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 داء  ــــــــإه

 إلى من منحنى السعادة 

 وجمع شطرات حروفى

 لتسكن سطورى هنا 
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 مؤسس الملتقى كلمة 

 قيثارتى ... علم ... وطن ... كبريــاء غردى 

 غردى كى يتعلمــوا 

 كيف يكون الوالء 
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 5       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 الطوفان       

 

 الملعون  الطوفان بدأ

 هرج في يهرول الكل

 مجنون مزعور  العالم

 نجاة سفن عن يبحث الكل

 يبق   ولم مات نوح

 المأفون الدجال غير

 دربي في ضياع الكل

 والقلب   العقل مكتوف

 مذموم  كاذب الكل

 مكلوم  الروح بشتات

 

 

 



 دموع الشفق  

 6       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 يبدأ  من على عار

 الشيطان  تراتيل

 يغلي  بركان على والعالم

 اللعن  عن تكف سماء ال

 باألثم  غاضت أرضي وال

 مقتول  مشاع الكل

 والشمس  أفول القمر

 الصمت   لقبور راحلة

 األرض  فوق تشرق لن

 يغرق  نجاة دون طوفان

 زمن  من بليت أجسادا

 بالشكوى  ضجت وقلوب

 تعلم  لو آدم يا  آآه
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 7       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 ثمن  من البشر دفع كم

 بهابيل  قابيل لغدر

 طير  من يعرف لم

 يقبر  أن إال أخرس

 وعليه  أخيه جثمان

 يهيل  الندم غبار

 الكون  صوت من يعرف لم

 رعود  هزيم إال

 بنحيب   ينعق وغراب

 عجل على الموت طوفان

 ليحصد سيجيء

 حليب  ضرع دون أطفاال

 زروع  دون وحقول
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 بالطوفان  يمت لم من

 الظلم  مقصلة تحت سيموت

 الغدر  بحبال يشنق أو

 اللحد  الى  اليوم الكل

 نوح  تبك ال 

 الجودي   جبل تُبكي وال

 أرواح  صلبت فقد

 اآلالم  جبل على

 تتعمد  كيف تعرف لم

 المزعوم  األمل نهر في

*** 
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 قصيدة رحيل.         

 

 

 

 للشمس  شعاع آخر تأملت

 قصيدة  يحمل كان

 بها   لترحل الريح تنتظر

 اآلخر الجانب على وهناك

 ظل  قباب الشفق من

 هوية  بل عجوز يسكنها

 قديمة  نقود قطع يحمل

 وطنا  بها يشتري أن يحلم

 من خوفا الكلمات تهرب

 لها رتاج ال أبواب صرير

 مبانيها  أسقف سقطت

 جدرانها  وتهدمت
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 باهتة  رموز األطلل وعلى

 في  مترهب صمت

 رحيل  يود ال الذكرى  معبد

 له  ظل  ال طفل  وطيف

 مكسورة  أرجوحة على

 األمل  بدماء أثماله مخضبة

 النهار  نُِحر حيث

 متكوما  إحساسا ليس الوجع

 األرواح  تجاويف في

 طفولة  وجه صار الوجع

 األمنيات هامة وخط وشيب

 واهنة  خطوات وقع وعلى

 للبراءة  أغنية آخر تسقط

 وردة  أربعون وتنتحر

 مات ربيعا انتظرت

*** 
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 شريد وطن       

 

 المصلوب  المسيح لست

 اآلالم  جبل على

 المنتظر  المهدي لست

 أحيا  الموت  بطعم وطن أنا

 المحترقة  الزيتون أغصان أنا

 السلم  أرض على

 التي  التوق حمامة و

 خبز  برغيف تحلم

 الجوع  فاه يمأل
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 12       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 األطفال  بطون الساكن

 المذبوح  الوطن هذا أنا

 الساسة طاولة على

 المؤتمرات  وفي

 الجوفاء كلماتكم

 رمق  تسد لن

 طفل  ترضع لن

 الهمجية  قصف في حرم

 حليبا  تمنحه أم من

 المقتول  الغد تطعم لن

 األنقاض  بين من حيا ليعود

 والشجب..القول عن كفوا

 التنديد  عن كفوا
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 النحيب  صوت تسمعون أال

 الخرقاء خطاباتكم معني ما

 ظهورنا  على نحمل نحن

 قبر عن نبحث الموتي أشلء

 جميعا  فاألرض نتعب لم

 لألحرار قبرا صارت

 كفن عن نبحث لن

 أثماال  إال  نملك ال نحن

 جراحا تخفي وال عورة تستر ال

 األشباح مدن في أشباح نحن

 بشر أشباه يحكمنا

 أشباح  أيضا هم ربما

 القهر  ستار خلف ومن

 غرور في يجلس

 األعظم  الدنيا شيطان

 فيباد هنا يشير

 فيباد  هناك ويشير

 أموات  وهناك هنا الكل

 أموات أحفاد أموات أبناء

*** 
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 14       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 أعلم كنت      .      

 

 أعلم  وأنا عشقتك ومذ

 طويل  معك سفري أن

 تائها  ظل أطارد أني

 الظنون  أطلل بين

 خلف الجراح يخفي

 الضياع  جدران

 إلى  ذاهبة أني

 مسكون قصر

 ونار بأشباح

 الطريق  ضباب أن
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 15       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 يهلكني  سوف

 يسرقني سوف

 أمنياتي  أن  أعلم كنت

 تذبل  أحلم محض

 عمري خريف في

 يوما  سمعته لحنا أن

 ذميم زمن في أسرني قد

 يقينا  أال  أعلم كنت

 أركض  حين حقيقة ال

 طيفك  خلف

 دمعي  أن  أعلم كنت

 يجري سوف

 نفسي مني يحرق سوف

 



 دموع الشفق  

 16       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 المكسور  عهدك أن

 يغني  ضياعي ليس

 ضموري عن أساي عن

 مر  كأس أجرع سوف أني

 جنوني  ومن حنيني من

 الطريق  مفترق عند أنك

 تاركا  تمضي سوف

 . يئن شوقي

 ؟؟  أنت أين يصرخ

 ضال  أني  أعلم كنت

 غرامك في أني..  اثم أني

 مقتول  عاشق

*** 

 



 دموع الشفق  

 17       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 األشعار  نخاسة    

 

 أقوى  أعد لم

 البطولة  إرتجال على

 مثقوبة  حروفي

 في الكلمات كل

 بليت  الندم قاموس

 المكسور سيفي

 قامتي  من أطول كان

 البؤس  زمن في الهزيمة هي

 لبس هناك عاد ما
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 18       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 أحرقها واآلن أوراقي  كومت

 ليس  الجهالة عهد في

 ثمن من لألوراق

 ببخس  بيع قد الكل

 األشعار نخاسة زمن هو

 سيفا كانت  الكلمة

 رصاصا كان  القلم

 الجبابرة  قلوب تخشاه

 األقزام  نرسم اليوم

 شامخة جباال باألحبار

 المعاني  سقطت اليوم

 السماسرة قبضة في

 ... أحذية ارتدوها

 

 



 دموع الشفق  

 19       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 أذهاننا  في ماتت اليوم

 منتحرة  القصائد كل

 يحترق  الزيتون تركوا

 وماجوا  بالشعر هاجوا ثم

 ملكت  وما فراتي جفت

 العرجاء قوافيهم

 الندب  سوى

 والشجب والنحيب

*** 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 20       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 الذكريات شظايا   

 

 من شظايا على

 الذكريات  بللور

 أسير األحلم حافية

 األلم حانة في و

 الحزن  لفرجة عيني ترنو

 ساكنة  ابتسامة شبح

 األنين  شرفات خلف

 خواطري تتعنت

 بصورك  إال لي تلقي فل

 

 

 



 دموع الشفق  

 21       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 التفاصيل  الشاحب أيها أنت

 ندمي  أوتار على تعزف

 وجعا  خصري فيميل

 المكسور  نايك مازال

 سمعي الشجي بنغمه يسكن

 ثقوبه  على العابثة وأناملك

 تحدث  و تمر المختنقة

 الصخب من بركانا

 األلم  ممر على أغنية مازالت

 القلب  تلعن أذني في ترف

 هوى  يوما الذي

 األسف سفح إلى بي وهوى

 األماني  تذرف ال

 

 



 دموع الشفق  

 22       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 تنشدك عاشقة عدت ما

 األيام  صدر يمأل غبارا صرت

 لهو  في تنفثه دخانا صرت

 سيجارتك كأعقاب ثم

 ثمن  بل تلقيني

 هواك  أطلل بين أنا ها

 تئن  الحنين وجدران

 المنى  سقف وفي

 يتراقص   اللهي ظلك

 قلبي من يسخر

 كنت  لغرام عزاء وال

 الوطن   كنت بل السكن له

 شرعة أي في بربك فخبرني

 الوطن  أهله يخون

*** 



 دموع الشفق  

 23       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 الوجع  عباب

 

 سيدي  قراءتك أجيد أعد لم

 باهتة باتت قلبك فحروف

 وأرحل  األلم حقائب سأحمل

 تودعني  تأتيني  ليتك

 الصمت  خليج في فسفينتي

 الربيع  ذاك باكية تناجيك

 غراما  تنعي الخوف وأمواج

 سابحا قبره في أمسى

 آفلة  عهود ذكرى بين

 شيء كل سيدي الوداع هو

 باللوعة  ينطق فيه

 يدي لمسة.. عيناي

 المكتوف  القلب صرخة

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 24       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 الكبرياء  اخرسها الشفاه إال

 وأنا  إلي   نظرت لو وددت

 األنين  طاولة على اجلس

 المستحيل  القرار في أفكر

 بين  غيم األسود  ودمعي

 يسقط  أهدابي غابات

 صليل  سمعت لو وددت

 وهي  الظنون سيوف

 تبعثرني  قلبي تطعن

 والنسيان بالوقت اتشبث

 مداره  من  أفلت صبري لكن

 تمرده  وأعلن عنقي لوى

 للسلم يدك مد سيدي

 الفراق  بكلمات  وانطق

 تطول  سكراته تجعل ال

 من  ودعني بها انطق

 أستقيل  حبك جنون

 تمر  الثقال الثواني دع

 

 



 دموع الشفق  

 25       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 خلفي  أنظر ولن أمضي

 مصيري  إلى أمضي

 قلب نبضات على أرقص

 تهدأ   ال اإليقاع غجرية

 أبحث المدى إلى أنظر

 ذابت  امرأة بقايا عن

 الوجع عباب في ملحا

*** 
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 26       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الغياب  من لننتقم    

 

 كلما الهوى جادك

 قلبك في غاض

 غرامي  نبض

 فيك  يغرق انهمر

 والوادي   السهل

 الحلم سارق يا

 ننتقم ودعنا تعال

 بعناق  الغياب من

 أشواق  ونظرة

 

 



 دموع الشفق  

 27       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 للسواقي   نعيد

 ونزرع  أغانيها

 الضفاف على األمل

 خطواتي  عاشق أيا

 على تتهادى وهي

 االشتياق  إيقاع

 الدهر  بنا نأى تقل ال

 الوفاق خان قد الدهر أو

 معلق  كقلبي قلبك

 الهوى  دنيا في

 أدنى  أو قوسين قاب

 لنا  فهل الغرق من

 

 

 



 دموع الشفق  

 28       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 باق الحب في

 جماال  الدنيا من نر لم

 وجودنا  ربيع إال

 الخريف  تدع فل

 أبواق  للهجر ينفخ

 الخلد جنان صدري

 أسكن  أن يناديك

 جانبي  نعيم في

 العشاق سيد يا وتنسم

 الحب جوريات هنا

 نمت قد ألجلك

 في الغرام عذب هنا

 مراق  حبيبي كفيك

 الروح  صنيع يا أعيشك

 الحنان من ملمح



 دموع الشفق  

 29       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 عيني  البعد رغم وأمأل

 فيزيد  الشفاه ببسمات

 االحتراق  لهيب القلب في

 عمري  إن الوجدان سيد

 فيه تصفر خواء دونك

 تقتلع  خريف رياح

 وتقتلني  الصبر جذور

 خوفا أصارع وأنا

 فأعيش النسيان من

 إملق  في أنت بل يتيما

*** 

 

 



 دموع الشفق  

 30       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 يوسف رحل    

 

 

 الصديق  أيها يوسف

 تفتنا أن قبل رحلت لم

 سمان أوطان سبع في

 بغيض  سبع أكلها

 

 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 31       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 تخبرنا  ولم رحلت لم

 ستأتي عجاف سنوات أن

 العمر  قدم ما تأكل

 رغيف  ومن نبيذ من

 الحدود  بين ستولد أطفاال أن

 ..وطنا ال..اسما ال

 الحيف  هذا في ميلد شهادة ال

 الجميل  أيها يوسف

 الجمال  شاه األرض على اليوم

 بلدان  تمزقت  بلدان  تهدمت

 وزيف  خداع البشر وقلوب

 الحدود  بين هدى بل نسير

 الحياة   أجل من نصارع

 

 



 دموع الشفق  

 32       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 القمح  حقول جفت

 لبن عاد ما.. عسل عاد ما

 خبز  بكسرة نحلم

 عطف  بنظرة

 السلم  أرض على مات يوسف

 السلم حمامات

 األمل  سنابل احترقت

 في الشوك  ونبت

 الطفولة  جوف

 مهده  في الوليد شاب

 قيام للساعة أليس

 األرض  على فالقتل

 النزيف   منه يقف ال

 



 دموع الشفق  

 33       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 تلتهم  الكبار وعيون

 أجسادنا شهوة في

 المصير  بطونها في تبتلع

 تمتد  موائدهم على

 رادع  بل الظلم ألوان

 أجوافهم  تحترق فمتى

 امواتا قبورهم يسكنون  ومتى

 اسكنونا بعدما

 مخذولين  قبورنا أحياء

 الحزن  اكباد يمضغون متى

 واألنين  الذل مضغنا مثلما

*** 

 

 



 دموع الشفق  

 34       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 قادم الفجر    

 

 الروح  شقوق بين من

 سمراء  يا ينبت مازال

 أحلم و وسحر نخيل

 النهار  قيد مازالت

 المطر  تنادي خضراء أمنية

 األرض  ثرى شقوا

 الحب  قلبها في ابذروا

 تتوغل  الشمس دعوا

 الجاثم الليل مسام في

 الحياة جسد على

 

 



 دموع الشفق  

 35       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 أشلئنا  فوق العابرون أيها

 الحياة  لنا دعوا

 ديارنا عن وارحلوا

 األمان  لنا خلوا

 قادم أنوفكم رغم فربيعنا

 تركض  الغد إلى عيوننا

 الحقول  وسواقي

 بالخرير  تغرد

 سنابل  بين طفلي مازال

 طحين عن يبحث  القمح

 الحلم جدران على يرسم

 وعصفورا وعشا رغيفا

 األمل  اجولة يحمل

 الوطن  بقايا يلملم

 بين  أشلء الممزق



 دموع الشفق  

 36       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 الساسة طاوالت

 النخاسة وموائد

 الرق  صكوك يمزق

 النجاة  لغدنا  يكتب

 النور  ومعه سيأتي طفلي

 الشمس  وأدتم أنكم تظنوا ال

 وهاج سراج شمسي

 تمنح  مازالت

 الدفء  القلوب عرايا

 أمنا تنجب مازلت

 الخوف زمن في

 حفنة  لنا واتركوا ارحلوا

 الوطن  ثرى من

 الفجر  فيها نزرع

*** 



 دموع الشفق  

 37       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 قديس نهاية   

 

 حالك ليل في قديس

 البؤس  صلوات يقيم

 مئذنتين  عيناه كانت

 يرتل  حين وصوته

 شوق  ترانيم الحب آيات

 كنائس  أجراس نظراته

 الغافل قلبي تنبه

 اللقاء  لموعد

 السماء كان..  الهواء كان

 للخطايا  غفران وصكوك

 المرايا  للروح كان



 دموع الشفق  

 38       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 للرزايا؟   مأوى قلبه أصبح كيف

 روحه عمق أضحى كيف

 بالبراءة؟  لإليمان قبرا

 لوثت طريقا مشى هل

 البغايا؟  نظرات خطاه فيه

 المحافل في الساسة عاشر أم

 المزايا؟  بعهر صدره فانتشى

 ظلم من إنه وربي ال

 عانى األوثان  تلكم

 البرايا  في نفسه فجر حتى

 اليوم  بيننا بريئا ال

 الحقارة زمان يا

 .. تعرى..  جاع

 .. البغض طعم عرف

 التكفير  مارس

 بالتفجير  واليوم

 الحكايا   ينهي

*** 

 



 دموع الشفق  

 39       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 مازلت..  حبيبا     

 

 كنت  قصيدتي

 والوتر  اللحن كنت

 كنت  حبيبي

 والمطر  الجدب كنت

 مقلتيك  في دهرا أسافر

 بعينيك  فتحلو

 السهر ليالي

 إليك منك أعود

 الصور  تقهرني وأهرب

 الطريق  على أراك

 الجدران على رسما

 الشجر جزوع على نحتا أو

 ال.. كنت حبيبي

 أدعي  كذبا

 



 دموع الشفق  

 40       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 يخفق  بحبك القلب فمازال

 والقمر  الليل عنك يحدث

 السماء وجه على يرسمك

 الماء  صفحة على ينقشك

 العطر بذاك عشقا يغتسل

 طيفك   يمر حين ينتشي

 القصائد  فترتسم األوراق على

 الحبر   دموع و الشغف  بمداد

 سنين  من قتلك حاولت

 والحنين  وأدك حاولت

 السطور  على مرة ألف مزقتك

 والقلم  الكلم قافية كسرت

 الحنان  قلبي من نزعت

 مرارا  و مرارا أقسمت

 ضلوعي من سأخرجك أني

 دفاتري من دمي من

 بحلمي  ألوذ عائدة أنا وها

 الطرق  بكل عنك أفتش

 قطعة  يا أيناك أسأل

 

 يرد فل روحي من

 حجر وال بشر سؤالي على

*** 

 



 دموع الشفق  

 41       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 ماضيك  محراب     

 

 روحي دماء من  عقيق ردائي

 التيه  دوامات في أغرقني

 عمرا  أربعين هواك على حرم

 ألتقيك  ال

 اللهفة  بحار في ضياع

 قلبي  مذموم

 نبضي  مدحور

 احتضاري  أنتظر

 الجنون  أمواج بين

 سحيق زمن من  لُِعنت

 الوحدة   نعلي خلعت حين



 دموع الشفق  

 42       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 المقدس  واديك ودخلت

 أتماهي حين أني  ظننت

 سأنال عشقك في

 الغفران صكوك

 أحمل  شعابك جبت

 أرتلها طهري ألواح

 أدري  أن دون فوطئت

 المجهول  ماضيك محراب

 رتاجه جهل في فتحت

 الغضب  طوفان فأنطلق

 العشق  معبد خارج ألقيتني

 الهجر  أشواك تلقتني

 أصرخ كالسامري فبت

 مساس ال.. مساس ال

 يجذبني  نجاة طوق ال



 دموع الشفق  

 43       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 به   وداد حبل ال

 اآلمال  واهي  تتعلق

 الهجة  تتهدج أنفاسي

 التوبة  بآيات

 دوني  أغلق قد وقلبك

 األبواب  آالف

 حتم  الندم قاع في موتي

 أذكرك   الموت رغم لكني

 اآلالم  نفسي في فتبتسم

*** 

 

 

 



 دموع الشفق  

 44       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 

 شرقية امرأة      

 

 

 .. امرأة أنا

 الحطب  زمن من

 العمر  شجر تيبس

 األغصان   فقطعوا

 مواقد في وألقوها

 ستدفيء ظننتها

 المشردين قلوب

 العراء  برد في

 



 دموع الشفق  

 45       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 منها  سيجعلون ظننتهم

 تغني  أقلم أسنة

 السماء  في تحلق للحب

 السلم  ألحان تعزف

 الحقد  نيران بها فغذوا

 أسمارهم في بت

 الرياح   تذروه رمادا

 قديمة  حكاية

 ماضيهم  حكايات من

 أحيا  امرأة أنا

 الصمت  صومعة في

 خلف من  الوجود أرى

 سوداء ستارة

 



 دموع الشفق  

 46       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الضمير  فتق أحيك

 كذباتهم  فتمزقه

 األمان  جدار أقيم

 قهرا  فيهدمونها

 شرقيتي في امرأة أنا

 امرأة  كوني عار أجرع

 عورة  القبيلة ذهن في

 خفاء في تبقى ان يجب

*** 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 47       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 هواك أردت           

 

 هواك  أردت

 الموت  زمن في

 الحب فمات

 القلب  في

 أعشق  كيف

 عمر  وأطلل خرابا

 لعيني  وكيف

 صورك ترسم

 تهدم  جدار على

 البراءة  رءوس فوق

 اسمك  سينبض كيف



 دموع الشفق  

 48       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 ُكسرت روح في

 السياسة بمطرقة

 همسك مساء في تعيد أن

 نعشق زمان أي في

 الخيانة  وزمن

 جديدة حدودا يرسم

 جديدة  بلدا

 النجاسة اليوم تطؤها

 أرضي  أطراف على

 الحقيقة  تجثو

 مقيتة  وحيدة

 أرضي  أطراف على

 

 

 



 دموع الشفق  

 49       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 المشاعر دفنت

 لفظت  البحار حتى

 وهنت أجساما

 الشطآن على غرقى

 الكون في عاد ما

 سادة يا لنا متسع

 الضمير   موت الموت

 عن المحابر وعجز

 االنتفاضة  عن..  البوح

 الوطن في العزاء تقبلوا

 اقبروه  ثم كفنوه

 سيروا  الغد جسد وعلى

 مزقوه وقاحة في و

*** 

 



 دموع الشفق  

 50       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 قصيدي شط      

 

 جوفي في بعمق  تنظر

 همسك في فتقحم تهمس

 البحر وشوشات

 العاشقين  أمنيات منه تتبعثر

 غرقا ألعيشها قلبي في

 موجة  موجة موجاته أجمع

 عمري  لصحراء وأزفها

 بمحار  هواك مد يأتي

 حب وآلليء وأصداف

 قصيدي شط على يلقيها

 



 دموع الشفق  

 51       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 عيونها  القوافي تغلق

 العشق  فيضان البدأ

 نظراتك  محابر من

 ترتسم حنين فراشة

 حيث أهدابك مرفأ على

 توهج   ينتظر النهار سنا

 خلجاني  على الشمس

 سفن مع للحتراق أتأهب

 الشوق  سطور بين الكلمات

 وجلة  الحروف فتختلج

 االنسكاب  عن عاجزة تبدو

 .. االشتعال رحيق من خوفا

 صمت  في لواعجها  تطمر

 انشطاري وزر حاملة

 ذكرياتنا  تجن وحين

 هجوما  جيوشها وتعلن

 أتشظى خواطري على

 لوعة  الندم دروب في

*** 



 دموع الشفق  

 52       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الشفق  دموع        

 

 الكلمات  أقاصي لي  تلوح

 . قصيدة حواف على

 الفكر  نبيذ  من ثملت وقد

 ربيع  قطاف عيونك

 أحمر  خريف وقلبي

 االحتراق  رماد أدمن

 يهوى  بما يأتي كل

 الماضي  بغبار آتيك أنا

 يحدثك  صريم من قطع

 احتراقي زمن عن

 تندمل  لم وجروح

 قديمة  أغنية جوف في



 دموع الشفق  

 53       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 الغدر  طرقات في شنقت

 فراشة رفات أحمل

 غفلة  وفي الضوء عشقت

 ترنحت   العقل قداسة من

 الشفق  بدموع محترقة

 الغد  ذاك فقير

 ذكرى  كنز يملك ال

 خطاه  تعثرت لمن يرسمها

 ظنون غياهب في

 األمنيات  ألدغال شدته

 الحزن زرقة في فسقط

*** 

 

 



 دموع الشفق  

 54       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 ؟؟؟.... مالك      

 

 ؟؟؟ ... مالك

 بعد  أنت تعد لم

 قديمة  كقناديل بت

 مهجورة  مدينة في علقت

 الفتيل  منها وفني زيتها نفد

 

 

 ؟؟؟ ... مالك

 وطنك  في غريبا صرت

 صوتا  ال ظل ال بيتا ال

 القلب  يباب في تسير

 الشك  أشواك في تتعثر



 دموع الشفق  

 55       ملتقى ابن النيل األدبي

 

  

 ؟؟؟ ... مالك 

 

 للسماء كاألموات  تنظر

 سحاب؟ عن تبحث  أوا

 ينهمر   المطر تتنظر

 النبض   برواء تحلم

 ! وموات؟ جفاف بعد

 

 ؟؟؟ ... مالك

 ماض  على موصود قلبك

 الخذالن  مر أجرعك

 يناهز  اليوم عمرك

 وإثم  خيبة ألف

 وانكسار  هزيمة ألف



 دموع الشفق  

 56       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 حبنا جنة  

 

 

 السواقي  تبدأ حين

 بأغنياتها  تتمتم

 الشفق  دموع بين

 الحناجر مختنقة وبلبل

 الخناجر  تنغرس حين

 الشجر خاصرة في

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 57       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 الثمار وتجهض

 ميسمها قبل

 تنفلت  حين

 الحلم  كواكب

 مجراتها من

 الوقت  قبضة في لتسقط

 النعيم  أن ستعلم

 لقائنا  لحظة كان

 األنامل  انصهار إن و

 جنتنا  كان السلم عند

*** 

 

 

 



 دموع الشفق  

 58       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الصمت أسالب    

 

 

 حزني تسربلت

 مسافة سرت

 الظل  طويلة

 واألنين  الجرح بين

 بك  َعبِق   الذكرى وشاح

 الندم  غبار أتنفس

 له حدود ال مدى شوقي

 يحيط  طوق جنوني

 

 



 دموع الشفق  

 59       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 يسجنني بمداري

 مأفون خيال قيدي

 الذكرى  بوتقة من ينسلخ

 واقعي  سماء في ليحلق

 من  أتنصل شغف في

 الصمت  أسلب

 ماتت  كلمات أنطق

 دون شفتي على

 مسامعك   تطرق أن

*** 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 60       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 فارسك  سيأتي    

 

 

 والصمود  الصمت سيدة

 الوقوف  من تخجلي ال

 أمامهم  الصدر عارية

 عورتك  تنكشف لم

 عوراتنا القدر فضح بل

 مآذنك شموخ في قفي

 يقينك  من ينالوا لن

 من  القادم الفارس أن

 

 



 دموع الشفق  

 61       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 المذبوح  الضمير رحم

 الحسام يمتشق سوف

 الخيانة  أعناق يجز

 الفجر  ملمح تشرق أن قبل

 عن اللثام سيميط أنه

 معه  لتبدأ الشمس وجه

 األمل  مع نهارك رحلة

 والخلود  الصمت سيدة

 في أنت كما امكثي

 تيأسي  وال الصبر علياء

 مازال  زيتونك فحقول

 الحرية  لسراج فتيل زيتها

 مازال  المبحوح وصوتك

 

 



 دموع الشفق  

 62       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 المقدسية   للعيون  يغني

 يسري جنباتك في الطهر

 نقية  يا الحق راية رافعة

 في بما فديتك قدساه

 النبض  واهن  من القلب

 البياض  أميرة يا فديتك

 المعذب  الضمير ببقايا

 جوانحي بين

 جنبي في يصرخ

 رجاال  منهم تجعل لم قنابلهم

 صنعت  األرض وحجارة

 المجد  أطفالك زند من

 

 

 



 دموع الشفق  

 63       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 مفاتحك سلم من على عار

 تعاويذه  أحكم ملعون لدجال

 العقول  جوف في وألقاها

 أخضر  ربيعا واسماها

 األفواه  كمم.. األرواح قيد

 أحلمنا عنا ونزع

 ..البلد خرب

 أرض  كل في البراءة وأشلء

 ..رباه تصرخ

 !!نُْنحر؟ ذنب بأي

*** 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 64       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 شرنقتك مزق   

 

 

 النهر  بمواجع

 بالنور  صمتك أحقن

 يختلف  شيء كل

 بتلتك  تصعد حين

 الحلم  صدر فوق

 تخترق  الجذور تاركة

 األحزان أديم

 الساكن النعاس هذا

 لن  األمل حقول

 

 



 دموع الشفق  

 65       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 سنابل  النهار مع يطرح

 الدرب  نهاية في وهناك

 الماضي  من جرف

 سقوطك  ينتظر

 مكبل  جنين الفجر

 الظلمة  رحم في

 الفضاء  جدران يركل

 يقطع  لو يود

 األمس  مشيمة

 شرنقتك  في مكور  وأنت

 تنساب خيوطها

 المصير  معصم حول تلتف

 من  انفلتك تخشى

 السكون مجرة

*** 



 دموع الشفق  

 66       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 

 تسألني  لو    

 

 الطوفان عن تسألني  ولو

 وابتلعك  تنوره فار قد

 الماء  وغيض

 الصبر   جبل على قلبي استوى

 يميني  في عما تسألني  ولو

 بها أهش النجاة عصا هي

 فتهرب أوجاعي

 اليأس بحار وأضرب

 األمل  من أرض عن فتنشق

 



 دموع الشفق  

 67       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الغدر حيات على وأطلقها

 دربي  من  مخذولة فتلقفها

 بضحكاتي  المبكى لحائط وأعود

 الروح  كعبة حول أطوف

 األمن  من وسبعا الراحة من سبعا

 مسبحتي حبات الفجر خيوط أجمع

 باألوبة  هواك رجس من أتطهر

 حرام حرام بقلبي فالمقامرة

 الهوان  عين هو حبك في والمغامرة

*** 

 

 

 



 دموع الشفق  

 68       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 قلبي تسأل ال     

 

 

 األسباب  عن تبحث ال

 قلبي  لم تسأل ال

 األبواب  يطرق جاءك

 يركض  خلفي فالموت

 يرجفني  الرعد وصوت

 دفء  بكأس لي فهل

 تصبه  حنانك من

 الروح حنايا في

 أمل  بدثار لي وهل

 المجروح  جسدي يلف

 الشيطان  أطرد  تعبت



 دموع الشفق  

 69       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 الرابض  كوخي من

 الحقل  رأس على

 تعاويذي  أتمتم  تعبت

 يروح وال يحترق فل

 إيماني  متحديا يرقص

 حبك آيات عليه فاقرأ

 خائبا يندحر عله

 صوتي  بقايا لي تاركا

 ينوح ...  او  يبوح

*** 

 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 70       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 قدر أنت     

 

 

 يحيط  الظلم حيث

 حولي  مكان  بكل

 تسكن  اللقاء وأطلل

 عقلي صمت في

 يقين  من أهرب

 وأني  أهواك أني

 حين  كل في أذكرك

 ذاكرتي  من أهرب

 

 

  



 دموع الشفق  

 71       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 التي   العقيم تلك

 أنجبت  يوم

 بحزن  إال تأتني لم

 يقيم نفسي في

 أيام  من أهرب

 تملؤها  كنت

 وغضبا صياحا

 تشعلها  كنت

 وحضورا  غيابا

 صورك  تلح فلم

 مخيلتي على

 على  تجبرني

 

 



 دموع الشفق  

 72       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 رحم في حملك

 جديد من  آالمي

 منك كفاني أما

 الوجع من دهرا

 قدر أنك أم

 منه  فرار ال

 ظلما أحياه

 الضمير  وفي قلبي في

*** 

 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 73       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 الوداع حين    

 

 

 الوداع  حين

 قلبي دقات صمتت

 غادرني ما شيء

 روحي من جزءا ربما

 نفسي  خانتني ربما

 ودعني  الحياة من شيء

 راحلة مشاعر هي ربما



 دموع الشفق  

 74       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 عشقي جنون خلف

 األلم  قادم من بنفسها تنجو

 فراقك تأبى مشاعر

 وتثب  فؤادي فتركل

 المهاجر  ظلك وراء

 أصرخ   أن تمنعني

 الفراق  لحظات أصارع أن

 الكلمات سيد الصمت هو

 آهات  ال. أنين ال..شكوى ال

 القرار  أمام الخذالن هو

 االنتظار واحة في الموت هو

 



 دموع الشفق  

 75       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 عيناي  دمعت لحظة علمت

 فرار  ال الندم من أنه

 سهدا  ستمطر السماء وأن

 أهدابي  يزور قادم نوم فل

 في للراحة يقر ولن

 قرار اليوم بعد عمري

*** 

 

 

 

 

 



 دموع الشفق  

 76       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 همهمات عبير                 

 

 

 

 كلمات  نفسي في

 سوى تخرج ال

 المختنقة  لملمحي

 مرآتي  تخطفني حين

 قلبي  في وتقيم

 البوح  قداس

*** 

 

 

 



 دموع الشفق  

 77       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 

 النص   ذاك لتكن

 ذاكرتي  من المقتطف

 أغلق  أن قبل ولترحل

 دفاتري أوجاعي على

*** 

 

 عابرة لحظات هي

 ... ربما

 القلب  في تركت لكنها

 اآلالم  من دهور ندوب

 

*** 

 



 دموع الشفق  

 78       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 بعد  تقدر لم

 قلبي  اهتراء

 بقاياك  سترى لكنك

 ثقوبه  من تتساقط

 تمزق  بعدما

 ... رجاء وقتها

 تهتم  تعد ال

*** 

 .. له تبا ...بسهدي الليل يباهي

 العتاب  تعاف فنفسي

 وجعه  يمضغ وقلبي

 في يرتمي ثم

 الصمت  نار من خلجان

*** 



 دموع الشفق  

 79       ملتقى ابن النيل األدبي

 

 

 ملمحك عن أفتش

 مرآتي في..  جوفي في

 كلماتي  في..  قلبي في

 األرفف فوق..  األوراق على

 اآلتي  وفي..  الماضي في

*** 

 

 الحب بات

 هرما عجوزا

 يديه  بين يحمل

 حنين قصائد

 قديم  لعشق

 يهذي  به مازال

*** 



 دموع الشفق  

 80       ملتقى ابن النيل األدبي

 

  

 الجرح أحتمل ربما 

 الصمت  كهف أسكن

 نفسي  أنتزع ربما

 الوجل  خواطر من

 على  أقوى ال  لكني

 انكساري شاطيء مغادرة

*** 

 قلبك  اناجي

 إال أسمع فل

 ورق  حفيف

 عشقك لخريف

 الغرام  درب في

 رحلت قد أنك ينبئني

*** 
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 أتلفتها ذاكرتي ثقبت

 أن أنشد كنت

 منك  قلبي يخلو

 كلماتك  من وسمعي

 خلوت وقد فعدت

 إالك  شيء كل من

*** 

 

 

 أصمت  أن تعودت

 نبضي  قهرك أمام

 غضبي  أبتلع أن

 يوم  سيأتي..  لكن

 حزني  أمضغ

 النسيان ضفة وعلى

 أيامك   ألفظ

*** 
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 من  ليلة في

 األلم  ليالي

 عقلي  يتساءل

 التي  روحي معاتبا

 هامت هواك في

 حبي  قلبك يجفو كيف

 الكبرياء يصفعني

 ذكرياتي فأجمع

 النسيان بحر وألقيها

 

*** 
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 الحب حقول من جمعت

 االشتياق  بُر  

 بحنيني  عجنته

 ما  إذا حتى

 طيفك  اجتاحني

 غرامي  خبز أطعمه

 تتحلل  ربما

 الغياب  صوم  من

 لقلبي  وتعود

*** 
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 أجلس  أن أحتاج

 أحادثه  ظلي إلى

 سكينته  إليه أعيد

 االنتظار في أرغب أعد لم

 نفسي في تنكسر حتى

 اآلمال  وتغرب األمل شمس

*** 

 عمري شجرة هززت

 الجميع  سقط

 أنت  وبقيت

*** 
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 الشوق  مآذن فوق رفعت

 عشقي تلوت

 الحنين  أجراس قرعت

 بحبي  الكافر قلبك لكن

 صلة  همه ما

 تراتيل  لي سمع وما

 تؤمن  للهوى سفر فبأي

 اآليات  فيها بلت عهدي فأسفار

 أثيم  إفك بات قلبك حول وطوافي

*** 

 المساء شرفات على

 ابتسامة زرعت

 لتقطفها  تعبر لو تود

*** 



 دموع الشفق  
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 ،،،   لعنة

 الفراق  تختار أن

 الهجر حقائب وتعد

 تطيعك  حواسا تجد وال

 العصيان  وتعلن بل

*** 

 الليل  صمت مع وإني

 السواقي ضجيج أسمع

 للسكون  تحد في تدور

 بقلبي  األلم باسق لتروي

 

*** 
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 السقوط أخشى بت

 النسيان شرك في

 الذكرى  أدراج في صورة

 إليها  النظر أعاود حين

 وتجهلني  أجهلها

 

**** 

 

 الحب  سكرات في وإني

 الحتضاري ألبتسم

 في  أني يكفيني

 قبرت وفائي كفن

 

*** 
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 من  قصاصات

 مبعثر  حنين

 الورق  حواف يسكن

 الكلمات  خلف تجري العين

 حرفا منها تصيب تكاد فل

 كحلي  سواد من غيم

 أهدابي بين يترقرق

 يسقط  صمود غير وفي

 الصفحات صدر مشوها

*** 
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 أراك  حين وإني

 أصمت 

 الريح  كصمت

 الندى   بثغر

 خلجاتك  أبعثر أن أقسم

 نظراتك   فتبعثر

 عشقي خصلت

 عيناك تخطفني

 التوق  لعالم رأفة بل

 الصبر  من عار قلبي

 نبضه  شردت بمن فرفقا

*** 



 دموع الشفق  
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 الغباء من كان

 العالم  كل أراك أن

 تغيب  حين ألعيش

 وحدتي كهف في

*** 

 

 لينضب  الصبر معين يكن لم

 وجعا  أكثر صارت الحياة أن  لوال

 

*** 
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 أكاد إنني أتعلم

 الحياة  أتنفس

 وحنانها  بنعيمها

 كلماتك  تمر فحين

 سمعي  بذاكرة

 قلبي يرقص

 سوسنة  ألف وتنبت

 عمري ضفاف على

*** 
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 بشدة  غامض القادم

 طريقي  أبين ال أكاد حتى

 بصيصا  عينيك نور من فامنحني

 

*** 

 األيهم قلبي

 بي  يعبث مازال

 عن  أذنه يصم

 العقل  نداء

 في  ويستمر

 موتي  مخطط

*** 
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 بي شيء ال

 المسفوح  دمي أن غير

 الحزن قارعة على

 الحياة  حرارة يحمل مازال

 المذبوح  وقلبي

 يرفرف مازال

 للوداع  األخيرة رقصته في

 االشتياق  سكين عنقه يجز

 

*** 
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