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 صدق الوعد
 

أشرق النور بعد طول الظــالم 
 وسقاها الغيث المرب بياتــــا

 وسقى الوبـل من تهامـة ربعـا

 وتغنت ورق الحمــائم نشـوى

 وتبارى مع األصـائل بـــان

 وتالقى حول الحجون أســارى

 وصبايا ببطن مكة تخشــــى

  بينما الناس تائهـون حيـــارى
 * * * 

 احل فصل الربيع فيها وفيهـــ
  االذخر الخزامى عليهــاحسد

  واستقرت بثغر مكـة بشـــرى   
                        * * * 

ة الشهـ ــصدق الوعد بابن آمن
 يابن عبد االله طبــت وطابـت

  ضمــن اهللا أن يسـرك صلـب
  

* * *   

واستظلت أم القرى بالغمــــام 
 دلح المزن مسبـالت الركـــام

 وترامى في بيــدها والمـوامي

 بنشيد لساجعــــات الحمــام

 في تثن لفاتنـــات القـــوام

 وسكارى حتــى بــدون مدام

 عنت الوأد تحت جنح الظـــالم

 يرقبون الخــالص في األوهـام
 * * * 

 فـاح نور األقــاح والنمـــام

 ووشى بالبشــام طيب البشــام

  األيــام مــدى على تتـوالى
* * * 

لكرام ـم األمين الكريم نسل ا
 حجــزات نمتك لألقــوام

  طاهـر في طـــواهر األرحام
  

* * *  
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 لم تكن مكة لتنجـب طفــــال

 صادق الوعد وافر الرفد مهمــا

سيد المصطفين في المإل األعلـ 
 جاء والكون مجدب ليس فيـــه

 حاول القوم لجم نور تــــأرى

 وتمادوا في غيهم وعمــــاهم

    وتواصى المستكبـــرون بغدر 
                             * * *                          

غمر النور طيبـة بمجيــــه 
 يـوم بـدر - مشرقا-طلع البدر

 يوم آخى بهــا المهاجر أنصــ

لــه والفتـح حقـا جاء نصر اإل
  حيث الذوا بأرحم النـاس قلبــا
* * *                            

 ـة آنـــاأزف الفتح بالليونــ

  كان رفقا وكان خيرا عميمـــا
* * *                            

 حمل الفاتحــون هدي نبـــي

  وسالم عليه بعد صـــــالة
  

مثل زين الرجال عالي المقــام 
 أسفر الغيث عن ذوات الجهــام

 ـى ثمال الضعيف حامي الذمـام

 من مرام وال لــه مـن نظـام

 للجــامفمضى النــور عابثا با

 واستشاطوا من دعوة اإلســالم

 عصم اللـه منه خيـر األنــام 

* * *  
 واستهلت بالشـدو واألنغـــام

 واستبد اإلقـدام باإلحجــام

 ـارا تآخوا من بعد طول الصدام 

 واستطيب الكالم رغم الكـــالم

موئل الخلق في الخطوب الجسـام   
* * * 

 ثم آنا في ظـل حــد الحسـام

  للطـف واإلنعــــامومثـاال
* * *  

 كان للمرسلين مسك الختــــام

  وصـالة عليــه بعـد السـالم
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  ربع الرباب
  

ربوع اإللف تبخل بالجـــواب 
ربوع للرباب غـــداة كنــا 
نرى عهد الرباب على اكتمــال 
ونحبى بالكالم مع الغــــواني 
سقاني بالغرام سالف عشـــق 

ـدان واقنى بالربــاب على تـ
وخاذلت الرفاق لدى التفـــات 
إذا بالربع يرفل في قتـــــام 
 فبادرت الدمـــوع لما تبــدى

 وفاء للربـــوع بها عهـــود

بها روض الغرام على اخضـرار 
 جدير بالدمــوع إذا تــرامت

 ولكن الزمان أخــو غـــرام

 وسح السابغات على ربـــوع

 على ربع الرباب غداة كنــــا

 ص الرقيـب فاليــرانانرى شخ

  ونخفي بالذيول معا خطانــــا 

وهوج الريح تعبــث بالروابـي 
نرى وصل الرباب على اقتـراب 
فنحبى بالحديـث مع الربـــاب 
ونغنى بالجفـون عن الجــواب 
 فأغنى بالرضاب عن الشــراب
  وأغنى بالمقــام عن الذهــاب 
إلى ربـع الربـاب على ارتقاب 

 ب سوى ضبــابفما ربع الربا

وفاجأت الرفــاق باالنتحــاب 
بها نهر الجمال على انسيـــاب 
بها غصن الوصال على اضطراب 
 على مهد التغــزل والتصـابي

بزج العاشقين في االغتـــراب 
 ومر الرامســات على اليبـاب

 نرى عذب الوصال من العـذاب

لخوف الحارسين على الرقــاب 
 ابكما تخفي السيول خطى الحبـ
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  لغز الحياة
  

 اأي لغز أنت الحيـاة ؟ ومـــاذ
 فنرى الطـل للـورود ثغــورا

 ونرى الزهر بعضه يتهـــادى

ونرى الغصــن مائدا يتثنــى 
 ودموعا منهلــة تتــــرامى

 وطبوال مضــروبة لنســـاء

 ونرى البشــر في وجوه ثقـال

 وصعودا لمفتــرين غـــالظ

                         * * *   

 ما أنت؟ أنت قدس وسحر.. أنت 

 ما أنت؟ أنت شـوك وورد.. أنت

 ما أنت؟ أنت سر عميــق.. أنت

 ورموز سحريـــة وكنـــوز

 أنت تصغـين للقــوي والتصـ

 فيك ما فيك من غموض وعمـق

 فيك ما فيك من ظـالم ونــور

  أنت فوق الخيال والشعر واالحـ 

 جعل الكون دائما في اختــالف؟

 تسام على حساب الضعــافالب

 ونرى البعض ذاويا في جفــاف

 يتغنى فوق الغصون العجــاف

 ئتــالفاوجموعا ضحوكة في 

 ونساء في مأتــم في التفــاف

 بينما الحزن في وجوه خفــاف

وهبوطا لصـادقيـن ظــراف 
 * * * 

 وخيال من الهنـا والرخـــاء

 وأفـاع تناهشـت بالعــــراء

  في التــواءبل ولغز معقـــد

تترامى بساحــة األقـوياء 
 ـغين يوما لقولة الضعفــــاء

في غيوم منسابة في السمـاء 
 وجنان مشفوعــة بالشقـــاء

والسكـر والغنا والبكـاء   ـالم
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  حروف سحرية
  

 كل حرف من الحروف شجـاني

 وكساني حيا الحروف زهــورا

 يضحك الورد في سماها نسيــم

  شكــوىوحفيف الغصون يبعث

 وأريج الزهور ينفخ عطــــرا

 ثم تطغى على الغدير دمـــوع

 تنبت الورد باسما عن ثغـــور

 وشحارير الغاب تعزف لحنـــا

 ثم دارت بين الحروف كــؤوس

 سكر الخل والخليــل وقـــاال

 نحن روح تفرقت في جســـوم

 فتوارت روحاهما في فضـــاء

 حيث طافا في معبد الحب أرضـا

 ا وصليـــا ثم طافـــاثم طاف

 وإذا الكل في الحقيقــــة حب

 صفق الدهر فالحروف عــذارى

  هش في النفس شاهد من خلــود  

وسقاني من خمرة الوجـــدان 
 باسمات على شفـاه الجنـــان

 مثقل الوطء مشيـة السكــران

 سهدتها تغريــــدة الفنــان

 من رياحيــن غضــة األفنان

 ل الريـانتترامى في الجـــدو

 تتــالال بأدمــع الغـــدران

 وتره الوجــد فوق عود الزمان

 من حميــا لنشــوة الخـالن

 قد سئمنـا تعــدد األبـــدان

 وهي جزء من نورها الشعشعاني

 فوق طور اإلنســان والنسيـان

 طهرت بالهوى وصفـو الحنـان

 ثم غابا في ثـــورة البركــان

 نزار بين الحروف بعــد األوا
 والنقاط الرقـاق وشم البيـــان

وترامت على السطـور المعـاني 
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  جبهة الحمراء
  

 أو قف الكون بعد طول انحنــاء

 قصف رعد وزغردات تعــالت

 نفثتها مع األثيــر رصاصــا

 رددتها مع الزمـان صخـــور

 فتغنــت ربوعهــا بنشيــد

 ردد الشعب رجعه وتهــــادى

 ياجـيهمس الفجر في صماخ الد

 فتح الدهر قـوس عز ونصــر

 فإذا الشعـب ثـــــائر يتغنى

 ال يبالي المنون فهـي خلـــود

 ضمد الجرح باسمــا يتغنــى

 يكتب النصر في مآقي الليــالي

 فتعالت سحابة النصر تــروي

 قصف رعد مزمجر في الفضـاء

 رددتها بنـــادق الصحــراء

 جبهــة الحمراء.. غضبة الدهر

 لشعبنـــا باإلبــاءشاهـدات 

 أبــدي مكهــرب األصــداء

 يتســـامى للقمــة الشمــاء

 فتالشــت هيـاكـل الظلمـاء

 وتغنــت بنــادق للجالء

 بالصباح الجديــد بعد المسـاء

 للضحايــا في قمــة العليـاء

 ال يبالي حماقـــة األعــداء

 بسواق من قانيـــات الدمــاء 

ـاءكل طود مغلــف بالشقــ
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  النورس الصديان
 ها أدركت نخلتي أحـالم غارسها

 واعشوشب التل أعـرابا جيادهم

 فتدريها على بعـد هــواجسنـا

 واسترسل النخل إيذانـا بكوكبـة

 الخارط التمر من شمراخ نخلتـنا

 السارق الضاد من آيات مصحفنـا

 الباذر الجدب في مرمى مسارحنا

 الجاعل الخيل هجنا في مرابطهـا

  لسالب الحد من سيف بن ذي يزنا
 * * *                             
 تموز ها  أقبلت كهالن مجفلــة

 كهالن ها أقبلت تحمـي مرابعها

 تصارع الليل في بيـداء مقفـرة

 نامت على الثأر أحقابـا تكابـده

 كم دجنوها وقالوا أنـت قاصـرة 

 كم حطموا نايها حتـى تجنبهــم

 ى تشابههـــمكم زيفوا ثوبها حت

 وكم وكم زيفوا قوال وكم سرقـوا

تموز  من خلفه كهالن حــق له 

 واستشرفت مهرتي أرماح فارسها

 تواصل الضبح بحثا عن فوارسها

 ويلتقي الهاجس األسمى بهاجسهـا

 تقارع الليل في جفني مخالسهــا

 والغارس الفسل زيفا في مغارسها

 والزارع اللكنة الخـرساء حارسها

 السحب واألنواء حابسهـاوالذائد 

 والسارج الجبن في أعلى قرابسها

والحاطم القيم ، األخالق ، كانسها 
 * * * 

 تر الفجر في أعلى قالنسها..فانظر

 تسطر الضاد نـورا في قراطسها

 وتزرع النور في ظلما حنادسهـا

 حتى استبانت رماحا من متارسها

 قوامسها من حتى الرفض واستبعدوا

 بـي عن عوابسهابيارق العرب تن

 وصمموا وجهها على مالبسهــا

قرارط الحلي في أذني عرائسهـا 
أن يلبس الدرع ذودا عن برانسها 
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  نسغ الزيزفون
      حسناء ال تستنجدي
  إياك أن تستنجدي

    فيسمع السلطان صرخة الحريم
  وهو الكريم ابن الكريم
      يكره أصوات الحريم 

  يصادر األحالم يركب األوهام
  ج للجالديقدم الحال

  فيرجع الجالد
  : هذا يقول يا موالي-

  !الناس من طين وماء
   ماذا يقول؟-

  !الناس من طين وماء
  هذا كالم فاحش

  من علم الحالج قوال مثل ذا؟ 
  الناس من طين وماء

  هذا كالم الحاقدين المارقين
  الرافضينّ  السلطنه
  ميسرة أو ميمنه

  ماذا يهم؟
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  هذا كالم الحاقدين الجبناء
  س من طين وماءالنا

  سيعرف الحالج من هو أنا
  سيعرف الحالج ما هو الجنى

* * *  
  حسناء ال تستنجدي

  تجلدي تجلدي
  ولتزرعي ضفائر الحسان في أرض السكون

  ولتطعمي معاصم الحسان نسغ الزيزفون
  ولتلقمي زماننا األبخر أثداء الحسان

  وذكري غبشان
  ذكري السلطان

  بقولة الحالج فوق الجلجله
  تشاءكن من

  الناس من طين وماء
* * *  

  حسناء ال تستنجدي
  تفجري تبددي

  تفجري وفجري جسمك ال تستنجدي
  ال تصرخي فتقطعي خلوة سيدي السلطان 

  فسيدي السلطان يكره األحزان 
 ويكره التفكير يهوى الصولجان

  يقدس األمن يحبذ األمان
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  وليله نهاره بين النساء
  أو السباب والهجاء

   يكره الفداءيكره االستنجاد
  ال سيما من النساء

  فهو الكريم ابن الكريم
  يكره أصوات الحريم

* * *      
  حسناء ال تستنجدي

  تجددي تجددي
  وبعد ما تزول أكداس الظالم 

  وتظهر الضفائر الحسان من فوق الغمام
  وتمتلي أرض السكون بالزحام 

  سيعرف الرجال والنساء 
  " سناء" أن فتاة حلوة مثل 

  دون ابسط استنجاد أو نداء تفجرت من 
  فسيدي السلطان يكره الفداء والنداء 

  يصادر األحالم يركب األوهام
  يقدم الحالج للجالد 

  فيصرخ الحالج فوق الجلجله
  كن من تشاء

  الناس من طين وماء
  الناس من طين وماء
  الناس من طين وماء
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 هنا نبتنا
 

 صرح تحدث فأنــت اآلن متهـم

 ل ال؟ فقال والقا..  قال المحقق،-

 وإذا..  ال ال تراوغ فـالن قال ذا-

 عروبي تصيده:  ما اسمك؟ سجل-

 حيي من البدو ال يرضى العمالة لو

 حقير لن تخادعنا.. جبان..  اخسأ-

   أين الرقيب العتيد البطـش ينبئه-
  جالوزة مقنعون غدت..  حاضر؟-

                  * * * 

 اأواه يا فارس البلقـاء تعصرنــ
 جرد حسامك؟ الحق يصــان إذا

 خضنا معامعــه.. يوم اليمامة ها 

 مسيلمـــة" خيل نكوص يقودها 

  ومن سجاح ثديي من الوحي واستنزال

                  * * * 

 وال يد تطــال جنى.. هنا انغرسنا

  هاهنا باقون مأســدة.. هنا.. هنا 

 بأنك الفاعل المأجـور ذو النسـق

  األمر كالفلــق؟تقول وهذا أيضا

 تعترف بالجهد والعرق..لم تعترف

 ما للعروبة واإلســالم من ألـق

 يغتاله القحـط باإلحبــاط والملق

 النفق في السرداب، في البرد ستمضغ

 شراسة السوط والكربـاج والنـزق

 وجوههم من زجـاج خشية الحنق

* * * 

 شهب السنين وريح اليأس والقلـق

  والحلـــقلم يفتد الحق باألرماح

 بال سيوف بالخيــل بــالدرق

 وذا طليحة يستولي علي الطــرق

 فـك  والتلفيـق واللفـقاإل عصابة

 * * * 

 نخيلنا اليعربي النســغ والعـذق

  تحمي العروبة واإلسالم بالحــدق
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  موعظة في ثالث شعب
  
ى هي الزورة الميمون طالعهـا لَُّج

 جاءت وأمتكم ثكلى مفجعــــة

 وا أسـفي.. وواحرباه.. وواه.. آه

  يا للعروبة ديس المجد واغتصبت

* * *                             
 يا فاتح العرب ذا تموز يعرب من

 شعب بهّ  طارقّ مرت مراكبــه

 شعب يرى منهج اإلسالم منهجـه

 شحت منابعه جفت مزارعـــه

 قد كاد يمسخه المستعمـرون إلى

  دىوعندها كان للضاد الكبير صـ
* * *                            

 يا تموز إن لنــا.. يافاتح العرب

 من المحيط إلى ذاك الخليـج ففي

 في لبنان قد سلبت.. ففي فلسطين

وفي المحيط هنا حرب ظلوم غدا 

 جلى منازعهــا.. جلى منافعها 

 وخـم مراتعهــا.. قفر مرابعها

 قريظة الذل تستشري مطامعها

 ح جامعهـــامآذن القدس واستبي

* * * 

 ذؤابة العز من قحطـان أو مضرا

 من مجد أمته يستلهــم العبـرا

 شعب يرى الوحدة الكبرى له قدرا 

 غارت ينابيعه تستمطر المطرا 

 أن جاءه المجد في تموز مبتـدرا

 يهدهد النخل في شنقيط والعشـرا

* * * 

 أن وحدوا العربا: سؤال خالصته

 ـاتوحيد أمتنا نصر على الغربـ
 والعــار قد لزبـا.. نساء أمتكم

صليلها يقطع األرحـام والنسبـا 
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 هبوا إلى السيف فاالخطار محدقة

 ال وقت للمدح أو للمادحيــن وال

  الحمر مصلتة  والسيوف..انفروا أال

 القوس والطنبا شد "شارون"  وجيش

 للواعظين وال مكـان للخطبــا

السترجاع ما سلبا .. للمجد.. للثأر
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  ليلة العيد
 أنت ليلة عيـــدي.. ليلتي أنت

 أنت ذكراك تلهم المجد نفســي

 قد تظنين ليلــــة كالليــالي

  ال تظنوا فيها ظالما ففيهــــا

* * * 

 أنت ليلة عيـــدي.. ليلتي أنت

 أهال وسهـال.. غبت ردحا فعدت

 ذكريني معناه ال تتركينــــي

 ذكريني أهداف شعب عـــريق

  ون الجلود فعيــــبال يبالي ل

 * * * 

 أنت ليلة عيـــدي.. ليلتي أنت

 بعد عهد من الظالم رهيـــب

 كاد ينسى فيه الصباح مســـاه

  غير أنه قد انجـلى فلتعـــودي

* * * 

أنت ليلة عيــدي .. ليلتي أنت 
   ألهمينا فحواه فهو لعمــــري

 

 ـــد كل تليـدجفأعيدي في الم

 ديأنت مجدي وأنت رمـز وجو

 فيك يطغى خيط الظالم المديــد

ـاح الجـديـد بأذعـن الليل للص
 * * * 

  لوالك مرسفا في قيــوديكنتُ

 فأعيدي في العيد معنى الوجــود

 غير واع عيدي بليلة عيـــدي

 ورث المجد عن عهـود الجـدود

أن نرى الفخر في صـياغ الجلود 
 * * * 

 فأعيدي في العيد معنى الكفــاح 

 ومقيت ومثقـــل بالجـــراح 

 فهو ليل بــدون أي صبـــاح

ليلة العيــــد دون أي بـراح  
 * * * 

 فأعيدي في العيد معنى الســالم

مطلب الشعب منهج اإلســـالم
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  شكاة إلى ابن الصعيد
  

ه آت أمضغ التعـبا يمن مهمه الت
عشرون تاجا وتاج في مضـاربنا 
  واستسبؤوا الزق لكن خيلهم جبنت

                 * * * 

 الخيل بعدك لم تبـرح مرابطهـا

 محجب هو إال عن عشيـــرتنا

 ال تخشى غوائلنـا" قريطة " لكن 

 تخاذل القوم كره الموت أقعدهـم

  توسطي إصبع التاريخ أعينهــم

                * * * 

 عد نتحد نصنع التاريخ ثانيـــة

 العرب منتقـم في أما الصعيد ابن يا

 يا ابن الصعيد أما في األفق بارقة

 يا ابن الصعيد أما في الحي مدرع

يا ابن الصعيد أما بيروت شاهـدة 

 وأعلك الذل واإلحباط والنصبــا

 توزعوا الماء بل توزعوا السحبـا

 ولم تكر ولــم تعبـأ بمن ركبـا 

 * * * 

 والحجبا الخدر يشكو بعدك والسيف

 فالزيد بعدك سب العمر بل ضربا

 عدك الشرف الرفيع قد سلبــافب

عن المكارم فانقـادوا لمن غلبـا 
فهم هم البدن ال يدرون منقلبــا 

 * * * 

 يا ابن الصعيد أيا من أنت رمز إبا 

 غضبا؟ والمدى دماء الدروب يروي

 هي الشهامة حبلى تغضب العربا؟

 واحربا .. يذكي العروبة واحرباه

على بقائك فيهـا رغم من ذهبـا
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   ملحمة العشاقكانون
  

 كانون فجر وإشراق وحمحمــة

 كانون مئذنــة شما ومأســدة

  كانون ملحمة العشـاق منقبــة
* * *                             
 النخل من قبله ضاقت عراجنــه

 في أعلى شمارخه البسر ترى إن ما

 به استطالت عجاف النخل باسقـة

 الخيل من قبله هجن مغارسهــا

  هللا إال ما تناقلـــهاستغفــر ا
* * *                             

 من قبله أحرف الجر استعين بها 

  مغمغمة أضحى "األصمعي" قبله من

  دمع الحرائر كانون يكفكفــــه 

 ونجمة من نجوم المجد غــراء

 معطا وسنبلة خضــراء فيحـاء

  ونخلة فرعت في التيه معطــاء
 * * * 

 ح والماءواستنزف النسغ واألمـال

 إال وتسقطه نكبـــاء هوجـاء

 واستأنست بحفيف البــان ورقاء

 ال الخيل خيل وال البيداء بـيـداء

أنباء " والغبراء " داحس"عن حرب 
* * * 

 أسماء األفعال في صار بل الفعل في

 "فـراء "حروفه واستطاب اللحن 
فاليوم ال دمعة خرساء حـــراء 
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  حزمة النور
  

 ةـوالظلماء موحشيا حزمة النور 
تغدو العصافير فيها وهي خائفـة 
 وبيد مكة غرثى للوالئـــد من

 والمقترون عبيد والدنانيــر رب

 عقائد الشرك في أم القرى سقـط

 تطالها فتكات الــــروم آونـة

 ترى العجوز والفرس األحابيش حتى

  وفي الجزيرة أعراب قبائلهـــا
* * * 

 ياحزمة النور في ظلماء موحشـة

 سهل على المرء إكناء وتعميــة

 خيوط فجرك نـــور في تألقـه

 أشعلت بالحق حربا ظل يسعرهـا

 معيارك العــدل ال معيار يعدله

 عطاؤك الثر غـــض ال تغيره

به استرد نظام الكون جوهــره 

 وسبـل مكـة مــألى بالسنانير

 ال تطرب الهر أنغــام العصافير

 لدن الوجوه وأعمار االزاهيــر

 الساحتيـــن وعبـاد الدنانيـر

 من المتاع ومن مزجي األساطيـر

 مزنــرات دالصــا بالزنانير

 في العرب شعثا على تلك األباعير

تدي المغاويـر عربـا بالمغاوير 
* * * 

 اديرــتبارك النور ياســر المق

 لو كان سرك يكنــى بالتعـابير

 سر النبــوة يزجـى بالتباشيـر

 د مساعيـرجند تحــدر من جن

 لو قارن النــاس ما بين المعايير

 شهـب السنين وهبات األعاصير

واستوحشـت منه أطناب الدياجير 
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يا حزمة النور واألبواب موصـدة 
  ـل وانام النواطير عن كرم الشريعة

 كل الصقور الكسالى اليوم ترهبها

  وكل أجرد خــذروف تتابعــه 
  

 بوجه هديــك دقـي في النواقير

 الصرف ما بال النواطير؟يقة ـحق

 الزرازير أصوات والغرب الشرق في

يأتيـك مزمـــال زي اليعافير 
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  حدث عن الفتح
  

 "نـيابن ياسي" حدث عن الفتح زهوا
 والخيل الجياد وعن الركب عن حدث

 بيض الوجوه كريمـات منابتهــم

 التاركين عتــاق الخيل نافشــة

 الضيوف قرى المحل على المطعمين

 القانتين ولكـــن في سماصبـر

 كم دللوا الضاد مزهوا ومنتصـرا

 أولئك الناس لو تبلى شناشنهـــم

  أما ترى النخل في شـتى منابتـه  
* * *                             

 يتركها األرض يروي الغيث كما جئتم

 ـردةغواأليك يطرب أطيــارا م

 أم الدواوين شنقيط االولى سطـرت

 ى بلقياكم وقـد فرشـتتختال جذل

مزهوة هي مذ الحت بشائركـــم 

 "ياسين"هدي  يسري الرمل في وكيف
 فتوح أجـدادنا الغــر المياميـن

 من كل أروع من شم العــرانين

 أعرافها مشرئبـــات العثـانين

 يستبشر الضيف فيه ، بالضيـافين

 عند اللقــاء مطــاعيم مطاعين

 رغم العلوج وأريــاق الثعـابين

 ظلت على الدهر من خير الشناشين

 نفس الكرانيف فيــه والعـراجين

* * * 

 خضرا المروج وزهراءالبســاتين

 والبان يرقص مخضـل االفـانين

 مجد العروبة في متن الــدواوين

 كل الدروب بباقات الريـــاحين

زهو الطواويس أو زهو الشـواهين 
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حدث عن الفتح زهوا يا ابن ياسين 
 الخمس والتاريخ يرمقكــميا قادة 

 جئتم وأمتكم تشكو الشتـــات أال

 ال تتركوا العرض سبيا للغـزاة أال

مالت موازين حق العرب مذ حقب 

 عن الجهـاد عن الخيل الصـوافين

 هبوا لنجدة معزولي الطـــواعين

 إن التوحد نشـــدان المــاليين

 ال تتركوا األرض نهبا للسـراحين

لمــوازين؟ هل من سبيل لتعديل ا
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  هجر الظبي
  

 هجر الظبي ومـات المـــوعد

 يا حبيبا كــان دوما يـــدعي

 إن يكن موعـدكم خلفـــا فكم

 إن يخالس غفـــوة تعتــامه

  يمضغ الذكرى ويمضي ليلـــه 
* * *                            

 يا حبيبا كان دومــا يختشــي

 هل إلى نـــوم سبيل بعــدما

 حظ غضيض طـــرفهفاتر الل

وجهـه األبيض يحكي غـــرة 
  إن بدا يختال خيفـت فتنــــة 

* * *                            

 يا فؤادا تعبـــث الألوى بــه

 أنت طفل في فنون الحـــب ال

هن يضحكن إذا جـــــرعننا 

 وجفا النـــوم ونـام المــوقد

 لوعة الحب أمات المـــوعـد؟

 ام يشـردجرع الصــــب من

 ـب غرام مسهـــدنز في القل

 فاتر الخطو وطـــورا يجهـد

* * * 

 لوعة الحـــب عليه تشهـــد

 هجر الظبـــي األغن االغيـد؟

 حسنه المفــــرد فيه مفــرد

 فوقه الفـــرع أثيث أســـود

 مشية المختــال لكـن يقصــد

* * * 

 حين ضنت بالوعــــود الخرد

 بلدتعرف الشوق غـــــرير أ

غصص الصــد وهـن العـود 
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  ميس طيف
  

 ميس طيف يزورني من لمــيس

 زار وهنا فقلت أهال وسهـــال

 قلت رباه من تركت لربــــع

 عــاف) القرارة( من لربع لدى 

 ميســا) اليتيم( قلت ميسي لدى

 كم ليال لنا هناك عـــــذاب

حول حبر من آل يعقـوب ندب 

 هاج للقلب ذكــريات األنيــس

 بلميس ومرحبــــا بلميــس

 عهد الميس ما به من أنيـــس؟

 دريـس؟) القليب( أو لرسم لدى 

) دخيلة ميـس(ثم ميسي لــدى 
 من ليالي التحصيل والتدريــس

 ) غيرمقيـس( في مجال التدريس 
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  نسمة الصبح
  

 ريليهنك العيد يا حـزب الجمـاه
 لقد ولدت من أحشـاء مباركــة

  واعدة-قبـل-رؤى عرفنا مداها

 إيه، الرؤى صوتك الميمون نعرفه

 كنت انقشاعة ليل طـال مخلبـه

   عهد التقارير والبوح الحرام فـال 
* * *                             
 ليهنك العيد يا حزب الجمــاهير

 واصطفتك رؤى خطابا اصطفتك هبها

 رغم اصطفائك للضاد ارتأت زمر

 إني أرى اللكنة الخرساء عائــدة

 وفي المكاتب تجـويد لحرفهــم

 لكن الدوائر شيء اليطــاق فهل

 هنا رفضت  من –قدما– المجد معاقل

 الدياجير  ليل في الصبح يا نسمة

  هي التأنـق في دنيـا الدسـاتير

 ويعرف التمر من حجم البـواكير

 لما التحفنا سجــونا كالمقـابير

 وظنــه الناس أدهـار الدهارير

 هــد التقــاريرأعادك اهللا يا ع

 * * * 

 ذكراك تنشــر مطـوي المآثير

 أما تحملت أحالم الجمـاهيــر؟

 شراكة الضاد منهاج التنـاشيـر

 والضاد يخبو حسيرا في المنـابير

 يصير الضاد مفضول التعــابير

 ترضى الدوائر تغريب الدوائيـر؟

من يحسب الضاد يشرى بالدنانير
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* * * 

  بنـوه على مجد الشناقطة األولى،

 أال اعتناء بفن القــول ينقــذه

  وينقذ الشعراء الوارديـن أســى

                * * * 

  الألوى قد انقشعت التحسب حزب يا
  والعتب تزداد الصالت به-حزب يا

 لسن المصاقيع أو بيض المغـاوير 

 من قسوة الهجر في طي الدفاتيـر 

 حوض التشرد في ذل التحاسيـر 

* * * 

 درب أطول من كل المشـاوير فال

الحب بالعتب مقـرون األواصير 
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  حديث النخل
  

 ذات زمـــان: حدث النخل قال

 أكلوا التمر زادهـــم ونــواه

 حملوني من نبع يثرب ذكــرى

 طبت فرعا وموطنـا وفصيــال

 كنت في المحل والخطوب رخـاء

 كان سيبي للمعتفيـــن مجنــا

 هافصلوا سمت قامتـي وغــذو
 لم أذق يوما للفسولــة طعمــا

 عودوني أن ال أروم انحنـــاء

  قدر النخل أن يظـــل دوامـا

                 * * * 

 كان ظلي للصافنــــات مقيال

 كل جرداء مبتــــالة بقــرم

 كل ندب على المكـــاره جلـد

 عقبة الخير من هنـا مر يومــا

 يوسف العدل سيفــه حميــري

يحتبي رمــح حــق والمرادي 

كان مهــدي للفاتحيـن مقيـال 
 قد رموه فكنــت منه النخيــال 

 من عبير تفوح عطرا جميـــال 

 وقبيـــال ومنبتــا ومسيــال 

 ومــالذا ومنهــال سلسبيــال 

دون عرضي وكنت ظال ظليـال 
كبريـاء وعنفـــوانـا أصيال 
 مذ غـــذوني وما نبـت فسيال

  طويـال  -يشاء لو –وليك الجدب 

 رافع الهام أو يكـــون قتيــال  

* * *  
 خيل فتح تهدي الصهيل صليــال

 يحسب النقـع رأســه إكليــال

 ليس يبغي بالحسنييــن بديــال

 وابن ياسين قد هــداه السبيـال

 يألف الغزو بكـــرة وأصيـال

سمهريا ومشـرفيــــا صقيال 
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* * *  
رضعوا الصـدق سنة وسبيــال 
  صدقـوا اهللا عهدهـم ورعــوه
 كم أسروا للسابحات رؤاهـــم

تذكر الخيل سمتهم وسماهـــم 

 وطعانا ومحتـــــدا وقبيـال

 قوم صدق ما بدلــوا تبديــال

 واستماتوا في اهللا جيال فجيـــال

ورؤاهم فتستعيـــد الصهيـال 
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  عرار نجد
  

 إيه حدث وفد الجزيرة وفـــدي

 ر بنجـــدطال عهدي به العرا

 حيث كنا نغذى السماحـة لكــن

 يوم كنا على الحريـم غيــارى

 قوم صدق لدى المعامـــع  إنا

 كل جرداء يطبيك مضاهــــا

 يوم كان الجهاد فتحا ونصـــرا

 فيه عمرو وخيله وابن عمــرو

 نحن كنـا للفتح رمزا ورمــزا

ماله اليــــوم إنه مستبــاح 

 طال بعدي عن الربوع وعهـدي

 ليت شعري كيف العرار بنجـد؟

 نحن في الحرب خيل كر وشــد

 نلبس النقــع دون هند ودعــد

 لم نماطــل يوم النزال بوعــد

 وحسام بكـــف أروع جلــد

 وخيوال بكــل سهــل ونجـد

والمثنى تمده خيـــل سعــد 
 للمعــالي وكــل مجد وسعـد

كل عرض وكــل عز ومجـد؟
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  عالقة الضاد بالضاد
  

هبت نسائم إسعـــاد بإسعــد 
وهدهدت عذبات الدوح في قطـر 
 جابت مهامه كدرا قد مررت بهـا

 وكنت أرقب خيـال في مالمحهـا

 أيام أمسك بالدنيـــا فاسمعهـا

 لم تترمل بعد يحرسهـا" القدس"و

 من كان بالفتح مفتونا سيمهــره

 شهما في استجابته" يوسف" وكان 

 ربـةوساس بالعز أجيـــاال مد

 "محاظـرهم" ظلوا ينابيع علم في 
 واليسرون أحقـــادا وال إحنـا

  مستبسلين كمـا كانــت أوائلهم

                * * * 

 هذي الجزيرة في شط المحيط أما

 وذي مالمح هذا الشعب في قطـر

عالقة صانها التاريخ مذ حقــب 

 والجادي النسرين في العرف مغموسة

  والواديونخل شنقيط في األنجاد

 أيام إذ صنت باألمجـاد أمجـادي

 "زيـاد" أو من آل " عقبة" من آل 
 الهادي المصطفى وهدي الحديث خير

 من المساعير فاد خلفــــه فاد

 هاما بهـــام وأجيــادا بأجياد

 وكان للظالم الطـاغي بمرصـاد

 على الفضائل ال ترنوا إللحــاد

 كالمنهل العذب للعافي وللصـادي

 قة أسيـــــاد بأحقاد؟فما عال

  حذوا بحذو ألحفـــاد بأجـداد
* * * 

 فيها تواصل أجـــداد بأحفـاد؟

 وربع شنقيط نفس الربع والنـادي 

فهي العالقة بين الضاد والضـاد 
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  شيم الخير
  

 هي هذي أرض العـال والمعـالي

 مهد مجد مؤثــــل وتليـــد

 أهلها الغر يا لكم عودوهــــا

 م لألولى سكنـــوهاكم غدا العل

 ورعى الضاد في حماها ســراة

 حملوا الهدي في المجاهيـل حتى

 تخذوا العدل والتسامـح نهجــا

 علموا الناس طيبــات السجايـا

 شيم الخير هذه قــد رعاهــا

 يحسب الصبر والقناعة غنمـــا

 ال تراه في الحادثات جزوعـــا

 وهو في سائر الظروف صبـور

   يرضيك فهماعند بحث النصوص
                          * * * 

  العـوالي-مدى الليالي-كم حمتها 

 خاض فيها بكار أقدس حــرب

 وحماهــا من العــدا بنـزال

فيها رجــاال ) الكويشيش(عرف 

 والمروآت والرماح الطـــوال 

 هو إرث من العصور الخــوالي

 عند شح النوال بــذل النــوال

  وجــاللرمز فخر ورفعـــة

 "هـالل" و" وحميـر" قريش" من 
 بـدد الهـدي عتمـة األدغــال

 نبويـــا على مـدار الليــالي

 بعد جهل وغفلـــة وضــالل

 كل شهم الفعال عـذب الخــالل

 ويرى العز في جميل الخصال

 حين تدعوه الحادثات نــــزال

 وشكور في سائــر األحــوال

 وهو يرضيك يوم هـز العـوالي

 ** * 

 فهي أرض الرجال أرض المعالي

 ضد زحف المسعمرين األوالــي

 وصيال يفـــوق كل صيــال

ال يبـارون في مجـال السجـال 
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فيهـا وتـدري " ماء العينين" قام 
 األميـر أراهــم" *سيدي أحمد

 قـاد نضاال" ابن موالي الزين" و

 نفس العـدو وجاهـا". وجاها" و

  قـاهم النصارى س" . ابن ميارة" و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 أسماء بعض زعماء المقاومة ضد  *

  .االستعمار في موريتانيا
 

 "في االحتـالل " ماء العينين"فعل 
  من يكون األمير يوم النـــزال

 فوق النضال" تجكج" في  سرايا 

 في ثبـات على فنــون القتـال

كيف تسقي الغـزاة أرض الرجال 
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  حـــداء
  

ا ـشنقيـــط أرض المـــزاي
 على رباهــــا المعـــالي

 تصــون للعلــم عهـــدا

 المعيـبــات تنــأىعــن 

 وعــــودهـا مقـسـئــن

 نحـن لهــا الجنـــد إنــا

 تحمي سمـــاهـا البنـــود

 ــاـحضـت على الديـن حض

 ـزاةـلما أتاهــــــا غــ

 كانـــت عليهــم وبـــاال

 وجـــرد خيــل تصــول

تبــــاهى " وكبــــالني
 أرته فعــــل الرجــــال

د تحمي سماهـــا البنــــو

 وعاطــــــرات السجايــا

 تشـــاد عبـــر الليـــالي

 تحـــوك للعـــز مهـــدا

 وبالمــــروآت تبـــــأى

 وسربهــــا مطمئـــــن

 من جنـــد خيــل المثنــى

 تحمـــي رباهـــا الزنـود

 عضــت على الضـاد عضـا

 مستعمــرون طغـــــاة

 وغـــارة ونـــــــزاال

 "ول وسابغـــات تطـــــ
 جهالــــــة وسفــاهــا

 ذوي الرمـــــاح الطــوال

 تحمـي ربـاهـــا الزنــود
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  روض القوافي
  

 شنقيـــط مجـــد تــوالى

والشعــر ينبـــت فيهـــا
             * * *  

 كانت لـــروض القـــوافي  

 وإن فيهـــا لشـــعـــرا  

تفيـض علمـــا وحلمــــا   
 تريك في المحــل خصبـــا   

 وفي قرى الضيــف تفنـــي   

 وتكرم الجــــار ترعـــى  

 تعــد للسلــــم سلمـــا  

                    قـد أنجـب النبـــل فيهــا   
  

 

* * *  
 شنقيط مجــــد تــــوالى

  والشعـر ينبـــت فيهــــا
   

 عبر القــــرون وطـــاال

 بــداهـــــة وارتجــاال 

* * * 

 مثـــابــة ومجـــــاال

 بـا وسحــــرا حــالالعذ

 ونجـــــدة ونـــــواال

 وفـي الهجيــــر ظـــالال

 كسبا حــــالال ومــــاال

 حــــق اإللـــه تعلــى

 وللنـــــزال نـــــزاال

  تسامحـــــا واعتــــداال
 * * * 

 عبر القـــــرون وطــاال

بداهـــــة وارتجــــاال 
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  "نفمبر آت"
  

 ـل فجـــرانفمبر آت من الليـ

 "*قشـــام" يذكرني القوم خلف 
 لك المجد يا مدفعــا خلقـــا

 لك المجد يا مدفع المخبتــــين

  نفمبـر آت من الليــل يحكـي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  قديمة مدافع تقليدية  *

  دم الشهـــدا من به عبـــق
  صـــداـقديم تجمـــع فيه ال
ــرداـيذيق المعمر طعـ   ـم اـل

 إلى اللـه لكنهـــم نجـــدا

ـب يجيــد الفدا  مغــاوير شع
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  ال تسلني
  

التسلنــــي كيف كنـــا 
 وليــــال هي أحـــــلى

 أقفــــر الربع حبيبــــي

 ذاك عهـــد قد تـــــولى

لم نعد قومـــا سكــــارى 

 نحن كنــــا في ســـراب

 مــا بأحـــالم الشــــاب

 وانتهــــى ليـــل العـذاب

 كيــف كـــان الحب ظــال

ــــام العـذارىتلـــك أي
  هزها عهــــد التصـــابي
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  الخيـــزلى
  

 أصـــــــابني بلحـظـه

 ورمشـــه مـــن قرطــه

 وخصلـة مـــن شعــــره

 مـــا ثغــره؟.. وثغــره 

وجيــــده األعــــزل ال 

 وارتد يمشــــي الخيــزلى

 متى يكـــــون أطـــوال؟

 تلــف شعــــرا أجـــدال

 ـــلىلى َحتبــارك المــو

ــلى عقـــود فيـــه ال ُح
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  مليح القد
  

 جئــت تخطــو في حيــاء

 جئت واألهــــداب غطــت

  يا مليــح القـــد مهـــال 
* * *                            

  يا مليــح القـــد إنــــي
  
  

  ال تخافـــــن بعــــادي
  
  

   ال تـراعي يــا مهاتــــي

 ــرودالل وخــــفـــــ

 حـــورا يسبـــي الحــور

إنمــــا النـــاس بشــر   
* * * 

  متعـــب إليـــك عنـــي
 
 

  
  أنــت شـــيء في فــؤادي

  
  

أنـــت أغلــى أمنيـاتــي
  

                        أنـت أحــــلى من خطــر

  ناقـــوس الخطـرأنـــت

طعمــه طعـــم السـهــر
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  ليل الصب
  

 طال ليل الصب وانـداح السهـر

 لم تنم والليل شجــو كلـه

  رى ينســل من أشواقـهأتـــ
  أم ترى يذكـــر أيام اللقــا؟ 

 وتوارى النجــم في إثـر القمر

يا لطول الليل هل مات السحـر؟ 
 من أذاق الصب أوجاع السهـر؟

ما أحيلى الوصل من ظبـي هجر  
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  عطشان ألهث
  

 محاصر أنت يا صوتي ومضطرب

 ومتخـم أنت يا ذوقــي ومتضع

 ـائفوعدت منقلبــا أسيــر منك
 ماذا أحـدث ؟ ال أسطيـع تكملـة

 استصرخ الريح أبغي الرعـد منقلبا

 وعذت بالبحر خلـت البحر ملتـجأ

 * * * 

 ومن البروق لون من الرعد أفرغوا هم

 عطش في الماء باعوا البحر سارقو هم

 غسق في الفجر باعوا الصبح باغتوا هم

* * * 

 عطشان ألهث حب الرمل أشرعتي

 جتــث من دمهأطارد البوم كي أ

 "عاقصة" وأركب الرخ إني اليـوم
 أصارع الغول في البيدا فأصرعهـا

 عن يمن" القليس" الفيل في  وأخطم

   التجزع فقد تركت" الخور نق"باني 

 وأبلد أنت يا حســي ومنتحـب

 ومبعد أنت يا حـرفي ومنسحـب

 وقامتي القـزم ال تكـاد تنتصـب

 فتلك حنجرتــي حـراء تلتهـب

 الريح أن الرعـد مصطلبفتخبر 

س أحـراشــه جـدب ـإذا به يب
* * * 

 طعم السحاب فرعد اليوم مستلـب

 وأوقعوا الجدب في الفخ الذي نصبوا

 الكأس التي شربوا في النور ستفرغواوا
* * * 

 وقامتي من عيون الريـح تنسرب

 معاطفا أرتدي منهــا وأكتسـب

 جديــد نالــه التعب" سندباد" و

  عبس يبتغــى النشبففي محاويج

 عندي قاطع ذرب  " آصف" وسيف

يداك مفخرة تبـأى بهـا الحقـب 
* * *  
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ثانيـة " بلقيس" تأملي الصـرح يا 
  وابتاعوا به خرزا  هم زيفوا الصرح

 * * *                            

 فاتئدي" زبــاء" سأرجع الحق يا 

 إني سأرجع ماء البحر منـدفقـا

عدا بعد ما سرقوا وأرجع الرعد ر

 ممـرد هو لكـن كلــه خشـب

 للمومسات وباعوا الكأس وانتخبوا 

* * * 

 سيرها رتـب؟" ما للجمال وئيدا"

 بلى وأنزع ما حازوا وما اغتصبوا

هزيمه فيعـود الهــزم واللجب 
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  سنأكل البحر
  

 ال لم تمت كذبوا مانوا وما علموا

 مانوا وما علموا تمت لم ال، مت،ما

  لنجدتنا- إقداما–في البحر نزلت 

 واستفحل الجدب في أنجـاد أربعنا

 ممطرة السحب تحدو البحر في نزلت

 أزرع لنا البحر إن البر ما زرعت

 وجوهنا حفر باض الجـراد بهـا

 ابحث لنا عن شعاع نستبيـن بـه

  ابحث لنا عن مـرايا نستبيـن بها

                * * * 

 مك الـخبزا فيه من د البحر سنأكل

 سنحمل البحر تيارا نذيــب بـه

ونركب الوحدة الكبـرى لتحملنـا 

 دي بها الغرقوأن الجواهر ال ي

 أن البراعم باألمـواه تتســق

 فقد غذتنا السنـون الشهب والفرق

 واستحكم الجهل واإلمالق والنزق

 ليذهب البؤس واإلحبــاط والقلق

 وهاده بل عراها الســل والحرق

 لظلمــاء نستبقصرنا خفافيش ل

 مداخل الكهـف إن الفجر منسحق

مالمح الوجه واآلفـاق تنغلــق 
 * * * 

 ـوثاب قسط زكـي طاهـر عبق

 كل الجوازات والحدود تنصعـق

إلى فلسطين حيث األرض تسترق 
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  المنهل العذب
   الصبر قد نفدا،اخلع عنان القوافي

  أودى وما الدنيا مطمئنـة1"الشاو"

 ع في األفق مكرمةلم يد الذي أودى

 مأوى العشير إذا اشتد اللجاج ترى

 ما استعصمت أزمة فينا وال نشبت

  قهـبوائ سمح مع الجار ال تخشـى
 ـارقهـدربا ال يف الخير يستصحب

 جم المروءات شهـم ال تنهنهــه

 موارده يـدري كالمنهل العذب ال

 من كان في الفضل النـد يسابقـه

* * *                        

 رحماك ربي لضيف ظـل هاجسه

 منـزلة الخلد جنان وافسح له في

 أبق لنا الفضل في أبنـائــه خلفا

 اللــه كلهم بجاه خيـر عبــاد

  صلى عليه إله العرش خــالقـه
  

 الرحمات البـرد والبردا واستنزل

 مطردا السير يغــذ للموت حاد

 إال تعقبهــا حتـى أتــت قودا

  والرشداصالبـة الـرأي والتدبير

 إال وحـل بأيد الحـزم ما انعقـدا

 وال يشيح إذا ما قاصــد قصـدا

 حتى لو انشعبت طرق الورى قددا

 طالت مدى ومدى وإن السنين شهب

 وردا إال الــذي وال مصـادره

 إال شآه وجاء الشــأو منفــردا

* * * 

 لقاء وجهك فامنن واعطـه المددا

 ووسع القبر ربي واجعلنـه نـدا

 واألحبـاب والولدا األهل له واخلف

 محمــد أحمد المحمود من حمدا

أزكى صالة تفوق العـد والعددا 
  
 

 ـــــــــــــ

  .الساموري ولد بيه العلوي: االسم العائلي للمرحوم :  الشاو – 1
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  ربيع القلوب
  

" الشيخـــان" إن ديوان شيخنا 
 ودواء لكــل قلـب سقيـــم

 وهو فيض من الفتوح عجيــب

 نبع شعر فيه العذوبة تتــــرى

 سلسبيل من السالسة يجـــري

 فمعانيه طيبتهـــا المبـــاني

 * * *                          

يا ربيع القلوب ما أنــــت إال 
 إنه لستــار... شعرك الســر

 حضرة الشيخ تطبيك إذا مـــا

 كم تربت فيها القلـوب وفــاءت

 فتراها من خمرة الحب سكــرى

 * *                            * 

 *رحم اهللا شيخــنا الشيخــان

 من رعى المجد يافعا عن أبيــه

ووعى العلم في صباه فأضحــى 

                              
    الشيخان بن محمد بن الطلبة العلوي *

 لقطاف من المعــــارف دان

 من جميع األوشـــاب واألدران

 وفنـاء في الخالــق المنــان

 يأسر النفس فيه سحر البيـــان

 يتسامى بالذوق والوجــــدان

والمباني طابـت بطيـب المعاني 
 * * * 

 نفحات من خالص العــــرفان

 ودثار للبـــوح والكتمـــان

 كنت تسعى لمقصــد اإلحسـان

 من ضياع لصــادق اإليمــان

في ذهـول الهيمــان والسكران 
* * * 

 دوحة العـز سيـــد الفتيــان

 وفدته األقــــران باألقــران

نـان شارد العلـم منـه طوع الب



א

 59

لسن مصقـــع أديب أريــب 
شعره الشعر إذ يروض القوافـي 
 لين الخلق يرأب الصدع دومــا

 خلقه السمح قــدوة ومثـــال

 برد اهللا قبـــره وسقــــاه

وصــالة على النبـــي وآل 

 راجح العقل واضح البـــرهان 

 وخطيب ناهيك من سحبــــان

 التراه في ساحــة الشنـــآن

 سيـــد األكـوانواستنــان ب

 من ختام الرحيق بيــن الجنـان

وصحاب في كل حيــــن وآن 
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  الفيض الندي
  

قد عرفناك صادقــا ووفيـــا 
  رحمـى*رحم اهللا سيدي عبد الل

 قد عهدناك صائب الراي ثبتــا

 كنت فخر القبيل في كل نـــاد

 احسبنا اهللا أن فقدناه طــــود
 ظل يقفو نهجـــا آلل علــي

 نماه إلى معـــد علـــي قد

 ظل للجار خير دار ومـــأوى

 وهو للضيف أريحــي حــفي

 رب هذاه سيد عبد الل ضيــف

 وفراديس جنـــة وعيـــونا

 وقصورا من الجنان مــــالحا

  ا ـعلـى شفيـع البــراي وصالة
  
  
  

                              
 سيدي عبد اهللا بن الزين العلوي  * 

 طبت أصال وطبت ميتا وحيــا

 تغمر الخافقيـن فيضــا نديــا

  ألمعيــايصحب الحق عالمــا

 كنت شهمــا وعابدا وتقيـــا

 ورث المجد يافعـا وصبيـا 

ورثوه ومسلكـا علـــويا 
 ونمته الزهراء عـرقا نقيـا 

 يخدم الجــار باسما أريحيـــا

 بذوي الحاج ظل دومــا حفيـا

 فامنح الضيف عفوك السرمديــا 

 وظالال ومشـــربا كوثــريا 

 تكسب المتقيــن ثمرا جنيـــا 

  ـم الميت يـوم يبعـث حـياترح
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  شملة األعراب
  
 

ليهنك االمـل المغموس في األمل 
 يوم ادرعـت وكان العقد منفرطا

 هبنا نسينا لياليا تجــر عنـــا

 ألم تحطنا أياديـــك التي طلعت

 يوم استعادت بالدي سمت نخلتها

 واسترجع القمر الفضـي ضحكته

 وعادت األيكة الجرداء مزهــرة

ملة األعــراب مشرعة لبستها شأ

 يا قائد الشعـب يا من كنت للمثل

 تلملم العقد في صمـت وفي مهل

 محلولك السبل والدجى األسى صاب

 لما تأذى وضاق الجفـن بالكحل؟

 واساقط التمر في دان من الظـلل

 بين النسائم بعد العـارض الهطل

 وعاد للماء ما بالمـاء من بــلل

ل  على الـدنا غيـر هياب وال وج
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  هذه األرض
 قائــد عبقـري" أوجفـت" حل 

  والبــالد سجون- قبل-من أتى

 من أتى والكــالم فيها حــرام

فأقال السجون واعتــاض منـها
              * * * 

 هذه األرض نبضهــا عـربـي

 خيل فتح يقـــودها لـوذعـي

 بــدوي وصدقــه ووفــاه

 حضــري بطبعــه ونهــاه

 ه قـد وعــاهمحظــري وعلم

 حاتمـي على الشــدائد شهــم

 ال يبالي مهمـا الخطوب تـوالت

 وهو للضيــف ملجــأ ومـالذ

 أريحــي ووجهـه لو تـــراه

  سفــرا المـروءات يتلو عربي

                * * * 

 يلتقيكــم ببشـر" أو جفت " كل

والنخيل الجني يختـال بشـــرا 

 وطنـــي ونهجـــه وطنـي 

  ساوى فيها الشجـي الخـليحيث

 واللسان الفصيـح فيهــا عيـي

نبـــع علـم يرتـاده األمـي 
* * * 

 من قديـــم وهديهــا نبـوي

 ورث المجد سيفــه مشــرفي

 بـدوي ونبلــــه بــدوي

 ألمعــي وفكـــره ألمعــي

 حيثما كان ذلك المحظـــري

 حاتمي وفي الرخـا حــاتمـي 

  قــويفهو جلد على الخطـوب

 وعن الضيم والصغــارأبــي

 أريحــي وكفـــه أريحــي

 أينمــا حــل ذلك العــربي

 * * * 

 أخـــــوي ووده أخـــوي

ويحيكـــم النخيــل الجنـي 
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  مرابطون على ثغر
  

 الميمون ينساب" األفطح"البشر في 

 يدعوه للبشر إعجـــاب ويدفعه

  منساب تعــززه*"خيـرن"وخير

                                    * * * 

  األحكام وانتصروا استنبطوا األولى مهد

 مرابطون على ثغـــر وشيمتهم

 مخلــدون فما تفنــى مناقبهـم

 هم للمكـارم أسبــاب توطـدها

 طــالب عز وأتـراب له فهــم

 أضراب مجد وأنــداد وتخلفهـم

 أبواب حلــم وأركـان وتوصلهم

 وتنجبهمأقطاب علـم وأنجــاب 

 وهم لدى الدرس أنحـاب توارثهـا

 أرباب فضل وإنفــاق وتوشجهـم
 
 
 

                              
   مواضع *

 ربعه ينـأى وينجاب عن والحزن 

وإعجاب  ى الــرئيس والءاتـإل
زغاريد وترحـاب " جلوى"ربع  في 
 * * * 

 هللا ما وهنوا يومــا وما ارتابـوا

  أخالق وآداب- على مدى الدهر-

 افهم هم القوم ما عيبـوا والعابـو
 وللمـروءات أطناب وأسبـــاب

 طـالب عز وأتـراب وأصحـاب

 را بـأنضاء مجـد وأنـداد وأض

 إلى المفاخر أركـان وأبـــواب

  أنجــاب وأقطاب-على المحجة-

 عن األوائــل أنحـاب فأنحـاب

إلى الفضيلة أرحـام وأنســـاب 
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أهال معاوية الخير الذي مهـرت 
 وفتحت سنبـالت القمـح أعينهـا

 راقص الطلح اشنافـــا تزينهو

 وعاد للدوح أســراب مغــردة

 وراق للعشب في المرعى تجانسه

وواكب الرأي إعــراب يوضحه 

 في ظله األرض جنـات وأعناب

 وعـاد باألرز ماء النهـر ينساب

 وعاد للسـدر أطنــاب وأهداب

 من بعد ما ودع التغـريد أسراب

 بحيث ال تنكر األعشـاب أعشاب

ا فقد اإلعـراب إعراب من بعد م
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  نبل يعربي
  

 بالطائـر الميمـون.. زرت أهال

 سمحـا" معاوي" عرف الناس في 

  تخذ العلم والمعـــارف نهجـا 
* * *                            

 ديـن عليهـا" تجكـج"هي هذى 

 قد حسبتم كل الوعود ديـونـــا

 وجعلتم صعب الطريـق ذلــوال

 سلـوها" تجكج" هي هذي بطحا 

 يوم تحكي تبـذ كـل خطيــب

  ــي جميــالكوتظل القرون تح

                * * * 

 هي هذي البطحـاء كل حصاهـا

 قد غذتها الغر الجحاجح نبـــال

  وحنا النخل والعيـون عليهـــا 
  

 وحللتـم باليمــن والتمكيــن

 وزعيمـا يسوسهـم بالليـــن

 وشعــارا لعهــده الميمــون 

* **  

 قبل رد الجميــل رد الديــون

 ووفيتـــم تجاهنـا كل حيــن

 وجعلتـم سهولهــا كالحـزون

 إن تحــدث حديثهـا ذو شجون

 حين تفضـي بسرها المكنــون 

  عبر القرون"تجكــّج" من حكايا 

* * * 

 وثراهـا سجــل مجـد مصون

 يعربيــا على مـدار السنيــن

كحنـو األم الــرؤوم الحنـون  
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* * *

 عرفت ها هنا المتـون رجــاال

 علمــوها العلوم فـنا ففنـــا

 علموها فصـل الخطـاب بنثـر

 وسموا األرض مثل وسمي غيـث

 خليال" فيهــا" الفراء" كم يباري 

 أهــال وسهال.. مرحبا بالرئيس

وصــالة على المشفع طــه 

 علموا الناس شاردات المتـــون

 ونوبقايا من دارسـات الفنـــ

 ومقفى من علمهــــم موزون

 يسم األرض بالسحاب الهتــون

 "الرهوني" فيها" الحطاب "ويباري 
 وهنيئــا لربعنـا والقطيـن

وسـالم على النبــي االميـن 
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  النخيل الجريح
  مدورة أذرع الشمعدان
  وتيه تقاسمه القارظان
  وذل تسنم خيل الطعان

  ونصل السنان
  حنانيك ياعاشق الشمعدان

  لبيت ربفل
***        

  تدلى بنائق مجد تليد
  وتجلد ذاتك سوطا
  ويجلدك اآلخرون

  فال الخيل تذكر أرسنها
  وهذا النخيل إخال الجريد

  ضمادات جرح على صدره
  وبضع سنابل تنبت عطشى

  يؤرقها الرمل
  تحلم ليال بسرب الجراد
  وترقد في العش قبرة
  ويعسوب نحل يطاولها

  "إذا ما خليلي أسا مرة" 
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   ***    
  وسمر كرام على ضمر

  وعصبة ثأر
  وقامات نخل

  تروح وتغدو بخفي حنين
  ومكحلة وبخور

  ومقصورة للحريم
  وعجل يخور

  ومسبحة لألمير
***     

  أمن مازن أنت
  ؟" أنيف" بن ا يا 

  وإبلك ماذا؟
  ويمسح بوم بمنقاره صفحة الكبرياء

  ويمضي يحملق في جحره
  عجيب تبدل بعض السمات؟

  "الكديد" يوم" ربيعة" الكبرياء؟ وينسىأبوم يعشعش في 
  بيوم بعاث" النضير" وتزهو 

***      
  عيون النوارس مشدوهة
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  عيون النوارس مشدودة
  لطقس يمارسه البحر سرا

  ويطفو على الموج بعض الغثاء
  يرنحها الموج غربا" شباك" وبعض 

  وزعنفة غيرت سربها 
  وتمشي تغوص إلى الركبتين 

  ي الجنادب بالبيضورمل شديد اللزوجة يغر
  ومرسى قديم تسمر خوفا
  وقوقعة فوق جسم المحار

  تحاول دفن مالمحها
***      

  ويدمي الرؤى مخلب للبغاث
  تنسر هذا البغاث الرقيع

  إالم التنازل عن سحنة الوجه؟
  عن بصمة المرء؟ عن جلده؟

  أال أيهذا الزمان الردئ
  ؟"لليل أن ينجلي" أما آن 

  سالم على الخيل والليل
  تخشى من السرح أشواكه؟أ

  أفي السرح شوك؟
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  غريب تبدل بعض الصفات
  

***     
  وتسأل خيلك سائسها

  ؟" ذات الحواشيال" أحيحة" باعأ
  عاد بين الخيول؟" داحس " وهل 

  ؟"خيبر" وهل عادت العير تحمل تمرا إلى
  وساحته؟" البراق" وأين

  وطيب شذا سدرة المنتهى؟
  ؟ىجاوز الظالمون المد" وهل
     ***  

  وحيدا... وحيدا 
  تقاتل وحشا

  وصدرك عار
  وفي قبضتيك شظايا حجر
  تشبثت باألرض مثل البذور
  وكنت على أرضك السيدا

  نهضت تقاتل عن أمة
   تخشى العدى والردى- لها اهللا-

  مهجة حرة " وكنت لها
  "أبت أن يمر عليها العدى
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