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ْققاظان يي ففا ال سس سيسو سلا  ـا أحسوا

سخ ششي شياهاا ال أ
ددا شي ْقعا عزيزكا ج شد ستسو ْقما  يل يما  فل

ةة سدونا وصيـ يمىضىا  و
يك يبحرحا بينا يدي سبا ماا  هسوا الحبي

سب سحا …ا وا ألعا يحر ييرم
ةة يضا لرمس يقىا فيا لحيتكا بع هلا أب

سدونا وداع هكذاا 
سب سيافارقا الحبا

سخ شياهاا الشي أ
سدكا قدا نأى ولي

سب شسوحها العذا سيوط ْقما س وك
دة شرم سها ض يص مما إليكا قرمي سىض يف

يع شىضولسو شسحرا لها ال يشا أنا تك لا تخ
يف دةا منا يسوس ْقتا خاوي أمس

سب شثيا هيا ال
ببا وقل: يفا ذئ ماا يقسوىا عولىا يسوس
ْقن ولك

سب فتها ذئا سضا إخسو بع



بنا مىضى يتىا / زم  …زمنا أ
يم ششاهحرا اليسو وولا ال أ

ستا دوريا ساعتين فانتاظحر
يب شحرات يما ال شول لتس
يع شىضائ يتاناا ال ياا وق
يب يولاناا الخائ ياا جي

ددا وغ
يولى سدا ميلدا لي عي

سبا ــ سساهاا والرمتاع يقي ــا 
شيةا لاها سرا هد أختا
فلبانيا زياد دةا  لعب
سنا العرمل سةا الرمقاهىا / سروتي ثحرثحر

يك ستا عان سيسوسفا إنا تشاغول دةا ياا  معذر
فن شدنياا / بالرمالا والباني فةا ال زيان

فب منا الذيا فيا القول فبا / لك فيا القول

سف دةا ياا يسوس معذر
شب سج ستكا فيا ال إذا تحرك

سء شولكا الرما سحرا / سيبول يمكا الحج أما
سب والتحرا

فبا متسوالية دعاا فيا الغياه ينا ذرا شتسو فس و
بة سضا النا فسوقكا عرميق كما هيا الر

بة ْقةا / وعالي عالي



شسرماء سنسوا إلىا ال تحر
سب سبا سحا شسحا فإذاا ال
يحرا كسوكبا يدا عش وإذاا الح

سحر سسا والقرم ششرم وال
ْقت شناهاا لكا ماا سجد كأ

ْقت يفول يةا أ شوليول ال
يت ْقي يبك يتا و يتا أن وركع

يبا الرض ْقنا قول سك ْقس سا سفا …ا  سيسوس
شانبض ْقتا إلىا ال فص يأن و

شوليل شقا فيا ال سد يي
شاناهار شقا لول ييد

بل سسوا ناز شدل هذاا ال
ْقد فاصع سفا   ديسوس

سة شيار سذكا الس سرا / تأخ سذنيا القوطا يأخ

شقتي سش يبا  شقا با سد ية…أ سلا العرمار سخ  …يأد
فن سقبولتا سحا ليا كالعادةا  يتافت

يما أيىضا  ــا …ا اليسو
دة ــا …ا معذر

سعا حذائي ساعتيا .. أخول
فب ْقشج فرم سقا رأسيا عولىا ال شول أع

شدة سعا مكانها الرمخ أض



شسحرية شسولا وحديا فيا خيالتيا ال أتج
سحجحرة يسقفا ال سغا عيانايا عولىا  سز تب

سفا … بلا / يسوس ببا / جرما شبا
يتا فيا بيتاها بةا العزيزا التيا أن فامحرأ

يك يتا ل  فهي
سب بةا أمامكا البسوا يصد سمسو و

بم بحرا ناع سبا / سحري أعانا
سة سزليخ منا  ساه شول نسسوةا الرمديانةا ك

من يياه ينا أيد شوطع يق سي
سن ْقنا ماا يكسو سك لي

ْقت شدما ماد سضا منا ال الر
ْقت يبكا غاب ْقتا قول شوطع يق شتيا  وال

سب يءا ماناهاا جسوا سبا / ماا جا فححرا سدوناهاا و بسا  يححر

سفا الن سيسوس
شجان ةها معا الس داهاا لسوج وج

سبا / ييافتحا عوليها بابا سقا عوليها با يانغول
فة سبا منا الرمديان سنا أرح شسج ال

فة فةا والعرمار سقا بينا الزنزان ماا الافحر

شاظلم سفا فيا ال بدا يسوس وحي
يسى شولكا ال ييحت

سر فرمولكا البحا يتح سءا / لا  شانسا يكا ال سع يس يت لا 



: يتقسولا للصدقاء
سء سءا .. ياا أصدقا سنا أصدقا ! هلا نح

فء يفا فيا الافىضا ْقيا يسوس سنسوا بعيان تحر
سب بةا وخحرا  رداء

ينحرى شبـئـاناا برماا  سفا نـ  يسوس
فء سلا الغانيا فءا / ساناب يلا الافقحرا سما ساناب تولتاه

 تقسول
دء دءا سيا سسا سسوا شانا سنا ال سيكسو

شزرع كسانابلا ال
فة شدنياا ليسا كالعاد سرا ال فديكسو سنا  سيكسو

ششتاء بعا بعدا ال وا ربي
سب سق طا الربا شدا أنا تأتيا وستس ستأتيا التيا لا ب

ين فبا العاشقي سدرو يلا  ياا سائ
سب ششاقا جسوا سع سءا ال دما

بن سفا سج سيسوس يكا ياا  سان فسج و
سح سقحربكا تانسو سةا أبيا فحراسا  يمك حرمام بلا أما /ا لا أم

سح يولسو
سء ْقتا بكا البيدا ضاق

يل شولي يلا وال يتا الخي فسي ين
سء يحىضحرا البكا

يدك سفا ي سيسوس ْقدا  شس يتسو
ْقم ين وا 



يم شدلا ساعتيا قبلا أنا أنا يع ا أ
سم شسابعةا لا يحرح سرا ال فقوطا

ية سها الخيحر يت يرضاع دداا  ستاناولا ليولىا زيا
يصدري شما تأويا إلىا  سث

دة دةا ألياف شوط فق
سم  …ينانا

يءا الخيحر فنا / مسا سحز يفا بال سيسوس ستا ل قول
يحا الخيحر سفا / صبا …قالا يسوس

فن شسج فقا ال …فلحرفا



شانخولة ـا ال

ششاعحر يياهاا لول ْقول يح ْقتا  التيا وهب
يرماها ْقتا خات شول يس
ْقل شىض يتاف ْقتا  قال

فسسوارها ْقتا  نزع
ْقل قالتا تافىض
فعقدها ْقتا  فتح
قالتا تافىضل

شولتا شعحرهاا وقالتا لولوطيسور  ثما ح
يتا القصيد …سادخوليا النا بي

ستاهاا الاهيافاء أيـ
فتا فيا جللك بةا أن شامخ

فء شصححرا يعوطشا ال بةا فيا  شذر سمتج
فب فنا القول يج يش بةا فيا  فتا ضاري شنرماا أن فكأ

فء شسرما يةا ال شب سق بةا  وسور سمان و
بالخىضحر

يمل سلا ال يمث فكا  دول يث يم
فت فتا …ا أن فكا أن شن إ

ف ط يقح بحرغما ال
ْقت فانكسحر فكا  ةحا عولي ْقنا رما فم ْقما  ك

ْقت يزحاف فكا  ةحا عولي ْقنا ريا فم ْقما  ك



سب شسحا سحرا ال سيرموط و
سب شسحا سحرا ال سيرموط أوا لا 

بة ْقوا جائع بةا أ فقيحر
دة دةا وطامع فتا ذليول لس
سة شصامد سةا ال شانخول شيتاهاا ال أ

فكا الخالدةا ؟ فت سخىضحر وحرا  فس ماا 
سدا البسوادي سدا / يترمي لا ترمي

سد فبي سدا / أمامكا  خولافكا بي
سس يب ْقي يي سدكا  جحري
سد يحياا الجحري

سة شانخول ستاهاا ال شي سها أ شول فكا ال ل
ستا الرض يمولكسو و

والافىضاء
سة سرماهاجحر سرا ال الوطيسو

سء  والغحربا
يتى سحا أ سقا الجحري العاش

شاناء فح بدا ولا  بةا …ا لا محرو فامحرأ فتا  وأن
يذبـبة سرم سمسوشكا ال بحر

دما فحيا سل ْقحرو يم
فب شصاخ يصرمتكا ال فيا 

فحيا كلما أو
سة يولـ شولـ سرماظ فئولكا ال يجدا و

فخياما فولياهاا  فاجع



سع يحىضحرتكا يجترم سعشاقا عاندا  يرمعا ال فج يرم ل
يعكا لولعذراء ستسانديا جذ ْقما  يل يوا  أ

ي

فتا لاها فاهتزز و
سحر شترم يق طا ال شسا فا يف

يةا النبياء أياا حاضان
ششعحراء سحرا عولىا ال شده سهسوا ال ةسا  ْقما قا ! ك

سة شانخول شيتاهاا ال ياا أ
سح سحا يتأرج فكا البول عولىا صدر
سرمرمـتـولئ فكا ال فع فجذ يس طا  وو

ةف ببا صا يعذ بقا  رحي
سح سها القد ماا أشاها
سة يخوليول فاسقياناا ياا  ف

شولرميانا وع
سن ييانجوليا الحز كيفا 
سحا ؟ شبا الافحر ساه يي متىا 

يةا الشعحراء ياا نخول
شصبحر فكا ال سحرا / ل لاناا الجرم

سحر شترم س طا ال شساق يي
ْقن ول

سحر ششع ي طا ال شساق ! يي



ـا الرض

سسا للرض سانجول
يباها شحرحا أعشا سنس

دةا عنا أتعاباها نسألا ساع
شذباب سنزيحا ال
عنا أهداباها

ميا بينا الصابع يرهاا البحر شسوا سنحراوحا ن
سرمت  …ثما نص

سصحراخا الرض ! ك

ـا البحـحرا وا الانـاس

ينزحا عنا البححر ستا  سحسو ال
يسرمك فبلا  سدونا  شصيا ال

ةك يشب فبلا 
سدوا  …عا

شسسواحل يفا عولىا ال يح يز ستا  الحسو
فولاها فحرهاا ورم صخ



سحرا فيا البوطاح الحسوتا يانتش
سسا الاهسواء شاف ستا يتان الحسو

! ييوطيحر

يتا صباح ذا
بعدا الذانا بقوليل

سجا صاخبا يتا الرمسو فانافول
كالبعيحرا الاهائج

ششسوارع يقىا بالرمحراكبا فيا ال أل
شسيارات دعاا معا ال فقوط دعاا  فقوط ْقتا  تاناثحر

شزجاجا والبىضائع وال

شانيام: شاناسا ال قالا لول
سحا الخيحر  …صبـا

سحر…ا إلىا البــححر ثما عادا البــح



سبحرتقالة ـا ال

يةا الرمساء ششحرينا بحرتقال ستق
شكين سها الس يب يش لاظافحركا 

شدم سلا ال ْقث فم شدنياا  لول
دجا سبحر فانيا  فت دجاا / ناول سبحر فكا  ست ناول

يعصيحر ْقافاناا ال شش …يتحر

داناا حصانا فحص
يبا الجزيحرة فتحاناا أبسوا

ستكا أميحرة شصب ثما ن
! إلىا الرماءا / منا الرماء



سة يحرك يب ـا ال

شيبسون ين…ا ط شيبسو سسا الوط شانا ال
يشاي سعسونكا إلىا فانجانا  ييد

ْقة يحر يتا شج تح
يرمحرها يث سافسونا لكا منا  ييقوط

دة ْقرمحر يث
شيبسون سسا فيا بلديا ط شانا ال

يحركة ْقتا فياهما الب مازال
شىضحريحر يخا ال ششي سيساعدونا ال

ْقه يق يصد سياناولسونها 
يد يسا والعيا شبسونا العحرا سيح

ية ْقة …الحيا .والححرك
يما الغحريب سعسونا القاد شرميا : ييد يع
شانة سرمس يةا ال شميا : سيانادونا الرمحرأ أ

ين سبسو ينا صاخ سحسو يمحر سلا  الطافا
ين سقسو ييانوطول ينا الرمدارسا  فم

ْقة سرمتؤتولق فةا ال شانجرم كال

ْقه يبحرك يشعبيا ال ْقتا فيا  مازال
دجا دجاا مائ سحرجا هائ يخ
ْقة سقانبول سحر…كال يانافج



سخبزا لا يستجديا 
ْقها … شسانبول يرعا ال يفا نز …سيعولرماناا كي

سانسوب ـا الج

شحرمل سعا منا ال يول سانسوبا توط سسا فيا الج ششرم ال
سحرمحرته يتسقيها منا  شلا صباحا  ك

سةا العيانين بةا صححراوي شي يصب
فياهرماا نبعان

سولم شلا صباحا إلىا الكثبانا تح سحرجا ك تخ
شحرمل ةتا عولىا ال تحولما بغيرما

شحرمل سخوطاهاا لول سسا  بفا لرم بفا ،ا لوطي خافي
سحولم سةا ال بةا ساع لذيذ

ْقياها يوجانت فخزا  ستسو ششرمسا  ْقتا عولىا ال أفاق
ْقياها ْقتاهاا بيد أزاح

سفا عولىا الجانسوب سفا ،ا يزح سلا يزح شحرم وال

يجبين سحرا ال بدا أسرم يول فيا الجانسوبا 
سسا عوليه ششرم سسا ال تانعك

سحرجا إلىا الصححراءا كلا صباح يخ



يكادا يسبقاهاا / يجحريا معا الغزلن
شحرمل ساهسوا بال شحرملا يول سعا عولىا ال شب شسباقا يتحر بعدا ال

درا سسها جداول…ا أناها سياهاند

سف يح ييز سلا  شحرم وال
 …يزحفا عولىا الجانسوب

سسا الغحروب شرم
يتسوارى ت

شحرمل س طا فيا ال سق يجرمحرةا تس …كال

ششتاء ـا ال

ْقء ششتا ال
ةت شحروؤوسا سحابا سحا الرموطحرا فسوقا ال شت يتاف

ْقء حرمحرا
ْقء زرقا

ْقء خىضحرا

ْقء ششتا ال
شزرابي يترمشيا عولىا ال بما  أقدا

بم وأقدا



شوطين ….فيا ال
ْقءا …….. والرما

شي ـا الكحرس

ةء دءا عولىا باها شيكا باها ْقسا فيا كحرس فاجول
فةا قولبي ستكا عولىا إمار قدا بايع

شدنيا سخذا برمقاليدا ال
شحرة: سخوطسوطا اللسوانا لولا م يرا 

سحر الحرم
شدما فيا الرض سنا ال لسو

سىضاناا أنيابه بع
فبا بعض فيا رقا

ْقق الزر
ْقق شيكا زور فاجعلا منا كحرس

يمعكا الطافال سخذا 
طافولينا طافولين

شماا نحن أ



شوطسوفان سعا لاناا بال ساد ف
ْقق يحر ينغ ! ودعاناا 

سحر الخىض
شزيتسون سنا ال بسا غص ياب

يقح ط ببا و جد
سس ششرم ال

بة بازغ
سعاها سشعا ذاكا 
فيا العيسون

سد السسو
الن

ْقضا عيانيك أغرم
يشك سمسو سر يخا  شوط ستول بما أنا  ححرا

يشا الطافال سرمسو و
! بالحزان



ـا أناقة

سق سلا الني شحرج شياهاا ال أ
فض فصكا البي فبقرمي

سعانقا الحرمحر بحرباطا ال
شرماع بحذائكا السسودا الول

شل يتا إ ماا أن
يفحم هيكلا منا 

بوفتيل
سل ييشتع عولىا صدركا 

بة بما حافي يقد و
شزجاج! يشاظاياا ال سحرا عولىا  تسي



شزهحر ـا أناملا ال

فت يةا البي فحيا نافذ فافت
فب سعش فكا إلىا ال فليا بيدي ْقد شما أ ث

ية سبحيحر سقا ال شسو سيوط
أنامولكا فيا الرماء

يعا فيا القاهسوة ْقنا وض يرم ك
شسكحر ! قوطعا ال

فانتاظار ـا 

ين ال
دحرا يساه سةا  سةا السواحد شساع ال
دقا ير سسسونا أ بةا وخرم وتسع

سحر شولةا هسوا القرم بلا بالرماظ ناز
ش ط فتيا ح عولىا نافذ

دحا يفا جانا رفحر
سصسور! وبعضا 

سقحرا الباب سعا أنامولكا تان أسرم
شبة شسلما والرمح سمكا سعيدا / أهلا / بال يسو



سقا الباب فول سحا البابا …ا أغ أفت
دسوا أهلا وساه

فت شلا . …أن  …ك
! ساعيا البحريد

فانوطلقة ـا 

يس ششرم فسيا ال فب يتح لا 
فك سحاهاا / بينا عياني ألرم

سقىضبان يسا ال فقيا / ياا شرم فانبث

فانوطولقي
دحا فتا ضب كالعاديا
دحا سصب سرمغيحراتا  كال
دة دةا كاسح جامح
دة سمزلزل دةا  سمسولسول
شزجاج ششرميا ال ه
فعيا المسواج فارف

شوطسوفان فمنا ال يفا  لا خسو
بعدا الغحرق



فانوطولقي
سعاها شحر يش سن شحريحا  سةا فيا ال الخيرم

فق ششاف عولىا خيسوطا ال
فانوطولقي

سدنا سم سحا  ينافت
سسما وطانا نحر

فق سغا فيا السور شانس وال

فانوطولقي
سحزن دحاا عولىا ال فحر
يقح ط دباا عولىا ال فخص

فت بةا أن سمبارك
فك شن فإ

شوطبق! بنا عولىا ال قحربا

شيةا ـا  سحسور

ششرمس سباهحرةا ال فيا 
شن ففاه يحا فل فتا فيا  أرىا الجرميل

فء فقللا الرما ينا  ييحرمول
شل ةسا وظ ينا شرم بي

شانخيل يعفا ال يس ينا  شتقي يي وا 



سح يبول سعحرجسونا ال سدا فيا ال سيزغحر ف
سح سح…ا هسوا الافحر هسوا الافحر

يةا السواحة فابان سةا ياا  ستاهاا الحسوري شي أ
شبيا هذاا الذي سح

ست شسرماوا سها ال ْقع يس يت لما 
والرض

يسكن سها  شان لك
ةدا منا ظللك فشبحرا واح …فيا 

سجل ير ـا 

يجبل يسافحا  يدا  بلا عان يرج
دحرا يحج شسحرا  سيك

سها قال: يس يثا ناف شد ح
ستا الجبل ليتانيا كان

.…كان

سه شولول يب ببا  شحرا سحا يم
سل شحرج سلا / قالا ال الجب

يب شسحا ستا ال ليتانيا كان
كان



بح ْقتا ري شب ه
سل شحرج سلا / قالا ال سبا / الجب شسحا ال

يح شحري ستا ال ليتانيا كان
طار

سح شحري فتا ال عاندماا هدأ
ش ط ح

ددا سروي
ددا سروي

مسافح! عاندا ال

بةا أولىا بيحروت يسان ـا 

يء سحه…ا ماا أضا شدين…ا مصبا سءا ال عل
سح شصبا يحا ال وماا ل

شحريح شدينا عولىا بساطا ال علءا ال
يء سفصا سقحر يةا  شسابع يءا ال شسرما شقا ال سش ي

ْقت شبحا بالياقسو سيس و

شدين سحا ال …صل
فتا الفحرنج يفا حرمل ماا أوق



هاهيا جحافل
دجاا بعدا فسوج فسو

شدارا البيىضاءا ـ سحا منا ـا ال شس تتاف
شدارا الخىضحراءا ـ إلىا ـا ال

ْقت فسياناءا …ا إلىا بيحرو ومنا 

سءا اليرمامة  …زرقا
شزرقاء ساناهاا ال عي

دفاا عنا العداء شىضتا طحر غ
ْقت يز وبوطحرفا غرم

يرمسبح ششىا عولىا حافةا ال يكا التيا تترم ييا تول ه
ْقز فان فجي فتا ال سشسور ب

والاناظارةا السسوداء
ْقت شصيفا قبلا أنا يافسو سعا بال شت تترم

سج شل الح
ْقت فاحتحرق بةا ماا  ستها خاوي شب سج
بةا فيا السواجاهات معحروض

شز يق شخزا وا ال بةا بال شحرز سموط
سةا هذاا العام سمسوض

فت شساهحرا ستا فيا ال شسائحا سنا باهاا ال شي تتز

شزنج سةا ال ْقتا .. ثسور ! هلا وقع
سقسوا يصد ينا …وإنا  شرخسو سرمتؤ يبا ال فذ ك



ية شلح شرمالا والاف يدا والع ْقما تحرا العبي أل
فت فت…ا فيا القوطارا شوطحرقا سرمسونا فيا ال يزدح

ْقت سقسواا بالقسو ليولح
ست سىضاهما يقتا بع
ْقت! سرمسو بعىضاهما ي

يس يحا الندل سنا زيادا …هلا فت سقا ب ! طار
شتولافزيسون سهسوا فيا ال هاا 

فة شرماع شانياشينا الول شسوا بال سه يمز
ةم يسل سدا فيا  سها الجانسو يم أما

فشرمال بنا  يرمي
بدا إثانان بدا إثانانا / واح واح

سخسحران ةبا ب يححر شلا  ك
شلا حاكما بوطغيان ك

سصا وراءكم شحرصا سنا أمامكما وال شسج ال
ييقحرأ شذبانا : و ستك سكرماا  شب فءا ر شيا آل فبأ

سولاهم فءا …ا رسائ شصافا سنا ال ْقتا .…إخسوا يماا وصول
ْقت فانقوطع سقا  سحر شوط ال
ْقت سنا سقوط الرمدائ

سقسوق يرمش سبانيانا ال …كال
يىضه فق طا بع سيس سىضها  بع
شانحل فرموللا وال ينا ال زم

فئحر ينا الوطسوائفا والعشا زم



شدولر …والجسواريا وال
ْقت سبيسو ستا فيا كلا ال فالعانكبسو
ْقت ية…إلىا بيحرو ! فمنا غحرناط

ـا ساهحرة

زياد
فة فةا البارح يرضاع ْقلا منا  ييتاناو ْقما  ل

دة قوطحرةا واحد
شوليل شصحراخا عولىا ال ينا ال  …أعول
دة سةا مالح شحرضع هلا كانتا ال
دة سةا شحيح يرم يول يح هلا كانتا ال

دة ْقوا جارح ! أ
شنا الرض أما أ

يرها ْقتا أوزا عوليها وضع
ْقتا منا صدرها وقذف

فه فب فيا قول
يرها أسحرا

ْقتا بينا يديه يحوط شما  ث
سر تدو

سر  وا هيا تثسو



يوليل سيسورا ال ـا ط

ية الوليول
باهيكوليا أهسوي

ةل يع سفا رأسيا منا  أقذ

ية يالوليول
فميا فيا حذائي فخلا أحل سأد

حذائيا الغارقا فيا السوحل
شسحريحرا السوثيحر…البيض عولىا ال

ية الوليول
بة سبا والانسوافذا مافتسوح البسوا

شي فبا الجانسوب سقوط بةا عولىا ال فبا / مافتسوح القوط
شي ششرمال ال

شبي سه سحا  ياا ريا
سحر شزقيا ياا ستائ يترم
ْقب يخش ْقما ياا  فارتوط
ْقج ْقحرا ياا زجا فس فانك ! وا 

ية الوليول
ستاها ينحر دعاا أ فتا جرمي سحا البي مصابي

شوليل شيا طيسورا ال ييا إل …لتأو



ـا غياب

ستاهم ولا الذينا أحبب ك
ْقم فاه وي فوط يم يرا  سصدو سمسواا  أقا

يحولسوا ر

شحرة فبيا م ْقنا طالا غيا يفإ
ةة يزور ستما بيتيا فيا  وجئ

يجحرس شافسواا عولىا ال يتصوط لا 
يب سحرقسواا البا يتوط لا 

سعيسونكم سشحرواا  يتح لا 
شانسوافد سشقسوقا ال بينا 
شستائحر شلا ال ستا ك يجذب

يح فةا مافاتي ميا بسبع ستا عول شولق غ
شدا سس ينا  ستا بيانيا وبينا العالرمي جعول

سركم فانتاظا فإنا طالا 
فةا طسويل سكثسواا عولىا العتب يترم لا 

ْقم سثا جئت فمنا حي سدواا  سعسو
دحرا شك

سجسوكم سعسونيا أر يد
يتعبي عولىا 
سح! أستحري



ـا فحراق

ستاها ْقب يب التيا أح
شوليل يشعحرهاا بال ْقتا  شبول يخ

سه يشوطت يم
يرمحر سخيسوطا الق ب

شحرمل سحرا عولىا ال شزه يحرا ال يتاناث
ستاها شتيا أحبب ال

ددا سروي سرويداا  ْقتا  يلج يو
فيا البححر

ْقين يت يمسوج ْقتا لاهاا  يعقد
فحر فخص عولىا ال

دة ْقتا سرمك فانساب ثما 
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