جهْلَوادْ
َ
جهلوادْ ،جهلوادْ
ِلمَ جئتَ يا جهلوادْ
ل لنا الجهلَ والبؤس
تحم ُ
وتأخُذُنا من وادٍ إلى وادْ
هل تسمعَ أنّاتِ العبا ْد
ب تَنزفُ
قلو ٌ
أرواحٌ تَحْترقُ
ن يتمزقُ
وط ٌ
وتُراثُ آباءٍ وأجدادْ
يُباعُ في المزادْ
جهلوادْ ،جهلوادْ
رحلَ العلمُ
والجهلُ عاد ْ
سُجنَ العدلُ
والظلمُ سادْ
والوطنُ مزرعةٌ
يحرُسُها سِربُ جَرادْ
زُمرةُ أوباشٍ وأقزامٍ
تحتكرُ الفسادْ
جهلوادْ ،جهلوادْ

هُزمَ الحبُ
والحقدُ سادْ
غابَ األملُ
واليأسُ عادْ
ب مقهورٌ ،مسحوقٌ
والشع ُ
محرو ٌم من الفرحِ
ولقمةِ العيشِ والزادْ
والكسادُ عَ َم البالدْ
جهلوادْ ،جهلوادْ
هُزم الحقُ
والباطلُ سادْ
غابَ الصِدقُ
والكذبُ عادْ
والشعبُ يتخبطُ تائهاً
يحلمُ بأمجادٍ ضاعتْ
في دمشقَ وقُرطبةَ وبغدادْ
ويَتَسلّى بِحكاياتِ شَهْرزادْ
شهرزادْ ،شهرزادْ
أينَ أنتِ يا أميرةَ الشرقِ
زمنُ الفِطْنةِ من بعدك بادْ
وزمنُ الفَهْلوةِ حَلَ وسادْ
وغدا الشرقُ في وادٍ

والغربُ في وادْ
وبينهُما ألفُ وادٍ ووادْ
والشعبُ غائبٌ عن الوعيِ
َمهْمومٌ ،مشغولٌ
بقضايا قومِ لوطٍ وعادْ
شهرزادْ ،شهرزادْ
تكاثرَ المالُ
والشقاءُ على الناس جادْ
فقراً ومذلةً واستعبادْ
رحل الصديق
والعد ُو عادْ
واإلبلُ مُنْبطحةٌ على كُروشِها
تجت ُر الخرافاتِ واألحْقادْ
تنتظرُ حماراً يقودها
والحمارُ يَتََدللُ بالعِنا ْد
جهلوادْ ،جهلوادْ
تمادى الظلمُ
ث فسادْ
والعد ُو عا َ
ن البُرتقال
أحرقَ بساتي َ
وال ُهدْه ُد هجرَ البالدْ
ف الدمعُ في العينِ
ج َ
والقه ُر في القلبِ زادْ

شبابٌ عُيونُهم على الوطنِ
وعساكرٌ يدُها على الزِنادْ
غدتْ األفراحُ مآتِمٌ
والمآتم أعْيادْ
واألملُ حطاماً ورمادْ
شهرزادْ ،شهرزادْ
أينَ أنتِ يا شهرزادْ
زمنُ الشهامةِ بادْ
والحكمُ يحكُمُهُ الفسا ْد
والزعيمُ عميلُ موسادْ
واإلنسان يركضُ خائفاً
بين قهرٍ وبؤسٍ
سجنٍ وقبرٍ
مِقْصلةٍ وجالدْ
شاخَ الزمنُ
واألمسُ عادْ
تسللَ في الظالمِ
تحتَ أجنحةِ السوادْ
يُبشرُ بنصرٍ عظيمٍ
فكرٍ قديمٍ عريقٍ
شعاراتٍ مُفرغ ٍة وأمجادْ
وديمقراطيةِ استبدادْ

جهلوادْ ،جهلوادْ
طالَ الليلُ
وع َم السوادْ
ل حزيناً
والفجرُ يُط ُ
ينتظ ُر ميالداً بال ميعادْ
يُعاني آالمَ المخاضِ
وحالَ إنسدادْ
ف الفؤادُ عن النبضِ
توق َ
ن النو ُر الحدادْ
وأعل َ
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