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جميع ما ورد فى الكتاب من أفكار تخص الكاتب و تحت 
 وليس لمدار أي شأن بها مسؤليتو 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   إهـــــــــــــــــــــ
 

 الكاتييييييي الك  ييييييرإلييييييي اللصليييييي  ال ييييييد ك  

 هشـييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـا  حـييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـالد  

 

 

 

 

 

 

 

 

الصيييييييييال  اطق . ييييييييير لن ميييييييييي  تحكييييييييي  " 

الص ييييييل شييييييي كيييييي  شيييييي   كانيييييي  ر ييييييا لن 

التيييييييي تيييييييوتي ليييييييي  الف ييييييير دوق  ييييييييا ك 

تخ يييييي   تييييييي  ابشيييييي ا  شييييييي ن ييييييا  ا و 

تيييييييييي  شول يييييييييا  مصييييييييي  ليييييييييق الييييييييييو  

الخاشييييييي  شيييييييور  كييييييي  شييييييي  دوق  ابزرق

أق ت يييييييياي ش نييييييييي لييييييييق شييييييييد  يييييييييو  

 اللصرشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   

اطق  ييييييا لصللييييييي ال ييييييد ك أ حييييييل شنيييييين 

كييييي   يييييو  هنيييييا و أ يييييو  شنييييين كييييي   يييييو  

هنيييييان شيييييك هنيييييا و يييييدتن و ب ليييييق هنيييييان 

  أراحنييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اإل ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

كييييييق كلييييييا شيييييي   و لكييييييق د  شنيييييين لييييييا 

 ثمييييي    يييييرن  شيييييالكوق كلييييي  ليييييد انت يييييي 

 ". يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلفا

 



 

ال يييييف ر  شيييييي  إليييييي كييييي  ا شييييي ا 

 الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال 

 

 إليييييي أحيييييدل ورلييييي  شييييي ر ن تييييي 

وليييييي  تييييييدق شييييييفتاها  صييييييد ل ليييييي  

 النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 
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  ن  02

 

 متمسمه األٌام

 علً الجسم اللً متمسم

 و كل خلٌه تتكلم

 جمال ربانً كما أُنَزل، مفٌهش كالم

 عشرٌن سنه بالٌوم

 و كل ٌوم بٌموم

 م النجمه ٌرسم لن

 ...فوق كل حته لمر 

 فوق الشفاٌف لمر

 فوق األٌادي لمر

 و جوه ننً العٌن



 راسم شماوتن لمر

 و فوق بمٌة الممر

 فً كل حته لمر

 من كعب رجلن لمر

 لحد فوق الراس

 و انا كعب رجلً إزاز

 كتٌرحوالٌكً لَـف 

 امتً األٌادي تتشبن

 و الجلد ٌبمً سرٌر

 إمتً اللٌالً تتوزن

 و مٌزان هواكً ٌطب

 و للبً فٌكً ٌتسجن

 ٌدوق حالوة المُرب و

 ترمً إٌدٌكً علٌا

 و تاخدنً رٌحة هدومن

 أسرح و اغمض عنٌا

 و خدودي تحضن خدودن

 و الشعر ٌغطً وشً

 ٌرخً علٌا الستاٌر

 أنسً هدوبً و َوشً

 و اشم فٌه البشاٌر

 ٌا ُمهجة العمر انتً



 نَفَـِسن هاتٌه بٌن ضلوعً

 انتً بحوري و سفٌنتً

 بٌكً الَشبَع، لٌكً ُجوِعً

 اكً َسِكّـنت روحًجو

 و الجسم لٌها ٌحن

 مٌن بس ٌصدق انن

 عشرٌن سنه فً الِسن

 عشرٌن لكن عنٌكً

 عرفوا طرٌمً و خدونً

 خلونً حلمت بٌكً

 و إنن كنت فاتح جفونً
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 أ  ال لد د 

 أمن ألم البلد دي

 و أمً و أم اللً فات

 دماغن بتاخد و تدي

 دماغً أكلها السكات

 ص ٌابن فُلهخال

 بخمس فً فِلَّه

 و ف الجته ِعله

 و باكل فتات

 ٌا راكب حصانها

 و شادد لجامه

 ..سرلها اللً صانها و

 خدها الشتات

 بتاكل و تبلع



 و عمرن ما تشبع

 لكنن هتخلع

 بشنطة حاجات

 دهب لولً ماشً

 خٌول أو مواشً

 و جوه الحواشً

 هتطلع مالن

 مستف دوسٌهن

 و واخد فوتٌهن

 كمهلماعة المحا

 و تطلع برئ

 بطل فً الخناله

 و تعدل لٌاله

 زعٌم بالحداله

 و آه ٌا الغرٌك

 ٌا واد ٌاللً ثاٌر

 دخلت الدواٌر

 بنٌت العماٌر

 و روحت ف حدٌد

 تنّور عشانً

 و انا اللٌل رشانً

 ده شؤنن و شانً



 و شؤن العبٌد

 و ابو النسر معدن

 ٌشلتت و ٌعجن

 ٌبطط و ٌسجن

 فً فرن السكات

 لد ديأمن و ام الب

 **** أمً و ام اللً فات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الك  را ح

 مٌن ف اكتبابً ٌواعدنً

 و ٌمد إٌده و ٌشد

 كان داٌما الخوف باعدنً

 كل اما بابنً ، ٌهد

 عجزت من جوه جدا

 و الشكل من بره جامد

 حتً االدان اما بـدّن

 اهرب و اصلٌها لاعد

 ٌشوفونً طالع و نازل

 بضحن و للضحن غاوي

 بس علً الوش عازلال

 و مداري تحته البالوي

 بٌمولوا ماهو حلو، ماله



 البس إشً و عطره فاٌح

 و معبً فً جٌوبه ماله

 غٌر اللً شاٌله ف صفاٌح

 تعالولً و ادٌلكو لولً

 و تشٌلوا أحمالً ساعه

 علً بال ما احطط حمولً

 راح تسؤلولً الشفاعه

 طول ما الوجع مش داخلكم

 خلً فً كالمكم موده

 وا اللً تعبان ٌجٌلكمخل

 ٌسمع كالمكم و ٌهدي

 متخلوهوش ٌبمً والع

 و تحطوا ملح ف جروحه

 ده الكل راٌح ما راجع

 *****   مٌن فٌكوا ضامن لـروُحه

 

 

 

 

 

 



 

  كلي إل كي

 سالمً إلٌكً

 و سالم األحبه

 من الملب طالع

 ٌعلم للوب

 العٌال تبمً عاشمه

 سكوت الشوارع

 ٌطبب جراح

 خانوهاللً ناسه 

 وهو شاٌف و سامع

 سالمً إلٌكً

 محبه و حنٌن

 و عشك و سكن

 سالمً ٌا روحً

 معدي حدود

 .المكان و الزمن



 عٌونن بتلمع

 و نور ضٌها

 ٌَونس السهرانٌن

 لمر فوق جبٌنن

 هالله بٌطلع

 ٌحلًّ السنٌن

 حواجبن بتنده

 بمٌلها لعٌون

 المحب الحزٌن

 و تطلك فـ ننً

 عنٌه االبتسام

 ٌلو الكالم الجم

 خدودن و لونها

 الطبٌعً المَوَرد

 بتسحر للوب

 تزغلل و تضوي

 وتغري الشفاٌف

 علٌها تدوب

 و آه من شفاٌفن

 و آه ٌا الحنٌن

 تنسً الوجع

 و األلم و السنٌن



 

 إو ف ـا

 بحبن

 و لٌل البرد ده شاهد

 علً النار اللً بٌن

 ضلعٌنً فً بعادن

 بتحرلنً بمسوه كؤنً

 ال انا عاشك

  غاويو ال

 و ال والف علً اعتابن

 و انـا الداٌب

 أنا الداٌب فـ ننً عنٌكً

 و فـ دلعن

 و انا السكران بعنابن

 و بصحالن و بنعسلن

 و بحلم امتً ادوق عسلن



 و امتً الحضن ٌحال بن

 و امتً الصبر ٌفهمنً

 و ٌفتحلً بإٌدٌه بابن

 لالولً إوصفها دي اللً انت

 !نسٌت علشان عاشمها الناس

 أمٌره فـ جزٌرهتكونش 

 و بٌنها و بٌنن الحراس

 !!...ٌارٌت ألدر

 مكنش زمانً متعذب و متكدر

 مكنش هتبمً فٌا النار

 ٌارٌت ألمالها

 وصف ٌلٌك بؤوصافها

 مكنتش كل لٌله احتار

 ساعات ألماها وخدانً لجنه و نور

 ساعات بتكون لً بستانً

 و طارحه زهور

 ساعات أكتر

 بتتمنظر

 عشان عارفه انها تمدر

 تخلٌنً كما العصفور

 ازلزق حب و أغنً

 و ارفرف جمبها تمللً



 و لو كان الجناح مكسور

 عنٌها الناعسه ملٌانه

 شماوه و عشك لٌا انا

 و شفاٌفها تدوخنً

 بشهد العشك ملٌانه

 و سحبة رمشها االسمر

 مفٌش منها ف دنٌانا

 و آه من ضحكها الراٌك

 و من رلتها آه ٌانا

 اذا مشٌت بتتماٌل

 نسمه ف وسط زهوركما ال

 ولو لبست هدومها البٌضا

 تبمً مالن جناحه النور

 و لو لالت بتنهٌده بحب و ادوب

 االلٌنً فً تنهٌدها

 كؤنً بشوف ورا المستور

 فَـ متمولولٌش انا اوصفها

 سٌبونً ف ضٌها مبهور
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 ش  كي ل  كي

 

 أنا العاشك

 أنا المعشوق

 أنا.. إنتً

 و انا جمبن

 داٌببكون 

 فـ ننً عنٌكً

 ٌا حبٌبتً

 إذا ملتً

 إذا ضحكتً

 بحس بكل

 شًء فٌكً

 و لو بصٌتً

 و سكتً

 علً شفاٌفن



 بشوف اسمً

 و ماسكه إدٌا

 بإدٌكً

 و لما بتضحكً

 فـ وشً

 فـ ثانٌه

 بتنكشً عشً

 و أطٌر و أنزل

 علً كفوفن

 تداوٌنً

 و تسمٌنً

 و برموشن

 تضمٌنً

 و انسٌكً أنا

 خوفن

 اٌا عمري و أحالمً

 و كل جمٌل

 مع عٌونن

 أٌا لمري

 سهرت اللٌل

 و آه من بسمتن

 لٌا، بتسحرنً



 بتمتلنً

 و ٌحٌٌنً

 عبٌر نفَسن

 و ألول مواوٌل

 ألول فٌكً

 كالم متمالش

 لبلٌكً

 أغنٌلن بإحساسً

 اطٌر

 بجناحً حوالٌكً

 تشاورٌلً

 ألول حاضر

 تنادٌنً

 .الول شبٌكً لبٌكً
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   ق الكلل 

 

 ملم فً الورقجال ال

 ٌكتب ٌا زهرة بالدي

 حبسه الشاوٌش و العسس

 و الحبس كان انفرادي

 و عشان ماهو كان للم

 لاري التارٌخ اللً كان

 محبرته نزفت ألم

 و ورلته صبحت حٌطان

 نمش الحماٌك بواخر

 و الموج ٌموج عالً

 و البحر ثاٌر و زاخر

 مٌبانش له آخر

 بس الملم بحار



 و مساٌُسه بالمجداف

 فٌه الموج ٌزق

 بشراعه ٌتاخر

 ٌكش فٌه ِم الخوف

 ٌصد و ٌعافر

 أصل الملم من زمان

 عارف جنان البحر

 من ٌوم ما كانت مٌاهه

 بتترسم ع الصخر

 ٌاما الملم خط ٌاما

 و لال كالم السالمه

 بس الشاوٌش جاب سجونه

 .و السجن للـكلمه لبر
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 ل  الملر 

 

الّددددده و فاتحددددده لاعدددددد مدددددع الممدددددره اللدددددً ط

 شبان السما و مدلدله ضفاٌرها نور

سدددددداند دمدددددداغً لـددددددـ ِحجددددددر نخلدددددده محملدددددده 

 َطـْرح الهوٰي بلح الشفاٌف و الخدود

نفسدددددً ابوسدددددن ٌدددددا حبٌبتدددددً و انسدددددً فدددددً 

 البوسه الوجود، نفسً ادُوب

نفسدددددددً أدَِوِاب فٌدددددددـا روحدددددددن .. زي مدددددددا 

 بـدوب العسل ع المشطه دُوب

لً بددددددس فددددددٌن و ازاي اطولددددددن .. أو لددددددولٌ

 ! إمتً اُطول

 و انتً حلم

 و آه من االحالم

بتٌجدددددددً كدددددددل ٌدددددددوم لكدددددددن ، مبتطدددددددِولش، 

 !! مابتشبعش

 بس مفٌش فً اٌد للبً سوا ٌحلم

 لعل ف ٌوم



 الوم م النوم

 أاللً دفاكً بِتـَكلم

و تشددددددددددرق نظرتددددددددددن فددددددددددولً و تحددددددددددت 

 جناحن أتملب

تمٌلدددددددً بوجنتدددددددن فدددددددولً و تحكٌلدددددددً و ال 

 اتململ

 جمالن

 ٌا ام للب ابٌض

 ...ٌنً أمل ٌمكن ٌكون كداب بٌد

 و حتً ان كان أمل كداب

 انا مبسوط و هاستحمل

و عمدددددددري ف ٌدددددددوم مدددددددا ابطدددددددل حلدددددددم و 

 هكمل

 و عمري ف ٌوم ما ارد الباب

بحبدددددن لدددددد كدددددل الحدددددب فدددددً الددددددنٌا و فدددددً 

 االخره و فً االحالم

بحبدددددن لدددددد نٌدددددل بلددددددي مدددددن المنبدددددع إلدددددً 

 الشالل

و مدددددددددن وادي الجندددددددددوب االسدددددددددمر لحدددددددددد 

 هالبحر و رمال

بحبددددددن لددددددد مددددددا ٌحددددددب الجنددددددٌن أمدددددده، و 

 صدر امه، و حضن أمه

 و مهما تكون أساوة اُمـه ... بتحالله

 بحبن حتً و انتً بعٌد و علشانن

 ادوق البعد و الترحال



 اسٌب الناس و أكون لٌكً

 ٌموت اسمً ما بٌن الناس

 و اعٌش فٌكً

 !.. ٌجافٌنً الخالٌك الجل اسٌبن ٌوم

لشدددددددانن أسدددددددٌب كدددددددل البشدددددددر تِمدددددددـا  ، و ع

 حٌاتً تهون

 ألف كٌانً فً هدٌه

 و ٌوم المُرب أجٌبهولن

 أكون لن عمد ف رلبتن

 ٌِزٌن صدرن

 و اكون لن توب

ٌدددددداري عدددددن العٌدددددون سدددددحرن ٌدددددا صدددددوت 

 الناي

 انا عشمتن

 عشمتن موت و مش عارف

 .عشمت ازاي
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  الحم م  الرل م

 

ٌددددددا معلمددددددٌن فددددددً المدددددددارس كددددددل العٌددددددال 

 تكتب

ماٌر وحاسدددددددددددبوا اصدددددددددددل ربدددددددددددوا الضددددددددددد

 التارٌخ بكتب

مدددددٌن اللدددددً بدددددانً الحضددددداره  العلدددددم و لدددددال 

 السالح

الددددددنٌا عددددداوزه الشدددددطاره و لدددددال العمدددددار و 

 الكفاح

آدي رفاعددددددددده اللدددددددددً سدددددددددافر و االصدددددددددل 

 طهطاوي

 رأي بالد المسارح لم ٌفتنه الراوي

رجدددددددع بدددددددالده األصدددددددٌله و الحدددددددب لٌهدددددددا 

 فرض

لخدددددددص جمٌدددددددع مدددددددا رأي و حلدددددددم بٌدددددددوم 

 الوعد

ً كتبدددددددوا الكتدددددددب و اسدددددددتفتحوا كدددددددل اللددددددد

 الكرارٌس



نمشدددددددوا ان مصدددددددر بهٌددددددده و العلدددددددم هددددددددو 

 العرٌس

محفددددددوظ و طددددددـه و سددددددمٌره بنددددددت موسددددددً 

 و زوٌل

 و مشرفه اللً غفا فً علم بالده لتٌل

 عالبحر طلت عروسة بحر بـنٌَّـه

 و فوق دراع النٌل نامت محنٌَه

و المصددددددري واد صددددددٌاد والددددددف عِفددددددً ع 

 الموج

 رعها بِـ النٌَهو كان أصٌل فالح و زا

و ٌدددددوم مدددددا طلدددددت جرٌحددددده مدددددن خطدددددوط 

 العلم

و الدددددددددمع دم زهددددددددران و فددددددددً دنشددددددددواي 

 األلم

 و سٌنا نامت حزٌنه خطفها واد نبّاح

هدددددددب الددددددددراع العفدددددددً جنددددددددي فدددددددـ إٌدددددددده 

 سالح

 كبر و هلل و زمجر

 شافها عروسه بتصغر

 و بتلبس الفستان

 جاب مهرها نهرها

 و جابِـه الطغٌان

 و مات شهٌد الجلها

 الدم كان فٌضانو 



 و داق دفا حضنها لما اندفن مرتاح

لولددددددددوا لعٌددددددددال المدددددددددارس ٌددددددددا معلمددددددددٌن 

 العٌال

بلددددددنا هدددددً اللدددددً بالٌددددده أمدددددن و عمدددددن و 

 خال

و ان اللدددددً عاشدددددك ترابهدددددا ٌفددددددٌها دمدددددا و 

 روح

حددددب الددددوطن حددددب أكبددددر هددددو اللددددً بعمددددل 

 رجال

 لولوا لشباب حامً ثاٌر

 اسمع بملبن و شوف

 مٌن اللً جاب البشاٌر

 ن اللً بزرعها خوفمٌ

 مصر الحمٌمه الرلٌمه

 فً الملب تطرح غناوي

 تبعت ورودها لجنودها

 الفالحٌن و السٌناوي

 اسكندرانً و مصاروه

 اوالد علً و الصعاٌده

 و الخوٌا ِشمًِّ النوباوي

 ٌا اهل المداٌن و أهلً

 جوه المري و النجوع

 تكبر بالدنا بدراعنا

 ال تجوع و ال احنا نجوع



 ادنا اللً باعناُصدوا بجه

 ده طرٌمنا ملهوش رجوع

 رمل الوطن راح ٌساعنا

 و ٌساعنا ضل الربوع

 لولوا لعٌال المدارس

 طالعٌن فً ضل النشٌد

 منكم مزارع و حارس

 و ادي الطبٌب الشهٌد

 بكره اللً طالع بنوركم

 مهر لبلدنا البهٌه

 إملوا المناوي غناوي

 و اللحن و الغنوه هً

 ٌامصر لومى و انهضً

 متخافٌش من والدنو 

 هم اللً لما تمرضً

 .هٌرجعولن شبابن

***** 

 

 

 

 

 



 

  ا لصلل 

 

 ٌا معلمه للبً ٌدوب

 فً الحب من غٌر معلمه

 ٌا معلمه عٌنً تتوب

 عن أي واحده مزَوله

ٌدددددددددا معلمدددددددددانً إزاي ٌكدددددددددون الصدددددددددبر ع 

 المحبوب

 إلبلً منً غرامً  

 و إلبسٌه ٌا حبٌبتً توب

 لسنٌنضمً لٌكً جسم دٌساه ا

 و للب ٌحلم

 ٌلمً وٌاكً المحبه و الحنٌن

 ماتسٌبٌش نفسن

 لصوت المجروحٌن فً الحب



 دول ناس غٌرانٌن

 و تعالً جمبً

 لوي للبً

 اللً عاش جمبن سعٌد

 اعرفٌنً و اعرفً سر الحٌاه

 لما عٌنن جوه عٌنً

 تلمً محبوبها اللً تاه

 سٌبً روحن تسري فٌا

 و انسً وٌاٌا الكالم

 إٌه لزومه

 نبمً فً المحبه جمب بعض لما

 و بإٌه ٌفٌد الصوت و غنوتنا شالتنا

 فوق مجال األرض

 ٌا معلمه الشمس أما تطلع

 تستلف م الننً نور

 ٌا معلمه اللٌل أما ٌرجع

 ٌمضً للعشاق حضور

 ٌا معلمه الغصن المزهر

 ٌطرح الرمان نجوم

 علمٌنً أبمً كوكب

 و فـ مجال العشك أدُور

***** 



 

 ك ر   ا  راحي

 

 كبرت ٌا جراحً و بمٌت تشوف

 حب الولد لحبٌبته خٌبه

 !ما كنت خاٌب من زمان

 و بمٌت تشوف ساعة فرالهم

 ُمحن و انها مش مصٌبه

 !ما كنت بتموت م الجنان

ر رإٌتن دلولت  اٌه اللً غبَـّ

 !إوعً تمول كبرت

 إٌه اللً غٌر فكرتن و زهمت

 !غٌر إنن تعبت

 من كتر ما اتمعشمت و اتصدٌت

 ملب م األحزانو نشف ال

 و ادٌن صدٌت

ك كما الترباس فً باب اتسن  و بتزٌَـّ

 و بان علً جسمن الدبالن

 و بان علً عملن التعبان

 و بان َعَجَزن علً جلدن

 .... و اهو دلولت

 !جاي تعمل حكٌم البٌت



 ..ٌا عم اسكت

 .ٌاعم اسكت

 و سٌب الناس تشوف حالها

 و كل حبٌب ٌمٌم علشان حبٌبه اللٌل

 بو كل حبٌ

 ٌكمل دعوته النالصه بصبر جمٌل

مددددددددا ٌمكددددددددن تتسددددددددمع مندددددددده و ٌتاللددددددددً و 

 ٌتواعد

و ٌمكددددددددن أله، و ٌعددددددددود لددددددددن ضددددددددعٌف و 

 هزٌل

 و بطل حكم ع األشخاص إذا أمكن

 عشان كلن عٌوب واضحه أوي جدا  

ٌشدددددوفها االعمدددددً مدددددن غٌدددددر مدددددا ٌاللٌلددددده 

 .دلٌل

 ٌا جراحً.. كبرت و لسه مش فاهم

 محدش غاوي ٌتعلم بموت الغٌر

دش بٌددددددددن هٌددددددددتعلم بددددددددإن الحددددددددب و محدددددددد

 الفرله

 شعور واحد، ٌخلً الملب مش لادر

 .ٌنام اللٌل

***** 

 

 



 

  مف و ح  

 

 كان فً زمان

 حتة ولد غلبان

 جه فً البلد دي وحٌد

 ال له عمام

 و ال له خٌالن

 و ال حد مد له إٌد

 األب كان شارع

 األم كت جامع

 و األرض كانت سرٌر

 ع اللممه بٌصارع

 مره بٌدافععن ع



 فً زرٌبة الخنازٌر

 عدت سنٌن المعٌَله

 ملبسش فٌهم مرٌله

 و ال خط فـ الكرارٌس

 حسب الولد عمره

 خاصم أبوه و أمه

 و شاف فً نفسه عرٌس

 و البد لو هٌجٌب

 عروسه ٌفتح بٌت

 و البٌت هٌٌجً منٌن

 راح اشتغل و اتوجع

 سافر و هج و رجع

 راجل معاه لرشٌن

 لال ٌا بلد لاسٌه

 هنا راسٌهرجلً 

 و بنا لحبٌبته البٌت

 و خده السفر تانً

 خلف ولد تانً

 و اهو فهمه الحوادٌت

 ان البلد أمنا

 نسمٌها من دمنا

 لنا فٌها سمف و حٌط



 كبر الولد إبنه

 َكـل لمحه مع تبنه

 أصل الزمن دّوار

 و بلدنا من ُمده

 شرلانه علً عودها

 و الغٌط سرح فٌه حمار

 لال الولد ٌابـَه

 البهبلدنا دح

 سٌبنً أمشً مرجعِش 

 األب لال ٌابنً

 لٌنا جدار مبنِــً

 انـا منه مطلعِش 

 بس الحمار نهَّـك

 سٌادته كان بِزَهك

 من لِلة البرسٌم

 الطٌن نشف جدا

 منع اآلدان ٌدّن

 و بَدَع كالم السٌم

 ٌطلع ٌمول عٌنً

 تجدٌد خطاب دٌنً

 ٌمبض علً الفاهمٌن

 ٌخرج ٌمول فَكه



 و بنمشً بالَزَكه

 ل فلوس بالدٌنٌاك

 خلصت أالعٌبه

 و فاضً كان جٌبه

 طماع حمار الشٌن

 اٌه رأٌكم ٌعنً

 و الناس بتسمعنً

 !نملً جٌوبنا منٌن

 لالوله شعبن خالص

 عالمرش لَف و الص

 و ال عدش اللً الطٌن

 الناس بمت بتجوع

 الكل بمً جربوع

 لوال ساترهم بٌت

 !رد الحمار لال بٌت

 هاتوا الورق و الملم

 ون العدماكتب لان

 و ننفذه بحدٌد

 ًٰ  علً كل واحد بن

 ان شاهلل من مٌت سنه

 ٌدفع علً الجدران

 عاوز ٌعٌش بالهنا



 و ندَولُه ُحبنا

 مرضٌش هٌلمً النار

 هاتوا الفلوس هاتوا

 و انتم بها تباتوا

 و تبموا وطنٌٌن

 هدوا البٌوت هدوا

 لو حتً بٌت جده

 ٌورث حفٌده األنٌن

 خرج الحمٌر الصغار

 اخدهم ُسعارهاٌجٌن و

 ٌهدوا ما ٌخلوا

 خرج الولد و أبوه

 ٌدافعوا عما بنوه

 سحلوهم االتنٌن

 علً طٌن بلدنا الزٌن

 و بدمهم َحلّْـوا

 االب بص بعنٌه

 و زحف ببطنه واٌدٌه

 البنه اللً نام جمبه

 لال ٌابنً لوم و احٌا

 لوم كمل الرحله

 بس ف بالد تانٌه



 بلد ٌكون زادها

 من لحم اوالدها

 .ال ثانٌه ماتِعش و

 كان فً زمان و اآلن

 راجل بنام للمان

 علً طفل فً اللفه

 لـ ٌموم ٌاللً الجدار

 فوق الرضٌع منهار

 *****    .و مكفنه فـ لُفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لا أ ل  الدو اق

 

حبٌبتددددددً أجمددددددل مددددددن جمٌددددددع الخلددددددك ِمددددددن 

 ُعـْرب و َعَجـم

لددددددون شددددددعرها و جمددددددال عٌنٌهددددددا ٌحركددددددوا 

 الملب الصنم

 الممر صوتها

 زارع ُغنـا فـ لٌل الُسكات

 ٌشرح صدور العاشمٌن

 ٌنسوا فـ رحابه اللً، فات

 روحً فٌها و مش هاخبً

 دي اللً جوه فـ للبً عٌد

 شوفتها و عرفت إنً

 هبمً طٌب من جدٌد

 أصل لبل ما كنت أشوفها



 كنت واحد للبه مات

 و اما دلت بابتسامه باب عٌونً

 للبً سلم من سكات

 ح فوق الخدودٌا ورد ٌا مفت

 بوس لً اوي خدودها

 ٌا طرح رمان جسمها

 نفسً فً عنمودها

 دولنً شهدن ٌا داللها

 نسٌنً نار ُمـري

 ازرعنً فٌها ٌا ضحكها

 و اطرحنً علً عودها

 ولف معاكً الزمن

 ال كبرت و ال باصغر

 انا عشت لبلن حجر

 و ساعات كده اتمسخر

 بس اما شوفتن وطن

 حطٌت انا رحالً

 الزمنو مهما عدي 

 ال ارحل و ال اتغٌر

 انتً اللً فٌا ضلوع

 ٌا اجمل االرواح

 ما تسرسبٌنً دموع



 تنزل مع األفراح

 اشتمت ابوس خدن

 و اتخبً فـ ضلوعن

 و اسمع ُغنـا للبن

 و انام علٌه و ارتاح

 روحن تحٌٌنً

 نَفَِسن ٌداوٌنً

 رٌحتن تدوبنً ما أجمل الدوبان

 لٌكً انا و شولً

 ٌا سارٌه فـ عرولً

 خً و ال تفولًدو

 مٌن عاوز الفولان

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـــو   هــو

 

 كان عندي كلب زمان

 جٌت انا و سمٌته كلب

 لالولً سمٌه اسم تانً

 !لولت لٌه ماهو كلب

 لالولً اسم ٌلٌك علٌه

 و ٌعود علٌن بالود

 سمٌته باشا و الوله هب

 ٌنط علً رجلٌه ٌفط

 ٌشت منً أنادي باشا

 انه البشاشهٌعود علً ود

 ادٌله حتة لحمه نٌه

 ٌلوي بوزه ٌمول طرٌه

 أشوٌها ٌاكل من ادٌا



 الول ٌا باشا ٌا كلبً هب

 ٌنط علً رجلٌه ٌفط

 اما انت حتة باشا كلب

 ٌهج منً فً ٌوم ربٌع

 ٌرجع بدٌل هذالن ودٌع

 عملت اٌه ٌاباشا رد

 ٌنط جمبً جعان ٌا صاحبً

 أدٌله حتة لحمه نٌه

 ٌتممص و ٌمول طرٌه

 وٌها و امسكها ف ادٌاأش

 ٌتممص ٌعمل ضحٌه

 الوله لول لً ٌا باشا مالن

 اٌه مغٌر بس حالن

 مد بوزه لطبمً شمشم

 للت سٌبه و بكره نفهم

 َكـل طبٌخً و أْكـل بٌتً

 دام علً الحال ده و لزق

 خصصت له حله و طبك

 ٌاكل فً أكلً و ٌتبسط

 أهو كلب باخد فٌه ثواب

 لحد مره بمول له هب

 رجله دَببص لً و ب



 لولتله اتحرن ٌا كلب

 نهشنً من اٌدي و غضب

 .انت اللً كلب ..لال اسمً باشا

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زهر  ال  ار

 

 حبٌبتً

 زهرة الصبار

 بنُـدرتها

 و نَضـارتها

 و لمعتها اللً تحت الضً

 حبٌبتً

 زهرة الصبار

 بـوحدتها

 و مرارتها

 و شوكها اللً فـ لحمً الحً

 حبٌبتً

 ضحكة الترحال



 سفر هادي

 و انا الحادي

 لها الماضً و عمري الجاي

 عنٌفه زي موج البحر

 رلٌمه زي موج البحر

 و فٌها من هدوء البحر

 و مٌن ادٰي األمان للبحر غٌر للبً

و مدددددددددٌن جدددددددددواه حندددددددددان للمدددددددددوت فدددددددددً 

 احضانه

 و مات زٌـً

 و مٌن داق العسل منها

 و شـاف غلبً

 تمصمصنً ورق نعناع علً عٌدانه

 و تنملنً جدور مغروسه ف حٌضانه

 ف رمل الشط تزرعنً

 و تسمٌنً من المالح

 اموت علً كفها اآلسً

 !! و تبكٌنً

 و انـا مسامح

 مٌفهمنٌش سوي اللً

 شاف هواه و دالُـه

 ما بٌن كل الخالٌك دول

 ٌحب المط خنّـالُـه



 

  الولي

 

 الكالم علً كل لون

 و المستمع ٌفرز

 تحٌا العجول واحد ٌمول

 التانً ٌتنرفز

 و فالن زمان سن السنان

 و السجن للجدعان

 و لبل منه اللً أْمـنُه

 خلً الرجال خرفان

 خلً السباع كالنمل

 ضٌع مِرّوة شبابنا



 و العمده لم تنحل

 ٌا صابره لساكً صابره

 و ف  للبن الدنٌا زهره

 و ال اللً خانن و دانن

ـم بحلمن ودانن  عّشِ

 ظاهرهو ضحن علٌكً بم

 دلولت ٌا ام العساكر

 ازي حالن معاهم

 كنتً ام مالٌٌن تحارب

 كت سالٌه أرضن دماهم

 لٌه بعتً ولدن و بنتن

 للسٌف و زٌف اللً حاكم

 و انا اللً عمري ما ِهنتِن

 ترمٌنً لٌه فـ المحاكم

 ادفع غرامة كالمً

 و تِهـدّي فولً الجدار

 ده انا كنت واهبن سالمً

 و انتً تسبٌنً فـ حصار

 ٌا سمره لٌه للبن اسود

 مٌن اللً جابلن أساكً

 عصفوري هو اللً تاعبن؟

 دَ الدٌب بٌعوي فـ مساكً



 و الصوت بٌسري و ٌجري

 من بٌن شموق الحٌطان

 امراض فـ اكبادنا تهري

 من ُسم طٌن الغٌطان

 و النٌل نجاشً مجاشً

 حالف علٌكً الطالق

 و ال عاد ٌبوس الشواشً

 و ال رٌّه ٌمال الحٌضان

 بنٌتً فوق طٌنَه سوده و

 و منعتً عنها الَخَضـار

 نزرع و نملع فـ صحرا

 مستنظرٌن العمار

 ٌا غالٌه عند الغالبه

 ٌا غابه عند الدٌابه

 راحت غناوي الصبابه

 جاٌه سنٌن الحصاد

 ٌا سالومً بتهزي وسطن

 فً الدم ، دم العباد

 َحـَصدُم رلابً اللً حبوا

 بمنجل اللً استفاد

***** 

 



 

 الل    والي

 

فدددددددً نددددددداس بتحٌدددددددا اللٌدددددددل تددددددددُور و ٌدددددددا 

 السوالً و ناس تموت

للدددددب ٌشدددددرب كدددددل لٌلددددده و للدددددب سدددددالً و 

 انتً للبن لٌه جحود

طددددددددور السددددددددوالً شدددددددداف حبٌبتدددددددده شددددددددد 

 هامته و جاب لها نبع الوجود

و اندددددا للبدددددً أرضدددددن و انتدددددً طٌنتددددده لٌددددده 

 رضٌتً اكون شرالً

 ده اللٌل سوالً

 ..اللٌل غفٌر 

ٌمدددددددا عدددددددالبٌوت و ٌمدددددددد ودنددددددده بٌـْدددددددـِعْس دا

 فً الحٌطان

و بٌْسـَمدددددددددـع العشددددددددداق آهدددددددددات و ٌدددددددددـنِمل 

 النـور للغٌـطان



و ٌشددددددد مددددددن بَـْخددددددـر اللُمددددددـا نُمَددددددط الندددددددي 

 علً ورد غـار

و اندددددا للبدددددً أرضدددددن و انتدددددً طٌنتددددده لٌددددده 

 فراشاتن تطٌر

 ده اللٌل غفٌر

 ..اللٌل حبٌب 

ددددـد ِوْد ، ملددددوهش أبدددددا  فددددً  داٌمددددا  ٌِمددددـد الٌَـّ

 االجفـ

ال شدددددمس تملدددددك جفدددددن عدددددٌن وال عكَّدددددـرت 

 ساعة صفا

زي النّـٌَدددددددـاتً ٌبدددددددـان حدددددددزٌن، معزفدددددددـش 

 ٌوم غٌر الوفا

و اندددددا للبدددددً ارضدددددن و انتدددددً طٌنتددددده، لٌددددده 

 تخلٌنً غرٌب

اندددددا للبدددددً لٌدددددل و اللٌدددددل سدددددوالً و الغفٌدددددر 

 كان الحبٌب

و حبٌبتددددددددً كانددددددددت نفددددددددس لددددددددونً بددددددددس 

اهـا الغرٌب  َغـوَّ

سدددددددابت جددددددددورها فدددددددـ صددددددددري تشدددددددرب 

 عٌنً كالولٌد دمع

و اتفطددددددددددددم شددددددددددددولها و فددددددددددددارلنً و راح 

 ٌجدف فِـ الغرٌـك

و رجعدددددددددددت أندددددددددددـا لوحددددددددددددي نَـٌَدددددددددددـاتً 

و اللٌدددددددل ....    للسدددددددوالً بَــبِـدددددددـل رٌدددددددـك

 صدٌك

***** 



 أنا و لل ي

 

 و إٌه بهدلنً وٌا الناس

 سوان انت

 و مفٌش تغٌٌر

 تحب الناس، تروح الناس

 تعود انت

 وحٌد و كسٌر

 أفهم فٌن

 و ادادي عنٌن

 و اخٌط جرحن المفتوح

 تبات مجروح

 و تصبح مبتسم تانً

 كما العصافٌر

 تطٌر و تروح



 تعٌد الحزن من تانً

 تعود مهزوم

 بتهرب منً لٌه داٌما

 هروبن ده ملهش لزوم

 افهم فٌن

 و ادادي عنٌن

 و اخٌط جرحن المفتوح

 تبات مكسور

 و ناٌم سخن بتخرف

 و فجؤه تموم

 تشت و تجري لدامً

 تتسحب كما عٌـل و

 بِــنُط السور

 تروح تتاللً و تواعد

 و تتخان تانً و تباعد

 و تعمل فٌها للب جسور

 و ترجع لً مداري الجرح

 افهم فٌن

 و ادادي عنٌن

 و تفهم انً داٌما صح

 تبات مبسوط

 الول مره لٌلنا ٌفوت



 بدون احزان

 و من غٌر جرح

 و صبح الصبح و لمٌتن

 ال بتماوح و ال بتهرب

 ت أفرح و صحٌتنحاول

 لمٌتن هادي و مغَـّرب

 و بتجٌب سٌرة األموات

 كؤنن شاٌف المحجوب

 صرخت علٌن بالش الموت

 ضحكت و للت.. اهو نجرب

***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كاق نف ي اش ش الحل 

 

 كددددددددددان نفسددددددددددً ألددددددددددول كددددددددددل الكددددددددددالم

 بالصددددددددددددددددددددددددددددددددوت و مكتبشددددددددددددددددددددددددددددددددً

 .. اللددددً اعشددددمه، أحضددددنه و اللددددً أكرهدددده

 أشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم و مكبتشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 سٌاسدددددددددددددددددددددهملعونددددددددددددددددددددده فٌكدددددددددددددددددددددً ال

 ملعدددددددددددددددددددددددون ابدددددددددددددددددددددددو السدددددددددددددددددددددددلطه

 ملعددددددددددددون بددددددددددددـ ُحبددددددددددددن ٌددددددددددددا مصددددددددددددر

 و بغٌدددددددددددددددددددر علٌكدددددددددددددددددددً و امدددددددددددددددددددوت

 كبدددددددددددددددددددددرت بددددددددددددددددددددددري و ألندددددددددددددددددددددً

 مبحددددددددددددددددددددددددددددددددددددبش المراٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

 عرفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددت بالتجربددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 انددددددددددددددددددددددً عجددددددددددددددددددددددوز حكاٌددددددددددددددددددددددات

 لسدددددددددددددده فددددددددددددددً كالمددددددددددددددً هددددددددددددددواكً،

 لسدددددددددددددددددددده ف مالمددددددددددددددددددددً سددددددددددددددددددددكوت

 و بدددددددددددل مددددددددددا اشددددددددددٌلن فددددددددددً عٌنددددددددددً،

 شاٌلن ف للبً .. َهـم

 كان نفسً اعٌش الحلم

 كدددددددددددددان نفسدددددددددددددً أسدددددددددددددافر  

 أهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداجر

 ف بددددددددددددددددددددددددددددددددددددالد هو اشددددددددددددددددددددددددددددددددددددو

 االرض دي تشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفنً

 و الددددددددددددددددددددددددددددددددددتلج ده ٌزورنددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 و النخددددددددددددددددددددددددددددددددددل ده ٌشددددددددددددددددددددددددددددددددددٌلنً

 كمدددددددددددددددا نسدددددددددددددددمه حاضدددددددددددددددنه هدددددددددددددددواه

 النددددددددددددددددددددددداس تكدددددددددددددددددددددددون للنددددددددددددددددددددددداس



 و الحلدددددددددددددددددددددم سددددددددددددددددددددداٌد و حددددددددددددددددددددداكم

 فدددددددددددددددً البحدددددددددددددددر نلمدددددددددددددددً األمدددددددددددددددان

 بٌهددددددددددددددددددددددل عالموجدددددددددددددددددددددده عدددددددددددددددددددددداٌم

 لكندددددددددددددددددددددددً تاٌددددددددددددددددددددددده و سدددددددددددددددددددددددارح

 و خدددددددددددددددت مددددددددددددددن السددددددددددددددفر إسددددددددددددددمه

 و خدددددددددددددددددددددتنً كددددددددددددددددددددل المطددددددددددددددددددددارح

 و ال خدددددددددددددددددددت غٌددددددددددددددددددر اغتددددددددددددددددددراب

 اعمو الغربددددددددددددددددددده تِدددددددددددددددددددـعبان و نددددددددددددددددددد

 و ال ندددددددددددددددددددددابنً غٌدددددددددددددددددددددر سدددددددددددددددددددددمه

 كددددددددددددددددل الطددددددددددددددددرق حٌطدددددددددددددددده سددددددددددددددددد

 و مفددددددددددددٌش طرٌددددددددددددك حدددددددددددداوي بدددددددددددداب

 ..و بدددددددددل مددددددددا اعددددددددٌش صددددددددمر طدددددددداٌر، 

 عاٌش ف للبً .. َهـم

 كان نفسً اعٌش الحلم

 كدددددددددددددان نفسدددددددددددددً أعدددددددددددددزف و اغندددددددددددددً

 و ارسدددددددددددددددددم و أرلدددددددددددددددددص و اطٌدددددددددددددددددر

 ال حددددددددددددددددددددد م الندددددددددددددددددددداس ٌلددددددددددددددددددددومنً

 و ال ماضدددددددددددددً ٌرسدددددددددددددم لدددددددددددددً حدددددددددددددـد

 اندددددددددددددا اصدددددددددددددلً ضدددددددددددددد الحددددددددددددددود دي

 بٌنددددددددددددددددددددددددً و بددددددددددددددددددددددددٌن الحلددددددددددددددددددددددددم

 لخطدددددددددددددداوي اللددددددددددددددً عدددددددددددددددتكددددددددددددددل ا

 كانددددددددددددددددددددددددت بتنددددددددددددددددددددددددزل تدددددددددددددددددددددددددب

 ٌامدددددددددددددددا الطدددددددددددددددرق فٌدددددددددددددددا صددددددددددددددددت

 و انددددددددددددددددا فٌددددددددددددددددل ممدددددددددددددددداوح ٌهددددددددددددددددب

 و بحددددددددددددور تهددددددددددددٌج موجهددددددددددددا عددددددددددددالً

 و اندددددددددددددا مركبدددددددددددددً بٌرمدددددددددددددً هلدددددددددددددب

 راسدددددددددددددددددددً فدددددددددددددددددددً وش المهالدددددددددددددددددددن

 شدددددددددددددددداٌل مددددددددددددددددع الصددددددددددددددددبر حلددددددددددددددددم

 و اندددددددددددددددا كدددددددددددددددل املدددددددددددددددً و مناٌدددددددددددددددا

 لو ٌوم و اعٌش الحلم



 لدددددددددو عشدددددددددت حلمدددددددددً اللدددددددددً راسدددددددددمه

 هتكدددددددددددددددددددونً ُكونِدددددددددددددددددددـً و َرسدددددددددددددددددددُمه

 ًٰ  الاسدددددددددددددمه للبدددددددددددددن ده لدددددددددددددو ٌرضددددددددددددد

 كددددددددددددددددددل الحٌدددددددددددددددددداه اللددددددددددددددددددً فٌددددددددددددددددددا

 أحلدددددددددددددددددددددددف و نددددددددددددددددددددددددر  علٌدددددددددددددددددددددددـا

 مدددددددددددددددددا تسدددددددددددددددددٌب ادٌكدددددددددددددددددً إدٌدددددددددددددددددا

 و تكددددددددددددددددددددونً ضددددددددددددددددددددحكة عنٌدددددددددددددددددددددا

 و الضدددددددددددددددددددددددً فدددددددددددددددددددددددً النندددددددددددددددددددددددً

 و تكدددددددددددددددددونً حربدددددددددددددددددً و سدددددددددددددددددالمً

 و تكدددددددددددددددددددددونً طدددددددددددددددددددددب آلالمدددددددددددددددددددددً

 و سددددددددددددددددددكوتً انتددددددددددددددددددً و كالمددددددددددددددددددً

 و انتدددددددددددددددددددددً اللددددددددددددددددددددددً تسددددددددددددددددددددددمعنً

 بدددددددددددددددددددددددددس الحمٌمددددددددددددددددددددددددده انندددددددددددددددددددددددددا

 ال عرفنددددددددددددددددددددددا ٌددددددددددددددددددددددوم بعضددددددددددددددددددددددنا

 و ال رغبدددددددددددددددددددددددددددددددددده بتضددددددددددددددددددددددددددددددددددمنا

 و ال حدددددددددددددددددددددددد فٌندددددددددددددددددددددددا اهتددددددددددددددددددددددددـم

 فٌكً الحلمو كرهت 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  إ   ت دق

 

 !!اٌهبــ تصدق 

 تصدددددددددددددددق بدددددددددددددداللً خلددددددددددددددك الخلددددددددددددددك

 و بندددددددددددددددددددوره انجلدددددددددددددددددددت ظلمدددددددددددددددددددات

 بدددددددددددددددرغم اندددددددددددددددن شددددددددددددددددٌد لاسدددددددددددددددً

 و بتبَكدددددددددددددددددددددً عنٌدددددددددددددددددددددا سددددددددددددددددددددداعات

 و بتخلٌنددددددددددددددددددددً أعاتبددددددددددددددددددددن ٌامددددددددددددددددددددا

 و تّددددددددددددددددددددـْوهنً فددددددددددددددددددددـ الحكاٌددددددددددددددددددددات

 و بتجٌددددددددددددددددددددددب السددددددددددددددددددددددبب فٌددددددددددددددددددددددا

 و اندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ولٌَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 و عندي بنات

 ! ..تصدددددددددددددددددددددددددددددددددق

 ..وحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الواحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 فعش انددددددددددددً اسددددددددددددٌب حضددددددددددددننمٌددددددددددددن

 و ال انسدددددددددددددً اندددددددددددددن َهنَدددددددددددددا روحدددددددددددددً



 و ال ورٌتندددددددددددددددددددً ٌدددددددددددددددددددوم حزندددددددددددددددددددن

 و ال إنددددددددددددددددددددددن أمددددددددددددددددددددددان للبددددددددددددددددددددددً،

 فددددددددددددددً خددددددددددددددوفً كٌددددددددددددددانً بٌُضددددددددددددددمن

 و بدددددددددددددٌن النددددددددددددداس جددددددددددددددار عدددددددددددددالً،

 بٌحمٌنً من الصدمات

 تصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق

 لمددددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددددـكوٌلن جاللٌبددددددددددددددددددددددن

 بحددددددددددددددددددددددس هدددددددددددددددددددددددوء ملفلفنددددددددددددددددددددددً

 و الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌس بالشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبر

 طدددددددول نْفدددددددـسً و امشدددددددٌهم علدددددددً جفندددددددً

 تغٌدددددددددب مدددددددددن نفسدددددددددً غٌرتدددددددددً علٌدددددددددن

 و روحدددددددددددددددددددً علٌدددددددددددددددددددن تَحلّفندددددددددددددددددددً

 تمددددددددددددددول اٌدددددددددددددداكً تٌجددددددددددددددـً علٌدددددددددددددده

 كفاٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده عنٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـه

ال بتفارلدددددددددددددددن، و ال بتنسددددددددددددددداكً فدددددددددددددددـ 

 !!اٌهبــ تصدق            .الحكاٌات

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إليييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييد مي

 إهيييييدا  خـيييييـاا ليييييـ أحليييييد ال يييييص د الللييييي 

 

و لدددددددددو حدددددددددب الطرٌدددددددددك ٌخطفندددددددددا مدددددددددن 

 ..روحنا، 

 ما ٌخطفنا

 طرٌمنا صدٌك

 ..الرحله،  و متعود علً

 و علً صوتنا

 ال ٌتعب ٌوم من المشاوٌر

 و ال إحنا، .. هنتعب ٌوم

 زمامنا فً اٌدنا

 ..لو ٌفلت نطول الحلم، 

 .و عمر الحلم ما جرحنا

 صدٌمً طرٌك طوٌل واعر



 ٌحب الجٌره و الِعـشره

 ٌحب الوحده و الترحال

 و راسم بَِصـتُه الِكشـَره

 مٌعرفهوش غشٌم عابر

 ر لِـشرهعنٌه مشافتش غٌ

 و أما احنـا

ه  عرفنا الفولَه و اإلنَـّ

 مفٌش بٌنا جماٌل ِحْسبَه أو ِمنّـه

 بٌٌجً الولت نزعك هٌال و نَسِمً

 نشٌل أحمالنا ودنٌن أُفَه

 و تشٌلنـا

 طرٌمنا طوٌل

 لكن وافً و بٌوصل

 و صاحبً علٌه

 كرٌم السٌره و مؤصل

 ٌدادي طرٌمنا علشانً

حنا  و لو تاٌهٌن ٌفرَّ

اب الزمدددددددام ٌفلدددددددت... و لدددددددو ال ٌدددددددوم سددددددد

 ٌفلت

 .. نطول الحلم

 و عمر الحلم ما جرحنا

***** 



 

 كان  ادا

 

  .. كاندددددددددددددت إذا -

  .. َحدددددددددددددددل الِمدددددددددددددددـسا

 تطلددددددددددع لمددددددددددر و فددددددددددـ ِلٌددددددددددـِلً تِكددددددددددـبَر

 تلمددددددددددددع عددددددددددددـٌنٌها نجددددددددددددوم و تِظهددددددددددددر

 و تكددددددددددددون مددددددددددددع الترحددددددددددددال مدددددددددددددٌنتً

 كاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت حبٌبتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

  ..كدددددددددددددددددددان إذا =

 .. حددددددددددددددددددددددل الِمسددددددددددددددددددددددا

 ً شددددددددددمس تِْضددددددددددويٌطلددددددددددع فددددددددددـ لٌلدددددددددد

 نورهدددددددددا ٌِددددددددددَفً الدددددددددروح مدددددددددا ٌِْكدددددددددوي



 كدددددددددان فِدددددددددـ الحٌددددددددداه ِطبدددددددددً و طبٌبددددددددددً

 و كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان حبٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 

. 

بدددددس الزمدددددان ، خدددددان األمدددددان. بدددددس  "

 " !الزمددددددددددددان، خددددددددددددان األمددددددددددددان

. 

 كدددددددددددددددان الزمدددددددددددددددان تالدددددددددددددددت معاندددددددددددددددا 

 ٌحبندددددددددددددددددددددددا و ٌعشدددددددددددددددددددددددك لُماندددددددددددددددددددددددا

 و ٌزٌددددددددددددد علددددددددددددً األشددددددددددددواق ضددددددددددددٌاه

 و نزٌددددددددددددددد لُمانددددددددددددددا، ٌزٌددددددددددددددد هددددددددددددددـواه

 لحدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددا اللٌدددددددددددددددددل الغمٌدددددددددددددددددك

 ط ُخطاندددددددددددددددددددا عدددددددددددددددددددالطرٌك َحدددددددددددددددددددـوَّ 

 و دخددددددددل مددددددددا بٌنددددددددا شددددددددكون و خددددددددوف

 و حرلندددددددددددا روحندددددددددددا عشدددددددددددان نشدددددددددددوف

 فددددددددددٌن احنددددددددددا ِم الُحددددددددددب اللددددددددددً كددددددددددان 

 و مكددددددددددددددنش لُددددددددددددددـه ذنددددددددددددددب الزمددددددددددددددان

. 

 كاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت حبٌبتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 

 كانددددددددددددددددددددددددددددددددت إذا  -

 حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـل المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

تهدددددددددددرب و ٌسدددددددددددرلها البعددددددددددداد، تلمدددددددددددع 

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددموعها و تنطفدددددددددددددددددددددددددددددددددددً

كاندددددت كمدددددا نجدددددوم الُسدددددهاد، تعددددددي فجدددددؤه 

 و تختفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 شددددددددددون، صددددددددددارت تددددددددددزور أحضددددددددددانً 

  .و مدددددددددددع الجدددددددددددراح زاد الجدددددددددددـفا

 

 و كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان حبٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً 

 

 كددددددددددددددددددددددددددددددددان اذا =



 غددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب الممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

أمدددد إٌددددي لكدددف إٌدددده، ٌمفدددل مدددا بٌندددا ألدددف 

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب

و البعدددددد بٌندددددا بددددددأ ٌزٌدددددده، و اتعدددددود الملدددددب 

 الغٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب

 و بمٌدددددددت أخددددددداف مدددددددن ُحضنُدددددددـه ُمدددددددوت، 

  !و مندددددددددٌن اجٌدددددددددب بدددددددددس الوفدددددددددـا

 

بددددددددس الزمددددددددان خددددددددان األمددددددددان، بددددددددس )

  (الزمدددددددددددددان خدددددددددددددان األمدددددددددددددان

 

 س الحمدددددددددددددداٌك لمددددددددددددددا بانددددددددددددددت، شددددددددددددددم

 َكِلدددددددددت اللدددددددددً كدددددددددان عدددددددددادي و ثابدددددددددت

 و ال عددددددددددددادش بٌنددددددددددددا دفددددددددددددا و نددددددددددددور، 

 و مفدددددددددددٌش مدددددددددددا بٌندددددددددددا اال الحضددددددددددددور

 و الخطدددددددددددددددددوه تملدددددددددددددددددت عدددددددددددددددددالطرٌك 

 خطددددددددددددوة صدددددددددددددٌك شددددددددددددادد صدددددددددددددٌك

 و شدددددددددددددددددددوفنا شدددددددددددددددددددولنا بٌتحدددددددددددددددددددرق

 و كؤننددددددددددددددددددددا اتنددددددددددددددددددددٌن مددددددددددددددددددددن ورق

 و فضددددددددددلنا ماشددددددددددٌٌن اٌددددددددددد فددددددددددـ اٌددددددددددد

 هددددددددددددددً انطفددددددددددددددت و انددددددددددددددا انطفٌددددددددددددددت

 رغدددددددددددم انددددددددددده ضددددددددددداع بٌندددددددددددا الهدددددددددددويٰ 

 مصدددددددددددددددددددددممٌن نفضدددددددددددددددددددددل سدددددددددددددددددددددوا 

 و نعٌددددددددددددب علددددددددددددً خٌانددددددددددددة الزمددددددددددددان

 

 كاندددددددددددددددددددددت حبٌبتدددددددددددددددددددددً -

 و كددددددددددددددددددددان حبٌبددددددددددددددددددددً =

بددددددددس الزمددددددددان خددددددددان األمددددددددان، بددددددددس )

  (الزمدددددددددددددان خدددددددددددددان األمدددددددددددددان

مكدددددنش لددددده ذندددددب الزمدددددان .. مكدددددنش لددددده 

 ذنب الزمان

***** 



 أرض الشم ان ق

 

 هات عساكرن و الغفر

 و الفل علٌنا البٌبان

 عتِّـم كما الغٌم ع الممر

 ي بـْبٌادتن ع األمانعدِّ 

 ِهـدّ جدران البٌوت

 و اللع جدورنا كـالشجر

 َحنِّـً بدمانا كف اٌدن

 و اطبع كفوفن ع الحجر

 لٌل الوالد بٌُطول علٌهم

 و الشمس غاٌبه من زمان

 باب السجون غمض عنٌهم

 و الظلم عشش ع الحٌطان



 و الباشوٌش والف حرس "

 " رابط علً رلبته الجرس

 ٌه نسمهان َعدٰي م الحر

 من بٌن شموق الزنازٌن

 ٌمبض علٌها بكل ِخسه

 العٌشه شٌن و الُموته شٌن

 ٌا ساٌك االتوبٌس و ماشً

 كلت المطبات و استوٌت

 و لطعت شرٌانً اللً ماشً

 و شربت دمً و ارتوٌت

 هٌجٌنا ٌوم و نجُمه ساطع

 هٌوزع األحالم رغٌف

 و الحك سٌف ماضً و لاطع

 له َحـد ٌمحً كل زٌف

 الدنٌا سنابل و هنزرع

 و ٌطرح الخٌر ع العٌدان

 النصر مش نصر المنابل

 النصر لُمَمـه للـجعان

 الحرب موت و الموت نهاٌه

 و بلدنا بتحب الحٌاه

 فَهم العلوم غاٌه و راٌه

 مَرفرفه فوق الِجـباه



 خبً العساكر فجري طالع

 و افتح طرٌك للبناٌـٌن

 !ازاي هتـبنً بالمـدافع

 !نواألرض أرض الشمٌانـٌ

***** 



 

 ل ـنفصش  

 

 لعبدددددددددددددددددددت معددددددددددددددددددداكً و ضدددددددددددددددددددحكنا

 و صدددددوتنا العدددددالً كدددددان راٌدددددك مابٌخدددددافِش 

 ذاكرندددددددددددددددددا لحدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددا تعبندددددددددددددددددا

و معِرْفددددددددددـش الزعددددددددددل ُروْحددددددددددـنا و انددددددددددا 

 بَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـمشً

 عشددددددددددددددددددددددان كنددددددددددددددددددددددا مبنفكددددددددددددددددددددددرش

 ال فدددددددددددددددددددـ بُدددددددددددددددددددـكره و ال امبدددددددددددددددددددارح

 بمابلددددددددددددددددن كددددددددددددددددل ٌددددددددددددددددوم عددددددددددددددددادي

 و اغٌدددددددددددددددددب عندددددددددددددددددن و ده العدددددددددددددددددادي

 و بعددددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددددوٌه اندددددددددددددددددددددددهلن

 تنددددددددددددددددددددادي أو انتدددددددددددددددددددً تفددددددددددددددددددددوتً و

 ال كنددددددددددددا عرفندددددددددددددا معندددددددددددددً الخدددددددددددددوف

 و ال اتبدددددددددددددددددددددل علٌنددددددددددددددددددددا الحددددددددددددددددددددال

 و خدنا السٌر مع الترحال

 و كنا عٌال

 و بعدددددددددددددددد سدددددددددددددددنٌن مدددددددددددددددن الفُرلَدددددددددددددددـه

كبرتدددددً ٌدددددا صددددداحبتً و ِشدددددـبتً و لبسدددددتً 

 حجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب

 و اندددددددددددددددا اصدددددددددددددددلعٌت و راح زمندددددددددددددددً



و معدددددش فددددـ بددددالً غٌددددر ذكددددري و عتدددداب 

 احباب

 ..لابلتددددددددددددددددن مددددددددددددددددره مددددددددددددددددن ُمددددددددددددددددـدَه

 شددددددددددددًعلددددددددددددً الكددددددددددددورنٌش و انددددددددددددا ما

 ..عرفتددددددددددددددددددن ٌومهددددددددددددددددددا ِم النظددددددددددددددددددره

 َم انددددددددددددددددددددا نالشددددددددددددددددددددها بـُمنمددددددددددددددددددددـاشً

 و للبدددددددددددددً سددددددددددددداعتها لدددددددددددددام ٌجدددددددددددددري

 و لددددددددددددددال فدددددددددددددداكر و مددددددددددددددش ناسددددددددددددددً

و كدددددف ادٌدددددا شدددددوكنً، وحشدددددنً سدددددالمها، 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش ناسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 و ضدددددددددددددددددددددـً عنٌدددددددددددددددددددددا زغللندددددددددددددددددددددً

 دي كانددددددددددددت شددددددددددددمس علددددددددددددً راسددددددددددددً

لكددددددن رجلٌددددددا.. سددددددامحٌنً.. خدددددددت فجددددددؤه 

 اتجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداه تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانً

 .. مهددددددددددددددددددددٌش معمولدددددددددددددددددددده

 تفتكرٌنددددددددددددددددددددددددددددددددددددً بسددددددددددددددددددددددددددددددددددددهوله

 الولددددددددددددددد االسددددددددددددددمرزمددددددددددددددان كنددددددددددددددت 

 أبدددددددددددددددددددو الددددددددددددددددددددراعات و مفتولددددددددددددددددددده

أبددددددددو الحكاٌددددددددات و تفاصددددددددٌلها.. هاللددددددددً 

 َسالَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددـه و رجولَدددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 و دلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولتً

 ال انددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبهً

 و ال لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددونً

 و ال الحكاٌددددددددددددددددددات كمددددددددددددددددددا كانددددددددددددددددددت

 خدددددددددددددالص خددددددددددددددها الدددددددددددددزمن مندددددددددددددً،

 و أحدددددددددددددددددددددالم العٌدددددددددددددددددددددال خاندددددددددددددددددددددت

 و دلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولتً

 بمدددددددددا إندددددددددن غرٌبددددددددده علٌدددددددددا بمالمحدددددددددن

 و ال عرفتِددددددددددددددددددـن سددددددددددددددددددوي بملبددددددددددددددددددن

 و فدددددات جمبدددددن بمدددددا إندددددً غرٌدددددب ماشدددددً

 مشدددددددددددددٌتً ٌمدددددددددددددٌن و اندددددددددددددا عكسدددددددددددددن

 هنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادٌكً



 هجددددددددددددددرب الددددددددددددددول كددددددددددددددده اسددددددددددددددمن،

 !ولد ماشً و بٌعاكسن

 ،.… اذا ولفتددددددددددددددددً و لفٌتددددددددددددددددً

 هشدددددددددددددددددددددوفن تدددددددددددددددددددددانً بضدددددددددددددددددددددفٌره

 َصـِغددددددددددددددددددـٌره بتركبددددددددددددددددددً العََجلدددددددددددددددددده

 و اندددددددددددددا باصدددددددددددددص مدددددددددددددالن ِغدددددددددددددـٌَره

 تبصددددددددددددددددددددددددددددددددددٌلً اذا ولعتددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 و تتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداكً،

 و فدددددوق وشددددددً تخبددددددً الضددددددحكه تكشددددددٌره

 سددددداندنو امدددددد ادٌدددددا الجدددددل تمدددددومً و اندددددا 

 و الولّـن بكره تبِمـً طوٌله و كبٌره

 و نادٌتلن

ال لفٌتدددددددً و ال ولفتدددددددً و شّكدددددددـٌت تبمدددددددً 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمعانً

… ” شدددددددددددداورتً مددددددددددددن ورا ضددددددددددددهرن 

 .… مٌدددددددددددددددددددددددددددددددنفعِش 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـٌنفعِش ،

 “ نعٌد العُمـر من تانً

***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ا  كر ش ا ل   احنا 

 

 عجزنا جدا

 بدري بدري الدنٌـا هانت

 موا حلوٌنحتً اللً مفروض ٌب

 بانوا جدا

 لما خصلة شعر بانت

 البنت لالت

 ..عمو.. عمو

 ابنن البكري عاكسنً

 ..مسمعتش اال عمو عمو

 !عمو مٌن



 و ه و كبرت و فٌن سنٌنن ٌا حزٌن

معدددددددش ٌنفددددددع تنددددددزل الشددددددارع و تجددددددري 

 كما الفتوه

 هٌمولدددوا شددداٌفٌن اللدددً شددداٌب بعمدددل اٌددده؟

! 

 و معدش ٌنفع تبتسم

 أو تعاكس بنت حلوه

 هٌمولوا عٌب

 ! سبت اٌه البنن ٌا بٌه؟

 !كبرنا لٌـه

 !كبرنا امتـً؟

 و ٌا تري راٌحٌن لفٌن

فددددددددددداكرٌن سدددددددددددنٌن المرٌلددددددددددده و لعدددددددددددب 

 الطابور

و كدددددددددل ٌدددددددددوم جمعددددددددده و طبدددددددددٌخ فدددددددددوق 

 الوابور

و اللعدددددددددددب تحدددددددددددت التوتددددددددددده و عٌددددددددددددان 

 البخور

 و اتنٌن فً عز البرد سهروا مؤفؤفٌن

 و عٌال بتهرب

 البسه كستور حجره واسع

 تخبً من الُحمانس

 و نجري ندخل اي جامع

 كنا الونس للسهرانٌن



 و لعماوٌـد الشوارع

 كنا شله تعد ِمٌَـه

 و النهارده بمٌنا فٌن

 اللً راٌح و اللً راجع

 داق سالمنا و حربنا

 نلبس شوال خضٌنا ٌاما

 رجال تعدي فـ دربنا

 نمعد فً جمب و نتسطل

 عرق البلح كان دمنا

ش مسدددددددداطٌل صددددددددحٌح بددددددددس نددددددددـار، مدددددددد

 سكرانٌن

 و كبرنا حبه صغٌرٌن

 و عرفنا مواعٌد البنات

 و شربنا ست الحسن فرط

 و كل َشده بذكرٌات

 و لطر شال الناس مولع

 و ناس بتغرق من سكات

 و اللٌل ٌطول و الشمس ترجع

 بس مش نفس الحنٌن

 و ثوره لامت ضد ثوره

 و ناس تزور فً التارٌخ

 فً اللً راحوا بعد جوله

 ن الصرٌخو فً اللً ماتوا م



 ودعنا اٌام حلوه جدا

 و عملنا شربات م الفسٌخ

 ثم فجؤه عٌالنا تكبر

 و ٌمولوا لنا بٌوتنا فٌن ؟

 اللً كان بٌمول ٌابابا،

 كبر علٌها و لال ٌا حج

 و اللً كانت بالضفٌره،

 اتحجبت و بمت تصد

 و اللً كنت معاها طاٌر،

 َعِجزت و بَـمت تـُزن

ده احنددددددا لسدددددده عٌددددددال ٌددددددا سددددددكر، امتددددددً 

 !خطفتنا السنٌن

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اشتحوا ك  ال  وق

 

 افتحوا كل السجون

 ورا كل باب للب انمذوه

 ورا كل باب عمل إلحموه

 و بدل ما تلغوه اعرفوه

 حولوا الزنزانه مسرح

 طوروا رفوف العذاب

 حملوها فُرش تلون

 شٌلوا كل جدار حدٌد

 كل أورمه و سلن شاٌن

 و ازرعوا مكانهم شجر

 بالب ٌمد و فُـل فولهل

 و ست حسن الورد شوله

 هً هً الشمس لما تعود



 تاللً الزلزلات عصافٌر

 من شعاعها النور ٌفوت

 من غٌر أنٌن المسجونٌن

 هو هو السجن لكن

 حرروا كرامة السجٌن

 لٌه تعلوا السور بعلو الخنمه

 هدوا اسوار المهانة لألبد

 ده الحر لال الكلمه، وعد

 هما  شاف كبَدو مش هٌرجع فٌها م

اٌدددددددده فاٌدددددددددة ان الجسددددددددم محبددددددددوس فددددددددً 

 المفص

 و كل كلمة حك مخلوله بجناح

اٌددددددده فاٌدددددددددة ان رجددددددددال ُجمددددددددال شددددددددبابهم 

 ٌتمصف

 و فكرهم داٌر طلٌك مع فجر الح

بددددددل مدددددا تبندددددوا لجسدددددمهم جددددددران و كدددددل 

 جدار بسجن

ابنددددددوا بكالمهددددددم كددددددل فكددددددر ونددددددادوا حددددددً 

 علً الفالح

***** 

 

 

 

 



 دلدلونا

 

 فولنا دلدلونا و دلوا

 و لالوا موتنا و لم نموت

 و اما فولنا دلوا تانً

 و الثوانً ازاي تفوت

 كل سطر و اخره نمطه

 و كل عمر و آخره موت

 مش هتفرق لو هترضً

 ٌحكوا عنن بعد ُمده

 و ال هتحب السكوت

 اللً فارق فً الِمـفاِرق

 إنه والف ع الَمـفاِرق

 هو وحده مع الحدود

 ساٌب الدنٌا البعٌده

 ن بانت عنٌدهو السك

 هو وحده مفٌش ردود

 لو عرفها من البداٌه

 انها حكاٌه و رواٌه

 كان لتلها دي الغواٌه

 و انتهً صراع الوجود

 بس كان جواه بٌهرب



 من شموسه لما تِْمَرب

 تنحنً و تنزل و تشرب

 من كفوف ولت الغروب

 كان ساعتها غبً و مماوح

 عارف ان الولت راٌح

 و ان للبه معدش طارح

 ره و أي صوتأي فك

 بس برضه ولف ٌعافر

 رغم معرفته انه سافر

 و الحكاٌه ولت كافر

 مش حابب له كمان ٌتوب

 صد رد و جاب و وديٰ 

 لال طوفان و البد ٌهديٰ 

 و ان غضب الرب عديٰ 

 و تتمحً كل الذنوب

 بس جاله الولت شالُـه

 من جدوره و من مآلُه

 جاب نوالُصه و جاب كمالُه

 و كل شًء أكلُه السكوت

 .كل سطر و اخره نمطه

 ... كل عمر و آخره موت

***** 



 

  يييير  أكثيييير لييييق ل يييي د  صييييد التح يييي     

شييييييي شملييييييي شييييييي شييييييراش اللييييييرض شييييييي 

خييييييي  أزليييييي   ييييييح   و لييييييا أق ن يييييياني 

 تصييييييالي لليييييي   كتا ت ييييييا شلييييييي الييييييورق هللا

  صنواق واحد   

  صيييييييييييييييييييييييييييييييييد التح ييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 جواباتً الجاٌه جمٌعا هتكون للناس

 الناس اللً بجد  

 أما والد الكلب بالش

 ! والد الكلب هٌطلعوا مٌن

 علشان مٌجٌش واحد

 ال له لٌمه و ال ٌملً العٌن

 و ٌمعد ٌحكً و ٌتفلسف



و عشددددددددددددددان اوالد الكلددددددددددددددب ٌحددددددددددددددابً و 

 ٌتنرفز

 !و ٌمول ده بٌمصد مٌن

 و انا ألصد دول

 اللً مع العاٌمه بعوموا

 و اللً مع الراٌجه تمللً ٌروحوا

 حك و اللً اتعجنوا فً ماٌة

 و ساعة الحك مع الشٌاطٌن

 والد الكلب إٌاهم

 اللً استحلوا فً ظلم الخلك عماهم

 سموا المرعً و فسدوا الطٌن

هددددددددددددددل حكمددددددددددددددوا االرض بجددددددددددددددد  و ال 

 محكموش

 هم محكموش لكن ساٌمٌن

 حبة تعابٌن ناٌمٌن فً الخوص

 طول ما الراٌش و الغاب موفور

 و الشط خراب و الموج والف

مجدددددددددداف و مراكدددددددددب صدددددددددٌد االحدددددددددالم 

 مربوط

 هم فً نعمه و عاٌشٌن ساكتٌن

و اول مددددددا الددددددرجلٌن تمشددددددً علددددددً طمددددددً 

 النٌل

 و تشد سواعد شٌاله حبال التحرٌر

 و تحرن ماٌتنا الراكده و تزق الرٌم



و تكدددددددددب الجددددددددداز االحمدددددددددر علدددددددددً ورق 

 الغاب الهاٌش

 و تولع فٌه

تلمدددددددددً والد الكلدددددددددب التعدددددددددابٌن هدددددددددداجوا 

 علٌهم

ٌخرجددددددددوا جماعددددددددات جماعددددددددات ، تنددددددددور 

 بٌفور

مٌهدددددددددددددداجموش اإلٌددددددددددددددد المفتولدددددددددددددده و ال 

 الصدر الواسع

 بٌلفوا من الضهر المكشوف

 ٌخطفوا عٌل من حضن امه

ٌددددددددددددبحوا بنوتددددددددددده بترعدددددددددددً اخوهدددددددددددا و 

 بتضمه

ٌدددددددددداكلوا بؤنٌددددددددددابهم عددددددددددرض النسددددددددددوان 

 المستور

 ٌبمً رجال الحك بتعلن نور الحك

و هدددددم فدددددً بطدددددن اللٌدددددل بٌدوسدددددوا جندددددٌن 

 النور

 دوال و الد الكلب اٌاهم،

 لً جمٌع جواباتً الجاٌهال

 زي ما لولنا.. لكل الناس

 .اما والد الكلب.. بالش

***** 

 

 



 

 

 1 صد التح   

 

 بعد التحٌه،

 بدأت حٌاتنا علً الصراع

 بٌن خلك وافمت بالخضوع

 و خلك رفضت تبمً طوع

 و خلك تالته

 كنا إحنا

 ٌا دوب عطسنا

 بمً لٌنا أحالف م المالٌكه

 و لٌنا أعداء من نٌران

 ! إٌه كان مستطاعهو 

 الكلمة كانت حد فاصل

 كانت جناحات للمالٌكه

 و للشٌطان كانت لناع

 و الكلمه لٌنا فرلتنا

 هابٌل -لابٌل  -

 كلمة خطت سطر حك

 و كلمة سكنت جوه لبر

 و كلمة نور علً كلمة لٌل



 لال هابٌل الكلمه حب

 و أي لربان غٌره نالص

 لال لابٌل الحب ضعف

 الصوانا جاي خالً من النو

 و اما َحْب الُحب نبت

 جوه ارض هابٌل و تبت

 والجدور كبرت و ثبتت

 و ارتضت بٌه االماكن

 جه لابٌل بحسد و لوه

 ازاي كبرت و انا الفتوه

 انا لٌا ارضً زي ارضن

 البذره واحده و شطً شطن

 صدنً و ال عمره صدن

 هداٌان بتصعد،

 !هدًٌ ساكن

 لال هابٌل ماهً دي المحبه

 الكلمه دٌن

 تموي رحبهو ال

 بس مٌن بٌنولها؟ صعبه

 و هو عالم باللً كاٌن

 لال لابٌل

 حان السكوت



 هً كلمه

 هتبمً موت

 تنمحً بٌها الحدود

 و ال غٌري عاألرض اللً باٌن

 مد إٌده فً ضلع أعوج

 كلمة جرحت

 كلمة نزفت

 كلمة لتلت و استمرت

 بس لابلت كلمة ساكته

 طالعه راضٌه

 راكعه ساجده

 مهكل كلمه لصادها كل

 و ما فً شًء اتمال و ضاع

 و هكذا بدأت حٌاتنا

 ! لولً اٌه كان مستطاع

***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0 صد التح   

 

 بعد التحٌه،

 من نسل نوح انحدرنا

 و نسل أمم ممن معه

 ٌعنً بإٌمانا انتصرنا

 !طب جه منٌن اإلمعه

 الكلمة ولفت عند نوح

 ( الكلمه كانت ) ال تذر

 لكن َصبَر و الصبر دوح

 بذور زرع الشجربدر ال

 الدعوه طالت بٌه و صابر

 كان وجٌه كان معتبر

 متحمل األحزان معافر

 و اللً بٌصبر منتصر

 - واحد -الكلمة ٌا عبٌد الصنم 

 و الشرن ضد الفكره و المشهد

 مٌن اللً خلمن بس غٌر واحد

 و علٌن دلٌل منن ولف ٌشهد

 - كافرٌن -الكلمة كانت عندهم، 



 نو صدوا عنه بكل ضر و شٌ

 و كل وعظ و كل آٌه و دٌن

 بٌزٌد عماهم فً الملوب و العٌن

 صبر النبً

 و الكلمة مهجرهاش

 و أللف عام شاٌل هموم و هموم

 ٌارب من رحمتن ارزلنا متسبناش

 مآمنش غٌر الغالبه

 و االٌمان مكتوم

 - نهاٌة -الكلمة كانت 

 و المصٌر محتوم

 اصنع سفٌنة نجا

 و خد المدد منا

 ضحن علٌه السفٌه

 !لال النبً بنّـا

هدددددددً السدددددددفاٌن هتجدددددددري عددددددداالرض و الَّ 

 !تعوم

 - طوفان -الكلمة كانت 

 فرلان ما بٌن و ما بٌن

 فصلت بسٌف اإلٌمان

 و خدتنا زٌن من شٌن

 دلولت فٌن السفٌنه



 فٌن اللً ركبوها رحمه

 الكلمه صبحت أسٌره

 ! و ٌامٌن هٌطلك سراحها
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 3 صد التح   

 

 بعد التحٌه،

 النعمه بلوي من البالوي

 و العالل اللً ٌردها هلل

 كان لارون للنعمه غاوي

 و فكُره ضلُّه و عمله تاه

 فرعون حكم و الملن دان له

 و وزٌره بالتضلٌل ماله

 و الشعب كالعادة استكان له

 خلٌِت بُه نفسه و لال إله

 - كفر نعمه -الكلمة كانت 

 و ٌا وٌل من اتعود علٌها

 وح و تٌجً زي نسمهبتر

 و بتخسف اللً ٌمول عالٌها

 نمرود مع الملن الكبٌر

 جاله ابراهٌم بهتُه و غلب

 و موسً راح بآٌات كتٌر

 ترجع بفرعون لألدب

 نمرود و لال بمتل و باحًٌ



 و كل أمر الناس ف اٌدي

 فرعون زعك ده الكل تحتً

 و هاتوا كل الناس ف عٌدي

 لال ابراهٌم الشمس هاتها

 ا بدل ٌمٌنهامن شماله

 و موسً لال الخشبه حٌه

 و أي سحر مهوش وازنها

 األنبٌا االتنٌن مرفعوش السالح

 - اذُكر -الكلمه كانت للطغاه 

 الملن متوزع و الكبرٌاء هلل

 و زكاة نعٌم الملن ده تشُكر

 خدهم تكبرهم لسكه مسدوده

 و اتفننوا فً وأد عارهم فن

 نمرود شعل ناره لجته مربوطه

 ، سالُه المدر للـٌَمو أما موسً

 دخل الخلٌل النار

 مكلتش غٌر حبله

 و نبت له جوه الحرٌك

 شجره و زرع اشم

 و موسً ضربت عصاه

 موج كالجبال فلمُه

 و ظهر له بٌنهم طرٌك



 و اهو عدي لم ٌتبَل

 أما الطغاه وصلوا فٌن ؟

 بموا مضرب األمثال

 واحد نهاٌته بهاموشه

 و التانً مات غرلان

 أطعنا لو كانوا لالوا

 و كل شًء هلل

 كانت للوبهم هتعمر

 و ٌدوم نعٌم ه

 لكن ٌا ناس هً كلمه

 خدوا بالكو و اتذكروها

 النعمه زاٌله و مدامها

 بالشكر داٌما راعوها
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 4 صد التح   

 

 بعد التحٌه،

 الكلمه لفت ودارت

 و لالت ٌا معٌن ِعٌنًّ

 كان فً للوب ٌاما صانت

 دلولت باٌعٌنًّ

 متماله -حك  -الكلمه كلمة 

 و ٌمولها مٌن بس إال رجاله

 متعلمٌن إٌه الوعٌد و الوعد

 و الكلمه سٌف مش طالعه مٌاله

 لالها فً وش الظلم

 ولف الحسٌن ثابت

 رافع راٌات العلم

 و علً الٌمٌن رابط

 الحكم مش بالغصب

 و ال السكوت بالمال

 الحكم حكمة رب

 و نعدي بٌها جبال

 فهاٌان تضٌع الخال



 و االمر شوري و لضاء

 وال نرضً بالذل ساعه

 فً مكه أو كربالء

 الورث فً الملن عٌبه

 هٌجٌب علٌنا البالء

 الناس تباٌع و ترضً

 و تكون كرامه و إباء

 جدي النبً سابنا واحد

 و ال ساب ملن بعده فٌنا

 و اما الحسن شاف دمارها

 سابها لمعاوٌه و حمانا

 الملن علً دم مسلم

 فً الدٌانهاكبر حرام 

 الكلمه صانها اللً صانها

 و حماها بالروح و دمه

 فً خلك ركبت حصانها

 و ناس بالخٌانه استغموا

 باٌعوا الحسٌن باأللوف

 و خرج مهاجر مسافر

 و اما وصل، ناس خانوه

 و سابوه بسٌفه المناضل

 مرجعش فً الكلمه أبدا



 و ال هزه حتً الخٌانه

 الكلمه حك و هتفضل

 امهتتمال لٌوم المٌ

 نظره و مدد ٌا الشهٌد

 ٌا حسٌن ٌا بحر المحبه

 عطشان ٌا راوي المرٌد

 اسمٌنا من كف رحبه

 الكلمه فً الناس بتحٌا

 متموتش غٌر بالخنوع

 كان عٌسً كلمه و ٌحًٌ

 و ال لبلوا ٌوم بالخضوع
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 5 صد التح   

 

 بعد التحٌه،

 ٌا كلمة العلم دوري

 طوفً البالد حاره حاره

 زٌلً سواد الجهاله

 و املً العٌال بالمهاره

 و هتفضل -علم  -الكلمة 

 أغلً حروف الكالم

 و الشاطر اللً بٌسؤل

 إزاي و لٌه، مش بكام

 بحر العلوم موجه عالً

 محتاج سواعد عنٌده

 تتعب فً طلب المعالً

 بعمول جعانه و مرٌده

 شوفوا اللً سبمونا ِمنا

 كام ألف عالم و كام

همنهم علٌنا له   ِمنَـّ

 و منهم علٌه السالم

 العلم خلد وجودهم



 من وسط كل األنام

 العلم نور و اكتسابه

 فرض و ضروره و دٌن

 و اسؤل جمٌع اللً سابه

 عاٌشٌن ضالم السنٌن

 ٌا والدي ٌا عٌال شمٌه

 اتعلموا و شٌلوا راٌه

 هتعٌشوا بٌن البِرٌَه

 فاهمٌن معانً الحكاٌه

 ال تغركم دنٌا فانٌه

 من غٌوم و ال ضً جاي

 ٌا بالدي لٌه ارتضٌتً

 بانصاص لوالب تموم

 مٌن بس منهم هٌمدر

 ٌلحمنا ساعة اللزوم

***** 

  وا اتي ال ا    ل صا هتكوق للناس

 الناس اللي   د  

               ألا وبد الكلي  كش

  صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد التح يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 

 



 

 أنا و انتي

 أنا و كلمة بحبن

 لما تطلع بالغرام

 زي بحر غضبان

 طبت فوله النساٌمطب

 الن و نام  

 و اتحملت شمسه بلونن

و بشدددددددددجونن .. رلدددددددددت الموجددددددددده اللدددددددددً 

 هاٌجه

 و ملحه داب فً االبتسام

 و انا و عٌـنن

 اذا بصت لً او غمزت لً

 او لالت بحبن باشتٌاق

 ببمً زي النٌل

 بٌتعكر بطمً حٌضانه



 و اما شافن جوفُه راق

و الجنددددددددددددادل و الجزاٌددددددددددددر و الشددددددددددددطوط 

 المعووجٌن

 غنوا

 رلصوا

 فرحوا بٌكً

 حضنوا رمشن بالحنٌن

 و ده شًء بسٌط

 كل ده كان شًء بسٌط

 إذا ما آٌدٌكً تحضنً

 و بتدوبنً أحضانن

 بشوفن فولً زرع و ورد

 و جسمً كانه فدّانِن

 سوالً العشك أهً دارت

 بتسمٌنً عسل رٌمن

 ٌارٌت تتفننً فٌا

 و أكون لون ضمن ألوانن

 .. و كل ده كوم

 !وم تانًو ضحكن لٌا ك

 بٌاخد روحً من ده الكون

 و ٌنملنً لكون تانً

مكدددددددان كلددددددده شدددددددجر و زهدددددددور و طٌدددددددر 

 بٌغنً ع األغصان



 كما جنه من السماوات

 و فٌها الفاكهه دانٌـالً

 اشوفن زي ما انا عاوز

 و ادولن كٌف ما ٌحاللً

 واذا حبٌت ادوق رٌمن علً لسانً

 تنادٌنً و اوضب لٌكً احضانً

 لنور عٌنً و اذا مٌلتً و حنٌتً

 االلٌنً بتكوٌنً و كل ما فٌا لدامن

و آه ٌددددددددا عٌددددددددونً لمددددددددا تشددددددددوف جمددددددددال 

 روحن

 و تسمع نبض أحالمن

 باطٌر و اجري ألحضانن

 و ٌحالبن كالم للبً

 و اعٌش العمر خدامن

 و اسامح نفسً

 و انسً الحمد و الغٌره و كالم الناس

 و اعلم للبً ان هواكً شًء غالً

 البد نشٌله فوق الراس

إن وجدددددددود نَفَدددددددس صددددددددرن فدددددددً لٌدددددددل و 

 البرد مع نَفَسً

بٌخلدددددك جدددددوه مندددددً حٌددددداه مالٌهدددددا الحدددددب و 

 االحساس

***** 



 ز  الو  

 

 كنت لاعد مره فاضً

 مع انً فاضً كل مره

 بس ٌومها كنت راضً

 كؤنً فاِلـت ِم الَمجـره

 بنت عدت من لبالً

 و الطبٌعً مخدش بالً

 جت ولالت شده بانت

 بس نجمن ف العاللً

 فرشت الرمل و رمت

 صدف البحور و اتكلمت

 ساكت و هً استسلمت

 لالت بٌاضن اٌه ٌاغالً

 لومت رامً كل حالً

 و بعض مالً و سٌبتها

 لولتلها ادي اللٌل بتاعً

 و ده اغترابً و ده متاعً

 و دي حكاٌاتً و ده دراعً

 و ده اللً كان وافً و غدر

 أما دي، دي عٌون عنٌا

 و العروق اللً ف ادٌا



 آخره و هً دنٌا هً

 بس فً شًء بحتضر

 و الحاجات دي خدٌها خالص

 كل شًء ُمدهب و خالص

 و الحاجات دي كمان بنالص

 بس ورٌنً المدر

 لو صحٌح شاطره و ذكٌه

 داري فً التفاصٌل علٌا

 ضحكٌنً و لو لثانٌه

 لبل ما ٌحٌن السفر

 بس لو هتمولً لولن

 اللً جاي من غزل نولن

 مش هسٌبن غٌر بطولن

 نتً مش حمل الخطرو ا

 اصل سامع كل حاجه

 و عمري ما خدتنً اللجاجه

 حتً لو بظهر سذاجه

 بس فاهم فً البشر

 و انتً جٌتً و لٌه ظهرتً

 و خدتً منً و ما انتظرتً

 و فاكره انن لو صبرتً

 هتلمعً و تحكً العبر



 بس صادف انً شاٌف

 اللً مكبوت ف الشفاٌف

 حد مات و بٌبمً خاٌف

 و جبرال خالص، كان فً 

 ردت بضحكه و لملمت

 مالٌتها، بعدٌن سلمت

 لالت هتفضل تتولد

 زي الوجع جوه البشر

 لالت هتفضل تتولد

 …زي الوجع جوه البشر

 لالت هتفضل تتولد

 …زي الوجع جوه البشر
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   رح خ ا  الل  

 

 ٌسرح خٌال اللٌل

 فً صباح رلٌك هادي

 تشرق ضٌاه علً نٌل

 ش فاضًملٌان و م

 و زلزلة عصافٌر

 فوق الشجر و الشط

 و دراع شدٌد الحٌل

 ٌسعً بضمٌر راضً

 ٌسرح فً روح المحبه

 بٌن البشر تحكً

 و رحمه بتفٌض موده



 علً للب بات ٌبكً

 و خطاوي فوق الطرٌك

 تهدي و ما تضلش

 ٌسرح فً لمة عٌال

 ِم الوحده لم تشكً

 ٌا لٌل

 ٌا منبع المواوٌل

 احلم و علمنا

 الضلوع و خش بٌن

 باللحن و المغنً

 بس فً ُخطان حاسب

 تمشً علً اآلهه

 ده الملب جواه آهات

 و لكل آه معنً

 ٌا لٌل

 ٌا رواي الممره فً العالً

 بسحر جمٌل

 ٌا حاكً كل حدوته

 بتخلص و الحبٌب بٌِمٌل

 ٌا ساكن فـ الضفاٌر لون

 فً وش جمٌله بتَضِوي

 ما تمبلنً مع األُمرا



 و داوي بـضحكه للب علٌل

 ٌا لٌل

 هات النسٌم و ابعته

 ٌسري ما بٌن الستاٌر

 الملب مٌن ٌسعده

 لو بات معافر و حاٌر

 هاتله حبٌبَه و صدٌمه

 ٌفرش لها االرض ورد

 بعٌون جمٌله و برٌبه

 نظرتها تطرح بشاٌر

 ٌا لٌل

 اسرح فً مصر اللً جاٌه

 بتوب طوٌل أخضر

 و عٌالها حوالٌها تزرع

 و تبنً و تعمر

 نو تمص سلن السجو

 للكلمه نور ٌظهر

 و تخش بحر المعارف

 و علومها تتمدر

 ٌا لٌل دي مصر اللً بالٌه

 و النٌل عرٌس أسمر

***** 



 

 الفر يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 شيييييييييي و نييييييييي  –.ر يييييييييي  –إلييييييييي كييييييييي  

 

 ما هو الغرٌب

 علشان غرٌب

 معرفش ٌوم راحـه

 من صغر ِسنُـه

 علٌه بِـِزنوا

 لَـٌمشً بالراحـه

 اَلحسن شاوٌش الدََرج

 شهمبحبش الدو

 هٌاخده عاطل فً باطل

 و تمسكه الَروشه

 ما هو الغرٌب فً البلد دي

 هو اللً َع الَحشَّـه

 ملٌانه غربه البلد دي



 و كام ألف ألف غرٌب

 والسجن ٌاخد و ٌدي

 و كل اللً واخده حبٌب

 الٌوم خدوه من سرٌره

 و بكره راح ٌاخدوا مٌن

 ٌا طٌور أوام ٌال طٌروا

 مش ولت أَّنْ و حنٌن

 م السجن ناجً و ال حد

 ال مغنً و ال حتً شٌخ

 كل اللً له صوت و شاجً

 فً الحبس الزم ٌشٌخ

 ٌا ظلم عشش و ساٌد

 الحك فً األرض هاجر

 و حلف بدٌنُـه ال عاٌد

 و ال ٌخطً ارض األسافل

 ٌا ظلم هات الغرٌب

 من بطن حوتن و لٌلُـه

 طول عمره لٌِن لَِرٌـب

 صابر و راضً بملٌلُـه

 ٌبورا كل باب كام غر

 و التهمه خانوا البالد

 لال ٌعنً و انتً اللً وافٌه



 !و ال خنتً ٌوم العباد؟

 ٌسمط جدار السجون

 تسمط، بٌبان العنابر

 ٌحٌا الغرٌب ف البلد دي

 و الغربه مش باألماكن

 تحٌا اإلٌدٌن اللً غزلت

 بالنور ، شموس الكالم

 و الشمس ال ٌحوشها سور

 و ال ٌطفً نورها انتمام

 اللً حبستتسمط أٌادي 

 مع كل رتبه استابحت

 تهتن ستاٌر بٌوتنا

 و تاخدنا واحد بواحد

 ال وه و الرب واحد

 لَـٌجٌنا ٌوم مهما ٌبعد

 ٌهدٌنا منجل و حاصد

 وغرٌـبنا ٌحصد و ٌسعد

***** 

 

 

 

 



 

 لال   ح ن

 

 لالت فً ودنً بحبن

 كانت بتتنفس حنٌنها و عشمها

 و مسٌبه من فوق جبٌنها شعرها

 ٌها كانت والفه ترلص م الفرحو عن

 ..و إٌددددددٌها مدددددن دَلدددددة للٌبهدددددا بتدددددرتعش 

 !عاوزانً اُرد

 إٌه ٌوصفُه المُول لما أرد؟

 و ازاي أرد

 و انا اللً فٌا الِود

 مولود من سنٌن

 مستنً اٌدن تحمله

 و تهدهدٌه

 احكٌلً لصة عشمنا

 خلٌنً ادوب



 احملٌنً جوه منن

 امشً بٌا ع الدروب

 نًنفسً ادوق حضنن خدٌ

 ِسدي بإدٌكً الشموق

 طبطبً علً شعر راسً

 بوسً للبً

 طمنٌنً و طمنٌه

 دولٌنً حضنن انتً

 كفاٌه حضن امً اللً مدفتش فٌه

آه ٌدددددا وجدددددع هددددداٌج علٌدددددا مدددددا تتكسدددددف ٌدددددا 

 سبٌل

ده حبٌبتدددددددً جاٌددددددده بضدددددددحكها و غناهدددددددا و 

 المواوٌل

 هتحاجً شوق للبً

 و تنام علً صدري

 و افتح لها حضنً

 و ازرعها فً كفوفً

 تضحكلً بعنٌها

 و تاخدنً باٌدٌها

 و تبوسنً و تشكل كلماتً و حروفً

 و ساعتها ٌمكن أرد

 الول لها عاشمن

 اسمٌنً من عسلن



 للبً طلب وْصِلن

 و الحب بحر شغوف

 كونً كما النركب

 عدٌنً لٌكً فً امان

 والف علً شطوطن

 عٌل أنا تاٌه ٌاما سافرت كتٌر

 .رسٌنً فً كفوفن

 نو ال كان لً لبلن وط

مددددددددا تكددددددددونً لٌددددددددا سددددددددكن أتخبددددددددً فددددددددً 

 !عٌونن

 فرشت لن جسمً

 دوسً علٌه و امشً

و اتكلمددددددددددً بددددددددددـِحسً و شددددددددددٌلٌنً فددددددددددً 

 ضلوعن

 نجدت لن فرشً

 و مسحت لن َوِشً

 بابً اتفتح ُخشً

 ُسكً وراكً الباب

 و عٌشً جواٌا

 لولٌنً فً حكاٌه

 تحكٌها وٌاٌا

 خلٌنً فٌها شباب

 لو عانده ٌوم بخته



 ٌشٌل علً كفه

 و ٌسافر حبٌبته

 و ٌاخدها فٌن ما ٌروح

 ماٌكونش بٌنهم بُعد

 ٌحبها تحبه

 ٌنمشها علً للبه

 و ٌعجزوا مع بعض

 و ٌموت ما بٌن اٌدها

 و راسه علً جٌدها

 و تعٌش وراه ع الوعد

 لالت فً ودنً بحبن

 ملمتش فٌا أي رد

 لمٌتنً فجؤه بضمها

 بحضن محضنتوش لحد
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 شد 

ن بحبددددددل ه و حددددددٌن حددددددٌن نسددددددمط نتمسدددددد

نملدددددن بعدددددض المدددددوة نتدددددرن الحبدددددل كدددددؤن 

 شددددددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددددم ٌكددددددددددددددددددددددددددن    

 

 َعـدَّت و ُعـْدت

 و لسه فٌن شًء من جهاله

 َوَعدَن و تُبُـت  

 و كات حٌاتن فً استحاله

 و لما َردَّن كالولٌد

 و ادان حٌاه فوق الحٌاه

 هربت منه جرٌت بعٌد

 زي طفل فـ دنٌا تاه

 و نسٌت كؤنن لم تكن

 ان و رجعت تانًو اللٌل غو

 كرهت ضعفن و ال خاٌف

 و ال َغـّران األمانً



 خطوتن فً البُـعد واسعه

 زي فهد طلٌك فً غابه

 و اما طلبن تبمً جمبه

 كان بِشـد بحبل رحمه

 و انت بتـُزوغ كالدٌابه

 لٌه مماوح

 لٌه غبً

 ده انت من جوان مَسِلم

 و معدش مرفوع أي راٌه

 ال كنت عابد أو نبً

 بمً آٌهعلشان داللن ٌ

ـال تماوح  بحك مٌن و بحك إٌه َعّمِ

 لو كنت فاكر إن هـتُزوغ فـ المطارح

 و ان لٌل أكحل ٌخبٌن طً ِرٌُشـه

 ..و ان سمف و حٌط هٌؤوٌن

 تبمً سارح

 .. شوف ٌا فالح

 كنت ِمدّاري و فتحلن هو باب

 كنت مطلوق

 كنت محسوب ع الغٌاب

 بس جابن

 و اما رادن،



 خلً روحن تستجاب

 لن تبمً مذلولو اما راد

 لم ٌعاملن بالحساب

 لولت حـً.. مردهاش

 و سجلن فً الناس حضور

 من بعد ما اتَمـلِّـٌت غٌاب

 علً إٌه مسافر تانً عنه

 ما األرض أرضـه

 و ٌاما لْبـلن عاش و مات

 و لرٌت عن الناس اللً زٌن

 لم تخاف من دي النهاٌه؟

 جربت ِشْبه الموت

 !و لما رجعت، راجع للغواٌَـه

 مره جابن لُه كام

 و كان َشـدّن بحبل الفضل

 مش كل مره هٌفلتن

 هـٌجٌن معاد الَشدَه فٌه هتضٌعن

 و الموت ٌجٌب داغن

 و ساعتها ال هٌنفع تنادي حـً حـً

 و ال أي حد هـٌِتْـِوِرب لتََوُسـالتن

 ال اللٌل هٌشفعلن و ال اسفلت السكن

 و ال حد م الرفما هٌسؤل فٌن بالدن



 و انت لسه لَِرٌبما تعود له تانً 

 و الٌمها مره و سٌب غباءن

و سدددددددددٌب جنددددددددداح اللٌدددددددددل و دوق ضدددددددددً 

 الصباح

 ده حصانن الرّماح تاٌـه فً ترحالن

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0211 نا ر 

Once we were young! 

Once we were lovers! 

 

 مٌن اللً لال النٌل بٌنبع م الجنوب

 النٌل بٌنبع من هنا

 طوفان

 اٌر بالحشودو س

 شاٌل علً كفوفه الغنـا



 آدي الوالد الحره لامت

 تعلن الروح اللً طلعت للحٌاه

 آدي عٌون الثوره صحٌت

 علشان تشوف الشمس

 من فوق الجباه

 متصدنٌش باسم الدٌانه النً مسلم

مدددددددداتجرش علددددددددً حمددددددددً بمكددددددددانً فددددددددً 

 الحٌاه

متخلٌنددددددددٌش امسددددددددن عصدددددددداٌه و احمددددددددً 

 نفسً

 آه النه مش هٌهون علٌا تموللً

 انت اخوٌا و اختالفنا

 مش هٌمطع صلتً بٌن

 سٌبنً اعبر عن آرابً

 للبن ده طاهر برئ

 !! مٌن اللً لال متمسمٌن

 أل.. ده السما فٌها الممر فٌها النجوم

 و الشمس برضه فً السما

 و من السما

 ٌطلع نهار

ًٰ العٌون باالبتسام  ٌمل

 ..سٌعانا مصر

 سٌعانا مصر فً كل شارع أو مٌدان



 ل ما نكون ثورجٌهمن لب

 من لبل ما نمول الكالم

مصددددر ام الكددددل لامددددت تدددددفن الخددددوف فددددً 

 المبور

مصدددددددر ام الكدددددددل فاحدددددددت مدددددددن مٌادٌنهدددددددا 

 العطور

هددددددً لصدددددددي و ممصدددددددي مددددددن لبددددددل مددددددا 

 ٌكون الزمان

مدددددددددٌن اللدددددددددً لدددددددددال .. النٌدددددددددل بٌنبدددددددددع م 

 !!! الجنوب

 ده النٌل بٌطلع م المٌدان

 متخافش علً مصر األبٌـه

 نمصر ألدم م الزما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 0201 نا ر 

 

 زي النهارده

 كان عندنا

 ذكري مٌالد

 و ذكري موت

 لما الجنٌن

 كان حلمنا

 شمشك ضٌاه

 علً لٌل بِـفوت

 كانت مالمحه محمله

 من كل وش و كل صوت

 ساعتها كنا النٌل و ثاٌر

 طوفان و ساٌر بالحشود

 شلنا الجنٌن بدراعنا عالً

 .. و الصٌحه كانت



 ،..ي فُـوتَعـدِ 

 ٌا عمٌل ببٌاده سوده

 خفت لٌه ده احنا االسود

 النهارده ٌوم نهاٌتن

 مش هتحكم او تسود

 احنا جٌنا للشوارع

 للنا حـً علً الفالح

 و انت زي الفار بتهرب

 م الشوارع و الحدود

 ٌومها كان ذكري مٌالدنا

 .ٌومها كانت ذكري موت

 تانً عام الذكري حلت

 و المٌالد مبماش سعٌد

 اللً كان مٌت، بٌحٌا و

 زومبً راجع من بعٌد

 البٌادة السوده رجعت

 فوق جباه المصدومٌن

 مٌن فً ذكري مٌالدنا خان

 !بدّل الوعد بـوعٌد

 الشباب الحـر مات

 و اختفً جوه السجون

 و االغانً الثاٌره سكتت



 و النغم صابـه الجنون

 و العساكر صف رجعوا

 ٌكسروا ابواب البٌوت

 صه طاٌشهاللً راح فً رصا

 و اللً مات تحت الرجول

 و اللً صوته راح فً دوشه

 و اللً باعه للـفلول

 و احنا خدنا الضربه لاضٌه

 و عٌد مٌالدنا مهوش سعٌد

 ًٰ  و اللً مات راجع بٌصح

 و لال بعزمه الٌوم ده عٌد

 و اللً مات ِمنّا .. فضحنا

 شهٌد ..و اللً مات مٌري

 و النهارده الذكري عادت

 منهازي عشره لبل 

 اللً كان فً شبابها عابد

 عاش بٌُِكفَـر بعد منها

 و اللً كان لالع بٌادته

 و ماشً حافً جمب ِمنّا

 فوق دماغنا بـدوس سٌادته

 .اللٌله ِعٌدُه، و ُموتنـا إحنـا

***** 



 

 ابخر  للفل ان ق

 

 أنا لٌل و شمسه انطفت

 و مفٌش أمل للفجر

 مـالو حتً طال اللُ 

 جاي بعد منه الهجر

 الوحده ونسً و أُنسً

 لو حتً وسط الناس

 عاٌش مع الدنٌا منسً

 و بالجــزم منداس

 و بعد ثورة كرامه



 و بعد نورها الجمٌل

 غنولً ٌال السالمه

 و رجعوا بٌنا لـ لٌل

 ٌخطفنا من وسط ناسنا

 و ٌملً بٌنا السجون

 و ٌدس سمه فً راسنا

 و ٌصٌب عمولنا بجنون

 شان العدالهو نثور ع

 ٌضرب رصاص فً العٌون

 و ٌسوق معانا النداله

ًْ و بَـنـون  ٌحرلنا نِـتْ

 و اما طالبت بحمولً

 و ولفت ولفة تضامن

 زاد النظام من حرولً

 و دي عاده من كل ظالم

 و اما خطفت بدراعً

 حمً اللً واخدٌنه منً

 خلونً لص فً محاكم

 و فــ كعب داٌر ٌاخدنً

 شوفت البالد انفرادي

 لٌان ٌا سجن الغالبهم

 بالدي ..كل اللً غنا



 محطوط طعام للدٌابه

 صوتن فً سجن الكالم

 عالً و معدي الحواجز

 اٌه ٌعنً جسمن ٌنام

 الفكره نور فٌنا نافذ

 ٌا ثوره ماتت ما لحمت

 البطن لسـاها لادره

 و مسٌرها تحبل و تولد

 مالٌٌن بتهتف و ثاٌره

 تبنً بالدنا الحزٌنه

 و تحرر المسجونٌن

 لو حتً دنٌتنا خانت

 اآلخـره للغلبانٌن
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 لش     

 

 انا عٌن الطلبه السهرانه

 و اٌدٌن الناس الشمٌانه

 انا لدم الخلك التعبانه

 فوق اسفلتن م الصبحٌه

 انا للب االم المكلومه

 و كفوف االب المغلوله

 انا دم عٌالنا الممتوله

 علً اٌد عشماوي الداخلٌه

 نا طٌف ساٌر تحت نخٌلنا



 مٌت عطشان فـ شطوط نٌلن

 ٌخونوكً الناس و بغنٌلن

 ٌا ام طرحه و جالبـٌه

 ضحكتن كات لٌا زاد

ٌـبَـه ف معاد  زي حبَـّ

 ٌا احلً من كل البنات

 ٌا بلدنا ٌا بهٌه

 بس لٌلن فجؤه طال

 و اما بٌطول المطال

 خوفنا من ذل السإال

 خدنا من بلوي لـ رزٌَـه

 ً وداننو انتً صمٌت

 لما صوتنا طلع و دانن

 بتبٌعٌنا للً خانن

 و احنا أحرار مش مطٌه

 ٌبمً كان الزم ٌكون

 صوت مبٌخافش السجون

 للب مٌهابش المنون

 ٌحًٌ من تانً المضٌه

 العدو زمان كان خواجه

 النهارده لبس بٌاده

 داس علٌنا مسابش حاجه



 بس برضه الشمس جاٌه

 نور مسٌره ٌبٌد نٌرانهم

 س تصول ف لٌلهمو الحك شم

 و اللً مات ورا سور سجونهم

 اسمه دمعه من عنٌا

 كنت و انا عٌل بحبن

 حاال ادعً تمضً نَْحبِن

 عمري ما ارجع ٌوم اصاحبن

 ٌاللً مطلعتٌش بهٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ك ر  تاني

 

 .. انا كنت بكبر كل مده و

 فٌن و فٌن  

 بتعدي ع الوش السنٌن زي الحنٌن

 و بعد حبه

 ت تانً حبتٌنكبر

 .. و بمٌت اعجز حبه حبه و

 للت زٌن

 .. مش مشكله

 لو شعري أبٌض ِسنِــتٌن

 و بعد حبه بسرعه جدا

 ِشـبت تانً

 بمٌت احس ان الزمان ده مش زمانً



بصدددددددٌت لنفسدددددددً فدددددددً المراٌددددددده و للدددددددت 

 !مٌن

ر من كالكٌع السنٌن  ابو شعر طٌَـّ

التنعدددددت ان العجدددددوز جدددددوه المراٌدددددا ٌبمددددددً 

 انا

 ... ي ساعتهالو حتً عمر

 كان عشرٌن

 و شوٌه تانٌٌن َعـدُوا َعـْدوا  

 زي ُمهره َطلولَه

 روحها عنٌده جـدا  

 انمالب جه بعد ثوره

 كات مغامره أَم مإامره

 اتلغت فٌها الثوابت

 كلنا روحنا فـ مغامره

 اللً كان عامل مجاهد

 ... فجؤه طلعت

 حمره -راٌته  -

 و اللً كان عامل حسابه

 ..إنه ٌفتح

 بابُـه َسـن

 و الحبٌب مبمتش فارله

 بٌن حضوره او غٌابه

 ،.. أما شكلً



 من ساعتها نوٌت اصاحبه

 جلد َكـرِمـش ..وش َعـّجـز

 كل شًء راح ٌِْمـِضً نَـْحبُـه

 كل ٌوم أضحن لنفسً

 شًء جدٌد و البد أحبه

ر  شعري شاٌب .. شعري َطـٌَـّ

 كله عادي .. كله منظر

 كام سنه و العمر ماشً

 ن له َجـْوَهـرالمهم ٌكو

 بعد حبه ٌا أحبـه

 لما اموت و ده عن لرٌب

 لو هتنسوا، إوعوا تنسوا

 انً عشت كتٌر غرٌب

 اللً شافنً مره طٌب

 بعد منها شافنً دٌـب

 و اللً خاف منً و هجرنً

 بعد حبه بمٌت حبٌب

 و الصراحه، كنت صادق

 كنت بتمبل غرابتً

 ٌوم معافر، ٌوم مضاٌك

 ٌوم مرٌض ملمتش طبً

 حمامه جوه َحْضـَرهٌوم 



 ٌوم شٌطان و طردنً ربً

 بس عمري ما كنت خاٌن

 زي ناس حلفت بــ ُحبً
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 شلر اليي

 

 أنا ضلن الوارف

 عارف أكٌد عارف

 جاٌٌن منٌن و لفٌن

 من فوق جبٌن النور

 حاضن انا المستور

 مادد دراعً سبٌل

 ضلً أكٌد ضلن

 غاٌب و برجعلن

 زٌدنً حنٌنو اللٌل ٌ

 مع كل طلعة فجر

 بخلع عباٌة الهجر

 و ارجع مع العاشمٌن

 شمسن علً نٌلن

 تشرق تغنٌلن



 أغنٌة الساكتٌن

 والف مع جبالن

 و بغنً موالن

 فلٌسمط الخاٌنٌن

 و دخلت انا بحرن

 و خطفنً انا سحرن

 و بناتن الحلوٌن

 لكن ٌروح النهار

دٰي انهار ـٰ  و انا كل م

 و ٌلمنً لٌلن

 وبنأتخبً فً ت

 لدري و مكتوبن

 أدوب فً تراحٌلن

 استنً ضً الفجر

 ٌرجع كلٌلة لدر

 و ارجع اغنٌلن

 امد لن ضلً

 هو اللً فاضلًّ

 مع صوت صهٌل خٌلن

 ٌا بالدي ٌا غالٌه

 رموكً لٌه فً الطل

 روحً جبال عالٌه



 رامٌه علٌكً الضل

 حبسوكً ٌاما فً ضلمه

 و استحلوا لحم الحً

 لو عشموا فٌكً اللٌل

 ري ُعمر الضًانا ُعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ن   الل الي

 

 و مدددددددددددددا نٌدددددددددددددل المطالدددددددددددددب بدددددددددددددالتمنً

 و لكدددددددددددددن تؤكددددددددددددددل الدددددددددددددددنٌا الغالبدددددددددددددده

 ٌا طول اللٌل علً الوٌل اللً صابنً

 ٌا رب ارحمنا من نهش الدٌابـه

 علً الكرسً المنجد دٌب حاكمنً

 و طالك تحت رجله كام عصابه

 ٌحب الدم أكتر م الچٌالتً

 و ال ٌرتاح َهبابَـه و ٌشرب منه

 ٌعوض جوعه و الذل اللً شربه

 علً حساب المروه و الطٌابه

 دنًء المنبتٌـن ابن الصهاٌنه

 لصٌٌر مثل صندوق الربـابـه



 ساٌمنا مواشً و بٌحلب و ٌشرب

ًٰ بـنزٌد اغترابــا  و جوه المرع

 و ٌطلع طور من المربط بٌنفُـخ

 فٌذبـُحـه، فــنزداد اضـطرابــا

 ورنـا و الروح تصعدفٌنـطك ثَ 

 متتخدعوش و زٌدوا فـ الصالبه

 فمدددددددددددددـا نٌدددددددددددددل المطالدددددددددددددب بدددددددددددددالتمنً

 ***** و لكن، تؤُكــل الدنٌا الغَـالبـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نن الد 

 

 دوله لاٌمه ع االتاوه

 دوله ناٌمه و فـ الطراوه

 كل زنمه تمد إٌدها

 للشحاته و الجباٌه

 صوروها لما مدت

 كف إٌدها للعمال

 ٌجً ابو شال و شبشبو الخل

 الحرام خاله حالل

 هاتً إٌدن ٌا حبٌبتً

 داري عودن لما مال

 غطً وشن من كسوفن

 ده التسول طبع طال

 و اما ٌدٌلن كفٌلن

 ضهره و ٌمولن محال

 و ناللٌكً وشن اسود

 داٌبه من ذل السإال

 مدي اٌدن باالتاوه

 و الضراٌب و الرسوم

 دوسً علً جتة والدن

 ادبحٌهم كل ٌوم



 لً هم اللً بغباإهملو

 ثاروا ٌوم و ملوش لزوم

 لولً هم اللً بغباإهم

 كان خروجهم كله شوم

 لولً ٌا امه و لولً تانً

 الكالم معلهش لوم

 العٌال دي مش غبٌه

 اصحً ٌا امه كفاٌه نوم

 هم هم اللً فـ ضالمن

 كانوا شمسن فً الغٌوم

 هم هم اللً فـ سإالن

 كانوا سترن و الهدوم

 غرامن هم هم اللً فـ

 غنوا باسمن كل ٌوم

 كل فالح كل صانع

 كل جندي ع الحدود

 هم برضه لما تعبوا

 سبتً اجسادهم تموت

 لم سابوكً ٌوم خانوكً

 و أنمذوكً من البارود

 كانوا بنن الدم و انتً

 ***** لما فولتً كنتً ُموت



 

 شرو   الن  

 

 فً عز اللٌل

 خرجت اتمشً جمب النٌل

فددددددً طددددددرح البحددددددر زارعددددددٌن األراضددددددً 

 سبٌل

 و أول ما العشا تدن

 محدش ٌمشً نواحٌها

 انا و جنونً لم نمبل

 كالم الناس و حكاوٌها

 و خدنً اللٌل

 فً عز اللٌل

 فً برد اللٌل

 و خدنً هنان و لفلفنً



 و شال جدي علً كتافً

 مشٌت و الخطوه تخطفنً

 لنجمة بتِضوي و تاللً

 علً الشط اللً بان لبلً

 مٌله هنان موعدانًج

 و صوتها الهادي ٌندهلً

 أرد ٌنادي من تانً

 و صوت النٌل

 و حضن النٌل

 و ضً النٌل

 رمٌت بكٌانً للمٌه

 و خدت النٌل ف أحضانً

 أعوم و ابوسه بإدٌا

 حبٌبتً هنان موعدانً

 تفرحنً و تحضنّـً

 و تمبل عملً و جنانً

 و انا أشٌلها و اغنٌلها

 و اعٌش لٌها و تهوانً

 فجؤه لمٌتو   

 شطوطها بعٌد

 و صوتها بعٌد

 و نورها بعٌد



 فً نص النٌل انا راضً

 بــدوامه بتبلعنً

 سمعت ابوٌا بٌنادي

 بمول بدري علٌن ٌابنً

 عروسة النٌل بتحضنً

 لبطن النٌل بتسرلنً

 ادٌها ملفلفه صدري

 و رجلٌها علً رجلً

 بتاخدنً تفرجنً

 علً بٌتنا و تهمسلً

 هتبمً أمٌر

 عرٌس النٌل

 ً حضن النٌلف

 و ابوٌا لسه كان والف

 ال اهو فاهم و ال شاٌف

 و بٌشورلً و ٌعافر

 بٌـطوي الشط بدراعه

 و عكازه علً المٌه

 كما موسً و اتباُعـه

 و انا مشدود

 و لٌلً ٌفوت

 فً حضن النٌل



 عرٌس النٌل

 امٌر النٌل

 و انا مشدود لجنٌَـه

 بترلصلً علً المٌه

 عٌونها الحلوه عسلٌه

 مالغٌَهبتسحرنً ب

 و ابوٌا بعٌد

 و صوته بعٌد

 و أرضه بعٌد

 رمٌت له نظره من عٌنً

 انا مفارق ٌا نور عٌنً

 و شافنً بملبه و اتحجر

 مكانه و لال علً عٌنً

 و شوفته و شالً كان جمبه

 و مسكه ف اٌده ٌْبـكٌنً

 و اخر حاجه كات بٌنـا

 سالم لعٌونه من عٌنً

 سالم الروح

 هٌام الروح

 غرام الروح

 تً الحلوه سحرتنًعروس

 و باب بٌتنا علٌه اسمً



 نزلت معاها و خدتنً

 و خلتنً أسٌب جسمً

 و أروح بالروح

 و اعٌش بالروح

 بالروح ....أعٌش 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كن  ش  

 

 !كنت عٌل امتً ٌعنً

 من و انا صغٌر كده

 محطوط ف خانة الكبار

 و اٌان و عٌب تعمل كده

 همستواٌا ف المذاكر

 كان ضعٌف من غٌر كسوف

 مكنتش اعرف تفرق اٌه

 االسم نعجه أم خروف

 و برضه حطونً فً خانة

 العبالره و اللً بٌحبوا الدروس

 ضغط عالً فوق كتافً

 و الكتاف رفضت تشٌل



 روحت ملعب كوره اهرب

 ولفت جول و لالولً شٌل

 صدٌت و شلت و كنت جامد

 لاموا عملونً الكبٌر

 و برضه حطونً ف خانة

 لمهاجم الخطٌرا

 رجعت بٌتنا كنت فاصل

 اللً بـحصل ده كتٌر

 انا لسه عٌل ع الحاجات دي

 عاٌز الاوح ناس كتٌر

 طلعت ورق ابٌض و غامك

 لولت هارسم كل شًء

 رسمت تفاحه و ازازه

 كله كان تخطٌط برئ

 و جٌت ف حته رسمت لطه

 و بعدها مركب غرٌك

 شافونً لاعد جوه اوضتً

 و الورق ملو الحٌطان

 طونً تانً جوه خانهح

 و لالوا فن مالن جنان

 و كبرونً عالمماوحه

 و شٌلونً هموم كمان



 ارسم عن اللً ممهورٌن

 و المسجونٌن خلف الحٌطان

 اكتب عن اللً اكل عٌشهم

 سارله مسبول مش تمام

 ذاكر عشان واحد ف سنن

 الزم ٌركز فً الكالم

 الضغط عالً فوق كتافً

 و الكتاف رفضت تشٌل

 عٌل للب عٌل و انا عمل

 لسه معرفلوش سبٌل

 هربت منهم للمراٌا

 بـابص فٌها لمٌت لتٌل

 عٌل معجز شعره طٌّـر

 دلنه شاٌبه و ناشفه خٌش

 مدهونه عٌنه ضل اسمر

 و عمره ما اتعاطً الحشٌش

 !مٌن اللً والف فً المراٌا؟

 ..أنـا َمسخ عٌّـل كان ظرٌف

***** 

 

 



 

 تصالي اح ي

 

 ..تعالً احسب 

 عدي علٌنا كام فرحه

 و ضحكه بجد

 ..هتستغرب 

 أكم من ضحكه كت جارحه

 و جابت بُعد

. 

 كتٌر عملوا انهم منً و حابنً



لكنددددددددً بعددددددددٌش وحٌددددددددد تاٌدددددددده ف وسددددددددط 

 الناس

 و كام واحد طعَـم خٌري و بنكرنً

دي اصدددددددعب حاجددددددده فدددددددـ الددددددددنٌا تكدددددددون 

 حساس

 و كام من حد كان منن

 و من دمن

 و خان الوعد

 ..تعالً احسب 

 دي علٌنا كام فرحهع

 و ضحكه بجد

 ..هتستغرب 

 أكم من ضحكه كت جارحه

 و جابت بُعد

. 

 سنٌن عدت علً اللً فً حبه جننً

 و دلولتً بشوفه و زٌه زي الناس

 ساعات صدفه عٌونه تفوت تكلمنً

عٌدددددددددونً تدددددددددرد و تمدددددددددول لددددددددده معددددددددددش 

 خالص

 و ده اللً زمان

 كالمه كان

 بٌطرح ورد



 ..تعالً احسب 

 فرحه عدي علٌنا كام

 و ضحكه بجد

 ..هتستغرب 

 أكم من ضحكه كت جارحه

 و جابت بُعد

***** 



 ل اشر  الم ار

 إلدددددددددً ضدددددددددحاٌا المطدددددددددارات و االهمدددددددددال

 

و اهدددددددو لطدددددددر زٌددددددده زي اخدددددددوه داٌدددددددس 

 مبٌشوفش

و اندددددا برضددددده زٌدددددً زي اخوٌدددددا ممددددددرش 

 مركبش

سدددددددكتنا ُمدددددددـَره و بعٌدددددددده و المطدددددددر زاٌدددددددد 

 مرارها

ب صددددددددددداٌم و بحلدددددددددددم بمغدددددددددددرب، َغدددددددددددـ رَّ

 بروحً ف نهارها

لمدددددددا ولعندددددددا فددددددددَانً، مدددددددات ع المضدددددددٌب 

 مفطرش

آاااه ٌددددددا رفٌددددددك الطرٌددددددك ٌددددددا أخوٌددددددـا إٌدددددده 

 اسمن



عارفددددددن بوصددددددفً لٌددددددن و عددددددارفنً مددددددن 

 وصفن

فدددددددً لطدددددددر سدددددددبعه اال ربدددددددع تغمزلدددددددً و 

 احجزلن

و فدددددددً لطرندددددددا للرجدددددددوع رجلدددددددً مكدددددددان 

 رجلن

ال لولددددددت لددددددً تبمددددددً مددددددٌن وانددددددا برضدددددده 

 مسؤلتش

فدددددددات علٌدددددددا  اللٌلددددددده دي نمدددددددت بددددددددري و

 السحور

و طلعددددددت للسددددددكه بدددددداجري ومكددددددنش بددددددان 

 لسه نور

خددددددددددددددددداٌف ٌفدددددددددددددددددوتنً إال خمسددددددددددددددددده و 

 ٌخصمولً الٌومٌه

شدددددددوفتن علدددددددً البددددددداب والفلدددددددً مددددددددٌت 

 إلٌدن إٌدٌا

شدددددددددتنً والمطددددددددر ماشددددددددً وانددددددددا رغددددددددم 

 ضعفً مخوفتش

و ضددددددددحكت لولددددددددت العددددددددوافً و لعدددددددددنا 

 نستنً ننزل

ٌامدددددا بَدددددـَرانا الرصدددددٌف بدددددس احندددددا داٌمدددددا 

 بنوصل

ٌددددا اخوٌددددا و صدددداحبً ٌددددا فخددددر كددددل لكددددن 

 الرفـالَه

لطددددر الرجددددوع النهددددارده، صددددمم لَددددـ ٌنهددددً 

 الصداله



و ولعنددددددا اٌددددددد ماسددددددكه اٌددددددد، بددددددس انددددددت 

 مـمسكتش

زلتندددددددً عندددددددن بعٌدددددددد، و رمٌتندددددددً بدددددددٌن 

 الكراسً

و انددددددددا جٌددددددددت أشدددددددددن لجددددددددوه و اسددددددددند 

 دماغن براسً

زعمدددددت فٌدددددا اندددددً اسدددددٌبن،   دي محطتدددددً 

 " و هنزل

من و سدددددددندت ضدددددددهري بددددددددراعن و جسددددددد

 اتبهدل

ُمدددددددت اندددددددت علشدددددددان أعدددددددٌش، و لكندددددددـً 

 ممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرتش

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 احك لي

 

 احكٌلً .. احكٌلً

 عن نفسن من زمان

 بشرط تكونً جبتٌلً

 ف شفاٌفن البرتمان

 و سرسبً الحكاٌات

 فً كل لٌله وعد

 انا عشت بٌكً حاجات

 نستنً طول البعد

 عدٌتها لٌكً بالد

 ال اذُكرها و ال تتعد

 لمٌتن شهرزاد و



 لولً و عٌدي كمان

 احكٌلً .. احكٌلً

 عن نفسن من زمان

 بشرط تكونً جبتٌلً

 ف شفاٌفن البرتمان

 ٌا ضحكة الترحال

 ٌا عمر ملٌان فرح

 ٌا آهـة الموال

 داوي بغناكً الجرح

 و طبطبً ع الروح

 داوي اللً بات مجروح

 عطشان و فٌن هٌروح

 اسمٌه غرام و حنان

 احكٌلً .. احكٌلً

 ن نفسن من زمانع

 بشرط تكونً جبتٌلً

 ف شفاٌفن البرتمان

 ٌا لمر له نور ونّاس

 فً لٌل نجومه بعاد

 انا غربتً فً الناس

 و كل ٌوم تنعاد

 كونً نجوم لٌلً



 و ضً لنادٌلً

 مرساٌا و دلٌلً

 لو ٌوم عاندنً زمان

 احكٌلً .. احكٌلً

 عن نفسن من زمان

 بشرط تكونً جبتٌلً

 ف شفاٌفن البرتمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شي دكر   حر ال مر

هولو.كوسدددددت بدددددـمولوا ٌدددددا امددددده ولعدددددوا فدددددـ 

 حبة صها.ٌنه

هدددددً كاندددددت لعبددددده حلدددددوه و كلددددده ماشدددددً و 

 دنٌا فانٌه

بروباجنددددددددا بروباجنددددددددا َطلّدددددددـع الغطسدددددددانه 

 عاٌمه

و لددددددو تفددددددتش متاللددددددٌش، كولددددددو بامٌدددددده و 

 لطه َعمٌه

. 

 جرس الطابور بٌرن ٌا دمحم

و احمدددددده ابددددددن  صدددددِحً فدددددداروق و صددددددالح

 ابون عبعال

نجددددددداة و زٌندددددددب عدددددددوض سدددددددبموكو مدددددددن 

 بدري

الٌدددددوم ده ٌدددددوم مفتدددددرج طدددددال عمدددددركم ٌدددددا 

 عٌال

. 

 الساعه سبعه و نص هنحًٌ العلم

 "ٌا مصر اننً الفدا اسلمً"

 الساعه عدت تمانٌه ٌال ابروا الملم



 و اكتب وراٌا بسم ربن اذ هدي

اسدددددددددتاذكو غاٌدددددددددب مدددددددددش هٌٌجدددددددددً راح 

 لجبهـة بور سعٌد

 نهاردهو ال

 هتاخدوا حصة

 رسم حلوه

 أصل حتً األبله نسمه

 اتطوعت فً االسبتارٌه

 و احنا راح نرفع علمنا،

 احنا ٌا والد الشرالوه

منددددده، مدددددٌن ٌمدددددول لدددددً ٌعندددددً  8النهدددددارده 

 اٌه

 !لول ٌا عادل

 !لول ٌا محسن

 لول ٌا جبر انا لصدي اٌه؟

 منه، افتتحنا لناتنا تانً 8النهارده 

 ملً الرادٌو اغانًمنه، ات 8النهارده 

 !لولً ٌا إٌمان إٌه كمان؟

 النهارده ٌا افندي أبوٌا لام حزٌن

 الجل ذكري المذبحه بتاع دٌر ٌاسٌن

الصددددددددددها.ٌنه الملعددددددددددونٌن لددددددددددتلم والدنددددددددددا 

 الطٌبٌن



كددددام شدددداب مجدددددع كددددام بنٌدددده و كددددام بطددددل 

 سابوا األنٌن

 حركة الغدر الجبانه

 8ٌوم 

 88عام 

. 

د شددددددددطار ٌددددددددا حلددددددددوٌن و النهددددددددارده البدددددددد

 نحًٌ الذكري تانً

كراسددددددددددات الرسددددددددددم ٌددددددددددال، و ارسددددددددددموا 

 فلسطٌن عروسه

 و الصها.ٌنه كالب بـدٌل

 ارسموا األعالم ترفرف فوق بالدنا

حتدددددددده خضددددددددرا و حتدددددددده بٌضددددددددا و حتدددددددده 

 حمرا

ارسدددددددددددددددموا فلسدددددددددددددددطٌن بتضدددددددددددددددحن ع 

 المإامره

 و كل واحد منكم

 ٌرسم دراعه و فٌه سالح

 فوله العلم

 و اكتبوا فولهم شهٌد

. 

ه و تلدددددددت فجدددددددؤه صدددددددوت السددددددداعه تسدددددددع

 غرٌب



طٌدددددددارات ورا طٌدددددددارات جاٌددددددده تصدددددددر  

 من بعٌد

 الدانه نزلت ع العلم،

 صوارٌخ كتٌر من غٌر عدد

 نجاة بتبكً

 ماسكة اٌدها اٌمان و زٌنب

 نده المدرس

 انزلوا ٌا عٌال اوام تحت الدكن

 .. انزل ٌا محسن

 خد اٌدٌن صاحبن فاروق

 متخافوش ٌا بنات

 دي غاره و بالغلط

 فمحسن ول

 مرضٌش ٌطاطً

لدددددال ٌدددددا افنددددددي اندددددا جزعدددددً مدددددا ٌمدددددٌلش 

 لجبان

 لو كل خنازٌر الصها.ٌنه اتجمعت

 انا دمً حامً

 عمري ما اهرب مهما كان

 نزل الصارو  ع الفصل

 آدي جدار ولع

 و بعد منه صارو  كمان

 جدران كتٌر صبحت ورق



 محسن َزَعـك

 تسمط كالب األرض انجس ما اتخلك

 تحٌا بالدي الغالٌه

 اه ..... ٌحٌا العلمآاااا

نزلددددددددددت صددددددددددوارٌخ المددددددددددوات تحصددددددددددد 

 حٌطان المدرسه

 محسن و بالً اخواته تحت الردم

 ماتوا من األلم

 محسن بعافر تحت انماض الوجع

 مسن الملم،

 !!! ِسنُه اتمصف

 غمسه فـ دماه

 صمم ٌكمل رسمته،

و رسددددددم دراعدددددده و فٌدددددده سددددددالحه، فولٌدددددده 

 علم

 رسم الجنود علً دبابات جوه المناه

 الوعٌد ٌوم

 و لبل ما االحالم تفارق جتته

 ساب امضته

 جوه العلم،

 من غٌر ألم

 و كتب شهٌد



 

 ألواق

 

أسدددددددود ٌدددددددا ضدددددددل الجددددددددار و ال الجددددددددار 

 غامك

عاشددددددددوا الغالبدددددددده و مدددددددداتوا، و ه مدددددددداهو 

 فارق

عاشددددددددددوا الملددددددددددون ع المددددددددددوت و احنددددددددددا 

 نموت م الهم

أزرق ٌدددددددا دخدددددددان السدددددددٌجارة ٌدددددددا منسدددددددً 

 عملً الوجع

عنددددً كددددل امددددا افددددوق، أسددددكر و الددددول إٌدددده ٌ

 انا جدع

 توب الندامـه طوٌــل.. و دٌله لم ٌتلم

أحمددددددر ٌددددددا لٌددددددل الغُددددددـناي، بالِعددددددـند فددددددً 

 الممره

أحمددددددر ٌددددددا خشددددددب الموالددددددد، شدددددداٌَن كمددددددا 

 الخمره



و الفدددددرق بدددددٌن لٌدددددل و لٌدددددل، فدددددرق النبٌِدددددت 

 ِم الدم

أخضددددر ٌددددا عددددٌن البنٌََـددددـه علددددً وش لددددون 

 النٌل

نددددا جددددزع ماٌدددددل زلددددزق و شدددداور علٌددددا و ا

 مٌل

لٌددددده الفدددددرص لمدددددا تٌجدددددً بتجٌدددددب معاهدددددا 

 الغم

أبددددٌض ٌددددا ِجٌددددـد شددددال و حّمددددل كددددام عمددددد 

 لولً و زبرجد

لَـفٌنددددددـها حددددددراس فددددددً لٌلددددددـها، و ٌدددددددوبوا 

 لو بوسه طلّت

الصدددددبر طٌدددددب و بــْنفَدددددـع، بدددددس المناغشددددده 

 أهم

ألددددددددددوان و جاٌددددددددددـز شدددددددددداٌفها و العٌـددددددددددـن 

 بتعمل بصٌره

روح و العٌشددددددده لونهدددددددا مخاصدددددددمها، و الددددددد

 أسٌره و كسٌره

إٌدددده ٌعنددددً مددددات المسددددافر، ٌـامددددـا السدددددكن 

 بـتِلم

لددددون اللددددً راكددددب ده كدددداكً و لددددون اللددددً 

 مركوب غمٌك

مركددددددب و ملٌددددددان صددددددواري، عمددددددره مددددددا 

 أنمذ غرٌـك

متندددددددددوحش علدددددددددً لبدددددددددري و اضدددددددددحن، 

 *****الفرح عندي أهم



 

 ا ول  آ 

 

 نبدأ كالمنا اللً طالع

 من بٌن ضلوعً أنٌن

 و الدعـابالبسمله 

 و بـشوق لسٌدنا الزٌن

 مدد مدد من نبً

 أنــَور امـر باللــٌن

 وجهـه أسٌل أزهــر

 أدعج و سٌع العٌن

 نوره اإللهً أضاء

 الدنٌا للثملٌن

 و بعد ذكر الحبٌب

 مشكٌش انا حالً

 لكن آسٌت غربتً



 و غالبنً موالً

 هات اآلهات و استمع

 و لكل آه معنً

 االوله اه

 ته لم تنتهًضحكاٌه ُمره فـ نك

 و التانٌه اه

 ًٰ  نشفت بحور الحب و المغن

 و التالته

 محتار أطاوع للبً و ال العٌن

األولددددددددده عمدددددددددري و التانٌددددددددده وحددددددددددتً و 

 التالته علً فٌن

 .. ٌا مهَجر العاشمٌن

 خلونً وٌاكم

 و لولولً مٌن ذلكم

 و ع الجوٰي رماكم

 ده انا اللً بدر الوصال

 و دفعت بالغالً

 رامو روٌت غٌطان الغ

 طلع الشجر عالً

 و لما طرحت محبه،

 ما جنٌت سوي أساكم

 !! الـود عاّلكم

 و ال الفراق مكتوب



 ٌا حب جوه للوب

 حالف لَــ تفضحنا

 تطلع فِـ ضً عٌون

 لعٌون بتجرحنا

 و تخلً منا طٌور

 ف اٌدٌن بتدبحنا

 و ٌبمً لٌنا بالد

 نلمان تسوحنا

 ورا ناس بالدها بعٌد

 نفضل نلف ندُور

 بـ عٌدٌعشمونا 

 نتمب ودان شولنا

 ٌٌجً المعاد بـبعاد

 م الحزن لم فولنا

 و تبان دموع السهاد

 زي الراٌات فولنا

 نلبس شٌالن انكسارنا

 و نرضً بالمكتوب

األولددددددددددددددده آه و التانٌددددددددددددددده آه و التالتددددددددددددددده 

 المكتوب

 ٌاما كسٌنا الناس

 و سابونا من غٌر توب



***** 

 ح   ي

  ان كدددددددددددان الدددددددددددوطن حبٌبدددددددددددا تراسدددددددددددله

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددجٌنات الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرأي 

 

و عامدددددددل إٌددددددده ٌدددددددا روح للبدددددددً و كٌدددددددف 

 حالن

 خطفت سنٌنً و رمٌتنً فً أوحالن

انددددددددددددا صددددددددددددابره و مددددددددددددش   

 بمدر

 أشٌلن من حكاٌاتً

 كتبت كتٌر كالم آسً فً جواباتً

 اعاتبن فٌها ع اللً عملته فً حٌاتً

 اشد الورله م الدفتر

 ،...تحٌاتً : و الول تانً



 حصباحن ورد لو جالن جوابً الصب

مسددددددددان أطٌددددددددب لددددددددو المكتددددددددوب وصددددددددل 

 باللٌل

 برغم انً كما المربان .. سالوه للدبح

 لكن طٌفن مصبرنً علً التراحٌل

 ،.. حبٌبً

 أٌوه حبٌبى رغم السجن و السجان

 خدونً عشان

 عشمت عٌنٌن و حبٌتن

 لددددالولً انددددن هربددددت و سددددٌبتنً و جبددددان

! 

 و فاكرٌن انً هتغٌر

 !و اخون بٌتن

 ،و ال ٌهمن ٌا روح للبً

 مٌعرفونٌش

 و ال عمولهم هتفهم

 ٌعنً اٌه عاشك

 غرامن لٌا أوطان

 روحً فٌها تعٌش

 بالد الناس تروح أو تٌجً

 مش فارق

و اٌدددددددده ٌعنددددددددً أعددددددددٌش السددددددددجن الجددددددددل 

 هوان



 !هٌعمل إٌه ..و هو السجن علشانن 

 حبٌبً انت ؛

 و للبً فً الهوي مؤوان

و إٌددددده فدددددً الددددددنٌا بعدددددد هدددددوان اندددددا ابكدددددً 

 !علٌه

 .. حبٌبً

 م دلولت من للبًسال

 و من روحً و من عٌنً

 نَـفون عنً فً وطن مجروح

 لكنن جوه تَـكوٌنً

 و حبسونً بعٌد عنن

 عشان عاوزان وطن أحسن

 و عاوزٌنً أموت و أحزن

 و انا شاٌفان بتإذٌنً

 ..و دي نارن صحٌح.. لكن

 كفوف نٌلن بـتِروٌـنً

***** 

 

 

 

 

 



 دكر ا   نا ر

 

 سمع السالمالسالم علً كل من 

 حتً اللً َمبــُرِدش

و كمددددددددان سدددددددددالم علددددددددً كدددددددددل مدددددددددن رد 

 الســـالم

باالبتســددددددددددددددددددددددددددـام أو بالكـددددددددددددددددددددددددددـالم أو 

 بالمشــاوره أو بالضمٌر الـــحً

ٌْـــِلـِزش  حتً اللً َما

 ثـم الصاله علً نور فــ نور،

 سٌدنا النبً العدنان

 رافع راٌات الحك

 و ناصر االنسان

. 

ه فـددددـ إٌددددد بددددالدي ٌددددا شددددمعة عروسدددده مَولعدددد

 البنات



فضددددددلتً شدددددداهده فَـْرِحنددددددـا لمددددددا انطفٌتددددددً 

 من ُسكات

. 

ـونـا ٌوم الثوره كف فــ كف  لَمُّ

 و كل كفـٌن إسِوره فِــ كفوف زمــٌل

و هـتفدددددددـنا حدددددددـً علدددددددً الوطـدددددددـن بدددددددس 

 الوطن لمٌناه ذلـٌل

بــٌبُددددددددـص لٌنددددددددا بعددددددددٌن و عددددددددٌن جددددددددوه 

 التراب هزالن ضعٌف

و البندلٌدددددددددده المٌددددددددددري مغروسدددددددددده فـددددددددددـ 

 ـره، بٌلومنا ع التؤخٌرضه

 و ع الولـت اللـً فات

اتغلغدددددل المدددددـرض الخبـدددددـٌث فدددددـ ضدددددلوعه 

 جـدا  

 و كـنا فاكـرٌـن إنـنا ترٌـاق

 بس البٌاده و النجوم و النسـر ألـدم

 سرطـان وطن متمكنـٌن بغباء

و بدددددـدل مدددددا ٌحمدددددوا النددددداس عشدددددان ٌبندددددوا 

 الوطن

 حبسـوا الوطن منعوه ٌشوف الناس

طن مددددددن غٌدددددددـر والد و إٌددددددـه ٌكددددددون الددددددو

 تبنـٌه

و ازاي تعدددددددددٌش الدددددددددوالد خددددددددداٌفٌن مدددددددددن 

 الحراس

 ......حبٌبتً



حبٌبتدددددً ٌددددداللً حبدددددـتنً و لالدددددت لدددددً اندددددً 

 لٌها بالد

أنددددـا آسددددف لددددو اتخانددددـتً، بددددالدي خددددانتنً 

 ُشرب و زاد

ال اندددددددددا ضدددددددددامن عٌدددددددددوب نفسدددددددددً، و ال 

 ضامنـن

 و حتً لو لتلـتٌنً و انا ضاّمـن

 ال هـستغرب و ال هــهرب

هرفدددددددددع كمدددددددددان صدددددددددوتً و الدددددددددـول و ال 

 .إسعـاف

هدددددددـموت علدددددددً إٌددددددددن الحلدددددددـوه و بدددددددٌن 

 دراعاتن الحلوٌن

و دمعاتددددددددددن غطددددددددددا لٌددددددددددـا و أروح فـددددددددددـ 

 عٌونن الغالٌـٌن

أعدددددـز علٌدددددـا مدددددن إندددددـً، أخدددددـونن الجدددددـل 

 ..** .. دبورتـٌن

***** 

 

 

 

 

 



 

 ابرض الحر 

 

 و حٌاتنا مراحل

 و انا راحل راحل

 من بر لساحل

 ٌدو طرٌمً بع

 و طرٌمً رمانً

 و ف عطشً سمانً

 من ُمـر زمانً

 و االسم سعٌد

 و السعد ما زارنً

 و الحزن كسرنً

 و ال عمره عذرنً

 و تمللً عنٌد

 علً حبة عٌنً

 بُعدَن ٌا غاوٌنً



 لولنً و غنٌنً

 عند الموالٌد

 موالٌد المُدره

 و محما الدره

 ف االرض الحره

 مع شعب شهٌد

 و اكتم موالً

 عن عمً و خالً

 فً الربع الخالً

 خونه و رعادٌد

 و انده ٌا جزاٌر

 ٌا مجاهد ثاٌر

 خد دمً الفاٌر

 نٌل ساٌر بٌن

 و لحد ما توصل

 علً مهر مؤصل

 و ف سورٌا هتنزل

 ارض المواعٌد

 و نحاصر عكا

 و نحج ف مكه

 منزكش زكه

 و ال تضعف اٌد



 و ٌعود النازح

 بااللصً اهو فارح

 و الزمن الجارح

 ٌتحول عٌد

 لراحلو نعٌد ا

 من بر و ساحل

 ُعلما و فطاحل

 و شموس بتمٌد

 ٌا شموس النور

 و ٌا بدر بدور

 هاتلً المؤسور

 مع فجر جدٌد

 و الفجر اهو طالع

 و اهو جمرنا والع

 بالحك اهو ساطع

 لمَرٌب و بعٌد

 و البُعَدَه اٌاهم

 ٌعموا علً عماهم

 و الموت ٌغشاهم

 ٌحصد و ٌبٌد

 و تموت أتراحنا

 وٌا اللً جرحنا



 تزٌد افراحناو 

 عاٌش و شهٌد

***** 

 



 

 

 أرض الوشد

 

 كلنا نشجب ندٌن أي حاجه و أي حد

 و اللً اٌده ف زٌت و طٌن

 مش زي إٌد فً النار بجد

للبددددددً بتمطددددددع علددددددٌكم و الدددددددموع نزلددددددت 

 بدم

نفسددددددً دلددددددولتً آجددددددٌكم بددددددس انددددددا أبكددددددم 

 أصم

 محبوسٌن و ما بٌنا سور

 سلن شاٌن خلفه جندي

 كان بٌرلص للتسالً

 ! .حاولت معاكوا أثور و ان

 ٌبمً ٌوم و مهوش معدي

 و ٌسجنونا رخٌص و غالً

امدددددا اندددددتم ٌدددددا اهدددددل أرض الوعدددددد أرجدددددل م 

 الجمٌع

انتدددددددوا بٌكدددددددوا الحدددددددرب داٌدددددددره، و احندددددددا 

 لمعونا بربٌع

 لو كنت اطول و ٌطول دراعً

 كنت أعٌش فٌكم شهٌد



كدددددل طوبددددده مددددددن بٌدددددوتكم، لنبلدددددة وعددددددد و 

 وعٌد

ً ٌددددددا اهددددددل أرض الوعددددددد، ٌددددددا اهددددددل حدددددد

 الجراحٌه

وعددددددددد و الفددددددددرادٌس  -الشددددددددهاده النصددددددددر-

 الهدٌه

 كل نمطة دم سالت، زٌها جابت عنٌـا

بدددددددس آدي اإلٌدددددددد لَِصدددددددٌره، لٌددددددددوها والد 

 بهٌه

بعتدددددذر مدددددنكم سدددددكوتً، بدددددس مدددددش ناسدددددً 

 المضٌه

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لو   و  الل  

 

 لو ٌُطول اللٌل أطولن نجم سعدي

 ديلو ٌزورنً النوم أشوفن حلم ور

لدددددددو تجاملندددددددا السدددددددنٌن و تعدددددددود بؤولدددددددات 

 اللما

كنددددددت الولددددددن مددددددددي إٌدددددددن للمحبددددددده آدي 

 ٌدي

 َصبرنا ع البعد شًء مستغربه

 إزاي بنصبر ع المرار و نجربه

 و ازاي مجربناش ترانٌم االشتٌاق

 و موشح العشاق ندٌم بـنمَربُه

 مجنونة كنتً و كنت أنا عالل غبً

كنتدددددددً عاشدددددددمانً انطدددددددالق و اندددددددا كندددددددت 

 أبان نبًعاوز 



مفهمددددددددددتش انددددددددددن موجدددددددددده، عصددددددددددفوره 

 بجناح

 و العاده عندن تبعدي و تمربً

بدددددس انتدددددً لمدددددا لبلتدددددً للبدددددً ٌكدددددون فدددددـ 

 للبن

و فدددددـ ضدددددً شدددددمس المغربٌددددده ٌددددددوب فدددددـ 

 نبضن

كنتدددددً سددددداكته، كنتدددددً سددددداكنه زي ازهدددددار 

 الربٌع

مددددداغمزتلٌش اندددددن حوادٌدددددت ألدددددف لٌلددددده و 

 اللٌله وعدن

مفهمدددددتش إندددددن نسدددددمة الحرٌدددددة فدددددً اللٌدددددل 

 حدودع ال

و انددددددددا جندددددددددي عٌددددددددـل بهدددددددددلوه صددددددددفا و 

 انتباه

و رمددددوه فددددً عددددز الحددددرب بددددٌن عفَددددـَره و 

 بارود

و ازاي ٌزٌددددددددددد عددددددددددن وطندددددددددده اذا كددددددددددان 

 وطنه تاه

ٌددددددددا نعمدددددددده جددددددددت م ه، و انددددددددا بـددددددددـُشكر 

 النعم جاهل

و شدددددددٌخً علمندددددددً الوصدددددددال، و الوصدددددددل 

 مش ساهل

ال عرفددددددت أكددددددون لددددددن كفددددددوف مرفوعددددددة 

 فً التسابٌح



و انتددددددددددددددً و ازاي أكددددددددددددددون الفددددددددددددددرض 

 الساكنه فً نوافل

سددددددداعات الصدددددددحرا تعشدددددددك سدددددددهل بدددددددس 

 االرض بتفََرق

دددددـِهل بدددددس الدددددرمش  ٌْ و نندددددً عٌندددددٌن لمدددددر ب

 بٌغَـَرق

و رغدددددم اندددددً أندددددا و انتدددددً حوالندددددا نعدددددٌش 

 مابٌن الناس

ال صددددددددلنا حكددددددداوي النددددددداس و ال لصدددددددتنا 

 *****   تتصدق

 



 

 

 للكق ت لص ني

 

 اندددددددددت جددددددددداي بكدددددددددره امتدددددددددً ؟ –

 

 ! ادجددددددداي بكدددددددره فدددددددً المعددددددد –

 

 طددددددددب همولددددددددن حاجدددددددده و اسددددددددمع –

 

 لددددددددددددولً، للبددددددددددددً لٌكددددددددددددً زاد –

 

 أل ، متسمعنٌش بملبن –

 عاوزه عملن ٌبمً شاهد

 حاجه تانٌه بسٌطه جدا  



 نفسدددددددددددددً تسدددددددددددددمع و اندددددددددددددت سددددددددددددداكت

 

 مممم  معاكً ٌال لولً –

 بس ممكن تسمعٌنً؟

 كلمتٌن علً نن عٌنً

 لبل ما اسكت و اسمعن

 لو هتحكً عن هوانا

 او ابتسامنا ٌوم لمان

 و الدموع اللً ف عٌوننا

 و اشتٌالنا لبعضنا

 بعدها تحكً عن اللً

 كان بٌظهر لن تمللً

 خوفً ضعفً حٌرتً ِغلًّ

 عن ضٌاعً ف بُعدنا

 ثم تحكٌلً انً فاشل

 و انتً عاوزانً مناضل

 زي فٌلم ملُهش فاصل

 و البطل مش من هنا

 و بعدها نبرة كالمن

 تتملً حزن و شجن

 تبدأٌـلً فً تبرٌراتن

 “ ندم” تهً بكلمة تن

 مش هٌنفع تانً نرجع



 و مكنش نافع أوالنً

 لهفتً معدتش تشفع

 و انتدددددددددددددددددددً كرهدددددددددددددددددددانً لجندددددددددددددددددددانً

 

 لددددددددو سددددددددمحت اسددددددددتنً و اسددددددددمع –

 

 لو سمحتً انتً.. ثوانً –

 من بداٌة عشمً لٌكً

 كنت لٌكً نور و نار

 السما و األرض لٌكً

 كنت واحه علٌها دار

 لولتلن تستحملٌنً

 ارلولتً ٌومها انت النه

 شمس طلت فولن حٌطانن

 نورت لن كل عتمه

 زعفران لَـِون غٌطانن

 كنتً لبلً لوحه صامته

 لولتلن لو تفهمٌنً

 كل حاجه هتبمً حلوه

 شكلً طاٌر بٌكً لكن

 لسه جوه الملب ِعلّـه

 لٌه تمللً بشوفنً ساكن

 جوه منن زي ِضلّـه



 الشمس تشرق تمسحٌنً

 و لما تشتالً تاللٌنً

 ٌنًو الدموع تبكً فً ع

 و السددددددددددددددددددددإال ٌصددددددددددددددددددددبح مذَلّددددددددددددددددددددـه

 

 !ٌعنً برضه طلعت فاهم؟ –

 كنت حاسه، كنت عارفه

 بس لٌه تفضل تشوفنً

 و عٌنً لٌن معدتش شاٌفه

 لٌه بتغمر للبً روحن

 زي نٌل علً أرض ناشفه

 لٌه مبتمولٌش هسٌبن

 !!لٌدددددددددددده فضددددددددددددلت ف بحددددددددددددري دَفّددددددددددددـه

 

 ملهش أي داعً   لٌه؟  –

 غٌرش إنً حمٌمً جدا  

 فاعًانتً حبٌتً اند

 أما أنا فً األصل بَسـُكن

 لما شوفتً الموجه عالٌه

 لولتً هو اللً ف خٌالً

 ًٰ  من امتً كان النٌل بٌعل

 !!من إمتً دام البحر عالً

 لٌه ممولتش م البداٌه –



 !كددددددددددددان زمدددددددددددددانً فهمددددددددددددت روحدددددددددددددن

 

 الحاجات دي متتشرحِش  –

 نص روحً و نص روحن

 ٌا اتمابلنا و اتفاهمنا

 ٌددددددددددددا افتددددددددددددرق جرحددددددددددددً و جروحددددددددددددن

 

 طب ما ناخد فرصه تانٌه –

 نحكددددددددددددددددددددً فٌهددددددددددددددددددددا ازاي و لٌدددددددددددددددددددده

 

 أل، خالص و ال نص ثانٌه –

 اللدددددددددددددددً فدددددددددددددددات مبكدددددددددددددددٌش علٌددددددددددددددده

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  م نا ش ق

 

كندددددددت واخدددددددِدن حاجددددددده حلدددددددوه تعددددددددِلً 

 ُمر السنٌن

كندددددددت وخددددددددان لٌدددددددا غندددددددوه َونَسددددددده ف 

 اللٌل الحزٌن

دلولددددت  ! دلولددددت فٌنِددددن ٌددددا مددددالن

 ! لٌه انَت الهالن

شددددددوف كنددددددا فددددددٌن ..... و بمٌنددددددا فددددددٌن 

 !؟

... 

فددددددداكره و احندددددددا عٌدددددددال معادندددددددا كدددددددان 

 بٌبمً كله شوق

نحلددددددم و ٌبنددددددً خٌالنددددددا بٌتنددددددا تحددددددت نددددددور 

 شمس الشروق

كنددددددت انددددددا داٌمددددددا معدددددداكً طٌددددددر جناحدددددده 

 شاٌله فوق



 ... دلولت و ف لحظة لماكً

 معرفش لٌه بمٌت حزٌن

... 

كندددددددت واخدددددددِدن حاجددددددده حلدددددددوه تعددددددددِلً 

 ُمر السنٌن

كندددددددت وخددددددددان لٌدددددددا غندددددددوه َونَسددددددده ف 

 اللٌل الحزٌن

دلولددددت  ! دلولددددت فٌنِددددن ٌددددا مددددالن

 ! لٌه انَت الهالن

 !شوف كنا فٌن ... و بمٌنا فٌن ؟

... 

و اندددددددا كندددددددت فددددددداكران الحبٌدددددددب اللدددددددً 

 احتوانً روح فً روح

ابوٌدددددا اخوٌدددددا عمدددددً خدددددالً عٌلتدددددً مهمدددددا 

 الناس تروح

حضددددددددن ٌدددددددددارٌنً عددددددددن سددددددددنٌنً اللددددددددً 

 وحملتنً بالجر

 ... دلولت و ف لحظة لمان

 !!روحً بتمول انت مٌن

... 

انددددا كنددددت واخددددِدن حاجدددده حلددددوه تعدددددِلً 

 ُمر السنٌن

و اندددددا كندددددت وخددددددان لٌدددددا غندددددوه َونَسددددده 

 ف اللٌل الحزٌن



دلولددددت  ! دلولددددت فٌنِددددن ٌددددا مددددالن

 ! لٌه انَت الهالن

 !شوف كنا فٌن ... و بمٌنا فٌن ؟

***** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آهـا 

 بً ٌا حزٌنآه ٌا لل

 الحزن لٌه مستعمرن كما اسرابٌل

 مكتوب علٌن تعوم ف بحر األسبلة

 ال عرفت تغرق فً الكالم

 !و ال اللً مرسً للرحٌل 

 آه ٌا روحً ٌا ُمغرمه

 الحب لٌه أحواله صعبه و مإلمه

مدددددن غٌدددددر حبٌدددددب متشدددددتته و عاٌشددددده فدددددـ 

 للك

 و بالحبٌب بتخافً م الهجر و بتبمً

 للجراح مستـسلمه

 عزٌز ع الملب فٌنن آه ٌا

 سٌبتنً لٌه فـ المفارق

 و انا عمري ما نسٌتن فـ ضٌمن



 !بتجازٌنً ع الوفا بطلمة خٌانه

هدددددددو ده تمدددددددن المحبددددددده و اّل ده طبعدددددددن و 

 دٌنن

 آه ٌا مالمح وش بدلها الوجع

 مش عارفه نفسن فـ المراٌا

 و اّل المراٌا اللً بتجٌب البدع

 العمر محسوب باأللم و االنكسار

 لال العمر محسوب بالسنٌن و اللً

 طول عمره عاٌش فً الدلع

 آه ٌاللً فـ عنٌكً السالم

 هو انتً ساكته للهدوء

 و اّل انتً خاٌفه من الكالم

 مٌن له علٌنا حك ٌلزمنا السكوت

 محبوس فً لممم، اللً ٌسمع للمالم

 لوي للبن

 و انطمً سرن علن

متسددددددٌبٌش أجمددددددل سددددددنٌن العمددددددر ٌبلعهددددددا 

 الندم

لصدددددوت فدددددً ودن النددددداس   لدددددولً بعدددددزم ا

 " بحب

 هتاللً صوتً بٌسبمن

 .و ٌمول عشمتن من زمن

***** 



 

 

 

 

 

 ك  الا ا ا ف نني ش نن

 

 كل اما ابص ف ننً عٌنن

 ألمً فٌها اتنٌن و دابوا

 ف حضن بعض

 كل ما اسمع نبرة الصوت اللً فٌكً

 ألمً كلمة ضمنً

 مع كل حرف

 و كل مره بسؤلن او تسؤلٌنً

 ً بتبمً وعداالجابه ٌا حبٌبت

 وعد بالحب اللً ٌاما حلمنا بٌه

 وعد بالرحمه اللً فً للوبنا لبعض

 ٌا حبٌبتً

 ٌا حبٌبة ضً روحً

 حطً كفن فوق خدودي

 داوي باالحضان جروحً

 علمٌنً ازاي معاكً



 حضنً ٌبمً

 لٌكً بٌت

 مش هتفرق أي حاجه

 طول ما أحضاننا فً بعض

 راحت األحزان معاكً

 عرفتنً بٌكً ضحكتً

 ش غٌرن فـ الحٌاهملمت

 ٌرسم فـ وشً بسمتً

 صدلت انن حته منً

 و ان للبن جوه صدري

 و ان حبن ٌا حبٌبتً

 سر ضعفً و لوتً

 حصلت معاكً معجزه

 و ده مش زمن للمعجزات

 ملكتً فٌا كل حاجه

 بمٌتً حتً الذكرٌات

 رلتن خلمتنً تانً

 علمت للبً الكالم

 علمتنً أوصفن

 و احضن عٌونن من سكات

***** 

 



 

 

 

 

 

 

 أنا الصاشك

 

 بعشك جمال روحن

 و مٌن غٌرن لملبً حبٌب

 مفٌش غٌر نظرتن لٌا

 بتخلك فٌا

 سحر عجٌب

 ألرب منن ألمانً

 باتوه فٌكً و ف الحب اللً جواكً

 و لما ابعد تشدٌنً

 كما فراشه ألنوارن

 و اطٌر حوالٌكً طول اللٌل

 

 بحبن زي ما بمولوا

 و لبل المول و بعد المول

 حبوابحبن زي ما ب



 و اكتر م اللً ٌوم حبوا

 و هاٌحبوا

 و بعٌونن أنا مفتون

 ٌا سر حٌاتً و آهاتً

 ٌا اجمل حب وصل الكون

 اذا عشمتن فـ ده عادي

 و اذا سكرت بغرام عشمن

 ده مش ممنوع

 و اذا اتحدٌت

 غباء الناس و نظراتهم عشان بوستن

 هاكون موعود

 ألن طبٌعً ٌا حبٌبتً أكون لٌكً

 ء تانًو أفكر لٌه فً شً

 و احط حدود

 

 انا و للبً علً استعداد نغنٌـلن

 غناوي الحب و االحساس

و اندددددددا و روحدددددددً علدددددددً اسدددددددتعداد كدددددددده 

 نشٌلن

 نطٌر فوق روس جمٌع الناس

 أٌـا روحً

 و ضً عنٌا و جنونً

 انا العاشك



 و عمرن لحظه ما تهونً

 بحبن حب مش موجود فً دنٌتنا

 و شاٌلن بٌن

 حبابً عنٌا و جفونً

***** 



 

 

 

 

 

 

 

 شوشتي ح ي لد ا  

 

 شوفتً حبً لد اٌه

 ٌا حبٌبتً لٌكً

 و عرفتً اٌه بٌحصل لً

 لما بشوف عنٌكً

 !حاسه بٌا و داٌبه فٌا

 و بكٌانً دوبت فٌكً

 بس عندي لسه أكتر

 لسه عاوز ألول و أعبر

 عاٌز أحبن حبن أكبر

 بس خاٌف م المالم

 خاٌف تمولً كالم و بس

 مع انً مش بٌاع كالم



 حرف انا للبً حس و بكل

 و برضه مش لد الممام

 لسه فٌا جوه منً

 شعور حرام ٌفضل كده

 احساس مٌوصفهوش كالم

 احساس مالٌنً بالغرام

 احساس مٌظهرش اال جوه

 الحضن ده

 حبٌت هدوء طبعن

 و دوبت ف رلتن

 و شماوة النظره ف عنٌكً

 و شوق هواكً و ضحكتن

 …ضحكتن

 آه منها دي اللً مجنانً

 الشوق جناٌن و زارعه فٌا
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 ..بٌجري

 نٌل و انا كاوٌنً العطش

 عطش الحبٌب لعٌون حبٌبه

 و حضن للبه

 لما ٌشتاق ٌلمسه

 و ٌبوس عٌونه و هو جمبه

 عطشانه روحً و مٌن



 هاٌسمٌنً سواكً

 بفرح بمربن

 و فـ بعادن للبً باكً

 ٌارٌت ألدر

 علً الحب اللً فـ عنٌكً

 لٌاٌارٌتن تمدري ع

 كتٌر عاندتنً أحوالً

 و غرست ضفرها فٌا

 و لـكنً، بغنً و اكمل

 ِسِكتً لوحدي

 و ماشً طرٌمً زي الفٌل

 أدب الدبه فً الخطوه

 جسد لاسً شدٌد الحٌل

 و لما لابلنً نور ُحسنن

 طلع لً جناح كما العصافٌر

 أزلزق و ابمً حوالٌكً

 و اشٌلن فوق جناحً و اطٌر

 بحبن

 بحبن حب مش ممكن

 ً ف دنٌتً لدهأالل

 و باب الملب كان ممفول

 عشانن لومت و فتحته



 تعالً برجلن المرمر

 و خطً العتبه و اتماٌلً

 و صلً ركعتٌن فٌا

 و سمً و كبري تمللً

 ده جوه الملب لٌكً لصور

 تعالً و عٌشً جواٌا

 مفٌش بعدن حٌاه تسوي

 ٌارٌت تتنفسً هواٌا

 ٌافرحة للبً علً اٌدن

 بدأت اتعلم الفرحه

 لً كتٌر بعٌد عننبما

 هشوفن امتً بالطرحه
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 ال صاد

 

 أنا عاشمن و متعذب

 و مش لادر علً بعادن

 و مش همدر علً للبً

 لحد ما اجٌكً فـ معادن

 خصٌمن رلتن دٌا

 و فرحة نظرتن لٌا

 تحنً علٌا، تاخدٌنً

 تمٌد نار الغرام فٌا

 تجٌبً عنٌكً فـ عنٌا

 ٌنًتضمٌها و تطف

 ٌا فاكره دموعً مبتنزلش

 دموع للبً بتمال بحور

 صحٌح البعد مابزلزلش

 بس بعٌش كما المنحور



 لطع راسً البعاد و الهجر

 و ال اتشاهد و ال كبّـر

 و صلً علٌا ولت الفجر

 ولت ما كنت انا بـسهر

 مع حبٌبتً

 .. و سـابتنً

 و مش بإدٌها و ه

 دي عاٌزانً و حبانً

 و عاشمانً

 ٌه و للبً كمانمهٌش جان

 مهوش جانً

 انا مستغرب األٌام

 تمللً تبان معاندانً

 تسٌب الخلك تتمعشك

 و تٌجً علٌا و تعاند فـ احساسً

 و انا فـ حبً أكٌد أْصدَق

 أكٌد أكبر

 و ما بشكش فً اخالصً

 عشمتن عشك ربانً

 و بتعلم من الممره اللً عاجبانً

 أحب ازاي

 و اغنً ازاي



 و ابوسها ازاي

 !لمة  باحب  ازايو الول ك

 و هـً

 ٌاروحً علً لونها

 و شماوتها

 و رلة ضحكها الهادي

 بتسحرنً و تؤسرنً

 و تهبلنً

 و بعذابها انا راضً

 هوٌت لون خدها الوردي

 و لون شماوتها و عٌنٌها

 ممامها فوق

 حدود ادراكً او فهمً

 و لما بشوفها بنسً الناس

 و اسٌب همً

 عٌونها لما بتبوسنً

 بجناح بتعمل منً طٌر

 فً لعداتها و حكاوٌها

 بترسمنً حصان رماح

 أشٌلها بسحرها فولً

 و اسٌر بٌن البالد سواح

 أجٌب لعنٌها أحمل كحل



 و فوق شفاٌفها روچ عشمً

 اشرشب دمً فوق األرض

 و أََجـِري عشمها ف ِعرلً

 و لكن فً البعاد ازاي

 أنام علً فرشتً مرتاح ؟

***** 


