
 �سـلـ�سـلـة مـن الـنـدوات 

»تـبـادل مـن �أجـل فـهـم �أفـ�ضـل«

�مللحون، بني �حلياة �لروحانية 

وفن �لعي�ش

�لإ�ضد�ر رقم 11



ميكنكم حتميل كل ندو�ت �ضل�ضلة »�لتبادل من �أجل تفاهم �أف�ضل«

www.attijariwafabank.com : على �ملوقع �ملوؤ�ض�ضاتي



ميكنكم حتميل كل ندو�ت �ضل�ضلة »�لتبادل من �أجل تفاهم �أف�ضل«

www.attijariwafabank.com : على �ملوقع �ملوؤ�ض�ضاتي



قطب الن�رش والندوات



ترتيب مواد االم�سية  

6 ق�ضيدة: رم�ضان 

ان�ساد: حكيمة طارق.

8 ق�ضيدة: �للطفية 

ان�ساد : عائ�سة الدكايل

11 �رس�بة: ف�ضل �لربيع 

ان�ساد جماعي.

12 ق�ضيدة: �ل�ضمعة 

ان�ساد كنزة االيوبي. 

16 �د�ء بالتناوب لق�ضيدتي »غيتة« و »مرمي« 

عبد  العايل الربيكي / الب�سري اخل�سار.  

22 ق�ضيدة: �حلر�ز 

ان�ساد عبد العايل لربيكي والب�سري اخل�سار.

قطب الن�رش والندوات



عن طاعت الغني ال تغنى يا �ساح توب وا�سرتجع للمنان 

ع�سى تنال ما تتمنى و�سغى نحدتك فرقاَيق الـــوزان 

وعرف بني عمرك يفنى ترك الهوى وجنب �سوق النق�سان 

و�سهوك عن �رشوط ال�سنى فمناهج اخلطى وطريق البهتان 

وتقول يف حديث املعنى للواحد الغني توب فكل مكان 

�لغني ي�ضكنو فاجلنة �ضعد�ت كل من �ضام �ضهر رم�ضان 

نهج ال�سالم راك تعرفو اإىل انت بريك عارف 

حمل الوزار عنك خفو اإىل تكون كتلي خايف 

�سهر ال�سيام ليك نو�سفو واجي ت�سيغ قول الوا�سف 

وبهاه بني العباد �سنى نوره �سوى و�سطع ف�ساير الكوان 

بني الورى جتلى ودنى نحكي عرو�س  جا من جنة ر�سوان 

ولقات من جمالو �سطنى احلور غارت من بهاه الفتان 

وباأمرو نهيو تعنى وماليك ال�سما متيل الو�سفان 

يزورهم مرة ف�سنى وقوام ليه ترجى فكل مكان 

�لغني ي�ضكنو فاجلنة  �ضعد�ت كل من �ضام �ضهر رم�ضان 

ويتوك عل اخللق بنوره فكل عام يظهر مرة 

يرجاوا كل حني ظهوره وي�سيب هل احلال حم�رشة 

بال�سوم كل يوم يزوره وللي ع�سق عاد فب�رشة 

تزداد يف اقليبو فتنا مبحبتو ت�سيبو ناحل يرقان 

بالفكد من �سواقو ي�سنا فال�سي والدجى ما يرقد حريان 

وينال بلقبول اُولغنا ع�سى يروف لو بكمال االح�سان 

تزداد فيه كل حمنا �سهر ال�سفى و�سهر الف�سل واالميان 

وعليه يف كتابو ثنا اهلل عظم فاآيات القراآن 

ق�ضيدة: رم�ضان

نظم : �ل�ضاعر حممد بن علي �مل�ضفيوي

�ن�ضاد: حكيمة طارق

6



قطب الن�رش والندوات

�لغني ي�ضكنو فاجلنة �ضعد�ت كل من �ضام �ضهر رم�ضان 

يف خيار بنو اآدم اهلل خالق هذ االأمة 

وعطى لكل منه �سامي اَُوْدها ب�سهر الرحما 

القرب والوفى وكرامي اخلري وال�رشور ونعما 

وغفر وارنا ورحمنا اجلليل كرمنا بيام ال�سومان 

ويوقل من مال بوجدنا يف كل يوم يتجلى على الكوان 

وانا لكل من يعرفنا انا الكرمي وانا قادم احل�سان 

ومن �سام بالوفى الأجلنا رحمان غافر الذنب على االن�سان 

هيهات ما ت�سيبو حمنا يوم الن�سور ي�سكن جنة ر�سوان 

�لغني ي�ضكنو فاجلنة  �ضعد�ت كل من �ضام �ضهر رم�ضان 

يرى من ال�سهو والغفال يا �ساحب الوزار بحايل 

و�سعى الكرمي ع�سى وعال و�سغى تراجمي ومقايل 

تفوز بالوفى واخل�سال تعود فاملقام العايل 

و مت�س طرفو �سينا يا �سعد من �سحى فيامو �سهران 

احلمد وال�سالة بالهدنا بتالوات الذكر وحديث العرفان 

عمرو وال عرفو معنا والويل للذي �سيعو فالنق�سان 

فرقايق النظم واملعنا و�سالم ربنا بالند و�سو�سان 

بعفوْه ربنا ي�سرتنا ويقول بن علي امل�سفيوي ديوان 

�لغني ي�ضكنو فاجلنة �ضعد�ت كل من �ضام �ضهر رم�ضان 
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اكفينا �رش الوقت ما ن�سوفو غيار يانعم احلي الكايف 

ف�سلك ما يتنهى وال حتدو �سطار يامول الف�سل الوايف 

ورحم �سعف االأمة الغارقة فالوزار عجل بدواك ال�سايف 

تن�سخ ال�سدة بالعفو كما ف:اخلبار قادر تبلي و تعايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

يا قدمي االح�سان ارحمنا يا رحمان 

كلنا عا�سني لواخدت الع�سيان 

مايجور الزمان لوال �سعف االإميان 

بالقهرجايرين ويوليوا الطغيان 

فال�سقا و املحان امل�سكني الهيمان 

ما وجدها افحني يتمنى املوت عيان 

مايتفرغ ل�سلى فوقتها �سي نهار من هم الوقت مفايف 

ثارة يعرث ثارة يطيح بني لوعار تايه فتلول فيايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

و املعا�سي قوات بحنا باملحرميات 

غافلة على املوت وقلوب النا�س �سحات 

لورى ماخفات والعالمات تنبات 

واملكر و البهوت وقوات ال�سلمات 

غرهم حليات قوًما �سمت و عمات 

فوقت �سحت ال�سحوت تبعو حب ال�سهوات 

يهلكنا بنواع البال يعملقطار لوراد اهلل يحايف 

لوجه عني الرحمة يحد جمع اال�رشار لكن باجلود يكايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

ق�ضيدة:�للطفية

نظم: �حمد �لغر�بلي

�ن�ضاد: عائ�ضة �لدكايل
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قطب الن�رش والندوات

عم جميع الوجود يا من لطفك موجود 

لل�سقي وال�سعيد والتنق�س من جود 

حلليم لودود اأنت  اهلل املعبود 

فالدين والبعيد ف�سلك دامي منفود 

يوم �سيق اللحود من يتعدى حلدود 

بالعذاب ال�سديد يلقى فعلة ويعود 

ماأواهم اجلنة حورها و الثمار و�سحاب النهج ال�سايف 

واملحروم ال�ساقي يدوق �سهد اجلمار �سالنحكي فو�سايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

ما �سلكنا �سبيل مازودنا لرحيل 

للطمع واحليال وقلوب النا�س متيل 

دون علة عليل عا�س امل�سكني دليل 

عند قوم ال�سالل والفاجر يف تف�سيل 

متدحوا هل اجليل لوكان اللئيم بخيل 

من خيارالف�سال ويقولو مرْوا عقيل 

يخف�س من رفعوه العباد مهما كبار والعامل كل خوايف 

وقربو حفرة من جحيم فيهااحجار ويعود م�سباحو طايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

يف زمان النفاق ماباقي مايع�ساق 

توجُده ال�سديق العاهد ال ميثاق 

نعمات االأ�سواق الوقت �سعاب و�سياق 

خارجني الطريق الباركة  فارزاق 

يف جميع االفاق الدين اغرب وان�ساق 
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ما بقا ما ايليق وهلو فقدوا لرفاق 

وهل املال اخراجوا على قبيط العمار الدم من دمو جايف 

ما يرفق غاين بال�سعيف خوه او جار نحكي ما رات �سوايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر  يالطف �هلل �خلايف 

ما وقع فالزمان تاأمل يا اإن�سان 

فالقفر تايهني اأنا واأنت لالن 

ما فعلنا اح�سان ماجنبنا ع�سيان 

ما اح�سنا يقني ماخالفنا �سيطان 

و ان�رشف بالْبيان ام�سى لعمر خ�رشان 

ايفكد الراحلني �سوف ال�سيب اإىل بان 

�سكنوا حتت غموق الرتاب غاب خلبار وين ا�سالفك و�ساليف 

يخطى وتوب �رشيع من �سميم ل�سيار �سعديل جرُح رايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 

فال�سيا  وال�سحار الزمنا اال�ستغفار 

واخل�سوع الكثري بالذل و االحتقار 

كافة باجلهار ونتوبوا للقهار 

جربيل ك�سري ونقولوا يا جبار 

يا مقيل العثار وحمي عنا لوزار 

جود عنا بخري ف�سلك �سال يح�سار 

اهلل يعافينا جميع من داال�رشار ونهاية رمز حتايف 

حممد تاج املر�سلني �سيد الربار بجاه النابي الوايف 

ذكر بها نا�س العقول جل الذكار ياراوي خود اقوايف 

احلاج احمد لغرابلي اف�سيح اال�سعار والناظم ماهو خايف 

�لطف بنا يف ما جر�ت بيه �لقد�ر يالطف �هلل �خلايف 
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قطب الن�رش والندوات

و عالمات اخلري للورى بانو ف�سل الربيع كبل و الوقت زيان 

و النكد تفاجى و زالت حزانـو جاد الزمان و �سحك ثغر ال�سلوان 

ت�سبي من راها ب�سوفت عيانـو و بطايـح الزهـر على كل لـوان 

معاها �ساب ال�رشور �سلوانو و االأر�س زي حورية من ر�سوان 

لب�ست من ثوب الدباج ديجانو حتكي عري�س و عرو�سة فاالأوان 

دام اهلل جمالها و ح�سانو �سبحات بارزة بك�ساوي ح�سان 

فكمال زينها و حما�سنها باح كل مكنون مهما نظرت بعياين 

وقت الربيع توجدين مابني االأحراج م�سطون طبعي من ال�سبا فانـي 

واهل الهوى يعرفوين ماهر من ا�سحاب الفنون نن�سي الفاظ و معاين 

و انطق �سلطان الربيع بل�سانو و اليوم هزين �سلطان الغيوان 

تقطف ورد ريا�سنا و �سو�سانو دوا وقال يل عول يا اإن�سان 

كل غ�سن يهجى بريحت فنانو �سوف الريا�س فاح اأوزهرت لغ�سان 

كل ع�سيق ف�سى �رشار كتمانو و طيار ناطقة فدواح الب�ستان 

يا من حبك فى ل�سيار غيوانو وناعال�س ما نزهى يا ح�سان 

غدريل من راحنا و كي�سانو اأنا فعار ذاك اخلد املزيان 

من يد من هويت و قلت لها هكذا املظنون مهما ر�سفت كي�ساين 

اعلى اجميك حلت  لب�سارة يا �رشاج العيون انت كمال �سلواين 

و العود و الرباب و جنح و كماجنة و قانون بني الوتار و الغاين 

يف �ساعة الر�سا و ال�رشور مابني احلراج اخل�رشة  نزهاْو يف ب�ساط العذرة 

و القيقالن و اخلابور و الورد مري بني الوزرا  و ن�ساهد ال�سقيق و جمرة 

و الكا�س بالرحيق يدور م�ساب يف جمالك نظرة  و نقول يا غزايل زهرة 

يهنا ال�ساكن امل�رشور

و اأنا يا �سبيغت الظفرة �سماوك الغزالة زهرة  نا�سك يا الرمي العذرة 

�سميتك الغزال زهور

�رس�بة: ف�ضل �لربيع 

نظم:  �ل�ضاعر �جلياليل �متريد

�ن�ضاد: جماعي
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و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة  هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

و�س بيك ياللي تتهياأ للبكا كل ليايل  عال�س يا ال�سمعة تبكي ما طالت الليايل 

و�س بيك يا للي ما رينا لك فلبكا امثيلة  وعال�س كتباتي طول الديجان كتاليل 

و�س بيك ياللي وليتي من ذا البكا عليلة   عال�س كت�ساهر داجك ما �ساهرو جنايل 

و�س بيك يا للي تن�رشيف بدرارك الهطيلة  وعال�س باكيا روعتي نا�س لهوى امثايل 

و�س بيك ياللي فيك او�ساف العا�سقني �سيلة  عال�س باكيا وانتيَا فمراتب املعايل 

و�س بيك ياللي ظاهى حالك حالتي انحيلة  وعال�س باكيا مدالك للباكي و�سايل 

واذا ن�سوف لدبلتك زادت خاطري دبيلة  اذا ن�سوف ل�سفرارك ي�سفارلو خيايل 

و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة   هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

وعال�س باكية مدا لك      �سلتك باهلل عيد يل ا�س جرالك 

اأ�س كان ق�ستك و�س انهو داك

وْك�سى قامتك جل حالك        ا�س نهو داك با�س رق خيالك 

وتبات باكيا حلبابك وعداك 

احكي ق�ستك ن�سغى لك     يل دون خفا احكي مبا فدخالك 

وانا ق�سيتي بها نتعداك 

تن�سى غرايبك وت�سغي لغرايبي طويلة  لو جيت يا ال�سمعة نحكي لك كل ما اجرى يل 

عدات كل نار فداتي وجوارحي عليلة اذا باكيا من نارك نريان يف ادخايل 

من قي�س وارثو بعد فناه ا�سقام حب ليلة  واذا باكيا با�سقامك �سويف ا�سقام حايل 

وعلى الفراق �سابر�سي �سربين عل لعقيلة  واذا باكيا بفراقك مفروق عن او�سايل 

ما فارقة خليل بحايل ما فارقة خليلة  وانت منني جاك حتكي يل الويل وتايل 

وال على البطاح وما دار على اديار ليلة  تقول باكيا عند خيام ال�سمر والرمايل 

عربان اآمنوا باملختار�سحال من قبيلة  وال على فراق ايل ع�سق حيها بحايل 

و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة  هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

ق�ضيدة: �ل�ضمعة

نــظــم: �ل�ضاعر حممد بن على �لعمر�ين

�ن�ضاد: كنزة �ليوبي
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قطب الن�رش والندوات

ا�س كان �سبتك فم�سابك �ساألتك هلل عيد يل ما ا�سابك 

يل احكي خطابك وانا ن�سغاك 

الغرمي فاللغا ي�سطابك ي�ستغرب من ال حتدته بخطابك 

ويجول يف حديثك وجواب لغاك 

يعماوا من ابكاك اجنالك لو كنت ذات �ساكية بعذابك 

لو كان للي اكفاك ات�رشخي بلغاك 

يكفاك يا ال�سايل عن حايل حالتي وحيلة  بل�سان حالها قالت ليا  ما اخفاك حايل 

قبايل جلناح ال حتكي كيفها قبيلة  يف �سولة العمالة كنت وكانوا يل رجايل 

ويعمروا بروج من مواهب ربنا جزيلة  اي�سيدوا بروج ف: لعمالة كل برج مايل 

وايام الربيع يخرجوا للبطايح احلفيلة  فيهوم كيحجبوا كيف امللوك فالليايل 

تركوا اعمالتي بعد العز فحالها  اذليلة  طالب جاوا لّيا هزموا باحلامية ابطايل 

�سابوه قوت ودوى للذات الفانية العليلة  وليت للع�سارة �سهدة �سفاوا من ام�سايل 

وحكايتي للقدام ال�سرية باقية طويلة  ومن ام�سايل �سفاو �سماعي يا للي �سغا يل 

و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة   هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

تركوا ح�ساي بّيا هالك  َ دبروا مَب�سالك  ا�سايل يليِ

لو كان من الهند قوامي ُيهالك 

تبغي فقلبها عذالك  داروين فتخوت زي ما يف ابدالك 

يتختوا حتى اي�ستولو بالك 

لق�ساوة ال�سمو�س كذلك  وخرت من اتخوتها زْي ما ننبالك 

ذاتي يق�رشوا بهواجر وفالك 

وبال هوان �سعلوا فموا�سطي فتيلة  وعل لفتيل لفو توراقي يا للي �سغا يل 

ونلوحها على احل�سكة قطرة�سافية ا�سلييلة  نن�سي ا�سنون لطرايف نن�سيها بال عوايل 

نتفكر الق�سارة وتعود قاليدي هليلة  نتفكر لعمالة وتزيد افراقها نكايل 

ونقول واجب بكاي على ما �سار يل اقبيلة نتفكر الع�سارة وهجري ال�ساردة قبايل 
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يف م�سلمني ارجايل و�سالمتي قليلة يحق يل بكاي على الغربة ما وجدت وايل 

يا �سوم ليعتي وبكايا و�سادفت كل حيلة  �سحال من هالك جرى ليَا كيف ما نبايل 

هذا لع�سور فالواقع بيا غاْية القتيلة �سحال من عذاب جرى يل اما ال�سعيل تايل 

و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة  هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

وقبايل اجلناح رجالك  �سال اهل احل�رشة اذا فرقت ابطالك 

راك مع ارجااًل يزهاْوا معاك 

وعلى ال�رشور نادى فالك  بلغاهم يتدكروا افما يزها لك 

و�سياك كرياعي لكمال ارعاك 

واذا ين�رشف م�سعالك  بيك ي�سهر فكل داج احلالك 

تدعي بالفراق ويقبال دعاك 

وجدوك يا ال�سمعة فمجال�س رايقة حفيلة  اعال�س يا ال�سمعة تبكي وانت يف �سان عايل 

و�سحال من مقام ي�سعلوك اعلى اهل الو�سيلة  وتبات يا ال�سمعة ترتي ف�رشيح كل وايل 

وعليك كي�رشفو االموال الطايقة الثقيال  وتبات يا ال�سمعة بني اهل املال واملوايل 

وعليك كيخرجو ال�سلكات يف ليلة الف�سيلة  وتبات يا ال�سمعة فم�ساجد ربنا العايل 

وعليك تن�رشح كتوب لبازغة جلليلة  وتبات يا ال�سمعة بني اهل ال�رشح واالمثايل 

وعليك كي�ساهد اخلليل حما�سن خلليلة  وتبات يا ال�سمعة بني الع�ساق ولغوايل 

وانا على ذنوبي نبكي فمقام دار ليلى  نبغيك با ال�سمعة تبكي يف احلرة الليايل 

و�ش بيك فالليايل تبكي مدْلك ��ضعيلة  هلل يا �ل�ضمعة �ضالتك ردي يل �ضاآيل 

ّيا ايخربوا بخبارك  بيِ ذكرين يا حرب اللغا ف�سعارك 

يدريه من يكون �سوايا و�سواك 

و�رشارها جتي ل�رشارك  ناري نحكيها اكم لع�سور فنارك 

ق�سة من ق�ساي�س ع�سقك وهواك 

من خال�س الذهب عيارك  فا�س يجيوا األو ْيَعرْيوا دينارك 

يخفى على الذي ما داواه دواك 
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قطب الن�رش والندوات

و�سحال من جحود من جدايل باقيا جديلة و�سحال قلت لها من قوم يطالبو جدايل 

م�سهودة عليهم مبعاين رايقة نبيلة  و�سحال من عقود عليهم تذكار من الآيل 

اْنَيا�ْسني َتْلحقهم و�سوارمي ثقيلة  واذا نتبع عداي بعد الهرب من قوايل 

ْم الْطويلة
ْ
وار ه �سارمي بني ا�سْ واْبغاْوا اْيَنْق�سُ مْن راْد بالْع�سى يتلقى يوْم اْلْوغا اْهبايل 

واّلْوا بيه يدعيْوا من الَيْدريْوا ليه �سيلة  غابوا اهل الهوى وا�سحى ى�سوقي منهم خايل 

من ال بفايدة فادوين املعارف الرديلة  ال�سمت خري يل من قومان �سكاتها اوىل يل 

ت�سلم قلوبهم بال�سنة والفر�س والنفيلة لو كان قا�سُهم اْهواَيا ي�ستح�سنوا قوايل 

بالورد والزهر ون�رشي ون�ساميو و�سيال و�سالم ربنا للودبة ما فاحت لغوايل 

حممد ال�رشيف بن اعلى ولد  ارزين �سيلة وا�سمي نبينو ما يخفى مو�سوح يف ازجايل 
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ق�ضيدة: غيتة

مهما يقول خمدت ناره و طفات عمدا على الع�سيق الكاوي كيفي بنار البنات 

َكرَياها �سعلت و ڤدات غري ينظر زين اخلوذات 

غري ي�ساهد االأريام َكي�ساهد بيبان املوت حتى عا�سق م�سكني ما�سطاب منام وال قوت 

�سلطان َكيجور ويعدل اأيامه عطاته والزين على اململوك لي�س يرثى 

يت
ِّ
ن�سعى ر�ساه واقف يف الباب وال نقول ملــ واآنا يف �ساير اأوقاتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولو للة غيثة �آمولتي 

ق�ضيدة: مرمي

مدرار �ساكب �ستوى عل ملطار عيني من املحبة �سكبت فوق خلدود مدرار 

نارلهوى ترمي ب�رشار  بعدها ما توقد جلمار 

وملالك عقلي يا اهل الهوى قبلني باجلور  لهبت داخل لكنان ما يربدها في�س بحور 

من هول غ�ساي�س ملراير لن حكيت ل�سحبي �سباب ديا يزهد يف جليبو 

قولو اهلل يح�سن عون الكاوي بنار لغرام ويقويل فتدكارو 

يا �هلي تيمني عتنونها بالو�ضام �ضهدو� يلى فنيت �ضبابي مرمي 

ق�ضيدة: غيتة

رويف على فريد هواك و غيثيه قولو اللة غيثة رانا بيك َكن�ستغاث 

متيه
ْ
 ار

ْ
ال�س َعْل جْلمار ياللِّي بالزين ا�سلبتيه 

ياك اتعرفيه االلة اعبيد عندك موروت احييه بُقبلة يالغالية قبل يفوت الفوت 

ادواه يف ار�ساك او هَو قوته امع احياته حا�سي �رشط االأداب لي�س يرثى 

ح�سن �سورتك زاده يالرمي متريْت وانت بتيهك امواتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولو للة غيثة �آمولتي 

ق�ضيدة:غيثة

نظم: �ل�ضاعر �دري�ش بن على

�ن�ضاد بالتناوب: عبد �لعايل لربيكي/ �لب�ضري �خل�ضار

وق�ضيدة : مرمي 

نظم:  �ل�ضاعرعبد �لرحمان بن �لطاهر
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قطب الن�رش والندوات

ق�ضيدة: مرمي

تغ�سيت عن احوايل وذهل فكري و�سباب كيتي يوم نظرت ام العيون لكبار 

طال وجدي وفرغ �سربي بلذهول جتدد هجري 

خاف من اهلل اأ�سارد العفا  رمكات اليعفور ناديت عليها قلت ياللي تركتيني مي�سور 

انا دخيل قدك وبداك التيت والظفاير وايف بالزورا يا زهو منايا 

قبل من يتدمم والرحمني ترحام وبغرتو وغرارو 

يا �هلي تيمني عتنونها بالو�ضام  �ضهدو� يلى فنيت �ضبابي مرمي 

ق�ضيدة: غيتة

الذَّات فانية ما تقوى للتِّيه ة العواتق حبك وهواك �ساكن الذَّات 
ّ
يا ُدر

بالبها والزين ملكتيه والعقل بجمالك حزتيه 

والطيبة و التمييز واحليا والزين املنعوت بلطافة و �رشافة مع الباقة وعقل مثبوت 

عويتقة البيقة من �سافك تاخذي بذاُته ما كيفك غيثة يالرمي غيثة 

ب�سهادة القدّيد و الوفرة واجلبني والتِّيت وانت ال�سالبة ذاتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولول للة غيثة �آمولتي 

ق�ضيدة: مرمي

ْع�سني اأنا دخيل َب:لّلبة و�سّ وايف على الر�سا ياولفي بالود يوم ملزار 

در من �سان النهدين  و�سّْ ولو�سام اللي فزندين 

والردف املتجلي على رفاغك معمور وبداك البطن اللي طوى عقيلي طيو م�سكور 

اأنا دخيل خلخالك وايف اياام لكراير وبداك ال�ساق اأال يله نهايا 

فتنة لكل عا�سق بو�سام بهيج فوق لقدام وب�سلتووتعافرو 

يا �هلي تيمني عتنونها بالو�ضام �ضهدو� يلى فنيت �ضبابي مرمي 
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ق�ضيدة: غيتة

واالآ غ�سينّي من الريحان حكيت يا قد خيزرانة تتماي�س بالهوى َف: ُدوحاْت 

من اأبطال بني عب�س عنيت اأو راية حاملها ليث 

ة َكنجم ال�سباح و ظالم الليل تيوت
َّ
والُغر ظهر ونبا يوم اللطام بها ما بني �رشوت 

يح�ساب دون �سك البدر بو�سُفه مع انعاته وجبني يحرّي من ايراه حتى 

َنْغنى على ال�سمع بانواُره وعليه ما ا�ستغنيت دمية يف ليلة مباتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولولاللةغيثة�آمولتي 

ق�ضيدة: مرمي

وانت ماعطفتي يل بو�سالك قا�سيت فغرامك ما مثلي ياالرمي �سبار 

وال ر�سلتي يل ب�سالمك  وال وْنَعْمتي يل بكالمك 

خليتيني يا قامة لقنى متفرد مهجور اأجزرتيني بالتيه واجلفى والع�سق مَلْمرور 

لكن يا غزايل لغرام يتلف ال�سماير وكميت اموالتي عالل  دايا 

و�سواهد لهوى عن خدي مظهرها بيعالم  خلبري باح ب�رشارو 

يا �هلي تيمني عتنونها بالو�ضام �ضهدو� يلى فنيت �ضبابي مرمي 

ق�ضيدة: غيتة

واقوا�س ذوك حلواجب لي�س اخطات ات  ة امتيل زهرة الحت بني النجوم �سوَّ
ّ
غر

دون خمرة �سكرت وا�سحات َوالعيون عوايل جعبات 

د ياْك احنا خوت تقول فعلم ال�سحرعلى نهايا كما اروى هاروت » والورد ي�سل يقول للخديِّ

اخلْد خري َو عليه �سيوف الهند �سلالُته يكذب هو بيناتهم �ستَّى 

نقطة عنربية يف الثلج ونار هكذا ريت واخلال زاد ليعاتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يام �لغيت. قولولاللةغيثة�آمولتي 
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قطب الن�رش والندوات

والنَّار يف اخلدود قليبي حرقت عجب العجوب هذا والنار اكدات عل الوجنات 

والثغر بالدُّر منبَّت ت 
َّ
ها يف اح�ساي مور

َّ
حر

هبااملعّتقة اأو تقول يفوت يق كما �سَّ
ِّ
والر وت  واملعط�س كابرين و�سوت عذبيِ م كيُفه �سُ

يل من طالآب �سو�ساُته ولد الغزال ي�سَّ واجليد اأح�سن من جيد كل ُخنثة 

يت ت َقْو�س الهالل �َسكِّ
ِّ
عثنون والغبيبة هلـ هو ا�سباب ت�ستاتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولولاللةغيثة�آمولتي 

ة �سارت
َّ
واال بروق حتت احُللـ و �سُعو�س ك�سواٍري يف حجاب من الثياب نح�سات 

تيِّهوا العقول وحارت املعا�سم مهما نارت 

در رَويِّ�س حار�ُسه ميقَّ�س ماهم�س موت وال�سَّ وكُفوف حريرية خمظبة َكتهدي ب�سنوت 

اح مياثُله يهاتو ويقول من ملك�سي تفَّ اُحه ما ر�سى ب�سمتة  حا�سي تفَّ

ة ونُقول من املَحاين بريت. نَع�س فيه ع�سَّ ماْدرى اْتراْه مقالتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث  قولولاللةغيثة�آمولتي 

ماحلى منني قالو هانا طلِّيت و تفيفحات رفعوا القمي�س بحال �سي الـوميات 

جحت وم�سى عقلي وفنيت يف خيار الهينون وجيت 

ه بهم التيت املبتوت
ُ
يت لـ واخل�رش تقول �سكيِ ة باهية حكيِّك عاجي منبوت  البطن وال�رشُّ

ثاُته
ّ
لرداف هالت ومالت بثقلها ومر لكن احملُتُه ما قوى امبرثى 

اق بيه نكويت ارفاغ �سافيا تر�ساين وال�سَّ وعيا ابد احلمل العاتي 

جود بو�ضالك عل �لع�ضيق يا �أم �لغيث قولولاللةغيثة�آمولتي 
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ق�ضيدة: مرمي

عنداك لتغبطي يف تيهانك �سويل بزين ح�سنك يا من فقتي جميع لبكار 

وين من �سلفو قدامك  �ساعدي وغنمي ديدانك 

غنمي زهو اإيامك يا ترا قبل الفلك يدور  من جاتو وقتو فات يا لهيفة راية البدور 

معلوم  كل من دار اخلري يدخرودخاير   ال يغويك التيهان فال�سبايا 

غنمي �رشور وقتك ماحدك عاطياك ليام  يلقاه يوم توخرو 

قالت اغزايل هاين قادم لر�سام حدثها قبلت حديثي مرمي 

على الر�سا لوقات الفراجة وطيبة ملرام حتى لزيارة قالت مرمي 

نكات احل�ساد اْوجات روح جل�سام   غاب الرقيب جات العندي مرمي 

ما ر�سات املدمومة يف ا�رشوط الغرام من بعدما هجرت ار�سامي مرمي 

�سايلة بالقد الباهي اأمثل لعالم واجلود ولوفا معلوم ملرمي 

ونقول ليها زطمي عنو بدوك لقدام خدي مفر�سو بال�سوق ملرمي 

املحبة ترجع بالتيه وطول ليام مكان هكذا طني يا مرمي 

من ا�سواقي هامي بهواك �ساكني هام وانت م�سليا وانا يا مرمي 

رامي لقربك مايل دون زينك تام وانت مهنية وانا يا مرمي 

اأجي ان�رش ال�سفرة وهات ملدام بعد املحافية قالت يل مرمي 

عاد نخكي لك عذري يا مراح لنيام وارى نغدرو قالت يل مرمي 

اأو�سفتي غريي وابقى اهواك مدرام نعتد دزتني قالت يل مرمي 

ليك طاعة مملوكة من عاتب حلكام يف داخل احل�سى قالت يل مرمي 

وال�سالم نهيبو للجاحدين الكرام وادويت قلت للمحبوبة مرمي 

قال عبد الرحمان و�سيف كل نظام   من بن الطاهر عا�سق مرمي 

وال تواخدنا بفعلنا يوم خلتام يا ربنا اغفر ليا وملرمي 

يا �هلي تيمني عتنونها بالو�ضام  �ضهدو� يلى فنيت �ضبابي مرمي 
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قطب الن�رش والندوات

ق�ضيدة : غيتة

من خمر الرحيق العذب وروات وال�ساق كا�س بالآر وُروح الذَّات بيه ان�سقات 

يا ترى حني م�سات و جات والقدام امثيل ارنيَجات 

يوان اليوت �سبية ت�سطاد اإىل متايلت بالغيِ َمة بالتيه والبُهوت  م�سية حتلف اإال حَمييِ

و يقول ما ْينة او يطلب ار�ساها اىل اجفاته الِّلي �سدَفاُتُه ما ي�سيب فلَتة 

لت بكا�س �رشاب الهوى وغنِّيت ومييل كيف ميِ ويذوق كا�س ن�سواتي 

طعت البها  واجميع الالميني عاديت ونكيت المة ح�سودي و عداتي 

هجرت نا�سي و قنعت باللي هويت ور�سيت وبحالة الغرام حالت اوقاتي 

اْوال اقبل فيا قول احلا�سدين بعد زليت ور�ساين و�سيف مع زالآتي 

وال يواخذين موليا ف�ساي ان خطيت غطى ما ام�سى وكدك االأتي 

يت
ِّ
خلعت العذار يف حمراب الهوى و�سلـ جمعت به �سملي بعد �ستاتي 

وال�سمع يتخ�سع ومدامعه ْف: َت�ْستيْت وبرايق اخلمر تركع ل�سالتي 

 اْيجَاَوْب عْن طيْب داْك حْلديث
ْ
والْوتار واهل الهوى ايغنيْوا مْباياتي 

والعراي�س ترق�س بني الزهو ْف:تخنيت اجواْب حرْك اعليا زفراتي 

َكنَبْنَدْق ونقول اإذا نطقت وُدويت �سى نغنم لداتي 
ْ
ونا اعلى الر

مل مر�سف نر�سف هاذاك غاية الغيث ةُغويثة كا�سي هاتي 
َّ
اأاللــ

يا م�سيمم العواتق يا ثرية البيت اأالَلة ف: وجناتك جنَّاتي 

ال يخل�سها مال كثري يا اأم الغيث نظرة ف: �سورتك هي راحتي 

م�سْلَية واخلاطر هاين بغري تلفيت ي و تباتي 
ِّ
ماحلى �ساعة ت�سلــ

هت افكاري للمديح و بديت عاد وجَّ د بهاك اْفمياتي  باقي منجَّ

من ادري�س بن علي اإىل اوتيت و اخطيت رَفة �سادتي 
ُّ
و�سالمنا على ال�ســ

اْو ال ْيواخذين مواليا يف �ساْيْن اخطيت �سنِّي ف: خالقي يغفر �سيَّاتي 
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ما يجاور عمرو جريان مال احلراز ق�سيب البال 

عا�س على القتلة م�سمور ،جامع اطرافو ما يندى ،و ال انظرت بحالو جلدة، وقت ما جنيه ن�سيبو 

عبو�س، األطيف األطيف، وا�س نعمل وا�س املعمول با�س ناخد هاد املكروه يف غرا�س اللي نهواها 

اأ�س من حيالت ي�سقروه با�س نظفر ببهاها �سكيت ال�سحاب احلال من االهوال

ع�سق اأُم اْداللة اأَمن ت�سال دوب ج�سمي و انا نحيل ما نقوى ال�سحاب اللطام و الهجرة ترجع بال�سقام  

و بعدها يا نا�س املحبة قلت اأرا�سي ما يلي اإال نتحزم عن عقاره،

هادا خ�سبة من اخل�سب ما تكديها نار رايْد مينعني من �سود ال�سفار  واأنا عا�سق �سبار

طال تعبي و عييت ن�ساعف الرديل البهات و ال ارطاب ابحيالت عييت ما نتدمم حمال يا من فيه   

جيت لو يف �سفة با�سا  من قنوت العظمات  بالعلوم ورايات  و الطبول تنتچر و اخليل و الرجلية  

حملتي م�سهورة خلفي بحزمة بال�ساقات جات امل�سهورة جات و البياتة وجبت

�ساقت الع�سوية حني قبلت عليه و �سافني ق�سدت ملبات  قام هز اخلطوات  ما بغى يلقاين وال ليه 

حاجة بي �سار هارب لر�سامو �سار بالعزم ال تلفات ينتفز باخللفات كل قامة اأ�سيدي فعبارها متنية

مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية

بالعزم دغية دورو بيه قلت ل�سحابي �سريو ليه 

وتقوه و جيبوه حتى يكون  قدامي اأمامي نزنكو   و نفرجكم فاملقيت  تيدا جابوه و يوجبوه

قلتهم زيدو بيه  بعد �سليت ال�سيف عليه  با�س ندميه   نطق مبوجب ال�رشع  قال اأنا باهلل و النبي   

تعمل يل حق يا البا�سا   ما اأنا اإال نايبة   وال�سلطان اهلل ين�رشو و يدوم علينا �سالمتو

و يعز البا�سات و اخلاليف   اْو قياد احلكام  �سياخ قبايلنا  رعاية امللك العز الهمام

بهم يفخر منهم اْبحالنا م�سكني  و كلني حامد اهلل على الهنا  يف هبة امللك تعي�س العباد

احنا طاعة هلل  قلت لو ال�س عليك اأخايب الطبيعة  تهرب اأ�ساحب اخلديعة من �سيف اهلل يا الباخ�س 

ياك اأنا ليك جيت  قا�سد ناخد مالك مع رقبتك  اْوجبت برات �سيدنا مطبوعة  املري كلمتو م�سموعة   

واهلل ما يفيدك مني حتى هروب   قال اأ�ساحب االأمري ال تكرت ه�رشة  هدا كالم مرجوع عليك  راك 

باخلزاين وا�سحاب عند كلمتك  الع�سا�سة حار�سني

ق�ضيدة: �حلر�ز

نظم: مولي علي �لبغد�دي 
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َيْدريْوا العالت كاملني   اأما داري حرام تدخلها لو من�سي يف ا�ْسبيب البغالت  ال تقوي لومات

ال تخوفني ال تقلي احلوت علي  ياك للدين و�سيف اهلل اجلوامع تبنات   فاملدن وقريات

هكدا �سريتنا احنا اهل البادية �سيفنا ما يدخل للدار ما تقي�سو عرتات  فني واله يبات

فالربيع مع ال�سيف و �ساعة اخلرفيةوامل�سايد فايام الربد كاينة والغرفات خود �سحة االنعات

كان ردتي احلقيقة كون ت�سغى ليا، ع�ساك اأنت يا با�سا ابقوم �سال عدات ، كلمة املري كفات     ال�س 

تطمع فالدار اللي حم�سنة حم�سية

مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية

جيت له يف �سفـة الغـالم ✷ نخدمـه طاعـة دون كـالم 

 قلت له ا�سيدي و انا و�سيف و حمرر ✷ حررين اللي �رشاين ✷ و دعني يف �سبيل ربي و ق�سـدتـك لك 

رام قلـبـي و نويت اخلري فيك ✷ وجابتني االيام ليك و انا مرزاق و ا�سمي مبارك ✷ و اللي مربوك 

كتخدمه حلرار مع العبيد ✷ و انت ودك ربي من نتاعه و اعطاك املال ✷ ال تكني ما عندك مني 

يقابله حليـن انـت رجـل وحيـد ✷ و انـا نقـدف بيـك فـي امل�سايـل و ت�سخرين لكل حاجة يف البعيد 

مع القريب ✷ ع�سى تعمل يل �سي ن�سيب ✷ يف الك�سـوة و ال�سـبـاط و االجـارة ✷ ي�سمـح فيهـا عبـد 

اجلـواد اأيـال قبلـوا عليـه ✷ يبغيوه و يكرموه ما يدوزوه ✷ و هو ما يدوز �سيده و الدنيا �سايرة و 

االيام تفوت ✷ و خود ليك راحة و اغنم وقت ال�رشور و انا نت�سخر ليك ✷ �ساين تامرين به خفيف 

العظام م�رشوخ على الرم�سة ✷ كل ما تامرين بها ظني نفعله هذا حق الو�سيف ✷ الطاعة ل�سياده 

✷ و قال يل �سري فحالك ال تطوف بيا ال تقربني ✷ 

ما نخالط لكحل و ال انعا�رشه ✷ طول زماين ما ك�سبت لكحل ✷ ما خالطته ما حملته ما عا�رشته 

ما قبلته ما عندي فيه خري ✷ غري اال كان خلوق من متاعي و زيادة يف املراح ✷ انا ظاهر يل فيك 

جيت تختلني تغدرين يف �سي م�سالة بعد مني ✷ و قال قفي ال مت�سي دون غر�س يا بو دعوات ✷ يا 

قبيح اخلزرات ✷ كل من ك�سبك عنده فيك غري ال�سية ✷ قلت له خاف من اهلل ال تكون جتهل ل�سيات 

و اخلاليق �سفات ✷ كل خلق �رشاره يف دواخله مكمية ✷ قال يل �سري يف حالك ال تكون حت�سي 

الغرات ✷ من خيار البتات ردت ت�ستمني ما تق�سي معايا مزية ✷ ال تخاطبني باملحال ✷ كل من 

داعي فات من امثالك هفات ✷ ما نك�سبك و لو ن�سكن ار�س خلية ✷ ع�ساك انايا بقبيلتي ✷ و نا�س 

العزوات الرادين الق�رشات ما احتاجت عليك ل�سخرة و ال حلمية.
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مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية 

قلت منه نق�سي حاجة  جيت له متثيل خواجة 

بالطمع نغريه و نوريه كل ما عندي من حيـجـان ✷ و الدبـاج علـى كـل الـوان ✷ و الثيـاب رفيعـة 

ت�سـان ✷ رافد حمويل و ا�سحابي نادهني خلفي ✷ مهما قبلت عليه لفم داره �سبته يا من ت�سال 

جال�س عاقد عب�سة تدوب جبال الهند ✷ عليه �سفة الغول من �سافه تايبات يحلم به ✷ يف غ�سق الدجى 

مهول ✷ كلمته بال�سالم ما واجبني و بقيت فيه فاهي ✷ ناداين من بعيد ✷ كلمني بالنه�سة و قال 

يل ا�سن هي �سبتك وا�س رماك حتى لفم داري ✷ قلت له يا راجح العقل تعرف حال اللي غريب براين 

و متاعه كثري بايع �ساري يف �سواق اال�سالم و العباد ✷ لكن ما تفرط فيا و انايا ليك جيت قا�سد و 

انت تربح اجري ✷ يا رابح غر�سي نبات عندك و ديايل ما نزلوه اال يف االمان ✷ با�س يدفا قلبي 

الين �سمعت خربك ✷ قالوا يل �ساحب الفجر و ال�سيف تكرمه و كل من جا لك قا�سد ما تخيبه ديان 

و امني بني اجلواد ✷ نطق هو و قال يل ما ن�سمات لو جتيب امليات ✷ ال تطمعني ما نقرا يف احد 

نـيـة مـا نـزل لك امانـة و ال نقـوي �سـوهـات ✷ يـاك اجلـواد دوات و اخللطـة تـردل و طريقها زغبية 

✷ ما نخالط جتار و ال �سلوع عمري هيهات �سافت العني و رات ✷ جاد عني و عطاين زين كل عطية 

�ساين عندي ما تخل�سه يل بتقات من اموال اخلزنات ✷ به قلبي فرحان و حاجتي مق�سية و الطمع 

ما يغويني طول ما نعي�س يف احلياة ✷ كيف قالوا �سدات كل من هو طماع ب�سريته معمية.

مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية 

بالهوى جمدوب اُو خملول  جيت له يف �سفة بهلول 

 بان يل �رش اهلل و ريت بالنظر و بني ك�سف اال�رشار ✷ و جميع اللي جا لعندي ب�سي �سمري فقلبه نك�سف 

عن ا�رشاره و نحكي له عليه ✷ و النا�س تقول اأ خاي فقري ✷ هذا و يزوروه من بعيد و انا جدبان 

احلال ✷ كلها يكرمني مبقدار نيته حتى جيت حلوز �سا حتو ✷ �سابتو يا نا�س لغرام م�سمور معول 

للطام حمزم ✷ ال مريان ما عملت انايا يف خبار مهما قبلت عليه فال�سمري ✷ �رشبته يف احلني 

�ساف فيا و خزر فيا و قال ليا غروك و ت�رشوك ✷ بعد الغ�سام و اهلل كان زدت لداري حتى نق�سمك يا 
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هذا ✷ و اال ن�ساهدك يف �سباري مت ت�سوف خرق العادة ✷ انا ما ك�سبت دراري عندي روامق �رشادة 

✷ هي �سمعتي يف ناري هي منارة الوقادة ✷ هي ال�ساكنة يف �سياري و انا على �سبيل العادة ✷ ما 

كنزور و ال نوزار و ال نتيق بالكهانة ✷ و ال ن�سكن معي جار و ال ندخل االقران و ال ن�سافر مع خطار 

✷ و ال نغيب�سي حتى انا و نغري من الطري اال طار ✷ و يال مومت �سوانة يرتوعوا �سواكن ل�سيار و تعود 

حالتي غيظانة ✷ هذه �سنني �سال تذكار و انا مقابل املزيانة ✷ هي دخريتي هي كنزي غرياية ملنا 

ما نحمل �سي مني يطوف بال�ساحة ✷ �سري عليك البوهايل ✷ يا ودي و اهلل كان ما �ستك فهذا احلال 

�سعيف فاين من�سوب لباب ربي ✷ انا �سنيتك غري كلت حلم الن�سنا�س ✷ و ال تدور من تخدع يف 

العباد ✷ �سري فحالك و اهلل ما تغ�سمني و انا يا قدمي ما نامن ✷ و جالين و م�سيت كنلوح الدمعـات 

فـوق خـد الوجـنـات ✷ فـي غراد اللي نهواها �سيا عينيا ✷ ما ريت اوعدي و م�سيت كنكايد غمرات 

✷ زاد قلبي ليعات لهوى و الغيوان حروبهم من�سية ✷ قلت يا را�سي كيف ندير يا كثري النهرات ✷ ا�س 

ليك من �سوالت ✷ يا اللي نار الزين يف دواخلك مقدية ✷ مال هـذا احلراز جفا و ال ارطاب بحيالت 

✷ ما تدخلو خالت ما يتيق بوايل حتما ✷ و ال بوليه كل ما راودته هذا �سحال كم من �ساعات ✷ 

�ساعتي ما وافات با�س يظفر قلبي بالباهية احل�سبية ✷

مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية 

�ساحب احلديث و التنبيه   جـيـتـه يف �سفة الفقيه 

حافظ الع�رشي و �سيدي خليل نقراه �سوار و نعرفه ب�رشاحه و تف�سري و الر�سالة ندريها كيف جات ✷ 

و اخلر�سي كنح�سيه حـرف و معاين النـي �ساحـب ال�سطارة ✷ علم التنجيم تانحقو بجداول را�سخني 

و اال �سنـيـت اخبـار كل �ساعة بهزامي قاطعني ✷ ال�سمياطي ربعني بيت و جداولها و كذلك دعوة 

الب�سمالة و م�ساكل الزناتي و قرعة االنبياء الهياكل ب�سبعة و زيد ح�سن احل�سني و دعـوة ال�سبا�سـب 

و ابـن احلـاج الكبري و ابن عطاء اهلل و الكالعي و املواق ال�سهري و اخلزاعي و معاه حجاب االمام 

علي علم الرموز و نخدم �سبع ارياح ✷ كل ريح على يتقـان احلـروف عنـي حممول يف احل�ساب 

مر�سود عن جمع االبواب ✷ علم الكاكيم و نطلع الكنوز اللي مر�سودة و الذي معقود ب�سحر التقاف 

مهما حت�رشين �ساعة االجابـة و يفـتـح ربـي عليه وقت ن�سبب ليه ✷ تاي�سيب غر�سه و علم الق�سيا 

تانحقه و نفا�سل بني زوج ✷ من ف�سل اهلل مواهب ال�سجية ✷ هذا �سح االخبار ✷ و زادي ديوان 

االحبار ✷ �سغ الفن و �سغ اال�سعار و تامل كيف ي�سري بني الفقيه مع احلراز ✷ يوم جيته بعزامي و 

البخور ✷ ما فادوين معه فجور ✷ �سبته جال�س وحده هميم ✷ يني�س فـي االر�س و كلمتـه مهما 

راين نا�س يخ�سع و ي�سيح ✷ قال يل يا الفقيه انت حكيم و ال يل وايل و ال فيك �رش اهلل مبني ما 
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قريت يف احد النية راك غري انتيا وقت �ستك ن�سـرح خاطـري و جـوارح ذاتـي معـك ✷ نبغيـك حتدثني 

ب�ساين ودك ربي و تفيدين و تاخد ح�سنات ✷ و الكرامي نادات ✷ �ساعة اخلري مع التي�سري هذي هي 

✷ قلت له يا هذا غر�سي نفرجك بالق�سات ✷ من فنون الدهات ✷ كل ما �سلت عليه ت�سيب دون 

خفية ✷ قـال لـي يـا الفقيـه عندي غزيلة من البنات ✷ ال�سايلة على اخلودات ✷ بالبها و الزين 

املكمول و اللزمية ✷ زوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات ✷ يا الطالب عزات ✷ بعد كانت طاعة 

والت كرهت فيا ✷ تاهت علي تيه كبري يا الطالب و جفات ✷ عان�سي بو و�سمات ✷ لي�س تقبل يف 

الروح م�ساحمة و ال تقبل دية ✷ كان طوعتيها يا فقيه زين النغمات ✷ من �رشور احلكمات ✷ كل 

ما ت�رشط يف ر�ساها يهون علي ✷

مال �حلر�ز �لد�مي ما يتيق بي هيهات

غري حا�ضي �لوقات

يف ثيابو م�ضلم و�فعايلو رومية

قلت له �سري بغري �سوار   بالعزم �سيفطته للدار 

فر�س مكانك و اعمل مونة الفقيه ظريفة، و خد ما يخ�سك، و عمل �سبع من احلجابات على قد الفرا�س 

✷ ال ت�ستهزى و انا مناين القاين بيك اهلل كل من كان عليك �سعيب راه يهوان ✷ لكن ال ت�سخى من 

متاعك و ت�سخر بالقدام اىل بهجة فا�س ✷ و جيب تقنط�ست و عود القماري و امل�سك و جيب دار فلفل 

✷ هذا ما خ�س يف بخور اجلدول ✷ قلت له ا�سيدي مت�سي �رشيع ✷ قال يل لكن مت�سي معايا لقلب 

غرفتي و نحكي لك ما يف نيتي ✷ ياك تفاجي غمتي ✷ �رشت مـعـه ن�سيـب كـان هـذا احلـراز عاي�س 

عي�سـة نحكيـهـا للح�سـر ✷ فـي قبـة بلحـوف و الزرابي و الت�سارح و القطوف ✷ �سار ما غداه الود 

عجاله ✷ �سيفطته حمزوم بالبطر هو �سـد و الـريـم جايـة تـدهكـل يف ثياب كامرة و قفاطن امل�سجر 

✷ و اللملم و القما�س و الفا�سي�س من ف�سة او تازرا ✷ او النوا�س على الكتاف ✷ فرحة بحبيب القلب 

جا لعندنا ✷ و غنمنا ما كتاب و النظرة يف وجوه االحباب ما خالطنا نق�سان ✷ هكذا من يع�سق 

يف ذا الهوى يكون ✷ غرامه و الزين ما عليه ال�سربا و اهل الغرام ما يالموا ✷ و اجلود يف ديار 

الكربا و الالمي فا�س جا حال مالمه ✷ و العا�سق و بن العدرة ✷ و ا�سمي �سهري حرف زمامه �سبعني 

�سابقة يا ح�رشة و تالتني مت اختامه ✷ و اجلاحدين ما هموا قوم النفاق و اهل الغتبات ✷ لي�س 

ليهم �سنعات ✷ كل داعي يدخل جلواه يف امل�سلية ✷ اأ راوي هاك بديع النظام و ح�سن االبيات ✷ 

من ف�سيح املعنات ✷ �سول به و غني و اعن بكل �سجية ✷ ال تبايل بالقوم الباغ�سني اعظم اجلفات 

✷ فا�س جاوا العقات ✷ ال تكني طع اال�سياخ خد و�سية ✷ و الو�ساية ما قتلت ما حيات و االيام 

زهات ✷ بالهنا و ال�سوالت ✷ ال تاخد خوف من اخللق راه بلية ✷ كن يا حفاظي اديب يف حمال 

الفرجات ✷ ما عليك يف املقات ✷ كل من فيه الكرب منارته مطفية 
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