
 2012 علیھا السالم
 

1  

 

  

 

 

 

  ماجد ساوي



 2012 علیھا السالم
 

2  

 

  

   



 2012 علیھا السالم
 

3  

 

  احبك حبأ
 

 تحبین اللي حبي..  احبك احب

 احبك..  احبك..  احبك..  احبك

 تمرین نویتي ال..  ینبت الورد

 بدربك رجعتي ال..  ترجع والشمس

 تغنین وانتي..  الغیم حتى اعرف

 بجنبك ویجلس..  االمطار یسابق

 تعرفین والمراكب..  یعرفك الموج

 قربك بس..  ودھا بعد وطیور

 بیتین وبالقلب..  بالخاطر عرش ولك

 شربك واهللا وزان..  نھرك عاشق

 تعضین علیھا اللي..  شفایفك

 غربك وسط مشرقة..  اللي وخدودك

 یومین یمر یومھ..  للي اهللا

 یسبك وقرب ضفافك على جالس

 تمشین یاللي..  الحب یجینا متى

 بربك حالف..  بنت یا تسرعي ما

 تحبین اللي حبي..  احبك احب

 ادب بودي..  احبك ما كثر من
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  ســارة
   

 البشر قلوب سارة یا..  اربطي

 للجمیع یكفي..  الصافي قلبك

 خضر انھ احس..  االبیض قلبك

 الربیع معھ یجتمع..  ثلج كیف

 الزھر اال مشاه ما..  طریق لك

 اضیع بھ..  وردك دلیت ما كل

 سفر وشباكك...  مینا شرفتك

 ابیع والدنیا...  طلتك اشتري

 قمر یا ومالھ...  احالم كلك

 تطیع لك لیلك ونجومك..  احلمي

 خطر في انك اقول فاتني

  صریع عقبك غدى...  شافك من كل
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  الشمس ترسمین
  

  الظالم ویضیع..  الشمس ترسمین

  مطر یجینا..  الغیم رسمتي وان

  وسالم حروب..  السود بالعیون

 تسـتعر والـلھ.. نار والشـفـایف

 سھام ومو سھام كنھ والـشــعر

 الفجر تـستـنـى.. بقـوس جالسة

  الـحزام علیھ..  ولیــھ الجـبـیـن

 ؟ ھالبشر یعمي.. النور ال خایفة

  إالم وال.. التراكــي ھاك لیتــني

 بالصدر القــالدة.. ھاك لیتني

 الغرام طاب بـعض مع ارســمینا

  الشـعر وعلي..  علــیك الـرسـم
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  تسامى
   

  التربة وغیرك بالسما نجم انت..  تسامى

 شیطان االمل یصیر لوھو غالي ترك..  تسامى

 اللعبة تكسر یوم كل في..  طفلة عیونك

 البستان تنور لیلة كل في..  وردة وخدك

  الغربة تخفف اشرقت ال ضحكتك ؟ عظیمة

 الشریان تقطع ال صاحبي یا..  وعد منك ابي

  الصحبھ مثلھا ما وبعد..  بعد خلق ما ومثلي

 فان ھو ننشده ما..  العمر المزایین سید معك

  یلعبھ واللیل البشر عین غفت ال..  سھرتك

 الخلجان ورى من حمامھ ارسل.. حبكم حبیب

  ھبة ولو..  دیارك على ھبت ال القلب یفز

 الربان نسال ما..  یمكم مركب الف نطیر

 ربھ شاكر اللي وانا..  ربي من انت ھدیة

 جان وال انس یدلھ ما مكان في بحطك

  حبھ على محبوبھ یبدي..  بواحد سمعت

  االنسان وحدك كنك..  الكل على مبدیك انا
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   یاحبك هآ
  

 ! كثیر یكلفني..  یاحبك هآ

 4 بـــ..  والدقیقة أحبك كیف

 العبیر بنت یا بالقلب ساكنة

 ؟؟ یسمعھ منھو القلب كالم.. بس

 یطیر یاعلھ..  أبوك من كلھا

 معھ وطیرنا..  برى طّیرك

 یشیر وبفراقك.. القلب أستشیر

 بأصبعھ وأّشر..  إیھ قال ال قلت

 بستخیر آنا..  الصدق بغیتي وإن

 !!! مقنعة تریھا..  حججھ واللـھ

 غدیر إبلّیا..  النوق تفید وش

 تربّعھ...  ناس بدون والربیع

 بیر ملیون.. انا وغّیضت فاضت

 موجعـة.... غیابك في اللیالي

 الحریر أرض یا. ؟؟ الجمر بّس لیھ

 السعة یادنیا.. ؟؟ الضیق بّس لیھ

 كثیر وال..  مستحیل طلبنا ما

 !! یقطعھ..  وسنینھ الحب یقطع
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