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 الشاعُر المفتون!!

***** 
 

 النـاُس   فــى   َضيَعــِتـنا       يتـيامسـون
 عـــن  حـــديِث    الشاعــــر    المـفـتـــون
 الذى سحـرتُو  سمراٌء   ساىـمُة  العـيون

 ـيـاَم  فى  وادى   اإلشـوا ق  كالمجنونف
 

**** 
 فأنا  أصبـحُت فى  اليـــوى  تابعـِك   األميــن
 أسيُر تدفعنى بوصمة أشواقى الى حيث تكونين
 أناجـى الميَل  عن خمـرية  العيون  والجبين
 وال أرى فى الوجـوِد إال ظمِك    فيل تدركين؟

**** 
 ـُض   إغـترابأنَّ الحيـاة   بال  حـــــٍب  مح

 وأنَّ الكبـرياء فى الحـِب  سراٌب  فى  سراب
 األبواب  فإفتحـى قمبـِك  لمحِب  وال توصـدى

 كطـائـٍر  ىـاَم   وآن  لو  اإليـاب وغـردى  
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 أشواُق الخريف !!
 

***** 
 ىـتـباىـ و ـمةً   حُـ  ـع ِ ربيـال  ــُر  فـيإرتـدى الزى
 اىاـمس و  ُصبـحيا   الُمروجِ   ـطَر فـىـينـشُر العِ 

 صباىا وى قـدـفالي رحـًا ـف  القمـوبُ  وتيـيُم فيِو 
 بياىا و ىا ياة زىـوُ ــفـى الح الجمـيُل  فالربـيُع 

* * * * 
 فى سكون  وقَف الخريُف فى ليمِو  الداكِن صامتًا 

 مات  كل المجون وفيِو  قـد  يذبـُل فيو  فالـزىر 
 والميُل مفتوُح الجفونوالحياة كئيبٌة والنياُرقصير ٌ 

 اليوَم أن يكون فالحُب صارسرابًا والِعشُق ليَس لو
* * * * 

 الصبوح   لمح الخريُف  فـى لحظٍة وجـو الربيِع 
 فأحس أن الحياَة تّفجرت والشوُق  يبدأ  أن يبوح

 مممؤَ الجروح  فجرى إليِو بخفٍة اليدرى  أن الحب
 ونوح  آىاتٌ  لمعشاقِ  ناداُه باألشـواِق واألشـواُق 
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* * * * 

 
 تقـول  كما  ليـس  رويـدًا فالحبُ  يا ذا الخـريُف 

 وفصـول بيـنَك  اليوَم فصـوٌل  و الربـيِع  بيـن 
 يطـول وىم ٍ   فاق من  كأنما قـد  وقـَف الخـريف
 القبـول منُو   ويرتجى  الربيَع   كيَف لُوُ  يـمـقـى

* * * * 
 والغـرام المحـبِة   يا دنـيا   يا قمـُب يا أشـواقُ 

 يا كـَل   األنــام  لكـونِ  العـشاُق فى ا يا أيـيا 
 يعـيَش اإلصـطـالم؟ كيف لقـمبى أن ييـيم وأن 

 الخريف شيـيدة  الحب الحرام؟  أتمـوُت أشـواقُ 
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 ُبركاُن الُحِب الوديع

***** 
  َزَاح الليُلِ َ الفجِسِ الىُِزِػىَدِِ مبوفجبزِِ

  شُِقِفيِاألػمبِقَِالشُُقِمببحَاودفبِعِال

 بَساحِ َالسَحُِِ فيِاآلفبق وطالِقِالسَِحِ َا

 مبَنُِحبيِلِلِدَمبًِمثَلِبُسمبٍنَِديغ                                 

 بأشؼبزي ِ للحبِِِ  يتغىيِ الشبػسُِ حيىمبِ

 بأسسازيِ  يبُحُِ  َِ يئهُِ   القلبِ ِ ػىدمب

 بأوُازي لٍيٌبَِيضييُءِِ الشُق حيثمبِ

 بُسمبٍنَِديغِ مثلَِ مبَنُِحبيِلِلِدَمبًِ                         

 شمبمي مللِ غفلٍتِ   الريِفيِ الحُبِ ذللِ

ِ  ُزمبمي فيٍضَِِ مثلِ جبزيبِفيِقُةٍِ َاستبدَّ

 َأوبِفيِحيسٍةِلستِأدزيِمبَزائيِمبامبمي

 ديغمبَنُِحبيِلِلِدَمبًِمثَلِبُسمبٍنَِ                        

 قدزيَِمصيسي  أوِتِيبِمهِمىِتِليِببلُحِبِ

 ميفِأسطُغِأنِأدازيِالحبٌَُِِفيِضميسي

                                                                             ميَفِلالشُاِقِتصَيٌَِيِفيِالحِبِسفي

 مبَنُِحبيِلِلِدَمبًِمثَلِبُسمبٍنَِديغ                        
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 االزتقبءِ اػيشُِ لحظتِفيٍبِ  فبمىحيىيِ

 َاجؼليىيِفيٌُِاِكِمثَلُِػصفُزِالسمبء

 الفضبءِ   يستبدِ  ٌَُ  ببلٍُيِِ  يتغىي

 مبَنُِحبيِللِِدَمبًِمثَلِبُسمبٍنَِديغ                    

 

 وُطيغ     َِ وتالقيِ فٍيَّب إوًِالحُبِ

 وتسكِالدمَغَِوحيبَِسُيِالحِبِوبيغ

 َبدي وظمٍِِِ بيهِ حىبوبًِِوشتسيِالحبِّ

 بُسمبٍنَِديغِ مبَنُِحبيِللِِدَمبًِمثلَِ                
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 عـيـنـاك ِ 
***** 
 

 َعيَناِك سفينةُ  أشواقى       وأنا  أُبحـُِر كالعـُشاق ِ 
 فى َبحِرِ الُحِب أُنـاديِك       وأىـيُم بوصٍل وتـالق ِ 

 عـيـنـاكِ   ..........عـيـنـاك ِ 
 

 َعيناِك ُدعائي وصالتي        وطريقي  الماضي واآلتِ 
 فى رحمِة عـمـرٍ ألقاِك         وبيا  تدفتُعني آىـاتي

 عـيـنـاكِ   ..........عـيـنـاك ِ 
 

 عيــناِك  ِســـُر  األسراِر         كالمؤلِؤ من خمِف محارِ 
 فأغوُص بيا بحثًا عنِك       ألراِك  بـكــِل   األنـوارِ 

 ـيـنـاكِ   ..........عـيـنـاك ِ ع
 

 عـــيـنـاِك وآٍه عـــيـنـاِك         أمـٌل  أحيـاُه   أللـقـاكِ 
 فأسيُر عمى درِب الُحـِب          وأعيُش بقرِب ُمـحيَّاكِ 
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 أنا المشتاُق يا ليمى

*** 
 

 مظمومُ    و  ذو األشواقِ       اق ُ  يا ليمىــأنا   الُمشت
 ويحيا   وىـَو    محرومُ      لُحسنِ يطوُف  بكعبِة   ا

*** 
 وفى   عينيِو    أسرارُ       يييُم     الميَل   حيـرانَ 
 فال  َسكٌن   و  ال  دارُ       وعنَد  الُصبِح   وسنانَ 

*** 
 لِك األشواُق والُقبلُ        فيا   ليمى  لِك   الُحبُ 
 لِك األفراُح  واألملُ        لِك   الدنيا   وما  فييا

 
*** 

 لِك الكمماُت والِشعرُ       ويا ليمى  لِك    الِفكرُ 
 لك المعنى لِك الذكرُ      لِك   مـا   كـُل    أكتبوُ 

*** 
 ففى ليمى ليا وصفاً       فإن كتبت  يدى شعراً 
ن نسخت يدى نثرا  فميمى   فيِو  منعطفاً       وا 
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*** 

 سوى  ليمى وآمـالى      ومانطق المساُن ىوىً 
 فسُحُنِك سر أحوالى      ن عينى رأت حسناً وا  

 
*** 

 ففى  ليمى مع الحِب      وما  أبدعُت  من أدبٍ 
 وِسُر الِشعِر   و األدبِ      فميمى  سُر    إبداعى
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 ُلبـنـى .....
 )حبث لبنى ىنا ىى األنثى بكل معانييا..(

*** 

 نظرٌة من عيِن ُلبنى       تأثُر القمَب  الُمعنى

 سمٌة منيا ولـمحة      تجعُل العاِشُق ينسىب

 أنَُّو فى القمِب حتٌى  

 ُحُب ُلبنى ذاَك شيٌى       ال   يجـابيِو  قــوىٌ 

 إنَّـُو  نـاٌر و َغــــٌى        إنَّـُو  نـوٌر و َضــىٌ 

 عاشـُق الـروِح ُمَتيم

 َيبَتغى ُحـَب السماء        َينُشُد  الـروَح  فـيألم

 اشـُق فـإعـمم     ليس فى الكوِن ُمَتيما العيأيـ
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 ُكـُل ما فيـِو سـرابٌ 

 ُكـُل مـا فيـِو  خـبـيٌث         اصـُمُو   طـيٌن  تـرابُ 

 فإبتعد عتن ِكـِل ُلـبنى       طيُنيا  أضحى  شرابٌ 

 كيـف ترضـى بالمـيانـة

 كـيَف  تيوى  و تـُعـظم         ُكـُل  أُنثـى ُمستـيانـة

 ا   زيـٌف  و كـذٌب        ِفعـُميـا  دومـا  خيانـةُحسُنـي

 إنَّـيا األفـعى فيـيَّا

 نبـتعـدعنــيا  و  نـحيا        أصـَح   الحـُق   جـمَّـيا

 إُيـيا  العاشـُق  فإحـذر       إبتـعـد عـن ذى الـُمحـيا

 ـيا وىـيَّاإبتـعـد عـن

 

 
 



12 

 

 
فترقنا ..                                فيل من لقاء؟؟؟وا 

*** 
 

 إيـِو أُييا الُحُب  ىـــل إفـترقـنا
 ضاقت  بنا الحـياُة   فإبتعـدنـا
 أُجنـِنا   فِنسـيناَك   و سـِرنـا
 أم أفقـنا حيُث  ُكنَّا قـد  بدأنـا

**** 
 ال تقـولى  إنُو   ذنـُب   القـدر

 القمـر ال تمومى الميَل فى ضـَوء
 مـرقـد  دعـانا  الحُب يومـاً  وأ

 فتركناُه    وسـِرنـا     فإنـدثـر
**** 

 لم يُكن ذاَك اليوى محَض خيال
 لم يكن وىـمًا وما  كاَن  ضالل
 بل ىو ُحٌب و عيـٌد  وِوصـال

 الُمحالفى  نيِل   اإليماُن  إنوُ 
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**** 

 حـَق   اإلختيار  َقمَبِك      فإمنحى
 و إرُقبى    َخفـقانُو  عند  المسار

سبحى فى الشو  قِ  مابيَن  المداروا 
 فاليوى  أخطُر   ما  فيِو   القـرار

**** 
ذا ما الشمُس  ىَّمـت من  بـعيد  وا 
 ثُمَّ  أشـرق نـوُرىا   فجرًا  جديد
 وسمعنا نـداء   قمبـينا     يعـيد

 فإلتـقينى   فاليوى  فيـِو  المزيد        
 

**** 
 ليَس  فـى   الُحِب  ُبـكاٌء  و  أنيـن        
 ليَس فيِو  الغدُر  أو َىجَر  السنين       

 ليَس فيِو   ِظـُل  الكبرياِء  المعين          
 إنما الحُب  سماٌح وتواٌد  وحنيـن       
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**** 

 إن  تُكـن  أياُمنا  تمضى ِسراعـا
 فمماذا  الُعمُر   نقـضيِو  ِصـراعـا
 ولماذا  الحـُُب    نقـُتَمُو  َضـياعـا

 غى  لمشـوِق  إتباعـاَفدعينا  ُنص
**** 

 كـُلُّ ىذا  الحِب  ما كان َ ظـُنون
 لم يكـن وىمًا  وما كان  خـئون
 كانَ  قمبًا عـاشقًا  وىـو  حنون
 ليَس يدرى مامضىما سوف يكون

**** 
 إ بـنة   األنواِر  ساكنَة  السحاب
 طالت  األياُم   قـد  آَن  اإليـاب
 فإىبطى أرضى وُكفـى من غياب

 نرتـوى  شيَد  الِرضاب  ودعينا
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 عاشٌق سحَرُه القمم!!!                    
                           ***** 

 ـَرُه  القـمم            َينِسُج  األوزاَن و الَنَغــمــعاشٌق  سح
 حائٌر  يرتجى  الُسُبـَل             بيَن َسفح ٍ و فى  ِقمم

 حيُث  َىنَدسٍة  و ُنُظم      ِسجُنُو طاَل فى الزمن        
 وىَو فى األصِل شاعٌر             ِمن  ِصباُه  إلى الِيَرم

 

 كاَن فى ضيعِة الشباب             ينشُدالشيَد فى الرضاب
 يتبُع الُحسَن حيُث كان            فى  ُغــُدٍو  وفـى  إ ياب

 رابليس   يدرى   لمحياة             غيَر  كأٍس  أو  شـــ
 بيَد  أن   الميَو   راح              و األمانى  فى  غياب 

 

 جاءُه   عيُد   النواح              وتـولـتُو    الجــــــــراح 
 أجبروهُ   فى  العموم              حيُث  ىنَدسٌة   تُبـاح 
ستَّبد  بو  الصياح  قاوَم   األمرَ   ساعًة               وا 

رتضاُه  فى   ُخضوع               يرتجى َطمَة  الصباح وا 
 

 ثمَّ  داَر  بِو   الزَمان               حيُث آَن  لُو  األوان
 أن  يعيَش كما  يريد               أن يعوَد  حيُث كــــان 
 شاعٌر يعَشُق الجمال                ينشُر الُحَب والحنان

 ايا  و  لمِحسانشاعٌر يكتُب  القصيد               لمصب
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 وَتـسـألُ َعـنـى...
 

***** 
 وتسأُل  عـنى   رفـاقَ  المسير
 لَم غاَب ىل  َجـدَّ  شيىٌء خطير
 لَم غـاَب ذاَك   الرفيُق  الـغرير
 أمـلَّ   الِرفـاَق  ومـلَّ  المسير

 
 أجـابـــوىا    ال  إنُو   ال يـريد
 فقد  باَت صبًَّا  وأضحى  شريد

 حـُزٍن  شديد أصابتوُ   مسحَة 
 فـعوديو إن  شئِت ذا قـد يفيد

 
 فجائت   وقـالت   أأنَت  ىنا؟
 أمازلت   صبًا   شريَد    المنى
 فقـمُت   نعم     إننى   ىـاىنا
 ُأعـانى  الوفاَء ُأعـانى  الضنى
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 فقالت   ُتعـانى  وأنَت  القـوى 

 وتأسى  وتبكى  وأنت  األبـى
 ـمىأبعَد  ما كنَت   العـزيز الع

 جمسَت  تعانى  إذن  يا صـبى
 
 

 فقـمُت  ولكـن   لـَم   تسألين
 لماذا   أتيـت  وفـيم   الحنين
 وىل جاءِك  الشوُق  يومًا يبين
 وىل  باَت  بالقمِب  بعُض  األنين

 
 فقـالت   تميْل   وخـِل  الغرور
 ودَع عـنَك أمر اليوى  والسرور
 فما جئُت  حبًا   وشوقـًا  يطير

 واجب ٌ  فـى   األمـورولكنو  
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 فأرسمُتيا   بسمًة   فى  صفاء 
 وقمُت   ليا   مرحبًا     بالوفاء
 وأىـاًل    وسياًل   بيذا   المقاء 
 فبعُض السؤاَل  محُل   الرجاء

 
ن جاَءِك الشوُق يومًا  فعودى  وا 
 وتيِو  مع القمب  حاَل  الشيودِ 
 وخـِل   الفـؤاد َ بغيِر     القـيودِ 

 لُحُب  إال  عطاُء  الُصدودِ فما ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 

 بيَن َخوٍف  و  رجاء
***** 

 
 وتبدلت أحواُلنا ما بيَن خوٍف أو رجاء
 وتتابعت أخباُرنا  بين التباعِد  والمقاء
 وكأننا والُعمُر يجرى نستِمُذ  اإلنطواء

   *      *     *  
 ماذلُت أنُبُش فى بقايا الُحِب أبحُث ال أمَّل

ضوءًا ُينيُر  طريقنا قبل األجل َعمِّى أرى  
 ّعمِّى أجد َسببًا لجفوتنا  وقد ضاع األمل

       *      *     *  
 ماذلِت فى كيِف التخوِف ترقديَن بال حياة
 تتشبثيَن بجـفوٍة  وكأنيا  طـوُق النجاة
 تتظاىريَن سعادًة  والقمُب  خاٍو كالفـالة

      *   *   *  
سمائى ال يطيرأنِت كُعصفوٍر  جريٍح  فى   

 وأنا عمى األشواِك أمضى نحوِك كيما اسير
 وكالنا فى درِب الحياِة مشتتًا خوَف المصير
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  *    *   *  
 فمما  التباعُد  والتجافى  والحياُة   أمامنا
 ولما  نعيُش  العمَر  ىجرًا  واألحبُة حولنا
 ولما يضيُع الحُب دومًا وىو أصُل وجودنا

      *    *    * 
 مى ال ترحمى وَدعى اليواجَس والظنونفتمي

 وتبسمى  عنَد  المقاِء  فذاَك  أىوُن  ما يكون
 وىنا سنسبُح فى الفضاِءوسوَف ترُقبناالعيون

     *   *   * 
 فالحبُ  أجمُل  نعمٍة  فييا المودُة  و الوئام
 والُحُب  بمسُمنا  وفيِو سوف  نحيا فى سالم

 عادِة  لألناموالُحُب  يبقى  دائـمًا باَب  الس
 ْْ  

 
 
 
 
 
 



21 

 

 
 

 أنـِت األجـمـل !!
***** 
 

 إن كاَن الجماُل  بيَن الحساِن  آيـًة فأنِت  األجمل
ن كاَن ِسحُر عينيكِ  قاتمى فى ىواِك  فأنا  أقبل  وا 
ن كان الُحـُب  يرِبُط  بين القموِب  فيو األفضل  وا 
 فالجماُل والِسحُروالُحـُب  ُتدَرُك  بالقمِب وال ُتعَقل

 
 ممـاذا ُنغِمُق  أعُيِننا لمنوِر كىال ُنبِصرُ  ُحبًا  ُيبِرقف

 ولمـاذا  نمَنُع ُروَحْينا  أن تتالقى  فى َوَىٍج  يتألق
 وِلمـاذا نأبى  أن نسمو وفى آفـاِق الحـِب  ُنَحَمق
 فالنـوُر والـروُح  واآلفاُقِ  معانٍ  لمُحِب  تتحـقق

 
 فأنا أذىبأما إن كان ُحـبى لِك وىـمًا وخيـااًل  

 وأما إن كان صُدِك  وجوابك لى رفضًا فمن أغضب
 وأما إن كان صبرى  مستحياًل وجنونًا  فأناأصَوب
 فالوىـُم  والخـياُل  والصُد  آالٌت لمحِب ال تعطب
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 فتعالْى نتالقى  فـى سماِء الحب  نعَشـُق  وُنَغِرد
 وتعالْى نتعانق تحت سحابة شوق فى َوجٍد  نتوحد

 َتِبُق األياَم وُنعِمُن  أنَّا  فى الُحـِب َنَتَفَردوتعالْى نس
 فالِعشُق  والوجـُد  والشوُق  ألواٌن  لمُحِب  تتعدد

 
 ما  َظممنا   الوجُد  ففى بحِر الُحِب  َسُنبِحر فإذا
ذا  ما تعانقنا فى  الُحِب فنذوٌق الشيَد  ونسَكر وا 

ذا ما  تحـاورنا   بالُقُبالِت  فَنغـيُب  و نَتذك  ـروا 
 فالوجُد و الِعناُق و القـُُيالُت ِسـُر الحِب  األكبر

 
 فأنا وانِت ُخِمقنا كـى نعيَش فى الُحِب و نسُكن
 وأنا وأنِت تواُم روحينا  كالنرِجِس  و الَسوَسن
 َو أنا َو أنِت في الُحِب نعيُش في حاٍل أحَسن
 وأنا َوأنِت ُمنُذ لَبدِء في الِوُجوِد حقيقٌة َتَتَكون 
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 مـيـمـا !!!
***** 
 

 مـيـمـا أردتى  اإلبتعاَد             فأنِت  مـن   عينى قريبة
 مـيـما َتعَّمدتى الِخصاَم           فأنِت  فى   قمبى   حبيبة

 
 مـيـمـا تَـماديـتى الُغروْر          وَجـَرحـِتنى فى الالُشعورْ 

 غفـورال بوْر           وسأبقى لمذنبِ سـأظـُل فى  ُحبى صَ 
 

 فإمضى وتـيِو فى الدروْب           وتمايمى فـرحـُا  طـروب
 ـومـًا          عندمــــــا آن    الغروبتعوُد شمُس الحِب يـــسَ 

 
 والعيُن تـمألىـا الدمـوع            نـدمـًا تُـريدين  الرجوع
 وأنـا  أوافـيِك   ىـناك             أُلضيئُىياحبى ِ  الشموع

 
 ئينوعمى زراعـَْى  َتيد            فـُِف  الدمَع الحزينفأُجـ

 وتبوحى بالسـر الدفين            فـى عين عـيـنَى تسكنين



24 

 

 
                                                         

 !!  تجمـيـات                                 
***** 

 
 عنَد  الخيال   أفقُت  حيُث   اإلفاقة          تكون

 وُجزُت  باَب  اإلعاقة          وكاَن  ذاَك   الُمحال
 

 وقيَل   ىـيَّا    تقدم          لقد   وصمَت  األمـان
 وِصرَت  باألمر ِ تعمم          شِربَت كأَس الحنان

 
 فقمت ُ  ويحى  دعونى         فيذاَ  عيُن  البالء

 ُض  نيَر  الُبكاءوذاَك  دمُع  العيوِن           يفي
 

 والنفُس في ما أراىـا          ُيطاُع  فييا   اليوى
 تِبعُت   دومًا  ىواىا          و ذاَك   فيوِ  الردى

 
 ياربِى عـبٌد    ُمنيٌب         أتاَك  يرجو   النجاة
 وأنـت َ رٌب  ُمجيٌب          إمنحُو فضَل  الصالة
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 ن ُكِل داِء الُغـرورواحفظُو  من ُكِل ُضٍر         م

 كى ال يعيـَش  بشٍر         حتى  يناَل السـرور
 

 ويبقى فى خير حالٍ          يناُل  خـيَر  المقام
 من غيِر  قيٍل  وقاٍل          وذاَك   ُكـُل  الُمرام

 
 صالُة    ربى عـميِو          عمى حبيِب  القموب

 المحبوب   كـُل   التحايا   إليِو          رسوُلنا
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 إنِّـى ُأجـيـُبـَك !!
****** 

تـبع صـِغ  ِلقـولَى وا   إنِّـى ُأجيـًبَك فإسـمع        وا 
 ال َتستَـقـيُم   حــياٌة        مـا داَم َقمـبـَُك  َيطـَمع

 
 خـَمِِّى النفـوَس َىواىا        ال تـَتّبـعَـّنَّ   ِرضاىـا

ذا  َدعـتـَك دوامـًا        فإصـُمد وُقـل  حـاَشيا  وا 
 

 ال تَـسـألَـّنَّ  سـُؤااًل        كـان الجـواُب  ُمحـاالً 
صـِغ  لكـُِل حـديٍث       َتمـقى ِرضـًا   وجمـاالً   وا 

 
 إنَّ الحـياَة أمـانــى         نجـتـازىا  و  مـعانـى
 نغـتـَُر إن نحيـاىـا         وتـمـُر بعـَض   ثـوانى

 
 ـُد  الماَل        تمـقى  لـُو  األىــوالَ يا مـن تُـري

 خـفـف فـقد يأتـيَك         منـُو   بـسـِؤ  مـــآلَ 
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 وأنـَت   يا مـن تـُريُد         لـيـوًا   ومنـُو   تـَذيـدُ 
 أَضـعَت  ُعمُرك حتَى          بالمـيـوِ أنـَت َشـريد

 
 حًا مساءَ يامـن تـُحـُِب الرياَء         َتسمـُكـُْو  ُصب

 أصبـَحَت عبَد ِنفـاقٍ          فـتـُب   كـفـاَك إبتالءَ 
 

 ورفـيـقٌ     زىا إنَّ  الحـياَة  طـريٌق          نجـتا
 فإصحب كريم األصل        ُينجـيَك وىـو صديـقُ 
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 تمضى بنا األيام
***** 

 ال ندرى إالما   تمضى بنا األيامُ 
 الِفكرُ   دواما لمنفسِ  و    ُغربةٌ 

 وكئآبة والميالى ِعشُتيا بين ُسيدٍ 
 يمألنا  ظالما    الروحِ   وأنيُن 

**** 

 ثم  راح  قد  تـولىَّ    بيَن عـاٍم 
 بالجراح  أتانا   قـد   بين عام ٍ 

 لسُت ادرى اُى شيىٍء فى الحياة
 نواح و   يجعُل  الدنيا  ِصـراعاً 

**** 

 دموع  يا أخا األحزاِن  والُحزنُ 
 ُرجوع  دعنا نفـرُح ليس لمعمرِ 

 كـلُ  يومٍ  يمضى  يأتينا  جديد
 تتـألُل  بالشمـوع   المـيالى  و

**** 
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 شـقاء و  الدنـيا نعـيٌم   ىـذه
 بين  خـوٍف  ورجـاء حـياٌة  و

 يسـكنيا  من  إنمـا العاقـل  
 ليست بقاء  وىـو يدرى أنـيا
**** 

 فإلتزم بالدين ِ شرعًا وعقيدة
لتزم ب  الحِق  فالدنيا  شـريدةوا 

حتفظ بالعيِد فالعيُد ميثاق  وا 
 والحياة ُخطوٌة  والطريق بعيدة

**** 

 إيِو يا ُدنيا  كفانى من  أنين
 وغراٍم وِفراٍق ثم شوٍق وحنين

 قد مممُت العيَش فى ِظِل الضياع
 والميالى  تجرى ما بين  السنين

**** 

ذا ما الفجُر ىلَّ والشروق  وا 
نمحت ما بيننا   كلُّ  الفروق وا 

 سوف يمحوالنوُر ُظممَة ليـمنا
 وتضيىُء  شمُسنا كلَّ الُطروق
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 (76يونيو  5إرىاصات فى ذكرى النكسة )

 
 حدَث فى مثِل ىذا اليوم

***** 
 كـى ال تغيَب الشمُس  يومًا بعدما  جاَء النيار
 حتى  يِجُف  وال  يدوَم   بحمقنا   َطعُم  المرار

 ِب بأن  يجيىَء  اإلنكساركـاَن مَقدُر فى  الكتا
 َفُنَحِطَم  األصناَم  و األوثاَن  وال  نخشى القرار

 
 َضَنُم  الَتخُمفِ  والبالدِة  و التواكِل  و الُخنوع
 َصنُم الَجيالِة حيُث  ال نوٌر  ُيضيىُء وال ِشموع
 َصنُم الزعامِة حيُث كنَّا نحيَا فى ُذِل  الُخضوع

 مِم فى َخوٍف وجوعوالشعُب يرَزُح تحَت ِنيرِالظُ 
 

 الُحكُم بيَن الناِس فوضى ال ِحساَب وال قانون
 والناُس فى خوٍف تراُىم يألمون  ويصمتون
 وِكباُرنا   بأمـوِرنا  و حـياِتنا   يتـالعبون
 والحـالُ  ُينذُر بالعواِقِب  والكواِرِث والَمنون
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 فى   ِمثلِ  ىذا  اليوِم  فى  تباشير  الصباحْ     
 فـى  سـاعٍة   كئيبٍة    يُمـفيا   عـيُد   النواحْ   
 داَر الـزماُن  دورًة  منـيا   بدت  فينا الجراحْ   
 ضاعـت عروَبتُنا ُسـدًى عمى مداريجِج الرياحْ   

 

رتدى فى لحظٍة   ثوبَ  السواد  الكـوُن اظَمَم وا 
 والحـزُن عـَمَّ   عمى الوجوِد بكِل  ناحيِة  اليالد

 والناُس تيِتُف فى إندفاٍع  كالجراد "ماذا جرى؟ "
 يارِب  َخِفـف من ِعقاِبَك  فالِعباُد ىـُم   الِعباد

 

 يا  ُأمًة  ُوِلَد  الزمـاُن  بأرِضيا  عيـَد  األولى
 وأطـلَّ نوُر  العـِمِم   بيَن ربـوِعيا  و إستُـقِبلَ 
 فـى ُكـِل ُركـٍن  فيِك  آياُت  الحضارِة والُعـال

 ُلِك  فـى ظـالٍم    حـالٍك و تَـبَّدلَ والـيوًم  حـا
 

 يا َشعـَبنا  بِرجـاِلنا  و نسـاِءنا  و شـيوخنا
 كـى نسَتطيَع  َنعيَش  احـرارًا عـمى أوطـاِننا
 البـَد   لمطـغياِن أن  يمـضى  وال يجتـاُحـنا 
 ُحـريـُة اإلنـساِن ثُمَّ  الـُحكُم  شورى َبينـنـا
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 من خراب اعبدالناصر " وتحزن   لـما أصابـه ِمصُر تشكوحالـها فى عهد "

 ياسيادة الرئيس !!!!
 ****** 

 الــيــمـام   الــرئــيـس          يــا زعـيـمـنـا      يــا ســيـــادة 
 شـعـبـنـا  شـعـٌب   تـعـيـس          لــم  يــَر  غــيـَر  الـظــالم

 ـمـا  ُكـُل   الـشـعــوبكـان يـطـمـُع  فـى الـحـياة           ِمـثـم
 الـــغــروب فـى الـُضـحـى يـدعـو اإللـو         سـاِجـدًا  عـند 

 عـيـُد  الـبــــــوار  جـاءنـا   الـُظــمــم    زاد           َغـيـَر أنَّ 
 ا إلنــكــســــار   َعـمَّ فـى األرِض الــفـــساد          وأطَّـــَل   

 يـا  فــريــد    تُـبـــــالــى          يــاعـظـيــمـًا ال    زعـيـمـاً  يـا 
 شـديـد ِجــئـُت أشـكـواليـوم حـالـى          جـئــُت فـى خـــوفٍ 

 الـُحــزُن   عــمـيــو   َخــيَـّم   فــرٍد فــى بـــــالدى           ُكــلُ  
 يـديـــِو   ـــى ف    ُســــيـادى         وقـــيــودٍ  بـيـَن خـــوٍف و 
 مـن فى السـجـِن يـحـيى       لـيَس  يـدِر كـيــَف  جــــاء بـيـنَ  
 أىــُميــُو فى  البـيـت  حــيرى      بـاتــوا فـى   الـيـِم  ســـواء 
 بــــاتذكــــا     أمـــاٍن    كـســــراٍب       و    وعــــودٍ     فـى 
 شــتـــــات   دمــــاٍر     و خــــــــــراٍب         و   و   بـاليـا  و 
 "إتـحــاٍد   بإشـتـــراك"   الـرفــــــاِق        فـى    كُل   بـيــنـما  
 ِسـكـــوٍن    وحـــراك   الـمـيـثـا ِق "       فـى  رتــــموا   "آَى  
 ــَل     شـريــفكُ   فـى كـُِل  ُركــــٍن         دنـســوا   أفـسـدوا  
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نـمــحى  الـِظـُل   ثُـمَّ  كـسـروا   الـوريف ُكـَل ُغـصـــٍن         وا 
 طـــغـاًة يـا عــُـتــاة                يـا ُلـصـوصـًا  لـمشـعـوب   يـا
 ُضـحــــاه              وبــدى  الـفـجـُر الغـضوب   لـيــُمـنا ىــلَّ  

 يـيـوى  الـُخـيــالء  لـيـَس    ـٌم             جــاءنــا الـيـوَم زعــيـ
 ُأصــوٍل  ُكـــرمـــاء   ُمــؤمـٌن شــيـٌم  كــريـٌم              مـن  

 عـيـد  مــجـٍد    ونـضــال  عــيــُدُه عـيـُد "الـعبـوْر"           
بـ   ربـًا شــكـــوْر              فـى   عـابــدًا   تـيالُخـشـــوٍع   وا 

 مـوت   الـِعـظام ا    عــيـٍد              ىـكـــذ   قـتـمـوُه  يــــوَم 
 ُحـسـُن      الـخـتــام مــــن   جــديـٍد            إنـُو     خـمَّـدوه
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 3004ارىاصات غزو امريكا لمعراق 

 َعـْفـوًا أَيا َسـادة
***** 

   ّعَربـىُّ   ا فـأنـ  سـادة  ّأيـا    َعـْفـوًا 
 ِعـراِقـىُّ   وّأبـىِّ  الـُكْرِد     ُأمـى ِمـنَ 

 
    قد ِعـشـُتيا  ألـمَ    ُعمرى ثَـمانـيٌة 
 ُأعـاِنـُق  الـَنَدمَ  و   أحـيا بـال أمـٍل 

 
    لم أْعِرف الراحـة   ُمْذ ِجـئُت لمـُدنـيا

 والنـفُس نوَّاحـة  َكـَبٍد  فالـعيـُش فى
 

    يـدى   تـقـترفوُ   بـِو لـم  َذنـٌب ُأالُم 
 ُكنُت فـى الـمـيدِ  ُمـذ  أوفَّـيِو    ثـأرٌ 

 
    مـا َذنُب أطفـاٍل  ُتمـقى عمى األرضِ 
 ال مـاَء ال زادًا  يـا َضـيعـة  الِعْرضِ 

 
     الـغـرُب   يـتَبُعيم األمريكاُن  أتـْو و

 يـدَفُعيم َيـبغوَنيا  َحـربًا   والـحقُد  
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      تَـَفُرُقـنا  الـَعَرَب   َيكـفى  ا يـا أىَمن

 َوحـَدتَـنا  وُنـعيُد    ىيَّا نـُقـْم  يـوماُ 
 

      نـبـغـييا   لمـحقِ    َفـنـقولـيا  َكِممة
 وُنـعيُدىا َبسـمة  لمـطفِل   ُيـبـقييا

 
      يـا  إخـوَة الُعْرِب  يـا  إخـوَة الدينِ 
 ضـاعـت  كرامتُـنا فى حالِك الطينِ 
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 (0991)ارىاصات غزو العراق لمكويت 

 
 ُمستمراً    ومازاَل العرُض 

********** 
 توالى  الـمـمـثمون   ُرِفـَع الِسـتاُر  وقـْد 

 يـرُقـصون  أوا مـا تراىـم  يـرُقـصوَن  و
 ُرِفـَع الـستاُر وعـّم  فى الكـوِن السكـون

 ىـم  يـتـسآلون   ثـُّم    حـيـرى والـناُس 
*       *     * 

 بالحياة َعرُض عراِئِس الشيطاِن ينِبُض  مازالَ 
 ُكِل الِجباه  العاَرفى  تـحثو مـازالِت األحداُث 

 َرغـَم األنيِن الـُمِر رغَم ُدعاءنا عـنَد الصالة
 أصواتُـنا َضاعت ومـاَت كالُمنا  بين  الشفاة

      *           *    * 
 الزمن الردىء الـغزو كاَن بـدايًة لمعرِض فى

 بيَن عـاٍص أو برىء  ثُـَم التشرزِم والتـقاتلِ 
 روايِة البطِل القمىء عندالخميج بدت ُفصولُ 

 وُكٌل  قد ُيسىء أمَّا الحـِصاُر فكاَن لمشعِب 
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*             *            * 
 

 جبينال أرِض ِدجمَة والُفراِت مشاِىٌد ُتدمى فى
 النيِل عنَدالشاِم كـانت غـضبٌة  لمعاَلمـين فى
 ُمشين وضعٍ  ُحرقًة والُعرُب فى الُقدُس تبكى و

خمعوه فمن يدومَ  إحموا  السنين مدى الزعيَم أوا 
*            *         * 

 مـن بـعـيد  جاؤا َفخًا و  لنا أعداءنا َنصبوا 
 وريـد كِل شـرياٍن   كى ينـزفون ِدماءنا  فى

 جديد شعٍب من  ثم ِحصارُ  والتـحرير غزوال
 النحـيد  كيـما  ِقـمًة  يأبوُه   التـجمعَ   حتى

*            *          * 
 البالد الدم يا ابناء يعُرَب فى فى يا إخوتى

 بالسواد  ميزلٍة تـجملَ   لنوقـف عرض   ىيا
 َفـَتكت بنا دون العباد  لـننسى عـداوًة  ىيا

 أسـسـُو السياد  لميزلِ   حاً مسر  ىيا ُنَحِطَم 
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 (3000)ارىاصات انتقاضة االقصى 

 ال تُـبـالـى
  *********** 

 ال تُبالى إن أتاَك الموُت فى ُجنِح الميالى
 التُبالى إن  تيقـَنَت  الشيادة فى  القتال ِ 
 التُبالى إن أردَت العيَش ُحرًا فى المعالى

 ـؤال ِ التُبالى   إن تَجنبَت   المـذلـَة   بالس
 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 ياأخى   فى القـُدِس فى أرض الكـرامة
 التُـبالى   الغدَر ال تـُمقـى    الـُحسامـا
 سـوَف   يأتى الفجُر  والـنصُر العالمة
 لن  يـدوَم  الظـُمُم  لن يبـقى   الـظالمَ 

 
*  *  *  *  *  *  *  * 

 إيـِو   يا "شارون" يا رمـز  الخـيانـة
 تـيوَن   األرُض لن نرضى الميانةلن 

 شـعُبنا  سيعـوُد    لمقـدِس    ِحـمـانا
 ويـعـوُد   الـحـُق   واألقصى   أمانـة
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*  *  *  *  *  *  * 
 إخـوتى إخـوة   اإلسالِم فى    كل البالد
 ذا نداُء   األقصـى  و   القدُس الـمـراد

 من يمبى سوف يمقى الُخمد من رب العباد
 فى القمِب   ال  "أرُض الميعاد" "ُقدسـنا"
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 ِشعُر الحداثِة فى زمانِ  العولمة                   

                         *********** 
 زماُن العولمة            و  َتَبدلت    أحـوالـُنا  جاَء 

 َيطغى عمى  وجـداِننا  ِشعُر الحداثِة َبمَبمة          
 َفعمـمة             و المـفُظ  يأتى ىاُىنا  يوِ الوزُن ف
 فى ىجمٍة  فـَتكت بنا            زوٍة َوَجْمَجَمةفى غُ 

 
 الِشعُر ليَس  َتيُربًا          ليَس  إتشاحًا  لمغريب
 الِشعُر معنًى  ُيمَيُم          يأتيِو بالـوحى  األديب

 يطيب ُيصيُغُو فى  قـالٍب           من  وزنو المفظ
 ُيِعدُه  فى  صـورٍة           ُمزدانٍة   ليست  َتعيب

 
 أمَّا  الحداثة ِشعُرىا           ِمثَل النشاِز مع النغم
 تبدو َكُجحٍر  غائرٍ           بين التعالى فى القمم
 تأتى كموٍن  شاحٍب          و كأنو  لـون   العـدم

 ن الَمَمم        فى  َحومٍة  م  السقوط مدويًا        وىى 
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  ...   كم كـان وىمـاً                      
 

 كم كان ياسيدتى ُحُبِك من البداية وىماً 
 أن اذبَح   األشواَق عـمى َقدميِك  دومـاً 
 أن أسُكَب   الَعَبراِت  حـاَل غيابِك يومـاً 
 أن أجعَل من ُحـُبِك  ووصاِلِك  لى ُحمماً 

 
 كم كان وىمًا!!!!

 أن  الحَب  يصنُع  المعجزات كم تخيمتُ 
 يمَنُحنا السعادَة  فـى الماضـى  و  اآلت
ُر فـى داخـــــِِمنا كـَل ىذه   الطـاقـات  ُيَفـــجِّ
 يتألأُل   نورًا  ُيشِرُق فـى أعماِق  الذات

 
 كم كان وىمًا!!!!

 كم كان حديُثِك ِ ُيشِعُل مـن أشواقَى نارا
 ماراوالمفتُة من عينيِك تكون لصبرى  د

 واليمسـُة من   شَفَتيِك  نعيـمًا وُسرورا
 وأنا من ليفةِ قمبى فى  ُحُبِك  مسحورا
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 كم كان وىمًا!!!!
 كم تحممُت ُصدوَدِك وأنا تخَدًعنى األيام

 وأرى الشوَق سرابًاوأنافىوادىاألحالم 
 وأرى َغدُرِك يطَعُننى طعنات اإلستسالم
 وأرانى فى الدوامةأغرق فىبحرِاألوىام

 كان وىمًا!!!!كم 
 يا بائعة االوىاِم  كفاِك  َكـِذبـًا و ِخداعا
 أنِت  إمرأٌة  ال تصُمُح إال  ليوًا  ومتـاعـا
 جـََسٌد   ليس لُو روٌح  و يييُم  َضـياعـا
 وبقايا   إمرأٍة يستيوييا العيُش ِصـراعـا

 كم كان وىمًا!!!!
 كـم  أشَفقُت  عميِك   كثيراً  بعد  الِفراق

 ى وكأنو كان  فىُسكٍر ثُم  أفاقورأيت قمب
 ورأيُتِك  بعَد الغروِبَ  فى ساحة الُعشاق
 أُنثى فى ميِب الريِح  تتقاذُفيا  األشواق
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 كـمـا تـعـمـمـين !!!
 كما تعممين 

 فأنا ال أجيُد َفنَّ الُحِب وال الرسم  بالكممات
 وال أعرُف إال األوزان فى الشعر واألبيات

 َم   ما تقـولو  الجميالتوقد ال أفيُم  معـظ
 ولـكـن !!

 ىل أستطيُع سماَع لحن الحِب من شفتيكِ 
 وىل أطمُع فى َطبَع ُقبـمًة عمى   وجَنـتيكِ 
 بل ربما ُيمكُننى الغـوَص فى بحِر عينيكِ 

 ولمحقيـقة
 انـبيـار  حـالــــة    فـإننى   مـازلـت  فى 

 من أفـكار  لـديـكِ   ومازلـت  ُأعـَجُب  بما 
 عجُب أكثَر بما لم تبوحى بو من اسراروأ

 و ال أدرى !!
 من العينين والشفتين والوجنتين ىل انبيرُ 

 ام  من صاحبتيم  ومـن  جبينيا  المـجين
 أم أننى فى الجماِل والفكِر أكون  بيَن بين
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 بعَد الفراق

 
ذا بيا ماجَد شيىٌء ورأيُتيا بعَد  الفراق  رأيتيا      عندىاّ وا 

     وحديِثيا  بكـالميا   بجماليا  وبسحـرىا      خـالبًة  فتَّانة ً 
 وأناالذى بعَد الِفراِق حسبُتيا     يجرىعمى الَخديِن ُمرًادمُعيا

 الذى ماممَّياقد حطمت قمبىيا ويحيا بعدالفراِق وويِحيا     
                       * * * * * * * * * * 

 أمضى الميالى أرتوى أحزانى   كم ِعشُت أياَم الِفراِق ُأعانى 
 اليوى أشقانى أشكوحبيبًا فى  أرنولنجٍم فى السماِء دعانى  

 ييـوانى  يأبـى و ال   َلِكـنَّـُو   لُو بأمانى    فى حـُبى وفَـّيُت 
 أعطانى        أعطيُتُو الروَح  وما ُت فيِو الِشعـَر كلَّ بيانى   وكتب

* * * * * * * * * * * 
 بعد  الفـِراِق  والميالى  بطيئةٌ   ُر والحياة  قميئٌة  كيَف التصبُ 

 مميئةٌ  تجـتاُح نفـسى  باألنينِ   ياَقسوَةاألشواِق وىى جريئٌة   
 ىنيئٌة  ىل تمضى أيام الفـراق ِ  ياليفَةالروِح و روحى بريئٌة   

 وىى وضيئةٌ وتعـوُد باألحداِث      مسيئة أم سوف تبقىوىىجدُّ 
* * * * * * * * 
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 والبعـَد عنـِك  سالمًة  وشفاء  كنُت أحَسُب أن فرقَتنادواء  قد
 ِرواء وشربُت كأسًا ليس فيو ورضيُت ُمرَّ اليجِر بعَد عناء   

 الـداء خارت قوايا  ونال منى       حتى إلتيقُتِك  يالـُو بمقـاء 
 إستثناءومقدرًا  فى الخمِق ال    أيقنُت أن الحَب كاَن  قضاء  

* * * * * * * * * 
 وأنيَنو حـُزنُو   والقمُب  يكُتُم     أشواقى الحزينة  لكننى وبرغم

طعينة    ىامت  والروُح حيرىوىَى بعد  ِلتنُشد راحًة  وسكينة  ُْ
 وىى سجينة  وأحرُر االشواقَ    ساُفُك أسَر الروِح وىى رىينة  
     فالميث يأبى أن  ُيييَن عرينو   ال لن أعوَد  لُحِبيـا وحنينو    
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 عـمـى وجـو الـقـمـر
 عمى شـاطـئِى الـبحـِر ذاّك الـمـسـاء        

 ونـسـمـة َصـيـِف  أتـت  مـن  بـعـيد                                 
 وعـمَّ  عـمى الـكـوِن  ىـذا  الـضــيـاء       

 وِم  عـيـدوفـاجـأنـى الـبـدُر  فـى يـ                                  
 فـأبـصـرُت والـنـوُر يـمــأُل عـيـنـى        

 بـطـيفـِك  فى صفـحٍة  مـن  حـريـر                                   
 فـأرسـمـُت  روحـى و روحـَى مـنـى       
 وقـمـبـى يـفـيُض  بـشـوٍق كـبـيـر                                      

 ُر  مـنـِك   يـغـاُر         رأيـتُـِك  والـبـد
 وكـُل   الِحـسـاِن   إلـيـِك   تـمـيل                                     

 وقـمـبـى  يـذوُب و عـقـمى يـحـاُر          
 وروحـى تـعـيـُش بـمـيـٍل طـويل                                        

         فـنـاديـُت والـوجـو فـى ذا القـمـر  
 بــيَن   الـنجـوم    كـنـورٍ  تـألأل                                       

 سـأبـقــى ُأِحـــُب فـحــُبـى  قـَـدر        
 وُتشِرُق  َشـمسى وتمحـو  الـُغيـوم                                    
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 قالت لـو
 د ؟قـالت إذًا  ماذا تريد ماذا لديَك وما الجدي

 فقـصائُد الُحِب  التى أرسمـَتيا  ال لـن  ُتفـيد
 إنى منعُت الُحَب  فى  قمبى وما ُعدُت  أريد
 فإمضى فبينى وبينَك فـى الـيوى أمـٌد بعيد

 

 ُقمـُت  ليا وأنا  ُتحـيُرنى  الـمـعانى ُكـميـا
 قسـماً بكـل قصيدٍة فىالـُحِب كنُت اصيغـُيا

 ـيـوِن دليـُمـيـاوبكـِل آىاِت الـغراِم وفى الع
 سـتدوم اشـعارى بـحبِك  فيو سـُر بقـاءىـا

 

 كـــان   مـيـمـا  لـن  ُأِحــُبـَك  لـكـن  و قـالـت 
 مـكان  أو لـن تقـتِرب يومـًا لقمبى فـى زمـاٍن 

 عينيَك معنًى من معانى اإلفتتان وسأبقـى فى
 الوجـــودِ   بـكـلِ  آن  الـفـريد ُة  فـى  فـأ نـا 

 

 الـمعانى ثـُمَّ  إنـى  قـد   ُأزيـد ـُمـُت أوافـقـِك ق
 ولسوف تجمعنا الحياُة  ونرتوى  حـبًا  فريـد

 أمـٌر  أكـيـد بيـنـنـا    فتـمـنعـى فالحـُب  فيـمـا
 سعـيـد بالحِب   وسنمتقى بالحِب  حتى أبقى
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 الرحيل !!

 
 إرحمى دون َوَداع 

 رفقى...و إمضى  ال تت                      
 دوَن َعْينيِك َضياع

 و أنا  عبٌد  َشقِّى...                   
 

 **** 
 إرحمى فالحُب دومًا 

 فيِو بعُض الكبرياء...                         
 لم يُكن  أبدًا  وىماً 

 كاَن   ُودًا   و صفاء ...                      
 

**** 
 إرحمى كى أستطيع 

 أن   ُأقاوَم   حـَُبنا ...                     
 أشتريِو     ال    أبيع

 و  أصوَن   ِوداَدنا ...                  
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 **** 

 إرحمى قبَل الخريف
 فالميالى  جاريات ...                  

ذُكرى ُحباً  عفيف  وا 
 واألمانى البائسات ...              

 
  **** 

 
 إرحمى قبلَ  الُشروق

 حيُث يسُتُرنا الظالم ...                
حِرصى  أالَّ  ُنفيق ...  وا 

 حيث ُيسِكُرنا الغرام ...              
 

 **** 
عممى  أنى  و أنت ِ   وا 

 آيةٌ    بين   الَبَشْر  ...                     
 ميما ِشئُت ميما ِشئت ِ 

 لن    ُيَفِرُقنا    الَقَدر ...                    
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حبيبة , إننى ساكتُب قِصصاً , فقال لها إكُتبينى قصًة .. فأنا بين يديك رواية للحب كما تشائين قالت له ال

 إبدئيها وإخُتميها .............
 

 ِإكتُبينى ِقـصة   
 إكتُبينى ِقصة    و إمأليها    ُحـبا           عاشـٌق قد صاَر بين الناِس َصبِّا

 ا             والُحُب   يقتُل  ِمن َغيِر ما سبب َ سَحرتُه   فاتنٌة   بجمالها    َقَدر 
 

 إكتُبينى
 

مألى الصفحاتِ  من تمك الرواية  إكتُبينى    ُربما     تأتى    النهاية          وا 
جعمى   الُعنواَن   عبٌد   وأميرة            حيُث كان  الحُب وهما   فى البداية  وا 

 إكتُبينى
 

 نتالقى             وكأنَّا    قد      غدونا   ُعشَّاقا    إكتُبينى   حيُث    ُكنَّا 
 ال ُنبالى  َمْن    ُهناَك  وَمْن  ُهنا            ال ُنبالى  ِمْن   ِصحاٍب  و  ِرفاقى
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 أنا يا أمى أبكيِك  
 أنـا   يا أمُـى  أبكـيِك             و أدعـو  اهلل      يُرضـيكِ 

 مكـانا  ً  فـيو     يُعمـيكِ                وفى السمواِت يرُفعكِ 
 

 بىَ     فيو  حرمـانُ ـأنـا   يا أمـى    حزناُن            و قم
 ومنُذ   ِفراقـنا    أبـكى            و  دمعُ  العين     ىـتاَُّن 

 
 أنـا  ياُأمـى  ال أنسى             وفى النسياِن  ما اقسى

 ُأمنى  القمَب و النفَس          سأحيا  العمَر اذكرِك     
 

 أنـا   يا  ُأمـى أشتـاُق             وفى   األشواَق أشواقُ 
 أم   الحرماُن     إخفا قُ      بمقياِك ؟      فيـل  احظى

 
 أنـا يا ُأمـى   تحُضرُنى          معانى   الحِب     واألمن ِ 

 مـاً   يذكرنـىوكم مـعـنىً  لو   أرنـو              بِك   دو 
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 3022ثورة يناير 

 
 ؤدةو الثورة الم                         

 
 يا   ثورًة     فى   ميِدىا     ُوئَدت

 
 وغنيمًة    فى    لحظٍة     ُسِرَقت

 
 وجماعًة    من    ُحمِقيا   سقطت

 
 و خيانًة        بدمائنا       خدعت

* * * 
 دواَّرُ   فى   َغفَمٍة     و   العمُر  

 
 والناُس يجمعيم غضٌب  و إصرارُ 

 
 وفى الميداِن  بدى  لمكِل إعصارُ 

 
 ُكِتبت عمى االرض أحداث واقدارُ 
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 متى  و كيف  
 ومتـى   يطيـُب   الزمـاُن   كيـما أراكِ 
 فأنا  ال أرى فى الوجـوِد  أحدًا    ِسواكِ 

 وأنا أقـتفى   الدرَب  تابـعـًا     ِلُخـطاكِ 

 نُذ  إلتقيـنا    أســـيُر ىــــواكِ وأنا  ومــ
 

 وكيَف وفى لحظةٍ غزت عيناِك    قمبى

 وتعــثرت    ُخطــواتي   وتــاه دربـــي

 غامــت الدنيا حــولـي  فجـئـُت اَُلـــبي

 نـداَء عـيـنيِك كـيمـا ُأعـِمُن  حـُبـــــــي
 

 َفتـعالـْي َنعِزُف َلـحـَن الُحـِب َفـرحـا

 لبسمة    أشواقًا  ومـرحاو ُنـعيُد    ا

 نترنـُم بأغانينا   مـساًء  و ُضــحـىَ 

 ُنثـبُت أنَّ الُحـــَب لالحـزاِن محـــا



54 

 

 ماذا إذا ؟؟
 ماذا إذا ما الصبُح ولى               بينما     الميُل     كئيب
 ضاعت  االياُم     منـى               بين     شدٍو    و نحيب

 

 تجرى               لسُت أدرى ما  النصيب وسنيُن   الُعمِر 

 إيِو    يا  دمعَة   عينى               و الميالى    تروى عنى

 كمما   جفت    دموعى               يجرى نيُر   الدمِع منى

 حائرًا     أقتاُت   ىمى                ساىدًا   بالرغِم    منِّي

 ِسرُت فيِو فى  إضطراِب  كان أمسى فى غيوٍب               

 وأتى    يومى  حزينًا                أحيا    فيو   فى إغتراِب 

 وغدى يا ويحى نفسى               إنو   بين        الضباب ِ 

 كمما  واجيُت   نفسى              حيُث    مرآِة     الحياة

 اةال  أرى  غيَر  رُ فاٍت              ترتجى    طوَق  النج

 وعيوٍن       شاحباتٍ              نوُرىا    جفَّ    ضياه
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 أين  من كان حبيبى              وىو فى  القمب  سكن

 ُقرُبـُو  ُيطـفى لييـبى              وىو   لمروح    وطن

 غاب عنى فى حنينى             كيما    أقتاَت    اإلحن

 ِصرَن فى طى الغيابأيَن    أياَم    شبابي               

 و إيـــــــــاب   و ذىــابًا      و مراحاً              ُكَن   ليوا    

 جاءت   الغيمُة    فينا              وبـدى عـيد الضبــــاب
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 يا حبيبًا ....                                    

 

 اليوى يا حبيبًا خاننى حال

ست                   بدَّ فى الدالِل وفى النوىوا 

 إنما الحُب ِشفاٌء لمنفوس

 إدَّعى                    إذا وىَو داٌء  لمحبيِب                  

                        
                                                                      **** 

 

 بيننا  تمضى  فدِع  األيامَ 

 ودِع  األشواق  تجمعنا ىنا                  
 ربما  ذاَت  يوٍم  نمتقى

 غيرنـا فى زماٍن ليَس فيِو                    
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 ِمصُر تشكوحالـيا فى عيد " عبدالناصر " وتحزن   لـما أصابـيا من خراب

 ياسيادة الرئيس !!!!
 ****** 

 الــيــمـام   ـا زعـيـمـن الــرئــيـس          يــا       ســيـــادة  يــا
 الـظــالم  تـعـيـس          لــم  يــَر  غــيـرَ     شـعـبٌ   شـعـبـنـا 

 الـشـعــوب ُكـُل   الـحـياة          ِمـثـمـمـا   فـى   يـطـمـعُ  كـان 
 الـــغــروب  عـند اإللـو         سـاِجـدًا  يـدعـو   فـى الـُضـحـى

 الـبــــــوار  زاد          جـاءنـا عـيـُد     الـُظــمــم    أنَّ  َغـيـَر 
 ا إلنــكــســــار   الــفـــــساد          وأطَّـــَل   األرِض  فـى َعـمَّ 

 يـا  فــريــد   تُـبـــــالــى          يــاعـظـيــمـاً     ال  زعـيـمـًا  يـا 
 ـــوٍف شـديـدحـالـى         جـئــُت فـى خ اليـوم   ِجــئـُت أشـكـو

 الـُحــزُن  عــمـيــو   بـــــالدى         َخــيَـّم    فــى فــرٍد    ُكــلُ  
 يـديـــِو   فـــى    وقـــيــودٍ    ُســــيـادى       و خـــوٍف    بـيـنَ  
 لـيَس يـدِر كـيــَف  جــــاء   السـجـِن يـحـيى     بـيـَن مـن فى 
 ت  حــيرى        بـاتــوا فـى الـيـِم  ســـواءأىــُميــُو فى  البـيـ 
 بــــاتذكــــا     وأمـــاٍن    كـســــراٍب          وعــــوٍد    فـى  
 شــتـــــات  دمــــاٍر   و خــــــــــراٍب        و     و     بـاليـا و 
 ـتـــراك"الـرفــــــاِق        فـى "إتـحــاٍد  بإش    كُل      بـيــنـما 
 الـمـيـثـا ِق "       فـى  ِسـكـــوٍن  وحـــراك      رتــــموا   "آىَ  
 ُكــَل  شـريــف  ُركــــٍن        دنـســوا   كـُِل   فـى   أفـسـدوا  
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نـمــحى الـِظـل  الـوريف  ُكـلَ   ثُـمَّ  كـسـروا   ُغـصـــٍن           وا 
 اة          يـا ُلـصـوصـًا    لـمشـعـوبيـا عــُـتــ      طـــغـاًة   يـا
 ُضـحــــاه           وبــدى  الـفـجـُر  الغـضوب    ىــلَّ   لـيــُمـنا  

 زعــيــٌم           لـيـَس  يـيـوى  الـُخـيــالء    الـيـوَم    جــاءنــا
 ـاءمـن   ُأصــوٍل  ُكـــرمــ  كــريـٌم            شــيـٌم    ُمــؤمـٌن  

 "الـعبـوْر"          عـيـد ُ  مــجـٍد   ونـضــال   عـيـُد   عــيــُدُه 
بـتـيال     ربـًا   عـابــدًا    شــكـــوْر           فـى  ُخـشـــوٍع   وا 
 عــيـٍد           ىـكـــذ ا  مـوت  الـِعـظام      يــــومَ     قـتـمـوُه 

 إنـُو  ُحـسـُن   الـخـتــام          جــديـٍد     مــــن    خـمَّـدوه  
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 مـيـمـا !!!

 مـيـمـا أردتى  اإلبتعاَد             فأنِت  مـن   عينى قريبة
 مـيـما َتعَّمدتى الِخصاَم           فأنِت  فى   قمبى   حبيبة

 
 مـيـمـا تَـماديـتى الُغروْر          وَجـَرحـِتنى فى الالُشعورْ 

 ُحبى َصبوْر           وسأبقى لمذنِب    الغفـور  سـأظـُل فى
 

 فإمضى وتـيِو فى الدروْب           وتمايمى فـرحـُا  طـروب
 آن    الغروب  عندما           َستعوديَن        ِلُحبـــي

 
 والعيُن تـمألىـا الدمـوع            نـدمـًا تُـريدين  الرجوع

  الشموع  ِ أُلضيئَى لك      ِك   ىـناك       وأنـا  أوافـي
 

 ينوعمى زراعـَْى  َتيد ئ           فأُجـفـُِف  الدمَع الحزين
 وتبوحى بالسـر الدفين            فـى عين عـيـنَى تسكنين

 
                                                         

 


