
 
 

ََتية 
 

 ََتية  ...بَعَد الَتحيِة َمواليت
 األْْبَديةَعلَمتين ...لعيوٍن َعلمتين احُلَب 

 عاملَ العشاِق ِمْن غري هوية أدخلتينلعيوٍن 
  عللَّ وأحزاينَحرََّضْت قليب 

 لعيوٍن َ َرقْت ِلَ َ  اللوِم من عيينَّ 
  َنَزَعْت الشمَم ووضعتتا   يددَّ 

 
.. َتية لعيون

  ُ لَت غينَّ أن بعد أفقرتين
 الز ية أحالملع بتين قَنَتلْت  ل 

 صادٌق ُ لُت الَضحّية وألينَّ 
ََتية .....بَعَد الَتحَيِة مواليت 
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 درس في الُحزن

 
 عندم  تشعريَن رم  صغع ي  أنِك  حماجٍة  نرندٍة لللبماْء  
  بكتشغيَن رم  صغع ي  نَّن اشفأنِك  نْء  مأكتم الندفوْء  

 

 عندم  عرنريَن رم  صغع ي  ن  تكعتشي  رددًة اجغلجًة  جعااْء  
فُكلغُي رم  صغع ي ااأشفمُس في الللفو  

 

 عندم رحبك  لغن رم  صغع ي الجفو ردغمًة  ملتشفما  
 العني  ملتتمدد  لب  عشغي الحبك دجعفو  

 

 عندم  لغي  ن رم  صغع ي  جم ر لب التجما  
 ُ لعِكُ   جتنِك رم  صغع ي  ي النلفوْء  

 

 عندم  لع ن ررمح الغأس  رجز ن البلعرما  
  لماشي   زاأمًة    شعُر الشعفوْء  .  عندم رشكلنِك التكُ 

 

 عندم ربفُن رم  صغع ي   ُز اا ن فماِك  ف فعماْء  
 عندم ربفُن  فُو الشتعِك  َن نَنُه الجتجفو  

 
 عندم  بفأغي رم  صغع ي   غندًة في  بعٍة دف تجٍة  لجما  

 رلشفن لنِك رم  صغع ي  حلب دشنفوْء   
 

 عندم ُر غُن لتمأنِك رم  صغع ي لصجَن التبفوْء  
 عندم ركشلن التغع في در  اللغمو  

 
 عندم كب   المِك التعغي  بلجج  ا ند  جفو  

   عندم كب   المِك التعغي  بلجج  ا ند  لمو
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ففم لجي رم  صغع ي  أنِك  ع بِك كأأمًة  ا نًة دي  حعِك   زاأي  
   شلي للغشنِك الشفمأي التجفوْء  ..... ففال  تمفي  

 
    نللي دِكعُن العُافوْء  ............... ااعدد الشَنعَنحَن دِكي  لل ُ عفجِك اليكعرموِك 

 
الحزُن رم  صغع ي  ف  ن أَنكَنبند لتتممِك الجفوِك  بنرٍة  ماٍة ديَن النر وْء  

دي الندفوْء  . دي اللللِك . الحزُن رم  صغع ي  ف العفُم  لل أعرعٍة دي العمرِك 
 

 دففإذا   مكِك الُحزُن رم  َنصغعو
ففمذكعد  أتمنًة  َنكفَنلَنُن الحُح  التفُو  ال فوْء  

 
 دففإذا   مكِك الُحزُن رم  َنصغعو

ففمذكعد  أتمنًة   رَنجلُن لنصغمنِك   م ِكنِك    الُتتفوْء  
 

 دففإذا   مكِك الُحزُن رم  َنصغعو
ففمذكعد  أتمنًة   رَنجلُن للغلنِك اللملك    العُكفو  

 
 دففإذا   مكِك الُحزُن رم  َنصغعو

...... ففمذكعرعي
ففأأم    دلُن ل َنلَنع وِك ذكعاكِك    الُتلفوْء  
 ففأأم    دلُن ل َنلَنع وِك ذكعاكِك    الُتلفوْء 
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 َتشِفقني
 

 َتشِفقنيْني  اليوم حلقيل  أققًا 
 َتشِفقنيْني  اليوم حلقيل  أققًا 

 َت ُر نيْني  ُأيب  وأبمِ 
 تسس ر ْني   أقسيسي َ أِب ْني 
   رنيْني  عيوين نظ ات َ أِب ْني 
تتكربر ْني   احلنون َقليب َ على
 تككرنيْني  الصقدقة أَبشقع ي َ على

 
 تتللنيْني  ُأيب اليومَ  َ ِ  ئِ 
  تسسلنيْني  قليب اليومَ  َ ِ  ئِ 
 ؟ ت رير ْني  أبق صغرييت اي  أققًا 

  
  سكنيْني  سكنيٍني   للُ  أبنهق القللِ  يف أب  اي

 اللمنيْني  ُعم ي حلُِلهق َدرفئُ  أب  اي
 

؟ هل ... ر يتغص اي  لك ْني   َتفلمنيْني
 احلحلر ْني  ليلي على َتفودت لقي
  ااننيْني  ااآلِ  َصوتَ   دأَبنئُ  لقي

 السننيْني  أب ارة رتفعِ   تلكذُ    صلبئُ 
 ت بكنيْني  اارييِ  رتيففِ   أبقأبي   نئِ 

 ت رير ْني  أبق صغرييت  اي أققًا ........تتللنيْني  ُأيب اليومَ  َ ِ  ئِ 
   .......عين  ذهيب

 تف رنيْني  الكي الحلر َ   عي رلع
 تف رنيْني  الكي الحلر َ   عي رلع  .......عين  ذهيب

18/7/2006 
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َصدقيين 
 

َصدقيين أيتتا الَشمُم الوحيدُ    مسائل 
اي من َتسبحنَي بكل َقطرٍ    دمائل 

 ِك الوحيدُ  بنَي ََجيِع اللسائل أ
..........  اليت َمزْقُت  راميت ََتَت َقَدميتا

ِ ربايئل .... وقَنَتلُت أَلجِل عيليتا
 

 َصدقيين اي ِ رَّ وجوِد اامالْ 
حالْ أ ِك الوحيدُ  اليت ِمن أ

ُ
 جِل عيليتا َ َرقُت  اَب اا

 وقُلُت  الما قَبلَل مل يُقالْ 
 وَمزجُت لكل َبنَي َغيِي السماِا وما   اللحراِا من رِمالْ 
 وَقدمُت لكل ُحباًا  تلُر اللرَق بنَي احلقيقِة واايالْ 

 
آلَن اي أمريَ  األمرياْت  او

 مل يبقل من ُحبِك ِ وو ال  رايتْ 
 مل يبقق من عيليِك  وو  الُل العرباتْ 

 مل يبقق من صوتِك الررُن  وو َصدو اآلهاتْ 
 مل يبقل اي أمريَ  األمرياتْ 

مما فاْت  
 ِ وو ال  رايتْ 

 
 

 

 

25/9/2006 
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إ أيل َعْن ُحيب َلِك الَقَمْر 
 

إ أيل َعْن ُحيب َلِك الَقَمْر 
فأر َعَلْمَتُه العشَق والستْر 

...... وأر َعَلْمَتهُ مىت ُيضلا 
ومىت يَغيُب عن البشْر 

 
إ أيل َعْن ُحيب َلِك موَج البحاْر 
َفقْد َأْ َعلُت فيه إمسِك ِمن رْر 

وقد َأغَرقْت به  ل ما َ َتبُت فيِك اي أمرييت من أ عاْر 
 

إ أيل َعْن ُحيب َلِك اللجوْم 
َر الَغيوْم  فقد أَرَ لَت هلا ر الةًا َعبَنْ

...... َأوراُقتا حزين 
وِحربُها اهلموْم 

إ أيل َعْن ُحيب َلِك اللجوْم 
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َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
  

َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
وأَرِ ُف من  أِس القتْر ...... أَُدِخُن َ جائَِر اليأِس 

.... أُداِعُب األوهامَ 
...... أَدِفُن اأَلحالمَ 

ُأصارُِع الَضجْر .....أضَِّمُد اآلالمَ 
 

َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
يلاُم األرُق   ُمَقِل العيوْن 

واألفراُح ُمرَهَقٌة أبن َتكوَن وال َتكوْن 
  دفًت األايِم   ذا رِ  القدْر 

 
َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
أراِك اي فرا يت احلمراْا 

ََتوبنَي السماْا ..... تَنَتلقلنَي بني اللجوِم 
تَنَتجولنَي بنَي أوراِق الشجْر 

 
َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
  ا تظاِر زايرتِك لشرفيت 
تَقتلنَي احلزَن   خميليت 
لكسْر 

ُ
ُتشلنَي قليب اا

َوحيداًا وأحزاين والَقَمْر 
27/7/2006 
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 أَبفْنيك رَةٌة 
 

أَب ْني َسَ قِئ يل َقليب  اي...أَبفْنيك رَةٌة 
 َ أَ قِئ يل ُأيب 

 َرأَبيْنيتين ُعوداًا أب  احلتِل  
 يف ُعتَمِئ الَيررِ 

 
 نَتقعْني  َ أِبنِف  ان ل ْني ....أَبفْنيك رَةٌة 

َتسعْني  للَ تَ  َكُئ لِف يف داخلي    ُ  رٍني أُبل ْني
  ...نَتقعْني  َ ل ْني 

 َتف يف أبفع النيمْني ....َسيستيِف رَومٌة اي صغرييت
 تَ َتك قي َ فَع ااألْني  ....َسيستيِف رَومٌة اي صغرييت

نَتقعْني  َ أِبنِف  ان ل ْني 
 

َهميين .... أَبفْنيك رَةٌة  َل ْني تَ فْني
 ر ْنيَهمين أَب ْني ألْني َتُك ْني َعينقآُل َأ  َة الَسَه ِ يَ كيل 

ققًا  إ الَقَم ِ   أَب ْني ألْني رَلكي سقعقتٍني َ وْني
 أَب ْني ألْني رُفقننْني روأبقًا   راَ  الَشَ  ِ 
... أَب ْني ألْني ر  َقِللْني ذاَت رَومٍني  ردةًا 

   ألْني َرتْنيَ رْني ذاَت رَومٍني على سيمفونيِة ااََت ِ 
 

َهميين .... أَبفْنيك رَةٌة  َل ْني تَ فْني
 ر ْنيَهمين أَب ْني َركَ آُل القم ْني يَ كيل 

َل ْني ُُتليين .... أَبفْنيك رَةٌة 
كيل ُُيلين أَب ْني َركَ آُل القم ْني 

7/10/2006 
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 ما اَاديدْ 

 
 ما اَاديدْ 

 َفُمْلُ  ُخِلْقُت وأر أصارَع َجرَبوَت ُحزيَن العليدْ 

 ما اَاديدْ 

 وملَْ يَنَزل الَبعيدْ ...ٍل  ملألفَمَشيُت   َدراِب السعادِ  

 ما اَاديدْ 

 َمّلْت السكني َ ْعيَن  لوريدْ 

 ما اَاديدْ 

 ...وعشيقيت تَلتو

 .....أَب الِا ِحلمَل الَشتيدْ 

 
 ما اَاديدْ 

 
 ما اَاديدْ 

 
 

 

 

20/6/2006 
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ااذا 
 

 من بني ُ لِّ العاانيْ ...... ااذا أر
 وحدد ُأصارُع ليلل احلزينْ 

 من بني ُ لِّ العاانيْ ... ااذا
 قَِبُل َيَدّد  يطاين العنيْ أُ 

 وحدد من بني ُ لِّ العاانيْ 
 َ َتِلُ  َ ينَّ  ليقنيْ 

 ْ ِددَّ  للمنيْ عِ ََيَتزُِج الرخيص 
 

علُق  لسمااْ 
ُ
 وأ ِت اي وجعل اا

 أما اراِح ُحُبِك من  لااْ 
ظلِي من فجٍر وضيااْ 

ُ
 أما لليلِك اا

  تتااْ ا أدُّ  .......أما ألمطاِر ذ راكِ 
 

 

 

 

 

15/8/2006 
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 عِر ُ أملَْ أ ْن 
 
 عِر ُ أملَْ أ ْن 

  أنَّ من ماَت علق أ واِر قلبِك قد رَل الشتاد  

 عِر ُ أملَْ أ ْن 
 عباد ...أن َ وَم العا قنَي  لوِم الظاانيَ 

 عِر ُ أملَْ أ ْن 
 و اللراُش والو اد   ِك الستُر األرقُ أ

 عِر ُ أملَْ أ ْن 
 قد رَل مراده....أن احلزَن واليأَس مين 

 الوالد ......اي من َ تبِت ألحزاين وآهايت وأريت 

 اإل د  ...اي من َ تبِت آلمايل وأحالمل وأ عارد   

 ْخُرجل من أعماِق ذا ريتأُ 

 ومن َصميِي خميليت

 ومن ِفلجاِن قتويت

 فلقد َ ِئمُت الَبحَث   َعيليِك عن َدراِب السعاد ....رحلل عين إ

  فال أريُد اا َحَدَث اإلعاد  ....أهجريين ....رحلل عينإ

 

13/6/2006 

 

 


