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 .ال عربة للزمان يف عامل الروح
قد يكون هذا اإلصدار قد تأخر ألنه خطَّ منـذ فتـرة     
طويلة جدا، وقد سبقته مواجد كثرية ِصيغت منذ أعوام 
ومل تنشر بعد لغرابتها وغرابة معانيها، وإين أشـارك         
اليوم القارئ ببعض جنوين، وليعذرين األدباء والشعراء       

إنه جمرد  . ا؛ فهو ليس نصا شعريا    هلشاشة األسلوب رمب  
حماولة بسيطة لصوغ خواطر وجمون قلم عابر، علمـا         

 ...بأين لو أعدت قراءته ملا نشرته
ومن قليب شكر لكل األرواح اآلدمية اليت سـامهت يف          
صوغه فكرا وجتربةً وأخص بالذكر األستاذ دميتـري        
أفريينوس وسائر أسرة معابر، ومن يف ظل حمبتهم وعت      

 .وحي معىن العبورر
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 ...يف لُجٍة عمياء
 لَّت عن اإلدراك الكَوِنيج 

لَجتو ... 
 أَحبثُ عن ياقوتي احلمراء

 بالقدِر املَعلوم والرزِق املَقسوم 
 املُنزِل على مساِقط النجوم 

•  •  • 

 فمعاِبر الروِح هذه
 يم خاِلصمنها عِم

 ومنها ما للندمي يصلح 



 )٨( 

 وأُخر متشاات 
 حتمل تكامل املُتناِقضات 

 وصمت املتكامالت  

•  •  • 

 فما صلُح ِمنه للندماء 
 فإشارةٌ لسكان املَملكَة اإلنسانية 

 للعبور إىل املَملكِة الكَوِنية 
 فيه معابر سالم 
 وكونيةُ حواء 
 ومجون قَلَم 

 ولألرواح إهداء
للعقالءو ا فليسِميمما كانَ ع... 

 ارفيه إعص 
 ..وأشرعة روٍح يف ِبحار



 )٩( 

 فيه برزاخ ِعشٍق
 ومنازل وجٍد عند النجوم 

 ...ومناجاة
 ...          فيه ياقوتة روٍح يف حبٍر طامٍس لبحري غاطٍس

•  •  • 

 فال يعرف تلك الكنوز 
 إال من كان روحا دون جسد

 عن عامل األوهام وزال 
 فوجل ملقام اإلهلام
 خرج  و لعمري ما

 من وجل جلّة العماء
 فال للنهاية وجود 

 وال تحقَّق من الغايِة أحد 
 فغاية من غاب يف الغيب 



 )١٠( 

 ...حرية
 ... وشهود كفاٍح

 ...لشمس دميومة أبد
 . ال تعرف الغياب
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 على إيقاِع الوجوِد 
 روِحي... نِسخت

 صلب الناسوت مني 
 ...وجتَلَّت

 عودا على بدِئي
 فغاية حياِتي ترمجة روٍح

 ملبدأ وعته 
 يف أدنى عواِلِم الكَوِن

غايةٌ ... ِتلك 
 .وغاييت

 ِفي ِمرآِة الزماِن 



 )١٢( 

 أَخطُّها حمبةً وسالما 
 كمالٌ أَسعى إلَيِه اآلن

 أَرتِقي ِبِه 
 ي مسريِة اكتماِل وجوِدي ِف

•  •  • 

 انمحى الزمان عن قَلِبي 
 فَعاودتِني أَحداثُ عالَِم األزِل 
 ِحني استدعت لَِطيفَِتي معبدا

 تأوي إليِه 
 ِعند العنصِر اَألعظَِم املُكّتنِز

 يف عامل الغيِب 
 عبرت  ِإلَى عالَِم التكِويِن 

 رِة اهلَواِء عرب داِئ
 فَاستدار الزمانُ يوم والدِتي



 )١٣( 

 على صورِة اِمليزاِن
 فَكَانَ أول األفالِك الِتي

 عاِقلةُ روحي ...  دارت ِبها
 فانكتب حقا على صفَحاِت قلِبي 

 ستحلِّق روِحي 
 يف هواء ميزان 

 ...مقاِم عدٍل
 وأَعود ِإلَى حِبيِبي 

  دوِرِي  ِعند انِقضاِء

•  •  • 

مسرية معابري موالد 
 أخطو ا من معبٍد هليكٍل

 أمحلُ أمسى الشوق 
 نِم األرِض ِحضويل يف رح 



 )١٤( 

 حِم أرضويف احتضان الر 
أغفو إليها ولنهدها مين عناق 

 أرضع الربازخ 
 برزخا  تلو برزٍخ 

 وأُفطم والدةً تلو الوالدة 
رهةً فأُحجب عن ريب بكل حياٍة ب 

 وأعود بعد نسخ الروح 
 أعقل محبته ودا  
 حنو الفطام األخري 
 عند انعتاق روحي

•  •  • 

هو إيقاع الكون مراِقص 
 ترقص سريورة موٍت مستأنٍف

إىل صريورة حياة حر 
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 أولد اليوم مجددا 
 ويف كل آنٍة أموت 

 وأحيا بوالديت يف كلّ آن 
 

 تلك معابر الروح 
 نِعتاِقها ِفي ِرحلة ا

 ِإىل آخر ِعتٍق عتيٍق
 عند عودِتي 

 ِإلَى صورة ربي ِفي عالَِم القُدِس
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 يا قَاِرِئي… "العقالِء"إنْ كُنت من 
 …فَمزق مقَالَِتي

 ...فَما تبدعه مواجِدي
 ...ملَجاِنِني الكَوِن أَمثاِلي

 

 راجٍح" عقٍْل "أنت حباك الرب بـ
 ِعندي... وال رجاحةَ للعقِل

 "اجتماعي"منحوك لَقَب كَاِئٍن 
 وأنا ال أحتِرم قَانونَ مجتمِعي  

 

 حياتك أحادية البعِد
 وأنا ثُالثية األبعاد حياِتي



 )١٨( 

 أعيش مستويات الواقع وعيا 
 وأنت حتيا يف واقع األبدان 

 ِعيش وعي مواِجديأَ
 ... محبةً أُبدعها
 حلما ... يف كلِّ حلظٍة

 وىى احلَياِة هنوملع 
 أَرشفُه خمرَ مودٍة

 بيِني... و..  بين العارفني

•  •  • 

اِشقَةُ حبا عأن... 
 لَوْ سِقيت عدد أنفاسي كؤوسا

سوِيِني... ليتر 
ووحكر ذَاقَت لَواِبيرش مطَع  

 عذَرتِني... لَوعيت مقَالِتي و



 )١٩( 

قْلُكع كانِلس هأَن رغَي 
 وهو أَفْقَر خلِْق اهللا

 ِلساِني... وأَنا ذَوِقي

•  •  • 



ِديجو ...ِحس 
واِحلس ...قذَو 

 لو كُنت تدِري 
اِني... ِفي ِتلْكاملَع 
 لذَّوِق مقََدم وشرف ا

 عندي... علَى شرِف العقْل

•  •  • 
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 أنت طَرحت عقلك
 ...خلْف باِب الِفكِر

 :فاسمعِني
قَيد ِبه... عقْلُك ِثقْتإنْ و 

 وهو عاِجز عن إدراك
 فافهمِني... تلك العلوِم

 

املادي اِمل اِحلسِفي ع طْفُوأنت ت 
 املَعاِني... غوِر بحِروحايل يبِحر ِفي 

 هما عالَماِن ِفي حبريِن
 لَكن... يلْتقيان

 "بينهما برزخٌ ال يبغياِن"

•  •  • 

 



 )٢١( 



انُ ِحسالعاِملني ِفقْد كْرس 
 وِفي سكِْري وجدانُ ِحسي
 فَفَقْد ِحسي ِعند وجِدي

 ِبحسي... ال يدرك إال
 يب ِعندكغَ... فمواجِدي

 والعقل شاِهد يف عامل احلس
 خالف ذَِلك... واحلقيقة

 فَِفي اآلِخرِة
 يكون العقلُ حمض غَيٍب

يوثبت يف عامل الشهادة ِحسي. 
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 ...هناك
 مناِزلٌ ... ِعند النِجوِم

لْتازا... نِتي ِفيهأَِحب  
 ربما ... ِفيها من أَهوى

كَََلُوا مة... ِفيهاحلُري 
 األرِض ... وعلى ِبحاِر

 سدت مضاِئق قَلِْبي فَجأَةً
فَِطرت ...ثُ... أَِهيمحأَب... 

 ...  عن أَقرِب قَمٍر
 ...عن شعاٍع ِلضوٍء

 ينساب بني الغماِم 



 )٢٤( 

ي اهسعِتي... ؤِنسحدو 
منرِباخلَالِص... أَت 
 ...محبةً

وارهتا أَخبرد... 
 أَجر قَدما ِتلْو قدٍم

دعِب أَصِل الربإلَى ج ... 
ايينإلَيِه معلقتان ... ع 

 وِمن تحِتي اَألعداء
 ... قَد كَثُروا

•  •  • 

 ...أَمطَرت عيِني دانةً
 تها محارِتيحملَ

 ِعند عودِتها   
 ...  من غَيمِة صيٍف حلْظَةَ مغيٍب



 )٢٥( 

ريت ِتلْكد تنضتفاح 
 ...قَبلَ سقوِطها

 األبيِض ... ِبمنِديِلي
يدهن نيا... بهأتبخ 
 ...علِّي أَمنحها

 ِمن عرِق محبِتي ... بعضا

•  •  • 

هناك ...ِعنرحالس د... 
تأَقَم ِسِه... ِحنيقُد وِضعم... 

سفَرٍق ... أَتكَلَ ِعشيه 
 ِفي بخوِر ياقُوتٍة

 ...تقْطُر ورودا جوِرية
 سجدت... علَى ِتلك الصخرِة

 يلْهثُ... حيثُ ِورِدي



 )٢٦( 

اِجِدي ووم 
ِمكِباس ِئنا... تًتمص 

 

 :عِشيق الروِح... عفَاستِم
اِنكِبِلس ... اِجيكأُن 

ِليو اِتكاجنِبم ...نأَلْس 
كاربا اللَّه... مي تأن 

 أُوِقظُها... ِإلَيك دمعِتي
وماٍم... اليمح فُوفر 

 الغاِفِي  ... ِمن ذَاك املَِنديِل
 ...على صدِري

 جٍدو... ِحني تنشق نسمةَ
ٍةوبحم زمر ... تِلبص 

 ...علَى أَرِز لُبنانَ
 ...قَبلَ ِوالدِتي



 )٢٧( 

أَتيت الِمي.. .ِمن هناكس كفَإلَي... 
 عاِئد... ِمن ذَاك األزِل

 :ملَّا سألْتِني
"اِشِقنيكُلِّ الع بر واحدا؟... ألست" 

 وِبي ولَه... أَجبتك ِحينها
"لَى حبِِيِبيب..." 

 . فَكَيف باليت لذَات الواِحِد تعشق؟
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٢٩( 

  


 
 

قُكار أعشا اإلعصكَم 
ومالي إلَيك أَِطري 

عدكولُ بحمِسي أرِمن ش 
 فَيا لَهِفي على وجٍه

 ِبالنوِر فَاجأِني
 فَأفنى عني القَمر
ادهِر الشحِةوِفي ب 

 ذَوبِني مرتيِن
 ِباألولَى كُنت وجدا

 ومرة عانق بيِتي الوتر 

•  •  • 



 )٣٠( 

 مواجدا... سأعزف سري
 فَترفَّق ِبي كَي أَتحرر

ومما اليبر... 
 ِلعِليم السر كَِليم

 وبين حرييت... يحولُ بيِني
 .تفطّر... فقَليب من فرط العشق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٣١( 

 


 
 

 دمعيت وابِتسامِتي ... كقطرة املَطَر
 ِمن نجمِة الضحى 
 تنسج ... وِمن وِحي الوِحي

 ..وجد وِجهاد... ِهي احلَياة
 تغزل...ومعاِبر للروِح 

 أَعشق مجونَ روِحي 
أُ وفْتوِحي ال تر 

دمون القَلِب تجعِمن م .. 

•  •  • 

 



 )٣٢( 

 أُدونُ ِرحلِتي ... كَقطرِة الََمطر
 ِمن وقِْع الوجِود 
 ترسم  ... ومن وحِي الوجد

 ...هي الدِائرةُ
 عيوو رتطو 

 تعزف ... من إيقاع الكون
 أدونُ اليوم جنون قلِمي
 ينزف  ... وقلمي من جنون الفكر

•  •  • 

 ألون هياكلي... كقطرِة املطر
 يزِهر... كما الربيع يف األرِض

 العمر لَوحةً  أصور
 ترقص ... على أنغام حرية الروح

 فما الدائرةُ إال رقصة روٍح 
 .وريشيت من ِمداد الروح تبدع



 )٣٣( 

  


 
 

 ِمن دجى أَلٍَم دامٍس
 وليلٍة ليس هلا شفَق

 متأَلِّق... نبض الُّروِح
ِحبِقسسالغ دِعن يِمن  

 ونحو نجمِة ِعلٍْم عاِلقٍَة
 يف سماواِت فَهٍم دافق
 هناِلك قَلِبي قَد علق

ِسوروح القُد... 
 يف النفِس تنفُثُ اآلن
 ملن بذاك املَقَاِم تعشق

•  •  • 



 )٣٤( 

قطرةٌو ...من ذاك البحِر اللجي 
 بحر... املتموج

ِمن جوم اهشغجيوفَوِقه م  
 من فوقه مطَر

من حبٍر!... عجبت  عجبت 
 ال ساِحلَ لَه وال قَعر

 نعم... البد ِلي أنْ أَغْرق اآلن!... فَليكن
 فليس أماِمي وجود وال عدم

 وال قبلي مبتدأٌ وال بعدي مستقر

•  •  • 

 ..برزٍخ لَدني... طَفوت  على إيقَاِع
 ِقيات ِبيواملَوج ملْ

 عند ساِحٍل لَيس لَه بحر
 فانجذَبت ِإلَى ياقُوتِتي 



 )٣٥( 

 القدمية قدم األزل
تصف اليومفهي ال ت 
 ال بالوجوِد وال بالعدم

 يوم ِوالدِتي األولَى!... إنه حجِري
 ودرِتي احلَمراء 
 ِمن دراِري ِصفَاِته... وقَفْت عليها
 ِمن ذَاك األزلْ... ِفي عالَِم الذِّر
 نازلْته وِبي ولَه... ِعند فَلَِك ذَاِتِه

 ِعند اخلِليفة حضرِة اخلَتم
 يف منِزل كَرٍم كَِرٍمي

 ِبرموِز اُألنثَى خاطَبِني
 ِبِخطَاِب الكَتم... ِبحِدِيِث اِإلفْشاِء

•  •  • 

 



 )٣٦( 

 وتعود كور تلو كور
 فتلتحم يواقييت

  معها تنعدمومواقييت
 ومع بزوغ شفَق االثْنيِن ِعند السحر

 بني جمع اجلُمعتيِن 
 آنست حِبيبا قد شكَر

 ِفي برِج النشأَتيِن... فَنادمين
 التقاء القلم باليمني عبر... وعند برزخ

 إنه يوم آدم عند العارفني
 ويف عرف من اقتفوا األثر

 وهو كشف والشهر ثاين ربيٍع 
 بعد أن كان اَألولَ ِمنه

 تعريف ملا استتر
 فما الشمس إال روِحي

 وما النفس إال قمر



 )٣٧( 

 وما املشترى إال إراديت 
 فالفهم ال يتلخص بالِفكر
 وال تدركه حقيقةُ بصر
 ويكسف القمر مشِسي 

 يف أوجها 
 .فلريحل اليوم عن روحي القمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٣٩( 

  


 
 

 أمام بحٍر عشت رهبةَ داخلِه
 واعتدت عليه كما  التنفس
 !ظننت أين أحيا على األرض

شاهدت... 
 ...شاهدت أنّ اإلنسان يحيا باملاِء

 ...وعلى املاء
 !وإىل املاِء يعود.. من املاء أتى

 تأملت روح حبٍر
 ...نعم أرى! أرى

 أرى بعيونِِ قليب
 َ ...أبياٍت زرقاءسطور شعٍر من 



 )٤٠( 

 وتقبلُ أقدام الشاطئ... تقبلُ
يف األرواح... حبر كاِمن 
يف الوجدان... حبر كامن 

 ...ِسر إنساٍن... حبر كامن يف
 ...بسمكِه... مبخلوقاتِه
 ...مبرجانِه... بلؤلؤِه

 ، بأسراره،بكل ما فيه
 ، حببه، بأمواجه،بأنواره
 ...أسرارا جتر أسرارا... أرى

 ...تجر أسرار

•  •  • 

 ألسنا متعطشني؟ للحق وللحقيقة؟
 ...ِسر األسراِر.. للسر؟

 ...للنوِر؟ نوِر األنواِر



 )٤١( 

 ...للحِب؟ حب األحباِب
 ...للعشِق؟ عشِق العشاِق

 عطش؟
 أليس املاَء أصلُ كلِّ حياة 

 أي ماٍء هو هذا؟
 ماُء حب؟ أم ماُء حياة؟

•  •  • 

هتف! 
  روحك البيضاَءاُنشر أشرعةَ

 امضِِ... وامِض
 ...دع... دعها

 دع أشرعةَ قلبك مفتوحةً 
 ...لرياح وجٍد قادم

 ظمآن.. أهلُ عطٍش أنت... امض



 )٤٢( 

 ...واقصد أملَ احملبني... أحبر... أحبر
 ...ومأوى عشِق العاشقني

أين؟: مهست 
 ...اصمت... ال تسل

 و دع أسئلتك تذوب يف خشوِع ماٍء
نغمات ترجرجموجِه بالسجودت  

 ...ال تسل
سر ...لو أٍجيب عنه 

 ما زاد يف سرِه إال سرا
 يف حبار حب... أحبر
وراء حبار... وراء حباٍر... حبار... 
 !فإنك لن تعود أبدا... أحبر

•  •  • 

 !إنها ترتفع



 )٤٣( 

 ترتفع أمواج حبر حيب
 ...حىت ال أرى... وترتفع
 ...من فوقها حبار... إال حبارا

 ...من فوقها حبار

•  •  • 

 وحار قليب يف مجاِل
 حبك
 .!ريب
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٤٥( 

  


 
 

 ِرأمامحب... اِعراملَش  
سرت 

 أَسبح... أَنظُر إلَى البحِر
 اإأتوحدا... بداعسرمدي 

 

  هادرااملَوجهللَ 
ِإلَي ...ِتي  ...ِإلَيِبيبح 
وفَشآِخر الَهِقي م... 
 ...بوِحي
 إلَي بوجٍد... بوِحِي

 وانثُِري خواطر آلِلئَ حرة
 



 )٤٦( 

 ارتميت علَى ِذراِعه
 أَنفُثُ حاال

 وأَلْهثُ مقام قَلٍب باملَحبِة
 :حائر 
 ِإنْ كَانَ غَيري ِمن العشاِق ...حِبيِبي

هوحال رس قَد... 
ع تِني لَسوِحيفإنان رلْولَى س ...ِبقَاِدر 

 ...أَلْف مرٍة... أَكتِوي ِفي كلِّ لَحظٍَة
 ِبصاِبر... وعلَى ناِر الوجد لَم أَعد

 ...اعتصرِني... ضمين
 حاِئر... وخيم سكُونٌ

 سكَنت روِحي ِفي حضرِته  
و آِسر ِفي ِسر تِغب 

•  •  • 

 



 )٤٧( 

تافَرس ...تافَرس ... ِر طَاِئرحقَة البرِفي ز 
 اِطراِن خدِفي الِوج ِزفأَعو ودأَش 

 ...حِبيِبي... إلَِهي
 اِعراملَش فصو دِجيي نِمم تلَس 

اِعروِق شان الشِبِلس توأَينِّ غَد رغَي 
اِمرِة عبالَ قَلْبٍِ باملَحح طقني 

•  •  • 

مالشس ...رنو ِإلَيِفي األفُِق ت 
عيدب ِمن 

 فَِريد ... تنظُر إيلَّ نظْرةَ وداٍع
 شِديد... ترمقِْني ِبحزٍن
 جِديد... وتِعدين ِبِلقَاٍء
شيِملُ العحي ...ِغيدالر 

 شِهيد ... ِويكُونُ علَى حبي



 )٤٨( 

 لَيٍل ... ِإنه ِإقْبالُ
اربِإدو... ارهن  

اددزي فَقالش ...ارِمراح 
 الشمس تلَمِلم خيوطَ أشعِتها 

 بإصرار... مودعةً
ِإلَى األفُولْ... آلَت 

 ال تباِلي ِبالشجونْ 
بطََوطَ... هبه ... وبرالغ 

رشن ...رشن ... هاحنج الظَالم 
 فَوق هاِتيك الغصونْ

 السكُونْ... ويِعم... أَ يعموبد
 قزمِإال أَنْ ت اجوى اَألمأبَفت 

 ِبهِديريها هذَا السكونْ 
 الطُيور أَفَلَت إلَى مخاِدِعها 

أتديونْ... ها العهعم أتدهو 



 )٤٩( 

تودونْ... شاحلَن ردالص شدأَن تكُنو 
نم ...نم ...صي يونْ؟لِسر 

 ومعبوِدي معشوق العيونْ ... حِبيِبي
 أَنت احلُب وأَنت اجلَمالْ 
 فَما ِبِسواك تسر العيونْ

ونْ وهالُ ياجلَم اكا ِلسوم 
 ِعندما أَشهدتِني أال أَخونْ ... أَقْْسمت للِعهِد

 بلَى فَأنا على العهِد أبدا أَكُونْ 
ونْ ِعندالنالكَاِف و نيِق بِخ الِعشزبر  

 أَِطري... و... كُنت أَشدو
 النسيم عباَءِتي نِسجت ِبأَحلَى الفُنون
 ِريشةٌ مبِدعةٌ اختصرت كُلَّ الشجونْ

 أَقْبلَ لَيلُ العاِشِقني
 ِبستِرِه وِسره ... أَقْبلْ الليلُ

صالو وسمش قَترلْأش 



 )٥٠( 

و اررِباَألس رامستت دالو ارأَقْم 

•  •  • 

ِلقَتيِني... عع 
تباضطَر... 
تشعارت... 

 تناولَِني حِبيِبي ِمن حوِل خاَِصرِتي 
 فانسبنا نحو مأوى ِعشِق العاِشِقني

 شموع الود أُِضيئَت ِمن حوِلِه 
وٍر ذَهمخ ابخأَنِبي 

 سِكبت ِبكؤوِس الوصِل شفَّافَة
 ِمن ِشدِة صفَاِئها انكَسر شعاع النوِر ِفيها

 فَانعكَست علَى صفَحاِت ِوجداِني 
اوِديمرا سنلَح ِزفعٍد تجِقيثَارةُ و 

 تبعثُ األرواح بعثًا أَبِديا



 )٥١( 

عزن... 
 ِيِبي ِبلطٍْفنزع عِني حِب

 التي كُنت أَلِبسها... كُلَّ األثْواِب الشفَّافِة
 ...وعانقَِني

 طَوقَِني ِمن تحِت ِذراِعي... عانقَِني حِبيِبي
 تقِبيالً... سِقيت ِرِيق حِبييب مدامةً

اِني  ودِل ِوجالوص ِشفَاه تلَثَم 
 لعاِشِقني أَجملَها ذَوبِني وذَوب ورود ا

 ِفي دماِء أَوِردِتي 
تِكرفَاِسِه... سِق ِعطِْر أَنبع ِمن تِكرس 
توفَِة ... طَِربعزِلم توطَِرب 

 زِفيِر الصدِر ِمنه علَى صدِري
تِغب ...تِغب... 

 سقَطْت ِعندها ِفي سِريِر الِعشِق عاِريةً
طَرتاِني فأَمثْمِل جصالو التقُب  



 )٥٢( 

 حِبيب الروِح معشوِقي... ذَوبِني... ذَوبِني
 ...بعثَرِني... نثَرِني

 متكَِسرةً ِفي ِدفء أَحضاِنِه
رتهصد... فاني واجلَسمن وحالر 

اِعرِل ولَِهيِب املَشصِة الوِرارِة حِمن ِشد 
تِذب ...تِحيم ...تبغُي... 
فَِنيت ...ِحقْتس ...ِحقْتم... 

 حتى إذَا ما انتهت ِفي آثَار حِبيِبي
 حملْت جِنين أَمانة الوجِد ِفي رحِمي 

•  •  • 

 ...أَلْبسِني حِبيِبي
 ...وِخلْعة وصل... ِخلْعةَ وجٍد
ةَ ِودِخلْع ...ىةَ ِرضِخلعو... 

 قدِسيٍة ...شوِقي ِبعباءٍةعِني ملَفَّ



 )٥٣( 

 نوِره ... نِسجت بأنواِر
 ردِني حِبيِبي ... وردِني

 ردِني بلُطٍف وِعناية
 ...ِمنه إلَيه... ردِني

واِحلس ِني عاَلَمدد... أَوراملُقَي 
تدع ...ِديدج ِمن ولَدولُوٍد يةَ مدوع 

ت وادساسعِر إحغَي ي ِمنِمن اساحلَو ... 
كِْري ... أَفَقْتِمن س أَفَقْت 
ٍر ... أَفَقْتريدِة طَيغلى تع 

 وقَف ِعند كتِفي وصوتِِ مؤذِّنٍِ 
 ِبلَفِظ اللَّه أَكْرب

 ...ِإنه آذانٌ
ولَدٍر يِبفَج  ...ِدِيدِمن ج 

ِرقشت سمالش ... ِديدمن ج 
اطئ كْنملْ أبرِح الش اِمل اِحلسِفي ع ت 



 )٥٤( 

 أَفَقْت ِمن سكِْري 
 فَخررت ساِجدةً

 أُشاِهد شروق الشمس 
كرِش أَنلَةَ العمح دهوأُش 

أَنت ... 
تأَن... 
 . اللَّه

 
 
 
 
 
 
 
 



 )٥٥( 

 


 
 



  حِبيب الروِححنت روِحي ِإىل
اوكَرنا منينا حدنِينها فغر حعاست 

 بكَت جواِرِحي وهاج بكَاؤها فاستحالَ
 بكائي من ِشدة النحيب مطَرا

ِنيِني فأزيدهِع حجاقًا ِبرتقَلِْبي مش اتب 
 شوقًا على شوِق قَلٍْب قَد انفَطَرا

 دونَ تكَلٍُّمأُمسي وأُصِبح كِليم الفؤاد 
 وإذَا ناطَقْت حِبييب ناطَقْته ِسرا

 



 )٥٦( 

 أَتهجد ِفي ِمحراِب وجدي متسرِبالً
 أُصبر روِحي فَوق صبِري صبرا

  شِريد القَلِْب،أَطُوفُ ِبطَرٍف داِمٍع
 أَخشى هجر احلَِبيِب إنْ هجرا

 ريِقلَم أَذق ِمن النوِم ِسوى ح
 مقْلَيت وقليب يهيم ينبض ِذكْرا

 مآقي تأىب أن تغمض أجفَاا
 والعيونُ مني تقَرحت بكاًء وسهرا

 كَم رثَت ِرمي البواِدي حلَاِلي
 وأشفَقَت ِمن وجِدي النجوم سحرا

 حتى ملَّ سكونُ الدجى ِمن غربِتي
الً ِإلَيسوتامرهلَ سأال أُِطي  

 وتعجبت كَاِئنات األكْواِن من حريِتي
 كَيف ال؟ وأَنا أَِسري قَدرا



 )٥٧( 

 أَرى وجِدي ال حمالَةَ قَاِتِلي
اورجوح إنْ هالرقَلِْبي و ِبيبح 

ِديجقَِة وِبحر تأَم ِني إنْ لَمفَإن 
ال حم وتأَمين ساِجالً فَإناعرالَةَ قَه 

•  •  • 





 هجرِني جثْماِني طَاِئعا مستسِلما
 ِلحاِل الروِح دونَ أنَ يشكُو ضجرا

 فَأَشرقَت روِحي ِفي اُألفِق البعيِد
 تغازلُ ِسحابا  تداِعب قَمرا

 أَطْيار الرياِض تذكر تشدو نغما
 نُ شجوا تعِزف وتراتدنِد



 )٥٨( 

 سبحت روِحي يف حميط الكوِن
 ختِْفق ِبالقرآن تشِهد الفَجر ِذكْرا

 رعشةُ الريِح تسِري تسبح يف
 ملكوٍت وثَغر النِسيِم يداِعب نهرا

 يساِمر أَمواج البحاِر ِبِخفٍَّة
 يعاِنق ِشراع الروِح إنْ عبرا

 ت ريب قبيل الفَجِر بامسِه ِورداذكر
 فَرددت معي الكائنات املَشاِعر ِشعرا

 أهوى خِليالً يهوى مواِجدي
 ولست أخشى ِمن ِخلِّي غَدرا

 أحب حِبيبا يِحب حِنيِني
رماحلَنِني ج قليب ِمن حرو 

 



 )٥٩( 

 سكرت روِحي من كَأس محبِتي
ِسي وتا  أَحأناورمخ ِديج 

•  •  • 




واده، غَريِعب قفَو القَاِهر هو 
 أني ال أخشى ِمن حِبيِبي قَهرا

عاِن اخلُلِْد أَطْمِبِجن تلَسو 
 وال أَخاف ِمن جهنم نارا

 فَتعسا ِلي لَو كُنت عبد جنٍة
 ي باجلنِة أَجرافَِبئس العبد من يبتِغ

وساإلله ِفرد عاِدلُ ِعشقهلْ يو 
والزهر اِتنياِض والبسالري 



 )٦٠( 

ان لَحظةَواِشق الولْهِدلْ العبتسلْ يه 
ررد اإلهلي ادل النورعهلْ يو ،ود 

 وهل يمِلك العاشق قَلْبه ِليستبِدلَ به
 وى ِبالذي هنو أَد؟أستبدل الِذي هخري 

 بلْ أَهوى حِبييب ِعبادةً وغَراما
 صاِدقًا وال أبتغي ِمن حمبيت أجرا

 عندما أبصرت عيوين مجال وجوِدِه
 كُنت ِبِه ِفي احلال نورا ونارا

نوآةُ معشوِقه فماِشِق ِمرالع قَلْب 
 نظَر قَليب يرى الذي أوجد البشرا

  وِسرهحِفظْت محاِرم معشوِقي
 فلَم يغرين العشق وكتمت منه ِسرا

 



 )٦١( 

 أُِقيم شعائر رِبي يف كُلِّ لَمحٍة
ِترستِفي القَلب م  واهه وِسر 

 ولَست بِفردوس اخلُلِْد مستِخفَّا
 ولَست ِبناِر جهنم مستهِترا

 غَير أَين عربت يف ِعشِق اإللِه
ِحقّمعابرتسِهِه ِذكرا يوج ورا نه 

اِء ِبِقياِمومن صفَاِت الفَن عربت 
 ِصفاِت الود للحق ِذكرا

 إن أَسفَر محبويب ِلي عن بعِض
 نوِره غَِرقْت بالنوِر اإللَِهي دهرا

اِلقهخ هوِلي قَلِبي و فكَش 
 كَي يراه كَما يِحب إذَا نظَرا

 



 )٦٢( 

 ك مقْصود ِوجهِتيحِبييب وجه
نتظرلٌ لَه مأَه ا أنتوأنا ِلم 

 ن وجهكع بفَاكْشِف احلُج 
 ليكونَ وجِهي ِلوجهك ناظرا

•  •  • 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 )٦٣( 

 


 

أشكر حبييب محدا الذي وصف نفْسه بِحب كائناته، وسـالم          
ه يف لَيلــة  موصـول ملــن أحبـه، فاختــذه حبـييب حبيبــا     فخصـ
 ...إشهاده، فعليك سالم دائم إىل األبد موصول
ــقٍ    ــةَ عاش ــوح ــا نياح ــدي أن ــك مواج ــي  ... إلي ــه دواع تكوي

كَى    ... فمن أَلِف الوجد بكى   ... االشتياق ق شـالشو فَّهومن ش ...
 ...فإىل نبع احملبة هذا السالم

 
 حبيب رب العباد... حِبييب
 بِة والودادرسولَ احمل... حبييب

إليك أحن ..ِلوصِل ليلى وسعاد أتوق 
 مل يبق ِلي ِمنك إال اخليالْ... حبييب

 الشخص إال اخليالْ؟؟... فهل بعد
 وهل بعد الصورة ِسوى معىن اجلمالْ؟

 فعليك السالم كَرمي اِخلصالْ

•  •  • 



 )٦٤( 

 حبييب اشتاقت روِحي لروحك واالتصالْ
الْ حنني مغر... أحنِوصجٍد وٍم ألنٍس وو 

 أحتاج إليك وتتوق روحي أبدا إىل الترحالْ
 !ولَست يف منازل األبدالْ! قَلّت ِحيلَيت نعم

 فَهلْ ِلقائي بك يف عامل األبدان هذا محالْ؟

•  •  • 

 نظرت إىل الشمِس يف الصحراِء عند الزوالْ
ِنني ارِتحالْ... ِسرتوساورين ح 
 امت روحي جتوب األودية تنادي اِجلبالْفَه

 ترتقب ليلَ األنِس بعد طوِل صٍرب واحتمالْ

•  •  • 

 ارحتالْ... يف ذاك املكان عند املساء بعد  طول
 واشتعلَ ِفي احلالْ...  استبدت ِبي مواِجدي



 )٦٥( 

 انسحبت مين طاقيت وخالطَ جسمي انساللْ
 اجلاللْ  تضرعت ِلريب ذي... نزفت اآله
أنايت ترعد تتصدع هلا اجلبالْ... أتسمع! 

 فَحايل منك وإليك آلْ... إليك آالمي تعرفها

•  •  • 

 ...على آه... على آٍه... آٍه
 آلَمتين ِجراِحي النازفة من داٍء واعتاللْ

 اخلَبالْ... ومازج عقلي اجلنون وخالطه
 إنه مرض عضالْ... إنها أعراض ِعشٍق

حاٍل حبالْ؟فَهلْ س أذَنُ يل معشوقي بعدي 

•  •  • 

 عندما صمت قليب
وحدة اعتزالْ... توارد أنس 



 )٦٦( 

وِهرت عيين فَسامرتأحبيت بداللْ... س 
مين حبييب والسالم يف كلّ حالْ... فلك احلب 

 د عشقك أزف الود خالصا موصوفًا بالكمالْ
احلب لذاك وقتشت لذاك اجلمالْ.. فكم حرقتت! 

 .وهبين بعضا من ذاك الداللْ... فاحضين حِبييب

•  •  • 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )٦٧( 

  


 
 

أحققتك وباحلب أحببتك باحلَق 
 البيضاء ... أنا تلك الدرة

اء... فاتنة الليِلوحو 
 آتية... إليك اليوم
 وأيامي الوردية ... ِنيأَستقبلُ أزما

 عذراُء برية... فأنا

•  •  • 

 ِمن القدِس أتيت… هناك
 ِمن أورشليم معبدا

 من صخرٍة علِّقت بأقصى مسجٍد



 )٦٨( 

 ...من كَنيسٍة قَامت للعذراء
عتضو بيِت النوِر... حني حلم 

 يف قَلِب املَغارة الشتوية 
  إليك من هناك أتيت 

 حيثُ تكلَّم اُهللا ... َء من طوِر سينا
 حني آنست نارا نورانية
 اآلن .. أَقبلت اآلن... ِمن قَصِر سليمانَ وهيكِله

 وملوك البنت اِلجِنية...  بعرش بلقيس
 القلب أمحلُ جراح أكواٍن أسكب 

 أُرتل اآله تلو اآله  ... باخلفقان أناِتي
 أمسحها بعنفوان كل نيب 

  قدسيةأُشفيها بكلماٍت
 أمحلُ زيت املَسيح وأخضر زيتونٍة 

ة وكلّ الوروِد اجلوري 
الزمانَ إليك ربتع 



 )٦٩( 

أكافح ...أطوي العصور 
 بفستاِن عروٍس مسبية 

•  •  • 

اشتياقي .. حبييب إنين لك وإليك 
ة وبيكلّ أحالمي الص 

 برغم جروِح اجلراِح ... حبييب
 ويةق... فإين اليوم حببك قويةٌ

 مزامري هوى... شدوت لدواود
وتهيكلَ عاشٍق  ... لسليمانَ شد 
هاوتنضيسوع ح حمٍد.. آية احلبم سالم 

 فأنا مالئكةٌ مساوية 

•  •  • 

 



 )٧٠( 

 أحلّفك يا آدم الكون 
 ...خنرج إىل ذاك احلقل... تعال
 أأزهر اللوز؟ أم نور رمان الوادي؟... ننظر

 مياميت ...  صوتفإني أمسع اآلن
عند خدريو ة ... النهار يفوحيميِمح 

 من أرز لبنان ... فسريري
 صاغه الرب حمبةً عذرية

•  •  • 

 هناك فقط أُعِطيك بعضا من محبيت
 حيث تفوح رائحةٌ صنوبرية 
 سأسقيك عندها مخرةَ عشٍق

الصفاءو وماء سالمٍ ... لنب 
ة وأوقظُ روح احلري 

 قط يلتهب جسدي هناك ف



 )٧١( 

اليانع .. ينضج ثدييو 
ة وا عطائيرمحي حكم يثمر 

•  •  • 

 ...أفيض حنانا... بنت النور أنا
 مشالك حتت وجنيت

حولَ الياقوتة احلمراء ترتسمو ميينك... 
حسيب أنا شفتاك القرمزية و 

 ...حلو املذاق.. مجيل.. كم أنت مجيلٌ
 أدِخلِْني حبييب حانةَ زبيٍب

 أَرسم اسم الرب بالزعفران 
 عساه يخالط ... أَشربه

 .دماء أورديت فأنا امرأةٌ كونية
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٧٣( 

  


 
 

 ...ومشت... حملت جنينها حبناٍن
عثَّرتوراءها... ت تلتفت... 

 بل أشياء... خلفها شيٌء ربما
أو خيال ... شبح 

 دمعا ... أَمطرت عينها
 ماًء... أمطرتها السماءف

حبذر تتلفّت ...حبجر تتعثّر 
 شعرها األجعد يتطاير على وجهها

 بيديها ... احتضنت نفسها
 فحملت ... باألمس كانت شريدة

مِلها ... اليوم طريدةوبسبب ح 



 )٧٤( 

إىل البعيد... نظرت نظرت 
  أطلَّت إىل املستقبل بعيِنها 

 ...هادارت حول نفس... ال ترى شيئًا
 ال ترى ِسوى كائناٍت

 حقرية ... صغرية...  بليدة
 الدماُء حتترق بأوردِتها 

و قحوهلا عيونٌ حتد 
أشباحو ...تقترب 

 بطيب قلِبها ... تتحدى شرر العيون
 ...بِرقَّة ابتسامتها... تدفع عن نفسها األشباح

•  •  • 

 ...والظالم كثيف! إنه املساء
العيون شاخصةٌو... 

 الشاردة والواردة ... دترص



 )٧٥( 

 ألسنةٌ سليطةٌ حادة  
 بردا ... قلبها يرجتف

ا خوفً... روحها تتحدىو 
 اجلنني يرتعد بداخلها بشدة 

 تقاوم ... يطالبها أن
 نظرت إىل نفسها ... قلبها خيفق

 ...أشالء وسطَ الضباب
 احتضنت مفردات نفسها ... مللمت أجزاءها
 من أين تبدأ؟

 مأساا بعمق ... تنهدت
 الفضاء ... توجهت حنو

 وجنمةٌ عالقةٌ وسط السماء 
 خفق جنينها مشجعا 

 فانطلقت حنو الدرة البيضاء 
 وضعت جنينها ... هناك عند الشمس



 )٧٦( 

 غَفت ... يف وسط الغيوم
وليدها يرضع صفاَء قلبها و 
شبههاي ...نورا ... قلبه يشع 
ا ... ابتسامتهوصفو تشرق 

 من فوق إىل األفق هناكنظرت ... 
 يف كبِد السماء ... فال مكان لَها إال

يفو ها مالكأن قصر األحالم ... تيقَّنت 
 فروحها ال تتسع للعيش وسط الظالم 

 اللئام ... ووليدها ال مكان له يف دنيا
 .األقزام... بداعاا ال تعرف لغةفإ
 
 
 
 
 



 )٧٧( 

 


 
 

 مواِجدا... قَِتيغنيت ِفي معشو
ل لياليولَى األغاين... شدوت يف وصأَح 

 ...وأَهوى مناجاةَ اللَيِل... أَهوى ِوصاهلَا
  ِفي اَألحضاِن

 ...حبها متسرِبالً... أَِبيت ِفي ِمحراِب
 ِعشِقها ... وِفي صومعِة

 بسلْطَاِن ... أَزهو

•  •  • 

 ِشٍقفإذا ما الذ كلُّ عا
 يف حضن حبيبِه 



 )٧٨( 

 أُغَني... نسبت إىل ِخدرِِ لياليأ
 ِطيبها ... أرضع ِشفَاها خممورة باِملسِك

 اجلُوِري وزهِر الزعفَراِن... ومنحوتةً باَلورِد
حنو عليطِفها ... تبع 

 كَما الرِضيع ِيف حجِر أُمِه
 فأسكر ِمن نهِدها الفَتاِن رضاعةً

آِن... ا كَأْسظَم ِفي قَلْبا يشِديرمس 
 جتول علَي حبيبِتي... كَِرقَِّة النَِّسيِم

 ... تداِعبين ِبشعرها
اِن سباحةًوعسا النِفهِني ِبطَرلِْهمت 
ا وِلها شاِدييف ِبحاِر وص... 
يل معها على إيقاع الوجودو 

لست أنساها ...  مراقص 
كل جموين ختتزل... غوايةٌو  

•  •  • 



 )٧٩( 

 لَياله ... ولو غَنى كُلُّ عاِشٍق على
هاومِثيالت ...كُثُر 

اليلى لَيا عالفَِريدِة ... فأن 
 أُغَِني... و... أَشدو

 معشوقَِتي ... أَِمريةُ الوجِد
 ... سيدةُ األكواِن حِبيبِتي

 مكْحولَةٌ ... سوداُء العيوِن
  وجهها العواِلم ِبأَسِرها أضاءت ِبنوِر
 كُلَّ أَزماِن... وطَوت بيِميِنها
 تيمتين عيوا 

 ملا عربت إىل عيين بعينها 
 فبني ِجفْنيها سماُء الوجد صاِفيةٌ
 والبدر يشع نورا منَ سواِد عيوِنها

 واحلرير ينساب من شعِرها 
ِهددهناِصييت ي ِنييداِعب... 



 )٨٠( 

 ِفي سهاِد سهراِن... فَتقَر عيِني
 الرِخيِم ... ولصوِتها

 مواقع تلهب مشاِعري 
 وتبعثُ الروح يفّ بعثَ نشواِن 

 ومن أوتار عودها املغاين 
 تسِري ... وألناملها تسبيحةٌ

 ِبصداَها حياة الكائنات 
 ...فَينخِلع قَلِبي عن كُل وصٍف غَريها

 ألعود ا ماِجنا ... فأفىن
 فتستر بتلك العباءة كل جموين 

•  •  • 

 فَيا من تدعي ِفي الِعشِق معِرفَةً
 هلْ تعِرف بتاريِخ العشِق 

 معشوقَةً كمعشوقَِتي؟



 )٨١( 

 لَوصِلها ِفي كُلِّ حلظٍَة ... أَلْف طَعٍم
سنها ِفي كُلِّ آِن؟ولُ حدتبي   
كُلِّوفٍَةبلُ ...  طَردبت 

  أَشكَايل وألْواِني؟
 فلَيالي تفَردت ِباحلُسِن كُلِّه

ونع التعكُلِّ شيٍء ... ت 
 أبدا... فَال مِثيلَ لَها

 حتى وال ِفي خياِل العاِشقَِني
 ... فَال مجيلٌ وال قيس وال ابن ربيعةَ

 قاِطبةًولو اجتمعوا بسائر عشاِق الِنساء 
 على أن يأتوا ببيِت ِشعٍر لوصِف حسنها 

 الثناَء بقوِل بياِن ... ما استطاعوا

 ...ِهي الصفَاُء
 وصفُو الوجوِد ِمن نفَحاِتها 

انُ اخلُلِْدوان... ِجنِرقَّةُ األلْحو 



 )٨٢( 

ِة... ِهي احلُبباملَح زمر هي 
اِشِقنيالع ا قُلوبِفيه آلَفَتت 

 ظُومةً كعقُوِد اجلُماِنمن

•  •  • 

 ...كُلَّ لَيلٍَة ِفي قُرِب ليالي أُمِضيها
خوبرز قَامملٌ وصوو اِني ... ودوحر 

 ...تِرد علَي ِفي كُلِّ آنٍة
 وهي دونَ انِقطَاٍع حاِضرةٌ ِبوجداين
 ... أَحرقت دمعة ِذكرياِتي مذ عرفْتها

لصأَخاولَه دي وقليب... تجاِني ... بووكُلِّ كَي 
 ...تبسمت

 ِبكل ما ِعندي ... لَما أَفْضيت ِإلَيها
 فهي العاملة من ذاك األزل وقبله 

 ملهميت ... فمعشوقَة الروح



 )٨٣( 

 طوت عصور احلب بفستاٍن
ِةواملَحب اِن... نبعِبال ِميز فَّاقا دهِعند 

 لتربسجِد  ملا تبِسرباِل الو 
إلَي تاحنَن الود ارةً... ِثماِنيد 

 مبقاِم الشكِْر واإلحساِن 

•  •  • 

 ...أَيا حبيبِتي.. لَيالي
 روِحي... أَيا معشوقة الروِح
ابِد تنسجالو امغأَن... 

 ...ِبأَوِردِتي... تسِري
 ...ِنيكُلِّ كياو... ِبذَراِت كَينونِتي

•  •  • 

 يا عيوِني ... عشقًا... ِزيديِني... حِبيبِتي



 )٨٤( 

 دون انقطاٍع ... أِحن إليِك... فأنا ِفي هواِك
ِقيوِعش زمي رِلي ِمنقَبةً... تادِعب 
وِنيوناغِْفري ِلي ج.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٨٥( 

 


 
 

 ويب شغف ... أناديك يف سري
 عرب العصوِر  ... فّرا إليكأبثّه مش

 فيمزق شرود عينيك وجسدك املنهك 
سواكو حلّه أحدال ي... 
أناملك ...ال تفكه إالو  

 املنحوتة حول خاصريت 
عبق شفتيك املخمورتني و 

•  •  • 

أسى هلجِر عينيك يل... أحترق 
 وأعتصر ذاكريت عشرة أعواٍم  
 ...فهل تذكر؟ حتت شجرة اللوز

 عند األفق حني التقيتك ساحبا   .. .هناك



 )٨٦( 

 حيث رائحة اهلوى 
 تسافر على دروب وصِل احلقيقة 

 اقتربت مين يومها 
 على وجنيت ... عندما غفى القمر
 بني أهدايب ... وغابت الشموس

 فَأزحت ِوشاح احلُزن عن صدري 
 وتنشقت عبري روحي

 ونزعت عين كل القشور رغم متنعي 
  كالدرة املنثورة وتركتين عاريةً

•  •  • 

 ثكلى ... ضاق علي جثماين وروحي
عنك تبحثُ اليوم... تفتش ...عن سر 

 تلك العالقة املبتورة 

•  •  • 



 )٨٧( 

 سافرت إىل ملوِك اجلان 
 أحبثُ عن الزمان اهلارب مني 

 الرقى ... يف غابات السحِر أصطاد
 علّي أداوي ِبها نزيف عيين 

  املكسورة وجرح السهاِم
 غطست يف أعماق احمليط 

 أستنجد بتلك احلورية  
 أفتش عنها يف حبر الظلمات 

 أقطع القفار 
 مشهورة ... علّي أجد عرافةً
 حتلّ لغز غربيت يل

مشاعركو املهجورة ... سر 

•  •  • 

 



 )٨٨( 

 هناك عند اجلزيرة 
عند سوِر قصر ساحرٍة وقفت  

 أرتعش وسط الدخان 
 ر عشقك أشتم خبو

 ... ر يف إيقاع دويهاأغيب وأحض
 :يرتعد يقصف

 !أنِت عروس مرصودة
 !مرصودة! مرصودة
 بكتايب هذا ... طريي... طريي 

 حلبيبك يتلوه عليك اليوم 
 فتزول عنك

 أعراض املس وجنون األم املفجوعة 

•  •  • 

 



 )٨٩( 

 حبييب أمحلُ إليك اليوم 
ا تسبحالدرة البيضاء روح 

وا ينبضا قلبحنان  
 فلتقرأ حبييب علي آيات الوصِل 

 وترانيم اهلوى
 كاملةً... وتعاويذَ العشق

 وامسح جثماين بريٍق مقدٍس
  .فأنا امرأةٌ مسحورة
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سانٍعن  امل ال   ...جي يد ا رتام اإل
شعراء ٍعن زمن ال شعر وا لیعرف   فاء   ل  ... ح

تقاال بد ني إال جسو  وا نائه ا ععن وطن مل یقدم أل مل ب ًّ ٍ... 
 ... عن  امل األبدان العاریة واألرواح اخلاویة

شاعر محمد املاغوط الر ل ح فضل ا ل  ... 
ُ  ا مع ر  ني الريع ب  ً ف  ...م 

هرية أول أرب ظند  سانع  ... ن عاء من 
 ...يف وحض ا هنار

سورة یوسف ً  ىل إیقاع وجودي مرتمنا   ٍ... 
بق د انه، وكأسا فار ة ً راك  ع ً... 



 )٩٢( 

ثـامن مـن مـارس  ـام تـه يف ا لرأ رسح املكـرمني يف ٢٠٠٦ی ّ،  ـىل  م
هر،  تـاق رو ـه  ثقا ـة بـديب،  ـل ا شـ ا زة سـلطان العـو س ا نع ق ف   ل

هد  ىل ت ارب أ م  شسدا مهناك  ب ً ٍ ج ً معالق وشاب  ألق أبدا؛ً ٍم  َ ٍ 
يدا عن خصب ا  ایة واإل الم، ا لت رو   تاسع  ه و خویوم ا ً بع م ل
ه، وهـو  ِ ب ية  ىل عرشه  لقفة عصارة جتاربه وحمكة  قل رو ه،  م َن ِ َ ً ح ً م
بدـ ـة،  ـات روـ ـه ا ـي ـام إماك ملهيـمـس يف أذين ـلكـامت، ا رصت ـمت ن ـخـ ٍ

ياين إىل أبعد من  ج وصفات شاعر أزية، ا احت  ّل الروح، مطلقة يف ٍ
ٍنونيت طاقة ذات  ا ة ٍَ  .  ي

شق يف د انه لك ا لكامت الـيت  ـت، وأميض ألو  مـن  تنت أ ُك     ت
ـون  ـ  ـه رو  يف ـ ـامل ا ـ  ـث أمت ـمـا  ـ  لف دـیـد يف ـ ـامل آـخـر،  حقق ّح ٍ
بعـد الزمـاين واملـاكين خـمت معزو ـه  هـا ا فاملادي، يف  رهـة انعـدم  ل مع

ثا ًالرو ة ال ه  :ح
ت "  فل  ا يت،  هري یوما وا داب ها  شام أين مل أ ًعمل ا ظ عط  "ًل

ـه ـ ـري أن رس ن روـ ـه يف  ـ  ـيت أ ـرة األوىل واألـ ـرية اـل ـت اـمل لتقاكـن
بـدعون؛ یغـريون األمز ـة  ملأضلعي رافقين  ىل ا وام هكذا یفعل ا

بات  ...غواألنظمة، ویو ون الر
تا ات من  ات  ارضه يف الوجـود،  ممكلقد حقق املاغوط أروع ا ُمل

ً ا ية و ري حمدودة، وإنين مس  ق نا يب  ات ال  بة ا ه أن يف  ممك  لغ مجع
نـزتع مـين مـا تعقـ   يع أبـدا أن  يوم  ىل یقني أن املوت ال  یا ً تط سـ ل َ ّ

به يشء وا د  .  ك س رو ، ألهنا وما حتققه و
تاق رو ه مين لكامت   :نع فإىل املاغوط يف ذ رى ا



 )٩٣( 

 
 

 ...ودخاٍن
 ...يبحثُ يف شفتيك عن قصيدة

 ...تؤرخ حلظاِت االنتصار.. .عن كلمٍة
 ...كنت أناجيك... رأيتك يومها

أحبثُ عن كلمٍة تعرب شفتيك 
 ...ِذكرى للتاريِخ.. تعتصرها

وحكمة خلَّفها طول انتظار... 
 

ضاقت مساحات... 
 حولك... عيوٍن حتدق
 بثقل ذاك احلصار... وضاق قلبك

 وقطرٍة ارمتت عند جبينك
 أشعارللمبدعني ... سطَّرت

•  •  • 
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يف زرقِة عينك سافرت 
 أجتاز شاعرا بلمحٍة
 أعرب بأحلانك حبار... أطوي التجارب

 أعتصر زمانَ الوصِل
خربةَ قلٍب يعزف نشيد أسفار أرشف 

ا يفوح رائحةَ هوىوكأس 
وكربياء شهيٍد حلظة احتضار 

 

 احننيت عند كرسيك
 أرشفُها... أتوضأ من احلروف

 .. لإللهأرفع صلوايت
 ...أحفر يف ذاكريت

تعويذةً تلهمين... علّي أجد ...اعتذار 
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 كربياؤك امللغوم فجر أبياتا
 حبا وعطرا لدمشق تهديها... شدوا

 شطور سنني آنست الريح
وعانقت بنقائها األمطار 

 

 ..رمست مساحةً للمجِد
 ألسٍري... لَشهيدٍٍ... ملعتقٍل... من سجٍن

 األحرارولكل أولئك 
 سعيدةٌ أنا بوالدتك

فهو عند العاملني موت 
 ويف عرِف أمثالك انتصار

•  •  • 

 التقيتك أول مرة
 هناك عند صباح آخر قصيدٍة
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 أطلقتها عرب دخان كثيٍف
ا حنو احلياة بافتخار عربت 

 

 من ورقٍة قبل والدِة الروِح... تقرأ
 قبل األخرية قصيدتك ما

 وأخرى تحبها
وِحخبأاِت الرا يف طي 

 بعد برازخ الدنيا تشدوها
 ...عند والدتك األخرية

ا وأزهارفيها لإلله ورد طِّرست. 
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) (
 

 
 أنظر... مررتُ ببوابِة التاريِخ
 أرقب أقنعةً تتهاوى 

 ...قناعا تلو الِقناع
 ... أشتم اآلن

 مدونةً ... رائحةَ خمريِة حرٍب
 اآلن ... ِفي قلِب البشرية

 لن تخمد أنفاِسي 
 طولُ ليٍل مسحور ... ولن يقهرين

 أضمد ِجراح اإلنسان
 املصلوب على اجلدران ... ألتقطُ كلَّ القهر

•  •  • 
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 سقطُ ِقناعِة"ياحلري" 
السالم... "ويتهاوى قناع " 

رأحريام ... على أسوار مدينة... يتكس 
 من يدي قَلم ... يسقط

 تضيع احلُروف العابرة 
 ختتلطُ األلوانْ... الرسوم... تتالشى

 ... أُضيُء ليالً شموع السالم وأصلي
 ا الترابهفَّرألجساد أطفاٍل ع 

•  •  • 

 كيف تُلَون ريشيت بعد اليوِم
 ارِك يا بريوت؟

 مم باحلروف الضاِئعة كيف أر
 ليلك يا لبنانْ؟ 

أُشهرت ... وسيوف 
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قابالر الرقاِب ... حتز تلو.. .تلو الرقاب... 
 فهلْ قدرنا أنْ نكونَ قرابني معبٍد؟

 وهل قدر لبنان أن يكون مذبح إنسانْ؟
 إىل البقاع ... من قانا

 إىل الشياح ... من الغازية
تعجن اخ... من أمبز 

 ِة ذاك البستان ...إىل طفٍل يرتععند زيتون 
رضمري اإلنسانية خمد 

 إدمانْ... أُغِْرق يف سباِت

•  •  • 

 إليك يا لبنان احملبة
 من منفى اجلرِح 

 إليك يا بريوت من تغريبيت 
 بعضا من احلنانْ
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 أُطلُّ إليك اآلن أخطُّ سطورا...من هناك 
 .. عيوِن األمهاتأغزهلا من دموع.. ودانةً
 يرطِّب تراب إنسان ... إكليالً
 لبنان إليك... فسالما

 ...وسالما لك 
 من فوق كلّ احلضاراِت
 من فوق كلّ األديانْ
 من فوِق كلّ حاجٍز
 من فوق كل بنيانْ

 ...أعرب قرونا من التقنية املدمرة
 أطوي كلّ معتقٍد

 أسلك طرقًا تتقاطع مع كل إنسانْ
 ات الوجود اآلن أعرب مستوي

 أعرب الواقع والذات
إىل أبعد ٍر.. أطريوهمن أبعِد ج 
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 واملُسببات... أجتاوز األسباب
فوق كل الكلمات والتسميات.. أمر 

•  •  • 

  هناك عند الروح دأ روِحي 
 إنسان ... وتسكن عند إبداع

 ِصراع أدجلت أطْرافُه... فما آملِني 
 ...ئٍن واكتويت جلرِح أي كا
 .وأعرب اليوم ألجِل إنسان
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 حبييب مل تزلْ يف قليب منذُ األزلْ
 واحلُجب تتبدلُ على قلبي مل تزلْ
 كانت العاملني حجاِبي والِعلَل

 ثُم أصبح  حبك ِحجايب والغزلْ
 إهلي هذه أمتك  ببابك مل تزلْ

 لٍَل أو ملَلْترجو ذَاتك دونَ كَ
 ومل يبق غري نورك يف احمللْ

 فمعىن الفناِء يف القلب اكتملْ
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 يف غوِر أغواِر الِبحاِر... كَمحارٍة
 أنصتت روِحي

 تترقَّب ِحكمةَ أرواٍح ساِبحٍة
فِة الكَوديف ِظل ص رامستنْت 

 ...ِمن األبِد السِحيِق
 ...إلَى األزل العِتيِق
 ...كُلٌّ غَري محدود

 ال يعرف ِفي عرِف األرواِح انقسام
 وال يف عرف األكواِن املتكونِة الِتئَام

 انمحى عين الزمانُ
  روِحيفالتأمت
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سالكبعد أن كانَ لَها م 
ى الفُصضقْتلى مبه ع ربعوِلت 

 فاهتز غصن املَحبة بعد سكوِنه
صفتة عِمن ِريٍح غَرِبي 
مقُوا باألسحاِر تأمواج 

 فألقت يب األشواق مكَابدةً
وحرا عند احمليط توكفاح 

 فبِحاِري أَربعةٌ بأربعٍة
 وأَربعةٌ ِمنها عليها أمر عاقليت تكونُ

 فَما األفالك إال ِمداد لَِطيفٍَة
 لنور كَانتمن ا

 ومن فيِض مداد دواا
هكْمح سجوالقلم باألمر ين 

 يف مرآة تستقطب إيقَاع أشعة
  يف هيكل الوجود حياةًيبترمي 
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 امتألت عزما للسباحة جمددا
 فاآلنية خالدة ِفي ملكُوِت ذَاِتها
 وكوين يف الوجود بال زماٍن
 وال مكان دليل حق على أنين

 .ألبدان أبدا شهيديف هيكل ا
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ينيألجل ع... 
 عن أَلَِمي... أَزحت وشاح الِكبِرياء
 ومعتقَِدي ... هاِتكَةً كُلَّ أَفْكَاِري

 ...تأَمالِتي... تراِنيِمي
 ...شجوِني... صالِتي

 ...وحىت رصانِتي... نرجِسيِتي
 

 دهرا ... ِبالصِميِم تلَقَّيت أَقْداِريفَ
 ... أسرا وقيودا قُدست

 ردحا ِمن الزمِن 
 ...فَما حِريق حروِفي ِإال دمعة
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 مزقَت خجِلي 
 ... فَأسرفَت ِفي الْمفَاِتِن

 حتى التهبت ِشعرا نزوِتي
 ِق نظْرِتي فَكَم أَغْوت ِمن العشا

 فَما ابتردت أَحداقهم  
 ... األحداِق وما ِمن ِسحِر

 تبردت عيوِني   
اِميةُ أَقْدشوشى ... فَوكروِقظُ الست 
 تسِكر من ِبه وعي... وإيقاع خطوتِِي

 تةٌ أُبدعرياِمِل حاألن روِسح 
 ...اعتقَت خمر... احروفً

 ... ِإغْراَء ِفتنٍة... أذَاب عشاقًا
ثَِويراٍب أُنِفي ِمح ...عنمت 

ِديهن طَابتى استح ... 
 ...حنانَ انِغالِقِه
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لَذَّتتاساِكِلي ... وياِل هع اجلَمنص 
 ...فَما حروِفي
 تراِود من ِبِه ولَه ... إال نشوةٌ
 ترعوِدتجةً ... ِللوِغواي 

 إال تجلي مجاَل عاِشٍق ثَِمل... فَلَيس الوجود
 متريثًا ... ِإنَّ الزمانَ لَيستِدِير ألجل وصاِلي

 وينسِكب الثَّغر راِقصا على صدِري 
 ...ويئن الْمكَان ِلحِنني ِعناِقي

 

توأَن ... تأَن 
ا أنتكَم 

كَِلي اسيه تحبت 
 فَتملَّكْت جسِدي 

 !ثُم استعذَبت هجراِني
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 حىت ملّت روِحي أَسرها 
 وكسرت قيدا تقدس 

 فَأبحت اليوم ِببعِض جنوِني
 سندرِف اجلَاِهِلني تِفي ع ِسرو 

 

 فَلتتعبِد اليوم ِبأسفَاِر ِشعِري 
ةُ احلُبعووٍح ... فَرر اِخنطَاف ... 

 ...ورعشات مواِجٍد أَزِليٍة
 ..على إيقَاِع الكوِن ترقُص

 ولن ينتِزعن أحد حرية روِحي 
 . إنّ روِحي ِعشق إلَِهي تجسد
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هلا العديـد مـن     كاتبةٌ لبنانية اجلنسية، كونية اهلوية،      
 . الدراسات واملقاالت العلمية واألعمال التشكيلية

إنين اليوم أخطّ خـواطري     : "تقول يف إحدى مقاالا   
بعشٍق، ألون لوحايت بشغاف القلب، أُطلّ على البشر        
أينما كانوا وألي مذهٍب انتموا مبحبة، ال أدعي معرفةً         

 أغين  وال أكرس معتقدا، عربية اللسان، كونية التفكري،      
خارج مجوع األسراب الفكرية رمبا، غري أين جلّ مـا          

 ..."أقوم به هو ما أحب أن أكون عليه 
 
 

Dubaï – UAE 
 

E.mail: marwa_kreidieh@yahoo.fr 
 

http://marwa-kreidieh.maktoobblog.com 
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  رؤية جديدة يف عامل النشر
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