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 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 

 املقدمة
 

صدرت جمموعيت الغزلّية األوىل  2009يف عام 
بعد انقضـــــــــــا  و  نثر أشـــــــــــجان  ؤادي.ت ،"عطر اهلوى"

"عقود ها هي اجملموعة الثّانية عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة،  ثّلث
على  ، تصــدر يف ركرى مرور ثّلثة عقود كاملةاهلوى"

ادق احلــّب مــا زا  و زواجي،  ير رف  وق قليب، الصــــــــــــــــّ
 ويهّز ريشيت.

خيايل،  ، ضـــــــــــــيوف  أرجو أن جيد قرّائي األعزّا 
يف هذه األوراق،  ما يســــــــــــــتحّ  أن ي قرأ واحيت، ون زال   

 لكم ميّن كّل الوّد.و 
 أيــــــــــــــمـــــــــــــــــن

 2022آب 
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7 

 

-1- 
 قليب الـُمّحَّي 

 
ََّ يف قَليَب ا َوى ... وِمن    بَعِد نوٍم، ضــــــَ

ـــــــــــــــــــــما ارَو ت  إر  انَم ا َوى أو  تـَيَـقَّ ا    ـ
 

َ َّحَ  لــــــيب تــــــَ لَّ يف قــــــَ وىواكــــــ   إرا حـــــــَ  تــــــَ
وَق واللَّ ى  وإن  غـاَب َعنـ   كـابـََد الشــــــــــــــَّ
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-2- 
 ما أشقى الفىت!!

 
قى  ىت  يـَع ر    وق  وه  شــــــــــــــَ ...ومـــــــا أشــــــــــــــ 

تـــــــــ    بِ  بـــــــــيـــــــــبــــــــــَ ر ه  حـــــــــَ طـــــــــِ دِّ وُتـــــــــ    صـــــــــــــــــــــــَ
 

ا بـــــــًّ بــــــقــــــى  ــــــِ  و يــــــَ  ومـــــــا أشـــــــــــــــــــقـــــــاه  لــــــَ
دِ  يـــــــ  تـــــــاَت قـَ طـــــــاه  شـــــــــــــــَ ب  يف خ  َقلـــــــِّ  يـ 

 
راه   اتـــَ ريـــــــد  هـــــــا شـــــــــــــــــَ تـــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــحـــبـــَّ ـ  يف مـــَ

دِ  عـــــــ  ــــــ  ر ٍم وبـ قــــــوى عــــــلــــــى صــــــــــــــــــــَ  وال يــــــَ
 

ا بــــــــ  لــــــــ  ــــــــَ نــــــــبــــــــيــــــــِ  قـ َر أنَّ يف جــــــــَ  تــــــــذكــــــــَّ
دي هـــــــ  ل  يـــَ قـــــــ  لـــــــَ  ... والــعــَ قــ  َل عــَ فـــــــَ  وأَغــ 
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-3- 
 شقيُت!!

 
، َوَهل  لَ  قاِ ؟دَ شــــــــِقيت  وى الشــــــــَّ  يَّ ســــــــِ

دَ  ن   ــــــــَ ، مــــــــا يل مــــــــِ ب   َدوا ِ  ائــــــــي احلــــــــ 
 

جــ  رجــ  ومـــــــا أَ  ن الــــــــــــــــــــــــــــــــهــ   راِن خــي او مــِ
ِد العـــــــَ  في  .. ويف الَو ـــــــاِ !البـ عـــــــ   ذاب 

 
دٍ  وت  َوجـــــــ  ؤادي صـــــــــــــــــَ ن  ـــ   َدعـــــــاُ مـــِ
دا ِ  ــــــــــــــــــــــــــــنــــِّ ر ت  َمَ  الَكرى َ َو الـ  َ ســــــــــــــِ

 
َعِت الــــــــــــــــــــــه موم  صــــــــَ  عشــــــــَ  ميَم قليب شــــــــَ

ين إىل وادي الــــــــــعــــــــــَ  تــــــــــ   نــــــــــا ِ وألــــــــــقــــــــــَ
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ــــــــــــر  َ  الزَّمان ، وَلست  أرجو ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  يـ ــــــــــــم 
فـــــــا ِ  َ  الشــــــــــــــِّ ا ِدف  ا  عثـــــــ  عـــــــاعـــــــ   شــــــــــــــ 

 
ا!! غَــــ جــــَ  ــــيـــــــا عَــــ  فــــي رام  بـــــــ  تــــ    ــــيـــــــِ  حــــَ

ا لــــــلــــــبــــــَ  ت  أ ريـــــــد  َد ــــــعـــــــ   ّلِ !!ولســـــــــــــــــــــ 
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-4- 
 عَذبِتين!!

 
ب    !َأصـــــــــــــــِ   ِتين، وســـــــــــــــــــــَ ِتين، وَظَلم  عـــــــذَّ

ـــــــَ  ؟دَ وعّلَم يف ح يبِّ ل  يـــــــِك ســـــــــــــــــــــَأع ثـ ر 
 
هـــــــــاأَ أَ  يـــــــــ ـــــــــِ َودٍَّة يف  ـــــــــَ ر َب مـــــــــَ ـــــــــ   ان   قـ

ــــــــــــــــــــــــــــن جو الف ؤاد  ِمَن  ؟العَ يَـ  ذاِب وَيطه ر 
 

تـــــــّلعـــــــَ  وا    ؟وإىل مـــــــىت تـــــــَ  ب  األهـــــــ 
ِ  َت َهر ؟ َولـــــــَّ  ومىت احلقيقـــــــة  لِــــــــــــــــــــــــــــــلم 

 
هـــــتـــــــدي؟ ـــــَ ا ال ي هـــــــ  ـــــِ ـــــقـــــى  ئ ب ـــــَ راه  ي ـــــ   أت

 ّلِم ســــــــي ســــــــِفر ؟َخب ط  يف ال َّ َعمَّ الــــــــــــــــــــــتَّ 
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يٍة،مــــــــ  مــــــــا يل  َ  ّل  يف حــــــــَ وغــــــــِ  ري مــــــــ 
؟؟  م ســـــــــــــتســـــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــــم ا لِلح بِّ ال أَورَّر 

 
 ف س  الَعذاَب، وهــــــــــــــــــا أانال ََتَل   الــــــــــــــــــنـَّ 

َقر   ، ال أتـََقه  ر  ــــــــــــــــــــــــــــم  يـَث ِن َعز مي الَقه   لَـ
 

ة  صــــــــــــــِ هو را الَغرام ... قَ  ــــــَّ ذرِي  يــــــدة  عــــــ 
ر  شــــــــــــــــــ     وأَ لَــــ قـــــَ  هــــَ ن  َيســــــــــــــــــ  فــــ   واق  وجــــَ
 

تَــــ  الِّـــ قَـــ إن  كـــــــاَن قـــلـــــــب  حـــبـــيـــبـــيت مـــ   بـــــــ 
تـــغـــيَّ   ـــــــالـــقَـــ  مـــَر، ال يـــَ يّن، الـــعـــ   لـــــــب  مـــِ

 
فـــــ   ، ومَ  بذ َتعـــــذََّر َوصــــــــــــــ   ر  شـــــــــــــــــــاعِ حـــــ 

غــــــري  دَّر  تــــــ  حـــــــَ تــــــَ ــــــَ ٍ  تـ يــــــوَن  دمــــــ   الــــــعــــــ 
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ت  ر   ــــَ ــــة ،وحي نســــــــــــــــــائِ كم  داَعب ب ذ   م  عــــَ
ر   هـــَ بــــ  ت  عـــيـــين ِ  ســـــــــــــــــٍن يــــَ لـــــــَ حـــَّ كـــَ  وتـــَ

 
ِم رائق ا  كم را أت وق  إىل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّبســــــــ 
ر   َفَتيِك أنِت وَ ســــــــــِ  !يَنســــــــــاب  ِمن  شــــــــــَ

 
 ،حييشـــــــــــــي وا رَ حّلِم  عِ ســـــــــــــأَقو   ل َ 

َن الــَّ  تــ ِك احِلصــــــــــــــ  َهر  َأســــــــــــــَكنـ   ذي ال يـ ق 
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-5- 
 ُأكتُِّم حبًّا

 
 ذي قد ر ق ت  أو َدَمَعت  َلو  ر ق ِت بَعَض الَّ 

ــــــــــــــــــــــــم   َقم   عيناِك للبـ ع ِد، لـ  يـَع َبث  َ  الســــــــــَّ
 

 ،شـــــــــــــــقى أَلكِبتـــــــَ   مـــــــا زِلـــــــت  يف أٍ ، أَ 
ـــــــــــــــــــــــم    ت دركي يف احل بِّ  ما اأَل َ ؟ وأنِت لـ

 
ب   لٍ  ،أ حـــــــِ غـــــــ  مـــَر يف شـــــــــــــــــ   ُث َّ أراِك الـــعـــ 
ـــــــــــــــــــمَّ   شـــــواِق َيضـــــطَرِم  األَ  نَ ســـــي مِ ف  ا بِنَـ عـ

 
 ي(،دِ ســـــــــــــــَ رى جَ )مـا يل أ َكتِّم  ح بـًّا قـد بَ 

ل  ِمن  ح ل مي  وأنِت يف عالَــــــــــــــــــــــــــــٍم يَنســــــــــــــَ
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-6- 
 موّدة غريبة!

 
ــــــــــــــــــــــــــــَمَوّدِة ي شــــــــــــــ  ل  أرى يلَ قَـ  ا  لـ  قيينبـــــ 

لَّ يـــَر  يت  حلـــــــ  كَــ لــ  هتــَ  وَ  ... ال خـــــــِ  ثــيــينبِّ
 

ا ال تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمل    َعذاََبا أرى يَل نـَف ســــــــ 
 وَترضى ألجِل الــــــــــح بِّ ما لَيَس ي رضيين
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-7- 
 هـجُر الـِخّّلن

 
وت  إىل األايَّ  كــــــــَ  زاُحــــــــ  ِم أَ إرا شــــــــــــــــــــــَ

كَ  َر ِخّلَّ َتشــــــــــــــ   قـــالـــت   َلَعلـــَّ  ن!كو َهج 
 

 أيَن قد أ عِلمِت ما َمَرضـــي؟  ق ل ت   ِمن  
 عّلنِ ي  إِ يــــــَك  يهــــــا خَ قــــــالــــــت   مــــــ قِ 

 
َ  عـــــَ  تـــــــة  يـــــنـــــيـــــــَك أَ  ـــــبـــــَ  قـــــوا   م شــــــــــــــــــتـــــَّ

عــــ   َن  ــــفــــي شـــــــــــــــــِ عــــ  مــــَ  وزانِ ٍر وأَ إرا اجــــتــــَ
 

ت   قــــــَ  َديىب إالَّ يب أَ لـــــ   ـــــقـــــلـــــــ  عـــــــانـــــــَ   مـــــ 
ّلًّ أراه   هــــــ  لــــــَ واخــــــتـــــــاَر خــــــِ ــــــَ  واُيــــــَس يـ
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 حســـــــاســـــــي على أََملٍ  َيِض إِ  أ عطيِ  ِمن  
َتِقي  َقَطراٍت... ُث َّ َأع   ـــــــاُ!أن  َأســـــــــــــــ   ي

 
ين؟ ــــــَ فـــــــارِق د ه  َأن  ال يــــــ  ن  َوعـــــــ   أ   يــــــكــــــ 
ياُ؟ جــــــراِن نــــــِ َد   ــــــ  قـــــــَ يــــــَن َأو    ــــــكــــــَ

 
 ؟صـــــــــــــــــــان وا ع هوَده م   أهكـــــذا َدأب  َمن  

جــــــــراِن؟ ؤ وَن عــــــــلــــــــى و دٍّ َبــــــــ  كــــــــا ـــــــــَ  يــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــلَ ِم يف أَ إىل األايَّ إرا شــــــــــــــَكوت    مٍ ـ
... و َ  َتدِر ما ََتفين  أَ   جاُ؟شــ  حاَرت 
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-8- 
 رحيل!
 

َل الـــــــَّ رَ  رَاَم و جــــ  يـــــــَ حــــ  ذي أَ حـــــــَ ــــغــــَ  ه  ود  ا ال
ــــــــــــــــــــــــــــإىل ال   يسَ  اليوَم لَ   يل  بِ بيِب ســــــــــــــَ حَ ـ

 
نـــــــَ ـــــــ  طـــــــِ تـــــــَ ســـــــــــــــــــــ  وأَ  اه  رَ  أَ َنَّ أَ   رةٍ يـــــــب  بـــــــِ

ن   فــــنـــــــِ ،  ـــــــ را الــــعـــــــَ  مــــِ ز  جــــَ ــــَ  و   ذاب  يـ
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-9- 
 كتبُت إليك

 2016آب 
 وأان يف سفركتبُتها 

 
ــــــــــَ كــــــــــَ  ــــــــــَ إِ  ت  بــــــــــ  تـ  اقــــــــــاوَ شــــــــــــــــــــــــ  أَ  كِ يــــــــــ  ل
 اقـــــــــــــاوَ طـــــــــــــ  أَ  دَ ر  وَ الـــــــــــــ   ت  غـــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــ  وَ 
 
ــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــ  يف عِ ر  حــــــــ  أَ  ت  اضــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ  ـ  قــــــــ 
ا وَ رَ شــــــــــــــــــــــــــــــــ  إِ وَ   اقــــــــــــــــــارَ شــــــــــــــــــــــــــــــــ  إِ اقــــــــــــــــــ 
 
 ت  دَ هــــــــِ عــــــــي شـــــــــــــــــــــَ مــــــــ  د  ... أَ كِ بــــــــ  حــــــــِ أ  
 اقـــــــــــايـــــــــــثـــــــــــَ مـــــــــــِ  ب  لـــــــــــ  الـــــــــــقـــــــــــَ  طَّ خـــــــــــَ وَ 
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 اقـــــــــــــــــيورَ أَ  لَّ كـــــــــــــــــ    َ   مـــــــــــــــــ  أَ ســــــــــــــــــــــــــــــَ 
 اقــــــــــــــــــارَ و  أَ  ونَ و الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ ز  غــــــــــــــــــ  أَ وَ 
 
 ياســـــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــَ ح  إِ  قَ د  صـــــــــــــــــــــِ  أَ رَ قــــــ  تـــــــَ لــــــِ 

ـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــ   َ جـــــــــــــــــ   ور  ي ـــــــــــــــــاآ ـــــــــــــــــَ  ب   اق
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    حــــــــِ ايَ رَ   ت  قــــــــَ بــــــــِ وى عــــــــَ هــــــــَ ـ

 اقـــــــــاتـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــ  م   يـــــــــم  الـــــــــغـــــــــَ  اتَ بـــــــــَ  ــــــــــَ 
 
  ِ عـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــ  د  أَ  لَّ ى كـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  أَ وَ 

ــــــــــــــا األَ حــــــــــــــ  أَ  ــــــــــــــَ   اقــــــــــــــادَ غــــــــــــــ  إِ  ضَ ر  ي
 
 يــــــــــــــــــــــــــــــبِّ اي ح   اق  تـــــــَ شـــــــــــــــ  م  ــــــــــــــــــــــــــــــ الانَ أَ 

ـــــــــــــ  ُو أَ كـــــــــــــ   ـــــــــــــَ  ـــــــــــــِ تِ ن  قـــــــــــــاايَ ر  .... ت
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-10- 
 أان عائد

 الّسفرالطّائرة عائًدا من  كتبتها يف
16-9-2016 

 
 ،ا ِ لَّ جـــــــََ كـــــــ    زانِ نـــــــِ تـــــــَ كـــــــ  تـــــــَ  اكِ يـــــــنـــــــَ عـــــــَ 

َس الــــــز مــــــ   عــــــِ  ايليــــــ   الــــــغـــــــَ قــــــِ ر د  والــــــعــــــَ تــــــَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــَتِعَس ال  ة  رَ    ت  نَ اســــــــــــــــَ نَــ تيَّم  إن  تَـ م  ـ
ِوصـــــــــــــــــــــا ِ ي لِـــ دِ عـــــــ  وَ  ا بـــِ مـــــــ  فـــعـــَ  قـــــــا   مـــ 
 

َجِن الَّذيإن  هَتمِ   ســـــــــــي اي نفس   لشـــــــــــَّ
داه  يف أَ ... ضـــــــــــَ أَد ماكِ   ايلصـــــــــــَ و  ََّ صـــــــــــَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــين اليَ   يط شــــــــــــــِ عَ ت  تَـ حـــ  وَم اطَّرَ لكنَّـ

 يِص ِهّل ِ   يف َبصــــــــــــــِ ر  ت  دَ كـــ  لَ ســــــــــــــَ وَ 
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د  خ ط ويأان عائِ  وق  ي رشــــــــــــِ  د ... والشــــــــــــَّ
ّليلومـــــــَ  ت  َأطـــــ  ـــــلـــــــَ رَِح اعـــــت ـــــفـــــَ  دامـــــِ   ال
 

 اقـ َرئييبـــة ...  َـــ بِ ســــــــــــــــأك ون  ق ربـــَِك اي حَ 
ايلاَل َغَزيل، أَ  ي وَط َخيـــــــَ ِبقي خ  َت   اســـــــــــــــ

 
ت  تِ  َتهــــايــــدَ لــــَك الَقصــــــــــــــِ إن  وا ـَقــــَ  ة  أ خ 

ـــــايل ِت ِمث ـــــ  ِت أن ـــــ  ِك.... أَن ـــــ  ـــــال   ـــــأان ِمث
 
ــــــــــــــــــــــــاب  نَ رَ ســــــــــ  أَ  ... غرََّدت  طَ اان أَ وَ ج  ـ  لَّت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــايــ   وَرحــِ  ــِ ت ر   ِقصــــــــــــــــَّ طــِّ عــَ ــ   يل َ  يـ
 

ـــــــدَّغـــــــَدغـــــــات    تـَر د ُ -أاي ح روف   -وال
َة اأَلطــــــــ  فــــــــ  طــــــــِ  ر  أ مــــــــَّ فــــــــاخــــــــِ  فــــــــا ِ ّل  يــــــــ 
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-11- 
 أشواق

7- 11- 2018 
 

تـــــــــ  وَ شـــــــــــــــــــــ  أَ  هــــــــا أَ بـــــــــَ اق  تـــــــــَ  اق  وَ شـــــــــــــــــــــ  عــــــــ 
ث  ِ ألَ ود مـــــــــــــــ   بـــــــــــــــَ عـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  راق  و  وع  تـ

 
يبِّ الـــــــــــغـــــــــــَ  ِك اي حـــــــــــ  تـــــــــــ  يــــــــــــ   ايلاَنجـــــــــــَ

اق   لــ هـــــــا الــع شـــــــــــــــــــــَّ هــَ روٍف جيــَ   بـِـــــــــــــــــــــــــــــــحــ 
 

تـــــــــــَ  ب ســـــــــــــــــــــــــ  ُو اأَلزهـــــــــــاَر بـــــــــــِ  اُكـــــــــــ 
م  عــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــ   اق  بــــــــــي ِك يف ا  ــــــــــَ َولــــــــــ 

 
كـــــيت لـــــَ مـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــَ ـ يـــــــاَر بـــــِ ُو اأَلطـــــ   كـــــ 

بــِ   اِ شــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ تََ تَــ  تــَ  اق  رَ م ... َتســــــــــــــــ 
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ري ا ،أَأَمـــــــيَة َقصـــــــــــــــــــــ  نـــــــ  ِت ســـــــــــــــــــــَ  ،أنـــــــ 
لَّ  َن كــــــــــــــ  َ  َزيــــــــــــــَّ ثــــــــــــــَ  ِواثق  إن  َأو 

 
مــــــَ  ا وَ  ات  َهواكِ َنســــــــــــــَ بــــــ  اصــــــــــــــَ بــــــ   صــــــــــــــِ

اَدى... يَرقـ ب   تــــاق  تـَتَـهــــَ ــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــ   هــــا الـ
 
ِديرَ وَ  ريـــــــــَن غـــــــــَ ِك َدكَّ خـــــــــَ  بـــــــــيـــــــــعـــــــــ 

ّلق   ر َف واأَلعـــــــــــ  اُ الـــــــــــز خـــــــــــ  بـــــــــــَ  وحـــــــــــَ
 

ين لـــــ  ور  ي ســـــــــــــــــــــائـــــِ َمســـــــــــــــــــجـــــ  لـــــيب الـــــ   :قـــــَ
اَد اأَلع   ك  ِإ ــــــ  لــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــم  ؟هــــــل  تَـ  مــــــاق 

 
يـــين يـــِ ــــــــــــــــــــــــــــــحـــ  ـ ت   لـــَ ـــــــاهـــــــا يـــ  فـــــــ  ـــَ تـ هـــَ   ــــَ

ين....  رِقــــــ  حـــــــ  تـــــــ  لـــــــ  راق   ـــــــَ َم اِ حــــــ  عـــــــ   !نــــــِ
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-12- 
 خيوط َسناكِ 

18 -4-2019 
 

ناِك أَ  جة  الن  خ يوط  ســــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــِ  يا ِ خَ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــم حــــا ِ   ت ســــــــــــــــــاِ ر  يف األثِي َمَ  الـ

 
حـــــــاَب إرا َتســـــــــــــــــــــَ   امىوَتقَتِحم  الســــــــــــــَّ

 عـــــــايلك ن  يف الغ موِض ويف األَ وَتســــــــــــــ  
 

يـــــوط   يبذ خـــــ  يـــــهـــــَ رذ غـــــَ نـــــــاِك ســــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــَ
ؤَ م  ـــــــــــــــــــــــــــــأ حاِرر  هَ   ا ِ ســــــــــــــَ   حَذَر الســــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــــــــَجما ِ  ناِك أشــــــــــــرِعة  الـ  خ يوط  ســــــــــــَ

 
**** 
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ــــــــــــــــــــــــــــن وَر َيك   بــــاب  نِ أ انِجي الـ  ف ين الضــــــــــــــَّ
غــــ   ــــَ طَّ يـ بـــــــاب  مــــ  وأرجــــو الشــــــــــــــــــَّ  رُ  الــــعــــ 

 
 قــــــدار  َتســــــــــــــريأريــــــد ... أريــــــد ... واألَ 

نــــــ    وخ   ـــــــا الــــــرَّواســــــــــــــــــــي والــــــرِّقـــــــاب  تـــــــَ
 

َتلقى م هَجيت  ي  ســــــــــــــَ  وال  الَعطشــــــــــــــى ســــــــــــــ 
روَ  راب  وتـــــــ  ل  الســـــــــــــــــــــَّ ر ـــــــَِ  ى، حـــــــَ  يـــــــَ

 
نـــــــاِك أَ  يـــــــوط  ســـــــــــــــــــــَ ذاب  نـــــــ  خـــــــ   ار  عـــــــِ

 
*** 

بــــــــار   َل الــــــــغــــــــ  وَري، َرحــــــــَ  أاي أ ســـــــــــــــــــــطــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــمَ شــــــــــــــ  وأَ  ِت الـ ــــــــــــــــــــــــــــنَّهـــار  َرقـــَ  رااي والـ
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ت  ِجهـــــــار اوأطيـــــــاف  اخلَ   يـــــــاِ  َمضـــــــــــــــــــــَ
كَّ ا ِ  د  ـــــــ  هـــــــا، وقـــــــَ لـــــــ   ســـــــــــــــــــــار  قـــــــوا ـــــــِ

 
نـــــــا صـــــــــــــــــــــَ حَــ   ضٍ ر  لِّ أَ د ى يف كـــــــ  قــيــقــتــ 

دار  ســــــــــــــــــَّ يف الومشــــس    مـــــــاِ   ـــــــا اقــــتـــــــِ
 

ــــــــــاِك انر  ُثَّ انر   ن ــــــــــوط  ســــــــــــــــــــــــَ ي  خــــــــــ 
 

**** 
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-13- 
؟  !ما أنت، اي ُحبُّ

28-2-2020 
 

رِ  اعـــــــِ يـــــــثـــــــارَة الشـــــــــــــــــــــَّ ، اي قـــــــِ ب   اي حـــــــ 
َن األلَ  عـــــــِزف  حلـــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــَ رِ ـ ائـــــــِ  ِم الـــــــثـــــــَّ

 
َك يل راحــــــــــــة   ، آالمــــــــــــ  ب   اي حــــــــــــ 

يــــ   رح   ــــَ ن  واجلـــ  رِ  ض  مـــِ ا طـــــــاهـــِ ذ   شـــــــــــــــــــــَ
 

دى ــــــــــــــــــــــــــــمـــَ ذب  ج نون  الـ َك العـــَ  إيقـــاعـــ 
َ  أَ  نســــــــــــــــــــ  ريحـــــــ  يـــــــَ  ّلمـــــــَي يف خـــــــاطـــــــِ

 
يــــــــــــدا   أ هــــــــــــز وجــــــــــــيت أو ر كِ   الــــــــــــغــــــــــــَ

ٍك ســـــــــــــــــاخِ  حـــِ ث   ... يف ضــــــــــــــَ  رِ َتعبـــَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ر هــــــــارَح  مــــــــ  يــــــــَ د   ،يف َأورَِدي غــــــــَ
س   لـــــــــغـــــــــاِدرِ   !والـــــــــدَّم  َيســـــــــــــــــــــــتـــــــــأنـــــــــِ

 
قـــــــــ   مـــــــــعـــــــــَة يف مـــــــــ  رِّض  الـــــــــدَّ  ،يتلـــــــــَ وـــــــــ 

قــــــــــ   رٍَح غــــــــــالــــــــــَ ومــــــــــ  ــــــــــَ  !!!رِ مــــــــــِ يت يف  ـ
 

*** 
يَ  هــــذا ا وى؟ ِمن    أيِّ شــــــــــــــيٍ  صــــــــــــــِ

ن  أَ  ـــــــــكـــــــــ  أمـــــــــِ رَّ بـــــــــَ  ال  وى؟ثـــــــــٍي مـــــــــَ
 
ن   أم   رّةٍ  مـــــــــِ وجـــــــــٍة ثــــــــــَ بـــــــــاِب مـــــــــَ  ،عـــــــــ 

هــــــــــا كــــــــــَ  ــــــــــ  ووــــــــــتــــــــــَ وى؟نـ اٍر ثــــــــــَ  ز   ــــــــــَ
 
ن   أم   ت  د عـــــــــا ِت  مـــــــــِ يـــــــــوٍم  ـــــــــََ  غـــــــــ 

غــــــوِر الــــــَوردِ   ، حــــــىتَّ ارتــــــوى؟عــــــلــــــى ثــــــ 
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 !!!أيِّ شــــيٍ ؟؟؟؟ لســــت  أدري أان ن  مِ 
ؤايل؟؟؟ مـــــــا ِلعَ   وى؟لي غَ ق  ومـــــــا ســـــــــــــــ 

 
بـــ  َدعـــــــ   ن خـــ  َر، مـــِ مـــ   لـــــــةٍ َك،  ـــ ؤادي الـــغـــَ
فَــ  بَّ ومـــــــا قـــــــد حَــ ل  تـــ  ن  احلـــــــ   وىســــــــــــــــِ
 

عـــيـــَم األمـــــــَ  ن  نـــَ زَدهـــيـــــــــــــــــــــــــــــــِل الوعـــِ  مـــ 
... أَ  بِّ ِ  احلـــــــ  وىســــــــــــــــــــِ يف أ  ــــــ   َي اجلــــــَ

 
*** 

رام  بـــــــا ورِ صــــــــــــــــــــِّ مــــــنـــــــذ  ال  كــــــرايِت الــــــغــــــَ
يـــِب   ِن اخلِتـــام   ح ســــــــــــــ  إىل مـــدى الشــــــــــــــَّ

 
مـــيتَـــ  قـــيـــَ  الـــر وِح يف عـــــــالـــَ  بـــقـــى شـــــــــــــــــَ

، وَزنـــــــ   ب  هـــــــا احلـــــــ  رام  اي أيـــ   ..َد الضـــــــــــــــــِّ
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ت  نـــــــ  بـــــــقـــــــى  َ تـــــــَ  ّوِنـــــــَ ٍة كـــــــ  لـــــــَّ  ..قـــــــى حـــــــ 
مـــــــام   ي  احلـــَ هـــر  وطـــَ هـــــــا الـــطـــ  قـــ  عشـــــــــــــــــَ  يـــَ

 
م  ب  تَـ  ــــــــــــــــــــــــــــوَخ القى الشــــــــــــــ   يف غـــابـــةٍ  ،م رَّ ـ

وكِ  ــــــــــــــــــــــــــــــأ َّ ال ،عـــــــالـــيـــــــِة الشــــــــــــــــَّ رام  ـ  مـــَ
 
يتقـــــَ بــــــ  تــــــَ  َي الـــــَّ ت  د وِّ  ى األســـــــــــــــــــــاطـــــِ  نـــــــَ

 "ســــــــــــــــــــام  " دِ هـــــــ  عَ  ديِّ ِمن  يف َوَرِق الَ   
 
ا يف د جى أَ  قىب  تَـ  عـــــاعـــــ   ل عيضــــــــــــــ  شــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــأ  ِبِطيِب النَ اه  يا بِ ....  َ ح  أَ  قام  ـ  م 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417630545076926&set=pcb.1417630661743581&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8GSLVoJgz70McsFHDN8uYDN2Po-gHfC_H6rAPOfx5tUC_ynmyh7Fy-VfhRrdLNMke9ZbA_I_GUlS-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417630545076926&set=pcb.1417630661743581&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8GSLVoJgz70McsFHDN8uYDN2Po-gHfC_H6rAPOfx5tUC_ynmyh7Fy-VfhRrdLNMke9ZbA_I_GUlS-
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-14- 
 إىل القمر

31-5-2020 
 

ر  مَـ  ا بـِنـــــــا نـ بـحـِ يـــــــَّ ا يف هـَ ر  عـــــــ  حـَ  الســـــــــــــــَّ
ر   مـــــــَ يـــــــاِ  الـــــــقـــــــَ ن  ضـــــــــــــــــــــِ ّلٍد مـــــــِ  إىل بـــــــِ

 
يت بــــــيــــــبــــــَ ي رِحــــــ   ،حــــــَ َأمــــــِ يتال َتســـــــــــــــــــــ   لــــــَ
يب لــ   ،ال تــَرهــَ يـــــــل  حــ  َور   ـــــــالــلــَّ  و  الصــــــــــــــــ 

 
َدى ِي الــــــــنــــــــَّ ّرِد  يف أَثــــــــِ غــــــــَ ا... نـــــــــ  يــــــــَّ  هــــــــَ
ر   جــَ اِدَح بــَ  الشـــــــــــــــَّ َل الصـــــــــــــــــــــَّ  والــبــ لــبـــــــ 

 
ّل ـــــــعـــــــ  ـــــــوَم ال ي تـــــــاز  غـــــــ  ِض  ـــــــَ مـــــــ  ـــــــَ ن ـــــــ   ول

ذ   لـــــــِ تـــــَ رَب ن ســـــــــــــــــــوٍر َتســـــــــــــــــــ  ر  قـــــ  طـــــَ  اخلـــــَ
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ةٍ  جـــــــــَ اَر يف َبـــــــــَ  ب  اأَلمـــــــــطـــــــــَ اطـــــــــِ  ُنـــــــــ 
ر   فــــــــــَ َم زاَد الســـــــــــــــــــــــَّ ل  اأَل ــــــــــ   عــــــــــَ  َو ــــــــــَ

 
ين ســـــــــــــــ   زَدهــِ ـــــــــــــــــــــــــــــمــ  ِر الـــ مــَ  رِج   ــوَق الــقــَ

َمر   ــــــــــــــــــــــــــــَمل  الســــــــــــــَّ  ِمرســـــــــــــــاَتنا... وال نَـ
 

ا قـــــــ  َزيل رائـــــــِ مـــــــي غـــــــَ هـــــــ  ـــــــَ نـــــــاَك... يـ  هـــــــ 
َرر   ٍة  لشــــــــــــــــــــــَّ لــــــــَ ٍب را ــــــــِ هــــــــ   يف شــــــــــــــــــــــ 

 
وكـــــــــَ  ـــــــــى كـــــــــَ بَّ عـــــــــل ر  احلـــــــــ  ـــــــــ  ثـ ـــــــــ   يبوأَنـ

ري. ن  قــَمــَ ر  مــِ فــَ ن  خــَ ٍب مــِ وكـــــــِ  .. يف مــَ
 

ــــــــة   ٍد رِحــــــــل وَم غــــــــَ ــــــــَ ــــــــيت... ي ــــــــب ــــــــي ب  حــــــــَ
ين الثََّمر   ــــــــــــــــــج  مِس... نَـ عاِع الشــــَّ  إىل شــــ 

 



34 

-15- 
 صوهتا

5-12-2020 
 

بـــــــــــــ    األ ر اننِ أي  صـــــــــــــــــــــــــــَ   وٍت وـــــــــــــِ 
ِم احلَـــــ كـــــــالـــــــَّ  ن  ـــــَ  ُ؟ َ بـــــيـــــــِب أَ ذي مـــــِ

 
 ّلم  ثــــــــــِي كــــــــــَ  األَ   َ رامــــــــــى عــــــــــَ إن  تــــــــــَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــمــــ  مــــِ  ا يــــَ د نـــــــ   انِ حلـــــــ  وج   ألَ ن  لـــــــَ
 

ؤادِ  بَّ يف الـــفـــ  َث احلـــــــ  عـــــــَ ـــَ  وحـــــــاكـــى ،بـ
ز هــــــــاِت األَ   اِ  يف الــــــــو داينِ دَ صــــــــــــــــــــــ  نـــــــــ 

 
ر ٍف َيســــــــــــــــ   ل  حــَ لِّ دَ كـــــــ   الٍ ،ري بــِكـــــــ 

َد داخــــــــِ  ــــــــَوجــــــــ  زرَع  ال  مــــــــاُلــــــــي واألَ يــــــــَ
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-16- 
 شعلة  

2-8-2021 
 29ذكرى زواجنا الـ

 
ح  ينيـــــــِك عَ لِ  ل  ســــــــــــــِ  ر  َيســــــــــــــَتبي   وَيقتـــــــ 

ِ  حِ َد    وال أَرَتوي ِمن   ل  قــــِ ــــــــــــــــــــــــــــهــــَ  َ  أَنـ 
 
ذا و َ  رُ  يف عالَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم أِلَن الشــــــَّ  ســــــ 

َ  ِمن   ــــــــــــــــــــــــــــَي َوه  ِهل  هو ى لَ  وحولِـ  يَس ُي 
 
، كــاألَ ســــــــــــــــَ ن  وأَ   ،اِ  َن رِهــااِك يف مَــ ســ  اب 
ــــَ وٍز  َــــ ان  لَــــ صـــــــــــــــــــــَ غ  وأَ  هـــــــا تـ ــــَ وقــــَ  دَّ   هـــــــَ تـ
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َتبقى معي األَ   د   ي َأها،شـــــــــــــ  ن  حّلم  أَ ســـــــــــــَ
حو الَّ وأَ  ح و، وال َيصــــــــــــــ   ذي َأََتَيَّل  صــــــــــــــ 
 

ع   ِك، قَليب شــــــــــــــ  ت  أ ِحبـــ  رَّمـــَ  لـــة  إن  َتضــــــــــــــَ
يَ  رِديــــــين، وال هــــــِ َي تــــــ  ل  تَ   ــــــّل هــــــِ   ـــــــ 

 
َ  هالـــــــــــــــــــــــــــة  وَبســــــــــــ    مة  ثـَغ ٍر ِمنِك تَنســــــــــــ 

يط  بــــــِ  يَ و  ل   ذاي،  ه  ــــــــــــــــــــــــــــن وِر َتر ــــــ    لـ
 

لـــــــَّ   ة  وتىب عليَّ الـــــــــــــــــــــــــــــنـَّف س  غيَِك خ 
ت   -وما يلَ   نِك َوَو    عَ  -مهما ِعشـــــــــــــــ 

 
 ٍد أ ِكنــــ  وهــــل  مــــل    نَفســــــــــــــي غي  َوجــــ  

ـــــــــــــــــــَمن ســـــَكَنت  يف الَقل ِب ال َتَتَحَّل ؟  لـ
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َقي ت       ـــــــــــــــــــــــــــيتومي َقط  ســـــــــــــَ  ،رة  ِمن َ َبَّـ
ـــــــــــــــــماَجت  أَ  ـــــــــــــــــها، وهاَم الَقَرنـ ف ل  قاحِ  ـ  يـ

 
 جـــــــابـــــــة  انديـــــــِك، عـــــــلَّ الر وَح تَلقى إِ أ  

ــــــــــــَمث وى لِ  ــــــــــــأيف قَلِبِك الـ ــــــــــــح  ـ  ؟يبِّ وَمنزِ   ـ
 
 لي يف إجـــــــابـــــــةٍ انديـــــــِك، ال، ال َتعجَ أ  

ل   يهـــــــا شــــــــــــــِ  ن  إرا َ  يك    فـــــــا   م َعجـــــــَّ
 

ث  يف قَليب وعيَنيـــــِك حـــــائر اســــــــــــــــــأَ   ، ـــــَ
ـــــــــــــــــــــــــــتـَّ لقى جَ ألَ  ...  الـ ل  َعل ل  أَ وا     ضـــــــــــــَ
 

 
  

 
 



38 

-17- 
 يب األقاحيطِ 

15-11-2021 
 

ِت، اي ح لوي، وِطيــــــَب األقــــــاحي ــــــ   ،أَن
و   ل  مـــــَ عـــــ  ئـــــــِ ِب، مـــــَ لـــــــ  راحِ الـــــقـــــَ د  األَ ـــــ   قـــــــِ
 

قــى بــ  يـــَ مــيت، َوســـــــــــــــَ وَف تـَـبــقــَ   ــَ  ســـــــــــــــَ
بــــــاحِ  ر ا كــــــالصــــــــــــــَّ ِن انضــــــــــــــِ  أَل   احل ســــــــــــــ 

 
ت   يت أ وِدعـــــــَ قــــلــــَ يــــهـــــــا، مــــ  ِك  ــــِ نــــونـــــــ    ــــ 

َتبقى كـــــــالط وِر وَ  َط الّرايحِ وســـــــــــــــ  ســـــــــــــــ 
 

حر   قٍ  ر  الزَّمـــــــان ، والســـــــــــــــِّ  َويَــــــــــــــــــــــــــــــم 
راحِ  بــــــــٍة وان شــــــــــــــــــــــِ دَّى يف َوثــــــــ  حــــــــَ تــــــــَ ــــــــَ  يـ
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ـــــــــ ـــــــــِّ  َدر  واِرف  ال يـــــــــم  قـــــــــَ كـــــــــِ  ّلِ  حـــــــــَ
يِّ ِوشــــــــــــــــــــــاحِ  ــــــــو دَّ يف َبــــــــَِ ََ ال  َنســــــــــــــــــــــَ

 
اِن طـــَيَي   بـــــــَ لـــ  ّلقـــى الـــقـــَ تـــَ ـــَ ا ٍ   ـ فـــــــَ  صـــــــــــــــــَ

َم اأَلر واحِ  لـــــــَّ ن  ســـــــــــــــــــــ  قـــــــى الـــــــعـــــــ   وارتـــــــَ
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-18- 
 رحلتنا

11-12-2021 
 

وٍر وانرِ  ــــــــدَّهــــــــر  ثــــــــ   نــــــــ   شــــــــــــــــــــــاَ ان ال
نـــــــا ا ـــــــَ تَ  ــــــَ   ارِ ى َمســـــــــــــــــــــَ َبــــــ  عــــــلــــــى أَ قــــــ 
 

نــــــــــــا دة  رِحــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــ   رِحــــــــــــلــــــــــــة  واحــــــــــــِ
 ِض الِقفـــــــارِ ر  ِ ، ويف األَ يف الَبســـــــــــــــــــــاتِ 

 
يــــــــنــــــــا ر ســــــــــــــــــــــ   وِّنــــــــَ ولــــــــقــــــــلــــــــبــــــــَ  ت  وم  لــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــبِ   اِ  الثِّمارِ مَ  و  ِد، أَ ر  ِخضـــــــــــــــاِب الوَ ـ
 

، اي ِح  ، تـَر   ب  كـــــــِ  َرقيي وَ وِ  ـــــــانســــــــــــــَ
كـــــــارِ لِـــ طـــ ري، اي كَـــ واخـــ    مـــــــاي، يف ابـــتـــِ
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هـــى يّب، عـــلـــى  ِج الســـــــــــــــــ  يب حـــ   واكـــتـــ 
 ٍر واســــــــــــــِتتارِ ك  مَ ـــــــــــــــــــــــــــــي التَّاَج، بِ فِ طَ واخ  
 

بــــــــــوبــــــــــيت، َأوىل بــــــــــ ِ   أنــــــــــِت، اي  ــــــــــَ
 ارِ دَ لــى مـــــــَ غــ  هـــــــاَدي، واســــــــــــــــلــ كــي أَ  ــتَــ 
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-19- 

 صباح األقحوان
16-12-2021 

 
كِ بـــــــَ صـــــــــــــــــَ  ن   احـــــــ  وانِ   مـــِ وِز األ قـــحـــ  نـــ   كـــ 

ــــــــــــــــــــــــــــويف الر  يف الزَّمــاِن ت ســــــــــــــــا ِ   انِ كَــ مَ ـ
 

كِ صــــــــــــــَ  ر   بـــــاحـــــ   ِو َترويَُتَتمـــــات  الســــــــــــــَّ
لِّ آنِ َأســـــــــــــــــــــــاطــــــــــِ  وى يف كــــــــــ   َي ا ــــــــــَ

 
كِ صــــــــــــــــَ   مــيَزغــَردات  الــطــَِّي هتــَ   بـــــــاحـــــــ 

لــ   ــَ ل  العــلــى قـ عـــــــاُـــــــــــــــــــــــــــــــيب، وتــَر ـــــــَِ  مــَ
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فــــ   نــــواِن ســــــــــــــــــِ ََ يف عــــ  ُو الــــَوهــــ   رٍ  ــــكــــ 
ُو الــــــــَوعــــــــ   ِب اأَلمــــــــاُوكــــــــ   َد يف رَكــــــــ 

 
حـــ   وم  صــــــــــــــــَ واِك  ـــ   بـــ   هـــَ  رائـــي، وصــــــــــــــــ 

وانِ  ّلَم راي، يف ثــــــــــــَ نــــــــــــي  ظــــــــــــَ  يــــــــــــ 
 



44 

 
-20- 

 رّدي رقادي
24-12-2021 

 
تـــــ  لـــــَ إِ    ادِ ؤَ عـــــــة  الـــــفـــــ  رِ شـــــــــــــــــــ  وق  أَ يـــــــِك تــــــَ

قـــ  تـــ رجـــِّ  نـــــــاديي شـــــــــــــــــــــاطـــَ  الـــلـــ   يـــــــا، تـــ 
 

ر  يف ارتِــ  خــ   يـــــــاقٍ قـــــــاٍب، يف اشــــــــــــــــتِــ وُتــَ
 هـــــــادِ ِي غـــــــَ راِم، بـــــــِ وِج الـــــــغـــــــَ عـــــــلـــــــى مـــــــَ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــر  ال  ت  د رَ نََ   بيليســــــــــــــَ  ن  نــــا ِة عَ هَ ـ

هــادِ وضـــــــــــــــاعَــ  راديــِب الســــــــــــــ   ت  يف ســــــــــــــَ
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ــــَ  ودي، وامــــلــــَ ِــــ  ـ ر اعــــ   ي د نــــيـــــــاي ِبشــــــــــــــــــ 
َ  َبســــــــــــــــــــــ  لــــــــِ   قــــــــادِ يت راَت اتــــــــِّ مــــــــَ َتجــــــــِ
 

 وســــــــــــــ  وأَر   ،يتعَ رِ شــــــــــــــ  لَّ أَ َأطوي كــــ  ســـــــــــــــــَ 
ُو شـــــــــــــــــــــَ  َـــــ   ي، ر دِّي ر قـــــــادي ِـــــ اطـــــِ كـــــ 
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-21- 
 أسطورتنا

31-12-2021 
 

وِق أانِت نـــــــ  أَ  لشــــــــــــــــــــَّ وِق، ولــــــِ  لــــــلشــــــــــــــــــــَّ
بذ َتســـــــــــــــــــــامــــى بَــــ  د م  حـــــــ  يـــــــَ لــــ  ــــَ نـــــــا ـ  يــــنــــَ

 
هــــى تــــَ ــــ  بـــــــاِن قـــــــاال، وانـ لــــ    هــــكـــــــذا الــــقــــَ
نـــــــا ا  لســــــــــــــــــَّ وٍ ، وأَ ـــــــاضـــــــــــــــــــــَ ل  قــــَ  كـــــــ 

 
طـــــــ   ن  عـــــــ   ـــــــاقـــــــ  ري َزهـــــــ  فـــــــي مـــــــِ  َرتـــــــَ   مـــــــ 

ن  مــــــــ   ٍر مــــــــِ وَق نــــــــَ ريــــــــهــــــــا  ــــــــَ  وانــــــــثــــــــ 
 

دي ن  غـــــــَ وٍ  مــِ َة ضــــــــــــــــَ قـــــــَ ذي َد ـــ   وخـــــــ 
 يهــــــا يف الــــــد جى، تـَز ه  الــــــد َنواســــــــــــــك بِ 
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ر ويف َت   وَق حــــــــــ  ي  ــــــــــَ ــــــــــِ   واعــــــــــ   ل ــــــــــَ  ت
ــــــــــــــــــــــــــــَجَ    كـــــــالَعنـــــــاِقيـــــــِد َمىت حـــــــاَن الـ

 
رة ، ورة  ســـــــــــــــــــــاحــــــــِ نــــــــا أ ســـــــــــــــــــــطــــــــ  بــــــــ   حــــــــ 
تــــــــَ  ا واغــــــــ  داهــــــــَ َد مــــــــَ لــــــــ  َم اخلــــــــ  نــــــــِ  غــــــــَ
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-22- 
 نور الَشوق

21-9-2021 
 

رايِيين ا يف شــــــــــــــَ وك  وق  أَنـ َبَت شــــــــــــــَ  الشــــــــــــــَّ
اِتِ ! وِك الَبســـــــــــــــَ  ما َأَجَل الَورَد يف شــــــــــــــَ

 
ــــَحصى  يف َجوِف ساِقَيةٍ  ،أَن َساب  َبَ  الـ
ين مــــــ  ؤلــــــِ م  يــــــ  طــــــ  روِ  ،والــــــلــــــَّ  يــــــينواملـــــــا   يــــــَ

 
ِن َ ج  َأ  ِ   ر ا، والنَّدى أََبد اي على الغ صــــــــــــ 

ن  يَرميين ر  يل ِ  وى، والغ صــــــــــــــ   ي ســــــــــــــِ
 

، انر كَ  وق  ، يف َحبـــــــاِئلـــــــِ ِ  اي شـــــــــــــــَ  ن ور 
وي َوى،  ـــــــأَ  أَهـــ  ين لِـــ َوأَهـــ  ـــ  يـــينغـــرِق جـــِ نـــ  ـــ   تـ
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ع ري ِمن  َ َابِِ  ِ  ، َأط َلق َت شـــــــــــِ وق   اي شـــــــــــَ
رَابــــ ِ  لــــيب إىل َداِر الــــقــــَ َت قــــَ قـــــــ   وســــــــــــــــــ 

 
*** 

ا راب  َ  لٍ ســـــــــــ  هواِك أَ  لَّ ك لَّ شـــــــــــذ   ،ســـــــــــَ
فـــــ   و َق الـــــرَّايحـــــ ِ وطـــــِ َدت طـــــَ لـــــــِّ  لـــــــة  قــــــ 

 
ِك األمسَ  تــــــ  بَـبـ  ا ،ُث َّ الَيومَ  ،َأح  د   ،ُث َّ غــــــَ

ب  َمســــــــــــــ   ـــــ  َبَ  الَقل َأصــــــــــــــ   ر ى لِل َ اك ِ  ـــــَ
 

ِكب ا م  م ن ســـــَ ـــــــــــــــــــنَّج   ك ُو َغدي، لَِي لَّ الـ
ٍب ِمَن الطِّ ِ  ا الل ج  ، على قـَلــــــ   َكمــــــَ
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-23- 
 أوراُق الفؤاد

9-6-2022 
 

لـــــــَك أَ  نِ و  تـــِ رهـــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــ  ؤاِد ال  راق  الـــفـــ 
فــــــِ  اري، واقــــــطــــــِ يب  ــــــيــــــهـــــــا  ـــــــِ  ي ـــــــارقــــــ 

 
ناِت الـــــــــــــــــــــــــــم نَح  وســـــــــــــَ  نـ َتن  ِمن ســـــــــــــَ

قِـــ  هـــــــاَدى،  ـــــــار ـــ  نِ تـــتـــَ تـــَ  ي  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــ 
 

ــــــــــــــ   نـ ــــــــــــــَ يبذ يـ ــــــــــــــار  َرهــــــــــــــَ ب ينَوغــــــــــــــ   ثــــــــــــــَ
ِر بــــَ  اأَلحــــ   ِبشــــــــــــــــــ  بِّ الــــ  هـــــــَ  ر فِ يف مــــَ

 
رٍ  فـــــــــَ ت  يف خـــــــــَ رات  َرَقصـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــَ  خـــــــــَ

ن  َأَبــــ   ــــقــــ  ن ــــَ ت  ت ر فِ وَمضـــــــــــــــــــــَ ــــز خــــ   ى ال
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لـــــــــَك أَ  ر  و  تـــــــــِ ـــــــــَ ؤادي، تـ قـــــــــيراق   ـــــــــ   تـــــــــَ
ا َتشـــــــــــــــ   ق فـــــــ  ق نِ ســـــــــــــــ   َمخ   وَق الســـــــــــــــ 

 
دا    لـــــــَك َأصـــــــــــــــــــــ  ــــِ يب ت وكــــَ  ا ــــَوى يف كــــَ

ــــــــــــــــحيث  شَــ  ــــــــــــــــم نـ  م  ـ  في تَ َتهى ال ََت  س  الـ
 

 ر بَـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما -اي كِلماي -َدحي اصــ  
و   َت ال ــــــــــــــــــم تَحنِ َيســــَتبي   الصــــَّ م   ت  صــــَ

 
ـــــــــــــــــــما  ــــــــــــــي"أَ ر بَـّــــــــــــــــــــ  "ُمىن"يَغدو و مُن"ـ

ن   َدٍح مـــــــــِ ورة  يف قـــــــــَ َزفِ  صـــــــــــــــــــــــ   خـــــــــَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــما نـَب   ـــــــــــــــــــــــــــم ار بَـّــــــــــــــــــــــــــــ  قى أَِثي ا حالِـ
عـــــــ   ـــــَ كـــــ  بـ د  ال نـــــَ فـــــيَد أجـــــيـــــــاٍ ، َوقـــــــَ  تـــــَ
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عــــياَت َأو  تـــــــَ شــــــــــــــــــ  ي أَ ئِــــ رَ  ـــــــاقـــــ   ي مــــَ  راقــــِ
ت   جـــــــَّ ر   وإرا ضــــــــــــــــــَ فــــيويف  ـــــــاهــــ  حــــ   تــــِ

 
ــــــــــــــــــــــــــــمعـــــــاُ، واد  واط    خ لير قي  َب ال ـ

ح فيواشــــــــــــــ   ا يف صــــــــــــــ   َرحي لِل َكوِن مــــــَ
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-24- 
 عقود اهلوى

2-8-2022 
 جنااذكرى ثّلثني عاًما على زو 

 
ن   َؤة  مـــــــــــِ ـــــــــــ  ل ؤ  ـــــــــــ  وَن ل ـــــــــــ  ّلث ـــــــــــَ ار   ث   ـــــــــــَ

حـــــــار   رات  الــــــبــــــِ هـــــــا ســـــــــــــــــــــاحــــــِ بــــــِّ ــــــ   َتــــــ 
 

ا ــــــــاِت أَ  ث  ار ــــــــِ ــــــــ  ب ــــــــَ هــــــــاوَ ضــــــــــــــــــــــ  تـ ــــــــِ  ائ
وج  لَـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــَ َ  ال لـــِ تـــَ خـــ  يـــَ ـــَ ار   ـ  يـــــــَل نـــــــَ

 
يت ت  هــــــــامــــــــَ لــــــــَ ا عــــــــَ وَن عــــــــامــــــــ  ّلثــــــــ   ثــــــــَ

ـــــهـــــــا َأكـــــــالِـــــ  ـــــي ت  عـــــل قـــــــَ ـــــ  ار  وأل  يـــــــَل غـــــــَ
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م  نَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــائـــــِ ـ يتمـــــ  تـــــَ  رَح  يف واحـــــَ
نــــــــــ   قـــــــــِ وتــــــــــَ ر  يف أ  ـــــــــ  ََ اَنر  ثــــــــــ   ي َوهـــــــــ 

 
َرت   ـــــــــطـــــــــَ يـــــــــة  أَم وَن ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــِ ّلثـــــــــ   ثـــــــــَ

ِر حــــــىتَّ  مــــــ  ــــــعــــــ  ِ  ال قــــــَ ــــــ  ل ــــــَ ــــــى بـ   َأانر  عــــــل
 

*** 
ــــــــــــــــــــــــثِ نا خ ط ا يف أَ ي  َمشــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــَمدىـ  ِي الـ

، ونِع َم الـــــــــــــــــــــــــَمدار     َِنع َم الـــــــــــــــــــــــــَمســـــــــــار 
 

ورِقٍ  ٍن مــــــــــ   كــــــــــأانَّ عــــــــــلــــــــــى غ صــــــــــــــــــــــــ 
غــــــــّرِد  حــــــــىتَّ  ن ن ضــــــــــــــــــــــار  نــــــــ  دا مــــــــِ   غــــــــَ

 
حـــــــَ  كـــــــأانَّ  قــــى ،اب  ســـــــــــــــــَ تــــَ  إرا مـــــــا الــــ 

ار   دى يف الِقفـــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــنـــــــَّ  تنـــــــاثـََر ِمنـــــــ   الـ
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جـــــــــةٍ  بـــــــــا َبـــــــــَ  وكـــــــــَ ا كـــــــــَ عـــــــــ   كـــــــــأانَّ مـــــــــَ
لِّ َدار   أ ال  عــــــــلــــــــى كــــــــ  اِن  ــــــــَ عــــــــَّ  َيشـــــــــــــــــــــِ

 
*** 

وى ـــــــــــــــــــــــــــــــهـــَ ز ف  الــــ ا تــــَ وَن عـــــــامـــــــ  ّلثـــ   ثـــَ
ار   ع ر  حــــَ ع ِر، والشــــــــــــــِّ اِرِل الشــــــــــــــِّ  إىل  ــــَ

 
ل   اج  ســـــــــــــــ  َب التـــــــَّ لـــــــِ  طـــــــانـــــــَ   ومـــــــا ســـــــــــــــ 

ا وجلـــــــــَ ّرَِد الصـــــــــــــــــــــــَّ رار  وال جـــــــــ   ن  الـــــــــقـــــــــَ
 

ِب  ث  يف الَقلـــ  كـــ  َيم   )ِعطُر اهلوى(ســــــــــــــَ
ذ   نـــــــار  ويـــــــَ ــــــَّ ل َ  واجلــــــ  ف ســــــــــــــــــــَ ــــــَ نـ ــــــَ ــــــبـ  وي ال
 

ث   ــــــــيــــــــ   كــــــــ  قــــــوُد اهلــــــوى(وُتــــــــَ  )عــــــُ
قـــــ   و عـــــ  لـــــ  عـــــ  ـــــَ قـــــِ ويـ بـــــــار  وَد الـــــعـــــَ  يـــــِ  الـــــغـــــ 
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*** 
ي ر ــــــــــــــَ ؤة  تــــــــــــــَ ؤلــــــــــــــ  وَن لــــــــــــــ  ّلثــــــــــــــ   ثــــــــــــــَ
ن  يف انــــتــــِ ـــــــار   كــــ  ّلثــــَ  أ خــــرى،  ــــَ  ثــــَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــَهوى ، ِعن  يف ِقطـــاِر الـ ب   أاي قـَلـــ 
طـــــــار   ّلِت الـــــــقـــــــِ جـــــــَ ِ  إىل عـــــــَ  وَأصــــــــــــــــــــ 
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 اهلوى عقود

 

صــــــــــــــدرت جمموعيت  2009يف عام 
ة األوىل  ، تنثر أشــــــــــــــجـــان "عطر اهلوى"الغزليـــّ

عشـــــرة ســـــنة، ها  ثّلث ؤادي. وبعد انقضـــــا  
، تصــدر يف "عقود اهلوى"هي اجملموعة الثّانية 

ركرى مرور ثّلثـــة عقود كـــاملـــة على زواجي، 
ادق ير رف  وق قليب،  ومــا زا  احلــّب الصـــــــــــــــّ

 ويهّز ريشيت.
أرجو أن جيد قرّائي األعزّا ، ضـــيوف  
خيايل، ون زال   واحيت، ما يســـــــــتحّ  أن ي قرأ يف 

 ميّن كّل الوّد. هذه األوراق، ولكم


