
"كيف أومن"

« Comment croire ? »

كيف أومن وقد جعلتم الميمان أشبه بالكفر؟
ففرقتم به البلد ونشرتم به الفساد وقتلتم به العباد.

وكل هذا باسم الدمين والعبادة.
 الولد.ميتمتم [أميتمتم]ميا من باسم الله 

.أشادميا من باسم الله سرقتم وكذبتم وهدمتم بيت من 
لتعيشوا في قصور أشيد من طوب الظلم والستعباد.

فهل ستجيبنا أميها المنادى؟
فقد سئمنا الكل م دون إفادة.
سئمنا الشعر والغناء والنشاد.

سئمنا حركات اللصل ح والتطرف والحياد.
سئمنا الرؤساء ومجالس المن والقيادة.

ّد] سئمنا سئمنا سئمنا من تمسك بالدمين ومن ارتعد [ارت
وسنسأ م بازدمياد.

فهل من قيمة لدستور تحت ظل الستبداد؟

جلست مع نفسي فلم أجد نفسي.
ُتللت أنا أميضا، في داخلي سجن سياسي، في داخلي مستوطن، في داخلي رجل ميحمل سلحا  ُاح

وآخر ميبحث عن التخلف.
في داخلي امرأة، نطقت بحرف سقط على آذان ل تسمع.

في داخلي طائرات وتفجيرات، في داخلي مصلون ميسجدون لله وفي جوفهم قلوب ل تخشع.
في داخلي بلد عربية باتت تضر ول تنفع.

فكيف أومن وقد ألصبح في داخلي عدو ل ميفزع.

تعادميني عروبتي، تعادميني عروبتي تذوب في لصدري كالثلج كحرب باردة ثانية
تعادميني عروبتي، تذوب في لصدري كالثلج كحرب باردة ثانية

لي على جواز السفر. تعادميني، تمنعني من التجول ل تسمح لي بالعبور ل تختم
تعادميني عروبتي تلك التي تدور في الشوارع باحثة عن حكومة تأوميها،

تلك التي تدور في الشوارع  باحثة عن حكومة أجنبية تأوميها
تدور باحثة من ضابط إلى ضابط، من سفارة إلى سفارة ول أحد ملقيها.

تعادميني عروبتي، تذوب في لصدري كالثلج كحرب باردة ثانية.
فكيف أومن وقد ألصبحت عروبتي كامرأة مقطوعة في الشوارع زانية.

ُهجرنا، هجرنا العلم فهجرنا واتخذنا سبيل المر ح والجهل، هجرنا العلم ف
ميا أمة اقرأ ماذا قرأتم؟ فضلتم كل شيء على العقل.

هجرنا العلم فهجرنا واتخذنا سبيل المر ح والجهل،
ميا أمة اقرأ ماذا قرأتم؟ فضلتم كل شيء على العقل.

طلبنا العلم في الخارج وكذلك سيفعل أولدنا،
فكيف أومن ما دمت أطمح بأن أعيش في بلد ليست هي بلدنا.

كيف أومن و قد جعلتم الميمان أشبه بالكفر؟
ففرقتم به البلد، ونشرتم به الفساد، وقتلتم به العباد،

وكل هذا باسم الدمين والعبادة، ميا من باسم الله لن تنالوا شيئا،
ميا من باسم الله لن تنالوا شيئا ما دمتم تظلمون العباد،

فافعلوا ما شئتم، وادعوا ما شئتم فقد آمنت به،
فكيف لي بأن أومن بكم؟

فافعلوا ما شئتم، وادعوا ما شئتم فقد آمنت به،
فكيف لي بأن أومن بكم؟

! فخدوا مناهجكم فإني قد أعلنت بكم اللحاد
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