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: إهداء  

 

لهمي ، من دومً  ......ا بجواري ، دعمني ، ساندني ، احتواني إلى زوجي و مُ  

  

أنا ! أنا الطريد دون سكن ! فدونك أنا الغريب دون وطن !  وطن ال يتسع لغيري عيناك
  !الغريق دون أمل 

  

  

  

Sania Zayed 
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  مرة بعد
  ؛؛؛

  

  تقي مرة بعددعنا نل

  ألجل الهوى و ليالي العشق

  نبحر بها على أوتار الشوق

  تُغازل بقلوبنا الغرام

  تُحلق بنا بدروب الهيام

  سكن بها ليالي الغيابُن 

  نحتال بها على الوجع

  بعتاال ألم ، ما من 

  ؛؛؛

  مرة بعد

  قد تُنسينا مرارة الحنين

  بعض من أنين تُطفئ

  نتذكر الضحكات

  الشوق و الهمسات

  غزل بجبين القمرنت
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  نسافر بليالي السهر

  نراقص بالحب القدر

  ؛؛؛

  مرة بعد

  كم أشتهي صوتك

  عينيك و قلبك

  أذوب حنين ليديك

  لسحر الهمس بشفتيك

  مرة بعد ، دعنا نلتقيل

  

  

  

*****  
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 عادت حبيبتي
  ؛؛؛
 

 عادت حبيبتي بعد الرحيل
 عادت حبيبتي في ليٍل حزين

 بقلِب من الفراق موجوع
 عن جبينها الدموعألمسح 

 عادت دون أمل مني بالرجوع
 ؛؛؛

 عادت من كانت لي الداء و الدواء
 و عينيها حدود األرض و السماء
 من صرخ قلبي لعشقها باألرجاء

 و رسمت بحبي لها األحالم
 طويت ألجلها بحور و أكوان

 ؛؛؛
 عادت تستمد الحياة من نبضي

 ترتوي عشق من قلبي
 تستنشق عبير أنفاسي

 مل في ليالي الهجر غيابيلم تحت
 عادت إلى قلبي بعد الغياب

 تدفن بين ضلوعي ليالي العذاب
 ؛؛؛

 عادت تطلب في قربي الوصال
 بوداد حبي لها تتحقق اآلمال



 

٨ 
  بعثرة اشتیاق

  

 عادت لنبضي تسأله الرجوع
 ترفع رايات الهزيمة في خشوع
 !أتعتذر حبيبتي بصوت مسموع 

 !أحًقا ال تستطيع في غيابي الصمود 
 ؛؛؛

 !ا حبيبتي من أرى أتلك حقً 
 !ال تصدق عيني ما ترى 

 أين هي تلك المغرورة العنيدة  ؟
 من أذاقتني الخيبة و الهزيمة ؟
 من جعلت كل أيامي حزينة ؟

 من سقتني الحب بكأس العذاب ؟
 من تلذذت بدموعي في ليالي الغياب ؟

 من أرغمتني الحنين و الجفاء ؟
 من صرخت بوجهي كرامتي و الكبرياء ؟

 ؛؛؛
 !أكانت حبيبتي و كان لي منها الوفاء 
 !أكانت كل أحالمي كانت لي الرجاء 
  !أتلك من رسمتها ليالٍي بجبين القمِر 

 !نغم أوتاري و حكاي السمِر 
 ؛؛؛

 بلغوها بعد الغياب ليس من عتِب 
 أضاع الفراق حقوق الغرام و الحِب 

 !فال عتاٍب و ال دموع تُحي موت قلِب 
 !عظِم  فمتى أحيا البكاء رميم
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 ؛؛؛
 فعت الصحِف اليوم جفت األقالم و رُ 

 دثري الغرام بالورِد و بالسواد التحِف 
 مات العشق بيننا يوم عني رحلِت 
 مات دون عزاء و دون القبر ُدفنِ 

 ؛؛؛
 فانتظري حيث أنِت انتظري

  فلن أكون يوم حبيبِك 
 و لن تعودي يوم قلبي

  
**** 
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 فاض الحنين
  ؛؛؛
 

 القلب الحنينكلما فاض ب
 و زاد شوقي لعينيك و األنين

 أرسلتك رسالة بيضاء رسالة فارغة
 من الكلمات و األحرف خاوية
 فصمت مني القلب متعجب

 ؛؛؛
رهق  مضت األيام و قلبي من الفراق مُ

ؤرق  ال يحتمل الغياب من البعد مُ
 فأرسلتك غيرها و أيًضا فارغة

ا  تعجب قلبي كثيرً
 و سألني بصمته قبل الكالم

 !لما تُرسلها  فارغة 
 !أو ليس حتى من سالم 

 فأجبته
 وماذا تريدني بها أكتب ؟

 ؛؛؛
 همس لي بصوت الشوق الحزين

 ني أشتاقكاكتب له إني أهواك إ
 فاض مني الحنين فوصل بابك
 خبره أن الشوق إليه يغتالك

 اكتب له عن عذابنا في الفراق
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 خبره أن كل ما بنا ينهار
 انتحار و الغياب عناأن فراقه 

 عن ليال تعتصرنا اآلهات
 ذكره بكل أحالمنا باألمنيات

 عن عشٍق هز السموات
 !سله هل دفن بالبعد الذكريات 

 ؛؛؛
 فرددت الهمس لقلبي الحزين

 خبرته كل ما قُلت و يزيد
 ني أموت في الغرام فداهأ

 أعيش بأمٍل على لُقياه
 ني أهواهأني أحبه ؛ أ

 قُلت له قلبي دونك بات وحيد
 ينبض و ال حتى يريدال 

 أن يعود ليمحي عنا الحزن
 ليشرق شمسنا و يأتينا العيد
 !أتريد أن أصرخ له بالمزيد 

 ؛؛؛
 ردد قلبي و هو يسأل بعجب

 !ألم  تكن الرسائل فارغة 
 فأجبته بابتسامة حزينة من األلم

ا   !و هل ُكتب الحب يومً
ا   !هل رُسم الشوق حرًف

 أتكفيني مجلدات الكون
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 !ي عشق الحبيب ت فإن كتب
 !فماذا عن شوقي إليه و الحنين 

ا  فهل أجد حروًف
 !تعبر عن عشٍق بي  له يفيض 
ا طنان   !ستسيل أحباري نهرً

 !ستمطر دفاتر أشعاري فيضان 
 !ماليين من الحروف لن تكفيني 

 ؛؛؛
ا   !إن حس الشوق نارً
ا   !إن سكن العشق دارً
ا  ً  !إن تبع الحب درب

ا   !إن فاض به الشوق بحرً
 سيقرأ في الغرام سطوري
 سيعرف في الهيام حروفي
 سيصل للنبض سالمي
 كتبسيخبره فيضان حروف لم تُ 
 رسمإعصار مشاعر بالحنين لم تُ 

 رسلعن رسائل في الغراِم و الهوى لم تُ 
 ستقول أن كل ما بي له يصرخ

 ؛؛
 إني أحبــــــــــك

 إني أشتاقـــــــــــــــــــــك
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 زدني لوعة
  ؛؛؛
 

 بعثر الغياب أشواقي إليك
 فحملها موج الحنين لعينيك

 فماتت دقاتي بين اشتياق لهواك
 دروبي للقياك و بين جليد مأل
 ؛؛؛

 فزدني في الغرام و الهوى لوعة
 زدني في البعد عنك إصرار

 و أرهق القلب بالغياب بقعة بقعة
 اختيار هجركفي  أملكزدني فال 

 شق نارأشعل بحور الع
 الضلوع دارين أقم للحنين ب

 ؛؛؛
 حطم كل أحالم الهوى و الغرام

 دربي أفقني من األوهامأعدني ل
 زدني الليلة للهجر تمني
 زد في الغياب التحدي

 اجعلني للبعاد عنك أشتهي
 و القلب للنسيان يرتجي

 اجعل الضلوع لآله ترتضي
 زدني وجع و انزع النبض عني

 ؛؛؛
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 الضياع غرقزدني الليلة في بحور 
 و ألم ذاب له النبض و احترق

 هات و أوجاعزد القلب منك آ
 دون شراع و مراكبي في بحورك غرقى

 تُبحر بأمواجك دون أمل دون قالع
 ؛؛؛

ا ا خنجرً  ازرع كل يومً
 و امأل الجراح خيبات

 افرط عقد العشق حبات
 و لستار النهاية بت أرتقب

 و حروف الوداع باتت تدق الباب
 لة في هواك لوعةفزدني اللي

 فال أجرؤ عنك بعًدا أو غياب
 ؛؛؛

 أصب القلب بسهم الفراق
 اعزفني على وتر االشتياق

 لحن حزين من اآلهات رقراق
 لشجن الليل و النجوم تواق

 تلك الليلة نهاية عشقنا تُعلنها األبواق
  
  

*****  
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  كما تشاء
  ؛؛؛

  

  ارحل كما تشاء

  ابتعد من األنحاء

  من هجرك سئمت

  لن تكون هواء اء وفلست م

  غب عن القلب بالعذاب مللت

  فراقك لقلبي شفاء

  ؛؛؛

  اسكن بصحاري البعد

  يستقر حالي وتهدأ األرجاء

  ارحل دون تردد دون عناء

  ال تُلقي باًال مات الحب و ُدفن الوعد

  لن تُمطر بغيابك حزنا السماء

  أخطأت التقدير هذا يوم السعد

  ؛؛؛

  اذهب حيث تريد
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باليمن يهتم أو حتى  ُ   ي

  لن يكون هناك وعيد

  حلم أبعد من بعيد!! أن نعود 

  يكفيني نار بهواك لياٍل 

عيد اَدْفن   أشواق الغرام و لن ُن

  أوصل للقلب سالمي

  احمله و ارحل كما شئت بعيد

  ؛؛؛

  ارحل كما تشاء

  بكل األحوال سأولد من جديد

  وأخطو فوق جحيمك والجليد

  بعيدا عن قلٍب من حديد

  اِت آهفبرحيلك تنتهي 

  تشرق شمسي ويبدأ العيد

  فلسنا بزمن الجواري

ا من العبيد   ولن أكون يومً

  برحيلك أفوز أنا

  وتخسر من جديد
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*****  
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 تلميذة أنا
  ؛؛؛
 

 تلميذة  أنا بمدرسة هواك
 علمني العشق بحروف اسمك

 لعيناك الهيام أبجديات علمني
 اليوم أولد بين يديك من جديد

 يعيد و الحب قلبي يبدأ لك
 عيد يوم كل معك الروح عشق

 ؛؛؛
 صفحة بيضاء سطر بها ما تشاء

 شعر غناء و كلمات اكتبني
 قصيدة عن العشق و الغرام
 خواطرك عن الحب و الهيام

ااغزلني   السهر بليل شجيٍ  لحنً
 ارسمني وجًها على جدار القمر

 قارٌب تغزو به بحور القدر
 جسرٌ تصل به بر األمل

 الُسبل الليل في ديكته نجومٌ 
 ؛؛؛

 نسيٌم جميًال تنحل له الضفائر
 موٌج رقيًقا يداعب الشواطئ

 السرائر به تُدفن لضلوعك بئرٌ 
 لؤلٌؤ متناثر من حبات المطر
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 علمني عشقك بكل حروف الهجاء
  للياء األلف من أهواك كيف علمني

 ؛؛؛
 كيف أكون ..كيف أحيياك 

 تلميذة أنا في عشقك المجنون
 مفتون فيك ما بكل فؤادي

 مصقول القلب أصاب سهم يا
 مسنون الغراِم  و بالهوى

 الحب ليالي في نجمي يا علمني
 بالدرِب  ، الشوِق  ببحور دليلي

 علمني كيف أوقف جنون االشتياق
ُشعل الحنين  احتراق النبض ي

 اجتاح القلب و استوطن األرجاء
 استحياء على الروح و النبض بعثر

 ؛؛؛؛
 الغرام بصف أنا تقف تلميذة

 الهيام ترجو القرب بعينيك ترجو
 أشتهي أطلب دوماً  لغرامك

 أكتفي لن أكف لن يوماً  عنك
 ! يرتوي منك يمتأل يومٍ  بالعشق نمْ 

 ؛؛؛
 سل

 ؟ الدروب في إليك أشواقي عن
 سلها
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 ؟ الغروب بجبين المرسوم وجهك عن
 سل

 ؟ النجوم سل حزين بليل القمر
 محفور القلب بدم اسمك عن

 موسوم الروحب عشقك عن
 ؛؛؛

 علمني
 عام ألف بالليلة أحياك كيف

 كون هي بعشقك فلحظة
 حياة لي علمني فأنت
  
  

*****  
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 تعويذة عشقك
  ؛؛؛
 

 نبضي أرهق حب عشقتك
  جهرت لعينيك بسريف

 أكوان شوقي صدى أغرق
 قربان حبك لتعويذة قلبي أُقدم و

 ؛؛؛
ُعدك أرهقني  ب

 األشواِق  بنارِ  فغرقت
 األعماِق  و بضةالن يغزو

 جفوني بين أسكنتك
 رداء النبض لعينيِك  غزلت و

  األرجاء تجتاح أنفاسك
  آهاتي الشوقب تلتحف

 شتاء صقيع فاق غياب حوتم
 الشوِق  بنهرِ  ألغوص

 حنان و حب ترويني بيدين
 أمان و حياةً  تغمرني

 ؛؛؛
 و أجوب العالم شمال و جنوب

 ألفك عني تعويذة عشقك
 ألحل عن نبضي هواك

 ر غرامك أسودفسح
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 مدفون بجبال الجان
 
 ؛؛؛

 سحر من فعل جنية
 الف العشاقعيناها تقتل آ

 األشواق بحور تجري لهواها
 عصور و  نجوم تدور برحاها

 تثور و أكوان تهدأ لرضاها
 ؛؛؛

 بهواك مسموم بسهم رمتني
 الدقات و ضلوعك بين دفنتني

لئت زهرة  باألشواك مُ
  للهمسات شوق أنزف تركتني

 ؛؛؛
 ليت و يا

 !القلب يكفيها لغرامك قربان 
 بل سلبتني الروح دون استئذان

 منعتني الُسكنى و األحالم
 تركتني بين خيالك و األوهام

 ؛؛؛
 و أظل أجوب العالم و أجوب

  ينفرط عن نبضي عقد هواك قد
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  أنتظرك
  ؛؛؛    

 

 أنتظرك كل ليلة بنافذة الغرام

  جمعنا بلحن الهياميأتينا الليل ي

  تلتف بنا الثريا تشعل العتمة أنوار

  تضيء النجوم و القمر ساحر دوار

  نسيم العشق بالربوع يغطى الدرب

  طيور األشواق تسافر لعينيك سرب

  ؛؛؛

  أنتظرك بليالي الغرام الحانية

  فأتيتك بعشق الفؤاد ماضية

  يعزف نبضي ألحان بالهوى راقية

  أذوب بيديك و لغرامك راجية

  نجوم فيك ناجيةللو شكوك لقلبك أ

  دونك خاويةباتت يام أشكوك أل

  ؛؛؛

  يشدو لنا الموج و الكناري
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  و نعود و نحلق باألعاِل 

  تتدفق بعيوننا األماني

  فأقدم بالغرام فالحنين قتال

  يشب االشتياق بالواقع خيال

  ؛؛؛

  تلتف يداك بخصري تلتف بنبضي

  تهمس باألشواق قبل الحب

  ب غصنيتداعب أوراقي تداع

  تسافر بمروجي تجوب بمدني

  ترتحل أصابعك بأخدود ظهري

  كمراكب تبحر بجداول وجِد 

  تشق أمواج العشق ببحري

  ؛؛؛

  و تزيد يداك الترحال

  تتبدل بفؤادي األحوال

  فيثور جواد العشق بوجداني

  و حنين الحب بهواك أدماني

  و تظل يداك بخصري تسافر
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  تشعل شطآن و أحالمي تحاور

  ؛؛؛

  لعشق بأركانيينتفض ا

  يستعمر إصبعك موضع خفقاني

  يحتل سمائي و يملك إحساسي

  تحاورني يداك

  تعلم أين ضعفي و مجوني

  تسمعني أشواقك

  تعرف كيف تحركني و تغزوني

  !! أتلك يداك

  !! أم تعويذة سحري و جنوني

  ؛؛؛

  تعاود يدك الكرة تغازل أمواجي

  ترسو بهواك برمالي و شطآن

  وانفأدور بفلكك مبهمة العن

  ك ريشة فناناينسجم اللحن فيد

  يعزف نبضي على األوتار

  يشعلني حنينا يشعل بقلبي النار



 

٢٨ 
  بعثرة اشتیاق

  

  يغويني بهواه األسرار

  يدك تهدم من حولي األسوار

  ؛؛؛

  يدك بعثرة رياح األشواق

  طيبت جراح النبض من الفراق

  انتظرك فأرسل يدك ترويني

  يدك تعيدني لذاتي تحيني

  تزرع رياض ضلوعي

  يسنينتضيء عتمة 

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٩ 
  بعثرة اشتیاق

  

 اشتياق المطر
  ؛؛؛
 

 صباح االشتياق و المطر
 صباح الحنين و ليٍل طال من السهر
 صباٌح جميل يشوبه الحب و النغم

 ؛؛؛
 أمطر الشتاء قلوبنا بالغراِم و الهوى
 عطر الكون بنسائِم االشتياق فارتوى
 فمن منا حاد عن الهوى و احتجب

 ببحوره جميعنا شرب حتى غرق
 ؛؛؛

ُداعب قلوب مشتاقة  جاء الشتاء لي
 تواقةللحنين و للقاء العاشقين 
 فتروي أحالم الصبايا

 تُدفئ قلوب لها في الغراِم حكايا
 تُحي دقات من االشتياق تحترق

 ؛؛؛
 تغزل الغرام للسموات جسرِ 

 ترى الهوى بجحيم الشوق درب
 فأقبل بالحنين أيها الشتاء

 أمطر قلوبنا في الهوى بسخاء
 قلوب جمدها الجفاءأشعل 

  صقيع أنهكها برد دون شتاء



 

٣٠ 
  بعثرة اشتیاق

  

  
 

***** 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣١ 
  بعثرة اشتیاق

  

 سالٌم إليك يا هوى
  ؛؛؛
 

 سالمٌ إليك يا هوى
 سالمٌ على قلٍب 

 ذاب اشتياقًا في هواك
 سالمٌ على روحٍ 

 تموت شوقًا للقياك
 سالمٌ على ما أفتقد بجفاك

 ؛؛؛
 و سالمٌ إليِّ 

 إن يومًا هزك الشوق
 الفقد بهواكو أحسست مني 

 فسالمٌ إليِّ 
 إن افتقدتني بقمر خجل لمحياك

 سالمٌ إليِّ 
 نجم بسماك سكنت يوم إن

 ؛؛؛
 سالمٌ إليك

 عشق نبضي و الحياة
 سالمٌ لقلبك

 هز بي األعماق و امتلك
 سالمٌ لروحك

 تمكنت مني و استوطنت



 

٣٢ 
  بعثرة اشتیاق

  

 سالمٌ لعينيك
 لمستني فحلقت بي لسموات

 سالمٌ ليديك
 نجماتالتفت بي وضعتني بين ال
 سالمٌ ألنفاسك

 أسرتني فأسكنتني الجنات
 سالمٌ لهمسك

 عبرني قتلني و أحيياني بلحظات
 فسالمٌ إليك

 يا من سقاني نهر العشق
 بكاسات الحب قطرات

 ؛؛؛
 سالمٌ للحب

 لحظة قتلنه بالفراق
 سالمٌ للشوق

 تعب منا اشتياق
 سالمٌ للغرام

 كنا حبيبي طفلهُ العاق
 سالمٌ لليلٍ 

 دموعًا و آهاتنا نجومه ملئ
 و سالمٌ إليك يا هوى

 أسعدت قلوبنا رغم الفراق
 ؛؛؛

 سالمٌ على



 

٣٣ 
  بعثرة اشتیاق

  

 ما كان يومًا بيننا من
 حب و عشق و غرام

 و سالمٌ على
 ما ترك الفراق لنا من

 حنين و آهات و أشواق
 ؛؛؛

 سالمٌ 
 على ما منك أفتقد

 وسالمٌ 
  فتقدفكلي بعدك أعليَّ 

 
***** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤ 
  بعثرة اشتیاق

  

 طيفك
  ؛؛؛
 

 ينثني أن عني طيفك خبر
 ينساني و يرحل أن خبره

 يأتيني بك و لي يعود أو
 ! ليلي إشعال عن يتوقف إما
 ! أحالمي و عقلي لي يترك و

 ألحضاني عينيك يعيد أو
 ! أشعاري و قافيتي بحور ليغادر

 ! كلماتي سطور بين يغيب و
 حياتي برؤيتك يسعدني أو

 ؛؛؛
  تعلم ال

  ! بالليالي طيفك بي يفعل ماذا
  خبركأُ  ماذا

 !   بأوصالي يعبث طفل
 األحالم يرافق طيفك

  األوهام و الواقع بين فأضيع
 ذاتي يحتل ، نبضي يحتل

 ذراتي بالضلوع يستعمر
 األكواِن  بين بي يسافر األركاِن  يمأل

 يراودني بالطرقاِت 
 يفيض من الفؤاد بالهمساِت 



 

٣٥ 
  بعثرة اشتیاق

  

 المنامِ  بالصحِو و أراك
 ؛؛؛

 حياه الكون يمأل طيفك
 ساسي بهواهفكيف أصف إح

 كمن يمتلك األرض و السماء
 البهاء ساحرة الثريا أالمس

 أو أخطو فوق السحاب
 الركاب لي بالمدِن  ترتحل

 النجوم ببابي تصطف أو
 موسوم القمر على وجهي و

 ؛؛؛
 عندما تثور لعيني البحور

 أكون وحدي ملكة كل العصور
 إحساسي بطيف أحضانك

 حين تختلط نبضاتي بدقاتك
 دارك الفؤاِد  بحنايا تسكن

ا من هذا الشعور ً  طيفك بي يفوق أي
 ؛؛؛

ُضاهيني بعشقِك إنس و ال جان  ال ي
 ! حان اللقاء أن ترى لم إن

 يحتجب عني لطيفك فقول
 يستجب ال و رجوته بالليالي فكم

 يمتنع ال و النوافذ بوجهه غلقت
 يستمع لعله أنت خبره



 

٣٦ 
  بعثرة اشتیاق

  

 يغويني الغرام بأمواجِ  طيفك
ُرضيني ال كغير  و أهواك أني يعلم  ي

 ؛؛؛
 تكفيك حروف عن لك بحثت فإن

 تُضاهيك أو عنك تعبر أن تحاول
 الهجاء حروف بين أجد فلن

 للياء األلف من الغراِم  في كتُب ما
ُجازيك حتى أو يرضيني ما  !  ي

 نجاة وطوق كون لي طيفك
 !فكيف أمنع القلب عن دواه 

د   الحياة نبض لي أعد طيفك و فعُ
 

***** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٧ 
  بعثرة اشتیاق

  

 تحل بعينيكأر 
  ؛؛؛
 

 أرتحل ببحار الحب في عينيك
 دون شراع

 أسافر بصحارى الشوق إليك
 ضد التيار

 ُأحاكي عنك نجوم الليل
 أشكوك لقمر يخجل رؤياك

 أشكوه شوق قتال
 أرجوه يسعدني بلقياك

 ؛؛؛
 يطول ليلي و يزيد حنيني لهواك
 ويطيب لقلبي أن ينزع نبضه

 و يلتحف أنفاسك للقلب رداء
 قلب كيف يشاءيهواك ال

 عشقك محفور بدروبي
 مسطور بين حروفي

 فهواك فاق الواقع و األوهام
 و تخطى قلبي بك كل األحالم

 ؛؛؛
 كيف أصف حالي بعشقك
 !و هل لي حال دون هواك 

 سألوني ماذا أهوى بقربك ؟



 

٣٨ 
  بعثرة اشتیاق

  

 !أأحكي عن دفء الهمسات 
 !عن بسمة تأسر قلبي 

 !أم أنفاس تحملني للسموات 
 بخصريو يدين حين تلتف 

 تراقص نبضي و أحالمي
 تعبر بي بين النجمات

 ؛؛؛
 حين أقول أحبك

ا لهواك  أموت و أحيا شوًق
 حين يدق القلب لهمسك

 يهاجر قلبي لرؤياك
 فماذا أقول عن غرقي بهواك ؟

 ؛؛؛
 عشقك محفور بالقلب
 موسوم بحروف الحب
 كطالسم تعاويذ الجان

 أحبك و أذوب
 بكل ما فيك غرام و هيام

 ؛؛؛
 على وعد هواك سأبقى

 أعزف لحن العشق بكل مكان
 أرسم بغرامك جسر لألحالم

 يصف لكل العشاق
 كيف يكون غرام األحباب



 

٣٩ 
  بعثرة اشتیاق

  

 ؛؛؛
 سأظل أرتحل بعينيك
 و أغوص بين الدقات

 ألغزل آمال القلب بلقياك
 و أظل و روحك تسكن قلبي

  نحيا بهواك
  
  
  
 

***** 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٠ 
  بعثرة اشتیاق

  

 إليك عني يا هوى
  ؛؛؛
 

 إليك عني إليك عني يا هوى
 اترك مضجعي و ال تزدني لوعة
 ما أنا بعاشق للسهر و ال للتمني

 و أنت يا هوى لك في الغرام ضحايا
 و بكل ليل ألوف السبايا

 و قلبي ضعيف ال يحتمل البعد عني
 ؛؛؛

 يقولون عنك سيد و ملك متوج
 و كل رعاياك من القلوب عبيد

 ال تقبل في الغرام ثورة
 و ال تهب في الشوق رحمة

 فرعون عشقك طغى
 و من يرده أو عنه ينثني

 ؛؛؛
 لست بقاهر حكمك

 و ال أرغب يوم بالتمني
 !و من أنا ألثور ضد الهوى 

 فقط أواري قلبي بين الضلوع
 لعله يظل ألخر العمر مني

 ؛؛؛
 لك في الحنين قصص و حكايا



 

٤١ 
  بعثرة اشتیاق

  

 و االشتياق دستورك لكل الرعايا
 وحدك تؤلف الحكاية من البداية للنهاية

 آلهات قبل الحب تسطر الروايةو با
 تغزل بالوهم رداء الملوك و الصبايا

 ؛؛؛
 بأبجديات العشق قلبي ُأميٌي 

 عن حروف الشوق عقلي منسٌي 
 عن  قصص الهوى نبضي ملهٌي 
 دعني أنام ليلي و قلبي خالي

 أسهر أو أنام فال أبالي
  أمشط الطرقات

 أو يمرح بي خيالي
 أصادق قمر الليل
 أو أكتفي بفنجاني

 يداعبني عنك نجم األعاِل 
 ؛؛؛

 فبحورك غارقة بال شطآن
 و أمواجك أعتى من فيضان

 ما بين أشواق و حنين
 نيران الغيرة و رياح أنين

 و مركبي بال قالع أو حتى شراع
 ضياع وتقف ما بين هالك 

 و ما قلبي بمحتمل هذا و ذاك
 نبضي صغير ال يحتمل األوجاع



 

٤٢ 
  بعثرة اشتیاق

  

 ؛؛؛
 اتركني حيث أنا

 !حتى تُبالي فلما تسأل أو 
 فلديك بدفتر العشاق

 األشواقأالف ينتظرون 
 يعشقون ليل االشتياق و التمني

 !فلما تنتظرني 
 فقلبي ألخر العمر مني

  فإليك عني يا هوى إليك عني
 

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٣ 
  بعثرة اشتیاق

  

 يناجيني بالغياب
  ؛؛؛
 

 ليلة كل طيفك يناجيني
 غربة و جحيم الفؤاد يشعل

 سكنه الضلوع بين يمرح
 لوعة الحنين و االشتياق يزيد

 يوم تلو يوما غيابك يزداد
 يناجيني بالشوق هو و
 ُ  دوم القلب يكوي عدكب

 يحييني و يدفئني هو و
 ليلة الغرام في تشتاقني ال

 يجافيني ال حبيبي هو
 ؛؛؛

 الغرام في طيفك يناجيني
 هيام عشقال في نجوانا

 المنام و بالصحو أشواق عبير
 باألحالم ضلوعك إلي أهاجر

 العذاب بحور يشعل فغيابك
 باألبواب الحنين أمواج تهيج

 ليرويني إليّ  فيحملك
 بجفاك حال كيف يعلم

 ! هواك دون حال لي هل و
 ؛؛؛



 

٤٤ 
  بعثرة اشتیاق

  

 اشتياقي أنفاس تعلو بغيابك
 سهادي يزيد  ليلي يطول

 شمسي تسطع فال أبدي ليل
 قمري بشعاع أو بنجم يضيء ال

 بالضلوع ساكن أنك قلبي وعزاء
 الشموع هب عيناك طيف و

 ذاتييمأل  بي يهيم فهواك
 العاتي غيابك أمواج يهدأ
 صغيرتي يا اهدئي لي يهمس

 تخافي فال طفلتي يا هنا أنا
 الليل فحيح دوني تخافي ال

 سيل فالحنين تهرعي ال
 ؛؛؛

 رقراق حنون بصوت تناديني
 االشتياق وقسوة ذاتك الليلة اخلعِ 

 األشواق و الغياب جليد دثري
 ثوب اتينبض دفء وارتدى
 طوق أنفاسي بحرارة التحفي

 سرب أشواقي بسمائك تحلق
 اللقاء حان هنا الليلة فأنا
 البقاء الغرام و الحب أعلن

 سواي الليلة لِك  فليس
 بأُنثى المجنون شغفي تنفسي

 يداي واحتلتك صدرك ستعمرتا



 

٤٥ 
  بعثرة اشتیاق

  

 هواي عقد خصركب التف و
  ؛؛؛

 صغيرتي البقاء أعلنُت  بأحضانك
 تفزعي ال معشوقتي تهرعي ال

 أركانك تكوين أعيد و عشق أغزلك
 هواك لي يحلو كما شوقك أداعب

 للجمال جديده أبجدية بشغفي أكتب
 بالوصال حروفك ترسمها

 ؛؛؛
 أركاني واسكني عنِك  الخوف فدع
 بشرياني اسري و طفلتي الكون دع

 االشتياق خمر من نسكر وتعالى
 األشواق ببحور الهوى من نذوب
 اللقاء ةللحظ شغفك أروي تعالي
 الخضراء بمروجك الندى أنثر

 الفتان ثغرك مبسم أداعب
 الجنان أضلعك بين أدخل

 ؛؛؛
 أوتارك يجتاح عطش أروي دعيني

 أشواقك نار أالمس بأن تحتلني رغبة
 لنا فهو الليل صغيرتي تخافي ال

 هوانا قمره و بنجومه نعزف
 برحانا يدور العشق فلك و
 نانجوا الغرام في تلك جميلتي فتدللي



 

٤٦ 
  بعثرة اشتیاق

  

 لهواك القدر شواطئ سأغزو
 لرضاك الكون بمجرات سأرتحل

 ؛؛؛
 يناجيني العشق بلغات طيفك

 تناديني الليلة أسمعك
 تحاكيني خوفي هدأتُ 

 الباب قُد  حبيبي هيا
 يداويني صوتك أسمع

 العذاب فؤادي يحتمل فال
ُضنيني لعيناك الشوق  ي
 النار مجامر عني غيابك

 ثار بعدك على بي ما كل
 ؛؛؛

 يناديني بالهوى قلبك أسمع
 يرويني بأوردتي يسري
 الحنين من قلبي جف

 سنين غرام لك فعشقي
 األنين زاد مهما سأنتظرك

 القلب بجدار محفور فعشقك
 بالغرب ال بالشرق ال أسطورة

 القدر يمل حتى سأنتظرك
 الصبر عليك صبري من يشقى

 الغجر صبايا كعشق
  حجر على نقش حبك



 

٤٧ 
  بعثرة اشتیاق

  

  
  
 

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

٤٨ 
  بعثرة اشتیاق

  

 
 دعني الليلة أهواك

  ؛؛؛
 

 دعني الليلة أهواك على طريقتي
 دع القلب يرسمك دنيتي

 و العين تراك جنتي
 دعني كما أشاء أحيياك

 ؛؛؛
 ألقـــــــــــاك باألحالم

 دعني الليلة أشدوك أنغام
 أكتبك شعر لم تعرفه أقالم
 أرتشف الليلة شهد أنفاسك
 أغفو بالجنة في أحضانك

 ؛؛؛
 لة للعشق دربأكون اللي

 أعلن الشوق على الغياب حرب
 أرسم أحالمي بعينك

 بقربكأغزل أنفاسي 
 دع القلب يلتحفك للنبض رداء
 يحيياك الليلة حبيبي كيف يشاء

 ؛؛؛
 أفترش الكون بعينيك سرير

 أرتل أشواق الغرام لعينيك ترتيل



 

٤٩ 
  بعثرة اشتیاق

  

 أكون لك الكون و تكون لي السبيل
 أتدثر أنفاسك من أي صقيع

 برحاك ورود ربيعتزهر دقاتي 
 دعني الليلة أكون ملكة عرشك
 و أنصبك لقلبي ملك و أمير

 ؛؛؛
 دعك الليلة من أي هالوس
 واسكن بين النبضة و النبضة

 أطفئ نار األشواق لقربك و اللهفة
 اسكن روحا تحييا بهواك

 قلب قبل العين يطوق لرؤياك
 نتظرأ

 ليال و ليال ألحظى بحضرة لقياك
 ؛؛؛

 ع كل أكاذيب الهوىدعني الليلة أنز 
 أتبرأ من شعٍر في الغرام  رُوى

 أغزل من همساتك جداول للعشاق
 حروف خلقت من أوتار األشواق
 كلمات ترقص شغف دون األحبار

 أشعار تسري بغرامك أنهار
 ؛؛؛

 دعني أرتشف الليلة هواك خمر
 أغفو بين ضلوعك دهر

 و تذوب أنفاسك بوريدي و الشريان



 

٥٠ 
  بعثرة اشتیاق

  

 نيجري هواك بفؤادي جريا
 قمران تضيء عينيك بسماءِ 

 ؛؛؛
 كن لي الليلة حلم أحيياه وحدي

 نار تشعل قلبي
 تسكن صدري أنفاس

 أعد الليلة تكويني أعد لملمتي
  الليلة دع الكون واسكن نبضي

  
 

*****  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥١ 
  بعثرة اشتیاق

  

 استثنائية
  ؛؛؛
 

 استثنائية امرأة حبيبتي
 بهية طله لها الهوى في

 إغريقية إلهة الغرام في و
  فرعونية مستبدة شوقال في

 ؛؛؛
 النساء غير حبيبتي

 السماء و األرض تمتلك
 الماء ينابيع برحاها تجري

 الهواء يتعطر أنفاسها من
 األرجاء تهدأ و تثور لها

 ؛؛؛
 حبيبتي

 ترتيل الحنين الشوق لها رتل
 ترانيم الصبر هواها في أجاد و

 العليل الحب بحور لها تجري
 قناطير صارت الهيام أمواج و
 سبيل المستحيل بعشقها ارص

 ؛؛؛
 حبيبتي

 األجفان و الهوى ساحرة
 فنان بريشة العشق رسمها
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 األكوان رب أبدعها
 الفتان بالحسن زينها

 خالب بجمال المولى جملها
 بالسحاب توارى القمر خجل

 ؛؛؛
 حبيبتي

 أسطورة العشق بكتب
 الصورة و بالصوت سحرها
 بقارورة يفوح عطر نسيمها

 كالسيل نفيضا يروى شهدها
 الليل بأكتاف يترامى شعرها
 األشواق بحور تفيض تضحك

 األوراق الشجر فوق تتمايل تخطو
 رقراق كناري يشدو تهمس

 ؛؛؛
 حبيبتي

 وتر على زفعُ  لحن
 ضجر بقربها تحس ما

 بالوصال تنتشي
 االحتالل منها تشتهي
 الهوى أنشودة عشقها
 داوى للعين رؤياها
 حياه الغرام في نجوانا
 منى النجوم بين لقيانا
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 ؛؛؛
 حبيبتي

 يغويني لها الغرام سحر
 يناجيني القمر أحس تقربني حين
 صدري القلب يشق ! تدللني إذا

 فيحييني لي يعود و يقتلني
 كاسات الهوى تسقيني

 سكرات بي العشق فيسري
 لحظات السنوات بصدرها أغفو

 الشهوات ثغرها و اللذة همسها
 اتحيو  الحياة فوق بقربها يكفيني فال

 بشراييني يسري ما و النبض هي
 ؛؛؛

 حبيبتي
 الشرق سحر عبق لها امرأة

ُ  لها و  حرب بالغرب قامي
 البرق مثل الرعد مثل غضبها
 درب الهوى نجوم لها مشت
 قلب على قلبين بهواها أحتاج

 ؛؛؛
 حبيبتي

 الخلجان بهما تجري عينيها
 الشمسان لهيب شفتاها

 بإصبعها روحي مست إن
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 دورانال عن الكون وقف
 معها دقاتي و عقلي تأخذ

 قمران لألرض صار بمحياها
 بدالل الهوينا تمشي

 األغصان خطاها عزف على تتمايل
 جمال أبهى الخد زهر فاق

 الرحمن أبدعها سبحانه
 ؛؛؛

 حبيبتي
 األمواج عينيها بشواطئ سكنت

 األزمان هواها ببحار هدأت
 أبراج و قالع بخجلها هدمت

 رنان صدى صوتها لعذوبة
 األجفان و رحاها بين السكنى دريق

 ؛؛؛
 حبيبتي

 ساحرة في الهوي بشذاها
 قاتلة بالعشق شفتاها

 مستبدة في الغرام عينها
 أشتاق الموت بين يداها
 أشتاق الغرق ببحور هواها

 ؛؛؛
 حبيبتي

 جديد بشكل الدنيا ألُريِك  تعالي
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 عيد بهواِك  يوم كل سيكون
 للبعيد نسافر و نمرح

 تيموال بجنتك شيء كل
 معد له مرتب

 الود منك القلب يبغ ما كل
 العادة فوق امرأة حبيبتي فأنِت 
 بزيادة القلب تمنى مما أكثر

 ؛؛؛
 حبيبتي

 العروش كل ملكة
 جيوش تهتز لضحكتها
 األعاِل  نجم حبيبتي
 غالي نفيس كنز
 باِق  لألمد كريم حجر

 حياتي عشق و حبي هي
 استثنائي قدر حبيبتي

 
  

*****  
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 عنِك  أُفتش
  ؛؛؛
 

 الهوى و النجوم بدروب عنِك  أُفتش
 الغدير و العشق بجداول

 السما و األرض بطرقاِت  طيفك ُأالحق
 الحرير شرانق و الملوِك  بأساطير
 الحكايا كتب و الصبايا بأسرار
 الصالحين رياض و الجان بكهوف

 حزين بليلٍ  أو الحب أنغام بين
  ؛؛؛

 السهرِ  ليالي في سيدتي عنِك  أُفتش
 القمرِ  جدار على الطبشورِ ب ألرسمك

 السمرِ  حكاي و الليالي بجبينِ  ألحفرك
 األشواق أهرامات سيدتي لِك  ألشيد
ا الحنين سدود ألبني  لآلفاق جسرً

 براق عنقِك  حول عقد النجوم أغزل و
 تواق للغراِم  بابك االشتياق يصطف و

 لهواِك  قربان الفؤاد أقدم و
 ؛؛؛

 ؟ عشقتِك  أقول كيف
 ! أنهار قالعش يكفيِك  هل و

 ؟ بِك  أهيم أقول كيف
 ! غرام بحور يكفيِك  هل و
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 ؟ ُحسنِك  الجمال في أصف كيف
 !احتار بِك  الجمال سحر من الحسن و

 ؟ ببعدك الشوق أصف كيف
 ! النار جحيم قبل من وصفوا هل و

 ؛؛؛
 القلب بمسام تسري امرأة يا ُأحبِك 
 الحب بحروف منقوش بصدري غرامك

 الصبر معنى ألجلِك  عشقت من يا
 العمر بعد ما حتى و ولدت منذ أهواك

 بغصنك تلتف مالبس تغار فالعين
 صدرك داعب لهواء ثارت الروح و
 ثغرك المس نسيم تحسد األنفاس و

 النساء برحاها جمعت امرأة عشقتك
 تشاء كيف أوراقي و أقالمي حركت

 اشتهاء لها أحالمي و ليلي أشعلت
 ؛؛؛

 الشهد عليّ  صبي و بعينيِك  أظليني
 الورد برحيق ضلوعك بين أغرقيني

 برحاِك  القلب أوتاد أحكمي
 بهواِك  .. بغرامِك  دقاتي كبلي
 الوعد أرضِ  كوني الوطن كوني
 العهد أنِت  كوني مالذي و حصني

 المهد منذ ذبحتني الغربة أرهقتني
 ؛؛؛
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 الهيام و األشواِق  ببالِد  أسافر
 األحالم و عرشي ملكة عن أفتش
 حروف و سطور بين عنِك  أبحث
 األحبار و الصفحات عنك فسألت

 ألوف الكلمات و فواصل بين ضعت
 األقدار بحور موالتي ألجلك واجهت
 التيار ضد األزمنة بين لعينيِك  أبحرت

 األسوار هدمت و بمعارك حاربت
  ؛؛؛

 الصغير سري و حبيبتي عنِك  أُفتش
 الخلق منذ البدءِ  منذ

 الموت قبل حياة قبل زمان منذ
 الشرق ألقصى بالغرِب  سافرت
 الصوت بعلو و بحبك جهرت

 ؛؛؛
 بلمسة الشوق بدفء ألحظى

 الهمسة قبل ضلوعك بين فأسقط
 ألنفاسك غرامي ببحور أضيع و

 يداك الحب بصحاري ترتحل
 رحاك بالعشق تلمسني حين
 إيمان و يقيًن  بقربِك  شكي يصير

  بنظرة العشق أسير بهواِك  أسير أكون
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*****  
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 سألني
  ؛؛؛

 

ا سألني  ؟ أكون من .. لِك  يومً

 ! حنون أخ أم ! صديق ! حبيب

 صامتةً  رحلت و ، ظهري أدرت

 عائدةً  غادرت و ، منه تعجبت

 ! السكون لما قلبي فيا

 ذهول في فأجابني

ا أجرؤ هل  ؟ أقول أن يومً

 ! الجنون حد أنا يا عشقتك

 ؛؛؛

 ! تسأل الزلت ! تعرف ال أحًقا

 ! تجهل أراك افلم ! تعي حسبتك

 ! لقلبك أشواقي رياح تشعر أال

 ! للقياك ليالي أتضرع كم تعرف أال

 النجوم و القمر فيك أناجي

 الهموم بك لمح إن الفؤاد يضج
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 ! تسأل  اليوم أحًقا تشعر ال أحًقا

 !! يهواه من أنك القلب يبوح كيف

 !منتهاه و حلمه عيناك أن

 ؛؛؛

ُسأل ال .. الحِب  في  العاشقين ي

 ! المجنون الشوق لهو  عن

 غارقين بالهوى باتوا فجميعا

 ! المسنون الغرام نصل صرعهم

 ! الحنين ليالي في الوعود تكفيهم

 سنين اللحظات فوق تُحييهم

 ؛؛؛

 ! أجهل ما تسألني فال

 ! يعلم ال سيدي يا فقلبي

 ! الطريق ينير الصديق كان إن

 ! رفيق و أب األخ و

 أجمعين تخطيتهم فأنت

 ؛؛؛

 ! الحبيب عن ماذا و
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 والهيام العشق أحالم هو

 الغرام و األشواق جداول

 بيديك يذوب قلبي أن فاعلم

 إليك الليالي بنجوم يسافر

 باقات الغرام يهديك

 حكايات الهوى في يكتبك

 ؛؛؛

 ! أهواك لما تسألني فال

 !! يحيياك و قلبي يتنفسك

 ! ُأغرم لحظة كل بعينك و
 ! ُأهزم و استسالمي لك ُأعلن

 أحكم و بي قبضته العشق قأطب
 تسأل ال و فقط لي فكن

ا فهل  أقول أن أجرؤ يومً

 الجنون حد أنا يا عشقتك

 ُ  الحدود فاق عشق .. استثناء

  
  

*****  
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  تم بحمد اهللا 

  شمس الحياة 

٢٠١٦ - ٤ - ٧  

  


