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 يف مولد الذكرى
 العليوي حممد

 متـفـطِّـرُ الـلـقـا خـــوفِ مــن والقـلـبُ ودِّهِـــمْ بُـلـبـلُ وصـــاحَ احلَـمَـامُ نــاحَ

 يـتـحــســرُ مـتـيــمــاَ بــــــاتَ والــعــقــلُ بـحـيِّـهِـمْ والـجـمـالُ هـامــتْ فـالــرُّوحُ

 يـتـعـفـرُ الـحِـمــى أرضِ فـــي والـخَّــدُّ مقلـتِـي جـوانـبَ علـى سـاحَ والدَّمـعُ

 تـسـعــرُ فـيـهـمُ الـقـلـبِ ونـــارُ راحُـــوا مـضــوا قــدْ فــؤادِي يــا األحـبـةُ أيــنَ

ـرُ بـالــهــوى فـــــؤاداً أشــكـــو صُـبــوتِــي كــريـــمٍ ربٍ إلــــى أشــكــو  يـتـعـصَـّ

 ويـظـفــرُ بـالـوصــالِ قـلـبــي ويـطـيـبُ لـوعـتِــي وتُـشـفَــى اشُـفــى وهَـــلْ آهٍ

 ويــهـــدرُ بـالـجـمـانِ يـبـكــي والــبــدرُ حالـتِـي يـرقـبُ الـكـونِ ونـجـمُ أشكـو

 يـســكــرُ بــراحِــهِ مـضـنــىً رأتْ لــمَّــا تـلــبَّــدتْ بـالـهـمــومِ نــاحــتْ والـغـيــمُ

 يـتــذمــرُ وحــالُـــهُ الــوصـــالَ يــرجـــو وغــارقـــاً بـالــغــرامِ أســيـــراً أمــســـى

 ويُـظــهــرُ بـالــغــرامِ شِــعــري ويــبــوحُ ـهٌمـــولَــ والـــفـــؤادُ هــواهـــم أهـــــوى

 ويـعــمَــرُ بـالـجـمــالِ قـلــبــي ويــبــوحُ تظـهـرُ لــهُ وجـوارِحِـي اهلـوى أخفـي

 يــتــكـــسَّـــرُ بـــحـــزنِـــهِ الــــفـــــؤادُ راحَ حــيِّــهــم مـنــابــرُ عـيــنــي رأتْ لــمَّـــا

 تــزفـــرُ والـكــواكــبُ راحــــتْ فـالـنـجـمُ السَّـمـا وسـطِ فـي البـدرُ فبـان بانـوا

 مُــقــدَّرُ الــفــؤادِ فــــي األحــبــةِ حـــبُّ حِجِابِـهـا وراءِ مــن نـادتْ والشَّمـسُ
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 والـعـنـبـرُ مِـسْـكَـهُـم يــهــوى والــبــدرُ نـورهَـم هتـوى والشَّمـسُ حيلتـي مـا

 مُعـطَّـرُ الدمـاءِ مسـكِ مـن واحلـرفُ قـصـائِــدِي بـالـدمـاءِ اكـتــبُ سـأظــلُ

 ويُـنشـرُ األنـامُ يف شِعري ويصريُ احلمـى كـلِّ فـي القلبِ صوتُ ويرنُّ

 أحـمــرُ منـهـا األرضِ تــربُ فيصـيـرُ الـفَـال وســطَ بأحـرفـي الـريـاحُ تـذري

 وتًــزهِـــرُ بـالــفــالةِ مـسـكــاً فـتـضــوعُ أحـرُفِــي حـــادي بـالـوديـانِ ويـطـوفُ

 يَــصْــفـــرُ قــتــيـــالً بـصــاحــبــهِ أودى قـــاتـــالً حـــبَّـــاً الــــــراؤون ويــبــصــرُ

 ويــــــزأرُ ــانِكـالـجـم بــدمـــعٍ يـبــكــي اهلوى فرطِ من احلبِّ قاضي ويقومً

 مُــعـــفَّـــرُ بــالـــتـــرابِ رآنــــــــي لـــمــــا وكُـبـرهُـا الـحـيـاةِ سـبــلُ بـــهِ ضـاقـتْ

ـرابِ يــرســمُ وصــــارَ ـــرُ بــالــغــرامِ صــــــبٌٌّ ويـــقـــولُ مـحـبَّـتــي بـالــتًـّ  مـــدثَّـٌ

 يُــذكــرُ ال غــائــبٌ عــمــرِك وحـبـيــبُ الـنَّــوى ذكـتَـهـاا الـحــبِّ فـنـارُ امـهـلْ

 يـتـغـرغـرُ ودمــعُــه الــــوداعَ يـخـشـى عاشـقـاَ احملـبـةِ فـي غريقـاً أمسـى

ـا الـقـاضـي رآنــي لـمَّـا  تــقــطــر بــالــتــراب خــــــدي ودمـــــوع صـامِـتَـاً صـبَـّ

 يــزمــهِـــرُ ثـــــــمَّ الـكــفــيــنِ ويــقــلٌُّــبُ أمـــــرهِ فـــــي حــائــراً كـئـيـبـاً أمــســى

كـرُ وفِـيـهـا عـســلٌ ريـقِـهـا فــي نـحـلـةٌ االحـبــةِ ارضِ مـــن فتـجـيءُ  الـسُـّ

 عــنــبــرُ وفــيــهــا مـــســـكٌ ـاوفـوقَــهـ طــــيـــــبٍ بــــريـــــحٍ وردٌ بـجــنــاحِــهــا

 أدبِّـــــــرُ لــلــوصـــالِ عَـيَّـنــونــي قــــــد هــواهــمُ قـتـيـل يـــا أبـشــرْ فـتـقـولُ
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ـرُ فـالـلـقـاءُ عــيــشٍ بلـطـيـفِ بـهـا حتـيـا أدمـعـاً كـالمـي مــن خُــذْ  يُـحـضَـّ

ــرُ بــالــوصــالِ لـــحـــادٍ ذكــــــرٌ يــرفــعُ ـمـدائـنِبـال عــيــدٍ يــــومِ فــــي  يــبــشِـّ

 الــجــوهـــرُ أتـــانـــا وقــــــدْ بــقــدومِــهِ ازهـــــــارُهُ تـفــتــحــتْ الــربــيـــعُ فـــيـــهِ

 تـيـسَـرُ بـــه وعيـشـتـي هــواهُ اهــوى لـيـلـتــي بــذكــرهِ طــابــتْ ســيــدٌ هــــو

 مـنــابــرُ بـالـقـلـوبِ لــــهً ســيــدُ هــــو واملـصـطـفـى ومـحـمــدُ أحــمــدُ هـــو

 تـــنــــوِّرُ والــنــجـــومُ نـــجــــومٌ أنـــتــــمْ فـيـكـمُ قـولـي ضــاقَ لــو سـيـدي يــا

 أقـصـر يبـقـى الـحـرف يـقـول مهـمـا بضـيـائِـهَـا ــورىلــل تــرســلُ بـالـنــورِ

 تُـبـصـرُ لـــي ومـقـلـةٍ فـــداكَ روحـــي بــذكـــرِهِ الــفـــؤادُ طـــــابَ ســيـــداً يـــــا

 ويَـعــمَــرُ بـالـلـقــاءِ قـلــبــي ويـطـيــبُ دميـعـتـي تـــزولُ الـذكـرى مـولـدِ فــي

ـــورُ بــالــعــذابِ فــــــؤاداً وأروي الــــورى خــيــرَ يــــا بـالـوصــلِ فَــجــدْ  مُـــسَـّ

 يـظـهــرُ دومــــاً لـلـقـلـبِ ســيــدي يـــا ووصـالُـكُــمْ روحُــهــا لــروحــي أنـتــم

 تُــبــحــرُ بـالـمـحـبــةِ قــلــوبــاً تــرمـــي بـوصـلِـهـا فـالـكــرامُ بــوصــلٍ جـــودوا

 أبــتـــرُ حـبـيـبـي يــــا فـيـكــمْ والــقــولُ انـكـسـرْ فالـحـرفُ اهللَ رســولَ عُــذرا

 تَـسْـكــرُ حـبـيـبـي يـــا فـيـكـمْ والـــروحُ سـائــرةْ هـواكُــم فـــي حـروفِـي تبـقـى

 يُــذكـــرُ بـالـمـحـبـةِ شِــعـــري ويــظـــلُ عـامــرٌ هـواكًــمُ ـيفــ قـلـبـي سـيـظـلً

مــاءِيف  نــجـــمٌ الح مـــــا مـحـبـوبَـنَـا يـــــا اهللً عـلــيــكَ صــلٌَّـــى  يُــنـــوِّرُ ـالـسَـّ
 


