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تصليات ومدائح

I تصلية

سبعة رجال

حب احبيب الرحمان

II تصلية

نانِي دْ هْ علِيكْ يالعَ الةْ منَ اللـَّ الصْ

لْطاني سُ ــودْ  ــوْج ال ينْ  ياعِ

ــهَ طَ ــتِــي  راحْ و  رُوحـــي  ـا  يـَ

بُوبْ حْ بِيبْ مَ ثْلُه احْ بُوبْ أال مَ حْ المَ

نا ي لبَلْدْ الَحْ إيجِ فاهْ الصَّ الِّلي اخْ

رْ ضَ الحْ ينَةْ  دِ امْ ناسْ  دْ  صَ يَقْ

يرْ التَّنْوِ و  االقْطابْ  بَلْدْ  شْ  رَّاكَ مُ

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

ة بْعَ السَّ لرْجالْها  لَّمْ  يسَ و 

يرْ قِ بفْ مْ  ــدَ ق اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

نــانْ ــدْ ـــى الــعَ ـــلَ ا اعْ ـــوْ ـــلِّ صَ

ــانْ ــي ـــ ــبَ ــال ــا ب ــان ـــ ـــنْ ج ــــ مَ

ــرْقَــانْ ــــولْ الــفُ ـــدْ مُ ـــجَ االمْ

ـــوْنْ ـــكُ ـــتـــاحْ ال ـــفْ ـــــــهَ مَ طَ

رْبِي ْبِي العَ ا على النّ لِّيوْ رَة صَ ضْ ألحَ

هْ ولْ اللـَّ لْ البْها رَسُ امْ دْ كَ مَّ حَ مُ

الحربة

انِي ْرْ ادْهَ يّ لِي و حَ قْ رْ عَ حَ بِيبْ اسْ ْ الحْ بّ حُ

ــي ــدانِ ارَحْ ابْ ـــــوَ ـــرَى فــي اجْ اسْ

ادْماها و  ــرُوقْ  الــعْ في  جْ  انْسَ و 

بُوبْ زْ الياسْ رِيحْ الهْ يفْ ايْهَ زْنِي كِ هَ

ــزُورْ  ـــ اتْ ــي  اجِ يـدِي  ياسِ هو  و 

ــضــالْ  ــةُ رِجــــــــالْ األفْ ــبْـــــعَ سَ

ـــمـــانْ ـــرَّحْ ـــيـــبْ ال ـــبِ ْ احْ ـــــبّ حُ

ـــوانْ ــــ ـــاألخْ ــي ي ـــ ـــ ــرْنِ ـــ ــمَّ ـــ خَ

ــــانْ ــــرْيَ جَ ـــــنْ  مَ ســـقـــانِـــي  و 

ـــونْ ـــرْجُ ــجَ ـــالهْ ابـْ ــــ ـــاحْ ـــا مَ ي

رَبِّــي رادْ  يفْ  كِ لِّينِي  خَ ـــمْ  أالَيَ

واهْ قْ اهْ شْ نِي في عَ نْ ال تلُومْ وَى  مَ في اهْ
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موالي عبد اهللا بن احساين

سيدي بلعباس

ربيـعـيات

الربيع

I الفجر

II الفجر

ــنْ  ــاجَ ــس ــمْ ــــرَّح ال ــــسَ امْ

الزيارْ ــنَّــمْ  ــغَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ

وزْ الــجــارْ ـــــدُ ــا ايْ ــارْ م ــج ال

تْ  لُوحَ تامَصْ ــمــامْ  اهْ ــارَة  غ

ـــــهْ ــدْ الــلّ ــبْ ـــــواليْ ع ــا مُ ي

ـــودْ ــنْ جُ ــاكَ ــس ــمْ ــــو ال أبُ

تَنْسانِي ال  ــرْ  ــفَ ــعْ جَ ـــنْ  أبَ

ــمــارَةْ  ــاعْ ــيــمْ ي ــــالَّعْ الــضِّ اڤَ

ـــونْ ـــتُ ـــمْ ــــةْ ل ــــجَ ــــهْ بَ

ــاسْ ــبَّ ـــ ــعَ ــلْ ـــيـــدي بَ أسِ

بَارُه بخْ بَرْ  نَخْ ودْ  عُ ْ السّ دْ  عْ سَ

ــة و  ـــامْ الــبَــرْكَ ــا ع ــن عــامْ

ــرْ ــي ــخِ ال ــــامْ  ع و  ــا  ــن ــهْ ال

لَّى  صَ ــي  ــبِ ْ الــنّ ــةْ  ــرْكَ بَ ــنْ  مَ

ــورَة الــصُّ ي  باهِ على  هْ  اللـَّ

ــه  ــيــمُ ْ انْــسِ ــــبّ ــرْ هَ ــجَ ــفْ لَ

ــرْدْ  بَ مْ  اتْبَسَّ ــاضْ  ْي ــرّ ال على 

يارُه لطْ غى  اصْ و  باحْ  ْ الصّ

ارْ فَّ ْ و ارى رَبِّي غَ بّ ال تَرْتى يا ساقِي كُ

ياهْ باحْ الحْ اضْ ْ رْ الصّ ينْ فَجْ أنايْمِ

يرْ رُورْ وَقْتْ الخِ ْ وا بالسّ نْمُ أيَّا اتْغَ

55

61

65

71

75

الحربةعنوان القصيدةرقم

ـــادَة  ـــع ْ ـــسّ ــــبْ ال ــــوكَ ـــا كُ ي

ــفــارْ ــقْ ال عــلــى  ـــاگْ  ت و  ــا  ــب انْ

ــارْ ــيَّ ـــبُـــه سِ ـــواكْ ــي اكْ ــاضِ ح

ولْ  مُ كْ مَ و  يدْ  عِ اسْ و  ــرَّفْ  ــشَ امْ

ــيــاهْ اضْ ـــرْقْ  شَ االســـالمْ  على 

ــودْ ــبُ ــعْ ــمَ ـــمْ ال ـــدا بـــأسْ ـــبْ نَ

ـي ــدانـِ ـوَحْ ْ الـْ ـــيّ ـــحَ ــمْ الْ ــعْ نَ

ــنْ  ــيْ عَ ـــالةْ  ـــصْ ب انْـــتَـــنِّـــي  و 

ـــوْنْ ــاحْ الـــكَ ــت ــفْ ـــدَى مَ ـــهْ ال

ـــــهَ عــــاتَــــقْ االنْــــفــــاسْ طَ

ـــكْ  ـــحْ ــــيــــدِي ضَ ـــــا سِ أي

ــارُه ــط ــولْ امْ ــيُ ــسْ ـــانْ ب ْم ـــزّ ال

ــه  ــنــاحُ ْ اجْ ـــدّ ــسْ مَ ــامَ ــلْ ي ــي لِ

ـــرْ ي ـــدِ ـــسْ ـــتَّ ــــحــــابْ ال اسْ

و  ــوم  ــلُ اعْ و  ــــرُوجْ  ابْ ــصــبْ  انْ و 

ورَة مُ مَشْ ــامْ  ي ْ ــدّ ال ــرْ  ــطْ فُ على 

في  ْضا  الرّ على  لِيلَة  ها  دْ عَ ماسْ

وارُه يبْ اسْ جِ يلْ بِينْ تَحْ فِ تانْ احْ بُسْ

يجْ  ابْهِ ــعْ  ــي ارْف ــاطْ  ــس ابْ فــي 

ــكــارْ أفْ ــهْ  بِ يَى  تَحْ نِي  لْطْ سَ

الهْ يمْ يا مااحْ بْ البْهِ ڤْ لى هدا عُ ما احْ

ثِيرْ لْ اكْ ودْ يَزْدادْ بِهْ فَضْ جُ لْ السْ ألهْ

صمالحظاتالمطلع
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شعبانة

عشاقيات
انت اللي ابطى ميجالك عني

أو طامو

الجافي

I الزطمة

زنوبة

ــبــانْ  ــعْ ــي شَ ــنْ ف ــي ــنِ ــومْ االثْ يـُ

نَّانَة مَ يا  غانَا  يَصْ نْ  مَ يا  يدْ  عِ ْ السّ

انَـــسْ  ـــوَ ــتْ اعْ ــلَ ــبْ ــة ڤَ ــزايَ ْ ــنّ ــل ل

ـــرَة ـــمْ ـــحَ ـــة ال ـــنَ ي ـــدِ ـــمْ ال

نِّي عَ يجالَكْ  مِ ابْطا  اللِّي  أنْتِ 

ــونْ  ِيــكُ إ ــبْ  ــي ــبِ ــحْ ال واشْ 

ارْ ـــــدَّ ــــوْصــــالْ غَ ــى ال ــل ع

ــافِــي  ــلْــبْ الــصَّ ــرْ بــالــقَ ــي سِ

ــي ــنِ ــي ــنِّ ـــرْ هَ ـــي ـــرْ سِ ـــي سِ

يالجافِيـنِـي طــارْ  ي  قِ ـشْ عَ

ــفــاكْ ــي و ازيـــدْ فــي اجْ ــفِ اجْ

ارْ دَّ لْ غَ يْبْ كُ ولْ االيَّامْ اتْبِينْ عَ طُ

ــي ــانِ ــــارُه ج جـــانِـــي بَــــشَّ

ــة  ــحَّ ـــطـــانِـــي صَ ــــاكْ اعْ ي

بالوْصالْ ــي  ــرْنِ وامَ ــارْ  ــب االخْ

ــرامْ ــوحْ ــزالِــي بُ ــي لــغْ ــشِ  نَــمْ

تابْ أكْ ــي  لِ طْ  يفَ صِ و   هاهُ

زالِي رْ بغْ فَ أمَن درَى يااليَّامْ واش نَظْ

زَنُّوبَة ي  وَلْفِ الوالْعاتْ  لْطانْ  سُ

 وقفنا على نصني لهذه

القصيدة
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ـــــه  ــوارْحُ اجْ ــامْ  ــرْي ال عـلى  ياللِّي 

نَّانَة مَ يــا  ــالَنَـــــة  ــفْ غَ ـه  سُ نَفْ و 

ـــيـــدْ  اتْـــعِ و  ــي  ــكِ ــــحْ تـَ أشْ 

رَة ــــدْ ــي عَ ــنِ ـسْ ب ــجــالـَ عــلــى امْ

نا  المْ ــالْ  ط ــيــدِي  سِ يــا  ــوَ  هُ و 

تَمْ نَكْ يِيتْ  اعْ ــرِّي  سَ انا  و  علِيَّ 

ينِي يفْ صارْ تَنْكِ كْ كِ المَ تَرْ امْ يالِّي اكْ

ينِي طِ اشْ ــنْ  ــراتَ افْ ــوِّي  ــقَ اتْ و 

ــفــاكْ اجْ ـــةْ  ـــلَّ قَ ـــنْ  ـــيَّ اتْـــبَ و 

سانْ الجواد بالْعارْ يرْ احْ يا مكافي خِ

ــتاب اكْ لي  طْ  صيـفَ بوبـي  حْ مَ

ــوابْ ــجْ ــرْ فــي ال ــبَ ــجْ ــه نَ قــرِّيــتُ

ينْ  كِ مَسْ ــقْ  ــاشَ ــع ال ــبْ  ــلْ قَ

ـــره ســالِــي ـــمْ ـــى عُ ـــسَ ــا امْ م

وبَة نْصُ مَ دايَمْ  فارْ  الشْ أنْبالْ  لِهْ 

صمالحظاتالمطلع رقم
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ــاهْ  ــش اغْ ــي  ف ـــة  اللَّ دُوَّاحْ 

ــبــارُه ــرْ بــأخْ ــبَ ــشــالــي وغ امْ

ــفْ  ــي ــتــي كِ ــعْ ــي ـــــومْ لِ اشُ

ــوالتُــه ــي مُ ــجِ ــى اتْ ــرْ إل ي ــدِ انْ

ــنْ الــحـــــسَ ــهْ  ـــ ـــ ـــ ــلَّ ال دامْ 

ــورَة ــا زِيـــنـــاتْ الــصُّ ــه ــي ابْ ف

وجْ دُّ رُوكْ و خَ نَة و ابـْ و و ارْقِيَّة و يامْ طامُ

دُوَّاحْ بُــــو  ـــة  ـــشَ ـــوِي اعْ و 

ــجــاجْ ــــي الــفْ ـــرُوا دامِ ـــصْ نَ

ــة ــاجَ ــــوارَمْ ت ــــعْ ــة ال ــاش ب

البْها  دُرَّةْ  ــــي  رُوحِ ــــةْ  راحَ

ـــنـــاجْ ـــطـــانَـــة الـــغْ ـــلْ سُ

وجْ ــــدُّ ـــــمْ خَ ـــةْ االسَ ـــنَ زِي

ه ْجُ يالَفْ دَرّ دامْ اساقِي للْمِ كاسْ المْ

ــجــة ــرَّة الــواهْ ــــوالةْ الــغُ مُ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  ةْ  انـَ طَ لـْ سُ

و طامُ ــة  اللَّ يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

دْ اليُومْ افْراجة دامْ ما بَعْ ْ المْ بّ كُ

ـــــــزَّاجْ ال ــــــاسْ  ك ورى 

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ـــاجْ ــــنْ ب ــي مَ ــنِ ــي ــقِ ــسْ تَ

إيـلُه  مــا  دَوَّاحْ  يـدي  سِ ــا  أي

ـرامْ الغْ ـــواقْ  اسْ فــي  ة  قِيـمَ

ــــــزْالنْ ــــــغْ ـــــــيَّـــــــادْ ال أَصَ

ـــورَة ـــفُ ـــعْ ــــــالبْ الـــيَ ـــــركْ اجْ تَ

وجْ رايَمْ و ادمُ ْ الكْ لّ دارْ هَ زْالنْ الجْ يَّدْ غُ صَ

ــــــــوْشــاحْ الــتَّ و  ــة  ـــــمَ الــنَّـــــغْ و 

ودَّاجْ ــه  ــيــفُ سِ ـــوى  الـــهْ

ــة ــالجَ ــهْ ــــارُه لَ ــــم نــــارْ اجْ

ــرامْ  ــغْ ال ـــلَ  اهْ فــي  ــقْ  ــاشَ ع ال 

رْ لـــه بــالــجــاجْ ـــدَ كـــيـــقْ

ـــرُوجْ ـــسْ ـــوِي مَ ـــلْ ـــــبْ شَ راكَ

وا ْجُ وّ وارَمْ رادُوا إيفَ بْ العْ انْ صاحَ مَّ حُ

ــرْجــاتْ خــارْجــا لـــرْيـــاضْ الــفُ

رُوجْ الــدَّ اليَبْ  اجْ في  رَكْ  بَصْ تَّع  مَ

ه ايَّامُ تْ  ڤامَ اسْ و  ازْمانِي  كْ  حْ اضْ

ولْ اتْفاجى عودْ ڤَبَّلْ و الهُ دْ السْ عْ سَ

ـــــراجْ احْ  ْ ـــــلّ كُ ــــتْ  ــــبَ دَهْ و 

ـُه إيَّام ـقامَـت  اسْ و  الزْمانْ  جـادْ 

اتْفاجا ولْ  الهُ و  ڤَبَّلْ  ْبِيعْ  الرّ لْ  فَصْ

ــــــراجْ ْ احْ ــــــلّ ـــــــــرَتْ كُ زَهْ
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والتِي  امُ ـــامْ  االرْي لْطانَةْ  أسُ

ــا ــي ــمِ ــاشْ ــه ــــي ال ــــفِ وَلْ

زورِيني  فى  الجْ من  فى  يَكْ

ي الجِ اعْ و  بِّي  طُ و  تي  يارَاحْ

بدون الحربة

و  ــحــســنْ  ال ــهْ  ـــ ــلَّ ال دامْ 

ة تَاجَ يا  غزة  في  نْ  حاسَ المْ

ة بُودُوَّاحْ لِيلْتِي تاجَ تَاجة تَاجة اخْ

ــابْ  ــاص الَـــــالَّ الــهــيــفــا م

ــة ــفَ ـــكْ رَشْ ـــدامَ ـــنْ امْ مَ

ة القامَ ــعْ  ي ــدِ ابْ يا  ــولْ  ــقُ انْ و 

ة نْجَ رِيفْ االسم يا بُودُوَّاحْ يالغُ يا اظْ

وحْ مُ لْبْ اسْ والتي بقَ في يامُ طْ عَ

عاكْ يا قُوت الرُّوحْ ولى امْ رْعْ المُ شَ

ي افْراحِ و  ـــرُوري  اسْ ــمــالْ  أكْ

وا الڤِي يَرْتاحُ وافِني بالوْصالْ اياكْ اخْ

ــودَة ــعُ ــسْ ــتْ مَ ــيَّ طــامــو خَ

يا  ـــــــنـــا  ارْســـامْ زُورِي 

ــودْ ــعُ ْ ــسّ ال بــدر  ــي  ـــ ــفِ وَلْ
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ــنْ  ـــاهْ يــامَ ــي ت ــلِ ــقْ ــتِــي عَ ــهْ تِــيَّ

ــة ــيَّ ودْ حَ ــــدُ ْ ــــصّ بــهــا نــــارْ ال

ــرِي  ــجْ هَ ــبــابْ  اسْ ــو  ــهُ انْ أشْ 

ي وانَّاجِ ناجي  بارْ  بالخْ نِي  فِيدْ

جا الحْ ورَوَّعْ  ــبْ  ـحُ الـْ ـــارْ  ج

ســارْجــة ــرانْ  ــي نِ ــي  ل ــــرَكْ  اتْ و 

ــنْ اتْـــزِيـــدْ  ــسَ ـــة الــحَ ـــوفْ شُ

ة ياجَ اهْ و  ـــة  اوْالعَ يقْ  شِ للعْ

راحْ تْ اجْ وارَمْ رَوَّحْ نُّه بال اصْ سْ مَ يامَ

واكْ ال حال نْ اهْ يا زِينَتْ الرَّدْفَة حالِي مَ

ـــحـــالْ ــــاكْ مُ ــــف ـــي اجْ ـــنِّ عَ

رُوحْ جْ مَ قَلْبُه  و  وى  اكْ نْ  مَ لَى  اعْ أهْ 

ي راحِ اجْ  ْ كايَدتّ و  وِيتْ  اكْ ما  اكْ

وا راري باحُ بَّة و اسْ حَ يتْ في المْ و ما قَصِ

ـــــودَة ـــــوقُ ــكْ مُ ــرامَ ـــ ـــارْ اغْ ن

نِي ابْرُودْ عْ يِيتْ ما انْبَرَّدْ لِيسْ انْفَ و اعْ
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ــــــارِي ـــــا ج ـــــــــارِي ي ج

ورْ التْجُ بِيبَكْ  احْ زُورْ  الرْضا  علَى 

ــــورة ــــجُ ــــــقْ ال ــــي حَ ف

ارْ الجَّ على  ــارْ  الــجَّ عــارْ  ــاكْ  ي
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رَتْ االوكار جْ بَّة هَ الشْ دونْ سَ اعْ

ة  قامَ ــمــي  رسْ مــن  ــلَــتْ  ــفْ جَ

ــــورْ ــــــودُوَّاح ازْهُ ــنــى بُ الــقْ

ـــــرا ـــــم زَهْ ــــةْ االسْ ــــنَ زِي

نِيَّة تِي اهْ يبَة يا ونَّاسْ طالَتْ الغِ

سانْ جارُه بْ الجار إيكافي باالحْ واجَ

يا  ـكْ  ــمــالـَ بــجْ ـــي  ـــولِ صُ

ــاوِي ــضَّ ال رْ  ــدْ ــبَ ال ة  بِيهَ شْ

بُّورَة كَ زالِي  اغْ يا  طاكْ  اعْ هْ  اللـَّ

غــانِــي  ــا  ي ـــرْ  ـــخَ افْ و  ــــولْ  صُ

ــفْ يَـــزَّة ــالَ ــوس ــزالْ بُ ــغْ ــال ب

ــة في  ــلَ ــبْ ــتْ عَ ــالَ ــفْ ص ــي كِ

ــگــازِي ــرَة الــحْ ــتْ ــنْ ــــانْ عَ ازْم

يازِي حاوَرْ تَغْ تِي و امْ بابْ لِيعْ و اسْ

الــبــارْزَة لِى  قْ عَ تْ  لْكَ مَ ــنْ  مَ

يَزَّة زالِي  اغْ البْها  ولَة  مُ كْ مَ
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ـــــــــعْ ابْـــــصـــــارِي ــــا دَمْ ي

ورْ طُ اسْ ودِي  دُ اخْ فُوقْ  تُبْ  اكْ و  لّ  هَ

ــــهــــورَة ــــبْ ـــة مَ ـــبَ ــــ ـــتْ كَ

طارْ لَسْ ـــــحْ  وَضَّ ـة  صاحَ بالفْ

يا  ــكْ  ــتَ ــي جِ ــــــاوَدِّي  ي ــــوا  وه

صال بالْفْ تفرقنا  الــقــاضــي 

ـــدارْ ــواهــا نُـــعْ ـهْ ــي  بـَ ــل ــالِّ ي

ولْ هُ دْ يلْ والَه مَ تْنِي حالِي انْحِ نْ تَرْكَ مَ

ـــنْ إيـــزِيـــدْ  ـــسَ ـــــوفْ الـــحَ شُ

ـــــواوِي ــــلْ اهْ ـــرْ كُ ـــظَ فــي انْ

ورَة كُ دْ المَ لُوبْ  القْ ة  لِيعْ يَّجْ  ايْهَ و 

ــنْ  ـــــــوَى مَ ـــمْ فـــــي اهْ ــــ أالَّيَ

ــزَّة هَ ــلْــبِـــــي  قَ بْـها  حُ  ْ ــزّ ـــ هَ

ــي  ـــ رْنِ ــدَ ــعْْ ــا تَ ــه ــرْتِ ــظَ ـــوْ انْ لُ

ــــمــــازِي ـــــــاراتْ اغْ ــي م ـــ ف

ــنُودُه لبْــرازِي ـلِي بجْ رامْ صاگْ الغْ

ــرْبْ بـــارْزَة ــحَ و ابْــطــالُــه فــي ال

ـزَّة هَ ْه  ـــــزّ هَ و  ــوانِــي  دِي ــزْ  ابْــهَ و 
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بِيبِي احْ سالْ  ولي  يارْسُ هْ  للـَّ

باسْ امــي  الــدَّ نْدْ  عَ ما  واشْ 

مالي ــا  ي مــالــي  ــا  ي ــي  ــال آم

عــبَّــاسْ ــا  ي عليكْ  كي  نَشْ

رارَة سْ نْ قاوَلْ يَوْفى يا المَ نى مَ الغْ

احْ مَّ سَ ولى  المُ و  فايْتَة  االيام 

ــــنَّــــاري ــــــاري خُ ــــــنْ خُ

ــرْجــاكْ ــا ن ــدا ون ــالْ ه ــح أش

ــة ــوِيـــــشَ ــتْ اعْ ـــ ــي ــوتِ ــا بُ ي

ة راشَ الرَّشْ ة  بِيهَ اشْ رُوا  نَصْ

ـــا ـــاش ـــــــــــــــودْاللْ ب ب

اشى اتْفَ ها  ـرامْ بغْ ـرِّي  سَ

ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ينْ  قِ عاشْ يـا  ـــــرُوا  نَـــــصْ

ــي ــزالِ ــنْ اغْ ــزِّي ــاحْ ال ــب ــصْ مَ

ـــوالِـــي ـة الـــعْ ـطــانـَ ــلـْ سُ

ــــتِــــي و  ـــة راحْ ـــيـــبَ الـــوْجِ

ـــي بــاشــا ـــوالتِ ــــــي م رُوحِ
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رِيزَة اتْ في تَقْ رْحْ الدَّ رْ جَ ودْ و انْظَ هْ جُ للـَّ

ــــــزَة ــــــزِي ــــــعْ ـــــــــــة ال أاللَّ

ـــنْـــتَـــكْ و  ـــــارْ وجَ ـــي ع ــــا ف أن

ــزْ ــامَ ــغ ــلْ ال ــي ــحِ ــكْ ـــرْفْ ال ـــطَّ ال

ـــوَّلْ ـــع ــهْ يــــارْســــولْ اتْ ـــ ــلَّ ل

ــبَّــلْ اتْــڤَ بِيبْ  الحْ ــمْ  ــراسَ ــمْ ل

حالْ  أشْ هــذا  ـيـدِي  ياسِ هو  و 

ــالْ ــوْص ال ــومْ  يـُ ــى  ــرْج نَ انــا  و 

لْنـي  ادْهَ  ْ ـــــبّ الــحُ ــمْ  ـــ ــالَّيَ أل

ــصــالْ الــفْ رَادْ  ـيـــــسْ  لـِ

ـــالْ ح ال  ـــلْ  ـــي ـــحِ انْ حـــالـــي 

وابِي وسؤالِي  ألْ تَرْكْ اجْ أسايَلْ ال تَسْ

ــي ــالِ ح ـــةْ  ـــالَ ح ــــرْ  انْــــظَ و 

في  مـــا  ــــكْ  رِي ــــوْ يُ ـــي  ـــهِ وَجْ

اغْشاشة ــرْ  ــي غِ ـــنْ  مَ ــي  ــبِ ــلْ قَ
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البحر

المعشوق
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       (اعروبيات)

امباركة

ــرامْ  اغْ في  ــي  رُونِ ــدْ عَ لِي  ياهْ

ــو ـفْ يَــطُّ ــالـَ ــــــةْ الــسَّ زَرْڤَ

البْناتْ  لْطانَةْ  سُ ــي  عــارْمِ

ـــي ـــــوانْ ابْـــســـاطِ ـــــلْ سَ

ــوى  ــهْ ـــرْ ال ـــحْ ــــــلْ بَ أداخَ

ــه ــاحُ ارْي لِيكْ  تَجْ ال  ـــعْ  ارْجَ

عْ ــدَ اصْ افْراتْنُه  وكْ  طُّ ايْغَ و 

حابُ  واسْ يامْ  اغْ و  قْ  واحَ بَسْ

ــه ــاحُ ــي اصْ و  ه  ـــــــدُ رَعْ و 

ـعْ ـمَ نْـهْ يـَ ـتَّانْ  الهَ ـرْ  ـطْ المَ و 

وقْ ــدُ اتْ رْ  جْ الهَ  ْ ــمّ سَ نا  اغْ ال 

ــــوقْ ــــشُ ــــعْ ـــــا الــــمَ ي

قْ واعَ ْ الصّ يَلْقاوْكْ  يتِي  دِّ صَ وِينْ 

ي افْراگِ ة  َرَّايْدَ أ كْ  افْراگَ نْرِيدْ  ما 

ــــنْ  ـــــنْ زِي ــــالْ مَ ــــح اشْ

ــة الــزَّهــاگــة ــفَّ ــه خَ ــيــبُ اتْــعِ

بدون حربة

ــامْ ــرْي ــيــشْ ال ــگْ لــي جِ صــايَ

حارْكة رْبْ  للحَ رامِي  و  يْلْ  خَ

189

191

195

199

203

209

الحربةعنوان القصيدةرقم

ــوى  ــهْ ــي مـــا طــــاگْ ال ــلِّ ــال ي

ــه ــرْطُ شَ ــبْ  ــاعَ ص ــــوى  اقْ وال 

لِّيهْ  اتْخَ ـــرى  اتْ ــيــفْ  كِ لَّها  كُ

ــي ــــامْ الــعــاطِ ــــك ـــي احْ ف

ــه  ــلُ ـــرُه مــا إي ـــحْ ـــوَى بَ ـــهْ ال

ــه ــالحُ ـــافْ اكْ انْــهــايَــة فــي اوْص

ــمــعْ اطْ مــا  بِـــهْ  ــقْ  ــاشَ ع حتى 

ــــرْصــــانْ ســـارْ  ــــنْ قُ أمــــا مَ

ــه ــتــاتْ ألــواحُ ــنْ تَــشْ ــه مَ ــوقُ فُ

ـــالعْ اقْ وال  صـــاري  ــه  ــعُ ــفْ نَ ــا  م

ــرُوقْ ــغْ ــهْ مَ ــايَ ــكْ ت ــنَ ــفْ ـــتْ جَ رِي

ـــــوقْ ـــــشُ ـــــعْ ـــــمَ يــــــا ال

غارَقْ رْتْنِينْ  فَ امْ ورْ  ابْحُ اتْ  لَجَّ بِينْ 

ي ي صبوا ارْماگِ واگِ بْراتْ اشْ مالْ عَ

ودْ ادْفـــگـــاتْ  ــــدُ ــــوقْ الــــخْ فُ

ـــة ــــ ـــاگَ ـــا ادْف ـــه ـــولْ ـــيُ اسْ

وقْ تِي بَرْياحْ الشُّ جْ هْ يرْ مُ لْ مِ لخَ اتْخَ

قاقِي بتَحْ للوْصافْ   ْ بّ الحُ وَدْعانِي 

الخــلِــيــلْ ه  ـــنْـــدُ عَ ــبْ  ــاحَ ص ال 

ــلْ ــي ادْخِ ال  ــلْ  ــبَ ــقْ يَ ــة  ــرْمَ حُ ال 

صمالحظاتالمطلع
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الحربةعنوان القصيدة

اتْالگي بالفرْگة  ــى  لِّ ــلْ  هَ

الخليـگ ْـها  يّ حَ هْ  ـبَــوَّ وِيـْ

ـلِيگْ اغْ ها  يـدْ وْصِ بـَ ـنْ  اليـَ

الگي اخْ نَة  اطْ الشَّ ــزالْ  الــغْ

خالْگة انْــجــوعْ  في  هي  ما 

ــامْ ــرْي لَ ــضْ  ـــ وگَّ اقـــي  السَّ

والها نْ مُ يبْ عَ ْ بالَكْ للنُّوبة ال اتْغِ رُدّ

اللِّيلْ راحْ  ــي  ســاقِ ــا  ي  ْ ـــبّ كُ

ـــتْ  ــيــتْ زَاوگَ ــاكْ جِ ــه فــي ابْ

ـي ـــــنْ حــالـِ ـــوفـــي مَ شُ

لْ النْجَ ابَغْ  اسَ لِيكْ  اعْ يبْ  عِ

بْلَة عَ زالِي  اغْ يا  ي  مِ رَسْ زُورِي 

ــرُوا  ــصْ ــة نَ ــجَ ــهْ ــبَ ــــامْ الْ ارْي

ــرُو ــي ازْهِ ــيــت  خِ يَـة  الباهْ

ا  ـواهَ هْ نـَ ـــــنْ  مَ ي  سِ عانـْ

يـلة افْضِ ـزالْ  الغْ بُـــــودْاللْ 

البَتُولْ في  البْها  و  الزِّينْ  هْ  اللـَّ دامْ 

ـــــــولْ ـــــــقُ ـــة الـــعْ ــــ ــــ راحَ

زالِي اغْ ْيامْ  الرّ لْطانَةْ  سُ يـبَـة  الوْجِ

غالِي وابْ اصْ هْ رَدْ الجْ يفْ اللـَّ أضِ

ــالمْ ــسْ ال ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

فاگي اشْ الــرْبــى  على  ــتْ  ــوَّهْ بَ

يگْ فِ الشْ غــايَــةْ  ــگْ  ــفَّ انْــشَ و 

يگْ فِ الشْ افَگْ  الشّ نْ  سْ للْحُ

فاگي اشْ ضا  الفْ فوقْ  تْ  سبْحَ

ــگــة شــافْ داتْ  ـــدِي  ـــنْ عَ مــا 

ـــــــــمْ مــــا هـــــــزَّكْ حــــالْ االَّيَ

نَّاها تُه هَ جْ هْ لْبَكْ مُ ة قَ لِيكْ بكلْفَ ما اعْ

ليلْ التَّخْ ـــاتْ  ـــنَ زي ــا  ــه ابْ ـــنْ  مَ

اقْتالِي نْ  عَ هاجْ  كْ  رامَ اغْ والتي  أمُ

ـلْ ـهَ امْ ما   ْ ـفّ كَ ما  مانتها 

والَّ ما  لِي  صاگْ الِّي  نْ  مَ لَفْ  احْ و 

بْتِي  حَ امْ ــقْ  ــشْ عَ فــي  االَّيَــــمْ 

ـــيـــرُوا ْ إيْـــحِ ـــبّ ــــل الـــحُ اهْ

ـــرامْ  ــتْ اغْ ي ــدِّ ـي عَ ــوالـِ فــي اهْ

لِيلى ــسْ  ــانَ ــع ال ــي  ف ــسْ  ــي قِ

لُولْ مَسْ ـي  راضِ اعْ فـي  الزِّيـنْ  يـفْ  سِ

ــــولْ ــــقُ ـــــ ــــسْ ـــــي مَ ـــــاضِ م

والِي اعْ مْ  سَ و  ازْغــا   ْ ــرّ حَ نْ  مَ عْ  اقْطَ

رالِي يفْ اجْ وَى كِ لْ الهْ سالُونِي يا اهْ

ـــرامْ ــا اكْ اجْ ي ــــدَّ ــرْ فــي ال ــاسَ ي

صمالحظاتالمطلع رقم



14

50

51

52
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54

55

األصول اتْصول أو خديجة

الدربلة أو البتول

هشومة

I طامو

«سير اتشوف الزين والبْها» 

II طامو

خال و شامة

ـــولْ ـــصُ ــــ ــــ ــــــــــولْ اتْ األُصُ

ة يـجَ دِ اخْ ـــــة  اللَّ ــا  ي ــي  ــولِ صُ

ة  ازْيـَ جَ و  ة  ـبْـلـَ عَ ة  ـولـَ صُ

ــامْ ْي ــرّ ال لْطانَةْ  ياسُ ي  ولـِ صُ

ولْ رْسُ مَ يا  يرْ  سِ يرْ  سِ تابِي  بكْ

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

ــولْ ـــ ــقُ ـــ ــعْ ـــوْ ال ــــ ــــ زَهْ

البَتُولْ العانْسْ  ــيَ  رُوحِ ــة  راحَ

ـــــــامْ ْي ـــــــرّ ـــــــــاجْ ال ت

ي هاتْ نُوبْتِي يا ساقِي  رْ كاسِ غدَّ

طْ الخالْ يَة زِينَة نُقْ ي الباهْ قِ واسْ

رْ النْصَ ـةْ  رايـْ ــنْ  عَ لْ  فَ تَغْ ال 

ة ومَ شُّ ي هَ لْعاتْ وَلْفِ باحْ الوَ مَصْ

نْ  سْ وفْ الزّينْ و البْها و الحُ يرْ اتْشُ سِ

فارْ زالي دابَلْ الشْ ولْ في اغْ مُ كْ المَ

البْها مايَلْ  اشْ في  قْ  عاشَ يا 

و وفْ زِينْ موالتِي طامُُ ارْواحْ اتْشُ

ــاجْ ــح ـــو ال ـــو يـــا طـــامُ طـــامُ

هــاجْ و  ــي  ــقِ ــشْ عَ ـــوى  اقْ ــيــكْ  بِ

ــاجْ ــن ــغْ ــــودْ ال ــا سُ ـــولِـــي ي صُ

ـــو ـــامُ ــــــي ط ــــــفِ ـــــا وَلْ ي

وا رامْ ما يوالمُ ني ناسْ الغْ االَّيَمْ دَعْ

ــنْ  م ـــة  حـــالَ ال  ــي  ــت ــالْ ح

ة شامَ و  خـــالْ  ـــتْ  رِي ـــوم  يُ

237

241

247

251

255

257
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ــــولْ ــــهُ ــــجْ ــــــكْ مَ ـــــومَ لـُ

انْتِيجة ـــه  ـــوالُ اقْ ــي  ف الَّ  أمـــن 

بَّة  حَ المْ ــي  ف ــــمْ  الَيَ ــا  ي ــنِــي  دَعْ

ـــالمْ ـــوَى امْ ــي الـــهْ ــلْ ف ــبَ ــقْ ــا نَ م

رُوحْ جْ مَ رُه  خاطْ و  قَلْبُه  و  هُ نَ  امْ

ــوحْ ــطُ ــبْ ــهــا مَ ـــوارَمْ الــبْ ـــصْ بَ

ـــوحْ ــــ ـــنُ ــــ ـــــفــا اتْ ــــكْ يـَ

نُوحْ ةْ  دَّ مُ الزْمانْ  في  تِي  شْ عَ لُوْ 

ـــــنــامْ ــلْ الــمْ ـــ ـــ ــثْ ـــ ـــ مَ

في  ونُوا  إيكُ لِيلْةْ  االرْيامْ  لى  أماحْ

مالْ نْ و اشْ وا على اليمَ ْحُ رّ رَة إيگْ ضْ حُ

ر ْظَ النّ فــي  ــدْ  ــزِي اتْ و  تَتْبَاها 

لُولَة كْ المَ لُوبْ  القْ ةْ  لِيعَ دْ  دَّ اتْجَ و 

عْ  ْ و اقْوى و اقْطَ رّ يْنْ حَ يفْ العَ ة سِ رْحَ جَ

نْ حسامْ الجارْ ْ مَ دّ ي و حَ قِ نْ دمشْ مَ

ها مْ بسَ ــة  ــيَّ حَ ـــنْ  مَ ــرْ  ــثَ اكْ و 

ه هامُ ينْ يَرْمِي بسْ نْ قُوسْ حِ رَعْ مَ و اسْ

ـــالجْ ــى الـــفْ ــل ـــمْ ع ـــرِّي ْ ال ـــــبّ حُ

ــــوْالجْ ـــرْ لـَ ـــي ــــي مِ ـــمْ لِ ڤَـــسَّ

هاجْ المْ ــارْ  ــي اصْ وســط  ــنْ  ــكَ اسْ و 

ـــه ـــكـــامُ احْ ــــــتْ  ــــــي ارْضِ و 

خالْ  و  امة  شَ يـدي  ياسِ هو  و 

ْ وّ الجَ كوا  مْ سَ يجة  تَبْهِ في 
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60

الحراز

انهار الخميس

ير أو الورشان الطِّ

فاطمة

محجوبة

ــة ــامَ ــرْس ــــة ل ــــــرَّازْ اللَّ حَ

ــه  ــبُ ــلْ ــبْ قَ ــي ــص ــه انْ ــتُ ــي جِ

غرارْ  عارْفُه  يفْ  كِ راني  نَصْ

دادا هـــيــا امــــي

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

ــي ــواوْنِ ــي اكْ الــبْــنــاتْ أصــاحِ

رَفْتُه  اعْ اوال  امْشالِي  يرْ  طِ

فارْ االشْ صابَغْ  امْشى  ــنْ  وِي

طــارْ و  ــه  ــنــاوْحُ بــجْ فَــدْ  فَــدْ

ولَى  يالمُ ــهْ  ــي بِ ينِي  تَلْقِ

يبْتُه غِ ــشْ  ــوَحْ ــال ب ــتْ  ــالَ طَ

هْ  اللـَّ ــــرْعْ  اشْ ــة  ــمَ ــاطْ أفَ

ـيــنْ االَرْيــــــامْ ـــاكْ بـِ ـــع امْ

ــبْ  إيــعــاقَ ــيــبْ  ــبِ الــحْ واشْ 

ـــه ـــيـــبُ ـــبِ بــالــجــفــا احْ

ــــــــــامْ مــا  ـــهْ أالرْي ــــ ـــلَّ ل

ــارْ ــوْك ـــــي الْ ــرْتُـــــوا دامِ انْــظَ

ــارْ ــيَّ ــسِّ رْ ال ـــدْ ـــب ـــثْ ال نَـــعْ

فاها اجْ طـــالْ  ــوبَــة  ــجُ ــحْ مَ

يَّبَتْ  غَ ــشــاتْ  امْ و  ــي  ــنِ زَارَتْ

ــا ــارْه ــب اخْ ــــابْ  جَ ــــنْ  مَ ال 

261

275

277

281

285
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ــي ــران ــصْ نَ و  ـــرْ  كـــافَ ـــــرَّازْ  حَ

ـــيْـــفْ كــيَــرْعــانــي ــوة وصَ ــتْ شَ

ـــرْبـــاتْ ــــاتْ بـــسَ ــــف ــــيْ هَ

ــــــــــولْ االوْقـــــــــــــــاتْ طُ

ـرَة  مْ الحَ تُـونْ  لَمْ ة  جَ بَهْ فـي 

ه راحُ اجْ ـــزْدادْ  يَ مْ  شافَهُ ـنْ  مَ

بِي  جْ عَ و  ــرايْــبِــي  بــغْ ــظْ  ــفَ ــلْ نَ

ــارْ ــب اخْ ــه  ــلُ إيْ الَّ  ـــنْ  مَ ــرْ  ــبَ ــخْ نَ

ــيــفْ صــارْ ــي و كِ ــرالِ ــيــفْ اجْ كِ

غالِي  اصْ نْ  لمَ نَى  عْ مَ و  ــرْحْ  شَ

ــه ــتُ ــيَّ نِ و  ـــلُـــهْ  ـــقْ عَ ـــرْ  ـــضَّ حَ

جامْ اسْ لْ  ْواجَ النّ عْ  دَمْ واها  بهْ يالِّي 

تِيبُه وَى اكْ لَ الهْ حْ لهْ دِّي وَضَّ فُوقْ خَ

ــوَى  ــهْ ــا نـــاسْ ال ــى ي ــون ــالُ س

ــــبــــارْ ـــمْ االخْ ـــيـــكُ ـــطِ ـــعْ نَ

ـــا االفْــــكــــارْ ـــيَّ ـــوا لِ ـــبُ ـــي هِ

ــاهــا ــت ــاعْ ـــــارَتْ مَ ــة ص قَــصَّ

ـــرامْ  ــلَ الـــغْ ــيــهــا لــهْ ــكِ نَــحْ

مالْها بكْ ــنــا  ــعْ مَ و  ــــرْحْ  شَ

صمالحظاتالمطلع رقم
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63

64

65

66

الداوي

مختلفة
ما في الزين احبيب

عام الرخا

 الفصادة

الزّردة

الضمانة

دَاوِي ـــكْ  ـــالَ م اوِي  الـــــــدَّ

داوِي ـي  ـراحِ اجْ بــالــوْصــالْ 

ادْوَا يرْ  ابْغِ ـــرْحْ  جَ ابْـــرَى  ما 

ــبْ ــي ــبِ ـــنْ احْ ـــزِّي ــي ال ــا ف م

ه قُ لعاشَ نَّة  حَ امْ فِيهْ  والَ 

إيْصادْقُه ما  بِيبُه  احْ رْ  مَّ عَ

ــهْ ــوي ــك ــه يَ ـــ ــابُ ْــه ـــ ــاش ب

بة تاگْ ــامْ  االيَّ على  مارُه  اجْ و 

بَلْ  لَحْ ــبِــي  الــنْ ــلْ  ــضْ فَ ـــنْ  مَ

ـــا ـــخَّ ارْتَ و   ْ ــــتَــــدّ اشْ ــــانْ  ك

ْخــا الــرّ ــعَ  م نا  الهْ ــا  ــن ادْرَكْ و 

بْتُوخ مَ ي  شِ  ْ لّ كُ يرْ  الخِ عامْ  دا  هَ

ــرْ  ــضَ احْ الَّ  ـــنْ  مَ رى  ءاشْ 

ـــامْ ـــرْي ـــــــوهْ ال ـــــعَ اوْجُ امْ

ــــوا فــي  ــــنْــــطُ يُـــــــومْ حَ

للْفصادَة  ْ ــزّ الــعَ ـيــابْ  اثـْ

ارْ بَطَّ كنْ  لْ  كُ بالزَّرْدَة  الوالَعْ  يا 

على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

الزْرادي

ــادِي ـــنْ ه ْ انْــخــلــصْ مَ ـــرّ سَ

ثِيرْ نْ ال اقْلِيلْ و ال اكْ مَ حالَفْ ما نَظْ
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291

295

299

307

313
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ــــاوِي ـــكْ كَ ـــرامَ ـــغْ ـــي ب ـــالِّ ي

ــاوِي ــه ــرْ ال ــبْ ـي بــالــصَّ ْ لـِ ـــمّ كَ

ادْوَا بْ  ـلـْ القَ ــكْ  لِ ها  ـدْ عْ بـَ

ــبْ ــي ــعِ ْ اص ـــبّ ـــرْ الـــحُ ـــحْ بَ

ه قُ ناجْ اسْ ارْخــى  فيهْ  قُرْصانِي 

ه قُ وامْ اغْ على  ـــرْفْ  اشْ تَّى  حَ

رِيـــــهْ نَـــــدْ االَّ  ــــبْ  ــــجْ عَ

بَة عاجْ المْ ــلْ  اهْ فِيهْ  بْ  جَّ تَتْعَ

ة و  ــــــدَّ ــــالْ مُ ــــح ــــدا اشْ ه

ـــاسْ ســايْــخــا ـــنَّ ــوبْ ال اقْـــلـُ

ــة ــخَ ايْ ــدَّ ــا ال ــي نْ ــدُّ ْ ال ـــمّ ـــنْ هَ مَ

بُوخْ طْ مَ قا  بالشْ االنْسانْ  ادْماغْ  و 

االيَّامْ ولْ  طُ بِهْ  تْ  دَّ انْحَ يُومْ  نْ  مَ آهْ 

عادَة ْ ودْ في غايَةْ السّ عُ دْ مَسْ عَ يُومْ اسْ

رَّارْ جَ نْدْ  بجُ ة  مَ النَّعْ  ْ بّ حُ لِيَّ  صاگْ 

بادِي نابُه على اكْ شايا دُگْ اطْ في احْ

ـــــزْ انْـــشـــادِي ـــمْ رَمْ ــا فـــاهَ ي

يرْ ولْ فِيها اتْحِ قُ رَاتْ لِيَّ اعْ ة اجْ قَصَّ

صمالحظاتالمطلع
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67

68

69

70

71

الكفارة

الشمعة

حمان أو خصام اهنية 

وهشومة

الورشان

العروبية و المدينية

ـــي ـــامِ ـــي ــــيــــدْ اصْ انْــــعِ

االوْزَارْ ــارَة  ــفَّ كَ لَعْ  نَگْ ــاشْ  ب

ـــي ـــزَالِ ــــ ـــــــتْ اغْ ـــنَّـــگْ عَ

الْحالْ بــانْ  تَّى  حَ جا  ْ الدّ في 

تَـكْ  لـْ سَ ـة  ـعَ مْ يالشَّ ه  للـَّ

النْـــــواحْ ذا  ـــــالشْ  اعْ و 

ـــراحْ ـــفْ ال فــي  ـــاسْ  ـــنَّ ال و 

ــي  ــاتِ ــب ــتْ ك ــــــــالَشْ  اعْ و 

يلَة عِ اشْ ــيَّ  ــتِ انْ و  ــي  تَــبْــكِ

ــــانْ ـــــــــمَّ ـــرْ احُ ــــ ـــي سِ

ة ومَ شُّ زالْ هَ نِيَّة و الغْ ڤُولْ لرِّيمْ اهْ

لُه بَدْ ألصْ لْ يَجْ ْ اصَ لّ ولْ كُ ولْ اتْصُ األصُ

مامِي  احْ يا  فاسْ  ينَة  دِ لمْ ڤَبَّلْ 

ظْ الغانِي فْ المْ في حَ وادّي ذا السْ

مْ  هُ قامْ امْ على  المْ  اسْ ياتْ  بمْ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ يـَ

اللغا ــمْ  ــاهْ ف ــا  ي ـــتْ  رِي لُـــوْ 

رْبِيَّة رْ و العَ ضَ مادا صارْ بنتْ الحْ

317

321

325

327

339

ـــي ـــامِ ـــن ــــس فــــي امْ يــــامَ

صارْ ينْ  شِ لِيكْ  ي  كِ نَحْ الَبْ  الطَّ يا 

ـــي ــــــــــرَى لِ ـــــــــعْ اجْ واق

الزالْ ــقْ  ــابَ الــسَّ و  ــضــى  اقْ فــي 

ــلْ  ــمَ ـكْ ـــوْ بِـــــكْ يـَ ـــلْ ـــسَّ ال

ـــراحْ ـــوانْ وطــيــب االنْـــشِ ـــلْ سَ

ـــوْشـــاحْ ـــلْ ل ـــايْ  ــــ ــــ ازْه و 

ـــاتْ  ـــن ــــعَ ابْ ـــي م ـــكِ ـــحْ ضَ

يلَة مِ اكْ ــا  ــرُورْه واسْ ة  رْجَ الفَ

ــــانْ ــــوم ــــلُّ ْ ال ـــــــــــفّ كَ

ة لُومَ نِي  اتْزِيدْ ال  وايَا  اهْ في  أالَيَمْ 

لُوا هْ إيدَ ولْ  قُ العْ رايْبِي  اغْ عـلى  و 

رَّدْ  مالَكْ يا وَرْشانـي على الجـدار اتْغَ

ي يجانـِ الدِّ قابْ  اعْ فـي  اتْنُـوحْ  و 

ـــاكْ  ابْـــكَ و  ــــرَادَكْ  ــــغْ تَ ـــنْ  مَ

ــوعْ ابْــكــاهْ مُ ــدْ ــرِي ب ــصْ ــلّ بَ هَ

ــيــارْ  ـــدْ الــغْ ــي شَ ــم ف ــقــاهُ نَــلْ

ــكــارْ االبْ دوكْ  بَة  النَّسْ على 

المطلع
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72

73

74

75

زينب أو كوكب غيهابي

اللِّيل راح

 في مدح الرسول

I باشا

ـــي ـــابِ ـــه ـــيْ ـــــبْ غَ ـــــوكَ كُ

ــدابْ االهْ ودْ  سُ قَلْبِي  ــو  ازْهُ زِينَبْ 

ـــبْ ـــحـــاجَ ــــوفْ ال ــــطُ ــــعْ مَ

ــوبْ ــجُ ــنْ الــحْ ـــوَّى مَ زِيــنْــهــا ضَ

راحْ ـــــــيــــــــلْ  الــلـِّ

باحْ الصْ لَّمْ  عَ و  رْ  جَ الفْ تاگْ 

ــالحْ ــــضْ الــمْ يــا ســاقــي واقَْ

واحْ ــــــــــــدْ شـــــــــوفْ لَ

ـبْـحوا تيْـسَ علِيها  ـيارْ  االطْ

ــالة  اصْ في  ــاقْ  ــشّ عُ يا  وا  زِيـــدُ

ــادْ ــي ــدْ االسْ ــي ــي سِ ــمــاحِ ال

بادْ العْ شافَـــعْ  ـدْ  ـمَّ ـحَ مُ

ــمْ الــرْســالَــة  ــاتَ ــدْ خَ ــمَّ ــحَ مُ

دى الهْ و  يــنْ  بــالــدِّ جــا  ــنْ  مَ

ـــاشـــا ـــــا ب ـــــي ي ـــــبِّ كُ

راشْ المْ رْ  مْ خَ من  كاسي  رادْفي 

ــي ـــ ــواشِ ــشْ ــى تَ ـــ ــاجـــ ف

بُوشْ اعْ ــوْداتْ  الــخَ مامْ  اهْ يا 

الشاعر فيها  يذكر   لم 

اسمه

الشاعر  فيها  يذكر  لم 

نسخة  ــن  (ع اســمــه 

ــغــالــي  لــلــشــيــخ ال

الدمناتي)

غير  القصيدة  ــذه  ه

نعثر  ــم  ول مــتــداولــة 

وقد  زنة  الخَ عند  عليها 

أمين  األستاذ  بها  وافانا 

أدْمجناها  لذا  العلوي، 

مع القصائد المنسوبة 

للشيخ الجياللي امتيرد

لم يذكر الشاعر اسمه

349

353

357

361
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ــــي ــــابِ ــــت ــــــنَ اعْ ــــــــفْ م كَ

رَابْ الشَّ يدْ  لدِ منَ  دَاقْــتْ  ما  دُوقْ 

ـــايَـــــــــــبْ ْ الـــصَّ ـــبّ ــــ ـــحُ ـــال ب

لُوبْ ـطْ بالمَ ـرْ  ـفَ نَظْ ــى  ــنَ الغْ

ــــــــمــــــــاحْ شـــــــــــوفْ االلْ

ــراحْ ــلْ الــجْ ــقَّ ــتَ ـــتْ امْ ــمْ رَحْ ــنْــهُ مَ

ــراحْ ــفْ ـــرْ ال ـــايَ ــنْ ادْخ ــسْ ـــنْ حُ مَ

ــــــــــــــومْ اڤْــــــــبــــــــاحْ ي

وا بَّحُ يڤَ ــرَة  ــضْ ــحَ ال ــي  ف ــوا  ــان ك

ــيــمْ  ــــهْ الــعــظِ ــم الــلـَّ ــسْ ب

ــشــادْ االنْ أوَّلْ  فــي  ــدا  ــبْ نَ بها 

ــســادْ االجْ و  ــلْــبْ  الــقَ يرْ  هِ تَطْ

ـــى  ـــنَ ــهــا الغْ ــبَّــقْ ـــــنْ سَ مَ

ـــنْ بــدا ـــلْ مَ ــدْ بــهــا كُ ــعَ ــسْ يَ

لْ اتْـــــغـــــاشـــــا ـــــــالَ الـــــــهْ

راشْ الفْ فُوقْ  ا  وَّ ضُ ي  ابْساطِ في 

ـي للماشِ ــرْ  ـــ ـــ ـــ ــهَ ـــ ـــ اظْ

بُوشْ اغْ ــلْ  كُ افْجى  و  نارْبُه  امْ

صمالحظاتالمطلع رقم

ملحق خاص بالقصائد المنسوبة

 للشيخ الجياللي امتيرد
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 III باشا

اليوم قول للمغروم

خلخال عويشة

اعروبي

باشا يا  ولي  صُ طاكْ  أعْ رَبِّــى 

ــة  في  ــلَ ــة عــبْ ــفْ صــالَ ــي كِ

ــوشْ ــطُّ ـــعَ عَ ازْمـــانْـــهـــا م

رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نى  القْ ة  قامَ يا 

ه بْشُ غَ على  ـــوى  اضْ الِّـــي 

رومْ غْ للمَ ـــولْ  قُ ــومْ  ــيُ ال و 

رِينِي المْ بــكــاسْ  ــي  ــقِ يَــسْ

في  البها  درة  عويشة  خلخال 

مكتوبي يا وليف درته وامشالي

اال  الـــمـــعـــمـــول  كـــيـــف 

الخلخال ــوالة  م اتْسالني 

بدون حربة

الشاعر  يــذكــر  لــم 

اسمه

الشاعر  يــذكــر  لــم 

اسمه

يعتقد عدد من الباحثين 

القصيدة  هـــذه  أن 

أنها  رغم  لمتيرد  ليست 

موقعة باسم الجياللي، 

ويرجحون أنها للجياللي 

الحقيقي بالنسبة ألهل 

مراكش والجياللي لحلو 

بالنسبة ألهل فاس

الشاعر  يــذكــر  لــم 

اسمه

365

369

373

381

الحربةعنوان القصيدةرقم

اشا بَطَّ ــلْ  ــواجَ ــنْ ال ــــوارْ  أصْ

ـــزُوا  ـــهْ ـــبَ ِيْ  إ
ـــراكْ ـــعْ ــــومْ ال يُ

ــوشْ ــيُ ْ اجْ ــــلّ ــي أبْـــطـــالْ كُ ف

تالِي  القْ يَّا  أتْهَ ــنْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

ــه ــشُ ــطْ بَ ــــي  صــــارْمِ دُونْ 

ـوقْ ـشُ ـعْ المَ و  ـيـقْ  ـشِ العْ تِيـهْ 

ــوقْ ــرْشُ ــي مَ ــنِّ ــاهْ عَ ــش فــي احْ

بالشوقْ شــاقُــهُ   ـــوقْ  ـــرْشُ مَ

ــيــنِــي ــفِ يَــشْ  ْ ــــدّ صَ و  ــفــا  بــجْ

تايه  افريد  الهجرة  في  هو  امن 

شاكي باكي اهميم مجروح بحالي

ـــن  ـــزّي وقــــت مـــا شــــاف ال

ــال ــدب ت و  ــار  ــف ــص ت ـــه  ـــت ورق

لْ و اقْصا ناهْ أدْهَ تْنى اغْ غْ نْ مَ نْ عَ أمَ

ـــجـــا و  ـــه اسْ ـــبْـــعُ ـــــنْ طَ أمَ

ــصْ ــي ــمِ ـــبْ اخْ ـــلْ ـبُــه قَ قَــلـْ

صمالحظاتالمطلع
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

الملحون"،  مشروع "موسوعة  إنجاز  إلى  الهادف  الجاد،  العمل  مواصلة  إلى  سعياً 

عبد  الشيخ  بديوان  متعلقاً  أجزائها  أول  المغربية  المملكة  أكاديمية  أصدرت  أن  وبعد 

تيرد. وإنها  العزيز المغراوي، ها هي تنشر الجزء الثاني خاصاً بديوان الشيخ الجياللي امْ

لتأمل أن تتابع بمشيئة اهللا إخراج مجاميع شعرية أخرى تكون قد توافرت مادتها وفق ما 

هو مدون في الكنانيش، ومتداول بين الحفاظ والمنشدين والباحثين وسائر المعتنين، في 

حرص على االلتزام بالمعايير المنهجية التي اتفقت عليها لجنة الموسوعة، والتي سبق 

لي أن أوضحتها في مقدمة الجزء األول المشار إليه.

االكتمال،  من  قريباً  أو  مكتمالً  العمل  يكون  أن  في  والرغبة  الحرص  هذا  سياق  في 

وتطلعاً من أجل ذلك إلى استطالع آراء متلقيه وما قد يكون لهم من مالحظات عليه، 

فقد انتهزت مناسبة إلقائي محاضرة في افتتاح مهرجان فاس لفن الملحون، أيام الرابع 

الموافق  1429هـ  الثاني  ربيع  من  والعشرين  والسادس  والعشرين  والخامس  والعشرين 

وقدمت  الموسوعة،  مشروع  فعرضت  المنصرم،  مايو  شهر  من  والثالث  والثاني  للفاتح 

أني  أخفي  وال  قليلة.  بأيام  التاريخ  هذا  قبل  صدر  قد  وكان  له،  كباكورة  المغراوي  ديوان 

ً، ليس فقط بعبارات التنويه والتقدير التي أعرب عنها الدارسون والمهتمون  سررت كثيرا

من الجمهور الحاضر، ولكن كذلك بالقضايا المختلفة التي أثاروها، دالة على ما لهم من 

معرفة بالفن وما يشغلهم من استفسارات عن بعض مشكالته.
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في  الموسوعة  لجنة  أعضاء  طرحها  التي  القضايا  نفس  هي  تكون  وتكاد 

في  تم  كان  إلطالعهم على ما  وكان مناسبة  ذلك ؛  اجتماع باألكاديمية أسبوعا بعد 

فاس. محاضرة 

ً ألهمية هذه القضايا، فقد اقترحت أن تكون مقدمة كل جزء من الموسوعة  ونظرا

الذي  للشاعر  المقدمة  تلك  في  تدرج  التي  الترجمة  إلى  إضافة  بعضها،  لتناول  مجاالً 

يكون ديوانه موضوع هذا الجزء.

ولعل من أكثر المسائل التي طال الجدل حولها – ويطول – ما يتعلق بمفهوم مصطلح 

"الملحون"، إن كان معزوا إلى اللحن بمعنى الخطأ اللغوي والنحوي وما هو غير معرب، 

أو راجعاً إلى اللحن الذي يقصد منه المدلول الموسيقي القائم على التوقيع والتنغيم 

والتطريب، أو غير هذا وذاك مما تعنيه كلمة اللحن التي هي األصل في التسمية.

ابن  فعل  ما  نحو  على  اللغة،  علماء  تتبعها  متعددة  دالالت  الكلمة  لهذه  أن  ذلكم 

منظور في "لسان العرب"، حيث ذكر لها ستة معان هي:

الخطأ في اإلعراب، وهو معروف.  -1

"تعلَّموا   : اللغة  تعلم  على  يحث  الخطاب  بن  عمر  قول  في  كما  اللغة   -2

الفرائض والسنن واللحن كما تعلَّمون القرآن".

الغناء وترجيع الصوت والتطريب، كما في قول يزيد ابن النعمان :  -3

اً ـنّ ـتجِ سْ مُ فـــــؤادك  تــركــتْ  لقد 

غـنَّـى تـَ ــــنَـنٍ 
فَ عـلـى  ـطـوقــةٌ  مُ
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زَاري : الفطنة، ومنه قول مالك بن أسماء بن خارجة الفَ  -4

بعض  إلى  رجلين  بعث  وقد  والسالم  الصالة  عليه  كقوله  واإليماء،  التعريض   -5

نا" أي أَشيرا إليَّ وال تفصحا  نا لي لَحْ الثغور ليكونا عيْنا: "إذا انصرفتما فالْحَ

رِّضا بما رأيتما. وعَ

.(1)ولتعرفنَّهم في لحن القول:المعنى والفحوى، كقوله تعالى  -6

حين ننظر في التفسيرات التي أعطاها دارسو الملحون لهذا المصطلح، نجد أنها 

ركزت على معنيين اثنين(2):

ـنْ بلَحْ ـــــه  ــبُ ــرَكْ وتْ ـا  بِهَ يـلْ  يمِ

ـا أَنـَّ ــزُونْ  ـــ ــحْ ــمَ ــلْ ل ــنَّ  ـــ عَ ــا  مَ إذا 

ـى تَولـَّ أَيـــــــامٌ  ــكَ  ـــ ــزُنْ ــح يَ ـــالَ  فَ

ــا ـــ ـــ أَرنَّ ــرٌ  ـــ ــي طِ والَ  ـــــــا،  ـــرُهَ كُّ تَـــذْ

مـمـا ــو  ـــ هُ ه  ـــــذُّ أَل ـــثٍ  ي ـــدِ ــــ وحْ

ـــــا ــــوزَنْ وزْنَ ـــــونْ يُ ــتُ ــاعْ ــتْ الــنَّ ــعَ ــنْ يَ

ــا ــيَ ــنْ أَحْ ـــــحَ ــلْ ــــعْ وتَ ــقْ رَائِ ـــــطَ ــنْ مَ

نَـا لَحْ ــانْ  كَ ا  مَ يثْ  دِ الحْ يرْ  وخِ ناً 

(1) :  سورة محمد –اآلية 30.

Encyclopédie de l’Islam (Nouvelle édition Tome VI -Ed. Maisonneuve et Larose 1987) Malhün par Ch. Pellat    :(2) : انظر
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أولهما متصل بالموسيقى والغناء.

وثانيهما مرتبط بعدم اإلعراب.

أن  قال: "والحقيقة  حين  الفاسي  محمد  المرحوم  األستاذ  ذهب  األول  المعنى  إلى 

وبين  بينه  األساسي  الفرق  ألن  الغناء،  بمعنى  اللحن  من  مشتقة  هنا  الملحون  لفظة 

الشعر العربي الفصيح أن الملحون ينظم قبل كل شيء لكي يغنى به"(3). وقال كذلك: 

"أول ما يتبادر للذهن أنه شعر بلغة ال إعراب فيها، فكأنه كالم فيه لحن. وهذا االشتقاق 

باطل من وجوه، ألننا ال نقابل الكالم الفصيح بالكالم الملحون، ولم يرد هذا التعبير عند 

أحد من الكتاب القدماء ال بالمشرق وال بالمغرب. والذي أراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من 

التلحين بمعنى التنغيم، ألن األصل في هذا الشعر الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل 

شيء. ونجد ما يؤيد هذا النظر من قول ابن خلدون في المقدمة في الفصل الخمسين 

العامية  باللغة  الشعر  على  تكلم  أن  بعد  العهد  لهذا  األمصار  وأهل  العرب  أشعار  في 

فقال: وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة ال على طريقة الصناعة الموسيقية"(4).

رأي  نقد  من  منطلقا  "القصيدة"(5)  عن  أطروحتي  في  ذهبت  الثاني  المعنى  وإلى 

المرحوم الفاسي، ومناقشاً إياه من وجهات ثالثة. أرى ضرورة التذكير بها :

األولى: "أن هذا الشعر لم يكن ينظم أول األمر ليغنى به، وأن اتخاذه للغناء تم في 

مرحلة تالية" تشهد على ذلك نصوص الملحون األولى، سواء من حيث طبيعة مضامينها 

مقال: "نظرة عن األدب الشعبي بالمغرب" – مجلة البينة –السنة األولى –العدد الرابع –غشت 1962م.  (3)

(يناير-أبريل  األول  –العدد  األولى  –السنة  العلمي  البحث  مجلة   - الملحون"  المغربي  الشعبي  "األدب  مقال:   (4)

أكاديمية  (نشر   101 ص:  األول  الجزء  من  األول  القسم  الملحون"  "معلمة  في  الرأي  هذا  أكد  وقد  1964م). 

المملكة المغربية 1406-هـ1986-م).

انظر: "القصيدة" ص: 57-56 (مطبعة األمنية –الرباط 1390هـ1970-م).  (5)
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الشاعر  إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  لتكفي  وإنه  عليها.  تؤدى  كانت  التي  األساليب  أو 

الفياللي الرائد موالي الشاد(6) الذي كان يعيش في أول القرن العاشر الهجري، ويعتبر أقدم 

من وصلتنا بعض نصوصه متمثلة في مقطوعتين سبق أن سقت أول مقاطع أوالهما(7) 

وفي مستهل الثانية يقول :

وتجدر اإلشارة إلى أن ما كان متداوالً بين الزجالين قبل وضع البحور والقياسات، هو 

ما كان يطلق عليه "كان حتى كان"(8)، وفق ما يذكر شاعر فياللي معاصر لموالي الشاد، 

المصدر نفسه ص: 546.  (6)

انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 8.  (7)

وهي تسمية تنم عن طبيعة أغراض هذا الشعر، وتُذكر هذه التسمية بما كان معروفاً عند البغداديين باسم   (8)

"الكان وكان". وهو نمط بسيط من التعبير الشعري العامي "له وزن واحد وقافية واحدة ولكن الشطر األول 

ردَفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة … وسمي بذلك  من البيت أطول من الشطر الثاني، وال تكون قافيته إال مُ

والخرافات … فكان قائله يحكي ما كان وكان". ثم ظهر  ألنهم أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه سوى الحكايات  

بعض الوعاظ "فنظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات واألمثال والحكم فتداولها الناس".

انظر: "العاطل الحالي والمرخص الغالي" لصفي الدين الحلي ص: 115 (تحقيق الدكتور حسين نصار –الهيئة 

المصرية العامة للكتاب 1981-).

وتجدر اإلشارة إلى أن العادة جرت في المغرب عند بداية أية خرافة أو حكاية أن يقول الحاكي: "كان يا سيدي 

حتى كان، حتى كان اهللا افكل امكان … ".

لوكْ مْ مَ وكْ  لخُ ا  ديمَ ــتَ  وانْ بدَك  عَ وك  خُ

ــكْ ــأدِي يْ ــا  م ــكْ  ي ــدِ ــهْ يَ اهللا  ـــهْ  ـــأَدِي تْ ال 
ــيــشْ ــتْــعِ ــا لُـــه كَ ــيَ ــتَ ـــايَـــشْ وانْ ـــكْ عَ لِ
يشْ شِ اهْ ابْنِي  شي  في  طوبْ  ي  ونُوشِ تْكُ ال 

يثْ دِ الْحْ مع  رآن  والقُ والنْبِي  باهللا  وا  عيشُ
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هو عبد اهللا بن احساين(9) في مطلع قصيدة طويلة له حيث يقول مقابالً بين هذا النمط 

من التعبير وبين النظم الموزون :

وهي نصوص تدل على أن الغرض الذي كان يشغل الشعراء في هذه الفترة، لم يكن 

الزوايا  في  "سردا"  تلقى  كانت  التي  االجتماعية  والتوجيهات  الدينية  المواعظ  يتجاوز 

والمساجد. وحين حاول أحد تالميذ ابن احساين هو محمد بن علي بوعمرو(10) أن ينظم 

في الغزل قصائد إلنشادها في مجالس خاصة، تعرض لنقد الذع. وتعتبر "زهرة" من أولى 

قصائده في هذا الغرض، وهي التي يقول في حربتها :

ــرَا ارْ ازَهْ ـالَلْ الدَّ يَا هْ ارْ   بَ بْل الالَّ نُقْ    زُورِينِي قَ

فقد رمي إثرها بالزندقة، على حد قول الشاعر لمراني المدغري الذي سبق أن أوردت 

الموقف الهجائي مع أحد شعراء مراكش هو حسون  هجاءه لبوعمرو(11). وقد تكرر هذا 

وتير الذي قال:

لُــوزَانْ ابْغا  ياللِّي  ي  امِ انْظَ اهللا  مْ  بَاسْ ا  نَبْدَ

" انْ كَ تَّى  حَ ان  "كَ قول  من  أنَايَا  لِي  خير  لُوزَانْ 

ارْ نَ والشْ ارْ  العَ ا  يهَ فِ ــى  وَلَّ يَا  جِ السْ ــنَ  امْ لِّتْ  مَ

رَا و فاضْ مُ ون اللِّي نَاظْ لْحُ ر المَ عَ لى الشْ بْتْ اعْ ضَ و اغْ

انظر "القصيدة" ص: 548-547 ومقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 19.  (9)

القصيدة ص: 570-578.  (10)

انظر مقدمة (ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي) ص: 33.  (11)
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وكان الشيخ أحمد سهوم قد اعتبر مقطوعتي موالي الشاد بواكير للملحون "قبل 

أن توضع له بحوره وعروضه، إنه مجرد كالم غير موزون وغير مقفى لكنه بليغ وهادف وفيه 

مسحة من جمال الشعر"(12).

الثانية: أن الفصاحة عنصر مشترك بين المعرب والملحون، مما يجعلنا ال نقابل 

فذهب  الحقيقة  هذه  إلى  األثير  ابن  الدين  ضياء  انتبه  وقد  الفصيح.  بالشعر  الملحون 

به  الجاهل  في  يقدح  ولكنه  بالغة،  وال  فصاحة  في  يقدح  ال  بالنحو  الجهل  "أن  إلى 

والدليل  اتباعهم.  فوجب  باللغة  الناطقون  وهم  عليه  تواضعوا  قوم  رسوم  ألنه  نفسه 

ما  أو  المفعول  ونصب  الفاعل  رفع  منه  وغرضه  شعره  ينظم  لم  الشاعر  أن  ذلك  على 

جرى مجراهما، وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة 

الفصاحة والبالغة .... فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته 

وإنما الغرض أمر وراء ذلك"(13).

هذا  "في  أن  العرب  من  المغرب  أمصار  أهل  شعر  عن  حديثه  في  خلدون  ابن  وعند 

البالغة  إنما  البالغة.  في  له  مدخل  ال  فاإلعراب   ... الفحول  وفيهم  فائقة  بالغة  الشعر 

على  داال  الرفع  كان  سواء  فيه،  الوجود  من  الحال  ولمقتضى  للمقصود  الكالم  مطابقة 

الفاعل والنصب داالً على المفعول أو بالعكس، وإنما يدل على ذلك قرائن الكالم كما هو 

ار بلَبْكَ نَّعْ  شَ اللِّي  يقْ  الزَّنْدِ اللْئِيم  ـقْ  اسَ الفَ

ـرَا حْ لِلصَّ لُه  يـرْ  وَانْطِ دْ  فَ دْ انْفَ ـنَـاحْ  اجْ اْيلَي  أَلْوْ

مجلة اإلذاعة والتلفزة المغربية –العدد 12 –السنة الثانية يوليوز-غشت 1966.  (12)

(13) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر –ج1 ص: 19-18 ط. الحلبي –مصر 1939، انظر كذلك "القصيدة ص: 

.111-113
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لغتهم هذه. فالداللة بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فإذا عرف اصطالح في ملكة 

واشتهر صحت البالغة ..."(14). ويزيد فيؤكد أن "أهل العلم بالمدن ... يحسبون أن اإلعراب 

هو أصل البالغة وليس كذلك"(15).

وانطالقا من هذا المفهوم، كان أشياخ الملحون يَمدحون شعرهم بصفة البالغة، 

على حد قول محمد بن علي في أول قسم من "المحاورة" :

مْ اهُ ينْ بَرْضَ عِ امْ اوَدْ للسَّ تْ انْعَ عْ مَ ا اسْ مَ يَّا اكْ صِ قْ ا مَ رَاجَ افْ

ومْ نْظُ رِي مَ عْ
ايَة شَ ودَاتْ في انْهَ امْ الخُ صَ يتْ اخْ ارْ جِ بَ ة الحْ لْ وَابْالَغَ قَ تْ العْ احَ بَرْجَ

من  الملحون  على  األشياخ  أطلقها  التي  التسميات  مجموع  المنحى  هذا  ويؤكد 

مثل : الموهوب ولكالم والسجية والشعر والنَّظام والقريض واللغا.

الثالثة: أن المصطلح الذي يقابل "الملحون" هو "المعرب" على حد ما توافق عليه 

الدارسون والنقاد. فالحلي في حديثه عن الفنون المستحدثة يقول: "وهي الفنون التي 

إعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن، حالل اإلعراب بها حرام وصحة اللفظ بها 

سقام"(16). وعند إبراهيم التادلي أن "الملحون يطلق على النظم غير المعرب"(17).

يضاف إلى هذا أن ابن خلدون في تناوله لـ: "عروض البلد" الذي استحدثه أهل األمصار 

بالمغرب، لم يشر إلى أن هذا الشعر كان يغنى به، وإنما قال : "فاستحسنه أهل فاس 

(14) المقدمة ص: 511 (ط. بوالق).

(15) التاريخ –ج6 ص: 18.

(16) العاطل الحالي والمرخص الغالي ص:1.

(17) فتح األنوار في بيان ما يعين على مدح المختار –مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 3285 د.
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وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا اإلعراب الذي ليس من شأنهم"(18). على أن اللحن 

بمعنى الغناء لم يكن شائعاً بين شعراء األمصار الذين تحدث عنهم ابن خلدون، بدليل 

استعماله "ربما" في قوله: "وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة"(19).

وبين الرأي القائل باللحن مقابالً لإلعراب والرأي المعتبر أن اللحن بمعنى الغناء، يميل 

األستاذ أحمد سهوم بعد انتقاده لهما إلى رأي ثالث، يذهب فيه إلى أن "القول الملحون 

هو القول البليغ، الواصل المقنع"(20)، ويسوق لتعزيز رأيه الحديث النبوي الشريف الذي 

اجتزأ منه ما يتصل باللحن، والذي يقول نصه الكامل: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 

إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن 

قضيت له بشيء بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها"(21).

ال  بالبالغة،  ويربطه  الغناء  مفهوم  اللحن  عن  يستبعد  وهو  الرأي،  هذا  أن  وعندي 

ً عما قلته إن لم يكن يؤكده، مع اإلشارة إلى أن القصد من اللحن في الحديث  يبتعد كثيرا

الشريف هو "الميل عن جهة االستقامة. ويقال لحن فالن في كالمه إذا مال عن صحيح 

المنطق وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره"(22).

بمعنى  اللحن  أن  "الملحون"،  مفهوم  لمشكل  استكماالً  لي  فيبدو  هذا،  بعد  أما 

القصر  أو  المد  واعتماد  الصوت  وترجيع  التطريب  منه  يقصد  كان  األصل،  في  الغناء 

(18) المقدمة ص: 530.

(19) نفسه ص: 510.

(20) الملحون المغربي ص: 231 (منشورات شؤون جماعية –الطبعة األولى نونبر 1993).

(21) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل ومالك عن أم سلمة.

(22) لسان العرب (مادة لحن).
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والضغط على بعض الحروف وتمطيط الكلمات، على نحو ما قد يكون في تلحين القرآن 

الكريم، ولم يكن يعني الجانب الموسيقي القائم على اآلالت.

من  الملحون(23)  قصائد  إنشاد  في  معروف  هو  ما  السياق،  هذا  في  يدخل  مما  ولعل 

أساليب األداء المعينة على التطريب، مما يطلقون عليه "التمويلة" وكنت(24) قد مثلت 

لها بتمويلة قصيدة "التوبة" البن سليمان. وأزيد لتوضيحها نموذجاً آخر يتمثل في تمويلة 

قصيدة "المرسم" التي حربتها :

وْ انْتَ امْ ثَالَثْنَا في الزْهُ مَ مْ يَاحْ رْسَ أَنَا والمَ

زَالْ ي علَى النْثَا وَنَا علَى لَغْ ا وَانْتَ تَبْكِ اعَ مَ لَى الشْ ي اعْ مْ يَبْكِ رْسَ المَ

وجاءت تمويلتها على هذا النحو :

والَتِي لَالَّ ادْوَى ا لَي لَالَّ يَا مُ أَنَا يَا مَ

ومثلها "التشحيرة" و "الترتيحة"(25) وهي عبارات "يشدون" بها الميزان و "يقبضونه" 

لضبطه والتحكم فيه. وغالباً ما يؤديها "الشدادا" أي مجموع المرددين، ومنها "يا سيدنا 

يا سيدنا" و "يا لال يا لال" و "دادا مي الال هيا الال"، على نحو ما نجد عند التهامي المدغري 

ً من الحربة،  في قصيدة "عشية الجمعا" حيث أضاف "يا لال يا لال" بين أشطار أبياتها بدءا

(23) انظر "القصيدة" ص: 30-35.

(24) انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 32.

(25) القصيدة ص: 30-35.
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للتهامي  "طامو"  قصيدة  "تشحيرة"  أضيف  أن  وأود  للترتيحة(26).  مثلت  كنت  ما  وفق 

المدغري، وهي :

يَا لَالَّ دَا دَا امِّي الالَّ اهْ

وتأتي على هذا النحو مع حربة القصيدة :

و امُ رْ علَى الْطَ دَ ا نَقْ و مَ امُ رَامْ يَا طَ يشْ لَغْ جِ

يَا لَالَّ دَا دَا امِّي الالَّ اهَ

ويبدو لي أن بدايات األداء الغنائي الموسيقي المعتمد على اآلالت، ظهرت مرتبطة 

فقط بالطبلة الصغيرة التي تعرف باسم "التعريجة" و "لـگوال"، والتي شاع بين األشياخ 

الجزء  هذا  في  ديوانه  بتقديم  أسعد  الذي  امتيرد(27)  الجياللي  هو  بها  توسل  من  أول  أن 

الثاني من موسوعة الملحون.

بعد  الملحون  فيها  ازدهر  التي  الفترة  شعراء  طليعة  في  امتيرد(28)  الشيخ  ويعتبر 

مرحلة ركود أعقبت حقبة نشأته وتطوره، والتي امتدت من منتصف القرن الثاني عشر 

انظر مقدمة "ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي" ص: 30-31.  (26)

انظر: مقال "األدب الشعبي المغربي الملحون" لمحمد الفاسي (مجلة البحث العلمي –العدد األول –السنة   (27)

األولى 1964) و "معلمة الملحون" له (نشر أكاديمية المملكة المغربية و "القصيدة" ص: 611-616.

انظر ترجمته في:  (28)

-1 القصيدة ص: 611-616.  

-2 معلمة الملحون –ج2 ق 2 (تراجم شعراء الملحون) ص: 148-154.  
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الهجري، ابتداء من عهد السلطان محمد بن عبد اهللا(29) الذي يبدو أنه كان ولوعاً بالملحون، 

إلى أوائل القرن الماضي زمن السلطان عبد الحفيظ(30) الذي كان من شعرائه، إذ خلف 

ديواناً سبق أن طبع على الحجر في فاس بدون تاريخ. 

وفي هذه الفترة ظهر كبار األشياخ المبدعين من أمثال محمد النجار، وعبد القادر 

قاسم  ابن  ومحمد  سليمان،  بن  ومحمد  ارزين،  ولد  العمراني  علي  بن  ومحمد  بوخريص، 

لعميري، وعبد القادر العلمي، والتهامي لمدغري، ومحمد الـگندوز، والحاج ادريس بن علي 

لحنش، وأحمد لغرابلي وآخرين كثيرين ستعمل األكاديمية على نشر دواوينهم تباعاً بإذن 

اهللا في إطار مشروع الموسوعة.

إلى   – األول  جزءها  له  خصص  الذي  المغراوي  كسلفه   – امتيرد  الشيخ  وينتسب 

منطقة الغرفة من امسيفي في جهة تافياللت الواقعة جنوب شرق المغرب، إال أنه ولد 

روس" أو غيرها من أسواق  ونشأ في مراكش حيث كان له دكان لبيع الخضر في "رياض لَعْ

الخضر.

عهد  في  أنه  المعروف  فمن  محدد،  غير  ووفاته  والدته  تاريخ  أن  من  الرغم  وعلى 

ً. وهو ما يكشفه  ً مجددا ً كبيرا السلطان محمد بن عبد اهللا كان قد برز باعتباره شاعرا

قوله في قصيدة "الحراز" التي يورد فيها من الصفات التي تنكر بها ليصل إلى محبوبته 

صفة "امْخزني" لهذا السلطان :

(29) بويع سنة 1276هـ وتوفي عام 1290هـ.

على  الفرنسية  الحماية  عقد  أمضى  أن  بعد  يوسف  المولى  ألخيه  عنه  وتنازل  سنة 1325هـ  الملك  تولى   (30)

ً ثم  المغرب عام 1330هـ الموافق 1912م. وكانت وفاته سنة 1937م في أنجان لوبان بفرنسا حيث كان مبعدا

نقل جثمانه إلى فاس التي بها دفن.
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لِكْ ابْ المَ حَ نَ اصْ ورْ امْ مُ شْ زْنِي مَ خَ تْ امْ عْ تِي ارْجَ اعْ نْ سَ مَ

دْ مَّ حَ ي مُ يدِ رَ سِ اهللا يَنْصَ

ويبدو أنه عمر طويال حتى أدرك بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، 

إذ توفي في أواسط سلطنة موالي عبد الرحمن(31) ودفن بمقبرة سيدي علي أبي القاسم 

بجوار مسجد الكتبية تحت منارته، من غير تحديد لقبره.

السبب  إن  األشياخ  بعض  بقول  لـ "مترد"  تصغيرا  بـ "امتيرد"  تلقيبه  تعليل  وفي 

استخفافاً  عليه  أطلق  اللقب  هذا  إن  آخرون  ويقول  جسمه،  ونحالة  بنيته  ضعف  فيها 

بمكانته الشعرية البسيطة أول ظهوره في الميدان، ويعزون تفتح موهبته رغم أميته 

إلى دعاء ألحد الشرفاء الوزانيين أو الشرقاويين كان سبب الفتح عليه إذ سأله عن اسمه، 

وحين أجاب بـ: "امتيرد" أجابه الشريف: "بل أنت مترد". ويعتمدون في هذا التعليل على 

قصيدته : "الداوي" التي حربتها :

 دِاوِي
ــــــالَكْ اوِي مَ الدَّ

ي دَاوِي رَاحِ الْ اجْ بَالوْصَ

يرْ ادْوا ـرْحْ ابْغِ ا ابْرَا جَ مَ

ً إلى ما نهله من  مع التنبيه إلى االعتراف الوارد آخر قسم منها حيث يقول مشيرا

الزاوية الشرقاوية :

(31) بويع سنة 1240هـ وتوفي عام 1276هـ.
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وِي
ــالَ ـرُصانْ اسْ رَايَسْ القُ

اوِي
ـرْقَ ـبْ شَ اهَ ـوَ ـرْ المْ سَ

ا ـوَ قْ ـادَتِي سَ اوْنِي سَ قَ اسْ

ويحكى أن السلطان عبد الحفيظ، كان إذا ذكر الشيخ امتيرد في مجلسه يقول : 

"بل هو مترد امعمر بالتريد"(32). وهي قولة دالة على مكانة هذا الشاعر حتى بعد عصره، 

يعززها ما يروى عن التهامي المدغري الذي شهد له بالتفوق، معترفاً بأنه لو أدركه لحمل 

ً له : نعله "بلغته"، بل زاد فأكد أنه لو تسنى له أن يعاصره ويلقاه لكان عبدا

وال عجب أن يكون بهذا وغيره "شيخ األشياخ" في عصره، وأن يعتبر في مراكش:   

من  وبلغ  روضهم.  أي  لشياخ"  "عرصت  فاس  وفي  فاكهتهم،  أي  دالشياخ"  ية  "الفاكْ

للجوئهم  الة"  عَّ "الشَّ عليها:  أطلقوا  المنشدين  أن  الجماهير،  على  قصائده  تأثير 

إليها في تحريك السامعين وإثارة انتباههم إذا ما أحسوا منهم ضيقاً وعدم التجاوب 

عنه  أعرب  ما  وهو  يستلهمون.  منها  كانوا  أنفسهم  الشعراء  إن  بل  ينشدون.  ما  مع 

مروره  جواز  هو  امتيرد  الشيخ  بأن  فيه  يصرح  الذي  البيت  هذا  في  المدغري  التهامي 

: وفاتح الطريق له 

ي وزْ شِ ا نْدُ يالَلِي مَ يخْ الجِ ذَا الشِّ تْبا   لَى العَ ي اعْ تْ شِ لَّفْ ا خَ إذَا مَ

(32) "التريد" بتاء مثناة في النطق العامي، وأصله "الثريد" بالمثلثة.

ــرَدْ ـــ ــي ــتِ ـــرْتْ الِمْ ـــضَ ــــانْ احْ ـــوْ كَ لَ

ــرَدْ ي ــوِ
ــدْ اشْ ــبْ ــو عَ ــونْ لُ ــكْ ــتْ انْ ــنْ كُ
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األداء،  في  "التعريجة"  بـ  توسل  من  أول  كان  امتيرد  أن  من  أسطر  قبل  ذكرته  وما 

الشاعر:  أن  تزعم  الفاسي  المرحوم  ساقها  أسطورية  بحكاية  العامة  ذهن  في  يرتبط 

ً لزيارة صهريج ابن الحداد وهو بستان خارج مراكش من  "كان يذهب في كل عشية مفردا

باب الخميس. وهذا الموضع مخيف متوحش فيه مياه راكدة ونباتات وحشية، وفي الماء 

كثير من الضفادع، وال يقصده أحد إلى يومنا هذا. وكان الجياللي يجلس هناك للتفكير 

واالعتبار، فخرجت له ذات يوم ضفدعة وكلمته وقالت له: يا شيخ إنني أريد أن أعرس وأرجو 

له:  فقالت  الوقت،  تعيين  منها  وطلب  نعم،  فأجابها:  لنا،  وتغني  عرسنا  تحضر  أن  منك 

في اليوم الفالني في الساعة الفالنية آت إلى هذا المحل. ففعل، ولما حضر في الساعة 

المعينة رأى نفسه في دار عرس، فقدموا له آلة لم يكن له عهد بها قبل ذلك، وطلبوا 

منه أن يغني لهم قرب الصهريج، وبيده تعريجة. فرجع إلى المدينة وحكى للناس ما وقع 

له. ومن ذلك الحين صار يأتي بالمعجز من القول بعطاء من الجنة. وتظن العامة أنه لم 

يُغن بالتعريجة من قبل، وهذه اختراع من الجنة".

ً عن التعليل األسطوري لموهبة الشاعر امتيرد، فإن الناظر في قصائده ينتهي  وبعيدا

دون أدنى شك إلى أنه صاحب إبداع، إذ نظم على نحو لم يكن معروفاً وبما لم يكن مألوفاً 

بين األشياخ المعاصرين له والسابقين عليه. وهو بهذا التجاوز للمتداول والشائع يعتبر 

ً في الملحون، وال سيما بما ابتكره سواء من حيث الشكل أو المضمون، انطالقاً  مجددا

وهو  متلقيه.  ونفوس  نفسه  في  يختلج  عما  تعبير  من  له  أتاحت  وما  الفنية  قدرته  من 

تعبير يتسم بالروعة والجمال، وبأسلوب يلتقي فيه الطبع بالصناعة وبالرواية، في غير 

تكلف أو تثقف.

وفي دراستي المشار إليها قبل، كنت قد ذكرت من جملة أولياته في الشكل إضافته 

للبحر المثنى وزنا جعل فيه الصدر (الفراش) أطول من العجز (الغطا)، وكذا نظمه على 
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بحر "السوسي" الذي بدا أنسب لقصائد الحوار التي كان له فضل تطويرها، وكانت قد 

بدأت مع الشيخ حماد الحمري. وفي مجال السبق يذكر له نظم "السرابة" التي يقدم 

بها للقصيدة عند اإلنشاد.

والخلخال  الشمعة  وفي  الخمريات  في  نظم  من  أول  أنه  فأرى  المضمون  في  أما 

والحراز والضيف والفصادة والخصام والقاضي، وإن كانت قصائده في بعض هذه األغراض 

لم تكتب لها شهرة التداول بالقياس إلى ما جاء عند غيره في موضوعها بعد.

عدد  تألقه  إبراز  في  يزيد   ً متميزا موقعاً  يحتل  امتيرد  الجياللي  أن  يتضح  وهكذا 

قصائده التي حافظ عليها الرواة والمدونون. وهي في هذا الديوان وبالمقاييس المنهجية 

ثمان  على  زيادة  موثقة،  قصيدة  وسبعين  إحدى  إلى  تصل  الموسوعة،  لها  تخضع  التي 

أخرى تنسب إليه. وكان األستاذ الفاسي قد أشار إلى أن عند الخزان قدور الغزايل كناشا 

يحتوي على أربع وثمانين قصيدة ؛ وهو كناش مفقود على ما يظهر، وربما يكون صاحب 

"معلمة الملحون" قد ردد ما كان متناقالً بشأنه بين المهتمين بالملحون. في حين ذكر 

لي األستاذ عبد الرحمن الملحوني رئيس "جمعية الشيخ الجياللي امتيرد"(33) للملحون 

بمراكش أن ما تتوافر عليه الجمعية هو نفسه ما اجتمع لألكاديمية.

والجدير بالتنبيه أنه إذا كانت نسبة القصائد إلى أصحابها تستند عموماً وبالدرجة 

هذا  في  يقع  قد  الخلط  بعض  فإن  منها،  قسم  آخر  في  الشاعر  اسم  ذكر  إلى  األولى 

االسم، وال سيما حين يتكرر. وقد يزيد هذا الخلط حين ال يسمي الشاعر نفسه، كما عند 

(33) تأسست عام 1970 على إثر انعقاد مؤتمر للملحون في مراكش. وهي تنهض بدور الحفاظ على شعر امتيرد 

البداية  في  ترأسها  كان  أن  بعد  الشليح  اهللا  عبد  األستاذ  يرأسها  التي  الهواة"  جانب "جمعية  وغيره، إلى  

الشيخ المرحوم محمد بن عمر الملحوني.
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التهامي المدغري وقدور العلمي الذي تسجل له بعض االستثناءات في هذا الصدد. على 

أن ذكر االسم ال يكفي وحده في التأكد من النسبة، بل يعتمد كذلك على المتداول بين 

الحفاظ والرواة والمدونين، كما يعتمد على معرفة نفَس الشاعر وما برز فيه أو اشتهر 

به من أغراض.

من هنا كان الحرص على التأكد من هذا األمر، حتى ال يختلط شعر الجياللي بشعر 

غيره من الذين يشاركونه هذا االسم، وهم كثر، ومن أبرزهم الجياللي لحلو الفاسي(34) 

ً له ويعرف بـ "ابن الجنية"، والذي اختلط بعض شعره بشعر امتيرد.  الذي كان معاصرا

فعند الشيخ عثمان الزكي أنه هو صاحب قصيدة "الهاشميا"(35) التي حربتها :

والسبب تشابه االسم الذي كشف عنه الشاعر في هذا البيت :

ً آخر حين توجد قصيدة منسوبة للجياللي، ولكن يالحظ  وقد يتخذ هذا الخلط بعدا

من نفَسها أنها مجرد اقتباس – حتى ال أقول إنها مسخٌ – لقصيدة يتضح أنها األصل وأنها 

(34) انظره في "معلمة الملحون" –ج2 ق 2 ص: 164.

(35) واردة في ديوان امتيرد ص: 127.

يَّا مِ
اشْ الهَ ي  وَلْفِ ــوالَتِــي  مُ ــامْ  الــرْيَ انَةْ  لْطَ أَسُ

ي جِ
الَ بِّي واعْ تِي اوْطَ ا زُورِينِي يَا رَاحْ

فَ نْ الْجْ فى مَ يَكْ

يَّا مِ الحْ مْ  رْغَ ضَ يالَلِـي  الجِ الْ  قَ ــدوَاحْ  ال ـوالَةْ  مُ يَا 

ي نْاجِ اكْ اغْ دْ ابْهَ اهَ ودَا اتْشَ مُ حْ ا مَ اعَ نْ سَ للَّـهْ وَاشْ مَ
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جيدة مع النسبة لشاعر آخر معروف. من هذا النوع الذي يبدو وكأنه من باب المعارضة، 

قصيدة "خدوج" التي حربتها :

وفي أكثر من مجموع أنها لعبد القادر إذ يقول في اآلخر :

ومن المرجح أنه بوخريص. ومن ثم استبعد إدراجها في الديوان، حتى في الملحق 

الذي يضم القصائد التي تنسب المتيرد.

أما القصيدة المذكور فيها اسم الجياللي فتقول حربتها وهي مبتورة :

وا وْجُ انْفَ ـلِيـالَ  يَالخْ ــي  جِ
أَ

ـــــــاجْ ــــطْ الـــحَ ـــــ رِي ــــوْ عَ

ـا لَجَّ لِلْمَ ــي  ــدْشِ ــقَ نَ ــا  مَ

ـِـبَــاجُ الــه ـــــدَ  غْ والــــــوَ

ا الرْجَ لْ  أَهْ ى  فَ يَخْ ا  مَ ي  مِ وَاسْ

ا اجَّ الحَ ــي  وَلْــفِ ــا  يَ ــي  ــنِ زُورِي

ـــــاجْ ـــــتَ ـــــحْ ــكْ نَ ـــ ــلَ ـــ وَصْ

ا  جَ دْ الحَ يُوسْ  اكْ نْ  امَ يهْ  قِ نَسْ

ــاجْ ــا لَـــــنْــــــــتَ ـــ دْبَ ــوَ ـــ ـــ وَال

و الَيْجُ خْ وا  اضُ فَ رْ  ادَ القَ بْدْ  عَ

ــاجْ ـــ ـــ ــتَّ ال الَةْ  ـــوْ ــــ ــــ مُ  ...

ا ارْجَ الـدَّ ــرَا  الــسَّ تْ  نَعْ يَــا 

ا ايْجَ الهَ وجْ  ـــدُّ خَ ــي  ــنِ زُورِي

ـــــاجْ ـــــتَ ــحْ ــكْ مَ ــالَ ـــ ــوْصَ بَ

ــوا وْجُ انْفَ ـا  وجَ ــدُّ خَ ــي  وَاجِ
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وجاء في آخرها :

لجنة  سلكتها  التي  المعايير  طليعة  في  كانا  والتحري  التقصي  فإن  يكن،  مهما 

الملحون، سعياً إلى تجنب الخلط الذي قد يشوب نصوصاً معينة أو إهمال نصوص أخرى. 

أو  تنبيه  بأي  ترحب  فإنها  ذلك  ومع  اإلمكان.  قدر  تفاديه  على  اللجنة  حرصت  ما  وذلكم 

انتقاد في هذا المجال أو غيره.

ومن اهللا العون والتوفيق.  

وا الَيْجُ خْ وا  اضُ فَ يالَلِي  وَالجِ

ـــــاجْ ـــــغَ ــوكْ الــنَ ـــ ــلُ ـــ ــسْ فِ

ا جَ اهْ مَ ـيـبْ  بالطِّ ـي  ـالَمِ وَاسْ

جا الواهْ الحالَّ  هذا  نختم 

ـــــاجْ ـــــتَ يْـــــنْ ــــــــمْ  األَسَ و 

الرباط 8 رمضان المعظم 1429هـ
الموافق 9 سبتنبر 2008م

عباس الجراري
عضو أكاديمية المملكة المغربية
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انِي ادْهَ ْرْ  يّ حَ و  لِي  قْ عَ رْ  حَ اسْ بِيبْ  الحْ  ْ بّ حُ

ادْمــاهــا و  ــــــــرُوقْ  الــعْ فــي  ــجْ  ــسَ انْ و 

حالْ دَوَّانِي ي انـْ بْـنِي حالـِ ـلـْ ـنِي و سَ امْ سَ

ــا ــطــاه ــغْ يــــرْ ل ــــدِ ـــــــيْ الــــنْ دَعْ

ي ـنانـِ ي و سُ يـنِي و افْـرايْضِ قِ تِـي و ايـْ ـْ لّ مَ

ــنــاهـا اهْ و  ـــراكْ  الحْ ـيــنْ  ـكِ ـسْ تـَ

ْ االوْزانِي ـفّ خَ وماً اتـْ افَعْ يـُ يـعْ الشَّ فِ الشْ

ـــا ـــوْاله مَ ــــمْ  نَــــعْ و  ــــا  ــــوْاله مَ

ـنا و االمانـي ة و الهْ ـمَ و و الرَّحْ ـفُ دْ العْ ـوْ طَ

ـطاها اغْ و  ــــالمْ  االسْ ــجــابْ  احْ و 

نانِي دْ يالعَ علِيـــكْ  اللَّـهْ  مـنَ  ـالةْ  الصْ

ـــــهَ طَ ـــتِـــي  راحْ و  رُوحـــــي  ـا  يـَ

وانِي نْ االكْ وْ ايَنْ قَبْلْ كَ وْضْ الكَ بْ الحَ صاحَ

تْــــشاها انـْ ـــاللْ  الجْ ذَا  ــلُــه  ألجْ

جانِي بَهْ  ْ حّ صَ لِهْ  بَّلْ  انْڤَ يُومْ  نْ  مَ ءاشْ 

الـبُــوَّاهـا ــهـا  ارْكـابـْ ـــــطْ  وَسْ

ارَحْ ابْـــدانِـــي ـــــــوَ ـــــرَى فــي اجْ اسْ

بُـوبْ زْ الياسْ رِيحْ الـهْ يـفْ ايْهَ ي كِ ـزْنـِ هَ

ـي ادْعـــانـِ و  االقْـــــــوالْ  يــدْ  لـنْـشِ

وبْ رْغُ مَ  ْ لّ كُ مالْ  اكْ و  ــرُورِي  اسْ و  غايْتِي 

إيـمانِي ةْ  ــــوَّ قُ او  ـــــبــي  ـــــداهْ امْ و 

وبْ جُ سْ الحْ مْ واتْ شَ نْ شرَقْتْ انْوارُه و اضْ مَ

ـي انـِ الدَّ و  يــدْ  البْــعِ فــي  ـعْ  ـفَ شْ يـَ

وبْ سُ محْ علِيهْ  اللي  خابْ  اوال  يبْ  ايْخِ ما 

ــي ــان ــم االي  ْ ـــــحّ صَ و  الــــرَّافــــه  و 

ـتُوبْ ورُه في اوْراقْ الكْ طُ بَـيَّـنْ في اسْ المْ

ــطــانــي ــلْ ــــودْ سُ ــــوْجُ ـــيـــنْ ال يـــاعِ

بُوبْ حْ ـبِيـبْ مَ ـثْـلُه احْ بُـوبْ أال مَ ـحْ المَ

ـــي ـــدانِ ـــمَ ــــا ال ــــيَّ ــــبِ تـــــاجْ األنْ

يُوبْ غْ مَ  ْ لّ كُ تاحْ  فْ مَ لَتْ  مْ كَ مالُهُ  أكْ نْ  مَ

ــي ــان وطــي و  ـــا  ـــارْه ـــط أقْ ـــنْ  ـــي بِ

وبْ رْكُ رِيعْ مَ ـدا اسْ غْ ـشارِي يـَ بْ اعْ فُـوقْ ثَلـْ
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لْوانِي سَ و  ي  افْرايْحِ و  نايا  امْ دْ  قَصْ أنََّــالْ 

ــا ــاه ــم احْ و  ـــيـــمْ  الـــنْـــعِ ــــدار  لـِ

ي النـِ ـلِيهْ تُكْ نُونِي في مـنْ اعْ ظْ دا مَ اكْ هَ

نـوْطاها ـــبْ  ـــرِي اقْ ــي  ف ــيـــــبَــة  طِ

بانِي نْ اسْ ولْ يامَ عْ و انْقُ ضَ ه نَخْ قامُ في امْ

نَــرْجــاهــا انْـــهـــارْ  ــي  ل ــة  ــاع ــفَ اشْ و 

نانِي دْ يالعَ علِيــكْ  اللَّـهْ  منَ  الةْ  الصْ

ـــــهَ طَ ـــتِـــي  راحْ و  رُوحـــــي  ـا  يـَ

وفَاني و  ــه  ــارْتُ ــزْي بَ ولى  المُ رادْ  إلــى 

ــــرِيــــنْ لِـــيـــهْ نَـــاداهـــا ـــلْ اخْ ـــثْ مَ

فانِي و  لْ  ناحْ ــواهْ  بــهْ أنــا  و  هــدا   ْ ــمّ كَ

ـجاها احْ و  ـــــيــارْ  لــسْ ــــومْ  شُ ــا  ي

غاني اصْ نْ  يامَ اسْ  سَّ عَ رْفي  بطَ كنْباتْ 

ــطاهـــا خْ نـَ يـــقْ  طِ انـْ ـــة  ساعَ ال 

رَبَّاني تِيقْ  اعْ رُه  مْ خَ رْ  مَّ خَ امْ رْ  مْ خَ دُونْ 

ــا ــاله ــاحْ ــــه م تُ ْ ــــدّ ـــى لَ ـــل ـــا احْ م

وانِي الحْ يَهْ بْ الفْ ـوى قُطْ ـوَى دُونْ اهْ ال اهْ

ا ــالهَ ابـْ و  يـــمْ  حِ الجْ ـــرْ  ـفْ كَ ـــنْ  مَ

أمـــانِـــي ـــة  ـــلَّ جَ و  ــــــــراري  اقْ و 

رُوبْ قامْ الْهادي اتْزُولْ الكْ ى في امْ فَ  و نَشْ

ــي ــانِ ــس ــنْ يَ وامْ  ْ بـــــالـــــدّ ال  ــــنْ  مَ

وبْ يرْ االنْسُ قامْ خِ بَة و امْ عْ بَلْ و الكَ ْ  و الجّ

ـــي قـــرْصانـِ ـــعْ  صُ بـِيـــديــــكْ 

رُوبْ الهْ لِيكْ  يقْ  الضِّ انْهارْ  في  يالماحي 

ــطــانــي ــلْ ــــودْ سُ ــــوْجُ ـــيـــنْ ال يـــاعِ

بُوبْ حْ ـبِيـبْ مَ ـثْـلُه احْ بُـوبْ أال مَ ـحْ المَ

ـــلَّـــفْ اوْطـــانِـــي ـــه ايْـــخَ رْتُ ـــدُ ـــقْ بَ

وبْ مْ ايدُ راسَ شْ على المْ تَّى كادْ قَلْبِي بالوَحْ حَ

ـــي ـتْـــمـانِـِ كُ ــــواقْ  الشْ ــــاحْ  بـَ

وبْ رْكُ مَ لُوعْ  ْ الظّ بِينْ  رْها  مَ اجْ يومْ   ْ لّ كُ

ــي ــزانـِ المْ افْــــالكْ  ـراقَـــبْ  انـْ و 

وبْ ـدُ ـجْ رَّعْ و الحالْ حالْ مَ تْـضَ ـوى نـَ بالهْ

ـــانِـــي ـــاتْ زَهَّ ـــي ـــعْ االشْ ـــمْ ـــنْ جَ عَ

ـرُوبْ ـطْ مَ ـبِيـرْ  الخْ و  دْ  دَّ نَتْـلـَ ها  بـِ رْتْ  سَ

ــي ــرانِ ــسْ ــهْ خُ ــهْ بـِ ـــ ــلَّ ـــحْ ال ـــلَ اصْ

وبْ سُ حْ دْ على المَ مْ نْ دِينَكْ و الحَ رْ عَ كُ ْ  بالشّ
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نانِي دْ يالعَ علِيــكْ  اللَّـهْ  منَ  الةْ  الصْ

ـــــهَ طَ ـــتِـــي  راحْ و  رُوحـــــي  ـا  يـَ

انِي صَ نُقْ ادْواهْ  نْ  مَ افِي  الشَّ لْ  وْ القَ ادَقْ  صَ

ـــا ـــوَّاهَ شُ ــرْ  ـــ ــي ــمِ ْ ــضّ ال ـــعـــالْ  افْ و 

رانِي سْ كُ يبْ  عِ  ْ لّ كُ نْ  مَ جابَرْ  و  يقْ  فِ الشْ

ــاهــا ــفَّ ـــواضْ صَ ـــخْ ــــوْضْ ال ـــنْ خَ مَ

دِيوانِي يَنْتْهاهْ  االّ   ْ ــبّ حُ ه  قُ شْ عَ بْ  حُ

هـــا عـــالَّ و  ـــــب  ـــــراتْ امْ ـــــــى  رَقّ

صانِي دايَقْ اغْ بْحْ على احْ يمْ الصُّ رَّكْ انْسِ حَ

داها بـشْ ـــــارْ  االزْه ــتْ  ــقَ ـــ ــبْ اعَ و 

داني حْ  دْ بالمَ تارْ  خْ المُ  ْ بّ بحُ يرْ  خِ  ْ لّ كُ

ـــا ـــواه اهْ ــــعْ  اتَّــــبَّ ال  ـــكْ  ـــسَ ـــفْ نَ

نانِي دْ يالْعَ علِيــكْ  اللَّـهْ  نَ  امْ الةْ  الصْ

ـــــهَ طَ ـــتِـــي  راحْ و  رُوحـــــي  ـا  يـَ

لسانِي تَبَّتْ  عاكْ  نَسْ بجاهه  كريمْ  يا 

ــقــاهــا نَــلْ ــــوالْ  ْ ــــسّ ال ـــوكْ  ـــلُ مْ و 

ماني لِيلْ رَحْ ـبْـدْ ناقَـصْ و انتَ وافي اجْ عَ

ــمــاهــا بــكْ ــــــالمْ  االسْ ـــرَة  ـــضَ ح و 

ــطــانــي ــلْ ــــودْ سُ ــــوْجُ ـــيـــنْ ال يـــاعِ

بُوبْ حْ ـبِيـبْ مَ ـثْـلُه احْ بُـوبْ أال مَ ـحْ المَ

ـي ــمــانـِ ــظْ عُ و  ــطـا  الخْ ازْاللْ  و 

وبْ ـرْهُ مَ  ْ لّ كُ دَبَّابْ  افَـعْ  الشَّ يـعّ  فِ ْ الشّ

ـــــي دَوانـِ ـــــالجْ  الــعْ ــــالجْ  بـــعْ

تُوبْ غْ مَ ينْ  االيْمِ لُومانْ  ه  رامُ اغْ في 

ـــي ـــورانـِ نـُ  ْ ــــرّ بــسَ ــــي  رْنـِ ـوَّ نـَ

وبْ سُ كْ بْدْ مَ ْ عَ دّ بُوعْ على الخَ طْ ه مَ طابْعُ

الــهـــــتَّــانِـــــي ـــا  ـــورْه نُ ـــلْ  ـــطَ اهْ و 

وبْ عُ دْ مَ االدْواحْ  بينْ  رْ  هَ يَظْ بْ  عَ دْ مَ لْ  كُ

ــغــانــي ـــنْ تَــصْ عــلــى االوْصــــــافْ كُ

وبْ سُ حْ نْ منَ التَّايْبِينْ مَ يرُه كُ وى غِ  في اهْ

ــطــانــي ــلْ ــــودْ سُ ــــوْجُ ـــيـــنْ ال يـــاعِ

بُوبْ حْ ـبِيـبْ مَ ـثْـلُه احْ بُـوبْ اال مَ ـحْ الْمَ

ــفــانــى اكْ ــتْ  ــمَّ غَ و  ـــــى  اوْداع ــي  ف

وبْ رْغُ مَ لْ  كُ يارَبْ  لَكْ  فَضْ نْ  مَ الرْضى  و 

ـــي دانـِ وَلـْ و  يـــنْ  وَالـــدِ ــــمْ  ـرْحَ تـَ

ادْنُوبْ و  اوزارْ  ـنِيـها  جْ يـَ ـثْـلِي  مَ ْدي  الّ و 
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انِي مَّ رافْ ضُ لْبة و االشْ المْ على الطُّ ْ و السّ

ــا ــاه ــوْف ب ـــمْ  ـــعَ إي ـــرَة  ـــضْ ـــحَ ال و 

انِي يتْ و رضَ نْ ارْضِ ثْ مَ دَّ لِيلْ انْحَ بْدْ الجْ عَ

ــبــاهــا انْ و  ـــمْ  ـــهْ فَ و  ــــارَة  اتْــــجَ و 

ازْمانِي دايَــمْ  مــادامْ  حابُه  الصْ الرْضا  و 

ــا ــاه وف ـــــرَايَـــــمْ  اكْ ـــــــه  ازْواجُ و 

ــعــانِــي ــمْ ال ارْبــــــابْ  ـــرَا  ـــعْ الـــشَّ و 

وبْ وْهُ مَ  ْ لّ كُ ــزْراجْ  خَ نَى  عْ المَ  ْ فَدّ قالْ 

ـي ــنْــوانـِ عُ و  ـنْــتِـي  ـعَ امْ ــهْ  وَفْــقَ

وبْ دُ اكْ قايَقْ  الحْ لَ  اهْ الهادِي  رْ  دَكْ في  ما 

ــي ــانِ ي ــدْ عَ ـــوفْ  ـــيُ اسْ ـــارُه  ـــص انْ و 

وبْ االنْجُ ورْ  بدُ الفَاء  الخُ و  رَة  شْ العَ على 

انتهت القصيدة

02 : يقال كذلك «دعي الناديين لغناها» عوض «دعي الندير لغطاها».

03 : يقال كذلك «وافراضي وبرهاني» عوض «وسناني».

04 : «الشفيق الشافع» عوض «الشفيع الشافع».

05 : «االحساني» عوض «االماني».
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األفْضالْ  رِجــالْ  ةُ  بْـعَ سَ اتْـــــزُورْ  ــي  اجِ يـدِي  ياسِ هو  و 

فْ يدِي يُوسَ بَّقْ سِ فْاالوَّلْ ما تـسَ طَ تَقْ ازْهارُه  انْوارْ  نْ  مَ

ــار  ــط ــسْ ـــــاسْ مَ يَّارك سَ يــبْ  ــذِ اعْ صافِي 

ثِيرْ اكْ يرْ  خِ لِيهْ  عــيَّــاضْ  ي  القاضِ المخنتر  ــداكْ  ك و 

رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

مالْ الكْ رْ  بَحْ ـدْ  ـجَ االمْ نْتَرْ  خَ المْ الَكْ  كـدَ و  يـدي  ياسِ ـو  هُ و 

ْ اقْطارْ لّ بْـرُه في كُ نَـعْ خَ ـبَّارْاللي اشْ الجَ ـبْ  وهِ المُ ـرْ  بامَ

ــــــــزَّارْ ــــثْ غَ ــــي رارْلِ فْ االسْ هْ دالك كَ و اكْ

بِيرْ اكْ ــرْ  ــحْ بَ لِــيــهْ  ــي  ــزُولِ ــجَ ال انْ  لِيمَ بنْسْ ــدِي  ــي سِ

رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

االفْـضالْ  منَ  التُّـبَّاعْ  ـمامْ  الهْ الَكْ  كـدَ و  يـدِي  ياسِ هـو  و 

ولْ المُ  ْ رّ سَ نْ  مَ فا  اخْ بال  رُّه  ـثُولْسَ المْ ـرَبْ  كتَـضْ بِهْ 

فْ تَرْشَ رُه  بَحْ نْ  مَ نى  الغْ

رْ فَ عْ ة بَنْ جَ رْخَ بْ الصَّ احَ صَ

ولْ ولَى ثَلْتْ افْحُ دْ مُ جَ الـمْ

ــــارْ  ـــثْ بَــــطَّ ــــ ـــي االبْصارْ    لِ ــورْ  نُ ــداكْ  كْ و 

تحريرْ المحطمة  من  شى  يَخْ ما  زارُه  نْ  مَ ورْ  صُ القْ ولْ  مُ
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رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

ثالْ االمْ رَبْ  ْضَ اتّ هْ  بـِ يْـلِي  هَ السُّ االمــامْ  يـدِي  سِ يا  هو  و 

لِيلْ رُهُ صافِي تَحْ النِّيلْ اللِّي فاضْ بَحْ يضْ  فِ كَ رارُه  اسْ من 

ـــارْ ـــط اقْ و   ْ ــــــلّ بارْ       طَ االخْ  ْ حّ صَ يثْ  دِ احْ في 

يـرْ سِ اعْ  ْ ــلّ كُ ونْ  ايـهُ نُّه  عَ هُ  قامُ لمْ ابْلَغْ  نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

المجالْ بِيـنْ  ـبَـرْها  اخْ و  ـة  جَ بَـهْ امْ ـة  جَ بَهْ يدِي  ياسِ هو  و 

للْيُومْ فايَتْ  نْ  مَ نْتْرَة  خَ امْ رَة  دْ لُومْ عَ عْ رْحْ المَ و و الفَ ْهُ بالزّ

يلْ رايَمْ و التَّبْجِ فْ الكْ هْ كَ

رُومْ كْ المَ بْعْ  بالطَّ لُه  صايـْ

ـــحـــارْ اسْ و  ـــلْ  ــــ فارْ       تَ الجْ ـتْ  ـقْ طَ انـْ ها  بـِ

يـرْ الخِ ـبابْ  اسْ لُه  وا  ونـُ إيكُ الِيـها  بمَّ نى  اعْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

ليالْ و  أيَّامْ  فِيها  ا  زَگْ الَّ  نْ  مَ ايْ  شَ شافْ  ما  يدِي  ياسِ هو  و 

انْ افْها في ليالِي رَمْضَ نْ الَّ شَ الَسْ على كل االلوانْ              مَ جَ ـرْآنْوالمْ القُ لْ  اتْرَتـَّ يادْ  االسْ و 

ــــارْ        ــــه ْ واجْ ــــــرّ ــبــارسَ ـــودْ االخْ ــي خُ ــنِّ مَ

يـرْ ـسِ التَّـفْ و  ـلُـومْ  العْ ـرْحْ  شَ ونَة  سُ ـحْ مَ راقْـيَـة  ـولْ  قُ بعْ
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رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

سالْ اتـْ ـنْ  مَ ـلْ  ـهَ تَجْ ال  ادِي  يالْغَ نُوصيـكْ  يدِي  ياسِ هو  و 

لِيها لْ  ادْخُ و  ة  الَمَ بالسَّ انْوِي  الِيهاو  أمَّ بْ  ـلـْ طَ ـى  ْضَ بالرّ

ــيــارْ  اسْ و  ــبْ  ــلْ ــقَ العـارْ ب ــفْ  ْ وَقّ ـمْ  ليـهُ

ــرِيــرْ اغْ ــونْ  ــكُ اتْ ال  تَــلْــقــاهْ  نَّى  تَتْمَ مــا  ــلْ  كُ ــيــعْ  ــمِ اجْ و 

رْ  ضَ ةْ الحْ ينَ دِ دْ ناسْ امْ صَ  يَقْ

ة بْعَ لَّمْ لرْجالْها السَّ و يسَ

نا لْدْ لبَ ي  إيجِ الَحْ  الصَّ فاهْ  اخْ الِّلي 

نا لْطْ ها يَتْزَها في قْبُوبْ سَ ايْزُورْ ناسْ

يرْ شْ بَلْدْ االقْطابْ و التَّنْوِ رَّاكَ مُ

يرْ قِ بفْ مْ  قــدَ اتْرابْها   ْ دّ يعَ و 

اتْنالْ بِها  ـة  ـمَ كْ حَ ة  الوْصايـَ و  نُوصيـكْ  يـدِي  ياسِ هو  و 

لُه يرْ اهْ لُه و في غِ يرْ في اهْ رَّفْ الخِ لُهصَ هْ ـرْو بجَ حافِِي مَ الَ اتـْ

فيها وفْ  طُ ة  عَ مْ جَ  ْ لّ كُ

لُه فَعْ ى  قَ يَلـْ دْ  واحَ لْ  كُ

ــزَارْ        ــحْ ـــ ــيـــــرْ تَ يَّارْ        بـــــغِ العَ ــي  كِ ــدْ ال ــالْ  ق

يرْ هِ اشْ ولْ  بقُ فا  ماخْ رَة  ـمْ الْحَ ة  ـجَ البَهْ في  لِيـلْ  الْجْ بْـدْ  عَ

انتهت القصيدة

بُعة». 02 : يقال عند أهل مراكش «يسلم لرجالها السْ

11 : يقال كذلك «ما شاف شاي من الزگا فيها انجاله».
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مانْ الرَّحْ بِيبْ  احْ  ْ بّ حُ

االبـدانْ ـوارَحْ  اجْ ـرْقْ  خَ

ـرْقانْ بالفُ افْـتَـرَقْ  نْ  مَ

ـرْآنْ القُ مْ  ـلـْ عَ حْ  وَضَّ

نْ سَ سينْ و الحَ ْ الحْ دّ جَ

نانْ دْ لَى العَ ا اعْ لِّوْ صَ

ـوانْ ياألخْ ـي  ـرْنـِ ـمَّ خَ

انْ يافَـطَّ ادْعــانــي  و 

االدْيانْ على  لَّى  اتْجَ و 

َبْيانْ أ يرْ  سِ تَفْ و  رْحْ  شَ

سانْ ودْ و االحْ فْ الجُ هْ كَ

بالبَـيانْ جـانا  ـنْ  مَ

رْيَانْ جَ نْ  مَ سقانِي  و 

انْ لـسَ و  باً  قَـلـْ دْ  نَنْشَ

أوْطانْ  ْ لّ كُ في  عبَقْ  و 

االيمانْ  ْ لّ ألهْ وعْ  خشُ و 

االركانْ و  البيـتْ  رْمْ  حُ

انْ رْقَ ولْ الفُ دْ مُ االمْجَ

ونْ رْجُ ابْجَ ـالهْ  ـحْ مَ يا 

لسونْ  ْ ــلّ كُ ــالَوَةْ  ــحْ ب

ونْ لجُ ونْ  جُ نْ  مَ يبُه  طِ

ـبُونْ تْ اهْ رْبـَ هْ ضَ نْ بـِ مَ

ونْ صُ احْ هْ  بـِ ـنْ  آمَ ـنْ  مَ

نْ وْ الكُ تاحْ  فْ مَ ـهَ  طَ

        

ه ـمالـُ اكْ و  ـلُـه  فَـضْ ـبادْ  للـعْ قْ  ابـَ السَّ

امْصالُه يسانْ  كِ وْضْ  الحَ نْ  مَ اقِي  السَّ و 

ه بـوْصالـُ نا  ـدْ ـعَ ماسْ االوْصافْ  ـي  باهِ

يقْ قِ التَّـحْ و  ايَقْ  قَ الحْ بْ  احَ صَ دْ  مَّ حَ مُ

يقْ فِ اشْ و  ـرَّمْ  مكَ و  نِيـنْ  احْ وافِـي  يَّـدْ  جِ

يقْ دِ التَّصْ َقْـوالْ  أ ادَقْ  صَ ينْ  الدِّ تاحْ  فْ مَ

ابْحالُه و  ثْلُه  مَ  ْ دّ حَ هْ  اللـَّ لْقْ  خَ ما 

ــانْ يَّ ــدِّ ْ ال ــقّ ــحَ ـورْ ال نـُ

انْ رْ و الشَّ يمْ القدْ ظِ تَعْ

ـتَانْ ـزْعْ و الـفْ ومْ الفَ يـُ

سانْ إنـْ يا  الَتُه  اصْ فـي 

ـفانْ هْ اللـَّ ـربْ  شُ هي 

نانْ سْ و الـجْ ـدْ رُوحْ القُ

ـرْبانْ عُ و  جامْ  اعْ ـيدْ  سِ

ـيـزانْ مِ و  ــراطْ  الصِّ و 

تْـمانْ كُ و  ـرْ  هْ جَ ثَّـرْ  كَ

ـقانْ اللَّحْ نْـزْ  كَ هـي 

ـوْ و آمانْ ـفُ ة و اعْ ـمَ رَحْ

النْ الثَّقْ يعْ  ـمِ اجْ يدْ  سِ

رانْ فْ الغُ هْ  اللـَّ ى  عَ نَسْ

رانْ نُكْ ـالتُه  اصْ في  ما 

لْوانْ سَ و  ـرْحْ  الفَ هـي 

ونْ سُ حْ المَ ينْ  الدِّ رْعْ  شَ

ونْ بطُ بِهْ  لَتْ  مْ حَ ما 

ونْ اتْهُ ـعابْ  الصْ ـنَّا  عَ

ـونْ عُ ـلـْ مَ ـرْها  النَّاكَ و 

ونْ كُ اسْ و  الرَّاحة  هي 
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نانْ دْ لَى العَ ا اعْ لِّوْ بالبَـيانْصَ جـانا  ـنْ  انْمَ رْقَ ولْ الفُ دْ مُ وْنْاالمْجَ الكُ تاحْ  فْ مَ ـهَ  طَ

ة امَ انْدَ لُـوقْ  ـخْ مَ يدْ  فِ اتـْ االَّ  يُومْ  في 

يَامَة القْ مْ  ظَ عْ تـَ ينْ  حِ يمْ  اوْسِ رْ  بْـدَ كَ

ة سـالمَ و  ـنا  اهْ و  و  فُ بالـعْ رْ  تَبْشَ تَسْ

الـحالْ يـقْ  ِيـضِ إ هارْ  انـْ ها  دَبَّابـْ هَ  طَ

الْ االرْسَ مْ  خاتـَ يَّا  االوْلـِ و  بِـيَا  االنـْ بِيـنْ 

افْـعالْ  ْ ـلّ كُ ـيَّـبْ  طَ ولْ  ِيْقُ إ لَها  أنا 

رَامـة اكْ هْ  اللـَّ منَ  تُه  فاعْ اشْ كمالْ  و 

االدْهانْ ي  فِ يَشْ بُّه  طُ

ـتَّانْ الهَ  ْ دّ الـوَ ـرْ  حْ بـَ

رْيانْ بالسَّ رَى  اسْ لِيلْ 

ـنَّـانْ الْمَ أدْنـــاهْ   ْ مّ تـَ

ــنَّانْ الْحَ بْ  ـلـَ اطْ  ْ مّ تـَ

نانْ دْ لَى العَ ا اعْ لِّوْ صَ

ـدانْ االبـْ ـة  غايـَ ادْوا  و 

لْطانْ ـثْلُه سُ ــنْ الَّ مَ مَ

ثانْ أمْ بْـعْ  للسَّ عْ  ارْتـفَ

كانْ امْ لِيهْ  ه  اطُ لـبْـسَ

فَـرْحانْ ــعْ  رْجَ و  ه  رْمُ كَ

بالبَـيانْ جـانا  ـنْ  مَ

رانْ سْ للكَ جــبِيـرَة  و 

للـعــرْفـانْ ـدْ  الــزَّايـَ

عانْ مْ بالجَ ــرَمْ  احْ يُومْ 

ضانْ يَقْ عْ  مَ يَسْ قَلْبُه 

انْ زْمَ عَ ى  كَ احْ رِيشْ  لَڤْ

انْ رْقَ ولْ الفُ دْ مُ االمْجَ

نُونْ ظْ المَ مالْ  اكْ دْ  قَصْ

افْنُونْ  ْ لّ كُ ه  لْمُ عَ نْ  مَ

ونْ مامُ دْ  عَ اصْ و  لَّى  صَ

ـيُونْ اعْ دُونْ  ـرْ  يـناضَ و 

صيونْ المَ ينْ  الدِّ لْ  فَضْ

نْ وْ الكُ تاحْ  فْ مَ ـهَ  طَ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

رْفانِي للْعُ ورْ  طُ ْ السّ أوَّلْ  في  ابَقْ  السَّ

دانِي الوَحْ ـمَ  نَعْ شاهْ  انـْ ه  لْقُ خَ ما  اكْ

انِي السَّ رْ  البْدَ ةْ  طلَعْ في  حدوا  يجْ اشْ 

بُوبْ حْ مَ ـثْـلُه  مَ بِي  النـْ هْ  اللـَّ بِـيبْ  احْ

تُوبْ اكْ ـهْ  بـِ تْ  قَ نَطْ يَزْدادْ  االَّ  قَبْلْ  نْ  مَ

وبْ دُ الكْ لْ  هَ وهْ  دُ حْ جَ و  بُوهْ  ْ دّ كَ و  رْفُوهْ  عَ

وانِي االَّكْ نْ  مَ ي  شِ ونْ  ِيكُ إ ما  لَوْالَهْ 

االوثــانْ هــازَمْ  هــذا 

انْ سَ قُدْ ـوْلَى  الْمَ دِينْ 

البِيـزَانْ نْ  مَ بْـتْ  صَ لُوْ 

انْ رْطَ السَّ مْ  نَجْ رْ  نَنْظَ

انْ يْمَ هَ نْدِي  عَ لْ  قَ لَعْ

هْ مـا لهُ ثـانْ ـنْـدْ اللًـّ عَ

ازْيـانْ و  ـبـاها  اتـْ ـهْ  بـِ

نْـحانْ جَ ي  لـِ يـرُوا  ِيـعِ إ

وْنانْ تـُ بـال  ـولْ  قُ انـْ و 

ـالنْ ـفْ غَ ي  ساهِ انا  و 

الكـانْ ـلُـه  فَـضْ لَوْال 

انْ عَ جْ ل الشُّ و اجنُود  اهْ

يـرَانْ فَـدْ بالطِّ ـدْ فَ و انـْ

ـوْفانْ خَ كْ  ـرْمَ حَ لْ  دَاخَ

رَانْ سْ رْ امْضى خُ مْ و العَ

ونْ ـحُ ـشْ مَ وال  فـارَغْ 

نُونْ اسْ مْ  تْـهُ ـلـَّ مَ ا  مَ

زُونْ امْ يـنْ  بـِ ـقْ  مَّ انْغَ و 

ــونْ هُ ـنُّـه  عَ كْ  احَ دَّ مَ

ونْ يـُ ـدْ مَ ـرْ  ياسَ انا  و 
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نانْ دْ لَى العَ ا اعْ لِّوْ بالبَـيانْصَ جـانا  ـنْ  انْمَ رْقَ ولْ الفُ دْ مُ وْنْاالمْجَ الكُ تاحْ  فْ مَ ـهَ  طَ

ه وَامُ بَدْ لَّى  اتْجَ ـنْ  مَ مْ  عـلـْ فـي  ما  و 

ه لِتْمامُ ـبْـدَى  المَ ـنْ  مَ  ْ ـرّ سَ و  يرْ  تَنْـوِ

ه رامُ اغْ قْ  شْ عَ اقْوَى  نْ  لمَ ى  ازْكَ و  بَرْكة 

كارْ يـدْ ما   ْ قَـدّ عليـهْ  ـهْ  اللـَّ ـلَّى  صَ

رارْ االسْ لَّةْ  حُ ـتَـمْ  خْ نـَ و  ـتَـحْ  فْ نـَ ها  بـِ

ـرارْ التَّـحْ هي  ـنَى  الغْ و  ـمالْ  الرَّسْ هي 

ـوا امُ رْحَ نـَ ها  بـِ ورْ  النْـشُ ومْ  يـُ ا  ـدَّ غَ

ـيْـطانْ بالسَّ ـي  رَبـِّ يَا 

انْ ـفَ ـسْ و االكْ يُومْ الرَّمْ

دانْ لـْ الـوَ و  ـدْ  الـْ الـوَ و 

انْ ـتْـعَ اسْ ي  يـاللـِ الجِّ

االوْزَانْ ـلْ  لهَ ـالمْ  اسْ و 

يانْ العْ جْ  عَ تَدَّ صـالَةْ  و 

ـثْـمانْ عُ و  ـارُوقْ  الفَ و 

نانْ اثـْ يـنْ  ـالكِ المَ بِينْ 

ـوانْ واالخْ ـالمْ  االسْ و 

النْ التُّكْ عـلِيـكْ  بِيـكْ 

ـرْفانْ العُ و  بة  ـلـْ الطُّ و 

انْ ما هيلم األَنْسْ و الجَ

رَانْ مْ عَ بَنْ  كْ  ـلِيمَ اكْ و 

ـوالنْ السُّ الى  تَبَّتْنِـي 

يَانْ صْ للعُ ــرْ  ــافَ غَ يا 

يُهانْ ى  شَ حَ كْ  مذاحَ

تِيجانْ رْفا  الشَّ على  و 

رانْ نُكْ صالتُه  في  ما 

هـارُونْ و  سـلِيـمانْ  و 

ـتُـونْ فْ مَ نِي  لـْ عَ تَجْ ال 

ازْبُونْ و  ايَا  طَ اخْ ـرْ  ـفْ غَ

ونْ مُ مَضْ ـه  ارْوَاحُ نْـدْ  عَ

نُـونْ ضْ و اسْ رايـَ ْ الفْ لّ هَ

ـونْ عُ ـلـْ مَ ـرْها  النَّاكَ و 
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رَبِّـــي رادْ  ــفْ  ــي كِ ــيــنِــي  ــلِّ خَ أالَيَـــــمْ 

قَلْبِي ــورْ  نُ الزِّينْ  ــنْ  زِي لَة  الرَّسْ اتَمْ  خَ

بِي نَسْ النْسابْ  بِينْ  ودُه  بُوجُ رْ  هَ اظْ نْ  مَ

رْبِـي العَ النّـْبِي  على  ا  لِّيوْ صَ رَة  ضْ ألحَ

بِي تَعْ يْدْ  كِ افــراجْ  و  جابِي  احْ و  دَرْڤْتِي 

رْبِي كُ ومْ  مُ اهْ ة  نْطَ القَ دْ  بَعْ ي  فاجِ المْ

بِي سْ كَ لْ  كُ انْ  لْوَ سَ ادَقْ  الصَّ يقْ  دِ ْ الصّ

رْبِـي العَ النّـْبِي  على  ا  لِّيوْ صَ رَة  ضْ ألحَ

بِي وَهْ بَنْتْ  ارْحامْ  في  لَّمْ  اتْكَ و  قْ  انْطَ ومنَ 

رْبِي العَ ي  كِ الدَّ ودْ  الجُ رْ  بَحْ الغنَا  فْ  هْ كَ

انْبِي و  ـــولْ  ارْسُ ال  و  قــاري  ال  ــو   هُ ــوْال  لَ

رْبِـي العَ النّـْبِي  على  ا  لِّيوْ صَ رَة  ضْ ألحَ

رْبِي غَ امْ وال  رْقِي  شَ بُّه  حُ ــنْ  مَ ــارْوى  م

واهْ اهْ قْ  شْ عَ في  نِي  تلُومْ ال  نْ  مَ وَى   اهْ في 

سواهْ بُوبْ  حْ مَ ايْلِي  ما  بِيبْ  احْ بُوبْ  حْ مَ

ـناهْ اثـْ و  ه  رْهانـُ بـُ و  تُـه  ـْ لّ مَ ايَقْ  ـقَ بحْ

اللَّـهْ ـــولْ  رَسُ البْها  ــلْ  ــامْ كَ دْ  مَّ حَ مُ

تَرْجاهْ وْقُوفَة  مُ ــالَمْ  االسْ ونْ  اتْكُ ــومْ  يُ

بــوْفــاهْ ثْــنــا  ــدَّ حَ و  بالوفا  ــى  وف ـــنْ  مَ

ياهْ بضْ نُّــورُه  نْ  مَ نُورْ   ْ لّ كُ عْ  شَ عْ شَ نْ  مَ

اللَّـهْ ـــولْ  رَسُ البْها  ــلْ  ــامْ كَ دْ  مَّ حَ مُ

اهْ انْشَ منَ  رْةْ  ــدُ بَــقْ ايْزِيدْ  االَّ  قَبْلْ  نْ  مَ

ــداهْ اعْ و  ــدانَــا  اعْ ــازَمْ  هَ ينْ  الدِّ تاحْ  فْ مَ

ناهْ اغْ داجْ  في  لِــهْ  المْ  الكْ بَقْ  اسْ لِــهْ 

اللَّـهْ ـــولْ  رَسُ البْها  ــلْ  ــامْ كَ دْ  مَّ حَ مُ

الهْ حْ مَ يا  صافِي  ــرارْ  االسْ ــوانْ  اكْ دْ  اهَ شَ
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بِّي حُ هاجْ  و  دِي  وجْ اقْوى  و  ي  لْكِ مُ لْكْ  مَ

بِي هْ دَ امْ غايْتِي  ايمانِي  و  دِينِي  حْ  صَ

رْبِـي العَ النّـْبِي  على  ا  لِّيوْ صَ رَة  ضْ ألحَ

رَدْبِي يبْ  ايْغِ تَّى  حَ حْ  دَ نَمْ رِي  مْ عُ ولْ  طُ

رْبِي عَ يُولْ  ْ السّ على   ْ بّ هَ كما  الةْ  الصْ و 

بِي رَغْ حابْ  الصْ وعلى  ءالُه  نْ  عَ الرْضى  و 

رْبِـي العَ النّـْبِـي  على  ا  يوْ لـِّ صَ رَة  ضْ ألحَ

رَبِّــى هْ  اللـَّ ــتَ  ان و  ارْجــايَــا  فِيكْ  لِيكْ 

ذَنْــبِــي ــاللْ  ــجْ ال ذا   َ أ ــرْ  ــفَ اغْ ــارْ  ــفَّ الــغَ

بِي اصْ و  لْ  هْ كَ و  ألنثى  ورْ  كُ دْ المَ المْ  السْ و 

تَلْبِي تَلْ  اهْ وَزْرِي  رْ  قَ و  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

جاهْ احْ و  قَلْبِي  رْ  مَ اعْ ْتُه  بّ حَ امْ واقْ  بشْ

اهُ مَ احْ زڤت  ة  فاعَ الشْ و  ارْ  فَّ الغَ  ْ ــرَبّ ال

اللَّـــه ـبِيـبْ  حِ ـيا  بِ
االنـْ تاجْ  دْ  مَّ حَ مُ

ماهْ اسْ رُوفْ  بَحْ لْ  مَ اكْ نْ  مَ  ْ قّ الحَ يمْ  ظِ تَعْ

ماهْ اسْ و  ه  أرْضُ في  لَقْ  اخْ ما   ْ قَدّ هَ  طَ نْ  عَ

رْباهْ ڤُ و  ــلْ  األهْ و  ْصارْ  النّ و  ـــه  ازْواجُ و 

اللَّـهْ ــولْ  رَسُ لْ  ضَ الفْ و  ودْ  الجُ يَنْبُوعْ 

اهْ الجَ يمْ  ظِ أعْ ولْ  ْسُ بالرّ و  نا  دْ شهَ بِيكْ 

تَرْجاهْ نَسْ لَكْ  فَضْ و  لوالْدِي  و  لِي  اهْ و 

طاهْ اخْ رْ  فْ غَ ي  اطِ خَ  ْ لّ كُ انْبِيكْ  قْ  بحَ و 

اهْ عَ نَسْ يْرَكْ  غَ ايْلِي  ما  ودْ  صُ قْ المَ انْتَ 

انتهت القصيدة
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ــارْ ــيَّ ــه سِ ــبُ ــواكْ ــي اكْ حــاضِ

ــكــارْ ــرْ بِـــهْ افْ ــمَ ــى اعْ ــتَّ حَ

ازْهــارْ  ْ ــلّ كُ يبْ  طِ يعْ  ببْدِ

بوقارْ ضْ  يَنْـتْـهَ طــاقْ  ما 

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

يلْ تَبْجِ رْ  ــدَ ــقْ ال و  ــجــاهْ  الْ

بِيلْ اگْ  ْ لّ كُ ونْ  جُ اقْسامْ  في 

يـلْ الخِ اڤْـصاصْ  لُوا  يَتْـقابـْ

فارْ القْ على  تــاگْ  و  انْبا  عادَة  ْ السّ بْ  وكَ كُ يا 

ياهْ رْقْ اضْ ولْ على االسالمْ شَ مُ كْ يدْ و مَ عِ رَّفْ و اسْ شَ امْ

رارْ اسْ ينْ  للْعِ رَتْ  هْ ظَ حْ  الواضَ يحْ  الوْضِ رَّكْ  سَ نْ  مَ

افْواهْ ونْ  الْسُ الثْنا  لْ  اهْ وصْ  صُ اخْ مابِينْ  بِهْ  لَّلْتْ  هَ

يفْ انْوارْ طِ ةْ القْ ياجَ وا بَهْ فُ طْ يرْ إيقَ طِ كْ العْ نْ رُوضَ مَ

داهْ يبْ اشْ ل الحالْ طِ جالَسْ هَ ادْكا وفاحْ و عبَقْ في امْ

ارْ الدَّ بابْ  في  يدي  سِ يا  تلبي  اتْرانِي  كما  هانِي 

عيَّاهْ اقْوا  ما  يمْ  ازْهِ الوْقرْ  و  فاتْرْ  تَلْبْ  التَّلْبْ  و 

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

زِيلْ رِيمْ اجْ لْ الكْ نْ فَضْ ولى مَ لْ المُ ينْ فَضْ سِ أبَنْ احْ

ول المُ ة  مْ يارْحَ الْ  صَّ خَ ــمْ  دَرْغَ انْتَ  و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

هْ فاضْ فِيضْ النِّيلْ ـْ ْ اللّ رّ نْ سَ رَّكْ مَ ينْ سَ سِ أبَنْ احْ

ولْ رْضْ و طُ عْ فُوقْ البْطاحْ عَ شَ عْ ينْ شاعْ و شَ سِ أبَنْ احْ

اقْتِيلْ نْ  عْ بطَ لدي  هدي  فْ  تَزْحَ ةْ  ساعَ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

بُولْ قْ مَ عا  الدْ و  خابْ  ما  بِيكْ  عِي  يَدْ نْ  مَ ينْ  سِ احْ أبَنْ 
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يـلْ التَّنْـڤِ و  ـيامْ  القْ هل  و 

تــارْ ــنْ الــوْ ــوسْ مَ ــرَعْ قُ كــسْ

وعـــارْ و  ــهــا  ــافْ ــي احْ عــلــى 

ــدارْ ــگْ الــمَ ــةْ  غــايَ و  ــة  ــيَ رُقْ

ـدارْ الجْ على  افْـرِيـدْ  ـرِي  مْ گَ

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

يـعْ التَّـوْضِ و  ـمالْ  الكْ نـاسْ 

يعْ مِ اسْ ــداكْ  انْ على  هانِي 

يـعْ ايْدِ جوجْ  ـْ اللّ على  وْفِـي  خَ

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

يلْ ادْخِ لِيكْ  ارْضاهْ  ابْزُو  لْطانْ  سُ ةْ  رْمَ حُ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

بُولْ قْ مَ قُولِّي  كْ  يخَ شِ زْوانِي  الغَ و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

ارْ وَّ غَ ظة  لَحْ سابَڤْ  على  تُوگْ  رَّدْ  جَ المْ كْ  يفَ ابْسِ

برْضاهْ رْ  يَنْبشَ ورْ  يْسُ المَ بِيكْ  تِي  افْراجْ ي  نَبْغِ

االنْصارْ نْ  مَ انْصيرْ  مالُه  ال  اخْ بارْضْ  ابْقا  نْ  مَ اغوْثْ 

داهْ اعْ بِهْ  يهْ  جِ  ْ لّ كُ نْ  مَ دارَتْ  لو  رُوختَكْ  بَصْ ى  يَنْجَ

ارْ النَّظَّ ـــزُولْ  ايْ االَّ  ــودْ  طُ يا  نايَة  العْ ــخْ  أشــامَ

ارْجــاهْ عْ  طْ ايْقَ ما  رِيمْ  الكْ حاشا  بِيكْ  شاقْ  نْ  مَ

يارْ نْ الصْ كْ قَلْبْ و الْسانْ مَ قامَ نادِيتْ في ابْوابْ امْ

ادْجاهْ يرْ  هِ اصْ نْ  عَ ايْباتْ  و  يَرْتِي  ه  امُ قَ امْ في   ْ لّ إيْضَ

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

يعْ مِ اجْ غارْ  امْ آيَتْ  و  ودَكْ  دُ اجْ ةْ  رْمَ حُ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

وعْ موضُ رَتْها  ضْ حَ في  ة  رْخَ الصَّ لْ  هَ يرْ  خِ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يعْ طِ رْ اسْ ْ كما يتُوگْ بَدْ يّ ينْ تُوگْ على الحَ سِ أبَنْ احْ

وعْ انْجُ حارْ  السْ في  بِيرْ  اخْ دُونْ  سارَتْ  ما  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

رِيعْ اسْ ابْرِيحْ  وى  الهْ رْ  بَحْ في  زوْرْقِي  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

افْرُوعْ دُونْ  ارْياضْ  في  ة  دُوحَ طمعت  ما  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

-------------------- ــــــيــــــنْ ــــــسِ ــــنْ احْ أبَ

---------------------- ــــــنْ ــــــي ــــــسِ ــــنْ احْ أبَ
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ــرارْ اقْ  ْ ــلّ كُ دَرْتْ  ماكْ  احْ في 

ــقْ بــاألبْــصــارْ ــقَّ ــحَ ـــيَّ اتْ فِ

وقـــارْ و  ْهـــا  ـــزّ عَ ـــانْ  ش و 

نْشارْ تـَ ها  وسْ فُ انـْ رْ  نْـشَ تـَ

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

ــي فــي ارْضـــاكْ ــت أنـــا  والمْ

ماكْ نْ  مَ صايْنِي  اغْ ي  قِ اسْ

جــاكْ باللِّي  ــونْ  ـهُ اتـْ والَ 

لْقاكْ مَ على  ــوى  اقْ ــدِي  وَجْ

سارْ ايـْ و  يـنْـها  مِ ايـْ علـى 

انْهارْ و  غدا  ادْجا  الْيُومْ  كيفْ  لَة  فْ غَ لِيكْ  اعْ مالِي 

اهْ وَّ بـُ ـراقْـبَـة  المْ ـرْ  صْ بـَ لِها  ـعادََة  ْ السّ ـنازَلْ  المْ

رارْ ضْ المَ اقَمْ  السّ أنا  و  لْطانِي  سُ يا  بِيبْ  ْ الطّ أنْتَ 

واهْ بدْ فْ  طَ يَعْ عالَجْ  المْ و  داتِي  قَلَّبْ  رامْ  وأجْ وْضْ  عَ

خارْ ة و جاهْ و استْفْ ة رفْعَ مَ ظْ لُوكْ العُ نْ امْ لْطانْ مَ سُ

ناهْ دْ شاهَ ينْ  دِ الماجْ باحْ  مَصْ يا  ولْتَكْ  صُ بُرْهانْ 

استْنارْ لْ  ضَ الفْ يابَنْ  كْ  قامَ امْ في  كابْرَهْ  ها  لُوكْ مُ

الجاهْ و  بالثْنا  وفْ  وصُ مُ يَّة  كَّ مَ رَة  ْ ــوّ ــنَ امْ ة  عَ بَضْ

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

ماكْ احْ في  دِيرْنِي  هْ  للـَّ غارَة  يثَة  غِ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

وكْ كُ اشْ ولْ  الحُ في  ال  و  يقْ  قِ التَّحْ مافي  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

طاكْ رافْ اغْ بْلْ علِيَّ يا خالَصْ االشْ ينْ سَ سِ أبَنْ احْ

لُوكْ مْ مَ انْسا  ما  يادْ  االسْ في  يدْ  سِ تَّى  حَ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

عاكْ يبْ امْ دْ ما يخِ عْ ونْ السَّ يمُ ينْ حاشا مِ سِ أبَنْ احْ

بشوكْ نحلْ  لِيهْ  اعْ يَلْقانِي  ما  كْ  دَ هْ شَ سينْ  احْ ابْنَ 

انتْشاكْ نْ  مَ  ْ لّ جَ  ْ قّ حَ تَنْسانِي  ال  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

دوكْ نْ  مَ نا  اهْ وال  هادوا  نْ  مَ ة  راحَ ال  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

وارْ اشْ مْ  وارْهُ اشْ لِيَّا  اعْ سْ  النَّفْ و  وى  الهْ و  ابلِيسْ 

اهْ ـوَّ شُ مْ  لْهُ افْعَ و  عـلـة  مْ  رَتْهُ جُ دا  لعْ يانْ  دْ العَ و 
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

ـــرارْ ــا وم ــن ــهــا اضْ ــيــمْ انْــعِ

ــطــارْ ــاألمْ ب ــحــابْ  اسْ والَّ 

العارْ عْ  مْ جَ تْ  لَحْ لِيكْ  اعْ و 

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

قرِيبْ عــادْ  يدْ  بعِ ــي  ــلِّ وال

بِيبْ اطْ ادْواهْ  في  ــادْ  ف ما 

يبْ الْكِ راغْ  الفْ على  رْ  انْشَ و 

ــبْ ــرِي اقْ و  ــلْ  طــايَ ــرْ  ــمَ ــعْ الْ

ــرارْ ــحْ تَ والَ  ــجــا  انْ ــي  ــالِ م

صارْ يُحْ ما  رِيمْ  الكْ لْ  فَضْ

تَنْكارْ ها  يشْ وعِ ة  ساعَ نْيا  والدُّ فايْتَة  ــامْ  االيَّ

ابْكاهْ زْنْ  ابْحُ اتْعاقْبُه  لُه  تْ  كَ حْ ضَ ما   ْ لّ كُ يعْ  مِ اجْ و 

وارْ فْ النْياقْ على الحْ طْ نِّي عَ فْ عَ طَ على ارْضاكْ تَعْ

ــواهْ بــهْ شايْقة  ــزْ  ــزِي ع ــودْ  ل ــوْ مَ ــنْ  عَ ـــدْ  والْ والَّ 

تارْ خْ للمُ يرْ  البْعِ رْبْ  هَ كما  هارَبْ  يتْ  جِ ماكْ  لَحْ

طاهْ اغْ تْ  لَحْ لِيكْ  اعْ عاري  وانا  جــارُه   ْ ــدّ حَ دازْ  ما 

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

يبْ عِ ْواضْ عادْ اصْ تْشانِي و النّ بْرْ اغْ ينْ الكَ سِ أبَنْ احْ

باب اشْ مْ  لهُ مابقا  بارُوا  اكْ ظامْ  العْ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يبْ يوبْ حتَّى عِ ثْلُه في العْ بَرْ ما مَ ينْ الكْ سِ أبَنْ احْ

غابْ نْ  مَ يندروا  يرْ  انْدِ يبْ  الشِّ و  بَرْ  الكْ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يبْ بالشِّ زَرْزْرُه  بابْ  اشْ في  رَّكْ  حَ بَرْ  الكْ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

طابْ ــه  زَرْعُ طابْ  ــوالهْ  مُ بَرْ  يَخْ بَرْ  الكْ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يبْ الغِ لْمْ  عَ تْ  لْمَ عَ ما  التُّرْبَة  و  غافَلْ  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

ــابْ ارْب  ْ ــلّ كُ  ْ رَبّ لَمْ  يَعْ لَمْ  نَعْ ــالَّ  شَ ينْ  سِ احْ ــنْ  أبَ

النَّارْ على  بْ  واجَ ولْ  انْقُ و  رَعْ  نَفْ لِي  فَعْ رْتْ  انْظَ إال 

واهْ اسْ رِيمْ  اكْ ال  ولْ  انْقُ و  رْ  نَبْشَ لُه  فَضْ رْتِ  انْظَ اال  و 

اوْزارْ  ْ لّ كُ فِيهْ  يبْ  اتْغِ و  يَّبْ  يغَ بِيرْ  اكْ و  فُ العْ رْ  بَحْ

الْقاهْ دْ  الوَعْ ة  سابْقَ تُه  مْ ارْحَ و  لُه  فَضْ  ْ مّ عَ ارْضا 
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

ــارْ ــفَّ ــدْ الــغَ ــواحَ ــنِــي ال الــغْ

كارْ يُشْ رْ  كُ الشَّ و  دْ  مْ بالحَ

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

يدْ بسِ ــدْ  ــبْ عَ  ْ ــلّ كُ ــاسْ  ــنَّ ال

ــدْ ــزِي ــرْ إي ــي ــثِ ــكْ ـــدْ ال ـــزِي ابْ

يدْ تَلْدِ في  فايَقْ  ورْ  طُ مَسْ

يدْ افْقِ رِيبْ  الغْ و  ــرِيــبْ  اغْ

ارْ ضَّ للْحُ ـــرْحْ  شَ و  نى  عْ مَ

ــبــارْ اخْ يبْ  يجِ مــا  ــبِــيــرْ  اخْ

ارْ ـــدَّ ــدِي غَ ــهْ ــا فــي ع مــا ن

بَّارْ الْجَ نْ  يْمَ هَ للْمْ رِي  فَجْ لُوعْ  اطْ يا  فِيكْ  رْتْ  تَجْ اسْ

افْناهْ وتْ  مُ دْ  بَعْ ثْ  الْبَعْ الْيُومْ  لْقْ  الْخَ ثْ  باعَ بْحانُه  سُ

هارْ اجْ و  فا  بالخْ العالَمْ   ْ يّ بالحَ ْتِي  وّ قُ و  وْلِي  حَ

فاهْ تَخْ يا  ألشْ يمْ  ارْحِ مانْ  رَحْ رْ  باصَ يعْ  مِ اسْ غانِي 

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

يدْ جِ المْ و  فُ العْ ورَة  مُ طْ مَ ولى  مُ ة  رْمَ حَ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

انْلُودْ بِيكْ  ــالمْ  اغْ وانا  يدي  سِ انْــتَ  و  ينْ  سِ احْ أبَــنْ 

ايْرِيدْ اقْلِيلْ  دا  اهْ واللِّي  يَّة  دِ اهْ لِكْ  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

الْجودْ لْ  اهْ نْ  مَ طا  اخْ وال  الجودْ  رْزْ  غَ ما   ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يدْ ْشِ النّ بيُوتْ  في  غنِّيتْ  و  يتْ  ازْهِ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

هودْ اشْ هادْ  االشْ على  اقْوافي  و  عانِي  بمْ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يدْ العِ اللْ  اهْ يا  تَنْساهْ  ال  كْ  احَ دَّ مَ ينْ  سِ احْ أبَنْ 

ودْ قُ فْ مَ ْها  يّ حَ فاكْ  تخْ ما  رْبَة  الغُ و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

مارْ اليضْ الوَة  احْ على  زَّلْتْ  اتْغَ يلْ  مِ الجْ كْ  يحَ دِ بامْ

ــاهْ رَقَّ لْطنِي  سُ تــاجْ  في  انْهايَة  ايلِيهْ  ما  ــزْراجْ  خَ

رى و امْصارْ فى أبادِي و القْ حْ ما يَخْ يرْ واضَ هِ بْرِي اشْ خَ

تَنْباهْ طا  العْ ــبْ  ــواهَ امْ و  رِّيَّة  سَ نِي  الغْ ة  مْ حكَ

ارْ نَكَّ لْ  هَ ْ الجّ يَّة  مِ بَعْ مانا  داعِي  يدْ  حِ اجْ انا  ما 

واهْ لجْ رادُّه  يبْ  العِ سامْ  احْ و  نِيَّة  و  فا  اصْ و  قْ  دْ صَ
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

ـــرارْ ــيــنْ احْ ــاتْــجِ ـيــزانْ ن بـِ

وزْ الــجــارْ ــارْ مــا ايْـــــدُ ــج ال

ـــانْ اوْط  ْ ـــلّ كُ ــــاعْ  ارْب على 

يانْ العْ كْ  ــفــايَــدَ احْ على  و 

ــانْ ــتَّ ــمْ هَ ــرْهُ ــي ــــادامْ خِ م

صانْ نُقْ بــال  صفا  صافي 

ــيَّــارْ ــنْ عَ ــيــضْ مَ مــالُــه انْــقِ

ــو طــارْ ــلْ لُ ــفَ ْ ــسّ ــــوالهْ ل مُ

ــارْ ك ــدْ ــلْ مــا يُ ــــدادْ كُ و اعْ

ولْ انْوارْ قُ رْ العْ واهَ تارْقَة و اجْ فْ دْ مَ ياخْ في النْشَ االشْ

ضاهْ لفْ شي  و  لو  للْعَُ ي  شِ تَرْقَبْ  عانِي  المْ يادَة  لَصْ

الزيارْ نَّمْ  غَ امْ يا  نِي  نَّمْ غَ نْ  ساجَ المْ رَّح  امْسَ

اللّـهْ عبْدْ  ــواليْ  مُ يا  تْ  لُوحَ صْ تامَ مامْ  اهْ غــارَة 

زانْ امْ تْ  عْ مَ اهْ ما  ولى  المُ المْ  اسْ لِيكْ  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

ونْ كُ اسْ و  رْ  قَ بالوْ ومْ  ايْــدُ الحالْ  دامْ  ما  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

الوَلدانْ و  الفْ  السْ و  يرانَكْ  جِ على  و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

ونْ صُ حْ كْ المَ قامَ المْ على امْ ياتْ اسْ ينْ با امْ سِ أبَنْ احْ

ْ البْيانْ رافْ هلّ لْبة و على االشْ ينْ و على الطَّ سِ أبَنْ احْ

افْنُونْ كل  لْمْ  عَ رِيَّــاسْ  دْبَة  الوَ على  و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

يانْ صْ ه على العَ حُ المْ ْ امْ ضّ نْ يغَ ينْ و على مَ سِ أبَنْ احْ

ونْ الكُ ولْ  لمُ تُه  بطاعْ عْ  ضَ يخْ من  على  و  ينْ  سِ احْ أبَنْ 

جارْ يبْ فايَقْ التَّشْ هِ بْ التَّذْ رْ ذَهْ يرْ ضاهَ هِ مي اشْ و اسْ

موالهْ لْ  افْضَ يَرْتْجى  نْبُه  لدَ نِبْ  دْ مُ لِيلْ  الجْ عبدْ 

دارْ گْ مَ ارْفَعْ  ما  يشْ  الفِ و  ة  خَ نَفْ بْتُه  جَ احْ ما   ْ رّ السَّ

تْناهْ اعْ بما  نى  الَّعْ نْ  مَ لْ  اشتْمَ ــالمْ  السْ قْ  ــدْ صَ ال 

ها و اقْمارْ سْ مْ الةْ شَ تَمْ بصْ دِي نَخْ ْ قَصْ لّ و اتْمامْ جُ

ماهْ ه و اسْ لُوقْ في أرْضُ خْ لْ لِهْ المَ تْمَ ْ ما اشْ دادْ قَدّ و اعْ

انتهت القصيدة

18 : كل أقسام القصيدة مكونة على الشكل اآلتي: 4 أبيات تبتدأ بـ«ابن احسين....» إال القسم الثالث فهو يتكون من ثالثة  

       أبيات فقط تبتدأ بـ«ابن احسين....» ونعتقد أن البيت الرابع ناقص.
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ه يفُ ضِ رَمْ  يَكْ يَّدْ  جَ و 

ه يفُ غِ تَشْ إيلَوَّحْ  بِيكْ 

ه ارْديفُ لْ  حمَ لْ  حامْ يا 

هْ اللـَّ يفْ  ضِ رْ  فَ عْ جَ بَنْ 

داهْ نـَ ـنْ  مَ ـرْخــة  بصَ

ماهْ احْ رْمْ  حُ ي  حاضِ يا 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

دانِي الْوَحْ  ْ يّ الْحَ مْ  نَعْ

االنْفاسْ قْ  عاتـَ هَ  طَ

الرَّبَّانِي بْ  طْ القُ حْ  دَ نَمْ

ناسْ اجْ  ْ لّ كُ سايَرْ  في 

يدْ و الذاني ةْ البْعِ رْخَ صَ

اسْ رَقّ ها  حجايَجْ في 

رْ ال تَنْسانِي فَ عْ أبَنْ جَ

ـبَّاسْ بَلْـعَ يـدي  أسِ

بُودْ عْ المَ بأسم  نَبْدا 

ودْ مُ حْ المَ صالةْ  دْ  بَعْ

ودْ قُ فْ المَ نْدْ  سَ دْ  انْمَ

ودْ جُ نْ  ساكَ المْ أبُو 

نْ وْ الكَ تاحْ  فْ مَ دَى  الهْ يْنْ  عَ الةْ  بصْ انْتَنِّي  و 

ونْ الْسُ هْ  فوَ ومْ  لرْسُ بِينْ  يَّطْ  تعَ بِهْ  نْ  مَ

ونْ كُ ة و اسْ مَ اليَقْ رَحْ ْ للخْ يّ مْ الْحَ لُه نَعْ عْ جَ

تُونْ لمْ ةْ  جَ بَهْ مارَةْ  ياعْ يمْ  الضِّ ــالَّعْ  اڤَ

انِي السَّ رْ  الْبَدْ ثْ  يانَعْ

باسْ نْ  مَّ كَ بْ  دَهَ و 

لْوانِي سَ ةْ  فَرْجَ نا  بهْ

رِيَّاسْ واها  قْ تـَ مـا 

الْسانِي حْ  صْ بفَ ولْ  انْقُ و 

لَتْ االرْماسْ مْ ييِ حَ حْ مُ

ودْ انْسُ و  رْ  تْخَ انْفَ بِكْ 

ودْ صُ قْ المَ  ْ لّ جَ نَبْلَغْ 

ماكْ انلُّودْ هانِي في احْ

ون يهْ يبْ  عِ اصْ  ْ لّ كُ نى  الغْ وفاكْ  نْ  مَ وافي 

ونْ فُ اسْ تكونْ  يُومْ  رْ  البْحَ و   ْ الْبَرّ يثْ  غِ َمْ أ

يُونْ اعْ تَراهْ  ال   ْ نّ مَ في  ْجا  الرّ و  نَّكْ  مَ لَوْفا 
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ى نَتْراجَ وقِي  بشُ لِيكْ 

ة الحاجَ في  رْ  ياسَ انا  و 

ة وَّاجَ كْ مَ لِيجَ ْ أخْ في يَمّ

جالْ اشْ تمْ   لي  دى  اهْ  

اللْ عْ المَ  ْ ــبّ طُ ــتَ  انْ

االفْضالْ االوْلِيَّا  عْ  مْ جَ

رْ ال تَنْسانِي فَ عْ أبَنْ جَ

ـبَّاسْ بَلْـعَ يـدي  أسِ

ودْ جُ نْ  ساكَ المْ تُونْأبُو  لمْ ةْ  جَ بَهْ مارَةْ  ياعْ يمْ  الضِّ ــالَّعْ  اڤَ

رانِي ما في الواجبْ نُكْ

النَّاسْ بِيـهْ  اوَلْ  دَّ تـَ

جانِي بَهْ الَّفْ  انْخَ رَدَّتْ 

الوَقَّـاسْ النُّـورْ  داكْ 

انِي لْطَ سُ اهيا  غــارْ 

وساسْ لِيكْ انْراقَبْ گُ

ودْ هُ رُورَكْ لِيهْ اشْ و اسْ

ودْ سُ مْ المَ رْ  فَ القْ نْ  مَ

ودْ وْكُ مَ شايْنْ  بِي  رَغْ

ونْ ونْ الجُ نْ جُ حْ مَ رِيمْ واضَ ْ الكْ رّ نْ سَ رَّكْ مَ سَ

يُونْ بَعْ دْ  انْشاهَ اقْرِيبْ  في  بْرُورْ  المَ قامْ  المْ

ونْ مُ كْ رْ المَ يعْ السّ رِيفْ يابْدِ زَكْ تَصْ جْ ما عَ

الهاوي لْبْ  القَ في  بما 

داوي ـيــدي  ياسِ داوِي 

ناوي مـا   ْ لّ كُ غْ  بْـلـَ نـَ

ادْوِيتْ لِيكْ  رْ  فَ عْ جَ بَنْ 

يــتْ قَدِّ ما  ـرارِي  لضْ

يتْ جِ كْ  ارسامَ قامْ  لمْ

رْ ال تَنْسانِي فَ عْ أبَنْ جَ

ـبَّاسْ بَلْـعَ يـدي  أسِ

ودْ جُ نْ  ساكَ المْ تُونْأبُو  لمْ ةْ  جَ بَهْ مارَةْ  ياعْ يمْ  الضِّ ــالَّعْ  اڤَ

هانِي كْ  بَوْجاعَ سا  نَمْ

راسْ حافَلْ االغْ بِينْ امْ

دُوَّانِي كْ  رامَ اغْ قْ  شْ عَ

االيَّاس عْ  طَ نَقْ حاشا 

ودْ نْكُ دْ المَ بْ نَكْ هَ يَدْ

ودْ دُ الحْ لْ  هَ بَة  ياهِ

ونْ صُ اغْ بِهْ  وَّحْ  اتْدَ و  وحْ  ايْفُ رِي  زَهْ تَّحْ  يَتْفَ

افْنُونْ  ْ لّ كُ ة  يَاجَ بهْ يَانْ  قْ الشَّ ادْواتْ  يفْ  كِ
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اقْماري و  ي  سِ مْ شَ يا  هَ

جـاري يا  تَنْسانــي  ال 

رْتَكْ دَرْتْ اقْراري في حضَ

العارْ يتْ  ارْمِ ليكْ  اعْ

الجارْ على  ارْ  الجَّ عارْ 

طارْ كْ  قامَ لمْ لِي  عقْ

مانِي بدْ تِي  كْ مسَ كانْ 

واسْ وسْ لْها  خَ يَدْ ما 

رْ ال تَنْسانِي فَ عْ أبَنْ جَ

ـبَّاسْ بَلْـعَ يـدي  أسِ

ابْنُودْ رْدْ  للفَ رْ  نَنْشَ

ودْ جُ نْ  ساكَ المْ أبُو 

نُونْ سْ كْ على المَ ورَة تُورَتْ حقَّ جارَكْ والجَّ

تُونْ لمْ ةْ  جَ بَهْ مارَةْ  ياعْ يمْ  الضِّ ــالَّعْ  اڤَ

نانِي دْ طفى العَ صْ و المُ

نَبْراسْ نُّه  مَ لْ  عَ نَشْ

دانِي امْ رْبْ  قُ كْ  قامَ امْ

راسْ التَّهْ مْ  ظْ عَ جبَّرْ 

جانِي ـرْهْ بَمْ ـادِي  انـَّ و 

هْ ما يَنْقاشْ لْ اللـَّ فَضْ

رْ ال تَنْسانِي فَ عْ أبَنْ جَ

ـبَّاسْ بَلْـعَ يـدي  أسِ

ودْ الوْجُ يَّدْ  جِ ةْ  رْمَ حُ

ودْ بْعُ مَ نَّكْ  عَ أنا  ما 

ود عُ سْ دْ المَ عْ يُوقَفْ سَ

ودْ جُ نْ  ساكَ المْ أبُو 

ونْ سُ حْ يْ الْمَ ورْتَكْ بالضَ رْ لِي بُرْهانْ صُ ضاهَ

ونْ جُ سْ المَ نْ  سجَ فِيكْ  يـخْ  ياشِ ـرْ  ـرْغَ غَ

ونْ يمُ المِ يُوقَفْ  لِيَّة  سْ المَ رُورْ  اسْ كْ  حَ يَضْ

تُونْ لمْ ةْ  جَ بَهْ مارَةْ  ياعْ يمْ  الضِّ ــالَّعْ  اڤَ

الَّقِي خَ ى  هَ يَسْ الَّ  نْ  مَ

ارْماقِي يْ  ياضَ غــارَة 

ياقِي تَضْ رْبَة  كُ ي  فاجِ

ماكْ ى في بابْ احْ عَ نَسْ

طاكْ ما عْصى يا صاحْ اعْ

نَاداكْ ـنْ  مَ ـةْ  ـرْخَ صَ يا 
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عانِي عْ المْ جَّ قالْ امْشَ

قِيَّاسْ ـرْ  ظاهَ ـرْ  ماهَ

ـياني قْ عُ ةْ  ـلـَّ حُ على 

واسْ ْ ضنا و اهْ دّ في شَ

نْحاني بالجَ فدْ  فَدْ لُو 

السْ دْ للخَ ـة  رَفْـعَ ال 

ابْناني اقْـدامْ  لْ  فْ لسَّ

عاسْ دْ المَ و  رْڤـة  الدَّ

اني مَّ ضُ رْفاء  الشُّ على 

الَّسْ عْ الجُ مْ و على جَ

نْشودْ بْتْ اوْصافَكْ مَ هَ

ودْ رْمُ مَ اعِي  الدَّ رْ  بَصْ

رْدُودْ مَ قَوْلُه  في  ما 

ودْ سُ تْبَة و احْ لْ الغَ و اهْ

رُودْ يبْ الوْ المْ بطِ و اسْ

ونْ حُ لـْ ـزُونْ و مَ لْ المْ ـفى هَ ياللِي ماخْ الجِّ

فتون واله  عادَمْ  يمْ  عدِ ة  مَ كْ الحَ بْتُورْ  مَ

ونْ لْعُ بْ و الكادبْ مَ دَ ةْ الكْ ياخَ يَّخْ باشْ شَ المْ

ونْ حُ طْ وڤْ بصارَمْ مَ رْدْها شُ مْ لمَ ظَ وَقْتْ يَعْ

ونْ كُ رْ و سْ يا و وقْ ياخْ بَحْ لْبة و االشْ و على الطَّ

انتهت القصيدة
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طارُه امْ يُولْ  بسْ ْمانْ  الزّ كْ  حْ ضَ يدِي  سِ أيا 

اوْعــارُه و  لُه  هْ سَ ــودْ  ْعُ ــرّ ال ـــزَلْ  زَلْ

ــرارُه ـة اسْ مْ كَ ـيـشْ األرْضْ احْ قِ و انـْ

ـــزارُه ــلْ ايْ ــمْ ْــهــا اشْ ــلّ ــوادْ كُ ــطْ ل

ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

يَّاها حَ وتْها  مُ دْ  بَعْ نْ  مَ يدِي  سِ أيا 

يَتْباها لْ  بْعَ كَ طارْ  المْ يدِي  سِ أيا 

قاها ها و اسْ ْ مّ يدِي في انْهارْ ضَ أيا سِ

يرْ دِ التَّسْ حابْ  اسْ ه  ناحُ اجْ  ْ دّ مَ سْ  يامَ لِيلْ 

يرْ عْ و البْرُوقْ اتْشِ مَ باتْ طالَعْ و اصبح يَهْ

يرْ رَة تَنْوِ ْ نَوّ لْطانَة امْ ة سُ رُوسَ تْ اعْ بْحَ صَ

يرْ مالْ الدِّ ْزُوا اجْ بَة بَرّ جْ رايَسْ في حَ كعْ

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

ــقــاهــا ــارْ اسْ ــط ــمْ ـــوارَضْ ال ـــعْ ب

ـشاها احْ فــي  ـتُــه  ْ ـمّ ضَ األرْضْ  و 

افْضاها ـــوقْ  فُ ــتْ  ــلْ ــمَ احْ ــه  ــنُّ مَ

ورَة مُ يامْ مَشْ ْ رْ الدّ لُوم و على فُطْ و انْصبْ ابْرُوجْ و اعْ

ورَة طُ حوفْ مَسْ نْ اجْ ها اتْشالِي و مزُونْ كمَ و ارْياحْ

ورَة نْشُ مَ فراشْ  انْواوَرْها  و  ي  نْدْسِ السَّ اتْيابْها  في 

ورَة ـمُ عْ المَ ارْدافْـها  يانْ  للعْ يدْ  بـعِ منْ  تَرْقُـصْ 

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي   
ةْ بَرْكَ نْ  مَ

ـودْ ـة و الجُ ـمَ ـظْ ْنَى و العُ بْحانْ ذا الثّ سُ

ودْ سُ اتـْ ـمالْ  الجْ ـة  يعَ دِ ابـْ نُه  حاسْ بـمْ

غيُودْ و  ـــورَة  ادْكُ ــرُورْ  ــسْ الْ ــتْ  ــعْ وضَ و 
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ارُه ضَ اعْ لْعْ  خَ ا  هَ فَرْحْ ونْ  يْمُ مِ يدِي  سِ َيا  أ

ـــنَّـــارُه ْ كــــاسْ لـــخُ ـــــدّ ـــرْ مَ ـــهَ ـــبْ لَ

ــكــارُوا ــشْ ـــة يُ لَ ـــوْ ــعَ ازْوِي ــرَة م ــمْ ــجَ ال

ـســارُه ايـْ و  ــه  ــيــنُ ايــمِ عـــنْ  الــبــاغْ  و 

ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

وا هاجُ اطْ واضْ  االحْ اوَرْ  انْوَ و  يدِي  سِ أيا 

وا هاجُ يرَة  جِ ْ الشّ و  نْباز  غُ يدِي  سِ أيا 

ه مْ في ادْباجُ كُ يدِي خابُورْ و الحْ أيا سِ

بالَّرُه و  اوْراقْ  نْ  عَ وسانْ  السُّ يدِي  سِ أيا 

ـــوارُه ـــشْ تَ و  ـــونْ  ـــنُ الـــفْ و   ْ ـــنّ ـــفَ ال

ريرْ اغْ ونْ  كُ تـْ ال  نَكْ  فْ جَ دْ  يَقَّ َلغافَلْ  أ

يرْ كِ التَّعْ رْ  ْ مّ حَ تَّانْ  الفْ كداكْ  و  يجْ  جِ بَنْفْ

ديرْ العْ ابَغْ  الصَّ معَ  وانْ  حْ اگَ و  سْ  فْ طَ زِيدْ 

يرْ يُونْ اتْحِ ولْ و العْ قُ ى العْ هَ ة تَفْ يمَ حِ في الشْ

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

ــه ــهــاجُ ــبْ تَ فـــي  ـــرُونـــفـــل  اقْ و 

ــــوا راجُ ــي  ــلِ ــيْ خ و  ــــــــه  ازْرِرْقَ

ـه دَاجُ ي  حاكِ اتـْ ي  ـشِ العْ ـسْ  ـمْ شَ

يرْ دِ نْ البْها العْ لْيانْ و امْحاسَ لِي و الصَّ نْدْ صَ

يرْ ضِ ْنَة التَّخْ زِيّ وَة امْ سْ ي في كَ لْماسِ گُ و اسْ

ورَة بْهُ المَ رَارْها  اسْ و  اتْنَبَّهّ  رِيمْ  الكْ ة  مَ حكْ في 

ورَة نْظُ مَ ـرِيـنْ  للنَّاظْ ة  فَّ تِيـگَ مـعَ  ة  يلْكَ دِ امْ و 

ورَة طُ عْ المَ ه  انْسايْمُ يبْ  طِ نْ  مَ وَة  نَشْ البابْنُوجْ  و 

ورَة ضُ حْ رُورْ مَ ْ حابْ السّ رَةْ اصْ و و صفَ ْهُ يبْ الزّ نْ طِ مَ

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي  ةْ  بَرْكَ نْ  مَ

ـــــرْدَدُّوشْ مَ و  ــاعْ  ــن ــعْ نَ ــاه  ــش اغْ ــــارُوا  مَ

ــوشْ ــرْشُ الــمَ و  اتْــيــابُــه  ــرَّقْ  ــخَ امْ وَرْدِي 

ـوشْ افْـشُ و  ة  الزَّفْـرانـَ و  يـنْ  ـمِ اليَاسْ و 

ورَة بالدُّ راكْ  الحْ و  رَعْ  اسْ الرُّوضْ  طْ  وَسْ يزْرانْ  الخِ

ورَة الجُّ عــادَمْ  يسْ  ايْمِ يمْ  بنْسِ دايَــحْ  دْحانْ  الدِّ و 
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ـــوارُه ـــصْ تَ و  ـــنْـــفْ  صَ ـــلْ  كُ ـــوارْ  ـــنْ لَ

ارُه ـــــوَّ نُ ـــحْ  ـــتَ افْ و  ـــيـــعْ  ْبِ ـــرّ ال هــــاجْ 

ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

وا بْحُ صَ رايَسْ  كعْ واحْ  لَدْ يدِي  سِ َيا  أ

وا حُ نِيَّة و شّْ لْطْ يدِي في اتْيابْ سُ َيا سِ أ

وا بَرْحُ ما  مْ  ْهُ يّ حَ ينْ  حِ نْ  عَ يدِي  سِ أيا 

جارُه بْ  رْگَ مگَ و  ينْ  لتْشِ و  لِيمْ  يدِي  سِ أيا 

ــارُه ــضَ ــخْ تَ ــــــه  اوَارَقُ ـــنْ  عَ الــبــانْ  و 

ــــوارُه اجْ ــانْ  ــطَ ــلْ سُ ــرْ  ــي مِ رْدْ  ـــــوَ ال و 

ــدارُوا ـسْ يـُ ــارَجْ  ــصــه ال و  ـــــداوَلْ  اجْ و 

يرْ فِ ْ دَنْبْ اغْ لّ وَ لكُ نْ هُ نَعْ مَ رْ و اصْ وَّ يفْ صَ كِ

عبِيرْ نْ  كَ وحْ  تفُ رُه  زَهْ اقْاليَدْ  البْطاحْ  في 

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

ــوا ـحُ وَضْ ــرُورْ إيـْ ـلْ السْ ــمايـَ بـشْ

ـوا ـحُ قْ لـَ و  ياسْ  السْ عـلى  ــوا  ماسُ

ــوا ــرْحُ إيْــجَ ــمْ  ــهُ ــرامْ اغْ صبا  فــي 

ـبِيرْ تَعْ لُه  ايـْ ما  تِيـنْ  و  احْ  تـفَّ و  اصْ  لِنْـگَ

يرْ دَنْگِ يَة  داهْ اسْ  سَّ عَ إيْراقَبْ  يعْ  جِ كشْ

وزِيرْ لِهْ  يتْ  كِ احْ كما  سالْ  نْ  مَ يا  رْ  الزْهَ و 

ـرِيرْ اسْ و  دالْية  اقْـوِيمْ  علِيهْ  رْبِيعْ  تـَ لْ  كُ

بالزُّورَة ينْ  دِ اعْ للسَّ دْ  اعَ السَّ نانْ  ْ الجّ يبْ  طِ نْ  مَ

ورَة دُ هْ المَ ها  راشْ اعْ فُوقْ  نْ  مَ بَّلْ  ايْهَ ها  يمْ نسِ و 

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي  ةْ  بَرْكَ نْ  مَ

يلْ اتْمِ ــدْ  ــوَجْ ال ــاحْ  ــرْي ب يــكْ  لــدِ ـــدِي  هَ

يـلْ ـفِ التَّحْ على  ــواقْ  باالشْ وا  قُ عانـْ اتـْ و 

يـلْ صِ التَّـفْ ـواعْ  بأنـْ ي  نْـدْسِ سَ و  ي  جِ رَنـْ

ورَة مُ عْ ه المَ ايْقُ دَ طْ احْ لْ في وَسْ رْجَ فَ و الياسْ و السْ

ورَة هُ شْ المَ ه  حُ حاجْ اجْ و  ة  بالتَّبْنِيدْ صانْ  االغْ فاقْ 

ورَة مامُ ــهْ  لِ امْ  ــدَّ خُ بشداها  فا  العْ اوَرْ  ــوَ ــنْ ال و 

ورَة فُ ظْ المَ رايْرُه  اسْ في  انْها  ايلِيهْ  ما  ايْ  ضَّ حَ
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ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

لْ لْوَ اتْوَ ونْ  ْسُ باللّ ـيارْ  اطْ و  يدِي  سِ أيا 

لْ لْخَ اتْخَ رامْ  بالغْ رِيسْ  مْ سَ سيدِي  أيا 

لْ لْمَ اتْمَ اليْمامْ  و  تْ  خْ الفَ يدِي  سِ أيا 

نْبارُه لمَ ــلْــعْ  اطْ ــذاكْ  ل هــذا  يدِي  سِ ــا  َي أ

ــارُه ــم ــاثْ ب ـــمْ  انْـــعَ و  ـــاضْ  ـــرْي ال ــــرْ  زَهْ

ـــوارُه أنـْ ــــرْقْ  شَ ــا  ــن ــطــاحْ ابْ عــلــى  و 

ــاروا ــض ــخْ نَ ـغــا  ابـْ ـــنْ  ـــامَ ي أرْوَاحْ 

ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

وابُه اجْ في  نا  عمْ ارْ  بَشَّ يدِي  سِ َيا  أ

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

لْ فَ حْ المَ ادْوَاوَحْ  ــنْ  عَ ـــرُوجْ  اتْ و 

بَـلْ البَـلـْ ـهْ  بـِ هــاجْ  اقْـنِـيــنْ  ُمْ  أ

ــلْ ــرْبَ ــحَ ــلْ ــه ل ــبُ ــاكْ ــن ــــى امْ ارْخَ

يرْ سِ التَّكْ بْرْ  جَ بِيحْ  تَسْ بنْغايَمْ  وا  دُ ايْنَشْ

ثِيرْ اكْ لْ  ضْ بفَ القابْلَة  االيَّامْ  تْ  مَ نَعْ يفْ  كِ

رِيرْ اغْ لْ  لكُ ة  الكالْحَ سْ  النَّحْ ايَّامْ  تْ  جَّ طَ

يرْ شِ اعْ لكل  ــا  ــرُورْه اسْ بلَتْ  گَ انْزايه 

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

ــه ــابُ ــطَ اخْ ـــحْ  صَ ـــالْ  ق و  ادْوَى 

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي  ةْ  بَرْكَ نْ  مَ

يلْ الدِ نِيـنْ  احْ ــوْتْ  صَ داوْدِي  مْ  بنْـغايـَ

يـلْ اتْمِ و  رْقُـصْ  تـَ نْ  سَ الحْ ُمْ  أ كدالكْ  و 

ـيــلْ ـفِ احْ بــطيــب  ــهْ  ــجــاوْبـُ ايـْ و 

رُورَة ضْ المَ ة  دَ النَّاكْ اتْ  الدَّ غابْ  تَشْ  ْ مّ هَ ا  يوْ جِ يَفْ

رُورَة امْ السوايَعْ  في  باقِي  ما  ة  دَ هْ شَ انْ  الزْمَ مْ  عْ طَ

ورَة گُ ـعْ المَ ـها  راحْ اجْ ـجاتْ  اتْفَ و  ها  يـشْ عِ ارغادْ  و 

ورَة مُ احْ و  ابيض  و  اصفر  بصرك  اوَرْ  النوَ في  متع 

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي  ةْ  بَرْكَ نْ  مَ

ــدْ ــدْ األحَ ــوَاحَ ــلْ ــرْ ل ــكْ ــدْ و الــشُّ ــمْ الــحَ
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نابُه اطْ وَدَگْ  نا  الهْ مْ  اقْدَ يدِي  سِ أيا 

سابُه بحْ لْ  مَ اكْ الرْضا  رْ  بَدْ يدِي  سِ أيا 

ارُه فَ اجْ قتْ  دْ صَ الحالْ  نــادَى  يدِي  سِ أيا 

ــارُه ــط اسْ و  ــحــفْ  ــصْ مُ ـــلْ  كُ ــاهْ  ــج بِ

ـــرارُه لْ اشْ ـــوْ ـــنْ هَ ــــالمْ مَ ــدْ االسْ ــقَ انْ

ــــارُه ــــصَ انْ و  ـــهَ  ـــطَ ب رَبْــــنــــا  ـــا  ي

ــارُه ــبَ ــرْ بــخْ ــبَ ــخْ ــودْ نَ ــعُ ــسّْ ــدْ ال ــعْ سَ

يدي ى على التْمامْ اقصِ يدِي انْتْهَ أيا سِ

ي يدِ هِ عالْ اشْ ي على الفْ ظِ يدِي لَفْ أيا سِ

ي يدِ حِ اجْ تَابْ  اعْ اقْوَى  وإالَ  يدِي  سِ أيا 

غابُوا ــصــايَــبْ  الــمْ ــل  اهْ ــوا  ــابُ غَ

حابُه اسْ و  ــبُــه  ــيــاهْ اغْ ــا  ــجَ افْ و 

يرْ سِ ْ اعْ لّ ة في لسانْ الحالْ هانْ كُ مَ كْ لْ حَ كُ

يرْ سِ التَّفْ و  لُومْ  العْ و  البُخارِي  و  ما  األسْ و 

يرْ للْغِ امْصايْبُه  نَى  اضْ و  نا  مْ عَ تَطْ طايْبُه  امْ

تُوْقيرْ ْضا  الرّ و   ْ قّ حَ لَكْ  فَضْ ة  الرُّوعَ نْ  كَّ سَ

يرْ الخِ عامْ  و  نا  الهْ و  ة  رْكَ البَ عامْ  نا  عامْ

يــدِي ـشِ انـْ ــرْزْ  طَ و  ـتِـي  ـصاحْ بـفْ

ي ــيــدِ تَــرْشِ ــلْ  ــقَ الــعْ ــة  ــداقَ احْ و 

ي ــدِ ي ــدِ احْ ــاهْ  ــف اقْ على  ـزِيــدْ  انـْ

ــادْ جَ علِينا  ــوه  ــفُ بَــعْ ــمْ  ــرِي ــكْ ال جــادْ 

ــادْ وَقَّ ــعْ  ــاطَ سَ ــعــادَة  ْ الــسّ ــازَلْ  ــن امْ في 

ورَة السُّ و  زابْ  األحْ أمْ  بُوا   جْ انْحَ ولْ  الرْسُ لْ  ياكَ باهْ

رُورَة اضْ الَيَقْ  للْخْ و  هُ نْ  مَ و  يانْ  عْ مَ لْ  كُ ينْ  عِ نْ  مَ

ورَة نْكُ المَ الفايْتَه  ومْ  مُ الهْ نْ  مَ امْضى  ما  اوْا  نَنْسَ

يُورَة مَسْ دارْ  بالقْ ه  حرَاكُ و  كْ  بْدَ عَ  ْ قّ حَ بْدْ  العَ

ورَة الصُّ ي  باهِ على  اللَّـهْ  لَّى  صَ النّْبِي  ةْ  بَرْكَ نْ  مَ

ــادْ ــشَّ ــاوِي نَ ــن ــعْ ــي مَ ــقِ ــايْ ــــرِي ارْق دُهْ

ــالدْ ابْ ــلْ  كُ فــي  ــرِي  ــبْ خَ ينْ  مِ اهْ الفَ و 

ــرادْ ــغْ ــتَّ ـــومْ ال ــي بُ ــرْنِ ــرْ بَ ــي ــمّ طِ ــاهَ مَ
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ارُه مَ يَظْ تْ  حَ اشْ و  المْ  الكْ سابْ  يدِي  سِ َيا  أ

ــلْ  طـــارُوا ــايَ ــث ــحْ ــاحْ  ال ــن ــجْ ــال ـــوْ  ب لُ

ـــارُه ـــيَّ عَ و  ــــنْ  فَ ــــلْ  كُ ــــاتْ  ه ــــدْ لَ

ـــرَارُه ـــحْ ـــتَ ـــولَـــى ب بــــــادَرْ يـــالـــمُ

ـوارُه ــا بــأنـْ ن ــدْ ــعَ ـــنْ اسْ ـــالةْ مَ ــي ص ف

بِيرْ اخْ دُونْ  ينْ  التَّايْهِ حالْ  المُ ياخْ  اشْ نْ  مَ

يرْ اقْصِ  ْ لّ كُ راسْ  وطْ  بْسُ مَ امِي  دَ لقْ رْ  هَ بالقْ

رِيرْ احْ زْلْ  غَ ادْباجْ  في  الرَّايَقْ  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ـبِيـرْ خَ يا  نِيـنْ  ومْ المُ و  اوْالدِي  و  والْــدِي 

بِيرْ تَدْ يا  االشْ بَّرْ  دَ امْ هْ  اللـَّ لْقْ  خَ ما  قَدْ 

بْتُورَة مَ مْ  نْهُ مَ ة  مَ كْ الحَ و  مْ  لْهُ مَ اشْ ما  رْ  السَّ

ورَة مُ غْ مَ رادْ  الطْ يُومْ  ة  خَ النَّفْ و  لْ  هَ الجْ ياخْ  اشْ

ورَة فُ غْ مَ يلْ  ْحِ الرّ يُــومْ  وَزْرُه  لْ  عَ يَجْ ا  العطَ رَبْ 

ورَة اقْـصُ و  ـراتْ  بالقاصْ نَا  رَمْ اكْ ـلُودْ  الخْ نَّةْ  جَ في 

ورَة شهُ و  نِينْ  اسْ ولْ  طُ لُه  ضْ بفَ مْ  انْعَ ما  ادْ  دَ اعْ و 

انتهت القصيدة

وا هاجُ واضْ اطْ رْ االحْ اوَ يدِي و انْوَ أيا سِ

راجوا يرَة  جِ الشّْ و  باز  نْ غُ يدِي  سِ أيا 

ه مْ في ادْباجُ كُ يدِي خابُورْ و الحْ أيا سِ

رُه راقْ و بالَّ نْ اوْ وسانْ عَ يدِي السُّ أيا سِ

ــصــواره وت صنف  كــل  االنــــوار 

انـــواره افــتــح  و  ــيــعْ  ب ــرْ ال ــاج  ه

يبصاروا البساتن  ــق  ــداي واح

ــوا ــاجُ ه ــي  ــلِ ــيْ خ و  ــــــــه  ازْرِرْقَ و 

ــه ــاج ــه ــب ت ــــي  ف ـــل  ـــف ـــرن ق و 

ـه تَاجُ ي  اتْـحاكِ ي  ـشِ العْ ـسْ  ـمْ شَ

يرْ دِ نْ البْها الغْ حاسَ لْيانْ و امْ لِ و الصَّ دْ نْ صَ

اغفير ذنب  لكل  هو  اصنع  و  صور  كيف 

واصغير كهل  كافة  تفرح  الخاليق  به 

اعبير منه  تفوح  زهره  اقاليد  لذالك  ذا 

وشْ دَدُّ ـــــرْ مَ و  ــنــاعْ  ــعْ نَ ــشــاه  اغْ ــــارُوا  مَ

ــوشْ ــرْشُ الــمَ و  اتْيابُه  قْ  ــرَّ ــخَ امْ رْدِي  وَ

ــوشْ ــشُ افْ و  ــة  ــرانَ فْ ــزَّ ال و  ــيــنْ  ِ ــاسْ الــيَ و 

ورَة راكْ للدُّ وضْ السعيد  للحْ رانْ قاس الرُّ يزْ الخِ

ورْ من طيب الجنان الساعد للمساعدين بالزّ

مكتورة له  لرسام  كل  من  تگبل  للنزاية 

و انسيمها يخبل من فوق اعراشها المنتورة

14 : لقد وقفنا على هذا القسم في نص آخر على الشكل اآلتي :

51 : ونجد كذلك لهذا النص :

ـــدهـــات كـــل فـــن وعــيــاره ل

اشعاره ابيات  في  الشهير  قال 

ــا لــمــولــى بــتــحــراره وامــــري ي

بــأنــواره اسعدنا  مــن  ــالة  ص و 

للتدكير شوقه  ما  اسالمي  عنهم 

احرير كل  ادباج  في  الرايق  الجليل  عبد 

خبير يا  والمومنين  واوالدة  ــده  وال و 

تدبير ــا  ــي االش ـــر  ودب خــلــق  قــدمــا 

و على االشراف و الطلبة و الحاسنين بالزورة

مغفورة الرحيل  يوم  اوزاره  يجعل  العطا  رب 

في جنة الخلود اكرمنا بالقاصرات و اقصورة

و اعداد ما انعم فضله طول السنين و اشهورة
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ــوارُه اسْ يبْ  جِ تَحْ بِينْ  يلْ  فِ احْ تانْ  بُسْ في  ْضا  الرّ على  لِيلَة  ها  دْ عَ ماسْ

أفْكارْ ــهْ  بِ يَى  تَحْ نِي  لْطْ سَ يجْ  ابْهِ ارْفيعْ  ابْساطْ  في 

طارُه تَسْ جايَبْ  اعْ يا  الَّتْ  الكَ على  لِيلْ  ابْتَكْ ــهــا  ازْواقْ نافْ  اصْ بَّاتْ  قُ

ـزارْ إيـْ في  يَتْباها  ــه  ــبُ ــراتْ امْ على  ــسْ  ــرِي اعْ نْ  حْ الصَّ و 

ارُه نُــوَّ حْ  ابْطايـَ على  ـي  ـونـِ المامُ تَرْبِيـعْ  بِيـنْ  الزَّلِّيــجْ  على  اتْ  خصَّ

االزهــارْ انْــســايَــمْ  يبْ  طِ ــفــوحْ  اتْ كما  ــوحْ  يــفُ و  بَقْ  يَعْ

دارُوا ـرَة  فْ بالصَّ ــودْ  أسُ ـبْـها  اتْالعَ البْـواتْ  بِيهْ  ـتْ  مْ ظَ اعْ و  مْ  ظَ اعْ واللَّيلْ 

ــدارْ ل دارْ  ــنْ  م ـهــادِي  إيـْ ــدى  بــالــهْ ــسْ  رايـَ ــي  ــاقِ الــسَّ و 

يارُه لطْ غى  اصْ و  باحْ  الصّْ بَرْدْ  مْ  اتْبَسَّ الرّْياضْ  على  ه  يمُ انْسِ  ْ بّ هَ رْ  جَ لَفْ

ـــارْ ـــفَّ غَ ِّـــــي  رَب ارى  و   ْ ـــــبّ كُ ـــي  ســـاقِ يـــا  ـــى  ـــرْت تَ ال 
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يَنْساها ما  ــا  راه ــنْ  مَ لِيلَة 

ياها اضْ على  لِيَّة  رطْ عة  مْ شَ

الْقاها ــة  ــوبَ نُ ــــه  واالَتُ ـــنْ  مَ

ـورْ يجُ الدِّ طالْ  ما  ـرَة  ْ ضّ حَ امْ ـرَة  ضْ حَ

ورْ دُ اتـْ يـسانْ  الكِ و  ـة  ْجَ بَـرّ امْ ـرَة  فْ صَ

ورْ بْشُ مَ ـرْ  الخاطَ و  ة  ـكَ ضاحْ ـواهْ  الفْ

انْهارُه يْ  ضَ اقْبَلْ  الدّْجى  نْدْ  عَ ايْنادِي  و  ه  ْقُ نّ عَ امْ بِيبُه  احْ بِيبْ  احْ  ْ لّ كُ

طارْ سْ المَ كــاس  و  ــامْ  ْي ــرّ ال ــعَ  امْ نا  الهْ ةْ  ساعَ لى  ماحْ
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اقْمارُه و  ه  سُ مْ شَ االفْالكْ  بِينْ  عْ  طَ اسْ و  ه  انْجومُ رْبُوا  غَ و  الْيالْ  اللِّيلْ  و 

يارْ الصْ ة  لِيعَ دْ  ـــدَّ جَ و  ــتَــة  ــاهْ الــسَّ االفْــكــارْ  ــجْ  ــيَّ هَ

عارُه بَشْ ــرْ  الخُ و  ــتُــه  بُــوْالعْ ــجــاوَبْ  إي داكْ  و  تُه  صاحْ بفْ وِي  ـــدْ يَ هــدا 

ــيَّــارْ سَ ــه  ابْــكــاسُ الــبْــســاطْ  فــي  ورْ  ـــدُ ي و  ي  قِ يَسْ ـــرْ  الخُ

مارُوا احْ و  رُوا  صْ انْعَ بكيسانْها  ودْ  ــدُ اخْ و  رَة  ْ مّ خَ امْ مورَة  خْ مَ وانَسْ  اعْ و 

كارْ تَعْ ـال  ابـْ ــرْ  ــكْ عَ ــمْ  ــهُ فــوقْ الحْ  ي  لْماسِ ڤُ اسْ ورْدْ 

يارُه لطْ غى  اصْ و  باحْ  الصّْ بَرْدْ  مْ  اتْبَسَّ الرّْياضْ  على  ه  يمُ انْسِ  ْ بّ هَ رْ  جَ لَفْ

ـــارْ ـــفَّ غَ ِّـــــي  رَب ارى  و   ْ ـــــبّ كُ ـــي  ســـاقِ يـــا  ـــى  ـــرْت تَ ال 

يبة طِ  ْ لّ كُ نْ  مَ بْ  جَ تَعْ رَة  فْ صَ

بِيـبة احْ أڤْـبالُه  بِيـبْ  احْ  ْ لّ كُ

يبة هِ الزِّيـنْ  فوق  ها  مْ ظَ اعْ ما 

نافْ جايَبْ على االصْ يعْ واعْ رَة و اقْطِ مْ خَ

ــوَّافْ شُ لِيها  قَلْبُه  ــونْ  ــيُ اعْ يا  بَضْ

ــوَّافْ خَ ــشْ  داهَ قْ  العاشَ ــرَى  اتْ نْها  مَ

قارُه لسْ عْ  شاجَ إيطيقْ  االَّ  ــرْبْ  حَ ــوِّي  واتْــقَ كبْطال  اتْشالِي  ــرُوبْ  بَــحْ

فارْ الشْ ــــوارَمْ  اصْ و  البْها  ــمــايَــلْ  اشْ ــنْ  ــسْ حُ والي  بَعْ

بَتْغارُه كْ  حَ اضْ و  ْمانْ  الزّ مْ  نَعْ مْ  الواسَ ابْساطْ  في  ومْ  نْعُ المَ الرُّوضْ  بِينْ 

ــارُ ــجَّ ـــنْ تُ ـــزايَ ـــــوالْ اخْ ـــنْ امْ ــهــا مَ ي ــدِ ــفْ ــا يَ ــة م ــيــلَ لِ

جارُه تَشْ و  طْ  رَهْ  ْ لّ كُ الَّتْ  حَ و  لُولْ  احْ في  ضا  الحْ رايَسْ  اعْ يبْ  طِ و  رْسانْ  عَ

االمطارْ ـــوارَضْ  اعْ يلْ  ابْسِ ة  فاتْحَ تْ  بْحَ صَ ة  رْجَ كحَ

ضارُه تَخْ لَّةْ  حُ البْطاحْ  لَبْسْ  لْيا  العَ رْ  فَجْ انْبا  و  ــاگْ  اوْت امْضا  اللِّيلْ  و 

ـوْقــارُ تـُ و   ْ ــزّ ــعَ ــال ب ـهــارْنــا  انـْ ــا  ــن ــمْ ــنَ اغْ و  ـــا  دْن ـــدَّ جَ
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يارُه لطْ غى  اصْ و  باحْ  الصّْ بَرْدْ  مْ  اتْبَسَّ الرّْياضْ  على  ه  يمُ انْسِ  ْ بّ هَ رْ  جَ لَفْ

ـــارْ ـــفَّ غَ ِّـــــي  رَب ارى  و   ْ ـــــبّ كُ ـــي  ســـاقِ يـــا  ـــى  ـــرْت تَ ال 

ــرِي ــكْ ــتــانْ بَ ــا لــلــبُــسْ ــن ــوَّهْ بَ

ـرِي نَسْ بِيـنْ  و  الْياسْ  بِيـنْ  ما 

رِي تَجْ ياحْ  لَسْ على  ــداوَلْ  اجْ و 

ـياهْ بَضْ ـعْ  اطَ السَّ ـرْ  ـجَ الفْ انْراقْـبُوا 

داهْ اشْ يـبْ  طِ بَقْ  يَعْ ـرْ  الزْهَ و  الورْدْ  و 

ــراهْ ــجْ مَ الْماها  واحْ  ـــدْ ل ــدايَــقْ  لــحْ

دارُه اعْ لْعْ  خَ وَى  بالهْ بِيبْ  احْ  ْ لّ كُ رْجة  الفَ ولَةْ  ابْصُ لْنا  مَ اشْ بْحْ  الصُّ  ْ مّ ضَ

ايْــســارْ و  ــنْ  ــمَ االّي على  ة  حانْطَ ــزْالنْ  ــغَ ك ــسْ  ــوانَ اعْ و 

ــزارُه امْ رُوطْ  بَشْ ولْ  الوْصُ على  ناهْ  نَمْ اغْ و  انْهارْنا  ازْها  و  مْ  ظَ اعْ و  بَرْ  أكْ

االبْــصــارْ ــةْ  ــوفَ شُ ــنْ  عَ راقْبَة  المْ ــسْ  ــمْ شَ غــابَــتْ  تَّى  حَ

دِينارُه رَمْ  يَغْ الرْياضْ  في  نْ  ضَ اعْ  ْ ــلّ كُ ــه  ادْواحُ ــوا  دَوْحُ و  تانْ  البْسْ فاحْ 

ــجــارْ االشْ ــرْ  ــنــابَ امْ ـــوقْ  فُ رِيمْ  للكْ ــحْ  ــبَّ اتْــسَ ــارْ  ــي اطْ و 

نــارُه لَتْ  عْ شَ مْ  بِينْهُ  ْ ــبّ الــحُ و  تــتــودَّعْ  بابْها  احْ ــعَ  امْ لــرْيــامْ  تِيدا 

ــارْ صــبَّ ــو  هُ ـــنْ  مَ ــا  ي ــرْ  ــبَ ْ ــصّ ال الزْمْ  ـنــادِي  إيـْ ــيــنْ  الــبِ و 

يارُه لطْ غى  اصْ و  باحْ  الصّْ بَرْدْ  مْ  اتْبَسَّ الرّْياضْ  على  ه  يمُ انْسِ  ْ بّ هَ رْ  جَ لَفْ

ـــارْ ـــفَّ غَ ِّـــــي  رَب ارى  و   ْ ـــــبّ كُ ـــي  ســـاقِ يـــا  ـــى  ـــرْت تَ ال 

افْنُونــي على  ازْهــاوْ  و  وا  طابـُ

ـي بُونـِ اجْ و  ــه  افْصاحُ ـونْ  بلْسُ

ي ونـِ دّعُ و   ً ــدا ــعْ بَ لــي  ــوا  قــالُ

يلْ احصِ لْبْ  القَ في  بَّة  حَ المْ لْتْ  صَ احْ و 

لِيلْ التَّكْ لَ  اهْ بْـرْ  حَ يا  يـرْ  ابْخِ تَبْقى 

وِيـلْ اطْ ـرْ  ـمْ العُ كانْ  وا  ـعُ انْرَجْ  ْ البُدّ
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انتهت القصيدة

يَّارُه عَ و  ــبْ  ذهْ  ْ ــلّ كُ ادْ  نقَّ لَنَّكْ  ابْــصــارَكْ  ه  دُ شاهْ ما  ي  كِ احْ و  نِّي  غَ

ــارْ ــب ـــنْ الَّ لِـــهْ أخْ ــرْ مَ ــضَ ــحْ ــة ال ــجَ ــرْ بِــنــا فــي بَــهْ ــبَّ خَ

كارُوا يُشْ الزَمْ  ـرامْ  بُوحْ يـنَة  امِّ و  ـة  باشَ ــزالْ  الغْ و  ارْقِـيَّـة  و  ـو  طامُ

دارْ عْ نـُ ـبْ  بالواجَ ـوَى  الهْ ــلَ  اهْ يا  مْ  ـواهُ بَهْ انا  و 

دارُه ڤْ مَ تَرْفَعْ  رامْ  الغْ ناسْ  جالَسْ  امْ في  للبْها  يمْ  ظِ اتْعْ را  عْ الشَّ حْ  دْ مَ

ارْ بَشَّ رَ  للنَّظْ كى  ماحْ  ْ ــلّ كُ و  الــحــالْ  بلْسانْ 

اوْزارُه رانْ  فْ غُ و  وا  فُ بالْعْ مْ  للنَّاظَ ــي  ادْعِ و  يمْ  يافْهِ يثِي  دِ بحْ ثْ  ــدَّ حَ

ــزارْ ــمْ ال و  ـــرْ  زايَ ــة  ــافَّ كَ  ْ ــمّ ــعَ اتْ هْ  اللـَّ ــةْ  ــمْ رحَ و 

ـيَّارُه عِ صافـي  ينْ  الجِ نْ  مَ ومة  رْگُ مَ لَّة  حُ لَكْ  دْ  خُ ي  ياللـِ الجِّ قالْ 

ــارُ ــجَّ الــفُ ــيــعْ  ــمِ اجْ و  ــدا  ــعْ ال ـــةْ  المَ بها  ــزَمْ  ـهْ تـَ

05 : يقال كذلك «اتبسم ثغر  الصباح».

       يقال كذلك «... التبخل يا ساقي اسقي وغني ربّي غفار».
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الهْ احْ ما  يا  يمْ  البْهِ بْ  ڤْ عُ هدا  لى  احْ ما 

ــواهْ اهْ قْ  شْ بعَ ة  حَ الوَضْ يْراقَبْ  الَّ  ــنْ  مَ

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

ه المُ بظْ ــارْ  س ــزَمْ  ــهْ انْ راحْ  اللِّيلْ 

ه المُ اكْ انْهايَةْ  ال  ضْ الفُ يا  ولْ  يقُ و 

ه المُ اعْ رْ  نَشْ ورْ  بْشُ مَ تاگ  رْ  جَ الفْ

تَرْعاهْ نُه  امْحاسْ ابْها  ــورَة  صُ امْ  ـــدَّ خَ

باهْ الشْ على  اتْنُورْ  تُه  مْ نجَ اتْرى  ما  هْ مَ

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

مْ اتْبَسَّ و  ابْ  ْڤَ النّ رْ  دْ هَ رُورْ  السْ رْ  فَجْ

لَّمْ عَ و  ايْتُوگْ  قَبْلَنْ  باهْ  اصْ ــالَّ  شَ

يَّمْ خَ ضا  الفْ على  جا  ها  لْفْ خَ في  تِيدا 

ابْهاهْ و  لْتُه  حُ صارْ  تَقْ ــمــامْ  اكْ ــا  ارْخ

داهْ اشْ يبْ  طِ رامْ  الغْ حابْ  اصْ وا  قُ تَنْشْ اشْ

ثِيرْ اكْ لْ  فَضْ بِــهْ  ــزْدادْ  يَ ودْ  جُ السْ ــلْ  ألهْ

يرْ نْكِ مُ و  رْ  لناكَ ــة  ــالمَ اسْ تُه  مْ ضَ ما 

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

طابُه اخْ في  للْوقاتْ  رْ  يَنْدَ النَّادَرْ  و 

اتْيابُه رْ  مَّ ايْشَ ينُه  لدِ ــوَى  اقْ نْ  يامَ

حابُه اصْ ة  المَ عْ  ضَ تَخْ لِهْ  لْطانْ  سُ

يرْ اتْغِ رُوبْ  للغْ بْ  واكَ الكْ ــرْ  ــواهَ اجْ و 

يرْ اتْسِ الحْ  ْ الصّ لْ  اهْ عادَة  ْ السّ دْ  ساجَ المْ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

جاها اسْ وانَحْ  اجْ ي  اتْداحِ رُه  واهَ اجْ و 

تَتْباها ة  رُوسَ كعْ لِيلْتُه  اخْ ــلْ  ارْسَ و 

ساها حْ اكْ بْلَة الواضَ ياهْ على الْقَ و اضْ

نِيرْ امْ الكْ  الفْ على  رَدْنُــه  ابْياضْ  رْ  انْشَ و 

بِيرْ اعْ ــلْ  كُ  ْ ـدّ نـَ و  ــوالِــي  الــغْ من  ادْكــا 
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ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

لَّى واتْجَ تاگْ  ياهْ  بضْ ودْ  عُ السْ رْ  فَجْ

الَّ اتْعَ ينْ  حِ ماهْ  اسْ في  فاهْ  اشْ الَّ  نْ  مَ

ى تَّـلـَّ يـَ يلْ  البْخِ و  ـبَـقْ  يَسْ قْ  ابـَ السَّ

لْقاهْ مَ ــه  ــهُ ايْــواجْ نْتْـهايَا  المُ رْ  ــدَ ــنْ يَ

والهْ مُ لْ  فْضَ نْ  مَ بْدْ  للْعَ الحْ  ْ الصّ ــقْ  وفْ

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

وا ضُ نَهْ رْ  جَ الفْ لْ  اهْ سارُوا  ينْ  نايْمِ يا 

ه فَرْضُ ْها  لّ كُ وَدَّاوْا  دْ  بَعْ ـــاوْا  ادْع

وا رْضُ مَ مْ  ناهُ امْ وَّى  اتْقَ نْ  مَ اقْلُوبْ  و 

الجاهْ و  الثْنا  ــلْ  اهْ ه  رَبْحُ  ْ ــمّ عَ رْ  جَ الفْ

هْ اللـَّ  ْ ــلّ جَ ــمْ  نَــعْ يقْ  قِ تَحْ العارْفِينْ 

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

ا عــدَّ ـنـى  ْ الضّ اليَلْ  بعْ نامْ  المْ ثْرْ  كَ

ا دَّ سَ وارْقَكْ  اطْ نْ  عَ رْبْتَكْ  غُ يْطانْ  شَ

ا ــدَّ غَ و  سْ  يامَ يفْ  كِ و  ــالهْ  ابْ داوِي 

انْساهْ بِــهْ  مْ  اتْعَ دِيْنُه  ينْ  دِ امْ ــنْ  مَ أشْ 

تْناهْ عَ ــلٌّ  ــجُ ابْ تْنا  اعْ و  فا  اصْ الَّ  ــنْ  مَ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

مالُه اجْ ورَةْ  ابْصُ بَّة  حَ المْ لْ  اهْ ا  زَهَّ

مالُه اكْ عْ  اطَ السَّ نُورُه  يجْ  ابْهِ ي  باهِ

بَوْصالُه يُومْ  لْ  كُ دْ  عَ يَسْ دْ  اعَ السَّ و 

يرْ صغِ و  لْ  هْ كَ الوْفا  لْ  اهْ ة  المَ عْ  مْ جَ نْ  عَ

يرْ تَيْسِ ـتُـه  ـرْخْ صُ و  اكـْثِيـرَة  ـواهبُـه  امْ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

يلْ مِ اجْ رَبْحْ  مْ  هُ يارَبْحْ مْ  هُ دْ عْ سَ يا 

يلْ سامْ كل ابْخِ مْ في اجْ هابْهُ وا اشْ رْمُ ضَ

اللِّيلْ المْ  اظْ مع  رَة  قَفْ أرْضْ  في  يانْ  مْ عُ

ير تَوْخِ اوْقــاتْــهــا  ــنْ  عَ ـــمْ  الَّيْـــرَدْهُ ــنْ  مَ

يرْ الْغِ  ْ ــبّ حُ انْــســاوْا  و  بْتُه  حَ امْ ــدوا  أخْ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

نامْ المْ نْ  مَ فاكْ  اكْ ه  نامُ امْ اقْوى  نْ  يامَ

المْ الظْ تْشاكْ  غَ و  ياهْ  بضْ النْهارْ  راحْ 

االيَّــامْ رَفْ  تَنْصْ بِهْ  رْ  مَ العْ و  النْ  فْ غَ

يرْ كِ التَّفْ ــنْ  مَ نى  الغْ لْ  قَ العْ يَّبْ  غَ لُو 

بِيرْ التَّدْ عـــادَمْ  و  ــة  الــنْــدامَ ــلْ  ــصَّ ــحَ امْ
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ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

ال بُخْ يــا  لِينْ  فْ ياغَ ــيــنْ  نــايْــمِ يــا 

بْلَة للقَ جودْ  ْ بالسّ وا  هُ ْ اتْوَجّ وا  نُوضُ

لَة طْ عَ مْ  كُ نُومْ و  الَّ  عَ مْ  كُ واسْ وسْ

تــاهْ ــمْ  ــكُ بِ غافْلِينْ  يــا  ــمْ  ــكُ ــواسْ وسْ

جاهْ اسْ ولْ  فُ اغْ يا  مْ  ابْصارْكُ على  ارْقا  و 

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

وتْ اتْفُ و  فايْتُة  ـامْ  االيـَّ ينْ  نايْمِ يا 

وتْ المُ قَبْلْ  ــوْداعْ  ال انْهارْ  رُوا  كَّ اتْفَ

وتْ اخُّ الحْ  ْ الصّ على  نا  احْ و  مْ  دتتكُ حَ

صاهْ اعْ ــنْ  مَ ـــلْ  ازْاليَ رْ  فَ يَغْ الـــوْرَى   ْ رَبّ

فاهْ تَخْ ــيــا  شْ ال  ــومْ  ــيُّ قَ  ْ ـــيّ حَ ــــوَّابْ  تَ

ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

ه بْدُ عَ ـدِي  هْ يـَ رادْ  إال  االشيات   ْ رَبّ

ه ــدُ وَعْ بالرَّفْقْ  ــرَّفْ  يَــصَ قضى  بما 

ه دُ مْ انْحَ بْ  واجَ فِيهْ  ْتِي  وّ قُ و  وْلِي  حَ

بْداهْ مَ نْ  مَ المْ  الكْ حْ  لصَ غى  اصْ نْ  مَ يا 

ســواهْ ال  ــاتْ  ــي االشْ  ْ رَبّ هْ  اللـَّ ارْجـــا 

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

الْحالْ مْ  وتْكُ ايْفُ ال  مْ  ياتْكُ احْ وا  نْمُ غَ

مالْ اكْ و  نا  الغْ غايَةْ  رْ  كَ الدْ نْ  مَ ة  ساعَ

مالْ ْسْ الرّ ـيَّـعْ  امْضَ شـرى  ما  ماباعْ 

بِيرْ الخْ ها  ْ ڤّ يشُ ما  خالْيَة  ــرُوقْ  اطْ في 

بِيرْ اكْ ــومْ  يُ مْ  ْكُ نّ عَ مْ  انْهارْكُ ة  حَ واضْ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

مْ بِكُ ــنــى  الغْ ــرَغْ  ــفْ تَ ــرُورْ  ــغْ ال دارْ 

مْ يكُ تَلْهِ مْ  دِينْكُ على  يا  اشْ نْ  مَ أشْ 

مْ تَلْكُ ادْعِ انا  كـما  ي  يوْلـِ ادْعِ ـدى  بالهْ

يرْ ابْصِ يعْ  مِ اسْ ادْها  نْ  لمَ ــدْ  واجَ ودْ  وجُ مُ

يـرْ سِ التَّكْ رْ  جابـَ قْ  لـْ الْخَ قْ  خالـَ بْـحانْ  سُ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

نُونْ و  كافْ  بِينْ  رْ  األمْ و  ثيرْ  اكْ لُه  فَضْ

ـنُـونْ ضْ المَ ةْ  غايـَ بَتَوْفِيـقْ  نا  ْ مّ يعَ و 

ونْ الْسُ انْطاقْ  على  رُه  دَكْ صوتْ  مادامْ 

يرْ هِ اسْ ادْجــاهْ  على  اتْمادَى  نْ  مَ خابْ  ما 

رِيرْ تَحْ ضا  القْ و  دْ  الوَعْ ة  سابْقَ تُه  مْ ارْحَ
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ياهْ اضْ الحْ  ــبــاحْ  ْ الــصّ ــرْ  ــجْ فَ ينْ  أنايْمِ

ــودْ جُ نَّا  عَ ــودْ  ــوْجُ ال ينْ  ابْعِ رَبْنا  يا 

ودْ للحُ في  نَمْسى  لِيلَة  ادْنُوبْنا  رْ  فَ اغْ و 

لُودْ وْ مَ و  والَدْ  المْ  االسْ عْ  مْ الجَ رْ  فَ اغْ و 

طاهْ اغْ فْ  شَ تَكْ ال  االيمانْ  اثْيابْ  نَّا  عَ

ارْجاهْ فِيكْ  يبْ  ايْخِ حاشا  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

يرْ الخِ ـــتْ  وَقْ ــرُورْ  ْ بــالــسّ وا  نْمُ اتْغَ ــا  أيَّ

وكْ كُ اشْ  ْ لّ كُ اوْصافْ  نْ  مَ اقْلُوبْنا  رْ  هْ طَ

وكْ فُ اعْ رْ  بَحْ مالْ  اكْ في  زاليْلِي  ي  نْهِ شَ

تْرُوكْ مَ رْ  فَ اكْ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و  ينْ  الوالْدِ و 

تَنْوِيرْ تِي  لْمْ ظُ يانْ  اشْ في  وكْ  فُ اعْ لْ  عَ اجْ و 

يرْ انْصِ  ْ ــدّ حَ يرْ  انْصِ ولِــي  ايْليهْ  الَّ  منْ 

انتهت القصيدة
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ة الَنـَ فْ ـه غَ سُ ـه و نَفْ وارْحُ ياللِّي عـلى الرْيامْ اجْ

وانَا مْ و الَّ فـي اهْ رْتْهُ بَّة في عشَ حَ ما إيلِيكْ امْ

ة وانـَ نَشْ انْشاوِي  بالَ  رَة  ضْ حَ في  مْ  رْتِهُ انْظَ ما 

ة يْمانـَ ضة هَ يلْ فُوقْ لحْ لْ و اتْمِ ـدَ وارِي تَعْ كسْ

ـة بانـَ عْ ـومْ دارُوا شَ ـنْ الَّ رى الرْيامْ يـُ أشْ رى مَ

غانَا نْ يَصْ يدْ يا مَ عِ بانْ السّْ عْ يُومْ االثْنِينْ في شَ

ة رَوْيانـَ بِيـلَة  اخْ ـة  لْقَ غَ امْ أدْواحْ  بِيـنْ  وا  فَرْشُ

انَة ـوخْ و رُمَّ ضة و خُ احْ لَحْ فَّ ياسْ و انْگاصْ و تـَ

زْيانَة ورَة مَ ينْ صُ ـي و لتشِ ْ الباهِ ـطّ لِيمْ و الشَّ

ة انـَ ضَّ حَ ادْوالِي  رِيـرْها  اسْ فُـوقْ  نْها  عَ حادْقة 

ْفْـرانَة الزّ و  ة  كَ يلـْ دِ امْ معَ  نْـبازْ  الغُ و  لْ  رُنْفَ اقْ

غانَا نْ يَصْ يدْ يا مَ عِ بانْ السّْ عْ يُومْ االثْنِينْ في شَ

لْيانَة نْ الصَّ سْ يْلِي و البْها و حَ رْ و الخَ جَ و الشْ

حـنَانَة و  ة  صاحَ بالفْ دْ  تَنْشَ مْ  لِيهُ اعْ يارْ  الطْ و 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة يا مَ

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة يا مَ

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

رَة دْ جالَسْ بنِي عَ يدْ على امْ ي و اتْعِ كِ حْ أشْ تـَ

تِي زَفْـرَة عْ ـتِي و ما اقْطَ ـتِي ما بَوَّهْ ما اتْبَعْ

ـرَة فْ الظَّ ـفاتْ  راخْ رُوجْ  اتـْ ـزْالنْ  غَ بْ  اليـَ كجْ

ـرة الوَغْ  ْ ـرّ لحَ ها  باحْ اصْ بَرْدْ  رَغْ  يَفْ ة  خايْفَ

رَى سْ كَ رَة  ضْ حَ في  بارْزَة  يها  كِ نَحْ رايَسْ  كعْ

رَة مْ الحَ ينَة  دِ المْ انَسْ  وَ اعْ بْلَتْ  ڤَ للنّْزايَة 

رَة ضْ رِي على ابْطايَحْ خَ بْ ماها يَجْ داعَ و المْ

رَة تَمْ عْ دايَقْ المَ لْ و التِّينْ على احْ رْجَ فَ ْ و السّ

ـرَة جْ شَ اقْبالَة  لذيك  هادِي  ورْدْ  و  يـنْ  مِ ياسْ

ـرَة نَـشْ امْ فَتَّـحْ  ـرِي  نَسْ و  ينْ  ليْمِ اوَرْ  وَ انـْ و 

رَة مْ عْ الحَ ة نَوْ ـمْ و ازْرِيـرَقَة و ازْوِيوْلـَ كُ و الحْ

رَة مْ الحَ ينَة  دِ المْ انَسْ  وَ اعْ بْلَتْ  ڤَ للنّْزايَة 

رَة للنَّظْ ة  جَ ْ بَـهّ امْ ة  فَّ گَ تـِ و  ابُورْ  خَ يـبْ  طِ و 

وَّزْرَة و  ـلُـوكْ  امْ دِيـنارْها  ـرَمْ  غْ تـَ واحْ  الدْ و 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

النص األول

مالحظة : وقفنا على نصين مختلفين لهذه القصيدة :
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تَرْضانا نْـبَـرْ  اشْ ـرابْ  اشْ و  رْ  نابـَ اعْ ـتْ  قَ ـلـْ طَ

رانَة كْ السَّ يـنْ  العِ نْـجْ  غُ و   ْ دّ الخَ فُـوقْ  زَوْقُوا 

رُوا و شافُوا ابْغنانَة مْ مْ و اتْخَ هُ الْباتْ اڤْرايَحْ سَ

غانَا نْ يَصْ يدْ يا مَ عِ بانْ السّْ عْ يُومْ االثْنِينْ في شَ

شانَة عـطْ بْ  ـراهَ كقْ يُـونْ  واعْ أوْرُودْ  ودْ  ـدُ الخْ

وْفانَة خَ ة  يـشَ ادْهِ ـوَى  الهْ ناسْ  زَّعْ  تَتْـفَ ْـها  نّ مَ

رْجانَة مَ بْ  جايـَ اعْ نافْها  أصْ اتْ  ـدَّ عَ عايَمْ  انـْ و 

ـتَّانَة الفَ ْيامْ  الرّ ةْ  فُـرْجَ شاوِي  انـْ و  ـهْ  فاكَ اتـْ و 

قانَا لـْ مَ تْ  تـَ ْ وّ فُ يـلْها  ارْحِ زْمْ  بـعَ ڤامْ  المْ رَغْ  فَ

غانَا نْ يَصْ يدْ يا مَ عِ بانْ السّْ عْ يُومْ االثْنِينْ في شَ

تَنْسانَا بالَكْ  يخْ  الشِّ يا  لِي  قالُوا  سارُوا  دْ  بَعْ

وْالنَا مى مُ ْيامْ في احْ وا و انْشالُوا دُوكْ الرّ دُ ڤْ سَ

بانَة ضْ يبَة الغَ بُوشْ و الوْجِ ة و اعْ يدَ حادَة و عڤِ

لْطانَة بِيبَة سُ يلَة و الحْ ضِ يَّة و الفْ فِ ة و اصْ حاجَّ

غانَا يَصْ نْ  لمَ حْ  وَضَّ خافَظْ  يا  مْ  ناهُ بغْ ولْ  صُ

وانا عْ كَ ال  و  ادْيابْ  نْسْ  جَ مْ  رْغَ ضَ وَّشْ  يْشَ ما 

طانَا ْ اغْ دّ فْ حَ شَ رِي و ال اكْ مْ رايَرْ عَ تْ اسْ شفَ ما اكْ

انَة طَّ ياخْ الفَ رافْ و االشْ لْبة و االشْ الَمْ  للطُّ و السْ

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة يا مَ

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة يا مَ

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

نَّانَة مَ يا 

رَة فَـجْ و  ـبْ  دَهَ يـمْ  بَرْدْمِ واعْ  انـْ لَّتْ  حَ فُوقُه 

رة سْ يْـنَ حَ ـمْ بالفَ نْ راهُ رَة مَ اتْعاقَـبْ النَّـظْ

ـرَة ـمْ خَ ال  و  كاسْ  يرْ  غِ نْ  مَ يُوبَة  غْ مَ فايْتَة 

رَة مْ الحَ ينَة  دِ المْ انَسْ  وَ اعْ بْلَتْ  ڤَ للنّْزايَة 

رَة دْ يمْ القُ ظِ أْ اعْ وِيمْ كما انْشَ و البْها و التَّقْ

ــرة وامْ اتْــنــادِي  ها  امْ قُدَّ ــورَة  مــامُ ة  واقْفَ

رَة فْ صَ اڤْبالَة  ة  عَ ْ تْرَصّ مَ ـرَة  فْ صُ رة  فْ السَ و 

ـرَة وانْ اتاتْ الرْضا و البُـشْ لـْ ـو و السَّ ْهُ و الزّ

بْرَة مْ صَ وَى علِيهُ نْ الَّ لُه في الهْ بَرْ مَ يفْ يَصْ كِ

رَة مْ الحَ ينَة  دِ المْ انَسْ  وَ اعْ بْلَتْ  ڤَ للنّْزايَة 

رَى ة بأخْ دَ رامْ وَحْ لْ الغْ ة الهْ جَ نا في البَهْ فْ صِ

ـرَة ي زَهْ ة و وَلْفِ بارْكَ ـنِيَّـة و امْ ـة و اهْ مَ فاطْ

رَة مْ ـو الزَّايْدانِي غُ و طامُ يـمُ اوْيَة و افْطِ الضَّ

رَة فْ يْ العَ ـدِ ة و الغاليَـة اجْ يجَ دِ ة و اخْ جازيـَ

تْرَة نْ عَ ه عَ بَّة اتْلُوحُ دْ كُ احَ ما علِيكْ في الجَّ

رة يَّـرْ قَـفْ غَ بْ و المْ دْ للغايـَ هَ كانْ زَهرة تَشْ

رَة عْ و الشَّ لِيلْ زَهْ بْدْ الجْ ى عَ فَ نْ الَّ يَخْ قالْ مَ

بْرَة رارْ الكُ لِيمْ و الحْ لَ التَّسْ دْبا و اهْ و على الوَ
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النة فْ غَ ه  سُ نَفْ و  ه  اجوارحُ االيام  على  للِّي  يا 

وانا اهْ في  وال  عشرتهم  في  بَّة  حَ أمْ مايْلِيكْ 

رانة كْ سَ انْشاوي  ابْال  رة  ضْ حَ في  م  نضرتِهُ ال  و 

غانا يَصْ آمنْ  يد  عِ السْ شعبان  في  االثنين  يوم 

يْمانة هَ ضا  الفْ فوقْ  يلْ  اتْمِ و  لْ  دَ تَعْ كصواري 

النة جْ بْ عَ سَ رورْ تَحْ قام ارْياضْ السْ داتْ امْ قاصْ

بانة عْ شَ دارُوا  يومْ  الرْيامْ  رى  ال  منْ  رى  آشْ 

رَوْيانة خبِيلة  لْقة  غَ امْ ادْواحْ  بِينْ  وا  فَرَّشُ

وخْ و رُمانة ضى و خُ احْ الحْ ياسْ و انْگاصْ و تَفَّ

مزْيانة صورة  يجْ  يهِ ي  الباهِ طْ  شَ و  لِيمْ  بِينْ 

النة ضْ خَ ادْوالِي  رِيرْها  اسْ فُوقْ  نْها  عَ قُوا  ْ دّ حَ

الزَّفْرانة و  لْكة  دِ امْ مع  نْبازْ  الغُ و  لْ  قرَنْفَ

لْيانة الصَّ نْ  سْ حُ و  والبْها  يلي  الخِ و  يرْ  جِ الشْ

بانة عْ شَ دارُوا  يومْ  الرْيامْ  رى  ال  منْ  رى  آشْ 

نانة دْ بالفْصاحة و الحْ مْ تَنْشَ لِيهُ يارْ اعْ و الطْ

تَرْضانا نابَرْ  الشْ و  رابِي  اشْ و  بارَقْ  اعْ طالْقة 

النة  هْ الشَّ ينْ  العِ وا  نْجُ غَ و  دْ  الخَ فُوقْ  زَوْقُّوا 

فَرْحانة جا  هِ اطْ يالفْتُه  مِ عَ  امْ قْ  عاشَ  ْ لّ كُ

را دْ عَ ابْنِي  جالَسْ  امْ على  يدْ  اتْعِ و  ي  كِ تَحْ الش 

ــرة زَفْ تِي  عْ اقْطَ و  تِي  بُوَّهْ ما  ماتْعبْتي 

رة فْ الضَّ فات  راخْ ــروجْ  اتْ ــزْالنْ  غُ اليَبْ  كجْ

رة مْ الحَ المدينة  وانَسْ  اعْ گبْلَتْ  لنْزايْهُ 

رة تَمْ مَشْ زْمة  حَ امْ رْبة  صَ لْفْ  خَ في  رْبة  صَ لْ  كُ

را الوَعْ رّْ  بحَ ها  باحْ اصْ ــرْدْ  بَ رَغْ  يَفْ خايَفة 

رة مْ الحَ ينة  دِ المْ و  ــرامْ  ــرَّمْ بَ و  ليزْ  گِ بِينْ 

رة ضْ خَ ايَحْ  ابْطَ لى  عَ رِي  يَجْ ا  اهَ مَ بْ  داعَ المْ و 

تَبْرة عْ مَ دايَقْ  الحْ على  التِّينْ  عَ  مَ لْ  رْجَ فَ السْ

رة جْ شَ بالَة  أگْ ألْديكْ  دي  ورْدْهــا  و  ينْ  مِ ياسْ

رة نْتَشْ مَ فاتْحة  رْ  ايسَ و  نْ  ليمَ الــنْــواوَرْ  و 

رة مْ نافْ الجَّ مْ و ازْرِيرَقة و ازْوِيوْلة و اصْ كْ و الحُ

رة النَّظْ ــتَّــحْ  ــفَ امْ ا  تِگفّ ــورِي  ــابُ خَ يبْ  طِ

رة مْ الحَ ينة  دِ المْ و  ــرامْ  ــرَّمْ بَ و  ليزْ  گِ بِينْ 

وُزرا و  ملوكْ  دِيــنــارْهــا  تــغــرَّمْ  واحْ  الـــدْ و 

فجرا و  دهب  ــمْ  ــرودْهُ ابْ ــواعْ  انْ ــالَّتْ  حُ فــوقْ 

را سْ حَ بالفيَنْ  ــمْ  راهُ نْ  مَ رة  النَظْ اتْعاقَبْ 

تْرا الوْ ة  مَ نغْ جالْها  اسْ الْ  ــوَّ ابْــمُ دْ  كتنْشَ
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نانا بَغْ وشافُوا  روا  مْ وتخَ نا  رايَحْ اگْ طابَتْ 

دانة گْ حَ سايَفْ  احْ رافْدة  كالبْوة  رة  دْ عَ لْ  كُ

بانة عْ شَ دارُوا  يومْ  الرْيامْ  رى  ال  منْ  رى  آشْ 

وْفانة خَ يشة  ادْهِ وى  الهْ ناسْ  زَّعْ  اتْفَ مْ  نْهُ مَ

تَرْضانا جايَبْ  اعْ نافْها  اصْ اتْ  دَّ عَ النْعايَمْ  و 

انة طَّ الفَ الرْيامْ  تْ  فَرْجَ هاوِي  اشْ و  هْ  التْفاكَ و 

شانة طْ عَ بْ  راهَ كقْ يونْ  اعْ و  اوْرادا  ودْ  دُ الخْ و 

لْگانا مَ فايَتْ  و  لْنا  بَرْحِ ــزَمْ  اعْ گامْ  المْ ــرْغْ  فَ

تَنْسانا بالَكْ  يخْ  الشِّ يا  لي  قالْ  سارُوا  دْ  بَعْ

بانة عْ شَ دارُوا  يومْ  الرْيامْ  رى  ال  منْ  رى  آشْ 

مى موالنا وا و انْشالُوا دُوكْ الرْيامْ في احْ دُ گْ سَ

لْطانة سَ يبة  الوْجِ و  بُوشْ  اعْ و  گيدة  اعْ و  حادَّة 

بانة الغضْ بِيبة  احْ ال  الفاضْ و  يَّة  فِ اصْ و  ة  حاجَّ

غانا يَصْ لمن  حْ  وضَّ اظْ  فَّ احَ مْ  بَلْغاهُ صولْ 

عيَّانة يلُة  خِ ولْ  ضُ الفْ و  بالزِّيغة  داعي   ْ لّ كُ

وانة كعْ وال  يابْ  الدْ گنْسْ  مْ  رْغَ ضَ يشوَّشْ  ما 

طانا دْ اغْ فْ حَ شَ رِي وال اكْ مْ رايَرْ عَ تْ اسْ فْ شَ ما اكْ

انة الفطَّ ياخْ  الشْ و  رافْ  الشْ ة  االَمَ المْ  السْ و 

رة مْ خَ وَال  كــاسْ  يرْ  غِ ــنْ  مَ لُوبة  غْ مَ فايْتة 

بَتْرا و  اتْروجْ  سْ  داعَ امْ و  ازْغى  نْ  عْ طَ نْ  مَ رْ  حَ

رة مْ الحَ ينة  دِ المْ و  ــرامْ  ــرَّمْ بَ و  ليزْ  گِ بِينْ 

ـرة ـهْ بالجَ عْ  اتْبايـَ ـها  دامْ اگْ ـورة  مامُ وقْفا 

رة فْ صَ بالتْها  اگْ عة  متْرصْ رة  فْ صَ فاري  السْ و 

رة البَشْ و  الرْضى  انْهايَة  لْوانْ  السَّ و  و  الزْهُ و 

رة دْ القُ يمْ  ظِ عَ انْشا  ما  اكْ وِيمْ  التَّقْ و  البها  و 

بْرا م صَ لِيهُ وى اعْ نْ ال له في الهْ رْ مَ يفْ يَبْصَ كِ

تبرة معْ فة  صِ رامْ  الغْ لهل  جة  البْهْ في  فنا  صِ

رة مْ الحَ ينة  دِ المْ و  ــرامْ  ــرَّمْ بَ و  ليزْ  گِ بِينْ 

ــرة زَهْ ي  ولْفِ بارْكة  امْ و  نِية  اهْ و  مة  فاطْ

رة العفْ جدي  الغالية  و  يجة  دِ اخْ و  جازْية 

رة مْ غَ الــزَّايْــدانــي  طامو  حلِيمة  و  يامنة 

تْرة عَ نْ  عَ ولَــوَّحْ   ْ بّ كُ دْ  حَ افْجى  اعلِيكْ  وال 

رة البَقْ مــولْ  في  ه  يْحُ اتْطَ ــام  االي ناز  الغٌ

رة قَفْ غاوَرْ  امْ في  يوبْ  الغْ دْ  هَ تَشْ رْ  يَزْهَ ينْ  حِ

را عْ الشّ زْ  عَ لِيلْ  الجْ عبدْ  فى  يَخْ ال  نْ  مَ قالْ 

بْرى الكُ السيادْ  الموهوبْ  ناسْ  نى  عْ المَ لْ  هَ
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تَمْ نَكْ يِيتْ  اعْ رِّي  سَ انا  و  علِيَّ  نا  المْ طالْ  يدِي  سِ يا  وَ  هُ و 

أبْصاري ــوعْ  ادْمُ بِهْ  افْشاوْا  تى  مارِيحَ اجْ وقْ  الشُ رِيحْ  دْ  ازْنـَ بارِيو  و شاعْ بِينْ النَّاسْ اخْ

يمْ نْ ناسْ الحالْ أقْدِ يقْ مَ شِ تِي ما دَوَّحْ بِها أعْ لِيعْ

ـرانْ ـشْ عَ ودْ  دُ الصْ و  لِيـلِي  اخْ ـدْ  فَـڤْ نْ  مَ

ــه ـــ ـــ ــســامُ ـــال احْ ــــ ـــانْ سَ ـــب ـــضْ غَ

زِيمْ انـْ و  رْ  نَزْفَ بَّة  حَ المْ رايَحْ  بگْ ادْجايَا  ولْ  طُ

وادُه اجْ نْ  عَ يبْ  ايْجِ و  يَدِّي  اقْتالِي  نْ  عَ البِينْ  و 

زارْ تَحْ إيْرِيـدْ  وال  ـبَـة  رَغْ ـبْـلْ  يقَ ما  افْ  كَّ سَ

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

تَمْ فَدْ و ارْغى و زامْ و اهْ لِي ادْوا و قَلْبِي فَدْ قْ يدِي عَ وَ يا سِ و هُ

ولْ  انْجُ و  مْ  مَّ انْخَ رامْ  الغْ امْسارَبْ  ولْفي  مُ عْ المَ واشْ  لْ  مَ نَعْ يفْ  ولْكِ رامْ اغْشانِي ال حُ و الغْ

يمْ صِ دْ اخْ ى اوْعادْ لِي في الضَّ غَ بْ اطْ دِي و الحُ هاجْ وَجْ

الوصفان ــنْ  مَ ــلُــوكْ  ــمْ مَ ه  ــدُ ــنْ عَ الَّ  ــنْ  مَ

ـــه ـــامُ ـــن ـــــــرمْ امْ ــــــرانْ حَ ــــــهْ سَ

لِيمْ رُه ما باتْ اسْ مَّ رامْ عَ قْ في اهلَ الغْ تَّى عاشَ حَ

هادُه رْفُه على اسْ رْ طَ هَ بْ و يسْ نْ راهَ إيْباتْ كَ

ارْ ةْ الجَّ ونْ ابْحالِي مكوِي بلِيعَ دة اللِّي إيكُ مْ عَ

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

مْ صَ دِي إيْنَفْ واعْ ه بسْ دْ انْبَرْمُ بْلْ الوْصالْ بَعْ وَ يا سيدِي حَ و هُ

ـي ـوانـِ ماگْ انا  و  نْـيَـة  هَ امْ تِ  وهانِيأنـْ سُ بْ  تاعَ ضا  الفْ يعلى  رانـِ نْ  مَ افْراتَنْ  يَّجْ  هَ امْ
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ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

زَمْ يَهْ نْدْ  بجَ طاغِي  جانِي  ابْلِيَّة  النْسا   ْ بّ حُ يدي  سِ يا  وَ  هُ و 

دة مْ عَ الْفْ  مْ  واهُ اهْ نْ  لمَ دة  مْ ةعَ نْـدَ سَ ال  له  ة  ـنِيـدَ اسْ دا ال  اعْ بِهْ  دارَتْ  نْ  مَ تِيلْ  امْ

يمْ صِ مْ و اخْ بابْها للْخاصَ ما اسْ لْ امْصيبَة هُ كُ

ـــانْ االدْه ــيــرْ  اتْــحِ فيها  ــمْ  ــجــايَــبْــهُ اعْ و 

ـــه ـــجـــامُ ــــعْ الْ ــــنَّ ــــقَ ــــــــوْدّي امْ عَ

يمْ مِ اطْ وجْ  مُ افْراتَنْ  و  برِيحْ  ا  دَّ عَ مْ  واهُ اهْ رْ  بَحْ

هادُوا و  دُوا  بِينْ  نَتْراما  انا  و  الصيام  قَبْلْ 

تَّارْ سَ رِيمْ  الكْ و  يهانِي  شِ نَرْمِي  يافْ  الحْ بِينْ 

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

مْ شَ ضالْ تَحْ ورَة بهْ الفْ يعْْ الصُّ يْبْ يا بدِ يدي و العَ وَ يا سِ و هُ

ــي دَارِتِ ما  تِي  مْ شْ احْ ما  ــتِ  انْ ــيو  ــتِ ــا وافِ جازِيتِيمــاوْفِــتِــي م ما  تِي  رَمْ اكْ ما 

لِيمْ جْ اظْ ه نَهْ جُ اللْ نَهْ اللْ في غايَة الضْ بْ اظْ الحُ

ــمــانْ رَحْ ــمْ  ــي ارْحِ رَبْ  ــرَكْ  ــغْ صُ ي  نْمِ غَ

ــــوا ــــرْحــــامُ ــــعْ نُ ــــي ــــمِ ـــا اجْ ـــه بِ

يمْ ڤِ امْ و  لْ  راحَ لْها  باهَ اتْرايْها  يفْ  كِ نْيا  الدُّ و 

بادُه  اعْ على  ورَة  نْشُ مَ تُه  مْ ارْحَ و  ثِيرْ  اكْ لُه  فَضْ

ارْ فَّ غَ يالرِّيمْ  ى  ولـَ المُ و  لْبَكْ  قَ بِيبْ  احْ زُورِي 

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

لَمْ يَعْ و  إيرَى  نْ  يامَ رْبِي  كُ ي  فاجِ لْتْ  قُ نَادِيتْ  يدِي  سِ يا  وَ  هُ و 

ايْتِيمْ بْ  الحُ ولْ  مُ رايْبِي  اغْ وَى  الهْ في  رِيبْ  اغْ

ــانْ ب تِي  لِيعْ ـــومْ  شُ ــا  ي ــي  ــبِّ ــخَ امْ ـــلْ  كُ

ـــوا ـــامُ ط يــــا  ــــــــالشْ  اعْ انْـــــــتِ  و 

يمْ للتَّلْطِ مْ  يَتَّلْطَ علِيهْ  ـة  رَفْـقَ ال  قة  فْ شَ ال 

جادُوا ـسانْ  باألحْ ي  ـوالتـِ امُ مْ  هُ لـْ كُ االرْيامْ 

بالعارْ مْ  سانْهُ احْ يرْ  خِ يَتْكافى  وادْ  الجْ واشْ 
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ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

مْ  دَ ودْ يَقْ دُ دْ الصْ بُوبَكْ بَعْ حْ يهْ قالْ لِّي مَ قِ يدِي الفْ وَ يا سِ و هُ

بِيـبُه احْ لِيهْ  تَ  انـْ و  بِيبْ  احْ ـوَ  ارْقِيـبُـههُ مـنَ  إيـخافْ  نْ  لِيـبه لَكْ لتْجْ ـرْزْ  حَ ها  دْ خُ

يمْ ظِ رّ اعْ ماء فيها سَ رْ لُه بُرْهانْ و االسْ ه تَنْظُ لْقُ عَ

ــوانْ ــفْ صَ ــونْ  ــكُ إيْ ــوْ  لُ افِي  الجَّ ــابْ  ــرْط يَ

ــــه ــــالمُ ـــيـــمْ اظْ ــــــابْ الـــبْـــهِ ج

يمْ لْ ارْجِ نْ كُ وامْ تَنْجى مَ يهْ على الدْ ضِ بُه و احْ جْ حَ

ازْدادُوا ي  رايْحِ اگْ و  نِي  اتْرَكْ وفْ  خُ و  الرْجا  بِينْ 

ــزارْ يُ ناهْ  الغْ ــرْ  ــزَّايَ ال لْتْ  قُ لِنْداء  عْ  مَ نَسْ

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

لَرْتَمْ دِي  اجْ ي  وَلْفِ ة  لُوعَ المُ دْ  نُوْجَ لِّيتْ  حَ يدِي  سِ يا  وَ  هُ و 

ي انْجالـِ يـقْ  قِ اعْ لّ  هَ و  تْها  يقَـبَّـلـْ بالـِ اهْ واقْ  اشْ و  ـتِي  رحْ اللِيبَگْ ي و اهْ سِ مْ لْتْ يا شَ قُ

يمْ خِ يمْ و تَفْ ظِ بَة تَعْ رْحْ ياتْ مَ الً و امْ الً و اهْ هْ بِيكْ سَ

لطان سَ الـــرْيـــامْ  ـــاجْ  ت ــا  ي ــكْ  ــلَ ــتْ مَ ــا  م

ـــه ـــامُ ـــأيّ ـــــانْ بَ ـــــزْم ــــكْ ال ــــحْ ضَ

يمْ ينْ اوْسِ لْكِ ماه تاگْ بِينْ الفَ رْ أنْبا في اسْ يا بَدْ

رادُه ـدامْ  المْ كاسْ  بِي  قَلـْ ي  رْلـِ ـدَّ غَ و  ـبِّي  كُ

ارْ بَشَّ الوْصالْ  و  قْ  للْعاشَ زاهة  انـْ الرْضا  يُومْ 

بمـْزارُه ي  نـِ دْ عَ يَسْ ـوِيتْ  اهْ يارُهباللِّي  اغْ واشْ  مالُه  وفْ  انْشُ بارُهو  اخْ دْ  حَ ي  طِ يَعْ كانْ 

يمْ وبْ افْهِ دُّ رْفُه مَ ي انْعَ فِ اطْ افْالسْ طَّ يتْ طالَبْ خَ الْقِ

ــالنْ ــرْ و اعْ ــورْ سَ ــحُ ــزُه فــي ابْ ــي ـــرَّقْ مِ غَ

ـــه  ـــقـــامُ ـــي امْ ـــــاگْ ف ـــكْ ث ـــمَ ـــجْ نَ

يمْ لْمْ التَّنْجِ لْ فَنْ قارِي عَ نْ كُ نَى مَ عْ رْحْ و مَ شَ

عادُه نْ اسْ كْ مَ دَ عْ بُوبَكْ سَ حْ قْ قالْ لِّي مَ و انْطَ

يَّارْ سَ ياهْ  اضْ يَرْمِي  رَة  النَّصْ ابْرُوجْ  نْ  مَ بَرْجْ  في 
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ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

مْ خَ رامْ تَفْ زْلِي بِيهْ ارْبابْ الغْ ى اوْصافْ غَ يدِي انْتْهَ وَ يا سِ و هُ

ابْالدْ لْ  كُ في  حْ  واضَ يرْ  هِ اشْ بْرِي  شادْخَ االنـْ قْ  ارْقايـَ و  مْ  هَ نادْ بالفْ نْ العْ هاتْ اقْراصَ نْ الدْ مَ

يم گِ ها في اللْطامْ لُوجاتْ بجند امْ زَمْ فَدّ راقِي نَهْ

ْ ـصانْ قْ نـُ دُونْ  افْـعالْ  و  وْفا  بـُ ـــة  مَ ــلـْ كَ

ـــه ـــظـــامُ ـــــــدْ لـــنْ ــــا صـــــــاغْ حَ م

تِيمْ رْ اكْ رِي و السَّ مْ رْ عَ ي بسَ شِ ناوِي ما نَفْ عْ مَ

حادُه اجْ لْتُه  عَ ـدْ  الجاحَ و  ـنَى  عْ المَ لْ  هَ يَبْرِيـزْ 

بارْ االخْ يدْ  اتْعِ غى  يَصْ نْ  لمَ وافِي  القْ و  الفاظْ 

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

مْ  غاهْ يَنْدَ ما اصْ هْ نايَ مَ ظْ اغْ فْ نْ الَّ ازْها بحَ يدِي مَ وَ يا سِ و هُ

الهْ حْ مَ بِي  ذْ عَ صافِي  صالْ  المْ ثْلْ  هْمَ اللـَّ ــرْ  سَ مالُه  اجْ ــقْ  نْ يَرْضاهْرَوْنَ لْ مَ مَ و الرْضا يَشْ

يمْ وبْ افْهِ دُّ رْ مَ ياخْ شاعَ لُه بِينْ االشْ هْ يقْ يجَ ما إيْطِ

سانْ احْ و  ــودْ  جُ شــاخْ  ــنْ  مَ إالَّ  ه  ياخَ الشْ

ـــه  ـــالمُ اسْ ـــبْ  ـــايَ ـــج ـــنْ ال عــلــى  و 

يمْ دِ اعْ لُوسْ  فْ مَ دايَمْ  ينالْ  ما  رُه  مْ عَ رْ  النَّاكَ و 

ى انْشادُه غَ نْ أصْ لِيلْ قالْ في قُولُه لَمَّ بْدْ الجْ عَ

مارْ    لَ اليَضْ لْبة و على اهْ رافْ و على الطُّ و على االشْ

ــنِّــي ــكْ عَ ــجــالَ ــي ــا مِ ــط ــي ابْ ــلِّ ــــتِ ال ارْأنْ دَّ غَ الوْصالْ  على  ونْ  إِيـكُ ـبِيـبْ  الحْ واشْ 

انْتَمْ و  غابْ  اللِّيلْ  و  ينا  ازْهِ و  رُورْنا  اسْ طابُوا  يدِي  سِ يا  وَ  هُ و 

أنْوارُه نْ  سْ بحُ الحْ  باحْ  الصْ رْ  إيــزارُه فَجْ رْ  شْ نـَ ة  بْـلـَ القَ نْ  انْهارُهمَ ـزْ  بالعَ ـنا  نَمْ اغْ و 

يِيمْ رْبُوعِي للتَّخْ لْ مَ ي وحَ رْطِ لْ شَ مَ وى و اكْ ابْ الهَ طَ

بــلْــســانْ ــفْ  ــي ــصِ انْ والَ  ــوى  ــقْ نَ ـــالَّ  شَ

ــه ــمــامُ ـــيـــرْ بــكْ ـــا إيـــشِ ـــم ـــتْ حَ

يمْ اتْهِ يوانْ  الغِ ناسْ  ولْ  قُ اعْ فِيها  لِيلَة  و  يُومْ 

رادُه وَى امْ ثْلِي في الهْ نْ ازْها و ابْلَغْ مَ يعْ مَ مِ و اجْ

كارْ سانْ تُشْ لَ الحْ رُه و اهْ مْ حْ عَ دَ بيحْ ما إيْنَمْ القْ
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ـنِّـي طَ اشْ سالْ  ـنْ  يامَ ـزالْ  الغْ ـبْ  حُ

نِّي عَ اطْ ـسامْ  بحْ ـشا  الحْ ـلْ  داخَ في 

ـنِّي ظَ في  ناوِي  دا  هاكْ نْـتْ  كُ ما 

نِّي إيغَ ابْهاكْ  يفْ  اقْطِ علي  لِي  نَحْ

ـنِّي حَ ـكْ  ـرامَ اغْ افْـرِيدْ  على  نِّي  حَ

نِّي أتَوَ يـلْ  السِّ قَبْلَ  ـربْ  الـعْ ـيْ  حَ

نِّي أتْمَ فاكْ  يَكْ صادْقِـي  و  ي  ـعِ مْ سَ

ننِّي ادْهَ ـواكْ  اهْ و  ي  نـِ ـدْ هَ ـفاكْ  اجْ

ي دَنـِّ كْ  بُـوبـَ حْ مَ كْ  ـورْتـَ صُ بـِ ي  دَنـِّ

فَنِّي اقْوافِـي  في  كْ  ـدَ ـجَّ مَ انـْ انا  و 

ـنِّي عَ امْ ارْضـاكْ  و  كْ  ـورْتـَ بصُ حا  نَضْ

نِّي هَ امْ يـقْ  شِ اعْ ـواكْ  اهْ فـي  ماباتْ 

ـنِّي مَ بْـرَزْ  يـَ ما  ـي  افْـقِ و  ـي  ـعِ مْ سَ

انْهارْ و  ليلْ  طاهْ  نَخْ ال  و  طانِي  اخْ ما 

االوْكارْ  ْ يّ دِ اجْ برْضاهْ  فْ  طَ يَعْ تْرَى  يا 

فارْ القْ في  ارْدَة  الشَّ بْيَة  الضَّ تِيهْ  تايَهْ 

جارْ ودْ يابَسْ احْ لْمُ كْ جَ نْدَ ي عَ قَلْبْ گاسِ

وارْ نْ أنْياقْها اللَّحْ فْ و اتْحَ طَ يفْ تَعْ كِ

وارْ نْ الَّ إيوافَقْ اشْ ة مَ المَ رْ بسْ فَ ما اظْ

دارْ االعْ ورْ  دُ اعْ وا  فَرْغُ تَّى  حَ نَى  المْ طالْ 

ارْ سَ ما  لِيهْ  يدْ  انْعِ رْ  السَّ تَمْ  يَكْ نْ  لمَ

رامْ االعذار لِيكْ نخضع ما بِينْ اهل الغْ

طارْ يرْ مَسْ رانَة بغِ كْ ة سَ رِيسَ مالَكْ آخْ

ي و نُورْ االقْمارْ سِ مْ يا شَ اللِي و اضْ ياهْ

دارْ گْ نْ ابْهاكْ مَ نْ الَّ لُه عَ نَى مَ يفْ يَهْ كِ

يَّارْ عَ تاجْ  احْ ما  افِي  الصَّ بْ  هَ الدْ طابَعْ 

27 : ونجد في نص آخر أن: «حبك فتنة في انهاية الضنى نهجة نهج اظليم».

61 : ويقال كذلك «من ال ازها بلفظ الغايا مهما اصغاه يندم».

انتهت القصيدة
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ينِي تَنْكِ صارْ  يفْ  كِ كْ  المَ امْ تَرْ  اكْ يالِّي 

ـــاكْ ـــف اجْ ــــةْ  ــــلَّ قَ ــبَـــيَّـــنْ  اتـْ و 

دَزْتِينِي الخالڤ  ومْ  سَ يا  وزَكْ  ــدُ انْ قبل 

ــــداك اع لـــالمـــة  ــي  ــت ــكْ ــح اض و 

تِينِي ومْ بَعْ بْ بگار سُ لَ الحُ واقْ اهْ في اسْ

ــاكْ ــط اغْ ــــــرادَقْ  اسْ ــيــتِــي  ارْمِ و 

نِينِي ورْ و اسْ هُ رْ على اشْ غُ مْ أيَّامْ الصْ قَسَّ

ـــهـــاكْ ابْ ــــــورَة  صُ ـــكْ  ـــوِي ـــغْ تَ ال 

ينِي صِ نْ ابْطاحْ تَحْ يْ انْهارَكْ عَ رَقْ ضَ لُوْ اشْ

ـــالكْ الـــفْ ــــوْ  جَ فـــي  ـــى  ـــلَْ ـــعَ اتْ و 

نِّينِي يرْ هَ يرْ سِ افِي سِ لْبْ الصَّ يرْ بالقَ سِ

ـــفـــاكْ اجْ ـــي  ف ـــــدْ  ازي و  ـــي  ـــفِ اجْ

ــي ــيــنِ ــطِ اشْ ــنْ  افْـــراتـَ ـــوِّي  ـــقَ اتْ و 

بالْعارْ الجواد  سانْ  احْ يرْ  خِ مكافي  يا 

ــي ــيــنِ ــرتِ ــجَ ــا اهْ ــرض ــدْ ال ـعْ ـــنْ بـَ مَ

صارْ ابـْ يَّـة  ـمِ اعْ والَّ  ـرَة  ـجْ هَ ـنَّـكْ  مَ كانْ 

ــي ــنِ ي ــدِ ــفْ تَ ــــنْ  انْــــظَ أالَّ  ـــعْ  ـــي بِ

رارْ تَمْ االفْعالْ  بْحْ  بقُ دْ  شاهَ نْتِي  كُ كانْ 

ــي ــنِ ــاوِي ــك ــال ـــكْ ي ـــي ــــرَغْ بِ ــــفْ تَ

ـدارْ يـبْ بِهْ االعْ شِ بْرْ اتـْ نْـدْ الكُ ـكْ جُ عَ تابـْ

ــيــنِــي ايْــمِ و  ـــمـــالْ  اشْ ـــنْ  عَ ــــوَّى  ضُ

ـــيَّارْ سَ الزْمـــانْ  و  للِّيـلْ إيــنادِي  نا  الغْ

ــــي يــنِ يالجافِ طــــارْ  ـي  ـــقِ ـشْ عَ

ارْ ــدَّ غَ ــلْ  كُ يْبْ  عَ بِينْ 
اتْ ـامْ  االيـَّ ــولْ  طُ
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ـي ـنْ رادْ افْـراگِ يـرْ يا مَ سِ

ي ـالگِ ـومْ اخْ عيدْ لِيّ يا شُ

ي اوْراگِ ـنْ  صْ غُ كْ  رِيحَ زْ  هَ

ــي اتْالگِ االيـــامْ  ــنا  الغْ

ي اتْفاگِ دُونْ  رِي  جْ هَ بابْ  اسْ

ــي واگِ اشْ و  ـي  زَفْراتـِ ارْياحْ 

ـگاها ـلـْ مَ ــحْ  بــصَ

ــبْــداها مَ ــبابْ  اسْ

ضـاها ــهايــة الـْ انـْ
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تِيـنِي رَمْ سانْ ما اكْ رَكْ بحْ مْ نْتِي عَ سْ ما حَ

ــــالكْ اعْ ــــبْ  ــــراتَ امْ ــي  ــتِ ــي ــف احْ و 

بْتِينِي سَ ماكْ انْتَ  و  بْ  سَّ كَ امْ نْتْ  كُ لِيكْ 

ـــاكْ عْ ارْض ــوَّ ـــ ـــــطَ ــبِــي امْ ــسْ ـــنْ حَ مَ

ينِي ايْمِ ةْ  بغايـَ فْ  لـَ حْ نـَ ـوَى  قْ نـَ لِيكْ 

ــاكْ ـقَ ــلـْ ـــــوا مَ ـــنْ اجْ رْ ع ــــدَ نَــــصْ

ينِي كِ مْ اسْ راسَ رْتِي امْ جَ يتِي و اهْ دِّ ينْ صَ حِ

ــيــاكْ احْ ـة  قَــلـْ و  الــنــفــخــة  ــــنْ  مَ

وِيتِينِي اهْ ما  واكْ  نَهْ ي  قِ شْ بعَ نْتْ  كُ دْ  بَعْ

ــــداكْ ــــغْ مَ ـــيـــرْ  سِ رَدَّادْ  ال 

نِّينِي يرْ هَ يرْ سِ افِي سِ لْبْ الصَّ يرْ بالقَ سِ

ـــفـــاكْ اجْ ـــي  ف ـــــدْ  ازي و  ـــي  ـــفِ اجْ

ـوَى اتْدارِينِي رِيـقْ الهْ ـودَكْ في اطْ الزَمْ بجُ

ـــجـــاكْ أنْ ـــبْ  ــــراتـَ امْ ـــــــدوَر  اتْ و 

تِينِي رَكْ ة اشْ واكْ معَ القوم النَّاقْصَ في اهْ

ـــــرَّاكْ ـــتْ شَ ـــلْ ـــبَ ـــرِي مـــا اقْ ـــمْ عَ

ــي ــنِ ــي ــتِ ــعْ ارْفَ مــا  ـــكْ  ـــتَ ـــعْ ارْفَ و 

االزْهارْ يـبْ  بطِ ه  ـمُ عْ طَ إيبِـيَّنْ  رْسْ  غَ لْ  كُ

ــي ــنِ ــي ــتِ ـــ ــرِي ـــا شْ ـــتِـــي م مـــابَـــعْ

ـزارْ تَحْ ــواهْ  اهْ في  عْ  يَنْفَ ما  لْ  االصَ گارْ 

ــيــنِــي كْ عِ ـــدَ ـــاهْ ـــش ـــدْ مــا اتْ ـــعْ بَ

جارْ لِي  ونْ  اتْكُ وال  رْبَكْ  لقُ ـرُومْ  انـْ ما 

ــي ــنِ ــي ــتِ ــعْ ــمَ ـــا اسْ ـــكْ م ـــتَ ـــادي ن

غارْ يَصْ ـيُـونْ  العْ في  بَـرْ  يَكْ لُو  غالَطْ   ْ لّ كُ

ــي ــنِ ــي ــتِ ــي ــغِ ابْ ـــا  م ــكْ  ــتَ ــي ــغِ ب و 

دارْ الجْ ابْديعْ  على  ــارامْ  م ال  الخْ دِيــبْ 

ــــي يــنِ يالجافِ طــــارْ  ـي  ـــقِ ـشْ عَ

ارْ ــدَّ غَ ــلْ  كُ يْبْ  عَ بِينْ 
اتْ ـامْ  االيـَّ ــولْ  طُ

ــي ــنِ ــادِي ــه ـــدى اتْ ـــهْ ــــــالَحْ ال اصْ

وارْ اشْ إيْوافَـقْ  الَّ  نْ  مَ ة  المَ بسْ ـرْ  ـفَ أظْ ما 

ـــي رِيـــنِ تَـــدْ ــــرامْ  الــــغْ فـــي  ـــا  ان و 

ـيارْ االطْ يـنْ  بـِ يَّازْ  بـِ بطيـرْ  ـطادك  اصْ ما 

ي رامِ امْ بِينْ  ي  قِ شْ عَ طارْ 

العامِي رْ  البَصْ يكْ  فِ يَكْ

ي عامِ اطْ يرْ  خِ رْ  النَّاكَ يا 

ي امِ دَّ گَ نْ  مَ رْ  دَ اصْ و  يبْ  غِ

ي رامِ احْ سانْ  باحْ نْ  سَ ماحْ

ـي بنْـيامِ الغادَرْ  وفَــة  شُ

ـزاهـا انـْ ودَكْ  ــدُ اصْ

ارْخـاها و  يـقْ  ضِ في 

ــوالها مُ ــرْفْ  ـعَ أنـْ
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ينِي نْ الصِّ لْتِي ببْهاكْ على امْحاسَ مَ لُو اكْ

ــالكْ احْ ــلْ  ـــــواجَ الــنْ فــي  ــيَّـــــكْ  ضَ

يـتِيـنِي واعْ التِّيهْ فاشْ جِ ي بانـْ ـفِ تِيهْ و اجْ

ــــنْ جـــاكْ ــالْ مَ ــي ــحْ ــال ـــلْ ب ـــصَّ حَ

نِينِي تَغْ وامْ  الدْ ولْ  طُ رْتَكْ  شَ اعْ رَفْ  نَعْ لُو 

واكْ ــــــامْ لَــــــدْ ــى ادْم ــعَ ـسْ مـــا نـَ

نِّينِي يرْ هَ يرْ سِ افِي سِ لْبْ الصَّ يرْ بالقَ سِ

ـــفـــاكْ اجْ ـــي  ف ـــــدْ  ازي و  ـــي  ـــفِ اجْ

ينِي تَلْقِ بِيكْ  االيَّــامْ  طايَلْ  رْ  مَ العْ كانْ 

ـــطـــاكْ اخْ ــــيــــرَةْ  سِ ــــكْ  ــــورِي نُ و 

ينِي يَلْهِ بابْ  اسْ وال  لْ  غْ شُ ال  لَكْ  غْ شُ دُونْ 

ــبْــداكْ لـمَ ـى  ــغَ اصْ ـى  ــهَ ـسْ تـَ ال 

ينِي دِ لْحْ و امْ رْبِي و شَ ي عَ نْ افْعالكْ نُوصِ عَ

ـــنـــاكْ أغْ ـــة  ـــلَّ حُ فـــي  ـــى  ــزْهَ تـَ و 

ينِي أيحامِ ه  بلطايْفُ نايَ  لغْ غى  اصْ نْ  مَ

ـــداكْ ـــبْ مَ ــلْ  ــي ــقِ اعْ ــا  ي ـــزْ  ـــفَ احْ و 

ــي ــيــنِ ــلِّ ــا إيْــسَ ـــــواكْ م ــي اهْ ــا ف م

بارْ اخْ عْ  سامَ المْ في  لُه  الَّ  نْ  مَ بَرْ  نَخْ بِيكْ 

ينِي فِ يَكْ ـــاتْ  وف ــضــاوا  امْ ــنْ  ــي شِ

يَّارْ ـبِيـرْ عَ طاس و الخْ ي قَسْ ـضِ وفْ لَحْ شُ

ـــي ـــنِ ـــداوِي واء اتْ ــــالجْ الـــــــدْ بَــــعْ

االدرارْ اوْجاعْ  ي  فِ يَشْ ي  تْكِ نَشْ رِيمْ  للْكْ

ــــي يــنِ يالجافِ طــــارْ  ـي  ـــقِ ـشْ عَ

ارْ ــدَّ غَ ــلْ  كُ يْبْ  عَ بِينْ 
اتْ ـامْ  االيـَّ ــولْ  طُ

ــي ــنِ ــي ــكِ ــمْ ـــكْ تَ ـــي ـــرْ بِ ـــفَ ـــظْ يَ

صارْ ما  لْ  كُ دِي  نَفْ الجافِي  راضْ  اغْ في 

يـنِـي عِ لطْ ــســامْ  احْ لــســانِــي  و 

بَّارْ صَ ـنْ  كُ و  دَرْتـي  ما  ـرْ  ـكَّ فَ اتـْ و  وفْ  شُ

ــيــنِــي ــلْــحِ لــتَ ــى  ــغَ ــصْ يَ الـــلِّـــي  و 

عارْ اشْ في  لِيلْ  الْجْ بْدْ  عَ دْبا  الوَ زْ  عَ قالْ 

ــيـــــنِــي إيــحــافِ ال  و  ـــي  لِ ـــي  عِ ـــدْ يَ

االفْكارْ ادْواتْ  يرِي  غِ بَّة  حَ امْ واقْ  اشْ نْ  عَ

جافِـي يا  ـنِّيـنِي  هَ يرْ  سِ

الخافِـي لْبْ  القَ رْ  سَ باحْ 

اوْصافِي في  لْ  تْأَمَّ و  ولْ  جُ

ـدافِي اهْ يارْ  اصْ و  ي  وارْحِ اجْ

الْوافِـي ـدْ  ـهْ العَ ياقْـلِيـلْ 

اتْحافِي ادْباجْ  و  لْتِي  حُ في 

ــيَّاهــا عَ ـــواكْ  اهْ

ساهــا انـْ ـيالَكْ  احْ

ـباهــا انـْ كْ  زِيـدَ اتـْ
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انتهت القصيدة

ــلِّيـنِي32 خَ رادْ  يـفْ  كِ نِّـيـنِــي  هَ االَّيَمْ 

ــــــوالكْ يــــنْ مُ ـــا لــــدِ ـــيَّ ـــه ـــتْ نَ

يـنِــي ـرْتـِ ظَ انـْ كـما  حالـــــي  فــي 

طارْ ة في االسْ ابْقَ قْ و السَّ دْ يلحَ باشْ واعَ
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ــــوابْ ــــجْ ـــي ال ـــرْ ف ـــبَ ـــجْ ـــه نَ ـــتُ ـــرِّي ق

ولِي رْسُ مَ قَلْبِي  ارْبِــيــعْ  يا  لَكْ  إيوَصْ ــتْ  وَقْ

ــيــالْ الــحْ ــــــارَتْ  ب ـــي  نِ ـــدْ ـــاهَ ـــش اتْ و 

لْ برَّانِي في البْالدْ نِي باشْ نَوْصَ عْ يلَة تَنْفَ نْ حِ واشْ مَ

ــة ــلَ ــصْ خَ وال  ــــاهْ  ج والَلِــــيــــهْ  ـــة  ـــولَ صُ

يتُـه ابْغِ ْضـا  الرّ ـلى  اعْ الوْصـالْ  لْ  ـمَ نَعْ يفْ  كِ

يلْ الفِ والّ  يتَلْ  سِ ــي  ــراضِ اعْ في  ــرَفْ  نَــعْ ما 

ــوالْ الــغَ ــضْ  بَــعْ نَلْقـى  والَّ  يفْ  يالطِ ة  غَشامَ

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ــبْ ــي ــبِ ــحْ ـــــولْ ال ـــــرْسُ ـــي مَ ـــنِ ـــبْ واجَ

البْـــكاء ذا  الشْ  ـلُـوا  ـطْ هَ ــكْ  ــوعَ ادْمُ و 

ــــوفْ الخُ ــــيــــرْ  غِ ــــــيَّ  بـِ مـــــــا 

ــــيــــــنْ الـــحــارْسِ و  ــــة  الـبِــيَّــاعَ و 

ــه يـُّ افْدِ ـي  لـِ قالْ  ــرُه  مْ ابْعُ  ْ ـــدّ حَ ى  ـخَ اسْ ما 

ــاب ــت ــي اكْ ــطْ ل ــبــوبــي صــيــفَ ــحْ مَ

ة اتْ شايْقَ نْ بِيكْ الدَّ تي يا مَ بوبي يا رُوحْ راحْ حْ أمَ

كْ دَ انْشاهْ حتَّى  واجي  يبْ  اتْغِ ال  نوضْ 

ولْ مُ عْ لْ واشْ المَ مَ مْ كيفْ نَعْ مَّ يتْ انْخَ ابْقِ

ــه  إيْــلُ ــا  م ــيــنْ  ــكِ ــسْ مَ ــي  ــرَّان ــبَ ال و 

ي أناسِ ــوالْ  ــغْ ال ــنْ  مَ ــولْ  غُ ــانْ  ك لُــو 

ــي  ــنِ ــشْ ــــوْفْ دَهَّ ـــي الــــخَ ـــنِّ واليْ

لْ  الصَ ْ دْ الصّ نْ بَعْ رِيتْ والَّ مَ فْ يمْ أو عَ بانْ ازْعِ والَّ ثعْ

ـــي ـــانِ ــــــارُه ج ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ــــرامْ ـــي بُــــوحْ ـــزالِ ـــغْ ـــي ل ـــشِ  نَـــمْ

يـبْ ـكِ اسْ ي  جالـِ أنـْ يـقْ  ـقِ اعْ  ْ ـلّ هَ

ـيــقْ شِ اعْ يـــا  كْ  ــرْتـَ ـشَّ بـَ أنـــا 

ــيـهْ لـِ ـتْ  قُــلـْ ـي  يـتِــيـنــِ ـفِ شَ

يــنْ دِ اسْ الحَ و  ــي  اغِ الطَّ ــكامْ  الحْ و 

تْهامْ  مَ وانا  لْتُونِي  إيفَ ما  ونِي  قَبْطُ ما  هْ مَ

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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هـــدا  ـــرّْ  ياسَ ـــــوفْ  خُ ــة  ــوبـَ ــقُ اعْ

ه ـورْتـُ لـصُ ـي  ــيانـِ أعْ زِّيــتْ  هَ ــنــي  رْحْ شَ

ــكْ ابـَ کَ أنـْ رْ  ـــدْ اهْ ــه  لـُ ـتْ  قُـــلـْ ــهْ  ـَّ للّ

ابْ ْـــکْ الـــــنّ رْ  ـــــــدْ اهْ ــــــلْ  راجَ والَّ 

شــــــايْ ـنْ  مَ ـي  رَبـِّ ــــها  ــصْ ــقَ انـْ ما 

ـــبارْ  بالخْ أْمــــورَة  مَ خـادَمْ  يــــــرْ  غِ

لــــي ــتْ  قالـَ ــــكْ  والتـَ مُ زِيــنْ  عــــسى  و 

ــوشْ ــطُّ عَ ــة  شــامَ ــزالْ  ــغْ ال و  يَّة  بْسِ العَ و 

لْبُه في نساء والَّ ارْجالْ نْ شافْها اتْسَ بْ مَ تَرْهَ يَسْ

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ــامْ ــس ــحْ ال و  ــــهْ  رْگَ ــــدَّ ال  ْ تّ ــــــــدَ ارْفَ و 

غَشامة ــبْ  ــي ــصِ انْ لُـــو  ـــمْ  ـــزْطَ نَ ــى  ــتَّ حَ

فا الجْ رافَدْ  تَلْ  تَقْ مَسْ رْ  مْ عَ أوْ  ناسْ  النَّسْ أوْ 

ـــوَة ــبَــلْ رَبْ وَّبْ اجْ ـــــدَ ــة اتْ ــسَ ــبْ ــدْ عَ ــاگَ ع

ــدا ــنْ ـــسْ يــبــردْ ال ـــحَ ـــلْ انْ ـــرْجَ ــــنْ مَ كَ

رْبِي گُ نْ  مَ رْ  يَنْزْفَ  ْ نّ الجَ رِيتْ  فْ عَ رْنِي  انْظَ لو 

ــيــفْ ــصِ الــعْ ـــدْ  ـــرَّعْ ال زامْ  ــه  ــاتُ ش ــــدْ  واعْ

ْ ــبّ للحُ اقْــرَا  ما  ــقْ  عاشَ ــتَّى  حَ

االمانْ فـي  امــي  قُــدَّ زِيــدْ  ـنْ  الكِ

قْ ـدَّ حَ امْ التَّامْ  ضارَبْ  ي  فِ وَلـْ ـبَــرْ  نَجْ

ــــــنْـــــــــــــــتْ بـَ كــــــانْ 

عـــارَمْ ــــــي  ــفِ وَلـْ ــــبَـــرْ  ـجْ نـَ

ـيَّ  لـِ ــــتْ  قالـَ قْــتْ  نْـدَ بـَ ـــتْ  احْ طَ

زِينَكْ ــرْ  دايَ يفْ  كِ هْ  للـَّ لها  لْتْ  قُ

ـــة جازْيـَ و  ــة  لْفَ الزّ اتْ  ــــدَّ عَ اللَّة 

رْ قُمَ سْ  مْ شَ دالَكْ  اكْ و  ولِيلى  ة  الفايْقَ

ـــي ــــــارُه جـــانِ ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ـــرامْ ــوحْ ـــي بـُ ـــزالِ ــي لـــغْ ــشِ  نَــمْ

ــرامْ ــغْ ــال ـــي ب ـــواق ــتْ أشْ ــيَّــجْ هَ

ماءْ ْ السّ برَافَعْ  تْ  مْ اقْسَ تْ  لَفْ احْ و 

ينْ ينْ أوْ نَشِ قْ والَّ يشِ واعَ ْ يفْ السّ وال سِ

ــه ــتُ ــرِي اقْ ــا  م األمـــــانْ  و  ارْ  ـــــدَّ حَ

يهْ كِ نَحْ رِي  ــدْ صَ و  نْدْ  هَ  ْ نّ كَ لْبْ  القَ و 

روَد كَ امْ زُومْ  حْ مَ أودَنْ  يْنْ  عَ فايَقْ  عايَقْ 

بُوسْ اعْ دانْ  گْ حَ رْ  وَ قَصْ  ْ ــنّ كَ مْ  نَزْطَ

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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ه المُ اظْ ــنــاحْ  اجْ ــى  ارْخ نَّا  عَ اقْبى  اللِّيلْ  و 

ــعْ ــرَضَ ــمْ ال ــبْ  ــيَّ ــشَ اتْ و  ــنْ  ــتَ ــفْ تَ ــة  ــيــلَ لِ

ــهــالْ اسْ بها  ــيَّ  ــلِ اعْ ــابْ  ــع اصْ مــا   ْ ـــلّ كُ و 

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ـــــتــالْ ـــــة احْ ــيـــــفَ ــي الــوْصِ قــالَـــــــــــتْ ل

ـــارَة ـــش ـــبْ ــــتْ ال ــــلَّ ــــتْ لــهــا حَ ــــلْ قُ

ــــــدي ـــا زِي ـــه ـــــلـــــتْ ل ـــــــــهْ قُ ــــلَّ ل

ــي ــالِ ـــي ب ـــيـــنْ ف ـــخِ ــــــادوا الـــرَّاسْ ه

ـــلْ ـــرَجَّ ـــتْ يَ ـــا  م ــــيــــلْ  ارْجِ ـــى  ـــلِّ ال و 

لها ــلْــتْ  قُ ــة  ــعَ رَبْ ــة  اللَّ ـــوتْ  أخُّ يرْ  غِ قــالَــتْ 

األوَّلْ ــي  ل ــتْ  ــالَ ق ــمْ  ــهُ ــرْفْ ــعَ انْ ا  ـــدَ بَـــعْ

ــى ــف الن ــــــولْ  ــــــلُ زَهْ ــــي  ــــانِ ــــثَّ ال و 

ـــح ـــي ـــوق واقــــــضــــــاي الـــلـــــــه ال

رْتِني يَسَّ تِنِي  لَكْ اهْ و  تِينِي  دْ وخَّ لِها  لْتْ  قُ

وَّلْ انْعَ وتْها  اخُّ بارْ  باخْ زالِي  أغْ تِنِي  لَمْ اعْ كانْ  لُو 

كْ فَ انْلَحْ هنا  الــى  زِيــدْ  ــرْ  بَّ ــدَ امْ بِيرْنا  تَدْ

لها ـــتْ  ـــلْ قُ ْــســا  الــنّ ـــةْ  ـــلَ ـــمْ جَ ــــنْ  مَ

ــشْ ــي ادْهِ ــي  ــلِّ ال الـــبَـــرْقْ  شـــارْ  أو 

يفْ صِ العْ الرِّيحْ   ْ بّ وهَ ْكامْ  الرّ لَّحْ  اتْسَ و 

ة انْزاهَ و  ة  فَرْجَ حاتْ  اضْ ي  نْدِ عَ وانا 

ـــي ــــــارُه جـــانِ ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ـــرامْ ـــوحْ ـــي بُ ـــزالِ ــي لـــغْ ــشِ  نَــمْ

ـــزالْ ــــرْســــامْ الـــغْ ـــا ل ـــن ـــرَّبْ قَ

ــنــارَة كــمْ ــانْ  ــب إيْ راهْ  ــنــا  ــمْ ــرْسَ مَ

ماضي ــلْ  راجَ ــنْ  كُ نوصيكْ  قالَتْ 

يا الحْ و  ــوتْ  ــم ال على  ــوَّلــتْ  عَ

ــلْ ــقَّ ــعَ ــتْ ــا يَ ــلْ م ــي ــقِ ــي اعْ ــلِّ ال

باسْ كانْ  ما  لي  لْتِ  قُ ما  واشْ  هْ  للـَّ

ه مُ اسْ و  دْ  واحَ لْ  كُ لِيَّ  مْ  ورِيهُ تَكْ  رْمْ حُ

فى اخْ ما  ارْ  البَطَّ مع  لْ  مَ نَعْ كيفْ 

ــى ــوْف ال ــــرُومْ  ــــحْ مَ الـــثَّـــالَـــثْ  و 

جـــاتْ و  ــــــــرُّوحْ  ال ســـافـــرت 

العارْ هدا  لْبَكْ  قَ في  تْ  عْ اقْطَ اوْال 

نا احْ و  ــمْ  ــكُ لِ الـــرَّيْ  لِـــيَّ  ــتْ  ــالَ ق

لُوا خْ انْدَ و  تَرْبِيا  ي  شِ بْلَكْ  انْرَكْ و 

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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النّْساء لَة  مْ جَ نْ  مَ عْ  نَرْجَ ومة  شُ احْ دا  هكْ

نِّيهْ ها بسَ كْ يهْ إيْفُ ها بِيْدِ دْ ـگَ نْ اعْ لُومْ مَ عْ واليَنِّي مَ

بنارْ ــدْ  يُــوقَ االَّ  صافْ  فْ صَ ورْقْ  لْتْ  مَ اعْ و 

ـيــافِــي انـْ ــــعــــابْ  اجْ ــى  ــل ع ه  ـــــدُّ ضَ و 

ـــرْ  ـــصَ ـــقْ ـــــابْ ال ـــــب ــــقْ الْ ــــبَ ــــسْ تَ

ي سامِ احْ ة  قَبْضَ على  ــة  ــرُوحَ ــطْ مَ ويْـــدِي 

ـــة ـــيـــمـــانِـــيَّ ـــلِ ْ ــــفــــارَتْ الـــسّ الــــعْ

ــةْ الــبَــنْــجْ ــحَ ــمْ رِي ــهُ ــنْ ـــلَـــتْ عَ ــى دَخْ ــتَّ حَ

ـــوا ـــبُ ْ ـــيّ غَ و  ـة  ــلـَ ــمْ بــالــجُ ــــوا  طــــاحُ

فالْ القْ بابْ  لي  تْ  فتْحَ الرْضى  فاتَحْ  بمْ يا  دَغْ

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ــوابْ ـــ ْ ــصّ ال على  زَدْتْ  ـــــهْ  الــلَّ بـسـمْ 

األوَّلْ ـــــابْ  ـــــب الْ ــــــــا  دَزْن ــــى  ــــتَّ حَ

ــضــى الــحْ فــي  الــــرَّابَــــعْ  و  ـثْ  الــثــالـَ و 

ــقْ ــاشَ ــع ــال ـــتْ زِيـــــدْ ي ـــالَ ــعْ ق ــابَ ــسَّ ــل ل

ــزَة ــايْ گ و  ـــة  رْقَ ـــوَ ال و  ـــورَة  يـــاجُ ــــرْضْ  فَ و 

نْشاتْ حَ المْ على  ــاتْ  ــصَّ خَ ـقــاوَصْ  اتـْ و 

ــــنــــافْ االصْ عـــلـــى  ــــجْ  ــــي ــــزَّلِّ ال و 

يَة  اللَّحْ و  ــرْ  ــزافَ ــعْ ال ــدْ  ــعْ بَ ـــنْ  مَ

ْجالْ ابْحالِي هدا العارْ رْ بَرْقابْ الرّ صَّ و انْقَ

رْتِي بْخَ مَ الدّْجى  ذاكْ  في  تْ  وجبْدْ

البَنْجْ فِيهْ  دَرْتْ  ــانْ  دُخَّ لْ  مَ يَعْ والَ 

ـــة ـــيـــفَ لـــلـــوْصِ ــــــــــرْتْ  امَ و 

ــرْ ــصَ ــنْ ال ــــة  رايَ ــي  ل ــرْ  ـبَــشَّ اتـْ و 

ــيَّ  لِ ـــرُوا  ـــهْ ظَ زَدْتْ  ــنْ  ــي ــنِ امْ و 

ينْ زايْدِ و  تَمُّ شافوني  نِينْ  امْ وا  وَقْفُ

ــوا ــط ــرْبْ عَ ـــقـــومْ  ال ـــوفْ  ــشُ انـْ  

ة يفَ الوْصِ على  ــي  ــزالِ اغْ ــــرْتْ  وامَ

ـــي ــــــارُه جـــانِ ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ـــرامْ ــوحْ ـــي بـُ ـــزالِ ــي لـــغْ ــشِ  نَــمْ

ــابْ ــب ــة ال ــفَ ــي ــوْصِ ــي ال ـتْ ل ــلـَّ حَ

ــة ــرِيَّ اتْ ة  ـــــدَ رافْ ـــي  امِ ـــدَّ قُ زادَتْ 

ـــــداكْ ـــــاكْ ه ــــي  ــــانِ ــــثَّ ال و 

زدت ـــاتْ  ـــسَّ ال و  ــسْ  الــخــامَ و 

ة مَ كْ رْفُوعْ بحَ رْ مَ صَ طْ القْ واسَ لْنا المْ ادْخَ

ــــونْ ــــحُ اسْ و  ـــــــــوارِي  اسْ و 

ــرِي ــهْ ــزِي ــمْ ال و  ــى  ــراطِ ــي ــقِ ال و 

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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الً اهْ و  الً  هْ سَ ولْ  تقُ ها  عْ مَ نَسْ بَّة  للقُ زَدْتْ 

لْوَلْ وا بِكْ في الرْسامْ انْوَ يقُ ودْ إيْفِ سُ تْ الحْ فْ لَوالَ خَ

زَدْتْ زِيــــــدْ  ــــك  ومَ ــــدُ بَــــقْ ــــة  ــــرْحَ فَ

ــرْ ــمَ ــفْ إيــتُــوگْ الــقْ ــي ـيَّ كِ ــلـِ ــتْ اعْ ــاگَ ت

ــــراشْ ـــى الــــفْ ــــلـَ ــــــواتْ اعْ ــــــتْ اسْ

ْ نُــــــوعْ ــــــــلّ ـــــــنْ كُ ــــضــــرْ مَ ــــحْ تَ

رايْقا وفْ  الحُ و  ها  اقْطايَفْ و  رْباتْ  ضَ امْ و 

ــخــارَم اتْ و  ــا  ــق راشْ ــاتْ  ــبَّ ــقُ ال ــوسْ  ــمُ اشْ و 

ــرِيــنْ ــهْ ــشَ امْ ـــاتْ  ـــرِيَّ اتْ و  ــنــا  الــهْ ــرْ  ــايَ ــن امْ

ــــهــــودْ الــــصْ مـــــن  وبْ  اتْـــــــــــــدُ و 

ـــدامْ ـــمْ ال ــــرْتْ  ــــفَ اصْ ـــرَتْ  ــنَـــشْ اتـْ و 

ــارْ ــقَّ ــعُ ــه ال ــوا ل ــول ــقُ ــايْ ـــلْـــتْ لــهــا ك قُ

ـــالْ ـــرْي ـــجَ ال كـــــاسْ  و  ـــيـــقْ  ـــتِ الـــعْ و 

ــــري ــــرْفْ ــــــنْ فَ ــــــمْ مَ فــــي ارْضــــــايَ

الرْسامْ في  عْ  القاطَ يفْ  السِّ ــنْ  مَ امْضا 

بالْ الجْ تَلْجْ  نْ  مَ فى  اصْ و  لْ  سَ العْ امنَ  لى  احْ و 

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ــوسْ ــمُ الــشْ ــعْ  ـــ ي ــدِ ابْ ــافْ  ــن ـــ االصْ عـلى 

ارْ ـــــوَّ ــــة نـَ ــــرْجَ ـــي حَ ـــكِ ـــحْ نَ

ـبِيـبِـي بحْ ــا  ــب ــرْحْ امَ ــاتْ  ــي امْ و 

ْ قّ حَ مالْ  اشْ و  نْ  إيْمَ رْ  صَ القْ  ْ زّ انْهَ تَّى  حَ

ــــرِيــــرْ  ـــــوقْ اسْ ـــا ف ـــرْه ـــبَ ـــجْ نَ

ة فلْكُ ــــراجْ  ابْ فــي  ـــادِي  ط لِــيــلَــة 

النْعايَمْ  على  ــي  ــزال اغْ ــــرْتْ  امَ و 

ازْرابِي افْراشْ  نْ  مَ فوقْ  رَبْنا  واشْ لْنا  كَ

ــة ــقَ ــلْ ــعَ امْ ــا  ــب ــنْ تَ ـــي  ـــوامِ اخْ و 

ــحْ ــابَ ــص امْ و  ـــرُونْـــقـــة  امْ فيها 

ــوَلْ لْ ــوَ اتْ بايْتَه  ــلَــيَّــة  رطْ ة  عَ مْ شَ

ــعــامْ ـــرْتْ الــطْ ـــفَ ــواتْ اصْ ـنَــطْ اتـْ

له لوا  كايْقُ اشْ  ــي  وَلْــفِ لِــي  قالَتْ 

ـــرَّاحْ ال ــوسْ  ــي اكْ و  ــيــبَــة  ــهِ ْ الــصّ و 

ها دامْ امْ ــي  وَلْــفِ بَّتْ  كَ تِيَّا  الشْ و 

ــــرْ لــي ــــهَ ـــه يَــــظْ ــــرْتـُ ـــظَ انـْ

الخارق اللفع  سم  من  واقطع  اقوى  و 

ـــي ــــــارُه جـــانِ ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ـــرامْ ــوحْ ـــي بـُ ـــزالِ ــي لـــغْ ــشِ  نَــمْ

ــوسْ  ــي اكْ ــرَة  ــفْ ــسَّ ال على  دَوَّرْتْ 

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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دَعْ الــــــــوْ و  الــــــبَــــــالَّرْ  ــــــاسْ  ك و 

ــكْ ــتَ ــحْ ــصَ ــــوالتِــــي ب ــا امُ ــه ــي ـــتْ لِ ـــلْ قُ

ـه ــالتـُ امْ و  ــــة  اللَّ ـــه  مـــوالتُ ـــه  ـــتُ ـــفْ ارْشَ

مولْ اشْ ينا  اتْعاطِ و  ينا  ازْهِ كما  لِينا  اسْ و  بْنا  طَ

ــنــا الــقْ ــة  قــامَ ـــيَّ  ـــلِ اعْ ـــتْ  ـــطَ ـــرْبْ عَ و 

ــو ــلُ امْ و  ــو  ــلُ اعْ ـي  ــرْبـِ عَ دَمْ  ــتْ  ــنْ ــبَ ال و 

ــا ــسَّ كَ ــــــــاجْ  ادْب و  ــــة  ــــرِيــــشَ احْ و 

لْكة امْسَ ــة  ــيَّ ــنِ ــبْ سَ و  ــورْ  ــبُ ــنْ شَ فُـــوقْ 

وا قَلْبي ْحُ رّ وا و جَ لْ صاحُ الخَ نا و اخْ ايَسْ الهْ قَ و امْ

ـــي امِ ـــدَّ ــــــارْزَة قُ ـــمْ ب ـــرِّي ــبْ ال ــي ــص  انْ

ــهْ ـــ ــلَّ ـــانْ ال ـــح ـــبْ ــــا سُ ــــواي ـــــال اهْ ابْ

ــة  ــولَ ــم ــكْ ـــرْ مَ ـــصَ ـــــة الـــنْ مـــوالتـــه رايَ

ــــالْ ــــم ــــجْ ـــــــعْ ال ي ـــــــدِ ــــــنْ ابْ ــــــسْ حُ

بالوْصالْ رْنِي  امَ و  بارْ  االخْ ة  حَّ صَ طانِي  اعْ ياكْ 

ــــابْ ــــت ـــــي أكْ ــــطْ لِ ــــيــــفَ ــــو صِ ــــاهُ  ه

ــــعْ الــنْــظــامْ ي ــــدِ ـــي ابْ ـــي ف ـــنِ ـــفْ وَصَّ

ــه قُ ْ ــدّ ــه و حَ ــفُ ــتِــي وَصْ ــفْ ــتْ الــلِّــي شَ ــالَ ق

ي ـــدِّ ــي قَ ـــــوابْ دِيَّـــهـــا قـــالَـــتْ ل ــي اجْ ف

يعْ البْدِ و  الـــزَّاجْ  ــواعْ  انـْ و  ــرْفــي  قَ

لِيَّا تُه  وارْفَعْ ها  كاسْ زالِي  اغْ ــالتْ  امْ

يَبْدا ه  راسُ نْ  مَ تِي  راحْ يارُوح  اقي  السَّ و 

البْها دُرَّة  بَرْضاها  رْ  دَّ انْغَ طاتْني  اعْ و 

ــة اللَّ ــي  ف ـــدامْ  ـــمْ ال ــعْ  ــشَ ــعْ  شَ

رُوا صْ انْعَ ودْ  دُ الخْ و  فارْ  االشْ ادْبالُوا  و 

ة رْطَ امْشَ ساوي  اكْ في  ة  اگَ الطَّ رافَدْ 

لْ تَقَّ زامْ امْ رْزَة و احْ طَ ي امْ نْ زَنْجِ و اقْفاطَ

مْ امْحاكَ و  ــوا  ْحُ دَوّ و  ــوا  داحُ ادْواوَحْ  و 

ــي ــنِ ــيْ تْ عَ ـــــــدْ ــــا ارْفَ ـــــتْ امَّ وَقْ

ي قِ شْ عَ دْ  دَّ يَتْجَ وفْها  انْشُ ا  مَ هْ مَ

وتاتُه  يفْ  كِ وَتاها  تْ  لَبْسَ ما  ــلْ  كُ

ة ـــــــدَ ـــــــرِي ــــمــــالْــــهــــا افْ بــــجْ

ـــي ـــانِ ــــــارُه ج ــــــشَّ ــــي بَ ــــانِ ج

ــــرامْ ـــي بُــــوحْ ـــزالِ ـــي لـــغْ ـــشِ  نَـــمْ

ـــامْ ـــرْي ــــاجْ ال ـــــــيَّ ت ــــتْ لِ قــالـَ

ـــولْ  ـــقُ ــا كـــيـــفْ انْ ــه ـــتْ ل ـــلْ قُ

هادَة اشْ تَمْ  تَكْ ال   ْ قّ بالحَ لي  قْ  انْطَ و 

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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ــة ــيــمَ ــنِ ــالــغْ ــــى ب ــه وات ـعُ ـــرْ قَــلـْ ـــمَّ شَ

زِيمة اوْطــانْ  في  ارْخاتُه  و  وايَلْ  الگْ ــرتْ  زَفْ في 

جبِينْ  و  ــلْ  ــجَ ــنْ ــجَ اسْ كــمــا  ــي  ــكِ ــحْ نَ

بِينْ جْ حَ ــتْ  ــالَ ق ة  يمَ ظِ اعْ ــة  ــزْلَ ــنْ مَ فــي 

ة زِيمَ العْ بْ  صاحَ و  اطْ  طَّ خَ طالَبْ  يدْ  في 

ــــوارَمْ اصْ ــارْ  ــف ْ ــشّ ال و  ــيــتْ  ــكِ احْ فَــرْصــادْ 

قــانــي وَرْدْ  ــى  ــل ع ـــــرْ  زَهْ ــهــا  ل ـــتْ  ـــلْ قُ

لِيسْ اسْ ورْ  نْجُ غَ لها  لْتْ  قُ ورْ  نْجُ غَ قالَتْ 

شادِي بْتْ  ارْگَ تَنْبا  بَة  رَگْ بَّة  غُ فُوقْ  تْنُونْ  عَ

ودْ النْهُ بِنْ  ه  امُ جَّ حَ رقمه  ي  الباهِ رْ  دْ الصَّ و 

لْ بْ و الرَّدْفْ المالي يَنْتْقَ هَ ةْ الدْ و تاتُو سرة طاسَ

نا ادْرَكْ ما  هدا  لَّجْ  دَ اخْ دامْ  القْ و  البالَّرْ  ما  اكْ

عقول الرْجالْ ابْحالي شالَّ انْصيفْ قالَتْ لِيَّ وَلْفي

وبْ دُّ بْرْ المَ عاني الحَ لِيكْ أنابَعْ المْ هْ اعْ مْ اللـَّ و اسَ

اللْ بَة احْ كْ لِيكْ الرَّگْ يحَ دِ لى امْ و اناليلَكْ خادَمْ اعْ

ــانْ ــق ــرْهْ مُ فــي  صـــاري  لها  ــتْ  ــلْ قُ

ــبــانْ تَــعْ لِــهــا  ــتْ  ــلْ قُ تيتي  ــتْ  ــالَ ق

ـــرَّة ـــلْـــتْ لــهــا غُ ــــرَّة قُ قـــالَـــتْ غُ

ــلْــكــيــنْ ــنْ الــفَ ــي ـــــاللْ تـــاگْ بِ اهْ

ــــدادْ  ــنْ امْ ــي ــبِ ــجْ ـــتْ لــهــا حَ ـــلْ قُ

لها ـــتْ  ـــلْ قُ ــنْ  ــي ــضِ ــحْ ل ـــتْ  قـــالَ

ينْ دِّ خَ قالَتْ  يمة  صِ اخْ وَى  الهْ لَ  لَهْ

ة قِيمَ مايْليهْ  اليالِي  فــي  ــحْ  ــتَّ فَ

رْ واهَ فْ و الرِّيقْ امْصالْ و التْغارْ اجْ راشَ و المْ

ـــرُوا ـــيْ شَ ــضْ  ــي ــمِ ال ـــودْ  ـــعُ اضْ و 

انْصيفْ ـــالَّ  شَ ــلْ  ــمَ اعْ و  ـــمْ  الَ و 

وجْ  غُ دْ مَ ســاقْ  و  سارَة  اعْ افْخاضْ  و 

فيه ــى  ــهَ ــفْ تَ أاللــــة  اوْصــــافَــــكْ 

هْ اللـَّ ــابْ  ــج احْ الــلَّـــــهْ  اتْـــبـــارَكْ   

ـــامْ ـــرْي ــــادْ ال ــــجَّ ــي مَ ــالل ــي ــجّ ال

ــتــابْ ــي اكْ ــطْ لِ ــيــفَ ــو صِ هــاهُ
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ره سالِي مْ ى عُ ينْ ما امْسَ كِ قْ مَسْ قَلْبْ العاشَ

حالِي نْ  عَ حالُه  و  حالْتُه  نْ  عَ ي  كِ يَشْ حالِي 

انْجالِي ــاوْا  زَگَّ يسْ  مِ الخْ يُومْ  بابي  اسْ كانْ 

الوالِي ـورْ  لشُّ وا  ـدُ گْ سَ و  سارُوا  زارُوا   ً دا بَعْ

المالِي رْ  البَحْ في  وجْ  اللجُ فُوقْ  وارِي  أصْ  ْ نّ كَ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

ـبالِي اهْ و  وقِـي  شُ و  ـتِي  رْحْ بگَ مْ  لهُ نادِيـتْ 

اتْاللِي ياخْ  االشْ يحْ  يافْصِ مالَكْ  لِي  قالُو 

الوالِي وعْ  طُ قْ مَ الــرْيــامْ  عاشقْ  ــتَ  انْ كــانْ 

والِي أهْ ـبْ  عْ تـَ دُوا  دَّ جَ و  اعـضايَا  يـرْ  مِ رْبُوا  خَ

الَّلِي سَ ـرَى  االخْ و  ـنْـبُورْها  شَ تْ  لْقَ طَ ــادِي  هَ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

مالِي اشْ و  ينِي  ايْمِ على  رَة  النَّظْ دْ  بَعْ قُوا  دّ حَ

والِي الغْ رَة  ضْ حَ ادْمامْ  ى  نَسعَ مْ  عاهُ امْ رْتْ  سَ

لِي ى  غَ يَصْ نْ  مَ يا  مْ  هُ لرْسامْ وا  بَلْغُ ما  هْ مَ

وبَة نْصُ مَ ــمْ  دايَ فارْ  الشْ أنْبالْ  لِــهْ 

ــوبَــة ــرْكُ ـــمْ مَ ــرانْ مــا اتَــبِــيــدْ دايَ ــي نِ

وبَة دُ جْ المَ ورْ  لشُ وا  إيْبَوْهُ ارْيــامْ  في 

وبَة وْهُ المَ رارْ  االسْ خْ  شامَ رْ  فَ عْ جَ بَنْ 

زْرُوبَة مَ لْ  نْـتَـقَ تـَ ـها  ارْياحْ ـبُـوبْ  بـهْ

ة زَنُّـوبـَ ي  ـفِ وَلـْ عاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

ة التُّوبـَ رانْ  سْ كَ باب  اسْ ـيَا  هَ وا  وقْـفُ

ة وبـَ كُ مَسْ زِيرَة  الغْ كْ  وعَ ادْمُ الشْ  اعْ و 

ة وبـَ ارْطُ بْعْ  الطَّ في  زِيدْ  و  ى  فَ تَشْ قَرَّبْ 

ة نُوبـَ في  ادْفَعْ  و  رامْ  الغْ رْ  بَحْ مْ  ظَ اعْ و 

ة وبـَ حُ مَسْ سارَتْ  و  ها  أقْلُوعْ ارْخاتْ  و 

ة زَنُّوبـَ ي  ـفِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

ة رُوبـَ غْ مَ ـماها  اسْ في  ـبْ  واكَ أكْ ـنْ  كَ

ة ادْرُوبـَ و  ازْناقِـي  ـها  ارْسامْ يـنْ  بـِ ما 

ة وبـَ رْهُ مَ وارَحْ  الجْ و  لَتْ  دَخْ و  لُوا  دَخْ
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اللِي ي و اهْ وسِ مُ يا اشْ هاوِي اضْ وا فُوقْ اسْ لْسُ جَ

اقْبالِي في  ــرْزُوا  بَ و  طابْنا  اسْ و  لْنا  كَ  ً دا بَعْ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

لِي أرى  و  رْ  ــدَّ غَ زِيــدْ  و  ــالء  امْ يرْ  غِ عْ  مَ تَسْ ما 

والِي اعْ فارْ  االشْ و  نُوا  ْ كّ إيمَ عابْ  اجْ يُونْ  أعْ

الغالِي نْ  سْ الحُ على  البْها  سْ  مْ شَ ــتْ  الحَ

خالِي اسْ رْ  هْ الدَّ و  ْمانْ  الزّ كْ  حْ ضَ رابِي  اشْ طابْ 

بالِي نْ  طَ اتشْ و  رُورْ  السْ دْ  بَعْ رامِي  اغْ هاجْ 

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

ألِي اسْ يتْ  فِّ كَ وابْ  الجْ دْ  بَعْ نْ  مَ شافُونِي 

انْكالِي و  يارِي  اغْ على  سالُونِي  ونِي  مُ فَهْ

ثالِي أمْ ــلْ  كُ ابْها  عــنْ  فــاقْ  لبْهانا  ــرْ  انْــظَ

إيشالِي ــوالهْ  مُ دُونْ  يقْ  إيطِ لُوكْ  مْ المَ واشْ 

بالِي رْ  نَنْـكُ ما  يـدْ  دِ بالجَ ـرَحْ  فْ نـَ ما  رِي  مْ عَ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

الفالِي رَّاضْ  العَ وا  طُ يفْ سِ و  غاوْا  اصْ و  وا  عُ مْ سَ

فُوفالِي لْ  مايـَ ياشْ بِيـكْ  ـالً  ـهْ سَ لها  تْ  لـْ قُ

اوْصالِي برْضاكْ  حْ  صَ و  ة  رْجَ الفَ بِيكْ  طابَتْ 

ة وبـَ دُّ مَ وايَعْ  اسْ وا  طُ اتْباسْ و  وا  كُ حْ ضَ

ة رُوبـَ شْ مَ رَة  مْ خَ نافْ  اصْ رَة  فْ سَ وا  طُّ حَ

ة زَنُّـوبـَ ي  فِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

يُوبَة غْ مَ لْها  باهْ يسانْها  كِ صــارَتْ 

وبَة جُ اعْ رْ  للسَّ ــنْ  رْدِي ــوَ امْ ودْ  ــدُ اخْ و 

ة رُوبـَ كْ المَ ـالگْ  الخْ ازْهاتْ  وانْ  ـلـْ سَ

ة وبـَ جُ ارْقِيـبِـي  و  يـتْ  ازْهِ بِها  ة  فَرْجَ

ة بُوبـَ حْ المَ الرِّيـمْ  رِي  خاطْ ـرْ  ـكَّ اتْفَ و 

ة زَنُّـوبـَ ي  فِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

ة لُوبـَ مَسْ ي  داتـِ يـلْ  حِ انـْ ي  حالـِ انا  و 

ة وبـَ نْشُ مَ كْ  ادْهانـَ الرْضا  دْ  بَعْ مالَكْ 

وبَة سُ كْ مَ ــي  رُوحِ يالرْيامْ  مْ  لهُ لْتْ  قُ

ـوبَة سُ حْ مَ ه  ايَّامُ تُـه  ـلِيـلـْ اخْ ـرامْ  بـغْ

ـيُوبَة عْ مَ بِها  يـبْ  اتْعِ ما  ـرْتْ  ضَ احْ لُو 

ة زَنُّـوبـَ ي  فِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

وبَة تْعُ مَ ضْ  تَنْهَ دامْ  القْ رْعْ  بسَ جاتْ 

وبَة جُ عْ مَ داوَلْ  اجْ قا  اسْ ي  ارْياضِ بِيكْ 

وبَة رْغُ المَ لُوبْ  القْ بْ  راغَ امْ لْتْ  مَ اكْ و 
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بليالِي ة  ـــدَّ مُ ــرْ  ــهَ اشْ ــنــا  ــتْ ــرْجَ فَ ــــا  دُوَّزْن

ي العالـِ ظْ  فْ حَ في  لْعاتْ  الوَ دُوكْ  ونِي  وَدْعُ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

يالِي احْ يعْ  مِ اجْ بــارَتْ  يرانْ  حِ ي  باكِ ي  شاكِ

ــرالِــي ــيَ و اجْ ــلْ بِ ــرُومْ حَ ــغْ ــارْ الــمَ ــالَّ ص شَ

ي التَّالـِ و  قْ  ابـَ السَّ ـبَا  رْحْ مَ ـة  ساعَ لَى  أماحْ

فالِي نــادى  و   ْ ــحّ صَ و  ونِي  يمُ مِ ــفْ  اوْقَ كــانْ 

اللِي اهْ لْطانْ  سُ ومْ  يـُ لْ  كُ ي  ماسِ انـْ و  بَحْ  نَصْ

زالِي بغْ ــرْ  ــفَ نَــظْ واش  ــامْ  ــااليَّ ي درَى  ــن  أمَ

يـاللِي الجِّ بْـرْ  الحَ ى  ـغَ اصْ ـنْ  يامَ ـرْ  الماهَ قالْ 

امْصالِي دْ  هْ شَ لَى  احْ بْتِي  حَ بمْ وى  قْ بسَ فَزْتْ 

والِي بـقْ ـرْ  افْـخُ و  ـلْ  صُ و  ي  عانـِ يَا  هَ نِّـي  غَ

فالِي سَ ــنْ  مَ ـرَزْ  ابـْ ما  يرْ  تَنْوِ وْلَى  المَ ــرْ  سَ

والِي اغْ و  ـرْ  طَ بـعْ هاتْ  للدَّ دِي  ـهْ مَ ـي  المِ اسْ و 

وبَة ضُ غْ المَ راقْ  الفْ وايَعْ  اسْ ــاداتْ  ن

لُوبَة غْ المَ سْ  النَّفْ وا  اهْ في  انْصارَعْ  و 

ة زَنُّـوبـَ ي  فِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

وبَة صُ قْ مَ ي  ارْياشِ افْراقْها  ودْ  دُ بَصْ

يُوبَة مَصْ وى  الهْ قْلُوبْ  امْصايَبْها  في 

وبَة زْغُ المَ راقْ  الفْ ة  ساعَ بْ  عَ اصْ ما  يا 

بُوبَة هْ المَ الرْياحْ  يلَة  صِ نْ  مَ بْ  طَ نَخْ

تُوبَة كْ المَ ـــلْ  ازْاليَ ــنْ  مَ ارْ  فَّ غَ ــي  رَبِّ

ة زَنُّـوبـَ ي  فِ وَلـْ ـعاتْ  الوالـْ لْـطانْ  سُ

ة ـيُوبـَ شْ المَ وشْ  ـشُ الغْ رْ  ادْنانـَ ادْ  نـقَّ

وبَة وْهُ مَ يارِي  اصْ نْ  مَ جالْ  اسْ تْ  حْ وَضَّ

ة ـوبـَ نْسُ المَ الفاظْ  ـرْ  ـواهَ بَجْ تْ  دَّ حَ

ة ـوبـَ جُ حْ مَ ـجايَا  احْ في  افْـكارْ  ـنَّاتْ  غَ

ة وبـَ ـدُّ المَ هاتْ  للـدْ رُوحْ  ايـْ و  ـدى  غْ يـَ

01 : وفي نص آخر «قلب العاشق ملسوع....».

ً كلنا واسطابْنا اتْسال من ڤبالي». 17 : وفي نص آخر «بعدا
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شاهْ جابُه بغْ طاهْصايْنُه في احْ نَخْ وال  طاني  اخْ ما 

ـرامْ الغْ ـــواقْ  اسْ في  ة  قِيـمَ إيـلُه  ما  دَوَّاحْ  يـدي  سِ أيــا 

لَتْ نارُه عْ شايا أناسْ الْحالْ شَ مولْ في احْ عْ لْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

موجاتُه ــمْ  ــسَّ گَ ــو  لُ ــرْ  الــبــحْ ــفــي  يَــطْ ــيــگْ  ايــطِ ـــالَّ  شَ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

الحالْ دْ  هْ جَ على  بابْ  مالْاالحْ نْ و اشْ هايَمْ على لِيمَ

ــزامْ ــحْ ال ــتْ  ي ــدِّ شَ ــه  ــتــاشُ افْ انْــهــايَــة  على  يـدي  سِ ــا  أي

ابْصارُه ـرْ  صَ ابـْ نْ  مَ لي  ڤالُوا  ـرْنا  ابْصَ ما  ـتاشْ  الفْ على  يَّبْ  غَ

ــه ــزْعــاتُ ـــنْ فَ ــك و  يــوقــيــكْ مَ ــوْن ــي عَ ـــونْ ف ـــي إيْـــكُ رَبِّ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

ضاهْ احْ في  دايَمْ  كانْ  يبْ  الجِ في 

قْصي و انْسالْ يتْ انْسَ للزَّاوْيَة امْشِ

غارْ لْ و اصْ لَة كهَ مْ بابْ جَ بتْ االحْ بارْصَ مْ االخْ ْهُ نّ نْ أعْظى مَ بَّارْال مَ الجَ دْ  وَعْ هدا  لْتْ  ڤُ

مامْ الهْ ــمْ  نَــعْ ــي  ــزُولِ ــجَ الْ ـــدْ  واعَ يتْ  امْشِ يـدي  سِ ــا  أي

كارُوا يُدْ كما  لَة  مْ جَ لُه  اهْ و  ه  ناسُ بْتْ  صَ بَّابْ  خَ وقي  بشُ للرْياضْ 

ــي لِــيــعــاتُــه ــل ــا اهْ ـــرَدْ ي ـــبْ ــي تَ ــن ثْ ــدَّ ـــه حَ ْ بِ ــــدّ ال حَ
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هامْ  السْ ــمــا  اكْ ـــرْتْ  سَ ــة  ــالَ دُكَّ ــابْ  ب ــنُّــه  مَ يـدي  سِ ــا  أي

لوْعارُه يلْمْ  أنْهِ ودْ  طُ في  رَفْناهْ  اعْ لُه  كاوْا  احْ وا  عُ رَجْ افْتاشي  نْ  عَ

ــاتُــه ــه لَــجَّ ْقُ ــرّ ــخَ ــورْ انْ ــحُ ــبْ ـــنْ ال ــر مَ ــحْ ــو كـــانْ فــي بَ ل

زامْ  و  ــى  ارْغ و  قَلْبي  ــضْ  انْــهَ و  لي  قْ عَ طــاشْ  يـدي  سِ أيــا 

تارُه اخْ الْبِيبْ  لِيَّ  گالُوا  ثْلُه  مَ وفْ  شُ دُوَّاحْ  نْ  مَ م  كَ ه  رْضُ غَ

ــي فــاتُــو ــل ــي ال وال يُـــوجـــادْ ف ــمْ  ـهُ ــتْ لـِ ــل ـــانْ ڤُ ــا ك م

وَّاحْ الدَّ على  مْ  لِهُ لْتْ  ڤُ

ينْ اسِ للَّمَّ تاضْ  غْ مَ رْتْ  سَ

يرْ تَوْخِ ال  زَمْ  اعْ للرْياضْ 

ْطامْ اللّ ـــاتْ  أدْه  ْ ــدّ فَ يا  مْ  قُولْهُ في  قــالُــوا  يـدي  سِ أيــا 

هارُه مْ و اجْ رْهُ يْفْ انْسالْ ابْسَ وَّل كَ رْتْ لألهل رياضْ الزَّيْتُونْ سَ سَ

ــه ــداتُ ــجْ ــة لَ ــقَ ــايْ ــشَّ ــضــالْ ال ــفْ ثْ ال ــــدَّ ـــهْ حَ ـــدْ بِ ال حَ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ دُوَّاحْ اللَّة في اغْ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ دُوَّاحْ اللَّة في اغْ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ دُوَّاحْ اللَّة في اغْ

والتُه ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

صاحْ مْ الفْ بابْ ادْرَاغَ لعند شي احْ

الْبِينْ دْ  هْ جَ مع  صورْ  للقْ دْتْ  وَّ هَ

بِيرْ تَدْ ينا  مابَيْدِ أقْضاكْ  على 

والتُه ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

صاحْ يا  مالَكْ  لُوني  وْ سُ

ينْ عِ رَة  للنَّظْ رْتُه  ابْصَ ما 

يرْ تَيْسِ لَكْ  لْ  مَ يَعْ رَبْنا 

والتُه ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ
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بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

ــرامْ  الــكْ ـــاضْ  ارْي ــنْ  مَ ــتْ  ــرَجْ اخْ و  ــمْ  ــهُ ــتْ وَدَّعْ يـدي  سِ ــا  أي

دارُه اعْ بِه  لْعْ  خَ نْ  مَ رْني  دَ يَعْ وى  الهْ في  اقْ  شَّ للعُ ري  يَجْ دا  كْ هَ

نَّاتُه هَ مــا  ــسْ  الــنَّــفْ ـــواهْ  اهْ ــقْ  ــشْ عَ فــي  ــيــقْ  ــشِ اعْ ــتَّــى  حَ

ــرامْ ــمْ ــدْ ال ــصْ ــتْ بــقَ ــغْ ــلَ ــالنْ لِـــهْ أبْ ــاب أيـْ ــيــدي ب ــا سِ أي

ارُه رْ بَشَّ هَ وا ڤالُوا لي ما اظْ عُ لَة عادْ رَجْ مْ بابْ بجَ يَّبُوا الحْ رِيغَ بَصْ

أنْعاتُه  ْ ـــدّ حَ جـــابْ  وال  ــرُه  ــبْ خَ ــطــانــا  اعْ ـــنْ  مَ ــهــاتْ  ــيّ هَ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

ڤامْ  امْ ــال  ابْ ـــزْمْ  عَ ــفْ  ــوْقَ الــمُ ـــدْ  واعَ يتْ  امْشِ يدي  سِ أيــا 

كارُوا يُدْ مْ  سانْهُ بَحْ تَمَّ  نْ  راشَ اطْ ي  شِ يضْ  بَنَّاهِ مْ  راسَ المْ زَدْتْ 

شاتُه دَّرْ  ـــــوَ إيْ ــا  م ـــرْ  ـــرْصَ صَ إلــى  ــرْ  ــي طِ  ْ ـــلّ كُ ــيــارْ  أطْ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

يضْ و غلْبْ على التَّوْگِ هُ و السْ

ــــرَّةْ  ـــا قُ ـــو ي ـــتْـــشُ فَ

ارْ ضَ لْ زَوِيَّتْ الحْ لْتْ هَ سَ

والنْ الغيضْ نانْ ابْسُ انْسالْ في الجْ

بْري مْ خَ يتْ الْهُ كِ بابْ و احْ بْتْ االحْ صَ

ارْ ـدَ ــورَة دُونْ اعْ هُ لحارَتْ الصُّ ـنّ مَ

يضْ ْ اتْفِ دّ موعْ على الْخَ و الدْ

ري امْ ـتَـدْ  اشْ مْ  لِيهُ لْتْ  ڤُ

بَارْ والْ هايَمْ على االخْ السْ
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ــالمْ  ـوعْ بـُ ياللي  للجِ ــه  ــحَ ــاتْ ف ـــريـــتْ  اقْ ــدي  ــي سِ أيـــا 

اســـوارُه الــتْــمــامْ  على  ــظْ  ــفَ يَــحْ ــيــمْ  ــكِ احْ ـــسْ  رايَ ــامْ  ــجَّ نَ

ــه ــالتُ اجْ ـــامْ  ـــرْي ال ــنْ  ــي بِ ـــكْ  حَ دُوَّا  لِّـــي  ـــالْ  ڤ االيَّـــــامْ 

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

ـالمْ السْ ـدْ  عْ بـَ رَفْتُه  اعْ و  رَفْـني  اعْ دْ  بَعْ ـنْ  مَ يـدي  سِ أيا 

أنْواره نْ  سْ بحُ يعْ  طِ اسْ رْ  كبْدَ وَلْفي  صابْ  زادْ  كْ  لرْسامَ بِيَّ  زِيدْ 

ــه ــاتُ ـــنْ رَبَّ ه و مَ ــــدُ ــنْ وَلْ ــمْ م ـرْحَ ــيَّ يـَ ــابْ ل ــت ــكْ ْ ال ـــلّ حَ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

يهْ وسي و افْقِ رِيتْ طالَبْ سُ

دْبــة ْ الــوَ ـــزّ ــيّ عَ ــالْ لِ و ڤ

بِه يني  تَلْقِ ولى  يالمُ لْتْ  ڤُ و 

بة لْتْ لُه نَزَّلْ لي نَصْ ينْ ڤُ في الحِ

نَتْلِيهْ باقي  ادْعايَا  في 

لْبة الطُّ  ْ زّ عَ فيَّ  شافْ  و 

نْباشْ التِشَ مورْ  مَشْ رْتْ  صَ

الــرْيــامْ تْ  يْجْ هَ ــمْ  ــراسَ امْ في  لِيهْ  اعْ ــالْ  س يدي  سِ ــا  أي

زارُه تْنَمْ في امْ دْ بَنْصالَحْ نَغْ رْتْ واعَ ولَه في اقْضاهْ سَ رْ ال حُ هَ ما اظْ

ــه ــراتُ زَهْ في  عْ  طَّ ايقْ اللِّيتْ  ما  اكْ ــــزْطْ  الزْبْ ــتْ  ــلْ ادْخَ و 

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

واشْ لْبْ اسْ بَرْ زادْ الْقَ تاشْما بانْ لُه أخْ مْ على الفْ فاكُ لْتْ يَكْ ڤُ
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انتهت القصيدة

ه بْدُ جَ رْ  فَ أحْ نُــوضْ  لي  ڤالْ 

االقْسامْ على  التَّـرْبِيـعْ  ارْمى  و  ورْ  البْـخُ ـلـقْ  اطْ يـدي  سِ أيا 

ارُه دَّ رِيني يا طالْبي غَ لْتْ لُه تَوْ شاهْ قُ يفْ أمْشا في اغْ وا كِ دُ أنْوَجْ

باتُه امْ في  سا  ويمْ بَحْ  كيْصْ مْ  فِيكُ لِّــي  ــالْ  ڤ مْ  نْكُ مَ

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

ه دُ هْ جَ على  زَّمْ  كيْعَ هوادْنـــا  دُ رَگْ نْ  عَ تَرْبِيعه  طاحْ 

النْظامْ أهــلْ  و  برة  الكُ بينْ  يرْ  هِ اشْ مي  اسْ يـدي  سِ أيا 

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

فايَضْ ري  بَحْ عاني  بالمْ

طارُوا وانَحْ  بالجْ لو  دامي  لقْ ها  رُوسْ يدانْ  للمِ يَّا  تَتْهَ يُــومْ 

ه دَفْـعاتـُ نْ  مَ يـشْ  تطِّ و  ـدا  العْ ـنْـسْ  اتْخَ لِيـلْ  الجْ بْدْ  عَ

رْ و الفَضْ عْ مْ و شَ رْحْ و فَهْ نا و شَ عْ ــضْمَ واعَ رْ  ماهَ راقــي   ْ ــدّ فَ
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لْ ضالْ إيْحَ نْ الفْ و الوفا مَ

لألن ــصــانْ  ــقْ نُ فــي  ــشْ  ــتَّ ــفَ اتْ وال  ــي  ــطِّ غَ ــيـــــدي  سِ ــا  أي

ارُه نُگَّ عَ  امْ ه  تُرْكُ و  يهْ  طِ اعْ عامْ  الطْ طاهْ  بَخْ خاطي  اتْحافي  ال 

ــه داتُ إالَّ  ــهْ  بِ ــنْ  ــخُ تَــسْ مــا  شــي  ــبْ  ــطَ احْ ــنْ  مَ ميعْ  اجْ و 

بارُه رْ بأخْ شاهْ امْشالي و غبَ والتُهدُوَّاحْ اللَّة في اغْ ي مُ جِ
يرْ إلى اتْ يفْ انْدِ تي كِ ومْ لِيعْ اشُ

رْكالْ يـَ ـلْ  الرَّاكَ و  رْ  ـدَ نْـغْ يـَ لْالغادَرْ  عَ صْ يَفْ ما الزْمانْ الواعَ اكْ
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ـــزْالنْ ـــادْ الـــغْ ـــيَّ أَصَ

انْ كَ ما  مْ  ابْهاهُ وْضْ  عَ

ـيانْ ــسْ رِيـتْ بالعْ يامَ

نْ ـسَ الحَ اللَّـــهْ  دامْ 

لسانْ ـحْ  صْ بـفَ نَادَاوْا 

ـصانْ داوَلْ و اغْ بِيـنْ اجْ

ــوجْ ادمُ و  مْ  رايـَ الكْ  ْ لّ هَ ـدارْ  الجْ زْالنْ  غُ يَّدْ  صَ

رُوجْ ـزْالنْ الــدَّ وا غُ ـوا و روَّجُ ـــوا و اسياسُ ماسُ

عْ و اتْرُوجْ طَ بْ تَسْ واكَ وانَسْ في ابْساطْ ككْ و اعْ

وجْ ـدُّ رُوكْ و خَ ـنَـة و ابـْ ـيَّـة و يامْ ـو و ارْقِ طامُ

ـتُـوجْ انـْ وكْ  ـلْكُ مَ ما  ي  للـِّ يا  زِيـدْ  نا  لهْ زِيــدْ 

ـتُوجْ يـرْ احْ نْ غِ هْ مَ ــواكَ ونِي بنْعايَمْ الفْ مُ عْ طَ
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ورَة فُ اليَعْ ــالبْ  اجْ ــركْ  تَ

التَّــوْشاحْ و  ة  ـمَ النَّـغْ و 

ورَة صُ ـعْ المَ ودْ  ـدُ الخْ  ْ لّ هَ

الحْ لَحْ ـرِي  ـمْ جَ ـوا  رْكُ تـَ

ورَة ضُ رْ و احْ ضَ في ارْياضْ احْ

االرْواحْ نْـها  مَ ـلْ  ـجَ تَخْ

ورَة الصُّ زِيناتْ  ابْها  في 

دُوَّاحْ ــو  بُ ــة  يــشَ ــوِ اعْ و 

ــــورَة ادْكُ و  بَنْسا  لَةْ  مْ جَ

ــفاحْ الكْ ــمْ  ادْراغَ بِيـنْ 

منشورة ازْرابِــــي  ـــوقْ  فُ

الماحْ تْ  ــدْ ــاهَ ش ــالَّ  شَ

يمْ هِ انـْ ـتْ  بَوَّهْ ــسْ  يامَ

يمْ ظِ عْ في ابْساطْ اعْ مَ نَسْ

ــوِيمْ التَّقْ على  لِّيـتْ  طَ

ـيَّـة العشِ ةْ  فُـرْجَ نَـمْ  نَغْ

يَّـة ادْكِ ـواتْ  اصْ و  ـة  مَ نَغْ

يَّــة ازْهِ ــزْالنْ  غُ ــدْ  نَوْجَ



جمهور الغزالن 112

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

النْ امْ كاسْ  لِي  وا  رَفْعُ

نْ ـسَ الحَ اللَّـــهْ  دامْ 

وانْ ـلـْ السَّ ــوْ  زَهْ هـدا 

ـوانْ نَشْ ــوارَحْ  اجْ فُوقْ 

يـسانْ ـرَة و الكِ فْ بالصَّ

نْ ـسَ الحْ اللَّـــهْ  دامْ 

ورة فُ ابْيَـضْ و مـعـهْ اصْ

ــاحْ ــب ــــيَّ مُ ــو لِ مــاهُ

ورَة الصُّ زِيناتْ  ابْها  في 

دُوَّاحْ ــو  بُ ــة  يــشَ ــوِ اعْ و 

ـورَة كُ دْ المَ رَة  ـدْ عَ لَبْنِـي 

نْ ارْمـاحْ ـنْ سَ ـعْ مَ و اقْطَ

مورَة احْ ناتْ  الوَجْ على  و 

ــاحْ ــرْت مَ ـــه  داقُ الَّ  ــن  مَ

ورَة صُ عْ مَ وَة  شْ نـَ ـرَة  مْ خَ

ـالحْ المْ ـرَة  ـضْ حُ على  و 

ورَة الصُّ زِيناتْ  ابْها  في 

دُوَّاحْ ــو  بُ ــة  يــشَ ــوِ اعْ و 

ـرُوجْ لْ اخْ ـقَ ـمْ للعْ لْتْ لِهُ يـتْ قُ ادا الما شكِّ هَ

وجْ ـدُّ خَ و  رُوكْ  ابـْ و  ـنَـة  يامْ و  ـيَّـة  ارْقِ و  ـو  طامُ

وجْ نْ رِيحْ المُ رَعْ مَ هامْ و اسْ شْ من اسْ والهْ ابْطَ مُ

ـرُوجْ ـهْ للمَ ـيا  الحْ فْ  شَ يَكْ و  ـنْ  الْسُ ْحْ  ـرّ إيسَ

ـرُوجْ يُـوسْ اتـْ سْ و اكْ رايـَ ـرْسانْ و العْ ما بِينْ العَ

وجْ ـدُّ خَ و  رُوكْ  ابـْ و  ـنَـة  يامْ و  ـيَّـة  ارْقِ و  ـو  طامُ

ـرَبْ اشْ زِيـدْ  ي  لـِ وا  قالـُ

ـرُبْ قْ نـَ ما  مْ  لـهُ تْ  لـْ قُ

بْ جَ اعْ مْ  لهُ يتْ  حِ اضْ و 

ـمالُه وفْ اعْ تَنْـظرْ و اتْشُ

ه حالـُ ة  حالـَ فـي  انا  ما 

ـوا قالـُ و  االرْيامْ  وا  كُ حْ ضَ

زِيـدْ ي و اتـْ ـقِ ــدِي تَسْ هَ

يدْ بَنْشِ ـجاوَبْ  اتـْ دِيــكْ 

يـدْ مِ ـرَى تَرْقَـصْ و اتـْ األخْ

نْـساها ة ما تـَ و النُّــوبـَ

الغاها ـوتْ  صُ ـلَى  حْ مَ يا 

ـواها اهْ ـوقْ  شُ حْ  رايـَ بڤْ
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االدْهانْ رْ  حَ تَسْ هادِي 

االلوانْ على  ة  رْجَ حَ في 

ـمانْ تـَ ـمْ  يـهُ ـدِ فْ مايـَ

نْ ـسَ الحَ اللَّـــهْ  دامْ 

أوْطانْ لْ  كُ في  بْرَكْ  خَ

البانْ ـصانْ  اغْ ــتْ  وَدَّعْ

يْرانْ حَ ي  اضِ ڤَ امْ ـرْتْ  سَ

ورَة بْـشُ ـتَـنْ مَ رَى تَفْ االخْ

ــاحْ وَضَّ ـياها  اضْ ــرْقْ  شَ

ـورَة ـمُ ـشْ مَ مْ  تْهُ العَ بخْ

ـــراحْ اجْ دُونْ  ى  كَّ يَتْـشَ

ورَة كُ شْ سانْ المَ ناسْ االحْ

حاحْ شْ يـَ قَـرْها  او  ـومْ  يـُ

ورَة الصُّ زِيناتْ  ابْها  في 

دُوَّاحْ ــو  بُ ــة  يــشَ ــوِ اعْ و 

ـبُـورَة خْ مَ ة  دْبـَ الوَ بِيــنْ 

صــاحْ ــا  ي تَــنْــســانــا  ال 

الـــزُورَة و  ـــة  االَّمَ ــدْ  بَــعْ

راحْ ـمْ  ـعهُ امْ يَـلْ  ــقِ لَعْ

ـورَة بْـشُ المَ ناسْ  العْ نْ  مَ

احْ الـتَّـفَّ و  ـة  ــجَ مْ الدَّ و 

ادْيُوجْ ـساقْ  اغْ في  نارَة  كمْ دِيـكْ  ة  رِيـَّ اثـْ دِيـكْ 

ـلُوجْ فْ مَ تايَهْ  مْ  رْهُ ظَ انـْ نْ  مَ رُوحْ  ايـْ و  نْ  كَّ يَتْـمَ

تُوجْ تَـجْ ما شالى في انـْ مْ ما انـْ نْ الَّ الْتـقاهُ مَ

وجْ ـدُّ خَ و  رُوكْ  ابـْ و  ـنَـة  يامْ و  ـيَّـة  ارْقِ و  ـو  طامُ

نُوجْ اصْ لِيكْ  رْ  ماهَ يا  االلْفاظْ  و  ـرْ  اهَ مَ لْ  قَ العْ

وجْ رْهُ المَ بْ  ـلـْ القَ ـورْ  شُ مْ  هُ نْـواحْ تـَ وَّى  قَ اتـْ و 

نُوجْ غْ المَ ضْ  حْ اللـَّ و  تِيـتْـها  و  البُـوجاتْ  اتْ  أُمَّ

ـمالْ ي على الكْ وا لـِ قالـُ

الحالْ ـلَ  لـهْ ـنا  ـفْ وصَّ

ـمالْ الجْ ةْ  قِيـمَ ــرَفْ  تَعْ

يـاللِي الجِّ يـحْ  ـصِ الفْ يا 

والِي الغْ ـنْ  اسَ حَ امْ بِيـنْ 

الغالِي ومْ  السُّ سابْ  بحْ
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انتهت القصيدة

32
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39

نْ ـسَ الحَ اللَّـــهْ  دامْ 

صانْ ضْ و نُقْ لَ البُغْ و هْ

سانْ بأحْ و  شاخُ الَّ  نْ  مَ

ـرْهانْ بـُ ال  ـة  ـمَ كْ حَ ال 

وْزانْ لـَ قْ  للَّرْقايـَ  ْ ــلّ هَ

ورَة الصُّ زِيناتْ  ابْها  في 

دُوَّاحْ ــو  بُ ــة  يــشَ ــوِ اعْ و 

ورَه ـنْـكُ مَ مْ  ـرْفَـتْـهُ عَ امْ

شاحْ كْ مَ ــنْ  مَ وَى  ــدْ نَ ال 

ـبُـورَة ـحْ مَ مْ  تْـهُ ياخَ اشْ

ــراحْ ــبْ ـــه مــا يَ ــنْ داتُ عَ

ـورَة نْـكُ المَ ـتالْ  الحْ نْ  مَ

ـناحْ اجْ يـرْ  ـغِ ابـْ ـيارْ  اطْ

ورَة كُ شْ المَ ـعالْ  الفْ  ْ لّ هَ

باحْ اصْ و  ـسا  امْ لْ  كُ في 

وجْ ـدُّ خَ و  رُوكْ  ابـْ و  ـنَـة  يامْ و  ـيَّـة  ارْقِ و  ـو  طامُ

فَرُّوجْ نْ  مَ ة  رْخَ صَ ال  نُوحْ  عاشْ  ما  وا  عاشُ لُوْ 

ـوجْ رْتـُ مَ نُّه  سَ ـي  داعِ لْ  كُ اوْداجْ  فـي  ي  لْعالـِ عَ

ادْرُوجْ يرْ  ابْغِ ورْ  اقْـصُ في   ْ رّ سَ مْ  نَّهُ عَ رَقْ  رَقْ ما 

البْـرُوجْ لى  عَ ـرِي  ـمْ
ڤُ مارْثى  مْ  نْـهُ عَ ـي  المِ اسْ

الزِّيـــنْ بَوْصـافْ  ـنِّـي  غَ

اللِّيــنْ بِيـــتاتْ  ــرْ  دَكَّ

ينْ عِ اطْ ودْ  حُ الجْ نْ  عَ اطْ و 

ي اضِ ـفَّ ة يا حَ جَ في البَهْ

ـي وَ راضِ ي هُ ـى للـِّ و ارْضَ

ي الماضِ رْ  عْ الشَّ سامْ  بَحْ
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ودَّاجْ ــه  ــفُ ــي سِ ـــوى  الـــهْ

بالجاجْ له  رْ  دَ كيقْ ـرامْ  الغْ ـلَ  اهْ فـي  قْ  عاشَ ال 

ــــراجْ ــــرْكْ الــضــايَــة زَمْ اتْ

اجْ الدَّ قْ  ـسْ غَ في  ــرْ  صاهَ و  ـرامْ  بالغْ ليَّ  اعْ ءاهْ 

ــرَّاجْ ــفَ ــل ل ـــايـــا  ـــكَ اشْ و 

ــراجْ افْ  ْ ــلّ كُ ةْ  ـــوَ زَهْ رْ  ْصَ النّ ــةْ  رايَ ــي  رُوحِ ــة  راحَ

ــــزاجْ امْ دُونْ  ــرْ  ــمَّ ــخَ ــتْ مَ

ـالجْ اعْ ماصابْ  ي  شاكِ لْبْ  القَ وى  الهْ ة  ليعَ نْ  مَ

ــجــاجْ ـــي الــفْ ــرُوا دامِ نَــصْ

ـناجْ الغْ لْطانَــة  سُ البْها  رَّةْ  دُ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــمــاحْ ــــوَة االل ــرُوا زَهْ ـصْ نـَ

ــاحْ ــمْ الــوَضَّ ــجْ ــة نَ ــوگَ تُ

ـــــرِّي بـــاحْ ـــا سَ ـــواهَ ـــهْ بَ

ـــراجْ ـــحْ ـــةْ ال ـــيَّ امِ ـــدَ ك

اجْ الوهَّ ـنْ  ـسْ بالحُ ة  لـَ ايـْ الصَّ البْـها  ـولَة  مُ كْ مَ

ــة ــالجَ ــهْ ـــمـــارُه لَ نــــارْ اجْ

ــرُوجْ ــسْ ـوِي مَ ــلـْ ــــبْ شَ راكَ

ة اجَ جَّ طَ ــه  ــوشُ ــيُ اجْ ــيــلْ  خِ

ـــرُوجْ ـــبْ ــري عــلــى ال ــمْ ــگُ ك

ـبْـهاجـة المَ الرّيــمْ  ـوى  هْ بـَ

ـــرُوجْ ـــهْ ــا مَ ــواه ــهْ ــــنْ بَ مَ

ــة ــوَّاجَ ــي مُ ــالِ ــج ــــعْ انْ دَمْ

ـوجْ ـهُ ـطْ مَ ــنْ  اكَ السَّ ـرْكْ  اتـْ

ــة ــاجَ ــــوارَمْ ت ــــعْ ــة ال ــاش ب

وجْ ـــــدُّ ـــــمْ خَ ـــةْ االسَ ـــنَ زِي

ــه ــراحُ افْ و  ــي  ــبِ ــلْ قَ ــــتْ  راحَ

ه ابْطاحُ فــي  ادِي  الشَّ ـتْ  عْ نـَ

وا ساحُ أنْــجــالِــي  ــــوعْ  ادْمُ و 

ـة ـهاجَ ـمْ العَ ارْمـاڤْ  ـت  ـعْ نـَ

ــة ثِــيــثــيــنْ ازْنُـــــوجْ ــقَ ــلْ طَ
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ـــاجْ ـــوقْ ادْب ـــنْ فُ ــوا مَ ــافُ ح

رْهاجْ المَ تِيهْ  ونِي  ْهُ تَيّ و  لِــي  ــوْ هَ ــنْ  عَ زادُوا 

ــاجْ ادْع رِينْ  فْ الشَّ ــعَ  امْ و 

يَّاجْ الهِ ماتْ  ظْ عَ تِي  المْ و  بابِي  احْ بِينْ  ما 

ــزَّاجْ ال نْفْ  صَ ــنْ  مَ ــرَة  ــفْ صَ

تاجْ تَحْ لما  كُ لعارْمِي  ــة  يَّ ــدِ اهْ يمْ  انْقِ و 

ــجــاجْ ـــي الــفْ ــرُوا دامِ نَــصْ

ناجْ الغْ لْطانَة  سُ البْها  رَّةْ  دُ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــالحْ ــكْ ــي ال ــجِ ــة تَــفْ ــرْجَ فَ

ــاحْ ــرْك ــمُ ــلْ ل دْ  ـــدَّ ـــجَ اتْ و 

ــرَّاحْ ــوسْ ال ــيُ اكْ ــــتْ  ازْرَعْ و 

هاجْ المْ ــرْ  ــحَ تَــسْ ــي  ــفِ وَلْ

االدْراجْ ــعْ  رافَ انْشاها  ما  اكْ ولَة  مُ كْ مَ دَة  ــوْ خُ

ـــــــرَّة كـــتـــاجْ ـــا غُ ـــه لِ

ازْنــاجْ ــفــارْ  اشْ و  كتْرِيَّة  ــة  ــاجَ هَّ و  عْ  طَ تَسْ

عاجْ ــنْ  مَ فا  أصْ رْ  التُّغْ و 

ــاجْ أمَّ ابِينْ  مَ ــارِي  ص  ْ ــدّ قَ يتُه  كِ احْ  ْ ــدّ الــقَ و 

ــواجْ ـعْ تـَ و  ــامْ  ــڤْ ــسْ ــاتَ ك

راجَ الرَّجْ بِينْ  ما  نَة  امْغصْ ة  دَ حْ مَ يها  كِ نَحْ

ــة ـاجَ ــمْ ازْنـَ ــهُ ــتْ ــعَ ـــتْ انْ رِي

ــوجْ ــلُ ــفْ ـــوانِـــي مَ ـــگْ يــا مَ

ــة ــنــاجَ ـــي نَــتْ ـــرْضِ ـــدْ غَ رايـَ

ـــرُوجْ اتْ ــرْ  ــمْ الــخَ ــوسْ  ــيُ اكْ و 

ـــة ـــاجَ عَّ ـــدَّ يـــهـــا ل ـــدِ نَـــهْ

ــوجْ ــتُ ــحْ ــي مَ ــن ـــدْ مَ ـــوْجَ يَ

ــة ــاجَ ــــوارَمْ ت ــــعْ ــة ال ــاش ب

وجْ ـــــدُّ ــــــمْ خَ ـــة االسَ ـــنَ زِي

ــه ــراحُ اجْ  ْ ـــرّ ضَ ــي  ــفــاجِ اتْ و 

ــه ــراحُ افْ ــالْ  ــم اكْ و  ه  ــدُ ــعْ سَ

ــه ارْبــاحُ و  ــقْ  الــعــاشَ ــلْ  ــضْ فَ

ــة ــاجَ ــيَّ الــهَ ادْراتْ  ــفْ  ــي كِ

ــوجْ غُ ــدْ ــمَ ال ــاقْ  الــسَّ داتْ 

ــة ــواجَ ــوا مــالْ اخْ ــقُ مــا لَــحْ

ــوجْ ــرْتُ ــمْ مَ ــاهُ ــض ْ امْ ـــنّ سَ

ة اجَ مَّ الطُّ كما  ودْ  ــــدُ اخْ و 

ــوجْ ــجُ ــــوقْ ال ــجْ فُ ــايَ ــم ــتْ يَ

ــة ــالجَ ــعْ ــــرُّوحْ الــمَ ـــوتْ ال قُ

ــوجْ ــجُ ــى الــفْ ْ ــة عــلّ ــوب ــرْگُ مَ
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ــجــاجْ ـــي الــفْ ــرُوا دامِ نَــصْ

ناجْ الغْ لْطانَة  سُ البْها  رَّةْ  دُ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــاحْ ــا ص ــا ي ــاه ــه رِيــــتْ ابْ

ـــــنَّـــــارِي بُـــــــــودُوَّاحْ خُ

ــاحْ ــفَّ ـــا طَ ـــواهَ ــرْ اهْ ــي مِ

ــراجْ ــهْ ــلِــي بَ ــقْ ْ عَ ــــوَّشّ شَ

راجْ سْ المَ نْ  سْ الحُ و  البْها  عَ  امْ نَايَا  امْ انْبَلْغْ  و 

ــاجْ ــت ــيــنْ انْ ــدْ مــابِ ــعَ ــسْ نَ

داجْ لَحْ وَة  قْ سَ نْ  مَ رِي  اطْ خَ ايْرِيعْ  و  نَّى  نَتْهَ

ــاجْ ــجَّ ْ الــعَ ــبّ ــحُ ــرْ ال ــحْ بَ

ــوَّاجْ بُ ـسْ  رايـَ ــنْ  مَ ه  جُ ناهْ امْ ى  مانَهَّ ـسْ  رايـَ

راجْ و  هــــاجْ  ـــنْ  ـــراتَ بَـــفْ

ازْواجْ و  ـــرادَة  افْ وجْ  ْجُ اللّ قْ  واحَ بَسْ تانِي  و 

ــجــاجْ ـــي الــفْ ــرُوا دامِ نَــصْ

ناجْ الغْ لْطانَة  سُ البْها  رَّةْ  دُ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــــراحْ اشْ ــــدْ  خُ راوِي  ــا  ي

ـــاحْ ـــرَّج ل ــــي  ــــالمِ اسْ و 

ـــواحْ األل  ْ ـــلّ هَ لْبا  الطُّ و 

ــة ــاجَ ــــوارَمْ ت ــــعْ ــة ال ــاش ب

وجْ ـــــدُّ ـــــمْ خَ ـــةْ االسَ ـــنَ زِي

ــه ــاحُ ــوفْ ارْمَ ــيُ ــنْ بَــسْ ــعَ يَــطْ

ــه ــراحُ اشْ و  ــلْــبِــي  قَ ةْ  ــــوَ زَهْ

ه باحُ لگْ رْ  ـــدَ ـــقْ يَ ـــنْ  مَ ال 

ــى تْـفاجَ يـَ ي  ـوْلـِ هَ ادْرَى  مـا 

ـــوجْ مُ ـــدْ ـــــة لَ ـــي زَرْقَ ولْـــفِ

الحاجة ــمــالْ  بــكْ ــدِي  ــعْ سَ

ــلُــوجْ ــخْ مَ ــي  الــلِّ ــلْ  ــقْ الــعَ و 

ــة ــوَّاجَ ــي بَ ــونِ ــفُ ــهْ اسْ ــي فِ

ــــرُوجْ اخْ و  ـــلْ  ـــداخَ امْ ــهْ  ــي لِ

ة هاجَ اصْ ـرْيــاحْ  بـَ ــــرْ  ازْفَ و 

ـــوجْ ـــزْعُ ــنْ مَ ــمَّ ـــزَمْ كَ ـــهْ تَ

ــة ــاجَ ــــوارَمْ ت ــــعْ ــة ال ــاش ب

وجْ ـــــدُّ ـــــمْ خَ ـــةْ االسَ ـــنَ زِي

ــه ــصــاحُ ــنــاتْ افْ ــعْ ـــاقْ بــمَ ف

ــه ــاحُ ــيــمْ ارْي ــقْ بَــنْــسِ ــبَ ــعْ يَ

ه باحُ اصْ ــرْ  ــجْ الــفَ  ْ ـــقّ شَ مــا 
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ــمــاجْ الــهْ ارْبـــاعـــة  دُونْ 

ادْجــاجْ  ْ ــلّ كُ دْ  مَ يَخْ ازْگــا  ــنْ  مَ ــازِي  ب ــرْ  ازْفَ كــانْ 

جاجْ اهْ فْ  ـــدْ صَ ــه  ــحُ وِيْ يا 

ردَّاجْ ارْوادَجْ  و  البْال  ــنَ  امْ ــادُه  ص ما  ــادُه  ص

ــــا فُــــوقْ ارْتــــاجْ مــا وكَّ

بْراجْ العَ قْ  الوَشْ يدْ  حِ ْ الجّ يرْة  سِ يَّ  هِ ديكْ  هَ

ــاجْ ــسَّ ــنَّ ــرْ ال ــبْ ــحَ ـــالْ الْ ق

البْهاجْ ة  جَ بَهْ في  فى  اخْ االَّ  ياللِي  الجِّ ــنْ  مَ

ــة ــاج مـــا نــخــشــى مـــن رب

ــــرُّوجْ فَ ــنْ  ــمَّ كَ ــحْ  ــي ــجِ ايْ و 

ـــة ـــودَّاجَ ـــاحْ ال ـــرْم ــــنْ لَ مَ

ــوجْ ــنُ ــصْ بَ ــقْ  ــقَّ حَ الَّ  ـــنْ  مَ

اجة للنَّسَّ عْ  ـــوَ ـــطْ سَ ــا  م

ــوجْ ــحُ ــمْ ـــنْ سَ مــاشــالَــى عَ

ــــة ـــزْراجَ خَ ارَاوِي  ـــــودْ  خُ

ـــوجْ ـــتُ انْ و  ــة  ــمَّ هَ ـــزْ  حـــايَ

انتهت القصيدة
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II   

تاجْ انـْ و   ْ ــزّ عَ و  ـوَة  زَهْ

ـتاجْ ـحْ مَ ـشيـقْ  اعْ ي  للـِّ

اجْ ـمَّ طُ ـــــمْ  ودْهُ ــدُ اخْ و 

ة افْراجَ ْيامْ  الرّ معَ  ة  ساعَ

رُورْ وَقْتْ الحاجة طابُوا اسْ

ة ادْعاجَ ـيُونْ  للعْ ـرْ  ظُ انـْ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

رُوجْ الدَّ اليَبْ  اجْ في  رَكْ  بَصْ تَّع  مَ

لُوجْ فْ ضا مَ نْ راها على الفْ تَتْرَكْ مَ

وجْ المُ فُوقْ  ْياحْ  الرّ رْعْ  ابْسَ لَعْ  كقْ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

رُوجْ ْخْ للّ مْ  اتْبَسَّ ة  حَ بَطْ في  ارْ  نُوَّ

وجْ مْ طالْقاتْ ادْمُ لِيهُ ولْ اعْ لْحُ و حَ

واتْرُوجْ لْ  تَنْتَقَ يمْ  بَنْسِ ة  راجَ رَجْ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

هاجْ تِـي  ولـْ لمُ ـرِي  حْ بـَ

اجْ ـجَّ حَ ـيـفْ  سِ ـلتْ  سَ

ـزْناجْ مَ خـالْ  ـلِيــهْ  اعْ و 

ي ناجِ غْ مَ لِيلْتِي  اخْ ي   وَلْفِ

ي هاجِ امْ رُوحْ  ْيامْ  الرّ بِينْ 

ي ْ الْعاجِ دّ قْ الْبْها الْخَ دْ حَ

خارْجا رْجاتْ  الفُ لرْياضْ 

ْ هايْجا لّ مْ كُ رَتْهُ ضْ في حَ

دارْجا دِيكْ  تُرْقَص  هادِي 

جة ــرَّة الواهْ والةْ الغُ مُ

ة  جَ رُورْ واهْ مايَلْ و اسْ بشْ

رّْجة  عَ ْها امْ نّ بابي عَ و اسْ

ْ هايْجة لّ هْ في كُ ْ اللـَّ رّ سَ

جة ــرَّة الواهْ والةْ الغُ مُ

ـوا ْجُ وّ إيفَ رادُوا  ـوارَمْ  العْ ـبْ  صاحَ انْ  ـمَّ حُ

وا يَّجُ راتْ يهَ وفْ النَّظْ ْيامْ ابْشُ نْ الرّ اسَ حَ امْ

وا ْجُ رّ ها إيْعَ وانَسْ وا و اعْ دُ وى إينَشْ ناسْ الهْ

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

وا ْجُ تَوّ  ْ زّ العَ بتْيابْ  بْ  واكَ ككْ يْفاتْ  هِ

وا جُ دَمْ سْ  مْ بالخَ بارَقْ  اعْ و  نافْ  اصْ رِي  كْ عَ

وا جُّ بَهْ التَّبْهاجْ  داكْ  رِيتْ  يفْ  كِ جاتْ  بَهْ

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 
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ْ سارْجة وّ نايَرْ في الجَ امْ

مانْجا مْ  فِيهُ ا  زگَّ نْ  مَ

ا الجَّ امْ نْ  عَ له  وى  نَقْ ما 

جة ــرَّة الواهْ والةْ الغُ مُ

ادْيُوجْ  ْ لّ كُ المْ  اظْ ياها  بضْ ي  جِ تَفْ

رُوجْ رْتْ بِهْ اسْ مَ مْ ما اعْ هُ نْ عارَضْ مَ

رُوجْ هْ بَّتْ النساء مَ حَ ثْلِي في امْ ما مَ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

ْ حالْجة زّ ــزالِي بالعَ و اغْ

خة ناسْ يمْ  بَرْگِ ازْرابِي  و 

نْ ما انْجى سَ اقْ الحَ عشَّ

يُوجْ اهْ اتْزِيدْ  ها  راجْ تَدْ لْ  الخَ بَخْ

ساها و اتْرُوجْ دِي ابْكْ و العانَسْ تَهْ

وجْ لْهُ ضا مَ ينْ في العْ كِ رْ مسْ للخاطَ

ة رْ طانْجَ اسْ على اتْغُ سًّ عَ

يانْ اتْشالِي افْرانْجة غْ طُ

اقْ وادْجة شَّ في اقْلُوبْ العُ

جة ــرَّة الواهْ والةْ الغُ مُ

نَ ارْياحْ الجوج ْ امْ فّ رْبِي خَ عْ حَ شاجَ

وجْ جُ طْ رِي مَ مْ خاطْ ْهُ نّ افة مَ كَّ سَ

وجْ دُ احْ مْ  امْصالْهُ الَ  لَوْ مْ  الهُ حْ مَ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

ه اتْلَوَّجُ الوجنات  ورد  ي  حاضِ المْ  اغْ نِي  نَعْ

ه ْجُ رَبّ اقْ  شَّ العُ الْ  امَّ ابْطالْ  رُوفْها  احْ و 

ه إيوَدَّجُ نة  عْ الطَّ قَبْلْ  وارَمْ  كصْ فارْ  اشْ و 

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

ه نَّجُ إيغَ إال  اعْساكْ  و  فَتْنا  نَجْ  اغْ ابْال 

ه بَّجُ ايْدَ العادَة  على  يشْ  انْقِ و  مْ  بَزْواقْهُ

ه بَلَّجُ امْ واها  اهْ يرْ  مِ علِيَّ  ها  يدْ اوْصِ و 

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

ه ْجُ رْجاتْ بَرّ راتْ بالفُ فْ ْضا صَ لِيلَة على الرّ

ه زَلْجُ انْوارْ  ارْفِيعْ  ارْياضْ  في  راسْ  الغْ بِينْ 

بنجه ببنج  حا  اضْ نَ  امْ ثْلْ  مَ ْها  بّ بحُ انا  و 

ـــزَّاجْ ــةْ ال ــاسْ ــعْ ط ــي ــرْضِ بَ

ــزاجْ ــمْ ـــرْتْ ال ـــمَ ــى أعْ ــتَّ حَ

ناجْ الغْ ــثْ  ي ــدِ احْ لَى  ماحْ

ــــاجْ ارْنَ و  ـــاسْ  ي ــنْ  ــي بِ ــا  م

ــــواجْ اهْ و  ـــمْ  هُ ـــدْ ـــنُ ابْ و 

ـماجْ الهْ ـعْ  ـمْ جَ يـتْ  كِ انـْ و 

ي فاجِ قَلْبِي  ومْ  مُ اهْ ي  فاجِ

ــي اوْالجِ رُوضْ  ادْواحْ  ــوا  داحُ

ي ناجِ لْبَكْ  قَ بِيبْ  احْ ي  نَاجِ

يجة جِ التَّفْ ة  فَرْجَ ارْياضْ  في 

ة يـجَ هِ ْياضْ اطْ واح في الرّ دْ لـَ

ـة ـيِيـجَ ـرْ التَّـهْ ـيـتْ خاطَ زَهِّ
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بالْ اتْلُوجْ وطْ على اجْ رِيحْ في رِيح إيْسُ

ضْ إيلُوجْ ْ وغْ نّ لُولْ اتْراهْ كَ خْ و المَ

نُوجْ اصْ ْفاظْ  اللّ و  لْ  قَ العْ و  يزْ  الْمِ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

جة يحْ ماهْ دِ هْ امْ نْ الَّ فَقْ مَ

ـجة زاعْ عـَيَّاهْ  عْ  ـزْوابـَ بـَ

زاوْجة زْ لُه في المْ گَ ال تَعْ

جة الواهْ ــرَّة  الغُ والةْ  مُ

رَخْ في النْدا فَرُّوجْ ما انْتَج والَ اصْ

وجْ حُ مْ بْ سَ سامْ ما ارْكَ ما شالى بحْ

ابْرُوجْ بِينْ  رابْ  اغْ على  بُومْ  ة  جَّ طَ

وجْ ـدُّ خَ ة  اللـَّ الرْيامْ  انَـةْ  لْـطَ سُ

جة لْجانْ ماهْ براقْ الخُ اشْ

رْبْ مانجا اعي في الحَ و الدَّ

ة ي فساور طاجَّ ثِيلْ شِ امْ

جة الواهْ ــرَّة  الغُ والةْ  مُ

وا ْجُ وّ ة ما اتْخَ وا رفْعَ فاوْا ما بَلْغُ نْ الَّ اصْ مَ

ُ رَّجوا تَّى اتْدَ نْ قَنَّبْ حَ فا مَ تَبْ ما اصْ و اشْ

وا جُ ْ جّ رِيمْ الْضاها إيطَ هابْ اضْ و الْفاظْ كشْ

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

ه ْجُ رّ غاكْ فَ نْ يَصْ لِّي قَلْبْ مَ نِّي اوْزِيدْ سَ غَ

ه جُ رْعاجْ زَعْ نْ مَ مَّ رْبِي كَ يحْ عَ بِي افْصِ نَسْ

ه ْجُ اظْ زَوّ فَّ بَكْ يا حَ نْ خاطْ ْ مَ لّ يعْ كُ مِ و اجْ

ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

ــزْراجْ ــى بــخَ ــن ـــنْ اعْ ــا مَ ي

ـــاجْ ـــوَهَّ ال ــا  ــه ــبْ ال داتْ 

نْهاجْ صَ ــتْ  ــنْ بَ ــمْ  ــرَّي ال و 

ــة ــزْرَاج ــا خَ ــودْه ــي خُ ــنِّ مَ

ـة ـهاجَ ـةْ الحـمْ ـبَا لتُوگَ ايْجَ

ازْباجا ــزالْ  الــغْ فاقَتْ  ــنْ  مَ

ـــالجْ ــمْ حَ  ْ ــلّ كُ ــاسْ  رِيـَّ

ــاجْ ــجَّ حَ و  ــرافْــها  اشْ و 

ـي تاجِ انـْ ـضالْ  للفْ ــنِيـتْ  غَ

ـي ماجِ ي  اللـِّ و  يِيـنْ  الماشْ و 

32
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43
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جة ــرَّة الواهْ والةْ الغُ وجْمُ ــدُّ خَ اللَّة  الرْيامْ  انَةْ  لْطَ سُ ه دَرّْجُ يالَفْ  للْمِ اساقِي  دامْ  المْ كاسْ 

ـبـهاجْ مَ ــرامْ  الـغْ ـــلْ  هْ لـَ

راجْ الــدْ ارْفِـيــعْ  ــوا  قَـالـُ

ــمـاجْ الـهْ افْــراخْ  ـــوا  داخُ

افْـرِيـجة الـوْصـالْ  ـنـازَلْ  امْ

يجة ـبْـرْ النْسِّ ـغى الحَ صْ ما يـَ

نِيـجة ــاللْ اسْ لُـه اضْ افْـعايـُ
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انتهت القصيدة

وكْ نافْجة نايَمْ و امْسُ بَغْ

فايْجة و  رَة  حْ سَ ا  يَتْعاطَ

حارْجة ايَّامْ  بِيهْ  لْ  طَ تَعْ

وجْ هُ مْ اتْ طاوْسْ و عَ دَّ نْ عَ و امْحاسَ

انْتُوجْ بِيهْ  رَغْ  افْ ما  دْ  العاهَ  ْ حّ صَ

وجْ زْعُ ها المَ يمْ رِيحْ قِ و اتعصفه يَعْ

وا بَوَّجُ راجْ  الفْ ةْ  رْسَ مَ نْ  عَ نِي  اقْراصْ وا  تاگُ

ه وَّجُ دْ واقَفْ ال ما إيْعَ يدْ ساعَ عِ دِي اسْ عْ سَ

ه ْجُ وّ إيْحَ رَبِّي  دْ  احَ الجَّ قالْ  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ادْجــاجْ و  ومْ  بـُ و  ـطا  گْ لـَ ـي الْجاجِ يـبْ  عِ يـنْ  دِ الرَّايـَ و  49

50

51

52
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ه تْ ايَّامُ ڤامَ كْ ازْمانِي و اسْ حْ اضْ

ه ڤامُ نازَلْ امْ اللِي في امْ تاگْ اهْ

ه يجْ  ارْفِيعْ تَرْگامُ في ابْساطْ ابْهِ

ه المُ رْ اظْ ساكَ زَمْ بعْ و اللِّيلْ اعْ

ه ـسامُ ناوِي سالْ احْ بْدْ اگْ كعَ

و طامُ اللَّة  يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

ه المُ اعْ رَّدْ  جَ أمْ رْ  جْ الفَ تاگ  و 

ه لتَبْسامُ ة  فَرْجَ رَة  ضْ حَ وا  قامُ

ه ْ اقْنِينْ و جاوَبْ إيْمامُ ُمّ صاحْ أ

ه بنْسامُ فاحْ  و  تانْ  البُسْ طابْ 

ه امُ قُدَّ زالْ  بغْ ــواوِي  اهْ  ْ ــلّ كُ

و طامُ اللَّة  يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

ه دامُ الهْ بَمْ ه كاسْ امْ نْ في يَدُ مَ

ه ـمامُ لْبْ تَخْ ي للْقَ جِ ة تَفْ فَرْجَ

ه رامُ راحْ و امْ يبْ الفْ وانَسْ طِ و اعْ

ه اقْوامُ انْهايَةْ  وِيمْ  التَّقْ نْ  سْ حُ

ه رامُ رُومْ في اغْ غْ دْ مَ الَّ شاهَ شَ

ولْ اتْفاجى عودْ ڤَبَّلْ و الهُ دْ السْ عْ سَ

ة لَتْ بِهْ الحاجَ مْ بُه كَ واكْ ي اكْ حاضِ

زْرَاجة خَ ي  كِ نَحْ عانَسْ   ْ لّ كُ ْيامْ  الرّ و 

زُونْ ازْباجة ه على المْ وانُحُ ورْخى اجْ

هاجة رْ بَرْياحْ اصْ الكْ يَزْفَ و على الحْ

افْراجة اليُومْ  دْ  بَعْ ما  دامْ  المْ  ْ بّ كُ

ـزْعاجة ـه مَ امُ ـرُه ڤُـدَّ تِيـدا اعْساكْ

راجة دْ حَ ه  وتـُ بصُ يـرْ  طِ  ْ لّ كُ يارْ  االطْ

إداجا ولْ  قُ العْ ى  هَ تَفْ فِيهْ  رِيسْ  مْ سَ

اجة ـمَّ ـرْ و الْياسْ و طُ رْدْ و الزَّهَ و الوَ

عاها يَتْناجا يثْ امْ دِ طايَبْ الحْ في امْ

افْراجة اليُومْ  دْ  بَعْ ما  دامْ  المْ  ْ بّ كُ

لَزْالجة فيـها  ما  ة  ـكَ ضاحْ ـواهْ  الفْ

نَتَّاجة ـضاها  احْ و  ْها  ـزّ بعَ وا  صالـُ

اجة وهَّ عْ  طَ تَسْ بْ  واكَ ككْ يفاتْ  هِ

ناجة غْ ها مَ دْ ـمْ في اقْاليـَ ـهُ ْ مّ ما ضَ

ة و ازْباجة فَ لـْ ة و الدَّ ة و جازْيـَ بْلـَ عَ

راجْ ْ احْ لّ بَتْ كُ و دَهْ

يَّاجْ الهِ على  رْقْ  شَ

واجْ تَعْ و  ڤامْ  تسْ

افْواجْ  ْ لّ كُ عمر  و 

نْـهاجْ المُ يـنْ  مابـِ

الــزَّاجْ كــاسْ  ورى 

راجْ اسْ اعداه  تَرْكْ 

واجْ واحْ اجْ على الدْ

دراجْ لْ  ـرْبـَ الحَ و 

تاجْ في  ـوتْ  كيـقُ

زْناجْ ـةْ الوَ ـمْ نْـغَ بـَ

الــزَّاجْ كــاسْ  ورى 

الْجاجْ  ْ ــسّ حَ ال  و 

انْتاجْ مْ  هُ مْ ظَ اعْ مَ

راجْ ـنازَهْ و ابـْ في امْ

ناجْ الغْ سايَرْ  ـنْ  عَ

الْتاجْ ـمْ  لـبْـهاهُ
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و طامُ اللَّة  يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

وا نَرْحامُ وداتْ  الخُ بين  نا  واحْ

ه مامُ بكْ يرْ  إيشِ ناهْ  امْ ابْلَغْ  نْ  مَ

ه المُ لَغْ فْ  طَ يَعْ إلى  الزِّينْ  و 

المُ اكْ في  وبْ  دُّ المَ بْرْ  الحَ قالْ 

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

و طامُ اللَّة  يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

وا نِي عامُ ْ اقْراصْ بّ ورْ الحُ في ابْحُ

ه ادْمامُ ــسْ  رايَ ا  مانَهَّ ــسْ  رايَ

ه الجامُ قابَطْ  ــوادِي  اجْ  ْ للبَرّ

وا نْ ضامُ يمْ في الوْغا لمَ لَعْ ضِ نَگْ

ه وقْ بَزْحامُ رِي سُ مْ لْ عَ خُ ما نَدْ

و طامُ اللَّة  يبَة  الوْجِ ڤالَتْ 

ه دامُ ه صادَفْ اعْ دْ ويْحُ و الجاحَ

ه الَّمُ ظُ ـــزَّامْ  هَ ياللِي  الجِّ و 

وا هامُ يُفْ ــوالْ  اقْ مْ  الَّلِهُ منْ 

ه ـالمُ اسْ ةْ  انْهايـَ  ْ ـنّ الفَ لَرْبابْ 

وا رامُ ي  ـوارْحِ اجْ مْ  بَّـتْـهُ حَ لَمْ

افْراجة اليُومْ  دْ  بَعْ ما  دامْ  المْ  ْ بّ كُ

رايَرْ  وهاجة نِي و اسْ لْطْ في ابْساطْ سُ

زَبْراجة وة  دْ جَ نْ  عَ ه  دُ حاسْ اتْرَكْ  و 

ـعـْالجـة مَ الفْ  داويـه  ماتـْ ادْواهْ 

اجة النَّسَّ يحْ  افْصِ بازْ  إيْتُوگْ  إلى 

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

افْراجة اليُومْ  دْ  بَعْ ما  دامْ  المْ  ْ بّ كُ

وَّاجة واجْ المُ يفْ على االمْ تْوى وصِ شَ

رْتاجـة مَ ـرْ  ياسَ رِيزة  اغْ ه  نايْمُ اغْ و 

تَتْراجى يَّا  جِ المْ حربها  وى  يَقْ إلى 

ودَّاجـة ـنـة  عْ للطَّ ـة  قَ رايـْ بالْفاظْ 

جاجة وق الطَّ الگْ لهلَ الشُّ مالِي اخْ

افْراجة اليُومْ  دْ  بَعْ ما  دامْ  المْ  ْ بّ كُ

ردَّاجة ارْوادَجْ  و  البْال  في  بْڤاهّ  مَ

ة تاجَ حْ المَ كارْ  الفْ لْ  هَ رِيـنْ  النَّاكْ و 

اجة رْها رهَّ ـدايـَ ْهـاجْ في اغْ ثْلْ الرّ مَ

اجا وكْ النَّفّ ضا و مسُ مايَلْ الحْ بَشْ

واجة لْطانْ عرِيسْ اخْ مْ سُ رتْهُ ظُ في احْ

الــزَّاجْ كــاسْ  ورى 

ماجْ طا و اسْ دُونْ اخْ

ــراجْ اهْ و  راتَنْ  بفْ

الجْ اعْ  ْ لّ كُ غايَتْ 

ادْجاجْ  ْ لّ كُ دْ  مَ تَخْ

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

الــزَّاجْ كــاسْ  ورى 

اجْ وَّ مُ ة  ـقُ ـمْ غُ في 

ــاجْ ـــرَّدْ نــارْ الــتَّ بَ

وازْواجْ ــرادا  ــافْ ب

افْواجْ هْ  اللـَّ لْ  فَضْ

زاجْ امْ تْ  تَلْفَ اخْ ما 

الــزَّاجْ كــاسْ  ورى 

ـالجْ هْْ اللـَّ رارْ  اسْ و 

ماجْ لَهْ مايَجْ  اهْ و 

راجْ في ابْطايَحْ وامْ

راجْ ـمْ  لِهُ ـرُه  حْ بـَ

ــزْراجْ خَ مْ  دَ نَعْ ما 

انتهت القصيدة

مالحظة : هذه القصيدة من البحر الثنائي وقد قسمت إلى ثالث لزوم االنشاد مع احترام قافية ثالثية.
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اتْفاجا ولْ  الهُ و  ڤَبَّلْ  ْبِيعْ  الرّ لْ  فَصْ

ـة الحاجَ بِهْ  لْ  مَّ كَ ـبُه  واكْ اكْ ورَّخْ 

ة رَزْراجَ ي  كِ نَحْ عانَسْ   ْ لّ كُ ارْيامْ  و 

ة زُونْ ازْباجَ ه على المْ وانْحُ و ارْخا اجْ

ة هاجَ رْ برْياحْ اصْ الكْ يَزْفَ و على الحْ

ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ـة درَّاجَ ـه  امُ قُـدَّ ـرُه  اعْساكْ تِيـدا 

ة راجَ دْ حَ واتُه  بَصْ يرْ  طِ  ْ لّ كُ يارْ  االطْ

ة إداجَ ولْ  قُ العْ ها  تَفْ فِيهْ  رِيسْ  مْ سَ

ة اجَ مَّ طُ و  الياسْ  و  رْ  الزْهَ و  رْدْ  بالوَ

يثْ معاها كيتْحاجى دِ يبْ الحْ طِ بمْ

ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ة الجَ لحْ فيها  ما  ة  طالْقَ افْواهْ  و 

نَتَّاجة ها  ْ ـضّ حَ و  ْها  ـزّ عَ ابـْ صالْ 

ة اجَ عْ وَهَّ طَ بْ تَسْ وْكَ ْ كَ نّ يفاتْ كَ هِ

ة ـناجَ غْ مَ دْ  اقْاليـَ مْ  تْـهُ ادْرَكْ وال 

ة بْهاجَ ة و مَ مانْ و قِيسَ ودْ بُرْهْ دُ اخْ

ـُه إيَّام ـقامَـت  اسْ و  الزْمانْ  جـادْ 

ه ـقامُ امْ نازَلْ  امْ في  اللـي  اهْ تاڤْ 

ه ترْڤامُ جْ  الباهَ ارْفِيعْ  ابْساطْ  في 

ه المُ اظْ رْ  باعْساكَ مْ  ظَ أعْ اللِّيلْ  و 

ـه سامُ احْ سـالْ  گـناوِي  بَدْ  كعْ

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ه سامُ احْ ــرَّدْ  ــجَ امْ رْ  جَ الفْ ــاهْ  أت

ه لتَبْـسامُ ة  افْراجَ ـرَة  ضْ حَ و  قامُ

ه إيْمامُ ه  جاوْبـُ و  اقْنِينْ   ْ أمّ هاجْ 

ه نْـسامُ بـَ فاحْ  و  ـتانْ  البُسْ طابْ 

ه امُ قُدَّ زال  اغْ حايَزْ  ــواوِي  اهْ  ْ لّ كُ

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ه دامُ بَمْ الهْ  امْ كاسْ  ه  يدُ في  نْ  مَ

ه مامُ تَخْ نْ  مَ لْبْ  القَ ي  جِ تَفْ ة  فَرْجَ

ه رامُ ي و امْ يبْ افْرَاحِ وانَسْ طِ و اعْ

ه وامُ تَقْ ايَة  النْهَ اقْوِيمْ  نْ  سْ حُ

وا نامُ ة  ظَ اللَّحْ على  فارْ  اشْ مْ  لِيهُ

راجْ احْ  ْ لّ كُ رَتْ  زَهْ

ياجْ شارَفْ على الهْ

ساوِي وادْباجْ في اكْ

افْواجْ  ْ لّ كُ لَقْ  اغْ و 

ـنْهاجْ ما بِيـنْ المُ

نْ باجْ ينِي مَ قِ تَسْ

راجْ اهْ اصيار  تَرْكْ 

راجْ واحْ اعْ ْ على الدّ

ادْراجْ ـلْ  ـرْبـَ الحَ و 

تاجْ فـي  وت  كيَـقُ

ناجْ جْ المَ ةْ  ـمْ بنْغَ

نْ باجْ ينِي مَ قِ تَسْ

الْجاجْ  ْ ـــيّ حَ وال 

مْ انْتاجْ هُ مْ ظَ ما اعْ

ابْراجْ و  نازَهْ  امْ في 

ناجْ الغْ رْ  سايـَ في 

ينْ ادْعاجْ ضِ و اللحْ
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ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ة ازْناجَ و  لفة  الدَّ و  جازْيَة  و  عبْلَة 

ة اجَ رايَرْ وَهَّ نِي بسْ لْطْ  في ابْساطْ سُ

بْرَاجة يُوفْ جَ ادُه على اسْ سَّ يَتْرَكْ حُ

ة الجَ عْ مُ ــفْ  الَ ــداوِي  ايْ ما  ادْواهْ 

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

ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ة وَّاجَ يفْ على المواجْ المُ تْوة وصِ شَ

رْتاجة مَ رِي  تَسْ ة  رِيقَ اغْ نُه  اقْراصْ و 

ا كتَتْراجَ ليَّ  ْها  لّ كُ رْبْ  الحَ في 

ة وَدَّاجَ ـنَة  طاعْ بالمْ ة  قَ رايـْ بالْفاظْ 

ة اجَ جَّ ْ الطَ يّ لْ الضْ بُوكْ في هَ مالي اشْ

ا نَتْراجَ لِها  نْ  حاسَ المْ ولَة  مُ كْ مَ

ة اجَ يمْ النَسَّ مِ إلى ايْتوڤْ بازْي في اصْ

ة الجَ فْ المَ افْكارْ   ْ لّ كُ رِينْ  الناكْ و 

ة رَوَّاجَ اللَحْ  اسْ بِينْ  الوْشاقْ  ثْلْ  مَ

ة اجَ النَفَّ وكْ  امْسُ و  رْ  ْهَ الزّ و  رْدْ  بالوَ

ة واجَ رِيسْ و اخْ لْطانْ اعْ مْ سُ رْتْهُ ضَ في حَ

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ه رامُ وْضاتْ في اغْ الَّ شاهدتْ خَ شَ

وا نُرْحامُ وْضاتْ  الخَ بِينْ  نا  احْ و 

ه مامُ بكْ ايْشيـرْ  امـْناهْ  غْ  بلـْ نْ  مَ

ـه ـالمُ لغْ ـفْ  ـطَ يَعْ إال  الزِّيـنْ 

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

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ه عامُ نِي  اقْرَاصْ  ْ بّ الحُ رْ  بَحْ في 

ه امُ ازْمَ ــسْ  رايَ وَّ  هُ نْ  مَ ي  رايْسِ

ه الْجامُ تْ  كَ مَسْ وادِي  اجْ  ْ البَرّ في 

ه ضامُ نْ  مَ يمْ  ضِ الوْغا  في  لَعْ  نَڤْ

ه بازْحامُ وقْ  سُ رِي  مْ عُ لْ  خُ نَدْ ما 

وا يُرْحامُ يعْ  مِ اجْ البْها  اقْ  شَّ عُ

ـه المُ ونْ فـي اكْ ـدُ ـبَـرْ المْ قالْ احْ

ــه ــالَّمُ ــــزَّامْ  ظُ ــيــاللِــي هَ الــجِّ

وا هامُ يُفْ لْ  ــوْ قَ مْ  لِيهُ الَّ  ــنْ  مَ

ه المُ اسْ انْهايَةْ  الشعر  االرْبــابْ 

ـُوا رام مْ  ـبَّـتْـهُ حَ لـمْ ـي  ـوارْحِ أجْ

نْ باجْ ينِي مَ قِ تَسْ

تَـاجْ لـْ ـمْ مَ لبْهاهُ

ماجْ سَ ظْ  لَحْ دُونْ 

ـراجْ اهْ و  نْ  راتـَ بفْ

ـالَجْ اعْ  ْ لّ كُ ةْ  ايـَ غَ

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

نْ باجْ ينِي مَ قِ تَسْ

اجْ ــوَّ بـُ مْ  ـنايـَ بغْ

ـتاجْ حْ نـَ ارُودِي  بـَ

ازْواجْ و  ــرادَة  بــفْ

هْ افْواجْ لْ اللـَّ فَضْ

زاجْ امْ ينْ  فِ تَلـْ خْ مَ

نْ باجْ ينِي مَ قِ تَسْ

ْ دُجاجْ لّ ـدْ كُ ـمَ تَخْ

ماجْ الهِ وجْ  ـمُ الهْ

ـراجْ ْبِيحْ و الهْ بالنّ

ـرِي هاجْ ـمْ بَحْ لِهُ

ــزْراجْ خَ مْ  دَ نَعْ ما 

انتهت القصيدة
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يَّة حَ ودْ  دُ ْ الصّ نارْ  بها  نْ  يامَ تاهْ  لِي  قْ عَ تِي  تِيَّهْ

ابلِيَّة وابْلِيْتُه  نا  اضْ ناهْ  اضْ انْكودْ  و  اهْ  وَّ شُ وى  الهْ

يَّة يْتِي اقْصِ يَّاتْ اقْصِ صِ اتْ على القْ دَّ رايَبْ عَ على الغْ

الثْرِيَّة و  وحْ  بْدُ الدَّ غارْ  نَّكْ  مَ ينْ  الغِ و  الْبا   ْ دّ ياخَ

يا مِ
الهاشْ ي  وَلْفِ والتِي  امُ ــامْ  االرْي لْطانَةْ  أسُ

ــفــاكْ اجْ بِــيــبــانْ  غلْقي 

ارْضـــاكْ بِــيْــبــانْ  ي  فَتْحِ

هاكْ ابـْ فــي  وَّقْـتِيـنِـي  شَ

فيَّ لِيكْ  ماعْ حالي  كْ  فَّ شَ ما  نَّاكْ  هَ لْبَكْ  قَ أنْتَ 

نِيَّة يبْ  ماتْخِ ْيارة  للزّ زُوري  معاكْ  ولْ  مُ عْ المَ أشْ 

يَّة مِ نْدِي شنْلَكْ يا زِينَة السَّ جرْ عَ ثْلِي حاشا يُهْ مَ

بة عليَّ اعة واجْ ة و الطَّ سوبْ طاعَ كْ كْ دايَمْ مَ بْدَ عَ

يا مِ
الهاشْ ي  وَلْفِ والتِي  امُ ــامْ  االرْي لْطانَةْ  أسُ

ـطاهْ بْ اغْ لـْ ـفْ الْقَ شْ لوْ كَ

ـــاهْ ــرارْ ارْض ــشْ ـــرْ ب يَـــزْفَ

ي بارْ ناجي وانَّاجِ نِي بالخْ رِي فِيدْ جْ بابْ هَ و اسْ أشْ انْهُ

ي هاجِ امْ يمْ  مِ اصْ لْ  ادْواخَ ه  سامُ بحْ رَّقْ  خَ فا  الجْ و 

ي راجِ احْ و  بِي  تَعْ بِه  ازْدادْ  واكْ  اهْ و  مارْتالِي  واكْ  اهْ

ي ناجِ غْ بْلَة و جازْيَة يا مَ ولَةْ عَ وارَمْ صُ ولي على العْ صُ

ي الجِ بِّي و اعْ تي و طُ فى زورِيني يارَاحْ فى من الجْ يَكْ

جافِـي ــي  ــفِ أوَلْ ــفــاكْ  واجْ

كْ كافِـي ـسانـَ حْ كافــي بـَ

يــالفِــي أمِ فـــاشْ  و  الشْ 

يضْ ماشي ماجي ي على الْفِ قِ شْ بْتِي عَ تِي و محَ رْحْ وانا بڤُ

رْ فاجي فاجي مومي أرايَتْ النْصَ يدْ اهْ عِ ْ بوصالَكْ السّ

ي ولَة تَبْهاجِ ياجي و صُ لِي على ازْهارَكْ غنَّى بهْ نَحْ

ي راجِ ي و اسْ سِ مْ بِي و شَ وكْ رْبْتِي نادِيتَكْ يا كُ بلْسانْ غُ

ي الجِ بِّي و اعْ تي و طُ فى زورِيني يارَاحْ فى من الجْ يَكْ

ه تَزْلِيـفُ بَكْ  قَـلـْ ـــبْ  يَرْهَ

ـه يـفُ غِ شْ تـَ ـنُّه  مَ  ْ دّ يـصَ و 
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اهْ ـــوَّ ــلُــه شُ ــوَى بــاهْ ــهْ ال

يَّة فِ ً واخْ را هْ لَمْ جَ نْ يَعْ ة مَ نْعَ يتْ ادْراجْ صَ كِ النَّاسْ احْ

يَّة وِ سَ ة  تلْفَ خْ مَ واها  اهْ يرْ  وأمِ واهْ  اهْ و  َدَمْ  أ ابْنُ   ْ لّ كُ

يَّة ودْها اقْوِ رْ و ارْعُ طَ ة يَمْ يْمْ ساعَ فْ الغَ طَ ي كعْ فِ طْ أعْ

دِيَّة لِيهْ  اعْ ما  كْ  رامَ اغْ تُولْ  قْ مَ واهْ  لجْ كْ  يفَ سِ رَدِّي 

يا مِ
الهاشْ ي  وَلْفِ والتِي  امُ ــامْ  االرْي لْطانَةْ  أسُ

شادْ انـْ يـبْ  بـطِ غـَنِّيـتْ 

ــيــادْ االغْ ــجــالَــسْ  امْ بِينْ 

ادْ ـسَّ للــحُ ـصْ  غايـَ انـْ و 

يَّة هدِ البْها  أتاجْ  لِيكْ  وبَة  جُ االفْكارْ  طْ  تنَشَّ لَّه  حُ

يَّة جِ ة الشْ صاحَ ثْلِي بَفْ رْ مَ ْ الزِّينْ شاعَ قّ رَفْ حَ ياللِّي يَعْ

يَّة مِ الحْ مْ  رْغَ ضَ ياللي  الجِّ قالْ  وَّاحْ  الدُّ موالةْ  يا 

الْبِيَّة ي  تَكِ نَحْ وَلْفي  يا  وانْتِ  حاحْ  جْ حَ مْ  رْغَ ضَ أنا 

يَّة يبْتُه ادْكِ يبْ بطِ لِيكْ ما طابْ الطِّ هْ اعْ الم اللـَّ اسْ

ه يفُ اوْصِ  ْ ـــدّ حَ ــا  نَــهَّ مــا 

زَّاجي بْ مَ واهَ رْبْ بالمْ بايَعْ فُرْسْ و عَ صانْها اطْ و اغْ

ي و افْراجي لْمِ وايا في ابْهاكْ ياسَ بْتِي و اهْ حَ و انا امْ

راجي لُولْها ابْطايَحْ و اجْ ة بَحْ رُوسَ بَحْ فيهْ األَرْضْ اعْ تَصْ

لْ ناجي راحْ و الوْصَ نِي للسْ بْ و ترَكْ وى ايْثَقَّ دْ الهْ رَصْ

ي الجِ بِّي و اعْ تي و طُ فى زورِيني يارَاحْ فى من الجْ يَكْ

حالُه ــنْ  مَ حالي  ــنْ  ــمَّ لَ

مالُه باكْ رَكْ  ـــدْ قَ ــعْ  ــرْفَ يَ

لُه ــى  ــزْهَ يَ ــنْ  لــمَ ـــو  ْهُ زّ و 

ي ادْباجِ يَبْرِيزْ  رْثُوا  يحَ و  طابوا  يَسْ وى  الهْ ل  اهْ بها 

لَّة تاجي دِي على حُ واهْ نى بُرْهانْ اشْ عْ لْ المَ ارْواوا اهْ

ي ناجِ دْ ابْهاكْ اغْ مودَة اتْشاهَ حْ ة مَ نْ ساعَ هْ واشْ مَ للـَّ

ي دَّاجِ سامْ الوَ ولَة الحْ يبْ بصُ مْ و انْهِ ظَ على ابْهاكْ نَعْ

ي بْالجِ ه يا مَ بَقْ بَنْشاوِي انْسايْمُ حافَلَكْ يَعْ على امْ

انتهت القصيدة
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ــجــا ــحْ ال ورَوَّعْ  ــــبْ  ــــحُ الْ جـــــارْ 

الْضاها يمْ  قِ اعْ ــنْ  مَ لِّيتْ  مَ و  لّيتْ  كَ

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

ــمْ ــهُ ــنْ ــة رِيـــــتْ زِي ــع ــمْ ــجَّ ــــومْ ال ي

مْ هُ يشْ جِ ــيــتْ  الْــقِ ــاتْ  ــم اغْ ــابْ  ب فــي 

دَرُوجـــة ــبْ  ــاليَ اجْ بي  صاحْ يــا  ني  نَعْ

ــعْ       ــي ــمِ اجْ ــعــوا  رجْ زارُوا  أنْ  ــدْ  ـعْ بـَ

يودْ        الغْ ــعْ  ــبَّ ــتَ امْ ــتْ  ــعْ ارْجَ و  ــوا  ــعُ رَجْ

ــة  ـــاري مــزعــوجَ ـــك ـــوى افْ  مــن الـــهْ

ــورْ ــص ــقْ ـــور ال ــوا ش ــغ ــلْ ــا بَ ــم ــهْ مَ

م واهُ اهْ قْ  شْ بعَ افْناء  الّي  حالْ  نْ  مَ فوا  شُ

هوجة مْ العَ ــڤــاتْ  رَمْ يَة  الباهْ وجْ  ـــدُّ خَ

ســارْجــة نِــــيــــرانْ  ـــي  ل ـــــــرَكْ  اتْ و 

ــة ــســوجَ ــنْ ــــوارَمْ مَ ــــعْ ـــرايَـــحْ ال بـــجْ

ــزاجــي امْ ــــتْ  رَوَّعْ الــلْــتــامْ  أمْ  ــــزْراتْ  خَ

ــمْ ــهُ ــنْ مَ ـــيـــتْ  ـــنِ افْ و  ــي  ــون ــن ــعْ طَ

صاگة ـــــالفْ  اخْ ــة  ــاگَ ص ــعْ  ــلَ ــخِ ــتْ يَ

ي راجِ اهْ اقْواتْ  و  كونْ  السْ دْ  بَعْ نوني  طْ شَ

 

ــعْ ــي ــرْفِ ــنْ ال ــسْ ــحُ ـــلْ الْ  االبْـــكـــارْ اهْ

يبْ انْغِ و  رْ  ضَ نَحْ الهايْجاتْ  راتْ  ضْ العَ

ناجي اغْ بْراتْ  عَ واتْ  اهْ باكي  م  تْهُ لعَ نْ  مَ

ورْ ــــدُ ــــابْ ـــم ي ـــيـــهُ ـــلِ ــــتْ اعْ ــــادِي ن

نظرْتوا ما  هْ  للـَّ وني  فيدُ مْ  انْسالْكُ وا  وقْفُ

أنْراجي جورْ  هْ مَ الوْصالْ  دْ  بَعْ تْني  تَرْكَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ
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ادْواتْ ة  ـــــــدَ وَحْ ـــيَّ  لـِ ـــمْ  ـــهُ ـــنْ مَ

نْ حاسَ المْ ــقْ  عــاشَ يــا  فى  تَشْ ـــرَّبْ  قَ

توجة حْ مَ داتــي  بيكْ  الً  هْ سَ لها  لْتْ  قُ

ــــرامْ ــــوحْ ـــة ب ـــب ـــي ـــوْجِ ــــتْ أل ــــلْ قُ

ــــرامْ ــا احْ ــنَّ ــن ــي دِي بْ ف ـــذْ ـــكَ ـــاكْ ال ي

بْلوجة مَ صايَدْ  و  تي  راحْ يا  لِيَّ  اعْ تكونْ  لو 

ــا ــه ــاسْ ـــــزالـــــي ن ــــــــــتْ اغْ وَدَّعْ

نا لرْيَاضْ نا  أبْلَغْ للرْسامْ  سيرْ  المْ دْنا  دَّ جَ

نْفوجة المَ واحْ  ـــــدْ ال ــمْ  ــايَ ــس انْ و 

ــعــامْ ـــنْ الــطْ ـــنـــافْ مَ ـــراتْ اصْ ـــضْ حَ

ــا ــرْض ال عــلــى  ــا  ــن ــي ــزَهِّ اتْ و  ــا  ــن ــلْ كَ

ادْيوجا في  بْ  ياهَ اغْ يا  الضْ نْدْ  جُ رَّدْ  طَ حتّى 

ـــيـــودْ ـــــاجْ الـــغْ ـــا ت ـــيَّ ــــتْ لِ ــــالَ ق

ــبِــبــي ـــصـــولْ يــاحْ ـــواكْ انْ ـــهْ وانــــا بَ

ــهــوجــة ــطْ مَ ــــــوارُه  انْ ــا  ــن ــاتْ ــش اغْ و 

ـــاتْ ـــن ـــبْ ــــيَّ تـــــاجْ ال ــــتْ لـِ ــــالَ ق

دْ وَلْفي مَكمولَة البْها رَتْ لِيَّ النْگابْ نَوْجَ دْ هَ

الجي اعْ  ْ بّ ياطَ حالْ  اشْ هذا  نِّي  عَ بْتِي  غَ

ـــالمْ  ـــسْ دْنــــا ال ــــدَّ ـــا جَ ــــدْ م بَــــعْ

نَنْساكْ ما  لْتِي  قُ دْ  بَعْ تيه  ضْ انْقَ دْ  هْ العَ

فا ماشي ماجي يتْ بالجْ لي و ابْقِ قْ تي عَ صْ حَ

ـــهـــا ـــزامْ احْ ـــــــدابْ  اهْ ارْخـــــــاتْ  و 

األلَــة يرْ  غِ ــيــبْ  الرْقِ واشــي  ال  نا  لَسْ اجْ

إيفاجي العودْ  و  صانْ  الغْ على  يارْ  أطْ رَنَّنْتْ 

ــدامْ ــمْ ــال ب ــعْ  ــشَ ــعْ ــشَ اتْ ـــيـــوسْ  اكْ و 

ـــرورْ الـــسْ ـــبْ  ـــي طِ ـــنـــا  ـــمْ ـــنَ اغْ و 

ْ العاجي دّ ها على الخَ موسْ رْقَتْ أنْوارْ اشْ شَ

ــودْ ــس ــحْ ــى ال ــل ــــولْ ع ــوايــا ص بــهْ

ــلَّــمْ ــرْ عَ ــجَ ــگــامْ الــفْ ـــرْعْ الــمّ ــنْ فَ لــكِ

اجي السَّ يمْ  البْهِ الگْ  خَ زَمْ  اهْ و  نُه  وطْ رْ  مَّ عَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ
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ــــلْ زِيــــنْ ـــة كُ ـــعَ ي ـــدِ ــــــــتْ ابْ وَدَّعْ

المولوعة لَّة  حُ تْ  تَمْ اخْ لْ  وْ القَ اتْمامْ  و 

ـــة ـــزوجَ ـــمْ ـــالْ الـــمَ ـــص ـــمْ ـــــلْ ال هَ

ــالْ ــغ ــشْ ــــنْ ال ــــاظْ مَ ــــفَّ ــــدْ أحَ خُ

اليَبْرِيزْ بعقود  موشحة  يَّة  نَوِ عْ مَ ة  يفَ هِ

ة نْسوجَ مَ افْكاري  نْ  مَ ناتْ  عْ المَ ارْياضْ  في   

ــنْ ــزِي ــحْ ــبْ ال ــلْ ــقَ ــدْ ال ــكْ ــا ن ــج ــفْ نَ

نَة عْ المَ ــــابْ  االرْب ــهــا  ــالمْ اسْ ــدِي  ــهْ تَ

ادْباجي ناتْ  عْ مَ ينْ  مِ للْفاهْ و  لْبة  الطَّ على  و 

ــال ــج ــسْ ــــاسْ ال ـــي ن ـــرْض ـــة تَ ـــلَّ حُ

ــة ــانْــطَ حَ الـــزَّبْـــرْجـــادْ  و  ـــرَّدْ  ـــزْمَ ال و 

تَنْساجي حْ  وَضَّ لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ رْ  الْماهَ قالْ 

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ

هاجي ميمْ امْ داتْ في اصْ وى اگْ نْ الهْ ناري مَ
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ة ياجَ ة و اهْ يقْ اوْالعَ شِ نْ اتْزِيدْ للعْ سَ وفْة الحَ شُ

ة درَّاجَ رْ  حَ تَسْ ا  البِيدَ على  رْ  ـدَ تَسْ دامِي  ى  نَلْقَ

ة لُوبْ ادْعاجَ نْ القْ عَ عابْ تَطْ رادَة كجْ يُونْ اسْ بعْ

ة نْ في غزة يا تَاجَ حاسَ دامْ اللَّـهْ الحسنْ و المْ

ــة ه ال حاجَ لْ يَزْهالـُ ـغُ ها قَيْسْ الشْ دْ هَ لُو شَ

ـة ازْباجَ لْكْ  مُ ة  صايْلـَ الرْيامْ  على  يبَـة  لَوْجِ

ة الڤِي بُوَّاجَ جْ اخْ هْ يقْ مُ شِ قْ و انا العْ أنا العاشَ

ة زة يا تَاجَ نْ في غْ حاسَ دامْ اللَّـهْ الحسنْ و المْ

ــراحْ اجْ ــتْ  رَوَّحْ ــوارَمْ  اصْ بال  نُّه  مَ سْ  يامَ

ارْياحْ بِينْ  تَتْمايَسْ  وجْ  اللجُ بِينْ  كصارِي 

بْ و ارْماحْ ة و انْشا شَ عَ رْ رَجْ نْ حَ فارْ امْضا مَ و اشْ

بُــودُوَّاحْ ـة  تاجَ لِيـلْتِي  اخْ اجة  تـَ اجة  تـَ

ـزاحْ امْ يـرْ  بغِ  ْ دّ جَ زِينْها  و  لِيـلـى  نْـسا  يـَ

ماحْ ـزْ و ارْضا و اوْفا و اسْ ـيا و عَ الرَّافَـة و احْ

احْ الوَشَّ يـرْ  غِ ـوارَمْ  العْ ة  قِيـمَ رِي  يَدْ ما 

بُــودُوَّاحْ ـة  تاجَ لِيـلْتِي  اخْ اجة  تـَ اجة  تـَ
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يلْ اتْهِ  ْ بّ بالحُ ة  تاجَ

يلْ اكمِ رْ  كبْدَ عْ  طَ تَسْ

يـجْ ارْفِيـلْ نْ ابْهِ سَ حَ

يـلْ و اتْمِ

يلْ مِ و اجْ

لِيلْ اجْ و 

ـة ـلـَ صايـْ ــنـارْ  خُ

ة ــلـَ امْ شَ ـة  ــمَ عْ نـَ

ة لـَ حاصْ ــرُورْ  ــسْ بـَ

لِيسْ اغْ بُوتِيتْ  تَاجهْ 

يسْ بَرْجِ تُوگة  تْ  تاگَ

يـسْ مِ اتـْ الرْيامْ  لِيها 

يسْ و ادْمِ

نِيسْ و اجْ

قِيـسْ بَرْ

ــســا ودْ واقْ ـــدُ ـــخْ بَ

سا جالـْ المْ ـــــوْ  زَهْ

سا ـوانـْ ــيــبْ المْ طِ
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ة اجَ رَة الوَّهَّ مْ لُوعْ الگَ نْ اطْ ادْ مَ اوَسْ و الشَّ غارْ الطَّ

ة زْراجَ خَ ها  ـالَ أغْ ا  مَ ها  قَـدَّ ـمالْ  بكْ تْ  صالـَ

ة واجَ ها مالْ أخْ لَّصْ بْ ما يْخَ واقْ الحُ رَة في اسْ دْ عَ

ة نْ في غزة يا تَاجَ حاسَ دامْ اللَّـهْ الحسنْ و المْ

النساجة بار  لألحْ غا  اصْ نْ  لمَ ياللِي  الجِّ قال 

بِيبَةْ قَلْبِي نَتْناجا وَى معَ احْ امَن ادْرَى يا أهلْ الهْ

ة بْهاجَ المَ على  دْ  نَنْشَ انْزِيدْ  انا  و  تَرْقُصْ  يَّ  هِ

ة ابَتْ بِيكْ الحاجَ رَة طَ مْ ي الخَ قِ رْ و اسْ دَّ ْ و غَ بّ كُ

ـالحْ امْ  ْ لّ كُ ـة  باشَ النصرْ  ةْ  رايـَ ي  والتـِ مُ

فاحْ مْ  النْسايـَ على  يبْها  طِ يبْ  بطِ بَقْ  اعْ

الرَّاحْ كاسْ  ي  لـِ ـدِي  تَهْ نِيـنْ  امْ ـالها  حْ امَ

بُــودُوَّاحْ ـة  تاجَ لِيـلْتِي  اخْ اجة  تـَ اجة  تـَ

وفَة االلماحْ نْ شُ وَى مَ ايَبْ الهْ صَ بابْ امْ اسْ

احْ عْ الوَضَّ مْ تِي و الشَّ لِي و المْ بابِي و اهْ بِينْ احْ

االدْواحْ رْ  نابـَ امْ فُـوقْ  ـيارْ  اطْ وا  دُ شْ نـَ كـما 

احْ مَّ ولَى سَ مْ المُ ة و نَعْ ة سابْقَ مَ ياكْ الرَّحْ

ـنِّيـتْ غَ ها  مايَلـْ بشْ

يتْ رابِي و ازْهِ طابْ أشْ

يتْ خِ رَة  دْ العَ ودْ  بُوجُ

و ادْويـتْ

يتْ و انْسِ

بُوتِيــتْ

ــة ــاضْ تــابْــتَ ــف ــال ب

ــة ــتَ ــايْ ــــــامْ ف االيَّ

ــة ـحادْثـَ المْ ــوا  زَهْ

04 : وجدنا الحربة في نص آخر على الشكل اآلتي : 

حاسن في غزالي تاجة             تاجة تاجة هي و اخيتها زهرة بودوّاح           دام اللـه الحسن و المْ
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گاها وَى و اشْ ةْ الهْ نْ لِيعَ تاهامَ اعْ ما  ـرادْفَـة  امْ يَّـة  كَ

ــرُوحْ ــسْ مَ مالْها   ْ ــزّ ــعَ ال ــامْ  ــق امْ فــي 

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ ماصابْ  الهيفا  ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

اها الْضَ فُوقْ  يقْ  شِ العْ رُوحْ 

حالْ ال  ــواكْ  اهْ نْ  مَ حالِي  الرَّدْفَة  زِينَتْ  ـــحـــاليا  ـــــاكْ مُ ـــــف ــــي اجْ ــــنِّ عَ

يامْ و ادْفُوفْ بُوا اخْ جْ يفاتْ الَّ حَ وفْ هِ ي انْشُ رْضِ غَ

ـــة المَ و  ـــــرُورْ  ـــــسْ ال ــــرف  ع ـــمـــا  دي

ـــوفْ ـــحُ اجْ فـــي  ــــشــــاوْا  امْ الَ  و 

ة رْجَ بخَ دارْيَة  ما  وزَة  فُ حْ مَ اقْصورْها  في 

حالي ــنْ  مَ مْ  حالْهُ كيَـزْهالــيهما  ـمْ  ـهُ ـرامْ اغْ

ــوحْ ــمُ اسْ لْبْ  بقَ ــولْــتِــي  مُ يــا  في  طْ عَ

والِي اهْ بابْ  اسْ عادْلِي  يا 

اللْ احْ خالَصْ  مْ  هُ قْ عاشَ الوْفا  لْ  هَ ــــتــــالْهــادُوكْ  ثَــــمْ ـــــمْ  لـــــهُ الَ  و 

رُوفْ احْ و  زِينْ  و  ببْها  لْبَتْنِي  سَ رْتْها  انْظَ ه  يفَ هِ

ــــة ــــزامَ ــــزَّهْ ــــــــــگْ ال ــا ارْوامَ هـــايـَ

ــــرُوفْ ــــعْ ــــمَ ــــهــــا ب ــــتْ ــــادِي نَ

نَرْجا ابْهاكْ  مادالِي  ورَة  الصُّ ةْ  يعَ ابْدِ يا 



الهيفا 136

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ ماصابْ  يفا  الهِ ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

ــورْ ــجُ ــنْ ــغَ ال و  ــا  ــفَ الــشْ ـــتْ  ـــنَ زي يـــا 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

ــدالْ اكْ في  وَرْد  ودْ  ــدُ اخْ و  ــاللْ  اخْ ــقْ  رايَ

زْهرِي مَ ـــدرَارْ  كَ اتْخارْ  و الرِّيقْ في النْهايَة سكرِيو 

تــلــوح كـــبـــروق  ــــــاغْ  ارْف و  وارداف 

عذرِي دامِي  جيد  يد  الجِ و   

ـــوضْ ـــعُ اضْ و  ــة  ــبَ غ فُــــوقْ  ـــونْ  ـــنُ ـــتْ عَ

ـــه شـــان و  زانـــــتـــــه  تـــــرگـــــام 

وفْ مَحفُ بالوْشامْ  منظوف  زِينْ  رْ  دَ اصْ و 

بلجة رِيرْ  احْ شقة  نْ  البطَ و  لِيمة  النهود  و 

ــوحْ ــفُ ــكْ مَ ــا  ــه ْ ــنّ مَ ــاقْ  ــشَّ ــع ال  ْ دَمّ

يُوفْ تْ السْ فارْ نَعْ بْ و اشْ واجَ  اقْواسْ   قايْسة و احْ

ــــــة نــايْــمــة ــابْ ارْوامَ ــع ــجْ ـــونْ ك ـــيُ اعْ

ــوفْ ـهُ ــلـْ ــقْ مَ ــي ــشِ ــعْ ـــبْ ال ـــلْ قَ

ة جَ دَعْ ينْ  قِ العاشْ في  نْ  عَ تَطْ كارَى  اسْ

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ ماصابْ  يفا  الهِ ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

لْخالْ خُ مْ  نْهُ عَ يَّحْ  صَ ة  لْفَ بالخَ يقانْ  سِ

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

ـــالْ ـــعَّ ــــاهْ شَ ــــي ــــي اضْ ــــرْمِ يَ

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ اصابْ  مَ ة  يفَ الهِ الَالَّ 

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

مالْ الكْ و  البْها  دَاتْ  يا  ة  فَ شْ الخَ ةْ  يَاتُوگَ

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتِـي  يامُ ي  ـفِ ـطْ عَ

ـــعـــالْ ـــلْ عَ  ْ ــــــنّ كَ  ْ ــــدّ الــــقَ و 

لَّى اتْعَ اللْ  كهْ بِينْ  اجْ لَّىو  اتْجَ رْ  مَ القْ ا  كمَ ــرَّة  بَلَّىغُ جْ بمَ ْها  يّ ضَ ضــوَّاتْ 
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ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ اصابْ  مَ ا  يفَ الهِ الَــالَّ 

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

الخالْ زِينَةْ  ــفْ  وَصْ هذا  ة  فَ الصِّ زِينَةْ  يَا 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتِـي  يامُ ي  ـفِ ـطْ عَ

ــــالَلْ ـــكْ ــــي تـَ ـــه ف ـــتُ ـــي ـــهِ انْ

عاري أشْ رْزْ  طَ في  انْظارِيانضمها   ْ ــزّ عَ ــرادْ  اغْ على 

ــوحْ ــتُ ـــابْ افْ ــــامْ ب ــوهــا ارْس ــبُ ــجْ ــا حَ م

دارِي گْ مَ ـة  الرَّافْـعَ ي  فِ وَلـْ

لَّة مقيُومة من ادْباجْ و اصنُوفْ يتْ حُ دِ لِيها اهْ

ـــــة مَ ـــــالَ اعْ ـــــــوجْ  مُ ْ ـــــــدّ ال دارت 

ـــوفْ ـــظُ ـــنْ ــا ارْقِـــــيـــــقْ مَ ــن ــغْ ب

ة لْجَ بفَ يَة  الباهْ زينْ  ما  ي  رِيفِ نْبُورْ  شَ

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ ماصابْ  يفا  الهِ ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

المِي بْتْ اسْ رافْ هَ يو على االشْ امِ رْ السَّ دْ ْ القَ لّ االنْجابْ هَ

ـــرُوحْ ـــشْ ـــرِي مَ ــمْ خـــاطْ ــهُ ــتْ ــايَ ــن ــاعْ ب

ي انْظامِ ــرْزْ  طَ العارْفِينْ 

ــوالْ االقْ ــاجْ  ادْب نْ  مَ لَّة  حُ ة  فَ تُحْ في  يتْ  ـــــــوالْانهِّ ــــصْ امْ ــــلَّ ــــخَ ــــــالَّ اتْ شَ

وفْ طُ خا و العْ ودْ و ناسْ السْ ْنا و الجُ لَ التّ و على اهْ

ـياخْ  األشْ و  ـلـماءْ  العُ بْ  النْجايـَ عـلى  و 

ـــــــرُّوفْ ال و  ــــــســــــانْ  االحْ و 

ـة ـجَ هْ مُ  ْ لّ كُ وانْ  لـْ سَ يادِي  اسْ عْ  مْ جَ

ي دامِ تَعْ ة  ـــدَ زايْ امْ  ـــدَ ـيأقْ رْڤامِ جاتْ فـي تـَ ـْ لّ ـدَ اخْ

تُوحْ فْ مَ رْ  ــدَ ْ ــصّ ال على  ة  ــدَ ــقْ عُ و  ــيْــنْ  عَ

ي اقْوامِ ادْباجْ  على  نِي  نَعْ

وفْ رْهُ لِيهْ تُوبْ مَ نْ فُوقْ اعْ وبَّرْ مَ نْ المُ طانْ مَ قَفْ

ـــة ـــجـــامَ ـــفْ اعْ ـــرِي ْ ـــشّ ـــل ــــوهْ ل ــــابُ ج

ــــرُوفْ ــــعْ ـــودْ مَ ـــنُ ـــهْ ـــلْ ال ـــغْ شُ

ة لْجَ يْنْ عَ طانْ عَ لَكْ و اتَى قَفْ سَ طْ في  المْ رَهْ
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انتهت القصيدة

وَة عْ يتْ بدَ لْ ما ادْعِ وْ في القَ

وحْ افْصُ ــعــاهْ  امْ ما  لْ  ــوْ الــقَ ــرِيــقْ  اطْ في 

رُوفْ ودي اقْياسْ و احْ مُ صْ يتْ المَ لِيلْ سامِ بْدْ الجْ عَ

ا يفَ هِ ــراضْ  اعْ في  يَتْراما  ى  ابْغَ نْ  لمَ قولُوا 

ـــــرُوفْ ـــــعْ ـــــمَ نــــاديــــتُــــه ب

ــا ــجَ ــهْ ال ـــــــرُوفْ  احْ رِي  ـــــدْ يـَ ال  و 

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ ماصابْ  يفا  الهِ ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

ايا راضْ المَ نْ ابْغا اعْ قُولُوا لمَ

ــوحْ ــتُ افْ ــاخْ  ــي ــالشْ ل جـــابْ  الَّ  ـــنْ  مَ ــا  ي

بالْ الهْ وابَكْ  اجْ نْ  مَ ة  قَصَّ ة  لْفَ كُ له  راضْ  العْ

لُوفْ اكْ اتْعارَضْ  ال  ودِي  مُ صْ الْمَ للْبِيب  لَّمْ  سَ

ـي داعِ ـونْ  كُ اتـْ ال  امـة  النَّظَّ ـرْ  ماهَ القْ يعْ  طِ

ــبــالْ يــقْ ـــهْ  ـــي ـــلِ اعْ الَّ  ـــــنْ  مَ

ــتُــوفْ الــهْ ــــــوابْ  اجْ ـــي  الـــغِ و 

ــة رْجَ بــدَ ـى  ــلـَ اعْ ــا  م ـــي  اعِ ـــدَّ ال و 

وَة دْ القَ رُوحْ  تْ  حْ دَ امْ وَةإالَّ  طْ لَ السَّ يرْ الهْ هِ ي اشْ مِ واسْ

اوْصايَة  ْ ــلّ جُ ــودْ  خُ نِّي  مَ ــة رايَ ــدْ ب ادْرالْـــهـــا  ال  و 

ة فَ رَشْ كْ  دامَ امْ نْ  مَ اصابْ  مَ يفا  الهِ ــالَّ  الَ

ة نْجَ يالغُ ــودُوَّاحْ  بـُ يا  االســم  ــرِيــفْ 
اظْ يا 

نْوالْ بمَ حافْزُه  زْلِي  غَ فى  اصْ بالْ  الخْ نْ  مَ و 

ــة الــقــامَ ـــعْ  ي ـــدِ ابْ يــا  ـــولْ  ـــقُ انْ و 

وحْ مُ اسْ لْـبْ  بـقَ ـوالتـي  يامُ ـفي  ـطْ عَ

ــــــــزَّالْ ـــــــهْ غَ مــــا صــــــال بِ

31 : ويقال كذلك «درة اجمال موصوف».
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الساميو على االشراف هبت اسالمي القدر  اهل  انظامـيلنجاب  طــرز  الفاهمين  و 

ــة ــفَ شْ ـــكْ رَ ـــدامَ ـــنْ امْ ــاصــابْ مَ ــا مَ ــيــفَ ـــالَّ الــهِ الَ
ـة ـجَ نْ يالغُ احْ  وَّ ــــــودُ بُ ــا  ي االســـم  ـــفْ  ـــرِي اظْ ــا  ي

بمنوال ــزة  ــاف ح غــزلــي  اصــفــى  الــخــيــال  ــن  م و 

العطوف و  السخا  أهل  و  الجود  و  التنا  اهل  على  و 

وعلى النجايب العلماء و االشياخ جمع سلوان كل مهجة

ـــــة القامَ يـــعْ  ـدِ ابْ يــا  ــولْ  ــقُ انْ و 
وحْ مُ اسْ ـبْ  لْ بـقَ ي  ــوالتـِ يامُ ـفِي  ـطْ عَ

غــــــزال بـــــــه  طـــــال  مــــــا 

الـــــروف و  االحـــــســـــان  اهـــــل  و 

ــم خــــاطــــري مـــشـــروح ــه ــت ــاي ــن ــع ب

      ووجدنا في نص آخر القسم السابع والثامن مختلفين وعلى الشكل اآلتي :

بدعوة ادعيت  ما  القول  القدوةفي  روح  امدحت  إال 

افصوح معه  ما  القول  اطريق  في 

و اسمي اشهر لهل السطوة

امـــــــوال اتــــخــلــص  شـــــــــال  ــوال االق ــاج  دب مــن  حلة  تحفة  فــي  انهيت 

واحروب قياس  المصمودي  ساميت  الجليل  عبد 

هيفا ــراض  اع في  يتراما  ابغى  لمن  قولوا 

مـحـــدوف الـجــحـيـــد  قـــــــــول 

الـهــــفا احـــــروف  يـــــدري  وال 
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رُوحْ جْ مَ قَلْبُه  و  وى  اكْ نْ   مَ لَى  اعْ أهْ 

ــولْ ادْجـــايَ انْــبــاتْ نَــرْتِــي و نُّــوحْ طُ

الرُّوحْ تْقْ  عَ ال  لَفْ  احْ وى  نَهْ اللَّي  و 

أنْــبُــوحْ  ْ رّ بالسَّ ــالْ  ح دُونْ  ــالَّنِــي  خَ

الــرُّوحْ قُوت  يا  عاكْ  امْ ولى  المُ ــرْعْ  شَ

ي راحِ اجْ  ْ كــايَــدتّ و  ــوِيــتْ  اكْ ما  اكْ

ــي ــتْ أنْــواحِ ــزًمْ ــرِي و ال ــجْ ــالْ هَ ط

ــي ــراحِ اسْ ــلــقْ  اطْ وال  ــفْ  ــطَ اعْ ال  و 

ي تَلْحاحِ ـــوى  اقْ و  ــرِي  ــمْ جَ ــدْ  ازْنـَ

ـــي ـــراحِ افْ و  ــــــرُوري  اسْ ـــمـــالْ  أكْ

وا باحُ ــراري  اسْ و  بَّة  حَ المْ في  يتْ  قَصِ ما  و 

وا طاحُ ودِي  دُ اخْ فُوقْ  نْ  مَ واقْ  بالشْ وعِي  ادْمُ و 

ه تاحُ فْ مَ ودَّا  ــلِــيَّ  اعْ ْضــا  الــرّ ــابْ  ب ــلَــقْ  اغْ و 

ه راحُ لْبْ اجْ وى صادْفْ القَ نْ الهْ وْنِي مَ نْ عَ سَ يَحْ

ـوا يَرْتاحُ ـي  الڤِ اخْ اياكْ  بالوْصالْ  ـنِي  وافِ
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يَّـحْ جَ ـوَى امْ انِي بالهْ بْگَ مَ

انَّــوَّحْ جا  ْ الدّ ــولْ  طُ بايَتْ 

رَّحْ جَ امْ فا  بالجْ اقْلِيبِي  و 

ـــرِيـــبْ اغْ ــيــتْ  ـقِ ابـْ و 

ــبْ ــي ــبِ ــحْ ــــة ال ــــرْقَ فَ

ــبْ ــي ــلِ ــصْ ــــــاوِي بَ ك

يحْ يفْ ما ايْجِ قْ كِ و العاشَ

يحْ اتْسِ ي  عِ دامْ امْ و  رْ  ساهَ

انْرِيحْ ما  الزِّينْ  دْ  فَگْ نْ  مَ

رْبَة الغُ نْ  مَ مارْ  بجْ كاوِي 

بَة عْ يفْ افْراڤْ الزِّينْ صُ ما كِ

بَّة حَ بِينِي نارْ المْ نْ فُوقْ اجْ مَ
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يُوحْ جْ مَ ايَمْ  هَ رِيدْ  افْ وْنِي  عَ نْ  سَ يَحْ

رُوحْ گْ مَ ي  يفِ كِ يقْ  شِ اعْ للِّي  ة  دَ مْ عَ

رُوحْ مَشْ سالِي  لِيمْ  اسْ وَى  نَهْ واللِّي 

رْيُوحْ المَ ثْلَ  مَ رامْ  الـغْ في  خالَّنِي 

الــرُّوحْ قُوت  يا  عاكْ  امْ ولى  المُ ــرْعْ  شَ

ي ياحِ تَجْ ــوَّى  ــقَ اتْ ــراڤْ  ــفْ ال ــنَ  م

ي ساحِ ــو  هُ مــا  ــه  ــبُ ــلْ قَ ــوى  بــالــهْ

ي صاحِ يا  ي  قِ شْ عَ في  لِيهْ  اعْ ال  و 

ــي ارْيــاحِ تْ  مْ ظَ اعْ و  ـــدِي  وَجْ ــاجْ  ه

ـــي ـــراحِ افْ و  ــــــرُوري  اسْ ـــمـــالْ  أكْ

ه ياحُ اجْ ولُه  هُ في  يسْ  لقِ رى  اجْ ما  رالِي  اجْ و 

ه بَرْماحُ نِّي  عَ اطْ و  نِي  لْكْ مَ و  افْنانِي  يفْ  كِ

ه نْ الْماحُ وِيتْ مَ يفْ انْكْ ْ كِ بّ نْ الحُ وى مَ ما نَكْ

ه ارْياحُ تْ  مْ ظَ اعْ و  لِيَّا  اعْ وَى  الهْ رِيحْ  فْ  طَ اعْ و 

ـوا يَرْتاحُ ـي  الڤِ اخْ ايــاكْ  بالوْصالْ  ـنِي  وافِ

يبَة عِ اصْ ْـتُـه  لِيّ ابـْ  ْ ـبّ الحُ

يبَة يبْتُه امْصِ يفْ امْصِ ما كِ

يبَة الهِ ة  ــدَ اقْ و  نِيرانُه 

ــبْ ــي ــعِ ـــراڤْ اصْ الـــفْ

ــبْ ــرِي ــي اقْ ــلْ ف ــجَ ــعْ يَ

ــبْ ــي ــبِ ــحْ ـــدْ ال فـــاگَ

رِيبْ الغْ قْ  للعاشَ دا  مْ عَ

يبْ غِ وَى اشْ نَ الهْ بْگاهْ امْ مَ

يبْ الهِ مارْها  اجْ يفْ  كِ ما 

فانِي اجْ نْ  مَ للمالَكْ  قُولُوا 

فانِي ودْ  انْعُ قَبْلْ  لْ  بالوَصْ

رُقْبانِي و  يانِي  دْ عُ في   ْ دّ ضَ

وحْ فُ طْ مَ قَلْبِي  في  اللضا  رْ  مْ جَ لى  اعْ و 

تْيُوحْ مَ قَلْبُه  إيــرِيــحْ  ما  نَى  يَهْ ما 

ــي ــالحِ اكْ ــعْ  ـــــرِي اتْ و  نا  نَهْ ــيــفْ  كِ

ي ياحِ اسْ نْ  مَ تْ  تَهْ و  افْنِيتْ  ما  اكْ

ه الحُ اكْ نــارْ  ــرَّدْتْ  بَ ما  يقْ  شِ اعْ للِّي  دا  مْ عَ

ه باحُ اشْ في  نْ  كَ اسْ و  كيفي  واهْ  اكْ لَلِّي  ة  دَ مْ عَ



143قوت الرّوح

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ــرُوحْ اتْ و  دى  تَغْ رامْ  الغْ يْلْ  خَ نِّى  عَ

وحْ ــدُّ مَ ي  هاجِ امْ في  لْتْ  قُ لِيها  و 

الــرُّوحْ قُوت  يا  عاكْ  امْ ولى  المُ ــرْعْ  شَ

ي راحِ امْ في  يُولُه  اخْ بَتْ  لَعْ ما  اكْ

ـــي وارْواحِ ـــدا  اغْ فــي  جْ  تلهَ بِــيــكْ 

ـــي ـــراحِ افْ و  ــــــرُوري  اسْ ـــمـــالْ  أكْ

وا باحُ ـــراري  اسْ و  للبْها  ـــي  ادَّاوْنِ ورْ  يْسُ مَ

ه احُ دَّ مَ بِي  يَسْ رَة  ـدْ يالعُ ـولْ  مُ كْ مَ زِيـنَـكْ 

ـوا يَرْتاحُ ـي  ـالڤِ اخْ ايـاكْ  بالوْصالْ  ـنِي  وافِ

ـــي ــى اوْالفِ ــلَ فــارقــنِــي اعْ

اتْكافِي ودْها  ابْجُ وادْ  الجْ

ــي ــالــوْصــالْ وافِ ــي ب ــنِ وافِ

ــي فــي الــزِّيــنْ ــقِ ــشْ عَ

ـــنْ ـــي ـــبِ ـــــنْ ال ـــــكِ لَ

ـــنْ ـــي اوْهِ ـــتْ  ـــي ـــقِ ابْ و 

رُوفْ عاكْ  امْ وْلَى  المَ رْعْ  شَ

وفْ طُ العْ ـة  غايـَ و  ودْ  بالجُ

رُوفْ الحْ سابَغْ  يا  فْ  طَ اعْ و 

نْ حاسَ رِي كاوِي بالمْ غْ نْ صُ مَ

نْ اعَ الطَّ ه  يْفُ سَ قَلْبِي  رَّحْ  جَ

ه امْحاسنْ يفُ وَى ما كِ نْ  الهْ مَ

وحْ مُ اجْ قْ  شْ العَ و  يلْ  انْحِ حالِي  انا  و 

وحْ بْـــدُ الـــدَّ  ْ ـــيّ ضَ غـــابْ  ــنْ  ــيَ ــنَ امْ اهْ 

اللوحْ في  ابَقْ  السَّ ى  اقْــضَ ما  رَّفْ  انْصَ

لُوحْ مَصْ ي  حالـِ ودْ  ايعُ ى  ولـَ المُ ى  نَرْجَ

ـي باحِ اشْ يـرْ  مِ ـنْ  كَ اسْ ــرامْ  الغْ و 

ـي ــرْكاحِ مُ ــفا  اجْ و  نِّـي  عَ  ْ ــدّ صَ

ـــي تَّاحِ الفَ  ْ ــــيّ الحَ رادْ  يــــفْ  كِ

ـي الحِ اصْ ـجْ  هْ نـَ تَتْـبَـعْ  ــدَى  بالهْ

ه الحُ بَسْ لَّحْ  تْسَ مَ وَى  الهْ لَ  ياهْ رِي  غْ صُ نْ  مَ

ه ناحُ اجْ رِيــشْ  زَّبْ  تْقَ مَ يرْ  طِ أنِي  كَ الَّنِي  خَ

ه الحُ بصْ حالِي  بَرْ  يَجْ ايْنامْ  الَّ  نْ  مَ لَبْ  نَطْ

ــه ــالَّحُ صُ ــا  ــيَّ االوْلِ مــع  باالنْبِيا  ــعــاهْ  نَــسْ
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الــرُّوحْ قُوت  يا  عاكْ  امْ ولى  المُ ــرْعْ  ـــيشَ ـــراحِ افْ و  ــــــرُوري  اسْ ـــمـــالْ  أكْ

ـوا يَرْتاحُ ـي  ـالڤِ اخْ ايـاكْ  بالوْصالْ  نِـي  وافِ

وا فُ يَعْ نامْ  اليـْ ـنْ  مَ لَبْ  نَطْ

وا فُ ل لي في اقْضاهْ لَطْ عَ يَجْ

رْفُــوا ايْصَ ه  عُ وايـَ اسْ وْ  اللَّهْْ

ــرْ ــي ــخِ ــل ـــــعْ ل ـــــرْجَ نَ

ــيـــرْ بـِ ــــــلْ الـــتَّـــدْ قُ

ــرْ ــي ــس ــعْ ــتَّ ــــدْ ال بَــــعْ

كامْ الحْ و  ــرْ  األمْ لِيهْ  نْ  مَ

ـيامْ ـي من الهْ ـضْ حالـِ يَنْقُ

ـرامْ المْ ة  ابْغايـَ رْ  فَ نَظْ و 

يرة خِ يـرْ  انْدِ ـزاحْ  المْ ـنَ  امْ

يرة  عِ الڤْ السْ و على الخْ فُ يَعْ

يرة البْصِ تْحْ  ايْفَ و  نِي  مْ يَرْحَ

وحْ ــدُ ــمْ لِــي مَ ــوْ ــودْ قَ ــاضْ خُ ــفَّ ــود احَ خُ

الـــرُّوحْ ـــاراتْ  م  ْ ـــدّ قَ هْ  اللـَّ ـــالمْ  اسْ و 

وحْ ضُ فْ مَ رِي  عْ ابْشَ الوْغى  فــي  دْ  الجاحَ

وحْ وْضُ مَ بَيَّنْ  امْ ى  فَ اخْ ما  ــمْ  األَسَ و 

وحْ مُ مَسْ دَنْــبِــي  ــودْ  ايــعُ ــي  رَبِّ لَبْ  نَطْ

ــي ـوْضاحِ تـَ فـي  ـعانِي  امْ ـكْ  ماسَ

ـي ـصاحِ الفْ با  ـلـْ طُ و  ــرافْ  للـشْ

ـي ارْماحِ  ْ ـنّ سَ فْ  ـدَ صْ يـَ ـنى  اغْ ال 

ـــي واحِ ةْ  يـلـَ لـِ ــرَقْ  اشْ ــاللْ  كهْ

ــي ارْواحِ وَقْــتْ  ـنِّـي  عَ ــتَـمْ  خْ يـَ و 

ه وضاحُ تـُ و  باللفـظْ  ة  قَ الرَّايـْ ـنَى  عْ المَ لَ  لَهْ

ه بلقاحُ رْ  الزَّهْ افْاحْ  مَ ياخْ  الشْ عْ  مْ جَ لى  اعْ و 

ه راحُ امْ في  بْ  تَلْعَ يلِي  خِ تْ  مْ انْهَ إلى  مازال 

ه توشاحُ نةْ  عْ مَ في  اتْسالْ  منْ  ليلْ  الجْ بْدْ  عَ

ه ماحُ لُه و اسْ نْ فَضْ ودْ لِي مَ ة ايْجُ تْمَ نْ الخَ سْ ابْحُ

انتهت القصيدة



145طامو خيْت مسعودة

     

ْبُوا يّ لَة ايْغَ مْ وارَمْ جَ و في زِينْها العْ طامُ

ْبُوا رّ رْبْ حَ نْ خيْلي للحَ يُولْها عَ تاگوا اخْ

بُه سَّ كَ لَكْ ليها امْ ْ ما تَنَمْ لّ راسي و كُ

البانْ ةْ  يـقَ قِ اشْ و  طـامُ

سانْ حَ يـعْ  ابْدِ ـورْة  صُ

االدْهانْ يـرْ  حِ اتـْ فِيـهْ 
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وانْ ـلـْ سَ  ْ ـلّ لكُ ـوَة  زَهْ

فَتَّانْ  ْ ــرّ سَ  ْ ــرّ الــسَّ و 

يانْ العْ ـرْتْ  ظَ انـْ ـالَّ  شَ

به دُّ كَ ها ديه امْ ـدْ واللِّي ادْوا و ما شاهَ

ْبُوا لْيا إيْرَيّ عابْ اجبال العُ يونْ كاجْ و اعْ

ْبُه وِيمْ رَتّ سنْ التَّقْ نْ انْشاها حُ بْحانْ مَ سُ

بالبْـصارْ شافْـها  نْ  مَ

ـــرَّارْ عْ بِيــنْ  اجْ لِيـها 

ـرارْ ـسْ المَ البْـها  داتْ 

ــرُودْ ابْ نِي  عْ انْفَ لِيسْ  ــرَّدْ  ــبَ انْ ما  يِيتْ  اعْ و 

ودْ ــدُ ــحْ ال  ْ ـــدّ حَ ــي  ــتِ الزَمْ ــنــا  ارْســامْ على  و 

ودْ اتْجُ ودَة  الجُ  ْ ــلّ اهْ ــودَكْ  جُ  ْ لّ ابْجَ ــودِي  جُ

ودْ عُ السّْ رْ  ـــدْ بَ ــي  ــفِ وَلْ يا  ــنــا  ارْســامْ زُورِي 

ـوقُـودَة مُ كْ  ـرامَ اغْ نارْ 

ـودَة بْـعُ مَ ـنِّي  عَ مالَكْ 

ــرُودَة ــشْ ــزالْ الــمَ ــغْ أل

ودَة عُ سْ مَ يَّتْ  خَ طامو 

ودْ ـــدُ اصْ نِينِي  اسْ ـــامْ  أيَّ ـــدادْ  اعْ بــال  وانــا 

ــودْ اتْــعُ بِها  ــة  ــرْجَ الــفُ ـــرُورْ  اسْ ــرَى  ــاتْ ي ــلْ  هَ

لُوْقُودْ دْ  بَعْ الْضاها   ْ ـــرّ حَ يــبْ  الْهِ ي  فِ يَطْ

ودْ عُ السّْ رْ  ـــدْ بَ ــي  ــفِ وَلْ يا  ــنــا  ارْســامْ زُورِي 

ودَة ـدُ عْ مَ ــه  إيَّامُ قِيسْ 

ودَة مُ حْ مَ الوصولْ  لِيلة 

زْنُودَة المَ الــنَّــارْ   ْ ــرّ حَ

ودَة عُ سْ مَ يَّتْ  خَ طامْ 

بارْ الخْ  ْ ـحّ صَ ابـْ وِي  دْ يـَ

فارْ اشْ و  بِينْ  الحاجْ و 

البْكارْ ـعْ  ـمْ جَ بِينْ  ما 
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انتهت القصيدة

ْبُوا يّ يبُة ما إيْخَ نا و الطِّ شى ارْيامْ الهْ حَ

بُوا رْحة إيرَگْ لُومْ الفَ يهْ جاوْا اعْ ْ جِ لّ نْ كُ مَ

بُوا ْ جّ انْعَ بِها  نا  رايَحْ بَگْ يومْ  و  لِيْلَة 

اتْ ـدَّ ـزِيـنْ عَ رَة ابـْ ــدْ عَ

ْ زِيــنْ وافـاتْ ـلّ ــنْ كُ عَ

فاجاتْ ــمْ  الـهُ تْ  لـْ قُ

ازْهـاتْ و  ـيـتْ  ازْهِ بها 

خاتْ و ارْضاتْ ي اسْ وَلْفِ

اتْ للــدَّ  ْ ــبّ طُ ــيَّا  هِ

بُوا هَّ نى ايْدَ عْ بْ بِيهْ ارْبابْ المَ هْ بْ الدَّ دَهْ

بْه ْ جّ حَ امْ رُّه  سَ ا  مايَتْنَهَّ رِيمْ  الكْ  ْ رّ سَ

ْبُه ايْرَتّ عنه  بْ  وَجَ الزَمْ  رْطْ  شَ تُومْ  حْ مَ

راضْ الغْ مالْ  أكْ انَتْهى 

فِيَّاضْ يبْ  دِ اعْ رِي  بَحْ

اضْ فَّ حَ غاه  اصْ ما  هْ مَ

االفاظْ ــرْحْ  شَ و  نا  عْ مَ

وفْ االحاظْ ي بشُ قِ مَسْ

ـوگاظْ تـُ بِيــهْ  ـزْدادْ  يـَ

األســودْ طالْ  ابـْ طادْ  تَصْ وَى  الهْ امْسارَبْ  في 

ازنــود ماضـموها  ــقارَة  ْ السّ دْ  ـواعَ اسْ في 

يُودْ الغْ تــاجْ  لَة  مْ جَ ــوارَمْ  الــعْ جالَسْ  امْ في 

ودْ عُ السّْ رْ  ـــدْ بَ ــي  ــفِ وَلْ يا  ــنــا  ارْســامْ زُورِي 

ـبُـودَة جْ مَ ها  وارَمْ اصْ و 

ـرْ ودَة ـطَ يَّـلْ كالمْ ضَّ تـَ

ودَة هُ مَشْ وَة  طْ سَ لِيها 

ودَة عُ سْ مَ يَّتْ  خَ طامو 

ودْ عُ  ْ لّ كُ على  يارْ  اطْ و  نِي  لْطْ سُ ابْساطْ  في 

نُودْ ابـْ ي  ـكِ حْ نـَ حْ  تْـمايـَ تـَ تَـة  فايـْ ارْيــامْ  و 

بـرود ْـها  ـنّ مَ ـعْ  ـطَ سْ تـَ يا  ـلـْ حَ فـوقْ  لُـولْ  بَحْ

ودْ عُ السّْ رْ  ـــدْ بَ ــي  ــفِ وَلْ يا  ــنــا  ارْســامْ زُورِي 

هودَة اسْ اجْ  الدَّ طالْ  ما 

ودَة نْشُ مَ اقْوافِها  و 

ودَة نْكُ مَ ة  رِيدَ اخْ  ْ لّ كُ

ودَة عُ سْ مَ يَّتْ  خَ طامو 

ـودْ ـهُ اشْ ها  عانـِ امْ و  يـرَة  هِ اشْ ـها  الْفاظْ و 

ودْ كُ انـْ لْبُـه  لقَ زِيـدْ  اتـْ يـمْ  دِ العْ ـدْ  الجاحَ و 

انگودْ ـــرْدٌ  بَ ــنْ  عَ ـــبْ  رَكَ و  تُه  لَخْ اكْ ــدْ  ــلَّ قَ

حودْ الجْ يَّارْ  عِ ة  جَ الْبَهْ في  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ودَة نْضُ مَ بْ  جَ تَعْ لَّة  حُ

ودَة نْكُ الْمَ دْ  نَكْ ي  جِ تَفْ

رْدُودَة مَ اعِي  الدَّ ةْ  وْ ادْعَ

ودَة هُ الفْ بْرْ  حَ ولْ  يقُ و 
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ـصــارِي ــــعْ ابـْ ــا دَمْ ي

ــورَة ــه ــبْ ــة مَ ـــــبَ ــتْ كَ

ـــــبــارِي َــبَّـــــرْ بــاخْ خـــ

ــورَة ــبُ ــخْ ــى مَ ــحَ تَــضْ

ــــرارِي اضْ ــابْ  ــب س و 

ــورَة ــفُ ـــــظْ الــيَــعْ لَــحْ

ـــــمــارِي ــتْ اجْ ـــ ــاگَ تَ

ــورَة ــهُ اشْ و  ة  ــدَّ ـــ مُ

ــتْ افْــكــارِي ــجْ ــيَّ هَ

ــزُّورَة ــال ــتْ ب ــسَ عــاكَ

ــــرارِي ــشــاتْ اسْ ــفْ نَ

ــــرُورَة اضْ ــرْ  ــجْ الــهَ و 

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

ــيــارِي ــكْ بــغْ ــحَ ــضْ نَ

ــورَة ـــانْ الــصُّ ـــورْق يُ

ــورْ ــطُ ودِي اسْ ــــدُ ـــوقْ اخْ ــبْ فُ ــتُ ــلّ و اكْ هَ

ــارْ ــط ــسْ ـــحْ لَ ــــ ــة وَضَّ ـــ ــصــاحَ ــفْ ــال ب

ــورْ ــبُ ــي اتْ ــالِ ــي ــل احْ ــبْ ــوَى قَ ـــاسْ الــهْ ن

ـــرَارْ ـــألسْ ب ــــوحْ  ــــبُ ِيْ إ ــثْ  ـــ ي ــدِ ــحْ ال و 

ورْ ـــدُ ـــبْ رَة تـــاجْ ال ـــدْ ــــتْ الـــعَ ــــومْ رِي يُ

ــكــارْ ـــ ــبْ ــةْ ال ـــ ــطــانَ ـــ ــلْ ـــ ــه سُ ـــ ـــ اللَّ

ـــرُورْ ــي اشْ ــرْمِ ــشــاي تَ ــيــمْ احْ ــمِ فــي اصْ

ــارْ ــيَّ ـــ ــا سِ ــاه ــض ــدانْ الْ ـــ ـــ ــبْ فــي ال

ورْ ــــدُ اعْ و  ــتــابْ  اعْ و  ــا  ــن امْ ــومْ  يـُ ـــلْ  كُ

ــارْ ـــ ن ــى  ــلَ ـــ ع ــــارْ  ن ــي  ــبِ ـــ ــلْ ـــ قَ زادْ 

ــورْ ــجُ ـــلَ الــفْ ـــــدَى و اهْ ـــةْ الــعْ بِــيــنْ المَ

ـــارْ ـــبَّ صَ ـــــقْ  عــاشَ ــي  ـــ ــالِ ــح ـــ ابْ وال 

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ورْ ــدُ ــكْ ال و  ــي  ــمِ ــسْ جَ علَى  ــولْ  ــحُ ــنْ ال و 

ـــدارْ ـــگْ م ـي  لــحــالـِ تْ  ـــــــــدْ اوْجَ وال 
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ـــرارِي امْ في  لِي  سْ عَ

ـــــورَة ـــــجُ ــحْ مَ هـي 

ــتْ ابْـــــصــارِي ـــ ــوَّهْ بَ

ــورَة ــكُ ــشْ ــة مَ ــوْضَ خَ

ــــارِي ــتْ أوْق ــلْ ــمَ احْ

ــورَة ــهُ ــقْ ـــــي مَ رُوحِ

ــارِي ـــ ــتْ اوْك ـــ ــارَقْ ف

ـــورَة ــلْ الـــكُ ــي ــثِ ــمْ تَ

ــارِي ـــــنَّ ــي خُ وَلْــــــــفِ

ــورَة ــصُ ــنْ عـــــارَمْ مَ

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

ـــــدارِي ــتْ اعْ ــبْ ــيَّ شَ

ــورَة ــشُ ــبْ ـــرَة مَ بَـــشْ

ـــارِي ــافْ اوْع ــي فــي احْ

ــورَة ــفُ اصْ ــســاتْ  اكْ و 

ارِي ــــــدَّ ــــزَمْ گُ ــــهْ نَ

ــورَة الــصُّ ــضــاتْ  امْ و 

ــــرُورْ احْ ــــرْدْ  بَ و  ــي  ــبِ ــعْ تَ ــي  ف ـــتِـــي  راحْ

ــجــارْ احْ ـــالْ  ـــوْص لُ عــلــى  ــا  ــه ــبْ ــلْ قَ و 

ـــــورْ ادْشُ و  ــــادِي  ابَّ و  ــنْ  ـــ ــدايَ ــمْ ال ــي  ف

ــارْ ــط اقْ ــي  ف ـــواهـــا  اسْ ـــرْتْ  ــظَ انـْ وال 

ــورْ ــطُ ــوا اخْ ــلُ ــمْ ـــالَّ حَ ــواهــا شَ ــي اهْ ف

ـــدارْ ـــعْ ــرِّي نُ ـــ ــسَ ـــ ــثْ ب ـــ ــحْ ـــ كــــانْ بَ

ـــرُورْ اقْ ة  الــبِــيــدَ ـــنَ  وطْ فــي  ــتْ  ــهْ ــقَ افْ وال 

ــرارْ ـــ ـــ ــى الــــرْســــامْ اقْ ــل ــي ع ــلِ ـــ اليْ

ــورْ ــصُ اقْ وال  ة  يـمَ خِ فــي  ـــــــتْ  ادْرَجْ مــا 

ــــوارْ اجْ و  ــمْ  ــكَ ــحْ تَ ـسْ  ــوانـَ الــعْ عــلــى 

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ــورْ ـغُ ــا إيـْ ــاه ــرَ لِـــي م ــهْ ــظْ ــا يَ م ــدْ ــعْ بَ

ــارْ ـــــضَّ ـــا حُ ــي ي ــلِ ــي ــقِ ــــتْ ع ــــاصَ حَ

ـــــرُورْ الــغْ ــبــالْ  بــحْ ـنْـوَة  عَ ارْمــاتْـــــنِــي 

زَارْ أمِّ  ــقْ  ـــ ــشْ ـــ عَ ــنْ  ـــ مَ ــي  ــتِ ـــ حــالْ

ــورْ الــبْــخُ انـــــتَــمْ  و  ة  ـزِيمَ العْ ــتْ  ــفْ وقّ

ــارْ ــفَّ كُ ــه  ـــ ــلُ ـــ اهْ و  ــــعْ  ــانـَ مَ ـــزْ  ـــنْ كَ
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ــيَّــارِي ــتْ عِ ــفَ ــشْ كَ

ــورَة ــمُ ـــــشْ ـــــنِّــي مَ مَ

ــارِي ــق اعْ ــســامْ  ح و 

ــورَة ــمُ ــتْ ــة مَ ــمَ ــلْ كَ

ــمــارِي اقْ و  ي  سِ مْ شَ

ــورَة ــظُ ــن رَة مَ ـــــدْ عَ

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

رارِي ــــدْ ــــامَ ــــلْ ي هَ

الــبُــورَة ــيــضْ  ــفِ ت و 

ــنْ انْـــضـــارِي ــي ــابِ م

ــورَة ــفُ ــظْ ــة مَ ــلَ ــبْ سَ

ــــارِي ازْه ــتْ  ــقْ عــبَ و 

ــورَة ــجُ ــهْ ــى مَ ــسَ تَــمْ

ـــارِي ـــشَّ ــنِــي بُ ـغْ نـَ

ـــبُـــورَة ـــعْ ــة مَ ــلَ ــي لِ

ــــوارِي انْ ـــرْقْ  تـــشَ و 

ــورَة ــشُ ــنْ ــة مَ ــمَ ـــ دِي

ــورْ شُ ــوانْ  ــي ــغِ ال فــي  لها  ـــتْ  ـــرَفْ اعْ والَ 

ـــزارْ ـــحْ ـــا تَ ـــــــواهَ ــعْ فـــي هْ ـــ ــفَ ـــ ــانْ م

ــورْ ـــــفُ ــوا بِــهــا اجْ ـــــقُ ــولْـــــتِــي مــانَــطْ مُ

ـــــمــارْ ــرْ الـــــعْ ـــ ــايَ ــا س ــاه ــج ـــ ــرْتْ ـــ نَ

ورْ ــدُ ــبْ ال على  ــنْ  ــزِّي ال ــنْ  ــسْ بــحُ ــتْ  ــاقَ ف

ــرَّارْ ـــ ــغَ ـــ ال و  ـــــــوزَة  الـــجُ ـــةْ  ـــلَـــعْ اطْ

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ــرُورْ ـــ اسْ زالِي  غْ بـَ نَـمْ  تَـغْ نَسْ ـــتْ  وَقْ

فـــي الـــبْـــســـاطْ انْــــفــــادِي مـــا صـــارْ

ورْ عُ الشْ تِيتْ  تْ  لْقَ طَ ــي  الــتْــراگِ على 

ــارْ ــضَّ ـــ ــــتْـــــرارَسْ نُ ــة بـَ ــعَ ْ ـــــرَصّ امْ

ورْ طُ العْ يبْ  طِ يسرى  تْ  قْ تَنْشَ اسْ ايــال 

ــارْ ــجَّ ـــ ــفُ ال و  ايــا  ـــــدَ اعْ اوْســـــــــاوَسْ 

ورْ ـــدُ ـــبْ ـــاللْ ال ـي بـــهْ ــبَــرْنـِ ـخْ ــــومْ يـَ يُ

ـــبـــارْ ــوبْ اعْ ــسُ ـــــحْ ــا مَ ــه ــي ــــامْ فِ ع

ورْ ــدُ ــرَة اتـْ ــفْ ــالْ ابْــهــاهــا صَ ــم عــلَــى اجْ

ـــــــارْ االوْث ـة  ـمَ ـغْ نـَ و  ــابْ  ـــ ــرَّب ــال ب
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ــعــارِي ــشْ ــظْ بَ ــفَ ــلْ نَ

ــورَة ــصُ ــعْ ــرَة مَ ــمْ خَ

طارِي اسْ في  ي  مِ نَظْ

ـــورة ـــاتْ الـــصُّ ـــن زِي

ورْ ــدُ ـــ إي ــرَة  ــضْ ــحُ ال مــابِــيــنْ  ــنــا  كــاسْ و 

ــــارْ ــــفَّ غَ و  ـــــاحْ  ـــــمَّ سَ رَبْـــــنـــــا 

ورْ ــدُ ــبْ ال فــي  ــفْ  ــوَصَّ إي لِيلْ  الجْ ــدْ  ــبْ عَ

ــارْ ــم ــعْ ال رازَقْ  ــــنْ  مَ ـــــفْ  ــلـــــطَ ال و 

انتهت القصيدة
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ــصــال بــالْــفْ تفرقنا  ــقــاضــي  ال ــا  ي ــكْ  ــتَ ــي جِ ـــــاوَدِّي  ي وهـــو 
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نِّي مَ ه  قَبْضُ فيَّ  قْ  الحَ إال 

ــــي مــــــافــــــي ضــــنِ

نِّي عَ تاهتْ  ولْفي  مالْ 

عنِّي ــيــبْ  اتْــغِ ــي  ــفِ وَلْ

ـــرْ ادْهـــانـــي ـــحْ بَـــسَ

ـي نـِ وْ عَ ـنْ  سَ يَحْ ــي  ألقاضِ

ـــي ـــانِ ــا ادْه ــه ــبْ مـــن حُ

ارْ عيّ ــك  ألن ــلْ  ــقَ الــعْ ــةْ  ــرْجــاحَ بَ

ـــرَا ـــسْ ـــاح ــنـــي ي ـــرْتـِ نـــكَ

نارْ على  نارْ  حالــي  زاد  التِّيهْ  و 

فَـــتْـــرا ال  ـــــي  ـــــوعِ دمُ و 

ارْ ضَّ حَ يا  لغزالي  يهْ  الفقِ دار 

ــــرا ـــفْ اجْ ـــي كـــي ـــدي ل عـــي

بارْ اخْ بْتْ  جَ ما  الْقاضي  يا  ــا  وَانَ

ــرَا بــالــنَّــظْ ــــنِــــي  ــــقْ ارْمَ و 

ارْ للـدَّ ـه  تَـبْـعُ انـْ يـتْ  غِ مابـْ وَانَا 

ـــرَا ـــگْ ـــحُ ال ذَا  ـــهـــي  ـــنْ اشَ

ــاري ــيّ ــبْ عَ ــي ــب ـــي ال ــقــاضــي ألنـــك دوق أل

البْدورْ على  الَتْ  صَ لِيلْتِي  اخْ الفِي  مِ رَتْنِي  جْ هَ

ياري اصْ في  رامْ  الغْ نــارْ  لَــكْ  انْقيسْ  تْ  جْ هَ

يزُورْ الهَ وَلْدْ  بَهْ  نَشْ كَ اجْ  الــدَّ في  ايَدْ  انْكَ غير 

ياري اغْ ـــرَّدْ  طَ يه  الفقِ يا  حالي  من  شــوف 

فورْ المضْ زَرْق  يا  اتجاوبي  قومِي  لها  فقال 

ابْعاري ــارَبْ  ــح ايْ ــا   جَ ا  ــدَ هَ أسيدي  قالت 

انزورْ ت  رَجْ اخْ يوم  دَارْنَــا  بابْ  في  بَرْنِي  اجْ يرْ  غِ

تتساري ارْواح  يفة  الهِ دِيــكْ  يا  ــي  لِّ ــال  ق

الزُّورْ هودْ  اشْ دَارْ  يَا  احْ ابْال  يهْ  قِ الفْ يا  ادْعانِي  و 
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ــال ــب ــهْ ــي هـــذا بـــه ال ــاضِ ــق ــال ـــــــاوَدِّي  قـــالـــتْ ي وهـــو ي

ه بَلْماحُ زِينِي  رْ  انْظَ ما  ره  مْ عَ

ــــــه ْ الَحُ ــــــبّ ــــــحُ ال

ه رْكاحُ مُ بي  ــرْ  ــفَ اظْ وَالَ 

ــه  ــراحُ ا امْ ـــوَ ــا اضْ ــمَ ــهْ مَ

ـــي مـــــا هـــــو ســـاح

ه باحُ مَصْ عنّي  لْ  عَ اشْ وَالَ   

ــي ــزاحِ ــى امْ ــغَ ــوَة ابْ ــنْ عَ

االوْكارْ رَتْ  جْ هَ بَّة  سَ دونْ  الشْ  اعْ

ــــــرا ـــــــم زَهْ ـــــتْ االسْ ـــــنَ زِي

ــاري ــنَّ ــزالْ خَ ــيــتْ الــغْ ـــكْ ادْعِ الــقــاضــي لِ

ازْهورْ بُودُوَّاحْ  نى  القْ ة  قامَ ي  مِ رَسْ نْ  مَ لَتْ  فْ جَ

ارْ ذَّ الغَ يــادَاكْ  لي  قــالْ  قْ  انْطَ و 

رَا ــــــدْ ـــــكْ هَ ـــلْ لَ ـــبَ ـــقْ ـــانَ م

ارْ صَ ما  رَفْ  تَعْ الحقايقْ  رِيقْ  اطْ في 

ــــرا  ــبـــي يَــــبْ ــــا قَـــلـْ ــــهَ بِ

ـــــدارْ ـــــگّ ــــدي م ــــي ـــــا ب م

ـــرا ـــبْ ـــي صَ ـــنِ ـــتْ ـــعَ ـــفْ ـــا نَ م

التَّارْ لِكْ  دِي  نَفْ وى  الهْ بْ  واجَ امْ في 

ــرا ــجْ ــهَ ــــلْ ال ـــــواقْ اهْ ــي اسْ ف

طارْ سْ المَ يوسْ  اكْ و  خلِيلْتِي  إالَّ 

ــرا ــمْ الــخَ ـــــنْ  مَ ـــــــواعْ  انْ و 

ـــراري اشْ ــدْ  رايـَ بغيضْ  الفقيهْ  ــي  لِ دارْ 

بفجور تدعي  ال  البْها  مولة  كْ مَ نَّكّ  عَ فــارَقْ 

بالبَاري ــيــلْ  ادخِ ي  القاضِ يدْ  ياسِ له  لْتْ  قُ

اليعفور رمگاتْ  ــا  وزْه ــدُ انْ ما  يالَفِي  مِ أنــا 

ــرَارِي بَــسْ تْ  بَحْ الْحالْ  ناس  قاضي  يا   وأنــا 

گورْ عْ مَ قلبي  و  تي  بليعْ باكي  شاكي  يتْ  جِ

بارِي الحْ ودْ  هُ بالشْ َتِــنــي  أ ــومْ  ق ــي  لِّ ــالْ  ق

رورْ غْ مَ ي  شِ تَمْ ال  بَة  خاطْ المْ هذا  نِّي  مَ عْ  مَ اسْ و 

اوْكاري في  هودْ  اشْ تَّى  حَ رُوا  ضْ حَ ما  لُه  لْتْ  قُ

يجورْ الدِّ بْ  گْ عُ كيْضل  الكاسْ  و  سني  الحَ و 
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ــزالْ ــغْ ال ـــنْ  زِي ــرْ  ــظَ انْ و  ــي  الــقــاضِ يــا  ــعْ  ــمَ اسْ و  وَدِّي  يــا  ــو  وه

رْها يعْ اصدَ كْ في ابْدِ حَ المْ ي امْ زَگِّ

ــــا ــــه ــــبْ ــــــــــــاجْ ال ت

بْها جَ يَعْ ما  دارَتْ  فِيهْ 

ها لَقْ اخْ نْ  مَ بْحانْ  سُ

ـــســـاهـــا ـــنْ مــــا نَ

رْها طَ كما ابْغاتْ على خَ

انْزاها ــهــا  ــرُوفْ احْ في 

االوْكارْ رَتْ  جْ هَ بَّة  سَ دونْ  الشْ  اعْ

ــــــرا ـــــــم زَهْ ـــــتْ االسْ ـــــنَ زِي

ــاري ــنَّ ــزالْ خَ ــيــتْ الــغْ ـــكْ ادْعِ الــقــاضــي لِ

ازْهورْ بُودُوَّاحْ  نى  القْ ة  قامَ ي  مِ رَسْ نْ  مَ لَتْ  فْ جَ

ــرارْ احْ يورْ  اطْ نَزَّلْتْ  دْ  النْهوُ بِينْ 

ـــرا ـــفْ الْـــعَ ـــــنْ  زِي ــــرْ  انْــــظَ و 

بالنَّارْ الكاوِي  يقْ  شِ العْ إيمارَتْ 

ــرَة ـــــكْ الــبَــشْ ــي دِي ـقِ ــلـْ طَ

كارْ يُدْ ما  بْ  هَ ذْ المَ في  رامْ  احْ هذا 

را ــــدْ ـــــــواقْ بــنِــي عَ فـــي اسْ

االسوار قارِي  يا  لُه  لْتْ  قُ تْ  قْ انْطَ و 

ـــرَّة ـــحُ شـــــافْ اوْشــــــــامْ ال

زارْ تَحْ كْ  عَ نَفْ ما  لِي  قالْ  قْ  انْطَ و 

ـــرا الـــمْ ـــي  ـــتِ ـــمْ ـــلَ اظْ راكْ 

ــا قـــارِي ــغْ ي ــي رِهـــا سِ ـــوْ ــا نَ ــه هــايْــمــا رَتْ

ورْ اقْصُ و  نازَهْ  امْ و  الْبِيْتُه  عَ  امْ اللِّيثْ  لْتْ  مَ اعْ و 

بابْصارِي ــوفْ  أنْــشُ ي  القاضِ يدْ  سِ ــيَّ  لِ قــالْ 

نْبُورْ الغَ فَتْحْ  امِي  يالدِّ دْ  بالجَ يَّ  انْهِ كــانْ 

ـــوارِي اعْ ــيَّــنْ  اتْــبَ ي  للْقاضِ ــي  ــزالِ اغْ قــالَــتْ 

طورْ يهْ ما جابوهْ اسْ وفْ يا افْقِ دُ حْ لْتِي مَ ايَنْ قُ شَ

ايْــدارِي مْ  الفاهَ يا  ــرَجْ  اخْ و  ي  القاضِ يَّضْ  أتْغَ

هورْ شْ مْ بالمَ كَ لْ و احْ قَ تْ العْ نْدْ راحَ ي عَ ال تَدِّشِ

هارِي بَجْ يمْ  صِ اخْ لِي  عْ ارْجَ و  لُهُ  قْ عَ نْ  عَ تاهْ 

البْحورْ لْ  يداخَ تَكْ  انْتَعْ و  وهُ مُ ة  يفَ الهِ هذا 
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حــالْ دُونْ  ــي  ــنِ ــرَكْ اتْ و  ــي  ــنِّ عَ ــزالْ  الــغْ حـــازْ  وَدِّى  ــا  ي وهـــو  

لُه و ايْجولْ قْ مْ عَ مَّ ى كيْخَ و ابْقَ

ـــولْ ـــق ـــــــرْتْ فـــي ال حَ

مولْ عْ لْ واشْ المَ مَ يفْ نَعْ كِ

ولْ هُ دْ مَ جايْ  احْ ى  ابْقَ و 

ــــــي ال ــــــدَّ ــــــا عُ ي

مولْ كْ يهْ والزِّينْ المَ قَ مع الفْ

ــي  ـــــرا لِ ــــالَّ مـــا اجْ شَ

االوْكارْ رَتْ  جْ هَ بَّة  سَ دونْ  الشْ  اعْ

ــــــرا ـــــــم زَهْ ـــــتْ االسْ ـــــنَ زِي

ــاري ــنَّ ــزالْ خَ ــيــتْ الــغْ ـــكْ ادْعِ الــقــاضــي لِ

ازْهورْ بُودُوَّاحْ  نى  القْ ة  قامَ ي  مِ رَسْ نْ  مَ لَتْ  فْ جَ

جارْ نَهْ رالي  اجْ يفْ  كِ يقْ  شِ اعْ أنا 

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

ــرارِي اضْ شوفْ  و  المولى  نْ  مَ خافْ  لُه  لْتْ  قُ

نْبُورْ لبوشَ قالْ  وى  الهْ لْ  هَ يا  القاضي  قْ  انْطَ و 

مالحظة : هذه القصيدة مبتورة اآلخر
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ـــدارْ ــعْ ـــا نـُ ـــواه ـــهْ ـلــي بَ يــالـِّ

ـجارْ احْ ودْ  مُ لـْ جَ بَكْ  قَـلـْ واشْ 

ـجارْ هْ يـُ كْ  ــدَ ــنْ عَ ـثْـلِي  مَ واشْ 

يَّا اقْصِ يْتِي  اقْصَ تُعادْ  ــكْ  ــراضَ اغْ في 

تِـيَّا انـْ بـال  ي  لـِ تَزْها  ـة  فُـرْجَ نْ  مَ ءاشْ 

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ــة ــضــانَ ــيْ ـــ ـــيَّ غِ ـــــــلِ ـــكْ اعْ ـــالَ م

ـــدانَـــة ـــگْ حَ ــــودَكْ  ــــگُ ــــحْ بَ أوْ 

ــة ــانَ ــم ــشْ حَ ـــوَى  الـــهْ ــــنْ  مَ أوْ 

ـيَّة مِ ْ السّ يازِينَـة  ورَكْ  يـسُ مِ ي  رْحِ سَ

يَّة هِ اسْ ة  غافْـلـَ ـنِّي  عَ انْتِي  كانْ  يرْ  غِ

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ـــاكْ ـــنَّ هَ ـــكْ  ـــبَ ـــلْ قَ ــــيَ  انْــــتِ إال 

هاكْ ابـْ و  ـمالَكْ  اجْ رِيــتْ  يُـــــومْ 

ــــواكْ ــرْ اهْ ــي ـــنْ غِ ـــي مَ ـــالِ ــا ازْه م

ولْ هُ دْ يلْ والَه مَ تْنِي حالِي انْحِ نْ تَرْكَ مَ

ولْ بوْصُ تِي  مْ انْعَ وال  بَوْفا  وافِتِي  ما 

ولْ رْسُ ولْ تابَعْ المَ والتِي كرْسُ يِيتْ امْ اعْ

نارُه لُوعْ  الظْ بِينْ  لَتْ  عْ شَ نْ  مَ بْ  جَ اعْ يا 

رارُه احْ فا  الجْ لِّي  إيـحَ ـدْ  ـهْ شَ ـنْ  مَ واشْ 

جارُه سانْ  باالحْ إيكافي  الجار  ــبْ  واجَ

تِيهانْ والَّ  ودْ  ـدُ اصْ والَّ  رَة  جْ هَ نَّكْ  مَ

الرُّقْبانْ ودْ  سُ الحْ نْ  مَ والَّ  ــي  واشِ والَّ 

تْمانْ وَى كُ يا وال في الهْ يوانْ احْ ما في الغِ

زارُه ـدامْ  بالقْ بِيـبُه  احْ ـبُـوبْ  ـحْ مَ ـلْ  كُ

عـارُه وزْ  ـدُ إيـْ ما  ـاشا  حَ يَّـدْ  الجَ ـرْ  عمَّ

جارُه سانْ  باالحْ إيكافِي  الجار  ــبْ  وَاجَ

واهْ بـدْ لْ  جَّ إيعَ رِيمْ  الكْ رَبْ  بِي  قَلـْ أنَا 

واهْ نَقْ الَّ  شَ  ْ بّ بحُ بَّة  حَ المْ لِي  لْتْ  صَ احْ

واهْ اهْ و  ه  قُ عـشْ و  ْها  لّ كُ و  ادْواحْ  النَّاسْ 
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البِيَّة ــة  ــوگَ ــاتُ ي ــــكْ  دُونَ ــوى  ــهْ نَ آشْ 

الثْرِيَّة ة  لْعَ طَ يا  مْ  ظَ اعْ و  وقِي  شُ شاقْ 

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ــــه االيَّــــــامْ ــــالتُ ـــبْ اجْ ـــي ـــرْقِ ال

امْ ـــوَّ ـــل ال و  الــحــســودْ  ـــبْ  ـــيَّ غَ

ــــــامْ ـــة االرْي ـــاشَ ـــا ب ــــي ي بَــــوْجِ

نِيَّه ودْ  ـعُ ْ السّ رْ  ــدَ أب لِيـكْ  يَّـبْ  إيخَ ال 

ابْــلِــيَّــة بلِيتُه  و  ــة  ــالطَ اسْ ــرامْ  الــغْ

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ــي ـــوالتـِ ــــهــــاكْ امُ ــــة ابْ ــــرْمَ حُ

ـــي ـــة زَفْــــراتـِ ـــعَ ـــي ـــــــرْدِي لِ بـَ

ـــرْحـــاتِـــي ـــا فَ ـــــــــرُورِي ي ـــا اسْ ي

يَّا فِ الخْ بنْهايَة  ــكْ  ــرامَ اغْ يتْ  فِ اخْ لُو 

لِيَّا صــارْ  قَيْسْ  هــزْ  شايَنْ  ــوَى  الــهْ في 

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ـــي ـــادِنِ ـــه ـــــامْ اتْ ـــــرْي ـــــاعْ ال گ

ــي ــنِ ــي ــافِ ــك ــكْ اتْ ــي ــلَ ــــــبْ ع واجَ

ـــيـــنِـــي ـــيـــتَـــكْ زَهِّ ـــفْ زَهِّ ـــي كِ

ــارُوا ــاحْ ط ــن ــالَ اجْ ــواكْ ب ــهْ ــوارَحْ ب الــجْ

وارُه اسْ ـنِي  مْ اتْضَ ـنْ  صْ الحُ داكْ  تَـى  لِيمْ

جارُه سانْ  باالحْ إيكافِي  الجار  ــبْ  وَاجَ

وعْ ارْجُ لألرسامْ  أيْلُه  وال  يدْ  افْقِ ودْ  قُ فْ مَ

وعْ وْجُ المَ رارْ  اضْ ي  اتْعالْجِ يرْ  غِ باقِي  ما 

لُوعْ رْ القْ ينْ يَنْـشَ تْ قُرْصانْ حِ ي تُوگَ تُوگِ

اوْقـــارُه ــاوْنِــي  ــيَّ عَ كْ  يْدَ لكِ رْتْ  اقْـــدَ ما 

انْهارُه عَ  امْ لِيلِي  بَحْ  يَصْ نَمْسى  يفْ  كِ

جارُه سانْ  باالحْ إيكافِي  الجار  ــبْ  وَاجَ

يلْ السِّ طارْ  بامْ يعْ  مِ الهْ انْزُولْ  فْ  طْ عَ

يلْ سانْ بخِ خا بالحْ ي وال اسْ لْ ساخِ ما ابْخَ

يلْ مِ يرْ اجْ بِيبُه ما علِيهْ في الغِ بُوبْ احْ حْ مَ

رارُه اسْ وَى  الهْ لَ  ألهْ فْ  شَ اتْنَكْ والْ  بالحْ

دارُوا ودْ  سُ الحْ بِيكْ  ــانْ  مَ يا  ــرادَكْ  اغْ في 

جارُه سانْ  باالحْ إيكافِي  الجار  ــبْ  وَاجَ

تُومْ حْ مَ دِي  هْ مَ لِيكْ  و  أنْهادِي  لِيكْ  أنا  و 

ومْ سُ قه  مالحَ وادْ  الجْ نْدْ  عَ رْ  عَ الشْ من  بِيْتْ 

رُومْ غْ لْبْ المَ تَنَّا القَ ي يَهْ في ابْهاكْ الزّاهِ
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يَّة جِ الشْ رْ  واهَ اجْ حْ  صْ بفَ نِّيتْ  غَ لِيكْ 

زِيَّة امْ ولْتِي  امُ حْ  ــدْ الــمَ و  ــي  زهِ زِيــنَــكْ 

يَّة نِ اهْ ــي  ــتِ ونَّــاسْ يــا  يبَة  الغِ ــتْ  طــالَ

ــاكْ ــرْض يَ ـــنْ  مَ على  ـــالمْ  ْ الـــسّ و 

ـواكْ اهْ فـي  ي  ـڤِ شْ عَ بَّـةْ  ـحَ امْ في 

بـــرْضـاكْ ـكْ  ـبُـوبـَ حْ مَ ـي  عالــجِ

يَّـة مِ الحْ ــمْ  دَرْغَ و  فَـدْ  ازْمانِي  ــارَسْ  ف

يَّة طِ الخْ هازَنْ  المْ ي  يْفِ سِ الفَكْ  اخْ في 

ـيَّـة مِ الحْ ـمْ  راغَ لدْ يبُه  انْهِ المْ  السْ و 

يارُه أطْ ضا  الحْ ــوْ  زَهْ على  نَّاتْ  غَ يفْ  كِ

ـيارُه اسْ وى  الهْ ــرْقْ  خَ نْ  مَ ى  يَتْـزَهَّ بِيهْ 

جارُه سانْ  باالحْ إيكافِي  الجار  ــبْ  وَاجَ

احْ الوَضَّ رْ  يالبَدْ علِيكْ  و  كْ  ناسَ على  و 

الحْ جالَسْ المْ ناكْ في امْ باحْ الكاتَمْ بغْ

يَرْتاحْ بُه  تَعْ إيلُوحْ  والتِي  مُ يا  نى  يَهْ

ابْصارُه لُه  ماتْ  اعْ اللِّي  يرْ  غِ نِي  دْ حَ اجْ وال 

أقْصارُوا ـطا  الخْ ــامْ  أيَّ بِيهْ  طاغِي  لْ  كُ

بارُه احْ ْغا  اللّ في  إيـنادِي  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

42 : وفي نص آخر نجد العجز كاآلتي «قال عز الودبا جلّول في اشعارُه».





159كبورة

  

واوِي اهْ لْ  كُ رْ  انْظَ في  إيزِيدْ  نْ  سَ الحَ وفْ  شُ

ـــداوِي امْ ـــهْ  ـــداوِي ايْ مــا  و  دواء  الــوْصــالْ 

هاوِي امْ و  هاوِي  بِينْ  الوْصالْ  لِيلَة  لَى  احْ ما 

ــاوِي ن مــا  ــلْ  بــكُ نِــي  ــدْ ــعَ اسْ ونِي  يمُ مِ ــا  أن

ـراوِي سْ الكَ تاجْ  يـنْ  قِ العاشْ ـباحْ  مَصْ برْضا 

اوِي الضَّ رْ  البَدْ ة  بِيهَ
شْ يا  مالَكْ  بجْ ولِي  صُ

دُنْــيــاوِي ــرْهــا  انْــظُ وال  ــه  ــانُ ازْم في  مــاراهــا 

راوِي ـــدْ عَ ــا  ان و  ــرامْ  ــغْ ال في  ــة  رِيَّ ــدْ عَ ــيَّ  هِ

ناوِي عْ مَ ــا  ان و  ــولْ  ــصُ اتْ ــنــاوِيَّــة  ــعْ مَ ــيَّ  هِ

القاوِي رْ  ـطْْ بالمَ بْ  شْ العُ أنْوارْ  باتْ  أنـْ يفْ  كِ

شاوِي انـْ لْبْ  للْقَ هْ  بـِ تْ  لـْ صَّ حَ ـدايا  اشْ بْـقْ  عَ

اوِي الضَّ رْ  البَدْ ة  بِيهَ
شْ يا  مالَكْ  بجْ ولِي  صُ

خاوِي بْعْ امْ ساوْيَة طَ ها في المْ قْ شْ ي و عَ قِ شْ عَ

قاوِي لـْ العَ ـسامْ  احْ تِي  لِيـلـْ اخْ االرْيامْ  ـة  باشَ

كاوِي بلِيـعاتُه  ى  حَ اضْ نْ  مَ داوِي  اتـْ و  ـرَحْ  جْ تـَ

ورَة كُ دْ المَ ـلُـوبْ  القْ ـة  لِيعْ ـيَّـجْ  ايْهَ و 

ـرُورَة ـضْ المَ ـالڤْ  للْخْ ـالَجْ  اعْ و  ـة  راحَ

ورَة ـهُ اشْ و  ليالِي  ها  سابـْ احْ دادْ  اعْ في 

ورَة ـبْهُ المَ ـزالْ  بالغْ امْ  ـگَ اسْ دْ  عْ السَّ و 

ورَة الصُّ يعْ  دِ ابـْ و  ـمالْ  بالجْ فاقَـتْ  نْ  مَ

ورَة بُّ كَ ــي  ــزالِ اغْ يا  ــطــاكْ  اعْ اللَّـهْ 

ورَة اقْـطُ فـي  وال  ـيامْ  اخْ فـي  ـيَّ  ماهِ

ورَة مُ عْ مَ ةْ  ـدَ ـهْ شَ ـباعْ  االطْ القاتْ  اتـْ و 

ــورَة كُ ــدْ ــلْ مَ ــزِيَّ ــورْ و الــغْ كُ ــدْ ــا م أن

البُورَة عاهْ  امْ تْ  فَاضَ و  ازْمانِي  كْ  حْ ضَ

ورَة طُ عْ المَ النْسامْ  نْ  مَ ى  ادْكَ و  لى  احْ و 

ورَة بُّ كَ ــي  ــزالِ اغْ يا  ــطــاكْ  اعْ اللَّـهْ 

ورَة صُ حْ مَ بَّة  حَ المْ ـة  لِيـعَ و  ـلْ  ـقَ اعْ و 

ورَة نْصُ مَ وَى  الهْ واقْ  اسْ في  لْطانَة  سُ

ورَة گُ عْ المَ ـراحْ  الجْ ـة  لِيـعَ دْ  ـدَّ جَ اتـْ و 
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نْ الرَّاوِي صْ نْ االرْيامْ فاقَـتْ الغُ ـسْ امْحاسَ مْ شَ

لِي ياراوِي ـمْ ـعْ شَ ـمَ ي و اجْ كْ ازْمانـِ ـحْ ها ضَ بـِ

اوِي الضَّ رْ  البَدْ ة  بِيهَ
شْ يا  مالَكْ  باجْ ولِي  صُ

ـهاوِي اسْ فُـوقْ  ْضا  الرّ لِيـلَةْ  ها  ـدْ شاهَ الَّ  نْ  مَ

ـساوِي اكْ يـمْ  تَرْگِ واعْ  انـْ على  ـزْ  العَ رُودْ  ابـْ في 

ـماوِي نافْ قَرْفِي و اسْ ورْ على الصْ يُوسْ اتْدُ و اكْ

ازْهاوِي وهْ  ـرْبـُ قَ إيـْ ما  اللْ  مْ شَ ـرَة  ضْ حَ في  رِيمْ 

يـرْ افْداوِي مْ مِ نْـهُ ـبْ عَ هَ لِيلْ إيـْ ـلِيـلَة و اخْ اخْ

اوِي الضَّ رْ  البَدْ ة  بِيهَ
شْ يا  مالَكْ  باجْ ولِي  صُ

ـناوِي اگْ ـبْـدْ  عَ ها  خالـْ ـتْ  مادَمْ ـبِي  سْ كَ لِها 

ناوِي ـبَّـة  ـحَ بالمْ ى  حَ اضْ نْ  لمَ ـنِّيـتْ  غَ ها  بـِ

طاوِي ْ اسْ لّ حالْ كُ وَى اكْ لَى تَزْهى لألهل الهْ احْ مَ

اوِي كَّ المَ يـرْ  غِ حريــرْ  من  قـماشْ  تْ  جْ انْسَ

راوِي غْ المَ ـتْ  نَعْ لِيـلْ  الجْ ـبْـدْ  عَ ـرْ  الماهَ قَالْ 

ورَة بْشُ مَ كْ  حَ تَضْ ـيَامْ  الصْ قَـبْلْ  رَة  بَكْ

الزُّورَة بـوصالْ  ـسْ  يامَ و  اللِّيلْ  يـفْ  كِ

ورَة بُّ كَ ــي  ــزالِ اغْ يا  ــطــاكْ  اعْ اللَّـهْ 

ورَة ـمُ ي و احْ جِ يـنْ زَنـْ ـشِ نَـقْ ودْ امْ دُ بـخْ

ورَة مُ مَشْ وَى  الهْ ـواقْ  اسْ في  ة  رُوسَ حْ مَ

ـورَة ـمُ ـخْ مَ لْ  ـزِيـَّ الـغْ و  ـدْ  نْـشَ نـَ أنا 

نْبُورَة شَ ـيَّ  هِ و  رَى  اتـْ كـما  ـنْـبُـورْ  شَ

ـورَة ـجُ ـحْ مَ ـيَّ  هِ و  ـها  ـرامْ اغْ ورْ  جُ حْ مَ

ورَة بُّ كَ ــي  ــزالِ اغْ يا  ــطــاكْ  اعْ اللَّـهْ 

ــورَة مأمُ ـوارَحْ  الجْ و  اتْ  الدَّ و  ـي  رُوحِ

ورَة دُ كْ المَ ـالگْ  الخَ ـة  ليـعَ ـرِيجْ  فْ تـَ

ورَة ـنْكُ مَ افْـعالُه  ها  افْـعالـْ ـرْ  النَّاكَ و 

ـورَة ـفُ ـيَـة ارْماڤ اليَـعْ ايـجابـة للْباهْ

ـبُــورَة خْ الْمَ ـياخْ  للْشْ هْ  اللـَّ ـالَمْ  اسْ و 
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زَّة هَ قَلْبِي  بْها  حُ  ْ زّ هَ نْ  مَ وَى  اهْ في  مْ  أالَّيـَ

زَّا ـرَبْ غَ ـرَبْ جازْيَة و اعْ ـبُوهْ اعْ جْ زِينْـها ما حَ

زّة فارُه داكْ البْها في دِيوانِي غَ يفْ اشْ ْ سِ لّ سَ

زَّة عَ واوِي بمْ ها اهْ رامْ قْ اغْ شْ نِي في عَ رَكْ ما شْ

يَزَّة بُوسالَفْ  زالْ  بالغْ غانِي  يا  رْ  افْخَ و  ولْ  صُ

زَّا خَ ياالَيَمْ  يامْ  الصْ قَبْلْ  ا  واهَ اهْ  ْ بّ حُ يـرْ  امِ

وَزَّة نايَفْ  لصْ يدْ  حِ اجْ ا  هَ اكَ حَ ما  رَّة  حُ رِيمْ 

ْ العزَّا ما انْشا رَبّ رْ ادْهانِي كَ حْ ْ و ابْها سَ رّ سَ

كْ و عزَّا حْ لْتِي ضَ ونْ صِ يْهُ ها مِ في اقْتِيلْ وشْ

يَزَّة بُوسالَفْ  زالْ  بالغْ غانِي  يا  رْ  افْخَ و  ولْ  صُ

ـزَّة دْ الكَ ه بَعْ دُ ي و ادْكا و ارْخا اقْالَيـْ فاحْ رُوضِ

زَّة ياتْ ما طالَتْ حَ لْطانْ الباهْ ها سُ مْ كُ في احْ

زَّة الخَ قَبْلْ  ي  ارْحِ وَ اجْ ا  لِهَ ضْ  تَنْهَ رْ  االمْ نْدْ  عَ

زَّا كَ ْها  نّ مَ و  الزْهُ ة  ساعَ في  ضايَا  اعْ  ْ زّ تَكَ ما 

ـمازِي اغْ ماراتْ  في  رْنِي  ـدَ تَعْْ ـرْتِها  ظَ انـْ لُوْ 

لَبْـرازِي الَّ  شَ ـولْ  مُ كْ مَ ـي  باهِ صافِـي  زِيـنْ 

مازِي هْ مَ رْ  نَگَّ هادْ  لَشْ على  نِي  دْ اهَ شَ يـنْ  حِ

بازِي عـلِيـها  وَّحْ  ـدُ ايـْ و  ـيَّـدْ  فِ إيـْ زُولْ  إيـْ ما 

گازِي نْتْرَة الحْ بْلَة في ازْمانْ عَ يفْ صالَتْ عَ كِ

ـيَازِي تَغْ ه  ابـُ اصْ و  على  زادْ  بْـنِي  واضَ ـدْ  بَعْ

تَلْغازِي خالَصْ  يعْ  ببْدِ ــتْ  زَغْ ابْهاها  نْ  عَ

نْ و ايْمازِي عَ اقْ يَطْ شَّ رْضْ في قَلْبْ العُ دُونْ غَ

نازِي كْ  زْراجَ لخَ ة  رْجَ للْفَ ــرُورِي  اسْ طابَتْ 

گازِي نْتْرَة الحْ بْلَة في ازْمانْ عَ يفْ صالَتْ عَ كِ

هازِي ابـْ نْهاجْ  مُ ياهْ  بَضْ وَّى  ضُ رِي  بَــدْ تاگْ 

سانْ اتْجازِي ودْ باألحْ لْ و الجُ ضَ لْ الفْ نَى هَ الغْ

ـيازِي تَمْ مْ  ـهَ نَفْ ـوفَة  الشُّ منَ  وبْ  دُّ مَ بْدْ  عَ

ـرَّازِي ْ في حَ ـدّ ضارْ ضَ ـتْ العْ لْعَ واها خَ في اهْ
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يَزَّة بُوسالَفْ  زالْ  بالغْ غانِي  يا  رْ  افْخَ و  ولْ  صُ

يَزَّا تابَكْ  اعْ نْ  مَ ْتِي  بّ حَ امْ قْ  شْ عَ في  أالَّيَمْ 

زَّة نْ عَ بِي الغازِي مَ وابْ في خاطْ لْحْ اجْ هْ شَ ما افْقَ

رِيرْ لسبايَلْ دَزَّة فْ الحْ ي خالَصْ رَهْ كِ يفْ تَحْ كِ

برَزَّة تْ  مْ مَّ وَعَ يَة  الباهْ تْ  تَوَّجْ البْها  بتاجْ 

زَّة بعَ رْ  عَ اشْ ما  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ دْبَة  الوَ  ْ رَقّ قَالْ 

گازِي نْتْرَة الحْ بْلَة في ازْمانْ عَ يفْ صالَتْ عَ كِ

ـرازِي هْ مَ بُونَابْ  فِيهْ  رَغْ  يَفْ وانَكْ  اهْ رْ  ْدَ النّ و 

فازِي بتَحْ  ْ رّ سَ يلْ  هِ اجْ دْ  وَغْ ثْلَكْ  مَ زْ  فَ احْ ما 

جازِي رَة احْ وَّصْ بهْ للنَّظْ ي حَ اجِ كْ السَّ ضَ لَحْ

ازِي مَّ هَ نْ  عَ يَطْ لْقاهْ  مَ لَى  اعْ الزِّينْ  قْ  العاشَ

رازِي تامْ تَطْ لِيمْ في اخْ المْ لناسْ التَّسْ و السْ
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لبْــرازِي ــنُودُه  بجْ ـلِي  صاگْ رامْ  الغْ

وازِي قْ في احْ دَ ينْ حاطْ بِيَّ و اصْ في الحِ

ازِي گَ ْ مُ تَدّ ي و اشْ لْكِ ينْ حازْ مُ في الحِ

يازِي
تَغْ رْ  امْحاوَ و  تِي  لِيعْ بابْ  اسْ و 

رْبْ بارْزَة و ابْطالُه في الحَ

زَة ْ وّ حَ يْـلِي امْ نْ خِ يلُه عَ خِ

ْزَة بّ دَ وَى امْ عْ حاتْ الدَّ و اضْ

لِى البارْزَة قْ تْ عَ لْكَ نْ مَ مَ

ـزَّة ْه هَ ـزّ زْ دِيوانِي و هَ و ابْهَ

زا نْدِي و دارْ بِيَّا وَغْ زَمْ جُ انْهْ

زَّة دْ الحَ هَ دِي أشْ لْتْ اوَعْ قُ

زالِي يَزَّة ولَة البْها اغْ مُ كْ مَ

II  

زاغْ ـتِي  لِيـعْ ـومْ  شُ يا 

ـرْواغْ تـَ دارْ  ــلُوكْ  ـمْ مَ

صـاغْ مـا  الـرَّيْ  يَّا  لـِ

ــي طاغِ جا  ـها  ـرامْ اغْ

ي رْتْ بشايَنْ باغِ ـفَ و اظْ

ـي الغِ فِيـهْ  يِيــتْ  اعْ
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ازِي قَـفَّ ـدْ  ـعَ اگْ و  يَّ  بـِ فازْ  نِيـنْ  امْ و 

النَّازِي كامْ  بحْ مْ  كَ احْ و  جارْ  ورْ  بالجُ

ِيْجازِي وقْ إ
شُ عْ ولْ فِيهْ المَ واللِّي إيْطُ

يازِي
تَغْ رْ  امْحاوَ و  تِي  لِيعْ بابْ  اسْ و 

بارْزَة ـنِي يُومْ المْ مْ هَ و اشْ

ي مالْ مادْزا في ارْقَبْتِي شِ

زَة الفايـْ ـزالِي  اغْ جاتْ  لُوْ 

لِى البارْزَة قْ تْ عَ لْكَ نْ مَ مَ

زَّى ورُه و قالْ لِّيَّ غَ رْ شُ هَ و اظْ

زَّى يا يَتْعَ قْ في الحْ و لِّي عاشَ

زَّة عَ المْ نا  بِيناتـْ وَلِّي  تـْ و 

زالِي يَزَّة ولَة البْها اغْ مُ كْ مَ

ـبْـزُوغْ مَ  ْ ـرّ سَ رْكْ  دَ انـْ و 

ـرُوغْ ايـْ و  إيــزُولْ  ـنِّي  عَ

وغْ مُ دْ يسْ مَ سِ لُه اخْ قْ عَ

غْ تَبْلـَ نْـدِي  عَ بْتْ  صَ لُوْ 

ـرَغْ فْ يـَ ــنِّـي  مَ اللــولْ 

ــعْ مَّ ـدَ و ارْقِـيبْــها المْ
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غازِي امْ القِيتْ  اتـْ و  ي  عانْسِ جاتْ  لُوْ 

ــرَّازِي ــزالْ أوال  حَ ـنْ الغْ ـصْ ـنْ حَ مَ

هازِي بجْ لْ  تَـوَّ امْ ـرامْ  الغْ على  انا  و 

يازِي
تَغْ رْ  امْحاوَ و  تِي  لِيعْ بابْ  اسْ و 

بارْزَة المْ ومْ  يـُ نْ  مَ ـزِي  يَعْ

زا وسْ يَنْجْ لْمُ ْ على المَ قّ حَ

زَة ْ هّ جَ ي امْ ي وَلْفِ يُومْ اتْجِ

لِى البارْزَة قْ تْ عَ لْكَ نْ مَ مَ

قَزَّة ه  عُ تَنْفَ أوالَ  نَعْ  يَمْ ما 

بْزَة نَنْزَلْ لِيهْ علَى اقْفاهْ بدَ

ــزة ودْ عـلِيـها كَ ـسُ الحْ

زالِي يَزَّة ولَة البْها اغْ مُ كْ مَ

ــرْ و النُّــزَّاغْ و الفاجَ

ـبَّاغْ صَ لْ  لكُ ة  ـدَ مْ عَ

ـيَّاغْ صِ ــمْ  فادْهُ ما 

ـة الَغَ ـودْ و اللَّغْ سُ لَحْ

ـــة اغَ لَدَّ مْ  ـهُ اتـْ اتـَ

ـة ـالَغَ امْ  ْ ــدّ الجَ دارْ 

رَخْ بازِي انْ اصْ نْ كَ ياگَ ة علَى الحْ دَ مْ عَ

مازِي هْ لِيلْ امْضا مَ بْدْ الجْ ولْ عَ و ايْقُ

ـرازِي تَفْ ـبْ  واهَ امْ في  رَبْنا  ـالمْ  اسْ و 

غارْزَة ـيارْ  الطْ ي  ـوَلـِّ اتـْ و 

قافْزَة ودْ  حُ الجْ ڤزلي  نْ  مَ

زَة فايـْ ياخْ  اشْ و  رْفا  للشَّ

زَّة الوَ افْراخْ  ا  يهَ طِ تَعْ اليَنْ 

زى سايَلْ عَ هْ في المْ قَ نْ الَّ يَفْ مَ

زَّا ولَى عَ نِي المُ مْ نِّي يَرْحَ ظَ
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رِيزَة تَقْ في  اتْ  الدَّ رْحْ  جَ رْ  انْظَ و  ودْ  جُ هْ  للـَّ

يزَة فِ بابْ احْ نا مالَكْ ياقُوتْ االحْ قامْ ي امْ زَهِّ

زِيزَة اعْ الرَّيمْ  يا  ثْلَكْ  مَ ما  رْ  بالنْظَ ازِيهْ  جَ

اقْزِيزة ابودْاللْ  لُوبْ  القْ على  فا  الجْ وقْتْ 

يزَة يفْ رايَة في يُومْ المِ فِ ي الهْ ْ الباهِ دّ القَ

رِيزَة تَفْ في  يلُوحْ  رْ  كبَدْ رَّة  غُ فُوقْ  بِينْ  واجْ

رِيزَة تَحْ ْزُه  حرّ مَ الخالْ  و  قاني  ورْد  ودْ  دُ اخْ و 

يزة يبْ في تركِ فارْ في تهدِ يُونْ نايْمة و اشْ و اعْ

رِيزَة افْ لِيهْ  يدْ  الجِ و  بَّة  الغُ  ْ رّ سَ زانْ  تْنُونْ  عَ

يزَة يَّرْ االفْكارْ في تَبْهِ يُوفْ اتْحَ ودْ كسْ عُ و اضْ

داتْ ابْزُوجْ في تَبْرِيزَة رْمرِي و انْهِ رْ مَ دَ و الصْ

رِيزَة يَّتْ في تَغْ نْ اوْصافَكْ حِ ضْ مَ هذا البَعْ

يِزَة التَّمْ و  ودْ  الجُ و  يا  الحْ و  االدابْ  حازَتْ 

زِيزَة يالعْ بمالْ  دا  تَفْ ما  ورْتَكْ  صُ في  رَة  نَظْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زْ يلْ الغامَ حِ رْفْ الكْ نْتَكْ و الطَّ أنا في عارْ وجَ

زْ يلْ و حافَ فِ بُوبُه اغْ حْ ونْ على مَ بِيبْ ما يكُ الحْ

جايَزْ لْتِي  فَعْ وَلِّي  لْ  دَ اعْ أوْ  ورْ  جُ البْناتْ  بِينْ 

زْ نَكْ باهَ سْ وفْ حُ ودْلِي بُوصالَكْ و انْشُ تى اتْجُ يامْ

رارَزْ لَحْ و  ابَعْ  بالطَّ ي  اتْباهِ زاهْ  لغْ اتْيُوتِي  و 

رامْ اتْبارَزْ لْ الغْ بِينْ ياصاحْ اقْواسْ لهْ و الحاجْ

فرَّزْ امْ بانْ  مْ  بْسَ المَ و  لِي  دُرْكْ ــفْ  األنْ و 

يقْ تغايَزْ شِ يَّزْ قَلْبْ العْ يُوفْ اتْغَ نْ اسْ امْضا مَ

زْ عاجَ هو  ال  و  دا  لَعْ نْ  مَ يَّلْ  يَتْضَ زالْ  الغْ وَلْدْ 

إيبارَزْ الْطامْ  في  ي  بْسِ عَ ها  قَلَّدْ نْ  انْضَ وال 

يَة في اتْحافَزْ يبْ الباهْ انْ في جِ احْ يا و رُمَّ تَفَّ

الْفايَزْ مالْ  الجْ دَرْكْ  الَّ  نْ  مَ را  أشْ  هْ  للـَّ

إيْبارَزْ بِهْ  الْيزِيدْ  يفْ  سِ يا  نا  القْ ةْ  قَامَ يا 

حايَزْ البْها  مالْ  اكْ يُوجدْ  زِينَكْ  نْ  انْظَ وال 

   

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



أاللّة العزيزة 166

15

16

انتهت القصيدة

رِيزَة رْ في تَطْ واهَ عْ بَجْ رَصَّ دْ امْ قْ يمْ عَ هاكْ أنْدِ

يزَة رافْ ما ادْكاتْ طيابْ انْفِ نا على االشْ المْ  و اسْ

زِيزَة أاللَّة العْ

زِيزَة أاللَّة العْ

فايَزْ و  هاتْ  الدْ بِينْ  ياللِي  الجِّ األدِيبْ  ولْ  يقُ و 

زْ ايـَ الفَ يـمْ  بالنْـسِ الرَّوْضْ  رَوْضْ  ـبَـقْ  ماعْ و 

01 : لم نعتر على حربة هذه القصيدة

مالحظة : في النصوص التي وقفنا عليها وجدنا أن القسم األول مبتور ونعتقد أن القسم الثاني يصلح أن يكون مطلعا   
َ لتسلسل وصف المحبوبة.     للقصيدة ونظرا
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لْ ــــوَّ ــــع ـــــولْ اتْ ـــــارْس ـــهْ ي ــــ ـــلَّ ل

سال و  قْصي  سَ فايَقْ  عايَقْ  نْ  كُ يكْ  نوصِ

ــــاسْ ــــط ــــسْ ـــــكْ قُ ـــــضَ ـــــحْ لَ

ـــرْ لَـــكْ ـــضَ ـــتَـــكْ تَـــحْ ـــيـــاسْ ـــمَّ اكْ ت

ة  ومَ رْ في الحُ مْ يَنْظَ افْهُ وَّ ة طَ رُوسَ حْ ة مَ حارْسَ

ــي امِ ــدَّ ــلْ قُ ــقَ ــتَ ــولْ يَــنْ ــرْسُ ــمَ ســـارْ ال

يبَة الوْجِ ــتْ  ــاقَ ف و  ــولْ  ــرْسُ ــمَ ال  ْ دَقّ

واي تَهْ اللِّي  بِيبْ  الحْ ــولْ  ارْسُ لها  قالَتْ 

ــونْ ــي ــعْ ـــــــرْشْ ال ــا احْ ــه ـــتْ ل ـــالَ ق

ــضــا الــعْ فـــي  ـــبْ  ـــڤَّ تَ ــــه  ــــرامُ اغْ و 

ــبَّــلْ ـڤَ ــبْ اتـْ ــي ــبِ ــحْ ـــمْ ال ـــراسَ ـــمْ ل

ــرِّي غُ ــونْ  ـكُ اتـْ ال  ــكْ  ــلَ ــقْ عَ ــةْ  ــاجَ ــرْج بَ

ة ومَ للحُ تي  بَلْغْ كانْ  يَّزْ  اتْمَ بِهْ  لْ  قَ العْ و 

أقْباحْ يرانْ  الجِّ و  ا  دَ العْ ــعَ  امْ لَــوْشــاتْ 

ة رفْقَ لِيهْ  اعْ ما  والبَرَّانِي  رْ  طَ اخْ نْ  مَ  ْ لّ كُ

ارْقِيبْ ال  دْ  حاسَ ال  خــاوي   ْ جّ لفَ وصــلْ 

ــة  ــيــبَ ــبِ ــــشــــاوَرْ الــحْ ــــتْ اتْ ــــعَ ورَجْ

ــكــونْ ـــي إي ـــرْتِ ـــاشْ امَ ــه ب ــي ل ــبِ واجــي

ــتْ ــي ــكِ ــاشْ ــي م ــب ــي ــبِ ــحْ قـــولـــي ل

ــوسْ ــسُ ــحْ ــمَ ـبْ ال ـــارْ الــڤــلـْ ـــم اجْ

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

ــاسْ الــوَقَّ رْ  ــدْ ــبَ ال ــوعْ  ــلُ اطْ يَة  الباهْ ــبْــرْ  خُ كالي  احْ و  ارْســـولْ  جاني   

ــــي ــــال م ـــــــا  ي ـــــــي  ـــــــال أم  
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ــي ــيــبِ ــبِ ـــالْ احْ ــولــي س ــهْ يــارْسُ ـــ ــلَّ ل

ــــا مــالــي ــــا مــــالــــي ي ــــي ي ــــال آم

ــه ــيــتُ ــغِ اصْ و  ادْوى  ــا  م ــدْ  ـعْ بـَ ـــنْ  مَ

مْ مَّ لْ و انْجولْ كانْخَ جَ بر و نَخْ يتْ كنْخَ و ابْقِ

يلَة  حِ ــرْتْ  ــبَ اجْ مــا  ــي  لِّ ــوَ انْ ــولْ  ــقُ انْ و 

ـــرْ   ـــبَ ـــا اصْ ـــبْ م ـــلْ ـــقَ ــــرْتْ ال ــــبَّ صَ

ـــــوبْ ـــــرْ ايُّ انـــقـــول أشـــافـــي ضُ

رِيقْ الغْ من  اهْ  ونَجَّ نــوحْ  ــاهْ  ادْع من  يا  و 

يُـــونَـــسْ ــلُــه  فَــضْ ــود  ــج ب ـــا  نَـــجَّ و 

لعيسى ـــــاسْ  ـــــرْم ال  ْ هــــــابّ و 

ــــوْلْ ْ هَ ــــلّ ــــنْ كُ ـــفْ مَ ـــوسَ ــا يُ ـجَّ نـَ

ه رْتـُ ضَ لحْ الزْكي  دْ  مَّ حَ مُ ـهَ  طَ ارْفَـعْ  و 

و فُ رْكْ بالْعْ ة ويدَ دَّ فْ بعد الشَّ رْ بالرَّخْ نْ يامَ يا مَ

ــمْ ــي ــهِ ــنْ ـــــــاي ك ـــي ادْع ـــي ف ـــاق ب

ـرابــي اتـْ و  فــيــاللــي  ـــه  ـــلُ أصْ نــجــامْ 

مْ فاهَ بْتُه  صَ يمْ  انْجِ قاري  مالي  يا  أمالي 

ـــاسْ ب امــــي  الــــدَّ ـــدْ  ـــنْ عَ ـــا  م واشْ 

ـــاسْ ـــبَّ ـــكـــي عـــلـــيـــكْ يــــا ع ـــشْ نَ

ـــــه يـــــثُ ــدِ بــحْ ــي  ــنِ ـــ ـــ ســاكْ رَوَّعْ 

دمْ و انْخافْ من الرْقيبْ ي انْزِيدْ نَقْ تَّى نبْغِ حَ

لْ قَ ي بال اعْ ي و انْجِ شِ لِيَّ نَمْ وى اعْ نْدْ الهْ لَبْ جَ  و اغْ

وابي اجْ في  وانا  عاء  ْ للدّ ينْ  فِّ الكَ انْصيبْ  و 

ابْصارُه وبْ  قُ ليَعْ  ْ رَدّ و  إدْريــسْ  ــعْ  ارْفَ نْ  يامَ

لَيْمانْ لسُ يخْ  مِ الشْ لْكْ  المُ هابْ  نْ  يامَ

لـــــــداوُدْ ــــدْ  ي ــــدِ ــــحْ ال لــــيَّــــنْ  و 

يبْ اللْهِ من  لِيلْ  الخْ تَقْ  اعْ و  بِيحْ  ْ الدّ وفْدى 

ــيــمْ ــلِ اكْ نــاجـــــي  مــوســى  ـــلْ  ـــعَ اجْ و 

ة مَ بادْ رَحْ لُه للعْ عْ لَبْ و جَ طاهْ فُـوقْ ما اطْ و اعْ

ــــمْ  ــــرِي ــــي يــــا اكْ ــــوْل ـــي هَ ـــاج ف

نـي مْ افْهَ و  شافْنـي  بْ  طالـَ ـرْ  نَنْظَ تَمَّ 

ـــوسْ س ـــي  ف ــــــرى  اقْ و  اتْـــــرَبَّـــــى 

باسْ االكْ ي  جِ يَفْ الزْناتي  في  ــاطْ  ــطَّ خَ

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

انْقاسْ  ْ بّ بالحُ هــدا  ــالْ  ق نِي  مْ افْهَ يهْ  قِ الفْ شافْني  ينْ  الحِ في   

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم
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ــي ــيــبِ ــبِ ـــالْ احْ ــولــي س ــهْ يــارْسُ ـــ ــلَّ ل

ــــا مــالــي ــــا مــــالــــي ي ــــي ي ــــال آم

ــه ــابُ ــت اكْ وَرْقْ  ــهْ  ــي ــقِ ــفْ ال ــــوى  أطْ

مانَعْ زالْ  الغْ نْزْ  كَ أسيدي  لْتْ  قُ زِيدْ  ارْواحْ 

ة النَّمامَ و  ينْ  الحارْسِ و  رُوا  ايْنَضْ ودْ  سُ الحْ و 

ه تابُه و ادْوايْتُه و قَلْمُ بِيبْ اكْ الَبْ الحْ بَدْ الطَّ  و اجْ

ـــــواهْ ـــال اهْ ـــتْ ب ـــرِي ـــفْ ـــعَ صــــاحْ ال

ياتْ عامْ وْضْ امْ نْدي في عَ عْ داكْ النْهارْ عَ و ارْجَ

لي اهْ و  راسي  تْ  بَعْ كانْ  لوْ  أسيدي  لْتْ  قُ

ــبْ ــالَ ــيَّ الــطَّ ــدي خــيــرْ قـــالْ ل ــفْ ــا نَ م

كْ ـثْـلـَ مَ بـة  ـلـْ الطُّ ــقْ  حَ الـعـارْفِيـنْ 

ولوا انْجُ يثْ  دِ الحْ في  نا  عْ ارْجَ و  تُه  وَدَّعْ

ــبَّـة ـــحَ بالمْ ــــة  ــقــيُـــوسَ مَ هـيَّ 

مــالــي يــا  مــالــي  يــا  أمــالــي 

ـــاسْ ب امــــي  الــــدَّ ـــدْ  ـــنْ عَ ـــا  م واشْ 

ـــاسْ ـــبَّ ـــكـــي عـــلـــيـــكْ يــــا ع ـــشْ نَ

ـــه ـــوابُ اجْ فـــي  لـــي  ـــال  ق و  وادْوى 

رْنا سَ ڤَبَّلْنا  فا  الخْ ـــرْزْ  حَ تَبْلِي  اكْ و 

فا الخْ يرَتْ  تَنْكِ نا  فْ شَ اكْ و  نا  ابْلَغْ نِينْ  امْ و 

ومْ النْجُ في  زَمْ  يَعْ و  مْ  سَّ يْقَ كَ وابْدا  رْ  بَخَّ

بِيبَة الحْ ــتْ  فــاقَ و  ــرُودْ  ــطْ مَ ـــرَجْ  اخْ و 

ــســانْ ـــبْ بــاالحْ ـــالَ ـــطَّ ـــتْ ال ـــازي ج

ـــاســـي ن و  ــــبــــيــــلْــــتــــي  اقْ و 

ــلْ ــي ــلِ ـــاخْ اقْ ـــي ــــقْ االشْ ــي حَ ـــذا ف ه

يـرْ ابْخِ بْـقى  تـَ ــاء  دْب ــوَ ال فـصيـحْ  يا 

الرْجـا رافَـدْ  ليـها  وانا  قـه  شايـْ هيََّ 

يوسْ  قْ مَ ـبَّـتْها  حَ بَمْ سالْ  اتـْ ـنْ  يامَ وانا 

عـبَّاسْ يــا  ــليــكْ  اعْ ـــكـــي  ــشْ نـَ

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

قِيَّاسْ رْ  ماهَ ــو  هُ ــنْ  مَ ــوْصــافْ  ال في  ها  فْ يُوصَ ما  ــة  ــرُونْــقَ امْ لِيلَة 

ــــي  ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم
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ــي ــيــبِ ــبِ ـــالْ احْ ــولــي س ــهْ يــارْسُ ـــ ــلَّ ل

ــــا مــالــي ــــا مــــالــــي ي ــــي ي ــــال آم

لي ــي  ـــ ــك ـــ ــحْ تَ اللَّـــــة  ــــداتْ  ـــــ ابْ

ــهــا ــرال اجْ و  لــقــاهــا  ــا  م ــعْ  ــي ــم اجْ و 

ــا ــاه ــق ـــي بــمــا ال ـــكِ ـــشْ ـــــيَّ تَ هِ

ــابَــقْ ــدْ الــسَّ ــيــتْ مــن الــوَعْ ــا قــاصِ وم

لــهــا ــــتْ  ــــل قُ ـــــتْ  ـــــقْ انْـــــطَ و 

لي  ــــتْ  ــــالَ ق ــــة  اللـَّ ادْواتْ  و 

ــــنــــي ــــمْ ـــي ارْحَ ـــن ـــغْ بــــيــــكْ ال

رْلِي وانا لِيكْ خادَمْ هَ يرْ اظْ ل خِ و انْتَ فيكْ كُ

تِيَّة ْ الشّ ةْ  ابْطاسْ نَزْهاوْا  هنا  الى  زيدْ 

ــزاهــة ــبِــيــبْ انْ ــدْ اوْصــــالْ الــحْ ــعْ مــا بَ

ـــرامـــي ــــة بـــاغْ ــــقَ هـــــيَّ شــــايْ

ــــزْهــــا عَ و  ـــــــــي  رُوحِ ـــــــــةْ  راحَ

ـــرِيـــسْ ـــانْ اعْ ـــط ـــلْ ْ سُ ــــتّ ــــا بـَ ان

ـــاسْ ب امــــي  الــــدَّ ـــدْ  ـــنْ عَ ـــا  م واشْ 

ـــاسْ ـــبَّ ـــكـــي عـــلـــيـــكْ يــــا ع ـــشْ نَ

ــكــيــلــي تَــشْ الْـــهـــا  ـــــرى  اجْ ــا  ــم ب و 

لِيها اعْ الفايْتَة  مومْ  الهْ نْ  مَ بها  صارْ  و 

ــا ــاه ــض ــى اقْ ــل ــي ع ـــ ــك ــبْ ـــــا نَ وان

ـــوعـــي ادْمُ ـــتْ  ـــحْ ـــسَ امْ هــا  ــدَ ـعْ بـَ و 

الــرَّاحــة و  نا  الهْ على  ـــي  رَبِّ ــدْ  ــمَ نَــحْ

ــكْ ــلَ ــثْ ــو مَ ــاه ـــيـــبْ م ـــبِ ـــى احْ ـــتَّ حَ

ة ــدَّ ــشَّ ال ــة  ــبَ ــحْ صَ ــرْ  ــي غِ ــة  ــبَ ــحْ صَ ال 

امْ  دَّ القُ يرْ  الخِ اتْريدْ  بما  في  مْ  كُ احْ و 

ـــبْ ـــيَّ ـــغَ ـــنـــا امْ ـــيـــبْ ْ ارْقِ ـــــدّ ـــا حَ م

ـــيـــنـــا  ازْهِ و  ـــــا  ـــــرورْن اسْ ـــو  ـــابُ ط

وارَمْ العْ لْطانَة  سُ بموالتي  شايْق  وانــا 

ـــرِيَّـــة  ـــة زَهْ ـــبـــارْكَ ــة امْ ــلَ ــي دَوَّزْنـــــا لِ

رُوسة اعْ البْساطْ  في  تْ  بْحَ صَ ــة  واللَّ

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

الكاسْ ـــعَ  امْ وَّاحْ  ــــدَّ ال ــحْ  ــيَّ صَ و  ــا  رْه ــدَ ــصْ لَ ــي  ــنِ حــازَتْ و  تْني  نْقَ عَ

ــــي  ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم



II 171الزطمة

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ــــي76 ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

النَّاسْ بِــهْ  وا  حسُ ما  ڤــاعْ  راتَه  السْ و  ــوانَــسْ  اعْ نَّقْ  عَ الَّ  ــنْ  مَ كي  نَشْ

ــــي ــــال ــــــــا م ــــــــي ي ــــــــال أم

ــي ــيــبِ ــبِ ـــالْ احْ ــولــي س ــهْ يــارْسُ ـــ ــلَّ ل

ــــا مــالــي ــــا مــــالــــي ي ــــي ي ــــال آم

ــا ــاه ــع امْ ــــابْ  ــــت اكْ ـــا  م دَوَّزْتْ 

يرْ  بخِ تَــبْــقــايْ  لها  ــلــتْ  قُ ــتْ  ــقْ انْــطَ و 

ـــا ـــبَ ـــرْحْ ـــة مَ ـــاعَ ـــى س ـــل ـــا احْ م

ــــي  ــــفِ وَلْ ــــتْ  ــــالَ ق ادْواتْ  و 

بِيبُه احْ ــنْ  عَ بِيبْ  الحْ ــرَقْ  ــفْ يَ ــال  ولَــهْ

ـــارَكْ ـــب ــبْ اخْ ــي ــجِ ـــولْـــنـــا إي ـــرْسُ مَ

ـــرْ ـــي ـــــــــهْ سِ ــــي امــــــــانْ الــــلَّ ف

يبَكْ ايْعِ ما  رْ  السَّ تْمانْ  كَ ــرَّكْ  سَ ــونْ  صُ

ــــة  ــــيَ ــــاهْ ــــب ــــــــــــــــتْ ال وَدَّعْ

رَوْعينْ طونِينْ امْ ري مَشْ بابْ خاطْ دْ ناسي و احْ نَوْجَ

ــــــــرى لــي ــــا اجْ ــــتْ م ــــي ــــكِ احْ

بُوسْ ْ اكْ لّ و زالَتْ كُ وايَعْ الزَّهُ رى بسْ و قالُوا بُشْ

ــي ــاســـ ـــمـــيـــعْ ن ـــــوا اجْ فَـــــرْحُ

ـــاسْ ب امــــي  الــــدَّ ـــدْ  ـــنْ عَ ـــا  م واشْ 

ـــاسْ ـــبَّ ـــكـــي عـــلـــيـــكْ يــــا ع ـــشْ نَ

ابْــهــاهــا ـــمـــالْ  اجْ ــي  ف ــتْ  ــي ــفِ اشْ و 

بيبْتي  يالفي احْ تي أمِ لي ورُوحْ راحْ قْ ة عَ راحَ أمْ

يرْ بخِ ــى  ــقَ تَــبْ ــة  ســاعَ ــبْ  ــعَ اصْ مــا  و 

ــا ــن ــاتْ ــن ــيْ بَ ـــبَـــة  ـــيْ غَ ــــولْ  ــــطُ اتْ ال 

يــدْ ــدِ اشْ ــرامْ  ــغْ ال و  ة  سابْقَ بَّة  حَ المْ

ــــري ــــبْ ــــبْ لِـــــيـــــكْ خُ ــــي ــــجِ وي

ــــهْ ــــدْ الــلـَّ ــــــكْ فـــي يـَ ــــــتَ وَدَّعْ

ة مَ كْ حَ ــهْ  ــي فِ ــحْ  ــي ــلِ امْ ــتْ  ــمْ ــصَّ ال و 

ــلِــيــمْ اسْ ســالــي  ــي  ــلِّ ــسَ امْ ــــرْتْ  سَ و 

الباسْ مْ  لِهُ لْتْ  قُ و  بْري  خُ نْ  عَ دارُوا  نيَسْ

ــــدوا ــــامْ ــــح انْ و  ــــوا  ــــكُ ــــحْ ضَ

ــي ــال ــــا م ـــي ي ـــال ــــا م ــــي ي أمــــال

الكاسْ و  ـوارَمْ  باعْ ه  قَ رُونـْ امْ لِيلَة  وا  قامُ
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ــي ــيــبِ ــبِ ـــالْ احْ ــولــي س ــهْ يــارْسُ ـــ ــلَّ ل

ــــا مــالــي ــــا مــــالــــي ي ــــي ي ــــال آم

ــي ــاف ــوْص ــى بَ ــغ ــلْ ـــــلَ ال ـــــي اهْ زَهِّ

ــى ــهَّ ــنَ ــتْ ـــا يَ ـــمْ م ـــرِي ـــكْ ْ ال ـــــرّ سَ

ـــــيـــــلْ ـــــلِ ــــــــدْ الـــــجْ ــــــــبْ عَ

ــنْ ــقــي ســالْ ارْبــــابْ الْــفَ ــايْ ـــي ارْق دُوق

ــــالْ  ــــقَّ ــــعُ ال ـــــــكْ  ـــــــدالَ اكْ و 

ـــي ـــاق ـــب ال و  ـــــه  ـــــرْتُ ـــــي سِ و 

ـــرْ ـــري ـــي اشْ ـــان ـــي طـــاغـــي م ـــان م

لْتْقى مَ لْ  كُ نْ  مَ الغابَة  ــابْ  ادْي وا  رْشُ عَ و 

ــرْ ــرْصَ ــادْ ايْــصَ ــرابْ ع ــخْ ــومْ ال ـــقْ بُ و ادْفَ

المْ الكْ لى  اعْ يبَة  طِ والَ   ْ ــرّ سَ مابْقى 

ة ــصــيــدَ اقْ مـــعَ  ـــة  ـــرَّابَ سَ ـــضْ  ـــفَ احْ و 

ــيــزانْ مِ ال  يبَة  طِ ال  ــيــخْ  شِ ــولْ  ــقُ ايْ و 

كامْ  احْ بال  قُومْ  يبَة  السِّ ة  ياخَ اشْ ثْروا  كَ

رِين للْماهْ يبَة  طِ ال  ـــرْ  اوْقَ ال   ْ ـــرّ سَ ال 

ــالْ ــن ــايْ م ـــة  ـــاعَ ـــطَّ ال ـــلْ  ـــي ـــلِ اقْ و 

ــي ــال ـــي يــــا م ـــال ــــي يــــا م ــــال َم أ

ـــاسْ ب امــــي  الــــدَّ ـــدْ  ـــنْ عَ ـــا  م واشْ 

ـــاسْ ـــبَّ ـــكـــي عـــلـــيـــكْ يــــا ع ـــشْ نَ

ــي ــحــاف اتْ ـــــرْزْ  طَ و  ــــري  ــــواهْ اجْ و 

ــفــى يَــخْ مـــا  ـبَــيْــنُــه  اتـْ ـــمـــي  اسْ و 

رَة مْ الحَ ينَة  دِ المْ في  نُوعْ  مَشْ بْري  خَ ديما 

رْ التْمَ و  ــازْ  ــغ الْ بِــيــنْ  مــا  ــوا  ــرْقُ ــفَ كــيْ

ــــه ــــالمُ ــــــوا اكْ رِي ــــــدْ ـــا يَ ـــه ـــلْ كُ

ــــــيــــــدْ ــــــحِ ـــــــــا اجْ ـــــــا ان م

بْرُوا غَ و  وا  دُ مْ خَ ــودْ  االسُ ــتْ  رِي نِّي  الكِ و 

ــارَة ــقَ ــنْ الــسْ ــراشَ تْ اطْ ــدْ ــمَ ــيــنْ اخْ حِ

مارْ اليَضْ ـــاللْ  اقْ و  نا  ياخْ اشْ ــرُوا  ــثْ كَ

اتْشاميرْ لْ  افْضَ لى  اعْ ــه  دَرْسُ بَّنْ  صَ نْ  مَ

ـــه ــدْ دَفُّ ــلَّ ــجَ ــيَ ـــوادْ ك ـــجْ ــة ال ــلَ ــضْ فَ

بْ لْعَ المَ والْ  اطْ إلى  بِها  رْ  خُ يَفْ زانَة  اخْ ال 

مْ ثَلْهُ امْ م  ازْمانْهُ صابُوا  ما  هُ تَّى  حَ

ــظــامْ ــنْ ـــابْ ال ـــح ــنْ اصْ ــي ـــرَقْ بِ ـــفْ تَ

وسْ لْمُ فالي مَ رْها سَ كَ ولى ما يَدْ ة المُ مَ كْ و حَ

ـــاسْ ـــبَّ ـــا عَ ـــكْ ي ـــي ـــلِ ـــي اعْ ـــكِ نَـــشْ



II 173الزطمة

94

95

وى الهْ ــاسْ  ن ــرْ  دَكَّ زالي  لَغْ غا  اصْ ــنْ  ـــــرَّاسْامَ ـــــمْ الـــــغَ ـــهْ يـــــرْحَ ــــ ـــلَّ ال

انتهت القصيدة

ـــي ـــال ــــــا م ــــــي ي أمــــــال

ـــــبَّـــــاسْ ـــــلِـــــيـــــكْ يـــــا عَ ــــكــــي اعْ نَــــشْ

ـــي ـــال ــــــا م ــــــي ي أمــــــال
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الوْصالْ ــومْ  يُ نَرْجى  انا  و  حالْ  أشْ هذا  ـيـدِي  ياسِ هو  و 

ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي

امـــــداوي لـــدايـــا  وجـــــدت  وال 

نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

طالْ فاكْ  اجْ و  بْرِي  صَ رَغْ  نَفْ و  أقْــوى  ــدِي  وَجْ وَدِّي  يا  و  هُ و 

الـهاوِي ـبْ  ـلـْ القَ افْـنا  و  افْـنِيـتْ  ـتَّى  حَ

ــــوِي ْ ق ــــــدّ ــــــصَ ابْ

ـــــــــــــــــوَة دَهْ وَالَّ 

ــــهْ نــــاوِي ـــــالَّ بـِ شَ

ادْوا و  ادْويـــــــــــــتْ 

هاوي ورِي  شُ نْ  مَ لْ  قَ العْ و 

ـوَة ــهْ سَ ـعاكْ  امْ هادي 

ــارَة ــه اجْ و   ْ ـــرّ سَ ــفــاكْ  اجْ ــابْ  ــت ــعْ بَ

ــوِيــــشـــة ـشْ تـَ ال  ــــــــتِ  انـْ و 

ــقــي ــشْ عَ و  ـــي  ـــحِ ـــرايْ ـــڤْ بَ ـــي  ـــبِّ لُ

لْقاكْ مَ نْ  عَ ادي  انْصَ و  انْزِيمْ  يارِي  بَغْ يارِي  بَغْ

ـــــدابْ أعْ ــانْ  ــه ــي ــتَّ ال و  ــة  ـهَ تــايـْ بابْ اسْ يرْ  ابْغِ ـــالشْ  اعْ و  ــاشْ  ف لــيَّــاشْ 

ــطابْ ـصْ نـَ ـــعــاكْ  امْ

ــــي ـــرابـِ رَبـْ يـــــــا 

ـبابْ االحْ يـنْ  بـِ فُـرْجاتْ 

ـــــرابِـــــي ـــى اشْ ـــل ع

بايَرْطابْ ما  لْبَكْ  قَ مالْ 

صابِي ـــومْ  يُ و  لِــيــلَــة 

باحْ نُوني  كْ مَ عاني  المْ دْ  واهَ بَشْ
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ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

ضالْ الفْ منَ  الرَّفْقْ  و  يُوا  إيْعِ ما  وابْ  لَجْ يدِي  سِ يا  هو  و 

ــارْ ــيَّ ــسِّ رْ ال ـــدْ ـــبَ ـــوعْ ال ـــلُ يـــــا اطْ البْـكارْ ـــرَّةْ  حُ يا  ــرْ  ْـصَ النّ ـــتْ  ارايـْ

ـــــصــارْ بِـــــيـــــنْ الـــــمْ

ــارِي ـــ ــب ـــ ــــاعْ اخـــ ش

هـارْ انـْ و  يـلْ  لـِ يْـمانْ  هِ

ــــمــــاري ــــا اقْ ــــي اضْ

جارْ يُهْ كْ  نْدَ عَ ثْلي  مَ واشْ 

نــــارِي و  ــتِــي  ـيــعْ ألـِ

ـــزارَة احْ فــي  ــيــكْ  ــلِ اعْ وال  ــيــكْ  بِ مــا 

ـــة ـــشَ ـــرِي ـــــوالْ اطْ ـــــقْ عــلــى ال

ة ــيــدَ ــڤِ ــبَــة احْ ـــي غــاضْ ـــاجِ ـــزْع مَ

ماڤْواكْ انْتِي  و  كْ  ْضَ انْوَڤّ عارِي  بشْ عارِي  بشْ

سـالَّحْ يَّـةْ  كحِ الجانْبَكْ  ي  رْبـِ قُ

ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

إيسالْ نُّه  عَ ــبْ  واجَ بِيبُه  احْ عنْ  بِيبْ  الحْ يدِي  ياسِ هو  و 

ــــرامْ الكْ ــومْ  ـــلـُ ـــعْ مَ ــــا  ْضَ الرّ و  ـرْحـــامْ يـُ ـــمْ  الرَّاحَ و  رْفَــقْ  يـَ بْ  الغالـَ

ارَا ــــدَّ ــةْ ال ــلَ ــيْ ـــقْ لِ ـــرِي رْ اشْ ـــدْ كـــابَ

ـــة ــيِِـيــشَ التّــفْ ــــــــــوَ  زَهْ يــا 

ــنْ ــاسَ ــح ــمْ ال دُرَّةْ  ـــا  ي ـــــتِ  انْ و 

هاكْ الفارَغْ  و  مالِي  هاتْ  طارِي  مَسْ طارِي  مَسْ

احْ وَضَّ رَة  ضْ الحَ لْ  ألهْ ناكْ  اسْ يَنْبا 
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ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

ــزالْ الــغْ ـــرَّاضْ  عَ يا  رَة  ـــدْ عُ  ْ ــلّ كُ ــاجْ  ت يا  ــيــدِي  سِ يا  هو  و 

ـــي ـاجِ السَّ رْ  البَـــدْ ـوعْ  ـــلـُ اطْ يا  ــي ـالجِ اعْ  ْ ـــبّ طُ يا  ـــتِــي  راحْ أرُوحْ 

ــي ـــ ــرْقْ داجِ ـــ ــشَ ـــ إيْ

ــــــة ازْعـــــــاجَ دُونْ 

ـي ابْراجِ ـنْ  عَ ـياهْ  بَضْ

ْ حــاجــة ــــــلّ الــــــكُ

ي فـاجِ رْ  الخاطَ ومْ  ـمُ اهْ

ــةّ ــراجَ ــرْضــا افْ ـــومْ ال يُ

ـيـارَة اتـْ و   ْ ــزّ عَ ــمـالْ  اكْ و  هــنا  و 

ـــة ـــشَ ـــي ـــعِ امْ ـــــــــتْ  رَمْ ال  و 

رافــــا ــبِيـــنْ  للـرَّاغْ ــلْ  ـــصَ ـحْ تـَ

فاكْ بْ اجْ نْ نَعْ با  مَ ارِي افْناوْا نَهْ ضَّ
ضارِي ڤُ

ڤُ

وقْ في االفراحْ شُ عْ قْ و مَ ما بِينْ عاشَ

ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

ـــودْاللْ بُ يــا  لِيْلَى  ــي  انْــتِ و  ــسْ  ــيْ قَ ــا  أن ــيــدِي  سِ يــا  هــو  و 

ِــيــــــــنْ لَـــــرْيــــــــامْ بـــ

ــي ـــ ــامِ ــكْ ادْم ـــ ـــ ــي لِ

ــرامْ احْ يرَكْ  غِ في  رَة  نَظْ

ــــي ــــدامِ ــــــوى اعْ اقْ

رامْ اغْ يرْ  للغِ ادْعاني  ما 

اسقامـي و  ضـنـي  داوي 

ــبَّــارَة صَ ــــرامْ  الـغْ يــنْ  ــحابـِ اصْ و 

ــة ــشَ ــي ــلِ ــغْ ـــ ــتَّ رْ ال ــــــــدْ يــــا بَ

جافِـــي ودْ  ـــدُ ْ الصّ ـــدابْ  اعْ وَقْـــتْ 

ياكْ بضْ وِي  ضَ ي  شاكِ لِيكْ  رارِي  بَسْ رارِي  بَسْ

الحْ اصْ قْ  شْ للعَ حبَّة  المْ انْهايَةْ  و 
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ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

مالْ اكْ و   ْ ــزّ عَ يَّــة  ــدِ اهْ رارْ  الـــدْ ــنَ  امْ ــدِي  خُ يدِي  ياسِ هو  و 

ــقـاقْ بالـتَّـحْ ــنــى  ــعْ المَ ـغْ  نــابـَ الـزَّوَّاقْ ـبْـرْ  الحَ ـيـاخْ  االشْ صْ  خالـَ ـنْ  مَ

ارْقـــــــــــــــــاقْ و   ْ رَقّ

ــــفـــاقِــــــي اتـْ دُونْ 

ــاقْ رُون بَعْ  اطْ بَعْ  ْ الطّ و 

شــاقِــي ـــيـــقْ  شِ و 

اقْ ــدَّ ــادَقْ حَ ــي ح ْ راقِ ــدّ فَ

باقِي ــالفْ  ــخْ لَ ــفْ  ــلْ خَ

ــــزارا الــغْ ـــومْ  يـُ ــتْــراكْ  يـَ ــه  هامَ

ــة ــيــشَ ــــســــامْ الــتَّــبْــطِ بَــــحْ

شالــي كــانْ  يـصْ  ـصِ اخْ ـلُـوطْ  مـَغْ

راكْ نْ الَّ شابْ في العْ يبْ مَ قارِي إيْشِ قارِي بعْ بعْ

ناحْ بالجْ  ْ وّ للْجَ قْ  فَ اخْ لُو  وضْ  فُ خْ مَ

ــيــالفْ ــــــــكْ مِ ــــاتْ ادْراجَ ــــارْق م الوْصـالْ علـى  ـي  الباهِ ابْزِينَـكّ  ـتِي  فَقْ

ــحـــافْ اتـْ و   ْ ــــــرّ سَ

ــــي ــــدافِ ـــــــرْقْ اهْ خَ

والَّفْ ــعْ  ــبْ طَ بْعْ  الطَّ و 

ـــي ـــــعْ صـــافِ ي ـــــدِ ابْ

رْ و اعرَبْ و ارْيافْ ضَ ْ و احْ تَلّ

الصافِــي البْـهـا  داكْ 

ــنـارَة امْ ـنـاسْ  ـعْ لـَ يــنْ  بـِ رَقْـــرَقْ 

ـــة ـــيـــشَ ــــدْ الـــتَّـــوْحِ ــــعْ ـــــنْ بَ مَ

ـي حـالـِ ابـْ ــقْ  ـشْ العَ ـلْ  الهْ فَـتْـنـاء 

ناكْ رْ في اسْ لِّي نَنْظَ زالْ هَ في اوْكارِي في اوْكارِي اغْ

ـالحْ الـمْ ـحافَـلْ  امْ بِينْ  اوْالحْ  ا  وَّ ضَ
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ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

مالْ الجْ يعْ  ابْدِ نْ  سْ حُ ابْها  قْ  عاشَ رُومْ  غْ مَ يدِي  سِ يا  هو  و 

ـونْ ـصُ الـغْ ـدْ  اقْـاليـَ فــي  ـلْ  كالـنْـحَ افْنُونْ  ْ لّ كُ نْ  مَ ـفْ  ـطَ نَڤْ و  ى  ـفَ العْ ــوَ  زَهْ

ـــــنُـــــونْ ـــــكْ ْ مَ ـــــــرّ سَ

ــي ـــ ــانِ ــرْ ادْه ـــ ــحْ ـــ سَ

ونْ الْسُ ــفْ  ْ ــوَصّ اتْ ــالَّ  شَ

ــــي ــــدانِ ــــمــــا ابْ اكْ

تُونْ ةْ لَمْ جَ يتْ في بَهْ فِ ما اخْ

ي افْـنانـِ النْـسا   ْ ـــبّ حُ

ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

االبْطالْ يرْ  قِ اسْ  ْ دّ ابْفَ نى  عْ المَ لْ  هَ ضْ  يَقَّ يدِي  ياسِ هو  و 

التَّــوْعـاضْ نــاسْ  ــجْ  ــناهَ امْ فــي  فاظْ للـْ ـمْ  هُ بـِ نْ  ـلـَ عْ تـَ ــدِي  ـواهْ اشْ و 

ـــــــــــواضْ تَـــــخْ دُونْ 

ـــي ـــراضِ اعْ ـــــلْ  اهْ و 

ــراضْ االغْ بِه  لْتْ  مَ اكْ و 

ــي ــاضِ ـــفْ م ـــي ـــسِ ابْ

ه فاضْ واجُ رِي بامْ فاضْ بَحْ

ــي ْ راضِ ــلّ ــكُ ـــي ال راضِ

الدْســارَة و  ــولْ   ــضُ الفْ و  ـة  الزِّيـغَ و 

ـــة ـــشَ ـــرِي ـــعْ ـــتَّ ــــــواتْ ال ــــــفْ هَ

ـــوَة عْ ـتُــه الـــدَّ ــــنْ جــابـْ ــبْـــرِي مَ نـَ

كاكْ لْ التَّشْ بُوبْ هَ فْ اشْ شَّ يَّارِي إيْكَ يَّارِي عِ عِ

بْـراحْ نـَ ما  ه  تَوْصابـُ اوْصابْ  على 
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ــاحْ ــمَّ ــولــى سَ ــة و الــمُ ـــام فــايْــتَ االي رارَة سْ المَ يا  يَوْفى  قــاوَلْ  ــنْ  مَ نى  الغْ

ــــاري ــــنَّ ـــــنْـــــاري خُ ةخُ يـشَ وِ اعْ بُــوتِــيـــــتْ  ــا  ي نرْجاكْ ونا  هدا  أشحالْ 

قالْ  المْ  ْ حّ صَ على  يثْ  دِ الحْ يبْ  طِ اتْمامْ  و  يدِي  سِ يا  هو  و 

ـه ــراسُ اغْ ــنَ  امْ االزْهـارْ  طـيــبْ  و  ه نــاسُ ــتْ  خابـَ وال  ــيـــرْ  خِ ضـاعْ  ما 

ـــــوا انْــــــــقـــــاسُ وال 

ــــــــي يــا نَـــــبْــــــــراسِ

ــوا ــمْ مــاسُ ــهُ ــيــامْ بــاسْ

ــي ــاسِ ــن ــعْ ـــمـــا ال اكْ

ه سانْ لراسُ نْ بَحْ سَ نَ احْ و امْ

ي ياسِ اسْ اعلى  ــتِ  انْ و 

زْيـارَة بـَ وْصــالْ  لـَ ــومْ  يـُ ـلـى  احْ مـا 

ـــة ـــشَ ـــي ـــقِ ــــهْ انْ ــــي ــــوافِ ــــقْ ب

كـافِـــي  ـــوادْ  الـجْ ـــيْـــرْ  خَ كافِـــي 

نْ ابْهاكْ سْ ناضارِي ناضارِي على اتْمامْ اتْنا حُ

احْ الوَشَّ بْرْ  الحَ قالْ  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ـارَة ـحَّ نـَ ـيُــونْ  اعْ ـو  بـُ ــنِــي  يَّــهْ تـَ و 

ـــة اعــــرِيـــــشَ ادْواوَحْ  فُــــــوقْ 

ــوِيــتْ اهْ ـي  اللـِّ ــبِــي  ــسْ كَ مــالَكْ 

راكْ دْ بحْ سانْها يَنْشَ هيزارِي هيزارِي على احْ

وَّاحْ الدُّ ـوالةْ  مُ ـلِيـلْتِـي  اخْ ي  ـفِ وَلـْ
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ـصالْ الفْ رَادْ  لِيـسْ  نـي  ـلـْ ادْهَ  ْ ـبّ الحُ مْ  ـــالْألالَّيـَ ح ال  ـــلْ  ـــي ـــحِ انْ حــالــي 

اقْـوالـي ـزْ  رَمْ يـنْ  مِ فاهْ يا 

ـى تَتْماشَ رِيـتْـها  نِيـنْ  امْ

هوشْ دْ لي بزِينْها مَ قْ تْ عَ تَرْكَ

انْاللـي ـرامْ  بالغْ يـتْ  قِ ابـْ و 

االرْماشْ ـبِـيــغْ  اصْ ـي  فِ وَلـْ

باشا  ْ دّ يـَ في  ـزارَڤْ  امْ والَّ 

يالي احْ بْراتْ  غَ ـوى  الهْ مع 

ـاشّ الـرَّشَّ الـبْـــهـا  داتْ 

ــوْشـة هَ ـيــفْ  ـــفِ كهْ

وى لي يبْ تَّشْ قَلْبِي على اللْهِ

ـة هاشَ دْ وارْحـي مَ نْـها اجْ مَ

بْها مرْكوشْ حْ قَلْبي بحُ واضَ

ادْخالي في  نارْها  ـداتْ  زَنـْ

ـواشْ ـغْ تـَ زِيـــدْ  انـْ وال 

دْ رابْ و ارْتشى و لْساسْ العهْ

بنْـجالي رِيتْـها  نِيـنْ  امْ

راشْ االعْ ادْبِيـلْ  ـني  صْ غَ

ـة ـشَ ڤْ نـَ فــي  رِيــتْــها 

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

بالْ لُــه   ْ ـــرُدّ انْ وال  لي  يَزْهى  ها  وْضْ عَ محالْ 

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب
ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ــــــوالْ ــــبــــابْ االهْ ــــيَّ اسْ هِ

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

حالْ  في  الاتْلُومْ  ني  أالَيَمْ يبْ  عِ اصْ وى  الهْ جْ  نَهْ

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب
ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ـــابْ االقْــــوال ـــح ـــوا اصْ ـــالُ ق
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بحالي اتْلُومْ  ال  يكْ  نوصِ

يـاشْ تَلـْ الدْراتْ  ــنْ  مَ

ــا ــشَ ــنْ ــنْ نَ ــظَ ـــ ــانْ م

حالـي مي  ياالَيـْ رِيـتْ  لُوْ 

الْحاشْ ة  جَ هْ مُ يمْ  مِ اصْ في 

رْشا الشَّ ة  عَ الْوالـْ ثيـلْ  مْ تـَ

زالي  اغْ ـبْ  بحُ صارْلي  ما 

اتْراشا ـرامْ  الغْ فـي  بي  قَلـْ

يُوشْ الجْ لْتْقى  مَ دْ  وخْ اني  دَ اخْ و 

انْجالي رْ  حْ سَ ـاللْ  اهْ ـرَّة  غُ

ــراشا اعْ اوْرُودْ  ودْها  ـدُ اخْ و 

وْ إيحوشْ نْ الجَ يدْ مَ طادْ الصِّ يَصْ

انْبالي قُـوسْ  ـبِيـنْ  الحجْ و 

الرْمـاشْ عــيُـونْ  حاضـي 

انْتشى بازْ  ثيلْ  امْ األنْفْ  و 

لي تَزْهى  لْتة  هَ بِينْ  اجْ و 

اشْ بَطَّ فارْ  الشْ يفْ  سِ

ة بْشَ غُ فــي  ــة  فــاتْــحَ

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

لْعالْ عَ ــثِــيــلْ  امْ إال  و  ة  ــدَ ــحْ مَ ــنْ  كَ  ْ ــدّ ــقَ ال

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب

ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

كحال ــي  ف ــلْ  ــي لِ ـــاتْ  ـــج دَمْ

بالـي انـْ كرْخامْ  رْ  ــدَ اصْ و 

اتْغاشي فِيهْ  رِيــتْ  نِينْ  امْ و 

رُوشْ رْ المولى في ليمْ دُونْ اعْ سَ

اتْشالي كبْرُوقْ  غودْ  اضْ و 

يَنْتاشا بــيــهْ  ــبِــيــرْ  لــخْ

ة شَ مْ دْ كُ هْ دْ جَ نْ نَهْ رِّي مَ سَ

بْيْ الفالي يدْ ضَ يدْ جِ و الجِ

ماشْ القْ في  با  اغْ باهي 

ي ــشَ ـفْ نـَ و  ــنِـي  ساكْ

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

المصالْ دْ  هْ شَ ن  كَ سايَلْني  يا  اثْغارْ  فايَفْ  اشْ و 

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب

ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ـــاللْ ـــكْ ـــودْ تَ ـــرْ عـــقُ جـــوهَ



II 183باشا

انتهت القصيدة

شى ياللي و لِيسْ يَخْ وشْو الجِّ نْقُ قي مَ ه بَنْدْ يفُ قابْطْ سِ

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا  اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

الـبالْ ــنْ  مَ ـطا  الخْ و  ـبالـي  اهْ زادْ  اوْرَدْفْ 

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب

ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ـــالْ ـــــبْ ف ـــــنْ دهَ ـــــرَّة مَ سُ
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تَنْكالي ـو  يْـجُ هَ يـقـانْ  صِ

ة نُوَّاشَ ـدامْ  القْ ـيَـتْ  مَشْ

بوشْ  اعْ بودْاللْ  تَوْصافْ  هدا 

ـثـالـي مْ تـَ فـي  ارْخـامْ  والَّ 

افْـشـاشْ ـنْ  مَ تْـها  ـلـَّ حُ

وْضهاشْ حاشى يفاشْ عَ ما كِ

ْ حوتْ المالي نّ و افْخاضْ كَ

نْـقاشْ ــدامْ تـَ فـــوقْ القْ

ــــــشــا ـــمْ االرْضْ تـَ

زْهالي يـَ مْ  ـهُ ـوْضْ عَ يـرْ  غِ ال 

اتْناشا الجحودْ  على  يفي  سِ

بَرْهوشْ وى  اعْ لُو  نَبَّاحْ  واللِّى 

ة بْشَ هَ لُوعْ  الظْ في  بَشْ  اهْ و 

ــا  ــش ــمْ ـــنْ كُ ـــي ـــلِ ـــامْ ك

ـاللي كْ تـَ فـي  مْ  ـبَـتْـهُ واجْ

ـشاشْ العْ ـومْ  بـُ فَــرْخْ  و 

لَوْشا ـبِيـرْ  اكْ وَتـي  أنـْ باشْ 

ا اهــوشَ فــي  ـلُـوهْ  ـصْ حَ

ـشاشا ـغْ المَ النْـفاقْ  قْ  قـوُ

عالي المْ لْ  هَ القارْيِينْ  و 

ماشْ الهْ مومْ  اهْ الْغي 

اتْغاشا ــاهْ  ــش اغْ فــي 

ة تَّاشَ الفَ و  لِيهْ  اعْ بازي 

بْطوشْ اكانْ في اللْغا مَ وِينْ مَّ

ـــة ـــراشَ ـــرَّشْ ـــة ال ـــيـــهَ ـــبِ
ــــرُوا اشْ ــــصْ نَ

ـــاشـــى ـــفَ ـــهـــا اتْ ـــرامْ ــــ ـــغْ ــــرِّي ب ـــــ سَ

االفْضالْ رافْ  للشْ سايَلْني  يا  رَبْنا  ــالمْ  اسْ و 

ــــاشــــا ـــــــــــــــــــودْاللْ ب ب

ـبُوشْ اعْ ـزالْ  للْغْ ـلُـوكْ  مْ مَ وانا 

ـــجـــالْ االشْ ارْبــــــابْ  عــلــى  و 
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IV
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حالِي حــالَــةْ  ــرْ  ــظَ انْ و 

تَنْحالِي ــدْ  ــواهَ اشْ و 

امْصالِي يبْ  طِ يبَةْ  طِ

الِي السّ ــبْ  ــلُّ ال ـــوْ  زَهْ

ي العالـِ ـمْ  عْ نـَ ة  نْـعَ صَ

ــوالِــي ــلْــطــانَــة الــعْ سُ

غى لي يـدْ مـن اصْ فِ و انـْ

ســؤالِــي  و  ـي  ــوابـِ اجْ تَــــرْكْ  ــألْ  ــسْ تَ ال  ــلْ  ــايَ أس

اغْشاشة يرْ  غِ ــنْ  مَ قَلْبِي  في  ما  رِيــكْ  يُــوْ ي  هِ وَجْ

يالِي اخْ نافْ  اصْ و  لَوْنِي  وكْ  كُ الشُّ حــالْ  عْ  طَ يَقْ

اشة الرَّمَّ يْنْ  للعِ رْ  النّظَ و  ــوحْ  ــبُ إيْ لْبْ  القَ و 

اللِي اهْ و  ي  سِ مْ شَ ــوى  الــهْ ــحْ  ــرايَ اگْ ــبــابْ  اسْ و 

كانْتْماشا هــانِــي  ــرْ  ــبَ ْ الــصّ ــعَ  م ــي  ــرانِ اتْ ــيــفْ  كِ

االنْجالِي حْ  المَ امْ ــورْ  نُ يفْ  طِ اخْ لِي  قْ عَ تْ  فَ طْ خَ

ــرَاشــة رَشْ وال  ـــرِيـــده  اخْ ــي  ف ـتُــه  رِيـْ االّ  زِيـــنْ 

الغالِي نْ  سْ الحُ و  نْ  اسَ حَ المْ و   ْ ــرّ الــسَ ــعْ  ــرِي ابْ

يَّاشة طَ ــا  ــواه اهْ نـــاسْ  ــولْ  ــقُ اعْ مايَلْها  بشْ

ــزالِــي اغْ ــنْ  ــزِّي ال باحْ  صْ مَ ينْ  قِ عاشْ يا  ــرُوا  ــصْ نَ

باشا ــي  ــوالتِ م ــــي  رُوحِ و  ــتِــي  راحْ ــة  ــبَ ــي ــوْجِ ال

ـبالي اهْ ــواقْ  اشْ و  ـقـي  شْ عَ و  بْـتِـي  ـحَ بمْ ظْ  نَلْفَ

يَتْـفاشا ه  ـقُ شْ عَ ـمْ  ظَ يَعْ يـنْ  حِ رُومْ  ـغْ الْمَ  ْ رّ سَ
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ــبــالِــي اڤْ ــنْ  ــسَ ــحَ ال و 

الَّلِي بوسَ ــوى  اهْ فــي  

بالِي ــنْ  ــطَ يَــشْ مــا  ال 

ــي ــرالِ ــهْ اجْ ــي ـــالَّ بِ شَ

ــوالِــي ــلْــطــانَــة الــعْ سُ

لي ـــدا  ـــمْ عَ ــا  ــي ان و 

ــي ــاللِ زيـــنْ ارْفِــيــعْ اهْ

ــاللِــي االطْ على  رْ  تَبْهَ

ثالِي تَمْ في  ودْ  ـــدُ اخْ و 

مالِي اشْ  ْ ــبّ الــحُ و  ينِي  إيْمِ ــوى  الــهْ يرْ  مِ وانَــيــا 

ــة ــاشَّ ــرْ رَشَّ ــبَ ــرِي تَــخْ ــبْ ــبَــة بــخَ ــي ســاكْ ــراتِ ــبْ عَ

المالِي  ْ ــحّ صَ في  عْ  يَنْفَ واشْ  ولْ  مُ عْ المَ ءاشْ 

لِيَّاشة ــه  ــامُ ارْي ــقْ  ــشْ عَ ــرامْ  ــغْ ال يبْ  لهِ ـــومْ  شُ

هوالِي ــولْ  هُ ــنْ  مَ ة  لِيمَ اسْ نْيَة  هَ امْ اتْ  ـــدَّ ال و 

ــاشــة ــم رَقَّ ــهُ ــتْ ــيَّ ــوى حَ ــهْ ْ و ال ــبّ ــــنْ الــحُ الَكِ

ابْحالِي وه  لْكُ مَ ــنْ  مَ النْسا  بَّة  حَ امْ في  رْ  ــدَ يَــعْ

نَتْغاشا و  ــمْ  ــزِي وانْ ــرْ  ــزْفَ ون ــيــبْ  انْــغِ و  ــرْ  ــضَ نَــحْ

ــزالِــي اغْ ــنْ  ــزِّي ال باحْ  صْ مَ ينْ  قِ عاشْ يا  ــرُوا  ــصْ نَ

باشا ــي  ــوالتِ م ــــي  رُوحِ و  ــتِــي  راحْ ــة  ــبَ ــي ــوْجِ ال

ــي ــدالِ ابْ ــيــهْ  فِ مــا  ــقُ  ــشْ وعَ ْــهــا  ــلّ كُ آدَمْ  ـــنَ  ابْ و 

فْـشاشة و  ـوى  الهْ ة  ـولـَ بـصُ ة  لـَ ايـْ بالصَّ ـي  ـقِ شْ عَ

فوفالي ــتْ  ــعَ ــلْ طَ ــلَــة  ــبْ عَ و  ــة  ــازْيَ ج ــة  ــلِــيــفَ اخْ

حاشا هــا  ــدْ ــحَ يَــجْ وال  ــيــقْ  ــشِ اعْ ــرْهــا  ــكَ يَــنْ مــا 

هالِي اسْ و  ارْبـــا  بِــيــنْ  ــرَة  ــوَگْ امْ ــوة  ــبْ لَ ي  كِ نَحْ

ة اشَ بَطَّ نَة  عْ للطَّ انْجالْها  ــة  ــعَ فْ الــدَّ ــلْ  ــبْ قَ

والِي اعْ و  ـــوارَمْ  اصْ و  ْغا  الزّ ــنْ  مَ امْضى  فارْ  باشْ

اشة نَقَّ ــجــايَــبْ  اعْ ــشــاهْ  ــقْ ــنَ امْ ي  لْماسِ گُ اسْ
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الِي ـعَّ شَ ـنا  ـعْ ـمَ اشْ و 

ــوالِــي ــلْــطــانَــة الــعْ سُ

انْـــاللِـــي ــــهْ  بِ ـــا  ان و 

ــا تَــنْــكــالِــي ــاه ــف ،اجْ

ي لـِ ازْهـــى  و  ــي  ــانِ زَهَّ

ــي ــوالِ ال ــلْ  ــي ــلِ اقْ راحْ 

ابْطالي ــدْ  ــنْ جَ ــزَمْ  ــهْ نَ

ــوالِــي ــلْــطــانَــة الــعْ سُ

ــي ــاللِ ــكْ ــي تَ ــوافِ ــاقْ ب

المالِي ـــاسْ  ك ــي  لِ ــدِ ــهْ تَ ــنْ  ــي ــنِ امْ ــهــا  ــلَ ــحْ أمَ

نُوَّاشة انْــشــايَــطْ  يطْ  كنْشِ ــولْ  ــقُ الــعْ طْ  تَنْشَ

ــزالِــي اغْ ــنْ  ــزِّي ال باحْ  صْ مَ ينْ  قِ عاشْ يا  ــرُوا  ــصْ نَ

باشا ــي  ــوالتِ م ــــي  رُوحِ و  ــتِــي  راحْ ــة  ــبَ ــي ــوْجِ ال

ايْاللِي و  عْ  طَ يَسْ البْها  داكْ  ــمْ  ــي اوْسِ رْ  ــدَ ــابْ ك

باشا وال  ــيــرْ  مِ ه  ــدُ ــجْ ــنَ ايْ مــا  ــنْ  ــزِّي ال ــورْ  ــسُ ــيْ مَ

اوْصــالِــي ــــرُورْ  اسْ و  ــي  ــراحِ افْ نْتهى  مُ بَــرْضــاهــا 

اشة مَّ الحَ نــارْ  ــة  ــعَ دَفْ ــهــاجْ  الــمْ ـهْ  بـِ ــتْ  ــعَ دَفْ

لِي خى  اسْ ــرْ  هْ الــدَّ و  ي  فَرْحِ طــالْ  التِّيهانْ  دْ  بَعْ

يَّاشة الفِ بِــيــنْ  ــي  ــيــاشِ افْ ــنْ  عَ ــتْ  ــيَّــشْ فَ ــتَّــى  حَ

انْكالِي ــابْ  ــت اعْ في  ــيَّ  ــلِ عْ ما  ــدْ  ــزِي انْ و  حْ  ــدَ ــمْ نَ

عاشا اتـْ اللَّيـلْ  و  ـة  ـيشَ ـطِ اعْ يَـة  خالـْ ـه  هامَ لمْ

ــالَّلِــي ــلْ مَ ــيَــصَّ ـــوادْ امْ ــهــا اجْ ــراضْ ـــبْ فــي اغْ رَاكَ

اشة بنشَّ ــوكْ  ــلُ ــمْ مَ لِيلْتِي  اخْ على  ــوبْ  ــيُ ــهْ مَ

ــزالِــي اغْ ــنْ  ــزِّي ال باحْ  صْ مَ ينْ  قِ عاشْ يا  ــرُوا  ــصْ نَ

باشا ــي  ــوالتِ م ــــي  رُوحِ و  ــتِــي  راحْ ــة  ــبَ ــي ــوْجِ ال

فالِي رة  للنَّصْ ــقْ  ــبَ اسْ و  يتْ  كِ احْ ابْما  ــتْ  ــوِي نْ
َ أ

ا يَتْالشَ مــا  ــــوارُه  اسْ ــرْ  ــمَّ عَ ــالْ  ــض االفْ ــدْ  ــاهَ ع
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28

ي الْفالـِ  ْ ــيّ ضَ نى  بَغْ

ي ثالـِ امْ  ْ ــنّ الــفَ ــلْ  واه

ي افالـِ سَ ــرْ  ــاكَ ــنَّ ال و 

ي التَّالـِ و  قْ  ابـَ للسَّ ـرْ  ـضْ الحَ ـةْ  جَ بَهْ فـي  نِّيتْ  غَ

ــرَّاشــة ــة طَ ــجَ مْ ــدَّ ــفْ ال ــرَخْ ة ل ــزالْ الـــزَّايْـــدَ ــغْ ال

المالِي ــرْ  ــحْ الــبَ ــــاسْ  رُيَّ ــرامْ  ــغْ ال ـــلْ  اهْ ثْ  ـــدَّ حَ

شاشة اطْ  ْ بّ الحُ مارْ  اجْ ــنْ  مَ صادْته  ــنْ  مَ رْ  ــدَ بَــعْ

ياللي الجِّ ــتْ  ــوَقْ ال ــرْ  ــبْ حَ النْظامْ  افْصيحْ  قــال 

ــوَّاشــة ــولْ الــكُ ــكُ ــلْ ــلِــي كَ ــةْ الــحْ ــلَّ ــاهــا حَ مــاضَ
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ه رْطُ بْ شَ وى وال اقْوى صاعَ ياللِّي ما طاگْ الهْ

ه طُّ قامْ إغَ كوكْ بسْ عْ حالْ الشْ طَ وفْ لُوني يَقْ شُ

ه بِيب ادْواهْ كانْ قبطْ نبْطُ هْ اطْ قَ لِيلْ يَفْ و العْ

ه طُّ نَى خَ عْ حْ المَ وَضَّ ودِي امْ دُ قَلَمْ البْها فوقْ اخْ

ه طُّ لْ شَ وجْ دافَعْ الساحَ واجْ إيمُ رِي بَمَّ فاضْ بَحْ

و الَفْ يَطُّ ةْ السَّ رامْ زَرْڤَ رُونِي في اغْ دْ لِي عَ ياهْ

وا طُّ مارْ بَوْقارِي حَ وا اجْ ماها زَنْدُ يدْ احْ في اوْصِ

وا لْطُ فارْ دِيوانِي شَ يفْ الشْ تالِي سِ ْدُوا لقْ رّ جَ

وا نْطُ يحَ الرْيَّامْ  يوم  ها  دْ شاهَ الَّ  منْ  رى  أشْ 

ه طُ رَهْ زْ  عاجَ يلْنا  جِ ارْيامْ  بِينْ  ما  صافي  زِينْ 

ه طُ رْدْ سابَغْ نَقْ ْنِي داكْ الخالْ الّي على الوَ زّ هَ

و الَفْ يَطُّ ةْ السَّ رامْ زَرْڤَ رُونِي في اغْ دْ لِي عَ ياهْ

ه بْطُ رامْ ايخَ ينْ الغْ ْ حِ لّ لْبْ في كُ بَرْ و القَ يفْ نَصْ كِ

ه طُ حْ رْ شَ ْها ظاهَ لّ ْيامْ ابْطالْ و البْطالْ كُ و الرّ

ه دْ إيلَزَمْ قَنْطُ ْ حاسَ لّ تْ بالزُّورَة كُ فَ طْ كانْ عَ

ي كامْ العاطِ لِّيهْ في احْ يفْ اتْرى اتْخَ لَّها كِ كُ

ي طاطِ بُه و اشْ رِّي و اقْوا ابْتَعْ باحْ و افْشى سَ

ي ارْباطِ و  رِي  قَصْ بِيبْ  اطْ دَواهْ  ما  وى  الهْ و 

ي راطِ تَفْ وال  لِيهْ  اعْ لَة  فْ غَ مالِي  البْها  بْدْ  عَ

ي ارْباطِ و  ي  قِ شْ عَ ازْدادْ  و  وايا  اهْ بِيهْ  زادْ 

ي ابْساطِ لْوانْ  سَ البْناتْ  لْطانَةْ  سُ ي  عارْمِ

ي اطِ لَغَّ وتُه  صُ بلْسانْ  ة  اعَ للطَّ لَّلْتْ  هَ

ي مومِي و اقْناطِ ي اهْ رْتْ انْفاجِ وافِي سَ بالقْ

ي واطِ امْ وطْ  بْسُ مَ  ْ فَجّ نْ  عَ يَتْاللَى  رْ  كبْدَ

ي خاطِ حازُه  وال  بادِي  شافْ  ما  فا  اشْ ما 

ي ه بَرْناطِ قُ شْ بْها ابْعَ يفْ سابَغْ  في قَلْبي حُ كِ

ي ابْساطِ لْوانْ  سَ البْناتْ  لْطانَةْ  سُ ي  عارْمِ

ي ياطِ يطْ الخْ ْ خِ بّ زاگْ الحُ نِي في امْ عْ ما انْفَ

ي ناطِ احْ  ْ لّ كُ نْ  مَ يْنْ  للعَ انْزاها  لِيحْ  المْ و 

ي ضالْ ما يَمْسى باطِ ةْ الفْ رْخَ نْ سَ و الرْضا مَ
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ه قَطُّ رْتْنا  ضَ لحْ با  بالضْ إيضاهي  رادْ  يالِّي 

و طُ والَكْ نَشْ مّ قالُو الجبون لحْ يرْ افْهَ نْ غِ رْفْ مَ عَ

و الَفْ يَطُّ ةْ السَّ رامْ زَرْڤَ رُوني في اغْ دْ لِي عَ ياهْ

وا طُ قْ ْ انْسَ لّ نْ طَ يعْ مَ مِ رْتالَة بالجْ سودْ الهَ و الحْ

ه رَبْطُ لَمْ بِ  زَغْ  ْ يْرَدّ ال  رْنة  الحَ يْدارْ  كِ تْ  لَحْ

ه بْطُ نْ غَ يطانْها و انَْتْهى مَ ي شِ كْ و انْكِ سَ ْ نَفْ رَدّ

وا لْطُ غالَطْ غَ وَة دُونْ شانْ لَمْ عْ قُومْ ڤَبْلَكْ بالدَّ

ه طُ سالْيَة لِينا بَسْ رُورْ المْ اتُه اسْ و البْها حفَّ

ة طَ خْ وطْ لسَّ خُ ْضا ومَسْ نْ الرّ سْ ي حُ ْضا للرَّاضِ و الرّ

ه طُ شْ طْ إيْمَ لِيسْ المَشْ رْفُه صافِي اسْ رِيرْ انْعَ لَحْ

ه انْرَبْطُ زاغْ  نْ  مَ لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ دْبَة  الوَ  ْ زّ عَ قالْ 

ي مالَّطِ ة  ريمَ اسْ ابْــال  يدارْ  كِ بْ  يالرَّاكَ

ي شاطِ شاطْ اكْ شاطْ لَكْ لَحْ لَكْ يالّي قالْ للشْ

ي ابْساطِ لْوانْ  سَ البْناتْ  لْطانَةْ  سُ ي  عارْمِ

ي قاطِ نَةْ تَسْ عْ يقْ مَ وا الوشاة الذانْفِ رْكُ مايْدَ

ي ماطِ ي واسْ رْجِ زامِي و سَ تْ الجامِي و احْ گالْعَ

وشْ اسراطي لْ يَلْقاهْ بَرْهُ حَ عورْ اكْ لْبْ مَسْ كَ

ي ساطِ وَة  عْ بالدَّ يقْ  ارْهِ قُ  إيْرَهْ ماخافْ  يالِّي 

ي ياطِ مارْ نِيرانْ اشْ فاتْ اجْ طابْ فَرْحي و اطْ

ــي ــاطِ رَهَّ وال  ــرْصــانْ  بَ ــا  ــرَقَّ اتْ و  ارْقــا  ما 

ي ه امْشاطِ طُ شْ تَّى إيْمَ فى حَ تَبْ ما يَصْ ْ و الشّ

ي تْعاطِ لِي مَ غْ لَ النْظامْ شَ ة ما بِينْ اهْ صاحَ بالفْ

انتهت القصيدة
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ه الحُ اكْ اوْصافْ  في  انْهايَة  إيلُه  ما  رُه  بَحْ وَى  الهْ

ه ألواحُ تاتْ  تَشْ نْ  مَ فُوقُه  سارْ  قُرْصانْ  نْ  مَ أما 

ه ياحُ تَجْ هالَكْ  لمْ ه  ْحُ لَوّ قَيْسْ  لُه  دَخْ قَبْلَكْ 

وا راحُ وايَنْ  وَّحْ  يــرَ و  يادَة  الصَّ عَ  امْ  ْ لّ إيظَ يَّادْ  صِ

ابْطاُحه و  بابُه  احْ وهْ  اوْجُ على  لِي  جْ مَ رْدَلْ  خَ امْ

ه رْكاحُ مُ ــنــازَلْ  امْ  ْ ــزّ عَ و  لةُ  صُ و  ناهْ  اهْ دْ  بَعْ

ه تَنْواحُ على  رْبالْ  سَ قامْ  السْ تُوبْ  نْ  مَ البَسْ 

ه راحُ في  لْوى  سَ ال  وى  الهْ نْ  مَ صاد  ما  صــادُه 

ه ارْياحُ ونْ  كُ بسْ لَيْلَة  جاتْ  و  لُه  اهْ انْجاوْا  يُوْم 

وا يَبْراحُ الَّ  ــومْ  ــمُ أهْ بَّة  سَ و  لِــي  ــوْ هَ بَّة  أسَ

ه ارْياحُ لِيكْ  تَجْ ال  ــعْ  ارْجَ وى  الهْ رْ  بَحْ ــلْ  أداخَ

ه ياحُ ه و اصْ دُ حابُ و رَعْ يامْ و اسْ قْ و اغْ واحَ بَسْ

ه انْجاحُ في  عْ  امَ يالطَّ وى  الهْ و   ْ بّ الحُ حالْ  هدا 

ه الحُ تَصْ نْ  مَ أقْوى  لْ  عَ الفْ انْهايَةْ  في  افْسادُه  و 

ه الْماحُ رْ  بَصْ نْ  مَ اعْمى  و  اللّْسانْ  رِيصْ  اخْ والهْ  مُ

ـه ـراحُ اسْ افْ  زَحَّ مْ  وايـَ الگْ و  ودْ  البْـدُ فْ  تَقَّ امْ

ــمــعْ اطْ ــا  م ـــهْ  بِ ــقْ  ــاشَ ع حتى 

ـــالعْ اقْ وال  صـــاري  ــه  ــعُ ــفْ نَ ــا  م

انْجاعْ ابْال  قافْرَة  ال  اخْ أرْضْ  فـي 

عْ لـَ يَنْـخْ راهْ  الِّلــي  يــعْ  ــمِ اجْ و 

ـزَعْ ـفْ ايـْ و  يـبْ  إيـغِ ـنُـونْ  ـجْ كالمَ

عْ يَنْجمَ علِيهْ  ــشْ  ــوَحْ ال ــادْ  ع

ــعْ ابْــشَ حالْتُه  على  الــحــالْ  و 

ـــرَعْ اشْ ــه  لُ دارْ  مــا  الــغــالَــبْ  و 

ودع ــال  ابـْ ـــي  ـــبِ دَهْ لــهــا  ـــال  ق

ــعْ اوْقَ أقْضى  كما  ــدْ  الــوَعْ بِيكْ 

عْ ـــدَ ــه اصْ ــنُ ــراتْ ــوكْ افْ ــطُّ ــغَ و ايْ

عْ مَ يَنْهْ ــانْ  ــتَّ ــهَ ال ــرْ  ــطْ ــمَ ال و 

ــعْ إقْــطَ ــنْ  ــعْ الــطَّ ــلْ  ــبْ قَ يفه  سِ

ــعْ انْــفَ بــال  بُه  تَعْ و  ــاهْ  ــقَ اشْ و 

عْ مَ اسْ ِيْــلُــه  إ ما  ـــرَشْ  اطْ ـــزُونْ  زِي

ـــرَعْ اشْ وال  ــة  ــمَ ــزِي اعْ ــيــهْ  مــالِ
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ه ياحُ تَجْ نْ  عَ هايَمْ  ه  دُ تُوْجْ بولْ  هْ كالمَ تَرى 

ه اصباحُ نْ  مَ ــاهْ  ادْج هْ  قَ يَفْ ما  اوقــاتْ  بال  ــراهْ  تَ

ه راحُ اجْ كينْ  تَمْ نْ  مَ ضا  العْ فْ  ساخَ لْ  ناحَ ساقَمْ 

ه ناحُ اجْ رِيشْ  زَّبْ  تْقَ مَ الرْسامْ  على  رِيدْ  افْ طيرْ 

ه باحُ بتَگْ شاهْ  احْ في  رَة  عامْ واقْ  اسْ انْهارْ   ْ لّ كُ

ه اوْقاحُ  ْ دّ شَ دايَدْ  اشْ و  يمْ  ْعِ الزّ واهْ  اهْ  ْ رّ حَ نْ  مَ

ه ارْياحُ لِيكْ  تَجْ ال  ــعْ  ارْجَ وى  الهْ رْ  بَحْ ــلْ  أداخَ

ه ياحُ اصْ و  ه  دُ رَعْ و  حابُ  اسْ و  يامْ  اغْ و  قْ  واحَ بَسْ

ه سالحُ و  ــره  وعْ في  يالتَّايَهْ  ــنْ  الَي و  بِــهْ  ــنْ  اليَ

حياحه الْسانَكْ  و  رْ  خاطَ المْ جْ  نْهَ مَ في  دارْ  تَصْ

هْ فاحُ اكْ  ْ دّ إيْشَ يُومْ  وى  الهْ اتْصارَعْ  يقْ  اتْطِ يفْ  كِ

هُ ارْماحُ نُونْ  بَسْ فَعْ  تَدْ يُــومْ  وْشاتْ  الهَ  ْ ــارَدّ م

رَّاحه سَ ــبْ  راقَ ــي  اوْالجِ على  ه  لَوَّحُ كْ  الجَ مْ هَ

ه زاحُ امْ ثْرْ  كَ نْ  يامَ وى  الهْ في  رْفْ  عَ نْ  مَ إيْلِيكْ  آشْ 

ه الحُ امْ يشْ  الجِ نْ  مَ سالْ  يتْ  كِ احْ ما  في  لْ  اتْأمَّ و 

وا باحُ ــرارَكْ  اسْ دْ  بالوَجْ اقْرِيبْ  فِيما  دْ  اتْشاهَ و 

ه الحُ بَسْ لَّحْ  تْسَ مَ وى  الهْ معَ  انا  و  رِي  غْ صُ نْ  مَ

بكشاحه بابِي  اشْ ةْ  حَ طفْ على  انا  و  يَّبْنِي  شَ

ــعْ ــمَ اجْ يها  حَ ــنْ  مَ ــرَبْ  ــقْ يَ مــا 

ــعْ ــوْسَ ــقْ ال ــيَّ ــضِ ــهْ إي ــي ـــرى لِ تَ

ـــعْ ـــة ارْبَ اوْيَ ـــدَّ ــه فــي ال مــارَامُ

ازْرَعْ ـها  كاسْ ــة  ــصَّ غُ ــنْ  ــمَّ كَ

ــرَعْ ــگْ تَــنْ ــاشْ  ــخ ابْ و  ــعْ  ــدافَ ــمْ ب

تنصرع ــهْ  ــي لِ ـــاوِي  ع ْ ـــدّ ال ـــلْ  كُ

عْ ـــدَ ــه اصْ ــنُ ــراتْ ــوكْ افْ ــطُّ ــغَ و ايْ

عْ مَ يَنْهْ ــانْ  ــتَّ ــهَ ال ــرْ  ــطْ ــمَ ال و 

بَعْ ْ السّ ــارَقْ  ــط ابْ ــالْ  ــي افْ بِــيــنْ 

بَعْ اضْ ــازْهــا  حَ ما  تَكْ  ضبَعْ و 

عْ جَ اشْ ما  يعْ  جِ الشْ طاع  الَّ  نْ  مَ

ـــرَعْ ـوِي بــالَ اصْ ــلـْ ـــــبْ شَ أرَّاكَ

عْ ــــدَ ابْ وال  عــــادَة  ـــرَقْ  ـــخْ تَ ال 

ـــعْ ارْفَ ْجا  للنّ ــكْ  ــلَ دي ــرْ  ــمَّ شَ

ــعْ ــوْقَ ــــوادَكْ يَ ــلْ اجْ ــبْ رْ قَ ــــدَ أحْ

ــعْ ــنَ ــشْ ـــرَكْ ويْ ـــبْ ــى خَ ــطَ ــعَ يَــنْ

نَعْ المْ ـــبْ  راكَ ــي  ــرْبِ حَ ـــارَسْ  ف

ــعْ اوْجَ ه  صايْصُ اغْ ــهــارْ  انْ كل 
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ه ارْياحُ لِيكْ  تَجْ ال  ــعْ  ارْجَ وى  الهْ رْ  بَحْ ــلْ  أداخَ

ه ياحُ اصْ و  ه  دُ رَعْ و  حابُ  اسْ و  يامْ  اغْ و  قْ  واحَ بَسْ

ه ياحُ اجْ ومْ  مُ بَهْ ا  تْوَ اسْ لُوبْ  القْ على  مامْ  اهْ يرْ  مِ

ه باحُ اشْ عْ  مْ جَ سايَرْ  نْ  عَ لِيبْ  اغْ لُوبْ  غْ مَ غالَبْ 

ه اوْقاحُ هامْ  اشْ ـنِي  مْ هَ اشْ ـنِي  اتْرَكْ ما  ـتُه  اتْرَكْ

ــه ــزاحُ اقْ ورْ  ـــدُ ك ــيَّ  ب دارْ  و  ــي  ــوعِ ــرْبُ بَ ـــوَّطْ  حَ

ه ارْياحُ بُوبْ  بَهْ اقْوى  و  راكْ  الحْ دْ  وجَ و  ده  وجَ من 

ـه ماحُ اسْ و  ـوه  فُ بَعْ ـنِّي  عَ إيجـودْ  ابْال  نْ  مَ  ْ رَبّ

ه تَوْشاحُ لرْقايَقْ  غى  اصْ نْ  لمَ ياللِي  الجِ قالْ 

ـه تَوْضاحُ ـرْ  واهَ اجْ و  ة  قَ رايـْ الْفاظْ  و  ي  عانـِ بَمْ

ه تَلْحاحُ بال  تْ  لَّمْ سَ رافْ  االشْ و  لْبة  الطُّ على  و 

ه اقْباحُ نْ  مَ يشْ  الفِ و   ْ لّ الغَ و  دْ  حْ الجَ لْ  اهْ دُونْ 

ه الْقاحُ جارْ  بَشْ مْ  انْعَ و  لِيهْ  ْياضْ  الرّ طابْ  الَّ  منْ 

ه فالَّحُ حالُه  اضْ وبْ  دُ الكْ و  تانْ  البُهْ رْتْ  حَ نْ  مَ

ه تَوْضاحُ حْ  وَضَّ و  قَوْلِي  رَحْ  اشْ نْتِي  عَ امْ أحافَظْ 

وا طاحُ رَة  البَقْ مولْ  في  دوبْ  الكْ و  ة  الزِيغَ لَ  اهْ و 

عْ ـــدَ ــه اصْ ــنُ ــراتْ ــوكْ افْ ــطُّ ــغَ و ايْ

عْ مَ يَنْهْ ــانْ  ــتَّ ــهَ ال ــرْ  ــطْ ــمَ ال و 

ــعْ اوْضَ بــالَ  لُه  اهْ في  مْ  كَّ يَتْحَ

ـــرَعْ اسْ ــة  ــيَ داهْ ــنْ  مَ ة  فْعَ للدَّ

ــعْ اوْضَ ــنْ  عَ طــاڤْ  ما  ــتُــه  ــعْ اوْضَ

ــعْ ــفَ اشْ وال  ــة  ــنَّ ــحَ امْ ــيــهْ  مــافِ

بَعْ أطْ ـه  عُ طابـْ ـة  ـجَ ـهْ المُ فُـوقْ 

ـعْ جَ إيـرْتـْ ـلُـوقْ  ـخْ المَ لِّيـهْ  ـنْ  مَ

عْ طَ أسْ ــورْهــا  نُ ة  ــدَ ــرِي اخْ ــودْ  خُ

ــعْ ــلَ اخْ ــا  ــرارْه ــسْ بَ ـــــدارَكْ  اعْ و 

ــعْ ــا الْــمَ ْه ــرّ ــنْ سَ ــحــاسَ ْ امْ ـــدّ قَ

عْ گَ الصْ ــه  ــتُ دَقْ ــنْ  مَ يَنْجا  ما 

ــعْ ــبَ اطْ ــه  لُ راقْ  مــا  ــجْ  ــتَ يَــنْ مــا 

ازْرَعْ صــابْــتُــه  ــنْ  مَ ــدْ  ــرْفَ يَ مــا 

ارْدَعْ ـة  ــضَ الباغْ ــومْ  القُ يـهْ  بـِ

ــعْ ــنَ اقْ ــه  ــلُ ِي إ  
الَّ ـــنْ  مَ ــعْ  ــنَّ ــقَ يَــتْ

09 : أما الغطاء فيقرأ كذلك «ما يقرب من حيه انجه».

19 : وقفنا على نص أخر يتكون القسم األخير فيه من خمسة أبيات رباعية مختلفة التركيب والمعاني.

ه اوْقاحُ هيمْ  تشْ ـنِي  مْ هَ اشْ ـنِي  اتْرَكْ ما  ـتُه  اتْرَكْ

ــه ــزاحُ اقْ ورْ  كـــدُ ــيَّ  ب دارْ  و  ــي  ــوعِ بُ ــرْ بَ طْ  ـــوَّ حَ

عْ اوْضَ نْ  عَ طاك  ما  ت  عْ اوْضَ

اسرع هيه  ذا  من  دمعة 
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ه رابَسْ نونْ ارْماحُ راكْ و اسْ دْ الحْ ده و واجَ من وجَ

ـه ماحُ اسْ و  ـه  فُ بَعْ ـنِّي  عَ إيحـودْ  ابْالني  نْ  مَ  ْ رَبّ

ـه تَوْشاحُ لرْقايَـقْ  ـغى  اصْ نْ  لمَ ي  ياللـِ الجِ قالْ 

ه باحُ تقْ نوصف  حيدْ  الجْ و  عوات  الدَّ لْ  اهْ ونْ  دُ

ــه ادْواحُ تمر  نى  اجْ و  لِــهْ  ــاضْ  ارْي طــابْ  الَّ  منْ 

ـه فالَّحُ حالُه  اضْ وبْ  ـدُ الكْ و  تانْ  ـهْ البُ ـرْتْ  حَ نْ  مَ

ه تَوْضاحُ وضعْ  و  لي  غمرا  رَحْ  اشْ قولي  ظْ  أحافَ

وا طاحُ رَة  البَقْ مولْ  في  جورْ  الفْ و  ة  الزِيغَ لَ  اهْ و 

بَعْ أطْ ه  طابْعُ ة  جَ هْ المُ وقْ  فُ

عْ تْجَ إيـرْ وقْ  لُ خْ المَ له  نْ  مَ

ـعْ طَ اسْ نُـورْها  ـرِيدة  افْ دْ  خُ

عْ گَ اصْ حيها  نْ  مَ يَنْجى  من 

ـبَـعْ اطْ لُـه  رقْ  ما  ـتَـجْ  يَـنْ

ازْرَعْ گاعه  نْ  مَ دْ  فَ يَـرْ ما 

ارْدَعْ ة  ضَ الباغْ ومْ  القُ يـهْ  بـِ

اعْ نَ اقْ يله  الَّ  ــنْ  مَ عْ  نَّ قَ يَتْ
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وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

   

يقْ قِ دْ الحْ رْمَ سَ رِيمْ المْ ْ الكْ يّ مَ الحَ نَعْ

يقْ سِ لْبَكْ قَلْبْ اغْ تْ بِيكْ قَ قْ قَّ ما حَ هْ مَ

يقْ حِ المْ عْ  ازْوابـَ و  رارْ  االشْ بِكْ  حافَتْ 

باقْ اطْ بْعْ  سَ رافَعْ  ابْالكْ  نْ  مَ نَجانِي 

ي االرْماقْ مِ عْ نْ ابْالكْ يا مَ تَرْنِي مَ و اسْ

راقْ الفْ دْ  رايـَ يا  الْبالْ  ـنْ  مَ يـتَـكْ  انْسِ

يقْ شِ يمْ و انا لِيكْ اعْ دِ دْ القْ هْ دْ العَ بَعْ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

رُوقْ غْ مَ تايَهْ  نَكْ  فْ جَ رِيتْ 

وقْ قُ الحْ لَّصْ  اتْخَ يرْ  اتْطِ لُوْ 

رُوقْ فْ حى مَ بابَكْ تَضْ نْ احْ عَ

يُوقْ ولْ ازْمانَكْ مَضْ اتْرُوجْ طُ

وقْ رْشُ لْبَكْ مَ يفْ في قَ ودْ سِ خُ

وقْ اتْدُ رْ  جْ الهَ  ْ مّ سَ نا  اغْ ال 

رُوقْ العْ نْ  ساكَ بَّكْ  حُ كانْ 

وقْ نْسُ مَ نْدِي  عَ قُولَكْ  كانْ 

وقْ فُ خْ مَ دايَمْ  يرَكْ  طِ كانْ 

لُوقْ طْ ي مَ فِّ عَ راجْ امْ في الحْ

محروقْ نَك  صْ غَ هذا  بعد 

غــارَقْ رْتْنِينْ  فَ امْ ــورْ  ابْــحُ اتْ  لَجَّ بِينْ 

ـزارَقْ المْ و  رْباتْ  حَ رِي  تَسْ يارَكْ  اسْ في 

ـرايَقْ الحْ ةْ  لِيـعَ و  جْ  الثَّـلـْ و  الحما  بِيـنْ 

بازَقْ امْ و  ـحاوَرْ  امْ و  رَة  ـجْ الهَ و  ـفا  ْ بالجّ

قْ ماجَ ْ الدّ رَّسْ  يهَ و  رِي  ـطْ القَ  ْ ـمّ السَ نْ  مَ

ــقْ ــواعَ ــقــاوْكْ الــصّْ ــلْ ــي يَ ــدِّيــتِ وِيـــنْ صَ

اليَقْ بِيَّ  كانْ  حالِي  نْ  عَ تِّي  رَطْ اشْ ما  و 

اليَقْ الخْ فْ  رايـَ أكْ ورْ  اتْدُ بِيـكْ  قبَلْ  ـنْ  مَ

قْ دايـَ الحْ مْ  رايـَ نِّي  غَ إيـْ ـصانْ  االغْ بِيـنْ 

حايَقْ المْ سايَرْ  في  الرَّوضْ  ازْهارْ  فْ  قاطَ

الحقايقْ حلت  ديوانك  انْخرب  اقْرب  منين 

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ
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وقْ اتْدُ رْ  جْ الهَ  ْ مّ سَ نا  اغْ وقْال  شُ عْ ــقْيا المَ ــواعَ ــقــاوْكْ الــصّْ ــلْ ــي يَ ــدِّيــتِ وِيـــنْ صَ

قْ مَّ تْعَ مَ يارِي  اصْ في  واكْ  اهْ لْتْ  عَ اجْ و 

بَـرَّقْ اتـْ كانْ  ما   ْ ـلّ كُ اليُـومْ  نْ  الكِ

قاقْ نَى في التَّحْ عْ ْ المَ لّ كما في اقْوالْ هَ

انْياقْ مْ  لُهُ مْ حَ لِيسْ  ولْ  مُ احْ لْتْ  مَ احْ

الرْفاقْ سايَرْ  بَّتَكْ  حَ امْ على  يتْ  فِ اجْ و 

تاقْ يبُه في المشْ يرْ ما اتْصِ هْ الخِ و اللـَّ

رَّقْْ وقْ اتْفَ رامْ و السُّ أمْضى حالْ الغْ

قْ يرْ راشَ مِ ْ عَ الضّ بَة و امْ حْ رُوطْ الصَّ على اشْ

قْ واحَ ْ بالسّ اللِّيلْ  انْ  دِيجَ رْ  كَّ عَ لِيهْ  اعْ

رايَقْ الكْ  الفْ في  اوِي  الضَّ رْ  البَدْ تْ  لْعَ طَ

قْ عاشَ لِيْدْ  رامْ  ما  ـكْ  دالَّلـَ سْ  كَ يَعْ و 

قْ ناسَ المْ في  الحالْ  لسانْ  جابْ  دا  كْ هَ

ــقْ ــواعَ ــقــاوْكْ الــصّْ ــلْ ــي يَ ــدِّيــتِ وِيـــنْ صَ

رِيقْ اطْ  ْ لّ كُ جْ  ناهَ امْ على  تِي  رَغْ نْ  مَ يا 

موتِيقْ وال  دْ  هْ عَ عاكْ  امْ ما  يتَكْ  الْقِ و 

يقْ دِ بِيبْ اصْ تادَكْ واشْ انت ولْفْ احْ نَعْ

ياقْ الفْ و  تْ  غْ الضَّ و  المْ  الحْ بِينْ  الَّ  شَ

واقْ االشْ ةْ  رْحَ گُ نْ  مَ فِيكْ  وَدِّيتْ  أما 

اقْ شَّ العُ بِينْ  ما  بِيكْ  بَّرْتْ  كَ ما  و 

يقْ زَنْدِ رْ  وَّ تْطَ مَ  ْ كّ شَ يرْ  بغِ بْرَكْ  انْجَ

وقْ تْفُ المَ انْ  الشَّ داكْ  وِينْ 

رُوقْ شْ المَ النَّورْ  داكْ  وِيــنْ 

اتْفوقْ بِينْ  اجْ و  ــرَّة  غُ وِيــنْ 

يـبُـوقْ و  يَتْـقاضى  ـرْ  غُ ْ الصّ

النُّـوقْ و  ـلْ  النَّمَ بِينْ  فَـرْقْ 

وقْ اتْدُ رْ  جْ الهَ  ْ مّ سَ نا  اغْ ال 

وقْ الدُّ ناسْ  قالُوا  ما  عْ  مْ سَ

لُوقْ طْ يهانَكْ مَ ضا شِ في الفْ

رُوقْ خْ مَ لْبَكْ  قَ بْ  بالنّْشاشَ

ــرُوقْ ابْ ثِيلْ  تَمْ ــوارَمْ  ْ الــصّ و 

لْحوقْ مَ الزَلْــتِــي  عاءْ  ْ بالدّ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

طالَقْ ــرْعْ  سَ يرْ  غِ نْ  مَ لْوِي  شَ بْ  يالرَّاكَ

عاتَقْ يبْ  اتْصِ وال  افة  حَ ــنْ  مَ كْ  يَحْ ال 

قْ غاسَ داجْ   ْ لّ كُ في  نَكْ  فْ جَ نْ  عَ رْ  هَ السْ و 

خافَقْ اتْــرُوحْ  تَّى  حَ بالمْضى  وكْ  عُ طْ إيْقَ

ــرَّازَقْ ال نا  اهْ إلى  رِيمْ  الكْ نْ  مَ فو  العْ و 
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انتهت القصيدة

وقْ اتْدُ رْ  جْ الهَ  ْ مّ سَ نا  اغْ وقْال  شُ عْ ــقْيا المَ ــواعَ ــقــاوْكْ الــصّْ ــلْ ــي يَ ــدِّيــتِ وِيـــنْ صَ

راقي دْ  توجَ ما  طارْ  القْ وعْ  ارْجُ بِينْ 

انْساقِي و  ي  ظِ لَفْ رُوفْ  احْ في  لْ  يَتْأمَّ

الباقِي لِيلْ  الجْ رِيمْ  للكْ نَّة  المَ و 

االفاقْ رْ  سايـَ في  تِيَّهْ  امْ ى  تَبْقَ دابا 

ساقْ مْ المْ ْدِي فاهَ تِصارْ االقوال للّ و اخْ

واقْ اللدْ يزْ  بالمِ لدهاتْ  المِي  اسْ و 

القِي يارْ و اتْرِيعْ اخْ نَ السْ نَنْساكْ امْ

اليَقْ العْ ــرْ  ــوهَ جُ و  ناتْ  عْ المَ  ْ دُرّ فِيهْ 

رايَقْ ْ الطّ فـي  للْمارْ  ـة  بُومَ يَّـسْ  اتْقِ اوْال 

قْ ْفالـَ التّ الَعْ  الطَّ الرُّوضْ  ضبْيْ  حكى  ما 

قْ ْعانـَ التّ ابْغايَة  نُوقْ  مَشْ قَلْبِي  يفْ  كِ

قْ الفايـَ ْضا  بالرّ الْبا  مع  ادْ  الصَّ جايَبْ 

وقْ  لْ الدُّ و االهْ طابْ ازْهُ و الخْ

بْرُوقْ العَ تْبْ  شَ ي  اتْحاكِ ال 

الفوقْ فالْ  االسْ هْ  اتْشابـَ ال 

نُوقْ سْ مَشْ امَ يدْ الطَّ حِ و الجْ

وقْ رْشُ المَ باالَّمْ  ـي  ـمِ اسْ و 

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ

وقْ شُ عْ يا المَ
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ـي ارْماگِ صبـوا  ـي  واگِ اشْ بْراتْ  عَ مالْ 

ي أتْفاگِ على  لِــيَّ  كانَتْ  لِيلَة  اخْ ــنْ  مَ

ي فاگِ اصْ معَ  لُوعِي  اضْ بِينْ  ه  مُ هْ سَ الحْ 

ــي ــراگِ ة افْ ـــدَ رَّايـْ
ــكْ أَ ــراگَ ــدْ افْ ــرِي

مــا نْ

ارْقِــيــبْ  ْ ــــلّ كُ ــة  ــعْ ــي لِ ـــنْ  مَ أهْ 

يبْ غِ تَشْ ــلْــبِــي  قَ ــبْ  ــغَّ شَ ــيــفْ  كِ

ــيــبْ ــرْ فــيــهْ إيْــخِ ــاشَ ـــنْ ع ـــلْ مَ كُ

ي فاگِ اشْ الرْضا  على  االيَّامْ  لْ  طَ تَعْ بِيهْ 

ـي الگِ اسْ البْالَ  ه  وعُ اتْصُ صدْ  ما  وِيــنْ 

ـي ازْباگِ ها  ونـْ جُ بـسْ تْ  لـَ ـمْ حَ ما  وِينْ 

ــي ــراگِ ة افْ ـــدَ رَّايـْ
ــكْ أَ ــراگَ ــدْ افْ ــرِي

مــا نْ

ـابْ ــطَّ عَ ـي  لسـانـِ ــرْفْ  كـتْــعَ

ــابْ ــصَّ غَ و  ــصــامْ  ــمْ صَ ـــنْ  مَ  ْ ـــرّ حَ

جـــــالَّبْ و  ــوبْ  ـــ ــلُ ــجْ مَ ــا  ع ــدْ ال و 

ة ادْفاگَ يُولْها  اسْ ادْفگاتْ  ودْ  دُ الخْ فُوقْ 

ـــة ادْراگَ ـــي  زُرْتِ ــنْ  عَ يها  واشِ ــهــا  دَرگْ

ة ناگَ يلْ  افْصِ الَ  و  تَلْبْ  بْرِي  صَ بَرْ  اصْ ما 

الزَّهاگة ة  فَّ خَ يبُه  اتْعِ زِينْ  نْ  مَ حالْ  اشْ

لبْالَهْ ة  دَرْگَ وامْ  الدْ على  الحالْ  دامْ  ما 

ناهْ تُه و اضْ وْلُه و لِيعْ غابِي هُ لْ تَشْ عَ يَجْ

واهْ نْ يَهْ وَى مَ ْ في اهْ بّ رَّحْ نارْ الحُ و ايْجَ

الزْناگة الحادَقْ  دْ  الوَغْ دْ  بَعْ لْ  طَ اعْ كما 

الـحاگة ة  قَ سابـْ ودَة  نْـفُ مَ عـاوِي  الدْ و 

ة اوزاگَ ارْغـا  لو  ى  يَنْـجَ االَّ  ـومْ  ـمُ اهْ ـنْ  مَ

الزَّهاگة ة  فَّ خَ يبُه  اتْعِ زِينْ  نْ  مَ حالْ  اشْ

المْ العارْ لُوفْ لكْ وهْ الكْ نْ الحُ بْ مَ طَ يَعْ

فارْ ولْ اجْ بَرْتْ بالقُ ولْ كما اخْ بَرْ بالقُ يَخْ

ارْ دَّ غَ ه  شُّ بغُ انْجا  والَ  رْ  ناكَ افْلَحْ  ما 
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ي افراگِ الفارْگه  بالرِّيمْ  لِي  مْ شَ عْ  مَ يَجْ

ي زاگِ امْ عَ  امْ ولِي  هُ راتَنْ  لفْ ة  كَ احْ الضَّ

ــي ادْراگِ ــهُ  انْ واشْ  نْها  عَ رَّگْ  ـــدَّ نَ ــاشْ  ب

ــي ــراگِ ة افْ ـــدَ رَّايـْ
ــكْ أَ ــراگَ ــدْ افْ ــرِي

مــا نْ

ــي ــنِ ـــ ــي ــبَّــة دَزْتِ ــــنْ سَ بــــاشْ مَ

ــي ــيـــــنِ ــتِ ــفْ لَّ و  ــــــكْ  والفَ ــــنْ  عَ

تِيـنِي لَوُّحْ كْ  ـــــدَ ـــــهْ جَ ـــولْ  طُ

ي باگِ ــودْاللْ  ــابُ ي ي  باگِ دْ  العهَ على 

ي واگِ اطْ ة  الهازْمَ يا  رْ  دَ للغْ انْوِيتْ  الَ  و 

ـي اتْالگِ ها  بانـْ لـْ بطُ ــامْ  االيَّ ـنَى  اغْ ال 

ــي ــراگِ ة افْ ـــدَ رَّايـْ
ــكْ أَ ــراگَ ــدْ افْ ــرِي

مــا نْ

يرْ للْغِ ــكْ  ــوحَ ــلُ انْ ــيــتْ  ارْضِ ــو  لُ

ــيــرْ خِ ال  و  ـــســـانْ  إحْ ـــرْ  انْـــكَ ــا  م

ــيــرْ ِيْــسِ ــــراحْ إ ــنْ اسْ ــطْ مَ ــنَ مــا اقْ

ي هاگِ اشْ ة  گَ اهْ الشَّ شاتْ  لُو  رْتِي  انْضَ لُوْ 

ي واگِ اسْ رَة  امْ عَ دا  ابـْ بِيـكْ  ال  بـْ و  بِيـكْ 

ي واگِ اسْ بَة  داعْ ه  فِيضُ نْ  مَ رِي  نَهْ يلْ  سِ

ة شاگَ فا  الجْ  ْ نّ سَ قَلْبِي  في  ة  گَ الرَّاشْ

ة ـزاگَ امْ ـي  وارْحِ اجْ ـزاگْ  تَمْ نْ  عَ ة  دَ الزَّايـْ

ة فاگَ اشْ قَلْبْها  اللِّي  وهْ  اوْجُ ـنْ  عَ يـبْ  اتْغِ

الزَّهاگة ة  فَّ خَ يبُه  اتْعِ زِينْ  نْ  مَ حالْ  اشْ

بُورْ خْ ى مَ حَ رَى و صارْ نَضْ يفْ اجْ يد لِي كِ عِ

ورْ بالجُ علِيَّا  دا  هـكْ تي  مْ كَ احْ اليُومْ  و 

ورْ هُ قْ كْ مَ لْفَ تْ في خَ عْ امْ و ارْجَ دَّ نْتْ الڤُ كُ

ة واگَ الضْ رَّمْ  حَ امْ و  وعِي  جُ على  صابَرْ 

ة الرْفاگَ ـدْ  عاهَ يَنْـسا  يَّـدْ  جَ ـنْ  مَ واشْ 

ا الگَ اتـْ إيْالَ  ا  ـدَ لهَ داكْ  لْ  ـمَ يَعْ يـفْ  كِ

الزَّهاگة ة  فَّ خَ يبُه  اتْعِ زِينْ  نْ  مَ حالْ  اشْ

يكْ نَرْمِ ي  رانـِ ر  بالغدْ ينِي  اتْلُوحِ قَـبْـلْ 

يكْ فِ يَجْ نْ  مَ في  رْبِهْ  تجَ فايْ  اجْ مازالْ 

يكْ دِ يَهْ ودُه  بجُ ي  الخالْقِ ي  انْراجِ الزَلْتْ 

ة هاگَ اشْ ـها  هاگْ بـشْ زِيـدِي  اتـْ ناكْ  الغْ

ة صاگَ خالفْ  في  ة  صاگَ شــارِي  و  بايَعْ 

ة داگَ احْ طا  اعْ نْ  لمَ ه  اللـَّ رارْ  اسْ و  نْ  وْ كَ
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انتهت القصيدة

32

33

34

35

36

37

38

39

ــي ــراگِ ة افْ ـــدَ رَّايـْ
ــكْ أَ ــراگَ ــدْ افْ ــرِي

مــا نْ

ــــتْ ادْوِي ــكْ  ــي لِ و  ــتْ  ــي ــنِّ غَ ــكْ  ــي لِ

يتْ هِ اسْ ــلْــقــاكْ  مَ ــة  ــعــرْفَ امْ فــي 

زِيــتْ اخْ  بِيـحْ  القْ ابْـــــنــادَمْ  ـنْ  مَ

ي الگِ اخْ الرْضا  في  ازْيانَتْ  و  ي  فَرْحِ طالْ 

ي اوْراگِ الرْضا  على  ارْفَلْتْ  و  نِي  صْ غَ داحْ 

ي ارْفاگِ ــعَ  امْ ي  ياناسِ و  بْ  الحُ ــلْ  هَ يا 

ي اتْفاگِ غا  اصْ نْ  مَ ثْ  دَّ إيحَ لِيلْ  الجْ عبد 

الزَّهاگة ة  فَّ خَ يبُه  اتْعِ زِينْ  نْ  مَ حالْ  اشْ

لْ انْعاتْ نْ كُ يرْ مَ نْدِي و خِ نَّكْ عَ نْ مَ سَ احْ

واتْ عْ االصْ امَ ى السَّ ولَة لِي في ما اقْضَ ال حُ

ماتْ راحْ قَبْلْ المْ دْ على السْ مْ هْ الْحَ للـَّ

ة طاگَ هْ  بـِ ارْفَدت  ـقامْ  اسْ فـاتْ  ما  لْ  كُ

ة ـفاگَ اخْ ـيارْها  اطْ واحْ  الــدْ نابَرْ  امْ على 

ة ارْفاگَ وال  ـرَة  ـشْ عُ باقِي  ما  يـلْنا  جِ في 

ة داگَ احْ وال  يلَة  حِ عْ  تَنْفَ ما  وَى  الهْ معَ 
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وقْ الشُّ بَرْياحْ  تِي  جْ هْ مُ يرْ  مِ لخلْ  اتْخَ

وقْ شُ عْ مَ و  قْ  عاشَ وابْ  اجْ نَى  عْ مَ و  رَحْ  اشْ

وقْ شُ رْ  مَّ إيعْ رامْ  الغْ لَ  اهْ مجال  يمْ  مِ اصْ في 

الزِّينْ رْ  ــدْ بَ يا  تِي  لِيعْ و  وقِي  بشُ لْتْ  قُ

ينْ طِ اشْ و  نا  اضْ الگْ  للخْ فاكْ  اجْ و  كْ  دَّ صَ

ــنْ الَيَ بها  ـــنْ  الَيَ ــدْ  ــرِي اطْ ــالَ  ب ــرُودْ  ــطْ مَ

ادْوا ــنــاتْ  الــوَجْ ي  باهِ الــحــالْ  بلسانْ 

بَنْوا اتْعاتَبْنِي  ال  و  ه  تْمُ كَ ـــرَّكْ  سَ

ادْوا و  ــدْ  ــيَّ فَ و  ــلْ  ــيَّ اضَّ الــلِّــي  ــادْ  ــشَّ ال

بِهْ حافِيتَكْ  ما  التِّيهْ  ــيــدِي  اسِ لْتْ  قُ

ودِّيــهْ سانَكْ  احْ و  كامْ  الحْ ــقْ  رَفْ نَّكْ  مَ

يهْ طِّ غَ يبِي  عِ ــنْ  مَ لِيكْ  ـــرَزْ  ابْ ما  ــل  كُ

قاقِي بتَحْ للوْصافْ   ْ ــبّ الــحُ ــي  ــانِ وَدْع

راقِي اعْ رْ  مْ خَ نْ  مَ فْ  لطَ و  بَى  اصْ منَ   ْ رَقّ

رَوْناقِي دْ  بشاهَ ـولْها  ـقُ اعْ في  طْ  نْـشَ تـَ

نِّينِي هَ ــي  ــبِ ــلْ قَ ـيــعْ  ارْبـِ ــا  ي نِّينِي  هَ

ينِي كِ لِتَسْ نْ  كَ اسْ تُه  ساعْ في  ارْضاكْ  و 

ينِي صِ نْ  مَ ــرَعْ  اسْ و  يعْ  ابْدِ نْ  مَ حــادَرْ  يا 

ـناوِي ـعْ مَ ــرِي  دَهْ يالْبِيـبْ  تَ  انـْ كــانْ 

القاوِي رْ  هْ الدَّ في  الْقاكْ  ما  نْ  عَ بْرِي  صَ و 

راوِي يـا  يـبُـه  عِ اتـْ مـا  اكْ  ـدَ هَ ــه  ـبْـعُ طَ

للتَّنْباهْ جل  لْ  قَ العْ و  طاسْ  قُسْ كْ  ضَ لَحْ

تَنْساهْ بالَكْ  و  فُ العْ و   ْ لّ إبجَ حْ  مْ السَّ و 

ابْهاهْ في  وَّقْنِي  امْشَ يا  ودْ  اتْجُ وادْ  لَجْ

      

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

ازْواقِـي و  ـبِي  جْ عَ و  ي  حِ واشْ اتـْ و  ي  ـظِ لَفْ

وِينِي يَكْ ة  ساعَ  ْ لّ كُ الْضاكْ  هابْ  مَشْ

ـداوِي ايـْ و  ــجارَحْ  المْ جْ  ـعالـَ ايـْ و  ـرَحْ  جْ يـَ

واهْ اهْ في  رْ  دَ تَعْ وَى  اهْ نْ  مَ  ْ بّ حُ دَقْتِي  لو 
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وفْ وْصُ المَ نْ  سْ الحُ و  مالْ  الجْ يعْ  ابْدِ قالْ 

وفْ طُ بعْ خى  نَسْ ما   ْ نّ انْحَ ما  قْ  فَ نشْ ما 

وفْ خُ نْ  مَ شى  نَخْ وال  اوْشاةْ  نْ  مَ لْ  جَ نَخْ ما 

نَّارْ خُ يا  كْ  سامَ احْ انه  أشْ  يدِي  اسِ لْتْ  قُ

ــارْ االوْت علي  نَبْلُه  ــوسْ  قُ قــالْ  بْ  الحاجَ

فارْ االشْ نْ  مَ نَّدْ  هَ لَمْ عْ  القاطَ يفْ  السِّ و 

اللْ مْ شَ يا  قُولَكْ   ْ حّ افْصَ قْتِي  دَ اصْ لْتْ  قُ

بالْ يَدْ االَّ  قَبْلْ  يفْ  طِ القْ ــرْ  الــزَّهْ  ْ ــرّ سَ

طال لوْ  و  نَّكْ  عَ ْهارْ  النّ سْ  مْ شَ رَبْ  تَغْ

نُه صْ غُ ــنْ  مَ فى  العْ ـــرَ  زَهْ ــالْ  ب ــدْ يَ ــوْ  ألَ

نُه سْ حُ مى  يَظْ الَ  و  قى  يَنْسْ االَّ  ــرْ  زَهْ

نُه لَعْ يطانَكْ  شِ و  طا  الخْ ــالمْ  امْ ــرْكْ  تَ

يُرْحامْ مْ  الرَّاحَ و  يمْ  ارْحِ يا  ــمْ  ارْحَ لْتْ  قُ

ــامْ االيَّ ولْة  صُ مــعَ  البْها  رْ  غْ صُ ــنَــمْ  اغْ

رامْ الغْ  ْ لّ هَ جالَسْ  امْ في  ارْقِيبْ  ودْ  اتْعُ و 

رافا قَلْبِي  ــنْ  مَ يقْ  شِ اعْ يا  عْ  مَ تَطْ ال 

يَتْكافا ــدِّي  بــصَ ــي  ــورْتِ صُ ـــوَى  اهْ ــنْ  مَ

سافا بمْ امْسافَة  ها  وغْ انْصُ رْبْ  الْحَ في 

ـبارُه بَخْ بـرْ  خَ و  ي  لـِ يـدْ عِ ـكْ  الحَ اسْ و 

ْمــايَــه يُــبْــصــارُوا ــعــابْ لــرّ ــونْ اجْ ــيُ و اعْ

نْـصارُوا يـُ الفِـي  اخْ البْـها  نْ  مَ طالْ  ابـْ و 

لُه نَحْ ــقْ  ــشْ الــعَ و  ـــرْ  زَهْ ــنْ  ــزِّي ال ــنْ  لَــكِ

لُه فَصْ ةْ  جَ هْ طَ على  يبْتُه  طِ دَى  اشْ  ْ دّ حَ

لُه وَصْ قْ  ــدَ احْ بِيبْ  لَحْ زُورْةْ  ــنْ  عَ نْ  يَامَ

صانْ االغْ على  فاتَحْ  وامْ  ْ ــدّ ال ولْ  طُ ــرِي  زَهْ

ــوانْ االكْ لَة  مْ جَ ي  نْتْشِ المُ انتْشا  كما 

البْيانْ على  الممالك  لْتْ  افْعَ ما  لْ  افْعَ و 

وا نُرْحامُ الـــورَى   ْ رَبّ ــة  ــمْ بَــرْحَ نا  احْ و 

ه بزْحامُ ــكْ  ــوقَ سُ ــرَغْ  يَــفْ ى  ضَ يَمْ قَبْالً 

ه قامُ اسْ زَفْـــراتْ  و  بالجفا  ــبْ  اتْــعــاقَ

افا كَّ سَ ــي  ــرْبِ قَ ــرْبْ  ــقُ اتْ ال  و  ــافْ  ــكَّ سَ

ــرارُه اسْ و  ــي  رَبِّ ة  مْ حكَ ــنْ  مَ يبَة  الهِ و 

لُه ألصْ بَدْ  يَجْ ْها  لّ كُ ولْ  اتْصُ ــولْ  األوصُ

لْطانْ سُ انا  و  البْها  في  لُوكْ  مْ مَ أنْتَ 

ه رامُ لَمْ كْ  بْعَ طَ ـــرُومْ  إيْ الَّ  ــنْ  مَ وى  تَهْ
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يَّادْ المِ نْ  صْ الغُ ة  قامَ تاضْ  اغْ و  عْ  گَ نَفْ

دادْ الرَّجْ الليت  كا  اوْجــابْ  دَّا  و  بْ  ضَ اغْ و 

جادْ ال  رُه  ْ مّ عَ ا  خَ ْ السّ كارَمْ  بمْ حلفْ  و 

زَالَّغْ ــارَدْ  ــم ال ــلْ  ــواجَ ــنْ ال ـــودْ  اسُ ــتْ  ــلْ قُ

ـــرْواغْ تَ ال  و  ادْمـــامْ  نَــرْتْــضــا  مــا  ــكْ  ــنَّ مَ

الباغْ  ْ ياخــدّ يرْضى  و  لِيحْ  المْ فْ  طَ يَعْ

اقْ شَّ للعُ ــنِــيَّــة  الــمْ صـــارَمْ  ــا  أن قـــالْ 

ارْفاڤْ بْ  الحُ في  ايْلِي  ال  و  بْ  صاحَ مالِي 

ـزاڤْ مْ تـَ ي  ـرانـِ جْ بـهَ ـته  جْ هْ مُ زَّگْ  انْمَ

يَرْطابْ لَى  اعْ و  عسى  ى  بالرّْضَ تُه  فْ لطَ

بابْ اشْ لْ  قَ العْ و  رْ  غُ ْ الصّ ولَةْ  صُ و  الزِّينْ 

ــرابْ اشْ يرْ  غِ نْ  مَ لْ  يَنْتْقَ رانْ  كْ سَ فايَتْ 

يثْ دِ بحْ نِي  فْ اتْالطَ الَ  ــالْ  ق جــاوَبْــنِــي 

يتْ ابْغِ يفْ  كِ ازْمانِي  في  لْتْ  افْعَ لْطانْ  سُ

ادْوِيتْ كانْ  لْ  جَ تَخْ و  وفْتِي  شُ نْ  مَ زَعْ  تَفْ

بادُه اكْ يمْ  مِ اصْ لْ  داخَ في  ة  بْسَ عَ دْ  ڤَ اعْ و 

تَنْهادُه ه  يضُ غِ  ْ دّ بشَ ه  دُ گْ حَ مْ  ظَ اعْ و 

ــرادُه ــطْ ل ــال  شَ و  فا  الجْ ــيــفْ  سِ ــدْ  ــلَّ قَ

ي اغِ الطَّ معَ  يعْ  طِ المْ وبَةْ  قُ لعْ رْ  انْظَ و 

ي داغِ اصْ و  كْ  رامَ اغْ نْ  مَ شابْ  رَغْ  فْ المَ

ي ادْماغِ فاكْ  بجْ داخْ  و  ــنِــي  دَهْ ــلْ  هَ نَــدْ

ــي ــوعْ اتْــالگِ ــطُّ ــرْ ل ــاكَ ْ ن ــلّ ــكُ ــــامْ ب االيَّ

ي افْراگِ لوْصالْ  ـعْ  امَ الطَّ ـنِّي  مَ ـي  ـفِ يَكْ

ي زاگِ مَ ــرْبــاتْ  حَ  ْ ــنّ سَ في  ارْضــايــا  لِيهْ 

وبَة ارْطُ لْبْ  القَ في  ايْلِيهْ  ما  يبُه  انْصِ

ــة ــزْرُوبَ مَ ــالفــة  اخْ في  ابْــهــاهْ  ابْــطــالْ  و 

وبَة جُ اعْ  ْ تّ ــدْ شــاهَ ــواهْ  اهْ في  بِي  جْ أعَ

وتْ ابْهُ و  ي  الهِ امْ و  ــزاحْ  امْ نْدِي  عَ ــكْ  دِيَّ

تْبُوتْ مَ ــرَهْ  اكْ و  ابْغا  نْ  مَ  ْ لّ كُ نْ  عَ ماً  رَغْ

اليُوتْ ــراتْ  ــزَّفْ ال عْ  طَّ انْڤَ ــزْراتِــي  خَ ــنْ  مَ

ــوادُه اجْ رْ  هْ ظَ لى  اعْ البْها  تاجْ  ــبْ  ارْكَ و 

ــي تَبْالغِ اقْـوافِـي  ـنْ  مَ رْزْ  بـَ ما  ـهْ  وفْـقَ

ي ي في ارْماگِ حِ نِي و رَمْ ي في امْحاسْ يفِ سِ

ة وبـَ اليَرْعُ ـبْـعْ  طَ و  ما  الحْ يـدْ  صِ زْراتْ  خُ

وتْ المُ بِيبانْ  ضا  القْ في  ــمْ  انْــوَريــهُ و 



العاشق و المعشوق 206

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

فاضْ قَلْبِي  نْ  عَ لُه  لْتْ  قُ ناكْ  اضْ ــرارْ  امْ

ــراضْ اعْ لِيكْ  الَ  و  ــوابْ  اجْ لِي  باقِي  ما 

ــراضْ اغْ دُونْ  ــتِــنِــي  اتْــرَكْ و  ــتِــنِــي  ــجْ ازْعَ

يلْ حِ اكْ رْ  فَ بُوشْ معَ  ضا  القْ ي  لقاضِ رْتْ  سَ

البِيلْ وجْ  هُ مْ عَ مع  ــرَى  اجْ بما  ــتْ  ادْوِي و 

لِيلْ اخْ بُوبْ  حْ مَ لُه  نْتْ  كُ دْ  بَعْ فانِي  اجْ

عْ ضَ يَخْ مالُه  لجْ وصـــارْ  ــه  شــافُ ــد  حَ

رَعْ بشْ مْ  كَ نَحْ ما  ــالْ  ق و  ــيَّ  لِ ــقْ  انْــطَ

ــعْ ارْجَ و  ــوَى  عْ الــدَّ لَّمْ  سَ و  ى  تَنْجَ ه  تَرْكُ

وبْ زْغُ مَ يا  لْتِ  هَ اجْ ضا  القْ الجارْ  لْتْ  قُ

بُوبْ  حْ مَ لَكْ  عْ  يَرْجَ بِيبْ  للحْ اتْرَى  يفْ  كِ

لُوبْ قْ مَ تني  البسْ ياتْ  الشْ في  لَكْ  هْ جَ نْ  مَ

يمْ صِ اخْ  ْ دّ الضَ في  عادْلِي  و  زالِي  اغْ ازْ  حَ

يمْ هِ بُّه  حُ ــنْ  عَ قالِّي  بُوبْ  حْ المَ هــذا 

يمْ الضِّ بلْسانْ  لْتْلُه  قُ و  ي  زْاجِ مَ ــوَّضْ  خَ

ي تْگاضِ مَ ــنِــي  ــتِ اتْــرَكْ و  تِنِي  مْ هَ اشْ

ي ماضِ ــنْ  مَ ا  ضَ امْ قُولْكْ  و  وا  ــدْ جَ ــتَ  انْ

ي الحاضِ مارْ  مَسْ راكْ  الحْ ــجْ  ازْعَ يفْ  كِ

افْصالُه مْ  كْ حُ نْ  عَ يينْ  تْراضِ مَ نا  لَسْ اجْ

والُه اهْ و  وْلِي  هَ بْ  تَعْ و  ة  فَ الرَّجْ يكْ  ابْدِ

مالُه ــرِي  ــاجْ هَ ــنْ  عَ يهْ  يافْقِ ــرَفْ  نَــعْ ما 

ي عِ دْ المَ و  ــي  اعِ الــدَّ ميتُه  بعْ ى  انْسَ و 

ي عاعِ اشْ اقْـمارْ  و  ـالكْ  الفْ ـسْ  ـمْ شَ هدا 

ي راعِ ـه  رْجُ سَ ـبْ  ارْكَ ما  لْكْ  المُ يـهانْ  شِ

الَّبَة الغَ سْ  النَّفْ وَى  للهْ ــكْ  ــاتَ ارْم و 

ابَة الغَ على  ادْيــابْ  ــزاتْ  ــمْ هَ ــزْتْ  ــمَ اهْ و 

ابَة طَّ العَ ــيــاخْ  االشْ ــالَــصْ  خَ ــنْ  مَ انــا  و 

ا اتْعامَ و  ة  رِيعَ ْ الشّ على  ابْصارُه  اغمضْ  و 

ــة ــنْ االَّم ــسْ ـــعَ حُ ــزْهــة امْ ـــدْ بِــيــهْ نَ رايَ

ا تَتْرامَ ــرَكْ  ــمْ عُ ــيــافْ  احْ في  دالَـــكْ  ما 

ي للقاضِ ــا  ــعــاي امْ ــي  ــكِ ــالْ أم ارْواحْ 

مالُه اجْ نْ  سْ حُ في  وفْ  إيشُ ى  ابْقَ و  ضْ  نَبْهَ

ي داعِ تَصْ ثَّرْ  كَ امْ يا  لِيهْ  ــابَــكْ  جَ آشْ 

األدابا يــرْ  افْـقِ يا  يــرْ  ـقِ أحْ ــكْ  حَ وَيـْ

ة الَمَ بسْ رْ  فَ تَظْ ــنْ  اتْــظَ الَ  ــادي  ه ــنْ  مَ
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ارْواحْ لْطانْ  للسُّ ــالمْ  اظْ لْبْ  القَ لْتْ  قُ

الحْ المْ ــةْ  المَ ــعَ  امْ ه  دُ نُوجْ ه  ابْساطُ في 

للماحْ ــحْ  ــالمَ بــمْ ــافْ  ش و  ــيَّ  فِ ــقْ  ــقَّ حَ

راشْ الرَّشْ هذا  لُه  يتْ  ادْعِ ي  القاضِ هذا 

اشْ قَــدَّ و  اعْ  ـــدْ خَ ــمــامْ  اهْ يا  يبُه  انْصِ

فاشْ و  ــاشْ  ــيَّ لِ ــرِي  خــاطْ بُوبْ  حْ مَ ادَّى 

ه سُ نَفْ ظالَمْ  يا  ــالحْ  الــمْ ــمــامْ  اهْ ــالْ  ق

ه سُ دَهْ لَى  اعْ يسْ  مِ لَخْ ــداركْ  كِ تِي  لَحْ

ه سُ كْ عَ باغِي  يا  ــاللْ  ْ ــضّ ال أيَّـــامْ  بِيكْ 

الَّطْ الشَ  ْ ـبّ الحُ صارْمْ  ابـْ ه  راسُ ـعْ  طَ نَقْ

االرْهـاطْ ـلى  اعْ يـنْ  طِ حانـْ ـزْالنْ  غُ بَرْ  نَجْ

ياطْ اشْ  ْ بّ الحُ ــارْ  ن ــيــاخْ  االشْ  ْ ــزّ اعَ قــالْ 

ادْباجْ نْ  سْ حُ هاوِي  اسْ نْ  مَ فُوقْ  نَا  لْسْ جَ

ــواجْ ــرَّهْ ْ ال ــدّ ــاقَ ــالحْ ي ــمْ ــمــامْ ال ــالْ اهْ ق

تاجْ رَة  للنَّصْ وَى  الهْ امْسارَبْ  في  لُوا  مْ عَ

وحْ وْضُ المَ مامْ  الهْ رامْ  الغْ لْ  اهْ لْطانْ  سُ

رُوحْ مَشْ رَ  الْبَشْ رْ  نَوَّ امْ سالِي  لِي  مَسْ

يُوحْ مَسْ لْ  طَ يَهْ رْ  طَ المْ ما  اكْ ي  عِ دَمْ بَرْ  يَجْ

ي أرْماشِ باحْ  مَصْ بِينْ  و  بِينِي  مْ  كَ يَحْ

ــي الــرَّاشِ لْمْ  الظُّ ــورَة  ــجُ ب ــيَّ  ــلِ اعْ ــارْ  ج

ي ماشِ و  جــايْ  ــه  ــتُ ْ ــصّ ابْــغُ ــي  ــالَّنِ خَ و 

ه واسُ هْ تـَ ــي  زَدْتِ الش  وقْ  ـشُ ـعْ المَ هدا 

ـُه ـواس لقْ ـلِيـلة  العْ كْ  داتـَ ـبْـتِي  صَ انـْ و 

ه ساسُ ــورْ  صُ لُــه   ْ ــدّ ــهَ انْ ــرِي  نَــبْ ثْلَكْ  مَ

ه البْساطُ يَّا  بـِ اوْزادْ  بِــيْــدِي  ــبَــطْ  اقْ و 

و يُنْـشاطُ يـبَـة  هِ ْ بالصّ الحالْ  ـحابْ  اصْ و 

ـه ـالَّطُ مَ لُ  ـهَ يَجْ ما  البِيـنْ  دارْ  يـف  كِ

ــة ــاجَ ــبْ وهَّ ــواكَ ــورْ كــكْ ــنُ ورْ اتْ ــــدُ و ابْ

ة هاجَ مْ العَ ــاگْ  ارْم يا  ــولْ  صُ بِيبَكْ  بَحْ

ة اجَ النَّسَّ ــرْ  ــبْ حَ البِيتْ  ـــرِي  دَهْ ــه  ألن

رُوحْ گْ مَ و  رُوحْ  جْ مَ لِيهْ  لْتْ  قُ لْنِي  وَّ سَ

ـي الحاشِ بْـرْ  صَ ْـتُـه  بّ ـحَ امْ نْ  عَ بْـرِي  صَ

ــه راسُ ــعْ  ــطَ اقْ ــه  لِ زادْ  ــافْ  ــيَّ سِ ـــرْ  أمَ

ه راطُ اشْ مْ  ـوِ تَقْ و  ــوى  الهْ ابْساطْ  لـى  اعْ

ة اجَ الحَ ضتْ  انْقْ لِيهْ  الحالْ  حاب  اصْ ال 
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ولْ انْقُ يتْ  حِ اضْ و  رِي  خاطْ بِيبْ  احْ تْ  نَّگْ عَ

ولْ ــدُ اخْ  ْ بّ الحُ في  ِيلِي  إ ما  قالْ  هْ  اللـَّ و 

ولْ مُ كْ مَ دُوقِــي  ي  فِ افْالسْ ــرِي  دَهْ بْتَكْ  صَ

يهْ ضِ احْ وقْ  شُ عْ مَ و  قْ  اشَ عَ أرَاوِي  ــوذْ  خُ

قَرِّيهْ رَة  ضْ الحُ على  تِي  لَسْ اجْ ما  ويــنْ 

انْبِيهْ لْ  قْ عَ بُو  ْغا  اللّ نابَغْ  ة  نْعَ صَ نْ  مَ

والِي تَهْ ــرْ  ــتَّ ــكَ امْ يــا  ــاكْ  ــرْض بَ ــرى  بَــشْ

حالِي ـــنْ  مَ ــكْ  ــالَ ح كـــانْ  تــجــربْ  إالَّ  

انْشالِي و  رْ  خُ نَفْ ـزُولْ  انـْ ما  سانَكْ  بأحْ

انْباها لَكْ  قْ عَ ــدْ  ــزِي إيْ ــي  ــرْبِ عَ بَلفظْ 

انْزاها و  ة  فَرْجَ و  ــرُورْ  ْ ــسّ ال ــنْ  مَ نَمْ  تَغْ

فاها بسْ ايْبالِي  ما  مــايَــنْ  ال  و  يمْ  جِ

ي التَّالـِ علَى  ـياخْ  االشْ أهـيـبَـة  العارْ  و 

والها  مُ ـــورِي  تُ االلــفــاض  و  نَى  عْ المَ و 

انتهت القصيدة
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ــــيــــلْ الخــــلِ ه  ـــــــدُ ـــــــنْ عَ ــــــبْ  ــــــاحَ ص ال 

ـــــلْ ـــــي ادْخِ ال  ــــبَــــلْ  ـــقْ يـَ ــــــة  ــــــرْمَ حُ ال 

ـــهْ ـــي ْ جِ ـــــــــلّ ـــــــنْ كُ ـــــوا بِـــــيَّـــــا مَ ـــــاطُ ح

تْقابْلِينْ مَ يلها  ارْجِ و  ــرَة  نــاشْ ــلــومْ  اعْ و  ــرارَدْهــا  بَــطْ

ـــنْ  ـــي ـــنِ وا امْ ـــــــــدُ ــــي هَ ــــبِ ــــجْ ـــــتْ أعَ ـــــلْ قُ

ــــــابْ ــــــرْق ـــــاتْ ال ـــــع ـــــطَّ ـــــرْ قَ ـــــبَ ـــــجْ نَ

الكْ للْهْ ــة  ــالَ ــرَّجَّ ال ــنْ  ــي ــوْحِ ــلَ مَ ــوبَــة  ــتُّ ال ــراتْ  ــسَّ كَ

ـــــمْ ـــــقـــــاهُ ـــــلْ رْ يَ ـــــــــدَ ـــــــــقْ ــــــــــنْ يَ مَ

ــــروبْ ــــحْ ــــسْ ال ــــداعَ ــــمْ ــــم بَ ــــهُ ــــوشْ ــــيُ أجْ

ـــيـــانْ الـــعْ ـــــنْ  مَ ـــــبـــــارودْ  ال و  ـــقـــيـــلْ  الـــتْ و 

ــــفــــارْ الــــشْ ـــــــــنْ  مَ ـــــــــــــــــوارَمْ  اصْ و 

ــهــا الــبْ صـــولَـــة  ــــنْ  مَ ــة  ــبَ ــي ــهِ الْ و  ـــرْ  الـــنَّـــصْ و 

وارا هـــــــاكْ  ـــــمْ  ـــــاهُ ـــــع امْ ــــتْ  ــــي ــــلِّ ضَ

ــضْ ــايَ غ ـــدْ  ـــاگَ ح ــــعْ  فَ نَــــدْ و  أنْــــزِيــــمْ  ــتْ  ــي ــلِّ كَ

ــــوبْ ــــلُ ــــغْ ــــي مَ ــــوق ـــــــــــواقْ شُ ـــــــنْ اشْ مَ
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ــــــــة ــــــــرْبَ هَ ــــــــــــيــــــــــــتْ  ارْضِ وال 

ــــــارْ ــــــه ــــــنْ ال راحْ  ــــــــى  ــــــــتَّ حَ

ــمْ ــكُ ــلْ ــصــايَ اخْ وايَـــــنْ  أواهْ  ـــولْ  ـــقُ إي  ْ ـــبّ ـــحُ ال و 

ــة ــالم ــــقْ مــــا روحــــتــــه س ــــي ــــشِ ــــى اعْ ــــتَّ حَ

ة شابْكَ المْ على  دْ  الضَّ حارْ  اگْ في  مْ  يولْهُ اخْ و  يلي  خِ لَّتْ  ضَ

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ

ـــــــامْ ـــــــرْي ــــــشْ ال ــــــي ــــــي جِ ـــــــگْ ل صـــــــايَ

حــــارْكــــة ــــرْبْ  ــــحَ ــــل ل ــــــــي  رامِ و  ـــــلْ  ـــــيْ خَ

ـــاح ـــب ـــص ـــــار ال ـــــي ـــا اصــــبــــح اخ ـــم ـــه م

ـــاح ـــف ـــك ـــل ـــــــــــــــوادي ل ـــــــت اج ارمـــــــي

ـــمْ ـــبْ قـــــالْ لِّـــهُ ـــانْ الـــحُ ـــط ـــلْ ـــعْ سُ ـــمَ ـــسْ نَ

ــه و اوْالعــتُــه ــقُ ــشْ ــا بــعَ ــرْ ج ــي ــغِ ــي اصْ ــبِ هـــذا صَ

ــــيــــبْ ــــجِ ـــــوي اعْ ـــــلْ ـــــــنْ شَ ــــــــــبْ عَ راكَ

حْ يوضَ ارْكــابُــه  و  ــبْ  هَ الــدْ منْ  ــرْجْ  سَ يقي  قِ اعْ امْ  بلجَ

ــه ــي ــــيــــتْ فِ ــــهِ ـــــيـــــدانْ افْ ـــــه فــــي مِ لَـــــوْحُ

ـنِّي عَ ـــابْ  غ ـــــبْ  ـــــلْ الــقَ و  ـــــلِــي  ـــــقْ عَ ـــــلْ  ادْهَ و 

لــلَّـــــه ـــــي  رَبِّ ــــةْ  ــــرْمَ حَ انْــــجــــولْ  ـــتْ  ـــي ـــقِ ابْ و 
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رْ الـــنْـــگـــابْ ـــــــدْ ــــونْ أدْوالــــــــي هَ ــــك ـــــنْ اتْ مَ

ــــرْ ــــــــة الــــنْــــصَ ــــبَــــرْ مــــوالتــــي رايَ ـــجْ نـَ

ــا ــواي اهْ يـرْ  بـغِ يـتْها  جِ و  ــيـــــفْ  الــسِّ ــتْ  ـــ الحْ

ــــبْ ـــامْ الْــــحُ ـــم ـــهْ ـــا ل ـــي ـــعَ رَدَّاتْــــــنــــــي أسْ

ـــــوفْ الــــرْيــــامْ ـــــفُ ـــنْ اصْ ـــي ـــا بِ ه م ـــــدُ ـــــوْجَ نَ

ــــاتْ ــــريَّ ـــي اتْ ــــافْ ش ــى االصــــن ــل ــــه ع امُ ــــدَّ گُ

ة ــدَ واقْ للنْجومْ  كي  نَحْ امْصابَحْ  شي  و  نابَرْ  المْ و 

ة سالْكَ المْ يرْ  غِ طالَبْ  امْشاوْرِيَّة  ة  بْضَ الْقَ في  جابُوني 

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ

ـــــــامْ ـــــــرْي ــــــشْ ال ــــــي ــــــي جِ ـــــــگْ ل صـــــــايَ

حــــارْكــــة ــــرْبْ  ــــحَ ــــل ل ــــــــي  رامِ و  ـــــلْ  ـــــيْ خَ

ــــيــــرْ ـــــنـــــابَـــــرْهـــــا اتْــــشِ الـــــــرْيـــــــامْ اشْ

ــــــرْ زِي ــــــوْ ــــــــيَّ ال ـــــوى هَ ــــهْ ــــي نـَ والـــــلـِّ

ـــوى ـــهْ ـــة ال ـــرِيـــعَ ــشْ ــــي بـَ ــــنِّ ـــت عَ ـــم ـــكْ حَ

ـــورَة ـــام م ـــة  ـــسَ جـــالْ ـــوانْ  ـــي ـــغِ ال ـــــــدولْ  اعْ و 

ـــدْ ـــهَ ـــشْ تَ ـــبَّـــة  ـــحَ الـــمْ ــــــدْ  ــــــواهَ اشْ و 

يبَة للوَجِ يفْ  صِ و  سوب  كْ مَ ودي  ـــدُ اخْ على  تْبوا  كَ
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ـــولْ ــقُ ايـْ و  ـــظْ  ـــفَ ـــلْ يَ صـــــارْ  و  ه  ــــدُ ــــقْ عَ اذا 

ــــة ــــمَ ــــقْ ْ داعــــــــــي نَ ـــــــلّ ـــــــكُ ــــــــا ل أن

ــيــوتْ ــتْ ال ـــاتْ  ـــزَرْق ل ــاعْ  ــط ــسْ يَ ـــطـــاعْ  اسْ الَّ  ـــنْ  مَ

ـــمْ ـــواهُ ـــنْ يَـــهْ ـــة لـــمَ ـــبَ ـــة واجْ ـــاعَ ـــمْ الـــطَّ ـــهُ لِ

ا وّ نَتْشَ تي  بليعْ باقي  ــا  وان وا  ـــدُّ صَ ميعْ  اجْ ســـارُوا 

ــــــارَة ــــــم ـــــا ادِّيــــــــــــتْ ايْ ـــــــتْ م ـــــــي زَگِّ

ـــــي ـــــرال ــــسْ اجْ ــــيْ ــــقَ ـــــــــرى ل ــــــــالَّ اجْ شَ

ـــارْدة الـــشَّ ــرَة  ــفْ ــعَ ال ــتْ  ــعْ نَ ــهــا  الــبْ داتْ  ـــرامْ  ـــغْ بَ

كا ماشْ في  حالي  تْ  تَرْكَ و  ادْهاتْني  و  لي  قْ عَ لْبَتْ  سَ

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ

ـــــــامْ ـــــــرْي ــــــشْ ال ــــــي ــــــي جِ ـــــــگْ ل صـــــــايَ

حــــارْكــــة ــــرْبْ  ــــحَ ــــل ل ــــــــي  رامِ و  ـــــلْ  ـــــيْ خَ

ــــــامْ ــــــرْي ــــيـــــنْ ال ـــــي بـِ ـــــضِّ ـــــــــيَّ حَ هِ

ـــــرام ـــــم ال و  ــــــي  ــــــوان ــــــلْ سَ ــــــــــيَّ  هِ

ـــــا ْه ـــــزّ عَ و  ـــــــــــي  رُوحِ ــــــــــة  راحَ هـــــــيَّ 

ـــة جــــازْيـَ و  ــــة  ــــلَ ــــبْ عَ ـــــتْ  ـــــاقَ ف ـــــــنْ  مَ

ــة ــام ش ــــــزالْ  ــــــغْ ال و  ـــيَّـــة  ـــبْـــسِ الـــعَ و 
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رَا ـــــــــدْ عَ ــــــــلْ  كُ ــــــــزْ  عَ ـــــفـــــة  لْ ـــــدَّ ال و 

ــــــولْ ــــــقُ ــــــعْ ـــــــــــاسْ ال ــــــــوا ن ــــــــالُ ق

االفْــــــعــــــالْ  زِيـــــــــــنْ  إالَّ  الزِيــــــــــــنْ 

ــا ــي ــحْ ال و  ــــلْ  افْــــعَ و  زِيــــــنْ  ــــزالــــي  اغْ و 

ــــة ــــادْقَ ص ــــيــــقْ  ــــقِ تَــــحْ ــــة  ــــمَ ــــلْ الــــكَ و 

سانْ االحْ ــمــالْ  اكْ و  دَة  ــوْ ــجَ ال بغايَة  ــي  واف دْ  العاهَ و 

ــا ــواه اهْ ــاسْ  ــن ل ـهــا  ازْمــانـْ و  ـــي  ـــانِ ازْم ـــكْ  ـــحْ ضَ

ازْهــارهــا على  ــنَّــى  غَ ــرَة  ــمْ الــحَ ــتــونْ  الــمْ ة  جَ بَهْ فــي 

ة دَ ناشْ بلْسونْ  نى  اتْغَ االدْواحْ  في  ــيــارْ  اطْ و  لي  الحْ

ة كَ سامْ التْ  اعْ وْ  الجَ في  ة  دَ حْ مَ يتْ  كِ احْ الِّي  دْ  الْقَ موالتْ 

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ

ـــــــامْ ـــــــرْي ــــــشْ ال ــــــي ــــــي جِ ـــــــگْ ل صـــــــايَ

حــــارْكــــة ــــرْبْ  ــــحَ ــــل ل ــــــــي  رامِ و  ـــــلْ  ـــــيْ خَ

قــــارْ ـــــــشْ  رِي ــــــنْ  مَ ـــــسْ  ـــــلَ اغْ ـــتْ  ـــي ـــتِّ ال و 

ــــارْ ــــم اقْ ـــــرَّة  الـــــغُ ـــــــعَ  مَ ــــنْ  ــــي ــــبِ اجْ و 

ــــتَــــرْ افْ ــــــنْ  عَ ـــنْ  ـــي ـــونِ ن ــــبْــــهــــا  ــــواجَ احْ و 

اوْرادَة ودْ  ــــدُ ــــخْ ال و  ـــالْ  ـــتَّ ـــقَ الْ ـــرْ  ـــفَ الـــشْ و 
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بَّة غُ ــوقْ  ف ــداتْ  ــهْ شَ ــفْ  ــراشَ امْ و  لي  تُرْكْ ـــفْ  األَنْ و 

ينْ واقْفِ ــحْ  اتْــفــافَ فيهْ  ــري  ــرْمْ مَ ارْخـــامْ  رْ  ــدَ ــصْ ال و 

ـــبْ هَ ـــــنْ الـــذْ ـــة مَ ـــاسَ ــــرَّة ط ــــسُّ ـــتْ ال ـــفْ شَ

ـــســـارَة اعْ ـــخـــادْ  ـــفْ وال ــمــورْ  ــعْ الــمَ الـــــــرَّدْفْ  و 

رْ ـــــالَّ بَ ـــة  ـــايَ ـــه انْ ـــهْ  ـــي ـــلِ إيْ ـــا  م ــــاقْ  ــــسَّ ال و 

ة رْگومَ مَ لي  الحْ و  حــلــولْ  فــي  لَّـــجْ  ـــدَ َخْ أ اقْـــدامْ  و 

ــــا ــــواه ــــهْ ــــــــنْ نَ ـــــــــــــافْ مَ هـــــــذا اوْص

ـــدة ـــواكْ ال ـــــيَّ  هَ بـــالـــي  ـــــنْ  مَ انْـــــدوزْهـــــا  وال 

ة بارْكَ امْ على  ألبْناتْ  رْ  بالنْصَ نـــادِوْا  لة  مْ جَ نوضوا 

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ

ـــــــامْ ـــــــرْي ــــــشْ ال ــــــي ــــــي جِ ـــــــگْ ل صـــــــايَ

حــــارْكــــة ــــرْبْ  ــــحَ ــــل ل ــــــــي  رامِ و  ـــــلْ  ـــــيْ خَ

ــــــــــلْ الــــحــــالْ ـــــيـــــتْ ألهَ ـــــنِّ ـــهــــا غَ بـِ

ـــــالْ ـــــض ـــــا افْ ـــي ي ــــيــــاللـِ ــــــــالْ الــــجِّ ق

ــا ــنــاي ــغْ ـــوى ب ـــــلْ الـــهْ ـــلـــي اهْ ـــي سَ ـــاظ ـــفَّ أحَ

ــــلْ افْـــنـــونـــي ــــسْ ادُّوا بــــعَ ــــــــتْـــــــــوَ يـَ

ــــوا ــــرْقُ ــــفَ إي ــــلْ  ــــقَ بــــالــــعْ الــــــنَّــــــاسْ  و 
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ــــدْ ــــهَ ــــشْ تَ ــــعــــانــــي  الــــمْ ــــة  ــــطــــافَ ل و 

ــبــارْكــة ــــافْ الــمــولُــوعــة أمْ ــي اوْص ـــدْ ف ــي و زِي ــنِّ غَ

ـــــبـــــارْكـــــة أمْ ــــا  ــــســــاه ــــنْ نَ الَّ  ــــــــنْ  مَ

ــــــة ــــــبــــــارْكَ ـــــــــيَّ أمْ ــــــلْــــــوانــــــي هِ سَ

رْ ـــــدَ ـــــب ــــة ال ــــق ــــي ــــقِ احْ اشْ ــــــــــــــــودُوّ ب

ــــــاركــــــة ــــــب ــــــــــــدْ الــــــــبــــــــانْ أمْ قَ

ـــــة ـــــارْكَ ـــــب ـــــــاري أمْ ـــــــي ــــــــــــالجْ اصْ اعْ

ـــــة ـــــارْكَ ـــــب ـــــــارِي أمْ ـــــــم ــــــارْ اقْ ــــــع اشْ

ـــــــــة افْــــــــــنــــــــــاري ـــــــــعَ ـــــــــمْ شَ

ــة ــبْــروكَ مَ ــي  ــتِ ــرْحْ ابْــگُ ــا  ان و  لِيها  اعْ ــادوْا  ــن إي ما  هُ

ـــة ابـــرِيـــكَ ـــــزالَـــــة  الـــــغْ و  ـــــــــروكْ  ابـْ و 

ــا ــه ــتْ ــيَّ ــمِ ــسْ بَ ــــطْ  ــــيَّ ــــعِ اتْ ــــة  ــــعَ ــــرَّابْ ال و 

ة ـــدَ ـــاعْ ـــي الـــسَّ ـــف ــة وَلْ ــل ــي ــلِ ــخْ ـــة ال ـــارْكَ ـــب أمْ

ة بارْكَ امْ على  البْناتْ  رْ  بالنْصَ نـــادِوْا  لة  مْ جَ نوضوا 

ــــــــــبــــــــــارْكــــــــــة أمْ
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فاگي اشْ الرْبى  على  تْ  يگْبَوَّهْ فِ الشْ غايَةْ  گْ  فَّ انْشَ يگْو  فِ افَگْ الشْ نْ الشّ سْ للْحُ

فاگي ضا اشْ تْ فوقْ الفْ شافْگةسبْحَ داتْ  ــدِي  ــنْ عَ ما 

ي اوْراگِ ـوى  الهْ رِيـحْ  ـبَّـلْ  رِيگخَ ـنِي على الطْ تَـيَّـمْ رِيگالْمْ ارْگة الضْ نْ شومْ الضَّ مَ

افْراگـي الفارْگـه  ـزالْ  شــارْگــةالغْ ــيــونْ  الــعْ ليها 

ي واگِ اطْ نِيرانْها  بَتْ  ويـگلَهْ اتـْ ـسادْها  حُ وِيگْتاگـتْ  اعْ ادْيابْها  تْ  وْگْ عَ و 

واگي اسْ يلْها  سِ فَيَّضْ  زاوْگــةما  الخوفْ  ــدْ  شَ ــنْ  مَ

باگي رِيمْ  الغْ قِيسْ  ــا  البيگوان ودْگـــي  ــنــاوي  ــعْ اللْبِيگمَ ــــرادَنْ  ابْ ـــزَّامْ  هَ

الرْباگـي و  الْوَقْـرانْ  مْ  هْ سابْگـةسَ يـلْ  خِ گتْ  لَحْ ما 

اتْزاگي ابْطالْها  انْهارْ  افْرِيگفي  اطبولْها  زَگْ  تَفْ زِيگْو  المْ و  نْ  عْ الطَّ رْ  حَ نْ  مَ

رُوبْ زاگي وَّشْ في الحْ مازْگةما شَ بْ  ـلـْ القَ يـقْ  اخـْفِ و 

اتْالگي بالفرْگة  لِّى  ــلْ  الخليـگهَ يّْـها  حَ هْ  وَّ وِيْبَ
ـلِيگْ ها اغْ يـدْ وْصِ ـنْ بـَ اليـَ

الگي اخْ نَة  اطْ الشَّ زالْ  خالْگةالغْ انْجوعْ  في  هي  ما 

شاگي يمْ  مِ اهْ فاني  يقْتاعبْ  شِ اعْ حالتي  ضاها  يگْما  الرْشِ و  نْ  عْ الطَّ رْ  حَ نْ  مَ

شاگي و  رَة  ناكْ كارَهْ  امْ ـگـةو  العاشْ رِيَّــة  ــدْ لــلْــعَ

ارْماگي ها  وْضْ عَ رَتْ  بَصْ يگْما  الرْمِ شوفَة  ي  اتْزَهِّ يـگو  ـيَّا عـلى النْـمِ تْـهِ و تـَ

اتْماگي ـزْها  بـعَ ـة  عَ ـلـْ عامْگةطَ ـــرارْ  اسْ ــرورْ  ــسْ بَ
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الزْهاگي لْ  اهْ روها  بَصْ يگْما  هِ الشْ دايَرْ  اغْ ارْهاجْ  يگو  النْهِ و  التَّرْوِيعْ  ــلْ   اهْ

هاگي الدْ طارَگْ  امْ گةلَوْشاتْ  زاهْ ــمــومْ  اسْ ــاتْ  ــيّ حَ

گاگي اشْ الفارگه  و  ــيَّ  يگهِ ادْگِ بْدي  كَ تْ  تَرْكَ نْ  گيگمَ بْــراتــي كما العْ و عَ

گاگي احْ نْها  مَ عْ  طَ يَقْ گةال  گْ حَ امْ رَة  ـــدْ عَ النْها 

داگي امْ لرْقِيبْها  نْدي  يگْجُ دِ اصْ دونْها  لي  الَّ  نْ  يگْمَ ضِ المْ مع  ارْخاها  يومْ 

داگي احْ يرْها  غِ نْ  مَ حادْگةحادَگْ  االرْســـامْ  نْها  عَ

اتْالگي بالفرْگة  لِّى  ــلْ  الخليـگهَ يّْـها  حَ هْ  وَّ وِيْبَ
ـلِيگْ ها اغْ يـدْ وْصِ ـنْ بـَ اليـَ

الگي اخْ نَة  اطْ الشَّ زالْ  خالْگةالغْ انْجوعْ  في  هي  ما 

ناگي الخْ على  رْها  ابْدَ نِيگالحْ  الخْ بْ  ياهَ اغْ ــوَّاتْ  نِيگضُ الشْ ارْواحْ  بْتِ  ادْهََ و 

ناگي يلْ  فِ احْ ابْساطْ  عانْگةفي  المْ ــلْ  الهْ ـــوَة  زَهْ

تاگي ــلْ  كُ لَبْ  تَسْ رَة  ــدْ اوْتِيگعَ دِي  عاهْ بها  ــنْ  تِيگْمَ اعْ خالْصة  بة  هِ اصْ و 

اتْالگي باعها  اطْ باعْ  اطْ عاتْگةو  ــلْ  كُ ــنْ  عَ ــتْ  فــاقَ

فاگي اصْ ها  يـوانـْ غِ رَّك  ارْفِيگْحَ البْدا  في  لْنِي  عَ يگْاجْ فِ الخْ غايَة  نِي  گْ فَ اخْ و 

اتفاگي عن  الفرح  إيام  دافگةو  سيول  بمطارها 

الحاگي ـمالْها  اجْ نْ  سْ يـگْلحُ حِ لْ الـْ ـثِيـلْ العايـَ مْ اللْحيگْتـَ على  ــدَّى  عَ بها 

ـحاگي امْ ها  رُقْبانـْ گْ  حَ گةتَمْ ماحْ ــرانْ  ــي نِ ــــدوَة  جَ

امْساگي  في  ــلْ  جُ يگْأغافَلْ  سِ بالمْ روضْ  گي  تَسْ سيگْال  المْ ــواهْ  افْ تامْ  لخْ

ساگي ينْ  دِ الْماجْ مايْ  نْ  سگىمَ ما  ــهْ  بِ دْ  الجاحَ و 
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اتْالگي بالفرْگة  لِّى  ــلْ  الخليـگهَ يّْـها  حَ هْ  وَّ وِيْبَ
ـلِيگْ ها اغْ يـدْ وْصِ ـنْ بـَ اليـَ

الگي اخْ نَة  اطْ الشَّ زالْ  خالْگةالغْ انْجوعْ  في  هي  ما 

امْطاگي عانْدي  امْ طاڤ  واليْطيگْما  لي  وى  يَقْ يـگْما  النْطِ زْعامـةْ  بـَ ـمْ  يَزْعَ

طاگي للْمْ ــازْ  ب ةماضاها  طاگَ يارْ  اطْ نْفْ  صَ ــنْ  مَ

الگي اغْ ها  واهّ لَفْ لِيگلَفْظي  للخْ رْ  ـــدْ غَ ــاوِي  لِيگمــان الخْ و  رانْ  هْ الطُّ لْ  أهْ

الگي اسْ ها  يدْ صِ تْ  زْمَ هَ طالْگةلُوْ  ــعْ  ــرِي اسْ ـــرَّاعْ  سَ

البْراگي نْ  مَ بَرْگي  بْتْ  لَزَّرِيـگْارْكَ هامْ  اسْ ـگيـهْ  حْ رِيگْأنـْ  ْ ــلّ كُ بِهْ  فْ  نَشَّ امْ و 

راگـي احْ ـدا  للْعْ ـوافـي  قْ ــةبـَ ــوارْگَ اتْ يها  فِ تَطْ مــا 

واگي اسْ الرْضا  لْ  باهْ رْتْ  مَّ وِيگْعَ بِي على الضّ دْ دِي عَ هْ وِيگْشَ للضْ واگْ  اضْ هاهْ  يَشْ

انْواگي رايْحي  الفْ تْ  فَ طْ تاوْگةعَ المْ ــلْ  لَــهْ ــفْ  تــوقَ

ياگي الشْ عـلى  وِيگْالجياللـي  الشْ هلْ  بَــيَّ  يِيگْشــاگْ  الضْ دَقْتْ  امْصالي  و 

اتْياگي الْحة  الصَّ ياخْ  بطايْگةاالشْ ــو  ــحُّ شَ الَّ  ــنْ  مَ
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ــمْ مــا هـــزَّكْ حــالْ االَّيـَ

وِيتِي انْكْ ما  يتِي  فِ ماشْ

مالْ نْ و اجْ حاسَ صايْلَه بمْ

يسانْ كِ رَة  فْ بالصَّ دوَّرُوا 

راجْ اجْ تْ  رَوَّحْ مْ  ابْهاهُ نْ  مَ

واتْ ها و اهْ والَفْ تْ اسْ لْقَ طَ

لَرْيامْ ـضْ  وگَّ اقـــي  السَّ

ولْهانْ مالَكْ  اقِـي  السَّ

ـيْـرانْ حَ ي  اگوانـِ مَ ي  قالـِّ

انْ الحسَ نْ  سْ حُ دامْ  المْ و 

يفْ ما بينْ الماء و النَّارْ كِ

لُومْ اعْ و  رارَدْ  بَطْ لْ  تَنْتَقَ

ابْطالْ مْ  وْ القُ و  ْعامة  بالزّ

ابْ رَغَّ النَّايَحْ  رِيدْ  الفْ و 

نَّاها هَ تُه  جْ هْ مُ لْبَكْ  قَ ة  بكلْفَ لِيكْ  اعْ ما 

رَة على اتْفاقْ ارْضاها ضْ مْ في حُ رْتِهُ و الَ انْظَ

ياها نْ اضْ سْ ما صافي ابْنُورْ حُ بْ في اسْ واكَ ككْ

طاها اغْ وفْ  الْحُ واقْها  بَشْ تْ  الحَ ة  دَ وَحْ  ْ لّ كُ

يَلْقاها اقْوى  نْ  لمَ وَى  يَقْ ما  كانَتْ  لِيلتْنا 

وتاها ودْها  دُ اخْ على  يشْ  انْقِ و  كاتْعابَنْ 

والها مُ نْ  عَ يبْ  اتْغِ ال  للنُّوبة  بالَكْ   ْ رُدّ

ــوالنْ سُ ـتَـمْ  كْ تـَ ال  لِي  يــدْ عِ

ـشانْ دَهْ ـنْ  اكَ السَّ و  ـرِي  خاطْ

ــتَّانْ الفَ الزِّيـــنْ  و  البْـها  و 

افْداها لْبْ  كالطَّ طالْ  داهْ  اعْ بِهْ  دارَتْ  نْ  مَ أو 

فاها لْدْ اصْ ْ صَ نّ لُوبْ كَ رْبْ اتْشالِي بَقْ على الحَ

ماها لَةْ  مْ بحَ ي  اتْجِ إلى  يثْ  كِ احْ وِيدانْ   ْ نّ كَ

افْداها ولْ  دُ اعْ يا  سْ  لنَّفْ لَبْ  يَطْ وْلى  المَ نْ  مَ

ليلْ التَّخْ زينَاتْ  ابْها  نْ  مَ

يلْ اتْمِ  ْ بّ بالحُ دِي  نْ  عَ دِكْ 

ثِيلْ مالْها على الوْصافْ امْ

الْبِيلْ ــاتْ  ــزْالن عَ ْدُوا  ـــرّ جَ

لِيلْ التَّكْ و  يبَة  الهِ ولَةْ  صُ

ادْبِيلْ رُودْ  الوْ على  رْ  فَ الشْ و 

اللِّيلْ راحْ  ساقِي  يا   ْ بّ كُ

ــه ــالُ ـــكْ م ـــالَ ــــالْ ح م

ــه ــالُ ــتَّ ــــنْ ابْـــهـــا قَ مَ

ـه ــوالـُ اهْ و  ــوى  الــهْ و 

يلْ نْدْ رامِي و ڤْصاصْ الخِ ابْجَ

يلْ قِ اسْ يْفْ  سِ رَّدْ  جَ لْها  كُ

يلْ السِّ و  ة  دَ الرَّعْ ازْمانْ  في 

بِيلْ
أڤْ لِيهْ  الَّ  نْ  مَ ءاشنُو 
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يدِي ياسِ ــا  ان ــداك  ــكْ هَ

يدْ لصِّ تَّلْ  تَتْخَ ما  يرْ  غِ

لَرْيامْ ـضْ  وگَّ اقــــي  السَّ

ادْوِيتْ بعد  اقِي  السّ جاوَبْ 

يتْ گِّ شَ و  يتْ  دِّ صَ ما  وِينْ 

وِيتْ نَكْ مْ  ْهُ نّ مَ لْ  ْواجَ النّ و 

بَرْ اصْ يرْ  غِ نْ  مَ بَرْ  نَصْ يفْ  كِ

طاهْ فْ قَلْبِي لِيكْ اغْ شَ لُوْ اكْ

ادْواهْ يبْ  إيْصِ رُوحْ  جْ مَ  ْ لّ كُ

اللْ اهْ رْبْ  عَ معَ  رْتْ  ضَ احْ لُوْ 

انْبَرَّدْ واشْ  ي  فِ نَطْ أشْ 

بِهْ ارْفُقْ  ساقِيكْ  تَكْ  رْمْ حُ

لَرْيامْ ـضْ  وگَّ اقــــي  السَّ

زامْ احْ  ْ دّ شَ اساقِي  لْتْ  قُ

رامْ الغْ  ْ لّ هَ لُوا  فَعْ ما  لْ  افْعَ

الرْيامْ دُونْ  رَة  ضْ حُ نْ  مَ ءاشْ 

ا ــزَهَّ اتـْ و  ـصارَكْ  ابـْ تَّـعْ  مَ

يكْ ادْماها فِ رَة على اسْ تَمْ شْ وقْ الرْيامْ المَ بشُ

ساها اكْ رُورْ  اسْ لَّة  حُ في   ْ رّ وسَ ابْها  و  زِينْ 

والها مُ نْ  عَ يبْ  اتْغِ ال  للنُّوبة  بالَكْ   ْ رُدّ

يـتْ ڤَدِّ ما  بَـرْ  نَصْ لــي  قالْ 

يِتْ اعْ ــوتْ  ــمُ ال ــابْ  ب ــرْ  ــظَ انْ

يتْ ابْكِ كانْ  فوا  انْشَ نْ  مَ ال 

والها نْ  لمَ ها  واسْ بَقْ تْ  فَ طْ عَ ْواجل  النّ و 

ناها عْ مَ تُه  لِيعَ يَّاتْ  كِ قْ  قَّ اتْحَ  ْ دّ اتْگَ ما 

أدْواها  ْ بّ طُ يعجز  ه  راحُ أجْ مْ  نْهُ مَ الّدِي  و 

واها گْ مَ يا  ــراحْ  اجْ نْ  مَ ي  هدْشِ ــرَوَّحْ  ن ما 

فاها نْ انْسا و اطْ لَتْ نارُه مَ عْ نْ شَ لِي مَ يدْ عِ

اها دَّ عَ رايْبُه  اغْ و  وْله  هُ الْفايَتْ  قيسْ  فاتْ 

والها مُ نْ  عَ يبْ  اتْغِ ال  للنُّوبة  بالَكْ   ْ رُدّ

ـالمْ بـمْ كْ  ـسَ فْ نـَ بْ  اتْعاتـَ ال 

االيَّامْ مْ  لِيهُ ـفْ  ـطَ عْ تـَ ينْ  حِ

ــدامْ امْ دُونْ  ساقِي  نْ  مَ واشْ 

تَهاها لْبْ و يَشْ وَى القَ بابْ في ما يَهْ وفْ الحْ و شُ

تِيلْ نْصْ و القْ نْ و القَ عَ ْ بالطّ

يلْ اتْقِ و  وارَمْ  اصْ رُوفْ  الحْ و 

اللِّيلْ راحْ  ساقِي  يا   ْ بّ كُ

ــا ــگــاي ـــومْ اشْ ـــمُ ـــاهْ ي

ـــا ـــواي ْ اهْ ـــــرّ ــــاحْ سَ ب

ــا ــكــاي ــمْ اشْ ــرِي ــكْ ــل ل

لِيلْ ناتْ على التَّشْ فُوقْ و جْ

لِيلْ اعْ بابْ  اسْ دُونْ  كا  ماشْ

وِيلْ رْ اطْ مْ حى بِهْ العُ لُوْ اضْ

النِّيلْ بُوبْ  اصْ  ْ رّ حَ نْ  مَ  ْ رّ حَ

وِيلْ تَحْ ضا  العْ على  مالْها 

لِيلْ اخْ  ْ دّ حَ لُه  ي  إيْضاهِ ما 

اللِّيلْ راحْ  ساقِي  يا   ْ بّ كُ

ـــكْ إيــفــادا ـــي ــــدْ لِ خُ

ـــزادا ـــتْ ـــمْ يَ ـــهُ ـــرْحْ فَ

ـــــدادا ـــوبْ ال ـــلُ لـــلـــقْ

يلْ عِ عْ اشْ مْ بالنغايَمْ و الشَّ
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يلْ تَنْكِ نْ  مَ لَكْ  باقِي  ءاشْ 

رُورْ اسْ و  نايَمْ  اغْ البْناتْ  و 

يبْ غِ يمْ اشْ مِ نْ كانْ اهْ قَلْبْ مَ

ناهْ عْ مَ يحْ اسْ حِ لْ فاتْ اصْ قَوْ

يبْ لَكْ و يغِ قْ رْ عَ ضَ يفْ يَحْ كِ

لَرْيامْ ـضْ  وگَّ اقــــي  السَّ

هْ اللـَّ و  حاشا  يتِي  طِ ماخْ

ناهْ مْ انْظَ ورْ  طُ مَسْ و  ْهُ الزّ و 

الْقاهْ و  كْ  كاسَ رْ  دَّ غَ زِيدْ 

ناهْ اغْ رْ  دَكْ اقِي  السَّ يَّجْ  هَ

ْ يّ رْ في ابْناتْ الحَ مَ شاعْ الخْ

دْ تَنْشَ ها  صايَدْ بَقْ دِيــكْ 

انْشالْ اللِّيلْ  و  رْ  جَ الفْ تاگْ 

يمْ لكْ انْسِ ْ الْفَ وّ نْ جَ ْ مَ بّ هَ

ــواهْ يَــهْ ــنْ  مَ ودَّعْ  لْها  كُ

لَرْيامْ ـضْ  وگَّ اقــــي  السَّ

رادْ نْ  يامَ ساقِي  لِيكْ  دْ  خُ

لَنْشادْ اتْبَرْ  لِيلْ  الجْ عبدْ 

اتْناها و  ها  رحْ بفَ ة  لُومَ عْ مَ ة  رْجَ الفُ لِيلةْ 

ماها رْة احْ ضَ نْ احْ لَكْ وِيْتِيهْ عَ قْ ها عَ يفْ يَسْ كِ

ضا و الْضاها مْ يَنْسا لِيعة القْ هُ دْ كانْ شاهَ

قاها اشْ و  بْها  بتَعْ ناء  الهْ ة  ساعَ لْ  اتْبَدَّ ال 

ناها يَعْ بما  ْها  لّ كُ ــكْ  امَ ــدَّ ڤُ ــوارَمْ  الــعْ و 

والها مُ نْ  عَ يبْ  اتْغِ ال  للنُّوبة  بالَكْ   ْ رُدّ

ـواهْ هْ بـَ نْ  مَ بْـتِـي  خاطَ يـرْ  غِ

يـنـاهْ مِّ سَ ساقــي  ــوى  بالهْ

ــنــاهْ ــنَــمْ اغْ  ْ ــزّ ــعَ ــال ب لِيلْنا 

يَّاها حَ لِيْلتُه  و  راقي  اعْ في  راقي  اعْ رادَفْ 

ياها احْ طارْ  و  رارَها  اسْ نُونْ  كْ مَ افْشى  و 

ناها بَغْ ــرى  االخْ و  ظْ  تَلْفَ ا  بَعرُوبِهَ دِيــكْ 

انْشاها نْ  لمَ واتْها  بَصْ بَّحْ  اتْسَ يارْ  االطْ و 

ادْعاها للْوْداعْ  البينْ  ڤامْ  المْ ولَةْ  صُ دْ  بَعْ

تَنْساها ال  يخْ  يالشِّ لَيْلَتْنا  قالُوا  دْ  بَعْ

والها مُ نْ  عَ يبْ  اتْغِ ال  للنُّوبة  بالَكْ   ْ رُدّ

النْشادْ ــرْ  ــواهَ اجْ افْنُونْ  ــنْ  مَ

يُوجدْ ـرَة  ـمْ الحَ يـنْ  دِ المْ فـي 

تهويل عاها  امْ إيْحضرْ  ما 

رِي فَيضْ النِّيلْ ما كرَهْ مَصْ

يلْ تَبْدِ وى  الهْ حالَةْ  مافي 

يلْ دْ ابْخِ عَ الوَجْ ونْ امْ والَ اتْكُ

يلْ وعْ اتْمِ كْ لطُّ سَ يبْ نَفْ هِ

اللِّيلْ راحْ  ساقِي  يا   ْ بّ كُ

ـــــة اوْالعَ ـــيـــكْ  لِ زادْ 

ــة ــاعَ ســمَّ دَنْ  الــــــوْ و 

ــة ــالعَ ــبْ  اخْ ــي ْ طِ ـــلّ جَ

يلْ هِ تَمْ و  رَفْقْ  ي  قِ يَسْ سارْ 

بِيلْ الكْ نْ  سْ الحُ يرْ  طِ الحْ 

يـلْ ة و الدِّ ـة المايـَ مْ كانْغَ

بِيلْ ساها تَخْ صانْ اكْ و الغْ

يـلْ ارْحِ ـزْمْ  بالعَ نادي  كايـْ

يلْ تَبْجِ اوْصافَكْ  في  نا  زِيدْ

اللِّيلْ راحْ  ساقِي  يا   ْ بّ كُ

ــــادُ ـــا نــــشَّ ـــف ـــاخ م

ــادُ ه و  دُوكْ  بِـــــيـــــنْ 
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مالحظة : هذه القصيدة من البحر التنائي وقد ارتأينا تقطيعها إلى ثالث لضرورة اإلنشاد.
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گادْ اعْ رْبْ  للحَ فَعْ  تَدْ يُومْ 

ادْراجْ نافْ  باالصْ ياخْ  الشْ و 

التَّنْويرْ نَ  امْ نُورْ  لْ  قَ العْ و 

نَكْ فْ جَ و  هُ السْ نَ  امْ ظْ  يَقَ

ومْ هُ فْ مَ وَة  عْ ابْدَ يتْ  ادْعِ ما 

إيتُوبْ بادْ  العْ على  ْنا  ربّ

رافْ االشْ ةْ  االَّمَ المْ  ْ السّ و 

هادْ اشْ الخلق  على  ْفاظْ  اللّ و 

قاها يفْ رادْ اسْ لْكْ كِ ولْ المُ ضْ و مُ نْ بَعْ ضْ عَ بَعْ

أدَّاها ه  افْـرايضُ و  ينُـه  بدِ فازْ  ـنْ  مَ ـدْ  يسعَ

واها لجْ تَكْ  لَخْ اكْ يبْ  الْعِ على   ْ رُدّ افَحْ  يالطَّ

وَّاها شَ ها  بناسْ ة  خَ النَّفْ و  وَة  عْ الدَّ ساقَطْ 

طاها اخْ اوْزارْ  ي  حِ يمْ و  برحمته  نا  مْ يرْحَ و 

ْنا و انْباها ل الثّ لْبة و على اهْ ياخْ و طُ و االشْ

ـــادُ ـــحّ جَ ــــزَمْ  ــــهْ ي و 

التَّوِيلْ لَ  اهْ ارْبــابْ  قالَتْ 

يلْ صِ لْ احْ ضْ ه و الْفَ داكْ رَبْحُ

يلْ هِ تَدْ نُه  دَهْ شا  اغْ نْ  مَ يا 

يلْ قِ لْ اعْ قْ ْ راقِي و العَ فَضّ

زِيلْ اجْ لْ  ضْ بالفَ غانِي   ْ رَبّ

يلْ فِ احْ بِهْ  لَتْ  فْ حَ ما   ْ قَدّ
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ـلْ ـهَ ْ ما امْ ـفّ مانتها ما كَ

لْ ـمَ نَعْ واشْ  ـمالِي  اعْ ءاشْ 

ــزَلْ انـْ حالُ  بامْ ـرْنِي  اقْـهَ و 

اقْـبَـلْ ما  لْحْ  للصُّ راوْدْتُــه 

لْ قَ نْ اللِّي رِيتَكْ مابْقى اعْ مَ

لْ ابَغْ النْجَ لِيكْ اسَ يبْ اعْ عِ

نْ اللِّي صاگْ لي ما والَّ لَفْ مَ و احْ

ـوْالَ حَ ال  ـرُه  ساَكَ بَعْ نِي  زَمْ اهْ

الَّ نُودُه شَ ـي اجْ ـي و أمامِ لْفِ خَ

ـالَ تِي و الرَّجْ يلـْ بْـراتْ حِ لِيَّا غَ

الَ دَبـْ اقْلِيبِي  في  لِيَّا  تَتْ  دْ حَ

بْلَة زالِي عَ ي يا اغْ مِ زُورِي رَسْ

  

بالْ ـدْ يـتْ مَ حِ ـي اضْ رانـِ

ــوالْ ــدْ اطْ ـنِّي العاهَ عَ

ادْاللْ  ْ امّ ــسي  عانـْ يـا 

ة ـلِيـلـَ ألخْ ــكْ  ـرامَ بـغْ

يـلَة هِ تَدْ في  يُـومْ  ـضْ مَ

يـلَة ـفِ ـالشْ اغْ رُوفِـي اعْ

01
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اقْتالِي ــنْ  عَ هــاجْ  ــكْ  ــرامَ اغْ والتي  أمُ

بالِي اهْ ومْ  شُ يا  مْ  مَّ كانْخَ يتْ  حِ اضْ و 

ـمالِي اشْ و  ـنِي  يَمْ بِيَّا  حاطْ  و  ـغا  اطْ و 

يالِي احْ دُونْ  فترة  لْ  مَ اعْ ما  ينْ  الحِ في 

كالِي انـْ ومْ  ـمُ اهْ و  وْلِي  هَ بابْ  اسْ انْتِ 

نْ حالِي وفي مَ تْ شُ يتْ زَاوگَ في ابْهاكْ جِ

ابْحالِي لِيهْ  رَى  اجْ يقْ  شِ اعْ ي  شِ حالْ  مُ

رالِي اجْ رامْ  الغْ في  يْسْ  لقَ رَى  اجْ ما  اكْ

ـاللِي الهْ ـگازِي  الحْ ـنْتْـرة  عَ كـدالَكْ  و 

ي بالـِ ـنْ  عَ ي  ـفِ ـطْ عَ بِيـبْتِي  احْ تِ  انـْ

ــاللِي اهْ و  ي  ـسِ ـمْ ياشَ ـتِي  راحْ يارُوحْ 

نْ حالِي وفي مَ تْ شُ يتْ زَاوگَ في ابْهاكْ جِ

لْ طَ لِي اهْ عْ انْواجْ وفِي دَمْ شُ

لْ هَ انْدْ و  انْصادْ  طادْ  يَصْ جا 

ه ابْال اقْـتَلْ ـرْحُ بْلَة جَ نْ عَ مَ

لْ مَ رامْ ءاشْ ذا اعْ وفِي الغْ شُ

اقْبَـلْ ـنْ  مَ باشْ  لِيَّا  يـدِي  عِ

لْ ابَغْ النْجَ لِيكْ اسَ يبْ اعْ عِ

ـنِي يَتَّبْـالَ ي المْ بُـولْ اللـِّ هْ مَ

الَ باته ليْلَى و تاهْ و انْجْ و اسْ

الَّ رْ يَتْخَ ه والَ قدَ قُ شْ فْ عَ و ساعَ

اتْوَالَّ كامْ  الحْ و  ي  لْكِ مَ ملَكْ 

الَ فْ الجَّ ـدا  هَ الشْ  واعْ دَزْتِنِي 

بْلَة زالِي عَ ي يا اغْ مِ زُورِي رَسْ

ـولْ للوْصُ ي  لـِ  ْ رَاقّ ما  مالُه ـكْ  رامَ اغْ ـوفـي  شُ
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

انتهت القصيدة

ـولْ الهُ و  هاضْ  دْ  گَ لَفْ

بُولْ هْ مَ يـتْ  حِ اضْ تَّى  حَ

انْصالُه ابْگـَرْعْ  ـي  طاغِ

ه انْسالـُ قاهْ  نَلـْ ي  واللـِّ

لْ كانْضَ داكْ  اكْ انْباتْ  يفْ  كِ

لْ عَ ه اشْ شْ امْضارْمُ هاضْ الوَحْ

لْ بالتَّقُ ارْزِيـنْ   ْ ـبّ الحُ لْ  مْ حَ

ـلْ ـمَ الحْ ذا  ـفافْ  يَخْ زُورِنِي 

لْ ضَ الفْ و  ـرادْ  المُ ـمالْ  اكْ و 

الَ فْ غَ في  تايْها  نِّي  عَ انْتِي  و 

دَفْالَ لِي  عْ  ارْجَ وتْ  القُ رارْ  احْ

الَ ليني تُقْ حا اعْ لْت و اضْ مَّ حَ

الَ مْ نْ ارْفُودْ الحَ لِي مَ هْ نِي كَ يَهّ

ـالَ عْ رْضاكْ لِيَّ تـَ بْ بـَ ـراتـَ المْ

لْ ابَغْ النْجَ لِيكْ اسَ يبْ اعْ بْلَةعِ زالِي عَ ي يا اغْ مِ زُورِي رَسْ

ـولْ القُ رْ  دايـَ ـعاكْ  امْ و 

ولْ مُ كْ مَ ـرْحْ  الفَ حا  يَضْ

ولْ عُ مَشْ ـعْ  مْ بشَ ة  لِيلـَ

ـوَّلْ ـعَ امْ ــلِيـكْ  اعْ أنـا 

لْ هَّ رِيمْ فِيكْ إيْسَ ياكْ الكْ

تَوَّلْ امْ إيبانْ  نا  ابْساطْ و 

اتْسالِي ـوحالْ  مُ انْتِـي  و  سالْ  انـْ أنا 

ي لـِ ـمدة  عَ انـيَا  و  ـنْـيَـة  ـهَ امْ انْتِ 

ـيالِي اخْ ادْبالْ  رْقانْ  يـَ ـفارْ  اصْ ي  لُونـِ

ارْتالِي لِيسْ  مْ  ظَ كيَعْ ساعْ   ْ لّ كُ فـي 

مالِي راسْ  تِـيَّ  وانـْ ي  يـرْتـِ ادْخِ تِ  انـْ و 

نْ حالِي وفي مَ يتْ  زَاوْگت شُ بْهاكْ جِ فَ

ـصالِي قُمْ بِّـي  كُ ي  ـزالـِ ياغْ ولْ  ڤُ انـْ و 

العالِي  ْ ـدّ القَ و  نْ  حاسَ المْ دْ  انْشاهَ و 

لْصالِي صَ ناوِي  اگْ بْـدْ  عَ  ْ نّ كَ التِّيـتْ  و 

ـوالِي اعْ و  زارَڤْ  امْ مْ  هُ ـْ أنّ كَ ـفارْ  اشْ

الليالِي في  ـتَّحْ  فَ امْ ورْدْ   ْ نّ كَ اخدود  و 

اللِي الطْ على  ـزالْ  الغْ يدْ  جِ يدْ  الجِ و 

المالِي رْ  البَحْ في  وابَلْ  كشْ افْخاضْ  و 

زالِي تَغْ ـبْ  واهَ امْ في  ْنا  رَبّ المْ  اسْ و 

الجيـاللِي قال  ة  يـدَ صِ القْ حافَظْ  يا 

لْ تْفَ حْ مَ ارْفِيعْ  افْراشْ  فُوقْ 

ـثَـلْ امْ لُه  مايـْ ي  اللـِّ الزِّيـنْ 

ْ لّ بِينَكْ يَاقُـوتة في امْضَ واجْ

بَلْ انْسْ و  انْقاسْ  ادُوهْ  صَ نْ  مَ

لْ سَ نْ اعْ داتْ مَ هْ فْ شَ راشَ المْ

تَلْ وارَمْ القْ ينْ اصْ ضِ عْ و الضَّ

ـلْ ْجَ الرّ مْ  ـوالـَ امْ ربِيـلْ  الشَّ

لْ دْ لَ العَ لْبا اهْ رافْ و طُ للشْ

زَلْ الهْ فْ  رايـَ الخْ ى  غَ تَصْ ال 

ـبْـالَ رَة بِيناتْنا و الطَّ فْ و الصَّ

الَّ ونْ و الَ حَ كْ في مدُ بْهَ ما شَ

الَ صْ لْ الخَ نْ هَ ة مَ لِيكَ و انْتِ مَ

الَّ اتْجَ البْرازْ  على  اللْ  اخْ انْفْ 

الَ تُه نَحْ جَ ولَى ما انْسَ ْ المُ رّ سَ

يافْ اتْوَالَّ نْ في اوْصافُه أحْ و ابْطَ

الَ طْ رْ و ابْالَ عَ تْصَ خْ كْ مَ فَ وصْ

الَ ه في زِيتُه انقْ دْ وِيحُ احَ و الجَ

زْالَ العَ ْمانْ  الزّ دا  هَ في  لَّتْ  حَ
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يرُوا إيْحِ  ْ بّ الحُ ل  اهْ بْتِي  حَ امْ قْ  شْ عَ في  ــمْ  االَّيَ

يرُوا إيشِ الڤْ  الخْ لِهْ  يبْ  اتْصِ الزِّينْ  رِيتْ  ما  وِينْ 

يرُه حِ تَشْ رْ  حَّ امْشَ ــا  ــارُودْه ب افْضالِي  رافَــدْ 

رِيرُه اسْ نِسانْ  ــرُومْ  إي ما  هْ مَ رامي  رْها  انْظَ لُوْ 

يرُوا إيغِ كــانْ  لُو  يلْ  خِ واهْ  تَقْ االَّ  ــوادْ  اجْ ــبْ  راكَ

يرُو ازْهِ يت  خِ يَـة  الباهْ ـرُوا  نَـصْ ـة  ـجَ الْبَـهْ ارْيامْ 

يرُه دِ اعْ في  بَناوهْ  ْشا  الرّ يدْ  صِ على  تْ  رْجَ خَ يُومْ 

يرُه دِ اخْ دْ  بُعْ نْ  مَ ْواعْ  الــرّ  ْ ــدّ شَ واتْـــرَوَّعْ  شافْنِي 

ديـرُه و  ـزامْ  الحْ ه  وارْحُ اجْ بِيـنْ  ـة  لُومَ ها  دَرْتـْ
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04

05

06

07
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لِيلى العانَسْ  في  قِيسْ  رامْ  اغْ يتْ  دِّ عَ والِي  اهْ في 

لِيلَة عنْ  لِيلة  و  امْسا  و  بْحْ  صُ رِي  غْ صُ نْ  مَ دا  كْ هَ

يلة سِ اعْ فْ  الوَصْ انْهايَةْ  بَة  عْ الجَّ و  رْ  گَ اشْ الزْنادْ  و 

يـلة تاصِ ـرْ  النْوَاصَ مـن  ـرِي  ـمْ حَ بـاجْ  ْ الدّ ـقْ  فايـَ

يلة هِ التَّمْ دُونْ  لِيـحْ  المْ افْ  شَ ا  امَّ وَقْـتْ  مْ  هُ نَشّ

يـلة ـزالْ افْضِ ودْاللْ الغْ ا بـُ ـواهَ ـنْ نَـهْ ي مَ سِ عانـْ

يِيلة لتَّضْ ى  مَّ يَرْتـَ ـرَّاضْ  عَ نَلْقى  ـي  ـراضِ اعْ في 

يلة الحِ ـتْ  افْـرَغْ و  تامْ  ـْ اللّ رْ  ـدْ هَ نْـبُورْ  الغَ لَوَّحْ 

لِيلة للتَّحْ بَة  الواجْ ما  األسْ يتْ  مِّ سَ ا  امَّ دْ  بَعْ
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10

11

12
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19

بِيـرُه اعْ وكْ  سُ بمْ تِيـمْ  الخْ التِّيـتْ  و  ـرَّة  الغُ تْ  بانـَ

يرُوا إيغِ رْ  الشفْ نْ  مَ الفاتْرَة  ينْ  العِ و  بْ  واجَ الحْ و 

 

يرُو ازْهِ خيت  يَة  الباهْ رُوا  نَصْ ة  جَ الْبَهْ ــامْ  ارْي

يرُوا إيْطِ اتْ  الــدَّ ــوارْحْ  اجْ كــادُوا  رِي  نَجْ ا  لِهَ يتْ  جِ

يرُوا ايْدِ رْعْ  شَ ال  عاكْ  امْ لِي  اهْ لْبْ  طَ نْ  مَ تَنْجى  يفْ  كِ

يرُه حِ لِي بَسْ قْ رَة عَ احْ رْتْ السَّ يتْ و انْظَ فِ تْ و اشْ فْ شَ

يرُه ابْخِ رِيمْ  الكْ جــادْ  دْ  مْ الحَ هْ  للـَّ لِها  لْتْ  قُ

يرُه ابْشِ رْحْ  الفَ ولْتْ  بصُ نَادى  ي  مِ نَجْ طالَعْ  بِيكْ 

يرُو ازْهِ خيت  يَة  الباهْ رُوا  نَصْ ة  جَ الْبَهْ ــامْ  ارْي

يرُه قِ لفْ ايْــنــادِي  ْها  لّ كُ افْضاها  ياقْ  اضْ يُوْقا 

لِيـلة تَشْ مْ  علِيــهُ ـرْ  دايـَ ـة  رْدِيـَّ الوَ ودْ  ـدُ الخْ و 

لِيلة للتَّخْ رْ  ـدَ ْ الصّ و  النَّـهدْ  و  ـبَة  رگْ و  ودْ  ـعُ الضْ و 

يـلة افْضِ ـزالْ  الغْ ودْاللْ  بـُ ا  ـواهَ نَـهْ ـنْ  مَ ي  سِ عانـْ

بِيـلة اگْ ــتْ  مارَحْ ـناكْ  ياضْ ي  رَبـِّ رْ  اتـَ السَّ تْ  لـْ قُ

بِيـلة لقْ لْ  اقْبايـَ نْ  مَ ـتاشْ  الفْ ـزَمْ  يَعْ اقْتالَكْ  نْ  عَ

لِيـلة الخْ ي  فِ وَلـْ عاتْ  لـْ الوَ ـباحْ  مَصْ البْـها  تاجْ 

وِيلة التَّهْ نارْ  و  ما  ْ الدّ كْ  فْ سَ نْ  مَ انْجانِي  و  انْجاكْ 

وِيلة اطْ االيام  لْتْ  قُ و  رَى  بُشْ قْ  للعاشَ نا  الهْ و 

يـلة افْضِ ـزالْ  الغْ ودْاللْ  بـُ ا  ـواهَ نَـهْ ـنْ  مَ ي  سِ عانـْ

يلة صِ وادْ اخْ داكْ لَجْ لَة اكْ صْ لْ ناسْ الخَ صَ يفْ تَخْ كِ
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يرُه سِ تَفْ و  رْحْ  شَ لِيكْ  يدْ  انْعِ غايْ  اصْ و  تْنِي  دَّ حَ

بِيرُه اكْ وارْ  بَشْ يرْ  ايدِ الَّ  نْ  مَ والتِي  مُ يا  يبْ  إيخِ

ثِيرُه اكْ وبْ  نْصُ مَ يالْ  الحْ  ْ حّ صَ علَى  اليُومْ  ابْنادَمْ 

يرُه دِ تَقْ تابَعْ  ناكْ  مَ ــنْ  عَ انــا  و  هــدا  ــحــالْ  اشْ

يرُو ازْهِ خيت  يَة  الباهْ رُوا  نَصْ ة  جَ الْبَهْ ــامْ  ارْي

رِيرُه احْ زِيلْ  اغْ في  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ دْبا  الوَ  ْ زّ عَ قالْ 

يرُه دِ بَهْ زَمْ  يَهْ نْدْ  بجَ جا  لُو  دْ  احَ الجَ يضْ  البْـغِ و 

يرُه طِ اعْ ـمـَرْ  بالخْ  ْ ـزّ ويـهَ صافِـي  ـرِي  هْ نـَ رْ  مَ نَهْ

زْدِيرُه قَ طابَعْ  يالْ  الحْ فْ  شَ إيكْ يُومْ  لْ  مَ يَعْ يفْ  كَ

تَنْوِيرُه فْ  شَ اكْ و  جاهْ  احْ ادْوا  لْ  قْ عَ ناقَصْ  لْ  مَ اكْ ما 

لِيلة اخْ االرْيامْ  في  مالْها  بَجْ صالَتْ  ما  يالِّى 

يلة فِ اغْ رْ  هْ الدَّ في  واكْ  اهْ وَى  يَهْ نْ  مَ نْ  عَ ونِي  اتْكُ الَ 

يلة ابْخِ نْ  مَ يلْ  ابْخِ ه  النَّاقْصَ ومْ  القُ من  رَفْ  تَعْ ما 

يـلة تـنْـكِ ال  ـنى  الضْ هْ  اللـَّ بِيـكْ  ي  وافاتـِ ومْ  يـُ

يـلة افْضِ ـزالْ  الغْ ودْاللْ  بـُ ا  ـواهَ نَـهْ ـنْ  مَ ي  سِ عانـْ

يلة ضِ التَّفْ لَ  ألهْ مالْ  اكْ رْضْ  بالعَ نَى  عْ المَ جْ  ناسَ

يلة صِ التَّحْ يابْ  كدْ يشْ  ايْطِ و  لْ  جَ يَخْ ا  ضَ الفْ فُوقْ 

يلة ضِ التَّفْ لُومْ  اعْ اقْرا  الَّ  نْ  مَ نَا  عْ مَ رَكْ  يَدْ يفْ  كِ

لِيلة التَّفْ ونْ  لسُ على  وى  يَقْ وال  وتْ  بالمُ ونْ  إيْهُ

بِيلة تَخْ نْ  مَ فا  ماصْ عاشْ  ا  امَّ  ْ قَدّ ه  راسُ يخْ  شِ

انتهت القصيدة
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لُولْ مَسْ ـي  راضِ اعْ فـي  الزِّيـنْ  يـفْ  سِ

بُولْ دْ مَ اقَطْ  سَ حـالْ  دُونْ  ـة  راحَ ي  مالـِ

ولْ ـبابْ زَفْراتْ الهُ رَة اسْ ـدْ يْـنِي و القُ عِ

ولْ نْـدُ حَ وارَمْ  العْ ـبَّـة  حَ امْ داقْ  الَّ  ـنْ  مَ

ولْ حُ على  ولْ  حُ يامْ  ْ الصّ قَبْلْ  انا  و 

تُولْ البَ في  البْها  و  الزِّينْ  اللَّـهْ  دامْ 

ولْ مُ كْ المَ البْها  داتْ  بالزِّينْ  تْنِي  لْكَ مَ

بُولْ نْها مَسْ يتْ مَ حِ تَّى اضْ لْبَتْتْنِي حَ سَ

تْلُولْ و  رْ  ضَ احْ في   ْ نّ انْضَ الَّ  نْ  مَ رِيدة  اخْ

ولْ مْ بَوْصُ فْ لِي بالرْضا و تَنْعَ طَ لْ تَعْ هَ

ولْ فُ ة بِيـنْ احْ ـمَ نَعْ وا لِيـلَة امْ نْمُ و انْغَ

تُولْ البَ في  البْها  و  الزِّينْ  اللَّـهْ  دامْ 

ولْ تْمُ مَ ناوِي  كگْ مْ  إيْخاصَ الربابْ  و 

ـلُولْ ـلِي و احْ نارَة اتْنُورْ في احْ و الرِّيمْ امْ

ولْ ـدُ خاتْ اسْ يفْ ارْتـْ طِ رْ القْ و انْواورْ زَهْ

ولْ بْحْ اتْقُ ها على الصُّ يارْ منْ ادْواحْ و اطْ

ولْ طُ و  رْضْ  عَ ة  بَرْجَ امْ ولَة  مَ كْ مَ رَة  فْ سَ

ولْ ـقُ مَسْ ي  ماضِ

ـتُولْ قْ مَ اوْ   ْ ــيّ حَ

ولْ جُ اتـْ ـلْ  الرَّجْ و 

ولْ هُ جْ مَ ه  قُ شْ عَ

ولْ ـبْـطُ مَ ـمْ  هُ بـِ

ـولْ ـقُ ــة العْ راحَ

ــولْ ــلُ ــبَّــتْ زَهْ شَ

ــولْ هُ ــدْ ـــهْ مَ والَ

ـولْ ـهُ اسْ و  رْبا  و 

ولْ الوْصُ ـة  ـجَ بَهْ

ولْ ـجُ ـة و اسْ مايـَ

ـولْ ـقُ ــة العْ راحَ

ـبُـولْ ـرْ اخْ تـْ و الوَ

ولْ يـُ ـبْ بـدْ حَ تَسْ

ولْ صُ في اتْيابْ اتـْ

ـولْ المُ بْـحانْ  سُ

ولْ مُ اشْ نافْ  اصْ و 

والِي اعْ مْ  سَ و  ازْغا   ْ رّ حَ نْ  مَ عْ  اقْطَ

بالِي اهْ ــواقْ  اشْ ة  الزَّايْدَ الرْيامْ  من 

اتْشالِي الوْصالْ  على  ه  ارْياحُ لْبْ  القَ و 

والِي اغْ وهْ  نْـگُ ِيْعَ إ الَ  و  مْ  ـهُ نَّگْ عَ ما 

ي ليالـِ و  ها  يفْ صِ أنْباتْ   ْ لّ انْظَ يفْ  كِ

ـزالِــي لْطانَةْ الرّْيامْ اغْ يـبَـة سُ الوْجِ

اللِي اهْ زِينْ  رْ  سَ أو  ا  فِيهَ ارْفِيعْ  نْ  سْ حُ

رالِي اجْ رامْ  الغْ في  يْسْ  لقَ سارْ  الَّ  شَ

مالِي ذُو  ها  ومْ سُ ادْرَكْ  ما  ة  زْرَاجَ خَ

خالِي اسْ ودْ  جُ  ْ لّ بجَ ازْمانِي  ولْ  انْڤُ و 

ـي لْجالـِ جَ ـرْ  يَنْتگَ ـرْ  الطَّ و  ة  راجَ رَجْ

ـزالِــي لْطانَةْ الرّْيامْ اغْ يـبَـة سُ الوْجِ

ـناحْ إياللِي ونْ و الجْ ـنْـكْ و قانـُ و الجَ

ي ى لـِ ها و ما يَزْهَ ـعْ و افْـراشْ ـمْ و الشَّ

والِي بـدْ افَّـة  حَ ـراشْ  العْ قْ  ــدايـَ احْ و 

ي العالـِ رِيمْ  الكْ يـمْ  ـظِ التَّعْ لِهْ  ـنْ  مَ

ي الفْ المالـِ يَتْـعاطوا و الفارغْ فـي اخْ
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انتهت القصيدة

البَتُولْ في  البْها  و  الزِّينْ  اللَّـهْ  دامْ 

ـلُولْ يـبُه زَهْ ها إيْهِ ـنْ قُـرْبـْ ـلُـولْ عَ زَهْ

لُولْ عْ المَ  ْ طبّ مالْ  الجْ نْ  سْ حُ ة  يعَ ابْدِ

ولْ دُ قْ اخْ دْ ها على الصَّ رامْ رِي في اغْ ما نَدْ

تُولْ المْ ـربْ  ضْ تـُ بِهْ  نِّيـتْ  غَ ـناها  باغْ

لُولْ دْ مَ نْ  مَ ة  مَ الطْ المْ يُومْ  شى  نَخْ ما 

تُولْ البَ في  البْها  و  الزِّينْ  اللَّـهْ  دامْ 

ولْ نْقُ مَ و  لْ  قْ عَ ابْيانْ  تَوْرِي  عانِي  المْ

ولْ دُ گْ مَ ي  رُوضِ ارْياضْ  في  لِي  نَحْ ارْبا 

ولْ الگُ ــاسْ  رِيَّ ابْطالْ  يَّأْ  تَتْهَ يُوما 

ولْ ضُ لفْ ي  راسِ انْلُوحْ  ما  ياللِي  الجِّ

ولْ قُ عْ المَ ناسْ  مْ  إيعَ ولَى  المُ الَمْ  اسْ و 

ـولْ ـقُ ــة العْ راحَ

ـلُولْ ْ اطْ ـيّ ـنْ حَ مَ

ـلُـولْ ــي الطْ دامِ

ـبُـولْ ـي الـقْ راضِ

ـولْ صُ حافَـظْ  يا 

ـــولْ ـفُ ـسْ مَ وال 

ـولْ ـقُ ــة العْ راحَ

ولْ طُ دْ اعْ احَ و الجَّ

ولْ ـسُ مْ بـعْ و انْعَ

ـيُـولْ ــي و اخْ رامِ

ولْ ـدُ بـعْ ـدْ  شاهَ

ـولْ ــرْسُ مَ مْ  لِهُ

ـزالِــي لْطانَةْ الرّْيامْ اغْ يـبَـة سُ الوْجِ

مالِي اشْ و  نْ  ِيمَ إ وشاتْها  له  يْرَاقَبْ  و 

اللِي بُه الهْ ـوكْ ـرَة و كُ ـسْ و ڤَـمْ ـمْ شَ

لِي لَى  يَحْ ادْفَلْ  ْها  ـبّ حُ يـنِي  قِ يَسْ لُوْ 

ي ـفالـِ اسْ و  زَدَّعْ  امْ منـكورْ  ـرْ  النَّاكَ و 

خالِي الدْ  ْ نّ مَ لِيـثْ  أدْيابْ  تْ  ـرَّكْ حَ ما 

ـزالِــي لْطانَةْ الرّْيامْ اغْ يـبَـة سُ الوْجِ

الِي خَ بْ  واهَ المْ نْ  مَ ة  مَ كْ حَ بالَ  بْحْ  جَ

صالِي بمْ ه  دُ هْ شَ اوْفاهْ  نْ  مَ مْ  عْ الطَّ و 

ها بنْصالِي لْفْ ابْ خَ گَ و انْكافَتْ في اعْ

ي غالـِ ومـه  سُ رِيـنْ  الماهَ بِينْ  رْ  ماهْ

ثالِي ياخْ امْ رافْ و األشْ لْبة و االشْ و طُ
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رالِي اجْ يفْ  كِ وَى  الهْ لْ  اهْ يا  سالُونِي 

أقْفالِي يتْ  دِّ شَ و  ارْصــايْــدِي  تْ  بلَّجْ

لِي فى  اطْ وْ  الضَ و  افْياقْ  و  نامْ  امْ بِينْ 

انْاللِي وضْ  بْهُ مَ تْ  نَضْ و  طايا  اغْ تْ  لَحْ

العالِي يْ  الحَ مْ  باسْ وزَدْتْ  يتْ  مِّ سَ

الثَّالِي الثَّلتْ  في  إيْسالْ  ي  إيجِ نْ  مَ لْتْ  قُ

اڤبالِي آش  تْ  هْ افْقَ ما  البابْ  تْ  افْتَحْ

تَنْخالِي في  زادْ  ونْ  اتْكُ نْ  مَ لْتْ  وَّ سَ

غالِـي اصْ ـوابْ  الجْ رَدْ  اللَّـهْ  يـفْ  أضِ

مالِي اشْ دُونْ  تِي  اڤبالـْ ة  عَ مْ الشَّ دَرْتْ 

ي حالـِ لْ  اتْبـدَّ و  بِيـبْ  الحْ داكْ  قْ  دَّ اتْحَ

بالِي الجْ نْها  مَ وبْ  اتْدُ ة  بْسَ عَ دْ  ڤَ اعْ و 

ثالِي تمْ في  ـلْحْ  شَ أو  ـلُوقْ  غْ مَ ورِي  كُ

بُــوهــالِــي والَّ  ــتْ  ــلْ قُ ــــزُونْ  زي هــدا 

ــرامْ اكْ يا  اجْ  ــدَّ ال في  رْ  ياسَ

نامْ المْ رْ  امْساهَ يتْ  حِ اضْ و 

الرْسامْ في  دَقْ  نْ  مَ عْ  مَ نَسْ

سامْ الحْ علَى  يَدِّي  يتْ  طِّ حَ

ــالمْ اسْ يا  ــلْــتْ  قُ نا  لَّمْ سَ

المْ الظْ و  ليالِي  اللِّيلْ  و 

اقْوامْ لي  قال  هْ  اللـَّ يفْ  ضِ

هامْ اسْ نْ  كَ رُودْ  طْ مَ لْ  ادْخَ و 

ــالمْ الــسْ ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

بالنْـيامْ فِيـهْ  ـقْ  قَّ نـحَ و 

تامْ اللـْ على  ـلَة  مْ الشَّ زادْ 

حامْ اوْالدْ  ــنْ  مَ لِي  ــعْ  وارْجَ

ـجامْ العْ من  ي  ـمِ عـَجْ والَّ 

ــدامْ بــالــمْ ـــرانْ  ـــكْ سَ والَّ 
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تِي عْ لْتْ شمْ عَ ينْ اشْ في الحِ

ـتِي لِيـعْ و  وقِي  بـشُ تْ  قُـلـْ

تِي لِيلـْ في  سنَة  ينْ  بْـعِ سَ

بْـتِي قُ افْـراشْ  ـتْ  لَقْ اطْ و 

ـتِـي راحْ رُوحْ  يا  سْ  ـلـَ اجْ

ـتِي فَرْجْ ـطابْ  سْ نـَ قَرَّبْ 

يثْ دِ الحْ يبْ  بطِ نَزْهاوْا 

انْوِيتْ ما  لْ  بكُ نَزْهاوا 

ــتْ ادْوِي إذا  وابِي  اجْ ردْ 
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حالِي بْ في امْ ضَ يْفْ يَغْ وَاشْ أوَعدِي الضَّ

ي انْكالـِ و  ي  والـِ اهْ و  ـتِي  لِيـعْ بَّة  ياسَ

اللِي اهْ ورْ  يانـُ لْتْ  قُ يـطانْ  الشِّ ـنْ  لَعْ

غالِـي اصْ ـوابْ  الجْ رَدْ  اللَّـهْ  يـفْ  أضِ

تَنْخالِي ــدْ  زايَ و  ي  مِ راسْ امْ في  ــتَ  انْ

ي شالـِ اتـْ ـوابْ  بالجْ ها  لـْ كُ ـيافْ  الضْ

ألقْوالِي نَّتْ  اتْصَ ال  دْ  بَعْ ــنْ  مَ ادْوا  و 

خالِي الْدْ ــلْ  ادْواخَ في  نِيسْ  اخْ كصوتْ 

ي ارْجالـِ و  ي  بابـِ احْ نْ  عَ رُوقْ  فْ مَ طالَبْ 

ي يالـِ احْ ـدتْ  فْ نـَ و  ي  زايْمِ اعْ رَفْتْ  نَصْ

اللِي اهْ وبْ  ــدُّ مَ العلُومْ  في  تَّشْ  انْفَ و 

الوالِي وعْ  ـطُ قْ مَ البْـالدْ  ذا  في  هانِي 

غالِـي اصْ ـوابْ  الجْ رَدْ  اللَّـهْ  يـفْ  أضِ

ــصــامْ ــالَ اخْ ــة ب ــبَّ ــالَ سَ ب

قامْ اسْ ـتِي  جْ هْ مُ تــارَكْ  يا 

كامْ احْ نْ  مَ يبْ  الغِ في  ما  و 

ــالمْ الــسْ ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

ــرامْ اغْ بال  ــيّ  لِ جابَكْ  آشْ 

ــالمْ اكْ ال  ــوتْ  صُ ال  ــتَ  انْ و 

انْغامْ بال  تُه  عْ مَ اسْ وْتْ  بصَ

تامْ اللـْ و  التُّوبْ  يـقْ  ضِ نْ  مَ

بالتْمامْ ـــوارْ  اسْ ــظْ  حــافَ

هـامْ كالوْهـامْ  ي  ـلـِ عـقْ و 

يامْ الخْ ــنْ  ســاكَ ــي  ــرَّانِ بَ

ــامْ ــم اعْ ال  ــو  خُ ال  ـو  بـُ ال 

ــالمْ الــسْ ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

فا اكْ لُه  لْتْ  قُ اسيدِي 

ة فَ وفة العاصْ دِيكْ الشُّ

فا اشْ نا  يفْ ضِ يا  فا  وشْ

ـفا الجْ و  التِّيهانْ  رْكْ  تـَ

فا ناصْ تْ قَلْبِي امْ مْ ڤسَّ

فا يرَةْ الخْ فْ تَنْكِ شَ و اكْ

اتْــرُوفْ ودْها  بجُ وادْ  الجْ

يُوفْ السْ امْضاوَة  نْ  مَ رْ  حَ

وفْ طُ العْ كارَمْ  بمْ كرَمْ  و 

نا بَلْدْ ـروقْ  فْ مَ بْ  طالـَ

ـدنا وَعْ يـكْ  لـِ ارْمـانـا 

ـنا نْ الغْ ـدَ ـعْ الَبْ مَ الطَّ

نا رَبـْ يـفْ  ضِ بْـنا  لـَ أطْ

ــزْنا عَ و  بِيــنا  ارْفَــعْ 

ـرْزْنا حَ لِيـكْ  ـتَـبْ  كْ يـَ

سانْ بالحْ رْفْ  الصَّ نَلْقاوْا 

االوْطانْ الخارَج  ـمْ  كْ الحُ

كانْ للـمْ الرَّزْقْ  بْ  ـلـَ جْ يـَ
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56

ي لـِ ـفى  كيَخْ ما  لِيهْ  تْ  قُـلـْ بْ  الـَ الطَّ

ي يَّالـِ ضِ ـضا  الفْ فُوقْ  يـدْ  كصِ تَ  انـْ و 

افْضالِي مْ  كْ حُ على  وَى  الهْ زْلْ  غَ زْلْ  نَغْ

مالِي اعْ حْ  صَ في  يدْ  ايفِ الِّي  آشْ  لْتْ  قُ

ي غالـِ اشْ و  ـي  بْخِ طَ و  ـيْ  هِ اكْ فّ تْ  نَزَّلـْ

ــاللِــي ــورْ اهْ ــانُ ــتْ ي ــلْ ــكْ قُ ي ــدِّ ــدْ يَ مَ

يالِي اخْ وفْ  شُ لِي  قالْ  عامْ  الطْ في  مانا 

اللِي احْ يـبْ  طِ لُه  تْ  لـْ قُ ـدْ  ـمْ الحَ هْ  للـَّ

غالِـي اصْ ـوابْ  الجْ رَدْ  اللَّـهْ  يـفْ  أضِ

الفالِي ـــرَّاضْ  عَ ــدور  الــبْ ــاجْ  ت بَرْ  نَجْ

اياللِي رْ  كبْدَ الجبين  داكْ  رْ  هَ اضْ و 

بالِي ــنْ  شــاطَ يا  يفْ  الضِّ ــو  هُ ــتَ  انْ

ي ألـِ بسْ كْ  يـدَ انْفِ نِي  سالـْ لِي  تْ  قالـَ

ارْجالِي زْ  عَ يا  ــواكْ  اهْ لِي  قْ عَ فْ  طَ اخْ

الِي دَّ عُ دا  العْ يُـونْ  اعْ على  يـتْ  فِ اخْ و 

صالِي قُمْ رْ  ــدَّ غَ زِيدْ  و  ـرَة  فْ الصَّ هاتْ 

اللْيالِي ــلْ  كُ ــنْ  مَ يَر  اخْ اللِّيلَة  هده 

قامْ المْ ــرْ  كْ ــدَ إيْ تُومْ  محْ

امْ ڤْ امْ إيْلُه  ما  ــلْ  ــرَّاحَ ال

مامْ الدْ ه  انْوَاجَ يتْ  حِ اضْ و 

ـظامْ العْ تْ  ـفْ بخَ تْ  نَبْـرَمْ

المْ كغْ اسْ  الطَّ تْ  ـــدْ ارْفَ و 

عامْ الطْ ــبْ  واجَ بْ  ستاجَ و 

عامْ اوْفِيتْ  ما  بَة  شْ العُ في 

ـرامْ المْ و  ـدْ  ـصْ القَ ـمالْ  بكْ

ــالمْ الــسْ ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

الرْيـامْ ة  لْطانـَ سُ ـي  فِ وَلـْ

الــوشــامْ مــع  ادَة  ــدَّ ــخ ال و 

رامْ احْ دِينْنا  في  بْ  دْ الكَ و 

نامْ المْ في  تْ  ارْقَدْ دَ  بَعْ نْ  مَ

دامْ بالقْ يـلْ  هِ انـْ ـتْ  رَجْ اخْ و 

ــزامْ احْ ــادْ  ش رْتَكْ  ضَ لحْ

دامْ المْ ة  بـطاسَ ـزْهاوا  نـَ

ــيــامْ اغْ ال  ــبْ  ــهَ اي ـــحْ  الرِي

يرْضا و  لِيحْ  المْ بْ  ضَ يَغْ

ـضا الگْ ـزَّتْ  هَ زِّيتُـه  هَ

ـضا الحْ ياسْ  ڤْ مَ يَّحْ  صِ

ضا العْ ــةْ  رَاحَ يا  انْــتَ  و 

اللْضا و  وقْ  الشُّ  ْ رّ حَ نْ  مَ

ضا نا على الفْ خْ تَّى سَ حَ

رِيضْ امْ جانْبِي  نْ  مَ مالَكْ 

يضْ غِ لْ  كُ في  لِيَّا  زْتُه  حَ

لِيضْ جابْ الغْ فْ الحْ و كشَ
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غالِـي اصْ ـوابْ  الجْ رَدْ  اللَّـهْ  يـفْ  أضِ

ياللِي الجِّ بْرْ  الحَ اللْغا  يحْ  افْصِ قَالْ 

ــي الـِ غَ و  ــرَّازْ  طَ و  ـي  ـقِ ارْقـايـْ زَوَّاقْ 

ي ـفالـِ السَّ يـمْ  ـدِ العْ ـرْ  للنَّاكَ وا  قُـولـُ

خالِي ه  بْحُ جَ رْ  مَ اعْ ا  لُوْ يخْ  شِ ابْال  يخْ  شِ

ي مالـِ و  يـقْ  عمِ و  يـمْ  مِ اطْ رْ  بَحْ هدا 

بامْصالِي ه  دُ هْ شَ مْ  عَ اطْ و  ـلِي  نَحْ نَّى  غَ

الِي السَّ لْبْ  بالقَ فاحْ  و  ي  ارْياضِ جْ  هْ طَ

والي اغْ و  كْ  سَ بَمْ رافْ  لألشْ سالمِي  و 

عالِي تَفْ في  ينْ  الحافْظِ الْودبا  على  و 

دَالَّلِي ـرى  اشْ و  باعْ  و  وقِـي  سُ ـرْ  ـمَ اعْ و 

ــالمْ الــسْ ردْ  ــمْ  ــشَ ــحْ تَ ال 

النْظامْ ــرْ  ــواهَ اجْ ــاغْ  ــيَّ صِ

رْبْ في اللْطامْ يعْ الحَ جِ و اشْ

ـشامْ الـغْ ـرَّةْ  عُ ـتْـأدَّبْ  يـَ

مامْ اتـْ اوْال  بْدا  مَ لُه  أيـْ ما 

ازْعـامْ نُـه  ـراتـْ فْ بـَ ـبْ  رْهَ يـَ

امْ ڤَ دْ على الرْضا اسْ عْ و السَّ

النْـسامْ دْ  ـاليـَ بقْ ـبَـقْ  اعْ و 

وامْ العْ على  و  لْبَة  الطُّ وعلى 

وامْ بالدْ ــرْ  هْ الدَّ طـالْ  ما 

ازْحامْ ه  لـُ ـرَغْ  يَفْ االَّ  ـوقْ  سُ

وى ارتـْ و  ـفاظْ  أحْ دْ  خُ

وى نقْ و  علِيكْ  تاضْ  نَغْ

ـهالْتُـه ادْوَى و اللـي بجْ

وَى الهْ يافْ  اضْ منَ  يفْ  ضِ

وى نُه اضْ يعْ امْحاسْ في ابْدِ

ادْوى لُـه  ايـْ وال  ـلُـولْ  عْ مَ

ـنْ ازْهاوْا ـو لمَ وَة و زهُ زَهْ

واوْا لَ الرْضى اضْ نْ بِهْ اهْ مَ

ماوْا لُه اعْ وسْ انْواجْ مُ طْ مَ

و الضامن فيه بوعالم 44 : وفي نص آخر نجد : للـه الحمد قلت له طيب احاللي  

58 : وفي نص آخر نجد القسم األخير مختلف في ترتيب االبيات. 
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يعْ مِ بالجْ اليُومْ  ابْناتْ  في 

يعْ طِ امْ ها  ـلِيـلـْ اخْ و  ــة  طاعَ

يعْ طِ اسْ ـوَى  الهْ ـلَ  اهْ مابِيـنْ 

ــيــلْ ــثِ وجْ مــالْــهــا امْ ــــدُّ خَ

لِيلْ اخْ ــة  ــمَ رايْ ــلِــيــلَــةَ  اخْ

يـلْ ـمِ الجْ ـنْ  ـسْ بالحُ فـازَتْ 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ولْ هُ جْ مَ كْ  لُومَ

ولْ حُ علَى  ولْ  حُ

تُولْ قْ مَ و  ــيْ  حَ

ــولْ ــلُ ــبَّــتْ زَهْ شَ

ولْ ـصُ ولْ اتـْ األُصُ

انْتِيجة اقْوالُه  في  الَّ  أمن 

ابْوِيجة رادِي  اطْ يلْ  خِ دايَمْ 

يجة انْهِ الڤِي  اخْ بالزَّفْراتْ 

يجة مِ نْ الَّ فِيها لَوْلَة اسْ مَ

ة يـجَ دِ اخْ ة  اللـَّ يا  ولِي  صُ

المْ امْ وَى  الهْ في  بَلْ  نَقْ ما  بَّة  حَ المْ في  الَيَمْ  يا  نِي  دَعْ

اللْطامْ على  ا  دَّ غَ و  اليُومْ  كيفْ  ْيامْ  الرّ يشْ  جِ معَ  و 

رامْ احْ ا  لْبْهَ غُ دْ  حَ نَجْ ما  اوْصافي  القاتْلَة  نْ  عْ طَ نْ  مَ

دامْ المْ ةْ  طاسَ اتْهادِي  ونْ  اتْكُ ساعة  في  ا  الهَ اماحْ

الرّْيامْ لْطانَةْ  ياسُ ولِي  صُ ازْيَة  جَ و  بْلَة  عَ ولَة  صُ

ولْ مُ كْ مَ رْ  ـــدَ ابْ

ولْ هُ اشْ يُونْ  اعْ و 

ولْ اتْقُ وفْ  فُ اشْ و 

سولْ عْ مَ ه  دُ هْ شَ

ولْ ـصُ ولْ اتـْ األُصُ

ة يجَ رَّة اوْ هِ بِينْ على الغُ و اجْ

ة وفَة ازْنِيجَ طُ عْ بْ مَ واجَ و احْ

ة يجَ انْفِ ة  رْجَ حَ تَّحْ  فَ امْ باغْ 

ة يجَ ارْجِ ي  ارْياضِ ادْواحْ  بِهْ 

ة يـجَ دِ اخْ ة  اللـَّ يا  ولِي  صُ

الحزامْ على  حافُوا  اتْعابَنْ  اتْيُوتْ  و  يفْ  فِ اهْ  ْ دّ القَ و 

المْ ْ السّ ةْ  نْعَ ابْصَ األنْفْ  و  وَرْدِي   ْ ذّ خَ و  نْدِي  هَ رْ  فَ اشْ

رامْ االكْ حالَةْ  الحالَة  و  خاتَمْ  ولْ  دُ اعْ يا  مْ  بْسَ المَ و 

قامْ ْ السّ ةْ  ليعَ نْ  مَ ي  فِ يَشْ بِي  ذْ عَ رِيقْ  ادْرارْ  اتْغارْ 

الرّْيامْ لْطانَةْ  ياسُ ولِي  صُ ازْيَة  جَ اوْ  بْلَة  عَ ولَة  صُ

شادْ ــةْ  ــبْ ارْگَ ي  كِ نَحْ رڤْبَة 

النْـهادْ ـنْ  صَّ ـحَ امْ رْ  ـدْ الصَّ و 

ـالحْ اصْ ْـتُـه  ـبّ غُ ـتْـنُـونْ  عَ

ـفاحْ الكْ ـوارَمْ  اصْ ـودْ  عُ اضْ و 
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17

18

19

20

21
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

الحـرُوفْْ ــةْ  ارقِيـقَ وجْ  ــدُّ خَ

وفْ ـطُ العْ ةْ  ـهايـَ انـْ وجْ  ــدُّ خَ

ـنُوفْ الصْ ـة  يعَ دِ ابـْ وجْ  ــدُّ خَ

مـالْ الجْ ةْ  يعَ ـدِ ابـْ وجْ  ـــدُّ خَ

الوْصـالْ ةْ  ــراحَ امْ وجْ  ـــدُّ خَ

ضـالْ الفْ ـــنارَةْ  امْ وجْ  ـــدُّ خَ

ـبُـولْ افْخاضْ اشْ

لُولْ لِي و احْ في احْ

ولْ فُ ورْ احْ ضُ في احْ

ولْ وْصُ بـَ مْ  نْعَ تـَ

ولْ صُ ـولْ اتـْ األُصُ

ة يجَ ها ارْهِ قْ وامَ وجْ اغْ في الجُ

ة يجَ ابْهِ نِيَّة  سْ حَ السرة  و 

ة يجَ اوهِ ببْهاها  ة  جَ بَهْ ما 

ة ة افْويجَ جَ هْ ي للمُ و اتْفاجِ

ة يجَ ـدِ اخْ ة  اللـَّ يا  ولِـي  صُ

دامْ القْ ــراوَةْ  اطْ ابْياضْ  ــوقْ  فُ ي  تْكِ نَحْ ــالَّرْ  بَ ساقْ 

ةْ الرّْسامْ وجَ هُ مْ انَسْ صايَلْ عَ مالْ جَ رْ علَى الجْ و السَّ

رامْ المْ يبَةْ  طِ و   ْ زّ العَ و  صادَقْ  قولْ  و  وافِي  دْ  عاهَ

رامْ الغْ لَ  ياهْ قْ  العاشَ نْدْ  عَ ْضا  الرّ ة  قِيمَ  ْ يّ انْهِ آشْ 

الرّْيامْ لْطانَةْ  ياسُ ولِي  صُ ازْيَة  جَ اوْ  بْلَة  عَ ولَة  صُ

ــولْ ـلَكْ جُ قْ عَ ابـْ

ولْ ـدُ اسْ ارْتْحاتْ 

ولْ ـمُ اشْ ـتْ  ازْرَعْ

ولْ صُ تْ الفْ كَ حْ ضَ

ولْ صُ ـولْ اتـْ األُصُ

ة يْجَ ْ هِ لّ وفْ في كُ صُ قالْ المُ

ة نافْ انْوارْها انفيجَ في اصْ

ة افْرِيجَ هاوِي  اسْ فُوقْ  بِها 

ة يجَ هِ اطْ ها  نايَمْ اغْ بايَّامْ 

ة يجَ ـدِ ة اخْ ولِـي يا اللـَّ صُ

ْظامْ النّ ةْ  ـْ لّ حُ اقْوافِـي  فـي  ـلْ  اتْأمَّ شافْـها  الَّ  نْ  مَ

النّْسامْ يبْ  طِ بنْسايَمْ  نْ  اسَ حَ المْ على  وا  بْقُ عَ تَّى  حَ

المْ اغْ ها  لُوكْ مْ مَ دِّي  خَ نْ  عَ وَى  الهْ لْمْ  بقَ تَبْتْ  اكْ و 

يامْ يلْ الدْ وبْ سِ شُ تْ العْ كَ حْ يفْ ضَ راسْ كِ تْ الغْ كَ حْ ضَ

الرّْيامْ لْطانَةْ  ياسُ ولِي  صُ ازْيَة  جَ اوْ  بْلَة  عَ ولَة  صُ

ارْبـاطْ ــبْــها  حُ ــدْ  الزَّايـَ

الرْباطْ ينَة  دِ امْ و  ـال  اسْ فـي 

االبْساطْ سْ  ـجالـَ امْ ـرْتْ  دَكَّ

ـتُونْ لَمْ ـة  ـجَ هْ بـَ في  لُّـولْ  جَ

ــونْ الْسُ ــهْ  بـِ اوَلْ  ــــدَّ تـَ

ـنُونْ الفْ رْ  ـواهَ اجْ ورْ  ــطُ مَسْ

ـنادْ للـعْ ارْدافْ  و  ــــرَّةْ  سُ ـراحْ للـفْ ـونْ  ـكُ اعْ و  ـنْ  طَ أبـْ
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انتهت القصيدة

ولْ طُ اعْ دْ  حْ الجَ

ولْ قُ العْ  ْ ــلّ هَ و 

ولْ الوصُ  ْ ــلّ هَ و 

ــولْ ــرْسُ ـــا مَ َي أ

ـة رِيجَ احْ ـه  إيَّامُ هْ  بـِ ـنْ  َمَ أ

ة يجَ جِ وَة احْ مْ دَعْ نْ الَّ لِيهُ مَ

ة يجَ مِ جْ لَهْ مْ ي هَ ثْ و انْكِ دَّ حَ

ة يجَ للبْهِ امِي  قُدَّ بَقْ  اسْ

سامْ احْ ها  سابـْ يَحْ ـة  لْخَ كَ لَّدْ  قَ امْ يَّتـه  مِ بَعْ ـنَ  امْ

الَمْ ْ السّ ابْغايَةْ  تُومْ  خْ مَ المِي  اسْ ى  الرّْضَ  ْ لّ جَ مْ  نْهُ عَ

ْمامْ بالتّ لْبْ  القَ بابْ  احْ و  ي  ناسِ و  تِي  المْ نْ  عَ لَّمْ  سَ

امْ ڤَ بالمْ االيَّـــامْ  ــرَغْ  ــفْ تَ ــا  ذاب ــالَمْ  ْ بــالــسّ يِّها  وحَ

33
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مالحظة : لقد وقفنا على عدة نصوص لنفس هذه القصيدة والفرق الموجود هو ترتيب األقسام الذي يختلف تماماً .
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رُوحْ جْ رُه مَ و قَلْبُه و خاطْ نَ هُ امْ

نُوحْ ةْ  ــدَّ مُ الزْمانْ  في  تِي  شْ عَ لُــوْ 

وعْ الطُّ و  ة  فَ ساعْ المْ حالْ  الزَمْ 

افْرُوعْ باعْ  ْ الطّ و  ادْواحْ  النَّاسْ  ياكْ 

نارْ اتْبَرَّدْ  ما  وقْ  الشُّ ــوعْ  ادْمُ و 

ــرارْ امْ يقْ  شِ للعْ  ْ بّ الحُ ولْ  سُ اعْ و 

بِّيهْ شا خَ ْ في الحْ رّ تْمانْ السَّ كُ

التِّيهْ و  فا  ْ الجّ و   ْ دّ للصَّ بَرْ  اصْ و 

حالْ نِينْ اشْ قَبْلَكْ أاليام و السْ

اللْ الهْ  ْ ــيّ ضَ ــوگْ  ــتُ ايْ كما  ــوگْ  تُ

وِيتْ يبْ كانْ اهْ وْفِي انْعِ رِي خَ نَدْ

يــتْ ــدِّ گَ مــا  أوْ  ــتْ  ي ــدِّ گَ ــرْ  ــبَ نَــصْ

يْالنْ غَ و  جابَرْ  ومْ  مُ اهْ يتْ  دِّ عَ

تان  مالي  ــانْ  ــزْم ال ذا  فــي  ــا  ان و 

ــوحْ ــبْــطُ مَ البْها  ـــوارَمْ  بَـــصْ

وعْ ضْ اخْ يـفْ  كالوْصِ ـعْ  ضَ اخْ و 

ــيــارْ اصْ و  ضا  للعْ ــبْ  ي ــدِ ــعْ تَ

بِيهْ ثْ  ــدَّ ـحَ اتـْ وال  كـتـمه 

ــالْ ــفَّ ـــــگْ الــجَ ــى ارْوامَ ــرْج نَ

يــثْ ــدِ بَــحْ ــه  ث ــدُ ــحَ انْ ـــنْ  مَ ال 

نانْ الوْسْ و  ــيْــسْ  قَ كــداكْ  و 

نُـوحْ اتـْ ـفا  كْ يـَ

ـنامْ ــثْــلْ المْ مَ

لُوعْ القْ ي  ارْخِ و 

ـسامْ القْ عـلى 

ــبارْ الخْ  ْ ــحّ صَ

ــيــامْ ــلْ اشْ ــعْ فَ

يـهْ فِ ـيْة اخْ ـفْ خَ

ـيامْ الهْ ــبْـرْ  صَ

ــمـالْ الجْ داتْ 

يامْ ْ الصّ ـرْ  ـهْ شَ

ــيـــتْ ارْضِ وال 

وامْ ْ ـــدّ ـــولْ ال طُ

ـــانِ ــوا ازْم ــاتُ ف

ــيـامْ الهْ  ْ فَـــدّ
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ولْ رْسُ مَ يا  يرْ  سِ يرْ  سِ تابِي 
بكْ

البَتُولْ الــعــانْــسْ  ـــيَ  رُوحِ ـــة  راحَ

رُومْ المغْ على  بَة  واجْ ة  اعَ الطَّ ياك 

لْزُومْ مَ ـبَـرْ  الصَّ و  رادْ  ما  ـلْ  ـعَ فْ يـَ

يَنْعابْ ــرَدْ  اشْ إلى  امِي  الدَّ واشْ 

ضابْ الهْ على  يدْ  ابْعِ نْ  مَ يَّلْ  يَتْضَ

بِيبْ اطْ نْ  إيحَ ما  زِينْ  يَرْفَقْ  ما 

يبْ عِ مْ اصْ كْ ينْ حُ قِ مْ في العاشْ كُ يَحْ

دا غَ يفْ  كِ اليُومْ  باحْ  اصْ يفْ  كِ

ا ـنْـدَ اسْ ال  ـنِيـدْ  اسْ ال  ـبْ  صاحَ ال 

ــبْــداهْ مَ في  ــرامْ  ــغْ ال ــالْ  ح هــدا 

الْضاهْ و  حايْنُه  امْ على  وخْ  مُ كْ مَ

ـيارْ اغْ بـعـد  الوْصالْ   ْ ـحّ صَ اذا  و 

كــارْ يُــدْ ــو  ْهُ بــالــزّ يُـــومْ  ثْلُه  مَ مــا 

ــوى ــهْ ـــوى تَ ـــرايَـــحْ الـــهْ بـــگْ

ادوا ــالْ  ــح ال لهل  ــرِي  ــكْ فَ بِــهــا 

ولْ رْسُ مَ يا  يرْ  سِ يرْ  سِ تابِي 
بكْ

البَـتُـولْ سْ  العانـْ ــيَ  رُوحِ ــةْ  راحَ

ْ ارْفِيـعْ رّ ي و زِيـنْ سَ اللـِ ـنْ اهْ سْ حُ

التَّزْليغ و  يمْ  مِ الهْ قَـنْـطْ  ـي  ـجِ فْ يـَ

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

ـلُـومْ ـعْ مَ البها  و  التِّيـهْ  و 

ــيــرْةْ الـــرَّبْـــرابْ يــكْ سِ ــدِ هَ

بِيبْ احْ إيْــلِــيــهْ  مــا  ــرَامْ  ــغْ ال

ــدا ــمْ ــي عَ ـــولْ ل ـــقُ ــــنْ إيْ المَ

الهْ ـــوّ مَ ه  ـــــدُ اوَجْ ــرْ  ــاطَ خ ال 

ـــرارْ اسْ و  نا  بالهْ ـــبْ  هَ يَـــدْ

ــوا ــهْ ال  ْ ــــلّ هَ  ْ ــــزّ عَ و  ــــوا  زَهْ

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

ــعْ ــي اوْلِ  ْ ـــلّ كُ ادْهـــانْ  يي  يَحْ

ـولْ ـقُ العْ ــوْ  زَهْ

ـــاجْ الـــرّْيـــامْ ت

ـومْ لـُ فيه  ــا  م

ــرامْ ـــلَ الــغْ ألهْ

ــرابْ ْ ــوقْ الــسّ فُ

رامْ رامــــيـــهْ 

ـــرِيـــبْ اقْ ال  و 

ـــامْ ــه ادْم ــالُ م

ـــدا ـــل الـــجْ ق

الرّْسـامْ ذا  فـي 

ــواهْ اهْ ــنْ  مَ في 

قامْ واسْ ــولُ  هُ

ــزارْ ــمْ ــومْ ال يـُ

ـرامْ المْ ـدْ  قَـصْ

ادْوا  و  ـــــبْ  طَ

ــرامْ ــعْ الــكْ ــمْ جَ

ـولْ ـقُ العْ ــوْ  زَهْ

ـــاجْ الـــرّْيـــامْ ت

يـعْ طِ اسْ ـي  باهِ

ـــوامْ صــافِــي اقْ
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لِيلْ اخْ يفْ  فِ للهْ يتْ  كِ احْ  ْ دّ القَ و 

يلْ حِ اكْ النّْسامْ  رْ  طَّ عَ امْ التِّيتْ  و 

ادْعاجْ ـيُونْ  العْ و  أقْواسْ  بِيـنْ  جْ حَ

راجْ للتَّخْ وَرْدْ  انْــضــافْ  ودْ  ـــدُ اخْ و 

باغْ ـفْ  ــراشَ المَ و  اللْ  اخْ ورْ  نْجُ غَ

تبْزاغْ في  ـــازَغْ  ب ــرْ  ــوهَ جُ ــرْ  ــغُ اثْ و 

ـعاضْ اضْ و  ـبَـة  رگْ و  تْنُونْ  عَ و  جيد 

يلـحاض رْ  ـدَ ْ الصّ و  يـصْ  مِ القْ اهال 

ونْ ـكُ اعْ و  رَة  ْ قسّ امْ ه  ـقَّ شُ نْ  ابْطَ و 

ـونْ ـحُ ـشْ مَ لْ  نْـتْـقَ يـَ رْكْ  بالوَ دافع 

زُوجْ وايَلْ  كشْ يتْ  كِ احْ افْخاضْ  و 

ـوجْ غُ دْ مَ ـلْ  ـقَ العْ إيتِيَّـه  اقْ  السَّ و 

ولْ رْسُ مَ يا  يرْ  سِ يرْ  سِ تابِي 
بكْ

البَتُولْ الــعــانْــسْ  ـــيَ  رُوحِ ـــة  راحَ

رِيرْ احْ باجْ  الدْ نْ  مَ لُولْ  احْ و  لِي  احْ في 

يرْ  الغِ و  جــازْيَــة  و  بْلة  عَ ــتْ  فــاقَ

يقْ قِ اشْ إيلِيهْ  ما  ارْفِيـعْ  نْ  سَ حَ

نِيقْ ْعْ لَتّ  ْ ــدّ ــلَ اتْ نا  الهْ ــة  ــرْجَ فَ

راحْ اسْ  ْ تّ دْ اوْجَ ما  التَّوْصافْ  ذا  نْ  مَ

ــاحْ ارْي ــوبْ  ــبُ اهْ منَ  نِي  صْ غُ ــزَّتْ  هَ

يـلْ هِ اسْ بِيـنْ  الجْ ـعَ  امْ ــرَّة  غُ

ودَّاجْ قِــــي  نْـدْ بـَ ارْ  ـفَ اشْ و 

ـــباغْ التَّـصْ ـدْ  رايـَ  ْ ـــزّ بالعَ

ـراضْ اعْ ــزُونْ  للمْ يـضْ  مِ كَ

ـنُـونْ ـضْ المَ ـةْ  هايـَ انـْ ــرَّة  سُ

وجْ المُ يرْ  سِ اكْ ــنْ  عَ يَّابْ  غِ

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

يـرْ شِ اتـْ ـلِيـهْ  اعْ ها  ـمامْ بكْ

يـقْ شِ اعْ لسانْ  ـبُه  خاطْ ما 

ياحْ تَجْ زادْنِــــي   ْ ــبّ ــحُ ال و 

لِيلْ ــالمْ  اظْ في 

ــزامْ ــحْ فـــاتْ ال

وســاجْ ي  ماضِ

ـمامْ الكْ فَـتْـح 

ـــداغْ ْ ـــبْ الّ رَضْ

ْيامْ النّ ــوفْ  شُ

ــراضْ ــغْ ــو ال زه

الـوْشـامْ فـيـهْ 

ـونْ ـكُ ْ السّ رَدْفْ 

ْحــامْ ــوقْ الــزّ سُ

ـوجْ جُ ـْ اللّ فـوق 

ــدامْ ــقْ ـــوقْ ال فُ

ـولْ ـقُ العْ ــوْ  زَهْ

ـــاجْ الـــرّْيـــامْ ت

يـرْ دِ الحْ ـتْ  عْ نـَ

سامْ  ْ ــيّ حَ ــنْ  مَ

ــقْ ــطــي إي وال 

ــامْ ــق يُــــومْ امْ

بــاحْ  ْ ــرّ ــسَّ ال و 

زامْ ـبْ  ــلـْ القَ و 
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وزْ انْفُ ـــودْالَلْ  بُ بوْصالْ  مــادْرَى 

وزْ ـحُ انـْ و  ْضا  الرّ عـلى  ـبَّـلْها  قَ انـْ و 

ابْساطْ في  الزهو  لِيلَة  وا  انْقيمُ و 

اطْ لَغَّ تَرْ  الوْ و  ورْ  ــدُ اتْ انْ  يسَ الكِ و 

افْراشْ فُوقْ  افْراشْ  هاوِي  اسْ فُوقْ 

ـــراشْ اقْ ــوهْ  ــصُ ــلْ اخَ االَّ  ــوانْ  ــلْ سَ

نِيسْ التَّوْ على  يثْنا  دِ احْ في  نا  واحْ

يسْ انْمِ و  لْ  دَ نَعْ و  يبْ  انْغِ و  رْ  ضَ نَحْ

ولْ رْسُ مَ يا  يرْ  سِ يرْ  سِ تابِي 
بكْ

البَتُولْ العانْسْ  ـــيَ  رُوحِ ـــةْ  راحَ

نْضودْ المَ الْبْها  ة  قِيمَ ي  انْهِ آشْ 

البـنـود الزهــو  و  ـرْح  للفَ ـرْ  نـنْـشَ

ا وِيوْ يَدْ إلى  النّْسا  وْتْ  صَ لَى  ماحْ

يِيـوْا يَحْ ه  اجوارحُ ـة  ـجَ هْ المُ رُوضْ 

صاحْ بْلَة  القَ نْ  مَ رحْ  الفَ ارْ  بَشَّ

البْطاحْ على  الكْ  الفْ سْ  مْ شَ تْ  الحَ

فاتْ و  بالـرْضى  ونْ  يْمُ المَ وَقْفَ 

فاتْ نْ  شايـَ رور  السَّ في  نا  نَـمْ اغْ و 

ــزُوزْ ــعْ مَ بحبها  ــى  ــحَ نَــضْ

ارْبــاطْ و  ـشـقْ  العْ ةْ  بَنْهايـَ

اقْـماشْ و  ـي  نْـدْسِ وسَ قَرْفِي 

ــسْ ــرِي اعْ و  بـــارْزَة  ــــرُوسْ  اعْ

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

ودْ فْ و ايجُ طَ ة إلى يعْ في ساعَ

رِيوْا يَسْ ظا  العْ و  لْبْ  القَ في 

راحْ الفْ على  ــولْ  إيْــقُ رَة  بُشْ

ارْضاتْ و  ْضا  بالرّ تْ  فْ طَ اعْ و 

ــنُــوزْ ــرْ الــكْ ــبْ تَ

ْـسامْ النّ ـــرْ  زَهْ

ارْهاطْ ي  شِ نْ  مَ

انْغامْ و  ــوْتْ  صَ

الفْشاشْ لْ  لهْ

جامْ اعْ و  ــرْبْ  عَ

قِيـسْ و  لَيْـلَى 

ــرامْ ــرْضْ و اجْ عَ

ـولْ ـقُ العْ ــوْ  زَهْ

ـــاجْ الـــرّْيـــامْ ت

ودْ عُ السْ دْ  عْ سَ

ــة بــعــامْ ــلَ ــي لِ

ا ــيــوْ ـــالَ إيــجِ وي

الدمـام ـيْ  ـحْ مَ

ـباحْ ْ الصّ بْـحْ  صُ

ڤامْ اسْ ـدِي  عْ سَ

ــنــاتْ ـــاجْ الــبْ ت

ــــامْ ة ايّ ـــــدَّ مُ
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يقْ قِ التَّحْ على  نا  رْضْ غَ ينا  فِ اشْ و 

يقْ قِ اعْ ْـجالْ  النّ دْ  باقْــاليـَ تْ  هـَلـَّ

يـالفْ للمِ تْ  لـْ قُ وقْ  الشُّ بلْسانْ 

اوْالفْ الــوْالفْ  و  ــبابْ  احْ ـبابْ  الحْ

لِيمْ اسْ بْ  لـْ بقَ ـيَـة  الباهْ ـتْ  وَدَّعْ

امقيم ــام  اي ــنْ  ع مــفــروق  ـــمْ  دَرْغ

ولْ ـرْسُ مَ يا  يـرْ  سِ يـرْ  سِ تابِـي 
بكْ

البَتُولْ الــعــانْــسْ  ـــيَ  رُوحِ ـــة  راحَ

اظْ فَّ حَ يا  ــلْ  صُ و  ــى  وازْهَ نِّي  غَ

الوْعاضْ  ْ ــلّ هَ ــلُــوبْ  اقْ ــيِ  وَحْ ــرْ  دَكَّ

يرْ هِ اشّ تُونْ  المْ ة  جَ بَهْ في  بْرِي  خَ

تَنْوِيرْ ــعْ  وضَ نْ  مَ في  ولَى  المُ  ْ ــرّ سَ

غا اصْ و  مْ  افْهَ نْ  لمَ ياللِي  الجِ قال 

رْغَ ابْــــوَ ــدْ  الــجــاحَ  ْ ـــمّ يَ ماضاها 

ارْ ضَّ الحُ و  رافْ  للشْ ـي  المِ اسْ و 

ارْ النَّـكَّ و  يـنْ  ــضِ الباغْ دُونْ  ــنْ  مَ

ولْ قُ انـْ ـزالْ  الغْ ةْ  ابْطاعَ غنيت 

ولْ ـصُ فْ بـَ لْ  يَنْـتْـقَ الحالْ  مــادامْ 

ــقْ ــرِي ــفْ ــتَّ ــنْ ل ــي ــبِ ـــدا ال ن

رافْ تُعْ ـلْ  ـضَ بالفْ ـضالْ  الـفْ

وِيـمْ التَّقْ ة  ايـَ هَ انـْ ــلى  اعْ و 

ـولْ ـمُ كْ المَ البْـها  ـمْ  ـراسَ لمْ

ــاضْ ـــرُّه ف ــا ابْـــسَ ــرُدْن ــجْ عَ

يـرْ سِ للتَّفْ ــرْحْ  شَ و  نَى  عْ مَ

ابْغا و  ــرَهْ  اكْ ــنْ  مَ ــلْ  كُ ــزَّامْ  هَ

ـبارْ الحْ ـنا  ـيَاخْ اشْ ـلـى  اعْ و 

ـولْ اتْصُ ـولْ  بالوْصُ ــولْ  االْصُ

يـقْ ضِ فَــرْغْ المْ

ـجامْ اسْ قــاوِي 

ْحافْ التّ ـفْ  حْ تـُ

تــامْ ــيــرْ  الــخِ و 

ــمْ ــزِي انْ انــا  و 

ــامْ ْع ــزّ لِــيــثْ ال

ـولْ ـقُ العْ ــوْ  زَهْ

ـــاجْ الـــرّْيـــامْ ت

فاضْ ـْ اللّ ـبْـرْ  تـَ

ــالمْ ــدْ الــسْ بَــعْ

ـيـرْ ظِ انـْ ه  مالـُ

النْـظام لألهـل 

ــا ــوْغ ــــومْ ال يُ

ــرامْ ــده ح ــحْ جَ

وارْ السْ ــلَ  اهْ و 

ـالمْ الظْ اقْلُـوبْ 

ــولْ ــومْ الــوْصُ يُ

ــــالمْ ــا اغْ ــه لِ
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لَّمْ اتْكَ و  شارْ  ما  الْحالْ  لسانْ  و 

مْ يَنْظَ ما   ْ ــلّ كُ في  ابْتِدا  مالِيهْ 

رِيزْ اغْ بْعْ  ابْطَ غى  اصْ نْ  لمَ نِّيتْ  غَ

يزْ مِ اهْ تاجْ  احْ ما  ي  ـرُوبـِ الحْ سابَڤْ 

ْ ـمّ ـلُـه في هَ قْ عَ

اتْـــــمـــــامْ وال 

ْ الميـزْ ـلّ ـنْ هَ مَ

طامْ ـْ اللّ ــومْ  يـُ

ْ ـمّ ـهَ فْ يــدْ ما يـَ ـحِ ي اجْ واللـِّ

يـزْ  المِ و  ـلْ  ـقَ العْ ـة  رْجـاحَ بـَ

انتهت القصيدة
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ـصــارِي ــــعْ ابـْ ــا دَمْ ي

ــورَة ــه ــبْ ــة مَ ـــــبَ ــتْ كَ

ـــــبــارِي َــبَّـــــرْ بــاخْ خـــ

ــورَة ــبُ ــخْ ــى مَ ــحَ تَــضْ

ــــرارِي اضْ ــابْ  ــب س و 

ــورَة ــفُ ـــــظْ الــيَــعْ لَــحْ

ـــــمــارِي ــتْ اجْ ـــ ــاگَ تَ

ــورَة ــهُ اشْ و  ة  ــدَّ ـــ مُ

ــتْ افْــكــارِي ــجْ ــيَّ هَ

ــزُّورَة ــال ــتْ ب ــسَ عــاكَ

ــــرارِي ــشــاتْ اسْ ــفْ نَ

ــــرُورَة اضْ ــرْ  ــجْ الــهَ و 

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

ــيــارِي ــكْ بــغْ ــحَ ــضْ نَ

ــورَة ـــانْ الــصُّ ـــورْق يُ

ــورْ ــطُ ودِي اسْ ــــدُ ـــوقْ اخْ ــبْ فُ ــتُ ــلّ و اكْ هَ

ــارْ ــط ــسْ ـــحْ لَ ــــ ــة وَضَّ ـــ ــصــاحَ ــفْ ــال ب

ــورْ ــبُ ــي اتْ ــالِ ــي ــل احْ ــبْ ــوَى قَ ـــاسْ الــهْ ن

ـــرَارْ ـــألسْ ب ــــوحْ  ــــبُ ِيْ إ ــثْ  ـــ ي ــدِ ــحْ ال و 

ورْ ـــدُ ـــبْ رَة تـــاجْ ال ـــدْ ــــتْ الـــعَ ــــومْ رِي يُ

ــكــارْ ـــ ــبْ ــةْ ال ـــ ــطــانَ ـــ ــلْ ـــ ــه سُ ـــ ـــ اللَّ

ـــرُورْ ــي اشْ ــرْمِ ــشــاي تَ ــيــمْ احْ ــمِ فــي اصْ

ــارْ ــيَّ ـــ ــا سِ ــاه ــض ــدانْ الْ ـــ ـــ ــبْ فــي ال

ورْ ــــدُ اعْ و  ــتــابْ  اعْ و  ــا  ــن امْ ــومْ  يـُ ـــلْ  كُ

ــارْ ـــ ن ــى  ــلَ ـــ ع ــــارْ  ن ــي  ــبِ ـــ ــلْ ـــ قَ زادْ 

ــورْ ــجُ ـــلَ الــفْ ـــــدَى و اهْ ـــةْ الــعْ بِــيــنْ المَ

ـــارْ ـــبَّ صَ ـــــقْ  عــاشَ ــي  ـــ ــالِ ــح ـــ ابْ وال 

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ورْ ــدُ ــكْ ال و  ــي  ــمِ ــسْ جَ علَى  ــولْ  ــحُ ــنْ ال و 

ـــدارْ ـــگْ م ـي  لــحــالـِ تْ  ـــــــــدْ اوْجَ وال 
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ـــرارِي امْ في  لِي  سْ عَ

ـــــورَة ـــــجُ ــحْ مَ هـي 

ــتْ ابْـــــصــارِي ـــ ــوَّهْ بَ

ــورَة ــكُ ــشْ ــة مَ ــوْضَ خَ

ــــارِي ــتْ أوْق ــلْ ــمَ احْ

ــورَة ــهُ ــقْ ـــــي مَ رُوحِ

ــارِي ـــ ــتْ اوْك ـــ ــارَقْ ف

ـــورَة ــلْ الـــكُ ــي ــثِ ــمْ تَ

ــارِي ـــــنَّ ــي خُ وَلْــــــــفِ

ــورَة ــصُ ــنْ عـــــارَمْ مَ

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

ـــــدارِي ــتْ اعْ ــبْ ــيَّ شَ

ــورَة ــشُ ــبْ ـــرَة مَ بَـــشْ

ـــارِي ــافْ اوْع ــي فــي احْ

ــورَة ــفُ اصْ ــســاتْ  اكْ و 

ارِي ــــــدَّ ــــزَمْ گُ ــــهْ نَ

ــورَة الــصُّ ــضــاتْ  امْ و 

ــــرُورْ احْ ــــرْدْ  بَ و  ــي  ــبِ ــعْ تَ ــي  ف ـــتِـــي  راحْ

ــجــارْ احْ ـــالْ  ـــوْص لُ عــلــى  ــا  ــه ــبْ ــلْ قَ و 

ـــــورْ ادْشُ و  ــــادِي  ابَّ و  ــنْ  ـــ ــدايَ ــمْ ال ــي  ف

ــارْ ــط اقْ ــي  ف ـــواهـــا  اسْ ـــرْتْ  ــظَ انـْ وال 

ــورْ ــطُ ــوا اخْ ــلُ ــمْ ـــالَّ حَ ــواهــا شَ ــي اهْ ف

ـــدارْ ـــعْ ــرِّي نُ ـــ ــسَ ـــ ــثْ ب ـــ ــحْ ـــ كــــانْ بَ

ـــرُورْ اقْ ة  الــبِــيــدَ ـــنَ  وطْ فــي  ــتْ  ــهْ ــقَ افْ وال 

ــرارْ ـــ ـــ ــى الــــرْســــامْ اقْ ــل ــي ع ــلِ ـــ اليْ

ــورْ ــصُ اقْ وال  ة  يـمَ خِ فــي  ـــــــتْ  ادْرَجْ مــا 

ــــوارْ اجْ و  ــمْ  ــكَ ــحْ تَ ـسْ  ــوانـَ الــعْ عــلــى 

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ــورْ ـغُ ــا إيـْ ــاه ــرَ لِـــي م ــهْ ــظْ ــا يَ م ــدْ ــعْ بَ

ــارْ ـــــضَّ ـــا حُ ــي ي ــلِ ــي ــقِ ــــتْ ع ــــاصَ حَ

ـــــرُورْ الــغْ ــبــالْ  بــحْ ـنْـوَة  عَ ارْمــاتْـــــنِــي 

زَارْ أمِّ  ــقْ  ـــ ــشْ ـــ عَ ــنْ  ـــ مَ ــي  ــتِ ـــ حــالْ

ــورْ الــبْــخُ انـــــتَــمْ  و  ة  ـزِيمَ العْ ــتْ  ــفْ وقّ

ــارْ ــفَّ كُ ــه  ـــ ــلُ ـــ اهْ و  ــــعْ  ــانـَ مَ ـــزْ  ـــنْ كَ
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ــيَّــارِي ــتْ عِ ــفَ ــشْ كَ

ــورَة ــمُ ـــــشْ ـــــنِّــي مَ مَ

ــارِي ــق اعْ ــســامْ  ح و 

ــورَة ــمُ ــتْ ــة مَ ــمَ ــلْ كَ

ــمــارِي اقْ و  ي  سِ مْ شَ

ــورَة ــظُ ــن رَة مَ ـــــدْ عَ

ـــا جــــارِي جـــــارِي ي

ــورة ــــقْ الــجُ فــي حَ

رارِي ــــدْ ــــامَ ــــلْ ي هَ

الــبُــورَة ــيــضْ  ــفِ ت و 

ــنْ انْـــضـــارِي ــي ــابِ م

ــورَة ــفُ ــظْ ــة مَ ــلَ ــبْ سَ

ــــارِي ازْه ــتْ  ــقْ عــبَ و 

ــورَة ــجُ ــهْ ــى مَ ــسَ تَــمْ

ـــارِي ـــشَّ ــنِــي بُ ـغْ نـَ

ـــبُـــورَة ـــعْ ــة مَ ــلَ ــي لِ

ــــوارِي انْ ـــرْقْ  تـــشَ و 

ــورَة ــشُ ــنْ ــة مَ ــمَ ـــ دِي

ــورْ شُ ــوانْ  ــي ــغِ ال فــي  لها  ـــتْ  ـــرَفْ اعْ والَ 

ـــزارْ ـــحْ ـــا تَ ـــــــواهَ ــعْ فـــي هْ ـــ ــفَ ـــ ــانْ م

ــورْ ـــــفُ ــوا بِــهــا اجْ ـــــقُ ــولْـــــتِــي مــانَــطْ مُ

ـــــمــارْ ــرْ الـــــعْ ـــ ــايَ ــا س ــاه ــج ـــ ــرْتْ ـــ نَ

ورْ ــدُ ــبْ ال على  ــنْ  ــزِّي ال ــنْ  ــسْ بــحُ ــتْ  ــاقَ ف

ــرَّارْ ـــ ــغَ ـــ ال و  ـــــــوزَة  الـــجُ ـــةْ  ـــلَـــعْ اطْ

ــورْ ــجُ التْ ــكْ  ــيــبَ ــبِ احْ زُورْ  ــا  ــرْض ال ــى  عــلَ

ـــارْ ـــجَّ ــى ال ــل ــــارْ ع يـــــاكْ عـــــارْ الــــجَّ

ــرُورْ ـــ اسْ زالِي  غْ بـَ نَـمْ  تَـغْ نَسْ ـــتْ  وَقْ

فـــي الـــبْـــســـاطْ انْــــفــــادِي مـــا صـــارْ

ورْ عُ الشْ تِيتْ  تْ  لْقَ طَ ــي  الــتْــراگِ على 

ــارْ ــضَّ ـــ ــــتْـــــرارَسْ نُ ــة بـَ ــعَ ْ ـــــرَصّ امْ

ورْ طُ العْ يبْ  طِ يسرى  تْ  قْ تَنْشَ اسْ ايــال 

ــارْ ــجَّ ـــ ــفُ ال و  ايــا  ـــــدَ اعْ اوْســـــــــاوَسْ 

ورْ ـــدُ ـــبْ ـــاللْ ال ـي بـــهْ ــبَــرْنـِ ـخْ ــــومْ يـَ يُ

ـــبـــارْ ــوبْ اعْ ــسُ ـــــحْ ــا مَ ــه ــي ــــامْ فِ ع

ورْ ــدُ ــرَة اتـْ ــفْ ــالْ ابْــهــاهــا صَ ــم عــلَــى اجْ

ـــــــارْ االوْث ـة  ـمَ ـغْ نـَ و  ــابْ  ـــ ــرَّب ــال ب
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ــعــارِي ــشْ ــظْ بَ ــفَ ــلْ نَ

ــورَة ــصُ ــعْ ــرَة مَ ــمْ خَ

طارِي اسْ في  ي  مِ نَظْ

ـــورة ـــاتْ الـــصُّ ـــن زِي

ورْ ــدُ ـــ إي ــرَة  ــضْ ــحُ ال مــابِــيــنْ  ــنــا  كــاسْ و 

ــــارْ ــــفَّ غَ و  ـــــاحْ  ـــــمَّ سَ رَبْـــــنـــــا 

ورْ ــدُ ــبْ ال فــي  ــفْ  ــوَصَّ إي لِيلْ  الجْ ــدْ  ــبْ عَ

ــارْ ــم ــعْ ال رازَقْ  ــــنْ  مَ ـــــفْ  ــلـــــطَ ال و 

انتهت القصيدة
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الجارْ حسامْ  نْ  مَ  ْ دّ حَ و  ي  قِ دمشْ نْ  مَ عْ  اقْطَ و  اقْوى  و   ْ رّ حَ يْنْ  العَ يفْ  سِ ة  رْحَ جَ

بَّارْ صَ ها  كايَدْ امْ إيكايَدْ  وال  طــالَــبْ  وال  بِيبْ  اطْ فِيها  عْ  يَنْفَ ما 

النَّارْ ابْخاشْ  تْ  رْعَ گَ و  فارْ  الشْ ْلَقاتْ  اتّ يُومْ  وى  الهْ امْصايَبْ  ولْ  هُ بَّة  سَ

ڤدارْ مَ للغالبْ  ــدْ  اوْجَ وال  قَلْبُه  وى  اكْ و  ينُه  عِ فاتْ  اشْ نْ  مَ بَّرْ  إيْصَ واشْ 

سارْ ايـْ و  ـنْ  أيـمَ هْ  بَـوَّ اتـْ ة  ـدَ حاگْ سْ  يامَ لِيلَة  رَة  وَكْ امْ لَبْوا  لْبَتْنِي  سَ

كارْ نَدْ رَة  مْ الحَ تُونْ  المْ ةْ  جَ بَهْ في  رابــي  يادَة  ْ الصّ على  وانــا  ــيَّــادَة  صِ

فارْ الشْ دابَلْ  زالي  اغْ في  ولْ  مُ كْ المَ نْ  سْ الحُ و  البْها  و  الزّينْ  وفْ  اتْشُ يرْ  سِ

ارْ ــدَّ ال ــرِيــبْ  اغْ قودْ  فْ مَ و  ــاهْ  ت بِيرُه  اخْ ــاهْ  ت ــنْ  مَ يفْ  كِ ــاهْ  ت بِيري  اخْ ــاهْ  ت
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ه هامُ ينْ يَرْمِي بسْ نْ قُوسْ حِ رَعْ مَ و اسْ

ه واتْ أقْدامُ طْ تْ خَ يقْ تَحْ شِ ةْ العْ لِيعَ

ه رامُ اغْ رُومْ  غْ المَ الهوى  في  نَّا  هَ ما 

ه قامُ وْلِي و اسْ بابْ هَ يَّ اسْ كانَتْ هِ

وا هامُ واها  بَهْ ڤينْ  عاشْ نْ  مَ ما  و 

ه صا و سالْ و انْظرْ بَنْيامُ قْ نْ سَ لَمَّ

و طامُُ موالتِي  زِينْ  وفْ  اتْشُ ارْواحْ 

ه رُومْ ادْمامُ غْ وى المَ بَلْ في الهْ ما يَقْ

ها مْ بسَ ــة  ــيَّ حَ ـــنْ  مَ ــرْ  ــثَ اكْ و 

نْها عْ لطَ ــي  إيــحــاكِ ــنْ  ــعْ طَ ال 

ــا ــارْه ــم اجْ ــا  ــف ــطْ تَ الَّ  ــــارْ  ن

رْتْها انْظَ ــرَة  ــظْ نَ ــبِــي  ــجْ عَ يــا 

قَلْبْها ودْ  لْمُ جَ ــنْ  مَ ــحْ  ــسَ اقْ و 

ــوالْــهــا اسْ ــي  ــطِ تَــعْ ــارِي  ــب اخْ و 

البْـها لْ  مايـَ اشْ فـي  ـقْ  عاشَ يا 

ــيــبْــهــا ــا إيْــصِ ــه ْ ــنّ ــــة مَ الراحَ
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فارْ نَصْ و  بــالْ  نَــدْ يبْنِي  اتْصِ رِيتُه  وإال  بَّة  حَ المْ على  بُّه  انْحَ الــزِّيــنْ 

يَّارْ السَّ رْ  البَدْ لُوعْ  اطْ هوى  في  تُه  دْ شاهَ ــواوِي  اهْ وى  الهْ في  دْ  شاهَ الَّ  شَ

تَزْفارْ ــوايْ  اهْ دُونْ  يمْ  قِ كالعْ ــرْ  نَــزْفَ تْنِي  تَرْكَ و  ادْهاتْنِي  و  تْنِي  لْكْ مَ

يارْ اطْ ونْ  الْسُ فِيهْ  تْ  دْ انْشَ و  ابْهاها  ارْياضْ  في  ها  ارْياحْ ــي  ادْواحِ تْ  رَّكْ حَ

البْكارْ ةْ  المَ نْ  امْحاسَ على  ياها  بضْ رْقْتْ  شَ نِي  لْطْ سُ تاجْ  في  ياقُوته 

فارْ الشْ دابَلْ  زالي  اغْ في  ولْ  مُ كْ المَ نْ  سْ الحُ و  البْها  و  الزّينْ  وفْ  اتْشُ يرْ  سِ

تَّارْ سَ ولى  المُ يرْ  غِ ْيامْ  الرّ فوفْ  اصْ بينْ  فِيها  رْتْ  ضَ احْ رَة  سْ كَ نْ  مَ اما 

طارْ و  قْ  فْ خَ لو  ــة  رَافَ لِيهْ  اعْ ما  قْ  العاشَ و  رْفة  عَ امْ وال  اوْفا  الزِّينْ  مافي 

انْهارْ و  لِيْلِي  وارا  هــاكْ  ــالَّبْ  غ و  مغلوبْ  النْسا  معَ  وانــا  رِي  غْ صُ ــنْ  مَ

ه كامُ فْ احْ قْ االَّ يَنْتْهى على الوَصْ شْ عَ

ه المُ لْبْ اعْ ها على القَ رامْ قْ اغْ نْ ارْشَ مَ

ه رامُ ال  قَلْبِي  ــرامْ  احْ ا  واهَ اهْ يرْ  غِ

ه بانْغامُ مْ  يَنْغَ صارْ  و  غنى  و  رشقْ 

وا رْ نُرْحامُ شَ تْ منْ بِهْ يُومْ الحْ نْعَ صَ

و طامُُ موالتِي  زِينْ  وفْ  اتْشُ ارْواحْ 

ه ايَّامُ في  راقِي  العْ و  قِيسْ  وَّ  هُ أنا 

ه زامُ احْ  ْ دّ شَ لُو  مْ  ْهُ تَلّ نْ  مَ يى  يَعْ

ه سامُ تْنِي و احْ د مَ هْ ْ جَ لّ يِيتْ و كُ و اعْ

ــهــا ْ ــضّ ــغَ انْ ــه  ــنُّ ع ــة  ــلَ ــجْ نَ ال 

ها المْ ــةْ  ــوگَ تُ ــادِي  ــشَّ ال ــتْ  نَــعْ

ــا ــه ــرْبْ ــقُ ل ـــي  ـــنِ ـــرَّبْ قَ واشْ 

يـبْها طِ زهــر  ـلي  نَحْ ارْعــى  و 

يَنْتْها ــقْ  ــشْ ــعَ ــال ب االَّ  زِيــــنْ 

البْـها لْ  مايـَ اشْ فـي  ـقْ  عاشَ يا 

ها لْفْ خَ ــگــابْ  اعْ في  انْكايَدْ  و 

رْفها صَ ـــــامْ  االرْي ـــنْ  مَ ـــدِي  ه

ها رْبـْ حَ ـتْ  ـمْ افْـهَ و  تْهــومْ  مْ فَهَ
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دارْ الجْ حافَلْ  امْ بُه  جْ حَ ــازالْ  م ة  جَ البَهْ في  البْها  و  الزِّينْ  تادْ  نَعْ ما 

االبْصارْ حْ  المَ امْ ــورْ  نُ ْيــامْ  الــرّ تــاجْ  وى  نَهْ ــنْ  مَ لِيلْتِي  اخْ ي  وَلْفِ موالتِي 

البْكارْ ةْ  المَ الفايـقْ  لزِينْـها  تْ  ـعْ ضَ اخْ يـفْ  كِ ْـتِي  بّ حَ امْ ـواها  بَهْ تْ  مْ ظَ اعْ

فارْ الشْ دابَلْ  زالي  اغْ في  ولْ  مُ كْ المَ نْ  سْ الحُ و  البْها  و  الزّينْ  وفْ  اتْشُ يرْ  سِ

ارْ بَشَّ ــوارِي  ال يهْ  إيْجِ ها  رِيحْ لي  لَبْها  يَجْ ولْتِي  مُ ونْ  يْمُ مِ ــفْ  اوْقَ كانْ 

االفْكارْ ةْ  ياجَ اهْ و  تِي  لِيعْ ــوقْ  شُ نْ  مَ لها  نادِيتْ  و  البْها  لْتاجْ  نِّيتْ  غَ

اتْجارْ وهْ  ڤُ مالَحْ ها  ومْ ابْسُ ها  نايَمْ اغْ و  نايَمْ  اغْ ْضا  الرّ لَ  لهْ ــزُّورَة  ال و 

تَّارْ سَ ولَى  المُ مْ  نَعْ و  حة  الرَّاجْ ولْ  قُ العْ لِّي  سَ اوْزِيــدْ  غانِي  يا  نِّي  غَ

بارْ االحْ نى  عْ المَ ناسْ  ياخْ  الشْ و  لْبة  الطَّ مع  رافْ  الشْ على  ولى  المُ المْ  اسْ و 

ه الْتامُ  ْ دّ خَ على  الحادْقَة  ومْ  يْدُ و 

ه ـرامُ ـي لمْ لْبْ اوْصالْها إيراجِ و القَ

ه مامُ بكْ يرْ  ايْشِ الرْضى  افاهْ  و  نْ  مَ

و طامُُ موالتِي  زِينْ  وفْ  اتْشُ ارْواحْ 

ه المُ بمْ دَّى  اتْعَ منْ  يالْ  احْ اتْبُورْ  و 

ه دامُ بمْ فايَتْ  يبْ  إيْغِ كما  يبْ  انْغِ و 

ه امُ ڤُدَّ وِي  هْ مَ ونْ  يكُ و  الهاوِي   ْ رّ سَ

ه المُ بَسْ إيْوافِي  غنَى  ال  الغايَبْ  و 

ــه واح ادْوامُ ــدْ يــامْ بَ ْ ْ الــدّ ــلّ و ما هَ

ــزْهــا عَ ـــــرُورْ  اسْ ــهْ  ـــ ــلَّ ال دامْ 

ها ـنْــدْ عَ وزاگْ  ـلْ  ــقْ العَ طارْ 

ها ــدْ عْ بــسَ ـي  ـونـِ يْـمُ مِ وقَفْ  و 

البْـها لْ  مايـَ اشْ فـي  ـقْ  عاشَ يا 

ــا ــرْدْه غَ ــسْ  لــلــنَّــفْ انْـــديـــروا  و 

ـــا ودْ ورْدْه ـــدُ ــنْ الـــخْ ــنِــي م نَــجْ

ــا ه ْ ــدّ ْ حَ ـــدّ ـــحَ ـقــاسْ ابْ ــا يـُ م

لْبْها طَ ــجــاكْ  لــنْ ــه  ــتُ ــمْ رحَ و 

يبْها طِ االزْهـــــارْ  ــتْ  ــاحَ ف ــا  م
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27

28

اوْزارْ  ْ لّ كُ يَّبْ  اتْغَ و  يبْ  اتْغِ و  فُ العْ رْ  ابْحَ في  دَنْبُه  شاهْ  اغْ نْ  يامَ نَطْ  تَقْ ال 

الستَّارْ  ْ يّ الحَ هْ  اللـَّ يا  لْكْ  المُ ــولْ  مُ يا  ه  مُ رَحْ لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ تَكْ  مْ بَرْحَ

ه انْقامُ و  شرُّه  دابْ  اعْ يواقِيـنا  و 

وا يَرْحامُ لَة  مْ جَ المْ  االسْ عْ  مْ جَ بها 

ــا ــه ــبْ ـــرْ دَنْ ـــفَ ــا يَـــغْ مـــوالَنـَ

إينالْها ــة  ــمَ الــرَّحْ ــبْ  ــلْ طَ ــنْ  مَ

انتهت القصيدة
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الجْ الفْ على  الرِّيمْ   ْ بّ حُ

جاجْ الفْ بْ  اليـَ اجْ ـرَّاضْ  عُ

النْـتاجْ بـيـنْ  لْبَتْـنِي  سَ

ساجْ المبْرُومْ  التِّيتْ  و 

الحاجْ و  طامُ يا  و  طامُ

اوْقاحْ ــرادَة  أسْ يُونْ  اعْ و 

اجباحْ غل  شُ ف  راشَ امْ و 

الحْ اصْ بة  رَگْ و  ينْ  دِ عْ ضَ

نصاحْ ه  ابْياضُ نْ  البَطْ و 

الحاجْ و  طامُ يا  و  طامُ

ابْالجْ سارَة  اعْ افْخادْ  و 

ادْباجْ يـها  عـلـِ بـحلولْ 

اجْ الدّ ساقْ  اغْ في  اتْريَّا 

كْ النَّفاجْ دى مَسْ يبْ اشْ طِ

ــوْالجْ لَ يرْ  مِ لِي  مْ  ڤَسَّ

راجْ الحْ بِينْ  ما  يلَمْ  هِ لَمْ

انْجاجْ رْ  السَّ على  زِينْ 

راجْ اسْ رَّة  غُ و  بِينْ  اجْ و 

ي و هاجْ قِ شْ بِيكْ اقْوى عَ

راحْ اجْ وا  إيزِيدُ فارْ  اشْ و 

احْ وضّ ساطع  التغر  و 

وراح ادوا  شــاد  رگبة 

جاحْ انـْ كنه  صافِـي 

ي و هاجْ قِ شْ بِيكْ اقْوى عَ

ْجاجْ شابَلْ في الجوجْ اللّ

للْبْهاجْ ـجا  باهْ وحـلِيلْ 

جاجْ وْضْ الفْ تْ خَ نْ خاضَ مَ

جاجْ الحْ تْ  ــدَ نَــقْ بها 

هاجْ يارْ  المْ نْ وسط اصْ كَ و اسْ

راجْ نْ الحْ كُ تْ رُوحي اسْ راحَ

ـواجْ المْ بِيـنْ  ما  فْـها  ْ قَـدّ

واجْ العْ  ْ رّ ابْسَ نُونْ  بْ  حاجَ

ناجْ الغْ ــودْ  سُ يا  ولِي  صُ

الوْشاحْ ورْ  نْجُ عَ و  ودْ  دُ اخْ و 

الحْ امْ و  هُ اسْ عتنون  و  جيد 

االفْراحْ بتَدي  نْ  سَ احْ رْ  دْ صَ

حاحْ اشْ وقْرُه  ارافْ  و  رَّة  سُ

ناجْ الغْ ــودْ  سُ يا  ولِي  صُ

ادْعاجْ رِي  كْ عَ إيْتِيَّهْ  ساڤْ 

نْ البْراجْ سِ ر اسطيع في حْ بَدْ

راجْ ي يُومْ الهْ بْسِ يفْ العَ سِ

ــراجْ افْ و   ْ ــزّ عَ و   ْ التَّدّ لَ  لهْ

ه كامُ يتْ احْ و ارْضِ

ه ـرامُ فَرْحي و امْ

ه وامُ بَقْ صــارِي 

ه رامُ نْ  مَ تَنْ  يَفْ

و طامُ ي  وَلْفِ يا 

ه تَوْشاحُ رُونَــقْ 

ــه ــواحُ ــلْ ــي تَ ل

ه لْتْ افْراحُ مَ و اكْ

بَوْقاحهُ ــعْ  دافَ

و طامُ ي  وَلْفِ يا 

ه نْ اقْدامُ سْ نْ حُ عَ

ه قامُ عْ في امْ طَ إيْسْ

ه سامُ ه و احْ حُ رَمْ

ه رامُ ي و اغْ قِ شْ عَ
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الحاجْ و  طامُ يا  و  طامُ

الحْ المْ بَيْنْ  ة  جَ فالبَهْ

ابْراحْ ما  يقْ  شِ اعْ نْها  مَ

ارْماحْ ي  طِ تَعْ لْطانَة  سُ

ماحْ اسْ ــرْ  اقْ و  ينِيَّة  صِ

ماجْ اللْ  ْ الــدّ لألُمْ  رِي  بَحْ

الحاجْ و  طامُ يا  و  طامُ

ْهاجْ الرّ تَرْكْ  ي  اظِ فَّ حَ يا 

تاجْ احْ ما  ادْلِيلِي  رْ  مَّ عَ

النْهاجْ وسْ  النْفُ ادْواتْ  و 

ـهاجْ اصْ ي  يـاللـِ الجِّ قالْ 

ى و هاجْ قِ شْ بِيكْ اقْوى عَ

داحْ يگْ  شِ اعْ  ْ لّ كُ بِها 

األلماحْ ابْصارْ  باحْ  مَصْ

الحْ اسْ وال  يدْ  دِ احْ دُونْ 

ارْواحْ قاها  ـلـْ مَ قا  لـْ تـَ

ناجْ اغْ رأتــه  ما  بِي  ذْ عَ

ى و هاجْ قِ شْ بِيكْ اقْوى عَ

راجْ المْ ابْطاحْ  قْ  هْ شَ

النْتاجْ في  نَبَّهتُه  ما 

اتْجاجْ رْها  اقْفَ بْقْ  سَ نْ  عَ

أفْواجْ شتَّى  ـنِّى  ـعَ المْ

ناجْ الغْ ــودْ  سُ يا  ولِي  صُ

فاحْ و  فاها  اعْ ارْياضْ  طابْ 

ساحْ و  نَّى  غَ لِي  نَحْ ْها  نّ عَ

راحْ زُومْ  هْ مَ طافَحْ  جا  نْ  مَ

باحْ اها اشْ فَ ما دَيَّتْ في اجْ

ْجاجْ اللّ ــومْ  قُ بِها  ـرْدَعْ  نـَ

ناجْ الغْ ــودْ  سُ يا  ولِي  صُ

ادْراجْ لْيا  العَ في  مْ  يَلْهُ ما 

الزْواجْ عْ  مْ جَ الرَّازَقْ  لْ  فَضْ

ادْجاجْ و  بُومْ  اقْنَايا  تْ  تَحْ

ـناجْ رِّيَّة اصْ ـولْ السَ ـقُ و عَ

ه طامُ ي  وَلْفِ يا 

ه يابْ الْقاحُ في اطْ

ه ناحُ گْ بَجْ فَ و اخْ

ه الحُ اكْ غابْ  لشْ

ه في امْسا و صباحُ

ــوا ــرامُ يُ الَّ  ــنْ  مَ

ه طامُ ي  وَلْفِ يا 

ه يامُ اشْ واتْ  فْ هَ

ــه وامُ ــدْ ـــمْ بَ دايَ

وا هامُ ــا  أمَّ لِينْ 

وا رْحامُ يـُ ها  ـلـْ هَ

انتهت القصيدة

و » ي طامُ 05 : وفي نص آخر: «.........زوريني يا سود الغناجْ        ياوَلْفِ

مالحظة :  في النصوص التي وقفنا عليها لم يرجع الشاعر إلى حرف القافية (الجيم) في القسم الثاني البيت األخير
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ْ وّ الجَ كوا  مْ سَ يجة  تَبْهِ في  خالْ  و  امة  شَ يـدي  ياسِ هو  و 

نْفوضْ تْقاضي مَ ضا مَ وضْوانا على  الفْ بْهُ ة مَ لْ ال راحَ قَ العْ

مــاضــــــي ـڤاضـيدُونْ  امْ ــرْتْ  سَ

فوضْ بَة شي فَضْ ثَلْ نَشْ في المْ

ـــراضـــي ــــال اغْ ابْ

صالْ مْ القُ ارْضيعْ  و  و  ْهُ الزّ و  لْوانْ  السَّ دْ  بالْبَعْ فارْ و نَدْ لْ نَصْ قَ ى ابْال اعْ كَّ بْڤالي نَتْشَ مَ

ــفــاسْ االنْ ـــة  راحَ ــري  بَــصْ ــوْ  ضُ ــالْ  ــخ الْ داتْ  ــي  ــزالِ اغْ و 

ه بَزْعامُ مْ  ظَ اعْ ْها  بّ حُ ني  لَكْ امْ و  نِّي  عَ ماءجارْ  ابْال  وتْ  حُ  ْ نّ كَ ينْ  دِّ السَّ بينْ  ما  ني  تَرْكْ

وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ نــاسْ  ني  دَعْ ــمْ  ةاالَّيَ حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

النَّوْ ــرْڤْ  بَ توڤَةْ  لِيَّ  اعْ تاڤَتْ  يــومْ  ــنْ  مَ يـدي  ياسِ هو  و 

رِيَّة البراج مْ
تي ڤُ جَ هْ تْ مُ مْ اجْڤَسَّ الوَهَّ الزِّينْ  و  بالبْها 

ــا ــاج ْ ف ــــــــدّ ــةخَ ــاجَ ــمَّ ــطُّ ــال ك

التَّبْهاجْ داكْ  في  رِيتْ  يفْ  كِ

ـيـاجـة الهْ عـلـى 

االنْجالْ حافَلْ  امْ فوقْ  ينْ  غالْسِ ادْوايَبْ  ڤْ في ميالْو  فَ ة على التْراگي تَخْ رْگومَ و ادْواوَحْ مَ

الميَّاس الـــرَّوْضْ  ــدْ  ــعْ ضَ ــوقْ  ف ــلْ  اتْــخــامَ و  ــخــانَــقْ  امْ و 

مْ راموا عاصَ قافَلْها على المْ المةالمقايَسْ و امْ موجْ دارْ اعْ رِي فُوقْ الدْ ي و عبْقْ نْدْسِ و سَ
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ـــــتْ لــهــا ـــــلْ ــــــــبْ لــهــاقُ ـــةواجَ ـــه ـــي ـــاوج ي

الحالْ لْ  باهَ قي  فْ شَ ة  وَّالْعَ و  رَة  بكْ يالْلَنَّكْ  يرَةْ الحْ تَمْ سِ الشْ تَكْ يال في اعْ الشْ أمِ اعْ

النَّاسْ بِينْ  ــرى  اجْ ــانْ  ــسَ االحْ و  ــوتْ  إيــفُ رْ  غْ الصُّ ــدْ  البُ

ه كامُ احْ كامْ  الحْ و  ارْ  فَّ غَ و  احْ  مَّ سَ يَتْعامارَبْنا  ما  دَرْتْ  الشْ  اعْ  ْ دّ بالجَ بْنِي  خاطَ

وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ نــاسْ  ني  دَعْ ــمْ  االَّيَ

وا سُ دونْ  لي  قالَتْ  قَلْبي  أرْبِــيــعْ  ــدْ  زِي يـدي  ياسِ هو  و 

رْكاحْ للمُ امي  قُدَّ زِيدْ  بُودَوَّاحْارْواحْ  مْ  راسَ المْ رْتْ  سَ

ــــة  ــــراحُ ـــي امْ ــةف ــحــاحَ اشْ دونْ 

الحْ امْ رِينْ  اخْ يْفاتْ  هَ بْتْ  صَ

ــــة ـــال اوْقــــاحَ ب

طالْ تعْ ال  كاسي  ها  بِيدْ رْ  مْ خَ نْ  مَ بَّتْ  كَ

ــاسْ ــسَّ ــتْ عَ ــايَ ــة ب ــالعَ ــانْ فــي الــخْ ــب ــرُّقْ ـــنَ ال ـــدْ امْ الحَ

ه المُ اعْ يْ  ضَ باحْ  ْ الصّ بانْ  تَّى  حَ لْ  كامَ لَيْل 

وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ نــاسْ  ني  دَعْ ــمْ  ةاالَّيَ حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

ا ْ تُــوّ رِيناهْ  ما  كْ  وْضَ عَ م  ولْهُ افْقُ قالُوا  يـدي  ياسِ هو  و 

ة حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

لْغالْ رْ الغَ مْ رابْ الخَ نْ اشْ فاهْ عَ رْبُه يَكْ الِّي شَ

ة ڤامَ امْ ــرُورْ  اسْ دُ  ْ ــدّ جَ نايَمْ  اغْ لرْياحْ  زْ  هَ

وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ نــاسْ  ني  دَعْ ــمْ  ةاالَّيَ حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

ْ وّ ضَ و  ة  لْمَ ظُ ابْصاري  موسْ  اشْ نْ  عَ بَرْڤَتْ  يـدي  ياسِ هو  و 

رسْ اللْسانْ ال باشْ انْجاوَبْها شانْ اڤبالَتْهااخْ يتْ دَهْ رْهاابْقِ خاطَ في  آشْ  رَفْتْ  اعْ وال 

ياخْ االشْ رْ  اماهَ نا  رْحْ شَ هْ  التَّنْساخْللـَّ هاد  نْ  مَ نا  شاخْزِيدْ ناوي  عْ مَ حالَكْ  في  ما 
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وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ ــاسْ  ن ني  دَعْ ـــمْ  االَّيَ

ا ــوْ زَهْ و  ة  فَرْحَ ڤبَّلْ  هدا  ودْ  عُ السْ دْ  عْ سَ يـدي  ياسِ هو  و 

راجْ الحاشْ كْ الزْمانْ بوجودْ اسْ حْ راشْضَ ظْ الرَّشْ ْ دايَا الحْ بّ طُ

واشــــــــي ــيدُونْ  ــراش ــــوقْ افْ فُ

التَّرْعاشْ دْ  بَعْ بها  لْتْ  صَ

أقْـماشـي اعـلـى 

نْ أمْ ادْاللْ سْ نْ حُ نْتْ في امْحاسَ ڤَّ تْ و مَ فْ يتْ شَ زَگِ

داسْ مْ الحَ رْ  ـدْ بـَ مايَلْ  اشْ في  ــوفْ  الــشُّ ابْــصــارْ  زَڤيتْ 

ه رامُ ونْ اغْ وى ايكُ لْ الهْ وى في اهْ نْ يَهْ داكْ مَ كْ هَ

وا يوالمُ ما  ــرامْ  الــغْ ــاسْ  ن ني  دَعْ ـــمْ  ةاالَّيَ حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

بُوا افْراخْ  من  شى  التَخَ عاني  المْ حافَظْ  يا  يـدي  ياسِ هو  و 

يقْ قِ رْ بِيَّ تَحْ ولْ و افْخََ نِّى و صُ يقْغَ وكْ قُومْ اتْبُوشِ مُّ ال إيهَ

ـساقــي المْ ــنْ  ـــي رَوْنــــاقــــيمَ ف

يقْ ارْشِ نْ  عْ الطَّ على  زْلْ  غَ ودْ  خُ

ــي ــاق ــف ــى اتْ ــل ع

فالْ و   ْ زّ عَ رُوا  دَكْ مي  اسْ نْ  عَ سالَكْ  واللِّي 

ة حالْتي ال حالَة منْ يُوم رِيتْ خالْ و شامَ

اللْ احْ افْسادْ  دُونْ  نا  قْ شْ عَ صانْ  نُقْ راقَبْنا  ما 

ة المَ نْ اوْطاهْ اسْ قْ انْجى لمَ دْ مالْ الصَّ حْ العْ صَ

الْ صَّ خَ ــمْ  دَرْغَ قارَة  السْ على  رابى  ياللي  الجِّ

اقْياسْ مالِيهْ  ــري  بَــحْ ــاضْ  ف هْ  اللـَّ اوْاليْ  نْ  ـــوْ كَ ــنْ  مَ

ــيــاخــة ـسـاخـــةفــي الــشْ انـْ ــــال ارْســـاخـــةدون  ابْ

الْحالْ وجد  مْ  ظَ اعْ و  حينا  ــرَكْ  دَكْ يَّجْ  هالْهَ كْ يَسْ رْضَ بْ في غَ عْ ْ صُ لّ نَّا اوْكُ كْ الزَمْ عَ رْطَ شَ

ــاسْ قــيَّ ــرْ  ــاهَ م ــا  ــي ــتَ انْ را  ـــواكْ  تَـــهْ ــي  ــلِّ ال ــتــارْ  اخْ و 

طامو لْ  النْواجَ صابغ  فاني  تَكْ مْ  لِيهُ لْتْ  ةقُ االَّمَ يارْ  ياخْ بِيكْ  ال  اهْ و  ال  هْ سَ قالَتْ 
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انتهت القصيدة

16 : وتقرأ كذلك «وانتي علي قانْطة ما همتك الحيال».

20 : وتقرأ كذلك «هيج الريام اغنايا وزدت للسور امقامة».

ه المُ اكْ طبْعْ  و  ْها  لّ كُ تَرْقة  فْ مَ يَّة  جِ السْ و 

اتْرَامة كــانْ  ادْراجْ  ا  مارْتَقَّ لْ  الجاهَ و 

ة  امَ خَّ الفَ و  زُوعْ  الفْ دُونْ  المِي  اسْ هاتْ  للدَّ

ة المَ اعْ يارْ  الْصْ في  يمْ  شِ الغْ لُه  تَبْقا 

34

35
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ـــــي ـــــران ـــــصْ نَ و  ـــــــرْ  ـــــــافَ ك ـــــــــــــــرَّازْ  حَ

ــــي ــــان ــــرْع ــــيَ ــــــــيْــــــــفْ ك ـــــــوة وصَ ـــــــتْ شَ

ــه ــبُ ــرَيْ ــي إي ــنِ ــبْ ــنَ ـــا ك ْ مَّ ـــــلّ ــــرِيــــسْ كُ ــي احْ ــاض ح

ــــي ــــزوب اخْ ــــــنْ  عَ اوْا  ـــــــــــدَّ عَ ــــــه  ــــــزُوبُ اخْ و 

ه ــــدُّ يَــــسَ لــــه  ــــتُ  ــــحْ ــــتَ افْ ــــــي  الِّ ــــابْ  ــــب ال و 

ثْلِي مَ عنده  و  هُ ما  ــيــبْ  ارْقِ تَّى  حَ يَتْعاما  مابْغى  ــرامْ  احْ

ـه داتـُ داخـــل  و  ـــه  ـــوارْحُ اجْ و  ــه  ــبُ ــلْ قَ ـــنْ  مَ ــنــي  ــرَهْ ــكْ يَ

انْفاقْ و  اللْ  اضْ ايْزيدْ  و  ما  العْ حاوَرْ  بامْ لْ  حَّ يَتْكَ وفْني  إيْشُ ال  و 

ه ـــدُ ـــنْ عَ الـــــرْصـــــاصْ  ـــن  م ــــلْ  ــــقَ اتْ ــــي  ــــولِّ انْ و 

ـــي ـــالِ ـــيَ ـــي اخْ ـــا ف ـــرَه ـــكْ ة يَ ــــــــدَ ــــة وَحْ ــــوفَ شُ

المْ تُه و يَوَلّي قَلْبُه اظْ يفْ ة في سِ بْسَ دْ عَ ڤْ تُه و اعْ بَهْ لْ اجْ قَ يَسْ

يَلْيانْ وال  ــابْ  ــرْط يَ لِــيــسْ  ــمْ  الــصَّ ــدْ  ــلْ صَ ــنْ  مَ اڤْــســى  و 

رَبِّــــي  اعـــبِـــيـــدْ  ــــنْ  مَ ـــقْ  ـــفَ ـــشْ يَ وال  ــــنْ  ايْــــحَ مـــا 

ارْ فَّ الكُ ــاللَــةْ  اسْ ــنْ  مَ تْمادي  مَ رْ  كافَ لطيفْ  يا  بُه  سُ نَحْ
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ـــــــة ـــــــــــــــــــــرَّازْ اللَّــــــــــــــة لـــــــرْســـــــامَ حَ

ــرارْ  غ ــه  ــارْفُ ع ــيــفْ  كِ ــرانــي  نَــصْ ــلْــبُــه  قَ انْــصــيــبْ  يتُه  جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــفـــي ـــصْ ـــــتْ بـــنَ ـــــبْ ـــــعَ ــــي الْ ــــارْت ــــط ــــشْ ب

ــــرْفــــي ـــــهْ بــــعَ ـــــي ـــــتْ فِ ـــــمَ ـــــشْ ــــــــاوي نَ ن

ــــالْ م دو  ـــــة  ـــــواج اخْ صــيــفــة  ــــي  ف ـــه  جـــيـــتُ

ــامْ ــي ع ـــرى ف ــري اخْ ــشْ ــرْ نَ ــهَ ــي اشْ ــعْ حــاجــة ف ــي ــب انْ

ة فَضَّ و  ــزْ  ــرِي ــبْ يَ ــه  ــق واسْ واقــفــة  ــالْ  ــغ ابْ و  ــيــدي  ــبِ اعْ

يفْ انْصِ الَّ  شَ لُوعي  اسْ و  البْتارْقَة  لْ  غْ شُ وْتي  سَ اكْ و  صايْلَة 

لْ مَ تَعْ يتْ  جِ واشْ  يتْ  ابْغِ أشْ  قالِّي  و  وَّ  هُ قْ  أنْطَ ينْ  الحِ في 

ــــرْ ــــاجَ ــــــه ت ـــــتْ لُ ـــــلْ ــــــا قُ ـــــتْ أن ـــــقْ ـــــطَ أنْ

لْ ضَ الفْ ــكْ  ــرِي اش إال  وانـــا  ــتُــه  ــبْ هَ ــيــكْ  لِ ــالْ  ــم ال ــدا  ه

رْ النْظَ ــلَّــة  قَ اعْطيتي  و  انْــســانــي  لــي  ــال  ق ــنــي  ــبْ واجَ

طْ فْ بالخَ ِلــي  ــي  ادْع و  لِيكْ  رَجْ فايَحْ  أصْ ــوفْ  انْــشْ رَدْتْ 

ـــيَّ ـــقْ بِ ـــي ـــلِ ـــا اتْ ــــبِــــيَّــــة م ــــرْكــــة زَغْ ـــــلْ شَ كُ

نِيني تَغْ ما  دْ بَعْ هْ  اللـَّ و  م  تِهُ نَعْ اصْ فْ  ناصَ امْ إال  ــادُوا  ه

ــيــكْ ـــتْ فِ ـــفْ ـــكْ ال شَ ـــتَ ـــرَكْ ــي اشْ ـــــرَة ف دَنْـــيـــا واخْ

ـــكْ ـــرْكَ انْـــشَ ــــعــــاكْ  وَاسْ ـــداكْ  ــحْ لـَ ــــرَّبْ  ــــقَ انْ وال 
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ــــــــــدارْ اكْ و  ـــــة  ـــــنَ ـــــحْ مَ زادْ  ـــــــــيَّ  لِ

تَرْ  نَعْ ادْمــوعــي  في  ــيــتْ  وَلِّ رْني  انْهَ و  رْني  اقْهَ نِينْ  امْ

ارْ ـــدَّ ــدْ بــابْ ال ــى و سَ ــنِّ رَة عَ ــدْ ـمْ ألــهَ ــبْ تـَ ــي ــرْقِ ــن ال وب

ـــــــة ـــــــــــــــــــــرَّازْ اللَّــــــــــــــة لـــــــرْســـــــامَ حَ

ــرارْ  غ ــه  ــارْفُ ع ــيــفْ  كِ ــرانــي  نَــصْ ــلْــبُــه  قَ انْــصــيــبْ  يتُه  جِ

دادا هـــيــا امــــي

ــــــارَبْ ــــــح ـــــــرُوبْ أنْ ـــــتْ فـــــي الـــــــحْ ـــــي ولِّ

ـــبْ ـــالَ ط ـــة  ـــفَ ـــي صِ فــــي  ـــــه  لُ ــــــتْ  ــــــعْ ارْجَ و 

ــوم ــلُ ــقْ ال ــة  ــبَ ــع اجْ و  وايَــــة  والــــدْ ــي  ــت ــوحْ لُ نَــــــرْزاقْ 

رْ سافَ المْ ــة  حــالَ فى  ماتَخْ ــويــنــي  اعْ ــعَ  م تــســفــرات 

ــبْ ـــــهْ طـــالـَ ـــــتْ لـِ ـــــلْ ـــــــــهْ قَ ــــفْ الــــلَّ ــــي ضِ

ـــمْ ـــشَّ ـــغَ ــــالدْ امْ ــــبْ ـــي ال ْ ف ــــــدّ ــــرَفْ حَ ـــعْ ـــا نـَ م

دارَكْ فــي  ــنــازْلــي  امْ ــرْ  ي ــدِ اتْ و  ــنــي  اتَْــرَتَّــبْ يتَكْ  ابْغِ ــا  وان

اوالدك ــــقــــري  ان ــــه  ب ــــــدري  ص ــــي  ف ــــا  م كــــل 

ــنــي ــوَّشْ ــشَ ات ــغــاشــي  ال وقـــوة  ــوي  ــل خ طبعي  وأنـــا 

ــنْــهــا مَ ـــرَجْ  ــخْ نـَ مــا  ــي  ــون ــي اعْ ـــونْ  ـــص أتْ داركْ  و 

ربي ــخــافْ  انْ ــي  اليَــنِّ أدَمْ  ــن  ابْ ســايَــرْ  فــي  ــوَة  ــهْ شَ مالي 
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لْبَة الطَّ ــبْ  اتْــحَ ــتَ  انْ إلــى  ارْ  لــلــدَّ ــيَّ  بِ ــدْ  زِي و  رَة  ــدْ ــهَ ال ــمْ  تَ

طالَبْ ــت  أن ــانْ  ك لــي  ــال  ق و  وادْوا  ــه  ــوابُ اجْ فــي  ــمْ  ــمَّ خَ

ــبَـــة ـــلـْ الـــطَّ ــــهْ  ــــي ف ـــــعْ  ـــــامَ الـــــجَّ راه 

ــا ــه ــبْ ــي ــصِ اتْ ـــــمْ  تَ ــــوَة  ــــتْ فَ ـــي  ـــت ـــاجْ ـــت احْ إال 

داري ــــنْ  مَ ــــكْ  لَ ـــيـــرْ  خِ ــــهْ  الــلـَّ بِـــيـــتْ  ــــدْ  ــــصَ َقْ أ

ـــــــــرْ ـــــــــــدِّي االجَ ـــــمْ تَ ـــــلْ ـــــع ـــــــــــرِّي ال قَ

كْ عَ لموضْ ــى  ــتَّ حَ ـكْ  ــلـَ ـوَصْ إيـْ ــوتْ  الــقُ ـــنْ  مَ ـــــكْ  رَزْقَ

لــهــا ــــــلْ  خُ ــــــدْ تَ ــــــــــرامْ  احْ داري  ـــــــا  امَّ و 

ــــرانَــــكْ اقْ ــى  ــل ع ـــوة  ـــنْ عَ ــــا  وان ـــهـــا  ـــوفْ اتْـــشُ وال 

ادْوارْ بْعْ  سَ دارْ  الجْ على   ْ وّ الجُ في  لِها  دَرْت  نْدْ  الهَ صورْ  نْ  مَ

ـــــــة ـــــــــــــــــــــرَّازْ اللَّــــــــــــــة لـــــــرْســـــــامَ حَ

ــرارْ  غ ــه  ــارْفُ ع ــيــفْ  كِ ــرانــي  نَــصْ ــلْــبُــه  قَ انْــصــيــبْ  يتُه  جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــــيـــــالـــــي ــــــي واحْ ــــــم ــــــزايْ بـــــــــــــارَتْ اعْ

ـــــي والِ ـــة  ـــفَ ـــي صِ ــــي  ف ـــــه  لُ ــــــتْ  ــــــعْ ارْجَ و 

ــلْ ــعــايَ ــنْ ال و  ــازْ  ــكَّ ــعُ ال و  ـــرَة  ـــضْ خَ ــة  ــام ــم اعْ ـــرْ  دايـَ

ورِينْ دُ حْ مَ ينِيَّ  عِ ه  قابْطُ بِيحي  تَسْ بادَة  العْ يدورَة  هِ ــدْ  رَافَ

ــبــا مــرَحْ قـــــالْ  ـــي  ـــن ـــمْ ـــهَ افْ و  فِـــــيَّ  شـــــافْ 
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ـــلْ ـــمَ ـــعْ تَ ــــيــــتْ  جِ أشْ  ـــــــتَ  أنْ اسْ  ــــدَّ ــــقَ ــــال ب

ارْ ـــدْ لــلــدَّ ــنِّــي و ازْي ــرَكْ مَ ــبْ ــتَ ــتْ لــه اسْ ــلْ ْ الــلَّـــــهْ قُ ـــيّ ول

صــالْــحــة ــــــوَة  دَعْ شــي  عـــي  ـــدْ نَ اوْالدَكْ  ـــي  ـــزورون ي

عا  بالدْ وصْ  صُ خْ مَ انْتَ  و  عْ  تَنْفَ الزْمانْ  في  ولي  ــوَة  دَعْ مْ  لِيكُ

لها لْتي  ادْخَ ال  هْ  اللـَّ و  داري  لِــيَّ  قال  و  وابُه  اجْ في  مْ  مَّ خَ

زالي ير في اغْ دِ بْني نختالْ أحْ جَ ها حالَكْ ما اعْ يْتِي تَنْتَفْ خوفي لحَ

يتي ابْقِ كما  لِّيني  اتْخَ و  قَلْبي  ة  يعَ ارْضِ ــدِّي  تَ ــكْ  ــرْضَ غَ

ــــكْ  ــــعْ إيَّــــاسَ ــــنــــافْ قــــاطَ ـــي االصْ لْ ف ــــدَّ ــــبَ تَــــتْ

نَّارْ الخُ توگتْ  ــمــالْ  اجْ في  رَكْ  ـمْ عَ رْتي  انْظَ ال  هْ  اللـَّ و 

ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــــرَّازْ اللَّ حَ

ــرارْ  غ ــه  ــارْفُ ع ــيــفْ  كِ ــرانــي  ــصْ نَ ــه  ــبُ ــلْ قَ انْــصــيــبْ  يتُه  جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــيـــالـــي ـــــتْ احْ ـــــعْ ــــفَ ـــــا انـْ ــــتْ م ــــمْ خــــمَّ

ـــي ـــال ـــع ال ــــمْ  ــــرِي ــــكْ ــــل ل ـــــتْ  ـــــي ـــــكِ اشْ و 

ــورْ ــم ــشْ ـــي مَ ـــزْنِ ـــخَ ــــتْ امْ ــــعْ ــي ارْجَ ــت ــاعْ مـــنْ س

لْ يَصَّ وادْ امْ بْ اجْ دْ راكَ مَّ حَ ه سيدي مُ مُ هْ إيرَحْ حابْ الملِكْ اللـَّ نْ اصْ مَ

ــــوبْ ــــرْڤ ــــوعَ ــــزْ ب ــــايَ ــــف ــــة ال ــــايَ ــــن ــــــنْ اضْ مَ

لْتي  حَ كْ مُ ــــداكْ  اكْ و  ــة  ــمَّ ــضَ امْ و  ــولْ  ــفُ ــقْ مَ ــرِي  ــجْ خــنَ
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فيها ــنْ  ــي ــعِ ال ــهــى  ــفْ تَ تِـــي  ـــوْ ـــسَ اكْ و  مــنــقــرة  زِيـــنَـــة 

يالي يبَة سيدي على اخْ ليَّا هِ نْ شارْقَة اعْ قِيَّة و امْحاسَ ينْ ارْفِيعْ بَنْدْ كِّ سَ

ــــري ــــبْ ــــــاهْ خَ ــــــط ـــــــنْ اعْ ـــــــرَفْ مَ مـــــا نَـــــــعْ

ـــي ـــرْعـــان ـــضـــا يَ ـــفْ ـــــودْ فـــي ال ـــــوْجُ ـــه مَ ـــتُ ـــبْ صَ

يدي سِ ــة  يَّ ــدِ اهْ ـــعَ  امْ ــرَة  ــخْ الــسُّ و  ونة  المُ و  ــا  ــزْكَ ال ــابْ  ج

ـــم تَ ـــــــنْ  مَ ــــــــــعْ  ارْجَ ــــي  ل قـــــال  و  ادْوا  و 

دارَكْ في  ة  ساعَ يرْ  غِ ــاحْ  ــرْت نَ لْني  دَخَّ ــه  لُ ــلْــتْ  قُ وادْوِيــــتْ 

ــــــوابْ اصْ ـــى  ـــط ـــخْ التَ ــــتْ  ــــابَ ج مـــا  ادَّاتْ  مـــا 

ه قَبْطُ يدي  سِ لَكْ  رَسْ اغالشْ  للِّي  و  أخويا  وقالِي  وابُه  اجْ في  مْ  مَّ خَ

ولْ في راسي دُ ْ ياعْ قّ بَرْتْ الحَ رالي و اجْ دي بما اجْ رَة واعْ دْ تَّرْ هَ  والَ اتْكْ

بَّارْ وى صَ ثْلي في امْسارَبْ الهْ رايْبي ما مَ يتْ كمنارْ على قَلْبي ياغْ مِ  و اكْ

ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ـــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــرَّازْ اللـَّ حَ

ــرارْ  ــه غ ــارْفُ ــفْ ع ــي ــرانــي كِ ــصْ ــه نَ ــبُ ــلْ ــه انْــصــيــبْ قَ ــيــتُ جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــــه راعــــــي ـــــتُ ـــــبْ ــــــيــــــهْ صَ ـــــتْ فِ ـــــمْ ـــــمَّ خ

ســاعــي ـــة  ـــيـــفَ صِ ــــي  ف لُــــــه  ـــــــتْ  ـــــــعْ ارْجَ و 

ة يفَ عِ اضْ حــالْــتــي  و  ــرْ  ــي ــغِ اصْ ــسْ  ــلْ بــفَ ـــقْ  الحَ ـــــشْ  دَرْوِي

قَة دْ أبْصَ  ْ دّ حَ وزْني  يدُ ما  حالْتي  في  النْصارى  اقْلُوبْ  في  عْ  طَ نَقْ
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ــة ــمَ ــعْ ــن ـــــــوڤْ ال ــــــنْ شُ ـــضـــا مَ ـــعْ ــــفْ ال ــــاخَ س

يبُه جِ دارَكْ  في  ـــدْ  اوْجَ ما  لْ  بكُ ـــرُّوحْ  ال ــقْ  ــتْ اعْ له  ــتْ  ــلْ قُ

رَبْنا نْدْ  عَ يبُه  اتْصِ يمْ  ظِ اعْ ــرْ  أجْ نْ  مَ وما  ايَلْ  السَّ رْ  اتْنَهْ وال 

نْدي عَ ة  مَ النَّعْ رْتْ  طَ اخْ ما  ايَّامْ  ثَلْثْ  هادي  لي  قال  زِينَة  قَة  دَ الصَّ و 

نا تَقْ اعْ عامْ  وَشْ الماء  كانْ  ولو  لي  يبْ  جِ ارْ  للدَّ لْني  دَخَّ له  لْتْ  قُ

ــــصْ ــــي ارْخِ ــــــــــزَّرْعْ  ال و  راخــــــي  ــــالْ  ــــح ال هـــــدا 

ــــارْ لــــلــــنَّ ــــنــــا  ــــعْ ــــمَ أسْ ــــيــــلْ  الــــبْــــخِ و 

ـــا  ـــن رَبْ ــــيــــفْ  ضِ مــــع  ــــيــــحْ  ــــحِ اشْ ـــــكـــــونْ  اتْ ال 

ــعْ ــفَ ــنْ ــتَ اسْ و  مْ  ــــــدَ اخْ لـــي  قـــال  ـــفْ  الـــمـــوقَ ــــدْ  وع

برْ  بالصْ يرْ  غِ مافَتَّكْ  عايَة  السْ ذَا  الشْ  اعْ و  بابَكْ  اشْ دْ  هْ جَ يارْ  اخْ هدا 

تَحْ ويا اللـهْ يَفْ لُو في البِيرْ أخُ سْ طاحْ الدْ نُه  و الْما يامَ اعْ رُوا امَّ سْ وتْ أتْكَ القُ

دارْ ڤْ مَ لو  تْ  ـــدْ اوْجَ وال  ة  لْمَ ظَ قَلْبي  و  ري  خاطْ في  وَلِّــيــتْ 

ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ـــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــرَّازْ اللـَّ حَ

ــرارْ  ــه غ ــارْفُ ــفْ ع ــي ــرانــي كِ ــصْ ــه نَ ــبُ ــلْ ــه انْــصــيــبْ قَ ــيــتُ جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــه ـــتُ ـــي جِ و  ــــــــتْ  ــــــــزَمْ أعْ ــــــي  ــــــتِ وايْ ــــــدْ ب

ـــــــه ـــــــتُ ـــــــــــزْ ادْرِي ْ رَمْ ــــــــــلّ ـــــــاطْ كُ ـــــــطَّ خَ

ـــالْ ـــك االشْ و  ــــه  ــــروجُ ابْ و  بــالــزَّنــاتــي  ـــومْ  ـــلُ ـــعْ مَ

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123



از الحرّ 268

ــالْ ــم ــكْ ــال ب ـــــــوابْ  اصْ ــــنْ  عَ ري  ــــــدْ نَ ـــه  ـــابُ ـــسَ احْ و 

ــــــوابْ اكــمــالــه ــــنْ اصْ ــمْ عَ ــي ــجِ ــنْ ــتَّ ـــمْ ال ـــلْ ــــاري عَ ق

ـمْ ادْراهَ بال  الجابة  فالَكْ  عْ  مَ تَسْ زِيــدْ  هْ  للـَّ أسيدي  له  لْتْ  قُ

داري فــــي  ـــــضْ  ـــــرِي امْ لــــي  قـــــال  ــــدي  ــــنْ عَ مــــا 

ــة حــاجَ ــــيَّ  لِ ـــاتْ  ـــش امْ وال  غـــايَـــبْ  وال  ــيــرْ  ـسِ ايـْ وال 

يني فِ تَكْ زالتي  اغْ نْدي  عَ وَة  هْ بشَ منِّي  ـــراضْ  اغْ إيْلي  وال 

قْ ـــدَّ صَ ـــنْ  مَ ـــلْ  كُ ــعْ  ــمــي اجْ و  ــنــايَ  امْ و  ــي  ــرْت ــي ادْخِ ــي  ه

ــــفْ َلَ ــــيــــاتْ أ ابْ امْ ـــــــدَّ ـــــــرانْ كَ ــــاطْ اگْ ــــطَّ شـــي خَ

لألنبيا ــا  ــواف ال نـــاسْ  ــنْ  ــرِي ــشْ ــعَ وال ــة  ــعَ ــرَّبْ ل ـــدالَـــكْ  اكْ و 

ـــدوبْ ـــكْ ال ــــنْ  مَ ــــــربْ  ابْ ـنْــهــا  تـَ و  ـــــوضْ  نُ ــــهْ  لــلـَّ

ْــي رَبّ يرْ  غِ يْبْ  الغَ في  نْ  ساكَ ما  يَعلَمْ  ما  هْ  للـَّ رْ  فَ تَغْ اسْ

مْ شَّ اتْغَ ــنْ  مَ ــوفْ  شُ ــكْ  ــرومَ واجْ ابْهوتَكْ  أدّي  ــلِــيَّ  اعْ يرْ  سِ

ــوَة ــنْ ــعَ ــال ب ـــشـــا  وامْ ـــالْ  ـــع االفْ ـــصْ  نـــاقَ ـــرْنِـــي  ـــهَ اقْ و 

ــوى ــلْ ــصْ يَ ــايَ ــغ ــتْ ـــنْ ال ــبــي مَ ــلْ ــى قَ ــلَّ ـــنِّـــي خَ عَ ْ ـــدّ و صَ

ــارْ ــدْ الــنَّ ــهْ ــوَّى بِــيــنْ الــمــا و بِــيــنْ صَ ــشَ ــتْ ــيــتْ نَ وانـــا ابْــقِ

ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ـــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــرَّازْ اللـَّ حَ

ــرارْ  ــه غ ــارْفُ ــفْ ع ــي ــرانــي كِ ــصْ ــه نَ ــبُ ــلْ ــه انْــصــيــبْ قَ ــيــتُ جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــــــــداوي افْ ــــــلْ  ــــــمَ اعْ مـــــا  ـــــتْ  ـــــلْ ـــــمَ اعْ و 
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ــــاوي ــــن اگْ ـــــدْ  ـــــبْ عَ ــــهْ  ــــي لِ ــــــــتْ   ــــــــعْ ارْجَ و 

ناوَة اگْ ــيــارْ  اخْ ــنْ  مَ في  افْالسْ وبْ  ـــدُّ مَ و  ناكْ  الحْ ــرَّطْ  ــشَ امْ

البِيضة ــدْ  ــاوَلْ ي ــيــرْ  خِ لــي  ــال  ق حولَة  الكْ يبني  تَعِْ مــا 

مكسوب رانــي  عبد  له  لْتْ  قُ أنا  وادْوِيــت  لْ  مَ تَعْ يتْ  جِ ءاشْ 

ــري ــمْ عُ ســـايَـــرْ  ـــنْ  عَ ــكْ  ــي لِ ـــفْ  ـــي أوْصِ ـــكـــونْ  أنْ رَدَتْ 

ري مْ عَ فِيها  ــرَّطْ  ــفَ انْ مــا  ـــي  وامِّ بويا  ــة  ــيَّ اوْصِ و  ــي  لِّ ــال  ق

يْصايْ صَ ــسْ  ــبَ نَــلْ وال  ــرُه  ــاشَ ــع انْ وال  حلْ  بكْ ــرْ  ــفَ نَــظْ مــا 

ــه ــعُ ْ ــلّ ــگَ ــعْ أنْ ــلَ ــگ ــنْ ـــيـــنْ يَ ـــلْ الْـــعِ ـــح ــــانْ اكْ ـــو ك لُ

ـــدادْ ـــمْ ــــرَكْ ال ــــتْ ـــبْ نَ ـــتَ ــبْ يَـــكْ ــي ــلِ ــحْ ــــانْ ال ــو ك لـُ

ـــــرْ ـــــمَ ـــــدي بُـــــوعْ ـــــي ـــــــــــهْ سِ ــــــــم الـــــلَّ رَح

ة بارْكَ تَّى امْ بارَكْ وال حَ ة وال امْ ة ما فِيها بَرْكَ بارْكَ ارْ اللِّي امْ قالْ الدَّ

لَة حْ كَ يبْنِي  ماتْعِ ــي  ــرَبِّ امْ ــدْ  ــبْ عَ ــتْ  ــلْ وقُ ــا  أن ــتْ  ــقْ أنْــطَ

ارْسامي وايَحْ  اسْ في  وَدِّي  يا  دْ  بَعَّ لِّى  قال  وابُه  اجْ في  مْ  مَّ خَ

نافْ الْقارْ ه أصْ يْدُ عْ فيهْ إيْصِ مَ ياء يَطْ  تاخيرْ الزْمانْ هذا عادْ البرني بال احْ

ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ـــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــرَّازْ اللـَّ حَ

ــرارْ  ــه غ ــارْفُ ــفْ ع ــي ــرانــي كِ ــصْ ــه نَ ــبُ ــلْ ــه انْــصــيــبْ قَ ــيــتُ جِ

دادا هـــيــا امــــي

ــــه ــــدامُ ــــعْ فْ تَ ــــــــــــدَ ــــــــنْ مـــــا لـــقـــي اصْ مَ
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ــــه ــــامُ ــــرْس ل ــــــزَمْ  بــــــالــــــعْ ـــــــــــــلْ  ادْخَ و 

ــرِيَّــة ــجْ ــه مَ ــتُ ــعْ ــمــومْ دمَ ــهْ ــدانْ حــالْــتُــه ال حــالَــة مَ ــكْ نَ

البْها  ــة  ــولَ ــم ــكْ مَ ـــاري  ـــنَّ خُ ــهُ  ــتْ ــالَ س ــنْ  ــي ــحِ ال ــي  ف

به رْ  ــــدَ أصْ واشْ  ــجــايْــبُــه  اعْ و  ــه  ــبُ ــرايْ اغْ و  حــالُــه  ــنْ  عَ

ــــيَّ شــي قُــومــانْ  ــلْ بِ ــقَ ـــة الــعْ ـــاراحَ ــهــا ي ــــالْ ل ق

ــة ــفَ ـــمْ بــصِ ـــهُ ـــنْ ــــــدْ مَ ــنــي واحَ ــجــي ــــومْ إي ــــلْ ي كُ

تْ  ـــــدْ اوْجَ ــا  انْــــحــــارَبْ م و  انْـــكـــايَـــدْ  ــا  ــتْ م ــي ــي اعْ

ــي ــال ــي ــــدوبْ اخْ ــــايْ ـــم ك ـــقـــالْـــهُ ــــنْ امْ ـــــة مَ راحَ

ــا ــه ــوبْ ــب ــحْ مَ وايَـــــــنْ  ـــة  ـــيـــبَ لُـــوجِ ـــتْ  ـــمَ ـــهْ فَ و 

وايا صادْها في امير اعْضاها رِيضة بهْ ها امْ تْ فوقْ افْراشْ و طاحَ

فارْ القْ على  ــهــومْ  انْ واها  بهْ ــا  ان تَّى  حَ يتْ  ابْقِ ما  اكْ

ـــــــة ـــــــــــــــــــــرَّازْ اللَّــــــــــــــة لـــــــرْســـــــامَ حَ

ــرارْ  غ ــه  ــارْفُ ع ــيــفْ  كِ ــرانــي  نَــصْ ــلْــبُــه  قَ انْــصــيــبْ  يتُه  جِ

دادا هـــيــا امــــي

ـــــزِي ـــــجْ ـــــة نَ ـــــي ســـــاعَ ـــــه ف ـــــيــــــتْ ل وَلـِّ

ــــــــري دَهْ و  ـــــكـــــيـــــمْ  احْ و  ـــــبْ  ـــــي ـــــبِ اطْ

كـــرْ ــدْ ــــبْ كــمــا تـَ ــــطِّ ــــســــايَــــلْ ال ري امْ ـــــــدْ نَ

ــوادْ الْ بِــهْ  الغادي  ة  كَ حْ ضَ كْ  حَ اضْ و  ــرَخْ  اصْ و  ــيَّ  فِ شــافْ 
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ــي ـــودْ قــــال لِّ ـــوخ ـــدي م ـــي ـــودْ أسِ ـــوخ ـــه م ـــتُ ـــرَفْ اعْ

لي قــال  يدي  أسِ ــي  رَبَّ يرْ  غِ ــكْ  بِ الْقانِي  لي  قــال  سانَكْ  احْ

قيمة إيْـــلـــيـــه  ـــا  م ــــمــــالَــــكْ  اجْ و  ــــســــانَــــكْ  احْ

رِيمة اجْ بــال  المولى  بِــيــكْ  ــنــي  ــمْ ارْحَ ــي  لّ ــال  ق أســيــدي 

يبْ اتْصِ قْصي  سَ انْـــتَ  و  ــدي  ــنْ عَ ــيــتْ  ابْــغِ الــلِّــي   ْ الــطــبّ

البَلْبَلْ ــالْ  ــح ابْ ــســانْ  ــلْ ال ـــدْ  ابْـــواحَ عليهْ  ــتْ  ــقْ ــلَ ــطْ وتَّ

ــــدارُه ـــاهْ ل ـــع ــــــي امْ ــه ودَّانِ ــتُ ــلْ ــصَّ ــــزَلْ حَ فـــي الــــغْ

ــة الــغــوالــي ــطــانَ ــلْ ـــزالـــي سُ ـــابْ اغْ ـــوْج ــي ال ـتْ ف قــالـَ

ـــكْ يـــالْـــغـــالـــي ـــي ـــجِ ـــمْ ــــــــالً ب أهْ

ـــــــالمْ ــــنــــا بـــــال اكْ ــــهْ ـــــــــدْ ال زِي

ـــي ـــال ـــع ــــا الْ ــــن ــــرَبْ ـــــيَّـــــطْ ل عَ

ــــدامْ ــــقْ ـــــة ال رْجَ ـــــدَ ــــتْ ب ــــفْ ــــلَّ خَ

ـــوالـــي ـــة الـــغْ ـــطـــانَ ـــلْ ـــرْ سُ ـــبَ ـــجْ نَ

ــــرامْ  ــــاكْ ـــــعْ ي ـــــي فـــي بـــســـاطْ ارْفِ

ـــي ـــزال ــــــدِي عــلــى اغْ ـــتْ إي ـــي ـــطِّ حَ

ــــــــقــامْ ــــهــا اسْ ـــبَـــرْ مـــا بـِ ــجْ نـَ

ــي ــال ــح ــــدا اب ــــكْ ـــة هَ ـــوسَ ـــي ـــقْ مَ

ـــرامْ ـــغْ ال و  ـــقْ  ـــشْ ـــعَ الْ ــــارْ  نـَّ ـــــنْ  مَ

ـــا انْـــجـــالـــي ـــي ـــاضْ ــــتْ لـــهـــا ي ــــلْ قُ
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ــــوامْ ــــعْ ـــي عــلــى ال ـــاف ــــرْطــــي ج شَ

ـــدي ـــنْ ــــتْ لـــهـــا عَ ــــلْ ــــــــرْطْ قُ ــــتْ لِــــــيَّ شَ ــــالَ ق

ــة ــالَ ــس امْ ــتُــه  ــصَّ خَ ـــنْ  لـــكِ ــــرَّبْ  ــــجَ امْ ادْوا  هـــدا 

ــكْ ــلَ راجْ ــيــرْ  غِ ـــنْ  مَ ــكْ  ــحَ ويــنَــصْ يبْها  ايْجِ ـــنَ  امْ ــانْ  ــاك م

تِي رَطْ ماشْ  ْ ــلّ ــكُ أبْ نــاتِــيــكْ  ــتَّــى  حَ ــرامْ  ــالــحْ ب لــي  وحــلــفْ 

ـــــزامْ ـــــزَّمْ ـــهْ ال ـــي ــــتْ ل ــــبْ ـــي جَ ـــوب ـــت ـــكْ ــــــنْ مَ مَ

ـــــازْ ـــــوغ ـــــبُ ـــــــــنْ ال ــــــرْ مَ ــــــمَ ـــــــــصْ يَــــــعْ نَ

يّْة الجِ داكْ  في  ــنْ  مَ لُه  مْ وكَ يرْ  سِ يهْ  الجِ هدا  ــنْ  مَ ه  فُ نَصْ

ــــه ــــنُّ ـــــــزَّزْ مَ ـــــــال ــــــلْ ب ــــــي لِ ــــــدْ ـــــــــاضْ ال ن

ــرافْ ــطْ ــال ب ـــعْ  ـــطَّ ـــقَ امْ ـــيـــرْ  غِ ـــي  يْـــجِ مـــا  ـــشـــى  امْ و 

ــــورْ ــــهُ ــــــــنْ الــــشْ ـــــه مَ ـــــتَّ ـــــا سَ ن ـــــدْ ـــــعَ اڤْ

رْ البْحَ في  ــروقْ  ــغْ مَ لي  العكْ راسْ  ــبــارْ  اخْ جانا  ابَعْ  السَّ و 

ــامْ ــن ــن الَّيْ ــدْ مَ ــوْاحَ ــل ــرْ ل ــكُ ــثَّــرْتْ فــي الــشْ ــدتْ و كَ ــمَ أحْ

ها  رْضْ غَ الــرِّيــمْ  ــفــاتْ  اشْ و  ي  يْضِ غَ يتْ  فِ اشْ ــيَّ  وهِ أنــا  يرْ  غِ

يَّة مِ السْ زِيــنَــة  واها  نَهْ ــنْ  مَ ابْها  في  ــاحْ  ســمَّ ولى  المُ و 

عــــلــــيَّ ــــــا  ــــــرْه ــــــي خِ ـــــــة  ـــــــيَّ ـــــــنِ اهْ و 

ـــــة ـــــرِيَّ ـــــتْ ال ـــــــتْ  تـــــــوگَ ــــــة  ــــــيَّ ــــــنِ اهْ و 

زارْ تَحْ ال  وامْ  ـــدْ ال ــولْ  طُ بْ  سَّ تْكَ مَ ها  المْ اغْ لنَّي  ــدوا  ــهْ شَ
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ـــــــة ـــــــرْســـــــامَ ـــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــرَّازْ اللـَّ حَ

ــرارْ  ــه غ ــارْفُ ــفْ ع ــي ــرانــي كِ ــصْ ــه نَ ــبُ ــلْ ــه انْــصــيــبْ قَ ــيــتُ جِ

دادا هـــيــا امــــي

ــــي ــــاظ ــــفَّ حَ ــــــا  ي ــــــــــــولْ  صُ و  ــــــي  ــــــنِّ غَ

ــــي ــــاظ ــــف ألْ ــــــــرْزْ  بــــــــطَ ــــــى  ــــــلَّ ــــــحَ اتْ و 

ــريــنْ الــمــاهْ ــــاخْ  ــــي االشْ ــى  ــل ع ــنـــا  رَبـْ ــــــالمْ  اسْ و 

ســوســانْ و  ـــرْ  الـــزْهَ و  رْدْ  ـــــوَ ال ـــاحْ  ف ــا  م ــنــى  ــعْ الــمَ ـــاسْ  ن

ـــلْ ـــي ـــلِ ـــجْ ال ـــد  ـــب ع ـــى  ـــف ـــخْ يَ ــــا  م ــــي  ــــم اسْ و 

ــــحــــودْ ــــجْ ــــــــــــزَّامْ ال ــــة هَ ــــجَ ــــهْ ــــبَ ـــــي ال ف

يدْ حِ اجْ ــانْ  ك ــنْ  مَ ه  قُ ايْلَحْ مــا  ــنــوعْ  ــشْ مَ صافي  ــه  ــزْلُ غَ

ــا ــهَّ ــنَ ــتْ ــايَ م ــــرامْ  ــــكْ ال  ْ ــــــرّ سَ ــفــالــي  سَ الـــــدي  و 

لْ قَ العَ الميزْ  شاخوا  ياخْ  اشْ ال  االلْفاظْ  ال  تْبَة  الغَ قومْ  ينْ  ضِ الباغْ و 

ــفــاقْ الــنْ ـــومْ  ق شــي  ــي  ــون ــمُّ ــهَ إيْ ــا  م  ْ ــــرّ سَ ال  ــة  ــيــبَ طِ ال 

وا  ــدُ ــمْ ــخَ إيْ ــومْ  ــب الْ ــــراخْ  افْ على  ـــرْ  ـــرْصَ صَ ــى  إل ــازْ  ــب ال و 

ــرى ــقَ ـــــنْ الــسْ ـــــراشَ ـــك اطْ ـــدل ـــي الـــمـــغـــايَـــرْ وك ف

سفالي نْ  مَ ــرْزَتْ  بَ ما  المولى  ة  مْ كَ احْ و  ادْيــابْ  نْ  مَ شى  تخْ ما 

المْ نَة الكْ عْ موشي مَ هْ قابْ مايْفَ نْ احْ مَّ لو كانْ في الزْمانْ إيعيشوا كَ

ــعْ ــري ــانْ اسْ ــه ــي ــــبْ شِ ـــروبْ راكَ ـــحْ ـــومْ ال ــي ي ــون ــرْف ــعَ إي
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ــلْ ــضَ ــنْ ــقــيــهْ الــحَ ــي مــيــدانْ نَــسْ ـــنْ شـــاال ف ـــلْ مَ كُ

ـــنْـــدْ الْـــهَ ــــــاللْ  اغْ فـــي  ـــرْ  ـــسَّ ـــيَ امْ ـــــه  انْـــــرَوَّحُ و 

دْ حَ نَجْ مانا  داعــي  مانا  قالْ  المْ  ْ ــحّ صَ و  الْقولْ  اتْمامْ  و 

را عْ للشَّ ــمْ  ــلَّ ــسَ امْ ــضــولْ  لــلــفْ ــري  ــمْ عَ ــــلْ  داخَ مــانــا 

ارْ فَّ غَ ورَبْنا  غاني  يا  نايَا  بغْ وصولْ  نِّى  غَ نْ  الْفَ ارْبابْ  طايَعْ  و 

انتهت القصيدة
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015 : يقال كذلك « عارف غرار».

085 : «من اصحاب الملك اهللا يرحمه» ويقال كذلك «اهللا ينصره».
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رْباتْ بسَ يْفاتْ  هَ

ـزْراتْ بخَ ا  وِيوْ يَكْ

ـرْباتْ وا لِي حَ ال حُ

ماتْ هْ ونِي شَ تَرْكُ

ـرْكاحْ للمُ سارُوا 

ادْواحْ مْ  يـهُ كِ نَحْ

التُّوْشاحْ مْ  لِيـهُ

ارَمْ و ارْمـاحْ ـوَ بصْ

المْ بكْ لِي  قالُوا 

يـتْ باالقْدامْ اوْطِ

عامْ بِطْ ونِي  رْمُ كَ

دامْ ة المْ في ساعَ

االوْقـاتْ ولْ  طُ

دُوكْ الـبْـنـاتْ

لِيـعاتْ  ْ ـمّ سَ

اتْ فْ الدَّ ساخَ

ـالحْ الـمْ دُوكْ 

ـــاحْ يـــالـــرُّجَّ

فُـوقْ البْـطاحْ

ــالحْ و اصْ  ْ ــزّ عَ

انْغامْ و  وتْ  صُ

دُوكْ الـرْسـامْ

ـرامْ ـدْ المْ عْ بـَ

الرْيـامْ يـنْ  بـِ

ه راحُ اجْ يَزْدادْ  مْ  شافَهُ نْ  مَ ـرَة  مْ الحَ تُـونْ  لَمْ ة  جَ بَهْ في 

ـوا مْ طاحُ ي منْ ابْهاهُ يارِي و اڤْـوايْمِ ـي و اسْ وارْحِ رابُوا اجْ

ه ياحُ يـرْ داتِي تَجْ مِ قْ زادُوا اضْ ي عاشَ ونـِ قُ ْ قّ ـنِيـنْ حَ و امْ

ـوا اوْا و راحُ فَّ نُوا و گَ رْغْ وا و اتْشَ كُ حْ نُونِي ضَ ْ كّ دْ مَ نْ بَعْ مَ

ـــي اداونِ ي  اللـِ لهْ ــي  ــدامِ ـــ اقْ و  ــاتْ  ــف اشْ ـــيَّ  هِ

ـــــــي ـــــــواوْنِ ـــــي اكْ ـــــنـــــاتْ أصـــــاحِ الـــــبْ

ه الماحُ هاوْا  يَفْ مْ  شافْهُ نْ  مَ ا  لْفَ الخَ رْزْ  بطَ نُوا  يوْ يَتْغِ

وا داحُ وارَمْ  العْ داكْ  اكْ ة  ـرْجَ الفَ يمْ  بنْـسِ وا  ْحُ دَوّ و  وا  داحُ

ه الحُ اصْ يرْ  غِ لُه  ايْزِيدْ  ما  وى  الهْ في  دارْ  ما  لْ  كُ الزِّينْ  و 

ـه الحُ اسْ ا  يـوْ يَدِّ القاوَهْ  الِّلي  و  دارُوا  كيَسْ النْهارْ  ولْ  طُ

ي ـفاوْنـِ اجْ  ً ـدا ـعْ بـَ ـمْ  ارْضاهُ و  مْ  ودْهُ بـجُ ـوا  ـفُ ـطْ عَ

ـــــــي ـــــــواوْنِ ـــــي اكْ ـــــنـــــاتْ أصـــــاحِ الـــــبْ

ـه باحُ اصْ و  لِيلْكْ  نَمْ  اغْ عانا  امْ ارْواحْ  يقْ  شِ اعْ انْتَ  إال 

وا لُولْ بنْسايَمْ فاحُ وا احْ وا فَرْغُ لْسُ تْ و جَ لَسْ تِي اجْ نْ ساعْ مَ

ه راتَبْ تَوْضاحُ وَى امْ وا للهْ حُ ضْ و وَضْ مْ بَعْ هُ ضْ شافُوا في بَعْ

ــوا ارْتَاحُ لرْيامْ  وفْ  انْشُ تَمَّ  رَة  فْ بالصَّ ـوا  ْطُ وّ حَ و  وا  حاطُ

ي قاوْنـِ اسْ ـما  هْ مَ ة  ـجَ البَـهْ ـناتْ  ابـْ ي  صاوْنـِ ـقْ سَ
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ي ــوالـِ تَهْ بابْ  اسْ يْــنِي  عَ نْ  لكِ

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

ـي حالـِ مْ  نْهُ مَ يَرْقانْ  شافُونِي 

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

المالِي ة  طاسَ الوْا  امْ و  لِي  بُّوا  كَ
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ـعارْ بالشْ ــرْتْ  دَكَّ

مارْ و انْهاضْ اليَضْ

ــفارْ وا الشْ و ادْبالـُ

مارْ ودْ في تَحْ دُ و اخْ

يـقْ ـقِ تَحْ صابُونِي 

ـنِيـقْ بتَعْ قَبَّـلْتْ 

بْ اوْرِيقْ خالَصْ دَهْ

ارْقِيقْ غـزَلْ  زْلِي  غَ

اضْ ـفَّ حَ يا  ه  ـلـَّ حُ

راضْ باالغْ ـرْتْ  دَكَّ

يزانَكْ في ألحاضْ مِ

فاضْ ـرِي  بَحْ مْ  بِهُ

دُوكْ البْـــكارْ

ارْ ـقَّ العُ ــنْ  مَ

ــارْ ــضَّ يــالــحُ

ـكـارْ عْ تـَ دُونْ 

لبِيـقْ ـرْ  ماهَ

ـلِيـقْ تَقْ دُونْ 

ـدْ اوْثِيـقْ عاهْ

رِيقْ حْ اشْ واضَ

يغْ بألْفاضْ صِ

ناسْ الوْعـاضْ

بْـغاضْ مَ  ْ لّ كُ

واضْ خْ تـَ دُونْ 

ـــــــواوْنِـــــــي ـــــي اكْ ـــــاحِ الـــــبْـــــنـــــاتْ أص

وا باحُ و   ْ بالسرّ افْشاوْا  تَّى  حَ نايَا  اغْ مْ  زْهُ هَ ينْ  الحِ في 

ـوا ومْ الْتاحُ ـمُ ـرُورْنا و الهْ تْ بِيـكْ اسْ نا طابـَ هْ زِيـدْ للـَّ

ه ناحُ بَجْ فَدْ  فَدْ لِيمْ  اظْ ي  كِ نَحْ غالَسْ  نايَمْ  لذاكْ  هدا 

ـوا ـنِّي الحُ مْ عَ وارْهُ ة انـْ ـرْجَ مْ في ارْياضْ الفَ افْتَحْ وَرْدْهُ

باوْنِي ي اسْ ـي باللـِّ رْضِ لْ غَ ـمَ يـتْ و اكْ فِ ـتْ و اشْ ـفْ شَ

ـــــــواوْنِـــــــي ـــــي اكْ ـــــاحِ الـــــبْـــــنـــــاتْ أص

ه الحُ تَكْ يرِي  مِ اضْ نْ  عَ افْجاوْا  و  مْ  اهُ ارْضَ  ْ بجلّ جازَاوْنِي 

ه رَّاحُ بـَ بَرَّحْ  يحْ  افْصِ بْـلَة  القَ مـنَ  تاڤْ  نا  فَرْحْ ارْ  بَشَّ

ه باحُ ـوَى مَصْ نا لطيـفْ الهْ غلـْ ومْ دَوَّزْنا و اشْ لِيلَة و يـُ

ـه ـتاحُ فْ مَ وَّ  هُ بِهْ  ونْ  إيهُ  ْ دّ البـُ بْ  صاعَ لْ  كُ رْ  عْ بالشَّ

ابْغاوْنِي الَّ  ــنْ  مَ ــي  ــراحِ افْ ـــرُورْ  اسْ على  ــوا  ــرْحُ فَ

ـــــــواوْنِـــــــي ـــــي اكْ ـــــاحِ الـــــبْـــــنـــــاتْ أص

ه راحُ رَحْ تَشْ ولْ بِهْ و اشْ ياللِي صُ ياخْ الجِ رْ الشْ نْ ماهَ مَ

ه باحُ رِي في اجْ صالْ يَسْ ثْلْ المْ المِي مَ ى لكْ غَ نْ اصْ يعْ مَ مِ و اجْ

ه لْ و انجاحُ ضَ ْغا و اتْنِي بسالَمِي لناسْ الفْ يهْ في اللّ انْهِ

هُ ارْياحُ يجْ  جِ بهْ مْ  هُ ْ طّ إيغُ لُوهْ  دَخْ ما  هْ مَ ينْ  دِ الجاحْ و 

ي ـقاوْنـِ اسْ الِّي  هْ  اللـَّ ـلَ  اهْ و  غا  ـْ اللّ فـي  ـومْ  ـهُ ـفْ مَ

انتهت القصيدة

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

بـحالِي ـقْ  عاشَ ـرُومْ  غْ مَ را  شـالّ 

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

ي العالـِ رَبْنا  ثِيـرْ  اكْ ـدْ  مْ حَ دْ  مَ نَحْ

اوْا انْجالِي يسْ زَڤّ مِ يُومْ أنْهارْ الخْ

غالِي عْ  رْتْفَ مَ زِيـزْ  اعْ ومْ  سُ ومِي  سُ

06 : يقال كذلك «طامو وهنية اكواوني».
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بارْ اخْ إيْلُه  الَّ  نْ  مَ بَرْ  نَخْ بِي  جْ عَ و  رايْبِي  بغْ ظْ  نَلْفَ

يارْ االطْ عْ  شاجَ رَبِّيتُه  نْدِي  عَ انْ  كَ زِيزْ  اعْ ونْ  رْشُ طَ

رارْ ة االسْ جَ تَّشْ في بَهْ لْتْ انْفَ امْ قُ ڤَ نْ امْ ى مَ ءاشْ ابْقَ

فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طِ

صارْ يفْ  كِ و  رالِي  اجْ يفْ  كِ

ــارْ ــفْ االوْك ــوالَ وبْ امْ ـــدُّ مَ

ــدارْ االجْ و  وماتْ  الحُ بِينْ 

طـارْ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

نِيَّتُه و  لُهْ  قْ عَ رْ  ضَّ حَ غالِي  اصْ نْ  لمَ نَى  عْ مَ و  رْحْ  شَ

ْتُه يّ ْ مِ يّ يبْ على الحَ يفْ إيغِ و اليُومْ امْشى و غابْ كِ

يَّتُه جِ اشْ ضى  احْ زُوَّاقْ  مْ  ناجَ يخْ  شِ لبِيبْ  والنْ  سُ

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

لَة مْ جَ ْياضْ  الرّ لَ  اهْ لْتْ  وَّ سَ

ال هْ مَ نانْ  الجْ على  اتْنِيتْ  و 

قَبْال ـــالنْ  أيْ ــابْ  ب ــدْ  قــاصَ

األفْضالْ منَ  شافُه  نْ  مَ ال 

انْسالْ بْتِي  حَ امْ بــرْيــاحْ 

ثالْ االمْ ــالَــتْ  قَ ما  قالُوا 

نْ اوْتارْ وجْ مَ زْعُ لَّفْ مَ كَ مْ امْ هْ رْجْ سَ تْ كما ايْخَ رَجْ اخْ

دارْ بْ االكْ الَفِي صاحَ نْ بَنْ صالَحْ لزْبَزْطْ و البِينْ اخْ مَ

يارْ االخْ انْجايَبْ  البِيتاتْ  دُوكْ  نْدْ  عَ يضْ  النَّاهِ  ْ لبَنّ

ارْ جَ الحْ نَ  امْ اقْسى  لْبْ  بقَ

هارْ الجْ و   ْ ــرّ سَ ـــادِي  انَّ و 

ارْ جَ دْ  بَعْ جارْ  ي  صِ قْ انْصَ و 

ورْتُه صُ تُوصافْ  نْ  عَ ي  بَاشِ ضَ دَرْبْ  بابْ  أحْ لْتْ  وَّ سَ

يرْتُه سِ و  لُه  فَعْ ذا  نْ  مَ ثَرْ  اكْ و  رامْ  الغْ حالْ  دا  هَ

 

ْتُه لبِيّ على  ورْ  صُ كقْ رْ  نَزْهَ ضا  الفْ على  يرانْ  حِ
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فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طـارْطِ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

ايَرْ سَ ــرْتْ  سَ تْ  نْباشَ لتِشَ

ايَرْ غَ والْ  االسْ وقَفْ  المُ منَ 

زايَرْ ــرْتْ  سَ ولْ  افْحُ لتَلْتْ 

ولْ وْضْ حُ نْدِي في عَ ة عَ اعَ سَ

طولْ و  ها  رْضْ عَ تَّشْ  انْفَ و 

ـولْ ْسُ الرّ ـمْ  اشَ الهَ بَّـاعْ  تـَ

ــدارْ االعْ ــارَغْ  فَ ي  اضِ گَ امْ يَّانْ  عِ ــتْ  رَحْ ينْ  اسِ للْمَّ

تارْ اخْ نا  يخْ شِ يا  رْ  انْظَ يارْ  االطْ فراگ  ا  هَ لِي  قَالُوا 

عارْ مْ  كُ نْدْ عَ باقِي  ما  ونِي  ودّعُ ـهْ  اللـَّ  ْ ــقّ حَ في 

فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طِ

االفْكارْ ايَــدْ  ــدَ اشْ  ْ ــرّ حَ نْ  مَ

دارْ االكْ و  ومْ  ـمُ الـهْ ي  ـجِ تَفْ

طارْ ْ بَقْ في االسّ بَقْ ما اسْ اسْ

طـارْ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

ْتُه يّ قصِ نْ  عَ قَبْلِي  ابَرْ  جَ حكى  ما  مْ  لهُ يتْ  كِ احْ و 

تُه لِيفْ اخْ لي  ى  حَ يَضْ نْ  مَ مْ  لِهُ لْتْ  قُ يارْ  االطْ رايَسْ 

تُه لِيعْ ــارْ  ن ــرَّدْ  يــبَ و  ــه  ــقُ ابْــرَفْ ــه  ْفُ ــرّ إيْــصَ هْ  اللـَّ

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

عــازَمْ تْ  ــدْ ــصَ اقْ يرانِي  لجِ

ـكارَمْ المْ و  ــرْبْ  العَ وادْ  أجْ

ـــمْ ـــدْ زَاعَ ــي زِي ــزْوانِ ــغَ ــلْ ل

ورْ صُ القْ ــازَهْ  ــن امْ ــانْ  ــكَّ سُ

ورْ ــدُ الــبْ ــتْ  المَ لي  ــوا  ــالُ قَ

زُورْ و  ـة  حَ فاتـْ لـه  اقْـــرا  و 

يارْ الغْ ة  ليعْ منْ  قَلْبِي  في  بما  لُه  يتْ  كِ اشْ و  زرْتُه 

جارْ االشْ ايَقْ  دَ احْ بِيلْ  تَخْ ي  زاجِ امْ وَى  الهْ رِيحْ  بَّلْ  خَ

االسيارْ و  بْ  ـلـْ القَ ورْ  ضُ بحْ

نَارْ لُوعْ  ْ الضّ بِيـنْ  تْ  لـَ عْ شَ

يَّتُه كِ يتْ  دِّ عَ انكوَى  قالْ  نْ  مَ يدْ  سِ المْ على  اتْنِيتْ  و 

يلْتُه حِ  ْ ــدّ حَ تْ  عَ نَفْ ما  انْبَرَّدْ  اوال  ي  فِ نَطْ ى  ـلـَّ شَ
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اليسارْ و  اليمينْ  رْ  نَنْظَ يلَة  ْمِ لرّ رِيعْ  اسْ يتْ  امْشِ و 

فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طِ

صارْ االبـْ ـحْ  المَ امْ ـوفْ  بشُ

طـارْ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

ـتُـه يـهْ جِ  ْ يّ حَ رْ  نَنْـظُ الة  دُكَّ لبَابْ  غادي  هْ  تايـَ

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

دْ اجَ مَ  ْ ــلّ كُ علِيهْ  لْتْ  وَّ سَ

دْ ناكَ يمْ  قِ اسْ فانِي  لْ  ناحَ

دْ قَاصَ رُوسْ  العْ ْياضْ  الرّ لْ  لهْ

يدْ يفِ ــرُه  ــايْ ــأيْــمَ بِ ــنْ  مَ ال 

يدْ يتْ كما اقْضى الوْحِ و ابْقِ

يـدْ انْمِ تِـي  گـرْحْ بْ  رَايـَ بـغْ

رارْ االضْ ايْعالَجْ  و  يثُه  دِ بحْ نِي  رَحْ يَشْ افُه  شَ يامن 

االسوارْ حافَلْ  امْ بِينْ  مْ  اهُ نَلْقَ زَدْتْ  لِيمانْ  لبَنْسْ

االفْكارْ يَّـجْ  هَ امْ ـولْ  بُوْصُ ي  الگِ ايـْ نا  رَبـْ لي  قالُوا 

فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طِ

ـطارْ باالمْ الـبِيـدْ  ــالجْ  اعْ

ـــارْ ــدْ االزْه ــاليَ ـــاتْ اقْ دوح

ـفارْ القْ و  ْـلُـولْ  الثّ مـهـرْ 

طـارْ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

ْتُه دِيّ بْ  لـَ يَطْ بْ  طالـَ ال  ـوى  الهْ و   ْ بّ الحُ ـتُولْ  قْ مَ

ـيَّتُه مِ اسْ يَّا  بـِ ـت  تْـهَ انـَ مْ  تْـهُ لـْ سَ زَرْتْ  ما  ـدْ  عْ بـَ

تُه يقْ ضِ ي  جِ تَفْ ولَى  المُ ة  مْ ارْحَ القْضى   ْ مّ عَ ايْال  و 

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

ــيَّــه ــتْ لــلــزَّاوْيَــه ازْهِ ــبْ رَگَّ

ــيَّ ــــلْ كـــانْ لِ ــى رَجُ ــقَ نَــلْ

بِيَّ ســارْ  و  بِيْدِي  اقْبَطْ  و 

ــرِيــمْ الــكْ ــا  ــن ْ رَبّ انَّــــادِي  و 

يمْ اقْدِ رانِي  ـشْ عَ نْ  مَ فـاتْ 

يمْ افْهِ يا  قَالْ  لي  قْ  انْطَ و 

فارْ يَصْ و  بالْ  يَدْ فانِي  لُونَكْ  بابْ  اسْ هو  واشْ  الَكْ  دارْمَ بِــهْ  ناكْ  اسْ قامْ  اسْ و 

ْتُه بَحْ حالِي إيْبَيّ ْ كيف يَصْ بّ لْتْ لهُ الحُ و ادْوِيتْ و قُ
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رة منْ االنظارْ ضْ نْدِي واشْ في حَ يرْ الِّلي كانْ عَ رْفْ الطِّ أتْعَ

وارْ االسْ حافَظْ  ة  رَسَ دْ المَ في  الطالَبْ  قالِّي  وَ  هُ ها 

فارْ تُه وِينْ امْشى صابَغْ االشْ
رَفْ يرْ امْشالِي اوال اعْ طِ

ــطــارْ ــاهْ فــي االقْ ــالَّ ت و إي

ـمارْ الـقْ ـة  وگَ تـُ تْـباها  يـَ

طـارْ و  ـه  ناوْحُ بجْ ـدْ  فَ ـدْ فَ

ْـتُـهُ يّ سِ و  يَّـتْـنا  سِ ـرْ  ـفَ غْ يـَ نا  ـْ رَبّ مـاتْ  إيـالَّ  و 

ْتُه يّ مِ اسْ نَى  عْ المَ لَ  لالهْ عْ  نُوضَ ودَال  ا  حَ و  ينْ  يمِ مِ

يبْتُه غِ شْ  حْ بالوَ الَتْ  طَ ولَى  يالمُ بِيهْ  ينِي  تَلْقِ

كالي احْ كما  يتُه  القِ زَدْتْ 

ـزالي اغْ الْبْها  لتَاجْ  تْ  قُـلـْ

سالي ــهْ  بِ ــوكْ  ــزْهُ لَ ـتَ  انـْ

ــرامْ اكْ يا  لِيهْ  اعْ تْ  لَّمْ سَ

عامْ ْ الطّ ــرْ  نــاكَ يا  مــالَــكْ 

امْ ـقَ ْ السّ و  ـبْ  للـتَّـعْ انا  و 

ارْ جَ كامْ  الحْ بِهْ  ي  الحاضِ و  لي  قَال  رَّازْ  الحَ يرْ  غِ

قارْ ْ نْ صارَمْ السّ نْ امْضا مَ عْ ياخْ لطَّ ونْ االشْ لْتْ لسُ قُ

بارْ الحْ سْ  رايـَ نْ  مايـَ وال  يـمْ  جِ ْغا  اللّ يـحْ  افْصِ قالْ 

ـجارْ ْ الشّ ـرَّقْ  خَ إيـْ رِيـتْ  عفْ

طارْ اشْ صادْفُه  نْ  مَ عْ  طَ يَقْ

ْـظارْ النّ لْ  ــياكَ اهْ مابِيــنْ 

تُه زِيمْ اعْ لْبَة  الطُّ نْدْ  عَ قَلْبِي  بِيبْ  يَاحْ دْ  تُوجَ ما 

ْتُه يّ حَ  ْ مّ سَ تَرْقا  الَمْ  الظَّ بِه  ياتْ  االشْ عْ  مْ جَ على  و 

ينْتُه فِ اسْ لُه  باهْ رْقُوا  غَ زالُه  اغَ على  اللُه  اهْ طارْ 

انتهت القصيدة
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جامْ اسْ ــلْ  ْــواجَ الــنّ ــعْ  دَمْ واها  بهْ يالِّي 

رامْ المْ يبْ  طِ و  رَة  شْ العَ مالْ  أكْ نْ  سْ حُ دْ  بَعْ

قامْ اسْ وارْحْ  ْ الجّ في  اغْشانِي  و  يْبَكْ  عِ بانْ 

امْ االيـَّ اهْ  ـدَ امْساعْ و  ـدْ  إيْساعَ لِيـحْ  المْ و 

االَرْيامْ بِينْ  عاكْ  امْ اللَّـهْ  رْعْ  اشْ ة  مَ اطْ أفَ

نَنْساهْ ما  سانَكْ  احْ ة  مَ فاطْ يا  أنا 

ـطاهْ بَغْ ـتِي  لَوَحْ و  ْنا  رّ سَ ـتِي  فْ شَ أكْ

ــيَّــالْ ــي شــــادِي ضِ ــتِ ــنْ كــــانْ كُ

ــــالَّلْ ــنْــتِــي صــــــارَمْ فَ ــــانْ كُ ك

ــالْ ــي االكــم رْ ف ــي بَــــدْ ــتِ ــنْ كـــانْ كُ

مامْ الهْ ــرُوتْ  اسْ نْ  مَ رْتِيَّة  سَ نْتِي  كُ كانْ 

قامْ امْ النْجايَبْ  ولْ  افْحُ بِينْ  نْتِي  كُ كانْ 

النْسامْ بكْ  ــاتْ  ادْك تانْ  بُسْ نْتِي  كُ كانْ 

رامْ الكْ بِينْ  ناكْ  الْبَسْ تُــوبْ  نْتِي  كُ كانْ 

تِيبُه اكْ وَى  الهْ لَ  لهْ ــحْ  وَضَّ ــدِّي  خَ ــوقْ  فُ

يبُه كِ اسْ راتْنُه  بفْ لْ  طَ اهْ و  كْ  ــدَ رَعْ زامْ 

يبُه إيْعِ ما  الحالْ  طــالْ  لُو  يا  الحْ نــاسْ 

يبُـه اتْصِ امْصايْبِـه  و  ه  افْـعالـُ بِيـحْ  القْ و 

بِيبُه احْ بالجفا  بْ  إيعاقَ بِيبْ  الحْ واشْ 

ه نَّاسُ نْ  مَ يتِي  حِ ماضْ سانْ  الحْ وانْتِي 

ه انْحاسُ فْ  شْ كَ كْ  طابْعَ  ْ بّ الْحُ يَّارْ  عِ

وا زَهْ و   ْ ــزّ عَ رِينْ  للنَّاظْ نْدِي  عَ نْتِي  كُ

وا فْ هَ نْ  مَّ كَ بِهْ  نْتْ  كَّ مَ فا  يَحْ قَبْالً 

وا اضْ و  لَّلْ  اتْهَ نِي  امْحاسْ رُورْ  اسْ نُورْ  نْ  مَ

يبُه ارْكِ ْضا  الرّ على  يتْ  الْغِ و  كْ  رْجَ سَ تْ  لَحْ

إيْرِيبُوا ــوارْهــا  اصْ الحيطانْ  ــالتْ  اعْ ــوْ  لُ

يبُه طِ فــاحْ  و  ـــرُه  زَهْ فَتَّحْ  ــدايــا  اشْ ــنْ  مَ

يـبُـه حِ اسْ ْرا  لتّ يـنا  ارْخِ مامْ  الكْ ــرْضْ  عَ
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ه الْساسُ دُونْ  على  ما  بُنْيانْ  تَّى  حَ
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االَرْيامْ بِينْ  عاكْ  امْ اللَّـهْ  رْعْ  اشْ ة  مَ اطْ أفَ

وكْ هُ نْ حالْ اسْ ي مَ ضِ يتِي اتْيَقْ هِ كانْ اسْ

وكْ بْقُ سَ اللِّي  النْجالْ  حْ  المَ بمْ رِي  نَظْ

ــغــارْ رَكْ يَــصْ ـــــدْ ــي قَ ــعِ ــرَفْ ـــوْ اتْ لُ

ــارْ ــكْ ع ــبَ ــي ــبِ ــي احْ ــرّفِــي ف ـصَ التـْ

ــارْ ــي اغْ ـــلْ  الـــوَصْ ــدْ  ــعْ بَ ــفــا  الــجْ و 

مامْ الكْ ابْياضْ  رِي  اتْنَظْ ينْ  حِ ي  لْطِ اتْغَ ال 

المْ اعْ كْ  سَ مْ شَ  ْ وّ للْجَ تْ  والَحَ رَقْتْ  اشْ لُوْ 

رامْ االهْ ْمانْ  الزّ في  تْ  عاشَ ما  ي  يشِ اتْعِ لُوْ 

كامْ الحْ رْغْ  ايْفَ تِي  مْ كَّ اتْحَ و  تِي  مْ كَ احْ لُوْ 

االَرْيامْ بِينْ  عاكْ  امْ اللَّـهْ  رْعْ  اشْ ة  مَ اطْ أفَ

تَنْبِيهْ للعاقَلْ  يـثْ  دِ الحْ و  تَّكْ  دَّ حَ

يه طِّ غَ النَّاقَصْ  يبَكْ  اوْعِ ونِي  صُ كْ  رْضَ عَ

ـــرانْ ـــجْ ــي هَ ــنِّ ــكْ مَ تْ لـَ ـــدَ ـــاحْ م

ــانْ ــم ــتْ ــكُ ـــدْ ال ــــرِّي بَـــعْ بــــاحْ سَ

ــانْ ــرْف ــعَ ال و  ــراء  ــعْ ــشَّ ال ـتْ  قــالـَ

گامْ يَسْ بِيكْ  ــاكْ  وف ــنْ  مَ ــي  وافِ بالوْفا 

بِيبُه احْ بالجفا  بْ  إيعاقَ بِيبْ  الحْ واشْ 

ـه إيَّامُ رِيـكْ  عْ تـَ التِّيـهْ  ـتِـي  هْ تـَ وِالَ 

ـه بَزْحامُ وقَكْ  سُ رَغْ  يَفْ وا  فَرْغُ ما  اكْ

بة النَّسْ يبْ  طِ مالْ  اكْ على   ْ لّ ايْدَ اآلدابْ 

دْبة الوَ يُونْ  اعْ نْ  عَ ابْالكْ  يْطانْ  شِ رَدِّي 

بة حْ حابْ مالُه صَ ه بِينْ االصْ رْضُ بْ غَ صاحَ

يبُوا إيْطِ ما  ة  لْطَ الغَ ــلَ  اهْ ــرُورْ  اسْ رْ  مَّ عَ

يبُه جِ احْ ها  لْفْ خَ إينادِي  اللّيلْ  نى  اغْ ال 

يبُه شِ نْدْ  جَ ياتِيكْ  بَرْ  الكْ  ْ ــنّ مَ نى  الغْ

يبُوا ايْغِ ها  ناسْ و  وتْ  اتْفُ لْمْ  الظُّ ةْ  ساعَ

بِيبُه احْ بالجفا  بْ  إيعاقَ بِيبْ  الحْ واشْ 

اوْصافِي في  ولِي  جُ و  فا  ْ الجّ  ْ دّ صَ ي  تَرْكِ

الوافِي قْ  دْ الصَّ و  يرْ  خِ ــولْ  قُ ال  احْ امَ

فى يَكْ غافي  اشْ نْ  مَ يرْ  خِ فِيها  الَّ  نْ  يامَ

الوْفى لِيلَةْ  ياقْ فاكْ  بَجْ ي  كِ نَشْ نْ  لَمَّ

رْفة عَ سانْ ما إيْلِيهْ امْ نْ بَحْ سَ نْ الَّ يَحْ مَ

بِيبُه اطْ ة  عالْجُ ما  ابْرى  ــراحْ  اجْ نْ  مَ واشْ 

ه بلْجامُ دَكْ  وْ عَ رَبْ  يَشْ تَّى  حَ يرِي  سِ

انْحافِي تْ  والزَلـْ ـفا  بالجْ حافِـتَـكْ 
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دامْ القْ ــرْعْ  ابْــسَ زُورِيــنــا  يبَة  الغِ طالَتْ 

تُرْحامْ ينْ  مِ الرَّاحْ و  ي  مِ اتْرَحْ ناكْ  اغْ ال 

رامْ الغْ في  بَة  واجْ الزَمْ  نِّي  عَ تَكْ  طاعَ

االَرْيامْ بِينْ  عاكْ  امْ اللَّـهْ  رْعْ  اشْ ة  مَ اطْ أفَ

زَلَّة بالَفْ  رُه  خاطْ بِيب  احْ بــاعْ  ــنْ  مَ

ولَّى ما  ــكْ  ــرامَ اغْ على  قَلْبِي  ــا  ون

ــــداكْ وَجْ ـكْ  ــســانـَ أحْ  ْ ــــلّ قَ أشْ 

ــاكْ ــق ــلْ ـكْ يَ ـــبْـــحْ افْــعــالـَ ــر قُ ش

ــاكْ ــن ــورْ اغْ ــســطُ ــةْ مَ ــايَ ــه ــي انْ ف

المْ المْ حابْ  اصْ ي  الْغِ و  كْ  طاعَ نْ  مَ دِي  ساعْ

ــزامْ احْ ــوارَمْ  ــعْ ال تــاجْ  يا  ــدِّي  شَ لْ  للوَصْ

ادْمامْ و   ْ قّ حَ يتْ  ارْعِ لِيكْ  وانَسْ  العْ بِينْ 

المْ بكْ جــاوْبِــهْ  ورِي  طُ مَسْ اقْرِيتِي  إال 

االَرْيامْ بِينْ  عاكْ  امْ اللَّـهْ  رْعْ  اشْ ة  مَ اطْ أفَ

ْ مّ إيْعَ حْ  مْ السَّ اوْتِيتْ  إلى  والتِي  امُ

انْتَمْ مْ  نْعَ المُ يرْكْ  خِ واشْ  لِي  يدِ عِ

ــهــادْ ــي عــلــى لــشْ ــنِ ــعْ ــي ــبِ ــوْ اتْ لـُ

لِيبُه احْ نْ  مَ رْزْ  ماغَ ودَة  الجُ ناسْ  ــرْعْ  ضَ

يبُوا إيْعِ ما  وادْ  الجْ لَة  البُخْ يبْ  اتْعِ لُوْ 

يبُه انْصِ نِي  لساكْ ــواكْ  اهْ في  عْ  طْ إيْقَ ال 

بِيبُه احْ بالجفا  بْ  إيعاقَ بِيبْ  الحْ واشْ 

يسْ افْلِيسْ ومْ ابْخِ طا ابْسُ ه بِيعْ الخْ باعُ

ودْ إيْبِيسْ لْمُ رْ جَ جَ ما الحْ لْبَكْ اكْ و انْتِ قَ

يَّا انْوِ يرْ  ابْغِ دِي  عاهْ تِي  خالَفْ تَّى  حَ

نِيَّا ال  و  قْ  ــدْ صَ فيه  الَّ  ــنْ  مَ يَنْجا  ما 

يَّة هِ اسْ ونْ  اتْكُ ال  لَنْجاكْ  كْ  سَ نَفْ رْدِّي 

ارْقِيبُه ــوى  اهْ على  ــاكْ  وصَّ بَّكْ  حُ قِيسْ 

يبُه إيهِ نا  الغْ العاقَلْ  ياخْ  الشْ ــارْ  ع

يبُه ايْجِ فا  الجْ مــنَ   ْ ـدّ البـَ غالَطْ   ْ ــلّ كُ

لِيبُه اطْ على  فا  اصْ لُوبْ  طْ المَ قَلْبْ  كانْ 

بِيبُه احْ بالجفا  بْ  إيعاقَ بِيبْ  الحْ واشْ 

رامِي اغْ و  ي  قِ شْ عَ  ْ ــرّ حَ بنارْ  ادْوِيــتْ 

ي ايَّامِ عاكْ  امْ كانَتْ  يفْ  كِ عْ  تَرْجَ هلْ 

بْلة عَ ة  خلِيفَ يا  يرْ  خِ لِكْ  دِي  نَفْ ى  شَ حَ

يسْ انْمِ و  لْ  دَ نَعْ تَكْ  ابْلِيعْ بْگانِي  امَ

ي رامِ احْ النَّاسْ  قالَتْ  يرْ  الخِ ارْ  نَكَّ
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ادْ ـــــدَّ ـــكْ بِـــيَّـــا جَ ـــقَ ـــشْ ــــانْ عَ ك

ـــادْ ـــوع ـــتْ يُ ـــايَ ـــف ـــراهْ ال يــــاتـْ

الــتَّــامْ ــســانْــكْ  احْ تِنِي  ولَّفْ ــارَة  ْي ــزّ ــال ب

نامْ المْ و  اليقضة  في  ــي  زُورِنِ ينِي  فاڤْدِ

ادْمامْ و   ْ قّ حَ لِيكْ  إيرَاعِي  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ـرامْ احْ بْ  داهَ المْ فـي  والتِي  امُ وبْ  دُ الكْ و 

لى احْ دْ  بَعْ نْ  مَ بُودْاللْ  يا  عْ  طَ نَقْ مالُه 

لة مْ بحَ يُــومْ   ْ ــلّ كُ ياتي  خيرك  فَعْ  يَدْ

لِيبُه اجْ ْضا  الرّ يمْ  انْسِ وعْ  إيْصُ يُومْ   ْ لّ كُ

يبُه ضِ اغْ نْ  مَ إيرِيعْ  سانْ  الحَ بْ  ضْ غَ كانْ 

يبُه سِ احْ ْــنــا  رَبّ ــغــادَرْ  ال و  ة  طاعَ لِيكْ 

يبُه لهِ ـــرَّدِي  بَ ــكْ  ــرامَ اغْ لُوكْ  مْ مَ ــالْ  ق

انتهت القصيدة
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بارْ االخْ مْ  يكُ طِ نَعْ وَى  الهْ ناسْ  يا  سالُونى 

ـــتـــاهـــا ـــاعْ ــــــــارَتْ مَ ــــة ص ــــصَّ قَ

رارْ الغْ ثْ  نَعْ يبَة  لَوْجِ دْ  واحَ نْدِي  لعَ اتْ  جَ

ـــالهـــا ـــاحْ ــــرِي مَ ــــسْ ة تَ ــــدَ ــــهْ شَ

هارْ اجْ و  رًّا  سَ يبَة  لَوْجِ جابَتْ  اللِّي  لْتْ  وَّ سَ

ـــا ـــواه ـــقْ ــــا نَ ـــــي م قـــــالَـــــتْ لِ

طارْ مَسْ دُّوا  انْتَوَ ْضا  الرّ علَى  لِيلَة  في  بَتْنا 

ــــا ــــواهَ اهْ و  ـــــا  ـــــوايَ اهْ طــــــابْ 

كارْ تُدْ نايَنْ  امْ و  يَّ  هِ نِينْ  امْ زالِي  اغْ لْتْ  وَّ سَ

ــــاهــــا ـــــرِي وصَّ ـــــي ــــرْ غِ ــــبَ ــــجْ ت

االزْهــارْ ــة  دُوحَ وســارَتْ  تْها  وَدَّعْ ا  امَّ دْ  بَعْ

ــا ــاه ــع امْ ـــــاشْ  ط ـــي  ـــيـــلَ ـــقِ اعْ و 

الْوْكارْ ــي  دامِ رْتُوا  انْظَ ما  ــامْ  أالرْي للَّـهْ 

ـــفـــاهـــا ــة طــــــالْ اجْ ـــوبـَ ـــجُ ـــحْ مَ

ارْ وَّ رَة غُ مْ ينَة الحَ بُولْ في المدِ هْ ما المَ رْتْ اكْ سَ

ـــقـــاهـــا ـــلْ ـــــا نَ ـــــم نـــــــــاوِي زَعْ

ـــــارْ ـــــك ـــيَّــــا االفْ ــــوا لـِ ــــبُ ــــي هِ

مالْها نا بكْ عْ رْحْ و مَ رامْ شَ لَ الغْ يها لهْ كِ نَحْ

ــــصــــارْ ْ ابْ تّ ـــــــدَ ـــــــاهَ ــــــالَّ شَ شَ

ابَها ونِي جَ يمُ نِّي مِ ْها في ظَ يتْ و رَدْتّ يفْ ابْغِ كِ

ــــارْ ــــنَّ ــــخُ ال ـــــــدا  هَ ــــــــمْ  اسْ و 

ا والْهَ رَة تَمَّ اسْ دْ يكْ و الهَ ي اتْجِ ا تَبْغِ وَقْتْ أمَّ

ــــــــرارْ ْ اسْ ــــــــلّ بَــــنْــــهــــايَــــة كُ

ها امْ بَة وارْسَ نِي بالنَّسْ يدْ يها اتْفِ صِ قْ لْتْ انْسَ قُ

ــــرارْ ــــقْ لَ ـــــازَلْ  ـــــن امْ ــــى  ــــلَ اعْ و 

دارْها اجْ و  بَة  بالنَّسْ نِي  يدْ اتْفِ بِها  ما  نْ  لكِ

ـــارْ ن ـــي  ـــبِ ـــلْ قَ ـــي  ف ـــتْ  ـــلْ ـــعَ اشْ و 

ا هَ شْ نِّي وَحْ مْ عَ ظَ بَرْ و اعْ ْ يَّبْ الصّ ْ وَغَ بّ هاضْ الحُ

ــــارْ ــــيَّ ــــسِّ رْ ال ـــــثْ الــــــبــــــدْ ـــــعْ نَ

بارْها ابْ اخْ نْ جَ يَّبَتْ ال مَ زَارَتْنِي و امْشاتْ غَ

ـــــدارْ ـــــسْ ــــــــهْ وَالَـــــــــــهْ نَ دالـَ

ها ي ناسْ سِ قْ يكْ غادِي و انْسَ ة لدِ ومَ نْ هادْ الحُ مَ
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لدارْ دارْ  نْ  مَ ة  يدَ السعِ الزَّاوْيَة  تَارِيتْ  اسْ

ـــــــنْ بَــــواهــــا ـــــــراشَ ْ أطْ ــــــــنّ كَ

غارْ اصْ و  لْ  هَ كُ ه  ناسُ لْتْ  سَ ازولِي  الجَ يدْ  سِ

ــا ــه ــافْ ش ــــولِّــــي  إيــــڤُ  ْ ـــــــدّ حَ ال 

طارْ لِي  قْ عَ الَة  دُكَّ البابْ  زامِي  احْ يتْ  دِّ شَ

ـــراهـــا ـــجْ ودِي مَ ـــــــــــدُ ـــــــوقْ اخْ فُ

كارْ تُدْ ما  اكْ بابْ  الحْ لْتْ  سَ ورْ  صُ القْ رْتْ  سَ

داهـــــا ادْوا  ــنْ  ـــ ــي ـــ ــواسِ ــم ــل ل

رارْ احْ بِيـزانْ  ـنادَگْ  اشْ ـوَى  الهْ ارْبابْ  يتْ  القِ

ــــاهــــا ــــنَ ــــــا رِي ــــو لـــــي مَ ــــال ق

الْوْكارْ ــي  دامِ رْتُوا  انْظَ ما  أالرْْيــامْ  للَّـهْ 

ـــفـــاهـــا ــة طــــــالْ اجْ ـــوبـَ ـــجُ ـــحْ مَ

وارْ اشْ يرْ  غِ نْ  مَ تْ  رْجَ خَ ايْالنْ  البابْ  يتْ  امْشِ

ـــاهـــا ـــب ـــتْ ــــفْ كـــنْ ــــوقَ ــــمُ ــــل ل

تَزْفارْ رْ  نَتْزَفَّ ــرْتْ  سَ ــزْطْ  ــزْبَ لَ صالَحْ  بَــنْ 

ـــا ـــداه ـــيـــتْ ادْيــــــــارْ احْ ـــصِ ـــقْ سَ

ارْ فَّ غَ يا  ادْعايا  في  لْتْ  قُ وفِي  فُ اكْ تْ  ــدْ ارْفَ

ـــگـــاهـــا ــــــوارَحْ طــــــالْ اشْ ــــــجْ لَ

ـــــارْ ـــــضَّ حُ ـــــا  ي ــــي  ــــاب ــــب اح و 

ها ْ دّ نْ صَ بِي مَ بارْ و اقْوى تَعْ وا لها اخْ دُ ما وجْ

ــــارْ ــــوق تُ و  ـــــودْ  الـــــجُ نـــــــاسْ 

رُوسْ المن شافْ إلِّي شافْها داكْ ارْياضْ العْ و اكْ

ـــطـــارْ امْ  ْ ــــــنّ كَ ـــــي  ـــــوعِ ادْمُ و 

وتْْها ينِي اوْصافْ على لِيمايَرْ و انْعُ طِ نْ يَعْ الَ مَ

ـــارْ ـــخ ـــفْ تَ و  ـــــودْ  ـــــجُ ال ــــــاسْ  ن

ها تاشْ بَفْ زَمْ  نَعْ ونِي  طُ فْ صِ الزِّيتُـونْ  لرْياضْ 

ــــا صــــارْ ــــمْ م ــــهُ ــــتْ ل ــــي ــــكِ احْ

مارْها بَجْ انْبَرَّدْ  الجنانْ  على  ي  يضِ بغِ ولِّيتْ 

ــــارْ ــــيَّ ــــسِّ رْ ال ـــــثْ الــــــبــــــدْ ـــــعْ نَ

بارْها ابْ اخْ نْ جَ يَّبَتْ ال مَ زَارَتْنِي و امْشاتْ غَ

ـــــدارْ ـــــگُ ـــــدْ ال ـــــهْ ــــلــــى جَ اعْ

بالْها اگْ ت  نْباشْ تِشْ ها  دْ بَعْ ضْ  بَنَّاهِ ةْ  قاعَ

ـــرْصـــارْ ــــلَ الــــرِّيــــحْ الـــصَّ ــــثْ مَ

رْدْها و صَ دا هُ بَّة هَ حَ لْ المْ دِي يا اهْ هْ عْ جَ طَ نَقْ

ـــــارْ ـــــبَّ ـــــرْنِـــــي يـــــا جَ ـــــبَ تَـــــجْ

ها دْ رَّفْ وعْ دالَكْ اتْصَ بادْ و اكْ كْ سابَقْ للعْ دَ وَعْ
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زَّارْ غَ تايَكْ  دْ  انْشاهَ عا  ْ الدّ منَ  تْ  افْرَغْ دْ  بَعْ

ــا ــاه ــس ــنْ ــــكْ تَ ــــومَ ــــمُ ــــــالْ اهْ قَ

فارْ بْ و اشْ ينْ و حاجَ لْتْ لِيهْ عِ ها لِيَّا قُ فْ وصَّ

ـــا ـــيـــاهَ اضْ ـــــــرْقْ  شَ ــــرَّة  ــــغُ ال و 

ارْ ضَّ حُ يا  ي  باشِ ضَ دَرْبْ  اوْهامْ  في  يَّ  هاهِ

ـــا ـــاه ـــوْف ــــة لِـــــيَّـــــا ب ــــمَ ــــعْ نَ

الوْكارْ ــي  دامِ رْتُوا  انْظَ ما  ــامْ  أالرْي للَّـهْ 

ـــفـــاهـــا ــة طــــــالْ اجْ ـــوبـَ ـــجُ ـــحْ مَ

اوْقارْ و  بَوْفا  نْدِي  عَ بِيبْ  الحْ داكْ  لْ  صَ أَحْ  ْ تَمّ

ــا ــاه ــن اضْ و  ـــة  ـــرْبَ ـــكُ ال ـــتْ  ــحْ لـَ

الوْكارْ لَى  اعْ ودْ  فقُ مَ المْ  اسْ لِيها  اعْ تْ  لَّمْ سَ

ـــوْفـــاهـــا ــــتْ ب ــــلَ ــــمْ ـــة كَ ـــلَ ـــي لِ

ارْ ــوَّ نُ أبْطايَحْ  ــوقْ  فُ ْهارْ  النّ داكْ  دَوَّزْنـــا 

ــــا ــــزَاهَ انْ ـــبْ  ـــي طِ ـــنـــا  ـــمْ ـــنَ اغْ و 

يارْ تَحْ يَّرْ  حَ امْ نْتْ  كُ يفْ  كِ وَلِّيتْ  ــيَ  أنَ

ــا ــاه ــط ـــومْ اغْ ـــمُ ـــهْ ـــتْ ال ـــفَ ـــشْ كَ

ضارْ نَخْ و  فارْ  نَصْ تِي  لِيعْ ومْ  شُ يا  خالَّنِي 

ـــاهـــا ـــي احْ و  نــــــــارِي  ـــــبْ  تَـــــگَّ

ــــارْ ـــشَّ ــــــرِي بـَ ــــــجْ ـــي يَ جــــانـِ

سها ضا حَ وِيتْ غابَتْ و تَّمْ نْ اهْ يدِي مَ لْتْ اسِ قُ

ــــالَّرْ ــــجُ ال ـــمـــا  اكْ ودْ  ـــــــــدُ اخْ و 

مالْها فْ اجْ يَة هدا وصْ وبَة الباهْ جُ حْ هدِي مَ

ــــكــــارْ ْ ابْ ـــــــلّ ـــة كُ ـــانَ ـــط ـــلْ سُ

ها ْ دّ حَ تْ  بَلْغَ وَة  عْ الدَّ و  يكْ  اتْجِ يدي  سِ دابا 

ــــارْ ــــيَّ ــــسِّ رْ ال ـــــثْ الـــــبـــــدْ ـــــعْ نَ

بارْها ابْ اخْ نْ جَ يَّبَتْ ال مَ زَارَتْنِي و امْشاتْ غَ

ــــارْ ــــشَّ بَ ــــي  ــــانِ ج ــــــــــعْ  ارْجَ و 

ْها بّ نِي و ادْهانِي حُ لَكْ نْ امْ يبْ مَ عاهْ أنْصِ رْتْ امْ سَ

ارْ ـــــــدَّ ـــــبْ ال ـــــرِي ــــيــــدْ اغْ ابْــــعِ

رْدْها زالِي غَ لْ لَغْ مَ باحْ و اكْ ْ بْحْ الصّ تَّى صَ بَتْنا حَ

ــــجــــارْ ــــلْ االشْ ــــحــــافَ ــيـــنْ امْ بـِ

لْبْها نْ جَ ي مَ رَفْشِ يَّرتْ و الَ نَعْ نا طَ عْ بَعدْ ارْجَ

ادْرارْ دُونْ  ــــــــى  ـــــكَّ نَــــــــتْــــــــشَ

ها دْ بَعْ تايَهْ  الَّنِي  خَ و  ها  لْكْ مَ نْ  مَ بِي  جْ عَ يا 

ــــارْ ج ــــا  ــــيَّ ــــلِ اعْ ــــيــــنْ  الــــبِ و 

ْها بّ نْ حُ ضْ مَ وبُه يَنْهَ جُ نْ احْ لْبْ مَ تَّى داكْ القَ حَ
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وارْ نْها باسْ زْ عَ فَ ها ارْقِيبْ و احْ لَكْ نِّيتْ امْ ضَ

ــــا ــــوالهَ مُ ـــــعْ  ـــــرْجَ يَ ابْــــغــــى  و 

كارْ تُشْ جبة  بالحُ ة  اجَّ حَ إيْــزارْ  أمِّ  ودْ  بُوجُ

ــا ــنــاهَ حْ اغْ ـــــدْ ـــومْ انْـــــمَ ـــتُ ـــحْ مَ

عارْ غى في ارْقَايَقْ االشْ نْ اصْ ياللِي لمَ قالْ الجِّ

ــــا ــــاه ــــبَّ ــــنَ ــــــــاتْ ال ه ــــــــدُّ ال

إيْزارْ أمُّ  يتْ  القِ رْ  ضَ احْ نْ  مَ  ْ لّ كُ يا  نِي  دْ مَّ حَ

ــا ــاهَ ــه ابْ ـــن  ـــسْْ حُ الـــلَّـــــــهْ  دامْ 

ـــــزارْ ــــى الـــــمْ ْ ــــلّ ـــا ع ـــه ـــبْ ـــجَّ حَ

ها لْفْ وادى خَ ي و اجْ يفِ يُوشْ سِ لْ بِينْ الجْ خُ لُوْ يَدْ

ــــرارْ ــــقْ ــــى ل ْ ــــهــــا عــــلّ حْ ــــدَ نَــــمْ

ها دْ بُعْ عنِّى  رَّبْ  اتْقَ و  انْرِيدْ  باللِّي  رْنِي  اتْبَشَّ

ــــارْ ــــب االحْ ــى  ـْ عـــلّ ــــي  ــــالمِ اسْ و 

عانْتْها لَمْ ي  ريشِ تَدْ ما  ينْ  دِ الجاحْ يِّنْ  مِ عْ المَ و 

ـــــدارْ ـــــعْ ـــــتْ لَ ـــــلْـــــعَ ـــا خَ ـــه ب

ها المْ اغْ لُوكْ  مْ مَ بَّة  حَ المْ ناسْ  يا  ولِي  دُ هْ شَ

انتهت القصيدة
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ـــاوِي ــكْ كَ ــرامَ ــغْ ــي ب ــالِّ ي

بالهاوِي ـيتُـه  صِ احْ بَّـكْ  حُ

ماوِي اسْ ــحْ  رِي لِي  قْ عَ ــزْ  هَ

ــواوِي اهْ بْعْ  طَ لِي  حكى  ما 

ــاوِي ــي ــــعْ دُنْ ــكْ رافَ رافْــعَ

دَاوِي مـــالَـــكْ  اوِي  ــــــدَّ ال

هاوِي اسْ ابْ  جَ احْ في  صايْنَكْ 

ناوِي اگْ يفْ  اوْصِ بْدْ  عَ لِيكْ 

هاوِي اشْ لِيكْ  ى  حَ تَضْ يفْ  كِ

ساوِي فْ سَ صادَقْ  حا  اضْ ما 

كاوِي سْ المَ يبْ  الطِّ دَى  اشْ و 

دَاوِي مـــالَـــكْ  اوِي  ــــــدَّ ال

رَكْ نــاوِي ــدْ ــغَ ــتْ ل ــوِي ــو أنْ لُ

رَاوِي ما  ظْ العُ ياخْ  اشْ على 

ــاوِي ــط امْ دُونْ  ــاوِي  الــطَّ

ــاوِي ــسَ اكْ رَدْنْ  ــوَّحْ  ــلَ مْ يا 

اوِي امْسَ بْعْ  طَ رْ  ــدَ اعْ و  رُوغْ 

الهاوِي بْرْ  بالصَّ لِي   ْ مّ كَ

اوِي هَ رَكْ  بَحْ في  رْتْ  صَ بيهْ 

الرَّاوِي نْ  صْ الغُ  ْ زّ انْهَ كما 

دَنْياوِي ثْلِي  مَ ــعْ  ارْفَ اوال 

رَاوِي سْ الكَ تَاجْ  نْ  مَ فُوقْ 

داوِي ـي  ـراحِ اجْ بالوْصالْ 

هاوِي اشْ  ْ لّ كُ هْ  اكَ اتْفَ على 

اوِي الضَّ رْ  جْ الفَ كَ انْراقْبَكْ 

الخاوِي دْ  هَ الشْ باحْ  اجْ في 

واوِي لهْ بَرْنِي  كى  احْ وال 

جاوِي و  بِيرْ  اعْ نافْ  اصْ مع 

داوِي ي  راحِ اجْ بالوْصالْ 

اوِي افْدَ لِيكْ  نِي  بَقْ اسْ ال 

ــالَّوِي هَ ــنْ  عَ نِّي  انْغَ ما 

طاوِي اغْ نْ  فْ عَ زْلَكْ  غَ اقْيامْ 

القاوِي رْ  طْ المَ ازْمانْ  في 

خاوِي  امْ حْ  الشَّ و  لْ  البْخَ و 

ادْوَا بْ  ـلـْ القَ لِكْ  ها  ـدْ عْ بـَ

ا أقْـوَ ـدْ  الوَجْ و  بْـرِي  صَ رَغْ  افْ

ا وَ فَجْ الحالِي  ــدتْ  جَ و  وال 

ـوَا هْ سَ بَّكْ  حُ نْ  عَ ي  لـِ إيـْ وال 

ــوا زَهْ و   ْ ــزّ عَ ـي  ابْساطِ في 

ادْوَا يرْ  ابْغِ ــرْحْ  جَ ــرَى  ابْ ما 

وا نَشْ يرَكْ  غِ راسي  فـي  وال 

وَا هْ شَ يرَكْ  لغِ ــراتْ  اجْ وال 

ــرَبْــوَا ــلْ ب ــهْ لْ سَ ــدَّ ــبَ يــا امْ

ا تْوَ شَ مايَمْ  الصْ تْ  عَ ارْجَ وال 

ــوَا اسْ ودْ  مُ الخْ ارْوَايَـــحْ  معَ 

ادْوَا يرْ  ابْغِ ــرْحْ  جَ ــرَى  ابْ ما 

ا انْوَ و  نا  اضْ نُورِيكْ  وبْ  جُ اعْ

وا قَهْ لَحْ  لشْ انْــهــادِي  وال 

ــوا ا دَعْ ـــوْ ــنَّــكْ وَلَ ــلْ مَ ــهَ اجْ

توا اسْ و  ــعْ  رِي ـــة  رَاحَ ــودْ  خُ

لْوَا سَ رَة  شْ العَ افْكارْ  وال 
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دَاوِي مـــالَـــكْ  اوِي  ــــــدَّ ال

راوى اشْ و  سْ  داعَ امْ كْ  فَ زغَ

ـــواوي اعْ ـــبْ  دِي ـى  ـرَبـِّ اتـٌ ال 

يصْ و كرْشاوِي يطْ و اخمِ قِ اسْ

راوِي مَصْ ي  مِ جْ عَ بْ  حَ اصْ ما 

داوِي الغلْ  ــومْ  سُ ــال  اغْ ما 

دَاوِي مـــالَـــكْ  اوِي  ــــــدَّ ال

ـناوِي ـعْ المَ ـلِيـلْ  الجْ ـبْـدْ  عَ

رَاوِي ـــدْ عَ ــيــرِي  خِ ــرْ  انْــكَ ما 

ـــراوِي ــكْ زَهْ ــنَ ــنْ زِي زِيـــنْ مَ

قاوِي اتـْ و  ادْوَى  ونْ  تـكُ لُوْ 

البْداوِي بْعْ  طَ ــزَمْ  اعْ و  يرْ  سِ

ــالوِي اسْ ـرْصانْ  القُ ــسْ  رَاي

داوِي ي  راحِ اجْ بالوْصالْ 

لْقاوِي العَ امْ  سَ احْ افْعالَكْ 

ازْواوِي ـلْ  غْ بـَ رْ  عاشَ اتـْ وال 

ناوِي ما  في  رْضْ  غَ إيلُه  وال 

ماوِي نِيرِي  رْ  إيْعاشَ وال 

داوِي اعْ رانْ  النَّكْ ــداوَتْ  اعْ

داوِي ي  راحِ اجْ بالوْصالْ 

الوِي الگْ بَلْ  اجْ وفْ  شُ قالْ 

باوِي هْ سَ بْ  بْسَ سَ تْ  نْعَ يا 

طاوِي اسْ لِهْ  ه  كامُ احْ في 

القاوِي مْ  نَعْ في  الرَّجا  و 

ادْعــاوِي لَبْالَكْ  صارْمِي  و 

ـرْقاوِي شَ بْ  وَاهَ لَمْ  ْ رّ سَ و 

ادْوَا يرْ  ابْغِ ــرْحْ  جَ ــرَى  ابْ ما 

وَا دْ جَ ـرْ  خاطَ للـْ ـتَـكْ  لِيـعْ

ــرْوَا جَ ــنْ  عَ ــرُو  ج ــعْ  ــرَفْ ت وال 

ـوَا ـطْ خَ لـنْـجاة  ـه  ادَّاتـُ وال 

دَرْوَا ة  برِيـحَ ـتْ  ـبَـقْ اعْ وال 

وَا ــدْ ــعَ اتْ و  ــدَّى  ــعَ اتْ ــنْ  مَ يا 

ادْوَا يرْ  ابْغِ ــرْحْ  جَ ــرَى  ابْ ما 

وَا ــدْ نَ بال  ــواهْ  اسْ و  ــواكْ  اسْ

روَا غَ ـبَـكْ  تَعْ في  لِي  إيـْ وال 

ــوَا رَقْ و  يمْ  ـظِ التَّـعْ صايَلْ 

ــوا ــهْ مَ وال  شـــادْ  ـــتَ  انْ مــا 

ــوَا دَعْ ــنْ  مَ ظالَمْ  ى  انْجَ وال 

ـوا قْ سَ ي  ـداتـِ سَ ي  قاونـِ اسْ

انتهت القصيدة

25 : ونجد في نص آخر :

الگالوي اجبل  شوف  شوف 

المـعـناوي الجـليـل  عـبـد 

مــا انــكــر خــيــري زهـــواوي

اتْـقاوِي و  ادْوَى  ونْ  تـكُ وْ  لُ

ــداوِي ابْ عْ  بْ طَ مْ  ــزَ اعْ و  يرْ  سِ

ــالوِي ــرْصــانْ اسْ رَايــســي قُ

متساوي أخرى  جبالْ  من 

ياخ العظمى راوى على االشْ

طاوِي اسْ لِهْ  ه  كامُ احْ في 

القاوِي مْ  نَعْ في  جا  الرَّ و 

ادْعاوِي لَبْالَكْ  صارْمِي  و 

رْقاوِي شَ بْ  اهَ وَ لَمْ  ْ رّ سَ و 

وَا ــدْ نَ بال  ــواهْ  اس و  اكْ  ـــوّ سَ

ا ــــوَ ارن و  ــه  ــن ف مــن  خــد 

ا ــوَ رَقْ و  يمْ  ـظِ ـعْ التَّ صايَلْ 

وا هْ مَ وال  شــادْ  ـــتَ  انْ مــا 

ا ــوَ دَعْ نْ  مَ ظالَمْ  ى  انْجَ وال 

وا قْ سَ اداتِي  سَ قاونِي  اسْ
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ه قُ ناجْ اسْ ارْخــى  فيهْ  قُرْصانِي 

بَة عاجْ المْ ــلْ  اهْ فِيهْ  بْ  جَّ تَتْعَ

ـه ـقُ واعْ اسْ ه  رِيـحُ ـي  رْخِ يـَ ما  هْ مَ

بَة ساحْ ــواجْ  افْ الجوج  وجْ  الجُ و 

ه رايْفُ اطْ فـي  جالِي  انـْ تْ  ـدْ شاهَ

ــبْة شاغَ للمْ يـبْ  ـغِ تَشْ ـقْ  للعاشَ

ه وافْقُ اشْ على  يافْ  احْ بِينْ  ما 

راقْبـة المْ ـرْ  صْ بـَ عـلى  ـوبْ  جُ حْ مَ

ه قُ لعاشَ ــة  ــنَّ ــحَ امْ ــهْ  ــي فِ والَ 

بة تاگْ ـــامْ  االيَّ على  ــارُه  ــم اجْ و 

ه ابْقُ سَ ــرْبْ  الــحَ ــومْ  يُ لْوِي  شَ ال 

بَة الكاتـْ على  ة  ـرْبـَ هَ ـعْ  نْـفَ تـَ ما 

ــه ــقُ ارْوامْ ــا  ــيَّ ــلِ اعْ  ْ ـــضّ فَ حتَّى 

امـراقــبـــة ال  ـــنُّـــه  مَ الزُورَة 

يبْ اصعِ  ْ بّ الحُ رْ  بَحْ

رِيــهْ نَــدْ االَّ  ــبْ  ــجْ عَ

لِيـبْ گْ بْ تـَ ـلـَّ تْـگْ يـَ

يهْ شِ تَغْ ــراتَــنْ  افْ و 

يـبْ دِ تَكْ بـال   ْ حّ صَ

ْ و تِيـهْ ـدّ ـرْ و صَ ـجْ هَ

رِيبْ اغْ حــالْ  حالي 

ـيـهْ بْـغِ ــي كانـْ والـِّ

بِيبْ ما في الزِّينْ احْ

يَكويهْ ه  باشـْهابـُ

يبْ جِ اعْ لْوْ  شَ بْ  راكَ

يهْ ضِ نَقْ ي  ضِ قْ المَ و 

يـبْ إيـغِ نًِّيـتْ  ظَ ما 

يهْ جِ امْ رُورْ  اسْ ـدْ  بَعْ

ه قُ وامْ اغْ على  رْفْ  اشْ تَّى  حَ

ـه ـقُ واحْ اسْ ودُه  بَرْعُ وى  تَهْ

حادْقُه حالْ  المُ نْ  مَ حالي 

ه انْرافْـقُ تي  رَبـْ بَغْ نْ  الَمَ

إيْصادْقُه ما  بِيبُه  احْ رْ  مَّ عَ

ه ـدْ طالْقُ ه للـوَعْ ـنانـُ و اعْ

ـوقْ حارْقُـه و اقْـلِيبُه بالشُّ
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خارْقُه اتْ  الــدَّ يرْ  مِ ه  سامُ بَحْ

بَـه واجْ لِيـهْ  نِّـي  مَ ـة  اعَ الطَّ و 

ه راهقُ ــواهْ  اهْ  ْ ــمّ سَ نْ  مَ في  يَشْ

ـبَة ناصْ لُـومْ  العْ ـدْ  شاهَ اتـْ لِيـهْ 

ه قُ لعاشَ ــة  ــنَّ ــحَ امْ ــيــهْ  فِ والَ 

بة تاگْ ـــامْ  االيَّ على  ــمــارُه  اجْ و 

ه مايَقُ اسْ لَّى  خَ رَ  نْضْ الكَ على  و 

بَة قاطْ يعْ  مِ اجْ الزِّينْ  ورْ  ــدُ ابْ في 

ــه ــرادْقُ اسْ ــرْبِــي  قُ ــنْ  مَ لَّعْ  ڤَ ــوْ  لُ

بَـة عاتـْ المْ  ْ دَيّ نُّـه  عَ ــرَكْ  اتْ و 

ه نافْقُ و  ه  عُ دْ خَ دْ  الحاسَ يرْ  غِ

بَة صاعْ  ْ ـــلّ كُ ــا  ــنَّ عَ ــهــون  يَ و 

ه دايْقُ احْ يبُه  طِ ا  دَ بَشْ بَقْ  يَعْ

بَة داعْ صانْ  الغْ على  بْ  داعَ امْ و 

ه قُ لعاشَ ــة  ــنَّ ــحَ امْ ــيــهْ  فِ والَ 

بة تاگْ ـــامْ  االيَّ على  ــمــارُه  اجْ و 

ه والْقُ اجْ ــنْ  مَ لَــقْ  ــوْ جَ في  دارُه 

بَه العْ يــانْ  ــدْ الــعَ ــهْ  بِ حى  تَضْ

يـبْ وْصِ بْـنِـي تـَ و صَّ

لِيـهْ اعْ مْ  كْ حُ  ْ يّ مالـِ

بِيبْ اطْ ـنْ  ـسَ الحَ و 

يـهْ جِ امْ  ْ حّ إيْصَ يُومْ 

بِيبْ ما في الزِّينْ احْ

يَكويهْ ه  باشـْهابـُ

يبْ انْجِ انْبِيلْ  يرْ  طِ

بِيهْ اشْ لِيهْ  الَّ  نْ  مَ

يبْ إنعِ لِيسْ  حاشا 

يهْ ارْضِ ـواهْ  تَهْ ــنْ  مَ

لِيبْ تَجْ لْبُه  جَ ما 

ــهْ ي ــدِ ــهْ ــوْالنــا يَ مَ

يبْ صِ ي الخْ في ارْياضِ

التَّـنْــزِيـهْ بـازْهـارْ 

بِيبْ ما في الزِّينْ احْ

يَكويهْ ه  ـهابـُ باشْ

يبْ جِ ْ احْ رّ بْ السَ جْ حَ

يهْ شِ تَفْ ال  ــرَّكْ  سَ

ه قُ لراشْ ـه  ـمُ ـهْ بسَ يَزْدادْ 

ـه قُ ها ارْقايـْ ه و ابـْ ـمالـُ بَجْ

إيْصادْقُه ما  بِيبُه  احْ رْ  مَّ عَ

ه وابْقُ اسْ ارْخى  يرانْ  للطِّ

ه واتْقُ الزَلْــتْ  دْ  العاهَ في 

انْفارْقُه حتَّى  رى  اجْ يفْ  كِ

ه قُ انْواشْ ــه  رَوْضُ رْ  طَّ يَتْعَ

إيْصادْقُه ما  بِيبُه  احْ رْ  مَّ عَ

ه وافْقُ القولْ  ذا  اصاغي 
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ـه قُ ـعانـْ امْ ي  لَلـِّ ادْوا  ـبَـرْ  الصَ و 

ـبَة الواجْ ــه  ــراحُ افْ و  ــرُورُه  ــسْ بَ

سارْقُه إيْتَرْكْ  رْتُه  انْظَ  ْ بّ الحُ في 

ـبَـه كاسْ بالمْ رْضى  يـَ سوبْ  كَ المْ

ه امْضايْقُ في  بالِي  احْ تْ  مْ صَ نَفْ

عاقْبَة المْ  ْ ــدّ شَ طاغي  ه  مُ كْ حُ

ـه قُ ناطْ امْ في  يـاللـي  الجِّ قالْ 

راتبة الْفاظْ  وقْ  شُ عْ المَ على  و 

لِيبْ اجْ دْ  عْ السَّ رِِيحْ 

يـهُ يَنْكِ ـه  واسُ اسْ و 

رِيبْ تَجْ بــالَ   ْ ــحّ صَ

يـهْ فِ تكْ ـة  اعَ الطَّ و 

لِيبْ اغْ ــالَّبْ  الــغْ و 

يهْ كِ نَحْ مــا  ــالَّ  شَ

التَّـرْتِيـبْ اتْــمــامْ 

نْـبِيـهْ تـَ ـقْ  للعاشَ

ه قُ واسْ لْبْ  القَ بِهْ  رْ  مَّ عَ

ه ايْقُ قَ احْ ــوَدِّي  إي رِيمْ  الغْ

طارْقُه و اقْواتْ بصداعه امْ

ه ارْوانْقُ على  هْ  اللـَّ  ْ ــرّ سَ

انتهت القصيدة
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ــة ــخَ ايْ ــدَّ ــا ال ــي نْ ــدُّ ْ ال ــــمّ ـــنْ هَ مَ

ـــة ْخَ ـــأرّ ــه امْ ــاتُ ــن ــسْ ـــبَّـــقْ حَ سَ

نايْخة ــانْ  ــوْم ــقَ ال ــحــاتْ  اضْ و 

ــا ــرّْخ ال مـــعَ  ــنــا  الــهْ ـــا  ـــن ادْرَكْ و 

يـخْ البْطِ و  تا  الشْ جــاتْ 

يـخْ الشِّ و  يرْ  غِ ْ الصّ ــرْحْ  فَ

يخْ سِ خْ التْسَ ــنْ  مَ نَنْجاوْا 

ة بارْخَ المْ مْ  ـــوْ قَ ــوا  ــطُ ــشْ ايْــنَ و 

ة خَ يفْ كِ امْ ـــة  األمَّ ـــونْ  اتْـــكُ و 

سايْخا النَّاسْ  اقْلُوبْ  و  ة  دَّ مُ حالْ  اشْ هدا 

خا قْ و اسْ دَّ دْ الِّي صَ عْ نِينْ أسَ والَتْ السْ و اطْ

باتْخا بــأيَّــامْ  نِيَ  الغْ نا  مْ ارْحَ ها  دْ بَعْ و 

ا ارْتَخَّ و   ْ دّ تَ اشْ كانْ  بَلْ  لَحْ النْبِي   
لْ فَضْ نْ  مَ

ـــامْ الــرَّاخــى ـــعَ أتــانــا ال

ـي ياخِ اشْ ـضالْ  الفْ ةْ  نايـَ بعْ

ي ياخِ ـــوا  رْحُ انْفَ نا  يعْ مِ اجْ و 

ـة صارْخَ المْ و  ـبَّـة  حَ بالمَ ْمانْ  الزّ عْ  يَتْرَاجَ

اتْريتْخا نْيا  الدُّ في  تَوْقَعْ  ْتُه  نيّ في  نــاوِي 

بُوخْ طْ مَ قا  بالشْ ــانْ  ــس االنْ ـــاغْ  ادْم و 

وخْ نْسُ مَ ــي  شِ  ْ ــلّ كُ ناتْ  سْ حَ و  ــيَّــاتْ  سِ

وخْ بْخُ مَ ى  حَ اضْ ى  سَ اگْ الِّي  ورْ  الشُّ زانْ 

ــوخْ ــبْــتُ ــي مَ ْ شِ ـــلّ ــيــرْ كُ ــدا عــامْ الــخِ هَ

وخْ سُ مْ مَ لْ  هَ الجْ نْ  مَ ى  حَ اضْ نَّاطْ  الحَ و 

وخْ ايْــــدُ و  ــه  ــتُ راحْ يبْ  يصِ و  ــنَّــى  يَــتْــهَ
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ــة ــخَ ــوَسْ ــة امْ ــرْقَ ــوِي فــي خَ ــلْ مَ

ــا ــرّْخ ال مـــعَ  ــنــا  الــهْ ـــا  ـــن ادْرَكْ و 

ـة خَ ـلـْ بـكَ ـه  وَگـضُ انـْ و 

ـة خَ ـلـْ مَ يـرْ  صِ ِيـْ إ ــتَّى  حَ

ـة ـخَ النَّـفْ ـه  ـعُ نَـفْ اتـْ ما 

ــة ــخَ ـــــامْ نــافْ ــمْ االيَّ ــهُ ــي ـــنْ فِ مَ

ــة ــونْــخَ ــنُ ـــغـــاتْ الــمْ مْ ْ ـــلْ الـــدّ هَ

ــا ارْخــا ْ م ـــدّ ــمْ شَ ــيــهُ ــــعْ فِ ارْجَ

ــا ــرّْخ ال مـــعَ  ــنــا  الــهْ ـــا  ـــن ادْرَكْ و 

ــخــاخْ ــرْ افْ ْ ــمّ ــوتْ عَ بــالــحُ

ــخــاخْ امْ دايَــــرْ  ــــعْ  ارْجَ و 

نــاخْ ــرُه  ــاطَ ــخ ابْ ارْوَى  و 

خا خسْ امْسْ الَة  حَ في  لُه  عْ جَ نْتُه  حَ رِيمْ  الكْ

ا ارْتَخَّ و   ْ دّ تَ اشْ كانْ  بَلْ  لَحْ النْبِي   
لْ فَضْ نْ  مَ

ــخْ بَّ ــوَ ــتْ ــــه يَ ــولْ الزْمُ ــبُ ــهْ مَ

لَّخْ يَتْمَ النْبِي  بْ  ـــدَّ كَ ــنْ  مَ

لَخْ ْسْ يَتّ لُـه  افْعايـْ عـلـى  و 

ة خَ يفْ كِ امْ اللِّي  مْ  وْ القَ و  لُه  فَعْ  ْ رّ شَ يَلْقاهْ 

ة شالْخَ النَّارْ  ورْ  شُ مْ  بِهُ غادْيَة  األفْعالْ 

ا واخَّ قالْ  و   ْ الرَّيّ علَى  شاوْرُوهْ  إبْلِيسْ 

ا ارْتَخَّ و   ْ دّ تَ اشْ كانْ  بَلْ  لَحْ النْبِي   
لْ فَضْ نْ  مَ

خْ مَ اشْ و  ي  الرَّاخِ الرْخا  دامْ 

ــرَّخْ فَ و  الــزْمــانْ  مــعَ  ــى  ازْكَ و 

يَّخْ امْشَ االمطارْ  على  ألنُّــه 

وخْ سُ فْ مَ ى  حَ اضْ تُه  لْعْ سَ في  نْ  الظَّ خابْ 

ــوخْ ــبْــتُ ــي مَ ْ شِ ـــلّ ــيــرْ كُ ــدا عــامْ الــخِ هَ

وخْ سُ فْ مَ ــمْ  ــهُ ْ رَيّ ــســانْ  بــاحْ دارُوا  مــا 

ــوخْ ارْخُ ينْ  بْهِ امْشَ نْيا  الدُّ في  مْ  نْهُ مَ

وخْ نْفُ المَ و  ورْ  جُ الفْ لَى  اعْ ــمْ  ــرْهُ امَ و 

ــوخْ ــبْــتُ ــي مَ ْ شِ ـــلّ ــيــرْ كُ ــدا عــامْ الــخِ هَ
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ــة ــخَ فــاسْ ـــمـــادْ  اغْ ــالَنْ  ــي ــغِ ال و 

ة خشخَ امْشَ لِيها  ــاوِي  ــه اشْ و 

ــة طــابْــخَ ـــارْ  ن ــي  ف ــلْ  ــاهَ ــج ال و 

ــا ــرّْخ ال مـــعَ  ــنــا  الــهْ ـــا  ـــن ادْرَكْ و 

ــخْ ــرَشَّ ــى امْ ــحَ ــلِّــي اضْ مَ

ـخْ يـفَ كِ امْ ـحـى  ضْ إيـْ مْ  يَوْ

ارَّخْ ـــهْ  ـــي ـــلِ اعْ ـــي  ولـِّ

ــة الــرَّاســخَ ــنَــى  ــعْ الــمَ داتْ  ـــنْ  مَ

ة الفَخَ المْ ـــعَ  امْ ــرْبْ  ــحَ ال نــاسْ 

ـــة ْخَ وّ ـــدَ امْ ــة  ــنْــطَ الــحَ ــاوْا  ــق الْ و 

ة ْخَ لّ جَ امْ نْيا  الدُّ بِهْ  سايَلْ  المْ على  رَى  اجْ و 

ة خَ رْشْ فَ امْ اقْوالَبْها  و  النْزَايَة  في  النَّاسْ  و 

ة خَ امْ الشَّ ة  رْحَ الفَ ازْكاتْ  االبْــرارْ  ازْيانَتْ  و 

ا ارْتَخَّ و   ْ دّ تَ اشْ كانْ  بَلْ  لَحْ النْبِي   
لْ فَضْ نْ  مَ

ه تَلْبَاخُ ى  اقْضَ ما  ونْ  عُ طْ مَ

ـــو الَخُ و  ــو  ــبُ ال ــعْ  ــفَ ــنْ يَ ــا  م

ـه اخُ سَّ نـَ لُـه  افْـعايـْ قا  لـْ يـَ

خا رْفْ  حَ في  ة  رِيدَ اخْ ذْ  خُ عانِي  المْ اقَظْ  احَ

ة يْخَ امْشَ الِّي  ياخْ  االشْ على  رَبَّنا  المْ  اسْ و 

ة ْخَ لَبّ امْ الِّي  ياخْ  االشْ ْمانْ  الزّ في  يتْ  راعِ

ــوخْ الــخُ و  ــهــا  ــراعْ افْ ة  اللِّيمَ ارْخـــاتْ  و 

لُوخْ مَسْ ى  حَ اضْ إلى  وَى  هْ شَ وْلِي  الحَ و 

ــوخْ ــرْشُ مَ يرْتُه  ابْصِ في  ه  ــيــدُ كِ ـــعْ  ارْجَ و 

ــوخْ ــبْــتُ ــي مَ ْ شِ ـــلّ ــيــرْ كُ ــدا عــامْ الــخِ هَ

ــوخْ ــرْسُ ــلْ مَ ــقَ ــوعْ ــيــاللِــي قـــالْ بُ الــجِّ

وخْ خُ الفْ ــنْ  مَ  ْ فَــخّ لِّيهْ  خَ دْ  الجاحَ و 

يُوخْ اشْ قامْ  السْ مــعَ  بالكارَة  ــوا  ــعُ رَجْ
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ــامْ ــولْ اآليَّ ــهْ طُ تْ بِ ــدَّ ــحَ ــومْ انْ ــنْ يُ آهْ مَ

عامْ الوْفا  على  ولُه  طُ في  كانْ  لُو  ياتْرى 

رامْ المْ بطيبْ  أزْهــاوا   ْ زّ العَ نْتاتْ  خُ فِيهْ 

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

ينْ وفْ العِ فا اوْ شافْ بشُ نْ الَّ اشْ أشْ رى مَ

اللِّينْ راسْ  اغْ بِينْ  ْقاحْ  اللّ تانْ  بُسْ في 

صينْ احْ رُوضْ  في  انْدا  تَّحْ  فَ امْ رْدْ  الوَ و 

البْـناتْ دُوكْ  وْ  للزَّهْ وا  ـعُ تَـمْ اجْ و  وا  ـعُ مْ جَ

اتْ ــدَّ عَ بزِينْ  ــوى  اقْ و  تَرْ  اكْ و  كتنافَسْ 

رْجاتْ الفُ على  البْناتْ  رُوا  تَمْ اشْ و  رُوا  ْ مّ شَ

االحزام بشد  الصحبة  االردان  تْ  ضْ فَّ كَ

امْ ڤَ المْ دْ  بَعْ ضاتْ  نَهْ و  تالَتْ  احْ و  لْتْ  وَّ عَ

امْ ـجَّ حَ البِيـبْ  ـناوِي  عْ مَ ـرْ  ْـظَ لنّ ها  ـدْ بَعْ

عادَة ْ السّ غايَةْ  في  ودْ  عُ مَسْ دْ  عَ اسْ يُومْ 

الــزْيــادَة و  يرْ  الخِ و  رْ  الْباهَ مالْ  بالجْ

نادَى رامْ  الغْ ــلَ  ألهْ لْ  تْفَ حَ امْ ــاضْ  ارْي في 

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

ا راهَ نْ  مَ بِي  تَسْ ة  وْجَ رَهْ امْ ارْيــامْ  في 

ضاها احْ في  ة  ياسَ بالسّْ يبْ  واتْجِ تَدِّي 

واها اهْ قْ  شْ بعَ وانَسْ  العْ بِهْ  تْ  فَّ حَ

ه عيدُ ـــومْ  يُ ــــرَجْ  اخْ ــكْ  ــلِ مَ ــةْ  كــاتْــبــاعَ

وا يدُ إيمِ وى  الهْ ـلَ  ألهْ جْ  اهَ الطَّ رامْ  بالغْ

وا إيزِيدُ رُوفْها  احْ و  عْ  طَ تَسْ نْ  حاسَ بالمْ

ــزادا ت ــهــا  ريــحْ الــمــالــي  على  كقلوع 

رادا الفْ و  يشْ  الجِ أبْطالْ  ــرْبْ  حَ ْبَتْ  ارّ حَ

نادا الهْ مــنَ  اڤْسى  لْبْ  بقَ مْ  لِيهُ زادْ 
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ابْهاها نْ  سْ حُ على  ه  اڤْاليَدُ ارْخاتْ  و 
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الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

رُودْ كْ مَ رَة  البَشْ بْ  غاضَ امْ  جَّ الحَ زادْ 

ودْ لْمُ جَ و  احْ  فَّ سَ و  رِي  رْمْ مَ نْ  مَ أڤسا 

ودْ حْ لتْمُ المَ نْ امْ بْ شوفْتُه مَ عَ اصْ يا مَ

ــمْ الــواسَ ــا  ــه ادْراعْ ـــرَّاتْ  عَ هْ  ـــدَ وَحْ لِيهْ 

مْ البْرايـَ زَرْقَـةْ  فـي  ـرْ  ظَ انـْ و  ـه  ـزْمُ حَ دْ  بَعْ

ـوارَمْ العْ ةْ  لْطانـَ سُ ه  ـماتـُ فَهْ و  افْـتُه  شَ

ــامْ  ــشَّ غَ و  ــرَا  ــتْ ــنْ عَ لْڤانا  مَ مايْكايَدْ 

سامْ احْ امْضاوْةْ  والَ  ــارُودْ  بَ وا  تْجُ انْحَ ما 

ــالَّمْ ظَ ــفــارْ  االشْ به  عْ  القاطَ يدْ  دِ الحْ و 

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

ولْ هُ دْ ضْ و ابْقا مَ امْ و انْبْهَ جَّ شَ الحَ دَهْ

ولْ مُ كْ المَ  ْ رّ السَّ لَ  ياهْ ڤالْ  اوْجابُه  في 

ولْ إيقُ هادْ  الشْ على  مْ  كُ امْ جَّ حَ مْ  لِيكُ

للْماحْ ــجــاتْ  ْ ــنّ ــغَ امْ ــانْ  ــألمَ ب ــوهْ  ثُ ــدْ حَ

ــالحّ اصْ و   ْ ــزّ عَ لِيهْ  قالُوا  ـي  دَرْتـِ ما   ْ ــلّ كُ

راحْ الجْ نْ  عْ الطَ يَّا  واتْهَ يدكْ  دِ احْ ــرَّبْ  طَ

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

االطودي ْها  نّ مَ وَّبْ  اتْدُ ة  بْسَ عَ دْ  عاگْ

اوْهادِي دِيكْ  نْ  مَ نْ  ِيْحَ إ ما  قْ  فَ يَشْ ما 

الْبادِي و  عادِي  يـعْ  ــمِ اجْ ــنْ  ـعْ طَ إيـْ

لِيلُه ـــالمْ  اظْ على  ــارْ  ش إلــى  بَـــرْقْ   ْ ــنّ ك

افتِيلُه على  رُه  بَصْ يا  أضْ ــرْقْ  بَ بجي  طُ

ادْلِيـلُه ـوى  الهْ حاصْ  ـنْ  يامَ قالـتْ  لِيهْ 

مادة الحْ ــمْ  ادْراغَ غارْ  تَصْ نا  ـعْ ـمَ اجْ في 

االيرادَة معَ  رَة  دْ القُ ولْ  مُ ةْ  نْعَ صُ  ْ رّ سَ يرْ  غِ

رادَة ـــوْ ال ــا  ودْن ــدُ اخْ ـــارُودْ  بَ و  يلْ  ْقِ التّ و 

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

وفْ مْ خُ ْهُ رَة منّ شْ تُه و عَ نْ لِّيعَ ة مَ دَ وَحْ

وفْ ڤاتْ الشُّ وى رَمْ بابْ امْصايَبْ الهْ و اسْ

وفْ طُ مْ اعْ ْكُ نّ ْضا مَ لْبْ و الرّ االمان إيطَ

ناسْ العْ يدْ  افْقِ نَا  السِّ دْ  بَعْ رْ  ضَ احْ و  غابْ 

الباسْ قامْ  اسْ ال  تُوْصابَكْ  في  ــرارْ  اضْ ال 

ناسْ الجْ بِينْ  امْ  جَّ الحَ لُومْ  عْ مَ دا  هكْ

يادِ الغْ على  ادْفَعْ  ما  الحْ يدْ  صِ ثِيلْ  امْ

دْ الرُّوفْ نْ بَعْ و مَ فُ ْ و العْ لّ حْ إيْحَ مْ و السَّ
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االنيامْ لشوف  رْدِي  الـــوَ  ْ مّ ــدَّ ال داكْ  ــتْ  رِي

تَرْقامْ في  اتْواشحه  يشْ  انْقِ انْ  يقَ سِ فُوقْ 

دامْ القْ ــاجْ  ادْب على  لْخالْ  الخُ  ْ ــيّ ضَ الحْ 

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

راحْ يرْ اجْ نْ غِ رَحْ مَ امْ و انْجْ جَّ رجْ الحَ اخْ

ساحْ و  ادْماهْ  لْ  طْ هَ مْ  هُ راحْ تَجْ ما  هُ

راحْ دْ لَنْجاهْ اسْ هالْ ما وجَ اتْ لَسْ صَ و اعْ

يحة النْصِ ــدا  ابْ دْ  بَعْ فَــادَكْ  ــنْ  مَ لْتْ  قُ

الوْقِيحة يُونَكْ  اعْ تْ  تَّعْ مَ مْ  ابْهاهُ في 

رِيحة ابْطيبْ  يلَة  لَبْخِ كْ  سَ نَفْ تِي  رَمْ اكْ

اتْمامْ رَّفْ  انْصَ ــدِي  وَعْ رْ  ماهَ يا  لِّي  قالْ 

المْ ابْكْ بُوه  خاطْ و   ْ يّ الحَ ابْناتْ  تْ  كَ حْ ضَ

رامْ الكْ داتْ  الماجْ ــوهْ  ــرْمُ كَ و  ـــوهْ  ْعُ وَدّ

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

البِيلْ فاتْ  شْ خَ تْ  ْحَ لَوّ  ْ مّ الدَ أتْيابْ 

لِيلْ التَّكْ ابْرُودْ  و  باجْ  ْ الدّ على  جارْ  تَشْ

يلْ مِ نْ اجْ سْ ْ الحُ رّ ة و سَ عَ يبَة ساجْ و الهِ

قادَة العْ على  فا  اصْ ــالَّرْ  بَ في  ورْ  فُ زَنْجْ

عادَة ــرْقْ  خَ بْرُومْ  المَ اقْ  السّ ــجْ  دَعْ زادْ 

صادى ينْ  حِ ياسْ  گْ للمَ نِينُه  بَطْ صــاحْ 

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

ه راحُ اجْ لْبْ  القَ في  مْ  هُ راحْ اجْ اتْ  دَّ عَ

ه ارْماحُ ــاتْ  دڤ يرْ  مِ الضْ في  و  هُ و 

وا راحُ قادَفْ  المْ بِهْ  واهْ  اهْ ورْ  ابْحُ في 

ــرة ادْزِي في  وعْ  طُ المقْ تْلْ  مَ ابْقا  نْ  مَ يا 

يرة صِ القْ كْ  بِيدَ تِها  كْ امْسَ يُوضْ  المْ و 

يرة انْصِ تُه  المْ في  لِيكْ  االَّ  قامْ  امْ في 

يادَة اصْ رْبْتِي  اغُ تْ  عْ ارْجَ طادْ  نَصْ يتْ  جِ

هادَة الشْ قايَقْ  بَحْ يتِي  انْجِ اتْخافْ  ال 

مادَة الحْ سايَرْ  في  رامْ  الكْ رَمْ  تَكْ يفْ  كِ

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

نافْ لِي على االصْ لُولْ و احْ نَ الحْ تْ امْ و الْبَسْ

افْ وصَّ ناوِي  عْ مَ يفْ  إيْصِ وَى  يَقْ الَّ  شَ

حافْ مْ اجْ وبْ تَرْجاهُ جُ رايَسْ في الحْ اعْ

ه ارْياحُ االتْ  شَ و  افْراتْنُه  ــواتْ  اقْ و 

يَّافْ سِ نة  عْ للطَّ مْ  هُ يفْ سِ لَّدْ  قَ ما 
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ــرُورْ اسْ و  راجْ  الفْ على  تَرْبِيعْ  في  ــارْزاتْ  ب

بُورْ خَ و  وَّرْدْهـــا  و  ينْ  لَتْشِ و  لِيمْ  بِينْ 

ورْ فُ ظْ مَ رِيرْ  اسْ تَبْلة  خْ الْمَ صانْ  االغْ بِينْ 

مامْ باكْ ْقِيصْ  الرّ على  يرْ  اتْشِ و  يَرْقُصْ  دِيكْ 

انْغامْ و  وتْ  ابْصُ نِّي  اتْغَ دِيكْ  كْ  حَ تَضْ دِيكْ 

دامْ بالمْ فايْتَه  رانَة  كْ سَ تْ  طاحَ ــكْ  دِي

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

وهْ مُ عْ طَ مْ  جاهُ نْ  مَ مْ  هُ عامْ بطْ وا  دَفْعُ

وهْ نْعُ ما صَ نافْ اكْ وا على االصْ ةْ و ازْهُ وَ زَهْ

بُوهْ اشْ يرْ  غِ نْ  مَ ة  طَ باسْ للمْ هْ  اتْفاكَ و 

ولْ جُ اسْ و  بُوعْ  اطْ ي  تَنْشِ رايَدْ  اخْ ــارْزاتْ  ب

ولْ صُ عَ كريم الفْ وبْ امْ شُ تْ العْ كَ حْ يفْ ضَ كِ

تُولْ قْ مَ في  وال  ها  جارَحْ امْ في  مْ  علِيهُ ما 

المْ ظْ مَ لِيلْ  في  صافِي  ما  اسْ في  بْ  واكَ ككْ

ـرْسامْ للـَّ دة  اعْ و  ة  ــزروبـَ مَ كـعرايــسْ 

ــرامْ الغْ حابْ  اصْ ـبِي  يَسْ قْ  الفايـَ مْ  زِينْـهُ

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

ونْ كُ ة و اسْ وا راحَ ْجُ دْ رَوّ نْ بَعْ وا مَ لسُ جَ

لْوانْ سَ  ْ لّ كُ مالْ  اكْ و  ة  رْجَ الفُ و  و  بالزَّهُ

ينْ و الْبانْ مِ وخْ و ياسْ احْ و خُ و النَّگاصْ و تُفَّ

انْ ضَّ حَ لِيهْ  اعْ ونِي  المامُ دارْ  ما   ْ ــدّ قَ

حادَة المْ من  كامْحدا  تَتْمايَحْ  ــكْ  دِي

البْيادَة في  انْعامْ  ثْلْ  مَ يَّلْ  تتضَّ ــكْ  دِي

إتْهادَى ــبْ  واجْ اقِي  السَّ و  ي  قِ تَسْ دِيــكْ 

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

هاوِي اشْ  ْ لّ كُ على  ة  مَ ناعْ بانْعايَمْ 

الهاوِي لْبْ  للقَ لَدَّ  و  يبَة  طِ و  يبْ  طِ

هاوِي امْ و  هــاوِي   ْ ــقّ حَ طابْ  يسْ بِها 

يمة ابْسِ ها  الْفاظْ و  دْ  تَنْشَ عانِي  بالمْ

لِيمة لُوْ جالَسْ  المْ ورَة  بْشُ مَ ة  كَ ضاحْ

لِيمة اسْ ابْــتــارْقُ  ــنْ  مَ رَجْ  تَخْ ــرْبْ  حَ ــلْ  كُ

ــادَة اوْق رُوفْها  احْ و  ــرَقْ  ــرَقْ اتْ مالْ  بالجْ

البْعادَة و  ــرابْ  الــقْ قْ  ــوَّ ــشَ اتْ ــواقْ  ــاالشْ ب

هادَة اگْ شا  الحْ في  مْ  واهُ اهْ نارْ  وا  ــدُ ْ وقّ

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

ي الگاسِ لْبْ  القَ اتْلَيَّنْ  رَة  ضْ حَ وا  قامُ

هاوِي رْ اسْ ينْ للنَّظْ رُونْقِ في ابْساطْ امْ
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القانُونْ و  ة  راجَ رَجْ و  ودْ  عُ و  ْبابْ  بالرّ

ونْ رْجُ الجَّ وابْ  بَكْ مْ  بِينْهُ رَة  فْ الصَّ و 

نايَعْ الصْ اغرايب  نْعاتْ  صَ حْ  بالتْواشَ

الوْسايَعْ ضاقَتْ  و  نْ  سْ الحُ يفْ  سِ تْ  قلَّدَ

نايَعْ ْ الشّ ولَةْ  صُ لْ  هَ مْجة  الدَّ فاتْ  راخْ

امْ ـمَّ الشَّ ـتانْها  بَسْ في  دارْ  تَسْ ـتْ  يَّـجْ هِ

قِـيَّامْ و  ـالة  ْ الصّ لَ  باهْ وا  غُ إيْزَلـْ غاتْ  زالـْ

زامْ احْ تْ  لْقَ طَ دِيكْ  و  نْبُورْ  شَ بْلَتْ  سَ دِيكْ 

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

يارْ اطْ فَلْياكْ  رْتْها  ضَ احْ على  نَّاتْ  غَ

االفْكارْ طْ  تَنْشَ وتْها  صُ ونْ  الْسُ بَنْغامْ 

يَّارْ سَ بْ  داعَ للمْ ها  فِيْضْ هارَجْ  اصْ و 

ياخْ االشْ  ْ ــزّ عَ وِيــنْ  رَة  ضْ الْحَ ــامْ  ارْي قالَتْ 

صاخْ الفْ الخدود  روض  نْ  مَ ه  قُ شْ بعَ فْ  قَاطَ

لرْخاخْ بِينْ  ــافْ  وَصَّ ابْهانا  يفْ  إيْصِ ما 

ــزامْ زَهْ ــهْ  بِ صــالْ  االَّ  ــرْفْ  الــطَّ ــراتْ  قــاصْ

باألنعامْ لَة  شامْ ة  مَ نَعْ مْ  نْهُ مَ لى  حْ ما 

الوْشامْ ورْ  ــدُ اصْ على  حــازُوهْ  نْ  مَ دْ  عَ ياسْ

ي ماسِ رْ اخْ ناحْ و الطَّ عَ الجْ نْك امْ و الْجَ

ي كاسِ رْلِى  دَّ غَ ولْ  اتْقُ يبَة  اوْجِ  ْ لّ كُ

ْرِيَّة التّ ما  اكْ ــرَى  اآلخْ نارَة  المْ مثلْ  دِيــكْ 

يَّة مِ احْ والَ  ة  ــدَ ــنْ سَ لُــه  االَّ  يقْ  شِ بالعْ

يَّة حَ و  ـــرا  امْ تلْقاها  مــا  ــعْ  فَ ــدْ تَ يُـــومْ 

ــرادَة ْ الــشّ على  ها  قْ ايـَ دَ احْ بِينْ  ــا  داوْي

بادَة العْ و  رْ  كَ ْ الدّ لَ  اهْ رُوا  حْ إيْسَ راتْ  ساحْ

ــادَة ــــالَفْ گ ا اخْ ـــدَ ــلْ گَ ــكَ هْ ــدَّ جــايَّــة تَ

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

نِيَّة سْ الحَ ْيامْ  الرّ ةْ  العَ بخْ ة  فَرْجَ

لِّيَّة العَ واحْ  ــدْ ال تْ  قَامَ نابَرْ  امْ في 

يَّة خِ السْ دْ  بالوَجْ رُوضْ   ْ لّ كُ ادْنانرْ  و 

ــزارَة لَــغْ گْ  ــدَ ــنْ شَ ياللِي  الجِّ يحْ  صِ الفْ

النْظارَة ةْ  قِيمَ و  ــهْ  رِي ــدْ يَ البْها   ْ ــقّ حَ

ــارَة ــم إيْ ادَّا  مــا  الــبَــادِي  و  ـــوَّ  هُ ــرْ  ــي غِ

النْـجادَة مكـمولة  ـورَة  الصُّ ـياتْ  باهْ

ادَة ْــدَ الــلّ ايَبْ  طَ امْ و  لُو  احْ  ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ  ْ ــدّ لَ

الــوْســادَة على  يَغْشي  إال  الــنُّــومْ  ــزْةْ  حُ

رِيَّة دْ عَ رايَسْ  اعْ نْ  عَ رْمْ  اتْغُ رْسانْ  عَ

ي يَّاسِ المِ يفْ  فِ كالهْ يلْ  اتْمِ و  لْ  دَ تَعْ
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الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

الْحالْ الْسانْ  حْ  صْ ابْفَ انْوَى  يرْ  طِ ندا 

طالْ اعْ دُونْ  رْ  التَّشاهَ رادَقْ  اسْ ة  قَلَّعْ

مالْ ة و اكْ ضْ رَفْعَ ها بَعْ ضْ تْ بَعْ ادَعْ و اتْوَ

رْبَة سَ الفْ  اخْ رْبَة  سَ انْشالُوا  و  وا  فُ اتْلَحْ

رْبَة حَ  ْ ــنّ سَ ــاوْا  ارْم اقْ  شَّ العُ اقْلُوبْ  في 

لْبة غَ ارْضـــاوْا  وال  لوبين  مغْ رع  هَ بالقْ

ــالمْ اعْ ــرَّدْ  ــجَ امْ ومالُوفُه  مــالُــوفْ   ْ ــلّ كُ

الْتامْ رْبَتْ  ضَ رُوبْ  للغْ سْ  مْ الشَّ راوْ  ينْ  حِ

ــامْ ْ نَــظَّ ـــلّ ْ كُ ـــزّ ــوا يــا عَ ـــونِـــي قــالُ ْعُ وادّ

الرْيامْ وهْ  اوْجُ عَ  امْ رْ  ضَ احْ الَّ  نْ  مَ رى  ءاشْ 

يقْ قِ رْتْ على التَّحْ دِّي في ما انْظَ هدا حَ

يقْ دِ التَحْ البِتاتْ  رُه  امْظاهْ شرعت 

لِيقْ اخْ بْحْ  جَ نُّه  عَ يقْ  ايْطِ وى  يَقْ الَّ  شَ

االلفاظْ لِيسْ  اسْ وَ  هُ نْ  مَ زَّلْ  يَتْغَ دا  كْ هَ

اظْ فَّ حَ الْبِيبْ  وال  رْ  شاعَ لُه  ايْجهْ ما 

فاضْ رْ  ضَ لَحْ ةْ  جَ بَهْ في  امال  و  رِي  بَحْ فاض 

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

نادِيـها ايـْ يـلْ  ْحِ لرّ يـدْ  ْ اتْوَكّ ـــزْمْ  عَ

رْبِيها غَ بْ  صَّ خَ المْ ربــح  على   ْ بّ هَ

يها جِ نْ  مَّ كَ على  وَى  الهْ نارْ  وا  ــدُ زَنْ

بَّة حَ المْ و  ــكــارْ  االفْ ــوفْ  اتْــشُ راقْ  بالفْ

بَّة طُ  ْ ــبّ اتْــطُ ــالَّ  شَ ها  جارَحْ امْ ــتْ  راحَ

سبة هــول  لكل  العين  شــوف  مــن  آه 

اقْــالدَة ها  يدْ جِ ــنْ  عَ ــدْ  ــاليَ اقْ ــاتْ  ــف راخْ

النْهادَة على  رْ  يَزْفَ ي  نْشِ المَ يمْ  قِ كالعْ

اتْمادَة ال   ْ ــطّ قَ نا  دْ عاهَ ــكْ  اوْصــالَ ــنْ  عَ

للْفصادَة  ْ زّ العَ اثْيابْ  في  وا  نْطُ حَ يُــومْ 

ْ مّ نى على اوْصافْ اخروج الدَّ عْ رْحْ و مَ شَ

ْ مّ لَ الرْضا بَرْضاهْ إيعَ ورْ على اهْ طُ مَسْ

تَنْتَمْ رْ  النَّاكَ على  ايْلَة  الطَّ ــامْ  االيَّ

رْجاتْ الفَ  ْ لّ لهَ ي  كِ حْ الْمَ مْ  الدَّ رُوجْ  اخْ نْ  عَ

بَّاتْ اتْخَ ما  سْ  مْ الشَّ و  اتْاللِي  سْ  مْ شَ نْ  كَ

وجاتْ بمُ الفايضة  ورْ  البْحُ فاضتْ  يفْ  كِ

يها طِ يَعْ اليَنْ  مْ  هُ يقْ شِ واعْ سارُوا 

دَمَّ لُه  عْ يَرْجَ قا  اسْ ما   ْ لّ كُ قى  نَسْ لُوْ 
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المْ اسْ بالْفْ  ياخْ  لالشْ لخالَصْ  المْ  السْ و 

ــوامْ االهْ ــراتْ  ومــاسْ يْرْ  الطَّ طــارْ  ما  ــدْ  قَ

مْ للآلْ ياخْ  اشْ رْتالَة  الْهَ وشْ  لَنْشُ دُونْ 

النْشادَة ارْقَايَقْ  و  ايَنْ  الصَّ رْضْ  العَ  ْ هلّ

بــالــوْالدَة اطفْح  ما  و  البِيدة  ــرْ  زَهْ  ْ ــدّ قَ

إيفادَة ال   ْ ــرّ سَ ال  ــوا  شــاخُ ة  ياخَ اشْ ال 

انتهت القصيدة

100 : ووقفنا على هذا البيت في نص آخر على هذا الشكل :

شعلوا نار فؤادي في الحشى اجهادة سگدوا يا وعدي بعد الزهو المقام  
101 : وتقرأ كذلك «ال انجادة» عوض «ال اتمادة».
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ــرَّارْ جَ نْدْ  بجُ ة  مَ النَّعْ  ْ ــبّ حُ لِــيَّ  صــاگْ 

ـيارْ اصْ و  لسانْ  و  بْ  قَلـْ ي  ادْعانـِ و  ي  ْنـِ زّ هَ

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

نافْ االصْ على  ْعايَمْ  بالنّ لُوعْ  وْ المُ انا 

افْ طَّ خَ و  ــاجْ  رَبَّ واصْ  الحْ إيْنُوضْ  إلى 

يدْ مِ يدْ في اسْ مِ بْنِي اسْ جَ سْ كتَعْ ساكَ الكْ

اتْرِيدْ و  جاجْ  ْ الدّ و  ة  رْگَ المَ و  لْ  سَّ عَ المْ

يدْ لدِ الخالَصْ  نْ  مَ بْزْ  الخُ و  رُوزِيَّة  المْ و 

ارْ ـكَّ سُ يـبْ  طِ و  رْفة  بالقَ ة  فَّ السَّ بَّة  حَ

ابْزارْ و  راخْ  بالفْ رِيَّة  عْ الشَّ يبْ  انْصِ إلى 

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

يبْ جِ اعْ بْخْ  طَ نْ  واجَ الطّ و  رْزُه  حَ وى  الشْ

لِيبْ بحْ افْــداوَشْ  و  مْ  هُ دْ بَعْ رْبَلْ  دَ المْ

بادِي اكْ على  نابُه  اطْ دُگْ  شايا  احْ في 

البْـعادِي و  ـرْبْ  القُ فـي  دى  غْ نـَ مْ  ْعايـَ للنّ

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

بِهْ نَرْضى  ما  رْ  البْطَ في  ــالْ  وكَّ تّى  حَ

رْبِيهْ غَ فَعْ  يَدْ إلى  وى  الهْ بابْ  اضْ ثْلْ  مَ

النْعايَمْ ة  ــدَّ لَ الغنْمي  و  وَّبْ  ــدَ بــالــمْ

رايَــمْ مْ  لِيهُ اعْ قَلْبي  ني  رايَمْ مْ  بْهُ حُ

مْ طاعَ المْ انْهايَة  ونْ  جُ عْ مَ ْرارَعْ  ــزّ ــال ب

ــرادِي امْ ــعَ  امْ دِي  قَصْ وبَة  عُ جْ مَ يَة  باهْ

هادي ــالفْ  اخْ هدي  لي  ــعْ  ادْفَ صاعْ  بالگْ

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

ــوانِــي يَــهْ ــفْ  ــايَ ــرْغ ال و  ــارْ  ــيَّ ــوشِ بُ و 

كانِي امْ في  نَمْشي  و  رَبْ  نَشْ و  لْ  ناكُ
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يهْ نَبْغِ ما  ويا  خُ ونْ  إيْكُ لُوْ  الزَّايَدْ  و 

فاني يَكْ وا  عُ مْ اتْسَ ما  العامْ  دارْ  لُوْ 
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ة ــدَّ لَ ــيــهْ  فِ ــرِيــرْ  بَــغْ ــيَّــدْ  الــسَّ يهْ  قِ الفْ

ا دَّ عَ نافْ  االصْ على  يدْ  دِّ گَ و  يدْ  مِ السْ و 

ة دَّ بمُ وفْتُه  شُ لُــه  ــدْ  ــرْفَ نَ ــشْ  ــوكَ بَــرْكُ

كارْ يُشْ ابْهاهْ  على  ومْ  هُ فْ المَ ْبَــلْ  ــرّ هَ

دُكــارْ ــرامْ  الــغْ لَ  لالهْ ــبْ  رايَ و  لِيبْ  الحْ

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

قة وسْ رَبْ  نَضْ ورْها  دُ اگْ نْ  مَ شة  تانَخْ

ــرْقــة فَ ــجْ  ــنْ ــفَ ْ ــسّ ال ــع  م ــلْ  ــعَ ــجْ يَ ال 

بالتْواوَلْ مْ  لهُ دْ  عْ انْگُ ــرُّوسْ  ال دْ  نُوعَ

انْغاوَلْ ها  يغْ امْضِ في  تَه  فْ كَ و  الكبابْ 

ــوَّلْ انْــسُ ما  ــرْبْ  ــضَ انْ تَــرْمــانْ  بِيبِي  احْ

الغارْ نافَدْ  اگْ مع  لْ  جَ احْ و  لْ  البْراطَ

صارْ تَعْ في  ه  ابْحامْضُ لُوقْ  سْ المَ وزْ  انْدُ ما 

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

رة ضْ الخُ ع  مَ يرْ  عِ الشْ دا  و  سُ كْ سَ ارى 

بَــرَّة ــرَةْ  ــضْ خُ و  رْ  ــوَّ ــكَ الــمْ و  ة  رْعَ الگَ و 

وْقُونِي شَ اسْ  فَقَّ و  كْ  عْ الكَ و  رِيْبَة  أغْ

لَة فْ غَ علِيهْ  ما  زِيتُه  في  عايمْ  راهْ 

لَة قْ مَ ــالفْ  اخْ لَة  قْ مَ بْ  تَنْصَ لْيَة  للتْقَ

لَة مْ حَ بِهْ  ــعْ  دَفْ لْوِي  المَ و  صايَدْ  العْ و 

ــدادِي اعْ بال  نُّه  مَ لْ  ناكُ ة  بْعَ شَ ــوقْ  ف

نادِي امْ بال  ا  دَ نَغْ ة  مَ رْشْ الشَّ بِيبَة  للحْ

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

بِيري اخْ ايْــرِيــعْ  و  يــعْ  انْــرِ اعْسى  و  عالَّ 

يري مِ اضْ صالَحْ  ــرْبْ  انْــضَ انا  و  لِي  يَقْ

يلُه انْجِ إلى  رَفْقا  جاتُه  ما  وى  الشْ و 

لِيلُه اخْ نِي  لساكْ زَنَّـــانْ  و  ــواحْ  الــكْ و 

ثِيـلُه امْ ي  شِ رِيــتْ  ما  بْـنِي  جَ كيَعْ له 

ابْــالدِي هلْ  ســالْ  لْ  ناكُ لْتِي  گُ ما   ْ ــلّ كُ

ادِي انْكَ نا  اضْ ي  جِ يَفْ وِي  شْ المَ بالْ  الكْ و 

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

ورْ فُ حْ المَ و  البَلْدِي  ــيــزُّو  وخِ دَنْــجــالْ 

ورْ كُ شْ المَ و  لَة  وبَصْ لَة  فَلْفْ و  ــرْداسْ  كُ

ي رامِ اغْ ــو  ازْهُ يَّة  بَّاكِ والشَّ لِي  القْ و 

يرِي غِ في  لِيَّ  اعْ وال  ى  رْشِ كَ عْ  نَنْفَ

ورْ كُ دْ مَ بالُه  اجْ في  بــادَّازْ  تَنْسى  ال 



309الزّردة

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

افْنُونِي نْ  مَ دْ  نَنْشَ البَيْضة  لْوَة  الحَ على 

نوني اظْ الرْضا  على  لْ  مَّ انْكَ بِهْ  دْ  هَ الشْ و 

ارْ وَّ غَ رِيعْ  اسْ دَى  نغْ ي  باحِ اصْ بْحْ  صَ كانْ 

رارْ امْ و  ْعافْ  الزّ على  ينْ  رْعِ بالكُ نَبْتْدا 

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

لُوحْ و  ولْ  كُ و  ــدْ  ارْفْ ابْلُوحْ  في  امْشادَخْ 

ــرُوحْ ــشْ مَ ى  شَّ نَتْمَ ــهْ  ب ــوسْ  ــقُّ بُــوفَ و 

ــزَّمْ ــحَ امْ يَة  للْفاكْ ي  شِ نَمْ هــدا  دْ  بَعْ

مْ مَّ انْخَ ما  انْلُوحْ  و  شْ  مَّ انْكَ ْبِيبْ  الزّ في 

مْ نَتْنَعَّ و  تارْ  نَخْ رَة  ضْ الخَ التْمارْ  في 

ـدارْ عْ نـُ مْ  ْـهُ ـبّ ابـحُ اللُّوزْ  و  ـسْ  رامَ الكْ و 

غارْ اصْ و  بارْ  اكْ لَة  مْ جَ ة  اشَ شَّ القَ تْ  المَ

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

الَّحْ لــلــدَّ ي  شِ نَمْ ــرُودْ  ــبْ ال يرْ  غِ باقِي 

ــاصــاحْ ي ــارَ  ــگَّ ــسَ ال ـــا  ـــالدْن ابْ دالَّحْ 

دارِي العْ جايَبْ  أعْ طالْ  قُسْ و  وزْ  گُ جيب 

افْكارِي وا  يْجُ إيهَ وسْ  فَگُّ و  يارْ  الخْ و 

ي رامِ امْ ايْتُه  انْهَ رُوطْ  قْ المَ مامْ  الهْ و 

ي انْيامِ ه  دُ اتْشاهْ  ْ ــدّ حَ ال  ــدِي  وَحْ يرْ  غِ

انْفادِي لي  ضاعْ  اللِّي  يعْ  مِ اجْ ورْ  طُ ْفْ للّ

هادِي اجْ في  انْزِيدْ  و  ة  دَ عِ المَ ــرَّشْ  انْــفَ

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

إيتْقانُه ــةْ  ــهــايَ انْ على  ـــرِي  بُـــوزَكْ و 

وانُه دْ بهْ ــضــاه  احْ في  ــابْ  ط اليابَسْ 

بِيَّا اتْلِيقْ  اللِّى  تارْ  نَخْ وْتِي  هَ اشْ ــنْ  عَ

يَّة مِ السْ ــرُونَــقْ  امْ الگرْگاعْ  اتْباعْ  في 

لِيَّا گــاعْ  ولْ  انْگُ الحانُوتْ  في  ما  ــلْ  كُ

ـــرادِي امْ على  ــا  ان و  ــــرادُه  امْ و  ْها  لّ كُ

يادِي الْمْ بْ  طَّ انْشَ يرْ  غِ ِيْسالُونِي  إ ما 

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

ينِي فِ يَكْ شــايَــنْ  و  ــنــاوا  اجْ ما  هُ إلــى 

ينِي ايْمِ في  رْ  اآلخَ و  رى  لِيسْ في  نُّوفْ  شَ

وابِي الخْ رْ  سَّ كَ امْ مع  ــاغْ  ــوزَگَّ بُ ــدْ  زِي

بابِي اشْ على  ـلِي  قْ عَ تِيَّهْ  امْ ـنُونْ  المْ و 

يزانُه مِ بَّرْ  اتْعَ ال  فِيه  لْتِي  كَ ما 

يْنِي ابْعِ دْ  حَ في  وفْ  انْشُ ما  وِي  نَدْ ما 
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بارِي اعْ يَنْتْهى  ما  لَّة  الغَ يلْ  أكِ في 

جارْ االشْ دَوْحْ  ـيارْ  اخْ احْ  فَّ تـَ و  لِينْـگاصْ 

كارْ عَ لُونْ  و  ي  مِ حْ شَ ي  بلنْسِ و  ازْوِيتْنِي 

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

يُنْعاتْ لْ  رْمَ شَ امْ شابَلْ  وتْ  حُ تَنْسى  ال 

اتْ ــة لــلــدَّ ــه راح تُ ْ ــدّ ـــانْ لَ ـــوخْ و رُمَّ خُ

وايَجْ اخْ شي  لْ  غْ شُ نْ  مَ و  الرُّوزْ   ْ بّ كانْحَ

بايَجْ ْ الدّ ــرِيــوَشْ  گَ و  ــعْ  ارْبَ نِيدْ  الفَ ــنْ  مَ

رايَجْ الفْ يَّة  شِ اعْ في  رْ  ضَ تَحْ ي  ناجِ ْ الطّ و 

دارْ الكْ يعْ  مِ اجْ بِها  بْ  هَ يَدْ الگلِييا  و 

الجارْ بَّبْ  حَ امْ ه  تْفُ كَ رِّى  عَ امْ  ْ بّ كنْحَ

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

الحالْ لْ  اهْ الرْبابْ  يتْ  كِ احْ ابْما  ادْوِيــتْ 

االفْضالْ جالَسْ  امْ في  وادْ  الجْ بِهْ  كْ  حَ تَضْ

عامْ رْتْ في اطْ ضَ لْتْ وال احْ رْتْ وال كَ ما ابْصَ

رامْ الكْ ينْ  دِ للماجْ ة  كَ حِ مُضْ دَرْتْــهــا 

مامْ بَكْ يرْ  اتْشِ ة  رُوسَ اعْ  ْ نّ كَ رَة  بَكْ بَنْتْ 

نابِي  ْ ــلّ كَ إلــى  يرْ  غِ ة  بْعَ شَ مايْلِي 

انْصادِي تُه  لْفْ بكَ ــورْ  بــاكُ و  ينْ  التْشِ

أنْــزادِي اللُه  اسْ يفْ  رْشِ مَ شْ  امَ شَ المْ و 

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

وقْ للسُّ جا  يتُه  الْقِ ما   ْ ــلّ كُ لْ  مَّ انْجَ و 

وقْ قُ مَشْ و  تِيزْبِيبِينْ  ــونْ  زِيــتُ ــي  شِ و 

نُّه مَ ــوقْ  فُ عايَمْ  ــه  إيْــدامُ طــابْ  يفْ  كِ

نُّه ظَ صــابْ  بَــوْفــاهْ  نَّى  اتْمَ لِيبْ  القْ و 

نُّه جَ ــهْ  بِ ــدْ  ــعَ اصْ وادْ  للَّطْ الرْقِيبْ  و 

نادِي و  يابَسْ  صْ  مَّ الحَ و  سْ  مَّ دَ المْ و 

بادِي للْعْ ــوقْ  ــلُ اخْ و  ة  ــدَّ لَ النْعايَمْ  و 

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

الرَّاقِى نْ  الفَ و  زِيرْ  الغْ بْعْ  الطَّ ــاسْ  ن

اقِي رْ السَّ طْ وبْ بالمَ شُ تْ العْ كْ حَ يفْ اضْ كِ

نايَعْ الصْ لَ  اهْ وا  نْعُ إيْصَ يفْ  كِ ة  نْعَ صَ يرْ  غِ

نايَعْ ْ الشّ و  والتْ  الصُّ لْ  أهْ حكْ  تَضْ باشْ 

بايَعْ ْ الطّ لَ  أهْ بِي  تَسْ ة  وعَ رْصُ مَ يَة  باهْ

ن هي ياعشيق ماكلة المعشوق واشْ

راقِي اعْ ودْ  ابْدُ في  يقْ  ْحِ الرّ رْيْ  سَ رِي  تَسْ
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مارْ لْ اليضْ نْ ابْهاها لهَ سْ وى حُ رْقْ و اضْ شَ

دارْ االكْ يعْ  مِ اجْ ي  اتْفاجِ و  ي  جِ تَفْ تْها  مْ أنْظَ

ــارْ ــنْ بَــطَّ ــلْ ك ــعْ بـــالـــزَّرْدَة كُ ــوالَ يــا ال

حاطْ قْ مَ وال  عامْ  ْ الطّ في  ــالْ  وَكَّ انا  ما 

اطْ قَّ سَ ــي  الِّ ــرَفْ  نَــعْ ما  ــاطْ  ــقَّ سَ مانا 

ـة ـنْـعَ قا بـصَ ـتْـها و فايـْ مْ ــوادْ أنْظَ للجْ

ة عَ بَدْ بغيرْ  دْ  جاحَ ــوَّ  هُ ها  دْ حَ اجْ ــنْ  مَ

ة رفْعَ و  ياءْ  الحْ لْ  لهَ ه  اللـَّ بْدْ  عَ بَنْ  قالْ 

يارْ الخْ و  تِي  ماعْ لجْ الفايَحْ  ــالمْ  اسْ و 

مارْ االعْ تْ  لْفَ سَ ما  الهادي  على  الةْ  ْ الصّ و 

ادِي الوَهَّ على  اوي  الضَّ رْ  البَدْ رْقْ  شَ يفْ  كِ

بادِي لْ  كُ و  رِي  ضْ حَ قَرْياتْ  و  ونْ  دُ المْ في 

الـزْرادي على  رْ  مَّ اتْشَ يلْ  ابْخِ ونْ  اتْكُ ال 

ا راشَ كْ المَ ــواهْ  ــفْ ال ــنْ  مَ ــي  نــاشِ وال 

حاشا ــرَبْ  ــقْ نَ ال  و  ناقْصة  نَرْضى  ما 

جادُوا ـسانْ  بالحْ وا  كُ حْ ضَ إلى  ـوادْ  الجْ و 

افْسادُه طا  اخْ كما  يَــرْتَــدْ  قولُوا  ــهْ  لِ

حادُه اجْ ْغا  اللّ في  الهازَمْ  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

االنْشادِي ةْ  ارْجاحَ قَوْلِي  وا  مُ فَهْ الّدي  و 

الدِي الخْ جنَّة  في  اللّـه  لْقْ  خَ ما   ْ ــدّ قَ

ا اشَّ يَتْفَ بِيرْها  اعْ دَرْتْها  ة  كَ حِ مُضْ
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ــــشــــادِي ـــــــزْ انْ ــــمْ رَمْ ــــاهَ يـــا ف

ــــــالدِي ـــي ابْ هْ ف ـــــوَّ ـــــبَ ــــنْــــتْ انْ كُ

ـــادِي ـــنَ ـــونْ إي ـــعْ فـــي الـــعُ ـــمَ نَـــسْ

ـــزْ غــــادِي ـــاگَ ــــنْ ع ـــا مَ ـــضَّ ـــي ال ف

ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

افْصالْ  ْ ــلّ كُ نْ  ضامَ لْتْ  قُ و  أنا  تْ  قْ أنْطَ

الــمــالْ  ْ رَبّ بِـــيَّ  زادْ  ـــادَلْ  الـــعَ ــدْ  ــنْ عَ

حالْ مُ ــنْ  مَ ــالَّ  شَ نْتْ  مَ اضْ ــي  الِّ المالْ 

وزْ اتْـــدُ ما  مانْتِي  اضْ ــا  ابَّ ورْ  جُ حْ مَ أنــا 

وزْ فُ انـْ ال  قَبْل  يـنْ  الْدِ الوَ ضانْ  احْ في  رْ  كابـَ

ـنُوزْ اكْ ي  شِ بْ  هَ الدَّ مـنَ  نْدِي  عَ يَنِّي  والَ 

ـــــدادِي ـــــعْ ـــي بَ ـــصِ ــحْ ــــــالَّ نـَ شَ

ــــادِي ــــي االس يـــا  ـــــرْ  ـــــواجَ اسْ و 

يرْ اتْحِ فِيها  ولْ  قُ اعْ لِــيَّ  ــرَاتْ  اجْ ة  قَصَّ

يرْ دِ الهْ ـس  حَ تْ  عْ مَ اسْ يتْ  امْشِ ينْ  اسِ للْمَّ

يرْ ايسِ غــادِي  ــانْ  كَ بْسْ  للحَ جابَرْ  ا  نَلْقَ

يرْ شِ العْ لْقْ  طَ يرْ  غِ نْ  مَ نَضْ أنَايا  لْتْ  قُ

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

ي راسِ مْ  يـكُ طِ عْ نـَ يـعْ  طِ القْ  ْ ــلّ حَ الَ  و 

ي ناسِ يا  مانَة  بضْ لِيهْ  اعْ ــدتْ  ــهَ اشْ و 

ي رَّاسِ كُ تْـبُـه  كَ يـعْ  إيضِ ما  ـزْ  ـگَ عْ نـَ ما 

افْصالْ نِّي  مَ إيــرِيــدْ  ما  ضمني  واللِّي 

ضالْ الفْ ســالْ  ماكنْبِيعْ  كنَشرِي  ما 

بالْ الجْ و  ــدا  الــكْ و  ــرامْ  ــرَّمْ بَ و  ليزْ  گِ

يرْ الطِّ وا  بْطُ كيْقَ خاخْ  الفْ و  واسْ  القْ نْ  مَ

بِيـرْ اكْ ـَرْ  بَخّ انْبِيـعْ  ة  بْـكَ الشَّ و  لَّة  السَ
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الصي اخْ وَقْـتْ  في  يـرْ  إيصِ ذا  ما  ـى  غَ اصْ و 
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ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

بِّيـتْ خَ ا  امَ و  وا  بْـدُ جَ و  ي  خابْعِ المْ يرُوا  سِ

البِيـتْ رْ  دْ صَ في  زَّزْينْ  خَ امْ رْ  امْسامَ زُوجْ 

لِيـتْ تَغْ اسْ و  رِيتْ  اشْ باشْ  افْلِساتْ  زُوجْ 

ْبَـنْ التّ ـتْ  تَحْ راهْ  وقْ  نْـدُ الصَّ تَنْساوا  ال 

نْ سَ احْ ابْنِ  نْ  مَ شالَّة  في  رِيتُه  اشْ نْتْ  كُ

ــنْ ْسَ رّ فيه  رِيطْ  اشْ فِيهْ  يَطْ  خْ المَ فِيهْ 

ــــدادِي ــــنْ ــــقَ ــــيــــهْ ال ــــــــازَنْ فِ خ

ألوالدي ــــى  ــــقَ ــــبْ يَ ـــــعْ  ـــــامَ ط

ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

رْعا الگَ في  ازَلْ  غَ المْ و  فَلْكاتْ  ــي  راشِ

عا صْ الگَ ــرْفْ  طَ لَى  اعْ يَة  راشْ رْفَة  غُ امْ و 

عا مْ بالجَّ ي  طِ نَعْ افْصالْ  ي  شِ لِي  ــرُوا  دِي

يْتِي گْ اشْ أنْــبِــيــعْ  ــتَّــى  حَ ــرُوا  ــبْ صَ والَّ 

تِي رْسْ عَ في  الغازْ  معَ  ْبَگْ  النّ انْبِيعْ  و 

ازْرِيبْتِي في  ارْحاتْ  الگَ ــاراتْ  الــفَ  ْ زّ انْـــدَ

ـــكْ انْــــهــــادِي ـــي ـــمْ لِ ــبَـــنْـــهُ وَلـْ

ـــادِي ـــف اتْ بــــاشْ  ـــمْ  ـــهُ ـــنْ ـــمَ اسْ و 

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

ـزُونْ خْ مَ ـي  تاعِ امْ و   ْ لّ الدَّ نَرْضى  ـا  اشَ حَ

ونْ ـحُ طْ مَ ة  يـَّ نْوِ جَ و  افْيَـة  حَ ا  ـشَّ ـحَ امْ و 

ونْ رْهُ مَ نَبْقى  ما  بــاشْ  وهْ  بِيعُ يرُوا  سِ

تِينْ المْ داكْ  لِيضْ  الغْ لْخْ  الكَ منَ  نُوعْ  مَصْ

يـنْ تْالَيْمِ مَ ـكالْ  اشْ فِيـهْ  ـة  الرَّتْعَ فِيـهْ 

يـنْ ْگِ رّ تْـگَ مَ داتْ  ـْ لّ تْـخَ مَ ادْجـاجـاتْ  فِيـهْ 

يـرْ غِ اصْ باقِـي  نْتْ  كَ بابِي  اشْ في  يتُـه  لَمِّ

يـرْ انْدِ بِيـدي  واشْ  وهْ  بِيعُ ا  رِيوْ اجْ اليُومْ  و 

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

ينا شِ الكُ في  اليَبْرَة  ــعَ  امْ نَّارَة  السَّ و 

يبا ارْهِ ــقــاوْا  يَــبْ ارْ  ـــدَّ ال على  ــوسْ  احــبُ

ينا اوْهِ نْ  جْ السِّ في  يعْ  انْضِ ال  لِي  نْ  سَ احْ

عامْ في  ــرَّهْ  مَ يضْ  كاتْفِ رارَبْ  الخْ بُو  نْ  مَ

بتْـمامْ مْ  يـبْـهُ انْجِ زِيـبِـي  اعْ ادْجــاجْ  و 

ازْمامْ في  مْ  مالهُ يبْ  انْجِ رْفانْ  الخَ عْ  مْ جَ

يرْ دِ اغْ نُّه  مَ ــرْ  دِي و  تَـــرْوَي  تَّى  حَ ـــرَبْ  اشْ

يرْ القِ بَهْ  كايَشْ لْ  حَ اكْ ونْ  تْقُ مَ نْ  مَ اسْ

ونْ انْصُ المخزُونْ  يشْ  شِ القْ في  ــرادِي  مُ

بِينا اغْ  ْ ــلّ كُ ــرَعْ  ْ ــشّ ال مانَة  اضْ اتْ  عــدَّ
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ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

دارْ گْ المُ على  ــوهْ  ــمُ ْ زَمّ و  مالِي  وا  عُ مْ جَ

ارْ ــدَّ ال في  هي  ما  ــامْ  ْمَ ــزّ ال في  هي  ما 

مارْ سْ ة و المَ لْحَ صَ ورْ و المْ يْشُ ة و الطِّ لْفَ الحَ

لُوحْ اشْ و  رَبْ  اعْ رْبْنا  غَ وايَجْ  اخْ وا  عُ تَمْ اجْ

ابْلُوحْ جْ  القَ وا  ْطُ يّ عَ وقَفْ  المُ ورْ  شُ نْ  مَ

وحْ الــدُّ فْ  لـِ اخْ معَ  ظْ  ابـَ الگَ تَنْساوْا  ال 

ــــزْضــــادِي الــــفَ الَّلْ  ـــــــــــدَ ال و 

ــــادِي ــــب ال و  ـــــادِي  ـــــع ال ــــنْ  ــــي بِ

ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

يهانْ شِ ابْحالُه  ما  يهانْ  شِ ي  شِ نْدِي  عَ

يَّانْ عَ و  ودْ  ــدُ ــهْ مَ و  لَة  فاشْ ــه  ــتُ ــبْ ارْكَ

ــرَّانْ حَ و  ــانْ  ــحَّ طَ ورْ  ـــدُ إيْ رِيكْ  التَّحْ في 

هاتْ ْ الدّ واقْ  اسْ في  يَّاتْ  المِ جابْ  ه  رْجُ سَ

عاتْ ْ طّ قَ المْ يرْ  غِ تاتْ  اشْ سارْ  ه  الْجامُ

باتْ ْ عّ كَ المْ يرْ  غِ باتْ  ڤَصْ ي  شِ نْ  مَ بَة  عْ جَ

ادِي ـــــــــدَّ ــــي حَ ــــاهِ ـــي ب ـــفِ ـــي سِ

ازْبـــــادِي و  ـــلْ  ـــسَ اعْ فـــي  ــا  ــف ــحْ يَ

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

رازْ هْ المَ  ْ ـدّ يـَ في  ـــي  ارْزَاوْنـِ ــة  ــوَّامَ الــقُ

الغازْ عْ  انْتَوَ ينْ  يابْسِ بْ  طاطَ اشْ زُوجْ  و 

ازْ نْغْ المُ و  رِي  فْ شَ و  تِي  بِيكْ اسْ و  ا  مَ هُ

كــارْ يُــدْ ه  مُ باسْ مْ  فِيهُ ــواجــة  أخْ  ْ ــلّ كُ

غارْ اصْ و  بارْ  اكْ تُه  اتْباعْ جابْ  ا  يشَ قِ اعْ و 

اتْجارْ يرْ  غِ لِينْ  كامْ ــوايَــجْ  الــخْ و  ــدُ ه

يرْ الغِ على  ها  الحْ و  ة  لْعَ السَّ اذا  دللِي 

يرْ الخِ ــا  دَرْن ينْ  حِ الَّلْ  ـــدَّ ال نْدْ  عَ ي  قَشِّ

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

لِيحْ امْ دْ  ـــوْ عَ قــالُــوا  ــاشْ  ف تَرْ  يَعْ إلــى 

يحْ ايْطِ و  ثَرْ  يَعْ مصْ  يَهْ لْخْ  الكَ ارْمادْ  في 

رِيحْ تَسْ نْ  مَ رَة  هْ شَ لِيهْ  رْسْ  للعَ بْتُه  جَ

يثْ دِ الحْ ى  غَ اصْ نْ  يامَ قِراطْ  ى  واشِ يَسْ ما 

يتْ الْقِ ما  ها  وضْ عُ اتْ  النْعَ علّْى  ْتِي  لّ حَ كْ مُ

يتْ ابْغِ ي  كِ رْبْتِي  حَ الوَلْجاتْ  هارْ  اشْ نْ  مَ و 

رِيرْ ْ السّ تْ  تَحْ لِيهْ  نِينْ  اسْ و  ة  دَّ مُ هدي 

يرْ ايْطِ ولو  يعْ  جِ اشْ ي  شِ ه  دَرْكُ االَّ  يفْ  سِ

انْحازْ المالْ  ولْ  مُ نْدْ  عَ اعْ  گَ ي  الشِّ هدا   

يحْ نْطِ المَ داكْ  يا  يرْ  سِ يرْ  غِ لي  قالُوا 
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ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

ــالَّسْ ــل لــه رانِـــي گَ ــحْ قُ ــرّي ــابْ ال فــي ب

النَّاسْ گاعْ  رْفُه  كاتْعَ وِيسْ  واعْ يسى  عِ

الَّسْ كالفْ نِي  ْحُ بّ وَصَ و  ــي  ــالِ ادْي ــابْ  ج

رِيعْ اسْ رِّي  إيْجَ جا  ونْ  مُ ضْ المَ على  ــرَّاوْا  جَ

يعْ إيْضِ غــادِي  كــانْ  نْ  جَ اتْسْ ــامْ  أيَّ ثَلْتْ 

انْبِيعْ وال  ـــاعْ  گَ ــنْ  ــرْهَ نَ ــا  مَ ــدِي  ــنْ مــاعَ

ـــادِي ــــ ـــــــگَّ عَ ـــــى  ــهـــ ــن ـــ ـــ ي وال 

زادِي فــــي  ــــرْ  ــــكَ ــــفْ نَ ــــى  ــــتَّ حَ

ــــــنْ هـــــادِي ـــصْ مَ ـــل ـــخ ْ انْ ـــــــرّ سَ

االدْهانْ ـرْ  حَ تَسْ ة  يْـدَ شَ امْ بَـة  قَصْ نْـدِي  عَ

ــانْ ارْك  ْ ــلّ كُ ــنْ  مَ خــازْنُــه  زِينْ  الخْ فِيها 

شانْ ـطْ للعَ ـي  يَحكِ ما  نْبُـوبْ  عَ فِيـها 

المالْ ي  ـطِ يَعْ إينُـوضْ  يـالَّ  ـنْ  امَ للضَّ ما 

الوْحالْ في  رِي  يجْ و  نْ  مَ يَضْ نْ  مَ لْ  تاهَ يَسْ

ارْجــالْ وا  دُ هْ يشَ ما  العارْ  تَوْقافْ  الَ  ــوْ لَ

ادِي ـــــوَّ ـــــجُ ال فــــي  ـــــا  ـــــايَ ارْج و 

الـــــهـــــادِي احْ  ــــــــــــدَّ مَ ـــــا  ن و 

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

ـي نْدالـِ السَّ إيسالْ  صابْنِي  ما  اللي  و 

ـي مالـِ راسْ  ما  هُ ــزاحْ  الــمْ و  ي  يقِ الهِ

ـي خالـِ يا  ة  مانـَ ْ الضّ ة  حالـَ فـي  هانِي 

البْالدْ هدا  ــرِتْ  اعْ نِّي  مَ عْ  مَ اسْ نِينْ  امْ

بادْ العْ يعْ  مِ اجْ يا  يعْ  إيضِ ينْ  كِ سْ المَ واشْ 

االوْتادْ نْ  مَ رَبْعه  في  بحوني  اتْشَ كانْ  لُو 

يـرْ طِ اخْ لْتُـوا  قُ نِيـنْ  امْ يـدا  گِ تَفْ لِّيـوْ  خَ

يرْ عِ ْ الشّ صادْ  احْ في  الصْ  اخْ مْ  كُ ْصْ لّ انْخَ و 

يـرْ ثِ اكْ ال  و  لِيـلْ  اقْ ال  ـنْ  مَ نَضْ ما  حالَـفْ 

يها جِ ــنْ  ــمَّ كَ فــي  ــنِــيــنْ  ْ ــتَــمّ امْ ــراجْ  ــبْ ب

ها لـِ ــلْ  ادْخَ لُوعْ  اسْ ــنْ  مَ بْـتْ  جَ ْما  لّ كُ

يَرْوِيـها ه  رْشُ كَ يـبْ  إيجِ المالْ  ـولْ  مُ نْ  مَ

ليهْ اعْ وا  ـدُ هْ شَ ولْ  دُ اعْ مْ  ظالـَ ه  راسُ رَفْ  عَ

لِيهْ اعْ تْبُـه  كَ يـمْ  دِ اعْ ـي  وشِ نْدُ ماعَ واللِّي 

لِيهْ اعْ وتُوا  كايْفُ ــمْ  ــرَهُ يَــقْ ما  والــلَّــي 

بِيـرْ الخْ ى  علّـْ مْ  العالـَ يَّا  بـِ قادَرْ  يـدِي  سِ

يـرْ البْشِ هْ  طَ مْ  نَعْ الزِّيـنْ  زِينْ  ـدْ  مَّ حَ مُ

حالِي في  ي  شِ نَمْ لْتْ  قُ و  لْتَة  الفَ بْتْ  صَ

ـلِّيـها خَ ـيتِـي  لقِ يف  كِ يـاللِي  الجِ قـالْ 

الهادِي علـى  هْ  اللـَّ ى  لـَّ صَ

انتهت القصيدة
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نامِي امْ فــي  ــس  يــامَ

ــي ـــــرَى لِ واقــــعْ اجْ

ــــي امِ الــــدَّ و  ــــا  أن

ــي بـوصالـِ ـتْ  ـفَ طْ عَ

ــي ــبْ ارْســامِ ــلْ فــي قَ

ــومْ الــغــالِــي ــسُّ ــال ب

ــــي امِ ــــدَّ ــــــيَ ڤُ هِ

ـي شالـِ اتـْ ـمـانْ  ـصْ خُ

ــي ــرامِ ْ اغْ ـــرّ ـــنْ حَ مَ

ـــــاللِــي ــالهْ احْ ـــ مــاحْ

ــي ــامِ الــطَّ اجْ  ــــدَّ ال و 

ــحــالِــي ـــيـــبْ اضْ ارْقِ

ــي ــامِ ــي ــدْ اصْ ــي ــعِ انْ

ــي ـــــزَالِ ـــــتْ اغْ ــنَّــگْ عَ

ــي ــالمِ ــنْ احْ ــتْ مَ ــقْ فَ

ــي حــالِ لْ  ــــدَّ اتْــــبَ و 

صــارْ ــيــنْ  شِ لِــيــكْ  ي  كِ نَحْ ــبْ  ــالَ الــطَّ يــا 

الزالْ ـــقْ  ـــابَ ـــسَّ ال و  ـــضـــى  اقْ ـــي  ف

ـــدارْ ــتْ االعْ ــعَ ــلْ ــضــانْ خَ ــرْ رَمْ فــي شــهَ

ـــوْصـــالْ ــةْ ال ــجَ ـهْ ـــا بـَ ـــاه عــلــى ارْض

ـــبـــارْ ــا اعْ ــه ــالِ ــة م ــلَ ــي ــا لِ ــن ــمْ ــنَ أغْ

ــــــوَالْ ـــهْ امْ ي ـــدِ ـــفْ ـــا تَ ـــهـــا م ـــومْ سُ

ــارْ ــسَ ايْ و  ينَة  إيْمِ  ْ ــبّ ــحُ ال و  ــوى  ــهْ ال و 

ـــالْ ـــي االحْ ـــتْ  ـــمَ ـــصْ فَ ــة  ــبَّ ــحَ ــم ال و 

ــارْ ــب ــثْ االخْ ي ــدِ ــنــا فــي احْ ــا و احْ ــهَ ــزْتْ حَ

ــي ــالِ ــيَ ال ـيــلْ  الــلـِّ و  ــــــوِي  زَهْ لـــضْ 

يقصارْ ــنْ  ــي بِ ــي  ــنِّ ظَ ــي  ف ـــتْ  ـــوِي انْ ــا  م

طـــالْ و  اســـجـــاه   ْ ـــــمّ ضَ مـــا  ـــدْ ـــعْ بَ

االوْزَارْ ــــارَة  ــــفَّ كَ ـــعْ  ـــلَ ـــگْ نَ بــــاشْ 

ـــحـــالْ ـــى بــــانْ الْ ـــتَّ جــــا حَ فـــي الــــدّْ

ــيــزارْ ـــرْفْ لِ ـــتْ طَ ــي الَحَ ــفِ ــيــبْ وَلْ انْــصِ

ــالْ ــس اتْ ـــنْ  يَـــامَ ــي  ــقِ ــشْ عَ ـــوَى  ق وال  
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قامِي امْ ــنَ  مْ ــتْ  ــمْ قُ

ـــى لِــي بــالــلِّــي يَـــزْهَ

ــي ــزامِ يـــتْ احْ ـــدِّ شَ

انْجالِي ــتْ  ارْفَــعْ و 

ــي ــالمِ ــدْ اكْ ــعْ ـــنْ بَ مَ

افْعالِي ـــرْدْ  سَ ــنْ  عَ

ــي عــامِ ــــتَ  انْ واشْ 

ــي ــالِ ــقَ ــتْ ــفْ ال ــفَّ خَ

ــي إيــمــامِ ـــــوالْ  قْ و 

ــي ــوَال ــهْ ـــة ال ـــايَ غَ

ــي ــامِ ــي ــدْ اصْ ــي ــعِ انْ

ــي ـــــزَالِ ـــــتْ اغْ ــنَّــگْ عَ

ــي ــدامِ ــعْ ـــلْـــتْ اتَ قُ

الــعــالِــي ـــة  ـــمَ رَحْ و 

ــي ـــكْ حــامِ ـــوَّاضَ شُ

ي الخالـِ بْـحْ  الجَّ فـي 

ــي ــالمِ ْ مــنَ امْ ـــفّ كَ

ــي ــصــالِ ــفْ ــــــادَرْ ب ب

حارْ السْ وَقْــتْ  لْ  ــوَّ ــعَ امْ ــورْ  ــحُ ْ الــسّ على 

ــمــالْ ـــة الــجْ ـــعَ ي ـــدِ ــى رضــــا ابْ ــل ع

ــدارْ الــجْ على  الــبــابْ  ــوفْ  فُ ــدْ بَ ــتْ  ــعْ ادْفَ

ــالْ ــش ْ انْ ــوّ ــجَ ــلْ ــرْ ل ــجَ ــفْ ــبْ ال ــي ــصِ انْ

ارْ ــوَ ــسْ ــرُوكْ لَ ـــ ــبْ ــالَـــــبْ مَ جـــاوَبْ الــطَّ

ــــحــــالْ مُ هـــــذا  ـــــــيَّ  لِ قـــــــالْ  و 

ــــوارْ ــــوضْ بـــالَ اشْ ــكْ نُ ــاقَ ــي ــةْ ف ســاعَ

ــالْ ــم اشْ و  ــنْ  ـمَ ايـْ ــمــاكْ  اسْ ــــبْ  راقَ و 

ــرَارْ ــبْ بــالــضْ ــشْ تــعــاقَ ــحْ ـــرَايَـــمْ الــفَ اجْ

ــــاللْ اضْ ـــلْـــمْ  الـــظُّ و  ــرْ  ــنــاكَ الــمْ و 

االوْزَارْ ــــارَة  ــــفَّ كَ ـــعْ  ـــلَ ـــگْ نَ بــــاشْ 

ـــحـــالْ ـــى بــــانْ الْ ـــتَّ جــــا حَ فـــي الــــدّْ

ــــرارْ االسْ ــمْ  ــي ــلِ اعْ ابْـــــوَابْ  ــقْ  ــلْ ــغُ اتْ ال 

االزْاللْ ـة  ــلـَ ــمْ جَ ــا  ــه ــي فِ ـــيـــبْ  اتْـــغِ

ــارْ ــم ــال اجْ ْ ب ـــيّ ــوي كَ ــكْ ــا يَ ــضَ ــي الــعْ ف

ـــالْ ـــم رَسْ وال  ـــلْ  ـــضْ فَ ـــه  ـــلُ إيْ االَّ 

ــارْ ــت ــى اخْ ــولَ ــمُ ــــولْ ال ـــكْ قُ لَ ـــوْ ــي قَ ف

ـســالْ ـــرْعْ انـْ ــتَّــا بـــالـــشَّ ــمْ شَ ــلْ ــع ال
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ــي ــالمِ اظْ و  ــكْ  ــلْــمَ ظَ

ــي ــالِ ــا ت ــح ــضْ لــو نَ

ــي ــامِ ايَّ و  ـــــدِي  وَعْ

حالِي ـــنْ  مَ ــكْ  ــالَ ح

اقْيامِي ــتْ  ــمْ قُ ــو  لُ

مالي اعْ و  ــي  ــلِ ــعْ فَ

ــي ــامِ ــي ــدْ اصْ ــي ــعِ انْ

ــي ـــــزَالِ ـــــتْ اغْ ــنَّــگْ عَ

ــي ــامِ ادْم و  ــبِــي  رَغْ

ــلْ الــعــالِــي ــي ــلِ ــجْ ال

ــي انْــيــامِ ــــراجْ  اسْ و 

ــي بــالِــي ــتِ ــنْ ــطَ اشْ

ــي ــا ســامِ ــن ــبْ هَ ــدْ مَ

ـــاتَـــمْ االرْســـالِـــي خَ

ـي امِ الضَّ بْ  القـَلـْ و 

ــي ـفالـِ السْ ـتْــرَكْ  نـَ

ي امِ نَجَّ ــدْ  ـــــعَ اصْ و 

سالِي ــرْ  ــتَــبْــشَ اسْ و 

ــطــارْ امْ ــنْ  مَ طة  نُقْ ــو  ــفُ الــعْ ــرْ  ــحْ بَ فــي 

ـــالْ ــــ انَّ و  ركْ  نَـــــــدْ ــة  ــاعَ ــف ـــ ــشْ ــال ب

طارْ ْ السّ في  لي  ــابَــقْ  الــسَّ و  ــه  ْفُ ــرّ انْــصَ

ــتْــعــالْ ــــة الــمُ ــــمْ ــــاوا رحَ نَــــتــــرَجَّ

ــهــارْ ــلْ و انْ ــي ــة لِ ــاعَ ــطَّ ــالْ ال ــم ـــنْ اكْ عَ

ـــألْ ــى الـــسْ ــل ـــ ــي عَ ــنِ ـــ ــمْ ــاگَ ــف مـــا يَ

االوْزَارْ ــــارَة  ــــفَّ كَ ـــعْ  ـــلَ ـــگْ نَ بــــاشْ 

ـــحـــالْ ـــى بــــانْ الْ ـــتَّ جــــا حَ فـــي الــــدّْ

مارْ العْ ـعْ  ـمْ جَ ـــــرَّازَقْ  ال ـــــرِيــمْ  لــلْــكْ

ــتْــعــالْ ـــدْ الــمُ ـــي ـــوْحِ ـــي ال ـــنِ ـــغْ ال

جـهارْ و   ْ ــــرّ سَ ـــي  ـــنِ وَدَّعْ ــي  ــبِ ـــ طــالْ

ـــوالْ ـــقْ ال ـــة  ـــصـــاحَ افْ و  ــكْ  ــضَ ــفْ ــلَ ب

ـــــرارْ ـــــاجْ الــبْ ـــــهــادِي ت ــــــــولْ ال بــالــرَّسُ

ــضــالْ ـــادَةْ الــفْ ـــع ـــسْ ـــا ب ن ـــدْ ـــعْ سَ

يارْ السْ ــحْ  ــقَّ ــلَ اتْ ــيــهْ  ــقِ يَــسْ ــمــانْ  ــاالي ب

االرْدالْ ــة  ـطَ ــلـْ خَ فـــي  ــــــو  ازْهُ وال 

ــزارْ ــمْ ــدْ ال ــعْ ـــــتُــه بَ ـــــرَفْ ــي و اصْ ــنِ ــرْفْ صَ

ــهــالْ ـــنْ اسْ ي ـــدِّ ــبْ فــي ال ــع ْ ص ــــلّ كُ
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انتهت القصيدة

28

29

30

انْظامي في  مي  اسْ و 

ــي ــاللِ ــي ــجِّ قــــالْ ال

ــي ــرامِ ــكْ ـــــارَمْ ال ك

ـــــي ـــرْ ازْاللِ ـــفَ ـــغْ يَ

ــارْ ــب ـــ ــــرْ بِــــــــهْ االحْ ـــــظْ دَكَّ ــا الــحــافَ ي

ــالْ ــح ـــلَ ال ــــ ـــابْ اهْ ـــرْب ــنــا ل ــالمْ اسْ

ــارْ ــي االسْ ــعْ  ــمْ جَ نِي  يَفْ لِي  تُكْ ــلِــيــهْ  اعْ

الـــــزْاللْ فـــي  ـــبْـــقْ  مـــاسَ ــحْ  ــفَ ــصْ ي و 
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راحْ شِ االنـْ وطيب  وانْ  لـْ سَ لْ  ـمَ يَكْ بِكْ  وْ  لـْ السَّ

صاحْ الفْ مْ  دَرْغَ يا  لِي  قالَتْ  حالْها  بلْسانْ 

باحْ الجْ ادْخايَرْ  دْ  هْ شَ نْ  مَ ة  دَ هْ شَ نْتْ  كُ ازْمانْ 

النْواحْ ذا  الشْ  اعْ و  لْتَكْ  سَ ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

الحْ الصْ على  رُونِي  صْ عَ ونِي  عُ قَطْ انْهار  ي  ناسِ

الرْماحْ و  ـنْـدْ  الهَ وابْ  دْ تـَ دَوْبُونِي  ينْ  الحِ في 

للْوْشاحْ ازْهــــايْ  و 

ــياحْ اسْ ي  ـعِ دامْ امْ

النْـجاحْ و  ـزْ  العَ في 

راحْ الفْ في  النَّاسْ  و 

وَى و ساحْ لِي اهْ سْ عَ

للـبْـطاحْ هوِيتْ  و 

يلَة مِ اكْ رُورْها  اسْ و  ة  رْجَ الفَ ابْناتْ  معَ  ي  كِ حْ ضَ

وِيلَة اطْ رِيبْتِي  اغْ و  وْلِي  هَ افْراتَنْ  علَى  ي  نَبْكِ

يلَة فِ احْ راتْبِي  امْ و  يبَة  هِ في  مالْ  اكْ علَى  نْدِي  جَ

يلَة عِ اشْ يَّ  انْتِ و  ي  تَبْكِ كتْباتِي  ــالَشْ  اعْ و 

هانْ الَدْ فِيه  يرْ  اتْحِ هْ  اللـَّ رْ  سَ ضا  الحْ و  زْ  العَ في 

إنْسانْ يفْ  إيصِ شالَّ  ولَة  مُ كْ مَ ة  مَ نَعْ امْ ة  مَ نَعْ

االبْدانْ يمْ  مِ اصْ في  الها  حْ مَ ة  لدَّ يبْ  اوْطِ يبَة  طِ

ة لِيـلـَ احْ ا  وهَ رَفْـعُ ي  ولـِ عـسُ و  ي  ـفاوْنـِ اجْ ونا 

يلَة افْضِ ولْها  افْصُ وَقْتْ  ونِي  باعُ ـدتْ  قَ اعْ مهما 
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ـزاحْ للْقْ دْ  الشَّ حـزِيمْ  و  ـسارَة  للْقْ مْ  تـَ ـنْ  مَ

النْواحْ ذا  الشْ  اعْ و  لْتَكْ  سَ ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

الحْ المْ حْ  المَ لمْ تَرْضي  تَسْ ة  ـجَ ـبَـهْ امْ داتِي 

ناحْ و  افْنا  ي  مِ سْ جَ رَقْ  انْحْ و  يادْ  للْغْ وِّيتْ  ضَ

ياحْ وَى اصْ لَ الهْ عْ لِي نَاسْ اهْ مَ يقْ تَسْ الَّ اتْطِ شَ

النْواحْ ذا  الشْ  اعْ و  لْتَكْ  سَ ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

وْضاحْ للـْ يتْ  فِ اصْ و 

راحْ الفْ في  النَّاسْ  و 

ــاحْ ارْت ما  لْبْ  القَ و 

ـالحْ الكْ و  ـبْ  بالتَّـعْ

ـــاحْ ــالَ ارْي ــــرَة ب زافْ

راحْ الفْ في  النَّاسْ  و 

يـلَة حِ لْ  كُ ـنافْ  تَصْ ني  مَ ة  الرْياسَ ـلَ  اهْ وا  نْعُ صَ

يلَة عِ اشْ يَّ  انْتِ و  ي  تَبْكِ كتْباتِي  ــالَشْ  اعْ و 

ــوامْ اقْ دا  هكْ حالِي  في  اتْــرانِــي  كما  هانِي 

ـرامْ المْ و  رْحْ  للْفَ ـونِي  نْعُ صَ لْ  ـقَ العْ ة  برْجاحَ

وامْ ــدْ ال على  حالِي  دا  هَ ي  نَبْكِ لْتْ  عَ اشْ إلى 

تِيلَة الفْ في  لي  وها  نْعُ صَ ة  يعَ دِ الخْ و  وعْ  دُ للخْ

ة لِيلـَ دْ  بَعْ لِيلَة  وا  ـومُ ايْقُ و  بُوا  عَ إيْلـْ مْ  ـوْ القَ و 

يـلَة فِ اغْ ي  نْـواحِ تـَ على  ـومْ  القُ و  ـوحْ  أنـُّ انا  و 

يلَة عِ اشْ يَّ  انْتِ و  ي  تَبْكِ كتْباتِي  ــالَشْ  اعْ و 

ودْ دُ الخْ فُوقْ  ابْهاكْ  و  يَّكْ  ضَ لِها  لْتْ  قُ زِينْ  نْ  مَ

بُودْ جْ مَ فارْ  الشْ يفْ  سِ الَكْ  دَ اكْ و  رَّدَة  جَ امْ انْتِ 

ودْ هُ نَّكْ اشْ ة و النَّاسْ عَ يدَ هِ عالْ اشْ انْتِ على الفْ
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ارْواحْ رايحة  بَة  جْ حَ في  ة  كعرُوسَ انْتِ 

الرياحْ بِكْ  يلَمْ  اتْهِ ينْ  حِ تَكْ  المْ ازِّينْ  ما 

واحْ ايَقْ الدْ دَ تْ بِينْ احْ فَّ نِي حَ لْطْ في ابْساطْ سُ

النْواحْ ذا  الشْ  اعْ و  لْتَكْ  سَ ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

ياحْ اجْ بال  يْبَة  طَ يبُوا  ايْطِ راحْ  الفْ ودَكْ  بُوْجُ

ماحْ السْ بغايَة  ودْ  اتْجُ و  مْ  ظَ تَعْ بِكْ  وادْ  الجْ

فاحْ بِيكْ  يَّبْ  طَ يبُه  طِ سابَقْ  لِيكْ  زْ  العَ و 

ـناحْ ـنْـكْ و الجْ بالجَ

ــالحْ  الــفْ و  ــزْ  الــعَ و 

الـقاحْ ــتْ  هـاجَ و 

راحْ الفْ في  النَّاسْ  و 

تْراحْ يَسْ ياكْ  اضْ في 

شاحْ اكْ بال  وَة  ـــدْ نَ

ها الــتاحْ ـعابـْ و اشْ

يلَة قِ اسْ ه  وارْمُ اصْ و  يفيدْ  لِيكْ  اعْ البْها  نْدْ  جَ

يلَة عِ اشْ ها  امْ قُدَّ انْــتِ  و  دْ  تَنْشَ لِيكْ  اعْ هي 

يلَة صِ اخْ ة  الرَّايْقَ صانْ  اغْ في  وا  دُ إينَشَّ طيارْها  و 

يلَة عِ اشْ يَّ  انْتِ و  ي  تَبْكِ كتْباتِي  ــالَشْ  اعْ و 

فُرْجاتْ لْ  كُ يعْ  مِ اجْ بِكْ  صالَت  نا  الهْ ة  عَ مْ أَشْ

اتْ ــدَّ عَ نــارْ  ــلْ  كُ ــنْ  عَ وقُودَة  المُ ــارَكْ  ن و  ــارِي  ن

اتْ الــدَّ ــلْ  داخَ في  نــارِي  ونا  ــارَكْ  ن ظهرت  انْــتِ 

ثِيلَة امْ ها  يفْ كِ الَّ  نْ  مَ يا  بْ  تاعَ لْ  كُ يعْ  مِ اجْ

يلَة طِ اعْ ه  وايْعُ اسْ و  ه  ايَّامُ عاكْ  امْ ال  اسْ الَّ  نْ  مَ

يلَة ابْخِ ه  بايْعُ اطْ ياكْ  بضْ ازْهى  و  ارْقاكْ  الَّ  نْ  مَ
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النْواحْ ذا  الشْ  اعْ و  لْتَكْ  سَ ة  عَ مْ يالشَّ للَّـه 

اوْقاحْ إيلِهْ  الَّ  مَن  رْ  الماهَ اللبِيبْ  لْ  غْ شُ نْ  مَ

ـباحْ القْ ـباتْ  الخْ االرْدالْ  هازَمْ  لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ياخْ الشْ رْ  دَكَّ نَى  عْ المَ اوْصافْ  في  ازِيدْ  و  نِّي  غَ

ناحْ و  ارْتا  ا  امَّ قَـدْ  ة  دْبـَ الوَ عـلى  نا  سـالمْ و 

راحْ الفْ في  النَّاسْ  و 

اســالحْ بال  ــرْبِــي  حَ

ــراحْ الــمْ في  ـــزَّارْ  غَ

ـزاحْ المْ لَ  اهْ ي  غِ وَلـْ

طاحْ رِي على السْ مْ
ڤُ

يلَة عِ اشْ يَّ  انْتِ و  ي  تَبْكِ كتْباتِي  ــالَشْ  اعْ و 

ضالْ للفْ ناكْ  اغْ بُوْصافْ  ة  عَ مْ الشَّ يا  نِّيتْ  غَ

مالْ الجْ رْ  واهَ بجْ ة  ومَ نْظُ مَ ة  رايْقَ ابْياتْ  في 

ثالْ المْ ــارَبْ  تَــضَّ نَى  عْ المَ نــاسْ  بِــهْ  لِيلْ  تَكْ

يلَة هِ تِي في لسانِي و الواعْصة اسْ ي و دَرْگْ يفِ سِ

يـلَة  فِ السْ ـقْ  زاهَ لـمْ ـنَى  عْ المَ يِينْ  خاطْ زُوغْ  الفْ

يـلَة صِ اخْ ة  سابْقَ ـبْ  واهَ لمْ ـعانِي  المْ احافَـظْ 

يلَة فِ الحْ راتَبْ  المْ لْ  هَ لْبَه  الطَّ و  رافْ  االشْ على  و 

انتهت القصيدة
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اللُّومانْ  ْ ـفّ كَ

زْالنْ تْ الغُ فْ شَ

ـبِّي بانْ ـخَ المْ

بِيـبانْ وا  فَتْحُ

سانْ يَّبْ الحْ غَ

انْ ـمَّ يـرْ احُ سِ

قانْ دْ صَ كانُوا 

االدْهانْ حارَتْ 

يانْ يَلـْ رْ  جَ الحْ

زْيـانْ ي يـَ حالـِ

رانْ كْ تْ سَ بايـَ

انْ ـمَّ يـرْ احُ سِ

رْسانْ نا عَ و احْ

لْوانْ السَّ علَى 

يمْ و شانْ ظِ تَعْ

ة لُومَ نِي  اتْزِيدْ ال  وايَا  اهْ في  ــمْ  أالَيَ

ة ومَ م الحُ راسَ لِيلْتْها في امْ لِيلْتِي و اخْ اخْ

ة لُومَ ظْ ة و مَ الْمَ نْ ظَ رْ مَ دَ يبْ اصْ بْحْ العِ قُ

ة ومَ مُ دْ مَ  ْ لّ كُ يبْ  للْعِ لُوا  وَصْ و  عايَرْ  للمْ

ة ومَ صُ تابْ و اخْ ى اعْ حَ يرْ اضْ نْ خِ ْ فايَتْ مَ لّ كُ

ة ومَ شُّ هَ ـزالْ  الغْ و  ـِيَّة  ن اهْ لرِّيمْ  ـولْ  ڤُ

ة رُومَ كْ المَ ها  باعْ بطْ دِي  تَهْ ادِي  لهَ دِي 

ة ومَ لْجُ رادْ مَ ْ يلْ الطّ مْ خِ داوَتْهُ بَاغةْ اعْ اسْ

ة ومَ ضُ كْ نْ حالْتِي المَ لَجْ إيْرَقِّي عَ و الخْ

ة ومَ هُ ْتْ اسْ لّ مْ رَفا و حَ ْهُ نّ رْتْ مَ هَ كانْ اضْ

ة تُومَ خْ تِيقْ مَ بَة اعْ هْ رة صَ مَّ خَ رة امْ مْ دُونْ خَ

ة ومَ شُّ هَ ـزالْ  الغْ و  ـِيَّة  ن اهْ لرِّيمْ  ـولْ  ڤُ

ة ومَ رْگُ لُولْها المَ رايَسْ في ادْباجْ احْ و العْ

ة ومَ رْسُ مْ في الرْسامْ مَ تْهُ في ابْساطْ والَ مَ

ة ومَ بْـسُ مَ مْ  ـهُ افْوَاهْ و  يَتْـرَدَّدْ  قُولهمْ 

لُوا هْ إيدَ ولْ  قُ العْ رايْبِي  اغْ عـلى  و 

لُوا عْ شَ مْ  رَاتَنْهُ بفْ رامْ  الغْ رْ  مْ جَ

نَبْلُه بْ  انْصَ و  رَّضْ  حَ مْ  يطانْهُ شِ

لُوا تَفْ نْ احْ عْ مْ لَطَّ هُ مامْ رُوا اكْ مَّ شَ

رَفْلُوا وهة  لشُّ مْ  ْهُ زّ عَ اتْيابْ  في 

لُه دْ ألصْ بَ لْ يَجْ ْ اصَ لّ ولْ كُ ولْ اتْصُ األصُ

لُوا فْ رامْ إيْغَ ضْ احْ مْ بَعْ هُ ضْ نْ بَعْ عَ

دَفْلُه ـة  اسَ طَ ـرَعْ  نَجْ مْ  ـيارْهُ اغْ و 

لُه فْ بْطْ لسَ الهْ إبْهَ نْ اعْ ودْ مَ و الطُّ

لُوا ـدْ عَ إال   ْ ـقّ بالحَ مْ  ـورْهُ جُ ـنْ  مَ

لُه تَمْ ضا  يَنْـقْ االَّ  ـوَى  الهْ ـرْ  ـمْ خَ

لُه دْ ألصْ بَ لْ يَجْ ْ اصَ لّ ولْ كُ ولْ اتْصُ األصُ

لُوا عْ نايَرْ شَ ـنافْ امْ نْ اصْ قُـبَّاتْ مَ

لُوا رَحْ إلى  اكداكْ  و  امْ  ـڤَ المْ علَى 

لُوا نْ كل احْ ى مَ ـلـَ يـبْ و احْ ة و طِ لَدَّ
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17

18

19

20

21

22

23

24

فَـتَّـانْ البـهـا 

البـانْ ـصانْ  اغْ

انْ ـمَّ احُ يـرْ  سِ

بانْ ضْ يَمْسى غَ

مانْ صْ الخُ دْ  بَعْ

ي فَـرْحانْ سالـِ

لْطانْ سُ وَى  الهْ

سانْ وَلـْ يا  لـْ حَ

انْ ـعَّ طَ وَى  الهْ

ة ومَ نْغُ المَ واتْها  بَصْ رْ  حَ تَسْ ْـغايَمْ  النّ و 

ة يُومَ غْ ها المَ الكْ ـوَّاتْ احْ بْ ضُ ـواكَ ككْ

ة ومَ شُّ هَ ـزالْ  الغْ و  ـِيَّة  ن اهْ لرِّيمْ  ـولْ  ڤُ

ة ومَ هُ فْ يرْتُه المَ لِيحْ على سِ حْ المْ فَ و يصْ

ة يُومَ غْ ْ مَ لّ فاتْ كُ وا و اصْ طالْحُ ْيامْ اصْ الرّ

ة ومَ تْهُ بْة المَ سْ التَّاعْ راعْ قَلْبِي و النَّـفْ

ة لْزُومَ مَ رامْ  الغْ حابْ  الصْ بة  واجَ تُه  طاعْ

ة زُومَ هْ يـنْ مَ دِ ظْ و الجاحَ وافِي نَلْفَ بالقْ

ة  ومَ كُ حْ ينْ مَ قِ ه بالقهر العاشْ رِيقُ في اطْ

لُه سْ دْ على عَ هْ مْ شَ يتْهُ دِ لَى احْ ما احْ

لُه نَحْ نِّي  إيغَ ــداهْ  اشْ عن  ارْ  ــوَّ نُ

لُه دْ ألصْ بَ لْ يَجْ ْ اصَ لّ ولْ كُ ولْ اتْصُ األصُ

لُه فَعْ بمكارَمْ  يرْضا  و  ـبْ  ـضَ غْ يـَ

لُه ظايَفْ تَقْ يتْ اشْْ نا ارْمِ ْ لْ الضّ مْ حَ

ڤَبْلُوا ـي  أيَّامِ ـرُورْ  ْ السّ و  ـرْحْ  بالفَ

لُه قْ عَ رَفْ  يَصْ الَّ  نْ  مَ لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

خاسْ انْدبلُوا ـنا االبـْ و عـلى افْراحْ

لُه فَضْ ةْ  مَ رَحْ ولَى  المُ نْ  مَ نَرْجاوْا 

03 : يقال كذلك «قُبح الجواب»

مالحظة : هناك نصوص أخرى تتضمن نفس األبيات مع اختالف في ترتيبها
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ي يجانـِ الدِّ قابْ  اعْ فـي  اتْنُـوحْ  و  رَّدْ  اتْغَ الجـدار  على  وَرْشانـي  يا  مالَكْ 

ــاهْ ــك ابْ ـــوعْ  مُ ـــدْ ـــرِي ب ـــصْ بَ ــــلّ  هَ ـــاكْ  ـــكَ ابْ و  ــــرَادَكْ  ــــغْ تَ ــــنْ  مَ

رانِي شْ عَ فَرْڤَة  و  تي  رْحِ گَ نْ  مَ انا  و  ة  ياجَ الهْ و  بْ  الحُ دَ  فَڤْ نْ  مَ انْــتَ 

اقْــضــاهْ فــي  ـــة  لَ ـــوْ حَ ال  ـــي  ـــادْنِ ك ــرْ  ــي ــسِّ ال ــــولْ  طُ و  ــنْ  ــي ــبِ ال

ـي حانـِ امْ و  بِـي  تَعْ ينْ  الزَّايْدِ يَّابْ  الغِ ــوهْ  اوْجُ فـي  يرْ  طِ يا  تنِـي  دْ فَڤَّ

ه اللـَّ ــظْ  ــفْ حَ ــي  ف ــرْ  ــي سِ ــكْ  ــطَ ــفَ ــي ــسِ انْ ــي  ــرْضِ غَ لْ  ــــوَّ عَ ــمْ  ــهُ ل

ي وانـِ اخْ و  ي  لـِ اهْ و  بابْ  الحْ معَ  حابْ  االصْ ة  المَ و  عارَفِي  امْ و  ي  ناسِ وَدَّعْ 

ـــواهْ الـــفْ ــــنــــادَگْ  اشْ ـــابْ  ـــط االقْ ــــــارَة  ازْي ــالْ  ــم ــكْ ب ـــمْ  ـــنَ اغْ و 

ياني دْ العَ يدْ  كِ ــرارْ  اشْ منْ  ــه  دَرْڤَ ــوارُه  اسْ و  جابْ  احْ هْ  اللـَّ مايْ  اسْ لِيكْ 

ــاهْ ــق ــلْ ــــكْ تَ ــــحَ ـــا رَبْ ـــم ـــرْ األسْ ـــسَ ـــتِ ب ـــمْ ـــيَّ ــــا خَ ـــنْ مَ ـــي فِ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي صانـِ اغْ لْ  كُ نْ  عَ الفايْزَة  صانْ  االغْ وادَعْ  يسْ  مِ الخْ بابْ  نْ  مَ كْ  اخرُوجَ و 

مــاهْ ــــنْ  مَ ـــرِي  ـــمْ گُ يــا  ــــــرْبْ  اشْ و  ـــرَة  ـــبْ صَ وادِي  ـــعْ  ـــطَ اقْ و 

ـي وَرْشانـِ هيا  بيـلْ  للجْ ـه  وجَّ اتـْ و  ة  يـلـَ لرْمِ يـدْ  عِ اسْ ـنْ  بـَ بِيرْ  خلفْ 

اهْ ـــدَّ ـــعَ ـــتْ تَ ال  ـــكْ  ـــاتَ ـــب امْ ــة  ــيَ ــانِ ــسَّ ــل ل هْ  ـــــــدَ وَحْ هْ  ـــــــدَ وَحْ
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رْقانِي الطُّ فارَگْ  امْ ة  يْشَ شَ لَخْ گْ  تَلْحَ ة  يشَ طِ اعْ دُوزْهــا  رِي  بَكْ لبْحيرة 

ـــاهْ ج و  ـــــزْ  عَ ـــه  ـــگَّ يَ ـــنْ  ــــ بَ ــــراتْ  ــــيْ لَــــبَّ ـــي  ـــنِّ ـــعَ امْ رُوحْ 

فَرْحانِي سا  تَمْ رُوحْ  بَّادْ  العُ بْلْ  جَ رْ  تَنْظَ يدْ  عِ الصْ فُوقْ  دْ  عَ اصْ بْحْ  الصُّ و 

ــاهْ ــق ال ــزْ  ـالــعَ بـِ تْ  ـــالَ الـــگْ وادْ  فــي  ــنــا  اهْ و  ـــــة  رَاحَ ـــتْ  ـــيَّ بَ

انِي السَّ رْ  البَدْ دَارْتْ  قْ  تَلْحَ ــكْ  ــزَامَ احْ ــدْ  شَ الصباحْ  يمْ  انْسِ ــبّ  الَهَ و 

ــاهْ ــن اثْ ــالْ  ــم ــكْ ب ــمْ  ــنَ ــغْ تَ ــلْ  ــي ــضِ ــفْ ال زُورْ  ـــى  ـــوسَ مُ ي  ـــيـــدِ سِ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي ـوانـِ عْ ولـَ بـُ فـي  باتْ  بالمْ ــزَمْ  اعْ و  يـبَـة  وشِ بـُ رِيَّبَـة  خْ للبْطاحْ  نُّـه  مَ

ــوالهْ لــمُ ــنْ  ــي ــصِ ــحْ تَ رْ  ـــدَ الـــحْ و  رْ  ــــــدَ احْ ــــلْ  كُ ــــنْ  مَ ــــــادْرْ  حَ

انِي نْحَ الجَ دُوكْ  لَقْ  اطْ و  تَامْسنَا  نْ  عَ بْ  رَگَّ باحْ  الصْ معَ  الرِّبِيعْ  ُمْ  أ عْ  اقْطْ

ــاهْ ــع اسْ و  ـى  لـَ ــوْ الــمَ ـــبْ  ـــلْ اطْ ــكْ  ــي لِ و  ـــيَّ  لِ ــي  ــامِ ــمَّ ــسَّ ال ــي  ف

انِي يفَ الضِّ باتْ  امْ ي  دِ الجْ وَلْدْ  بَة  قَصْ دْ  اقْصَ و  تْ  تَمِ نْ  مَ رْبُه  شَ رَبْ  اشْ و 

ــاهْ ــش اخْ و  ــــرَّبْ  هَ ـــيَـــالَـــكْ  اخْ ـــنْ  مَ ـــزْ  ـــفَ احْ و  ــي  ــضِ احْ ــنْ  ـكِ لـَ

غانِي اصْ و  نِي  مْ افْهَ يّ  كَ نْ  عَ گْ  فَ اخْ و  ها  اغْشمْ ة  لِيحَ للمِّ رِي  بَكْ رِي  اسْ و 

ــضــاهْ ــكْ فــي احْ ــاتَ ــب ــونْ امْ ـصُ ــا إيـْ ــورْه ــنْ صُ ــسَ ــحْ ــة بَـــنْ لَ ــبَ ــصْ قَ

دِيوانِي يا  رَة  نِطْ لَگْ ــوادْ  ال رْ  يصِ صِ لَحْ دُوزْ  ارْ  صَّ الحَ لى  عَ الصبح  و 

اهْ ـــوَّ ـــبُ ال ـــثْـــل  مَ ــي  ــاف ــي ــفْ ال فـــي  ـــالْ  ـــم اشْ و  ــنْ  ــم ــي لِ هْ  ــــوَّ بـُ
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الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

عانِي يبَة  الهِ عْ  ساجَ لْ  لْغَ غَ ــزَمْ  اعْ خْ  يفَ لنْفِ البْطاحْ  امْسايَفْ  اقطع 

ابْــــالهْ و  ـــكْ  لَ ـــوْ هَ ــظْ  ــفَ ــحْ يَ ـــمْ  ـــرِي اكْ رَبــــي  ـــابَـــة  غَ ـــــلْ  ادخُ و 

ي دانـِ رْبَكْ  لقُ ــحْ  واضَ الخبِيرْ  إدْرَعْ  باحْ  الصْ و  باتْ  ة  ورِيـَّ نْصُ المَ فـي 

ــاهْ ــض ــفْ ـــــــعْ ل ـــة دَافْ ـــقَ ـــي ـــوزْنِ ـــــوادْ ابُ ـــگْ ل ـــحَ ـــلْ ــنْــهــا تَ مَ

لَمانِي نُّه  مَ لْبْ  اطْ وكْ  يْكُ سِ ي  يدِ سِ تِي  ابْلَغْ إلَى  ادْعِي  و  وفَكْ  فُ اكْ ارْفَعْ 

ــــداهْ ـــلْـــبْ اعْ ـــنْ طَ ــبْ خـــايَـــفْ مَ ــي ــلِ ــة كــطْ ــابَ ــغ ــلْ ـــــلْ ل و ادْخُ

ضانِي يَقْ فايقْ  فيهْ  ونْ  تْكُ رَة  مْ الحَ ينْ  لعِ راطْ  لشَ لْ  رُونْفَ لَقْ يراتْ  خِ لصْ نُّه  مَ

اهْ ـــوَّ ـــشُّ ال ـــلْ  ـــعْ الـــفَ و  ـــا  ف ـــوْ ال ــة  ــلْ ق و  ــصــانْ  الــنُّــقْ ـــدْ  ـــلْ بَ

ي البِيزانـِ بَعضْ  البْالدْ  يانْ  غْ طُ نْ  مَ كْ  يدَ إيْصِ ال  تَنْجـى  زْ  فَ احْ و  ـيَ  ضِ احْ

ــاهْ ــگَ اشْ و  ــك  ــبَ ــعْ تَ ـــي  تَـــرْمِ ــرْ  ــي ــسِ ــمْ ال ـــدْ  جَ ــمْ  ـكَّ يـَ ـــعْ  ـــطَ اقْ و 

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

يَّانِي عَ ذا  نْ  مَ قَبْلْ  رُورْ  غْ مَ ى  حَ تَضْ بَالَكْ  النْعاسْ  بْ  هْ سَ لوْطا  ــلْ  ادْخَ و 

ــاهْ ــس ــومْ انْ ــمُ ـــنْ الــهْ ــى مَ ــضَ ــامْ ـــلْ م ـــواسْ و كُ ـــقْ ــلْ ال ــصَّ حَ

يانِي لَعْ ة  رْسَ لمَ ساقْها  نْ  مَ مْ  ارْحَ و  ضاها  احْ في  تِيڤْ  اعْ يْنْ  عَ نْ  مَ رَبْ  اشْ و 

ــاهْ ــص ـــنْ اعْ لْ مَ ـــــدَ و ايْ ــرُه  ــصْ ــنَ ــهْ ي ـــ ــلَّ ـــقْ ال ــانْ الـــحَ ــط ــلْ سُ
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البُنْيانِي حْ  صَ و  الرْضا  نْ  سْ حُ علَى  وارْ  بَسْ الرْباطْ  وفْ  شُ يْنَكْ  عَ ــدْ  ارْفَ

ــاهْ ــض احْ ــي  ف ــمْ  ــس ــگَ ايْ و  ــه  ــلُ ــايْ ــم اشْ ــى  عــلَ ــبْ  ــهَ إي ــرْ  ــحْ ــبَ ال و 

ي تَرْضانـِ يبَـة  جِ اعْ يَـة  باهْ بَة  جْ حَ فـي  ـة  رُوسَ كعْ اتْبانْ  انْ  لْطَ السُّ دَارْ 

ــاهْ ــي ــنْ اضْ ــسْ ــحُ ــلْ ــــتْ ل ــنــا و الحَ ــطْ ــلْ ــي اتْـــيـــابْ الــسَّ ـــتْ ف ـــلَ رَفْ

شانِي نْ  مَ شانَكْ  بابْ  بالحْ اتْلَتْقا  ــدارْ  اسْ و  الرْباطْ  لَ  اهْ الَّحْ  الصُّ زُورْ 

ــاهْ ــب ــنْ ــلْ و اتَ ــقْ ــعَ ــخــى ارْبـــــابْ ال ـــفْ الــسْ ــوا كَ ــطُ ــسْ ــبْ ــكْ اي ــي لِ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ـي رْيانـِ لسَّ تَـلْ  تَنْقْ بْحْ  الصُّ و  ة  لِيلـَ بَيَْتْ  امْ  ـڤَ المْ دَارْ  ـرْ  حَ سْ تـَ بَالَكْ 

ه ـــالَّ ـــنْ سَ ـــرْ مَ ـــلَـــى خـــاطَ ــى كــمــا اسْ ــلَ ــسْ ــال تَ ــسْ ـــعْ لِ ـــطَ و اقْ

زانِي المْ كْ  مَ اسْ و  الوْهامْ  في  فَدْ  فَدْ كْ  ناحَ اجْ رَّحْ  سَ بَّاسْ  العَ ابُو  بابْ  نْ  مَ

ـــالهْ ــوْ اعْ ــقْ الــجَ ــمْ ــي غُ ــارْ ف ــي ــطْ ـــعْ لَ ـــرِي ــكْ اسْ ــمَ ــسْ ــفْ ي ــي كِ

ي بَرَّانـِ مْ  شَّ غَ امْ ـها  اوْهامْ فـي  انْتَ  و  الرْفاگْ  تْ  قَلـَّ و  ـوفْ  الخُ و  ــال  لَخْ

دَوَّاهْ ـــى  غـــاشِ ــي  ــافِ ــي ــفْ ال فـــي  ــدْ  ــي ــصِ ك ـــة  ـــابَ غَ ــــــلْ  ادْخُ و 

رْبانِي العُ يامْ  اخْ على  لَّى  عَ اتـْ و  ـبَة  صْ القَ نبْ  جَ ـباتْ  امْ لِيكْ  بَنْزالَة 

عــالهْ و  ـــرَكْ  ـــجْ فَ ـــــبْ  راقَ ـــضـــاكْ  احْ عــلــى  ــــرُوسْ  ــــحْ مَ ـــتْ  بَـــيَّ

ي آنـِ مْ ظَ تِي  ابْلَغْ الى  ــرْوا  تَ ماها  منْ  رَة  رِيشْ الشْ عين  رِي  بَكْ ــري  اسْ و 

اتْـــــراهْ ـــلْ  ـــبْ قَ ـــه  ـــنُّ مَ رْ  ــــــدَ احْ ـــلَـــة  ـــرِيـــفْ اكْ وادْ  ــــكْ  امَ ــــدَّ گُ
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الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي الثَّانـِ و  االوَّلْ  خفا  ما  يلَحْ  المِّ الوِي  السْ ايَةْ  ضَ ــنْ  عَ مْ  هَّ امْسَ دُوزْ 

ـــــداهْ أجْ ــــلْ  قَ ــــنْ  مَ ثْ  ــــدَّ ــــحَ التْ ـــاتْ  ـــب اتْ ـــيـــهْ  فِ ـــثْ  ـــالَ ـــثَّ ال و 

يانِي قْ عُ رْ  هَ وِ ياجْ رْ  البْقَ بَةْ  قْ عَ عْ  اقْطَ و  لِيفْ  الخْ تْ  بَهْ عْ  اقْطَ بْحْ  الصُّ و 

ــگــاهْ اشْ و  ــبَــكْ  ـعْ تـَ ـــــــرُوَّحْ  اتْ ــا  ــه ــبْ ــرِي ــعْ لَ ـــة  ـــرْمَ الـــعَ ــيــنْ  عِ

ي انـِ لْوَ سَ و  ـرُورْ  السْ و  ــرْحْ  بالفَ ـرْ  اتْباشَ و  دُوزْها  لْطانْ  السُّ ُمْ  أ دارْ  راه 

ــــاهْ ــهْ اوْف ــي ــكْ فِ ــونَ ــنُ ــظْ ــجْ مَ ــرِي ــفْ ــاسْ ال ــن ــكْ ـــكْ مَ ــرْ لَ ــهَ ــظْ يَ

ي عالنـِ و   ً ا ـرّ سَ اقْطابْ  ى  يسَ بَنْعِ دْ  الماجْ و  يـدْ  عِ اسْ ي  يدِ سِ مْ  رْغَ الدَّ زُورْ 

ــيَّــاهْ حَ الـــزِّايـــرْ  ــبْ  ــلْ ـــ قَ يـــدْ  ـــدِ الـــجْ ــــابْ  ب ــــنْ  مَ ـــك  ـــولَ دخُ و 

الهانِي اللُّبْ  و  يارْ  السْ ورْ  ضُ بحْ ى  عَ اسْ و  ــوفْ  طُ و  لْيا  الوْ على  رْ  ــدَ اسْ

ــاهْ ــط ــعْ ــتَ ــسْ تَ ال  ـــرُه  ـــي غِ و  رَى  ــــــوْ ال رَبْ  ــى  ــعَ ـسْ تـَ ـــمْ  ـــهَ بِ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي النُّورانـِ مامْ  الهْ يلْ  ماعِ اسْ ـــــواليْ  مُ نا  يـدْ سِ لْطانْ  السُّ دَارْ  انْتبَهْ 

ــــــأْواهْ مَ ـــة  ـــنَّ الـــجَ ـــي  ف ــــه  لُ ـــرْ  ـــدي ي و  ـــه  ـــمُ ـــرَحْ إي ـــــــهْ  الـــلَّ

بَّانِي شُ و  ولْ  هُ اكْ جملة  بَة  قَاطْ بَّة  حَ المْ ناسْ  و  يرِي  مِ العْ على  لَّمْ  سَ

ــــواهْ ــوقْ اهْ ــشُ كْ ب ـــــدَ ــجْ وَجْ ــي ــهِ ــمــا إي ــهْ ــرَكْ مَ ــص ـــضْ ب ـــمَ و اغْ
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ي رْفانـِ العُ ــولْ  ــقُ اعْ وا  يتِيْهُ و  نابَرْ  اشْ هايْجاتْ  ــيَّــاتْ  بَــرْگِ ــي  شِ ــمَّ  تَ

ــــداهْ ـــرْ افْ هْ ـــدَّ ــي ال ـــرُه ف ـــمْ ــبْ عَ ــي ــصِ ــايْ ــمْ م ــاهُ ـهَ ــورْ ابـْ ــسُ ــيْ مَ

سانِي بَحْ نْ  حسَ و  رِيقْ  الطْ اتْبعْ  لَمْ  تَسْ لَّمْ  سَ وكْ  يتَيْهُ و  ى  هَ تَسْ بَالَكْ 

ــاهْ ــن ــعْ ـــمْ مَ ـــهَ ـي و افْ ــغْ قُــولـِ ــي ــرْ صِ ــي ــخِ ــــلَ ال ــرْ اهْ ــي جــــازِي خِ

صانِي نُقْ وال  بُوكْ  اشْ في  رْ  ضَ تَحْ ال  صافِي  لِيمْ  اسْ لْتِي  ادْخَ يفْ  كِ رجْ  اخْ و 

ـــواهْ ـــتْ ـــدْ مَ ـــصَ ــاسْ اقْ ــف ــــكْ ل ــــرُوجَ ـــاوَة اخْ ـــن و عــلــى بـــابْ اگْ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

فانِي يَخْ ما  النْ  لويسْ نْها  مَ كدالَكْ  و  كْ  امْسايْفَ لَبْدا  زَة  عْ الْمَ ينْ  عِ

ـــقـــاهْ اشْْ و  ـــرْ  ـــاطَ الـــخَ ـــبْ  تَـــعْ ـــنْ  ـــلَ افْ ــــوط  طُ ـــواجْ  ـــعِ ال دُوزْ 

يطانِي شِ ي  انْكِ و  يرة  وِ لَصْ ة  ومَ دُ هْ للْمَ ة  يْــدَ ــدَ اجْ على  بْ  تَرْگَ ــبْ  رَگَّ

ــيَّــاهْ عَ ـيــنْ  ــلـِ الــرَّجْ ـــدْ  ـــهْ جَ و  ــا  ــتَ ــعْ لَ ــلْ  ــي خ ــر  ــس نَ ـــسْ  ســـايَ

زانِي لحْ ي  فاجِ امْ النْجا  وادْ  ــكْ  امَ ــدَّ گُ ابْقا  ــزَّة  گَ ــنْ  بَ تِي  ابْلَغْ كــانْ 

ـجــاهْ انـْ بِــــهْ  ـــلْ  ـــصَّ حَ ــــنْ  مَ ــــلْ  كُ و  ـجــا  انـْ ــانْ  ــش ــطْ ــعَ ال دُوزْ 

ي النـِ طْ عُ بـال  فْ  سايـَ لَمْ ـــدْ  حَ ـڤْ  تَلْحَ يـرَة  مِ اعْ ي  يدِ لسِ دُوزْ  لَبِيَّرْ 

ــاهْ ــه ابْ ــهْ  ـــ ــلَّ ال دامْ  ــلْ  ــضْ ــفَ ــال ب ــومْ  ــعُ ــنْ ــمَ ال فـــاسْ  ــرْ  ــهَ ــظْ يَ

ي يانـِ الرُّعْ جْ  الفَ و  إيْبُوْهُ بيـزانْ  نْـها  مَ يافْ  الضْ دارْ  ـرْ  ظَ انـْ و  انْتْبَـهْ 

ــضــاهْ ـــكْ وح ــــورْ ارْتـــاجَ ـــجـــابْ صُ ــى احْ ــولَ ــمُ ــــمْ ال ـــنْ اسْ لَـــكِ
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الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

البَزْالنِي بِينْ  يلْ  صِ الفْ ثْلْ  مَ نَّنْ  اتْحَ االتْقالْ  منَ  رْها  لنْواعَ ى  غَ اصْ و 

ادْجـــــاهْ دامْ  مـــا  ــي  ـبْــكِ تـَ و  ـــا  ـــهـــارْه انْ ــــالْ  ط مـــا  ـــي  ـــرْغِ تَ

بُرْهانِي نايَمْ  الغْ مــول  ــدالَــك  وَكْ يرَة  مِ اعْ ي  يدِ لسِ ــرُوفْ  ــعْ مَ ــوِّي  قَ و 

ـــــرادَكْ و اقــنــاهْ ــســامْ اطْ ــي احْ ي عــلِ ــدِ ــي ــدْ سِ ــاجَ ــم ــلْ ال ــضَ ــفْ ل

يانِي العْ ــرَّة  قُ ورْزاقْ  نِّي  كَ لَمْ الفايَزْ  علِي  ي  ــيــدِ سِ قْ  تَلْحَ ه  ــدُ بَــعْ

ــاهْ ــيَّ ــكْ عَ ــبَ ـــ ــلْ ـــحْ قَ ــــ ــة ورِيَّ ــمَ ـــ ــاكْ ــسَّ ـــقـــامْ ال ـــــــرْمْ امْ ــي حُ ف

ــانِــي زهَّ الثْنايَا  ــخْ  شــامَ ياللِي  الفِ ــرْ  بُــوبْــكَ ي  ــيــدِ سِ ــرْبِــي  الــعَ ــنْ  بَ

ــاهْ ــيَّ ـــرُّه حَ ـــسَ ـــــونْ ابْ ـــلْ جُ رْ كُ ـــدَ ــــ ــهْ اصْ ـــ ـــنْ بِ ـــــةْ مَ ــرْخَ صَ

انِي ضَّ حَ ة  عَ الوَسْ علَى  يَّمْ  خَ امْ النُّورْ  بْدْ  عَ الحاجْ  ي  يدِ سِ يَقْ  ضْ لمَ رُجْ  اخْ

ــاهْ ــط ــكْ اعْ ــلْ ــمُ ــــولْ ال ــي مُ ــنِ ــغْ ــكْ ال ــالَ ــم ـــرْ ال ـــنْ سَ ــــرُّه مَ سَ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

نانِي دْ العَ هَ  طَ بِيبْ  الحْ بْرُورْ  المَ ــالةْ  اصْ و  العظيم  هْ  اللـَّ مْ  باسْ بَّقْ  سَ

ــاهْ ــي ــنْ عَ مــثَــلْ  ــــرُوقْ  ــــحْ مَ ــــابْ  ب ــى  عــل ـــورْ  ـــشُ ـــيْ مَ ــــــلْ  ادْخَ و 

الرَّبَّانِي بْ  طْ القُ فا  الوْ رْ  بَحْ دْ  الماجْ ادْرِيـسْ  بَنْ  ــسْ  ادْرِي ــواليْ  مُ دْ  وقْصَ

ــــالهْ امْ حــجــاكْ  و  ــــــأدَّبْ  اتْ ــه  ــتُ ــاعْ ط فــي  ـــرْبْ  ـــغَ ال ــتــاحْ  ــفْ مَ
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ي دانـِ الوَحْ لـب  اطْ بِهْ  جاهْ  ن  لمَ نْ  ظَ يَّبْ  إيخَ ما  فاسْ  ينَة  مدِ انْ  لْطَ سُ

ـــزاهْ ـــنْ تَ ــــرَكْ  ــــصْ بَ ــــــزَّهْ  نَ بــــالدْ  ـــي  ف ـــــرَوَّجْ  ـــــتْ تَ ـــــــرَجْ  اخْ و 

ي الوانـِ لْ  كُ على  يَة  باهْ ة  يجَ تَبْهِ فـي  ـها  ناسْ و  يسارِيَّة  القِ ــوفْ  شُ

ـــة بــنْــداهْ ـــمَ ـــــتْ الـــرَّحْ ــيــلْ وَقْ ـسِ ــة إيـْ ــحَ ــطْ ارْ فــي بَ كـــنْـــوَّ

رْطانِي سَ بْ  وكَ كُ رِينْ  النَّاظْ يُونْ  لعْ فَتْنَة  نافْ  االصْ على  ينْ  اعِ مَّ الشَّ و 

ـــــاهْ دَكَّ ـــنِـــي  دَهْ ـــي  ــــ اكِ ـــدَّ ال بــطــيـــــبْــهــا  ـــارِيـــــــنْ  ـــطَّ الـــعَ و 

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي دخانـِ وَزْرْ  ـي  سِ نْدْ سَ ومْ  رْگُ المَ لْ  غْ الشُّ داكْ  ـوفْ  شُ رْزْ  الطَّ ل  اهْ و  رَّارْ  حَ

ـــــاهْ ـــطـــاره رقَّ ـــسْ ـــه تَ ـــتُ ـــلْ ــلْ حَ ــي ــل ــكْ ــى تَ ــل ـــه ع ـــاجُ نَـــــــسَّ

ي انـِ قَ دُهْ رَايــقْ  لْ  غْ شُ ــايْ  شَّ و  مـعَ  زَوَّاقْ  و  ي  دِ بابـْ اجْ في  ولَى  المُ رْ  سَ

ـــداهْ ـــبْ مَ ــــــرَزْ  احْ ـــــوَّشْ  شَ و  ـــي  ـــقِ ـــايْ ارْقَ ــــرِيــــفْ  اظْ ـــارْ  ـــجَّ نَ

ي السانـِ بُوصافْ  يـفْ  انْصِ ـالَّ  شَ عْ  نايـَ صْ و  ـة  نْـعَ صَ امْ ها  قْ تَلْحَ رَّاز  خَ

ـــــراهْ اشْ و  ــه  ـيْــعُ بـِ ــــنْ  عَ ــا  ــه ــلْ كُ ــــرِيــــنْ  اخْ ـــاتْ  ـــت بِ ــــرْ  وَنْــــظَ

ـي الَّنـِ عُ جالَسْ  امْ في  لْمْ  بالعَ ظْ  تَلْفَ دْ  ساجَ المْ في  زْ  العَ رَّاتْ  قُ رْ  انْظَ و 

ـــــواهْ اطْ و  ـــه  ـــنُّ مَ ــــرَغْ  ــــتَ افْ وداكْ  ـه  ـــــتــابـُ اكْ ــــلْ  حَ ــــدا  هَ

رْقانِي الفُ ــرِيــدْ  اسْ على  لْبة  للطُّ مـــــدارَسْ  و  رِينْ  للنَّاظْ ها  صماعِ و 

ـــراهْ ـــجْ مَ لــمــاهــا  ــفْ  ــطَّ ـخَ اتـْ ــة  ــيَ ــالْ م ـــارَجْ  ـــه وص ـــصْ  ـــصَ اخْ و 
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الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي يوانـِ غِ يَّـجْ  اتْهَ يارْها  اطْ و  بِها  لَتْ  مْ حَ القـاحْ  يبْ  طِ على  ادْواحْ  و 

ــغــاهْ ــلْ ــنْ ب ـــ ــنَّ ــحَ ــيــرْ إيْ ــــلْ طِ ــا كُ ــرْه ـــ ــابَ ــن ــدْ فــي امْ ــشَ ـــ ــنْ تَ

ي لْهانـِ الوَ ـزْ  عَ رُورْ  السْ دْ  لـْ بـَ ـة  ـجَ بَهْ مْ  نْهُ عَ ـبْ  هَ اتـْ ـة  رُوسَ حْ مَ نْ  ابْساتـَ و 

ــاهْ ــف اعْ ــــرْ  زَهْ ــفْ  ــطَ ق و  ــمــالْــهــا  اجْ ـــا  ارْع و  ــضــى  احْ ــــانْ  ازْم ــي  ف

ي يانـِ الوَطْ وجْ  افْجُ اقْصا  نْ  عَ بْ  تَرْگَ و  رْ  هَ تَظْ دارْ  الجْ نْ  سْ حُ نْ  عَ منازَه  و 

ــاهْ ــن ابْ ـــن  مَ ــمْ  ــرْحَ ـــ تَ ــرَكْ  ـــ ــصْ بَ ــاه  ــف اشْ إدا  ــانْ  ــي ـــ ــنْ ــبُ ال داكْ 

يسانِي الكِ ازْرِيــعْ  نْ  عَ يزْهاوا  ة  رْجَ الفَ يبْ  طِ و  الرْضا  على  ــزْالنْ  غَ رْ  نظَ و 

ــفــاهْ ــد اجْ ــهْ ـــنْ صَ ــالْ و اضــنــى  مَ ــوْص ــال وا ب ــدُ ــعْ ـــنْ سَ ــة مَ ــرْجَ فَ

القانِي رْدْ  كالوَ ــمْ  ودْهُ ــدُ اخْ و  ــوارَمْ  اصْ فارْ  االشْ و  عابْ  اجْ يُونْ  اعْ مْ  لِهُ

ــدْ ادْمــــاهْ ــوَجْ ــال ــوا ب ــفَ ــمْ ســكْ ــهُ ــامْ ــك ــي احْ ــقْ ف ــنْ عــاشَ ــمَّ كَ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي ـرانـِ كْ شُ ـلَى  احْ و  لَدـْ  مْ  بِيهُ الَحْ  الصَّ مالْ  العْ و  يـنْ  الدِّ و  ة  اعَ الطَّ بَلْدْ 

ــاهْ ــش احْ و  ـــرُوقُـــه  اعْ ادْواحْ  ــي  ف ــلْ  ــي ــسِّ ال ــلْ  ــي كــسِ يــســيــل 

فانِي الوَصْ يفْ  كوْصِ قَبَّلْ  بَلْتِي  اقْ كانْ  ضالْ  الفْ ياخْ  الشْ على  لَّمْ  سَ

ــاهْ ــن اقْ و  ــه  ــامُ ــس احْ و  ــه  ــتُ ــرْگْ ضَ ـــجـــابْ  احْ و  ـــكْ  ـــاجَ ارْت ــــورْ  صُ
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ي قانـِ هْ الدُّ يـحْ  صِ الفْ ــرْ  الماهَ ارْ  النَّجَّ علِيـكْ  فـى  ماخْ دْ  مَّ حَ مُ الحاجْ 

ــاهْ ــس ــنْ تَ ال  ــــادِي  ــــمَّ حَ ــبْ  ــي ــبِ ــل ال ـــوسْ  ـــسُّ گَ ــــكْ  ــــدالَ اكْ و 

ي ادْعانـِ ــدْ  بالوَجْ الوْصالْ  على  مانْ  الرَّحْ بْدْ  عَ الحاجْ  نِّـي  كَ لَمْ بُوزُوبَعْ 

ـــــاهْ وَدْع ـــــنْ  مَ ــــي  داعِ ـــنْ  ـــمَ اكْ ــتُــه  بــارْجــاحْ ـــورِي  ـــفُ ـــزَّنْ ال و 

رَقْبانِي ة  يمَ النْمِ لَ  اهْ ـي  انْكِ و  ه  المُ بسْ ي  دِ اهْ بُوبْنا  حْ مَ دْ  مَّ حَ امْ يخ  الشِّ

ــاه ــط ــخْ نَ وال  ــــي  ــــامِ ارْس ــطــا  ـخْ يـَ كـــــانْ  اال  ـــيـــبْ  ـــبِ لَـــحْ

الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي طانـِ ماكايَخْ هارْ  انـْ تَّى  حَ يالَكْ  اخْ و  وا  ـدُ اتْباعْ رة  النَّظْ لَى  عَ ــوهْ  االوْجُ

ــاهْ ــج ح و  يــــادِيــــوانِــــي  ــــبْ  ــــرِي اقْ ـــي  ف ــا  ــن ــعْ ــمَ ــجْ يَ ــــي  رَبـِّ

أوانِــي ــلْ  كُ في  يعْ  مِ بالجْ هْ  اللـَّ ــالمْ  اسْ مْ  نْهُ عَ مْ  نْهُ مَ باقِي  اللَّي  و 

ــــداهْ انْ ـــرْ  ـــطْ قَ ــه  ــامُ ــم اكْ ـــحْ  ـــتَّ فَ وَرْدْ  ــــنْ  عَ ـــــرُه  زَهْ ــقْ  ــبَ ــعْ يَ

نْوانِي عَ را  يَقْ تابْ  الكْ يهْ  طِ تَعْ نْ  سَ لحْ بَنْ  دالْ  و  وحا  ينْ  يمِ مِ دْ  قصَ و 

ـــراهْ ـــقْ ــي يَ ــبِ ــتْ ــا كُ يَّ ــدِ ـــ ــابْ ــب ـــ ــدْ اجْ ـــ ــنْ ـــ ــه عَ ــنُّ ـــ ـــمْ عَ ـــلَّ سَ

ادْهانِي راقْ  لَفْ ايْــزُولْ  ما  رَة  مْ الحَ ة  جَ البَهْ في  مْ  قُولِّهُ بيبَكْ  احْ نْدْ  عَ نْ  مَ

دُوَّاهْ ـــكْ  ـــراقَ ف و  ــكْ  ــتَ ــبْ ــي غِ ـــتْ  ـــشْ ـــوحَ تُ ـــي  راتِ ـــدْ ـــسَّ ال و 

ــوانِــي اهْ و  ــه  ــوارْحُ اجْ ــزْ  هَ ــنْ  مَ على  و  ــمْ  هُ ــدْ بَــعْ يا  يَحْ ــنْ  عَ ــمْ  ــلَّ سَ

ــاهْ ــجَّ ــهَ ــتْ ــنْ يَ ــسَ ــحْ ــنْ لَ ــبَ ــابْ عــلــى الــرْضــا ل ــت ــكْ ــي ال ــطِ و اع
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الغانِي ظْ  فْ حَ في  المْ  السْ ذا  وادّي  ي  مامِ احْ يا  فــاسْ  ينَة  دِ لمْ بَّلْ 
ڤَ

ــــداهْ ــيــبْ اشْ ــبَــقْ طِ ـعْ ــمْ يـَ ــهُ ــقــامْ ـــــالمْ عــلــى امْ ــاتْ اسْ ــي ــمْ ب

ي عانـِ المْ نابَغْ  دالَكْ  اكْ فى  يَخْ ما  مْ  لهُ قُل  صيحْ  الفْ لَى  عَ سالُوكْ  والَ 

ــاهْ ــف ــسْ بَ ــرُه  ـــــمْ عَ ــي  ــالِ ــب ـــ إي ارْضــــا  ال  ـــــنْ  مَ ــي  ــاللِ ـــ ــي ــجِّ ال

ي ادْمانـِ في  قَابَطْ  يدْ  هِ اشْ ي  رَبـِّ طافَحْ  ي  مانـِ يدْ  حِ اجْ ي  مانـِ ـي  داعِ ي  مانـِ

عــمــاهْ و  ــه  ــلُ ــهْ جَ ه  ـــدُ ـــسْ فَ ـــزاجْ  ـــمْ ال ــودْ  ــسُ ــفْ مَ ــدْ  ــاحَ الــجَّ و 

ي اتْگانـِ قْ  حَ ها  راضْ اعْ على  النَّاسْ  و  دْ  هَ تَشْ الفاظْ  و  تَرْقُوا  افْ ولْ  قُ لَعْ

ـــواهْ سَ و  ــه  ــلُ ــعْ افَ قُــبْــحْ  ـــوبْ  ـــيُ اعْ ــــوا  اسْ ـــرْضْ  ـــعَ ال ــلْ  ــي ــلِ ق و 

عانِي امْ لْ  كُ في  بارْ  الحْ وعلى  نَى  عْ المَ ناسْ  ياخْ  الشْ على  هْ  اللـَّ المْ  اسْ و 

ــداهْ انـْ ــلْ  ــضْ ــفَ ال دامْ  ــا  م ـــــرافْ  االشْ عــلــى  و  ــبــة  ــلْ الــطُّ ــى  عــلَ و 

ي وفانـِ الطُّ ـوجْ  مُ ـوافْ  للطْ رْ  سَّ كَ ما  قَدْ  رِيـنْ  الحاضْ و  الحافَـظْ  على  و 

ـــواهْ لَـــجْ ــه  ــانُ ــس ال ــفْ  ــي سِ ــيُــوبْ  الــعْ عــلــى  رَدْ  ـــنْ  مَ ــى  ــلَ ع و 

ـي رانـِ سْ خُ ة  النْهايـَ علَى  بِها  فى  يَصْ قْ  دَّ صَ المْ ادَقْ  الصَّ ـالةْ  بصْ تَمْ  نَخْ

ـشــاهْ انـْ و  ـــه  رْتُ ـــدُ ـــقْ بَ ــي  ــنِ ــغْ ال ـكْ  الــمــالـَ ـــلـــقْ  اخْ ــــا  امَّ ــــدْ  قَ
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انتهت القصيدة

06 : يقال كذلك «... بكتابي األحباب في حفظ الغاني».
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ــيــارْ  ـــــدْ الــغْ ـــي شَ ـــم ف نَـــلْـــقـــاهُ

ناتْ دَ گْ حَ ــضــادَّة  الــمْ على  ليوتْ   ْ ــنّ كَ

ـــه ـــجـــابُ ـــاء أحْ ـــي ـــحْ ــــفْ ال ــــشْ كَ

اقْبِيلَتْها و  ــهــا  ــمْ ــرْسَ مَ دازَتْ  وال 

راتْ مْ خَ وباتْ امْ دُ جْ وا مَ دُ  اتْلَقاتْ الفرحين إيْنَشْ

ـــــدي ـــــــولْ وه ـــــــقُ دِيـــــــــكْ اتْ

ــوا ــاب ج و  ـــثْ  ي ـــدِ ـــحْ ال فـــي  أدَّاوْا 

أگباحْ داكْ  بْنِي  جَ اعْ كانْشوفْ  يتْ  ابْقِ و 

ــعـــاتْ ــــاتْ الـــوالـْ ــــيَّ ــيـــنْ الــــبِ بـِ

أنْهارهم ماطالْ  ارى  و  هاكْ  غيرْ  عْ  مَ تَسْ ما 

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

رْ  دَ رْ    ما باقي فيشْ وال اعْ ضَ قالَتْ لِها بَنْتْ الحْ

ــة ـــ ــيَّ ــرْبِ ـــبْ عَ ــي الـــنْـــسَ ـــ أنْـــتـــى ف

ــة ــيَّ ــضِ ــحْ ـــة مَ ـــتَ ـــنْ ـــخَ أنـــتـــى امْ

ة يدَ دِ رِي و قِراطْ احْ زهْ ة امْ  بُنْيانْها ازْهو و انْزاهَ

ـــارْ ـــك االبْ دوكْ  ــة  ــبَ ــسْ ــنَّ ال ــى  ــل ع

يظْ و اللّْسونْ اتْشالي رُورْ الْغِ رْ بَشْ مْ تَزْفَ  أقْلُوبْهُ

لْبَة م ما ارْضاتْ الغُ ة فِيهُ دَ تى وَحْ رَّاتْ الوْجوهْ حَ و اتْعَ

النْهارْ  داكْ  ــرْ  ــبَ اكْ و  ــدا  الــعْ تْ  بْقَ سَ

ـــاتْ ـــزْم ـــحَ ـــزْ امْ ـــعَ ـــابْ ال ـــي فـــي أتْ

ـــــــراوْا اشْ و  ــــوا  ــــاعُ ب ـــقــــولْ  اتـْ

ــة ــوبَ ــج اعْ ــــحــــوهْ  اضْ و  ـــيـــارْ  ـــعْ مَ

صالْ الفْ ــكــونْ  إي ــيــفْ  كِ اللـه  و  ــه  إي

ــمــوا ــهْ ــا اتْــشَ ــوا م ــلُّ ــامَ ــوا م ــلُّ ــاكَ م

شابْكة المْ على  ابْغيضْ  ــاتْ  ــوْض خَ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ي طِ رَهْ ــنْ  مَ ــتِ  انْ ما  ــكْ  ــطَ رَهّ ــنْ  مَ ماني 

ـــرِيَّـــة ـــضْ ـــبْ حَ ـــسَ ـــنْ ـــي ال وانـــــا ف

ــة ــونَ ــي ــصْ مَ ـــة  ـــنَ صـــايْ دارْ  ـــي  ف

زَنْجفورْ و  بالزَّنْجارْ  ــزَة  گــايْ و  ـــة  ورْقَ
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ة رُوسَ حْ مَ ــي  وخــادْمِ ــة  ــرُوسَ اعْ ــنْ  كَ وانــا 

ــــة ــــلُّــــوفَ يــــالْــــحَ ـــــي  ـــــتِ انْ و 

ــة ــوقَ ــلُ ــخْ مَ ــاء  ــق ــشْ ال و  ــبْ  ــعْ ــتَّ ــل ل

يامْ الخْ على  دِيما  اتْجولي  يابْ  ْ الدّ مع  دِيما 

ــزارَة الــعْ ــةْ  المَ و  ــرَّاحْ  ــسَّ ال ــيــونْ  اعْ على 

يانَة فْ حَ لْ  الرْجَ و  اللْحافْ  طا  أغْ رْفْ  طَ و 

ــة ــمَ ي ــدِ ــعْ ــكْ لَ ــتَ ــفْ ــي ـــعْ سِ ـــلَ تَـــخْ

زُوجْ ــنْ  ــي بِ ــا  م فَــرْقــي  ــة  ــيَّ ــرْبِ ــعَ ــال ي

رْبِيَّة يالْعَ فِيكْ  انْتِيَّ  واشْ  تَكْ  يحْ افْضِ تْرِي  سَ

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ـــــرابْ ـــارْ االعْ ـــي ــتْ بَـــنْـــتْ اخْ ــقَ ــطْ نَ

وحة ضُ فْ المَ يا  ــرابْ  الــعْ يبي  اتْعِ ــاشْ  ب

بي سْ حَ ـــرْتْ  انـــكَ ــا  م ــة  ــيَّ ــرْبِ عَ ــا  ــي وان

ــي ــت ــلْ ــي ــبِ اقْ ــــلــــيَّ  اعْ ــــــدومْ  ايـْ و 

ـــــاتْ ـــضْ االوْق ـــعْ ــــرَجْ بَ ـــال نَــــخْ  وي

يـــكْ ــدِ ـــة الـْ ـــرْجَ ـــحَ ـــــنْ هــــدْ ال مَ

ي ـــــدِّ خَ وَرْدْ  ــــــكْ  ــــــدالَ اكْ و 

ــة ــزاهَ انْ ـــومْ  ي  ْ ـــلّ كُ بـــالْ  يَـــدْ االَّ  وَرْدْ 

تِيلَكْ زَحْ في  لِيهْ  صْ اتْحَ يَّبْتِيهْ  طَ ا  امَّ لْ  كُ

لُما مَشْ ــعْ  ــنَ ــقْ ال ــتْ  ــلَّ قَ و  ــطْ  ــحْ ــقَ ال

ــة ــفَ ــلْ ــتَ ــخْ مَ ـــو  ـــزْه ال ـــمْ  ـــعـــايَ انْ و 

شوفَة كْ مَ ة  فايدَ فِيها  الَّ  من  الء  الخْ ياتَرْبِيَّةْ 

باكْ الرْبِيعْ في اوْقاتُه رْبَة و اشْ بْ و الگَ طَ ارْفودْ الحْ

نْوَة  عَ اتْجي  و  تَمْشي  الرْيافْ  بِينْ  بي  اتْرَگْ

ـــــــــرَة  دايْ ــــة  ــــاسَ ــــمَّ الــــخَ و 

ـــوْلـــي ابْـــحَ عــــاگــــداهْ  الـــــــرَّاسْ  و 

بِيرْ  اكْ ــانْ  ش في  ـــكْ  راسَ ــدْ  ــنْ عَ ـتِ  انـْ و 

نا احْ هكداكّ  ــدامْ  ايْ عاى  يــدامْ  و  رْفي  حَ

ــــة ــــبــــاركَ ـــــرَة امْ ـــــعْ ـــــي شَ شِ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ــــواب ْ ْ الــــصّ ــــــلّ ــــدا قَ قــــالَــــتْ ه

سانْ لْ الحْ رَبْ اهْ صارَفْ و العْ ةْ المْ يخَ يا بَطِّ

ــتــي ــمْ ــي ـــلـــي وخِ ـــضـــانْ أهْ فـــي احْ

جوجْ حْ بَنْسيمْ لَفْ نَّارْ صايْلَة نلْقَ ة خُ رُومَ كْ مَ

فا العْ ـــــواوَرْ  أنْ ـــوفْ  انْـــشُ و  ــرْ  ــظَ ــنْ نَ

الغاشي يالْ  اخْ ــنْ  مَ يَّلْ  تَضَّ ــزالْ  اغْ ــنْ  كَ

تَّحْ رافَدْ النْدا فَ ومْ امْ يْفْ بَنْسُ تْوَى و صَ ا شَ دَّ عَ

ـــعـــامْ الـــطْ ــــرْ  ــــي غِ ــــــــتِ  انْ و 

راوَرْ لَوْ  ْ يامّ رْفَكْ  صَ هذا  دي  الفْ فيهْ  يكْ  طِ يَعْ

تُه  فْ ابْسَ كاسْ  سْ كَ شا  العْ يكْ  ايجِ الى  و 
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ــا  ه ــدِ ــزَنْ ــى اتْ ــتَّ ــا حَ ــمــاه ــــــهْ ابْ ادْوْزِي

رَة فْ صَ بْحي  اتْصَ ة  بِيعَ الطْ يْبَة  خَ يا 

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ادْواتْ و  ــة  ــيَّ ــنِ ي ــدِ ــمْ ال ــتْ  ــقَ ـطْ نـَ

ــا ــي ــاهْ ــب ــــــا ال ـــا وان ـــه ـــبْ أنـــــا ال

ــــاضْ ــــي ــــبْ ـــة ال ــــمــــولـَ ــــكْ مَ

ــامْ ــمَّ ـــزُّورَة لــلــحَ ـــال ـــتْ ب ـــوِي ـــى انْ وال

ـــوَة ـــسْ ـــكَ ـــــمْ ال ـــــرْزِي ة تَ ــــــــدَ رافْ

ة رُوشَ فْ يبْ قُبْتي مَ لُلِي انْصِ لْتي و احْ نَلْبَسْ حُ

ـــة ـــوفَ ـــشُ ـــكْ ـــمَ ـــال ي ــــــــتِ  انْ و 

ـــة ـــالثَ ــــافْ اثْ ــــوْص ـــي ال ـــي ف ـــزْت حَ

مْ  لهُ ــادَة  ــصَّ ــحَ ــلْ ل ــصــادْ  ــحْ ال ــتْ  ق و 

ـــرُوا ـــيْ ـــشَ ـــة ايْ ـــوهَ ـــــزازَلْ شُ ـــــبْ لَ

ة ساعَ  ْ لّ كُ كْ  امَ دَّ گُ و  اوْراكْ  من  الرِّيحْ  و 

ـــارَحْ ــدَ الـــسَّ ــغْ ــال ـــرِي ب ـــي تَـــجْ لِّ ـــوَ اتْ

يبَكْ ايْعِ ما  دَرْتِ  ا  مَّ لْ  كُ افْعايَلَكْ  هادوا 

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ـــولْ ـــقُ ـيَّــة اتْ ــرْبـِ ـــعْ بــالــعَ ـــمَ نَـــسْ

مالي اجْ ــرُوفْ  احْ على  المولى   ْ رّ سَ ري  نَظْ

اتْسوطي ـــراشْ  الـــفْ فـــوقْ  اتْــبــاتــي  و 

ــارْكــة ْ ب ــمّ ــهَ ــل ــة ل ــالَ ب ــدْ ــة مَ ــطَ ســاقْ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ـــاتْ ـــن ـــبْ ــــتْ لـــهـــا تــــــاجْ ال ــــالَ ق

ـــا ـــه ـــبْ ال داتْ  ـــــي  ه ــــــــا  وان

ايَمْ الدَّ يدْ  الوْحِ دْ  الواحَ نْعْ  صَ كما  الرْياضْ  و 

امــــي ــــدَّ ــــبَــــقْ قُ ــــي تَــــسْ ــــادْم خ

ورَة بْشُ مَ زَمْ  بالعْ انْوَلّي  و  لْ  سَ نَغْ قَة  دْ حَ امْ

يبَة وجِ يَة  باهْ بَة  جْ حَ في  ة  روسَ كعْ ودْ  انْعُ و 

ــة ــوفَ ــلُ ــتْ مَ ة  ــدَ ــاي ف فيها  الَّ  ـــنْ  مَ ــا  ي

ـــة ـــفَ ـــي اوْصِ و  ـــــــة  ودابَّ ـــــــراة  امْ

ــة ــنَ اعْ ــدَّ ــال ــفــي ي ــشْ ــنَ ــي اتْ ــرْق ــعَ ــاتْ ك

رايا اعْ نابْ  الجْ و  ــعْ  ــطَّ ــقَ امْ رْسْ  ـــدَّ ال و 

رْفَة النْسا بِّيتِي يا كَ ْ ما خَ لّ طا ويْبانْ كُ  يَرْفَدْ الغْ

ة يمَ دِ يالعْ النْهارْ  في  مايَبْقالَكْ  لي  مْ اتْكَ تَمَّ 

دا بِهْ سالْكة باعْ و العْ رَى على االطْ رْفْ اجْ و العَ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ــضــولْ الــفْ و  ـــة  ـــبـــاحَ الـــقْ هـــــاده 

رَاوة الطْ و  رْ  قَ بالصْ نَتْبَها  البْها  مايَلْ  بشْ
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ــيــبَــة ــجِ اعْ و  ــة  ــيَ ــافْ ص ــة  ــمَ ــلــحْ ال و 

نِيجة تَغْ لْ  مَ نَعْ ما  ودْ  دُ الخْ في  شْ  انْقَ ما 

ينْ اعْشاري جِ بْ على اهْ في وَقْتْ الرْبِيعْ انْزاها نَرْكَ

أتْشالي ــطــالْ  االبْ و  إيْنِينْ  ــارُودْ  ــب ال و 

الوْالجي ــيــدارَتْ  كِ يا  لُّوفَة  يالْحَ ــتِ  انْ و 

رْ  ـــدَ ــي بـــالـــعْ ــك ــشْ ـــــرُورَة تَ ـــــضْ مَ

ة ــدَ ــرْفَ ــقَ ــة ال ــالضَ ــى اغْ ــتَّ ــودَة حَ ــوج م

وَى الخْ ــارَةْ  ــم اعْ رَة  مْ معَ و  ــة  ــوكَ كُ ــدْ مَ

ـــة ـــلَ فْ ـــدَّ ال ــــــوقْ  فُ ـــــنْ  مَ ازْواقْ 

يتَه قِ امْ و  ــلَــة  بــاسْ و  ـــرَّة  مَ ــة  ــلَ ــي ادْل

ثيلْ امْ في  متَّلْتَكْ  ــرايَــرْ  اضْ و  مْ  السَّ و 

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ـــــــزامْ ــــة احْ ــــيَّ نِ ــــدَ تْ امْ ــــــــدَّ شَ

يالْعايْبَة يَّبْ  يَتْعَ ثْلي  مَ واشْ  هْ  للـَّ لها  قالَتْ 

ــرى ــبْ ــكُ ال ــــــارْ  ادْي ــــنْ  مَ  ْ ـــزّ الـــعَ و 

ــة ــلَ ــي ــصِّ ال و  رْ  ــــدَ ــــقْ لَ ـــةْ  ـــايَ غ و 

وايْجي احْ نْ  مَ ة  حاجَ في  يَتْباعْ  ــمْ  دُوَّارْكُ

مالْ اكْ و   ْ ــرّ سَ دَّى  نَتْهَ رَة  فْ عَ امْ انْجي  و 

قابْالهْ الخادَمْ  شا امْ لَّعْ لَعْ تْخَ ليْتي مَ وانيا فوقْ اشْ

ـــــهْ ــــــ ـــــلَّ ـــــــو ال ــــــــــــلْ ه قُ

ــة ــلَ ــگْ يـــرْ سَ ــدِ ــلْ مــا انـْ ــگ ــسْ ــانَ م

رُوري اسْ طيبْ  و  تي  انْزاهْ زايَبْ  اخْ رَفْ  نَعْ ما 

ة دَ واجْ يدْ  الصِّ يالَعْ  باهْ رَبْ  العْ دْ  وانْشاهَ

مالي ْها لَجْ لّ عْ كُ ضَ انَة تَخْ لْطَ وانا على البْها سُ

لْ البُخْ اليَلْ  بعْ نَة  رُكْ في  نَّدة  امْسَ ها  دايَمْ

ــكْ ــفَ ــايَ ــس احْ ــا  ــه ل ــة  ــمَ ــعْ ــنَّ ال و 

لْ كَ أسْ ثيلْ  ثَمْ ولِّيتي  نْ  البْطَ ــاعْ  ووس

ة وشَ نْقُ رْ دَيَمْ مَ وَة هي لَبْنِيدَ عْ بَرْ و الدَّ مْ و الهْ ظَ العْ

أوْراقْ  ــال  ب ــة  ــلَ ــجْ فَ ــزَوْقـــي  اتـْ ــو  ولـُ

لَّة يرْ كانْ العَ ة اللْبُيا ما باقي فيكْ غِ يفْ يا سِ

ــة ــومْ الْـــضـــاكْ هــالْــكَ ــم ــسْ ــة بَ ــيَّ حَ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ــالمْ بــالــكْ اتْـــشـــالـــي  ـــــــداتْ  ابْ و 

ة رِيفَ اضْ و  شابَّة  و  غيرَة  اصْ و  زِيــنَــة 

لْ ضَ الفْ ـــدالَـــكْ  اكْ و  شـــانْ  و  ــة  ــمَّ هَ

البَرْزَة انْهارْ  في  ريتْني  نِيَّة  حْ يالمَ كانْ  لُوْ 

ادْخايَرْ ــاجْ  ادْب نْ  مَ يتْ  ابْغِ يفْ  كِ نَلْبَسْ 

ــرَتْ ــشْ ــقَ تــامْ فــوقْ  رْبِيلي  شَ ــسْ  ــبَ نَــلْ

ـــــهْ ـــجـــابْ الــلَّ ــهْ احْ ـــ ــلَّ ـــارْكْ ال ـــب اتْ

لَة شاعْ الْسانْ  ياتْ  بَمْ لْ  لْوَ اتْوَ ضاويَة  نارَة  امْ
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انْسالَكْ رَدْتْ  بِي  دْ تَكْ ال  هْ  للـَّ ــتِ  انْ و 

ة وطَ الشٍّ اتْــكــونْ  إلــى  اتْكوني  يفْ  كِ

ــكْ ــراحَ ــة فــي ازْبَــــلْ امْ ـــتِ غــايْــسَ و انْ

ـــرِّي ـــجَ ـــجـــولْ اتْ ـــعْ ــى ال ــل مــــرَّة ع

ــفــا ــي ــشِ اكْ ـــيـــكْ  ـــلِ اعْ ــدهــا  ـعْ بـَ و 

وادْ سارْدِينْ ابْحالَكْ شي واتْنُضي لَعْ يا اتْدَشْ  دَغْ

يابْ الطْ قبَلْ  بْتِي  طَ تّى  حَ لَكْ  طابْ  ما 

ـــرْجـــالْ ــى ال ــه عــل ــلُ ــضْ ـــوِّي فَ ـــقَ وي

ــكْ ــيــفَ ــه كِ ــرْتُ ــظَ ــانْ ـــارْ م ـــطَّ ــى عَ ــتَّ حَ

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ـــثْ  ي ـــدِ ـــحْ ـــــادْ ال ـــة ع ـــيَّ ـــرْبِ ـــعَ ـــلْ ل

ــة الــزْنــاقــي ــبَ ــلْ ــا كَ ــكْ ي ــانَ ــبَــرْ ش أكْ

ـــة ــــيَّــــانـَ ــــــــــة عِ ــــــــــزْدْرِيَّ م

ـــيَّــــة ــــــــــا النـِ ة الوْف ــــــــــدَّ اللـَ

ــــيَّ اتْــــعَ اوْالدْ  بــــال  ـــــرْيَـــــة  جَ

ـــة ـــبَ ـــرَحْ ـــي قــــالُــــوا امْ ـــون شـــافُ

دا زَّامْ لَعْ عاني يا هَ رِينْ يارايَقْ المْ ْ الماهْ زّ يا عَ

مْ فِيكُ و  هُ ما  يبْ  عِ تَّى  حَ مْ  الْهُ لْتْ  قُ فَرْقْنا 

رارَة مَسْ ة  رُونْقَ امْ رْبِيَّا  العَ هْ  اللـَّ اتْبارَكْ 

ــــة ــــرْدِيَّ ـــة سَ ـــمَ ـــايْ ـــيُـــونْ ن الـــعْ

ــاوي ع ــدْ ــة ال ــالَّبَ ــا ج ــوبَــة ي ــلُ ــجْ يــالــمَ

ــة ــمَ ــلْ ــظَّ ال و  ــا  الــشــت و  ـــحْ  ـــرِّي ال و 

لْبي اتْحَ و  ــري  ادَّمْ ــرَّة  مَ رُوقة  غْ مَ غارْقَة 

ـــاةْ اتْـــرَبْـــگـــي ـــي ـــشْ ـــي ال ـــــرَّة ف مَ

ــة ــشَّ ــعُ ــل ـــشـــي ســـــــــارْدَة ل ـــمْ تَ

ــكْ ــفــالَ يَــطْ ــعــلْ  اشْ إلـــى  ــوْ  الــضَّ و 

ته يني رَبِّي بَرْكَ طِ يْري يَعْ يُّورْ اللِّي اتْسَ داكْ السَّ

ـــكْ  ـــنَّ ـــاتْ الـــقـــايْـــلِـــيـــنْ عَ ـــتَ ـــبِ ال

ة عارَكْ لَمْ ــومْ  يُ شالَّ  رايَفْ  لَكْ رفَة  كَ يا 

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ــيــتْ ــغِ ـــــالَّ اصْ ــا شَ ــه ــي ــتْ ل قـــالـَ

عا گَّ شَ فيتي  اخْ ــا  م ـــكْ  رِي ـــدْ نَ ـــا  وان

ــة ــيــبَ طِ وال  ـــانْ  ـــس احْ ال  ـــبِـــيَّـــا  احْ

ـــرَة ـــشْ ـــعَ ـــــــازْ ال ـــرَ اوْگ ـــگْ ـــنَ ـــعْ لَ

مْ  يتْهُ نِينْ جِ مْ واقْوى امْ ظَ صامْ و اعْ طالْ الخْ

ــيــاخْ ــحْ الــشْ ــي ــضِ ــافْ ـكْ رَبِّــــي ي جــايـَ

بِهْ ظْ  الفَ قْ  الحَ و  نا  يخْ ياشِ يَّزْ  مِ و  لْ  جُ

ــــمْ يَـــرْضـــانـــي ــــكُ ــــنْ زِيــــنْ ــــزِّي ال

ــا ــاه ــه ــــــــرُوفْ ابْ ـــــنْ احْ ـــــدَّى عَ عَ

ـــرِيَّـــة ـــكْ عَ ـــة  فـــاتْـــحَ ودْ  ــــــــدُ اخْ و 
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صـــــاري ـــــــــدْ  قَ ــــــدْ  ــــــقَ ال و 

ـــرْ ـــضَ ـــحْ لَ ــــتْ  ــــنْ بَ ـــــيَّ  ـــــتِ انْ و 

ـــرْ  ـــــاجْ الـــنْـــصَ ـــي ت ــــوتــــةْ ف ـــا قُ ي

نايَا تي و امْ دايَنْ صولي ياروحْ راحْ ة المْ جَ  في بَهْ

ـــيْـــبُـــوا حــاشــا ــــوابْ مـــا إيـــعِ ــــجْ ال

ـــوا ـــرْحُ فَ و  ـــــرُّوسْ  ال ــــوا  سُ و  ــا  ــب وتْ

مْ تْهُ وَدَّعْ وانا  وني  وادْعُ بَّة  حَ المْ على  ما  هُ

ــغــا ــل ــــمْ ال ــــاهْ ــــــوْ رِيـــــــتْ يــــا ف
لُ

ـــافْ ـــوْص ـــــنَ ال ـــاظْ امْ ــــدْ أحـــفَّ خُ

ــادَة ــف ــولْ وِايْ ــقُ ــعْ ــابْ ال ــرْب ــرَة ال ــبِ ــعْ مُ

غا  نْ اصْ تِ الْمَ عْ مَ يفْ اسْ ثْ كِ دَّ ولْ حَ دِي وصُ و هْ

ـــــتْ ـــــي ـــــيـــــتْ والجِ ـــــشِ مـــــامْ

ــــمْ ــــهُ ــــعَ مـــــا ادْوِيـــــــــــــتْ امْ

نى عْ ريرْ الْمَ زَّلْ انْشا من احْ ينْ اتْغَ كِ نْ السْ اكَ و السَّ

ــرَة ــبِ ــعْ ــــلَ الـــرْضـــى مَ  تَـــرْضـــي اهْ

خا السْ ـــلَ  اهْ جــــادُوا  ــكــوا  ــحْ ضَ وال 

النْظامْ بْرْ  حَ رْ  عَ ْ الشّ  ْ ــدّ فَ لِيلْ  الجْ بْدْ  عَ

ــفــاظْ ْ ــلّ ــسْ ال ــي ــلِ ـــتْ اسْ ــغْ الـــوَقْ ــابَ ن

ــوَة عْ ـدَ ــيــتْ ابـْ ــحْ مــا ادْعِ ــافَ مــانــي ط

رْضي صايْنُه ولي عَ نْتْ في الزْمانْ افْضُ ما كُ

ــلْ ــقَ ـعْ لـَ ـــتْ  ـــيـــبَ طِ و  ـــودْ  ـــج ال و 

ــرْ ــظَ ــنْ ــي ال ـــدْ ف ـــزِي ـــهـــاكْ إي ــــنْ ابْ زِي

ولَة مُ كْ مَ البْها  خــالَــصْ  من  ــة  رِيَّ ــدْ ع

ــــيــــارْ جــــابُــــه رَبِّـــــي هـــــدا الــــغْ

ــوا ــحُ ــلْ ــطَ ـــامْ اصْ ـــرْي ــنْ ال ــي ــحِ ــي ال ف

لْــعــاتْ ــتْ الــوَ ــازِي ــيــرْ و ج ــي ابْــخِ ــازَوْن ج

كة رى ضاحْ بْ لُخْ هْ دِيكْ تَلْعَ ظْ اللـَّ فْ  سارُوا في حَ

رْبِيَّة العَ و  ــرْ  ــضَ الــحْ بنتْ  ــارْ  ص ــادا  م

ـــافْ  ـــخ اتْ ال  ـــهـــا  ـــحْ ضَ و  ـــة  ـــل حُ

بها ــروا  ــخ ــت فَ ـــرامْ  ـــغْ ال ــابْ  ــح ــصْ ال

تْ ارْيــــــــــامْ ـــــــدَ ـــــا شـــــــاهَ م

لْحْ صُ وال  ــصــامْ  اخْ فــي  ــرْتْ  ــضَ احْ وال 

لَّمْ يفْ رادْ اتْكَ رَتْ و الْسانْ الحالْ كِ رامْ نَظْ ينْ الغْ عِ

ــــرَة ــــزِي ــــرارْ اغْ ــــسْ ـــن ال ـــة م ـــلَّ حُ

ينْ دِ الماجْ ماتْ  ظْ الْعَ الجودْ  لْ  الْهَ فَرْجة 

ــة دْبَ ــوَ ال ــزْ  عَ ياخْ  لَشْ يحْ  افْصِ ــالْ  ق و 

الدْكي ــرْ  الــمــاهَ ــنْ  ــحْ الــلّ ــطــاسْ  ــسْ قُ

مة كْ حَ ـــرْ  ابْـــسَ ــنــى  ــعْ ــمَ الْ ارْقـــيـــقْ 

ــة ــخَ ــفْ ــي نَ ــان ـــيـــهْ م ـــفِ مـــانِـــي اسْ

ــه ــطُ ــابْ ق ــزْ  ــي ــي ــمْ ــتَّ ال ادْمـــــــانْ  و 
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انتهت القصيدة
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ــشْ ــي ــبِ ــنْ ـــلْ ادْجــــــاجْ ال ـــثْ ـي مَ مــانـِ

رْقَة الطَّ يــنْ  ــدِ ــسْ ــفَ امْ يبَة  السِّ ـــومْ  قُ

ــاشْ ــرْي ــوا بَ ــگُ ــفْ ــو خَ ــه لُ ــدامُ ــتْ اقْ ــحْ تَ

ـــهْ ــــ ـــلَّ ــــــــالمْ ال ــــمْ اسْ ــــهُ ــــنْ عَ

البَة الصْ و  ــورَاعْ  ــتْ ــال ب ــوا  ــاخُ ش ـــنْ  مَ

ــى ــن ــعْ ــمَ ــنْ الْ ــي ــيِ ــاطْ ــــزُوعْ خ ــــفْ لَ

الرْضى ياخْ  اشْ و  وى  التَّقْ وهلَ  ناحْ  الجْ

ــا ادْك و  وطـــابْ  يبْ  الطِّ ــاحْ  ف مــا   ْ ـــدّ قَ  













349زينب أو كوكب غيهابي

تابِي اعْ ــنَ  م ــفْ  كَ

ـبْ ـايـَ الصَّ  ْ ـبّ بالـحُ

ــبــابِــي ــرامْ اسْ الــغْ

تْـعاقَــبْ تـَ فِـي  ـوْ خُ

ي وابـِ اكْ فـي  ـرِي  مْ خَ

بْ غايـَ ــيــبِــي  ارْقِ و 

ــرابِــي اشْ و  ــوتِــي  قُ  

بْ ناسَ امْ ــدْ  جْ الــوَ و 

ـي الرَّابـِ نْ  سْ الحُ ذَا 

ـــــبْ ــواكَ الــكْ رَّةْ  دُ

يْهابِـي غَ ــــبْ  وكَ كُ

بْ الحاجَ ــوفْ  طُ عْ مَ

ي ابـِ السَّ الزِّيــنْ  ذا 

ــبْ ــرة عــاجَ ــظْ لــلــنَّ

ــرَابْ ــشَّ ال ــدْ  ي ــدِ ل ــنَ  م ــــتْ  دَاقْ مــا  دُوقْ 

ــوبْ ــلُ ــطْ ــمَ ــال ـــرْ ب ـــفَ ـــى نَـــظْ ـــنَ الغْ

ــتــابْ الــعْ ــــرْكْ  تَ ــقْ  ــاشَ ــع ال ـومْ  ـلـُ تـْ ال 

ــوبْ ــتُ ــكْ ــقْ مَ ــابَ ــسَّ ــنْ ال ــي ــبِ ــجْ ــي ال ف

الطنابْ دَگْ  ــيــفْ  بــالــهِ ــرْ  ـــ ــزْهَ ال و 

ــوبْ ــرْغُ بــالــمَ ــــا  واف ـــدْ  ـــعْ الـــسَّ و 

طــابْ و  ــى  ــلَ احْ و  ـــدْ  ارْغَ و  ازْهـــا  و  ــدْ  لَ

ـــرُوبْ ـــطْ ـي مَ ــلـِّ ــسَ ــبْ امْ ــي ــبِ ــحْ ــال ب

ـــرابْ اعْ و  ــجــامْ  اعْ ــنْ  ــزِّي ــال ب ــه  ــقَ فــايْ

ــوبْ ــيُ ــهْ ــمَ ال الـــزِّيـــنْ  و  ــا  ــه ــبْ ــال ب

ـــدابْ ـــودْ االهْ ــي سُ ــبِ
ــلْ ـــو قَ ــبْ ازْهُ ــنَ زِي

ــوبْ ــجُ ــــنْ الــحْ ـــــوَّى مَ زِيــنْــهــا ضَ

ــه ارْتـــابْ ــنُ ــصْ ــسْ غُ ــايَ ــي م ــالِ ـــدْ ع قَ

ــوبْ ــلُ ــسْ ـــ ــــرَّدْ مَ ــــزْرانْ مــــجَ ــــي خِ
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ــرابِــي اغْ رْ  عْ الشَّ و 

بْ النَّاشَ رْفْ  الطَّ و 

الهابِي  ْ ــدّ ــخَ ال و 

بْ راگَ سْ  طَ عِ المْ و 

النَّابِي ــيــدْ  الــجِ و 

ــقــارَبْ ــتْ مَ ــدْ  ــهْ نَ و 

ارْهــابِــي رْ  ــدْ ــصَّ ال و 

بْ الخاصَ  ْ فّ الكَ و 

يْهابِـي غَ ــــبْ  وكَ كُ

بْ الحاجَ ــوفْ  طُ عْ مَ

رابِي اعْ نْ  سْ حُ ــنْ  مَ

ـبْ اتْخاطَ و  رْ  خُ تَفْ

ــي ــدابِ ــهْ ةْ ال ـــــــرَّ قُ

ــبْ الــواجَ مْ  كْ بالحُ

ــتــابِــي ــكْ ــــي مَ راضِ

بْ ايـَ جَ ـبْ اعْ فـي الحُ

ـي ـسابـِ احْ ـدودْ  ـعْ مَ

ـبْ الـَ القَ ـي  امِ حـكَ و 

ــوبْ ــحُ اسْ و  بَـــرْقْ  ــاوِي  ــضَّ ال بِينْ  الجْ و 

ــوبْ ــصُ ــنْ ـــه مَ ـــوْسُ ـــحْ قُ ْوامَ ـــرّ ـــال ب

دَابْ يـبْ  ـلـِ القْ ـيـبُـه  لهِ ـود  هُ اصْ ـنْ  مَ

ــوبْ ــشُ ــنْ ــي مَ ــاجِ ــع ـــرْ ال ــــوقْ تُـــغْ فُ

ــرْگــابْ ــال ــلْ ب ــي ــضِ ــــرَّاضْ امْ ــدْ عَ ــي جِ

ــوبْ ــبُ ــحْ ــة مَ ــاحُ ــفَّ رْ تَ ـــدْ ـــصَّ ــي ال ف

ـــيْ الــلــهــابْ ـــي ضَ ــلْ يَـــرْمِ ــاجَ ــن كــسْ

ــوبْ ــجُ ــحْ مَ ــي  ــاقِ ــب ال و  ــجْ  ــهَ ــتْ ــبْ م

ـــدابْ ـــودْ االهْ ــي سُ ــبِ
ــلْ ـــو قَ ــبْ ازْهُ ــنَ زِي

ــوبْ ــجُ ــــنْ الــحْ ـــــوَّى مَ زِيــنْــهــا ضَ

االنْـــــســابْ ــنْ  ــي بِ بْها  بَنْسَ ــة  فــايْــقَ

ــوبْ ــيُ ــجْ ــي ال ــكْ ف ــسْ ــمَ ـــالتْ ال حـــامْ

ــوابْ ــصْ ــال ــة ب ــولَ ــمُ ــكْ ــــي مَ ـــبْ داتِ لُ

ــوبْ ــسُ ــكْ ــكْ مَ ــلَّ ــمَ ــتْ هـــا مَ ـــبْـــدْ عَ

ــتــابْ اكْ كما  ــاتْ  ــن اجْ ــيْــنْ  الــعَ ــةْ  ــوفَ شُ

ــتُــوبْ ـــاهْ فـــي الــكْ ـــهَّ ـــرْ نَ ـــصَ الحْ

ــقــابْ ــة احْ ــدِي ســاعَ ــنْ ــا عَ ــواهَ فــي اهْ

ـــــرُوبْ ـــضـــاهْ اهْ ــعْ مـــنَ اقْ ــفَ ــنْ ــا يَ م



351زينب أو كوكب غيهابي

17

18

19

20

21

22

23

24

ي ـغابـِ شْ تـَ بْ  هَ يَدْ

ـــبْ ــــكْ راغَ ــا دالَ م

يْهابِـي غَ ــــبْ  وكَ كُ

بْ الحاجَ ــوفْ  طُ عْ مَ

هـــاكْ فــي تَــرْتــابِــي

ــبْ  ـواهَ المْ ـة  ـمَ كْ حَ

ي ابـِ تَنْسَ ــدْ  ــقَ افْ و 

ـبْ راتـَ امْ قْ  شْ العَ و 

ــتْ أدابِـــي ــمْ ــرْجَ طَ

ـبْ جانـَ امْ ـفْ  ـحْ للجَ

ــي ــغــابِ ـــالْ ال ـــك انْ

ــبْ ــاقَ ــى لــلــتَّ ــرْض يَ

ــطــابِــي ــيــتْ اخْ ــهِّ نَ

ــبْ الساكَ يـل  طِ الهْ

ــي ــالبِ ــيــضْ اخْ المِ

بْ ـخالـَ المْ ـبْ  ضَ تَخْ

ـــوابْ ــي اجْ ــوالتِ ــمُ ــعْ ل ــمْ ــسَ ــة ن ســاعَ

ــوبْ ــسُ ــكْ ــي مَ ــالِ ــم ــنْ اجْ ــسْ ــكْ حُ ــي لِ

ـــدابْ ـــودْ االهْ ــي سُ ــبِ
ــلْ ـــو قَ ــبْ ازْهُ ــنَ زِي

ــوبْ ــجُ ــــنْ الــحْ ـــــوَّى مَ زِيــنْــهــا ضَ

ــابْ ــألرْب ــنَــى ل ــعْ ــاظْ الــمَ ــف ــرْ ال ـــ ــوهَ جُ

ــوبْ ــصُ ــخْ ــمَ ْوْضْ ال ــرْ لــــــرّ ـــ ــزْهَ ــال ك

للَنْجابْ ــخْ  ــرَسَّ ــتْ مَ ــنْ  ــحــاسَ بــالــمْ

ـــرُوبْ ـــغْ مَ ــقْ  ــاسَ ــن ــتْ مَ ــمْ  ــكُ ــحْ ال و 

ــابْ ــن ـال اطْ ــيــصْ بـِ ــخِ ــلْ ــخْ تَ ــرْواسَ ــل ل

ــوبْ ــلُ ــحْ ــونْ الـــرَّقـــة مَ ــنُ ـــ ــنْ اف ـــ مَ

ــرابْ ــمْ بــالــسْ ــغــايَ ــامْ ال ــن ــمْ ــفْ ال ــي طِ

ــوبْ ــعُ ــتْ مَ ــى  ــقَ ــبْ يَ ال  ــمْ  ــهْ ــفَ ال ــي  ف

ــبــابْ الــصْ ـــدْ  عَ ــه  لــنــاسُ ـــالمْ  الـــسْ و 

ــوبْ ــيُ ــغْ ـــمْ ال ـــالَ ــــة ع ــــمْ ـــنْ ارْحَ م

قابْ السُّ ــانْ  ش ــه  ــونُ جُ ــنْ  مَ ــجــى  السْ

ـــرُوبْ ـــحْ ـــضـــارَمْ ال ســـالْ ســـالْ امْ

انتهت القصيدة
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راحْ الفْ ــرْ  ادْخــايَ نْ  سْ حُ ــنْ  ـــاحْمَ ـــب ــــومْ اڤْ واي بَّحُ يڤَ رَة  ضْ الحَ في  كانوا 

ـــمــــاحْ ــــــوفْ االلـْ راحْش لْ الجْ تَقَّ تْ امْ مْ رَحْ نْهُ مَ

حاحْ اشْ مالْها  ــــوارَمْ  اعْ داحْو  ــمْ  ــنْــهُ دَوْحــوامَ ينْ  حِ ـــواوي  اهْ ــلْ  كُ

ـــــاحْ ـــــق ياحْبــــيــــنْ الْ اسْ بَة  داعْ بْها  داعَ امْ و 

الحْ ــمْ  ــهُ ــيْ ضِ ــنــايَــرْهــا  امْ ــاحْو  ــرْب ــلْ ال ــضْ ــوافَ ــرْحُ ــرَة ايــمَ ــظْ ـــوَة الــنَّ زَهْ

ـــــــزاحْ ـــي اقْ ـــكِ ـــحْ رَة على البْطاحْنَ فْ دارُوا بالصَّ

ــشــراحْ االنْ يبْ  طِ و  زْ  ــيــاحْبالْعَ ــرْ الــسْ ــبْ ــقــامْ بَــرْحــواتَ ــة الــمْ ــالعَ بَــخْ

راحْ ــــيُـــــوسْ  ـــــكْ وايَعْ النْجاحْبـَ تَتْعاطا في اسْ

ــالحْ الــمْ ـــضْ  واقَّ ساقي  واحْيــا  ــــدْ ـبْـحواشـــوفْ لَ تيْـسَ علِيها  ـيارْ  االطْ

راحْ ـــــــيــــــــلْ  باحْالــلـِّ لَّمْ الصْ رْ و عَ جَ تاگْ الفْ

باحْ االشْ في  رْيالْ  الجَ ــرْيْ  ـــالحْسَ ــلــي اكْ هتَــجْ لْحُ يَكَ وى  الهْ نُه  عْ طَ من 

ـــاحْ ـــب ـــجْ ــــدْ ال ــــهْ باحْشَ رِي في االجْ مْ تَسْ تْهُ مَ نَغْ
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ناحْ الجْ و  ــكْ  ــنْ وجَ ـــراجْ  ــــــابْ صـــاحْرَجْ هارْب حُ فاصْ مَ ـمْ  يخاصَ العـودْ  و 

ـــمـــاحْ وا اسْ الرْواحْوقْــــــــدُ تْ  راحَ رايَسْ  اعْ نْ  كَ

للوْضاحْ ــروفْ  احْ جاتْ  اشْ اللْحاحْو  ــرْ  ــمْ واجَ لَوْحُ هاجْ  المْ ــلْ  ادْواخَ في 

ــــاحْ ـــــومْ ف االرْواحْبَـــــنْـــــسُ رْ  طَّ عَ داها  اشْ يبْ  طِ

ــالحْ الــمْ ـــضْ  واقَّ ساقي  واحْيــا  ــــدْ ـبْـحواشـــوفْ لَ تيْـسَ علِيها  ـيارْ  االطْ

راحْ ـــــــيــــــــلْ  باحْالــلـِّ لَّمْ الصْ رْ و عَ جَ تاگْ الفْ

ياحْ السْ على  وا  ايْتِيْهُ راتْ  هْ ـــراحْمُ ــنْ الـــڤْ ــي ـواب ـنْـحُ يـجَ ـرة  النَّگْ مـوزْ  باهْ

ـــاحْ  ـــق ـــلْ ــــبْــــرْ ال راحْصَ بْرِي على السْ مْ صَ واهُ بَهْ

الْتاحْ ها  مْ هَ و  ــغــابْ  اشْ ــــزاحْو  ــهــا انْ ــنْ ــواعَ رَوْحُ و  طابوا  اسْ و  طابُوا 

ــــــــراحْ االفْ عـــلـــى  النْجاحْو  و  زْ  العَ و  ولَة  الصُّ و 

طــاحْ مْ  ڤبالْهُ ــبْ  ــلْ الــقَ طاحْو  ــدْ  بَــعْ ــنْ  ـوامَ ـيْـحُ جَ ـمْ  ـواهُ اهْ لْطانْ  سُ

ــــــنــــــاحْ ياحْوبـــــــال اجْ للصْ هامْ  و  لْ  قَ العْ طارْ 

ــواحْ انْ وى  الهْ في  عْ  يَنْفَ ــحــاحْما  ــبِــي الْ ــلْ ـهقَ بْحُ ايْصَ ـى  ـسَّ تْـمَ يـَ وكـما 

ـــاحْ ـــي ـــصْ ــــــــعْ ال ابْراحْدَمْ ما  ينْ  دِّ الخَ فوقْ  نْ  مَ

الــرْمــاحْ ــــوارَمْ  اصْ ـــاوْا  ارْغ ـــتـــاحْو  الـفْ فَتْحواورْدْ  ــرْ  الــسَّ ـــدودْ  اخْ ــهْ  بٍ

ــــالحْ ــــسْ ـــــــــدْ ال فارْها اوْقاحْرَفْ نْ و اشْ حاسَ المْ
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ــالحْ الــمْ ـــضْ  واقَّ ساقي  واحْيــا  ــــدْ ـبْـحواشـــوفْ لَ تيْـسَ علِيها  ـيارْ  االطْ

راحْ ـــــــيــــــــلْ  باحْالــلـِّ لَّمْ الصْ رْ و عَ جَ تاگْ الفْ

ــــــرَة بـــال ارْيـــــاحْ ــــرا زَفْ ـــاحْتَ ــــرْ ب والــــسَّ حُ الصْ على  صاحي  ماناشي 

ــــــيــــــاحْ ـــــــــرا امْ الرْناحْتَ دْ  بَعْ لْ  ــدَ نَــعْ ــرا  تَ

ـــراحْ السْ ـة  يحَ مِ اسْ ـــراحْبوتِيـتْ  ــي افْ ــرْحِ هفَ رْحُ اتْطَ ـرَة  ـجْ الهَ ـبْ  عْ تـَ نْ  مَ

ـــــــــرْواحْ ـــــدْ ال حاحْبَـــــعْ اصْ بالوْفا  ي  وَلْفِ دْ  عاهَ

ــراحْ االفْ بْ  واكَ اكْ تْ  لَعْ اطْ ــالحْو  ــفْ ــرْ ال ــي هطِ فَرْحُ و  ــي  ــرْحِ فَ ــنْ  عَ نَّى  غَ

ـــاحْ  ـــف ـــصْ ــــلْ ال ــــبَ كشاحْق بال  لْوَى  السَّ ايَّامْ  و 

ياحْ الصْ و  مْ  الهَ في  دالُه  ــيــاحْما  ـــبْ الــحْ هدِي يْحُ جَ و  ــه  حــيَّــاحُ صـــادُه 

ـــصـــاحْ افْصاحْبــــيــــنْ الـــفْ ادْعا  منْ  حافَظْ  يا 

ــالحْ الــمْ ـــضْ  واقَّ ساقي  واحْيــا  ــــدْ ـبْـحواشـــوفْ لَ تيْـسَ علِيها  ـيارْ  االطْ

راحْ ـــــــيــــــــلْ  باحْالــلـِّ لَّمْ الصْ رْ و عَ جَ تاگْ الفْ

ــراحْ ــقْ ال و  ذَلْ  و  ــابْ  ــغ ارْتــــــاحْاشْ هوإذا  انْرَتْحُ ما  يدِي  في  لْ  صَ يَحْ

ــــراحْ ــــمْ ــــــــقْ ال زاحْرَشْ ه خاضْ في المْ يخُ رْ شِ ناكَ

فاحْ للكْ اعرِيسْ  ــرْبْ  الــحَ ــاحْو  ــب ــصْ ـــزْ ال هعَ يرَتْحُ ال  هْ  اللـَّ دْ  الجاحَ و 

ـــــــومْ الــــنْــــطــــاحْ ياحْي لَطْ راحْ  ــغْ  ــزَّايَ ال راحْ 
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بالنْـصاحْ إيفيـدْ  ــاحْ  الــنْـــــصــاحْنَــصَّ هدُرْ  حُ موَضْ زْلـــي  عَ ــبْ  واهَ بَمْ

ــــاحْ ــــوْش ال ذا  باحْفــــي  القْ ة  باحَ بقْ ظْ  نَلْفَ ما 

باحْ كالصْ ـبَـحْ  يَصْ بَـحْ  ـيـاحْيَصْ الصْ لْ  ــوْ ههَ رْحُ يسَ ال  هْ  اللـَّ نِي  جْ سَ نْ  مَ

ــــاحْ ـــيـــدْ ن ـــحِ اللْواحْالـــجْ و  مارْ  سْ المَ بِينْ  ما 

انتهت القصيدة
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االنْشادْ أوَّلْ  في  نَبْدا  بها  يمْ  العظِ هْ  اللـَّ م  بسْ

بدا نْ  مَ لْ  كُ بها  دْ  عَ يَسْ نَى  الغْ ها  بَّقْ سَ نْ  مَ

ــدادْ اعْ بال  بِها  ثَّرْ  كَ ي  الماحِ نا  يعْ فِ اشْ صــالةْ  و 

دا العْ رَّدْ  يَطَ لِيمْ  التَّسْ حابْ  االصْ مع  آلُه  لَمْ  اعْ و 

ؤادْ الفْ ــلْ  داخَ نْ  كَ سَ بَّه  حُ ــنْ  مَ الجودْ  يْنْ  عَ ــهَ  طَ

ة فايْدَ لْ  كُ صالتُه  في  خايَرْ  الدْ و  نْزْ  الكَ تاحْ  فْ مَ

زادْ يرْ  خِ را  بــوْجــودُه  ي  مِ الهاشْ مة  الرَّحْ يْنْ  عَ

ة دَ وَحَّ المْ ــة  األُمَّ تْ  دْ عَ اسْ و  رَبْنا  بِهْ  نا  رَمْ اكْ و 

يادْ االسْ يدْ  سِ ي  الماحِ الة  اصْ في  اقْ  شّ عُ يا  وا  زِيدُ

دى الهْ و  بالدِّينْ  جا  نْ  مَ الرْسالَة  اتَمْ  خَ دْ  مَّ حَ مُ

ـنا إيْمامْ ـه  طَ الخاتـم  و  وا  اللـْ و  راجْ  عْ المِ مــولى 

دِينْ لْ  كُ يارْ  اخْ و  نى  المُ هو  اإلسالمْ  دِينْ  لْ  عَ اجْ و 

سادْ االجْ و  لْبْ  القَ يرْ  هِ تَطْ

ــرادْ الــمْ ابْغايَة  ــوزْ  ــفُ اتْ

ــادْ ــم ــــرَّة االتْ نَــبِــيــنــا قُ

ــمْ جــادْ ــرِي ــكْ ــهْ ال ــابِ ــنَّ عَ

بادْ ـــعْ العْ ـدْ شافَ ـمَّ ـحَ مُ

 

ــهْ ودْنــا ـــ ــلَّ ـــهْ ال ـــنْ بِ مَ

رْ هَّ طَ المْ ــرْ  الطاهَ صــالة 

ـثَّـرْ كَ انـْ ـتِـي  بَوْالعْ ـه  حُ دْ مَ

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

ـــي ـــاح ارْب و  ــــزِي  ــــنْ كَ

ــي ــاحِ ــم ــبْ ال ــي ــبِ ــحْ ال

--------------------------
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دِينَّا ــزْ  عَ ـة  مامَ العْ و  ضيبْ  القْ و  البُراقْ  مـولى 

ينْ اليقِ و  ينْ  بالدِّ قْ  دَّ امْصَ به  نوا  امْ اللّي  دْ  عْ سَ

ايْنَة كَ األنْـــوارْ  ــورُه  نُ ــنْ  مَ رَة  نَوْ المْ لَّة  الحُ مــولْ 

ينْ األمَ رْ  الطاهَ نِعمْ  ة  يامَ القْ رِيسْ  اعْ ال  الرُّسْ تاجْ 

رادْ الغْ ه  هامَ امْ في  ايَرْ  الطَّ قَدْ  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

النْدى و  لْ  الظَّ و  رْ  طََ المْ الكْ  المْ انْجومْ  دادْ  اعْ و 

اتْزادْ ما  ــدادْ  اعْ و  ي  الماضِ قَدْ  لِيهْ  اعْ هْ  اللـَّ لَّى  صَ

ة دَ صى  ماسارَتْ الرْكابْ قاصْ لْ و الحْ دادْ الرْمَ و اعْ

يادْ االسْ يدْ  سِ ي  الماحِ الة  اصْ في  اقْ  شَّ عُ يا  وا  زِيدُ

دى الهْ و  بالدِّينْ  جا  نْ  مَ الرْسالَة  اتَمْ  خَ دْ  مَّ حَ مُ

تُه أُمْ شافَعْ  مُحمد  ــوْرى  ال يرْ  خِ وثْ  بْعُ المَ ــهَ  طَ

يثْ دِ رْآنْ و الحْ نْ جا بالقُ ي مَ مِ مة الهاشْ يْنْ الرَّحْ عَ

تُـه ـلـْ مَ يارْ  اخْ ـبِيـبْ  الحْ ـة  البْرِيـَّ شافَــعْ  مد  حَ مُ

يتْ ارْجِ نِي  للْغْ ه  بجاهُ و  رُه  قَدْ بجاه  نِي  تَّعْ يمَ و 

نْتُه جَ بَــرْضــاهْ  ــلْ  خَ يَــدْ بُّه  يحُ ــنْ  مَ عْ  جمْ مُحمد 

البِيتْ لْ  اهْ مع  شارْ  يُحْ لَمْ  سْ مَ يموتْ  وفاتُه  يُومْ 

نا رَبـْ بِـيـبْ  احْ ـولْ  المـَرْسُ

نـى الغْ و  ـحْ  الرَّبـْ عنْصرْ 

الوْهادْ في  دَرَّاجْ  اللّي  و 

رادْ الجْ و  لْ  النْمَ ــدادْ  اعْ و 

بادْ ـــعْ العْ ـدْ شافَ ـمَّ ـحَ مُ

 

تُه شفاعْ رْجى  انـَ كَ نْ  مَ

تُـه اتْباعْ ــنْ  مَ لْنِـي  عَ يَجْ

ــرِيــمْ زَلْــتُــه ــرْ الــكْ ــفَ يَــغْ

ـنـارَة المْ بــازَغْ  ـحـمــد  مُ

بْ البْشارَة ـحـمــد صاحَ مُ

االيشارة حْ  واضَ ـحـمــد  مُ

ــــــرارِي اسْ و  ــــنْــــزِي  كَ

ـــلْ الــبــارِي ـــضْ ــــنْ فَ مَ

ــارِي ــع ــي اشْ ــدْ ف ــجّ ــمْ نَ
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زادْ يُــومْ  بِهْ  نا  دْ عَ ماسْ نْ  حاسَ المْ لْ  كامَ مُحمد 

ة دَ قاصْ ــابْ  االرْك له  نْ  مَ الواقَدْ  نورْنا  مُحمد 

ؤادْ الفُ ــلْ  ادْواخَ في  نْ  ساكَ بُّه  حُ ــواهْ  اهْ نْ  مَ مُحمد 

ة دَ هْ امْشَ األنْبِيَّا  بِــهْ  ــنْ  مَ و  تِي  جْ حُ مُحمد 

يادْ االسْ يدْ  سِ ي  الماحِ الة  اصْ في  اقْ  شَّ عُ يا  وا  زِيدُ

دى الهْ و  بالدِّينْ  جا  نْ  مَ الرْسالَة  اتَمْ  خَ دْ  مَّ حَ مُ

بِيبْ الحْ مع  لِي  مْ شَ عْ  مَ تَجْ سالْتَكْ  ليكْ  بِكْ  يارَبِّي 

بابْ االحْ نازَلْ  امْ وفْ  انْشُ و  قَبْرُه  انْزُورْ  تَّى  حَ رى  دْ مَ

يبْ مايْخِ كْ  دَ قَصْ واللِّى  سالْتَكْ  الكْ  بالمْ رَبِّى  يا 

وْثْ و االقْطابْ لَة و بجاهْ الغَ مْ مالْ جُ لْ الكْ ة باهَ رْمَ حُ

يبْ اللْهِ نْ  مَ ى  نَنْجَ دَنْبِي  رْ  فَ تَغْ رِيمْ  ياكْ رَبِّــى  يا 

ذابْ ولْ و العْ رْ الهُ نْ شَ يدْ نَنْجا مَ عِ تْبِي اسْ لْ كُ عَ اجْ

هادْ الجْ و  ــجْ  الحَ رْكابْ  بـَ ـرْمة  حُ نِينْ  المومْ و  أنا 

نافْدة المْ  االسْ وَة  دَعْ لْ  عَ اجْ و  يمْ  عظِ يا  ينا  نَجِّ

ـوادْ الجْ لْ  بوْسايـَ ـلْ  نَتْوَسَّ نا  مالـْ اعْ ـنْ  عَ ي  ياغانـِ

دَة وْ هَ امْ ادْموعِي  ــزنْ  مُُ ــفْ  واقَ لِيمْ  ياعْ ببابَكْ 

النْكادْ ــرَّمْ  ــحَ امْ بوجودْه 

بادْ االكْ ــرَّقْ  خَ ــه  ــرامُ اغْ و 

بادْ ـــعْ العْ ـدْ شافَ ـمَّ ـحَ مُ

 

يبْ النْجِ بْ  راكَ رْ  هَّ طَ المْ

يبْ غِ ــلْ  كُ ــالَّمْ  عَ ــتَ  انْ و 

ارْقيبْ الْنا  حَ نْ  عَ نْ  مَ يا 

االوْرادْ و  رْ  كْ الدِّ حابْ  اصْ و 

ــوادْ االطْ في  بَّادْ  عُ اللِّى  و 

ه مقامُ ــا  اوْط الِّــي  دْ  عْ سَ يا 

ه قامُ اسْ مع  وْلُه  هَ افْجا  و 

ه المُ اسْ المصطفى  بَلْ  يقْ و   

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

ــرامْ ــمْ ال ــة  ــغــايَ ابْ ــوزْ  ــفُ ي و 

مامْ العْ و  ــحــابْ  اصْ يـــزُورْ  و 
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يادْ االسْ يدْ  سِ ي  الماحِ الة  اصْ في  اقْ  شَّ عُ يا  وا  زِيدُ

دى الهْ و  بالدِّينْ  جا  نْ  مَ الرْسالَة  اتَمْ  خَ دْ  مَّ حَ مُ

االدْواقْ و  لِمْ  العْ ناسْ  لْبة  الطُّ و  رافْ  لالشْ المِي   اسْ و 

بِيقْ كْ العْ سْ رْشة و المَ طَّ رْ و عَ رْدْ و الزْهَ ما فاحْ الوَ

االوْراقْ و  تُوبْ  اكْ ــرُوفْ  احْ و  قايَلْ  قُولْ  قالْ  ا  امَّ قَدْ 

رِيقْ اشْ انْبا  و  رْ  البْدَ عاعْ  اشْ و  بــرُوقْ  الَحْ  ما  و 

واقْ ضْ  في االسْ حابْ البُغْ نَاقَبْ و اصْ دْ و المْ حْ لْ الجُ دُونْ هَ

يقْ يفِ مابْغا  ه  نومُ نْ  مَ دْ  تفَ ما  لُوبْ  غْ المَ رْ  مْ عَ

ساقْ المْ رَتَّبْ  مْ  النَّاظَ قالْ  فى  ماخْ لُومْ  عْ مَ ي  مِ اسْ و 

اللْبِيقْ برْ  الحَ دْ  الفَ لُّولْ  جَ قالْ  هْ  اللـَّ بْدْ  عَ بنْ 

جادْ ــرْ  ازْبَ نْ  مَ نُوعة  مَصْ لَّة  حُ ــونْ  صُ و  أرَّاوِي  دْ  خُ

ة عانْدَ ي ناسْ المْ نَة و الْغِ عْ لْ المَ ناسْ الموهوبْ هَ

بادْ ـــعْ العْ ـدْ شافَ ـمَّ ـحَ مُ

 

الرْقاقْ بْ  واهَ امْ ياخْ  اشْ و 

واقْ دْ و االشْ جْ حابْ المَ و اصْ

ـماقْ الحْ و  ثِيـرْ  اكْ ـلْ  بالغَ

الوْشاقْ وازَقْ  الخْ في  دْ  ضَ

يادْ  لالسْ لِيمْ  التَّسْ دْ  بَعْ

لْتِي حُ ــامْ  ــم اتْ ــيــتْ  نَــهِّ

نِيْتِي فــي  ــي  ــراجِ نَ بِـــهْ 

نِيْتِـي امْ ــا  ــوْف تُ ــاً  ــوْم يَ

يقْ دِ الصْ ادَقْ  الصَّ الةْ  بَصْ

يقْ ضَ المْ ة  ساعَ لي  رْ  ضَ يَحْ

ارْفِيـقْ لـي  ونْ  يكُ يـهْ  بْـغِ نـَ
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ْ الكاسْ ـبّ كُ

ما كـان باس

ناسْ تـاجْ العْ

لْطانَةْ النّْسا ة يا سُ رْجَ طالَتْ الفَ

غالْسا الوْصالْ  لِيلَة  كانَتْ  دْ  بَعْ

ا وْفَة في ابْهاكْ ماسَّ لَّصْ شَ ما اتْخَ

الَّسـي جُ ـقـي  اسْ و 

ي داسِ مْ قْ حَ سَ في اغْ

ــي ــاسِ ــوْن ــةْ تَ ــايَ غ

ا تَتْناسَ دارْنا  اكْ ودَكْ  بُوْجُ

رَّاسا ورْ و الحَ جُ ْ الفْ لّ غابُوا هَ

طاسا رامْ  بُوحْ يا  لي  بِّ  كُ

غـاشـا اتـْ ـالَلْ  الـهْ

ــا ــرَّاشَ ــطَّ زِيــــنْ ال

ا تْـمـاشَ تـَ ــتْ  تاگَ

ا ــراشَ الرَّشْ ـظْ  لَحْ

هاشا دْ مَ هــي  مــا 

ـــبِّـــي يـــا بــاشــا كُ

راشْ الفْ ــوقْ  فُ ا  ــوَّ ضُ ي  ابْساطِ في 

ــوشْ ــبُ ــلْ اغْ ــجــى كُ ــه و افْ ــارْبُ ــن امْ

ْمــاشْ الــرّ ــودْ  سُ ي  رْكاحِ مُ تْ  ــدَ فــاگَ

ــوشْ ــشُ ــنْ لَ ـوا  غــابـُ زارَتْ  ــــومْ  يُ

ــمــاشْ ــرْ اقْ ــرِي ــاتْ احْ ــزْن ــة خَ ــسَ البْ

ــرُوشْ ــضْ حَ ــا  م ــوا  ــابُ غ ــدا  ــعْ ال و 

شاشْ لَعْ ــرْبْ  عَ فـي  ـوَ  ماهُ زِينْها 

ــوشْ ــقُ ــنْ ــمَ ْ ال ــدّ ْهــــــا بــالــخَ وَدّ

ــاشْ االوْب مْ  ــوْ الــقَ في  زْ  تَبْهَ ــة  ــمَ زاعْ

ــوشْ ــغُ ال ــرْ  ــثْ كَ ــا  ــه ــوَّشْ ــشَ إيْ وال 

ــراشْ الــمْ ــرْ  ــمْ خَ من  كاسي  رادْفـــي 

ــوشْ ــبُ ـــوْداتْ اعْ ـــخَ ــمــامْ ال ــا اهْ ي

ـي ـــرْ للماشِ ــهَ اظْ

ـي الواشِ ـتْ  ـزْمَ اهْ و 

ـي اوْحاشِ منَ  تْ  رَعْ

ـي النَّاشِ ـبْـحانْ  سُ

ـي غاشِ ـشى  تَخْ ما 

ـي واشِ تَشْ فاجــى 
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باسْ لَكْ بُوا  دَهْ

ــراسْ االغْ بَيْنْ 

ماس يبْ  ضِ لَقْ

رْقَتْ بَنْوارْ و اقْسا نْ شَ اسَ حَ و المْ

ناعْسا النَّاسْ  و  ي  داجِ رْ  ساهَ  ْ بَتّ

سا نا اكْ رْ و ابْساطْ رْدْ و الزَّهَ فتَّحْ الوَ

ي نَبْراسِ عْ  طَ اسْ و 

ي انْعاسِ طابْ  ما 

ي ياسِ اعْ  ْ وّ الضَّ و 

ا اتْناسَ ْضا  الرّ رْحْ  ابْفَ ولْ  الهُ و 

ا ـياسَ بالكْ اوْا  تْـزَهَّ نـَ ـنا  احْ و 

نا اتْماسا وْ المْ دْ بال زَهْ صْ و القَ

ا افْحاشَ يرْ  غِ ــنْ  مَ

باشا ــكْ  ــلَ ــثْ مَ مــا 

ــواشــا ــوَشْ ال  ْ دَيّ

ا ــيَّاشَ طَ ـيْــلَكْ  خَ

ا كاشَ اتـْ ــنْ  ـصْ الغُ

ـــبِّـــي يـــا بــاشــا كُ

شاشْ الطّْ نارْ  دتْ  مَ اخْ و  دِي  عْ سَ دْ  عْ سَ

ــرُوشْ ــحْ ـــتْ لَ ــهــا جَ ــمْ ــا عَ ــكْ ي ــي بِ

طــاشْ يلْ  قِ العْ ــكْ  ــرامَ بــغْ ــي  الِّ يــا 

ــرُوشْ ــشْ ــمَ ــادْ ال ــشَّ ــــاگْ ال ــا ارْم ي

شاشْ الفْ ــنْ  زَيْ يا  بالَكْ  ــنْ  مَ  ْ العدّ

وشْ نْقُ المَ ــرْ  ــصْ الــخَ ــفْ  ــرِي اظْ يــا 

البْـخاشْ مـنَ   ْ ـفّ خَ يْـلِي  خَ بَـة  غالـْ

وشْ نْشُ مَ ابْــطــالَــكْ  ــنْــدْ  جُ ــبــالْ  اگْ

ــشــاشْ اطْ يهْ  فِ يَطْ مــا  ــكْ  ــبَّ حُ ــارْ  ن

ــوشْ ــطُّ ــة عَ ــولَ ــا صُ ــكْ ي ــتَ ْ ــبّ ــحَ امْ

ــراشْ الــمْ ــرْ  ــمْ خَ من  ي  كاسِ رادْفـــي 

ــوشْ ــبُ ـــوْداتْ اعْ ـــخَ ــمــامْ ال ــا اهْ ي

ـي رْعاشِ ــبْ تـَ و ادْهَ

ـي عاشِ امْ ـو  لـْ سَ يا 

ـي ـنَّاشِ كُ ـمـي  فَـهْ

ي ـحاوْا الْضاشِ و اضْ

ـي حاشِ ـلْ  داخَ فـي 

ـي واشِ تَشْ فاجــى 

شايْ حـاشا خْ راشْمـا تـَ العْ ــرْ  زَهْ يَا  هَ ــودَكْ  ــسُ احْ ــنْ  مَ

ــوشْ ـرْهُ بـَ ــمْ  ــهُ ْ ــنّ مَ ــتْ  ــلَّ ــفَ انْ االَّ 

ـي ـتاشِ فْ مْ تـَ ـنْـهُ عَ
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اسْ السَّ ـــدْ  خُ

فاسْ االنـْ ـنْ  مَ

نُه انْساسْ صْ غُ

نّْشا حَ امْ لَّة  حُ يلَكْ  دِ نَهْ لْ  قَ بالعْ

بّْسا عَ ة داتُه امْ رْجَ رْ في الفَ ضَ ما احْ

سا يابـْ باللِّيْـعاتْ  ـه  افْراعُ عادَتْ 

ــي اقْياسِ رْتابْ  تـَ

ـي نُونْ و كاسِ كْ مَ

ــي اساسِ بْگاهْ  مَ

ة راسَ ولْ و الفْ قُ ْ العْ لّ بْ هَ جَ تَعْ

ة ـة وال اوْناسَ ـدْ فَرْجَ ما شاهَ

ياسة ْ بالسّ يسانْ  كِ جرعْ  ما 

ــا ــوَّش ـــرَة نُ ـــهْ مَ

ــاشــا ــيَّ گـــاعْ الــعِ

اشـا ـشَّ نـَ ـلْ  ـمَ عْ نـَ

ــا اشَ ــدّ ــفَ ــــمْ ال رَجْ

ـــبِّـــي يـــا بــاشــا كُ

ْحاسْ النّ ــتْ  وقْ بْها  نَرْكْ الوْغا  في 

ــوشْ ــيُ ــوْ جـــاوْا اجْ ــدَى و ل ــعْ فــي ال

اعْطاشْ ومْ  الشُّ البْهاتْ  مْ  هُ يدْ اتْصِ

وشْ شُ العْ ــشْ  ــراكَ افْ ــمْ  ــولْــهُ ــيُ اخْ

ـراشْ الكْ و  ة  النُّــوبـَ و  ـالفَـكْ  اخْ فـي 

ــوشْ ــشُ ــكْ ـــنُ مَ ــي رَصْ ــالفِ ـــنْ اخْ مَ

الوْباشْ رُوضْ  لَعْ  ْ ــلّ هَ كْ  راضَ اعْ نْ  مَ

ــوشْ ــرْقُ قَ ــوَى  ــسْ يَ مــا  ــمْ  ــهُ ــنْ دِي و 

ــراشْ الــمْ ــرْ  ــمْ خَ من  كاسي  رادْفـــي 

ــوشْ ــبُ ـــوْداتْ اعْ ـــخَ ــمــامْ ال ــا اهْ ي

ـى اشِ طَّ بـَ لْ  ـقُ صْ نـَ

ــى ـــــواشِ تَــشْ وال 

ـي حاشِ نْ  عَ انْتَ  و 

ــي ــمْ راشِ ــلْــهُ ــبَ احْ

ـي واشِ تَشْ فاجــى 

اشـا ـعَّ مَ ـة  ــرْبـَ سَ

ـناشا اتـْ ــالمْ  اسْ و 

ْـعاشْ النّ في  مْ  هُ ـلـْ مَ نَحْ ـوا  زاغُ كانْ 

ـوشْ ـشُ ـغْ مَ ـــي  صاحِ يا  ـمْ  هُ دَيـَّ

ْياشْ الرّ ـناحْ  اجْ ـوبْ  وْهُ المُ  ْ ـلّ هَ ـلَى  اعْ

ــوشْ ــرْشُ ــمَ ال رْدْ  الـــــوَ و  ــرْ  ْهَ ــزّ ــال ب

ـي حاشِ انـْ لِيـسْ  و 

ـي راشِ عْ تـَ ةْ  ـولـَ صُ
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رَّاشـا الـوَ ى  ــلـَ اعْ و 

تْـفـاشـا يـَ الَّ  ــنْ  مَ

تْـغـاشـا يـَ الَّ  ــنْ  مَ

ياشْ الفْ كْ  مَسْ با  ـلـْ طُ و  ـرافْ  الْشْ و 

ــرُوشْ ــطْ مَ ــى  ــفِّ بــكَ ــحــيــدْ  الــجْ و 

عاشْ الوَيْل  في  ــلْ  باطَ ـرُّه  سَ عاكْ  امْ

ــبُــوشْ ــنْ ــنْ الــكَ ـــ ــاكْ ازِي ــغ ـــنْ الْ مَ

ياشْ الهْ نَ  امْ وبْ  سُ حْ مَ وى  الهْ ابْرِيحْ 

الـبُـــوشْ مــنَ  ــةْ  طاسَ زَرْعْ  وال 

ـي ارْماشِ ـباحْ  ـصْ مَ

ـي ـعْ اتْواشِ ـمْ ما اسْ

ــى ــرْهــاشِ ــرْ هَ ــابَ ك
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يُوشْ اجْ  ْ لّ كُ أبْطالْ  في  زُوا  ِيْبَهْ إ راكْ  العْ يُومْ 

رُوشْ اعْ لِهْ  رْتْ  ظهَ ما  بَّلْ  اتْخَ و  نِي  صْ غُ داحْ 

وشْ ودْ انْشُ سُ جالْ و الحْ باحْ و اتْعاطا على المْ

وشْ طُّ يفْ صالَتْ عبْلَة  في ازْمانْها معَ عَ كِ

وشْ بْ حُ ْواكَ ورِي على الرّ عْ صُ بْرِي و ارْجَ رْغْ صَ فَ

وشْ افْشُ و  و  ْهُ الزّ على  وى  زَهْ بْرَة  الكُ ادْيارْ  نْ  مَ

وشْ شُ كْ مَ مالْها  أجْ في  انا  و  يها  فِ نَجْ يفْ  كِ

ــاشــا ــطَّ ـــلْ بَ ـــواجَ ـــنْ ــــــوارْ ال أصْ

ه شُ بَطْ صارْمِي  دُونْ  تالِي  القْ يَّا  أتْهَ نْ  مَ يعْ  مِ اجْ و 

نَتْماشا ــمْ  ــاهُ ــض الْ مــعَ  انــا  و 

ه شُ طْ عَ على  اقْوى  الِّي  ومْ  بالشُّ يَلْوى  كادْ  تَّى  حَ

اتْفاشا و  ـــرِّي  سَ ــيــتْ  ــفِ اخْ ــا  ان و 

ه شُ وحْ وكادنِي  ه  رامُ أغْ طالْ  بِيَّ  وِيتْ  اهْ واللِّي 

باشا ــا  ي ــي  ــول صُ ــطــاكْ  أعْ ــى  ـِّ رَب

ه بْشُ غَ على  وى  اضْ الِّي  رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نى  القْ ة  قامَ يا 

راشا اتـْ و  بى  انـهْ و  افْنى  ي  ـمِ ـسْ جَ

وا بْشُ إيهَ يثْ  دِ الحْ رارْ  اسْ في  كانُوا  نْ  مَ فاوْا  اشْ تَّى  حَ

ــا ــاشَ ــيَّ ــوى فِ ــهْ ـــونْ ال ـــسُ بــهــا الْ

وا اتْشُ و  ْها  بّ حُ يرْ  مِ اوقُوفُه  دْ  بَعْ ابْهاها  في  بَزْلِي 

حاشا يـها  ـفِ جْ نـَ يــقْ  طِ انـْ حاشا 

وا شُ بخْ ي  وارْحِ اجْ في  ها  فَعْ دْ مَ مْ  يَبْغَ يُومْ   ْ لّ كُ في 
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وشْ طُّ يفْ صالَتْ عبْلَة  في ازْمانْها معَ عَ كِ

نُوشْ مْ احْ بالْهُ ي احْ ياتَلْ و اتْجِ حاوْا  اسْ لُو اضْ

وشْ شُ اعْ  ْ لّ كُ يارْ  اطْ دْ  مَ تَخْ بازِي  رْ  رْصَ صَ كانْ 

ْ إيْنُوشّ  ْ سّ حَ مالْ  الجْ و  رَة  دْ عَ ابْنِي  رامْ  اغْ نْ  مَ

وشْ طُّ يفْ صالَتْ عبْلَة  في ازْمانْها معَ عَ كِ

وشْ هُ دْ مَ نْها  مَ ــرْقْ  شَ و  بْ  الحُ يرْ  مِ ها  زَنْدْ

وشْ نْقُ مَ زِينْها  اسطع  اللِّي  دْ  الخَ زِينَةْ 

وشْ رْشُ مَ نابْتة   ْ لّ كُ نْ  مَ اللِّى  الرّوضْ  يبَة  طِ

وشْ طُّ يفْ صالَتْ عبْلَة  في ازْمانْها معَ عَ كِ

ها و اتْحوشْ بْ لي ارْياحْ طَ دِي تَحْ عْ لُو اوْقَفْ سَ

باشا ــا  ي ــي  ــول صُ ــطــاكْ  أعْ ــى  ـِّ رَب
بْشُ غَ على  وى  اضْ الِّي  رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نى  القْ ة  قامَ يا 

المـَرْكاشا ـنْ  طـعْ انـْ ـها  ـسامْ بـحْ

ه شُ ه نَعْ حُ المَ نْ اتْرى امْ عْ غى قَبْلْ الطَّ نْ اطْ يعْ مَ مِ و اجْ

اشــا ــدَّ الــقَ ارْقــــابْ  على  ــي  ــيْــفِ سِ

وا شُّ إيخَ تايَلْ  الحْ ة  فْعَ الدَّ في  إيْــراوْنِــي  واللِّي 

امْحاشا يرْ  غِ نْ  مَ رِيضْ  احْ ي  قِ شْ عَ

وا شُ يَمْ ضا  العْ و  ودْ  البْدُ لِها  نْ  مَ مالْها  اجْ وى  نَهْ

باشا ــا  ي ــي  ــول صُ ــطــاكْ  أعْ ــى  ـِّ رَب
بْشُ غَ على  وى  اضْ الِّي  رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نى  القْ ة  قامَ يا 

شاشا اطْ  ْ ـــلّ كُ ــا  ــارْه ن اتْ  ــــدَّ عَ

وا شُ دَهْ ضا  العْ و  لْتْ  القَ و  ابْدودِي  و  رِي  خاطْ داكْ  اكْ و 

راشا الرَّشْ ــروفْ  ــحْ ال ةْ  بِيغَ اسْ و 

ه شُّ غَ نْ  مَ لِيبْ  القْ فى  يَصْ لي  جادَتْ  وا  ْ يالدّ كانْ  لُوْ 

اشا مَّ الحَ يعْ  انْطِ ها  راضْ اعْ في 

مرشه ي  ابْسابْگِ دِي  هْ جَ مْ  هَ نَشْ ها  انْهجْ نْ  مَ لِّيتْ  كَ

باشا ــا  ي ــــلْ  صُ ـــطـــاكْ  أعْ ــــى  ِّ رَب
بْشُ غَ على  وى  اضْ الِّي  رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نى  القْ ة  قامَ يا 

ــراشــا رَشْ ــكْ  ــالَ اوْص على  ــي  ــعِ دَمْ

ه شُ قَدْ النْجا  مْ  راسَ المْ بَّلْ  ايْگَ و  بِي  رْكْ مَ يتُوگْ  و 



III 367باشا

18

19

20

21

22

23

انتهت القصيدة

رُوشْ فْ رْ مَ صَ رِيسْ و القْ لْطانْ اعْ ي سُ في ابْساطِ

وشْ فُ طْ مْ ال ناقَصْ في االبْساط ال مَ شَّ غَ ال امْ

وشْ طُّ يفْ صالَتْ عبْلَة  في ازْمانْها معَ عَ كِ

رْقُـوشْ مَ ارْقِيـبْنا  و  ى  تَـزَهَّ انـْ وارَمْ  العْ بينْ 

وشْ عطُّ ــع  مَ اوْيَة  الضَّ الــرْيــامْ  ــي  ــونِ وَدْعُ

بُوشْ اعْ و  ة  مَ فاطْ الرِّيمْ  و  ارْقِيَّة  ــودْاللْ  ب

بنَشاشا ــرْ  ــي مِ ـــنْ  كَ ــحْ  ــبَ ــصْ نَ

وا نَگشُ اثْيابْها  ة  رْجَ الفْ رُورْ  لسْ ــارْزَة  ب الرِّيمْ  و 

ـــوَّاشـــا غَ وال  ـــنْ  ي ـــدِ ـــاسْ ح ال 

وا يَنْشُ ها  باعْ اطْ في  األلَــة  ــامْ  ارْي و  دامْ  المْ يرْ  غِ

باشا ــا  ي ــي  ــول صُ ــطــاكْ  أعْ ــى  ـِّ رَب
بْشُ غَ على  وى  اضْ الِّي  رْ  الْبَدْ تْ  نَعْ نا  القْ ة  قامَ يا 

ــاشــا ــنْ نَــهَّ ــابَ ــع ـــدِي اتْ ـــواهْ اشْ

وا رْشُ مْ انْطَ هُ ضْ يدْ بْغَ نْ كِ تْنا مَ نْ فَرْجَ ينْ مَ دِ و الحاسْ

ا غاشَ اتـْ الــلِّــيــلْ  و  ــهــارْ  الــنْ راحْ 

وا ـرْشُ نـَ بْـها  حُ يـرْ  مِ يـنة  امِّ و  رَة  زَهْ و  الغالْية  و 

عاشا ــا  م ــلْ  ــب قَ مــــاتْ  الِّــــى  و 

ــشُ وَحْ ــقْ  ارْمَ الــدي  بَهْ  نَشْ كَ حالي  في  ــالَّوْنِــي  خَ
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ــوقْ ــشُ ــعْ الــمَ و  ــيــقْ  ــشِ الــعْ ــيــهْ  تِ

ـــهُ  بــالــشــوقْ ـــوقْ شـــاقُ ـــرْشُ مَ

ــرومْ ــغْ ــمَ ــل ل ـــــولْ  قُ ـــومْ  ـــيُ ال و 

ــوكْ ــلُ ــمْ ــي مَ ــكِ ــالْ ــوكْ م ــلُ ــمْ مَ

ــوكْ ــلُ ــحْ ــي ال ــعْ ف ــالَ ــه ط ــمُ ــجْ نَ

ـــراكْ ــة انْ ْ ســاعَ ـــلّ ــتْ كُ ــبْ ــو صَ لُ

ــــراكْ ايْ ـــرْتْ  ـــبَ اجْ ـــو  لُ  ْ ــــدّ حَ ال 

مــاسْ و  ــيــتْ  ــقِ انْــسْ و  ــيــتْ  ــقِ اسْ

ـــكـــاسْ ــــــرْكْ الْ ـــمَّ قــــالْ تَ ثـُ

ــتْ ــي ــنِ افْ ـــاب  ـــرْب ال و  ــودْ  ــعُ ــال ب

يت بصِ ــحْ  ــي ــصِ اتْ ــة  ــجَ ــنْ كــمَ

ورْ ــــدُ ــكْ اتْ ــي ـــومْ بِ ـــجُ ــتْ انْ ــل قُ

ــــرُورْ ــــغْ ـــــــرَّكْ مَ ــــــــرَّارْ غَ غَ

ــوقْ ــرْشُ ــي مَ ــنِّ ــشــاهْ عَ ــي احْ ف

ــي ــيــنِ ــفِ يَــشْ  ْ ـــــدّ صَ و  ــا  ــف ــجْ ب

ــي ــنِ ــرِي ــمْ ــي بــكــاسْ ال ــقِ ــسْ يَ

ــوكْ ــلُ ــسْ مَ و  ـكْ  ســالـَ ـــه  ـــبُ دَهْ

ــي ــنِ ــي ــفِ ــكْ ـــهْ تَ ـــي ــــرَة فِ نَــــظْ

ــــراكْ ـــنْ االتْ ـــلَـــلْ مَ ـــدِي احْ نَـــهْ

ـــي ـــنِ ـــرْوِي ــــوى الْــــكــــاسْ يَ سِ

ــاسْ ــيَّ الــمِ ذا  ــبْ  ــي ــطِ اقْ ــي  ــفِ وَلْ

ــي ــنِ ــي ــيِّ ــحَ ــيْ ـــالْ ك ـــص ـــمْ ال

ـــرِيـــتْ ـــــــي تَـــمْ ـــرْ زادْنِ الـــطَّ

ــي ــيــنِ ــبْ يَــرْضِ ــي ــحــبِ ــــوْتْ الْ صَ

ــورْ ــفُ ــعْ يَ ــمْ  ــهُ ــنْ ــي بِ ــــتَ  ان و 

ــي ــنِ ــي ــجِ ــــانْ اتْ ــــرُورْ ض ــــغْ مَ
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ـــورْ ـــنُّ ْ ال ـــــيّ ــــــاللْ ضَ أنــــا اهْ

ــورْ ــهُ ــمْ ـــنْ جَ ــفْ مَ ــي ــصِ ـــالَّ انْ شَ

ــاتْ ــت ــمْ صـــارْ اشْ ــي ــمِ طـــاحْ اصْ

ــاتْ ــب ــمْ ـــي ب ـــلِ ـــمْ ـــعَ ــــا انْ رف

ـــرارْ ــبِــيــبْ احْ ــتْ فــي الــحْ ــمْ ــلَّ سَ

ــارْ ــكَّ ـــنْ سُ بْ مَ ـــــدْ ـــرارْ عَ ـــمْ تَ

ـــكْ ـــرامَ ــي اغْ ــتْ ف ــفْ ــعَ أنـــا اسْ

ـــكْ ـــالمَ ـــعْ اكْ ـــــــأدَّبْ ســـامَ أمْ

ــتْ ــي ــنِّ ــهَ اتْ و  ـــيـــتْ  ـــنِ اهْ أنـــا 

ــتْ ــي ــقِ ــــومْ الْ ْ يُ ــــلّ كْ كُ ـــــدَّ صَ

كْ ــــدَّ ــــنْ قَ ــــارْ مَ ـبْــلــنْــزْ غ الـْ

كْ ــــدَّ ــــاتْ فـــي خَ ــــاجْ ف ــــمَّ طُ

ــامْ ــم ــهــا بـــــزُوجْ اكْ ــيــنْ ــبِ ــجْ حَ

ــامْ ــه اسْ ــمْ  ــهُ ْ ــنّ كَ ـــفـــارْ  اشْ و 

ــورْ ــصُ ــنْ ــي الــعَ ـــازْ ف ــورْ ب ــجُ ــنْ غَ

ـــرُورْ ـــسْ هــا مَ ــيــدْ رارْ جِ ــــــدْ ب

ــاتْ ــاح ــف تَ ـــيـــهْ  فِ ـــدرْ  ـــصَّ ال و 

ــاتْ ــع ــنْ ـــرَة بَ ـــمْ ـــنْ گ ـــطْ الـــبَ

ــورْ ــطُ اقْ حــصــاتْ  مــا  ــومْ  ــج انْ و 

ــي ــيــنِ ــنِ ــتْ يَــغْ ـــألـْ ـــمْ أسْ ـــهُ بِ

ــتــاتْ ــه تَــشْ ــتُ ــتْ ــقْ شَ ــشْ ــعَ ــال ب

ــي ــنِ ــي ــنِّ هَ ــــولْ  ــــقُ اتْ ـــــتَ  انْ و 

ـــرارْ ـــمْ تَ ـــــي  زادْنـِ الــتَّــيــهْ  و 

ــي ــيــنِ ــقِ ـــومْ يَــسْ ْ يـُ ــــلّ فــي كُ

ـــكْ امَ ـــدَّ ـــيـــفْ قُ مــثَــلْ الـــوْصِ

ــي ــنِ ــي ــهِ ــفْ ــيَ ـــنَـــكْ ك ـــسْ حُ

ــثْ ي ــدِ ــحْ ال ــي  ــنِ ســاكْ ــســى  انْ و 

ــي ــنِ ــي ــنِّ ــهَ ــيْ ك ــــاكْ  ــــف اجْ و 

ــرَكْ ــعْ ــشَ ل شـــابَـــهْ  ـــارْ  ـــق الْ و 

ــي ــنِ ــي ــبِ ــسْ ْ تَ ـــيّ ـــــرَّه بـــضَ غُ

أرْوامْ ـــعـــابْ  اجْ ــا  ــه ــونْ ــيُ اعْ و 

ــيــنِــي ــضِ ودْ يَــحْ ــــدُ خــــالْ الــــخْ

ــورْ ــصُ ــحْ مَ ــرُه  جــوهْ ــرْ  ــغ ْ ــثّ ال و 

ايْميني في  يفْ  سِ ــعــاضْ  اضْ و 

ــيَّــاحــاتْ مِ ــانْ  ــص االغْ رَوْضْ  فــي 

ــيــنِــي ـــرَة صِ ْ ـــصّ ـــخَ ـــــرَّة امْ سُ
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ــــنْ لــرْفــاغْ ــكْ غــــارْ مَ ــســم ال

ـبــاغْ الـْ ــنْ  ــي ــقِ ــايْ ف ــــــدامْ  اقْ و 

انْــتْــهــى و  ـــــافْ  االوْص ــهــى  ــتْ انْ

ــى ــشــهَّ ــتْ ـــاسْ يَ ـــي ـــقْ هــــدا ال

ي ـــدِّ ــــنْ نَ ـــالمْ مَ ـــسْ ـــتْ ال ـــبْ هَ

ي ـــدِ ـــهْ ـــنـــا مَ ْ ـــنّ ــــابْ فَ ــــرْب لَ

مـــاغْ ــو الـــدْ ــلُ ــغْ ــلْ ــانْ غَ ــق ــي سِ

ــي ــنِ ي ــوِ ــهْ ــزْ تَ ــي ــمِ ــة ب ــف ــلْ خَ

ــى ـتْــزَهّ ـــيـــبْ يـَ ـــبِ ـــي الْ ـــلِّ وال

رِيــنِــي ـدْ تـَ ـــرامْ  الـــغْ ــــلْ  اهْ و 

ي ــدِ ــشْ ـــنْ نَ ــبْ مَ ــي ـــاحْ طِ ــا ف م

ــي ــنِ ي ــدِ ــهْ ـــتْ يَ ـــبْ ـــلَ رَبِّـــــي أطْ

انتهت القصيدة

03 : الحربة تنائية بينما األبيات الباقية رباعية.
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ابْحالـي رُوحْ  گْ مَ ميمْ  اهْ باكي  شاكي  تايَهْ  رِيدْ  افْ رَة  جْ الهَ في  هو  نْ  أمَ

بــــالْ ـــفـــارْ وَتَــــدْ ــــه تَـــصْ ــــتُ ـــنْ وَرْقْ ـــزِّي ــــا شــــافْ ال ـــــتْ امَّ وَقْ

ي رالـِ اجْ ينْ  شِ لَكْ  يدْ  انْعِ ى  غَ اصْ و  فايَقْ  عايَقْ  ــنْ  وكُ ليَّ  بالَكْ  رْ  ضَّ حَ

ـــــالْ ـــنْ لـــي االدْخ ـــهـــا ســـاكَ ـــرامْ ـــــوى اغْ ـــارْ اهْ ـــنَّ ي خُ ـــدِ ـــنْ عَ

خالـي نْها  مَ ي  مِ رْسْ مَ اسباب  غير  من  رَانِي  هاجْ الرِّيمْ  و  ة  ــدَّ مُ هدي 

ــالْ ــع ــتْ ــم ــل ال ــي ــل ــجْ ــا ال ــم ــسْ ــــــعْ ال ـــداهـــا رافَ ــــومْ اهْ ــــيُ وال

اللـي اعْ و  ــرِّي  ضُ قامْ  السْ د  بعْ عافا  اتـْ و  زِينْها  ـمالْ  بـكْ ـي  مِ رَسْ زارَتْ 

ــالْ ــح ال ــــلْ  أهْ ــنْ  ــي ب ــا  م ــي  ــنِ ــطْ ــلْ سُ ـــســـاطْ  ابْ ــي  ف تسلِّينا  و 

سالـي يري  مِ اضْ و  لِيمْ  اسْ هاني  فــارَحْ  ارْضاها  على  موالتي  شافَتْنِي 

ــالْ ــم ــجْ ال ـــبْ  ـــوكَ ك ـــي  ـــنِ ـــتْ ودْعَ و  الـــــــزُّورَة  ـــدْ  ـــعْ بَ ـــتْ  ـــامَ ق

انْجالـي عْ  مْ بالدَّ اهواوْا  و  واقِي  تَشْ من  وقي  شُ شاقْ  الرِّيمْ  تْ  وَدَّعْ ما  هْ مَ

ـــلْـــخـــالْ ــــيَّ خُ تْ ل ـــــــدَّ ــــزال مَ ــــغْ ـــع ال ـــــتْ م ـــــوادَعْ ــــوم ت ي

اوْصالـي يـــومْ  ه  دُ وجْ يـهْ  ضِ احْ و  ه  ونـُ صُ قالت  يقْ  شِ ياعْ ة  أمانـَ هذا 

انْـــشـــالْ و  درْ  اتْـــــــوَ و  لـــي  طــــاحْ  و  ــــــه  دَرْتُ ـي  ــتُــوبـِ ــكْ مَ فـــي 
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امْشالـي و  ـه  رْتـُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــيـــفْ الـــمَ كِ

فانْ الجْ فْ  طَ يَخْ نورُه  يْ  ضَ عاعْ  بشْ

ثمانْ مالُه  ايَة  النْهَ غايَة  في 

اليَمانْ مالْ  و  راقْ  العْ و  التُّرْكْ  و 

ومْ سُ مايلُه  ة  وِيشَ اعْ لْخالْ  خُ

يومْ قْ مَ وجين  بتَبْرْ  ــلْــخــالْ  خُ

ــرُّومْ ال و  ــودانْ  ــسُّ ال مــالْ  وى  يَسْ

ي بَنْجالـِ ه  رْتـُ والنْظَ ثِيـلُه  امْ مارِيـتْ  التبر  من  ـومْ  السُّ ارْفِيـعْ  الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــث ــمْ ـيــا تَ نـْ ــه فــي الــدُّ ــلُ ــايْ ــرْ م ــصْ ـــدْ الــعَ ـــرِي ـخــالْ افْ ــلـْ خُ

غالـي ـه  ومُ سُ انْهايَتُه  علـى  يُومْ  قْ مَ عْ  يَلْمَ رِيـقْ  بالوْ لَّلْ  كَ امْ خالْ  لـْ خُ

ــــزال اغْ ــــهْ  بِ ـــــــتْ  دَرْجَ والَ  ــا  ــن ــلْ ــي جِ فـــي  ـــيـــقْ  ـــشِ اعْ مـــــاراهْ 

مالـي دُو  رْ  تاجَ التقاةْ  فـي  ه  ومُ سُ على  يقْ  يطِ وال  ـوى  يَقْ االَّ  لْخالْ  خُ

بـــمـــالْ راكْ  ــــــــدْ يـُ وال  ــــــومْ  سُ ــــدْ  ــــفْ يُ االَّ  ــــلْــــخــــالْ  خُ

مالي اعْ آشْ  رَفْتْ  اعْ وال  مامي  تَخْ ثَرْ  وكْ لي  وطــاحْ  ــه  دَرْتُ تُوبي  كْ مَ في 

ــالْ ــي حْ  ْ ــــلّ كُ لــي  ـــــارَتْ  ب و  ــي  ــنِ ــايْ ــح امْ و  ـــدي  ـــكْ نَ اقْــــوي  و 

لْخالـي خُ ليَّ  هاتْ  ولْ  قُ اتـْ و  ي  ـمِ رَسْ لْ  تُوصَ ومْ  يـُ ـزالْ  الغْ انْجاوَبْ  باشْ 

ــصــال ــفْ ـــه ال ـــنْ ـــوى واشْ ـــهْ ـــل ال ــا يـــاهْ ــه ــــولْ ل ـــيـــفْ انْــــقُ كِ

امْشالـي و  ــه  رْتُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــيـــفْ الـــمَ كِ

لْقاهْ لمَ بِيلْ  اسْ تْ  ـدَ وجْ وال  عنِّي  ــرُه ــبْ ــخــالْ غــزالــي غـــابْ خَ ــلْ خُ
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ــواهْ اسْ ــتْ  والرِي ري  ْ مّ عَ تْ  فْ شَ ما 

ارْضاهْ مالْ  بكْ ازْماني  لي  ايْجودْ  و 

ـرُه صْ عَ افْــرِيـدْ  يجْ  ابْهِ لْخالْ  خُ

انْجبْـرُه حياتـي  فـي  ادْرى  ـنْ  أمَ

تنكالي افْجا  و  باسْ  كل  لي  بْ  ادْهَ ولْ  انْقُ و  الرْسامْ  في  انْزَاهة  انْقيمْ  و 

ـــاللْ ـــيْ الـــهْ ــــومْ الــــوْصــــالْ بَــــوْصــــولْ ض ـفــاجــا ي ـــيـــفْ اتـْ كِ

لي لى  احْ ــوتْ  قُ ال  ــدتْ  وجَ ــة  رَحَ ال  ــارِي  اوْك ــارَقْ  ف دانْ  نَكْ يَّحْ  جَ امْ ــرْتْ  سَ

الْ ـــــوَّ جُ ـــلِـــي  ـــقْ عَ هْ  ـــوَّ ـــبَ ـــنْ ك فــــاسْ  ـــة  ـــنَ ـــدي امْ ـــي  ف انــــا  و 

ادْخالي يمْ  مِ اصْ نْ  مَ تِي  قَصْ لُه  انْعاوَدْ  و  كانْسالُه  نَلْقاه  اللِّي  يعْ  مِ اجْ و 

ــجــالْ ــنْ ـــه ب ـــرْتُ ـــظَ ـــولْ لِـــيـــسْ انْ ــصــيــتــه كـــيْـــقُ ــقْ ـــي سَ ـــلِّ وال

فالِي ني  دْ عَ يَسْ بــهْ  الــزِّيــنْ  ــاللْ  اهْ لْخالْ  خُ واشْ  ــامْ  يــااليَّ ادْرى  ــنْ  أمَ

ـــــوالْ االهْ و  ــدْ  الــنْــكَ ــــدْ  شَ فــي  ــه  ــتُ ــعْ ــي لِ ــــنْ  مَ ــى  ــقَ ــبْ نَ وال 

اللــي اهْ نورْ  ضـيْ  يَة  الباهْ لْخالْ  خُ ـنْ  عَ رِي  خاطْ و  قَلْبِـي  بَّرْ  يصَ أشْ 

الــمــالْ و  ـــــي  روحِ ي  ــــدِ نَــــهْ ــــهْ  لِ بـــلْـــقـــاهْ  ـــي  ـــرْنِ ـــشَّ بَ ــــنْ  مَ

امْشالـي و  ـه  رْتـُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــيـــفْ الـــمَ كِ

انْجولْ و  مْ  مَّ انْخَ يمْ  فْهِ يا  يتْ  ابْقِ و 

ولْ طُ و  رْضْ  عَ بِيَّ  ة  ضايْقَ األرْضْ  و 

بُولْ هْ المَ ثْل  مَ هايَمْ  يرْ  غِ يتْ  ابْقِ و 

ــري أمْ ــيــاقْ  اضْ و  ــبْــرِي  صَ ى  انْتْهَ

رِي تَجْ ودْ  ــدُ الــخْ على  ادْموعِي  و 

بْرِي خَ النَّاسْ  بِينْ  ما  رْ  هَ اظْ و 

والـي احْ و  زاجي  امْ نْ  عَ ت  اخرَجْ و  ي  ادْهانـِ ر  فكْ جاحْ  و  مومـي  اهْ اتْ  وَّ تقَ و 

ــــوالْ ــــارَجْ االحْ ــهْ خ ــايَ ــمْ ت ــي ــمِ ــي اهْ ــواقِ ــاشْ ــت ـــنْ ب ــتْ مَ ــي ــقِ و ابْ
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زالـي اغْ لْخالْ  خُ ــرْتْ  ــبَ والجْ اللمطيين  و  لُــسْ  األنْــدَ فـي  حــوز  جلْتْ 

ــســال ان و  ـــدوة  ـــع ال ـــور  ش اوطـــــان  فـــي  ــشْ  ــت ــف ان ــت  امــشــي و 

والـي وال  افْقيه  ني  يفيدْ بْتْ  صَ ما  وَّل  نسَ مـن  البالد  فـي  لِّيتْ  خَ ما 

ـــقـــالْ امْ ـــتْ  ـــحْ ـــحَّ صَ وال  ــــارْ  ــــب االخْ ــــدْ  حَ ــطــانــي  اعْ ــسْ  ــي ل

العالـي لِيلْ  الجْ الكايْناتْ   ْ رَبّ ـنْ  مَ تُه  عْ قطَ وال  ه  إيَّاسُ تْ  عْ اقْطَ ثُمَّ 

ـــــوالْ االهْ و  ــدْ  الــنَّــكْ  ْ ــــدّ شَ ـــدْ  ـــعْ بَ ــــهْ  بِ ــي  ــنِ ــعْ ــم ــجْ يَ ـــــادَرْ  ق

امْشالـي و  ــه  رْتُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــيـــفْ الـــمَ كِ

قاهْ بـلـْ ـوافِيـنـي  ويـْ ـبادْ  العْ رَبْ 

وَدَّاهْ ــبْــرُه  جَ ــنْ  مَ ي  رَفْتْشِ عْ وال 

انْراهْ باشْ  نِي  عْ تَنْفَ يالْ  احْ نْ  مَ واشْ 

لِي مْ شَ ــهْ  بِ لــي  ــعْ  ــمَ يَــجْ ـــادَرْ  ق

لِي قْ عَ وطــاشْ  تْ  تَهْ ه  دُ فَگْ نْ  مَ

لي عمْ ــكــونْ  ي واشْ  ونــي  فــيــدُ

المالـي رْ  البَحْ دوا  الزَّايْرِيـنْ  نَّامْ  غَ مْ  رايـَ الكْ ــحْ  واضَ مْ  لبوغانـَ ــرْتْ  سَ

ــاللْ ــعْ ــمَ ال ــــبْ  طُ ـــة  ـــواليَ ال غـــايَـــة  و  ــمْ  ــي ــظِ ــعْ ــتَّ ال ـــفْ  ـــهْ كَ

لِي فا  يَوْ ي  دِ قَصْ  ْ ــلّ وجَ بي  رَغْ عسى  بِي  تَعْ و  تِي  يقْ بضِ عليه  يتْ  كِ اشْ

ــــالْ أنَّ ــودْ  ــص ــق ــم ال و  ـــرْضـــا  ال و  ــــرْحْ  الــــفَ ــبْ  ــطــي ب نـــفـــوزْ  و 

والِي المْ نادَرْ  الغْ مـن  ماء  األسْ و  مة  كْ الحَ بْ  صاحَ يهْ  افْقِ يتْ  الْقِ ينْ  الحِ في 

ــالْ ــك ـــلْ اشْ رِي كُ ــمْ يَـــــدْ ــلَ ــقْ ــي ال ـــعْ ف ـــرِي ــمْ اسْ ــي ــكِ ـــامْ احْ نَـــجَّ

ي انْاللـِ و  ي  نَرْتـِ لِيلْ  العْ مثل  ونا  لْ  طَ تَهْ ودْ  ـدُ الخْ فـوقْ  ادْموعي  شافْ 

ويــنْــحــالْ ويــــــرَقْ  بـــــالْ  ويَـــــدْ ـــارْ  ـــف ـــصْ يَ لـــونـــي  ـــرْ  ـــظَ ن و 
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ألـي اسْ عن  كفاك  له  لْتُ  قُ حالي  دابي  اعْ ـنْ  حايـَ امْ نْ  عَ لْنِي  وَّ سَ هما  مَ

ــال ح عــنُّــه  ــى  ــف ــخْ ــاي م حــكــيــم  قــــاري  ـــكْ  ـــلَ ـــثْ مَ ـــي  ـــلّ ال و 

كى لي يْتِي وكما صارْ احْ طْ اقْصَ رْ في الخَ بة و شافْ ونظَ فْ وجْ دَ في الحينْ اصْ

ــالْ ق ـــنْ  ـــايَ شَ عـــنْ  قْ  ـــــدَ اصْ و  وصــــارْ  جـــرى  ــفْ  ــي كِ ــي  ــرْنِ ــبَ خ و 

حالـي من  رْ  انْظَ و  فْ  شُ قَرَّاكْ  مـن  ة  رْمَ حُ له  لْتْ  قُ يهْ  ايْدِ بِينْ  أنا  تْ  حْ طَ

ــال ــع ــت ــمُ ــــه ال ـــــــبْ وج ــيــه راقَ ـــي يــافــقِ ـــــــودَكْ ف ـــن ج م

مْ باألسما وآية الكرسي العالي  زَّمْ و قَسَّ وَلْ و محي و عَ دْ تَبْ جَ في الحين أكْ

ــمــالْ ــعْ ــــرْ تُ ــة أمَ ــي ســاع ــمْ ف ي ــدِ ــخْ ـــهْ ال ي ـــدِ ــنْ ايْ ــي ــرْ بِ ــضَ و ح

بالِي نَتْ  طْ شَ بْتُه  حَ امْ اللِّي  لْخالْ  الخُ يبْ  يجِ ــرُه  وأمَ ينْ  الحِ في  لُه  رَسْ

ادْاللْ أمْ  ـخــالْ  ــلـْ خُ ـــي  لِ جــــابْ  و  ـــا  وج ــرِيــتْ  ــفْ الــعَ غــــابْ 

انْكالـي و  ـرِّي  ضَ قامْ  السْ بعدْ  اتْعافا  و  تِي  راحْ بَرْتْ  اجْ و  نايَا  امْ بْتْ  صَ

اللْ ـــــدْ ـــي تَ ـــنِ ـــلْ ــــوْ دَلَّ ــيــهْ لَ ــقِ ـــيـــرْ الــفْ ــــاشْ انْـــكـــافـــي خِ ب

امْشالـي و  ــه  رْتُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــال ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــفْ الـــمَ ـــي كِ

نِيتْ واهْ رْتُه  كَ اشْ و  رَبْنا  تْ  دْ مَ احْ و 

يْثْ الغَ نَلْتْ  دْ  والشَّ زانْ  االحْ دْ  بَعْ

يتْ تانْ امْشِ يتْ فارَحْ و للْبُسْ حِ و اضْ

بمنايْ ــزْتْ  فَ و  لْخالْ  الخَ بْتْ  صَ

سمايْ في  ياهْ  بَضْ ي  مِ نَجْ طلَعْ  و 

ــايْ ــن امْ ــة  ــاي غ رَبِّــــي  ــي  ــان ف و 

لي يَزْهـى  نْ  شايـَ فيهْ  وَدَرْتْ  ــوانْ  االلْ على  ـة  رايْقَ ـرْشاتْ  بفَ تُهْ  فَرَشْ

ــالْ ــرْي ــجَ ال و  ــة  ــبَ ــهْ ــصُّ وال ـــافْ  ـــن األصْ عــلــى  ــخْ  ــبْ ــطَّ ال ـــــواعْ  أنْ
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ادْوالِي و  نازَهْ  امْ و  دْ  قاعَ امْ بِينْ  ما  يجة  ابْهِ ة  يْدَ شِ امْ  ْ وّ الجَ في  اقْبُوبْ  و 

ــالْ ــف ـــجـــارْ احْ ــنْ اشْ ــي ــا بِ ـــورْ م ـــفُ ـــهـــا اتْ ـــداوَلْ ـــصْ اجْ ـــصُ و اخْ

والـي الغْ ــرَّة  حُ البْكارْ  لِيلْ  تَهْ لْ  كَ هْ تَدْ ــاتْ  وج لموالتي  ــتْ  ــلْ ارْسَ و 

ـــالْ ـــث ـــــارَبْ االمْ ـــمـــالْـــهـــا تَـــــضَّ ــا وبـــهـــا اجْ ــه ــنْ ــاسَ ــح ــمْ بَ

إياللـي عْ  مَ الشْ و  يقْ  الرْحِ و  هبة  الصَّ بِينْ  بوْصولْها  ة  فراجَ لْتْ  مَ اعْ و 

ــجــالْ اشْ ــــلْ  كُ ــــقْ  ــــايَ ارْقَ و  ـــعـــارْ  بـــاالشْ ــدْ  ـنْــشَ يـَ ــي  ــان ــغ ال و 

المالي  ْ بّ تكُ و  البْساطْ  في  رَجْ  ــدْ تَ زالي  اغْ و  دْ  خُ و  بأرى  نزهاوا  احنا  و 

ــالْ ــص ــمْ قُ ــــيَّ  لِ تْ  ـــــدَّ مَ الــنْــجــالْ  دُوكْ  ـــي  ـــفِ وَلْ ــتْ  ــط ــقَ سَ

ي التَّالـِ و  األوَّلــي  تِي  قَصْ لها  يتْ  كِ احْ و  انْهودْها  على  تْ  حْ طَ و  اروِيــت 

ـــزالْ ـــغْ ال ــنِّــي  مَ ــتْ  ــقَ ــفْ شَ و  ــا  ــه ــالْ ــخ ــلْ خُ لــي  ــشــى  امْ ـــوم  ي

مالي اجْ و  نِي  سْ حُ يقْ  شِ ياعْ لـي  قالَتْ  رْها  دَ اصْ على  موالتي  حازَتْنِي 

ــخــالْ ــلْ ــــفْ خُ ـــنْ ألَ ـــي مَ ــرْ لِ ــي ــوبْ خِ ــبُ ــحْ ــمَ ــي ال ــرَة ف الــنَّــظْ

الْفالِي ـــرَّاضْ  عَ ياتْ  الباهْ ــاجْ  ت يا  رَة  ــدْ يــالــعُ ــادْ  أج لْتْ  قُ و  ــتْ  قْ بَــنْــدَ

ــالْ ــم اكْ و  ـــي  رَبْـــحِ ــلْ  الــنْــواجَ ـــودْ  يـــاسُ ي  ـــدِ ـــنْ عَ ـــكْ  ـــلَ وَصْ راه 

مالِي رَسْ غايَة  و  ــيــرْتِــي  دخِ ربــح  ــتِ  انْ و  راحتي  ــتِ  انْ و  ــي  روح َنْـــتِ  أ

ــمــالْ الــرَّسْ ـــالْ  ـــم اكْ و  ــا  ــن ــهْ ال و  الــعــزْ  و  ــا  ــن ــغْ ال ـــتِ  انـْ و 

امْشالـي و  ـه  رْتـُ دَ ياوْلِيفْ  تُوبي  كْ مَ فـي  البْها  رَّة  دُ ة  يشَ عوِ الْ  لْخَ خُ

ــالْ ــخ ــلْ ــخُ ـــــوالةْ ال ـنــي م ـســالـْ ـــمـــولْ إلــــى اتـْ ـــعْ ـــيـــفْ الـــمَ كِ

مارْ اليَضْ اصحابْ  بِينْ  ولْ  وصُ نِّي  غَ ــومْ ــظُ ــنْ مَ ــزْ  ــرِي ــبْ يَ أراوِي  ـــدْ  خُ
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خالي ه  بْحُ جَ اللْغى  رْ  اقْماهَ بِينْ  ما  إيفادة  مــاذا  ي  مِ عْ مَ دْ  الجاحَ و 

ـــالْ ـــرْت هَ ـي  ــلـِ ــكْ عُ ــى  ــن ــعْ مَ ـــقّ  يـــحَ وال  ــــــزْ  رَمْ ـــهْ  ـــقَ يَـــفْ مـــا 

والي جبرْ  وليس  رْقُه  تفَ و  لُه  اهْ ــضــاوْا  امْ و  ــالمْ  الــكْ ســابْ  ــي  هِ إوالَّ 

األرْدالْ ــــرُوا  ــــثْ وكَ ــاء  ــي ــحْ ال ــــلْ  قَ و  ـــة  عَ ـــدْ ـــبْ ال ــــــواتْ  اقْ و 

لي وى  يَقْ ما  اللْغى  ــة  ــرْفَ كَ فيَّدْ  لو  ــبْ  ــواهَ الــمْ عــادَمْ  اعِي  للدَّ ــلْ  قُ

ـــالْ ـــب ـــــةْ االنْ فْ دَقَّ ـــدَ ــصْ ــالــى فــي عــضــاهْ يـَ ــــا شَ ـــــتْ امَّ وَقْ

اقْوالِي و  افْعالِي  و  ادنوبي  نْ  مَ هْ  اللـَّ رْ  فَ تَغْ باسْ مايْتِي  الْفاظْ  يتْ  نَهِّ

ــالْ ــخ ــل خُ ـــرِي  ـــمْ عُ ــي  ــالِ ــش م وال  ــة  ــب ــلْ طُ ــى  ــل ع دَرْتْ  مـــا 

غالِي اشْ ترتِيبْ  و  يْتِي  جِ اشْ مال  اكْ و  عقلي  و  اشطارْتي  بديوان  يرْ  غِ

ــالْ ــقَّ ــعُ ــل ل ـــة  ـــرْجَ فَ نسجتها  و  ــة  ــلَّ ــحُ ال ـــاد  ه فـــي  ـــتْ  ـــلْ جَ

والِي اغْ و  كْ  مَسْ و  ينْ  مِ الياسْ و  رِي  النَّسْ و  رْ  الزْهَ و  رْدْ  بالوَ المِي  اسْ بْتْ  هَ

ـــالْ ـــض ــة االفْ ــنَ ــعْ ــمَ ــــاسْ ال ـــنْ الـــفـــايْـــزِيـــنْ ن ـــفَ لـــرْبـــابْ ال

الجياللِي بْرْ  الحَ اللْغا  يحْ  افْصِ قُلْ  ة  القصيدَ مْ  ناظَ نْ  عَ سالَكْ  واللِّي 

ــــي الــــكــــريــــم الـــمـــتـــعـــال ــــب ــــفــــر دن ـــــبْ يَــــغْ ـــــالَ ط

انتهت القصيدة
وفي نص آخر :

49 : «صبت الخلخال وفزت بمناه...»

50 : «و اطلع نجمي في سماه بضياه...» 

51 : «وفاني ربي اضفرت بلقاه...»  

59 : «... راه وصلك عندي ما تفديه امال»

بارْ اخْ جابْ  ما  رْ  دامَ يرْ  غِ اصْ لُه  قْ عَ

ــارْ مــكَّ ــادِي  ــم ــتْ مَ يــشــابَــهُ  وال 

هومْ فْ مَ ــولْ  قُ له  االَّ  ــنْ  مَ ي  وَلْغِ

مــومْ ــدْ مَ ــاسْ  ــنَّ ال مابِينْ  فعله 
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اقْصا و  ــلْ  أدْهَ ناهْ  اغْ تْنى  غْ مَ ــنْ  عَ ــنْ  أمَ

صا اعْ ولْ  الوْصُ لْ  لهَ الثْنى  لْ  أهْ ونْ  الْسُ

صا اعْ مــنْ   ْ ــلّ كُ على  ــة  ــبَ واجْ التُّوبَة 

اوْصــا ــنْ  م يــثْ  ــدِ الــحْ ــالْ  ب  ْ رَدّ الَّ  ـــنْ  أمَ

صا احْ الحياالتْ  و  يُوبْ  العْ عَ  مْ جَ ــنْ  أمَ

صا احْ ــوقْ  فُ بَحْ  اصْ و  ــدارْ  إسْ بــاتْ  ــنْ  أمَ

وْصا هَ ــنْ  مَ ه  بْعُ طَ و  ي  مِ بَلْغْ و  هُ ــنْ  أمَ

صا يَحْ ما  ــالَّ  شَ يمْ  ظِ العْ هْ  اللـَّ  ْ ــرّ سَ

ا صَّ غَ ــفْ  ألَ داكْ   ْ ــمّ سَ كــاسْ  ــنْ  مَ ـــرَعْ  َجْ أ

ا فَصَّ ــنْ  مَ لَة  نَفْ النْباتْ  في  رِي  تَـــدْ ما 

اقْصا في  والَه  لْ  قَ العْ رْدَلْ  خَ امْ لُولْ  خْ مَ

ا قَصَّ ــرْ  لــلْــحــاضَ ــكْ  ــتَ ــيْ ــصَ اقْ ــادْ  ــع تُ

بَرْصا يْلَعْ  هَ لَوْغى  ـــمْ  دَرْغَ ــوَّشْ  شَ ما 

صا مْ حَ صْ  مَّ حَ نْ  مَ ــواتْ  اسْ ما  وا  تَسْ ما 

بَرْصا ة  عَ بُقْ رْ  النَّاظَ على  ي  تْفِ يخْ ءاشْ 

وْصا حَ دِيــوانَــكْ  قيمْ  العْ الرِّيحْ  حــاصْ 

صا فَحْ ــازَلْ  ــن امْ و  ـــوعْ  ارْبُ ــتِــي  بَــوَّهْ ما 

رْصا عَ حْ  المَ المْ االزْهـــارْ  رُوضْ  ي  كِ تَحْ

يصْ مِ اخْ قَلْبْ  قَلْبُه  و  جا  اسْ ه  بْعُ طَ نْ  أمَ

يصْ التَّوْعِ  ْ دّ شَ طا  الخْ هازَگْ  امْ اعْصاتْ  و 

يصْ صِ دَهْ ي  جِ نَهْ بَلْ  اسْ على  رُه  بَصْ نْ  أمَ

نِيصْ امْ رُوضْ  حْ مَ طا  الخْ ةْ  وهَ شُ نْ  عَ أمنْ 

يصْ للتَّرْصِ ــارَت  ص لبْالهْ  ــرْضْ  عَ ــنْ  أمَ

يصْ اقْمِ ــاو  ي ــرّهــا  حَ ـــرودْ  ابْ في  ـسْ  البـَ

يصْ صِ اخْ لْ  قَ العْ و  تى  اعْ تُه  باحْ بَقْ نْ  أمَ

يصْ صِ التَّقْ صْ  قَ امْ نْ  مَ امْضا  نُه  لَسْ نْ  أمَ

يصْ صِ التَّغْ دْ  بَعْ رْقْتَكْ  حَ لَرْتِقْ  ضْ  انْهَ و 

يصْ حِ امْ بْطْ  للغَ جا  الهْ منَ  رِي  ــدْ تَ وال 

لِيصْ تَخْ ه  فُ غْ شَ نا  اضْ نْ  مَ لِيكْ  االَّ  رَبْــعْ 

يصْ الْبَرّصِ صارْ  و  ــرى  اجْ ما  لِيكْ  ــرى  أجْ

يصْ صِ بتْنخْ ـــي  داعِ ادْراجْ  ــا  ــق ارْتْ وال 

يصْ صِ ة تَمْ مْ كَ رارْ و الحْ وصْ منَ االسْ صُ مْ مَ

يصْ التَّنْصِ على   ْ لُــبّ ــزاگْ  امْ ــقِ  إرَتْ واشْ 

وِيصْ التَّحْ دْ  بَعْ تَكْ  جْ هَ مُ بالْ  تَخْ بَلْ  اخْ و 

يصْ مِ لْة  صُ بَحْ عــايَــشْ  ـــرَّاحْ  سَ ـــرَّتْ  عُ

يصْ تَلْصِ ــالَّ  وي ــقْ  ــمْ حُ و  ــلْ  ــهْ حَ ــكْ  ــنَّ مَ
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صا قْ سَ غابُه  اشْ نَّكْ  عَ يمْ  ڤِ المْ لَكْ  وْ هَ

لْصا خَ والَصْ  اخْ بْ  واهَ امْ بْتِي  تَرْعَ ماسْ

وْصا غَ نا  عْ المَ رْ  واهَ اجْ نْ  عَ تِي  صْ غَ ما 

صا نَقْ مالَكْ  في  و  يصْ  انْقِ ي  خاطِ لْ  جاهَ

ا صَّ حَ عْ  جَ مَضْ مايْلَكْ   ْ نّ الفَ ــلْ  اهْ بِينْ 

صا خْ شَ و  صْ  خْ شَ دايَرْة  بِيكْ  نْ  يَاطَ اشْ و 

ــصــا رَخْ ـــا  دْب ـــوَ ال ـــة  المَ بين  ـــدْ  ـــازايَ ي

ا صَّ خَ ــوادَسْ  اقْ في   ْ ــرّ غُ ماكْ  ــبْ  ادْعَ دْ  بَعْ

صا دَهْ بْكة  الشَّ طْ  واسَ امْ في  ـتِي  صْ ادْهَ

ا قَصَّ ما  ــرَكْ  ــبْ حَ مْ  فَهْ ـــوالْ  االقْ ــرْ  واخَّ

قَنْـصا مالُه  ـبَدْ  الكْ و  بْ  لـْ الْقَ يفْ  فِ اخْ

صا مْ حَ نْها  مَ انْجى  نْ  مَ رُومْ  حْ مَ ــوَة  دَعْ

ــصــا ـــنْ دَمْ ــا مَ ــن ـــة اهْ ـــنْ الَّلـــه راحَ أمَ

يصْ صِ للتَّخْ مْ  رْجَ حَ ينْ  دِ امْ عَ  امْ يانْ  دْ مَ

يصْ صِ التَّخْ بَيْتاتْ  وصْ  صُ اخْ تِي  جالَسْ ما 

وِيصْ التَّغْ رْ  بَحْ ــنْ  مَ ادْرارْ  تِي  طالَعْ ما 

يصْ انْقِ لْ  كُ ة  لْكَ لهَ ة  سابْقَ وَة  عْ الدَّ و 

ـرِيصْ للتَّـعْ رْ  ـرايـَ المْ ناقَـفْ  اتـْ ـولْ  ـمُ ـهْ مَ

يصْ خِ اشْ مْ  يشابَهُّ ــوى  االّقْ خاصْ  اشْ و 

يصْ ارْخِ ومْ  سُ لُه  نْ  مَ  ْ زّ انْعَ زَّة  عَ امْ نْ  مَ أشْ 

يصْ التَّرْصِ لْدْ  صَ ه  وابُعُ اطْ فا  اخْ و  سْ  مَ اطْ و 

رِيـصْ تَخْ نَّـكْ  عَ ـها  ناسْ ـتْ  ـرَصْ اخْ و  زَرَّتْ 

يـصْ افْصِ  ْ لّ كُ يْبُـه  عَ  ْ ـصّ بفَ دَّى  عَ وَكْ  لـْ شَ

اقْلِيصْ مْ  جْ عَ وال  ــرْبْ  عَ  ْ ــيّ حَ ــرَّدْ  مــاطَ

يصْ مِ بتَحْ يهْ  فِ يَخْ  ْ ــرّ سَ طــاقْ  الَّ  ــنْ  مَ يا 

نِيصْ التَّدْ بْ  تَعْ نْ  مَ ــعْ  اوْرِي ودارِي  عْ  ضْ خَ

انتهت القصيدة

يصْ فِ اغْ رْ  هْ بقَ اتْــراهْ  نْ  عَ كْ  دَّ خَ طْ  ابْسَ و 
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