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  أوراق خضراء قدميةأوراق خضراء قدميةأوراق خضراء قدميةأوراق خضراء قدمية

 

 

 

 قلبك قربك وحزنك نعشكقلبك قربك وحزنك نعشكقلبك قربك وحزنك نعشكقلبك قربك وحزنك نعشك

 اخضر وحيط على فمكاخضر وحيط على فمكاخضر وحيط على فمكاخضر وحيط على فمك يطري طائريطري طائريطري طائريطري طائر

 !!! وخترج قصيدة من ظهركوخترج قصيدة من ظهركوخترج قصيدة من ظهركوخترج قصيدة من ظهرك

 

 

 ..سبحان اهللاسبحان اهللاسبحان اهللاسبحان اهللا

 من االفواهمن االفواهمن االفواهمن االفواهالكلمات الكلمات الكلمات الكلمات  كيف خترجكيف خترجكيف خترجكيف خترج

 مليئة بالذنوب ويقول قاتلك بعد قتلك سأتوبمليئة بالذنوب ويقول قاتلك بعد قتلك سأتوبمليئة بالذنوب ويقول قاتلك بعد قتلك سأتوبمليئة بالذنوب ويقول قاتلك بعد قتلك سأتوب

 كطفل لقيطكطفل لقيطكطفل لقيطكطفل لقيط وقلبك ملقىوقلبك ملقىوقلبك ملقىوقلبك ملقى

 اال سحقا للقلوباال سحقا للقلوباال سحقا للقلوباال سحقا للقلوب

 

 

 عدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزن

 زرعوكزرعوكزرعوكزرعوك........الرباكنيالرباكنيالرباكنيالرباكني على ضفافعلى ضفافعلى ضفافعلى ضفاف

 ويف حقول الثلج دفنوكويف حقول الثلج دفنوكويف حقول الثلج دفنوكويف حقول الثلج دفنوك

 على عرش الظمأعلى عرش الظمأعلى عرش الظمأعلى عرش الظمأ........وتوجوك وتوجوك وتوجوك وتوجوك 

 وغادروكوغادروكوغادروكوغادروك........وقد غدروا وقد غدروا وقد غدروا وقد غدروا  ..كيف تبحركيف تبحركيف تبحركيف تبحر

 عدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزن

 سرتمى قلعتك بالسهامسرتمى قلعتك بالسهامسرتمى قلعتك بالسهامسرتمى قلعتك بالسهام

 لى دروعهملى دروعهملى دروعهملى دروعهمعععع ..وسينبت احلماموسينبت احلماموسينبت احلماموسينبت احلمام

 ال تقاتل احلمامال تقاتل احلمامال تقاتل احلمامال تقاتل احلمام.. .. .. .. شريف انت شريف انت شريف انت شريف انت 

 قد عرفوكقد عرفوكقد عرفوكقد عرفوك

 عدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزن

 كيف ترى الشمسكيف ترى الشمسكيف ترى الشمسكيف ترى الشمس........اقتلعو رئتيكاقتلعو رئتيكاقتلعو رئتيكاقتلعو رئتيك قدقدقدقد

 كيف تتنفس الصباحكيف تتنفس الصباحكيف تتنفس الصباحكيف تتنفس الصباح

 عدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزنعدني اال حتزن

 !!! قتلوكقتلوكقتلوكقتلوك هل تعلم انهمهل تعلم انهمهل تعلم انهمهل تعلم انهم
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 املارد خيرج من عينياملارد خيرج من عينياملارد خيرج من عينياملارد خيرج من عيني

 قد لبست التابوتقد لبست التابوتقد لبست التابوتقد لبست التابوت

 مشت على املاءمشت على املاءمشت على املاءمشت على املاء التيالتيالتيالتي........انت بلقيسانت بلقيسانت بلقيسانت بلقيس

 ..يف طرقات االقدار واخلطوات العفويةيف طرقات االقدار واخلطوات العفويةيف طرقات االقدار واخلطوات العفويةيف طرقات االقدار واخلطوات العفوية

 قيسقيسقيسقيسكنت بلكنت بلكنت بلكنت بل

 على املاءعلى املاءعلى املاءعلى املاء التي مشتالتي مشتالتي مشتالتي مشت

 اخربيني عن مشنقتياخربيني عن مشنقتياخربيني عن مشنقتياخربيني عن مشنقتي

 .. وسأخربكوسأخربكوسأخربكوسأخربك

 هراءهراءهراءهراء ان كل شعر يف غري عينيكان كل شعر يف غري عينيكان كل شعر يف غري عينيكان كل شعر يف غري عينيك

 ..وأعلم اني سأموتوأعلم اني سأموتوأعلم اني سأموتوأعلم اني سأموت

 على شاطئ جزيرتك كاحلوتعلى شاطئ جزيرتك كاحلوتعلى شاطئ جزيرتك كاحلوتعلى شاطئ جزيرتك كاحلوت

 الشاعرالشاعرالشاعرالشاعر ال بأ س ايهاال بأ س ايهاال بأ س ايهاال بأ س ايها

 فشعرك كالنقش على صخرة يف قلب احمليطفشعرك كالنقش على صخرة يف قلب احمليطفشعرك كالنقش على صخرة يف قلب احمليطفشعرك كالنقش على صخرة يف قلب احمليط

 ..حنانيك رباهحنانيك رباهحنانيك رباهحنانيك رباه

 !!! حنانيكحنانيكحنانيكحنانيك
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ِِأنت زهرة محراءأنت زهرة محراءأنت زهرة محراءأنت زهرة محراء ِِ  

 

 

 

 

 

ِِأنت زهرة محراءأنت زهرة محراءأنت زهرة محراءأنت زهرة محراء ِِ  

ِِِِماطرة شفافة بيضاء أنتماطرة شفافة بيضاء أنتماطرة شفافة بيضاء أنتماطرة شفافة بيضاء أنتغيمة ٌ غيمة ٌ غيمة ٌ غيمة ٌ 
ُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌ

  

أنت شيء مجيلأنت شيء مجيلأنت شيء مجيلأنت شيء مجيل
ْ ٌْ ٌْ ٌْ ٌ

ِِ ِِ  

ٍٍكأغنيةكأغنيةكأغنيةكأغنية كهمسة عاشقنيكهمسة عاشقنيكهمسة عاشقنيكهمسة عاشقني.. .. .. .. ٍٍ
ْْْْ

ِِ ِِ  

كنجمة يف منتصف السماءكنجمة يف منتصف السماءكنجمة يف منتصف السماءكنجمة يف منتصف السماء
ْْْْ

ِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍ  

بني أشجار ِ املواعيدبني أشجار ِ املواعيدبني أشجار ِ املواعيدبني أشجار ِ املواعيد
ْ َْ َْ َْ َ
  

 ِ ِِِوجدتكوجدتكوجدتكوجدتك

ٍويف زاوية عتيقة يف الذاكرةويف زاوية عتيقة يف الذاكرةويف زاوية عتيقة يف الذاكرةويف زاوية عتيقة يف الذاكرة ٍٍ ٍٍ ٍٍ  ِ ِِِوضعتكوضعتكوضعتكوضعتك.. .. .. .. ٍ

  تفجر الربكانتفجر الربكانتفجر الربكانتفجر الربكان.. .. .. .. ِِِِملستكملستكملستكملستك

  أجيبينيأجيبينيأجيبينيأجيبيني.. .. .. .. ؟ ؟ ؟ ؟ !!!!!!!!ملاذا ملاذا ملاذا ملاذا 

ِِملاذا أحببتكملاذا أحببتكملاذا أحببتكملاذا أحببتك ِ ِ 

 

 

هل تعلمنيهل تعلمنيهل تعلمنيهل تعلمني
ْْْْ
  

ِِأنني بعد همساتكأنني بعد همساتكأنني بعد همساتكأنني بعد همساتك توضأتتوضأتتوضأتتوضأت.. .. .. .. ِِ
ُُ ُُ

  

فبقدمي بدأتفبقدمي بدأتفبقدمي بدأتفبقدمي بدأت
ُ َُّ َُّ َُّ َّ

 !!  

هل تعلمنيهل تعلمنيهل تعلمنيهل تعلمني
ْْْْ
  

أنني قطعت إشارتنيأنني قطعت إشارتنيأنني قطعت إشارتنيأنني قطعت إشارتني
ْ ُْ ُْ ُْ ُ
  

وكدت أصدم مرتنيوكدت أصدم مرتنيوكدت أصدم مرتنيوكدت أصدم مرتني
ْ ُْ ُْ ُْ ُ
  

وهل تعلمنيوهل تعلمنيوهل تعلمنيوهل تعلمني
ْْْْ
  

أنني وددتأنني وددتأنني وددتأنني وددت
ُُ ُُ

..  

أال تعلمي ذلكأال تعلمي ذلكأال تعلمي ذلكأال تعلمي ذلك
ْْ ْْ

وها أنت ذا تعلمنيوها أنت ذا تعلمنيوها أنت ذا تعلمنيوها أنت ذا تعلمني.. .. .. .. 
ْْ ْْ

ِِ ِِ  
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ِِفماذا فعلتفماذا فعلتفماذا فعلتفماذا فعلت ِِماذا فعلت ماذا فعلت ماذا فعلت ماذا فعلت  .. ِِ   ؟؟؟؟!!!!!!!!ِِ

 

 

مل تدخلي إىل قلبيمل تدخلي إىل قلبيمل تدخلي إىل قلبيمل تدخلي إىل قلبي
ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ
  

لو دخلت إىل األعماقلو دخلت إىل األعماقلو دخلت إىل األعماقلو دخلت إىل األعماق
ْْ ْْ

ِِ ِِ  

ًًلوجدت كهفالوجدت كهفالوجدت كهفالوجدت كهفا ًً
ِِ فيه شيخ ضريرفيه شيخ ضريرفيه شيخ ضريرفيه شيخ ضرير.. .. .. .. ِِ

ْ ٌْ ٌْ ٌْ ٌ
ِِ ِِ  

يأكل األوراق يأكل األوراق يأكل األوراق يأكل األوراق 
ْ ُْ ُْ ُْ ُ

وينام على األرض ْوينام على األرض ْوينام على األرض ْوينام على األرض ْ.. .. .. .. 
ُُ ُُ

  

ِِويرسم على اجلدرانويرسم على اجلدرانويرسم على اجلدرانويرسم على اجلدران ِِ
ُُ ُُ

 ..  

ِِأحبــكأحبــكأحبــكأحبــك ِِ
ُُّّ ُُّّ

  

ولوجدت أطفاالولوجدت أطفاالولوجدت أطفاالولوجدت أطفاال
ًً ًً

ِِ يلعبون يفيلعبون يفيلعبون يفيلعبون يف.. .. .. .. ِِ
ََ ََ

احلقولاحلقولاحلقولاحلقول 
ْْ ْْ

  

بطائراتهم الورقيةبطائراتهم الورقيةبطائراتهم الورقيةبطائراتهم الورقية
ْ ُْ ُْ ُْ ُ

  

ِِوترسم يف السماءوترسم يف السماءوترسم يف السماءوترسم يف السماء ِِ
ُُ ُُ

..  

ِِأحبــكأحبــكأحبــكأحبــك ِِ
ُُّّ ُُّّ

  

ِولوجدت قطعان الوعولولوجدت قطعان الوعولولوجدت قطعان الوعولولوجدت قطعان الوعول ِِ ِِ ِِ ِ
ََ ََ

ِِِِحتبــكحتبــكحتبــكحتبــك.. .. .. .. 
ُُّّ ُُّّ

  

واألمطار واألشجار واألزهارواألمطار واألشجار واألزهارواألمطار واألشجار واألزهارواألمطار واألشجار واألزهار
ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ

  

ِِكلها حتبــككلها حتبــككلها حتبــككلها حتبــك ِِ
ُُّّ ُُّّ

  

 

 

ِِلكنك لكنك لكنك لكنك  مل تدخليمل تدخليمل تدخليمل تدخليِِ
ْ ْْ ْْ ْْ ْ
  

البأس ياقلبي أيها الطريدالبأس ياقلبي أيها الطريدالبأس ياقلبي أيها الطريدالبأس ياقلبي أيها الطريد
ْ ّ ْ َْ ّ ْ َْ ّ ْ َْ ّ ْ َ

  

أنا كالطائر خارج السربأنا كالطائر خارج السربأنا كالطائر خارج السربأنا كالطائر خارج السرب
ْ َْ َْ َْ َ

ِِ ِِ  

كخطوات ا�نونكخطوات ا�نونكخطوات ا�نونكخطوات ا�نون
ْْْْ

ِِ كالشريدكالشريدكالشريدكالشريد.. .. .. .. ِِ
ْْ ْْ
  

أخربك عربأخربك عربأخربك عربأخربك عرب
ََ ََ

ِِ الربيدالربيدالربيدالربيد ِِ
ْْ ْْ
  

أنني وجدت عمالأنني وجدت عمالأنني وجدت عمالأنني وجدت عمال
ًً ًً ُ ُْ ُْ ُْ ْ

 ..  

يف كوكب سحيقيف كوكب سحيقيف كوكب سحيقيف كوكب سحيق
ْْْْ

ٍٍ يف آخر ا�رةيف آخر ا�رةيف آخر ا�رةيف آخر ا�رة.. .. .. .. ٍٍ
ْْْْ

ِِ ِِ  

جروحجروحجروحجروح حيث الحيث الحيث الحيث ال
ْْْْ
  

حيث ال أملحيث ال أملحيث ال أملحيث ال أمل
ْْْْ
  

حيث ال شيء حيث ال شيء حيث ال شيء حيث ال شيء 
ََََ

سوى جبال اجلليدسوى جبال اجلليدسوى جبال اجلليدسوى جبال اجلليد.. .. .. .. 
ْ ْْ ْْ ْْ ْ

ِِ ِِ 
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 ال تنكريال تنكريال تنكريال تنكري

 

 

 

 

 

 نكرينكرينكرينكريال تال تال تال ت

 عليكعليكعليكعليك ارجتافك يشهدارجتافك يشهدارجتافك يشهدارجتافك يشهد

 .. وفرحكوفرحكوفرحكوفرحك

 ..واشتياقكواشتياقكواشتياقكواشتياقك

 يدل عليكيدل عليكيدل عليكيدل عليك.. .. .. .. وصوتك اهلائم وصوتك اهلائم وصوتك اهلائم وصوتك اهلائم 

 ويشهد عليكويشهد عليكويشهد عليكويشهد عليك

 فوق خديكفوق خديكفوق خديكفوق خديك.. .. .. .. خامس خامس خامس خامس  فصلفصلفصلفصل

 .. فماذا تنكرينفماذا تنكرينفماذا تنكرينفماذا تنكرين

 ال تنكريال تنكريال تنكريال تنكري

 

 قالدتكقالدتكقالدتكقالدتك يفيفيفيف.. .. .. .. صورتي صورتي صورتي صورتي 

 حريفحريفحريفحريف.. .. .. .. وعلى فص خامتك وعلى فص خامتك وعلى فص خامتك وعلى فص خامتك 

 امسي على شفتيكامسي على شفتيكامسي على شفتيكامسي على شفتيك.. .. .. .. وامسي وامسي وامسي وامسي 

 حبيحبيحبيحبي ان انكرتان انكرتان انكرتان انكرت

 !! فهل تنكريننيفهل تنكريننيفهل تنكريننيفهل تنكرينني

 رئتيك ِ؟رئتيك ِ؟رئتيك ِ؟رئتيك ِ؟.. .. .. .. اتنكرين اتنكرين اتنكرين اتنكرين 

 

 

 

 سلوبسلوبسلوبسلوباملاملاملامل عيناك وطنيعيناك وطنيعيناك وطنيعيناك وطني

 وضحكتك تزرع الطيور يف يديوضحكتك تزرع الطيور يف يديوضحكتك تزرع الطيور يف يديوضحكتك تزرع الطيور يف يدي

ِِاليك ترحل النوارساليك ترحل النوارساليك ترحل النوارساليك ترحل النوارس ِِ 

 واالمواجواالمواجواالمواجواالمواج والقواربوالقواربوالقواربوالقوارب

 يف حبرييف حبرييف حبرييف حبري.. .. .. .. انت جزيرة انت جزيرة انت جزيرة انت جزيرة 

ِِاحن اليكاحن اليكاحن اليكاحن اليك.. .. .. .. وعلى رغم هذه الغابة وعلى رغم هذه الغابة وعلى رغم هذه الغابة وعلى رغم هذه الغابة  ِِ 
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 تقولني لليل ان سألك عنيتقولني لليل ان سألك عنيتقولني لليل ان سألك عنيتقولني لليل ان سألك عني فماذافماذافماذافماذا

ِِقد اسقط يف يديكقد اسقط يف يديكقد اسقط يف يديكقد اسقط يف يديك ِِ 

 

 

 خميفةخميفةخميفةخميفة .. اجلبال السود يف عينيكاجلبال السود يف عينيكاجلبال السود يف عينيكاجلبال السود يف عينيك

 تدعونيتدعونيتدعونيتدعوني.. .. .. .. وثلوج جيدك وثلوج جيدك وثلوج جيدك وثلوج جيدك 

 .. يا حلسنكيا حلسنكيا حلسنكيا حلسنك

 خريفهخريفهخريفهخريفه نننناعلن االاعلن االاعلن االاعلن اال.. .. .. .. ويا لقلبي ويا لقلبي ويا لقلبي ويا لقلبي 

 فال تنقذينيفال تنقذينيفال تنقذينيفال تنقذيني.. .. .. .. يف حبر عينيك يف حبر عينيك يف حبر عينيك يف حبر عينيك .. .. .. .. غريق انا غريق انا غريق انا غريق انا 

 تسعفينيتسعفينيتسعفينيتسعفيني فالفالفالفال.. .. .. .. بسهمك بسهمك بسهمك بسهمك .. .. .. .. قتيل انا قتيل انا قتيل انا قتيل انا 

 دعينيدعينيدعينيدعيني.. .. .. .. دعيني دعيني دعيني دعيني 

 ِِِِعلى شفتيكعلى شفتيكعلى شفتيكعلى شفتيك.. .. .. .. قد طاب املوت قد طاب املوت قد طاب املوت قد طاب املوت 
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  إىل الشعرإىل الشعرإىل الشعرإىل الشعر

 

 

 

 

 

 !!.. اىل الشعراىل الشعراىل الشعراىل الشعر

 قربقربقربقرب والفوالفوالفوالف.. .. .. .. والف جنازة والف جنازة والف جنازة والف جنازة .. .. .. .. الف قتيل الف قتيل الف قتيل الف قتيل .. .. .. .. اهدي اهدي اهدي اهدي 

 الشعرالشعرالشعرالشعر.. .. .. .. وانتي وحدك اهديك وانتي وحدك اهديك وانتي وحدك اهديك وانتي وحدك اهديك 

 !! وفيه حقيقةوفيه حقيقةوفيه حقيقةوفيه حقيقة.. .. .. .. فيه الكثري مني فيه الكثري مني فيه الكثري مني فيه الكثري مني 

 .. مالك من حقوقمالك من حقوقمالك من حقوقمالك من حقوق اخذت كلاخذت كلاخذت كلاخذت كل

 واخذت انا العقوقواخذت انا العقوقواخذت انا العقوقواخذت انا العقوق

 شفتيكشفتيكشفتيكشفتيك وابتسامة علىوابتسامة علىوابتسامة علىوابتسامة على.. .. .. .. ال تعلمني اني اثرت ضحكتك ال تعلمني اني اثرت ضحكتك ال تعلمني اني اثرت ضحكتك ال تعلمني اني اثرت ضحكتك 

 على عودتي حممال باألدويةعلى عودتي حممال باألدويةعلى عودتي حممال باألدويةعلى عودتي حممال باألدوية

 وأنني كذبت عليكوأنني كذبت عليكوأنني كذبت عليكوأنني كذبت عليك

 !!! ال ليس صافيا ذاك اللنبال ليس صافيا ذاك اللنبال ليس صافيا ذاك اللنبال ليس صافيا ذاك اللنب

 النها فتوقالنها فتوقالنها فتوقالنها فتوق.. .. .. .. ال تعلمني ان جروحك لن تطيب ال تعلمني ان جروحك لن تطيب ال تعلمني ان جروحك لن تطيب ال تعلمني ان جروحك لن تطيب 

 

 

 

 وقت طويلوقت طويلوقت طويلوقت طويل قد ماتت أجنمي منذقد ماتت أجنمي منذقد ماتت أجنمي منذقد ماتت أجنمي منذ

  وال السهول وال السهول وال السهول وال السهول........ومل تعد تستهويني السماء ومل تعد تستهويني السماء ومل تعد تستهويني السماء ومل تعد تستهويني السماء 

 مل استغرب على كوكبيمل استغرب على كوكبيمل استغرب على كوكبيمل استغرب على كوكبي

 تأتيني عواصف الغبار من السفهاءتأتيني عواصف الغبار من السفهاءتأتيني عواصف الغبار من السفهاءتأتيني عواصف الغبار من السفهاء انانانان

 من االصدقاءمن االصدقاءمن االصدقاءمن االصدقاء.. .. .. .. وال الطيور دامية تعود وال الطيور دامية تعود وال الطيور دامية تعود وال الطيور دامية تعود 

 ان يكون موتيان يكون موتيان يكون موتيان يكون موتي.. .. .. .. استغربت استغربت استغربت استغربت  ولكنيولكنيولكنيولكني

 ويف مساءويف مساءويف مساءويف مساء.. .. .. .. على يدك على يدك على يدك على يدك 

 

 

 الياقوتالياقوتالياقوتالياقوت ستحيني كما حيياستحيني كما حيياستحيني كما حيياستحيني كما حييا

 وليس ميوتوليس ميوتوليس ميوتوليس ميوت.. .. .. .. ال روح فيك ال روح فيك ال روح فيك ال روح فيك 
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 !! ستبقنيستبقنيستبقنيستبقني

 ستبقني ان بقيتيستبقني ان بقيتيستبقني ان بقيتيستبقني ان بقيتي

 خيوط العنكبوتخيوط العنكبوتخيوط العنكبوتخيوط العنكبوت كما تبقىكما تبقىكما تبقىكما تبقى

 !! تبنيتبنيتبنيتبنيوستكوستكوستكوستك

 ال بيديال بيديال بيديال بيدي.. .. .. .. بيديك بيديك بيديك بيديك 

 الفصلالفصلالفصلالفصل بالطباشري على سبورة هذابالطباشري على سبورة هذابالطباشري على سبورة هذابالطباشري على سبورة هذا

 انك اكرب كاذبة عرفتها التواريخانك اكرب كاذبة عرفتها التواريخانك اكرب كاذبة عرفتها التواريخانك اكرب كاذبة عرفتها التواريخ

 !! وأعلميوأعلميوأعلميوأعلمي

 ان اتفه حلظاتيان اتفه حلظاتيان اتفه حلظاتيان اتفه حلظاتي

 حني كنتي تشرحني االكاذيبحني كنتي تشرحني االكاذيبحني كنتي تشرحني االكاذيبحني كنتي تشرحني االكاذيب كانتكانتكانتكانت

 اكاذيب التوتاكاذيب التوتاكاذيب التوتاكاذيب التوت

 

 

 

 اعوداعوداعوداعود .. اىل الشعراىل الشعراىل الشعراىل الشعر

 وانقش على الريحوانقش على الريحوانقش على الريحوانقش على الريح.. .. .. .. افتح يف ثقب افتح يف ثقب افتح يف ثقب افتح يف ثقب 

 قد فاضت السدودقد فاضت السدودقد فاضت السدودقد فاضت السدود.. .. .. .. مليئا باحلزن مليئا باحلزن مليئا باحلزن مليئا باحلزن 

 اعوداعوداعوداعود.. .. .. .. الشعر الشعر الشعر الشعر  اىلاىلاىلاىل

 وحدائقاوحدائقاوحدائقاوحدائقا.. .. .. .. رى قصورا بيضا رى قصورا بيضا رى قصورا بيضا رى قصورا بيضا اااا

 التعساءالتعساءالتعساءالتعساء يسقى قبيلة منيسقى قبيلة منيسقى قبيلة منيسقى قبيلة من.. .. .. .. وارى عينا مائها وارى عينا مائها وارى عينا مائها وارى عينا مائها 

 سيشكرونك على كرمك معيسيشكرونك على كرمك معيسيشكرونك على كرمك معيسيشكرونك على كرمك معي

 جرحا جرحاجرحا جرحاجرحا جرحاجرحا جرحا.. .. .. .. ويقبلون يدي جروحك ويقبلون يدي جروحك ويقبلون يدي جروحك ويقبلون يدي جروحك 

 اجنب هذا اجلبل االسوداجنب هذا اجلبل االسوداجنب هذا اجلبل االسوداجنب هذا اجلبل االسود الست اللتيالست اللتيالست اللتيالست اللتي

 وقتلت الربيعوقتلت الربيعوقتلت الربيعوقتلت الربيع

 تعود االسودتعود االسودتعود االسودتعود االسود.. .. .. .. اىل الشعر اىل الشعر اىل الشعر اىل الشعر 
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  إقرأيإقرأيإقرأيإقرأي

 

 

 

 

فالقلب قل◌ب دفرتهفالقلب قل◌ب دفرتهفالقلب قل◌ب دفرتهفالقلب قل◌ب دفرته.. .. .. .. أقرأي أقرأي أقرأي أقرأي 
ّ ّّ ّّ ّّ ّ

 

 ورورورورالنبضات ما بني السطالنبضات ما بني السطالنبضات ما بني السطالنبضات ما بني السط أقرأيأقرأيأقرأيأقرأي

 .. اجذبي العشاقاجذبي العشاقاجذبي العشاقاجذبي العشاق

 الست ِ ذرةالست ِ ذرةالست ِ ذرةالست ِ ذرة

 للطيورللطيورللطيورللطيور ترمىترمىترمىترمى.. .. .. .. كحبوب القمح كحبوب القمح كحبوب القمح كحبوب القمح 

 مايل اراك تائهة؟مايل اراك تائهة؟مايل اراك تائهة؟مايل اراك تائهة؟

 يف يدي منارةيف يدي منارةيف يدي منارةيف يدي منارة

 ..وعيناك سفينةوعيناك سفينةوعيناك سفينةوعيناك سفينة

 ام البحورام البحورام البحورام البحور يايايايا........اال ترسني اال ترسني اال ترسني اال ترسني 

 

 

 

نبتي على اغصان السماءنبتي على اغصان السماءنبتي على اغصان السماءنبتي على اغصان السماء
ِِّّ ِِّّ

 

 وعلى مرأة سيارتيوعلى مرأة سيارتيوعلى مرأة سيارتيوعلى مرأة سيارتي

 قلميقلميقلميقلمي وعلىوعلىوعلىوعلى

 يف كل زاويةيف كل زاويةيف كل زاويةيف كل زاوية.. .. .. .. يا طفلة يا طفلة يا طفلة يا طفلة 

 .هلا ضياءهلا ضياءهلا ضياءهلا ضياء

 وقري عيناوقري عيناوقري عيناوقري عينا.. .. .. .. نامي نامي نامي نامي 

 .. اوردتياوردتياوردتياوردتي فراشك نسجتهفراشك نسجتهفراشك نسجتهفراشك نسجته

 حلافك سرقته من قلبيحلافك سرقته من قلبيحلافك سرقته من قلبيحلافك سرقته من قلبي

 كل جزء مني يتمىن دخوهلاكل جزء مني يتمىن دخوهلاكل جزء مني يتمىن دخوهلاكل جزء مني يتمىن دخوهلا.. .. .. .. وأحالمك وأحالمك وأحالمك وأحالمك 

 خيتار من يشاءخيتار من يشاءخيتار من يشاءخيتار من يشاء .. ونومكونومكونومكونومك

 لك عرشلك عرشلك عرشلك عرش

 لك مملكةلك مملكةلك مملكةلك مملكة

 السماءالسماءالسماءالسماء ولو شئتولو شئتولو شئتولو شئت.. .. .. .. لك االرض لو شئت لك االرض لو شئت لك االرض لو شئت لك االرض لو شئت 
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 ياحنلة تطاردها الورودياحنلة تطاردها الورودياحنلة تطاردها الورودياحنلة تطاردها الورود

 واالشجار حتسبها مثاراواالشجار حتسبها مثاراواالشجار حتسبها مثاراواالشجار حتسبها مثارا

 ينتظر انفاسهاينتظر انفاسهاينتظر انفاسهاينتظر انفاسها .. وكل صبحوكل صبحوكل صبحوكل صبح

 ليستعري منها النسيمليستعري منها النسيمليستعري منها النسيمليستعري منها النسيم

 وان مل تضع امحر الشفاةوان مل تضع امحر الشفاةوان مل تضع امحر الشفاةوان مل تضع امحر الشفاة

 ..ابداابداابداابدا ال تغرب الشمسال تغرب الشمسال تغرب الشمسال تغرب الشمس

 من اين يأتي باحلمرة الغروب؟من اين يأتي باحلمرة الغروب؟من اين يأتي باحلمرة الغروب؟من اين يأتي باحلمرة الغروب؟

 

 

 

 .. ياحلوتيياحلوتيياحلوتيياحلوتي

 .. يا صغريتييا صغريتييا صغريتييا صغريتي

 رؤيتك بامسة فقطرؤيتك بامسة فقطرؤيتك بامسة فقطرؤيتك بامسة فقط

 جتعل الكونجتعل الكونجتعل الكونجتعل الكون

 مكانا الئقا للعيشمكانا الئقا للعيشمكانا الئقا للعيشمكانا الئقا للعيش

 واراك فاتنةواراك فاتنةواراك فاتنةواراك فاتنة

 تتحرك عيناي عنكتتحرك عيناي عنكتتحرك عيناي عنكتتحرك عيناي عنك فالفالفالفال

 ال اريد ان اضيعكال اريد ان اضيعكال اريد ان اضيعكال اريد ان اضيعك

 ال أريدال أريدال أريدال أريد

 احلضوراحلضوراحلضوراحلضور بنيبنيبنيبني.. .. .. .. رغم ضياعي رغم ضياعي رغم ضياعي رغم ضياعي 
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 أبواب القلقأبواب القلقأبواب القلقأبواب القلق

 

 

 

 

 أبواب القلقأبواب القلقأبواب القلقأبواب القلق

 

 

 

 

 الريحالريحالريحالريح على شيء منعلى شيء منعلى شيء منعلى شيء من

 لقلقلقلقلقلقلقلقمشرعه ابواب امشرعه ابواب امشرعه ابواب امشرعه ابواب ا

 افكرافكرافكرافكر.. .. .. .. تفكر تفكر تفكر تفكر .. .. .. .. افكر افكر افكر افكر 

 يف رأسييف رأسييف رأسييف رأسي .. عجوز تصنع عشاء الطفاهلاعجوز تصنع عشاء الطفاهلاعجوز تصنع عشاء الطفاهلاعجوز تصنع عشاء الطفاهلا

 !! واعشقواعشقواعشقواعشق

 تلعب بقلبيتلعب بقلبيتلعب بقلبيتلعب بقلبي.. .. .. .. فتاة كمنارة ميناءفتاة كمنارة ميناءفتاة كمنارة ميناءفتاة كمنارة ميناء

 !! نعم احزننعم احزننعم احزننعم احزن.. .. .. .. واحزن واحزن واحزن واحزن 

 تدعو يلتدعو يلتدعو يلتدعو يل.. .. .. .. امى هناك امى هناك امى هناك امى هناك 

 ال تتأخرال تتأخرال تتأخرال تتأخر.. .. .. .. وتقول يل وتقول يل وتقول يل وتقول يل 

 

 

 

 حبيبتيحبيبتيحبيبتيحبيبتي

 وحقول عينيكوحقول عينيكوحقول عينيكوحقول عينيك........قطعان يديكقطعان يديكقطعان يديكقطعان يديك احضرياحضرياحضرياحضري

 يف حديقة على ظهر الشمسيف حديقة على ظهر الشمسيف حديقة على ظهر الشمسيف حديقة على ظهر الشمس.. .. .. .. سنتنزه سنتنزه سنتنزه سنتنزه 

  تدرينتدرينتدرينتدرين الالالال.. .. .. .. ال تدرين ال تدرين ال تدرين ال تدرين 

 ان ابتسامتك فارسة جتتث عينيان ابتسامتك فارسة جتتث عينيان ابتسامتك فارسة جتتث عينيان ابتسامتك فارسة جتتث عيني

 اخضراخضراخضراخضر جبلجبلجبلجبل.. .. .. .. وانني يف ارض كلماتك وانني يف ارض كلماتك وانني يف ارض كلماتك وانني يف ارض كلماتك 

 ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!اختافني اختافني اختافني اختافني .. .. .. .. اختافني اختافني اختافني اختافني 

 ال ختايف يا فتاتيال ختايف يا فتاتيال ختايف يا فتاتيال ختايف يا فتاتي

 فرحتنافرحتنافرحتنافرحتنا من يصادرمن يصادرمن يصادرمن يصادر.. .. .. .. مل يولد بعد مل يولد بعد مل يولد بعد مل يولد بعد 
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 نعم احبكنعم احبكنعم احبكنعم احبك.. .. .. .. احبكاحبكاحبكاحبك

 عيناهاعيناهاعيناهاعيناها ما احلب لقلت احلبما احلب لقلت احلبما احلب لقلت احلبما احلب لقلت احلب.. .. .. .. لو قالت اجلن لو قالت اجلن لو قالت اجلن لو قالت اجلن 

  احلب مثانها ورحيقهااحلب مثانها ورحيقهااحلب مثانها ورحيقهااحلب مثانها ورحيقها.. .. .. .. احلب شفتاها احلب شفتاها احلب شفتاها احلب شفتاها 

 ومصبهومصبهومصبهومصبه احلب شيء هي منبعهاحلب شيء هي منبعهاحلب شيء هي منبعهاحلب شيء هي منبعه

 يضاهي دقيقة معاهايضاهي دقيقة معاهايضاهي دقيقة معاهايضاهي دقيقة معاها.. .. .. .. شيء يف هذا الزمن شيء يف هذا الزمن شيء يف هذا الزمن شيء يف هذا الزمن الالالال

 هواهاهواهاهواهاهواها ساموت وانا تنفسساموت وانا تنفسساموت وانا تنفسساموت وانا تنفس.. .. .. .. ساموت ساموت ساموت ساموت 

 

... 

... 

 

 صبية كثلوج على قممصبية كثلوج على قممصبية كثلوج على قممصبية كثلوج على قمم

 لربيعكلربيعكلربيعكلربيعك.. .. .. .. سأبقى لك سأبقى لك سأبقى لك سأبقى لك 

 كيف يكون احلبكيف يكون احلبكيف يكون احلبكيف يكون احلب... ... ... ... هذا الكون هذا الكون هذا الكون هذا الكون  سنعلمسنعلمسنعلمسنعلم

 ايديناايديناايديناايدينا.. .. .. .. وكيف تلد االحالم وكيف تلد االحالم وكيف تلد االحالم وكيف تلد االحالم 

  .. أقرأي روحيأقرأي روحيأقرأي روحيأقرأي روحي

 فهي تقرؤك السالمفهي تقرؤك السالمفهي تقرؤك السالمفهي تقرؤك السالم
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 ال أكثرال أكثرال أكثرال أكثر.. .. .. .. حلم حلم حلم حلم 

 

 

 

 

 .. حبيبتيحبيبتيحبيبتيحبيبتي

 أحببت غريكأحببت غريكأحببت غريكأحببت غريكنعم حبيبتي وهل نعم حبيبتي وهل نعم حبيبتي وهل نعم حبيبتي وهل 

 يا حورية البحوريا حورية البحوريا حورية البحوريا حورية البحور

 البارحة يف مناميالبارحة يف مناميالبارحة يف مناميالبارحة يف منامي هل تعلمني أني رأيتكهل تعلمني أني رأيتكهل تعلمني أني رأيتكهل تعلمني أني رأيتك

 ٍٍٍٍمسجاة على فراش من نورمسجاة على فراش من نورمسجاة على فراش من نورمسجاة على فراش من نور

 

 

 كلؤلؤتنيكلؤلؤتنيكلؤلؤتنيكلؤلؤتني عيناك املغمضتانعيناك املغمضتانعيناك املغمضتانعيناك املغمضتان

 وخداك كوردتنيوخداك كوردتنيوخداك كوردتنيوخداك كوردتني

 ال بدر البدورال بدر البدورال بدر البدورال بدر البدور.. .. .. .. وجبينك كالبدر وجبينك كالبدر وجبينك كالبدر وجبينك كالبدر 

 مليئني بالعشاق على نهريمليئني بالعشاق على نهريمليئني بالعشاق على نهريمليئني بالعشاق على نهري كجسرينكجسرينكجسرينكجسرين.. .. .. .. يداك يداك يداك يداك 

 وكفاك ككوبني مليئني مباء الوردوكفاك ككوبني مليئني مباء الوردوكفاك ككوبني مليئني مباء الوردوكفاك ككوبني مليئني مباء الورد

 بالزهوربالزهوربالزهوربالزهور أنت مغطاةأنت مغطاةأنت مغطاةأنت مغطاة.. .. .. .. وأنت وأنت وأنت وأنت 

 

 

 وطارت من قلبي أربعة طيوروطارت من قلبي أربعة طيوروطارت من قلبي أربعة طيوروطارت من قلبي أربعة طيور.. .. .. .. قبلتك قبلتك قبلتك قبلتك 

 بإمسكبإمسكبإمسكبإمسك صحوت من نومي اهذيصحوت من نومي اهذيصحوت من نومي اهذيصحوت من نومي اهذي

 حبثت عنك ومل أجدكحبثت عنك ومل أجدكحبثت عنك ومل أجدكحبثت عنك ومل أجدك

 كالرباكني تفوركالرباكني تفوركالرباكني تفوركالرباكني تفور.. .. .. .. أحزاني تفجرت أحزاني تفجرت أحزاني تفجرت أحزاني تفجرت 

 العصورالعصورالعصورالعصور يا أمريةيا أمريةيا أمريةيا أمرية
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نقش على املاسنقش على املاسنقش على املاسنقش على املاس
ْ ٌْ ٌْ ٌْ ٌ

 

 

 

 

 

 

فال تسأيل عنيفال تسأيل عنيفال تسأيل عنيفال تسأيل عني.. .. .. .. أنا أخربك عني أنا أخربك عني أنا أخربك عني أنا أخربك عني 
ّّ ّّ

  

  .. أعرف نفسي أكثر منكأعرف نفسي أكثر منكأعرف نفسي أكثر منكأعرف نفسي أكثر منك

وأعرفك كما أعرف الدعاءوأعرفك كما أعرف الدعاءوأعرفك كما أعرف الدعاءوأعرفك كما أعرف الدعاء
ْْ ْْ
  

هرا من الرمالهرا من الرمالهرا من الرمالهرا من الرمالونونونون.. .. .. .. ًًًًهل رأيت كوكبا يف جنم هل رأيت كوكبا يف جنم هل رأيت كوكبا يف جنم هل رأيت كوكبا يف جنم 
ْْْْ ًً ًً
  

ًًًًهل رأيت شيخاهل رأيت شيخاهل رأيت شيخاهل رأيت شيخا
 ..  

يسقطه اهلواءيسقطه اهلواءيسقطه اهلواءيسقطه اهلواء.. .. .. .. ًًًًطاعنا يف العشقطاعنا يف العشقطاعنا يف العشقطاعنا يف العشق
ْْْْ
  

وطفال يلعب علىوطفال يلعب علىوطفال يلعب علىوطفال يلعب على
ُُُُ ًً ًً

سفح بركانسفح بركانسفح بركانسفح بركان 
ْْْْ
  

انا املاءانا املاءانا املاءانا املاء
ُُ ُُ

  وأنت كف ٌوأنت كف ٌوأنت كف ٌوأنت كف ٌ.. .. .. .. 

كيف باللـه ِ متسـكني املاء كيف باللـه ِ متسـكني املاء كيف باللـه ِ متسـكني املاء كيف باللـه ِ متسـكني املاء 
ْْْْ

  ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

  وأجنلى غبار الشمسوأجنلى غبار الشمسوأجنلى غبار الشمسوأجنلى غبار الشمس.. .. .. .. أعلن الضوء انسحابه أعلن الضوء انسحابه أعلن الضوء انسحابه أعلن الضوء انسحابه 

  املساءاملساءاملساءاملساء يدعىيدعىيدعىيدعى.. .. .. .. قد آن موسم جديد قد آن موسم جديد قد آن موسم جديد قد آن موسم جديد 

  .. تفرش عيناي املدىتفرش عيناي املدىتفرش عيناي املدىتفرش عيناي املدى

ِِر النور منثورةر النور منثورةر النور منثورةر النور منثورةوزهووزهووزهووزهو ِِ
ُُ ُُ

  

  والسماءوالسماءوالسماءوالسماء معلق قلبي بني االرضمعلق قلبي بني االرضمعلق قلبي بني االرضمعلق قلبي بني االرض

  هذه املدينة املسحورةهذه املدينة املسحورةهذه املدينة املسحورةهذه املدينة املسحورة.. .. .. .. ياهلذه املدينة ياهلذه املدينة ياهلذه املدينة ياهلذه املدينة 

كم علمت بي السفهاءكم علمت بي السفهاءكم علمت بي السفهاءكم علمت بي السفهاء
ْْْْ
  

يا للغباءيا للغباءيا للغباءيا للغباء.. .. .. .. يا لغبائي يا لغبائي يا لغبائي يا لغبائي 
ْْ ْْ
  

ٍٍاليست هنالك مثانية كواكب أخرىاليست هنالك مثانية كواكب أخرىاليست هنالك مثانية كواكب أخرىاليست هنالك مثانية كواكب أخرى ٍٍ
ُُ ُُ

  

مالذي جيربني على البقاءمالذي جيربني على البقاءمالذي جيربني على البقاءمالذي جيربني على البقاء .. وألف جمرة ٍوألف جمرة ٍوألف جمرة ٍوألف جمرة ٍ
ْْْْ
  

 

 

  عشقت شيئا يأتي مع الليلعشقت شيئا يأتي مع الليلعشقت شيئا يأتي مع الليلعشقت شيئا يأتي مع الليل

ِِأنـه منـكأنـه منـكأنـه منـكأنـه منـك ال أعرف إالال أعرف إالال أعرف إالال أعرف إال ِِ
ّّ ّّ

  

ٍٍتفاصيله كنقوش فرعونيةتفاصيله كنقوش فرعونيةتفاصيله كنقوش فرعونيةتفاصيله كنقوش فرعونية ٍٍ !!  
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يغسل الطريق من اللحظات السوديغسل الطريق من اللحظات السوديغسل الطريق من اللحظات السوديغسل الطريق من اللحظات السود
ْْْْ
  

وينفض اجلليد عن اجنحة الشوقوينفض اجلليد عن اجنحة الشوقوينفض اجلليد عن اجنحة الشوقوينفض اجلليد عن اجنحة الشوق
ْْ ْْ

  

ويزرع يف قلبي أمما وأجياال ورديةويزرع يف قلبي أمما وأجياال ورديةويزرع يف قلبي أمما وأجياال ورديةويزرع يف قلبي أمما وأجياال وردية
ًً ًً ًً ًً ُُ ُُ

  

من الطني خملوقمن الطني خملوقمن الطني خملوقمن الطني خملوق.. .. .. .. إنسي إنسي إنسي إنسي  اناانااناانا
ْْْْ

  

  ! عشقت لفرط ذكائي جنيةعشقت لفرط ذكائي جنيةعشقت لفرط ذكائي جنيةعشقت لفرط ذكائي جنية

 

املاساملاساملاساملاس نقشت إمسي على جذع مننقشت إمسي على جذع مننقشت إمسي على جذع مننقشت إمسي على جذع من
ْْ ْْ
  

  سيأتيك ذات يوم كهديةسيأتيك ذات يوم كهديةسيأتيك ذات يوم كهديةسيأتيك ذات يوم كهدية

من الزئبقمن الزئبقمن الزئبقمن الزئبقوجسدك وجسدك وجسدك وجسدك .. .. .. .. روحك من الطني روحك من الطني روحك من الطني روحك من الطني 
ْْْْ

  

ًقويل كان هواءا عابراقويل كان هواءا عابراقويل كان هواءا عابراقويل كان هواءا عابرا.. .. .. .. الناس عني الناس عني الناس عني الناس عني  أخربيأخربيأخربيأخربي ًً ًً ًً ً
  

 !! أيتها اإلنسيةأيتها اإلنسيةأيتها اإلنسيةأيتها اإلنسية

 

        
.... 
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