ملكو خدبشبا

بهّةًا
خَدبْشَبّا د ِ

خدبٌشبا دبْنةا
ملكو خدبشبا
ايْة زّبّا يَومّهٍِا مِةديْلًهّيٍِا يهّا جو

عيّدّا عَمّيّا فسيْطّا لٍى جو خَدكمّا

ةَشعيْةَى  ،وايْةلىوُى شِسشّا عَةيْكًا

فهِيّةًا مةَمخٍْا دعمَو ولًا بكلَيه

وةًا
عبْيْسّا بعوْمكًا بعِلةًْا دعَةيْس ْ

شَوفً ِهٍا دخيّيةَيه  ،بعِلةٌّا دمَهشّيةًا

وةًا دةَشعيْةَى خكيْسةًا  ،ومو
وفسيْش ْ

دىّهّا مهّةًْا مو عَمَو لىّهّا عيّدّا بطبّب

شبّا دبِهّةٌّا
اًنيْ يَومّهٍِا فر ْيشٍا خدب َ

وةًا ونَكيفوْيِةًا داةٍالىوُى بسُش
اَيكهِ ّ

دنّفِل جو خَدبشبّا دقدّْم خَدبشبّا

عمَو

وفرمٍا

شبْوْعّا
دؤَومّا مَسّنّيّا زَبّا  ،وكلٍى ىّهّا َ

ومشّهَيةَيه مو دوْكةًا لدوْكةًا  ،وبوْد

وةٌ
مشوْمىّا يلٍى بشوْمّىٍِا فر ْيشٍا بف ْ

شِسشّا دىهّا عيّدّا ايْة ضَجيْ ذعيّهٍا جو

عبْديْ ىوّا جوُى اَبِْىّةَى ماَيكٌ
مِهديْ د َ

عمَو  ،خد مو اًنيْ ذعيّهٍا بامّسّا يلٍى

واَزبَعشبّا

دشِسشٍى يْلٍى اوْمةًنّيّا وفًيِش ىوّا

دقًر ْيبٍا ....وشس  .وىّهّا عيّدّا ايْةلٍى

ببٍل ايْهّا لَية انيْ
عبْيْدّا جو نيْهوُا و ّ

اف

ةَخوِيّةًا خلَدّةةًا دىهّا زَعيّهّا  ،ايْهّا

وبعِدةَى

وزُا لٍى شِسشٍى
زعيّهّا ةزيّهّا مَدع ْ

دمَدخنًا دةشعيةىُ يْلىُ ايكٌ مَبوْعّا

وةًا
لعِدةًا دمَدخنًا واٍضّسةٍى بىيمّه ْ

عَةيْسّا دكليه عيّدَى وعّدةَى  ،ايْهّا

مشيخّيةًا ونطًسةٍى ىل اِديوْم  ،ايْهّا

لَية لَو اًنيْ مَبوْعٍِا دخَةةيْ مو

لَية خد مهديْ كة ْيبّْا بوْد ىهّا عيّدّا

كيْ فًيِش ىوّا عبْيْدّا
وةٍى وداً ٌ
شِسشّي ْ

طكٌطّيٍِا دعِدةًا يو كةًبٍِا
جو كةًبٍِا َ

بصَبْهٍِا عَةيْكٍْا قَديْمّيٍِا  ،ومهديْ دف ّيشّا

ةَوديةنّيٍِا اخرٍنٍا  .وبىهّا خَدبشبّا

وزّا  ،وىّهّا
لٍى زّبّا مةَمخًا يلٍى وبّؤ ْ

كلَيه اَبْىٍِا دبِهّةًا جبْيرٍا شّمينْ ىوّا

خَمشَبْشبّا

دذوّيٍا

وذٍا باوْمةَى اةوزيةًا
اِض ْ
بةَوديْةَى

مشيْخّيةًا

مو
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قربٍا

لشٍِا
وف ً
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وةَيِه دمَعبْسيْ خد
لبِهّةَيه وخَة ّ

جبْسّا ىوّا لَية ىوّا يلىُ
سةًا اميو د َ
بّ

بيةًا

بىُ ايكٌ دكة ْيبّْا
مهّةًا جو بَيةًا دبّ ّ

يَومّا

خِديّا

وفؤيْخّا

جو

داَبّْىَيِه باكٌّلةًا وشةًيةًا .

يلٍى جو قهونٍِا ضوْنىّديكًيٍِا دعِدةًا

وىهّا عيّدّا مَفسوْمٍا لٍى قةَى بوْد

دمَدخنًا جو ملواًا د (  ) 4فطوقًا د ( 5

خوْبّا وايْكًسّا داَبْىّةًا قا بِهّةَيه

سةًا فيِش خوشبِهّا مهديْ
جبْسّا ب ّ
) اى َ

سةًا جببّْسّا يلىُ
ضبب ايْمو دب ّ

وجّْا ،
دفيشلٍى يوْىبّْا بعدّنّا دشو ّ

لىُ كليلًا دشووّجّْا فيشّا يلًىُ
وبشكًلًا ي ً

وفيش فومخًا عم مهّةًىُ  ،اى ىوُا بش

ؤوْملَهةًا ايكٌ خدّا نوْكٌسّيةًا مو بَيةًا

بّؤوزّا بد فيِش موْشيدّا ملهّةًىُ

ىىُ  ،واف يْىوّا خد فوزعّهّا
دابِْ ّ

كّا جو ب َهيِ عمَو ىل اديوْم فيشّا
وىد ٌ

بىُ ضبب
ملهّةًىُ مو يوْزةًنّا دبَيةًا دب ّ

لٍى عبْيدّا ايْهّا ال بؤوْزةًا قَدمّيةًا .
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