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 )*(  زهـراء

 
 " 3طفولـة رقــم "

 ) يهب ملن يشاء انـااث
 ويهب ملن يشاء الذكور (. 

 .  49قرآن كرمي . سورة الشورى اآلية  
 من غري رّبي مبدع سر احلياة

 أن أمحد هللا على 
 هذا اجلمال

 ُعدَّها يف الصلوات  
 وُعدي ُعدي النيعما …  

 أوهلا 
 سري الرباءة الت 
 فيها دليل اجلنة  

 مرسلة يف كوكبي  
 هل فهمَت ؟

 هل أدركتَ 
 سري املقلتي ؟  
 من ال زمان 

 هذا الصيفاء العجبُ 
   ماذا الربيع والنيدى

  وروضتان
  وايمسي ضاحك وأقحوان

 .ربومشرق ومغ
 

 )*( ابنة الشاعر وهلا من العمر حوايل السنتي .   
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 وضحكة تلمع اذ ترني 
 ذ تلوح عطرا عنربا إ

 لو شعر وادي عبقر 
 وعزفه والرسم 

 واالزميل
 فيه عقدوا مؤمترا 

 لوصفها …
 غري الذي نويرها

 لن يقدرا. 
 *** 

  ولثغة
 مبثلها لن حتلم القيثارة 

 كال وال لؤلؤة على فم احملارة

 *** 
 والفم

 هل تنفيس الورد 
 بوجه الزنبق 
 ..  يف املطلق ؟

 من شاهد الربعم
 اذ زمي الفما
 ومتتما ؟ .. 

 أو املالك ان 
 دندن أو تكلما ؟ .. 

 *** 
 يسعدين هللا هبا

 حىت أويقات الصالة
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 فتارة تربكن 
 واترة تضحكن

 تسجد اميا أسجد 
 تقعد اميا أقعد

 مث ميلي الببغاء ويويلي 
ا   صادحا مرّني

 لنعما … وعدي عدي ا
 *** 

   اذ هبرهتا لعبة يف معرض
     فأفلتت من كعصفور

              من األسر جنا
         أو قمر تدحرجا

       واحتضنتها دون اذن 
                من أحد

           وليس أغلى من ولد
  ان رام شيئا ذا فتون واستبد

            وجدانها لدى يوما
 خزانة املؤونة 
 حزينةواقفة سامهة 
 ! .. ماذا جرى ؟

 كل احلبوب واألواين 
 جعلتها بيدرا 

 وخلطتها محصا وعدسا 
 وسكيرا . 
 *** 

 وبي غضبة هنا
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 وضحكة من ها  هنا 

 حتكمنا

 ابحلب والرضى ومنتهى السعادة  

 ه  الطفول
 فكل غلطة .. 

 فضيلة

 وكل كلمة .. قصيدة 

 ه  مجيل
 وكل ذكرى .. لوحة رائعة

 .  ه  وجنية ظليل
 *** 

 


