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 عشق الكبارعشق الكبارعشق الكبارعشق الكبار

 

 

 

 

 مسكرةمسكرةمسكرةمسكرة انت ِ كأسانت ِ كأسانت ِ كأسانت ِ كأس

 حني تفرغ ال تعود مؤثرةحني تفرغ ال تعود مؤثرةحني تفرغ ال تعود مؤثرةحني تفرغ ال تعود مؤثرة

 بال حقلبال حقلبال حقلبال حقلسنبلة قمح سنبلة قمح سنبلة قمح سنبلة قمح 

 ونهر بال مصبونهر بال مصبونهر بال مصبونهر بال مصب

 ..رأيته مل أرهرأيته مل أرهرأيته مل أرهرأيته مل أره كل ماكل ماكل ماكل ما

 عيناي ثقبانعيناي ثقبانعيناي ثقبانعيناي ثقبان

 ..ويدايويدايويدايويداي

 يداي كـذبيداي كـذبيداي كـذبيداي كـذب

 

 

 

 بالفتنةبالفتنةبالفتنةبالفتنة تأتني حمملةتأتني حمملةتأتني حمملةتأتني حمملة

 وتلقني التحيةوتلقني التحيةوتلقني التحيةوتلقني التحية

 فتتغري العصورفتتغري العصورفتتغري العصورفتتغري العصور

 .. مجيلةمجيلةمجيلةمجيلة

 .. مجيلةمجيلةمجيلةمجيلة

 وللعطوروللعطوروللعطوروللعطور .. للمراياللمراياللمراياللمرايا

 حسبك ان زرعت حنظال يف جسدكحسبك ان زرعت حنظال يف جسدكحسبك ان زرعت حنظال يف جسدكحسبك ان زرعت حنظال يف جسدك

 لنبتت زهورلنبتت زهورلنبتت زهورلنبتت زهور

 لقلبكلقلبكلقلبكلقلبك يف قلبي عشرون عاشقايف قلبي عشرون عاشقايف قلبي عشرون عاشقايف قلبي عشرون عاشقا

 يف قلبي تتهادى النبضاتيف قلبي تتهادى النبضاتيف قلبي تتهادى النبضاتيف قلبي تتهادى النبضات

 كالوعولكالوعولكالوعولكالوعول

 جلسي هنا او هناكجلسي هنا او هناكجلسي هنا او هناكجلسي هنا او هناكاااا

 .. اينما جلست ِاينما جلست ِاينما جلست ِاينما جلست ِ

 ..مجيلةمجيلةمجيلةمجيلة

ِِاينما جلستاينما جلستاينما جلستاينما جلست ِِ 
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 طاغية احلضورطاغية احلضورطاغية احلضورطاغية احلضور

 

 

 حينما ولدتحينما ولدتحينما ولدتحينما ولدت

 عصفورةعصفورةعصفورةعصفورة قبلت وجهكقبلت وجهكقبلت وجهكقبلت وجهك

 وغسلتك غيمةوغسلتك غيمةوغسلتك غيمةوغسلتك غيمة

 حينما ولدتحينما ولدتحينما ولدتحينما ولدت

 شربت من حبرية روسيةشربت من حبرية روسيةشربت من حبرية روسيةشربت من حبرية روسية

 حينما ولدتحينما ولدتحينما ولدتحينما ولدت

 من اصابعك اغصان احلديقةمن اصابعك اغصان احلديقةمن اصابعك اغصان احلديقةمن اصابعك اغصان احلديقة غارتغارتغارتغارت

 واحتضنتك انسيةواحتضنتك انسيةواحتضنتك انسيةواحتضنتك انسية

 وارضعتك جنيهوارضعتك جنيهوارضعتك جنيهوارضعتك جنيه

 لغاتكلغاتكلغاتكلغاتك اللغاتاللغاتاللغاتاللغات

 ومعك ذقت طعما اخر للعربيةومعك ذقت طعما اخر للعربيةومعك ذقت طعما اخر للعربيةومعك ذقت طعما اخر للعربية

 ااااورغم كل هذورغم كل هذورغم كل هذورغم كل هذ

 !!! انت ِأميةانت ِأميةانت ِأميةانت ِأمية

 

 

 

 ال بأس يا سيدة االنهارال بأس يا سيدة االنهارال بأس يا سيدة االنهارال بأس يا سيدة االنهار

 ال بأس باالوراقال بأس باالوراقال بأس باالوراقال بأس باالوراق

 .. بيض ٌ او صفربيض ٌ او صفربيض ٌ او صفربيض ٌ او صفر

 او فيها بقايا اخضراراو فيها بقايا اخضراراو فيها بقايا اخضراراو فيها بقايا اخضرار

 يف عشقييف عشقييف عشقييف عشقي

 اطلق االسراباطلق االسراباطلق االسراباطلق االسراب

 واجلس انتظر قهوتيواجلس انتظر قهوتيواجلس انتظر قهوتيواجلس انتظر قهوتي

 برق أراهبرق أراهبرق أراهبرق أراه كلكلكلكل

 ال أراهال أراهال أراهال أراه

 وأنكر االمطاروأنكر االمطاروأنكر االمطاروأنكر االمطار

 لست طفاللست طفاللست طفاللست طفال
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 هذاالعشق الذي اعرفههذاالعشق الذي اعرفههذاالعشق الذي اعرفههذاالعشق الذي اعرفه

 الكبارالكبارالكبارالكبار عشقعشقعشقعشق
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 رصاصاتيرصاصاتيرصاصاتيرصاصاتي

 

 

 

 الطاولةالطاولةالطاولةالطاولة رصاصاتي علىرصاصاتي علىرصاصاتي علىرصاصاتي على

 اااااني اصنعها صنعاني اصنعها صنعاني اصنعها صنعاني اصنعها صنع

 واالرض التي اخربوكم انها مستديرةواالرض التي اخربوكم انها مستديرةواالرض التي اخربوكم انها مستديرةواالرض التي اخربوكم انها مستديرة

 مستطيلةمستطيلةمستطيلةمستطيلة ستؤمنون بأنهاستؤمنون بأنهاستؤمنون بأنهاستؤمنون بأنها

 سئمت الطيور والغزالنسئمت الطيور والغزالنسئمت الطيور والغزالنسئمت الطيور والغزالن

 وحدائق االحزانوحدائق االحزانوحدائق االحزانوحدائق االحزان

 النهارالنهارالنهارالنهار احلب يشبه املشي يف خامسةاحلب يشبه املشي يف خامسةاحلب يشبه املشي يف خامسةاحلب يشبه املشي يف خامسة

 حايف النعلنيحايف النعلنيحايف النعلنيحايف النعلني

 

 

 قد زرعوك يلقد زرعوك يلقد زرعوك يلقد زرعوك يل.. .. .. .. وأنتوأنتوأنتوأنت.. .. .. .. وأنت وأنت وأنت وأنت 

 احد غريك ملنجلياحد غريك ملنجلياحد غريك ملنجلياحد غريك ملنجلي أحببتك وتأكدي الأحببتك وتأكدي الأحببتك وتأكدي الأحببتك وتأكدي ال

 لسكنتك ولرميت األرض من نافذتيلسكنتك ولرميت األرض من نافذتيلسكنتك ولرميت األرض من نافذتيلسكنتك ولرميت األرض من نافذتي.. .. .. .. لو كنت أرضالو كنت أرضالو كنت أرضالو كنت أرضا

 لنصبت لك الغروبلنصبت لك الغروبلنصبت لك الغروبلنصبت لك الغروب ..لو كنت شاطئالو كنت شاطئالو كنت شاطئالو كنت شاطئا

 واصطدت الشمس لكواصطدت الشمس لكواصطدت الشمس لكواصطدت الشمس لك

 .. لكنيلكنيلكنيلكني

 !! لكنكلكنكلكنكلكنك

 غبار املارة بقلبكغبار املارة بقلبكغبار املارة بقلبكغبار املارة بقلبك سأنتظر حىت ينجليسأنتظر حىت ينجليسأنتظر حىت ينجليسأنتظر حىت ينجلي

 اكره ان اعرب كالسارقاكره ان اعرب كالسارقاكره ان اعرب كالسارقاكره ان اعرب كالسارق

 

 

 

 أنتأنتأنتأنت... ... ... ... وأنت وأنت وأنت وأنت 

 ال حتبينيال حتبينيال حتبينيال حتبيني.. .. .. .. حتبيني حتبيني حتبيني حتبيني  الالالال

 أنت نفسك قصريأنت نفسك قصريأنت نفسك قصريأنت نفسك قصري

 هل تظنني ان اجلنني يكتمل يف يومنيهل تظنني ان اجلنني يكتمل يف يومنيهل تظنني ان اجلنني يكتمل يف يومنيهل تظنني ان اجلنني يكتمل يف يومني

 كنت تظنني فانت غبيةكنت تظنني فانت غبيةكنت تظنني فانت غبيةكنت تظنني فانت غبية انانانان

 وال تستحقني حىت احلصريوال تستحقني حىت احلصريوال تستحقني حىت احلصريوال تستحقني حىت احلصري
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  يف العينني قصركيف العينني قصركيف العينني قصركيف العينني قصرك
 

 

 

 وقصرك تسكننيوقصرك تسكننيوقصرك تسكننيوقصرك تسكنني.. .. .. .. العينني قصرك العينني قصرك العينني قصرك العينني قصرك  يفيفيفيف

 !!..باألمس خرجت دمعتانباألمس خرجت دمعتانباألمس خرجت دمعتانباألمس خرجت دمعتان

 .. ام منكام منكام منكام منك.. .. .. .. أهما منيأهما منيأهما منيأهما مني

 ! أم قصرك تغسلنيأم قصرك تغسلنيأم قصرك تغسلنيأم قصرك تغسلني........أم تسلل املطر من نافذتك أم تسلل املطر من نافذتك أم تسلل املطر من نافذتك أم تسلل املطر من نافذتك 

 يف كل شيءيف كل شيءيف كل شيءيف كل شيء وعيناك تعبثانوعيناك تعبثانوعيناك تعبثانوعيناك تعبثان.. .. .. .. تغرق عيناي تغرق عيناي تغرق عيناي تغرق عيناي 

 تعبثان كطفلتنيتعبثان كطفلتنيتعبثان كطفلتنيتعبثان كطفلتني

 

 

 لشربكلشربكلشربكلشربك كوباكوباكوباكوبا.. .. .. .. إستعرت جنما من الثريا إستعرت جنما من الثريا إستعرت جنما من الثريا إستعرت جنما من الثريا 

 سرقت النور من النارسرقت النور من النارسرقت النور من النارسرقت النور من النار.. .. .. .. ولشرقك ولشرقك ولشرقك ولشرقك 

 !! وعربت املداروعربت املداروعربت املداروعربت املدارلبست الريح لبست الريح لبست الريح لبست الريح 

 بزهرة محراءبزهرة محراءبزهرة محراءبزهرة محراء وعدتوعدتوعدتوعدت

 لغربكلغربكلغربكلغربك.. .. .. .. صنعت منها غروبا صنعت منها غروبا صنعت منها غروبا صنعت منها غروبا 

 بالزهوربالزهوربالزهوربالزهور معبدامعبدامعبدامعبدا.. .. .. .. وأشرتيت طريقا لك وأشرتيت طريقا لك وأشرتيت طريقا لك وأشرتيت طريقا لك 

 ال أحب أن تريهال أحب أن تريهال أحب أن تريهال أحب أن تريه.. .. .. .. ال تسأليني عن طريقيال تسأليني عن طريقيال تسأليني عن طريقيال تسأليني عن طريقي

 بني األحجاربني األحجاربني األحجاربني األحجار كالعشب منكالعشب منكالعشب منكالعشب من.. .. .. .. تنبت قصائدي فيهتنبت قصائدي فيهتنبت قصائدي فيهتنبت قصائدي فيه

 !!! من األحجارمن األحجارمن األحجارمن األحجار.. .. .. .. طريقي يا فتاتي طريقي يا فتاتي طريقي يا فتاتي طريقي يا فتاتي 

 

 

 ولست إنساننيولست إنساننيولست إنساننيولست إنسانني ..ال أقاسم القمر أحداال أقاسم القمر أحداال أقاسم القمر أحداال أقاسم القمر أحدا

 ضر ظاليلضر ظاليلضر ظاليلضر ظاليلال أحال أحال أحال أح.. .. .. .. حني نلتقيحني نلتقيحني نلتقيحني نلتقي

 أتركه يف حضن الشمسأتركه يف حضن الشمسأتركه يف حضن الشمسأتركه يف حضن الشمس

 سوايسوايسوايسواي ال أحضرمعيال أحضرمعيال أحضرمعيال أحضرمعي

 ! نلتقي على تربة كالسماءنلتقي على تربة كالسماءنلتقي على تربة كالسماءنلتقي على تربة كالسماء

 بل تقف عن الدورانبل تقف عن الدورانبل تقف عن الدورانبل تقف عن الدوران.. .. .. .. تستدير األرض تستدير األرض تستدير األرض تستدير األرض 

 الكون على شفتيك كجرعة ماءالكون على شفتيك كجرعة ماءالكون على شفتيك كجرعة ماءالكون على شفتيك كجرعة ماء يصبحيصبحيصبحيصبح

 أحطب الذكريات مشهدا مشهداأحطب الذكريات مشهدا مشهداأحطب الذكريات مشهدا مشهداأحطب الذكريات مشهدا مشهدا
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 الشتاءالشتاءالشتاءالشتاء يف وضحيف وضحيف وضحيف وضح.. .. .. .. أوقد االحالم أوقد االحالم أوقد االحالم أوقد االحالم 

 

 

 حتفرين خندقاحتفرين خندقاحتفرين خندقاحتفرين خندقا.. .. .. .. ويف منتصف اللقاء ويف منتصف اللقاء ويف منتصف اللقاء ويف منتصف اللقاء 

 ! خيلخيلخيلخيل وليس عنديوليس عنديوليس عنديوليس عندي.. .. .. .. وتضعني حاجزا وتضعني حاجزا وتضعني حاجزا وتضعني حاجزا 

 خترج كلماتك كشهب الليلخترج كلماتك كشهب الليلخترج كلماتك كشهب الليلخترج كلماتك كشهب الليل

 ينبت غصن اخضر على صدريينبت غصن اخضر على صدريينبت غصن اخضر على صدريينبت غصن اخضر على صدري

 !! يا ذات اجلناحنييا ذات اجلناحنييا ذات اجلناحنييا ذات اجلناحني........شيء شيء شيء شيء  وال يطري اليه منكوال يطري اليه منكوال يطري اليه منكوال يطري اليه منك

 وبرغم الشوقوبرغم الشوقوبرغم الشوقوبرغم الشوق.. .. .. .. ويداي برغم الربد ويداي برغم الربد ويداي برغم الربد ويداي برغم الربد 

 ! كملعقتنيكملعقتنيكملعقتنيكملعقتني.. .. .. .. يصمتانيصمتانيصمتانيصمتان

  ..أشك ان كان يراني قلبكأشك ان كان يراني قلبكأشك ان كان يراني قلبكأشك ان كان يراني قلبك

 إن كنت أسري يف دمكإن كنت أسري يف دمكإن كنت أسري يف دمكإن كنت أسري يف دمك

 ؟؟؟؟!!!!ترينترينترينترين أالأالأالأال.. .. .. .. قلبي يراك كل شيءقلبي يراك كل شيءقلبي يراك كل شيءقلبي يراك كل شيء

 

 

 

 ! الطيور يف األقفاصالطيور يف األقفاصالطيور يف األقفاصالطيور يف األقفاص

 احلرب واألوراقاحلرب واألوراقاحلرب واألوراقاحلرب واألوراق........النجومالنجومالنجومالنجوم وبعددوبعددوبعددوبعدد.. .. .. .. وكالبحور السودوكالبحور السودوكالبحور السودوكالبحور السود

 ولك طائران حمجالن بالرسائلولك طائران حمجالن بالرسائلولك طائران حمجالن بالرسائلولك طائران حمجالن بالرسائل

 !! كالرصاصكالرصاصكالرصاصكالرصاص .. كالضوءكالضوءكالضوءكالضوء.. .. .. .. خيرجان من غرفتيخيرجان من غرفتيخيرجان من غرفتيخيرجان من غرفتي

 سيخربانك أن شباكي ال تقتل السمكسيخربانك أن شباكي ال تقتل السمكسيخربانك أن شباكي ال تقتل السمكسيخربانك أن شباكي ال تقتل السمك

 وسيحضران حني يعودانوسيحضران حني يعودانوسيحضران حني يعودانوسيحضران حني يعودان

 دمعتنيدمعتنيدمعتنيدمعتني.. .. .. .. عينيك الفياضتنيعينيك الفياضتنيعينيك الفياضتنيعينيك الفياضتني منمنمنمن
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وجه اهلوىوجه اهلوىوجه اهلوىوجه اهلوى
ْْ ْْ

 

 

 

 

 ليس هذا احلب ُليس هذا احلب ُليس هذا احلب ُليس هذا احلب ُ

 حبا ًحبا ًحبا ًحبا ً

 عشق فاتنة ٍعشق فاتنة ٍعشق فاتنة ٍعشق فاتنة ٍ

 ٍٍٍٍكأسكأسكأسكأس عشق ُعشق ُعشق ُعشق ُ

 ليس هذا الشوق ُليس هذا الشوق ُليس هذا الشوق ُليس هذا الشوق ُ

 شوقا ًشوقا ًشوقا ًشوقا ً

إنه وجه اهلوىإنه وجه اهلوىإنه وجه اهلوىإنه وجه اهلوى
ْْ ْْ

 

 ال يرى ْال يرى ْال يرى ْال يرى ْ

الليلالليلالليلالليل يف خاليايف خاليايف خاليايف خاليا
ْْ ْْ

 

هوىهوىهوىهوى
ْْْْ

 

يف العروقيف العروقيف العروقيف العروق
ْْْْ

 

جوىجوىجوىجوى
ْْْْ

 

 كأنه بئر ٌكأنه بئر ٌكأنه بئر ٌكأنه بئر ٌ

 يف قلب صحراء ٍيف قلب صحراء ٍيف قلب صحراء ٍيف قلب صحراء ٍ

 املاء ُاملاء ُاملاء ُاملاء ُ وماوماوماوما

 سوىسوىسوىسوى

مرتويمرتويمرتويمرتوي
ْْْْ

 

 ِِِِمنك بعد ُمنك بعد ُمنك بعد ُمنك بعد ُ

 ما أرتوى ْما أرتوى ْما أرتوى ْما أرتوى ْ

 
 




	�      ��ة ا���� 

  - ١١ -  

جرة السكرجرة السكرجرة السكرجرة السكر
ّ ّّ ّّ ّّ ّ

 

 

 

 

 قصيدتيقصيدتيقصيدتيقصيدتي

 !! وأكثروأكثروأكثروأكثر هي احلتفهي احلتفهي احلتفهي احلتف

  أغنية الطفلأغنية الطفلأغنية الطفلأغنية الطفل

 املدرك للفارق بني قبلة األماملدرك للفارق بني قبلة األماملدرك للفارق بني قبلة األماملدرك للفارق بني قبلة األم

 الغانيةالغانيةالغانيةالغانية وقبلةوقبلةوقبلةوقبلة

 للفارس األمسرللفارس األمسرللفارس األمسرللفارس األمسر

 

 قصيدتيقصيدتيقصيدتيقصيدتي

 األنهار اجلامدةاألنهار اجلامدةاألنهار اجلامدةاألنهار اجلامدةهي هي هي هي 

 األمحراألمحراألمحراألمحر على الكوكبعلى الكوكبعلى الكوكبعلى الكوكب

 أهازيج الغزاةأهازيج الغزاةأهازيج الغزاةأهازيج الغزاة

وسرايا الفاحتنيوسرايا الفاحتنيوسرايا الفاحتنيوسرايا الفاحتني
ََََ

 

 مدائن َبني األصفرمدائن َبني األصفرمدائن َبني األصفرمدائن َبني األصفر

مشيمشيمشيمشي
ُُُُ

املعاقني حتت الرملاملعاقني حتت الرملاملعاقني حتت الرملاملعاقني حتت الرمل 
ََ ََ

 

  واملستحيالتواملستحيالتواملستحيالتواملستحيالت

  أكثرأكثرأكثرأكثر.. .. .. .. قيل أربع ٌ وأراهن قيل أربع ٌ وأراهن قيل أربع ٌ وأراهن قيل أربع ٌ وأراهن 

 

ِِوأنتوأنتوأنتوأنت  تهشم ُ الروحتهشم ُ الروحتهشم ُ الروحتهشم ُ الروحِ ِ

 والدم الذي يرىوالدم الذي يرىوالدم الذي يرىوالدم الذي يرى

  ال يظهرال يظهرال يظهرال يظهر.. .. .. .. ولكنه ولكنه ولكنه ولكنه 

 أعذرينيأعذرينيأعذرينيأعذريني

 اجلوارياجلوارياجلوارياجلواري فغابةفغابةفغابةفغابة

  ال تعرف الرمحةال تعرف الرمحةال تعرف الرمحةال تعرف الرمحة

وأشجار األسرى وأشجار األسرى وأشجار األسرى وأشجار األسرى 
ُُ ُُ

  تبكي تبكي تبكي تبكي........

تزهرتزهرتزهرتزهر كل ليلة والكل ليلة والكل ليلة والكل ليلة وال
ْْ ْْ

 

 وأنت رغم كل هذاوأنت رغم كل هذاوأنت رغم كل هذاوأنت رغم كل هذا

 بيضاءبيضاءبيضاءبيضاء
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  مهما حدثمهما حدثمهما حدثمهما حدث

السكرالسكرالسكرالسكر يا جرةيا جرةيا جرةيا جرة
ّّ ّّ
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طرقـات وطرقاتطرقـات وطرقاتطرقـات وطرقاتطرقـات وطرقات
ْ َ ْْ َ ْْ َ ْْ َ ْ

 

 

 

 

طريق مرطريق مرطريق مرطريق مر -
ْْْْ

 - 

 

  أعرفه جيدا ًأعرفه جيدا ًأعرفه جيدا ًأعرفه جيدا ً

كيم موسى وخدع عمروكيم موسى وخدع عمروكيم موسى وخدع عمروكيم موسى وخدع عمرو
ْ ِّْ ِّْ ِّْ ِّ

  

  قيدوه وأنا مفاتيحهقيدوه وأنا مفاتيحهقيدوه وأنا مفاتيحهقيدوه وأنا مفاتيحه

 . وهم سهامه ونبلهوهم سهامه ونبلهوهم سهامه ونبلهوهم سهامه ونبله

 دخلته صدفة ًدخلته صدفة ًدخلته صدفة ًدخلته صدفة ً

 انا فيهانا فيهانا فيهانا فيه وال أدري أين َوال أدري أين َوال أدري أين َوال أدري أين َ

 وال أين هم فيهوال أين هم فيهوال أين هم فيهوال أين هم فيه

 ! وال هنوال هنوال هنوال هن

 

طريق حلوطريق حلوطريق حلوطريق حلو-
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

- 

 

تصبب يف روحيتصبب يف روحيتصبب يف روحيتصبب يف روحييييي
ْْْْ
  

أغاني عشاقأغاني عشاقأغاني عشاقأغاني عشاق
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 , 

 .كاالبلكاالبلكاالبلكاالبل، ، ، ، خيفق فيه القلب خيفق فيه القلب خيفق فيه القلب خيفق فيه القلب 

مسكر مسكر مسكر مسكر 
ٌٌٌٌ

له ميزة النسيانله ميزة النسيانله ميزة النسيانله ميزة النسيان، ، ، ، 
ْْ ْْ

  

الذي يكذبالذي يكذبالذي يكذبالذي يكذب
ْْ ْْ

 , 

كعنقود يف فم طفلكعنقود يف فم طفلكعنقود يف فم طفلكعنقود يف فم طفل
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 ! 

 

طريق مزدحمطريق مزدحمطريق مزدحمطريق مزدحم-
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

- 

 

 , فيه أحد ٌ أحدا ًفيه أحد ٌ أحدا ًفيه أحد ٌ أحدا ًفيه أحد ٌ أحدا ً ال يعرفال يعرفال يعرفال يعرف

الكلمات فيه بلغات األنبياءالكلمات فيه بلغات األنبياءالكلمات فيه بلغات األنبياءالكلمات فيه بلغات األنبياء
ْْ ْْ

 , 

 غبي من جيلس فيهغبي من جيلس فيهغبي من جيلس فيهغبي من جيلس فيه

  , كتابا ًكتابا ًكتابا ًكتابا ً ينحتينحتينحتينحت

  خمدوعون أهلهخمدوعون أهلهخمدوعون أهلهخمدوعون أهله

 , سياطه الدمعسياطه الدمعسياطه الدمعسياطه الدمع
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بتسمبتسمبتسمبتسمقبوره تقبوره تقبوره تقبوره ت
ْْْْ

 ! 

 

طريق حرطريق حرطريق حرطريق حر-
ْْْْ

 ◌◌◌◌
ْْْْ

- 

 

 , ال أحد يزعجك فيهال أحد يزعجك فيهال أحد يزعجك فيهال أحد يزعجك فيه

 . كأنك يف اجلنةكأنك يف اجلنةكأنك يف اجلنةكأنك يف اجلنة

ال تأتيك رسائل تقول لكال تأتيك رسائل تقول لكال تأتيك رسائل تقول لكال تأتيك رسائل تقول لك
ْ َْ َْ َْ َ

 

  , " أفعل وال تفعلأفعل وال تفعلأفعل وال تفعلأفعل وال تفعل "

 ترى فيه كل شيء على حقيقتهترى فيه كل شيء على حقيقتهترى فيه كل شيء على حقيقتهترى فيه كل شيء على حقيقته

 ! من غري عدة وال عتادمن غري عدة وال عتادمن غري عدة وال عتادمن غري عدة وال عتاد

 

طرقة خوفطرقة خوفطرقة خوفطرقة خوف-
ْْْْ

- 

 

  كمستجريةكمستجريةكمستجريةكمستجرية

 مل جتد بعد الربد ِمل جتد بعد الربد ِمل جتد بعد الربد ِمل جتد بعد الربد ِ

 ! اال يدهااال يدهااال يدهااال يدها

 كما تفعلكما تفعلكما تفعلكما تفعل، ، ، ، باعتها باعتها باعتها باعتها 

 !! الصني بأوالدهاالصني بأوالدهاالصني بأوالدهاالصني بأوالدها

 

طرقة جهلطرقة جهلطرقة جهلطرقة جهل-
ْْْْ

- 

 

قانون الدرس القصريقانون الدرس القصريقانون الدرس القصريقانون الدرس القصري تثبت ُتثبت ُتثبت ُتثبت ُ
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 

بالغة ُ التلميحبالغة ُ التلميحبالغة ُ التلميحبالغة ُ التلميح
ْْ ْْ

 

سهولة اإلشارةسهولة اإلشارةسهولة اإلشارةسهولة اإلشارة
ْْْْ

 

◌◌◌◌ حادة ٌ جداحادة ٌ جداحادة ٌ جداحادة ٌ جدا
ًًًً

 

كشفتي أنثىكشفتي أنثىكشفتي أنثىكشفتي أنثى
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 

 

طرقة غضبطرقة غضبطرقة غضبطرقة غضب-
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

- 

 

ختيف اخلائرينختيف اخلائرينختيف اخلائرينختيف اخلائرين
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 

املعاركاملعاركاملعاركاملعارك وتكفي غباروتكفي غباروتكفي غباروتكفي غبار
ْْ ْْ

 




	�      ��ة ا���� 

  - ١٥ -  

الغبارالغبارالغبارالغبار
ْْ ْْ

 

  دقيقة ٌ جدا ًدقيقة ٌ جدا ًدقيقة ٌ جدا ًدقيقة ٌ جدا ً

 قاسية ٌ جدا ًقاسية ٌ جدا ًقاسية ٌ جدا ًقاسية ٌ جدا ً

  جدا ًجدا ًجدا ًجدا ً

سارقسارقسارقسارق طرقةطرقةطرقةطرقة
ْْْْ

 

 سفنه ُسفنه ُسفنه ُسفنه ُ

 مدنه ُمدنه ُمدنه ُمدنه ُ

 سيوفه ُسيوفه ُسيوفه ُسيوفه ُ

 رماحه ُرماحه ُرماحه ُرماحه ُ

 جيوشه ُجيوشه ُجيوشه ُجيوشه ُ

 أزمنته ُأزمنته ُأزمنته ُأزمنته ُ

  فيهافيهافيهافيها

 

        
....        

.... 
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