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 التقويمتى رصفت طريقي بالنور و العين الو

 النقية لحبيبة األولى و األخيرة التقيةا

 " ماريا بت محمد زين عبد المجيد "
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 المقدمة

 

صورة  ا تعلق في نفوسنا دهشة اللقاء األول وربما النظرة األولى وتظلأحيان

و بغض النظر عن طبيعة هذا اللقاء أ ال تغادر محيانا وتجسدها االبتسامات 

نا حول ذلك نقطة فاصلة في تكوين الهيكل الذي يبرمجه عقلظروفه سيكون 

 بد . إلى األ الشخص ويظل مرتبطا به

ن ال اكتب عن ذلك اللقاء و ت , حاولت بكل ما استطعت من قوة أحاول

و رفض  العند داخلنامر يحتاج لقوة رفض قوية جدا تفوق ه لكن األصاحب

بداخلي , وتتوسد عقلي  ن تعلقا لتلك اللحظات وكان من الطبيعي أخضوعن

باتي , و لعل أكثر مع فكيري ناهيك عن كتاوقلبي , بل وتكون جزء من ت

اللقاء كان عابرا لكنه جسد كل معاني االرتباط الوجداني  يعزيني في األمر أن

د ضيرا عجاب وأضحى هوس وشغف ثم جنون , و ال أجتخطى حدود اإل و

 ن كانت حرفياشخصية وإأو عشقي لفي وقوعي في الحب بهذه الطريقة 

مل قلبي بناء موجودة في الحقيقة لكنها خيالية أكثر من كونها حقيقية و قد أك

 المها ,ها , أحالمها , أتابتسامتها , طريقة نطقها للحروف , طريقة مشي

نا بنت قلبك فسميني ها , حتى استعمرتني وقالت ببرود أحزانطموحاتها . وأ

ك مع ظلي مل حياتمن كنيات و ألقاب , ثم أكو تخير أنت ما يحلو لك فاطمة 

 فعل يا حبيبتي , يا إمرأة من حزن . و طيفي , بحزن عقيم , فأجبتها سأ
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 تمهيد
 

 ال احد له الحق بان يكسر خاطري كما فعلت أنت

 و ال احد له السلطة لفعل ذلك إال  أنت

 فشكرا لجعل حياتي التعيسة تزداد حزنا و ألم .
 كومحمد محي الدين أبو ز
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 ضمير يحتضرى لإعريضة 

 
 ألننا في كل شيء نعلق إخفاقنا

 على مشنقة الخطايا

 نواري الهش من أفعالنا

 نصلي على كل قبلة

 حتى ال يكون لإليمان بقايا

 تقول أسطورتنا نحن أمة عظيمة

 لكن سلبنا المتربصون كل

 المزايا

 ألننا نؤيد ثورة الخوارج منا

 حين تحيطنا جرائمنا 

 من كل الزوايا

 و ألننا مردة السالطين

 نتوسلهم  ذلة 

 حتى نرتع ظلما في الرعايا

 عدل عالنيةو ألننا ندعوا لل

 نلجم أفواهنا عندما تلوح فوقنا

 المنايا

 لجأت إلينا الفتن من كل صوب

 والخزي جيشا يتخير منا السبايا

 ألننا نزعنا عنا سيف النزاهة

 نا رماح الفساد وبكلفتآمرت علي

 براءة تمنحنا أوسمة الضحايا

 ألننا جعلنا نفوسنا همنا األوحد

 7                                                      ولتذهب للجحيم كل القضايا
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 نمشي إلى عرش الطاغوت طواعية

 نشيد له في مخادعنا سرايا 

 نمكنه منا ليقمع كل شهوات الجياع

 ولقص رقاب الصالحين ال 

 يحتاج منا وصايا

 ألن ساستنا قد غرهم بهرج السلطان

 وقلوبهم لرفعة أوطانهم عرايا 

 و ألننا رضينا ملح شحيح 

 نرى اليوم فتافت الخبز 

 أعظم عطايا

 نمضي إلى أين ؟ ال ندري 

 إلى متى ؟ ال علم لنا بالخفايا 

 سألتنا من نحن ؟ و ماذا فاعلون بنا ؟

 أجابوا : نحن أيادي البغي التى 

 يبطش بها الواليا

 نحن عصافير الطفولة التي شردتها 

 عن أوكارها ماليين الشظايا

 نحن دارفور التي أغتصبت أرضها 

 تمخضت أسوء نوايافحبلت بالبارود 

 نحن بالد النوبة تسلم علينا القنابل

 من ألف عام ولم نرد بعد التحايا

 المنهوب نحن الكادحين خلف عيشنا

 وما زال اللصوص يبخلون

 بالهدايا

 ماذا نحن فاعلون بنا ؟ سنولد

 8                                                             كهوال يتامى ثم نكبر 
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 بالخوف شبابا صبايا

 سنعتصر غصة الجوع قرونا

 ونربي السارقين تحت 

 كنف البغايا

 سيعيش كل منا لقضيته و 

 شيعا كالبطن بقرتنتفرق 

 ولم تستطع لم الحشايا

 سنروي ألطفالنا وقائع بطوالتنا

 ولم يرفع احد منا في اليرموك راية

 سنقول أننا كنا ضد أسالف الضالل

 وكنا أولياء صالحين محجوبة عنا الخطايا

 سنقول أن تاريخنا كاذب وأن 

 صالحنا نور يمتد من الجباه حتى الثنايا

 أطفالنا طيب الثماروأننا كنا نؤثر 

 ونطعمهم التراب و العظايا

 ولم نبيع أوطاننا للطامعين فيه

 ولم نخن رجاله ونتخذ لنا

 نسائهم حظايا

 سننكر كل فعل قبيح قد جعلته أيدينا

 وكل ما حملناه من أوزار ودنايا

 فهكذا عشنا نرتدي ثوب النقاء

 ونحسن نسج الحكايا

 لكن من سيصدق ؟ أقنتعتنا هذه

 و ستظهر قباحتنا ستتالشى

 وكل ما إتخذناه وسيلة للغواية

 2                                                  سيسقط جدار التقوى الذي بنيناه
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 و يلعننا الشيطان وينكر دينه 

 ويقول حاشا هلل لم أنزل عليكم آية

 ستبدون عراة أمام أنفسكم ولن 

 تلحظوا إنعكاس وجوهكم في المرايا

 الحق القويم إلى صراط فعجلوا

 بتوبة لعلها قد تكتب لكم هداية

 و إتعظوا بمن أثر الخلود بسوء خلقه

 و السعيد من تحصن بالوقاية
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 الهوى نبيذية

 

 

 الهوى والمورديا نبيذية 

 رفيق مخلصا نشدتكي نإ

 فال تتمردي

 وناديتك من سابع ارض

 تجمعي  غمامة فوقي

 تتبددي ال

 خاشعاسميك ركوع أ

 هذا قلبي تيقني خيرا

 وبإسم الهوى الميمون أسجدي

 صلواتك كلها وابكي و أجمعي

 فال صالة لمن تخطى

 التشهد

 خفهاأ و تخيري من فروضي

 قلبي محراب الضائعون

  فكبري و ال تترددي

 شراعك بالدعاء رفعيو إ

 لك البحر تعمقي و تمددي

 إني وردتك ظمأ فال تردي

 بقليال و تكرمي مطمعي

 من وردك المتجدد

 شهب تتبعي خطوي

 للعاشقينوسماء 

 00                                                               رعديو أ مطريأ
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 غيث أسقي جفافي

 صدري مرمى الحنين

 العناق أقواسفشدي 

 وسددي

  بكيتك خرافة على ورق

 الربيع

 خذي بمضارب الحقيقة

 تشرديو حطمي أسوار 

 وتسللي من عمق المجاز إلى 

 و أسرجي تخيلي

 صناف التمردخيال تبيد أ

 رضليق بأني هنا طإ

 العذاب

 ى معصميفأفضي إل

 وقيدي

 شتهيك موت سريعاأ

 عجلي حتى ال

 تتأخري على موعدي

 غنيك من فوق الظنونأ

 حتمال صادقإ

 جراحيمن  فتقربي إلي

 تودديبلسما تمهلي و 

 راضي السكارىسنمر بكل أ

 وار المحالفوق أس ونعبر

 سراب فراش يغويهأ

 09                                                                      الورد الندي
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 و نشرب خمر الخطايا

 ونسبح ضد موج الغرام

 المتجمد

 قصوصتينسنعيش أ

 و نحتاج دعوة من

 ئمة العازلين لنهتديأ

 ا الحكاياتستقول عن

 أساطير ال تشبهنا

 دفاتر المتيمون فخذي

 سرديإقرأي  وأ

 وابعثي للقادمون خلفنا

 بريد عاجل

 سيطمرنا الفراق مائة عام

 لكننا سنبعث بعد غد
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 يتبعك ظل للحزن

 

 

 منياتن من غيب األألان يالخارج

 تتعرى لهم القصيدة 

 ياتأبحرمتها ببعض  وتبيع

 حرام العذاب إالطائفون حولنا ب

 ؟تعب الحصان  هل

 م صهلة التكبير اليومأ

 سمى العباداتأ

 هل اختصرتم كل المعارك فينا

 قتلتم خوفكم منا

 سر بالرفاتألواكتفيتم من ا

 نحن اشترينا من الحرمان هويتنا

 غلى ما يباع لدى الحرمانأو 

 الشتات 

 لم تعطونا الموت الذي نحب

 ولم تباركوا مسك الختام

 نين سباتوظننتم خدر األ

 نقتل الخوف كل يوم

 متى رحلتم وهل ستعودون نسألنا 

 ما نسجتموه من زكريات فسدتمأوكيف 

 كان لنا وطن بينكم وهو قبلتناقد 

  ستعريتم منافإ

 منا الصالةأق وبال قبلة

 06                                                 نه عصيانال نستطيع الفراق أل
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 ن اشتد ساعده فيناإ

 علينا الوالةتمرد 

 نعانق ما في الشوق من وال 

 فالشوق جريمة ماني أ

 و الجناة ونحن الضحايا

 صواتكم ألكأن 

 تلوح  من خلف الضباب

 المغرموننحن جحيم 

 حزانكمأواف أففال تخلعوا 

 ال العراةإفلن يدخلنا 

 الليل منفى العاشقين

  يهبهم حضور الغائبون

  نقبل في المنفى هباتال لكننا

 ربما يسقط كل الجنود 

 ال يسمى قتل السبايا ولكن 

 نتصاراتإ

 المناأحن غدا من يللعائد

 ادخلوا من كل باب 

  تلقوا السالم علينا وال

 بالفالة حدأال نضيف  فنحن

 وال تسألوا الخيام عنا

 خيرنا لم نصلي فرضنا األإنف

 جيل بال بسمالتنوقرأنا اإل

 بداخلنا غريب يصيحفربما 

 ضيأرنارا بال تشعلوا 

 05                                            فليمسوا طعاما للجارحات اتركوهم
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 يرفرفلكن ثم بيرق بعيد 

 صناف الطغاةأسنقاتل عنكم كل 

 ما طريقا أيادخلوا من 

 ال تداعبوا الحلم المسجون فيناو 

 النهايات إالحالما لنا أفال 

 سمائكمأوال تنحتوا في السديم 

 نا عهدنا الليل صديقا يربي إنف

 شواق الحزيناتاأل فينا

 تم ضعأادخلوا من الوقت الذي 

  قصائدكمفيه فيه قضيتكم و بدلتم 

 العصاة بشعارات 

 ضعوا عطر التودد حول رقابكم

 أن نستافو لكن ال تطلبوا منا 

 السعادة من رحم المعاناة رفع

 وابا متفرقة ولتخزنواأباطرقوا 

  وجاعنا قوافالأمن 

 تضيق بها الطرقات

 ال تجزعوا لن نسرقكم صواعا

 فلستم اخوة يوسف ولن نبيعكم

 بضاعة مزجاة

 ال تقربوا ووا ما شئتم ذخ

 قميص حبنا فقلب يعقوب معلق

 ببئر يوسف و الذئب بطال

 في كل الروايات

 حولناماني الجميلة ال تراودوا األ

 04                                                     فنحن ابعد من كل الغوايات
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 اجمعوا سحرتكم فحزننا موسى

 في اي لحظة قد يرمى العصاة

 حالمنا ال تخافواأللراكبين بحر 

 عراضنا عنكم قاربإفي ف

 للنجاة

 ادخلوا كأن لم تعرفونا من قبل

  وال تقلقوا مضاجعكم لما

 إقترحناكم أكؤوسا لتسقونا  فنحن

 فلما مهرتم قرار بديةكسير األإ

 الوفاة 

 ذعتم بيان سقوطنا وألما 

 شوقنا المجروح يلوح العزم رايات

 نحن لم ننكسر فيكم 

 هزيمة  ولم نسميكم فينا

  وبعض الهزائم في معارك الهوى

 انتصارات

 لعلكم وددتم لو اننا سجنا الخيال

 بضع ليال حتى تلملموا شظاياكم

 انكساراتوتجبروا ما بكم من 

 لكننا حررنا الدعاء الحبيس من

 محرابه فلن تستقيم داخلنا وصايا التقاة

 لى رمل ضفتكمإن يوما حتى ال نح

 ثقبنا سفينتنا 

 و مزقنا ما تبقى من شراعات

 لن نبحر فما زالت مرساتنا غائبة

 70                                           بنبأ عظيم وال نظن رياحكم قد تأتينا
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 يحمل عرش المسرات 

 لى نعشنا الوحيد إادخلوا 

 ي جراحاتنا ف سنوطنكم

 سما للجراحات نكم ستغدونأونعلم 

 زعومستشربوا نخبكم في موتنا الم

 وتدقوا الطبول في جنازاتنا و

 ترفعوا الوالئم 

 ونحن نرسل الدعوات  

  ستعيشون في سراب المحبين

 حالما أوجاع و أبين  وتتناقلوا

 ترهقناكانت 

 تثير فيكم اليوم عظمى الملذات

 نا منكم وال نعرفكمأنينا كإلادخلوا 

 ننا متنا وجئتم لتعزوا الوصاةأك

 هون لديناأولبعض التوجع ثم السالم 

 ماني و الحنينمن صراع بين األ

 اةكل الحي
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 اخفي ال احبك

 

 

 روعني الهوى و ما الهوى إال قناع

 راعأو ما كنت قبل ذلك بالحب 

 نعيناك يا طفلتي و القمر توأمي

 و فراشتين من بنيات اليراع

 يك لتسلبيني و حدتي وماجنحت إل

 ن الغرور في الحسان طباعدريت أ

 ؟ حببتك أجرمت  حينما أ

 فجرم الحب في زماننا  ثم ماذا

 مر مشاعأ

 خالصا و للسفاهةوبالحب يسفهون إ

 بالحب يشيدون قالع

 ال أروم بالحب سفاهة فأنا 

 أستغني عن فريسة  سامةأ

 رغبها السباعت

 عف عن هتك العروض بالحب و أ

 جنب دناءة الخسيسين الرعاعأتو  سموا

 و الحب يا ذات النجمتان ولد عفيفا

 لكن دنسته نزوات الذئاب الجياع

 والحب برعما نسقيه أيمانا 

 الحب عندي سرا و خالصاإو 

 عن وفاء ال يذاع

 متناعك سيدتيال ألومك في إ

 02                                            لطالما كان طبع الجميالت االمتناع
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 لكن ال ترميني بسهام الدناءة تمنعا

 ا عزيز النفس كريما شجاعفأن

 فكا و الو ال تطلقين للغرور سهام إ

 ترومين بالغرور علوا وارتفاع

 ستغني عن عشق يمس خالئقيو إني أل

 الضباعرد نبعا ولغته  و ال أ

 روم حبا عفيفافأنا يا ياسمينة أ

 يقبع خلفه نيف انتفاع عشقا ال

 خالقي كل قلبا وو إني ألشتري بأ

 خالق يباعاشتري الحب إن كان باأل

 خالقي حبا عظيما يؤيده و أبوء بأ

 قتناعالحاسدون و الواشون إ من

 ن ضللك الكاذبون بخالئقي فسلينيوإ

 ستماعليتبين لديك ما نقله اإل

 سلك دروبا للسفاهة مطلقا أو ال

 فبئس سفاهة الدنيا شر المتاع

 و إني وحسن الشمائل أخيين 

 ترابي في متع القحاب رتاعوأ متنعأ

 و إسألي السائرون بليل الهوى عني

 د او خداعأفي طرقاتي أو

 و تبيني من المنجمون عن خلق فؤادي

 الشراع  وأنتتغرق سفينتي أ
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 فاطمة محراب في البكاء

 

 زماناأزمان وأوردت نمير العشق 

 فما بال فؤادي اليوم  ظمئانا

 وقد كنت فيه قبل ذلك زاهدا

 عنه سلوانا ىواقوبت اليوم ال 

 ففاض منيفاطمه   حضنوعيت 

 ستطعت  كتماناإالهوى وما 

 شدها في صلواتيأنرحت  و

 عالناإيتي سرا ودعأمنية و في أ

 طلبها للنفس خليلةأرحت  و

 الناذالوجه خفصرفت عني 

 رتدت ثياب الغرور ضاحيةو إ

 نزل في شأنها فرقاناأكأن هللا 

 وقبل ذلك جعلتها موطني ولم

 يكن للعاشقين في الهوى اوطانا

 لكني سقيت كأس غربتي والقلب

 حزاناأيقطر أالما و

 ومثلي أنا ينعت عشقه سفاهة

 ألن معضلتي الفقر والحرمانا

 وما كان الحب بالمال يباع

 غراه جاه وسلطاناأكن ويشترى ل

 ورغم ذلك احبك ففؤادي

 كر وخاناأنا تعلق بمن أن

 اعتب عليك رغم جميل صنيعي

 90                                                    على معروفي نكرانا يرددت
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 ووصمتي بالخباثة محبتي

 وهللا يعلم ماذا في محبتي كانا

 الشوقتشجينا النجوم ن أ

 والبدر يرعانايغمرنا 

 لكن لو تدرين قدر محبتي لما

 ذعاناإوافقتي الحاسدون 

 عزار واهيةأورحتي تبحثين عن 

 ا ال يحتاج تبياناأنوعشقي 

 كفاني عتابا وبعض اللوم معروفا

 حساناإجحاف طبع من يلق واإل

 ن جاءكإلكن ما يحز في النفس 

 الغنى يجثو يقول سبحانا

 كتفيتي ونشدتي المزيدإلما 

 غواناأمع البشر الط فنحن

 ن جاءنيإت معتزرة أنوبماذا غدا 

 المال يبثني شوقا وتحنانا

 ن القلب كان مضطرباأحاجين أت

 وبات اليوم بالحب نشوانا

 ني كفرت بدين الهوىإال وهللا 

 نكرت ما فيه من قرءاناأو 

 وما تغور ورد الهوى دونك

 وما هجر محبتك كفر وعصيانا

 وياود كما كنت من قبل مرتأعس

  فغيرك حسان  يهتفن لي موالنا

 اد به ومازوسالما على عشقا ي

 99                                                 طاب عشقا ألجل المال قد هانا
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 لياله عنه ضربوات ال

 

 

 خبروا حبيبا الروح تهواه أن

 ياهؤالقلب مضطربا يشتاق ر

 قد جفت بحار صبره كلها من

 تنساه نتأليس ينساك كيف 

 لحقه و عاد الحزن القديم ي

 يعانق بالهجران كل خالياه كظل

 ن  العشق يحتضرأبلغوا طبيبا 

 والبين مجرم يسحق ضحاياه

 وابه لك حين يلقاكأبمشرعة 

 فما بالك اليوم بالصد تلقاه

 رضه ال زرع و ال ماءأمقفرة 

 سقطت سمائه وانهارت زواياه

 يه تقتلهإلضيت أفذ كنت قد إ

 تتركه يصارع مناياهفأفعل ال 

 يا نبعا و الروح صادية قلبيأ

 قيسا فال تضرب عنه لياله

 ينع في بواديهاأ افتى غض

 واليوم كهال عن عشقها تنهاه

 ن القلب مثكولأبلغوا حبيبا 

 يداوي جراحه و يلملم بقاياه

 بوابهأغلق موطنه عنه أفمن 

 كيف يطيب مقامه بمنفاه
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 احبك ال ان علميني

 

 

 سىال احبك و أن علميني أن

 انك الربيع و الرياحين و الياسمين

 ن ال اشعر بك حينماعلميني أ

 وكارها و حينماتهجر العصافير أ

 وتار موسيقاها الحزينتعزف األ

 وراق تحرقالمجدلية  األ فاطمه

 لىأشعارها وما زلتي تتبعيني إ

 لى كل مدينةكل شبر إلى كل وكر إ

 شواق تكتوي بنارها وما زلتياأل

 عماقي الدفينةتعمريني تستوطني أتس

 وما زلتيصغارها النارنجة تثور على 

 تتوغلي في داخلي تسرقي مني السكينة

 فبدونك يا حبيتي الرياح تضل مسارها

 شرعة على بحارها و تغرق كل سفينةوتثور األ

 نك الرياحألنك األمواج وتالطمها و أل

 في غوغائها و البراكين السجينة

- 

 شتاقأال أ فاطمه القروية علميني 

 ليك علميني كيف اشرع بدونك فيإ

 رحلتي الموسمية

 قبية المآذن و يايا حلما تراءى فوق أ

 عطرا يفوح من زهور الخزفيه

 96                                             يا شعرا لم اكتبه و يا لحنا لم انشده
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 عصيةمنيتي اليا نجواي و شكواي ووحدتي وأ

 لى مملكتي لتخرقي قوانينيكيف دببتي إ

 وتستعمري روحي الشقيه

 حتي دمائي و نكستي مواثيقكيف أب

 ني غريبا بال هويةالهوى المقدسة وتركت

 يتها المالئكية احبك و ال ضغينة احبكأ

 بديةق يطعنني يمزقني يمنحني نشوتي األوالشو

 احبك وحمم النوى ترشقني فأقع قتيال

 الشظيةبالشوق قبل 

 بوح به كيف نسجت من حروفأ لميا سرا 

 عظميةاسمك مقاما مقدس للحاجين بيت األ

 يمضى العمر دونك كئيبا عابسا بائسا

 مواجه كما السفينة الورقيةتتجاذبني أ

- 

 جده قدهجرت المدن التي سكنها خيالك أل

 توسد شراييني وثقوب المسام

 العالقة بينألجده قد توسط زكرياتي 

 وهامالتجني و األ التمني و

 ن المالذ من تغرب ال ينتهيأين المفر أي

 ضناه السقاموشوقا يتنامى يستشري في فؤاد أ

 يدي يزن الهروب من طيفا يتعقبنأي

 يد خوفي منشوقي يزيد توقي يز

 لف عامهاجس اللقاء بعد أ

 لىإ لي عينيك وعلميني أال أشتاق إ

 شفتيك والى نبيذ نهديك المقدس الحرام
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 ىمتى هذا الجحيم يغلي فؤادي إل إلى

 حصنتي رابضة يغلفها الضجرمتى أ

 هذا الجوى يأسرني يسلبني جناحاي

 يمنعني الرحيل يمنعني السفر

 رجليهذا العشق يكبلني يسرقني أ

 رأمشي على الثرى و ال أث

 ال احبك علميني علميني أن

 نفاسيكيف أنسى أرنو أن أعيش آخر أ

 حر أنا
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  عشقي رسول أنا

 

 

 ىَيجافيك الكر امثلي يا نجم عاشق

 عتصمت في عليائك ترقب ما جرىَ اف

 ورحَت تساوم السائرون بليل الهوى

 ليك خبراردوا إٳن مروا بالزهرة ي

 ني قبلك و فقر  زٲم هزك فقراً كما ه

 ىَ زدرمر  يأالحال يا صاحبي 

 قال بئسا والدمع  من مقلتيه طافر  

 هذا الزمان يشترىَ الحب بالمال في 

 ن ٲ رضعنا كأس النوىوينا ٲخإنو

 ففاض خمر الشوق ثم تغورا

 ناإنحال دونك ودوني يا رفيقي 

 حبة يرومون قمراألنجمان وا

 ثمل الفؤاد وما سقيته خمرا بل

 ئدة المحبون تسكراأفبالشوق 

 الليالي ىسأتى ٲعماها الومهجتي 

 ٳن ٲتى البشير بقميص حبيبها ترىَ 

رم الثراء  ضالالً وٲتهم ذئب   البين بج 

 وهو برئ ينافق عليه و يفترىَ 

 فكم من عاشٍق كذبوه وٲشاعوا جنونه  

 ذ ل التوحد كأتعس  الورىَ  ىرتضإف

 وٲنا يا نجم ما ٳرتضيت وثنيتهم و

 رحت ٲضرب بفأس صبري ٲ كسرا

 97                                          طائعا هم وقبلت ٲن أ رمى في نار
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 فجرت نارهم بردا وسالما ٲنهرا

 وتجمع كبار قومهم يهزءون بعشقي

 شاعراً مجنون لن تنال منا و تسخرا

 فنأيت بدين عشقي المقدس عنهم

 دعوا مبشراأٲطّوف مدن التمنى 

 ٲ عزي نفسي بصدق عقيدتي و يقينها

 وما ضرني ٳن كذبوا و زادوا تنصرا

 صدقعوا ما ٳستطعت من شاء أدس

 رادراك فليكفله اإلومن كان حاسداً 
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 سيدتي اين الى

 

 

 ين إلى أين سيدتي إلى أ

 الرحال  إلى أين شددتي

 وتركتني خلفك كطفل يبحث 

 عن دينار حظه في الرمال 

 جيبيني يا موطنيإلى أين أ

 وطان دوننا األوهل تودع 

 ن تجيب السؤال أ وتخاف

 زر عليك المقام فقررت أتع

 نهزام ورميتني عيناك اإل

 ن بأقواس الوداع دون أ

 تشدي الحبال 

 عتب عليك جرح الرحيل ال أ

 قلبي فريسة ضاعت بين 

 السهام و النبال 

 نت من نجوم سمائي أين أ

 ن صمتك وأين همسك البارد بل أي

 و الصمت موال 

 خاف من هبة للهوى أ

 نسميها و داع 

 طربت مآقي ولكم هبة أ

 الرجال 

 في حزني قوة اجهلها 

 92                                                               دركها ولعلي لن أ
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 تقول ما جئت للمقيم فتزودوا

 حزانك مني فغدا تعود أ

 حزان عجال و األ

 تخبئين في صمتك قسوة ليتك 

 ب عنك و أطلقتها لتنو

 تقول ما لم يقال 

 ؟ تخافين الوداع أال

 بت الخوف سيدتي ين ال

 جمال الرض بأ

 ين تختبئين مني ؟ أ

 وهل تستطيعين ؟ 

 وكيف تضرب السماء نفسها 

 عن عيون الجبال 

 داد سواد الليل قبحا فما از

 ليعانق فجره  إال

 و ما ازداد الهوى انتقاصا 

 كتمالال إلإ
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 ربيعة

 

 

 قبل قليل كانت هنا

 تحت ظل الياسمين تلعب هنا

 ختفيتي ربيعة ؟أين إ

 البريئة .. التقية النقية

 مالشريفة العفيفة ضعت أنت أ

 بيضضعت أنا .. منديلك األ

 يفترش الثرى و صوتك الناعم

 يداعب الغصنا ..

 يرسل نغما يرسم سهما يعزف

 حرفا ينقش لحنا ..

 قبل قليل كنت هنا ..

 زرق يطفو في الماءحذائك األ

 وحلمك البعيد اقترب ودنى ..

 رض مضرجة لمن هيفي األدماء 

 ليس لنا ..

 نت تخافين الدماء الربيعة أ

 لونها العفنا .. أزيلن تعودي قبل أ

 راه ممزقا هنافستانك الزهري أ

 قمشة الحبماذا إرتديتي من أ

 ضناها الزمنا ..التي أ

 خاتمك الذهبي .. ملقى على العشب

 كأنك هنا و لم تذهبي ألنك هنا في

 10                                                             روحي وفي قلبي ..
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 ماذا حدث لتقلعي خاتم المنى ..

 ربيعة يا ياسميني قبل قليل

 كنت هنا و صوتك الجميل

 فتن الفرات و النيل مزج البكور

 صيل حين غنى ..باأل

 قبل قليل كنت هنا في حجر الجيتار

 رض مكشوفةفي وضح النهار األ

 ستار دون حقيقة ومعنى ..بدون 

 الناس تجمعت تهمهم

 هنالك انفجار

 ضحايا صغار كبار

 ال تهتمي هذا ال يخصنا ..

 ت يا طفلتيربيعة .. أهذه أن

 م مجرد شبيه ..أ

 لما هذه غارقة في دمائها ممزقة

 حشائها ..أطرافها منزوعة أ

 نت .. هذه قبيحةال هذه ليس أ

 ربيعة جميلة .. لن تموت وتتركني

 ربيها ..ذا لم أهك

 وجهها مخضب بالدماء و ثغرها

 باسم كأن الموت بالحب يسقيها ..

 خرى مفقودةوأساق ممدة 

 تهديها .. ربيعة .. ربيعة لمن أنت لغيري

 خرىيد موشحه بالحرير األحمر و أ

 ين تخفيها ..أين .. أ

 19                                               لىأفيقي ربيعة لنعود إلى البيت إ
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 والدتك كيف بالموت تنسيها ..

 ماذنبك انت ؟ وما ذنبي انا ؟

 ما ذنبنا نحن باالرهاب .. ما ذنبنا

 بالحرب و مساويها ..

 ذا عدت للبيت .. ماذاذا اقول إما

 رويها ..أقول لوالدتك كيف القصة أ

 من الجاني

 وردة في الخامسةولما ربيعة .. وهل 

 يعاديها .. إنسان

 ماذا جنيتي انت لنعاقب هكذا

 نت تجنيها ..وحدها البراءة أ

 قبل قليل  كنت هنا يا عصفورتي تنشدي

 لحنا جديد وقد كنت ارقب كيف

 سعيد ..بوطن انك تحلمين 

 لكنهم رفضوا .. رفضوا الحرية و

 غتالوا اللحن و القصيد ..إ

 رجولةغتالوا الطفولة و الربيعة إ

 غتالوا الشهامة و الكرامة قتلواإ

 الحلم المجيد ..

 قبل قليل كنت هنا تحلمين بالحب

 لكنك دفعتي ثمن الحلم الوحيد ..

 قبل قليل كنت هنا تصرخين تضحكين

 تمرحين من قريب ومن هناك من

 بعيد ..

 عيكماذا أقول إذا عدت للبيت كيف أن

 11                                        لى قلبا يشعر بك ويراك في العيد ..إ
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 ن من قتلك هو جبننا و هوسأقول إ

 خبث الساسة العبيد ..

 من قتلك هو حقدنا  سأقول إن

 صراعات تأذي و

 وال تفيد ..

 ربيعة قبل قليل كنت هنا و قلبك

 الصغير يلهو في شاطئ العبير

 ضحى اليوم قلب شهيد ...أ
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 وصايا من هل

 

 

 تتأرجحين في داخلي يا امرأة 

 تخرجين من الجدران والزوايا

 تمشطين طرقاتي المنهكة وال

 سقاط الضحاياتكفين عن إ

 تتألقين في موسيقى اعشقها و

 تتمردين لحنا على المزمار و النايا

 احبك وعشقك منفاي الذي لم

 يكن وسجنا غريب السجايا

 احبك يا حلما يناديني ان اقترب

 تخف سنجزل لك العطاياال 

 ا وجهك الثاني دعال تخف فأن

 ظر في المراياالتوجس وأن

 احبك و عيناك سهام من زمرد

 سبحان من علم عيناك الرمايا

 د حدتهاحبك والتغرب يزي

 يجتث الشرايين والخاليا

 لى المجهول داخلييتغلغل إ

 يمزقني يقتلع  الحشايا

 فمن دونك يا سيدتي يبكيني

 يلم البقايامن غيرك برفق 

 فعشقك سفر ال منتهى له

 جيبيني هل من وصايافأ
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 اليك اشتاق

 

 

 يك وانت حلماأشتاق إل

 معقدا و طريقا بال مدى

 اشتاق اليك وانت تختبئين

 مني داخلي

 نا ابحث عنك في كلوأ

 الجهات سدى

 احبك  و العشق سفر طويل

 سير فيه بال هدىأ

 يك و الهوىاشتاق إل

 نجما معلق في فراغ 

 و صوتا يرعبه الصدى

 يك  و بيننا سكوناشتاق إل

 مخيف كلما آويته تشردا

 مرأة بنت قصيدتيايا 

 يتقطر من شفتيها الندى

 احبك والحلم خيطا ضئيل

 كلما لمحته  تالشى وتبددا

 فمن حيثما تطل الشمس

 داد تعقداتختبئي أمنيتي وتز

 ها نحويكلما شددت شعاع

 تحصن بالمغيب وتمردا

 كلماتوقي إليك فأخاف من 

 14                                                       ستبداأثنيته عنك تمادى وإ
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 ثق في سكون البين بينناوال أ

 فحين جئت أطويه تسارع وتمددا

 فقط علقت حلمي على نجمة

 بدااستعصت بالسماء ال أستطيعها أ
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 الحب  قتلتي

 

 

 ؟ أماذا جرى

 النجوم ذابلة السماء شاحبة

 يجافيها الكرى

 شجار يابسةاأللوان باهتة األ

 عياها العرىأ

 يا امرأةه لقد قتلت

 فتمزقإغتلتي الحب 

 هترىالجسد المرهق و إ

 وتسألين ماذا جرى ؟

 جفان ماتت سهدا تنتظر مناأل

 نافق و افترى

 ثم ماذا جرى ؟

 

 لقد مات الهوى

 ستغدوافلتصفقي و تحتفلي فغدا 

 القصة مجهولة

 بتدعت من حبك دينا وبعثتكفأنا إ

 به يا امرأة رسوله

 ثم ماذا جرى ؟

 مرأةلقد قتلته يا ا

 غتلتي الحب و كيف تكفرين بالدينإ

 نت الرسولهوأ
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 نجمتان

 

 

 نجمتان في بحر المآسي غارقتان

 مواج الدماء تعربد فيهم و أ

 ضحكة موحشة  و ال تكتفى

 قارب صيد من ورق

 يرمى شباكه فيقبض هالم الزمن الوفي

 سطول غريق ضباب العروبة خلفه أ

 منذا يشهر سيفه 

 لينجد حيفا لنحتفى

 ليلة ظلماء و النجوم عوالم 

 نسيم بارد يقبل القدس بغتة  و الموت

 و يختفي

 مى ترتعش خلسة مزامير أنات األيا

 ليلة ثملة فلترحمي  يا

 فلترجعي فلتنصفي

 في سماء بعيدقرطبة نجمة منسية 

 فخجلنا  لنتحد لنقتفي ثرها طمرت أ

 و فلسطين نجمة قريبة هنا

 ال صوت بالدمع  تبتعد منا

 عها فلتتوقفييتضر

 ننا لها ال قلبا على مأل ينادي أ

 تجر ثقلها من ضرب  لوحدها

 ى حتفلى طعن إلإ

 تصيح في جب                                                                  12
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ين إخوتي منأ المنايا  

 يعقوب ال سيارة تمر  

 ال عزيزا مترف

 أال ليتهم ما كذبوا ليعقوب 

 جائع ولم يكونوا  عن ذئب

 حقدهم ليوسفأ

 لقد ازهدوا في ما ال ثمنا له 

 ضمروه قرونا ما أ ظهرواو أ

 من الحقد الخفي

 وباعوا نجمة كانت تسامرهم مودة

 لى ذئب ال يشبع  إ

 يرحم وال يكتفيال 

 نها قريبة من يعقوب كل جرمها أ

 حلمت و باحت لهم  وقد

 دون تخوف

 

 

 ان هنا وهناك كانتا يانعتاننجمت

 ترقصان تمرحان تلمعان سوية

 ولىوفجأة تداعت األ

 عنا  تالشت و ابتعد 

 ماليين من السنين الضوئية

 دلس الغابرين الفوارس أن

 غراب هديةبأيدينا وهبناها لأل

 فلسطين اليوم في الدرب تسيرو 

 61                                                                     تموت ببطء 
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 تتبخر بثقل و روية

 ؟ سالم ألم يكن العهد بيننا اإل

 تجمعنا روابط الدم و األخويةأولم 

 جزوري انا 

 رحلة من السودان تبدء

 سكندريةتبحر بأشقائي من شط اإل

 دمشق تسقط سحابة ترميني وفي

 عانق الياسمين أل

 في بيروت الزكية

 اصعد بخارا من غرام نحو السماء

 مي بغداد أ

 لف تحيةك ألف قبلة وأل

 حمامة بيضاء 

 تلوع مضغة في جنبي

 تحمل لي من اليمن السعيد 

 وصية

 سالم و اإل خ العروبةأيا أ

 ؟ غربة و وحشة  لما نشتكي

 ؟ ومتى كانت بيننا عرقية

 أنا عماني 

 قصة يكتبخي من الطائف أ

 و ابن عمي في الجزائر يتم البقية

 مزارع اسقي التسامح ارضي 

 ببالد

 فاس ولي من بشاشة الكويت هوية

 60                                                                ختي من مصر أ
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 عجمان تحصد الشهامة  و  ترمي بزور محبة

 وسجية امنبع

             ؟فبربكم لما نسحق بعضنا بعضا 

 لما

 نضمر ألنفسنا الحقد 

 ؟ يةو الضغائن و األذ

 بحق التاريخ عليكم أعيدوها لنا 

 واثقة  متنا شامخة ولنا أ عيدواأ

 مهابة و قوية 
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 تزوجيني

 

 نااهجري نفسك وأسكنيني أ

 مرأة تزوجيني لينتحريا ا

 هذا الضنى

 بروحك وروحي تزوجيني

 مكاناليانعة لنرتبط في الال

 زمناوالال

رواحنا معا وأ لنحرق بالحب  

 نهار الهناننثر رمادنا في أ

 ليكن يا حبيبتي اجتماعنا ابدي

 ليكن فراقنا يا سيدتي غير ممكنا

 مرأة بجسدك وتزوجيني يا ا

 خيالك ليندمل يا رفيقتي جرحي 

 المتعفنا

 لنغدو عصفورين من غرام لنضحي

 روحين نعيش في بدنا

 تزوجيني بحمرة شفتاك ألرسم

 لك بقبالتي سكنا

 لنجمع أوراق الخريف و نصنع

 خزفا و نشكل من السحاب  منها

 مدن لنا

 املك تزوجيني أللهو بأطراف أن

 رسم على خديك خاتم المنىأ و

 حالمك وتزوجيني يا سيدتي في أ

 61                                                   حالمي فما للعشاق من وطناأ
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 نلتقي ال او نلتقي قد

 

 

 و ال نلتقي وتبكينقد نلتقي أ

 على ضياع حلما جميل

 و التهي هذا العذاب أقد ين

 ينتهي وتندمين على قلبا

 بالحب بخيل

 ن نلتقي بعدويبقى األمل أ

 كرب و بعد حرب بعد بين ثقيل

 و ال تستحي قد تستحي من طيفي أ

 توهمك بعشق هزيلويغريك 

 و ال ترهبيو قد ترهبي السفر أ

 اك قبل الرحيلوتخافين أن أر

 قد تميل شمس الغرام بحتف

 صيلى يرددها األموعدنا ونبقى زكر

 وتبقين نجما اطل علينا ليضحك

 في عبوس الليل الطويل
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 تغرب كفى

 

 

 كفى بعدا هجرا وتعذيبا

 كفى طعنا رجما و جراحا

 الذي يلفني كفى هذا السعير

 حزاني يسامرني والليل أ

 يدركه صباحا

 أموت شوقا كل ساعة 

 موت عشقاأ

 كل يوم و دمائي بين نواجز

 الشامتون تهدر تباحا

 حالم اللقاءتذوب في خاطري أ

 منيات حريتياألول تتبدد أ

 امضي اعزل مكسور الجناحا

 كفى هذا النوى الذي استعمرني

 شواقيإستوطن مهجتي و أ

  تقوى على كفاحاالمتعبة ال

 حتضاراتيتتراءى أمامي إ

 تنهار صروحي وعبير خسارتي

 في الغسق قد فاحا

 يجاريني الهوى في توهمي ربما

 لقاك  وربما ال الليل دامسأقد 

 حالم نائمة و طرقاتياأل

 الموحشة ال يغطيها نباحا

 65                                               ما عاد خمر التمنى يشفى الغليل
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 ما عاد الملح يقتل جراحا

 يسرق زماني هذا الضنى هذا العنا

 فق قد الحاوموات حنيني في األ

 كفى ضربا ركال وتنكيال كفى

 شنقا رميا سخرية ومزاحا

 يا ليل عذابي كفى سجنا و نفيا

 كفى تغرب فلتمنحني السراحا
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 احبك بلى قولي تخافي ال

 

 ال تخافي قولي بلى

 صوت العاشق في داخلي

 يرجوك في قلق

 قولي بلى احبك

 رجفة النهد بين اسطري

 قالم و الورقتثور على األ

 قولى بلى احبك

 بحار فيال تخافي اإل

 عماقي  فبحارأ

 عمقعيناك يا حبيبتي أ

 ركي قولي احبك وات

 ولياءالكرامات لأل

 مواج هادرة .. األ

 فهل من زورق

 ولي احبكال تخافي ق

 نني كسرت جناحايفإ

 وصنعت سفينة من لذة

 ثغرك ومن رجفة الشبق

 قولي احبك وال تخافي

 غوص فيقولي احبك كي أ

 و أغرق  واغرق صدرك واغرق
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 سارية

 

 

 حينما تبكين في طرقات مدينتي

 كنت ارتوى منك

 سقي منك دنيوأ

 

 وكنتي قديسة عظيمة ومالك

 مان وكل الهالكوكنتي األ

 زهاري لتغنيتنتظره أ وربيعا

 وكنتي السهى

 وشمس الضحى

 والوتر الخامس في عود

 ذرياب المغني

 وكنتي ضياء القمر والسديم

 وكنتي سقر والجحيم

 كنتي ويا ليتك لم تكوني الحلم

 والتمني

 سفاروكنتي وحشة األ

 وسكك التعب

 التي تقيد مدني

 وكنتي النمارق و البيارق

 وخمر العشق حين وردتك

 نشذتي منيالنتشي 

 وكنتي المراسل والرسول

 68                                                وكنتي الخريف في كل الفصول
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 وكنتي المآقي حين بكيتك

 انقسمتي يا فؤادي عني

 وكنتي بحار كافور و السماء

 وكنتي النجوم والشهاب

 وكنتي الغيوم والضباب

 لتقيك وجدتكحين غفوت أل

 هزني حلما عابرا قد
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 الخاتمة

 

 

 الحب يا رفاق حرب نائمة تغريك بالشهادة 

ن لم مارها إسعيرها لذا ال تخوض غ ولكنك لن تجد بعدها سوى الخلود في

 . جيدا لها تتسلح 

 

 نصيحة من شهيد . 
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