــبـــابِ ــــــــدْ جـــــدْ أبـَ

واك عن جميع النّاسْ و االحبابْ نَهْ

ــي ــطــابِ ــخْ ـــوا ل ـــمـــعُ مـــا سَ

جابْ نْتْ اعْ ــبْ بيّ واهَ في بيوت المْ

ـــحـــاربِـــي ــم كـــنـــتْ امْ ــه ل

مْ ربرابْ ي يقدَ وفْ وسطْ روضِ طُ بعْ

ــي ــابِ ــص ـــبّ إيْ ـــحُ ــــولْ ال ه

و ارْضاوْا ما يشــيرْ لنقصه مرتابْ

ــقــصــوا فــي حــســابِــي مــا ن

مقصودْ ما ندوزوهْ في كلّ حسابْ

ــه ماسُ ــاوْا لهْ ــيّ اصغ ــة ل ــاسْ الهيفَ ــه ن ب

هامْ عليلْ روحْ ذاكْ الصبّ المنشوبْ رايَمْ بسْ

ــه ــفْ حقّ ألنفاسُ ــم اوصي بنتْ لهــم اخدي

ما يخفى شي حالْ الغريبْ قَلْبُه بهم ملهوبْ

ــه لهواسُ ــاوْا  رق بهــا  ــي  اللِّ باعــد  بالمْ

بْ مكتوبْ ونِي ملزومْ لي نكونْ مكسّ لو نصفُ

ــه ــه افْناتْ أنفاسُ ــي ناسُ ــي ناسِ بكْ راسِ

رة زهو المحبوبْ دْ و ارْضيتْ أوْصالْ ارْضاكْ يالعُ

ــه تْ تلساسُ ــمْ اللِّي رگمَ في نســيجْ بهاهُ

وبْ رْ بعجُ قّ وضيحْ في المسايَلْ خامَ تعينْ الحَ

ــه راسُ ي وجه الحبيبْ في اغْ ــزولْ انْراجِ وال انْ

لُه ليّ عذابْ في احشى كبدِي محسوبْ ي وصْ جِ يَفْ

ــه ــه قَبْلِي قيالْ و اقياسُ مُ كْ ــاوْا لحُ كما صب

ر ليّ انواوْا وقــت الهجرَة متعوبْ ــو يا الهاجْ ل

ــه ــمْ و عكاسُ دي ــا اخْ ــوا هــذا لن ــتْ قال حي

وفانْ اتْؤوبْ ــانْ الطّ ســيرَةْ غزالن الحيّ من زم
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43

44

ـــي رْ احـــبـــابِ ــــــــدْ جـــــدْ أبـَ

واك عن جميع النّاسْ و االحبابْ نَهْ

ـــي ـــصـــابِ انْ زادْ  ـــي  ـــبِ ص

غتابْ ـــمْ  االّيَ ــالمْ  ك من  ورّاتْ 

ـــي ـــوابِ ــــتْ ج ــــبْ لـــهـــم جَ

ةْ االوطابْ ــدَ ي من عاليَلْ زَبْ ــفِ تَشْ

ــي ــابِ ــس ـــجْ اكْ ـــسْ ـــحْ نَ ـــايَ ب

غالّبْ صلَةْ  من  رة  قاصَ و  حــرّة 

ــــي ـــدْ رابِ ـــاحَ ـــج ـــــولْ ال ق

وفْ بالبالغِي محسوبْ ترابْ معسُ

ـــي رْ احـــبـــابِ ــــــــدْ جـــــدْ أبـَ

واك عن جميع النّاسْ و االحبابْ نَهْ

ـي ــم نــابـِ ــه ــي ــــخْ ف شــــامَ

لْ ما حمل يومْ ارحيلْ اهذابْ مَ يَحْ

ـــي ـــســـابِ ــــــــزْ لــــك انْ رامَ

ابْ حْ كذّ ضَ ــه يفْ ــه في عراضُ جبتُ

ــه ــه افْناتْ أنفاسُ ــي ناسُ ــي ناسِ بكْ راسِ

رة زهو المحبوبْ دْ و ارْضيتْ أوْصالْ ارْضاكْ يالعُ

ــه ــي مــن ال هي حمــل في قرطاسُ بالمعان

ــمْ محبوبْ ــالْ االّيَ عْ والّ هــو الْغى مق يســمَ

ــه ــاقِي قَلْبِي امصالْ ولعاسُ فــي مديحْ السّ

لو تكافِي ليّ حســانْ خيري يضحى منجوبْ

ــه بمياسُ ــومْ  الي حكــم  يتعاطــى  ــذي  لل

ي لها مغلوب كامْ راسِ ترضى لها نفســي احْ

ــه ــه وال ارقى في قسطاسُ ــى مرتابُ ل ــا اعْ م

رْ مقلوبْ ه ظاهَ محجوجْ هو في كلّ حينْ فهمُ

ــه ــه افْناتْ أنفاسُ ــي ناسُ ــي ناسِ بكْ راسِ

رة زهو المحبوبْ دْ و ارْضيتْ أوْصالْ ارْضاكْ يالعُ

ــه ــانْ مقياسُ ــوا هــاتْ البي ــومْ يقول حــارْ ي

ــه مثل المرعوب ــازَلْ يكونْ في حمولُ عادْ الب

ــه ــع اقوالِي يكشــفْ عيبْ و نحاسُ فــي بدي

رْ مكذوب لو بالنفحة حالُه اعتى مقالُه ظاهَ
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45

46

47

48

ـــى شــــي غـــابِـــي ـــرق مــــا ي

ابْ نهّ ه  بْعُ طَ ه  الفاظُ من  معروفْ 

ــي ــابِ ــت ك ـــي  ف ســـالمـــي  و 

بْ في االنسابْ و ما ارْقات ناسْ الوَهْ

 

ه ه خسيف و مساسُ مُ دْبَة نَجْ في شــعارْ الوَ

ــه كلّه منهوبْ ــه ايْبانْ قُولُ ــرَتْ كالمُ لو فسّ

ــه ــاحْ وَرْدْ والْياسُ ــى ما ف ن عْ ــياخْ المَ عن اشْ

بْتُه مكسوبْ لُه جَ هْ دْ اللِّي ارْقى بجَ دونْ الجاحَ

انتهت القصيدة
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001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ــرّة م ه  ــدُ هْ لعَ ــاوْا  ارْع ال  و 

خــزرَة رْ  ــوّ يحَ ــومْ  ي كلّ  فــي 

ــه ديما تغيرْ فانُ و هو يا ســيدي روحْ العشــيقْ قبل اجْ

ــاس الحــرّة ــا ادْراوْه ن مجــروحْ م

مطعون ابقى في كل حين من خزراتُه و شفارُه

ــتْ في الصدرْ وي فــي ادْخالي انكْ

ة فــي ابْرِيّة ــدْت الرّاحَ ــا وجَ ــنْ م مــن حرّ البي

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

ي في الضميرْ رَسِّ دْ امْ ه وكيدْ و الوَجْ رْصُ و هو يا سيدي حَ

رة مصدوفْ الشرابْ كيوسْ الخمْ

نة و مزارُه عْ مهمومْ إيبان احزينْ من جراحْ الطّ

رْ الشــفَ ــغْ  صابَ ــا  ي تفجيجــة 

زيّة  ومْ في ابْســاطْ الزّهو امْ لُه لقدُ ــدي وصْ عن

ــرة جْ ــه دمــع بهَ و ال ارْقــى ل

ــرة بنهْ ــمْ  لصمي فاصمــة 
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016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

ــرا تقْ شــالّ  خــدودُه  فــي 

ــرة الزّهْ خــدّ  و  وفْ  الشــفُ و 

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

يرْ و هو يا ســيدي محسوبْ قلب مكوي بالفرگة كيطِ

مهمومْ ما ادْرى كيفْ ايسيرْ جرى

دْ تشــحارُه ــولْ بهْ تبرّ ورْ صاحْ في كلّ قُ معــدُ

ــرْ ــا ضمَ ــاتْ م ن عْ ــو بحــتْ بمَ ل

ــة ريّــ قهْ لهــا  ــلْ  ــ داهَ ــوم  الي ــا  أن ــحْ  بايَ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

وَ النظيرْ رة زَهْ ةْ العشيقْ النَّظْ و هو يا سيدي و مراحَ

رة ــعْ النَّظْ ــمْ الزهــو و بدي و معالَ

رْ ازْهارُه لى زَهْ ــا يعْ ــي من كلّ جمال زين م زْتِ حَ

ــرْ افْخَ مــن  تيجــانْ  ــة  ياسَ الكْ

يّة ــي مســقِ ــواسْ اللِّ ــنْ االق ــلْ ع كاوِي بفتي

ــرا البْ ــحْ  توضّ اشــفارْ  مــن 

رة و الضفايَرْ ســودْ فــي ضفْ
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034

035

036

037

038

039

040

041
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044
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048

049

050

051

ــرة ورْ بقيتْ في حسْ مــن الجُ

ــرة ـعْ الشّ بيـتْ  ـــدْ  كنّاشَ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

اً تحيرْ وة حقّ ــو كانْ لك جيتْ بشــكْ و هو يا ســيدي ل

بْتْ فرة ــا صَ مْ م زْتْ من عناهُ وَّ حَ

رارُه ة بامْ ا من كانْ حقيقْ نالْ و اشــربْ غصَّ أمّ

ــرْ ـ مَ دْ انـْ و  ــه  انْفاسُ ــاتْ  افْـن و 

يّة عِ ــرِي قطْ بْ ــى صَ ــتْ فــي االحوالْ و افن ي دِّ عَ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

رة اتشــيرْ جْ وانَسْ البيدة للهَ و هو يا ســيدي ديمــا اعْ

رة ــعْ مْ الشَّ ــي نَجْ ــاتْ كنْراجِ انب

ترجى روحي العطوفْ جودْها في ليله و نهارُه

الهجــر ــى  عل ــرة  بْ صَ ــيّ  ل ــا  م

ريّة هْ ــى ســرُّه جَ ــرة انقــاسْ و افْن هْ ــه جَ قلبُ

ــرة ـ بالقهْ ــي  ناسِ ــا  ي زَدْتْ 

رة ــعْ اتْ الشّ فــي اوْصــافْ أمّ
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052

053
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059
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064
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066
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068

069

ــري ــي هــو يجْ ــعْ اللّ عــن ردي

رة ــطْ مكاتْبُه في حشــايا سَ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

ه كبيرْ مُ كْ رْ حُ هَ ــوي يَقْ ند االلحاظْ ق و هو يا ســيدي جَ

ــرة سْ ه حَ ندُ زَمْ في اللغى ما عَ يَهْ

باقي ليّ ســيرة ابْداتْ مشــهورَة في تسيارُه

هرْ ــارْ فــي الدّ شــى من ع ما يخْ

ه احقيقْ ما يتْماثل في انســيّة جُ ه نَهْ ــرْعُ شَ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

مْ اجديرْ كْ ي و اتْمادى حُ حْ مالْكِ و هو يا ســيدي و افْصَ

رة ه قُدْ مقبُولْ مايْلِي فــي اعراضُ

ملسوعْ غريبْ يزيدْ ســاكني تعذابُه و افكارُه

ــرْ البحَ فــي  كمــوجْ  تتطــارَبْ 

يّة هِ وْنِي صادَفْتْ من عينْ البين اسْ ــنْ عَ سَ يَحْ

رى جْ ــي فــي المَ دْ ل كــمّ يرْعَ

ه و اســــرى زْتـُ عْ حوّ ــمْ بالسّ
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071
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080
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087

ــرى ه جايَبْ بُشْ فــي نســيجُ

ــرة ــون بنظْ وال ارْقــى فــي فن

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

ي شــهيرْ ظِ عانِي لَفْ لْتِي بمْ ــتْ حُ ي و هو يا ســيدي نَهِّ

ضرة ه عند الحُ مرفُوعْ في سهومُ

رْزِي و اشعارُه ري طَ مشهورْ وضيحْ في كلّ جيلْ تَدْ

ــرْ ــزْهَ ال و  ــقْ  ــبَ يــعْ بــنْــســايَــمْ 

ــة ــا ادْرى ترضــاهْ ارقيَّ ــمْ م ــدِي لهــا غري يَهْ

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

ضْ داكْ البصيرْ ــاشْ توگّ د القماشْ ب و هو يا ســيدي خُ

رة رِي شعْ هن ما يَدْ مخبولْ في الدّ

ــي مگدارُه الشِ ــبْ ما يعْ مغطــوسْ ابقى فــي كلّ عي

ــرْ ــه ينعتَـ ــوالْ معانِيـ ــي اقْـ فـ

يّة ســجِ ــهْ  علي ــتْ  ـ نزّهْ اشــهيـرْ  ــه  عيبُ ــدِي  عنْـ

ــرة مْ جَ ــه  قلبُ فــي  ــذي  لل

ــرة بْ كُ بســيرَةْ  انْجــابْ  وال 
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105

حــرّة ــعْ  طبايَ اشــتيمْ  فــي 

كنت مسلِّي اقديم من قبل انشوف بصارُه

ــرْ ــنْ و الفخَ ــتْ بالزِّي ــن صالَ م

ــمْ النصر ارقيّة لْ في االريامْ تعظي تســتاهَ

مْ يا خبيرْ ــحْ عماهُ روا نبيحْ من قبْ و هــو يا ســيدي كثّ

ــرة للنّعْ ــبَهْ  كيْشْ ــبْ  هي و  دارُوا 

ارُه بْ مــن خيّ ــاسْ الوَهْ ــن ن ــاسْ أصاحْ بي ــدِي بالنّ هْ عَ

ــبْ مــن ظهر ــا تقصــد بالعي م

ــة يّ اتْقِ االخــالقْ  مــكارَمْ  مــن  ــل  خلي حْ  ــدَ تَمْ و 

تــــدوارُه ــن  ع تشويهة  ــه  ــامُ ــه افْ زادْ  ــاً  ــقّ ح

ة و مــن حضــر بالْفــاظْ بشــيعَ

يّة بسجِ ــقْ  ــاطْ ن ــارَبْ  ــق ي مــا  ــدْ  أكــي ــفْ  ــلَ ــحْ يَ

ــيــارُه اغْ ــابْ  ــب اسْ دونْ  من  قبيحْ  ــرة  ــهْ جَ ــقْ  نــاطَ

ــرْ ظهَ مــن  ــوبْ  عيُ و  بمشــاتَمْ 

ــة  زِيّ امْ فــي  ــى  ب الغْ ــومْ  قُ ــنْ  بي ــة  ل جهْ ــبُه  سْ حَ

ــكارُه افْ لشــبيهْ  ــرَحْ  يَفْ ــبْ  انجي ــي  باللِّ ــدِي  هْ عَ

القر و  ــاهْ  ــج ــال ب ـــي  يـــواسِ

كليّة ــوا  ــره ــك ي ــمْ  ــهُ ــتُ شــف ـــيـــومْ  ال ــكــن  ل

ــرة جْ الهَ ــواقْ  اسْ ــرومْ  ت ــا  م
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ـــرارُه ــانْ اشْ ــوْم ــرَتْ قَ ــهْ ـــاتْ ظَ وا  اوْق ــدُ ــسْ وإال فَ

ــدر الغـ و  ــبْ  العي و  ــة  ـ خَ بالنّفْ

اسجيّة فــي  ــمْ  ســلّ ــمْ  الــفــاهَ يــا  غــريــبْ  ودّعْ 

انتهت القصيدة
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011

012

013

باهــوالْ ــال  الب انكســى 

ــور زينهــا و بهاهــا مــن ن

بجهــارة ســيرتِي  هــذي 

ــو كان لك تنصف گمرة ل

ــرة الهجــ طاعـــمــات 

واها ــي لهْ نفســي دعاتن

ــنْ مفتحــاتْ االزهارْ ي ــدِي انْشــوفْ وَرْداتْ الزّ قصْ

ارْ ــيــن نــــوّ حــرجــات ب

االحــبــابْ و  جـــازْيـــة  و  ــلــة  عــبْ ـــتْ  فـــاقَ

خليـــلْ كلّ  البات  السّ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــالْ االخــب زادْ  ــن  البيــ و 

انكوى عشــيقها بلضاها

ــدرة ــ عَ ــح  مديـ فــي 

ــة ــر مالم ــا بغي ــا فادْه م
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014

015

016

017

018

019

020
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024

025

026

027

028

029

030

031

ــالْ ــم نــــورْ شــعّ ــه ل

ة مالغَ قاصدينْ  حاجبينْ 

ـــارة ـــزك تــديــنْــهــا ب

ــو كان لك تنصف گمرة ل

واجــبــيــنْ قــادْ االهــبــالْ

عرّاضــة منهــا  ــد  الجي و 

ـــرة ـــوَفْ ــــيــــاتْ ال راخْ

تتغاغى بالهوى  رجلين 

ــن مشــارَبْ من طيبْ خمــر العصارْ ــنْ هاديي ي يدّ

تغيارْ ــل  ك ــي  ــجِ ــفْ تَ

معاجب فـــي  مــنــهــا  ــق  ــاش ــع ال ــب  ــل ق

ــلْ ــه تنكي ــنْ زادْ ل و البي

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــرة ــشْ ــب ــات ال ــي ــاه ب

و كثير في الغرام تماضى

ــمْ و انْواتْ حــبّ االجدارْ ــول االّيَ عهــدي ارْماتْ ق

ــالْ قــتّ ــــحْ  رَمْ ــدّ  ــق ال و 

بصباغة شعـورْها  زادُوا 

ـــارة ـــق ــــة اس ــــم رايْ

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 

ــالْ خــصّ ـــازْ  ب ـــف  األن و 

تگاضى به  الغريم  قلب 
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زارة امْ فــي  زينْها  ــعْ  ترصي

ــو كان لك تنصف گمرة ل

ــالْ ــم كــــيّ خــصّ ــه ل

ــا تعــذابْ منهــا و ارْضاه

ــارة مغي ــي  نِ تصدّ ديمــا 

االســرارْ ــبْ  طي ــعْ  بدي و 

ـــــــبْ ـــــالْ واجَ ـــــب تـــســـبـــي لــــــيّ ال

بُه تهليلْ رْدة محجْ خدّ الوَ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــرة النّظـــ ــن  الوالعيـــ

ــع الْقاها و الصــدّ له من

ســي تحبّ هيفــات الحيّ الكاتمات االســرار نَفْ

المســرارْ البهــا  ــاسْ  ن

ــبْ بغرايَ الحشــا  ــي  فــ العشـــرينْ  ــتْ  صبْ

العليلْ ــا  صدوده ــي  يرمِ

ـــي رشـــيـــف خــمــرة ف

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 

فعالْ ــاد  ــب االك وســـطْ 

ماها قمر العشــيق رامْ اسْ

ـــرة ـــانْ وف ـــس ـــن ح ع
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049
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065

ــو كان لك تنصف گمرة ل

الوصــالْ و  الرضــى  ــد  عن

ــل حبّها و اشــگاها تخبي

ارة ســيّ ــي  بِ امراكْ ــى  حت

ــو كان لك تنصف گمرة ل

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــــزورَة ــات ب ــم ــاعْ ــنّ ال

ادْعاها يومْ  الهيبْ  جمره 

ــارْ ــن االقف ــومْ بي ــي بالتّيهــان اليُ ــدِي ارْماتْنِ وَعْ

االجــدارْ ــن  بي مهمــوم 

حقابْ ــي  ف ــزَلْ  ــن م كــلّ  ــهــارْ  بــجْ ــعْ  ــاطَ ق

ــلْ ثي امْ ــه  مايْل ــنّ  أنْظَ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 

ــالْ حي مــن  كــم  لهــم 

ممــزوج بالضنى و لضاها

ــرة ــف ــــــروج ع فـــي اب

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 
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ــال ــي بــفــروغْ ضـــيّ اخْ

امْصالُه عذبْ  له  محرومْ 

الهـزار مــع  دْهــا  حـــــدّ

ــو كان لك تنصف گمرة ل

ــالْ ــض لــهــم نـــاس االف

اجــة وهّ وحشــها  ــران  ني

ــرة ــات الــحــسْ ــب ــالْ ج

لُه يرتى  ما  قريبْ  حتى 

ــكات االحوارْ مغمــورْ بالضنى من ســيرة لها ابْ

االســحارْ لهــا  غــردات 

ـــبْ ـــه قـــبْـــال نـــاكَ ـــا بـــــاحْ الــغــيــرْ ب م

من حرّ بينْهــا في اگبيلْ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــــرارة ــنْ امْ ــي ــارب ــشّ ال

مغناجة باهية  العينْ  و 

ــعْ االبكارْ ــنْ جم ــي للعرْضــة ما بي اتْنِ ــي ادّ لِ رجْ

ــفــالْ االجْ انْــــــــواوْا  وإال 

ابْطالُه و  جمعها  بينْ  ما 

ــرا ــق ـــي نــســيــجْ ي ف

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 

اللْ ـــدْ ــنْ تـَ ــي تــاهــوا ب

اجة طمّ منها  الخدّ  و 
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ادْســارة ــنْ  ي ايْدِ الزّ همــا 

ــو كان لك تنصف گمرة ل

ال الشعّ ــهــا  الــبْ ـــورْ  ن

اظة شــوّ ــا  نارْه تعــذابْ 

يشــارة ارْمات   عشــاقْها 

زْتْ نــارْ االشــفــارْ ــــوَّ حَ

ــبْ ــات مـــن عـــجـــوبْ مــصــايَ ــت ــل ــهــم ف ل

عقيلْ كلّ  ادهانْ  رْ  حَ تَسْ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

اتْرى ــة  التوب ــراتْ  الكاسْ

اضة من عندها في جيل وعّ

ــعْ االحبارْ ــرَفْ اوْصــافْ جمي هــذاكْ حالْهــم تع

ــا فــي االمصارْ و ارْضاوْه

ــبْ ــايَ ــط امْ و  ــا  ــده ق ـــرُه  ـــعْ شَ ـــبْ  حـــاجَ

تكليلْ ــا  جيده الحديث 

رى ــمْ يــــدْ ــي ــش ــغ ــل ل

مالمة بغير  فــادْهــا  ما 

ــالْ االجي ــعْ  جمي ــوا  صال

ــى بفْضاضة من حرّها انب

ـــرة ـــوت شـــعْ ـــي فــــي ب
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ــو كان لك تنصف گمرة ل

تــخــبــالْ دون  ــون  ــن ف

غالِي تبيينْ ســرْها في اشْ

خســارة كالمهــم  ديمــا 

ـــرة ـــزّهْ ــــورْ ال ــــالْ ن م

تعذابُه من  القلب  وى  انْكْ

ــرة ـ ـفْ الضّ ــات  ـغ أصابـْ

رة ــدْ العَ ــا  ي ــعْ  ضَ تَخْ ــاًّ  حق ــة  أالم ــاكْ  لبه

ــــزري نـــــورَكْ شــمــســهــا فـــي الــجــيــلْ ي

ــارة بــزه يــنْ  عِ الســامْ

ــز افْصالِي مــن الّ ادْراوْا ع

ــومْ الجحــودْ ما ترقى شــي وال ارْوات االشــعارْ ق

ــارْ ــي ــعْ حــــازوا كـــلّ مَ

ـــي هـــــلّ الـــمـــغـــاتَـــبْ ـــالشِ ـــعْ مــــا ت

وال هيّ اشفاتْ كلّ غليلْ

ـــارَة ـــيّ س ــــي  ــــتِ راحْ و  ــــــي  روحِ ــــا  أن

ــلْ ــي ــقــت ــى ال ــل ـــصْ ع ـــري ه ح ـــدُ ــــ ـــنْ جَ

ــة ــر مالم ــا بغي ــا فادْه م

ــوالْ اقْ في  ــارْ  االخب صــحّ 

ــي دالِ ــاعْ كلْ اجْ ــرْ ب يكسَ

ــرة بَتْــ نســيجْ  فــي 

ــرّة م ــن  كمّ ــر  ايغي لهــا 

ـه ـهــابـُ ـــــــي تــلـْ زادن
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ـــــارة ـهــا وضّ ــاللـَ لــهْ

ي ــتْ عالجِ ــه نَلْ ــكْ ب لَ و صْ

ــارة مغــي ــهــا  ارْيامْ و 

ي و اللِّي ارْقيبْ قَلْبُه گاسِ

ــزارَة ــخ ـــــامْ ب ــن االري ـــوِي م ـــكْ ــي مَ ــالِ ح

ـــلْ ـــوي ـــوى فـــي اهْ ـــهْ ـــي مـــن ال ـــبْـــعِ طَ

ـــــرة ـــــزَّفْ ــــن ال ــــــعْ م مَ ــــــدْ لــــــيّ تَ

ــطــيــلْ ــســكــابْ اهْ ــن ال ـــعْ م ـــوالَ ــــعْ ال دَمْ

معــارة زادْ  اســناكْ  مــن  

ــي ــزاجِ ــى م ــن مـــن اض

ــارَة غــ دارُوا  للعشــيقْ 

ـــي ـــكـــاسِ زادنــــــي اعْ
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14

ــاحْ ــا ص ـــتْ ي بـــهـــواهْ تَـــهْ

طوفْ امِي من ال اصغات المطايَبْ من العْ في الحالْ شوف رَبْعْ الدّ

ــة ــاح ــص ــف ــيـــة ب عـــانـْ

ــة قـــــوتْ الـــــرّوحْ ربــيــعَ

وفْ طُ ــلْ بعْ ــومْ تواصَ ــه اصــالحْ ي ــا كنَرْجــى منّ واه ــن اهْ م

عـــانَـــيـــة بــنْــصــاحــة

منصــوحْ لة  ــهْ الشّ ــنْ  زي

ي باحِ اصْ رْ  قمَ شــفتْ  يوم 

ــة معارْضَ يَرْضــى  االّ  ــوبْ  ب حْ مَ زورْ 

اتفــوحْ ــسْ  جالَ امْ فــي 

ــمْ ملْكوحْ ــه دايَ لُ قْ ــه عَ ب

ــواكْ انــبــوحْ ــهْ هــانِــي ب

ــي باب احْ جمــع  ــنْ  بي ــا  م

رْ ــاعي ملدوغ في الصدَ ما ابحالْ السّ

ــي ــاحِ ــح ــلْ ــدهـــا تَ زَنـْ

فصاحــي ــمْ  بنَظْ تايْهــة 

ــة ــيــة الــفــايْــضَ ــنّ قْ ال ــــدْ ــن صَ م

وحْ ملقُ ه  مسكُ من  يْها  طَ

ـــــاحْ ـــــــــدّ نـــــصّ خَ

ــذابــي ـعْ ــــي تـَ ــــتِ راحْ

ــغابي اشْ ــدْ  ايْزي ــا  صده

رْ الجمَ فــي  ــة  مــطــروحَ حــالْــتِــي 
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33

ــرانْ ــجْ ـــدودْ الــهَ مــن ص

حانْ تْنِي و امْ لْكَ سْ هَ كْ بالعَ

مسموحْ تديري  عيبْ  كلّ 

ي زاجِ ــا و اعــذابْ امْ بالضن

كفاكْ اللِّي  ديري  كْ  خصامَ نطيقْ  ما 

ــي مــشــبــوكْ مــا مــثــلِ

صيْرُه في فجاولْ الشكوكْ

ــانِ ــا لــهــا ت يـــنْ م ــي الـــزّ ف

دفــوفْ بينْ  ما  ـــفْ  واقَ بقيتْ  ــا  ران ــي  ولْــفِ لها  ــولْ  ق هللا 

ـــة ـــاحَ ــــي لـــحّ ــــتِ ــــعْ دمَ

ــة قـــــوتْ الـــــرّوحْ ربــيــعَ

وفْ طُ بعْ لْ  تواصَ يــومْ  ــالحْ  اصْ منّه  كنَرْجى  واها  اهْ من 

عـــانَـــيـــة بــنْــصــاحــة

ــود و احـســانْ نضـحــى بجـ

رْ مقطوفْ ي ظاهَ في بهاكْ  كيفْ نشتاقْ زورَة وأنا غالمْ عشقِ

ـــة ـــرّاح ـــــا ج ـــــدودْه ص

ــة قـــــوتْ الـــــرّوحْ ربــيــعَ

وفْ طُ بعْ لْ  تواصَ يــومْ  ــالحْ  اصْ منّه  كنَرْجى  واها  اهْ من 

عـــانَـــيـــة بــنْــصــاحــة

ولْهانْ هايَمْ  نِي  اشــبَهْ ما 

ـــانْ ـــشّ ـــةْ ال ـــعَ ـــي رف

ــي ـــــــي مــنــهــاجِ زادْنِ

ي ــج عالجِ ــا خفــاكْ نهْ م

ــن جــفــاكْ ــرى م ــب ــكْ ي ــطــوفَ ــعْ ب

المربوكْ ــدْ  الوَعْ ــه  ب ــادْ  ق

ــالنْ ــــــ عــــــجْ روفْ 
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ـــزالنْ يــلــوحْ ـــغ ســـرّ ال

اشــقانا لتعــبّ  ــة  مايل

يكْ مــن حروبْ ي يدِّ ــي كفِّ فِ طْ ــرْ عَ غي

ـــــروبْ ـــــزّاگْ مـــن اهْ ي

محبوبْ بصدودَكْ  رَة  قاهْ

مگــروحْ ــقْ  العاشَ قلــب 

ـــة ارْواغَ دْ  هْ بجَ ــة  دايْــمَ

ــا صــاحْ ينفهى ــه ي بُ ــرةْ عجْ مــن كث

ــدوعْ ــل ـــــلْ م ــي دواخَ ف

مفروغْ خاوي  ه  مُ رَسْ صار 

ـــمْ مــعــلــولْ ي ـــرّ ــوى ال ــهْ ب

الشفوفْ من  لْ  بفناجَ تجودْ  حتى  نى  نفْ ترْضى  يومْ  وقْ  بالشّ

ــــة ــــاحَ ـــة وضّ ـــيَ ـــاف ص

ــة قـــــوتْ الـــــرّوحْ ربــيــعَ

وفْ طُ بعْ لْ  تواصَ يــومْ  ــالحْ  اصْ منّه  كنَرْجى  واها  اهْ من 

عـــانَـــيـــة بــنْــصــاحــة

ـــوي بــحــقّ مــبــلــوغْ تـــضْ

وفْ بسجُ تتوارى  ما  عهودْ  ري  تَدْ ه  رسامُ لْ  وصَ حينْ  يكفيكْ 

ــة ــاحَ ــســم ـــي ب ـــلِ ـــامْ ع

ـــي جــفــالنــة ـــكِ ـــالْ م

ــة بــســومْ افْــالنــة ــي داعْ

ــوبْ ــعُ اشْ مــن  بقلوبْ  ـــلْ  الـــرّاحَ

هْ الغيوبْ هامَ كْ في امْ تيهَ

ـــحـــولْ ــــبْ مـــن ــــل ق

ــة ــالغَ ــمْ ـــي ب مـــالْـــكِ

ــة ــة القلــب صباغَ صابْغَ

ــا ــه دسّ ــــوالْ  بــــاحْ ـــي  عِ ـــدْ تَ و 

ــنْ المبزوعْ ي ــراق الزّ مــن ف

ــــزوغْ ــــب ـــس ال ـــم ش
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النّاصوحْ ــوْل  ق ي  ـعِ ســمْ

معــروفْ ــي  ضِ يقْ وال  العاشــقينْ  ــذابْ  تَعْ ــحْ  يرْبَ ــا  م

ــة ــاحَ ــيّ ـــه س ـــتُ دمـــعْ

ــوضــوحْ ــه م ــال هـــذا ح

حــى القلبْ منّه ســاكن موقوفْ ه يضْ من ســكابْ دموعُ

ــــة احَ ــه نُــــوّ ــتُ ــعْ ــي ل

وحْ مسمُ حى  يضْ لِي  وَصْ

موصــوفْ مْ  اتْقــدَّ ــمّ  غ بافْعالْهــا  ــي  حِ تَمْ ــبْ  بالمطايَ

ــة ــاحَ ــرت ـــي م مـــالْـــكِ

ــقْ مســروحْ ــعْ العاشَ بْ طَ

ــقْ مخصوفْ ى مــن عيوبْ شــأنُه فايَ ــه يتْوخّ مــن صميمُ

ــة ــاحَ ــضّ ــه ف ــتُ ــعْ ــي ل

مــشــرُوحْ اقْــوافِــي  درّ 

وفْ لُولْ توبْ بســفايَفْ من الشــفُ من دباجْ اقْماشــي و احْ

ــة ــاحَ ــصّ ــــة ن ــــقَ رايْ

انتهت القصيدة
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يَّة شِ رْ  ــمــحــاوَ ــال ب حــالــي  زادُوا  ودّْعـــونـــي 

ــوْداتْ ــع الخَ مْ ــي جَ رْت ــو بصَ ل

حانُه رُه و امْ مْ في الحشى جَ

ــادْ عي ــه  ب ــكْ  لَ وَصْ ــوم  ي

في الهوى ريتْ بديعْ اشياتْ

يات و افتيل العين زادْني بشْ

ــة ـــعـــة مــســقــيّ قـــاطْ

ــيَّ خفِ دون  ــحْ  الجري ــب  قَلْ ــداوي  ت ــك  ل أشْ 

ــفــاتْ ــطْ نَ االّ  ــمــحــاوَر  ــال ب

ــة بالكيّ ــهيتْ  اسْ ــي  باللّ هــى  نَفْ ــي  هيّجون

ــــراتْ زَفْ ــعْ  ــلَّ نــطَ حين  ـــلّ  كُ

دولي بِيَّ روح البال يا عْ جْ في صميم مَ

يَّة ــروحْ حانْطة ازْهِ وْدات الزّين ت ريتْ خَ

يَّة دِ في عراصي هديك لدِيك جايْبة الهْ

رى ــا يَجْ ري شــالّ م في خاطْ

ــه اعكاسُ رام  حالة  كل 

يا و اسنانه ه من اضْ مانْعُ

زْرات نباتْ في سبيل الخَ

كاوي ــال القلــب امْ ــه ن ب

وات شايا بسهوم اكْ في احْ

ــيــاتْ فــي الــهــوى ريــتْ الــيــوم اشْ

ـــوْالتْ ـــقَ ــحْ ال ــصْ ــفَ ــقــيــن ب نــاطْ

ــاتْ ــرْج ــحَ ـــــوارْ ال ــنْ انْ ــي ــيِ ــاكْ ح

اعرى التِّيهــانْ  ــدود  صْ مــن 

نانُه غى له من تَفْ إال اصْ

ــارة ضــوَّاه ــى المن و عل

ــال الب ــن  تعيي ــع  الوال

ــاتْ ــف ـــالـــب ك الـــطّ

الحرجات لقديم  فاتگة 
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32

ــاري ب اخْ دون  ــدي  وجْ ــاجْ  ه

ــه تْ قباسُ في الجيال رَمْ

عْ اغنانُه طَ ــازَم تقْ جيتْ ع

اتْ دَّ ه عَ سُ راعة نَفْ في السّ

رَة ــهْ ــي بالسَّ ــي حال ــادْ ل ع

يَّة شِ رْ  ــمــحــاوَ ــال ب حــالــي  زادُوا  ودّْعـــونـــي 

ــوْداتْ ــع الخَ مْ ــي جَ رْت ــو بصَ ل

ــه ركانُ ــطّ  حَ ــم  بالعــزايَ

لمـــرادي ـه  يْــطانـُ شَ زادْ 

راتْ من اضحى في سجانْ النَّظْ

ــراتْ النَّهْ فــي  ــي  ل زادْ  ــنْ  البي و  ــا  هواي كان  ــه  ل

ـــاداتْ ـــع ـــل خـــــارْقـــــة ل

ــيّ ل اعْ ــاوْا  مارْت ــنْ  العي ــفار  اشْ و  ــكْ  نَ فْ جَ ــالْ  م

ــاتْ افْت ــم  بِهُ ــمي  سْ جَ ــادْ  ع

ــة يّ كِ ــه  بحالُ ــا  م أصــاحْ  ــدْ  الوَعْ و  ــي  دون واعْ

الميقــاتْ ــاسْ  ن لْفــوا  يخَ إال 

يَّة شــهِ شــيقْ  للعْ ــدْ  يزي شــوقْ  عْ للمَ ــى  ن الغْ

ــراتْ ــسْ الــحَ عظيمْ  ــوهْ  ورتـُ

يَّة شِ رْ  ــمــحــاوَ ــال ب حــالــي  زادُوا  ودّْعـــونـــي 

ــوْداتْ ــع الخَ مْ ــي جَ رْت ــو بصَ ل

ــكاري ــي فــي افْ ــا ل رامْ تخب

ــجانُه بالبْخــور نويتْ اسْ

ناهْ بْ روحي في ضْ بالمعاجَ

فى الحالْ قْ لي يَكْ فَ لو يَشْ

ــرَة جْ هَ ــدْ  الزَّايَ حــوال  مــن 
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49

ــه رَمْسُ ــرْ  الزَّايَ ــلْ  ثي كمْ

ــنُه سْ ماله حُ ــي بَجْ زادْ ل

ــاوي دع فــي  ــي  ل ــدْ  زايَ

ــرا يَقْ لمــن  ــة  جَّ حَ ــتْ  بْ جَ

ــه دَرْسُ ــعْ  لَّ يقَ ــدْ  للجحي

نانه بَفْ باعه  ــى  ارْق ما 

واتْ عْ ظْ بدَ في مقال اللَّفْ

ــه نُ رَهْ مْ  ــدَّ ِيْقَ إ ــتْ  وَقْ كلّ 

اتْ ــوّ ــعْ بالق و الرّضــى يَرْجَ

زْراتْ يتْ من الشكى بالخَ دّ عَ

ــة زِيَّ ــتْ الهــولْ بالرّضــى و امْ ــك و اتْراحَ هَ ــفت وَجْ شَ

ــاتْ رْج ــدَّ ال ارْفــيــعْ  ليتْ  اعْ و 

يَّة ــوالْ ازْكِ ري فــي اق ــعْ ــدي شَ ــك نَهْ فــي مديحَ

ــاتْ البن ــي  إيْوات ــحْ  المـدي و 

يّة ــهِ اسْ دونْ  ــمْ  اخدي ــي  قَلْب ــة  ل فْ بغَ ــتْ  اوْتي إال 

ــاتْ لْي حُ و  ــدْ  الجي ــعْ  بدي ــا  ي

يَّة شِ رْ  ــمــحــاوَ ــال ب حــالــي  زادُوا  ودّْعـــونـــي 

ــوْداتْ ــع الخَ مْ ــي جَ رْت ــو بصَ ل

ــه نانُ ــى شــانُه بغْ ــو اعل ل

شــادْ ــبَه  يَشْ البعيرْ  كيف 

ألْفــاتْ ــومْ  الي ــه  ل ــعْ  قاطَ

رْجاتْ ــا ارْقــى الدَّ ــنّ م وي فــي الفَ عْ دَ ــه امْ حــالْ ل

فـــي بـــديـــعْ الـــقـــوالتْ

نُه ه وَهْ ــدُ في اعضــاهْ يزي

ــه قالُ ــم امْ كي ــرْ تَحْ ألزَّايَ

ــراتْ فْ الضَّ ــغْ  صبي ــا  ي

ــرة ــع النّقْ فــي ســطور بدي

نانُه يَّرْ في لســيعْ اجْ مصِ

ــاوَه لق العــذابْ  ــى  عل و 

من اطغى حازْ اهمومْ اهوالْ
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53

54

55

ــتِيَّة سْ مَ ــة  صايْل ــانْ  اتْب ــاتْ  ن عْ المَ ــاوْا  ارْق ــا  م

انْعــاتْ ــقْ  لْ الخَ فــي  لهــم  وال 

ــة يَّ نْكِ مَ زالْقــة  ــدومْ  اقْـ و  ــوَّه  امشَ ــمْ  طينْهُ

ــاةْ حي ــودْ  الوجـ فــي  ــم  مالِهُ

يّة ــكِ مَسْ ــة  زاكي طــورْ  بَعْ ــه  هديتُ ــالم  السّ و 

ــاتْ ن ـعْ المَ ــابْ  أرْب لالشــياخْ 

انتهت القصيدة
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راسْ و العْ ي انْشوفْ ضبي الحمى زهْ قِ شْ وهو يا سيدي عَ

ــي واسِ زْ و حالْ اهْ ــدْ له رَمْ و نعي

ـــه ـــفـــاسُ عــنــد انْ

ــي رة و التّيهْ شــابْ لي راسِ جْ ــن هموم الهَ م

ــاسْ رْ الــنّ ـــدْ ــوى ب ــهْ ــة يَ ــبَ راســـي الــحــاجْ

ياسْ بقْ رْ  دَ تَعْ ما  حالْها  قْ  شَ تَعْ اللِّي  النّاسْ 

ــي ألنفاسِ ــرة  سْ حَ يا 

ــه قياسْ ــسْ وال مثلُ ــذا لِي نقي و هــو يا ســيدي يجيح م

ــي ــحْ كلّ من هو راسِ بهــا يجي

ــي بْعْ خماسِ ــتْ مــن طَ ــا اروي و م

ـــوسْ ـــي س ــــوم ف ي

ه ماسُ وْتِي اضعافْ اهْ صَ

ــي كاسِ بعْ ــادْ  ف ــذي  لل ــدة  مْ عَ

ـي ـــا صــبــرْنـِ م

ــاسْ ــن ــي االع ــراجِ حــيــنْ بــتّ ن

ـــي أسِ ـــه  عـــالجُ ــفــيــد  ي وال 

ــي راسِ ــبْ  تَعْ مــن  ــى  القَ ــا  م و 

ــبْ االرموسْ نْ ــوم جَ و ي

ــه ــاسُ ــن ـــنـــى اجْ افْ

اسْ بْ عسّ ر و الحاجَ بالكاسْ و الشفَ

ـي ـــا صــبــرْنـِ م

الــقــاســي ذا  انْـــســـايَـــسْ  و 

ــي اوْنــاسِ ــاهْ  ــع م ــبّ  ــطُ ي وال 
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ـــوسْ ـــف ـــــبّ األن حُ

ــه شماسُ ــي  اضْ هــيّ 

ــــي ناسِ الكْ لهيــب  ــه  قَتْلُ والّ 

ــي ــانِ ــب ـــا اس م

ــاسْ ــمــيّ ال ــدّ  ــق ال ذاكْ  غــيــر 

ــي ــاسِ اوْج ــدْ  ــسْ لــلــجَ كاتبة 

ـــوسْ ـــدمُ مـــلْـــك ق

ــه الْباسُ ــرى  ان ــى  ت إمْ

ي ةْ انْفاسِ ضاهْ ليعَ نْ في اعْ تســكُ

ــي  ــانِ مـــا اســج

ــعاسْ رْ عسّ ــه امْســاهَ ــاتْ في انب

ــه ــاسُ ــس احْ دونْ 

ــي رة و التّيهْ شــابْ لي راسِ جْ ــن هموم الهَ م

ــاسْ رْ الــنّ ـــدْ ــوى ب ــهْ ــة يَ ــبَ راســـي الــحــاجْ

ياسْ بقْ رْ  دَ تَعْ ما  حالْها  قْ  شَ تَعْ اللِّي  النّاسْ 

ــي ألنفاسِ ــرة  سْ حَ يا 

ــا ســيدي هــذا حــالْ  هــذ النّاشــي داره ســاسْ و هــو ي

ــي ساسِ ــا يبالِي به احْ ــهْ م ايْتَيَّ

ــــه ــــراسُ بـــيـــن اغْ

ــي رة و التّيهْ شــابْ لي راسِ جْ ــن هموم الهَ م

ــاسْ رْ الــنّ ـــدْ ــوى ب ــهْ ــة يَ ــبَ راســـي الــحــاجْ

مقيُوسْ كيفْ  معلُوم 

ـــه ـــاسُ ــــــــزادْ ب انـْ

و دوى و صاگ له بجيوش الوسواسْ

ــي ــانِ ــب ـــا اس م

ـــي ـــراسِ ـــبْ ـــنّ ال ـــدّ  ـــخ ال و 

ــي تحماسِ مــن  ــي  ل اصغــى  وال 

محروسْ ــمْ  قدي نْده  جَ

ـــــه ـــــراسُ ــــع اجْ م

إيّاسْ عْ  طَ يقْ ما  وى  الهْ بْ  صاحَ و 

ــي ــانِ مـــا اســج

ــي ــالسِ بــغْ ـــــلْ  ـــــواصَ ان و 
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ــي طاسِ قُسْ ــحْ  راجَ البْهــا  فــي 

ــوسْ زيـــــنْ مــنــفُ

ــه ــبــاسُ ــدا اقْ لــيّ ابـْ

ــي ــالّسِ جُ ــاتْ  ــه افْ ــيّ  ف حتى 

ــي  ــانِ ــه مـــا ش

ــواسْ ــبْ بقْ جّ نشــوفْ طــرفْ محَ

ــي فاسِ اسْ فــي  ه  ــدُ رَعْ ادْوى  وال 

ــوسْ ــم ــل ـــبْ م ـــل ق

ــه عاسُ ــعادْ  اسْ ــيّ  ل

ياسْ بقْ رْ  دَ تَعْ ما  حالْها  قْ  شَ تَعْ اللِّي  النّاسْ 

ــي ألنفاسِ ــرة  سْ حَ يا 

ــيّ و الرّفْقْ مــن االكياسْ ــى  اتْجودْ ل و هــو يا ســيدي إمت

ــي ــي و اعــالجْ دواسِ بهــا منايْتِ

ــــه ــــواسُ ـــرْ اقْ غـــي

ــي رة و التّيهْ شــابْ لي راسِ جْ ــن هموم الهَ م

ــاسْ رْ الــنّ ـــدْ ــوى ب ــهْ ــة يَ ــبَ راســـي الــحــاجْ

ياسْ بقْ رْ  دَ تَعْ ما  حالْها  قْ  شَ تَعْ اللِّي  النّاسْ 

ــي ألنفاسِ ــرة  سْ حَ يا 

المساسْ من  اغِي  الصّ رَبْ  يطْ ها  بلفاظْ سيدي  يا  هو  و 

رْناسي لِي عَ مْ لْ حَ يْهاتْ ما حمَ هَ

ــه ــاسُ ــي ـــد ك ـــنْ ه

ــي ــاسِ ــرْط ــمــه قُ ــتْ ــهــا كَ ــنْ زي

ــوسْ دعبُ ادْراه  ال  مــن 

ــــــه فــــــــــاحْ أسُ

عرناسْ الحوالِي  ارْتى  ما  دْ  بعْ من 

ــي ــانِ ــه مـــا ش

ــي ــاسِ ــف انْ ذا  ـــحْ  ـــيَّ انْـــجَ و 

تنفاسي مجلُه  ــعْ  ــطَ ق وال 

بّ مغروسْ ــى الحُ بضن

ــه ــاسُ ــح ابْـــــــرى ن
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68

ــي نسناسِ اخبيرْ  أصاحــي  ــتْ  لْ قُ

ــــي  ــــوانِ مــــاگْ

ــعْ فــي العاسْ وفْ بدي ــى شــفُ عل

ـــي اسگلماسِ و  ــلْ  اقْـــرَنْفَ و 

ــوسْ ــمُ ــكْ لــئــيــمْ ع

ه ساسُ ــدّ  ــهَ انْ بها 

الســي تسْ ــجْ  النَهْ ري  ــدْ يَ الّ  مــن 

ـــي مــــيــــزانـِ

ــرّاسْ ال ــعْ  طَ يقْ ــدْ  جاحَ ــكلّ  ل

ــي رة و التّيهْ شــابْ لي راسِ جْ ــن هموم الهَ م

ــاسْ رْ الــنّ ـــدْ ــوى ب ــهْ ــة يَ ــبَ راســـي الــحــاجْ

ياسْ بقْ رْ  دَ تَعْ ما  حالْها  قْ  شَ تَعْ اللِّي  النّاسْ 

ــي ألنفاسِ ــرة  سْ حَ يا 

ــاقُه مــن دُون كاسْ شّ ــرُوا عُ و هــو يا ســيدي بهــا تخام

ر و ياســي ــاوْا وَرْدْ و زَهْ حتى جن

ـــــه ـــــبـاسُ اكْ رامْ 

رَفْنِي هرْماس بالحقّ في الوْغى يعْ

ــــي ــــوانِ مــــاگْ

ـــي مـــدعـــاسِ ـــا  ـــهـــاه ب و 

ــي ناسِ تجْ ــمْ  كَ يحْ ــي  نِ الدّ ــى  عل

منحوسْ ــحْ  قبي قَوْلُه 

ـــه الْـــــقـــــاهْ بـــاسُ

االقياسْ رْ  ينْظَ االقوامسْ  سطورْ  في 

ـــي مــــيــــزانـِ

ـــي ـــمـــاسِ اخْ الـــــبـــــارودْ  و 

انتهت القصيدة
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يطلــب ــأ  تهيّ ــي  ل ــام  االري جيــش 

ب ــوع امخضَّ كي ابطالْهم ملسُ نحْ

ــب ــ نتعجّ لهــا  ــة  بَ تاگْ ــران  نيــ

ب ــوى مــن شــاة تتلهّ ــا فــي الهْ أم

متكســـب ــا  أن و  المالكــة  ــا  هي

ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

ــبْ نتگلـَّ لهــا  ــي  ليعتِـ و  ــدِي  وجـ

ــبْ منَسَّ ــاه  لبْهَ ــه  مرابعُ ــوَى  ــ نهْ

ــأدَّبْ ــتْ ــوى دِيــمــا يَ ــزُوم بــالــهْ ــلْ مَ

ــبْ مكتَّ ــم  كْ الحُ و  ــي  اتْنِ ادّ ــي  رجل

ــبْ متغلّ ــي  يعمِ الشــگى  و  ــه  التّي

ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

ــه    ــالّبُ ـــرب طُ ــه مــيــدان حَ بــقــوامُ

ــه تخضابـُ رامْ  تِيـهــان  ــه  ـ بدماغُ

ــه ــ لتعجابـُ تَلْهيبْـهــا  ــي  يّجنِـ هَ

ــه تلهابـُ حــال  ــه  ـ بقيُومُ تْهــا  جرعَ

ــابُه كسَّ ــن  بي ــم  اخدي ــد  ي يفِ أش 

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ

ام تگالبُه شــاي ضَ ه في احْ و اسهامُ

ــابُه ير في انْسَ ــهِ ــي البْهــا شْ ونِ عدُّ

ــي رويـــــت فــي ادابُه ــي باللِّ نِـ تيَّهْ

ــه تابُ كْ ــور مَ ـ ــدرَة نجُ ــدي قُــ ــا بي م

ــه لغالبُ رام  ــاتْ  ف مــن  ر  يقــدَ ــا  م

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ
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ــبْ سَ لي حتى أنا نَحْ ــا اهْ ت ي ــو بَحْ ل

ــب مرقَّبْ لْ ــر و القَ ات فــي الجمَ ــذّ ال

م مصوَّبْ ــهْ ــم سَ حــوَّزْت من عناهُ

ــربْ قْ العَ واوْ  مــن  ارْوِيتْهــا  ــة  ليعَ

ــبْ تْرتّ مَ ــه  اقوامُ فــي  ــنْ  لِيَ ــدّ  القَ و 

ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

وى شــالَّ نكتَبْ ــكْ ــتْ شَ بْ ــو كان جَ ل

بْ ــرَاه يرحَّ ــتْ ن وي ــا هْ نســعى في م

ــبْ مترقَّـ لهــا  ــي  دعاتْنِـ نفـســي 

حــزَّبْ امْ لشــگاي  ــه  حالتُ و  ــي  حال

يتحــرّبْ ــدِي  عن ــه  يحدثُ ــه  عقلُ

ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

د يشــيَّبْ ر في الدجــى و الوَعْ ــهَ نسْ

ــع مخظــبْ رصعــت بالوهــب ترصي

ــة فــي بهــا مترســبْ ســيرة امورت

ــي لعينهــا و الطــرف امحجبْ عين

ــبْ منشّ تلســيعْ  ــه  يَّجُ مهَ ــي  عِ دَمْ

ه ر زَدتّ فــي حســابـُ ــي بشــفَ و ابيانِ

ــه ترقابُ ــر  انظي منهــا  ينتــج  ــا  م

ــه اصوابُ داهــل  وابقيــت  ســهاني 

ــه رابُ تقْ ــد  عن ــن  نُونِي ــن  ي دغِ الصّ و 

ــه ترتابُ ــاق  ف نجيــب  صنعــات  مــن 

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ

ــه ابُ كتّ ــد  عنْ ــال  الب ــان  ب تَعْ مــن 

ــه ترحابُ ــد  عن برضــاه  للهــاوي 

ــه ترقابُ ــد  عن بارْقِيــب  ــا  ب نَعْ ــا  م

ــه تحزابُ ــرك  تَ ــواه  بغْ ــرُه  مْ عُ ــا  م

ه رابـُ ــاع تَحْ رْســان ضَ قام الفَ فــي امْ

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ

تَشيابُه ــم  ــرامــهُ بــغْ ـــعْ  ألـــوالَ

ــح بخـظابُه ــدر لهــا فصيـ ــا يقـ م

ترسابُه ــوم  ي بــقـــــوام  ــي  ــان ارم

لــظ فــي حجابُه ــواهْ غَ ــي و اهْ نِ تيّمْ

ــابُه ــن طــال نشّ ــا والبي فــي اعضاي
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ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

ــبْ ــي فــي حســن مرتّ انهيــت حلت

ــة تســلبْ لّ ــا حُ شــيّدت فــي بْهاه

ــبْ امذهَّ مســبوك  ــا  زاده ــع  ترصي

بْ مــعــذّ ــغــواه  ب جــابــتُــه  نفسه 

ــاي متْحزَّبْ و اســالم نلــت فــي امن

ــدَّب مــهَ ــرْ  ــوشــفَ ب ــر  ــصُ ــنْ يَ اهللا 

بْ ه متقصَّ ــدُ ــى زن ــو عل ــد ل حي الجْ

ــبْ اتكل والقلــب  رامهــم  الغــل 

امســلبْ ــدرع  وال ويكســر  ينبــح 

ــه للحــرب ايوجــبْ ــي نشــد ل خيل

ــبْ متعصَّ ــه  عقلُ ــه  مغللَ ــده  ي

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ

ه مرگومــة في جمــال صــال مرتابـُ

ه ســالبـُ رامــت  ــون  بعيُ ــع  الوال

ــه مذهابُ ضــام  ــد  الجحي ــا  برضاه

ــه تعذابُ ــدال  اب ــة  فديَ ــل  نقب ــا  م

ــه احزابُ ــةْ  الم األشــياخ  بنْســايَم 

ــه دابُ ــةْ اهْ ة مرَاح ــوَ ــرَقْ زهْ ــور اش نُ

ــه ــح متعــوب زاد فــي مصابُ ــا يربَ م

ــه كالبُ صنْعــة  يحــوز  ــم  متعلّ

ه ــن دهــات العلم ضاع في ســالبـُ بي

ه ــوم قُول فــي اوجابـُ ــد اليُ أش ايفي

ــه بنصابُ اوْحيــش  ابقــى  و  ــه  غرَّقْتُ

انتهت القصيدة
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ة بهــا تروجْ ي فــي الهيجَ نْدي ســوابقِ و هــو يا ســيدي عَ

هذي مشمرة األخرى في حزيمة

في الوغى لها تحويمة

والْ ة وال لقــى اهْ ــي تمّ ــر مــن الضناهْ واشِ بالرضــى يتبشّ

وجْ ــرُه بمُ ــي بَحْ ــي يَرْمِ نِّ ــا يوَ ــنْ م ــا ســيدي و البي و هــو ي

ي هاجِ ــدة تعذيبْ امْ زايَ ة امْ ليعَ

ي بلجاجِ ــه  تحريبُ ــانْ  ب

ــرْ بالغزالْ فَ ة مهمــا يظْ ــه راحَ ــرْ يلْقــى بشــگاهْ ل كلّ زايَ

اشهيمة تعودْ  للگحارْ 

هايَمْ الغريمْ مــن خالگهُ عانِي

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

عالجي طبيبْ  يفيدْ  ما 

لى وصل الحبيب حينْ يدانِي يَحْ

ـــى الـــريـــمـــة ـــل ع

الغانِي ــرْ  خــمْ أرشــيــفْ  مــن 

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 

ــــي ـــى مــــزاجِ ـــل ع

ــي ـ ــنانـِ اغْ دونْ  للرســــامْ 
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وانِي ــى االكْ ــورْ الصباحْ عل ــا نُ ي اضْ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

فْ تشعيرة بالهوالْ صدَ

غانِي ي غريبْ بكلّ اضْ مثل الماشِ

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

من سرور تشافي العليل

ــبْ يزيدْ تعبْ الفانِي ي رْ اللهِ جمْ

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

ــموجْ ه اشْ بْعُ ا طَ رْ الهيفَ و هو يا ســيدي من الّ كواهْ شــفْ

ه تكسيرة سُ القِي في الضنى نَفْ

ما ادْرَكْ شــانُه تصديرة

فالْ قوْل  له  يربَحْ  ما  نادَمْ  جيهْ  كلّ  من  امولّهْ  له  حالْ 

ودُه فــي البروجْ لى بســعُ ــمْ االريامْ يعْ و هــو يا ســيدي نجْ

ه تقنَصْ كلّ جليلْ ديما مصايْدُ

لو يكونْ في غايَةْ تعليلْ

مْ بالهوى فصالْ كَ بَلْ و يحْ ــه يقْ ــو على في زمانُه ملزومْ ل ل

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

صــــالْ و  ــــــــوا  النْ و  ـــا  ـــه ب

ــرة ــي بــقــى فـــي ح

انِـــي الـــدّ و  بــعــيــدهــا  ــن  م

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 

ــلْ ــي ــض ــف حــــــقّ ت

ــي ــانِ ــق ــى دُه ــب ــو انْ ــن ه م

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 
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اتْ بسيمة من جمالْ الدّ

رُه شريقْ على المكانِي يضوى بدْ

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

بتفنان الحيّ  بنات  من 

حانِي حتى لو كانْ عــاشْ نالْ امْ

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

ه بزُوجْ ــدُ بَضْ بي ــه يقْ ــى وصالُ ــا ســيدي و اللِّي ادن و هــو ي

وى تبســيمة ــوحْ بالرضى يهْ يب

حليمة لبْ  للقَ ة  فَ عطْ

ضالْ كلّ  دْ  ترْشَ رِي  تَجْ ه  بالميامَ اتْبانْ  اخصصْ  و  بالنواورْ 

وجْ همُ ه  بْعُ طَ لِّي  يسَ قُولْ  شفاهْ  الّ  من  سيدي  يا  هو  و 

دْ غيوانْ ة شــاهَ ســارِي بالقوامَ

في البها ما مرّح االعيانْ

ــمْ صالْ صالهُ ــى وال بمْ مْ غنّ هُ راجْ ــا تســلى وال فــي احْ م

وجْ ــاوِي افْجُ ةْ ه تْ في البهــا تركيمَ مْ و هــو يا ســيدي رگّ

لِي ــة تَغْ أجــي انّوحــو مــن ليعَ

ايــــتــــيــــهْ ديـــمـــا

ــــي عــانِــي ــــاض راقِ ــي ارْي ف

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 

ــــــــزْالنْ بــــيــــنْ غُ

ــتــانِــي ــه يــنْ ــرْتُ ــي ــد س ــن ع

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 
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بْلِي ــقْ بهــا مَ كلّ عاشَ

وى قلبْ العليلْ من الجفانِي انكْ

وانِي ــى االكْ ــاحْ عل ــورْ الصب ضيا نُ

ه دُ عْ قْ من الّ يلقاهْ فالْ سَ كيفْ ينْطَ

مغمورة ــى  بضن رة  غامْ

يَرْبَحْ من الّ ايْشوفْ من العيانِي

لِّي في الهوى ما أنا متسَ

عْ بالخيالْ ــطَ تى يَسْ ــي يامْ ــناهْ راجِ ــا نتمنّى حتى اسْ للق

لُوجْ ــلْ دُوكْ العْ ــاشْ تقابَ و هو يا ســيدي خــدْ الســيوفْ ب

ــا منها مكســورة ه ــانْ يدّ قوم

في الوْغى ماهي مشكورة

ــه وال نوى جدالْ وة قُولُ عْ ــمْ من الّ دعــى بدَ اعَ بالســالم النّ

ـــلِـــي ـــغْ طــــــالْ شُ

ـــي نِ ـــرضـــى ســـالّ ـــــومْ ي ي

ــي ــانِ ــا ع ــه ــب ـــســـاطْ ال ـــي ب ف

اوصــــــالْ انْـــــــوى  ال  و  بـــهـــا 

دورة ــــــــبّ  تـــــــــــحَ

اعياني عــنــد  جــاهــهــم  و 

انتهت القصيدة
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ــالْ االفْع فــي  ــزومْ  حْ مَ ــوَى  بالهْ ازْ  ــرّ حَ شــيَّبْني 

ــكالها ــة لشْ ــه و ضــمْ الوالْعَ هالتُ رِي بجْ ــدْ ــب بَ يَّ  غَ

ــزالْ اغْ كــلّ  بــي  تَسْ ــرة  زاهْ باشيات  ـوَّلها  خَ

ــى لْهــا ــي و اهن ــون ذاك ارضانِ ــوب لُ جــي القلُ تَفْ كَ

ــورْها عــن شــوفةْ االنْجــال ــان سُ ارْ و صَ ــدّ حــاط ال

ــار اگدالها يرْ فين ينشــد في ازْه ما خلى شــي للطّ

اقفــال ــد  يزي رام  التخــوم  بعفــارت  حصنهــا 

ــم وقــت تخــرج لمقــام ازهــى لهــا ــرك للرّي ــا يت م

تشــكال صــورُه  فــي  بالرضــى  ــام  حمّ لهــا  دار 

ــا نحســب رجالها ــع يضهــر عجيــب مــن روام صن

ــال ــر لخي ــا تنظَ ــر م هَ ــال فــي الدّ جــال وصــال وق

اخوالْهــا و  بهــا  ــمْ  تراحَ لعمامهــا  ــرَكْ  يتْ ــا  م

يختال مــا  ــه  ــنُّ ظَ حيالها  قـــاري  رَة  ـــدْ الـــغَ و 

ــوم جهــار فــي مناصــف االّ يقــوى لهــا طــاح الي
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا انواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ ــى مَ حت

االفْضــال ــةْ  حال فــي  جــى  الدْ فــي  ــر  متنَكّ ــه  زرتُ

اللهــا اظْ فــي  ــع  يتمنَّ ــا  م يحــل  ــزاوِي  حمْ ــب  طال

ضــال ــا هــذا المفْ ــه ي ــوب قُلــت ل ــدي مكتُ ــن ي بي

ــي يرضى لها ــل قَلْب صايَ ــر من اخْ عْت كثِي لك ســمَ

ــمــال الجْ ــةْ  ـ بغايـَ ــم  تنالـهُ ــة  ـربـ بالغُ تنشــط 

ــوة مــن مالها ــو تكــون فــي نَخْ ــرَح ل ــة تفْ بالطلب

ســال مــن  كتْكــرم  ــى  بالمن عليــك  الوقــت  جــاد 

ــم و اجبالهــا ــا نغل ــا تخفــى الجــواد فــي وطاه م

ــال ختّ ــي  ل تظهــر  ــي  لّ ــال  ق ــي  قلب تِي  كْ شــكَّ

لطة و اشــغالها ــة وال انا هــاوي خُ لب ــي في الطّ مان

ــوال باقـ ســحرك  مــن  ــا  عندن ار  ــدّ لل ــك  جابَ أش 

ــا نرضــى ألقْوالها ــا نحمــل تزويق فــي اللغــى م م

ــغال باشْ مضبوطــة  مقــدرة  قســمة  ــة  لب للطّ

ســير صويب وســال من انظطر قسمة و اصغى لها
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا انواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ ــى مَ حت

ــارَسْ مــن األبطال ــتْ حرِيص في شــكل ف عَ ــه رجْ ل

هى في اشكالها وبي مســروج من ســروجة يَفْ مركُ

ــال قتّ رْنَــس  مقَ و  الوغــى  ــى  عل ــدي  نْ هَ ــد  متْقلّ

الهــا اقفْ ــزّوا  يتع ــا  م طــال  عيــب  تصْ ــح  تَ كنَفْ

تسال كــان  لها  ــه  ـقَ رايـْ ــيــات  بــشْ ــل  امــحــمّ

ــة و اهوالهــا مّ ــون هــي فــي غُ ــوب لُ لُ تســلي القْ

ــال القب نرجــى  ــك  ل ــي  قادنِ الحــال  ــوم  الي قلــت 

الهــا ــاس الفضــال عقّ ــر ن ــا تعــرف االفضــال غي م

ــي جهــد الحــال ــا ارخــى عنّ ــي مــن بعــد م جاوبن

واجدالهــا ــي  خطاب مقــال  فــي  ــن  تبي ــى  اتمعن و 

ــحال ــب و اشْ ــي فــي اعراي ــال ل ــدي ق ــك عن امثال

بالهــا لقْ ر  يقــدَ ــا  م منهــا  ــر  غي صْ شــاهد  مــن 

ال لَك بطّ ــغْ ــوب في االسواق في شُ لُوبَك محسُ مجْ

الهــا مّ عُ ــي  تغنِ ــر  دخايَ مــن  ــوف  تشُ ــر  تبْصَ ــو  ل
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــي نَظْ شــيق ما انوان وب اعْ ــدُّ حتى مَ

ــالْ هطّ ــي  عِ دمْ ودِي  خــدُ عــن  ــم  متْظلّ ــه  جيتُ

نالهــا مــن  ــم  يرْحَ ــي  كيراتِ للحــال  د  شــاهَ مــن 

ــةْ الردالْ وف فــي غايَ ــوس مــن الصُّ ــرِي ملبُ هْ عــن ظَ

م درهــم نحــس لرْدَالْهــا ــوى فــي اســواقْهُ ــا يسْ م

ــمالْ ــة عــكاز فــي الشْ عَ ــل البَلْغــة مرقّ فــي الرجَ

ــري مدالهــا ــل يَبْ صايَ ــبيح اشــهير فــي الخْ و التّسْ

ــالْ ب ــي مهْ ــدي حاجــة فــي العقــل كيــف اللّ ماعن

ــال اخصيص شــوف راجــي دعوة وســألها جــاوَب ق

ــالْ رب ــدّ ال حــال  تِي  الحْ لصْ ــال  ق لــي  لَح  تصْ لــو 

ــى لهــا ــك يرت ــا قبيــح حوال ــل ي ــا يشــفي العلي م

عــقــالْ ـــــا  داروه ــتــك  حــال الــمــثــيــل  زواوي 

ــوف اشــبيه ما يواتي و اجلس في ادْخالها ســير و شُ

ــال ي الخْ ــرَغْ  اف و  ــي  امكان مــن  ســأ  اخْ الحاصــل 

الْهــا ــك كبّ ــاوِي رجلَ ــت ن نْ ــن كُ ي ــه الدّ ــا وجْ ــو م ل
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا انواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ ــى مَ حت

ــالْ الفَ ــد  تْرِي كان  ــة  الرّابعْ ــة  يَ المجْ فــي  ســلتُه 

ــالن و ارْضى لْها جْ ــك عَ بَ ــوف ما يعجْ ــي و اتشُ لنِ دخّ

اخــبــالْ غير  ــن  م جـــداول  ــطّ  ــح ان و  ــر  ــخّ ــبَ ان

طــى لهــا ــاً يعْ ــا تراجــي عزم ــع م لْنِي و جمي ســوَّ

الْ اشــمَ ميمــون  و  البيــض  و  مــر  األحْ ــي  ين بيْمِ

ــي ســامع لقوالها بْتِ طَ ــم فــي خْ ــم عظي كل خدي

ــدي شــمهروش فــي الوغــى و مذهــب و انْفــالْ عن

والَهــا لمْ تهــدِي  ــكا  ملْ شــوفْ  ــاس  طّ الغَ ــور  باخُ

ــالْ الف فــي  ــي  يلِ أش  ــك  ورتَ صُ ــال  ق ــي  عنّ ضــرّگْ 

اعمالهــا ســران  خُ ــي  تال ــن  للگازني يســمع  مــن 

افْضــالْ ــن  بي جاهــه  ــى  عل ــا  م شــحيح  الگــزّان 

ــان رســالْها ــح غضب قــال راي ــه لمْ مــن يصغــى ل

ــالْ م مــن  تدخــر  ــى  ن الگْ تســير  و  تنهــض  ــو  ل

والْهــا ــرَب لَگْ ــيّ ال ارضــاوَك تضْ م الحَ ــدَ شــوف تخْ
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا انواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ ــى مَ حت

ــالْ ــي االقْ مــن  بــاشــا  ــثَــل  كــمْ ر  ــوّ ــطَ مــتْ جيتُه 

جيالهــا فــي  كيتعظــم  نجيــب  قدامــي  ــارس  ف

عمــالْ ــب  انجاي و  ــة  صايل خلفــان  ــي  ركاب فــي 

ــي من هالها مِ ول فــي المعالم تضْ دون اشــياخ تصُ

ــن تكفيــك فــي الوغــى من عســكر فعالْ و اطراشَ

الْهــا ــا يوصــف تبْجَ ــم شــانها م و اجماهــر تعظي

مرســول فــي غــرض ســلطني مزعــوج فــي ترحال

ــة وحــدة فــي قبالهــا ــات ليل ــاوي نب ــة ن فــي القري

تعــال المُ لوجــه  ــي  ضيفن اهللا  ــذاك  اهْ كان 

ــة و اعمالهــا ــاس القري ــن ن ــر بي ــت الخي فيــك انوي

متقال ـــع  ادف و  ــــرِي  اكْ قــال  ــدرب  ــل ل م  ــدّ ــق ات

نزالهــا فــي  تعجــب  كَ دونهــا  ــور  دي شــوف  وال 

طال ألـــوْ  فيه  قـــادم  كــل  يعجب  ــامــع  الــجّ و 

بفصالهــا العــدوة  ــوس  حب مــن  ــدق  فن ــرِي  كْ أو 
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ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا انواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ ــى مَ حت

تالْ محْ ل  ــوّ ــع م ــول  الــدخُ طبيب  رت  ــــوّ أطَّ

فالهــا و  ــه  امكانُ احــوازْ  فــي  مهمــوم  ــه  القيتُ

العجــالْ ــةْ  غاي فــي  بســالم  انطقــت  مــت  اتقدّ

ــكالها ــج تســبي في اشْ ــزروب مــن حواي ــن م وانبي

ــب األفعــالْ ــا طيّ ــي ي ــال ل ــام و انهــض ســريع ق ق

ــي رى لهــا ــب كتشــير لشــوف اللّ ــك حــوال الطّ ب

مهــالْ دون  مــن  ــداوي  كيْ طبيــب  ــلّ  جَ ــو  ل قلــت 

الَلهــا لعْ ــرَف  نعْ و  لنبظــه  نشــوف  ريــض  امْ كل 

ــل نجمــة و اهــاللْ ــد فــي عالي ــون تفي ــي ل ــال ل ق

االنجالهــا ــب  راغَ ــر  بالدخايَ مليــح  انجــود  ــك  ل

ــالْ هطّ دمعــي  قابــض  كنــت  للنّبــظ  ــي  لن دخّ

بهاللهــا ــارح  ف ــي  قلب كيــف  ــم  يعل ادرى  ــو  ل

تجعــالْ الرّحمــة  و  ــي  اللّ يقــول  ــي  قلب ــي  ادخلت

ــوب التّاقي فــي ارجالها دون اشــكال تكــون فــي قل
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124

ــوال االه ــتْ  انزاحَ و  لمرســمي  ــي  اغزال ــوزت  ح

ــرْ بجمالها فَ ــا اخواني نَظْ شــيق م وب اعْ دُّ حتى مَ

بهــوالْ ــرُه  تحجي ه  فاســدُ ــان  ايب ــدم  ال تْ  ــفَ شَ

ــوم زادت فــي اهــوال اهواها شــي فقصه هــاذي الي

يعمــالْ ــر  تام ــي  طبيب ــا  ي نرجــاك  ــي  اصدقتِ

اجدالهــا ــع  لصري العوافــي  و  عجــل  بالمحــور 

ــغالْ االشْ يوجــد  ســار  ــن  حي انغــدره  رضيــت  ــا  م

نراعي تســليم ســبق له فــي خطابي و اســجالها

ــالْ الهب ــوى  ان حــراز  كل  ــب  تودي الواجــب  فــي 

تكاللهــا يحجــب  غيمــه  راد  ــال  ق و  انتقــم  و 

ــوم افصــالْ ــو حــان الي ــتْ ل لْ ســخنت المحــور قُ

بهبالهــا ــة  عل يقاســي  ــا  م ــل  العلي تشــافي 

االنجــال المعمــي  ــون  عي فــي  ــور  المحْ ــتْ  ل عَ اجْ

ــى الصــدر و تنعمــت بمصالهــا ــي عل حــوزت غزال

انتهت القصيدة
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01

02

03

04
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12

13

ــي انْيامِ ــدْ  لتميي ــرُه  دايْ

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

المِي ــي و احْ حــالْ تيقاضِ

ميمْ هايَمْ لُه اهْ باهْ شفر الهيفة عقْ و هو يا سيدي من الّ اسْ

ي ــة كانْ اقْيامِ اوِي ــناكْ يا الضّ لسْ

ــه ايّامْ نِي ما تخفي ــي لســاكْ داقِ ــرْ مصْ هَ يظْ

ديمْ فــي الهوى مصــروع االريامْ و يشــاهدْ اخْ

ــرَقْ مصباحْ بين غيمة يامتى يشْ

ي ــي طيبْ الزّهــو ارْيامِ ــرْ للوصولْ افْراحِ هَ يظْ

ــه ــي اخــيــامُ ــمْ ف ــدي ــوا ق ــزلُ ن

ي ــرَة بســعودْها اهيامِ ــامْ النّصْ ــوا في مق باتُ

ــة تبينْ في المعالَمْ دْب زْتِي من  دباجْ الوَ و هو يا ســيدي حَ

ي المِ تْ في االبساطْ قويمْ اسْ ودّعْ

ي يامِ ــي تَهْ لْبِ فْ قَ لوْ صــدَ

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

ي و اقالمِي ظِ بما كتَبْ لفْ
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

بَقْ تنسامي على الزْهو يعْ

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

المْ لُه بين الخيلْ اعْ طبعي في الزّين ارهيفْ حامْ

المْ فْ المْ رْ لُونْ صــدَ ولْ بالشــفَ ــدْ و نصُ و نعانَ

ة ــلْمَ شــالّ مجــرُوحْ عديمْ نالْ سَ

ه و البينْ عجيبْ في كالمِي يبْ فــي مهاجُ ذِ تَعْ

ــه ــالمُ ـــه تــكْ ودْ ل ــــدُ ــــع م

ي ــه مرفُوعْ من عالمِ بُ يْهــاتْ ما انجى من تَعْ هَ

مْ داهْ ابْهيجْ فاحْ ناسَ بَقْ بشْ و هو يا سيدي طيبْ االريامْ يَعْ

امي وى انْشــوفْ داكْ الزّينْ السّ نَهْ

وحْ في االبســاطْ يســلِّي من سامْ رْ يفُ له الزَّهْ

سامْ فرْ احْ رْ داكْ الشّ وعْ بالشــفَ و يعالَجْ ملسُ

ة ــمَ ــاقْها بنَسْ مْ عشّ يا متى يرحَ

ي وحْ في ارْســامِ ة و انْســايَمْ تفُ ــمَ نسْ هيّ امْ

ه اقسامُ ــي  ف ــه  ل مــنــســوبْ 

ي يْلِي من طيبْها ايْســامِ ــرْ و الخَ رْدْ و الزهَ ــوَ ال

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

ســامِي تقْ ــمْ  واهُ بهْ ــانْ  ب

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ
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31
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33
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35
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42

43

44

45

46

47

48

49

ــي ـ االنقامِ ــمْ  رايَ ــعْ  قاطَ

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

مغنامِي نهــوى  بالرضــى 

ي و القلب به ســاقَمْ و هو يا ســيدي حبّ الغناجْ له نراجِ

ي ــادِي به ســقامِ و جــدكْ يا الشّ

ــدْ بعقامْ ايَ فاكْ الزّ ــهْ و اعليلْ مــن اجْ لَّ ــه اموَ ل

ــه بالقامْ تُ ــرَّدْ تلهــابْ فــي الحشــى جرّعْ و انْبَ

مة قْ كْ اكثيرْ نَلْتْ سَ لو كانْ نضحَ

ي قامِ ــولْ في امْ ــتْ ما اكفى و التّيهانْ ايصُ زرَّبْ

ــوا يـــــــرْدَعْ كــــلّ مـــن قــامُ

ي ولْ في عقامِ رْ بخليلُه و الهُ فَ دْ من اظْ ــعَ يسْ

ــا و البالْ به غانَمْ ناي و هو يا ســيدي وصلْ المليحْ كانْ امْ

ــي غنامِ ــه  ل ــي  كفانِ ــا  م ــتْ  ودّي

رْ المنامْ فاكْ انْهاجَ نْتْ من اجْ حقّ امْسلِّي لو كُ

ودْ فــي ترنامْ ــعْ في البهــا و العُ ــدْ ترصي و نواكَ

ــحْ به غنمة قالْ افْصي ــقْ بمْ ينْطَ

ي ي مسرُوعْ في المنامِ رگمتْ ما احلى و الواشِ

ــه ــــودْ ألصــنــامُ ــيــرْ عُ بــكــسِ

ي ــه ازْنامِ ــه بغوايْتُ ــا ابنى مــن قبْحُ ــتْ م ي هدّ

ــحْ ارْقامِي نى توضي  ما اغْ

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

ــه بســنامِي حــاطْ وجدانُ
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67

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

ــي ي تَوْحامِ ــفِ ــة تَشْ غانْي

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

ــي ــه تخمامِ ي ل كنْشــاكِ

مْ واهْ كيْراحَ و هو يا ســيدي يكفيكْ كلّ قَلْبْ امْســلِّي بهْ

ي ودْ ارْحامِ ــاسْ الجُ ي عليلْ ن مِ رَحْ

مْ يُرْحامْ قامْ الرّاحَ ريبْ في المْ ــى لو كنت اغْ حت

ــى الغضى و يســلِّي توحام ــي طيري عل نِّ و يغَ

ــة مَ ــورْ رحْ ــه برضــاكْ ن لْبُ ــحْ قَ رابَ

ي ــه حامِ ــه شــالّ ب ــارْ لهيبُ ــي مــن اجم فِ يطْ

ــه ــامُ ــرح ــرْ م ــي ــادْ ط ــط ــص ي

ــي كتْحامِ ــانْ  اتْب ــوداتْ  الخُ و  ــة  رايْقَ ــونْ  بفن

مْ لْ الوالَعْ و البينْ له اتْخامَ مَ و هو يا سيدي مجهولْ ما يحْ

ي رْ اتْمامِ ــدَ ــاتْ في الدجــى لب انْب

نى يتْفاجــى الغمامْ ــريقْ بالهْ يرْ اشْ ــي تَنْوِ راجِ

مام و نســلِّي تعذيبْ في الحشــى زادَتْ له اهْ

ــه همــة ــالْ ب انْضــامْ القلــب و ن

ي ــوبْ من ازْمامِ ــا ادْرى يا أهلِي يتســلَّمْ مكت م

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

حْ تلْحامِي في الوْغــى ناجَ

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

مامِي دْ احْ على الغضى ينْشَ
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ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

ــي ــرْ بلمامِ فَ ــى نَظْ ن بالهْ

ــي تَتْيامْ ــرومْ ف ــة مغ ــوا لضاوْي قول

دامِي مقْ اتْ  هــدّ ه  ناقْمُ امْ

ــه ـــلَـــبْـــتْ تــدمــامُ ه اجْ ــدُ ــي ب

ي ــا همامِ ــبْ ما عفّ ي نِي و الغالَ ــدْ ســامْ الوَعْ

مْ مارْ قلب طامَ و هو يا سيدي يبشرْ في ابْهاكْ الكاوِي بجْ

ي ــدرْ اتْمامِ ــي يا ب ودْ ل ــوى اتْجُ نَهْ

لِّي توهينْ في االعضاء حايَطْ به ادْمامْ بكْ انْسَ

مــامْ ــي بالرضــى و انســالي تخْ لِ ــمْ قَوْ و ينْعَ

ــبْ زالْ غمــة جي ــدْ اعْ حــالْ الوَعْ

ــيعْ من اغمامي ــبْ ما اخفــى و انْبَرَّدْ تلسِ تَ نَكْ

ــه ــامُ ــم ــي عــلّــةْ اسْ ــفِ ــشْ ي

ي ايَدْ بســوامْ مــن تمامِ ــهْ و العــكاسْ الزّ ي بالتّ

واهْ صارْ نادَمْ ــه بغْ رْ اقلبْ خليلُ فَ و هــو يا ســيدي من الّ اظْ

ي عدامِ كانْ  لْتِي  جفَ ما  مصداقْ 

مْ تقدامْ قدَّ فاكْ امْ مْ حالُه من كانْ في اجْ صَ يفْ

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

ي تخمامِي ــفِ و الرضى يشْ

ي ها ايّامِ دْ رْ من ســعْ يا عالجْ الخاطَ

االقدامِي ــقْ  زالَ ــى  ل اعْ ــو  ل
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98

ــامْ ــفْ االيّ طَ ــو تَعْ رْ ل ــغْ الشــفَ أصابَ

ــبَهْ االحالمْ ــي يشْ نِّ ــا كانْ جــا لظَ م

ــقْ تَنْســامْ بَ ــي و اعْ ــي جــادْ وَقْتِ عنّ

رةْ االســقامْ مْ ــا اوْقَدْ من جَ ي م فِ يطْ

نامْ ــه اليومْ فــي تغْ ــالْ ل حــى الب يضْ

برحــامْ ــي  ل جــادَتْ  ــها  ناسْ ري  ــدْ نَ

مــامْ تخْ ــدْ  زايَ امْ كانْ  ــولْ  هُ ــزُولْ  ي

ــي بالمامْ رِي عنّ ــدْ ــودْ بَ ــى يجُ ــا مت ي

ــدامْ بتَنْ ــبْ  لْ القَ ــاهْ  ن اجْ ــا  م ــرَغْ  يفْ

ــدامْ تَهْ مْ  ــدَّ ايْهَ االرســامْ  كانْ  مــن  ــي  انْعانِ و 

مة هيرْ بينْ قَدْ هيرْ اشْ نِيسْ اظْ تَجْ

ي دامِ ة على الرضى و احالقَمْ اللِّي انْوى اعْ حجَّ

ــه ــدامُ ـــه تــعْ ـــوبْ ل مـــجـــلُ

ي ــمْ بالقدامِ ــوقْ اقدي ــا يواتِي معشُ ورْ م مدمُ

ــوفْ من انْيامِي عْ و نشُ بالرّضى نتمتّ

ي ــا عالمِ ــولْ ي ــى و انقُ ــى نتْعبّ ن بالمْ

ي ه وضيحْ سامِ مُ كُ ولَّهْ حُ من اخليلْ امْ

ــولْ بالنْقامِي ــرِي معلُ و النســايَمْ تَبْ

ي نامِ ــلْوانْ انْفيقْ مــن امْ ــدْ بالسّ زايَ

ي ــتْ للتِّيهــانْ كتْحامِ ــا كانَ ــدْ م بعْ

ي لعْ زَفْراتْ عــن ادْمامِ ــتْ انْطَ كلّ وَقْ

وزْ من اتْمامِي جْ و انفُ بهَّ قامْ امْ في امْ

دامِي في ســبيلْ الهايَمْ اللِّي انْوى اعْ

انتهت القصيدة
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13

ي اجِ ــورُه وهّ بمــا اضــوى ن

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي ياسْ تواجِ ما اغلى من اعْ

هاجْ ــه تَطْ ــيَّدْ بُنْيانْ ل ــواكْ و ابْهــاكْ انْشَ و هــو يا ســيدي لهْ

ي ناكْ افْصيحْ الهاجِ دْ في اسْ يَنْشَ

نْهاجْ ــبيلُه مُ كْ اصويبْ في ازْمانْ اسْ بْعَ رِي طَ ــدْ نَ

اجْ حى لهّ ي من هو مغرُومْ من ضــرارُه يَضْ ــفِ يَشْ

ه جَ هْ ــه طَ ــعْ اقْويمْ ل ــزانْ ابدي مي

ي ه في اطهاجِ سُ ــقْ نَفْ الگ العاشَ معلُومْ من اخْ

ــه ــبــهــاجُ ـــوى قـــديـــمْ لَ ـــهْ يَ

ي ــكْ هاجِ ــانْ شــبابَكْ لبْهــاكْ ب ــه مــن ازْم لُ قْ عَ

واجْ فْ دُونْ تَحْ طَ واقْ اوْصالَكْ العْ و هو يا سيدي و انويتْ من اشْ

ي ــاتْ انواجِ ــي في ارضــاكْ انْب هانِ

ي انهاجِ و  حْ  ــدَ نَمْ بالرضى 

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ي اعواجِ دُونْ  ضْ  ناهَ ســيرْ 
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30

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي راجِ احْ ــفْ  ي طِ لقْ ــة  رايْمَ

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

رْواجْ يتْ اليُومْ أصاحْ من امضى في اســواقْ التّ دّ عَ

ــزْواجْ ــه تانِي للتّ ــا يل ــبْ م ــدْ انْجي مــن كلّ افْري

ة وْجَ ــى في خَ رِي والّ ضبي اعن ــدْ عَ

ي ــا بينْ ســيرْ و أجِ ولَّعْ م ــهْ فــي ارْضــاهْ امْ في يَكْ

ــه ــواجُ ــتْ ــتَ ب ـــرْ  ظـــفَ الّ  مـــن 

ي ــنّ انْواجِ ي ع لُه ســاهِ قْ ــه عَ ياتُ ــهْ فــي احْ زِّي عَ

راجْ و هو يا ســيدي مطعونْ في الهوى يتْغاغــى و البينْ له تَدْ

ي ــاتْ اتْراجِ واكْ اتْب األنفــسْ في اهْ

راجْ لْ احْ نى عيدْ الوَصْ ويبْ بالهْ جْ و اصْ بَهَّ عيدْ امْ

راجْ ــةْ الفْ ــدى غايَ ــل بشْ ــمْ مــن هــو علي يتْراحَ

ــه يَرْجى ــونْ ل ة مطعُ ــدّ ــذِي مُ هَ

ــي حراجِ فــي  ارُه  ــوّ ن ــفْ  طَ يَقْ ــه  راتْعُ امْ يَرْجــى 

ه ــراجُ اسْ فــي  يعْ  ــطِ اسْ ــوى  يَضْ

ــي ــنْ فــي طراجِ ي ــادَلْ الزّ ن ــة و امْ ــوسْ مالْي يُ بكْ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ي راجِ لى تَفْ ــوى يَحْ في الهْ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ
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ي ــوعْ اتْماجِ ــى و لسُ بالعن

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي ابْالجِ ــقْ  الحَ عــان  ــونْ  ل

ماجْ ــبُوهْ له تَحْ كْ حسْ واجَ وْتِي من هوالْ امْ و هو يا ســيدي صَ

ي ــاجِ مْ بحر السّ ــرْ ما تالطَ و اكثي

اجْ وفْ في ارْياضْ الغانِي طمّ فْ و انْشُ طَ ي نَقْ قِ شْ عَ

ماجْ ــدْ التّدْ ــالْ ما اخفى من بَعْ دْ بكْ الب و يشــاهَ

ة ــه مجَّ وظْ ل ــي ملفُ نِ مــن الّ يَجْ

ي ــومْ فيه ماجِ ــه من قُ سُ وايَةْ نَفْ ودْ في اغْ ــدُ عْ مَ

ه ماجُ بخْ ــمْ  ــهــي ابْ ــه  ــعُ ــبْ طَ

ــي دماجِ فــي  ــونْ  بفنُ ــوَة  النَّخْ ــنْ  ي ايْدِ الزّ همــا 

ــبِي مولوع الرّيمْ به االعالجْ نْجْ االشفارْ يَسْ و هو يا ســيدي غَ

الجي اعْ اليُومْ  اخفاكْ  ما  ريكْ  ندْ

الجْ لُه لجْ قْ ــدْ من هو مولُوعْ في الضميرْ بعَ يَنْشَ

ــاالوْالجْ ب ــه  ل ــه  وَقْتُ جــادْ  كانْ  ــو  ل ــنْ  يعايَ و 

ــة ــه فَلْجَ ــوبْ ل بُ حْ ــي مَ ــا غينِ أن

ي الجِ لُومْ في اخْ عْ ــمْ مَ فاكْ الكاتَ ه من اجْ مُ ــهْ سَ

ــه ــالَّجُ ــخَ ب ـــرْ  ـــفَ اظْ الّ  مــن 

ي ريمْ مــن تالجِ ــبْ اضْ ــا ادْرى حرّ لهي ــوبْ م متعُ

ي ماجِ وى ما أنا مسْ في الهْ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ي ــلْ أوْالجِ ــمْ نَحْ صــارْ ناعَ
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هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي ــه بتناجِ لْبُ لْ قَ مَ بمــا احْ

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي ه به امْشــاجِ ــقُ شْ بانْ عَ

ناجْ وتْ االصْ داهْ صُ عْ و اصْ مْ نِي سَ وتْ االريامْ يَغْ و هو يا سيدي صُ

ي ــاتْ انّاجِ ــانْ انْب ــوْ جــادْ فــي ازْم ل

يَّبْ ابتاجْ غَ فاكْ امْ لُه مسلُوبْ من اجْ قْ بْ عَ سَ يَحْ

ــبَهْ لزْناجْ ــه يَشْ ــادْ لُونُ ــكْ ع ــبْ امْصالَ ــوْال طي ل

ــه ينْجى ــبْ مــن اقْديمْ ب لْ ــامْ القَ ه

ي ــناجِ ميلْ كشْ ــلْ تَحْ مَّ ــا يتْحَ ــهْ طــالْ م في يكْ

ــه زُونْ بـــه صــنّــاجُ ــــــــــوْ مَ

ــي ــه ناجِ ــونْ ب ــي و انْكُ ــمْ بالســرُورْ افْراحِ نَ نَغْ

مْ و انْشــاجْ هُ ديدُ دَّى تَحْ ــا يتعَ ريبْ م و هــو يا ســيدي حتى اغْ

ي شاجِ رُه بمْ مْ وجْ في العضى جَ ممشُ

صينْ ايْبانْ عظيمْ في االبراجْ لبابْ في انشاجْ تَحْ

اجْ ه نشّ نى ما نشــجُ دّ في العْ قالْ خليلْ انْعَ و امْ

ــجى ــه النجيبْ له يشْ صــارْ  غريمُ

ي ــي و البينْ رامْ شــاجِ ــى مكتابِ ــا اغن ــبْ م تَ نَكْ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ي ناجِ تَغْ ــرْ  ينْظَ ه  عُ امْطامْ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ي ه بانْشــاجِ كيمُ حاطْ تَحْ
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هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي رْباجِ ــظْ هَ ــفْ تَلْفَ طْ للعَ

هاجْ ــبْ و المْ لْ ــالجْ القَ ــا ع ــي ي رُوفِ

ي ــدْ الْجاجِ ــا يطيقْ عني م

ــه ـــلّ مــن شــاجُ ـمْ ك ــلـَ ـعْ نـَ

ي ذيبْ في انشــاجِ ه تَعْ ــدُ ــارْ ايزي ــمْ الثْغ باسَ بمْ

لى مســواقُه من زينْ حلي و ادْباجْ يتْ ما اغْ و هو يا ســيدي نَهّ

ــي درْباجِ ــعْ  يَرْجَ ــي  مالْكِ ببْهــا 

رْباجْ ــروجْ الدّ هــارْ بين حــانْ ي ــحْ اجْ ــالنْ افْصي يعْ

ــاجْ ب القْ ــرَةْ  فطي ــونْ  تكُ ــنْ  ل ــوبْ  القلُ ــتْ  يتبَّ و 

ة ــا فــي رَبْجَ ــدْ تَنْويرْه حَ ــي يجْ و اللِّ

ي ي مــن ازْباجِ ــمِ شْ منســوبْ الدنى من صيلَةْ غَ

ــه ــاجُ ــزْب ــمْ ل ــي ــل ــه اظ ــعُ ــبْ طَ

ي ــنّ الباجِ وكْ م ــه منهُ لُ هْ ــةْ جَ وايَ ــهْ في اغْ لِّي خَ

جاجْ ــالْ تفْ ــه ين لْبُ ــز كل عاقَلْ بهــا قَ ــا ســيدي تبْهَ و هــو ي

ي وِي فــي افْجاجِ ــي يَضْ ــرْ مايْتِ تَنْوي

اجْ ى هجّ ــا يتْســمّ ــرِي مــن كلّ زينْ م ــبْ فَكْ راكَ

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ــي ــان الباجِ رْق ــا ادْرى طَ م

ي ومة الكاوْيَة امْهاجِ يا غزالِي هشُّ

ــي اجِ ــو جــدوَلْ هجّ دَرْتْ ل
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ــك الْهــاجْ ــحْ ل صَ ــرْ تَفْ ــتْ النصَ أرايَ

واجْ ــةْ تَحْ ــومْ من ارْضاكْ في غايَ معلُ

ــادْراجْ ب ــمْ  يتراحَ ــى  ن المْ و  ــنْ  الْبي

ماجْ وْتْ انْبى في احْ قَلْبِي ارْهيفْ و الصَّ

ــالجْ بالعْ ــامْ  االيّ ــي  ل ــودْ  اتْجُ ــى  إمت

ــاجْ ــةْ االصن ــابْ و مايَ ــودْ و الرب بالعُ

ــة مــن صنعْ النســاجْ ــرُوشْ رايْقَ و افْ

ــر افْنانِي فــي ادْباجْ ــبْ زَهْ ــقْ طي بَ يعْ

ــاجْ عجّ ــا  يلْقاه ــي  مايْتِ ــدْ  حي اجْ و 

اجْ ــرُه أجّ ــمْ بالرضــى و انظي ــرِي الطمي ــيّ بَحْ ل

بعججــة ــة  ازْعيطَ قْ  ــرّ امغ ــهْ  في

جاجي وايا مســروعْ مــن اعْ ــى بغْ ــومْ ما عل معلُ

ــه ــجــاجُ ــحْ ـــمْ ت ـــدي ـــــاوِي اق ن

ي جاجِ وجْ في احْ ــدْ محجُ ــونْ صايْلَة و الجاحَ بفنُ

ــواهْ في اطهاجي بالذي في قَلْبِي بهْ

بالمزارْ اتْشــافي معلُولْ من اعواجي

لي فــي احراجي ــمْ نَحْ ــرى يتنغّ ــا ت ي

ها امراجي مْ فــي لزُومْ كل وقتْ يالطَ

ي ها فالجِ دْ مغرُومْ فاكْ يشــاهَ من اجْ

ي ــنْ كيناجِ ــرْ و حديثْ حني و المباخَ

ي ــعْ من زينْها مشــاجِ ــة بالوالَ يَ زاهْ

ي ها ادْباجِ ــياخْ دَّعْ لشْ ــوَ بالســالمْ امْ

ي وي في الفجاجِ ة تَضْ بْتْ له اخريدَ جَ

انتهت القصيدة
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ة يْـجَ هَ امْ ة  ملْهاجَ حْ  امدَ و  ولْ  صُ و  نِّي  غَ

ــجْ ــة بافْـرايَ جَ ــواسْ طاهْ و ق

ة ـجَ ة امرجْ سيفْ االقواسْ و عيونْ ادْعاجَ

بنتايَجْ ــة  ــجَ داعْ عــيــونْ  و 

ة نْـجَ غَ ــمْ لهــم اتْراجــى امْ ــبْ الغري لْ قَ

ــجْ الـَ الدّ و  ــة  فالْجَ ــدامْ  بقْ

ة امْبهجة ريم يضحى في فراجَ ي اغْ مِ رَحْ

وادْمالَجْ واهجــة  اشــيات  و 

ة بجَ هَ واجــه امْ صــدّ الحبيب للقلــب امْ

ــزارَجْ ــة و اخْ ــونْ خالْجَ و عيــ

بالجرازْ ــي  جاتْنِ لو 

ــازْ الب صــادْ  ــزْ  برمَ

بالحــزازْ ــه  ل أش 

ــتْ على ابْرازْ تَهْ

مازْ التّحْ طــابْ 

ازْ ـــزّ ــبْ ال ــالْ ج

مازْ بعــد نســيرْ اجْ

وازْ احْ ــبي  السّ روحْ 

جازْ رة احْ صْ بْعْ الحَ طَ

لجـــهازِي كـــنادي 

و العجوفْ في تحفازي

تســمازي في  ــي  زادْنِ

هــاجْ المْ ــة  نَـ طاعْ ــون  بفن ــي  ــذابِ تَعْ

وجْ رحيمــه مــن زعوجْ اشــجُ

ــوْداجْ فــي حشــايَ ابســهوم قاطعــة ال

احــروجْ الســروجْ  و  ملجــوجْ 

ــراسْ طافْحة فــي افجاجْ ــسْ في اغْ تتمايَ

ــزوجْ ابـْ افجــوجْ  فــي  بهــم 

ــالجْ ع و  ــا  ن بالهْ ــرْ  فَ يظْ ــه  ايامُ ــي  ف

ــوجْ ابلــوجْ تضــوي في الدل

ــاجْ دجّ ــورى  ال فــي  يكســيه  ــرْ  للخاطَ

ــوجْ ارعُ ــروجْ  بالهــ ــن  للبيــ

رازي اطْ شاف  بالهوى  مصدوفْ  اللّي  و 
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ــة ـ تَوْجَ امْ ــة  درّاجَ ي  ــمِ رسْ ــزورْ  ت ــى  ت امْ

ــجْ اعَ الدّ و  ــة  رايْجَ بشــعورْ 

ــة جَ وّ حَ ــة امْ اجَ ــاللْ بهــا وهّ ــوي اطْ تضْ

ــة فــي اهوادَج جَ ــودْ دامْ و تعُ

ة امْبهجة ريم يضحى في فراجَ ي اغْ مِ رَحْ

وادْمالَجْ واهجــة  اشــيات  و 

جة امْشجْ ة  افْواجَ بين  مضى  ما  يتْ  دّ عَ

ــجْ ة و ادْبايَ ــجَ ــوابْ ناسْ و تــ

ة مشجة باجَ فْتْ اهْ انكسى البالْ و اصدَ

ــجْ بادمايَ ــة  جَ لجّ صــامْ  اخْ و 

ة ـــة امزَوْجَ اجَ فْ طمّ طَ تى ارْضاوْا انقْ امْ

ــادَجْ وهن ــة  ضارْجَ ــابْ  ي بطْ

ة امْبهجة ريم يضحى في فراجَ ي اغْ مِ رَحْ

وادْمالَجْ واهجــة  اشــيات  و 

ــاجْ االدب مــن  ــزّ  ع ــوابْ  اثْ فــي  ــى  تتغاغَ

جــروجْ ــوجْ  اتْفُ مــن  ــقْ  بَ يَعْ

الــتـــــراجْ ــحْ  ــتَ يــفْ تـــــرجــاهْ  لبهاها 

ــرُوجْ إيــ ــروجْ  للتّ ــوبْ  بهبـ

ــالجْ ع و  ــا  ن بالهْ ــرْ  فَ يظْ ــه  ايامُ ــي  ف

ــوجْ ابلــوجْ تضــوي في الدل

ــى اجبينْهــا دهناجْ ــا في اعل فــي احجاي

ــوجْ انضــوجْ ـ ـطُ كـأنْهــا انـْ

جــاجْ العْ ســاقْنِي  تيهــانْ  و  بصــدودْ 

اعلوجْ للعـووجْ  ـــليه  يحْ

ــاجْ ــــةْ الــهــيّ ــرْ المَ ـــواوَرْ تــســحَ ـــنْ ب

اتروج الحروجْ  في  ــامْ  اري و 

ــالجْ ع و  ــا  ن بالهْ ــرْ  فَ يظْ ــه  ايامُ ــي  ف

ــوجْ ابلــوجْ تضــوي في الدل

نازْ اطْ ــه  ل ــركْ  ت لو 

ارْجــازْ ــزاحْ  انْ كانْ 

ــازْ ي امْ ــتْ  صبْ ــو  ل

لحت بقوة اعواز

سلت اللّي هو ارزاز

االنجــازْ ــم  تعلّ

تلغــازي غامــض  ــن  تبي لهــا  نهــوى 

ــازْ ــز ارم ــمْ رم فاهَ

ارْكازْ ــنْ  العي ــبّ  حُ

من عاليم لي في اعزازْ

نـــــادي تـــعـــزازِي

ـــزازِي ـــق ـــدْ ت ـــاعَ ب

ــي فــي تحــوازِي تِ راحْ
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ة ــفاجة امْســلّجَ د اشْ و هبوبْ ريحْ بالصّ

ــجْ دالَ بعْ ة  ســانْجَ ــدانْ  االبْ

ة جَ ــمْ امْشَ ة  ــناجَ اسْ ــعْ  تلْمَ ــزورْ  ت وإال 

هــوادَجْ في  ة  عارْجَ ــوفْ  بعطُ

جة جَّ عَ ة امْ جاجَ راه أنا اليومْ لها فــي اضْ

جْ واعشانـَ ة  عاجّ طريقْ  في 

ة امْبهجة ريم يضحى في فراجَ ي اغْ مِ رَحْ

وادْمالَجْ واهجــة  اشــيات  و 

ة أججَ ــة امْ هــاجْ الجاجَ ــاجْ لمْ ــاجْ ه ن لغْ

ــجْ ـ ناهَ ــة بمْ ـ ــاح هايْجَ و ارْيـ

ــماجْ ــه اسْ ــقّ ل ــي شــالّ اتْحَ فــي ادْخالِ

ــيُوجْ ــوجْ اشْ مطــرودْ مــن ولُ

ــانْ مــن يكــونْ ســراجْ تتســابَقْ فــي أم

ــوجْ اضمـوجْ و الفــرحْ بالضن

ــواجْ ام ــاهْ  تلتق بحــورْ  فــي  ــجْ  الْوالَ و 

ــوجْ ــوجْ اعب ري فــي الطب ــدْ تَ

ــالجْ ع و  ــا  ن بالهْ ــرْ  فَ يظْ ــه  ايامُ ــي  ف

ــوجْ ابلــوجْ تضــوي في الدل

أالجــاجْ ــلَّجْ  ايسَ ــي  جِ نَهْ ــي  بلْهاجِ

وجْ هُ ــوجْ اطْ و ابروجْ فــي الول

الحازْ ــي  يضنن ما  

ــزازْ ــك ــتّ ـــال ال ح

تلـكازْ ــدْ  ــعَ يــسْ

ــوازْ تَعْ ــال  ب و 

ــزازْ التّعْ طــالْ 

ــزازْ ــعْ ــــدْ ت زايَ

ازِي ــوّ ب ــيّ  ل ــريدْ  الشّ هــذا  ــصْ  نَ يقْ

بعد ارْضــى و افوازْ

ــازْ زْ اقْف ــه نتحــوّ ب

وازْ رْ من طيبْ احْ دَ لصّ

في رسمي دون انْشازي

مــن اغفل عــن تجازي

ــرازِي تب مــن  ــسْ  قالَ

رْ في الرجازْ عَ لو نشْ

للفرازْ ــرَّدْ  ــب ن و 

اوْزازْ ــتْ  ــبْ صَ مــا 

ــازْ ــه النبّ ــا ل أن

ــزازْ التّعْ طــاعْ 

طايَحْ فــي ابْرازْ

ــازِي ن بكْ ــمْ  ناعَ ــونْ  ايْكُ ــي  للِّ راضــي 

اقْزازْ ــنْ  ر البي ــعْ شَ

ــبْ المنهــازْ لْ و القَ

من احكامي قُولِي فازْ

ـــزازِي ـــمْ ـــمْ تَ نـــاظَ

اوْحــازِي فــي  ــعْ  الوالَ

ــوازِي تعْ مــن  ــذا  هكْ
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ة جَ ــة امبَهْ جاجَ ــراجْ احْ مســراجْ عاجْ بتْ

جْ ة فــي عاليـَ جَ ــراجْ واهْ و احْ

ــة جَ هْ امطَ ــة  حواجَ ــاجْ  االنت راجْ  ــرْواجْ  ب

ــايَــجْ ادْب و  ــة  رايْــجَ ــواجْ  ــتْ ل  

ة امْبهجة ريم يضحى في فراجَ ي اغْ مِ رَحْ

وادْمالَجْ واهجــة  اشــيات  و 

ـة رجَ عَ امْ ة  راجَ بهْ ي  الْغِ و  قالْ  المْ دْ  خُ

ــجْ مالَ الغْ ــة  عازْجَ ــاحْ  ب بقْ

ــة جَ رَهْ امْ ــة  عبْراجَ ــي  راضِ كلّ  ــرَكْ  نتْ

ــجْ فالـَ احْ و  ــة  فايجَ ــونْ  عي و 

ــة تْجَ امَّ ــة  الجَ يفْ ــه  اهديتُ نا  ــالمْ اسْ و 

ــج للدال جــة  ماعَ ــونْ  بفنُ

ــاجْ جْ فــي اتْب لتْواجــي شــاجي و يشــمَّ

ــوجْ ازْووجْ مشــجوجْ في التل

ــرَجْ فــي افواجْ و تواجــي فــي اعجاجْ تخْ

ـــوجْ ــوجْ ادْمُ ــدمُ ــوجْ م ــلُ دم

ــالجْ ع و  ــا  ن بالهْ ــرْ  فَ يظْ ــه  ايامُ ــي  ف

ــوجْ ابلــوجْ تضــوي في الدل

ــاج العرب صــورَةْ  ــالْ  ث امْ فــي  ــقْ  تتْناعَ

وجْ مُ اهْ ــوجْ  مشمُ ريــهْ  دْ تـَ

ــراجْ باعْ ســايْرَة  ــوانْ  ي الدّ ــونْ  افنُ فــي 

وُوجْ ــوجْ احْ ـوجــة و رهلـُ مدعُ

ــاجْ اري فــي  ــدى  بالشّ ــقْ  بَ تَعْ بنْســايَمْ 

ــوجْ افلوج ــكْ فــي النهُ ني تَغْ

عازْ ــي شــرّ المْ نَلْغِ

ــوا النْهــازْ ري ــا يَدْ م

جــازْ ــقْ فــي تعْ نعْ

زازْ م لهْ تْ لهُ ــقْ سَ

وازْ مْ المْ ــتْ لهُ جبْ

ــازْ ب تخْ فــي  زادْ 

رْطــازِي ــه غير مــن هــو عَ ــا يرضــى ل م

ازْ ــزّ ــاسْ ال ن ــومْ اخْ ق

ندازْ ــبيلْ الهْ في اسْ

ابْرازْ عندْ  مايْشــالِي 

ــمــازِي ــعْ لــلْ ــاطَ ق

ـــزازِي ـــتّ لْ ال ــــدْ ب

ــازِي ــه ســرّ ارْم مال

انتهت القصيدة
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ــوةْ تَنْواحْ ــه بقْ رامُ ي مــن اغْ ــاكِ ــاح الشّ هــل ب

كالْحة ب بمْ غّ سى توهين لالعضاء واتْشَ بعد اكْ

ــدود مــن جيــش التّيهــان اتْراحْ ــدْ اصْ ــه ايزي ل

صالْحة ــرْ بمْ نُه يتضاهَ في تعريب ســاكْ لو يخْ

رْ بحمول في البطاحْ ورْ فــي الصدَ ه موقُ رْعُ إيْصَ

عْ مرابْحة حْ العشيق غير سيل مدامَ صَ و ما يفْ

ــه االلمــاحْ لْبُ هــاجْ تجَ ــبْ المْ ــي تعذي بِ جْ ــا عَ ي

ــة تتهــادَفْ المجارْحة ــونْ انْفوس هانْي ــو اتْكُ ل

أحْ و  أحْ  ــه  قُول ــى  عل ــا  م ــدْ  تبري ــدِي  يَجْ ــا  م

بمدابْحه يرقَصْ  ه  مقامُ من  متعوب  يضطارَبْ 

ــاتْ اصباحْ ــة بوجن ــا ادْرى ترضــى المالك أم

القَحة ــة بمْ ــن ابْطاحْ اعفيّ ــرْ اغصان م تتزاهَ
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ــراحْ اجْ كــلّ  تْ  فكَّ فاتْرة  بعيون  صــادُونِــي 

امْسامحة دونْ  طاگا  مايْلُه  رْ  هَ اظْ ارهيفْ  قلب 

ــبِي الفصــاحْ ــونْ وَرْدِي يسْ و خــدودْ عالهــم ل

ة يُوفْ الحاجبين في بدانُه مطلَبْ المكافْحَ و سْ

ــزاحْ ــبْ كلّ امْ ــحْ منهــا و ارْكَ ــالْ اجري ــامْ الب ه

ة شارْحَ بمْ لّى  تحَ و  ه  مُ حاكْ بصوابْ  اتْــأدَّبْ  و 

ــلّ خايَفْ مــن دوّاحْ ــا انْحَ ــاقْ م لّ العشّ ــو اتْمَ ل

ة مسانْحَ في  طى  نَخْ ما  ي  مالْكِ بولُوعْ  متولَّعْ 

ــراحْ بسْ ــه  رزْقُ ــبْ  جالَ ــه  تي ــمْ  لبهاهُ ــهْ  تايَ

ة حَ ــي جودِي بمســامْ ــولْ يا هاللِ مْ و انقُ ــدّ نتقَ

ــاتْ اصباحْ ــة بوجن ــا ادْرى ترضــى المالك أم

القَحة ــة بمْ ــن ابْطاحْ اعفيّ ــرْ اغصان م تتزاهَ

ــباحْ ــه مــن اشْ ــي ب لِ قْ ــانْ عَ ــانْ ب ــدّ الب ــا ق أمّ

ة افْحَ ــونْ الطّ رْ لعي يتْمايَسْ مشــكورْ أو يشــكُ

احْ يّ ــدْ الصّ ــه جي ــارْ منُّ هــارْ غ ــدْ اجْ ــتْ الجي ري

ة حَ ناصْ رْ بمْ ــبيهْ في ابْياضْ الفجْ رْ اشْ دْ له الصّ
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43

44

ــاحْ تفّ يشــبهها  مــة  ناعَ ــوامْ  اتْ ــه  في ــوا  طلّ

ة لْ في حمــولْ امنافْحَ رْجَ ــانْ مــن اســفَ وأالّ رَوْي

ــه افْالحْ ــى الرضــى نايَلْ ب ــوِي عل طْ ــنْ المَ لبْطَ

ة جانْحَ ــرارُه و امْ ــة لسْ ــتْ مايْن ــي و اعطي بْنِ أدّ

مــاحْ اطْ ــوعْ  للمعل ــعْ  المانَ ــر  السّ ــهْ  صي تَحْ

ة حَ جامْ رْدُوا بمْ نِّي على البْها من شَ عَ فيهْ امْ يكْ

ــاتْ اصباحْ ــة بوجن ــا ادْرى ترضــى المالك أم

القَحة ــة بمْ ــن ابْطاحْ اعفيّ ــرْ اغصان م تتزاهَ

ــاحْ ارب و  دِي  ــعْ سَ بهــم  دامْ  ــي  امِ الدَّ افْخــادْ  و 

ه راسحَ مْ يتْكاسى بمْ مالهُ فْ البْها اجْ من يَوْصَ

ياحْ لجْ لي  ساقت  ساقْها  تالْ  تمْ شوابَلْ  و 

ة حَ راجْ ــبْ امْ لَ ــعْ و نَطْ ــن كنْبايَ ــدامْ الزي ــن اقْ بي

نا مطحــونْ بالرماحْ ــلْ بالهْ لي ــوزْ اخْ ــفْ ايْفُ كي

ة ســابْحَ عْ لمْ ــة كيَنْجَ ــوسْ مالْي يُ ــلْ الكْ يتْمايَ

لْ لســالحْ لْ و الحامَ هَ اقِي فــي المْ ا التّ ــبيوْ يَسْ

ة حَ مْ لمساطْ واهُ في ابْساطْ التّيهانْ كانْ قصرْ اهْ
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ــحاحْ عْ اسْ مْ ه للدَّ ــظْ المقروصْ فــي جراحُ يلْفَ

صارْحة ــرْ بمْ هَ ــقْ يظْ ــه ناطَ ــمْ معلومْ ب مايكت

ــاتْ اصباحْ ــة بوجن ــا ادْرى ترضــى المالك أم

القَحة ــة بمْ ــن ابْطاحْ اعفيّ ــرْ اغصان م تتزاهَ

ــاحْ ــى يرجــى كلّ افْت ــرْ مبشــورْ بالمن يتْظاهَ

ــة ــوايَعْ بمفارْحَ ــا و اسْ ــاد بالهن ــلْ العب تتواصَ

ــةْ واحْ ــة فــي اضيا ليل لَ ورْ كامْ ــدُ دْ البْ و يشــاهَ

ة ــدْ لمارْحَ يُوسْ اتْزايَ ــلْ الخليلْ عــن اكْ هَ ما تَمْ

ــراحْ ــدْ كل امْ ــة تَنْشَ قَ ــدانْ ناطْ ــواتْ العي و اصْ

ــة امالفْحَ ــرانْ  ني ــرَّدْ  كتْب ــوانْ  الغي ببســاطْ 

ــالْ الرقيــب الهــاوي االطراحْ ــتْ و غابْ اخي غبْ

ــحْ و امنافْحة ــا وگــض قلبي غير شــم الواقَ م

ة مــن خالصْ النْصاحْ مَ يتْ اقْســامْ عاظْ له هدَ

ــة رابْحَ ــمْ و امْ ــة بغنايَ ــنّ راقْيَ ــن ادْهــاتْ الف بي

انتهت القصيدة
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01
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12

ـزْتْ اليَرْقانْ حَ

ـدْ الهيمانْ وَعْ

ــانْ يب حــدّ  ال 

يوانْ شوفْ الدّ

التّيهانْ زيــدْ 

الغزالنْ ــه  تي

االدهانْ حارَتْ 

االجفانْ ظْ  يقّ

زينْ في يتْقانْ

ه متْخانْ دُ سْ جَ

االحزانْ لِّي  سَ

الغزالنْ ــه  تي

ــفارْها المبرومة من اعيون ابّارة و اشْ

سامني في اعضايا نيران له معلومة

ه و يشيرْ لو من اللّومة كمُ كيْخالَفْ حُ

ما انْجى من تعبُه و فراتنُه المكلومة

ة لُه المسمومَ ادِي و امْشاكْ عن عنف الشّ

زادْنِي بعجوبْ قويّة كويتْ بسهوما

زْالنْ اللِّي جفاوْا االرسومة في شرودْ الغَ

مالُه مهما لقاكْ برحومة في بديعْ اجْ

رَبْتْ ماهْ بحزومَة هالْنِي في اوْصافُه و اشْ

ياتْها الحلزومة ه و اشْ راحْ انْيامُ من اجْ

ولة وال تجــودْ لكظومة ــدْ صُ ال تعانَ

زادْنِي بعجوبْ قويّة كويتْ بسهوما  

لَبْ لبُّه و اللِّي اعشيقْ لهم نَسْ

ــقْ دارُه كسبُه زْ كلّ  عاشَ وّ حَ

رْثة في اللِّي هو قربه وَ سيرة امْ

لبُه رْت واعِي ضاعْ في سَ ماذا انْظَ

بُه سْ ي المن حَ ريهْ ما يقاسِ تَدْ

قْ مكوي قلبه قيق كل عاشَ تَحْ

بُه ذيبْ في احشايا زايَدْ تَعْ تَعْ

بُه سْ ن في كَ بُّه كُ و اللِّي ارضاكْ حُ

تْبُه حْ كَ مْ واضَ ي في بهاهُ مِ كْ حُ

بُه ــارُه توقَّدْ لهْ نريكْ كيف ن

رْبُه تشجيرْ ما هويتُه نازَحْ كَ

قْ مكوي قلبه قيق كل عاشَ تَحْ
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ــر بندمانْ اخت

ــدانْ االب روَّحْ 

سانْ الحِ بين 

باالدعانْ طيعْ 

اللّرسانْ لوحْ 

الغزالنْ ــه  تي

ما بين اغصانْ

دْ ورشــانْ ــرّ غ

ــنانْ وسْ بعدْ 

بُوحْ باالحسانْ

الفيانْ م  قَسّ

الغزالنْ ــه  تي

العيانْ لَبْ  تَجْ

يهــانْ  ً ــدا بعْ

ي اللسانْ حلـِّ

جافي الرعـان

االعــوانْ دْ  بعّ

ــن ارْجى بادْهانهــا المحكومة قابلي

بين تغصينُه انْوارْ اللِّي ارْضاوْها همة

تاهْ تايَهْ و ابقى منهوكْ حقّ الغمومة

ة شومَ سْ جافي وال تروم الحْ ال تعاكَ

الرضاوَكْ هذوا و شــبه دوكْ للطومة

زادْنِي بعجوبْ قويّة كويتْ بسهوما

كن شارَبْ طارَبْ لخدودْها المرشومة

ناسها المنغومَة دْ غيرُه في اجْ كيف غرّ

ودْها المرسومة دُ لَّهْ في اجْ ال تكونْ اموَ

ومة للذي في دخالُه مصدوف للبلهُ

ة بين فرجة و كيوسْ المالْية المطعومَ

زادْنِي بعجوبْ قويّة كويتْ بسهوما

اقْ عنفْ مكمولَة يَّرْ ذاتْ العشّ ما يصَ

ودْ له برحومة وقتْ تقبــض وقت اتْجُ

مْ منظومة عارَهُ ارَدْ في اشْ في امديحْ الشّ

ال تخالَطْ عكلي منه يحبّ مدمومة

رْ بنوارهم مصدومة من ابساط امنوّ

بُه هْ لكيوسْ زانْهــا توريقْ ابدَ

بُه وى خصْ تْما تشوفْ غيرُه يهْ حَ

بُه بْ رَغْ رُه واجَ جْ و اللِّي ايْريدْ هَ

بُه ــا اضنانِي هــو تَعْ رِي م تَدْ

بُه لُّه دَعْ مسعود كلّ ناوِي خَ

قْ مكوي قلبه قيق كل عاشَ تَحْ

بُه حْ رُه صَ جْ و اقْبَلْ كلّ كاسْ يهَ

ــبُه دْ بما نَسْ حْ كلّ واحَ صَ يَفْ

بُه طْ لْ خَ مْ ساهَ لْ كلّ عاظَ عَ و اجْ

بُه ه صادَفْ لغْ مُ كْ من حادْ عن حَ

مْ كن في قطبُه دْ ما غناهُ وجّ

قْ مكوي قلبه قيق كل عاشَ تَحْ

بُه قْ لتعْ و كثيرْ ما جناهْ العاشَ

ه يومْ يقربه دُ عْ عيدْ سَ حى اسْ يَضْ

لْبُه ميع ما ارضاوْا تهيأ طَ و اجْ

دْ تَلْبُه بعَّ طْ امْ و اقْبَلْ كلّ بَسْ

بُه جْ رَفْ بين نورْ الزّينْ ايْحَ و اعْ
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31

32

33

34

35

الغزالنْ ــه  تي

جانْ سرّحْ مشْ

ـرْ االلوانْ حضّ

لَعْ الكنان و اخْ

اللّمحانْ زيحْ 

ــان ــح بالفن بُ

زادْنِي بعجوبْ قويّة كويتْ بسهوما

بْ المكرومة ناسَ كن واعِي لشروط امْ

ة و منسومَة من تفاكهْ و امْشارَبْ رايْقَ

بين شجعانْ اقْرانَكْ ما ترومْ موصومة

ة ة المهنومَ ايْقَ واتْ الرّ كْ بصْ كيفْ ناسَ

ها المفهومة قامْ الوَدْبة باشياخْ في امْ

قْ مكوي قلبه قيق كل عاشَ تَحْ

لْبُه لْ من ادْخالَكْ لحاجَ و افْعَ

لْبُه مقبولْ ما يشرّطْ للعاظمْ غَ

نْبُه حادِي جَ نْ امْ سْ لْ كلّ حُ عَ و اجْ

عيَّنْ شرْبُه تحقيق كلّ كاسْ امْ

لْبُه ي كَ كِ قْ يحْ ي مقالْ ناعَ و الْغِ

انتهت القصيدة
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ــمْ االريامْ من طيبْ مقالَكْ سلِّي رسْ

يالَكْ ــفْ اخْ لى طي ــأدَّبْ قُلْ مــن احْ ات

ــه فــي كلّ حينْ يرجــى لوصالَكْ لْبُ قَ

كْ الحَ فْ تكْ دَ ــه اثْقيلْ وصْ لُ مْ رْ حَ ظاهَ

بْ امْصالَكْ ذْ ي قلْبْ الغريمْ من عَ غدّ

نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

ــى بالرْضـ ــحْ  بُ ــي  ل أخَ

رانْ لو اقضى جْ مْ الهَ كْ حُ

لو طالْ الوَقْتْ بالغضى

ــكْ تبْراعَ ــرْ  زايَ حــالْ  عــن  مْ  ســلُوهُ

كْ ونْ بضاعَ ــنْ مرهُ لُه في كلّ حي عقْ

ــورْ له نرجــاه ايْســالَكْ ــي ميسُ هانِ

هالَكْ ــالْ و العينْ امْ ــه منُّه اتْق مُ ظْ عَ

اسيافَكْ ولْ  مصقُ الْبيبْ  لبُّه  مْ  دَّ هَ

ة عارْضَ امْ عنّي  اتْرَكْ  و 

امْضى هو  باللِّي  عنّي 

لْ ليلُه مناقْضة دَ و اسْ

ـــه ـــرابْـــعُ امْ ــي  ــيّ ح ـــقْ  ـــرَقَّ ت و 

ه مطالْعُ ــجــى  احْ فــي  ــوالــى  يــتْ

ــه ــعُ ــاطْ ــق ــة اتْ ــبَّ ـلُــه س مــايـْ

ــه ــصــادْعُ ي ـــه  ـــشُ وَحْ رْ  ـــــدَ اغْ و 

ــه ــعُ ــافْ ــــرْ بــرشــيــفْ ن ــــزْهَ ي

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

ــي امريضْ فانِ ــدّ اجْ الحَ

ريضْ ه انْبى اعْ مُ كْ دْ حُ يوْجَ

بالخفيضْ ــودْ  يعُ ــدّ  البُ

ــه  ــعُ ــواضْ ت صــيــفــة  مـــن  أشْ 

ــه ـرافْــعُ ابـْ ارْخــــى  ــنْ  ــي ــب ال و 

ــه ــعُ ــابْ ت ايْـــســـيـــرْ  ـــكّ  ـــفُ ي و 

ــــه ــــلُّــــه ايْــــنــــازْعُ ـــي خَ ـــلِّ ل

ــه ــعُ ــاقْ ــن ــــي امْ ـــدِي القِ ـــسْ جَ
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نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

ــي إال اوْفى لْبِ دْ قَ ــعَ يَسْ

بّ ما خفى ألنِّي في الحُ

ــا انْفى دْ م ــعْ نْ السّ لكِ

ــبْ واقَدْ مــن نارَكْ رْ اللهي مْ ري جَ ــدْ تَ

دْ مــن عارَكْ ــكْ واحَ ــبيهْ ل سْ عاري حَ

ــى مرْتابَكْ ل ــمْ يعْ ــدّ الغري ــدِّي بيَ شَ

مالَكْ ــعْ اجْ ــرَة اقبيحْ ببدي جْ صدّ الهَ

ــا جا فــي فالَكْ دْ ارْســامْ م ظــنّ بَعْ

نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

ــه بمــا انْواوْا لْبُ ــرْ قَ يَزْهَ

نْ عالوْا ه طاغِي لمَ مُ كْ حُ

ارْتاوْا ما  الهيفاتْ  رْ  شفَ

ــرُوبْ شــيري ألبْطالَكْ ــدّ الحْ ي ي كفِّ

كْ اكَ افّ ي  الْغِ و  الغريمْ  هْ  وَجْ دي  شاهْ

دارَكْ ه فــي ذا الزمانْ يرقــى المْ ــدُ وَجْ

ــة لبجالَكْ بَ ــدِي فــي كلّ حينْ رَغْ نَهْ

فْ ألتْمارَكْ طَ ريكْ يقْ لْ الشْ ي وَصْ عِ قَطْ

فى نِّي اللِّي اجْ و الْغى عَ

فى ة لمن اكْ ه طاعَ بْعُ طَ

فى ــابْ بالحْ مــن دقّ الب

ــه بما اعناوْا نُ صْ رْ غُ يثْمَ

ــشْ الذي ارقاوْا زَمْ جي يهْ

كامْ قوامْ من سباوْا في احْ

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

عْ لألقْوالْ دُونْ حيْف و اسمَ

نْ وابْها اللِّي وليفْ سْ حُ

رْ قَلْبُه غدا اوْقيفْ و ظهَ

ــــه زَّعُ ــــوَ ـــه امْ ـــشُ حــتّــى وَحْ

ـــه ـــعُ ـــوعْ اكـــريـــمْ رافْ مـــتـــبُ

ــه ــعُ ــواضْ ــرْ م ــلــخــي رْ ل ــقـــدَ يـَ

ـعــه امــرابـْ ــــادَة  ــــف ايْ دُونْ 

ـــه ـــاوْعُ ـــط ايْ ه  ــــدُ ــــعْ سَ وال 

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

ــا نوى ــرؤْ م لّ ام ــكُ و ال

كوى من  ــرْ  بْ الصَّ ــزَمْ  يَلْ

بْ ديما في ما اهوى و رغَ

ــه يــخــادْعُ الّ  ـــن  م ــــرَكْ  ــــتْ تَ

ــه ــعُ ــامْ ــط امْ زادُوا  حــبِّــي 

ــه ــعُ ــنْ صــانْ ــي ــي ــواش ــى ال ــتّ ح

ــه ــعُ ـــصْ مـــالِـــي مــقــاطْ ـــالَ خ

ــه ــعُ امــراضْ ــشــى  احْ ــي  ف ودَّكْ 
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نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

كامْ ه في االحْ رْعُ بْ شَ عدَّ

رامْ ــو مــع المْ ــبّ الزّهُ حُ

ــامْ ــه وال ين ن فْ وگــضْ جَ

ــبابَكْ قْ قُل لي آشْ اسْ دْ ــالْ الصَّ ق بمْ

ــالْ قُولْ يُوقَعْ فــي دانَكْ و من ق ــا هُ م

نا و هنالَكْ الطْ في اهْ هْ الغْ لَمْ وَجْ نَعْ

ضابَكْ بْعْ اغْ يجْ طَ يهَ ال  كْ  سَ دْ نَفْ وطّ

ي و سنانَكْ فِ ي الْعيبْ يَطْ دْ النّاشِ قصْ

نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

غابْ نْ  لمَ ــه  مُ كْ حُ مْ  مَّ عَ

وبْ جابْ جُ ه اعْ مُ كْ غلَّظْ حُ

حْ مقياسْ في الكتابْ وضَّ

فاتَكْ بمْ كْ  مَ سهْ انْجاه  الّ  من  ناغِي 

شابَكْ بْ المْ فْ الرياحْ و انْصَ صْ رَّكْ عَ حَ

كْ ه في امْضامَ بُه اعجيبْ عيشُ جْ حالُه عَ

كْ فاكَ بمْ نَصْ  يقْ االريامْ  شرْعْ  تى  امْ

كْ وفْ امْضاحَ رْ الرياضْ من شُ رْ ثَمْ يَزْهَ

المْ خْ العْ ــوتْ شــوامَ للي

بْ قَلْبِي و به ســامْ ــذّ ع

يقنَصْ طيرُه اللِّي انْحامْ

جابْ و ارْخى عنّي قوى احْ

ه في كلّ بابْ مُ كْ مْ حَ يرگَ

ــباب ه بال اسْ رْ دمُّ ــدَ و ه

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

اعــالمْ مــن  ــحْ  بيَّ ــا  م و 

ــكامْ ـ احْ و  ــالً  عقْ ــهْ  تيَّ

رَجْ مــن ازمامْ ال حــدّ يخْ

ــــه ــي شــديــد رادْعُ ــي اعــنــى ف ف

ــه ــعُ ــبْ راجْ ــعــي ــلْ ال ــقــي ــي ال ف

ـــه ـــعُ رافْ ــحْ  ــي ــج م ـــقّ  ـــحَ ال و 

ــه ــعُ ــانْ واضْ ــط ــيْ ــشّ ــدْ ال ــي ك

ــه ــادْعُ ــص ــي امْ ــلِّ ــال ــرْ ب ــجَ ــفْ يَ

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

ــنْ تابْ ه لمَ كامُ شــدّ احْ

وابْ بالصّ لُه  دْ عَ دْ  ــهَ يشْ

رابْ ــهْ  في ــومْ  الي ــدّ  الحَ

ــه ــعُ ــواجْ م ــه  ــلُ ــي ل لْ  ــــــدَ اسْ و 

ــه ــعُ ـــه مــالمْ ـــرْ ريـــحُ بـــشَّ

ــه ــعُ ــاضْ ــف ــه امْ ــهُ ــي ــــــدْ ت زَنْ

ـــه ـــعُ ـــواجْ ــي امْ ــنِّ ــنْ ع ــكَ ــسْ ت

ــه ــعُ ــابْ ــن ــه امْ ــلُ ــحْ ســي ــلَ ــصْ ي
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نِي شــيطانَكْ وزْ لعْ ه يفُ ــمُ زوري رسْ

نْ ادْرى ــة لمَ مَ كْ ــدْ الحَ خُ

ــرى ها اقْ ــجْ ــعْ نسْ و ابدي

اوْرى ــا  م ــرْ  نَنْظَ ــي  ألنّ

ــت افكارَكْ ــي الْقاتْها بَنْ عانِ ــدْ امْ خُ

ودَادَكْ رامْ  مــن  ــعْ  جمي بهــا  ــهْ  نَبَّ

لمالَكْ اسبيلْ  في  مْ  هُ وسْ بنفُ جادُوا 

كْ ناسَ لمْ لَة  مْ جَ مْ  سانْهُ بحْ سادُوا 

ارْجاتَكْ لليوتْ  السالمْ  طيبْ  دِي  اهْ و 

رى جايْبُه اجْ شــالّ في اعْ

رى يا و من اسْ دْ بضْ يَرْشَ

الّ ايْرى لي مــن  ــه  بُ جْ حَ

ـــه ه مـــزالْـــعُ ـــــــدُ ــى وَجْ ــف ــكْ ي

اخبيرْ للذي  نْ  دَهْ رْ  حَ تَسْ

رْقانْهــا و ســيرْ ري طَ ــدْ يَ

الضمير في  حْ  واضَ رُه  ذْ عَ

ــه ــعُ ــاجْ ــض ـــنـــى بــهــا م تَـــهْ

ــه ــعُ ــاجْ ـــي قَــــوْمــــانْ ن ســـلِّ

ــه ــعُ ــالسْ ـــــوى م ـــبَـــروا ألقْ صْ

ــه ــعُ ضــيْ ــرْ  ــي ــه اش فَـــــرْضْ  ال 

ــه نــافْــعُ دّ  ـــــــوَ ال دامْ  ـــا  م

انتهت القصيدة
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قال ما اغناني شعر في المْ

ــقى لي د ما اشْ مــن بعْ

قيلْ رْ المْ كل حينْ انهاجَ

ميمْ من قيلْ و قالْ يبقى اهْ

ولْ لْوانْ انْقُ للعقلْ و السّ

ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ كلّ حينْ انازْحْ الدْ

الرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

هاللْ ــورْ  نُ يا  ــي  ــرْقِ شَ

كناللـــي مصـــرُوفْ 

ليلْ يَّجْ الخْ كلّ وَقْتْ إيْهَ

اللْ لْتْ االطْ يَرْضى إال وصَ

الفلُولْ هــادِي  ــانْ  وازْم

ــي ــمْ قالِ ــرْ فــي ابْعادْهُ والّ قصَّ

بْ اتْقيلْ لْ ما كفى حملْ الصّ نحمَ

ــمْ عقلي هُ ــدْ نقلي لخصامَ بَعْ

قيلَة نُه و معاتَبْ اتزيدْ اعْ وْ نْ عَ سَ يَحْ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

ــكْ ازْاللِي ــيّ مــن ريقَ ــدي ل و اهْ

ــاجْ بتكليلْ نَورَكْ فــي الوْرى كت

خليلي يــا  ــرْ  ــزْهَ يَ ليلي  ــكْ  ب

ليلَة ه الخْ دُ ة قَلْبُه تواعْ دّ هاذِي مُ

ــــقــالى انـْ ادْرى  ال  و 

و الجفى يلمع سيف اصقيلْ

قالْ رْ في امْصارَعْ بعْ دَ ينعْ

ولْ ه مصقُ نْدُ ي هَ ســيْفِ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ـــي ــن ازْاللِ ــفْ م ــايَ خ

ليلْ من بهاكْ الرّاقِي الجْ

اللْ فر بكْ احْ برضى و اظْ

ــولْ ــلُ ايَــرْ كــلّ اطْ لــلــزّ
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ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

هالْ بمْ ــي  عــنّ ــدْ  زايـَ

مــى لِي ــا اكْ ــب م دي بعْ

ه و يميلْ دُ كلّ وَقْتْ انْرَصْ

لِي في ارْمالْ جْ عْ مَ شالّ اقْطَ

بتمولْ ه  مغناجُ صادْنِي 

ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

جالْ ولُه في امْ بْ هُ عَ ماصْ

ــي ــا انْجــى ل ــه م ري نَدْ

جيلْ ما اغنى عنِّي كلّ اشْ

ي مجالْ ريمْ راجِ نِي اغْ يَفْ

ولْ مْ كيفْ ايجُ كَ نْ احْ ضمَّ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

مالِي صايَصْ اعْ رَبْ قَلْبِي بغْ واشْ

فارَزْ بالميلْ وى المْ عْ في الهْ طَ نَقْ

لِي بّ وَقْتْ نَمْ لِي و الحُ ــرْتْ رَمْ سَ

بُه و اشگاهْ لي بكل حميلة لْ تَعْ حامَ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

ــوقْ و انْجالِي رْ قَلْبِي للشّ ــهَ و اسْ

مْ من جيلْ و جيلْ ونْ منهاكَ مطعُ

ــي لِّ جَ امْ ــه  راتْنُ بفْ ــي  لِ يَجْ ــهْ  تي

جيلة لْ بهْ كلّ اشْ عَ ه و اجْ مُ كْ د حُ شدّ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ــي مالِ اكْ فــي  ــهْ  ي التّ و 

ميلْ لو ارْضى  عنِّي كنت اكْ

مالْ لْ تَحْ مَّ حَ للوصولْ امْ

مولْ ــي و المحْ موضوعِ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ــي ــالِ ج ـــــرومْ  ي وال 

ابْجيلْ كلّ  من  لتُه  مَ لو 

ــرُبْ األجــالْ ــه يقْ كادْ لُ

ــولْ عجُ المْ و  ــرْ  ابَ للصّ
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ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

الوْصــالْ ــي  قْلبِ ــزَمْ  يهْ

ــا اوْصــى لِي ــعْ م مَ يجْ

فْ انْصولْ طَ لِي لوْ يعْ يا اهْ

نِي بهاكْ من رّامْ اوْصالْ يغْ

ولْ عْ الصّ ي لسْ كِ وى يحْ و الهْ

ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

حالْ المُ رْطْ  شَ ترومِي  ال 

ـي محالـِ ال  بــصــدودْ 

رّبْ تمحيلْ كلّ وقتْ يشَ

حبْلْ العكاسْ تكفيكْ اوحالُه

ولْ وا برحُ و ارْيامي يفجعُ

قالْ  ــى المْ ــا اشــجانِي عل م

ــي صالِ لفْ ــانْ  رْق طُ ري  ــدْ ن ال  و 

االوقاتْ كلّها كنرْجى الوْصولْ

ي لهيبْ مصلي فِ لِي يطْ يومْ وَصْ

يلَة بْ تنالْ الصّ رْ قْلْبُه و مشاغَ فَ يظْ

قالْ  ــى المْ ــا اشــجانِي عل م

ــونْ من محالِي نى مكن وال يهْ

زَمْ ذاتُه بنحيلْ رْ االريامْ يهْ ــفْ شَ

ــولْ يَحلِي ــي بقُ لِي غنّ ــه نَحْ ب

ة داتُه ابقاتْ به وحيلة دّ هذي مُ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ــي ــالِ ـــه ص ــي ب ــب ــل ق

مْ عقلي مفصولْ لشــكاهُ

دْ في السوايَعْ من تحصالْ عَ يسْ

وصــولْ المُ و  ــلْ  ـ للواصَ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ــي ـ حالـِ زادْ  ــدْ  ـ البُـعْ و 

ه ليسْ يحيلْ و الرضى سدُّ

حالْ نِي كلّ امْ رْ يَفْ جْ و الهَ

اوحــولْ ــدْ  بعْ ــة  حيل ال 
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ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

والْ بهْ ه  ــدُ سْ جَ ــنْ  يتْخَ

ـــي ــمْ كـــلّ والِ ــلَ ــكْ ي

ويلْ بُه تَحْ ما يفيدْ في عجْ

والُه زْ لهْ لَنْ قَلْبْ جاهَ يَعْ

ولْ ه يُومْ ايْصُ هكذا شرعُ

ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

ــالْ ــمْ الوْصــالْ اقْب لَ نَعْ

ــي ــالِ ــهْ ب ــي ــت ــا ي ــه ب

ثالْ امْضاتْ من اگبيلْ من امْ

وى لهم امتى يقبالوا نهْ

عْ مسبولْ وّ رْ مطَ هْ في الدّ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

والِي ه بعنى فــي اصْ ــي زيغُ و ابن

ويلْ ــرْ بعْ فَ رُه و اظْ ــدْ الجْ نَجْ الحَ

ــي ــعْ ضرصولِ ــي ينْفَ ولِ حــقّ طُ

ويلة واهْ من تجْ مْ  باللّي اهْ كْ وضحْ حُ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

حاتْ ما تبالِي واقْ اغريمْ اضْ و اشْ

ارجيتْ في الورى ما حازَتْ الگبيلْ

ــهْ مبْلِي ــونْ ب ــي مطعُ كــمْ يَبْلِ

نُه و يزيدْ له تيه نبيلة فْ رْ جَ هَ يظْ

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

ــي ــوالِ ــمْ ــال ــه ب ــركُ ت

ويلْ لْ دونْ اطْ وال ادْنى وَصْ

يالْ اقْوالْ مْ كلّ اجْ و ينْظَ

ـــولْ حُ وال  رافــــه  ال 

ــة قيلَــ احْ ــتْ  جنيـ و 

لي كتبا  ــدْ  ــوَجْ ال في 

ة في سبيل حَ وضْ في طريقْ امْ

زْ بالبالْ ما اعنى ما حــوّ

ــولْ و اشــواقي دُونْ اكب
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ـقــالْ انـْ ـــــرَّدْت  ب وال 

قيلْ لدْ النَّزْحْ  حينْ  كلّ 

للرقيلْ مْ  ــــــــدَّ نــقَ و 

ــكْ تَنْكالْ ما ادْهانِي عنَّ

ــكالِي اشْ من  ــعْ  بجمي

عكيلْ ــدول  سَ ــا  م عد 

ه بشكالُه ظنِّي اليومْ الحُ

ولْ مْ موكُ واتْ اتْراحَ لو اهْ

ــالْ  ق المْ ــى  عل اشــجانِي  ــا  م

ــكالِي ــانْ مــن اشْ ــت ابْي وال بيَّنْ

رْفُه بنكيلْ حْ عَ قْ االرْيامْ يرْشَ شْ عَ

لِي ــي بنَكْ ــو رامْ ل ــي ل ل ــهْ تَكْ في

نَصْ طيري بسوابَقْ االريام انكيلة يقْ

ــة قيلَــ ــتْ احْ  و جنيـ

ـي انْكالـِ ـــبْ  بمصايـَ

ي و اشكيلْ في سبيلْ الرّاجِ

دْ من كالْ هَ حانْ وَقْتِي يشْ

ــولْ كُ اهْ كلّ  مْ  ــدَّ اتْهَ و 

انتهت القصيدة
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رْتْ اجفيلْ نُه حتّى صَ ه وهوى امْحاسْ ،  ما لقيتْ في صدُّ ـولْ نِــي ال حُ تيَّـهْ

لَة في احشــايَا نيرانْ شاعْ

ــي نافِ ــرْ لعْ بَ شــيقْ يصْ ــي هــو اعْ و اللّ

كر اجميلْ مايْلُه وقتْ الذّ ،  في ارگيمْ اوْصافُه و ابْهى اشْ ولْ بَرْنِي مدهُ ما صْ

ســيّما من فاقْ مــن على

رافِي تْ فــي اعْ موصــوفْ اكريمْ كلّ نَعْ

ــعْ بالعـزّ ايْحيـلْ ـ ، عندهم اعگابُه محســوبْ له يرجَ ولْ لْ محمُ مَ ــا يحْ م

ــى ل ــه و يحْ لْبُ ــطْ قَ نَ ال يقْ

تلهافِـي كــيْــزايَـــــدْ  ــد  الــصّ لكن 

ويلْ اهْ كلّ  من  نُه  حصْ ابْناوْا  اللِّي  التّيهانْ  و  بالعنا   ، موصولْ شى  يخْ ال 

ة غافْلـَ وظــنّ  ــه  ــرانُ جْ هَ

ــي نافِ ــرْ بعْ ــو اتْظاهَ ــودْ ل ــانْ الجُ قُوم

ليلْ ــن كانْ اضْ ــدِي مـ التْ تَهْ ــدِي احْ ــزُه عن ، منهم رمْ ــي مرســولْ ـرْنِ ذكّ

لى ــنْ ما امْ ــحْ لي تبيي وضَّ

ــي بلْطافِ ــلِّي  كيسَ اســميحْ  المْ  ــكْ ب
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بْعه الخليلْ رة و قالْ يجفي طَ جَ ، في الهوى من شدّ الهْ ولْ ري منْقُ ما نَدْ

ــاً و يغلى ــلْ وقت فَ ــو يجْ ل

ــي ــوْالفِ ــه ل ــعُ ــبْ ــودْ طَ ــعُ ـــدّ مــا ي الب

ـرْ لي مـن تخييــلْ  هَ ه في كلّ حيـنْ و اظْ دُ ، ما عرفَتْ بجَ ولْ بابي في الهُ و اسْ

لَة جاهْ ــرامْ  الغْ سْ  اقْوامَ و 

ــي حافِ ــنْ منهــا كلّ اجْ ــكْ البي طي يعْ

ني في الجيلْ دى امحايَنُه تِيَّهْ ي و اصْ ، من افْعالْ الواشِ و كنانِي مشـغولْ

له ه لحاصْ دْ ســيفُ مَ ما يغْ

يافِي ــانْ احْ ــومْ عندهم ب ــومْ القُ مطعُ

ة من غيرْ عينْها ما تحلى لمقيلْ اعَ ول، في االعضاء و السّ و اجماري مشعُ

ــدِي إال ثلى نْ بُه عَ مــن صعْ

تافِي ــه احْ فــى ب ــا اخْ ــر م ــوالْ الحُ مقْ

ودْ طاغِي عنّي و يميلْ ــه ايْعُ غُ مْ ــي ضَ غى للواشِ ، ما اصْ لكـنِّي من قُــولْ

لَة ــه العامْ بُّ دْ حُ ــواهَ و اشْ

ــدْ لألتْحافِي ــيّ احقيق تَرْشَ تْ ل دَ ــهْ شَ

لَة مــن تنكيـلْ ولُه للبينْ شــاعْ ايَدْ هُ ، للعشــيقْ الزّ ــولْ مْ مقبُ و شــگاهُ

ــا ابْلى ــواه الزّينْ م ــا يهْ م

ــي ة عــن تكيافِ ــدَ ــبّ زايْ و خمــورْ الحُ
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بْعه الخليلْ رة و قالْ يجفي طَ جَ ،  في الهوى من شدّ الهْ ولْ ري منْقُ ما نَدْ

ــاً و يغلى ــلْ وقت فَ ــو يجْ ل

ــي ــوْالفِ ــه ل ــعُ ــبْ ــودْ طَ ــعُ ـــدّ مــا ي الب

لّ ابجيـلْ ــكُ ــي ب ــومْ جادْ عنِّـ ــولْ اليُ ــي و نقُ ــا هاللِ ، ي ــولْ ــي و نصُ نِ مْ نَعَّ

لَة شــاعْ راتْ  مْ جَ افــى  تطّ

ــتْ منهــا فــي تكالفِي ونْ ابْقي مشــطُ

بيـلْ ه في كلّ اسْ ـدُ هَ رودْ الجافِـي من ال ارْتـى بجْ ، من اشْ ولْ و اعضايا  في انْحُ

ايْلَة ــه الصّ سُ ــة نَفْ ولَ الحُ

ــي دافِ احْ رامْ  عنفهــا  ــالْ  الب رْ  ــحَ يسْ

ولْ كيفْ ســيري مــن غيرْ ادْليلْ مْ و انجُ ، كنْباتْ انْخمَّ ــي مدغــولْ و ادْخال

رْقانْ بســيولْ سايْلَة و الطّ

نافِي ــه اجْ ــى ب ــسْ ال غن كي حــالْ التَّعْ

مْ لي برحيـلْ كُ ــبابْ درتْها تَحْ ه من غيرْ اسْ قامُ ، عن امْ ولْ فُ لْبْ اجْ مالْ القَ

والُه القايْلَة من شــدى اهْ

ســافِي بخْ ــة  غصّ كلّ  ــبْ  لْ القَ عْ  جــرّ

ــعْ له دُورْ اخبيـلْ ي هـو اخديـمْ طايـَ ــا يبالِي باللـِّ ،  م ولْ فُ ــنْ الزّينْ اغْ فْ جَ

ــة لَ داهْ ــانْ  ت بُهْ ــي  بْنِ عذّ

الفي ــه في اخْ ــروكْ ابْقيتْ من صدعُ مت
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بْعه الخليلْ رة و قالْ يجفي طَ جَ ،  في الهوى من شدّ الهْ ولْ ري منْقُ ما نَدْ

ــاً و يغلى ــلْ وقت فَ ــو يجْ ل

ــي ــوْالفِ ــه ل ــعُ ــبْ ــودْ طَ ــعُ ـــدّ مــا ي الب

نَكْ في انْهاري و اللِّيلْ مالَكْ و ابهى امْحاسْ ، في ابديعْ اجْ ولْ و لســانِي مبدُ

ــي يرشــي من على والِ لحْ

ــي افِ ــبْ للجيّ جَ ــلْ يَعْ ــي هــو انْزي و اللِّ

هيلْ ــبى اقْلُوبْها و قرصانْ بَدْ ــه و اسْ ، هالْها في جيُوشُ ولْ حُ مْ الفْ راغَ و اضْ

ــةْ لَ ــاتْ واحْ هــا و ابْق نَمْ اغْ

ــي فافِ تَخْ و  ــا  ه جيدْ ــكاكْ  اف ــبْ  ترْغَ

ــومْ اتْقيلْ حْ اليُ ــنْ و النَّصْ ــرْدْ البي ــي ب ، من اقْوالْ الواشِ ولْ ــه مشــمُ كايْنُ

لى ولْ لو احْ قُ ــوهْ اعْ بْلُ ما قَ

الفِي ــرْ دُونْ اخْ هْ ــروتْ فــي الدَّ ه م بْعُ طَ

نُه حادَرْ لســفيلْ فْ ـونْ جَ ــي و اللِّي وافــى ايْكُ ، ما يوافِ ــولْ طُ دْ امْ دَّ ــو يجَ ل

راتْ من غلى مْ ي جَ فِ ما يطْ

للنّافي ــبْ  ــعْ صَ ــانْ  ــي ال ــه  ــبُّ لُ وال 

ثيلْ لْتُه امْ ــه و جعَ بارُه وإالّ ارويتْ قُولُ تْ اخْ عْ ــمَ ، إال اسْ ــبْنِي مهبُولْ سَ تَحْ

ــة بْلـَ ــه صــورَة مخَ لخيالُ

ـوارْ زينْها زيـــنْ امْصافِــي ي النـْ ـكِ تَحْ
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بْعه الخليلْ رة و قالْ يجفي طَ جَ ، في الهوى من شدّ الهْ ولْ ري منْقُ ما نَدْ

ــاً و يغلى ــلْ وقت فَ ــو يجْ ل

ــي ــوْالفِ ــه ل ــعُ ــبْ ــودْ طَ ــعُ ـــدّ مــا ي الب

مالَكْ اللِّي ابْغى ارْضاتَكْ وانوْى تحصيـلْ ديمْ اجْ ، عن اخْ لُولْ كيفْ اتْزيدْ اغْ

ــة لَ ــياتْ باطْ ــامْ و اشْ بانْق

سافِي اخْ كــلّ  منها  الــبــالْ  زْ  ـــوَّ حَ

ه ارْسامِي و الحالْ في تضليل هُ رة وجْ جْ هوم الهَ ، من اسْ في بدانِي معمولْ

لَة جاهْ ــمْ جاء لي امْ و الاليَ

ــي بضعاف ــه  حالُ ــود  إيعُ ــا  م ــدّ  الب

بْـعْ ادليــلْ ه طَ ، ما نجح في اعماله وال ارقى من افْعالـُ و الواشي مخدولْ

ــه مايْل ديمــا  ونُه  ــفُ اسْ و 

ــي بضفافي نْ ل ــرْ ســاكَ فَ ــا فــط اضْ م

لُه خبل في تشــكيلْ قْ ــه لمن حازْ عَ لْتُ دَ ــا بحالْ اخْ ، م فــي قَوْلُه مخبُولْ

رَّعْ العشــيقْ و يسلى يتجَ

نْ مهتافِي ونْ شــاطَ ــي ايْكُ ــودْ اللِّ و يعُ

ـنْ تكليـلْ ضّ غَ ــرْ امْ دْبــة ما فاحْ كلّ زَهْ ، لالشياخْ الوَ ولْ و ســالمِي مسدُ

ــة لَ هاطْ ــقْ  بَ تَعْ بنســايَمْ 

افِي ــجْ غزلِي كالشّ قُومانْ اتْشوفْ نَسْ

انتهت القصيدة
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ــي ــة تات مَ ــانْ هاجْ ــولْ تب ــفْ أصــاحْ خي شُ

ــفْ لــداتِــي ــنْ الرْســــامْ عَ

ــوتْ مثب ــه  ب ــومْ  محت ــا  ناه لعْ ســاقْنِي 

ري ما هو من اشــكى واتي جْ لو اشــكيتْ بهَ

ــاتِــي ن هــو  و  ــاهْ  ــشــك ب

ــه مكبوتْ ــتْ ب ــي و الوَق امِ بمــا ارْضــاتْ الدّ

فــى ياتي ــا اخْ ــوحْ م ــومْ انْب ــه الي ــا ب كلّ م

ــي امعاتِي فــي ســبيلْ ظب

وتْ ــومْ و القُ ــمْ نُ ــا كفى فــي هيامِي تحري م

ــامْ رامْ لشــتاتِي ي فْ تَهْ ــدَ ــبْ عاشــق يَصْ لْ قَ

ــي عاتِ بْعهــا  طَ ــمْ  ي الرّ و 

ــوتْ بقن ــر  هي جَ ــي  تالِ ــمْ  تراحَ ــدْ  تزي ــا  م

حْ فــي حدودْهــم ميقاتِي ــا يتوضَّ ــا م دم بعْ

ــي ــذي يات فــي الحــالْ و ال

ــعْ ممقـوتْ بْـ ــنْ طَ ــأذّبْ و البيــ ــى نت الغـن
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ياتِي ولْ احْ ــح طُ دي ولِي بمْ صحْ قُ ــكْ يفْ ل

ــي ماتِـ ــد مَ ــذاكْ بع و ك

ــا الياقـوتْ ــوارْ ي ــي بنْ لّ ــزالْ متجَ ــا غـ ي

ــي بالعاتِ ــرْ  فَ يظْ ــرْ  اصبَ هــو  مــن  لكــنّ 

ــفْ اتباتِي ري مشــطونْ خايَ جْ ال ترومْ الهَ

بخفيظْ قُولْ في اصواتِي

ــدّ القنوتْ وبْ ه ــكْ بعجُ ــقْ جوابَ كانْ نَطْ

ــه هاتِي ولْ لّ ــيّ انقُ يَّلْ ل ــا يتْخَ فــي كلّ م

ــي مواتِ ــكْ  ب البْســاطْ 

ــوتْ ببهُ ــولْ  ايقُ ــاذا  م ــمْ  مَّ نخَ ــودْ  كنعُ

ــي غــى و رامْ لبْحاتِ ــه و اطْ راجُ ــي بهْ زادْنِ

تبْكاتي اجهيرْ  ــاوِي  ن

ــوتْ عْ تكميلْهــا بالبغُ ــمَ ــقْ نَسْ ــن تَنْطَ ل

ــرْ فــي كلّ جهاتِي فْ ــى مــن الّزَمْ ظَ ال غن

ــي ــزّ صوالتِ ــى و ع و اهن

ــوتْ البي ــنْ  بي ــذابْ  بعْ بْ  يتْعــذَ ــا  بعدم
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عدبتِيني من اطغاتْ

البناتْ ــرْعْ  شَ لكن 

اعتاتْ اللِّي  واجْ  تحْ

خوداتْ عــن  صالةْ 

ــاتْ للكـيّ ــوى  ـ يهْ

ــزاتْ ـ بالبَهْ ــدْ  زايـَ

ـي نى فـي اوْقاتـِ نَهْ

ــي ــاتِ ــعْ ارْت ــمــانَ تَ

ــي ببْـهاتِ ــوة  ـن عَ

ارْضاتْ مهمــا  هيّ 

ــوتْ اللِّي نواتْ و بهُ

و سبابِي من جفاتْ
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اتِي رَة اســقاتْ جنّ جْ ــي هذا الهَ رْضِ دُونْ غَ

ــي اتِ الرُوّ عجوبْهــا  فــي 

ــوتْ نُ ــوبْ طــامْ بعْ زْ مكتُ ــوَّ ــدْ حَ كلّ واحَ

ياتِي ولْ احْ ــح طُ دي ولِي بمْ صحْ قُ ــكْ يفْ ل

ــي ماتِـ ــد مَ ــذاكْ بع و ك

ــا الياقـوتْ ــوارْ ي ــي بنْ لّ ــزالْ متجَ ــا غـ ي

ــي بتات مكســوبْ  يســير  لهــا  ــي  هانِ

ــي يْهاتِ ــولْ هَ ــرُه وال تقُ جْ ــتْ اتهَ ــا نوي م

ــباتي سْ ودْ له بحَ ــا نجُ م

لُه في قلب مسبوتْ و ال يشوفْ خيالي وَصْ

اتِي ــحْ قُولِي و يبوحْ لي بســيّ ضَ ــثْ يفْ حي

داتِي ــعْ العْ مْ ــنْ جَ ــا بي م

وتْ ونْ في اســكُ أشْ له إدانِي حســبه يكُ

واتِي ــمْ دَعْ ي قَلْبِي اعظي ــكِ ــه يشْ لْتْ ل قُ

ــي اتِ كيّ ــفْ  اصدي ري  ــدْ تَ

دامِي زيّ وضيحْ في سموتْ ما شكيتْ اعْ
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تْنِي في الفالتْ لوحَ

ــا ارْواتْ ــي م نِ مْ هدّ

حاتْ و البينْ اللِّي اضْ

ــاتْ ادْع و  ــي  دابِ بعْ

حزْراتْ من  ناســي 

اتْ ــوّ ــقُ ــال ــه ب مــنّ

ــي فالتِ فــي  ــهْ  تايَ

شــتاتِي همــوم  و 

ـــي ـــراتِ ــــيّ زف ل

لكن  قَلْبِي اسقاتْ

و اشكى قَلْبِي الفاتْ

نِي ما اصغاتْ جيَّحْ
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ــولْ يتْباتِي ــرى مــن ينقــل و يقــولْ قُ يا ت

ــنْ بفتاتِي ي ــا هــو خمِ م

وال يريدْ معاجبْ تصمي هميم في بكوتْ

اتِي ــي بلدّ كيفْ ينســى قَلْبِي مــن جادْ ل

ــي اتِ أمّ ــرشْ  ف ــنْ  بي ــا  م

ــفْ مغلوتْ ــولْ البالْ كي هُ دْ ــي مَ نِ وال ترَكْ

ياتِي ولْ احْ ــح طُ دي ولِي بمْ صحْ قُ ــكْ يفْ ل

ــي ماتِـ ــد مَ ــذاكْ بع و ك

ــا الياقـوتْ ــوارْ ي ــي بنْ لّ ــزالْ متجَ ــا غـ ي

ــي اتِ لجّ ــمْ  فاهَ ــبْ  الْبي فيهــا  هــى  يَفْ

واتِي وى لهــمْ لفْ ــي بهْ اعِ ــدْ  الدّ ــانْ قَصْ ب

ــي لفالتِ مْ  ــهُ موسْ لشْ

ــواهْ بحتوتْ ــادْ ن ــهْ ه صنُ ــرْ في غُ ــا ازْهَ م

والُه بعظيمْ جــابْ موجاتِي ــرْ اهْ طامْ بَحْ

ــي واتِ مهْ تْ  دَ ــهْ شَ بهــا 

ــبْ مزفوتْ لْ ــوالْ العاتِي القَ من حــوالْ اقْ
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للشــياتْ تَوضيحْ 

دهاتْ تْبْ  كَ ــمْ  لَ نَعْ

ــو لقاتْ و عالمِي ل

اتْ الحجّ في  ي  باهِ

ناتْ عْ المَ في  مْ  ناجَ

اتْ ــدّ ــنْ ال لــيّ وسَ

ــي تباتـِ و  ــمْ  ـهَ تَفْ

ســماتِي في  ي  باهِ

واتِي ــوالْ اصْ في اقْ

ــي تباتْ ســالِي عنّ

آتْ فيه  ــا  م مْ  هَ نَفْ

ثْ انشيجْ النّعاتْ بَحْ
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لْعاتِي نْسْ سَ سْ جَ دَة يبْخَ وْ مالْ ســوقْ الخَ

ــي بليعاتـِ ــه  عُ مباضْ و 

ضْ منبوتْ راضْ الواشــي البغْ ــي الغْ بانْ ل

قالتي ــي بمُ ن مْ مــن هدّ خــاب ظــنّ الزّاعَ

ــي باتِ لجعْ اوْرَى  شــفتّ 

ــوتْ بلنحُ ــي  ن لدْ مســيُوقة  ــا  ادْرَاه ــا  م

ــي انقاس بلْفاتي نى مكنونْ اللّ كيــف يَهْ

ــي هاتِ لمْ ــبْ  بحُ ــى  وافن

ه و الوقوتْ ة في ســوايْعُ ــرْ بالرّاحَ وال اضفَ

ياتِي ولْ احْ ــح طُ دي ولِي بمْ صحْ قُ ــكْ يفْ ل

ــي ماتِـ ــد مَ ــذاكْ بع و ك

ــا الياقـوتْ ــوارْ ي ــي بنْ لّ ــزالْ متجَ ــا غـ ي

ــي ــتْ عــن داتِ ــي فــي االدخــالْ صالَ نيرانِ

ــي بماياتِ بفنونهــا  ــي  امعانِ ــزْ  رَمْ هــاكْ 

ــي ــة فــي دُورْ لتْقاتِ يَ باهْ

ــر ملتوتْ مالْ غي ــي في اجْ يامِ شــادْها تَهْ
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ي في البْياتْ ماسِ تَخْ

تقاتْ ــظْ  لفْ ــزْ  يَرْمَ

باتْ و انسيج له نسْ

ــواتْ ــاري بــه اض ن

فارَسْ على االنعاتْ

انشــاتْ كانْ  فيها 

ــي رْجاتِ حَ ــحْ  فَ تَطْ

اعناتِي في  شاجي 

ــنــاجْ مــواتِــي ــغْ ل

ارْواتْ ــه  من ــي  دات

ــه باتْ ــرَحْ ما ب يَطْ

بالتّباتْ فكرْ  بنت 
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ــا فيه نقــطْ لتْالتِي جْ م بَهَّ ــرْفْ امْ ــدْ حَ خُ

ي لتْالتـِ ــظْ  لَــفْ ســوى 

ــا جادْ له فــي الموتْ وي م كْ ــالْ المَ ــهْ  ن ب

اتِي ــن نصّ ظْ ســالمِي بنســومْ بي فاحْ لَفْ

ــي ألشــياخْ نشــجْ ابْياتِ

ــي و الجاحدينْ في نحوتْ رْ و اغوالِ طَ بالعْ

ــي ــالْ تخباتِ ــبْ ن ــوالْ الوَهْ ــي باقْ كل عانِ

ــي راتِ ــمْ بفْ ظي ــرُه اعْ بَحْ

ً إيفــوتْ ــدا ــونْ بعْ ــعْ فنُ ــورُه ببدي شــاعْ نُ

نْسْ في صماتِي فى بينْ افصيحْ بفوقْ جَ ما اخْ

ــاتِــي رتّ ــقْ  ــطْ الــنَّ منّه 

مْ للســجوتْ ــا فادْهُ ــقْ بقوالُه م ــو انطَ ل
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انتهت القصيدة



363الجفاء

ــو يطيقْ ري ل ــى رضى شــالّ بَحْ ــري عل هْ ــلْ ظَ مَ ــا يحْ م

ــى ــي بــعــد ارق ــانِ ــرص ــزْ قُ ــزي ة لـــيّ ع ــــدّ هـــدي مُ

اشــفيق ــه  ل برْضــى  ــا  أن ــه  قُ صواعْ ــي  عنّ ــرْ  تَزْفَ ــوْ  ل

ي و لو أنه اشــقى ــه تصــوگْ لمهاجِ ة منُّ ــدَ ــرانْ راعْ ني

ــبْ ارفيقْ لْ ــي قَ ــي فــي ادْخالِ ري كواوْنِ ــدْ ً همــا تَ ــدا بعْ

القى ــومْ  ي ــي  ــالِ ادخ فــي  ــدْ  ــزِي إي تيهانْ  تيهانُه 

كْ بها رشــيقْ ي مجافل و ســهومَ ــمِ و مالَكْ عن رَسْ

ــة تْق عَ ــي  انراجِ اغضــاكْ  ــن  م ــي  ميالفِ ــي  ميالفِ

ــقْ ــه حري دْ ل ــدْ إقاســيهْ فــي الجفــى إالّ شــاهَ ال حَ

ــقة ــي رشْ لْبِ ــقْ قَ ــي اتصــولْ تَرْشَ ــه فــي كنانِ و عيونُ

ــي اخنيقْ ــا ادْهــى و ادْماغِي منّ ــنْ اوْقات انشــوفْ م بي

قى كنسْ بعطوفه  ــتْ  رجــي لها  ة  ـــدّ مُ ــي  هــانِ
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ــقْ بالبري ــي  ل ــعْ  كتَلْمَ ــة  نَ طاعْ بســيوفْ  ــي  يكوينِ

يتْقى ــا  م ـــه  اعـــراضُ و  ـــبْـــتْ  رغَ لــهــا  ــى  ــاح أص

كْ بها رشــيقْ ي مجافل و ســهومَ ــمِ و مالَكْ عن رَسْ

ــة تْق عَ ــي  انراجِ اغضــاكْ  ــن  م ــي  ميالفِ ــي  ميالفِ

ــى قليقْ ــرْ انب جْ ــولْ هــذا بالهَ ــي يقُ دْ حالِ مــن شــاهَ

قــة الرّهْ ــاذْ  ه ــكْ  عنَّ عــالشْ  ــي  محبوب ــي  محبوبِ

اعليقْ بها  ــي  ادْمــاغِ و  بْها  بحُ ـــدِي  وَجْ متْقادَمْ 

قة ــحْ بسَ ــرْبْ  حَ ــه  منُّ تْ  دْ شــاهَ انِي  ســهّ انِي  ســهّ

ــقْ ــي بهــا لصي ــي و ادخال نِ ــي امطاعْ ــي ل رين ــو تَدْ ل

شوْقة زْ  حـــوَّ ــن  م ــوى  ــهَ ال ــي  ف ــمْ  يــراحَ ــدّ  البـُ

كْ بها رشــيقْ ي مجافل و ســهومَ ــمِ و مالَكْ عن رَسْ

ــة تْق عَ ــي  انراجِ اغضــاكْ  ــن  م ــي  ميالفِ ــي  ميالفِ

احقيقْ ه  جُ نَهْ يتْماسى  وى  الهَ في  بُنْيانْ  يَّدْ  شَ من 

ــة ق دْ صَ زْ  ــوَّ متحَ رضــى  ــى  عل ــي  منهاجِ ــي  منهاجِ

ــه ادهيقْ ــا اخفــى كيســاني منّ ــومْ م مشــروبِي معلُ

قــة صفْ بهــا  ــه  بُّ حُ اشــرْبَتْ  كيســانِي  يســانِي  كِ
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ــقْ ــه هــو ارتي ــى ادجــى بوصول ــي عل لْبِ ــمْ قَ ــا گسّ م

ابقــى  ــفْ  كي كْ  ارْســامَ و  ــزارْ  ام ــيّ  ل ــرَمْ  تحْ الشْ 

كْ بها رشــيقْ ي مجافل و ســهومَ ــمِ و مالَكْ عن رَسْ

ــة تْق عَ ــي  انراجِ اغضــاكْ  ــن  م ــي  ميالفِ ــي  ميالفِ

ــقْ رحي ــوَ  زَهْ ــه  منهاجُ ارضــى  ــى  عل ــي  قُولِ ــظْ  أحافَ

طبْقة مْ  ــدّ مــتــقَ فنها  ــولْ  ــث ام و  ــة  ــجَّ حُ ــذي  ه

ــدْ الغبيق ــولْ منها فــي مجالَسْ بع ــعارْ القُ ــوحْ اشْ بُ

ــة رْق طُ ــدْ  جَ تحْ ــا  م ــة  عارْفَـ ــوثْ  الْي ــوامْ  اقْ ــن  بي

ــقْ ــرْ اعبي طْ شــايَخْ عَ ــة المْ ــالمِي بنســومْ رايْقَ و اسْ

ـقــة زهْ اتْصــادَفْ  و  ــوى  نـ ــا  م ــاهْ  لق ــدْ  حي اجْ دُونْ 
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ــوقْ إيــنُــوحْ ـــدِي بــالــشُّ وَجْ

ــروحْ جْ المَ ــبْ  لْ القَ طــاشْ 

ـوحْ اســمُ ــونْ  إيْكُ ــه  راجي

ــالْ الــمــگــروحْ ــب ـــادْ ال ع

ــوحْ ــرْ مــفــضُ ــســت لـــوْ انْ

نْواحْ فــى و كثيرْ التّ حْ ما اخْ عْ افْضَ مْ مالْ الدّ

انْحــى فــي  ــي  لْبِ قَ ــهْ  تايَ

وّاحْ ــعاعْ الدّ ــي ماخفى في اشْ ــا ناسِ و ادْوا ي

ــة حَ نَفْ ــي  نِ نَـحْ مْ تـَ ــو  ل

مْ االشــباح ــو و يراحَ ــودْ و يعفُ ــمْ و يجُ إينَعَّ

ــة ــرْحَ ـــارْ الــجَ وا ن ــــدُّ صَ

لْ من طاحْ مَ ه يَحْ يا ســعد لو كانْ بانْ جيشُ

ــة حَ فْ حْ فــي الكَ و يســامَ

ــري به في االبْطاحْ بْ زْ قَلْبِي و شــاعْ  خَ وَّ ما حَ

ة حَ لَفْ ـــارُه  ن ــگــتْ  ــبْ تَ

ــي ــالحِ ــه مــن تَــكْ ــوالُ ــاقْ ب

ــي انْــصــاحِ رادْ  ـــي  راقِ ال 

ــي الحِ بصْ ــه  نُ صْ غُ ــحْ  يَلْقَ

اتراحــي فــي  ــرُه  بَحْ ــدْ  يَزْبَ

دْ و الحاحــي ــهَ ــي يَشْ عِ دَمْ
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ــروحْ ــحْ و ي ــبَ ــقْ يَــصْ عــاشْ

ــه ــالّسُ ــــومْ ج نــاديــتْ قُ

ــي واسِ ـدْ تـَ ــن  ــدي اي ــزّ ال و 

ــي ــوسِ اعــكُ على  ــوا  ــانُ ع

ــي مــشــرُوحْ ــفِ ــه يَــخْ مــالُ

ــكْ بــتــروحْ ــي ل ــكِ لــو نَــشْ

مسروحْ ــارَدْ  الــشّ ـــدْ  وَعْ

تاحْ فْ ــالْ المَ ناهْ ين ورْ الغْ ــرْ مشــهُ ابَ و الصّ

ة تْحَ بفَ ـــومْ  يُ ــدْ  ــعَ يَــسْ

فتْ فيه قياسْ نِي و ادهانِي والشَ دْ هامْ و الوَعْ

ــقْ ما يحيدْ عن مقياسْ مْ العاشْ كْ جتِي حُ هْ ــا نُورْ مُ ي

ــاسْ ــتْ إيّ عْ ــا قطَ لكــن م

ــدْ به انصاحْ ي على البْها رايَ ظِ ــظْ لَفْ ما وكّ

اضحى ــه  ب ــي  ــالجِ ع و 

ــنْ تَوْقاحْ راتَ ــدْ االعضــاء بفْ من تيهــانْ مزايَ

ــة ــرْحَ ــــتْ لــلــفَ ــا رامَ م

ه مرتاحْ دُ ــه و اتشــاهَ ــي معاتب الحد مقاسِ

ــه و امْحــى مُ كْ لْ حُ ــجَّ سَ

ــي ــاحِ ــت ـــدْ يــنــالْ افْ البـُ

ــه واسُ وَسْ زادْ  ــه  تي مــن 

ــي ــواسِ ــهْ ل كــثــيــرْ  رامْ 

ــي كيوسِ فــي  بالتّيهــانْ 

أالّحــي ــدْ  عنْ ــه  خطاب فــي 

ي ــا هــو فــي جباحِ ري م ــدْ تَ

ــي باحِ مَصْ ــوة  نْ عَ ــي  طافِ
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51

ــوحْ ــصُ رْ ان ــدْ ــمْ بـَ ــا االيـَ ي

ــوحْ ــمُ ـــارَة بــطْ ـــاهْ الـــشّ ت

ــروحْ ــحْ و ي ــبَ ــقْ يَــصْ عــاشْ

ه النْفاسُ ــنْ  ــي اره ــي  ــبِّ حُ

ياســي ــلْ  اه ــنْ  الهاجري و 

ـــروســـي تـــــاهْ فـــي اغ

ــوحْ المدب ــل  مث ــصْ  رْقَ يـَ

ــرْ من أحْ ــومْ في اعالجْ الخاطَ ــدْ اليُ أشْ إيْفي

ة بْحَ الدّ ـــراحْ  اجْ ــدْ  بَــعْ

لَبْ على الفراحْ وى يَغْ بينْ البينْ أصاحْ في الهْ

حى يمْ ــي  ل ــه  ــوْصــولُ ب

تاحْ فْ ــالْ المَ ناهْ ين ورْ الغْ ــرْ مشــهُ ابَ و الصّ

ة تْحَ بفْ ـــومْ  يُ ــدْ  ــعَ يَــسْ

ه تصولْ بين الناس بْ الذي طاغِي بجيوشُ و الحُ

وكْ ضعيفْ بينْ قومْ اجناسْ دِي منهُ سْ وتْ جَ ا صُ ريوْ يَدْ

انْفاسْ ــن  بي ــنْ  رهي ه  ظُّ حَ

المالح دونْ  من  ارضى  على  رْ  قَصْ شيَّدْ  لو 

انحى ــدْ  ــع ب ــة  ــوم ل ال 

ـي ياحِ تَجْ ــرُه  ــجْ هَ ـــدْ  زايَ

ــي ــاحِ ــوق ت فـــي  انـــت  و 

ــي ــاحِ ــت ـــدْ يــنــالْ افْ البـُ

ــه ياسُ بتَمْ اعـــدى  ه  قَـــدُّ

ــي ــمــاسِ ــخْ ــتَ ـيــانْ ل يــلـْ

ــي وسِ مُ لهْ عيـنْ  ــامْ السّ و 

اجناحــي ــصّ  ق ــرْ  بالهجـ
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ــقْ مــربــوحْ ــشْ ــعْ الــعَ ــبْ طَ

ــه مــوضــوحْ ــبُ ـــدّ عــجُ سَ

المرمــوحْ ه  دُ سْ جَ فْ  ــدَ يَهْ

ــه مــغــرومْ يــســوحْ ــأنُّ ك

ــروحْ ــحْ و ي ــبَ ــقْ يَــصْ عــاشْ

ــه تلساسُ ــم  عظي ــدِي  وَجْ

ياســي كْ مَ ــمْ  غري ــي  اللِّ و 

من تعــبْ الجافِي من ارْســامْ اللِّي هو مباحْ

ــة الصافْحَ ــه  ب ــبْ  سَ تَحْ

زاحْ الَبْ متعوبْ بالعنى مطلوبْ في المْ و الطّ

ى نْحَ مَ ــه  ــنُّ ظَ ــبْ  غــضَ

نا في قصــورْ في االبْطاحْ ــمْ طيرْ بالهْ ما نَغْ

ــة ــحَ ــلْ كَ دْ  ــــــرّ ب وال 

عابْ باالرماحْ ــوْرى و اجْ واهْ فقيدْ في ال ــا يَهْ م

ة لْحَ صُ لــي  ـــتْ  رامَ مــا 

تاحْ فْ ــالْ المَ ناهْ ين ورْ الغْ ــرْ مشــهُ ابَ و الصّ

ة تْحَ بفْ ـــومْ  يُ ــدْ  ــعَ يَــسْ

بْعْ النّاسْ ورْ رامْ طَ نِي و افْنانِي و الجُ و البين رامْ

ي وصاحِ ــانْ  ــب إيْ مسكورْ 

ــي ابْــطــاحِ رشّ  نــاهــي  ال 

ـي اســياحِ زادْ  ــراضْ  ــ اعْ و 

ــي لقاحِ ــدْ  بع روضْ  ــن  عــ

ــي ــاحِ ــت ـــدْ يــنــالْ افْ البـُ

ــاسْ للي شــمّ  ــتْ  اهــوي و 

ــي للعاسِ ارْشــيفْ  ــوى  يَهْ
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ــوســي ـــي بــهــا اشــمُ راج

وحْ مســفُ كْ  عشــيقَ دمّ 

ــلــوحْ ـــكْ إي ـــهَ ـــي وَجْ راج

ملقوحْ ــه  ــنُ ــصْ غُ ــــرْ  زاهَ

ـــرْ بـــه الـــــرّوحْ ـــزاهَ ـــتْ ي

ــوحْ ــب ان ــه  ب ـــي  ـــالمِ اسْ و 

وى اشعيلْ بين الناسْ ه اضْ وْى حوز غناجُ يا سيدْ في الهَ

ــاسْ ب مقْ ذا  مــن  ــبْ  لَ نَطْ

دْ مــن الرّاحْ تك ما شــاهَ ــا روَّحْ راحــةْ براحْ م

ــحــى اصْ و  رْ  غــــدّ وال 

ــا ليلَةْ واحْ ــة في اضي وْن دْ دُرّة مصَ و انشــاهَ

ة حَ لَمْ ــتْــهــا  شــافَ ــا  م

ــة مــن كــونْ الفتّاحْ هاهــي بنســومْ فايْحَ

ة ــحَ برَشْ ــرْ  البَحْ ــاضْ  ف

احْ ــبْ الرّجّ تُ ــا و اكْ ن ــهْ بالهْ عاني مســبوكْ امْ

ــة حَ بالرَّجْ ــي  ل دْ  ــهَ تَشْ

ــرَّدْ في اصباحْ ــي ازْهارْها ما غ نِ ــبْ تَغْ طايَ بمْ

ــلْ اوْحـــى ــزي ــنْ ــي تَ ــال ت

اميوســــي و  ــوانْ  بالغـــي

ــي احِ ــورْ ابْهــاكْ الضّ مــن ن

ــــي االدْواحِ على  ــوارُه  ــنْ ب

ــي ــي فــي تَــوْشــاحِ ــالمِ بــكْ

ــي تَنْقاحِ مــن  ــه  ترصيعُ

ــي صاحِ تفْ مــن  شــايَخْ  للمْ

انتهت القصيدة
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ومْ التَّرْكي انطيشْ تَرْكْ معاتْبِي بســهُ

ــواشــي ــم ال ــرَّدْ ه ــبَ ــنْ ك

ه بطيشْ لُه يا من سيفُ مْ ري اتقيل حَ هْ ظَ

لتْواشــي ــدْ  نَنْشَ ــى  ن بالهْ

عاشْ واها بها امْ نِي و اهْ حب الهيفات ايضيمْ ســاكْ

شــى ــلْ الحْ ــة فــي ادْواخَ ــة الكاوي لْبَ ــتْ الغَ ارْضي

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و تزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

ــدي ارعاشْ سْ ــي و تعاتَبْ جَ نِ ــاً هــيّ تَبْغي تلُومْ وَقْت

ه كيفْ افشــى يامُ تْ تَهْ ــفْ ــتْ و ارتغيتْ الشَ وي انكْ

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و نزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

ــبْ جايْ و ماشــي ــورْ راكَ ــى الجُ و عل

ــي واشِ لشْ قَلْبِي  رْ  اضمَ بما 

راشــي ــرْ بكْ اعْ ــي اعــكاسْ تَتْمَ و الْغِ

دي في حواشي بما اكتب وَجْ



نيران التيهان 374

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــا نعيشْ ــى م ــودْ لهــا نتمنّ ــوال اعهُ ل

مْ ببطاشــي في الوْغى ناجَ

مولْ لبّه يضحى ادهيش لْ بحْ ما احمَ هْ مَ

ي في كلّ حينْ اتريدْ اخماسِ

و البينْ ما يراشي يَتْرَكْ قَلْبِي اعطيشْ

اغطاشــي ــرْ  فجَ ــرّ  كيْصي

انهاشْ باللّي  تكويني  ة  مَ اعْ الطّ ري  نَدْ رة  جْ الهَ حدّ 

ــا نَخشــى ــه م يانُ دْ ــانْ عَ ــي الْي ــه عنّ لُ قْ ــى عَ ت يامْ

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و تزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

نِي و انهادِي لهــا قماشْ ــد ســاكْ ــدْ المــالتْ يزي وَعْ

شــى نَغْ ــا  م ــا  لبهاه ــاتْ  اجف ــيّ  ل هــيّ   ً ــدا بَعْ

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و تزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

ــاوي فتاشْ نِي و الواشــي ن ــدّ الزَّفْرات يهين ســاكْ ع

ــة شَ ــتْ فــي دَهْ ــة و ابقي مَ ــة العاظْ يّ ــتْ الكِ في اخْ

ــشْ احباشــي ــارَزْ جي ــا انب ــر م و كثي

راشــي وى تَحْ ه تَهْ عُ مســامْ

راشــي تحْ جــادَتْ  ــا  عنده ــداتْ  عْ و 

الرّقاشــي هــذا  ــى  ادْن ــا  م

راشــي بطْ هــذا  و  اســموعْ  ــي  مِ يَصْ

باشــي ى بغْ ــحْ يبْقَ ــو اصبَ ل
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ــبْ و حيشْ لْ ها يا ناســي قَ ري اعالمْ تَدْ

انقاشــي يرومْ  ــتْ  وَقْ كلّ 

زْ انقيشْ مْ رَمْ وى يا فاهَ تْ في الهَ حْ وضَّ

اعْطاشــي قلــب  ــرَوِّي  يْ كَ

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و تزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

نْبْ فراشْ نُه يتْجافــى جَ مــن داقْ البينْ أصاحْ ســاكْ

تَنْشــى ــا  م ــه  عنّ ــى  غن ال  الهيفــات  ــبّ  حُ ــوال  ل

ــواشْ ــدْ اشْ ــنْ و تزي ــه تضَ نُ ــي مطاعْ بِ
لْ ــايَلْ قَ أس

ــوم انشــى ــا ي ــي اعضاي ــال ف ــان ط ــران التيه ني

افحاشْ ديما  يرضاها  ها  كالمْ الْغي  واتْ  عْ الدّ ناسْ 

امشــى و  ــي  باقــ احســانْها  ــي  امـراجِ الحــدّ 

راشْ ــرْ بهــا اعْ ــة تَتْزاهَ مَ ــتْ انعــوتْ عاظْ ــكْ اهدي ل

طشــة دْ لَغْ ــه بَعْ ــي اضواتْ ليلُ ــوالْ و اقْوالِ فــي اقْ

ــدا اوباشْ بْها االعْ ــا و احجَ ن ــعارْ مديحْ بالهْ لكْ اشْ

شــة النّهْ ــاسْ  ن ــرَّبْ  تقَ ال  ــكْ  افنانَ و  ســانَكْ  بحْ

ــرْ مغاشــي جْ ــانْ الهَ ــبابْ ب ــال اسْ و ب

بالعنا ســاهي في ادهاشي

ــتْ قُولْ بســالمِي و اهشاشــي و اهدي

ورّاشــي ــه  منّ ــى  اخل ــا  م
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ــنّ ارقاشْ رْ ف ماهَ ســانْ ما اخفــى لجْ و اســالمي بحْ

ــنْ عيشــة ــوتْ امْحاسَ ــبْ فــي بيُ ــواورْ و مطايَ بنْ

انتهت القصيدة
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ــابْ ت ــرْ مغْ سَ ــا يَخْ ــزّ مّ ع

اغرابْ اشــياتْ  ــبْهْ  شَ من 

ــابْ ت كْ ــي مُ ــدْ اللِّ مــن بَعْ

ــه فــي اغضابْ تُ ــا عنَّفْ م

انجــابْ ــاهْ  غ يصْ ــي  اللِّ و 

حجابْ ولغيت  برْضى  امقالْ  لي  الهيفة  اطغات  لو 

ــه ــرطــابُ ــــــوداللْ ب ــنــافَــكْ أب ـعْ ـــيَّ تـَ ــــادْ ل ب

رة وال اسقيتْ واشي من جنْس انْسابْ جْ ما انويتْ الهَ

ه تشــغابـُ ــدْ  يري ــي  للِّ ــى  ن عْ المَ ـــت  حْ وضَّ وال 

ــة في كتابْ لَ مْ مْ جُ ــتْ لهُ فْ وة وال حدَ عْ ــتْ بدَ ما دعي

ــه كتابُ فــي  ــبْ  انجي هــو  مــن  ــه  رْجُ إيْخَ رْ  ــدَ ق وال 

لْبابْ ــعْ جَ لَ ــعْ يَخْ ــتْ والَ ي ــي وال لغِ ــرْتْ الواشِ ــا انهَ م

رابُه لشْ ـــرُومْ  ي لــلِّــي  ــبَــة  ــهْ الــصَّ ــتْ  مــنَــعْ وال 

جابْ العْ غايَةْ  في  ارضى  على  ي  جِ نَهْ حْ  تْوضَّ مَ ذا  هكْ

مرتابُه ــحْ  وضــي ــفــى  يَــخْ ــهْ  ــولَّ ــتْ مَ ــقــى  ابْ مــا 

ـه ــغــابـُ ــــــالْ تــشْ ط

ــه ــابُ ــن اط ـــي  ف زادْ 

ــه ــابُ ــت ــــعْ ك ــــاطَ س

ـــضـــابُـــه ــــــومْ تـــغْ ي

ـــه ـــدابُ ـــهْ ــــــالْ ب ص
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ــابْ لهّ اضــوى  ــدّ  خَ ــا  ي

وابْ صْ ورْ المَ يا جمالْ الحُ

ــدابْ ــي ب لِّ ــا هــاللْ مجَ ي

قُلْ ليّ ما ذَنْبُه في خطابْ

ــدابْ ــي ب ــولِ ــقْ قُ ــطَ ــنْ يَ

ـــومـــانْ ذهـــابْ ــه قُ ــنُّ م

صابْ ــي الخْ ــدْ اللِّ مــن بع

ــابْ ــي فــي كب لْبِ ــي قَ يَرْمِ

ــنْ الرّبْرابْ يْ ــا عَ ــا كنا ي بِي بم
لْ ــدْ لي يتباشــر قَ جُ

ــه ــابُ ه ــذْ ت ســطــيــعْ  زادُه  ـــي  مـــواتِ رْ  ـــــدْ بَ يــا 

فْ في ترتابْ يا بديعْ الوَصْ

ذابْ ــوْرى كيَنْزَحْ العْ في ال

يابْ ــمْ العْ ــا و تراكَ في دن

خطابْ في  نفصح  و  بَة  تاگْ نيرانْ  دْ  نشاهَ حينْ  كلّ 

ــه ــدرابُ ت انجيبْ  ــه  ــنُ دَهْ هــو  مــن  ــقْ  ــايَ ع ــلّ  ك

بدعابْ في  عنّي  ه  مُ عْ طَ طامْ  البينْ  و  راتَنْ  بفْ سالْنِي 

غالبُه ـــاسْ  ن ارْســــامْ  ــي  ف ــي  ــالِ إش ــاتْ  ــب كــيْ

برحابْ اتمادى  و  نِي  ساكْ و  ي  مِ قَسْ زْ  وَّ حَ ما  اقْوى  ما 

ـه تشــغابـُ ــن  بي ــوسْ  بكي ي  اســقانـِ و  ســاقْنِــي 

لْبْ فــي تكئابْ نِي و القَ ــه ســواكْ ــة منّ ول و ادْوى الحُ

اكســابُه ــتْ  ضاعَ ــودْ  مفقُ ــهْ  والَ ــمْ  اخفاهُ ــا  م

ـــــــــاقْ بــــــأدابُــــــه ف

ــه ـــدابـُ ــهْ ــــــاقْ تـَ ف

شــــاعْ فـــي خــطــابُــه

ــرابُـــــــــــه تَـــــقْ دونْ 

ـــــــوا ــــــد دابُ بــــه قَ

ـــه ـــالبُ ـــخ ـــــــرّ م ح

ــــه ــــالبُ ــــت طُ ــــن كُ

ـــه ـــرابُ ــــتْ ك هــــاجَ
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ــابْ ــا غ ســبْ م ــى نَحْ حت

ــابْ لهّ اضــوى  ــدّ  خَ ــا  ي

ضابْ دْ تغْ ما اخفى من شدّ

لو شكيتْ بتيهي في عقابْ

بْ اكئابْ جْ وف حالي بلعَ شُ

ــالبْ ــن اوْشــاتْ اجْ ــا بي م

ــرابْ التـ ن  نســكُ ــى  حت

ــاب ـــرُه لـــي مـــا ن ـــمّ ع

ــوكابْ ــوارُه كْ ــا و ن ــودْ بضي رْ ويعُ ــفَ ــو يَسْ ــرى ل ــا ت ي

ــه ـ بنْصابـُ ــى  ـب تَعْ ــحْ  الرّي و  ــــرْ  نتباشَ ــى  بالمن

ــنْ الرّبْرابْ يْ ــا عَ ــا كنا ي بِي بم
لْ ــدْ لي يتباشــر قَ جُ

ــه ــابُ ه ــذْ ت ســطــيــعْ  زادُه  ـــي  مـــواتِ رْ  ـــــدْ بَ يــا 

صابْ بغْ ــعْ  تمنَّ و  بالعنى 

وابْ ــرَعْ بجْ ال غنى ما يشْ

ذابْ تَعْ بْ  ذَّ متعَ الوْرى  في 

ني و يهزموا االحزابْ نُوا موقود ســاكْ عْ مْ إطَ ــفتهُ شَ

ــه ــدابُ ـــعْ بــيــن وج ـــرْفَ ـــرّاجـــي يَ لــلــغــريــمْ ال

ــرابْ ــن ت ــا بي نَة م ــكْ ســاكْ نَ فْ ــودَّةْ جَ ــزولْ ام ــا ت م

بحجابُه ضــامــنــي  ــه  ل ـــــالزَمْ  امْ يــحــيــدْ  ــا  م

ــي و الجافــي غالّبْ ــدي وليعت ــدْ وَجْ ــا يتزايَ كيــف م

ــحــابُــه اسْ جــــادَتْ  ــنْ  ــمّ ل ــة  ــبَ ــرّغْ ال قــبــلْ  وال 

ـه ــيــهــابـُ ـــــيّ بــغْ ل

ـــــــــاقْ بــــــأدابُــــــه ف

ـــــذابُـــــــــــه لــعْ رامْ 

ــه ــابُ ــط ـــن خ ــــيّ م ل

ــــه ــــرابُ هـــالـــت اك

ـــه ـــالبُ ـــت جـــــــــادْ ب

ـــه ـبابـُ ــــلـْ جَ ذاكْ 

ـــــه ـــــابُ شــــــــادْ ركّ
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مــن بعــد اهــوى لرضــابْ

ــابْ االســب ــرَكْ  ــت ي الزمْ 

ــابْ لهّ اضــوى  ــدّ  خَ ــا  ي

بشرابْ لْ  تعامَ هويتْ  ما 

ــوى ربْرابْ هكــذا مــن يهْ

قابْ بُّه لسْ تْ بحَ حْ ما فصَ

ي في األرضْ اســكاب عِ دَمْ

صاحــي مــن حبّ شــباب

لرْسابْ قصواتْ  في  بالهوى  مدنوف  نْوة  عَ نِي  ترَكْ لو 

ــه ــابُ رقّ ــوم  ــم اه ــي  عــنّ يفجى  ــو  ل حــلــى  ــا  م

ــي االرْطابْ ــورى يتْجانِ ــه في ال لْبُ ــى مــن رّايَمْ قَ الغن

ــه برْوابُ ــضْ  امْخي الْغــي  و  ــى  يتصفّ ــا  م ــودْ  خُ

ــنْ الرّبْرابْ يْ ــا عَ ــا كنا ي بِي بم
لْ ــدْ لي يتباشــر قَ جُ

ــه ــابُ ه ــذْ ت ســطــيــعْ  زادُه  ـــي  مـــواتِ رْ  ـــــدْ بَ يــا 

ألنْ تايَهْ حالي في ســرابْ

ــابْ رْت ــانْ بمَ ــه ازْم جــادْ ل

لو اســقاني كاسْ بلَرْيابْ

وتِي على الغضى و انكثَّرْ تسهابْ تْ بصُ طالْ ما نوَّحْ

لسالبُه رهــيــن  ــي  ــبِ ــلْ قَ وعــنــى  اجــفــاهــا  ــن  م

ــخابْ بْ تشْ ــخَ ــي منّه غريمْ هايَمْ يشْ ــم الجافِ تيهُ

مشهابُه ــبْ  ــي ــهِ ألْ لــيَّ  ــدْ  ــزايَ ــت ي ــا  م كــيــفْ 

ـــه ـــابُ ـــرع حــــــــازْ ل

ــه حـــيـــن لـــرهـــابـُ

ـــــــــاقْ بــــــأدابُــــــه ف

ـــــــمْ مـــشـــارَبْ رايَ

ــــبْ ــى واجَ ــض مـــا اق

ـــبْ ـــراح ـــدْ ام قـــاصَ

ــــبْ شـــبـــابُـــه ــــيَّ ش

ـــه ـــابُ حــــــزْت اصـــع
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اصعــابْ  حمــولْ  ــتْ  لْ حمَّ

ــابْ طب ــه  في ــادتْ  ف ــا  م

ـــرابْ ــمْ االع حــبّ مــتــيَّ

ــابْ لهّ اضــوى  ــدّ  خَ ــا  ي

دابْ ثْ لك القولْ في تهْ بحَ

مْ فنّ في االنسابْ كيفْ راگَ

ــز التَّرْتابْ ــمْ رَمْ ــا الفاهَ ي

مــن بعــد غضــابْ رطابْ

عْ في تصبابْ مْ كْ يرثَي لما اقوى و الدَّ من اشواقْ مضاحَ

ــه صدابُ و  ــمْ  اهمي ــي  عقل ــرة  جْ الهَ ــرامْ  غ مــن 

طنابْ في  اتمادى  و  مطايَبْ  اخفى  الغيوانْ  هذا  مالْ 

ابُــه ضــرّ ــوسْ  ق اوتـــار  فــي  دْ  شـــدّ مــا  اخفى  وال 

بابْ العْ نوعْ  من  ة  مَ عاظْ قواتْ  بسهومْ  رْبي  شَ كانْ 

عقرابُه ــســوعْ  ل ــكــي  تَــحْ تــتــقــوّى  ــه  مــنــاقْــمُ

ــنْ الرّبْرابْ يْ ــا عَ ــا كنا ي بِي بم
لْ ــدْ لي يتباشــر قَ جُ

ــه ــابُ ه ــذْ ت ســطــيــعْ  زادُه  ـــي  مـــواتِ رْ  ـــــدْ بَ يــا 

و االشياخْ نجايَبْ االقطابْ

عابْ بايَلْ االشْ في البدورْ اشْ

ــن لســقابْ ــكْ لمّ ردّ بالَ

بابْ الحْ راضي  لْبَكْ  قَ يكونْ  مهما  متسلِّي  ري  خاطْ

ــابُــه نــشّ هــــدافْ  ـــاوي  ن ــشْ  ــوحّ ــت م ــقــى  اب وال 

كــــيّ فــــي  اصـــالبُـــه

ــه ــجــابُ ـــي ع طـــــامْ ف

ـــطـــابُـــه ــــةْ اعْ هــــالَ

ـــــــــاقْ بــــــأدابُــــــه ف

ــــبْ ــــواهَ ــــــةْ امْ المَ

ــبْ مـــا اخــفــى نــاجَ

ــبْ ــاغَ ــش شــــــارَبْ م

ـــه ـــابُ ـــب ـــــــرْ احْ زايـَ
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99

ــابْ هبّ ــه  ـ ريحُ ــفْ  صَ يَعْ

ــكابْ ان ــبْ  عجَ ــنْ  البي و 

طــابْ حــزابْ ــلْ بعْ ــ هَ نَدْ

عابْ و  الــيــوتْ  ســـوراتْ 

بوصابْ امجارِي  في  نِي  ساكْ يزيد  يامْ  تَهْ مْ  خفاكُ ما 

هيابُه و  الــخــوفْ  ــه  ــنّ م يكسني  ــذي  ــال ب

ــابْ رغّ ــبْ  الَ مطّ بْهــا  لحُ ــي  لْبِ قَ ــدْ  يتْواجَ هكــذا 

ـــاحْ تــهــرابُــه ــانْ ب ــوم ــنْ ق ــضــاعَ كـــلّ وقـــت ي

وتّابْ ة  الهيشَ في  سوابْقي  ري  تَدْ اقْوالِي  بَحتْ  لو 

ــحْ فــي نســابُه ــه وضي جُ ــي نَهْ جِ ــمْ نَهْ ــا اخفاهُ م

ــة ما جــادَتْ بنْجابْ و الســالمْ اهديتُه بنســومْ رايْقَ

ــه طيابُ فــي  ــجْ  بهي ــي  اللِّ و  ــي  ل الحْ و  ــرْ  بالزهَ

ـــه ـــزابُ ـــي ـــــــالْ م س

ــه ــابُ ــغ ـــ ـــ ــلْ ب زادْ 

ـــه ــــــه كــــبّــــابـُ ل

ــه ــابُ ــق ـــي ل صـــــالْ ف

انتهت القصيدة
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ــقْ اخنيــ ــبْ  ـ لـْ القَ الشْ 

ه احدايْقُ البْها  دْ  يشاهَ و 

امحيقْ ــرْ  ــجْ ــهَ ال يـــومْ 

ــه ــي طوارْقُ ــمْ ترمِ و جرايَ

ــهْ إيــبــيــقْ ــي ــتّ ــرْ ال ــي غ

ــه رايْقُ شــوفانْ  ــى  تمنّ و 

بشفيق ـــلْ  عـــامَ مــا 

ــه امناطقُ ديمــا  ــاتْ  فن و 

اشفيقْ ــبْ  ــلْ قَ ــي  ــبِ
ــلْ قَ

ه انْصادْقُ ــي  همِّ يتْفاجى 

ــة خارْق ــانْ  اتب ــبابْ  اسْ دونْ 

ة مســابْقَ ــه  ظُ لفْ مْ  متقــدَّ

ــة مطابْقَ ــي  امداعِ حــالْ  ال 

ــا ابْقى ــن اصفــاگْ إيْحلّ م بي

ــا ابْقى لْ م ــن تشــحيرْ ادْهَ م

ه عن الخليل يراجي احدايْقُ

راقْ مــن  ــرْ  ـهــاجَ يـْ و 

صايَگ ليَّ بجيوشْ بطارْقُه

ــاقْ ــن ــسْ اغــيــارْ اخ ــي ل

ه ي اموافْقُ ــمْ إيْراجِ من بكُ

اتــفــاقْ فــي  ــسْ  متعاكَ

ه في امحارْقُه من باتْ بصدُّ

ــي تــلــحــاقْ ــبِ ــجْ يــا عَ

ه و كتابْ لو شفتُه انعانْقُ

ــي أفـــاقْ ــا طـــايَـــمْ ف م
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ابتيقْ ــنْ  ــبــي ال ــلْ  ســي

ــه بنادْقُ ــوة  عن ــي  تَرْمين

ــقْ ــري ــح ـــي ب ـــونِ ـــك ت

ــه ــي امحابْقُ الحــدّ إيجان

إتيقْ ــبْ  ــلْ ــقَ ال كــيــفْ 

ه تخافْقُ ادرايــة  دا  نوى  و 

ــي لــرفــيــقْ ــرْنِ ــب ــا ص م

ه نّ العشــيرْ نافْقُ و ترى كَ

اشفيقْ ــبْ  ــلْ قَ ــي  ــبِ
ــلْ قَ

ه انْصادْقُ ــي  همِّ يتْفاجى 

ـــبّ دفــيــقْ طــــامْ الـــحُ

ه مرافْقُ جــدبْ  وجدبني 

ــة  مــبــارْقَ لـــيّ  ــه  طــعــامُ و 

ــة ــاوْقَ ــهــاهْ ت لــشــبــابَــلْ لــبْ

ــة قَ حامْ امْ ديمــا  ســني  تَكْ

شــارْقَة لشــموسْ  ــادُه  ق ــا  م

ــا ابْقى لْ م ــن تشــحيرْ ادْهَ م

ــة ــقَ ــمــا مــدالْ مْ دي ــدّ ــق ــت م

ه دّ امحاكي مبالْقُ كيف الوَ

ــســاقْ ـــولُـــه يــنْ ــن طُ م

ه اخاليْقُ عنّي  تتراخى  ما 

ـــراقْ ـــرُه بـــاحْ ــن كـــثْ م

ــه امخالْقُ ديمــا  ــدي  بال

ــاقْ ن ــي دَهْ ـــه فــ و كيسُ

ه صادْ بلغناجْ الْغى امواتْقُ

ــمــســاقْ ه ل مــــارشــــدُ

ه و كتابْ لو شفتُه انعانْقُ

ــي أفـــاقْ ــا طـــايَـــمْ ف م

ه كيفْ النّاسي منّه حمالقُ

ـــاقْ ـــدق ـــه ت ـــت ـــق دقّ
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34
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44
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51

ـــنِـــي تــرمــيــقْ ـــقْ يـــرْمَ

مســاوْقُه بهــا  ــرْ  تتزاهَ

ــكْ عــيــدْ اشــريــقْ ــلَ وصْ

ه ــوتْ اخوانُه شــقايْقُ و لي

تصعيق ــشــيــنــي  يــغْ

ه ــه تهــوى مطالْقُ و خيولُ

اشفيقْ ــبْ  ــلْ قَ ــي  ــبِ
ــلْ قَ

ه انْصادْقُ ــي  همِّ يتْفاجى 

احقيق الــعــجــب  لــه 

ه مألقُ ــه  ــرقُ ب ــاد  ــم وت

اغميقْ ــعْ  ــبْ طَ ه  بْعُ طَ

شــوارْقُه بهــا  ــمْ  جرايَ و 

ــة امــرانْقَ ــا  لضي يتْباهــى 

ة قَ ــالْ اعظامْ شــاهْ ــن اجب بي

امــغــارقــة ــه  ــاسُ ن تتمنى 

ــا ابْقى لْ م ــن تشــحيرْ ادْهَ م

ــة ـــيّ مــئــانْــقَ ــعْ ل ــمَ ــلْ ــت ك

ــة ـ قَ ناعْ المْ  ــكْ ل ــسْ  تتمايـَ

ة من شهى تيهانُه لسايْقُ

ــحــاق ــل يُ ـــه  ـــرابُ ش و 

ه ما بينْ انوارْ ابْهى اشقايْقُ

ـــرْ لــشــقــاقْ لــو اشـــفَ

يوم انظرت للواشي إطافقه

ــاق تطب فــي  ــق  تطبيـ

ه و كتابْ لو شفتُه انعانْقُ

ــي أفـــاقْ ــا طـــايَـــمْ ف م

طارْقُه دْ قَلْبي امْ و ما شاهَ

بـــراقْ ــي  ف ــه  ســيــوفُ و 

ه قُ عوامْ فيها  عجايَبْ  له 

ــاقْ ــاعــب ـــــادَتْ ب مـــا ج
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ــقْ ــفــري ــــــتْ ت ـــو رامَ ل

ــه قالْقُ انْ  صــدّ ــرَّدْ  تبــ و 

ــقْ ــي ـــلّ اره تــحــلــي ك

امغادقُه ــي  جان يتفاجــى 

اشفيقْ ــبْ  ــلْ قَ ــي  ــبِ
ــلْ قَ

ه انْصادْقُ ــي  همِّ يتْفاجى 

ــقْ ــي غــزْلــي غــــزلْ ارق

ــه اروانْقُ ببهــا  ــلْ  تمات و 

ــقْ اروي ــفْ  ــقْ سَ ه  فُ قْ سَ

ه رفايقُ ــه  ظُ لفْ ــي  معانِ و 

تعليق ــه  ــنُ ــسْ حُ ــن  م

ــه تهــوى انمارَقُه و فروشُ

ة مراهقَ ــي  ــتِ وَقْ ــازَحْ  ــن ت و 

ــة لــه اهــديــت افــنــون رايْــقَ

ــا ابْقى لْ م ــن تشــحيرْ ادْهَ م

ة ــقَ راشْ ــونْ  افن ــولْ  امث ــه  في

ــة ـقَ ـــانْ دايـْ ـــوم ــة قُ ــيَّ ــت ت

ة نافْقَ اكــبــارْ  اســلــوعْ  فيه 

ــه قُ اتالحْ ــي  ألبْطالِ ــدّ  البُ

تنـــشــاقْ ــــقْ  نستَنْشَ

ه ــى مراتْقُ دْبا تحل ــنْ الوَ بي

ــاقْ تــضــي ـــدْ  تـــبـــاعَ و 

ه و كتابْ لو شفتُه انعانْقُ

ــي أفـــاقْ ــا طـــايَـــمْ ف م

ه دانقُ اصرفْ  و  ادْرارُه  د  خُ

ــاقْ ــغــب ب ــــدْ  ــــواجَ ت و 

ه ــرْ تهوى ارقايْقُ فيه ادخايَ

ــــزواقْ ـــه ت ـــروفُ فـــي ح

ه قُ انواسْ بها  الغزالن  بين 

ــاقْ ــف ــل ــاشــي ت ــح ــت م
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70

71

72

مْ تــمــلــيــقْ ـــدَّ ـــقَ ـــت م

ه ــي اموافْقُ ــي قلب و الفانِ

ــة ــقَ عاشْ ــكارْ  افْ ــهْ  تتهادي

ــه وادْقُ ــعْ  المانَ للغــزالْ 

ــــراقْ ــه ع ــي ـــي ف ـــبّ حُ

انتهت القصيدة
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15

ــه ازْيافُ و  ــرْ  اهجي ــاوي  ن

تتقافُه ـــاحْ  ارْي ــفْ  شُ

لتالفُه عــزْمْ  دتْ  شـــدّ

ــه ارْيافُ و  گــداتْ  ــاري  ن

ــه ــري كفــاكْ تخالفُ دَهْ

ــه تعنافُ يتْ  اشــكِ ــا  أن

ــه ــحْ بضيافُ ــه قبي لُ فَعْ

ــبْ لشــرافُه ــري العي يَبْ

يافُه ه اعظيمْ بحْ شــرْعُ

ســافُه ه ايبُوحْ بخْ دُ قصْ

ــمْ به مــن الْهافُه مْ يتْراحَ هــل الجــوابْ لهُ

دافُه نا احْ وى اضْ لْ يهَ ــوْرى متعقَّ ال حدّ في ال

ــه وال ارْضى اوالفُه ــحْ افعالُ ــا حادْ عن اقبي م

رافُه ــصْ مــن اطْ دْ ينْقَ لكــن هكــذا متعــدّ

ه ارْخى مخالَبْ وعد على اعرافُه في شــوارْعُ

ــفْ ــأسّ ــي ادْنــــى ام ل

ــفْ عــاصَ بين  ــهْ  ــدري ت

ــرَفْ ــعْ يَ ــه  ل ــتْ  ــوي ن و 

ــصــادَفْ امْ ابلى  د  بَعْ

فْ ــدّ تعــ ــه  مصايْبـ و 

فْ و الذي اصغى امْضاعَ

ــفْ ينْصَ ــانْ  ب كانْ  ــو  ل

ـــفْ واقَ ــلّ  ك  ْ ــدّ ــهَ يْ و 

فْ هـــدَ و  فــيــه  قْ  غــــرّ

إزازَفْ ــه  امناقْــمُ فــي 
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26

27

28

29

30

31

32

33

ــوم يــعــرافُ ــتْ ق ــادي ن

ــالف ــد الخْ ــر بع و عم

فْ ناحَ سم  جَ فيكْ  يكْ

ــفْ و العيبْ ياكْ إناسَ

فْ ــولْ اتْواجَ ي شــالّ اخْ

ــه ــرءافُ ــه ت مــفــقــودْ ل

ــه الفُ لجْ ــبّ  حُ ــارَكْ  ت

ــه بتْحافُ ــرْ  دَهْ ــرّ  غَ ــا  م

ــه ــي يكــونْ بخالفُ و اللِّ

ــدْ حــقّ فــي احالفُه نَزْهَ

طبع شــهيرْ في حيافُه

زافُــه لخْ ــصْ  ارْقَ أما 

يافُه و ارْسامْ عينْ في اعْ

بِي بها الْطافُه
لْ ي قَ مْ راجِ لْتْ في حماهُ و دخَ

ــن الصفوف متعوبْ بي

نحوفْ و  بتعب  سي  يَكْ

ــنْ له الكســوفْ و البي

من شــافْنِي انداري ماني راضي خوى اجيافُه

ــه ــاوي ابْهــا اترافُ ــه وال ن ــه فضلُ ــا ردْتْ ل م

رْ اخطافُه طاغي على الورى تمحانُه و مفاخَ

ــه ردافُه بْ و جيوشْ لُ فــي كلّ حينْ كنتعــدّ

االشــرافْ البيتْ  نــاسْ 

ــــارَفْ بـــجـــاهْ كـــل ع

ملهوفْ اهميمْ  قَلْب 

ملطوفْ بــه  الحـــدّ 

ـــا بــه مــقــطــوفْ أن

ــفْ ايكـفّ ــبْ  ـ لمصايـَ

ــفْ امأنَّ بقــى  ــي  قلب

فْ ــي اضحــى امخفّ حبِّ

ـــفْ راجَ بين  ريـــهْ  يَـــدْ

ــفْ سّ و شــروطْ له اتخَ

ــفْ ناصَ ــجْ  نَهْ رامْ  ــا  م

ــفْ تزخّ مشــاعـله  و 

ارَفْ ادّ ــا  مّ ــدْ  ــعْ بَ مــن 
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35

36

37
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ــه وافُ ــمْ تخْ ــري اعظي ي

ترشافُه عيبْ  اصْ ه  كاسُ

ــوم يــعــرافُ ــتْ ق ــادي ن

ــالف ــد الخْ ــر بع و عم

ما شافْ عيبْ ما كالَفْ

فْ ــبْ عاصَ ــاحْ تَعْ و ارْي

ــدادْ حــدّ العانَفْ و اعْ

ــه تردافُ ــنْ  حي كلّ  فــي 

ــه بزالفُ حــقّ  جــادْ  ــو  ل

اســيافُه مــن  لي  دْ  جــرّ

ــوافُه اشْ ــى  عل يقــضّ 

ياهْ تســفافُه ءاســي اعْ

فافُه ــارْ في اصْ و بطالْ ن

ــدادْ نافُه ــي يَلْقى اعْ مــن رامْ له حــبّ امزاهِ

بِي بها الْطافُه
لْ ي قَ مْ راجِ لْتْ في حماهُ و دخَ

ــوفْ للتتقــ ارْعــى  وال 

العكــــوفْ ذا  دارْ  ما 

مضــروفْ كلّ  ــكْ  يري

ي اعضا اسخافُه طِ بْ يَعْ عاجَ وقُه هكذا بمْ سُ

مْ لُه اســقافُه مْ و هدَ عظَّ ــتْ امْ ــرْ كلّ بي عمّ

عافُه ــى اضْ ه عل مُ كْ ــي حُ ــب فدنا متجلِّ كات

اتــســوَّفْ ــه  ــمُ مــراحْ و 

ــــرادَفْ ــذا الـــذي امْ ه

االشــرافْ البيتْ  نــاسْ 

ــــارَفْ بـــجـــاهْ كـــل ع

ه اعظيمْ الكلوفْ دُ وجْ

وفْ مقدُ مْ  بسهْ يرمِي 

وفْ ودْ مطفُ ي يعُ مِ سهْ

فْ تلطَ ـــومْ  قُ ــرَكْ  ــتْ يَ

فْ ــالْ ســاعَ ــوى و ق و ان

ــرف شَ ــلّ  ك ــنْ  طــعَ و 

ـــاوَفْ إس ــه  ــازْهُ ــن م و 

ــه امشــوَّفْ و مريــض لُ

ايــصــالَــفْ نــوى  بها 



القلب المعذب 392

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
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64

65

66

67

68

69

منِّي اعضايْ في اسفافُه

ــبْ بضيافُه و گــدا العي

جافُه ــتْ في اعْ بها ابقي

ــرْ ناسْ فــي طيافُه ننظَ

ــوم يــعــرافُ ــتْ ق ــادي ن

ــالف ــد الخْ ــر بع و عم

ــفْ طايَ امْ ــزورْ  ايْ ــي  ل

وايَفْ اطْ كاتْ  اشْ منُّه 

امضايَفْ ــه  ب عذابْ  و 

صافُه بعْ ــبّ  ايهَ ــه  ريحُ

تعفافُه كــلّ  ــمْ  هَ ــدْ ي

ــه نافُــ بتَعْ ــى  انبـ ودُّه 

اقدافُه فــي  اليومْ  هانِي 

ــي ادْهى اصنافُه لكن فــي الوغى تتناوَبْ عنّ

ــومْ طافُوا ــمْ بجــاهْ قُ ــوي يرحَ ــبْ ربّ ق لَ نَطْ

بِي بها الْطافُه
لْ ي قَ مْ راجِ لْتْ في حماهُ و دخَ

و اقسامْ له في اجحوفْ

وفْ لو فادْها فــي لضعُ

بصنوفْ ــلْ  جي كلّ  في 

ــرَبْتْ ضمــاي وال هو عفافُه نُه اشْ في معاطْ

نْ في غالفُه لْ االعْضاء تنكابُه و قطَ في ادْواخَ

امصــرّفْ قضــى  بمــا 

ــفْ ضافَ ــودْ  ايْعُ ــرُه  خي

ــازَفْ ــبْ ع ــه عجي قُ نطْ

ــفْ عــاطَ ــالْ  ــب ال بها 

االشــرافْ البيتْ  نــاسْ 

ــــارَفْ بـــجـــاهْ كـــل ع

ه في العجوفْ عُ و مواضْ

لصروفْ حقّ  تشجيلْ 

ه أوضيحْ فصحوفْ جُ نَهْ

ــفْ عاسَ ــكلّ  ب ــي  يرمِ

فْ ايْعاكَ ــه  عاتْبُ امْ فــي 

ــفْ يَّ ايْعَ ــه  ل قلــب  و 

ــفْ لفايَ فــي  نْ  نســكُ
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87

ــه قصافُ فــي  ــمْ  رگزْهُ

ــه ــاه بقطافُ ــي جن و اللِّ

تافُه ــي مــن اكْ لْنِ ــو حَ ل

كسافُه في  ي يبانْ  مِ نَجْ

ــه رافُ اجْ ــرْ  مَّ عَ امْ وادُه 

ــه ــه فــي انْــجــافُ ــا ب أن

ــوم يــعــرافُ ــتْ ق ــادي ن

ــالف ــد الخْ ــر بع و عم

ــالهْ حــقّ إيصادَفْ و ابْ

ازْخــارَفْ عْ  ــوْ نَ ــكْ  يُري

فْ تُه إيراجَ لجميعْ شفْ

ــاسْ يُقافُه  ــتْ ن بْ ــو صَ ل

توصافُه فــي  ذا  ــقْ  يَنْطَ

نّ ادْماغِي و عذابْ له كيافُه من شــافني إيْظَ

ا على كشــافُه ــذّ ه ع وامُ لكــن ما هــوى لقْ

فى في كنانِي و القلب في ترافُه حْ ما اخْ نَوْضَ

بِي بها الْطافُه
لْ ي قَ مْ راجِ لْتْ في حماهُ و دخَ

ه بالشغوفْ و مشــارْعُ

ه في لسيوفْ دُ و مقاصْ

مخيُوفْ لْ  ــكُ ال ــدي  يبْ

يالْ من انْضافُه مهما نقولْ له أواتي فــي اجْ

ــفْ ــه قاشَ ــشْ ل و العي

ــفْ كاشَ ــن  بي ــمْ  نعلَ

ــفْ يـــنْـــزَحْ كـــلّ كــالَ

فْ و شــموسْ كانْ خاسَ

ــفْ واقَ ــه  في الحــالْ  و 

ـــفْ كالنّاسَ ــعْ  ــ مْ للدّ

االشــرافْ البيتْ  نــاسْ 

ــــارَفْ بـــجـــاهْ كـــل ع

معرُوفْ ــرْ  بغي ي  ضِ تقْ

ــوفْ يشُ  ً ــدا بعْ ــزْ  يبْهَ

رَؤوفْ ربّ  فــي  ي  مَحمِ

ــفْ ـ اتنقَّ ــه  ـــ قابْحُ لمْ

ــفْ ــه نــاضَ مــنــعــوتْ ل
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99

تلحافُه عجب  ه  ــجُ نشْ

تلقافُـه لــه  ــرَعْ  ــسْ يَ

ــه زافُ ــرْ بوْ ي ضــي جهِ يَقْ

ــه بنْكافُ ــرْ  ي ظهِ بهــا 

اوْصافُه في  انْجيبْ  د  خُ

ــه هيافُ عــن  ــكْ  تغني

بعطافُه ــولْ  قُ ســالمْ  و 

تافُه ما بين جمع في اكْ

عاً مــن لفافُه ــنْ جمْ ــتْ إوهَّ ــدْ كلّ وَقْ عَ يَصْ

ــكْ ســيرةْ مارايَمْ بهــا قضــى انْصافُه هدي

ــه ــا هتافُ زه ــة و رمُ لُومهــا متقونَ ــة اعْ لَّ حُ

نِّي و ما ســخى اوْطافُه عَ ــاحْ لك قُولْ امْ ما ب

لَفْ تَخْ لــه  ـــزونْ  م و 

ــادَقْ ن امْ ــه  مصايْبُ فــي 

ــفْ ــورْ نــشّ ــح ـــاذا ب م

ــفْ تــواجَ ــه  ســوابْــقُ و 

ـــارَفْ ـــادْ كــلّ ع ــا ف م

ــفْ واقَـ دْ  ــعْ السّ بهــا 

ه يشــرّفُه ــمُ في امناسْ

ــفْ كاهَ ــل  لي اخْ لهــا 

انتهت القصيدة
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ــدْ ــه ارْعَ و القلــب مــن افْراتْنُ

دْ ــا اعقَ ــلّ م ــو حَ ــبْ ل و الغالَ

ــدْ ــادْ مــن صعَ ــا ف لكــن ذا م

دْ ــهَ ــدْ مــن اشْ ــالْ امزاي و مق

ــارْ من اشــرَدْ ــكاوي مــن ن و ال

يْفاتْ في الفؤادْ ــبابِي هَ و اسْ

نادِي ي بَعْ ــقِ ــه يَسْ ديما البينْ كاسُ

ولة في بالدِي ــمْ صُ مْ ابجيشْ رايَ ــوَّ ع

دْ ميعادِي ــتْ امجدّ حالِي في كلّ وَقْ

كيّة اخالفْ كيّة زادَتْ في اجســادِي

صاگة اخالفْ صاگة تَزْبَدْ في الحادي

ه في كبادِي ظُ ــي لحْ أنا اللّي كوان

دة لَة اقْواتْ جاتْ امجهْ مْ هاد الحَ

دة دْ الرّگْ ضْ قَلْبُه سريعْ بَعْ يَنْهَ

دة قْ ال حدّ أصاحْ طــاگْ له الفَ

ة دّ رامْ جــادْ بهَ ــبْ الغْ ري تَعْ يَدْ

بْدة ــهومْ بين الكَ حازْ البالْ اسْ

ا عدة وْ فِ ــنّ يَجْ ــالْ يظَ كانْ الب
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دْ عَ جودْ على اخليلَكْ يَسْ

دْ مَ دِي لي مصالَكْ يَحْ و اهْ

ــدْ ــراوْدُه يتْفگَّ ــي ن هانِ

دْ ــبْ اضرامِي و من اقصَ ي و الْهِ

دْ ــي و مــن نكَ ــواقِي تعانِ و اشْ

ــدْ ــو جحَ ــبْ ل ــي تعدي افِ و النّ

زيَـــدْ و  ــدْ  ــرْعَ ــيَ ك ــلْ  ــايَ ص

ــدْ عبَ مــن  و  ــه  لْبُ قَ ــي  اقِ للتّ

يْفاتْ في الفؤادْ ــبابِي هَ و اسْ

دْ ــة يتْنهَّ رْت وَ ســيـرَة امْ

ــدْ يتْرعَّ بينْهــا  ــي  لْبِ قَ

ــدْ ــرُه يَرْعَ ــرْ بَحْ وإال ازْفَ

يُودْ ــعْ الغْ مْ ــنْ جَ ــا بي م

ودْ الجُ ــمْ  امطاعَ قَلْبُه 

ودْ ما كانْ قالْ فــي عهُ

عادِي بْها كتَرْقى في اصْ ــي لحُ سِ نَفْ

ــادِي وقّ ــرْ  ـ يتْكاتـَ الْهيبْهــا  ــاري  ن

ــي غريمْ هايَمْ يَرْعــى في ارْقادِي ناغِ

قادِي ــها يتْرَقّى لفْ محســوبْ جيشْ

أنــادِي مغنطيــسْ  ودّهــا  لكـن 

ة في كبادِي ظُ ــي لحْ أنا اللّي كوان

ودْ مشــهُ ــمْ  غري لهــا 

مهمــومْ طالْ في نكودْ

ــودْ ه من السُّ قُ و صواعْ

ــودْ مُ حْ المَ البْهــا  داتْ 

ــودْ ي جميعْ الحسُ نَنْكِ

ــودْ مــوكــودْ ــجُ ــالّ ي ع

وبْ بدا مى هــذا االرْيامْ متعُ لَحْ

ة ـدّ والبـُ ــوالْ  باهْ هْ  سيــوَ يَكْ

ــا غدة ــز مّ ــاوَهْ بحــرُوبْ ع يَلْق

زي بلْدة ــبُه كنّ اهمامْ يَغْ حسْ

دة ــعْ نَهْ يُونْ طلَّ ــي العْ متْصابِ

ا عدة وْ فِ ــنّ يَجْ ــالْ يظَ كانْ الب

ودْ موجُ كــلّ  بينْ  ما 

ــودْ ــلــةْ افــهُ البَـــسْ حُ

ــودْ أسُ كــنّ  بْ  سَ تَحْ
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دْ هَ يَشْ تــراجــيــهْ  بــقــلُــوبْ 

دْ ــادْ احريصْ اشــهيرْ في نكَ ع

ــدْ ارشَ وال  منِّي  ــارَدْ  ــشّ ــل ل

دْ ــا ارغَ رَةْ مــن حازْ م عــن حضْ

ــدْ بالرّصَ اتشــالي  ــوتْ  لي و 

يْفاتْ في الفؤادْ ــبابِي هَ و اسْ

دْ بْ بلعَ واهْ ما يحاسَ نَهْ

دْ لْ ما عقد متجدّ و يْحَ

دْ لكن من ابقــى متوَحَّ

ــسْ مــن بعدْ ــتْ امعاكَ و الوَقْ

ــلِّي بلْغادِي وى متسَ ال حدّ فــي الهَ

ــوْكادِي تَ ــه  تلْهابُ ــي  زادْنِ ــدْ  الصَّ و 

ــي وينادِي ظْ قُولِ ــنْ يَلْفَ فــي كلّ حي

لْتْ عن عيُوبِي و ســبابْ بعادِي ســوَّ

ــي و خيلها تتســابَقْ في البادي خيل

ه في كبادِي ظُ ــي لحْ أنا اللّي كوان

ـــودْ طبْعْ الجدودْ و الجُ

ــنْ شــادْ بشــيودْ و البي

مجهــودْ لْ  ــوْ بقَ ــي  يرْث

ــبْ يغادِي ــواهْ الطالَ ــا اهْ ــا كلّ م م

ــرْدة مهما هــذا يكونْ رايَمْ شَ

دة هْ نيراني و عذابي عسل الشّ

ــدة الرّشْ رامْ  ــانْ  الي ــلْ  قْ عَ وال 

نْدة نّ هيّ سَ بشــياتْ اللِّي نظَ

ة مْ سدّ جْ لغريمْ فهُ لَمْ نشَ تَعْ

ا عدة وْ فِ ــنّ يَجْ ــالْ يظَ كانْ الب

لجلــودْ فـــرَقْ  هو  ما 

مفقــودْ اتـرَكْ  شــالّ 

مهدودْ بــه  مــصــروعْ 

ة ــاهْ نالْ الشــدّ ــي هــو دن و اللِّ



الخليل 398

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ــدْ منفقَ ــرْ  بحْ ــلْ  اخَ الدّ و 

حــدّ دُونْ  ايْصــارَعْ  ــوقْ  الشّ و 

دّ ــعْ على الخَ مْ بْ الدّ ــكُ لو نسْ

ــدّ نعَ ــوْ  لُ بلســان  ــادِي  النّ و 

يْفاتْ في الفؤادْ ــبابِي هَ و اسْ

ــدْ يَنْقَ ــبْ  خاطَ ــفْ  كي

دْ ــادْ امْجدَّ ــنْ لن ع و البي

ــرَدْ قْ لرضى من يشْ بلحَ

ــدْ هَ رامْ  ــوالْ  ــ مقْ ــنْ  ليَّ ــا  م

ــدْ ــا خمَ ــه م رامُ ــبْ اضْ و لهي

ادِي جــدّ ه  ــعُ بلسُ ــه  حالْتُ هــدكْ  

تنْهــادِي ــعْ  امطلَّ ــاهْ  ن بمكْ ــه  لْبُ قَ

ــدْ في گيادِي مكتوبْ كنت به مگيَّ

ــادِي و انْجادِي ولْ ابّ ــهْ فــي ســهُ تايَ

ه في كبادِي ظُ ــي لحْ أنا اللّي كوان

ودْ لجـمالْ كلّ مجـــدُ

ودْ حربْ اعظيمْ مشــهُ

ودْ معــدُ ــومْ  يُ هــذاكْ 

لَةْ أســادِي مْ ــي حَ لْ عنِّ ــي حمَ طاغِ

ــادِي بازْيــ ــعْ  ينْبَ لهــا  ودّ  لكــن 

دى ــدْ مهما يَعْ ــي له يفي ال راقِ

ما يَنْوِي ذا اوْصــالْ لو كانْ هذا

دة ما تبْرى لي سمومْ هذا النَّكْ

دة ــى وَجْ ن نِي لغْ زْ ســاكْ ما حوّ

ا عدة وْ فِ ــنّ يَجْ ــالْ يظَ كانْ الب

يعــودْ و  ــودْ  يجُ ــى  حت

ودْ ــلّ مــحــدُ خـــارَجْ ك

ودْ ــن الوْجُ ــادْ بي ي فــي اعْ

ســانْها بمودَّة ما شــيَّدْ في احْ

ــرَة للخليلْ ما رامْ افْدى سْ يا حَ
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ــوَد ي ــا  م ــمْ  الاليَ حــدّ  ــا  م

دْ بفنُونْ إيْســلِّي هــل الوْجَ

ــدْ النّهــج البيدة و ما حسَ

ــرادِي تَغْ ــلْ  نواصَ و  ــوى  الهَ فــي  ــدْ  ننشَ

انشــادِي فــي  ــقْ  امرونَ ــرْزْ  طَ ــبْ  البي ــدْ  خُ

ــه عــن حــادِي ــقْ طيبُ بَ ــولْ يَعْ و بســالمي قُ

دة عْ وى سُ دْ محبوبْ يَهْ إساعَ

ــي ضبَيّ البيدا بعيُونْ الرّامِ

دة لْمْ النَّجْ المْ عَ وبْ و اعْ موهُ

انتهت القصيدة





401الجافي




01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ــه في كلّ حينْ لْبُ زْ قَ ما حوَّ

ــنْ مي كلّ  ــدْ  يَرْشَ ــدا  النّ و 

رة ال حدّ في المعينْ سْ يا حَ

ــه على جبينْ مُ كْ حْ حُ يوَضّ

ـــه مــحــتــومْ ـــتُ ـــهْ وجّ

ولْ ــوى يقُ ً انْ را ــا ارْوى فــي خطابُه جهْ ــى تبيينْ م ن عْ للبْهــى يتْمَ

ــي ــورْ اعيانِ رْدَة ن ــوَ ــة المْ ن ــولْ الوَجْ م

ــومْ ــل ــع ـــه ب ـــتُ وگـــضْ

ــكل هولْ ي ســرْعاً ل جِ ــتْ بهــا يَفْ ــي انْوي ــاتْ اللِّ ب رايقــة و حجَ

قْ بلســانِي ودْ يَنْطَ ه ايعُ ــدُ سْ يَنْجــى جَ

ــي مــلــزومْ ــرْنِ ــبَ ــا اصْ م

مْ امسيرْ حولْ ه عظَّ ه و الوَقْتْ إجيبْ ما نوى و شروطُ في حكامُ

ــهُ و جفانِي ــتْ وَجْ ــهْ اللِّي ارجي مــن تي

مكلومْ ــي  ــال ادخ ــي  ف

ــا ايصــولْ ــاً نب ــبْ حتْم ــه راقــي كاتَ ــجْ وال فقي ال طبيــب إعالَ

ــي اعيانِ ــن  بي نقولْهــا  ــه  منّ ــوة  فت

الشــفر ابَغْ  الصّ ــبْ  تَعْ من 

رْ ــا اخطَ دْ م مغــروق اشــهَ

ــرْ ــحَ ـــدا ب ـــنْ مــا غ إبـــيَّ

ــرْ ــي هــو افجَ ــعْ اللِّ بجمي
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دْ بضنينْ ــعَ ــو اخفــاه يَسْ ل

ــن ــا يبي ــمْ م ــاللْ ابغي و ه

بُه بقى وهينْ دْ تَعْ ــاهَ و الشّ

خينْ سالْ اللِّي في الحبّ راسْ

دْ حينْ ــدْ اخليفْ بعْ لن إيعي

ــومْ احل جــرة  الهَ وقــت 

ــولْ سُ رادْ  ــنْ  عمّ ــه  كتمُ ســرُّه  ــوحْ  اتب وال  ــارْ  ب اخْ ــدْ  تعي ال 

و اعنى و رضى في كلّ جيلْ بكتماني

ــن قيــوم ــع الزّيـــ طبـ

ي منه ابقى حمولْ ــمِ لْ رَسْ فْ وال ايجودْ جافَ ــدْ إيعاطَ ما يري

حانِي تَمْ ــدْ  ــزايَ ي مــا  ــفّ  إع ــنّ  إح

بســمــومْ ه  حســامُ و 

ــدَ ايْصولْ ــرُه عنّي وعْ جْ ــلْ هَ ــدْ ما طالْ لي شــى يتْزايَ فــي الحَ

بّ الهيفاتْ فــي الوْرى ليسْ ايدانِي حُ

ــدادِي فــي الــيــومْ تــعْ

وى لها قَلْبْ اســهر الجفولْ ــانْ في الهْ ــا كفاكْ امهيَّجْ قوم م

ــتانِي بُسْ ــه  لْبُ قَ ــرومْ  ي هــو  ال  مــن 

اصمــومْ ــنْ  ي الزّ عْ  ــمْ سَ

ه خمولْ ــجْ في مرابْعُ ــا يريدْ إيعالَجْ من هو اغريمْ ســالَكْ نَهْ م

ــي حانِ ــالْ امْ مــن حــازْ اعشــورْ منهــا ن

ــرْ فَ ــا اضْ ــر العيــب م و كثي

ــرْ ادْهَ ــي  ف ــاه  نرج ــي  هان

ــرْ ــنْ اكــواهْ فــي نحَ ــا بي م

ــرْ اكبَ مــن  ــانْ  ت بُهْ ــرُوا  بَصْ

رْ هْ ــنْ فــي الدّ ي ــوتْ الزّ و ابهُ
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ــاتْ بينْ نينْ لّ إيب كيفْ إيْضَ

ــمْ الْغــاتْ كلّ زينْ ي مــال الرّ

ــن ــا يبي ــمْ م ــاللْ ابغي و ه

ومْ كاتْبينْ ــزْتْ اســهُ بها حَ

بّ ما يبينْ ليسْ تبَعْ في الحُ

ــومْ مطعـ ــي  فينــ يَكْ

ــى انحولْ ي عل مِ ــقْ ــة زادَتْ لي سَ وبْ هائل ــتْ بعجُ رَّعْ ــا جَ ن فَدْ

بوصولْ اللِّي اهــواهْ قَلبِي في ازماني

لــكــنــي مـــلـــزومْ

ــال همــولْ ــرْ لهــا ب ــانْ فــي رضــا يتْبَشَّ ــالزَمْ بب ــدْ انْ ــا انحي م

بلســانِي ــدِي  هْ مَ نقــولْ  لهــا  هــو 

ــن قيــوم ــع الزّيـــ طبـ

ي منه ابقى حمولْ ــمِ لْ رَسْ فْ وال ايجودْ جافَ ــدْ إيعاطَ ما يري

حانِي تَمْ ــدْ  ــزايَ ي مــا  ــفّ  إع ــنّ  إح

مسهومْ ادْخــالِــي  في 

ــه انبى ابطولْ ي عنّي همُّ جِ ــزورْ يَفْ ــوى اللِّي اي لِي كانْ ان ــا أهْ ي

مة حازْ اكنانِي منهوكْ اقســامْ عاظْ

ــا بــگــانِــي مــحــرومْ م

لُه و حولْ ــرْ و امناهْ ــه طايَ لْبُ ــسْ إداني مــن هو وحيشْ قَ ال اوني

ــي لْيانـِ بالتّ ــه  ثـُ دّ يحَ ــه  لُـ عقْ وال 

رْ اضفَ ــا  م ــدْ  اعني متعــوبْ 

رْ ــتْ كلّ افخَ ــدْ اجلب من بَعْ

ــرْ ادْهَ ــي  ف ــاه  نرج ــي  هان

ــدورْ اص امخابَعْ  تــوريــكْ 

ــرْ بالفخَ انعــوتْ  كلّ  مــن 
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دِي الجفينْ شــوفْ البينْ يَهْ

بّ اقضى بدونْ وينْ رْعْ الحُ شَ

ينْ نى في الْفاظْ ناظمِ و تمعْ

ــيــتْ إيــصــومْ ــا ظــنِّ م

ــوى متولْ ــبّ اللِّي اهْ ــمْ تارَكْ حُ هُ قدي ــي وَجْ عــن ارْســامْ إيراجِ

ــي و دقانِي ــا زادْ ابياضْ شــيبْ راسِ م

ــي بــقــيــومْ ــن ــي ه ــدْ يَ

ــولْ ياتِي ليَّ بمشــارَعْ بســولْ ــا حــالْ حُ ــكْ م ــة للنّاسَ عَ فاجْ

ـي بالتّيهانـِ كاويَة  ــوامْ  اقْ لْ  ســوَّ

ــســومْ اعــلــومْ ـــدْ ان خُ

قولْ رْ هلْ العْ ــحَ عانِي تَسْ نيكْ في الوْرى المْ والِي تَغْ ــرة بغْ عاطْ

عانِي ظاتْ ما اكثر من المْ ســيرْ اللّفْ

رْ ينْ فــي النْحَ ــدْ طعِ من بَعْ

ــرْ هَ الدّ فــي  نجــاهْ  ــدّ  الحَ

اســتَرْ مــن  ــوزْ  ارْم ــلْ  حَ و 

انتهت القصيدة
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ــــامْ ــا تــجــنــيــهْ إيّ ــمّ ع

ــالمْ ــي ك ــتْ ف ــفْ ــنَّ ــا ع م

ارْگامْ فــي  تُه  ــحْ رشَّ ــا  م

ــامْ ــك ى االح ــعــدّ ــت ــا ن م

اقْـــوامْ رْ  ــدْ ــمَ ال بعدْ  مــن 

مامْ ــبْ تَدْ ــوْرى ما طالَ ــمْ بجهــارْ في ال لَّ ــا نتكَ كلّ م

العالمــة ــحْ  اوضي ــي  فِ يخْ ه  ــعُ بلسُ ــي  ل ــادْ  ع

اقْوامْ بين  ما  سرّه  تْ  فضحْ وال  ري  جْ بهَ اشكيتْ  ما 

صامة الخْ ســبــابْ  ــيّ  ه ــوى  عْ ــدَ ب ــتْ  ــي ادْع وال 

اهيامْ في  بها  قَلْبِي  اثغارْ  وال  مْ  امباسَ تْ  حْ امدَ ما 

بغمامــة ظــالمْ  ــي  قلبِ ســى  اكْ و  ــي  اضنانِ ــا  م

يْلِي في ارْسامْ زْ خَ تْ حافَ ي وال اولَهْ ما اصغيتْ الواشِ

ة بمالمَ يــكــونْ  الــلِّــي  ودْ  ــدُ ــحْ ــمَ ال ــتْ  ــرَجْ خ وال 

نامْ لمْ عنّي  الجافِي  فا  الجْ ذا  في  بابِي  اسْ كانْ  أشْ 

بحكامة ـــذابْ  ع فــي  ريــنــي  ــدْ تَ ــتِ  ــفْ ــصَ انْ لــو 

ـــي ـــامِ ـــي ارْس حــــقّ ف

ـــي ـــيـــامِ ــــدْ تـــهْ ــــعْ ب

ـــي ـــالمِ ـــعْ ــــنْ ل ــــي ب

ـــــي ـــــامِ طـــــــولْ االيّ

ـــامـــي ـــي ـــن ــــــــيّ ب ل
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ـــة بــيــن اهــمــامْ ــا راي ي

ــمْ للقومْ ــزالْ منعَّ ــا غ ي

مومْ ــي الهْ ورْ تفاجِ ــدُ يا ب

لْزوزمْ ــتْ المَ يا رفيعْ النّعْ

إرامْ بــقــصــورْ  ــــزْدِي  ت

األالمْ عنهم  ي  تفجِ

ــةْ االســقــامْ ــلَّ تــبــرى ع

ـــوامْ ــهــاتْ عــلــمْ اقْ لــمْ

ــدرْ تمامْ ــا ب زيّة ي ــةْ المْ ــا غايَ ــورَة ي ــعْ الصّ ــا بدي ي

نامة بغْ ــوزْ  ــف ان ـــــي  زُورْنِ ــرْ  ــخــاطَ ال عـــالجْ  ــا  ي

المفهــومْ ــنْ  ي الزّ ــعْ  يابدي

ــبْ المكلومْ ل يا عــالجْ القَ

ــورْ المنغومْ يا جمــالْ الحُ

ــامْ األن تدرِيهــا  عاظمــة  ارْكانْ  تْ  شــيَّدْ ــا  م ــدْ  بَعْ

أسامة ــــواتْ  اصْ ــي  ــكِ يَــحْ ـــرُه  بـــزْهِ ــي  ل عـــادْ 

ــن أُمامْ ــتْ بي ــة صالَ ــومْ رايْقَ ــه بعلُ تُ ــا علَّمْ طــالْ م

ــة ــي ارگامــ ــوزُه فــ ــا و ادْرى بهــا ارمـ ــو صغاه ل

االرگامْ دْ  نشــاهَ و  ــا  نزورْه ــي  لْبِ قَ ــي  زْنِ يَلْمَ ــا  م كلّ 

ازْعــام فــي  نــت  كُ كانْ  ــو  ل ــه  نافُ تعْ ــي  زادْنِ

ري على صفا تشحيري في شحامْ ي يَدْ كلّ شايَقْ رَقْمِ

ــولْ بــرْحــام ــص ــادى و اجــفــى اي ــم ــمْ ات ــهُ ــبْ حُ

ــي ــامِ ــس ـــــر ان ـــا زهْ ي

ـــمْ ـــراسَ ـــمْ بـــيـــنْ ال

ــمْ ــاعَ ـــنْ ن ـــصْ يـــا غُ

ـــمْ ـــايَ ـــن ـــغْ بـــــكْ ال

ــي ـــ ـــ ــرامِ ـــ ـــ االهْ أوْ 

ــي ـــ ـــ ــســمــامِ ت أوْ 

ـــي ـــامِ ـــرْه ـــــبّ مَ طُ

ـــي ـــامِ ـــفْ االرغ ـــنْ عُ
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ــرْوامْ تَ في  رْ  ــفْ الشَّ ــحْ  رَمْ

ـــة بــيــن اهــمــامْ ــا راي ي

نْ في ادخالِي محتومْ ما سكَ

بســمومْ يتْزايَدْ  ــا  م كلّ 

منقومْ ي  فِ تَخْ هاذي  مالْ 

ــرامْ صْ حَ نتعاطــى  ــا  م

الهـمــامْ يرضــى  ــالً  قبْ

مبْشامْ زايَــــدْ  ــــرْدُه  بَ

رْگامْ بالتّ نى  يَفْ مالْية  بكيوسْ  انّسقى  من  غنى  ال 

الم بسْ ــصــيــحْ  افْ ــي  عِ ـدْ يـَ الـــوالَـــعْ  ــمْ  بــيــنْــهُ

ــدرْ تمامْ ــا ب زيّة ي ــةْ المْ ــا غايَ ــورَة ي ــعْ الصّ ــا بدي ي

نامة بغْ ــوزْ  ــف ان ـــــي  زُورْنِ ــرْ  ــخــاطَ ال عـــالجْ  ــا  ي

ــه زقُّومْ ــا اخفى مطعمُ م

ــي بهــا يومْ فــي يومْ حالْتِ

بْ مفطومْ في الهوى متعذّ

زامْ الحْ غايَةْ  في  ري  خاطْ منعومْ  سالي  هاني  كنت 

لــالّمــة اجــفــيــتْ  وال  ـــي  امِ ـــدّ ال ــتْ  ــي ــغ الْ وال 

احوامْ في  دْ  عَ يصْ طيري  احقيقْ  ناوِي  وال  انهيتْ  ما 

شتّامة كـــالمْ  ــوى  ــهْ يَ ــسْ  يــعــاكَ ــودْ  ــع اي وال 

ري و الجافِي في اهيامْ نى مكنونْ خاطْ كيفْ يا سي يَهْ

بصدامة ــحْ  ــي اوْض ــي  ــفِ يَــطْ دْ  ــوَّ ــعَ مــت هــكــذا 

ــي ـــ ــدامِ اع فـــي  زادْ 

ــي ــامِ ــس ـــــر ان ـــا زهْ ي

ـــمْ ـــالقَ ـــحْ بـــيـــن ال

ـــضـــارَمْ ــــارْ فـــي ام ن

ـــــمْ ـــكْ رايَ ـــتَ ـــالْ ح

ــــي قــــابَــــطْ ادْمــــامِ

ـــي ـــالمِ ــةْ اكْ صــيــغَ

ـــي مــــانَــــعْ انْـــســـامِ
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ـتْــرَكْ اقـــوامْ لــيْــســاً يـَ

ــي بضخامْ ــه طامِ سُ كْ عَ

ـــة بــيــن اهــمــامْ ــا راي ي

لَكْ ناءي بسمومْ مالْ وَصْ

ه بوسومْ نَكْ وسمُ فْ مالْ جَ

دْ لشكومْ كْ شدَّ مَ كْ مال حُ

ــامْ ازم كلّ  فــي  ــولْ  مقب

شــى مــن ضرْغامْ ــا يخْ م

ــه عنّي بشــهامْ ــاوِي ديما ايصولْ جيشُ ــوعْ عاتِي ن ن

ــة بضرامـ اهجــومْ  ــوي  تَنْ ـبْ  بمشــاغَ ـه  امشــارْعُ

ــبْ لوصــولْ بالرضى مــن الذانْ صمامْ الَ ــنْ الطّ عايْري

ـــوامة لسْ ــعْ  ـ مْ جَ ــعْ  بقطيـ ــوارَدْ  تت ــه  مصايْبُـ

ــدرْ تمامْ ــا ب زيّة ي ــةْ المْ ــا غايَ ــورَة ي ــعْ الصّ ــا بدي ي

نامة بغْ ــوزْ  ــف ان ـــــي  زُورْنِ ــرْ  ــخــاطَ ال عـــالجْ  ــا  ي

مرسومْ بصدودُه  ســاقْني 

مومْ ــاهْ إصــادَفْ الهْ من دن

ــدْ بصمومْ فــي الورى يتْزايَ

ــي نداهْ قلبُه مــن غيرْ امالمْ ي باللِّ مْ يقضِ حــالْ هاجَ

الحامة ــي  ف ــوشْ  ــي اج وال  اتــــردُّه  ــالْ  ــط ابْ ال 

ــمْ ســالَمْ مبرامْ ــعْ حــقّ حكْ ــن شــدّ ابْطــالْ يرجَ ل

ــا بفهام ــولْ  امث ــه  صدقُ ــعْ  امالمَ خفــاكْ  ــا  م

ــــــي امِ صــــــوّ أو 

ــي ــامِ ــم ـــعْ اش قـــاطَ

ــي ــامِ ــس ـــــر ان ـــا زهْ ي

ـــــرَكْ ســـالَـــمْ ـــا ت م

ـــهـــا صــــــارَمْ كـــأن

ــمْ ــالَ ــط ــص ـــــادْ ب ع

ــي ــامِ ــــــمْ س ـــا ارقَ م

ــــي ــــدامِ قـــــــولْ ح
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تشــئامْ ــمْ  يدهيهُ ــا  م

ــرامْ الجْ ــعْ  ضَ عْ تضَّ ــا  م

امْ ــنُــه عــوّ ــفْ ــرْ جَ ســاهَ

ـــة بــيــن اهــمــامْ ــا راي ي

رْ في لَلْحومْ يا عالمْ النّصْ

يا اقمارْ اتخاسفْ لنجومْ

معلومْ نضحى  ودْ  تجُ لو 

ــامْ لرْجــ يتعاطــى  ــا  م

ــمْ و كرامْ ــادْ لأليَ ــاجْ في العب ــة الغن ــنْ بصولَ صايْلي

علقامــة ــمْ  انجي ــه  مُ نَجْ الهيشــة  فــي  كأنهــم 

ــرْوامْ ت ــةْ  غايَ فــي  ــة  مَ عاظْ ــروجْ  ابْ الغــوانْ  ــنْ  بانيي

ــة ام ــوّ ــلّ ال ــا  ــه ــوامْ ــقْ ل ـــي  ـــدانِ اتْ ــــرومْ  ت وال 

رامْ وى منهوكْ اللّغْ لْ مطعونْ في الهْ مَ ما ادرى ما يعْ

يّامة الطّ بــحــورْهــا  فــي  تـــتـــوارَدْ  ــه  ــبُ ــراكْ ام

ــدرْ تمامْ ــا ب زيّة ي ــةْ المْ ــا غايَ ــورَة ي ــعْ الصّ ــا بدي ي

نامة بغْ ــوزْ  ــف ان ـــــي  زُورْنِ ــرْ  ــخــاطَ ال عـــالجْ  ــا  ي

ــزومْ ــونْ الزّهْ ــا حــوارْ عي ي

مهمومْ ــي  جِ تَفْ ــيّ  ضب يا 

في الوْرى و معرف في حكومْ

اديامْ غيرْ  من  غيرُه  قولْ  عْ  يسمَ ي  للواشِ صغى  من 

ضمامة و  ايــكــونْ  ــه  ــلُ وصْ ــعْ  ــامَ الــطّ للخليل 

ـــي ـــامِ ـــزط ـــن ل ـــي ب

ـــي ـــســـامِ ـــحْ ل أو 

ـــــنــــــــامــي لــغْ رامْ 

ــي ــامِ ــس ـــــر ان ـــا زهْ ي

ـــمْ ـــراح ـــبْ ام ـــال ط

ـــعـــالَـــمْ بـــيـــن لـــمْ

ــمْ ــاتَ ــك ــمْ ــث ب ــح ب

ــي ــامِ ــس اح و  ــب  ــي غ



بديع الصورة 410

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ــالمْ اظْ ــالْ  اثق حمــولْ  و 

ــامْ ــمّ ــن ال رابَـــــحْ  أشْ 

ـــوامْ ــت اه ــرّك ــه ح مــنّ

مــامْ ــذا األشــياخْ اهْ و كـ

عكامْ في  مقالِي  و  ري  خاطْ الْقاهْ  يامْ  تَهْ اخفاكمْ  ما 

العـصامــة ـــــها  لنفوسْ ــي  ـــ تَلْحاحِ ة  ــدَ واقْـ

رَكْ ليّ فــي دوامْ جْ ــمْ هَ ــا فادَهُ ري م جْ ــواوْا اتهَ ــو انْ ل

شتّامة ــــولْ  قُ ــنَّــكْ  عَ ــي  ــغِ ــلْ تَ ادريــــتْ  ــو  ل

ي على الغَضى و اصواتِي في اهنامْ مْ موجِ هكذا يتْالطَ

امة هضّ نعيقْ  ــي  ــركِ ت ــكْ  مــنــهــاجَ ــي  ســادت

االنسامْ غايَةْ  في  مة  عاظْ باقوالْ  سالمي  لك  بعث 

امـــة النّغّ ــها  ارواتـْ و  ــــه  بنْظامُ حْ  افصَ ما 

ــي ـــتْ فــي عــامِ هـــاجَ

ـــي ـــدامِ ـــهْ ـــد ت ـــعْ ب

ــشــامــي حــــــرّ لــهْ

ــي ــامِ ــع ــن نــــــاسْ ال

انتهت القصيدة
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طا بالخْ لْ  هْ الجَ رْ  بَحْ في  الهايَمْ  يا 

ومْ حانْطة ــقْ القُ ري لْ بالطْ ــا الجاهَ ي

ــاسْ ما اعْطى ــزْ للنّ ــص يَلْمَ كلّ ناقَ

ة ــي الحانْطَ ــتْ كنتْعانَدْ من الل نْ كُ

ابَطة ــي الرّ لِّ ــتْ خَ ــنْ هــو ميَّ ني و امْ

ة ــي امرابْطَ ــن ادْعانِي يَلْقى خيْلِ م

 

كيتْعاطــى راعْ  ــدْ ال ــرْ  ي اقصِ واشْ 

ة اطَ ــاقَطْ معلُومْ جابْتُه ســقّ و السّ

ة ه في اقصى  غرناطَ رْحُ اعِي طَ و الدّ

ة ــاتْ النجيب عندها بنْشــاطَ و ادْع

گماطــة و  ها  ســبُوعْ ــاجْ  ت تَحْ ــا  م

ة ة بضباطَ مَ مْ حاكْ سَ عْ تَقْ و امدافَ

كْ الطَ نِي تَخْ يبْ راكْ تَجْ ريح من العِ

واقَكْ يقْ ما يختفى مسْ قِ نْد التَّحْ عَ

حْ و سنانَكْ لْقْ ما يوَضّ من عيبْ الخَ

وبْها و الْغــاتْ مقالَكْ جُ ــتْ بحْ صالَ

والَكْ ــظْ ألحْ هــا تَلْفَ حتى من غيظْ

ــرْ اقتالَكْ ــزّاتْ ما تريدْ غي عند الهَ
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فصيحْ قّ  الحَ ميزانْ 

ليحْ ة تَمْ خَ ما في النَّفْ

ي البدّ يســيح ســاهِ

ــلّ مانْطــة ــمْ ايْحَ اجَ ــمْ النّ كاد نَجْ

شايْطة النّاسْ  وفْ  تشُ رْ  تَنْظَ حينْ 

ة حانْطَ ر  هْ الدّ في  لَة  مْ حَ بهم  جاتْ 

ــه مخالْطة بْحُ ظْ جَ ــدْ يَلْفَ ــازْ زاهَ ف

مرابْطــة رة  ــدْ عَ ــرَة  بكْ ــعْ  تَرضَّ ــا  م

ة امرابْطَ خيْلِي  يَلْقى  ادْعانِي  من 

اوْضيحْ رْ  ــدَ الغْ مجالْ 

ــرْ يبيحْ ه غي ــدُ نْ ــا عَ م

ه تشريحْ دُ سْ بْتْ لجَ جَ

ــحْ نصي ــه  جُ بنَهْ ــازْ  ف

ــح فلي ــزور  ال فــي  وال 

و يْتيه في أرض يســيح

ة الطَ ــذا بخْ ــسْ هكْ نْ ــادَمْ الجَ و الع

ــة ــرْ منهــا بخياطَ ــمْ كثي ــا تَرْگَ م

ة ــنْ خالطَ ي ولْ زايْدِ فــي مصــارَعْ القُ

ــة حنّاطَ حــرّة  ــمْ  قدي تخــدم  ــا  م

ة بَرْ ما تريدْ شــياطَ ــرْ تَصْ حَ ــو تضْ ل

ة ة بضباطَ مَ مْ حاكْ سَ عْ تَقْ و امدافَ

ــحْ ي تلمِ دْ  شــواهَ ــه  ل

ه و يكون ســميح عرضُ

ــحْ الوْقي ــي  ايْگانِ واشْ 

قّ رجيحة ــة بالحَ كفّ

تانْ فسيحة أرضْ البُهْ

ة ريحَ مشئوم انوى الگْ

رْ بمثالَكْ محســوبْ اغريبْ من يظفَ

ثيرْ من اصغى لَكْ في حسابَكْ لكن اكْ

ــكْ رْفَكْ ما يريدْ غيرْ هواسَ ــي عَ و اللِّ

ــي فــي جنانَكْ ــا ترعِّ ــزْ م روحْ اليبْري

كْ ــن اقدامَ ــحْ بي وال تلقــط ما يطي

ــرْ اقتالَكْ ــزّاتْ ما تريدْ غي عند الهَ

ــرَقْ بفضيحة ه يب دُ وعْ

صحيحة بخيول  ألني 

ــه تقبيحة سُ قبّح نفْ
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ــه مهابَطة ــگ مغضوب تركُ ال ترافَ

ــة ــي بحــرُوفْ ناقْطَ ــي واتِ ــا يواتِ م

ة لْ في علُومْ حايْطَ بَحْ جاهَ كيفْ يَسْ

ة ــطَ ــا يمــارِي وجــه الرّائي مباسْ م

ة ه يَلْقى مســاقْطَ ــدُ نْ ــنّ جــا لعَ م

ة ــي امرابْطَ ــن ادْعانِي يَلْقى خيْلِ م

ــبيحْ التَّسْ ــرْ  ذكَ الزَمْ 

ــحْ اقْبي ــرَكْ  يتْ ــي  راقِ

يحْ ــه و يطِ قُ مْ هادْ بحَ

ــا ابْطى ــه م ــارَفْ عنُّ ــوبْ الع ــو يت ل

ة وكْ مسيَّفْ ورقْتُه في سقاطَ منْهُ

ة ــوْ مــن رقــى فرگاطَ لْ الزَّلْ يســتَهَ

ة شا ملقاطَ يدْ في الحْ دِ عْ الصْ ما تَنْفَ

ة ــه من اغْشــى گباطَ دْ باعُ رّ مــن جَ

ة ــاطَ ــانْ كلها مشّ ــرْأَسْ قُوم ــا ت م

ة ة بضباطَ مَ مْ حاكْ سَ عْ تَقْ و امدافَ

ــحْ لّ اتْري ــكُ ــرْ ال جَ و اهْ

ــرْ إينيحْ ــارَق فــي بَحْ غ

في مول البقرة لوضيحْ

بَطْ اعمال في الوغى بحباطة ما تَحْ

ــكْ يالَ ــكْ لخْ وال ملهــوكْ مــن قرانَ

دارَكْ ه لجْ دُ قْ يسْ رامْ عَ رْ التَّبْخِ ــعْ سَ

ــكْ ــحْ متْقالَ ــا يربَّ ــحْ م ــومْ التَّرْوِي ي

عارَكْ ــسْ المْ ــسْ في مجالَ وال  يبْخَ

رافَكْ ــزْ اطْ فَ ــومْ تَحْ ــقْ يُ ــرْ الحَ ي تَنْوِ

ــرْ اقتالَكْ ــزّاتْ ما تريدْ غي عند الهَ

ة انْفيحَ التهــابْ  البدّ 

ة نيحَ لْقْ امْ مالُه في الخَ

ة ليحَ تمْ ــه  بفعلُ صادْ 

سالَكْ فتح الرّحمانْ في مضايَقْ المْ



من ادعاني يلقى خيلي امرابطة 414

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ى ــطَ لو يســرّحْ قَلْبُه تســريحْ ماشْ

ــة مراقْطَ ــه  عنّ ــرَكْ  يتْ ــي  واعِ كلّ 

ة ــبْ يجيــب راقْطَ ــرْ تجلي مــن يكثَّ

ة ــظْ قُوله بألْفــاظْ غايْطَ كيفْ الف

ة ــي امرابْطَ ــن ادْعانِي يَلْقى خيْلِ م

تْ الكل افْصيحْ حْ وضَّ

يحْ ارْجِ ــولْ  قُ ه  عنْدُ ما 

مْ اشحيحْ عْ طعمتُه طَ

ة ــطَ لْ ناشْ وْ ــة بفصيحْ القَ لَّ خذ حُ

ة ــي األمورْ باســطَ ي ــوحْ بهــا و احْ ب

ة ــة مغباطَ دْ االشــياتْ رايَقَ يشــاهَ

ة ــى ما ارضى ســيّاطَ ــمْ يرب و الفاهَ

ــوبْ في دوالْ ســاقَطة عْ عشُ ما تَنْفَ

ــدي يتعاطى ــتْ وضيحْ ال حْ ــا وضّ م

ة ة بضباطَ مَ مْ حاكْ سَ عْ تَقْ و امدافَ

الوْضيحْ ــى  ن عْ المَ رْزْ  طَ

توشــيحْ ــمْ  رگـ وال 

ــحْ الوْقِيـ ــجْ  يناتـَ أشْ 

ة ــا هــي مقناطَ ــنْ م ــي تبيي عانِ بامْ

ــقْ االشــيا بضباطة ــارَفْ تحقي للع

كْ ــه يرقــى لدراجَ تومْ ل حْ ــدْ المَ وَعْ

ليطْ من افعايَلْ الصعالَكْ نْعْ  التَّخْ صَ

يعْ حبالَكْ طِ تْ تقْ تِيشْ شفْ عند التّفْ

ــكْ بالَ ــدْ تخْ صَ ــا هــو يشــيرْ يقْ لمّ

ــرْ اقتالَكْ ــزّاتْ ما تريدْ غي عند الهَ

ة ريحَ ي بجْ مِ عْ نَلْغي مَ

ة ــدْ فريحَ ــمْ عنْ لَّ متْعَ

ة ــيَّة القبيحَ غيرْ السّ

ــرابَكْ مشْ بهــا  زادْ  ــنْ  لمّ ــوَه  زَهْ

ــوحْ تمارَكْ ــفْ منها بُ طَ ــي يقْ و اللِّ
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70

ــة ــوى محابْطَ ــلْ يَهْ ــدْ جاهَ ال تعانَ

ة ــاقْطَ ة السّ خَ وة النّفْ عْ من دعى بدَ

طايْبُه اعطى ــه بمْ و الســالمْ هديتُ

ة ــطْ خياطَ ورْ ما يخي ــدُ عْ ــي مَ و اللِّ

ة شــياطَ ــوهْ  خالْطُ االرذالْ  ــي  اللِّ و 

ة ســالطَ ــدْ  الحگْ و  دّ  ــوَ ال دامْ  ــا  م

كْ باطَ ــلْ تَخْ ــوا ما يماثَ شْ بْطْ العَ خَ

ــدْ منّه ســناكْ و حجــابْ خيالَكْ بعّ

ــةْ عرفانَكْ على جمع االشــياخْ حلَّ

انتهت القصيدة
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ــجْ لَ متلَجْ ــي  داعِ كل  ــومْ  اليُ ــرَكْ  نتْ ــي  رْضِ غَ كانْ 

جــا الحْ ــلَبْ  نَسْ ــه  اعواجُ ــاهْ  عم و  ــه  قُ مْ حُ زادْ 

برجْ في  مْ  نهُ سجْ واش  لقوم  رْ  نَنْضَ هادي  كنت 

جــة البَهْ ــوقْ  سُ زناقــي  فــي  بهــم  ــوا  طافُ أوْ 

ينسمجْ مدموجْ  كلّ  قَلْبِي  رْ  انظَ و  ري  بَصْ شاف 

الوَلْجــة وســطْ  ــوا  انْضام الدهــاتْ  الرْخــاخْ  و 

البْ في المحجْ شى طنين الكْ و السبوعة عادت تَخْ

ــة خرْجـ و  حــرب  ـهــا  بِيزانـْ لْبــت  طَ ياكــة  الدّ و 

بْ مســرّجْ ــادْ يَلْعَ لْبْ ع ــولْ انْهضــتْ و الكَ و الخيُ

ــة جّ ــه حُ ــه مالُ ــي فــي انْجالُ مِ عْ ــدْ المَ و الجحي

جْ وّ عَ ــي بمْ ــا يبالِ ــم م ــتْ قدي قْ ــالْ الوَ ــذا ح هك

ــة رْج ــالْ الدّ ــه ســودانِي ن ــي ازمامُ ــا ف ــون ج ل
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ــزَوّج بْدْ ت ــدْ و العَ ــه فري نْسُ ــى جَ ن عْ صــارْ حــرّ المَ

ــرة فــي دجــى ــه گمْ ثالُ ــلْ تمْ ــدى ايْمثَ ضــلْ و اغْ

ــرّجْ يتف ــي  حال رادْ  ــتْ  قالَ جــة  النَّعْ تْ  ســوَّكْ

لْجة ــري فــي ســواكي يشــوف الفَ واشْ كانْ نظي

ــجْ نَّ تتغَ ــزْ  جَ معْ ــوادْها  بسْ ــادِي  الشّ ــتْ  يَّبْ عَ

زَنْجــة قَرْعــة  ــا  ورْه بفجُ مْجــة  الدّ ارْخــاتْ  و 

ــرزْ تخــرّجْ ــى اضحــاتْ الطّ ــة حت يَ خيطــات العمْ

جــة هْ الطّ ــد  عن بخيُولْهــا  رْجــة  العَ حركــت 

ــزدّجْ م الرجــل  فــي  لخلهــا  خُ ــة  النّاگَ عرْســات 

ينجــى ــبْ  لَ يطْ ــبْ  معاجَ يشــوف  ــل  تأمّ مــن 

جْ وّ عَ ــي بمْ ــا يبالِ ــم م ــتْ قدي قْ ــالْ الوَ ــذا ح هك

ــة رْج ــالْ الدّ ــه ســودانِي ن ــي ازمامُ ــا ف ــون ج ل

ــج ــى اضحــات للّفــظ توهّ ــرْدة حت ــاتْ القَ و الدن

لْجــة العَ ــدْ  ول ــه  كالمُ ــحْ  بفصي ــبْ  طَ يخْ ــامْ  ق

ــج ــمْ عــذبْ الفــراتْ بمــاء متأجّ وا بعماهُ شــيطُ

رْجــة الخَ ــد  عن صبيانهــا  ــرة  ضْ بالخُ حنْكــوا 
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ــى متجرجْ ولْ بضن ــةْ جنــس الفحُ ميمَ وا تخْ ــدُ بي

جــة ــعْ نَعْ ــه بايَ ــي فــي ثمانُ ــومْ الغالِ ســامْ  سُ

رَجْ قْ ــوعْ اللِّي ضناهْ ســيرَةْ المَ ــكتْ موجُ كيف يسْ

رْجــة حَ ــبَهْ  تشْ ــه  افْعالُ و  ــه  مصالُ ــنّ  يظَ ــو  ل

جْ ــوّ إيب مــاه  بعْ يكــون  ــى  حت ــي  العاتِ جــابْ  آشْ 

فجــة ــه  حصّ ــه  تعالمُ تصمــي  مهامــه  فــي 

جْ وّ عَ ــي بمْ ــا يبالِ ــم م ــتْ قدي قْ ــالْ الوَ ــذا ح هك

ــة رْج ــالْ الدّ ــه ســودانِي ن ــي ازمامُ ــا ف ــون ج ل

ــجْ رهَّ امْ ــالْ  معت ــواه  اغْ ــى  حت يتعامــى  ــا  م دار 

جــا مــن  ــبَرْ  يسْ ــه  اقْوامُ المْ  ــكْ ال ــلْ  اتْأمَّ مــن 

ــه متْفجفجْ غــاتْ وَدْنُ ــه وال اصْ مــاتْ انْجالُ من اعْ

لقجــه فْ  يصــدَ ــه  اوْداجُ ــعْ  تقطي ه  ــدُ ي ــتْ  رامَ

ــرَّجْ يتْف ــه  ل ــى  غن ال  ــعْ  وارجَ ــه  نُ دهْ ــقْ  عاي كلّ 

ينْجــى ــوا  قال ــه  ازْمانُ ــروبْ  الحْ ــظْ  فَ يحْ مــن 

جْ مَ ــفْ إيْندْ عْ ــنْ لضّ ــعْ حي ة يرجَ مــن ادْعى بالقــوّ

جــا الحْ يشــبرْ  ــه  بلجاجُ ــه  قبحُ مــن  ــى  بن ــا  م
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ــا نَتَّجْ ــرُه م ــتْ عمّ بَ ــه اخْ مُ عْ ــلْ طَ ــرومْ الباطَ ال ات

ــة مرجَ ــعْ  يرجَ ــه  راجُ احْ ــكْ  بعينَ اتْشــوفْ  ــو  ل

جْ وّ عَ ــي بمْ ــا يبالِ ــم م ــتْ قدي قْ ــالْ الوَ ــذا ح هك

ــة رْج ــالْ الدّ ــه ســودانِي ن ــي ازمامُ ــا ف ــون ج ل

ــه مترحرج ب ذْ ــولْ كَ عْ قُ ــمَ ــالْ اللِّي يَسْ كلّ مــن ق

جــى الحْ يشــبَه  ــه  اعواجُ يعــرف  ــق  اتْحقّ مــن 

يفرج ــان  ــنّ م ـــرومْ  ت تــرضــى  وال  ــعْ  ــايَ ج بـــاتْ 

ــه ارْجـــا ــال ـــه م ــد مـــزاجُ ــس ــان افْ ــن كـــلّ م

ج ــنْ حتى اتْفــوز و انْكــي المعوّ فَ ر الجْ كن ســاهَ

فَرْجــة تبقــى  اعراجــه  ــحْ  بقبي ــومَك  يشُ ال 

ــر امولّج ــنْ للخي ي ــقْ الفالْحِ كلّ ســايَرْ فــي طري

جــا مــن  ــحْ  يربَ ــه  ابْالجُ ــرْ  هَ اظْ و  ــورُه  نُ اشــرَقْ 

جْ ــه ألهل الســالمْ عطــره متبهّ و الســالمْ اهديتُ

جــة هْ ــدْ طَ ــه رايَ ــرْ فــي داجُ ــورْ القمَ ــعْ نُ ــا طلَ م

انتهت القصيدة
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ــرة سْ حَ ــمْ  ظالَ صــادَقْ 

ــم قلب مكاوي من صمي

ــانْ البْن ــعْ  قطي ــه  ل رامْ 

ــولْ يا رَبِّي بلْســانِي ــه ايْوَنِّي قبالً انْقُ ــه قلــت ل رْتُ نَذَ

ــارَة ــه ــجْ ب ذا  ــــدْ  خُ

ــاتْ العاتِي محســورْ م

ي في زمانِي دِ ــعْ ي اليُومْ يا سَ رْحِ ــراحْ تواتى فَ باالف

ـــلْ االغـــارَة ــرّ أهْ ــسَ ب

رة ـــدْ الـــقَ ــدْ  ــن ع رامْ 

ــاوَزْ ع مــن  ــر  ـهَ يَقْ ربّ 

ــه ادْعــــاوِي ــت لِ ــبْ جَ

خبَرْ ال  نوريكْ  ــورَّتْ  م ــدارْ  اجْ ال 

بانْ ــا انْجــى مــن تعْ م

ـــانْ ـــح ـــمْ ـــــــالْ ت ن

ـــارَزْ ـــب ـــه ي حــــالْ ل

رْ هُ و ما ظهَ فْ وَجْ سَ بانْ عيبُه و اخْ

الهــاوِي رامْ  ــمْ  للجحي

ــرْ صَ المْ فــي  ــذابْ  العْ ــأ  يّ يتْهَ

لنْ يعْ دْ  تشــاهَ الغناكْ 

ــكانْ المْ وراحْ  ــى  خل و 

زْ عاجَ المجارِي  في  غيرْ 

رْ فشَ بما  ــه  ــبُ ــلْ قَ ــجــازى  ــتْ ي
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ــرانْ سْ الخُ ــه  ب حــالْ 

ـــبـــانْ ـــبْ غـــضْ ـــل ق

ــه وداجُ ــعْ  قطي مــن 

لْ ــا وصَ ــا يترجى مقطوعْ م كلّ م

ـــرهـــانْ ـــانْ الـــبُ ـــب ي

ابْ ـــــــذّ ـــــــابْ ك خ

ــرْقــانْ ـــروّحْ يُ ــغــواهْ م ب

لْ قرأنِي واهْ من فاضَ حابُه و اللِّي اهْ و كذلك بالنبي و اصْ

ــارَة ــس اخ و  بــالــخــال 

ــاتْ العاتِي محســورْ م

ي في زمانِي دِ ــعْ ي اليُومْ يا سَ رْحِ ــراحْ تواتى فَ باالف

ـــلْ االغـــارَة ــرّ أهْ ــسَ ب

رى يجْ ــا  م ــلْ  ــتــهَ يــسْ

ــه ــنْ الفجــاجْ امهاجُ بي

وانْ ــرارْ العالَمْ نجْ من اسْ

حْ في عمالُه و االنجابْ باقْرانُه نيرانِي تحقيقْ ما نجَ

ـــه عــتّــارة ـــقُ ســـوابْ

ــاتْ العاتِي محســورْ م

ي في زمانِي دِ ــعْ ي اليُومْ يا سَ رْحِ ــراحْ تواتى فَ باالف

ـــلْ االغـــارَة ــرّ أهْ ــسَ ب

يانْ أ باعْ يّ ــوبْ مهَ للعجُ

ــســرّ قـــرآنْ ـــي ب عِ يَـــدْ

ه راجُ احْ يبيسْ  ــه  رْسُ غَ

تنغتَلْ ــرجــى  ن ــه  ــاسُ ــف ان و 

األدانْ دْ  ــوَّ تــعَ ــبــارْ  الخْ

ــابْ ــادْ غــتّ ــعــب بــيــنْ ال
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ــه حــــاطْ بــه ظــالمُ

ينزبَرْ هولي  ــدْ  ايَ ــزّ ال حينْ  كــلّ 

ــــرارْ ــه اضْ ــتْ ب حــاطَ

ارْ رْ و فعالْ في النّ بالفشَ

مغاوِي ــلّ  ك ــالكْ  بــهْ

داتْ ما طفاتْ تْ نيرانْ أصاحْ اگْ فْ شَ

مظنُونْ ــم  لــهُ خـــابْ 

رْ من الكونْ مْ قهَ حاطْ بهُ

فرة صـــابْ  مــا  غــــارَقْ 

ه شئامُ بْتْ  خُ ظناه  من 

ــادْ االعــــــــنــــ زادْ 

ه االفتانِي وامُ ــعْ بقْ رُّه وال نجَ عْ من ضُ ــهْ ما هجَ ي فِ يكْ

ـشــارَة ــاهْ ايـْ ــادْف ــه م

ــاتْ العاتِي محســورْ م

ي في زمانِي دِ ــعْ ي اليُومْ يا سَ رْحِ ــراحْ تواتى فَ باالف

ـــلْ االغـــارَة ــرّ أهْ ــسَ ب

رة سْ الكَ ــارْ  جــبّ يا  ردّ 

ــعْ و يعــاوِي جَ ــدْ يفْ قاصَ

ــــــالْ مــغــضــابْ ح

الكْ و عذابُه علْوانِي ي بالهْ في الحالْ هكذا جا يناسِ

ــــارَة مـــا بـــقـــاتْ دس

ه قامُ غرّ ما بقى في امْ

ــن عــتَــرْ ــاتْ م ــصّ ـــرَّعْ غ ـــجَ ايْ

ارْ فَتْ فُجّ دْ فْ ما صَ و صدَ

ــادْ ب العْ ربّ  ــاهْ  ــن اضْ و 

خاوِي ــه امْ و الفجــورْ ل

ــومْ بالشــتاتْ ــت فــي القُ لَقْ انطَ

ما ادْراوْا كيف اليومْ يكونْ

العــذابْ ــوامْ  ق ــاوِي  ه
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مسطورْ في  قّ  الحَ بانْ 

ــاوِي بدع ــانْ  تعب النجــاهْ  و  ــه  عالجُ ــبْ  يصي ــا  م

ــارَة ــيّ ــه س ــسُ ــاحْ ــن م

ورْ جُ مهَ ــسْ  باخَ ــوقُه  سُ

غــاوِي ــه لمْ ــرُوجْ مثقالُ ــا ارْقــى متـجــارُه وال يــ م

ـــارَةْ ـــه طـــيّ تـــصـــادْفُ

المسعورْ نفسْ  تْ  رْجَ خَ

اوِي ــسْ مــكّ ايَ ــرِي وداجْ و الرّ ــه مشــايَخْ تَبْ ــتْ ل بْ جَ

ـــدْ حـــــزارَة ـــري ـــا ي م

ــورْ بالكُ ــى  ل يخْ ــه  رْشُ عَ

رايَمْ هــذا العديمْ ماينْجــى من واوِي ــه بجْ طُ مقاحْ

ــتــجــارى ـــه ت ـــادْبُ مـــن

ورْ  ــدُ ــى الب و اســالمِي عل

ــوبْ بالْ للقاهــر من يأوي ومه متعُ ــكى بهمُ ما اشْ

ضــعــافــهــا بـــإغـــارَة

انتهت القصيدة
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حْ مــن قَوْلِي ــك نفصَ ل

جيتْ من حزن انْســلِّي

ــي ـ لـِّ انْعَ أصــاحْ  ردْتْ 

ــي ــد لِّ ــتْ مت ــو علَمْ ل

ــي قبلِ مــن  شــالّ  ــر  غ

ــي يصلِّ و  ــي  يبكِ ــك  ل

ــي ــر يولِّ ــفْ بالخي كي

ي وْلـِ متْخَ ـــة  روغَ راغْ 

لِي هْ متجَ ــه  حمقُ ظنّ 

د لي خَ تْ امْ كــم و عظَ

ــدْ لي فاحْ ما كانْ افْسَ

لِي ــا يَمْ ــحْ م لَ ــه نصْ ل

ــي لِ وِي للنّغْ ــدْ طــالْ حَ

ــتْ من عجــب إو اهللا ي ــايَلْ باللِّي هــو الْقِ ــا السّ ي

هْ ــنْ منّه متســنّ ســى قَلْبِي اوْهي ــي و اكْ ــا عالنِ م

ــا نبَّهْ لُه م قْ ــلْ عَ ــه ادْلي جُ ــي نَهْ مــن احــكامْ العلِ

ــي الْقيتْ ما كنــت مبلّهْ ــانْ اللِّ ــامْ العرف ق عــن امْ

ــوَّهْ ايْنَ ــاهْ  تلق ينْ  ــالْكِ للسّ عْ  ــدَ يخْ ــاوِي  ن كلّ 

ــزّهْ متن ــرْ  ظاهَ اخداعهــم  ــرَّبْ  اتْق تســيقْ  ال 

هْ ســابْ امفقّ ــي احْ ــيّ تكونْ ف ــبْ أالّ ه بالمعايَ

هْ حــى متقمّ ينْ و اضْ فِ راتْ الرّاجْ ــابْ الغــدْ مــن اذْي

ــهْ ــحْ متألّ بَ ــحْ و اصْ فَ ــى اطْ ــي حت رقِّ ــه كانْ امْ ب

ــق متعتّهْ ــال و انعَ ــدوَّبْ صخر الجب مــن الْفاظْ اتْ

ــوَّهْ شَ ــنُه اعجيبْ لو كانْ امْ سْ نْ حُ ــانْ انبيّ مــن ازْم

ــوَّهْ ــه يتْف قُ ــدْ نَطْ ــا ايْري ة لمّ مــن الْفــاظْ ابشــيعَ

عْ متشــبَّهْ ــا ناوِي هــذا الخســيس يرجَ ناي فــي امْ
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ــي ــر يولِّ ــفْ بالخي كي

طــابْ قَلْبِي مــن قَبْلِي

شــتّ صنْع في شغلي

بْلِي متْخَ ــبْ  سَ يَحْ لكْ 

لِّي جَ ــقْ امْ مْ ــع للحُ بْ طَ

ــي لِّ متوَ ــه  طيشُ ــمّ  ع

ــي متْألِّ دْ  ــهَ نشْ ــك  ل

ــي ــر يولِّ ــفْ بالخي كي

ــي مغولِ ــتْ  ربِّي ــبْ  ذي

ــي زْلِ متْهَ ه  ــدّ جَ كلّ 

ــي لِّ محَ ــانْ  ايْب نســلْ 

ــي متْلِّ شــارَهْ  ــبْ  لْ قَ

ــي بْلِ هَ امْ ــانْ  ت بُهْ ــه  ل

لي كْ كل مشَ فَرد  في الشّ

ــي ــر يولِّ ــفْ بالخي كي

هْ ســابْ امفقّ ــي احْ ــيّ تكونْ ف ــبْ أالّ ه بالمعايَ

هْ ــوّ متْلَ ه  ــدُ نْ عَ ــالْ  الب نَلْقــى  ــه  تُ نبّهْ ــا  م كل 

هْ مَّ ــه متكَ ــوقْ عينُ لُ ــدْ اللِّي اخْ نَعْ الخلّ ــفْ اصْ كي

ــأوَّهْ متْ يَبْقــى  ــه  ل القْ  ال  ــواجْ  العْ ــنْ  افطَ ــوْ  ل

هْ ــفّ لْ متشَ ــكْ كلّ جاهَ رَّتْ يري ــوَ ــخاصْ امْ في اشْ

تَيَّهْ لْ  امْ نَسَّ ريبْ امْ ــه اغْ نْسُ ــبْ جَ سَ في فعالُه نَحْ

ــهْ ــيــدْ وقــتــاً يــتْــوَجَّ ــعِ ــجْ وال هــو اسْ ــرتَّ مــا ايْ

هْ ســابْ امفقّ ــي احْ ــيّ تكونْ ف ــبْ أالّ ه بالمعايَ

ــهْ بَّ جَ امْ ــحْ  بالقبْ ــونْ  يكُ وال  رْ  ــدَ يَغْ ــبْتُه  حسَ ــا  م

ــوَّهْ كَ ــومْ امْ ــودْ بالشُّ ــم اتعُ تْ ــة حَ ــدْ االّمَ ــو اوْجَ ل

هْ مَّ ــلْ متعَ ــدادْ العقَ ــوسْ اللِّي اشْ ــة و انْحُ بالدناي

ــروَّهْ ــهْ اتْ ــبْ و الوْجَ ي جِ ــدْ اعْ قْ خــازِي حَ ــه امْ ــادْ ل ق

ــرَّهْ متْكَ ــه  بْعُ طَ لســانْ  وال  ه  ــدُ توَجْ ســانْ  احْ ال 

ــهْ يــتْــرفَّ بها  ــــالقْ  اخْ وال  ــودَّة  ــمْ ب ـــى  ارْق ــا  م

هْ ســابْ امفقّ ــي احْ ــيّ تكونْ ف ــبْ أالّ ه بالمعايَ
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لِي ــا يَخْ هــه م ــادْ وَجْ ق

ــي لِ كيَصْ ــارُه  ن حــرّ 

ــي لِ ــقْ مــن يَغْ ــا ترافَ م

يْلِي ته مــن خَ ــا ارْبطْ م

لِي جْ ــبْ المَ د من عي خُ

لِي فَصْ فــي  ــرْتْ  دكَ لو 

ــزْنْ متَرَّهْ ــلْ من حُ ي طِ ــرّاءي مزْنُه اهْ ــع ال شــوفْ دَمْ

هْ ــفَّ متشَ بهــا  ــبْ  لبي ــلْ  قْ عَ ــرْ  انْفسَّ ــدْ  انْري ــا  م

هْ ــدَّ ــرُوبْ تلْقاهْ مشَ ــدْ الحْ ــدْ عن نا متْأسَّ فــي الهْ

هْ اغِي في اقْطيعْ جيدْ و اليد موَجَّ ــبْ الطّ سْ كانْ كَ

ــوَّهْ متْشَ ــرُه  ذَكْ ــرْ  كثي والّ  ــنْ  يَّ عَ امْ كانْ  ــد  بعْ

ــهْ ــالْ و ابقــى متْدلَّ ســى الب ــومْ و اكْ مُ ــي بهْ زادْ ل

انتهت القصيدة
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ــرْ القاوي هَ ــوالْ للدّ ــدري بهــا احْ ت

الخــاوي وردّ  ــرْ  مَ اعْ ــه  من ــلْ  مَ يَحْ

ــوارْ مــن دُونْ افتاوِي مْ لها اسْ ــدَّ هَ

اوِي رْ عينْ ارضيعْ و يخرصْ الرّ هَ تَسْ

ــصْ و يناوِي ولْ يرقَ كــنّ فــي ذا الهُ

والْ و ترد الغاوي فْ همّ االهْ تكشَ

ثَّلْ صــورَةْ امســاويَة ــدْ اتْمَ ــو تري ل

كي لسانْيَة وري يَحْ في قليبْ ســطُ

ــوامْ قاويَة اغِي لقْ رْبْ الطّ ــوفْ حَ شُ

ــة يَ مداهْ فيهــا  ــة  بصول جــادْ  ألن 

ــه مسالْيَة لَبْ جيشُ دُونْ ســبَّة يطْ

رَكْ و ســأل رحمي مزادية غضّ بَصْ

رْ ــلْ ليتذكَّ ــدْ مــن هــو اعقي نرشَ

ــرْ مَّ يتْعَ ــا  م اخــواهْ  ــي  اللِّ لكــن 

رْ فَّ ــومْ ايصَ ــارَكْ فــي قصورْها الب ت

رْ داهْ خظّ اصفَ رْ هكْ بي للســفَ جْ عَ

ــرْ تَب يعْ ال  رَكْ  ــدْ يَ ــلْ  عق الّ  مــن 

رْ ــن يتْجبَّ ــود م ه ــن ال يرعى اعْ م
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ــانْ ــرْ افْت ــا دَهْ والْغــي ي

ـوانْ بهْ ـهــه  وَجْ ــعْ  يلْمَ

ببيانْ ــه  ــتُ ــحْ وضَّ لــو 

لَمْ هذا الوْقاتْ في البرجْ الهاوِي يَعْ

كاوي دِي لمْ ــبْ  لها غرامْ فَهْ سَ تَحْ

اوِي دْ الطّ هَ دْ اللِّي امْضاوْا يَشْ من عَ

دْ امْضاوِي قاعْ من بَعْ لَّمْ لها اصْ ظَ

ــمْ و ترَكْ امالوِي نْ النعي صْ يبَّسْ غُ

والْ و ترد الغاوي فْ همّ االهْ تكشَ

وانْ ــتْ اهْ بيدي في الوَقْ

ــى حقّ و شــانْ ــا يَرْعَ م

ــانْ ازي ــجْ  نَهْ ــمْ  رايَ ــا  م

ــانْ ي غْ ــبْ و الطُّ و معاتَ

ــزانْ االحْ ــتْ  بي ــه  كأنُّ

ــوفــانْ ــدْت طُ لــشــاهَ

ــرانْ اگــداتْ عاتْية دْ ني ــهَ مــن يشْ

ــدْ اتســالَمْ قُومانْ ســالْيَة ما تكي

دْ برقُه امخاطية ه يَرْعَ شفت جيشُ

يَة ــباب داهْ ــاحْ لهــا مــن دُونْ اسْ ب

ــباب اضحاتْ واهية مْ السْ حاطْ بهُ

رَكْ و ســأل رحمي مزادية غضّ بَصْ

ــبانْ سْ يها حَ طِ ــا يَعْ م

ــومْ شــيانْ ــمْ يُ عالَ لمْ

ــانْ ع بَدْ ــي  ـ ضِ يقْ وال 

رْ ــي مكســورْ الخاطَ ألنّ

فْتْ امســاتَرْ و كثيرْ حدَ

ــرْ متكاثَ ــرْ  زاخَ ــره  بَحْ

ــا تتخيَّرْ واتْ م تقضــي باللّي اهْ

ــوبْ بهــا ارضاتْهــا  متكثَّرْ لقلُ

رْ ــا متبَحّ ــماتْ فضالْ جودْه نسْ

دَّرْ ــوَ ــدْ من هو يســيرْ ما يت ترشَ

رْ د اللِّي اجمالْها متســطَّ من بعْ

رْ ــن يتْجبَّ هود م ــى اعْ ــن الّ يرع م

ــرْ اكَ امّ ــقْ  بالخلْ ــه  كأنّ

يغادَرْ و  ــهُ  بْعُ طَ حْ  صَ يَفْ

دْ بصرايَرْ ــعَ ــه يَسْ مُ نَجْ
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لْبْ الرّاوي توعيظْ في كلّ جيلْ للقَ

والْ ما هــو متْقاوِي هو مــن ذا االهْ

اوي ــه عدّ لُ لكن من هــو عديمْ فَعْ

عاوي لْ بدْ سلَّمْ في ذا الزْمانْ و هطَ

مْ الرّاوي ــياخْ ليوتْ عارْفَة نظَ الشْ

ــومْ راقيَة ــحْ بعل ــولْ اموشّ ــدْ قُ خُ

ــة يَ ــي مداهْ ــبْ معانِ لْ جــادْ بهــا قَ

ــة نافْيَ ــوالْ  بقْ ــى  نّ يتْعَ ــا  م طــالْ 

ي  امشــالية انِي يَبْغِ ــعْ الدّ ب بعد طَ

ــه بنســومْ زاكية و الســالمْ اهديتُ

رْ ــلْ في  انعــوتْ منها متبصَّ يتْماتَ

رْ ــدْ متعدَّ زايَ ــي امْ ــنْ اللِّ عْ مــن طَ

ــرْ ــو جــادْ اتْناهْ فــي ادْنى متْكسَّ ل

ــرْ تْجسَّ ــه مَ لْتُ ــرَكْ مــن صِ ــا تَتْ م

رْ ــى متْكدَّ ن ــمْ للعْ مي ــاحْ اهْ ــا ب م

انتهت القصيدة
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ســايَلْ عن حــالْ طــالْ زادْ انْكالِي

من شافْ اعجوبْ ما اخفيتْ ارْتالِي

ــا ايضلّ إيشــالِي ــو رامْ الحــقّ م ل

اهمالِي في  اسعودْها  ه  ناسُ حتى 

ة تَزهى لي من شــافْ اســلوعْ نافْقَ

ــي ــاتْ اناللِ ــي دجــى انب ــادِي ف أنّ

ــكْ اللِّي هــو الهاني و قضــى بدهية نري

بْ اقضى بما ادْهانِي ووقَدْ ما بيّ جْ من عَ

لِيّة فْ سَ نْ  سكَ و  رُه  بدْ غابْ  قْ  الحَ لكن 

اخفيّة دونْ  من  اقضت  ما  احقيق  بانْ  لو 

يّة قطعِ تسوى  ما  ة  باخسَ اليومْ  عادْتْ 

وفية ــاهْ الصّ ــي بج ــيّ امأرب تقضــي ل

ــي هان ــي  لمقال ــي  اصغيت ــو  ل

ــي نانِ اكْ حــازْ  ــا  م ــمْ  لَ تَعْ ــه  ب

إيعانِي ــهْ  ــي ع ــدْ تَ ســبَّــة  دونْ 

ــي دانِ ــقْ امْ لْ ــسْ لهــا فــي الخَ لي

ــي ـ اجنانـِ ــرْ  هْ الدّ فــي  قربــهــا 

ــي اعوانِ ــي  ف ــكْ  ارجيتَ اهللا  ــا  ي
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يــــســــالْ ال  مــــــن 

ــــــوصــــــالْ وطــــــالْ ال

ــــضــــالْ ــــــه ان ري ــــــدْ تَ

الي ــا اصغــى عدّ مــن رامْ الحــقّ م

محسوبْ اجهيلْ في الورى تحلى لِي

ما شــافْ انعوتْ رايْقــة و الضاللِي

ــي اللِ ــة تَحْ ــلّ الْفــاظْ رايْقَ ــو حَ ل

ــومْ أوَّلِي ــا ســاقْ مــن اعل ــاذا م م

ــي ــاتْ اناللِ ــي دجــى انب ــادِي ف أنّ

ـــــاسْ اشـــكـــالْ ـــــنّ ال

ــــالْ ــــض ـــــرْ االف ـــــجَ هَ

ـــــعْ الـــــرمـــــالْ ـــــبْ طَ

يّة ــهِ فْ اسْ دَ من الّ هــو هوى اجمالُه يَصْ

ــورُه مزّديّة مة من نّ ــوارْ عاظْ ما شــافْ ان

يّة ة شــرعِ ــمْ من دوحَ نَصْ االزْهارْ ناسَ يَقْ

يّة ملة شرطِ خة من جُ ما حازْ اعقولْ راسْ

ــة زيّ ــلْ و ادْرِي لمْ ــا الغافَ ــرَكْ ي هْ فَكْ ــزّ ن

وفية ــاهْ الصّ ــي بج ــيّ امأرب تقضــي ل

اتَلْ امّ ابقى  مخروبْ  دينُه 

لْ في ارموزُه شايَفْ لُه امعاطَ

ــونْ الحــقّ صايَلْ و بقى مكن

ـــي ــعْ إدانِ فَ ــرّ ــال ــكْ ب ــنَ ـــبّ دي حُ

انِــي الــدّ عــمــاهْ  و  يُه  سعْ ضــلّ 

ــانِي السّ ــرْ  هْ الدّ فــي  بهــا  ــامْ  ه

ــي الغانِ ســرّ  مــن  فيهــا  ــورْ  ن

ــي ــا هــي فــي امعانِ ــظْ م دونْ لَفْ

ــي اعوانِ ــي  ف ــكْ  ارجيتَ اهللا  ــا  ي

مْ فــي الدنيا امعاقَلْ و الفاهَ

عيشْ محرومْ ابقى امســافَلْ

ــلْ فاعَ ــه  مثلُ ــرْ  غي ــوى  يهْ
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ــي متقالِ هكــذا  اهللا  ســبحانْ 

ــا بجدالِي يخــرَجْ الحــدّ فــي الدن

جالِي البُدّ إشــوفْ ما جنى فــي اعْ

ه معــروفْ ما اخفــى للتالي فُ وصْ

و ســالمْ اشــداهْ ما اخفى بغوالِي

ــورْ من احــكامْ بعمــى جهليّة لْ النّ ــدّ ب

محسوبْ اغشيمْ في الدنا مكسوبْ لعميّة

ريّة هْ اتْ الدّ ــدّ ــه ع مهمــومْ انْكيدْ حالْتُ

ــة يّ مگدِ ــرانْ  ني ــةْ  حالَ ــلْ  ثي امْ حــدّ  ال 

لِّي في بريّة ــوْرى متجَ ــا دامْ الحقّ في ال م

حــيْــرانِــي الــلــفــظْ  فــهــمْ  دونْ 

عانِي ــرعْ امْ ري فــي الشّ ــدْ ــسْ يَ لي

ــي ــ عجالنـِ دْ  يشــاهَ شــكّ  دونْ 

ــي امبانِ مشــهورْ  ــه  مُ كْ حُ ــانْ  ب

ــي ـ افنانـِ ــبْ  طي مــن  ــرْ  لجماهَ

انتهت القصيدة
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ــه ــي وحالُ وانِ ــرِي يَهْ ي ــتْ لطِ ــا انْوِي رْ م الغــدَ

ــدّ لِي هــه يلَ ــارَدْ وَجْ محــال واش عــوض الشّ

والُه ثِيرْ مــن اخْ بْتْ اكْ جَ ــه و احْ ــه عمّ ربِّيتْ ل

منزْلِي لهم  الــهــارَبْ  ــن  ــدي وال ــا  أم و 

يالُه ــا اخْ ي ــيّ اضْ رَغْ ل ــي يَفْ نِّ ــا كانْ جــا لظَ م

ــي ــدْ ل ــة يزي رْب ــل هــم الغُ فْ ــوى بجَ ــى ان إمت

رى له ــا اجْ ــره م شْ نكْ ري متشــوّ ديمــا خاطْ

ــي لِ كانْ  حــالْ  مُ ــه  عيبُ كارَهْ  كان  كان  ــو  ل

حالُه كيفْ  طيرِي  طبْعا  ادَمْ  بني  في  رْ  دَ لغْ

لِي ــؤْ بسُ ــيّ  ل ــه  يجيبُ ــب  قري فــي  اهللا  و 

مثاله ي  شِ تْ  فْ شَ ما  ه  تخمامُ نِي  هدّ نَبْلِي 

ــي عادْلِ ــرَحْ  ف و  ــوَّسْ  متهَ ــرِي 
خاطْ ــه  منّ
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ــــي ــــى لِ ــــل ـــــرْ ع طـــــي

هـــــوالِـــــي و  طـــــــــارْ 

لِـــي ادْعـــــــى  و  صـــــــارْ  

ـــي ــــــدا حــــالـِ هــــــكْ

ـــي ــــسْ يـــــزْهـــــى لِ ــــي ل

ــغالُه ــالنْ و قيسْ في اشْ ي رى للغِ ــا اجْ يتْ م عدِّ

لِي جــابْ  مــاذا  ــرَفْ  تَــعْ قْ  عاشَ ونْ  تكُ ــي  راجِ

ــه ــه مــع ارْجالُ يُولُ مْ جــابْ اخْ ــوّ ــنْ ع ــيّ البي ل

لِي أجْ ــلّ  يــحَ ـــرّبْ  ال يــرْ  ــدِ تــقْ ــوتْ  ــمُ ال ــوال  ل

بطالُه نَرْضى  ما  الرّومْ  ريقْ  بالطْ وفْ  نشُ وى  نَهْ

ــي ــيرْ ل ــي تشِ امِ ــي شــفر الدّ يْنِ ــوفْ عَ وال تشُ

ــا انضحى مــع انفاله ــتْ مــن فرُوضــه وقت ودّي

ــي ــوا أشْ ل ــة قُولُ مَ دْ ــعْ الخَ ــي تضي ة ل ــدَ مَ عَ

ه مــع انْكالُه ــه قبْحُ ومْ افعالُ ــتْ مــن همُ ي غطّ

لِي ـــادْ  ج اهللا  ــمْ  ــلَ ــعْ ن ــرْ  ــفَ ــظْ نَ ــه  ب وإال 

مثالُه ي  شِ تْ  فْ شَ ما  ه  تخمامُ نِي  هدّ نَبْلِي 

ــي عــادْلِ فـــرَحْ  و  ــوَّسْ  مــتــهَ ــرِي 
ــاطْ خ منّه 

ليلْ دْ تَضْ ومْ من سما متّخَ في تخُ

ليلْ اعْ ومْ  مُ هْ مَ منّه  البالْ  حتى 

اللّيلْ ارْواحْ  عندْ  نَة  قاطْ ومْ  مُ بهْ

گبيلْ زَمْ  تَهْ ة  الرفاگَ و  لْفْ  بالوَ

وفْ مثْلُه طيرْ بكبيلْ يْنِي تشُ عَ
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ـي ـــرْ مــــن الــمــعــالـِ ـــي ط

ـــي ــــغــــى لِ ـــــــانْ يَــــصْ ك

ـــــي ل ـــــالّ ـــــــتْ ان ـــــــايَ ب

ــــــن لــــيــــالِــــي ــــــم م ك

ــــي ــــالِ ـــــنْ ب ـــــطَ ـــــشْ ن

ــــي لـــــيـــــسْ يـــــزهـــــى لِ

ي كيْســالُه ظِ ــمْ لَفْ عْ ــه طَ يتُ ــا عطِ ــرْ م ثي و اكْ

ــي ــي رضــى عل ــودْ اللِّ ــري موجُ مــا رادْ غي هْ مَ

لُه غى  اصْ لمنْ  قُولُوا  معانِي  وتْ  بصُ له  جوبت 

ــي لِ داخْ فــي  مــة  رَحْ ــوهْ  بُ ــي  بأنّ ســابْنِي  يَحْ

مالُه اكْ على  ه  دُ بَعْ ة  دَ عْ القَ رْ  هْ شَ لُه  تْ  يَّحْ حَ

ــاهْ منزْلِي ي ــدْ بضْ ه يُوقَ ــوكُ ي فــي حسُ عِ ــمْ شَ

شكالُه في  هى  تَفْ كبيلْ  خالفُه  في  يلْ  نْجِ جَ

لِي صــارْ  ينْ  الصّ بــالدْ  صوايَلْ  ــانْ  ازْم ى  گفّ

ــقاقْ فالُه ــلْ قَلْبِي مــن تشْ فَ ــفْ يَغْ ــاً كي ب عجْ

ــي ــرّ مــن الّ إيْگــرّ لِ ــي و يضَ ــرْ ل ــرّ خي لكــنْ ق

مثالُه ي  شِ تْ  فْ شَ ما  ه  تخمامُ نِي  هدّ نَبْلِي 

ــي عادْلِ ــرَحْ  ف و  ــوَّسْ  متهَ ــرِي 
خاطْ ــه  منّ

جــارِي تعديلْ نُه بمْ ودّ فــي ســاكْ

يلْ ايْمِ رَفْ  يَعْ ما  لُه  انْشيرْ  تى  إمْ

يلْ ــبَهْ السِّ دْ و المنى كيَشْ بالوَعْ

يلْ ه تَنْكِ ــدُ ــوايَعْ تزي وكــذاكْ السّ

لْ في ارْحيلْ وَّ وعْ انْسَ و انوِيتْ من الْسُ

بكبيلْ طيرْ  مثلُه  وفْ  اتْشُ عينِي 
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ـــــتْ انْــــجــــالِــــي ـــــافَ ش

ـــي ــــا لِ ــــغ ـــــرْ اشْ ـــــاجَ ه

ـــي ـــالِ ـــي ــــضــــتْ فـــــي ل ن

ــــي ــــالِ ـــــنْ ب ـــــطَ ــــشْ نـَ

ــي ــــــزْهــــــى ل ــــسْ يَ ــــي ل

ــى وصالُه يْلِي عل ــدِي ســارَتْ خَ هْ ــقْ عَ ــا ابْحَ أن

لِي ــبَه ســيري ســواحْ ــشْ يَشْ تَّ ــتْ كنفَ و خرَجْ

شــي على ارمالُه رْ نَمْ ي البْحَ رْ و الشــواطِ صَ القْ

ــامْ عادْلِي ي ــوسْ اخْ ــدانْ في سُ وكــداكْ ليكْ بَلْ

وضْ حقّ على انْجالُه را و الحُ تْ صحْ عْ شــالّ قطَ

ــي منازْلِ ــي  كِ نَحْ ــودانْ  السّ ــرْ  دي ــوتْ  البيُ أمّ  و 

ــونْ واشْ حالُه رْشُ نْ وعــد الطّ ــبْ في قراصَ نَرْكَ

ــي ه صــاگ لِ ــدُ ــه وعْ ــراقْ جبينُ وكــذاكْ مــن ف

ــه ــنْ عــن اجبالُ ــزْ بَرْلِي ــودْ و برِي نُ ــنْدْ و الهْ للسّ

ــي لِ اهْ ــا  ي ــرُّومْ  ال ــالدْ  ب ــزْ  ندري و  ــتْ  لْ جَ ــى  حت

ــي مثالُه تْ شِ ــفْ ه ما شَ نِي تخمامُ ــي هدّ نَبْلِ

ــي عادْلِ ــرَحْ  ف و  ــوَّسْ  متهَ ــرِي 
خاطْ ــه  منّ

ثيلْ ــه امْ ــلْ طيرِي ما ل ثي حتى امْ

يلْ قِ العْ رْ  حَ تَسْ بَّة  حَ المْ و  راقْ  الفْ

ــه بكــرة واصيلْ رْبُ ــدْ فــي قُ انْوَكَّ

باللِّيلْ رْ  دَ يَهْ رُوفُه  احْ في  يرْ  الطّ و 

بكبيلْ طيرْ  ثْلُه  مَ وفْ  تشُ يْنِي  عَ



441النبلي

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ـــي يــــــا تــــــــرى حــــالـِ

ــي ــــي عـــوالـِ ـــــــــرْتْ ف سَ

ــــي ــــصــــالِ بــــــانَــــــتْ انْ

ـــــي ـــــالِ ارم ـــــن  م أشْ 

ــــــي ـــــــه مــــــالِ ـــــــنّ ك

لــــيــــس يـــــزهـــــى لــي

زالُه هــا اغْ ــي و المْ طــادْ الدامِ ــرْ كانْ يصْ ي الطّ

ــدّ لِي ــونْ ه رشُ ــدْ الطّ ــاتْ ه ــوتْ عت ــى اقن حت

ــه  وذا شبالُه شــى باسُ مْ تَخْ ظيمْ من دراغَ و اعْ

ــي يصيد لِي ــدْ اللِّ ي ملزُومهــا تكــونْ مــن الصّ

مالُه ســانْ مــن اجْ و بهــاهْ هكذا في  غايةْ االحْ

ــونْ عادْ لِي رشُ عْ الطّ من بعــد كانْ ما كانْ و ارْجَ

ــه امهالُ ــال  ب ــي  النَّبْلِ هــذ  ــيّ  ل جــابْ  ــي  رَبِّ

لِي ــا أهْ يهْ ي جِ ــي  بمْ و اكمــل بالرضــى لي فَرْحِ

بالُه ــعْ صافِي مــن اخْ رْزْ مرَصَّ ــحْ طَ ي هــاكْ أفْصِ

ــن علِي رْفْ ب ــه و الحَ ــثْ فــي اللغــى ميزانُ حدي

ليلْ الخْ مْ  نَعْ حسانُه  من  رْ  فَ يظْ

وبْ جبيلْ نازَلْ تدُ سْ في امْ مْ و الشّ

ــلْ ي ــا و انْكِ دي ــعْ كلهــا بالمَ طَ نقْ

يلْ وفْ كلّ يُومْ اسما مزْنْ السّ انشُ

اگبيلْ من  تْ  رْجَ خَ رْ  بالبحَ دِي  هْ عَ

بكبيلْ طيرْ  مثلُه  وفْ  تشُ يْنِي  عَ

انتهت القصيدة
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015

ــارْ ي مغْ ــه  لُونُ صفــورَةْ  فــي  ــرُوبْ  الغ ــي  رنِ ذكّ

ير ــادَلْ في اهدِ غى مــن اقْوالْ الع ظــنّ خليل اصْ

ورْ جُ هْ ــه مَ ه منّ ــمُ جــابْ اتْرَكْ رَسْ ــوارى الحْ و اتْ

رارْ ــدْ المَ ات  ــدّ عَ ــه  حالْتُ و  ــرارُه  اسْ افْجــاتْ  و 

نَة في ضميرْ عْ ــامْ بالطَّ ي ــفار الرّ من طعنُوه اشْ

ــهورْ ــه مَشْ مُ ــرُه وال ادْرى مــن حكْ بْ مْ صَ ــدَّ و تْهَ

ــحارْ ه في اسْ و اتْمادى هولُه من ســكاب دموعُ

ــرَع بالنّذيرْ ني و اسْ ــه في ســاكْ ــمْ قولُ كَّ و اتْحَ

ــه بنْفورْ بُ عْ ــرَة لســموحْ مالْكــي من صَ سْ يا حَ

ــفارْ ــم باشــارةْ االشْ ــي وال افْهَ يْب ــا حــادَرْ عَ م

ييرْ ــه تَغْ ــه مــن قُبْحُ لُ ــل حامْ كــنّ ظــالمْ اللّي

صورْ قْ ــه مَ مُ كْ ــه حُ ــاهْ فــي مهامْ ن ــي بَضْ خالّن

ــارْ ب ــوَك االخْ طي ــي يَعْ ــورةْ وَرْقْت فُ ــا و اصْ و افْنايَ

بيرْ ــكْ اخْ في ــه يَكْ ــنْ حوالُ ــدْ تســالْ مَ الشْ تْزي

ــورْ ع دْ ــزْ مَ يَّ ــونْ يمَ ي ــنْ شــوفَةْ العْ ــارَفْ مَ و الع
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026

027

028

029

030

031

032

033

مقامْ في  ــاتْ  ارْص البينْ  سْ  مْ شَ

لْمامْ مَ ــلْــب  قَ ــعــاعْ  بَــشْ ــزَمْ  ــهْ تَ

ــدامْ قْ مَ ــبْ  الْهي ــا  ي بضْ تْ  ــدَّ هَ

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

لألبْصارْ مْس  الشّ غروبْ  في  بيرْ  اكْ رْ  هْ ضَ مِ  كْ حُ

ديرْ ــرَّبّ بتَقْ ــكامْ ال ــخيرْ مــن احْ حــاطْ بها تَسْ

بْصورْ ــه مَ مُ كْ ــا في ســايَرْ االقطــار من حُ دَوَّرْه

تارْ تَسْ في  يْ  الطِّ و  سيرْها  في  أدْبا  حارَت  مْ  كَ

ــيرْ ــة فــي حيرَة و السِّ بَ ــبْ القــومْ ذاهْ ذاهَ و امْ

ــورْ بـ بَخْ ــعْ  طالَ امْ ــولْ  قـ العْ لســايَرْ  ــادَرْ  الق و 

ــارْ ب ــه تَخْ ــا و غروبُ لوعهْ رْ اطْ ــدْ ــلْ فــي قَ تتَوْصَ

ــرْ يغي عشــيقْ  ــن  بي ــة  عافْيَ ارْســامْ  ــد  تأيّ و 

گــور عْ ــه مَ لْبُ ــه قَ ــرَّدْ مــن كان فــي جراحُ و اتْبَ

ه الخضارْ هاها في طلوعْ ضاوْيَة في مهامَ من اشْ

ــرْ تحي ــمْ  بِهُ ــة  الوالْعَ ــا  ي ــنْ  الزِّي ــامْ  ارْي ــنْ  بي

نْظورْ مَ نَة  بالوَجْ يا  الضّ مشايَع  تَشوفْ  حينْ 

ة ه بحكامَ رْشُ مْ في عَ نْ حكَ اتْ مَ دّ عَ

ة المَ سْ دونْ  من  ه  رْحُ جَ بابْ  اسْ هيَّ 

ة ــارَسْ بزْعامَ ــةْ ف ــك صولَ ــبَهْ ل تَشْ
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039
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044
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048

049

050

051

ــامْ سْ افْجــاتْ الغم ــمْ شــوفْ الشَّ

ــالمْ ــظْ ــاعْ ال ــع ــشْ ـــزَّمْ بَ تَـــتْـــهَ

ســامْ ــا  ــورْه ن بلهيبْ  ــكــي  تَــحْ

ــطارْ بيبَكْ مَسْ حــى لَحْ ــت الضّ ــدْ في وقْ تَرْصَ

ــيَّة لزهــو يطيرْ شِ ةْ العْ حــالْ الوَقْتْ في ســاعَ

مــورْ خْ مَ ــه  لُ قْ بعَ الغــروبْ  ــوايَعْ  لسْ ــأْ  يَّ تْهَ مَ

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

التَّنْشارْ دْ  بَعْ من  روبْ  للغْ نواتْ  سْ  مْ الشَّ حالْ 

ــرْ ــل بنْفي بَّ رْ مــن ظــالمْ مقَ ــكَ سْ هــا عَ عْ افْجَ

مورْ شْ المَ اللِّيلْ  المْ  بظْ سْ  مْ الشَّ تديرْ  كيفْ 

االبْصارْ عْ  جَ تَفْ ه  همومُ من  روبْ  للغْ ادْعاتْ  و 

ــرْ سْ التَّنْوي ــمْ ــرْ شَ فَّ ــظْ كيْصَ هــذا حــالْ الغي

تْــدورْ الجبالْ  منازل  في  ــحــارُه  اگْ ـواتْ  انـْ و 

ــرْ االنْظــارْ واهَ ــة بجْ عَ رَصّ ــة امْ لَّ ــت فــي حُ كانَ

ديرْ ر االبْصــارْ شــوفْها مــن دونْ التَّكْ ــدَ ــا تَقْ م

ــطورْ ــا مَسْ لوه ــة فــي اعْ جَ بَهّ ــة امْ بَّ ــرْزَت قُ بَ

ة هامَ بشْ عودُه  سُ مقامْ  في  عالَّتْ 

ــة ــوى عالّمَ حْ يّهــا و الضَّ ــوارْ ضَ بنْ

ــة عمامَ دارْ  اســي  وطّ ــبْ  انْجي وال 
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لَرْســامْ ــمْس  الشَّ ــوعْ  طل ــن  حي

اقْــســام و  غـــــروب  فــي  لكنها 

ــرْغــامْ رَة وبَــنْــت ضَ ـــدْ ــرَة عَ ــگْ شَ

ــكارْ االفْ ــي  ن يَظْ ــم  ظالَ ــلْ  لي هــا  روَّعْ ة  ســاعَ

ــورُه جــورْ كبيرْ ــاتْ فــي الّذي جُ ب ــعْ رغْ ــا تَنْفَ م

بحورْ ط  وَسْ في  بالسراعة  مْس  الشَّ ات  فّ وَگَ

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

ــرارْ ــة االحْ نايَ ــدال اضْ ــة اگْ كــورَة مــن صلَ ذْ مَ

ــرْ بي ــومْ بتَدْ ل عْ ــمورْ فــي الوغــى مَ ــا مَشْ ربَّاه

نْتَر فــي قصورْ ــا دركهــا عَ ــه م و عشــور افْعالُ

زار ــه غَ ــة هاشــمي في حروب ــدامْ في صول االق

ــهيرْ ه في توثيقْ اشْ ــدُ ــه موَكْ ه و احزامُ ــرْجُ سَ

ــدورْ رْ و ي ــمَّ ر مشَ ــقَ ــي فــي السّ و الفــارَس نبل

رْصارْ ــلْ الصَّ ــي نَسْ ــقارُه فــي مجال امْ اسْ حــوّ

يارْ جيلنا من شبهه في اسقيرْ ثْلُه في اطْ ما مَ

كورْ ذْ مَ له  دْ عَ كامه  احْ في  طالْ  و  صالْ  و  جالْ 

ة امَ وّ ــن كــذا تَبْقــى عَ ســابْ وي تَحْ

ة ــيَّرْ فــي اغمامَ ــرْ لَكْ بَرْق يْشِ هَ تَظْ

ة امَ ــري فــي حــروبْ طاغــي زَطَّ تَجْ
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ــامْ ـرْغ الضَّ ــهــا  تبَعْ و  ــات  گفّ

ـــالمْ ـســانْ وك ـلـْ ـــه بـَ جـــاوَبْـــتُ

ــالمْ ــايْ بــظْ ــي ضــي ــتــي ل ــسْ نَــكَّ

ار ــرّ ها نحكيهــا غ ــراعْ ــوبْ اسْ ب رَة بَهْ ــگْ و الشَّ

ــخيرْ أو انْســيمْ الرّيح صارْ له في شــجارُه تَسْ

ــعْ و اتغورْ ــه تَنْبَ ــوي مــن ظالمُ شْ ــوالْ العَ واحْ

االزارْ ــوي  كــتَــطْ لِلْها  ــس  ــوامَ ق ــدّ  ح مــا 

ــرْ زي بغْ ب  ــكَ كتَسْ ــة  دافْقَ ــاه  ي بَمْ ــعْ  مدامَ و 

يجــورْ ــلْ الدّ ــعْ اللِّي ــدتْ راحــة مــن فزي ــا وجْ م

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

االنْظــارْ ــوْ  زَهْ خــالفْ  فــي  ــري  انْظي ــتْ  خلّي

ــةْ التَّنْويرْ ــة بالنّجــوم فــي غايَ فوفَ ــرَة محْ مْ گَ

الــبْــدور ـــةْ  المَ ـــراحْ  اف مــن  لوع  للمُ ـــة  راحَ

ــلْ اقْوافــي و اشــعارْ ــانْ فــي امثي رْب ــتْ العُ قالَ

م فــي اذْكير دَ ــا يَعْ ــلْ صورْتُه م ثي ــرَكْ امْ ــنْ يَتْ م

ــاسْ مــن النّور ب قْ ــعْ اجمــالْ زِينْهــا مَ حــازْ ابدي

ة المَ فــي العْ ــعى لهيبْها كيَطْ ألشْ

ــة مـالمَ ــدْ  تزي يجــورْ  يالدّ ــومْ  الي

ى ــرَكْ مــن الّ يَتْعامَ وإال مْشــيتْ نَتْ
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104

105

ــامْ ــم تَخْ دون  ــمـي  رَسْ ــي  بَيَّنْتـ

جامْ اشْ في  ــاخْ  ــي ألشْ ــتُــه  مْ ــدَّ قَ

ـــالمْ االعْ بينْ  ــال  ف ه  ــدُ ــعْ سَ ــنْ  م

بابْصــارْ ــة  روكَ دْ مَ ــة  صافْيَ ــوارْ  بانْ لْتْهــا  وَّ خَ

ــرْ كي ــه بعْ هُ ــي وجْ ــا يْبال ــا م ــنْ ابْهاه مــن زي

ــورْ ب وخَ ــمومْ  مَشْ ــا  عيرْه ــواب  بَتْ تَرْضــى  ــا  م

ــارْ م اليَضْ ــاسْ  ن ــي  وْت ازْهَ فــي  ــي  نّ عَ ــي  ن كتَغْ

ــاسْ الميرْ ــا ن ــه ي الفُ ــلْ فــي اخْ ــدْ اللّي أشْ ايْري

فْخــورْ ــه  مال ــب  يعاقَ ــت  وَقْ تْ  ــلَّمْ سَ ــوْ  ل

يار رَف اخســوفْ و الكسوفْ انْظرُه في اغْ ياكْ تَعْ

ــنْ حرا و شــهيرْ ــه جي ــلْ ماثْلُ ــا يجــوزْ المثي م

خورْ ــم بفْ ــا تَتْعاظَ ــاش م ــكْ ب دْ لِ ــواهَ ــدْ شْ خُ

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

شــيكْ انْوارْ ــي تَغْ ــاتْ لُن جيت فــي غوالَبْ االوْق

ــرْ ضهي ــقّ  لَلْحَ ــة  رَبْعَ ــدْ  بَعْ ــرَة  شْ عَ ــوارَخْ  اتْ و 

جــورْ بَفْ ــي  ن زَمْ يَهْ ــك  صورْتَ ــالمْ  لظْ ــب  جَّ نَتْعَ

ة نُّه فــي انْدامَ ــا مَ ــحالْ وان هــذا شْ

ة هامَ ــي بفْ ن حْ ــا وضَّ ــدْ م ــى فري حتَّ

ة ــجامَ ي بَبْيانْ اشْ مــن اللّي بانْ حقّ
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صامْ ــة فــي الخْ ي حْ ــموسْ الضَّ لشْ

ــســامْ االنـْ و  هــا  تَبْــهاجْ ــرَّمْ  ــ حَ

المْ ــكْ ال فــي  ــى  انْب صورَتْهــا  مــن 

ــارْ عب ــرينْ  شْ عَ ــوارَخْ  لَتْ ــنْ  العي اتْشــيرْ  أو 

اتْشــيرْ و  ــعْ  تَتَلْمَ ــة  عَ ناصْ اج  ــدّ ال نجــوم  لّ  كُ

ليل بالفصاحة و الســان شــكور ــه الجْ رْت دُ لَقْ

ــحْ انْظــار ــتْ ري ــي كانَ ــالقْ صولْت ــك بأخْ رْتَ ذكَّ

ويرْ ه التَّغْ ــدُ ــه بَعْ الفُ ــل فــي اخْ ــرَكْ اللّي ــا يَتْ م

هورْ ــدُ بَظْ مــاري بَعْ ــفْ ترَكــتْ نجــومْ و القْ كي

لْتي في مصارْ شــي لُوْجَ اج لشمْس العْ قال الدّ

ــرْ تني ــات  اتْرِيَّ و  ــي  ل داخْ رْجــاتْ  فُ ــتّي  شَ ال 

ذورْ عْ ــى مَ ن عْ ــاس المَ نْد ن هــومْ عَ فْ و القاصــرْ مَ

رارْ شــيقْ يروحْ في احشــايا يفشــي االسْ لّ عْ كُ

ــرْ لدي ــرْ  دي مــن  ــزْ  كَّ يْعَ ــا  م ــدي  نْ عَ ــة  لَ مْ بالجُ

هورْ مْ ــنْ الجَ ــي بي ت حْ ــا فْضَ ــتَرْ م ــئ نَسْ يَّ تْهَ مَ

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــرْ تعبي ــةْ  بلطاف ــا  دهرْن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح

ة صامَ اخْ في  بَّعْ  خَ مْ قّ  حَ كلّ  نوريكْ 

ة كامَ الحْ له  لَّم  سَ ما  حكيمْ  حتَّى 

ــة دمامَ ــبْ  لَ يَطْ ــه  قّ حَ كان  ــي  اللّ
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134
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138

139
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141

دارْ هْ تْرَكْ مَ صيحْ قولْها من كَ مْس بَفْ قالَت الشَّ

ثيرْ ــظْ كْ ــه يَلْفَ تُ نَعْ ــن صْ ــع مَ بْ ــحْ الطَّ لّ قبي كُ

جورْ هْ ــه مَ لُّ ــي كُ رْت ــا دْكَ ــم م لَ ــوْ تَنْصــف تَعْ لُ

يســارْ ــي  دات مــن  ــا  ي للضّ ــك  كالمَ رْجــوع  مَ

المَك يَزْهى البشــير ــالْ مــن ظْ ري من ق ــدْ ما نَ

ــورْ بالشّ ــه  تَرْكُ ــمْ  تْعاظَ ــنْ  مَ ــم  ظَّ اتْعَ ــزّاك  يَ

ــرارْ باسْ ــرُّه  سَ ــمْ  لِهُ زادْ  وســناني  ــا  م ــو  ل

ــر اخبي ــاً  ع قَطْ ــمْ  ياالّيَ ــراكْ  فَسْ ــدْ  تَوْجَ ــا  م

ــرْ و ايجورْ جَ ــه فــي عراضــي يَفْ ــاك اتْجيبُ عسّ

ــرْ جهارْ شــي دون نكي سْ العْ ــمْ تبَتْ الحقّ لشَّ

ــر ــا يَنْكــر مــن كان جدي ــحْ م ــقْ التَّوْضي قي تَحْ

بْشــورْ ــه مَ ــيا و دماغُ ــمْ االشْ ــارَفْ و معالَ ع بمْ

ــكار ــة االفْ جَ ــزَّهْ بَهْ ــقْ كتْنَ قي و اشــهودْ التَّحْ

ــوراتْ زفير نْ فــي قصُ ــكَ ــي لو سْ ــدْ العات مَ يَخْ

ــورْ بالنُّ هــه  وَجْ كيْشــالي  ــهيرْ  التَّشْ ــهْ  تَوْجي

ــروب للعاقل تذكار بين طلوع الشــمس و الغ

ــر يي تغْ ــةْ  بلطاف ــا  نهارن ــوال  ألح ترشــد 

ــن مغرور ــادي لم ــال تتن شــوف شــهود الح
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142

143

144

145

146

147

148

ـــوامْ ــوي بــيــنْ االق ــشْ ــعَ ـــدْ ال خُ

الــكــالمْ و  ــنــى  ــعْ الــمَ تَــوْشــيــح 

بالحسامْ ــه  ــانُ ــن افْ ــتْ  ــنْ ــصَّ حَ

ــســامْ ــاالن ـــه ب ـــانُ ــة ارْك ــجَ ــهْ بَ

احكامْ في  ابْــهــاهْ  فن  ــتْ  ــعْ رَصَّ

الـــمـــرامْ راد  ــن  ــمَ ل ــــــوَة  زَهْ

ــمــامْ تَــخْ دونْ  ــن  م ســالمــي  و 

ة هامَ ــه بَفْ ــرْ فنانُ ــمّ زَهْ ــكْ شَ ني يَغْ

ة ــلْ ودَّعْ االغتامَ ــي يكــونْ غافَ و اللّ

ة فْ مالمَ دَ ــه يَصْ و اللّي يجي عراضُ

ة ــي تَلْقاهْ ســالمَ ن ــه يَجْ من جــا ل

رَف الحكامَة خص عايَقْ يَعْ الكلّ شَ

ة مامَ ــه بَعْ نُّ ــلْ مَ ــه شــهيرْ صايَ وزْنُ

ة هامَ الفْ ودبةْ  االشياخْ  جميعْ  على 

انتهت القصيدة
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013

014

ــكارْ ــلِّي االف ــاهْ يسَ راه احم

بــــــاحْ ســـتّـــارْ

ــارة ـــ ـــ ــب ازْك ــلْ ــق ــه ال ــحُ ــيْ ج

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــانْ رْ االعي ــحَ ة تسْ ــدَ كلّ وحْ

ـــــون مـــرجـــانْ ل

ولْ الرفيقْ ــيّ اتْحاكموا و ارْضــاوْا بقُ و هو يا ســيدي ل

ارْ ضّ ــا حُ نى ي عْ ــتْ قولْ فــي المَ غي و اصْ

ارة ه اللِّي ســيّ ــعُ السْ دْ اقْوى بمْ حالُه اعجيبْ و الوَجْ

ــاوا بالْ ــا الْق ــوا م ــا وقْفُ م

رة ما يطيقْ جْ ــتْ قَلْبِي للهَ لْ و هو يا ســيدي جاوَبْتْ قُ

وانْ رْجــاتْ اخْ مْ فــي حُ ــي انْشــوفْكُ نَبْغِ

ــدْ ايغــارة ــمْ لكمــالْ اجمالهــم زي ــا ايْوالَ هــذاك م

كارْ ــدْ للتّ ــة  ليعَ ــي  ل زادْ 

بجـهــارْ ــاهْ  بمكــن

رْ ياتْ اتْبانْ في الظواهَ بالمعاني و اشْ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــانْ باالفن مشــموم  ــا  ه بيدْ

حــانْ نصْ ــاضْ  ابْي والّ 
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015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

ــكـــارة ـــون انـْ ـــك حــــقْ لـــو ت

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــحْ للفهامْ فــى توضي ما اخْ

مــــامْ ــــدْ تـَ زَدْتْ 

ـــارة ـــج ــــرَكْ اشْ ــــتْ كـــيـــفْ ي

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

النْ تْبُه جاء يعْ من اللضــى كَ

ــــــاتْ يــــرْقــــانْ ب

جمالْ من  ولْ  العقُ رْ  ــحَ يَسْ

ــهْ العارَفْ يا شــفيقْ م تنبي ــا ســيدي نبهتهُ و هــو ي

ــجامْ بالتّشْ ــة  دْب الوَ ســيرْ  ــتْ  مْ ارْگَ و 

ــمْ مــن جــالّرة ــه اقْدي لْبُ ــوى قَ ــذي كان اكْ ــةْ ال أليعَ

طــالْ ــمْ  اغيارْهُ اجهــارْ  و 

ــولْ الاليمْ عامي طريقْ تهم قُ و هو يا ســيدي و اعلَمْ

حــانْ تَمْ ــرة  جْ للهَ نُه  ســاكْ ــلْ  بَ يقْ

رْ قالْ اصويبْ في المشاعَ بالضرافة و امْ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــدْ الخصامْ ايَ ــبيلْ الزّ في اسْ

بســالمْ ــمْ  اخبَرْتْهُ و 

فــي امقامْ الغــزالنْ اتكــونْ بالمعايَرْ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــانْ ت بُهْ ــدْ  ايَ الرّ ــقْ  طري فــي 

ــانْ التزْف جــرى  بمــا 
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033

034

035
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037

038

039
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041
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043

044

045
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048

ــشــارة ــــرْتْ ب ــــهَ ــنْ لــو اظْ ــي ح

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــارْ ـي اغْ كلّ  زادت  ــة  مَ ضايـْ

بـــيـــنْ االســــــوارْ

إيــــغــــارة بــيــنــهــم  زادْ 

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

لجالجْ الهــاوِي  ــالْ  مق مــن 

مْ على االشــارة هُ رَحْ بافْراحْ اجميعْ ــولْ يَفْ و اللِّي ايْقُ

االهوالْ من  قَلْبُه  لى  امْ و 

ه ليّ ايْتيقْ صامُ بْتْ من اشكى بخْ و هو يا سيدي و ارْغَ

ــرار بمْ ــة  ليعَ مــن  ــه  نوَگضُ ــي  ايْجِ

ــمْ دُونْ اغيارة هُ صامْ وْداتْ اخْ ــوالْ الخَ ريضْ من اهْ تَحْ

ــنْ حــالْ مــن شــوقْ الزّايدي

رْ للعشــيقْ هَ الكْ كلّ والَعْ ما يظْ و هو يا ســيدي و اهْ

هــاجْ المْ فــي  ــذابْ  تَعْ ــه  ل زادْ  ــعْ  تروي

ــگْ للجماهــر ــادَرْ تضري داكْ حــالْ ين

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــزارْ اغْ ــعْ  دمْ ــي  باللِّ منهــا 

ــالْ منهــا حــارْ و الب

بتّ ساهي و ابقى حالي اهميم حايَرْ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

جاجْ ــه يَضمــي بعْ ــانْ عيبُ ب
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ــــواجْ ــــعْ تَ رامْ 

ــــارْة ــــيّ ه ن ـــــدُ ـــــوكْ ــــــومْ ت ي

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــانْ هيم مــن  يتْســلى  ــه  ب

ازْيـــــانْ و  فـــــاحْ 

حـــســـارة ــــه  تــــربْــــحُ أشْ 

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

رْبْ بانْ ســقارَة وبْ االمثالْ حَ جُ ــه و اعْ صــارُوا امْصايْبُ

ــه ارْعــى و جالْ لُ ــى نَحْ حت

لْحْ الشــقيقْ لْحْ متبّتْ صُ بتهم صُ و هو يا ســيدي رغّ

ــداهْ باالحســانْ وعْ في بســاطْ اشْ ايْضُ

رارة مْ مــن المْ هُ عْ مــن حــرّ خصامْ ــرّ ــه ما يجَ في يَكْ

بالْ كمــالْ  ــي  باللّ ــحْ  ترشَ

راتْ انبى محيقْ ــدْ رْ العَ جْ هو يا ســيدي و اللِّي يريدْ هَ

ــالْ ب يقْ قْ  ــدَ يصْ ــوْ  ل ــرْ  خبَ ــا  م ــرْ  بكثي

راجْ تَحْ ــه  في ولْ  القُ و 

حــاوَرْ ــمْ بالمْ بْ الغري ــذَ عَ ــمْ امْ بينْهُ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــانْ ــنْ حرْجــاتْ و شــي رمّ بي

و طابْ طيبْ ســلْوانْ

وحْ بالســرايَرْ ــوْدات تفُ في مقامْ الخَ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ــا و انْقالْ ــاسْ الهيفَ ــدْ ن نْ عَ

ـــالْ ـــق حــــيــــنْ ي

ـــارَة ـــلـــجّ ــا ل ــه ــبْ ــي ســـــارْ ع

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

تصوابْ عــن  حــادَتْ  ــغْ  مزايَ

ـــبـــابْ ـــل ل دقّ 

ــــــارَة ـــيـــن االرســــــــــامْ زك ب

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــارَة ــعْ انْف بْ ــنْ طَ ــي إال نبي عانِ ــه بمْ ــي يشــيرْ لُ لْبِ قَ

ــالْ اتْق بحمولهــا  ــرُوا  هْ ظَ

ــحيقْ و هو يا ســيدي تدريه ما يواتِي قُولْ الغاوِي اسْ

خطــابْ فــي  ــه  نُ هْ بدَ ارْواهْ  ــا  م ــى  حت

ه حتى اطفــى لهيبْ منارة بْحُ مْ راجْ بقُ في ســواقْهُ

جــدالْ ــه  بُ عاجْ بمْ ــمْ  رايَ

رُه عميقْ وى قَعْ ي بغْ مِ و هو يا سيدي عيب االقوالْ يضْ

ــة توهينَ ــيّ  ل االعضــاء  فــي  ــدْ  ايزي

جالْ حْ بسْ صَ ــرْ تَفْ من تفاسَ

ــالْ هجّ كالمْ  هــذا 

ي ياصاحْ بالتســابَرْ مــن خدايَعْ تَضمِ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــبابْ ــومْ اسْ ــه اليُ ــا ادْرى ل م

وابْ و الْقى سريعْ الجْ

ــوبْ الغزالنْ اتزيدْ فــي المنافَرْ في قل

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ــه بســينة ــتْ ب ــتْ باهَ ي بقِ

ــا لـــــنـــــ رامْ 

ـــارة ـــجّ ـــبْ ه ـــسَ ـــحْ ـــــانْ ي ك

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــي األدانْ مِ ــنْ تَصْ مــن ضغايَ

ــنــانْ ـــــالْ بــغْ ط

ـــكـــارة ـــنْ ـــــوى ب ــــا ن ـــــلّ م ك

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

لّ شــرارة ــكُ ــى ل ــى اعل ــه حت المُ ــوى بكْ ــا انْ دَوَّرْتْ م

ــه انْشــالْ لُ ــوة مــن أصْ دَعْ

ه عميقْ جُ ي نَهْ و هو يا ســيدي و اللِّي نواهْ هذا الواشِ

نشــوانْ ــه  لُ قْ عَ ــه  قوالُ فــي  ــولْ  يصُ

ــه كلّ شــجارَةْ ــنْ ل رة و اتزي ــدْ ــه للغَ ــوة نشــيرْ ل نْ عَ

ه طــوالْ ــاتْ مشــارعُ ع دْ خَ

ــه يتْرَكْ عنه هذا الطريقْ تْ ل حْ و هو يا ســيدي و انْصَ

ــالْ ــرْ خب ــلْ مــن غي إيســيرْ ســيرْ ماهَ

مْ تمحينة على االعْضاء راگَ

شــينة ــه  ل بالمــوزْ 

رْ ودْ بالمخاسَ وْداتْ تعُ في صميمْ الخَ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ـــانْ روْي والّ  ــعْ  ــايَ ج كـــانْ 

ــالنْ ف ــة  طبيعْ والْ 

وِي على الشقايَرْ طْ رْفُه مَ سير قلب نعَ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ــكالْ تن ــلْ  ينق ــا  م عنهــا 

ــــدالْ ظـــــلّ بــــجْ

ــارة ــگ ــن ـــه ب ـــعُ فــــي مـــطـــالْ

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

االشــيا تشــبيهْ في تقسامْ

ــالمْ المــــــــ دونْ 

ــم يــتْــغــارى ــك ــوق ــق فـــي ح

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ارة ــرْ الدّ ــوَّضْ يَرْجى يغيبْ قمْ ــاتْ يخَ مْ ب هُ فــي غيظْ

مــالْ لـــراسْ  دارُه  ــه  ربْــحُ

مْ ما يســيقْ داكُ و هــو يا ســيدي وال يكونْ ســبة اغْ

مســجالْ ــي  اقِــ الرّ زينْكــم  ــالْ  تمث

يارَة ــحْ كلّ اغْ ــي يزي ــحْ اللِّ ــمْ التّوضي كُ ــا انْزيدْ راه أن

اللْ بْحه على االطْ رْ صُ فَ يسْ

رْ الشريقْ مْ البدَ كُ ولْ يشبَهْ و هو يا ســيدي و اللِّي يقُ

ــوارْ ــي مــن االن راجِ ــورْ واحْ ــطيعْ نُ و اسْ

قالْ ــا في امْ بين ناسْ الهيف

االهوالْ جميعْ  وى  يهْ

رْ بانْ حالْ مورّتْ بسطورْ في المساطَ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ــامْ انْع ــنْ  بي ــا  م ــدْ  وامَ الجْ

ــوامْ ــورْ فــي ق والّ طي

في نسيجْ مسلّسْ مسبوكْ من دخايَرْ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ــحارْ أو طاووسْ يرتي في اسْ

ـــارْ ـــهّ ــــــونْ ش ل

ـــارة ـــكْ الـــعـــيّ ـــالَ ـــس فـــي م

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــفــاقْ ــدْ اتْ ــوا فــي جــهْ ــونُ ــكُ ــو ي ل

ــــــرّاقْ ــــــدْ ح وج

ـــا بـــغـــزارة ـــه ـــاسْ بـــيـــنْ ن

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــلْ للهــزارَة كــي امثي ــه يَحْ نُ ــه فــي دَهْ وال يصــوغْ ل

يســالْ لمن  ه  مُ كْ حُ ــدِي  نَبْ

ــو تليقْ ــمْ تخبالْ امْســايَلْ ل و هــو يا ســيدي مرادْهُ

ــراقْ ــ احْ العشــاقْ  ــوبْ  قل فــي  ــدْ  تزي

ــارة ن ــنْ امْ ــون زاعمي ــي بفن عانِ ــياهْ امْ تشــحيرْ كسْ

ــحْ بما يجــي اقبالْ و يفصَ

ه طريقْ جُ دي نْهْ ــه يحْ و هو يا ســيدي تدريهْ في عقابُ

ــالْ ث امْ ــن  بي ــبَة  نسْ مالهــا  ايْقــولْ 

ــي فــي ابْصارْ كِ أو لكــم يَحْ

والّ ارْخــامْ في اجدارْ

ــن فاتَرْ ــانْ حقيقْ بي ــمْ بي ذاكْ تحكي

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ـةْ االشـواقْ نايـَ علــى الرضــى و امْ

ــعْ بينْ االســفاقْ يَلْمَ

رْ ــه نافَ ــا يتْفاصــى و يكــونْ ل بعده

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ي غصن فــي ترتالْ ــا يحاكِ م

ـــالْ ـــض ــن االف ــي ب

ـــتـــارى فــــي حـــــوازْهـــــا يـــسْ

إمــارة ــانْ  ك امــقــالْ  غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ولْ فــي المقامْ ــنْ القُ بايْحي

ـــامْ ـــرق ـــفْ ي ـــي ك

ــارة ــخ ــفْ ــا ب ــه ــاطْ ــس ــــي  ب ف

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــمْ قُل هاجــوا امارة ــه افهيمْ اقْدي ــا يجي ب ــمْ م نعلَ

هــاللْ ــه  بحدايْقُ يرجــى 

ــيّ جملة انْطيقْ وا ل قُ المهــم نَطْ و هو يا ســيدي بكْ

امْ ــــدّ ــودة خ ــخ ــل قـــالـــوا كــلــنــا ل

ــرارة ــع حــقّ للمسْ اعــة بحمي ــه  بالطّ لهــا انْبايعُ

حْ بشــداهْ في الوصالْ يرشَ

رْتْ ما كفى من عيبه حتى ايْفيقْ و هو  يا ســيدي حدّ

ــرانْ حي ــبْ  اذْهَ و  ــي  مقالِ اصغــى  ــيّ  ل

الخلخــالْ ذاتْ  باهــي  ــدّ  ق

تشبيهْ ذا في المقالْ

ولْ في المشــاوَرْ بالصوابْ و أدابْ يصُ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

ا ســالمْ نخفيوْ ــا  ــا م عنده

صامْ اخْ و  ــادْ  عن ــا  لن

رْ بالرضى و التّسليمْ و تطييبْ للخواطَ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ــانْ ببي ــى  ن عْ يتْمَ ــه  ل صــارْ 

ــان ــك ــم عـــنـــدْ ال

ــــارة ــــم ـــتْ حــبــهــم اتْ ـــي ح

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

تشــناقْ يشــنَّقْ  ــنْ  حي كلّ 

االســــــواقْ رامْ 

ـــارة ـــس ـــمْ اخْ ـــدي ـــع ــــنّ ال ظ

إمــارة ــانْ  ك ــقــالْ  امْ غى  يصْ ــنْ  أم

رْ ولْ في المباشَ لْوان و قُ للزهو و السّ

ــدْ حــزارة ــا يري ــحْ م ــان وضي ــن تبي مــن ســيرَته تبيّ

ي تضييفْ في المجالْ يفجِ

لْ الغاوِي امحيقْ بْ قَوْ و هو يا سيدي فاصلْتْهم و اذْهَ

ــاقْ ــعّ ــنّ ال الــكــلــب  هـــذا  مـــال  هللا 

ــة بزهــارة ايْمَ ــه الرّ ــزَمْ ناسُ ــه يَهْ اهْ فالُ ــوَ ــي انْ و اللِّ

ــقْ مالْ ــه احقي مُ ــى نَجْ حت

عانِي لها انســيقْ يتْ صلحهم امْ و هو يا ســيدي نَهّ

ــولْ لُ عْ المَ ــدْ  كبْ ــمْ  رضاهُ مــن  ــي  تَحي

خســرانْ قْ  ــرّ يف ظــنّ  ــا  م

انْ تلقــى حريــص خوّ

ــه ظافَرْ ــجْ ب ــجْ توهي للرّســامْ ايْوَهَّ

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ

شتاقْ شــفت حالُه حال المُ

ســاقْ مايْلُه  ــفْ  يزْحَ

صــادْ له مهالَكْ و ازْدادْ في الخســاير

ــــصــــامْ بـــــانْ إشــــارة ـــي اخْ ف

ــالْ ــف ـــوى اجْ ـــوا اق ـــرْكُ جــــادُوا تَ
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ذابْ بالضنى و كدارَة ها على الغريمْ اعْ ــفْ صدّ ما كي

ــولْ قــالْ ــقُ ــوال تـــركْ ال ل
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المدغولْ القلب  صميم  من 

ـــــولْ عــلــى األص

ــارَة ــي ــغ ــم ــــدْ ال ـــي ســــواعَ ف

هارة ــو بجْ حُ ولْ فــي الصّ ــي بالقُ غنّ

ــرْ ــانْ بالغناجَ ــنْ حرجــاتْ و بلّعم بي

ــارة بام عنهــم  ســالَكْ  ــي  اللِّ و 

ــرْ ــوزْ و اضفايَ ــي برم ــوبْ اتْفاجِ القل

ــارة ازْه ــقْ  عبَ ــه  علي ــه  طيبُ ــحْ  فايَ

بالرضى و التّيهانْ و صوتْ في المحاوَرْ

اتْجــارة ــوبْ  للقلُ ــانْ  ابْي الوصــول 

ــهْ بالكرايَرْ ــوْداتْ يتي ــامْ الخَ فــي مق

ــارَة ازْي ــه  ب ــتْ  انْوي ــه  طيبُ ــحْ  فايَ

ــبْ بالمزاوَرْ ــياتْ اتْعالَجْ  و حبي باالشْ

ــزارة احْ ــتْ  رَمْ رْدْ  ــوَ ال و  الزّهــر  ــن  بي

ــي فرجاتْ فــي النواوَرْ ــلّ إيراجِ كيضَ

ولْ فُ في صوالَحْ مــن كانْ اجْ

ــولْ منقولْ ســبابْ قُ

رْ رْتْ مثلها تحويرْ في المجامَ و ال نظَ

ـــارة ـــع ــمْ اشْ ـــي بــســاطــهُ ف

ــزالْ ــغ ـــعْ ال ـــرابَ ــي امْ ــــوة ف زَهْ

ارَة نـــــــوّ ــــمْ  ــــهُ ــــوهْ وجُ را 

المجــالْ فــي  ــقْ  تضيـ ــي  ــ جِ تَفْ

ــشــارة ــب ــى ال ــل فـــي مـــقـــامْ ع

حــالْ و  ــي  ــنِ ــاك س عــلــى  ـــلّ  ح

ـــارة ـــم ـــاتْ ـــهـــا ب ــــو تـــضـــنّ ل

ــالْ ــق ــي ت ـقِ ــى عــاتـْ ــل حـــطّ ع

ارة ـــــدّ ـــرْ ال ــــــاللْ قـــمْ مـــن اهْ

ـــصـــالْ افْ ـــي  ـــمِ اليْ مـــع  رامْ 

لــلــمــســرارْة الــعــلــيــلْ  و 

ادْاللْ ارْخـــــى  مـــا  ــه  ــانُ ــه ــي ت
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193
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197
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ــهيرْ فــي الخنارة ــي اشْ قالِ ــدْ امْ خُ

رْ ــولْ بالمظاهَ رْفانْ يصُ في مقامْ العَ

ســارَة اخْ ــوبْ  للقلُ ــادْ  حّ الجُ حــالْ 

ــرْ راتَعْ المفاشَ ــعْ في امْ لّ ينطّ كيضَ

لتمارة ــي  ــدن ال نــــرَدّ  و  ــي  ــانِ ه

ولْ بالضمايَرْ في  نظامْ المعناتْ ايْجُ

ــجْ مــن معطارَة ــبْ الوهي ي ــدْ الطّ خُ

رْ ليمْ و طيبْ المعاطَ بالرضى و التَّسْ

ــارَة ــع ــشّ ــل ــــامْ ل ــــض ـــن انْ م

ــاللْ ــهْ ه عــلــى ال ـــدُ ـــعْ ـــي سَ راق

ادْســـــــارَة ـــه  ل ـــمْ  ـــعـــدي ال و 

ــى هــمــالْ ــق ـــه اب ـــمُ حــتــى رَسْ

ارَة ــمْ شــــــرّ ـــلـَ ــعْ بـــــاشْ يـَ

ــالْ ــق ــى كـــل م ــل ـــن ســــرّ ع م

ـــارة ـــشـــهّ ـــرْ ال ـــمـــاهَ الـــجْ

ــالْ ــوْص ال على  طيبُه  ــقْ  ــبَ ــعْ يَ

انتهت القصيدة
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01
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11

12

كــانْ و  ــدْ  ــعَّ ب

ــه أمانْ ــا في م

ــا كانْ وقــت م

تْ من ازْمانْ فْ شَ

الخـدالنْ بْعْ  طَ

أرحمانْ ــتْ  ل قُ

يانْ غْ الطّ فْ  شُ

األيْمــانْ ــعْ  بايَ

ــا كانْ شــالّ م

ـالنْ رجْ ــتْ  زلقَ

ــانْ يب حــالْ الدّ

أرحمانْ ــتْ  ل قُ

رة و افعالْها المشؤومة دْ من اقْوامْ الغَ

ه المضيُومَة رابْعُ ه و امْ أْمُ نِي بشَ شامْ

ودْ لك مهزُومة ودْ اتْعُ عُ بين قومانْ اسْ

ة ه احقيق محرومَ سُ عْ نَفْ كلّ حاقَدْ ترجَ

ة ومَ مُ ه المدْ قابْحُ مالُه و امْ حْ باعْ ما نْجَ

ومة وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

ة دّ مكرومَ ــه و اقْوالُه كيهَ في افعالُ

الحســانْ مورَّثْ وال لســانْ و اللّومة

راجْ رابَحْ عنْدِي ومسايْلُه المفصومَة

ــه هما نافْعُ ــرْ وال امْ وقَّ ــوسْ امْ ال حب

ي شرابْ مهيُومَة كِ الَكْ يَحْ في قنيصْ امّ

ومة وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

نُه دَهْ يوقَدْ  عاقَل  كلّ  وصيت 

يْنُه ظْ عَ ه اهديرْ طامِي تَلْفَ عُ دَمْ

ــب عنّه ــو كنــت واعي نذهَ ل

رَبْ منّه ه يهْ بُه اقْريبْ دمُّ سْ حَ

تْ وَدْنُه عَ بْ قالُوا هذا سمْ ذَ يكْ

نُه صْ الً ما جناهْ يَبّسْ غُ عجْ

نُه مشئوم ما انْقادْ لمن هوّ رسْ

سْ تقرعْ ســنُّه ــعْ كلّ باخَ تتب

بْنُه رْ غَ هَ مْ يظْ ناعَ تَقْضي لمن امْ

نُه ــه والّ رَهْ ــفْ باعُ ريهْ كي نَدْ

نُه وطْ وإالّ  هذا  خيرْ  شافْ  ما 

نُه صْ الً ما جناهْ يبسْ غُ عجْ
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13
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15

16
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18

19

20
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24
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27

28

29

تانْ الفْ ــوى  يهْ

هانْ دْ مَ شــارَه 

طــاقْ و سنانْ

غالِي في اثْمانْ

ــادُوهْ اقــرانْ ش

أرحـمانْ لتْ  قُ

با هــي رُوْيـانْ

في هوى إنْسانْ

مانْ نَجْ قْ  يَنْطَ

انْ ــوّ غــاوِي خ

ـدانْ طالَقْ الحْ

أرحـمانْ لتْ  قُ

ــانْ ــبْ بادْي العَ

ــا ايْبانْ وقتْ م

ــانْ زْف النّ ــادْ  ع

ــوانْ نْ عَ ــه  مالُ

يُهــانْ راجــي 

ة ومَ ونْ في احشُ بْعْ جافِي يَرْضى حالُه ايْكُ طَ

ة فاتْ محطومَ ــزى نيرانْ أال اطْ قادْ اخْ

ة ومَ مُ ينْ انْواوْرُه المشْ ه بالسّ دُ جْ كانْ مَ

مى من غيومة دْ بة صافي اسْ بينْ ناسْ الوَ

ة مْ انْجابْ ليوتْها الموسومَ راغَ من اضْ

ومة وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

ة هُ بمصلومَ ــومْ رادْ الرّحمان إيْشــوَّ ي

ة ومَ له نفوسْ مرحُ ضانَةْ فضْ وال ارْبى في احْ

ة رومَ دْ واتْ هَ كلّ قولُه خاطي يحكي اصْ

ة طافْ ليله و انهارُه في انهيبْ بقلُومَ

ة يالْهــا المحزومَ ــاتْ اتْصيَّدْ بحْ كتْب

ومة وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

ومة هُ ــي ارواتْ بفْ بين ناسْ الثُّراتْ اللِّ

ومة ــالْ ريمْ عطُّ ي كيْشــابَهْ تَزْويقْ اخْ

ومة ــلْ لليوتْها مــن العُ ــدْ إماثَ كيري

فاهْ بكتومة رَفْ ســيرْ و اللِّي اخْ به تَعْ

ومة لة و اللِّي ارْقاوْا بفهُ كيفْ هانْ الفضْ

نُه بْ حسْ سَ ما كلّ ما بياضْ يحْ

زْنُه ميمْ منّه شارَبْ حَ قَلْبِي اهْ

تعجــب  كل عاقل يرضى حزنه

ــه ــوم يلعن يطــرد كل كاره ي

بجميع كل خصلة تضرب جفنه

نُه صْ الً ما جناهْ يبّسْ غُ عجْ

نُه صْ محتومْ جابْ له الجافَلْ حَ

نُه شْ بَه خَ بتْ خبيتْ هايَلْ يشْ خَ

نُه ةْ وَطْ مْ بشوهَ قْ دُونْ فَهْ ينطَ

نُه فْ حْ جَ بِي إال لقاكْ يصحَّ جْ عَ

زْنُه يبْ حازُه هذا خَ و اللِّي اتْجِ

نُه صْ الً ما جناهْ يبّسْ غُ عجْ

نُه جيبْ طامي يشبَهْ دغْ لُه اعْ فَعْ

نُه كْ حْ عَ طَ يَرْقص في امشيتُه يشْ

تْنُه قْ عَ هذا انْسى زبلُه تعشَ

نُه جْ لْ سَ ه يستاهَ شيطانْ قايْدُ

مْ شأنُه ظَ تجنيسْ من فعالُه يعْ
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

أرحـمانْ لتْ  قُ

بْعانْ عقل الضّ

ــانْ حــاز اللّوم

ــانْ بغن ــعْ  بايَ

التّهمانْ قلب 

المعيانْ عينْ 

أرحـمانْ لتْ  قُ

اقْطانْ رادْ  لو 

النْ دْ نْسْ الخُ جَ

عانْ اللّضْ قُومْ 

وانْ االخْ قْ  تَلْحَ

ــانْ بْي التّ ــدْ  خُ

وما وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

ومة لْقُ ه من غيرْ كيفْ عَ دُ ما ينَتَّجْ بَعْ

ة ومَ ودْ ملغُ تْماً اتُعُ ةْ حَ دْ المَ كيفْ يَوْجَ

ومة ي وَجهه لمثيلْ مغمُ كِ سْ يَحْ بيعْ باخَ

ة ضومَ ونْ في اهْ ه ايْكُ وى حقُّّ ما يرَتْوى نهْ

ه مثْنُه ابْقاتْ مكلُومة سُ عْ نَفْ فيهْ تَرْجَ

ومة وبِي في اقْوامْ بنقُ
لُ طْ ال تبطي مَ

ة ومَ حْ حينْ بفخُ رَّقْ يَلْقَ وَ في اغصانْ امْ

هْ فيه محزومَة ــوفْ اعيُونُه يدِّ ما تشُ

ة ومَ ه حقيق بعقُ دُ سْ إال عرَفْتْ تخن جَ

ة ومَ رانْ الخاينينْ مهدُ دْ عْ جُ مَ كيفْ تسْ

ة ومَ ها المفخُ ياخْ ديتُه الشْ وسالمْ اهْ

نُه صْ الً ما جناهْ يبسْ غُ عجْ

حْ دَرْنُه معلُومْ كلّ عايَبْ يرْشَ

نُه خْ وحْ بدَ بْ كن نّارْ اتفُ سَ تَحْ

دْ لُونُه فاكْ قَلْبُه شاهَ و اللِّي اخْ

سْ تَبْنُه نجّ ي كيفْ زبَلْ امْ لْغِ مَ

هذا نظيرْ حالْ الحامَضْ لَبْنُه

نُه صْ الً ما جناهْ يبّسْ غُ عجْ

تْنُه دْ كلّ شافَعْ قبلْ ايْفَ ترشَ

نُه جْ رّثَة من صلَة عَ وَ ة امْ صنْعَ

رْ دَفْنُه رْ و انْظَ لَبْ ربّ قاهَ و اطْ

نُه حْ ــادَةْ مَ ــه ازْي ــرّبْ رادْ لُ و ال

نُه مْ رْ كَ هَ ي و اظْ ما باحْ كلّ شاكِ

انتهت القصيدة
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ــعْ وضي كانْ  مــن  مْ  ــدَّ إتْقَ

تشــنيــعْ ــه  لي

ــفْ البحورْ من افعالْ اتنشّ

قولْ ــعْ العْ مْ ــرْ جَ يَّ ــرْ اتحَ ــامْ الدهَ و هــو يا ســيدي إيّ

ــعْ ارضي كلّ  تشــيَّبْ  و  شــبابْ  ــي  نِ تَفْ

ــعْ ــي ــن بــعــد ارق م

بارُه اخْ كتوبْ  في  منّه  قريتْ  ما  ادْهانِي  و 

ه ويزيدْ شُ رْ بَطْ دَ ه اقديمْ يَحْ مُ كْ و اللِّي هو يكونْ واعِي و درَسْ حُ

تَوْسالُه بَلْ  يَقْ الهادِي  احبيبْنا  بجاهْ  امعافِي  الوْرى  ربّ  لَبْ  يَطْ

ــه الوكيدْ ــرْ اصديقْ بعد حروبُ لْبَكْ و دي ــرْ قَ هَ ــسْ بدْ الش اتونّ

عْ جَ كتَفْ الوقت  وال  احْ و 

نُه في امجالُه لُه عقيلْ فارَسْ دهْ قْ من هو عَ

ــه و ارجالُه ــو ادْرى احرُوبْ ازْمانُ ــن ال ه أم

أَلْ عنها افحولْ و هو يا ســيدي من الّ ادْرا اقْوالِي يسْ

ــطورْ ــنْ اسْ ــا بي ــه م ــا طويتُ إيشــوفْ م

ــعْ بتَرْفي ــرْ  خْ الفَ ــامْ  ق لَمْ

ــطيعْ اسْ ــحْ  صابَ

احصورْ ــوانْ  ي الدّ في  مالْها 



وصية 2 470

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ــادْ فــي قصــورْ ه

ضولْ ما اعرَفْ فاضل من مفْ

ــولْ الفضــ رامْ 

عــلــى الــمــنــصــورْ

طْ اقْمارُه ه و سقَ المْ جيشُ وافْنى جمع العْ

جيدْ تَمْ زْ  وَّ حَ امْ عْ  نَوْ جيلْ  كلّ  من  فْ  طَ يَقْ ة  مَ نَقْ للعبادْ  كأنُّه 

ه و ابْطالُه زْ في كلّ جيلْ لهم جيشُ ه في الوغى ايشالِي يَبْهَ تعنفُ

ــه الوكيدْ ــرْ اصديقْ بعد حروبُ لْبَكْ و دي ــرْ قَ هَ ــسْ بدْ الش اتونّ

عْ جَ كتَفْ الوقت  وال  احْ و 

نُه في امجالُه لُه عقيلْ فارَسْ دهْ قْ من هو عَ

ــه و ارجالُه ــو ادْرى احرُوبْ ازْمانُ ــن ال ه أم

اطلولْ دارُه  امشيَّدْ  رْ  قصْ كلّ  مْ  هدّ سيدي  يا  هو  و 

فحــولْ ــن  بي رْ  ــدَ بالغْ صــارْ  و  ــى  اعت و 

ــرْحــــــــولْ ــال ب أو 

ــطارُه ــي في الوْرى حروبُه و قلبْ اسْ ولْهانِ

زُه عجيبْ و اشگى حربُه تشديدْ مْ رَمْ هَ والُه يَفْ لكنّي من ادْرى اهْ

ــه توحالُه ــدْ بالمنا نيرانُ ــزْ امباعَ ــه تاني رمْ ــبي قلب الوْلي يَسْ

ــه الوكيدْ ــرْ اصديقْ بعد حروبُ لْبَكْ و دي ــرْ قَ هَ ــسْ بدْ الش اتونّ

عْ جَ كتَفْ الوقت  وال  احْ و 

نُه في امجالُه لُه عقيلْ فارَسْ دهْ قْ من هو عَ

ــه و ارجالُه ــو ادْرى احرُوبْ ازْمانُ ــن ال ه أم

ــورْ الحصـــ رامْ 

و ال ارْعى متعرَّفْ في وصولْ

ــولْ ــاً اتصــ قـوم
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رْفْ امشرَّحْ في كتابْ كلّ حَ

ــســابْ ـــومْ االنْ قُ

و تســلِّي مــن كانْ اخمــومْ

ــزومْ ــل ــحــث م ب

كهولْ وال  صبي  نْ  سْ حُ له  شافْ  ما  سيدي  يا  هو  و 

ــابْ بطن ــعْ  امنابَ فــي  ــه  جُ امناهْ ــرْعْ  شَ

ــابْ ــب ــرْ االل ــيَّ ــحَ ات

طارُه ــحْ امْ ــقة كلّ الرواحْ هونُه بقبي واسْ

ــرْ منُّه لنْكيدْ ــوي فضلُه اجليلْ ظاهَ ــه كلّ حيّ عافِي ق توهينُ

رْبُه و مجالُه مْ حَ دْ من هو اعقيلْ واعِي منّه قَلْبُه اسليمْ فاهَ هَ يَشْ

ــه الوكيدْ ــرْ اصديقْ بعد حروبُ لْبَكْ و دي ــرْ قَ هَ ــسْ بدْ الش اتونّ

عْ جَ كتَفْ الوقت  وال  احْ و 

نُه في امجالُه لُه عقيلْ فارَسْ دهْ قْ من هو عَ

ــه و ارجالُه ــو ادْرى احرُوبْ ازْمانُ ــن ال ه أم

بْتْ في قولْ نافُه جَ و هو يا ســيدي هذا قليل مــن تعْ

المغمــومْ ــرانْ  ني مــن  اهمــومْ  ــي  جِ تَفْ

ــومْ ــق بـــســـالمْ ال

ــعارُه ي و ارموزْ اشْ ــجِ ــي هما ادْراوْا نسْ اللِّ

رْ في نشيدْ بَة من شادُوا حلّة ارموز لها تسحَ ناسْ الموهوبْ قاطْ

رْ بكمالُه مْ من هو قَلْبُه انهــاهْ واعِي يَزْهَ ناتْ كينَعّ عْ نســجْ المَ

ه كتّابْ مُ كْ حْ عن حُ ما افصَ

ـجــابْ العْ ــه  ابتي

في احــوالْ الوَقْتْ المنقومْ

ـــاسْ الــعــلــومْ ن

انتهت القصيدة
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ــي ياتين ــا  م و  ــان  الزم ــرب  اكْ ــا  م و 

ــي ايْواتِنِ و  ــرُه  انْعاشْ ــي  اللِّ الخــو  و 

طــاهْ ليس يمنيني ــي يعطي اعْ و اللِّ

ــي فــي هــذا األرض ال عشــيرْ ايْواتينِ

بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني

ــى من يصغــر ازْمانْ و عل

وَرْشــان ــي  لِ قْ عَ نْ  شــوّ

ــلْوانْ السّ مــع  ــوْ  بالزَّهْ

ــي يفوتْنِي ــي الوَقْتْ اللِّ من ابْعد عنّ

ــي ــوَدنِ ي هــو  دُّه  ــــوَ ان الحبيب  و 

نِي عْ يجمَ شملي  يشتَّتْ  من  خاوْتُه 

ــي بْنِ ــنْ يجِ ــابْ و في زْقْ و المكت ــرّ و ال

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

كانْ ــي  اللِّ ــلْوانْ  السّ و 

كانْ ــرَّدْ فــي امْ ــاتْ يغَ ب

اإليمــانْ مــالْ  اكْ مــن 

ــه عن ــى  غن ال  ــه  من ــدَّ  الب ــي  اللّ

ــه منُّ ــمْ  شَ نحْ و  ــي  منِّ ــمْ  شَ يَحْ

نُّه ظَ ــنْ  ــسَ يــحْ اهللا  فــي  ــي  ــنِّ ظَ

ــو ــنّ غَ ــذّ ــه قـــالَـــتْ ال ــنّ مـــاذا م

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

ــي اكرانِ ــنْ  بي و  ــزّ  العَ و 

ــرانِي شْ عُ فــي  ــي  رْنِ فكَّ

ــي اوْطانِ ــاللْ  اهْ ــبّ  انْحَ
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يني ــابْ اهللا يَحْ ــى نشــوفْ الحب حت

ــي الوالدينــ و  ــنْ  الوالْديـ ــه  في راه 

ــي وين اعْ و  ــه  عوينُ فــي  ــونْ  يكُ اهللا 

ــي الغلّين البحــر  ــية  راسْ كأنهــا 

بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني

قرصــانْ اســفينَة  كلّ 

بالحيجــانْ موســوقـة 

ــوانْ ــى ســبع ال ــه عل في

ــي تلقين ــمْ  بهُ حــقّ  ــرْ  هْ الدّ ــامْ  أيّ

ضيني هُ يحْ موهوب العلم رمح سيفُ

ــرُدْنِــي إيْ هو  جة  للبهْ انِـــي  ادّ من 

نِي نِي و ساكْ كْ قولْ في مكناسْ امْسَ

مــة و فادْنِي كْ ــفاد هــذا الحَ من اسْ

ــفايْنِي اسْ ــى  عل ــلْ  مجلَّ ــعْ  لْ القَ و 

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ـــــانْ ــا ورْدَي ــه ــسْ رايَ

ودانْ السّ من  القماش 

انْ رُوّ و  ــر  ــري اح ــن  م

ــنِي ــى امْحاسْ ــي و عل ــة ترجانِ باقْيَ

ي لهم مــن خزايْنِي ــالحِ ــدْ اسْ لَّ قَ امْ

نُوا ة ســكْ نِي و تمّ ــكْ في البابْ أمْسَ

ــوا ــن فْ ــدَ انْ فين  ــمْ  ــهُ تــربــتْ ــة  تــمّ

ــه و ســمعتْ ودْنُه مــن شــافتْ عينُ

نُه ــن طعْ صالْ لمّ ــحْ المْ نتســنّى ري

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

هقاني الدّ ــتْ  الوَقْ ــرْ  بَ احْ

ــي اليمانـ و  ــدي  نْـ الهَ

ــانْ بالعقـي ــعْ  متــرصَّ

ــه نُ حْ يطَ ــومْ  يقُ ه  ســيفُ صــدّ  مــن 

نُوا عْ ــاشْ ايْطَ ــنْ ب ــمْ في الحي هُ علّمْ
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ــي بين و  بنهــم  اهللا  ــان  ي العدْ ــومْ  قُ

ــي يغنين ــه  لُ فَضْ منهــم  ــدْ  واحَ ال 

بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني

تبيانْ اهللا  مــكــتــابْ 

ــاً فــي شــانْ ــوْم ــلّ ي ك

األوانْ تــنــطــيــقْ  مــا 

دِي ســاكنِي ــال نَفْ ــادِي و ق همــا غ مَ

ــي كين ــي تَمْ ــى يوافِ ــزّ اركانْ حتّ تَ يهْ

ــنِــي ــيْ ــهَ بُــوَجْ وال  ــي  أن ــــورِي  والب

ــي وين ــا  ي ــاً  يوم ــقْ  الْحَ وال  قْ  ــهَ يشْ

ــاشْ جاوْنِي ــي ف بالعــدا ليــس انْبا ل

ــي جانِ واشْ  ــي  انِ ادّ واشْ  ــه  لُ قلــت 

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

كانْ ــهُ  لْقُ خَ ــا  م كلّ 

مــانْ الرّحْ ســورَة  مــن 

ــنْ ــكَ سَ ــا  ــم ب إالّ 

دايْنِي ــه المْ رة وجــا ل ــكْ طــارَتْ السَّ

ــي نِ ــي يبيعْ تُه كيَبْغِ ــفْ ــة شَ ابْجاجَ

نِي داهْ ــي امْ ــي داهِ ــدتْ ربِّي مان مَ احْ

ــي تحوزْنِي ــراطْ اللِّ بْتْ الصّ قَ ــو اعْ ل

ســنُّه ــنْ  ايْبيّ ــنُه  سْ حُ تبغــي  مــن 

حصنه لْتْ فــي  ــي ادْخَ نِي ربِّ دْ ــعَ اسْ

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

ــي ــه ثانِ لْكُ ــه فــي مُ مالُ

ــقــالنِــي ـــبْ الــثّ خـــاطَ

ــي عانِ امْ ــعرْ  الشّ ــة  حلُّ

ــه نُ يضمَ مــن  ــمْ  العدي ــدْ  يَوْجَ ــا  م

ماضْ في لبْنُه ــي احْ و يفــركلّ في اللّ

نُه ــي بطْ لِ ــتْ يَمْ ــن الخبي ــتْ ب بي لخْ

ــه عنُّ شــي  يَمْ ــكانْ  المْ ــدْ  يوْجَ ــا  م
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بالفرْحْ مع الســرُورْ دَوَّزْتْ ســنيني

ــانْ ــم يــا ربِّــــي يــا رح

ــلْ بــاإلحــســانْ ــفــضَّ اتْ

نــانْ ــدْ ـــنْ عَ ــاهْ اب ــج ب

ــي الحبين هــذا  زوجْ  ــاوْا  يتالق ــا  م

يني ــومْ الدّ ــى ي ــه إل ــة اهللا علي لعن

بْ الشــفاعة يرويني من حوْضْ صاحَ

سْ مريني ــه و النّفْ حالْ المســكينْ ل

ــي ــرة هــو يحمين ه النَّصْ ــدُ أمــن بي

بْنِي فيتْ اللِّي يحَ ي و اجْ ــدِ هْ طالْ عَ

ــا عــــالّمْ الــفــرقــانْ ي

يــا قــديــمْ اإلحــســانْ

رْبانْ جــامْ و عُ ســيدْ اعْ

ــي حايْنِ امْ ــا  نْي الدُّ ــبّ  حُ ــي  ربِّ حــب 

نِي ــسْ الدّ ــيطانْ الباخَ ــنْ الشّ اللعي

ــه غاتْنِي تْ ب ســيدْ االســيادْ اســتَغَ

ــي مازْنِ ــعْ  ترصي ــري  العمي ــه  عُ رصّ

نِي ــا يروعْ ــري م دْ فــي قب ــا نشــاهَ م

ــه عينُ ــض  يغمَّ ــه  قُّ حَ كال  ــن  م

غانِي ــا  ي لِي  ــمْ شَ عْ  مَ تَجْ

ــي عانِ بحســانَكْ  ــي  ألنِّ

ــدانِــي ــاوِي الــمَ ــكّ ــم ال

ــه نُ يلَعْ اهللا  ــيطانْ  الشّ ــدْ  كي مــن 

ــه قرنُ عــن  ــمس  الشّ ــتْ  لْعَ طَ مــن 

نوا ــكْ ــاهْ انْسَ ــتْ عدنانْ امع فــي جنّ

ــه ــلْ منّ ســابْ تقبَ ــومْ الحْ ــا ربّ ي ي

ــه ــه و ابْنُ ــرّ المــرؤ مــن أمُّ ــومْ يفَ ي
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