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  افتحوا لنا احلوش

   وافتحوا لنا احلوشأمحدهي يا بيي 
  وِهنا ماجـوش

  وِهنا ما جوش. .الشمس احرقَتنا
  )بكائية فلسطينية ( 
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)1(  

   من غري سالم :نيـيا امحد ياس
                                     واحترام حتيـات من غري 
  ب قلأو املة من غري جم

   تظاهر باألدبأو
  عندي كالم 

  لو تسمعو  ميكن سيادتك تندهش
  وانت خبيار 

  تدفعو ترفضو ويا .. يا تقبلو 
  لكن خالص 

  احنا ِقِرفْنا من حـكاويك السخيفة 
  والنهايات األليمة والرهيبة واملخيفة 

  اللي داميا حضـرتك حتدفنا فيها 
  وتحاصرنا بمخاطرها وسخافاا 

  وببالها وبأذاها 
  وكل املواجع إللي فيها
  وكل اللي سبـبتو لنا

  ولَك يا زملة 
   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)2(  

  الدنيا ما متشــيش كدا 
  واحلكمة موش بالشكل دا
  احلكمة إنك ميشي حالَك 
  ِوسط احلبايب والقرايب 

  واألباعد والعدا 
  ياسني إيش دخلك يا أمحد 

  جوه السياسة؟ 
   :قوللي. .باهللا عليك

   ؟مكِْنتـو ميسك ِرياسة ف اللي زيك قُدرتو ِو
   ؟طمعـان يف إيه
  ؟ ِهيا تياسة؟باصـص إليه

  إنتا حـيا اهللا مكسح 
   ؟وكُبر دقنك طول كدا

  وبتحتضر.. واعمى نظر 
  يف جوه املقربةرجلك 

  وعشت أيام مرمرة
  ؟ينفع كدا يا عمنا

  ولَك يا زملة 
  اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)3(  

  إيش اللي دخل يف اعتقادك 
   ؟)اخلباسة(روح التدين يف دهاليز 

  ؟ِهيا زق وعفْيـنة
  ؟هيا مراهقة وولْـدنة

عمر السياسة يا عزيزي ما كات 
  سذاجة وهـبلَنة 

  دي عايزة فن ومعـنـنة 
  مش هلط منسف 

  !وهـرس فول. .أكل كَبساأو 
  دي عايزة ناس اخوات ِشِليتة

  شاطرة تلعب بالعقول 
  وباملصاير والضـماير والنفوس 

  دي حاجة عايزة بري فلوس 
  وحرفنة وجدعنة 

  وعيال ديابة ِمصحصحة 
  ومفتحة ومقطّعة ِومدردحة 

  عيال بتلعب ليل ار بيضا وحجر 
  تقدر ختلّي احلق باطل 

  مناضل.. الدار وختلي خايِن 
  وختللي اللي باع حتة سالحه للعدا

  أبرع مقاتل
  وختللي هاِتك ِستر أُمو

  واللي بايع عرض مرتو 
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  أشرف شريف.. واللي بيتاجر بأختو
  والـلي واكل مال واليـا 

  ومرياث يتـامى 
  وحقوق خاليق ربنا 

  وناهِب املساجد والزوايا 
  ِحلو وعفيف

  ار السياسة يا ياسني دي موش هز
  هي خلطة من تظاهر
  وقلب أمجد م احلديد
  ويـا مكر وفرعنـة

  هي تشبه يا ياسني لعبة قمار 
  إما تكسب كل شيء 
  أو تضيـع كل شيء 
  وانتا خمك مش نضيف
  !؟إيش اللي جابه لْـمخنا

  ولَك يا زملة  
   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)4(  

  شفت بعيونك إيه حصل 
 واوعى - لناس جمازفة وخمها 

   -تآخذين 
  ؟زي خمك كان خفيف

  والنتيجة اللي انت شفتو 
  واللي مـتو .. واللي ِعشتو 

  كم درس فات قدام عينيك 
  !ومل ِفهمتو

  كم فَلْيسوف ع الفاضي زيك 
بيعمل فيها ديكح   

   ؟مش راح فاشوش.. وعلى إيديك
  والسودان . .والشيشان/ فني صار زعيم الطالبان

   ؟وريس البوسنة اللي امسو بيجوفيش
  مات يا زملة وراح مفيش 

  وانت نشفت الدماغ 
  وعملت يل فيها بطل 

  حـالل اللـي حصل .. يالال
  وانتهي بيك األجل 
  يالال خالص ريحـِتنا

  دي ممنونني طب يا سي
  اهللا ال يـرجع لك صدى.. مع السالمة 

    شرفتنا
   اهللا ال ينطيك من رِمحـتو ِنتـِفة هنا .. ولَك يا زملة 
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)5(  

   ؟وأخدت إيه
  ؟كم قصيدة وكم مظاهرة وكم وعيد

   !وألّفوا لك كم نشيد
  وملُوا لك الدنيا اهتافات 

  وديدات. .واشعارات
  ص وطَلَقوا يف اجلو الرصا

  وطالبوا يوخدوا بالقصاص
  والسالم 
  !يا سالم. .يا فرحيت

  ِوكِْسبنا مدحـك يا نيب
  مش رحت يا ولداه ِفطيص  

  بتمن رخيص
  ميكن كمـان مـن غري متن 

  من غري ال دية وال عوض 
  ؟كاملفتــرض

   ضيعتنا!آه يا غيب
  ولَك يا زملة 

  اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)6(  

  ؟ عايز الصراحة؟تعرف
   ِوحشيا أمحد إنت 

  وكل أفعالَك غلط
  سقْت اهلَبالة ع العبط 

  وعملت فيها دون كيشوت 
ـت كانِّ السالم ِتقولن   

  ق حرام ـدا طري
وآخ ه موتر  

  وزي ِخيطْ العنكبوت 
  تحار ـكُلّو ان

  مع إنه مليان فخفخةْ ومنجهة ، وبنكنوت 
  كتيكات يالت وتـكلّو عموالت وحتص

  حمتاج خطط
  ج السالم دا ِبـِيعكس يا عزيزي
  كم املرونة اللي بتحكم ذهنـنا

  ج السالم دا مراية فكرنا 
  وحرفَِنـتنا ومكرنا 

يا زملة و لَك  
   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)7(  

را بعض خلينا صحا وي  
   كفاية بغض ..كفاية حقد
  سدناليه بتح

  مع إن ما فيش يف جيبنا وال يف إيدنا 
  شيء كتري

  اللي ِمعنا شيْء ال يذكر 
  جنب اللي نستاهله بجداره

  وباملهارة
  الناس بتكسب مليارات 

  الناس بتملك طائرات وشاليهات
  وقصور يف كل مكان من الدنيا
  غري املزارع واملصايف واملشايت

  واألراضي والفلل 
  والسيولة يا كبري

   على غرينا حاللوالال
  ؟واحنا ِنطلع باخلسارة

  ومش متام .. المخمك ض
  يا حظنا

  ولَك يا زملة 
  اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)8(  
  دا احلق واضح ع األخري
  للي صحصح واللي نام 

  للي ِعمي 
  ح له عينني ـواللي أصب

إنو هواها قاعد تقوللي 
  وتربهـا.. وِتربها 

  ومن احملال. .دول ملكنا
  ؟ِونبعترو. .شرب واحد ِنهِدرو
   كلها املناطققاعد تقوللي ان 

   الضفة للنهر احلزين ِم
  دول مأسورين 

  ؟ومقموعني
  إن اجلبال 

  والزيتونات والكَرميات والذكريات 
    ملكهدي مرياثْ والزم ِن

لو واِجونه الدنيا ألج  
  بالبنادق والصدور 
   ؟باملقاليع واحلجر

  آه يا غجر
  والال حجر.. دا مخ باهللا عليك

  دين ربنا.. دا حاجة ما يرضى ا 
    يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هناولك
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)9(  
  ؟!فني النظر

حركت يل الناس يف الشوارع 
  واملساجد 
  واحملشش . .املصحصح
  واللي راقد.. واللي تايه 

  وعملت يل فيها زعيم 
   ؟حنا أل واناصحيعين انت 

ق؟ تفتكرشي احلق ز   
  ؟طب وإيه يعين الــلي نام

  دا بكدا ضاعت بيوم 
  وقضيت على آمال والدهم 

  ما استفادوا غري مزيد 
  واملصارع .. م املواجع 
  والتدمــريات .. والتضحيات

  واللي احنا خدناه باحملايلة وبالتعب 
  يف ثواين ضاع متاما

  ناهـاللي طُـلْ
  ة من البصرراح يف حمل

  يا خساِرةْ جهدنا
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)10(  
إيه بندِقيتك والعيال 

اللي مِليتهم بالتطرف 
   ؟والغباء

   ؟وحدفِْتهم للنار غذاء
  صغار يا عيين 

  لْهم آماو
  ونورت .. يدوبك لوِزت

لسه ما ا شنابهوِ
   !خضِرت

  الفرح لطفولة وابدل 
  واللعب يف سنني اهلنا 

  والتدلل والفُسـح والشلْبنة
  ملقاوحة مليت قلوا با

  ورفض املهادنة واملصاحلة
   املساحمةووكُره شيء امس

  خليت حيام كلها 
  نكَد وآخر عكننة

  صرخت من ِعزمك و
  زي ما تكون وارثها عن أبوك

ـِلي   قُلت ِديت أرضنا و.. حزقْت
   ؟ابل ربناـإزاي نق.. وحقنا 
   ؟طة وامللعنةفَـلْباهلَ

   ولَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)11(  
  حىت البنات اآلنسات 
  برجمتـهم والصبايا الواعدات

  ومليت بفكرك خمهم 
  والدراسة . .سابوا الطموح

  واألنوثة واملياسة 
  وحولتهم لقلوب معبـية بارود 

  الكون غري سواد ما تشوفش يف 
  وحاقدة على كل العباد 
  !آل إيه بيتمنوا الشهادة

  ؟!إيه يا بيه !؟إيييييييييه
  ؟دا بدل ما ِيستـنوا العريس
  ؟بدل الرومانسية اللي هي

  والعيــاقة واحلبل 
  بدل األمـومة والـوحم 
  وخدمة الزوج والوالد
  زي الورم.. نطّيت يل إنت يا حمترم

  ة مسِّمت كل املنطق
   بكدبة سودا مقلقة
  !امسها كلمة جهاد

  !يا سالم ع القرنـنة
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)12(  
  بالش تسوق اجلدعنة 

   ِتنحىنفـاحلالزم يا 
   ؟طر منناـيعين انتا أش
   ؟ منناوعىوالال انت أ
  خلينا نتفاهم سوا  يا عمناطيب تعالَى 

   ؟ وبالقلمباملقايسةو 
  وقول نعم ِوبالش يا أمحد زرجنة 

  الدنيا منطق مش دراع
  وال أونطة وال تدروش 

  وال تدين وال بتاع
  ! قل يل صح؟صـح

  احنا طبعـا ناس أساتذة 
  يف املقاومة والسالم

  مفيش كالم
  احنا اللي أعـلناها صرخة

  يف الستينات 
  والسبعينات

  ثورة حـىت اإلنتصار
  لناالدنيا راح تشهد 

   لَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هناو
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  الدنيا راح تشهد لنا

رغم اللي قالوا إننا كنا نناضل 
  بالكالم والطنطنة

  والفتات . .مكربات
   ويف القاعات
  والدسكوهات. .ويف البارات

  . . ساعاتأحياناوالِفردا . .واالختطاف
  والزعرنة . .والبلطجة

  من هالتشويهاتخلينا 
  خلينا من ناس بتـنتر شائعات 

  بالدليل والربهنة  ونقول خالصات املسائل
  إحنا صنعنا جتربة
  ومرينا مبليون بالء

  وعنـدنا يف عقـلنا 
  اإلمكانات واملوهبة

  وقابلنا زعما ومسؤولني
  وقابلنا مني . .حاورنا مني

  وشفنا كل اللي ما خيطر ببالك 
  وعرفنا كيف حكم األمم

  وفهمنا وين املخلصني 
  وفهمنا كيف تشرى الذمم
  من كم سنة  !ويا ما اشترينا من ذمم

   ولَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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   من كم سنة 

  خلعنا توب العسكري 
  املناضل و. .الشيوعيو
  الرفيق و. .املعظّمو

  علشان نوقّف يف الطريق
  قدام شامري املفتري 

  م باراك السرسري قدا
  قدام رابني هذا احلكيم العبقري

  ؟مش كان لنا أحسن صديق
  وبدأنا نسبح يف الغميق 

  فنا ندخل يف املفيد عِر
   ونبيع حديدِقِدرنا ِنسلَك يف احلديد

  زي ما كان منـتظر من مثلنا و
  بدأنا برضو نضال جديد 

ـَضيه املرحلة    تقْت
  وبكدا قِدرنا ِنسوي املسألة

  ثل ما كنا أبطال املواجهة والنضال واإلنتقام مو
  صرنا أبطال املسايسة والسالم 

  ميزا يا عزيزي إاودي 
  كلهاحاجة سهلة 

  ما تساويش غري بيع كالم 
  هادي مثـار التجربة

نا ِفـلْال دخناهدة ونضال  م  
  وال اعتقال 
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  يل للركبِسيـوال دم ِب
  وحافظنا ع األعراض مجيعا 

  من نساء
  من عيال و

  ومن أراضي 
  ومن ظنايا ومن إماء

  من أهلنا 
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)15(  
  إحنا ما حـناش زيكم 

  !وال اَبـلْنا زيكم
  عملتو فيها عني جالوت 

  وقلتو خليها انتفاضة 
  واإسالماه آلْ وسرختو 
  طّع حتتلو هاِنـتقَ. .واإسالماه

  الم كتري كله ملاضةوك
  ودوشتو كل اخللق بدعاوى سخيفة 

  شعارات  او. .جتمعاتووبإعالنات 
  وقعدتو تغتالو النسا 

  واألبريا 
  والناس يف أعماق املطاعم واملالهي

  والبارات 
  ِوف حمطات الترام 

  ؟طب ده كالم يدخل هنا
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)16(  
ـحكتو ِفرـ نفوس 

   إسرائيل
  اين االنتقامـمجيع مع
على خناقنا . .ملا شدوا
  احلزام

وحرجتم اإلخـوان 
  يف موسكو 
على روسنا . .ملا هدوا

  وروسكو 
  الكنايس واملساجد والبيوت

  والدكاكني والورش 
  والبيادر والكروم 

  وطلّعوكو بدون هدوم
  وسووا باألرض املباين

  نني وكم خميم من ج
  ورفح . .لغزة

  حىت العريش
  ؟يعين انت مبسوط يل كدا

  ؟يعين انتا عاجبك ذلنا
    ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنااهللاولَك يا زملة 
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   ِيوقّف لألباتشي بفُجرهانيم

  والكوبرا والال ِسكْستني
  دول جمنونني 

دول كادوا يستولوا على أرض 
  املقاطعة كلها 
  !ة بتقلهارغم احلكوم

  ورغم خربتنا ومعرفتنا
  وتصرحياتنا . .تنازالتنا
  ودئتنا
  . .ولْقاءاتنا

   لزمةِشا لُـهبالش كالم م
  دي أمة جزمة بنت جزمة 

   ما ِتـتهاونش حبقها 
  ما تسيبش تارها 

  ما تتجاهلش شيء لو كان بسيط
  لو من زمااااااااااااااان قلناه هلا

  متنبهـني جدا 
  ا  للي بيحصل منن

  يهوا تلمودهم ِوحالفني ِبـ
  إم ِيفْضم لنا
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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  خطى السالم كات واجبة 

  باملعرفة والتجربة
   اللي نقلنا ملرحلة من مرحلة..وكان قرارنا

  قرارنا واحنا ف وعينا
  أن التغري قد وجب

  لسببألننا عرفنا ا.. وال عجب 
  عرفنا باخلربة اللي هيه
  امىت نرفع بندقية  عرفنا باحلاسة الذكية

  وامىت ننساها
  راية احملبة والوئام  ونرفع عاليا

  عرفنا امىت وفني وليه نلعب بأوراق السالم 
  وكسبنا جدا 
  وارحتنا جدا 

  والسالم 
  فتحنا مصنع برية هوا و
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  نونس الناس اللي جوا
  وأحزام وخنفف معانام 

واللي واجهوه م اليهود  
  خليهم يا بويا يشربوا ويهربوا

  دومل غالبة بيتعبوا
  ينا كازينو وبار ِجديد ِنبو

  وشرينا أمسنت وحديد 
  ضد املراهقني والصغار .. نبين اجلدار 
  اللي مليـتو خمهم ضد العيال

  واللي خربتو فكرهم
  حنمي السالم من شلتك  وقصِدنا. .نبين اجلدار

  دي عيال بتسمع كلمتك 
  لو ترمي روحها يف اللومان 

  وعقلها آخر جنان. .دي عيال مراهقة
  متزمتني / متخلفني/ متطرفني

  للي ِبـِيقْرو ويفهمو وال بد يوم يوسعو 
  ويبطلوا شغل املراهقة
  وتبطلوا إنتو كمان
  هذا الغباء املستمر

  سيبوا بقى شغل التطرف واملنافقة
  !واهلبل وامللعنة
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)19(  

  ظروف بلدنا اتغريت
  واملعطيات اتطورت

  ؟هاتقول يل دين
  الدين دا فوووووووووق على راسنا يا عمي

لنا الظروف بس لو تأم  
  فالصراحة ما عدش ينفع
  واإلميان ما عـدش يدفع
  والرسول ما عدش يشفع 
  أما منوت.. يشفع هناك يف اآلخرة

  وانتهى . .كان. . خالصووهد ععلى أرضنا. .لكن هنا
  ل خمهاغشتـاللي ِب هذا كالم كل اخلاليق

  هذا زمان احنا فيه حمكومني 
  باملعاهدات والقانون

  بالش جنون
   نقول حرام وال حالل  ما عدش ينفع يا أخي
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  وال رسول وال صالة وال قتال
  وال ربا وال قمار 

  وال ممنوعات
  مكروهات وحمرمات و

نا زي األمم ـيِّاحنا يا شيخنا ز  
  على عيين.. الدين دا هللا

  يف قلبك 
  وانت خاطرك 

  و أو تعلنوفندِت
   أفندي ااا يا التدينلكِن

  يسري على سيادتك لوحدك
  ما حد يؤمن غصب عنو

  من شاء كفر 
  ومن شاء زيكم رىب دقنو

  فمتفرضوش على كل البشر
  ال أما اللي يسري بدون جد
  ع اليهودي وع اليـساري

  والليـِبرايل. .الالديينوع
  واملالحدة. .العلمانية والشيطانيةو ع

  حىت الشواذ
ـُـجارة والبقر   وعابدين احل

  واهل اليميـن واهل الوسط 
  واهل الشمال

  اجلميعفالقانون الدويل حاكم ع
  احنا زي النـاس يا سيدي ومش ها خنـرج ع القطيع 
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   أوكيه :االقانون الدويل د
  !؟ حيكمنا إيش عليه..ماشي

  ؟إيه املوانع إن احنا ِندِّيلو ِزمامنا
  وحيكم الناس م الربازيل ألوسلو 

  لسويتو ألوزاكا وإسرائيل
  مفيش عليه أبدا كبري

  واللي مترد 
  واللي عمل فيها بطل زيك وهدد 

  بينال جزاته مهما كان 
  ؟شفت اللي صار للشيشان

  ؟عايزه يتكرر عندنا
يا زملة و لَك  

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
  
  

  
  
  



 27

)20(  
همت الفولة متامِفليبيا عاقلة و  

   جدالوبدون تطـاول أو 
  أو تغايب أو ِهبـال

  سلمت كل الكشوف 
  ِعددواملفاعل والتجارب وال

  وسلمت . .وكرمت. .وعوِضت
  علشان كدا ارتفع احلصار 
  وبالسالم عملوا انتصار
  وأثبتوا حكمة ساستنا 

  اللي برياهنوا على حصان السالم 
  والغلطة اللي حصلت يا عزيزي

  يف لوكريب 
   الدمارِةِحوأسِل. .وف باريس

  التعويضات كفيلة بيها 
  ن رحيتهاختفي سريا وعفَ

ها  عليـليِّسوت  
والسياسة يا عزيزي بمها العيـب  

  أكيد هامتحيها
  والفلوس موجوده وبفضل الكرمي تارسة البنوك

  من جيب أبوك والال انت دافع أي حاجة يا أخي
  ؟ليه بتقطع رزقنا

  ولَك يا زملة 
  اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)21(  
  سألت روحك مرة واحدة 
  ؟تستفيد من الدوشة إيهها

   ؟انتا نابك منها إيهقوللي 
  تت م ساروخ خلُّوك ِحغري كَ

  ونـتروا حوالني ِدماك أشالء ِجتت 
بك والكرسي صاح  

  يل فيهالِبداللي من مخسني سنة 
  زي الطابوقة اهلاِمدة 

  ةدـمالكش أيةُ فاِئ
   بالعناد والقَفْلَنة خسرت يا امحد صحبتو

  ي حلظة غضب ورحت ِف
  م عرف تنـتِقمن ناس بت

  من ناس كالمها موش هزار 
  معىن واعتبار لُه ألف 

  ؟!يبقى ليه كُتر املنــاهدة
  محد تدعي إنك بطل ا سيديبقى ليه يا 

  آدي ايتك يا رجل 
   ؟عامل يل يف غزة عضل

   ؟دا موش هبلباهللا عليك 
   ؟دا موش هبل

  سبقت إرادة ربنا ..يا لال
  ولَك يا زملة 

   رِمحتو ِنتـِفة هنااهللا ال ينطيك من 
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)22(  
  القاتلة  دا املشكلة

  بدأتو ِبفَلْحسـتك إن الطريق اللي 
  ه رغم طولو ووحشِت

مبـلُّولة وعايشني يف اب ـور شبدسةهوه  
  ريتك ـعايزين يسريو زي س

  والد أبالسةأ كلهم اإن الصهاينفاكرين ياعيين 
  ويكسروا. .روابيفج وبتطرف فكرهم

  قال إيه 
   الغباء اِملحـِتكمم

و موتة زي موتتكيتمن  
  طب ياسيدي 

  يا خبتك. .موت
  وإشبع موت . .موت

   يا اعمى النظر
  ي حيايتعمري والال ِف
  ما شفت خيبة
  !قد خيبتك

  رحيتنا احلمد هللا انك خالص
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)23(  
  تك افَقعِتـنا بادعاء

  ناتك وطنط
  واآليات اللي حافظها 

واألحاديث اللي بتقول إنك 
  دارسها 

  ني املعروفوالكلمتني 
اللي بتقوهلم يل رص  
  بسقال يعين هي اجلنة 

  ملا تدهسنا القنابل والسواريخ واملدافع
  ملا تتهدم على روسنا البيوت

  ملا عشان خاطرك منوت
  ؟العمر يا امحد بعزقة

  ؟ شبابـنا بشرقةهِدرِن
  ؟!ابلتانت 

  ؟هو باقيلْنـا كم سنة من عمرنا
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)24(  
والال  يعين انتو يا اخواننا النضاف

  ؟اللُّطاف
  ما حنا برضو ناس متام

  وقلوبنا بيضا وطيبة 
  ونفوسنا صافية قُريـبة

  يرمسوا رغم األعادي اللي قاعدين 
  ورة مشلفطة ومهببةحلياتنا ص

  ما احنا برضك مسلمني
   صمد  واحد أحدنعرف نقول اْهللا

  وعبد البهاء برضه حبيبنا
   واألب والروح والولد

  واد هللا يف األعايل 
  وبالناس السالم

  وشالوم خييم لألبد
  !حىت جنيب على األرض املسرة

  إحنا خلطة مميزة
ةِوناسجاِهـز   

  ممكن نصلي يف احلرم 
ـِموبيت  ـَناجوج ..حلَ يوالس  

  من غري تطاول أو خروج 
  ؟ مجيعامش فلسطني دي يا ناصح ملتقى األديانْ

  ؟والال تنكر دي كمان
   مثقفنيوما احنا برض
  متدينني / متنورين
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  لكن يفرقنا شيئني 
ِةإن احنا فامهني مساحس الدين كوي  

  مش زيكم
  وإن العقول عندنا تقدر حتلل 

  كم أحسن كتري من فكر
  ووصلنا إن اإلنسانية هي فعالً أعلى دين

  ِتجمع حممد واملسيح معا يهوذا
  والسيخ وعبـاد الفسيخ

  وكونفوشيوس وبوذا 
  والنيب.. بنحب ألّال

  وعاشقني ملاركس 
  ومسيو سارتر ولْراِسني 

  وباكونني 
  ومفيش موانع نبتهل 

  ..يدنا احلسنيِسببالعدرا ِو
  و سيفنيوأب وأبو ضفرية. .وأبو حصرية

  ل األنبيا كُ ِو..وبوذا
  إحنا رؤيتنا اللي صح 
  واحنا اللي الزم نتمدح

  أما عمايلك واهلبل 
   !ده سلوك غريب وفيه خلل

  الرؤية عندك معتمة
  دا رأينا 

   ولَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)25(  
  م أمحد ـيا ع. .نابر مش

                                             واحنا مش هانعلّمك
  إله رحيم 

  ؟وكبري عظيم
  ما منوت ونعيش سنينا ونلتقيه أ
  ونذِرف دمعتني . .دعيِن

ر يا كرمي كانت ظروف قادونقول يا 
  . .واجتهدنا

  وقدرنا وسط اخلوف نشوف 
   إن الكفاح يف قلب هذي املرحلة 

  حمتاج نقاتل بالسالم
  ن نعيش ونطـريو أسراب محام علشا

ا مفيش والال هانلقى أرضنا طبع  
  وربنا يا شيخ ياسني يغفر لنا 

  مش هو قال لنا إنو غفور 
  وحليم شكور 

  يبقى نفهم ديننا صح 
  بالش تشدد وانتحار
  ..خلينا نفرح بالنهار

  ونعيش حياتنا منجهة 
  وما نتلسع ما نقولش أح
كفاية شغل كفاية دح  

نا بعمرناـخلينا ِنه   
    زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هناولَك يا
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)26(  

  وفيها ايه ملا تغري خطتك 
  إذا كنت هاتسمع الدنيا مجيعاكلمتك

  ترسم مسار لقضيتك 
   ؟سرتك وشلتكوأ متك أةْوحتمي كافِّ
  للقياس والعقلنةوتعاىل تاين 
إيه ضاع منناشوف أد !   
  وانطردنا. .ملا حاربنا

   السبيل وادعينا إن النضال هو
  وإن املواجهة بدون بديل 

نا ننحت يف صخر نِّـوت  
  ونعيش يف قهر 

   ملا اازر واملذابح هجرت
  ويتِمت 

  وأثكلت 
  وأعدمت 

  ودلت منا ألوف 
  مضروبة مرات يف ألوف 

   ؟ز بالكفوفى هانواجِه املخاِرمتإل
  وإلمتى هانبطّل نشوف
  ونوزن طبيعة املرحلة

    إلصحيح..بالتفاهم
  زنة رـوالفَ

   ولَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)27(  

  خالص كربنا . .احنا تعبنا
وما نستاهلش البهدلة واملرمطة 

  والشندلة 
  ؟بعد إيه
ـنبعد ما ه؟اـِمدنا وِشب  

ويا الصهاينة وفيها إيه ملا نعيش 
  األصدقاء؟

  بياءالعقل بيقول إم مش كلهم متطرفني وال أغ
  مش كلهم بيعِلنم لينا العداء

  فيهم مجاعات السالم
  م احلروب واإلصطدام واللي تعبوا زينا

  فيها إيه ملا نعيش 
  بدون مشاكل أو تقاتل أو بالء

   بدون حروب وحبور دماء
  كفاية عنف.. ونشوف حياتنا
عنا قصف ِبـشبعنا هدم ش  
   ظل أغصان الزتون والزيزفون نبدأها تاين ف
  ب أو تطرف أو جنون بدون تعص
  عيد بعد عيد .. ونستفيد

  يلعن حريشك يا بعيد .. يلعن حريشك يا بعيد
  من إننا  ليه بنحرم نفسنا
  تبقى أيامنا هنا 

   ولَك يا زملة اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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)28(  

  كان نفسي تبقى دميوقراطية 
  ودستورية 

  انيةأو سلط.. كان نفسي نـعلَن مجهورية
  واهللا من بكرة 
  م نا يف الدنيا علَمن بكرة تالقيلْ

  ونشيد مدوي حمترم 
  مراسيم وزارية ومطار 

  وتشريفات . .وطيارات.. وباسبورات
  ونبقى أمة م األمم

  لِكن أفعالك أتت على كل اخلطط 
  والعيار منا فَلَت

  من بعد ما رستأْت حايل 
  واستقر يف عقل بايل

   وكل الدنيا عرفت أنين
  أنا املمثل إلوحيد
  هكذا كان االتفاق

  واحد ممثل نعملو شرعي ووحيد
ربك مل يشاءلكن   

  يا للغباء والقفلنة. .يا للغباء
  ولَك يا زملة 

   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
   اهللا ال ينطيك من رِمحتو ِنتـِفة هنا
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   الشهيدأمحد يا سنيعبد اهللا رسالة من 

   إىل األخ الكرمي املناضل الشرعي والوحيد
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 والنور ميأل، وعليه ابتسامة راضية ، من وراء احلجب يظهر وجه الشهيد أمحد ياسني 

  ..وجهه ، وببصمة صوته املبحوحة يرد يف هدوء ، وثقة ، وتصميم
)1(  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عليك من اهللا السالم
  أنا أخوك أمحد ياسني
  باكلمك هالكلمتني

  من و واحد م القصور 
  رجال الصادقنياملعـدة لل

  . .اللي رابطوا
  واتشرفوا بنيل الشهادة

  يم النعجناتاللي ف من قصوري 
   عامة اجلميعوالسكينة والسرور
  والتمتع والسعادة

   واهلوا الرائع 
  واملاليكة بيخِدموين
  باإلشارة والتمين

ي ِحوالتسابيح  يف جوان  
ح مايل عيوينوالفر  

  بعد ما رب العباد 
  ومبنِّـته. .وبرمحته. .بتفضلُه

  كان راضي عين
  والصاحلني يف النعيم ِمتنـترين 

  زي الشموس 
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  لرضا مايل النفوسوا
  واحلور حواليا وحق اهللا

  مجل كتريواأى كتري 
  من كل زهرات الربيع 

   يف خيالكممكن تيجى مرةاللي 
  منظر بديع

  يا رب يهديك 
  ويهديلنا اللي زيك

  ِولْـِهنا جتيين 
  . .وتتهىن

  ويانا يف اجلنة
  وتشوف يا طيب

  بعض ما بتشوفه عيين
لو يف ودنك رن صويتي ما تندِهش  

  رغم إين على يقني 
  إنك كتري فرحان مبويت

  مش منام اللي انت سامعه دا حقيقي 
  ميكن تفكر إنين يف امليتني
  لكنين يف اللحظة ديـا

  شباااااابشاب يف عز ال
  آخر متام

  ع ، وال جريحقطَّوال ِم.. ال هسا ميت
  واحلمد هللا على فضله اللي غامرين

  والصاحلني.. عقىب لكل املسلمني
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)2(  

  على كل حال
  عندي؛ لو تسمح يل يعين كلمتني

  وال أُجرح. .وموش هاِسيْء
  ومش ها زود يف املالم 

  ربنا هو احملاسب واازي 
  والغفور

  
  اهللا يساحمك يا مهذب

   على املعاين الطيبةوأشكرك
  وألفاظ أديبة مهذبة

   يف لطفك طيبوما قصرت يال
  ـيتكوتربِِ

  وذيبك
  م  الكالحسنوتسلم على 

  لكن رجائي من سيادتك يا كبري 
  واستمع يل. .ِاهدا حبة

  ألن عندي كالم كتري 
  وحةوالسم.. إديين فرصة أدوشك

  ِوشكهاوش. .انـالكالم بيو
  مش هاقول للميديا 

  وال هابلغ رويتر 
  أو أسوشييتد برس
  الكالم بيـنا وبس



 42

  علشان ما تشعر باحلرج
  ودي سياسيت ف كل شيء

  ختلفِتبالبطن مصارينها 
ِب اللي ِمرِتبطة ِعـوالصوابيف تفاوت   واحدةكف  

  مش زي بعضأكيد دول 
مهما اختلفنا يف الرؤىر حضرتك فتأكد ِاين باقد  
  ومهما جرى

  ومهما قلت على أَخوك
كومهما كاتترة  نفِسيرة وِمتكدتِمتو  

  ميكن سيادتك لو مسعت الكلمتني
  تقدر تغري فكرتك 
  وبدون ميني.. يعوأنا أؤكد للجم
  إنين يف سعد بالغ

  إنين أمتىن أرجع من جديد تاين لغزة
  بكل ِعندي وعنفواين 

  . .واحتدى تاين
  :وأعلنها تاين بكل عزة

  ألن هذي مفخرة
  !موش معيـرة

  يلّ الشرف إين أباهي بأرضها 
  وبشمسها وبضلها
  وبفـقرها وبعزها

  شفناهاإللي . .بكل املعاناه
  وصاحبناها .. واجهناها إللي. .وبكل اآلالم

  الرجالهو دا طبع .. وِشلناها . .وشالتنا
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)3(  
  هللا يساحمك يا عزيزي ا

  نت سيد العاِرِفـني إو.. بالدنا دي
  هي بتاعتنا 
  ناـتـِبـِتومن. .دي مرضعتنا

  عيب لو نسيـبها حلد تاين 
  أرجع لغزة  أمتىن تاين بكل قليب

  وامسح مبناديل احلنني
   املعاناة اللي واجهتها على مر السنني عن وجهها عرق

  عن قلبها كُثْر األنني 
  واهللا يرد علي روحي

  وانسي تبارحيي وجروحي
   اللي انبدر ..واجلسد
   اللي مليان بالعداوة والشروربالساروخ
   يف يوم هوا..زي التراب

  وارجع شباب
  يتـِي عافْ من يف اهلواواسترد اللي ضاع
  زم تاين واسرخ بكل الِع
  يسقط شارون 

  واخلاذلون 
  والبائعون
  واخلائنون

  وانضرب مبيت ساروخ
  تيجي يف راسي بالتمام وسط النافوخ
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  كل ِبيدروأتبِدر يف 
  كل سنيت 

  من بالدي الغالية  
  وأموت شهيد

  وأواجه من جديد. .واحيا
  وأموت شهيد

  وارجع أقاوم من جديد
  وألف مرة أموت شهيد

  اتأنضرب مرات ومرات ومرات ومر
  مش خسارة واللي خلقك

  يف بالدنا الطيبة
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)4(  

  اهللا يساحمك يا صديقي
  أنايف موضع لو حاِسـس يب

  يستحيل الكذب فيه
  ؟واكدب إليه

ب يسوِن الكدهنا تعايإيهى أد   
  وتشوف بنفسك
  حال اللي نافق 

  واللي تربس 
  اللي فيه حطوا ثقتهماألشقاء  غَشواللي 
  دلّسي واللغـير  واللي 

   ئْواللي واِف
  واللي ماين واللي خان 

  واللي رافض .. واملواطئ
  واجلبان واللي ضحى

  واللي باع عرض القضية
  بأكم دوالر 

  واللي كان صادق يف وعده لإلله
  يا هناه 

  قدام عنيك 
  شوف اخلاليق مقسومني
  يف اجلنة حبة ويف السعري

  اللي مستمتع وِمتسلطن ومتنعم
  حيمواللي بيحصد يف اجل
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  ِغب ما زرعت يداه
  واللي يتمىن يعود 

  لو ساعة واحدة لدنيـته
  ميكن يصلح غلطته

  ميكن يداري سوِئـته
  بكرة تيجي 

  وبعينيك دول راح تشوف
  بس فكّر مطرحك 

  فني. .ايته
  يف املسعودين

  يا صاحيب يا ترى. .والال
  ؟املرسى فنيو. .آخرتك
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 )5(  

  اهللا يساحمك يا كبري
  تعرف إن الكرسي صاحيب 
  . .اللي عمرو يوم ما باعين

  وال شكاين 
  وال راِوغين وال خدعين

  ليش يا زملة. .اللي انت ما ادري
  قاعد يل هالّ تسب ِفيه 
  لها دا ِسيد الكراسي ك

 بس أبِشر  
  هاإليت 

وال باقعد إطالقًا  حمتاج له مشأنا 
  عليه
  ؟حتاج إليها و

  هسع أخوك من غري حسد 
  آخر شباب 

  ما عدِش كرسي وال هباب
  دي جنة فوق كل التوقع واحلساب 

  فوق التصور واخليال 
  وبالعيال. .وبقراييب يا رب جتمعين حبباييب
  القدس أرضي :وبكل زملة مرة قال

رضيشريف ومفخريت وع  
  بكل واحد نادى دوما
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  !وبالصمود. .باجلهاد
  وكل دومن يف فلسطني املباركة 
  ما جييش يف يوم ما دمت حي

  ونسيبه شركة
  أو مقاولة للصوص املعتدين 

  الـقاتلني. .ارمني
  الغاصبني . .الظاملني

  هذي حقوقنا كلنا 
  يرعى فيها خراب ودود عشانما كانتش يوم سايـبة 

  إطالقًا ألوباش اليهودا سابتش م
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)6(  

  اهللا يساحمك يا حبيب 
اكرب نيشان دا شارون عطاين لو ِفِهم   

  ؟ كيف:وقل يل
وامسع من الزملة اللي سيادتك قاعد 

  بتزعم من دقائق
  قلو كثري خفيفإن ع

  ال بأس واهللا يساحمك
  :امسع يا سيدي اللي حصل

  يوم احلدث من أوله 
  بعد الصالة

  تـنو ساعات طوييييييييييلةثوا اللي  العتمة كانت بـادية ختلع
  يف الضالم حبالُو منقوع 

  على حياء بتقلعه 
  وحبة حبة بينكشف توـا األنيق

  اللي منسوج من خيوط فَضة ودهب
  مثري آخر عجبمنظر 

  غسل القلب احلزين واجلريح واملكتئب ِي
  وباملناسبة يا زعيم

  عمرو ما هيحس بيه.. اللي ما يدرك صالة الفجر حاضر
  واللي ما بيمالش جواحنه باهلوا املنعش 

  إللي داميا يسري فيه
  واللي ما ملِّسش جسمه بنداوِة الوضوء

  حمروم أكيد
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  غزة اهلدوء كان ِمخيِّم على : قول ايته
  والدنيا غافية يف سالم

  وبدت خيوط من الضوء اخلفيف
  توحد ربنا 

  وتصحي ف عيالنا
  بل تقلق منامنا  وتقلق مش ها قول أحالمنا

  ألن مفيش يف حياتنا لألحالم سبيل
  كان فيه بديل وال لسهرنا للوطن

  تقلق منام اللي لسه مننا 
  بدا ينعس

  اللي مهدان من اليقظة 
   يف غدر اليهودومن معرفته

  وتقول يا رزاق يا كرمي
  الدنيا شدة 

  غالبة والصبايا واحلرمي لْإواحلصار واخد يف ِوشه 
   يهون كل الوجع لكن فدى فلسطني

  ننسى الوناسة والدلع
  مع ربنا .. لوحدنا . .رغم اننا

  والكون ختلى عننا
   واخواننا جتار الكالم

  قاعدين يبيعوا يف حراجات السالم
  ماتوا دم اللي 

  واللي عاشوا سنني كثرية يف عذاب
  قضوا الليايل يف ارتعاب

  واللي جاعوا 
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  ال شعارات واللي ما تشِبع بطوم يا عيين
  . .وال الفتات

  إخوانـا قاعدين يبيعوا مبادرات 
  وتنازالت

  حىت معا أسفي 
  اللي ظلوا بالقضية صارخني 

  ومتاجرين
  فجأة فاصلوا وساوموا

  واستسلموا
   تقريبا جناهد وحِدناوكنا

  والدنيا كانت كلها واقفة بتهتف ضدِّنا 
   نـقَط نقط عايزة تصفي دمنا

  حىت إخوانـا العرب
  لطخونا بالتهم
  ودا العجب

  بعد ما قالوا علينا جماهدين
  ومرابطني

  رجعوا تاين وشوهونا
  بالعمالة والتآمر لطخونا

  والتظاهر .. والتحايل.. واخليانة
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)7(  

   يساحمك يا بو صدر واسع يا رزيناهللا
  ما علينا سيبين اكمل قصيت

  . .وسط احلبايب حلظات بداية فرحيت
  ِم الصالة أنا كنت طالع 
  قضيت يل ساعة يف تبتل 

  وانكسار للي خلقين 
  واللي غامرين يف رضاه
  كنت راكع بابتهل

  واجلبهة ساجدة مع اجلباه
  وكنت متوقع أي حلظة غدرهم 

   ِبجحة حلقدهموترمجة دموية
  بعدو. .بكرا. .النهاردة

  امىت هايزورين املالك  -  وال حلظة -  عمري ما فكّرت إطالقًا
  يستويف روحي للرحيم

  ويفك جسمي اللي خشب من زمان 
  يطلق هلالروح العنان
  واهللا ما فَرِقت معاي

  عمري ما ازيت يف حلظة 
ـّيت بتاتا   عمري ما اختب
    زي الدجاجة ف ِدرِويت
  وال كنت م املوت خباف

  وال بداري رعشيت زي اجلبان حتت اللحاف
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)8(  

  ويزودك حكمة وبصارة.. اهللا يساحمك 
  أنا مت واقف على طهارة 

  ال أنا ملوث بأي مة 
  ومل أرخص أفكار دعارة

  شبهة قذارة  - حيايت يف -وال طالتين عمري 
  وال دواير . .ِبال عماير
  وال رصيد. .وال مصانع

   تاجرتش ف دم أهلي وال
  ومل أورد للسور حديد 

  ومل أبدل بتاع قدمي بـبتاع جديد
  ومل أمثل . .ومل أهرج
  ومل أحول . .ومل أغري

اوكنت وسط األهايل دامي   
  عنواين بـره ف كل شارع

  يف كل زاوية.. يف كل زنقة 
  يف كل جامع.. يف كل بيدر 

   من الصالة.. حسيب إين موتيت جت وآنا راجع 
  ال كنت بارقص  وال حبشش 

  وال با تبـت على احلياة
  د وال باخطـط إين أُخلَّ
  وال أُعظَّم وال أُجمد

  وال أحوش . .وال أكوش
  غري اإلله.. وال كنت راجي .. وال كنت خايف 
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)9(  

   اهللا يساحمك يا بن الكرام
  وكنت صامد . .أنا كنت واضـح
  وكنت جامد. .وكنت دغري

  إىل املنايف   يوم من حيايتال هِربت جبـنا
  إن جاتين فرصة صافية وخالصة 

  لو حىت تين جايع وحايف 
  ناموا ورسيوا .. كتري يا عمي راحوا ونسيوا 
  مع سري ومسيو . .وعملوا لويب حيمي املصاحل

  وليدي ومدام.. وهر وحاخام 
  ومكيافيللي .. نفعي متللي 

  وباِكس وقارح
  عامل عمايلووكان يا خايل 

  وركبوا لكزس وإم دبلو
رلْـيوإللي م لِْيـنوإللي م..  
  وإللي ديـنر وإللي دولَر 
  وإللي زي الضباع بيهِبش 

  ميوت يف جلده لو يوم ما يِئـذي 
  لو يوم ما يلطش

   ما عدش أقصى وال دياولو يشغلّو باله
  إال جتارة باسم الشطارة

  يشوف له رخصة والال مناقصة 
  ويوم ما يقعد يف وسط شلة 

  حوالني نضالُه  بدرجة تنِقط.. يظل خيرط 
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)10(  

  اهللا يساحمك يا اكرب مناضل
  كان عشقى إين أبقى يف غزة 

  طول عمري جوا 
  حاِسس بلَذة

  يسحرين فيها شجر اللمون 
  وهفهفات رحية الزتون

  فرفحت فيها 
  وارحتت فيها 

  ..ودقت فيها طعم السجون
  وطعم املطاردة . .هةطعم املواج

  ومهما كانت قاسية وشاذة 
  ما ز شعرة 
  يف راسي هزة
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)11(  
  اهللا يساحمك يا بو ظن سيئ

دول ملا قالوا خلص اعتقالك بس 
  وطبشر

  أنا قلت والال لو روحي تطلع 
  أنا عمري ما اطلع 

  . .أديين قاعد لو رايح اموت
  وريب شاهد 

  ما جاش يف بايل 
  لو حلظة واحدة 

  ..إين أماين أو يوم أِلني
  أو حلظة واحدة 
  قالت يل نفسي
  يا امحد ياسني 
  مفيش موانع 

  تعيش براحتك 
  وانتا بعذرك

  ألنك انتا راجل مريض
  دا كالم بغيض

  وضار جدا وسليب جدا 
  ..ومش مفيد

  دا أغلى رغبة وأمل حيايت 
  غري إين اشوف أراضينا حرة 

  إين أقابل ريب شهيد
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)12(  

  اهللا يساحمك يا كبري عشريتك
طب حلظة واحدة نشوف 

  سيادتك 
   ؟ليه انت هايج
   ؟ليه انت مايج

  تعا ناقشين ميكن تلني 
  للصهيونية  من امىت نعطي
  تذل ديننا رخصة تاكلنا و
   مش انت عارف

  ؟وزيي شايف دور الصهاينة يف كل حني
  نسينا نابلس 

   ؟نسينا ِيـبنا وعسقالن
  ؟نسينا حيفا. .نسينا يافا

  ؟وصفد وعكا وهوا بيسان
  ؟ومقدساتنا. .وخميماتنا

  واللي جرى لنا يف ألف حتة
   ؟غري دير ياسني

  واحلرب دايرة واخللق فايرة
  ؟والدك نازل على جنني

  وكيف نقابل اللي خلقنا 
  وقال يف وحيه 
  ؟دول ملعونني
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)13(  

  اهللا يساحمك ويهدي قلبك
  يا بن األصول
  إزاي هاننسى 
  كل الضحايا 

  ؟من الواليا والشقيانني
  وإللي هاجروا 

  وإللي ماتوا 
  وإللي جاعوا 
  ؟واملطحونني

  وإللي ِتعـبت 
  وإللي ِسقْطَت 
  وإللي ِولْدت 

  ع اخلط االخضر 
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  ؟دون معنيب
  وفني خططهم 

  وتكتيكام 
  وترويعام لآلمنني

  قل يل أميكن 
  ؟ننسى األباتشي واالسكوربيون

  وجمرترام ومصفحام 
  والضرب داير 
   ؟يف كل حني

  مدى بشاعة   هل انت حاسس
  طابوقة ترتل على العظام 

  ركب تدشش
  وكيعان ِتفشفش 

  وعظام تطرقع يف جسم عيل 
  استه بريء وماشي يشوف در

  ورصاص يدوي  
  وقصف جوي 
  على املدارس 

  اعرف عدوك وافهم سياسته
  آدي اليهودي وآدي شراسته

  بل خساسته. .ال
  وف الشوارع ويف اجلوامع

  ما حد يقدر 
  ينِفد جبلده 

  !بكل أسفي دي حقيقة مرة
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)14(  

  اهللا يساحمك ويقوي قلبك
  نسيت بسرعة 

  ملا رصاصهم  جه بالتعـمد 
  ؟قلب درةيف  وبكل خسة
  وهو الزق 

ـُه    مسكني يف رعب
  كأنه ِبسة.. راسه يف ِعبـه 
  يف جنب حيطة 
  أعزل وخايف 

  قاعد بـريجف وعزمه يضعف
  ملا صادوه 

وه ـقوغر  
  يف دماء طفولته  وألف زيـه

  ؟برصاصة غادرة
  ؟بقى دا قصاصهم

  والال نسيت 
  كم طفل ماتوا 

   ويتما باتوا 
  ال أب حيمي 
  ؟ !رىوال أم تد

  !؟مش دا اختصاصهم
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)15(  

   اهللا يساحمك يا فريد زمانك
  وإنت جوه 
  عامللي ريس
  وانت بره

  برضه الكويس 
  وانت الوحيد 

  من غري منافس 
  ومن زمان 

  عامللي قال 
  ؟زعيم لثورة
  انظر حلالك

  وانت راقد يف قلب عشة 
  كمشان يل كمشة 

  ال فيك ِتأثّر
  وال ِتغري 

  ال بتِِـئْمر وال تنهى أبدا و
  قول بس تؤمر 

  ومن عطاك 
  حق التفرد 

   ؟إنك تكون شرعي ووحيد
  تدير مصرينا 
  من املقاطعة 
  !؟وانت سجني
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  !؟وعايز يل تفضل إخللق ساكتة
  دي تبقى نكتة 

  ألنك انت 
  داخل الكيان  . .عاجز متاما
  ومن زمان

  عن القرار عن املقاومة 
  وعن الفرار . .عن البقاء
  ومة بس املسا

  بل التنازل ورا التنازل 
  داميا يف نازل وحقوقنا صارت
  كانت رحيتهم 

  أخس رحية 
  وياما عملوا حاجات أبيحة
  ؟إياك نسيت غزة وأرحيا

  ؟فاكر الفضيحة
  ؟هل وفوا ليكم
  أو حاولوا مرة 

  ؟ عليكماحلفاظ
  دا ألف مرة حلسوا اتفاقهم 

  حمد منكم مرة زنقهم
  :وِعد عندك
  غري املخبى

  كامب ديفيدمن 
  لوادي عربة 
  لشرم أبصر  لكامب أوسلو
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  وقلت ماشي 
  ورجعوا حلسوا خيبة الطريق 

  وبكرا واهللا رايح تكمل 
  حنو التنازل كل الطريق

  ووعد بوشفور راح يبقى مـلِزم
  وتنادي بيه
  وتدعو ليه 

  وكل مرة سايبني مربع 
  وشارون يـربطع 

  ومها ياخدوا منا احلقوق
  يا حسافة. .ليه
   ؟و انت شرعي عشان سيادتك داميا تسيبه

  ؟وانت الوحيد جلل التساهل
  ؟هو دا الشرعي الوحيد

  !يا دي احلصافة
  هادي سياسة 
  ؟والال سخافة
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)16(  

  اهللا يساحمك أخي املهذب
  دا من العجايب 

  إنك تفلسف هذا التنازل 
  وتقول سياسة

  وكل مهك بعد التنازل 
  !متسك رياسة

  وبكل مهة 
  اعد تزوق تنازالتك ق

  وتسليماتك 
  وتقول دي حكمة 

  هل إنتو عامل أكيد أكيد
  ؟!واعية وفامهة

  واعيني صحيح . .آه
  بس حلقوقكم
  وأرصدتكم 
  وللمصاحل
  وانتو هالّ

  كشفتو خالص بشكل فاضح 
  عن كل شيء 

  ال الجئني وال حق عودة
  وال حدود كام واربعني

  وبدعوى حكمة 
  ومهة وارمة 
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  ل بإين بتـتهمين وتقو
  درويش كبري

  مش الزم ادخل 
  جوه الغميق

  دي حاجة عايزة 
  مدقدقني و.. ناس خمصوصني

   ِمدقدقااطب يا
  طب قول يل واصدق

  ؟فاكر كالمك عن السياسة
  سدقت يف دي 
  صحيح يا سيدي

  أمر حاجة وأعر حاجة هي تلبس
ـَبِّس   طبقة ِمل

  وتقول لالعمي انت املفتح 
  وانت اللي شايف

  احب احلق منا وختللي ص
  عميل وخاين

  وإللي واكْل احلق صاين
  إحلق باطل.. وفيها يبقى

  مناضل .. ويبقى خاين الدار 
عرض مرتو ..واللي بايع   

  وشريف عفيف.. راِجل نضيف 
  انت مش قلت بلسانك
  ؟إن دي هي السياسة

  !إخيييييه عليك.. يا دي اخلساسة 
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)17(  

  اهللا يساحمك أخي احلويط
  سيادتك زيي هل مش مالحظ

  ؟ناجي ومتام  ويف الشدائد  انت دامياإن
، ال انضربتـش و،يوم ما انجرحـتش

  ؟وال تضام
  الدنيا تسقط على دماغنا

  ؟جتيـبوا داغنا..  عايزين مة..وانتا ِوهـما
  :وبشكل سافر.. شافت والحِظت.. كل اخلاليق

  السقف يسقط على رؤوسنا
  على نفوسنا والسجن يطبق

  حيصل بس لفلوسنا واللم 
  لكن علينا.. يكترالضغط 

  !؟فقط علينا.. والدنيا تطبق
  الفقر قرفان مننادا 

  وشربنا.. واجلوع ِبـينِكر أكلنا
  يا بطلوانت داميا 

  أمانآخر .. السيف ساِيديف 
  وال لوان.. تفر منها

  قد اجلبلرصدة واأل/  باهلبلواكل وشارب
  وبتحكي عن طول النضال

  ل كداووووووطو.. وشكوالبسمة على 
  كُتر دا.. والرزق يوسع.. والصوت بريقع علو دا
  ا انت أستاذ يا صديقي د.. دا انت أعجوبة حقيقي
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)18(  

يا بو الشناب .. اهللا يساحمك
  واملرجلة

  إنت طبعا تفتكر تونـس 
  وعني احللوة 

  تل ال والرعب املرير يف
  واملذحبة ف بريوت

جننيف عة وـقَويف الب  
  ؟ا صاحيب اللي جرىفاكر ي

  احنا داميا مضروبني
  احنا دائما مقتولني 
  حاجة عجيبة !وانت باقي لألبد

  احنا أُبِعدنا وحوصرنا
  وانضربنا  وانسجـنا حىت منك

  ؟مش غريبة
  إلعفية.. والسواريخ الذكية

  ترتل علينا .. زي املطر
  وانت يف مأمن يا قائد 
  قاعد بتـتفرج علينا
  إياها رافع عالمة النصر 

  وهتافات .. ونازل تصرحياتوقاعد تبتسم 
  ؟مش بقولّك

  دانـتا أعجوبة حقيقي
  يا صديقي
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)19(  

  اهللا يساحمك يا حريص 
  ؟قاعد تلومين ع الضحايا والعيال

  ؟واللي ماتوا من الرجال
  دا العيال دول مربوكني 

  هدينااعيال رجال وجما
  مش زيكم متنشيـني

  مش على الدنيا هاميوتوا
  عايزين يفوتوا.. ى البارات والفجوروال عل

  شافوا اخلتيارية اللي بيقولوا الظروف 
  . .والضغوط

  واملخارز والكفوف
  شافوا الكبار قاعدين يطاطوا
  وشارون طاويهم حتت باطوا

  بيأكّلوهم ف شعارات 
  وينـيموهم بشعارات 
  ملا زهقوا وأدركوا إم 

  أكيد خالص
  منباعني

  ومسروقني 
  ومسلَّمني

  رجوا يطالبوا باحلياة خ
  !حىت لو دفعوا مقابلها احلياة
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)20(  

   اهللا يساحمك يا غيور على احلرمي
   ؟تدري يا خايل

  حىت النسا 
  والبنات اللي انتا بتلومين عشام

  شرفا عنكم.. زهقوا منكم
  وكل البشر عرب التاريخ 
  فيهم نسا نسيوا الدلع

  واملطاردة والوجع.. عرفوا املعاناة
  وا الرومانسية نسي

  والغندرة.. واملشي الرقيق
  نسيوا الدلع واملسخرة

  والكحل بيِزين العينني
  واجلواهر والدهب.. وامليك اب

  عرسهم كان يف الشهادة والعبادة
  مش مههم يتمخطروا 

  ويتمنظروا ويتعطروا ويتصوروا 
  مش مههم يتفشخروا زي غريهم 

  بالورم واملنظره
  ؟جان دارك كانت إرهابية

  ؟ أو صفية..لال خنساوا
  ؟راموالال نسيبة وأم ح

  ؟وشجرة الدر األمرية اململوكية
  ؟طب دا كالم ؟وتقول حرام
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)21(  

  اهللا يساحمك يا مراوغ
  أما الكالم على املخارز والكفوف 

  فالعب بغريها 
  ما نتش طايلها
  دا مش كالمك

  العجز هو اللي قايلها
  ياما الكفوف كسرت خمارز

  طعت مفاوز يا ما اهلمم ق
  وغريت.. يا ما اإلرادة أثرت

  رغم الظروف القاتلة
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  واملعاناة اهلائلة
  وآدي الدليل لو كنت عاوز

  :وان كنت ناسي أفكرك
  جونسونأمريكا والفيتنامية ذلوا 

  والناس يف رومانيا 
  وبولندا . .انياوشرق أمل

  شاوشيسكو ومراته املفتريةاللي دحبوا و
  منـتهية واللي طردوا الشاه يف جرأة 

  ؟طب وليه نروح بعيد
  شفت احلجارة 

  ؟اللي بتواجِه الِكالشن والرصاص
  شفت العيال العريانني اهلفتانني

  اللي جبسارة 
  ؟واقفني بيتحدوا الشيطان

  ؟اللي عايزين التحرر واخلالص
  بيواجهوا بصدورهم حقيقي
  جنود مدججني باألسلحة

  وبترسانات م احلقد 
  وم القانون املزيف 

  عاوى الفائحةوالد
  وآدي املخارز . .آدي الكفوف
  !؟إيه بعد عايز
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)22(  

اهللا يساحمك على هذا . .آآه
  الكالم 

   :بعدين تعاىل
ازاي تقول إن القانون هو اللي 

   ؟حيكم ع اجلميع
  !دا كالم فظيع

دا شكله حلو وإمنا جوهرو فعالً 
  مريع

  يوم القانون الدويل ِبسالمته
   وزي ما سيادتك بتزعم

  حكم العباد 
  واحلرب يف كل البالد

  والدمار 
  واخلراب 

  والظلم واخد فرصته 
  والقتل متسلطن يف قمة شهوته

  مش القانون هو اللي خالنا محري بتـتركب 
  ؟من كل واحد واكل ابوه

  ؟وفني عدالته
  !؟يف البوسنة والال يف الشيشان
  !؟يف رواندا والال يف الصومال

  !؟تنام وكورياوفيي والال العراق وكشمري
  طب يف السودان؟ والال يف لبنان وسوريا؟



 73

  القانون اللي قاعد تفتخر 
  بإنه عادل

يوم  عمره ما أنصف يف عمره
  ضعيف 

  وال قضى جوعة جعان
  وال ستر عورة فقري
  القانون دا بس جه 
  ملص خريات البالد 

  وقطع أرزاق العباد
  وضخها للعم سام 

  وألوربا
  ن كمانعلشان يصري أخت.. وللتخني

  القانون الدويل دا 
  جايزة نوبل.. بيجن ورابني وأمثاهلم إدى

  ؟عارف رابني
  ؟مناحيماِو

  السفاحني اللي أداروا كتري مذابح 
  واجلرايد نشرت وبالبنط العريض 

  إم ناس سفاحني 
  وجمرمني

  وابشرك 
  بكره ياخدها عشان يص

   وبنت ليفين.. والننت.. أرييل شارون
  وال عجب 

  ؟اعىن مهامش
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ـعه؟م يفرق يف إيهن  
  ؟يتحرم من نيلْهـا ليه

  القانون الدويل 
  اللي قاعدين توصفوه باحلياد 

  قال لألمريكان 
  انتو أسياد الزمان

  تصرفوا يف الكون حباله
  كما بدالكم 

  كل اللي بيمر ف خيالكم 
  انتو القانون 
  والفامهون
  والعادلون

  انتو البشر والباقي أل
  !ف والباقي بقانتو النضا

  انتو فوق كل املساْءلة 
  واحملاسبة واالعتراض

  القانون الدويل وقّع للفساد 
  على بياض

  ما شئتمكاعملوا يف الناس 
  وما أردمت
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)23(  

  اهللا يساحمك يا قانوجني
  هذا القانون الدويل هو اللي لسه 

  بيقسم الناس أللوان .. عـمال هلسا
  وتقسيمات آخر جنان

  نازيآري و
  أبيض وإسود 

  ومتحضر. .مهجي
  معايا أو عليا

  القانون ما فيهوش حياد
مش لصالْح  والدميقراطية تنفع لألوريب

  !املسلمني
  مها اللي قالوا لنا كدا 

  ؟والال ما تشوفش اجلرايد
  طوارئالقانون الدويل بيقر ال

  والعقوبة باالشتباهة  واحملاكم..واإلعتقال
  ات اإلعدامو.. الضرب باملطاطيو

  واملهامجة للوقاية
  قاعد يربر يف املشانق للخاليق 
  للمحافظة ع املصاحل والفوايد

  أُباماواسأل سوالنا و
  وبوش . .برلسكوينو. .وأثنار

  ؟والال دا كالم عليك غريب ما تصدقوش
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)24(  

    صديق الصهيونيةاااهللا يساحمك يا
   يا مثقفانت تعرف 

  ه إللي بتتكلم علي. .إن البتاع الدويل
  هو اللي دلّع إسرائيل

  شغلها بيـنا عزرائيل 
  خاليق كلهاعمل للقاعد بي

  فيش وتشبيه وبصمة
   ألف مة ربيء ميتهو اللي يف بالدنا يلفق لل

  للجعان اللي مفرفر م التعب
  لو أراد يقطم له قطمة

  بالقانون بينطّقونا 
  ويعذبونا
  ويقطعونا

  وكلّو برضه دميقراطية 
  وحقوق بشر 

  وكويف 
  وأمن عام

  !وجملس األمن املوقر
  ؟ولسه بتقول يل القانون

  !؟دا مش جنون
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)25(  

  اهللا يساحمك يا نزيه
  قاعد تقول اللي ف إيديك 

  ؟شيء مش كتري
  أل يا كبري 

  انتا طول عمرك يا سيدي مليونري 
  أو بليونري 
  ؟لكن منني

  ِديـه هي املشكلة
  ومش جدارة 

  ومش نضال وال كفاح 
  اإنك تاكله
  وال شطارة

  وال كانش حق ومكتسب
  أل يا عرب 

   م الغيالن حرام عليك وعلى اللي زيك
  على كل واحد 
  قال دي عزبة 

  وانا وارثها عن أبويا 
  دي فلوس خاليق ربنا.. أل يا خويا

  . .وبالد والدنا
  واللي جايني مننا

  لو بعد كم مليون سنة
  هيا شرفنا وعرضنا
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)26(  

  اهللا يساحمك يا برم 
  لي بتغالط اإللهيال

  آآآآه
  دين يا صاحيببالنسبة ل

  للي انتو عاوزينه إ
  فدا شغل احلواة والدجالني
  عمره يا صاحبه ما يبقى دين

  دا صورة زايفة وإعالمية 
  وتشويهية 

  وصناعة فاسدة أمريكية
  ديننا بصحيح ومش دعاوي

  دين حمبة 
  ودين عدالة ودين سالم
  وأمان حقيقي مش كالم

  لي ولّع يف اليهودديننا مش هو ال
  يف اهلولوكوست

  وال رمى قنابل بايوولوجية
  على النسا يف البوسنة وبغداد وخوست
  وال هو اللي دمر أوربا ف عهد هتلر 

  وال عمره هدد أمن كوبا
  وال ضرب فييتنام وكوريا

  وال قاعد بريعب أهل سوريا
  وال كانش مستعِمر مدمر
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  وال مص خريات الشعوب
ِديوال عملش أبار  

  وال خش بالنار واحلديد 
  زي روسيا 

  وال خطف نص األفارقة
  بالسالسل والكرابيج والبنادق

   وحول السادة عبيد
  اللي عمل دا 

  هو ما كان يسمى بالقانون
  والعدالة وشعارات دميقراطية ومساواة 

  والتمدن يف أوربا
  واحلضارة
  واسوأتاه

  ؟بتقول كالمهم وانت مسلم
  حسرة عليك 
  !ةيا ميت خسار
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)27(  

  اهللا يساحمك يا مغالط
               ديننا مش هو اللي إنتو بتوصفوه

  وتطبقوه .. ااا تفهموهيا ريت يا زمل
  وشوفوا كيف ميكن تعيش اإلنسانية

  ؟ازاي تقول الدين ما ينفع
  والنيب ما عادش يشفع

  ال يا عمي 
  واستغِفِر اهللا العظيم على غلطتك

  بالش خساِرةْ دين ودنيا
  دي احلياة ديتها ثانية

  وقعة زقة/ شرقةشهقة 
  وتالقي نفسك بني إدين ربك هناك

  ال حرس وال بوابني 
  ال أرصدة وال تلفيقات واستعراضات و

  وال ادعاءات أو مغالطة 
  يا كبري دا الدين حياتنا وبيه مماتنا 

  وأنا أفتخر إن الشهادة 
  كانت متللي على لساين ليل ار 

  اخليانة لديننا عار
  إللي انت عايزهقصدي .. والدين بتاعك

  اللي جيمع يل اليهودي واوسي 
  والشطاين مع املسيح

  ش صحيح دين م



 81

  عامللي فيها فليسوف 
  ؟وكمان مشرع

  ؟تكون نويت على دين جديد
  ؟!مش كفاية االام

  مها حرين يف دينهم  واآلخرين
  هدا بقى كالم صحيح
  لكن انت دينك يؤمرك

   تكون موحد ربنا
  وتعيش موحد 
  ومتوت موحد

  وتطيع أوامر ربنا
  مش دين أونطة ال فيه حالل وال حرام 

  صالة وال أنبياوال عبادة وال 
  وحساب وجنة ونار وحور

  دين بيمسح طول حياته 
  بقعة الغلطة بغلطة
  !ميسح الدم برباز
  وجتكو خيـبة

  دا تبقى والال الدنيا ِسـيبة
   زريبةييينبقى عايشني في

  :يا بن احلالل افهم بقى
  الضوابط والقيم

  املندوبات والفرائض واملباح
  واحلرام واللي دينك يكرهه

  السلوكاملعايري و
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  يف عقيدتنا الكرميةواملعلومات بالضرورة 
  الزم مجيعا تحترم

  الدنيا مش هاتدوم لنا 
   وراح نقابل ربنا

  ع الصغرية وع الكبرية وهانتِسئل
  واسأل أبوك 
  كدوشوف جدو

  وشوف يقني كل العجايز
  مهما تتهز املعايري يف عاملنا 

  عندنا داميا ثوابت
  متمحيهاش جرة قلم

   أمموال قرار هيئة
  اهللا أعلم وأعلى
  وديننا أعلى

  قرآننا فوق كل الكتب
  فوق التخاريف واهلوى
  وتناقضات عقل البشر
  اللي عايز يبقى كافر 

  هو حر
  برضه جايز

  واللي عايز يعبد النار والبقر
  هو له دينه 

  وإحنا لينا دين
  احمني ااإحنا ناس متس

  املني ااومس
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  وموحدين
  من حقنا
  للبشروحق مكفول .. هذا قانون

  أما تقوللي القانون واألمركة
  ومنظمات حرة دستورية

  وكالم ختني م الصنف دا 
  فدي فذلكة 

  نوع م الدجل والفربكة
  ..أو غَفْـألة. .هذا خداع

  أو جهل بالدين الصحيح
  !أو ساحمين انتا واخدها مهزأة

  عايز ِتجمع يل املسيح ويـا يهوذا
  والسيخ وكونفوشيوس وبوذا 

  ويـا ماركس وسارتر يبمع حبيبك الن
  ؟ويـا راِسني وباكونني

  ..دنا احلسني سيِّويا تريزاجتمع 
  وأبو ضفرية . .وأبو حصرية
  ؟وبوذا وكل األنبيا وأبو سيفني

  ؟باهللا عليك فكرت فيها
  ؟كده مش .. إنت شارب

  مسك لنب متر هندي وزيت زتون
  ماجنة وتراب وكهربا 

  دا جنون
  يا سالم عليك 

  !يا فصيح.. ل يل فيهاملا تستهب



 84

  
)28(  

  اهللا يساحمك يا مفرط يف عقيدتك
   ؟واحلاخامون؟ شايف شارون
  ب اليهود ااوشفت أحزا

  إللي بتـتمسك بدينها 
  ؟ باطلورغم ان وختاف عليه

      نـه عاطلرغم ا
  مفيش مفاوضات وال عمل

  أبدا يف أيام السبوت 
  ؟ سبت ولو دقيقةأييف  - ولو خروف - عمرك فاوضت 

  ت حقيقةيلألسف ِد
  !بس احنا داميا حاطني بدينا يف الوطا

  شايف البتاعة اللي الزقة ف راس شارون 
  ؟وهوا يف قلب املشكالت

   ؟هوهودو.. شايف تعصبهم حليطنا اللي اخنطف
  !تعرفه؟هل حيط الرباق؟ 
   ؟شايف رموزهم
  ؟شايف طقوسهم

  ما استعروش من قرفْـهم 
  ؟والصالة والصوم وقرآن ربنا..وانت رافض يل النيب

  ؟وما عتش يشفع.. وقاعد تقوللي ما عتـش ينفع
  وخلطت يل دين البقر واحلجارة

  .. واللي من هجـص البشر
  مع الكتاب املستبني
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  ؟املستوطنني دانشايف غباء الدي
   ؟!نيِمـاِهفَوقاعد تقوللي مثقفني ِو

  وبتحب النيب ومتوت ف سيِّدنا احلسني
   ألف باء احلقيقةفهما يا عم روح

  !؟هي ناقصة مفتيني
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)29(  

  اهللا يساحمك يا مناور
  عيب التمادي يف اجلدال ويف اخلطا

  حكاية الثورة وهدوم العسكريأما
  اللي انتو إختلصتوا منها 

  فدا مش علينا يف احلقيقة بل لنا 
  إحنا أهدافنا باينة

  احنا نضاف يف لعبنا
  ال اختطفنا طائرة

  وال اقتحمنا ملعب م املالعب 
   ف سفاراتوال هامجنا

  وال رعبنا اللي راكبني يف عرض البحر جوه باخرة
  ردة أو إتاوةوال خدنا ِف

  غرينا سريته مش نضيفة
  غرينا عيشته مش شريفة

  كما خلقتنا. .أما إحنا فانت عارف إننا موالي
  اجليب نضيف 
  والزاد خفيف

  ورصيدنا زيرو 
  وإمياننا باهللا هو الرصيد والسالح

  ما املكش غريه 
  اميا صامدينجوه د

  وطفرانني.. وجائعني 
  والشرف لينا يا عمي والفخار
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)30(  

  اهللا يساحمك يا عادل يف حكمك
  !ما أعدلكيا اخي 

  ه نضال وإرهابكو مسيتو
  كفاح مسلح  وترويع البشر خارج احلدود

  وثورة حىت اإلنتصار
  أما وقفتنا على بيوتنا 

  وحقوقنا وأرضنا 
  كم حكمفدي إرهاب يف 

  آلمننيوترويع ل
  وضد كل الدساتري واملعاهدات 

  يا فُجركم
  يا عم خاف من ربنا

  !ما أعدلك
  قلبك على الناس اللي قاعدة يف البارات 

  ؟وف حمطات الترام
  وماكدونالد وكنج بريجر

  واملستوطنات 
  ؟ويف شوارع إسرائيل

  امىت األباتشي فرقت  :طب قوللي
  بني النسا واخلتيارية  برمحتها وعدهلا

  ر األبريا والصغا
  والشباب اللي بينادوا باجلهاد

  واللي هاتولد يف الطريق.. واللي بترضع
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  إمىت األباتشي فرقت 
  ما بني ملجأ وغيط

  وبني مستشفى أو فصول يف مدرسة
  ؟ما بني جامع ومعمل وبيت

   ؟إمىت حافظوا ع النساء والعيانني
  ؟والال ف جنني ؟يف دير ياسني

  والال اللي دبحهم شارون 
  ؟ه ف قلب بريوت وغريهابيد

  شوفوا غريها وقولوا حاجة 
  ! وما نردش عليهااانستحي منها

  . .وآآآآآآآآآآآآآه
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)31(  

  ك يا ويف لألصدقاءاهللا يساحم
  ؟لسه خايف ع احلبايب جوه موسكو
  ؟بعد ما اونتو ف نفوسنا ونفوسكو

  ؟بعد ما باعوا وبعتوا
  لسه بتراهن عليهم 

  ؟وبتحن ملاضيك العنيف
  ؟أنا اللي عقلي كثري خفيف
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)32(  

  اهللا يساحمك يا أخي
  ياللي ما عـتش ِتـنـتخي
  إحنا بنحب السالم وبنعشقه

  دا أصلو دين.. ومن دعاته الدائمني
بس ملا تشوف أباتشي تفتري يف حلم 

  أخوك وتبعزقه
  ملا تشوف إبنك وجارك 

  وابن عمك بتـتكسر عظامهم
  ة بتزلزل كياموالرصاصات اخلارقة واحلارق

  والصواريخ الشتا نازلة بترخ على راسك 
  عايزة تبيدك وتبيد أبوك

  ؟بعد دا كله اي تقوللي عن  السالم
  وعايزك تعيش جنبه يف سالم.. إللي بيمد لك إيده
  من غري ما ياكلك

  دا الكالم.. مد إيدك ليه وِحـبه
   أما اللي عايزك ائيـا

  عليكتزول م الدنيا بعد ما خيلّص 
  ؟والال إيه.. خرق عينيه

  لو كانوا عايزين السالم
  يا سالم. .عز الطلب

  فاجنح هلا  إحنا ديننا قال لنا
  لكن انت شايف

  وانكتم. .يبقى إسكت.. ولو يا عمي مش قادر تشوف
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)33(  

  اهللا يساحمك يا مسامل
  دا السالم اللي قلبك يا عزيزي 

  ملهوف على اآلخر عليه
  و فكرك هااوال.. مش كالمك

  إنتا حـتة ببغاء
  يف السياسة برضه تلقى 

  بيوت بغاء
  السالم انتا جنيت 
  من وراه بزنس متام

  وبقيت مقاول
  وعملت ف جدار شارون

  بنا ومقاول
  دا الرحية فاحية يا صديقي
  وسع إهلي يتوب عليك
  يا عم غَور من طريقي
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)34(  

  اهللا يساحمك لو هاتفهم
  ت إحنا عملنا عني جالو
  زي ما سيادتك نطقت
  اسم اهللا حارس سيادتك
   والسيادةواخترنا حنيا بالكرامة

  ا ورافعني الرؤوسأو منوت شرف
  إما نصر حنققه أو بالشهادة
   نتـنقل من حياتكو اهلايفة

  اللي ما تسوى بيادة
  واحنا برضك أقوى جدا م األباتشي 

  واللي عمره ما انتهى 
  أبدا ما ماتشي
   اللي عايزه ربنااللي بيموت هو

  احنا قد مصفحام 
  وميكن عزمنا اكرب كمان
  الزم تزول مستوطنام

  واحنا أبرع احنا أشجع
  واحنا أقدر. .واحنا أصرب

  العسكري قدام عنيك
  كان بيجري زي قطة 

  من مراهق أو مرة
  من صبية صغيرة 
  ؟ليه خناف.. ف اْديها شنطة
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)35(  

  والتاريخ املنطق حِباايا صا.. اهللا يساحمك
  إنتا بتزعم أنين ضيعت جهدك والبالد

  واحلقيقة ان الكالم يف الزمان دا
  معليهش مجرك أو ميزان

  ؟ما ِهيـا ضايعة من زمان.. باهللا عليك
  بالعمالة واخليانة والتنازل 

  واملوافقة للعدو 
  نقدر نصحح ما فسدمت  احنا جينا وقلنا ميكن
   جينا نرجع ما أضعتم

  مش كلها متآمرين  أو فاسدين لبلد جينا نقول إن ا
  جينا نقول إن الشباب لسه خبري

  لسه برضه بألف خري والفلسطيين اللي جوه
  حبيـنا ِنعلى باحلقوق الضائعة

  الشيطان ومكرهونواجه 
  باللي نقدر نعملهو

  كل احللول املائعة
  لكن يف ناس قد أدمنت رحية التراب 

  والوحل ِوجدور العفن
نملا ضرب فينا الوه  

  ؟عرفت إيه هو الوهن
  دا مش سيجار 

  وال نوع مخور معتقة 
  !ألن دا هو اللي حالنا آل إليه.. دور عليه
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)36(  

  اهللا يساحمك يا بريء
  واهللا انت مسكني وطيب 

  ؟نابين إيه
  إنت بتسأل نابين إيه 

  ؟من موقفي غري كم ساروخ
  !آه لو تشوف

وساعتها تتمىن تبتدي من 
  سكيت

   ساروخ ِتـتهف ستاشر
  وتقول كمان
  دا دول نشان
  واختيار من ربنا
  دانا حقيقي يف هنا

  احلمد هللا على فضله 
  اللي ما حتده حدود
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)37(  

  اهللا يساحمك يا غيور
  لو جاك حرامي 
  رية يسرق له ِنـ

  روح شهيدها تقول فداها أَ
  واألقصى إللي 

  كان يوم نصلي 
  ونشري إليه 

  هاحيطوا حاالً 
  كل مكانه هي

  ويقدسوه 
  ؟وحيجوا ليه
   وجبل املكرب
  وطور سيناء 
  ومهد عيسى 
  ومقر موسى
  وحيطة الرباق
  مسرى حممد

  ومصلى كل األنبياء 
  ولياءواأل.. واملؤمنني. .والصاحلني
  ؟نسيبو ليهم

  ؟داء مش غباء
  دا مش يف رأيك
  !؟أمر أنواع البالء
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)38(  

  اهللا يساحمك يا مغالط
  مني اللي قال لك 

  اسب إن احمل
  سبحانه ريب

  ييجي اللي زيك 
  ؟يضحك عليه
  وهل يسوي 

  بني اللي صلَّى 
  وإللي وىل 

  وجهه لعداه 
  وراح صاحبهم 

  ومد إيده 
  ومدوا إيدهم 
  ؟يف يوم إليه
  آه لو تفكر

  وبسرعة ترجع 
  لرب يغفر
  هو ودود 

  مهما عملنا 
  إال اللي يشرك 
  إال اللي يكفَر

  !إال الصهاينة إال اليهود
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)39(  

  ياد يا خمطِّط. .اهللا يساحمك
  كوهل سيخفى على دهاء
  ؟إن املخطَّط كبري كبري

  غزة النهاردة 
  ؟وبكرة االردن إىل الفرات

  مث املدينة 
  مهجر نبينا 

  ملصر ذات احلقوق علينا 
  واللي اغتالوهم 
   وغدروا بيهم 

  واللي صادوهم 
  بالطيارات 
  ؟والتفجريات. .والدبابات
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)40(  

  اهللا يساحمك ياد يا معلم
  من يوم جنابك 
  ما شفت حالك

  إنو نضالك 
  صار موش مفيد
  ضلّك مصمم 

  . .إنك ِمعلم
  وإنت قائد 

  وانت الوحيد 
  وبدعت بدعة 
  رحيتها طالعة 
  والدنيا والعة

  ورحت تدعي 
  لدين جديد 
  امسه السالم 
  ويا األفاعي 

  وصلح جيمع 
  ذئاب وراعي

  واحلجة جاهزة 
  ضرورة عند ال

  غريت جلدك 
  وخنت عهدك
  إنك تتنك برواز وصورة.. أهم حاجة
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)41(  

  اهللا يساحمك يا ألعبان
  كم كنت داميا 

  ولكن . .حريف
  ما زدت يوم 
  عن مانيكان
  مرة شيوعي 
  وِجلدو أمحر
  فاقع مزر 

  مرة اشتراكي 
  مرة فدائي 
  مرة مسامل 
  مرة عدائي
  مرة خمطط 

  جلدك منقط 
  بنجوم تاليل

  قول موايلبت
   لألمريكان

  مرة مناضل 
  مرة جماهد 
  مرة حماور 
  مرة مفاوض

  ومرة خامسة 
  واد ألعبان
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)42(  

  اهللا يساحمك يا بو حاسة سادسة
ـّا قالو بإن روسيا    دا مل

  ما عدتش تنفع 
  والبحر االسود 
  كافياره ودع

  وروبل الكرملني 
  مقامه زعزع

  وقعت دغري عند الصليب
  وضليت تغازل 

  ازل يف الليربالية والرِّسماليةوحب ن
  وصبح الدوالر 

  هو احلبيب
  وملا صار النضال بضاعة
  قدمية ما تأكّلش عيش
  عملت فورا بديل أنيق

  ورقصت على ِرق التسامح
  يف دسكوتيك 
  امسه املصاحل

  ف وادي عربة 
  وف نادي أوسلو 
  وف شرم ما ادري

  وكامب ديفيد 
  ملا الصهاينة الرواحنا ِوصلو
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)43(  

  اهللا يساحمك على كل حال
  لو احنا كنا أحباب وأمة

  ما كانش ضعنا 
   وال ندمنا
  نا ردلكن قَ

  إن احنا نبقى
  نبيع ماضينا وخنون حاضرنا 

  إنو أَِمنا.. واللي ظننا
  أمانة جوا العينني هاتبقى
  فورا باعونا وسلمونا

  وأعطُوا جيش الدفاع حلومنا
  وملا قمنا 

  احنا وحرمينا 
  مانا فدى حلمانانقول د

  وهب كل الشباب يف خنوة
   حىت الصبايا نسا وواليا

  وقفوا ببطولة 
  وذكّرونا خبنسا وصفية

  سابونا وسط الغميق حلالنا
  آهني يا أمة ما تشد مهة 

  وال عاد بتنصر يف يوم أخوها
  وال بتستر أعراض بناا
  وال تشرف ذكرى أبوها
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)44(  

  اهللا يساحمك وينري بصريتك
  ال عارف أنا وال

  إن اللي باعين 
  بتمن رخيص
  واللي ذحبين

  وباع يف دمي 
  بشيكل أعمى
  عميل وخاين 
  وحقري وضيع
  زملة مساوم 
  على غنامي

  لكن ما يدري
   إنه هايدفع

  عن كل قطرة 
  من دمه جدا 
  مثن فظيع
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)45(  

  
  
  
  
  
  
  

  اهللا يساحمك على مالفظك
  وظنك الشني املسيء

  سي فيها ا مش شاريها وال نفأن
  اجلنة أحلى من كل شيء
  وقليب هادي ومويت عادي
  ألن خلفي أسود بواسل

  بايعني حيام من األساس 
  مها اللي نادوا 
  مها اللي عادوا

  مها اللي صادوا 
  مها األشاوس أبطال محاس

  مهّا اللي قدروا
  يواجهوا طوعا
  من غري ما جيروا
  عهر الصهاينة 

  بكل باس و. .جهراعلنا و
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)64(  

  
  اهللا يساحمك أخي املخدر

  دا ال بد يوم 
  هاألمة تصحى 
  وتفوق تولول 

  على كارثة فادحة
  وعورة فاضحة 

  وتنادي تاين 
  مبا نادينا 
  كثري عليه

  وما هدفنا دوما إليه
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)47(  

  اهللا يساحمك يا اعمي البصرية
  بكرة الصهاينة يدكوا االقصى

  واألمة تبكي دم ودموع
  ة واإليدز يسري يف كل حت
  وسط احلنايا بني الضلوع
  وجنمة زرقا على جباهكم 
  تكون عالمة على املذلة 

  على التخاذل على اخلضوع
  وكل العواصم ترسل غنامي
  تدبح عزامي وتقول شالوم 
  واألمة تبقى طابور سبايا 

  . .وتنام يف عار.. أسرى وبغايا تقوم يف عار 
  وتعيش يف نوم وذل عوم
  وتبقى أمة من الضحايا

   ال حيكم على حبيباهللا
  والياأمة من التبقى و

  وحتط طرحة على العباية
  وتشوف يف مرات يف املنام

  بعض حلظات الفرح 
  لعجزها حتلم ا

  إن الفرح يصبح حقيقة 
  للمعيز اللي بتمرح يف املساخل

  إا راح تندبح ومش شايفة إطالقا
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)48(  

اهللا يساحمك لو ما 
  أبصرت النتيجة

  أنا يف يقيين
   م املؤكدبات

  إن هذا اجليل حباله
  رغم إنه جيل كسيح

ال زم جيي له يوم 
  يصحصح

  يفهم الفولة وينصح
  يقف على أعلى املآذن

   يكرب . .يهتف
  ومن عزم قلبه يصيح 

  اهللا أكرب
  طهروا مهد ابن مرمي
  النيب عيسى املسيح

  مسرى النيب العريب الفصيح
  معراج حممد 

  حنو رب العاملني
  عةفوق السماء الساب

  أرض الشموس الطالعة
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)49(  

  اهللا يساحمك يا خمذّل يا جبان
  ميال املكان.. ال بد إن النور يبان

  هايعود لنا جمد الزمان 
  بس بصراحة ف غري وجودك يا كبري

  ويا جشع . .يا بسيط
  ويا فقري . .يا بشع
  يا مقاوم . .يا مسامل

  يا مساوم. .يا معاون
  يا صديق باراك ورابني 

  اهو وموفاز وشارونوالنتني
  واللي سرقوا أمننا.. اللي مصوا دمنا
  واللي نشلوا حقنا

  يا معاون للي راحوا 
  واللي هاودوا .. واللي ضاعوا 
   واللي ماعواواللي باعوا

  واللي باحوا واللي ساحوا
   مع احترامي :تعرف عزيزي

  بره بلدنا  الزم يروحوا ف يوم قريب
  ألن دي مرياث والدنا

  واللي صمدواهدوا دول اللي جا
  واللي واجهوا واللي جاوا

  واللي نادوا واللي شادوا جبال ضحايا 
  شجر ااهدة  بكل قوة والدم روى.. من شان بلدنا
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)50(  

  اهللا يسامح ما افتريت
  أنا واهللا عارف 

  إنو متنها غايل وكبري
  لكن بالدنا 
  ديـا بتارخيها

  ومقدساا 
  ما يكون جزاا

  تروح بالش 
  ستحق نعيش هلا دي ت

  ومنوت هلا
  حنمي مساها وأرضها
  واحنا مش أغلى

  من الناس اللي راحوا
  ألوف ألوف
  اللي ماتوا 

  واللي هاجروا واللي طاحوا
  مات كثري

  وهاميوت كتري
  أنا منتظر وعن قريب 

  ييجي يزورين يف النعيم 
  مشعل ورنتيسي 
  وحممود وابو شنب

  والشامي ونزال 
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  وغوشة ورائد صالح
  البقية الطيبنيو

  الثابتني الصابرين
  مش خسارة يف فلسطينا احلبيبة
  كل شيء وله ضريبة يا عزيزي

  واجلنة ال بد بتمن
  ؟ودا متن

  هذا بسيط
  واحلقوق حمتاجة داميا تضحيات

  والسالم حمتاج دماء 
  روي سجرتـهِتـ

  واللي راحو قبلنا مش خسرانني 
لْـتـهواملرابط يف سبيل اهللا تعاىل يا أم  

  واحلق جي.. والنصر جي
  والنفق يف آخره ضي

  إذا اعترفنا إنو خالقنا قادر وحي
  وأنا باقوهلا بعلو صويت 

  اهللا حي. .اهللا حي
  والنصر جي
  والنصر جي
  والنصر جي
  والنصر جي

  اهللا حي
15 – 4 -  2004    
  1425 من صفر 25
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