
...خيمـة نسب   

 

  حسن حاتم المذكور

 

((اٌها األعز  فخـذ ٌـدي... حدة ال تصفـق الٌد الوا: كاكـه حمـه ))   

 خـيـمـة نـسـب 

................... 

ل ـبـالج  روحـمج ٌض ـغ  شاٌـلهـور ـال  

نخـلـن الـيــت عچبـ  افـهـصـصف  بـدمـع  

ـال عـونـكگو...  تارٌـخ  عشـرهـتحـزم  ب  

ولـٌـل  دربـك ...  ثـرهـٌـانـه عـبـل  دنـٌـا ج  

ـفك چـفـً  على چهـاك اخـذ    

سوٌــه   گبٌهن  نصفـ  

مـل ـعـدل  الحـن  نـٌهـب  

........ 

طـور الـجـنـوب  والربابـه  البسـه  

ة  نسـب حـمـبـخـره  بـرٌـ   

شاٌـلـه  بـروحـً  عـتـب... ـذنـً بـوٌـه  خ  

الـنـاي  فـارش  رٌـتـه و  

  گٌـنـتـظـر  جـٌـتـً  عـشـ

 عـمـره االف  الـسـنـٌـن 

 وبـعـده  بـعـٌـونـه  طـفـل 



 ........... 

ـانــــــــــــــــ  كـوردست  

الـهـور  اجـه... نـً ـٌـا  جـبـل  ٌـا ب  

عـلـى  دربـه  گافـرش  الـشـو  

 عـمـره  وي  عـمـرك  مـشــه

 بـشـرٌـان  تـارٌـخ  الـمـحـبـه

بـدربـكـم  مـزروعـه  الـدنٌـه  غـابـة  خـوف   

 ضـبـاع   مـن  جـٌـرانـكـم

 مـجـلـوبـه  جـوع

مـشـتـهـٌـه  دمـكـم   انـٌـابـهـم  

............... 

  ومـا  نـسـه  اخـتـه...  هتـالـمـا  نـسـٌــٌـا  جـنـوب 

  ... ـس الـتـارٌـخ  جـٌــهالـب 

 مـرن  سـنـٌـن  الـحـزن 

 والـفـرح  ٌـنـتـظـر  جـٌـتـك 

  جـرحـً  گفـو...  هـا  كـثـر  مـرت  عـسـاكـر

ـالـتـهـه  اخـتـكگمـا  .. واآلخ   

قـضـٌـه   حـتـى  ال  نـزغـر  

الـشـمـاتـه   گوتـكـبـر  حـلـو  

ـفـك چى  ـفـً  عـلـچهـاك  اخــذ    

سـوٌـه   گبـٌـهـن  نـصـفـ  

  وبـٌـهـن  نـعـدل  الـحـمـل 



........................ 

 ــــــــــــــ   الـجـنـوب 

ـً  الـوكـتخـتـً  عـاتـبـن ٌـا  

 تـارٌـخـنـه  ٌـنـشـد  عـلـٌـنـه

هوخـاطـره  مـكـسـور  بـٌـنـ  

غـربــهذولــه    

وبـاعـونـه  سـبـوس  دنـانـهـم... ـوا  الـبـٌـدر گبـا  

   ولـبـسـونـه  اسـمـالـهـم...  سـتـرنـه ـلـبـوا س

ذوالك  مـوت  ذولــه  مـن   

 واحـنـه  اكـبـر  مـن  جـرحـنـه 

 وأكـبـر  مـن  الـمـوت  صـرنـه 

.... جـٌـت  ٌـخـتـً  

 شـاٌـل  الـدنـٌــه  صـوانً

نـجـومـنـه  بـٌـهـه  وسـمـانـه   

ـمـر  بـٌـهـه گو  

ـاعـنـه  بـٌـهـه  وشـمـسـنـه گ  

خـتـً ا ـومـً  ٌـگ  

ـً  سـمـال  الـعـلـٌـنـهگـگشـ  

نـسـب ـال  وخـٌطـً  تـارٌـخ   

 مـطـرز  بـلـون  الـهـوٌـه 

 الـبـٌـهـه  نـهـرٌـن  وجـبـل

 بـٌـهـه  صـفـصـاف  ونـخـل



تـارٌـخـنــهوحـروف  مـن    

ـنـكـتـب  بـقـالم  اهـلـنـهي  

غـربوال ٌـظـل  مـكـتـوب  بـقـالم  الـ  

نـبـنـً  بـٌـوتـنـه  ـومـً گ  

تـتـمـشـه  الـسـوالـف  بـٌـن  بـاب  وبـاب  

 والـربـابـه  البـسـه  طـور  الـجـوب 

نـسـب  مـبـخـره  بـرٌـحـة  

  گعـشـ  سـاكـنبـروحـهـه  

 عـمـره  االف  الـسـنـٌـن 

بـعـٌـونـه  طـفـل  ـهگوشـو  

....... 

الـجـمـيــع   ــــــــــــــــ    

 تـعـالـوا  نـزرع  الـخـوه 

 ونـحـصـد  فـرح  لـمـتـنـه 

ـل  لـلـجـار  ذولــه  احـنـهگنـ  

ـمـر  لـلـتـاٌــه  بـلـٌـلـه گ  

ـانـوا  اخـوتـنـه چوشـمـس  لـلـ  

الـرخـص  بـاعـونـه   گبـسـو  

 وشـربـوا  دمـع  بـٌـدرنــه 

ـانچوتـعـده  الـ...  مــر  الـمـر   

ـٌـنـه  احـنــه گوبـ  

ـول  ذولـه  احـنـهگنـ... ـنـه  شـمـا  ٌـطـول گخـلـ  



 عـلـى  شـفـاف  الـوكـت  ضـحـكـن  سـوالـفـنـه

 ربـٌع  وفـرحـتـه  نـٌـروز

بالـرٌـه   ونـسـمـة  فـرح  

رهـنـه  رٌـحـة  الـبـارودكـ  

عـٌـد  ن  جـٌـة ـعـطـشـانـً  

 بـٌـه  الـوطـن  عـٌـدٌــه 

وبـٌـه  احـنـه  ... وطـن  بـٌـنـه  

ـوهـالـرخـص  لـوبـاع  گبـسـو  

 نـغـلـٌـه  ونـكـل  لـلـغـرب  هـذا  الـنـه

...  خـيـمـة  نـسـب  

  ويـلـمـنـه  ... نـلـتـم  بـيـه
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