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 حبيت أموت
 

ــوح    ــنين نـ ــن السـ ــته مـ ــي عشـ  واللـ
ــوح    ــى تطـ ــري وليلـ ــي بفجـ ــفت عينـ  وشـ

ــمعت في ــرآن  وسـ ــعب والقـ ــد والشـ ــا البلـ  هـ
 ولقيــت يتــيم شــرقان ولقيــت شــهيد عرقــان     
ــان   ــل قلقـ ــالع جبـ ــل طـ ــي زي الجمـ  ولقيتنـ
ــر     ــه البح ــهد علي ــين يش ــب ع الجب ــي انكت  والل
ــان     ــد غرق ــي اتول ــر الل ــر غي ــرف البح ــا يع  م
ــان   ــر أمـ ــر بيـ ــين يعتـ ــر وفـ ــب مبعتـ  خشـ
 آمنــــت باإلنســــانيه والتفــــت جــــريح   
 ســــنابل الــــدنيا بتميــــل عليهــــا الــــريح

 مــة الحــق غيــر اللــي اتولــد مكســور     وال كل
ــور     ــه الن ــي علي ــا يقدرش ــك م ــر حزن ــا مص  ي
ــه     ــو جاي ــمس ل ــي الش ــك يبك ــر حزن ــا مص  ي
 حزنـــك مـــن الطمـــي األســـمر يقتـــل الميـــه
 حزنــك يســمع فــي قلبــي وصــوتي وعينَّيــه     
ــقي   ــي بتش ــي عين ــة ف ــل غمض ــن ك ــا مصــر م  ي



 ٤

ــي    ــن بقّـ ــر مـ ــيم وأمـ ــديم وألـ ــك قـ  حزنـ
ــزن    ــتغفر وبيحــ ــر ويســ ــك بيكفــ  حزنــ

ــي ال  ــت خلـ ــتأذن  وكنـ ــا رب يسـ ــهيد يـ  شـ
 لمــا اتولــد كنــت نايمــه تحــت لمبــة جــاز      
ــاز   ــبه العكــ ــالهم يشــ ــان والدي خيــ  وكــ
 ولمـــا مـــات كنـــت شـــابه والجبـــين عـــالي 
 كانــــت إيديــــه العفيــــه أم تــــوعى لــــي

 كــان عــارف المجــد ال األحجــار وال التماثيــل     
 هـــي اللـــي تبنيـــه ولكـــن راحـــة التراحيـــل
ــل    ــزات النيـ ــر معجـ ــح أكبـ ــارف القمـ  وعـ

ــر  ــل مط ــي ك ــباح  وف ــل ص ــالم وك ــن الع  ح م
ــالح    ــرق ف ــول الع ــري وأص ــف مص ــم الرغي  طع
  ــس ــا ري ــر ي ــة فج ــا طلع ــري ي ــن مص ــا حض  ي
 مـــع الســـالمه يـــا والـــد يـــا أحـــن شـــهيد
ــنكّس  ــالم بتتـــ ــابي ودي األعـــ  آدي الرقـــ
 فـــين طّلتـــك فـــي الـــدقايق تســـبق المواعيـــد
 واالبتســامه اللــي أحلــى مــن الســالم باإليــد     
ــد     ــه وجدي ــه ومعرك ــل فرح ــي ك ــا ف ــا معان  ي
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ــد   أ ــي العي ــوالد ف ــدوم ال ــوقي وه ــي بحق ــر ل  ؤم
ــيد  ــا واألناشــ ــل بيضــ ــه ومرايــ  والمجانيــ

ــد      ــذّل والتنهيـ ــبهش الـ ــا يغلـ ــبر مـ  والصـ
ــي  ــب لـ ــل يكتـ ــت الكـ ــك وقلـ ــت ورقـ  فرقـ
ــي   ــن قبلـ ــرقيه مـ ــن الشـ ــره مـ ــن البحيـ  مـ
ــد   ــي بعيـ ــده وتالقينـ ــو أم تنـ ــت لـ ــا خفـ  أنـ

 يامـــا الســـفر والبريـــد يامـــا األمـــل بـــدري 
 بكـــري يامـــا الغالبـــه تريـــد منشـــيه ال   

 ويامـــا قلبـــك خفـــق مـــن رحمتـــه وضـــناه 
 كـــل اآلهـــات شـــعب واحـــد يـــا حبيـــب اهللا
ــه     ــاف الفواعليـ ــل واكتـ ــادق العقـ ــا صـ  يـ
 صـــدر الشـــهامه اللـــي أكتـــر منهـــا حنيـــه 
ــه   ــنا محنّيـ ــت راسـ ــا كانـ ــام مـ ــيتنا أيـ  نسـ
ــال  ــارع ودي العمــ ــدارس ودي الشــ  آدي المــ
 والفالّحـــين األحبـــه أمتـــك يـــا جمـــال    

ــر    ــا كبيـ ــق يـ ــى الحـ ــرب داوم داوم علـ  العـ
 عشـــر ليـــالي بضـــحاها وانـــت مشـــم نـــايم
ــوع    ــك ودمـ ــاجر تطلبـ ــي بحنـ ــا نعلـ  خلينـ
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ــموع      ــوطن مس ــب ال ــا قل ــعب ي ــوة الش ــا ق  ي
ــاهير  ــد الجمـ ــا واحـ ــذاكره يـ ــة الـ ــا رؤيـ  يـ

ــمير    ــرف وض ــادي وش ــات ن ــن نب ــع م ــوتك نب  ص
ــر     ــاردا كتي ــوع زي النه ــن دم ــه وم ــن ملحم  م
ــا  ــا اكتبهـ ــل مـ ــوعي قبـ ــأل دمـ ــي أسـ  خلينـ

ــى  ــانش انتهـ ــا كـ ــل مـ ــاوليـ ــام نعتبهـ   وأيـ
ــاس     ــد اإلحس ــاره خال ــي المن ــدور ف ــمك ي  واس
ــاس     ــوب الن ــي قل ــك ف ــر مقام ــي أكب ــين الل  م

 واال مقامهم في قلبك
 ما انتهـى لـي أنـين          

 عينــي الليلــه دي عــذاب والحــزن مصــريين
ــين    ــين وبن ــامى والجئ ــي يت ــع كالم  مطل
 يا مصر في الـدنيا جانـب كـل رحمـه ولـين            
ــنين  ــات وس ــه وأمه ــك بداي ــانش قبل ــا ك  م
ــدادين   ــر والف ــان الظُه ــا زم ــده ي ــا خال  ي
 يا كل روح ترمي في القصب الصـعيدي حنـين         
ــين  عيونــك أنــت الســواد وكتابــك انــت جب
 يا البسـه تـوب األميـره كـل خيطـه حـزين            
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ــين   ــانّيه لم ــى وإنس ــد إمت ــنه لح ــين س  ألف
ــدين     ــال ال ــة جم ــي وتغريب ــة عراب  وقف
 يــا دنشــواى البصــيره فــي الحمــام والطــين

 نق وفي شـقا المسـاجين      ومن السطوح في المشا   
 نشــيد بــالدي يمــد بخطــوة الجــايين    
ــادين  ــمع المي ــه يس ــان العريض ــن الغيط  وم
ــين   ــل وجن ــان أم ــم واإلنس ــق والحل  والح
 تبــّل نعشــه النهــاردا دمــوع خمــس ماليــين
ــين  ــيط أدان ويمـ ــعب ويعـ ــيط الشـ  ويعـ

 دا نبض يونيـه ويوليـه فـي قلـب كـل سـنه              
 ىدا اللــي افتــتح مــنجم األيــام ودا اللــي بنــ

ــدر    ــبحت تق ــه أص ــه الرقيق ــر الحقيق  نص
ــزمن أخضــر   ــي ال ــد خَلَّ ــاير جدي  زرع البش
ــا  ــا غيطــي أن ــاكر ي  دا وزع األرض مــش ف
ــه    ــن قلب ــحكه م ــح زي الض ــوارة القم  ن
ــاوبوا   ــمر يتج ــوالد الس ــوف ال ــان يش  فرح
ــدافي  ــوا ال ــاين والبس ــوا القصــور والجن  خُش
ــدافي    ــزل ح ــيج وبغ ــون النس ــان بل  فرح
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ــال كلنــ    ــوا ق ــا س ــا اجتمعن ــللم  ا العام
 آدي الطريق للـي كـان عريـان وكـان حـافي           
 ولكــل إنســان يخــاوي إبنــه ويزامــل    
 ولكــل إنســانه عرفــت حقهــا الكامــل    
ــه واألم والحامـــل  البنـــت فـــي المدرسـ
ــا  ــت أحيته ــي وأن ــت بتبك ــي كان ــي الل  تبك
ــا     ــي ناحيته ــدر نمش ــوارع بنق ــل الش  ك
ــراس   ــاه ال ــع مع ــوم نرف ــل ي ــك ك  وبكلمت

 لنـاس مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب ا           
 .واال مقامهم في قلبك

 عينـــي ودموعهـــا    
 على البلد خيمه سـودا ومصـر فـي ضـلوعها          
ــام    ــه باألي ــاهيش دريان ــوارع م ــل الش  ك
 امبــارح اللقمــه كانــت تجمــع األيتــام    
ــد    ــعفين قاع ــن المستض ــد م ــأني واح  ك
ــوع    ــرض والج ــام الم ــوالده أي ــي ل  بيحك
 كـــأني قبـــل التمنتاشـــر ســـنه ســـاند

 رجـوع على جـدارك يـا مستشـفى وعيشـي          
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 كــأن فــي عينــي طفــل مــن الشــقا بيــنهض
            وفي الـدموع كـل جسـمي مـن الشـقا بينهـد 
 يشــقى الحجــر زينــا والــزرع ويانــا    
ــه  ــة دي بردان ــي الناحي ــمس ف ــم الش  عواص
ــدوم  ــل وال ــرايس والنخي ــب الع ــل مغي  والني
ــوم  ــاجز يشــوف الن ــد ع ــق األب ــى طري  عل
 فكرني يـوم ع الرغيـف أنـا بـاجري متكتـف           

 ي أســامي بــالدصــوت المراكبــي يتــابع فــ
ــر يعطــف  ــاش القم ــا تلق ــواري م ــين الح  ب
 كان االحـتالل لسـه ريحـة السـخره والجـالد          

 وانا كنت أم اليتيم إيدي على إيدي
ــدي   ــن تغري ــا ع الغص ــر انطف ــبه طي  وش
ــتقرا   ــين بتس ــه والتالت ــنه الخامس ــا الس  لم
 فــي الماضــي والغــد بــين الثــوره والثــوره
ــباب ضــلوا  ــآخر ش ــال ب ــديوان اتم ــان ال  ك

  ما حنّش علـى النـاس اللـي تقـدر لـه            والطين
ــا     ــي ربون ــم الل ــرف ه ــم الش ــانوا ه  وك
ــه    ــاره مغبون ــه تج ــرق والحقيق ــان الع  ك
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ــول    ــؤال ط ــا والس ــادر عابون ــل البن  أه
ــول    ــي ويم ــطوانه يغن ــاي اس ــابوا ن  وج
ــى   ــل وال يفن ــدوم اللي ــم ي ــا أده ــالوا ي  وق
ــا   ــي وال يفن ــر نبك ــات ع الحج ــا البن  واحن
ــهد    ــت الش ــاري طلع ــد الكب ــى حدي  اءعل

ــداء   ــم واألع ــا الظل ــت معاه ــمس كان  والش
 لمـــا العنـــابر ضـــربها خـــاين األمـــه
ــه    ــه واللقمـ ــدة الحريـ ــدت وحـ  اتأكـ
 يحيا الوطن فـي الحنـاجر والعطـش والريـق         
ــالي طريــق  كانــت عيونــك بتحفــر فــي اللي
ــاب    ــكر الوه ــه تش ــاجد ومادن ــنجم س  وال
 وتقول لي روحـي الوحيـده فـي أنـين الغـاب           

ــه قرا   ــاب بيخلص ــاتح كت ــر ف ــهوال عم  ي
 وال عمر خطوه انتهـت وال جـرح صـادق لـم           
 مــن أول المدرســه يــا حامــل الرايــه    
 كانت عيونك علـى أكبـر نصـيب فـي الهـم           
ــالص   ــوره واإلخ ــل والث ــحيه والعم  والتض
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 مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب النـاس            
 .واال مقامهم في قلبك

 النــــــدى بيطــــــّل   
 يااللي في يمينه علم ياللي فـي جبينـه رصـاص          

 سمر يـا غـالي فـي عيـون الكـلّ          يا شاب يا ا   
ــه  ــين حيل ــد الطيب ــا بي ــان م ــا ك ــان يام  ك
ــا    ــى آخرته ــه إمت ــالي الطويل ــالوا اللي  ق

 قلــت الــزمن أرض والفــالح حيحرتهــا    
 كل التاريخ اللـي نـام يصـحى فـي وجـدانك           
ــك   ــره بودان ــمع س ــك وتس ــوفه بعيني  وتش
ــفحه   ــك أول الص ــتح ل ــبابك ف ــر ش  األخض
ــل صــالحه  ــام األم ــن الماضــي أي ــاك م  مع

 دنا فيهـا الجميـل والصـبر مـا يغمضـش          وبل
ــش  ــع نع ــا يطل ــاردا لم ــب النه ــي جن  وبتبك
ــين  حامــل شــهيد مــن تسعتاشــر ومــن تالت
 يا رحمـه بـين السـما واألرض حبـل متـين           

ــالل   ــاني حـ ــه واألمـ ــه حزينـ  المغربيـ
ــتقالل  ــحى االس ــد األض ــوادي عي ــة ال  حري



 ١٢

ــد  ــرا بتجاه ــات الخض ــبا والراي ــرد وص  ش
  شـاهد  وانت اللي فـوق الطريـق قلبـك عليـك         

ــد    ــس األم والوال ــنك تح ــغر س ــن ص  م
 إسأل على والدنا
 يا جار من المادنه

ــاب اهللا     ــاتح كتـ  فـ
ــابلوا    ــوات حيتق ــوت أخ ــل البي ــت ك  وعرف
ــه    ــب ل ــيش حتتع ــة ع ــالم بلقم ــل ح  وك
ــرابه   ــل ض ــي الرم ــه ف ــين مؤلم ــل ع  وك

ــا      ــول ياب ــده تق ــراب تن ــة ت ــل حب  وك
ــر    ــن اآلخ ــام م ــى األي ــت عل ــا طلي  ولم

 مـــنعم القـــادرقلبـــك خفـــق بالـــذكاء ال
 حتالقي فـي الماضـي والجايـات شـجر بـاقي          
ــي    ــل وحتالق ــول اللي ــر ط ــع الفج  وموق
ــع  ــب األمهــات دم ــي قل ــايق ف  صــعب الحق
 يشــكر ســالح األعــادي لمــا نتجمــع    
ــئول   ــقا المس ــزن إال بالش ــش الح ــا يخف  م

ــول    ــك بتق ــاني وخطوت ــب المع ــك يح  عقل



 ١٣

 من الرصـيف للرصـيف مـين اللـي بيعـدي           
 ورين بعـــديالمظلـــومين قبلنـــا المنصـــ

ــاني فــي الطــالع ــل والب  النخــل ضــارب مث
 الخيــر يقــوم وحديــد الشــر حيطــاوع    
 ما فيش إيمان ينكسر ومـا فـيش أمـل ضـايع           

ــقا محســوب   ــل الش ــوم ك ــد ي  والب
ــه وخطــوة األوطــان  ــا روح الغالب  ناصــر ي

 يا منجد الصدق اللـي كـان مغلـوب          
ــان   ــه والفرسـ ــا وارث الخيالـ  يـ

ــي الق   ــي تبن ــاطره الل ــديهم الش ــوبوإي  ل
 الليـــل مـــا يســـتعمرش كـــل الزمـــان
 والفجـــر مـــا يفكـــرش عمـــره يتـــوب
ــيم األوان  ــهداء عظــ ــا وارث الشــ  يــ
ــان    ــوا األوثـ ــي يحطمـ ــا اللـ  واألنبيـ
 وجبيـــنهم اللـــي ينـــور المكتـــوب   
ــان   ــر األغصـ ــي تزهـ ــيهم اللـ  وعينـ

 وتقـــــرب الشـــــطآن   
 يـــا كامـــل التضـــحيه واإلحســـان   



 ١٤

 لـــو زيـــك الشـــعراء يزيـــدوا الحنـــان
ـ    وا الطـــوبوالبنـــايين زيـــك يعلّــ

 والكـــل يوجـــد للحجـــر أحضـــان   
 ويغتنـــى ويعمـــل عمـــل أســـوان   
ــان ــدأه إنســ ــتراكي مبــ ــّل اشــ  كــ
 وكــــّل إنســــان مبــــدأه مصــــري
 فـــالح مـــداوم يحـــب األرض ويعيشـــها
 قلبه انقطع مـا انقطـع عـن ملحهـا وعيشـها           
ــه اللــي تنعشــها ــوم عــن المي  وال اختلــف ي
ــد   ــام وال يقع ــا دام ال ين ــب م ــبر طي  الص

ــك الســاعه ظهــر مــن   الســنين يصــمدبيمل
 إعــرف ثبــات القــرار ومكانــة الدفــه    
ــه   ــه ورا لف ــي دار لف ــدوالب الل ــوف ال  ش
ــه  والليــل كمثــل النهــار فــي الصــبر واللهف
 إمشي السـنين واحترامهـا يـا شـباب راسـي          
ــي   ــا تقاس ــل م ــر ك ــامتك حتكب ــه ابتس  لس
ــلي    ــا تص ــل م ــي ك ــك حيعل ــه جبين  لس

ــي    ــا حتخلّ ــي عينين ــدموع ف ــل ال ــه ك  ولس



 ١٥

ــم وال   ــزين القل ــدك ت ــاس إي ــه والف  مطرق
 مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب النـاس             

 .واال مقامهم في قلبك
ــا     ــل أجيالنــ  كــ

 من العصور اللـي راحـت واللـي جايـه لنـا           
ــا     ــي لعيالن ــه نمش ــوم البريئ ــت النج  تح

 صفحات كتابنـا آالف وعلـى الغـالف إهـداء          
 كل الجدود اللـي شـقوا الترعـه فـي الشـهداء           
 ونــاي فلســطيني ينشــد ذكــر خيالنــا    

ــادي   و ــه بتن ــالدي أم ــالدي ب ــن ب ــا م  ان
 وصــرخت مــا يــنقطعش اللحــم مــن ظفــري
 قايم فـي نـور المعـارك لسـه مـن صـغري            
 ودمي نابت حـدا الثكنـات فـي قصـر النيـل           
 وصــوتي فــي مظــاهره زي إيــدي باألزميــل
ــقاله    ــت س ــأني طلع ــاس ك ــوبري عب  وك
ــدر  ــه الن ــي الفالوج ــت ف ــا حق ــك لم  وثورت
ــك والصــباح والصــدر  ــي جبين  ويضــربوا ف

ــ ــدر  وك ــة ق ــي طاق ــدنيا ف ــل ال ــا تلي  ل م



 ١٦

 باسمع رصاص العدو وباشوف رصـاص الغـدر       
ــاج     ــوم الت ــل ي ــع ك ــد يلم ــم الجراي  ك
ــفين   ــف ص ــزاب تق ــر لألح ــدهلز القص  وي

ــراج   ــد واإلح ــوي الزغ ــه بتغ ــالوا السياس  ق
 الرايحــه بتلــفّ مــين عــارف حتطــرح فــين
 جلد وسـقَط مـن معـاني قديمـه فـي جديـده            
 هواالحــتالل مــن جــزاؤه يمــد تأبيــد    

 وانا في الشباب المـرابط تحـت رجـل الغـول           
ــول    ــد مغل ــبان الحدي ــي بقض ــم جفن  ولح
 بارجع لشـعري زمـان أول مـا جيـت أكتـب           
 طالب لنفسـي األمـان وأنـا طفـل باسـتعجب          
 لمــا الليــالي تجــور مــن غيــر مــا أتســبب
ــذنب  ــوطن م ــال ال ــه ق ــام محكم ــال النظ  ق
ــب  ــر بتقل ــين والبح ــي العج ــدين ف ــع األي  م

ــام آدي أول  ــت الخي ــئتح ــات الج ــل يب  جي
 أوالد بيصـــحوا يالقـــوا نـــومهم الســـابق
 مــا تــوهتش الليــالي فجرهــا العاشــق    
ــقر  ــي بيش ــور الل ــي األرض والن ــذره ف  والب



 ١٧

 بارجع لشـعري زمـان أول مـا جيـت أكتـب           
ــر    ــزمن غي ــت ال ــي خلّي ــر الل ــت الكبي  إن
ــتعمر  ــل يس ــل طف ــرب تحم ــي الغ  ال األم ف
ــذب   ــل يتع ــل طف ــرق تحم ــي الش  واألم ف

 لطريــق الصــعب قــدامي إنــت األمــل فــي ا
 وجمعت في اليـد جمـرة نـار وصـبر طويـل           

 وبدأت تشقي بعمر النيل
ــامي     ــه بتح ــن يولي ــب م ــر رج  وزي آخ
ــداس    ــيع ين ــي والرض ــه بتبك ــن الحقيق  ع
 مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب النـاس            

 .واال مقامهم في قلبك
ــمع       س ــب ــا أح  ي

 خــالص مــا يملكــش ســامر اجتمــع يناديــك 
ــعب و ــع الش ــديك وال ينف ــول نف ــب يق  الموك

 خالص ما هوش تسعه يونيه يـا شـرف غـالي          
ــالي   ــي الع ــب ف ــان القل ــا وك ــمك هتفن  باس
 والليل بيسـمعنا يصـبح طولـه طـول النـور          
ــا منصــور  ــان دمعن ــا وك ــا هن ــت حياتن  كان



 ١٨

 خــالص ونرجــع ونطــوي الصــفحه وقلوعنــا
 خالص ما تـزرعش عـود الفـّل فـي قلوبنـا           
 خالص مـا نرتـاحش يـوم الظُهـر والمغـرب          

ــح النخــل والمركــب تســ ــي ري ــا ف  عد خيالن
  ــاي ــان الج ــار الزم ــل أفك ــك ك ــي ظلّت  وف
ــب الشــجر والضــي ــد وترتي ــه والعي  والجمع
  ــي ــن والد الح ــبحه م ــه س ــماءك الغالي  أس
ــه    ــا إيدي ــوط علين ــاحي بتح ــب الص  الطي
ــه   ــت حواليـ ــا ونلتفـ ــت حوالينـ  وبيلتفـ
ــه    ــا عيني ــا ونورته ــفحه قرته ــا ص  وكن

 
 خالص مـا يـرجعش يرجـع      

ــوره و  ــّل نـ ــعويهـ  يطلـ
ــمع  ــوه نسـ ــا األخـ  وأيهـ

 واالبتسامه
ــبابه ــاير شـ ــالص أمـ  خـ
ــه   ــا ب ــزمن مرحب ــول ال  ق



 ١٩

ــه  ــتحش باب ــا يف ــالص م  خ
 مع السالمه

ــالي ــى األرض خ ــل عل  واللي
ــات   ــور والرواي ــين الص  ب
ــالي    ــب اللي ــي قل ــا ف  يام
ــذكريات   ــن الـ ــم مـ  أمـ

 والشمس ياما
ــل  ــم العس ــا طع ــان لونه  ك

 وانت معانا
ــين  ــا األنـ ــدنا افتكرنـ  عـ
 لويـــا ابـــو خالـــد نســـ

ــين  ــوق الجبـ ــا فـ  عرقنـ
ــين   ــمعة الفالحـ ــا سـ  يـ

 خالص يتامى
 

 وتموت ما نسمعش صوتك مـرة تانيـه خـالص         
 مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب النـاس            

 .واال مقامهم في قلبك
 



 ٢٠

ــاه النــــــور     انتبــــ
ــم  ــهادك األعظـ ــدنيا واستشـ ــك الـ  حياتـ
ــدور  ــب والضــحى وال ــع والحباي ــك طل  نعش

ــتلطم   ــوه األرض ت ــي ج ــدور الل ــى الج  حت
ــا  ــا إحن ــزن يفنيه ــان الح ــي ك  العصــور الل
 رض مــن تحتــه زي البحــر يتنيهــا   واأل

ــا     ــي موانيه ــب ف ــاط المراك ــب عي  يطل
 عصــور مــا يطــويش ظــالم الليــل معانيهــا
ــا   ــريح تغنيهـ ــا واال الـ ــه تقراهـ  الميـ
ــا  ــا جــدود تعانيه ــي الشــمس يام ــواني ف  وث
 مــين يعــرف الســاعه مــن عقــرب ثوانيهــا
 الحـــزن بيحمـــل األيـــام ويحنيهـــا   
ــا    ــروح ومغنيه ــالم ال ــا س ــا ي ــع لن  إرج

ــى ال ــار عل ــوبجب ــل مطل ــار األم ــم جب  ظل
ــا   لكـــل ثانيـــه نناولـــك طوبـــه تبنيهـ
 عاوزين شقاك وانتصارك في عزيـق وحـروب       
ــا   ــه تجنيه ــورود الرايق ــل ال ــا ك ــيش لم  ع
ــا    ــاش تهنيه ــا تنس ــه م ــيت اللقم  وان نس



 ٢١

ــف   ــه الي ــبالد الطيب ــي ال ــان ف  درج الزم
ــف    ــب ويالط ــقي القل ــديثك بيس ــى ح  عل
ــه    ــه وهداي ــة رحم ــت طريق ــه كان  وطيب

 كــل القلــوب آيــة  وكانــت اإلذن فــي  
 

 فيه لحظـه والعـين مـا تتحـركش بالصـوره          
ــوره  ــخر محف ــدنيا زي الص ــه وال ــه لحظ  في
ــرب  ــت وال يق ــان يفل ــاده مك ــر قص  ال الطي
 ــه يتجــرب ــي الدوام ــزلش ف ــا ن ــل م  والطف

 وال الشعاع راح يرطّـب فـي النـدى الصـاحي           
ــي  ــارح وال جراحـ ــاره وال امبـ  وال الحجـ

 



 ٢٢

 أفكار العيون أبديه
 

ــفحة األبجد  ــن ص ــا  م ــزن يجمعن ــه الح  ي
 علــى شــرط مــا خــتلفش الحــرف والمعنــى
ــين    ــواد الع ــن س ــى م ــواد الحزان  وال س

 وال عمر مصر وجمـال ممكـن يكونـوا اتنـين           
ــدين   ــل وإي ــدنا بأم ــي يؤي ــل ماض ــن ك  م

ــاس   ــه وأس ــا هب ــره يعرفن ــل بك ــل جي  ولك
 مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قلـوب النـاس            

 واال مقامهم في قلبك
ـ            وب النـاس  مين اللـي أكبـر مقامـك فـي قل

 واال مقامهم في قلبك
ــك      ــذاب طالبـ  العـ

ــوف   ــك بيل ــكوى علي ــطيني بالش ــيم فلس  يت
 فــي كــل كلمــه مــن األخبــار عــددنا ألــوف
 يا ما اللغـه والمطـابع سـاقطه منهـا حـروف           
 أصــرخ وتســمع لــي زي األمــر بــالمعروف
 وان كنت ما اطلعشي في الصوره عينيك بتشـوف        



 ٢٣

 الــدم طــابق علــى زغــب الطيــور الخضــر
ــا ــا س ــر ي ــالح الكف ــكت س ــؤمنين س  مع الم

 دمي رقد فـي عروقـي لسـه حسـي صـغير           
ــر   ــم أخي ــل حل ــرب وحــي وك ــل مغ  أدي ك
ــاقي     ــا الب ــه ابنه ــي يتيم ــي جنب ــي الل  أم
 عينيهـــا مفتوحـــه ال تـــدور وال تالقـــي
 مش قادره تفهـم سـبب بـين الجنـان والويـل           
ــل  ــر اللي ــدنيا غي ــراح ال ــن ب ــتفيد م  وال تس
ــوت  ــجه بتم ــان الض ــه عش ــي هادي  زي الل
ــا دوت    ــره عمره ــه األخي ــي الرصاص  ه
 عمـــان قتيلـــه وقـــادت نجمـــه وفتيلـــه
 رحــت العشــا أســأله كانــت ســنين وشــهور
ــور   ــهقة المقه ــاهد ش ــه ش ــزمن كل  واال ال
ــتعلم    ــره ن ــر م ــي آلخ ــي جنب ــي الل  أم
 تهــنن الصــبر وتغنــي لــه وتواعــده     
ــتكلم   ــع وي ــنعته يرض ــن ص ــى م ــان بق  ك
ــده  ــالم بع ــيحلم بالس ــان ب ــدي إنس ــان ج  ك

ــا  ــا دني ــيليني ي ــي ش ــور وحطين ــل الن   قب



 ٢٤

ــطيني    ــريح الفلس ــي ال ــالقوه ف ــه ب  بالراح
 مـــن الخيـــام للخيـــام أيـــام ورا أيـــام

ــوام   ــد أك ــن البل ــرحنا م ــالطول س ــينا ب  مش
ــالم  ــم األح ــل قصــيده ونحل ــاش نكم ــا لن  م
 يا أرض في األرض يا إيدينا اللـي فـي إيـدينا           
ــدينا    ــر ع ــر والجس ــل انتح ــا األم ــا م  ي
ــام   ــتحق نن ــحى ونس ــدرنا نص ــا ق ــد م  لح

 مع الكلمـــه فينـــا ونلتفـــت قـــدامونســـ
ــر     ــوا الفج ــي منع ــفنا الل  ش
ــيش    ــبن والعـ ــى اللـ  علـ
ــهر     ــع شـ ــوا تاسـ  داسـ
ــيش    ــدبابات الجـــ  بـــ

 قتلوا الحجـاره اللـي حبـت تتبنـى وتحضـن           
ــي األردن    ــدم ف ــف ال ــف نزي ــد توق  الب

 
ــر  ــد الناص ــب عب ــا قل  ي
 يامـــا الـــوالد يفرحـــوا
 ويحزنـــوا ويطرحـــوا 



 ٢٥

ــرب  ــجن والط ــك الش  في
 رحــهكــل اآلهــات تج 

ــرب   ــانها ع ــا دام لس  م
 كـــل القلـــوب تمدحـــه
 ومالكــه حــق وطلــب  
ــدليل ــه الـ ــه فيـ  وقايمـ
 المجــــرى والتحويــــل
ــل  ــدأ بالنيـ ــي ابتـ  اللـ
ــر  ــد الناص ــب عب ــا قل  ي
 اإلنســــانيه ســــبب 
 علــى المآســي طويــل  

 
ــدوم  ــد مهـ ــان ولـ  عمـ
 بــردان وعــاوز يعــيش  
ــدوم  ــل هـ ــي كـ  ويالقـ
ــيش  ــا تغطـ ــدنيا مـ  الـ
ــت  ــل والميـ ــا القتيـ  لمـ
ــخوه ــا بيوسـ ــاعة مـ  سـ



 ٢٦

ــدتيكســر  ــي م ــه الل  عيني
ــداري وشــه مــن اخــوه  وي
 واحنــا يتــامى ضــعاف  
 وأمهـــــات بنخـــــاف
 واحنـــا عيـــون تشـــتري
 عربيـــــة اإلســـــعاف

ــيهم دري   ــد فــ  وال حــ
 

ــر  ــد الناص ــب عب ــا قل  ي
 وانت اللـي فيـك الرحمـه      
ــزين ودموعــك ــت الح  وان

 خيط األمل
 كـــل المســـالك ظـــالم

 والعقل هادي
ــر ــوع الفجـ ــا طلـ  يامـ
ــر   ــواب واألج ــان الث  ك
 رقلبـــك نهـــض لألمـــ
ــديد  نهـــض ألمـــر شـ



 ٢٧

 وعينيــك رمــت لبعيــد  
ــعيد ــا سـ ــي دايمـ  لضـ
ــب  ــه قري ــي زي ــت الل  ان
ــب   ــا طي ــب دايم ــا قل  ي
ــادق   ــب وص ــل طي  وقب
ــادئ  وقبـــل كـــل المبـ
ــات  ــواطن األمهــ  مــ
 من موقـع الشـعب نـاطق      

 
ــل   ــا الليـ ــان دخلهـ  عمـ
 والنــوح علــى األرض خالــد
ــتم   ــقا واليـ ــن الشـ  مـ
ــد  ــهيد إال والــ  وال شــ
ــه إال أم  وال عيلـــــــ
ــد  ــا واحـ ــق دايمـ  والحـ
ــم  ــا ظلـ ــم دايمـ  والظلـ
ــارد  ــاص البـ  زي الرصـ



 ٢٨

زي الرصــــاص الســــم 
 

ــر  ــد الناص ــب عب ــا قل  ي
ــرض   ــاد والف ــوم للجه  ق
ــوك ــاع الملــ  والجتمــ
 ويتــــامى يســــتعجلوك
ــاد  ــب الجهــ  اهللا يحــ
ــهاد ــب االستشــ  ويحــ
ــي عــرض ــامه الل  واالبتس
ــموات  األرض والســــ

 اهللا يحبك
 انـــت المثـــال العـــالي
 اســمك شــجر فــي النــاس

ــين    ــم جبـ ــع أتـ  رافـ
 لتعــابيندايــس علــى ا 

ــود  ــتقبل المجهــ  تســ
ــدر  ــب الص ــح رحي  واض
ــود  ــان والج ــعب الحن  ش



 ٢٩

ــبر  ــال الص ــلب رج  أص
ــخر  ــي الص ــرف تالق  تع
 تعـــرف تالقـــي منـــين
ــين ــات العـ ــك ثبـ  تملـ
 ضــد العيــون العرجــا  
ــا  ــاي معان ــي ج ــت الل  ان
ــا  ــي دعان ــل ف ــت األم  ان
 محملينـــــك أمانـــــه
ــانيه ــادر اإلنسـ ــا قـ  يـ
 يـــا صـــادق االبتهـــال
 يا ماضـي فـي المسـئوليه      

ــالة ــىزي الصـ   األولـ
 تكبيــــرة األجيــــال 

 اهللا يحبك
 

ــروح ــي تـ ــيل بعينـ  أشـ
ــطوح   ــيف للس ــن الرص  م
 مكتـــوب اشـــم الـــوطن



 ٣٠

ــدبوح   ــر م ــل طي ــي ك  ف
 وعـــرق رمـــاه الـــزمن
ــوادث   ــال الح ــط حب  وارب
 وانــا باســتهجى الثــوره  
 ماانســاش مســار المظــاهره
 مــع الزنــوج فــي شــيكاجو
ــره  ــي النش ــر ف ــر خب  آخ
 مفتــوح علــى أمــر صــادر
ــاكر ــلحه والعســ  لألســ

 ببالضر
ــرك  ــيء يتح ــل ش ــى ك  عل

 
 إن كــان خيــال قناصــه  
 طــول الســطوح والرصــيف

 وان كان رغيف
 ورصاصه   

ــالمي  ــدي بس ــان إي  وان ك
ــاديف ــي بالمقــ  ودراعــ



 ٣١

ــامي  ــين فيتن ــان جن  وإن ك
ــي   ــق عرب ــان رم  وان ك
ــامي  ــش أي ــان عط  وان ك
ــرك  ــيء يتح ــل ش ــى ك  عل
 وإن كان مثـل مـن كالمـي       

 
ــامي  ــن حم ــواي م  ودنش
 ونـــزع مـــن أوهـــامي

ــاد ا ــم قصـ ــدمورقـ  لـ
ــامي   ــاد الن ــي االقتص  ف
ــايبين ــال س ــان رج  وإن ك
 الكــــدب للكــــدابين 
 علــى كــل شــيء يتحــرك
ــترحامي  ــوحي واسـ  ونـ
 وزينــــة األمهــــات 

 إن كان حلـق مـن أسـامي        
ــل  ــيد البالب ــان نش  وأن ك
 متقيــــدين بالسالســــل



 ٣٢

 متصـــورين إعـــدامي 
ــد  ــون الول ــان عي  وإن ك
ــد  ــان الوتـ ــل مكـ  تنقـ
 اللــي اتوجــد لخيــامي  
 علــى كــل شــيء يتحــرك

ــان ــى وإن ك ــبابي عل   ش
 خطوه فـي عـرض الخـال      
 مالهـــاش أثـــر قـــدامي
 وإن كان فـزع فـي منـامي    
ــه  ــر النتيجـ ــد تفـ  وإيـ

 
ــامي  ــن ابتسـ ــن مـ  وظـ
ــرك  ــيء يتح ــل ش ــى ك  عل
ــهد  ــبق واسشْ ــان س  وإن ك

ــى   ــاول عالم ــان يح  إن ك
ــجد ــب المس ــان خطي  وإن ك
ــالمي  ــاريخ إس ــان ت  وإن ك
ــمان ــرف وض ــان ش  وإن ك



 ٣٣

ــامي ــم حطـ ــدين تلـ  إليـ
ــان  ــرق عمـ ــي مفتـ  فـ

ــا ــهوإن ك ــليب الكنيس  ن ص
 كاتــب علــى الــدنيا عيســى
ــان  ــل زم ــي ك ــوم ف  مظل
 وال حبــل عمــره انحــل  
 ما انسـاش مسـار المظـاهره      
 وانــا باســتهجى الثــوره  
 وفــي الليــالي الصــابره  
 وفـــي الســـحر والطـــل
ــره  ــي النش ــر ف ــر خب  آخ

ــول ــد مــات واحــد«: يق  وق
 »على األقل

 
ــر  ــد الناص ــب عب ــا قل  ي
ــا  ــالد بأنهارهـ ــا بـ  يـ
 وليــــالي بنهارهــــا 

ــ ــا واج ــاًي  ب الفجــر دايم



 ٣٤

ــون ــارف الصــعب أه  وع
ــن   ــن وأمك ــق ممك  والح
 والطيــــب المــــزروع
ــروع  ــد فــ  الزم يمــ
ــقى  ــبر ويش ــب يص  والقل
ــر  ــر ينتصــ  وينعصــ
ــر   ــحى ينتظ ــرا الض  يق
 تقريــر مــن المرســال  
ــال  ــدم س ــن ال ــي ع  يحك
ــل حــرف اتنطــق ــي ك  ف
ــال ــوم تمثـ ــن الهمـ  مـ

 
ــق  ــالم اتخلـ ــال الكـ  قـ

 علشـــان يزيـــد العـــذاب 
 خـــدنا الطريـــق للجبـــل

 جــع زحفنــا تحــت الموا
ــال ــأ: ق ــادي الخط ــي تم  ف

ــه ــه خيانـ ــوق الخيانـ  فـ



 ٣٥

ــتم ــرفهم بتشـ ــة شـ  كلمـ
ــدود ــاء والجـ ــا اآلبـ  فينـ
ــه  ــهم غريب ــة رصاص  لهج
ــبه  ــدوءهم بيش ــاعات ه  س
ــات  ــارة اإلعالنــ  دعــ
ــيم األرض ــفنا جحــ  شــ
 ال النـــور معـــاه الميـــه
 وال الظــــالم النــــوم 
ــخر   ــد بتتسـ ــي بلـ  فـ
ــارب ــات وتجــ  لترتيبــ
 مـــن غـــدر االســـتعمار
ــأخر  ــاد بيتـ ــي ميعـ  فـ

ــبص ــبابيكنـــ   للشـــ
ــب   ــزاز والخش ــت الق  تح
ــات  ــنفس األنـــ  نتـــ
ــا  ــف لنـ ــداها واقـ  وصـ

 ونمشـــي نحمـــل ثيابنـــا 
ــد  ــي الوليـ ــل فـ  ونتقتـ



 ٣٦

ــل ــي الرمـ ــب فـ  ونتكتـ
ــان ــع الوديـ ــيل مـ  ونسـ
ــوا ــي اله ــق ف ــادى الغري  ن
 إيـــــد ابـــــن آدم دوا
 ومـــا التقـــاش ابـــن آدم
ــاعه ــي السـ ــبص فـ  ونـ
ــالم  ــي العـ ــر فـ  ونفتكـ

 
 ما نكتفـيش مـن شـقانا بكـره طـول العمـر            

ــر    ــرمينونعــ  ف المجــ
ــدايد      ــي الش ــوس ف ــم جل  له
ــتم    ــرفهم بتشـ ــة شـ  كلمـ
ــدود    ــاء والجـ ــا اآلبـ  فينـ

ــوادي  ــي ال ــراح الشــجر ف ــور ألف  الفجــر ن
 قايم علـى مهـل هـو السـهل فـي الـدنيا دي             

 



 ٣٧

ــه  ــي حبال ــا تنقطعش ــل م ــر واألم ــه خي  الني
 كأنه طـول األبـد كـان ماشـي يتبـع آثـارهم            

 
 ومن المعاني اللـي راحـت والمعـاني الجايـه         
 أعلــى خيــال الهــرم مملــوك فــي كفــة ميــه

 
 لــدى اعتــدال النجــوم والنشــأه بــين الغمــايم
ــدايم   ــالم ال ــم الس ــبحته اس ــى س ــذكر عل  ي
 وفي كـل مـره يخـاف تكبـر عليـه المسـافه            
 يطلع من الشـرق كلـه ومـن ورا الصفصـافه          

 
ــواني     ــريم الث ــابر ك ــي ص ــادر المتق  الق
 من خطوه غيط خطوه بيت خطوه انفجر حقـاني        

 
  الطبـول تضـرب نغـم تشـريفه        طالب جميـع  

 غيرشى في قلبه النـدى رقـرق ونـزه طريقـه          
 



 ٣٨

 مــن عقــل عاقــل هتــف إســمع وأول أوائــل
 إيديك لفوق كل شـوق يـأتي بصـوته الهوايـل          

 
 في الجو مـش داري بيـدري الـدهب بمـداري           
ــاري  ــدامع أت ــن جــاف الم ــد وســيد وزي  جي

 
ــربح   ــه بت ــود إن الحقيق ــرع الوج ــرف بش  يع

 هـو اللـي كـان األرجـح       إن اللي كان مستحيل     
 

 بين السـحاب الكحيـل الضـي ضـاحك أكّنـه          
 وال الصخور غيـرت طعـم اللـبن علـى سـنه           

 
 كان عقدي واحد وفـرط ألـف حاجـة وحاجـة          
 تكتر نـواحي النظـر بعـد النعـاس والسـذاجه          

 
ــق األول    ــال تش ــه وق ــى نقاي ــف ونقّ  عطَ
ــل    ــدليل اتوكّ ــبيه وال ــه الص ــا العزيم حي 

 



 ٣٩

 م والعفـاره  الضي شـب ونظـر يمشـي النسـي        
ــفاره   ــرب الص ــوتر ويج ــيب ال ــون يس  الك

 
 والــدنيا جــت كلهــا واكتبنــى شــايف وســامع
 وهات يا زرع ومكن هات يا شـوانى وصـوامع         

 
 والصــهر والصــهد األحمــر وانهمــاك المونــه
ــلمونا   ــي بيس ــي الل ــت ح ــقاالت قرب  والس

 
 عــدي الخطــر مــد أســالك الكــالم الواصــل
 ينطق بياض الورق يخطـف حـروف الفواصـل        

 
 قطر يجري البالد ومـا فـيش هديـه برواقـه          وال

 هات ألف إيـد بوسـطجيه وألـف إيـد سـواقه           
 

ــي     ــد تبن ــزرع وأي ــد ت ــد وإي ــد تجاه  وإي
 وإيــد تعيــد الطريحــة األولــه وتتنــي    
 صلب وحديد لمـا تعـرق مـن عطشـها النـار           



 ٤٠

ــب دوار  ــهوده والطلـ ــك شـ ــدل ملـ  العـ
ــاكن   ــا أم ــر يام ــا الظه ــور بقين ــر ن  والفج

 للـي فيهـا مسـاكن     من اللي فيها غيطان ومـن ا      
 حزمــة والد فســحوها    
 وأصبح الظـّل راكـن        
 الشمس مالهاش حـدود       

ــود   ــون السـ ــاق العيـ ــا عشـ  اهللا يخلينـ
ــود  ــي المكــن والع ــالج ف ــه تع ــدين طبيب  وإي
ــدود  ــاء وج ــا آلب ــبي لم ــبيه وص ــن ص  وم

ــود    ــا وع ــا تخالفن ــاير م ــود البش ــل جن كم 
 والدنيا لما يعود

 الفجر    
ــن      ــولش لك ــا تق  م

ــا ــوم أردن مـ ــل يـ ــن كـ ــولش لكـ   تقـ
 والحــرب دايســه فــي جنــة األمهــات    
ــات    ــل اللغ ــي ك ــي ف ــالم وطن ــظ الس  لف
 لفــــظ المجــــازر كلهــــا بيــــرطن
ــات   ــده اآله ــن واح ــن بط ــش م ــأن م  وك



 ٤١

ــوع    ــفحه والموض ــي الص ــر ف ــرا الخب  أق
ــة جـــوع  ــا ريحـ ــده فيهـ  هـــي الجريـ
 عينـــي الغنيـــه مـــن قـــزاز مصـــنوع
 عينـــي الفقيـــره زغللتهـــا دمـــوع   

ــم كــ    ــي ظل ــين يالق ــا م ــاعاتي  ل الس
 

 يا قلب عبـد الناصـر     
 أنت المواطن وتعـرف   
 لون التراب والـدموع   
ــوع  ــب الجم وإن ح 
 وأشــد علــم السياســه
 ما ينقطعشـي الضـي    

 ضي الضلوع
 والحماســه  

 مع كـل فجـر تنـدي      
 تحت السحاب الـوردي   

 



 ٤٢

ــه  ــدم هاجم ــة ال  حقيق
ــه  ــيش المقاوم  الزم تع

 
ــوادي ــل وادي ل ــن ك  م
ــوف زوادي  ــوق الكف  ف
ــرار  ــن األب ــارئ م  ب
ــار  ــل ونه ــاني لي  وص
 إمــــا والد الــــديب
ــدار ــا والد الــ  إمــ
ــب   ــم التغري ــا أظل  م
 عيني بكـت مـن طيـب      
ــول  ــي تق ــه الل  األغني
ــبا   ــيم الص ــا نس  آه ي

ــا    ــى مرحب ــازل عل  ن
ــا   ــام والعب ــين الخي  ب

ــول   ــد آب أيل ــن بع  م
 يجري الشـتا المسـتخفي    
ــول ــع زغل ــي ربي  يحك



 ٤٣

 يورد أتـر مـن زحفـي      
ــول  ــا المبل ــى رمله  عل
ــه ــتكم بالنعمــ  حلفــ

ــه الزم  ــيش المقاوم  تع
 

ــهدي  ــى مش ــاهد عل  ش
ــل  ــيض الكي ــانع يف  م
ــدى  ــراره ن ــز الغ  خب
 أنــوي تمــام الليــل  
 أفــرد وأطــوي جنــاحي
ــالحي  ــدم وس ــى ق  عل
 بين المضـارب صـاحي    
 واعرف ظنـون الظلمـه    
ــه  ــيش المقاوم  الزم تع

 
 كان يوم مـن األيـام     
 جدي في طريق الشـام    
 حـــادي وال ســـالم



 ٤٤

 تارك عنـان الهـودج    
ــام  ــود األنغـ  متعـ

ــدج  ــوته ته ــاص  لم
 طلت عيونـه لسـلمى    
 الزم تعــيش المقاومــه

 
 ماء الدموع في الكـون    
ــون  ــب ل ــا للحباي  م
 اهللا يكون فـي العـون     
 بــين الســنابل وقفــت
ــت  ــل وال تتلف  ال تمي
 نظرت لصوب الشرق   
 من جفنها اللي انشـق    
 طالبه الـوطن والحـق    
 دايــم شــقاها ودايمــه
 الزم تعــيش المقاومــه

 



 ٤٥

 ذكرت يافـا وأريحـه    
 وفي الخيـال عـديت    

 
 لقدس أختـى الجريحـه    وا

ــيت    ــدتْ غض ــا ب  لم
ــدهس ــط وال  تحــت اللغ
 أنــت أنــين الــنفس  
 درج البيــوت النايمــه 
ــه  ــيش المقاوم  الزم تع
ــا ورام اهللا  حيفـــــ
ــاه  ــل علي ــن الجلي  وم
ــي اآله  ــد علـ  ال تعيـ
ــنين   ــي س ــادت عل  ع
 هــــذا أوان التــــين

ــالنور   ــراب ب ــب الت  لع
 رجع الصـدى المبهـور    
 بــين الزيتــون والكرمــه



 ٤٦

ـ  ــيش المقاومـ  هالزم تع
 

ــل  ــي الحق ــات ف  الطيب
ــان  ــة األحضـ  بكريـ
ــل   ــر العق ــاب يب  وكت
ــا ســقيت الحيضــان  يام
 وشكرت فضـل الغيطـان    
 كرامـــه األوطـــان 

 
 أنــا إبنــي يكبــر عنــي
ــه ــوده ورحم ــد وم  حم
ــه  ــيش المقاوم  الزم تع
ــل  ــة واألم ــي األمني  ف
ــوح ــارع المفت ــي الش  ف
 في الشارع اللـي انقفـل     
 وبين رصـيف وسـطوح    

 وبــين كراســي وموائــد 
 ام والحــبوفــي االحتــر



 ٤٧

ــد   ــدين الوال ــى إي  عل
 في المـاء نبـع ويصـب      
ــي حضــور الصــبح  وف
ــه  ــاع القم ــي اجتم  وف
ــه  ــيش المقاوم  الزم تع

 
 اإلنســـانيه كرامـــه 
ــالق ــه واألخـ  والطيبـ
ــه  ــوش المالم ــا يقبل  م
 مجــروح كــأن الســالمه
ــهداء ــه للشــ  إهانــ

 
 يـا قلــب عبــد الناصــر 

 
 
 
 




