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 القصيدة امليمية يف مولد خري الربية
 الشاعر حممد العليوي

 

 م  ط  حم   الغرام   حر   من   والقلب    م  مكل   والفؤاد   حبة  األ بان  

مام  مجٍر ال ميل  ويسأم    مه  وا وقليب بعد  يا حسريت بان    كح 

تطمطم   ث   الوديان   وختاطب    جىبانوا يف الد  يوم    ت  رف   والروح     

 نادم  ت   ث   الركبان   وختاطب    من اهلوى كن  أما  جهرا   وتبوح  

 ضرمواأ   فراخا   فقدت   كحمامةٍ   يا حسريت قليب وروحي يف اهلوى

 قوا وتشرذمواز  من مجعهم فتم  صائدٍ  ار إذ نالت رصاصة  ن  بال

 تمتم  ت   رام  غمن ال احلمام   إن    هاصغار   فتنوح كالثكلى لفقد  

 احلمام بنارها تتضرم   إن    رهاــــــــــــــــــــــــــوتبوح هلل العليم بس

 مواط  ح   صغارا   مأ فقدت   عقل    ما لك يا محامة بعدهم قول  أو 

 تكلم   ث   الوديان   وختاطب    هاام صغار  الغر   فتنوح من حر  

 م  سل  ت   ث   حباب  لأل ستزور    اوإَن   الوسيع   فق  يف األ وتطري  

 علم  ال ال ت   وفجيعيت بالقوم    صبويت ه  بباتت تشا محامة  أ

 م  كت  أولئن تراين للغرام   مثقل   غراما  يف صدري  كن  أو 

 تكلم  أال  العيني   مزق  أو   مه  لفقد   بكيت   يب ليل   إذ حل  

 راحي تضرم  ج   يب ليل   حل   إن    نينأل الغزير   بالدمع   بوح  أ و 

 تسجم   من دموعٍ  َنرا   بوح  أ و  جىيف الد   حينا   النجمات   ساهر  أ و
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 كرم  روحي ت   شفى هبا قليب و ي    هل يل حلظة كوان  األ يا خالق  

 متتم  أ لصويت يف الغرام   مسعت    عندما ناحت   بالليل   ومحامة  

ُ    مثله ح  اجلوار  يبكي و فالقلب    حتمحم   يف الغرام   تصرخ   وح  والر 

 وام  ر  و  ي   يا محام   املدينة   رض  أ  كنوايس   حبة  ألا ها إن  خاطبت  

 امو ر  ي   مين يا محام   والوصل    وايلل   يف البعاد    عجيب لقومٍ 

 واتكلم   يا محام   حبة  هل لأل  دعويت جابواأفما  فلئن دعوت  

 إذ ترتن   حباب  لأل وتطري    اجناحه   للبلد   تقطع   فتطري  

 منهم و تلملم   خبريٍ  أيتت  لعلها ناس  أيا  خيفق   والقلب  

 وتصرم   بالوصال   سرا   وتبوح    قليب و روحي ث جتمع مشلنا

 م  ه  ف  و تـ   لإلله   وتقول شكرا    عن بعادي عنهم القطيعة   حبل  

 م  ويظل   ال يزيغ   ر  ح   بلسان    هاوحد   املدينة   رض  أمن  وجتيئ  

 م  عل  م   نام  لأل مبكة   نور    د للهدىقد تول   بشرأ فتقول  

 م  ئعل نام  يف األ لطه   بانت    ع عندماكسرى قد تصد    إيوان  

 ضرم  ما استكانت ت   عامٍ  لفٍ  أيف  ث انطفت مخدتأ   َنم قدنريا  

 تبسم   بالبشري   مكة   بطحاء    هحول   ضاءتأاهلادي  قبلأقد 

 سنكرم   طييب باحلبيب   يا نفس    شفيعنا جاء   االثني   يف ليلة  

 متيم   قليب يف هواك   وجعلت    جعلتها روحي فداك   حممد  أ

  تاناأ نسابٍ أ وبطيب    شرفا  م   قد تناسل    ناسٍ من خري  
 
 كرم  امل

 كرم  األ طه   فهو ابن عبد اهلل    بضقبل الوالدة قد ق   و بوالدٍ 
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 فتكرم   تلك النساء عن الرضيع    ت وقفارهاقد نقب   ومبكةٍ 

 ترتن   قبلت  أقد  مبحمدٍ   نزلٍ م   شرف  أل حازت   وحليمة  

 َنا تتلطم  لبا   تلك الشياه    ذ زارهام   ينعتأتلك املراعي 

 وام  ع  يا سعدهم قد ن   مبحمدٍ   عندهم حلت   اخلريات   وبشائر  

 ملكرم   بيتمه   هذا اليتيم    مه  أماتت  عوام  ألا وبسادس  

 م   يكر  ذا الصيب   ل  يكف   والعم    هجد   يرحل  ُ   عواماأل وبثامن  

  ونعم ذاك   الشباب  نعم     الصادق   ميباأل عرف  قد كان ي  
 
 نعم  امل

 هلا بسناءها تتكرم   زوجا    اليت قد ساندت   اخلري   وخدجية  

 كرم  م   واجملاور   محد  أ جبوار    سيدا   مسىأ الصديق   والصادق  

 املتكرم  د هبذا السي   نعم  أ  ميتأ سادت   دي الفاروق  وبسي  

 علم  يف الربايا ي   قدرا  قد نال     املصطفى ذو النورين صهر   عثمان  

 ويهزم   للبغاة   يصدم   باحلرب    ٱشجعه  نا ما علي   وبذي الفقار  

 رسم  ت   جنم   املختار   فصحابة    همكر  ل ذ  يكم   حاب  صاأل وبكامل  

 تهم  فيهم ي   يف القوم   وحممد    ضت  مقد  ليالٍ  سىأن ال  واهلل 

 لغم  ي   واهلل يربئ من كلمٍ   قالوا شاعر ث   قالوا لساحر  

ُ  َنوا صبياقد سلط    ديطه سي   قوام  ب األقد عذ   ُّ  م  م واخلّد

 رحم  يبقى ي   املهداة   بالرمحة    يزل    مل رحيم    و  ه   طه   لكن  

 سلم  أ إين    رب   يا  لفعاهلم  ينفإن   رضيت   ريب إن   فيقول  

 نرتن   ه  دي بقدوم  هو سي    حممدٍ  الوجود   خري   وا على صل  
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 م  ها يبقى له ويكل  وحنين    زارها حينا   شياء  األ تتفاخر  

 نظم  ي   قوال   فاق   نورك   فبهاء    كامل  قوال    دي ما قلت  يا سي  

 يا حبييب حنلم   وصلك   ولطيب    احلبيب وكلنا لك عاشق    ت  نأ

 م  سلّ ي   للنجوم   ك  سن  ح   فبهاء    ديك سي  نور   القول   كل    قد فاق  

 م  قد  م   نام  يف األ قدرك   لكن    من قويل انتهى دي ما قلت  يا سي  

 ميمواقوم    كب  وسرى حبادي الر    اهلوا ى عليك اهلل ما هب  صل  
 


