
 

 ضطربضمير م تتساؤال

 سلبوا الوعي مني

 الوهم في رأسيا نقشوو

 في قلبيالخوف غرسوا 

 والعيب في عيني

 وعلموني أصول درسي 

 علموني 

 غدطالئع ال رىكيف أ

 أمسيأطالل  في

 ًامجدمن الرماد أصنع و 

 كان في األمس منسي

 الوهمأعيش 

 يّسِح الوهمكأن 

 أومن بالجن

 نسوأشك في اأُل

 علموني

 لأرى في عتمة اللي كيف

 شمسي ةإشراق

 يوم فرحي تغمرني الرهبة

 يوم بؤسي والطمأنينة



 موتييوم  سعيدًا

 يوم عرسي وحزينًا

 حبيبتي في عيونأنظر 

 من اإلثم خائفًا

 عيبوال

 مطأطئ الرأس

 علموني

 الظلم ضىتركيف أ

 وأرى سعادتي

 في قناعة نفسي

 وخالصي من عذاب القبر

  إطاعة أولي األمرفي 

 صبُحم ُأفي اله

  مسىُأ وفي الغِم

 علموني

 كثيرًة أشياًء

 رأسيخرافات وملئوا بال

 تعاويذمن عني غاب ما 

 حسي ادركهلم ُي طالسمو

 الشاطروحفظت أنا 

 درسيكالببغاء 

 ولم أعد أعرف من التاريخ

 سوى أمجاد أمسي



 أغرقوني في بحور الوهم

 وباعوني بثمن بخِس

 أميو نسيت حبيبتي

 ونسيت نفسي 

 أعدائيأن أقتل بوني أقنع

 نفسي الطرقاتفي  وأفجر

 الوطنفي سبيل أموت 

 قدسي الحجارةمن  هوما و

 جنازتي أنبطمأنوني 

 هي مراسم عرسي

 تزفني في خشوع

 لما تشتهي العين

 القلب لهيتوق 

 نفسي وتتمناه

 الفتيل أشعلُتوحين 

 إربًا تمزق جسدي إربًا

 في الهواءأشالئي  تتطاير

 شمسي البيتوغابت عن 

 لم يكن هناك فرح

 طرب وأ صرق

 ورد إكليلوال 

 رأس حبيبتي يظلل



 رأسيو

 كثيرٌة ٌشونع سوى

 يلم يكن من بينها نعش

 حزن سحابُةحبة األ وَهوج وعلْت

 حائرٌة ساخرٌة ابتسامٌة

 بال همِستصرخ  دموٌع

 قبل موتيتحطم حلم 

 على عتبة األقدار

 على يد األحبار

 يأِسو خوففي لحظة 

 حزينة تركت خلفي أمُا

 باكية وحبيبًة

 شموع الفرح تنتظر 

 العرِس وحالوة

 الفجر أشراقةغدت و

 كعتمة األمس  ًادامس ًاسواد

 ُمخيفة أشباحًاحبيبتي  وأحالُم

 حارقة دموعًاوحنان أمي 

 وأصبحت أنا الموعود مفقودًا

 منسي على حائٍط قًةمَزُم صورًة

 يدرس تعاويذني وي من علمنس



 العمرأغلى من  أن ال شيء

 قدسي الحبأسمى من وال 

 ياةالحفي شيء  الو

  اليأس واألملغير 

 الفرحالحزن ودموع 

 العشق حسينبضات و

 عدلواهل فيا رب 

 حين خدروني

 وقادوني إلى الموت مختااًل

 رافَع الرأس

 ذنوبيلي  تغفروهل 

 نفسيبحق ظلم من  ُتاقترفما و

 تركت ألمي وحبيبتيما و

 من بؤس على بؤِس
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