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 الورق يحكى 

 

 

 كفى .. اللى جرى 

 مال الشوال  

 وطرطر القفة  

 مال الشوال بالفضايح  

 والورق يحكى  

 وكل يوم تنعقد  

 قاعدة مع زفة  

 يها األمل ينطفي ف 

 والحق يتبهدل  

 والظلم سانن نيابه  

 ومعمر الكفة  

 

  



 اكتب وال يهمك 

 

 

 مادام مسكت القلم  

 اكتب وال يهمك   

 عمر سطور الورق  

 إظهر عليه همك   

 ولو مداده خلص  

 إدى له من دمك   

 يحمر لون الورق  

 ويشيل معاك غمك   

 غمك وأحزانك  

 سان حالك هما ل  

 لما الحقيقة تموت   



 واصل وال يهمك  

 خلى القلم نبوت   

 صحى ضمير البشر  

 قبل األوان ما يفوت   

 ياما زرعنا شجر  

 وهما أكلوا التوت   

 يا بحر مات السمك  

 يا بر سكنك حوت   

 إعلن وقول للبشر  

 الظلم داء انتشر   

 أكل القلم والخير   

 وهد عش اليمامة  

 ر في بيض الطيركس  

 واتارى يوم سعدهم  

 يوم نحسهم للغير   

 كده الفيران لما تكتر  

 األمر يبقى خطير   



 آه يا أسد يا آسير  

 خلى كالمك زئير   

 يكسر القضبان   

 الحق مش ع السجون  

 الحق ع السجان   

 آدى الكالم الصريح  

 والعدل كل ميزان   

 لو كفته مالت  

 حزان يا ما اكتر األ  

 تنشف جدور الشجر  

 وتعشش الغربان   

 والزرع يصبح عدم  

 والفاكهة فيها ديدان   

 ياللى كالمك حقايق  

 والمستند إنسان   

 بكره في عيد القلم  

 ح نكسر القضبان   



 أوتار الربابة 

 

 

 لما ابتدا العمر اللى شايله  

 يحبى بى ع الطريق  

 ابتديت أحلم أليامى اللى جاية  

 والخيال أحسن رفيق  

 كنت بانسج حلمى من روحى الخيال  

 وارسمك في الصورة إنت  

 وانت أجمل م الجمال  

 أتصورك أحلى المعانى  

 وأبعت الشوق باألمال  

 للقمـــر   

 والقمر كان فوقى ساكن  

 والسحب كان لونها داكن  

 والسكوت مالى األماكن  



 عشت أحالمى لوحدى  

 قيقة كنت باحلم بالح 

 وفي عيون الصورة شفتك  

 لى بحت  

 إنك إنت حاسة بى  

 حاسة بالهم اللى في  

 حاسة إن الحلم عندى  

 زى أحالم الغالبة  

 ينسمع صوته في ليلى  

 ويا أنغام الربابة  

 إن ناف الدنيا راكب فوق كتافى  

 زى طور الساقية داير في المدار  

 والتعب هد العوافى  

 م نار واشتعل في الجس 

 لما أوتار الربابة  



 تيجى بتسلى الغالبة  

 والدوالر حاكم كبيرهم  

 زى ما بيطحن عضامهم  

 يبقى نار تحرق تدمر  

 كل أحالمهم وتحبس  

 عمرهم والعمر ينده  

 كلنا من طينة واحدة  

 بس فينا كتير ديابة  

 يكرهوا األحالم يخافوا  

 كل ما تغنى الربابة  

 

٥/١٩٩٩ 



 زمن بكره ال

       حيدور 

 

 

 يا ليل وفيك السهر  

 قلبى انقهر  

 والقهر مش كلمة  

 دا فن ذل البشر  

 وشنق للكلمة  

 زرع الصبية يبور  

 علشان ماشافش النور  

 دور يا زمن  

 حتدور  

 وطن الديابة جحور  

 تكره تعيش في النور  

 وعاشقة للفتنة  

 دور يا زمن  



 ماتدور  

 ر خلى الديابة تغو 

 وتعلى كلمتنا  

 وانت يا طير الخير  

 خد منى خط السير  

 طير ... أفرد جناحك 

 ومن القمر هات نور  

 وإن غاب عليك القمر  

 عجل لنا ظهوره  

 علشان نزيح الضالم  

 وينكسر سوره  

 تهرب ديابة الجحور  

 اللى كالمهم زور  

 وأن قصقصوا لك جناح  

 ميل على الثانى  

 لى اهللا ارمى حمولك ع 

  



 دول عمله برانى  

 مابترنش " فالصو "  

 على الحرام عايشة  

 عنه مابتونش  

 وانا شفت فيهم بوم  

 في خرابة بيعشش  

 بكره الزمن حيدور  

 والعش يتدشدش  

 وتعود ليالى السهر  

 واللى انقهر ح يطيب  

 والنيل يقول للقمر  

 نورك يا أعز حبيب  

 على العباد انتشر  

 .. عاطل 

 و إوعى تغيب   

  ١٩٩٩سبتمبر 



 يا ام الحلق 

     مخرطة 

 

 

 يا ام الحلق مخرطة  

 كحلك يزين العين  

 يا شاغلة توب الفرح  

 ترتر على الجنبين  

 الحنة تنفع هنا  

 والورد والياسمين  

 واللى انكتب لك يا صابرة  

 الزم تشوفه العين  

 واهللا انكتب أعرفه  

 والكل بيه عالم 

 إن الطريق العدل  

 مش سكة الظالم  



 ومادام نقول األصول  

 مش راح نقول القول  

 لو كان بال معنى  

 الكلمة من صدقها  

 تقدر تجمعنا  

 كلمة تساوى الصفوف  

 طاهرة القدم والكفوف  

 تعالج المجروح  

 وتصحح المعنى  

    *** 

 يا ام الحلق مخرطة  

 واهللا حبيتك  

  أحب فيك الصمود  

         وأعشق عمار بيتك 

 أعشق غناوى الطيور  

 وسرحتى في غيطك  



 وأكمنى غاوى الزهور  

 كتبت على حيطك  

 تاريخ يخلى البشر  

 يتمنوا يوم صيتك  

    *** 

 واغضب عشانك يا حلوة  

 لما اشوف جاحد  

 يقطع خيوط المودة  

 واحنا نسيج واحد  

 عايش على نهرها  

 جرجس وعبواحد  

 ا ام الحلق مخرطة ي 

 قومى افضحى الجاحد  

 

  ٢٠٠١فبراير 



 دمعة مشتوقة

 

 

 أنا عاشق تراب األرض والحوال  

 أنا عاشق نسيم بلدى وفيه جوال  

 أنا في همهم شايل  

 وأنا في فرحهم محتال  

 يتوه العقل وياهم  

 وأحوالى بقت أحوال  

 وشايف أمتى بتغرق  

 حصار ظالم يدمرها  

 د واألندال جيوش الحق 

 ما تعلن شكوتك يا بحر  

 ما دام البر فيه أوحال  

 وقول كلمة على لسانى  

 وأنا ح أحكيها في الموال  



 ما كنا في التاريخ أمة  

 رجالها في السجل رجال  

 أنا شايف بقلب حزين بيتقطع  

 على أمة بتتنطع  

 ! وطالبة قال حماية مين ؟ 

 !! حماية ديب وحرباية  

 ! نعيش تايهين ... تضللنا 

 ! أنا سامع يا قلبى أنين  

 وحاسس دمعك المدفون  

 حتعمل إيه عشان أمة  

 حصادها للعدو مرهون  

 ومين حيحارب الغمة  

 كتير منهم في أفعاله  

 رنين فاضى  

 كدق الهون  

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

 أنا عارف  

 وحاسس دمعة في عينى  



         بكلمة غدر مكوية 

 الحقد مشوية بنار  

 كيان أمة بيتقطع 

         خليج وعليه بتتنطع   

 لمامة من بالد بره  

 بالد بيقولوا قال حرة  

 مصابة بالفزع والرعب  

 تعجل ويا حكامها  

 بشنق الشعب  

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

 يا دمعة أمة مشنوقة  

 ماهيش عارفة حتنزل فين  

 حتنزل ع اهللا هد البيت بجرافه  

  يافا وخد 

 سرق حطين  

 ح تحرق دمعة مقهورة  

 " كوهين " وسيده " نتن يا هو "  

 ح تحرق من حرق األقصى  



 " دير ياسين " ودبحنا في  

 " وكلينتون" تونى "ح تحرق  

 ح تحرق من غدر بيمين  

 وخان أمه بأفعاله  

 عليه لعنة ليوم الدين  

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

 وأعمل إيه عشان أمة  

 ى كلمة بتتفركش عل 

 تشوف الخط طوالى  

 تحود عنه وتنعكش  

 في ساعة االمتحان تسقط  

 تضيع أحالمها تتدشدش  

 وتفضل دمعة مشنوقة  

 ما هيش عارفة حتنزل فين  

 حتنزل على اهللا خان وطنه  

 " لكوهين "وباع ناسه وراح  

 

  ١٩٩٩إبريل 



 يــــا دار 

 

 

 بال دوار .. يا دار 

 وات وسقفها السم 

 محتاجة للنجار  

 ودقة المسمار  

 هجموا عليك يا دار  

 ورجعوا الباشاوات  

 لغة األكابر دوالر  

 وأنا لى دار  

 والدار جدارها وقع  

 والهد ماليها  

 ما اعرفش شكل الدوالر  

 والفكة ناسيها  

 امتى يفكوا الحصار  

 وبقرشى أبنيها  



 أبنيها لوالدى  

 رايتى أعليها  

 ا لى قالو 

 الفع معاك الدار  

 والرق والمزمار  

 وكلب اسود ومعزة  

 ومسخرة وحمار  

 كده يركبونى األكابر  

 أو يضربونى عيار  

 ويشوهوا قصتى  

 ويحدفونى الويل  

 أبقى طعام للحدادى  

 وبقر بوم الليل  

 اللى مزاجهم عنب  

 والكاس بكعب وديل  

 يمصوا فيه دمنا  

 لغة األكابر كده  

 ومعاى ألف دليل  



 وانا من الغالبة يا دار  

 ما اقدرش أتنفس  

 يقولوا .. إن قلت كلمة 

 حتتفلسف .. أخرس 

 ويقتلوا كلمتى  

 والمعنى جواها  

 يكبر سواد بلوتى  

 وانا لسه باهواها  

 وباقولها وأعلنها  

 بلدى باطمنها  

 أنا مش ح أكون منهم  

 وال لسان حالهم  

 وحلفت قدامهم  

 بغربتى فيكى  

 واهللا يا دارى  

 أنا برضه شاريكى  

 أفرد رموش عينى  

  وبروحى افديكى  

  ١٩٩٩اكتوبر 



 يـــا امه 

 

 

 مش حابكى ياامه  

 حارفض التنويح   

 على أمة نايمة  

 لسانها بس فصيح   

 عربى يرص الكالم  

 كالم يضيع في الريح   

 أنا حابكى على اللى اندبح  

 بح بطيارات الش  

 وعصابة التشبيح    

 واجب يا امى أفاتحك   

 وأكون معاكى صريح    

  



 عن خطة معروفة  

 كالبها مصفوفة   

 في بحر ملك العرب    

 فيه الكالب تنبح  

 من صنف أمريكى  

 على ميتة تسبح  

 ضوافيرها تئذيكى  

 حاملة معاها سالح  

 بتجربه فيكى  

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

 يا امه أخويا أنا هابكى  

 سندى كبير عيلته  

 على ضفتك يا فرات  

 من دمعى غسلته  

 نزلت دموع العراق  

 على أرض مغسلته  



 فاض الفرات م الدموع  

 بخواطرى كلمته  

 جمعت ليف النخيل  

 بايدى كفنته  

 وجنب زهر الليمون  

 للجنة سلمته  

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

 وماتزعليش يا امة  

 أنعى دى األمة مش ح  

 اترملت بدرى  

 ولخلخت جدرى  

 ال فجر ظاهر بنور  

 وال بكره جاى يجرى  

فبراير 

١٩٩٩  



 أنا إنسان 

 

 هزايم رحلة األيام  

 تخربشنى ... أخدرها 

 تورينى تناوشنى ... تصحينى 

 هزايم كل أيامى  

 أشوفها برضه في منامى  

 أالقي الحلم متخدر ومتكدر  

  ماشافشى سالم 

 وأسافر والسما صافية  

 وأركب ضهر دخانى  

  ألملم كل أالمى  



 واكتمها ف هوا صدرى  

 واهرب م الوجود كله  

 أشوف شاهد على قبرى  

 بيحكى عن زمن ماضى  

 في هذا القبر فيه جثة  

 لكن حسة  

 بتصحى فيه وتتمسى  

 تشوف فيكم وجوه عكرة  

 ماهيش شاكرة  

 وع الشاهد لقيت مكتوب  

 مافيش بكرة  

 وهذا القبر للذكرى  

 تاريخ مكتوب  

 سنين عمرى في هذا القبر  

 تالل م الصبر مهزومة  



 وأشوف بومة  

 وتدوشنى ... تناوشنى 

 وتنعق في الفضا الواسع  

 صدى صوتها يكلبشنى  

 ماجيتشى .. يا ريت للدنيا 

 هزايم أمة تالحقنى  

 تشتتنى  

 ألملم كفنى وأسافر  

 ن مانيش كافر وأنا مؤم 

 " لبنان "أجى لك يا جنوب  

 وعضمى أعمله خوذة  

 أحارب دولة مبنوذة  

 حاميها شيطان  

 مادام االمة دى نايمة  

 وعاشق القبر بيه هايمة  

 وأنا إنسان  

  ٢٠٠٠فبراير 



 يا بوم غن 

 

 يوم مشئوم ... عن يا بوم 

 يوم ما طلعشى ف ليلة نجوم  

 " شالوم"غن وقول شفت  

 شفت الدبح كتير بالكوم  

 مسلم عربى في دمه يعوم  

 جوه المسجد هللا يسجد  

 عابد ربه في شهر الصوم  

 غن يابوم ... يوم مشئوم 

 عيب يا عيونى تشوفى النوم  

 " شالوم" عيب يالسانى تقول دا  



 آدى يا أخويا يا سالم البوم  

 يهودى غراب  

 رابين كداب  

 دا نظام دولى  

 اب وعيشة الغ 

 سالم مهزوم  

 سالم البوم  

 

  ١٩٩٤ابريل 



 رنا واحدة مص

 

 

 اسمع يا رمز الصهاينة  

 " نتنياهو"ياللى انت  

 " كلينتون"وأنت يا مستر  

 " الياهو" و " شارون"و  

 ان الوطن واحد 

         ومصرنا واحدة

         ال فتنة تنفع لنا  

 وال رقص ع الواحدة  

 وال الكتابة في صحف  

 مدعومة أو جاحدة  



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

 أصل الشمال والجنوب  

 في مصرنا الواحدة  

 والنيل على صدرها  

 يروى الشقوق م العطش  

 ويدعم الوحدة  

 يا جراح " مينا"يا  

 اربط لى شريانى  

 عشان أرتاح  

 دا الوحدة دينى  

 والتوحيد ميادينى  

 ال فتنة تنفع هنا  

 حدة وال رقص ع الوا 

  ١٩٩٨نوفمبر 



 سيدى اعبر يا 

 

 

 في الكنيست  

 برلمان صهيون  

 شربوا الكاسات 

 فرحة في صحة ذلنا  

 في صحة الكلمة  

 اذا صابت هدف  

 قدرت تفرق شملنا  

 في صحة التشتيت لنا  

 وأنا من هنا  

 أعلن من األرض  

 اللى شربت دمنا  

 واتسلخت فيها الجلود  



  عضمنا واتشوهت فيها معالم 

 من زحفنا 

 وسالحنا صاحى ع الكتاف  

 و الكالب جوه الدشم  

 متسلحة علشان تخاف  

 واقفة تدارى الشمس  

 عن وطنى وعن زرع الضفاف  

 وكثير غالبة في البلد  

 متمرمطين  

 ملعونة يا سنينها العجاف  

 ناخد اللقمة ف طابور  

 ويعدوا فينا ذى قطعان الخراف  

  بطننا رابطين حزام على 

 وجيوبنا من األزمة نضاف  

 مدن القنال متهجرة  

 والميه ماشيه مبخرة  

 ريحة بارود  



 والدود ملوث أرضنا  

 في الشرق في أرض الجدود  

 سرقوا التراب  

 علوا السدود  

 علشان نخاف  

 وازاى نخاف  

 واحنا قلوبنا كلها  

 في قلب واحد مننا  

 لو نادى حى على الكفاح  

 ر يطلع الفج 

 واألذان صايم معانا  

 وأمة واقفة كلها  

 وف صف واحد  

 والبنادق  

 سهرانة ليها ألف عين  

 عين بتقرا في الكتاب  
  



 ومصممة يرجع لنا  

 الفجر اللى غاب  

 علشان تطهر أرضنا  

 وتذل أوالد الكالب  

 وفجأة كانت للبشر  

 أكبر مفاجأة  

 ظهرت نسور الجو  

  مع صوت األذان 

 اهللا أكبر  

 كلمة هزت في المشاعر والكيان  

 والبحر سبح  

 وانفتح مليون طريق  

 وأنا الغريق  

 في بحر نكسة  

 م اللى كان  

 في اللحظة دى  

 نطق األدان  



 فرح المكان  

 والسالح زغرد في إيدى  

 نطق وقال  

 اعبر يا سيدى  

 النهاردة فيه قتال  

 وف بكره عيدى  

 ى اعبر يا سيد 

  ١٩٧٣، اكتوبر ١٩٦٧يونيه 



 رة الد

 

 

 إنت روحى  

 والرباط بينى وبينك  

 حبل سرة  

 روحنا واحدة  

 ولسه طالعة للحياة  

 تنده بصوت الحق  

 وآلخر مداه  

 يابشر ياخلق هوه  

 يا ضمير اإلنسانية  

 القدس دى بلدى  

 وباركها اإلله  

  



 كان كالمى وانت جنبى  

  متصل قلبك بقلبى 

 مالية وشك االبتسامة  

 ما انت لسة حبة طالعة  

 لك جناح زى اليمامة 

 عايز كما اصاحبك  

 تدق الشر  

 تضرب في الغمامة  

 وف ثوانى  

 جه رصاص غادر  

 ما يعرفشى البراءة  

 ياريته ياابنى جه في جسمى  

 مالكش طاقه  

 جه وصابك  

 واللى صابك  

 إيده نجسه  



 ى؟ إيه جريمتك يا حبيب 

 في زمن عايش في وكسه ؟  

 إيه جريمتك  

 لما جسمك  

 ! كله مليان بالرصاص ؟ 

 وانت صوتك وه ودنى  

 يقول لى يا ولدى القصاص  

 كل طلقة جوه جسمى  

 مهر قدسى ف يوم خالص  

 آه يا حبيبى  

 يا نبض قلبى  

 يا نن عين أمك وابوك  

 ع الشاشات الدنيا شافت  

 يوم صابونى واغتالوك  

 كنت واخدك جوه صدرى  

 أدارى عنك  

 غول بيضرب بالمدافع  



 ابعد رصاص الغدر عنك  

 كنت عايم يا حبيبى  

 ف بحر دمك  

 والرصاص ساكن عينيك  

 يا حسرتى يا حسرة أمك  

 صعبان على رميتك  

 غرقان في دمك  

 حجم المصيبة كبير على  

 مين يشلنى في الكبر  

 ! أو يرعى أمك ؟ 

 هم أطفال في سنك إيه ذنب 

 ما يعرفوش لغة السالح 

         ما يعرفوش معنى انتفاضة 

 أو كفاح  

 دمك الغالى اللى نازل  

 خلى لألطفال جناح  



 خل كل الدنيا تفهم  

 آن اللى راح بالغدر  

 ها يجيبه السالح  

 وأن ليل القهر زايل  

 واللى جاى نور الصباح  

 اللى فيه دم الشهيد  

 برد يهدا وي 

 فيه نشوف القدس حرة  

 والصهاينة تيجى ليها فرة  

 تمسح األرض الكريمة من شرورهم  

 تنقلع منها جدورهم  

 أوعدك يا أغلى درة  

 ينقطع م الدنيا دى  

 ف يوم خبرهم  

 يبقى يومها أحلى عيد  

 تقلع القدس السواد  

 تلبس التوب الجديد  



 وحدة هاتبقى 

 

 

 أثبت محلك  

  قال لك مين اللى 

 اننا عايزين وجودك  

 لم دودك  

 ابتعد الزم حدودك  

 أنت لو غرك صعودك  

 هابطله و ازاى؟  

 هاقول لك ..   

 فيه سالح جوانا ماضى  

 جو رملة طين بالدى  

 سر اسرار االرادة  

 هو دينى واعتقادى  



 لو هايطلع مش ها يسمح  

 يعلى صوت غير صوت والدى  

 حالك خليك في ... انصرف 

 ارضنا أرض الهداية  

 ضلها يحرم عليك  

 شمسها تحرق عينيك  

 واللى باقى منك انت  

 ينقبر زى النفايا  

 اقرا في التاريخ يقول لك  

 فيه محيط وخليج يدلك  

 اننا جوه المكان ده  

 امة واحدة  

 مهما عدت من ظروف  

 قاسية وجاحدة  

 جوانا حلم بنحلمه  

 وهاتبقى وحدة  

  ٢٠٠١ /ابريل



 وت مش حام

 ولى تار      

 

من مصرى راح العراق قبل حرب الخليج "  

  "وبعد حرب الخليج 

 شقشقى يا شمس ربى  

 سبقى هاتى النهار  

 دفى اخواتى الغالبة  

 اللى عايشين في الدمار  

 واللى يوم ما كنت أنادى  

 يبقوا جنبى في الديار  

 نقسم اللقمة بمحبة  

 الدينار والجيوب فيها  

 اشترى من خير بلدهم  

 هدمة لوالدى الصغار  

 وأما أروح يوم لبلدى  

 ابنى جامع وابنى دار  

 ابنى جامع وابنى دار  



 والحبايب تيجى لى  

 واحكى عن بلد العمار  

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

 ابعتى يا شمس ولعة  

 ارسلى حزم األشعة  

 سيحى هذا الحصار  

 " أمريكا"إحرقى لى غرور  

 ار رحليها من الدي 

 ابعديها عن خليجى  

 حولى المية لنار  

 سلطى جهنم عليها  

 اجبريها ع الفرار  

 ما انت شايفة كل حاجة  

 العراق تحت الحصار  

 محرومين من لقمة حلوة  

 والقلوب جوانا فايرة  



 والعيون طقت شرار  

 كل يوم فوق راسها شايلة  

 كل اكفان الصغار  

 رايحة تدفن الخضار  

 لحب البرىء تدفن ا 

 النعوش مالية الطريق  

 مد ايدك شيل غريق  

 أدفنه جنب الجدار  

 واكتب الشاهد عليه  

 فيه ضحايا ف كل دار  

 ) اميركا(دول ضحايا غرور  

 وانا لى تار .... مش ح اموت 

  ٢٠٠٠مارس 



 مش ناسياه واألرض  تار     

 

 

 وجا ليل السواد يجرى  

 على وطن العرب غطاه  

 ال هو قادر ياخد نفسه  

 وال شايف قمر في سماه  

 وصابنا والزمن واقف  

 ماهوش قادر يعدى وتاه  

 مسكنا في كلمة اشمعنى  

 وضاع الحب والمعنى  

 وضيعنا فش رع اهللا  

 نسينا حتى عروبتنا  

 نسينا نفتكر بيتنا  

 نسينا نفتكر إمتى  

 يجمعنا األدان في صالة  



 رجعة طريق ما يكونش فيه  

 تكون الكلمة فيه هللا  

 إله واحد  

 ماتعبدش يا امة سواه  

 ال بيت ابيض ح ينفعنا  

 بافكاره وال عطاياه  

 إذا أعطانا يقتلنا  

 ياخد منا ويظلمنا  

 عليه لعنة في كل صالة  

 يصدر جنس يفتنا  

 يخرب عشنا وديننا  

 ويسرق من نفسنا هواه  

 يحط الخطة يحبكها  

 ي أشواكها سالم تايه ف 

 وحكامنا عبيد لهواه  



 ويضرب أخ وييده  

 وندعى ربنا يزيده  

 شعوب مقهورة كبش فداه  

 شيطان وكرهته من سيرته  

 على صدر الشباب صورته  

 يعوضنا اإلله في سماه  

 ويحكمنا ضمير واحد  

 يطهر صفحة الميه  

 ويبعد م الخليج نفاياه  

 وييجى الليل معاه قمره  

 لود ألف صالة نقيم با 

 ويرجع حقنا الضايع  

 ياعرض األمة ياقدساه  

 ح يجمعنا وطن واحد  

 خريطة حب مرسومة  

 وحافظينها كأى صالة  



 لحبة رمل ما نفرط  

 وال حتى في أى حصاة  

 ما دام بينا كابوس موجود  

 وسارح في وطننا الدود  

 وفاهم إننا مطاياه  

 وفاهم إننا نايمين  

 األرض مش ناسياه و.. دا تار 

  ٢٠٠٠يناير 



 غاثة است

 

 

 يابحر شطك بعيد  

 اغرق وأنا عوام  

 انبح صوت استغاثة  

 م القدس للنوام  

 حبكوا العقال في الخليج  

 وسلموا األختام  

 لما الزتون انقلع  

 وموتوك يا حمام  

 عملتوا ايه في القمم  

 ! وف قمة اإلسالم ؟ 

 يا بياعين الكالم  

 !  شهيدى بكام ؟بعتوا 



 مين خلى أمه بحالها 

 ! تجرى ورا األوهام ؟ 

 الحلم فيها انوأد  

 تاهت خطى األحالم  

 والسهم لما يطيش  

 ماتفيدش بعده سهام  

 سبب الضالل أعرفه  

 لو يعرفوا النوام  

 إن الصهاينة نجس  

 " سام"والحية إسمها  

 سكنت خيوط العقال  

 واتمكنت م الشال  

 فوقوا العرب امتى ي 

 ويفهموا الحكام  

 حكام هتفنا لهم  

 وكل يوم زفة  



 ركبوا المراكب سابونى  

 وسلموا الدفة  

 والموجة عالية على  

 كل العروق نازفة  

 كارهة خداعهم  

 وهيه للى باع عارفة  

 عارفة اللى باع الكرامة  

 كارهة اللى داس القدس  

 منع الصالة في الجوامع  

 تل النفس ومارسوا ق 

 وانا حيلتى إيه أعمله  

 " العرص" شارون"قدام  

 يا قدسى قومى اخلعى  

 عنك ثياب العرس  

 ما عادش فيه معتصم  

 وال فيه صالح الدين  



 اللى يحرر ترابك  

 مين اللى جاى لك مين ؟  

 دورت يمكن أالقى  

 في الوطن كله  

 من مشرقه لمغربه  

 في سهولة وف تله  

  كعبتى ومسكت توب 

 وبدمعتى اتوضيت  

 األقصى ليه يندبح  

 جوة البحور ناديت  

 مالقتيش فيهم صالح  

 وال لقيت الدين  

 مادام سمحنا لهم  

 يعيشوا في فلسطين  

 ونسينا كلمة أعدوا  

 ونسينا يوم الدين  

١١/٢٠٠٠  



 المزاد جوه 

 

 

 اكتبوا بالدم اسمه  

 ع الروابى في البالد  

  الشراقى واسقوا بالدمع 

 رطبوا قلب العباد  

 وابعتوا م الزرع ضلة  

 فوق جبين كل األهلة  

 اللى نقشوا بالحجر  

 أروع كتاب  

 فيه مالمح للبطولة  

 ضد اسراب الجراد  

 صحوا فينا كل غافل  

 واللى طول في الرقاد  



 فيه مآسى كتير شايفها  

 حركت قلب الجماد  

 صحصحت قلب الحجر  

 شجر نشفت جدر ال 

 وانكسى النور بالسواد  

 لما شاف في عيونه دمعه  

 واألمم شايفة وسامعة  

 كفر أسراب الجراد  

 نكسى األعالم يا أمة  

 اعلنى بدء الحداد  

 يوم ما سبنا األقصى نازف  

 والشهيد جوة المزاد  

  ٢٠٠١ابريل 



 اللعب ع المكشوف 

 

 

 فيه سيرك شفته اتنصب  

 فيه فرجة بالمجان  

 بسوا األسد في القفص ح 

 وضيقوا القضبان  

 من رعب فيهم بيسرى  

 اصل األسد إنسان  

 وغضبه الحق ثورة  

 تسبب الغليان  

 رافض يكون مسخرة  

 أصل األسد إنسان  



 والحر طبعه كده  

 ما ينحنى ليهم  

 جابوا الحواة كلهم  

 مع حاوى يحويهم  

 جايب معاه شلته  

 تعابين بيرميهم  

 ألسد في القفص زأر ا 

 وصرخته دوت  

 خافت تعابينهم  

 ع األرض واتلوت  

 واللعبة كانت سخيفة  

 خارجة عن المألوف  

 من حقكم تعرفوا  

 واللعب ع المكشوف  



 دا سيرك فيه العجب  

 واللعب ع الحبلين 

 يقطعوا الحق فيه  

 ويقسموه نصين  

 ومهرج السيرك شايفه  

 البس يا ناس وشين  

 ميع يعرفه وش الج 

 ووش مش معروف  

 من حقكم تعرفوا  

 واللعب ع المكشوف  

 يا دنيا سيركك كبير  

 واحنا عليك ضيوف  

 يا نعيشها عيشة كرامة  

 يا مفارقة بالمعروف  

 ٢٠٠٠مارس  



 ى القلم خل

  يكتب     

 

 

 القلم حالف ما يكتب  

 إال ما العصفور يغنى  

 حبره نازل ليه بيشلب  

 ى همى أصل همه ز 

 واللى افكر فيه يقوله  

 ال اعترض  

 وال يوم سألنى  

 زى ضلى .. عاش معايا 

 جوه دمى .. جارى ديما 

 كان مداده من نخاع العضم  

 إلهامى وفنى  

 النهاردة بات حزين  
 بطل العصفور يغنى  



 بطل العصفور يغنى  

 والبكا غالب عليه  

 انكفى طاوى جناحه  

 واأللم ساكن عينيه  

 واللى كان يسعد صباحه  

 فك قيده من ايديه  

 زى فجرى  

 لما يطلع يبقى واضح  

 للديابة يبقى فاضح  

 والضمير مايكونش شاحح  

 والطيور تعرف تطير  

 البالبل صوتها يعال  

 والوطن نكسيه حرير  

 للسما تعال لنا مادنة  

 شرع  ربى فيه يسير  

 وبسبب ده  

 بات حزين  

 يغنى بطل العصفور  



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

 بطل العصفور يغنى  

 والغنا حلو في صداه  

 زى نسمة فجر جاية  

 للوطن تمسح سماه  

 توصل لقلب الشقيانين  

 نسمة يوصفها القلم  

 تقوى خطوات القدم  

 كلمة واضحة في الطريق  

 تطفى نار الفتنة وتعمر بلدنا  

 كلمة نور  

 تلعن اللى أكلها زور  

  ١٩٩٩يو يون



 قلقانه القصايد 

 

 

 فرحت قلوبنا  

 لتكريم الولد االسمر  

 " روض الفرج"ف حضن  

 النيل هناك أثمر  

 طلعت روايح غضب  

 غاب الولد  

 قلقت قصايدى  

 تعبت من جوه  

 " ياديم الشلت" فوه" 

 ياجيزاوى يا فتوة  

 يامينا .. ياسينا 

 ياسبعنا المربوط  

 توووت  



 هناك زمارة ضربت  

 قالوا الولد مضبوط  

 مسكوه في وسط الكتب  

 بيكلم األمة  

 بيقول نشيد الوطن  

 ويلعن الغمه  

 حالة تلبس  

 تهمه ما بعدها تهمه  

 فيها الكالم متهم  

 فيها الوطن متهم  

 فيها الحضور متهم  

 فيها أنا الفاعل  

 فيها أنا المفعول  

 ضلمه العقول  

 متبرمجة ضدى  

 عدى وعدى يا أمى  



 وكلمى ولدى  

 الود ودى  

 أصون الحبة وازرعها  

 وعند جنى الثمار  

 بالعدل أوزعها  

 لغة القصايد مرار  

 وأمر  م الصبار  

 ساعة الوالدة قلق  

 تعب الليالى انسلق  

 في عتمة األسوار  

 أقرا الجرايد شوف  

 اسمع األخبار  

 سعر اآلثار بالدوالر  

 تدوروا وال ... ال تلفوا 

 وال تشوروا ... بيعوا 

 إال القصايد بتاعتى  

 دى عزوتى وراحتى  



 أنا بيها أتنفس  

 يكرهها متوسوس  

 ضايع معاه الهدف  

 للقهر بينفذ  

 بيقول لى مالك  

 ما تقولش مالك  

 وال حالك  

 و عيالك  

 قول ياوطن  

 في كل أحوالك  

 قول يا وطن  

 بيت على الجرار  

 رة إزرع لى خض 

 يطلع لى ألف نهار  

 ازرع لى ضلة  

 ال تضللنى  

 أنا مش هابيع القصايد  



 سجلنى ... اكتبنى 

 شقى خطر  

 شايفينه في الجبهة  

 شاهر سالح القلم  

 وخش في مواجهة  

 ضد اللى خان أمته  

 " شارون"ضد اللى زى  

 األمر ليك ياقوى  

 بين كاف وشابكة في نون  

  ٢٠٠١مايو 



 ك مد إيدي

 

 

 " إيمان حجو" طفلة الفلسطينية مهداه لل  

 

 

 نجمة فجرك مستنية  

 راسمه ف عينك الف صباح  

 مطرح حجرك أرض عفية  

 " صالح"شافت قبلك نصر  

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

 احمى جنين والضفة غزة  

 هات من يافا موالح لذة 

         هز كيان الغاصب هزة

 اخلع جدره عشان نرتاح  

  بالحرية علم فجرك 

 خلى إيمانك أقوى سالح  



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

 مهما الكلب يهز ف ديله  

 أوعى تقول النية سالم  

 اضرب حجرك فيه ورى له  

 قل له شبعنا كالم في كالم  

 عمر يا اهللا النبله ونشن  

 بيها اساس النصر أدشن  

 أوعى تصدق يوم لو قالوا  

 واسأل صابرة  

 ونادى شتيال  

 ة في بيت العيلة اسأل شجر 

 مين جرفها  

 مين للكلمة بيحرقها  

 وانت ف أيدك حجرك طالب  

 حقك غالب 

 عودك صالب  

 أهجم مهما شارون أجتاح  



 اوعى تصدق يوم لو قالوا  

 ترمى إيديك ف ايدين سفاح  

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

 ينادى " الدرة" "إيمان"دم  

 .. أرض بالدى.. دم والدى 

 قصى ومسرى الهادى ال جل األ 

 مد ايديك ادينى القوة  

 كل الدنيا حاكمها فتوة  

 علشان يجتاح " شارون"مد  

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

 وأنا م القدس عليك بنادى  

 ال جل ما أطير يلزمنى جناح  

 مد ايديك ألخوك العربى  

 مش بكالم بعمل وكفاح  

 مد إيديك بسالح دعمنى  

 ال جل ما أجيب داغ السفاح  

١٠/٥/٢٠٠١ 



 طال الصبر 

 

 

 افصل نفسك عن مجموعك  

 بيع في ضلوعك  

 سكت جوعك  

 اهرب منه  

 بيع مشروعك  

 أرسى ف بر  

 مع المجانين  

 طال الصبر  

 سنين وسنين  

 عدى كمان صبرى الخمسين  

 كل ما اقول هاتهون يا أوالد  

 رجلى تغوص أكتر في الطين  

  



  ياما قاسيت م الزمن السافل 

 نكسه ووكسه  

 وبيع ومشاكل  

 بعد دا كله  

 ليه صابرين  

 أنا من صبرى الصبر اتضايق  

 وانت يا عايق بعت ورايق  

 وانا من جوعى أغمس طين  

 وأسمع صوتك يعلن بشرى  

 أقرا جرايد واسمع نشرة  

 تعلن مد الصبر سنين  

٢٠/٥/٢٠٠١ 



 

 

 

 

 

 الرؤية الشعرية في ديوان

 كفى.. اللى جرى

 

 قلمب

 يسرى العزب: الدكتور 



 كفى.. اللى جرى

هذا ديوان جديد، لشاعر جديد، وهو مع جدته عجوز  

 يغترف اللغة من نبع قديم ممتلىء بكنوز - رغم شبابه -

الحكمة والنبالة واألصالة والجود والنخوة والبكارة، وطيبة 

القلب ونقاء النفس وصفاء الروح، وكلها قيم قديمة كادت أن 

 لغة الشعر المعاصر لكونها أشرفت على البلى في تمحى من

 .أرض الواقع المعاصر

بديوانه يخرج من هذا النبع الجميل " على شيحة "  

فالحا قويا شاهرا فأسه متجوال في حقله الذى يمتد إلى أقصى 

نقطة على دائرة الوطن العربى الذى يمتلك الشاعر من رأسه 

اره، وهو حقل رغم إلى قدميه فيمتلكه الشاعر من كل أقط

عراقته غير أن الشاعر الذى يذوب فيه انتماء، يراه في حالة 

إنسانى في شتى المجاالت األخالقية والفكرية ) تصحر(

 . واالبداعية واالقتصادية

يرى الشاعر هذا الواقع يحتاج إلى فالحين حقيقيين  

 : محبين ليعبدوا له اخضراره من جديد 

 كفى.. اللى جرى 

 ال وطرطر القفه مال الشو 



 مال الشوال بالفضايح  

 والورق يحكى  

 وكل يوم تنعقد  

 قاعدة مع زفة  

 فيها األمل ينطفى  

 والحق يتبهدل  

 والظلم سانن نيابه  

 " ومعمر الكفة 

وإذا كانت صورة الواقع داكنة إلى هذه الدرجة، فهل  

يمكن للفالحين الجدد مهما امتلكوا من حكمة الماضى وخبرة 

 أن يعيدوا لألرض خضرتها بعد أن يقهروا -ألجداد األفذاذا

ما بها من تصحر؟ إن رؤية الشاعر تنفتح لترصد المستكن 

 : فينا، القادر على إنهاضنا من جديد 

 الكلمة من صدقها "    

 " تقدر تجمعنا    

إن البدء بكلمة الحق الصادقة هو أول المطلوب  

ويضع الشاعر مواصفات . وبعده يلتئم شمل الجماعة واألمة

لهذه الكلمة الفاعلة التى يمكنها أن تجمع الشتات وتساوى 



 : الصفوف فهي كلمة 

 طاهرة القدم والكفوف "    

 تعالج المجروح    

 " وتصحح المعنى    

فإذا استيقظت الهمم والتأمت    

/ في الصفوف منتظمة / المصرية  /العربية/ الجماعة 

 ترى ماذا يكون؟ 

 ا دمعة أمة مشنوقة ي"    

 ماهيش عارفة هتنزل فين    

 هتنزل ع اللى هد البيت بجرافة    

 ) يافا(وخد    

 ) حطين(سرق    

 هتحرق دمعة مقهورة    

 ) كوهين(وسيده ) نتن ياهو(   

 هتحرق من حرق األقصى    

 )دير ياسين(ودبحنا في    

 ) كلينتون(و ) تونى(هتحرق    

 ين هتحرق من غدر بيم   



 وخان أمة بافعاله    

 " عليه لعنة ليوم الدين    

 إذن هي البداية التي بعدها -هذه    

 . إلى هدفه المنشود) الوحدة العربية(يمضى طريق 

ومن مزايا الرؤية الشعرية هنا إنها    

 على المكر والدهاء - بعد-في حداثتها لم تتعرف ) بكر(

والمداهنة وكل . الرياءوالخديعة           والكذب والنفاق و

مرحلة (من يظن أنه عبر -بل يمارسه-ما يتشدق بمعرفته 

 رؤيته للواقع  في ) البكارة

 من هؤالء المثقفين -بعد-لم يصبح ) على شيحة(إن  

 : الذين ضاقت رؤيتهم عن الحق الذى الحق بعده

 وبا قولها وأعلنها " 

 بلدى با طمنها  

 أنا مش ها كون منهم  

  حالهم وال لسان 

 وحلفت قدامهم  

 بغربتى فيكى  

 واهللا يا دارى  



 . أنا برضه شاريكى 

 أفرد رموش عينى  

 وبروحى أفديكى  

هو الحب، وإن لم نستعد للتضحية من أجله فال نكون  

 . وألن حب الشاعر البكر عظيم فهو بال حدود. مستحقين له

 أنا حابكى يا امه أخوى   

 سندى، كبير عيلته   

 "  ضفتك يافرات على  

 من دمعى غسلته   

 نزلت دموع العراق   

 على أرض مغسلته   

 فاض الفرات م الدموع بخواطرى كلمته   

 جمعت ليف النخيل   

 بإيدى كفنته   

 وجنب زهر الليمون   

 للجنة سلمته   

إن هذا اإلحساس اإلنسانى األليم إحساس نبيل بمدى  

للعراق ) ميركو أوروبىاأل(الفداحة التى اتسم بها القهر 



 ما - ان لم يزد عليه-وهو نفسه الذى يتسم به .. الشقيق

يفعله القهر األمريكى للشعب فلسطينى، يقول الشاعر في 

وهو يعلن فرحته بانتفاضه ) جودة المزاد(عدودة آسية 

 : الطفولة في أرضنا العربية المحتلة 

 وابعتوا م الزرع ضلة   

 فوق جبين كل األهلة   

 اللى نقشوا بالحجر أروع كتاب   

ويدور الشاعر مبتهجا مع أطفال الحجارة مستعيدا  

كل أسباب النهوض، لم يعد أمامنا من طريق سوى النهوض 

حتى ال يجد الشاعر نفسه ثانية صارخا كالنائحة على خراب 

 : أمته 

 نكسى األعالم يا امة "   

 وإعلنى بدء الحداد   

 زف يوم ما سبنا األقصى نا  

 " والشهيد جوة المزاد  

لذا فإن حس الصحوة الذى ينتشر في قصائد الديوان  

 كسبا للواقع وللشعر المصرى في آن - في الحقيقة -بعد 

 ومن هنا يبقى الوطن، 



 ويبقى الشعر "    

 ويبقى الفالح الشاعر    

 " خالدين لالبد   

بصدور ديوانه األول، وأستعد " على شيحة " أهنىء  

اليوم ألهنئه بصدور ديوانه العاشر، حيث أدرك أنه من 

 . سيصدر كل عام ديوانا جديدا وجميال

 

 

 يسرى العزب . د
      ١٤/٥/٢٠٠١  




