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الملحق 3
مباراة البابلية (النص الكامل)
لبنان ( 31آب )1989
 .1االفتتاحيات
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خليل شحرور
بح ّ
ق الدين وبحق الهدايه
يا آخر آب يا يوم الجنايه
عا اشرف عالم واطهر عبايه
اليهودي فيك باب السجن س ّكر
1
وكتابه االخضر يكفّي الروايه
بتوب الي ْعرُبي مهما تن ّكر
حليب األم ينكر بالنهايه
ا ُ ّمهُ يهودية وما بي ْقدر
يا مع ّمر حكايتنا حكايه
مع اليهود من ايام خيبر
ّ
بم ّكة بلشوا سم الدعايه
نبينا عن ْدما بالدين ب ّشر
ْ
مثلما السيد بو الحسنين حيدر خلع باب الحصن ا ّول بدايه
ْ
على جبشيت جاي ُعبَيد بكره
مثلما المنتظر بكره بيظهر
على لبنان جاي موسى الصدر جاي
بع ْدما دارت االيام فيّا
انا ابن الحدود العامليه
بصناي 2رْ جعت كفّي الحكايهوبانصار الل عل ّي عم ب ْتف ّي
وراجع بعد غيبة عمر لييّه
شبابي من مشيبي ليش قاسي
نسيم الصنوبرات القعقعيه
النه الل عم يج ّدد ذكراياتي
رواية اخرى :الحكاية
1
صناي ،قرية مجاورة (انظر الخارطة) .وكذلك انصار والغسّانيه ،الصنوبر القعقعيه ،وخرطوم
2
والكوثريه والبيصريه.

يا خرطوم رْ جعت ل ْملم شتاتي
من اذنوب االمور طهّرت ذاتي
كلما هون يتأكد سباتي
من الدعوة بالصوم وصالتي

بغسانيات الناس االبيه
بنهر الكوثر بالكوثريه
وشهيدي وهو كرْ مل القضيه
بحياتي ما نسيت البيصريه

آوف
وحتى بال ْم َعنّى معلّقاتي
عصرت الموهبه بحبرة زواتي
يا جنوب بحياتي ومماتي
وكل تراب ارضك يا حياتي

سبع معلّقات ب ْتكون ه ّي
بمدرسة الجهاد بالبابليه
انِ ْ
ت م ْفضل على با ّ
ي وعل ّي
ادفا من حضن امي وباي ّّ
ما عطيتنا الهويه الطائفيّه

دولتنا العاليه يا زواتي
يا دولتنا هويه ال تهادي
اللي دمه يعرُبي وقلبه جنوبي شو بده بالنفوس وبالهويه ؟!

آوف
من مرسيليا عا بحر جونيه
بيقولوا رجْ ِعت االم الحنونه
كأنها مش سبب كل الجريمه بيه ّمها الحرب والدوار الصخونه
شو بدك بهالرجعة الماسوني
انا الشعب المقاوم يا حليمه
شو زرعت شر بين احمد وطوني
سْألي جور 3واسألي يده اللئيمه
ما زالو الل جرّبوكي وجربوني
بَّ عَت لك عزيمه ؟
داخلك من َ
وجنودك ما قدروا يهجّروني
اهلي فجّروكي بالهزيمه
تحت اسم الحماية والمعونه
ازا لبنان يا فرنسا العظيمه
بيقول لك شعب لبنان كله
بده يعود للصيغة القديمه
عمره ال يكون وال تكوني
يا اصل الشر يا ام البليّه
يا آمريكا يا ِعلّه عالميّه
جايه عا الشرق مستعمر زر ْعتي بجسم الشرق دولة عنصريه
رغم كل التعاطي ما ا ْق َشعتي جرايم ها العصاب المعتديه
لكلفة كل آليّه عسكريه
ومن رغيف الخبز تا دفعتي
من ْمحله شعب كامل قَلَعْتي على مرء وسمع كل البريه
واعطيته لل ما اله ح ّ
ق في الهويه
الهويه من المال تا نزعتي
بعيشة كم مخطوفين دفعتي باساطيلك بقوه جهنميه
بسجن ع ْتليت 4النا خمس ميه
كأنك ال ْقشعتي والسْمعتي
كرامة كم شخص تهْتي وضعْتي وعملتي من سالمتهم قضيه
وطبلتي الكون والعالم شرعتي
3

اسم ضابط اسرائلي.

4

عتليت :سجن في اسرائيل.

كأنه االمريكاني شغل هللا

وباقي الناس شغل السنكريه

يا زغلول ويا زين شعيب زاته
ألنه فيه الو الجمهور موعد
بعلمي فيه ُ
لكن تاريخ اجود
كلما تعتّقه بيطيب ازود

وهاتو من دراري الشعر هاتو
مع الفن الجميل وبييناتو
5
من الخمر اللي بيقولو تعاتوق
الجوهر تز ْهزه 6لمواصفاتو

بزفتى امس كنتم بغير مشهد وجمال الفكر شلّحكن بناتو
م ْدري الح ّ
صفاتو
ق عا السيد محمد
مدري الشيب هب عا ِ
انا وحمدان شعرنا الل تجسّد خفيف البيلسان بوشوشاتو
على المسرح ثباتي من ثباتو
عمل ْالنا الوحي والشعر مولد
بمحبين ها الشعر وهواتو
ثُنائي مثلما ما بْظن يوجد
ازا بيقوم روكز من رفاتو
ازا بيعود لقماطي واسعد
اخونا بو علي هللا بيشهد
خيالو من النجم اسما وابعد
بس اليوم ليلو ليل اسود
تا خلّي زين متل القرص يجمد
وق ّدام البشر بالبابليه

بحبّهُ والمراجل من صفاتو
وكتف سطح المجرّاة عا سواتو
ازا معنا ما بيبطل بهْوراتو
يحلف عا المبارات بحياتو
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زين شعيب
آخ
الك يا جنوب من قلبي تحيّه
يا قهّار المدافع والقنابل
يا مهد الخير يا ارض السنابل
برغم المحن زرعك ظل قابل
قدرما ْ
يخلطو الهابل بالنابل
بيجي يوم احفاد التنابل
تراب جنوبنا صفّى مجابل
الشهيد الل بكيتوا عيون الدوابل
وانا عا البابليه جئت اقابل
وقدرما يكون شامخ برج بابل
لوما اساس الل ع ّمروه من البابليه
وارز لبنان يا ا ّول منارة
السما عا كروزها شتت دراري
5
6

رواية اخرى :دعاتو
رواية :تحلى

تحيات روح شعري العسكريه
يا قلعة سابته بوجه المنيّه
ومرج وورد وبيادر ْ
مخمليه
بصمودك بالشباب االشبهيه
وكومندوز عا الشويخ العامليه
بيناموا تحت وطءة حيداريه
الل انجبل في دم اختي ودم خيي
نبت من القبر زهرة بنفسجيه
تواريخ العصورالبابليه
ما دقّت عتابته بالغيم
زرعها الرب عا جبال الصحارى
بخزنه ال تراب وال حجارة

يا زغلول اللي ْ
انت خيي وجاري ورفيقي بالجليد وبالحرارة
لساني باقطعه إن كفّى العبارة
ازا تفرق ديارك عن دياري
جبلنا الل كان جنّه للحواري صبح ضاري ال علم وال حضارة
ْلجنوب الل نهشته وحوش البراري صبح مارد تعقّر والعزارا
جبلنا الل كان متعلّم حضاري سنين طوال صار له بها النظارة
ببئر الدمع مستنظر المكاري يوسف شو بيشيله من المغارة
الربح للل باع وعلينا الخسارة
رمانا الدهر بين بايع وشاري
وقصر ال تاج فيه وال امارة
الرياسه البس توب العياري
وانا باعرف الل مشيو بها التجارة
يا غبن الحكم يتح ّول تجاري
يربح حقّها كرْ ِست وزارة
صبَح المجرم يطلق قزيفي
َ
انا وغافي سمعت صوت المنادي
يا سايس قوم حضّر لي جوادي
ْ
وسبقت الشمس من وادي لوادي
فقت قبل الصباح بربع ساعة
سألت عا الملوك الل لها استطاعة ما عاد حق القياده بالقيادي
ختفوا اصحاب المماليك والسيادي
وبرمت قصورهم قاعة بقاعة
وارجعت وما لقيت اال ّّ ها لبداعة يا زغلول ظلك على حيادي
اللي انا عاطيهم بيدي شهادي
اللي حاضنهن من سنين الرضاعة اللي طاعمهن عاطف روحي وفوادي
زراعة مدرسة شعري وعنادي
ابو ابراهيم من مشتل زراعة
اعطيته قسم كافي بالشجاعة وصبح من ْ
طلته يخافوا االعادي
ومعْجنته واسألو اسود البوادي
وبو شادي اسألُن عاجل وداعة
ابو شادي بقفصنا كان شادي
اسألو الشاكي اسألوا شريط اإلذاعة
اجوا تا يكبّشوني بااليادي
وعن ْدما اصبحوا بسن المناعة
صرت محتار فيهن يا جماعة
وال عندي قلب اقصى عا اوالدي
ما بارضا يشمخوا اوالدي عل ّي
النسر صار له شهر حامل وشاحه على عيونه الل عا زين شعيب شاحو
واعطني التاج وشك طاحو
قصدني وبين ايديي تربّع
وباسمي سوكر المنبر نجاحو
انا اللي خلقت للشعر مرجع
بالزند اللي شتغل والصخر زاحو
بفضل اللي خلق للدر مقلع
بقلبه بافوت باظهر من جراحو
بمرجلته اذا تهجم عا مدفع
بعبسة حاسبه الل منها يركع السبع بالغاب واللبوات ناحو
ان قنديل لبنان المشعشع
قمر بالبيت على العائله بيسطع
يجو الشعّار مجمع خلف مجمع
صالحو جناحو ازنه ما بتسمع
اجو منين طلّو وين راحو
ازا ما مات من لهبة يدي

المسا عا ْ
طلتي بيقشع صباحو
عا القمر من بسمتي بيشرب ايضاحو
متل ربط افراشة الل شو صالحو
يحومو حول نوري الل ما بيمنع
وما فيه شاعر بال نكبه بيرجع
مشلوط مر ّوح جناحو
بيعود
َ
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زغلول الدمور
آوف
يا ارض استقبلي ويا نجوم زيدي تا نطرق حرز بعين الحسيدي
القمر عا االرض من برجه تداعى وعمل بالبابليه اليوم عيدي
وزجلنا الل شاف حاله بهيك ساعة بهالجمع بها لحفله الفريدي
7
وقطف من بيدري غمار الثماري
اخذ من هيك شعبيه المناعة
ازا ما كشفتها بهون نظرة يدي
وايام ال دعايه وال اشاعة
بها الحرب الل مشاكلها عديدي
من الرحمن صار بدنا الشفاعة
وصبح كل يوم فيه بدعة جديدي
انتشر دا الميوعة يا جماعة
وال تلفزيون يحكي وال اذاعة وال تكتب مجلّه وال جريدي
الل مصفّي القريبه والبعيدي
بهاذي الخاطر وبعصر البشاعة
الدني صارت مسارح للخالعة
على االخالق والكلمه المفيدي
وجنوب بالدنا محافظ
آوف
صور حلوه عليي بيحسدوني
الك يا جنوبنا بقلبي وعيوني
يا جار الشوف يا مصدر فنوني
بع ّزة نفسك جبيني تعلّق
ولمواي الل منها شرّبوني
بج ّوك الحلو فكري يتجلّى
َ
من الفواكه الل منها بيطعموني
من اديارك من النبع المحلّى
الكرم اكتر من االم الحنوني
من ابساتينك الل منها ت ّدلى
النه من نسيمك ن ّشقوني
حلي صوتي وقدر غنّى وصلّى
وازا خمسين شقفه شقّفوني
ازا جسمي من الجروج سْم هللا
بعدما الروح سلّمها ألهلل
ما فيهن من ترابك ينزعوني
الن معلّق شلوشي بارضك
من االجوا تا انجلي الغمامي
الي كلمه بها المعنى اسمعوها
بعدما تروح شو نفع الندامي
بالدنا قبلما تروح ْالحقوها
اهجموا وزنودكم ال توفّروها تا فينا نعيش وتعيشوا بالسالمي
باسرائل بتقيم القيامي
امل للحرب ل ّما تطلبوها
ازا م ْنفوتها علينا المالمي
االرض نحن اهاليها بنوها
والخقيقة الناس الزم يعرفوها
اللي ما بيحفظ على كرامة بالده بيعيش العمر مفقود الكرامي
بموضوع التح ّدي والغناني
النّه الموهبه الها عاليم
وعنّا تسألوا اصحاب العمايم
ّ
انطلقنا ّ
ورف حايم
رف غطّاط
7

رواية اخرى :حصيده

غنيت الشعر اكتر ما غنّاني
بدون شهادة فالن او فالني
وشباب العصر من قاسي وداني
بجو االرتجال األوالني

ما جينا نخطف ونعمل جرايم وال نقاسي ونكسّر القناني
ّ
بسن الرموح وبح ّد اليماني
وال نق ّوس وال نشيل العزايم
وال نخلّي الفالك بالدمع غايم وال نقيم الجماجم عالسواني
وال الطرقات بالقتال مالني
وال منريد بيصير الحرب دايم
على النغمه عالقتك بالمعاني
جينا لنفيّق اللي كان نايم
وهالق بترتيب القوايم
بمعركة الزجل بدكم تشوفو فكر شعر سارع فكر ثاني
طليع الل كان تلميزي بزمانه غمرته بعطفة قلبي وحنونهُ
وعطيته من اكروم ّ
الفن مونه لحتّى كرّموه طلعوا اسنانه
تركته يطير ويغير مكانه
ألنه بالذكا حقّق ظنوني
رفع لمنبر الزجل من كيانه
صْ بَح استاذ مش حا يسمعوني
بح ّ
ق المعرفه سابق اوانه
ابو ابراهيم شاعر عا عيوني
كالمه مثل العطر الزيزفوني بيروح الطيب اكثر ضيعانه
على حرب التحدي ومهرجانه
انا بحب اللي ب ّدهم يطلبوني
ال يدعوني اذا غير هيك كانوا
يكون هيك يا ّما يعذروني
وعطوني عرش كسرى وفهلجانه
اذا عا الكون كلّه ملّكوني
من المارد عطوني مرجانه
من الزهرا َعبَيّة لبّسوني
بارك شخص فاقد اتّزانه
ما بْقبل من علب 8يعهّدوني
حكيته هون بيج ّوب بجوني
وح ّي هللا حكي يبرم لسانه
والُهُ َديْنيْن عم تنمو بيدي
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طليع حمدان
آوف
كل من زهزه وحسّون شادي
اسمعي يا بابليه من بو شادي
والسالم عا الرفيق من شوف اللي بيشهد قيادة شعب تكون اشرف قيادي
بتحرير التراب من االعادي
سلّم عا نبيه اللي تعهّد
مع الطفل اليتيم الل عم يدادي
سلّم عا نبيه اللي تنهّد
سيد ح ّر القت له السيادي
سلّم عا نبيه اللي يعبد
اذا بيصيح امشوا يا والدي
بيشوف الشعب على الجبهة تجند
مرة بالسنه بيصير نادي
ربيع بالدنا الل خ ّد مورّد
بيبعت له شتى دموعه زيادي
مرة بالسنه النهر اللي غرّد
الها بالسنه موسم والدي
حتى االم الل معها طفل يولد
اله كل يوم موسم بالشهادي
بس جنوبنا الل عزمه مبولد
وبالل العاملي وخيهم الجرادي
بعدما كتر نادي يا محمد
مع رفاق الكرامه والمبادي
وبعدما راح داود اللي خلّد
وعبيد انسجن رمز العباده
رجع اسعد ابن برّو استشهد
8

ع َلَب :كوكب

افتخرنا فيك يا عبيد ويا اسعد
الشهيد ير ّد اسرائيل عنّا
آوف
يا واحد وثالثين الشهر اعينوا
جاني سبع تحمي له عرينه
االمام الصدر ما تخلص سنينه
اعملوا لي مهرجان اللي عايشينه
يا واحد وثالثين الشهر اعينوا
لبترول العرب مش عائزينه
اإلمام الصدر نحن ناطرينه
الشرق يعطيك كل الل حاكمينه
انا سيادة لبنان برموشي
ازا جرحي نزف قلبي تهنّى
جبلنا الصرمدي بع ّزه تغنّى
ما بدي ملوك وعروش بوطننا
يا فوش اللي حقدك الغربي تعنّى
فوش وبوش كانوا بعاد عنّا
اسألي التاريخ وقت الل امتحنّا
ال قدرتي على سلطان المطنّى
عن الشاطي الل بد ّماتك تحنّى
ببحر االزرق الفزعان منّا
ب ّدنا نخارتك يا فوش عندنا
نحنا نحنا شعرنا لوما عرضنا
بيصيروا يسألوا الحلوين عنّه
حمامات الزجل يا ما تمنّوا
لطير الحمام يخيب ظنّه
بزفتا الناس عليكم ما تهنّو
بح ّ
ق الكرز قالو ما تأنّو
انتم الشعر بأسمه تغنّوا
ر ّده ما سمعت منّك ومنّه
انتم عا المرض صرتوا تغنّوا
آوف
جاجي الضحك عالناس يا حبيبي
ع ّم بيسامحوكن يا حبيبي
اقعدوا ببيوتكم فلّو هريبه
ال يقولوا بطّل يغنّي غصيبه
ازا بدكم تغنّو مش مصيبه

والسجين ير ّد حرية بالدي
الل خطف موسى صدر من شعب جاني؟
ما بيه ّمهن من غدر جاني
عم يصرخ  :يا شعبي األ ّوالني
يمكن تقشعني بمهرجاني
يا الشعب اللي صحّته مالني
ريته يحرق عروش الخياني
امانه باق ّل لك ر ّد االماني
رج ّ
ّّ ّّع له الصدر مشوار ثاني
شلوش االرز هنّه من شلوشي
ازا من تراب ضيعتنا رشوشي
وصرخ اقوى من العالم جيوشي
صخوري ملوك وتاللي عروشي
ب ّدك توقعي مهما تلوشي
اجونا عا البحر فوشه وبوشي
الباشا ر ّد جيشك بالنعوشي
وال على ادهم خنجر قدرتي تحوشي
اذا ما ترجعي يا سالح فوشي
ونق ّل لك عا بحر الد ّم فوشي
عا اكبر فكر كلمته فرضنا
لت ّم الزهر لحساته قرضنا
قالو كتير يا ريت انقرضنا
بزغلول وعلى فنّه اعترضنا
شو غنّيتم وعلى الحفله ركضنا
يا ريت لبيتنا جبنا غردنا
غنّيتو عا صحتنا ومرضنا
لكن نحنا على األرض انمرضنا
بكره بيبعدوا الناس عنّا
بس الكل فهمنين عنّا
ازا ما ظ ّل فيكم فكر جنّى
وال يقولوا اجا يغنّي وما غنّى
بشرط نصون انصار المعنّى

شو ّ
لذتنا إذ بليالينا االديبه
من الضيع البعيده والقريبه
إزا تحت الخطر يدفع ضريبه
بيم ّر بآخر الحفله الرهيبه
هيدا بيحاسبه حظّه ونصيبه
ألنه بيحاسبه بذات الكتيبه
مقاتل الزجل مثل الشبيبه

إزا بيروح الجمهور منّا
الجمهور الل اجا بلحفه حضننا
تا يعطينا المجد مطرح ما كنّا
عا مية حاجز كله  :استنّى
بابكي د ّم تا اشوفه يتهنّى
الل عم بيروح يقاتل لكرمنا

على وجه النار بتدوب الحديده
كلما تلتقي بمغرور قل له
عنّه تعود منجلته الحصيده
إزا تقشع سبل فاضي محلّه
ال باسيّد وال باقبل فريده
وإال من نسور عتاق علّو
شعّار المسافات البعيده
انا وياك وحياتك يا خلّه
كانت وقعت الكلمه شهيده
لو منّا ليال الشعر فلّو
تا يوثّقو بكلمه جديده
بشعر الزجل مهما يصلّو
وال من قصايد فيهن قصيده
ال فيهن روح من غصنك وظلّه
ومنبرنا الل عطانا المجد كلّه ينادي ك ّل االبطال العنيده
اثنين وإثنين على المنبر يطلّوا
انا بْخلّيه ينعم تحت يدي
ياللي ما ينعم تحت يدك
 .2الق ّراديات
A 01 : 01 : 00

شحرور
بالميريالند على طول كنّا نجرح ونداوي
إن شا هللا ما يكون الزغلول بعده يحكي فرنساوي
ر ّدادين
لفرنساوي تعلّم على طول
بسنت العشرين الرجّال
ال بيحول وال بيزول
بعده عا زات الموال
الكن بجنوب االبطال الليله ب ّدي للزغلول
جيب له حتّه جيب له عقال وق ّل له يحكي قبالوي
ر ّدادين
يحكي ب ّداوي عن ج ّد
جْ لُب باشا باالردن كان
بطّل يحكي ب ّداوي
ل ّما سافر من ع ّمان
A 01 : 04 : 40

زغلول
وبحالي مانّي مغشوش
هللا خلّقني فنّان
باغنّي وباحكي بالف لسان ومش عا شبر ماي ابفوش
كل شي بالدنيا قروش
لو راضيوني االمريكان
من توتاتنا زوج اكبوش
ما باعطيهن من لبنان

ال بانسى جراب ارعيان
وال هيك اللباد الل كان

ال شرول وال طربوش
ج ّدي فيها متغاوي

A 01 : 06 : 00

شهرور
ال بالمأكل والملبس
القصّة مش مش قصّة تهزيب
من خيوط الشمس المحبس
ال باللباد الل بتجيب
نحنا وانت بالمغطس
حتى جروح اوطاننا يزيب
اللي تأ ّمرك وتفرنس
شبعنا تهويد وتعريب
حطّ الواوي عا المكبس
الديب عا نعجتك جيب
وال بيجلس زيل الواوي
ال بيتغير طبع الديب
A 01 : 07 : 45

زغلول
لبنان الل كان كلّه ديور
صفّى ال ديور وال زهور

وعطرة زهر بستانه
يا حينه يا ضيعانه

حتى االعمى يشوف النور
للكرم نرّد الناطور
نحنَ للديب المغرور
وانت إن شا هللا يا شحرور

يحرس ارزة لبنانه
يضوي البيت ود ّكانه
نوينا نكلّخ له سنانه
عا قتل الواوي ناوي

A 01 : 09 : 15

طليع
عالبوابه فيه سبعين
وين باع ّده خسمي وين
حاجي تقولوا يخزق العين
عنّا غناني السيد الزين

الزين وزغلول الج ّزاب
ل ّما بيحضر يغني غاب
يا محمد عبد الوهّاب
مثل السيد م ّكاوي

A 01 : 10 : 00

زين
يا زغلول ابهاداوي
احكي فرنساوي وال تخاف
وما فيه قاف فرنساوي
حمدان ابيحكي بالقاف
عندك صوت يحي الموت
يا بو شادي الل بغنانيك
ومن فيروز تربح صوت
ميّاده جايه تهنّيك
ما بيفيدك حسن الصوت
بس بها لعركه يا شريك
وال مياده الحنّاوي
ال فيروز بتشفع فيك
A 01 : 11 : 47

طليع

حرف القاف بعسكرنا
بكرامة ادهم كسرنا
ميّاده المليانه كنوز
ل ّما تغنّي بت ّموز
وفيروز مسابح فيروز
شعري وحنّية فيروز

واسأل تاريخ الراوي
اكبر راس افرنساوي
بتسأل عنّي مش عنّك
يا شباط يضحك سنّك
نغمتها اشهر منّك
زراز واتو باعراوي

A 01 : 13 : 15

زين
يا فيروز بفيروزين
جاي تتمرجل عا زين
الل بعده ناقس يخزق العين
الحمرا عا شفافك رطلين

اعراوي وازرار بفستان
صوتك وصوت النسوان
الليل منشوفك يا حمدان
مهدوم وخصرك الوي

A 01 : 14 : 30

طليع
ريتني مثل المنطورة
الل فوق اخدود معصورة
يا بو الخلقة المشهورة
تص ّور وابعت له صورة

الوي عا لورد الحمرا
صار حمرا شربت حمرا
بحياتك يا بو السمرا
لخايك سامي الصيداوي

A 01 : 15 : 30

زين
سامي الصيداوي المعروف
زين الشعيب مخشّ ادفوف
بدنا منّك يا بن الشوف
عا نغمة جرجي وصّوف

مطرب غنّى ببيوت النسر
بترقص له ستات العصر
تتر ْقوص وته ّز الخصر
وطبلة احمد برجاوي

 .3المعنّات
A 01 : 16 : 01

شحرور مع زين
شحرور
الزغلول يا ضيف الجنوب بوجه عام
ارت ّد الكالم الم ّر وارت ّد المالم
نحنا وانتو ك ّل ها لناس الكرام
زين صار له بجوقتك خمسين عام
وبعده لح ّد اليوم نسر المرجله
ال
(قطعة)
A 01 : 18 : 28

زين

مطرح ما ب ّدك غرّد وافرش ونام
باالمس الل وجّه الك م ّر الكالم
اكتر مصايبنا ل ْكبير من النظام
ممنوع رئيس جوق يعمل بالمنام
مسلّمها مقاليد ولزغلول الحمام

شحرور منعرفك شعرك طري
غيرك ترك للشعر صورة مخجله
لكن ْ
انت بعد الفحص والغربله
مظبوط زين الشعيب نسر المرجله
الزغلول ال رئيس وال زين الولي
مثل القدس سخرة بسخرة مب ّكله
كنيسه وجامع ملك للربّ العلي
لك صيب الكنيسه واحترم مطرانها

عا احسن ش ّر وتفرقة ال تعتلي
لو انجلى فحم الحجر ما بتنجلي
لقينا بد ّمك كربال والجلجله
وماشي برفق الطير شعر وترغلي
خيين لو سعره غلي سعري غلي
بين الجرس والجامع الحنظل الي
ه ّوه كنيسة شعر والجامع الي
او اركع بجامع تاج راسك بو علي

A 01 : 20 : 00

شحرور
آوف
يا تاج راسي يا امير المنبرين
ب ّدي تكونوا للمعنّى كفّتين
يا ريت بتصفّي محا ّج القبلتين
لكن منين لك التقات كلّه منين
معروف عنّك يا مب ّكي كل عين
ق ّداش حلو منبرك جامع يصير

ما جئت ازرع تفرقة بين اتنين
وسنان مشط تا نكون مش سابع ديْن
تصلّي نوافي ك ّل ركعة بركعتين
والطهر وين بحضرتك مزروع وين
ما فيه حصيره ما لقاها عا زين ديْن
ويصير زين الشعيب اسمه شيخ زين

A 01 : 22 : 50

زين
آوف
الل بتقبّعو رقاب الطيور من الشموخ
شحرور خبّي ريشك اصلينا الفخوخ
وبعدك مع العمالق مسخ من المسوخ
على القصر جاي تفتخر يا نصّ كوخ
شيخ وعباية زين مش ممكن تبوخ
استكترت كلمة شيخ ع ّم باربّي الفروخ
إن ما كنت شيخ بجامع كبار لمخوخ الل بتجبّرك على البحس تا تدوخ
وال فيه وال دوله بال مجلس شيوخ
راح كون شيخ ابدولة رجال الزجل
A 01 : 24 : 35

شحرور
خلّي القوافي بباب مملكتك عبيد
ما تخاوو فرُخ ها الحكي منّك ما باريد
ال مركز بيطلع لك وال بوس يد
ما طالما للدين وللعقل الرشيد
الل اهل السياسه وللشعر مجلس عتيد
مجلس الشيوخ يا زين مع ّمر من جديد
ومجلس نداما بشيخ هارون الرشيد
بو رزق بلكه من زكاك بيستفيد
ّ
للشيخ زايد طلتك بتكون عيد
وشيخ شخبوت الل الك عنده رصيد
وف ّخخ وطننا ود ّشرو جمرة توقيد
والشيخ ياللي راح عا مطرح بعيد
معنتها شيخين بتصيرو اكيد
إن كان عنها المشيخة مش راح تحيد
وواحد ه ّدم بيت المعنّى والقصيد
واحد ه ّدم لبنان العامر وراح
A 01 : 27 : 25

زين
وتخلط عباية شيخ دنيا ابشيخ دين
حاجي بقى تجمع شيوخ امش ّكلين
الشيخ إال شيخ زين العابدين
ل ّما بشيوخ الشاعرية ابتستعين
ّ
ومحلهن بابني العرين على العرين
باهدم بيوت الشعر ياللي مكسّرين
ال بو علي اللي ه ّدمه وال بو امين
ولبنان صامد على شماله وعا ليمين
الل ع ّم بيه ّدمونا ناس مثلك مجرمين الل ع ّم بيبعتو الخرطوش بكياس الطحين
ونحنا ه ّدمنا رقبة المتأمرين
امرتوا بهدم بيروت مرّة ثامنه
راح اسألك يا خليل العاشقين
مثلما برمت يا دوالب السنين
حاجي بقى تجمع…
ترديد الكورس

شو بتقربك بريجيت باردو وجاكلين
عا جبين زين الشعيب ما بيعال جبين

A 01 : 30 : 25

شحرور
ممنون منّك وجهت تهمة الي
ال بو امين الل ه ّدها وال بو علي
مش عارفك بأي منصّة معتلي
بين البنا والهدم يا بو المرجله
وهدمه بنا وبعد الحقيقة تنجلي
انت الهدم للهدم عندك مشكله
الل ما انصفتنا من الزمان األ ّولي
بيروت عاصمة الشراكة المخجله
رح ه ّدها وارجع بتاني مرحله
قسّمها كم تاجر وكم عائله
تايأ ّزن عليها بالل العاملي
للعدل عامل قاعدة بحجارها
ترديد الكورس
بريجيت باردو وها المعاني المخجله هيدي الك يا بو علي ما نها الي
حتى كنِ ْ
ت و ّديك عا الديار البِلي
لوما تشفع لك شوي المتولي
بين البنا...
ترديد الكورس
A 01 : 33 : 00

زين
يرحم بالل العاملي الل حلّق وطار
ع ّمر قواعد للصالة ليل ونهار
بْه ْدم وبنا الموضوع يا شحرور دار
لوما المقالع رح تنهدم باإلنفجار
لوما الشجر ياللي حطب للنار صار
لوما الصبل بينحط بالمنجل اغمار
لوما الغيوم اته ّدموا ن ّزلوا مطر
ترديد الكورس
مزبوط متولّي وبشفرة زو الفقار
يرحم بالل…
ترديد الكورس

وصفّى لبالل اللي ا ّزن لإلسالم جار
وا ْترك زين يه ّدم الرؤوس ل ْكبار
ْ
اخترت الهدَم ملكي من الدارين دار
تاعطيك الصخر من اين ك ّونت االعمار
جدعه انهدم ما فيه حرارة بدون نار
ما تم ّولي البيدر وال ر ّده لبدار
كنا زرعنا تراب واحصدنا احجار
رأسك تاحطه قاعده خلف المطار

A 01 : 36 : 15

شحرور
وبرود فلّوا عن طريقه يا عدا
زرع وحطب وتراب وزهور وندى
ابعلم الفلك إن كان عقلك ما اهتدى سْألني انا باقل لك على سمع المدى
والشمس والبدر الل الك طابع بدى
ارض وسما من وقت ما الكون ابتدى
كل من عم يصبح بمطح عا ِحدى
وهالو ِّ ِّدى
وج ٍِّّ ِّ ّْبال
ِ
زهرا وعطارد ٍ
الل ع ّمرهن بيده عل الهدى
هاو اسمهن نجوم وكواكب للهدى
عاألرض ما يبقى حدا بيخبر حدى
ميلي إزا زاحوا الكواكب والنجوم
ترديد الكورس
من زو الفقار لو فيه الك صوت وصدى بتع ّمر جنوب البطوله والفدى
زرع وحطب…
ترديد الكورس
A 01 : 39 : 00

زين
ارض وسما نجم وزهور ومسكبه هاو نور هللا مش احجار امقسّبه
كلن بيد اللي خلق ها الموهبه طووا بالسجّل لل بينطووا بالمكتبه
عن هدم زين شعيب يا اقالم اكتبي إن كان شح الحبر من دمي اشربي
الزلِم غير اللعب عالمصطبه
قولي لها الشحرور اعقل يا صبي اهجم ِ
لوما على إسرائل جيش اليعربي من مصر يهجم بالحدا والحوربه
وصلوا سوا عا خط بارليف العدي بالنار وبالسن األفاعي المرعبه
ومن مصر يصرخ يا صلواتك يا نبي
وهدموا بالزنود الجنوب الطيبه
وبرقابه رطلين كف االجنبي
بقيت مصر لليوم دولة ممزقة
ترديد الكورس
A 01 : 42 : 00

شحرور
آوف
اسأل الجيش الل ما عنّا غني
يا زين باكوام الرمل ما تهتّني
ما كان ته ّدم خط بارليف الدني
بجسر العبور لوال بعامر ويعتني
وحيز البحث عن جد مش عن ولدنه بالمعجزات السبع ف ّكر واغتني
الل منّه الصحارا المغربية مبيّنه
واحكي عن االهرام عن مجده الغني
الل حيّر عقول الناس من باني ومن بِني امتصّ الهوى عالصرح كيف ينبني؟
كل شي زالزل مر عا ها ْ
االهرام ما ته ّدم وال جبينه حني
االزمنه
الل ق ّدمها برا مساحات الدني
حتى الشمس يا زين بالنور السني
عا تقاطعه تا تفوت مرّة في السنه
كل السنه بتدور حول الهرم
ترديد الكورس
A 01 : 45 : 20

زين
االهرام يا اللي ع ّمروها االقدمين
يمكن يكونوا الل هندسوها مأ ّمنين
لك اتز ّكر مداين لوط من ماضي سنين
كفّار عاشوا ال عا عقيده وال يقين
كان ال َج ِهل عامي عيون الكافرين
لوما حدى معرّض برأس على عقب
ترديد الكورس

ما ته ّدمت مزبوط نحن شاهدين
بعلم الفلك تا انصان الحصن الحصين
يلعن اهلها كانوا الوحوش امفضّلين
ما كان الهم دين غير الفسق دين
ما يفرقوا جوق البنات ا ْمن البنين
كان البشر لليوم بعدن كافرين

A 01 : 47 : 15

شحرور
آوف
يا بو علي شهودك عليك من الكالم
عالل ه ّدموا االخالق اوالد الحرام
هللا الل بعت طه النبي مسك الختام
اسأل حجرنا االسود عليه السالم
يوم تع ّمر على المحبه والوئام
تا تشوف رب البيت خالق االنام
باحجار من ِس ِّجل حارب ابراهى
ترديد الكورس

بقصة مداين لوط عا مين المالم ؟
الل ما ميّزوا فعل الحالل امن الحرام
بالهدم والتهديم ما عنده غرام
وقت الل حملوا القبائل باالحرام
ال بقيت الكعبه وال دين الستام
ق ّديش بيحافظ على البيوت الكرام
من شان ما يته ّدم البيت الحرام

A 01 : 50 : 30

زين
الكعبه الشريفه بهدَمها وتشييدها
ال ابراهى امن الدرب فيه يحيدها
وقلعة بعلبك لو ر ّدت تجديدها
اتزكر معي قبل الحرب وقيدها
لوما الدهر بالهدم كسّر يدها
مش بعدين الس ّواح لليوم بيجوا
ترديد الكورس
طيور األبآبيل ببطش تهديدها
احجار من سج ّ
ّّ ِّل بمناقيدها
الكعبه الشريفه…

بقيت مثلما رببنا بيريدها
ال بو لهب ما له انتصر عا سيدها
التاريخ ما بيريد باحسن نزيدها
يا ما سهرنا واحتفلنا بعيدها
والريح طيّر سقفها وارميدها
تا يأخذوا صورة عن عواميدها
منطلب عا اليهود هللا يعيدها
سيد الدواري لألعادي يسيدها

 .4بيت القصيد :
شحرور مع زين
A 01 : 53 : 30

شحرور
ْتز ّكرت زين بو القامه النحيفه

ّ
والكف ريفي
قلبه ضيعوي

مش عارف لسانه رح بيطلع
الوطن يا بو علي كله تص ّدع
متل الل سال عا الناس مدفع

مه ّدي وبالهدم يده خفيفه
شو ب ّدك يا حبيبي بها الوزيفه ؟
ما خال حيط ما ه ّده القزيفه

يا زين بعين واحده حاج تقشع
اللي ه ّد المنازل ما تورّع
إزا بطلت بالتهديم مولع
ما فيك الشافعي بكرة يشفع
إزا بتحب للتأريخ ترجع
بحمى عن أسف قلبك رح اركع
عا صيدا وصور ارجع يا مسلّع
وشوف األبجدية من و ّزع
إزا بدك حقائق بعد تسمع
ال بزلزال فيها كان يقطع
الصليبي بالق ِدس لما تم ْقطع
انطلق من ارضنا والق ِدس رجّع
حتى ق ِدسنا من الشمس انصع
حتى شملنا بالقدس نجمع
بده جيش موسى صدر يزحف

عن التهديم اسأل جيش ليفي
ما فيه يه ّد من نفس العفيفه
وق ّدام الهدم نفسك ضعيفه
وال بيغفر زنوبك بو حنيفه
عن إقالع الوطن تصدر صحيفه
مطرح ما شمس عملت مضيفه
وعلى جبيل وعلى قلعتها الزريفه
وع ّمرها بياء وأليفه
عن االقلعي وعن حصون األليفه
وال جنون المدافع يا وليفه
صالح الدين بالحمله العنيفه
من القلعة من حصن الشقيفه
ومن لصوص العصر ترجع نظيفه
من القلعة على القدس الشريفه

A 01 : 58 : 15

زين
انا اله ْدم الل تبعته عن دراسه
هدم اصنام مكة الل بنيها

شراع البحر بو الحسْنين راسي
هاو كتف طه النبي زادوا حماسي (نهاية الوثيقة ألف)

الوثيقة باء (https://www.youtube.com/watch?v=_EjtYzOE8mw : )B
 .3المعنى
زغلول مع طليع (البداية ناقصة)
B 00 : 00 : 00

زغلول
ومهر الزجل إال اسمي ما لبق
وال ُمهر اللي بآخر الخيل بيجي
ترديد الكورس
شو قصته حمدان يمكن أبو شادي انصبَق
شارون وبريجين حسابك ما طبق
والبابليه الل عطرها فاح وعبا
وحكيك علي بالهريته ما انطبق
ترديد الكورس

والنصر ق ّدم لي الجوائز عا طبق
يلملم البرانيط عن أرض السبق
حتى عيونه ورّموا وجهه عبا
ف ّخ الجنوب عليك وعليهن انطبق
منها ما بافرق قد ما جناحي شبق
وال يهرب الزغلول من عطر الحبق

B 01 : 01 : 30

طليع
آوف رح اعيدها
رح اعيدها كل ما يشن هياجنا
نحن طريق اآلخرة تحتاجنا
وخوري متل القديس شربل تاجنا
هوده الل عطوا لآلخرة انتاجنا
ْ
داخلك انِت ال تجيب لنا إزعاجنا
ال الشيخ ما بتلف وال خوري كمال
ترديد الكورس

صافي االزل منغرّقه بامواجنا
نمشي عليها بشيخ يضوي ادراجنا
والحاج طاهر من رضا اسياجنا
فرعون ما بينحط بين افواجنا
جوقة شبقجي مش الك معراجنا
ومش هيك يبقى الحج يا حجاجنا

B 00 : 04 : 00

زغلول
عرِّج واروي انفسنا من منهلك
يا صاحب المعراج عا برج الفالك
الكفّار كتروا كل من من هون سلك عا درب ما بيوصّله إال الهالك
بحيسك انِت بينتهم شو د ّخلك ؟
ونحنا الحجاج مش عم ْمنسألك
تقنع وتفرق منزلي من منزلك
وحتى يا جاهل آخرك من أ ّولك
على القبر هللا يرحمك طلعت الك
هللا يط ّو ّّل عمرك إن تطلع الي
ترديد الكورس
خلّى حالك يبيض الليالي الهالك
يا مكحّل العينين من الل كحّلك ؟
عرق القوافي ما اله غيري مالك
ومهما يا بو شادي زمانك ج ّملك
يا صاحب المعراج…
(في الفيديو ،لم تسجّل بقية المعنات بين زغلول وطليع)
 .4بيت القصيد:
طليع مع زغلول
B 00 : 06 : 30

طليع
آوف
يا ليل جنوبنا يا مرج اخضر
تا يصرخ لي عا ارض البابليه
يا ورد البابليه اركدت ليّه
وبالي كل حفله منبريه
انا آخر وطن للشاعريه
وس ّويهن نعش للعبقريه
ب ّْ ّْكه لك الجازبيه
انِت يا ش ٍ
شو مخبّي آلخرتك يا خيّي
يا غنّوج الشباب اآلدميه
عا بكرة نقشعك اسود شويّه

بدي رجّع الزغلول اصفر
يا بو شادي انِت انعم واشعر
بالك العطر ما بيعود يسهر
بيصبح ال نظر فيها وال منظر
قم ارحمني كسّر اخشابك يا منبر
خدني عا ديني بتحسّ اكتر
هللا يط ّول بعمرك يا اسمر
إال كم صبغة وكم مزهر
حتى ما نقول الشب خ ْتير
وعشيّه ْمن ْقشعك شايب معتّر

لغيها تا نعيش بفرد ْمعسْكر
انِت ا ّول باسم الطائفيه
متله كمان يخسر حمزه وحيدر
إزا بتخسر مسيحي من الرعيه
المسيحي متلما هوه يخسر
ومنّا لو خسرنا االشبهيه
ب ِّل ما يكتب يتكسّر
وأ ّول قلم خط الهويه
يا ريته ق ِ
نقل للحب من دفتر لدفتر
انا آخر حكايه عاطفيه
الكزب زهّر
ونيسان بأ ّولك عا
أنا آخر صدًق آزار ف ّي
ِ
عبّي منتك منّي يا بيدر
أنا للصيف آخر فستقيّه
ترك أوراق بكلمة :ف ّكر!
أنا آخر لقا شبّ وصبيّه
سقيت الزهر دمع شربت عنبر
انا سهرة بآخرها نديه
بآخر ليله هيّه وشعر اشقر
انا عالمرج النسمه الطريه
أنا آخر شموع ال ُمنُ ْ
دموع المنقّطة عنبر عا مرمر
طفيّه
شمس تا تخضروا تا الفيْه تخضر
انا آخر يا شمس فَ َّ يّه
البحر عا آخر نهاري بيسكر
متلما اسكرت ها الغمرة الهنيّه
عليها شرب كاسة نبيد احمر
الموجه بروبها األبيض عشيّه
يا باني سد عالي في بحر َميّه بفضل آخر حجر تس ّد تس ّكر
خيط المصبحة الحلوه الغنيه بال الحبّه األخيرة ما يغفر
بالجلسة األخيرة الح ِكم اضدر
قاضي المحكمة بسلطة قويّه
باللحظة األخيرة كتير تكرّر
والقايد بأفكاره اآلبيّه
شقيّه وقع باآلخر مكسّر ٍم ِّ ّْد ّمر
وهتلر بالرمز النزيّه
مهما ع ّمروها ما تُعمر
وإسرايل دولة عنصرية
ُّ ُّق ّدها تعوم ارض اليعر ُ
لكل ترابنا بتشوفها تح ّرر
ُّبيّه
بآخر يوم تا نهجُم سويّه
عا صرخة من الشعب هللاُ ُّ اكبر
عا ارض الق ُدس وتقوم القيامه
B 00 : 13 : 45

زغلول
آوف
انا كنوز ال ِدني هللا غناني
انا أ ّول بشعري والغناني
ما بقبل كون آخر في زماني
اخلقت ا ّول وبدي ظل ا ّول
تا اقل لك كيف لألول توصل انتبه للشرح يا فالن الفالني
عا ربح الجائزه وربح المكاني
إزا بتظل آخر ما تحصل
من رفيقه بتفسير المعاني
والتلميز الل بكون االفضل
بأول صف ما بيكون تاني
بيبقى مكرّم مع ّزز مدلّل
للل بيأ ّزن الل عنده اماني
بشرح الدين خالقنا محلّل
بأول ما تمشي االسطوانه
إزا باهللُ اكبر ما تراسْمل
إزا عا كل جلسه وكل محفل انداعوا الشعّار من قاصي وداني
ن سبق شم الحبق بدي اللي ط ّول وصل باآلخر وصوله جبانه
متى ما الزهر بالحقله بيدبل يصير من العطش لألرض حاني

إزا ما تلحقه اول اعايني
بيموت وما حدا عنّه بيسأل
بيعركج بين جيوش ومدافع مالنه
والجندي الل عا الصاحة بينزل
إن ما ق ّوس باول نزوله بيُقتل وإن تأخر بتنحسب له خيانه
الحق حالك اطفي المجاني
انِت يا حضرة اآلخر تفضّل
على نفسك تكون كتير جاني
إزا تأخرت رح تندم وتزعل
ْ
خودوا أ ّول حقيقة عن لساني
انا لو جبِت زرع الحب افضل
لحتى ظل بآخر ما بأقبل
من نزرة من الحبيب األ ّوالني
وال بابدل جمال من الكون كله
B 00 : 16 : 50

طليع
آوف
نيالك يا صادق كتير حالك
بعد الحبيب األوالني
حبيبي األ ّوالني األشقراني
حبيب األ ّوالني األشقراني
متل ما متلك أ ّول زماني

بعدك خرجت تلعب عا احبالك
كأنّك مبتدي بأ ّول داللك
ْتركني يا حلو ما لي وما لك
شو بدي فيك لما الحقت مالك
ا ْن َ
ت تركتني والمال مالك

يا قلبي زوب عزابه اقبالك
أنا على المنبر عيوني مالني
داخلك يا حلو ما لي وما لك
شو بدي فيك يا حبّي وضناني
فداك من ّشف ويبك إغاللك
شو بدي فيك يا أ ّول اعياني
شو بدي من الشتي زكرة خيالك
إزا بآخر ورودي ما سقاني
تركني وروح يا حبي الل ك ّواني ما عندي وق ًًَّّ َّ ت اغمر لك خيالك
والطفل هربان اكتر من غزالك
بوطن محروق والخ ْتيار حاني
شو بدي فيك تحت البيلساني تحت القصف ما دري شو جرى لك
قنانيت دم عازتهن اشبالك
من الخ ّمار مش عايز قناني
الفستان الجديد اللي ومى لك
ومش رأس مالك بليلة تهاني
نزام اجديد هيدا راس مالك
متى ما تحطّموا رموز الجبانه
شو بدي فيك والتدمير جاني ما عم بيبين تا شوفك لحالك
يااللي اغتال طفلتنا اغتالك
كله للرغيف االسمراني
باجيب له نعش للي طلب وصالك
حبيب بدل ما اجيب لك خزانه
بدل ما جيب لك المحبص ضمانه باجيب له الحبس لشرّاد إعايلك
بها األيام عيب تصيب شالك
حبيب كان شالك برتقاني
لو قادر يشيلك كان شالك
صيب نهاية الحكم األناني
ّ
بط ّل على ديالي تغطي ديالك
ما بدي اياك بدي السندياني
كتبنا هون ما منترك اجبالك
وعليها بالنزيف االرجواني
يا لبنان ابجنوبك وبشمالك
حبيب انِت واحدك يا معاني
يتوحّد صليبك مع هاللك
بدي بآخر سنين الخيانه

انا مانّي زعيم البرلماني
ْتركني جدول الوادي غنا لي
تا ما تبرد بكانون تاني
مزارع للوطن يعطي مجاني
ومهما بالهوى بيخفق جناني
قلت باآلخر تملك حناني
حبيبي باقدر بالقي بداله

كرس ِّ ِّت رجالك
وال باقبل اكون على
ِ
تركني اكون تلّه من تاللك
تركني كون حطاب بمجالك
بازرع تبغ بارعى لك جمالك
يا لبنان بحياته جمالك
حبيبي قلت ما باالقي بدالك

B 00 : 23 : 00

(جزء مقطوع ناقص)
زغلول
الشرح مفهوم ما بده شطارة
بيقولوا لك لمن االفضليه
ّ
وعمار جوق السقافه والحضارة
بصف الشاعريه
انا ا ّول
ا ِن ِّت ا ّول زكي بيحت ّ
ومن الزغلول بيدوق المرارة
ك ف ّي
وقع كان أ ّول ْب َسير اإلدارة
عنِ ْدما نوح بالطوفه القويّه
تا نجّى الكون من اكبر خسارة
ع ِمل ا ّول سفينه عالميّه
قبل ما يصير فيه للدف طارة
قبل نوح وقبل خلق البريّه
ال ِدني كانت سما وبحور مايه وعليها ما حدى عامل ازيارة
خلق نسل البشر قبل الحجارة
بأ ّول آدم وحوى س ّويّه
… وعنهم توارى
بآخر خطيّه تركهن ربنا
ألنه روح من روح الطهارة
ابن مريم بعلم االكتريّه
بأ ّول يوم وباول بشارة
نطق بالمهد كلماته العليه
وقال لن من حضن ا ّمه النقيه حكي يرضي مسلمين ونصارة
بيوم اللي ولدت في ها المغارة
انا عيسى سالم هللا عل ّي
وعلى دمعة مريم تبكي العذارة
بيوم رحت موت بصدق نيّه
على كل الدنيه تضوي المنارة
وبيوم باعود ح ّي امن المنيّه
تا يشفى من المرض بده مدارة
إزا اللي حالته كانت شقيّه
إعتبر دارت حياته من الدهيّه وصل على آخر اعيار الحرارة
شو الها من حلقها واسوارها
يا حصرتها العروس المنجليّه
وبآخر عمر صارت ختيارة
بأول عمرها كانت صبيّه
اللي خلقت للكالم وللتجارة
حروف االبجديّه الفنيقيّه
لوما تكون أ ّول ابجديّه
بقي اإلنسان يحكي باإلشارة
بآخر يوم بآخر حياته
(نهاية المبآرة)00 : 27 : 00 :

