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  سلم يمدح

  
  

  ـناو  الناسگغیر عند الغنا   فاش یت    
 

  اال اهللا  ال  اهللا اال اهللا
  انتي یا الحنة ماغالك  علیا
  وندیرك فایدي  ونمد ایدیا

  
  ونتي یا المرأة العربیة

  مدي لیا یدیك نعطیك ایدیا
  مدي لیا یدیك نعطیك ایدیا

  
  جیت من الصحرا
  جیت من الصحرا

  
  جبت  التنمیة

  ة ذي تقلیدیةبید الحن
  بید الحنة  ذي تقیلدیة

  
  ـولو لشباب یخلوها وصیةگ

  المحنة  یا الحباب قرة  عینیا
  المحنة  یا الحباب  قرة  عینیا
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 يد الحنة
 

 ید فید،  نبنیو مغرب الغد،
  

  سمي سمي   خویا العزیز  نوض  تنمي،
  بالدي وبالدك  عهد  الحنة بیه  نغني،

    راه  حنا معطلین موخرین،الگشكون 
  االرض مفرشة و حنایا الیوما سایرین،

  نقي ضمیرك، وعي نفسك، او نوض  تعب،
  مافیها باس نقیو الضمیر كاملین،

  كلشي  غایدیر  ایدیه لیوم تتـــنمـــا  لبالد،
  من بعد  ما  نغلسو  ایدینا بالحنة  كاملین،

  دام ویطلع النور،گبغیت بالدي  تزید   ل
   نتهنا علیكم و یكون  كلشي مبشور، باش 

*  
  ید الحنة غادي تكون عاهد  كل  مغربي

  صاین  النفس وقلبو  حار یاك اسیدي
*  

  عیاالت واشمات حرات  زغارید  عالي،
  رجال شباب  أطفال  لیوما  كلشي  ناوي،

  
  بالدي تزید لقدام االمیة  تزال،   

  كلشي قاري وكلشي واعي  فكالمنا شلة  مثال،
  

   الحنة  نحیدو الراشي والغاشي،بید
  اوبید الحنة   نحیدو  العاطل والعاصي،

  اوبید الحنة  نحیدو الظالم ونعاونو المظلوم،
  اوعهد  الحنة   غادي  یبان بیه المضمون،

 
  الشیوخ هزو  یدیكم دعیو   معانا،

  النسا  ربـــیو  والدنا   یمشیو   معانا،
  ،الشباب  غسلو بالحنة كلشي  معانا اه

  ایدیا فیدیكم  ملكنا حامیكم،
******************  

  بایــن  حقي  فبالدي  بایــن  بید الحنة
  دایــم عــزي  فبـالدي دایم بیــد  الحنة
  عاهــدني ونعاهدك یامغربي  بید الحنة

  بالنیــة نساهمو في التنمیة   بید الحنة
********************  

  كلمة  أحسن من جوج،
  یت كالمي،بكلمة وحدة بد

  التنمیة  حلم من احالمي،
  بیها حن فیا نحن فیك ندیرو طریق وسط هاد  الزحام،

  دام،گكبیر وصغیر  كلشي   یخدم نزیدو  جمیع خطوة ل
  كلشي  یهز معانا الهم،  باش الخیر  علینا یعم،

  قطرة بقطرة یحمل الواد  غیر  خدم   غیر  زید  زعم،
  خویا  المغربي لیك هاد لكالم،

   الحنة علي معایا  هاد   لعالم،بید
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  بالحنة والمحنة  نخرجو  جمیع من هاد المحنة،
  كلشي  یصفي  من عندو   نعیشو   فبالدنا الهنا،

  كالمي لداك  الي   ناسي  قیمة هاد البالد،
  بید الحنة   نوض  جمع معایا العتاد،

*  
  بــها رایـــة البالد  راها  عــالیــة فالسمــاء

  لخیر  بها تشوف الناس مبسمةبها تشوف ا
*  

  نوضو  حاربوا الفساد  ،  حاربو الجهل یا لوالد،
 یولي  منا مهندس  یولي منا  استاذ،

  نوضو  وقفو  العماد  ولخیمتنا نكونو وتاد،
  عمر بحالنا ماكان وال عمر  بحالنا یكون،

  عولنا على الشقا   باش  لخیر لوالدنا یدوم، 
   و الي داز على الراس یهون،بید الحنة  نفوتو المحنة 

  قبل كانت المسیرة  بها ردینا الصحراء،
  الیوم التنمیة  نردو بها الصحراء  خضرا،
  ندیروا  ید فید  باركا علینا من الهضرة،

******************  
  بایــن  حقي  فبالدي  بایــن  بید الحنة
  دایــم عــزي  فبـالدي دایم بیــد  الحنة

   یامغربي  بید الحنةعاهــدني ونعاهدك
  بالنیــة نساهمو في التنمیة   بید الحنة

********************  
  وخا ینسى   بنادم  ما یسمع،
  وخا ینسى  الفنان  ما یبدع،
  بید الحنة وبدم مغربي هاني،

  بالدي من ننساك اوعایش  فمحاني،
  وخا ینسى الدري  مایرضع،
  وخا   تنسى العین  ما تدمع،

  یا  و ما  تنساني،من ننساك  اخو
  فنایر دیما معاك  او كون هاني،
******************  

  بایــن  حقي  فبالدي  بایــن  بید الحنة
  دایــم عــزي  فبـالدي دایم بیــد  الحنة
  عاهــدني ونعاهدك یامغربي  بید الحنة

  بالنیــة نساهمو في التنمیة   بید الحنة
********************  
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    جامع  الفناء

  
  ها واحد السالم  علیكـــم  من  مدینة  البهجة،

  واحد  من الفنایر  كالمو  ربح    من الحلقة  جــا،
  خود  منو   لي  ینفعك   و استفد    من الفراجـة،

  ماشي   جیب یا لسان اوقول،
   بمیزان  الذهب   عبر الكالم،
  الفن  عندنا   نابت  سبول،

    من عندي  سالم،  لوالد  البالد 
  خوذ  الكالم  وذوق  معانـــــا =======هنا   جامــــــع  الــفنـــــــــا
  بنغمة   او  دندانــــــــــــــــة =======وادها  هرهوري ومساوي
  استافد  او  كـــــــون  رزین ======= فـن الحلــقة  زیـــــــــــــن 
  اللي بعقلو  وصل فین اوفین =======فیها قــریــــــــــت سنیــن 

  فنانا  وشعاراء  وكتاب  جاو  دقو  الباب،
  خادو   المعنى   شربو  من الواد  وبقاو  حباب،
  و الغافل  عمر  كرشو  و خال  عقلو فالسحاب،
  قابل غیر  الهضرة    والزهو   وتقرقیب الناب،

  جامع الفنا  عندي هي كیف  كتاب،
  اع لى صعاب،گنقرى  بین السطور  یوضاح   

  بید  الحنة  دقیت    یااله   حلو  الباب،
****************************************  

  سبحان اهللا       جامع  الفناء  جامع الفـنون
  مـــــــوالنـا       علیك   انا  نـتـرجـــــــــــى
  علــــى اهللا       والمشـطون  فیــك ایكــون
  والغني  ربي       او الفــاهم  ما یــعطـــــــــي

****************************************** 
    انا   حالیقي   معاكم،  هزو  سوارت  الربح،

   من مراكش  حكاكم  كلشي  غاي یربح ،
    درتي  حتى عییتي، او  فینا    تفرجتي، 

    نسیتي  حس  المعنى  وشطحتي،  لعبتي،  ونشطتي،  
   تعلم،  من مراكش نهلل،  كلشي من عندي 

  انا رمز مراكش والرمز ما یتهان، 
  القصاید  والغنة   فالحلقة   غیر   تهنى،  

  بالطر  والدربوكة،  النغمة   مسبوكة، 
  ناوي   فنهم    كلشي غاوي، گعیساوي و

   مول  القرودا  هنا،  و ضریب الفال  العزاوي، 
  كلشي  غادي جاي هاه،، كلشي  ضاحك  ناشط هاه،،  

  ر ناضر،،  والمباقي عقلو مغادر،، كلشي  حاض
   نساو  شهاوي و جاوي  العطور  وعشوب الصحراوي،

   نساو الحنة او میكو   فین  غادي  زربان   ساوي،
    اوقف سمع  المضمون  باقي  شلة  فنون،   
  هادي  جامع االفادة   والوجه  الفرحان  یدوم، 

****************************************  
  سبحان اهللا        الفناء  جامع الفـنونجامع 

  مـــــــوالنـا       علیك   انا  نـتـرجـــــــــــى
  علــــى اهللا       والمشـطون  فیــك ایكــون
  والغني  ربي       او الفــاهم  ما یــعطـــــــــي

******************************************  
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    جامع  الفنا  یاو باب  من التنمیة  
  مــنــو   دخــلت  او درت  النـیــة    

   
  معنیة/     معنیة   /   اع  الناس    معنیة  گاو

  سمعت وذني  او شافت  عنیـــــــــــــــــــــــــا
  المعني  فالفتوح   یـــــــا  وسمـــع   لیـــــــــــا
  انا جامع الفناء   والحالیقیا  لحالیقیا  لحالیقیا

****************************************  
  سبحان اهللا       وا   الــحــالیـــقـــیـــا
  مـــــــوالنـا        وا   الــحــالیـــقـــیـــا
             علــــى اهللا     وا   الــحــالیـــقـــیـــا
  والغني  ربي        وا   الــحــالیـــقـــیـــا

******************************************  
******************************************  

  سبحان اهللا       جامع  الفناء  جامع الفـنون
  مـــــــوالنـا       علیك   انا  نـتـرجـــــــــــى
  علــــى اهللا       والمشـطون  فیــك ایكــون
  والغني  ربي       او الفــاهم  ما یــعطـــــــــي

******************************************  
  وا  الــحــالیـــقـــیـــا
  وا  الــحــالیـــقـــیـــا
  وا  الــحــالیـــقـــیـــا
   وا  الــحــالیـــقـــیـــا

******************************************
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  صاح الراوي
  

  اهللا      صاح  الراوي -
              اهللا      بلسانك  ولساني -
  اهللا      او دندن فوداني -
  اهللا  اغي   نشوف  خویا هاني   ب-
  اهللا     او ید  الحنة تلقاني -
  اهللا     بالدي تضوي  قودامي -
  اهللا     و ال  اله اال اهللا -

  صاح الراوي  بكالم   الحق  او قال كلمة،  بید   الحنة   فالتنمیة  بانت الهمة،* 
    قولي  اش  بنیتي،  كل  دار  لي  علیه  وانتایا اش  درتي  كالمي   لیك  یا الراجل 

     كل  دار   لي علیه   وانتیا اش درتي     كالمي لیك یا المرأة  قولي لیا  فین وصلتي،
    اش من مجهود درتي واش  بید الحنة نقشتي،

  .  واش  والدك  جمعتي،  وعلى المعقول  كلشي  وصیتي 
    تكون  كتابة،هاك  هاك  سمع  وسمع  من عندي  دبا،  ید  الحنة خدمة  قبل  ما*  

  ندیرو   الید    فالید   ونكونوا   بنادم  واحد،  هدا  خدم  هدا  اردم  كلشي  غا یتحد،
    كیف  ما كان  الحال  الراوي  صاح  دبا،   نوضوا  كاملین   نحیدوا  دیك  السحابة،

  .ر    هاي   زیح  زیح  علي  دوك   الغبابر،    كد  وجد  صبر  خویا  زید  تابـــــــ
*****************************  

  اهللا      صاح  الراوي -
              اهللا      بلسانك  ولساني -
  اهللا      او دندن فوداني -
  اهللا   باغي   نشوف  خویا هاني  -
  اهللا     او ید  الحنة تلقاني -
  اهللا     بالدي تضوي  قودامي -
  اهللا     و ال  اله اال اهللا -

*******************************  
 رجل كنتي  والمرأة   شمر على الكتاف* 

 ید الحنة  صغیر  وال  كبیر  كثروا  الهتاف
  اع الطیور  تبرا  الحجرة تولي   شجرة،  نزرعوا  الزرع   والزریعة  ونحیدوا  الخدیعة،گ

   نخدموا  البالد نمیو لعباد  هاحنا كاینین،  قلل  سكات وصیح بغوات افكار  باینین،
  فات البحیرة على  بالدنا  كثرات الغیرة،  ج

   التنمیة  راه جات باش نمیو  لبالد  بال حیرة،
  دام،  باركا   حلو عینكم فیقو من لمنام،گعلیكم  عوالت الوقت    تزیدو بها   ل

  نوضو كونو   كد  الكلمة  نوسعو  طریقنا، عالمنا  زین الى صلحنا نعیشو لهنى،
  عد  كتسنا،اگ  نوض  خدم  اصاحبي اش 

  بان المعنا حلمنا  دار الطریق،
   كلشي   خدام وانتیا  ناعس فتلیق،

  نوض  خدم اصاحبي واش  ما بغي  تعیق،
*****************************  

  اهللا      صاح  الراوي -
              اهللا      بلسانك  ولساني -
  اهللا      او دندن فوداني -
  اهللا   باغي   نشوف  خویا هاني  -
  اهللا     او ید  الحنة تلقاني -
  اهللا     بالدي تضوي  قودامي -
  اهللا     و ال  اله اال اهللا -

*******************************  
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  كلشي شاف   فینا  شوفة    زینـــة

  بشرونا  او قالوا  راكم  سایریـــن

  خرجتو   دقة  دقة   من لغبینـــــــة

  ناسكم  سایرین   او ماهم  حایرین
*****************************  
  اهللا      صاح  الراوي -
              اهللا      بلسانك  ولساني -
  اهللا      او دندن فوداني -
  اهللا   باغي   نشوف  خویا هاني  -
  اهللا     او ید  الحنة تلقاني -
  اهللا     بالدي تضوي  قودامي -
  اهللا     و ال  اله اال اهللا -

*******************************
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 عز الخيل  مرابطها

  ونـقــولــها بلـسانــــــــي  عــز الخـیـــل  مرابـطـهـــا
  او نـخدمها  من   تـانــــي  ثــقـافة  بـالدي  نصونهـــا

  بثـقافـتـكم  من كـــــل دار  قوموا یمغاربة  یالي  حرار
***********************  

   الحریر  عمرو  ما ینسى  قشو،انا  كیف الطیر یغیب ویرجع لعشو،إفرشلو 
      عاله  انا ننسى بلي  فبالدي  عندي  جذور،  عروقي  شادة  فاالرض او ثقافتي بیها مبهور،

  بالدك   هي  بالدك   زید  نمي   ثقافتها،
  لغة  الفن  والعلم  زیدو   نعلیو  رایتها،
  خویا  كالمي  لیك عز الخیل  مرابطها،

   راه  نسینا،فنانا غناو   ولي  ماتو 
  وشحال  من كاتب  كتب وكتابو   ماقرینا،
  ما قرینا ما وعیینا  او ثقافة  بالدنا نسینا،
  نرجعو   لالصل  وندیرو   شان  وهمة،
  باقي الحال  ثـقافتنا    غادي  تزید تنمى،

  ونـقــولــها بلـسانــــــــي  عــز الخـیـــل  مرابـطـهـــا
  او نـخدمها  من   تـانــــي  اثــقـافة  بـالدي  نصونهـــ

  بثـقافـتـكم  من كـــــل دار  قوموا یمغاربة  یالي  حرار
***********************  
  عمارت  العقل  الثقافة،  نورها  طفینا،
   ماشي  كلنا،  لقلیل   لي منا  او فینا،

  دور  موراك  خطوة  لور،  بحث    فبحور، 
  لینا، كنز  ناس  خالت  وشحال خزنات   

  الشعر  والمسرح الغناء،  طلقنا یدینا،
    قلنا  عالش ارخینا  اداونا   رجلینا،

     طوبا  فوق  طوبا  أمل كبیــر كلــــو علینا،
  متنساوش، خوتي حبابي  كــــــــلـــــو   علینا،

  یا الناس  یا األحرار  نخرجو  كاملین  من الغار  نحــلــو   دار  بدار،
   صغار هاد الشي  محتاج   شعب  یكون  كلـــــو  حار ،نعلمـو كبار و

  یاله   نوضو،  مغربي  معاك  الیوم    هدر،
  

  ونـقــولــها بلـسانــــــــي  عــز الخـیـــل  مرابـطـهـــا
  او نـخدمها  من   تـانــــي  ثــقـافة  بـالدي  نصونهـــا

  ـل داربثـقافـتـكم  من كــــ  قوموا یمغاربة  یالي  حرار
***********************  

 )فـبـالدنــــا(                     عندنـــــــا    أصــــــــل  او ثـقافــــــــة  فبــــــالدنـــــــــــــا      
 )بالد اخرى(                   بهــــــــــا  علینـــــــــا رایـتـنــــــــا  فوســط بـــالد  اخــــرى      

 نطلبــــــــــــوا  ربـــــــي    یخلیــنـــــــــــــا   فاصباغـــتـنـــا              
  ویــــــقــــــــــدرنـــــــــــــــا  عـــلیــــــــهــــــــــــــــــــــا

  اهللا اهللا اهللا ،
  اهللا یا  موالنا

  موالنا اهللا  موالنا
  اهللا اهللا یا اهللا

  والغني موالنـــا
  سیدي یاربي  اعف علیا
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  طاجين اللغات    

  
*********************  

  طاجین اللغات   شاهد  علینا،  بلسانا  خضرناه   كیف  بغینا،      
  !  أوهو ؟؟ تفهم الدارجة -  !  ال ؟؟ سنت  تشلحیت -

  !إوا ها لي  ما بغینــــــــا     ؟؟ یاو انتا مغربي  -
*********************  

  ال   تبدل  معانا الیوم،الح
  اوهو  لباس،
  لغتنا كتالشى،

  اهللا یحد لباس اودي   
 BON ال  زعما  بالتي    OK  ATTEND و

  اجي یا  ولیتي كتخضر  باش  ما جاب لیك اهللا
  كاینة وتكون،  كلیت  شي معجون،

  دیال اللغات الحیة، ردوني  فین نكون،
  لي دفیان،رجع  اللور راك عریان، غطاك  الدارجة  وتو
  هضر باش بغیتي  او كل یلغي بلغاه،

  ولكن  لغتنا   خلیها تسیر  معاه،
  بالهیت  وال الراب  الغیرة  كنغیرو،

  جهد دیالي ودیالك  انأصلو من غیرو،
  مابقات معنى،  فطاجینا  اشنو   ندیرو،
  ما بقات معنى،  فطاجینا اشنو صایر،

  حاول تفكر بعید للدارجة كیف  ندیرو،   
     تدیر  بالصة، ویولي المعنا  دایر،باش

*********************  
  طاجین اللغات   شاهد  علینا،  بلسانا  خضرناه   كیف  بغینا،      

  !  أوهو ؟؟ تفهم الدارجة -  !  ال ؟؟ سنت  تشلحیت -
  !إوا ها لي  ما بغینــــــــا     ؟؟ یاو انتا مغربي  -

*********************  
    بلغاه،   هادي  ناس  تالفة،كل  یلغي

  بلسان  ملوي   تهضر، هاكدا  والت  موالفة،
  لكالم   ولى   مشكل،  من كل  لغة كلمة،

  لغتنا راها خایفة،
  ایـــــه،  ؟؟كیفاش 

    لغتنا راها  خایفة،
  مزیان   تعرف  اللغات  وتكون واعي،

  تقرا   تفهم وتولي لراسك راعي،
  ساعي،  هادي دارجة  باش تحیا انا 
  كون معایا واعي،

  ول  بغینا  اللغات الحیة،گكاین  لي تی
   هادي هیا،perhaps    او     Désoléواش   

  ولینا  نقولو  هاي و باي  ونسینا،
  لقروي  وكالم الصح  كالم لمدینة ،

  هادا طاجین  اللغات  تعدى  سبع  خضاري،
  كل خضرا من بالد  والبلول  ولى جاري،

  غي   تقول لي بلي  قاري،كالمك مشكل  با
  شلح ملح  ودرج  تعرف اشنو   طاري،
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*********************  
  طاجین اللغات   شاهد  علینا،  بلسانا  خضرناه   كیف  بغینا،      

  !  أوهو ؟؟ تفهم الدارجة -  !  ال ؟؟ سنت  تشلحیت -
  !إوا ها لي  ما بغینــــــــا     ؟؟ یاو انتا مغربي  -

*********************  
  واهــا وا  ما هــا و لغتك  ال تـنـساها
  الـعـیـون  وكــحات  الــبـیـار قـل ماها

  الت مافــهمت معناهـاگشــال كلــمة تــ
  لــغــتنـــا  تــخــلطــات والبراني شراها

*  
  واهــا وا  ما هــا و لغتك  ال تـنـساها
  الـعـیـون  وكــحات  الــبـیـار قـل ماها

  الت مافــهمت معناهـاگـال كلــمة تــشـ
  لــغــتنـــا  تــخــلطــات والبراني شراها

*********************  
  طاجین اللغات   شاهد  علینا،  بلسانا  خضرناه   كیف  بغینا،      

  !  أوهو ؟؟ تفهم الدارجة -  !  ال ؟؟ سنت  تشلحیت -
  !ــــــــا إوا ها لي  ما بغین    ؟؟ یاو انتا مغربي  -

*********************  
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 اللة  منانة
 
  

  زید سمع، زید سمع
  

  دام  یالي حافظة كیانـــي،گكان  كان  لي كان  اوبان حقك شانو عالي،  یالي غادا  ال
  حقك مضمون هاكي،  عمرو ما یهون هاكي،  راكي  فوق الراس نساي  المحاین و ساكي،

  تي    ربیتي   حنیتي   حبیتي، سالي وسولي  على حقك ما تخلي ما تولي،شحال  شهور هزی
  حقك راهو  مضمون،  قانون جدید مرسوم،   حماك وحما ولدك  ودارك وهذا المضمون،

  حنا  بحال بحال  واهللا خلقنا سواسیة،  كثري من الحنة  والمحنة وشدي  فیدیة،
  .الي انتي  امي اختي   مراتي  دیالكم تستهلو راني  بال بیك والوا،  هاكو   قلبي  سالو،  ی

  
  االلة  منانة   اجي تكوني بنتي، وندیر  لیك حمالة  من الخوخ  والرمــــــــــانـــــــة
  االلة  منانة   اجي تكوني بنتي،  والساقیة تسقینا  والــــواد  ما یدیــــــــــــنــــــــــــا

  ندیر   لیك  حمالة من الخـــوخ والرمــــــانــــــــةااللة  منانة  اجي تكوني بنتي،  و
  االلة  منانة  اجي تكوني بنتي،  نأیــــدوا المدونة  ونعیشوا جمیـــــع  في  الهنـــــى

  
  حمدت  اهللا وشكرتو  قانون  جدید  تزاد فبالدي،  حق المرأة  كاین وحق الرجل لیه مساوي،

  ضي،  مطبقة  علیك وعلیا  وخا تكون فملك اهللا قاضي،فالمدونة كل شي  باین وبیها  انا را
  ورة   وهي ام اوالدي،گالمرأة  نصي  ثاني به  نعیش حیاتي هاني، عالش تكون  مح

  حق  المرأة  كاین فالدین  وحنایا  علیها غافلین،
  المرأة   قرات  وعات خدمات  وبغات حقوقها كاملین،

  ن،ماتوفي للمرأة یا الرجل  واحد من الملیو
 شحال  حمالت والدات ورضعات كبرات   علماء  ونجوم،
 بغیتي الحق لیك  بوحدك وحق المرأة   عندك  مهضوم،

  فبحر   التنمیة   ماشي  غیر  بوحدك  غادي تعوم،     واه
  

  االلة  منانة   اجي تكوني بنتي، وندیر  لیك حمالة  من الخوخ  والرمــــــــــانـــــــة
  ي تكوني بنتي،  والساقیة تسقینا  والــــواد  ما یدیــــــــــــنــــــــــــاااللة  منانة   اج

  االلة  منانة  اجي تكوني بنتي،  وندیر   لیك  حمالة من الخـــوخ والرمــــــانــــــــة
  االلة  منانة  اجي تكوني بنتي،  نأیــــدوا المدونة  ونعیشوا جمیـــــع  في  الهنـــــى

  
  

  ى یا أمي ویا أختي  او راه  داوى   حالـــيشانك عل
  علیك  انا  تهنیت  و الیوم راه  ارتـــــــــاح   بــالــــي
  شحــــال   تسنیـــــــــــت  قبل  واالیـــــام  بـــــدالــــة
   هدا  حقي  وحق  االسرة  علیـــــه  عـــــوالــــــــــة

  
  ر  لیك حمالة  من الخوخ  والرمــــــــــانـــــــةااللة  منانة   اجي تكوني بنتي، وندی

  االلة  منانة   اجي تكوني بنتي،  والساقیة تسقینا  والــــواد  ما یدیــــــــــــنــــــــــــا
  االلة  منانة  اجي تكوني بنتي،  وندیر   لیك  حمالة من الخـــوخ والرمــــــانــــــــة

  ي،  نأیــــدوا المدونة  ونعیشوا جمیـــــع  في  الهنـــــىااللة  منانة  اجي تكوني بنت
  

       



Fnaïre- Yed El Henna 2007-  lyrics   

Fnaïre- Yed El Henna 2007-  lyrics   12 

   ث- ت - ب  -أ 
 

  
   یالوالد  الصغار التخرجوش  الطریق،

   هاد الكالم  لیكوم   هاد  الكالم  صدیق، 
   من المدرسة  نبداو،  فیها الیوم  نلقاو، 

   العلم والسلم، التربیة  والتسامح،  التنمیة واالجتهاد  
  الشارع    ال،  تمى الطفل یتبــلى،  

  ول   لیك انا خوك  الیوما، گ سمع  كالمي   ن
   دیر  بیه  وقنع    بیه  خوتك  لي  فالحومة،  اه ییه 

*  
  ها حنى جینا بالتنمیة نزیدو  بیها  القودام 
 ها حنى  جینا  نوض اشوف یابني  انسان 

* 
  فتح باب المستقبل  اوكون   همة  و شان،  

 د بحالك  بحال الفالح  وال الفنان، ك
  ،حنا    ونتوما  وغیرنا،   نكثرو المحنة،  نحیدوا  سموم،  نقصو الهموم،  كلشي  یتهنا 

  
***************************  
  اشــتـــتــاتــا تـــاتـــا   اولیــدات الحراثـــة

  المعلم  بوسكري  طیب لي   خبزي  بكري
  تـــا   اولیــدات الحراثـــة اشــتـــتــاتــا تـــا

  المعلم بوسكري قري لــي ولــدي  بكــــري
*****************************  

  
   یا دراري یا صغار  علیكم  العمدة  نتوما   تقراو   بیكم  لبالد  كتحدا،

    نتوما    حلم    غدا،  بیكم  لبالد  تبدا،
    الفالح  یسقي یزرع  یخلیك معاه  تعیش،

   بحار  بحیاتو   یغامر و یخلیك معاه تعیش،    
     عندك  هنایا  شلة  مثال  ولدي عنداك طیش، 

   ث – ت - ب  – أ 
   حل  ودنیك  وسمع  بالتربیة نحاربو الجهل او كلشي  ینوض  یبدع 

    المدرسة  تربي، الدار تربي
   الزنقة  تزید تربي، خلیك هنایا   جنبي 

   هاك   من عندي   العامر، لكالم  الخاوي  راه مشى،
    بعد  على  البلیة، وعلى مصلحتك  بقى ساهر،

   انتا   الساس واالصل،  بیك  لبالد  غادي  تزدهر، 
    للفوق،    2000 انتوما   اوالد   او بنات  

  كلشي   كیشوف  الخیر،  او حب بالدي غادي   فالعروق، 
  ي  یدوق، عاهد    المحنا  راه  مشى  وبید   الحنة  كلش

  
***************************   
  اشــتـــتــاتــا تـــاتـــا   اولیــدات الحراثـــة

  المعلم  بوسكري  طیب لي   خبزي  بكري
  اشــتـــتــاتــا تـــاتـــا   اولیــدات الحراثـــة 
  المعلم بوسكري قري لــي ولــدي  بكــــري

*****************************  
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  اتكــــــون    لو  تـــاج  *          ك   محتاج                 ولد
  رمز لیه شانو  عالــي *           و العلم   الغالي              

        ث  -ت      *                         ب                  -   أ  
   بهم  بدیت  عالمــــي*             حروف  الهجاء             

  
***************************  
  اشــتـــتــاتــا تـــاتـــا   اولیــدات الحراثـــة

  المعلم  بوسكري  طیب لي   خبزي  بكري
  اشــتـــتــاتــا تـــاتـــا   اولیــدات الحراثـــة 
  المعلم بوسكري قري لــي ولــدي  بكــــري

*****************************  
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    12الموري ف 
  
 

  حرف  یجر  حرف، وهاك  كالم واضح، 
    والحق بان  واضح،  12 الموري ف 

  غادي  تالف  الشاب  غادي  تالف،
  الهموم  علیه كثارو، یفكر  غیر   ف األلف،

   بغیتك  كیف  المیزان،  وزن وعبر  فعالك،  
  الك،عقلك  یوازن صحتك،  والناس  تدیر  بح

    ولوقتك  انت مالك،   12 خلي موریك ف 
   صفي بین نفسك، وبیني  وبین  الناس،

    تعیش  حیانك هاني،  باللیل   یجیك  النعاس،
   ما عندك والو عالش  تخاف،  راك  بنیتي الساس، 

  حل ودنیك  مزیان  اوكون لیا    صاغي   
       دوق كالمي مزیان  مصلحتك  انا باغي

  ، أو واقف على   الصح،  12  ف باغي الموري
   باغي القلب  على القلب، ونعیشو غیر  فالفرح،  

  نبعدو  على الغدر والبلیة والضر، نشدو  فید الحنة  ولسان واحد یهضر، 
 

*******************  
   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  ایمةالــــــــــــوقت   ه      كــن بــیــن وبـیــن 

  والســــاعــة راهــــا بایــــــنــــــة
   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  الــــــــــــوقت   هایمة      كــن بــیــن وبـیــن 

  والســــاعــة راهــــا بایــــــنــــــة
*******************  

  
  ،12اوقف نشوفك كیف الموري  كیف الموري ف

   معقود  انسان واصل، موزون مرزون 
   لعقل تابث  وسوار  حیاتك   كلها  انوار،

    كون نصیح  وفصیح  او  اكون ولد  االصل،
  هي هي،،   انا ونتایا  او غیرنا، هي هي،، من الصفحة  القدیمة تهنا،  

  فوت  طریق األشواك،
  مسح   فمك  بالسواك،

  12قول   الموري  ف ،
  ونش   دیما  هاكدا،  حیاتك  صافیة  وعالش،  ما تك

    حسن دیما   ففعالك،   
    نقي  نفسك  وحالك، 

   تبع طریق الصح، باش بزاف  یدیرو  بحالك،
   هاني  سردت   كالمي،  سمع من عندي یاغالي، 

   المعنى   كل  باین، اوكون  خویا   مثالي،  
    وال حید بالش، 12غیر  الموري  ف

  ن الفراش،   الوجه   مكانة تسرسر،  او نوض م
   ، 16 ما تكثر  ما تقلل   ما تدیریها  ف
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*******************  
   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  الــــــــــــوقت   هایمة      كــن بــیــن وبـیــن 

  والســــاعــة راهــــا بایــــــنــــــة
   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  الــــــــــــوقت   هایمة      كــن بــیــن وبـیــن 

  والســــاعــة راهــــا بایــــــنــــــة
*******************  

  
  وعرف لي  یواتیك  وخود  غیر القیاس ****  شــوف  بشوفــة    النــاس 

 OHOWOW     او  كـــون مــعـــقـــول  اوهو  واو   
  

   12خاص یــكــون عـنــدك المــوري ف **** الش   بــاش  تــعـــرف   عـــ
   OHOWOW      تطیش  بالش اوهو  واو   

                   
  حب و دین  وخدمة  تكون  انسان****  ب قرایا وریاضة ولعب وضحك  وحنان 

 OHOWOW   
   سمع  او فهم الكالم راك   فمیزان 

   OHOWOW    OHOWOW   عنداك  تمیل  والعربون  یبان 
*******************  

   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  الــــــــــــوقت   هایمة      كــن بــیــن وبـیــن 

  والســــاعــة راهــــا بایــــــنــــــة
   الموري  كـایـنا12ف      حـیـــاتـي  بــایــنـة 
  الــــــــــــوقت   هایمة      كــن بــیــن وبـیــن 
  ــاعــة راهــــا بایــــــنــــــةوالســ

*******************  
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    الصوكان  بالمقلوب

  
  ر،گنارشاعلة  فقلوب، بطیش  عقل عا

  ــــر،گما فكر ما خمم  فخوه   انسان  حا
  شحال  من  زرقة  و خضرة   الیوم    جبدتي،
  تلفتي   بیها العقول   ف الطمع  راك  طغیتي،

  ــي  بید  المحنة  والیوم سدیتي  بابك،ـتگص
  بالدي  مبغاتش  بحالك  وال مثالك،

  رد بالك  مزیان، فاوراقك راك مغشوش،
    بیرمیك  مندوس من   الرحمة   راك  مهزوز،

  هي  وعا  وعي   ناسك   كبر دماغك،   نقص من  العیوب  لي فیك وهي سبابك،
  ید الحنة   صاحت  او  قالت   راك  رزیتي،

  الولیة  فقلبها حرقتي، ولدها    قتلتي،
  ناس فالكنایز   تجدب  وانتا  فرحان،
  ما تعطي وما ترشي  اسمع  یا  افالن،

  الطایح  كثر من النایض، وانتا یا هو  سبابهم،  
  كالمنا وصلك، دیر بیه  ونقص   عذابهم،

********************  
   اهللا یكون لیـنا فالعـوان       نطلــبــو  من    نیران  شاعلة  نیران  
         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان    نیران  شاعلة  نیران 

         نطلــبــو  من اهللا یكون لیـنا فالعـوان    نیران  شاعلة  نیران  
         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان     نیران  شاعلة  نیران 

**********************  
  دیان،  شافت  عیني  فالطرقان، لي ما كان  فالحسبان، گدات  گنار 

  إنا دین  فاالدیان   راه  یسمح  لینــــا، 
   الروح  عزیزة  عند اهللا شفتي  فین   ولینا،   

   هدي   طرقان   خاســـرة 
    ودارري  ضاســـــرة           

   الحدید  كایــــــــــــــــــن  
  البـــلیــة حاضـــــرة                           و      

   ناس  زربانة  بال  ضوء 
                فالـطرقان مسافــــرة         

   الرشوة  دخالت،  وسوسات لعظم،   
  ابنادم  حاظر، او ضارب  علیها  الطم،  
  والدنا  ماتو فالطرقان، واشنو   المعمول،

       یالي  غادي  على  رجلیه، سمعني اش كنقـــــــــــول، 
  صكتي بالمقلوب  ما صفیتي  كلك  ذنوب،  بلفلوس خبیتي  لعیوب، 

  او باقي  ضاحك،.. والنار  كدیتي   فلقلوب، هي
      وعى   وعیق،  كون شفیق،  باركة من الدم یریق، 

  بید  الحنة فیق  راك  مهموم، 
  خلیتي ناس  تبكي وتنوح  وعلیك  تنزل اللوم، 

********************  
         نطلــبــو  من اهللا یكون لیـنا فالعـوان    لة  نیران  نیران  شاع

         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان    نیران  شاعلة  نیران 
         نطلــبــو  من اهللا یكون لیـنا فالعـوان    نیران  شاعلة  نیران  
         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان     نیران  شاعلة  نیران 

**********************  
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  مــا خمــمتي  ما فكرتي، **** ـــتي بالمــقــلــوب  او مشــیــتـي گص
  ملي وقفتي  راه دورتي، **** هلكتي   الرواح   ،وعطیتي   رشیتي 
   خربقــتي و زربقــتي فالحرام واهللا  نســیتي،****        خارقتي و خالفــتي  القــانـون  االوراق  شــریتـي

  مــا خمــمتي  ما فكرتي، **** ـــتي بالمــقــلــوب  او مشــیــتـي گ ص
  ملي وقفتي  راه دورتي، **** هلكتي   الرواح   ،وعطیتي   رشیتي 
  خربقــتي و زربقــتي فالحرام واهللا  نســیتي،****        خارقتي و خالفــتي  القــانـون  االوراق  شــریتـي
  

  ساید  و الحوادث  نقولو الك/   ال ال ال    
  لـتوعــیــة  و رد    البـــال /      ایه، ایه 

  
  ان  بالمقلوب  نبدلــو گالصو/    ال ال ال 
  بالسالمة   نبدلو    الفعـــال/      ایه ایه 

  
  الكساید  و الحوادث  نقولو /   ال ال ال    

  لـتوعــیــة  و رد    البـــال /      ایه، ایه 
  

  ان  بالمقلوب  نبدلــو گالصو/     ال ال ال
  بالسالمة   نبدلو    الفعـــال /      ایه ایه 

********************  
         نطلــبــو  من اهللا یكون لیـنا فالعـوان    نیران  شاعلة  نیران  
         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان    نیران  شاعلة  نیران 
         نطلــبــو  من اهللا یكون لیـنا فالعـوان     نیران  شاعلة  نیران 
         فین الروح  اوفین الضمیر  یا انسان     نیران  شاعلة  نیران 

  
  نیران  شاعلة  نیران
  نیران  شاعلة  نیران 
  نیران  شاعلة  نیران
  نیران  شاعلة  نیران 

**********************  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Fnaïre- Yed El Henna 2007-  lyrics   

Fnaïre- Yed El Henna 2007-  lyrics   18 

  موكادور

  
     

  و السنتیر  ... الحافظ اهللا... ادورگمو...اهللا 
************************  

  ـــادور   حدانا   گمـــو****  اهللا  اهللا  مــوالنـــا  
  السنتیر حرك  هوانا  ****  الحافظ اهللا  موالنا  

**********************  
  سالم  اهللا علیك یا من نغمني، 

  ،انا فمراكش وانتا فالصویرة  محني
  اسمعتك وتبعتك ها  كالمك مغني، 

  هادي نغمة من نغایم البالد  نوض  تغني، 
  تقلیدي راب هو،  ما ساهال   علینا ،

  شحال بنینا،  وشحال  هدینا، 
  باش نوصلو  لهاد  النغمة، وشحال  كدینا، 

  دیر التاویل  اخویا  وحس بلي فینا،
  الناس لي سبقونا  تصنتوا وقالو،

  لیها كنغیرو،  مدینة الصویرة ع
  ادور  یا لي  طالة  على البحـــر،گیامو

  نــــــاوي  بیك  كایهـــضر، گالسنتیـــــر ل
   شحال   كتضوي  فمجمع  الحباب، 

  اع المدون   مفتوح   لیها  داك  الباب، گ
  دخل وقول  باسم اهللا  ال  حیرة، 
  فجو  الحباب والصحاب ال اللیلة، 

************************  
  ـــادور   حدانا   گمـــو****  اهللا  اهللا  مــوالنـــا  
  السنتیر حرك  هوانا  ****  الحافظ اهللا  موالنا  

**********************  
  من  مراكش  شاي اهللا   اسبعة رجال،  

  ادور  مدینة الال عیشة، گلمو
  ناوة بها  القلوب   مهیجة، گموسیقة  

  سمع  السنتیر  وشم  ریحة البخور، ناوة تغني وتقول،  اگبالتاویل 
  لیلة واحدة  كافیا   تفاجي  قلب المقهور، 

  ادور، گاجي  معایا  زور  هادي مو
  مدینة الهنا  مدینة الراحة  جوج  تلبحور، 

  ادیر  قبل  ماتوصل دور،گطریق ا
    تما كاینة   مدینة العرعار  او بلفور ،

  وما ننساوش  الصقالة ،ادور القصبة لباب  دكالة  المالح اگمن مو
  اجي دبا   نعاود لیك على السنتیر، 
  ثالتة الوثرات   النغمة فیها  تحیر، 

  شحال قدني ما نعاود  لیك عندي كثیر، 
  مع تقلیدي راب  تسمع نغمة من الحریر، 

************************  
  ـــادور   حدانا   گمـــو****  اهللا  اهللا  مــوالنـــا  

  السنتیر حرك  هوانا  ****    موالنا  الحافظ اهللا
**********************  

  نقسم باهللا  فحیاتي، و لي  داز  داز، 
  واألیام الزینة  سعدو  لي فاز  فاز،  
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  ناوي  داوي، گویاه  جا ل
  نوض  اخویا هیج اللیالي، 

  ور  او لبخور مبشور،گبل
  ادور  نزور، گ قاصد مو

  از  داز، نقسم باهللا  فحیاتي، و لي  د
  واألیام الزینة  سعد، و لي فاز  فاز،  

  ناوي  داوي، گویاه  جا ل
  نوض  اخویا هیج اللیالي، 

  ور  او لبخور مبشور،گبل
  ادور  نزور،گ قاصد مو

  ادور،  گ یا السامعین   هون  من  مو
   مجمر البخور  بیه انا  كاندور، 

   فالدروبا  فالزناقي،  جایل   كنزور،
  

  السالم  علیكم  اخویــا       ـــــــــــــم   اســــــــل
               بــكالم الشرفة ابویــا    وتــــكــــــــــــلــــم
  كیف وصلنا كامــلیــن      واش وصل الكالم

  ناوة  ســالمینگاع  گ      هـــــزو   لـــــعالم 
               

  وایا یا یا  یا  أي           وایا یا یا  یا  أي 
  

************************  
  ـــادور   حدانا   گمـــو****  اهللا  اهللا  مــوالنـــا  
  السنتیر حرك  هوانا  ****  الحافظ اهللا  موالنا  

**********************  
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    غير المغرب  هذا

  
  ، )لیكم(،  كالمي  لیكم  )فیكم( جیت  نسول فیكم  
  كلمة الحق  غناو  لیكم،  خمسة تناس  ب

  فكر  بدماغك  عادي،  بالدك هي  هادي،
    نشوفو   شوفة  وحدة  و لونك   یبقى  عادي،

  اع  اللي  وحل  وتلف  یقول  غیر المغرب  هذا،  گ  
     اسیدي  اش  كتقول هادشي ماهو  هذا، 

    نوضو   حمیو الطرح، هادي  واحد  الهانة، 
  ندي   انا،    مرحبا والف  مرحبا، ع

   زید  دخل    اخویا،  ها حنا  كلنا  حداك،
   غیر  بشویة  وتكایس،  كلشي  یتفاهم  معاك، 

*   
   لهیه الوقت  وصالت وحنا  سایرة  معانـا  
  زیــد فالصبــر  ونوض  كــمــل  مــعــانـــا 

*  
   المستقبل  باین،  واالفضل ممكن  یتحقق، 

   ما  تطلق،  هدا  جهدنا  جمیع،  من یدیا  
  لنا  حنایا،گ  بالمهل   كیتكال   باداز  كیف  

   بید  الحنة  جمیع،  نكملو   هاد  الغایة ،
    

************************  
                 ولـــف عـــادة  ترك  عادة         أواش   هـاد  العجب  هــدا  

  ر  المغــرب  هذا   یقول   غی           كــاع  اللي  وحـل  و تلــف      
************************  

  
    قطعت  جبال  وسهول وبحور  بكالمي ناوي،

    نبدل  عقلیة وقلوب،  انا ناوي   نداوي،
    كلمة  تقالت   قبلنا   بها  اومضمونها   خاوي، 

   
*   

   هـدا غیر المغرب  واش  ما ناویش   تنفعو 
  ـفهمو  هنــایا   حسن من لـهـیها   حـاولو   ت

  *  
  

  كون  نافع،   خلي  بالدك   منك   تتنفع، 
    هنایا وال لهیها،  كیف  الشمس   نورك یسطع،

   واش  هاد   العجب،
   لي  عطاه اهللا  یقول   اعطاني دراعي،

     قاتلو  لعكــز   ما بغا   یخدم  مبغا  یكون  واعي،
     كاع  اللي  فرط  یكول  غیر  المغرب  هدا،    

  ا   كالمي   لیك    فهمني   ودي اإلفادة،   خوی
    خصك  تكون  كیف  الفاس  تحفر  ما تزكا،  

    عنداك  یبردو كتافك توحل ما تقدر  تبدا، 
     شوف  معایا  داك   اوداك  اوشوف  هدا،

   من الغربة جاي قال غیر المغرب  هدا،
   فیه  نرتاح  كیف العادة ،
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************************  

                 ولـــف عـــادة  ترك  عادة       اش   هـاد  العجب  هــدا    أو
     یقول   غیر  المغــرب  هذا           كــاع  اللي  وحـل  و تلــف      

************************  
  

  من واحد  الوقت  اوحنا   غیر  كنسمعــــو،
     لكالم   الناس  وسوسنا  بال   ما نـقـتـنعو،

  الو  فبالدي  وبالدك   غیر المغرب  هدا،ق
   بیني  وبینك   هاد   الموضوع  الیوم   تقادا، 

  اللي   خدم  یبان  فبالدو  شان  وهمة، 
  ولي   نعس   یزید  لغطا،  ویبات   تما،

    خویا  زعم  لسانك  وقول  كلمة،
   ید  الحنة  ماشي  غیر جات   وقالت  بداو،   یاو،

  
      واهللا  معـــانــــــــا           ـیمة نــدیــرو  الق

      اوفینما  كنــت انـــا            هــنــا في بــالدي 
      غیر المغرب هـــدا             نـحـیـدو  كــلـمـة 
      مغربـي  انـــــــــــا               نــوحدو  كــلــمـة 

************************  
                 ولـــف عـــادة  ترك  عادة         أواش   هـاد  العجب  هــدا  

     یقول   غیر  المغــرب  هذا           كــاع  اللي  وحـل  و تلــف      
  

                 ولـــف عـــادة  ترك  عادة         أواش   هـاد  العجب  هــدا  
  ب  هذا   یقول   غیر  المغــر           كــاع  اللي  وحـل  و تلــف      

************************  
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VIH  

  
*********  

VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   
   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 

VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   
   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 

 ********** 
  من العین   یاربي   جود علینا،      الدمعة  طاحت  

    ناس  ضاعت ونسات   خیر الرحمان علینا،  
   مرض  الیوم  صعیب  ما یخلیش  بنادم  عاقل، 

  دیر  نفسك اخویا   اوكون دري   عاقل،  
    فكر  مزیان   قبل  ما تقول  الدنیا  هانیة،
   راك  تضیع  وتصیع، تولي   حیاتك فانیة، 

   انتا من لهیه  خویا   معذب،ما انت من هنا، ما
     المعنى  دیالها   ضعتي لیوما  ولد  بویا،  

   حنایا  خوت فاالسالم  من حقي  لیوما  ننصحك، 
    تصنت مزیان  اوما تقول   راني مصدعك، 

  سبحانك یاربي،  صحابي لیوما   كلشي   واعي، 
  عارفین لخایب   من المزیان،  غیر   نزید  نوعي، 

  املین   شباب   وعارفین لي كاین، حنایا   ك
  غیر   نبعدو  على  لي  یسبب  البلى  وكلشي باین، 

  ماشي   تجیك بالجنس،  اخویا  غیر  بوحدو، 
  كاینین   بزاف تلحوایج  یاربي الیوما   حفظو، 
  فنایر  قالت الكالم  لي عندها  كولو  الیوما، 
  علیك  انتایا   تكمل،   تحید  علیك اللوما، 

  لبكى  مورى المیت  خسارة،  فهم مني المقصود،ا
 فهم مني لي بـغیت نقول  ویاك تمشي  مخضوض،

*********  
VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   

   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 
VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   

   VIH دون الناس  سـتـاني  من دون الناس،،  من 
 ********** 

   كلمة  حسن  من   جوج،     
   العین  تدمع  والقلب   یوجع،     

      حبس   باركا اش كتدیر رجع،  
   مرض الیوم   یخلع،   فقلوب الناس  الخوف  تطبع،     

      لي عضو   الحنش  یولي  یخاف من الحبل، 
      یخاف  نهار  یصبح  مریض  یوحل، 

  ض السیدا  شحال صعیب، مر    
      دیر  فبالك المرض  قریب،  

       صحتك  هي  كنزك، 
      الوقایة   احسن  من العالج، 

       خدم عقلك  ینفعك، 
      براكا  فیق من النعاس، 

      خلي عینیك   تشوف  النور، 
  ور،    حاول تعیق  بالدنیا،  قبل ما تعیش تحت رجلیها   مح  

  یا   دوارة   على الراس   الغافل   تفور،  راه الدن   
  اع لي مراض فهاد الدنیا   بغیت   نكول،  االمل  مزال  كاین،گل    

 االمل في اهللا كبیر  ونور الشمس   یصبح باین،          
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  ول،گاع األطباء  لي فالدنیا بغیت  نگ ل
     داویو  لي مراض، نقتلو  جمیع هاد   الغول،

  ول،گیسورة  فالدنیا بغیت   ناع  الناس المگل
     عاونو  خوتكم  بالفلوس،   فیهم لي مقهور، 
    كحل وال بیض  وخا یكون  بینك وبینو بحور،

     عاون  خوك االنسان،  بني لراسك    فالجنة   قصور،    
  غایة   الكالم  هي هادي،   یا  والمقصود  راه  باین ،

*********  
VIH ــیـــفــــــــاش  عـــــــــالش   وكــ  

   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 
VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   

   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 
 ********** 

    La  lutte  contre  le  sida  
 دا،  حارب  داء  السی...      لیوما  انا  وانتا   نعیشوا  فالهنا

  خویا  أختي  دیرها  فوق راسك   تاج، ...    الوقایة  خیر من العالج
La  lutte  contre  le  sida 

 Mieux  vous  prévenir  یا انسان لیوم  que guérir  
 حارب   داء  السیدا 

Mieux  vous  prévenir  یا انسان لیوم  que guérir  
  

*********  
VIH یـــفــــــــاش  عـــــــــالش   وكــــ  

   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 
VIH  عـــــــــالش   وكــــیـــفــــــــاش   

   VIH  سـتـاني  من دون الناس،،  من دون الناس 
 ********** 

    الیوما   ردوا   بالكم لنفسكم   ووقیوهاVIHاع الناس لي یسمعو   گ
  ج   حینت  الوقایة  حسن من العال

  ما عمر االنسان   اختار المرض  وما عمر المرض  اختار االنسان 
  انما  هو  مكتوب اهللا،  وربح  من  وقا  نفسو،

     حینت الوقایة  حسن  من العالج 
  

********  


