
 



:- هداءإ
 

 ,,ااحب فم اسمل أعانيه,,,,,,اال  أم    أم  

 ,,يفيض أن جخانحهم,,,,,,اال ااخوم ااحب  

 ,,, صدق ائم,,,           هارت

  

 

 

 ااكخنتيسه:أع حبم

 

 



 

 

 

  ااحب أعان   انف اس ااحياة

 اعالة اار ح  اسف لة ااجسد

 اام  ك حبيبين  ههذ أعض أن أا  

 جادت أه اناألم أن اجلكم

 

 

 

 

 



 ك اامساءات وتبهه  
 

 :وغيسي لك املساءات جض هبم

 بعؼم اًلِوٍ ومشاكِا ػًل اًضفاٍ بؼس اول رصفَ ،وجَسَ  :مساء اول

ظصب ػًل اًؼود يف مٌخعف اًلرص ،كرص اجلن يف ضوايح سواهن، مع 

 .سالظني اجلان هدسامص مؼِم ووسِص حيت اًفجص

مَئ ابحلَاٍ ابًعرب واًضجَج واملصح ، مَئ ابالبدسامة : مساء اثين 

ثخزَي فَِ لك اًفصاغات واملسامات ػًل اغخاب كوس كزح  واًفال احلسن

 .وهوخ ظغري يف اػًل اًضجص

ثفوح مٌَ راحئَ الاجنازات وظموحات وكودُا الاحالم يف : مساء اثًر 

نبش اًفساء وهشحب اًلصابني اكًفصاغيَ اًلسماء  سبِي حتلِلِا هضحي وهلسم

يه غيارص مؼادهل  وهعسق اخلصافات دون جسوي،اًؼمي،،الامي،،ادلػاء

 .غسا افضي وػََيا وزهنا

يف مسًيَ اًضباب اًسوداهََ ،حِر الارض امللسسَ ُياك : مساء رابع 

 مؼلي الابعال واًخارخيرضحي اًض َخ و

 مساء اًصجوهل اًيت جضع من غًَِم ،،، :واذري..مساء ذامس



 سن ااحب

 

 :--18واكين غصفذم غيس سن 

.. متصد..ظُش...جٌون...مصج ...ُصج ..حِر جٌون املصاُلَ مارس هتا مؼم

 وىمتيش  املسريس اهخظصك بؼس ادلوام..ال اابيل ابحس وال امسع ظوت احس

سواي 

  وهنصب بؼَسا غن الاهظار هغين وىصكط وال يش هيميا

 .... اهت واان فلط

 . وهرتك ادلهَا ذَفٌا اثئٍص وثغار مٌا

 

 + :18واكين غصفذم غيس سن 

 

ًبع اًضِس من اكالمٌاحِر اًؼلي جيمتع مع اًلَب ًَيضج حبيا   ًو

ىون هل مشاق ذاص مكشاق مخص اجليَ اذلي الٌسىص   هخذلذ بَ ٍو



بسا لك يش يف اخلضوع حتت ارادثيا  راوؼة ظوػا وهخوج كعة غضلة ,  ًو

 . غري اتًدٌم

  :40واكين غصفذم غيس سن 

 

 ظالل اًؼمص اًوارفة بوجودك حِر غضلٌا س َىون كس وظي ايل مٌهتاٍ

 مؼي

 احلمكَ ثظي معص اًيبوءٍ واًصساالت واهة.  ًياُز اي حتسي ًلف امامٌا 

 .دًَي يف كَوب اثباغيا

 

  :70 واكين غصفذم غيس سن

 

وهسفن مؼا وثظي كعخيا رساةل ,وجس يس هفسم يب ,حِر اس يس هفيس بم 

 حيمَِا احلواٍرن من بؼسان

 

 



 

 اماذا احبه؟؟
  

 ملاذا احبم؟؟

 الين احبم 

 ال ثفسري دلي فاان احبم الين احبم 

 غصكت يف حبم 

 حىت ًفظت اهفايس الاذرية

 فاضت رويح ابمس احلب

 مشاق احلب, ظؼم احلب , احب احلب 

 احب غًَِم اًؼسََخني مٌابع اًضِس

 احب اًخوت اذلي ًدساكط من مفم

 احب ًوهم بَون حلول اًلمح 



 احب ظوثم ومصخم 

 ارشاكَ اًعباح بيور هباءك

 اتثَم اًضمس من انفشٍ احلَاة

 وبصوًَ هتمس مهسات 

 ثلاظؼات لكٌلت ... احايج.. اًغاز 

 .رسائي حب ... مفصدات

 رسائًل اًَم يف احلب 

 ...رغضَ

 ... اهخفاضَ

  مىؼبات زَج دفٌت هبا اجلسس 

 ثشوب حبصاٍر اًضوق

ِفَ اٌَلاء   ًو

 مساء ..حببم ًغسو اًعباح 



 ظباح...واملساء 

 حَو ... املص 

 مص... واحلَو

 ال صئ ػىل حاةل

 اىىرست اًِواجس واخملاوف

 اًؼادات واًخلاًَس 

 دارت اًساػَ غىس غلارهبا

ار غن اٍمنو   ثخوكف الاُز

 وجساًين ملاذا احبم؟؟ 

 احب الكمم يف مصخم

 والكيم يف مصيت 

 فاًعمت ًغة احملبَنب

 



 اخ  ن
 

 ًو ان غاابت الابيوس ثعري ًيا وحسان

ا ًيسئف هبا بصد حبيا   حنصق اجشاُر

  ًو ان زَج موسىو ًعري ًيا وحسان

  هعفئ بَ اًعبابَ واًوهل يف كَوبيا

  وهعيع من رجي اجلََس

  وهَبسَ صال حبيا 

 وىصوغ حوهل ومنصح نٌل الاظفال

 . وهعَق اًضحاكت يف غيان اًسٌلء 

و ان غبري اًورد ًيا وحسان  ًو

  ًيزَق مٌَ غعص احلب اخلاًط

  هغزو بَ الاسواق جماان



 

  وهنسًَ ًلك احملبني يف اًؼامل 

و ان املوس َلى ًيا وحسان   ًو

  ًىٌا غزفٌا هواتت اهغام احلب

 ... ورانت اًوفاء 

 ومسفوهَات ذادلٍ ابسًَ 

 و فس خان زفاف حبم

 . وحَلَ ذُبََ يف دٌرص اًَس

 

 

 

 

 



 أن  ين  ويت  يها اارجك؟؟

 

 من اٍن اثُت اهيا اًصجي؟؟

 اي هزيك ُبط بم من اًسٌلء؟؟

 ًخؼصبس يف اًوجس واًلَب

ص من اجكل اًَامسني واجلوري  يف حٌااي اًصوح حُز

 غاابت ومزارع وبساثني

 َ  اهنار و حمَعات واسٌلك واظساف حبًص

 ,,, اثت مؼم

 اذهص ًوما ما 

 ان اًؼصافَ ثًبات بم حِهنا

ا   نيت اجَس جبواُر

 رمت اًودع بؼس ان وصوص خَ ومهست هل



 واذشت نف ًسي امؼيت اًيظص نثريا 

 ...وحىت يل غيم

 ....حىت نثريا

ىين مل اظسكِا  .ًو

 من اٍن اثُت اهيا اًصجي؟؟

 وجَبت مؼم مساءات اًصجوهل

 ثيام فوق اُسايب واُسُسك

 احِاان اغين كل 

 واحِاان احيك احلاكاي واًلعط 

 كل وحسك

  وثغفو كٍصص اًؼني حيت اًعباح

 وصِصذاد اان...صِصايل اهت

 من اٍن اثُت اهيا اًصجي؟؟



 من اي زمان واي ماكن

 واي جواز سفص محَت

 ًدس خوظن يف دواذًل

 وحصفغ اًصجوع

 وحصفغ ان متيحين اس خلاليل

  

 

 

 

 

 

 

 



 حين اغمض عينم  اأتسم

 

 يف احلب حصي غَون اًلَب

  اما غَون اًؼلي ًعَهبا اًؼمَان

 ال سَعان ٌَؼلي يف احلب

 ال كواهني ال كواػس الهظصايت

 ال صئ سوى كوة جشب دفِة

 متس لك جاحنَ من جواحنم

 جتس روحم يف ػامل الاظَاف

 حني امغغ غَين وابدسم

 اراك ثؼاهلين

 اراك ثعبع كببَخم الاويل ػًل ذسي

سَو)واتذشين يف ركعَ بعَئَ   (ا 



سك حول درصي والادصى ثساغب صؼصي  ًو

 خيًل اًؼامل ًيا مرسحَ

سود اًسىون غيوٍ  ٌو

 وثؼَو اظوات املوس َلي  

 ....ثؼَو....ثؼَو

 حني امغغ غَين وابدسم

 

 

 

 

  

 

 



 زق اق ااحب

 اهخظصك لك ًوم

 ثؼرب ذكل اًزكاق اًضَق يف كَب احلي اًعغري

  واان احديس فٌجان كِويت  ظباحا

 واكفة ػًل اًرشفَ اًؼَََ

سة يف ًسك  واهخظص جمئَم واهت حتمي جًص

 وحتمي كَيب مؼم ابًَس الادصى

 واان اراكب من ُيا

 و امحي نخايب ابمللَوب 

 ًَت اًىذاب وحسة ابمللَوب

 فاهت كَبت هَاين

 هبسًت روحت

 اضؼت ادلرب يف زكاق احلب



 زكاق احلب فصص خَ بصمال

 وغصص خَ ابصؼَ اًضمس 

 صارنهتا دِوط ضوء اًلمص

 حصملين بيظٍص رسًؼَ

 وادوب فهيا اان نٌل داب اًسىص يف كِويت

 

 

 

 

 

 

 

 



 عام ااحب
 

سابسا ػايم بم ".....   

ق  فاهت اًبساًَ واٍهناًَ ولك اًعًص

 واهت ابدسامَ مشيس حبَول ظبح جسًس

 ساُسم هوخ اًؼام اًفائت

 وابين كرصا سؼَسا من الامٌَات

دكائق10ثبلت   

  دكائق فلط10

 وثسق اًساػَ ػاما اجلسًس 

......ػام احلب  

هغين مؼا,هيادي ,  هنخف , س يرصخ   

اًعصكات ... املسائن... يف لك اًصاويب  

 وازكَ اًضوارع ويف احلاانت 

 وهَون اًؼام ابالًوان

...صِص ابَغ  

...صِص امحص  

..صِص ادرض  



...صِص وردي  

 وصِص وصِص وصِص

.......ولك اًضِور  

  هتخف ابمسم

 ثغين ابمسم

 هتمس ابمسم  

 ويف لك صِص حنمال ظفال مجَال

 ظفي ًضحم ميصح

 ٍمتمت ابًلكٌلت

 اديب بني وجٌخََ الكم احلب

 ويف غَيَ رسائي غضق جٌون حمب 

.... احبم..احبم..احبم 

 

 

 

 ........مع حيب


