
 ما شاء اهّلل عليك يا جزائر
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     ما شاء اهّلل عليك يا جزائر 

غير هي هي ، ْبالدي ما ننساهاش كون َبْكنوز الّدنيا مانبّدلهاش

غير هي هي ، ْبالدي  ما ننًكرهاشكون في ْجَناْس الجّنه َبْغَطا و ْفراش

يا قّرة لعيانيا زين البلدانالجزاير أحبيبتي

يسعْد الّلي مْن زارها

وْتوّنس في َلْمكان

يمْة أْفالنالجزاير ًأّميْمتي زبانه ْو عّبانًأمَميّ

رّبي يرفْع َمْن شانها

و ْيقيْس عنها َلْغبان

قاهرين العديانأبالد الّشجعانالجزاير أبالدي

الجزاير َبْوالدها

أرجال أمع نسوان

و الّلي ْشهد أْزمانو الّلي ُهْم اآلنالجزاير َلْحفادي

و الّلي صعدوا َلْجبالها

حّروها بالّنيران
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غاليه ْفُكل أََْمكانأعزيزه فالّشانالجزاير الغاليه

الجزاير َبْحنانها

ْو خيرات من كل ألوان

الفل و الّريحان ورده وسط أجنانالجزاير الباهية

فالْسما ْيرْفرْف َأْعالمها

ڨنابيإ رحْبْلا َْمْن َش اْلْبحر إيبان

5

ياو خّيي ُنوصيييك مييا دابيييك أنتهاّل في بالدك 
    

و ْزَرْب ديْرهييييييييا كييييييييوالديك إيسّجييييييك

ه ْو بيييييابيييييا خاّلو كلمه أنيييييا ْنوّصلهالك َيمَميّ

  
ه مييييا تْغويييييكي حييييل عينيك ڨڨڨڨڨالوا حاَجيييي

أليييييزم حيييييييذرك كييييييياش واحييد يلعب بيك

ُأ يعمييييييك أبيييييالدك ال حيييييد إيكّرّهيييييييالك

أنوّصيييييييك                  



َحـاَيْكْال

الَقْمَنييييه و الّشيييييييييييييييياْنييا اْلحياَيْك يا صياْحْب اْلْقيييدْر

ميييا ْبقييى ليييك َأْمكييييييييياْنفييي َرْمَشه مييا ْبقيْت تْنْذكييْر

و الّرييْح َأْمصاْحُب ْعجيياُججياَوْك َأْبُهوْل اْلْمييييييييييييواْج

َباْلْغنييييييييياْج َلْمكيياْن  و ْنَت َمْنسيييييي فيييييي ْدراُجَعْمروا 

مييا ْقدْرنيياي ْنفيييُدو ْبحيييياَجه و ْحنييا مييا ْفيْدنييا ْعييييييييالْج

ويْن اْلْمرّمه وين وين الَعْشعاشي ويْن

ويْن بوْعويَنه ويْن  ويْن يييا ويلي وين

عْشقوك الّنْسيييييييييييييييييواْنيييا ْلحييايْك ييا جاْذْب الْنظيييْر

َلْعيييييييواْنأْسبيييابْك اْلييييوْم اْلغْيييييييييدْر فييييييي  ربِّيييييي 

راْه ِويْنهمْي اْلْحبيييييييييياْب و اْلْحبيْب ما ْبقاْوشي ْحباُبحصييْ

 ْعليييْك غاُبيييوالِّيكيييايْن الكيييايْن اللِّي فاْلْحسييييييييييييياب

و ْحناييا ْضِحينيا ْغيييييييالَبهَمْقواْك َأْنعطْبْت َبالْنيييييييييياْب

ويْن اْلْمرّمه ويْن وين اْلعْشعاشي ويْن

ويْن بوْعويَنه ويْن  ويْن يييا ويلي ويْن
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ُكْلشييي باْلُبْرهييييييييييييييييياْنيياْلحايْك ييييا حيياْمْل الْستيييْر

عنْييْد َأْفْيييالْن و ْفيييييييييالْنِككيياْن َأْزمييانْك مْشْتهيييييييييرْي

َأْتعاْسُرواي ْهواليييييواحيالْك مييا ْبحيياُل ْحييييييوالْ  حييالْك 

ُدوْد باْلْغييييييييييالْل َيْرجيى اللِّيي ْيفْكُل ْغالُليييوامْثيييْل اْلَمشييْ

َهّمْك َأْمشيتُييييُل ْقباَليييييييييييهأْنييَت اْلمْمحييوْن ال ْتسيييييياْل

ويْن اْلْمرّمه ويْن وين اْلعْشعاشي ويْن

ويْن ُبوْعويَنه ويْن  ويْن يييا ويلي ويْن

ْحيييييييييييييزاْناألو تْييزوْل الّليييْه إيْيواِتيييْك بَياليْصبيييييييرْي

أْزمييييييييييييييياْنييييا ُميوْل اْلَحْشَمييييه و اْلْوقيري يييا حيايْك 

ُكْلهييا و ْيدييْر ِكْجييييييييييداُدييييا َحْصراْه أيياْم الْعيييييييييناْد

راْه أييياْم الْسيييييييداْد ُكْلها ِويديْر فييييي ْبييييييييالُديييييا حصييْ

الْسييييييييييييياَدهييا ْخصاَره ما ْبقياْتْش اْلْكبياْد فاْقْد  اْلْبنيادْم 
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ْهَرة   الزَّ

َمْشتقاْك الّناْس وَلْو َبالْنظييييييييييييرييالّزْهَره يييا زيْن الييّزيْن واْلْبيييييييييها

بيك َلْورودْي اْلُكْل َتْسْتفاْد َبالْعطيييييْربيييْك يْهَنى اْلخيياطْر ُأ بيييْك يْزهييييى

وْك َيْنْتهيييييى يْت الشييّ وْيبّعْد َأْعليْك يا َضْي اْلْقميييييييييييْريييالّزْهره وصييِّ

ْمْت اْلْعشييْب َيْشْتهيييى َوْيِديْرلْك َأْمكاْن َمْعزوْز َباْلْقييييييدْريييالّزْهره َحشييّ

عاْر قاْليييييها ْر َو شييْ اع َبْوصييافْك َيْنشييْد يييا َنْجْم اْلْبيييييييييدْرجْبْت ليْك الشييَميّ

بيْك الّناْي َفْرحاْن َوالّراْسْت َيْنْذكيْرجْبْت ليْك اْلغّنيياْي َواْلحيياْن جاْبييييييها

اْم َبْبهيياْك َيْلْتهيييييى جْبْت اْلُعوْد َيْنطْق َبْنغاْم اْلْوتيييييييْرجْبْت ليييْك الّرسييّ

راْت الْنييدى ْمسْحْتييييها ْك َقْطيي َأْتوّنْسْت وْبقيْت َأْحداْك َنْفْتخييييييييْرَمْن َخدَميّ

ْمْس حاْمليية َحْرهييييييا َبْد موعي نْسقيْك َأْكثْر َماْلْمطييييييْرِإذا جيياْت الشييّ

تا حاْمَليية َبْرْدهيييييييييا يْك يا َزْهْو اْلْبصيييييْرإذا جيياْت الشييْ َبْجناحي ْنغطِّ

ه ْغصاْنهيا َماْصباْح َأْنَزّهيْك َلْطُلوْع اْلْفجيييييْرإذا ْمشيياْت َلْطيييورْي تاْرَكيي

ُيوْخ َأْنسيياْت ِشيْبهييييييا َوْنِت بيك الّشاْب َضْن ُروُحوي ْكبيْربيييك َأْنِت َلشييْ

َيْرعى في َلماْن َمْن ِزيُن ْخبيييييييْربيييك َأْنِت اْلَمْهمييوْم َيْجبْرَحْلهييييييييياي

قاْد سْعْدهيييييييييييا َوْنِت بيك اْلحاَل َأْبرْز َوْشْتهييييييييرْيبيييك أْنِت ِليَميّاْم َأسييْ
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ْثماْدهيييييييييييا َوْنِت  اْلعيْن  ُممُّ  يْن َوْنِت َماْكبييييييييييْرَأْنِت  َأْنِت ِزيْن الزِّ

َأْنِت للّنسيْم َأْنِتيييا اْلْخميييييييييييييييييْرَأْنِت للييييّدْنيا َأْنِت شاْنهيييييييييييييييييييا

َأْنِت للّربيْع َأْنِتيا الْزهيييييييييييييييييْرَأْنِت  َلْلحييييياْة َأْنِت باْبهييييييييييييييييييا

َوْنِت َلْلَجماْل َأْنِتيا اْلْوكيييييييييييييييْرَأْنِت َلْلفْرحيييية َأْنِت ساْسهييييييييييييييا
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َصاْحِبي ْحَذْر

نين بر اْلييُدو َلسييْ ذر و صييْ َو ْحضيييييي بيييييالك عْينيييك َأْعليهيييياصيياْحبيي ْحيي

زين يييييي و ْتعييييييود َأْحيي ك الشِّ َواللِّييييي ميييييييا ْتفيييدك روح َأْخطيهاال ْيُغييرَميّ

و الّدْمعيييه هيييْوطيييييال يْمسيييح فيهاكيذا ميييييين واحيييد أْرجييييييع َأْمكييييين

ُأ َمييييييييْن تييييالييييييييي راح َأْمخّليهيياكييذا ميييييين واحييد َأْمشييييييالك وييييين
 

و ْحتييييييييى حيَميّييييييه مييييييييا تْبقيييييىالميييييييال مييييييييا ُه الييييييييياّل ْمِويَميّييييل

يْوصيييييْل أْنييهييييييياُر يْشيييييفييييييىيْعيييييييييييييى الواحييييييييد إيِكيَميّييييييييييل

ِلييييييام ِكيييييييييْف كيييييانت إيَوّديهيييياَمْتَطْفييره فاللِّييييييي كيفيييييي مْسكيييييين

بر ميييييييا دام أْحنييا حّيييييين الّدنييييييييا ْوعيييييييارت أْنظييير لهييييياقلبييي صييْ

ْب مْثلييييي ميييييا عْنييُد ويييييييين الْمجرَميّ

ما ْبقى ال ْحيا ال حْشَمه فالّديييييييييين 

ره ْيييروح إيساميهييييا  غييييييير الجْميي

و ال واحييييد إيجييييييي يْفيييييريهيييييا

ال مييييييييييال يْنْجبيييييير فييييالّشييييييّدهميييييييا عنييييدي جْهييييد أْنعيييييييييييافر

مييييييا ْيصيييييب ِكي ْيَفْك العييييُيْقيييدهالِليييييييي ْبيييييال مييييييييييال يْتعييييييييياير

الَطْن ُآْخرييييين ميييانيييي َميييييْن ْصحاب َمْد ُأ عبِّيهاميياني َمْن ْملييوك و سييْ

عْنيدي ْميوال و ْكنيييييييوز َأْمخّبيهييياميياني ْعِلييييييي بابييا ْو ال ميالّرْبعيييييين

مانيييييييي مييييييول َأْمواشيييي ْمربِّيهيياميياني مييول َأْقصييوري و البْني الّزييييين

اس َأْمِتيييييين ْهره و السييّ والحيي نْقضيييهاماني مول شييُ عْنييدي ْخيييُوْط وصييْ

و الْنحييييياس قييييال َمييييْن َأْسييييوانيالْذهيييييييب َأْتغّطيييييييى َبيْحمييييييييييييوم

و الْسبييييييييع َأْبَقييييييييْوُت َو ْيعيييانيييالفيييار قيييييال َأْنعييييياوض قييييييييييييوم
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سييياعييييييات ال ْنخّمييييييم َأْنقّضيهييياحْكمتليييييي َلْغييييالل دوك اليّديييييييييين
 

يييييين َأْنقيس خطيييوه ْو ُلخييييْيره ْنَولِّيهيييا َأْنغرست رْجلي فيييي وسييطي الطِّ

و الْمعييياْفيييييره ميييا نقييْيدر َأْعليهياجسدي ْنحال والييّدْهْر َأْرجييع َأْخشييين

يهيييييا الّشيييييّده فييييياهلل مييييياكاْنْش َأْثنييييييييين و اللِّيييييي كاْتبييه مْرحبيييييا ْنَعدِّ

ْنيييييييا فييييي َذ اْلْحيييياْة ُكلَميّيييييْش إييييييييييييُزول َو ْحنيييييا ال ْضييييييافي فيييالدَميّ
 

ايييييْل إيُحييييييييييييييول مييييييا كييييييان الْه ِدييييييْك اْلَجْريييييه  َبياْلمُطييييولي الطَميّ

اعر أكتب يالش

ْر هييَاِدي َلْشعييييييييييييَاْر اع ْك ال َتْخِفيييييييْه  َأْكَتْب َيالشييَميّ َو ْرِويي َلْلْجَياْل َسرَميّ

اَعْر َقْلِبي َمْضييييييييييييَراْرأ َقاْم ال َتْبْلييييييْهْكَتْب َيالشيييَميّ اْطِري َبالسييْ َو ْحَرْز َخيي

ْهَره َعْنييْد اْلَعيَميّييييييياْر اْس َنيياْل شييُ ى ِبيييييْهالْنَحيي ومْي َراْح َأْتَغطَميّ َو الييْذَهْب اْلْحُميي

اَءْت َلْقيييييييييَداْر ْم شييَ ا ْيَخاصييَ اَدْت َتْعِنيييييييييييْهاْلَفيياْر َجيي َو الْسَبْع ُقْوُت َما َعيي

وْر َأْكَبييياْر اَكْن ِفي ْقسييُ اْد سييَ َبْع َعيي َوالْنَمْر اْلْمُلوْك َما ْبقييَاْت َتييْرَغْب ِفيييْهالضييْ

مَي طّيييييييييييييياْر ْوَعْش َفالسييْ يْك َأْيَعيي يْر َأْبَجْنِحيييييييْهالييدِّ َو الْنَسْر َما طاْق َأْيِطيي

اْب ُلييوُن َو ْجَلْب َلْنظييييياْر َراْب شييَ يييييييْهاْلْغيي َو الّطيْر َأْنْقييَز َواْش اّللي ْيَرضِّ

أيلز للييْدفا و المواكييل أتجيييييييييييييهالقييط كي رجييع مييا جييايب أخبييييييييار

َل َلْشَجييييار ْوْت الْطُييييوْر غييياَيْب َأْعييي أقلييييييل اليييييودن وين تتمّتيييييع بيييييييييييييهصيييَ

ْر تْعميييييياْر وْك َأْمَلييْك َلييْرْض عّميي َمْعِش ِبيييييييييييْهالشييُّ َو اْلَوْرْد َأْنْقَفْر َما َتسييْ

ارْي ْعُد ْتييَربَميّى َفاليييييييييييدَميّ ْر َأْهَناَيييا َو اْلِهييييييييييْهاْلْحَنْش َمْن سييَ و الّديْب َأْنْعشييَ
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ْر َو ْمييييييييراْر دَميّ اَعه ْتَكيي ْر َعْنييْد سييَ ْد َيْحِصييييْهالْتَميي َذاْق ال َواَحيي َو اْلْعَسْل َباْلْميي

اِدي ْبُيييوْت َمْعَنى َو َلييْو َأْقَصيييييييارْي َزه َتْكِفيييييييْهَهيي َو الِّلي ُه ْفِطيْن ِغيْر َغْميي

اَجْت َلْفَكيييييييييييياْر اَعْر َهيي اْحَبْك َأْنِهيييييييييييْهَأْكَتْب َيالشييَميّ ِوَذا ُكْنْت َقيياَدرْي صييَ
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َأْرَضاْك َمْسْتغَاَنْم

َأْعِطيِني ْرَضييييييييياْك ييييا    زهييييييييييو أبصييياريي

نى    َو ْييييُزوْل الْسَقيييييييييام أْعطييييني ْرضييياكْي نْهييي

ا      عيييز أْوكيييييييييييييياريييَأْعطينيييي ْرَضاكْي َي

ْتَهْر  َو ْيَبييياْن الْمَقيييييييييييام اكْي َيشيييْ َأْعطييييني ْرضيييَ

ْجعييييانَأْرَضاْك  َمْسْتغاَنْم مْهْد الشُّ

مْثل اْلْقمر باهي َمْن ْبعيْد إيَبييييييان

حيتي ضّواييييا كاْة هيياْنِت ضييْ ِمشييْ

تي ُنييومي و ْهناييا يييا ِطيْب راْحيي

اْلباْي واْلباشا و اْلْمحال َأْعيييييييان

ربِّي ساْترْك َمْن ُهوْل الّطوفييييان

كييذا َمْن ْجيييوْش َداسييوْك َأْهناييييا

و اْلْحمالي ْشحاْل كيييييانْت َجّراييا

َأْبيوْت رْبنا ْندارْت َلْلُفْرقييييييييييان

َيْغدى ْزماْن ُأ ياِتي ِليْك َأْزميييييان

رْغْم الْنسييوْر َبْمنيييياَقرْي َقّضايييييييا

تْبقي ْنِت و الّماليييييْك َأْحنايييييييييا

أْهْل اْلْعرْب َلْلْعرْب في كْل َأْمكان

َأْمجاْد غاْبَره ماْنْطواْت فالّنْسييييان

الّناْس كْلها ْمشْمَره ْعلى الّذْرعيان

ُل في َلمييييييان َمْن قاْصدْك ِبيْن َأْهيي

ييييييان َأْعطاْك اْلموَلى اْلقْمَنه و الشَّ

يافه ْبقيياْت َأْوصايييا ُكْرمييه و ضييْ

مايا عاداْت كييياْلْكنوْز ُأشْمْس َأسييْ

اْلْقلْم و اْليييْمداْد والْحيروفْي َأْقرايا

ُشْرَفه و ْمجييياَهْر نيياْس َأْعنايييييا

ي َبْدرايييييييا و ْنِت عاْرفييه ذالشييّ
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عاَفْرتييي ُموجياْت َمْن ُكْل َأْلييوان

َمْبهاك َمْسْتغاَنمْي في َجْوْف َأْجنييان

ريي فاْلوْدييييييييييان ِمياْه صاْفَيه تْجيي

ريي وْدوايا ْبري ْعليييْك يييا فْخيي صييَ

ُصْبحي َلْعشاييا جاْذَبه ْنظييْر َميْن

و ْعيوْن َأْمَدْفَقه ْلِهيييْه و ْهنييايييييا

َمّداْح يْمْدحْك في ُسوْق اْلُقْضيييان

َأْشيوْخ جاْلسه ْترّتْل اْلقييييييييييرًان

َأْمَحْصَنه الّطبَّانه باْلَبْنيييييييييييييييان

ر اْلَعْرصاي َو ال َتْنهيييييييييييييان ُعمَّ

غايييييييييياِك َقْعييييييييَده اْلَثْم َمْبرْكها

واللِّي ْصغيْر ماَهْر نيياْل َأْرضييايا

ْو َأْغنايييا ِتْجِديْت و اْلَمْطَمييْر َزْهيي

وفْي َأْمعاييييييييا َرقَّب ماْلْجبْل ُأ شييُ

صاْبالْت و اْلمْجدوْب ُأ َصَلميييييان

سيدي ْسعيْد واِلي ُموال ُبْرهيييييان

والْشطوطْي زاْهيييه واْلْبحييْر َأْمرايا

ْغداييييييياَم َعْبييْد اهلل و اْلْقصييوِريي

ران َخْطواْت الْخفاْف عْندْك َمّزْغيي

ما َتْخشى ال اْلَهْم و ال َلْحيييييييزان

َأْرجاْلهييا ْبطيياْل ميياُهْمْش َأْنواييييا

داَفْع َدّواييييييييييييييا ال ْبنيياَدْق و ْميي

َأْتَخّيْلْت ُروحي َوْسطْي الُفْرسيييييان

َفاْلَبْغثاء ال ْنحيييارْب فاْلَعْديييييييييان

يّحْفظييييييْك ربِّييييي ُممُّ َلْعيييييييييان

يْك َشْر َمْهما ْيكوْن ُأ َكييييان ال ْيَورِّ

ُفوْق اْلْجييواْد و اْلْمغاَوْر َأْحداييييا

ّداييييييييييياَق و اللِِّي عاْطبْك َأْبنيياْر

ربِّي خيياْلقي َربِّي ُموالييييييييييييييا

ْعدي عْد َأنايييييييييييا َتسييّ نِت ْو َنسييْ

ِهيـــْد إْبُن الشَّ
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ْل ما َنْنُكْرُمحاْل عاْم َرْبَعه ْو َخْمِسييينَأْهَنييييييى ييييا ُبوييييييا َو ال تْتَهيييييييييييييييييييوَميّ

عييييييييييييييل ذيْت اْلمشَميّ أْنقييوْد في ثييْورة ميياثنيْن اٌ سّتيييييييييينأنيييا اْبنيييْك اّلييييوْم أْخييي

ْر ال يّتبييييييييييييييّدل يَره ْعلى اَليييوَطْن ُحييي قى أْرْض اَلُمْسلمييييينِغييي واليييّدْم الّلي سيييْ

مال والْلمييييييناوقّدْمنييييا َأْرواح و ْنيييييييزيْد أْنسّبييييييييييييييييييل ّلْعالم إْيرْفييرف ْلشييْ

ْعْب يْنهيياْن أُ َيْنيييييييييييَذل ْد مييا كيييياْن الشييّ ُل حييقَميّ و اإليميياْن أْمتييييييييييينَبْعيي َاْرجْعيي

يَميّه ميييا تغيْب ميييييا تّغفيييييييييل ميييا فيهيا تْمييْز ُكَلنيييا مْجموليييييييييينشيييْمْس اَلحرَميّ

ه أَْبالدي راْه الييييييييوْم أْتحيييييييييييييييّول ْل الِّجهييييياْد و اهلل الُّمعيييييييييييينوْجييي أَْبفضييْ

نوَعه في ْجمييييْع الييييييييييدَميَّول ّلْم تْتمّنييياه لّلي مْحقورييييييييييينصيييْبحْت مشيييْ و السيييَميّ

ل يى ْنعبَميّْر مييا تِّجبِش َباْلِعيييييييينييييييا سيييييايلني الْش بيييييالْقلْم أْتسيييييييييييوَميّ مييا َنْعيي

بْرهْم َفاْلحييييييينزور اْلجزاّييييْر مْرْحبيييا و ْتجييييييييييييييييّول ياَفه تْجيي ُكْرمييه و ضييْ

راْر نْبيييني و ْنعييييييييييييييييّدل كينفي ْبالْدنيييا َأْحييي كن اْلَمسيْ ره وسيْ حْجره ُوَرى حْجي

وْر َتْتمييييييييييييييثل ما هيوش َمنياْم هياَذ الشييء َيقيييييييينْقييرى مثييْل أْجنيياْن َبْزُهيي

ناْه يْمشتييييييى لْلَمْعميييييييييييييل ييييينالعاَمييييييْل َبشييْ ْنْع اْليدَميّ يراْت َمْن صييُ َمْحالهييا ِخيي

َره ْقيييريْب تْكمييييييييييييل يييييينهييياِدي َتتّْْبييينى ُلْخييي ْز اليييييّتْرِبيه و األْخالْق و الدِّ رْميي

ه عْربييييييييه ِكْحالوْة أْعسيييييييييييييييل َعْزمييا َفالييَذنيا َمثييْل اَلوالِدييييييييييييييينَلغَييييييي

و ْمسيياجْد اهلل ديمييا مْفتوحيييييييييييييناْلُقيييرآن أْكييييييريْم َبييياْلْجَهْر يْترْتييييييييييييييل

ْل ْمرا معروفيييييييه َبْرميييييييييَ ْحَرا السيييّ أْمِشيَلها و ْنَظييييْر شوْف هييذاْك الْزيينالصيييّ
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را مْحروسيييه َبْنخييييييييييييل ه خضيييْ ُسْبحان مييييا ْيصييّوْر َرْب اْلعاَلميييييينأفالْحييي

رق أْجبييييييينبيييياِقي ِلْقتصيياْد فيييييي ْطريييُق َمْسْتقييييييييييل ي واْك َبْعييي َتْنَتْج و ْنَقيييوِّ

و ْتَحقَميّق آمييييييياْل اْلجزْايريِّيييييييييييييينهيييييياِدي مييييْجهوداْت باْقيييه َتتّْبييييييييييييييييدل

أْسُترها يييييييا َرْب ِمَن الظالْمييييييييييينمْكموَليية الييَزيْن فييييييالْعقول أتخبَميّييييييييييييييل

ييييييييييييييييييييل أْبجيييياْه النِّبي َو ْبجيييياْه الَستَميّييييييييييييينأرفييييييييْع الييييّدْعَوه َياهلْل أُ َعجِّ
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اْلْبِهيَمة

َعْندي ْنِت َلْكنوْز َوْنِت اْلغاْلَيييييييييييهَيييا اْلْبهيَمه اْلْحنيَنة يييا سيييياْكنه الْدَشيييْر

أْتقاصي ِلياْم ما ِكيْش هاْنَييييييييييييييهراْد بيْك اْلمْكتوْب يييا ْقِليْلييْه الْزهييييييييييْر

غيْر أْخَو َلْعقوْل و اْلْقُلوْب جاْفيييييييهما داروا َمْكياْل مييا داروا ْعَبييييييييييييييْر

زوزْي باْلقييييييييييييييييدْر وْط حاْمَله ْو راْضَيييييهاْلْجواْد َأْقبالْك َمْعيي و ْنِت َيا َبالسَميّ

ْد مييا ْشكييييييييييييييييْر ال ْقييَنْك باْلْوجاْع و الّناْر قاْدَيييييييييهنكاريْن اْلِخيْر واَحيي

َشا ْقَطْعتي َوْدياْن و ْجباْل عاْلييييييييهَشا ِقْطَعِتيي ُطْرَقيياْن شييا ِقْطَعِتي صخيير

َبْشواِريكْي َأْثنييْن غياْدَيه ْو َماْجَيييييييهَشييا ْحَمْلتيي َلْثقييياْل و ْحمْلتيييي ْكَثييييييييْر

ِقيْع َو اْلْمطيييييْر ْر الصييْ َأْتعيياِني َلْعذاْب َو اْلْجمياْر كاْوَيييييييهفيياْت َأْعليْك اْلَحيي

ْرتييي َلْحُقوْل َبيياْلوْرْد َو الْسَجييييييييييْر ْرتيي َلْمكاْن َو اأْلرْض َزاْهَييييييهنوَميّ َعمَميّ

راْث َفيياْلَغْرْس و اْليْبيييَذْر اْلْحُبوْب ُأ َلْخضارْي واْليْد جاْنَييييييييييهعيياَفْرتيي اْلَمْحيي

الْيْك ماكيْش ساْويييييييييييهياْلْبهيَميه َوْعالْش كييياَمْل َذا اْلْغيييييييييَدْر هاُنوك آلمَميّ

زاْيديْن في َلْهواْل و الْدموْع قاْوَيييييهما ْخشاْو آْلعاِلي مييا ْخشيياْو آْلْبَشييييييييييْر

يكْي َبالْصبييييييييرْي ال الّدْنيا هاِدي َماْشَيه ْو فاْنَييييييييييييهياْلْبهيَمه اْلحنيَنييه  ُنوصييِ
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َشابَّه ْو َماَعْنْدَها ْزَهْر 

ابَميّه ْو َماَعْنْدَهيييييييا ْزَه ا ْيَوِليييييْيرييييييَشابَميّه ْو شييَ اْب آللِّي َيْخْطْب َميي َو اْلَخطَميّ

ْرْطَها ْمَغلِّييييَما ْحِصيَنا ِطيَره َوآللِّ َتْنْسَحييييييييييييْر َما ْحِصيَنا ُبوَها ِفي شييَ

اَبه َو ْمَشاْو اْل ْخَبيييييييييْر ْدَرا ْبَشاْنَهيييييييياَجاْوَها اْلَخطَميّ ْفَله ْصغيَره َعيي َو الطُّ

ا ْنْكَسيييييييييْر ْعْد اَل َحْد َراْدَهيييييييياَرْجَعْت َمْغُبوَنه َو ْجَناْحَهيي ِغيْر أْسَواْد آلسَميّ

ْيييييييييييْر َداْرَهيييييا َناْوَيه َتْتَهنَميّى َو ْتُكيييييييوْن َكاْلْبَشيييييييييْر َناْوَيه ِكَلْبَناْت آلدِّ

آْش إْيَصبَميّْرَها َما ْحليييى ْرَقاْدَهيييييييياآْش إْيَصبَميّْرَها َو ْعَذاْبَهييييييا ْكْثيييييييييييْر

اَبه َبالَمْسْك َو اْلْعَطيييييييْر ْفَله اَل َحْد َساْلَهييييييييييياَجاْوَها آلَخطَميّ َما ْعَباْو َبالطُّ

َمَراْت إْيًقوُلوا ياِتي ْنَهاْرهييييييييييييياي َمَراْت إْيًقوُلوا َنْرْجُعواي َذا الْشَهييييييييييْر

ا ْبييييييييَغ اْلْقيييييييَدْر َراْت إْيًقوُلييوا ِكَميي َمَراْت إْيًقوُلوا َلْو َكييييييياْن َشاْفَهييييياَميي

َتْرُكوا َلْبِتَيه اَلْهَييييييييه ْفَحاْلَهييييييييييياَطْمعييُوا َلْبِنَيييه َو اْلَساْنُهيييييْم َشيييييييييييْر

يْن مْن َبْعْد َما ْنْغيييَدْر يْن َمْحَناْت َعاْشَهيياَكيْف َيْصَرى َلْلزِّ َكيْف َيْصَرى َلْلزِّ

ا ْنْذَكيييييييييْر يْن إَذا َميي َراْر َذاْقَهييياَكيْف َيْصَرى َلْلزِّ يْن ْو ْميي َكيْف َيْصَرى َلْلزِّ

اَلَمه َو اْلَحْفْظ َو ْسَتييييييييييْر ا َزاْرَهيييييييياَطاْلَبه السَميّ َتْرَجى َفاْلَمْكُتوْب َما َجيي

ه َو اْلِغيْم َو الْمَطييييييييييْر دَميّ ْد الشييَميّ يييييي َهييييييَذا ْحَساْبَهيييياَمْن َبْعيي ْج َربّْ أْيَفيييرَميّ
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ول ماعنـدي ْزهر   رهْز يدـنعام لوڨال ْت

ول ماعنييييدي ْزهر ڨڨڨڨال ْت

َأْوحييييييييد يييييييييير ِإيزييييييييييدعاَيْش  ما فاْدني ْصبيييييرو الضُّ

ميييييا دام عنييدك رّبييييييييي

الّشيييييييييّده اْلْبشييييييرْعلييييييه اْليييَعْمييييييييييييييييدهفييييه  خييياَلْق 

يييييييول مييييييياعندي ڨال ت
ْزهير

َأْقلييييييييييل كاْلْمطيييريو الّدْميييييييع ِإيسيييييييييييييلالّسْعد  َهْوطال 

ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي

يييييييييييّديك َأْكثيييير َو ْكثييييييريْسَتَجْبيلييييييييييييييييييييكيأْرفع 

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت

فيييييييارغ الّشيير و اْلْفَقييييييرو الْزمييييييييييييييييييان الَدغجيبييي 

مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي

تْفشيييل ميييا  ِخيُرَيْحَضييييييييييريْعلييييييييه َأْتيييوّكيييييييييييييلِغيْر 

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت

مْهيييمييييييييييييييومرانييي مْضيييييوم اهلل يْسَتييييييييييييييرديييميييا 

ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي

تْسَتْهييييييييزا ُقيييم َأْسَتْغَفيييييييييروْقيييييييييْت اْلحيييييييييييييييّزهميييا 

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت
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يَميّييييييييييييييه ذرِّ ْنييييييييييييييييييياال  ذاليييدَميّ ويييييييين اَلَمَفييييييرفيييي 

ميييا دام عنيييدك ربييييييييي

ييييييْرزق تْجَبييييييرمييييييييا َتيييتقّليييييييييييييييييقهييييييو  غيييادي 

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت

ْكنيييييييه المْحنيييييييييييييييييهَهييييْم السُّ ْوَكيييييرزاد  َأْبَل  طيير 

ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي

يْشْتهييييييييييريفييالّلييييييييل اليييييييييييييييّداجهييييييو الفييييييّراج نوُر 

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت

َأْنشّميييييييرَأ بييييييييييَل َزْدميييييييييييييييةَأْبيييييَل خْدميييييييية كيييف 

مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي

ال ، ميييا تْنفييييييرهييييييييو الّرحيييييييييييييييييمهييييييَو اْلَكييييييريم

ول ماعنيييدي ْزهير ڨڨڨڨال ت

اليييييّدار دْرت  نْكبيييييييرَبيييْوالد َأْصغييييييييييييييييياريما  رانييييي 

مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي

في رْمْش اْلْبصييرَأْيكييييون ُميييعيييييييييييييييينفاْلحان و اليييِحين

يييييييول مييييييياعندي ڨال ت
ْزهر

قيييييياصر و الوقت يْنيييييييذرميييانيييييييي قيييييييييييييييادررانييي 

ميييا دام عنييدك رّبييييييييي

20



الحاَفييييظ اشيييييييييييييدهييييييو  و الْسبيييْل َيْنْجييبرهييييييييو اليييرَميّ
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ا القات عينك أْسْتحات عينـي لم

ي بلعانيييييييييعيني لّما القات عينك أْسْتحييييييييييات غير صدفه جييات مشييّ

ْغريي يييْرجعلي تانيييييالّشيب أملكني و الْبصار أْحفييييييييات من صاْب صييُ

تْنعد بييالْعوامي ُأ زيييد الْحفيييييييييييييانييالْزمان عادلي بعد أْسنين أمشيييييييات

لوب أْتعانييييييحْصراه ِك ُكْنِت زينْة لْبنييييييييييييييات يـــــناعْتأ بولڨبالْشبوب زاْهيه و ال

ْد و الّتْبسيميييييييييييييييات بي و الييّزين رّبانييييييييييييييـــــناعْتأ بولڨتاـــــــــــــــميسْبّتلا و ْدَالقاَمه و ال الْشعر ذْهيي

يا زين الْوصاف يْعجيييز السانيييييييييحْصراه ما ْقضينا ْسوايْع و ْوقيييييات

بوب فانييييييييييو اليوم ِك ْرجْعتي في ذالّلْحظييييييات الّدنيا هيياْك وْقْت الشييْ

لوب عاّيه يا من عيياش هانيييييالْوجوه أْمجْعده و الْظهييوري أْنْحنييييات يـــــناعْتأ بولڨيــــناه شاع نم اي هّياع بولْو ال

و ْنعيش في ْزماْن كون غييير أْكفييانيهاْكده ْبغات لْقدار و الْجراْح أْحييياْت

و الْدموع سيياْيله جييْرحت أْعيانيييييييساعه فّوْتهاي غيير بالخيييييييييييييْزرات

رار و ْمعانيييييييييبْكري كاْن بْكري غييير ذْكريييييييييات و الّلي ْبقاْلنا ال سييْ

نييْدعيْو رْبنييا رّبي الفوقانيييييييييييييييييالكْبْر أْدهْمنا ما ْبقاْت أْحيييييييييييييييياْة
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ه َيمَّ

يَم يييييييييييه َلييمِّ ربِّيييييييييييييي َيْبييغيييييييكهييييييييييييييَيمَميّ

َتْتييوّنييْس بيييييييييييييييييكآييييييييييييييياْت َأْكييريَميييييييه

يييا ْحِبيبْه قْلبيييييييييييييي يييّحْفييظيييييييييْك ربِّييييييييييي

ُعْمري ما ْنفّرْط فييييييْك  يّميييييه يييّميييييه يّمييييه يّميييه
  

حّتى ْتشييييوفْك عْينّيييييييامييا َنْهنييى مييا ْيجيني ُنييوْم

ييييييوْم ْنَييايّمه يييا غيياْليييه فالسَميّ َأْنِت اْلْحييييياة وْنِت الدَميّ

سيياْهَره َتْخمامييْك ِفَيييييياشاْحَسْبتييي اْليييالي وْنجييومْي

ِدَييييييهجييّوْزتيي ْمحيياَيْن و ْهمييييوْم ڨنييارْك ال ْهَبييه َم

د إْيلييييييييوْم أعماليييييك ِهيييييَي هيييييَيمييا نْسمييْح اْلَحيي

ْر و ْيجيييني ُيييييوْم ْليييبي ْنِت مْحضيييهَيييْوْم إْيُميي ڨفي 

َنْبقى ِليييْك َأ َتْبقي لَييييييييا َأْبييَل ِبيييْك َعْقلييييي َمْعييييييدوم

باَبْك ييييا َلْوِلَيييييييييييهاْلَجّنييه و ْخييييياْر اْلُقيييييييييوْم َبسيييْ
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َياْلَمْفَتاْح 

ْمت َراْه أنَزاْد ُغْلِبيييي َأْفَتْحلييييْي َبييييييابييييييْك َباهلْل َياْلَمْفَتيياْحََحشَميّ

َياْلَمْفَتاْح َراِني َنْرَجياْك

ْمَتْك َباهلْل َياْلَمْفَتيياْح َراْه َأْنْجَرْح َقْلِبيييَخفَميّييييييييْف َأْعَذاِبييييييَحشَميّ

َياْلَمْفَتياْح َداوي َبيْدَواْك

ي ِكيْف َكاْن اْلَحييياْلهلْل َياْلَمْفَتاْح َساْل الَمْغُبييييوْن َأْبَحاِليييييي إْيُقولَميّْك َمْكُتوْب ِغيْر َودِّ

ْف َبْواَلِدي ْشَحييياْل   هلْل َياْلَمْفَتاْح اَلْش َخلِّيْتِنييي َميْن َتاِلييييي َما َعْنِدي اَل َداْر َأْمَردَميّ

َيْرْزَقْه اْلُموَلى ْو ْيَتَوَنييْس َو ْيِديييييْر آلَفييياْل َكَذا َمْن َواَحْد َعاْش أْبِجيييييُب َخاِليييييي

اَل َخْدَمْه َتْحِضيْه ِفي ْحَماَهيييا َيْجَبييْر آْلَماْلَكَذا َمْن َواَحْد َغاْس َعْنْد اْلْحُيوَطه َساِلي

َراَغْب َفاْلَمْحُبوْب ِكيْف َيْعَمْل ُأ ِكييْف إْيَسياْلَكَذا َمْن َواَحْد َصاْر َأِمَونَميّيييْس آْلَياِليييييي

ييي َو اْلْمَحاَيْن أْرَشييى َو ْذَبيياْلَكَذا َمْن َواَحْد َهاْم اَل ْبَيّدييييْه إيَشاِليييييي َمْن َقلَميّييْة الشِّ

ْمَعييه َما ْيَبالييي َأْمِريييْض ِفي ُركَنيييه َيْسَتَنيييى َكْلَمييه َتْنقيياْلَكَذا َمْن َواَحْد َذاْب َكاْلشَميّ
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َيا ْلَخاَتْم

َو آلّطْلِبي ْعُقْوَبتْك َأْتُكوْن َهاْنَييييهْريييييياْلخيياتْم آلَطْلبييييي الَحْفييْظ َو ْسَت
 

دْر ْعْد َرْجعْت َباْلَييييهكييَذا مْن خيياتْم أْسباْبهييييييييييا اْلْغيي غيْر أْسوادْي السَميّ

حال كاْوَيهكييايْن ماللَميّْبنيياْت آللِّي تْنْعشيييييييييييْر والَعْشَره ْصعيبه و شييْ

غيْر أنا ونا ماهيْش َعاْبَيييييييييييهكييايْن ماللَميّْبنيياْت آللِّي تْفْتخييييييييييييْر

َأْعُقوَبه ماكيش قاْرَيييييييهياْلخيياتْم يلييزْم الييَوْزْن و الْعبيييييييييْر َلْزماْن 

يا ُموالْت الييّزيْن و العييْز و الْقيييدْر 
     

َيالّلي بيْك َلْصباْع لْبدا زاهَيييييييه

عاْك َبييي ْنَظيييييييْر َتْتَوّنْس َيْعِطيْك و ْتكوْن الْهَييييييهكايْن ماللَميّْبنيياْت تسييْ

مْهما كاَن اْلحاْل َراِه باْغَييييييييييهكييايْن ماللَميّْبنيياْت مييا َجاْيبييه ْخبييييييييْر

اَتْم إيليييق أْقليييْل ميييَ ْصَبيييييييييرْي َماْلِك مْغبوَنه ْتباني شاْقَييييييييييييهيالَخيي

اْلوْقْت أْتبّدْل و اْلْقلوْب جاْفَيييييييهخيياْف أْعليييك َأنِتَيييا ْكَثييييييييييييْرْنأنييا 

َواْج اْلْبحييييييْر ما تْعرْف َرْحَمه ْقلوْبها قاْسَيييييهكييايْن ماللَميّْبنيياْت كيييِ ْميي

َزه اْلْقبيييييييييْر ْشناْك باْهَييييييهكييايْن ماللَميّْبنيياْت أْمجْهيي و ْنِت مْشنوعه بيييَ

ْل ليييْك اْلْعُميييييييييييييْر وَميّ اَتْم إْيَطيي ه َبْبهاك ضاْوَيييييييهيالَخيي و ْتكونيي ُحرَميّ

ْو اْلْبصييييْر يا اْلخاتْم خيياْتمي يييا َزْهيي
       

ومي غاْلَيييييييييييه ْنيا فالسُّ يا كْنْز الدَميّ

مييا نْبغيش حييْد إيجيب ليييْك شييييييْر
         

َوالَميّ يّقْصدْك أْبناْر قاْوَييييييييييييييه

25



يا عجابه حسدوني فيك 

ونا عنييدي غييير أنتيييييييييييييييييييايا عجابه حسدوني فييييييييييييييك

ْدُهْم أعلييييييييييييييييييييياأنت ْنِت غييير أنتيييييييييييييييييييييا رّبي ْيصيييَ

أعييييييييييييييالش يييييا رّبي ْعيييييييييييييييييييييييييالشأعيييييييييييييالش 

مييييا ْتغْمضوشي عينيييييييييييييييييانومي مييييا ْحيييييييييييييييييييييالش 

شييا ْيطّفي هيياْد الكيه

فالّسرْي َو ْجهييييييييييييييييييييييييارذْوقيييوني ْمييييييييييييييييييييييييييييييرار

غير رّبي داري بيييييييييييييييييياو ْبقيت مْحتييييييييييييييييييييييييييييييييار

ال حيييييييد إيسيييييييال أعليا

الْحديث أقيييييييييييييييييياسيييييا بنييييييت الّنيييييييييييييييييييييييييييييياس

طْعت لييييييييييييييييييييييييييييييياس أنا ليك و ْنِت لييييييييييييييياڨيــــناه شاع نم اي هّياع بولْمييييييا 

     لييو تْفيينى كييل الييّدنيا

أنيييييييدير الفييييييييييييييييييييييييييييييييييالكي كييييييان الحييييييييييييييييييييال

دك أْعليييييييييييييييييييياييييييييا بنت لحييييييييييييييييييييالل حييييْد مييييا ْيَبْعيييي

تْبِقي شْمعه مْضويه
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َيا ْخَصاَره

ه فياْليعيييياْم ميْكيُتيوَبييييييه َفاليْشيهييييييْر مْحيسيوَبييييهْأيييييييام َمييييرَميّ

بْر وااليميييييياْنربِّيييييييي ْكييرْمينييييييا َبيالتَميّيوبيييييه وْعطانييا الصييْ

ييييييييييييُة  رْميضيييياْن جييييانا ْبَخيْيييييييراُت رْحيميه َليْعييبيياْد ُأمَميّ

ْعْد َمْن ْدعى ْفَصييييييييالُة دى واْلُغْفيييييييراْن ييييا سيييَ واْطَلْب اْلْهيي

لِكْن ييييييا ْخصيييييييييييييييييييياَره

ْخصيييياَره ْو َأْلييييْف َأْخصييييياَره

َكالِلي ُعييْمييُر ميييا ْتييربَميّييييييى أْتيصييييييْب َميييييْن داَيييييْر َسييييّبه
  

واْلقْلْب َباْلْعداَوه َمْليييييييييييياْن  اْليسيييييياُن ييْجييييييرْح كاْليَقيْصيَبيه

ْر واْلماْيَده ْبغياْتيييها َتيْكبييييييييييْر أْتِصييييييْب َفيالييييّناْس َأْتيييبيييييذَميّ

اْدَرىي َباْلجيعييييييياْنأْحَفييييْظ ييييييا َربِّي َوْسيُتييييييييييْر شييْبعاْن َميي
 

يْب واَحييييْد َأْميشينَميّييييييييْف ْفأْتصيييِ َأْعلى الييْدباْز جيياْي َأْمَحليييييّ

وْن صييياْب َيْنييييدْب ُأ َييْنَتييييْف َرْص والنِّيبييياْنُكييي َوْيَعْض َبالضيييْ

ه َتْغَتييييييْب َوْذُنيوْبيهيييياي ال َتْيتيَكيْركَييييييييْبَأْتصييييْب في ْجماَعييي

ييييييييْب مييا ْعبيياْت َبيياْلِهيْب النِّيييييييراْنييييييا َليْلْعيجييييْب اْليُميَعيجَميّ

ييييييياْر وْق التُّجَميّ يْب في سيييُ اْلِكْي واْلْغلى ِفي َلْسعييييييييييياْرَأْتصيييِ

ياْم في رْمضيياْنالِعيْب جييييياْتُهْم َوالعييييييييييييياْر ْح الصييْ ِكْيصييُ

راَقيييْد سييياَمْح فاْلَخْدَميييييييييييهَأْتصييييييْب واحيييييْد ال َحْشَمييييييه
28



ْق َوْيُقيييوْل َكْلَميييييييييه ْن اآلذاْنميييا َيْنَطييي َحتَميّيييييييييييى ْيييييييييييأذَميّ

ْد ميييا َيْرحييييييييييْم يْر مييا َيْقَسيييييييْمَأْتصييييْب واَحييي َع اْلِغيي حاَجه ْميي

ْة اْلُعْربييييييييييياْنَأْنَت ْتقيييوْل مييياُه َمْسَليييييييييييييييْم مييا فيييْه ريَحيي

ياطُي  و ْغبييييييييييييييييياُرَأْتصيْب واَحييييييييْد في داُر ال َبشيييْ

يطييييياْنفي َأْهيييييييييُل ْيطفِّي َنيييييييييييييياُر زى مييا ْنعييْل الشِّ ما ْخيي
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ُنوِصيْكَيا ْبَناَدْم

30

ْكييييييييا ْبنادْم ُنوصيكْي ِغيْر ديْرها ْمليْح في بال

الّدْنييا ال ْغيرورْي غَيْدَوه ما َتْنيُظْرشيييي فيييييْك

َأْعيطي حيْق اهلل ْفيالْصيييييييال ذاْك ُهييييَو زاَدْك

دييْر َأْعماْل اْلِخييْر َو ْبيَشييييييْر َبْسيالمْة ِإدييييْك

َأْحيَرْز فيي ُنْطيقْك َعيْس ال ييْفلييييْت أْليسييييانْك

َأْحيَجْب َأْكالميْك ماْلْقييواْل اللِّي ميا َتيْعنيييييييْك

نييييييييْكْإذا ْقي دْرْت تْنهييييييي ميا تْبخْليشيي َخالَميّ

ُقيوْل أْكيالْم اْلحيْق فيي ْمكياُن اهلل إيجيياِزييييييْك

ال تْهييدْر فياْلِغيييْب َو ال َتْظُلييْم َأْخيواَنيييييييييييْك

ي ْحرام علييييييْك ما تْشَطْن الّناْس َباْلْهموْم َذالشِّ

َأْسِدي الّراْي اْلْمِليْح وْعطي الْنصيَحه َبْفيييوادْك

و الِّلي ُهيَو ِشييييْن ِغيييْر أْزييياَده َو ْيَعيِّيييييييييْك

َأْعمييْل بالنَِّيييه َباْلْعميياْل َأْتنيياْل أْخالصيييييييييْك

و الِّلي ُه َميْغرورْي َهيذاْك أْحسياُب غاِديييييييييييْك

حييْق الّنيياْس أْعطييْه و ال واحييْد إيساَليييييييييْك

ديْك و الِّلي ْغييواْك َأْبِشيي ُقييوْلُلو ِسيييْر اهلل يْهيي

ييراْط و اْحييَذْر ُشوْف اْلُقّدامييييييييييْك تييبَميّعّْ الصِّ

و الْطريييقْي اْليَعْوَجيه ِغيييْر َأْتفييياَدى مييياداِبيْك

الِميييزاْن َأْحِضييْه ما ْتيآَمْن فيي َمْكيياَلييييييييييْك

ربِّييي اللِّي َيْغِنيي ال َحييْد َمْن ِغيييُر َيْغنييييييييْك

أْرَفْق َباْلمْسكييْن َعْنيْد سياَعه ْتَفْك َأْغالَليييييييييْك

ُكْل َمْن ِهي في َلْرْض تْبقيى في حاَجه إِليييييييْك

اْلواْلديييْن َأْكنيوزْي ذاْك َرْبحيْك ُأ راْس ماَليييييييْك

َعيْزُهْم في ْبصارْك ال َشيْر َأْيَحيّوْم َأْعلييييييييْك



اَيْق َيا ِسي ِميُموْن  َيا السَّ
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ْق يييييا سييي ميمييون اي ُرْد بالْك َتْضحيى َمْغبييييون يييا السييَميّ

يْر ِكيييذاْك اْلَمْقيييييييرون َرْوحيياِنَييييييييييهمييالدِّ سيياْكنيياُت 

ما َيْسعاْش قاْع اْلَقْمَبيييياْص اْلقانييييييوْن جييييياْهَلْه َأْخالْص
 

َو ْبصييارُي قييياْع َمْعِمَيييييييييهِغيييْر َيْشَكيييْل َأْبييذالْك الييّراْس

جا ْمَزْرَنقْي ما ْعَرْفْت ِكيفييياْهَمّره ُكيييْنْت فاَيييييييْت َأْحيييييداْه
  

واْه يْر َاْهيي ميييياشيياْفتييوشِي َعْيِنييييييييييياِمييْن فاْت َخيييلَميّى ِغيي

اجلييييييييْن ْجلييييْنَعْنييييْد َمَميييييييْر الرِّ َلْعُبوا ِغيْر الرَميّ َشْفيْت 

ْد َمْسكيييييْن ْل فييييي واَحيي زاْدُل ِكَيييييه ْعييَلى ِكَييييييييهَأْدَخيي

ِصيييييييفْي َيْتَوقَميّفْي َأْعيييييَل الرَميّ

َأْبغاْت َمْشَته َواللَميَّ ِصييييْف

َو ْيُقيوْل َأَنيا َوْلْييد َأْضرييْف

ْنييييييييييييييييا ْل الدَميّ لْو َتْفنى ُكيي

ْرقيياْن ا َعْنييْد َمْلَقى الطُّ اْلُعْنيييييييييواْنِميْن َجيي ر  َودَميّ َخيَميّيييييْك 

قييياْل َعْنييِدي اأَلْوَليييييِوَيييييهَجييييييييا هييياَجْم ِكُبوَزْرنيييياْن

َما ْيَحبَميّْس ما ْيُقوْل اْلُخيييوْفَعْنييييييْد إشيييييياَرْة اْلُوقُيييييوفْي

 
ْر َكييييياْلَمْلُفوْف ْو َلْحَميي َحْرُق َو ْشواْه َييا ُخوييييييييياَو الضييَميّ

ْط ِو يِزيييييْد َبْعيْد ما داْر َجَرْس َأْجديييييييْدَفيياْلْبييييالْد ِإيَبييييوَميّ

َو اْلَمْرضىي ْمشاْو َضِحَيييييهُهييييييَو َمْرتييييييياْح ُأ َسعيييييييْد

ما ْيخاْف َماْلُمْنَعَرجييييييييياْتمييا ْيسيييياْل َأْعيييَل اإلشيياراْت



َيا َأْصَحاْب اْلِبيُرَواْت 

َواْش َأْتَقاْرعُوا َيا َلْحَباْب
33

حاْب اْلبي َأْنجيييوكمْي ميييا ْنصيُبكييييييييييييْمُرواْتيييييييييييييا أصيييْ

اَعييييييييييياْت َأْحناييييا ميييا ْنشوُفكيييييييييييييييمْيَباْليييْدقاْيْق ُأ َبالسَميّ

ْد إيييبيع ُأ َيْشيييييييييييري ْر مييا ْيُنييوْدِش َبْكيييييريواْحيي آلُخيي

والَمكيييييييياِتْب ْمْخلييييييييييييييهآلحييْد َبْعمييالواي َييييييييييييْدري

وْيقييييوْل ميييياهوِش َغْرضيييواحيييييييْد أْبُقْفُت َيْقضيييييييييي

واَلْحها َمْنِسَييييييييييييهالّنيييياْس َأْتقيييياْرْع َيْمضييييييي َوصيييييييْ

ْه ْيَسْمَسييييييييرْيواحييْد مييا جييايب ْأخبيييييييييْر آلخييير فاْلواَطييي

مالهييييا لْبصييييارْي َمعميييييييييهاهلل يحفييييييظ ُأ يستييييييييييييير

ْرب قّهيييييييييييوت بيييييييييتُواحيييد َيشيييْ ْر في رحُّ َوْمقصيييييييّ

تى حّييييييييه لى َرْقْبيييييييييييييُتْالخدمييييه ع مييا ْيخّمْم في ْحيي

مادابييييييييه إْيسامحنيييييييييييييايالّلي ميييييييا ْبغى َيْفهمنيييييييييا

َبْخطييييييييييهمييييا كييييان اله إْيصّبرنييييييييا َأْمَخّطي  راه 

َواليييييييواجب يستّنانيييييييييييييايياخييييييي هييييادي أمانيييييييييه

و ْعماْلنيييا غيييير بالّنييييييييييييه اهلل إْيكيييييييون أمعانيييييييييييييا

ْل و الصراميييييييييييه مان المستقبيييييييييييييييل الَعَميييييي ِلضيييَ



باْش َتْمحوا َهذا اْلَعييييييَذاْبواْش َأْتقاْرعوا يييا َلْحَبيييييياْب

اَيْب َوْشَبييياْب َهاْنِييْن َحْد ما ْنسيياْل َأْعِلييييهوْنعيييشييييوا شييَ

َبْرُكواي ماْلساْن ُبوَمْنَجييييييييْلِجيُبوا اْلَهْضره و اْلَمْغييييييَزْل

ْبَسنِّيييييييييييييييْهاْلمْسيييُؤوْل ال ُبْد ِإْيَحيييييييييْل ي  َأْبَيّديْه َمشِّ

 
ْرْب َأْعَطْشينييييييياَأْبِغييينييييا  ُسْكينيه  ُسْكينييييه َواْلما للشييُّ

َره ِويَنَت َيْلَحْيقينيييييييا الْنهيياْر اللِّي َنْسَعييييْد فيييييْهيييا ضييْ

ييييييييه َأْبغينيييييييييا ُلْقَميييييه ُلْقَمييييييه َوالْدواي للّراْس َواْلَحمَميّ

ْلَمييييه َنْفيييرْح بيييييييْهال َضْو َعْشنيييييييا فالظَميّ ما ْسويناِش 

ماْلْقعييياْد راُهْم َمْضرارييييناْلَخْدمييييييييه َلْلَبّطاليييييييييييْن

ايييييييين هذا َميييْن الُخييييْر َمْلهيييييييهميوْر اْلُخْبييييييَزه َجرَميّ

ه رهاْلعيَشييه صْبحييت ُمييييييييرَميّ شوفْي اْلَحْم شوْف اْلُخضييْ

الْرتيَله اْلجيْب َسْكَنيييييْت فيهوْحنيييييييا َقْبَصْتنيييا ُعبَميّييييره
 

واْلَخْلَقيييييه َمْن ُكْل أليييييوانويْن ما ْتروْح َتْوَجْد ال شياْن

كالنَميّْسيييييييييواْن اَلييييه  جَميّ َكاللِّي خاطييييْهكالرَميّ كاْلْمواَليييفْي 

َعْوَليييييه داَيْرَليييْك  َوْعلى ُكْل ِشييييي َيْسَتْوليييىيواَحيييييْد 

واْلَهْم ال َمْتَوسنَميّييييييْس بيييييهالُخيييْر فييييييي ذاُت َعلَميّيييييه

والّشيطاْن َأْبيييييَغ َيْلصييييييْقالْزَهْر َأْضَرْب اْلَمْرَفييييييييقْي
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َنّطْلبييييييواي َربِّييييي َيْهديييييهوالِلي جاْب نيياُر َتْحييييييَرْق

اْجِتماِعَييييييييييييه هاِدي لييييْك هيييييييييياِدي ِلياَعداَليييييييه 

يييييييه اْلجزاْيِرَيييييييييييه وْلْدها ماَتْسَمْحِشييييييي فيييييهواألمَميّ

نَميّيييه َباْلْكتييياْب والسُّ ها اْلَجِحييييْم ُأ َهيييييا اْلَجنَميّيييهَنْعَمييييْل 

َدْوَلْتينيييييا َيْنُصيييييييييْر  يياْو َأْعِليييْهَواْلْوَطْن مواهلل  ْن َضحَميّ
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اْر َهَذاْك النَّكَّ

َذْر ْحَبه ْحيي احْب َمْبني ْعلى اْلْغيييذريا ساَيْلني ْعلى الصُّ الصَميّ

ماضنِّيْت َنْيُت خاْسييييييييييَرههيَميّْجليييييييييي َلْفكييييييييييييييييار

ييييييييياْر النَميّكَميّ هيييييييييييذاْك 

َبْر احْب ماْبقاُل ْقييييييييييَدْريا الَيْمني ال ْتلوْمنييييي صييْ الصَميّ

َبْجمييييييييييارْي َوْرماِني َبْسهاْم غيييييييييياْدَرهَأْكوانييييييييييييي 

اْر اْلَغيييييييييدَميّ هيييييييييييذاْك 

َو ْضَحى َيْشَبْه الْنُسيييييييييوْرَأْصَبْح َمْشنييييوْع َب ْطيييياَره

هاْيَجه ِكْمواْج اْلْبحيييييييييوْرَخّلى َلْعُقيييييول في ْحيييييييياَره

يْتييييييُل ْكَثييييييييْر ي َباْلْجَهييييييييرْيأنا اْلَمْبلي مدِّ وْحكيْتُل َسرِّ

َمْحتيييييييييياْر واْلَعْينيْن ضلَميّْت ساْهيييييييَرهخاّلنييييييييييييي 

ت َلْشفييياْرْما  َغْمُضييييييييوا 

والّزْردابْي مْن َتْحِتي ْنْحَفيييْرأنا الغاَفييييييْل ما َجْبْتييُل ْخَبييْر

َلْمييييييراْر ْقِنيييييييييييييييييي  واْلَخْزَره َمنُّ ناْفيييييييييييييَرهَذوَميّ

ما ْتُشيييييييييوفُي  َلْنظييييياْر

اْلْقسيييييييييوْرساُس َمْبني ْعَلى اْلْخصيييياَره َأْتِريْبُل  َبْلَخْف 

ْمييييييييييراَره ْتولِّي  خاَدْع اْلَمْلْح واْلْكسيييييييييورْيَأْحييييياُت 
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يْب َوال َيْنْعَشيييييييييييرْي ْر الذِّ باْلِحيَله راُه َمْشْتَهيييييييييييييرْيُعمَميّ

يكْي َأْضييييييييييييييييييرارْي اْلَخْدَعه َوْشحاْل واْعييييييييَرهال ْيَورِّ

َوْسُتييييييْر يا َستَميّييييييييييياْر

ْر وْيِزيدْي يْفْتيييييخْر َأْجناُح َتْعيى ْو َتْنْكَسيييييييييرْيَمْن داْر الشَميّ

َواْلُمولىي َعْيُن باْصيييييييييَرهِبيْن ِليَله َو ْنهيييييييييييييييييييياْر

َلْشيييراْر في  ْيَخلَميّييييييييْص 

َوال اللِّي ْيُروْحُل ْييييييييزوْرما َتْنفْع فيْه ال ْغفيييييييييييييياَره

اَحْب ماْلييُك اْلْغيييييييرورْيفي ذاُت ساْكَنه ْحييييييييييراَره الصَميّ
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هاد العذراء

اع كيفها ما كييييان سبحان الخالق في ذا الّدنييييياڨهاد العذراء 

أْتصونكي و ْتحن أبال مزييييييهأتخّلي الخاطري زاهي فرحييييييان

اهلل ال تبلي هاد الْبنييييييييييييييهيا رّبي رّبي صانع لكييييييييييوان

باباها تّراس و ْمها ْولييييييييييهاألَصل و الجود من ورث أزمان

كل أصبع حرفه عندها هيييييإذا ْمشيت للغرب أفتخر يا فييالن

تْنْبهر بْخصايل الّشاويييييييييييهويذا رْحت للّشرق زاير لْمكيييان

بنت الخير و الخمير أ كل حّيهفي ْبالد الْقبايل تّمه البرهيييييييان

ها نسيييوان الّسمراء و الّزين و الّترفييييهڨأجمال الّصحراء فو

أخموسه و ْخموس جاه الوليييابنت العاصمه قّرة لعيييييييييييييان

و الْعطر الفّواح في كل وْطييهأبنات أبالدي وردات أجنيييييييان
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ُنوَفْمَبْر

ْت ِسِنيْن َمر

39

نين َأْطويلييه ْمضيييييييياتيييييييا سييالم عليييى نوفمبيييييري ْد َأسييْ بْعيي

داث َأْكبيييَره ْصيييييييرات الّتيييييياريخ َأْعلييييه إيَخبَميّيييييييير بْعْد َأْحيي

اْر َرْفعيييييوا راَيْتهييييييمي ييييييييييارالثُّيييييوَميّ طيالبييييين اْلموَليييييه اْلَقهَميّ

ْرُهمي َأْعيييييَل َمْحَنْتُهييييييم ْل َعْنهييييييم َلْمييييييييييييراريْنصيييُ و ْيييَزوَميّ

ييييييييه ييييييييييه نوفمبييييير مْهييييييْد اْلُحرِّ دوك َأْبطييال في َسرِّ َقصييْ

ه و اللِّيَليييه رْجعيييييت َأْنهييييييييييياراألوراس َأْعطى اْلَوِصييييييييييَ

ْو اْلْعالم بييياْلْهالل و الّنْجميهاإليميييان كيييان ِلُهم َحْكميييييييه َزْهييي

رْد اإلستعميييييييييييييار البيييييارودي أْنَطييييييق َأْبكْلميييييه عاَزْم َطيييْ

هد َمْحَنْتنيييييييييابعيييد الَقيييييْرْن و ْثالثين َأْسَنييه و اْلعيييياِمين َتشييْ

د مييا كييان الّظلم َعْشَرْتنيييا مييييا ْرِضينيييياي ْبهيييياِدي َلْقيييييداربْعيي
 

ك َأْغاللييييك ييييييا بيييييييييالديجبهييييية الّتحرييييير َأْتنييييييادي ِلَفيييْ
 

ْعييييْب اْلهيييييييادي َتْيَقْظ الشَميّ و ْبغيييييى اْلُفيييييوز ُأ ِلْنِتصييييييياريَأسييْ
    

يييم ومامي اْلِجيْش َأْتَنظَميّ ييييييييييمميييييييالصُّ مؤتمييييير َأْنيييييدار َأْمصمَميّ

و ْبقيييى ْمسييامي ْلهيْب الّنييييييييارِلْستعميييييياري ُحْلَمييييْه َأْتحّطييييم
 

َبْعييييْد َمْلييييون ُا َنْص َتْضِحَيييييييهالفْرحييييه في خْمسيييه ْجويليييه



مّرت أّييييييييييام َو َلياليييييي

ياللِّي ُكْنْت َأْعِليييا غالييييييي

فْرحاَنيييه ِبنيييا األيييييييييييام

سنين ما ْتِغيييْب َمْن بالييييي

مّرت سنييييييين و سنييييييين

َأْيييين اْلعاَهد و اْلَيميييييييييين

ْنييييا اْبِتسييييييييامي كيييانت الدُّ

كان اْلعْطْف كاْن اْلِوئيييييييام

و اْنَتَعْشنيييا َبييياْلعطيييييييور

َأنييا و ْحبيبييي اْلغاليييييييييي

َأْصبَحيييت ِحكييياييييييييييات

ييييا ميييا قطْفنا ُزهيييييييييور

ييييا ميييا َبَنْيَنييييا ُقصييييييوري

اْلُييييييوم الييّذْكرييييييييييييات

أْحَسييييْب فيييالّثوانيييييييييييي

و الّشبييييييياب إيُميييييييييييير

تْسواد فييي رْمشْة ِعيييييييين

و نيييييا اْلْفراق َأْكوانيييييييي

مييييع مييييييرِّ اْلحيييييييييييياْة

الّثوانيييييييي ْتميييييييييييييييير

نييييييييين ميييييا ظنِّييييت السِّ

فْصليييت العيييياِشقيييييييييين

و الّشبييياب إيُميييييييييييييييير

بييييييييييياب فيي زْهيييرْة الشَميّ
 

راه َأْحبيبييييي ْنسيييييييييانيي

دقييييييييائقي َأْتمييييييييييييييييير

َأْنقاصيييي فييييييي َلْعييييذاب

ال ْبِرييييه ال َجييييييييييييواب

و الّشبييييييييييييياب إيُميييييير

َأْضحيى َحزيييين وْلهييييييان

غاب ُمييييييّده َميْن ْعييييياني

الّسياعيييييات َأْتُميييييييييييييير

ميييييين نْتفّكييير َأْزمييييييييان

راح اْلغيييالييي ميييا بييييييان
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و الّشبيييييياب إيُمييييييييييييير

و نيييا ذاَييْق َلْميييييييييييييرار

اإلييييييييييييام أْتُميييييييييييييير

قْلبييييي راه في لْضييييييرار

الش الّدْهيييْر َأْبالنيييييييييييي

و الّشبيييياب إيُمييييييييييييييير

ساِمييت َلهيييييْب الّنيييييييييار

هيييييييييوري َأْتُمييييييييييييير الشُّ

َأْصَبْحْت َأْعليه َأْنسيييييييييال

الِلييييييي راْح َخيالِّنيييييييييي

لّمييييييا ْتَغْيَرْت َلْحييييييييوال

مييا زال ُصوْرُت فاْلبيييييال

ِنيييييييييييْن َأْتُميييييييييييييرو الّشبييييياب إيُميييييييييييييير السِّ
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ما تستاهليش يا ْختي

42

ميييا تسيييتاهليش ييييا ْختيييييهيييييييذا مكييييتوبيييييييييك

و الّلي مكتيييوب فالْجبييييييينميييييا تْمحييييييْه إيدييييييين

ُعونيييييييك في  بر يييا ْختييييرّبي  بر الصييْ الصييْ

ْر أسييييينين لب الْحنيييييينذْقيييييتي الُمييييي ڨميييييوالت ال

رْف قييْدرْك بْكالّداك ُأ مييا ْعيي العييييار أْعلى اللّلي كسييييْ

ْغرْكو ْبقيتي ْمسيياْمَيه الْجمييار أْتمّحنييتي ْو ضيياْع صييُ

العييييار العييييار يالعييييار

 رّبي رّبي الطييييييييييييْف بناالمخلوقييييييييييه في ْغبينه

راهي تنهييييييييانزين الّنسيييييوانفي كل أمكان

عايشيييه في ْحياْتهيييا ْحزينه

رّبي ْوكييييييييييل الّلي ظلمكدارلييك أمكيييده و ْغييْدرْك

راري لبكرّبي ْينّجييييْك مالضيييْ تي مييا ْرتيياْح  ڨما ْرتْحيي

العييييار العييييار يالعييييار

رّبي رّبي عُفيييييييو ْعلينييييياشييْفنا مييا شْفنيييييييييييييييا 

سْعْدها مْشياْن  عاْيشه لْغبيياْن
    

قيييييّرْة لْعيييييياْن  
     

مييييا َجْبييييرْت كْبييييَده ْحنيَنه



َلْحَبـــــاْب
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َلْحبيييييياْب مْن ْزيْنهييييا كْلمييْة لْحبييييياب

يا ريييييْت لْو َفالحييييّزه يْنصييييييييييييييابوا

لْصحاْب َدْرْت َلماْن فيُهم لْصحيييييييييياب

ميْن جاْت َفالّصْح َأْعلييييييا غيييييييييييييابوا

في ْكفاْك َهاْي َخّيي ْيَوّروا َلْنييييييييييييياب

وْمعاْك جابوا ْمَحّبْتهمْي جيييييييييييييييييييييابوا

ُعْمري َوال ْحَسْبْت َأْنشوْف َأْعيييييييييييذاب

ساَعه اْلَوْقت َأْقصْدِني َبْجييييييييييييييييييواُب

يْت َأْبيييييييييييييييواب يا ما ْحَسْبْت يا ما َعدِّ

واللِّي ْنروْحُل واْك َيْغليييييييييْق بيييييييياُب

أْعمْلْت نْيتيييييي ساعه َضيينِّي خييييييييياب

أْسبابييي اْلْغرورْي ما قرييييييْت َأْحسيييييياُب

الّسييياْس َمْن َبْعْد اللِّيييييي ْبِنيييييييييُت راب

واْلقْلْب َأْنعطْب ما ْبقيييييياوْش َأْحبيييييياُب

اْلُجييييْرْح ما ْبرا ُهميييا بيييييه َأْسبيييييياب

َبْسييييوفْي ماْضَيه داْيميييييييييا َأْعقيييييييياُب

َأْنساْو ِخيييييييريي ْوَحْفيييييييييرولي َزْرداب

ما خافييييييييييييييوا ْمَن اهلل ُأ َمْن ْعييييييذاُب

ه َوْتمييييييييُيْر َمثيييْيل الْسحييييياب ِلّياْم مارَميّ

يا ِويْح َمْن داْر الشيييييييّيْر في ْصحيييياُب



ال ال َيا ْوِليــــــــــــــِدي
ُكوَنْك َعاَقييييييييييييييييييييييييْلال ال ال َييييا ْوِلييييييييييييييييييِدي

ال ْتُكييوْن َغاَفييييييييييييييييييْلأْنَت ْبِني َو ْحِفييييييييييييييييييِدي

َيْنَفْعِشيييييييي َما  ا َيْصَلْحِشييييييييييياْلُعْنْف  ي لْلُمَحييييييييييييييييْلَميييي َيدِّ

ي ْمِليَحيييييييييييهاْلُعْنْف َحاَجه ْقِبيَحيييييه َحاْلَمشيييِّ َأْعَطْب َنيياْس َأشييْ

يْخ واْش إيُقيييوْلُكوَنْك َعاَقييْل ِفي ليكييييييييييوْل َو ْسَمْع للشِّ

وْل ه و ْطبييييييُ َمّشي ْدباْز ُأ ُروِصَييييييييييه و الملعْب فْرَحيي

يييييييْم َتييياِني ا ْتَخمَميّ َأْفَهْمْت مْقصييييوَدكْي َو ْبِكيْتييييا َباَبيييا َمييي

َوَنا َفاْلُعْنييييييفْي َما ْتييَربِّيْت  َيييييا َباَبييييا ِكْبِغيْتيييينيي ْنعانيي

َرْح َكْبييييييييييييِدياْلُعْنْف َراْه َيا َوْلييييييِدي اْن الْه َأْتَسيييييياْلَيْجيي َما َكيي

اْن َقْلِبي ُكْرِبييييييييياْلُعْنييْف َيييا ْمَحيي ِفي  ُكوَنْك َوْلييْد َأْحييييييالْلَزاْد 

يْخ واْش إيُقيييييوْلُكوَنْك َعاَقييْل ِفي ليكييييييييييوْل وْسَمْع للشِّ

وْل ه و ْطبييييييُ ي ْدبيياْز ُأ ُروِصَيييييييييه و الملعْب فْرَحيي َمشييّ

اِني يْر ُكوَنييْك َهيي يْتَيييا َباَبييا ِغيي دِّ َمه َعيي ڨنابيإ رحْبْلا ِْفي ْطِريقْي َأْمسييَ

يَحه َتْنيييييَداْر ِكْبِغييييْتَيييييا َباَبييييا َأَنييييا ْو ِإْخَواِنيييييي الْنصييِ

اْلَباْل   َو ْنِزيْد ُنوِصييييييييييكْيُنوِصيييييييييييييييييييييييْك وْحَرزْي َعْيَنكْي َحلْي

اْلَو ْنِزيْد ُنوِصييييييييييكْي ُنوِصييييييييييييييييييييييْك ُرْد َباَلْك ال ْيُفوْت اْلَحيي

ال َخْدَمه ال َزْدَمه

ْج اْلكاْسكيطييييييه وَميّ َيْحَليييييييم فيييييييييييي َلْقسيييييييييييورديمييييييا ْمَعييي
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تى َبْرويطييييييه عاْش َأْحيي و ْبغييييييييى ليييوطيييييييوي فييييييييوريمييا يسييْ

ييييييير َأْعلى ديييييداَنكديييْر ِكمييا داروا جيرانييييييييييك نييييييييوْد َشمَميّ

ْل ُأ زيَميّيييْر َأْحزاميييييييييييك ييييييييييييا ذاليييييييييك اْلمْغييييييييروريَعييييوَميّ

و ْتزييييييييْد فيالييييييْدراهم َأْتَسلَميّييفباقيييي فاْلْقهييياوي تْتسّكيييييييييف

حْفيييييييييروا لييييييييييْك َأْقبيييييييييوريكل الّنيياس فيييْك راهي تْحلييييف

َيييييييييه ري سمِّ باح وْعشيييَيهعيييارفكْي من َبْكيي واليييْزقىي كيييْل َأصيييْ

طاْرتك َأْعلَييييييييييييا يي شييْ روحيييييييي ْرِميييييييييي َلْفطيييييييورَأْتييورِّ

داناال شْفقيييه ال ْقييراْم َأْحنياَنيييييييييه و الّشيطييييييان َأْعشيييييييْر َأْحيييي
ا

و ْغَرْقييييييْت َوْسييييييييْط َأْبحييييييورَأْرميتينيييييي فيييييي َجيَميّيييييييييييانه

رْق َأْجبينيييييييك دْم َبْعيي يييييييي ِجيبكروح تْخيي جيْب اْلمييييييياْل ُأ زهِّ

ُأ تْرجيييييييييييييييْع مْسييييييييييييرورييْفييني اْلهييييْم و ْيغّبييْر ِعيَبييييييييك

و ْعلييييييييى اْلغيييييْر َلْبييييدا مْتخلَميّفَمْن ذا ْزميييان بييياقي مْتكّتييييييف

َتْزدامييييييييييييييْك مْهجيييييييييييييوريبالّراحييه راه ريَقييْك َأْنشييييييييف

و نييييا ميييا ْوجييْدت ليييك َأْدبييارهأْنِت وْجييييييه اْلَهْم َأْبشييييييييييياره

راسيييييييييييييي راْه ِإيييييييييييييييدوريوْقتيي ضيياْع َأْمعيياك َأْخصييييياره

كيييييل ييييييوم َأْمشغْيالليييييي بيالييراِك زْدتيلي فييييييي ْهبيييييييياليي

ي خلِّيييني فييييي حالييييييييييي نْمشيييييييي َلييْلوالييييييييي ْنيييييييزوريعفِّيييِّ

ْل َباْغياَتييك تْفهييييييييييييم دمييييا َرَجيي ياَدكك تْخيييي َبييييييييياْغياتْك ِكسييييْ
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د اْلهَيييييييييييم و ْجنيييييييياحييييييك مْكسييييييييييوركييييييف َأْبغيت َأْتبعَميّ

ْد آلشييييطان ميييين بييالييييييييك اَمييكَبعَميّ أعييييييييزم ُا شييييييييييوف ُقدَميّ

ُأ عيَبييييييييييييييك َمْستييييييييييييييوريراهييييي تْتنييّوْر أيَميّييياميييييييييييك

َبْكالمييييييييييييييك واهلل َأْنفْعتييييييييعْندك حييق في كييل مييا ُقْلتييييييي

رك مييا ْخطيييتي أْشحيييييييييييال ُكْنت مْغيييييييييييروريقلتي الّصح ُعْميي

ييييييييييييا و ْبصيييييياري كييييييييييانْت مْعِمَيهأنيييييييييييا ْبنيييييييادم َأْبيدِّ

مييييييييين عْبييييييييدك مْشكييييييييورييييييييا رّبييييييي فييّرج َأْعليييييييييييا
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لتيش غير أنت ْنتي ما تبد

غييييييير أنت ْنِت َونيييييييييياغيييير أْنِت ْنِت ميييا تبّدلتيييييش

فيييالفرحييييييييه والهييييَينييييامكتييوب أعليييا ْمعيياك أنعيييش

ييييييزراقي أْسييييييمييييانييييياياضييره يييا من قييييييييييييييييال 

رّبييييييييي القيييييييانيييييييييييابعيييد أسييينين أطيييييييييييييييييوال
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و الّدمييييييييييييوع أتسيييييييييييييييليا ما ْقضيت الليييييييييييييييل

الّسبييييييييييييييييييييل هيييييييييييييادي دْنيْتنييييييييييييييييييييامالقيت 

و اليييييييوم هانييييييييي جيييييييييييتعّديت مييا عّديييييييييييييييييت

عْشرتنييييييييييييييييياعمري ما ضّنيييييييييييييييييت أْتعييييييييييييود 

يا شْهلييييييييييييية العيييييييييييييييييينيا مييوالت الّزييييييييييييييييين

حال أْسنيييييييييييين من يييييييييييييوم ُفرَقْتنييييييييييييييييياهادي شييْ

و ْحملتييييييييييييي لْغيييييييييييييييياللكْنِت بْنْت أْحييييييييييييييييالل

ْلمْحنْتنييييييييييييييياصاْبره للمحييييييييييييييييييييال صاْميييييييييييييَده 

الّتدبييييييييييييييييرخّلي الحال إيسييييييييييييييييير ْيكييييييييييييون  ِو 

اليييييييييييييييوم أْجمْعنييييييييييييييييييارّبي ْعمل الخييييييييييييييييير

فالّسيييييييييييييييومو ال حال إييييييييييييييييييييدوم يالغالييييييييييييييه 



اِنـي  َعاَيْش َبرَّ

في بْلدان اْلغيْر عايْش بّرانييييييييييييبْركاني ماْلْجفى ْو هْجرْة َلْوطييياْن

كذا َمْن دْمَعه جْرحْت َأْعيانييييييييييييكذا َمْن ِليَله ْنباْتها سْهيييييييييييييراْن

ْر جيرانيييييييييييييييييييَنْحزْن لّما نْتفّكْر َأْزميييييييييييييييييياْن َنْسأْم لّما نْتفّكيي

يْمتي ِهَي ُقّرْة َأْعيانيييييييييييييييييييُبويا ْعزيْز َأْعليا فالّلسيييييييييييييييياْن و مِّ

رْمزْك أْبيْض أْخضْر أْحمْر قانييييييحورَيه ْبالدي زيْن اْلُبْليييييييييييييدان

حّسيْت َباْلْجماْر ُأ َبْلهيْب نيرانيييييييياْليوْم قْلبي مْسقوْم ُأ غْيضيييييييييييان

ْتِني َلْحييييييييزاْن مهما اللِّي ْنقاصيْه َأْنشْد َأْلسانيييييييييفي ْوطْن اْلغيْر َعمَميّ

يْر اللِّي مْقصوْص اْلجْنحييياْن أْنقاصي لْعذاْب نْنكييوىي َوْحدانييييييييَكالطِّ

َبْعرْق َأْسوْد مْكتوْب يا إْخوانييييييييييتاريْخ َأْشبابي يْبقى ُبْرهييييييييييييياْن

يي اْلغيْر َوَنا فانييييييييينْبكي ْعلى اْلْفراْق ُأ ُنومي هْربيياْن كالّشْمعه ْنضوِّ

اْلقْلبي ْقراْب و ْبعاْد َأْعَل ْعيانييييييييفاْلمْهجْر ما ْقدْرْت َأْنشوْف َلْخيواْن

ويْن ِهَي ْخِتي ْعويَشه َو اْلَمَدانيييييييما تْسمْع ِغيْر ُجوزاْف ُأ إيييييييالْن

في وْطني ْنعيْش َباْلَكراَمه هانييييييييفّضْلْت َأْنُعوْد َلْبالْد اْلُفْرسيييييييييياْن

ما ُنْنسى اْلْوطْن َواْلْوطْن مييا يْنسانيياْلما ْيُعوْد ِكما كاْن َفاْلَوْدييييييييييييياْن

ناِسي اْلهْم ُأ تارْك َأْحزانيييييييييييييييييا ْبالدي راني جايَميّْك َعْجييييييييالن
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كْل ما ْيَعْبرواي ْعليْه َبْمثاْل َوْمعانييييييفيْك َنْوجْد اْلكَرْم و اْلحنييييييييييييياْن

وَلْو َأْتزيْد ساعاْت ُأ َثوانييييييييييييييييَأْستّنى يا بابورْي ِكيْف ما كييييييييياْن

ِليَلْتنا ْتْجوْز فاْلعْزْف و األغانيييييييييوْجدوا اْلُعوْد و اإليقاْع و اْلكمييياْن

ما تْعجْب ولْو َأْتعيْش زْهوانييييييييييالغْربه عبَميّْر عْنها اْلفّنييييييييييييييييياْن

و ْعطْرها اْلَفّواْح اْلُيوْم نادانيييييييييييَأْعروَسه اْلجزاَيْر في ُبْستييييييييياْن
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ُشوُفوا َيا َناْس اْلَعَجاَيْب

شوفوا يييا نيياْس اْلَغراَييييييييييييْبجييييييييييايْبَشييوفواي يييا نيياْس اْلع

مْعنا َبْفالْن قييالوا ميييييييييياْتقالوّنييياي ْفالْن راُه عاَيييييييييييييييْب َأسييْ

وقْي ُأ راُس ْييييييدوْرهييذا ْجهييل قييانوْن اْلمييييييييييرورْي ْر ِإيصييُ الُخيي

يْك ييياّللِّي راْك مْغييييروْر أْرواْح شييوْف اْلُمْستْشفيييييييياْتأْنوصييّ

ْرعه يييا مْجنييييييييوْن وْتصوْق َأْمشييّنْف ُأَمْقييييييييروْنأْتزيييْد فالسييّ

ه فْن ُأ ُفنيييييييييييييييييييوْن ياق راَفه والّتْبسيمييييياتيالسيييَميّ تْبغي الضييْ

ر َأْبعْقلييْك يييا إْنسييييييييييييييياْن ياره َلميييييييييييياْنفّكيي ما ْتييديْر فالسييّ

َل اْلْبلى واألْحييييييييزاْن ْد َأْعيي دْي اْلحْفييْظ والّسالميييييييياْتبّعيي وْقصييَ

وْطُلْب المولييه ْعليييْك َأْبصييييييْرَأْحضييي بالييك و ْتفيياَءْل ِخيييييييْر

غيْرجاْي لْلحييييياْةقيياَطْع الْطريييْق َأْعجييوْز َأْكبيييييْر اْب الصييْ والشييّ

ِخيْر ميياْيعوْد عْقلييْك في تْخبييياْلأْفتْح اْلعيْن ُأ ُرْد اْلبييييييييييييييييياْل

اْذهْب واْلمييياْل واْلْحديييْد ميياْيجي كاْلمْخلوقييياتْيُروحييكْي َأْغلى َميي

هاْد اْلحييواد ْث أْبييَل ْحسييييييياْبكْثييرواي اْلحييوادْث يالْحبييييييييياْب

ْر و الَعييييييييييذاْب ْرواْتبْركانيياي ْعيييوْن الّنييييياْس َأبْركانييا مالشييّ

َشْرْع اهّلل َأْعِليْك يا َقْلبي 
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ْرْع اهلل َأْعليييْك يييا قْلبييييي والي في ساعييييياْتشييَ ّريْت َأْحيي َغيي

يييْدزيني يْكفي َبَركيييييييييييييياْت سيييييياكْن في ذاتي و ْتَخّبييييي

و ْحسييْبتْك تْنسييى اللِّي فييييييياْتأنيييا ْعمْلْت فييييْك النِّيَميّيييييييييييه

خّليْتييني ِبيْن اْلُموجييييييييييييياْتسييياعه ْنتيييا َجْبْت اْلِكيَميّيييييييييه

يْتنييييييييييي يا ما نييا قاصيييْت َأْوقييييييييييياْتَلْزمييياْن َأْبعييييْد الدِّ

ْط الْظالْم َأْرميْتنيييي يا مييا ْعيييوني ْشحيييييال َأْرواْتفي وسيييييْ

ْبَحه و ْعِشَييييييه ْر الّليعييييييييييياْت في كيييْل صيييَ ال ْمساميي َحيي

َبيياْلهيْب ُأ ِنيييراْن اليييييييييييييّذاْتَأْرضييييْت أْتعييييّذْب فيييييييييييا

ديْتلي ِذيييْك اْلجْميييييييييراْتأْعملْت غْرضيييْك و ْكويْتيييني و ْهيي

أْنسيْتنيييي اْلعيْن  َرْمْش  ما شييّفْك حييالي هْيهييييييييييييياْتفي 

ِوَيه ْشِوَييييييييييه يني ْبييذيْك الّدّقيييييييييييييييياْتَأْعطيييْف َأشيييْ نسييّ

ْدْت و ْبغيْت َأْعليييييييييا ريِكيي فاْلَحييييييييييييييياْةعّميييييي و ْنتييا شييْ

حّتى ْحسييْبْت أييياِمي ْفنييييييييياْتأْبيييَل سيييّبه عاديْتنييييييييييييييي

وْعَطْبِت اْلْجراْح الّلي ْبيييراْت  أْعالش أْعلييييييْك حاِفيْتِنيييييييي
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َشْرْط اْلُمْنَكْر
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53

َأواْه َأواْه  الّدعْيييييييييييييييييييييييييَوه َراِهييييييييييييييييييي ْتَزاقييييييييييييييييات

َأواْه َأواْه  اْلْعُروَسيييييييييييييييييية َو ْشحيييييييييييييييياْل َأْغيييييييييييييييييييالت

واسيمييّره ْمشيييْت نْخُطْب يييا نيييييياس اْوليي اْلوسيييْ سييياَعه َقيييوَميّ

الّسيْمعييييييوا واْش قييييييياْل لياَأْكالْم بييابيياهيييييييا كياْلَفيييييييييياس

بْنتييييي هييذاك ميييا عْنيييييديهاْتليييي وْدنييكْي يييييييييا وْليييييييدي

مْع ليييييياماْتروْحشيييييييي باْلبيييييييييييياُروِدي حيييْل وْدنييييكْي َوسيييْ

يييييياقييه زييييْد أْمعيياهيييييا اْلِبطييييييياقهجييييييييْب رْخصييييييْة السِّ

و اْلبْنْت ميييييييييا تْنْعطى ْهِديهالييْزواْج مييييييا ْمعيييياْه َأْزعييييياقه

عْقلييييييي مييييييا ْتخّبْلهولييييييكيييييياَعْط الْصَفييييييا ِجيْبييهوِلييييي

يهييوليييييييي َرف الّشْهرييييهَأخْييالصييييييييييييْك َورِّ بييييييياْش نْعييييي

و الثالَميّجييييييه بيياْلَبيييييييييييييانِتييِلِفييْزيييييييييوْن َبيييياألْلييييييييييوان

و الّتْحفيفَيييييييييييه عْصِرييييييهبْنتيييييييي تْلبيييييييس اْليقْفطيييييييييان

ميييياْتطيَميّْب ُأ ماْتفييييييييييييّرشبْنتييييييي تْبغييييييييي تْتفحَشييييييييش

ييييييش بْنتييييييييييييييي ُممُّ عْينيييييييييييافاْلمْطعييييييييييييْم مييييا تْتغشَميّ

ساَعيييييه ساَعيييييه في بارييزيبْنتيييييي مييييييا تْحمْلييييْش الْدرييييزي

تْبغييييييي ُكلَميّْتهييييييييا َحيَميّيييييييهالّدوفيييييييييْز َأْعليهييييييييا ْعزيييييز

عْنيييد بوهييا تْقضييييي َلْعييييييادكييييييْل أْشهييييْر أْتييزورْي َأْبيييييييالد

َو ْتعيييييييش سياَعييييييه َهِنيييهالفْرَحيييييييه هاكْيييييييييَده َتيييييييْزداد

داق َكييييذا َميييْن مْلييييييييون َبييييييياْش َأْنشلَميّيييييْل اْلُعُييييييييونَفالصييْ

زيييييييْد ِجيبْلهيييييا اْلمْسكيييييهبْنتيييييي َأْغليييييى ميييالّضْبليييييييون

اليييييّزّروْف و الّتييييياْج َأْعظيمجيبْلهييييييا الْسنياَسيييييْل و الْبرييييم

امييييييييييه اليّذْهبيييييهو القْفطييان ميييييييا ْيكييييون إيييتيم مييياْلحزَميّ

ْد ميييا ْتجيب ْالْمسيْبعيييييات واتم َواْلقوْرميييياتمْن َبْعييي زييييْد اْلْخييي

َأْنتايييييييا ْتقيييييييول حوريييييهَأْبِنْيتييييييييييي زيَنييييييييْة َليْبنيييييييات



ِسيِدي ِسيِدي

سييييييييييييييييدي غيْثنيييييييييييييي َبْرضييييييييييييياكيسييييييييييييدي 

َأْعلييييييييييييييييييييييييانْعمل اْلواجب يا سييييييييييييدي ُروْف 

سييييييييييييييييدي غيييييييييييييْدوه نْلقيييييييييييييييييياكسييييييييييييدي 

ييييا سييييييييييييييدي واْجبيييه ْعليافي ْزيييييييييياَره راَغيييييييييييْب

دى نْلقيياهَأْكتبليييييي ْنزوري َأْرسييييول اهلل نْقطيييييييْع َلْبحييوْر نْغيي

يييروري والسُّ َباْلفْرْح 

الّلييييييييييه الّلييييييييه

تنَميّىَأْستنِّيت وْقتيي مييا جانيييييييييييي مْكتييييييييييييوب َأْعلييييييا نسيييْ

ْنشييييوف الكعبييييه ْو نْتهّنيييييييىَأْتمّنيت مييييييّره َبْعيانييييييييييييي

وْبحيير إذا المييوت َأْتجينيييييييي نمشي المّكييييه والَمدينييييييييييه

زمي يْشفينييييينْقضي فيهْم ساَعه زينيييييييييييه ا زْمييي وْنيييذوق َمييي

َأْعليا ْغاللييييييييييييييي راني ْعلى اْلْجميييييييير نْتقلَميّيييييييهَأْتزْيرت 

وق َأْقوى وْشغْل باليييييييييي ييت ميييا نْتحلَميّييييىالشُّ بْر َأْعييي َبالصيييْ

ُرْب ميياء مييا نْتغيييييييذَميّىحْرمْت عيْشتي غاْب َأْرقييياديي مييا نشييْ

تْخميييامي َفالْزيييياَره َلْبييييييييييَدىنْمسْح فالّدْمعه وْنصيييييييييياديي

ييييييهيا حّجاج خوذولوا ْسيييييييالمي والّطْلبييييواي اْلُمييييوال َمْن َتمَميّ

ِسيِدي َربِّي َداِويِني
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َقْبيييييييير الّنبيييييييييي وْنطيييييييييوْفنييييييياوي نْمشيييييييي وْنًشييييييييييييييييييوفْي

سييييييييييييييييييدي رّبييييييييييييييي داوينييييي

عْقليييييييييي ْمْشّطييييييييييْن مْخطييييييييييوْف

َزْم َنْشييييييييرْب مْن مييييييياْه والقْلييييييييييييييييييْب يْجبييييييييييييييييييييييْر َأْدواْهَزْميي

سيييييييييييييييييييييييييدي ال ال ْتحافينييييييييي

هييييييذا طْلبييييييييييييي َنْرجييييييييييييييييييييياه

َمْبييييييييييييييييييروْك ذاْك اللِّي جييييييييييييييييياكمّكييييه ْعُروسييييييه مْحيييييييالك

ّبْر َرّبييييييييييييييييييي َيْعطينيييييي الصييييييييْ

ِوْيجي َوْقِتيييييييييييييييييييي َوْنييييييييييييييراكْي

ه َوْشحييييييييييييييييييال يا ْجبييْل يييا خيييْر َلْجبييييييييييييال أْرجيْت ُميييييييييييييييييييدَّ

ري مييييييا كيييييييييييييياْن باغينييييي زهْيييييي
 

خييييييايْف إْيفيييييييييييييييوْت اْلحييييييييييييياْل

نيييييييياوي ْزيييييييييييييييييياَره للييييييييييييييييييَداْرأنييا اْلَمْكيييييييييييوي َبْجمييييييياْر

كْعبيييييييييْة رّبيييييييييييي نادينيييييييييييييييي 

ِزيـــــْن اْلُبْلــــــَداْن 

اَنييييييييهَمْن زينْك زييييييْن اْلُبْلييييييييييداْن ڨَمْسْتغيييييياَنْم َأْبييييييالْد اْل
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َأْمنيييييْوَره زاْهَييييييييه َمْقواَنيييييييياَبْجميييييالْك زينيييْك فّتيييييييييياْن

َبْزمييييييياْن فّكْرتينييي  الْسِويقَيييييه َو ْدييييييياْر اْلهاَنييييييهتْجديييْت 

ْرْب اْلْحَرْف ُأ َليييييييييييْوزان بَميّييييييييانهالدَميّ داْك ال زاْهَيييه الطَميّ َو ْحيي

ُطوط َأْحَدانيياأْصحياب ُحوْمتيي و اْلجييييييران فالْبالُطيييييو َو الشيييْ

ها مييا ْكفانيياڨنابيإ رحْبْلا ْبياْيموْت َو ْطريي غيلييييييزان و اْلَعْرصيييياي َوْحشييْ

يييييييييياْت اآلْن ُمْنْبِليِزييييييييْر نييييييالْت َأْرضنيييياَجْبليييييييييي َأْتسمَميّ

ييييييان ْت َأْمعانييييياساْن جوْل مْطبوَعه َبالشَميّ ِريزاْنفييييْل َو اْليوقييييْ

ي النَميّْفْس اْلَعْطشيياَنييييهبيبييْنيييييييار ُمييمُّ َلْعيييييييييييييياْن َأتْيييييييييَروِّ

باْلبييييييييييييياْن َخْيييييَره  َأْعروَسيييييييه شيييييياّبه َمْزيييياَنيهالليَميّيييه 

ْفَره َوْقْت ْزميييييياْن و الميييّداْح َحيييييياَضْر َأْمعيييانييياَعْييييْن الصَميّ

ْر سيييييياْكَنُت ْحواَنييييهُبْرْج التُّْرك َْميييْن ْبعيْد إْيَبييييياْن و اْلَمْطَمييي

ُأ َصَلميييييييييييياْن صييييياْبالْت َو ْرميييياْلها َمْلياَنيييهالمْجيييييدوْب 

 اهلل ْمقيييياْبُلو َمْغدانيييييييييياَعْبييييْدسيدي ْسعيد ُمييوْل الُبْرهييييييياْن
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ار النبـي زو

المي الّنبييييييبْلغييييييييوا سييييييييَ زّواري 

أْمنييييّور دْربييييييَخْيييييييييْر األنيييييييييييياْم

يادي يْد أسييييييييْ يْبَليييْغ ُميييييييرادياْلسييييييييِ

الْم ول اْلهيياديأْزكى السيييييييييييييييّ للْرسييُ

وا َأْغالليسييييييْلُموا ْعلى الّنييييييبي البشيييييييييييْر اج الييبيت ُفّكيي يييا ُحّجيي

ّلوا َعِلييييييييْه أْكثييييييييييييييييييْر أْتمّنيْت َأنشوفْي بْدْر الكماِلييييييييصيييييييَ

تي ْعلى خييييييّدي ال ْتسيييييييْر تّنيْت وْقييتي ْبطييالي مييا جيياليدْمعْيييييي أسييْ

واليمْن تْم أْنكييييييييييييييوْن أْبشيييييييييييييييرْي يا ِريْتني أْنطوْف تْبرالي ْحيي

افي اْلقَيييييييييييييييديْر ْرُب يْحالليياهلّل يالشيييييييييييييييّ زْم مْحاله شييُ مييا زْميي

يييا رّبي الُمْتعيياْل يييا رّبي العييالييييييييييييا رْب كيفيييييييييياْش أنْييييييييييديْر

كي للميييييييييولى الَبصييييييييييرْي يا قاْصدين الْمقاْم راني مْن تييالينشيييييييييْ

يْر يا مومنيْن صْبري ْمشالي ما ْبقيياليميييييييييياني ميييييييييياني في خِيييييييييي
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َزاْهِييْن َأْمَع اْلَخْضَره     
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59

زاْهييييييييييييييييْن زاْهيييييييييييييييييييييييْن زاْهيييييييييييييييييييييييييييييييييْن

ع اْلخْضييييييييييييييييييييره زاْهيييييييييييييييييييييييييييييييييييْن َأمييييييييييييييْ

زاْهييييييييييييييييْن زاْهيييييييييييييييييييييييْن زاْهيييييييييييييييييييييييييييييييييْن

و الّنيييييييييييييييييييييياْس اْلكييييييييييييييييييييييييييْل زاْهْيييييييييييييييييييييييه

Oneوون تييييو ثييييرويي آلجيرييييييييييييييييييا  two  three
Algeria         

جاّيييييييييييييييييييييييييييْن جاّييييييييييييييييييييييييييْن جاّيييييييييييييييييييييييْن

َأْمييييييييييييييَع اْلخْضيييييييييييييييييَره جاّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن

جاّيييييييييييييييييييييييييييْن جاّييييييييييييييييييييييييييْن جاّيييييييييييييييييييييييْن

و الّنيييييييييييييييييييييييييييياْس اْلُكيييييييييييييييييييييْل جايَّييييييييييييييييييييييه

ْبرازيليياي ْتريْس  ْدَواْس    Um dois très BRASILIAُأوْم 

ييييييا عيييييْز َأْشباْبنيييييييييييييييييياَعْولييوا يييا ْحباْبنيييييييييا

ألييييييييييييييييييييك ألييييييييييييييكالكييييياْس أْقباْلنييييييييييييا

ْو ُجْمَلييييييييْة َأْحباْبنيييييييييييييييياَأْحنييييا ْو ِجيراّنيييييييييييا

ْهباْلنييييييييا في  َره نْبغييييييييييييييييييييييْكَزْدتي  ْلَخضيييييْ

ييييييْو َأْبالْدنييييييييييييا َأْبيييييييييييييييييييالْد أْجداْدنيييييييييازهِّ

َفاْلْحييييياة َأْشرييييييييييييييييييييييْكَعلِّيييييْو َأْعالْمنييييييييييييا

ره ْنتاْعنييييييييا باْقَيييييييييه في ْحساْبنييييييييييييييياياْلَخضيييييْ

َرّبي َيْحميييييييييييييييييييييييييييييْكَأْحنيييييا َو ْوالْدنيييييييييييا

يييييا َضييييييْي َأْثماْدنيييييييييييييييايييا صيياْنَعه ْعياْدنيييييييا

َره ْعماْدنيييييييا وْس َأْعليييييييييييييييييييييْكاْلخضيييييْ َأْخُميييي



روحوا يا عربان   

يييييا رّبييييييييييي ميييييييييييوالْيا      ييييييييييييييا رّبيييييييييي موالي

داوينييييييييييييي مييييييييييييوالْيوين نجبييييييير أدواييييييييييييييياي    

ْد مييا ُكّنييا اْلفييو أْنزْلنيييييييييا و ْرجْعنييييييييا نْنهييييييييييييييياْنڨنابيإ رحْبْلا َْبْعيي

َباْلكتييييييياْب و ْالقيييييييييييييرآْنو ْحنييييييا قيييومْي اهلل َأْرزْقنييييييييياي

ْرْف ْالسيييييييييييياْنميييا ْحصيييينا ْعالْش َأتَميَّحْدنيييييييا هييييْدَره َطييي

رى سبَميّْتنيييييا َبْشهييييييييادْت َلْعيييييييييييييييياْن و ْحنييا ْجنيياْس ُأْخيي

َفاْلِبِيييْر َو اإلْحسييييييييييييييياْن  َأْشقيْقنييييييا َرْدُهيييييييْم خاوْتنييييييا

ميييييا كييييييانشي لمييييييييييييانكيييْف نْرضييى و ْحنييا ْبَعّزْتنييييا
 

والّتييييييياريْخ ُبْرهييييييييييييييياْنْتنييييييياَميّأحنيييا نييييييياس ِلنيييييييا َهم
  

و التَميّْمحى ميييييا بيييييييييييييياْن  كييذا َمييييْن ظيييييياَلْم َأْهَزْمنيييييييا

تنيييييييييييييييا تاِخييييييييْر الّزمييييييييييييييييياْن  ڨالّناس فاتتنييا ْو سْب

روحييوا يييييييا ُعْربييييييييييياْن  و الجيييل اللي جيياي ينعلنيييييييييا

ِحيناي َو ْصَبْحنييا َده ْحنييا ضييْ َلْلكيييييييييياَفْر َأْعييييييييييييييواْن هاْكيي
 

ْمنييييييياْه ِلينييييييييا ْو َعنَميّْقنيييييييا َو ْتَرْكنييييييييا َلْخييييييييييييواْن   َقدَميّ

و ْنَليييييييْز َلْلَعْديييييييييييييييياْن   ْذهْب و اْلِبْتيييييروْل َأْعبْدنييييياالييي

َمْهميييييييا كييييييياْن ُأ كييييييييياْنَو ْنقييييييييارْع اْلمييييييياْل َيْدُخْلنييييا
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يْن َيْجَمْعنييييييييا ْرنيييييييا فاليييدِّ سييياَعييييه َمْن ِغيييييييْر واْن    فكَميّ
 

باَلْتنييييييييييا َيْستييْشَفيييييييييييييييييييياوْي اآلْن   ڨنابيإ رحْبْلا ْو ْتَرْكنيييييييياُهمْي ال 

و ْضَعيييييافْي اإليميييييييييييييياْن يانمييييييين َأتَميّاْحييييييدوا ْحَنييا ْتَشتَميّْت
  

غيييْر اْلييوْقْت َاْشييييييييييييييييياْن َمْن عاَدْتنييييييييايمييييييييييا كاَنْتِش

و ْنزادت لمحيييييييييييييييييانكالْحطب الّراشي ْتفّتتنيييييييييييا

ما خاّلت أْمكيييييييييييييييييانالّنار في رْمَشه لْهبْتنييييييييييييييا

لب أحنانغزة تتقنبل أْسكتنا ڨوال ال

وينتا الحق إيبانما ْتقّلقنا ما ْتهّولنا

شْفنا كل ألوانما ْعرفنا مالها كْبدتنا

كان هداك أزمانيا حصراه بكري كي كّنا

حيييييييياْن اْليييوْقْت ُأ حييييييييياْن يييْدزينا َعْنْدنييييييا مييييييا َشْفنيييييا
  

َل ُعْرَبْتنيييييييييا فييييي ْهَنييييييى و ْطِمْئنييييييييياْنَأْنحييييييييافْظ َأْعييي
  

َوا ِكمييييييا َدْرنيييييييييييا نييييييييا نيشيييييييييياْن  َأْحنيييا َخيي ڨو ْطري
 

مييييييا فيهيياْش َأْغنيييييييييييياْن َكْلمْتنييييييا ْهييييييييَي كْلمْتنييييييييييا
  

ييييييييا خيييييييالْق لْكيييييييييييواْن ييييييا هلل ييياْلُمولييييى وفَميّْقنييييييييييا
  

و اْرَحْم ييييييييا رْحميييييييييياْن وْحفْظنيييييا كامييييْل و ْسُتْرنيييييييياي
  

اِني ْفاْلَوْقْت ْنْسَتنَّى َر

ه يييييييا ُمُم لْعييييييييييييييييييياْنىيييييييييييييراني فييييييياْلوْقْت نستّن مكّيييييي
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ّعْد ُأ َيْزييييييييياْنمين أّنشيييييييييييييييوفكي نتهّنيييييييى قاْدلي السييييييّ يسييييييْ

و ْنجي لييييييييييك ياْلُمْصَطييييييييييفىيبيييياغي ْنييييزوْركي يييييا َرسيييييوْل

َزْم ُأ َعَرَفيييييييييهاهلل يْجعيييييييْل اْلَقبييييييييييييييييييوْل بيييييييييير َزْمييييييييي

ْنييا َذالدَميّ في  َأْعملْت  ِليييييياْم َأْعلييييييا ْسيييييييييييييييوادواي واْش 

يْد َأْسييييييياُدبييييييياغي ْعلى ْكفيييييييوْف إيِدَيييا ي ْنييييزوْر سييييِ َنْمشييييِ

ل يييييا خييييالق َلييييييييييْكواْن نييييييياوي غييييييييْر زوَره سَنييييه كّميييي

ْق ُأ َعطشييييييييييياْنخيييييييايف اْلميييييييوت تْدهْمنيييييا وَميّ ونييييييا ْمشييييييَ

و ْنييييييييديْر فاْلْمقيييييييياْم َأْضياَفيييهبييييياغي ْنجييييييْك ييييييا محّميييييد

ُر مييييييا ْيكييييييوْن فاْلَخَفييييياوالّلي فييييييياْلْجبين أْمجيييييييييييّرد ُعْميييييي

غْر َأْبَغى ُميييييييييييييراُدالييييييييّدْنيا غييييييييّرت بييييييييييييييا و الصييييييييّ

ل لييييييييييييييا رارْي َأْعليييييييييييييييا َزادوا ييييييييا رّبي كّمييييييي َلضييييييييْ
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َدْرُتوها َضْحَكه وْغَناْج ) الفقاقير (

والّلي ْجهلتييييوا مْعناهييييييييييييياييييياّللي ْتَعْيُبييييواي ْعلى اْلَفقاقيييييييير

ري ْوراهيييييييابلخييييف أْجبييييْدتواي الّزماميييييييييير و الْمناشييير تْجيي

ييييييييييييييييييييارهالفقاقييييييييييييرالفقاقييييييييييييييييييير ْع الُف يـــــناعْتأ بولڨهراــــــــــــــــــّهي جْميي
 

مييياهيْش هي الُفقيييييييييييييييييراءالفقاقيييييييييييييييري الفقاقيييييييييييييير 

و ْنُتمييا فالّلييييييييييييييييييل الييّداْجدْرُتوهيييا ضيييْحكه و ْغنيييييييييييياْج

غّلْطتيييوا ْوالد الحييييييييييييييييارههّولتيييوا اليييّدنيا َبْزعييييييييييييييييياج

Ayayayeيْغلييييييييييط الّلي  ع ُأ يْتقّشيييييييييييييييييييييط  ّطييي يـــــناعْتأ بولڨيْت

ي ْنواييييييييييييييياوييييذا كيييان السيييان ُأْفليييييييييييييط ره مشييّ الّشاشييْ

له َمْثييْل َأْعبايييييييييييييياتتْم تْم جييييابوْك َأْحكايييييييييييييييييات أْمفصييْ

بوكي و الّرواييييييييييييييييات بر روحييك أنتاييييييييييييييييياالفاْيسييييْ تْجيي

العض العض و الّتْكيييييييييييييدادغيييير أْتقييياّتوا في َلْعبييييييييييييييييياد

بْلخييْف الّدييييييييييييييييييرواي َدارهمييالكم مييا قييْدُكم َقيييييييييييييييييييّداد

والْح َأْمييييييييييييالح وا في صيييْ مييا ْتُكوُنييوشي أْوالد أْقبييييييييييياحأْلُهييي

ُدو مْثييْل أْسيييييييييييالح اْلسييان َأْعيي
 

ْرح و اْلميييييييييييياَره إيخّلي اْلُجيي

كالْتَشْكشييييوكه ميْن الّطييييييييبالْزعاَقييييه عْنييييْدها َنصييييييييييييب

البّنييه ْتييروْح أْهناييييييييييييييييييياويييييذا كييييان المْلْح إيغيييييييييييييب
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َخلِّيْكَخلِّيْك 

أْحَياْتييييييييك كْلييييها مْليانيييييه ْكيييَذْبْكيييييييييييييييييييييَخلِّيييييييييييييييييْك َخلِّي

كيْف أْتُظيْن الْنحيياْس إْيييوّلي ْذَهيييييْبْكيييييييييييييييييييَخلِّييييييييييييييييييْك َخلِّي

واَل  ساعه ْنَت ّياْم العْشيييرْه خّليتهم راحواي وْعملْت ليييك شيياْنڨْمَنهَأْحسْبتيييْك ُميي

وْرضييْت َتْعمْل ُمرادْك أْبال ْسباْب الحواهّدْمْت كْل اللِّي تَميّْبَني في رْميْش اْلْعييياْن

ينييا كاْن هييذا ْزمييياْن أّما اّليوْم شاَءْت َلْقداْر أْبقاْو ال ْشباحواياما اْلبارْح عدِّ

ساَعه الّساْس كامْل راَيْب وْحجاُروا طيياحواياما ْبِنينا ْوَعلِّينييا وْعَجْبنييييا اْلْمكيياْن

وْترْكْتني ِكذاْك الّطير مْقصوَصه ْجنيييييياحوَأْعطْبْت خاْطري ياْلجياِفي واْلقْلْب ماْحنياْن

والّنومْي َأْعليا حارْم ما باْنيييِش ْصبياحوَأْسهاْم قاْتَله زارْتني َدْرْتهييييا ِلي ْعنييياْن

اللِّي ْعمْليْت ِفيْه الّنّييه َمْكنْتنيي ْجراحويهاِدي حاْلِتي ِكيْف َنْعمْل مْلييييييياَنه ْمحيياْن

ْرْس اْلْجنييياْن حّتى اْليَوْرْد اللِّي ْقَطْفُت ٍأْرواْيحيوا فياحواما ْبْقيْتْش أْنطيْق فالّدْنيا ال ْفَغيي

ما عندي زهر كيف نعمل ربي فالعوان
  

و الّلي ْسهى يعيى يعيى ما يعودُل نواُح   

ربي اللي كريم العالي خالق الكوان

 

 و يعيدلوي فراحيييواُهو الطيف يستر عبد
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ُخِذيُل ْجَواِبي

ِديُل ْجوابيييييييي ْزمي ُخييييي سييياْفري ييييا َلْبِرَيييييييييييييييهالّعييييي
 

نى ِوْييييُزوْل َأْعذابيييي حتَميّى ْييييييُرْد َأْعلَييييييييييييييييياميييا نْهييي

ييييييييييا ظْلمييييييييييييييييهُخوييييييييييييييا وْليييييد المَميّ في  راني 

ط َأْبِرَيييييييييييييييييهجييييييييياوْبنيي ْبكْلميييييييييييييييييه في َوسيييييْ

عاشييييير الغْربييييييييييييييييييهُخويييييييييييييا وْليييييد البَميّييييييييييييا

أْنسيييييييييييييييييييْت التُّْربيييييييييه

باِقي َشْق َلْبُحوْر أْتَقاصيييييييييي

ما َيْحلى ُنوِمي َو ْنعاسيييييييييييي

خويا يا خوَييييييييييييييييييييييييا

في ْبالْد أْجنبَيييييييييييييييييييييه

َو ْنَت ْبِعييييييْد َأْعليييييييييييييييا

ارييييا خوييييا اْلُمْختيييييييييييييييييار ُخف َأْرجييع لليييييييييييييييييدَميّ

جيييييْرحْت عْينَييييييييييييييييييياراهي ْدميييييوْع لْبصيييييييييييييار
 

ْر َأْعيييييييييييييوام َأْغيييييييييييييييييييييييييياَبْك راْه دام هيياِدي عشييْ

ْلْت َأْعييييييييييييييييييييييلَياييييا غالييييييييي َلْسيييييييييييييييوام وَميّ َطييي

ْل َأْرجيييْع َلْبيييييييالدك ِديييير َفالْكْبيييَده ْمِزَييييييييييييييهميييا ْتَعّطييي

دادك وْهمومييكْي َمْنِسَيييييييييييييييييه تْتموليييييْك في أْرْض َأْجييييي

ْرُبوا َلَتييييييييييييييييييييييايباْلقْصَبيييييييييييييية والنَميّييييييييييياي نشيييَميّ

هْر َلْعِشَيييييييييييييييييييييهَوْنِجيُبيييييييييييييييوا غنَميّيييييييييييياي يسيييييْ

ْغَرتيييييييييييات وا َحْفيييييييييييييييييالتَأْتِجييييييييييييي الزَميّ و ْنِقيُمييي
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ْنييييييييييييييييييياَأْتِعييييييييييييوْد اْلَحيييييييييييييييييياة ُأ َتيييييْزهى الدَميّ
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ْحِميِميْش اْلُموِسيَقاْر  

َأْلَعْب ِقيَتييييييارْي أْلعْب َكميييييييييياْنأنييييا ْحِميِميْش الُموِسيقيييييييييييياْر

زْف كييل األْلحيييييياْن َرْف نْعيي شييياطرْي قيييافزْي في كيييْل َحّيييييييْهَنْعيي
  

اُهْم راِسيييييييدو ري مي فييييا صييييول ال سي ْت ْأْمَعيييييي هّرسييييييْ
 

رْم َأْنعاِسييييييييييييي ماَيْتغْمضييييواي عْينَيييييييييييييييييا   فالِليييييْل يْحيييي

ري َو اْلَعْبَقييييييييييييييييييييييِ ري َو ال ْنقييييوْل  ُمحييييياْلأنيييا ُهييي ُعْميييي

َنْقييييَرا ْوَنْتعلَميّييييييييييييييْم مييييا زاْلفاْلمْدَرَسيييييييه ْو ِفييييييييييي دِاري

وْن ُموِسيقييييييييييييياْر َع الْنهيييييييياْرَحبِّيْت َأْنُكيييي َوْنغنِّي اللِّيييييْل َأْميييي

بْح يييييا خويييياوْعلى رّنييييات األوتييييييييييييييييار ْنمسييييي ْو ْنصييييّ

مييييّره مييييّره فاَلْزمييييييييييييييييانالبيييييييد نترفَميّْه َأْشوّييييييييييييييييييه

كيييل حّييييه عْنيييْدها َمكيييييييييياناْلْقرايييييه مْحسييييوَبه ْعلييييييييييييا

ِوَيه هييييييياكنْقضيييي سييياَعه َو ْسَوْيعييييييييات ِوَيه هييياْك َوشيييْ شيييْ

ْر باْلَحْفنيييييييييييييييات وْبقى ساجييييييييييييي كمييييييا راْكأْقيييير ْو عمَميّ
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ِميِميْش اْلَبْهَلَواْنْح

ْحميميييييييييييْش الَبْهلييييييييييييييييواْنْشييييييييْحميمييييييييييْش ْحميمي

ْحميميييييييييييْش الَبْهلييييييييييييييييواْنْشييييييييْحميمييييييييييْش ْحميمي

َداْيمييييييييا ساليييييييييي فْرحيييييييياْنْحميميييييييْش الَبْهلييييييييييييواْن

ْل أْلييييييييييواْن أْبيْض أْحميييييييييييْر بْرُتقاليييييييييييَأْلَبييييييييْس أْجَميي

اعييييييييييييييييهعلى رْأسييييي ُقّبعييييييييييييييييه شيييييياّبه زيَنييييييه لمَميّ

ْل هييذا الّساعييييييييييه أْقبييييييْل مييييييا ْتغيْب مْن بالييييييييمييا أْجَميي

دوديي ْوروْد بّنْعمييييييييياْن يييييييييييييييييييياْنأْخيي و َأْنفي حّبييييييْة ُرمَميّ

هي ْتعّبيييييييييييْر عْن حاليييييييييييييو ْعُيييوني تْعطي الُبْرهيييييياْن

ذائي حييذاِء َأْكبييييييييييييييييْر َرْف بييييْه ِكَفييياْش َأْنسيييييييييْرِحيي َأْعييي

مايا اْلعالييييلْو كاْن عْنييدي ْجنيياْح َأْنطييييْر َأْنَرْفييييييَرْف في سييييييْ
 

َنْلعب ُلعَبييييييْة اأَلْبطييييييييييييييييييياْلهيا ْمعايييا يييا أْطفييييييييييييييياْل

ْص ْأْطييييييواْل وا ِقصييَ أْنعييييييييييييْدها ْعليكم مْن تالييييييييو ْنعيشييُ

أحنايييييا كْلنييييا َأحبيييييييييييييييييياْب هيا ْمعايا يييا َأْصحيييييييييييياْب

َده اْليييوْقْت اْلغيييياِليِبالتَميّْرفيييْه و ِباألْلعيييييييييييييياْب َنْقضيييي هاْكييي
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َحـــــاْل َأْبحــــاْل

َخلِّي ُكْل حاْل ِإيِسيْر َأْعَلى حاُلحاْل َأْبحاْل حاْل َأْبَحاْل

الْسَما َباَيْن َبْنُجوُم َو ْهالُلحاْل َأْبحاْل حاْل َأْبَحاْل

َأْتَسْقِسي ْفُضولْي َو ْعليْك ماْيساُلوايَأْعَلى النَميّاْس الْش َأْتساْل

ِغيْر اهلّل اللِّي كاَمْل َبْكماُلخاْف اهلّل الُمْتعاْل

ِكَعاْد اْلواَحْد ما ْيَشْدْش َأْلَساُنيا ِلَياْم يا ِلياْم

ْنيا ِغيْر َأْزحاْم يا ِريْت َيْلْتَهى ُكْل واَحْد بْجناُنالدَميّ

َتْسَتْخَبرْي َو ْتُشوفْي ِميْن جاْب ماُلاْلَمْيسوْر ُموْل اْلماْل

الْش َأْتِزيْد في تْعقاْد َأْغالُلَواللِّي ْفِقيْر ِفي َتْخباْل

ِكعاْد اْلواَحْد َأْتِشيْع َأْخباُروايا َلْقداْر يا َلْقداْر

شاِقيي ما َيْحَلى ِليُل و ْنهاُرَيْجَلْب ِليْه َهْم َو ْضرارْي

َتْعَطْب ِفيْه َو ْتساْل َمْرُض ِميْن جاُلاللِّي ْمِريْض قاَصى ْشحاْل

والّلي ْصِحيْح َوْلْد َأْحالْل
    

ما ْشْتَغْل ِبيْك ما َداَرْك ِفي َباُل
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َجاِري

ونا واْش ِبيييييييييْه جييييييييييييياريَرّبي وّصىي ْعلى اْلْحبييييييْب و اَلجيياْر

داُر ْمقاْبَلييييييييييييييييييييييييييه داريهاْكيييييييَده شييييياَءْت ِبنا َلْقييييييييييييداْر

ويْن َتْجَبيييييييْر َأْهييييييييييْل النِّيَميّييييةُكْنْت حييييياسْب َعْشيييييييرْة َأْزميييييياْن

اْلُحْرَمييييييه واإلْحسيييييييياْن واْلْوقيييييرْي ميييييْوزوْن باْلْوِقَييييييييهَأْهيييييييْل 

كْل حيييياَجه ْتكييييييييوْن َمْقِضَيييييهإذا ُكْنيييييييْت جاَيْع عْطشييييييييييييييياْن

ما ْتخّمييييييْم في ْحَتيييييييى َحيَميّيييييه ِوَذا ُكْنييييييْت َأْمرييييييْض َغْلبييييييياْن

َأناييييييييا ماْعرْفْتييييييييييِش مييييياُلو اْلُيوْم جيييييياري واْش َأْجيييييييييراُل

ِديْر آلنِّيَميّيييه ْنيييييَت فالنَميّيييييييييييياْسمّره ْقييييييييييواُل مييييييييّره ْفعيييييييياُل

واللِّييييي َقْصييييييُد زاْد َأْعييييييذاُبَأْنَكْر جاُر َو ْنسيييييييييييييى ْحبييييييياُب

َأْمِشي ْمشييييييي َوْقَطيييييييعْي ِلييياْسِغيييييييييييييييْر َأْتَكليييييييْيُم َوّرى نيييياُب

َأْهييييواْل وْهييييييواْس راُهيْم زادوافاْلَبطيَمييييييييييه ْطيييليييييييييييييْق َأْوالُد

ما قاْل َأْخالْص فيييييييياْض اْلكاْسما خييييياْف َأْمييييييييَن اهلّلْ و ْعبييييييييياُد

امميييا ْتقاْبييييييييُل ُروْح َمنفي ْشهْر رْمضييياْن ُشوْف َأْصييييييياُم  قييييييدُّ

جييييييياري كاْلَبْنيييْي َأْبيَل سيييياْسما َيْعَرْف ُنيييييييييوْر ِغيْر َأْظييييييييالُم

كاْلييواْد آليلِّي ْهجيييييْم َبْحجييييييياُرما َيْرفْدِشيييييييييي قاْع َأْبصيييييييييييياُر

ما ْيريَميّيْح ميا ْيشييييييييوفْي أنعييياسيا ِويْح اللِّيييييييي ْسَكييييييْن َبْجييييييييوارُي
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ُأ َيْتونَميّيييييييييييييييْس َأْبجيييييييييييراُنما كاْنْش كاللِّييييي ْيشيييييييْد َأْلسييييييياُن

ِو يعيْش هانييييييييي ُأ َلبييييييييييياْسيْسقاْد ُأ َيْسَعييييييييْد َأْجنيييييييييييييييييياُن
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ُثوْر َيا ُبْرَكاْن

اْلُيييييييييوْم مييا ْبَقيييييييييييى َأمييياْنباهلَل ُثييييييييييوْر ييييييييا ُبْركيييييييييييياْن

ْط األْح و الّظْلييم َجيييييا ساماَنييييييييييييييازاْنيييييييييييييييَعاْيشييييْن وسييْ

بْر إيَنييييييييييييييييييياْل يينيييييييييييا ْوالْد ُأ ميييييييييياْلُقْلنيييييا الِّلي صيييْ ضحِّ

ِسيْف الّدْهييييييييييييييْر َأْبالَنييييييييياَأْهَرْبنييييييييييا لّلْجَبييييييييييييييييييييييييياْل

َدْشَرْتنييييييييييييييييييياي راِه نيييييييياْرويْن اْلقْلْب الّصبيَميّيييييييييييييييييييييييييياْر

يْن َأْعَلى َلْجميييييييييييييييييييياْر و اْلُقْرطييييييييييياْس َأْوراَنيييييييييياَعاْفسيييِ

وْحنييييييييا َبْنييْي َأْبال سيييييييييياْسخاَوْتنيييا ِفيييييييي َلْحبيييييييييييييييييييياْس

ْمُعوِليي ييييييا نييييييييييييييييييييياْس راْه وْقْت اْلَحييييييييْق جيييييييييييياَناالسييَميّ

بيييياش َأْنَحيييييّروا َلْبييييييييييييييالْدالَزْمنييييييييييييا ِلتِّحييييييييييييييييييييييياْد

فييييييي َفيييييْرَحه ِفيييييي هييييييياَنياأْنِعيُشييييييييوا ِكلْسيييييييييييييييييييييييييياْد

َمْنُعييييييييييوْه َحَتّييييى َماْلْكييييييالْمَشْعْبنييييييا داُروُلييوا اْلَجيييييييييييييييياْم

يييييْر َأْعِلينيييييييييييييييييييييييييا داْم َميييييياْلَجْرَحييييييييه َكفاَنييييييييييييياالضُّ

يييْنَأْبِكي ْو ُنييوِحيي يييييييا ِعيييييييييييييييْن َأْبِكيييييييي ْعَلى اْلَوْقييييْت الشِّ

ْف ال قْلْب َأْحِنييييييييييييييييييْن ااْلَمْطييييييييييييَرقْي َمشيَميّيييانييييييييييييال َعْطيييي

ي َهييييييييييياْذ اْلْكتيييييياْبَأْقَصْدْتُكييييييمْي َيييا َلْحبيييييييييييييييييياْب ِفيييي َيدِّ

و الّصْفَحييييييياْت َمْلياَنيييييييييييييهَكييييييياْتُب ْميييداْد الَعيييييييييييييييييذاْب

ويَنيييييْك َييييا ْفالْن َو ْفيييييييييالْنويْنُكْم َييييا ْرجييياْل َأْزميييييييييييييييييياْن
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وا ُشوُفونييييييييييييييييييييياي اآلْن ُشوُفوَنييييييييييييييييا ِكراَنييييييييييييياُنوضيييُ

و ْمعاهيييييييييييا ْوالْد َأْصغيييييارْياْلْمييييييرا قاصيييييييييياتْي َأْمييييييييييراْر

راْه اْلُهييييييييييييييوْل َأْعمييييييياَنييياُأْسُتْرنيييييييييييييييييييا يييييييييا َستَميّييييياْر

يييييييييييْخ َأْحييييييييياُت ْفنيييييييياْت مْن ْدميييييييوُع َليييييييْرْض أْرواْتالشِّ

ِغييييييييييْر الّشييييييْر أْلقاَنييييييييييياَأيَميّاْم اْلِخييييييييييييييييْر مييييييا ْبقييييييياْت

َو الْعيييييييييُدو ِفينيييييا َحّصيييييييياْدَأْبالْدنييا ْرمييييييياْد في ْرمييييييييييييياْد

يْرنا ِوييييييييييْن راْه صييييييييياْد ييييانيييييييييياَمصييِ راَه اْلْعييييييييييُدو َمضَميّ

َباْلُقْرطيييييياْس َواْلبيييييييييييييياُرودْيالَتْحرييييييْر َباألُسييييييييييييييييييييييييودْي

نا َأْرْض اْلُجيييييييييييييييييييُدوْد راِهي اْلُيييييييييييييييوْم َوْلهاَنيييييييهَأْرضيييْ

يييييييييييييييييييييييييالْح َأْنهبُّييييييييييييييييوا ِكيييَلْريييييييييياْحَأْبَلْهَجيييييييْة السِّ

ييييييييييْد اْلَحييييييْق َأْمعيييييييياَنيييياإيَماّنيييييييا كالّصيّفييييييييييييييييييييييياْح
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َتْخَماِمي ِفيْك

َع الْنهيييياْر َوْلهيييييييييييييياْنَتْخماِميييييييي ِفيييييْك َياْلَجْوعيييياْن اللِّيييييْل َأْميييي

َرْم ميييييا َجيييييييييييييييياِنيِكييييْف َأْبِغيييييْت َأْنكيييوْن هييياِني و النُّوْم َأْحييييي

ييييييا ْخصييييياَره ْعلى َذالْزمييييياْن
 

ْد ِفي ِدييييييْك َللَميّْعبيييييييييييييييييياْد تْخميييياِمي فيييييْك يالّشّحيييييييييياْذ ال ْتَمييييي

ْد ِإْيَلْم َباْلْحفاِنيييييييييي ا صيييياْبِش ثاِنييييييييييييييييي واحَييييييييييييي ْر َميييي الُخيييي

الييييّدْنيا ْبُروْحهيييياي ْعنييييييييييياْن

اَييييييييييْع ِذيْتَها ْطباَيييييييييييييييييْعَتْخميييياِمي ِفيييييْك بالضَميّ الْطِريييييييقْي َأْخيييييي

ُيوفُي ْبالِنيييييييي ْر َبسييييييْ ْهُد ْكَواِنييييييييييييييي َمْنَظيييييي ْر َأْيصيييييَ و اْلْجَمييييي

َيييييييا ِويْح اللِّي ْبالْه بييييييييييياْن

يَبه ْبِقيْت َأْحزييييييييييييييييييييْنَتْخمييييياِمي ِفييييييْك ياْلَمْسِكيييييييييْن ياْلُمصييييييييِ

ْر ِفييييييييييييييْك في ْمكاِنييييييي و ْنعييييياِني ِكييييييْف ميييييا ْتعاِنيييييييييييَأْنَفكَميّ

َبْر اْلييييوْقْت راْه حييييييياْن َأصييييْ

ييييياللِّي َفيييياْلِعيْش مييييا ناَجييييييييييييييييْمَتْخميييياِمي ِفيييييْك يييييا ْبنيييييييييياَدْم

و ْنَت َفيييييييييييييييياْلُقوْت َمْتَمنِّييييييييييييييالنَميّاْس َبْقُفوْفهيييييييييييييياي ْتَغنِّيييييييي

يْر ِكييييْف كييييييياْن ال ُبيييْد اليييدِّ

وطْي َأْعَلَتْخميييياِمي ِفيييييْك َياْلْمرييييييييْض  فْييييييييراْش َأْتِغيْضىَمْحطُيييييييي

و ْتقُييييييوْل مييييييا ْيِفيييييييْدِش اْلفاِنيييييييييِكُكْنْت َأْقِبيييييييْل َتْلقيييييييييييييييياِني
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ه ييييا ْفييييييييالْن حَميّ يْر الصيييَميّ ِغييي

َيه اْلْقواَطييييييييييييييْنَتْخميييياِمي ِفيييييْك ياْلقاَطييييييييييْن باْح وْعشييييييِ َأصييييييْ

حاْل الْسكاِنيييي َتاقْي َأشييييييْ اْد و ْقطاِنييييييييَمشييييييْ فْييييييييراَيْش و ْمخَيييييييي

و الْسنييييييييياْن و اْلَحْم َأْتَقْطُعيييييي

ه ِبهييييييا ْتسيييييييييييييييييييياَعْدَتْخميييياِمي ِفيييييْك ياْلقاَعييييييييييييْد ال َخْدَميييييي

و ْمعيييييييياْك هيييييييياَجْت ِنيراِنييييييييييكيييياْلَوْرْد َتييييْذباْل يييييا ْمحاِنييييي

ُروْف َفاْلْجنييييياْن اْلييييَوْرَد َمْعيييي

ْج وَلى ْييييييييييييييَفرَميّ ْجَيْعَيى َو اْلُمييييييي ِفي ْحيييييياْة َأْعبييييياُد ْيييييييييييييييييييَدرَميّ

َو ْعطييييييييييييييييييياِنييميييييا كييييياْن اللِّي ْيُقيييييوْل راِنيييي و ْذراِعي َهيييييييي

اْلعييييياْم َبْخرييييييُف ْيَبييييييييييياْن
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َتْحِفيَفْتَنا َبْكِرْي

اْن آِجْي َييييا ْوِلْييييِدي َنْحِكيَليييْكَأْعَلى َتْحِفيفيييييييييْة َأْزَمييييييييي

بَميّاْنأ ُيوْخ َو ْحَتى شيييييييييُ ْكشيييييييييْ دَميّ ِإييييييديْرَهاي ُبييييوْك ُأ َجيييي

اْن َذا ْزَمييييي ا َبْكييييييييييِريَمْعُروَفيييييه َمْن َهييييي َتْحِفيَفْتنييييييييييَ

ْس َأْعَلى اْلُعْنيييييييَواْن وَميّ ِريَو ْتَحيييييي اْن أْعالْه َتْجيييي ا َكيييي َميييي

La coupe à la casserole  ِهييي    َتْحِفيَفْتَنا
يييالِوي      c’est la boule a zéroي ِهي يي َمشِّ

ْل يييييييييييييييه ِكَتْتَهييييييييييييييوَميّ ْميْن َأْنُكيييييييييوْن َأْمُغوَفيييييْلَيمَميّ

اْه أْغَنيييياْن ا ْمَعيييي ْلَبيياَبييييييا َميييي اْن الْه َأْتَسيييوَميّ َميييييييا َكيي

ه َميياَهييييييييييييييْر َحفَميّاْفَنيييييييييا ِكَشاْطييييييييييييرْيَفاْلَتْحِفيفييييييييييَ

َيْرَتيييييياْح ِلْييييْه آْلخييييييياْطْرأْتُقيييييييوْل أْعِلييييييييْه َفنَميّييييييييان

ْبَيا َو ال ِرَجييييييييييال ْرُفييوْش اْلَجيييياْلال صييييييييَ ا َنعَميّ ْحَنييا َميي

اْن َواْلْلْبِرُييييييوْنِتيْن َزاْييييييَدْه َفالشيييييَميّ اْل أْمَن األْحيي ْل َحيي ِفْي ُكيي

ا ِزيَنييييييييييييْهَطاْبَعْتَهيييييييييييييييييييا اْلَمِشيَنييييه َتْحِفيَفْتنييييييييييَ

اْن َرْح ُأ َميييييا َيْنَهيييي اْزَوارْي َيْكِفيَنيييياَمييييييا َيْجيييي َو اْلييييييييييييرَميّ

La coupe à la casserole  ِهييي    َتْحِفيَفْتَنا
يييالِوي      c’est la boule a zéroي ِهي يي َمشِّ
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بنت أبالدي  

ريي الّبنت أْبييييالدي حييييّره بنت أحييييييييييييييرارعّزي ْو فْخيي

يييا ْمزْهيييه لْبصييييييييييييياريالغاليييه يييا نييور أْثمييييييييييييادي

ه و ْشطييييياره مْرْحبييا بلِّيييّيييييييييييييي زاربنت الغييرب هّميي
 

أْمشي الدار أْليييييييييييييييداروين أْتييروح أْتصيييب الّشيييياره

رق بنت الفيييييييييّواره عْنْدها ْكسب أخبيييييييييييياربنت الشيييّ

و ْبشر يا بّشييييييييييييييييييارشيياويه شيياّبه مْسييييييييييييييراره

بر المييييييييييياره حرا تْجيي صْمره مالّلْخييييييييييييييييييارفالصييّ

عْندك ما تْختييييييييييييييييييارأْبنيييه صييْنعه و ْدبيييييييييييييياره

تجلب في لنظيييييييييييييييييارفالقبايييل عييذرا نييييييييييييييّواره

لب أبشييييييييياره ما يعرف أضيييييييييييييييراريـــــناعْتأ بولڨبنت الخيييير لل

طفله ضي أنهييييييييييييييييارفي ْدزايييير راهي اإلشييييييييياره

عْنْد أكبار و ْصغيييييييييييارمْحبوبييه في كييل الحييييييييييياره

أمشي ْتشوف لزهييييييييييارللغربيييه ْحكم الّطييييييييييييييييياره

مييا ْتصييّدق لنظييييييييييييييارحوريييه ْعلى الييّراس أعمييياره
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َبالْك َمْطِريْق

ريْقييييالْك َمْطرييييقْي  َبالْك َمْطرييييْقَب ْق راْه الِهي َفاْلْحيييييْ اي السيييَميّ

يييييييياَره ْميَطيْبيييييَقه َتْطِبييييييْق ال َقيييياُنييييييوْن ال َعييْقييِلَييييييييهاليسِّ

َقيييْلْب اْلُموَميييْن َولَميّ َمْضيييُروْرَكيييْثيييييييُروا َحييييَواِدْث اْليُمييييُروْر

يَميّيييييييييهَكييييياَيْن اللِّي ْدراُعيييييو َمْكيُسيييييورْي واْلييُمييوَتييييييىي َبياْليَكيمِّ

يْرَعييييه َقيلَميّييييْل َييييا ِإْنييسيييياْن يييوَقه ِدييَرْلهيييا ِميييييييزاْنَمياليسُّ والصُّ

مييييا َتيّتيْبيَلييييييييى َبياْليِكِيَييييييييهَميييييا ْتيقيتَميّيييييْل أْشيُيييييوْخ ُأ ُشيبَميّيييياْن

ْر َنييِقيييْف َعْنييييْد إشيييياَرْة اْلُوُقيييييييييوْف ِجي َوْبال ُخييييوْفاَحّتى ْتُميي

ْمها َمْعييييييييُروفْي ْل إشييياَره َأسيييْ ْق َبْشوَييييييييييهُكييي اي وقْي يييا السييَميّ سييُ

َلْك َيييياَخْي َلْلُمحيييييياْل ُغوْل اْلبيييييياْلواْش َوصيييْ بْح َمشييْ َحتَميّى َتصييْ

َييييييهاْلقييياُنوْن ظييياَهْر ِكَلْجبيييييييييييييياْل َأْعِطييييييييييييييييييييييُلو َأَهمِّ

ياَره كييياْلْحَنْش َتْعيييييييييييواْج وْنتاَييياي َخاَميييييييييْر يييا َحييييييّواْجالسيييِّ

ياَره ميييا ْمعاهيييا ْغَنيييييييييييياْج ِوَيييييييييييييييييييهاضيييييْربْتهاي َهدَميّالسيييِّ

ْل ُميييوال َقْمبيييييييياْص ياَره ماْمعاهييا ْحييييييييواْصُكوَنيييْك َرَجييي السييِّ

هيياِدي َأْحَسيييييييييييْن ِكْيِفَيييييييهَخّمْم أْمِليْح َأْبيييييداْك الييييييييييييّراْس
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ْبالدي هي ْبالدي

المهيياتلي يييّدك في يييييييييييييييييييّدي لم و السيييّ ْو َهييييا لألميييام  السيييّ

و ْتييييييييييييييييييييييييييييييزول اآلالمأْجميييييع يْحفظنييييا رّبيييييييييييييي

فيهييا ْترّبييييييييييييييييى بابييا ْوجييّديأبالدي محبوبييييه عنيييييييييييييدي

ْع أْبييييييييييييييييييييّدي رَميّ أسيييييييترها رب العالمييييييييييييييينهلّل نْتضيييييَ

ميييا عْنيييديْش أثييينين هي مّم العينأبالدي هيييييييييييييييييييييييي ْبالدي

لبييييييييييييييي مْكمولييييييييييييْة الّزيييييييييييييييييييينڨمْنهيييييييييا يتنّفس 

َمْن عْزهيييييا عْنيييييدي َلْحبيبييييييه
 

حال أْصعيبييييييه و الْمحّبيييه و شيييْ

ّرا ْقريبييييييييه ّرا و الضييييّ أْحفظهيييا ييييا رّبي مالعييييييييييييينفالسييييّ

تحييييا الجزائييير و ْعليهيييا ثائييييركلميييييه رّددهيييييا الّشهييييييييييييد

ْه اْلجائييييييييييييييييييييييرڨالهييييا بن ْمهيييييدي العربييييييي في وْجييييييي

و األوراس أْعطييييييييات الهّمييييييهنوفمييييييبري أنطييييييق أْبكْلَميييييييه

بالبييييييييييييارودي و اهلل المعييييييييينالّنيييييييران شييييييْعلت مْن تّميييييه

أْبطالهيييا شيييّبان أرجيييال ُأ نسيييوانأْبالدي جييييييابت ِرجييييييييييييييال

ي ال غْربيي ال َمْن أْي أْمكييييييييييييييييييييييييييييانڨميييا كيييان ال شيييْر

أْشملنييييييا ْيلم  رّبي  ولى ْو يْسُترنيييييانطلب  يْحفظنييييييا الُميييييي

َبْعْد َما ُكنَّا اْلُفوْق َأْنَزْلَنا 
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ْد مييا ُكّنييا اْلفييوْق أْنزْلنيييييييييا و ْصبْحنيييييييا نْنهيييييييييييييياْنَبْعيي

َباْلكتييييييياْب و ْالقيييييييييييييرآْنو ْحنييييييا قيييوْم اهلل َأْرزْقنيييييييييا

ْرْف ْالسييييييييييياْنميييا ْحصيييينا ْعالْش َأتَميَّحْدنيييييييا هيييْدَره َطيي

رى سبَميّْتنيييييا َبْشهييييييييادْة َلْعيييييييييييييييياْن و ْحنييا ْجنيياْس ُأْخيي

َفاْلَبيييييْر ُأ َلْحسيييييييييييييييياْن  َأْشقيْقنييييييا َرْدُهيييييييْم خاوْتنييييييا

ميييييا كييييييانش لمييييييييييييانكيييْف نْرضييى و ْحنييا ْبَعّزْتنييييا
 

والّتيييييياريْخ ُبْرهيييييييييييييياْنْتنييييييياَميّأحنيييا نييييييياس ِلنيييييييا َهم
  

و التَميّْمحى مييييا بييييييييييييياْن  كييذا َمييييْن ظيييييياَلْم َأْهَزْمنيييييييا

ْع َسّيْدنيييييييييا تاِخيييييييْر الّزميييييييييييييييياْن  ِليهيييييييوِديي َأْرَجييي

روحوا يييييييا ُعْربييييييييييياْن  َأْقيييريْب َيْملْكنيييييييا ْبُرّمْتنيييييييييا

ِحينا َو ْصَبْحنييا َده ْحنييا ضييْ َلْلكيييييييييياَفْر َأْعييييييييييييييواْن هاْكيي
 

ْمنييييييياْه ِلينييييييييا ْو َعنَميّْقنيييييييا َو ْتَرْكنييييييا َلْخييييييييييييواْن   َقدَميّ

و ْنَليييييْز َلْلَعْديييييييييييييييياْن   ْذهْب و اْلِبْتيييييرولْي َأْعبْدنييييياالييي

َمْهميييييييا كييييييياْن ُأ كييييييييياْنَو ْنقييييييييارْع اْلمييييييياْل َيْدُخْلنييييا
    

يْن َيْجَمْعنييييييييا ْرنييييييياي فاليييدِّ سييياَعييييه َمْن ِغيييييييْر واْن    فكَميّ
 

َيْستييْشَفيييييييييييييييييياْو اآلْن   و ْتَرْكنيييييييييييياُهمْي َأْقباَلْتنيييييييييييا

و ْضَعييييافْي اإليمييييييييييييياْن يانمييييييين َأتَميّاْحييييييدوا ْحَنييا ْتَشتَميّْت
  

غييييْر اْليييوْقْت َاْشييييييييييييييياْن َمْن عاَدْتنييييييييايمييييييييييا كاَنْتِش
   

حييييييياْن اْلييوْقْت ُأ حيييييييياْن يييْدزينا َعْنْدنييييييا مييييييا َشْفنيييييا
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َل ُعْرَبْتنيييييييييا فييييي ْهَنييييييى و ْطِمْئنييييييييياْنَأْنحييييييييافْظ َأْعييي

  
َوا ِكمييييييا َدْرنيييييييييييا و ْطريقنييييييييا نيشيييييييييياْن  َأْحنيييا َخيي

 
مييييييا فيهيياْش َأْغنيييييييييييياْن َكْلمْتنييييييا ْهييييييييَي كْلمْتنييييييييييا

  
يييييييا خييييييالْق لْكييييييييييواْن ييييييا هلل ييياْلُمولييييىي وفَميّْقنييييييييييا

  
و اْرَحْم ييييييييا رْحميييييييييياْن وْحفْظنيييييا كامييييْل و ْسُتْرنييييييييا
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َباُبوْر اْلُموْت

أْقَصْدْتنا وْحنا في َتْشطييييييْنخّبْرني يا بابوْراْلُموْت واْش جاَبْك ِليَنا

قاصدْي كاّفْة اْلُمْسِلميييييييييييييْنهَيييييييه ِشينََمْن ْبِعيْد جاَيْب أْمعاْك َعْقِلي

َلْشماْل واللِّيِمييييييييييييْنَبْمواْج َقاْوَيه َبْحرْك هييييييياْج أْعليَنييييا شتَميّْتنا 

يييييْنمّنا َمْن ْغرق مّنييا َمْن راْه في ْغبيَنييييه يا باُبوْر َعْف اْلْوَطْن الزِّ

ْر َمْتوْنِسيييييييييييْنأْنَت ْزِهيْت َوْحنييا اْلَجهّنْم َأْمِشيَنييييييييييا وْبِقينا َبْلْجَميي

َأْعَرْفناْك ُموْت ِجيْتنا َفاْلِحييْنَبْعْد ماِجيْت أْلَبْسنا ْبييراَنْس اْلْكِفيَنييييييييه

عى َكْبييَده ْحِنيَنيه َتّيْهْتَنييييييييا َوْحَنا َوْلها ِنيييييْنِفي َجْوَفْك ُروْح ما َتسييْ

يَناي ْقداْمنا َحْفيا ِنييييييييييييييْنَأْسَمْحنا َفاْلْخياْم  جاْهِليْن ويْن َأْمشييييييَنا َفرِّ

بَميّْت َأْعليَنيييييييييييييا ْدناي و اْلقْلْب َأْحِزييييييييييْنُقْلنا َهاِذي اَلَفَنى صييَ َأْتَشرَميّ

وْبِقينا َمنَميّْك َدْهشاِنييييييييييييييْنِجيْت يا بابُورْي اْلُموْت أْتعييّذْب ِفيَنييييييييا

َبْمِجيْك هّيْجْت أْدموْع اْلِعيييْنَبْمِجيْك يا َهْم ما ِريَنا سيياَعه زيَنييييييييه

َوْتُرْكناي ْعَلى حاْلنييا َعاْيِشيييييْنيا باُبوْرَأْرَجعْي ِميْن ما ِجيْت َهنِّيَنييييييييا

يييييْنيا باُبورْي اْلُموْت راْك بيياِغي َتْفِنيَنييييييييا والّدْهْر َأْمعاْك حاَمْل َسكِّ

ياْق َأْعِليَنييا ْخ فاْلْجِبيييييْنجانا اْلَوْقْت ويْن اْلحاْل َأضييْ هاْد اْلوْقْت يتَميّْرسييَ

ه َوْسِنيييييييْنقاِصينا ميياللَميّْمرارْي َمْنُهْم َيْكفيَنييييييييييييييا َطّوْلْت َهاِذي ُمدَميّ

وْتُرْكناي ْعَلى ْطريْقنا ساْيرييْنَعْفنا يا باُبِوْر اْلُموْت ُروْح َخلِّيَنيييييييييا

حتَميّى اْلَثْوَرْة َرْبَعه ْوَخْمِسيييْنفالَمْحنه رانا ْتعّلْمنييا وْقريَنيييييييييييييييييا
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ينيييييييييا وْرِجيناي ْنكونوا ْمَن اْلفاْيزيييْنَأْحَمْلنا الْسالْح وْعالْمنييا في يدَميّ

يَنييييييييا بابْك ضحِّ وْطلْبناي اإلاله الُمِعييييييييييييييْنَبْرواْح غاْلَيه ْحنا بسييْ

وْصبْحناي في ْبالْدنا ُحّرييييييْنَباإليماْن أْتحّقْت كييْل أماِنيَنيييييييييييييييييا

ْبِنينا ْوّعلِّيَنييييييييييييييييييا َوْوَضْعنا ِفيها ساْس َأْمِتيييييييْنجزاَيْر الّثْوَره 

َوْحناياي ِفيها َمْتصْرِفيييييييييييَنَخْيراْت أْبالْدنا اْلُحّره كْلهييا ِلَنيييييييييييييا
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أنشـــــــد السانــــــــي خيرلي

أْنشد ألساني خيْرلي ما
نْهضرشيي

ويذا نايا ْهضرت بالْطبع و
الميزان

أنشد ألساني ْمليحلي ما
نْغلطشييييييي

ويذا نايا ْغلْطْت عْونَي
الّرحميييييان 

ياللي ما تعرفشييييييييييييييييالْسكات الْسكات مالْذهييييب

قيسها مالُحْسبيييييييييييييييانو الكلمه اللي زايييييييييييييدا

لب أْنْعطييييييب و ْضحى ما يحملشييييييييييڨعْيطى من 

لوب ماِه راْفيييييييييييييييده لْمحيييييييان ُأ لْغبيييييييييييانيـــــناعْتأ بولڨيــــناه شاع نم اي هّياع بولْال

و ْتعود ما ْتفّرقشيييييييييييييعْيطى من ْعقول تْنْسلييييب

ما ْبقاشي لميييييييييييييييييانأْعالش أْعالش هاْكييييييييدا

ياللي ما ْتفّكرشييييييييييييييُنوصيكي ياللي تْنْغليييييييييب

للهم ُأ لْحييييييييييييييييييييزانالّناس ماِه ْمغارَضيييييييييييه

و ْيروح إ ْيروْح كل شييييالّدنيا ْتروح بالْغصييييييييب

غّده الّصْح إيبيييييييييييييييانالّدي الّدي اْلفاْييييييييييييييييدا
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َأَنا َوَنا ْوَقْرْعِتي

َباْلْحسيياْب َأْسنيْن  َحّتى اللِّي ْفَنييييييييياْت َقْوِتيعّديْت 

َأَنييا َوْنييا ْوَقْرْغِتيييييييييييييييييِغيْر اْلْمشّقه َواْلْعيييييذاْب

َونايا َماْفهْمْت حياَجييييييييييه هاَجْت َكاْلْميييواْجَأْسِنيْن

َبالْشنياْجَأ َنْنصاْب  ْفراَجييييةْقِريْب  وْيُعوْدلي مْرضي 

َباْلْعيييييالْج اْلمْمحوْن  َأنا 

برْت راْحِتي َلْليوم مييا ْجيي

والمْرْض ماْبغييالي اْلْمالَحيهراِني َفاْلمْرْض والْنيواْح

َباْلْجياَحيييهماْنفْعني ُطْب ياْميييييالْح َمْمكوْن  مْرضيي 

َعّوْلنا ْعليْه َبالْسيييييييالْح

َكْيِتييييييييي َتْنْطفى  َعَسى 

ْقبييييييييياَلهْمشيْت َلْمقاْم الْرسييييوْلَأ َأْمغْمَضه  َباْلعيْن 

ْمسيييييييييييياَلهَأْرِحيْت اْلْقُبييييييوْلَمْن َثْم  َمّنو  َوْتفيْدِنيي 

أنا اْلمْحكوْم باْلْغيييييييالْل

َقّصه ْطويَله َقْصِتيييييييي

َأْقبْل ماْتكوْنِليي ْنداَميييييييييييهأْعطيْت نْفسي َلْلْكريييييييْم

ْعماَميييييييييييييهُهَو اْلعاِلْي الْعظيييييييييييمْي اْلَعْبُد  َيْجعْل 
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خاَلْق الّنوْر َوالْظييييييالْم

َمنُّو نْقِضي حاْجِتييييييييي

د ياْسيييييييييييياْد َفاْلْعبيييييياَدهقاَده ْمَجدَميّ الْشفا  َيْطَليييييْب 

َحّتى اللِّي ْنساْو الْشهيييييياَدهالّناْس واْلماْل واْلْعنيييييادْي

ُتوُبوا ُتوُبوا يا ْعبييييييياْد

هاِدي ِهَي ْوصاْيِتييييييييي

يَميّه صاْفَيييييييييه اْلْعيييييييييواْجَقْرْعِتي مِّ َقْرَعْة  ماِهيْش 

ْب ضاْوَييييييييييه َوْمراْفقْتِني فاْلْعييييييييييييييالْجِهَي للطُّ
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اْلَواْلِديْن

و اّللِّي ذاْقها يْعَيى و ْتآِدييييييييييييْهاْلواْلديْن ُشوَكه َمْفُقوْد َأْدواهيييييييييييا

ِميييييييييييْهَو اللِّي ناْلها َتْنزْل َو ْتسو اْلواْلدين َقْمَره زاْهَيه َبْضياهييييييياي

رما َتْنْجرْح يا َقْلْب ما ْتشوِفيي يييا ِعيْن هاْذ اْلقْرْن َاْصِعيْب َبْعواُم واَعيييْ

أْعطْب اْلكْبَده َو ْجرْح اْلخاَطيييييْرأْقصْدنا َبْمرارْي ما ْحصيناها ِميييييييْن

َيْسَمْح في باباْه و ْيُعوْدُل غييييياَدْرِكيْف إْيُصْح اْلُيوْم اْلَوْلْد يييا ساْمعييييْن

ْن أْسنييييييييييْن ْد اللِّي رّبيياْه وْتمحَميّ أْنقْلبْت َلييْوزاْن ُأ َولَميّى خاَسيييييييييْرَبْعيي

ه َهْوطييييياْل سييييياْيَلهالتَميّْرَمى ِفي داْر ِبيْن اْلُمِسنِّييييييييييييييْن ْمَعييييي و الدَميّ
اَطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييْر ڨَتْت

َيدُّ ْعُلى َخدُّ َمْجروْح  ُا صاَبييييييْر َأ ْمسلَميّْم َأ ْمُر هلل اْلُمِعيييييييييييييييييييييْن

واْلوْرْد اللِّي ِفيْه َيْرَجْعُل زاَهيييييْركاْن داَيْر َأْجناْن َظْن َيْخَرْجُل زييييْن

ه و اْلَحْر قاصاُهْم َلْتِنيييييييييييييْن دَميّ و اْلياِلي َتْنَجْر َبْقضيها ساَهيييييييْرالشَميّ

اُت َلْقداْر في ْزماُن حاَيييييييْرهذا حاْل اْلُب حيياْل ذاْك الْمْسكيييييييْن َغرَميّ

مْشتاْق َأْزياَره الَحْد ِإْيبييييييييياَدْرَبْعْد َأْعماْل اْلِخيْر َعْاد َفاْلُكْبْر أْحزيْن

ْم ِإْيُخوْن و اْلعْشَره ناَكيييْرأْتَغْيروا َلْحواْل في رْمَشْه اْلِعيييييييييْن ويْن الدَميّ

ي َفاْلِحييييييييييْن ماْنواِشي َبْلقاْه َباْلَوْجْه اآلَخييييييييْرأْحَسْب ِإْيَكبَميّْر و ْيَسجِّ

ْر في َحْق ُذوْك اْلواِلِديييييييييْن ْر ُكْنْت َأْنَت قييييياَدْريا ْمَقصَميّ َأْطَعْنْتُهْم َبالشَميّ

َغْدَوه َتْتحاَسْب يا ْطَفْل يا شييياَطْرَيْوْم اْلِقياَمه ويْن اْلهْرَبه ويييييييييييييْن

الميييييييييييييْن يييياَهْرَأْحَفْظنا يا َرْب ِمَن الظِّ و ْجَعْلنا َنْختاْر الْطريْق الظَميّ
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ينا َمْن َشْر ُقوْم اْلكاِفرييييييييييييييْن ْرالو ْحِمينا َمَنجِّ نَميّاْر واْنُصرْي يا ناصييَ
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اْلَهْضَره َو اْلَمْغَزْل 

زْل َره و اْلمْغييييَ َهيييييا َلْقييواْل ُأَهيييييا ْلَخْصيييالْتأْبغينيييا اْلهضيييْ

مّلينيييييا اْلْكيييييالْم و اْلهييييْضراتبيييْرَك مييييييا نْطليييْع ُأ نْنيييييزْل
 

روْع مييا يْكمييْل طييييياْت كييذا مْن مشييْ كييييييييذا َميييييييييْن ُمخطَميّ

نع ُأ َمْعمييييْل سييييييياتْيكيييييذا َمْن مصييييْ كييييييييذا َميييييييييْن مؤسَميّ

وميُنوي َيْفتييييييْل آلُخييييييْر يْلعييييْب فياْلكاْرطيييياتْيواَحيييييْد فاليييدُّ

َتْتالَهيييييييييْط َفييييياْلبيييييييييُرواْتوالّنييييياْس أْعليُهييييْم َأْتسيييّوْل

يييييْل ْد فيييييي داُر َمْتكسَميّ ييييييَده َو ْتُموْنِجيييييي اْلَبيابَميّيييياْتواَحييي راقَْ

ْر ال َفييييييالْزُنقْي ِإْيَدلَميّيييييْل واْتالُخييي ال َبييييياْلْعَقْل َييييْرِمي اْلَخْطييي

َدْل بْر ُحْفييراْتهيياذي ْطريييْق باْقيييه َتْتَبْهيي ويْن مييا ْتييُروْح َتْجيي

ْل زْم ُأَعجَميّ يْر َأْعيييي يْد اْلِميييي هيييياِدي ْسنييييْن َأْعِليهييا ْمضيياْتسييييِ

ْفحييييياْتواحييْد قيييياْل َأْنييِديْر ُأ نْعميييْل آلُخييييْر يْمليييييي فييالصَميّ

ّوْل تى حيييْد فيهْم مييييا َعييي داْد َأْعييييَل اْلوْرقييياْتوْحييي ِغيييييْر َأْميي

و ْيقيييييوْل ِكميييييا جيييياْت َأْكالْتواحييييْد يْخليهيييييا َو ْيسبَميّيييييْل

ييييْل حتَميّيييييى التَميّْمحييياْت و الّتْنسيييييياْتهييييييياِدي وثيييييياَيْق تْتعطَميّ

ْل ْرجييييياْتالّضمييييييييْر َأْعالْش َأْتبيييييدَميّ َو ْوصييييييْل اْلهييييياْذ الدَميّ

ذاْك يْتكييْل يْر هييذا ْعَلى َهيي هيييييييارْب مييياْلمسْيؤوِلييييييييياتْيِغيي
 

ْل ْدِمي َو ْيحصيييَميّ ييييييا ْيحييييييْس َبْللِّيييييي ْتزاقييياتْييْمسيييْح اْلُخييي َلمَميّ
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ْل ْل َأْبصييْل مييا تْحصييَ ِكيَفيييييْك ِكييييييْف اْلمْخلوقييييييياتْيمييا تاُكيي

 
أْخطييييْك َمييييييْن ذا ْلُخبيييييوالْت  ويييَذا ُخْفْت أْدموعييْك َتْهطييْل

ْل َوالاّل َيْقسيييييييييْم قيياللُّْقميييييييييياْتحتَميّييييى حيييْد مييييييا راْه ِإْيجمَميّ
  

ال الاّل ُقييييييوْش وال الاّل ْدْرواْت نْمشييي ِنيشيييياْن مييييا نْتَحّيييْل
 

و ْبالْدنيييييييا َتْرجيييييييْع َوْرداْت  الزْمنيييييا نْبنييييييي و ْنعييييييّدْل

ّجْل َواْتوْنخلُّوي الّتييارييييييييْخ إْيسييييَ ييييييا ْخوانيييييي ُأ ييييييا اْلَخيي
   

رُق و الّدّبييييْل ناْت اللِّي سيييياْل َعييييْ عْنيييُد ْشحييييياْل َمييييييْن َحسيييَ
  

ْل َعييييييييواْت َو اْلبييييييييياِقي ْعلى اهلل ِإْيكمَميّ ييييييييا ُمجييييييييْب الدَميّ
   

90



النَّظاَفه ْمَن اإليَماْن

يطييييييياْنالنَميّظيافه ْميييييييييييَن اإليمييييييييييياْن و اْلَوَسييييييْخ ِميييييييَن الشِّ
  

ْف داَرْك ييييييييييييييا إْنسيييييييياْن تْنَجييييييييى َميييييييْن ُكييييييييْل َأْبِلَيييهنظَميّ
  

يييياْر ييييييييا َلِطيييييْف َأْعييييييَل َذاْلجيييياْر يييييييا َِطييييييْف َأْعييييييَلى النَميّكَميّ

َأْمعْرَميييييييه ْصبيييييييياْح َو ْعشَييهأْوسييييياٌخ عْنييييْد بيييييياْب الييييّداْر
 

م ِكيييييييْف ِإيَبيييييياْت ِكييييْف صييياِري ْليييُدوْك ْلْوِلييييداْتراِنيييييييي ْنخمَميّ
 

اْلفييييييييراْن َهْجُميييييوا ْعِلَيييييييييا أنيييييييييا بيييييييياِقي َفاْلَهْربييييييييياْت

ْف يييييييييا َلْحبيييياْب يْر ِإْيالَيْم َأْبيييييييَل ْحسييييييياْبداَيييييْر َمْتَحيييي ِغيييي
 

واْب مْع ميييا ْييييُرْد َأْجييي مييييييا َيْعيييييييييييييييييييَرْف اْلَعْقِلَييهميييييا َيسيييْ
 

َخْينييييا  ْيسيياَعييييييْف اْلَمْكييييييُتوْبالْرِتيَليييييه َسْكَنييييييْت َلْجُييييييييييوْب

َخيييييييّلى ْدروْجيييييييناي َمْخلَييييييييه فيييييييييييي َداُر ْكِلّيْب َمْكُليييييييييوْب

يييييييْر َو ال ْيييييييييُرْد اْلبيييييييياْل َوال َيْسييييْتفييييييييياْد َأْبَلْقيييييييييييواْلُعمَميّ
 

َبْه الّرجييييييياْل و ْيِعييييييييييْش سيييييييياَعه َهِنَيييييهمييييييا ْبييييييَغى َيشييييْ
 

ِكْبِغيْت َعْقيييييُل ْيُكيييييوْن َأْسليييييْم عاَييييييييْش وْسيييييييْط اْلَجراِثييييييييْم

ِنيييييييييييراُن الْهبييييييييه ْقوَيييييييييه ييييييا خّيييييييي هييييييييذا َجِحيييييييييْم

ل َلْعبيييياْد وي ْعيييي ْمْس َتضييييْ جييييياري الش َقْليييييييَبْه َأْسيييييواْدالشييييّ
 

الْزُم ْشِوَيييييييييييييييييه َتْضِحَيييييييهُهيييييييييييَو ُعْمييييييييدْة اْلِبيييييييييييالْد

ليييييييييييْل ْه َأْجمييييْل بييياْلَبراِهييييييييييييْن و الدِّ اْليييْوَطْن َنْعُطييييوْه َوْجييي
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ييييييييواي و ْنقوليييييوا ْقلييييييْل ْنيا َأْنضحُّ ُكييييييييْل مييييييييا ْعَمْلنييياْه َفاليييدَميّ

يطييييييييييييياْن ُل ْو َيْخِزييييْهاهلل يْنعيييييييييييييْل الشِّ ُقوُليييييواي َقيييياْع َيْنْعييي

ُقوُليييوا َقيييييياْع ربِّييييييي َيْهِديييييْه و اْلغييييييياَفْل َأْعيييييييَلى َلْوطيييييياْن
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الميزان .

ناري يا ناري ناري نيييييييييييياروين أسالكها يا ناسيي  راني محتييييار

تلعب بالميزان هالمشييييييييييراريكيف أعمالها يا عاصي ما جبت أخبار

يالّلي ْتنّقص فالميييييييييييييييييزانييييا خّيي واش هييياد الحييييييييييييياله

زيت مييا نعلت الّشييييييطانمييييييا خْفت أمن اهلّل تعاليييييييييييييييى ما ْخيي

أزبرت أفالن أث فلتيييييييييييييانو ْعماليييك صيييبحت أبسييييييييييييياله

ك الّداليييييييييييييييييه إيجي ْنهيياركي يييا إنسيييييييييييييانڨڨڨڨإيجييييك ُأ تْلْح

أنسيييت اآلخييره يالغفييييييييييالنييييييييييوالهلتميييا ْدريت أتكيييون بين ا

ڨلبك خييالي ماإليمييييييييييييييييانو ْبغييات نْفسييك كييل أمسييييييييييييياله

كْبغيت أْعقوبتيييك تزيييييييييييييانو ْنتييا ْمَن الّنيياس الُجهيييييييييييييييياله

ر سييْجلوه الّسّجيييييييييييييييياله بيياقي تشييمت في ليييييييييييوزانو الشييّ

ولشيييييييييي ال ال ول واه مييا ْت ڨو ْت يْعيى يْعيى الّصْح إيبييييييييييييييانڨ

أْشحال غّريت مْن نسيييييييييييوانو شيييييييحال ألعبت بالّرّجاليييييييييييه

يالغافل غير شوف أتييييييييييرانواك أْحنييييا ال نيييياس رّحيييييييييييياله

ْد أْقبالييييييييييييييه أنسافروا من ْمكان َل ْمكييييييييانماليييييييّدنيا لّلْحييييييي
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������������ره اْلَمكَراـــــــــــّ

يييييييييياَره ييييييياَره ، اْلَمكَّ ييييييياَره داَرْت حيييياَلهاْلَمكَّ اْلَمكَّ

يييييييييياَره ييييييياَره ، اْلَمكَّ ياَلهاْلَمكَّ جَّ ِهييييَي اللِّي ْبيالْت الرَّ

جييييييييياَره ارهقاصييييْت َأْمَع السِّ قاصيييييييْت َأْمَع اْلغييييدَّ

ما َصْيبْت َأْسالْكها ِكييْنِدييرخاَيييييْف ال ُرْحْت َأْخصييياَره

ِغييييْر َتْكَمْل ُلْخييَره َتْلَحييْقنْكميهيييييا َونييا َنْشَنييييييييييييْق

حّتى اْلْعقيْل َفاألْمرْي ِإيِحييييْرَفاْلمييياْكيَله ما ْيُفوْت َأْجيييييَدْق

يييياحفي ُكْل َأْعشَييييه َو ْصبيييييياْح طَّ باِقيييي َنْرجْف كالشَّ

ييية ماِه في ِخيييييْرَأْتَهْرَقييْمْت ُأ ُجْهيِدي طيييييياْح و الّصحَّ

ْو الّتْنهيييَدة ْبال َأسيييييييياسقْلبيي ْبَغى َيْحبْس يا نييييييياْس

وييييْنُهمْي َأْصحاْب التَّْدِبيييييْرَنْتَقلَّيه ما ْنشييييييوْف َأْنعييياْس

َوْنييا ْسِهيْت َمْعِميي َلْبصياْرعيييياَرْفهيييييييييا ْعُدَوْة َلْعمياْر

ال َنْنَفْخ ِكييييداْك اْلِكيييييييييْرميييا ْتفاَرْقنيي ِليييييْل و ْنهييياْر

قالِّيي مْرضْك راْه َأْصعيْبَأْعييزْمْت باْش َأْنزورْي َأْطبييْب

ُرْد بالييييييْك ُكوَنْك َأْبصييْرَأْوصْل وْقييتيييْك راْه َأْقرييييْب

ُْكْنْت َأْنحيْل َوّلييْت َمْنسوفعّوْلييْت َأْنجّرْب و ْنشيييييوْف

بسالمتيي ياْوُجوْه اْلِخيييييييْراْلوْحيييِديي ناُكييْل َأْخيييييروْف

َبْعييييْد ما ْتهّنيْت َأْمَن اْلَهييْمَأْرجْعيْت أنيا اليلِّي نْحَكييييييييْم
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ِغيْر ديييْر َأْعَلى رايي دييْرقاّليييْك الييلِّي خييياْف َأْسليييييْم
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اْلُقفَّــــه

وْف الييّراي َأْتليييْف غيييابْت ييييا نييياْس النِّّيييييييييييهأْرواْح َأْتشييُ

ميييييا تْنفيييييْع َلْحَتى َحيَميّيييييييييييهالقّفيييه رْجعْت َأْتشيييييييييييييييْف

ه َلْلخّضييييييييياْر يييييييارْيأْمشييييْت زْعَمييي واِني ييييا ُحضَميّ سييياَعه ْكييي

ِعيْف مييياِني َمْجَهييييييْداْلْغَلى والّنيييييارْي في َلْسَعييييييييياْر ونيييا ضيييْ

الطه َواليْزروِدَيييييييييييه واْلفْلْفلَيييييييييه َواْلْبراِنَييييييييييييييهالسييييييْ

ييييييييييْدواْلبطاطييييييه اْلُقْصِبَييييييييييييييه ْب والالَميّ َبعَميّ يْر َقييييرَميّ ِغيييي

ِنيييييراُن قاْدَيييييه َتْلَهيييييييييييييييْبَلْلَحْم مييا ْقييدْرْت َأْنَقيييييييييييّرْب

ييييييييييييْب َده مْتعجَميّ ِلي ال َتتَميّْرَعييييييييييييييْدَأْبِقيْت هاْكيييي وْمفاصيييييْ

ِوَيه َمْلُفيييييييييييييوْف ي ُبوَزلُّيييييوفْيأْبغيْت أشيييْ وْكَرْيعيييياْت سييييِ

ميييا ْبغييياْت ِنييييراني َتْهميييييييييْدأْرجْعِلي عْقلي مْخطيييييييييييوْف

اره اَره اليييييييييييييييييييييّدوَميّ وَميّ خاّلْت في ْجِبيِني َميييييييييييييياَرهاليييدَميّ

ْدُروْح َباْلَقلِّييييْل َأْخَسييييييييييييياَره ه ْتَقييييييييدَميّ يشيييَ ِويت َبشِّ ميييا سيييْ

اْن اْلجيييياْج يْر رصييَ واْلْمقييياَنْس يييياللِّي َتْحتيييييييياْجمييا ْبقى ِغيي

دْي في ُرْكَنيييه َوْسييييييييييَهْدَأْنيييدْب ييييا ذاْك اْلَحيييييييييييييّواْج وْقُعييي

وِجي َولَميّ اْلْكُروَفيييييييييياْت ْب ِليُهْم َهْيهيييييييياْتاليييرُّ مييييا ْتقييييرَميّ

اْرِديَنه َوْغيييييييييالْت واش َأْبقييياِلي ميييا َنْسَعيييييييييييْدحّتى السيييّ

ميييييا ْبقاْتليييييْك حّتى َحْرَفيييييييههييياِدي حاْلتيييْك ييييا اْلُقفَميّييييييييييه
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مييا ْبقيياِلي ِفيييْك مييا َنْرَفيييييييييدْيَرانَييييييا ِفي َوْقْت اْلَخْطَفيييييييييه
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العنف أنقولوا ال 

98

ه َو ْحالَوهَياللِّييييييييي َراَييييييييييْح َلْلَمْلَعْب اْلُكيييييييييَره ُفْرَجييييييي

َدْب َداَوهُأْرُقْص ُأ َغنِّي َو جْيييييييييييي يْر ِفي َقْلَبييييْك َأْعيييي َمالييييدِّ

اْلُعنْييييييييْف َأْنُقولُييييييييوا ال ال ال

َرْز َماْلَغْلطييييييه َرْز َأْحيييي يَأْحيييي ا َتْغَلْطشييِ ُنوِصيْك ُنوِصيكْي َميي

ي َلْطُبوْل َو اْلَغاْيييييييييييَطه ْك َأْحَرْز َما َتْرَفْدِشيييييييييالدِّ َيدَّ

فَّْق اْلَهيييييييييياَذا َو اْليييَذاْك َدا َبَبييييييياْكصيييَ اْن َهاْكيي ِري َكيي َبْكيي

ْر َأْمَعيييييياْك اْن الْزَهيي ْطِشييييييييِويييَذا َكيي ا ْتَفرَّ ه َمييييي َفاْلَفْرَحييييي

اَره َمْعُليييومْي ْبْح َو اْلْخصيييَ ْهْو  ِإييييييييييُدومْياليييرَّ اْلَفاْيييييَده َفييييالزَّ

اْرَبْحْتشْي اْلُييييييوْم اْن َمييي ييِإَذا َكييي ا َتْخَسْرشييييِ اْر َمييي ِإيِجي ْنَهييي

َوه ْو َفْرَجييييياتْي ْمُليييوا َزْهييي ْل َأْزَهيييييياْتَنعَّ َو النَّاْس َباْلَكاَمييييي

ا َتْنَفْعِشيييييييياْلَييييْد َفاْلَييييْد َبَرَكييييييييييييييييات اْلْقَباحيييييييييه َميييي



َجَره الشَّ

ني يييا حّطيييييييييييييياْب رح ْالِّلي يْبغونييييييييييمييا تْقطْعيي ميييييييا تجْييييييي

َبيييييْوراقيي وْثميييييار َأْغصيييييييييونيأنايييا شييْجَره نْنصيييييييييييييييياْب

وْع اْلفيياْس يييا َحّطييييييياْب ا َوْسقينيييييييييييييييفي ُطيي ِجيْب اْلمَيييييييييييييي

ْر واْلَخيييييييراْب وْع الضييُّ في قْلبييييييييييييييْك َأْحضينيييييييييييييييفي ُطيي

َبْطييييييوري أنيييييا ْنسّلييييييييييييييييييْكَبييْوراقي أنييا نْحميييييييييييييييييييْك

ييييييييييييييييييييْك راْم يييييا َحّطيييييييييييياْبَبْثميياريي أنييا ْنغذِّ راْم َحيييي َحيييي

َحييييييييييييييييييييييييراْمَحيييييييييييراْم َأْعليييييييييييييييييييييْك والّلييييييييييييه 

لّليييييه مييييييييييييا َتْقصينيييييييييييييييييَأْبجييياْه اهلل اْلمْعبيييييييييييييييييييييوْد

ال ال مييييييييييييييا تآِذينيييييييييييييييييييعْنيييدي ْمكييياني ِفي اْلُوجيييييييييودْي

ييييييييييْر رَهذاكْي الطِّ اديي ْيِصييييييييييْركييييْف يصيييْ ِدي ِكْيَغييييي مْن َبْعييييي

يْر إيِسيييييييييييْر زاْن َواْلعيييييييييييييييذاْبخّلي اْلحييياْل إيسيييِ يْكِفي َلْحييييييي

خلِّيهييييييييا ُحْب ُأَسييييييييييييييييييييييالْمأنييا فْرحييْة األيييييييييييييييييييييييياْم

راْب والّظيييييييييييالْم ْل َأْحبييييييييييييياْبَنْنسييى السييَميّ واي كاَمييييي وْنِعيشيييييُ
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الجزاير نور أثمادي

شا ضّيعت ْوْقْت ما ْقريتْش أحسيييييابي
 

  ال بّراني ْغريب عايش غيضان
 

أسمحت في ْهلي ْو ُجْملْة أحبابي

لبي ْنْهْز راه  في تشطان ڨو اليوم 

أثمييييييييييادي نييييور  ما ننسيييييياك عميييييري محييييييييالالجزاير 

َليييييْوالدي أْنسيييييييا و رجييييييييييالالجزايييير أرض أجيييييييدادي

يالحبيبييه شيييا ييييييداويي حاليييييييييا بْييييالدي زين البليييييييييييدان

أسنييين ميييييا غبتيييييي من بالييييييفالغربه ْوحيييييد ُأ ولهييييييييان

ما بقاليي صبييييير راح أمشاليييييييا حبيبتيييي قيييّرة لعييييييييييان

خيييييييايف ال نبقيييييييى من تالييييييفيييي ذاتي ْجميير ُأ نييييييييران

نرجيييى فّلليييييي ْيفييييييك أغاللييييييامحاينيييي الّضييير ُأ لغبيييييان

عيشتييي ميييييّره مييييييا تحالليييييييأنعانيييي الميييير ُأ لحييييييييزان

ياهلل يالمولييييييييييييى بالعاليييييييييييياهلل يييا خالييييييق لكييييييييوان

أنيييييرفرفي و ْنطييييييير أفحاليييييييمن صابني ْندييير الجنحيييييان

التَّْطِعيْم
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إْن ُرْد باَلْك َأْمَن الّنْسيييييييييياْناْنسيييييييييييييَأْحرْز باَلْك يا 

و الّتْطعيمْي ِفيْه ِإفيييييييييياَدهِعياداْت في كْل َأْمكيييييييييييياْن

ُصييييييوْنباْش تْقضي ْعلى ُبوَحْميييروْن َأْبَوْلدْك  َأْتَحّرْك 

الْب ماْعرْفْت َأْشُكييييييييوْن َأْحُروُزوا غيْر َأْزييييييييياَدهالطُّ

و ْعقاَقْر ِفيُهْم ُحْرنيييييييييا َأْحشاَيْش َأْبييَل َقْمَنييييييييييييييييه

ُخْذ َوْلدْك َلْلِعييييييييييييييياَدهما ْتقاُرْع ما َتْستنُّيييييييييييييييى

ْم وْلدْك يا ْبنييييييييييييييييياَدْم َقْبْل إال َتْرجْع نييييييييييياَدْمطعَميّ

َيْكبْر سييييييييييييييييياَلْم ِكْبِغيُت 

الّشلْل راْه ما ْيجّمييييييييييييييْل

و ِنَت الِهي كاْلعييييييييياَده

في ْعقوْل الّناْس إْيخّبييييييْل

نوْض ْأْنَفْض ديْك اْلْوساَدهَوْنتا فالْفراْش تْتكّسييييييييييييْل

ْل ِغيْر أْمِشي ُروْح ُأ َعييييّوْلما َعْندْك الْش َأْتسيييييييييييوَميّ

ِديْر َأْشوَييييييييييييييييه ِإَراَدهأْطُلْب اهلّلْ و ْتَوّكييييييييييييييييييْل

و ْنَت َمْتكتَميّْف ِلِديييييييييييييْنما تْبقِاش ِبيْن ُأ ِبيييييييييييييييييْن

اْلواِلِدييييييييييييييْن واَجْب  ماْلِعبييييييييييياَدهويْن  الْنْتَهْلَيه  و 

بالّتْلِقيْح َجْسُد َيْمتيييييييييياْنإذا ْبِغيْت وْلدْك يْخشييييييييييياْن

َتْزيييييييييييييياْن َغْدَوه  َبالْشهيييييياَدهَأْعقاْيُب  ِغيْر  َيْتَفْكرْك 

اْلْبالْد َبْرَجاْلها 

و اْلوئيييييياْم إيكيييييوْن إيكيييييييييوْناْلْبيييييييييييييييييييالْد َبْرجيييياْلهييييييييييا
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ْل اللِّي ْخَلييييْق اْلُكيييييييييوْنوْييييييييييييييييداويي حيييييياْلَهييييييييييييا َأْبَفضييييْ

حاْب َيْمشيييي ِو ْييييييُروح ا السيييْ دَميّ ْع َزْرقْتهييييييايَغييي َو الْسميييييييا َتْرجَيييييي

و اْلْوجييييييوه َأْتعييييييوْد َبْسَمْتهيييييياميييييا َتْبقييييياْش اْلعييييييْن َأْتُنييييييييوح

ميييييا ِبيناْتنيييييا ْحَتييييى ْعيييييييداوه واك َأْحنييييييييا كييييييياَمْل َخيييييييياوا

اَهْر الْش َأْنخبِّيييييييأْبِنيييييييي َعيييييْم ُكْلنيييييييا َسييييييييييَوا ي َظيييييي شييييييِ

ْك  َأْبَييييييييييييييييييييدِّي ي َأْقَبْض َييييييييييدَميّ و اللِّي كيييييياَيْن َأْنَعييييييييييييييييييدِّ

َرِبيييييييييييالوئييييييييام هييييييييييو َقْصيييييييييييِديي الاّل  ييياهْد  الشَميّ و 

َأْبجيييييياْه اهلل و الّرسيييييييييييييييييولَخلِّي اللِّي ْبَغى ْيُقييييييول ِإيُقييييييييييوْل

َيْهَنيييييييييى َو ْيِرَيييييييييييييْح قلييييبيالّشيييييييّده الُبييييييييييْد َأْتيييييييييييييُزوْل

َيه و ْصبييييييياح ْل َأْعشيييِ َنْتَمّنيييييييييى َتْبييييرى َلْجييييييييييراحفييييييييي ُكييي

َأْمكييييييييييييييييانك راْه َأْبَجْنِبيييييييييِغيييييييييييييييييْر أْرواح أْرواح أْرواح

مييييييا ِبيْن َأْحضيييييياْنها َتْحِضييييكيالجزاييييييييييييييييييييير َأْتنييييييييياديييك

ييييييييييرْي َللْييييييْوَكْر َأْمَربِّيييييعلِّييييييييييي َرْفيييييييييَرْف َأْبَجْنِحيييييك كييالطِّ

ْد و اْلُعْدييييييييييييييييييان َنْبِنيييييييي َو ْنَشيَميّييييييييْد َلْمَكيييييييييانَأْباَل اْلحاسييييييَ

اْمَنيييييييا اْلْعقوَبيييييه َتْزييييييييييييييان ييييييييْه ْطْلِبيييييييُقدَميّ لييييييييك َأْنَت ْنْوجَميّ

 1األِلْف َما َيْنُقْطِشي

َأْقييرا يييا ْوليييدي و ْتعلَميّيييييييييْمييييييييييييييياللِّي ْتحْب تْنجْح و ْتزيد

بْر ُأ تْرجيييييييْع َاْسعييييييييد يييييمتكْييييييي مييا عْنييدْكش فيياْش أْتخمَميّ
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واْلَب واْك ُنْقطييييييه مْن َتحُتاألليييييييْف ميييييييا ْيْنُقطشيييييييييي

يْع في َوْقيييُتو اللِّي ْغليييييييْط ميييييييا ْتعّلمشييي غيييْر راْه أْيضييَميّ

غيْر ييييييا َلْوليد ْبته و َتَحيييييييييييّزْمميييييا َدْمْت أصيييييْ زّيييْر آلسييَميّ

رْي َلْبعييييييييد ْر فّكييييي مييا تْتييأْخْر لْبييدا ْمقيييييييييييييّدْمميييييا ْتقصيييييَميّ

واْلَب واْك ُنْقطييييييه مْن َتحُتاألليييييييف ميييييييا يْنُقْطشيييييييييي

و الّلي غْليييييييْط ميييييييا ُتْعْلْمشييي

ّراْس َأْجدييييييييييييْد اْلْقَلْم َو اْلكُييييييي

ْل ماللَميّْمِسيييييييييييييْد ِميْن َأْتكّميييييييي

األليييييييْف ميييييييا ْيْنُقطشيييييييييي

و الّلي غْليييييييْط ميييييييا ُتْعْلْمشييي

يْر راُه إْيضيييَميّع في َوْقيييُت ِغيي

ْط َأْمَسّقييييييْم ي اْلَخيي مييا تْنساشييِ

َدْم فاليييّداْرِديْرمْجهوَدكْي و ْخييي

واْلَب واْك ُنْقطييييييه مْن َتحُت

يْع في َوْقيييُت غيييْر راْه أْيضييَميّ

ويييذا ْفشييلْت خاْيفييْك آلتْنييدْمميييييا تْفشيييييْل ُكونيييييْك َصْندييييد

يْر مييا تتكليييييْم اْليييييييوْقْت كاليييييييْذهْب راْه إيفيد ويَذا ضاُع ِغيي
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2األِلْف َما َيْنُقْطشي

َو الَبيييييييا ُنْقَطيييييه َمْن َتْحييييُتاألِلييييييييْف ميييا َيْنُقْطيييييييييييييييِشي

ِغيييْر ِإيَضيَميّييييْع في َوقْيييييييييُتو اللِّيييييي ْغليييييييط ْمييا ْتعّلْمييييِشي

ُخيييْف َأْبييييييَد ٍبييييييُهَم أْنييييييييتاألِليييييييْف و الَبييييييا و اليييييييييييتَميّ

الّساجيييييييي ما َيْنْضَربْييييييييشِيال َمْطييييييييييييَرقْي و ال َسْبتييييييييييه

راْك َتْوَجيييْد فيُهيييييمْي َنْفَحيييييييهِزيييييييييْد الييييييتَميّ و اْلجييييْم و اْليييَح

ْل َيّتْميييييييييييييحى ييييييييييْر كاَميي ْطييييييييِشالشَميّ ِغيْر َأْسييييييَرْع ما ْتَفرَميّ

تى الييييييّذاْل ما َتْشَغيييييييييْل ِلُهييييييَم اْلبييييياْلاْلييييَخ و اليييييّداْل و ْحيي

يييييييييا ْمحاْينيييييييييييييييك ميييييييياأْتخييييييياْف إيفوَتييييييييْك اْلحييييييياْل
تْوصْليييييييييييييييييييييييييييييييييييِش

ييييييييْن يييييييْن و السِّ يييييييييييييييْنويْن الييّرا و الزِّ ماتْنساهييييْم ذاك الزِّ

ُرْد بيياليييييْك مييا تْهُرْبيييييييييييِشأْقصْدهيييييْم في رْمشييييْة عييييييينْ 

يييياْد ييياْد و الضَميّ ييْن و الصَميّ باْلْمقاْرَعه راُهييييييييييم ْأْمراْضروح َللشِّ

والييياّل اللِّييييْل ميييا َتْرُقييييييْدشِيُخيييْف ِلُهييييم ْو اليييياّل َتغْييييييالْض

قيييالوا ويييييْن َأْزَهْرُهيييييم ْويْنشييوفْي الّطييييييا و الّظييييياْد و اْلِعيْن

ِغيييير َأعْييييَزم ْما تْفشْلييييييييِشراُهيييييييييييْم ال فيييك َمْسَتنِّييييييييييْن

يْلقيياَوْك َأْحييييروفْي َأْضييييراْفَبْعْد اْلِغيييييْن و الَفييييا و الَقيييييييافْ 

رْف َلْوصييييييافْي َأْوصيييييْلُهْم ميييا ْتعّطْلييييييييييِشِوذا ْبغيييييييْت تْعيي

َأْتعييييْش عيْشتيييْك في َنعيييييييْمَأْمَع اْلكييييييياْف و الاّلْم و المييييييمْ 
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ْمييييِشال هاِنيييييييي و اْلْعقييْل َأْسليييييييييييييْم في حاجَيييييييييييه ما ْتخمَميّ

ْنيييييييييييييييا النُّييييوْن ، هَييييا و الْيييييواْو واْليييييا َتْزهييييى ِبيُهييييْم الدَميّ

ِوييييييْح اللِّيييييي ما َيْعرْفيييييييِشِغيييييييييييْر باَطيييييييْل َأْبال َشْرَيييييه

َأقْييييييييرى و ْبقيييييى َمْتَهنيِّيييييالّدييييييييييييها ْنصيَحيييييييه َمنيِّيييييي

ْل مييا َمْتَمنِّييييييييييي في ْحياتيييييييييْك ما َتْحَشْميييييِشَأْتنيييييييييييياْل ُكيي
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َأْعَجاْيْب َو ْعَجْب

اْيْب َو ْعَجْب  وُفواي ْعَجييي َراَنيييا ْنشيييُ
َأْعِطيِنييييي َنْعْطيكْي َفاْلَمْلَعييييييْب      
ميَيا ْبَقاْت اْلَحْشَمْه َيييا ُخوَيييييييا      
ْنْفُعيييييييييوا ْعَقييييييياْقْر ال ُدوَييييييياي  
َميا الِتْلِمييييْذ إيَسيييْب ُأَيْشَتييييييْم       
َو اأُلْسَتييياْذ ِكيْبِغيُتوي َيْخيييييَدْم        
ا         ْنييييييييَ َفيييياْلَمْلَعْب َتْنْقَليييْب اْلدَميّ
ڨنابيإ رحْبْلا َْأْمَطيييييياْر ْو ْدَبييييييييياْز ُأ َحيَميّيييييييَه

اْلِنَييْه َغييييابْت ِغيْر آْلَهييييييييْم        
اْلَسييييييياْن َأْبَكْم َمييييييا َيْتَكلَميّْم         
َأْنَت َيييييييييييا ْلَغييييييياَلْط َأْشِوَيييييييييْه

وْن َاْبِلَيييه         َميييا َتْقَباْح َميييييا ْتُكيي
أْنَت َييييييييييا ْوِليِدْي اْلَمْتَعلَميّييييْم        
يييييييْم اأُلْسَتييييييييييياْذ َعلِّيييييييييْه َأَعظَميّ

الُكَره ُلْعَبيييييييه َفنَِّيييييييييييييييه        
َو اْلْقَراَيْه َحييييياَجه ِعْلِمَيييييْه         

َكييياْيَنيييييييه ْفيييييُكيييييييْل َأْميييَكييييييياْن
َو األْسيييييَتيييييييييييياْذ َيييييْنَهييييييييييييياْن
َميييييييييييييْن َقيييييلَميّييييييييْة ْأْزَهيييييييييييييْر
ْليييييييييْب ْأْنَضيييييييييييييييييييييْر ڨَراه ال
َو ْيييييييالَكيييييييييييييْم َأْكيييييَبييييييييييييياْر
ييييييييييييياْر ُقيييوُليييييوا َييييييييييييا ُحيييضَميّ
َميييييييييا َيْسيييَلييييييْك َأْشَبيييييييييييْر     
ر ِغيييييييييييْر َأْنييييَفيييييييييييْر َأْنفييييييييييييْ
َشييييييييا ْيَطفِّيييييييييي َذا اْلييييينَميّييييييييياْر
ُأْسُتييييييييييْر َيييييييييييا َسييييتَميّيييييييييييياْر  
َفيييياْلَمييييْلَعيييييييْب َأْصييييَبيييييييييييييييْر
يييييَلييييييييييكْي َشييييييييييييييييييْر ال ْيييييَورِّ
ُشيييييييوفْي َأْوُجيييييييوْه َلْكَبييييييييييييييياْر
َو ْطييييُليييييْب ِلْسِتْغيييييَفييييييييييييييييياْر 
َأْزَهييييييييييييى ِفيييييييييييييي َلْفييييييييَراْح
َأْتيييييييييييَداِوي َليييييييييْجيييييييييييييييَراْح
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ْك َيا اللَّه َأْطَلْبْت َيدَّ

ْك ييييييييا اللَميّييييييه َو بِغييييييييييييْت َقْلبيييييييي َيْرتيييييييياحَأْطَلْبيييييييْت َييييييييييدَميّ

َو ْتَمنِّيييييييييييييْت النَميّجييييييييييييييييييياحَجْبْتَلييييييْك اْلَعييييييييييْز يييييييييا اللَميّيييييه

راحيَأْهِديْتَليييييْك َقْلبيييي ُأ ُقْلييييْت َتْرضيياْي يِتي َزْدِتي في ْجيي ساَعه مييا ْرضييِ

ْمْتَلْك خيياْتمي َوْحَسْبييييييْت َتْهَنيياْي ساَعيييييييه مييا ْبِغيِتي َهيَميّْجِتي ْنييواحيَقييدَميّ

يْر بييييييياْش َتْزهييياْي ْمَتيييْك ُروِحي ِغييي يييييْر َوْتييَرْكْت َأْصالحييَعظَميّ ِفيييْك ال ْنَفكَميّ

يَتْك َوْنيييييييِت َتْنسيييييييياْي َأْمشييي يييا ْزميياْن َهْيهيياْت َأْعَلى ْفراحييأنييا مييا ْنسييِ

ْد مييا ْتَمنِّيْت اْلَقْصَبييييييه َوالنَميّيييياْي َأْتِليَميّْعْت َبييياْلِهيْب َوْقيييواْت َأْقراحييييييَبْعيي

اْن ي َبيياْلَمْكُتوْب َواْلييَوْقْت َراْه َحيي ْل شييِ وْن صيياحيُكيي َواللِّي ْسَهى ْفُنوُم َغْدَوه ْيُكيي
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َأْرَواْح َأْتُشوْف  

وْف راُهييييْم َأْشواْونييييا َكياْلَمْلُفيييييوْفأْرواْح أْتشيييييوْف َأْرواْح أْتشيييييُ

يْر ُخيييييوْف ْلَعه َمْن ِغيييي ال ِمييييييييييزاْن َو ال عيْقِلَيييييييييهَغاّلْو السييييّ

َبْيضْنهيييييا َتْنبيياْع كييالّضْبييييُلوْنواْك اْلجييييياَجه َرّبييييياْت اْلْقييييييُروْن

بْح مْشطييييوْن الْكها يييييا ُخويييياعْقيييْل اْلُميييومْن َأصيييْ ميييا ْجبْرنييا سييْ

ذاْك اْلبْهُليييييوْلآْش اْلَعَميييييييييْل آْش اْلمْعميييييييييييوْل حْك ِكيي ِغييْر نضييْ

مْع ذا اْلُقيييييوْل تْقضْبهييييييييييا سْكَتييييه قْلِبَييييييييهُكييييوْن اْلْخِليَليييه تسيييْ

ِغييْر وّرْقُهيييْم مييا ْتزيييْد َأْكيييييالْمُلوَكييييياْن َأْتيييُروْح َعْنيييييْد الّلّحيييييياْم

حْم وْرطيييلْي أْعظيييييياْم ْل أشيييْ يافْك أْمشييياْو َأْضِحَيييييييهَأْرَطييي و ضييْ

اْن أْتييُروح ْعْنييْد اْلخّضيييياْر ْك َيْصفييييييياْرُلييو َكيي ه راْه َوْجَهيي كالِّليَميي

ْد َمْشيييييواْر يْر أْتَوّجييي بيييياْش تْمسييْح أْدُميييوْع اْلِكَييييييهميييا ْعلييييْك ِغييي

يييدخلها ْعليييييك بييالحكاييييييياتلييو كييان أتيييروح عنيييد الحييييييَوات

ه َوْغييييييالْت اْرِديَنه اْلْمَحْوَجيييي نوِحيييييي َو ْبِكيييي ييييييا عْيِنييييياالسييييّ

وْف الييْرَبى الِّلي راْه ساَيييييْبَأْرواْح أْتشيييييوْف اْلَعجييييييييييييياَيْب شييُ

ميييييييا ْجبْرنييييييا ِلهيييا َأْدوَييييييهأْعلينييييييييا كْثييييييروا الُمصيييييييياَيْب

وْنبيياْت َأْعلى َلَجْص َأْبالْفييراشْييْلزْمنييييييي َنْنييييدْب باْلَقييييييييييْرداْش

وْجييييِدي َميياْكَلييييه َقاَلْنِجَيَييييييهُميييوالْت اليييّداْر زيَنيييْة َلْرميييييييياْش

وْل اْلكّتييياْن وْن َأْتييُروْح َعْنييْد ُمييي فيييي ْنهييييياَرْك تْرجييييْع فنَميّييييياْنُكيي
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وْد َأْتَنييييييّوح َكييياْلَكَمييييييييييياْن روا ِلييياأْتُعيييي و ْتقييييوْل يييييا نيياْس َأْجيي

اْلْغَليييى َدْرتييوْه َأْبيييييال َمْقييييياْسيييا نيياْس حيياْفظوا ْعلينييا يييا نييياْس

و اآلْخييييَره رْجعييييْت َمْنِسَيييييهَقلَميّييييييْة اإْليميييييياْن واإلْحسييييييييياْس

ريْف ُأ َمْحبيييييييييوْب ُرْد بيييييالْك آل ْتكثَميّييييْر َمالْذُنيييوْباْلَعمييييييْل َأشييييْ

يْر اللِّييييي َمْكتييييييييوْب بْركييييانيييييييييا َميييياألَنيييياِنَيييييهميييا َتيييّدي ِغييي

ييياطييييييْنيْلزْمنييييييا ْنطْبقييييييوا اْلقواِنيييييييييييْن أْغلييييْب َنْفسييْك و الشِّ

رْح عيْن ْرَأْقُلوْب ميييا نْجييي أْطبييييايْعنييييييييياي إْسييييالِميييييييهميييا ْنضيييُ

ف َشِهييييييْد ِعيْدمييياتْت مْلييييييوْن ُأ َنصيييْ ِغيْر َبياْش أْتعييييْش َأْنتايييا سييْ
  

َيييييييْدِزي بييييييْرَكه َمْن ذاْلَحّييييهأْعيييييالْش اْلُمْنكيييييْر ِفييييْه أْتِزيييييييْد
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ْحَياْت َأْجَراِحي َأ

نيْن َأْمضيياْت ْد َأسييْ راِحي بْعيي َأْحييياْت َأْجيي

فْالُغْربييه بيياقي َنْحسييْب في َلْوقييييييييياْت

ويْح الّلي ْبحيياِلي ْتييوّنْس باْلَجْميييييراْت

ويْح الّلي ْبحييالي طييّوْل اْلخْطيييييييواْت

يْت واْلَعْينييييييين َأْرواْت فاْلُغْرَبييه قاصييِ

أْتفّكيييرت َلْحبييياْب أ زيْن اْلَحّطييييييييياْت

عاَدْتنييا عييياَده مييا ْمثْلهييا عيييييييييييياداْت

واْت َأْحِنينييه ْتنييادي للّصييييييييييالْة َأصييْ

َوالْنسيييييا َللّزفييافْي َتْمشييي لْلَعْرضيييياْت

ڨَأْرجاْل ُفو اْلِخيييْل شيياْيَخه َباليييّرّزاْت
ْعْر اْلَمْلحييوْن تيياَرْك اْلبْصميييييييياْت الشييِّ

ْرباْت ُأ َثْمييييييييييييييييراْت اْليييْد َأْتقييّدم شييُ

واْم َباْلَعْشييييييييييراْت ّده َوْعيي ّوْلْت اْلُميي َطيي

يْر سيياعات َأْبقييياْت َأْرجى يييا بييابوْر ِغيي

ْت  نيي َأْهلييييييييي َو ْوالديوْتَوّحشيييْ َوْطييي

ادي ڨڨڨمييا طيياْب ِليييا ِعيْش مييا طيياْب َأْر
وْل الْزمييان إيصييييادي َوْمَن اْلِكّيييه ُطيي

واْج َأْمشاْلهيييييييا غييادي ْر َلْميي ُفييوْق َأظَهيي

ه َهْوطييياْل ماْمحييياْت اْلماضيي مَعييي والدَميّ

يوْخ َأْقيييراْن َأْجييييييدادي وْجماعيييْة َلشيييْ

اْو اْلْوَعييييييييادي َبه َزّهييي صيييْ ڨاّلْل ُأ  ڨ
نيييادْز تاْيَبيييه لْلهييييييييييييادي ڨُطْلَبيييه َو 
واْلبيييييييييياُروْد َيْحكْم ِكي ُحْكْم القاضيي

اْلحّنيييه َفاْلييييْد َواليييّزْي اْلعيييييييييييييادي

واْلَفْن اْلبييييييْدوي َبْخصيييييياْيُل راضييي

يْف عييياَدْة َأْسييييييييييادي َأْهِدَييييه للضيييِّ

حييياْن اْليييوقْت الُييييوم نْرجيييْع َلْبيييييالدي

َبْرْش َأْخالْص اْلييْوَطْن إينييادي مييا نصييْ
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َماْن  آِجي ْتُشوْف َهَذا الزَّ

اْن      آِجيييييي مييييييييَ َذا الزَميّ وفْي َهييي ْتشيييُ

اْن        اْيِني َميييييييا ْبَقى َلَميي َييييييييا ْمَحيي

ْيَطاْن          َزى الشييَميّ اَرْس َمييييييا ْخيي آلييدَميّ

الالَميّعييييْب ُفييييييييوْق آْلَمْيييييييييَداْن       

ييييييييياْن َو أأُلْسَتييييييييياْذ َأْمَشيييييييياُل الشَميّ

اْن َأْزَميييييييياْن         َو اْلُفوْطَباْل ِككييييييَ

َواْن        مْي َييييييييا َلْخيي َواْش َأْصراْلكييييييُ

َأْحَسْبَنييييييييا ْقُلوْبُكيييييمْي َتْحَنييييييياْن        

اَلْن        ييييييا ْبِني ِديْر ِكَوْلييييييْد أفيييييييْ

ْل َو ْعِطي اْلُبْرهييييياْن        ُكيييوْن أْفَحيي

َباِغييييي اْلْعُقوَبه ِلييييْك َتْزَييييييياْن        

َبيييياَبيييييييياْك َخالَميّليييييييْك َأْجَنييييييييياْن  

اي اْلِشيْخَنيييا        ابَميّْه َنْعُطوَهيي اْلَوْرَدْه الشييَ

ي ِكيْفَنييا        َأْطُبيوْل ُأ َغاْيَطه َما َكاْنشييِ

آْلَمْنْدَبييه ِفيييييييي ْكيييييييْل ْأْمَكيييييييياْن 

ُأْلْباَل ْو اْلُعْنييييييْف ِفييييي ُكيييييييْل َحيَميّه

الّليييييييييييْه َيْنْعيَليييييييييْه ُأ َيْخِزييييييييييْه

يييييييييْب َو الْشَتيييييييييياَيمْي َأْتِجيييييييْه السَميّ

و َيّديييييييْه اَره ْتَكْتفييييييييُ َيييييييا ُخصيييَ

ِكيييييييييَوالَميّ َو اْلِعييييييييييْن َتْبِكييييييييييْه

ْد اَلُخييييييييْر َيْعِطييييييييْه َهييييييَذا ْيميييييَ

ْلَنييييييييا ِلييييييييييْه آْلُعْنييييْف َواْش َوصَميّ

ْل َو الْرَزاَنيييه ِفيييييييه يْر اْلْعقيييييييَ ِغييي

َوْليييييْد َأْحيييييياَلْل النَميّيييييياْس َتْبِغييييييييْه

اْيَدْه َتْجِنييييييييْه    يْر َبييياْلفييييييَ َو اْلِخيييي

َرْز َواْش َتْغيييييْرْس ِفييييْه ِغييييييْر َاْحييي

اْن َوْقْت ْأْزَميييي و الشيييييْخ أْبٍقيْمُت ِكيييي

ْه َييييا ْحِبييييبي ُفيييوق اْلَمْييييداْن ُفْرَجييي
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نبكي الجمر من عينيا

لبي قليلنبكي اْلْجمْر مْن عْينيا وّلك يا  ڨو ْن ڨ

و ْشبْعْت هْم يا ويلي ويلعّديت عّديت فالّدنيا

نْحمد ربنا ما ْعطاناالْنجوم ساْهره كما نا

ڨالوها الّلْولين أجميلالْصبر هو ملجانا

عايش ُغبني في تْهويلو اليوم مْنُه الّلي بيا

حْسبي رّبي اهلّلْ أْوكيلال حْد إيسال أْعليا

انه ال حْد زاْرنا ْو ال جاناڨما ْبقات هّمه ال 

الْعقول راهي في تْخبيليالُمْتعال كوْن أْمعانا

يا اهلّل ْأْجعل الّتسهيلالْبصاري راهي مْعمَيه

و الّدهْر ما زالْه أطويلالخير للْجيال أْوصَيه

غير الْعقوبه مْزيانهغْدوه ْلهيها ملقانا

كما جا اْلْهوا ليْه أْنميلشوفوا حالنا كرانا

و ْنُكْر ما ْعمْل التَميّويْلويْح الّلي ْغدْر الّنيَميّه

الْنداَمه و الْدموْع أْتسيلأْتجي ساْعُت بْشوَيه
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هلل هلل يا ْهاللي

هّلل هّلل يا ْهالليهّلل ُأ زيد فالعاللي

نجمه فالوْسطي ال ْتشاليو اْلوان أْمفّكه ْغاللي

هّلل هّلل ياْلغاليباليڨنابيإ رحْبْلا ْو ْبقى في ْسماك ال 

نْحمد اهلل ما ْعطاليأنت ربحي ْو راس مالي

هاْد اْلْعالم اللي ْجمعناعام ربعه و خمسين

أرفعنا صوتناي ْو ثرناو اإليمان أْمتين 

ڨهاْد اْلْعالم فو أْوكرنايَلْشمال و الِليمين

حافظنا ْو حاَفظ عْزنادي مّده َو ْسنين

شبَميّان أْصغار كاْلْورودي

و ْشيوخ أكبار كالْشهود

أرجال أْصحاح كالْجنود

صْعدواي لْلْجبال يا ْسياديي

نْجمه و ْهالل يا ْبالدي

هاْد اْلْعالم اللِّي ْربْطناوْحنا مجمولين

ْتناكان اهلل ُمعين ر ْغْم اْلْعدا ْعلى ُأمَميّ

ْة اْلعين هاْد اْلْعالم اللِّي ْسترنافي ُقرَميّ

ما نْسمح لْلغير َمْسناو ْعطب ذاك الّزين

دْرنا اْلعاهد للْجُدود
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طعنا اْلْقيود ڨفْزناي َو 

نْسَوه َو ْرجال ال ْشهود

ادي اح ْفي ْر ڨنْشَوه و الرَميّ

مْبهاك يا ْعالم َأْبالدي
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