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 مقدمة ..

بعضها مات , وكثير كثير من دموعي وآهاتي, بعض من خفقات قلبي ومن مشاعري, في هذا الكتاب
 .. دفئا"وحبا, في صدري وجزء منها صغته كلمات خرجت للشمس مختنقا
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 إهداء ...

إنه , لمن يجهل لمن يعرفك ونورا كوني دفئا: قال لي .  الشمسأمسك بيدي وأشار إلى , عندما كنت طفلة
على وجنتي صباح , لكل من ينشر من خفقات قلبه لغة الحياة, له أقدم نبضات قلبي هدية, أبي رحمه هللا

 إلى أمي جنتي التي رحلت, أنشر كلماتي, للفرح لكل الذين اليعرفون الحزن ويعتبرونه طريقا, أخضر
 .. أهدي كلماتي ,مازلت أحيا بهولكن نعيمها 
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 شكر ...

 , لكم منبر االدب الليبي والعربي والعالمي, ويجعلها منارة لألجيال القادمة , الى من يقدر الكلمة الجميلة
 .. دمتم منارة, كل الحب والتقدير
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 ُحوريَّةٌ أَنَا

 

 كلماتِكَ َسبِْحُت في بَْحِر 

ُزوْردِ   َمَع ُحُروِف الَّلَّ

 لَبِْسُت ِغََّللَتي

 أَْطلَْقُت أَْجنَِحتي

 ِعْبَر َمداكَ 

 َكْم َكتَْبَت قَصائِدَ َورِديَة  

 ُحلُمَك الُمقَدَُّس أَنَا

 َصَّلتَُك ِللَرب ِ 

 تَدْفَعُنِي لَْهفَتي

 فَأَْنَسلُّ بَيَن ُحُروفِكَ 

 أَتراقَصُ 

 كالفراشات  

 ياَسِمين اأْمأَلُ عالَمَك 

 أَْظَمأُ َوأَْرتَوي

 تَْمتَِلىُء بي

 بَِهمسي َوَعذِْب ُحُضوري

 أَدَمْنتَني َوَكفَى  

 أَنـا ٕاْبنَةُ أفكاِركَ 

 َمَّلذَُك اآلِمنُ 

 ُحوِريَّتَُك أَنَا

 أُْبِحُر في َزْحَمِة إْبداِعكَ 

 أَنَسلُّ كالدَهَشةِ 

 بَيَن َسَكناتِكَ 

 أْرُجوكَ 

 َغن ِ ِلي بِنَبِض قَلبِكَ 
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 قَِصيد ا بَدَِويًّا

 َعل ِْقني في َخْيَمِة ُروِحكَ و
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 لَحَظةُ اِنفعال  

 

 َعجْزُت 

  بيَن حروفي اِطفاِء حرائق  عن 

 خارجة  َعِن الَمأْلوفِ 

سدِ  ا ضاَعْت بِذاَك الجَّ   روح 

  تَبحُث َعْن َخَّلص  

 تُغن ي قَصائد ا َحمراءَ 

  ٔاقُف في َجحيِم الُمفرداتِ 

 َحيُث األلَمُ 

 فَتَثُوُر كلماتي

 تَهفُو ٕالى لَذَّةِ َخَّلص  

 شياطيُن الش عرِ 

  َغِضبَْت ِمن ِي

 حيَن َسكنتني اآلهاتُ 

 فاَضْت حرائُق يَراِعي

 ٕاْشتعََل القرطاسُ 

ةَ ناٌر تَْصهُر الَمعنى  فَثَمَّ

 ما وراَء الَمعنى

 ِمْن قَصص  َوأساطيرَ 

 لكنَّ قلبي

  َرماد الَْن يُْصبَح  

 َغَرَق في بحِر اإلشتياق  

 يَنتظُر عاصفَة  

 َمعطَّرة  برائَِحِة التُّرابِ 

بَة  بدماِء الشُّهداءِ   َمخضَّ

 طعَم َرغيفِ 
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هاتِ    َمدُوف ا بِعرِق االُٔمُّ

 َكلَوِن َخدَّيكَ 

 َو صفاِء َعينيكَ 

 يَنتَفُض َو يُولدُ 

ا  ُحبًّا اَخضر 
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 أس ىلَْملََمةُ 

 

  

 يا ِحْزنُ  

ةَ نَياِشينُ   ثَمَّ

 اِْزدانَْت بِها ُصدُوُر الطُغاةِ 

 ما أَْبعَدُ ُجذُوِركَ 

  في ُمْنَحدَراِت لُغَتِي

ا  تَنَحني الُحُروُف اِحِترام 

 تُهرولُ 

 لطُرقاُت خاويَة  ا

  ٕاالَّ ِمْن اِْشتياقِي

 تَُزْمِجرُ 

ا  يَْنَهِمُر الدَّمُع ِمدْرار 

  الل ِياِليفي ظُلماِت 

هُ الَخَّليَا   تَتَأَوَّ

ى  العُُروقُ    تَتَلَوَّ

 بَعدَ طُوِل اِنتِظارِ 

ا يا 'َزكريَّا  َعْفو 

ا  باِسم 

 'ماَت 'يَْحيى  

 كابُوٌس أْسَودُ 

 هواٌء َصِديٌء ثَقيٌل في ِرئَتَي ا

يحِ   َجنائِزيٌّ لَْحُن الر ِ

  في كُل ِ الفُُصولِ 

 عُُروجٌ 

اتَلَقََّف ثََمان  َو   ِعشريَن قََمر 
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 َزيَّنُوا السََّما

ا  يُوسُفُ  يا  َعْفو 

 ساِجِدينَا لَْو َوقَْعنا لَُهمْ 

ا أَضاُؤوا  لَمَّ

 !لَْيلَةَ الميَِّلدِ 

 َمصلُوبَةٌ بِقَِضيَّتِها

يِسيُّونا  قُلُوبُنا يا قِد ِ

  خضراُء ٔارُضنا

 َمْرِويَّةٌ بَِطْعِم الِحَمى  

  آِخُر العَامِ  َو كانُونُ 

لُ    األَيَّامِ  أَوَّ

 أَْشَرقَْت سُُحٌب بالدَّْمع  

 َو ِجراحاُت االَْٔرِض 

 تَنِزُّ دَما
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ى  َمواِكُب ِذْكر 

 

 أَْغُمُض َعْينَيَّ 

 أَناُم َعلى  َصدِر الفََراقِ 

 َخْمَسةُ أْعوام  

 أَلُف ُمفَردَة  

 داِمعَة  

 الَحنِينِ  َصَّلة  َعلى  َعتباتِ 

يالقَِصيدَةُ يا   اَْنتِ   أُم ِ

 أَتَدَثَُّر قَوافِيها

 أَْنثُُرها كُلَّ يَوم  

 َعلى  َصحائِفي

 ُحُروف ا ُمبَلَّلَة  بالُحْزنِ 

 لَْو أن ِي لَْم أَْكبَرْ  آه  

ْت أَناِمُل َحِرير    لََمرَّ

 بَيَن َطيَّاِت َشْعِري

ى    أَْلُف قُْبلَة  َحرَّ

 َعلى  َخد ِي

 ذَاَت أَِصيل  

 ِمْن َسنوات  َولَّتِ 

 لََمْت نَْفسُكِ اِْستَسْ 

 ِلَزائِر  ثَِقيل  

 أَْغَمْضِت َعْينَي ِكِ 

 تََكسََّرِت آهاٌت في َصدِْري

 َصَرْختُ  بََكْيتُ 

 ثُمَّ اَْستََكْنتُ 

 تَذكَّْرُت إنَّ في َحْضَرتِكِ 
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 ال تُِحب ِيَن الدَّْمعَ 

ي  َخِجْلُت ِحينَها يا أُم ِ

 فََصبْرُت َواَْختَنقَْت َعبََراتي

 ِذْكراكِ في َموِكِب 

ي َمِعي  يا أُم ِ

 تَسابََقْت أَْحداثٌ 

 َكيَف ال ٔاْبِكي

 ٔاْروي ياَسميَن الُحزنِ 

 في العَيِن قَذ ى  

ُع   لَحَشاٱنَْصٌل يُقَط ِ

 أنَا نَِشيجٌ 

 َعْن َصدِْركِ  يَْبَحثُ 

 قَِصيدَةَ الَمراثِي يا

 السَََّّلمُ  لَكِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 شُُرودٌ 

 

 

 لحظةٌ هاربةٌ 

 ٕالتقينا عاصفة   من

 أدخلتني

 َطقَس الدَّهشةِ 

 أخرجتني من فرح  

ْحَت بي  طوَّ

 على  ٕارجوحة  

وحِ والَجسدِ   بيَن الرُّ

 بَتَّلُت ُجوري أحمرُ 

 كُنتَ 

 أرغفة  َسمراءَ 

ياعِ   في أفواِه الج 

 أيُّها الدفُء الس اكُن ُروحي

 مغزوٌل أنتَ 

 من خيُوِط ُحب   

 أجنحةٌ سماويَّةٌ 

 شف افَةٌ مَّلئكيَّةٌ 

 أوقفني دفُء حرف  

 مدادُهُ بَوُح بنفسج  

 في بقايا وقتِنا الَمسُروقِ 

 ياسميني يَشَهُق تحَت عاصفة  

 البتسامِة النَّدى   آخُر جمرة  

 وحدي في العاصفةِ 

 يَرتجفُ  عصفورٌ 
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 وحدي َمعبدٌ َوثنيٌّ 

 ُمغتربٌ 

 في غربِة صمت  مدهشة  

 لَك أزمنتي

ن اعترافاتِكَ  ِ  أدو 

 َو مازلُت أَُخب ِئُ 

 بعَض قواريِر عطِركَ 

 يا للحظاتي الهاربَةِ 
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 ذات لقــاء

 

 

 تقابلنا عند األصيل

 غيمةَ عطر  

             ع بِق  شبق

  يخلع كل ِ الفصولِ 

  نشوةَ شوق  

 لوَن أفق  

 تحَت قمر ذابل

  على ضفاِف الوقتِ 

 نتعانق

 تضمني بقوة

 هنا وهناك

 نلتصق بقبَّلت

 مبعثرين

 تحاذي الطريق  كزهور 

ِة الوقت  غارٌق أنَت في لُجَّ

 تسعى إلى خَّلص

 كائننا غرباء

 نتوء بعبء  ثقيل

 حنيٌن َولذة

 اراقب دهشةَ عينيك

 ذاكرتي تتساقط

 كشظايا بلور  مكسور

ِ الريح  أوراق في مهب 

 أنهكها الوله



16 

 

 شجرةٌ خلعْت لباَسها

 عارية النهدين

 ينضو الثوب عن بدنها

 في رواِق العاصفة

 تستحمُّ بالحنين

 غير مالكة ألمرها

 تستسلم لعناقه

 على فراش الشغف

 يا ضوء تشرين

 وجهَك مأوى  للحزن

 ألم  أكتبه

  حكايةَ ُحب   

 فقدت عذريتها

 تبقى ذكرى

 كوشم  

 على اجساد عطشى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 ِعيدُ ُحب   

 

 

 َعَجب ا

ِ ِعيدٌ؟  أَِلْلُحب 

دْهُ أَْزمانُ   الُحبُّ ال تُعَم ِ

نيُن   في َكْنِفهِ الجَّ

 َعناِدُل أَْغصان  

ا َزْهرٌ  ُر نَْهر   يُؤط ِ

  لُْؤلٌُؤ في بِحار  

 َعناقِيدُ َمَطر  تَدَلَّتْ 

 َشْوق ا َوَحنان ا

  نُوُر ِرسالَة  ِمَن السَّماءِ 

 ِلإلْنسانِ 

 في كُل ِ َعْصر  َوأَوانِ 

 ال يَِحدُّهُ يَومٌ 

 اِْسأَلُوا َحِفيَف األَْفنانِ 

 ْحمَر لَهَُسأَرتَدي فُستانِي األَ 

  أَُزي ُِن َشْعِري

 بِتاجِ البَيلَسانِ 

 أَْنتَِظُر العُْمَر كُلَّهُ

 فاِرَس الفُْرسانِ 

 فَالُحبُّ لَنا أَنَا َواَْنتَ 

 ِكََّلنا قَِصيدَةٌ َمْسِقيَةٌ 

 بَِحبَّاِت الَمْطرِ 

  َمْزُروَعةٌ في القَْلِب َوالِوْجدانِ 

  ُحبُّ أَْبطال  َعِشقُوا
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 ثَُرى  األَْوطانِ 

 ٌ ا أَصابَها َظَمأ  لَمَّ

ْريانِ   َسقُوها دَمَّ الش ِ

 ْحساٌس لَِذيذٌ  ِالُحب  

 يَْمأَلُ االَْٔرضَ 

 في كُل ِ َزمانِ 
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 دَوَرةُ َحياة            .

 

 

 لَْن تَبدأَ 

 ال تُولَدُ ُزرقَةٌ 

دي ِةٌ    ُخضَرةٌ ُزَمرَّ

 لعَصافيرُ ٱلَْن تُحل َِق 

دَ  ٔاو  لعَناِدلُ ٱتُغر ِ

 تُزِهْر ُزهُورٌ  لَمْ 

 تُغن ي َجدَاولٌ  أو

 أَْن تَقَرأَ َعْينَاكَ  قَبلَ 

 لُحب ِ ٱ أَْبَجديَّاتِ 

 لبِدايَةِ ٱ ُمْنذُ 

 لَكَّلمَ ٱكُْنَت  إذْ 

 َمعَكَ  نَتََطلَّعُ 

   َحياة  أُْخَرى   دَْوَرةَ  

   فََرح  وُحْزن   دَْوَرةَ 

 َموت   أو َوالدَة  

ٌ  إلْنفَعاالتِ ٱ كُلُّ     واِردَة

  ألرِض ٱَضِجيَج  إالَّ 

 َصحاِري نَْطِويها َكمْ 

 َجبََّل  نَتَسلَّقُ  َكمْ 

 نَهبِطُ في َواد  َسحيق   ٔاو

  في لَْهفَة   لنَّْفسُ ٱتَعُِد  لَمْ 

  إلى  ُمِدِن فََرح   نَسيرُ 

  َخضراءَ  أَرض  

 لفَراشاتُ ٱتَْمأَلُها  فَضاَءات  
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 لَحديدِ ٱتَْعِرُف طائراِت  ال

 لبَاُرودَ ٱَو  لنارَ ٱ وَ 

رابِ  تَلَوحُ   َكالس ِ

 نَْستَكيُن للَحقيقَةِ  فََمتى  

 نَعتَِرفُ 

ا لَحياةَ ٱ إنَّ   لَيَسْت إالَّ َسفَر 

 لَيَسْت َطريق ا ِللُوُصوِل، 

ِ َشيء   إلى    !أَي 
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 عشتارُ 

 

 

 ما َعِهدُْت الُحبَّ يَْقتُلْ 

 ال القلُب دُونَِك يُْقفَلْ 

 األَْعيُنِ خائِنةُ 

 بِسهاِمها

 أَنَا أُْقتَلْ 

 ُصْرُت صَّلة  

فاِه تَُرتَّلْ   بَيَن الش ِ

 ما ِمْن ُحلَوة  ضاَحكتُها

 َو لْم تَْخَجلْ 

 اال  أَْنتِ 

 طُودٌ ال يَتَمْلملْ 

 َعيناِك ما َطَرفَْت أَمامي

اِحُك ما تَبدَّلْ   وجُهِك الض 

 كُلُّ الَوجِد ِمْنكِ 

 أَحسُّ اللََّظى

 بِيَّ تُْشعَلْ 

 برودَةَ َوْجنَتَيكِ 

 ِستٌْر ُمْسدَلْ 

 هدوُء ناظَريكِ 

 شاحبٌ 

 بالموِت ُمثقَلْ 

 َجبَُروتُِك، يا امَرأة  

 ال يُقَهرُ 

 شموُخِك الَمهيبُ 
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 يَدعُوني

 أْن أَِلينَ 

 أْو أُقتَلْ 
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 مرسول العذاب

 

 

 نظل مجروحين 

  حزينالعمر 

  سقطت دموع الحور من روحنا

 النار بداخليهذه 

  للعاطفةاشتاق 

 ضاعت الرغبة

 ظل هديله وجعا

  بشباك الزمان

  الرسائل أجهشت

  أغنية تزهر مع كل

 نرجسات الحب

  ناصعة السطور

 لألحبة ثوبا تغزل

 من ريش اليمام

  التتركوني

  قرب سورالحب وحدي 

 افتحوا شباكي العالي

 ليقترب المغيب

  من سوسن الروح الشقية

 أهدأحاولت أن 

 الغريب يَّلمس شفتاي

 الجلنار لون يغريني

 كنبرة صوتك

  تحكيها أنفاسك قمصانا
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 الياسمين لنغزل

 هل كان حبك راحَّل

 كي يبقى 

 في السطور نبضا

  ياقيثارتي الظمأى

 مشاعري تتأرجح

 على وتر الغياب يعزف

 ألحان الحنين 

 تسكت الحروف

 فوق حلمات النهد

  روحك لتصير

 من صدى 

 العذابمرسول 
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  ألُم ِ ٱَهِديَّةُ 

 

 

 ُمعَنَّى   َكتْفٌ 

 ِمْن َوَجع   اِلْمَرأَة  

  ُروَحها نََزفَتْ 

 ُمتهاِلكَ  َجسدَها

 َمْن َهدََمها تَْبنِي

 لَيَس َمْن دَفَعَهاأَ 

لِ  َرَجَمها؟ بِأَوَّ  َحَجر 

 تَُزغِردْ  لَْم أَ 

 فَلَذَّةِ َكْبِدها؟ ِلفَْقدِ 

 تَْحتَِرُق؟ نَعَمْ أَ 

ا تَذِْوي؟  دَْوم 

كنَّها  ال تُْصبُِح َرماد ا ل 

 فَتُْفنَى   تَْعِطي

ا ال  تَنتَظُر َجَزاء  أو َشكُور 

 قاَطبَة   ألَْعيادُ ٱ ِهيَ 

 ِمْن َحْيُث ِهيَ  لِعيدُ ٱ

 أَْيقُونَةٌ 

 َكاإلْصباحِ  نَِديَّةٌ 

 لُحقُولِ ٱكالبَياِدِر في  َكِريَمةٌ 

 َكَّلَم يَِصُف َخْفقَةَ قَْلبِكِ  ال

 َعطاَءكِ  َحنانَكِ 

 ألَْجَملُ ٱَعام  َو اَْنِت  كُلَّ 

 بَْينَنَا
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 معجزة

 

 

 َغد ا

 أذَهُب ٕالى  َموعد  

 ٔالبُس فُستان ا أصَفرْ 

 أَْزَرعُ فُلَّة  في َشْعري

 أَعُودُ طفلَة  ٔاصغَرْ 

 قَصائِدَ ِشْعر   تَغِزلُ 

 لبَراريٱٕاْقحواَن 

 لط ريقَ ٱتَنظُُر  ِخلَسة  

 لمَّصيرِ ٱَجبََل  تَتَسلَّقُ 

ة    َواِْشتهاءْ  بِقوَّ

ا  تَتْعَبُ  لَمَّ

 تَْحَمرُّ َوْجنَتاها

 الُْٔمنياتِ ٱَعلى  َسريِر تَغفُو

 لُمستَحيلِ ٱ بِانتِظارِ 

ساءْ ٱنَسائُِم   لمَّ

 بِشعِرها تَلُهو

 تُبْعثُِرهُ 

 ُمْقلَتَيها في

 ألَف قِنديلِ  لُحبَّ ٱ يُْشِعلُ 

 َوأَْنتَ  أَنَا

 لطَّريقِ ٱقاِرَعِة  َعلى  

عُ   َخفَقاِتنا نُوز ِ

 َشهيَّة   أَْرِغفَة  

 لُحب ِ ٱ ِلصعاِليكِ 
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 َكَما نَْشتَهي نَْغدُو

 خالدَة   أُْغنيَة  

 لدُّهُورِ ٱ َمرَّ 

دَة    ألَِصيلِ ٱبَِشمِس  ُمعَمَّ

َمنِ ٱَصهَوةَ  نَْمتَطي  لزَّ

 ُخلُودَ َمشاعِرنا نُْعِلنُ 

 َسريَركَ  فَأََهدِْهدُ 

 أَُغن ِي

 نُْم يا َحبيبي بِهناء   

 أَبَد ا لَمشاِعرَ ٱ إنَّ 

 تَُموتُ  ال
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 َحنانَْيكَ 

 

 

 َحْسبي أُناِغي َحْرفَكْ 

 يَْنُمو لُحبُّ ٱ

 كُل ِ َحْرف   ِمنْ 

 اِْرتعاَشة   كُلُّ  

 يا نُوَر َعيني َكفانِي

  أَدُوُر َحولَكْ   فَراَشة  

ة   أَْحتَرقُ    أَلَف َمرَّ

 َرماِدي أَْنثرُ  

 كُل ِ َرفَِّة هُدْب   َمعَ 

 اِْبتساَمة   كُل ِ  

 ُوَريقَة  ُوَرْيقَةْ  أَْسقُطُ 

 ِريحِ َهْمِسكْ  في

  لل ِيلِ ٱلَوَن  أَْلبَسُ 

 أَْحَّلِمكْ  َطْيفَ 

ْمرِ ٱ َجِليدَ   في اِْنتِظاِركْ  لجَّ

 َ  لقَِصيدُ ٱ ِليَْهنَأ

 لياَسِمينِ ٱ بَِطوقِ 

 أَُغنِ ْيهُ 

 ال يُغاِدُر دَاري ُحبًّا

 أَس ى   بَْسَمةَ 

 َوْهَن أَْسواري أَدَْرَكا

 أَْسواِركْ  سُُموَّ 

 ُجنُوَن أَفكاِري تَِلفُّ 

 َشيءَ  ال بَِمْنِطقِ 
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 كِشيَّةَ في ال َصبابَتي

ْطَر ُحُروف   لَْملَْمتُ    ع 

 أِلَْجِلكْ  َكتَْبتُها 

 بِِذْكِركْ  تَِضجُّ  أَْوراق ا

ا  بَنَْفَسُج ِعْشِقكْ  أَْغَرقَهُ  َعالَم 
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  عينيك في أروقة  

 

 

 في َعينيكَ  

 أجدُ انكساراِت َسعادتي

 ُحزني َوفَرحي

 أَتُوهُ  

 أتعبُ 

 تَأُخذني نشوةٌ لذيذةٌ 

 َمَع ُخطواتِكَ 

 َممسُوٌس بَِهواكَ 

 أُغن ِي َمواَل العَتابا

 أضَحكُ و أغَضبُ 

 َعينيك في أَرَوقةِ 

 أُناغي بياَض اليَاَسمينِ  

  ِعبَق البَّنفسجِ 

 الل ِيلِ  َمَّلكُ 

 أضرَم نيراَن َمكاِحِلهِ 

  َعلى  َعتباِت أجفانَِك الُمعفَّرةِ 

 بِِعطِر لَيلََكة  

  آه  ِمْن ذاكَرتي

 ِحيَن تَُمرُّ بِها

ا  :أَتساَءُل َكثير 

 ماذا يَحلُّ بي 

 إذا غادرْت سحبَُك َسمائي؟ 
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   نسيت العد 

 قلبي كان بائسا

 مثلما أشتهيرأيتك 

 الماء الرقراق مثل تنساب

 نسيت

 إلى العشرة العد

 في كل خطوة أخطوها

 عيناك بحنو تغمرنيحينما 

  قلبك لي  بهمس يهتف

  روحيتلعثم ت

 قلت واحد 

 عينيكلنظرت 

 تلعثم لساني

 شفتاي

  تهت

 عشرة , ثَّلثة  ,قلت اثنين

 نسيت العد

  أنت يامن أنساني العد

 تعال

 سأنسكب بين يديك

 يكفيني عذاب 

 جسدي تلتهبتضاريس 

 رتب ما تبعثر من أيامي
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 َخَواءٌ 

 

 

وحَ  َخواءٌ    يَسكُن الرُّ

 العالَم كُلَّهُ 

   ذاَك الص خبُ   أينَ 

 األطفاُل يُْهَرعُون

 إلى  مدارِسهم

 بعُيون  بَريئة  حالمة  

 يُسابقُون الض حكاتِ 

هرُ   ؟أيَن الزَّ

 الن حُل يَسبُقُني إليهِ 

  َزحمةُ الش وارعِ 

صيفِ َصوُت    الر 

 ُخبُز األفرانِ 

 َصلواُت أبي

 أميدَعواُت 

 أين َرَحََّل؟

 أجراُس الكنائِس 

 المساجدفي   َطنيُن الُمصل ينَ 

 يرتلوَن آي   َكريم  

 أيَن أنَت؟

 قصائدُُك تُسابُق سَّلَمكَ 

 الصَّوُت يَصيُح بيَ 

   أيَن أَنَا؟

 َوحدي في غُرفتي

 معزولة  
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 قَهوتي باردةٌ 

 الض حكاُت تَنأى  

 ذُ اآلنَ ُمن

 َحتى  الِقياَمة

 حيَن دخَل الَوباُء أرواَحنا

 أوطانَنا

 مدينةُ أشباح   مدينتي أمَستْ 

 يَقطنُها فَراغٌ  

َحْت يَداَك بالَوداعِ   ُمذْ لَوَّ

 اِستحاَل قَلبيَ 

 تُراب ا

 َرماد ا

 اِْحترَق بَعدََك َكالورقِ 

 أبد ا َوأَنَا َحنِيني لَكَ 

 أشتاقُكَ  ِعندَ اإلصباحِ 

 َعلى  مفارِق العُمرِ  أنتظُركَ 

ا  انتظُر َضجيج 

  َمِلْلُت السُّكوَن َوالعزلةَ 

 أَريدُ ٔان أُحل ِقَ 

 في سماِء الوجودِ 
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نا     لُمقَدَّسُ ٱِسرُّ

 

 

  لطَِّريقَ ٱ أَِضْعنَا

  َضلَّْت ِمثلُنا لَواثِقَةُ ٱ ُخَطانا

 إيَمانُنَا اِْنَهارَ 

 أَْسفار  ُمقدََّسة   بَِّل

 نَتَأَرَجحُ  

  َسَرابُ  َحياتُنا

 َخرابُ  ِدياُرنا

 لَوْردَ ٱ نَنثُرُ 

 لشَّْمعَ ٱ نُوقِدُ 

 لَخَّلِص ٱتَعاِويذَ  نََرِت لُ 

 :نَتَساَءلُ 

 ليَاَسمينِ ٱنََصَب َمشانَِق  َمنْ 

  لعَذاَرى  ٱأَْحَّلَم  اِْغتالَ 

  في َمآقِينَا؟ ألَْطفَالِ ٱ بَراَءةَ 

قَ    لقَْلبُ ٱ تََمزَّ

 الدَما ألَْرِض ٱأَديُم  اِْمتَصَّ 

  طائُِر فِينيق   ِكَّلنا

 ِمْن َرماد   نُْبعَثُ 

 ُمِدَن َخَطايانَا نُغاِدرُ 

نُونِ ٱفَراِديَس   نَْزَرعُ    ُحبًّا لج ِ

ا ا تُْزِهُر نُُجوم   أَْحَّلم 

ما ُُ   ذََكْرنَا َمْن نَُحبُّ  كُلَّ

 َحمائِمٌ  َهدَلَتْ 

ا أَْزَهَرتْ   َسنَواتُنا قَصائِد ا َوقَْمح 
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 لَوِحيدُ ٱ ِعْشقُنَا

 َوَحياةُ  ِخْصبٌ 
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 اعتراٌف متأخرٌ 

 

 

 األي امُ  وال ال المسافاتُ 

خُ    َغيَر الَمحبَّةِ  تُؤر ِ

 هِديُل َحمام  

  قِباٌب ِمْن ِغيُوم  َوَعْسَجد  

 تَْرتيلةُ َصَّلة  ِمْن بَنَفَسج

  ُجسُوٌر ِمْن ُرؤى  

  قَداَسةُ نَد ى  

 ُصْبٌح لَْم يُولَدْ 

اءُ  ضَّ  َوجُهَك الو 

 َصيََّرني

 في َزَمِن الَوَغى  

 ُحبًّا َمْمنُوع ا

تاءِ   في لَيالي الش ِ

 ِدْفء  لَِذيذ ا 

 َعلَّْمتَني

ْمِت َحكاَيا  ِلْلصَّ

ُز األْوقَات  تَُطر ِ

  بَراعٌُم تَْغُزو قَْلب ا ُمعَنَّى  

  تَْضَحُك لَها الَمرايَا

 غمزةُ َعْين  

  يتَْنثُِر في تُْربَِة قَلبِ 

 ُحُروف ا

 تُْزِهُر  قَصائِدَ 

  أْنَت يا َصْخَب الهدُوءِ 
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 وَصْمَت اللَّذَّة

ا َوَخفاَيا  يا ِسرًّ

  أعوام  مرت 

 نَثَْرنا في الُوُجودِ 

 أْجَمَل َهدايَا

 ٔاْمَطَرْت فَراشاِت ُحب   

 أَمانِينا

 لَْوَعةَ الياَسِمين
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  تراتيٌل صباحيةٌ  

 

 

 ماأنَا في لحظة  

 َسكنتني ِضحكةٌ 

 بَراءةٌ 

 نَظرةٌ َعجلى  

  أَحقًّا أنشُر أشرعةَ فؤادي

 فوَق بحِر هواكَ 

 أنَا ال تي َطَويتُها ُمنذُ عام  

 َهَجرتُها

 َواعتكفُت في محراِب عزلتي

 َظنن ُت أن ي َعصيَّةٌ  

 على تَطويع  أو سقوط   

 أَتُدِرُك ذلكَ 

 إنَّهُ سقوطٌ إلى  األَعلى  

 في َعينيَك  تِرحاٌل ُمعَتَقٌ  

 أُفك ُر في هروب  

 إليكَ وِمنَك 

 فَكُلَّما ضاقْت بيَ 

 أَحَسسُت السَّعادةَ  

 ِلوحدي

 تَمرُّ في بالي

 أُعانُق مفرداِت حياتي

 أراَك في ثنايا ِوجداني

 في َورِد شُرفاتي 

 تعبُر ذاكرتي
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  قشعريرةٌ ناعمةٌ 

 تَدبُّ في عروقي

 َخدٌَر لَذيذٌ  

 األرُض َحولي

  َمَّلئكة  تُزِهُر  

 السَّماءُ  

 تَْهِطُل ياَسمين ا  
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   شاعرة الحب 

 

  

  كالضوء األبيض

 يتبدد إلى ألوان الطيف

  التقيتك تبددت روحي عندما

  أنا الغريبة الضائعة

  في ذاكرة األيام

  للقلب لغة

 تشعل السماء وجدا

  من شفتين شرقيتين

 على إيقاع ناي حزين

 .. طقوسهللشاعر 

 عند إعَّلن والدة القصيدة

  هي أوجاعه

  عندما يأتي بالنبوءة

  يعلن الرسالة والتعاليم

  يقيم طقوس التهاني

 أنا ال أخاف وصايا األنبياء

  ألني منذورة للحب

  ألني بخور المجامر

  طالما روحي تتبدد

 الحبو إلى الخير

 العطاء بَّل حدود

 لن أستجدي السماء

 وحليبا لتمطر خبزا

  الحب يشبع روحي
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 أخفي أسرارا

  أتسكع في دروب األماني

  تتساقط عل نجوما

  من السماء السابعة

  أخبؤها في جيوبي

  التشرد ألطفال رضعوا حليب

 آه جسدي يتجاوز وجعه

  عندما تورق النبضات

  اللقاء لعاشقين أضاعا دروب

  عند منعطف الوقت

  تحت شمس التعرف الغروب

  أنا رسولة الحب

 أنشر وصاياي

 الغيم الماطر على سفوح

 أقاوم الموت باألشعار

  حروفي تخلع السواد

 تنعي الحداد

  لغتي تتوالد كل يوم

  كلما أسرفت في ضَّللي

  أفتش عن األحَّلم

 يزهر لوز عينيك بربيع

 ألن قلبي عشق الشمس

 لست نادمة على شيء

  طالما روحي حرة

  متعتي الوحيدة

  حروفكأن أتسكع في شرايين 

  حافية القدمين
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  أن أظل دائمة اإلبتسام

  عندما أسمع

  حي على الحب

 حي على الفَّلح 
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  طريُق الُحب ِ  

 

 

 خفقةُ أشواق  

 َوْجدٌ و حنينٌ 

 لذيذٌ ا كثيٌر ِمَن الهمِس 

 طريُق ورد  

 شوٌق مريرْ 

 لهفةُ قلب  يحيا لآلخر

 يَهمُس همَس الن سائمِ 

 صوته جميلٌ 

 شدُو بَّلبل  

 حفيُف أوراِق الشجرْ 

 في الخمائلِ 

 خريُر ماِء الجداولِ 

اِت المطرْ   روعةُ َزخ 

 أريٌج و َشذَا

هرْ    عند ابتساِم الز 

 ألٌق في العيونِ 

 بريُق أمل  

 في الُحب ِ 

  تُزِهُر الش فاهُ 

  بطيِب القُبلْ 

 تغدو الحياةُ شهد ا وعسلْ 

 قدٌر يأتينا

  يَسكُن الش رايينا

 الشَّجرْ نسٌغ في 
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 يتلظى  الفؤادُ 

 في َملَِّة َجمرْ 

 يتلظى  والسعادةُ تُْزِهرُ 

 هديةَ ّٰللاه للبشرْ 

 ال غالَب أو مغلوبْ 

  يَمنُح الد فءَ  بين القلوبِ 

 يزرعُ أمَّل  ورجاءَ 

 في كلُّ  الدروبْ 

ا خضراءَ   مروج 

 فيٌض ِمَن السماءِ  فالحبُّ 

 يَهطُل كحباِت المطرْ 
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  أُخَرى  ضفةٌ  

 

 

 ب َّل حدُود  

 أْبَحُث َعْن كُنز  َمفقُود  

 َعْن َشيء  ما في َصدِري

  أَبَحُث َعْن َوجه  في ذاكَرتي

  يا أَنتَ 

 لدُّنياٱيا أَْغلَى  ِمْن كُنِز 

 لَكونَ ٱما ٔاحلَى   تَُرى  

 َصراع   دُونَ 

 خارطة   لعالمِ ٱيُغَيُر لَوَن  ٔاتُراهُ 

؟ يَضيفُ  ُمدن ا يَحِذفُ   أُخَرى 

 لَْو أَنَت َمِعي  آه  

 َنرسُمهُ وِعْشق ا  نَْنثرُ 

 ألرِض ٱُحزَن  نَْمَسحُ 

 َمناَرةْ  َصيَّْرتُكَ 

 َصَّلة   َمْعبدَ 

ا   ِلزياَرةْ  َمَحج 

او فَرْشُت دَربََك ياَسِمين اوَ   بَنْفَسج 

  شُرفاِت ِلقاء   َعلى  

 أَِمين ا حارس ا

 دُنياالبهجةَ  يا

  بِيِدي ألَْمرُ ٱكاَن  لَوْ 

  اَلْنتََشينا

 لُمعَتَّقِ ٱ لعُمرِ ٱ بِنَبيذِ 
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 ُمناجاةٌ           

 

 

 أيا قَلبُ 

يةُ   لََك الُحر ِ

  أََضي َِق َعليكَ أو لَْن أَضَع قَيد ا 

 َحل ِْق َمتََما تَشاءُ 

 لنَّاهيٱ آلِمرُ ٱأَْنَت  اِْخِفقْ 

  لُحبُّ ٱنَبُضَك  

ا لَنْ   أَْفُرَض َعليَك ِحْجر 

 بِأَمان   ِعشْ 

ا بِالَمحبَّةِ َغن ِ    ُمْزِهر 

  دَافِئ ا نَديًّا َكالثَّلجِ  ناِصع ا

 ِمْن أَْجِلَك أَُصل ِي 

 الل ِياِلي ِلبَردِ 

   ناِسك  َخشُوع   َصَّلةَ 

بَّ ٱ لَعَلَّ   .لرَّ

 في َحْضَرتِهِ  يَْلقاكَ 

 بالَفَرحِ  ُمْشِرق ا

 !غانِي الَحياةِ  َٔ.تَُرِت لُ 
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   قصيدة عشق

 

 

 َعينيكَ ال شيَء مثُل 

ات  هِطُل مطر 

ا في طُرقاتي  فَرح 

 دَمي يَنساُب في الكلماتِ 

 أَْحبَْبتَُك زمَن الَحربِ 

 موسيقى  َهْمِسكَ 

 تُنِعُش أْغصاَن ُروحي

 َحياة  في أْوَصالي

 ِلَم تَْحتَِرُق الش فاهُ 

 ؟ِحيَن أقولُكَ  

 تعودُ الكلماُت َكِسيَرةْ 

 ُمذْ َعرفتُكَ  ال أدري

 نَهِريأَِضْعُت ِضفاَف 

 ِلشفتيَك أسيَرةْ؟ َكيَف أَْخرجُ 

 يَْحتَِمُل النَّزفَ  شتاءٌ  هناكليَس 

 َكُجرِحي 

 طقُوُس ُحب    

 للعُشِب الط العِ في َصمِت اآلهِ 

 لَوُن الفَرحِ الغامرِ 

ا ِمْن َعبقِ   بَحر 

ا يَنقُر نافِذَتي  عُصفور 

  ولهييَسأُل القََمَر َعْن ُحزِن 

 َعْن لَون  زاه  

 َزهر   إْضُموَمةِ  
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 الفجرُ لرفيقي  فَرح  يُولَدُ  

 تُْزِهُر في البالِ  َحدائُِق ُجوري

 فَِلَم يَتََملَّكُني َوَجلٌ 

 ِحيَن أُناِجيكَ 

 وفَضاُء الل غِة َطْوَع يَراِعكَ 

 قَدْ تَأتي اآلنَ ف أَْنتظُر قدُوَمكَ 

 قَصيدَة   ِمْن لُغَِة ِعْشق   

 تُولَدُ َمَع الفَّجرِ 
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  َملْكَت قلبي 

 

 

 أهديَت قلبَكَ 

 روحي زرعَت ُحبًّا على شُرفاتِ 

  أزهَر ياسمين ا

 َملكَت قلبي

 َهديَّتَُك صْنتُها َسيدي

 ماذا أنَت صانٌع  بزهرة ؟

؟  بشذ ا ولون 

 الحلو، الجميِل؟ ماذا فَعْلَت بقلبي

ا في يوم  ما  تُنادي َكثير 

 ما ِمْن أََحد  يُجيبُ 

 ى  يَضيُع صوتَُك في الَمدَ 

  تَحلُم أْن تقرَع بابي

 َكما في الماضي تأتي ذاهَّل  

 تعرُف أنَّني غادرتُ  ِحينَها

عودةِ     إلى بلِد الَّل 

 أحاديثَناو تبكي أياَمناكما  َو تبكي

  تدمُع عيناكَ 

 ال أحدَ يَُكفِكُف الد معَ  

 عن سفحِ َخدَّيكَ 

 يا صحبتي 

ا وسألَ    :لو بحَث كثير 

 أين غادَرْت؟ 

؟ِلَم   المكاُن ُمقِفر 

َ  اِْحملُوا لَهُ   ُمصباحي الُمطفَأ
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 وكأَس أشجاني َزْهِري الذ اِبل

حيلِ  اِخبُروهُ   كيَف ابتسمُت قبَل الرَّ

 َو قبَل أن تأتي 
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