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Abstract 
Jordan is the south western Muslim state . Jordan has been the center of cultural 
activities for centuries. The biggest name of the literary circles of Jordan is 
Nabeela Talib Mahmood Al-Khatib in the modern age. She is the most famous 
poetess in Jordan , was born in the city of Zarqa (Jordan) on 01/19/1962. She grew 
up in a village near the city of Nablus in Palestine and holds a degree from the 
University of Jordan. She has published her several collections. 

She won numerous awards. First prize in poetry competition in the Common 
wealth of the Book Alordinin for her poetry. It has many of the interviews and 
dialogues of cultural and literary production, articles and studies in Quranic 
miracle, published in local newspapers and magazines in the Arab world, her 
literary production gets a great deal of criticism and is studied in Jordan and 
several Arab countries, it is published in newspapers and magazines books, 
dictionaries and literary encyclopedias. Some poems have also been translated into 
English, French, Spanish and many other languages. In 2005, she was selected as 
the year's cultural figure in Arab literary circles; recently she has been selected as 
the representative of poets of the Syria at the opening of the poetic library of 
Babtain in 2006 in Kuwait, the largest library of poetry in the Middle East. 

یمتاز األردن بأنھ األرض المقدسة بالنسبة لجمیع األدیان السماویة. انھ أرض الممالك 
ات وم، مؤاب، عمون، جلعاد، بیریا. كان األردن باب الفتوحالقدیمة التي یذكرھا التاریخ: أد
تي دارت على أرضھ، و أھمھا معركة شھداء المعارك الاالسالمیة، ویعبق ترابھ بدماء

  مؤتھ، ومعركة فحل، ومعركة الیرموك. 

وفي خالل العشرة آالف سنة الماضیة، سار كثیرون من أبناء األقطار القریبة،             
ما األقطار البعیدة، على طرق التجارة التاریخیة التي تعبر األردن، واستمتعوا ب ومن أبناء

الطبیعة المتنوعة المظاھر. وقد تركت األجیال المتعاقبة وھب هللا لھذه البالد من جمال 
  بصماتھا ھنا و ھناك. وظل كل جیل یعطي ألجیال المستقبل مزیداً من األمل و الرجاء. 

ھي الصرح الشامل للثقافة العربیة اإلسالمیة والحضارة اإلنسانیة  فالشك أن أرض األردن
  القدیمة، كما أن األردن یتمیز بفضل نشاطاتھ العلمیة واألدبیة والثقافیة الرائعة.

 
_________________________________________________________ 

  باكستان -ریا ملتان*باحثة الدكتوراه بقسم اللغة العربیة ، جامعة بھاء الدین زك
  باكستان -**األستاذ بقسم اللغة العربیة ، جامعة بھاء الدین زكریا ملتان
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حتى یغلب والشعرواألدب العربي متطور جداّ، خاصة القصة القصیرة والروایة   
اجتماعیة.وأغلب الموضوعات في األدب  قِصصالروایات ووموضوعات الالشعر الحر ھنا، 

لسطین والقدس كما  تالحظ في الشعر، والقصة القصیرة، والروایة. الحدیث األردني قضیة ف
 وتعرض ھنا شخصیة نبیلة الخطیب كشاعرة األردن:

 تعریف بالشاعرة
نبیلھ طالب محمود الخطیب من موالید مدینة الزرقاء في األردن بتاریخ 

ریة وقبل ان تكمل شاعرتنا السنتین من عمرھا انتقل األھل للعیش في ق 19- _1962.1
تزوجت في سن مبكرة نسبیاً، و ذلك .وتد عن مدینة نابلس عشرة كیلومیتراالباذان التي تبع

فك نللدراسة ما ا ھالكن حب ،طفالأنجبت ثال ثة أو،سة ایة من الدرلثانواقبل إنھاء المرحلة
 ءبع_ آنداك _م الصغیرة ألعباء األي إضیف تن أقررت  ىحت ،ھا تبعمتا إلى ھاقشوكي ذی

ق في ذلك االمتحان وفونجحت بت ،الثا نویةالمتحان الشھادة  فتقدمت الدراسة، لةصموا
،وحال یضاً أق وتخرجت بتفزیة ولنجاإلغة لدراسة المتوسطة ل جامعیة كلیة ت فيتظمنفا،

وأثناء عملھا انتظمت في الجامعة األردنیة في ، ع الخاصتوظفت كمعلمة في القطا ھاتخرج
ریوس في اللغة اإلنجلیزیة لعام لودرجة البكا حصلت على و 1992ئیة عام الدراسة المسا

التدریس في السلك الحكومي قبل أن تقرر التفرغ لألدب والتقاعد المبكر ثم التحقت ب.1996
 ھاتعت عنھا لفترة بسبب تشتت مسؤلیانقط ھاولكن ،ةمبكرت الكتا بة في سن أدب .من العمل

نشرت  ،من جدید ھاتواقتحم حیا -ا تقولكم –إلیھا  شعرلا بل عاد الشعر لىت إداثم ع
وقد نشرت  ،ي أة الردي جریخاصة فدن،رلمحلیة في األفي الصحف ا ھاقصائد منالكثیر

 لشباب والمحبةاو مجلة ،سالم إلرابیة ومحلیة مثل منافي مجالت عرد قصائالبعض 
 كثیرمن إليضافة إلبا ھذا ...ردنكت في عدد من المھرجانات في األرشا،شراع لوا
شعر ن دیوا ھالرصد...ت ظافالمحاون ت الشعریة في العاصمة عماامسیاأل

ودیوان  2004دیوان (ومض الخاطر) عام و 1966 مفي عمان عا )نصباالباذا(:بعنوان
قد الروح) عام  2007(صالة النار)عام  ِ من أدب  خرىمخطوطات أ ھالدیو 2008ودیوان (ع

   )1( .الكبار واألطفال
دوافع من  ھا الكثیرسري وفرلألا الستقرارأن ا لخطیباى شاعرتنا نبیلةوتر

یكللھا  دافئة، ھادئة سرةأتكوین "مع زوجھا  تحیث استطاع،بداع إلاعملیة  في ستمرارالا
اجع والمو مورغال بصغائر األنشمن اال ستقرارالا ھذا ھافاعأ قدو "الوئام والتعاونالحب و
 ربماو ،حجماً  كبرألا شكالتالماإلحساس بو نخرط في المواجع العامة،ھا  تكوتر ،الذاتیة

 ، لقدة والشاملةمیة العاننساإلبالصبغة ا ھااشر وراء اصطباغ قصائدھذا ھو السبب المب نكا
لمھا الشعري عاون القرب من كلماتھا لیك لخطیب من خاللا ةنبیل ة تقدیم الشاعر ناولحا

ن أوضح علي عطي الدلیل األی ة دواوینھا ءن قراو أ ...الً وجما عمقاً  كثرأ  تيوالحیا
 ن ھذه المالمح عن نبیلةأویبقي ..نساني المتدفقإلالشاعرة مسكونة بالطبیعة و بالنبض ا

 )2( .لكثیروتعد با الخطیب تقدم الكثیر
  تھااعضوی

الذى یضم منطقة  دناألرفي قلیمي إلفي المكتب ا ،العالمیة سالمىإلدب األرابطة ارئیسة _
  .2011ذ عام منلعراق شام  والبالد ا

_ رئسیة األدبیات اإلسالمیات في رابطة األدب اإلسالمي العالمیة في مكتب بالد الشام 
  اإلقلیمي
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  عضو رابطةالكتاب االردنیین_
  دباء والكتاب العرب تحاد العام لألالعضو ا_
  الفحیص  الثقافي ىعضو مؤسس في منتد_
  عضو النادي العربي للثقافة والفنون_

  ربدإوالفنون_ كز العربي للثقافة_عضو شرف في المر
  الكرك الثقافي ىشرف في منتد عضو_
-2003ردنیة عام ألاالثقافة  فكار الصادرة عن وزراةأمجلة  رتحری شغلت عضو ھیئة_

2002   
  .ردنیةألافة اقة الثراطفال الصادرة عن وزألم" لمجلة"وسا تحریر في ھئیةعضو_

  ة_ عضو ھیئة تحریر في مجلة المشكاة المغربی
حتى  2006ي منذ عامعالمإلة والعمل ادبیألحیاة الل شاعرة األردن تفرغت  

  أنتجت األعمال األدبیة، ویمكن للقارئ أن یالحظھا فیما یملي:
  :دبيألنتاجھا اإصدراتھاو إ

  1996لىالطبعة األو–دیوان شعر -صبا الباذان ٭
    .1996.- الطبعة الثانیة- صباالباذان ٭
  . 2003بدعم عام عمان عقدالروح_دیوان شعر_صدر ٭
  .2007 الطبعة األولى- دیوان شعر-الةالنارص ٭
   2008-الطبعة األولي–دبوان الشعر -ومض الخاطر ٭
                                                                                .م2000فة االعتصام صدر عام رف داءأ طشریط وقرص مضغو_بابي أنت و اُمي ٭
صدرت عن دارالمنھل ومؤسسة منشدین عدة أشرط صوتیة ملحنة أدیت بأصوات عدة ٭

صدرت  ..غیرھاو دیدمؤسسة الصوت الجروابي المدینة و مؤسسة غرابلة لإلنتاج الفني و
_الجوائز  نادي القراءة وغیرھا.. ھیا إلي اإلیمان، دروب المجدالوطني، ،منھا 2005عام 

  التي حازت علیھاكالتالي:
 یبكي عند ما"ردنین عن قصیدة ألفي مسابقة رابطة الكتاب ا الشعر في ألولىالجائزة ا _
  "1995 "صیلألا

  1996ردنیة األراء الشباب في الجامعات في مسابقة الشع ى في الشعرلألوالجائزة ا_
عن مجمل  2000تیة عام یالكولى األو ة"مجلة السیدفي الشعر من  ىلألوا ةجائزة السید_

  ألدبي،نشاطھا ا
 العربي طفلالغنیة ألدس في المھرجان االردني السا _ثالثةالجائزة ال_ فضل عمل محلي أ_

  "  2000حتي رجوأعن قصیدة " 
دبیات عن دیوانھا عقد إلسالمي العالمیة لألاألدب اي مسابقة رابطة ف ىلألوزة االجائ_

   .2001حزیران  - الروح
عن  _ الكویت _بدالعزیز سعود البابطین الشعریةعمؤسسة في مسابقة  ألولىالجائزة ا_

  .2001یلول وة الضاد "إھص"قصیدة
  .2003 "یتیمةال"قصیدة  _عنالقاھرة_ذاعات العربیة إلالجائزة الذھبیة في مھرجان ا_
  . 2003د الكشاف المسلم عام في مسابقة نشیاألولى زة الجائ_
   2005البجراویة من الخرطوم عامالشعر الفصیح في مھرجان جائزة _
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_ جائزة " أفضل قصیدة في الوطن العربي" في مسابقة مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین 
  )3( 2008الشعریة عن قصیدتھا " عاشق الزنبق" عام 

    نشاطات:ال
من العالمیة حیث شاركت في العدید دبیة المحلیة والعربیة والساحة اال لھا نشاط واسع في*

  المھرجانات واألمسیات الشعریة.
اسات الدرونتاج األدبي والمقاالت إلدبیة والثقافیة واأللھا العدید من المقابالت والحوارات ا*

  محلیة والعربیة والعالمیة.جالت الالقرآني ،نشرت في الصحف والم اإلعجازفي 
ً  ھانال إنتاج* ً من النقد والدراسات في األدبي حظا ردن والعدید من الدول العربیة األوافرا
  .دبیةالصحف والمجالت والكتب والمعاجم والموسوعات األ في نشرت*
  القدس المفتوحة  ي جامعةقدمت في دیوانھا "صبا الباذان" رسالة تخرج ف*
  ردنیةألا ه في الجامعةادكتوررسالتي شعارھا في دخلت أ*
 لىتحت ترجمة ا سبانیة و بعضھاإلنجلیزیة والفرنسیة واإلشعارھا الي اأترجمت بعض *

  اُخرى لغات 
منھجیة و صحف ومجالت ب طفال منشور في كتمتعدد لألو دبي تربوى وافرألالھا إنتاج *

طفال قصص لألنة وومسرحیات شعریة ملح شكل قصائد شرطة تسجیل علىأ و مسجل على
  .والكبار

  .مسجلةعدة مباشرة ویة والعربیة مقابالت عات والفضائیات المحلاذإلت لھا اثب *
   .م العربيلعاالمستوي  على 2005الثقافیة النسائیة لعام  م اختیارھا كشخصیة العامت*
 ،یتكوفي ال 2006 كتبة البابطین الشعریةمالشام في افتتاح  لتمثیل شعراء بالداختیرت *

.في شرق االوسط متخصصة شعریةكبر مكتبة أھي و  
األولى فھى الشاعرة ،ردنیة نبیلھ الخطیب ثالثة ألقاب في جائزة واحدة ألجمعت الشاعرة ا

.كانت قصیدة  ذاتھا یجمع جائزتین من المؤسسة من أولابطین وتفوز بجائزة البالتي 
 العربي في ي الوطنفقصیدة ق) للخطیب ھي أول نص یحمل لقب أفضل (عاشق الزنب

صاحبة (صباالباذان) وھو اسم دیوان  فوزو البابطین الشعریة. مسابقة عبدالعزیز سعود
كان قد أعلن في مؤتمر  ،في فلسطیننابلس  مدینة في رأس ذویھاالذي حمل اسم مسقط 

.و قالت صاحبة (عقدالروح):" عاصمة الثقافة العربیةالتي كانت حینھا  دمشقصحافي في 
فبقدر ما أفرح عند الحصول   وانطالق جدید ة ) دتحّ  (ھي مرحلة لنسبة لي ائزة بان الجإ

ة قصیدة أقوى منھا ، المسؤلیة ) خشیة أال أستطیع كتاب الخوف و تناميبجائزة أشعر ( على
 لنھایة  ال یعني إال (موت المبدع)ة احاف والتوقف على األفضل ال نھایة لھ ، فالتطلع إلى

)4(.  
 

المكان  أن الغائب_ إلىت األردن في غیر مھرجان عربي شاعرة التي مثلأشارت الو
ً یقارب التوحنف ھما األقرب إلى_ واإلنسان   د ،سھا واألبعد عن حسھا ،تتعلق بھما تعلقا

 أشتاق ،(أي المكان واإلنسان)نفسي التي توزعت بینھما و تقصیني األیام عن وأضافت :" 
.. ھناك كان أبي یطبع أطیاره المغردةجنانھ والوطن و لىإ األحبة كما أشتاق و ألھلا إلى

وخریر الماء  الطیور كضحكات إخوتي ، دني قبلة كما كانت تفعل الشمس ،وتغریعلى جبی
بین المكان واإلنسان حدّ  أرأیت ؟تمازجٌ  ..ت أبي وھو یرتل قرآن الفجرعن صو اً لیس بعید

  )5( !"ي داخليد ،وأنا بعیدة عن كل ھذا ،و كل ھذا یعیش فالتوح
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  :یةشعرالتجاھاتھا ا
ھي صاحبة ف لملتزمة،ات اتجاھالشعرھا ا فينجد و معروفة ،كبیرة وشاعرة طیب لخا ةنبیل

اإلصالحي، بل ھي صاحبة النظرة السامیة، وصاحبة الفكر االجتماعي  الفكرة الدینیة
ات ومن جوانب الموضوع من راً یكث  فیھ تتناول ، ئعرا شعرھا جمیلو ،نسانیة الشاملةاإل

في ذكرى زواجھا ھا _ رحمھ هللا_ والد. فعلى سبیل المثال ھذه قصیدة بر ووفاء لعدة.
ّھا والدھا بعباءتھ وودّعھا إلى بیت زوجھا..   الحادي والعشرین حیث تذكرت یوم لف

      نماذج من شعرھا  
  علیك السالم    
  رق في البالبكان ی    
  السؤال ساعة تعصف ریحُ     
  كان یھمي    
  ظمأ الروح ودقاً  على    
ّ ف د العمرلبّ  ذاإ       الغمام ي
  من أناملھ...    
  ورداً  قطر الصبحُ ی    
  ...اءتھعبمن     
ُ یعبق الھ       والبرتقال ال
  غزاالً  كان یبدو    
  لف قرنٍ رأسھ أ على    
رة الدھر     ُ   من غ
  القتام یاقاال من ب    
  ھكذا كان یضحكُ     
  ...یعبسُ     
  یمشي...    
  و یجلسُ     
  ع نعلیھیخل    
  ھیفي مقلت یتكئ العمرُ     
ُ  ةو یرتشف القھو       ةرّ الم
  ... الشايَ     
  یستنشق الیاسمین    
  ویأكل من راحتیھ الیمام    
  كان یُشرقُ...    
  یرنو...    
  منھ الظالم فیرتابُ     
     ُ ٌ نَ ھ سِ نوم   ة
     َّ   طیفٌ  یستفیق إذامر
  لردِّ السالم    
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  كان یشدو    
  فتنساب في شفتیة القوافي    
  كأھزوجةٍ من ھدیل الحمام    
ُنّ        ابیا حبیب الع
  ناّ...والتمر حِ     
ُریات الدوالي...       و ث
  ف للوردِ یك    
  العطرَ  ینشرَ  أن    
  دون عبیرك؟    
ُّ العصافیرُ        و كیف تُتم
  ھا...أفراحَ     
  دون ترنیمةٍ     
  من سرورك؟    
  ن زیتونةٍ و عشری قبل إحدى    
  كنت أوردتني    
  منبع النبضِ     
لماً        أرقیتني سٌ
ناك     ُ   من م
  ودّعتني    
ً في ارتال       ج الكالمجاھجا
     َ   ن غفوتفیا م
  )6( .علیك السالم    

  )الدین بعوان: (عن فكرة "ال إكراه في الدین"ھذه قصیدة تعبر الشاعرة في  و
  نادى المؤذن والناقوس    
  أعلنھا    
  الطغیان مندحرأ أكبر و    
  الدین  ال إكراه فیھ وال    
  یحاسب الناس إالهللا إذ    
  رواشِ حُ     
  ھو الرقیب وما كنا لنسألھم    
  وه ماإن أوفأخلفوه وإن     
  نذروا    
ُ تھل كان یق       قي المحراب ل
  اً معتكف    
  )7( روا ؟فقد كبدین   ةاإال طغ    

  )مكة( وھا ھو قلبھا یطیر شوقاً وحنیناً إلى بیت هللا العتیق:
  في قلبي حنینا إنّ     
  تعتلي نفسي بھ    
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  األثیر متنَ     
  حیث یسري بي    
  إلي األحباب شوقي    
  فأطیر    
  آه یا زمزم    
  لبيق كم ظمأنُ     
  ؟أین مني أھل مكة    
  ؟ب مكةأین مني طی    
  للعین كحلة؟ ین مني رملھاأ    
  و لھیب القیظ فیھا    
  دون دوح االرض    
ّة       ...ظل
  یا دیار المجدِ     
  قوالوجد المعتّ     
     ّ   خ بالعبیروالمضم
ٌ قلبيعرا       ف
  وروحي...    
  )8(.رمن جراحي تستجی    

  ة والسالم:وفي القصیدة التالیة تخاطب الشاعرة سید البشریة علیھ الصال
ّدُ الخلق       ألنك سی
     ِ ّدى سُ حُ ب   دنا البرایابك سی
  رقیقا اطي ظلوالخُ  امن ضلوو    
  فلیس یكبوداة الھُ  عَ بِ فمن تَ     
  الشیطان سیقا ىإلكمن  و لیس     
َعشى قَ و من عشِ        الضیاء فكیف ی
  قافت بصیرتھ البریو قد ألِ     
  نيیإلي لقیاك ع تلئن تاق    
  یقاقات القلب شفافا ربو    
  أن لنا لقاءً ي النفس أمنّ     
  لعل هللا یجمعنا فریقا    
  ك شأناك بالذى عالّ تسأل    
  سألت بمن أنار لك الطریقا    
  اً عذا كان الحساب فكن شفیإ    
ُ وإ       )9( اكن رفیقف مقان كان الم

  )لزمنموارد ا:(بعنوان األردن قصیدة لوطنھاالخطیب  ةنبیلتُنشد و
  موردا فھام یقصد الزمانُ  ظمئ    
ادّ الفخار على ال عز       نا فتمردّ
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ج على     ّ   األردن وانھل  ماءه عر
  اطابت موردجادت موارده و    
  و ھاجر أنجبت بیت الخلیل بھ ،    
  من صلبھ النجل الذبیح المفتدى    
  أینعتفوشعیب قد سكن الشعاب     
  اوالدار آنسھا المقام وأسعد    
  األشواك یحي حافیا ى علىو مض    
  أحمدا ثم یذكرُ  یھدي لعیسى    
ت نخلة     ّ   وإذا البتول ھناك ھر
  )10(اولدم لعیسىة رقت و ربوع    
ُبّر العام الذي یستشعر آالم البشریة جمعاء ھمھا اإلنساني عن  الشاعرة الخطیب وكذلك تع

  )ائحنص( :رائیة المواجقصیدة  ومواجعھا، فتقول في مقاطع من
     ّ   لھم ال تظلم الناس ما یدریك عل
  ما لو علمت من األعذار تعتذر    
ِ یا صا       أنت تري األشیاء ح
  ظاھرھا    
  والناس فیھم من األسرار ما    
  ستروا    
  إن كنت صاحب معروف ٍ     
  بمنكره    
َّ الفضل     رُ  زد ما استطعت فان َ دَّخ ُ   م
  ھاتة إن أطلقھي الرصاص    
  قتلنطا    
  وأول النار إن أشعلتھا شرر    
  والشائعات دمار حین تسمعھا    
  )11(ذن المصدق ،كاألمراض تنتشرأ    
  وجع عتیق    
  دماً  ناشدتُك هللا یا (لبنان ) كُف    
  اإن لم نصنة بأیدنا فقد ھدرو    
  كم مثل (بیروت) فیھا الموت    
     ٌ   محتدم
  قصف من الجو وااللغام تنفجر    
  رضشتي األبكم (ھیروشیما)     
  قد درست    
  شرتتحت القنابل واألشالء تن    
  الموت صارا الضمیر وباعو    
  صفقتھم    
  )12(رالتجارب واألمصار مختبفینا     
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فلسطین في  ذي اُستشھدالطفل ال "محمد الدرة" تُنشد القصیدة عنو كذلك 
  )محمد"(عنوانھا

  قيبل صدّ     
  میا دمعة األ    
  نحدرتالتي ا    
  سفح الجبل على    
  فمحمد..........    
  الطفل الذي قد كان یلعبُ     
  في فناء الدار    
  قبل سویعةٍ     
  البطل أمسى    
  .........و محمدُ     
  الطفل الذي    
  أرضعتھ شھد الكرامة    
  ك باإلباءنّ والمح    
  وقةمسلم تتسع ل    

  ةاألرض الدنیّ 
  صوب السماء فارتقى    
  و تعّرق التاریخُ     
  في قسمات من حرقوا الصحاف    
لقد ترو     َ م ُ دت الج ّ   )13(م

  )شفاء:(عنوانھا محترمالشفیق و الستاذھا أعن كذلك تُنشد القصیدة و
     ٍ ُ  ناي   سمعي في الظالمشق بوح
  أم ھدیل في ابتھالت الحمام؟    
  جیتنيیا رخیم الصوت قد أش    
ً من مالما على ھل       لباكن وجدا
  ب دمعي حسرةً اكیف ال ینس    
  المنام ؟ و تجافي العین أطیافُ     
  ال أبكي وقد أیقظت بي كیف    
  ؟ما طواه العمر عاماً بعد عام    
  مراً راعنيالیوم أ قد شھدتُ     
  الحزن عن شعري اللجام منھ فكّ     
  آه یا ((رضوان)) ما الشكوى سوى    
  برحمتھ األنامللذي یھدي     
  ھل رأت عیناك ما حل بنا    
  س و یزداد الزحامقص الناین    
  أین یا رضوان صوت ھزني    
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  من تباشیر الغمام ؟ كان أندى    
  وزدني آیةذكر ل الرتِّ     
  یاك الكالمذیأسر األروح     
  فھو نور القلب ما اشتد الدجى    
  )14(السقام النفس ما استعصى فاءو ش    

  )دین( :عنوانھا نشد القصیدة عن والدیھا الكریمینوتُ 
  ك والینبوتلما بین اللی   
  یامألا كانت تتمارى   
  علي صفحة یاقوت   
  یحملني بین ذراعیھ كان أبي   
  یزرع نجماً في رأسي   
  كان یعملني لغة   
  إالسكان الغیم ھاال یفھم   
  كان أبي یقطف   
  ...نھارمن كل    
  )15 (غرة یوم   

 َ   ؟إالم
  تغیین الدھر
  رقتلو حین كالب
  النھار عند انحسار

  تمرین عجلى
  وقفتكتاس أما

  على باب بیتى الدوالي؟
  استحلفتك الحساسین أما

ً في الجوار؟ن أ   تمكثي لو ساعة
  تظنین ..

  حتراقأني سیمكنني اال
ُھبة االنتظار؟   )16( على أ

  عبادة)( :اسلوب جمیل عنوانھأالحب ب معنى عن  تھا دیقص تُعبّرو 
  الحب في نھجي

  عبادة
  والخفقة األولى

  والدة
ُ والسُّ    لث األخیرھد في الث

  دكما التھجّ 
  اجتھك إن یفعل

  ضواري الشوق لیالً 
  دلبالتج
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  وإذا أتاك نسیمھ
  یتلو علیك

  من الھوى العذري
  فاسجد

  )17للشھادة ( وانو اإلقامة
  )مواردالزمن( :وانھاعنفي قصیدة  لفي التاریخ وتقو وكذلك تخاطب جیش المسلمین

  ج علي األردن وانھل ماءهعرّ 
  جادت موارده وطابت موردا

  بیت الخلیل بھ ،و ھاجر أنجبت
  من صلبھ النجل الذ بیح المفتدى
  و شعیب قد سكن الشعاب فأینعت

  والدار آنسھا المقام و أسعدا
  حافیا ىاألشواك یحی و مضى على

  یھدي لعیسي ثم یذكر أحمدا
  ت نخلةذالبتول ھناك ھزوإ

  مولدا وربوعة رقت لعیسى
  ارتوى كممن نھره و تقىفكم اس

ّ وبما   دائة الزاكي الطھر تعم
  ابھكر قاد مرحى ھنا الفاروق 

  و ھناك نادى بالمرقع فارتدى
 َّ   رفاقھ و ھنا رسول هللا أم

 اق بظلمة اللیل اھتدىالبر وعلى
  سالم تلكم رقعةیا معشراإل

  ألعبد صار بھا علیھا سیدا
  سالم لستم قلةمة اإلیا أ

  جداوالسماء فأباھى بكم رب 
  زالیا أمة االسالم لستم عُ 

  ىھد البیان وما يُ دْ سالحكم ھَ و
َّ  و هللاِ    السبیل وما غوي ما ضل

  ) 18(راط محمدمن كان یتبع في الس
الشاعرة شخصاً قضى حیاتھ في اللھو، فتعظھ بالرجوع إلى هللا وتخوفھ بتصویر وتخاطب 

  )رؤیا(كل من نسي هللا وغرق الملذات.. تقول في قصیدتھا: تعظیحالھ لحظة الموت، ل
 ُ ىشاھدتك بین الناس م ّ   سج

ً وحشیات   و رأیت نساء
  مزقن ثیابك

  كفنك الى لذتَ 
ب بین أصابعھن ثقوبا ّ   فتسر
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  رأیت الناس یغنون و یبكون معاو
  ھذا یأكل من لحمك

  یشرب من دمك المسفوح ھذا
  ھذي ترقص فوق النعش

  ان الحفلةبّ شُ  تلك ترش على
  من باقي عطرك.....

ّ الملَ    كواصطف
  أرصفة الماضي على وأنت تئنّ 

  :ك ناداكملَ 
  قم یا سكران
  أي ولدي.....

  استعرت في جنبیك حین تحس النار
   والجمر استمكن في عطفیك

  كیھا....ذأن ت ك حریصاً اوتر
 َّ   ھواك فاعلم أن

  انتصر علیك
  أي ولدي...

  إلیك النفس حین تشدّ 
  فوركعص فتفرّ 
  یدیكبین من 

  و تغیم الرؤیة في عینیك
  أن الجولة لیست لك فاعلم وقتئذٍ 

ّ تفتش عن أعذارٍ    وشھود وإذا بت
  في وقت ضائع فاعلم أنك تترافع

 ٍ   مفقود عن حق
  واحذر یا ولدي....

  خصمك یغویك
ٍ  إلى   فیك آخر رمق

  یا عبدهللا...
  )19(عبدهللا..... یا

  )اعتقال( :، مثالحرةالة السالمختلفة الجمی ھاموضوعاتتقول في و 
  شفا موقدٍ  عل

  اشتیاقي أنفث لفحَ  رحتُ 
  في الرماد كأني بروحي خبتْ 

  من أضلعي قبساً  تناولتُ 
  ........تُ جْ ولَ 

  وبادرتھا باحتراقي
  أعوذ من الالھبات اللواتي
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  یھاجمن عصفي ووردي
 َّ   ویعصرن في
  عناقید وجدي
  ویقتدنني......
 ِ   )20(دون أي اتفاق

  (لغة)
  لسان القلب نُ العی

 ُ   نافلة الحزن والدمعة
  ...حین تراني

  ن للصمتأركُ 
  وأغرق في الصدق

ِفْ  ً شتات الروح آل ّ   كل
 َّ   )21(.برفق واقرأ عیني

  (غیاب)
  اللیة حین البدر   
ّ قي دائرة الرؤیا.....      تربع
  )22(محاقا كان القمر   
  (واقعیة )   
  كي ال یتمادى   
    َّ   األبیض في عیني
ُسیّ       )23( بالكحل جھأ
  (قوانین)   
  ف یُبترُ لالعضو التا   
  قانون الطبفي    
  .........والوردُ    
ُ بماء القلب      یُرش
  )24(في دستور الحب   
  (ورقة توت)   
ىعیت    ّ   الجسدُ  ر
  ماً ھَ نَ  المتصبّبُ    
  ...........لیواريَ    
  قسمات الوجھ المنحوت   
  ...تنكشف العورةُ    
ٌ  ال تمتدُّ     ُنملة   لھا أ
  تخصفُ    
  )25(قة توترَ لو وَ    
  ار)بّ (غابة صُ    
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  أعیاني نزعُ الشوكة   
لكة    ُ   في الح
  فانتشر الوخزُ    
  بكل شراییني   
  كالنار...   
  یاهللا...   
  أصبح جسمي   
  )26(ارغابة صبّ    
  (غفوة)   
  بات ما بیني...   
  و بیني   
  مثلما نومي..   
  و عیني   
  وموت... میالدٍ  قاب   
  )27(!أتُراني قد غفوت؟   
  (ھدیة)   
  ال تمنحني   
  ؤ عقداً لاللؤ   
  والماس سواراً وھّاجا   
  ئاً یني شیإن كنت ستھد   
  فاجعلھ.........   
  )28(رأسي تاجا على   
  )مطایا(   
  یا ساري اللیل  ما یغنیك عن قبس   
  كمن في قلبھ بصرُ ھل العمي ُّ   
  لریح ما یدریك إنال تركب ا   
  جمحت   
  بھا لجامھا الموت،مرھونٌ    
  الخطرُ    
    ٌّ ر ُ   سھافوار خیر المطایا التي غ
  عثروا رض ماألا جابواإن اعتلوھا و   
  قم للحضارة وابحث عن مراكبھا   
  سطروا؟ ھالّ قرأت من األسفار ما   
  ولكن ال أجاج بھ فالعلم بحرٌ    
ّ وال التنقُ       رفي أرجائھ سف ل
  لكنھا الریح إن خاضتھ ماج لھا   
 )29(.فیغضب البحر والشطان تندثرُ    
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