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 ( ثػَدػَسػَم !1)

  
 # لك اًوجؽ ُزيول

 ًو ثس ثِػخخَِسم

 وال ِِتسة األرزاق

 دٍ املوىل تَلَِسم

 

 ارىض تلضاء هللا

 ُخيول و جزايدة

َِلى   فصحة 111راح ث

 و اًضحىة دي ؿادة

 

 همٌل اهلموم ِحىرب

 رب اًـحاد أنرب

 ثولك اهت ؿَََ

 و جىصٍ ثِػذػسجَص

 

 ٌل فاركت انس#هم

 و همٌل زاد جصحم

 كادر ف مغضة ؿني

 ًحسهل تػ فصحم
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 من غري ما ثخلكم

 رتم ؿَمي ابحلال

 اكم مصة ويت ًأست

ت فػَصيح ُمحال  و كًو

 

حم اًفصحة  و ُو

 وايُا راِحة اًحال

 

 # ايرب اي َساِمؽ

 َدؾػِوة املَػىسػور

 

 إصػفي كَوب اخلَق

 ذًل اًَضـَف َمٌعور

 

 كادر ؿىل لك صئ

 يا اي غَفورإرح 

 

ػمتػة ـَ  و إنفِيا َصػص اً

 و ارُزق َحِاثٌػا اًٌػور
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 111( مضِس ما تـس اًػ 2)

 
 #  جسمحًَل إين أكصب

 و إين آذس دعوة ًَيك

 جسمحًَل إين أثغصب 

 و أسىن ثس تني إًسٍيك

 

 جسمحًَل تيؼصة واحسة

 ميىن ثوظي اًلَوب

 

 جسمحًَل جلكمخني

 تـسمه جواريح ثسوب

 

  أهونجسمحًَل إين

 أول سبهن ف  ِجٌاهم

 

 ثِلوي تَا واكوى تَيك

 امسحًَل أؿُش ؾضاهِم

 

......... 
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 # جسمحًَل 

 

 إين أهون دم ف ورًسك

 إن اتلى يض ؾَسك

 

 جسمحًَل 

 

 إين أمهسكل ًومايت

 و أدمت تَيك حاكاييت

 

 جسمحًَل

 

 ثحلي هَفػَِِس 

 اًٌل من غريٍ اموت

 

 ثحلى ظويت 

م اًسىوت  ـُ  إن غَخيت ً

 

 جسمحًَل

 اين اؾضلم 

 ؾضق اتسي تسون حسود

 

 حدم ًحلى كػِحَيت

 ُو أمًل ف اًوجود
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 # املضاؾص سِم فاًت

 و اٌََةل اًسِم ظاب

 

 جي ما ثلوًًَل ماكلأل

 س حابألو جسأًَين ؾن ا

 

 ثس و حِاة احليني

 اوؿبيك ثعاوؾي اًغَاب

 حسُت مـبيك تػ امان

 وساين ظـم اًـشاب

 

 و امسحًَل 

 

 وًرينف مٌايم ثَجي حز 

 و ملا اذاف ثعميُين

 

 ًـين تإدذعار صسًس

 إين تَيك أؿُش س يُين
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 ( نـِـِـش َمػَـِِـم !3) 

 
 # تِخَفذَّح ًَجي مََون ِسىة

 و ال ِسىة تخحضن أحالمم

 و تخزَق ًَجي أًفني حضىة

 و ال حاجة تخريب آالمم

 

 و تخجصي متًل جصي وحوش

 و ال مصة ُدس حق أايمم

 اٌََيو كصارك اتذسٍ آدص 

 و اًعحح ترتجؽ ف الكمم

 

 # ايًٌل أهت ِمدضلق فـالً 

 كَحم ملسوم زي اًفذافِت

 و جمتسم ف دِوط ادلهَا

 و ثعرب هفسم ابحلوادًت

 

 و تدسِص ًَكل َموجوع

 و تدديك 

 و ظوثم مش مسموع

 و اخلط اًفاظي تني حَمم

 دامياً مىذوب ؾيسٍ )مميوع(
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 فذَف و حصجؽ ٌٌَليض

 َِاو ثـَس اذلهصى تخفاظَ 

 وثلول حايل نسٍ ؿادي 

 و املاًةل ُلسر اؿسًِا

 

 # احضم تلى اوىس أحزاهم

ام   و ال جضغي هفسم ابألُو

 مني فهيم ابؿم مني ذاهم !

 مني فهيم اكن أدصٍ الكم !

 

 اريم ورا ضِصك

 و اوسامه

 و إن ظادفت مصة

 و ثَِلامه

 

 ذًل حسودك ثس سالم
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 ( ِحَِميا !4)

 
 # حدَيب تلى ًَا

 م ًوم و ُهتىناك

 

 ُىوههل لك اٍىون

 و ٍىوهًل اجلػٌػة

 

 ُمتىن إًَ اتين

 و ؾَوهَ صاًفاُا

 

 دا أان تًىس ؾيواين

 ًو ثس اًلاُا

 

 _ حدَخيت اي أغىل

 من ادلهَا و اًـاٌضني

 

 ايًٌل تإحساسِا

 كَيب ُواُا س يني

 

 ًو ويت ُمتىن 

 ُمتىن تـسك مني
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 دٍ اًلَة ًو ًًىس

 ًعحح من اًضاًني

 

 جميَىين # إحساس

 و ايذسين آٍ ًحـَس

 

 ًو ثس ثخخسم

 اًلى احلَاة دي ؾَس

 

 اهت اًرس

 و هَفَِّس ادلايف

 اهت احلضن 

 اًِادي اٍاكيف

 

 اًٌل كايل ف ؾز وجـي

 ُفضي جٌحم أوؾي ختايف

 

 

م أظال مش مسموح ـِ  _ وج

 ايًٌل مـاُا اًصوح ترتوح

 

 همٌل ثلاتي وال ثعادف

 جوٍ ؾَوهم ثس ثحوح
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 َـُض ينايًٌل هَاهنا ت 

 ايًٌل ؾًَهيا جنم ف ًًَل

 

 اسىت و اجهص لك اًياس

 ألجي صفاًفم ثَجي ِتىًِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسالم السيداسالم السيد  --روحروحكش كش  11

 

 

 ( رِتــٌــا ًــىػفػِػم !5)

 
 # رتيا ٍىفِم رش اٍىػرَسة

 و ادلمـة اًٌل تخزنل حػرَسة 

  

 رتيا ٍىفِم رَش األوجاع

 ٍىفِم إحساس إوسان ِمذػدػاع

  

 إهػسػان تَـوم

َّػصِهػفػسَ ًال   يق ت

  

 إوسػان ؾــاًػش

 ؾػَػضػان ُمػضػَعػص

  

 إوسػان تػٌَـَـدػَِ ، ًػذػَرػَسر

  

 إهػسػان إن كػَسر

 ًـِـذػىــَسر

  

  

 # رتيا ٍىفِم رش اًوكـة

 و مفُش إًس ممسودة تػ ثِػصفَػؽ
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 رتيا ٍىفِم رش األحزان

 و من أايم ُُعَصك ثػِسفؽ

  

 رتيا ٍىفِم رَش اًػَػمػة

 ػا ممػىن ثٌِػَفػؽاًٌل فبِنػُص 

  

 رتيا ٍىفِم رشكَوب

 ال كادرة جِضوف وال ثِػسػَمؽ

  

 اًٌل صاظصة ف األذًة

 و إس خحػاةل  مػصة ِثػضػَفػؽ

  

 رتيا ٍىفِم رش اًرضابت

 اًٌل تخعػِػة و تػ ِثػوَجػؽ

  

 رتيا ٍىفِم رش أوكات

 م اًعـة ذالص إهنا ثِػصَجػؽ

  

.............. 

  

 # رتيا ٍىفِم إهم ثحلى

 إوسان مىسور

 و ضـَف مستوح
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 اًضحىة دي ؾيواهنا جصٍ

 أما جوٍ مََان تػػ جػػصوح

  

 و إن ؾػوزت ف ًوم ثرصخ )ألٍ(

 حىمت جوانػ وال ثِػصضػى ثِػدػوح

  

 و نإن احلػزن دٍ هعَحم

َػي ِمػش َمسػموح  و اًفصح ثَػمَّ

  

................. 

  

 # رتيا ٍىفِم إحساس إوسػان

 ػِػوانؾػاش ؾػارش ؾػامل ح 

  

 رتيا ٍىفِم إحسػاس إوسػان

 مـِـذػرػان

 كػَػلػان 

 و حػػػًزػن هَػسمــان

  

 # رتيا ٍىفِم إحساس إوسان

 كَحَ هحضَ اذلهصايت

  

 اإلسـِـم تػس إهَ ؾــاًــش

 و احلػلػِػلػة ُو مــات
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 ( اًػدػِيت !!6)

 
صاًة ركِلة  # اًحًت دي ُز

 حبياهم ثلسر ثعصهحا

 

ئة  أحالهما متًل جًص

 ًَ أثسط حاجَ تخفصهحاد

 

 ثِػضِغػَِا و متِحََِا جصاهحا

 

 من ص َىوال

 ًػ توهحوانًة 

 ًػ مســاؾػِػا 

 تخحيك ِحػاكًػة

 

 ثلسر جسـسُا جاكم لكمة

 ثلسر حىس هبا تإحساسم

 

ا  فػ اتتؽ داميا أدداُر

 راح ثَلاُا أُكل انسم

 

 ظة جصب ثفاجهئا تػ وردة
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 ظة جصب ِتفغ حصاكهتا

 

 او فىص مصة ثغيََِا

 و حُبػة ثيفش ظَحاهتا

 

 # اًحًت دي ًـُـغز

 ؿىل اجلافِني

 

 اًحًت دي اثسط

 اًـــاًــضػِػن

 

 ممىن لكمة ع تَوهة

 او مغزة ِتت اًحَىوهة

 

ـَػُضػِا سـَسة س يني  ثِػ

 

 

 # و اًحًت إن حدَت 

 ما تخًساش

 

 و اي اما اًـضق 

 اي اما تالش

 

 فإايك جتصهحا تأفـاكل



    1616  السيدالسيداسالم اسالم ––روح روح كش كش 

 
 أم مصة هتَهنا تأكواكل

 

 اٍلك ُريحي و ٌسُدمدٍ 

 و ُخفضي يه ابكِاكل

 

 اًحًت ؿاٍزة احليَة

 مش ثس دصوجة وال ُسًة

 

 ال فَوس و ال مٌؼص ذساع

 دي همَاش سَـة ُخدداع

 

 ًو مش كادر ع احليَة

 اميش 

 و ما حًزسش األوجاع

 

 # اًحًت هَان مََان أحزان

 تُدان كواين

 و ٍىٌَ جدان 

 

 حفاول متحي أحزاهنا

 ٌانحاول ثحلى هحؽ ح 

 

 ف حضيم  إدًَِا أماهنا

 حسسِا جبس إهم إهػسػان
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 # كوة اًصاجي

 ف حٌاهَ 

 

 ال ف كسوة

 و ال ِؿسواهَ

 

 ألجي جسُة لك اٍىون

 و ثـُضهل ثس

 و ؾػَػضػاهػَ

 

 ألجي هُتجصلك اًياس

 و ثِسَورؿىل ِؾيواهَ 

 

 ألجي جِضوف اٍُىػي سواد

 و ثِسوب تػس ف أًػواهػَ
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 !( آِدػص َجػػواب 18)

 
 # آدص جواب 

 

 مفهيوش زؿي

 مفهيوش ًوم وال ؾخاب

 

 آدص جواب

 

 دٍ وظف حال

 ان ادلوام صئ حمال

 

 آدص جواب

 

 حربٍ وجؽ

 مىذوب تػ آُة و تػ أهني

 

 آدص جواب 

 

 كدي اًعَام

 و اًعوم دامي مش س يني

 

 آدص جواب 
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 مفهيوش سعور

 

 آدص جواب 

 مفهيوش هور

 

 آدص جواب

 راحي جًصسك

 

 آدص جواب

 ورًسكٌسىن 

 

 # آدص جواب 

 صاًي كعط واي رواايت

 

 فضَت ذافهيا جوااي

 واٍهناردة ذهصايت

 

 اد اًَ ادلهَا ؿربة !

 اد اًَ ظـحة احلَاة !

 

 هتمي أًف حاجَ جٌحم

 ألجي ظوق امسَ جناة

 

 ثس ظوكم 
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 مش ساًـم

 

َ  جضرًت

 و جصضو ابًـم

 

 هتسم أًف سور و سور

 ألجي ثوظي ... ثَلاٍ

 

 هتَيو ًوم ما ثلاتهل و 

 تـس اثهََ ثَلاٍ اتٍ

 

م مش جسًس ـِ  # ثس َوَج

 صوفت مٌَ و ؿادي جساً 

 

 ًـين مش مهوت وحِس

 ايًٌل كَِحم )ُمسػذــَحساً (

 

 ثس وؿس مين حدَخيت

 إن ما اسـى ًػ وظاكِل 

 

ي حدم تإًسي  و إين أصَ 

 و ما جضغَين أددارِك 

 

 لك مصة ويت أؿسى
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 و لك مصة تًىس كل

 

 ثس اٌََةل احلس حة غري

 ًَةل ف دِاكل لك

 

 حىت لكمة )حدَخيت(

 آدص مصة أكوًِاكل
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 ( ثػرِت اٍهِناًة8)

 
 # ُو ًََ دامياً جمتسم

 ف اًٌل ابًؽ و اًٌل ساًة

 

 ُو ًََ ؿشرك متًل

 إن دول أغىل احلحاًة

 

 ما اًٌل راح

 دٍ ادذَارٍ

 

 لك خشط 

 و هل كصارٍ

 

 و اًٌل اكن تَحة فـالً 

 صوحُعصٍ مصة ما اكن ٍ

 

 دا اًٌل حاتة خشعم إهت

 ُعصٍ ما ٌسُدكل جصوح

 

 # ُو ًََ وضـم نسٍ

 ف أًف حاجَ ملِسٍ !
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 أن احللاًق ثخـصِف

 و إن اًيفوس ثخىِضف

 

 ُو ًََ حضم متًَّل

 ظورة ؿبهسة ٌََوَجؽ !

 

 ايًٌل اهت غصكان ف اهلموم

 جسع 111و ًحان نػَإهَُ 

 

 اكَؽ ثوب اًعحعحة

 اخلَق ؿاٍزة املُفرتي

 

 اًف ظَة ضاع تلى ايما

 اٍلك ًخِـَ و ٌضرتي

 

 # تط احِلس حة سِةل جساً 

 املـامةل ابملُػَماثةل  

 

 ً  َمزي تني اخلَق داميا

 و أوؾى ثًِىس ُِتط فػَاظةل

 

 و ادي لك خشط َحلَ

 و أوؾى ثِسي ابًزايدة
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 و اؾصف اًَِوان مصة

 جىصة ًخَحِول ًػِ ؿادة

 

 فػ إميش َوحسك ؿادي جساً 

 يه ُدهَا مٌهتَة

 

 ال أهت ُمتوت ابًُحـاد

 و ال تُـسك ٍهيم كَضَة
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 ( تًت ثػِضدػَِِػَم9)

 
 فَِ تًت جض هبكل

 مٌني حصوح تخجَكل

 

س أهفاسم ـِ  تخ

 و حافؼة ثفاظَكل

 

 تدمتىن اٌَـُـلا

 ِمٌِخؼَصة مصاسِػَػَم

 

 سبنخة و مش ابًية

 و كَهبا َدًِػكل

 

 ٍَِىهَنا كًصة

 ُخدػػوح و ِِتىَِػم

 

 ًل سبِنهنا ؿاٌ

 و اًضػوق و ثَـشًػُحَ

 

 و اًلَة اًٌل داب

 ِمن ِؾضلَ ًػ حدَُحَ 
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 # فَِ تًت ثِػض هِبََػم 

 و هَفس إحسػاَسػم

 

 كاؿسة ف وسط اًحار

 جمتسكل اكسم

 

 و اٍاكس دٍ مذَسيف

 تػ آُػة خمفِة

 

 ف ِمػس إًسًم

ش مني يه !  ما ثلًو

 

 يه هحضم اًٌل اتٍ

 يه ِحََمػم اًحـَس

 

 آالَمػم اًٌل ُمتحي

 و ِِتَػِول َحِػاثػَم ؾػِػس

 

 # إًــاك ثِػفػوت اًدػَار

 من غري ما ثَِلػاُػا

 ايًٌل إهت دهُهتا

ػياُػا َُ  و حِاهتا و 

 

 دي اًذػََػجػة ًو داتت
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 اي َودَلي إوسػاُػا

 

 و إن ؾػِضت ِتمهيا

 ُخـُش و جػواُػا
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 ( دػاَلًق !11)

 
 # صوفت اًياس

 اًغَحاهني 

 اًضلِاهني

 املعحوهني 

 

ـَفَصة  اًٌل ِوصوصِا ِم

ـَمصة ًِسَ م  و اًضحىة 

 

 و الاًس دضة فوكَِ ؾصوق

 و ادلؾوة ظاًـة ًٌل فوق

 

 ًـين إًَ لكمة )رضا( !

 ًـين إًَ اًسرت ثس !

 غريمه ؿاش جيمؽ ذُة

س  ال ُعصٍ كال وال مصة حَّ

 

 س ححان اخلاًق اًواُة

 راحة اًحال و اًخسمة

 

 ا م اًلَةفَِ انس حضىهت
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 و انس حضىهتا دي رمسة

 

 # اي ذَق مصضَة

 تلََي و مخسوظة

 اي كوة فوق كوة

 و ؿُض هتا مؼحوظة

 

 لك اًٌل صاًفِهنم

 تَلوًوا )مسبنني(

 

 ما ًـصفوش اهنم

 دول أسـس اًـاٌضني

 

 كويل اي َماًػِم املال

 تإًَ فادك ماكل ؟!

 

 ملا ًأست س يني

ة اتٍ ابكل   و ف ثُو

 

 كسرت تََ ثضحم

 ىس أوجاؿم !و ثً

 

 او حصيم ورا ضِصك

 و ثًىس مني ابؿم !
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 اًصاحة مش ب املال

 اًصاحة دي ُسًة

 

 من رب ف اًسٌل

 ًياس كَوهبا هلِة

 

 # لك اًٌل ؿاش رايض

 صاف اًِيا أضـاف

 

 لك اًٌل ؿاش صبيك

 ما ظاًش غري أهعاف

 

 احلس حة مش ظـحة

 دي واحضة ثسِوةل

 

 اظرب تلى و ارىض

 ثالكهيا حمَوةل
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 ( اًــِـِضػق11)

 
 اي ؿاصلني ظوموا

َُنّي   ًو ِؾضُلمك 

 

 اي مـضوكني ثوتػوا

َُنّي   دٍ اذلهة ِمش 

 

 ًو حاتة اجلايف

 ال حصوحهل ال ثحنّي 

 

 اي حاضيني اجلصح

 و حضيمك دايف

 

 اوسوا تلى األوجاع

 دٍ اًحـس مش اكيف 

 

 اميش وال ثفىص

 ف اًلَة و ؿشاتَ

 

 ال ًضـفم كصتَ

 وال ًلذي غَاتَ
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ني اًػ آٍ  اي غاًو

 و ادلمؽ ظاحدمك

 

 حلس إمىت اًعرب

 ؿىل وجـة ثلسممك

 

 حلس إمىت احلة

 ل انس ثـشجمك

 

 حلس إمىت اًوفا

 ًٌل خموىمك

 

 إلمىت مٌخؼٍصن

 اًٌل ُاِجصكُ 

 

 إن اكن فَِ إهة

 ف اًػ إهة دي مٌمك

 

 اًـَة هموش فهيم

 اًـَة دٍ سبويمك

 

............ 

 

 ايما كدَمك كاًوا
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 ُ  منوتف اًحـس 

 

 و إن ؾض يا ابًؼاُص

 روحٌا جوٍ اتتوت

 

 و ِتـسوا و ؿاصوا

 و اُو لكَ تَفوت

 

 و ادلوصة إن ظاًت

 التس جاي سىوت

 

 دٍ مفُش صئ دامي

 وال فَِ ؿاصق جميوت
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 ( ًوحة ابُخة !12)

 
 # جمتصحج ما تني ًأيس

 و تني فَصيح و آماًػي

 هوتة ِثحلي لك ِفىصي

 يلو هوتة اتهية ِمش ف اب

 

 حرييت دي ظػَدػؽ

 و اًعحؽ غــاَلب

 

 ًـين مىذوتػًل

 ما ادوكػش إال ؾػَشاب

 

 و إن حػَس ٌسأًٌػي

 و ًلويل : إًػَ األس حاب

 

 أكوهل : دي ِكػسػَمػة

 و اُو نػُي صػِئ ِمدسػاب

 

 # لك صئ و هل هناًة

 همٌل ثحـس همٌل ثعول

 

 و أان ويت ؿاِصق
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 و اُو ِؾػضلي إِتول

 

 و اًَ ف ادلهَا

 نٌل األول ! اب يق

 

 اًلعة مش َوجػَؽ

 وال كَة ساتين و راح

 

 أان أظًل ِمذـود

 احلة ًـين جػِصاح

 

 # اًلعة كعة كَة

 ذاف ًػ ًأذٍيك

 

 فػ كَػصر اًدػُـاد

ـَػهل ٍصضِػيك  ًػ

 

 اثػاري هػار ِؾػضلي

 زادت غػصور فػَيك

 ال الكػي إحسػاس

 وال حىت روح فِيك

 

 كوًػِػًل إًػَ جػَػصى

 غري مـػاهػَيك
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 ال كَعسي إهػي أُػِػن

َُصضػى اجىػِػيك  وال 

 أان تػس ِمسػخَغَصب

 مػِش كَاِظس اصىػَىػي
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 ( سٌُا احلًزية !13)

 
 # إجيك اي أم اًحالد

 إجيك اي أيم

 ع اًوالد 

 

 اًصوح حصوح 

 و اًـني ثحوح

 

 و نإِهيا ف مزاد

 

 اي وجـيا اي سبويا

 اي أمليا اي أهٌُا

 

 متة ًَياي ظحاح تـ 

 اِي ظربان اي كََي

 

 فني مفاثََحم

 

 اي صَِس اي مفارق

 و ساًحَيا رحَيم

 

 اي يحَّ ف األذُان
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 اي سبهن اًوجسان

 

 إزاي تًٌلط فصد

 هلعَ ًٍزسان أمان !

 

 # اي أم اًضَِس إفصيح

 إتيم تعي ف اًسٌل

 

 راح ًصب اٍىون

 و تَسًهل اًػ مؼَمة

 

 راح ٌضىَِ دمـم

 و ًلوهل إرحِا

 

 ويت صَِسو حبق م

 دفف ًِا آالهما

 

# 

 _ ًو ويت ثس امضَ

 مصة كدي اًفصاق

 

 ميىن ويت أكوى 

 ميىن ما ويت اص خاق
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 غسروا تلَيب ذسوٍ

 من حضين مٌـوٍ 

 

 اي وجـي اي دامي

 اي جصيح اي كامي

 

 اي آُة ممسودة 

 حلس ًوم ادلٍن

 

 اي َضيااي اي فاًدين

 حاٍصة نٌل املسبنني

 

 حاس حُين م األحِاء

 ًػ وداؿم و تُدىوا

 

 مصة 111و أان مذت 

 حلؼة ما صوفت مذاؿم

 

 # اي مرص ًََ ادلم

 ساًي ؿىل اجليحني

 

 تـس ما ويا أمة

 كسموان ًََ أثيني
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 و اًوحسة ًََ ضاؾت

 ما تني صٌلل و ميني

 

 اان صوفت صٌلثَ

 ملوت تين آدمني

 

 مني إمىت تيفصح

 ًو ماثوا مرصًني !

 

 ف اي دٍن دٍ

 و ال ف رشع مني ؟!

 

 لِيا إحٌا إحٌاال ت 

 و ال حىت راضَني

 

 ال ُعَيا ًػ اآلدصة 

 و ال امسيا ؿاٌضني

 

 مصضيا زاد جساً 

 و مٌني جنَحهل ؿالج

 

ذػِي  إذا ويا تيلـِـَّ

 اًٌل وضوفَ إحذاج
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 ( ِوش ثـَـاهػػي !14)

 
 # أان رايض ايرب 

 مبُّص احلال كدي حالوثَ

 

 أان واحس وظفوٍ

 تػػ غحاوثَ

 

 إمكين حساابيت نخرية

 و متًل حموظاين احلرية

 

 إمكين حبِسة ابملًل

 و حبط حَّس ٍلك اًياس

 

 إمكين رافغ أهتان

 أو أتلى َمضاًة ثِخساس

 

 إزاي ُذيل 

 دٍ صئ ؾــادي

 

 و أضَؽ لُكي

 جصضو ؿادي
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 إزاي أؿارشمه م األساس

 

 # أان كمييت ؿارفِا ابملؼحوط

 ال تَيَلَّط و ال مصة جًزس 

 

 اان تحـس دامياً ًو حسُت 

 اين ف آدص اًَعف تـَس

 

 و اًُحـس دٍ حي 

 التُس ٍىون

 

 و إين أمكي

 دٍ دِال جميون

 

 و اًغايل همٌل 

 غالوثَ حِىون

 

 إن ُوهت ؿَََ

 الزم ُػ هيون

 

 و إلما أهون

 أو ال أهون

 

 # و حِلفغ هَاين و ؾيواين
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 و إين مىووش واحس اتين

 

ة ػس صًو  كصرت أؿُش جَّ

 و أمسم ف حلو يق املِسورة

 

 ىس ِهؼام )اتًخة اتتخَ(أان ًُ

 و ُـُش تيؼام ) غَعة تػ فوَرة (

 

 و اًٌل ُزيؿي

 فَِ أًفني ابب

 

 ًخفضي من غري أس حاب

 

 أظي اًلعة مش ِمس خاُةل

 إن هلول ف الكم و ِؾخاب

 

 ًو اب يق حلِلي فـال

 مش الكم ف اًِوا

 

 ُعصٍ ما ٌسُدًل آُة

 َُىوهًل راحة و دوا
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 ( ًػَِسَ !15)

 
 صى ًَيك# ًسَ ابكِة ذه

 ًسَ اب يق الاصدِاق

 

 مني كال ان احلحاًة

 كسروا ًًسوا تػ اًفصاق

 

 ًسَ اب يق اكم رساةل

 مدضاًني م زمن

 

 ًسَ كَيب مس خـس

 اهَ ًسفؽ اٍمتن

 

 ًسَ ًًَل تٌُادٍيك

 ًسَ ؾلًل دٍ صاٍريك

 

 ًسَ ؾَين تخَخفت

 ألجي حدَخيت ثالكِيك

 

 # ثس لك دعوة ًَيك

 أمل 111تَلاتَِا 
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 فِيكلك حصف اتٍ 

 ذست كسامَ كمل

 

 ًو حصيض حبايل حلؼة

 ارىض اؿُش سبهت س يُين

 

 ثس اًوضؽ ظـة جسا

 و اهيت جىصٍ ثعسكِين

 

 و مني كال إين أؿُضكل

 و إهيت جلكمة ثلذََين

 

 لك مصة ويت أؿسي

 واٍهناردٍ اؿشًرين

 

 # ويت حاتة

 

 إين اتلاكل س يس

 ف اًضساًس ثِلوي تََ

 

ن ًػ اصارثم  اتلى ُر

 الكَِف احلواجئ تخ

 

 ويت حاتة اتلى حضن
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 ف اًوجؽ ثخـايف فَِ

 

 اتلى أمٌِم ، اتلى ِمٌم

 روح و روِحم تدٌادًَ

 

 ثس لك دٍ حدَخيت

 حمل اتًَ مش الكَِ
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 ( ثـُِـمَ 16)

 
 # ف اًحساًة ويت ؿادي

 تـس فرتة ًلذين حاتة

 مث ؾلًل اتٍ مين

 مث فِيك كَيب داًة

 

 مث جمتىن مهسة

 اًضفاًف من ؾَوهم من

 مث إين ؾضت فرتة

 من غصورك تػس ذاًػف

 

 مث اكهت املعارحة

 مث ردك ابًلػسػاوة

 مث تـس حة تٌُا

 اًٌل تٌُا ظػار ؾػساوة

 

 مث صِور من اًفصاق

 مث حاجص أًف ًَةل

 مث حدم ساتًل وجـة

ةل  مث دمـايت اًعًو

 

 مث ؾض يت حِاة جسًسة
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 مث ظوفت أًف صط

 مث ِصػـصي اًٌل مسحم

طصػال فِيك ًف  وق و حَّ

 

 # مث ؿُسان إثيني غػُصاب

 التػسػني تسةل ظػُحاب

 

 مث إهم ًسَ ذاًفة

 رمغ إهم جصضو صاًفة

 

 إن وضـم ؿادي ؿادي

 و إهم ابًًس حايل مػاضػي

 

 مث إين مش تَمح

 مث إهم مش حدَخيت

ح  مث إين مش جهَصَّ

 مث ًسَ ؾَيب ظَخيت

 

 # مث اتُت لك حاجَ 

 و إحٌا أول احلاجات

  تٌُامث ًََ لك اًٌل

 حزن سبهن ذهصايت ؟!

 

 مث إين مش حباول
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 إين احيي أي حاجة

 مث إين مش ؿَاصق

 إين أثوجػِؽ ثسشاجة

 

 مث اًَِجص دٍ كسران

 همٌل كوًيا إدذَاران

 

 مث اًَوظي صِور كََةل

ةل  مث اًُحـس س يني ظًو

 

 مث املضَِس ًخـاد

 

ة كػُصب  و صًو

ة تػُـػاد  و صًو

 

 و حدة ِنػرب 

 و حدة ِؾػياد

 

 ثيخت جشصة احِلسادو 

 

 و هخوٍ اتين من جسًس

 و ىِصَجؽ وسدىن َمػـاد
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 ( ِصػحَ ؾػاًــش !17)

 
 # ًو حس ًـصف وجـي

 ًلوهل تػ زايدة

 

 متًل سبهن كَيب

 ؿَعول تُامتدى

 

 و إن ًوم ؿاثخذَ

 و ًومذَ ك اًـادة

 

 ًلويل ما ختافيش

 مـة َسسادةدي ادل

 

 ذىل احلَاة مصة

 و كِويت سادة

 

 و اان دوتت جىفاًة

 و ثـحت اي ســادة

 

 # تَف ف داٍصة

 فهيا صرب مش موجود
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 و مٌني ما اصوف اًفصح

 ٌَحزن اتين تـــػود

 

 و نأين دٍ دوااي

 و نأين تََ موؾود

 

 ُةآلدٍ ِؾػص يق من ا

 ازرق اُو مضسود

 

 و ظويت من ًأسَ

 مدلاش اي انس ممسود

 

 مكيَ ايما ابحإ

 حبَمَ املِسود

 

 # داميا كصارايت

 ص حَ ِتعَي حاظي

 

 و احلمل همٌل ًلصب

 كِين مش واِظػيالا

 

 ومٌني ما اجصي و اسـى

 ًفاجػئػين تػػ اًــفاظي
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 فـادي اين احزن

 و اين اجيك ًَاليت

 

 و اين امِي ٌَوحسة

 أو حىت اتَؽ حِايت

 

 و اين اظوي املايض

 ف سعور وركايت
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 ( َدًؽ َدًؽ !18)

 حمؼوػة ايًٌل حدَحم

 تَححم و تَعوهم

 

 وان ًوم ذاهت األايم

 ُو ُعصٍ ما خيوهم

 

 و ًوم ما ِتِس ابًوحسة

 ثالكَِ رمش يف ؾَوهم

 

 و ًوم ما ثعُيش ع اآلدص

 تضحىَ ٌضاروم جٌوهم

 

 و ًوم ما ثيوي ع اًفصاق

 مًلول ؿىل فني؟ أان هوهِ 

 

 أان مٌم و اهيت مين

 دٍ حىت ًوين من ًوهِم

 

 ِتِس ان لك اٍىون

 زي اًوردة يف اًسٍيك

 

 جضمي مٌَ رحي ظَة
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 و ظـة إهَ ًأذٍيك

 

 و همٌل ًلعف اًزمان

 م اًوردة و ًََِيك

 

 ميني 111يه حاًفة 

 ما ثـُش غري ما حصضَيك

 

 وثحسل وركة و اًخاهَة

ا فِيك سَ ِؾعُص  ًو

 

 متوت واحسة ف لك اثهَة

 و ابحليان ثغيَيك

 

 ثلويل: ذالص نسٍ ماثت

 حصد:ماموجش غري فِيك !!

 

 أوؾي جسمـي ًـزول

 وال متَسهل ًوم َساِؿس

 

 حِبجة إهَ راًس اخلري

 و جاي حِيي و ٌساِؿس

 

 وال ثِـًل ابخلَال
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 وال ِتيََػَُ ًوم َضِصٍ

 

 اٍدا غريك أًف حمتي

 و ظاجصة ألجي ثيسُهل

 

 كاؿسة حصثة ٌَلا

 ؾضان ثس ًسوب هػَؼصة

 ذًل ابكل رنزي

ة غري َحرسة  ما تـس اًخُو
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 ( نػِفػاًَػة19)

 
 # إوسان مـعور

 تَزنل دمػ

 مػِن ُنرت اًػلَػِصة

 تَضػحػم  ُػَم

 

 إهــســان مػعػـون

 صةو اًعػـػية هحِػ

 إوســان َحزهػان 

ػصة  و ادلمـػة مػًص

 

 إهػسان إمتزق م اًذَػجػًصػح

 مػِواش ظري ، و ٍَىػٌِػَ َدتِػح

 

 #إهػسان ؿاجػِز ع اًخـحري

 جصحػَ زاد مَػوش حسود 

 لك مػا ًػلػعؽ دِط اًضم

 تـس أًػام ًالكِػَ َمضػسود

 

 حاجات نخرية راحت

 و اًٌل ًػػصوح ما تػِـــود

 ماثت كػَػوب واتُت
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 و سافػصِت نػُي اًػوؾػود

 

 ًـين َُفصق إًَ مػـػاٍ !

ـَػسم زي اًػوجػود  ما اًػ

 

 # لك حاجَ م احلحاًة

ػَػن اًزمــان  أظححت ُر

 لك ِضػحىة م اًٌل صػاري

 أظححت " اكن ايما اكن "

 

 سؤال ثس َط حمخاج جواب

 مــان !ألأدي ًــمــِػن ا

 حػدػة ًػحَـواألًػٌل ا

 و واحس واحس أًلػاٍ دػان

 

 من ُيا و راحي # 

 لك صػئ و ًػَ ِحػسػاب

 أيج ؾػَػِػمال ًـين 

ـَػشابال و  جصضو حِصضػايل اً

 

 و احلضور صئ ؾــادي

 راح ًدسػاوى ابًغَاب 

 

 و اًصحِي أمص إدذَاري
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 سدػابألمش ُسأل ؿىل ا 

 

 و ًوم ما ًيووا ع اًصحِي

 ُفذح أًف تسل اًدػاب

 

 أظًل ايما َػيُت ذري

 سف ػػٌػي دــاب !ألو ًػ ا
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 ( حالِوة روح !21)

 
 # ًََ ثض خاق

 و اكول ايٍ ع اًفصاق

 

 ًََ حبمل تعسى ظوثم

 ٍصد احلمل ثسىوثم

 

 و ًََ ادلمـَ دي حاًفة

ي ؿَين و أابن جمصوح  جسَ 

 

 ً  و ًََ كَيب انزف داميا

 و ًََ حاسس ين من غري روح 

 

 و جوااي آُات سبوية

 ا رحيِا ًفوحمٌني ما أدفهي

 

 و ًََ اًحـس مش صايف

 و ًََ ؿاليج مش اكيف

 

 و ًََ ثضوف اٍىون رساب

 و ًََ اًياس تلوا أغصاب
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 و ًََ سؤايل ؾلمي

 و ًََ جواتم ؿسم

 

 و ًََ ًسَ تػ ُمي

 ف كَة مات و احصدم

 

 

 # ؿاجز ؾن اًخفىري

 من نرتٍ و ؿشاتَ

 

 اان اًٌل زرت اًـضق

 و وكفت ع ابتَ

 

 

 ٍىٌَ اكن كايس

 كايل مَىش ماكن

 

 كال اًيعُة غالب 

 َذًلَّ اًٌل جواك )اكن(

 

 مضُت واان تضحم

 ع هفِس مس خغصب

 

 و تلول ًفني ُصحي
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 و ال ًفني ُػ ُصب 

 

 # و رمغ ما فِا 

 ًسَ اًحـاد حًَّل

 

 و مني كال إين 

 ُسدىن ف حمًل

 

 لك اصدِا يق غعة

 مش رغحة م اًصوح

 

 ًـين حاكًة وكت

 و همٌل ظال ُريوح

 

 تـُش دًوكت ًـين 

 فرتة حالوة اًصوح
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 ( اي كَوب !21)

 
 # ايكَوب اي ظافَِ

 و وفائىوا دٍ ؾاكز

 

 اي أظَة اًـاٌضني

 اي حضىة ف اًربواز

 

 ايًٌل تخدساَُوا

 و تخًسوا و جساحموا

 

وٍ أمان ؟!  مني ادًخًو

 و ظاهوا ما جصحَ

 

 # ؿادي جسا

 خرش كالبظحؽ اً 

 

 و ادلهَا دي جٌة

 ثس سبوهنا دايب

 

 ال جسأًوا اًصاحَني

 ع اًغصتة و اًغَاب
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 و ال ِجسأًوا اخلاًيني

 و ِثفػذػَّحوا األتواب

 

 دٍ اًصد إن اكن

 ما جيَخش إال ؿشاب

 

 اسىت تلى واميش

 مش الزم األس حاب

 

ة  # اي ذَق مًسَ 

 مني فِىوا ًََ دًة !

 

 دٍ اًُفػجػص تلى ؿادة

 دي أغحََو اًياس 

 

 تلى اًغَعان كوي

َ  ونٌلن ؾَيَ كًو

 

 اًـَة هموش ف اًزمن

 اًـَة دٍ  ف اًيفوس

 

 ما تني حة األان

 و تني حة اًفَوس
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 و احلمل اتٍ ًحـَس

وٍ ًػ اكتػوس  و حًو

 

 # ثس اًزمن دوار

 و جىصٍ جاي ًَمك

 

 اوؾوا تلى ِِتيوا

مك   ًٌل انسَ 

 

 و ًََ تلى ِتيوا

وا أسامِمك  دول وسَ 

 

 صة تني اًعَحةفَِ صـ

 و غحاء سبهن فِمك

 

 ايًرت تلى ثػِلووا

 و ِثفػوكوا َمـاًَمُك 
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 ( إمسحًَل ابًصحِي !22)

 
 # ايماًَ اي غاًَة

 امسحًَل ابًصحِي

 

 ميىن اؿُش ُياك

 ميىن اًلى تسًي

 

 ميىن أحس ابًلمية

 ميىن أحس توجودي

 

 ؽ ُياك ظويتو ًدسم

 و ما ًيحين ف ًوم ؾودي

 

 # إمسحًَل ابًصحِي

 

 دٍ احلال غََام

 و اًـسل انم

 

 و اًلوة ٍهيم

 هللا جيازهيم

 

 إلما أروؽ ايما
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 إلما أهون تـادهيم

 

 و أان أتواي رابين

 إين ما أجارهيم

 

 # ؿارفَ ايما 

 تُذم تلى لكَ آالم

 

 و إن ِنػرت اًؼمل

 كوًًَل إزاي ُػيام ؟!

 

 ين أؿُش ظمنمعَوب م

 ال لكمة وال  إصارة

 

 معَوب مين أزمص

 و أظحي نٌلن جبسارة

 

 و ايما اثعاد

 الما اهون ِسيارة

 

 اي حرسة ؿََيك

 هنحوا أراضَيك

 

 ؾػَِػوا اًســادة
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 و ماثت أمــاهَيك

 

 # لك ًوم

م   هعحى تسَّ

 

 لك ًَةل

 ِهحَات تػ مغَّ 

 

 وَسوان ظـم اًفصح

َِىػوان اًػ مهَّ   و َم

 

 اجٍصنو ادًيا ظ

ػم َُّ  و هلول تدلان أ

 

 و اجلصح همٌل ًفوت

َّم  ًِساٍ انزف ما ً
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 ( كػَصار ؿَاِجي !23)

 
 # كصرت أرجؽ اتين أؿُش

 ة واي اًخعيُشالتػ اًالمدا

 

 و اًٌل ًلول و اًٌل ًـَس

 لكَ ؿادي ما ٌضغَيُش

 

 ًة مينأكصب خشط كص 

 أتـس م ادلهَا و حسودُا

 

ن  اس خحاةل اتلى ُر

 ًـَون اًياس او مودُا

 

 دا اًٌل مهَ اكن رضامه

 مات وحِس و اكن حٍزن

 

 أما اًٌل ؿاصِا ؿادي

 مات و حضىَ ؿاش س يني

 

 # مش تخِؽ و مش دِاهة

 ماهةألثس يه ًػ ا
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 ؾزةل واجدة من زمن

 همٌل ُسفؽ اٍمتن

 

 و اان جصتت ًومني و ًلِت

 ـػُزةل تخحيي هَاينإن اً

 

 ًحلى ًََ ادذار اًلصب

 ِمن انس تِعحاؾِم جصحاين

 

 ًََ ادذار اًياس و اضَؽ

 و اان وحسي كادر اًلاين

 

 # ايًٌل ف إًسك إهم حِصحي

 إرحي

 و إريم اٍىون ورا َضِصك

 

 ًََ ُخـُش  وحسك تخـاين

 ًََ ُخـُش اًـمص تػ كػَِصك

 

 دٍ ُُعصك سري و كعري

 مايشو ًػِلػُسام دامياً 

 

 اكم واحس كال )ُسىػُن كَحم(

مص ؿَسى و جمايش ـُ  و اً
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 # مني كال ان احلَاة

وهة تػ اًحين آدمني  َمُص

 

 همٌل ًٍزس اًسن و ٍىرب

 جصضو ُميضوا مش داميني

 

 ُسافألفػ ارتط ُعصك تػ ا

 و امسم فهيا تـػِزم مذني

 

 جي ثَِلى ًػ َزرؿم هخذةأل

ـَسي لك مكنيأل  جي ثِ

 

 ممجي ثلول ٌَىون أحالأل

 و اإلرصار ُريد )آمني(

 

ين  # دامياً ضـفي تَلًو

 دامياً حزين دٍ تَحَُين

 

 دامياً أًلى ف كَة اًـمتة

 مشـة تخَمؽ و جهتسًين

 

 ولألًسَ تضحم زي ا

 ًسَ اجلصح ما موثيُش
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 همٌل متوت حاجات جوااي

 ًسَ اًضحىة كادرة ثـُش

 

 ًسَ كادر أظصد أملي

 كادر أكوهل روح ما جتُش

 

 جسأًين ماكل ؟ و أما اًياس

 كادر ارد و أكول )مفُش(
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 ( ُحة ثػَاين !24)

 
 اان واحسة جمتوت يف جٌاتم

 اان واحسة ؾضلاك جبيون

 

 كويل إزاي أصوف غريك

 اهت ؾيسي لك اٍىون 

 

 اهت دفااي ف اًض خا

 اهت اًؼي ف ؾز اًعَف

 

 اهت حدم ُز هَاين

  ف اكوى دًصفدذَين

 

 

 اان زي تيات نخري

 حَمِم تُت ظغري

 

 و حدَهبم ًفضي ؿاصق

 و ما جيُش ف ًوم ًخغري

 

 اوؾى اثهَة ثحـس ؾين

 اوؾى ثفىص ف اًفصاق
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 تلى ٍصضَم تـس حيب

 متيش و جسُدًل داء

 

 

 ًو فبهص إين حبحم

 اي حدَيب ًزم زي غريك

 

 ؾصفذيُشًحلى أهت ما

 ًحلى حلِلي نرت ذريك 

 

م جهيم !  إزاي أساًو

 إزاي أحدم زهيم !

 

 دا أهت حاجَ و ٌُل حاجَ

 حىت اسأهلم لكِم

 

 

 حىت وكت زؿًل مٌم

 مصة 111مبوت ف اًثاهَة 

 و أكول ايرب ؿسهيا

 ايرب حىون آدص مصٍ
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 اوؿسين حدَيب .. اوؿسين

  اًـػُمصثفضي جٌيب اب يق

 

 أهت ؾلًل و اهت كَيب 

 اهت احلَو ف كَة املػُص 

 

 أحمي حدَيب حبحم دمـي

 أحمي آاليم و لك آُايت

 

 و ًوم ما ِتس تإين ضـَفة

 كويل ثـايل تني جٌاحايت

 

حم  مغغ ؾَين.. وكويل حَبِ

 كويل تـضق جساً كَِحم

 

 ساؾهتا أان ُلوى أهََس 

 و ُحس إن رِجـت رويح

 

 ة تـَسةتـسما ما اكهت فرت 

 

 راجـة تفصيح

 مش جصويح 
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 ( ميىػِن !25)

 
 # ميىن 

 

 ُض خاق تـسك و مهوت

 و  اٌََي حيضين ف كَة اتتوت

 

 ميىن

 

 ُضـف

 و ًحان ضـفي 

ػيوا    و اخلَق حِيِ

 جيوا ف ظفي

 

 ميىن 

 

ي  ُضحم و ادلمؽ ٌسَ 

 متَي و ظوريت اًـسةل متًل

 

 ميىن 

 

 ًلذَين حٌَين
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 و ًفوكين ظوت أهُين 

 

 

 # لك دٍ ممىن و جاٍز

 لك دٍ مش مس خحَي

 

ة اس خحاةل  م اًٌل حَّ

 ٍصىض مصة تػ اًحسًي

 

 جِخكل حبمل ابحلَاة

 و ًلذين جفػأة كذَي

 

 ال ال يق ًَيك حي

 وال حىت ًَيك مثَي

 

كَل اي جصحم  اي ًو

 اي ؾــاصػِػق اًخفاظَي 

 

 وعثِحات اٌََي موج

 و ثعحح ابدلموع

 

 و متيش ظًصق ممسود

 مَوش آدص وال رجوع

 



 اسالم السيداسالم السيد  --روحروحكش كش  77

 

 

 # ثس كَيب

َ اًزمن  وجـَ تَساًو

 

 و هصاميت ًو ُاهت

 تإًَ ًفِسين اٍمتن !

 

 هرسهتا مصة 

 مَِاش دوا 

 مَِاش ؿالج

 

 و اان ُعصي ما ادرسُا

 ًو ًلذَين الاحذَاج

 

 # سالم ؿىل كَحم

 ملا اًسالم اكن 

 

 معَة ف ؾًَِيك

 ك ابنو ف تُـادِ 

 

 و اان ُعصي ما ارفغ ظَحم

 همٌل أهون ثـحان

 

 و إلن دي راحذم

 فػ اان مايش مش هسمان
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 و ُحات ًًَل أدؾي

ان  ٍصزكين تػ اًًسَ 
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 ( آُػة َمىذوتَة !26)

 
 # ف اًٌَػفس وَجؽ

 ابًيَ َسبِنن  مش راِحي 

 ؿَسى  ِفىصة اٍىرَسة

 ن مبصاحيو ساِتلِا نٌل

 

ةل  لك حِضاكيت اًعًو

 اًٌل ًومايت تخرتمس

 انتـة من آُة مٍصصة

 راجـَ ًػ دمـة تػ ثخِلِسػم

 

 # تلِت ؿاٌش ابآلُات

ا   كَيب تريكط ع أواتُر

 و إن حلؼة ِتـِست ؾين

ا  تلَق و أسأل ؾن أدداُر

 

ةل  ما تٌُا ؾرشة ظًو

 زي ظاحهبا

ا   زي جاُر

 

 أظي يه تدضرًتين

 واَؾىس انس نخرية ابؾ
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 ًحلى إزاي أرحي و أسُهبا ؟!

ًِػحَصم َوداؾػَُ    اًٌل ًعون، 

 

ويل جىصٍ أحىل  # تَلًو

 أوؾى ِِتَزن ؿاًٌل فات

 

 ايذسوا كَيب ًفِموٍ

 دٍ ًو ِؾصفوا ، أظػهل مػات

 

 ص ََوا مٌَ األحزان

وٍ جصؿة أمان  و أدًو

 

 ميىن ًًدغ من جسًس

 ٍصجؽ اتين زي ما اكن

 

 كوي ، ِحي اجلصاح

 تخاع زمانٍصجؽ كَيب 
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 ( جَصس َحٍزن !27)

 
ت مصة كدي ساتػِق  # كًو

 

 " خيصج واحس م حِايت 

 ًَجي غريٍ ايذس ماكهَ  

 

 ًـين ابدذعار صسًس

 لك خشط و هل اواهَ " 

 

 _ كاًت " فـاًل حص جساً 

 دي حلِلة ؿاٌضة جهيا "

 

ا   و اٌََالدي زي غرُي

 ُت مين مش الكهياات 

 

 ويت فبهص اهنا  

 حاجة صاذة ف كاؿسيت  

 

 و كَيب كايل مَِِا

 دي اًٌل حَت دهُيت
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 ااتري اٍلك مدساوي 

 ااتري اًحـس صئ ملسوم  

 

 و مني يف ادلهَا دي مصاتح

 و مني ف حِاثَ مش همموم 

 

 # ثس ؿادي مش مهوت 

 أو ُلوكل ارجـًَل 

 

 مش ُلول ادًين فصظة 

 امسـًَلحِس تَا ،  

 

 ايًٌل وييت ؿني و ىن 

ت فِيك )جسمحًَل(   كًو

 

 ثس كَحم ظري هماجص 

 همٌل ًفضي مش ابكًِل 

 

 ف اٌََالدي ؿادي جساً  

 إين اوىس لك حاجة  

 

 دٍ ظحَـي و أمص واِرد

 م اًٌل حدَ اجضاف سشاجة 
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 م اًٌل ؿاش حيمل تعوثم

يك   م اًٌل كَحَ اكن ُاٍو

 

 و اًٌل اتٍ وسط جصحم

 إهَ صاٍريك و اًسخة 

 

 #اٍالكم هفس اٍالكم 

 و اًوجؽ ُو اًوجؽ 

 

 و اآلالم تخجَة آالم

 و اًلَة اكًـادة إختسع 

 

 و اٌََةل ابهِت هرسثػَم

 ايًٌل ويت ف ًوم جسع 

 

 يه داٍصة و مِس فهيا

 مني ِسِىهنا ما اثدلع ؟! 

 

 # ميىن مصة هَخلى

 و اًـَون ثػرُشد اوي

 

 و اًٌل كَحَ اكن حٌني 

 ابت كوي  اٍهناردة 
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 ف اؿشًرين غعة ؾين

 ًو ماكين ُخحـسي  

 

 همٌل اكن اًـضق ماٍِىم

 غعة جصضو ُخـيسي  

 

 دي اجلصاح ما تدمتحُش

 ملا ثَمس اٍىصامة 

 

 ألجي اموت 

 و يه ثـُش 

ت : ) ًال اًسالمة (   كًو
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 ابٍاكثةًخـًصف ا

 
 إسػالم اًس َس رجة ؾحس اًصحن مسـػود

 ilprimo40@yahoo.com 

  11129291951ت : 

 11161946478ت: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اًـيوان :

 ًلاُصةش ادلٌساوي _مذفصع من ش ادلِورًة _ يح اًخساثني _ حمافؼة ا 24 

 1992 \ 9 \ 8اترخي املَالد :     

 احلاةل اإلجامتؾَة :      أؾػزب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ي اًـَمي :  املُؤ

 ٌَُساوس آداب )كسم ؿمل الاجامتع( _ جامـة اًلاُصة

 2115/2114ؿام اًخرصج :     

 :   جِس مصثفؽ     اًخلسٍص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 املِارات: 

 ثأًَف كعااس ودواظص ابٌَغة اًـصتَة اًفعحى و ابٌَغة اًـامِة املرصًة 
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 هللا مت حبمس
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 من إظسارات مؤسسة زحة ُنخَّاب

 

 اًضـص واخلاظصة :

 الثس وش : ؿالء أحس -

 فـضلت جمسًدا : أحس ملَوم -

 امصؤ اًَِس : إسٌلؾَي ؿًل -

 إوسان فاًعو : محمس اًضحات -

 فأهت ثفاح أدرض : ؾحس اًصحن حَسة -

 ضي وهور : ملَاء ؿامص -

 حصاثَي ؿاصلة : صاُيسة اًزايت -

 ي : محمس أتو ذهصيثورة ؿاصق مل حىمت -

 وجؽ احليني : َُام ادلي -

 أجبسًة حة : هواؾة اًربامهي -

 كل احلة : إميان زاًط -

 حة يف زمن حٍزن : اًس َس حسان -

 منصؿىل فصاغ ؿاظفي :  -

 ضي وهور : ملَاء ؿامص -

 ُالًَات : ؾحس اًصحن اًِاليل  -



    8888  السيدالسيداسالم اسالم ––روح روح كش كش 

 

 اًضاؾصؿىل اًض خاء األذري : آًة  -

 مين كل : ؾحةل موىس، ذادل غازي -

 حة : ؾحةل موىسسىذة  -

 ذَعة معحـَة : إهياب اٍىِالين -

 ذارج دواٍص الاهخؼار : أحس رايم ؾحسهللا -

 نسر : ؾامثن ؾحسامليـم 2/1 -

 ًسَ! : رفِسا حسن -

 لكٌلت حصوي حاكايت : محمس اًـسيل -

 دِال ٍصثة أًفاػَ : د. محمس ؾحسهللا اًض َخ -

 ؿىل ضفاف اًزمن مصرت تشاهصيت : سِري ؾحسهللا رذامِة -

 ي : إسالم ؾحساًـٍززويل أم -

 ِتَا مرص : ذادل غازي -

 اًصواًة واًلعة اًلعرية : 

 اسرتتخزي : مٌة هللا رأفت -

 اًعامذون ِتت األرض : ُحة حسي -

 املواهجة املَـوهة : محمود صاُني -

 اًـشاب احلَو : سايل غامن -

 ًألحالم امس آدص ال هـصفَ : محمس ظالح املرصي -

 ظائص يف اًؼالم : إميان ؾحس اخلاًق -
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 ُن : والء تَويم -

 رجي ضس اًـامل : مسري زيك -

- (HIV) من مشهصات مثًل : ؿالء أحس 

 اجلـفصي ٌَرعااي مثن : محمس -

 جصمية أب : حازم ذََفة -

 اٍىذة اجملمـة :

 ثَََجصام : صـص -

 س ََفي : صـص -

 س َجا : صـص -

 ظف اتين : صـص -

 كمل رظاص : صـص -

 حصاجٍزن : صـص -

 ابراهواي : صـص -

 تَاهوال : كعة كعرية -

 أًوان : كعة كعرية -

 هَىذوفََِا : دواظص  -

 إوساهوتَىِا : صـص وذاظصة وكعة كعرية -

 امللال وادلراسات :

 مساد يف حة اًوظن : د.أحس اًسـسي -
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 اي سىص : هصمي ُعصو، ايمسني اًامتيم -

 هميَا احلة : سارة حسني -

 ال مؤاذشة : أحس مصيس -

 محمود اًـحادي ؿىل مسن مرص احملصوسة )حمتَة املوضؽ، إماكهَة اًزمان( :  -

 رشااؽ حمصمة : هواؾة اًربامهي -
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ا يف :   15ًعَة إظسارات مؤسسة زحة ُنخّاب ٌَثلافة واًًرش، زوروا ملُص

الهس، مرص اجلسًسة، أو زوروا موكـِا اإلًَىرتوين ملـصفة  صارع اًس حاق، مول املًص

 أمبنػػن اًخوزًـِـؽ ؿىل مسذػوى ادلِػػورًة، وادلول اًـصتَة.

 اظي :ٌَخو 

www.za7ma-kotab.com  www.facebook.com/za7ma  

 

www.facebook.com/za7makotab   

  za7ma-kotab@hotmail.com   

  11215111596    
 

 

 زحة ُنخَّاب .. اًلسرة كصار ! 
 

http://www.za7ma-kotab.com/
http://www.za7ma-kotab.com/

