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 إهداء
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 أو سلوى من  الملب الذي وهب دون 

 تى رصفت طرٌمً بالنور و التموٌمالعٌن الو

 النمٌة لحبٌبة األولى و األخٌرة التمٌةا

 " مارٌا بت دمحم زٌن عبد المجٌد "

 أمً
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 الممدمة

 

صورة  نفوسنا دهشة اللماء األول وربما النظرة األولى وتظل ا تعلك فًأحٌان

و بغض النظر عن طبٌعة هذا اللماء أ ال تغادر محٌانا وتجسدها االبتسامات 

نا حول ذلن ظروفه سٌكون نمطة فاصلة فً تكوٌن الهٌكل الذي ٌبرمجه عمل

 بد . إلى األ الشخص وٌظل مرتبطا به

ن ال اكتب عن ذلن اللماء و لوة أت , حاولت بكل ما استطعت من حاول

و رفض  العند داخلنامر ٌحتاج لموة رفض لوٌة جدا تفوق ه لكن األصاحب

ن تعلك بداخلً , وتتوسد عملً ا لتلن اللحظات وكان من الطبٌعً أخضوعن

باتً , و لعل أكثر مع فكٌري ناهٌن عن كتاوللبً , بل وتكون جزء من ت

برا لكنه جسد كل معانً االرتباط الوجدانً اللماء كان عا ٌعزٌنً فً األمر أن

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

 ن كانت حرفٌاأو عشمً لشخصٌة وإفً ولوعً فً الحب بهذه الطرٌمة 

مل للبً بناء موجودة فً الحمٌمة لكنها خٌالٌة أكثر من كونها حمٌمٌة و لد أك

 المها ,ها , أحالمها , أتلحروف , طرٌمة مشٌابتسامتها , طرٌمة نطمها ل

نا بنت للبن فسمٌنً ها , حتى استعمرتنً ولالت ببرود أحزانطموحاتها . وأ

ن مع ظلً مل حٌاتو تخٌر أنت ما ٌحلو لن من كنٌات و ألماب , ثم أكفاطمة 

 فعل ٌا حبٌبتً , ٌا إمرأة من حزن . و طٌفً , بحزن عمٌم , فأجبتها سأ
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 تمهٌد
 

 ال احد له الحك بان ٌكسر خاطري كما فعلت أنت

 و ال احد له السلطة لفعل ذلن إال  أنت

 فشكرا لجعل حٌاتً التعٌسة تزداد حزنا و ألم .
 كودمحم محً الدٌن أبو ز
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 ضمٌر ٌحتضرى لإعرٌضة 

 
 ألننا فً كل شًء نعلك إخفالنا

 على مشنمة الخطاٌا

 أفعالنانواري الهش من 

 نصلً على كل لبلة

 حتى ال ٌكون لإلٌمان بماٌا

 تمول أسطورتنا نحن أمة عظٌمة

 لكن سلبنا المتربصون كل

 المزاٌا

 ألننا نإٌد ثورة الخوارج منا

 حٌن تحٌطنا جرابمنا 

 من كل الزواٌا

 و ألننا مردة السالطٌن

 نتوسلهم  ذلة 

 حتى نرتع ظلما فً الرعاٌا

 نٌةعدل عالو ألننا ندعوا لل

 نلجم أفواهنا عندما تلوح فولنا

 المناٌا

 لجؤت إلٌنا الفتن من كل صوب

 والخزي جٌشا ٌتخٌر منا السباٌا

 ألننا نزعنا عنا سٌف النزاهة

 فتآمرت علٌنا رماح الفساد وبكل

 براءة تمنحنا أوسمة الضحاٌا

 ألننا جعلنا نفوسنا همنا األوحد

 6                                                      ولتذهب للجحٌم كل المضاٌا
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 نمشً إلى عرش الطاغوت طواعٌة

 نشٌد له فً مخادعنا سراٌا 

 نمكنه منا لٌممع كل شهوات الجٌاع

 ولمص رلاب الصالحٌن ال 

 ٌحتاج منا وصاٌا

 ألن ساستنا لد غرهم بهرج السلطان

 وللوبهم لرفعة أوطانهم عراٌا 

 و ألننا رضٌنا ملح شحٌح 

 نرى الٌوم فتافت الخبز 

 أعظم عطاٌا

 نمضً إلى أٌن ؟ ال ندري 

 إلى متى ؟ ال علم لنا بالخفاٌا 

 سؤلتنا من نحن ؟ و ماذا فاعلون بنا ؟

 أجابوا : نحن أٌادي البغً التى 

 ٌبطش بها الوالٌا

 نحن عصافٌر الطفولة التً شردتها 

 عن أوكارها مالٌٌن الشظاٌا

 ضها نحن دارفور التً أغتصبت أر

 تمخضت أسوء نواٌافحبلت بالبارود 

 نحن بالد النوبة تسلم علٌنا المنابل

 من ألف عام ولم نرد بعد التحاٌا

 نحن الكادحٌن خلف عٌشنا المنهوب

 وما زال اللصوص ٌبخلون

 بالهداٌا

 ماذا نحن فاعلون بنا ؟ سنولد

 7                                                             كهوال ٌتامى ثم نكبر 
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 بالخوف شبابا صباٌا

 سنعتصر غصة الجوع لرونا

 ونربً السارلٌن تحت 

 كنف البغاٌا

 سٌعٌش كل منا لمضٌته و 

 نتفرق شٌعا كالبطن بمرت

 ولم تستطع لم الحشاٌا

 سنروي ألطفالنا ولابع بطوالتنا

 الٌرمون راٌةولم ٌرفع احد منا فً 

 سنمول أننا كنا ضد أسالف الضالل

 وكنا أولٌاء صالحٌن محجوبة عنا الخطاٌا

 سنمول أن تارٌخنا كاذب وأن 

 صالحنا نور ٌمتد من الجباه حتى الثناٌا

 وأننا كنا نإثر أطفالنا طٌب الثمار

 ونطعمهم التراب و العظاٌا

 ولم نبٌع أوطاننا للطامعٌن فٌه

 لناولم نخن رجاله ونتخذ 

 نسابهم حظاٌا

 سننكر كل فعل لبٌح لد جعلته أٌدٌنا

 وكل ما حملناه من أوزار ودناٌا

 فهكذا عشنا نرتدي ثوب النماء

 ونحسن نسج الحكاٌا

 لكن من سٌصدق ؟ ألنتعتنا هذه

 ستتالشى و ستظهر لباحتنا

 وكل ما إتخذناه وسٌلة للغواٌة

 8                                                  سٌسمط جدار التموى الذي بنٌناه



 البكاء فً محراب فاطمه                  شعر                  دمحم محً الدٌن ابو زكو
  

 و ٌلعننا الشٌطان وٌنكر دٌنه 

 وٌمول حاشا هلل لم أنزل علٌكم آٌة

 ستبدون عراة أمام أنفسكم ولن 

 تلحظوا إنعكاس وجوهكم فً المراٌا

 الحك الموٌم فعجلوا إلى صراط

 بتوبة لعلها لد تكتب لكم هداٌة

 بسوء خلمه و إتعظوا بمن أثر الخلود

 و السعٌد من تحصن بالولاٌة
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 الهوى نبٌذٌة

 

 

 الهوى والموردٌا نبٌذٌة 

 رفٌك مخلصا نشدتنً نإ

 فال تتمردي

 ونادٌتن من سابع ارض

 تجمعً  غمامة فولً

 تتبددي ال

 خاشعاسمٌن ركوع أ

 هذا للبً تٌمنً خٌرا

 وبإسم الهوى المٌمون أسجدي

 صلواتن كلها وابكً و أجمعً

 فال صالة لمن تخطى

 التشهد

 خفهاأ و تخٌري من فروضً

 للبً محراب الضابعون

  فكبري و ال تترددي

 شراعن بالدعاء رفعًو إ

 لن البحر تعممً و تمددي

 إنً وردتن ظمؤ فال تردي

 بملٌالو تكرمً  مطمعً

 من وردن المتجدد

 شهب تتبعً خطوي

 للعاشمٌنوسماء 

 00                                                               رعديو أ مطريأ
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 غٌث أسمً جفافً

 صدري مرمى الحنٌن

 العناق ألواسفشدي 

 وسددي

  بكٌتن خرافة على ورق

 الربٌع

 خذي بمضارب الحمٌمة

 تشرديو حطمً أسوار 

 وتسللً من عمك المجاز إلى 

 و أسرجً تخٌلً

 صناف التمردخٌال تبٌد أ

 رضلٌك بؤهنا طنً إ

 العذاب

 ى معصمًفؤفضً إل

 ولٌدي

 شتهٌن موت سرٌعاأ

 عجلً حتى ال

 تتؤخري على موعدي

 غنٌن من فوق الظنونأ

 حتمال صادقإ

 جراحًمن  فتمربً إلً

 تودديبلسما تمهلً و 

 راضً السكارىسنمر بكل أ

 وار المحالونعبر فوق أس

 سراب فراش ٌغوٌهأ

 01                                                                      الورد الندي
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 و نشرب خمر الخطاٌا

 ونسبح ضد موج الغرام

 المتجمد

 لصوصتٌنسنعٌش أ

 و نحتاج دعوة من

 بمة العازلٌن لنهتديأ

 ا الحكاٌاتستمول عن

 أساطٌر ال تشبهنا

 دفاتر المتٌمون فخذي

 سرديإلرأي  وأ

 للمادمون خلفناوابعثً 

 برٌد عاجل

 سٌطمرنا الفراق مابة عام

 لكننا سنبعث بعد غد
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 ٌتبعن ظل للحزن

 

 

 منٌاتن من غٌب األألان ٌالخارج

 تتعرى لهم المصٌدة 

 ٌاتأبحرمتها ببعض  وتبٌع

 حرام العذاب إالطابفون حولنا ب

 ؟تعب الحصان  هل

 م صهلة التكبٌر الٌومأ

 سمى العباداتأ

 اختصرتم كل المعارن فٌنا هل

 لتلتم خوفكم منا

 سر بالرفاتألواكتفٌتم من ا

 نحن اشترٌنا من الحرمان هوٌتنا

 غلى ما ٌباع لدى الحرمانأو 

 الشتات 

 لم تعطونا الموت الذي نحب

 ولم تباركوا مسن الختام

 نٌن سباتوظننتم خدر األ

 نمتل الخوف كل ٌوم

 متى رحلتم وهل ستعودون نسؤلنا 

 ما نسجتموه من زكرٌات فسدتمأوكٌف 

 كان لنا وطن بٌنكم وهو لبلتنالد 

  ستعرٌتم منافإ

 منا الصالةأل وبال لبلة

 03                                                 نه عصٌانال نستطٌع الفراق أل
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 ن اشتد ساعده فٌناإ

 تمرد علٌنا الوالة

 نعانك ما فً الشوق من وال 

 مة فالشوق جرٌمانً أ

 و الجناة ونحن الضحاٌا

 صواتكم ألكؤن 

 تلوح  من خلف الضباب

 المغرموننحن جحٌم 

 حزانكمأواف أففال تخلعوا 

 ال العراةإفلن ٌدخلنا 

 اللٌل منفى العاشمٌن

  ٌهبهم حضور الغاببون

  نمبل فً المنفى هباتال لكننا

 ربما ٌسمط كل الجنود 

 ال ٌسمى لتل السباٌا ولكن 

 نتصاراتإ

 المناأحن غدا من ٌللعابد

 ادخلوا من كل باب 

  تلموا السالم علٌنا وال

 بالفالة حدأال نضٌف  فنحن

 وال تسؤلوا الخٌام عنا

 خٌرنا لم نصلً فرضنا األإنف

 جٌل بال بسمالتنولرأنا اإل

 بداخلنا غرٌب ٌصٌحفربما 

 ضًؤرال تشعلوا نارا ب

 04                                            فلٌمسوا طعاما للجارحات اتركوهم
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 ٌرفرفلكن ثم بٌرق بعٌد 

 صناف الطغاةأسنماتل عنكم كل 

 ما طرٌما أٌادخلوا من 

 ال تداعبوا الحلم المسجون فٌناو 

 النهاٌات إالحالما لنا أفال 

 سمابكمأوال تنحتوا فً السدٌم 

 نا عهدنا اللٌل صدٌما ٌربً إنف

 شواق الحزٌناتاأل فٌنا

 تم ضعأادخلوا من الولت الذي 

  لصابدكمفٌه فٌه لضٌتكم و بدلتم 

 العصاة بشعارات 

 ضعوا عطر التودد حول رلابكم

 أن نستافو لكن ال تطلبوا منا 

 السعادة من رحم المعاناة رفع

 وابا متفرلة ولتخزنواأباطرلوا 

 وجاعنا لوافال أمن 

 تضٌك بها الطرلات

 ال تجزعوا لن نسرلكم صواعا

 فلستم اخوة ٌوسف ولن نبٌعكم

 بضاعة مزجاة

 ال تمربوا ووا ما شبتم ذخ

 لمٌص حبنا فملب ٌعموب معلك

 بببر ٌوسف و الذبب بطال

 فً كل الرواٌات

 حولنامانً الجمٌلة ال تراودوا األ

 05                                                     فنحن ابعد من كل الغواٌات
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 فحزننا موسىاجمعوا سحرتكم 

 فً اي لحظة لد ٌرمى العصاة

 حالمنا ال تخافواأللراكبٌن بحر 

 عراضنا عنكم لاربإفً ف

 للنجاة

 ادخلوا كؤن لم تعرفونا من لبل

  وال تملموا مضاجعكم لما

 إلترحناكم أكإوسا لتسمونا  فنحن

 فلما مهرتم لرار بدٌةكسٌر األإ

 الوفاة 

 ذعتم بٌان سموطنا وألما 

 المجروح ٌلوح العزم راٌاتشولنا 

 نحن لم ننكسر فٌكم 

 هزٌمة  ولم نسمٌكم فٌنا

  وبعض الهزابم فً معارن الهوى

 انتصارات

 لعلكم وددتم لو اننا سجنا الخٌال

 بضع لٌال حتى تلملموا شظاٌاكم

 وتجبروا ما بكم من انكسارات

 لكننا حررنا الدعاء الحبٌس من

 التماةمحرابه فلن تستمٌم داخلنا وصاٌا 

 لى رمل ضفتكمإن ٌوما حتى ال نح

 ثمبنا سفٌنتنا 

 و مزلنا ما تبمى من شراعات

 لن نبحر فما زالت مرساتنا غاببة

 06                                           بنبؤ عظٌم وال نظن رٌاحكم لد تؤتٌنا
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 ٌحمل عرش المسرات 

 لى نعشنا الوحٌد إادخلوا 

 ً جراحاتنا ف سنوطنكم

 سما للجراحات نكم ستغدونأونعلم 

 زعومستشربوا نخبكم فً موتنا الم

 وتدلوا الطبول فً جنازاتنا و

 ترفعوا الوالبم 

 ونحن نرسل الدعواتِ 

  ستعٌشون فً سراب المحبٌن

 حالما أوجاع و أبٌن  وتتناللوا

 كانت ترهمنا

 تثٌر فٌكم الٌوم عظمى الملذات

 نا منكم وال نعرفكمؤنٌنا كإلادخلوا 

 ننا متنا وجبتم لتعزوا الوصاةؤك

 هون لدٌناأولبعض التوجع ثم السالم 

 مانً و الحنٌنمن صراع بٌن األ

 اةكل الحٌ
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 اخفً ال احبن

 

 

 روعنً الهوى و ما الهوى إال لناع

 راعو ما كنت لبل ذلن بالحب أ

 نعٌنان ٌا طفلتً و الممر توأمٌ

 و فراشتٌن من بنٌات الٌراع

 لتسلبٌنً و حدتً وماٌن جنحت إل

 ن الغرور فً الحسان طباعدرٌت أ

 ؟ حببتن أجرمت  حٌنما أ

 فجرم الحب فً زماننا  ثم ماذا

 مر مشاعأ

 خالصا و للسفاهةوبالحب ٌسفهون إ

 بالحب ٌشٌدون لالع

 ال أروم بالحب سفاهة فؤنا 

 أستغنً عن فرٌسة  سامةأ

 رغبها السباعت

 عف عن هتن العروض بالحب و أ

 جنب دناءة الخسٌسٌن الرعاعأتو  سموا

 و الحب ٌا ذات النجمتان ولد عفٌفا

 لكن دنسته نزوات الذباب الجٌاع

 والحب برعما نسمٌه أٌمانا 

 الحب عندي سرا و خالصاإو 

 عن وفاء ال ٌذاع

 متناعن سٌدتًال ألومن فً إ

 08                                            لطالما كان طبع الجمٌالت االمتناع
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 لكن ال ترمٌنً بسهام الدناءة تمنعا

 ا عزٌز النفس كرٌما شجاعفؤن

 فكا و الو ال تطلمٌن للغرور سهام إ

 ترومٌن بالغرور علوا وارتفاع

 ستغنً عن عشك ٌمس خالبمًو إنً أل

 رد نبعا ولغته  الضباعو ال أ

 روم حبا عفٌفافؤنا ٌا ٌاسمٌنة أ

 ٌمبع خلفه نٌف انتفاع عشما ال

 خاللً كل للبا وإنً ألشتري بؤو 

 خالق ٌباعاشتري الحب إن كان باأل

 خاللً حبا عظٌما ٌإٌده و أبوء بؤ

 لتناعالحاسدون و الواشون إ من

 ن ضللن الكاذبون بخالبمً فسلٌنًوإ

 ستماعلٌتبٌن لدٌن ما نمله اإل

 سلن دروبا للسفاهة مطلماو ال أ

 فببس سفاهة الدنٌا شر المتاع

 و إنً وحسن الشمابل أخٌٌن 

 ترابً فً متع المحاب رتاعوأ متنعأ

 و إسؤلً السابرون بلٌل الهوى عنً

 د او خداعأفً طرلاتً أو

 و تبٌنً من المنجمون عن خلك فإادي

 الشراع  وأنتتغرق سفٌنتً أ
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 فاطمة محراب فً البكاء

 

 زماناأزمان وأوردت نمٌر العشك 

 ظمبانافما بال فإادي الٌوم  

 ولد كنت فٌه لبل ذلن زاهدا

 عنه سلوانا ىوالوبت الٌوم ال 

 ففاض منًفاطمه   حضنوعٌت 

 ستطعت  كتماناإالهوى وما 

 شدها فً صلواتًأنرحت  و

 عالناإٌتً سرا ودعأمنٌة و فً أ

 طلبها للنفس خلٌلةأرحت  و

 الناذفصرفت عنً الوجه خ

 رتدت ثٌاب الغرور ضاحٌةو إ

 شؤنها فرلانانزل فً أكؤن هللا 

 ولبل ذلن جعلتها موطنً ولم

 ٌكن للعاشمٌن فً الهوى اوطانا

 لكنً سمٌت كؤس غربتً والملب

 حزاناأٌمطر أالما و

 ومثلً أنا ٌنعت عشمه سفاهة

 ألن معضلتً الفمر والحرمانا

 وما كان الحب بالمال ٌباع

 غراه جاه وسلطاناأوٌشترى لكن 

 ورغم ذلن احبن ففإادي

 كر وخانانأا تعلك بمن أن

 اعتب علٌن رغم جمٌل صنٌعً

 10                                                    على معروفً نكرانا ًرددت
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 ووصمتً بالخباثة محبتً

 وهللا ٌعلم ماذا فً محبتً كانا

 الشوقتشجٌنا النجوم ن أ

 والبدر ٌرعاناٌغمرنا 

 لكن لو تدرٌن لدر محبتً لما

 ذعاناإوافمتً الحاسدون 

 عزار واهٌةأورحتً تبحثٌن عن 

 ا ال ٌحتاج تبٌاناأنوعشمً 

 كفانً عتابا وبعض اللوم معروفا

 حساناإجحاف طبع من ٌلك واإل

 ن جاءنإلكن ما ٌحز فً النفس 

 الغنى ٌجثو ٌمول سبحانا

 كتفٌتً ونشدتً المزٌدإلما 

 غواناأمع فنحن البشر الط

 ن جاءنًإت معتزرة أنوبماذا غدا 

 ٌبثنً شولا وتحناناالمال 

 ن الملب كان مضطرباأحاجٌن أت

 وبات الٌوم بالحب نشوانا

 نً كفرت بدٌن الهوىإال وهللا 

 نكرت ما فٌه من لرءاناأو 

 وما تغور ورد الهوى دونن

 وما هجر محبتن كفر وعصٌانا

 ود كما كنت من لبل مرتوٌاؤعس

  فغٌرن حسان  ٌهتفن لً موالنا

 ومااد به زوسالما على عشما ٌ

 11                                                 طاب عشما ألجل المال لد هانا
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 لٌاله عنه ضربوات ال

 

 

 خبروا حبٌبا الروح تهواه أن

 ٌاهإالملب مضطربا ٌشتاق ر

 لد جفت بحار صبره كلها من

 نت تنساهألٌس ٌنسان كٌف 

 لحمه و عاد الحزن المدٌم ٌ

 خالٌاهٌعانك بالهجران كل  كظل

 ن  العشك ٌحتضرأبلغوا طبٌبا 

 والبٌن مجرم ٌسحك ضحاٌاه

 وابه لن حٌن ٌلمانأبمشرعة 

 فما بالن الٌوم بالصد تلماه

 رضه ال زرع و ال ماءأممفرة 

 سمطت سمابه وانهارت زواٌاه

 ٌه تمتلهإلضٌت أفذ كنت لد إ

 فؤفعل ال تتركه ٌصارع مناٌاه

 ٌا نبعا و الروح صادٌة للبًأ

 تضرب عنه لٌاله لٌسا فال

 ٌنع فً بوادٌهاأ افتى غض

 والٌوم كهال عن عشمها تنهاه

 ن الملب مثكولأبلغوا حبٌبا 

 ٌداوي جراحه و ٌلملم بماٌاه

 بوابهأغلك موطنه عنه أفمن 

 كٌف ٌطٌب ممامه بمنفاه
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 احبن ال ان علمٌنً

 

 

 سىعلمٌنً أن ال احبن و أن

 انن الربٌع و الرٌاحٌن و الٌاسمٌن

 ن ال اشعر بن حٌنماأ علمٌنً

 وكارها و حٌنماتهجر العصافٌر أ

 وتار موسٌماها الحزٌنتعزف األ

 وراق تحرقالمجدلٌة  األ فاطمه

 لىأشعارها وما زلتً تتبعٌنً إ

 لى كل مدٌنةكل شبر إلى كل وكر إ

 شواق تكتوي بنارها وما زلتًاأل

 عمالً الدفٌنةتستعمرٌنً تستوطنً أ

 وما زلتًصغارها النارنجة تثور على 

 تتوغلً فً داخلً تسرلً منً السكٌنة

 فبدونن ٌا حبٌتً الرٌاح تضل مسارها

 شرعة على بحارها و تغرق كل سفٌنةوتثور األ

 نن الرٌاحألنن األمواج وتالطمها و أل

 فً غوغابها و البراكٌن السجٌنة

- 

 شتاقأال أ فاطمه المروٌة علمٌنً 

 لٌن علمٌنً كٌف اشرع بدونن فًإ

 حلتً الموسمٌةر

 لبٌة المآذن و ٌاٌا حلما تراءى فوق أ

 عطرا ٌفوح من زهور الخزفٌه

 13                                             ٌا شعرا لم اكتبه و ٌا لحنا لم انشده
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 منٌتً العصٌةٌا نجواي و شكواي ووحدتً وأ

 لى مملكتً لتخرلً لوانٌنًكٌف دببتً إ

 وتستعمري روحً الشمٌه

 حتً دمابً و نكستً مواثٌكٌف أبك

 نً غرٌبا بال هوٌةالهوى الممدسة وتركت

 ٌتها المالبكٌة احبن و ال ضغٌنة احبنأ

 بدٌةق ٌطعننً ٌمزلنً ٌمنحنً نشوتً األوالشو

 احبن وحمم النوى ترشمنً فؤلع لتٌال

 بالشوق لبل الشظٌة

 بوح به كٌف نسجت من حروفأ لمٌا سرا 

 عظمٌةبٌت األ اسمن مماما ممدس للحاجٌن

 ٌمضى العمر دونن كبٌبا عابسا بابسا

 مواجه كما السفٌنة الورلٌةتتجاذبنً أ

- 

 جده لدهجرت المدن التً سكنها خٌالن أل

 توسد شراٌٌنً وثموب المسام

 العالمة بٌنألجده لد توسط زكرٌاتً 

 وهامالتمنً و التجنً و األ

 ن المالذ من تغرب ال ٌنتهًأٌن المفر أٌ

 ضناه السمامامى ٌستشري فً فإاد أوشولا ٌتن

 ٌدً ٌزن الهروب من طٌفا ٌتعمبنأٌ

 ٌد خوفً منشولً ٌزٌد تولً ٌز

 لف عامهاجس اللماء بعد أ

 لىإ لً عٌنٌن وعلمٌنً أال أشتاق إ

 شفتٌن والى نبٌذ نهدٌن الممدس الحرام
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 ىإلى متى هذا الجحٌم ٌغلً فإادي إل

 حصنتً رابضة ٌغلفها الضجرمتى أ

 الجوى ٌؤسرنً ٌسلبنً جناحايهذا 

 ٌمنعنً الرحٌل ٌمنعنً السفر

 رجلًهذا العشك ٌكبلنً ٌسرلنً أ

 رأمشً على الثرى و ال أث

 ال احبن علمٌنً علمٌنً أن

 نفاسًكٌف أنسى أرنو أن أعٌش آخر أ

 حر أنا
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 عشمً رسول أنا

 

 

 ىٌَجافٌن الكر امثلً ٌا نجم عاشك

 علٌابن ترلب ما جرىَ عتصمت فً اف

 ورحَت تساوم السابرون بلٌل الهوى

 لٌن خبراردوا إٳن مروا بالزهرة ٌ

 نً لبلن و فمرُ زٲم هزن فمراً كما ه

 ىَ زدرمُر ٌأالحال ٌا صاحبً 

 لال ببسا والدمُع من مملتٌه طافرُ 

 الحب بالمال فً هذا الزمان ٌشترىَ 

 ن ٲُرضعنا كؤس النوىوٌنا ٲخإنو

 ثم تغوراففاض خمر الشوق 

 ناإنحال دونن ودونً ٌا رفٌمً 

 حبة ٌرومون لمراألنجمان وا

 ثمل الفإاد وما سمٌته خمرا بل

 بدة المحبون تسكراأفبالشوق 

 اللٌالً ىسأتى ٲعماها الومهجتً 

 ٳن ٲتى البشٌر بممٌص حبٌبها ترىَ 

 وٲتهم ذبب البٌن بُجرم الثراِء ضالالً 

 وهو برئ ٌنافك علٌه و ٌفترىَ 

 اشٍك كذبوه وٲشاعوا جنونهُ فكم من ع

 ذُل التوحد كؤتعِس الورىَ  ىرتضإف

 وٲنا ٌا نجم ما ٳرتضٌت وثنٌتهم و

 رحت ٲضرب بفؤس صبري ٲُكسرا

 16                                          طابعا هم ولبلت ٲن أُرمى فً نار
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 فجرت نارهم بردا وسالما ٲنهرا

 وتجمع كبار لومهم ٌهزءون بعشمً

 مجنون لن تنال منا و تسخرا شاعراً 

 فنؤٌت بدٌن عشمً الممدس عنهم

 دعوا مبشراأٲطّوف مدن التمنى 

 ٲُعزي نفسً بصدق عمٌدتً و ٌمٌنها

 وما ضرنً ٳن كذبوا و زادوا تنصرا

 صدقعوا ما ٳستطعت من شاء ؤدس

 رادران فلٌكفومن كان حاسداً له اإل
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 سٌدتً اٌن الى

 

 

 ٌن سٌدتً إلى أإلى أٌن 

 الرحال  إلى أٌن شددتً

 وتركتنً خلفن كطفل ٌبحث 

 عن دٌنار حظه فً الرمال 

 جٌبٌنً ٌا موطنًإلى أٌن أ

 وطان دوننا األوهل تودع 

 ن تجٌب السإال أ وتخاف

 زر علٌن الممام فمررت أتع

 نهزام ورمٌتنً عٌنان اإل

 ن بؤلواس الوداع دون أ

 تشدي الحبال 

 الرحٌل  عتب علٌن جرحال أ

 للبً فرٌسة ضاعت بٌن 

 السهام و النبال 

 نت من نجوم سمابً أٌن أ

 ن صمتن وأٌن همسن البارد بل أٌ

 و الصمت موال 

 خاف من هبة للهوى أ

 نسمٌها و داع 

 طربت مآلً ولكم هبة أ

 الرجال 

 فً حزنً لوة اجهلها 

 18                                                               دركها ولعلً لن أ
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 تمول ما جبت للممٌم فتزودوا

 حزانن منً فغدا تعود أ

 حزان عجال و األ

 تخببٌن فً صمتن لسوة لٌتن 

 ب عنن و أطلمتها لتنو

 تمول ما لم ٌمال 

 ؟ تخافٌن الوداع أال

 ٌنبت الخوف سٌدتً  ال

 جمال الرض بؤ

 ٌن تختببٌن منً ؟ أ

 وهل تستطٌعٌن ؟ 

 وكٌف تضرب السماء نفسها 

 عن عٌون الجبال 

 داد سواد اللٌل لبحا فما از

 لٌعانك فجره  إال

 و ما ازداد الهوى انتماصا 

 كتمالال إلإ
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 ربٌعة

 

 

 لبل للٌل كانت هنا

 تحت ظل الٌاسمٌن تلعب هنا

 ختفٌتً ربٌعة ؟أٌن إ

 البرٌبة .. التمٌة النمٌة

 مالعفٌفة ضعت أنت أالشرٌفة 

 بٌضضعت أنا .. مندٌلن األ

 ٌفترش الثرى و صوتن الناعم

 ٌداعب الغصنا ..

 ٌرسل نغما ٌرسم سهما ٌعزف

 حرفا ٌنمش لحنا ..

 لبل للٌل كنت هنا ..

 زرق ٌطفو فً الماءحذابن األ

 وحلمن البعٌد الترب ودنى ..

 رض مضرجة لمن هًدماء فً األ

 لٌس لنا ..

 ن الدماء النت تخافٌربٌعة أ

 لونها العفنا .. أزٌلن تعودي لبل أ

 راه ممزلا هنافستانن الزهري أ

 لمشة الحبماذا إرتدٌتً من أ

 ضناها الزمنا ..التً أ

 خاتمن الذهبً .. ملمى على العشب

 كؤنن هنا و لم تذهبً ألنن هنا فً

 20                                                             روحً وفً للبً ..
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 ماذا حدث لتملعً خاتم المنى ..

 ربٌعة ٌا ٌاسمٌنً لبل للٌل

 كنت هنا و صوتن الجمٌل

 فتن الفرات و النٌل مزج البكور

 صٌل حٌن غنى ..باأل

 لبل للٌل كنت هنا فً حجر الجٌتار

 رض مكشوفةفً وضح النهار األ

 بدون ستار دون حمٌمة ومعنى ..

 الناس تجمعت تهمهم

 هنالن انفجار

 ضحاٌا صغار كبار

 ال تهتمً هذا ال ٌخصنا ..

 ت ٌا طفلتًربٌعة .. أهذه أن

 م مجرد شبٌه ..أ

 لما هذه غارلة فً دمابها ممزلة

 حشابها ..أطرافها منزوعة أ

 نت .. هذه لبٌحةال هذه لٌس أ

 ربٌعة جمٌلة .. لن تموت وتتركنً

 ربٌها ..هكذا لم أ

 وجهها مخضب بالدماء و ثغرها

 موت بالحب ٌسمٌها ..باسم كؤن ال

 خرى مفمودةوأساق ممدة 

 تهدٌها .. ربٌعة .. ربٌعة لمن أنت لغٌري

 خرىٌد موشحه بالحرٌر األحمر و أ

 ٌن تخفٌها ..أٌن .. أ

 21                                               لىأفٌمً ربٌعة لنعود إلى البٌت إ
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 والدتن كٌف بالموت تنسٌها ..

 وما ذنبً انا ؟ماذنبن انت ؟ 

 ما ذنبنا نحن باالرهاب .. ما ذنبنا

 بالحرب و مساوٌها ..

 ذا عدت للبٌت .. ماذاذا الول إما

 روٌها ..ألول لوالدتن كٌف المصة أ

 من الجانً

 ولما ربٌعة .. وهل وردة فً الخامسة

 ٌعادٌها .. إنسان

 ماذا جنٌتً انت لنعالب هكذا

 نت تجنٌها ..وحدها البراءة أ

 للٌل  كنت هنا ٌا عصفورتً تنشديلبل 

 لحنا جدٌد ولد كنت ارلب كٌف

 سعٌد ..بوطن انن تحلمٌن 

 لكنهم رفضوا .. رفضوا الحرٌة و

 غتالوا اللحن و المصٌد ..إ

 غتالوا الطفولة و الرجولةربٌعة إ

 غتالوا الشهامة و الكرامة لتلواإ

 الحلم المجٌد ..

 لبل للٌل كنت هنا تحلمٌن بالحب

 تً ثمن الحلم الوحٌد ..لكنن دفع

 لبل للٌل كنت هنا تصرخٌن تضحكٌن

 تمرحٌن من لرٌب ومن هنان من

 بعٌد ..

 عٌنماذا ألول إذا عدت للبٌت كٌف أن

 22                                        لى للبا ٌشعر بن وٌران فً العٌد ..إ
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 ن من لتلن هو جبننا و هوسؤلول إ

 خبث الساسة العبٌد ..

 من لتلن هو حمدنا  سؤلول إن

 صراعات تؤذي و

 وال تفٌد ..

 ربٌعة لبل للٌل كنت هنا و للبن

 الصغٌر ٌلهو فً شاطا العبٌر

 ضحى الٌوم للب شهٌد ...أ
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 وصاٌا من هل

 

 

 تتؤرجحٌن فً داخلً ٌا امرأة 

 تخرجٌن من الجدران والزواٌا

 تمشطٌن طرلاتً المنهكة وال

 سماط الضحاٌاعن إتكفٌن 

 تتؤلمٌن فً موسٌمى اعشمها و

 تتمردٌن لحنا على المزمار و الناٌا

 احبن وعشمن منفاي الذي لم

 ٌكن وسجنا غرٌب السجاٌا

 احبن ٌا حلما ٌنادٌنً ان الترب

 ال تخف سنجزل لن العطاٌا

 ا وجهن الثانً دعال تخف فؤن

 ظر فً المراٌاالتوجس وأن

 احبن و عٌنان سهام من زمرد

 سبحان من علم عٌنان الرماٌا

 د حدتهاحبن والتغرب ٌزٌ

 ٌجتث الشراٌٌن والخالٌا

 لى المجهول داخلًٌتغلغل إ

 ٌمزلنً ٌمتلع  الحشاٌا

 فمن دونن ٌا سٌدتً ٌبكٌنً

 من غٌرن برفك ٌلم البماٌا

 فعشمن سفر ال منتهى له

 جٌبٌنً هل من وصاٌافؤ
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 الٌن اشتاق

 

 

 ٌن وانت حلماأشتاق إل

 و طرٌما بال مدى معمدا

 اشتاق الٌن وانت تختببٌن

 منً داخلً

 نا ابحث عنن فً كلوأ

 الجهات سدى

 احبن  و العشك سفر طوٌل

 سٌر فٌه بال هدىأ

 ٌن و الهوىاشتاق إل

 نجما معلك فً فراغ 

 و صوتا ٌرعبه الصدى

 ٌن  و بٌننا سكوناشتاق إل

 مخٌف كلما آوٌته تشردا

 مرأة بنت لصٌدتًاٌا 

 فتٌها الندىٌتمطر من ش

 احبن والحلم خٌطا ضبٌل

 كلما لمحته  تالشى وتبددا

 فمن حٌثما تطل الشمس

 داد تعمداتختببً أمنٌتً وتز

 ها نحويكلما شددت شعاع

 تحصن بالمغٌب وتمردا

 كلماأخاف من تولً إلٌن ف

 25                                                       ستبداأثنٌته عنن تمادى وإ
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 ثك فً سكون البٌن بٌنناوال أ

 فحٌن جبت أطوٌه تسارع وتمددا

 فمط علمت حلمً على نجمة

 بدااستعصت بالسماء ال أستطٌعها أ
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 الحب  لتلتً

 

 

 أماذا جرى ؟

 النجوم ذابلة السماء شاحبة

 ٌجافٌها الكرى

 شجار ٌابسةاأللوان باهتة األ

 عٌاها العرىأ

 امرأةٌا ه لمد لتلت

 فتمزقإغتلتً الحب 

 هترىالجسد المرهك و إ

 وتسؤلٌن ماذا جرى ؟

 جفان ماتت سهدا تنتظر مناأل

 نافك و افترى

 ثم ماذا جرى ؟

 

 لمد مات الهوى

 فلتصفمً و تحتفلً فغدا ستغدوا

 المصة مجهولة

 بتدعت من حبن دٌنا وبعثتنفؤنا إ

 به ٌا امرأة رسوله

 ثم ماذا جرى ؟

 مرأةلمد لتلته ٌا ا

 غتلتً الحب و كٌف تكفرٌن بالدٌنإ

 نت الرسولهوأ
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 نجمتان

 

 

 نجمتان فً بحر المآسً غارلتان

 مواج الدماء تعربد فٌهم و أ

 ضحكة موحشة  و ال تكتفى

 لارب صٌد من ورق

 ٌرمى شباكه فٌمبض هالم الزمن الوفً

 سطول غرٌك ضباب العروبة خلفه أ

 منذا ٌشهر سٌفه 

 لٌنجد حٌفا لنحتفى

 لٌلة ظلماء و النجوم عوالم 

 نسٌم بارد ٌمبل المدس بغتة  و الموت

 و ٌختفً

 مى ترتعش خلسة مزامٌر أنات األٌا

 لٌلة ثملة فلترحمً  ٌا

 فلترجعً فلتنصفً

 لرطبة نجمة منسٌة فً سماء بعٌد

 فخجلنا  لنتحد لنمتفً ثرها طمرت أ

 و فلسطٌن نجمة لرٌبة هنا

 ال صوت بالدمع  تبتعد منا

 عها فلتتولفًٌتضر

 ننا لها ال للبا على مأل ٌنادي أ

 تجر ثملها من ضرب  لوحدها

 ى حتفلى طعن إلإ

 تصٌح فً جب                                                                  28
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ٌن إخوتً منأ المناٌا  

 ٌعموب ال سٌارة تمر  

 ال عزٌزا مترف

 أال لٌتهم ما كذبوا لٌعموب 

 جابع ولم ٌكونوا  عن ذبب

 حمدهم لٌوسفأ

 لمد ازهدوا فً ما ال ثمنا له 

 ضمروه لرونا ما أ ظهرواو أ

 من الحمد الخفً

 وباعوا نجمة كانت تسامرهم مودة

 لى ذبب ال ٌشبع  إ

 ال ٌرحم وال ٌكتفً

 نها لرٌبة من ٌعموب كل جرمها أ

 حلمت و باحت لهم  ولد

 دون تخوف

 

 

 ٌانعتانان هنا وهنان كانتا نجمت

 ترلصان تمرحان تلمعان سوٌة

 ولىوفجؤة تداعت األ

 عنا  تالشت و ابتعد 

 مالٌٌن من السنٌن الضوبٌة

 دلس الغابرٌن الفوارس أن

 غراب هدٌةبؤٌدٌنا وهبناها لأل

 و فلسطٌن الٌوم فً الدرب تسٌر

 31                                                                     تموت ببطء 
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 تتبخر بثمل و روٌة

 ؟ سالم ألم ٌكن العهد بٌننا اإل

 تجمعنا روابط الدم و األخوٌةأولم 

 جزوري انا 

 رحلة من السودان تبدء

 سكندرٌةتبحر بؤشمابً من شط اإل

 وفً دمشك تسمط سحابة ترمٌنً

 عانك الٌاسمٌن أل

 فً بٌروت الزكٌة

 اصعد بخارا من غرام نحو السماء

 مً بغداد أ

 لف تحٌةألف لبلة وأن ل

 حمامة بٌضاء 

 تلوع مضغة فً جنبً

 تحمل لً من الٌمن السعٌد 

 وصٌة

 سالم و اإل خ العروبةأٌا أ

 ؟ غربة و وحشة  لما نشتكً

 ؟ ومتى كانت بٌننا عرلٌة

 أنا عمانً 

 لصة ٌكتبخً من الطابف أ

 و ابن عمً فً الجزابر ٌتم البمٌة

 مزارع اسمً التسامح ارضً 

 ببالد

 ولً من بشاشة الكوٌت هوٌةفاس 

 30                                                                ختً من مصر أ
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 عجمان تحصد الشهامة  و  ترمً بزور محبة

 وسجٌة امنبع

             ؟فبربكم لما نسحك بعضنا بعضا 

 لما

 نضمر ألنفسنا الحمد 

 ؟ ٌةو الضغابن و األذ

 بحك التارٌخ علٌكم أعٌدوها لنا 

 واثمة  متنا شامخة ولنا أ عٌدواأ

 مهابة و لوٌة 
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 تزوجٌنً

 

 نااهجري نفسن وأسكنٌنً أ

 مرأة تزوجٌنً لٌنتحرٌا ا

 هذا الضنى

 تزوجٌنً بروحن وروحً

 مكانالٌانعة لنرتبط فً الال

 زمناوالال

رواحنا معا وأ لنحرق بالحب  

 نهار الهنارمادنا فً أننثر 

 لٌكن ٌا حبٌبتً اجتماعنا ابدي

 لٌكن فرالنا ٌا سٌدتً غٌر ممكنا

 مرأة بجسدن وتزوجٌنً ٌا ا

 خٌالن لٌندمل ٌا رفٌمتً جرحً 

 المتعفنا

 لنغدو عصفورٌن من غرام لنضحً

 روحٌن نعٌش فً بدنا

 تزوجٌنً بحمرة شفتان ألرسم

 لن بمبالتً سكنا

 نصنعلنجمع أوراق الخرٌف و 

 خزفا و نشكل من السحاب  منها

 مدن لنا

 املن تزوجٌنً أللهو بؤطراف أن

 رسم على خدٌن خاتم المنىأ و

 حالمن وتزوجٌنً ٌا سٌدتً فً أ

 32                                                   حالمً فما للعشاق من وطناأ
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 نلتمً ال او نلتمً لد

 

 

 و ال نلتمً وتبكٌنلد نلتمً أ

 على ضٌاع حلما جمٌل

 و التهً هذا العذاب ألد ٌن

 ٌنتهً وتندمٌن على للبا

 بالحب بخٌل

 ن نلتمً بعدوٌبمى األمل أ

 كرب و بعد حرب بعد بٌن ثمٌل

 و ال تستحً لد تستحً من طٌفً أ

 وٌغرٌن توهمن بعشك هزٌل

 و ال ترهبًو لد ترهبً السفر أ

 ان لبل الرحٌلوتخافٌن أن أر

 ام بحتفلد تمٌل شمس الغر

 صٌلى ٌرددها األموعدنا ونبمى زكر

 وتبمٌن نجما اطل علٌنا لٌضحن

 فً عبوس اللٌل الطوٌل
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 تغرب كفى

 

 

 كفى بعدا هجرا وتعذٌبا

 كفى طعنا رجما و جراحا

 كفى هذا السعٌر الذي ٌلفنً

 حزانً ٌسامرنً واللٌل أ

 ٌدركه صباحا

 أموت شولا كل ساعة 

 موت عشماأ

 دمابً بٌن نواجزكل ٌوم و 

 الشامتون تهدر تباحا

 حالم اللماءتذوب فً خاطري أ

 منٌات حرٌتًاألول تتبدد أ

 امضً اعزل مكسور الجناحا

 كفى هذا النوى الذي استعمرنً

 شوالًإستوطن مهجتً و أ

 المتعبة ال تموى على كفاحا

 حتضاراتًتتراءى أمامً إ

 تنهار صروحً وعبٌر خسارتً

 فً الغسك لد فاحا

 ٌجارٌنً الهوى فً توهمً ربما

 لمان  وربما ال اللٌل دامسألد 

 حالم نابمة و طرلاتًاأل

 الموحشة ال ٌغطٌها نباحا

 34                                               ما عاد خمر التمنى ٌشفى الغلٌل
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 ما عاد الملح ٌمتل جراحا

 ٌسرق زمانً هذا الضنى هذا العنا

 فك لد الحااألوموات حنٌنً فً 

 كفى ضربا ركال وتنكٌال كفى

 شنما رمٌا سخرٌة ومزاحا

 ٌا لٌل عذابً كفى سجنا و نفٌا

 كفى تغرب فلتمنحنً السراحا
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 احبن بلى لولً تخافً ال

 

 ال تخافً لولً بلى

 صوت العاشك فً داخلً

 ٌرجون فً للك

 لولً بلى احبن

 رجفة النهد بٌن اسطري

 لالم و الورقاأل تثور على

 لولى بلى احبن

 بحار فًال تخافً اإل

 عمالً  فبحارأ

 عمكعٌنان ٌا حبٌبتً أ

 ركً لولً احبن وات

 ولٌاءالكرامات لأل

 مواج هادرة .. األ

 فهل من زورق

 ال تخافً لولً احبن

 ننً كسرت جناحايفإ

 وصنعت سفٌنة من لذة

 ثغرن ومن رجفة الشبك

 لولً احبن وال تخافً

 غوص فًاحبن كً ألولً 

 و أغرق  واغرق صدرن واغرق
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 سارٌة

 

 

 حٌنما تبكٌن فً طرلات مدٌنتً

 كنت ارتوى منن

 سمً منن دنًوأ

 

 وكنتً لدٌسة عظٌمة ومالن

 مان وكل الهالنوكنتً األ

 زهاري لتغنًوربٌعا تنتظره أ

 وكنتً السهى

 وشمس الضحى

 والوتر الخامس فً عود

 ذرٌاب المغنً

 الممر والسدٌموكنتً ضٌاء 

 وكنتً سمر والجحٌم

 كنتً وٌا لٌتن لم تكونً الحلم

 والتمنً

 سفاروكنتً وحشة األ

 وسكن التعب

 التً تمٌد مدنً

 وكنتً النمارق و البٌارق

 وخمر العشك حٌن وردتن

 النتشً نشذتً منً

 وكنتً المراسل والرسول

 37                                                وكنتً الخرٌف فً كل الفصول



 البكاء فً محراب فاطمه                   شعر                    دمحم محً الدٌن ابو زكو

 

 وكنتً المآلً حٌن بكٌتن

 انمسمتً ٌا فإادي عنً

 وكنتً بحار كافور و السماء

 وكنتً النجوم والشهاب

 وكنتً الغٌوم والضباب

 لتمٌن وجدتنحٌن غفوت أل

 حلما عابرا لد هزنً
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 الخاتمة
 

 

 الحب ٌا رفاق حرب نائمة تغرٌن بالشهادة 

ن لم مارها إسعٌرها لذا ال تخوض غ ولكنن لن تجد بعدها سوى الخلود فً

 . جٌدا لها تتسلح 

 

 نصٌحة من شهٌد . 
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