مسلم" ،الرّ سالة"
بإسم الشباب د هاذ البالد نكتب هاذ الرسالة حيث ضاق بينا الحال و الحال حالتو حالة .ملّي خلقنا وحنا
صابرين و الصبر صبرو تسالى .كا نقولوا غا تحلى و ما زايدة غير فالبسالة .شابرين القنات كا نموتوا فيهم
بالثقالة بالدروغة ؤ الهاش كا نحاربوا البطالة ،ما كا نخدموا ما كا نردموا .حياتنا ماشة نزبالة .كيف القاري كيف
حرفت لي كيفاش نخدم حيث ما عندي شي الكالة .رجع نلور وتكاال .والدهم هما
األ ّمي ك ّل شي فالشبكة الخبالةّ .
ال ّلولة .اذا باغي تد ّمر اضرب البيكو و البالة ؤ ال تتبع الطريق د خوتك الس ّراق ؤ القت ّالة .مسكينة الحكومة حرفلة.
نوضوا شي قربالة قبل ما يفوت
من دابا نفوق ما كاين شي الراحة حيث حنا د ّمالة .يا غا تشوفونا شي ح ّل يا غا ن ّ
الفوت .أ ّما هاذي غير الرسالة.
هاذي رسالة مكتوبة بد ّم و دموع الفقراء اللي جاريين فد ّمي .حروف خارجة من القلب ما على بالي ش
بالحرب حيث أنا مقيّد بف ّمي .فبال ما تعمل راسك غافل وال ما عارف شي وال باللي راك أ ِّ ّمي .الهذرة عليك يا
بنادم نتا وهذاك وآلخر وال بغيتوا نس ّمي.
ي واحد بدّل الكارة (الوجه) .بغيناكم
هاذي رسالة مكتوبة بدموع و د ّم الفقراء نالحكومة نالوزارة نأ ّ
ّ
بالحق ماللي غا نثوروا الثورة ديالنا حتى نالمقبرة .حنايا ماشي غنم نتوما
سوا بينا تعرفونا باللي حنا صبّارة.
تح ّ
ماشي ّ
جزارة .حنايا المسؤولية و نتوما المسؤولين شفّارة .صافي ما بقينا ش نخافوا خرجنا من المغارة .عقنا بكم
النوارة .ما جابر ما يعمل براسو غير
غير الهذرة كلمتكم غدّارة ،قولوا لي باش كاتح ّ
سوا مللي الشباب فحال ّ
كايضيع خسارة .سنين تضيع فالحبس وال في الغربة بالد النصارة .والدنا فالزنقة شمكارة ؤ بناتنا فالدعارة .كا
يعيشوا حياة الزنقة اللي ردتهم غيرالحكارة حيث تا تم ّحن شعار كيكي و الزبّارة ؤ ما بقى قد ما فات و تصفّر
صفّارة .أ ّما هاذه غير الرسالة بدموع الفقراء.،
ال ّ
هاذي رسالة مكتوبة بد ّم و دموع الفقراء اللي جاريين فد ّمي ،حروف خارجة من القلب ما على بالي ش
بالحرب حيث أنا مقيّد بفمي .فبال ما تعمل راسك غافل وال ما عارف شي وال بللي راك أ ِّ ّمي .الهذرة عليك يا
بنادم نتا وهذاك وآلخر وال بغيتوا نس ّمي.
خالوا فين دقّوا ما ّ
هاذي رسالة كا تبيّنها غي الشباب ،ما ّ
خالوا حتى باب .بقاوا سنين يستنّاوا باقي مكاين
حتى جواب .صافي ،القلب راه طاب و الراس على بكري شاب .األمـل في المستقبل خاب ؤ نتوما هما السباب،
يهرب .كاين غير السراب غير قتل في األحالم
قتلتوهم بالوعود ما شافوا غير الضبـــاب ،ما كاين طريق فين َ
صاب حتّى اللي جنى الغلة اليوم وال ال ّ
حطاب .حت ّى
ودفن تحت التراب .ا ال َخوا ك ّل شي كذّاب آعشيري ك ّل شي ن ّ
ّ
الشر
يشطب .عالش الضمير غــاب؟ حيث في قانون الغاب ،الخير ما عندو حباب و
اليوم رجع
اللي خلّى الزبل
ّ
َ
هو ّ
الغالب ؤ شكون تكونوا باش تحكموا علينا بهاذ العذاب؟ ؤ دبا سمعوا محلّكم في اإلعراب ،رباعة د والد.
هاذ رسالة مكتوبة بد ّم و دموع الفقراء اللي جاريين فد ّمي .حروف خارجة من القلب ما على بالي ش
بالحرب حيث أنا مقيّد بف ّمي .فبال ما تعمل راسك غافل وال ما عارف شي وال بللي راك أ ّمي .الهذرة عليك يا
بنادم نتا وهذاك وآلخر و ال بغيتوا نس ّمي.
https://www.youtube.com/watch?v=Fi8hjnvL0Rs

