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IASAR/127 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وصلى هللا على من ال نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما، وكان ابتداء القصائد بالنسيب أو 

يوم الوعلى هذا المنوال ينسج كل شاعر أديب ماهر إلى  عادة قديمة عند شعراء العرب جاهلية وإسالما التشبيب أو بالغزل

هو الغزل، تأمل وهي طنانة. ذلك حذا هذا الشاعر حذوهم ولعل ما في مطلع هذه القصيدةول  

يرــصـمن عند هند ب          يرـــبشري أتاك بش    

يرـــــــمش من لميس   د      ـــومن سليمي ودع   

يرـــــــفـمن كلهن س        ي   ــــومن سمي وليل  

يرــــــــعـــلهن سدال          م ودي لهن قديــــــــ  

عن غصنها ال تطير         ساجلت ورقاء سجال  

  وعــودهن خــــرور       قــلوبهــــن هـــــواء   

وصار عندي خـرير           سبين لبي وقلبـــــي  

كأننــي مــــطمــــور         عنـــــاء كتني في تر  

ورفقلــن هذا نـــخــــ        رأين شيب عــذارى    

حتـــى تولـــى النهار         وصــار يطلــبهـــن   

حورــحتــى تداني الس         وعسعس الليل يعدو  

كـــــأنــــــه مـقــــرور         ولم يتم طـول الليل  

كــما صـغت عصــفور      يصغي إلى صوتهن   

الطنبوركـــأنــه       باز مــطل  لصوت  

كـفــي بهـــــا ذا خســار      وفــاتـــه مـا يــروم   

فصــار نقضا لئيــال
1

كـــــأنــه الضــفـطـــــار        

يـــا أيهــــا الكــهـــــرور  وهل تكن لـي معينا       

فــلــــي مـغــيث كـــــبير   إن لم تكن لي مغيثا      

غضـنفــر مـشــــــــهور   فــذاك صـلـو أميرا    

)وزي تكورو( )وغور(    كمايو(  حفيد أهل )  

أمـــير الحــاج دكــــــو      الحاج بارك فيــه      

 ومس رأس حسين        هــذا عــظيـــم حبــــــور

ألن هــــذا مــــجــــــــير       اركــفقال يا رب ب  

و( ظــــــهيراغل )كنكيا( قال آمين     وشيخ )برب  

ـــســــــــــــروروكــلـهم عــظمـــوه     ألنـــه م  

ال حـــول ال تـدبـــــيــــرهـذا عـطـــــــاء هللا        

الــواهب المـشــكـــــــورســبحــانه وتعـــالي        

 أعطاه ما فوق هذا        يـا أيـهــا المـغــــــــــرور

أعطاه علما وحلما        فـإنـه العـيشــجــــــــــــور
2

 

ــــو الـحيي الحـــريـــروه               وزانـــــه بـحيــــاء     

يــــا أيــهـــا األخــيــــــاروا إلى ما أقول    صغاف  

                                                           
1
 غير واضح 

2
 لم ترد الكلمة في القواميس المعروفة 
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فــإنـــــهـــم فــــجــــــــار أقـوالــــي     ومنكرو  

ـــهـم أشــــــــــرارـــــإنـبوا نـظامـي     فييعومـن   

ـهــا األغـــمـــــاريـــا أيــقوا بجـــفاء     ال تــنطــ  

فــــإنـــهــم أحــــبــــــــاررضوا بنظامي       ومن  

مسطورـــلــها كهـــا     أسماء صــلوا كثيرا   

مـــنــها قــديــر قـــــدورأمــير غضير     منــها   

يرـــــــه أمــقيــقـــولوا فهذا فقــيه      إن قــلت   

وا جـــميل نـــضـيرقـــولهذا جميـل       أو قلت  

قـــولوا ســـراج مـــنيـــرسراج       أو قيل هذا  

قـــولوا أديـــب صــبـــورا أديـب      إن قيل هذ  

 أو قلت هذا شجاع     قـــولوا شــجاع جــــسـور

قـــولوا جــدار جـــديـــرجدار       إن قيل هذا   

ســـور قـــولوا جـــواد قــ جواد        أو قيل هذا  

قـــولوا تـقــي شـــــكــور تقـــي       أو قيل هذا  

قـــولوا زكـــي طـــهـــورزكي        أو قيل هذا  

 إن قيل هذا سحاب    قـــولوا ســـحـــاب مـطير

 ال شك ال ريب هذه    أســــمــاؤه يــــا خــبـــيـر

ورتــــراه كــــل أوان     مـــتـــهـــلــال ال بـســـ  

 ووجــهه يـتــــــألأل   كــأنــــه الــجـــلـــنــــــار

ذو هيبـــة ووقـــار     كــــــأنـــه كــوكــبـــــور
3

 

 أمراء )زنغو( كثير   لكــنـــه صــــرصــــــور

وكــلـــهــم أقـــــمــــــــارجوناؤهم هــو هذا       

تـــمـــار يا حاسديه تعالوا        ســـألـــتـكم هــل  

 عطاء ذي الملكوت     تــوبــــوا وأوبــــــوا ودار

 يا أيها الحــاسدون      هــل كـــلهــم مــغــــــرور  

 قضي اإلله قضــاء     بــأن صـــلــــو أمــــيــــر 

 أهل السماوات قالوا    يـــــا رب هــــذا جــــديـر

ـــريـــردهـــا دارت الـــم   بــأن يكــون رئيســا  

إال البلــــى والــتـــبـــــار  ـحـاسديه   ولــيــس ل  

 إال الوجي والجــفاء     الـــجــوي والــهــــريــــر

 إن طال دهر تراهم      لـــم يـــبـــق فــيهم ديـــار

 عواقب الحسد قدما      إن طـــال شــنــق وبــور

ـــوا جــمــيعا وزوريــا أيـــها األعــداء      تــوب  

 وســلمــوا تســليما       ال يــجــر مـنـكـم غرور

ـركـــم دعــــــرورـهل غركم شيطان        أو نــت  

 فقصر صلوا مشيد       كـــــأنــــه الـــقـــهــــقـور

 بل رهصه ال تعيب      ولــــيــس فـــيــه فـــطور

ــه تــمـــــيــــر)قفندر( هات واسمع     وتب إليــــ  

 إن لم تتوبوا جميعـا      هبت عـــليـــكـم دبـــــور
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 لم ترد الكلمة في القواميس المعروفة 
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  قنطارتـــمســـكــم       إن لم تتوبــــوا إليه

   فعن قريب تموتـوا      فـــــكـــلـــكم مــــقــــبور

ةلـــــــوتــــــ      أقوالــــكـم بهتــان
4
غــــــرورو   

ـــا حــــي يـــا قـــهارندعوك رب العباد     يـــ  

 تغيب صلوا سريعا    لـــمــن يـــريـــد يضــار

 إنـــائــهم وذكـــور     صـــغــارهــم أو كـــبار

حـــقــا فــذاك حــقـــيــر  لـــو  ــوكل قــال لص  

بـــل أنـــه القــيــد حـور    دـــوال يري مـا يري  

قـــل أنــه لـــغـــبي     بــــل أنـــه القــيذ حــور
5

 

يموت جوعا وغيظا    هــب أنـــه القــطــفــيــر
6

 

 وال يــنـال فـلــوســا    وال لــــه قـــطــــمـــيــر

 وليس يركب فرســا     لــــبــــاســـه أطـــمــار

روقـــوتــه قوت كلب    إدامــــــه شـــنـــتــكـو
7

 

والكنديرفي دار صلوا طعام     واللـــحـــم   

وذا يمــوت ذلـــيال      كـــأنـه الـخــيــتــعــور
8

 

أتـــاه أيـــن وجــــريـر      ـــنــوه وحينادفــوي  

 في رمسه كل دود       ومــــنـــكـر ونــكــيـــر

ألنــه مــات غـما        كــــأنــه مـــقــــيـــــور
9

 

دهر ال تبق فيهم      مــــؤانــــسا ذا جـــدير يا  

 ال يستوي ظل حقا       يــــا قــــومنـا والحرور

صــلـو       بـــل فــــعـــله مشـهور يماثلومن   

وحـــكـمــة ال تــجــور      وفكر وصمتعلم   

 كم مشكالت األمور     يحــــلـــهــا ال يـــحــير

فـــي حــشـمه ال يخور    ويطــمئن قــعــودا    

 وكم قضاء قضـاه       بالعــدل هــذا الـكــثـير

غضوركل كيد      فـــيهـم كــبير  أبرمواكم   

وز     دالمـــــظفيهم بنات الدر
10
هـــيـــدكــور 

11
 

ال تثورفصار ما أبرموه       أكـــاذبـــا   

 ومن يدانيه جودا       في يــومـــنــا ال نـظير

بـــل بــحــره ال يــقور       وده في البرايالج  

يــا مـــغرور عيعطي بكل نفيس      فــاســـم  

 يعطي بفرس وسرج  هـــذا لــــــديــه يــسير

تنــــجـــما مـــع غــور       وجالالولبـــــدة   

                                                           
4
 المصيبة أو الداهية 

5
 لم ترد في القواميس العروفة 

6
 لعل الصواب هو القطمير بمعنى الشيء الهين 

7
 لم ترد الكلمة في القواميس المعروفة 

8
ُعورالخ  أم    موضع في تثبت ال الماء وْجه   على تكون سوداء دويّبة ْيت  ُعور الذئُب ؛ ألنه ال وفاء  له   ْيت  ُعور أم  الخ  ْيت  الغادرُ  الخ   

9
 لعل الصحيح هي المقبور و هو معروف 

10
 لعل الصحيح هي دالمس بمعنى شديد الظلمة أو الداهية 

11
ُكوُر من النساء : الشابُة الضخمُة ا  ْيد  لِّ في الشباباله  لحسنُة الدَّ  
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 كذاك يعطي قميصا   يـــحـبــه الجـــمــــهـور

ـانــها لــكـــثــيركذا برانس تتراي     أثــــمــ  

وفضة ونضــارا      فنـــعم هـــذا الصـــديـر
12

 

 هباتـــه ال تـــعد       إحــــســـانــه مـــذكــور

 يعطي لدان وقاصي  وكــــل هـــذا شـــهـــيـر

 وكان أهل كماس   ديــــارهـــم مـــغـــمــور

 وكلهم في نماء     آالءهـــــم ال تــــمـــــور

ار عائل قوم   لـــــــه ثــــــيـــاب وداروص  

 يا أيها الناس قولوا  فـنـــعم هــذا األمـــــيــر

ذ صبـــاه     لــه مــزايــا عـــزيــرنوإنه م  

فــــإنــه الـــزنـــبـــور   ومن يحاسد خديمي  

ولـــو ألـــوف كـــــثير    وال تخف أغبياء    

ـها ذا الســــميريـــا أيـ   وهل سمعت سخيا   

وإنــــه يـــــغــــــيـــور     كمثل هذا األمير  

يـــا زعـــرور سمعهاف  صلو عزوم عفيف  

 أيام صلولعز       أزمـــانــه أنــــــــــوار

 لو ال مخافة ربي    لقـــــلت أنـــت الــنور

نـــدعــوك يــا ســتـار    يا رب يا ذا الجالل  

يــا مــن هــو القــهار   صره في ما يريدان  

نــــصــير يا يــا ربـــنـا   أعزره في كل أمر  

ـارفيــــا بــــريــا غــ   أجب دعائي سريعا  

طيبات       ذريــــــة ال تـــبــــورالفأعطه   

لهي     يا خــالــق يــا بصـيرإ هفأكثر بني  

فـــأت رب خـــــبـــير  جميال استره ستراو  

جميعا    يعــمـــهم تـــــدمـــيـر أمت عداه  

 ونــجــه كل كيد     أنـــت الســـالم القدير

رحم أباه   أنت الرحــيم الغــفورايا رب و  

ها األنــهارتجري بنزله دار النعيم   او  

وذاك شيـــخ وقــور رحمه     اه ووعم    

ــــميرسسماه موسى نصيح  فنعم ذاك ال  

يــا جـبار هحـــمراكذاك ثاني أخاه      و  

مــين ينيرآمين ألوفا     وقــول آمين فآ  

رجو اإلجابة حقا   ال ريـب ال إنـــكارن  

ارــــه ال إدبــــتنعم بنية صــدق    والل  

 ثناؤه ليس يفني      حتى فنت أطــوار

ذي األشعــــار نتم   نعم بذكر أخيه        

الدفارمحبنا ذاك خضر   وإنـــــه 
13

 

ا وأبا        في السن وهو كبيرأخوه أم  

                                                           
12

ألجل استقامة الرويالصديري حذف الياء    
13

 في األصل مكتوب الدقدار و لكن أثبتنا دفار ألنه أقرب إلى المعني المقصود 
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يا أيها ذا األمــــير  حبوت هذه إليك     

 وتحفتي هي هذي   إليك يا مشهـــــور

ناصعات     ألـفاظـهــا أبــكـار بياتهاأ  

 يا أيها الشعراء    إني بـــليــد ضرير

 ولست حاذق شعر لكنني شـــرشـــور

 ومن رأي فيه خلال   يســـده ليـــس عار

ما ساجلت زرزور   لهي   إم وصل سل  

وصحبه األطـــهار      هلآعلى النبي و  

زرزورورويـــهــا   بعام بشمس نظمي  

مـــحـــرم مذكور   بأول العام شهر    

نـــدامــة ال تكور     أبياتها نادمينا     

 

الدي وألئمتنا ولمن سبقنا باإليمان.وتمت وبالخير عمت، رب اغفر لي ول  

 

 

 

 

 

 

 

                           

        


