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اﻟﺤﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﻋﻈﻴﻢ و ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ وﺻﻒ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﺤﺐ وﻟﻦ اﻟﻌﻴﻮن ﻫ اﻟﺘ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
اﻟﺤﺐ  ،اﻟﺤﺐ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺘﻔﺎؤل  ،اﻟﺤﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠ اﻟﻴﺎن ،اﻟﺤﺐ ﻫﻮ
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺪاﻋﺐ إﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ  ،اﻟﺤﺐ ﻫﻮ أن ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻮﺣﺪك وﺑﺄﻧﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن
ﻳﺸﺎرﻛﻚ ﺑﻪ أﺣﺪ  ،ﻫﺬه ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠﻤﺎت اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﺗﻘﺎل ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ :
ودي أﺿﺤﻚ …ﻟﻘﻴﺖ اﻟﻀﺤﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺎﻫﻞ إﻻ ﺟﻠﻮﺳﻚ…
ودي أﺑ ﻟﻘﻴﺖ ﻋﻴﻮﻧ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺎﻫﻞ ﺗﺪﻣﻊ إﻻ وﺗﻤﺴﺤﻬﺎ ﻳﺪﻳﻨﻚ…
ودي أﺳﺖ … ﻟﻘﻴﺖ اﻟﺴﻮت ﻣﺎ ﻳﺤﻠ إﻻ ﺑﺴﻤﺎع ﻧﺒﺮات ﺻﻮﺗﻚ…
ودي أﺣ … ﻟﻘﻴﺖ اﻟﻼم ﻣﺎ ﻳﺤﻠ إﻻ وﻋﻴﻨ ﺑﻌﻴﻨﻚ…
ﺑﺬﻣﺘﻚ إﻳﺶ أﺳﻮي ﻣﺎ دام ﺣﻴﺎﺗ ﻣﺎ ﺗﻤﻞ ﺑﺪون ﻧﻈﺮه ﻣﻦ ﻋﻴﻮﻧﻚ…
ﻗﻠﺒ وروﺣ إﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻠﻮب …
وﻋﻬﺪي إﻟﻴﻚ أﻧ ﺳﺄﺑﻘ رﻓﻴﻖ درﺑﻚ … ﻓﻠﺘﻦ ﺻﺒﻮراً

ﻓﻘﻠﺒ ﻻ ﻳﻘﻮى اﻟﻬﺮوب …
وﻛﻦ ﻣﻌ ﺣﻨﻮﻧﺎّ ﻓﺤﺒ إﻟﻴﻚ ﻳﻨﻴﺮ ﻟ ﻛﻞ اﻟﺪروب …
ﺷﻤﺴﻚ ﺗﺄﺑ اﻟﻐﺮوب .
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ اﻟﺴﻮت  ،ﻳﺼﺮخ ﻓﻴﻨ أﻟﻒ ﺻﻮت …
أروع ﺷء ﻓ اﻟﻌﻤﺮ ) اﻟﺤﺐ ( وﻟﻦ اﻷﻛﺜﺮ روﻋﺔ ! أن ﻳﺰﻫﻮ ﺑﺎﻻﺧﻼص واﻟﻮﻓﺎء …
وأروع ﺷء ﻓ اﻟﻘﻠﺐ ) اﻟﻨﺒﻀﺎت ( وﻟﻦ اﻷﻛﺜﺮ روﻋﺔ أن ﻳﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ،
ﻓﻴﺎ رﺑ أﺳﻌﺪه وﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻚ ﻳﺎ رﺑ أﺷﻐﻠﻪ …
و ﺑﺄﻋﻠ ﺟﻨﺎﺗﻚ ﻳﺎ رﺑ أﺳﻨﻪ …
وﺑﻤﺎ ﻓ ﺟﻨﺘﻚ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ أﻣﺘﻌﻪ …
إﺣﺘﺮت ﻣﺎذا أﻫﺪﻳﻚ … ﻓﻬﻞ أﻫﺪﻳﻚ ﻋﻤﺮي ﻓﻮﺟﺪت ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﻚ … ﻓﻨﺖ أرﻳﺪ أن أﻫﺪﻳﻚ ﻗﻠﺒ ﻓﺼﺎر ﺑﻴﺘﻚ !
أﻣﺎ ﻋﻴﻮﻧ ﻋﺬراً ﻓﻬ ﻻ ﺗﻬﺪى اﻟﻴﻚ !!!
ﻓﻬ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻴﻚ  ،ﻓﻴﻒ أﻋﻴﺶ وﻻ أرى ﺳﺤﺮ ﻋﻴﻨﻴﻚ …
وﻟﻦ ﺳﺄﻫﺪﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ !!!!
” اﻹﺧﻼص ”
ﻛﻢ أﺗﻤﻨ أن أﻧﻄﻘﻬﺎ …
ﻛﻢ أﺗﻤﻨ أن ﺗﺤﺲ ﺑﻬﺎ … ﻟﻴﺘﻨ أﻗﺪر ﻋﻠ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ …
و داﺧﻞ ﻗﻠﺒﻚ أﺣﻔﺮﻫﺎ …
ﻟﻴﺖ ﺷﻌﻮري ﺣﺒﺮاً …و ﺳﻤﺎؤك اﻟﻮرق …و ﻓﻮق ﻗﻤﺮك أرﺳﻤﻬﺎ …
أﺣـﺒﻚ
ﻛﻢ أﺗﻤﻨ أن ﻳﻮن ﺣﺒ ﻟﻚ وردة  ،،،ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻠ ﻋﻄﺮﻫﺎ
ﻛﻢ أﺗﻤﻨ أن ﻳﻮن ﻋﺸﻘ ﺿﻤﻪ …ﺗﻐﻔﻮ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻀﺎﻧﻬﺎ

ﻛﻢ أﺗﻤﻨ أن ﻳﻮن ﺣﺒ رواﻳﺔ …ﺗﻘﺮأﻫﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم
أﺣﺒﻚ
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻠﺒ ﻳﺘﻠﻢ … ﻟـﺘﻠﻢ وﺻﺮخ ﺑـﺈﺳﻤﻚ
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮﻧ ﺗﺘﻠﻢ …ﻟـﺘﻠﻤﺖ ﺑـﺮﺳﻤﻚ
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪي ﺗﺘﻠﻢ … ﻟـﺘﻠﻤﺖ ﺑـﺄﻣﺎن ﻟﻤﺴﺘﻚ
و ﻟﻦ ﻟﻴﺲ ﻟ إﻻ ﺷﻔﺘﺎن … ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺳﻮى
أﺣﺒﻚ
أﺣﺒﻚ ﺑﻞ ﺷء وﻛﻞ ﻣﺎ أﻣﻠﻚ …و ﻻ أﻣﻠﻚ ﻳﺎ روﺣ ﺳﻮى ﺣـﺒ ﻟﻚ !!
ﺣﺒﻚ اﻟﺬي أﺳﻌﺪﻧ واﺣﺰﻧﻨ
ﺣـﺒﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻠﻨ و ﻳﺤﻴﻴﻨ
أﺣﺒﻚ ﺑﻞ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻠﻐﺎت …
و ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨ ﻟﻮ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻋﺒﺮ
ﻓﺄﻧﺖ ﻳﺎ أﺟﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮق …ﺣﺒﻚ ﻋﻠﻤﻨ ﻛﻞ اﻟﻼم …
ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻤﻼﺋﺔ ﺗﺴﻦ اﻟﺴﻤﺎء … وﻟﻨ ﻋﻠ ﻳﻘﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻼك ﻋﻠ اﻷرض … ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗ اﻵن …
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