
  

  مدونه کارونیات تنشر لکم اشعار الشاعر االهوازي المرحوم عبداهللا المیاحی

١

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

مدونه کارونیات تنشر لکم اشعار الشاعر االهوازي المرحوم عبداهللا المیاحی

  

مدونه کارونیات تنشر لکم اشعار الشاعر االهوازي المرحوم عبداهللا المیاحی



٢

  

  

  شوفن فدلههخوتی الگطع 

  وللزنین اناروحی فدلهه

  وینک یالعجید انته فدلهه

  الوطیهبهایم ونشرت فوگ 

 -  

  خوتی الگطع ماتنفع دخلهه

  اجنبت ماحفظت الشارد دخلهه

  الشامت جدراسهامه دخلهه

  ابگلبی والیریده صاربیه

 -  

  البیت تمجیدللفنان علوان الشویع

  شبه علوان الیمکن حصلنه

  اهوه ذچرچان النه حصلنه

  الیامه بس بگت النه حصانه

  افکروهم والعله خفیه

 -  



٣

  یگلبی تاهمینک وانته خالی

  ابرده وانه خلیلک وانته خالی

  یاهوالی نخیته وانته خالی

  یگلی اگوه الحمل خله علیه

 -  

  همه المرض ماخله والباس

  وقمیس الحزن فصلی والباس

  عله الزنین امدایدي والباس

  والخوان مابیهم تچیه

 -  

  اکدماطول بیه انگل قداماي

  احس ابسیر واحسبهم قداماي

  الوهمی یطگ مرمرقداماي

  برض اهللا السعیهذاب وجره 

 -  

  گلبتک عله سابع وثامن

  اطمعی وتکرب الحرثه وثامن

  قیس بل حچی واحچی وثامن



۴

  الیذب احچایته ایطیح ابهبیه

 -  

  حسبی ویاك من واحد وثامن

  علیش اتخرب ابگاعی وثامن

  انصحک لوردت تحچی وثامن

  تذب احچایتک بیهه المنیه

 -  

  یاهوالی مثل گلبی جدلهم

  لهماکرام ودوم للصاحب جد

  خصرکلمن یزامطکم جدلکم

  البخت بیهم مهم اهل الحمیه

 -  

  تلفت الناس بلسانک ولکتوب

  ادیه اعجزن من فعلک ولکتوب

  اهللا ایگول الک فرصه ولکتوب

  یرحمک لوخذت منه الوصیه

 -  

  



۵

  وحگ الی نجه یونس علینه

  حملک لوثگل ذبه علینه

  اسئلک بل کرم احنه علینه

  نشیل اعله الصحیب ابهل المنیه

 -  

  اکرهه الیکره الخوان والبد

  الیزامط الیدورایحوروالبد

  اصلح لویهیم ابارض ولبد

  والغیبه تلوحه ابهل دنیه

 -  

  دم عینی وهلبیعلیچ ازهور

  طارش لولفه منچ وهلبی

  اتراب الحدکون احضروهلبی

  اهیلنه وتشب نیران بیه

 -  

  مرضی ماسده عله ایهود وسالم

  اومااصحه ترانی بعد وسالم

  ك یامن رحت وسالمباهللا ارجو



۶

  وگلهم بل عجل گبل المنیه

 -  

  مرضی المالفه اعله اسالم ویهود

  وردت لحظه الگلب یرتاح ویهود

  یاهوالی وعدلی ابوعد ویهود

  یگلی ابشرولک منه علیه

 -  

  اشکال اشکال راوانه زمنه

  الشامت یدفع ابچتنه  زمنه

  عجزکل الزمن وحنه زمنه

  سریع السیروصبح بل ثنیه

 -  

  جیتکم محد ودانییخوتی 

  اورحمک اثرابگلبی ودانی

  نخیت الغرب ماطلعو ودانی

  گلت اعضاي بل بیهم تچیه

 -  

  الصاحب دوم اقدرنه وحیله



٧

  طمع ویاه ماعندي وحیله

  طارش لولفه منه وحیله

  اگله ابشرولک منه علیه

 -  

  الزمان اشکال یاصاحب ورانه

  تجدم یل چنت تمشی  ورانه

  شبشهه ویسئل اشصایرورانه

  ث ومطلع من کل قضیهخبی

 -  

  ابقضی یانارگلبی ولهسانی

  اوعله الولع دلیلی ولهسانی

  شروط الهه المحبه ولهسانی

  الیخون ابصاحبه ذاته ردیه

 -  

  علمنی زمانی احروف ونسه

  وعله حالی بچت رضعان ونسه

  انه الچنت للخوان ونسه

  اوهسه اناعلیل اشلون بیه



٨

 -  

  الخوه دوم اقدرهه وهلهه

  الهه وهلههوکتن دمعتی 

  ذکرت ایام عشرتهم وهلهه

  شبه الحلم چن مرت علیه

 -  

  الدنیه ماتظل لحد ودامت

  وکل زین العله القبره ودامت

  انشدك حل جمع هاذه ودامت

  لبوالطیبات یاوسفه اشبدیه

 -  

  بعدکم ماوصلت البیت ودار

  الوکت منی عزیزالروح ودار

  راح الیلفظ الیاقوت ودار

  هاختفه حدراالرض تحت الوطی

 -  

  المایتعب عله روحه والحس

  خذت حگه الزلم واگف والحس



٩

  ایحشم بل سلف ماکو والحس

  اسکتومنک یابوافعال الردیه

 -  

  خله ملح فوگ الجرح ینضر

  اورب الخالق االکوان ینضر

  اعتقدکلمن یضرالناس ینضر

  ایضل ابمرض ولعله خفیه

 -  

  احبابی چنت اباشرها ویلها

  اشبیدي ولوکت عنی ویلها

  مقهورچابیمن ویلههالگلب 

  لهانی افراگهم وگطعوبیه

 -  

  اشگدانهت وگل الگلب مابس

  حبیبی وخل یرك ابضلع  مابس

  خدن غیرخدك ابدمابس

  انته ومایعزغیرك علیه

 -  



١٠

  ااهل یلی علیک الدمع همالي

  حبیبی من اهملک عاد همالي

  شفت محبوب من محبوب همالي

  االالبد وفه وذاته ردیه

 -  

  شانتهده یاچبیرالبخت وال

  وعله الباطل تلم غارات وشان

  ابضنک لوتثورالفشگ وشان

  عرفت الحگ من الباطل سویه

 -  

  القبرماگله اناابسري ولبنه

  خبیث وماصفه مایه ولبنه

  عسه ماسیس ابدیره والبنه

  وشبه سائل یدورابکل ثنیه

 -  

  قسم بل حجه المعبد وطافت

  بعدك مایلذمنزل وطافت

  اموت وتشتعل ناري وطافت



١١

  تعوداتعودلیه روحی ومن

 -  

  یحگلی لوگطعت الخطر ولفاي

  علیه والیلذلی وطن ولفاي

  مره اتموت روحی ابذچر ولفاي

  اوتحیی امن گول ایعودلیه

  


