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بان األحبة والفؤاد مكلم

والقلب من حر الغرام حمطم

يا حسريت بانوا وقليب بعدهم

كحمام مج ٍر ال ميل ويسأم

والروح رفت يوم بانوا يف الدجى

وختاطب الوديان ث تطمطم

وتبوح جهرا ما أكن من اهلوى

وختاطب الركبان ث تنادم

يا حسريت قليب وروحي يف اهلوى

ٍ
كحمامة فقدت فراخا أضرموا

بالنار إذ نالت رصاصة ٍ
صائد

من مجعهم فتمزقوا وتشرذموا

فتنوح كالثكلى لفقد صغارها

إن احلمام من الغرام تتمتم

وتبوح هلل العليم بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرها

إن احلمام بنارها تتضرم

وأقول ما لك يا محامة بعدهم

عقل فقدت أم صغارا حطموا

فتنوح من حر الغرام صغارها

وختاطب الوديان ث تكلم

وتطري يف األفق الوسيع وإَنا

ستزور لألحباب ث تسلم

أمحامة باتت تشابه صبويت

وفجيعيت بالقوم ال ال تعلم

وأكن يف صدري غراما مثقل

ولئن تراين للغرام أكتم

إذ حل يب ليل بكيت لفقدهم

وأمزق العيني ال أتكلم

وأ بوح بالدمع الغزير ألنين

إن حل يب ليل جراحي تضرم

و أساهر النجمات حينا يف الدجى

دموع تسجم
و أبوح َنرا من ٍ
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يا خالق األكوان هل يل حلظة

يشفى هبا قليب و روحي تكرم

ومحامة بالليل ناحت عندما

مسعت لصويت يف الغرام أمتتم

فالقلب يبكي و اجلوارح مثله

والرُوح تصرخ يف الغرام حتمحم

خاطبتها إن األحبة يسكنوا

أرض املدينة يا محام و يرموا

عجيب ٍ
لقوم يف البعاد يللوا

والوصل مين يا محام يرموا

فلئن دعوت فما أجابوا دعويت

هل لألحبة يا محام تكلموا

فتطري تقطع للبلد جناحها

وتطري لألحباب إذ ترتن

والقلب خيفق يا أناس لعلها

تأيت خب ٍري منهم و تلملم

قليب و روحي ث جتمع مشلنا

وتبوح سرا بالوصال وتصرم

حبل القطيعة عن بعادي عنهم

وتقول شكرا لإلله و تـفهم

وجتيئ من أرض املدينة وحدها

بلسان حر ال يزيغ ويظلم

فتقول أبشر قد تولد للهدى

نور مبكة لألنام معلم

إيوان كسرى قد تصدع عندما

بانت لطه يف األنام علئم

نرياَنم قد أمخدت ث انطفت

يف أ ٍ
لف ٍ
عام ما استكانت تضرم

قد أقبل اهلادي أضاءت حوله

بطحاء مكة بالبشري تبسم

يف ليلة االثني جاء شفيعنا

يا نفس طييب باحلبيب سنكرم

أحممد روحي فداك جعلتها

وجعلت قليب يف هواك متيم

من خري ٍ
ناس قد تناسل مشرفا

وبطيب أ ٍ
نساب أتانا املكرم

و بو ٍ
الد قبل الوالدة قد قبض

فهو ابن عبد اهلل طه األكرم
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و ٍ
مبكة قد نقبت وقفارها

تلك النساء عن الرضيع فتكرم

وحليمة حازت ألشرف م ٍ
نزل

ٍ
مبحمد قد أقبلت ترتن

تلك املراعي أينعت مذ زارها

تلك الشياه لباَنا تتلطم

وبشائر اخلريات حلت عندهم

ٍ
مبحمد يا سعدهم قد نعموا

وبسادس األعوام ماتت أمه

هذا اليتيم بيتمه ملكرم

وبثامن األعوام ُيرحل جده

والعم يكفل ذا الصيب يكرم

قد كان يعرف باألمي الصادق

نعم الشباب ونعم ذاك املنعم

وخدجية اخلري اليت قد ساندت

زوجا هلا بسناءها تتكرم

والصادق الصديق أمسى سيدا

جبوار أمحد واجملاور مكرم

وبسيدي الفاروق سادت أميت

أنعم هبذا السيد املتكرم

عثمان ذو النورين صهر املصطفى

قد نال قدرا يف الربايا يعلم

وبذي الفقار علينا ما ٱشجعه

باحلرب يصدم للبغاة ويهزم

وبكامل األصحاب يكمل ذكرهم

فصحابة املختار جنم ترسم

واهلل ال أنسى ٍ
ليال قد مضت

وحممد يف القوم فيهم يتهم

قالوا لساحر ث قالوا شاعر

واهلل يربئ من ٍ
كلم يلغم

قد عذب األقوام طه سيدي

قد سلطوا صبياَنم واخل ّد ُُّم

لكن طه هو رحيم مل يزل

بالرمحة املهداة يبقى يرحم

فيقول ريب إن رضيت فإنين

لفعاهلم يا رب إين أسلم

صلوا على خري الوجود ٍ
حممد

هو سيدي بقدومه نرتن
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تتفاخر األشياء حينا زارها

وحنينها يبقى له ويكلم

يا سيدي ما قلت قوال كامل

فبهاء نورك فاق قوال ينظم

أنت احلبيب وكلنا لك عاشق

ولطيب وصلك يا حبييب حنلم

قد فاق كل القول نورك سيدي

فبهاء حسنك للنجوم يسلّم

يا سيدي ما قلت من قويل انتهى

لكن قدرك يف األنام مقدم

صلى عليك اهلل ما هب اهلوا

وسرى حبادي الركب قوم ميموا
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