
 "الّرسالة" ،مسلم

 

ملّي خلقنا وحنا  .حيث ضاق بينا الحال و الحال حالتو حالة هاذ البالد نكتب هاذ الرسالة بإسم الشباب د 

نموتوا فيهم  لقنات كااشابرين  .نقولوا غا تحلى و ما زايدة غير فالبسالة كا .صابرين و الصبر صبرو تسالى

نردموا. حياتنا ماشة نزبالة. كيف القاري كيف  نخدموا ما كا ما كا ،الةنحاربوا البط بالثقالة بالدروغة ؤ الهاش كا

والدهم هما  .وتكاالرجع نلور  .الكالةشي  عندي ما نخدم حيث لي كيفاش فت  حرّ  .شي فالشبكة الخبالة لّ ي ك  األمّ 

. ةلحرفالة. مسكينة الحكومة تّ قؤ الاق رّ س  التبع الطريق د خوتك تضرب البيكو و البالة ؤ ال ار مّ ا باغي تداذ .لةلوّ ال

قبل ما يفوت  وا شي قربالة ضنوّ نمن دابا نفوق ما كاين شي الراحة حيث حنا دّمالة. يا غا تشوفونا شي حّل يا غا 

  .غير الرسالة يذاالفوت. أّما ه

.حروف خارجة من القلب ما على بالي ش  مكتوبة بدّم و دموع الفقراء اللي جاريين فدّميرسالة  يهاذ 

قيّ بالحرب حيث أنا  ي. الهذرة عليك يا افبال ما تعمل راسك غافل وال ما ع بف ّمي. دم  رف شي وال باللي راك أ ّمِّ

 ر وال بغيتوا نسّمي. خ  تا وهذاك وآلبنادم ن  

. بغيناكم )الوجه( ل الكارةواحد بدّ  نالحكومة نالوزارة نأيّ  رسالة مكتوبة بدموع و دّم الفقراء يذاه 

حنايا ماشي غنم نتوما  مقبرة.التعرفونا باللي حنا صبّارة. بالحّق ماللي غا نثوروا الثورة ديالنا حتى نتحّسوا بينا 

ماشي جّزارة. حنايا المسؤولية و نتوما المسؤولين شفّارة. صافي ما بقينا ش نخافوا خرجنا من المغارة. عقنا بكم 

الشباب فحال النّوارة. ما جابر ما يعمل براسو غير كاتحّسوا مللي  باشارة، قولوا لي غير الهذرة كلمتكم غدّ 

كايضيع خسارة. سنين تضيع فالحبس وال في الغربة بالد النصارة. والدنا فالزنقة شمكارة ؤ بناتنا فالدعارة. كا 

ر ارة ؤ ما بقى قد ما فات و تصفّ و الزبّ  شعار كيكين تمحّ ا ت يثح غيرالحكارة مه  ت  د  رلي يعيشوا حياة الزنقة ال

 .،اءذه غير الرسالة بدموع الفقرارة. أّما هافّ الصّ 

حروف خارجة من القلب ما على بالي ش  هاذي رسالة مكتوبة بدّم و دموع الفقراء اللي جاريين فدّمي،  

قيّ  ي.اد بف مي. فبال ما تعمل راسك غافل وال ما عبالحرب حيث أنا م  الهذرة عليك يا  رف شي وال بللي راك أ ّمِّ

 نسّمي.  ار وال بغيتوخ  ك وآلا وهذاتبنادم ن  

اوا باقي مكاين نّ تسيسنين  حتى باب. بقاوا اووا ما خاّل فين دقّ  اوما خاّل  هاذي رسالة كا تبيّنها غي الشباب، 

 ،بؤ نتوما هما السبا األمـل في المستقبل خاب القلب راه طاب و الراس على بكري شاب. ،حتى جواب. صافي

ما كاين طريق فين يهَرب. كاين غير السراب غير قتل في األحالم  ا غير الضبـــاب،قتلتوهم بالوعود ما شافو

ى اب. حتّ حطّ الكّل شي نّصاب حتّى اللي جنى الغل ة اليوم وال  رييآعشاب كّل شي كذّ وا لخَ ا ا ودفن تحت التراب.

خير ما عندو حباب و الشّر ال حيث في قانون الغاب، ؟الزبل اليوَم رجع يشّطب. عالش الضمير غــاب ىخلّ اللي 

  .كم في اإلعراب، رباعة د والدؤ دبا سمعوا محلّ  ؟ب ؤ شكون تكونوا باش تحكموا علينا بهاذ العذابهو الغاّل 

حروف خارجة من القلب ما على بالي ش  هاذ رسالة مكتوبة بدّم و دموع الفقراء اللي جاريين فدّمي. 

قيّ بالحرب حيث أنا  رف شي وال بللي راك أ ّمي. الهذرة عليك يا اعمل راسك غافل وال ما عبف ّمي. فبال ما ت دم 

ر و ال بغيتوا نسّمي.  بنادم ن تا وهذاك وآلخ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fi8hjnvL0Rs 

 


