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 و ال تخافي )شعر(

 محمد الغرابلي

 األول اإلصدار

 1021 :النشرسنة 

 1202/3/1021 :رقم اإليداع

 دار الوراق للنشر اإلليكتروني

www.daralwarraq.com 

 

 الضبط اللغوي: المراجعة و

 أحمد ثروت

 أحمد المغازي

 محمد عطية

 

 :و اإلخراج الفني تصميم الغالف

 عبدالرحمن جمال

 

ال جميع حقوق النشر محفوظة للدار، و 

أو أي جزء  يجوز إعادة نشر هذا العمل

دون الرجوع للدار، و يعرض  منه

المخالف نفسه للوقوع تحت طائلة 

 .القانون

 

اآلراء المنشورة بالكتاب ال تعبر 

 بالضرورة عن رأي الدار.
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إلهلامي الشعزي، و  إىل مو كانت دومًا مصدًرا

ا إىل الدخول يف ألفلار مل أصع يوًم امهبًع

 امشجًع، و عابًا أو التطلع ملعزفة تفاصيلًاش

ملثابزة حتى و إى أنًلتين على االصتنزار و ا

 .. احلياة

 

 .. ، أيديًا يذا الديواىإىل ملًنيت األبدية

 

حمند الغزابلي،
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 شواقحبز األ
 

 

 هرًةـواِجِك جـعجِبُْت تلاطمَ أم
 او تواري بجوفِِك صخرًا جلمد

 قٍ اـشـوِب عـلـقـةَ  اـيـُث حـبعـت
ِمهالك الردى  و تسوُق ُأخارى ل

 دهـلـخـن درت  ــُل مـلمَ كــعـلي
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 داـ راح أو  اـمـلــذكرِك كـو ي
 عجز البحارَ فيضحىنك بحرُ تأ

ً ـستـم  مدىـجلد و الـيت التـ  اسلم
ً ظل منـسي  ابعك  الأذهان راسخ

 هدااـن  اـيـسـنـلال الـي ظـحـمـي
 نا أثيرِكـمن س عشاقُ ـال يسمع

 ادـرمـيبقى ســوًًا ساـمـ ساـً نـحـل
 تطوف أنحاء الـكون  عطرِكِ و 

 ء الصدىاـصوتِِك أرجـلي  ـو تُع
يـي قـناـيا فتلقاـأم  مًاـترنـنًا مـر

 داـراه الشـر أ ـيــورٍ طـفـصــعـك
ً ـبـكـل مـأو ق امً ـيـي متـرانـت  لا
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 دىـنـت الاـي زخـهاـضـرٍ يـحـبس
 و القلب من ذكرى هواِك مفعمٌ 

 هدًاـين تنـحنـت  الـضاـروح فـو ال
 ُأذِيبُِك و تذيبيني أ تالُِك تغتالني

 افلعلِك و لعلني أعاود أيامي مجدد
 ومًاـأتذكرُني يا بحرُ الأ واق ي

 ايركَ مقصدـد  ـم أجـت فلــشقـع
 يافكـمت أطـوم رسـأتذكرني ي

 اك مولدـطآنـل  اـرمـت  ـبـتـو ك
 بٍ ـت حاـعاـر سـذكــك تـتـيـل

 دىـر سُ ـيـصــتــ فاـهــحـمــلا ت
 كـن موجاـُت  أحضـلـكم أقم و
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 اتوددـيًا مـك راجـهاـيـُب مـأداع
 يـأن تبني بجودِِك أنوار حكايت

 الداـبًا خـصـراي نـن ذكـلـعـو ت
 و تروي لروادِك فحوى قصتي

 او أكون من  ين عشاقِك مر د
 كـيـهدي بماضـلى عــسأظل ع

 مك موعداـضـ خاـً ظل دومـسي
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 كوني حبيبيت 
 

 

 حبيبتي و مناريكوني لي 
 مك أفكاريـساماع ـق لساـتشت

 متياـوق هـحا ةً فـكوني س
 أزرع تحتها من حبي أشجاري
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 ديياـعـُتحلق عليها أحلام س
 و يشدو فوقها عصفور الكناري

 جتيــهـيا ماـعه ثنـك تشـحب
 رِ اـنـود للـوقـلاـي كـلـدو داخــغـيـل

 هـذ ـوتك فعـماع صـق لساـأ ت
 رى الأنهارِ ـمجياني ـي كـري فـيج

 يراودني الحنين لطلاوة وجهك
 واريـة أناـكـشــوره مِ ـــث نــعـبــلي

ً ـمـى هـتـي أو حـ لاـهـيـولـق  سة
 تسعدني و تحميني من عبث الأقدارِ 

 داءـعد الـدواء  ـَي الـون لـستك
 هارِ ـنـد الـعـَل  ـيــَي اللــر لــيــنـو ت
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 سأنشرها .. كلمة حب سأ عثها
 رها الأنامُ كالمارد الجبارِ ـــبصــُُـ ت

 حبيبتي أضاع ليَ التردد أيامي
 رياـتــخــي تاـ النن يياـهــيــولــق

 اـناـحـبك الدنيا ألـحـعزف لـست
 ي ثماريـيالـلـب الـعـن تـي مـنجو أ

 كِ ـبـلـء قاـأرجـبي  ـلـمَ قـيــهـلي
 ي  وتقة انصهارِ ـ فاـوانـصير هـو ي
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 اوداًع

 

 

 أعذريني يا من ُكنِْت  الأمس فتايي
 اليوم لن تجدي في الشوق عَبرايي

 تـناـق كــعشــي الـٍم فاـ لأياـً وداع
 َ  سنِها كلماييـف حـي وصـحار فـت
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ْـ نـــيــوم عاـي أن أقـف لــيـك  كِ ــي
 وم و العتاب نبراتِ ـها من اللـو في

 واكِ ـن هــُض عرـعف أــيـل كــ 
 يض  مرتيياـمـبيرُه للـيغدوا عــل

يـد ذكــهــوم مــيــأراِك ال  يــتاـر
 و ُكنِْت في عيني أميرةَ الأميراتِ 

 و الشوق من عبث الأقدار يحمينا
َ ــو سَ  ُ اـن  ياييـدي حـغـرُ لــيـنــه ي

 قِ اـشـعـوى الـ من هاـً لك در ـنس
 ورتُه للقلب تَرسُمُ علاماييـو ص

 ودًاـهـب عـحـ للاـنـعـنـم صــو ك
 ك هواِك سماواييـي فلـ فاـأراه
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 ةٌ اـكـشـ ماـهـلــي ظـر فـمـقـو ال
 دعوايي ـتعلاه و ُأرِسلـظرُ لـَأن

 قيق حلمـتحـت لاـهـيـوم هـيـو ال
 نواييـي جَل سـماضـي الـدام ف

 بــحـي الـه فاـطـت خـناـل كـ 
يـعابًا و تـأ صـطـت  قباييـل عـز

 يـق الماضـعشـ لاـً وم وداعـيـال
 أساييـدُب مـي أو أنـكـن أ ـو ل

 ث عن مجدـحـد أ ـغـلل اـيـحـأس
 يـتاـيـل حـواه أمـحـون فــكــت

 ليصبَح ماضيك ذكرى السنين
ياـهـيــل يلــأرس لاييـبـج قـ أر  
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 فتش بقلبم

 

 

 حِ ـتـسـلا ت ادً ـيـك جـبـلــقــش  ــتــف
 ت حكاية لن تنمحيـركـد تـلقـف

 القصصعشق و دون ما تشاء من ا
 دماك بمذبحي سفكتنا الذي أف
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 اـً مــة دائــولــطـبـه دور الـــتـنـقـأت
 ً   قلبك مسرحي او اقمت محترف

 ذـــفاـدر نــذاك قــس فــئـتــبــلا ت
 حيـلامـغير مـ  اهً ـرى وجـألا ت

ً ـزائ اـً  اـتـي كـنـبـسـحـت تـنـأك  لا
 طيات فؤادي و جوانحيـث  ـتعب

 قاك من الهوىـمتي قد سـن صأأم 
 حِ ـرنـواء تــأجــرت  ــصـف اأسً ـك

 اظً ـفاـبلك حـن قاـت من كـيـسـو ن
 مدحِ ـمــصيد  ـقـدر الـصـروى  ـي

 قـلـحـم ماـمـحــراب الــسـأي  ـين
 لوحِ ـن مـصــغـلام  ــســي الـغــ أ
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 قيـلتتـياة لـحـء الاـحـوف أنـو أط
 أ واقي و وجدان البري و مفرحي

ً ــدوت مــد  ـو ق ومـيـ الاـأم  اؤرق
 تدمي الجفون و تستحيل كجارحي

 فلتنظر النن ما صنعت من الاسى
  طش جوارحي اومً ـر يـظـتـنـتـو ل
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 أيام احلبيب

 

 

 و القلب في الدنيا  ريب .. ذكرتك
 تقت لأيام الحبيبـ أو   .. يتـ ك

 فؤادللأ اـد مـحزن قـو ال .. رتكـذك
يق   النحيبو العين قد عرفت طر
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 ةــوعــراق لـفـلـم أذق لــل اـً ماـأي
 يبـهـلـ الاـهـسـسـمـم يـة لاـيـو ح

 ةـنـت جـل أنـت أدري هــنــ كاـم
 أم نار تحرق كل  عيد و قريب؟

 ة حبـنـمـيـى هـ تت ـنــك
 يبـرق يّ ـلـو عـق هـشـأو أي ع

 حب هينـون الـكـذا يـكـأه
 لبي لماذا لا تجيب؟ـ قاـرد يـتـلـف

 هــلاـذا حـن هاـد كـى قـلـ 
 دأت تغيبـد  ـي النن قـسـمـو  

ً ـطـفـلي أراك من اليوم ما  ار
 بـيـجــب عــلــن قــك مــلاـيــف
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 اب حقً ـحـقد علمت معنى ال
يــك مــك كل  ـنـو زال ع  بــر
 فلتقوي حيايي بخضم حبك
  ليها الأمل الرحيبـفي عـضـو ت
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 ِلمأصاي
 

 

 سألِكاه
 عارف السؤال هيكون رمال .. تدفنِك

 و تقتلِك
 كان  اقيلك راحة  ال .. تفتنِك و ينْ 

 ء
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 حتنقلِك
ياته .. يسكُنِك  لشعور ف أول ذكر

 و يشغلِك
 عن صوت ندم ف العمر ذاته .. يسجنِك

 و يهملِك
 سألكاو أرجع تاني 

 
 فاكرة هسألك لو لساه

 ينك يديتي الحنان
 هسألك لو كنتي فاكرة

 أمان ياما عيّشتك
 ياما تهت و ياما ضعت
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 لـكن عمري ف يوم ما  عت
 ِ  دْ النهاردة يمكن َأ ع

 بس صعب أنسى اللي كان
 يكاس خيانتِك كان جزائ
 عن وفائي ف السنين
يائي  ترمي سهم ف كبر

  العيون الـكدا ين
 و  عدي مين ؟

 نفس الضحية تترمي
 وسط الأماني ف التراب

 و أنتي عايشة  ترسمي
 السرابخط النهاية ف 
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 غيري ده عمره ما يسعدِك .. ولا تسعديه
 كل الحكاية يومين تلاتة و  عدها.. هتجرحيه
 طبع الخيانة مهانة ليكي أكتر من اللي هتخونيه

 و أرجع تاني و أفكرِك ..
 

 يوم رأيتك تتجولين في الطرقات بناظري
 عمري  لحظتي نسيتأحببت حبي و 

 و الذكرى لاحت و استباحت خاطري
 أيامي قد عادت تُغرد في الفضاءوقتها 

يقُها  عد أن حّلَّ المساء  و استحال بر
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 أيا  يداء
 سوف أكتب كل يوم ألف قصة في الجفاء
 سوف يصدق قولي يومًا حين يلقاني الفناء
يايي من اللوايي كتبتهن  كيف أصف ذكر

 تحت عنوان اللقاء
 لست أدري من سيقرأ في دواويني

 كّلَّ أسرار الشقاء
 أضعتيه من أجلي .. سواءكل ما 

 كل ما علقتيه من تمائمي .. هراء
 النن تجادليني لتثبتي سذاجتي
 تخادعينيي لتكشفي حقيقتي

 فلتعلمي
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 دليُل براءيي .. جدالك حقًا
 

 كل اللي عاوز أقوله ليكي
 يارتني يوم ما حلمت بيكي

 كل اللي هان ف يوم عليكي
 عمره ما كان غير بس ليكي

 لك أقولدلوقتي بس أقدر 
 كل اللي هان ف يوم عليكي
 عمره تاني ما هايبقى ليكي

 لا تعودي لا ترجعي لا تعشقي
 لا تحسبي  أني ناٍس جرِحك

ْ فالقلب و العقل تائق  ن لذلكي
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 سيأيي يومًا ما عليكِ 
 ستشتاقين لحب ضاع  ين يديكِ 

 و تندمين
 لإفك ما ُكنِْت تحسبين
 يفك ما تعتقدين ..
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 ال ختايف و

 

 

ِ حا يل حِ   ك على كتافيمل
 ِ  ك و بيني بحورو لو بين

 عدي لو بمقدافيأح
َ لأ  فس جوايانك ن
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  وفها في كل أوصافيأ 
 لاقي كل عنوانكأو 

 ك الصافيفي ضحكة خدِ 
 ولا تخافي

 
 برضو أنا منك لإني
ِ ني طرفه من سِ و سِ   كن

 و  عري ع الورق مكتوب
ِ ه مِ ادئحروفه    كن فن

ِ أ و  كلاقي الكل في عيون
 ِ  كبيتكحل  لون نن
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 وأنا نني اللي  ات جافي
 ولا تخافي

 
 أنِت عنواني لإنِك

ّ ه  و لو تهت في  لاد الل
 حاجيلك برضو من تاني

 أنا المفتونه د
 وأنا المشغول

 و أنِت اللي  غلاني
 و أنا العا ق وأنا المشتاق
 و أنا المقتول و أنا الجاني

 يا أول زهرة بتفتح في بستاني
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 ِ  فيك حتى لو حاحاجيل
 ولا تخافي

 
ِ  دوسأح  مش أالتراب و  ك عل

 و حفرش للعيون رمش 
 تنمش  و لأجل عيوني ما
 حبات سهران

 كون وافيأح
 لا تخافي و
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 صألقى حبيبيت

 

 

 اـهــماـع أيــدمــي الـــأراق ل
 لعلي ألقى في الفراق أحبتي

 يا أ وابهاـدنـي الـت  ـقاـو ض
 نهايتيت أني ملاٍق ـنـنـو ظ

 ء
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 ً  اطفت البلاد مشارقاً و مغارب
ُ اـرهـجـأه  نسى قصتيـ ولا ت

 اـً ناـي زمـ ذا ألاقاـ أناـو ه
 ه مايض  قسوييـوتـسـقـرد  ـي

ً ـزان تـي الأحــل لــيــكــي  لالا
 تكسرت على سفوحها حكايتي

 ضاعف تلاميـي يـماـأ أيـطـي
يـي  ي و يزيد  دييـلامـل أحـز
 اأفراحً و يصيب  عمق الحياة 
 ُ  ألحان أنّتيـ  اـهـماـغـدل أنـبـي

يقً ـنظرت ألتمس للشوق ط  ار
 طر عنوييـسـي يـأن در ـو ك
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 قدـراق فـفـن الـ زماـلاً يـهـم
يــد هـقـت أن أفــكـأو   يــتــو

 فىـوب الأحبة و كـلاً  قلـهـم
 ُ  يـزتـ عاـياـنـذلّك ثـقي  ـلـأن ت

 دريأيالي و لست ـلـرت الـس
 رفع  كرمك هامتي؟ـتـى سـتـم

 مـلال وهـظـ  ادً ـيـول وحـأج
يـ  يـأواج اـً بـر  لات  ربتيـه و

ً ـوم مـيـي الـي أرانـلاـم  ابعثر
 يـوتـح قاـمـت جـحـبـد كـى قـلـ 

 ةــعاـل سـأل كـسـؤادي يــو ف
 ى حبيبتي؟ـقـذن أن ألـأتـى سـتـم
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 ةــنـر واهـجـهـن الـي مـتاـيـح
 فوييـوة  ـحـود صاـعـلاً تاـجـس

 مــل هاـبـل جاـمـتـت احـمـئـس
 يـتــّ نـران جـيـرع ناـأص اـً دوم

 ً  او نهضت كما الأ طال  امخ
 يـتـ رماـياـقـي  ـأسـبــم  ـلــمــأل

ي  رـلال أســي أ ــفــكــل  ــأز
 و تبرق أضواء التحدي بنظريي

 رِ ـسـة  اـيـحــي الــوح لـبــتــف
 ل أزمتيـلاسـي سـهـنـيـس اـً قـح

 ياـدنـن الـزائـخـت لـقـتـيذا ا 
يـحـيلا  ع ـيطـتســتن ـلــف  يـتـر
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ً ـبـلـزان قـرك أحـأتـس  اي جانب
 بتي أو ألقى منيّتيــيـبـى حـقـألـس
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 سيزة البضتاى

 

 ومًا في أروع الأزمانِ ـن ياـك
 نِ اـستـبـرة الـها  ارقةً كزهـتـرأي

 ً  تذكرت في عشقها أيامًا جميلة
 صانُ الجنانِ ـ أ اـهـولـت حـفـالت

 ي عينيها أعماق حبٍ ـرأيت ف
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يك الأجفانِ   تعجز المُْقُل عن تحر
 ة فإبتسامة  وقٍ ـمـكلـرة فـنظ

 تحار من وصف صفائها الأذهانُ 
ُ ـت  سن رقتهاـن حـباري مـكاد ت

يــن فـرٍ مـَل زهـيـلاـأك  نٍ اـحـٍل و ر
 لاد يفوح أريجُهاـيـرةَ مـأو شج

 مل فستانِ ــأجـ عة ـيـطبـها الـتـســك
 شقٍ ـم عاـن لأيـيـنـحـي الـذنـأخ

 كانـل مـي كـ فاـهـتـصـر قـطــسـت
 مشاع للعشاق من أوج عظمتها

يق اليــكأنها    وت و المرجانـقاـر
 يـلـيـبـر ساـنـت مــناـ كاـً ماـأي
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 ٍق ولهانٍ ـعا ــ كاـهـ اـعـشـم  ـيـأه
 ع مهدهاـنـ أصاـف وردهـطـأق

 ناـتـفـجمالها الدها من ـنـم عـأرس
ً ـض عـيـفـب تـورة حـص  ذو ة

يـظاـنـي للـهـف  ناـنـإبداع فـن كـر
 هم من سنا رفعتهاـون لـكـو ت

 ً  طشانـعـالأ ـمـروي ظـذبًا يـع ماء
 خةً  أعماق قلبيـدو راسـغـتـل

 فرسانالو يصير هواها من عشق 
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 موناليشا 

 
 هاقوتِ  يضِ ـفـأضاءت أفكاري   

 هأذكر خيالي سأظلُ ي ـم فـاس
 هانشوتِ  و جالت  أ عاري ترومُ 

 َ  ه عقلي الخالي أثارت خواطر
 عما يذا كانتْ  تُ ـلأـس اـمـلاـطـل
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ً قلبي أم  قد بدلتْ  ُ  عقلا ُ ت ُ شاطر  ه
ً ـد جـفلا أج  غير الذي كنتُ  اواب

َ ألين وراءه ـسنـبو الـأحْ  ُ سطر  ه
ٌ ـمـلـك ً  بابُ ـها الألبم ـهيـت ة  ةحائر

 َ ُ كْ و معنى سي ِ  بُ ت  هك حايضرَ سْ  الم
 يساورني لبي و  كٌ ـيزا قـونالـم

ُ تـري لـظاـنـ  اـهـيـو يلـأرن ْ بـ َ ـهِ ـ  هر
ُ ذغِ زا ـيـلاـونـى مـلـ   أسحاري اء

ُـ ري سـيـن  ـو م َ ي  شطرهبصره في
 َ ْ من غيري سي ً بسحره  مُ ظُ ن  ا عر

 رهـتخ ه وـله أولـقـعــح  ـــمـلـأو ي
 ماـهـره يلـم .. و تخاـهـه ي ـأول
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 رد جوهرهـن سـلام عـز الـكـجــعـي
 اـً سكونر في كوني ـيـثـم ياـهـي 

 ي  عذب مشاعرهـسـفـص نـراقـتـت
 و يلهام يبعث في روحي حياة

 رهــ دّ أُ  عَ ـــأسم ـــل مٍ ــلــحــدوم كــت
َ ـتـيـل اـي َ ـه ي  سنيني كفيني طيلة

َ و ي يــ  ورهاـأن رٍـكـفـي لـنـيـنـد حــز
 اـً مهتديلأحيا بشعاب الغريب 

ِ ماـأس لٍ ـيـه و لـولـأج رٍ اـهــنــ   رهـ
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 أبواب املاضي

  أ واب ادً ـديـ  اـً رقـن طاـك
ً ـعـمـ ساـم  على  اب ات قبله طرق

 إذا بها أ واب قلب تفطرتـف
 باـيـدة و ارتـي  ــه فــتاـبــنــج

 نـيـلأجد ضيفي هو حب دف
 عد طول  يابـون  ـسنـه الـثتـعـ 
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ً ـج تـرتـيلب ـقـلاـوإذا    اأجج
 رتجاج الضباب بموج السحابإك

 ً  و يبعث حبه  الفضاء مزيلا
 نين عذابيـن سـم ا عضً هي ـنـي

 ض بروعتهاـق مـعشـي  ـرنـذكـي
 يفني من أوج عظمته كل سراب

 سيان حب مضىـن نـت ماـيهـه و
 ناياه عطر أحبابـي ثـل فـمـحـي

 و يسمو  القلب في أحضان الدجى
 وابـت جاـمـلـم كـرسـلاه يـعـ 

 ريبـواق قـلأ اـب  ـبيـى حـلـلأ 
 عتابـلـل اـً وداع..  كـبـى أحـلـ 
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 ود ساعاتهـن سـعمر مـل اـً وداع
 ماه في العين انتحابـيـدت سـ 

 ماق روحيـأعـفي  ـيـج ضـلـيـل
 ي للمايض  مآبيـ اـر  ـيـصـو ي
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 قدار اهلوىأ
 

 

ُ ـأذك  يـدانـوجـى  ـحـمـره لا ي
 مرِ ـلةٍ من قـعـشـك اـً يـلـأراه ج

 بي و أثار معانيـكم داعب قل
 ريـمـو هانت للقاه براكين ع
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 ُ  هجتيكم راود حنيني و زاد م
 و انقشع أنيني و انطفأ جمري

 اـهاـقـألـي سـت أنــوم أدركـي
 ريـأس لالَ ـم أ ـطـأحـ ساـأراهـس

 ها و أرىفيّ ـل كـماـس أنـمـألـس
ّ يــنـيــي عــف  ريــّي دهــناـ أماـهـ

 أحرر هيامي .. سأبث  رامي
 ريـجـر يـهـنـي كالـلامـون كـسيك

ً ـط تيـقاـسـتـب يـلـقـلاـذا  يو   لا
 دريـه قــنــكــ لاـواهــهــس لــيــل

 جفيف يـت كـد أدركـى قـلـ 
 رـهـن نـي مـغـتـبــآن يــمــء ظاـم
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ّ ــتهٍ مِ  ِِ ـيــنــة حــن أن  قٍ ـشـع ِن
 رـأم لُ ــ كاـهــلــيـــبــي ســن فاـه

 ن أوج عظمتهاـت مـضاـو ف
 رـثـو ن رٍـعـن  ـوق مـع  ـيـ اـنـي

 وىـهـال دارَ ـك أقـثـبـعـلاـيــف
  الشهر ا .. و تبطشينَ يومً  تطيعينِ 
َ  و يريضى بذلّك عشاقُ   ىرَ الو
َ ــكَ ــون الــأ ــي  أدري تُ ـسـى و لر

ً ـت لـنـأك  هم  المرصاد حاملة
 حٍب  الدماء تسري؟ مقاصلَ 

ُ  زهرةٌ  نتِ أأم   هايفوح أريج
 َ  و ليس  عطرِ  اـً وعـدم يلُ ـسي
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َ فليت   قاسية أنتِ   عري لِم
 و القهرِ  الحرمانِ  تسوقين أهوالَ 
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 الصبّية

 

 

 و سناه ساهي ليل السما و مواله يض ّ 
 حقك تدوس  القمر تمش  و تتباهي
 و يزاي يجيني نهار و ألاقيكي تترسمي
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  عاع الشمس  عنيكي تبتسميجوه 
 و تنسيني اسمي

 يا صبية متكحلة  الورد في جفونك
 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك

 بس الجمال خلاب هالعين تشوف أيو
 ّ  ه يستقوى على رمش كان غلابو  ضي

 تصحي تآنسيها .. و تبايي تناجيها
ّ ه في عونك  و الكل يتشدلك كان الل

 جفوكيا صبية متكحلة  الورد في 
 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك

 
 طالب أكون حارس أرعى بساتينك
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 أو بيت قصيد جالس جوه دواوينك
 أروي ورود حسنك أكتب حروف فنك

ياحينكأ عت رمال الهوى وًّ   ا ر
 يا أم الجمال سارح يسحر قلوب البشر
 و ينام يقوم طارح أوراقه تملا الشجر
 تنزل على العشاق حب و لقاه مشتاق
 يقتل نيران  وقه زي الشموع في المطر
 يا صبية متكحلة  الورد في جفونك

 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك
 

 نفس  تيجي لي ف يوم تقوليلي ييه مالك
 جوا عينيك ألبوم صوري بتحلالك
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ْ  جواك ُلي  ب مخلوق نفسه يصير معشوقق
 ولا ده صار عا ق و  اعتلي مرسالك

 ِ  رة تكوينيدري كام مرة من نظلو ت
 حبك سوار حرة  اينة ف تكويني

يق عيل حليوة بريءى و معاه  ق  لي بر
 و ين جالي نوم ليلة نوره يصحيني
 يا صبية متكحلة  الورد في جفونك

 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك
 

 يمكن أكون قبلك عشت الحياة ألوان
 قيت أ صانلك شجرة و لو أما الفؤاد قا 

 تعرفهاش ؟! .. يزاي مايومها سألت الناس 
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 لها لو مهما كان زعلان ده الـكون بيضحك
 كل البنات كفة و التانية ف كفوفك
ّ ه ما بستكفى طول عمري لو أ وفك  و الل
 سهمك يصيب قلبي لو تمش  من جنبي
 بيشيله طيف الهوى و يزينه كسوفك
 يا صبية متكحلة  الورد في جفونك

 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك
 
 ان لي زمان مايض  بحار  لا مرسىك

 عيشته و مش رايض  يمكن ف يوم أنسى
 و منين يصير الجرح لحظة ما أ وفك فرح
 حبك ده فيه الدوا من غير ولا جلسة
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  رامك كل يوم يحلى و يرسم حلم ف عيونك
 و نفس  تبقي لي ليلى و أنا أسهر زي مجنونك

 أ ين ليكي ف عواطفي عارفها فوق حدود وصفي
 ي و خلاص حبك و حالف أنه هيصونكلـكن قلب

 يا صبية متكحلة  الورد في جفونك
 تملي العيون أسئلة و سحرك جواب كونك
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 الشاعز يف صطور

 محمد حسني حافظ الغرا لي 
  ، ) 9191يوليو  03من مواليد دمنهور ) البحيرة 
  ية ، كطالب في يدرس الطب بجامعة الأسكندر

 البشريالفرقة السادسة ،  كلية الطب 
  في صورة خواطر  2332بدأ كتا ة الشعر منذ عام

اتجه  عد ذلك يلى الدراسة الجادة للشعر و ، و صغيرة
 قواعده و فنونه

  ثم اتجه  عدها يلى الزجل و ً بدأ بنظم الفصحى أولا
 حديثاً يلى الر اعيات و الشعر الغنائي

  ( حصل على المركز الأول و الجائزة الأولى في مسا قة
 الفصحى و تعميق دراسة النحو ( على التحدث 

 2330مستوى المحافظة عام 
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  حصل على المركز الثالث في مسا قة ) الإلقاء الشعري
ية التا عة لإدارة دمنهور التعليمية عام   2332( السنو

 صفحته لتي نشرت سواء على له العديد من القصائد ا
ية   عراء كبار تخرينأو صفحات  الشعر

  

on.fb.me/Gharably
on.fb.me/Gharably
on.fb.me/Gharably
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 هل أعجبك هذا الإصدار ؟
 يمكنكم متابعة إصداراتنا على موقعنا
w w w . d a r a l w a r r a q . c o m 

على فيس بوك لتطلعوا  لصفحتناأو انضموا 
 على آخر أخبار الدار

https://www.facebook.com/dar.alwarraq


 
 

 

 

 

 

 

 

 

صفحته على هذا الإصدار على  حولفي انتظار رأيك 
 جودريدز

 
 

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/13577968
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