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حتيرينحتيرينحتيرينحتيرين
ّّّّ

  

 

 

حتيرينحتيرينحتيرينحتيرين
ّّّّ

 !! 

 كتابات بابليةكتابات بابليةكتابات بابليةكتابات بابلية قلبكقلبكقلبكقلبك

 وأنا سقراط احملبنيوأنا سقراط احملبنيوأنا سقراط احملبنيوأنا سقراط احملبني

 لكنني معك أعرتفلكنني معك أعرتفلكنني معك أعرتفلكنني معك أعرتف

 املأساةاملأساةاملأساةاملأساة حبجمحبجمحبجمحبجم

حيرتنيحيرتنيحيرتنيحيرتني
ّّّّ

 

كما مل حتيرني فتاةكما مل حتيرني فتاةكما مل حتيرني فتاةكما مل حتيرني فتاة
ّّّّ

 

 

 .. ريارياريارياتكرهني كثتكرهني كثتكرهني كثتكرهني كث

 جبنون تعشقنيجبنون تعشقنيجبنون تعشقنيجبنون تعشقني .. وحني تعشقنيوحني تعشقنيوحني تعشقنيوحني تعشقني

 أجواء قلبك ماطرةأجواء قلبك ماطرةأجواء قلبك ماطرةأجواء قلبك ماطرة

 وتسكنك الساحرةوتسكنك الساحرةوتسكنك الساحرةوتسكنك الساحرة

 والتننيوالتننيوالتننيوالتنني

 السفنالسفنالسفنالسفن يامنارةيامنارةيامنارةيامنارة

 وعالمات البحاروعالمات البحاروعالمات البحاروعالمات البحار

ًًأبدا ال تضيعنيأبدا ال تضيعنيأبدا ال تضيعنيأبدا ال تضيعني ًً 

ِِوتقيم بني أضلعكوتقيم بني أضلعكوتقيم بني أضلعكوتقيم بني أضلعك ِِ 

 التائهنيالتائهنيالتائهنيالتائهني قبيلة منقبيلة منقبيلة منقبيلة من

 !!! حتريينحتريينحتريينحتريين

 

 يامليكة احلسنيامليكة احلسنيامليكة احلسنيامليكة احلسن

 مل يسبق قبلكمل يسبق قبلكمل يسبق قبلكمل يسبق قبلك

 الغيم صدرهاالغيم صدرهاالغيم صدرهاالغيم صدرها أن زرعت انثى يفأن زرعت انثى يفأن زرعت انثى يفأن زرعت انثى يف

 وامسك خصرها الغروبوامسك خصرها الغروبوامسك خصرها الغروبوامسك خصرها الغروب
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جار النخيلجار النخيلجار النخيلجار النخيلأشأشأشأش........وميل جسدها وميل جسدها وميل جسدها وميل جسدها 
ََ ََ

 

يسبقيسبقيسبقيسبق ململململ
ْْْْ

 

ًًأن أضافت أنثى قمرا ثانياأن أضافت أنثى قمرا ثانياأن أضافت أنثى قمرا ثانياأن أضافت أنثى قمرا ثانيا ًً ًً ًً ْْ ْْ
 

 إىل السماءإىل السماءإىل السماءإىل السماء

 السمواتالسمواتالسمواتالسموات وأضافت اىلوأضافت اىلوأضافت اىلوأضافت اىل

 ًًًًمساءا ثامنةمساءا ثامنةمساءا ثامنةمساءا ثامنة

 مل يسبقمل يسبقمل يسبقمل يسبق

 أن حضر غياب فتاةأن حضر غياب فتاةأن حضر غياب فتاةأن حضر غياب فتاة

 ًًًًعشاقاعشاقاعشاقاعشاقا ومل أمسع بأنثى صنعتومل أمسع بأنثى صنعتومل أمسع بأنثى صنعتومل أمسع بأنثى صنعت

 !! وحدك تصنعني العاشقنيوحدك تصنعني العاشقنيوحدك تصنعني العاشقنيوحدك تصنعني العاشقني

 

 ياربانة احلبياربانة احلبياربانة احلبياربانة احلب

 جديدةجديدةجديدةجديدة إىل بالدإىل بالدإىل بالدإىل بالد

 ِِِِحتملني إبتسامة منكحتملني إبتسامة منكحتملني إبتسامة منكحتملني إبتسامة منك

 وحتضر ضحكتك الصباحوحتضر ضحكتك الصباحوحتضر ضحكتك الصباحوحتضر ضحكتك الصباح

 القبل تفاحالقبل تفاحالقبل تفاحالقبل تفاح

 اقيد عنباقيد عنباقيد عنباقيد عنبعنعنعنعن والشوقوالشوقوالشوقوالشوق

واحلضن رطبواحلضن رطبواحلضن رطبواحلضن رطب
ُُ ُُ

 

 والشهد تاج العشقوالشهد تاج العشقوالشهد تاج العشقوالشهد تاج العشق

ًًوأنت شهية جداوأنت شهية جداوأنت شهية جداوأنت شهية جدا ًً
 

 السالحالسالحالسالحالسالح حد محلحد محلحد محلحد محل

 

 ومع هذا حتريينومع هذا حتريينومع هذا حتريينومع هذا حتريين

 تعلقني قلبي بشعرةتعلقني قلبي بشعرةتعلقني قلبي بشعرةتعلقني قلبي بشعرة

 وبي تعبثنيوبي تعبثنيوبي تعبثنيوبي تعبثني

 السماءالسماءالسماءالسماء تلقينني منتلقينني منتلقينني منتلقينني من

 وأسقط بني يديكوأسقط بني يديكوأسقط بني يديكوأسقط بني يديك

 تأمرين دون أن تأمريتأمرين دون أن تأمريتأمرين دون أن تأمريتأمرين دون أن تأمري

 وصامتة تنهنيوصامتة تنهنيوصامتة تنهنيوصامتة تنهني
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 معارك احلبمعارك احلبمعارك احلبمعارك احلب ويف غمرةويف غمرةويف غمرةويف غمرة

 هادئة تكوننيهادئة تكوننيهادئة تكوننيهادئة تكونني

حتيرين حتيرين حتيرين حتيرين 
ّّّّ

حتيرينحتيرينحتيرينحتيرين.. .. .. .. 
ّّّّ

 !!! 
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 ! ال وعودال وعودال وعودال وعود

 

 

 

 

 وعودوعودوعودوعود الالالال.. .. .. ..  لدي  لدي  لدي  لدي ال وعودال وعودال وعودال وعود

  .. مل تعد يل يدانمل تعد يل يدانمل تعد يل يدانمل تعد يل يدان

 .. وال كفانوال كفانوال كفانوال كفان

 علمني الزمان ماكنت اعلمعلمني الزمان ماكنت اعلمعلمني الزمان ماكنت اعلمعلمني الزمان ماكنت اعلم

 اننا رسائل بال عناويناننا رسائل بال عناويناننا رسائل بال عناويناننا رسائل بال عناوين علمنيعلمنيعلمنيعلمني

  قلوبنا تضيع كثرياقلوبنا تضيع كثرياقلوبنا تضيع كثرياقلوبنا تضيع كثريا

  ويعلوها الغبار احياناويعلوها الغبار احياناويعلوها الغبار احياناويعلوها الغبار احيانا

  دائمادائمادائمادائما مغلقةمغلقةمغلقةمغلقة

 ان القلوب طرودان القلوب طرودان القلوب طرودان القلوب طرود.. .. .. .. علمني الزمان علمني الزمان علمني الزمان علمني الزمان 

 

 

  حبيبتيحبيبتيحبيبتيحبيبتي

  احنري العشقاحنري العشقاحنري العشقاحنري العشق

 او البسيه ثوب اخللوداو البسيه ثوب اخللوداو البسيه ثوب اخللوداو البسيه ثوب اخللود

  ال وقت للمفاوضاتال وقت للمفاوضاتال وقت للمفاوضاتال وقت للمفاوضات

  .. عمري ال يقفعمري ال يقفعمري ال يقفعمري ال يقفالعمر يا العمر يا العمر يا العمر يا 

 ومضاتومضاتومضاتومضات انهانهانهانه

  والقادم حنن نصنعهوالقادم حنن نصنعهوالقادم حنن نصنعهوالقادم حنن نصنعه

  وما يذهب يذهب وال يعودوما يذهب يذهب وال يعودوما يذهب يذهب وال يعودوما يذهب يذهب وال يعود

 !! حبيبتي سألت فأجيبيحبيبتي سألت فأجيبيحبيبتي سألت فأجيبيحبيبتي سألت فأجيبي

 احتويني كما احتوت الكواكب اsرةاحتويني كما احتوت الكواكب اsرةاحتويني كما احتوت الكواكب اsرةاحتويني كما احتوت الكواكب اsرة

 او مزقيني كما متزقتاو مزقيني كما متزقتاو مزقيني كما متزقتاو مزقيني كما متزقت

 الصمودالصمودالصمودالصمود صواريخصواريخصواريخصواريخ
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 املوؤودةاملوؤودةاملوؤودةاملوؤودة

 

 

 

 

ٍٍبأي ذنب قتلتبأي ذنب قتلتبأي ذنب قتلتبأي ذنب قتلت .. وإذا املوؤودة سئلتوإذا املوؤودة سئلتوإذا املوؤودة سئلتوإذا املوؤودة سئلت" ٍٍ"..  

 

 !! وأدتهاوأدتهاوأدتهاوأدتها

 بطريقتك احلديثةبطريقتك احلديثةبطريقتك احلديثةبطريقتك احلديثة

 ممممالقديالقديالقديالقدي .. خبلقكخبلقكخبلقكخبلقك

 أهجوكأهجوكأهجوكأهجوك.. .. .. .. بكل لغات األرض بكل لغات األرض بكل لغات األرض بكل لغات األرض 

  وأخاصمكوأخاصمكوأخاصمكوأخاصمك

  أنك حتبهاأنك حتبهاأنك حتبهاأنك حتبها.. .. .. .. وإن قلت وإن قلت وإن قلت وإن قلت 

  وكذبت وكذبتوكذبت وكذبتوكذبت وكذبتوكذبت وكذبت .. كذبتكذبتكذبتكذبت

  بل وأدتهابل وأدتهابل وأدتهابل وأدتها

 

 

 .. مت اآلن وتركتهامت اآلن وتركتهامت اآلن وتركتهامت اآلن وتركتها

ٍٍذات حسب ذات حسب ذات حسب ذات حسب   ٍٍٍٍنسبنسبنسبنسب ذاتذاتذاتذات،،،،ٍٍ

  !!ذات مجالذات مجالذات مجالذات مجال

 على األربعني قافلةعلى األربعني قافلةعلى األربعني قافلةعلى األربعني قافلة

 !! احلاديناحلاديناحلاديناحلادين.. .. .. .. ختطب ختطب ختطب ختطب 

 

 

 ! اخلنساءاخلنساءاخلنساءاخلنساء ليستليستليستليست

  صخرهاصخرهاصخرهاصخرها.. .. .. .. ولست يا أباها ولست يا أباها ولست يا أباها ولست يا أباها 

 ان تهجوكان تهجوكان تهجوكان تهجوك.. .. .. .. حق هلا حق هلا حق هلا حق هلا 

 ! زور قربكزور قربكزور قربكزور قربكتتتت ان الان الان الان ال.. .. .. .. حق هلا حق هلا حق هلا حق هلا 

  مالذي أبقيت من مهجتكمالذي أبقيت من مهجتكمالذي أبقيت من مهجتكمالذي أبقيت من مهجتك

  مالذي إبقيتمالذي إبقيتمالذي إبقيتمالذي إبقيت

 طفلتكطفلتكطفلتكطفلتك منمنمنمن
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ًًوأدا أنيقاوأدا أنيقاوأدا أنيقاوأدا أنيقا.. .. .. .. وأدتها وأدتها وأدتها وأدتها  ًً 

  مل تعتش بردامل تعتش بردامل تعتش بردامل تعتش بردا

 حريقاحريقاحريقاحريقا وال عاشتوال عاشتوال عاشتوال عاشت

 صندوق مال لـ عشرين عاماصندوق مال لـ عشرين عاماصندوق مال لـ عشرين عاماصندوق مال لـ عشرين عاما

 تنهل منهتنهل منهتنهل منهتنهل منه

  .. سيدفنونك بالرتاب الذيسيدفنونك بالرتاب الذيسيدفنونك بالرتاب الذيسيدفنونك بالرتاب الذي

  حتثهحتثهحتثهحتثه كنتكنتكنتكنت

 !! على عمرهاعلى عمرهاعلى عمرهاعلى عمرها

  وقمرها وسهرهاوقمرها وسهرهاوقمرها وسهرهاوقمرها وسهرها

من بعدك قربهامن بعدك قربهامن بعدك قربهامن بعدك قربها.. .. .. .. سيكون سيكون سيكون سيكون 
ََََ

 !! 

ٍٍبدقةبدقةبدقةبدقة .. أجدتأجدتأجدتأجدت ٍ ٍ 

 وأدهاوأدهاوأدهاوأدهايا أباها يا أباها يا أباها يا أباها 
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كل صباحكل صباحكل صباحكل صباح
ْْْْ

 

 

 

 

صباحصباحصباحصباح أخرج قلبي كلأخرج قلبي كلأخرج قلبي كلأخرج قلبي كل
ْْْْ

 

ًًألبسه عمامة وجناحاألبسه عمامة وجناحاألبسه عمامة وجناحاألبسه عمامة وجناحا ًً ً ًُ ًُ ًُ ُ
  

ًًوثوبا أسوداوثوبا أسوداوثوبا أسوداوثوبا أسودا ًً
 

ًًًًوسالحاوسالحاوسالحاوسالحا
 

 إمسك ِإمسك ِإمسك ِإمسك ِ ِِِِويف عنقه أعلقويف عنقه أعلقويف عنقه أعلقويف عنقه أعلق

أخرجه أخرجه أخرجه أخرجه 
ُُ ُُ

فيطريفيطريفيطريفيطري.. .. .. .. 
ْْ ْْ

 

خيرتق الغيوم خيرتق الغيوم خيرتق الغيوم خيرتق الغيوم 
ْ ُْ ُْ ُْ ُ

يعرب السمواتيعرب السمواتيعرب السمواتيعرب السموات.. .. .. .. 
ْ ُْ ُْ ُْ ُ
  

اىل اجلنوباىل اجلنوباىل اجلنوباىل اجلنوب .. من الشمالمن الشمالمن الشمالمن الشمال
ْْ ْْ

 

سائرا يف طرقات الكونسائرا يف طرقات الكونسائرا يف طرقات الكونسائرا يف طرقات الكون
ْْْْ ًً ًً

 

  .. ثم يهبطثم يهبطثم يهبطثم يهبط

 يهبطيهبطيهبطيهبط

ِِباب مستشفاكباب مستشفاكباب مستشفاكباب مستشفاك حىت يقف وحيط علىحىت يقف وحيط علىحىت يقف وحيط علىحىت يقف وحيط على ِِ 

 كن األستقبالكن األستقبالكن األستقبالكن األستقبالمير رمير رمير رمير ر

  ( بببب( ( ( ( ويدلف من ممر اجلناح ويدلف من ممر اجلناح ويدلف من ممر اجلناح ويدلف من ممر اجلناح 

  املمرضاتاملمرضاتاملمرضاتاملمرضات يتوقف يف غرفةيتوقف يف غرفةيتوقف يف غرفةيتوقف يف غرفة

  يقبل حقيبتكيقبل حقيبتكيقبل حقيبتكيقبل حقيبتك

 ويذهب إىل غرفة املرضىويذهب إىل غرفة املرضىويذهب إىل غرفة املرضىويذهب إىل غرفة املرضى

ِِيراك يراك يراك يراك  يراكيراكيراكيراك.. .. .. .. ِِ
ْْ ْْ

 

عقد الطبيباتعقد الطبيباتعقد الطبيباتعقد الطبيباتِ ِِِيف عنقكيف عنقكيف عنقكيف عنقك
ْ ُْ ُْ ُْ ُ

 

 .. فــــ يقبلكفــــ يقبلكفــــ يقبلكفــــ يقبلك

 

 

ًًًًكل صباح سرتين نوراكل صباح سرتين نوراكل صباح سرتين نوراكل صباح سرتين نورا
  

 كرسي اإلنتظاركرسي اإلنتظاركرسي اإلنتظاركرسي اإلنتظار ًًًًجالسا علىجالسا علىجالسا علىجالسا على

  ! كل صباحكل صباحكل صباحكل صباح

 ستجدين إمسيستجدين إمسيستجدين إمسيستجدين إمسي

على امللفاتعلى امللفاتعلى امللفاتعلى امللفات
ْْ ْْ
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األسرةاألسرةاألسرةاألسرة وعلى شراشفوعلى شراشفوعلى شراشفوعلى شراشف
ْْ ْْ

 

 ِِِِكل صباح منذ أن عشقتككل صباح منذ أن عشقتككل صباح منذ أن عشقتككل صباح منذ أن عشقتك

 ٢٥٠٣٢٥٠٣٢٥٠٣٢٥٠٣ ديسمرب من العام  ديسمرب من العام  ديسمرب من العام  ديسمرب من العام ٢٨٢٨٢٨٢٨حىت صباح حىت صباح حىت صباح حىت صباح 

تسافرينتسافرينتسافرينتسافرين وحنيوحنيوحنيوحني
ْْ ْْ
  

ًًًًستسمعني إمسي أيضاستسمعني إمسي أيضاستسمعني إمسي أيضاستسمعني إمسي أيضا
  

مع إعالنات االمساءمع إعالنات االمساءمع إعالنات االمساءمع إعالنات االمساء
ْْْْ

 

املطاراتاملطاراتاملطاراتاملطارات يفيفيفيف
ْْ ْْ
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عذابعذابعذابعذاب
ْْْْ
 !! 

 

 

 

ِِِِحلظة إنفراطحلظة إنفراطحلظة إنفراطحلظة إنفراط ..
ََ ََ

  

ٍفقرات ظهر الزمانفقرات ظهر الزمانفقرات ظهر الزمانفقرات ظهر الزمان ٍِ ٍِ ٍِ ِ  

 ٍٍٍٍساعة إبتالع مفاصل احمليط ْساعة إبتالع مفاصل احمليط ْساعة إبتالع مفاصل احمليط ْساعة إبتالع مفاصل احمليط ْ

أشرعة األمانأشرعة األمانأشرعة األمانأشرعة األمان
ْْ ْْ

 

اجلزراجلزراجلزراجلزر عراةعراةعراةعراة
ْْ ْْ

 

 حفاة اخللجان ْحفاة اخللجان ْحفاة اخللجان ْحفاة اخللجان ْ

 !! رأيته يشرب كأسارأيته يشرب كأسارأيته يشرب كأسارأيته يشرب كأسا

 

.. 

.. 

 

وأحسب أنوأحسب أنوأحسب أنوأحسب أن
ُُ ُُ

 !! للرجاء حبالللرجاء حبالللرجاء حبالللرجاء حبال 

وأن هناك مدينة جديدةوأن هناك مدينة جديدةوأن هناك مدينة جديدةوأن هناك مدينة جديدة
ْ َْ َْ َْ َ

 

 !تعج مغفرة ًتعج مغفرة ًتعج مغفرة ًتعج مغفرة ً

وأن هذه االرضوأن هذه االرضوأن هذه االرضوأن هذه االرض
ْْ ْْ

 .. 

إستدارت مبا يكفيإستدارت مبا يكفيإستدارت مبا يكفيإستدارت مبا يكفي
ْْ ْْ
  

  ! قتالقتالقتالقتال، ، ، ، وأكتفت وأكتفت وأكتفت وأكتفت 

 

.. 

.. 

 

 كالصالة ْكالصالة ْكالصالة ْكالصالة ْ وتأتنيوتأتنيوتأتنيوتأتني

 كالسحابكالسحابكالسحابكالسحاب

كالربيع يفرشه الضبابكالربيع يفرشه الضبابكالربيع يفرشه الضبابكالربيع يفرشه الضباب
ْْ ْْ

 

تزفك ِ حنلة ٌتزفك ِ حنلة ٌتزفك ِ حنلة ٌتزفك ِ حنلة ٌ
ّّ ّّ

 

األعشاباألعشاباألعشاباألعشاب وقبيلةوقبيلةوقبيلةوقبيلة
ْْ ْْ

 

ِِتعلن زهرة على شفتيكتعلن زهرة على شفتيكتعلن زهرة على شفتيكتعلن زهرة على شفتيك ِ ِ 

 احلياة احلياة احلياة احلياةوتبتسموتبتسموتبتسموتبتسم
ْْ ْْ
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.. 

.. 

 

يف أفواه الرواةيف أفواه الرواةيف أفواه الرواةيف أفواه الرواة فأشعلفأشعلفأشعلفأشعل
ْْْْ

 

  !قصيدتي اجلاهلية ْقصيدتي اجلاهلية ْقصيدتي اجلاهلية ْقصيدتي اجلاهلية ْ

 وأفتح ُيف الريح ِباباوأفتح ُيف الريح ِباباوأفتح ُيف الريح ِباباوأفتح ُيف الريح ِبابا

وأغلقوأغلقوأغلقوأغلق
ُُ ُُ

ياحبيبتيياحبيبتيياحبيبتيياحبيبتي - 
ْْ ْْ

 

 ! عليهم األبوابعليهم األبوابعليهم األبوابعليهم األبواب

  وإن كان ترابهموإن كان ترابهموإن كان ترابهموإن كان ترابهم

  وماءهموماءهموماءهموماءهم

 عذاباعذاباعذاباعذابا وهواءهموهواءهموهواءهموهواءهم

ِِففيك قد طاب العذابففيك قد طاب العذابففيك قد طاب العذابففيك قد طاب العذاب ِِ !! 
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  النجــاةالنجــاةالنجــاةالنجــاة

        
        
  

  يف الشعر ِيف الشعر ِيف الشعر ِيف الشعر ِ

 كما يف احلب ْكما يف احلب ْكما يف احلب ْكما يف احلب ْ

 على احلياة ْعلى احلياة ْعلى احلياة ْعلى احلياة ْ ال تدل احلياة ُال تدل احلياة ُال تدل احلياة ُال تدل احلياة ُ

 ر ْر ْر ْر ْيف الشعيف الشعيف الشعيف الشع

  قوانني كثرية ْقوانني كثرية ْقوانني كثرية ْقوانني كثرية ْ

  وفيه أيضا ًوفيه أيضا ًوفيه أيضا ًوفيه أيضا ً

الكثري منالكثري منالكثري منالكثري من
ُُ ُُ

 الطغاه ْالطغاه ْالطغاه ْالطغاه ْ 

 

 

أما احلبأما احلبأما احلبأما احلب
ّّ ّّ
  

 فقانونه الوحيد ْفقانونه الوحيد ْفقانونه الوحيد ْفقانونه الوحيد ْ

  أن ال حتب إال منأن ال حتب إال منأن ال حتب إال منأن ال حتب إال من

◌ بدمك ْ◌ بدمك ْ◌ بدمك ْ◌ بدمك ْ خضبتكخضبتكخضبتكخضبتك
ََ ََ

 

 وغاصت يف الوريدوغاصت يف الوريدوغاصت يف الوريدوغاصت يف الوريد

  من أستخرجتك من ضرحيكمن أستخرجتك من ضرحيكمن أستخرجتك من ضرحيكمن أستخرجتك من ضرحيك

 أملكأملكأملكأملك وأذاقتكوأذاقتكوأذاقتكوأذاقتك

 

 

 !! هنا يصبح الشعر حباهنا يصبح الشعر حباهنا يصبح الشعر حباهنا يصبح الشعر حبا

  هنا تكون القصيدةهنا تكون القصيدةهنا تكون القصيدةهنا تكون القصيدة

 استشهاديةاستشهاديةاستشهاديةاستشهادية عمليةعمليةعمليةعملية

 يكون بعض ما تكتبهيكون بعض ما تكتبهيكون بعض ما تكتبهيكون بعض ما تكتبه

  ككككوتقوله دواوينوتقوله دواوينوتقوله دواوينوتقوله دواوين

 طريقك الوحيدطريقك الوحيدطريقك الوحيدطريقك الوحيد

 ! للنجاهللنجاهللنجاهللنجاه
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  دم الكتابةدم الكتابةدم الكتابةدم الكتابة

 

 

(1)  

 

 

  دم الكتابةدم الكتابةدم الكتابةدم الكتابة

 مائل إىل األخضرمائل إىل األخضرمائل إىل األخضرمائل إىل األخضر .. أبيض ٌأبيض ٌأبيض ٌأبيض ٌ

رسالة مبتلة ٌ باحلزنرسالة مبتلة ٌ باحلزنرسالة مبتلة ٌ باحلزنرسالة مبتلة ٌ باحلزن
ْْ ْْ

 

 عتاب ٌ رقيق ٌعتاب ٌ رقيق ٌعتاب ٌ رقيق ٌعتاب ٌ رقيق ٌ

  أردت أن أقول لكأردت أن أقول لكأردت أن أقول لكأردت أن أقول لك

  أنني ال أنام جيدا ًأنني ال أنام جيدا ًأنني ال أنام جيدا ًأنني ال أنام جيدا ً

 منذ أشهرمنذ أشهرمنذ أشهرمنذ أشهر

 

 

(2) 

 

 

ِِِِحبـك خرافةحبـك خرافةحبـك خرافةحبـك خرافة
ّّ ّّ

  

وأنت جنـة ٌ وأنت جنـة ٌ وأنت جنـة ٌ وأنت جنـة ٌ 
ّّ ّّ
ِِ ذات أنهرذات أنهرذات أنهرذات أنهر.. .. .. .. ِِ

ُُ ُُ
 

 رفقا ً باألسري ِرفقا ً باألسري ِرفقا ً باألسري ِرفقا ً باألسري ِ

 ذلك اإلقليم الصغري ْذلك اإلقليم الصغري ْذلك اإلقليم الصغري ْذلك اإلقليم الصغري ْ

  إمرباطورية ٍإمرباطورية ٍإمرباطورية ٍإمرباطورية ٍ يفيفيفيف

 حيكمها العسكر ْحيكمها العسكر ْحيكمها العسكر ْحيكمها العسكر ْ

 

 

(3)  

 

 

مل أمسع وململ أمسع وململ أمسع وململ أمسع ومل
ََََ

أرىأرىأرىأرى 
ْْ ْْ

 

ِِِِومل أملس حبـك هذاومل أملس حبـك هذاومل أملس حبـك هذاومل أملس حبـك هذا
ّ ّْ ّْ ّْ ْ

 

لكنني أشعرلكنني أشعرلكنني أشعرلكنني أشعر
ْْ ْْ

 

بالشوق يفور يف دميبالشوق يفور يف دميبالشوق يفور يف دميبالشوق يفور يف دمي
ْْ ْْ
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  ِِِِ◌◌◌◌ وبالقصائدوبالقصائدوبالقصائدوبالقصائد

 متوت ُ يف فمي ْمتوت ُ يف فمي ْمتوت ُ يف فمي ْمتوت ُ يف فمي ْ

 وبالكالم خيتنق ْوبالكالم خيتنق ْوبالكالم خيتنق ْوبالكالم خيتنق ْ

ِِقليل ٌ حبـك قليل ٌ حبـك قليل ٌ حبـك قليل ٌ حبـك  ِِ
ّّ ّّ

قليلقليلقليلقليل.. .. .. .. 
ْْ ْْ

 

 مسكر ْمسكر ْمسكر ْمسكر ْ .. لكنهلكنهلكنهلكنه
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 أيها املبتورأيها املبتورأيها املبتورأيها املبتور

 

 

 

قفصيقفصيقفصيقفصي
ََََ
ِِ  الصدري ْالصدري ْالصدري ْالصدري ْ ِِ

 أيها املبتور ْأيها املبتور ْأيها املبتور ْأيها املبتور ْ

أخرجني وأكأخرجني وأكأخرجني وأكأخرجني وأك
ْْ ْْ

سرنيسرنيسرنيسرني
ْْْْ
  

ِيف خامالت الذكريف خامالت الذكريف خامالت الذكريف خامالت الذكر ِِ ِِ ِِ ِ  

◌ العطور ْ◌◌ العطور ْ◌◌ العطور ْ◌◌ العطور ْ◌ حامالتحامالتحامالتحامالت
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

 

 

 ورود ٌ يف املساجدورود ٌ يف املساجدورود ٌ يف املساجدورود ٌ يف املساجد

  وأشباه دمىوأشباه دمىوأشباه دمىوأشباه دمى

 يف املعابد ْيف املعابد ْيف املعابد ْيف املعابد ْ

 تعرض ُتعرض ُتعرض ُتعرض ُ وحور ٌوحور ٌوحور ٌوحور ٌ

وعابد ُ احلسان ْوعابد ُ احلسان ْوعابد ُ احلسان ْوعابد ُ احلسان ْ
ََ ََ
ِِ ِِ 

 ساجد ْساجد ْساجد ْساجد ْ

 

 

 ورمبا تسلخ ُ الغزالن ُورمبا تسلخ ُ الغزالن ُورمبا تسلخ ُ الغزالن ُورمبا تسلخ ُ الغزالن ُ

 التابوت ْالتابوت ْالتابوت ْالتابوت ْ جلدجلدجلدجلد

تستخرج ُ الفرعون الثامنتستخرج ُ الفرعون الثامنتستخرج ُ الفرعون الثامنتستخرج ُ الفرعون الثامن
ْ َْ َْ َْ َ

 

 !! أغنيات ُ األمريةأغنيات ُ األمريةأغنيات ُ األمريةأغنيات ُ األمرية

 احلوتاحلوتاحلوتاحلوت وقد ميوتوقد ميوتوقد ميوتوقد ميوت

 على جزيرة ْعلى جزيرة ْعلى جزيرة ْعلى جزيرة ْ

 !! أما القصائد ُأما القصائد ُأما القصائد ُأما القصائد ُ

القصائد ُ ال متوتالقصائد ُ ال متوتالقصائد ُ ال متوتالقصائد ُ ال متوت
ْْ ْْ

 

        
....        

.... 
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�ر ا	�� ������   
  

 ٢٠٠٢ ����رات ا����� - � ����ي   •

•  ��� ����٢٠٠٢رات ا�����   –�

 ٢٠٠٢ درا)�  –��ذا 	&%� ا��$� #��"�! �  •

  ٢٠٠٣ ����رات ا����� –0/ )�#. ا-$�ر ,+*��  •

  ٢٠٠٣ ����رات ا����� –����� ا�%3م ا-$�ر ,+*��  •

  ٢٠٠٣ ����رات ا����� –#$� ا�  �ت  •

• Charme - – ٢٠٠٤ ����رات ا�����  

•  ;��  ٢٠٠٤ ����رات ا����� – -و

  ٢٠٠٥ ����رات ا����� –� !�ة ا�%� •

  ٢٠٠٥ ����رات ا����� - ?��0�  ا-$�ر ,+*��   •

  ٢٠٠٦ ����رات ا����� –ا� ���  •

 ٢٠٠٨ ����رات ا�����  – ١٢ •

•  ���C"/ وا�	ب ا�"&��*E– �(٢٠٠٩ درا 

 ٢٠٠٩ ����رات ا����� –�/ اآ�ن  •

 


