
 (1)ملصقات على ظھر المھراز 

 

 

 ولى: الملصقة األ

 

 المدینة ََیزورَ ََحینَ َكانَ 

 بابَيَیطرقَ ََََََََََََََََََََ

 صرَ الع ََھوة َق ََله ََد َعَ أ َ

 ََه َت َلَ سعَ َمَ یكت َََََََََََََََََََََ

 رَ زَ الشَ َظرَ ن َبالََرَ وَ تسأ َ

 هَ د َالمارَ َه َقامت َََََََََََََََََََََ

َبسمة َََنيحَ یمنَ َكانَ 

 ربَ الد ََفَ نعطَ مَ ََقَ رامَ وی َََََََََََََََََََََ

َهَ ذ َاف َالن ََوة َمنَكَ ََََََََََََََََََََ

َ

 بیتَيَفتاحَ مَ ََأتركَ َكنتَ 

 ََله َََََََََََََََََََ

 ھرَ الزَ ََآنیةَ َتحتَ َََََََََََََََََََ

 سَ أ َعندماَیستويَالَكَه َأنصحَ 

 نَاین ماَب ََََََََََََََََََ

 بیذَ بالن َََََََََََََََََََََََ

 ة َع َھاَجَ رَ ثَ ؤَ وی َ

َهَ د َبارَ َََََََََََ

 

 
 :َالمنطقةَالتيَتقعَفیھاَكلیةَاآلدابَبفاَسظھرَالمھراز (1)



 عادَیوما َ

 اآلذانَ َبیلَ ق ََََََََََ

 ویوما ََََََََََََ

 قَ حاب َالمَ َراءَ ىَوَ توارَ َََََََََََ

 بابَ الَ َةَ ت َباغَ مَ ََقبلَ 

 َىاختفَ َمَ ث ََََََََََََ

َهَ واحد َََة َمرَ َََََََََََ

 

 َ:اآلنَ َیفعلَ َذنَ إ ََماَتراه َ

ََمع َبالشَ َمَ خت َیَ ََََََََََََََ
 ،ََحالمه َأ 

َرَ ذكَ ت َیَ ََََََََََََََ

 باءاتَ الع ََساءَ الن  ََفَ تل َََكیفَ ََََََََََََََََََََ

 ، (2)  "قصرَ الَ "فيَََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 رَ یسَ ت َیَ ماَََاآلنَ َیقرأ ََمَ أ َ

ََ.هَ مائد َالَ َمنَسورة َََََََََََََََََ

 

 

 الملصقة الثانیة: 

 

 جلسَ اآلنَت ََھاَإنكَ وَ 

 بالقرارَ َنتشیا َمَ 

 النھارَ َومنتشیاَبانكسارَ 

َ.َ.ََ.َنتشیا َومَ 

 حسنا َََََََََََََََََ

 
 .مدینةَالقصرَالكبیر(   2)



 جَ الخوارَ َفَ صَ َرتَ خی َيَت َغیرَأن َ 

 نَاتافات َھذيَھَ 

 حبَ الرَ َتمل ََََََََََََََََََ

 معَ السَ َقَ ترَ فاسَ 

 نَشئتَ إ ََََََََََََََ

 المتمركزَ َكَ یَ نادَ َع َأوَفادَ 

 رمَالجامعي َ فيَالحَ َََََََََََََ

 استرحَ ََََََََََََََََََََ

 لحظة َ

 حفَ ثمةَابتدأَالزَ 

 فافا َكانواَخَ َََََََََََََ

 ھمَ تعالتَأكفَ َََََََََََََ

 ارَ أطلقواَالن ََََََََََََ

 ثغرة َََفانفتحتَ َََََََََََ

 ..َ.الخوارج ََفيَصفوفَ ََََََََََََََ

 عَ تلف َالمَ َھاَالوافد َیاَأی َ

 هَ ازفالن ََمعةَ بالد ََََََََََََََ

 حي  َعلىَمدخلَالَ َفَ ق َ

 استدارتَ َحیثَ ََََََََََََََ

 صاة َالع ََرؤسَ ََََََََََََََ

 مَيوھذاَد ََََََََََََََ

 كأسكَ َفاسَ َولتكنَ َََََََََََََ

 یوما ََعھرَ ت َيَت ََتالَباطَ الر َ َإنَ 

 كارتھَاب َََعید َت ََََََََََََََ

 فلة َويَطَ ست َت َََََََََََََََََََََ



 سالما َف َ

 قرارَ َیوما ََذاَجاءَ إ َََََ

َؤسَ الرَ َیعید ََََََ

َھاألعناق ََََََََََََََََََ

 ماءَ والد َ 

 سیلَ كانتَت ََإلىَحیثَ ََََََ

 مانَ الزَ َفَ بوقَ َوقرارَ 

 َ(3) َغَ اَل َزَ َوإجالءَ 

 ستحیلَ المَ َهَ ب  َحَ ََعنَ ََََََََ

 لیلَ الد ََاتَ ق َطَ رَ علىَالھَ َیقیمَ َوقرارَ 

َسالما ََسالما ََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

 الملصقة الثالثة: 

 

 عینیكَ َبصرتَ أ ََحینَ 

 ینَ ت َعَ رَ ت َمَ ََََََََََََََََ

 ةَ اف َفالل ََرأسَ َكانَ 

 شیبَ أ َََََََََََََََ

 عي  َالجامَ ََطعمَ مَ إلىَالَ َریقَ الطَ َكانَ 

 حیدا َوَ ََََََََََََََََََََََََََََََ

 جرَ الشَ َغصونَ َوكانتَ 

 مثقلة َََساقطَ ت َت َ

َالجواسَ ب ََََََََََََ  ..َ.یس 

 
 َ.دمشقَمنموقعَقاسیونَََنھاَمویقعَََ،:َجبلَیشرفَعلىَفاسزلغ (3)

 



 دهَ اف َالوَ َفلة َالطَ َتعلمَ َھلَ 

 نواتَ السَ َنَ مَ َعشرا ََأنَ 

 نَ یَ ضَ ق َانَ ََََََََََ

 نواتَ منَالسَ َوعشرا َ

 ةَ غ ل ََعنَ َنَ فَ شَ كَ ت ََََََََََََ

 يَ انَ ىَاألمحت َََد َد َھَ ت َت ََََََََََََ

 فیناََََََََََََََََََََََََََََ

 األمسَكانتَ َحاضرة َمَ َوأنَ 

 بة َعلَ مَ َََََََََََََََََََََََ

 هَ د َبارَ ََََََََََََََََََََََََََ

 رَ فات َالد ََشكلَ َاَصارَ ذ َكَ ھَ 

 رَ صادَ المَ َحجمَ 

 شرطا ََعامَ الَ ََحَ َجنََنمَ ََسوبَ نَ مَ ََََََََََ

 شرطَ َیرَ غَ ََنَ مَ َعامَ الَ َومنَنجحَ ََََََََََََََ

 رَ اض َحَ مَ الَ َونَ كل َََََََََََ

 ریھا َكَ َلونا ََََََََََََََََ

 ةَ ن عنَسحَ َيَ كذاَیتفتقَوجھَ ھَ 

 ھیھات َلمَأكنَأشَ َََََََََََََََ

 فلة َالط َ َتعلمَ ََفھلَ 

 هَ رب َالق ََََََََََََََ

 ھانقارَ مَ ََحملَ یَ ََحینَ ََََََََََََََََََََ

 لَيَیفَ الر َ َجبلَ 

 سیحة َالف ََھولَ والسَ 

 وطنجة َََبینَالرباطَ 

 عرَ الشَ َأنَاشتعالَ 



 ینَ ھَ وجَ ََبینَ َزمنَ ََََََََََََََ

ََخلفَ ََليَمنھماَجلسة َ  كأس 

 زانةَ نَ زَ وأخرىَب ََََََََََََََََََََََََ

 یرَ باشَ الطَ َرأسَ َمَ یرسَ ََمَ ث َ

 لَيَََََََََََََََََََََََ

 قبلة ََََََََََََََََََََََََ

َالد ََمةَ خاتَ َبینَ   رس 

 والمقبرهَََََََََََََََََََََََ

 

 

 

 المجاطي، أحمد

 ( 54- 45)ص.   الفروسیة

 منشورات المجلس القومي للثقافة العربیة، الرباط، 1987

 

 

 


