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 .. اإلهداء

 ..إلي زوجتى

بعض ألاشياء أجمل عندما أراها بعينك، "   

شياء جميلة بلغتك، بصوتك، بقلبك، بل كل ألا 

  ".عندما تمرريها الي  

شكًرا  جملة جيًدا وقتما كتبتها لِك،تلك ال أتذكر   

أن تمررى الي  الحياة مرة  يألنِك كنتى سبًبا ف

أن أنتظر  يلكتى، وكنتى سبًبا فأخرى، بكل ما م

الفرحة دائًما ما  يالغد فرحة، وف يالغد، لعل ف

كنك أعطيتنى الحياة تكون هناك حياة، ل

 .والفرحة مًعا

 محمد خير هللا
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 قنا لسه واحدان طريك

 

 ده واحسل ..كان طريقنا

 مم احملطة ملدرستك

 ممن بلدنا حلد بيتك

 . .اخد منى شوقىيكان ب

 كيوديهولى نع غصب

 ..لككنت أجي

 عتطل اموم ليقبل مشس ا

 رحكنت بف.. فايته إنيتو

 رحره أصَّم نفسي ان يفك



 ..!صدريى َبع.. إن حبك

 بدريح بالطابور الص يف

 ونامليكروف يناديكان 

 را مصيحت

 وتكنت أرد بأعلى ص

 فصليواقفه حلد ما أدخل جوا  الليي

 ايل إنيت

 اا دييكل الدن إنيت

 إنيتر صم.. إنيتا يحت

 اوالطابور مفروض علين

 ..سدك بوح إنيتو

 !..مفروضه عليا
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 هواما كنتى بتبقى راجع

 ..دجنب واح نفسيأرمى 

 هبش حبم

 نيكبس قاعد جنب منه شبا

 مهنم ىكينت أبص علك

 وفكشان أشلكم كنت أعدى عتجنب بي

 هخارج إنيتو.. داخله إنيتو

 ..!وميل عارفه قد إيه الزم أشوفك ك إنيتما 

 ...عشقيبعد 

 حتين ومإنتظرتك ي

 خويفوقت  يف بيناديينك ضنى حقوأل



 

 كمن ةدعت بنظرإخت

 بل دايبحب ينقتلع

 ..!بيت خانك

 بابحت نك يعذابلو

 ؛وُقلت ةك كل حاجنت مفُش

 ...زجاي

 حاحلقيقه تبان وتوض

 عمكنت جب

 رحان بيطكك بقل إنيتو

 كإن ليتووق واما جييت

 جنيب يقينفع تبهمش 
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 يوأصد شوق.. يم روحِلأ ضروريان ك

 ليبوأصد ق

 ةش نهايمك نس إأح ضروريكان 

 ..دايصابت قسع الورق  ةمش حكاي

 ..لايسو رأ

 عش بس مجمحلساب ا

 عون مش بس دميعلوا

 ةايهبتقرب ن.. ركل يوم بيم

 :ص وقالَر قليباعر شم امل

 .!. ةكفاي



 عن إحساسك

 

 

 

 ..كإحساس عن

 ادكصق يالعمر بيجرب

 هعرالَش ارمس ىق حتسبوبي

 لا احِلمهحرق اللي

 ضألبيل.. كراس فاحتول لونها يف

 اع إن اللون دا بعيد جًدم

 ..!كعن واقع حال



 
13 

 

 

 ..كاسسإح عن

 رهبيستخسر مت الوق اللي

  يهيفكر روحك ب

 دتاعمالثورة  يسنينك ز يتعدف

 ة عنيغمض ويف

 ارحبتالقيك مش فاكر إن إم

 هكان عمرك لس

 نعشريالمعداش 

 ..مت بتحلنوإنك ك

 ..!يالنفس احللم احل



 

 

 ..تالوق

 ومي ابقة يفسكان سنك وز جي

 ارحبإم اللي يك دنوعيو

 رةكرة بأسهل نظح ُبمكانت تقدر تل

 اشطش.. ةش بتلمح غري فنجان القهومابقت

 كإتغري كل ما في

  كمش فاضل من

 نمل املنقوش فوق اخلديغري نفس احِل

 استنيته سنني الليونفس احللم 

 ..!اشه جمادومع
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 من غير صوتالرد 

 

 

 ..بفتكر

 ك ة عيونفرح

 ايف فرحيتشوأنت 

 يالعصار وافتكر حلظة رجوعك يف

  ..ندراعك حض حفات

 كاسر هلفيت

 إنك كتري .. روافتك

 ياحب يفهمك قدصالقتش م



 .. خيلف معاك احلظ

 يوعدنتألقاك ب

 ..انوتسيب بيب

 ابح بصبس قبل الب الشميا جيدامًي

 ببا وجييبين

 انإيديك شيط ن يفاواحلظ ك

 اتاعسفاتت سنينك وال

 ويك سككها إتبدلت عن ناحييتاخط

  دمعيت وأنا سابقه سين

 ..إيه مالمح طفل تتغري ىعل

 ك كّف على حلم كان مولود يف

 ..ات معاكم
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  يبينده باألسام وتعلى ص

 قالطري معدش مسموع يف

 وب ه قدر مكتيكان ف

 كووقت بيسرق

 اسالن ويف ةيااحل تفضل يف علشان ما

 ادوباصيل وبعد يومني يفتتوزع الت

 .. كناس نسيت

 اسحبة ن ىوباق

 زاتاملعج يخلصت حكاو

 اتلو لسه فاضل منها شوية حاج

 يلت بعلو صوتنت ُقك أنا

 ودياريت تع



  ةجديد ةحت صفحتوف

 دمن دفرت جدي

 مولود من جديد  يلت نفسموع

 موجتيب قل

 ابتوأنا أجيب ك

 ..ةيارالق لىع تاني يعودن

 اباحلس لىعو ..ةالكتاب لىوع 

 إبنك بليد الفصل 

 "..يلةاألو"والدنيا 

 اح نفسهجعلى طول تن

 اان بنجيب عاليها واطيهمان زك ..آهي

 ةليل ا ألف مره يفهنوصل قرار
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 وتسيب أمل

 كوأنا أسيب عيونى تبص م الشباك علي

 اتزورن يكن تكون حنيت وجامي

 اشلتهوق وتقول وصيه ما

 لكقرب يوص بعد ما سين وتشوفين

 انوتشوف صورنا ع احليط

 ودود معانا وأنت مش موجموج

 وتحلو العتاب بالص

 ..!تون غري صموالرد 



 بيعلم الرحمة.. كُتر الوجع

 

 

 الرمحة بيعلم.. الوجع ُكرت

 شواذ ..قاعدة ولكل

 يومني من حبيبة أعرف

  ُعمر.. نيعيو يف بالسفر بتحلم كانت

  ..واليوم

  جلسدا ع يبتمش

 امليدان يف مشيوا اللي شبه

 !"..طغي قد" ..لرئيس صورة فوق



 
11 

 

 :قال اللي مني

 الرمحة بيعلم.. الوجع ُكرت

 ..الغيب هذا

  ةحيا القسوةيف  نإ عرف كان لو

 ..اتم مكنش

 هإختيار يف رةم كل بيغلط علشان

  شكله افش ومكنش

 الصحاب ع صعبان وهو

 .. حجر كان لو

 الدمعة وفر كان

 !..بضحكة فىكتا كان



 عين شئ لك عارف يالل صاحيب

 يهننج ..نصدق لو نإ يقال

 كتري االدني يف نإ قالي

  ةكاملاليك قلوبهم هلس

 األملب اتهحي طول منآ اللي صاحيب

 كتري اخلري لسه أنوب

 لكن.. عرفهمشنم وبناس

 مننا ناس.. نهمبإ زيي حس

  الدمعة حببس شافينما  ساعة

 "يارب" كلمة ورا

 صخال ..قالي

 ..!القساوة يعلمنا الزم.. الوجع ُكرت



 
13 

 

 

 آمنا.. األن

 فينا عايش اللي نإ

 أحسن كان ميت لو

 مكان ملهاش الطيبة القلوب نوإ

 .. نالزما نوإ

  عبيد خالنا اللي هو

 الناس كل عكس مشينا علشان

 أمل قلوبنا يف وسبنا

 .. يشبهنا حد نقابل كنمي

 !..الرمحة علمه قد.. الوجع كرت



 ةوضاأل

 

 رزع جدران إتغطوا بقش البروه أج

 ال وعيدان البوص املتشبكه حبب

 ..موجود

 ةوضاأل يف

 ةمع كنب

  ..شروخ ةانياملل ةملهاش غري رجلني واحليط

 ا دهنتس

 دوم مرميه عليها الشلته املتكبسه به

 يش مقاسمبقت
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 وأوراق . .صياقصوشوية ق

 ات عليهم حبة كلم ةمكتوب

 ةدوعامله قصي ةمرصوص

 ه كمان وبقت منسي اهيشرت إحت

  ..روسري

 وحناقص كام ل

 اتمساف ةايب حتت املرتبس

 ابتدلدل منها وتكسر ضهر النايم فوقه

 وكوحلاف بيش

 هبتاعته ن مصنع مكتوب ع الكيسمشان خارج لع

م ( آهـ ) ة  لقول ةدم احلاجوع ةلسد اخلان عصن"

 "ربدال



 ةياوحكاية التسرحية حك

 اوىل عليهل ومستيف قامية ست الك ةمكتوب

 بلوب مقلقوالدرج بتاعها امل

 ه ت حمروقيربلعيدان ك

 هوسجاير مشروب

 ر بداييتممن ع

 يريف ممارسة عادة التدخني الس

  صدري نيبيين وب

 ..بواملكت

 هحبجم ةاللي مضيق حجم األوض

 هوش لزممله. .حبأص

 ناطبأصل أحالم العقل ال
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 توعرق.. وَحر الشمس طاهلا الفجر

 صرتصيُكرت ال نمدابت 

 وسبالس ةرطنسأدراجه املت هوج

 . .وسسال

 هن عليها سنانسان بيك

 ي ل ما يبداء عمله اليومبق

 أولب.. أول

 كمان مبقاش بيشيلين يوالكرس

 ش البيعام الليالراديو  هفاحتط علي

 لغري نص اللي

 نييعلى صوت مذع

 يرنأخبار تقه بيذيعوا يف



 

 

 

 ..اوأنا دامًي

 اشطن ديها طناش يفاب

 ومالناتج ساعتني ن ييطلع ل

 م س جواهيوابكبتاخدنى ال

 وح وسف ..حبال متشعلق يف

 وقأصل أنا خمل

 ..بتنقل

 ...لكن

 !....اش روحملي
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 كوابيس مملة

 

1 

 

 يدان لسه عمرى بيبتك

 يادوالعامل املشهود قص

 ردوره بيتفنكان جمرد فجر 

 ل دارعلى ك

 سبو ..ني إتننيتت حافظ مجلنا كنأ

 ة دنيا جنال يف

 !...رخره مفيهاش إال ناواأل



2 

 تعارف أن

 ةواضح ةملا تبقى الصور

 اتشوفه ...وأنت مش قابل

 ةملا تبقى الناس سريتها عنها جارح

 ات مقتول من سكوتهنوأ

 كباح فراققى ُمبملا ي

 كإشتياق ه يفوأنت تاي

 ركمص عن

 ؟..عياضعمرك كله  وال

 ؟..هلسه تاي

 !...ابتمارس حياته ياه
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3 

 

 

 

 دكان لسه طفل بيتول

 هسامع صراخ

 ساحمين.. يبتقول إنيتإفتكرتك و

  ذنوبمن غري ..ك وقتهاأنا كنت شايِف

 ءاكبمولوده طازه ودمعتك نفس ال

 دأتول تانين م يسأنا نف

 طيعزل أهان

 .!..بوتألجل أ



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصحى لثوانى ..ياريتك

 تصبحى على خري.. كقولا

 ..!.وتبقى تنامى من تاني
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5 

 

 كحيات يف يرد وجودجم

 ةهزمي

 بجمرد خروجك من القل

 ارإنتص

 يرارق يف يجمرد رجوع

 يدحت

 لكبا أقامجمرد 

 كلك حيات يبهاس

 ىلك حيات وأسيب

 !...وأسيبك



6 

 

 يادس إحتكانت الشم

 يدوالنجوم والليل قصاي

 والشعر وهواييت يُام قصايد إنيتو

 هحب عمر حبال

 ..محل

 ؟ يفاكره غناويا لعنيك

 كدك وجسمخل ملسيت

 ؟ ةادره إحساس السعفاك

 رهفاك إنيتإن  ةحاج يأحل

 !...ادهمش فاكر زي إنيو
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7 

 انوحشتملا ب امش دامًي

 ةسك لكشاغلنا ومنشي الليبنسيب 

 ...!ركعشان نفتك

 تزى املي.. يماهو أصل احل

 اس خارج حدوتة عقل الننيالتن

 ةحبُصمش هم ال، اهلم األكرب

 ياحد زيايبقى لوه صاحيبره يا موال ع

 ومكان زيك ي

 ةهم اللقم. .ابلدن  يفاهلم األكرب

 والعامل  أصاًل دلوقيت

 ..!.دومه ..اهلم وتامللك بيوزع يف



8 

 

 

 

 ةزى عقرب ساع

 ..يكل ما بقرب ثوان

 قياالدق تبعدك عين

  ..ةكل ما بقرب دقيق

 اتالساع ختطفك مين

 اتثب يفخطاويا ك ليفارجع أمش

 اتاجكان شايل ح الليره ُبك يسرقك

 !...اشمعرفته
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9 

 

 

 

 

 

 ةصور.. ماسبتش غري

 امن قلبه ةكحوض

 همكسور ةوفرح

 يجرح.. ماسبتش غري

 ورهذىل مع وقالت

 !...اوأنا برده صدقته



11 

 

 

 

 

 

 

 ؟..يهاأخرتها 

 عشتهولك.. كله يلو عمر

 وضبتهولك ..الضعيف يبقل

 ؟..أخرتها ايه

 .!..هيشة فيرده العب يهتعاند



 
39 

11 

 

 

 

 

 

 ..املشكلة

 والسالم ..دمعة نزلت فوق خدودها مش

  ..املشكلة

 هذا الوجع  يف

 قدر يغسل ذنوبها يإزا

 ..!.بدون كالم 



12 

 

 

 

 

  وياك.. ءاالشت وحشينبي

  ضنكح ادف ينويوحش

 ول ول بالطصالف يوبتعد

 مبطولش غري إمسك انأو

 بوشني يعشان الدنيا د

 ودأنا موج

 !...نيتانيوسط ناس .. وروحك
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13 

  صعبأفراق زمان كان ال

  عنوان ءزمان كان البكا

 وكان احلزن بيخيم على القلبني

 بات مغلوب.. لكنه احلب

 زمان كان الفراق بعذاب

 ودلوقيت

 مفيش قلبني تالقي احلب دوبهم

 زمان كان الفراق حبساب

  الفراق نكتة ودلوقيت

 تنني لبعضيهم ايقوهلا 

 ...!وتعجبهم



14 

 

 

 

 

 

 

 دعاب.. لدالب يف كاسمش كل ن

 ر املشاويون تهة وال كل صحب

 دوبتعان. .وشنيل القلوب ك

 ك لقلبك حزن

 ..!.مش قلوب الغري
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15 

  ملكش غري قليبما

 لك وهبها ةوحيا

 ربنا خيليكى .. لى للسما وتدعىوإيدين بتْع

 ومافيش وطن ليا 

 وال بيت أعيش جواه

 الوحيد حضنك وطين

 يعنيك هو وبييت

 قرار يوال فيه بإيد

 ارات وال حل وال خي

  يإنتظار قدر أنا يف

 ...!ليكى واإلختيار 



16 

 

 للقصة ىماسيبناش ذكر

 سيبنا تفاصيلها على الطرقات الكن

 على السكك اللي دابت من خطاوينا

 ويف املرتو .. ودموعنا. .وفوق اخلد

 اجلوابات  يمنها د ووسط حروف كتبنا

 جوانا  ىقتلنا الذكر إنيتأنا و

 نسينا منحيها  الكن

 شايل لسه أسامينا  الليجر من الش

 وقلب وسهم

 وسيبنا الليل يبدل كام حقيقة بوهم



 
15 

 

 مشاعرنا ..وَنسينا مشاعرنا

 بأول حضن يف السيما 

 وأول بوسة مكسوفة تسيب خدك 

 وأول عيد بيحضرنا 

 ويبقى للفسح قيمة 

 وشط البحر والقلعة .. كراسي دسوق

  يوكام صورة على استانل

 بنت اإليه  زمن ينسى ياماتستين ال

 يا فاكرة القلب خمزن للرتاب والنار 

 وفاكرة القلب اوضة ودار 

 .!..هاشعاشتنا ومعشن اللي ايأليام ه



17 

 

 

 

 .. إمبارح

 احللم يف شفتك أنا

 لك بتشبه بنت يدكإ على

 بقلبك النونو كف وبتحضين

 فرحك من بشويش يوبتضحك

 ..إمبارح

 حلم يف كنت أنا

 .!..لك بتنده روحى وأنا وصحيت
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18 

 

 بسمعك أنا

 القصايد من يبتاخد إنيتو

 عيونك يف مكتوبة اللي

 ..مرايتك قدام يوتدندن

 "بعشقك"

 لنجاة بغنوة يوبتلضم

 "حب لليلة سهرانة مشعة وليلي بستناك أنا"

  مرايتك علشان

  جممل يفضل قلبها

 تسأليها.. مالحمك من حته كل



 

 

 

 

  مرايتى يا يل قولي.. مرايتى"

 "دلوقيت ليه جماش حبيبى

 بسمعك منك جنب واقف كنت أنا

 لينا مكنش كرةُب إن عارف لكين

 ءالشتا بيجيين ما ولأ ..كدا عشان

 يومني من لسه كنت يكأن بابقى

 املطر حتت

 !...بودعك.. ييديكإ ماسك
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19 

 ..  رهان الوقت

 ؟..دلوقت كام إيدك يف والساعة

 غريك من طول لو والليل

 الوحده تسرقنى ميكن مش

 ..تالقينى براحتك ينىوجت

 إتعودت عنى ُبعدك على

 ؟..يعنى كام إيدك يف الساعة

 لية بالك على جماش ومعادنا

 يرجعنى كرةُب ينفع لو

 عرِش يف كالمى نفس لك هاكتب

 ...!بتقريه وانيت.. جبد الوقت تفتكرى ميكن



21 

 أمل ..واكتب الورق ع حربك ُحط

 تتحرق قصايد كتبإ

 ترتكن.. غناوى كتبإو

 الذكريات عبى الدرج يف

 معنى الف سيب

 يتسجن.. علشان بيجرى

 كالم.. سيب ةُبكر حضن يف

 يدوم.. اجلدران ع رسم سيب

 علم يا بلونك خطني

 حكاوى كتبإو

 الزمن اوي تتنسى



 
51 

 

 

 

 

 ..ِحكم كتبإ

 ...الواد شبح يفهما

 تقتلإ اللى صاحبنا

  شارعنا بإمسه واتسمى

 وبينه الناس بني

 هداءش ةناقص الشوارع لسه

 ..نهاإ مع

 !...كفن مفهاش
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 ..سنة كام أدى

 ةاألجوب عنى وبتدارى مرتصصة ةواألسئل

 احلكاية مقريه عنيكى يف

 الطريق من خايفه جاية لو

 جتربة يف إتهزمنا نبقى

 هدف بدون سكه وسط يف روحنا ورميتى

 صدف بنوشوش البحر عة سن كام شوفى

 الوعود ع املوج ونشهد

 البيوت الرمل م ونبنى يناب ما األحالم ونرصها

 إتبين اللى هدت ريح حبة وختلى ..فمتضعفيش

 ...!سنة الكام يف
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمها وقت يف إيد عن

 اخلوف م برتتعش

 بكلمة بينتهى وهم كل عن

 !...ظروف



22 

 

 

 

 

 قلبك يف معايا دورى

 لبعض حنني بواقى عن

 التوهه وسط يف ميكن

 طريق لك يظهر

 اللدف فرتجعينى

 ..ودناوع بني من قىوحتق

 !...وعد أهم



 
55 

23 

 

 

 

 الربيئة أحالمنا كل يا

 ... بتتولد ثانية كل يا

 خطف العمر وراها ختطف

 دقيقة من دقيقة بتخطف ما زى

 باألمل معجون قلب يا

  قصة العمر

  يادوب لك مكتوب واللى

 ...!احلقيقة هو



24 

 

 

 

 

 

 

 

 .. البنت

 كرةعدة بتنتظر ُبق

 يكرة اللى جاُب

 ...!ها م احلساباتوالغي
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 أنا بكتب شعر

 ..قليب من بقول مره ألول إنيوك

 شعر بكتب أنا

 قصيدة فيها هاكمل مره أخر وكأنها

 عيين قدام جًدا يقْضبت والدنيا

 دقيقة وبينها مابيين اجلنة وكأن

 النار وبني بيين ما ةفاصل وعمايل

 ورقة على تكون نهاييت اخرتت يوكأن

 حرب بتتلوث والورقة

 ساكنيين روح حبة أخر بيكتب واحلرب

 صرب حبة وأخر



 ..املوت وبني مابيين جبد إنيوك

 ةخطو كام

 ..زعالن مش أنا

 يعمر يف مره ماعرفتش أنا اصل

 ةالفرح طعم إيه

 نفسي كان وكتري

 الصوت بعلو بقوهلا وكنت

 ...جبد ينفس كان

 يعمر يف إمتنيتها اللي يأحالم لكن

 الوقت قتلها

 . .أرض سابع يف ودفنها

 ..!.باملوت إحساس
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 صح

 

 ف لكرتبع

 يحق مش غلطان يف إني

 ..صح إنيو

 كمبيت يل يبملا عملت قل إنيو

 ..كنت صح

 تت شايفك بننك

 اءةرببتزينها ال

 كملا شفت يفت نفسُش

 ةاءروم ع اجلشاب مفط



 كعشت عشق

 حعشق ص

 !..حصوكنت 

 حص كنت

 يائبلغ ترمجيت د يفيا كنت بلمل

 سايقين.. كان يوإشتياق

 هقلب ما شال يف عمر قليب

 كالوتغغري 

 ينعدك ضايقوعمر ما ُب

 حدا عشق ص

 ..وبعرتف لك

 كحق مش غلطان يف إني
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 كبردت حملا ط إنيو

 هبر خرجيت

 رهم ش يفتحماأصل مس

 ..!وكنت صح

 اران ضحك إنكسك يضحك

 ارب كام نهصاح يدمع

 كغري.. جريى ورا كام واحده

 يرو فالتد يف يجوإندما

 ارن يل عمره ما برد

 يإن أشطب ذكرياتك من حيات يأصل مش بإيد

 يدايصمن ق

 اقمرها كان شاهد علي يالمن لي



 امشيته فيه يمن شوارع نص عمر

 اكان جواه شايله يمن غناوى امليمور

 ا قليبحفظه

 األجل قدامك أقوهل

 ف لكبس ماعرفتش أقوهلا وبعرت

 زاره.. يانكسحتى ن

 يات داحلاج

 ته وعايزه وقفزه واقيعا

 عامل ال أقول؛ يضافهوبرده 

 توقُف إنيامتى هاحلف 

 رهم امتى نسيانك يف

 .!..يبقى صح
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 ينساق قليب

 كقلطري ينما ساق يز

 دكشربت ُمرك من وري يندوق يتلوق

 كل مش فايق

 كنم يروح جرح يف يعند

 هملأ ينفس

 ةطوب.. ةبأهدك طو نفسي

 ةنوب نفسي

 هبس خايف برده أمل

 قليبغريك جوا  نفسي

 عيرب.. يبات

 ه دارلقلب قليبيبقى 



 

 

 

 

 

 

 ف لكوأعرت

 كك خد مكانريإن غ

 كراح زمان

 ..كوإن نسيان

 صح رهألول م

 !...زارومش ه
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 محتاجين

 

 ..حمتاجني

 دادقلبني ج

 !.. .... .. أى  ماسكنش فيهم

 ..حمتاجني

 انام زميأل يوقنرجع 

 د جديا من وتدوخ عيون

  "..أل"و  "أه"ونهز راسنا بـ 

 ف افنا وإتكسفالن دا ش

 "..أل" ن دافالو



 

 ..تارُكالناس 

 ض بيتنف مين يواجلو برد وجسم

 .. كحضن هوأنا كل ما أدخل جو

 ض برتف

 ك ه عنيأنا كل ما أبعد ثان

 وفش بشم

 وفنا خسارق

 ينع ةك حاجبقل وجيوز يف

  واخدك بني بينني وسواس و

 ؟..هاشوفك امتى

 ؟.. فنيىلقو
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 ةن بني شفايفك من شويم

 دوع يوعدت

 ؛وسنني سنني عمال بقول

 ..!نكون لبعضه

 بك ع الكتبقل يخبط ل

 ورقال أشوفك يف نيالخ

 وعوقت الرج يعنوان لدرس بيبتد

 كالم كتري يلت فيكا ُقأن

  عين يأيام ما كنتى بتحك

 اتقابلنإ يإزا يبتوصف

 هبعت ل. .ةنظر يبعت ل)

 (مسعت له ..همسه يبعت ل



 

 انظرات صحابك مش فاهمه

  يمبقاش حقيق "نكما"صوتك 

 ةفيا األسئل يفجرت

 ؟..يعيون ةفرح يه بتسرقيل

 ك شبابيك عيون

 ؟ينىبينك وب. .واقفه ليه

 الم والس ..كتءق منك براروالليل س

 المكخلص ال

 اتس اللغيمن كل قوام

 اتف.. والوقت

 .!..كمستنى أشوف يحطروأنا لسه واقف م
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 فردي  ضحكة

 

 ..نفس الطريق

 ابين اللينفس املسافه 

 نقه والضيقواخل

 م الفصل األخري  ةوالذكريات احلاضر

 وشربة امليه من النيل 

 ووشوشة الصدف

 كرب من زمانأوالفرق 

 ..مات واحللمنياأل يفالفرق 

 غري الناس  ةتانيناس 

 وشهود جداد



 ةأول الصدف شافونا يف الليغري 

 لبعض ةظرن يرمبن

  يَفرد ةحكض

 من بني وشوشهم عدت جتيب ضحكك

 تنا تتقابلإشارا

  مين يتردن

 يلعنيك يوتاخدن

 وقت غري الوقت

 ؟..تاني جيمعنا ليه

   ..نيارفض إنيتملا 

 ؟..يوخطوت يضل هليه عاشق

 عن مسايا وسكيت يياريت حتّل
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 يليك حمبيت

 كشكول حصص

 مشال  ..ياما ميني ينطورن

  يشار اللي أمجع يف علمين

 احملال واطرح مين

  ..لو تقبليها

  ةالقص يبالها د

 كرهيهااف

 ى الصفصاف وضله هكرإو

 دارانا الليسور املدرسه 

 إكرهى ساعة لقانا 

 ةع احلدوت ةوالوشوش الشاهد



 

 التوته يوإكره

 تشوفك يعشان عيون ..جابتين الليوالوليه 

 بيتنفض ملا تشوفيين الليخوفك وجسمك  يإكره

 كرهيينإو

 نفس الطريق 

 بينا اللي ةنفس املساف

 لنا تقاب ةوبتتخلق صدف

 ا بتدارينانروح ع إنم

 للمجهول ماضينا وبنبين

 يإزا يبيك جيمعين

 .!..نفس الطريق
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 القلب بالحواديت يبالش تعب

 

 ؟..كام لون ءالسما

 ؟..ةواألرض كام طبق

  ينا لسه مش راضأ

 ةفكر يأ نع

 القلب باحلواديت فبالش تعيب

 ..!حبلم مش لينا وتعشميين

 بتحكينا إنيتنا كنت قادر أمسعك وأ

 ترابها همعشم ةعلى كل سك

 تانيعليه  يمنش

 نيافكر يخلى عنيك ..ةوكفاي



 يبتعد إنيتميكن أشوفك و

 املسافات  وبتحسيب

 تساويها بامبارح

 نا كنت جارح أال 

 للعيون املفتوحني على حلمنا

 وال كنت نور

 ؟..كام لون ءالسما

  ؟..ةواألرض كام طبق

  ينا لسه مش راضأ

 ةفكر يأ نع

 القلب باحلواديت الش تعيببف

 ...!احبلم مش لين ..وتعشميين
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 ؟..يتنكرين

 

 ؟..تنكريين

 جبد يقول يعليك ةطب أمان

 ؟..ناكره ليه

 اكر مالحمك نمش  يأصل

 حتى إمسك

 شكل جسمك

  يليل نهار كلك على بعضك قبال

 بفتكر أيام عنيا فيها شافت 

 منك ةمليون حاج يجي

 شويه  يباملاض يبامش



  حبتني لسنني فاتونا

 وفكريين يزي يإمش

 مني ناديتهم 

 إشرتيتهم  يمني بعمر

 أصلهم كان أوطى منهم 

 !..ويبعونا. .نشرتيهم

 بس الطينه بله  يزيد

 نا حمتاج مزله أأصل 

 عشان أحدد

 قد إيه الزم اسبك

  ةالغبي ةواللعن الصدف

  حبك الليوأطحن القلب 
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 حب يوجع

 شاف بالوى القلب شاهلا

 شاف وساكت 

 حبه طايشه مسريها تعقل لت ميكن ُق

 ؟..يوم بريجع ه يفعمر . . .  هوا ديل الـ

 طاب دا مليون واحده زيك

 بعد ما إتعشقت ونكرت

 ..!ماتت تانيوال. .جاهلا يوم

 يقول يقول

  يلك تقول أيوه حمتاج

  يحبيتك حقيق أصل

 



 ولسه عايش  يياما مسك بل ريق

 ؟..ناكره ليه

 د ناكره واح

 يه ل ةالقبل يت عنيكنكا

  يكان بيحلم جيمع الفرح ملداك

 تعيشيه إنكل همه 

 كان أول قريب  ..ملا تعبيت الَّو

 خوفه كان عمال يطيب 

 َماِليك اللييغسل الوجع 

 من دموعه 

 جوعه  يياما سد رضاك
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 ؟..يةنفسك م احلكا شيليت

 ؟..ىبتنكرين ةالنهايي د

 يعليك ةمانأطاب 

 ..جبد قولي

 ؟...ناكره ليه



 ة األخيرةصالرق

 

 ةحاولت أهرب م احلقيق

 يهرب من شعورأمقدرتش 

  يعلشان ألول مره أحس بأن دور

 أصبح قريب

 ةاألخري ةرقص الرقصأالزم  إنيو

 ص األيام معايارْقأو

 ألعلى حد ةالكبري يحالمأأزق 

 وأدوس جبد

 جلنون غبيه بتسوقين ةى فكرأعلى 

 بيدفى اليتيم  ةمعدش حضن الطيب
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 باألمان والسرتفيه ناس بتحلم 

 ةوناس بتحلم تلقى فرص

 جمروح من احلواديت  ..املفتوح ءباب السما

 عاديامل مراسيل بتوصل يف

 ..!واألرض ءالسما يطلبات تغط

  ىحمينى يا ُام القلب كان مليان صفسا

  اللدف ..مقدرتش أخدك

  يأرض يف غربيت كان غصب عين

 يوالود كان ود

 نزرع سوا وحنصد سوا

 م اهلوى لكنه صار حك

 لبعيد مبركيب يوح شراعّط



 عيد صعبان عليا جييين

 اخلفى  نا لسه بهرب يفأو

 ساعتها ترتد يف ةكرلُب يومبد إيد

 ؟..دبل ورد جناينا الليمني 

 ؟..قبل األوان منسقط ورقنا 

 ءالسما يف ةحاير.. ةمخاسني رياح احلري

 ع األرض.. هنا يجسم إمنا.. ةطاير ينا روحأو

  تخطف مينبي يبضحك وضحك

  خلى عنيا ختيلين الليمني 

 ةونطه بغمزه خمفيأوأتباع 

 فيه زيك متفكريش يا حبيبيت

 ..!ةوسط كام بكري يف هباقي اللي إنيت
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 كل نهار  يا ضحكة اإلنسان يف

 القدر والصرب  إنيت

 املفر  إنيتو

 توصيله للراحه ووصله من العالج

 بإنك جناه لو تعريف

 ؟..وش الناس يهتفارق

  ..يوشكوت ين سكاتملعو

 حالحلمت مُبأنا  يعمروال 

 شوية أمان.. بتطلبه يروح الليكل 

  ءشتا يتبك ءملا السما.. بيهم يأتغط

 بالربد ءويبكينا الشتا

 ..!ةبتطلبه شوي يروح الليكل 



 

 فيه ناس بتطلع فوق كتاف الناس 

 متددت أجسادإوحتت منهم 

 كان مسنود الليهر لظحننى ااو

 نداسإلكنه 

 ةرمح بالَّ ةساعة الزمح اس يفالن

  ويساوى كام

 سوق العمر متسعر  اليوم يف

 مزاد  حنا يفإو

 منيات أهنعبى روحنا ب

  يهنجوع قو

 ميكن منوت م اجلوع 
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 الطريق نا والناس يفأو إنيت

 الوشوش تفاريح بنضحك يف

 يطلع ما فينا لبعضنا مغشوش

  يقدر خيلعك مين الليمني 

 ..املر ييغري طعم حلق

  يقدر خيلعك مين الليمني 

 ..عليا ضلة صرب ييدار

  وملا الدنيا تطرحين

 لينيغْس

 ..!.دخول القرب يويضمن ل



 ثورة

 

 

 

 

 (مفتوحني عني ألف شباك كل ورا)

 منمردين أبالسه وعيال

 شوكك فوق ياملش ع متمرنني

 ترابك مع إنداس يجيل كل أنا

 يبالويك وسط يف الغريبة إنيتو

 الصفني ع ةوفرق يوحرام يحام
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 ..يوم حاوليت

 ؟..جمروحنيلى ع السالم يترم

 الليل نص طل شروقك ميسح

 اهلم يف الغرقانني ةالغالب جسم

 الويل يف املطحونني

 .. األغنيات وسط ةغرقان

 ..!والسيما.. روالشع

 حيل توهد اج،وكرب كباريه

 قيمة ومرمطة أصل وِقلة

 ..مصر والَّ مصريه

 ؟..ةلئيم بنت إنيت والَّ



 رالتحري م الورد يعليك سايق

 مستشفي قلب من

 والسويس وأسوان وقنا اسكندريه من

 فاهمة مش طفله من ءالبكا يعليك سايق

 التهييس يتوقف ءمسا سابع يف روح من

 بقى جنابك عشمان

 نيلك من تسقينا

 ؟.. .. .. والَّ متسرطنه، امليه

 ةعل.. كان اللي شيلنا

 هتصفالك والناس هيصفالنا النيل

 وصالك يف ختدينا بقى جنابك عشمان

 بينا الوريد حبل ومتقطعيش
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 ... اجليوب يف البطايق حلم

 ِعزه

 يكفاياك... وخالص حرف كام بس مش

 ... يبيك املفتونيني الوالد حلم

 َغزة

 يكنتاك يوتطرد" ةاملعاهد ُام" يوتقطع

 ألصلك يترجع مره يف يحلم

 عارفني وكلنا ةاحلضار ُام

 واملنصة واألهرامات لنيلا ُام يا ضمينا

 احلصة يوإفهم.. الفكرة إستوعيب

 مندسة قلة مش ..نستاهلك اللي إحنا



 يوبيك اهلل بإسم إبتدت اللي األجندة إحنا

 يفيك مات إبن على ..ُام صرخة يف صوتك

 ثورة يوم يف مطحون جريح ونبض قلبك

 ةعور عندهم كان امليدان يف لقانا كان لو

 اخلفية أيادينا.. ركهض ورا من يإرم أرجوكى

  ..ننطقها كلمة حروف يوإرم

 .. سلمية

 ..سلمية

 ُحره شرنقت من يوإطلع السالم يوإرم

 والصناديق والكورة اجلمل يوإنس

 .. ساعتها ميكن

 ..!الثورة يتكمل
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 تجريحكمكنتش قد 

 

 !..ونزى ليل عشقك عديم الل ..نهارك

  ..وليقومني ه

 لك  كنت حبتاج اللينا أو

 اجلراب ياما يف وشايل 

 الف كتري . .يمداك يف يوكنت احلاو

 أكون سواحعلى حبرك  يهواك يخيدن

 على خدك  يشفايف يوأرس

 وأبوسك بوسه قبل ما أنام 

 ..ياتبني دراع ضمكوا

 رتاحأاهلموم و تروح مين



 .. يتلخصت روحإ اللينا أ

 عشقك من كتاب ةصفح يف

  مكنتش قد جترحيك

 زرعت اخلري على جبينك 

 من نيلك  يهمومغسلت 

 غنيلك أوكان الزم 

 وأنط احلبل علشانك

 التفاهاتعملت كتري من 

 ؟كانت أرضك  ينا أرضأو نيالفيني وخد

  ..بتمشيها ةا بني خطوم

  ةوما بني قص

 البطل فيها  إنيت طلعيت
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 ؛ لتُق رتك الف مره وذاك

 يعدى احمدش غريى ه

 تعلقت ع احليط إنتيجه  يف

  ةمكل يوم حك يف يبرتم

 وبتبني تاريخ لينا 

 ما كنتش مره برتدد 

  ةكرلت أشوف ُبوملا ُق

 ةمكتوب ةلقيتنى الكلم

 ن مواقيت على ورقه بدو

 !...ويومها ما كنش متحدد



  يتشبهين

 

 ةحاج يأ يف وال تشبهيين

 ..املالمح ال يف

 العروق سارح يف الليالدم  وال حتى يف

 ةسك إنيتأصل 

 عكس إجتاهك وأنا سكيت

 لفوق يونظرت

 ضعيف  إنيبالرغم من 

 قدام شريط الذكريات

  يلو لف مره قصاد عيون
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 ُصحبتك عدى يف الليبالعمر  يفكرن

 ةكاره حتى أيام الطفول تالقيين

 وإحنا لسه صغريين يملت زمايل

 ..طالعني نعاند مستحيل

 ..!باملستحيل

 جوايا ةمافضلش منك حاج

 ةالبطاق إمسك يف غري هو

 ائنانتمإونسينا بالغصب 

 ةسلمنا من أول مواجه

 ..ةقاردتش فعما

 ةال معاكى فارق

 ..!ةقاروال بيكى ف



  ..يإشتد عود

 اهلموم وأنا لسه شاب  يرسيت على كتف

 .. قطر األمنيات نياعد

  مين وسرقين

 ينيلأليام ِته يكل ما فيك سلمين

 حمسوب باملعاد الليإتفرفط العمر 

 حاجات يمليت بكف

 ونسيت حاجات

 صدق ُاغنياتت نفسيكان 

 وجعت دماغنا وضللتها

 .. ةفاضل اهالس ..وللنهاردا

 !...وبتتعاد
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 بتىيا حبي

 

 ؟..أهرب من مني

  هرب مينأنا هاقدر أإذا كنت 

 ؟..يهرب بيا لفنياه ساكين اللييبقى 

 ؟..للفرح

 بقاله سنني ماهو حتى الفرح ناسيين

 ؟..للجرح

 تاننيلناس  ..اجلرح إحتار ويايا وهج

  يحتل مسأل ةطريق يل شويفيا حبيبتى 

 وببان مكسور يبتلجأل ينا روحأيا حبيبتى 



 واحسبها أحالم حاجات يلنا حتى بيتهيأأ

 ..مستنى احلل

 وحالشمس بتيجى وبرَت

 ضلك  يف نفسينا أو

 حلظة ما اتعب 

 عليه وأنام يسند جسمأ

 منك  ينا زعالن قوأ يا حبيبيت

  يوال عادة عينك بتناغ

 يناديزمان ب يوال قلبك ز

  وقفلتى الشباك عن عيين

 ساعات  نا بفضل مستينأ

 ميكن تناغيين
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 كالم  يعليا وترم يوتشاور

 تتقطعإإشاراتك ليا 

 ؟..نا زعلتك مينأ هو

 الوقت سرقين ..عين هو غصب ما

 يعلى ُبعد.. سكوتك وضايقين

 ..األكرب ملا حملتك ةوالصدم

 وال سلمتيش ..يبروحك على روح يبتعد

 ؟ ..أهرب ولفني

 لك كونأ إنيصالة العشق  عيت يفنا ياما دأ

 أمني  يوندهت عليكى تقول

 !...وال قولتيش



 الخوف ريموت كنترول

 

  ..اخلوف

 رميوت كنرتول 

  يروح يف بيكعبلين

 بيطلع منه  يشعاعمع أول أمر 

  ةويرتجم فيا إشاره يادوب حمسوس

  يجوايا لكنه الوال اخلوف مربوط

   ييتحكم فيا بضغطة وسواس

 يأتلم يبعرتن

 ..أستسلم ليه
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 عشان النور إتسحب يسيبيناف

 الباب من حتت

 من بعد ما شق الليل نصني 

 ول واحد يفزع نومه ويهرب منه أما أنا 

 وصل للناميني ا ألغاية م حب على أطرايفأتّس

 أحضن أحالمهم 

 ..!أستنشق أنفاسهم وأطمن

  يلوحد نفسيمقدرش أتصور 

 جنب  يف ةالقعدوأحب  ةحبب الوحد إنيع م

  يكراريس يف يباعشق شخبط

  كراريسى يا ست احلسن وشويف يإفتح

 القلب إياه  نيدا كالم مال



 وغزلت حروفه عشان تقريه 

  ملا قابلتيين

 يوش يف وضحكيت

 بدالك وتفهمين يتقول ةالنظر وبَعيت

 حروف أسامينا على اجلدران  خطييت

 القلب ورمسيت

 السهم  ورمسيت

 الوعد ةورق أول يف وكتبيت

 الدنيا عشان تاخديين ينيكع يل جبيت

 ؟..ومتتلكيين عشهااو

  !..عليا خويفو إنيت يتبق

 وبينك  لك يربط بيين مش كان أحسن
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 وبس ةأول ورق أول حرف يف

 النور  إنيت يتبق

  الدهيب معةبنت الشمس الش

 ر أغسطس نارك َح

 دخانك رحية دَفى فرباير 

  عشقي دوبانك يبقى يف

 ييبقى جتاهورقصك 

  نيامعند الليالدنيا  يتصد يعليا وتتسند يتتمايل

 ؟..وسايبه الوعد ملني نياوعد

 ؟..يطلع ميناوملني الشعر ه

 ..ةشوي إستين

 أعاتبك وأنا مطلوق ةالفرص إديين



 قبل اخلوف ما يغري فيا حاجات

 بالليل مرهون 

 والليل لو خش عليا ماليش أعزار

 لتيار إتسحبت إليها مع ا الليدنيتك 

 مرحتتش فيها 

 .. لوينفع

 يوش سكيها يف

 أعيش براها  يأرحم ل

  يهرتاح لو روحك صاحبة روح

 ةرحلتها اليومي أنستها يف

  يأنا م الفجريه حبايل فيك

 ..!يش عايزه ترديومنت
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 ؟..تانيأعملك إيه  نياعيز

 علمت كفوفك تسليمه

 متلى  إنيتو

 يكانت لطريقـ ال خطاويكى

  يمعدتش بتوصل

 !..ةقولمع

 !..يا ُأمى معقولة

  ليينلك د ايأنا ج

 هليوق ييفيدناكالم ه يألو عندك 

  ةنصيح إديين

 القلب وهربت  وسرقت مينة حرامي

 ..!ةحسيت بالغرب



  ةتلف عليا بقو يحمتاج إليديك

  تانيحجرك من  يف تداريين

 فاكر حتذيرك 

 عز شبابك  وشوشتك ليا يف

 ةاألبل كنيت

 شاطر  وأنا كنت التلميذ ال

 يوتفهميهال ستاتأالعيب ال يتدرس

  ُردينى لضل كفوفك وإمحيين

  يخايف م الشمس جتور على لون

 كرت م األول أأتغري 

 خايف م اخلوف

 واخلوف حارس على خطاويا ومتشعبط
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  ..أمتشى طريق

  يعروق الدم بيهرب يف

  الفجر يهديين

 وعطشانك تانيخايف من 

  ةلقوعارف أفرق بني الضعف وبني ا وال

 ةمن املر ةالدنيا احللو

 ؟..ةفصيل يأمن  والدنيا بتاعيت

 مع األوجاع  ةترحيل

 والباب مفتوح

 بتمطر تصبريه ءالسما

 وبتخض ةوأنا لسه بدوخ من ضغط

  وال عادت طاصة اخلضه بتنفعين



 بترتد يحلق يتها يفّم

  ...أنا مش جمنون

 لكنى حبس بأعراضه وبتخبط 

 التفاصيل بط يفخبتل

 األمر وباإلشاراتأفهم ب

  ةو للداير ةورتابع للد 

  ةالعراف.. وبني النيل والشط رابط بيين

 معايا شويه ياست  يإحتار

  يأطر يف ع الرمل وشويف يإضرب

 املندل  يُفكيل

 يبتسلم للخوف يكسرن

  يطلع من الطفل يبكيين 
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  النيل يغسلين

 ولو باهلمس  ورييناح

  وإرقيين يغمض

  فيه عيون حاسِديين

 السر  يف يسمْخ

 يعيون يكمان غم يإتاوب

 بداهلا العرق النازل ع اخلدين  شويف

  يم البري اجلسد

 طعمه املاحل

 رابطه اإلحساس .. وبينها يالسر ما بني روح

 حبة أخطاء 

  ةقلب احلار يف نياجري



 قعدتنا نبص على الراحيني 

  ةالعصري نتونس سوا بوشوش الناس يف

 شوقنا املتكرر لألفراح

 لينا يوالليل جا.. وفنا الواحدخ

 إستنى يا ليل 

  تانيلك من اي نا جأ

  نفسيوهسلم 

  عليك ترتأف حاليت ةبس أمان

  نفسيكوابيسك مطره بتنزل تكتم 

 تكز تكز ويطلع صوتها املزعج نياوسن

 تصحى الكوابيس الناميه فا

 ..!.تانيمن ، تقلق فيا اخلوف



 
111 

 أنا بعينه

 

  فيه جنيب إنيتنهارك و حبق إنك عشقيت

 ع القمر بيا  حبق إنك علييت

 وعطارد النجوم والُزهرة يوشهدت

 إنيحبق 

 بقيت تابع خليالتك

 سكتك أعرف يف يومبش

 ذاتك  يف يومطرح يوجود

  ..ما أنا األول

 هل يتبق ياما حلميت الليوأنا بعينه 



 فرشتك سافر ياما يف الليوأنا بعينه 

  ..!لهى وأبوابك فتحت

 ك حضن أخدتينى يف

 ألف ليل ورا ليل

 .. شفتينى يف عز العمر

 حلم مجيل 

  ..ما أنا األول

 ةجناين مصر والفرح يف ةعدوأنا الق

 ..ياما إتقسمت بالنص اللي ةوأنا اللقم

  ةالفرح يف

 أنا شهور احلداد عندك 

 دةشهور ع



 
113 

 ةعشتيها سنني عافي اللي ةوأنا الوحد

 ةله يوم حافي ترجلك ج الليوأنا القلب 

  ..وحضين

  من حضين هربيت

  تانيمن  رجعيت ضعفيت

  يكان عسل جار يونيل

 بشفايفك ودقيت يسكرت

 !..ةخمتلف ةبألف طريق

 يالسنني ليك نياسيب اللي ةأنا الورط 

  يوبتسند على الذكرى عشان أقدر أعديك

 ؟..منني يأعد

  يجرح وحلم مكملش وأنا املسجون يف



 كتري  يروح يف يوبتخف

 مهليل ضل وبتخفى يف

 يبرأة طفل مكربش وبتخفى يف

  وبندم غصب على سين

 حباول أفوق من الكوابيس  نياولس

 لـ ورا األحاسيس  نياوجيب

 كتبت فيكى الشعر  الليما أنا 

 ..حبيتك

 ..يتكوعّل

  صافية وكانت نييت

 وسندتك وعديتك

 وسط الزمحه فوقتك يف
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 يرجع وعيك على الكرس

 إمسك يوكنتى بتنطق

  يوبعدين تنطقى إمس

 الناس حوالينا  يوتنس

  ..يحتس يتقدر يوتنس

 حاجات وحاجات

 يوم أول لواحد كان يف

 ولو يطول ما بينا سكات 

 ..منيش ساكت

 سنني وأنا ساكت  عدى يكفايه عليك

  وال عقليت.. ال يوم توبيت

 لك  تج اللي ةأنا الفكر



  يوإنت بتذاكر

 كشاكيلك يف يحروف إمس يبطوشّخ

  يالقلوب لون ولونيت

 جييلك يلسه بتحلم الليوأنا احللم 

 ؟..أجيلك ليه

 العيبكاعليا  يما علمتك تدار

 عليا بعيوبك يوتقو

 علشانك يعملت عيون

 ستاير كعبتك فيا 

 واقفلك صلب 

  مين يوتشرب تطويف

 القلب  يوترو
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 روحك يوتغسل يحتج

  يجبل يوسيبتك تطلع

 زان كفك يوملا زمام

  ..!بقيت بتزل

 ضهرك نا يفعز ما كنت أ يف

 ..!رمجتيين

 ما أكون سبب طهرك يوز

 ..!رمجتيين

 ةساحمت كام مر الليوأنا 

 لك بدال الغلطة ميت غلطة وعديت

 ؟..أقولك إيه



 كانت حجتك نافعه الَّ

 حرام دى حجة

 منيش حمرم

  يت الناس دوال سلم بيو

 للعشاق كانت كعبة

  يد اللعبة وال

 كانت صح م األول 

 وال عرفتش 

 ك حب كان حلظات أؤدى مناس

  يحاولتى تغتاب إنيتوال 

 كان نفسك ؛يتقول يوحتك

 وأكون أخر ..أكون أول



 
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوتني قدام يوال قدرتيش تزيد

  يورا باب يوتدار

 زمان يز تانيونرجع 

 ..!.ونسافر ..حضين يف يتعيش



 (ةواقعي مشاهد - سيناريو) ..نَص فاجر

 

(1) 

 

 

 ...املؤلف عيب

 ةشق يف دأتب قصته لفّض إنه

 ..يهإ ىجير كان

 ةشوي رةالداي عوس لو

 ؟.. ... ... الـ لك ومل
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 أبًدا عدل مش

 نوم ةأوض جوه ةاحلدوت خينق

 املكتشف سعادته علشان

 ذيَنلال بنت جسد جلمال

 القصة لك يف دورها يادوب اللي

 السرير ع.. تطلع

 باإليراد يطلع فالفيلم

 إقتصاد يدهإ على ينهض

 حبصحي اللي نهضته

 !..."فياجرا حباية ُنص"



(2) 

 

 املؤلف إن من احلكمة

 تباًعا األدوار يتقمص

 الفضيلة ع الناس يدرب إنه هو

 حاجات حبة على الناس ويعود

 السيناريو يف اللي من

 بيتفهم هإن ذنبه مش

 اوإنتمائن اهوان حسب

 ناس. .السينما

 بتضلم ما حلظة

 احلضور لك إنتباه دبتش الشاشة
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 ...لكن

 جوز منها بيهرب

 املسرحى كراس أخر على راكنني

 الضوء ارملس بالنسبة نقطه أبعد يف

 دقايق من. .شغال الفيلم

 !...شغالني برده وهما



(3) 

 

 

 إنه يف املخرج غلطة

 فاضح "كادر" يضلم النور بتاع ساب

 العادات م عادة وال فلسفة مش

 الضلمة يف بتبقى الرذيلة إن

 احلاجات يف تبني عيب مش

 احلدود يعد قصتك مؤلف ادامم

 جمتمع قواعد وكسر

 رفاج صَنب

 !...اجلمهور عقدة غلبت، النقص عقدة فيه
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(4) 

 

 

 

 

 

 يد البلد عيب

 اإلمام يبناد الثورة بعد إحنا إن

 الفاروق عمر يف ونفسنا

 ..إننا مع

 باألذان املأذن أصوات ماتعلي حلظة

 !...امعنيس انكِنأ وال



 Www.War2h.Com 

 Www.Fb.Com/Mohamed.M.Khir

allah 

 Www.Fb.com/ Writer.Khirallah 

http://www.war2h.com/
http://www.fb.com/Mohamed.M.Khirallah
http://www.fb.com/Mohamed.M.Khirallah
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