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  المقدمة                                                     

  

)  الزاجل الحمام( الديوان �سم أختيارى بببس أبدأ أن أحب

 الرسائل لنقل الزاجل الحمام يستخدم كان فقديما

 و بأفكارى  حماماتى إليك لأرس أنا فھا,  وا�خباروا�سرار
  ( من أتمنى , عقولكم إلى خيالى قلعة من ورسائلى حكاياتى

  . الفكرية مخيلتك وتقدير إعجاب التن أن
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  نصائح للزمن
  كبرياء.. كبرياء ╠ 

  و العدو يخفي قبحه بالدھاء

  نحن في زمان لن يقبل الضعفاء

  اءيتلو الزمان خطبته العصم

  يھتف بكل ما فيه ل5قوياء

  و يلعن اليوم الذي يرى فيه الجھ7ء

  يريد أن يكون فيه ا�ذكياء

  با�خطاء : تشترط يا زمن فأنت مليء

  : يحكمك أ: ا�غنياء

  و ينتشر فيك الغ7ء 

  و يتفشى فيك البغاء 

  و ترفض بكل قوة ا�غبياء 

  فأنت : تستحق العناء

  فأنت ينقصك الشرفاء

  فيك أبراج تصل للسماءُبنَي 

  و لكن : أرى فيك ا�شداء

  ترفض أن تنحني قلي7ً رغم العاصفة الھوجاء

  كبريائك قاتلك فأنظر للوراء
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  فالماضي مليء بالعظماء 

  فمنھم من قتله الكبرياء

  و كان مصيرھم الفناء

  فأنحني قلي7ً و كن معطاء

  و أبحث عن ا�مناء

  حتى : ترى مستقبلك كالصحراء

  من يدخلھا فليس فيھا زرع و : ماءيموت 

  و سينھدم فيك أي بناء

  و ستكون كالطفل في العراء

  فإذا فكرت في الخير ستعيش بصفاء

  فلن يكون فيك غير ا�ولياء

  الذين يتسمون بالو:ء

  و يعيش كل َمن فيك في ھناء

  و :تنظر للثعالب على أنھا جراء

  فھي لم توصف أبداً بالوفاء

  ك سيعيش فيك فقط السعداءفإذا بنيت مستقبل

  ن ا�داءسو ستسعد بالطبع �نك ستح

  ف7 أريد لك الشقاء

  زمني أتمنى أن تكون نصير الضعفاء و ھدفك L الرضاء
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  عصفور و سمكة و حوت
  

  

في حكايه فيھا عبره و أيه بفكر أحكيھا عن حوت حب سمكه و 
  السمكه حبت طير من الطيور كان في الحقيقه عصفور

  دت الحكايهو ھنا أبت

  أزاي تحب سمكه و أنت حوت كبير ؟: سألت الحوت 

فش صغير و كبير و رو أيه في ده خطير الحب ميع: رد و قال لي 
  : غني و فقير الحب ملوش أي معايير

  أزاي قلبك يفكر في طير ؟: و رحت للسمكه و سألتھا 

الحب ميعرفش غيريحي القلوب و أنا حيت : ردت عليا و قالت 
  و غير أن الحب ميعرفش معايير بحب طير 

  و ھنا بدأت الغرابه السمكه و الحوت جاوبوا تقريباً نفس ا�جابه

  و رحت للعصفور و حكيت له عن السمكه 

السمكه تتحب بس ھعيش معھا فين يارتني : و ھنا رد العصفور 
  كنت أقدر أدخلھا جوا نني العين

  يب الحب ؟رو طبعاً بدأت أفكر ليه غ

مكه عمرھا قصير و بسرعه ھتموت  و باقي سنين الحوت بيحب س
عمره ھيعشھا في عذاب و ھي بتفوت و السمكه بتحب عصفور و 
ھو بيحبھا و الغريب مھما مرت عصور ھيفضل بينھم أجي مليون 

  سور 

  و أھي ھي دي الحكايه آللي مش معروف لھا نھايه
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  شاطئ حبي
  سرت على شاطئ حبي و مشيت على الرمل الساخن

  لى موج البحر و ھو أتينظرت إ

  وجدت سفينه ورقيه وسط ا�مواج

  يعلوھا شراع أحمر مكتوب عليھا كلمة مشتاق 

  و نظرت إلي  الجانب ا�خر فوجدت بين الرمل زجاج

  فذھبت �جمعه فوجدت أنني دست على ا�شواك

  أبتعدت و طببت جراحي  فوجدت صخره يعلوھا دماء

  ملئھا بكاءفركضت بعيداً يملئني الخوف و عيني ي

  فسقطت في حفره يملئھا الماء

  فخرجت من الحفره و م7بسي مبتله فسقطت مني قطرات الماء

  و مشيت فوجدت صندوق مغلق ففتحته ووجدت زھره سوداء

  فقذفتھا بين ا�مواج

  و نظرت إلى ماء البحر فوجدت على رأسي تاج

و ضحكت و سبحت قلي7ً و خرجت و نمت على الرمله و نظرت 
  لسماءإلى ا

  فوجدتھا في منتھى البھاء

  فوجدت الُسحب ترسم بيت و أمام الباب وجدت طفل يلعب مع كلب

  وفي لحظه أنتشر الضباب
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  و أتت لي قطه تبكي و أخبرتني أنھا تعيش في عذاب 

فمسحت دموعھا و لعبت معھا و في غفله مني جرحتني و لعقت 
  دمي

  فركضت �ھرب منھا فبعد ذھابھا أنقشع الضباب 

  وجدت  زجاجه على الشاطئ فيھا خطابف

  فقرأته فلم أجد سوى العتاب

  فحزنت و سرت فوجدت حبيبي بعد طول غياب

  و طلب مني الزواج وو قف ينتظر الجواب

فوافقت و مشينا على شاطئ حبي و رسمت على الرمله قلبي و 
  تركته ليشھد على حبي

  مشيت على شاطئ حبي و نجوت على شاطئ حبي

  

  ديدمونه
  جي الحبيب ھل يغارزو   

  ھذا محال

  كيف يوماً أن يشك .. زوجي النبيل.. زوجي الجميل 

  ھذا مستحيل.. : 

  عطيل : يمكن أن تشك في حبي لك

  ماذا بك و لما الغضب.. ھا قد أتيت .. حبي 
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  أتتھمني بالخيانه رغم حبي الذي لن تسطع وصفه الكتب

  أتتھمني و : تسمح لي بالدفاع

  و بأن حبي من قلبي ضاعأتتھمني بالخداع 

  أتتھمني و أنت العادل الشجاع

  : تقتلني.. : 

  لقد أحببتني فكيف لك أن تخنقني

  كيف يمكن أن يتحول حبيبي وزوجي إلى قاتلي

  ھا قد قتلتني و عرفت أنك ظلمتني

  و ھل ھذا سيفيدني! ماذا ستفعل أ ستنتحر ؟

  لقد أنتحرت و أصبحت روحك أمامي

  فلتجب أذن عن سؤالي

  زوجي العزيز أنا ديدمونه فكيف لك أن تتھمني بالخيانه ؟

  فلتقل و بمنتھى ا�مانه

  فأنا ديدمونه الجميله النبيله المخلصه

فلم أحب في حياتي سوى عطيل فكبف يكون جزاء حبي أتھامي 
  بالخيانه ؟
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  الحياة لعبة
  أنا و حبيبي على ضفتي نھر

  ك7 منا في حھه و الوحده شر

  ي حتى أصل إليه شھريبتعد و يلزمن

  �صل إليه سألت كل من مر

  لم يجيب أحد عليا كأنه سر

  و أبتعدوا عني كأن حبي وزر

  فكتبت قصة حبي على الشجر 

  فأعدت سؤالي على الناس فليس للحب مفر

  و �تذكره رسمت صورته على التراب فھطل المطر

  و أتذكر            فُمسحت صررته 

  أن أفكرو بعد فتره ظللت أجري دون 

  فجذبتني رائحة زھر عطر

  فذھبت إليھا دون أن أنتظر

  فوجدت حبيبي أمامي ففرحت كأني لم أراه من دھر

  فعرفت أنه كان يبحث عني ھو ا�خر 

  و الحقيقه كان يجب أن أراه �نه القدر 

  فالحياه كلعبه يحددھا رمي زھر
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  حبيبي المنتظر

  حلمي أن أراك 

  قلبي يسكنه ھواك

  سواكعيني : ترى 

  أنت عمري و روحي فداك

  ما أجملك فأنت م7ك 

  قلبي لم يعرف عشقاً أ: لك

  ما أردت الدنيا لو:ك

  فمتى يا عمري ألقاك

  ما معنى الحب إذا كان لغيرك 

  أحب السماء �نھا فوقك

  و ا�رض �نھا لمست قدمك

  فماذا سأفعل إذا عيني :قت عيناك ؟

  أ سأصدق أن ھذا الصوت صوتك ؟

  على صدرك �سمع نبضك ؟ أ سأرتمي

  و إذا سرت أ سأجري خلفك ؟

  أ ستحبني كما أحبك ؟

  ھل أنتظرتني كما أنتظرتك ؟
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  كما عرفتك ؟ ھل عرفتني

  أ تبحث عني كما أبحث عنك ؟

  أنتظرت و سأنتظر حتى أجدك 

  إذا رأيتك لن أنكر حبي ف7 تنكر حبك
  

  

  قلب يا أحذر
  

  فليحضر أحداً لي سكين يطعنني به

  ھل أنت ضعيف إلى ھذا الحد ؟: ھذا القلب و ليسأله  و ليخرج

  !أ تخدعك مشاعر ليغزوك الحب ؟

أتسمح أن تتألم من أجل شيء ليس حسي : تراه ليستغل .. أحمق 
  أي فرصة ليسطر عليك

  ..أ: تعرفه ؟ .. 

  أ تسمح لغادر أن يسكن فيك ؟

  أ تسمح لضعيف أن يقوى فيك ؟

  أ تقبل أن يفنيك أم تظنه يحيك ؟

  إذا كنت تظن ھذا فأنه يعميك

  سيمر الزمن و تنظر و : تجده

  أ تسمح أن تعطيه الفرصه ليشقيك ؟

  فأنت قلبي و لن أسمح أنا بذلك.. : 
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  و إن سمحت أنت في لحظة غفلة مني فسأسحقك أنا بيدي

  فأعلم إني لن أسمح لَمن يدعونه الحب أن يسيطر علَي 

  فأنه مخادع ف7 تأمن له يا قلب

  

  لقلبي مالحك

  

  بتقول لي أرجعلك.. مش فھمه 

  أستنى ھسأل قلبي لو كنت بحبك ھسيب الدنيا و أبقى معاك

  و ھعيش و أنا ديبه في ھواك

  و لو كنت كرھتك ھسيبك و لو الجنه معاك

  ما ھو قلبي عانى ليالي جفاك

  قلبي ھيعرف أمتى يسيبك

  قلبي آللي كان في الماضي حبيبك

  يبكقلبي آللي كان في الظلمه يج

  قلبي آللي مفكرش في عيبك و فكر بس في مزايا ھواك

  قلبي في فراقك كان يبكي دم عليك

  قلبي آللي كان عايش بيك 

  قلبي آللي حط نفسه بين أيديك

  قلبي آللي عمره كله ليك

  قلبي لو خيرته كان ھيسبني و يعيش فيك 
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  خلي الحكم لقلبي و قلبك

  قلبك كان مجني عليه: بتقول أيه 

  قلبك جاني مش مجني عليه فكر تاني

  عارف قلبك أيه كان فيه

  فيه أنانيه و أنتھازيه و شوية أفكار ماديه

  و ھقولك تاني لسه الحكم لقلبي

  قلبي آللي في ُبعدك قواني 

  و كان سندي وقت ما كنت ھتنساني

  

  أخطار أخر

  

  أنا الموت و ده أخر أخطار.. أسمعني 

  و بنصحك متفكرش في ا�نتحار

  ك و تنتھي بمرارھتخسر حيات

  أستفاد من كل لحظه في حياتك ليه تضيعه في ا�نتظار

  نبھتك كتير و ده أخر أنذار

  تفكيرك في ا�نسحاب ھيسببلك الدمار

  الحياه بتعتمد على الشجاعه مش ا�نھيار

  ليه مبتعتبرش الدنيا دي قصه و أنت شھريار

  تقدر تشيل كل أحزانك و تبعدھا كأنك جرار



 14

  جديد كله عمارو تبني مستقبل 

  فرصه تبقي حمار رصدقني إن أتخليت عن أخ

  و ده أخر فرصه الحياة أو الموت :زم تختار

  صدقني الدنيا أختيار مش أضطرار

  ما الحياة مبنيه على قرار.. وازن حياتك 

  

  لن أستسلم للموت
  في يوم كباقي ا�يام لم أشعر في رغبه �نام

  أفارق ھذا الزمان القاسيوجدت نفسي ألتقت أخر أنفاسي و       

  سأذھب إلى مكان أخر ليس بفاخر

  سيكون بيتي التراب و سأودع كل ا�حباب

  كنت أظن أني سأستغرب حياتي الجديده و أنتقل إلى دنيا بعيده

  �كون روح ب7 جسد

  و لكن : أعلم لما أنا مازلت مرتبطه بھذا الجسد

  أشعر بوحدته أم ھو َمن يشعر بوحدتي

  عر بغربته أم ھو َمن يشعر بغربتيبل أش.. : 

  يا حسرتي.. : أصدق ما حدث لقد مت حقاً 

  يا مصيبتي! أسأفقد أحبابي حقاً ؟

  لن أودع ھذه الحياة لقد كان فيھا لحظات أمتلئت بسعادتي
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  مازال ھناك فرصه.. : أنا لم أموت 

  لم يتوقف قلبي أ: لحظات.. أنھا مجرد لحظات 

  سأحيا �غير حياتي 

  فرصتي لتحقيق أمنياتيھذه 

  و تصحيح ما أقدر من أخطائي

  نعم سأحيا فليس مصيري الموت ا�ن

  

  سوف أموت
  أتي يوم لم أتصور أن يأتي 

  علمت أن موتي أقترب و عليا وداع كل من أحب

  أ أموت و أترك أحبابي .. : أريد أن أموت 

  �نقي أفكاري ◌ً قررت الذھاب بعيدا

رت عليا أيام و كلما كنت أنام سرت و سرت و ظللت أسير حتى م
: أرى سوى من أحبھم أمامي يلوموني و يعاتبوني على ذھابي و 

: السؤال  ◌ً يسألوني و البكاء يملئ عيني و عيونھم و كان دائما
  كيف أتركھم رغم علمي بأنھا أخر أيامي ؟

  و في كل يوم تكون أجابتي على سؤالھم مختلفه في كل مره

تلفه كنت بداخلي أعلم أنني إذا ودعتھم و لكن رغم أجاباتي المخ
  سيكون ذلك مجرد تصديق لواقع أرفض تصديقه
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أشعر بألم في داخلي يعتصرني سأفارق ھذه الحياة بكل ما فيھا 
  رغم إني : أريد الموت فھذا ھو الواقع

ثم أتضح بعد ذلك أن ألمي : �ني سأموت و أفارق الحياة بل 
  �نني سأفارق أحبابي

  ا سأفعل و ماذا سيحدث في الدنياإذا مت ماذ

أحب الحياة و لكن إذا كان .. الموت واقع : مفر منه و : مھرب  
  فيجب أن أحيا ساعات حياتي بسعاده ◌ً موتي سيحين قريبا

سأترك الدنيا بعد أن أترك بصمتي فيھا حتى و لو كان المتبقي من 
  عمري بضعة ساعات سأحيا حتى لو لحظات

  نير أقصى الظلماتسأكون اليوم مناره ت

  و سأترك ضحكه على بابي

  ضحكه تھون لحظات غيابي

  و سأترك قلبي في خطابي

  و سأترك كلمه لحبيبي

  سأموت و أحيا في قلبك

  يكفيني ما عشته في حبك

  سأعيش بسمه على وجھك

  : تحزن حبك قواني

  : تحزن أعلم كم تھواني

  لن تنساني.. أعلم .. : تحزن 



 17

  سأودع ُدنياي ببسمه 

  يا أحلى حياة ◌ً وداعا

  فكرت في ا�نتحار
ر أوجاعك فتكره الدنيا و تريد ما ھذه الحياه تزيد أ:مك و تكث

  نتحار �ا

  ترى نفسك تحيا و : تستطيع ا�ختيار

تحيا و لكنك ترفض ا�ستمرار و تظن .. تيأس و تتمنى الموت 
  ا�نتحار أفضل قرار

  و ترى أحزانك تتراكم و تراھا تصبح أنھار

منى أن تركض أميال لتذھب من عالم إلى عالم أو تسبح لتعبر تت
  بحار

  و كل ما تتمناه ھو الفرار

  و ترى حياتك تشتعل نار

  و تتذوقھا لتراھا مرار

  ◌ً و مرارا ◌ً و تراھا مرارا ◌ً و تعيش حياتك تكرارا

  و ترى الدنيا تنين ينفث نار

  و أمالك يكسوھا غبار

  لن أنھار.. : 

  عار ◌ً ھاء حياتي فع7فقد كان تفكيري في أن
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  راھا بھا السعاده كا�مطارتو تمر ا�يام  ◌ً و ترى الحياة جفافا

  ترى حياتك في لحظه كا�عصار و في لحظه تتبدد كل ا�خطار

  لم تتحدد في ھذه الحياه للحزن أو للسعاده أي معيار

  ترى حياتك عاديه و في لحظه تراھا كالمضمار

  و تعزف بالمزمارو في لحظه تغني  ◌ً تظل تراھا صامتة

  من جديد ◌ً مع مرور الوقت تنسى أحزانك وتظھر ثانية

  فترى ضحكتك تعلو للسماء و فرحك كل يوم سيظل يزيد

  بعد التفكير ستتعلم شيء جديد

  مھما حزنك زاد في يوم :زم تعرف أن الحزن عمره ما بيدوم 

  زم تفكر في شيء سعيد:و

  فكر في فرحك ا�تي من بعيد

  و كن سعيد

  

  ية سلمىحكا
  

  شوفتوا يا أو:د سلمى يا أو:د قاعده توزع في مج7ت   

  سلمى كانت بنت جميلة أحلى من كل البنات

  سلمى كانت رسمه حلم أحلى من كل الرسمات

  حلمھا تبني مدينة جميلة فيھا الفضيلة مبنيه بأقوى ا�ساسات
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  كانت عرفه أن الكلمة تقدر تصلح عيوب كل الشخصيات

  الناس و تقول أحسن عبراتقاعدت تنصح وسط 

  كانت عرفه أنھا تقدر أصلھا شاطره في الكلمات

بتساعد تقضي علي ا�زمة لكن تخرج من أزمة علي أزمة و الدنيا 
  مليانه با�زمات

  يوم وراء يوم بدأت تيأس قالت تكتب يوميات

  كترت الجريمة و الخيانة و ا�ھات و بكده شافت حلمھا مات

  اعه تحكي في حكاياتو أھي سلمى أتجننت و ق

  ي7 يا أو:د أھي سلمى ھناك ي7 نسألھا

  سلمى يا سلمى نسيتي أح7مك الورديه

  أحسن لكم تزرعوا ملوخيه: ترد تقول 

  ردي يا سلمى نسيتي أح7مك الورديه

  أصلھا كانت خياليه: و ترد تقول 

  ليه يا سلمى أح7مك كانت وطنيه

  ويهكنتي بتحلمي بالحريه و بدنيا أخ7قھا ق

  أح7مي بقت عسليه و من عسليه لبنيه

  سلمى يا سلمى لسه شويه أح7مك لسه ورديه

  !أح7مي ھتبقى حقيقه ؟

  أح7مك ھتكون حقيقه
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  ا�نتخابات
  

  عامل زي الفيلم القديم.. جه واحد في الحي رايح جي    

  بقى بيقول علينا مش بني أدمين

  و أنه بعد ما شفنا بقى حزين 

  غريب بصراحه كان شكله

  رجل مش قصير و مھوش طويل 

  مش صغير و مھوش كبير

  و شعره أبيض و :بس نضاره قعر كوبايه 

  و كرشه قدامه بيقول بقى كفايه

  تفه حدايهكو تستغرب شكله و كأنه واقف على 

  و بيقول أنه راح يخلي للحي بدايه و نھايه

  و ھيكون لھا لوحدھا رايه

  ايهو ھيوقف لھا الجميع كأن وحده حلوه ج

أتريه واحد بتاع أنتخابات فاكر أننا طرطير ھيأخد أصوتنا و بعدين 
  يطير

  كان آللي قبله كتير.. ھأأأو 
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  وحش
  

  ھحكي عن وحش خطير : ھو من ا�نس و : الجان

  و مبيكلش غير الثمان

  و خالد ليس فان

  في الصبح مش بيظھر و : بيبان

  و بيستخبه في كوخ خشب زان

  ديدابان و موقف على بابه 

  عينه : بتغفل و : بتنام 

  و في الليل بيروح زمن الشجعان

  و كل واحد بيبقى جبان

  لكن ھيمر زمان و يجي زمان مفيھوش غير الشجعان

  و ھيتقطع لسان كل جبان

  ه بطل أشجع من الشجعانھرو ھيظ

  ھيقتل الوحش و ھيعيش كل الناس في أمان

  

  جبار
  

  أنا آللي جيت من النار   
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  سبب دمارو قوتي ت

  و بسطوتي الدول تنھار

  و : عمري كان لي جار

  و : كنت يوم من ا�برار

  الخير عندي يبقى عار

  أنا شھرتي الجبار

  و ُبعدي عن العالم يخليه عمار

  أنا القوي قدامي فار

  و آللي يتحداني حمار

  أنا أغلب أعدائي بقوا أثار

  أنا المسار.. أنا نھج ا�قوياء 

  ه ضعف مني كان نفسي يكون لي دارفي يوم زمان في لحظ

  و ما أدفعلوش إيجار

  و أنسى الدمار

  و أملئ كل الكون عمار

  لكنه في الحقيقه كان حلم و طار

  خوفي الوحيد تفوت قرون يظھر منار

  و أتنفض زي الغبار 

  و أختفي و أموت و يعملوا قبري مزار
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  فوقوا يا ناس
   مشيت في طريق لقيت ميدان فيه كتير من الخلق

  خطر في رأسي فكره زي البرق 

  ھنده وسط الخ7يق

  و ھقول و أنا فايق

  عشان يعيش الوطن :زم نكون عايشين

  حقق نتايج :زم نكون فاھميننو عشان 

  و عشان يكون في سعاده :زم نكون منتعشين 

  و عشان ننتصر على ا�عادي :زم نكون ُمتحدين

اوفنا و نداوي في و أزاي نضحي بحلمنا مع إننا قادرين نھزم مخ
جروحنا و ننھي أزمتنا و نوقف ا�حزان و نبني عمر جديد مع 

  ناس طيبين

  و نشوف ناس تانين عايشين مع العايشين

  قادرين يشوفوا السما و يزرعوا أح7مھم مع كل حتة طين

مع إننا شاھدين على كل لحظة أمل يقدر يموت الندم و نكون وسط 
  ظلمة حياتنا منورين

�ننا .. كرين و مش ناسين ك7منا لسه أيامنا فيھا أنين مع إننا فا
  خايفين 
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  :زم نكون فايقين .. بقولھا وھفضل أقولھا 

  

  أو:د الشوارع
  أنا آللي عشت حياتي بحرقة الدم   

  أنا آللي حياتي كلھا غم في غم

  و أخاف أشتكي �حسن يبقى الباقي زم

  عشت في الدنيا دي من غير : خال و : عم

  ط في الشوارع زي البجممتشحط

  محسوب عليا كل حاجه حتى النفس آللي بيتشم

  محستش يوم بالسعاده و : في يوم قدرت أبتسم

  محسوب عليا كل حاجه رغم إحتياجي لكل حاجه أصل حياتي عدم

  كأن في كل خطوه محكوم عليا أنعدم

جزمتي مقطعه و ھدومي مرقعه و الرصيف  ھو نومتي و الجرايد 
  بجامتي

  عرف الحرير: أ

  و : كان لي في يوم سرير

  في خيالي أنا أمير 

  أعرف صغير و كبير
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و عندي أراضي و مش ممكن أبقى فاضي و بينحنيلي القاضي ما 
  أنا أصلي ا�مير

  و في أيدي مصير الغني و الفقير

  لكن الحياه مش خيال 

  مفيھاش راحة البال

  و مدام الفقر واقع بتخلفوا ليه عيال

  

  ما�ح7 عصاية
  

  معايا عصايا تحقق ا�ح7م.. نفسك في أيه 

  نفسك في أيه معايا آللي تمحي ا�ثام

  فكر معايا ده شيء خطير نقدر عشانھا نبني مقام

  تقدر تعلمك معنى الغرام  

  مفيش سر يخفى عليھا كل شيء بالنسبه لھا عام

  صدقني ده مش ك7م

  عصايا حكايه تقدر تنشر في العالم الس7م

  تم7ھا إبتسام كل الليالي

  و تقدر تعيش الحلم بإنسجام

  صدقني معاھا تطير زي الحمام

  وممكن معاھا تكون الختام 
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  سعاده و تفاؤل و نور الظ7م

  و أيه آللي ناقص مادام معاھا تملي بتفرح كمان بإنتظام

  و تقدر تبدد كل الغيوم

  و بھا ھنقدر نمحي الھموم

  تھد جبال الظلم العاتيه

  عاصير القويهو تقدر توقف ا�

  و تقدر تخلي المشاكل خفيه

  و ھنعيش في دنيا بھيه 

  و كل أيامنا ھتبقى ھنيه

  

  أمنية نھله
  أھو نھله مستنيه لسه ھتحقق أمنيه

  نفسھا تبقى حوريه

  و ت7قي حب تعيش وياه

  و الدنيا دي فيھا آللي ھي بتتمناه

  كان لھا حب زمان خانھا و مات

  و أختفى من ُسكات 

  اً عارفه ضحايا الحب كانت دايم   

  كانت ساذجه فاكره الميه تمحي كل ضحايا جفاه
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  يأست لحظه و شافت الحب و قررت راح تتخطاه

  ھتحب و تدي دروس في ھواه.. : 

  ھتحب و مش راح تنساه

  نھله راح تبني حياتھا و مش ھتكون أبداً سھله

  ما ھي دايماً بتشد الھمه

  و الطيبه فكرتھا العامه

  نيه مخلوطه بعزيمه قويهلكن جواھا الح

  ھتخلق أح7م وقعيه

  و ھتبني حياه حقيقيه

  و تنتھي من الخياليه 

  مفيش لھا أح7م وھميه

  كلھا أح7م حقيقيه في دنيا كلھا مثاليه

  

  ظلمتك
  عذابي مستمر كلما أتذكرك

  أتذكر كل شيء مرتبط بك

  كيف ظلمتك.. أتذكر كيف ألمتك 

مخرج لعذابي و شافي �:مي  ن أبكي عليھا كل يوم و : أجديا مَ 
  و راحه لفقدانك
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  تخفف ظلمي لك لندموعي 

  لما الموت ا�ن فلم أعتذر و أطلب غفرانك

  أ أستحق ھذا ا�لم بحق ؟ نعم أستحق

  يا ليتني لم أظلمك يوماً يا م7كي

  ف5موت ا�ن فروحي فداكي

مكنني أن أحيا بجانبك أستعطفك و أخفف أ:مي و يتخيلت أنه 
  أ:مك

  ستحيل ذلك ا�ن فھل ھذا عقابكي

  أعلم ف7 يمكنني نسيانك و سأحيا �تذكر كل أ:مك      

  فأنا يستحيل أن أغفر لنفسي فكيف كنت سأطلب غفرانك

  فإن كان موتك راحه فحياتي عذاب

  أعلم : أستحق حتى العتاب

  و لو كتبت أعتذار فسأحتاج أكثر من كتاب

  �قل في مناميفلتستمعي إلى ك7مي و لتظھري على ا

  حتى و لو كان عتاب فسيكون أجمل أح7مي

  

  ُبعدك في أتعلمت
  

  بعدت سنين و جاي دلوقتي تقول ضحيت بيكي عشانك

  ضحيت بيا عشاني ؟: بتقول أيه 
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  ده أسخف عذر أسمعه بوداني

  سبتني أتألم و بتسأل أيه أساني

  كان فرحي زمان و أنا قلبي معاك دلوقتي بألعن في زماني 

    ري معاك ضحكه و فرحهكان عم

  و كان نفسي ألبسلك ترحه   

  و بعدت و سبت الحزن يعشش 

  و الحقد بقى في قلبي يأشأش

  عدك عني خ7ني فنانه في جرح الناس و دلوقتي ھظھرلك فنيبُ 

  و ھتعرف آللي أتعلمته في ُبعدك عني

  دلوقتي :زم تتألم

  ماھو أصبح قلبي في الجرح يعمم

  مبقاش يفرق راح يجرح مين

  و أوعي تفكرني بأي سنين

  مات كل آللي فات و مفضلش غير قلبي الحزين

  و مرت سنين و فضل حزين

  و كان كل لحظة حنين كان يجرح قلوب العاشقين

  و بقيت في الجرح أفنن 

  و بقيت بجد أجنن

  و ھقول لك أخر و أھم ا�نباء أستعد �قصى أنواع العذب



 30

  

  

  غلطة

  ه زمانغلط  غلط

  مرت سنين مسمعتش فيھم غير ا�نين

  عقابي كان تكرار عذابي 

  الغلطه ھي أني شوفت جريمه مدفعتش عن الضحيه

  كنت غبيه 

  و سعتھا روحي بقت عقيمه و موتي مبقاش له أي قيمه

حياتي بقت أعيش و أموت و أعيش تاني و أعيش العمر وحداني  
  و أموت تاني و أعيش تاني

يم فظيعه و أموت تاني و أعيش تاني و بأعيش و أشوف جرا
  أشوف تاني

  أنا أيه لجم لساني

  أبسطھا أصرخ أعمل أي حاجه و مش ھتفرج تاني

  مش ھشوف تاني ھيبقى ليا دور و أكبر دور دفاعي

  مفيش موت و أن كان ھيبقى في موت يبقى موتي

  ھُبصلھا صح المرادي

  حي الغلطهيمكن دي فرصه تانيه أكفر فيھا عن ذنبي و سعتھا تتم
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  ماتت حببتي
  

  فيھا حاجه لكل مشتاق سبتني و حببتي ماتت

  نيھايلع و �يديھا مشتاق

  لضحكتھا..  لفكرتھا..  لكلمتھا مشتاق

  للمستھا و �بتسامتھا مشتاق

  إيمانھا و �مانھا مشتاق

  غرامھا و لحنانھا مشتاق

  لغضبھا مشتاق

  خيالھا و لك7مھا مشتاق

  بيھا بتفكرني بتعدي لحظه كل

  أنساھا مستحيل تعدي ا�يام مھما و

  بيھا عايش الحقيقه في أصلي

  عينيھا في نفسي بشوف إني فيھا حاجه أحلى كان

  قلبھا في كنت و قلبي في كانت

  بحبھا إني تشھد عمري في لحظه كل

  لھا مشتاق قلبي أبعد مھما أبعد

  أمانھا كنت و أماني كانت

  أح7مھا في حتى لحظه بسبھا مكنتش

  سكنھا أح7مي و أح7مي في ھي قتيدلو

  أيدھا أمسك أحب كنت نايم أنا و

  بيتھا بالليل كتفي كان و

  صورتھا رفيقي دلوقتي

  حبي و فرحي و عمري كانت

  سبتني و قلبي أخدت و فرقتني خ7ص دلوقتي
  



 32

  تانيه فرصه

  

  تانيه فرصه منك عاوزاه أنا آللي كل..  تانيه فرصه

  تانيه مره حبك في أعيش بأتمنى و يوم كل بيعدي

  ثانيه كل في معاك قلبي من أضحك و

  أخطائي لتصحيح فرصه

  أح7مي لتحقيق فرصه

  تاني عمر �عيش فرصه

  أ:مي كل أنسى فرصه

  تاني من أحبك فرصه

  مشوفتوش آللي أشوف فرصه

  محلمتوش حلم أحلم فرصه

  الوسعه السما تغطيني و البحر موج على أنام و الفجر في أصحى

  ھكبرھا راسيهلا أح7مي و

  ھكترھا الحلوه أمانيَ  و

  ھحيرھا البيخه الدنيا و

  ھسھرھا الطله الشمس و

  ھفكرھا بفرحي الھله القمره و

  ھغيرھا القاسيه الفكره و

  ھكدرھا النزله الدمعه و

  ھوصلھا التيھه الفرحه و

  ھبطلھا الوحشه وصفاتي

  ھفجرھا الجايه أحزاني و

  للتغير قابله خ7ني حبك

  مصير أحسن ھيبقى ده و لك عمري من لحظه كل ھعيش و

  تاني أحبك أسمحلي

  أناني مش حبك في أنك عرفه

  الجاني أنا كنت فراقنا في جايز

  أكيد ده ندمي و ندمت لكن

  سعيد ھتكون أوعدك و تانيه فرصه أديني
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  تانيه فرصه تديني عاوزاه أنا آللي كل و بحبك فع7ً 

  بتمناه آللي دا و

  

  

  الوجود أتحدى
  

  أناني مخادع لحب أعود يوم في إني عن الوجود أتحدى

   ا�سود أصارع و

  حوت بطن في أبات أو

  وجود ملھوش كون في أكون أو

  الغرام رفضه ناس ك7م أسمع إني عن

  حرام عليه بتقول

  بالخدع بيتھموه و

  الحب في كتير شوفت أنا

  للخداع يوم في أتعرضت

  ا�نانيه على أتعرفت و

  الحريه ھادم و

  الكلميه بالحرو و

  الفكريه الصرعات و

  الوحشيه ا�ھانات و

  موجود بالحب إيماني لسه لكن

  الصمود منتھى في الصادق الحب أن و

  أيه أد ميھمنيش كتير عليه ھدور

  ؟ ليه متسألنيش و فيه وثقه أنا و ھدور
  أيداه بين روحي ھحط ألقيه أما و

  الشجاعه منتھى في ھكون و

  عهالبرا بمنتھى الحياه ھغلب و 
  عينيه جوا حياه أجمل ھشوف �ني

  بصراحه معاه ھتكلم و

  الراحه معاه ھ7قي و
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  الخديعه يوم في شوفت كنت لو و

  وديعه معاه ھكون

  فيه وثقه ھفضل و الحب في وثقه �ني

  

  الحب غلبني
  

  بيه إيماني فقدت و الحب كرھت زمان يوم في

  عاديهي للواحد أفضل الحب أنتظار بدل قررت و

  أعديه لي أفضل..  ھيغلبني يوم في هحسيت إن و

  زمان ظھر حب غلبني لكن

  خان ما يوم في عمره حب

  صان حب

  بان الفرح خلى حب

  أمان في خ7ني حب

   دام حب
  تمام واقفلي ألقاه يوم أحتاجه لما حب

  عشاني الكون بيبني حب

  أمالي حققلي حب

   عالي حب

  غالي حب

  ھ7لي عمري سما في حب

  الليالي كل في ظاھر

  ي7لي ا�ح7م وسط منور

  خيالي من أكبر فرحي خلى لحظه في جالي حب

  مثالي الكون خلى حب

  جالي السعد خلى حب

  جمال تزيد السما خلى

  د:ل تزيد النجوم و

  ھ7ل ديمن القمر و

  التمام يوم في بدر حبي و
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  ينام العالم يرفض جماله من

  ك7م مش ده

  الھيام و بالغرام الس7م ينشر حب

  الزمام ماسك حب

  لجام للخوف ركب و

  إنسان أي متفرقش حزام المشاعر خلى و

   الطبيعه َجمل حب

  رضيعه بقيت قلبي نقى

  وجيعه أي معاه نسيت

  فظيعه كانت فكره أي و

  الشجاعه قلب في بيه عيشت

  بديعه الدنيا شوفت و
  

  الخيانه ليه
  

  الخيانه و بالمھانه بتحسسني معاك ديمن ليه

  نهبالمھا بحس ليه بتسأل
  خيانه تبقى معايا أنت و غيري في تفكر إنك سيدي يا أعرف

  خيانه تبقى غبتي في غيري مع تكون و تسبني و

   خصمتك إني لي بتقول

  كلمتك ليه بتسأل و

  ظلمتك إني بتقول و

  عظمتك يا أسمع طب

  يل حصل  آللي من أفضل ھفھم لي تقول تسبني تحب لما
  واكج غيري شيفى أنا و وياك أعيش معنى فاھم

  ھواك بليالي بتستمتع

   ليھا عايش إنك لھا بتقول سمعتك و وياھا شوفتك مره كام عارف

  عينيھا في شفتني إنك قولت ما لحظة كرھتك

  ليا قولتھا كلمه كل كرھت
  �يديا مسكتك ھتكر
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  عينيا في بصتك

  منك أقبلھا حاجه أخر خيانتك لكن حاجه كل على كتير سمحتك

  كرھتك بجد دي المره و

  

  خيانتك تشوف

  

  ليكي حبي في وثقت

  فيكي أتغزلت ياما و

  نيكييع تشوفه آللي ھو بعينيا أشوفه آللي كنت 

  خيانتك شوفت لكني

  قسوتك في أتفننتي

  نسيانه أتمنى جرح غلوتك أشوف إني عن عينيا أشيل أرحملي

   بھواكي أتھنى و معاكي أعيش حلمي كان

   أوانه فات دلوقتي عشانه بعيش حلم كان

  جماله سر كان ده و بعضنا في ثقتنا حبنا في حاجه لىأح كان

  حبنا أتسمت لكدبه ھموت دلوقتي

   أنساكي قادر مش تألم حاجه أكتر

  بيكي بتفكرني حلوه فكره كل مع

  بعينيكي بتفكرني ناعمه نغمه كل مع

  أديكي لمسه حاسس دافيه حاجه كل مع

  نقمه لقيتھا ثانيه في..  نعمه حبي فاكر كنت

  كلمه بس لقيته الحياه فاكره كنت

  صعبه فكره دلوقتي أخ7صك

  وحده ملياني فراقك فكرة و

  كويني جرحك و مليني حبك

  تنسيني و أنساكي ُمنايا كل و

  

  الحب قوة

  

  الناھي ا�مر أنا الماضي في
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  قرار كل بإيدي الجبار أنا

   نار تتقلب الميه لمست لو أنا
  شرار نظراتي ھدوتي قمة في و

  غريب مبحل بأحلم دلوقتي

 و..  ھديه الدنيا و..  كبير بحر و..  خضره أرض و..  وسعه بسما
  تغيب السما من رفضه الشمس و..  راضيه النفس

  عجيب شيء ت7قوا حاضري و ماضيَ  بين ما ربطوا لو

  لبيب كل يفھمه

  البشريه موت أمنيته ديب يغير أيه

  الحريه أفكارھا كل س7م لحمامة

  لميها و الخضره في غير مبتفكرش

  البشريه س7مة كتبه السما في النجوم تشوف و

  المستخبيه الطيبه و الحب مشاعر لقيت غيرني آللي

  منديه ورده شوفت لو أفرح بقيت

  قويه تنزل دموعي مجروح طير شوفت لو و

  محبوب أي قرأة في أحترفت و

  القلوب ك7م بأسمع الصمت وسط في

  أدوب لحظه في و حب كلمه كل من أتھز و

  نور الظلمه وسط تزرع و الشر تقتل الحب لمسة

  سور لفبأ متحوطه قلعه للحب تبني و الخوف سدود كل تھد و

  عصور و عصور تصمد الزمن من أقوى قلعه

  الجسور العالي حلمي ده ھو و
  

  ا�نقاض تحت مصر

  

  ُسبات في نايما ا�نقاض تحت مصر

  فات آللي في بتفكر

  مات آللي كل ناسيا و

  جايه آللي ا�يام في بتفكر

  صبيه لسه فاكرا و
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  الحنيه و بالضكه القلوب ھتلم و

  الحقيقه على صحيت و سنين مرت و

  غريقه خلتھا أح7مھا

  البريئه أح7مھا :مت و

  الخ7ص في بتفكر

  عالطريقه ر    

  بطيئه بفرسه التقدم في ماشي واقعھا شافت و

  جريئه دنيا تبني عاوزا

  الخطيئه تنسى و

  العتيقه رھاأفكا تموت نفسھا و

  ديقه كل تقتل و

  الخيال في عيشى زمان كانت

  بال أي شغلى مش

  العيال في بتزود يعدي يوم كل و

  عالحياه تضحك تحاول يوم كل في و

  الجباه على تدوس

  م7ه الخوف فينا واحد كل و

   التفاصيل كل حسني التغير نويتي مصر يا مدام و

  العموم في تغير مجرد مش

  نوم يكفاياك مصر يا أصحي

  الھموم كل أمسحي و

  الغيوم بين تيھه نقطه متبقيش و

  يقوم ھيقدر شعبك..  شعبك بنيتي إن أعرفي

  العاليه للسما توصل جبال طموحك خلي

  القويه الصخور تفتت حديد أردتك خلي

  اYنسانيه أصول كبير و صغير شعبك في أزرعي

  بالحريه بجد حسسيھم

  معاكي ا�مان إن عرفيھم

  فداكي ھتبقى شعبك أرواح سعتھا
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  ؟ لي يحدث ماذا
  

  ؟ لي يحدث ماذا أعرف :
  الغضب بركان في أغرق

   اللھب جدران تطوقني

  ا�مل شموع كل بداخلي تنطفئ

  الملل ظلمة تملئني

  شلل أصابھا أطرافي بكل أشعر و

  ؟ لي يحدث ماذا أعرف :
  خلل عقلي أصاب ھل

  الظ7م إ: أرى :

  الك7م أنواع كل من الحرمان في إ: أفكر : و

  ا�مام أين أميز أعود فلم بداخلي اليأس أنتشر

  ا�حزان يملئھا دنيا سوى أرى :

  جيران و: أقارب ف7 بالوحده تشعر

  الزمان بموت تشعر

  خان بإنه عليه فتحكم

 أي تسمع : و تتحرك ا�فواه فترى الصمت كثرة من السمع تفقد
  إنسان

  كمان صوت سوى تتذكر : و شيء كل تنسى

  دموع : لكن تبكي و تبكي

  قلوع أحزانك بنت لكن و مخرج عن تبحث

  فروع ب7 جافه شجره أمالك ترى و

  جزوع مجرد أح7مك و

  ؟ لي يحدث ماذا أعرف :
  جماله ضاع فالجمال

  ج7له فقد الزمان و

  د:له فقد الفرح و

  ح7له فصار الدموع تزوج الحزن و
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  ؟ له جرى ماذا العقل تعرف : و
  مراره زاد قلبفال

  تاره كأنه ا�مل يقتل اليأس ترى و

 كل تزھر و لتنبت خطر لكل تتصدى أمل بذزة ترى يأسك قمه في و
  الشجر أنواع

  كلل دون لحظه كل في ُتدافع فتراھا

  الذل طعم تنسى و جديد من فتتذوق

  الفل كبستان عطره و جميله الدنيا ترى و
  

  ا�بن غ7وة
  

  سومه يا اللعب في أنفطر عليك قلبي

 الدنيا أرد رجعت لو و أخطفھا و الدنيا أحاسب عني بعدت لو و

  بعزومه

  لومه ميت الدنيا ألوم ھيكفيني ما عني بُبعدك

  بالكومه جثثھا أُصف و

   إيطاليا و أمريكا أروح و أوروبا في عليك أدور

   ثانيه في العالم ألف و

  روما في أخرھا أخلي و

  شومه كت أسلحتي زمان

  نوويه ھتبقى حتيأسل دلوقتي

   زريه شويه أعينلي و

  ليا الدنيا تقف وقفت أن و
  جيا أھي محنيا ھي و خوف في تقول و

  عينيا في يبصوا يخافوا و

  طازه كده الرعب ھخلي و

  �زازه يبصوا يخافوا

  بزازه مسكه و عيال

  عازه كده ملھمش و تفھين

  سومه يا عشانك كله ده و
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  بكره في فكر
  

  الفلوس علينا محرمه أرض في قاعدين

  الغموس حتى لقين مش و مشردين حياتنا في نحلف ما نحلف

   ھدوم نلبس لقين ومش منفضين غ7بى مشين

  بالبوس ماشي فينا ما أحسن..  عليك نصعب شوفتنا إن

  لنا جرى آللي على مين يسأل و حالنا لمين نشتكي
  لمين نبكي..  نشكي ما نشكي..  نطلب ما نطلب

  دموعنا نخفي و ببكره نفكر

  جوعنا ننسى و نغمض نمشي و 

  ضلوعنا جوا الحقيقه نخفي و

  شرعنا يصده ريح أقوى و محيط في يمشي بمركب نحلم

  جمالنا فيظھر ألمنا نقتل سنين نبحر

  نسينا جوا أثامنا شيفى لتضحك خايفه عيونا لكن

  أمالنا مباني لبكره نعمل و بكره في نفكر لنصحى بنحلف

  فرمنا آللي حزننا و مناأل كل ندمر :زم و

  ك7منا الصمت لقلب نَوصل :زم

 عبايا جوا متستخباش و بان و أظھر و..  معايا فكر..  بكره في فكر

  عصايا تمسك و

  الروايه عيشى أنھا الدنيا متتھمش

  القضايا تصحي تنطق خايفه و

  صرايا بنيت و عزبه في عشت..  زمان  خدته آللي عليك كفايه

  العبايا جوا حقيقتك دريت

  المرآيا على حرب أعلنت و

  معرياك كاشفه شيفھا
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  رماك آللي في فكر و أرجع

  بكره في فكر و معايا خليك

  أساك أنسى و لبكره أبني:  شعارنا خلي و
  

  العذاب سينتھي
  

    بالضباب مليئه غابه في سرت

  خراب ووجدت إ: خطوه أخطو لم

  باب وجدت الضباب ووسط

  ك7ب أشرس تحرسه

  غراب الباب وسط مرسوم

  شھاب كلمة الغراب فوق فوجدت �على نظرت

  الباب فتحت النھايه في و ترددت و خفت

  كتاب زاويته في نفق فوجدت

  خ7ب منظر غ7فه على مرسوم

  شباب مجموعة وسطه في يقف و

  العذاب سينتھي أسمه فوجدت..  الكتاب أسم عن بحثت

  جنه أنھا على الدنيا يصف فوجدته الكتاب ففتحت

  َھنا في سيعيش يدخلھا من أن و
  سنه كفرح الفرح لحظة أن و

  النھايه حتى النفق فأكملت

  بدايه فع7ً  وكأنھا الكتاب وصف كما الدنيا فوجدت

  الھنيه اللحظه و الصفا و الحريه بداية ليا بالنسبه لقيتھا

 و منديه حلوه الخضره و قويه عاليه أشجار و نقيه ميه لقيت
  جليه صدقه الضحكه

  عينيا تأسر جمالھا ن دنيا

  أغنيه ألف لھا تغني تتمنى دنيا

  القاسيه الدنيا ھتنسينا راسيه دنيا

  النسيه الدنيا ھتنسينا
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 كله عمرك تعيش و فيھا روحك و ليھا عمرك و فيھا ھتعيش دنيا
   تحميھا عشان

  عليھا تبكي تبعد لحظة

  تحميھا عشان بتغطيھا و تغطيھا خايفه السما دنيا

  نومنا ظةلح بتسھر دنيا

  أح7منا أحسن لنا بترسم

  أماننا في غير بتفكر مش..  عشاننا دنيا

  أح7منا دنيا دي أھي و
  

  شقيه طفله حبي

  

  سباح أنا حبك بحر في

  دباح سيف عني ُبعدك

  راح و جه طيب شخص زمان الحب

  الجراح كل أنكر مقدرش السعاده رغم

  سراح طالب مسجون كنت الماضي حب سجن في

  روح غير ميفضلش و أموت أتمنيت خوف لحظة في

  محروح الفرح وقت ت7قي الجروح تنسى تتمنى حزن لحظة في

  مفتوح الفرح باب أ:قي حبك أفتكر لما

   قويه فرحه السعاده ألقى و شويه ھفرح و شويه ھضحك

  عفيه جامده الحب كلمة و

  شقيه طفله حبي ألقى شويه ھفكر

  مستنيه لسه ميلهالج الطفله ھ7قي سنين تعدي عرفه قلبي في

  قدام قرون الزمان تشوف و كمان ترقص و تفرح و تضحك

  أمان و فرح و حنان الحب ما
  

  محبوبتي

  

  أحبك كم محبوبتي
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  قربي أنتي و حتى إليكي أشتاق

  نومي قبل وحدك فيكي أفكر

  قلبي نبضات على يرقصان فجفناكي

  دربي وسط يلمعان عيناكي و

  ھمسي تخفيان شفتاكي و

  لجسدي نيشتاقا يداكي

  أسمي أذنيكي في يردد كتفيكي على المنسدل شعرك

  حبي في الكون تھز قصائد ينشد لسانك

  قبلي �حد ينبض لم قلبك

  غيري أحد في يفكر لم عقلك و

  الرجال قلوب يأسر ما كل أمتلكتي

  ج7ل للحب بحبك فأصبح

  ش7ل حبنا فوجدت الحب بحور في بحثت

  مات َمن كل و عاش َمن كل حب من أثقل فوجدته حبي وزنت

 يوصف أن من أعظم حبي لكن بالشعر محبوباتھم في الشعراء تغزل

     بالكلمات
  

  أبني يا خ7ص

  

  ليك عمري ھعيش مش أنا

  ھحميك مش خ7ص

  أدريك قلبي في كنت زمان

  آذيك بخاف كنت..  نفسي من عليك بخاف كنت

  يديك و عمري من يأخد لربي دعوتي و

  يخليك رب أقول و أدعي و

  عليك بأدعي أنا وقتيدل

  يوديك و يخدك لموجھا و للدنيا ھسيبك خ7ص

  فيك بفكر ُبعدي في حتى

  ھيشفيك قربي فاكر جرح ُبعدي لو

  عليك غضب قلبي بني يا خ7ص
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  فيك ھتعمله آللي و الدنيا من خوفي يا

  يھديك ربنا بيدعيلك قلبي

   أسمحك خليني و تعالى

    لُتھلك أھلك نصحتي أسمع و

  

  طفله لست

  

  ع7مات لحبك تركت و العالم أنحاء لكل ذھبت

  خطوات في العالم تخطو قد

  الكلمات وسط أسمي تجد قد

  با�ھات ألمي تعرف قد

  وعدك لحظة تتذكر كانت خدك على بكت دمعه تذكر قد

  حبك لحظة شھدت قالت

   حنانك عرفت و أيام مرت

  أمانك لمست خوفي وسط و

  ك7مك الظلمه وسط سمعت و

  حبك يسكنه فوجدته قلبي حأفت أن قررت

 على فسقطت قلوب تمطر سما فيھا..  صغير طفل رسمة إلى أنظر
   حمراء زھره

  ا�غراء سوى يعرفن : فتيات وسط بكاء تنھال صغيره طفله و

  بلھاء من لي يا..  الطفله تلك في نفسي رأيت

  المعطاء قلبك من الحب و السعاده عرفت فأنا تبكي طفله لست

  الصفاء إ: أتخيل لن ا�ن من و

    البقاء يمكنني فبحبك
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  الخاتمة

 في قيل فقد,  ألفت ما بقراءة أستمتعتوا تكونوا أن أرجو
,  القلب في إ: يدخل : القلب من يخرج ما أن الماضي

 قد مشاعرل نتيجة جنت قد ألفت ما كل الحقيقة وفي
 يتأثر خ7ل من ذلك و ما لحظة في عليَ  سيطرت

 مشاعر مجرد أو سمعته أو شاھدته أو قرأته ما بشيء

,  كلمات شكل في فأخرجتھا ما وقت في عليَ  سيطرت

 يدخل أن و ألفت بما حقاً  أستمتعتم كمأن ھو أتمناه ما فكل

  . قلبي من خرج كما قلوبكم

  

  

  

  



 47

  

  

  

  رسالفھ

  
  2                                                                     المقدمة  

  3                                                                للزمن نصائح

  5                                                 عصفور و سمكة و حوت

  6                                                                  حبي شاطئ

  7                                                                       ديدمونه

  9                                                                    لعبة الحياة

  10                                                            المنتظر حبيبي

  11                                                               قلب يا أحذر

  12                                                                لقلبي الحكم

  13                                                                إخطار أخر

  14                                                         للموت أستسلم لن

  15                                                               أموت سوف

  17                                                       اYنتحار في فكرت

   18                                                               سلمى حكاية

  20                                                                 اYنتخابات

   21                                                                       وحش

     21                                                                        جبار

  23                                                               ناس يا فوقوا

  24                                                             الشوارع أو:د

  25                                                            ا�ح7م عصاية

  26                                                                   نھله أمنية

  27                                                                      ظلمتك

  28                                                          ُبعدك من إتعلمت



 48

    30                                                                        غلطة

  31                                                                ببتيح ماتت

  31                                                                تانيه فرصة

  33                                                             الوجود أتحدى

  34                                                               الحب غلبني

    35                                                                  الخيانه ليه

   36                                                             خيانتك شوفت

   36                                                                  الحب قوة

  37                                                     ا�نقاض تحت مصر

     38                                                           ؟ لي يحدث ماذا

  40  ا�بن غ7وة

  41                                                               بكره في فكر

  42                                                            العذاب سينتھي

  43                                                            شقيه طفله حبي

  43                                                                    محبوبتي

  44                                                            أبني يا خ7ص

  45                                                                 طفله لست

  46                                                                     الخاتمة

  47                                                                    الفھرس


