




إهداء للفـنان
خالد عبدالرحمن



ــماع كل  ــب يف أس ــن الذه ــن كرن ــه رن ــم ل اس
مــن ســمع لــه أو ســمع بــه فهــو منــوذج مثالــي 
لشــخصية اإلنســان الفنــان الــذي يتمتــع 
ــدان  ــاس .. وشــفافية الوج برهافــة االحس
وطيبــة القلــب  .. وكلمــا ارتقــى ســلم النجــاح 
ــوب  ــًة يف قل ــه وازداد محب ــج جنم ــا توه كلم
محبيــه وجمهــوره .. ولذلــك ال غرابــة يف أن 

يكــون محبــوب اجلماهيــر .







احملـــــتـــــــوى
األغــنــيــة

كـــــــــف الـــفــــــرح
لـــــــوعـــــة الـفرقا
لــلــــــــنـــــــــــــــــدم
قـــصـــيــــدة حـــب
اذكــــــــريـــــــنــــــي
لـــــيــلــــي عـــــذاب
قــــصـــة ريــــــــــــم
احلـــــــزن األكــــيد
يا حبيبي طال صمتك
يـــــــا صـــــــاحـــبي
الـمحــــــــــــــــــــــال
الـــــــذاهــــــــبـــــــة
لــــــو أشـــــوفـــــــك
الـــبـنـات الـغنادير
يــــــــــا ظـــــــاملــــــه
روحــــــــــي مــعــاك
يحــــــمــــيــــــــــــك
ودعــــــت جـــرحك
ان غـــــبــــت عــنـي
أحـــــــبـــــــــــــــــــك
يـــــــــــــا طـــــــيــــر
الال تخـــــلـــيـــــني
الــعـــــــــــــــــــــروس
اذكـــــــــريــــــنــــــي
مقـــبــلـــــــــــــــــــــه
الــلـــــــــي حــبـيـته
الــــبـــــــارحـــــــــــه

الـــــــســــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــر
غــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض
عبــــــــدالرحمن احلـــــــــوتـــــــان
عبــــــــداإللــــــه املــــــطـــــــــــــرف
مخــــــــــــــــاوي الـــلــــــــــيـــــــــــــل
أحــــــــــمــــــــد اجلــــــــــــــوفـــــــي
بــــــــــــنـــــــــدر الـــــــــــــــرشــــــود
غـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــوض
بـــــــــــــــنــــــدر الـــــــرشــــــــــــــود
الشـــــــيخ/ محــــمـــد آل بــراهيم
األمــــــــير/ ســــــعـــــد آل ســعــود
نــــــــــــــــاصـــــــر الـــقحـــــطــــاني
مخــــــــــــــاوي الـلــيـــــــــــــــــــــــــل
قـــــــــــــــايـــــــــــد الــــشـــــــريــف
مــــــســــــاعــــــــد الــــشـــــمـــراني
عــــلــــي بــــــــن ســـالــــــم الكعبي
عــــلــــي بــــــــن ســـالــــــم الكعبي
عــــبـــدالـــرحيم السيد الهاشمي
مخـــــــــــــــــــاوي الــــلـــــــيــــــــــــل
الـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيــان
الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم
نـــــــــــــاصـــــــر الــقــحـــطـــانـــــي
بـــــــــــــنـــــــدر الــــــــرشــــــــــــــود
عــــلــــــــي بــــن ســـالــم الكــعــبي
منــــصـــــــــــور الــــشــــــــــــــــــادي
الشيخ/ ناصر بن حمد آل خلـيفه

خـــــالد عبــدالرحــــمن
أنـــــــــــور عـــــبــــــد اهلل
بنــــــــــجر الــفـــايـــــــــز
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
أحــــــــــمـــد الــفـــهــــــد
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد عبــدالرحــــمن
حــــــــسـن الــــعــــلـــــــي
خـــــالد عبــدالرحــــمن
عــــلــــي كــــــــــــانـــــــــــو
عــــلــــي كــــــــــــانـــــــــــو
عــــلــــي كــــــــــــانـــــــــــو
خـــــالد عبــدالرحــــمن
طــــــــــارق املـــــقـــبـــــــل
عــــلــــي كــــــــــــانـــــــــــو
أنـــــــــــور عـــــبــــــد اهلل
خـــــالد عبــدالرحــــمن
خـــــالد الــــبــــــــــــــراك
عــــلــــي كــــــــــــانـــــــــــو
صــــــــــــــالح الــشــهـــري
أحـــــــمــــــد الــــهـــــرمي

أحلــــــــــانكــــلــمــات



كــــف الــفـــرح
كف الفرح

رقم الفسح : ١٩٩٢



كف الفرح
كلمات : السامر

أحلان : خالد عبدالرحمن

النور مـــن نوره كشف وأجهر الناس
عــبد اهلل الـلـي من سنا النور نور

والنــور ما هـو وهج من عقد األملاس
الـنـور مــن كف الـفـرح له  تصور

نوره لها فـي عـن عبد اهلل إحساس
إحساس حـــب باملـــعــــزه  يدور

كل الثنن اليـوم هـم عطر األنفاس
اللـه يـــهــنيــــهـم حــب  تطور

مبروك يا كــــل العـريسن من  راس
بأفــراحــكم ليل الهنا اليوم نّور



لوعة الفرقا
كرنفال النظائر الرابع

فسح رقم : ١٩٩٣



لوعــــة الفــــرقا
كلمات : غيــــــوض

أحلان : أنور عبد اهلل

ال تنشد عن أحوالي .. ربي يعلم بحالي
فـي عز الليل .. أناجي طيفك الغالي

وزولك يا طرف هارب .. مير بخاطري دامي 
يخفف لوعة الفرقا .. وضنى حالي

متى أشوفك متى ألقاك .. حبيبي يا قريب وبعيد
ميـر العيد وانته بعيد .. وال حتى بطاقة عيد

تركت اللهفه فـي قلبي تزيد

متى أشوفك متى ألقاك .. متى قلبي يحس انه
لقى نفسه لقى عمره .. ونبضه يكتب احساسه

حبيبي بشوفـتك همي يزول



للندم
أحاسيس

منوعات األوتار الذهبية الرابع
ديوان على اخلاطر

فسح رقم : ١٤١٣/٦٦٠



للــنــــــدم
كلمات : عبد الرحمن احلوتان

أحلان : بنجـــــر الفايز

للندم .. امشي بخيارك والنهايه تتركك
للندم .. انت وضميرك والنهايه تتركك

قلبي معك .. حاول انه يقنعك
سافر معك .. فـي كل حلظه يسمعك

حزن وندم .. واحمل ألم .. جرح وندم
بحمل جروحي واتركك

واهلل اتركك ..
أخذت فـي حبك سنن حرمان مليت الصبر

صبرت فـي شمسك عمر ..
عجزت فـي عينك أمر ..

ضاع األمل يف كلمتن ..
وداع تكفيني عذر ..

ما شفت فـي حبك أمل .. حتى مواعيك وهم
نسيت فـي ُبعدك تبن .. 

سنن حلظاتك متر ..
نويت عن خوفـي اروح ..

بالبعد بلقى لي مكان



قصيدة حب
أغاني العشاق

منوعات األوتار  اخلامس
فسح رقم : ١٤١٣/٦٦٠



قصيدة حب
كلمات : عبداإلله املطرف

أحلان : خالد عبدالرحمن

يحول أقسى مــــن احلــــرمان إال منــي متنيتك
تـرى ُبعد املدى يقصر وال يــــاصلك ما قلته

رخيت العزم جلل انســـى زمـــان فـــــيه حبيتك
وأنا الولــهـان واشـغــلني عــــذاب ما حتملته

عن دروب الغرام اغضيت وعن وقت بها اغليتك
رثيت إحساسي املجروح وفالك وأنت هملته

رمزت بحرف حرماني على صدر األلم لـــــيتك
حتس بلوعة املجروح يـــوم أنك جتــــاهلته

كتبت آخر قصيدة حــب بها اخلـــداع سميـتك
وأنا العطشان وأغــراني ســراب الح ما طلته

تـــرى جـــرح الغدر وان طال فيني ما ترجيتك
أال وان مات حــبي لـك على كف العزا شلته



اذكـــــــريني
أدليب األوتار  األول

فسح رقم : ١٤١٤/٦٨٧/٨٢٨



اذكــــــــريني
كلمات : مخاوي الليل

أحلان : خالد عبدالرحمن

اذكــــريــني إذا حــبـــيـتي غـــــــيــري
اذكـــري املــــشتــاق يا نـــــور عـــينه

اذكــــري حب سطى لك من ضمـيــري
أرجـــوك ال يــنسيك منــــهو تبينه

عشت وبقيت منـزلـك فــي نظـــيـــري
ال يخـــدعك حـــــب جـديد ترينه

يحـــكي لـك الـدمع يشــكي مصيــــري
والـلـــي بــــالني بـــذا جتاهــليــــنه

فـي عذابي عـــما نويتي تستخيــــري
يكــفي على قـلــبي مفارق ضــنينه

وشلـــون بشــروع الـهـوى تســـتعيــــري
ما ظــــنتي درب اخلـــطا جتــهلينه

عـــودي علي ان كان قلــبك اســيــــري
ان كـــانه بعــصمة يـــديني رهينه

وان كانه مملوك يف الهوى حلد غيري
ال ميـــنعك يـــوم العـزا حتضرينه



ليلي عذاب
بعد الرحيل

فسح رقم : ١٤١٥/١٣



ليلي عذاب
كلمات : أحـمد اجلوفـي

أحلان : خالد عبدالرحمن

ليلي عذاب عشت أنا ليلي أعاني من العذاب
كلي اغتراب وقت الفرح عن ناظري عدى وغاب

من رحلتي جفني ما يغفى أبد
بس أقلب حزن فيني أواعد

كم مضى من ليل من قلتي وداع

عطيتك عمري وأيامي احسب انك معي توفن
ورحتي لغيري قدام وصار اجلرح بي جرحن
وال أدري ليه خنتيني  وال أدري ليه بعتيني
بعد ما قلبي تعلق فيك هجرتيني تركتيني

كم مضى من ليل من قلتي وداع

أفارق هم وأعانق هم وال ادري وين مشواري
أحس الغربه من بعدك وانا بن األمل والياس

واعيش اجلرح من صدك أحب وخاطري حساس
كم مضى من ليل من قلتي وداع



قصة ريـــــــــم
مــواجــع

فسح رقم : ١٤١٧/١٤١٦



قصة ريـــــــــم
كلمات : بــــــندر الرشود

أحلان : خالد عبدالرحمن

قلــت حظي جــعل عمـرك ما تـقوم
عقــب قصـــة ريـــم خـــلك مستريح

من عرفــــتك وانــت آخـــر من يقوم
ال تـــفز وال تــعـــن الــلـي يطــــــــيح

يشــــهد اهلل ما تـــبكــينا الـــهمـــوم
املــــواجع بـــيـــتــها الــقــلب اجلريح

واخلــــســـاره عــقــبها فـــوز يــــدوم
فـي زمــّنـا ما يصـــــــح إال الصحــيح

الســــوالــف كـــلها شـــرهه ولـــــــوم
الــنــواظــــر فـي رجـــا وجــه مليــــح

والرفــــاقه وقـــتها عنــد الــلـــــزوم
يـــنعرف فيــها الكــرمي من الشحيح

يا اهلل انـــك تــنصر املظــــــلـوم دوم
ال تـــذله وســـط هـــالكون الفــسيح

قلت حظـــي جعل عمرك ما تقـوم
عقـــب قصــة ريـــم خـلك مســتريح



احلزن األكــــيد
ذاكـــــــرة غيــــــوض

فسح رقم : ١٠٩٠٩/م/ج
تاريخ : ٢٤ ١٢ / ١٤١٨ هـ



احلــــــزن األكـــــيد
كلمات : غيــــــــوض

أحلان : خالد عبدالرحمن

قــف وناظـر دمعـــتي يــوم أدرجت
يــوم شفتك نــــاوي ترحل بعيد 

يـــوم كلـــمتك وقفيت أخــــــرجت
أذهــلــتـني دمعـة احلزن األكيد

كلمـــتـن كنت بقـــول امــــــــرجت
دمعتـن سكـــرن حـــبل الوريـــد

وال عليها لـــوم بالـشـــوق أدمجت
ما تــريدونـه على ما كنت أريـــد

ولو تقول اعداك نفسك ما جنت
قل نعم شوقي على شوقه يزيد

احلـــبايب عن دواخــلها رجـــــــت
تــرجمان احساسها صار النشيد

عن خـفايا فـي دواخــلها جلـــــت
وكونــت بـــن الـثنن أكبر رصيد

وال لغـــير اهلل بالــشــدة رجـــــت
يجـمع الــالمـا وميحــى كـل كيد



يا حبيبي طال صمتك
مشاعر وطرب

فسح رقم : ١٤١٩/٤٧١



يا حبيبي طال صمتك
كلمات : بندر الرشود

أحلان : خالد عبدالرحمن

يا حبيبي طـال صمـتك وش جرالك
اكــشف اخلافـي وقلـلي وش جـــــرى

صارح اللي فـي الهوى حـــبك حلالك
ما حــٍد فـي خاطـــره غيـــرك طرى

املشاعر فـي الـهـوى تطــــلب وصالك
وطــيـــفك الــغـالي بعـــيني ما سرى

العــيــون اللي تعـذب مـــن جــمالـك
يا حـــبيبي منـــك جـــافــاها الكـرى

خاطري مشغول ويش اللي يف بالك
الــزعــل ارمـــه علــــى قـــاع الـــثـرى

ال ميـــوت احلـــب من نـــزوة خيالك
ارحم اللي فـــي الــهـــوى حــاله برى



يا صاحبي
مهرجان ليل الطرب

فسح رقم : ١٤٢٠/٦٨٢



يا صاحــــبي
كلمات : الشيخ/ محمد آل براهيم

أحلان : خالد عبدالرحمن

يا صاحبي ما فادنا كـــثر االحــــالم
واللـــي بخــاطرنا عجــزنا نطوله

ماتـــت أمانـــينا علـــى كــف األيــــام
حـكــم الـقـدر فارض علينا ميوله

منشــــي ورا والــوقــت ميــشي لقـدام
ضـعـــنا وضــيـعـنا كــالم نــقــــوله

تعـــبيرنا ما ضــمته روس االقــــــالم
تــكـــسرت كــل احلـروف بســهوله

طيف السهر فـي نظرة العاطفه حام
يـرمــي شـباكه لـلعـيون اخلجوله

نســـهر وتسهرنا مقـــادير االعـــــوام
ودروبــــنا مــتـــفـــرقــــه ومعـزوله

العــــمر ولــــى والبخـــت طاح ما قـام
احلـــظ وقــف والـلـيـالــي عجوله

نصبـــــح على هم ومنسي على أوهام
ضيم الـدهر بالــدرب نّوخ ذلـــوله

بأحـــالم عشنا وافــترقنا باالحالم
نحلم ونحــلم من زمـان الطـــفوله



احملال
مهرجان رناد األول

فسح رقم : ٧١١٩/م/ح
تــــــــاريخ : ٢٩ / ٦ /  ١٤٢٠هـ



احملال
كلمات : األمير/ سعد آل سعود )منادي(

أحلان : أحـــــمد الفهد

بـــن احملال وبـــن حتــقيق اآلمال
مثــل الـذي بالضبط بيني وبينك

بن الشقا واجلرح والــدمع واحلال
عشـــره متـــينه وثقــتها سنــــينك

عزفت فـي روحي من الـوجد موال
روح تـــالعبـــها بأنــــامل يــــدينك

أحيي خـــيالك فـي خيالي وتغتال
حـــلم جمـــعنا خـايف انه يدينك

دامي تعـــذبني ودايـــــم على البال
احلب غـــاله فـــيك زيـنك وشينك

كان احملال يخون فـي حلظة وصال
درب احملـال امشيه من شان عينك



الذاهبه
شمس الغرام

فسح رقم : ١٤٢١/٦٨٢



الذاهبه
كلمات : ناصر القحطاني

أحلان : خالد عبدالرحمن

اهلل اللـــي راد والعـــقده قضـــاها الـلـي عقـــــــدها
ال على الــدنيا سالم وال لباقي العمر زينه

الفضــــا ما كـــنه إال خـــيمٍة طــاحـــت عــــــمدها
والفـــرح ما كــنه إال شـــيخ انقصـت يدينه

والعـــمر قطعة زجـــاج انكــسرت وال طـــال امدها
والعرب ف العيد بدموع اليتامى مستهينه

والشـــوارع لــفــها ثـــوب الـظـــــــــالم اللي هجدها
والبيوت أطالل من عقب احملبه والسكينه

والـــشتا والـليــل والبــــرق وســما يصـــرخ رعــدها
والعيون اللي ورا الشباك مذعوره حزينه

طولوا فـي الكهف االصحاب وبقت روحي  وحدها
كــنها فـي كوكب ثــاني خلى من ساكنينه

الـــوداع اللــي بعلم العــــــــــن يعــبر مــن رمــــدها
والوداع اللي بال علم القفا الصـدر غبينه



وينها كيف اتركـــتني ليه ما جت فـي وعدها
والــقمر ال طــل خــابرها جتــي بـــيني وبينه

رحت أنادي واتلمـــــس فـــي مهب الريح يدها
كني حصان بال صاحب طــــوى البيدا حنينه

رحت اصيح الصبح وينه والعرب ما رد احدها
ما سمعت اال صدى صوتي يقول الصـبح وينه

كنهم من يوم ذيك الشمـس غابت عن بلدها
طـلــعوني فـي النفود وصكــوا أبـــواب املدينه

كنهم من يوم ذيك الذاهـــبه محــــد وجدها
كـل رجــــال من الشرهه قلع ف الــدرب عينه

أثرها ماتــت وماتــت كــل فـــرحه فـي مهدها
والـــــــربيع اقفت به اللي كانت التاج جلبينه

جاورت عقب احلدايق حفرة م اقسى حلدها
حــفرة مانــي مصدق كيف ضمــــت ياسمينه

للحــزن فــيني مثل ما للطــهاره فـي جسدها
ويش اسوي ال فتشت اللي لها وسط اخلزينه

زخرفت حلم وبنت له مسكــن وسمـت ولدها
آه لـــو غرد ولـــدها فـي خـــميلة والـــــــدينه



عاهدتني واظفرت بيمن  نــقـــوى من عهدها
والصـبي ال خــــير فيه ان كــــان ما نفـــذ ميـــينه

ما تتقى عن رثـــاها عــــرق اكـــتظ بشــــهدها
وال تــبــقى خــلف جــدران اجلفن عذرا سجينه 

كيف عند العالم ايام العــــــزا محصى عددها
وإال انــا طـــالــت شــهـــوره واهلل أعلـم كم سنينه

ال الثرى فيها نبات وال املشـــي خـفـــف نكدها
ال الـســمـا فــيها طــيور وال البـحــر يـمه سفينه

ال القمــر هــذا مســاه  وال الـعصي هذا رغدها
ال الــزهر هـــذا شــذاه وال الـذهب هــذا رنـــيــنه

قالـــوا الــشـيخ الفــالني مرجع القوم وسندها
قـــال يـــبـشر بـــالـعـوض والــعـلم جينا ناقلينه

ساق لك بدر البـــــدور اللي نشدها من نشدها
جـــادٍل هــــزت عروش وخـــيـــبـت روس دهــينه

قسمها فـي رسمها فـي جسمها الالفـي رشدها
واسمها ان جا الغضب قومه على األلسن رطينه

اتـــرك الـــنــاي وعطيه لشيخنا غن لسعدها
وانــــــبسط يا عم واترك اللي ورا التربه دفينه



قلت ولصدري تـــــناهيت تروع مـن شهدها
آه وويــــاله مـــن يجلب عـلى قـلبي ضنينه

خلو أغلى ذاهـبه ترعـى ربيع اللي فقدها
والــعـطا راعـيـه محد صوبه اهلل ال يهينه

لو ضــمنت اجلـنة تفـاحة القلب وشهدها
قلت من بكره عسى مجنونه تاقف سنينه

اهلل اللي راد والعقده قضاها اللي عقدها
ال عــلى الدنيا سالم وال لباقي العمر زينه





لو أشوفك
إحساس خــــالد

فسح رقم : ١٤٢٢/٥٠٩



لو أشوفك
كلمات : مخاوي الليل

أحلان : خالد عبدالرحمن

لو أشوفك فـي أي حال .. مثلك مثل غيرك
وال ظرف اللقا يغيرني

فرقاك اصورها زوال .. وعيني ما ترى عينك
ابلقى غيرك بيسعدني

حتى وال برسم اخليال .. تغريني بزينك
ترى خوفـي الـذي ابعدني

أخاف من حكي يقال .. وتصدق محاكينك
وتغلط أكثر وتظلمني

ال وخساره وقت الوصال .. عن غايتي وينك
شوق احلب لك سيرني

حبك ترى من القلب زال .. وامسح ذكراي بيدينك
أنا كلي أسف تعذرني

منك اخلطا منك االهمال .. ضيعت مغلينك
صبري من االسى ودعني

لك فـي هوى غيري مجال .. قدامك سنينك
غريب أنا تصورني



البنات الغنادير
نخبة األوتار

فسح رقم : ١٤٢٢/٥٦٢



البنات الغنادير
كلمات : قايد الشريف

أحلان : حسن العلي

اهلل علـــى شـــوف الغضي حـــزة عصير
فــــي راس طـعــس ما حــدن قد مشـى به

جـاه الــربـيع وصـــادق الـغـيم باخلـــير
لـــن ارتـــوت االرض وغـــدت مثـــل غابه

ما غير انا وســيد الــبنــات الـغـناديــــر
الـلـــي ســـواليــفـه تــــزيـــل الـكـــآبـــــــــه

ال نســـتمع واشـــي وال حـــاسد يغـــــير
مـــا حــــولـــنـــا غــــيـــر القصـــيد وربابه

أو صـــوت جنــــر يشــرح البــال ويـــثير
قــــلب ورا حـــــدب الـضــلــوع انــتــشــابـه

وذعــــذاع هــــيـل من دالل مبـــاهــــــير
يطـــرب لــــه اللـــي ما يضـــيــع صـــــوابه



يا ظــــامله
مهرجان رناد ٢

فسح رقم : ١٤٢٤/٩/٩



يا ظامله
كلمات : مساعد الشمراني
أحلان : خالد عبدالرحمن

يا ظامله زيــــنك بشــــن الـــســــوايا
من ويــــن لــك قـــلب علـــى طول جــــاير

مبـــغى الدوا ال صار جـــرحك دوايا
بــــاكر علــــى الــظــالـــم تـــدور الــدواير

آخــــر عـــالج الكــــــي وانتي الكوايا
للحـــب عـــبـــره وانـــتي قــــربك عبــاير

لو هو على زيـــنك بنــــلقى صبــايا
املشـــكله ف احلـــب تعــــمى البصـــــــاير

الصبــــح واضح واخلـــطايا خطــايا
والـــربح من بعــــض االوادم خـــسايــــــر

يا نفـــس قـــومي عن غرام البقايا
ويـــــا قــــلب قــــبل حتــــب شاور وخاير

اوالد نــاس وال نحــــب الوصــــــايا
كــــلن يـــرى نفسه يعــــادل عــشايــــــر



ما كــــل قـــلب يـــنشــرى بالهدايا
وال كـــل كـــسر تفــــيد فــــيه اجلـــباير

املعـــطي اهلل ما خلـــلـقه عــطايــــا
لــــو هي على خـــلـــقــه سقـــتـنا املـــرايــر

عــــزاي رب يعـــطي حـسب النوايا
يــــرحم عــزيـزين الـــذمم والضــــــــماير

نــــاس تــــــدس الهم بــــن احلنايا
ونـــاس وربــــــي ما درت ويــــش صــايـــــــر

هــــذاك حظه مثل بـــيض الثنايا
وهــــذاك حظه مثــــل ســــود الظـــــفاير





روحي معاك
فن األوتار ١

فسح رقم : ١٤٢٤/٢٠٥٤



روحي معاك
كلمات : علي بن سالم الكعبي

أحلان : علي كانو

روحــي مــعــاك اهلل تـــردين فـي خــير
يا خــــير من سافر ويا خــــير من عاد

عن كل شخــــٍص ودعـــك خاطري مير
كـــني معك ودعـــت بفراقــــــك بــالد

يا كـــل منـــهو يا سحــــاب الــتــباشــير
بـــعـــدك تـــركني بــن صـــادر و وّراد

أصــــدر هـــموٍم قـــدميه تصـــــديــــــر
فـي غـــيبــتك واستــورد هموٍم جداد

يــالــغــاليه وأغلى من النجــــم تقدير
غــالك ماحتـــسبه بـــالعد االعــداد

تـــدرين ان غـبتي عالعــن وش يصـير
الكـــون يظـــلم والســما يعـّمه ســواد

مـــدري يشب بـجّو روحــي تساعــــير
وال سبـــايب حــرها قـــلـب وّقــــــــــاد

أوضــح من الشيــمه وفى دون تقـصير
واتـــبع داللة شيـــمتي غصب وانقاد



يحميك
فن األوتار ١

فسح رقم : ١٤٢٤/٢٠٥٤



يحميك
كلمات : علي بن سالم الكعبي

أحلان : علي كانو

يحـــميك ربي من متـــاهات االقـــــدار
يـــا بهجــــة الـــدنيا وجنـــمة سمــاها

بــــينك وبـــن العمر لو كــــنت باختار
ارخــصــت نفـــٍس لــك عطـت ما وراها

من كـــل ما حب اخلـــليقه من اخـــطار
يحميك لــن فّجر من االرض مــــــاها

يا معـــدن الــعــفه ويـــاضح االنــــــــوار
يـــا زهـــرة غــيث السحايب سقاهــــــا

ســـالمتــك ال كدرك وقـــت االكـــــدار
ســــالمة الــدنيا الــلي بـــك ضيـــــاها

لـك عــامــرات ايــاٍم طــــوال وقصــــــار
متــشي جتـــر انـــوارها من حيــــــــاها

يحـــميك رب الــبــيت يا تـــاج االشعار
يا مــــــن حروفـي لـك تكــمل حـــالها

تــوقف جمـيع سطورها اجالل واكبار
لـلي وقـــف قــدر الـــغـال مـــن غـــالها



ودعت جرحك
مهرجان املسره

فسح رقم : ١٤٢٤/٢١٧١



ودعت جرحك
كلمات : عبدالرحيم السيد الهاشمي

أحلان : علي كانو

ودعت جرحك لألبد .. مالك غال عندي أبد
مره جتي .. مره تصد .. حيرتني روح ابتعد

راح اعتبر حبك سراب .. وارتاح من هذا العذاب
ما انتظر رد اجلواب .. بيديك اخلفت الوعد

ي لألسف حبك مضى .. فيه ارجتي حلظه رضى
جفني بليله ما غضى .. سهران وعذبني السهد
راح اعتبر حبك سراب .. وارتاح من هذا العذاب

ما انتظر رد اجلواب .. بيديك اخلفت الوعد

كنت القى فـي قربك حنان .. وانسى معك حزن الزمان
غدار مالك اي أمان .. وش اللي انتظره بعد

راح اعتبر حبك سراب .. وارتاح من هذا العذاب
ما انتظر رد اجلواب .. بيديك اخلفت الوعد



ان غبت عني
مهرجان املسره

فسح رقم : ١٤٢٤/٢١٧١



ان غبت عني )سلطان فكري(
كلمات : مخاوي الليل

أحلان : خالد عبدالرحمن

ان غــبت عنــي حـــن قلــبي وتــشــــــره
وان جــيـتني قـــلبي حفظ كـــل تـقـديــر

ال شـــك فـي ُبعـــدك تغـــيب املــــســـره
يا ســـيـدي يا ســـيد كـــــل الــغــنـاديـــــر

عـــدني وعـــاودنــي باالقــــبال كــــــره
وانــعــش حــــياة ما لــقــت منـك تقــصير

واهلل يا لـك فـــــي ضمـــيري مبــــــــــره
حـتى هجـــوس الـفـــكـر تطريك باخلير

ان كان تــغـليـني على النــفـس مـــــــره
تـــرى غالك يفـــوق بالــوصف تعـــــبير

واهلل مــــــــــــا أســـــــالك مثـــقــال ذره
ســلـطان فكـــري انــت من ويــــن ما اسير



أحــــبك
مهرجان املسره

فسح رقم : ١٤٢٤/٢١٧١



أحـــــبك
كلمات : اليـــــــاه

أحلان : طارق املقبل

أحــــبــك .. كـــلمه فـي قـلبي حتبك
غــــرام ما قـــوى صــــدري يــشـــيـلــه

وانا الــلــي ال سجــدت اســــأل ربـــك
حــبــيــٍب صـــد عن قــلـبي يجـــي له

تـــذكــر قـــلــــت لـك مـــره أحـــبــك
عـــهــد من يـــومـــهــا شـــايل ثـــقيله

وفــــيــت وال نـــســيــت أيام حــــبـك
وهـــذي عــــادة الــنـفـس األصـــــيله

رســـمت الـــشـوق بنـــبٍض يحــــبك
عـــلى لوحـــة حسن طـيفك جميله

غــــروب الــشمس فيها مثل خـدك
مــثل عـــــن الـــذي فـــــارق خــليله

عسى فـي يوم تعـــرف كــبر قدرك
كــــثير الــنــاس من دونــــك قـــلـيله

عيوني حتتري فـي األمـــــر وصلك
وأخـــاف دمـــوعها تـــبقى همــــيـله



يا طير
فن األوتار ٢

فسح رقم : ١٤٢٥/٩٤٧



يا طير
كلمات : الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان

أحلان : علي كانو

ياطـــير وضـــبــتــك بـــتـدريب
ابـــغي اصــــاوع بــــك هـــدادي

لي طــــارن الــــربــداملــــهاريــب
لي ذايــــرات مـــن الـــعـــــوادي

الـقـف لـهـن عســــاك ماتخيب
واقــصــد لــقايــــدهن عنادي

خـــمه بــــراسه خمــة الــذيب
وعــلـــيــك ما ظـــنـيه بــــادي 

وخــــل الــهـبوب تـــروح وتييب
ريـــش شعــيع عقب املصـادي 

واللــي سبــق طيره بـــــالطيب
بيتم فـي حــــزنه يــــــــنادي

عند اخـــويـانا واالصاحــــيب
كـــلن بخـــبره بــايـســــــادي

وان ما ضــوى ودولـــه اجلـــيب
تـــزهاب والطــبخه عــنادي



الال تخليني
خيال الشاعر

فسح رقم : ١٤٢٥/١٢٠٠



الال تخليني
كلمات : الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم

أحلان : أنور  عبد اهلل

ال ال تـخـلـيـنـي عـلــــى بــــاب اآلمـــــــال
اطـلـب لـقـاك كـني مـعـك شـخص مـجهـول 

وانـا الـذي تـضـرب بـي أمـثــال األجـيـال
عـلـى الـبـسـيـطـه مـاخـذ الـعـرض والطـول 

حـال املـحـال وصـايـن الـعـهــــــد مـاحـال
يـــبقـى عـلى صــدق الـوفـا صــادق الـقــول

الـحـــــــب وسـمـي مـثـل مـالـطـيـر رحـال
إمــــــا شـبـكــــتـه راح حـــــــــول ورا حـــــول

والـحـر لـه حومـه عـلـى رووس الـجـبـال
وانـته عـلـــى كـــل الـــنـتـايـج ومـســـــــؤول

ال ال تـخـلـيـنـي عـلــــى بــــاب اآلمـــــــال
اطـلـب لـقـاك كـني مـعـك شـخص مـجهـول 

وانـا الـذي تـضـرب بـي أمـثـال األجــيـال
عـلـى الـبـسـيـطـه مـاخـذ الـعـرض والطـول



العروس
عناقيد

فسح رقم : ١٤٢٥/٦٥٠



العروس
كلمات : ناصر القحطاني

أحلان : خالد عبدالرحمن

خـويـة درب عـمــري مـاخـذانـي دونــــها النسـيان
وأنـا يـا اهـل املالمـه مـا رغبـت العيـش وحـدانـي 

ابـي لـي مهـره ماعسـفـت صغـيـره وبـــنـت حـصـان
ابــوها الـلــي يفــك املشكلـه ويــــزبن اجلــــــاني 

واخوهـا ال تـعـزوى بـــاسمـهـا فـــــزوا لـهـا العـربـان
يـحـق لــهـا الفـخـر فـي قولة آل فـــالن جداني 

أبيها فـــي بحر عشــــريــــن ال زود وال نــقـصــــــان
أبــيها اقصـر طويله والوصوف اشكـال والواني 

أبي اجلبهه كما الصبح وكما القوس اسود احلجان
وابــيهـا ناعـــسات ونــرجســيه سود االعياني 

ابي رمـــش كــما ريش يغــطي الـثــلج فـــاالوجــــان
وابي جفـن يشـــيل الـــرمش طربان وكسالني 

ابي خـــــد كما ورد تــــنمى فـــــي طـــرف بســـــتان
وابي خشم صغير ومثــل حد السيف شاماني 

ابي البــسمـه كـــما البــــرق وثناياهـا كمـا املرجان
شفاها جمــــرتــن وفــمها خـــامت سلـــيماني 

ابي شعــــر مثــل ذيـــل الفــرس ال طّبـــت املــــيدان
او الشالل المـــن بــــات لــيله بــــن االمتاني 



ابي جــــيد سوات ابـــريق فضــه نــاتـــق ملــيان
وصـــدر كـــنه مــرايه علــيها طــلع رمــانـــي 

ابي ظهر كما الـجدول وقّد مثـــل غصــــن البان
وخصـر مثل مـجدول العنان وجـسم روياني 

ابيها نـــابـــية ردف وبطـــن ضــامـــر جــــــوعان
ابــيها مدمــج ســاق وقـــدمها لـسـان ثعباني 

ابيهـا بنت عز مـــن رغـــدها يــــنعم الـفســــتان
ابي الرقه وابي الدقه لها باطــرافها شــانـي 

ابي املشيه كما اللـي طــالـع من املعـــركة كسبان
وابــيهـا تــرش مع خطـواتها مسـك وريحاني 

ابي صوت إلـــى منـــي سمــعته كـــن فيه احلــان
يدغدغ مسمعي ويثير كل السحر فاشجاني 

ابيهـا حـــب واخــالص وهواجيس وفرح واحزان
ابيهـــا مثـــل ما دكتور  اهالـي العشق وصاني 

ابــــيـــها لـــوحة ما صــورتـــها ريشـــة الــفــنــان
ابــيها جوهــره ما جـــابها قاصــي وال دانـــي 

ابيهـا تـــنتـــصـر لي من زمـــان حطنـــــي نيشان
وتـــبشــــر بالغـال اللي مالفى به واحد ثاني 

مهــــرها قـــلب وشعــــر يـــهز القلب والوجــــدان
وألبسهـا القـصـــيد وتصـبح اوزاني وقيفاني 

ابي اللي فات واللي فات صعب ومن لقى العنوان
يــــرد العلم وال افضل ابقى اعيش وحداني





اذكريني
منوع الغال

فسح رقم : ١٤٢٥/٢٣٩٤



اذكريني يا عيوني
كلمات : بــــندر الرشـــود

أحلان : خالد البراك

اذكــــريــــني يا عيــــوني وارجـــعـــي
يـــعلم اهلل مـــا حتـــمــلــت الــفـــــــراق

بالـــســـعـــادة احتــــــــلى وادعـــــــــي
واحلـــقـــيــقــه كـل وقتي فـي احتراق

ما نـــســيتك اعترف لـك ما معــــــــي
قلــبي يقـوى هجـــرك الـلـي ما يطاق

ان سلـــيت اشـــوي وفـــاق الــــوعـــــي
هـــــي دقــــايــق واتـــراجع باشـــتياق

للجـــروح الـلـي هوت فـي موجــــــعي
لـلــغـــرام الـلــي مـــلى قــلــبـي وضــاق

عـــذبــيـنــي يــاحلـــبيبــه وادعـــــي
بـــس تــعــالـــي ال تـــقــولــن افـتراق



مقبله
أغاني حواس

فسح رقم : ٢٠٠٦



مقبله
كلمات : علي بن سالم الكعبي

أحلان : علي كانو

مقـــبــله تــمــشـــي ويــتبعها الــفـــضـول
حتـــــمل أطــــراف اجلـــــدايل شـــيلها

فـي لسان احلـــال نــظــرتــها تــقــــــــــول
مـــرحبـــا بحــــر املـــشـــاعـــر ســيـلـها

واثـــقه فـي مشــيــها مــثــل اخلـــــيـــــول
مــــا تـــعـــبـــر كــــل حـــي بجـــيــلـهـــا

الـــتدلـل مـــا خطا اخلـــطوه خـــجـــــول
رايـــقـــه كــــــن الــسحـــاب يــشـيـلـها

صــــادق االحــســــاس باخلافـي يجـــول
والـــقـــوافــي اســـرجـــت له خـيـلـهــا

تـــايه األشـــعـــار فـي عــــــرض وطــــول
حـــايره فـي الــوصـــف تشـكـي ويلها

هـــاحلـــســن فـــيها ابد هــــول وهــــــول
م اجلــبــن إلـــن وطيـــة ريـــــلـهــــــا

خــــدها البــــراق ف الــداجي يصــــــول
والــــشـعــر ماخـــذ ســــواده لـــيــلـها



اللي حبيته
شاديات ١

فسح رقم : ١١ / ١١ / ٢٠١١



اللي حبيته
كلمات : منصور الشادي

أحلـان : صالح الشهري

شكــل اللــي حــبيته انا نـــاوي يجـــــنني
خـــالني اموت فــيه وفجـــأه خــــــالني

ذوقــــنــي طـعـم احملــــبه وابــــتعـد عني
علمني وشلون اطـــير وقـــص جنحاني

طبـــطب علي يـــوم قـــابلــــــني وطمني
وعـــيــشنــي بجـــو غيــر وعــالـم ثاني

اثـــره مبــــيت لـــي الـــنيه يضـــيــعـــني
نـــوى يعــنيني بحــــبه وعنــــانـــــــــــي

انـــا اشهــــد انـــه لــعــب فــيني ولوعني
ما عمــر عيـــني بكـــت وشــلون بكـــاني

شكـــلــه موصــــي علـــي يــنتــقم منـــي
يــاليته بعــــيد وال جـــيته وال جــــاني

يالـــيــت قـــلبـي على بغضه يطاوعني
وانسى غرامه قــبل يــبعد ويــنســــاني

واهلل البـــيــعه ما دام صــــار بايــعــــني
ما عاد ابـــي حـب انا بعـــيش وحـــداني



البــــارحـــــه
بنت اخليال

فسح رقم : ١٤٣٢٠٠٠١٧٤



البارحه
كلمات : سمو الشيخ/ ناصر بن حمد آل خليفه

أحلـان : أحمد الهرمي

البـــارحه يــــوم درب الــــعــشـــق هاّل بك
اهـــتـز قـــلبي علــــى طاريـــك من شـــوقه

غـنـــى لـك الــشعر ولــساني تغــــــنى بك
وأهـديت لـك من حلـــن شعري وطاروقــــه

اهلل يســـامــــح جــفـاك وكـــثرة غــيابــك
ما كــن لـك قــلــب يجـــري الــدم بعـروقه

اقــفى بــــك الــوقت عن دربي وقـفى بـك
وأنــا احتــــرى الـلـقا تــــبرق لـي بــروقـــه

اجــي لـــــدارك وأغـــض الطرف عن بابك
أخـــاف من عــــاذل يجـــرحــك منطوقه

ما ودي الــنــاس يا أغلى الــنــاس تــغتابك
والـنــــاس ما ترحم الـعاشق ومعــشوقــه

متى أشـــوفك وأشــوف الكون يــــزهى بك
وياتي نهــــار الـلـــقـا ونعيش بشــــــروقه



تعال وجـــدد وصـــالك وافــــتح كــتابــــك 
وافــــتح لي القلب وافـــتـش بصنــــدوقــــه

ميـــكن انـــي ألقى لك عذر واقفل عتابك
واريـــح أعصـــابي الـلـي كـــان محـــــــروقه

هــــذا وهو طــــيف رحب بك وهـــــاّل بك
وشــلون لــو جنـــتمع بــــيـموت من شوقه










