
 

 تحناش البوھالي
 

  كتبت كتاب
 وزبرت جنابو
 فرحت شویة

 زرعت شجرة
 وزوقت وراقھا،

 توالفت بي
 ملي حفرت حفرة

 وعترت فیھا
 سماوھا علي
 یدي في یدك

 والطریق تتلوى
 إیال سكت

 الكلمة تتشوي
 سیري و خلیني

 نشرب من دموع الحب
 ویال خوى الكاس

 نذوب الروح و منھا نكب

 جا التران

 مشى التران
 اللي نتسناه ما بان

 ما بان خیالو

... 

 قالو ھنا كان...

 الالمة كاع تجمعات
 الجامعھم خوات

 الشاربان تاحد ما فات

 الطبیلة واجدة
 الكراسي خاویة

... 

 لوراق ذابالت
 لقالم حرنات
 النكتة تیتمات

... 
 ویكن عزیزي مات

 حار الحرف فین یحط
 ما لقى غیر بالصتو

 ویال ما رضى و سخط
 یركل جارو و یكعط

 الحرف سول خوه

 شكون القانا ؟
 جاوب ؟ اللي قرا الھم

 .قبل ما لقانا
 كالمك ھو السابق
 سكاتي ھو الالحق



 ف قاع الكاس غارق
 لون الداویة غامق

 یتعاتقو القلم ما 
 و شكون ھو الصادق ؟

 الشوفة عكلتني
 وخبلت كالمي

 الورقة كفن
 والقلم حامي

 شدیتك

 طبطبت علیك

 ادمعت

 و تسرحت
 افنتك

 مانعست تا حیحت
 یلبسك بحال النعاس

 تولي قطرة قاع الكاس
 تولي كسدة بال راس

 تتبخر، وتقول ما كاین باس
 كالمو ید ونت الطاس

 یمحي مدادك

 تولي حروفك فاس

 تحفر قبرك
 وانت شاد لقیاس

 شافتك عیني

 شافوني عینیك
 درت نضاضر

 شافوني لیك
 احنیت نحزم صباطي

 بانت وقیدة بحال شي محتاجة

 ...كان یمكن
 ....كان...

 یمكن تشعل فشي حاجة...
 كان ناوي رسالة یبوح فیھا
 ویرسم علیھا كل ما شاف

 الساعة كان ھو الرسالة

 والكفن كان ھو الغالف
 یجید خوهلكالم 

 والسكات صنعة
 الحد ما ردموه

 عالوة على الصمعة

 والنور شلوه ، مسخوه
 ما خالو لھ رجعة

 تخبلت لحیة مع ختھا
 وكرطو للجبل ف الطلعة

 حفرو السحاب
 ودارو للبحر صلعة



 المرایا نكراتھم
 شافتھم وجاتھم الخلعة

 اباه كان سرباي
 واعدو بصباط جدید

 بالفرحة لرض ما قداه
 باه ف التلیفیزیونبان لھ 

 غارق ف دمایاتو
 و الصباط مرمي حداه
 ولیفتي بسمة من نور

 شاقة حجاب الظالم

 جمعت سھول،جبال و بحور

 تحضن حمامة السالم
 تخلیك تبوح بكل مستور

 ناطق من غیر كالم
 البد منھا وخ تلف و تدور

 .تفسیر ھي لكل احالم
 كتمت اسمھا بین الحور

 ھي مداد كل اقالم
 ھا یدورالضو علی

 ھي ف السما عالم

 ھي وشم ف كتاب، في سور

 ھي لكل كلمة ألف الم
 لما حضنتني قلت للحزن غور

 والخیال من نومو قام

 لك یا عشراني نقر بال زور
 .ھي بالدي والسالم

          
  

 انساني ينساك الهم

 و اللي نسجناه من أيامنا

 ردمو

 شطب البال منو

 ويال تشتت من المرمة

 السابقكالمك هو 

 قسو، تنغم عليه و برمو

 قالو احصد ما زرعت

 واللي تعشقو طيعو و خدمو

 ال تقل لي الواه

 شوف خيالك ف الما و كلمو
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 بالكالم المفتول تذوب الذات



 تسيح

 العشق يخلي العقل يتمس

 يسكن لمفاصل و يعشش فيها

 يحمي

 نار بين الضلوع تندس

 إيال ما كان مساوي يولي

 بوغطاط

 الحلق تتحبسكلمة ف 

 الراس صاط فيه الريح

 ما بقى ف العقل ما يتلحس
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 لكالم يجيد خوه

 ويال فرفر من فمك كيف تردو

 اعطيت الكلمة لسيدي مخي

 كالمك عراك

 واسرارك تحت الشمس تمدو

 نون يا كحل العيون

 الما مدفون ف الصخرة

 وكيف تجبدو؟
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 الموت كيتسارى

 احضي فمك

 حوط حليه و سدو

 تحسب علي مقالال 

 أنا قلت ما عندي

 واللي عندك شدو
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