
 

 

 اعشقيني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بيسمحطة االتو  

 
التقينا, هناك عند محطة االتوبيس   

 لنقع كلينا في الحب من نظرة اولى

 تواصلنا بلغة االعين و الفؤاد

عن شوشرة السيارات, بعيدا عن ضوضاء الشارع   

 في جانب مشرق من ارجاء المدينة

 ال ازال اتذكر تلك النظرة في عينيها

الجميلة في محياهااالبتسامة   

 لن انسى شخصيتها العظيمة

 ... ذكاءها العبقري

 . و ال محطة االتوبيس مكان انبثاق حبنا

 

------------------------------------------ 

 

  كنا نلتقي كل اسبوع

 . لنتحرر من روتين الحياة

 , نعيش الحب لحظة بلحظة

تفاصيله غريبة’ حبنا من نوع اخر   .. 

الذي عهدتموه في االفالم و القصصغير الحب   . 

حتى لو افترقنا فسنعود في يوم من االيام, فهو ابدي دائم   

انه القدر و ما اروعه من قدر, انها الحياة   . 

 

 

 

-------------------------------- 

 

 أه ثم اه من ذاك اليوم الذي رايتها فيه

 يومها احسست باني اولد من جديد

للمرة التانيةاخرج من بطن امي   



  فعذرا يا امي لقد اتعبتك مرتين

 فسامحيني فانا عاشق مهموم

 لم اعد اعرف من انا و من اكون

  تهت بين اروقة العشق

 .. سافرت الى مدن الهوى

  , بال بطاقة وطنية

 .. بال جواز سفر

 

------------------------------- 

 

من شدة حبي لها, من روعة عينيها   

وتوبيسنسيت رقم اال  ’ 

 "\ ما العمل ؟ هل اعود مشيا على االقدام

  حتى انني فقدت حينها االحساس بقدمي

 يا سالم على الحب و على مخترع هذه الكلمة

  كنت اسمعها فاظن انه مجرد تفاهات و مراهقة

و اعيشها, لكني اليوم احس بها   

لكل مغرم ولهان, فعذرا لكل العشاق   .. 

مضى بالتفاهة و الغباءفعذرا لقد وصفتكم في وقت   ... 

 

--------------------------------- 

 

 حقيقة تفرض نفسها في الوجود

 .. انني لن انساها ما حييت

 .. ساتذكرها كل لحظة

  , عندما ارى االتوبيس

  ’ عندما اتذكر ذلك الرقم

 ’ اجلس بين المقاعد المتناترة

 .. بين اناس ال اعرفهم

 .. ساتذكرك يا حبي االبدي

 , فما اجملك يا حب

 . حب في االتوبيس



 

 

 
 

 

 حياتنا في كلمات

 

 من الجميل تلخيص حياتنا في كلمات

 

  , ربط احداثها في جمل

 

  , صياغة محطاتها في ابيات

 

  , فكلما اشتد علينا الحال

 

 ... نعود لهاته الكلمات

 

 . فنرى حياتنا من قدمها لراسها

 

 

 

 

 

الذكرياتشريط , نشغل ذلك الشريط   ,  

 

 . فنرغب في العودة الى تلك الفترة

 

  ’ الضافة كلمات جديدة للحكاية

 

  , او لحذف كلمات اخرى

 



 . كانت دخيلة على شريط حياتنا

 

 ... لكن الرجوع صعب

 

 . فنستمر فيما بداناه و نكمل المشوار

 

 

 

 

 

  , كلمات تختفي وراء السطور

 

 .. ال تكاد العيون تراها

 

عبتهاتحاول لعب ل  ,  

 

 .. لكننا سنقف في وجهها

 

 ..., لنمحوها من الشريط

 

 

 

 

 

 , سنستعين في كتابة باقي االسطر

 

  , بابرع القواميس و المعاجم

 

 .. حتى نطعم ذاك الشريط بارق العبارات

 

  , فنجعل من ذكرياتنا شيئا يستحق التذكر

 

 



 

حياتنا ما هي اال كلمات, فعال   .. 

 

كل يومتؤرخ الحداث نعيشها   ,  

 

  , الشخاص نلتقيهم كل لحظة

 

 ... فلو تحكمنا في روعة الكلمات

 

 ...لحقق كل شخص منا اسمى الغايات

 

  ’ و انا كنت ساكون بجنب انستي الحلوة

 

 .. انستي يا اروع الرائعات

 

و العشق اعذب الكلمات, اعشقك    

 

 

 

 
 ثقي بي

 

 ثقي بي يا سيدتي و اتخذي القرار

نتشارك المسارثقي بي كي   

 نربط المحيطات بالبحار

 نرفع عن غزة و قطاعها الحصار

 ثقي بي كي نسكن انا و انت اجمل دار

 ... و ننير درب الحب كالفنار

 

 تمنيت ان اكون الخضار

 الراك كل يوم بين الطماطم و قطع الخيار

 لست بروميو و ال بعنترة و ال بعطار



الصبارفانا رجل في صحراء الوحدة كنبات   

 انا رجل مؤمن بقدر الغفار الجبار

 

 

 ثقي بي يا ايتها اللؤلؤ و ادخليني جنبك في المحار

 الحميك من لهب الشرار

 و اقتل اي كائن كان حتى لو خرج من ذاك الغار

 ثقي بي فانا حارسك االمين القهار

 

 

 .. حبي لك صادق فثقي بي

 .. فهو وردة في سماء الربيع

 .. زمهرير في لب الشتاء

 تجربة علمية في الكيمياء

 , عندما يبدا بلخياط في الغناء

 ’ او قباني في االلقاء

 .. حبي لك اعظم من كل شيئ

 

 يا سيدتي انا رجل قليل النظر

 فارجوك كوني انت لي منظار

 الرى جمالك كله بعيدا عن االسرار

 بعيدا عن صفحات جرائد االخبار

 ثقي بي كي نتخلص من قيد المرار

فوق جبال االطلس كاالحرار و نحلق  

 . كعصفورين من بالد االطيار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 أمل في الرجوع

 

 

 , اشتقت اليك يا انستي

 . ال اصدق انك بعيدة عني

 ... انت االن في حضن شخص اخر

  , حضن انساك من اكون

 .. انساك عاشقك االبدي

  , حطم كل ما بنيناه في لحظة

  , اجهض احالمنا بالبقاء معا

 . اغتصب ذلك الشعور االسطوري

 

 

 .. كل يوم يمر و انت بعيدة عني

 . اتعذب و اموت رغم اني حي

  , عندما اراكي اعود الى الخلف

 .. الرى قصة جميلة

  ’ كنا نحن االتنان بطليها

 .... عشناها بكل حميمية

 . بكل حب و عشق

 

 هل استسلم و ارضخ للواقع ؟

عودين يوما اليان كنتي قدري فست: و اصدق مقولة   ... 

 ام انني ساقاتل و اتحدى العثرات ؟

 ....’ الحافظ على حبي

 ال اعرف ما العمل إإ

 

 

  , احساس غريب ينتابني كلما افكر فيك



  , لقد حولتني الى انسان عاشق

 . انسان يفهم الحب

 .. و انا الذي كنت قبل ان اعرفك

 . مجرد انسان عادي ال يفقه في الرومانسية شيئا

 

 

 ...لقد جعلتني شاعرا

 , اعطيتني وابال من الكلمات

 الربط بينها و اصنع قصائد ،

 اللج قلبك الذهبي ،

 . فشكرا لكي يا انستي

 

 

 

 .. عودي الي كي استمر في حلمي

 , كي تستمر الكلمات في النزول

 , البقى شاعرا لالبد

 .. لنؤسس انا و انت

 ’ مدرسة الرومانسية نلقن فيها فنون العشق

 .. عودي الي فقد اشتقت اليك

 . فانت اول الغرام و اخره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 امي

 

 عندما اعجز عن الحياة

 افقد االمال

 ادور داخل حلقة مفرغة

 تائها بين دروب الزمان

 انظر لعينيها بكل شوق

 الجد اشراقة بهيجة

كل االمل, الرى االمل   

اعظم مخلوق في الكون, انها امي   

لشهورمن آواني في بطنه   

 من شاركني طعامه و شرابه

 ذلك الشخص الذي سبحت بين شعيراته الدموية

 حاورت خالياه العصبية

 كدت ان ارتبط في عالقة غرامية مع معدته

 حتى خرجت للوجود

 الصل هنا و اكتب هذه الكلمات

 فاول الفضل و اخره سيبقى لها

باعثة االمال, امي   

 .. فعلت المستحيل

في طفولتها العيش ما لم تعشه هي  

 الحقق ما عجزت عن تحقيقها في زمانها

 الكون صورتها الحاضرة و المستقبلية

 .. مرآة لنبلها و اخالصها

 فكلي امل ان اكمل ما بداته

 و احقق االماني

 اسمو باحالمنا بعيدا

 الرد و لو قليال من ما فعلته سيدة السيدات

  مصدر الروح في جسمي

 بؤرة لجميع افراحي

ة الجميالتجميل, امي   

 



 

 

 

 
 اعشقيني

 

 

 , اعشقيني فانا معتل

 ’ فعشقك لي دواء

 .. اعشقيني كي اصير مثل الصقور

  ’ اطير عاليا في االفق

  ’ انير ارجاء العالم

 .. كما تنير الشمس اعماق البحور

 

 

  ’ اعشقيني كي يلتئم جرحي

 . كي اشفى من وجع االزمان

  , فدائي جعلني اقصد االطباء

الفقهاءو ازور   . 

 ’’ لكن علتي تريد عشقك دواء

 

 . اعشقيني كي نغير خارطة العالم

نرسم اخرى, نلغي حدودا   . 

نضيف بلدانا, نزيل قارات   , 

 .... نوحد اللغات

 . و ننشر لغة الحب فوق بساط ذهبي

 , و نستمع لنغمات هادئة على شط البحر

 .. فاعشقيني

 

 

 ..حلمت بعشقك لي قبل ان اراك



قبل ان اجدكتخيلتك  .. 

  , الطالما كنتي هدفي االسمى

  غايتي العظمى

 . فاعشقيني و لو لمرة في التاريخ

 .. حتى ال انسى ذلك اليوم

 , فااليام التي ال تنسى هي االيام التي نصنع فيها شيئا

 و انا بعشقك ساصنع اعظم شيئ

 

 

 

  , هناك من يظن ان عشقي لك

 ...ماهو اال سحابة من سحابات المراهقة

  ’ سحابة عابرة فوق المحيطات ستزول بعد هذه المرحلة

  . لكن ان عشقتني فسانسى الكون كله

نظراتهم المزعجة, سانسى اقاويل الناس   ’  

 .. حتى انني سانسى نفسي معك

 

 

 , عندي احساس انك ستعشقينني

 , احس انك انتي قدري

 ... فكوني خير قدر لي

 .. ال اطلب منك المستحيل

فقطاعشقيني   .. 

و نعيش سويا’ و انا سابادلك العشق   

 .. فتكون قصتنا عبرة للعشاق و المغرمين

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جمالك االخاذ

  جمالك جوهرة سمراء تلمع من بعيد

من االفق العالي, ينادي من هناك   

مقطوعة موسيقية, جمالك رسالة نبيلة   

 لحن ابدي يلج االذن

 حتى انه يؤثر في االصم من شدة روعته

 جمالك اسطورة لم تكتمل بعد

 و انا هنا احاول فهمه حتى استطيع تتبع الحكاية

 استطيع فهم االسطورة و محاولة تكملتها

 هو ثورة تضاهي ثورة الشعب و الياسمين

دخلت كل الميادين’ فما اروعك يا جمال   

 تركت الكل مشغول البال

ون الجماليفكر و يعاود التفكير في سر ال يعرفه اال من تفقه في فن  

 جمالك االسمراني االخاذ ولج العالم و احتله

  اسر الجوارح و ملك الفؤاد

 فاي سر وراءك يا جمال

لكني فشلت’ حاولت مرارا ان افهمه   

هل الني ال افهم في الجمال, لم اعرف لماذا    

 ام انه جمال فوق طاقتي

 يفوق قدرتي على استيعاب االمور

 حتى هذه اللحظة انا ابحث

عن لغز هذا الجمالابحث   

 شيئ يسمح لي بفك شيفرته

  . يعطيني رقمه السري

يقدم لي رقم هاتفه, يمدني بعنوانه   

احس به يقترب. انه قريب . نعم   

 ذلك الشخص الذي سيساعدني على حل هذه المسالة

 فجمالها هذا يتطلب دعما عاليا

  أه ثم اه من جمالك االسمراني

 متى استطيع فهمه ؟

بحد ذاتهاجمالك قارة   

 محيط شاسع اسكت الهندي و االطلسي



 سماء تجاوزت السماوات

 ريح شرقية تاتي من هناك

 من بالد الزمن الجميل

 منبع كل جمال اسمراني اخاذ

 فطوبي لكي بهذا الجمال

 و شكرا لكي النك رسمت البهجة على محياي

  فلو كانت جائزة نوبل تعطى للجمال

اغلى االشياءفانت تستحقين . العطيتها لك   

 .... يا اعذب امرأة عرفها التاريخ

 

 

 

 

 

 

 
 وداعا ايها الحب

 

 ... يا لغرابة الحياة

 .. احيانا تقع اشياء ال تكون في الحسبان

 .. و ال يمكن ابدا توقعها

نثق بهم و نحبهم, نصادف اناسا   

 , و نتمنى عيش غمار الحياة معهم

البخيلكل هذا يحدث في لحظة من لحظات زمننا   . 

بعض هؤالء الناس مقدر لهم ان يدخلوا حياتنا, لكن لالسف   .... 

يخرجون منها ليبتعدوا عنا, و بعد ايام   .. 

 .. فما لنا من شيء سوى تاخير هذا االبتعاد

كل دقيقة و نحن في حضنهم الدافئ’ و عيش كل لحظة   , 

 .. لكن لحظات و يبتعدون

حتى لو تحديت القدر, مهما حاولت   . 



كانهم لم يعرفوني قط’ يستغنون عني   .. 

 .. ال مشكلة لدي ازاء هذا الرحيل

 , لكن اشفق على حال قلبي المسكين

يا ليتني لم اذق طعم الحب’ و لسان حاله يقول   .. 

 , هذا الحب الذي هجرني بال سبب

و بهجة المستقبل’ و جمال الحاضر , نسى روعة الماضي   . 

بمشاعري و لم يبالي’ ادار ظهره الي   .. 

ان كان هذا الذي عشته حبا, فتبا للحب   ... 

 .. ام انه مجرد حلم شاهدته و انا نائم

و تعلقت بها, مجرد صورة تخيلتها   . 

 

--------------------- 

 

 ... بعد هذه المعاناة مع الحب -

 .. و رحيل الحبيب الى وجهة غير محددة

 ... اعود لحياتي العادية

مود و الروتينالى الرتابة و الخ  . 

فتنسيك احداث اليوم احداث االمس. بال حب و ال عشق   . 

 ... فاصير سجينا بين افكاري المتناقضة

لعله يكتب شيئا, احاور قلمي   .. 

يؤلف كتابا’ عله ينظم قصيدة   . 

 .... الخرج من حالتي هذه

 .. لكن مداد قلمي انتهى مع رحيل الحبيب

 . و انا ابالغ حين اصفه بالحبيب

يضحي من اجل حبه. فحامل هذا الوصف   .. 

 .. ال يهجره و ال يبتعد عنه مهما كانت الظروف

 

------------------------- 

 



 ... لعلي شاهدت الكثير من االفالم -

 ... و تاثرت بالعديد من قصص الحب

 , خصوصا تلك التي تتعلق بالقدر

 فهل سيعود لي هذا الحب يوما ؟

؟هل ساقبل به ان عاد   

 ام اني ساخاف ان يعيد الكرة مجددا ؟

 ... كلها تساؤالت ال جواب لها

 فااليام القادمة خير جواب

 ..... لقصة انتهت في بدايتها

_______________ 

 

لن استسلم و لن اقف هنا, مع ذلك  -  .. 

و انساه, ساكمل الطريق   .. 

 سابحث عن حب جديـــــد

 ....حب يفهمني و افهمه

ردهيطاردني و اطا  , 

 ’ عبر دهاليز العشق

 ’ بين دروب الغرام

 ’ في سماء المشاعر و االحاسيس

 . النسى معه الماضي االليم

 العيش معه الحاضر و المستقبل

 ..... بكل شوق و حنين

انا بانتظارك~ فيا حب   

 ... سابقى متحمسا لقدومك

و لن افرط فيك, و ساعدك باني ساحافظ عليك   . 

 . فال تخجل من القدوم

 .... فشاعرك االبدي سينتظرك حتى اخر العمر

 

 


