
١

  

  

  طعم المجد    مقطع قصیده  تحت عنوان 



٢

  و هلی وگفت شرف وي الیصیحون                 هلی صوت الکرامه الیدعم الجار

  و هلی لوعه یتیمه التبچی العیون                      و هلی خبزه کرم  بچفوف خطار

  ورونو تظل باب الحوائج للیز                  هلی کعبه عشگ کالیوم تنزار

  و یتراب العروبه البی یحلفون                   مجدهم فوگ راس الزلم عتبار

  و حگ سیف الوفه البید الیهدون                  و حگ هیبه وطنه او عزه الدار 

  و احب ضحچه البحلوگ الیگعدون                  احب شربته الگهوه و موگد النار

  او ضگت طعم المجد من ماي کارون               خاراعرفت باسم االهواز ازاید االف

  

  

  



٣

  اردود اردن عربی     تحت عنوان مقطع قصیده

  

  بسک یخصم المرجله الکل وکتک ابحیر الضبع متخبی

  و اهللا ابتلیت ابعشرتک من گطعت شریان عزّت گلبی

  خلیتنی ابدار االسی و طفّیت مصابح الیضوي ابدربی

  یس گضت گوم التذب عن حبیهذا آنه للضاد انتسب و اه

  هذا آنه صارم چف علی و رایه عضید الیگل زینب طلبی

  عربی و تدگنی ابهاونک و اصبح الف وصله ابنسیم الغربی

  و کل وصله الف ذره اتغدي و لو طشرتنی وي الهوا

  اردن  عربی  داردوو لو لملمتنی   



۴

  

  موال

  

  بالثار دم الوفه ابحربه المفاخر         عمل

  ف دربه او اله ابنار المراحل     عملما شا

  ماخص لسان ابشخص لمن تکلم        عمل

  یعرب العیب اخضعت لجل الظلم       مسجده

  و کسرو عین الذي امضیف االهل      مسجده

  بچفوف عزنه الوطن  یکبر صرح     مسجده

  و نصیح لهل الشرف  حی علی خیر    العمل



۵

  

  

  

  هوسات اجتماعیه

  

  م و السیف عالج السیف عصابهفرق بین القل

  بس طبع القلم مسموم ما یتعالج اصوابه

  طبع مو خوش عند السیف اوکات ایبات بگرابه

  ((  بس قلم العز ما ظم روحه ))

  



۶

  

  احیی بالگصدنه الیوم خل جدمک ابعینی اتدوس

  الک خوه شرف ویاي مو خوه طمع و فلوس

  الک بیتی او انه الخطار بس انکتر الناموس

  )((  و الباجی ابکیفک خلیته )

  

  آنه اسم العرب دمی ابغیر اسمهم ما عشت

  ابفی شجر زود اهل یعرب جبت دوشگ و فرشت

  الدنیه کلهه اتروح فدوه الزري البصفاح البشت

  (( او بعگال العزه اترد روحی ))



٧

  

  حد هلی انحلبت و ال ضگنه الّبن مره  ناگه

  مرهحرامی الحلب ناگتنه او بدل اسم المح

  کتلنی القهر یمته الثار او یمته اتهلهل السمره

  ((  و  انچوي اچفوف الحالبه ))

  

  آنه حضري ابن الحضاره العالجهل ما ینتچی

  و آنه امعیدي ابذکائی صرت معدن للحچی

  آنه بدوي الیشد جرحه و ما عرف معنه البچی

  (( فوگ الکل یعرب عنوانی ))



٨

  

  

  العلمآنه عربی و ابگه عربی و جدي شیال 

  زلزله امن اختاض اصیرن اقوه من زلزال بم

  وو حرصه و لو یدگ بابی العجمابیتی االهواز 

  اگطع چف عجمی الدگ بابی ))((

  

  عروس امخدره االهواز او لبست من نخلنه التاج

  حسنهه ابمی عذب کارون ما الزم تحط مکیاج

  رمتنی ابخزر کرخه العین ابدلیلی او ما لگیت اعالج



٩

  تاگ الخدهه الیراحی ))(( او مش

  

  

  

  اشمرد اعد ازامط گومی و ارد احد سیف الحرب

  و ارد اصیح ابصوت عزمی اشلون تغزینه الغرب

  یوم شفت النگب یمی او ذاك اخوي البنگب

  (( بلعیت النخله ابسالها ))

  

  من غزو ناگه العزه ابظهر االحمر و انبگت



١٠

  اتحزمت بحزام غیره او للغرب ما حشمت

  الگعد صایر خاب ضنی او هوست الگیت اخوي

  (( یا گاع انشگی او طمینی ))

  

  

  حشمنی القلم هالیوم ادخل ساحه التمجید

  رش جرحک ملح یفالن موهیچ العقیده اترید

  قلیل انظر رسول الثار علینه ایهومش امن ابعید

  (( او حیه اعلی الموت اینادینه ))

  



١١

  چف سیف العداله انعاب او ضل امن الطبر عاطل

  ضل ابال ضمیر الیوم بالحد یحکم الباطل او

  الثعلب چنف الذرعان یمرح مشتهی ایماطل

  (( او بالملعب ضل یرهب صوته ))

  


