
בין ריתא לעיני... רובהַּביְןַ ִריַתא וַֻעיּונִי ... ֻבֹּנְֻדִקיַّהبني ريتا وعيوين. . بندقية

ומי שמכיר את ריתא משתחווהוַאלִַّד'י יְַעִרֻף ִריַתא יַנְַחנִיوالذي يعرف ريتا ينحين 

לִי לִֻעיּונֵ)ן( ַעַסלִיַّה ويصيل لعيون عسلية ומתפלל לעיני הדבשוַיַֻצّ

ואני נשקתי לריתאוַַאנַא ַקּבַّלְֻת ִריַתאوأنا قبلت ريتا 

כאשר היא היתה צעירה,ִענְַדַמַא ַּכאנַת ַצִע'יַרהعندما اكنت صغرية

אני זוכר כיצד נצמדה אליַאְד'ֻּכֻר ַּכיְַף אלְַתַצַקת ִּביأذكر كيف التصقت يب 

וזרועי כיסתה את הצמה היפה ביותרַע'טַّת ַסאִעִדי ַאחלַא ַצ'ִפיַרהغطت ساعدي أحىل ضفرية

אהה... ריתאַאהה ... ִריַתאآه.. ريتا 

שמה של ריתא היה כחג בפיִאְסֻם ִריַתא ַּכאןַ ִעיַד)ן( ִפי ַפִמיإمس ريتا اكن عيدا يف مفي

גופה של ריתא היה כחתונה בדמיגִ'ְסֻם ִריַתא ַּכאןַ ֻעְרַס)ן( ִפי ַדִמיجسم ريتا اكن عرسا يف ديم 

ואני אבדתי בריתא ... שנתייםוַַאנַא ַצ'ְעֻת ִּבִריַתא ... ַסנַַתיְןوأنا ضعت بريتا . . سنتني

ונשבענו זה לזו על הגביע היפה ביותרוַַתַעאַהְדנַא ַעלַא ַאגְ'ַמלִ ִכְּאֵס)ן(وتعاهدنا عىل أمجل كأس 

ַַפַתיְןواحرتقنا يف نبيذ الشفتني  ונשרפנו ביין השפתייםוַאְחַתַרְקנַא ִפי נִַביד' ֵא)ל(שّ

ַַתיְןوولدنا مرتني ונולדנו פעמייםוַוֻלְִדנַא ַמרّ

אהה... ריתאַאהה ... ִריַתאآه.. ريتا 

ַاكن يا ما اكن ָהיֹה היהַּכאןַ יַא ַמא ַּכאן

הוי דממת הערביַא ַצְמת ֵאלְַעִשיַّהيا مصت العشّية

ְֻּבִח ַּבִעיַד)ן(مقري هاَجر يف الصبح بعيدًا הירח שלי נסע עם שחר הרחקַקַמִרי ַהאגַ'ַר ִפי )אל(צّ

בעיני הדבשִפי )א(לְֻעיּון )א(לְַעַסלִיַّהيف العيون العسلَّية

והעיר טיטאה את כל הזמרים, וריתאוַ)א(לְַמִדינַה ַּכנַַّסת ֻּכלַّ )א(לְֻמַע'נִّין, וִַריַתאواملدينة كنست لك املغنني, وريتا

בין ריתא לעיני ... רובהַּביְןַ ִריַתא וַֻעיּונִי... ֻּבנְֻדִקיַّהبني ريتا وعيوين . بندقّيْه

אהה... ריתאַאהה ... ִריַתאآه.. ريتا 
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בעיקר  מתבטא  זה  כה.  עד  שהיכרנו  ממה  שונים  קצת  הם  מהדברים  חלק  ולכן  במדוברת,  ולא  ספרותית  בערבית  כתוב  הזה  *השיר 
באינפלציה של תנועות בין העיצורים, ובכך שהאות ק' נהגית כעיצור גרוני ולא כמו א'. קרוב לוודאי שההבדלים הקלים האלה לא יקשו 

מאד על ההבנה, ומי שסקרנית להבין יותר לעומק מוזמנת לשאול אותנו דרך האתר או הפייסבוק. 
לביצוע הקלאסי של  להאזין  מוזמנים  המילים  כל  את  המעוניינים לשמוע  דרוויש.  והארוך של מחמוד  היפה  מקוצר של השיר  ביצוע  הוא  אגב,  הזה,  **הביצוע 

https://www.youtube.com/watch?v=tUoAnP2vSgU :המוזיקאי הלבנוני ַמאְרֵסיל ַח'לִיַפה

קישור לשיר ביוטיוב:
https://www.youtube.com/watch?v=bw7cXT1qh0o


