
 ُحِرٌُته الِطٌْر ِاْشَتَرى

------------------- 

شهر.... ٌناٌر   دا ؟ 

 ... الدنٌا  لل َ ْر ْ 

 ؟ َهالِل بالبشاٌر

 .. ُشفُته أنا

 َجاَها الخٌر شفت الخضرا

 ِمْسَتنٌه ُد رها ...  المحر سة

 الضفاٌر  اقفة بتغزل  ً

 ِصَغار  عرٌسها شاب

 الفرحة طاٌر جاي لها من

 ق لٌلً َمهرك إٌه ؟ ... بٌق ل

 ها أقدمه ... ل  حتى ُعْمِري

 الُعمر َحاٌِر دا  فاٌة ِعشتْ 

................................. 

 .... عر ستً أق ل

مش... أل   عر ستً 

 .. ٌ م إللً شاٌفها  ل

  ٌشتر ا ٌبٌع ا  ٌها

ْلد األ ا  ٌبار  ا ِِ برُدْخلِْتَها علً ِ   ... 

 .. ر حً سألت

  ده سا ت  صابر ؟ لَِحد إمتى أ ضل



 ... حرة أنا عر ستً

  خٌرها لٌها ... ال ُظلم  ٌها

 !!! تتغصب على ظلمها إزاي أسٌبها

 العر سة ؟ العٌب هنا  ً

 ... َسَ تْ   ال العرٌس إللً

َ ابِر   َ َق ْ  ِِ  يِ

 ... لُِب َرهْ   ل  ٌط ل صبره

ِر ْ  ُب َره الحزٌنة ِِ  ... تِتِ 

  لل َ اجر ... ٌِ رثها  اسد

................................ 

 .. ٌ  ن إزاي

 ! مستنً َ َرِحك ٌا حزٌنة  أنا من زمان

 .. سنة ثلثٌن

  ترجعً تحًٌ إللً  ٌنا ؟ إمتً تع دي

 ...  اشتر ا  إللً باع  ً

 مننا د ل دمهم مش

 تغلً تِتَنفض إحنا عر ق الدم

 عنٌنا أما ٌبٌع ك قدام

 ... ر حً ٌا أغلً من

 إحنا لبعض ... ٌا ر حً

 إنتً إللً لٌنا ... أنا إللً لٌ ً

 العمر  له   إنتً إللً َضً

 َدا ِ ده من إٌدٌنا ؟ إزاي ٌضٌع الَضً



................................................. 

 ... الشهر من أ ل

 ٌ م حلم   بش   لك  ل

 أ رق مش عار 

 ... ؟ حلم السعادة دا

 الهم م ؟  ال دا حلم

 ...  رعد شاٌ  السما برق

 غٌ م ملٌانه

 .. ٌجري  السحاب

 للظلم ٌ م .. ٌق ل خلص

 ... قٌامه ل ل ظالم ٌ م

 تق م  القٌامة الزم

................................. 

 داخله  ً بعض أل ان  تٌر

 ..... اس د أحمر  ً

 حزٌن  سط ت ب أبٌض

 ل ن علم ؟ إللً شاٌفه دا

 السنٌن ؟  ال دا ألم

دي...  الدم ع   دم ع  ر  ؟ 

 لحظة للفراق  ال دم ع قلب  ً

 ؟  بٌنجر 

................................... 

إٌه.... ٌا ترى   إللً شاٌفه من بعٌد ؟ 



 .. ده دا بحر دم

 بٌجري  ً ال رٌد ؟  ال شربات أحمر

 بٌت لد هنا من جدٌد ؟؟ ....  ال م ل د

 ... بٌشق الطرٌق  دا  جر  ال

 الدنٌا عٌد ؟ حال  لٌَِْمل

.............................................. 

 ... مستحٌل  إللً شاٌفه

  ال ط  ان ؟ .. دا شعب ده

 .. ترى  ٌا

 ص ت الملٌ ه  ً السما ؟ إللً سامعه دا

 األدان ؟  ال دا ص ت

 بتهز المٌدان ؟  لل صرخة  احدة

...................................... 

 دا نار ؟  ٌا ترى الدخان

 جدار ؟  لل ل حة   ق

  بٌن الظلم تار ؟  لل شعب بٌنه

 حقٌقة ؟ حلم دا  لل

  أي عار ؟. عار  جاٌه تغسل أل 

.......................................... 

 !! الس  ت عار

 ..... ُهس  عمر عدى ال ل

 ص ت ما أسمعش

 !! لخ    عار



 ... الصد ر خللً القل ب ج ه

 م ت مرع بة

 السنٌن  نفاق   دب ط ل

 بشر ط حتى النفس ناخده

................................. 

 الزم  ل ٌ م  الطبل  الزمر

 ت تمل عشان المؤامرة

 شهر عشرة ٌجى بسلمته  ً

 الخٌ ط  ٌنسج ا  ل

 ٌغتصب بلدي  عر ستً جاي العرٌس

تري ٌش  ٌبٌع  ٌها  ... 

 المفتري ما شبعش منها

 مستحٌل دى حتة منى ... أنا قلت أل

ٌُم ن  !!!! ٌَِعِدي أ  ٌف ت الشهر ال 

..................................... 

  اصل بٌنً  بٌنه الشهر دا حد

 عند ربً صدر القرار من

 الحق بٌمٌنه  البطل ٌا خد

 أنا صبري طال .... قلت خلص

ه بإٌدي أخنقهأمسك  اللٌل نهاٌته  

 أحُطه ُج ه ِعٌنه ....   ُصباِعً

 ترجع لً حبٌبتً    آخر الشهر

  ساده إللً اتزرع  الجبان ٌلعن



 .... سنٌنه ٌلعن الظلم  

........................................... 

 ... ده قبل نهاٌة الشهر

 الزناد دست

 المٌعاد ال ل  بر  ً

 ...  قال قام

 هللا أ بر ... هللا ا بر

 البلد دا الث رة بترج

  ً عنده الظلم ل  هٌزٌد

 عناد أنا  مان بزٌد

 البلد إنت بتخنق  ً

 .... دا بس الجنٌن

  قت المٌلد ال ٌم ن ٌتخنق

 .... انتهٌت بٌق ل خلص إنت

 ... هتمشً الزم

  حش د الفساد خد معاك الحاشٌة

  عز ٌمشً . العادلً ٌمشً

  اشترى   ل إللً باع

ي إلل  ... ا ترى 

 أ بر مزاد  خللى البلد

................................. 

 السن ده ٌ م الحساب   إنت انتظر  ً

 ... تنفعك خللً عماٌلك



 الخطط   لل

 ...  البغال   لل الجمال

 ال لب   الخٌ ل  لل

 بأش  ه  أسمعه  ل  تش   إللً

 الصح    إللً م ت ب  ً

 ال تاب  لل

 خلقتك ساعتها تلعن

  حاشٌتك  خلفتك

 العذاب   ل سن ات

 العر سة بتعشقه  نت  ا ر

 .... الحر الصغار الحرة عاشقة

 ...... البلد ابن

 الغٌاب رجع لها بعد

 خلص   الطٌر

 الشباب اشترى حرٌته بدم

 خلص الطٌر ..

 الشباب اشترى حرٌته بدم

/////////////////////////////////////////// 

طرْ  َِ َِ َِ َِ َِ َِ  الَث َرة َق

----------- 

  األٌام بتعدي ق ام سنة  را سنة

 ٌَِشَخر  لل ٌِنام  ل الشعب العربً

 بٌش  ها  ً األحلم  الحرٌة ٌا د ب



 ٌح ً الحلم  بس ٌا  ٌله ل 

 شفت منام  لل ٌق ل أنا

 ج ه  ً عبه ٌلقً المخبر

  ٌا سلم سلم ع األح ام , أل  محا مة

تمام   له,   لها حق  ,  لها عدل  

باسم الشعب -هللا  ال ل بٌح م باسم  

  همام باسم رئٌس حا م

 دا ٌحلم بالحرٌة ٌبقً حرام الشعب

 الحلم حرام دا حتى  مان

........................................... 

 ....... سنة سنة  را

 األمة تش  ها سعٌدة بس زمان  ل

 مغاربها  ً حالة  رٌدة من مشارقها إلً

  ل الدنٌا ٌجر ا  ٌفتح ا

 خالدة   مجٌدة   انتصارات

 زمانهم ٌجً زماننا بعد

 م ت بة  ً جرٌدة بانتصارات

 . الخالد جدا عاش البطل

 جدٌدة انتخب نً لفترة

 , عشانا  الح ام بتضحً

 مدة  بتح منا أط ل

 تأبٌدة أصل الح م  ان

 ٌسق  ٌق م  ل الشعب



 ٌر ع إٌده  إللً م ا ق

 إٌده  ً حدٌده  إللً بٌر ض

 الد لة ٌر   مت لبش أمن

 ٌا منٌل خد  ٌس بانج  جٌت الدنٌا لٌه

رٌحنا, غ ر   ج ه  ً قلبك خد تسدٌدة , 

  األحقاد ملٌاه  شدٌدة قلبك أس د

 الحقد األس د  الفٌس ب ك   إحنا نخا  م

  سط البحر هناك  بعٌدة  ال جزٌرة  ً

نفسه الدنٌا بحالها إللً ٌش  ها ٌحرق تَِبَ ْظ  ل  

 من ت نس ال اد ب عزٌزي   إللً عملها جه

  حراٌقه شدٌدة  اد مجن ن

 َشعلِلها   جر  ٌنا ث رة جدٌدة قام  لعها  قام

.......................................................... 

 , اتحرك قطر الث رة قام

 بحالها حرك  ل الدنٌا

 ... أنا قطر الث رة ... نادى  قال

 الناس تِصحً تش   أح الها ..  مبطل ا ن

خلص هتنام.  ً القطر   الح ام ما لهاش  

 بدلها  ل الشعب هٌصحً

....................................................... 

 صاحً  قام صلى الفجر الشعب  ً ت نس

 صاحً حتى من قبل العصر الشعب  ً مصر

 بٌن االتنٌن الشعب  ً لٌبٌا



 دا علمة النصر .... قال هللا

 المخلص جداَ  مله ش حصر  شعب الٌمن

 عمان أخد ا ج ه القطر م ان  البحرٌن  ٌٌا

هللا أعلم... ؟؟   الد ر على مٌن  

  تر ب ج ه القطر  ل شع بنا بتجري

 معاه الشعب القطر بٌجري

 للح ام ج ه القصر حال  ٌدخل

 بتسأل إٌه إللً بٌحصل ؟ ؟ الح ام مذع رة

؟قطر دا ؟  لل   أٌام س دة جاٌة   هل ؟ . 

.......................................................... 

  بداٌة الشهر مع رأس السنة

دا أس أ شهر, نهار أس د  شهر ٌناٌر ٌا  

 الح ام إللً بتح م أبد الدهر نا ي ٌخلص علً

 بلدي بس بلدنا طالبة المهر القطر ٌعدى ٌحرر

اسمه الحرٌةمهرها غالً    ل بلدنا  

 الشهدا هتفتح نهر  الحرٌة بدم

........................................................... 

 من ت نس خدنا لمصر قطر الث رة طلع

 ق ل لً ٌا قطر  اخدنا لفٌن ؟  جري علً لٌبٌا

 حتة لحتة ق ل لنا بس نهاٌتك  ٌن بنجري  راك من

 زلزال جاي بٌِِهد  ساد عشناه لسنٌن ؟ قطر دا  لل

 قطر ٌهد عر ش سلطٌن ؟ ُعمر   شفت ا

.............................................................. 



 للظلم الفجر خلص شقشق بساتٌن قطر الشعب قال

 الفل شباب هتش  هم زى

 مٌدان حالفٌن  الد  بنات  ً

 ٌش  هم ٌجً  ل الشعب

 إٌه عاٌزٌن ٌش   طلباتهم

 الشعب خلص اتفق ا قال ا القطر  ٌا

إحنا أبداً مش ماشٌٌن... ٌمش ا  الح ام الزم  ... 

............................................................ 

 بحالها خلص لقٌت األمة

 مالٌه المٌادٌن  ً التحرٌر

 ال رد بٌسقط  من جناٌنها

ل رد  ل  ٌاسمٌنا مس ت ال رد لقٌت  

 ٌا بلدنا زرعك أخضر قلت هللا علٌك

 رٌحة العنبر ج ه الطٌن برٌحة المسك  

 . ال رد سألت

 ماس ه  ً إٌدي ٌا  رد إٌه اللً أنا

 عز البرد ؟ شاٌفك دا ً  ً

  حزٌن ؟ شاٌفك لٌه زعلن

 تنس نى قال ال رد أخا 

 الناسٌٌن  لل تنام ا مع

بت المجد تنس ا بدمً  ت  تنس ا ح اٌتً  

  إللً هٌقدر ٌنساك مٌن ؟ . قلت إزاي ننساك

 .. أنسى دا أنا ل 



   ل الدنٌا  مان شاهدٌن .. بلدنا ما تنسى

 الث رة بٌجري بَِ رَدك ش   هتلقً قطر

 ... ل حدك   إنت

 الص رة مع ال اقفٌن  سط القطر  ً نص

 الث رة بٌهت   اسمع قطر

 للملٌٌن ٌنادي باسمك

 ٌم ت  ربك قال ال ل

 بترزق إنت ل حدك حً

  الجنة مع الخالدٌن  سط

................................... 

..... هللا ٌا  الد 

 نت بق ل دا خلص هنم ت من غٌر ص ت 

زى جد دنا 

..... بس الحمد هللا 

ر بنا القطر  جبنا الفخر  مان ألحفادنا 

  إللً ما شا  القطر هٌسأَل 

قطر دا  لل جنا  حرٌة ؟ 

ْع لٌنا أحلً عه دنا  َِ َرَج

ٌا قطر الث رة ... قطر الث رة 

ت تب صفحة . جٌت بالفرحة 

الحرٌة سر خل دنا . الحرٌة سر خل دنا 

 /////////////////////////////////////////////////////////

"" عجٌبٌب حُب األم اتِ ""



 ى رثاء ال الد رحمه هللا  ً ذ راه 

 ---------------------------------

 ً الذ ري التاسعة 

ال أدري أي ال لمات سأ تبها 

 النفس تب   ب لماتً 

الحزن بقلبً أسراباً 

 ًَ خ  ا من حزن قد َ ل

  الخ   من الحزن اآلتً 

أحزان الدنٌا ال ترحل 

بل تتنقل 

 ً صح  الم ت  صفحاتً 

 ............................................

ٌا أبتً الٌ م ه  الذ ري التاسعة 

أال  لبئس لذا راتً 

َحلَت ..  ً نفسً سألتك ال ترحل  َِ َ ِر

من بعدك تاهت بسماتً 

 أحٌانا نله  , أحٌانا ننسً 

أحٌانا نضحك 

ل نك أبدا ال تٌبَنسً 

 أنت الر    نسماتً 

أذ رك  ً صبحً  مسائً 

أذ رك بقلبً  دع اتً 

أشهدت الم لً  ً بٌته 



بك ٌا أبتً  م  نت ا 

 ال زلت احبك رغم البعد 

بل زاد الحب 

عجٌب حب األم ات 

.................................. 

 ٌزداد الحب مع الذ ري

   الحب ٌفٌض بعلمات

 لن أنسً أبدا ٌ م الحج

 عر ات...  ً أعظم ٌ ٍم 

  أنا أدع  هللا علً جبل

  قت العصر

 ٌ م ُتجاُب الدع ات

 أن ٌجعل مث اك الجنة

  ٌرحمك ب ل الرحمات

  ٌجمعنا بك ٌ م الحشر

  ً أعلً جنانه الخالداتِ 

 عائً ازداد ب ائً بعد د

  انهمر الدمع  ً صل اتً

......................... 

 ..... ٌا أبتً

  ً ٌ م الجمعة مثل الٌ م

 من قبل تسعِة سن اتِ 

 ل   نت أعلم أنك راحل

 ل هبتك ر حً  حٌاتً

 ل نه قدر هللا تعالً

  خطً نمشٌها خط ات

  أنفاس  حده أحصاها

 سبحان الباقً قد قدر



 أن تترك دنٌا الفانٌات

 عنا ٌا أبتً  ترحل

 لتنعم  ً الخلد بجنات

 

 ٌ م الذ ري التاسعة ل  اة أبً رحمة هللا

 

//////////////////////////////////////////// 

 

  هذه بعض منً 

--------------- 

 

ه الظلم هذا أنا الذي ٌعر نً  أعر ه  بسٌطاً أحب العدل  الحرٌة  ال سطٌة  االعتدال  ً  ل شًء من مناحً الحٌاة   أ ر-
 الجبن  البخل  منهم أستعٌذ باهلل تعالً  من الغر ر  شرره  من ال سل الذي قد ٌعترٌنً  أظل شه را بل  تابة  بل حراك 

 , ثم ٌأتً  قت آخر  تنفجر برا ٌن الرغبة لل تابة بل  لل أ  ملل

 أطل عمرك ,  أن العمر قصٌر مهما طال إعلم أن الحٌاة رسالة  أن الدنٌا زائلة ....  ل من مر هنا .. أحبتً جمٌعا - 
 إزرع تحصد  إجعل هللا أمامك    قك  إجعل الدنٌا خلفك  ل  عشقتها أضعت اآلخرة  ل  , بحسن العمل  حسن األمل 

  ن  سطا معتدال  قد هلك المتنطع ن   ن رحٌما ,  حب الخٌر  ً الحٌاة ٌحبك الخٌر , أضعت اآلخرة ضعت  ً الدنٌا 
 إجعل العدل هد ا  نبراسا , غلٌظ القلب  إرحم ترحم  إمأل قلبك بالر ق لٌر ق بك من ه  سندك  رجاؤك  حن نا  الت ن

  ن  ً الحق علما  ل تخش إال هللا  أحب الحق ٌحبك  إعمل به , لحٌاتك  خذ عبرا ممن قبلك  العاقل من إعتبر بغٌره 
 إدع لً بالهداٌة ,,  إحفظ هللا تعالى ٌحفظك , ظهر منها  ما بطن  أحب أهل الحق  إنبذ الفتن  إستعذ باهلل تعالً من شر ما

 أمن على دعائً لً  لك بظاهر الغٌب  إن من هداه هللا نجا  سعد  من غضب هللا علٌه حرمه أ ضل نعم الدنٌا  اآلخرة 
ق لً  إبعد الدنٌا عنً  اللهم شفع  ً خٌر البرٌة نبٌك  حبب  ً خلقك  ٌسر لً أمري  أحلل عقدة من لسانً ٌفقه ,,,,, 

 بارك ,,,,  إحفظنً بحفظك  إجعل اللهم القرآن العظٌم ربٌع قلبً  جلء همً  حزنً  تب علً إنك أنت الت اب الرحٌم 
اللهم ل ل من قرأ   عى  عقل  دعى لمن  تب  ه  محب هلل تعالى الذي ٌعلم خائنة األعٌن  ماتخفً الصد ر  الحمدهلل رب 

 لٌما على الحبٌب المصطفً سٌد الخلق أجمعٌنالعالمٌن  صلة  تس

 أأمل  ً  طن نستحقه  ٌستحق أبناءه  أملً  ً هللا تعالى الٌنقطع..- 

 ال طن  ً قلبً ٌس ننً  ال طن األبقى, ال طن ٌنادي أبناءه   ٌحتاج األتقى ..-

 ال طن حبٌبً  درة قلبً  هٌا للعمل  باألمل ال طن سٌرقى

 بٌنً  بٌن هللا..-    

 ٌنً  بٌن هللا أسرار ٌعلمها  ٌخفٌهاب

 بٌنً  بٌن هللا أشٌاء أدارٌها

  أخطاءٌب إن رضً ربى ٌغفرها   ٌمحٌها

 بٌنً  بٌن هللا أ را ٌب  أحلمٌب أناجٌها

 بجناٍت تراها النفس أغلى أمانٌها



 بٌنً  بٌن هللا أحزانٌب أ ارٌها

  نٌران تخا  النفس أن تشتعل  ٌها

 مٌب بٌنً  بٌن هللا آمالٌب  آال

  من لً غٌر هللا رحمنٌب ٌدا ٌها

 سبحان من خلق األر ا  ٌحصدها

 سبحان هللا خالقها  بارٌها

 هانً أب الفت      

  

 

 

 

 

 


