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 قصاقيصي قصو و حدوتو
 مقصوصو قص و مْتـَزىَّـقش

 ةعمي كل لون تينو و توت
 تقراىا ياما و ال تتـعبش
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 يا ضحكة انترحال1

 يا يغرتّ نثعيد

 سكُك يالِ انغياب

 ع قديى و جديدتىج

 احتهُي االغراب

 ودوَي سىق انعثيد

 واقف و عتقي يعاكي

 ويسهسهيُي تحديد
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 تحثك2
 

 حتي لو مشغولو عن قمبي و اموت في جمالك الفتان

 بحبك

 حتي لو زعالنو مني ساعات عشان َبـسُكت

 أنا بسكت عشان انسان

 و مين يقدر عمي جمالك من المخاليق

 مقي لسـانو يقعد جمب نور ُحسنك و ي
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 زعال3ٌ

 

 زعالن و بكتم في الغضب قوه

 بعدت عنك و انا

 و ال حول و ال قوه

 ايو يعني دنيا تتحرق 

 محروق انا فداكي

 ايو يعني دقنـي كبيره..

َم انـا حمـو من جوه
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  كسير  4 

 و الوحدة قتالو ، بتحني الضير و بتبري الضموعكسير 

 ف الود حبات الدموعو يا مين ىيْجـُبـر كسرنا و يسمح بك

 يا توأم الروح انت فين؟ واّل المي زيـي ممـوش !!

 كل اما اروح أرض اليوٰي، ألقي الغرام .. محشوش

مميش نصيب ليو يا زمن، ده انا في المحبو.. َبـُبوش
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 تكم تساط5ّ

 كانت كل أحالميا تعيش في النور بكل بساطة 

 تشم النسمو تتمرجح تعّمي الضحكة فوق السور

 تَضّفـر شعرىا بـإيده، و تاخد منو قمب جسور

 تراقب حبيا النونو في حوض الورد يوم ورا يوم

 بكل بساطو كانت كل أحالمو ، يعيش مستور

 يـمف االرض لو يقدر، تدور الدنيا بيو و يدور

 يحارب كل ُحسـاُده، و يرجع سيفو مش مكسور

يراقب ُحـبيا النونو في حوض الورد يوم ورا يوم
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 عانيت6

 اشكيمي و اشكيمك تعالي

 و دوس عمي خوفي و احميني

 تِمَمك ضمو من حضني و تجمعني

 و اَحّوشَمك دموع عيني

 و تمسح نوحي من بوحي

 تعمم صوتي يفرح بيك

 أشيمك لون عمي خدودي، و يممع لي

إذا وقعت عنيا عميك



 قصاقيص دمحم جراحي
 

11 
 الفكر الحر للنشر األلكتروني

 

 نى 7

 لو بس أالقييا ،أجري و أجـّرييا و أخمييا

 زي الفراشات

 ي عنييا أغرق و أتوه و أرجع ليياو ْفـ نن

 زي الفنارات

 و ْفـ طرف الُكـم المتدلدل، أْلُضـم نفسي

 و أبقي شنـيطو، ضمن الشنيطات.

بس أالقييا.
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 يٍ تيٍ شفايفها  8

 يتسرسب من بين شفايفيا النور

 لو ضحكت

 و بتبدر ع الناس حوالييا عطور

 لو نطقت

 و ان فتحت كفيا لمنسمو

 تسموفراشات الورد المب

 تسكن فييا

 و النسمو تمفيا بْشبـاكيا

 لو طمت يوم من ِشّبـاكيا

 تمعب عمي توبيا المتمون 

و ضفاير شعرىا و عنييا
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 ييٍ 9

 و مين قال ان لسو مكان بكل ما كان ىيجمعنا

 و تيجي بقمبك الوليان َفــيعمل ِم الخراب جنو

 و مين قال ان أنا ميجور و مستنيكي ِتــْمميني

راىا عمي جبيني أنا فـ قمبي  جناين نور و نوَّ

 تسامحيني .... !!

 أنا مسامح.. سنين عدت بنيت فييا في غير أرضي

 أنام مقيور و متنكد عشان غيري يبات مرضي

 أنا مسامح

 في كممو .....

 و كممتين .....

 و كالم..، محدش غيري يقبل بيو

 أنا وكمتو لأليام

 لكن بعض الحروف تخرج، تجرف روح و تبدر حزن 

 و زرع الحزن متعافي، بيطرح ع العيون اليم

ال ينفع يتزرع بعده ، و ال يتشال ، و ال يتَمـم.
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 و آن أوانك يا جمل و اىو كتفوك بدري 

 سابوا المعيز سارحين و جايين معاك دغري 
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 سالو 1

 سالمنا كالم مبكممش، و كالمنا سالم

 مفيش حاجو بتجمعنا، سوا األحالم

 النوم فنتفرق و نكره بعضنقوم م 

 تشوفنا الناس بنتكمم، وكل كالمنا.. ببقي مالم

 ياريتيم يسمعوا صوتنا و ىو بيبكي جوانا

 ياريتيم ييجوا بالمناديل ألن عيوّنـا مميانو

 عشان مش كل وش بشوش، بـكون رايق

أكم من عين بتتعذب، و قالوا عمييا سيتانو
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 عجست 2

 ....ماخففنيش خالص عجزت والتنطيط عمي سريري 

 كبروا العيال معدوش خالص طيري المي من غير ريش

 ثابت حالىم جوه عيني بس عينيم لم تشوف حالي

 متغيره األيام ومتغير ياقمب،الموج بياخد بس....،

مابيديش
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 ايّ يعُي 3

 و ايو يعني تغيب عني و ييجي اليوم وتنساني

 و ايو ىا يجد ف وجودك يخمي قمبي بيعاني

 ي في الخطوه بدب و أفوتمتعرفش ان

 ال حمل تقيل كسر ضيري و ال االحزان بتيواني

 أنا شيخ المراكبيو صاحبت الموج عمي شراعي

 أطبطب فوق جبين َنوَّه تمين وتنام عمي دراعي

 أنا شيخ المراكبيو انا المركب و انا المقداف

فميجيش طحمب المايو ييددني بدون داعي



 قصاقيص دمحم جراحي
 

18 
 الفكر الحر للنشر األلكتروني

 

 صثرت 4

 يـامـا حمـموني بالوجع و صبرت

 و شربت ُمـر الوحده، نيـــل

 و قعدت وسط الناس َكـواحد ِم اليتاميٰ 

 احتمال فوق َم الجمل يتحمل

 َم انا كالجمل، بس الجمل بْيـِنخ

 و فضمت انا فـ سكتي، ماشي و بستحمل

 و لما شوفتك بعين القمب و القفل اتفتح ليكي

 نسيت وجع جتتي، ألمـي، و طول سكتي. و بنيت

 وطن فيكي

 خديني لحضنك النونو و سيبيني أنعس و محممش

 و ىحمم ليو و انا ف حضنك و من غيرك، مايمزمش

 ده بيكي انتي المي بييا يطيب وجع جسمي

و بس انتي المي دابت فييا روح روحي
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 سقط عًدا انسُّ دي 5

 

 السنه دي سقط عمدا

 المي مجرحتوش فـ يوم

 شب ضيره و شد عوده

 خد فـ وشو و قال ييون 

 لحظو عاشيا بيا كل

 كل ساعو و كل يوم

 كنت فاكر نفسي ىاتعب

 و امشي َمبمي بالجنون 

 اتفاجئت بـإن جرحو...

 جرح عادي

قطع سطحي في اليدوم
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 تصحيُي 6

 

م نفسي من نوميا  و اقوِّ

 و أصحيني

 و أشيل عن ضيري حمل تقيل

 مغّطيني

 و اسامح ناس بضير الغيب

 و بستحمل

 أكم من حد عاش جمبي

ال ذكري فـ سنينيمموش و 
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 و ييٍ قال 7

 

 و اني عشان المحبو كالم ومين قال

 أبّين ُحبي .. أتكمم.

ل ضحكة البمياتشو قدامكم  أَنـزِّ

 بتألم.  و انا من جوه

 أحبك آه،

 و حبي جساره و مَوده

ـــْل.  و وقفو ف ضيرك  إن َميِّ

 لكن عندي

 وجع و جراح مخبييم

و تسمم. و احبك تيجي ..
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 قانىا 8

 

 ده ساب النبوه و اشتغل نجار الوا ق

 و غمضوا عنييم قال كده، غّطوا النيار

 نسيوا ان رب الكون، أمره فـ كاف النون 

لما أذن بالفرج ، بقت الجبال أنيــــار
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 و كم انفرح يا يشّىرني 9

 

 و اجريُمـو و ادوس عالشوك و اغّنـيمو... يفارقنيوك الفرح ما يشاورلي 

 ين، و جرح جديد عمي المفتوح بـَيّم جديد... يآنسـنيأعود تاني وحيد و حز 

 أالحق إيو ! و من كل اتجاه حواليا نار قايده و معدش ماليكو... تحرسني

سـالم المــو عمي نفـسي، يا ريـتني ما كنت حبيتك و ال عفرتـمك... َدْقـنـي
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 حبابنا في الخيش ،..أ

 حبايب

 ناس ميما تمبس ،.. و

 زكايب

 عمي الرك ع القالبيا 

 و الترزي إيو ف إيديو!
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 في انفرح 1

  

 بفرح لوحدي و الحزن دايما جميسي في الفرح 

 و الدمع دايما فـ ضحكي حتي ان ضحكت لعريسي

 يا ىل تري قسمتي، قسمت لي كوم الجراح

و لال المي جاي في الغيام، شايل أنيسي و ونيسي
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 في حاَة انحة 2

 

 كنت ُأسِكُرىا روحي في حانة الحب

 فمما افاقت، بدمع العين ُأرِسُميا

 فتعود بالحزن ال شيئا يواسييا

 كسفينة باليم قد ضمت مراسييا

من ذا يداوي جراحا، كنت أكُتُميا...
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 ىنىا يقت 3

 المحبو ما بين األحبوبيقولوا 

 بتعمٰي حبو و تقل حبو

 و حبو حبو تمقٰي المحبو

 بتدب دبو جوه القموب

 تعب قموبناو بعد حبو ت

و نضطر ناخد حبة حبوب.
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 و يًكٍ اذا 4

 

 ممقتش فايده فـ وحدتي أرجعويمكن اذا 

 و يمكن فيا ضحكايو

 خانقيا الحزن جوايا بتتوجع

 و يمكن لو حاولت أضحكيا

 تفارقني و معرفياش

 يمكن آه، و يمكن أل

 و ممكن بس لو ممكن.. متقتموىاش
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 و دي دقة األوتار 5

 

 ي و الّ د ودي دقة األوتار

 صوت الُغنــا فــ نبضك

 ياما حممت تكونيمي

 كون ليا و أكون لك

 بس انتي نغمك في نوتو

 و أنا نغمي ُحــر و طميق

 يفرد لـُقرِبك جناحـو

مينولش غيـر صدك.
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 تدل ني ضيقتي تثراحك 6

 

 بدل لي ضيقتي ببراحك

 و اشطب ضالمي بصباحك

 و اغزل لي من ريش جناحك

 مسند لجسمي و سرير

 بت وانت المداوي تع

 و تاعبني جرحك و غاوي 

 أعطش و ال أالقي رواي

 غير ريقك السمسبيل

 ياما كان ف نفسي و الموني

 تفرط بإيدك لموني

 و نعاند المي يعادوني

 حساد ما ناموا في ليل

 مرمر زماني في ُبعدك

 وحداني و الشيد ُقربك

 قرب عميا بحضنك

و اسري لي فـ عروقي نيل
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 عسف انروح 7

 ا عزفك مس روحنا اعزف االلحان و قولقالو 

 و الكالم الحمو منك لو فـ ليمنا ألف لون.

 آه يا عزفي و آه يا لوني لو شافوكوا يوم بعيني

 كانوا عرفوا ان انتو دمعي و انكساري و اليموم
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 رايي 8

 

 كالمي سالمي غية حمام زغاليل رامي

 و رميت ذنوبي و آثامي في بحر صبري الجميل

 المي مجبتيمش يابني المي خمفتويا والدي ي

 ورثتكم مني المحبة و الحب ورث االصيل

 عجبي و زاد العجب من كرىكم ليا

 شيمتوني شيل من قمبكم و شايمكو فـ عنيا

 ياما داويت جرحكم و كسرتوا باب قمبي

حبيتكو من غير غرض و الحب ده غّيــو.
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 تعد و قرب  9

 

 وو لكل ِحـٍب ُمـِحْب يبات و يصحي عمي

 مفرقش ُبـعٍد و ُقـرْب ضي الغرام يكفيو

 و فينك يا زىور ضيي تَحمي لي بيواكي، الُمر

تنامي ليو و تتغطي وانا شمسي ف عز الضير
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 بطموا تقولوا الكالم         بطموا تحبونا صوت

 فرجونا ع المعاممو         عدوا عمشانا الحدود

 و اما تيجو تمدوا ايدكم         إعرفوا ان الَفـْمـَتو موت
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 غفير 1

 بيحرس سرق  غفير 

 شافو الحرامي راضاه

 سرق الحرامي اتمسك

 دبحو الغفير و رماه

 األولو عين بتحرس

 التانيو ايد بتحبس

 التالتو مأمور البمد

جاب الغفير رّقاه
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  يىاويم  2

 بدري  مواويل غزاىا الشيب و شبت عالرحيل

 متحيره

 متعمقو بالغيب و خايفو من الزمن يجري 

 ال اتثبتت في االرض وال طالت جناح يسري 

 تنعس ليالتي في جنو و تقوم تالقي الويل

مواويل
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 )إني كهثي( 3
 

 فاتوني يا رفيق و انت نويت تفضل و بتواصل

 مفيش بينا كالم يتقال لكن حبل الوداد واصل

 اقي ع العشرهال انا شبيك و ال زيك لكنك ب

 كالب ناسنا بتحرسنا و فيمانا من النظره

و ناسنا كالب ليا انياب بتنيشنا و ده الحاصل
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 قهة جديد 4

 

 و ىاتمي قمب جديد بدل المي صدي و شاب

 و اكسيني توب المحبو توب القرايب داب

 و اجمعني ويا الغالبو في المسكنو احباب

 حواليا كتروا الديابو و اتغيروا االصحاب

 



 قصاقيص دمحم جراحي
 

39 
 الفكر الحر للنشر األلكتروني

 

 

 اتتساية وش 5

 

 و فوق وشي ابتسام طارح و جاي رايح بيتوزع

 و جوايا البال سارح كطير جارح و كل ما أىشو ليو برجع!!

 متفتكريش مالمح وشي مرسومو عشان تضحك

دي ميزومو و موسومو .. بتصرخ بس مين يسمع
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 انحسٌ 6
 

 الحزن عم 

 و الضحك شايل عفشو و معزل بعيد

 ن وسط العبيدمميوش مكان ويـا الجبا

 الحزن عم

 مين االىم

 الناس و ونس الممو و اّل األرض لو فاضيو

 ىو الوطن حتة مكان، و اّل نفوس راضيو

 متنوحش فوق قبري اذا اليوم انتيي بينا

 ُكتر الُبكا َع الُبـكا، بايخ ، بيقل في القيمو

 ماىو مش عدالو ندفن أحياء ِبـحبة ُسم

 الحزن عـم

 زوم ، زي الغراب انعقىات الغنا المكتوم و 

 و بالش تخبي ضحكتك، ده العمر متبعزق 

 معدش ُحرمة موت، ده قبر الغمبانين...

 الفرح عنده أىم

الحزن عـم.
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 عروسة تحر 7

 جنـّيو محنـّيو عروسة بحر ،

 ونزلت تاني لممـّيو خدت قمبي

 يوّصمـيا لعنـواني و مين تاني يجيبيالي

 و احس بنورىا حواليا

 لبحر عنييا و النـني وصمنيو مين يقدر ي

 و اكون لو قتيل ، بـِـال دّيــو

 مموش آخر معاىا الدنيا كانت ليل

 قمر طالع

ر و ال استاِخـر  ال يـوم َبـدَّ

 و وّنـاسو و سيرايو

 بتضوي بنور خفيف أحمر

 و باب مفتوح عمي البحري 

 عمي رممو و شمسيو

 بتتـمختر و جنـّيو

 و صوت الموج

 و حضن الموج

 كل آىات الحبايب موج يا جامع
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 يا زارع كل ضحكات الغرام عالشط

 نصيبي فين من المحصول

 ده أنا أول شييد ِم األرض.
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 قاسي 8
 

 

 و مش ىاممني المي راحوا و مفكرين إني قاسي

 مش راضي ِيْطِمق سراُحو . حتي الكالم المَزّوق 

 بيزيد لو الناس شافتكم! ىـَو الوجع عند منكم

زي المي ضامم جراحو! صّرخىـَو المي صّوت و 
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 تيُادوا  9
 

 

 و ينادوا رايح لفيـن يــابو السنابك نــور

 انا قولت رامح وراىــا مـارجعش غير منصور

 قالوا َم كانت في ريـحك و رفصـتيا عـّنك

َم انا كنت جاىل وآديني َىـْشقٰي عمييا و اُدور
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 و الضحكو ماليا و مال كآبتي

 تنين ببعضليو تربطوا اال 

 في ناس تشوف دي وناس تشوف دي

 إزاي تساووىم ببعض
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 مش كل واحد رسم لك قمب يبقي حبيب و تفتح لو بيبان قمبك -1

 أكم من قمب غاّلوي و ِبـّراوي بينيش فيك و عامل نفسو بيحبك

 و خد بالك من الخطوه المي َجـّيالك عشان في ناس بتمشي تدب

 بك الواسع و تدي وردتك لمُغربمتفتحش سكك روحك وتكنس در 

 ودايما خمي جواك حتو مش باينو اذا جرحوك جروحك عندىا تتمم

و تدخميا حزين حافي و تخرج منيا متعافي ال نابك شئ وال بك ىم
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 كنتوا فاكرين اني ىتتعب -0

 او ىاضيع لما تسيبوني

 و اني ىـكَره روحي و اني

 ىعيش اسير لدموع عيوني

 اطب آدينا اىو افترقن

 و كل واحد راح لحالو

 و حالي َبعد الُبعد أقوي 

 بس شوفوا حالكو ماُلو!

 لسو المم روحي فيا

 و مش شايفكم..

انتوا فين تيجوا تشوفوني!!
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 كان ناقصك يا قمب صوان تمم فيو حزنك -3

 و يوم ما تفرش صوانك فرشتو من دمك

 ال سمعنا فيو آيو و ال صوت آدان مرفوع

بس الرجوع صـّدك ياما اشتيينا الرجوع
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 ال انا شبيك و ال لونك و بينا االختالف واضح -4

 ال عارفاني وال فاىمك و لكن برضة بنقاوح

 تقولي شمال و انا يمينك ال انا جيتمك .. وال مسامح

 قوليمي ىتيجي بس ازاي و بكره يعيش مع امبارح
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 و ايو رأيك إذا قولنا -5

 تمام الحال و تبتسميمي و أضحكمك

 رأيك إذا ُكنا و ايو

 أمام الناس كما العصافير اذا انطمقت

 و إيو رأيك إذا شافني الجميع زعالن

 و امثل اني بفرح بك

 و إيو رأيك إذا شافك جميع الخمق

 محظوظو و انا تاعسك

 و إيو رأيك و إيو قولك

 أفك الغزل من نولك

 و نقطع في اليوا وصمك

 نعيش أغراب

 مشي وانا ناقصكبدل ما ا و نْكَمل بالفراق اتنين

و إيو رأيك!!
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 حط نفسك في المعارضو أو مؤيد ، كمو ماشي -6

 الميم تالقي نفسك، أصل يوم الظمم .. ماشي

 و اما يوم الحق يطمع، ع المي راكب و المي ماشي

اوعي تيجي تقول ساعتيا قالولي طبل، قمت ماشي
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 وانا خدتك عمي عيدي عاىدتيني تحبيني -7

 واشوف فيكي سبب سعدي أصونك وانتي صونيني

 

 تشيمني بحور و ىتعدي =كمان انت عاىدت زمان

 و تزرع ورد فوق خدي و تحفظ قمبي م األحزان

 

 أصيمو انتي كخيل عربي-

 =أصيل انت كُمير جسور

 ممكتيني أنا و قمبي-

=وجودك جوه عيني النور
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 بتضحكمي!! ولسو الحبل اىو ف ايدك ،متضحكميش.  - -8

 منظر بس مش اكتر ده حبل ضعيف=  متقمقش.. ده 

 عاوزني أمشي وراك بالحب ! طبطبمي ، متربطنيش -

أكم من صنف بني ادم ضحك زيك و وقت الحوجو منصفنيش
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 عيون الغمب مالييا

 و عين فييا الجمال مزروع

 و عين السنبمو فييا

 و عين فييا شجر مقموع

 و نفسي في مره قمبي يطير

 علكنو سفينو ناقصو قمو 
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 عيونك يا قمر ليمي بتشبيمي و لكن عيني عاشقو التوىو و االحزان -1

 صحيح المون يبان واحد من النني و لكن بينا ما بينا من الخذالن

 متكرىنيش و ال تحبي و داريني في ضل الحيط و سافري بالد

 ال انا ىتعب عشان وصمك وال ىفرح اوي بأصمك وال ىجمع عشانك زاد

 لك حر و ده جناحي مموش االسر انا زيك ضعيف خيبانومش ىكدب واقو 

بدور عالمي يفيمني و جوه الريح يقف قبمي يطمني و يحميني من االحزان
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 بنعرف ناس يرافقونا جماليا بيسحر األلباب -0

 عمييا الخمق حسدونا عمي النومو و سك الباب!!

 تعالوا مكاني و اتينوا و طول الميل سوا غنوا

 تتمنوا و انا راحل مع األغراب و نولوا تمام ما
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 و في حبايب قرايب و في قرايب عقارب -3

 و بعيد عميك بس دايب و في غريب يتباس

 و ناس بتجمع لروحيا و ناس بتجمع في روحيا

 و ناس تداري في جروحيا و ناس تفـّرق في ناس

 في لحظة ِحبَـّك يسيبك و سيام عدوك تصيبك

 تنـداس و ياإما ترضي بنصيبك يا بـالنـعال

 ياما مبالي و بخبوا و ناس عـالشكايو تربوا

و عيون يدادوا و يحبوا و عيون تفرق ُعـزاز
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 ضحكيا فـ عنيا دي المي فاىمو من نظراتي حالي -4

 امتي تتكمم في نبضي امتي تتدلع تاللي

 طالعو شمس ف ركن قمبي في اكتئابي منـّورالـي

 لبستني الصبر سندس و المحبو ُعقد غـالي

 وفوىا لما تضحك نجمة تممع فـِ العاللي..و تش

فوقتنـي من ىمومي عممتني المشي تاني
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 ىي المي ساندتني وقت اما كانميش حد -5

 و فـ حضنيا آوتني لما أسيت ِم الصد

 و اما عاداني الناس و بقيت بال حيمو

 خدتني بكفوفيا شالتني برموشيا

خبتني فـ عنييا
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 ع االياممتفتكريش وانا شايفك بتتيمكي م -6

 ىغمض عيني وىقولك ده شئ واجب

 وال تخميش غباء عيل مابصبرش يبكيكي

 ال يقصد لوم وال العين تعمٰي ع الحاجب

 ومين يقدر يقول إنو اتخمق منك سوي الزغاليل

 صحيح معاليل و كل ده حاجو من خيرك

 لكن جوا حواشييم دفا قمبك و أحالميم

 كال يخمص يوم وال يكمل جمال الحمم من غير 
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 دو ري مي دو -7

 فا صول فا مي

 دايخين مع األلحان ويا النغم دايخين

 يعزف بكل الحنان و يمقي عزفو حزين

 حال البيانو استفزه ضغط بعزم ما فيو

 طمعت نغمتو نشاز و صّفر السامعين

 رجع يطاطي بصوابعو و برجمو و بروحو

 مفيمش ايو المي مانعو يعزف عمي جروحو

 ان لمعينلعل شئ يختفي  و شئ يب

 دو ري مي دو

فا صول فا مي
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 و ال ييِمـك و ال تخافي -8

 محدش ِم المي عاشقينك
 ىيمشيمك طريق حافي
 محدش ِم المي عارفينك
 ىواه من ناحيتك صافي

 َفـخميكي كما كنتي
 رقيقة و نجمة بتَضّوي 

 تموت الناس تعيشي انتي
 بضحكة تداوي او تكوي 
 و متخميش اغاني الحزن 

 تكتعزف فوق كمانجا
 ده كل المي اتعتر فيكي
مابحمفش إال بحياتك
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 الزقزقات المي فـ راسي  9
 مش حاجو حموه 

 و ال صوت عصافير 
 ده كالم بياكل إحساسي 

 بيعُصـر فيا 
 و بـْشـَربني عصير

 في ناس بتكتب تفاريحيا 
 و ناس بتكتب تباريحيا
 و ناس بتكتب لمتفانين
 و انا المي جوايا دابحني

 ال ريحني ال ىجرني يوم و
 و ال عارف اقولو مع القايمين
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 و ال حد شافك و انت حي 12
 و ال زعموا عمي موتك

 خبيت آالمك تحت ضي 
 و الميل غزل توبك

 ال فيموا ايو ورا ضحكتك 
 و ال ايو ورا سكوتك

 كل المي عرفوك لم شافوك 
 و ال عرفوا يوم روحك

 و جابوا فيك كل العبر ، 
 رموا ممح في جروحك

 بوك وحيد تبكي و مين و سا
 منيم سمع صوتك

 

 

 

 

 

 


