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بكل لهجات آدم

يَُقولُوَن أنَّ اللَُّغَة أمُّ التَّْفِكيرِ

أَتََساَءُل َكْيَف ُكْنَت أبي 

ٍّ َعِظيماً باَِل َشك 

ْ اَل أنَْفكُّ َعْن ُمَحاوَلَِة َفكِّ ِشيْفرَِة تِرَْكِتك 

بُِكلِّ لََهَجاِت لَُغِتَنا األْصلِيَّة 

َقْد أودَِع لََنا ِسرٌّ َعلَِنيٌّ

ِفي الَولِيِد 

ْ يَْنُطُق َعْقلُُه بَِكلَِمِة َسالَم 

آدَْم لََهَجاِت  3.2 بُِكلِّ 
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إلى أستاذ

أَُخيََّة بَُنيََّة
رَُقيََّة َسِميََّة

اَل تَْعَتِبي َعلَى ِجِنيٍَّة َقْد َحرََّكَها الُفُضوْل
َقْد ثَارَ ِمْحَورُ الَوْقِت

أبْرََق و أرَْعَد
يَْبَحُث َعْن ِعلَِّة

ِ ر  َباب ِاملَُبكِّ َمْوِت الشَّ
ِفي أْسَتاذَِي الَبُسوْل

ُْتُه ُمْقِبالً ُمْكَفِهرَّ الَوْجِه َعابِساً ِفي رَأِْسِه الَّشْيُب ُمَسْيِطٌر َشرٌِه أُكوْل َلَ
َفَوَقْفُت َمْنِسيًَّة ِعْنَد أْحَقاٍب زََمِنيٍَّة

ُل احلُُقوْل أتَأَمَّ
َقْد أَكلَْت َما بََذرَْت

ُيورْ أُْسَتاذَِي الطُّ

ٍة وَُسُرورْ ة ِاحلََماِس ِمْن لَذَّ َكْم ُكْنَت ِفي الِبِدايَِة ُمِنيراً ُمُضيئاً ِمْن ِشدَّ
َل الرَِّسالََة وَتَْبِنَي الُعُقوْل  ذَا لُبٍّ ُمْسَتِنيٍر تَْبَحُث بِاْسِتَفاَضٍة لُِتَكمِّ

ً أذُْكُرَك َضاِحكاً بِاألَمِل ُمْسَتْبِشرا

ٍ لِلَْعَمِل ُمْسَتْنِفذاً ِقًوى دَاِخلِيَّة 

بَِتْسِجيِل احلُُضورْ
وَأّما بَاِقي الّطاَقِة َفَقْد اْسَتْثَمرْتََها ِفي تَرِْميِم

َما َشَكَل َطالٌِب َكُسوْل
وَالُكلُّ اَلٍه اَلِعٌب ِفي َغْيرِ َما تُرِيُد ُجلُُّهُم َمْشُغوْل

ُْت َمِغيَب َشْمِسَك َلَ
تَرََكْتَك ِفي انِْسَحاٍب

ِفي ُحزٍْن وَذُُهوْل
يَا لَْيَتِني ِجنِّيَّة ذَاِت َعصاً ِسْحرِيٍَّة 

أُلِعيَد لََك أزَْماناً
رَُسوْل اجلَِميِع  بِأْعنُيِ  ِفيَها  تَُكوُن  4 ِكْدَت 
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سأصلي 

ي َصلَّْيُت لَِتْحَيا َكْي أَْحَيا  بنَْيَ ُضلُوِع أُمِّ
َفُولِْدُت ِفي رَِحِم األَرِْض 

وََصلَّْيُت
َفِمْن َغْيرِ َقْصٍد

وََصلُْت رَِحِمي ِمْن بَِني أْصلِي
5بَِصاَلتِي  اْكَتَسْيُت بِِخَمارِ التََّعاُطِف 

وَأَْحَسْسٍت بَِغْيرِي ِمَن الَهااَلِت  
َعاِء تََترَاَءى ِفي األْعنُيِ وَْقَت الدُّ

اَلَة َكْم َسأَْفَتِقُد الصَّ
ِفي بَْطِن األَرِْض 

أَسأَْشُدو بَِصْوِت نَْورٍَس 
يَِحنُّ أِلْسَمى ِصلٍَة

َسأَُصلِّي لََك رَبِّي
َحتَّى أَِصَل يَْوماً

إلَى َما أَرَدَْت لِي ِفي األْصِل 
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كشك الورود 

ِفي ِكْشِك الُورُودِ
نَْشَهُد أْسَوَء َحااَلِت احلُّب

َفالَبائَِعُة

َتَْنُح بِاْسِتْمرَارْ

يَنارْ َما اَل يُْعِطيِه لََها الدِّ
ا الَيانَِعُة تِلْْك وَأمَّ

َها أُْجُتثَّْت ِمْن َصْدرِ أُمِّ
لُِتَبرِْعَم لُُيْتِمَها وَلَِتْحَيا لَِقْتلَِها َجِميُع َحَكايَا الَقلْْب

وَالَبائَِعُة الَبائَِسُة
اَحُة الَقاتِلَُة ِفي دِْفِء الِكْشِك فَّ السَّ

يََشاُكَها امَلْوُت  
اَل تَُبالِي 

اَل تَْعَبأُ بِِه 

ِ تَْقَتاُت ِمْن نَِهايَاٍت تَِعيَسٍة أِلْجَمل 
رِْحلَِة لُّب
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ما أحالك!

بنَْيَ ُكلِّ األَْسماِء املُْسَتعارَِة َهْل ُكْنُت إاّل َعْيناْك

بُِكْحٍل َعرَبِّي َسأْكُتُب أّني لَْو ُعْدُت ُكْنُت أيْضاً َسأَْهواْك

لُِطفولَِتَك اّلتي أْضَحْت رُجولََتَك، أَْطلَْقُت َجناَحّي أِلُحاوَِل أْن أبْلَُغ فاْك

أِلزْرََع فيَك نِتاَج بَحثي َعْن زََمٍن آَخٍر ُكْنُت فيِه َسأْحيا أِلرْعاْك...

وَلِكّن احلقيَقَة أّنَك لَِفْقدي َسُتْضحي ُحلْمي ، آٍه لَْو ُقّدرَ لي أْن أراْك

ما أْحالْك!!!!!

في ذَرْوَِة َمْجِدَك َسأكوُن أنا في نََفِسَك دِْفءا لُِكّل َمْن باَعَك 

لُِيْهزََم في ما بَْعُد على يَِد َمِن اْشَتراْك

يا َمْن تََبْعَثرَْت َكلِماتي حِلُّبِه فلُْذُت مِبوسيقى الّصْمِت املَُتَبْخِترِ َحّتى في املَْوِت لَْن 

أنْساْك

ُكّل ما أرَدُْت لََك ِمْن نَْفَحِة تُراٍب وَقْبَضِة إرادٍَة َسُتَذّيُل َمْشاْك

بُِكلِّ الّلغاِت َسَتْكُتُب ،أكادُ أُشمُّ طيَب الّنجاح ِ مِلَْسعاْك

أِلْجلَِك لَْن أتَوانى أْن أكوَن الّثرى يَْوماً حَتَْت َمْن َسعى لُُيرْديني فَقّواْك

أُْشُكرُْه بِالّنيابَِة َعّنا َفَقْد زَرَع البأَس في ُمَحّياْك

زادََك وَفاًء مِلَْوِعِدنا في اجلّنِة َفَحّتى ألْقاْك

يا ُمْقلََة الَعنْيِ الهلل أرَْحُم َعلَْيَك ِمّني ،َفلَْتزِدَْك َفْخراً رِْفَعُة َمْن يْحماْك
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سنديانة

ِفي ِظلِِّك أْخَتِفي 

أَنِْفي ُوُجودِي بِإرَادَتِي

تَْغُمُرنِي أْشرَِعُتِك بِِحَكايَاٍت

ِمْن َحرِيٍر َفأْحَتِفي بِرَائَِحِة َعَطِب املَاِضي أتََشرَّبَُها بِِبْطٍء

تَْشرَئِبُّ ُجُذورُِك َتَْتِذبُِني

أْسَتْسلُِم أِلْغُدو أنَا ِمْنِك 

تَْسَتِطيُل َهاَمُتِك

ُتِْسنَي أْجمَل 

تَْنِسيَنِني َكَغْيرِي

ِمَن احلَاِضرِيَن الَغائِِبنَي 

ِفي ُعْمِق أرِْضِك

رَْغَم ُحبِِّك

حَتَْت ِظلِِّك أَنَْتِفي

وأْكَتِفي بِِك رَْغَم ُظلِْمِك
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الروم 

أيَْن ِهَي الَهْمَهَماُت

أِلْمِسَكَها بِإْشِتَياِق

لَْم أَْسَمْع تِلَْك الَكلَِماِت

َياِق أَْغَمْضُت َعْيِني َعِن السِّ

ِ ْنَطَنات  لَْم أِع إالَّ لِلطَّ

لَْم أرَْحْم نَْفساً َقْبَل نَْفٍس

أنَا الُْروُم ابَْتلََعْتِني َحَسرَاتِي

أنَا الَكِئيُب ُهَناَك أَِقُف 

ِمْن َجِديٍد ابَْتَعْدُت َعِن املَْكُرَماِت  

لَْم أُمرَّ ُهَناَك َحّقاً 

بَْل َقَصْدُت احلِرَْص نَادِي

ِحنَي ِهْنُت لَْم  أرَِك

ْيُت  َمَعانِي اخلَْيرِ َقْد تََخطَّ

َكْيَف لَْم أْسَع إلَْيِك

َكْيَف لْْم أَرِْم ِجَماراً 

الََح نَْحَو 6ُخرُْطوٍم أَنَِف الصَّ

ي يَا نَْفُس َفَهلُمِّ

ُعودِي في َجادَِة اجلُودِ ُكُونِي تِلَْك األَيَادِي

أنِْت املَْضُرورَة  بَِذاتِِك

أُْطلُِبي زََكاَة رُوِحِك
ً أَمدا ِالَفْقُر  بِك   َطاَل 
َسِبيلُِك لِلِْغَنى يَِسيٌر 

أنِْفِقي الِبرِّ َمْهما َهاَن يُِودي بِِك

خِلَْيرِ وَادِي  
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أمنية 

تََتَسلَّلنَِي إلَى دَاِخلِي

لنَِي َعلَى ُمَخيِّلَتِي املَْشُدوَهِة بِِك تََتَطفَّ

َفأَْحَياِك

أتََعلَُّق بِِك وَأَتََشبَُّث

بِِحَباٍل وَْهِميَّة 

أْهَواِك

تَْنَسلِّني َبَِصْمٍت َمُْقوٍت

بُِهُدوٍء َمرُْموٍق

تَُطارِدُنِي الِفْكرَُة تُزِْعُجِني

أَُشدُّ اخلُُيوَط

َفَتْنَقِطُع

يَُطارِدُنِي َشَبُحِك

ى ِمْنِك وََما تََبقَّ

أَتَنَّاِك

نُِك أَُكوِّ

تَْغِديَن َحِقيَقًة

أَنَْطلُِق  لَِغْيرِك 
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أسطورة

يََتَسارُّوَن ُصْبَح َمَساْء

َحْوَل ُحبٍّ أُْسُطورِيٍّ أْصلُُه ِمْن َحظِّ الَّسَماْء
بَْعُضُهْم يُوِعُزوَنُه خِلَلَْطٍة ِفي ِعلِْم الِكيْمَياْء 7

ْمَع َعلَُّهْم يَْفَهُموَن َطاَلِسَم ِفي الَهَواْء وَأْكَثُرُهْم يُلُْقوَن السَّ

وَيََتَناَسْوَن أنَّ ُكْنَه احلُبِّ يَْكُمُن ِفي أبَْسِط األْشَياْء

وَِفي أْعَظِمَها وَِفي أْضَدادٍ َغِفَل َعْنَها األْشِقَياْء

وََسَتلَْقى احلُبَّ ُجلَُّه ِفي الَعَطاْء

َسأَبَْتِسُم وَإْن

َضجَّ َقلِْبي بِالُبَكاْء

أِلنَّ َخالِِقي َمِعي دَوْماً 

لَْن يَُضيَِّعِني لَِهَباْء

وََسأنِْحُت اْسَم َمْن َمَنَح دَواَء اإلْصَغاْء

وَإْن أرَْعَد َعْقلُُه ِمْن َكْثرَِة َما َسَيْسَمُع ِمْن أْصَداْء

َعاِء لِلَْغْيرِ  َسُيَكرَُّم َمْن أتَْقَن ِعلَْم الدُّ

ُهَو اإليَثارُ بِلَُغِة أُُموَمٍة لَْيَسْت َمْحُصورًَة َعلَى النَِّساْء

احلُبُّ رَْحَمٌة 

َعَفاْء لُْقَمٌة تَْنَتزُِعَها ِمْن أنَانِيَِّتَك تَُطيُِّب بَِها َخاِطرَ الضُّ

نَْيويِّ بَِعْقٍد يَرْبُِط َقَدرَيُْكَما  ُهَو حَتِْطيُم الَقْيِد الدُّ
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بَِشْكٍل أبَِديٍّ

تِلَْك أُْسُطورٌَة أْحِكيَها لِْلبَْناْء

وََسأبَْقى أِحبُّ احلُبَّ اّلِذي ُكِتَبْت بِِه ِقَصٌص أْقرَأَُها ِفي امَلَساْء

دُ ِفي نَْفِسي األَمَل ُتَدِّ

بُِرؤْيَِة َمْوِقٍف ِفيِه بَْعُض االْسِتْغناَْء

اْت  َعْن ِعْبِء َحْمِل الذَّ

ِفي الَغِد املَُكلَِّل أدْعو أْن اَل أرى رَِحيالً مِلَْعًنى َجَمَع ُكّل األْسَماْء 

َة اإلنَْسانِيََّة وَالَوَفاْء ْدَق ،األُُخوَّ يَا ُحبُّ وَإْن رََحلَْت َفاتُْرْك لََنا الصِّ



- 11 -

انتظار 

مَيَ ِفي  ُسَكاْت ُل الدِّ أتَأمَّ

ِفي َحالَِة ارْتَِباٍك

َباْت ِفي َمرَْكزِ َعالَِم السُّ

أنَْتِظُر

ٍة نََعم ْ ، أنَْتِظُر ُمْنُذ ُمدَّ

َكَغْيرِي ِمَن املُرْتَِقِبنَيَ 

ابُورْ نَيَ ِفي الطَّ املُْصَطفِّ

جَنْلُِس الُقرُْفَصاء َ 

َدُث نَلَْتفُّ لَِنِقيَس  نََتحَّ

أَْقَصرَ َطرِيٍق لَِعَتَبِة ُمْسَتْقِبٍل

ُمْشرِْق

الَبْعُض يَْحَتِضُر 

وآَخُروَن يََتَسلَُّقوَن الرُُّؤوَس 

لَِيِصلُوا إْن اْسَتَطاُعوا 

إْن َقِدرُوا

أنَْهُض أْعَتِذرُ

أَثُورُ 

أَبِْني أْجِنَحًة ِمْن وَرٍَق

أِطيُر بِِهَما

أْعُمُر أَرْضاً َقاِحلًَة

جاً ُس  ُمْسَتْقَبالً ُمَتَوهِّ أُؤسِّ

ِمْن أْجلِي لَِغْيرِي

ُر ِفيِه  أتََبحَّ

وَأْغرَُق
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لست غزاوية!!

أْعَترُِف بِأنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

َفأنَا ال أُْقَتُل بِالَيْوِم ألَْف َمّرٍة ثََمَن أْن أكوَن ُحّرة

أْعَترُِف بِأنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

ال تَْهُرُب الّطفولَُة ِمّني حنَي أُِقرُّ بِأّن بََشرََة املَِنّيِة نَِضرَة...

أْعَترُِف بِأنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

َفِكْسرَُة ُخْبٍز ُمَضّرَجٌة بِِدماِء أُّمي ال َتْلُِب لَي املََسّرة

أْعَترُِف بِأنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

َفأنا ال أَْشرَُب يَْوِمياً ِمْن نَْبِع ُجْبِ َمْن أدارَ َظْهرَُه وََفّر

أْعَترُِف بِأنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

َفُدْمَيتي ال تَْبَتِسُم ابِْتسامًة ُمّرة

أَْعَتِذرُ أِلنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

ال أرْوي األرَْض بِِدمائي لِيأُْكَل َمْن بَْعدي ِمْن ذِْكرَياٍت فيها ُحْمرَة

أَْعَتِذرُ أِلنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

ال أُوَّدُع أرْواَح أَتْرابي في َمْدرََسٍة أُْغلَِقْت ُكّراساتُها على يَِد نَِكرة

أَْعَتِذرُ أِلنِّي لَْسُت َغّزاوِّية

لَْم أحْلَْق بِِهْم َمّرة

أُِقرُّ بِأنِّي غاوِيَُة احلُقوِق اإلنْسانِّيِة

َفلَْسُت ِمّْن رأى َفَذّل َفَخّر

َفَصَمَت َفَضّر
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أسألك؟!

أَْسأَلُِك َكْيَف أْصَبْحِت أَنِْت

أُْختي؟

وأنا أنُْعُم بُِنْسَخٍة ِمَن أأْلَماْن

أَْجُرأُ أَْن أُتِْقَن اللُّْعَبَة...

وَأَْن أُِعيَد الَكرََّة

أِلَْسأَلَِك َعِن احلُزِْن َكْيَف يَْنُخُر في الِوْجداْن

لِْم وَباإلنْساْن ْمُت َعْنِك بَِصْوٍت آِسٍر وََقْد أَْشرََك بالظُّ يُجيُبني الصَّ

اْمرَأٌة ثَْكلى احلُرِيَِّة

ابَْنٌة لِلَْقْيِد وَاخلََذالْن

أَعيُب على نَْفسي حياتي

حنَي أراِك تََتَقلَّبنَي في النِّيراْن

يُْشوى الُفؤادُ

تُقلى َمنابُِع اخلَْيرِ وَاإلمياْن

بَريئٌة أنِْت ِمنِّي

ٍة ،بِِحرْماْن وَأَنَْتمي إلَْيِك بِِشدَّ

أَُمدُّ يََد الَكالِم َفال أَْقوى على َغْيرِِه

َضعيَفٌة ِمْثَل َغْيري ِمَن الُقْطعاْن

أَسُتسامحنَي إْخَوًة لَِك ِمْن أبيِك 

َقَطعوا َحْبَل الُسرَِّة بَْيننا 

َفِصرُْت أنا َضِحيََّة النِّْسياْن

رَِف اآلَخرِ وَِصرِْت أَنِْت في الطَّ

َحْيُث تَْنَعمنَي أنِْت بِاألماْن
وَأَْشَتِعُل أنا بَِنَدٍم ِمْن َقِطراْن 8
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أشياء

األْشَياُء

تَْبَقى ِسيَّاْن

ٰلِكْن تََتَغيَُّر بَِسَبِب الرِّيِح املُيوُل وَاألْهَواْء

يَْتَبُعَها رَذَاٌذ ِفي األْجَواْء

وَتََظلُّ بَْعُض األْحالَِم تَُعوُم ِفي األنَْحاْء

تَُساوِرُنَا ِفي َخَواِطرِنَا

لُِهَنْيَهاٍت نَْنَسى ِفيَها َعامَلََنا املَلِيَء بِاالْسِتَياْء

وَِحنَي يُوِقُظَنا الرَّْمُش املُْضِني

ُة فِي احلََناِجرِ وَِفي ٰذلَِك الِوَعاِء تُِطلُّ َعلَْيَنا تِلَْك الَغصَّ

الَغارِِق بِِذْكرَيَاِت بَِساٍط ِسْحرِيٍّ وَرِدَاٍء 

وَرْدِيٍّ وَدَوَاٍء لُِكلِّ دَاْء

ُرنَا األْشَياْء َفُتَذكِّ

َماَء بَِهَواْء بِانِْتَهاِء زََمِن َطائِرٍَة وَرَِقيٍَّة اْكَتَسْحَنا بَِها السَّ

ثُمَّ 

ً ُص الزََّمُن َمْشُكورا يََتَقمَّ

َشْخِصيََّة ِمَْحاٍة لَِنُعودَ ألِوَْقاٍت باِلَ أْشَياْء
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نحن سنكون أنتم يوما ما....

أنُْتْم وَإْن َخَبْت ُعُيونُُكْم َسْكَنى النُّورْ

وَنَْحُن وَإْن ُكنَّا نَرَى

ْق ِفي َظلَْماٍء نَُحدِّ

يْق ائِِع تُْشِعُرنَا بِالضِّ وََقَطرَاُت الَوْقِت الضَّ

رَْغَم أنَّ ُضوَء املَْعرَِفة يََتَكاثَُف َشْيًئا َفَشْيًئا 

نََكادُ ناُلَِمُسُه وَإْن ُكّنا نَرُْفُضُه

وَإْن ُكنَّا اَل نُِطيُق

ِفرَاَق َما َعِهْدنَا
ِفي َمَغارَِة اجلَْهْل 9

لَْم نَْطَمْح أبَداً أْن نَْتُرَكَها 

رِيْق أوْ أْن نَِحيَد َعْن تِلَْك الطَّ

أَلَْم نََتوََّقْف أَبَداً لَِنْسأََل

ُمَتَناِهَيِة َماذَا حَتِْمُل لََنا بَِدايَُة النَِّهايَِة ذَاِت األْطرَاِف الالَّ

لَْيَت ِشْعرِي 

َكْم ُكْنُت أُرِيُد أْن أرَى 

أََحّقاً أْفَعْل  ؟!

أِلَْعَمَل أَْكْثرْ
ً َعلِّي أُْمِسي نُورا

يقاً َقْد وََصَل إلَى َكَماٍل ٌمَتاْح ِصدِّ

َقْد َفِهَم َما وَرَاَء ِجَباِل أْمَواٍج

ِفي املُْنَتَهى يَْنَتِظُرُه َخْيُر رَِفيْق
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في مهب الريح 

ِفي َمَهبِّ الرِّيِح أَِقُف َحاملِاً َحائراً أتََبْعَثرْ

أْكَتِسي ِغَطاًء ُمْغَبّر

أَتَرَّدُ ِمْن إنَْسانِيَِّتي 

ُك أتََفكَّ

أُْضِحي َشْيئاً آَخرْ 

ُن أُبِْصرْ أَتَعَّ

أنَّ لَْوَن َغِدي بَِيِدي

وَأنِّي ابُْن املَْوِت الَغابِرْ

وَأنَّ َمِصيرِي األَبَُد اُلَتَُّم

رْ أَُفكِّ

َكْيَف اْسَتَطْعُت

أْن أْغَفْل 

َتاِء املُْقِبْل َعِن الشِّ

َعِن الَبرِْق

يُلَوُِّح لِي 

يُْنِذرْ 

إلَى اهلِل أْفَتِقرْ

أْسَتْفِسرْ 

َعْن َكْونِي 

ِفي َعالَِم َعالِِم الَغْيِب أُبِْحرْ
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أتَلَْملَْم

أُِعيُد َجْمَع أْجزَائِي

أَِخيراً أْحَيا أْشُعرْ 

أَِحيُك  أِلْجلِي  ُمْسَتْقَبالً  أْخَضرْ

ً أْظَفُر نَْصرا

أْطَغى رِيرِ  الضَّ ٰذلَِك   َعلَى 

أنَْتِصرْ

َا يَْوماً أنُْصرْ وَلَُرمبَّ
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ال تنهريني 

اَل تَْنَهرِيِني لُِتْشِعرِيِني 

اَحة  أنِّي َقَضْمُت التُّفَّ

أِلنِّي أْسَترِْسُل ِفي َسْفِك دَِم َمْن يَْنزُِف مِبِْسِك دَارِ ِعَطارٍَة َفوَّاَحة

َكْيُف أبِْغي َمْن يَُطبُِّبُه

إْن َكاَن َمرَِضي َشْيئاً ُمَباحا



- 19 -

 سكتة قلبية 
ِم املُْنَعَطَفاِت احلادَِّة  ِفي ِخضَّ

تَْنَتِظُرَك احلََياْة

يََتَوقَُّف َخَفَقاُن َقلِْبَها أِلْجلَِك ِفي املُْنَحَدرَاْت 

وَيَْعَترِيَك ِفي ُجزَيَْئاٍت ِمْن حَلََظاْت

بَْل ِفي َمْعَمَعِة ذَّراْت

َصَفاٌء ذِْهِنيٌّ تََترَاَءى لََك ِفيِه

وََمَضاٌت

ِمْن ذِْكرَى أبَْواٍب َمْخِفيٍَّة لَْم تُْطرَْق بَْعْد

ثُمَّ تَُعودُ احلََياُة لِلَْحَياْة

يَْسُكُنَك أَنَْت َشَبُح الرُّوتنِِي

ِمْن َجِديٍد يَُظلُِّل وَيُِضلُّ 

يَُعايُِنَك أوَّالً لََيْفَهَم إْن ُكْنت َ َسِمْعَت ُوُقوَع الّسْكَتِة

وَِفيَما إِذَا لَِبَسَك 

َشْيٌء ِمْن َشَغِف احلََياِة

باحلََياْة
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تقاسيم نظرة 

تََقاِسيُم تِلَْك النَّْظرَة

تَْتَبُع ِحَجابِي بِارْتَِياِب

لَْن تَأِْت لَِصاِحِبَها بَِخْيرْ 

إالَّ أنَّ َماَلِمَح األُْخرَى

أّي تِلَْك احلُرَّه 

اخلَالَِيِة ِمْن َخاَليَا وَرَِم آرَاٍء ُمْسَبَقٍة

املَُعاَفَيِة ِمْن انِْقَيادٍ َخلَْف َغَبرَة

َتَْنُحِني الرَِّضا بَِقَدرِ الَغِد

إْن أَطلَّ
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قلمي
لَْيَس بَِحْوزَتِي الَكِثيرَ أِلُْعِطَيْك

ْ َدًة َعْنك  وَأْعَترُِف أنِّي انَْشَغلُْت ُمَتَعمِّ

ْفَحَة تِلَْو النَّْقَشِة أَضْعُت الصَّ

وَٰلِكنِّي ِفي احلَِقيَقِة َقَتلُْت

احلُُروَف ِفي نَْفِسي أِلَبٍَد دَاَم َحتَّى أنْْت

لَِئالَّ يُْهَدرَ ُعُمُرَك ُسدًى

ْ وَاآلَن أُعود 

ْ تَُنادِيِني أنْت 

تَرُْجونِي أْن أُْكِمَل َما بََدأُْت

تُْقِنُعِني أنَّ ِجَهادََك اِلْسِتْشَهادَِك اآلَن َحّق

وَأنِّ الَواِجَب يََقُع َعلَى َعاتِِقي أِلنِّي أنَا اّلِتي َسُتْحِييَك 

َّْن تَْذُكُرُهْم لَِتْقُتلََك لُِتْمِسي ِم

تِلَْك ِحنَي َ تَُهبُّ تَْبِكي

تَْنُقُل بَْعَض أْخَبارِ اخلَالِِديْن

َفلََك ٰهَذا 

ْ إْن أرَدَت 

رْ َملِيًّا َفَقْد أُكوُن أنَا اّلتي َقْد ُقِتلْْت وَٰلِكْن َفكِّ
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عاملة آثار 
َعامِلََة آثَارٍ أبَداً لَْم أُكْن 

ٰلِكْن َسأَُحاوُِل أْن أْقَتِفَي أثَرَ األْمْس

ُب ِفي ُمَخيِّلَِتي َسأُنَقِّ

َعْن رَْسٍم تَْشِكيلِيٍّ لِِنَتاِج املَاِضي 

ُسأُْحِييِه ِمْن َجِديٍد بُِكلِّ ِحرْْص

ِغيرَِة َسأَْعَنى بِالتََّفاِصيِل الصَّ

رِيِق أْهَدتِْني َسأَْقَتصُّ ِمَن الطَّ

دِّ َضرَْب الَعْكْس َخرِيَطَة الضِّ

ِمْن َخلِْف ِمْنَضَدِة أْغَصاِن َعْقلَِي املَُتَشابِِك

َسأرَى َما َكاَن دَوْماً أَماِمي

َسأَُخطُّ َحتَّى رَائَِحَة َهْمِس أْصَحاِب الرَّّس

وَُعُيوٌن تَرُْقْب

وَأُْخرَى تََترَقَّْب

بِالتَّْصِويرِ البطيء

َسأُِعيُد َمْشَهَد 

امِلرَْساِة تَْهِوي تُْغرَُس

ْمْس بَِعيداً َحْيُث الشَّ

الَكلَِماُت ُملٌْك لِلَْجِميِع

وَلََها َعلَيَّ َحّق 

َما أْعَذَب الَعزَْف

وََما أرَقَّ األْشَعارَ تَُعايُِدِك ياَ نَْفْس
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نعي دنيا
ورائعٍة لَْم تُْكتْب في رِثاِك

قيلَْت َفأيقَظتني مْن دَرِك الغياهْب

لَْت َفتشبََّثْت بِيِد ابِن آدَم َفأرَتُْه ُخالصَة كلِّ املذاِهْب وكلماٍت تشكَّ

أَيا نفُس ِضْقُت ذَرعاً بَِضعِفِك ،ضاَع أملي بِتحقيِق أوِج مجِد اآلخرِة مْن ذوائْب 

كيَف غِفلُت عْن أمرِِك يا دُنيا 

كيَف لْم أعِقْل أنَّ موتِك لِوالدتِِك ُمصاِحْب...

بشريٌة أنِت لَِك مَن املنّيِة حظوٌظ نَسيُتها ،أْعمْتني ُخيوُطُك نُِسجْت 

بِعجائب ْ

أفإنسانيٌة أنِت وَقْد أْفنى الكثيروَن فيِك مخزوَن وقٍت ذاِهْب؟!

تُهيِّئنَي مَن احلَِيِل دَهراً ،تُصّوريَن جماالً كاذِْب

نَب ذنُب َمْن تغافَل عْن ُقدوِم أَجلِِك يُسابُق غيرَُه على عالمِة راسْب أْم أنَّ الذَّ

أََفيا دُنيا استَفْقُت اليوَم َفنعيُتِك قبَل انتهاِء صالحية ِ كاتِْب

وتَرَّحْمُت على أياٍم كُنُت فيها َملهوفاً أُطاردُ زَخَم احلياِة وَقْد أنَْتَ بريِح التَّرائب

فيا ربِّ ،ُكْن معي دوماً حتَّى ال أرى إالَّ طريَق اخلُلِْد،وَألِْهْمني كلَّ أمٍر صائْب...
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  وامعتصماه
أّياَن البحُر يا أُمِّي

أَُكْفِكُف فيه َعَبراتي
فما مْن أدُْمٍع ذُرَِفْت

َشَفْت غليَل ُمهجاتي
أِمْن أشالئُِكْم أهلي

أمَُلْلُِم شتاَت أنفاسي...
أْم ِمْن أوراٍق تََبْعَثرَْت
فيها أصداُء ِعاّلتي
َفما يُْتٌم يُضايُُقني
فيِه مجموُع آهاتي

واَل وِْحدٌة تالزُُمني
أنَْسْتني أصَل أنْسابي

وَلكْن غّصٌة في القلِب
تاُلحُق بناَت أفكاري
َفأنا دقائقي ُسلَِبْت

أْهلََك الّشيُب دُْمياتي

ُ ولكْن ماذا حتمُل األيَّام 
أِلطفاٍل بَني ُسويعاِت
وَهْل َسيْفِتُك الظلُم

بِبراءاِت بُنّياِت
وَهْل َسُيالحُق الطاغوُت

حّتى أحالِم نََسماِت
فما صنيُعُكْم أنُتم

وَقْد أرَْعَد الكْوُن بَِحْشرَجاتي
ُغِدرَ طفٌل ُمْسلٌِم َفأيَن هَي زغرداتي.. أيَْن ُمعتصمو اليوم ِ ،وَقْد ُكِتَمْت 

صرخاتِي... وَقْد نَِفدْت كلماتي...
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ماِهّيُة اجلماِل..

وََتْضي الّسنوُن بَِك يا َقَمُر
فال نَرى جِلَمالَِك ِمْن  نَْقٍص

ويَْحلو لي ِمْنَك أّنَك 
طاٍغ على ُجزئَِك املُْظلِِم التَِّعِس

ِخيارًا ال تَْتُرُك لِلَْعْتَمِة 
َغْيرَ الّتواري باِل َقْصٍد بِِفْعِل لَْبٍس تَفاُؤليٍّ نورِيٍّ َشْمسيٍّ

أَكادُ أُغضُّ الّطرَْف َعْن ُحْسِنَك  
َفأَذُْكُر أْن ِمَن آالِء الّرحماِن ُكْنَت

َكَشْخصي آدَِمياً  ُتْسي   وَلَْن 
موُع يا أَحنَّ َمْن مُيْسي  َتْتاُحني الدُّ

بوُل َمْوِعدي  َفأنا الذُّ
أَنا اإلنْسي

ما ِسرُّ انِْتصارِ احلُلِْم
على احلَقيَقِة املُّرِة في الَقَفِص
َفما الّدنيا ُعِملَْت إالَّ لَِفْحصي 

أَُحّوُط نَْفسي 
ِمْن أْمواِج ِفْتَنِتها تَكادُ حتَْتلُّ

َمواِقَع إْطالِق نََفسي
ماِهّيُة اجلَماِل ،ِفْكرٌَة ما زالَْت

تَْعَتِمُل ِفْكرَ  رَّحالٍَة َعِبِس
جاَل الَكوَن َسْعياً وراء اجمُلَّردِ َغْيرِ احلِّسي
َفُتجيُب أنَْت ِعْنَد  اْكِتمالَِك في َهْمِس

ما اجلَماُل إالَّ في نَقاٍء وارتِقاٍء روِحيٍّ في الّنْفِس
ِم ساَعٍة أِلَّجلِّ َطْقِس ُهَو آثارُ َسْجَدٍة في ِخضَّ

ُهَو سورَُة الَكْهِف
في يَْوٍم لَْسَت فيِه مِبُْبَتئِس

ُهَو َحْسرٌَة على الّدقائِق َتْضي باِل اْسِتْغفارٍ ذلَِك تَْقصيُر ُمْخَتلِِس
نَْيِويُّ وِيُّ الدُّ َفال يَُغّرّنَك الذَّ

رِ العاِصَي الّناسي املنسي  َفَمْوِعُدَك اجمَلُْد األُْخرَوِيُّ َفّذكِّ
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صورة

َهّيا أْعِطني أْفَضَل ابِْتساَمٍة

َحتَّى ألَْتِقَط لََك آِخرَ صورَة

ُِّن بَِها َصرَْحَك َسأُزَي

ُكلُّ الُقبورِ في َغّزَة َمأُهولَة

ال تَُصوِّْب نََظرََك إلى الُبيوِت

َفُهناَك األلْعاُب في ِحدادٍ أَبَّدي َمْهجورَة

يا للّطَمأْنيَنِة في وَْجِهْك

بِِخالِف نَظراِت اآلَخرِ املَْذعورَة

يا لِلُْهدوِء يُِطلُّ ِمن َجْفَنْيَك

ِعْنَد َمْن تِرْياُق ُكلِّ النُّفوِس املَْسعورَة؟

لَِم ال تَُغيِّر تَْعابيرَ الّسكيِنِة بَِشظايا َغَضٍب َمْكسورَة

دَْع َخيالََك يَْصُرُخ بَِقنابَِل

ُئ ِمْن رَوِْع ُكلِّ األلْعاِب املَْقهورَة نَْفِسّيٍة تَُهدِّ

أَِعّني أْن أْجَعَل ِمْن انِْعكاِسَك

ُمَنبِّهاً لِِبْضعِة أْحجارِ نردٍ  ُمَجرَّدٍَة َمْنثورَة

لَِم ما زِلَْت تَْبَتِسُم

ِكْدُت أيْأَُس ِمْن َجْعِل صورَتَِك َمْشهورَة

تَّباً ،َفلَْتْحَترِْق تِلَْك الّصورَة

أُريُدَك َحّياً تُرْزَْق  

َكْيَف نُعيُد الّنْبَض إلى ُحبورِه

َكْيَف َسُنرِْجُع الّروَح إلى بَْيِتِه

وَنُْحيي ُجذورَه
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ماذا لو؟؟؟!

ماذا لَْو َعلِْمَت 
أنَّ آذاَن الِعبادِ تُداوي اجلُروَح

ٍ ماذا لَْو أُْهديَت ُمَكّبرَ َصْوت 
لَِتْطلَُب الَعْوَن ِمْنُهْم لَِيْشفوا ُقروحاً

لَُكْنَت إذَْن  أوََّل النَّاِس مَن األرِْض نُزوحاً
َسُيَوّلي ُكلُّ النَّاِس َهرَباً

فوَح َسَيْعَتلوَن السُّ
اْحِتماِل  َعلى  الَبَشرِ   َفُقْدرَُة 

َسماِع َسْيِل االْسِتغاثاِت ِصْفرِّيٌة َمْفضوَحة 
ِهَي أدْنى َحّتى أْن تُْصِغَي آلهاٍت صادَِقٍة َفُتداوَِي نُفوساً َعلى أِلَكِّ َمْطروَحة

؟! لَْو   ثُمَّ ماذا 
ثُمَّ ماذا لَْو بُْحُت لََك

أّن ُقبََّة الّسماِء َمْفتوَحة؟!
رَْت بِاهلِل وَماذا لَو بُشِّ

ًّا يَْبَعُث فيَك بَْعَد األتْراِح  روحاً؟! رَب
عاِء حَلوحاً 10 اهللُ يَْنتِظُر ِمْنَك أَْن تَْدُعَو بَْل أْن تَكوَن بِالدُّ

لُُيجيَب املُْضَطرَّ في الّتوِّ 
تِلَْك َمْوِعَدٌة لُسّكاِن املَْعمورَِة الَفسيَحة

وَلَِيِعِد الّداِعَي
لَْت إجابًَة وَإِْن  أُجِّ

وَإِن اْسُتْبِدلَْت بِاألَْفَضِل ..
َفامَل الثُّلَُث تِلَْو الثُّلُِث 11

بِأُْطروَحة
ْب وَْجَه الَيأِْس في َحشاياَك َهذِّ

حيَحة ْفَحَة  تَرى وِْجَهَتَك الصَّ وَاْقلِِب الصَّ
أُدُْع الَقريَب يَْسَتِجْب إّني لََك نَصوَحة
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إلى متى؟!

إلى َمتى تَْغرَُق في ُشعورِ الّتَفوُّق ِ

موَع في َعْيَنْيها تََترْقرَْق وَتَْتُرُك الدُّ

كا َك املالَِك الَوحيَد للذَّ َمْن واَلَّ

ِعي تُديُر ُشؤوَن َقْصرِْك ا تَدَّ وَلَِم تَرَْكَتها إْن كانَْت  َخرْقاَء َكمَّ

تََتَذرَُّع بِالرُّجولَِة

وَأنَْت ِمْن َغْيرِ النَّْخَوِة ،قانوَن الرُّجولَِة تَْخرِْق

اْسِتحالٌَة أَْن تَْنجَو

َعْصرِْك  َكرميُ  أَّنَك  َظَنْنَت  ثُّم  َقلِْبها  احلُزَْن في  رََمْيَت   إْن 
ما ذَنُْب َمْن وَّكلَْتَك أْمرَها 

بَْعَد اهلِل تَرى فيَك أَنَّها ِمْن َغْيرَِك َقْد تَْهلِْك
ُم َشْخَصَك قاِضياً ثُّم تَأتي أنَْت حُتَكِّ

ال تَْسَمُع إاّل لَِنْفِسْك ،

ها ِمْن بَْعِض وَْقِتْك تَُخلِّيها وَحيَدًة يا َمْن أْهَدتَْك وَْقَتها أيَْن َحقُّ

َمشاِعرَ َطْيِفها اخلَِفيِّ

أُنوثََتها وَِقلََّة حيلَِتها أماَمَك تَْنَتِهْك ،ُفوََّهُة لِسانَِك الَّسليِط بِاْسِم الُعروبَِة تُطلِْق

لِْم تَْفَتِتُح بِِكبٍر بريٌء ِمْنُه ِعرُْقْك  ، رِْقيَِّة   باَب الظُّ بَْل بِاْسِم الَعْقلِيَِّة الشَّ

ْت بِوالَِديْها ِمْن أَْجلِْك َكْم أُْشِفُق على َمْن َضحَّ

يَْنَتِظُرك  َقْد  بِالِْوْحَدِة  رُِجَم  َطريٍق  قارَِعِة  ُمْظلٌِم في   َقاٌع 
وََهْل يَْهلُِك إالّ َمْن َعلى ِعبادِ اهلِل َطَغى ،بِالِْكْبرِ الذَ ، بِاللَّطيِف أَْشرَْك

لُِكلِّ َخطيَئٍة  َعواِقُب وَخيَمٌة، إْخلَِع الزَّهَو ِمْن زِيِّْك!

13، ،عارٌ َعلْْيَك نِْسياُن  أْمري وَأْصلِْك نَْحُن َشقائُِق الرِّجاِل 12 ،َقوارِيُر 

ذِْكُرْك نَْحُن النِّسا ُمَخّلداٌت ،في القرآِن ذِْكُرنا 14 ،َفأيَْن 

اجلّنُة حَتَْت أْقداِمنا 15،تَوََّجنا اهللُ بٍاألُموَمِة،ماذا كاَن يَجوُل في ُخلِْدْك

لَْسُت  أرى النُّورَ في َعْقلَِك لَِتِعَي ما أقوُل وَتُْدرِْك
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حينما أكبر!!!

حينما أْكُبُر َسأُْصِبُح َصَحِفّية

املاُل ال يَْكفي !!لَْيَس ُهناَك ِمْن ُحّرّية

حينما أْكُبُر َسأُطارِدُ احلَقيَقَة

َمْهما اخَتَبأْت.. أنا بِذلَِك َحرِّية...

ِن ..لَْن تَرْوي َعَطَشِك مِبَقاالٍت أدَبِّية جمَلّا الَكلِماُت تُباُع بِا

حيَنما أْكُبرْ سأرْسُل احلُروَف

لُِتْنِجَد تِلَْك الَصِبّية

َسَتْغديَن َعجوزاً تَْستمُع لِِقَصٍص ُخراِفّية

حيَنما أْكُبُر َسأَْفَتُح احلُدودَ الّدوْلِّيَة لُِيْصِبَح العالَُم عائِلًَة َعْصرِّية

إّنها احلُّمى ..أُتُْركي تُرَّهاٍت وَْهِمّية

حيَنما أْكُبُر َسأْخَترُِع لَُغًة أْحُرُفها أُُخّوٌة إنْسانِّية

ال نَْفَهُم ما تَقولني َجّراَء ُجرْثوَمِة أْحالِمِك الَثْورِّية

حيَنما أْكُبُر َسأْفِقُد الُقْدرََة على الَكالِم إثْرَ َطلََقٍة نارِّية

ارحَْتْنا ِمْن َعناِء أْفَضِل حامِلٍَة

بِأَْشرَِعٍة ِسلِْمّية

ْغياَن بَِقصيَدٍة ِشْعرِّية حيَنما نَْكُبُر لَْن نَْسُكَت وَسَنْفَضَح الطُّ

أَْغلِقوا ُعقولَُهْم بَِتْخَمٍة َعَصِبّية

َسنولَُد أْسراباً َفَنْحُن نُْسَمُع ِمْن َغْيرِ تَْكلَِفٍة مادِّية

زيدوا ِمَن الّرقابَِة ..أُْشُطبوا الّصارَِخ ِمْن اجلَُمِل الّذَهِبّية

ِمّية ال داِعَي لِذلك!!الّطْفُل َسَيْحِملُنا بِكاريكاتيراٍت تََهكُّ

ِضّد َمْن نُحارِْب!ألَْم نَْقُتْل أحالماً َمْنِهّية؟!

إِْن أْسَكتُّموني َفُورودي اجمَلانِّية

َسَترْوي ِحكاياٍت َمْنِسّية

والَغلََبُة لُِورودي بِِعْطرِها َسَتْنُشُر رِسالَتي األوَلِّية

حيَنما أْكُبُر َسأْغدو طيباً ِمْسكاً وَأماٍن َقلِْبّية
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ساعة

تِْك تَْك تِْك تَْك
أَدْرِْك وَْقَتْك

ِمَن ذلَِك الَفخِّ 
إلْزَْم ِحْذرَْك

أوِْقْف لَْهَوْك...
َسرِّْع َسْعَيْك
لِلَْخْيرِ اْسَبْق

***************************
تِْك تَْك تِْكَتْك
ما باُل َصْدرُْك
ضاَق بِحْملِْك

خطاياً َجّمٌة وَيَْحَك وَيَْحْك
وَيٌْل يَْنَتِظُرْك
بِالّتْوبَِة احْلَْق

***************************
تِْك تَْك

أُْهديَت ُعُمرَْك
َقُرَب أََجلُْك

َكْيَف بِأَْمِسَك تَرَْكَت َعَملَْك
أأْحَيْيَت َغَدَك
زَْت ُعْذرَْك أَجهَّ

أباِلّشحيِح ِمَن اخلَْيرِ َسَتْجُرأُ أْن تَْكِسرَ َصْمَتْك
َكْيَف ِصدُقْك
ما َجْودَُة بِرِّْك
أناِصٌع َقلُْبْك

خاٍل ِمْن ِغلِّْك
ِمْن أْضغاِن ِحْقِدْك
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في َسبيِل َمْن َهواَك وَُحبَّْك
بايِْع َصالحاً 

لَِترْتَِق نَْفُسْك
ذلَِك َحلُّ َمْعِضلَِتْك

لَِتأُخْذ نََفَسْك
***************************

ِت...
ساعُتَك َمَع ابِْنْك

لَْسَت بنَْيَ أْهلِْك
نَفَد رَْملُْك

َغُربَْت َشْمُسْك
َكْيَف وََجْدَت أبََدْك؟

أِعُدْك
أِعُدْك

ُكلَّ آِخرِ لَْيٍل َسأدْعو أِلُضيء لَْيلَْك
َحتَّى نَلَْتقي

***************
تِْك تَْك ....

بََدأ َعّدي 
يَْنَتهي ِمْثلَْك

َهْل ِمْن داٍع لنا في ُفرَْصتي وَبُْعِدك!!!
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رغَم أنف الظلم!!!

إهداٌء إلى املراسلنَي واملصّوريَن في أرجاِء العالِم وَاّلذيَن كرَُّسوا حياتَهم في سبيِل نقِل احلقيقِة 

للعالِم األعمى !!!!

َقرْنِّيتاَي قْد َهَجرَتا ُمْقلََتّي

وأنْتْم ما زِلُْتْم تَْنُظروْن

العالَُم ُجلُّه َقْد َغضَّ الّطرَْف

لِْم وَأنُْتْم رَْغَم أَنِْف الظُّ

في رُْقَعِة املَْوِت حُتَّدقوْن

وَْجُه احلَقيَقِة ذاَك اّلذي

إلْخفائِه يَْجَتِهدوْن

أراُه في أْعُيِنُكْم ،ُشهودُ َعياٍن

َقْد أْصَبْحُتْم بِالّصْدِق تَْنَضحوْن

ال نَعي أْسماَءُكْم

ُكْم َكونَُكْم تُْنَكروْن واَل يَُهمُّ

َفاحلَقُّ َقْد باَن َعْبرَ

َعَدساتُِكْم وََعبراتُِكْم

َفماذا َغْيرَ إطالِق احلَقِّ

تُريدوْن

في ُكلِّ بُْقَعٍة َسْوداٍء

َحياتُِكم أُْمِسُك بِصورَِة يَْومٍ ِمْن 

إلزهاِق الباِطِل تَْسَتَهّبوْن

راتُِكْم تََطأوْن َعلى بَراَءِة تََصوُّ

على َعْقِد َكوابيَس دائَِمٍة تَُوقِّعوْن



- 33 -

وْن؟! في َسِبيِل ماذا تَُضحُّ

أوَلَسُتْم أنُْتْم بِكاميراِت أنُْفِسُكْم 

بِلََحظاِت ُعْمرُِكْم

رِّ تَْسلُبوْن ِمْن نَْشَوِة انِْتصارِ الشَّ

إِْن لَْم تَكونوا أنُْتْم ُتاِهدوْن

فَمْن َغْيُرُكْم إذاً؟!

نَِديُن لَُكْم..َفَهاّل الّنَيَة لِلَْبصيرِ تُْخلِصوْن!
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مكاملة...

ألو !
ِة املَْوت ْ؟! َهْل وََصلُْت إلى َمَحطَّ

َهْل أْسَتطيُع االّتصال
ْفِل صاِحِب اخلَطِّ املْْقطوِع بَِيِد االْسِتئصال ْ... بِالطِّ

ُعْذراً !َكَتْمُت ُمحاواَلِت اتِّصالِِه بي ُمْسبقا َفأنا َكثُير االنشغاْل
أْعَتِذرُ!لَْم أْسَمْع!أْقِصُد َتاَهلُْت نِداءاِت اْسِتغاثَِتِه أِلَّيامٍ ِطواْل

ُكِم الَوحيِد  ُب َعْنُه بنَْيَ َجْمِعيَّاِت األْمواِت لكنَّ أزِْمَنَة االنِْتظارِ في َخطِّ وَاآلَن أُنَقِّ
ِطواْل

الّطويِل  َمَع  أْي  َمَع نَْفسي  دُْت َمواعيَد  َقْد َحدَّ ُكْنُت  َفأنا  لَْيَس َحليفي  الَوْقُت 
ِمَن اآلماْل

لَْم يََتَبقَّ في رَِصيِد هاتِفي الَْكونِيِّ إاّل ثَوانٍ ِقالْل
إنْسانِيَِّة  ِة  بِأُُخوَّ املَعروَفِة  تِلَْك  َغْيرَ  ِصلٌَة  بِِه  تَرْبُُطني  َفأنا ال  ؟  ْفُل  الطِّ أرادَ  َماذا 

الَكماْل
ْبِط إالَّ إذا أَخْذُتْ بِاحْلُْسباِن نََسَبُه لِي ِمْن ِجَهِة َفصيلَِة  أْعني لَْم أُكْن أخاُه بِالضَّ

الْل الظِّ
الْل َفأنا ِحْدُت َعِن الَبراَءِة َقدمياً وَاتََّبْعُت ِفَئَة الضَّ

اللِِم ِمْن زُجاٍج أْحِملُها لَِيَتَسلََّق َغْيري الهاوِيَة بََعدٍّ  َفلَْم أُعْد أرى َغْيرَ تِلَْك السَّ
َعْكِسٍي في داَلْل

ْفُل ال يُريُد َسماعي َفُهَو ال يَْهوى َصْوَت اإلنِْحالْل أَحّقاً؟! الطِّ
َّرَ احلَقيَقِة املُرَِّة في انِْفعاْل َفَقْد اْسَتطاَع أْن يَراني اآلَن بَْعَد أْن َعَبرَ َم

ال !
تَرََك لي رِسالًَة َخِطيًَّة َكَتَبها بَِدِمِه ،أْعلََمني بِها بَِقرارِِه بِاإلنِْفصاْل

َعنِّي ،وَعْن َمْن تَقاَعَس َفلَم ْيُْنزِْل تَْطبيَق األْعنُيِ تَْدَمُع في ابِْتهاْل
أُْقِسُم أنِّي َسأُنْزِلُْه !!أجابَني الّصْمُت في انِْخذاْل

ْمِت ؟!َهْل لََديَْك بَْعُد ما تُضيُف ِمْن أَْقواْل؟! ماذا بَْعَد الصَّ
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أصرت طفلي ؟!

أوِشُك أْن أْقَتلَِع حَتَرُّكاِت َعقارِب َ

ِمْن ساَعِة ُعْمري أِلَرْدََع َقرارَ الَْقَدرِ الاّلذِْع

ِ أْقَترُِب ُمْسرَِعًة ِمْن َخطِّ النِّهايَة 

أِلْمحَوُه وَأُعيَد رَْسَمُه بَْعَد أْمياٍل ِمْن ُمِخيِّالِت ُمطالِْع...

ما النَّْفُع إْن لَْم تَِصْل ساعاتي إلى ُعُمرِ أَمٍل يانِْع

أْقَترُِب ِمَن التِّْسعنَي ،تُراِفُقني َتاعيُد َمْوٍت قاِمْع

وَما زِلُْت ابَْنَة اخلاِمَسِة أُؤِْمُن بِأُْسطورَِة اللَّْوِن األبَْيِض الفاِقْع

ُخني "أَبَْيٌض" َقاٍن ُمخادِْع  َفٌيلَطِّ

َك بَِسدٍّ مانِْع اٌذ َسرََق َحقَّ ُجحوٌد أخَّ

يَقيَك تسونامي َكراِهيٍَّة زُرَِعْت بَِيِد طاِمْع

بَْيَد أنَّ ُحبََّك يَُدوِّي في الُْوجودِ يَْحِطُم ُكلَّ َخاليا التَّجاُهِل ِعْنَد َساِمْع

ِطْفلي ،َصغيري.. يا َفلَْذَة َكِبِد اْمرَأٍَة لَْم تَلِْدَك إالَّ مِبَوتَِك الياِفْع

ي أْن أَُغيِّرَ َمْجرى التَّاريِخ َفأْخُطَفَك ِمْن سودِ الَوقائِْع وََهْل ِمْن َحقِّ

ي أْن أْحلَُم بِأْن أُْهِديََك أيَّاِمي لَِتْسَتْبِدَل األْمَس اّلذي الَْتَقَمَك ِبَغٍد ُمَعتٍَّق  أِمْن َحقِّ

الِمْع

ائِْع أَْم ماذا أْفَعُل َكْي أرْحَل لَِتعودْ؟ دُّلني َكْيَف أْخُرُج ِمْن ُحْفرَةِ األَصمِّ العاِجزِ الضَّ
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من أمكم ؟!
تَِقفوْن

تَْبَحثوَن وَتَْبَحثوْن، َفأَِجُدُكْم

ْ موْن، َفَتَتراَجُع لََقطاُت بِدايَِتُكم  تََتَقدَّ
ُد َفَتْخَترُِقُكْم... وَنِهايٌة أُْخرى تََتَوعَّ
لَْن نَْحَترَِق بَْعَد الَيْوِم، وَلَْن نَْتُرَكُكْم

رِ الَّذي ثَِكلَُكْم عوَن َشراينَِي َضِميرِي املَُتحجِّ تَْهِمسوَن َفُتَقطِّ
تََتَكرَّرُ املَْشاِهُد أَمامي وَِهَي ِمْن َخلِْفُكْم

أَْحِسُدُكْم
أَتَنَّى أَْن تَزوَل نِْعَمُتُكْم

َفَترِْجعوَن أِلَْحضاٍن ُخلَِقْت ِمْن أَْجِل ُطفولَِتُكْم
تُقاِطعوَن َحْبَل أَْفَكارِي بَِطْغِو ُحُضورُِكْم

لَْيَتُكْم تُْسِكتوَن أزيزاً كاَن َقْد أرََّقُكْم
َة ُسحورُِكْم أَنْساُكْم َملَذَّ

ِصياُم األماِن ُكْنُتْم 
أَتفادى تِلَْك النََّظراِت َفأَنا ُمَكبَّلٌَة بُِحرِّيَِّتُكْم

أَْصَبْحُت ِمْن وَرائُِكم ْوَأَنا ال أُفارُِقُكْم
تَْبعَثوَن رَسائَِل اْحِتجاٍج لي وَلُِكلِّ َمْن قاَطَع َتَلِّي بَراَءتُِكْم

ما ذَنُْب الُْكرَِة املُرَقََّعِة؟تَْكُتبوْن
ما ذَنُْب الُْكرَِة املُرَقََّعِة؟!

تُعيدوَن بِأَْحُرٍف دَاِميٍة َفرََّقْتني َعْنُكْم
أَلَْم أُكْن ُهناَك َمرًَّة ِحنَي ُكْنُت احلََكَم َفلَْم أُنَبِّْهُكْم؟!

أُزوِّرُ َسَبَب وَفاِة الَْوفاِء، أَْكُتُمُه أِلَْحِمَيُكْم
وْرَ على املَُدرَِّج ،أُْعلُِمُكْم! َفأَنا َما زِلُْت أَنَْتِظُر الدَّ

ْ ٍن تَْعلَموَن اجلَواَب أِلَنِّي أنا أَنْتُم  ا ؟! تَْسألوَن وَأَنُْتْم تَْبَتِعدوَن، بَِتَيقُّ أَحقًّ
هاِت أنْتِظُر َعْودَتَُكْم ما زِلُْت ال أْفَهْم، َكَغْيري ِمَن األُمَّ

ُكْم تَْبَتِسموَن بَِشَفَقٍة أِلنِّي ال أَِع أنَُّكْم ُمْنُذ زََمٍن غادَرُْتْ إلى ُحْضِن األرِْض أُمِّ
ُّّمُكْم أألَرُْض أ
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حساب

أُْحِصي ما ِعْنِدي

ُص األْعدادُ مِبا يُرْضي تََتلَخَّ

َفِديني يَُشدُّ َعُضِدي

وإميَانِي يَْقُسو َعلى حَلَظاِت نِْسياني َفَتْمِضي

ُك بَِحِقيَقِة اآلِخرَِة أِلَْقِضي... أََتَسَّ

َعلى بََناِت أْفكارِ َضْعِفي

بَِشْكٍل أَبَِدّي

أَْجَمُع َصْبري أِلَْطرََح الَْيأَْس 

وَأُرْدِي

ال نِهائِيٌَّة أْحالَِمي

َفِفي اجْلَنَِّة أَْسرَُح أَْحياناً 

ِحنَي أُراِجُع دَْفَترِي أِلُِضيَف َاْسِتْغَفاراً بَِشْكٍل َعَددِي

َماذَا ال أْطلُُب وَبَْنُك االْسِتَجابَِة لُِدعائي َمْفتوٌح لَِقُبوِل ِقرْضي

َتْتاُح  ٍة  ُقوَّ َمَع  بِالتََّناُغِم  َقلِْبي  يُرَدِّدَُها  بَِكلَِماٍت  أُضاِعُفها  َصَدقاٍت  بِْضِع  مِن 

نَْبِضي

وُمعاداَلٍت ِمْن ُصْنِع ذِْكٍر وََصالٍة أَرُْجو أْن يََتَقبَّلَها رَبِّي 

لُُيْعِطي َقراراً أََتَنَّاُه ِفي َصَددِي
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وثق!!

اأْلَبْرِياْء  وَثِّْق16 بِاْسِم 
ِم الّطاهر أرْشيَف الدَّ

ْق بِأَْعنُيٍ وِشفاْه  َحدِّ
ُفِقَدْت في يَْوٍم عاثِرْ...

أُنُْطْق باحْلَقِّ وََكرِّْم 

َمْوتاً ِمْن نَْوٍع فاِخرْ

عاْء أرِْق بُرْكاَن الدُّ

ْمَت الْقاِهرْ أْحرِِق الصَّ

لِْم جاْء أنِْظرْ َمْن بالظُّ

إلى حنِي الَيْوِم اآلِخرْ

أُْصِبرْ بِِجدٍّ وََتَلَّْد

ظامِلَُك فاٍن فاِجرْ

َسَيْفِصُل بَْيَنُكما الَعْدْل

َسُتْنَصُف بِإِذِْن القادِرْ

لُْم يَْوماً َسَيْنَتِحُر الظُّ

َفاتُْرْك نَْظرََة احلائرْ
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عالم؟!

َت وِْجَهَتَك لِِقْبلَِة الِْكْبرِ يا َجْهُل؟! َعالََم َضَبطَّ

لَمة َُقْد أََشاَحْت وَْجَهَها امُلنيرَ عن َعْتَمٍة اْسَتْوَحَشْت ِفي داِخلَِك  َفالظُّ
الَْفِشِل

وَإبْلِيُس ذَاتُُه أََطلَّ ِمْن ُجْحرِِه يَْسعى...

َق َعلى ُعبَّادِ ُهَبِل لُِيبارَِك مِلَْن تََفوَّ

َفلَِم التَّعالي وَأنَْت أذَّلُّ ِمَن النَّْعِل

وَلَِم التَّعاُظُم يا َمْن دَنا ِمْنُه اأْلََجُل

ْقَت يا َكْهُل باِب َصدَّ أَبِالشَّ

ِة الْقادِرُ أْن يُْهلَِكها َجناح ُبَُعوٍض أَقلَّ ِمْن ُمْعَتِدِل أْم بِالُْقوَّ

ا انَْطلَْت َعلَْيَك ِكْذبٌَة أنَْت لَها ُمْفَتِعُل أوْ رمُبَّ

اَل املْاُل مالَُك وال النَّجاُح بَِفْضلَِك يا ناِكرَ الَْفْضِل

نْيا لََك واََل اآلِخرَُة يا َمْن في َقلِْبِه َخلَُل اَل الدُّ

َسُتَكبُّ على وَْجِهَك يَْوماً ِفي أَحرِّ ُمْشَتَعِل

أَْهُل  لَها  إْن لَْم َتِْل الُْفؤادَ ِمْن ذَرَِّة ِكْبٍر 17 لَْسَت 
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اآلخر

ْمِت تَْتَبُعُه احْليرَُة وَبَْعُض اخْلَْوِف يَْجلُِس اآْلَخرْ َخلَْف حاِجٍز ِمَن الصَّ

وَأَماَم الِْغالِف اجْلِويِّ لاِْلْخِتالِف يَْدأَُب أََحُدُهْم َعلَى إِْحداِث َفْجَوٍة يََتجاَسرْ

تََتَناَقُل اأْلْخبارُ أَنْباَء ُعقوٍل أَبَْت إالَّ أْن تََتخاَطرْ

وَِفي ِسرِّ ِعْشِقي لِْلْسالِم تُوَِّجْت دَْعَوٌة أِلَْن نََتحاوَرْ

ْوِت وَنََتناَظرْ ْم َعازَِل الصَّ َفلُْنَحطِّ

كِّ بِالَْوْهِم ،دَْعنا نََتشاوَرْ َسَتزيُدني اْقِتناعاً بِديني وََسأَزْرَُع ِفيَك ُحرِيََّة الشَّ

آراُؤَك لَْن تَْغُزوَ َعْقلي..أِعُدَك أْن ال أتَفاَخرْ

لَْن أْفرَِض َعلَْيَك رَأْيي..ِمَن املُْسَتحيِل أْن نََتشاَجرْ

ُجلُّ ُمَناَي أْن تَْدنو ِمْن تَْطبيِق ما َطلَْيَت ِمْن رُْقَعِة اْحِتراِم حاَِملي رايَِة دِيٍن آَخرْ

اإْلنْساِن.. ِكْذبَِة ُحقوِق  بَدْفَترِ  ْفَتُه  َجفَّ بَِدِمي  َمْطلِيٍّ  ُمَزٍَّق  ُمْهَترٍِئ  ِفي َقميٍص 
دَْعَنا ال نََتظاَهرْ
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أسننجو ؟

بنَْي َهاالٍت وَِظالٍل نَْطفو زََمِنيَّاً وَنَْغرَْق

بَِجهالٍَة نُْخِطُئ آنِيَّاً ثُمَّ نََتدارَُك وَنُْدرِْك

ِة نَْهٍر َسْمحاَء وَبنَْيَ أْمواٍج عاتَِيٍة َفَنْعلَْق ْهُر بنَْيَ ِضفَّ وَيُؤرِجُحنا الدَّ

لَْيَس بَِيِدَك َمْنسوُب املْياِه يَرْتَِفُع حيًنا َفَيْخِنْق...

وَيَِجفُّ بََفرٍَج ثُمَّ يَعودُ َفَيْدنو لُِيْهلَِك َعْقلَْك

َقْد يَْفِتُك بَِك ال أُنِْكرْ وََقْد تَْنُجو بَِصْنَعِة إمياٍن ُمَحنَّْك

ِل تَزيُد نِْسَبَة اْحتماِل النَّجاِة وَتُْغِدْق ْبرِ يَْكُمُن َحلُّ املُْعَضلَِة وَبِالتََّوكُّ بِالصَّ

أََسَنْنجو ؟ أرْجو بَْل َعناَن التَّفاُؤَل أُْطلِْق

أَتُْرْك لَْن  أبَداً  بِرَْحَمِتَك  اأْلََمِل  َفَظنِّي بَِك يا رَبِّ َجميٌل 18 ،َخْيَط 
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دعك

دَْعَك ِمْن نِداءاِت النَّْفِس َفإنَّها 
تُرَتُِّب َمَع املَْهلََكِة بِْضَع َمواعيْد

يُعاوِنُها ِظلٌّ َخِفيٌّ يُْصِدرُ وَْسَوساٍت بل َهَمساٍت بَِصْوٍت َخفيْض

دْ ماذا تُريْد ماذا تُزَيِّننَي يا نَْفُس،وَما ُمراُدَُك يا ِظلُّ ، أْقِصُد َحدِّ

أْن أنْسى تِلَْك الُْبْشرى،أْن أنَْشِغَل َعْن َكلِماِت الَْوعيْد

ُس انِْقياداً نَْحَو هاوِيِة الَشرِّ الَْعنيْد أْن أنَْضمَّ َمَثالً إلى طائِفٍة تَُقدِّ
الَْعبيْد ِمَن  لِلْهوى  أكوَن  أْن  ..يعني 

ا أْن تَْقتادََك َفَتميْد َفما النَّْفُس إالَّ َمْلََكٌة إمَّ

ا أْن َتْلَِكها بَِقْبَضِتَك بَِثَمٍن زَهيْد وَإمَّ

أيا نَْفُس ،رَِغْبُت َعْن ما َطلَْبِت ،وَتُْقُت إلى امْلَزيْد

بَِعْوِن َمْن بَثَّ في روحي اأْلََمَل بَِشهادَِة النَّْصرِ َعلَْيِك أْقَبلُها بَِيْوٍم َشديْد

َسأَتُْرُكِك لَِنْفِسِك يا نَْفُس امْلَرََّة تِلَْو امْلَرَِّة أَبَْدأُ ِمْن َجديْد

دُ بِِذْكٍر َمديْد باُب الَّذي نََثرَْت يا ِظلُّ َسأُبَدِّ وَذاَك الضَّ

َفإلى َماذا حَتِنُّ بَْعُد يا َقلُْب وََماذَا َغْيرَ الِْفرْدَوِْس اأْلْعلى نُريْد 
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تسارع

َّاُم وَُغَبارَُها مَيِْضي  تََتسارَُع اأْلَي

ْهماُء كأْن لَْم تَُكِن وََتُرُّ الدَّ

وَِفي تِلَْك اللََّحظاِت َحْيُث أِقُف ُمْفَحَمًة أاُلِمس األْْمَس...

َفال أْفَهُم ما يَْعِني

ازْرقاٌق في الُْقبَّة، َفاْسِوداٌد ياُلِحُقني

تَعاُقُب الُْفصوِل دَوماً يَُنبُِّهني

أْحباٌب أذُْكُرُهْم يْسُكنوَن في ذِْهِني

َقْد اْحَدوْدََب الزَّماُن ..وَْقتي يُداِهُمني

َفَهْل ِمْن ُمتَِّعٍظ ،ُكلٌّ في َكَفِن

َسُيلَفُّ يَْوماً ما في َمْقَعٍد َعِفِن

َفَهْل ِمْن َفقيٍه،َهْل ِمْن َفِطِن

ماذا أْعَددْتْ لَِيْوِم الَْوَهِن
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تقليم األشواك

أُْهدي هذه القصيدة لكلِّ من يرى أنَّ االنساَن اّلذي يُْذنُِب في الّليل والنَّهار 

ليس له حٌق في الدعوة الى اهلل...

وها أنا ذا أَُقلُِّم األْشواْك 

أتاَهُل أِلنْسى مِلَشاعري انِْتهاْك

أَْحِذُف احْلُروَف أِلُْصلَح التََّمزَُّق في ِشرْيانَِي ذاْك

أتُْرُك املِراَء ..أْسُكُت في ارْتِباْك ..

أَْعِكُف َعِن احْلِراْك

أْسَمُع انِْتقادَِك أنِْت بِلَْوَعِة امْلُْشتاْق

أَِمْنِك ُكلُّ هذا

أبَْتِسُم في إْطراْق 

ساَمَحِك َقلٌْب يَسعى دَوْماً إلى رِضاْك

َسأُْخطئ الَْيْوَم وَلِلتَّْوبَِة َسُيسابُِق وَريُد َقلٍْب باْك

ْيَل الَْبريَء ِمْن النِّفاْق لَْن أوِقَف السَّ

وِيَّ ِمْن َفْيلٍَق أفاَق َفنهاَْك لَْن أْكُتَم الَّدَّ

داْق ثُمَّ ماذا إن أَذْنَْبُت َفَدَفْعُت بَِقصائِدي أَْجزََل الصِّ

أُجرٌْم أْن حُتَرِّْك

ِمْن َقلَِم ذُنوبَِك تَْسرِْق

كلماتَِك لُِيْمِسْك

َغْيُرَك َعْن ذَنٍْب كاَن َقِد اْعَتراْك
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احلجاب

ولَِك باٌع في التَّسويِف مْن غيرِ َمَعرٍَّة

وفي تسويِغ الُعرِيِّ ال ُتاريِك أيٌّ َغرْبِيٍَّة

رِ ،َتَرٌُّد ِمْن َهِويٍَّة تََخلٌُّف بِاْسِم التََّحضُّ

فإذا أْخَطأوا َفَنَسبوِك للماسونِيَِّة ،

ا ثَْورٍَة أو لِلَْغرِْب امُلَنَِّث ،ثُرِْت أميَّ

ا تََقيَّأَْت روُحِك وَتََبرَّأْت ِمْن َكذا َجرميٍة أوْ رمُبَّ

َفعلى الِفْطرَِة ُجِبلَْت ِهَي وأيَن أنِْت ِمْن ُطْهرِ الِفْطرَِة...

ْدرِ وَحْسرٌَة ذِراعاِن مكشوفتاِن ،فضيٌق في الصَّ

ُم يَْغلي بِغيرٍَة وأنِْت في َتاُهٍل مِلََغبٍَّة والدَّ

أراِك فأخشى علينا ِمْن يوٍم َعبوٍس 19وَخسارٍة 

ِص َشْخِصيٍَّة أَفلَْم يَئْن لَِك َقْطُع تَْذِكرَِة النَّجاِة وَتَرُْك تََقمُّ
لَْيَسْت ِمنِّي واَل ِمْنِك احْلَقي َفَتَتبَّعي أَثَرَ آيٍَة20

ني بِِهدايٍة لي بِاحْلِجاِب،حَتَصَّ َفَتَجمَّ

لَْيَس احْلِجاُب بِستارٍَة 

ليَس َفَقْط إِْسداُل ِقماَشٍة

ا احلجاُب يَْقَظٌة ِمْن َغْفلٍَة إنَّ

َفَتزَيَّني بأْخالِق اإلسالِم ،إْغِسلي آثارَ نَزْوٍَة

كوني كالنَّْجَمِة ُتاوِرُ ُعلِّيًَّة،َتَْتدُّ األَيادي لَِنزِْعها َفَترْتَدُّ 

األَيادي َخَجالً ِمْن َكْبَوٍة 

وما يَطاُل النَّْجماِت غيُر احْلِساِن مْن أِهلٍَّة 

َفَتَفوَّقي على نَْفِسِك ،كوني َعزيزًة وَدَْعِك ِمْن أذِّلٍة
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رسول اهلل

واٍه ،َكم تاقْت أرحاٌم حِلَْملَِك

َجْت رماُل الصحاري َشْوقاً خلُطى َعِقِبَك وكم تأجَّ

صحراُء قلٍب يانٍِع تستسقي الواحاِت من َهْديَِك

فاعة من لَُدنَِك وواحاُت روحي قد ذَوِيَْت،تصطرُخ الشَّ

اْسِمَك لَِسماِع  أنْهارٌ  أذََّن بالٌل َفبكى 21 ،َفسالْت 

رسوَل اهلِل أْسَتِحي 

ذُبْت َخَجالً ِمْن يَْوٍم لَْم أتََطيَّْب بِِذْكرَِك...

أنَْشأَْت عاملاً ُمَتكاِمالً ،لَْم تَْعرِِف املعمورَُة َكِمْثلَِك

وَيْحنا يا لَلقسوِة،

ِت آأْلْغصاُن، يِْعَتِصُرها ُحزٌْن لَِفْقِدَك تََندَّ

ويعتري القلوَب سواٌد للجهِل بَك

ْمَتنا على نَْفِسَك تي! ،يا من َقدَّ يا من ناديَت رحمًة:أُمِّ

عاِء طمعاً بِلِقائَِك أَسَتْعرُِفني رَسوُل اهلِل؟!أُلْقي شباَك الدُّ

يا بدراً َقِد انْحنى القمُر جلمالَِك

يا َمْطلََع اخلَْيرِ،قْد أََسرَْت الكوَن بُِحبَِّك

َمْن ذا كمالَُك قْد حكى،من ذا يُعيُد أيَّاَمَك

رسوَل اهلِل، فعلى أَمِل اللِّقا،أسأُل املَْولى الوسيلَة لََك 22



- 47 -

طائر النار

يا طائرَ النَّارِ قْد أرْدَيَتني

ُمنُذ الطفولِة رَمادُك ألَْقْمَتني

تُنازُعني ..

تُنازُِعني اآلَن على اخلروِج بعَد سننَي عجاٍف فيهّن

هّمشُتك َفأْمَهلَْتني

ُخْضُت غمارَ لُغاٍت أقلَّ شأناً من عربيَّتي

وَكتمُت الشوَق إلْحيائك في ُغرْبَتي...

أفيا طائرَ النَّارِ اْشَتِعْل واْغرِِس اإللْهاَم في سبيل ُقرْبَتي

سأُخطُّ ِمَن األحلاِن ،سأكتُب باأللواِن ما يَبني جنَّتي

تِلَْك تِرَْكتي
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أيا يوما

أيَا يوماً جاَء في طلبي

ملهوفاً حتطُم قواعَد األدِب 

ِمْن غيرِ إذني أتْيَت ،تسابُق سرعَة اللَّهِب 

وأنا األَرُِق الذي لَطاملا َغِفَل عن ُمْقَترِِب

عيناَي ال ترى غيرَ أرواِح ذِكرياِت ُمْنَتِسِب 

أْقَبَل يوماً على احلياِة فتقاعَس ،أنْساُه طوُل األمِل املُْنَتِهِب

ٍة أِمْن ذََهِب... أِمْن ِفضَّ

تَُخلُِّص أْمرَ ُمْضَطرِِب

َقٍة أِمْن ِكْذبٍَة أُْخرى وأْعذارٍ ُملَفَّ

تُشيُح نََظري َعْن أْمٍر َعَجِب

ُرني لَِهْوٍل أنَْت يا يومي ُمْجَتلِِب أِمْن ساَعٍة مُيَْنى حُتَضِّ

أبُكاٌء أْسَمُعُه ِمْن ُعلَْبِة َخَشِب

وَِحْكَمٌة تُرَدِّدُها كاَن الوقُت ِمْن ذََهِب

َفَنَدٌم وََشقاٌء باِل ُحُجِب

أتَرى النورَ وَبُْشرى يوٍم جديٍد أراَك ُمْنَتِحباً ..َفُتِب

اآلن واْشرَْع في تعميرِ اآلخرِة ُكفَّ عِن اللَِّعِب

ُل أَوْ ُحلُْمَك املَُهلَْهُل هو زادُ التقوى في قلبي ..زادُ التقوى  ،كابوُسَك املؤجَّ

أرجو منَك ربِّي 
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مفترق طرق

َملَْحَمتي هناَك في النَّفِس تري، أتابُِعها أنا بِإمعاْن
دّبْت حياٌة في خواطرِها

فأنصَتْت حواسي بِافتتاْن
ِم َفهناَك في مجرى الدَّ

بطالِن أحمقاْن...
أضحُك من بكاِء أحِدهما 

وأحترُق لِولِه الّثاني بِالعصياْن
َفاألّوُل شيطاٌن،أبى أْن

يترَكني لِصالٍح ،َفتعّلَق بِإدماْن
باِل  وَالثَّاني إنسانيّ يُخطُئ 

هوادٍة ،أماَمُه درباْن
فيا مفترَق طرٍق 

أيَن بوصلَتي ،تالَشْت جُنومي ال أبْصُر سوى قيعاْن
ُس العفَو أحَترَُّق لِلغفراْن أَتلمَّ

رِ وفي ضيافِة اخلُسراْن نوُب ،طاَل ُمكوثي في َكنِف الشَّ أهلَكْتني الذُّ
َفأْقِدمي شموعي َفخاِطبي ظالالً قْد أتْبَعت ُشجوناً

بِقُنوٍط في الوجداْن
وَناجي ُحرقتي على ما َمضى وَابعثي األمَل في عروِق اليأِس وَأنيري البصيرَة 

بتدفِق اإلمياْن
َفيا إمياني يا وضَح النَّهارِ ،يا ترياَق مْن ماَت في بعِض األحياْن

كرِ ،َسلِّْحني باْستغفارٍ يُسعُف املَكروَب بدفِء نيساْنْ َجنِّدني بِالذِّ
ى النِّسياْن وَأيَن قرآني ،ربيُع قلبي ..خارطتي حنَي تشتدُّ بي ُحمَّ

وَدعاٌء يصاحُبني ،أال لْيَت حياتي ،أيَا لْيَت َماتي في سبيِل الّرحمْن
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أستغفر

استغفرْ استغفرْ

كلُّ قواَي أْسَتْحِضرْ 

ُجْنٌد وَِحْبٌر

ِمْن َقلَمي َسأُْمِطرْ

معركٌة تلَو معركٍة سأخوُض وَأخسرْ...

َمن غيُرك يدري ،َمن غيُرك يُْبِصرْ

إلهي موالي كلَّ جوارحي لِرضاَك أْسَتْنِفرْ

فِذْكٌر ،َفصالٌة ،َفَصَدَقٌة أُْخفيها 23، ال ال لْن أُْخِبرْ

ِمرْساتي قْد ضاعْت ،لْم أزَْل أُبِْحرْ

منارتي لْن تُْطَفَئ ما دُْمُت أْسَتْشعُر بِكلمِة أْسَتْغِفرْ

جيشي يتقّدُم وَحيناً يتراجُع، لكْن بِالنصرِ احلاسِم أبِْشرْ

فما زال قلبي ينبُض بها يَْسَتأْثِرْ

وما زلُت أْقوى ،يا َضْعُف أدْبِرْ

ذنوبي قْد غرقْت،روحي قْد برِأْت ،فأْسِمْعني استغفارًا،ِعش انكسارًا

ر 4نُْكَتٌة سوداُء 24في الفؤادِ فَكسِّ
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أحجية

وَحياُة بعِض النَّاِس أُحجيٌة 

وَعيونُهم لغٌة بال ُمعجِم

وَدروٌب وعرٌة سلُكوها في عالٍم مشئوم أشبه بِجهنَِّم

أَفسمْعَت  أنيناً ،شكوًى أوْ تضّرًما

بِالكاد رأيَْت ابتسامَة سخريٍة ،وَضحكَة تهّكِم

أيا نوائُب أقبلي مِبدرارٍ وَتزاحِم 

ويا أماِن  انطقي ،تكلَّمي

فما نريُد غيرَ رضاُه وما نَْقِصُد غيرَ اجلنَِّة مْن َمْعلَِم
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من يا صغيري..

مَنْ يَا َصِغيرِي

َفَدرْبَُك َمْفُروٌش بِاحْلَرِيرِ

ِقيَع لَْن تَْعرَِف الصَّ

ً لَْن تَُصادَِف زَْمَهرِيرا

لَْن تََقَع ِفي َسِعيرِ
ْت َعْيَناُه َحزَناً 25 دُ َعْهَد َمْن ابَْيضَّ َما دُْمَت ُتَدِّ

ِبيِل َفأَبَْصرَ َما لَْن يَراُه َضرِيُر السَّ

أَنِْعْش وَْشَم ِحّناِء األَمِل!

َقزِِّم األلََم

َتِْضي أيَّاُمُه

يَء الَيِسيرَ إبَْتِسْم َتَْعْل ِمَن الُعْسرِ الشَّ

ا لَُهْم َفابَْعْث بِرَِسالَِة اْمِتَناٍن وَأمَّ

نَْهُرَك َسَيْجرِي َشاُءوا أْم أَبَْوا

لَْن يَْنَقِطَع أَبَداً َصْوُت اخلَرِيرِ

أَِفْق يَا َصِغيرِي

َقْد َحاَن َمْوِعُد اْسِتيَقاٍظ 

هلِل دَرَُّك 

اخلُلُودُ يَْنَتِظُرَك

َفلَْتْحَيا يَا َصِغيرِي
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ما نفع؟!

ما نَْفُع ذلَِك الزَّماِن

َمْن َسُيلِْقُمِني احلِْكَمَة ِمْن وَرائِه

ما نَْفُع تِلَْك أألُْقُحوانَِة

أَْهَديُْتها لَِك في يَْوٍم أُرُْجوانِّي

وِلَِم أََصابَْتِك تِلَْك الَْقِذيَفُة

أَتَساَءُل يََتَملَُّكِنَي الَْوَهُن ِفي ُوْجَدانِي

لَِم لَْم أَُكْن أَنَا لََها َهَدفاً

لَِم لَْم أَتُْرْك أَنَا لَِك َمَكانِي

َفلَْنلَْتِقي يَْوماً 

بَِعيداً َعْن تِلَْك الَْعَقارِِب

نَْحِمُل ِفي َطيَّاتَِنا َعالََماِت اْسِتْفَهاٍم

لَِنْعلََم يَْوَمِئٍذ لَِم ُكْنِت أَنِْت َعْن َحَياتِي ُقرْبَاناً

َفلُْنَدوِّْن َمْوِعداً ِفي الَغِد

يَْفُرُغ ِفيِه تَْهِديٌد بِإنِْتَهاِء زََمانِي
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نحن اخترنا أن نكون !!

ِفي َمْخُطوَطٍة نُِقَشْت بَِدِمَنا
ْبَنا َعقَّ

َّا ُكنَّا َقْد َعلِْقَنا ِفي َجادَِة الاّل َكْيُنونَة أَن

ِفي الرَِّماِل املَُتَحرَِّكِة َغرِْقَنا
ِحنَي ِكْدنَا أَْن نَْشِنَق الزَّيُْتوَن

ْفِل الَباِكي أَيَْقَظَنا  وَِصَياُح الطِّ
رَ املَْسُكوَن أُتُْرُكوا ذلَِك املَمَّ

بِأَرْوَاِح الَْيأِْس اجمَلُْنونَة

وََمَنارَُة املَْسِجِد املَائَلَِة ناَحْت
َفلُْتَصلُّوا حَتَْت أَنَْقاِض الَْكَنائِِس احلَُنونَة

أَِخلُْتْم أْن نَْتُرَك األرَْض 
َعْطَشى َفاَل نَْفُجرَ ِمَن األرِْض ُعُيونا

َفلَْتْضَحْك ُكلُّ امِلِلَِل املَلُْعونَة
إْن ِهَي َخلََّفْتَنا وَرَاَءَها

يُْنونَة َسَيلَْحُقَها يَْوُم الدَّ

َفَنْحُن اْخَترْنَا أْن نَُكوَن
تِلَْك نُُبوَءٌة

َفاذُْكُرونَا...
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كلمتي...

َبَب ِفي َضْحَكِتي أنِْت ُكْنِت السَّ
َعادَِة ُكْنِت َعاِمَل السَّ

وَرَاَء دَْمَعِتي
دَِة َصاِحَبُة األوُْجِه املَُتَعدِّ

ِفي َقْبَضِتي
لُِك بَِخَيالِي  أتَأَمَّ

بَِنارِي وََجنَِّتي
أَتََساَءُل َعْن َمْصَدرِِك

َعْن َسَبِب َكْونِِك
تَْخَتالنَِي تََتَباِكنَي وَتَْخَضِعنَي 

لَِنْحِتي لَِك
َسأَْسِقيِك بِأَلَْواِن ُحرَْقِتي

ُكْنِت ِفي دَوْرَِة َحياتِِك نَْبَتَة أَحِدِهْم
وَأنِْت اآلَن زَْهرَتِي

َسأُرِْسلُِك بَِعيداً 
لَِتزْرَِعي َمَشاِعرَ ُمْخَتلََطًة ِعْنَد آَخٍر يَْحلُُم بِِك 

َفانُْثرِي لَِقاَح َجَماٍل
ُكونِي ِمْن أَْجلِي

إيَْحاًء  لَِغْيرِي ِمْن ُمِحبِّيِك
لُِتَكلِِّميِني ِمْن َجِديٍد 

بَِثْوِب التَّْجِديِد يَا َكلَِمِتي
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جهينة أخرى

ِغَيابُِك َعنِّي ُجَهْيَنُة

َقْد أْشَتى دُنَْيِتي

ِمْن َغْيرِ ُمُرورِِك النَِّديِّ

َكْيَف أَْسِقي وَرْدَ ِحْكَمِتي

ْدِق ِفي انِْقراٍض َفأْهُل الصِّ

ِفي زََمِن تَْنِصيِب اخلُْدَعِة

لَْسُت أرَى َمْعَدنَه إالَّ مِبِْثلِِك

تَتَِّجرِيَن أنِْت ُجَهْيَنُة بِأْغلَى ِسلَْعٍة

بَرِأِْت ِمْن ِصْمِغ الَكالَِم

َهَجرِْت َمِن اتََّخَذ التََّملَُّق َصْنَعًة

نََطْقِت بِاحْلَقِّ ِفْعالً

رَاَحِة النَِّقيَِّة  َقِة بِالصَّ وََعَمالً َمَع اْحِترَاِفِك لَِفنِّ الَكلَمِة الَعِطرَِة املَُنمَّ

َهلََكْت ألِْسَنٌة لَْم تَْنَقِطْع

َعْن ُطوَفاِن الَكِذِب اُلَنَِّط

ذلَِك َمرٌَض ُعَضاٌل َقِد اْسَتْشرى 

ِفي األنُْفِس 

تِلَْك إِذْْن لََشرُّ ِعلٍَّة

َّطِتي  َفلَْتُعودِي ِلَ

ٌل ِمْن َغْيرِِك ُجَهْيَنُة َفِقَطارُ َقْوِل احلَقِّ ُمَعطَّ
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األنا

ُكفَّ َعِن اْعِتَناِق َمْذَهِب األنَا

تَْفِصلَُك ُخُطَواٌت َعْن َمْن ذَوَى َفانَْحَنى

تََوقَّْف َعِن اْسِتْعَبادِ َضِميٍر َقلََّما

نَاَل اْسِتْحَقاَقُه 

َعْن َجَدارَِة أَحٌد ِمْن بَْيِنَنا...
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عزوف.. 

َمالِي أرَاِك يَا نَْفُس 

تَْعزِِفنَي َعْن ُمَخالََطِة أْعَوادٍ ِخيَطْت بَِسرَاْب

ُمْكَفِهرََّة الَقلِْب ُتِيِبنَي:

نَْيا حَتَْت َسَحاْب ا أْخَفْتُه الدُّ بََحْثُت َعمَّ

ذَّراُت رَِماٍل َقْد أْهلََكْتَها

ُخَطى الَباِحِثنَي َعْن وَاَحاْت

ِقلَُّة َحظِّ َخْيرِ ُطالٍَّب

تَْدَفُع بِي إلَى ارْتَِياْب

ُخْضُر األنُْفِس ِفي انِْقَطاٍع

ِطيُب األْفِئَدِة نُْدرٌَة ِمْن َكْثرِة اْحِتَطاْب 

إْعَمِل اخلَْيرَ وَارِْمِه ِفي َقْعرِ اُلِيِط وَفِّرْ َعلَى نَْفِسَك َكلَِماِت ِعَتاْب

رُّ بِانِْتَداْب اَل تَْنَتِظرْ ُحْسَن اإلَجابَِة َعلَى أرٍْض َحَكَمَها الشَّ

َّْن أنَاْب ْه َعْيَنْيَك نُْصَب َملِِك َمَفاِتِ اخلَْيرِ ُكْن ِم وَجِّ

اْب تَْنُج ِمْن َمْضِيَعِة انِْتَظارِ الِبرِّ ِمْن ِطنٍي اَلزٍِب 26 َكذَّ

َدى يَا نَْفُس أِمْن َغْيرِ الصَّ

َهْل تَلِْقنَي ِمْن َجَواْب
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هديل ساّرة

سأدعو أْن أراِك ُكلَّ ساعٍة وَعنَد اضمحالِل هامتي 

َفَمْن غيُرِك سيمنُحني أصدَق ابتسامٍة

وَلَم أقلُق مْن يوٍم َسيرِقُّ فيِه عظمَي وأنِت رفيقُة درٍب خاّصٍة 

ما زلُْت أعدُّ الَعتاد

أجمُع الزَّادَ فلي لِلخيرِ فاقٌة

تُهّدُئ مْن روعي كلماتُِك

مْذ أْن ُكْنُت طفلًة أنِت مْن دوِن النَّاِس عامًة

أنيستي وحيدتي 

ليَت عندي مْنِك الكثيرَ َفأنِت هديٌل ساّرٌة 
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محادثة

اْغَترَْفُت ِمْن نَْهرِ ذِْكرَيَاتِي

ُمَحادَثًَة َمَع َعُجوزْ

َقلَّْبُت َصَفَحاِت ُسُطورٍ

ِمْن َحَياٍة أُْهِديُتَها ِفي َتُّوزْ

ْيِف أنِْت َحبيَبتي ابَْنُة الصَّ

ُموْس اَل تَْتُرِكي التَّْحِديَق ِفي الشُّ

وَتَلَِّدي وَإْن َشاَكِك 

وََهُج َحرٍّ أذَى َغائِرٍَة بِالْكادِ َمْحُسوْس

إْسَتْبِدلِي َعْيَننْيِ َسْودَاوِّيَتنْيِ بَِحَجرَيِْن َكرمِينَْيِ

ِسي َخْيرَ النُُّفوْس تَلَمَّ

لَْمِة اَل تَْنَتِهي َفأْعِتِقي ُحَطاَماً َعُبوْس َكَمائُِن الظُّ

ُكِسرَ َعلَى يَِد َشرٍّ َمْهُووْس

رِي أْن تَْتُرِكي جُنُوماً ِفي وَتََذكَّ

زَاوِيَِة َعْقلِِك تَلَْمُع َكالتُُّروْس

التَّْنِقيُب َعِن التََّفاُؤِل ِفي املَاِء الَعِكرِ 

رُوْس يََتَطلَُّب الَكِثيرَ ِمَن الدُّ

وَٰلِكِن اْعلَِمي أّن النُّورَ َسَيْسَطُع ِفي الَغِد

ِكي بِابِْتَساَمِة رِضاً  َفَتَمسَّ

ُقوْس  تِلَْك َخْيُر الطُّ
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نفاد صبر الصبر 

ِحلُْمَك َعلَْيَنا يَا َصْبُر

ل َقلِيالً الَقْهرَ حَتَمَّ

ْدرِ ُقْل لِي َمْن َطَعَنَك ِفي الصَّ

ُتِيُب والَغَضُب ِفيَك ُمرُّ

تََعرٍّ بِاْسِم حَتَرُّرِ ِفْكرِ

وََطرٌب لَِنَظراٍت ِفيها َشرَرُ

وَالُكلُّ ُمْبَتِسٌم رَاٍض مْنَبِهُر

ْهُر لُِقُشورٍ َسَيأُكلَُها الدَّ

ْهرِ ألرْواٍح َفرَِغْت ِمْن َمْخُزوِن الطُّ

وقد أُبِيَد احلََياُء َعْن ُعْقرِ األرِْض 

ْعرِ وَالَغزَُل املَاِجُن َقْد َطَغى َعلَى الشِّ

الَقِصيَدِة ثََمَن  َعْيِني  ُقرََّة  "زَوِّدْ 

ْعرِ َسَنْدَفُع ِضْعَف السِّ

َفِفيَها َحّقاً َما يَْسَتِحقُّ النَّْشرَ

لَِنَدِع الِفَتَ تَْسَتْشرِي

َهَذا اجلََماُل بَِعْيِنِه، اهلُل وََهَبَنا إيَّاُه، َمْن َغْيُرنَا ُمْؤِمٌن َمْن َغْيُرنَا يَْدرِي"

وَِخرَاٌف باِلَ ُصوٍف تُْقَتنَى 

باَِل َمْهرِ

َقْد نَِفَد َصْبرِي

دَْعِني أِفرُّ

ُقْل يَا ِحلُْم

َفرِ؟! َمَتى تَرَْحُل أِلُكوَن رَِفيَقَك ِفي السَّ
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أحّبائي
أهديها إلى دُعاِة اهلِل الصادقنَي في األرِض،

 
أَِحبَّائِي َكانُوا ُهَنا
وَالَبْعُض ِمْنُهْم 
بُّ َعلَى األرْْض يَدِّ

وَُكلُُّهْم ُخلُِقوا لَِيِعيُشوا

َد الَعدُّ ِفي َمْنَبِع َحَياتِي إلَى أْن يَُجمَّ
وَِفي َما بَْعْد

ِة ُهُم أبَْطاُل الِقصَّ

رْدْ رُوَاٌة يُْحِسُنوَن السَّ
ُغزَاُة احلََياِة ِمْن َغْيرِ نِّد

َمأُ اَل يُِصيُبُهُم الظَّ

دَاِفئو النُُّفوِس اَل يَْفَقُهوَن الَبرْدْ
بِاملَْنَفى َحْيُث يَْسُكُنوْن
يَْعُمُروَن وََطَناً ُمْسَتبَّْد

َقْد َطَووْا َصَفَحاِت التَّارِيِخ
َفَفِقُهوا لُِيْصِبُحوا ُصنَّاَع األْمِس

وَالَغْد
لَِيْفَتُحوا نََواِفَذ الُعُقوِل ،ُهْم لِلَْمْكُروِب جَنْْد

دَوَاٍه !!أََعزَُّهْمهُم أَحٌد أَحْد
تَاهلل لَْو نُزَِعْت ُقلُوبُُهْم

ْهْد لََساَل ِمْنَها أَثَُر ذِْكرِ اهلِل َكالشَّ
أَِحبَّائِي ُهَنا
ِفي ِكَتابِي 

دََعَواٌت

وَأْخلَُص الِوّدْ
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رسالة احلب األولى 

أَوَلَْسَت يَا َكْوُن بَِذاتَِك

رَِسالََة احلُبِّ األوْلَى؟ 

ًة اَلِمَعًة ُطلِيَت ِفضَّ
ُكِسيَت ُمْخَمالً َمْسُدوالً

وَِفي آَفاِقَك لََنا آيَاٌت

َكٰذلَِك ِفي أَنُْفٍس وَُعُقوٍل

ٍَّة َقَطْفَتَها ألْسَت َعْن ِسرِّ ِعْطرَِها يَا آدَِميُّ  وَرَوَْعُة ُجورِي

َمْسُؤوالً ؟!

وَِفي أَُمٍ تُرَاِفُقَنا َمْنَهٌج

وَتَْسِبيٌح َخِفيٌّ اَل تُْدرُِكُه إالَّ بَِصيرٌَة َحيٌَّة بِِذْكرِ اهلل َمْشُغولَة

وَرِيَاٌح ِفيَها اخلَْيُر 

وَالرِيُح ُمْهلَِكٌة تَُقابِلَُها
َعلَى ِصَفاِت اإلٰلِه َتُِد بَِهنَّ َمْدلُوالً

ْمِس الَعِظيَمِة أُُفوالً وََحْسُبَك أْن َتَِد لِلشَّ

ِبيَل لُِتْشرَِك بُِكلِّ َمْعُبودَاِت َمْن َضلُّوا السَّ

ٌة تَلَْجأُ إلَْيَها  وَُقوَّ

ِفي َكرْبَِك
َعْن ُوُجودِ اهلل لََك دَلِيالً

ْهِد لََنا  وََحالَوَُة الشَّ
أَمٌل بِِنَهايٍَة تَْعِني َقُبوالً

وََفْوَق َما ِصيَغ

بُِكلِّ َجِميٍل

َقْد بََعَث اهلُل لََنا رَُسوال
ُقُه ِكَتاٌب ِفيِه ِمَن اإلْعجازِ َما لَْن َتَِد لَُه َقِبيالً يَُصدِّ

أََفالَ تَْنَتِقي دَرَْب التَّْوِحيِد وَتَْعَتِمْد
ُسُبَل الُوُصوِل 27
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ورقة اخلريف املتلفة

اَل أْخَفى َعلَْيِك وَرََقِتي

أنَّ اخلَرِيَف َقْد تََناَسى َطلََبِك

َفاْخِتالَُفِك َقْد رَاَق لَُه

َل َقلِيالً َمْوِعَد َمْوتِِك َفأَجَّ

وَأْعلَُم أنَّ اإلْشِتَياَق

أِلتْرَابِِك َقْد أْهلََكِك

وَٰلِكنَّ اْخِضرَارَ نِْصِفِك

ِ رَْغَم َمْوِت َطرَِفِك اآلَخر 

يُْبِهُج اخلَرِيَف رَْغَم أمَلِِك

ِدي بَِنْفِسِك َفَوحِّ

املَْوَت وَاحلََياَة ِفيِك

لَِتْسُقِطي بِِقًوى دَِفيَنٍة 

أْخَفْيِتَها 

لَْن يَْغَضَب اخلَرِيُف 

َفلَْن يََتَغيَّرَ َمزِيُج لَْونَاِك

ُمْخَتلَِفٌة أنِْت َحتَّى ِفي ذِْكرَاِك

َحيٌَّة ِفي ذِْهِن اخلَرِيِف

داً  َحتَّى تَِعيِشي ُمَجدَّ

َفَنلَْقاِك ...
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حلمي 

َسأَْكِنُزَك ُحلُِمي

بُِصْنُدوٍق لَْن يََسَعَك

أبَداً 

وََسأُلِْقيَك ِفي الَيمِّ

َعَسى أْن تَرِْجَع لِي ِفي يَْوٍم َسُيَعرُِّفونَُه َعلَى أنَُّه يَْوِمي 

الً مِبَا أرَاَقُه َقلَِمي ُمَحمَّ

بَِساَعٍة تاََلَشْت ِفيَها احلُُدودُ بنَْيَ األَمِل وَاأللَِم

َسأنَْتِظُر أْن تَُعودَ

بِِصيَغٍة أْفَضَل تاُلَئُِمِني

َا ِحيَنَها َعِملُْت  لَُرمبَّ

أِلرَاَك َحّياً ذَا ُعُروٍق وَدَِم
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األعمى 

َقرَّرُْت أْن أنَْتِحي جانِباً

أِلتُْرَك لَِك ُكلَّ الَكالَْم 

ُكوُت لَُغِتي السُّ
تَرُْك املِرَاِء َعلَيَّ لِزَاْم 28

اِمَتِة وََفْحَوى رََسائِلِي الصَّ

تَْدُعوِك لِلَْجنَّة

بِاحلُْسَنى

ِمْن َغْيرِ ِمنَّة 

اَل أَتَنَّى لَِك َغْيرَ االنِْضَماِم

ملِْعُزوَفٍة َكْونِيٍَّة نَْحَياَها 

لُِنَودَِّع اخلُرَاَفاِت 

َق األْحالَْم  لَِتَتَحقَّ

أَلَْم َتِلِّي ِمْن تَْعِبيِد َمَرٍّ

َدْت ِقَواَها بِإْحَكاْم يَْخَترُِق أْمَواجاً تََوحَّ

أَلَْم أُْخِبرِْك أّنَها َسَحَبْت رَُفاَت أْمَثالِِك ِفي املَاِضي ِمْن دُوِن اْهِتَماْم 

أاَل تَْسَمِعنَي الرَِّماَل تََتَناَقُص

بِانِْتَظاْم 

َهاّل انَْتَهْيِت ِمْن َسْعِيِك ِفي

َغْيرِ َما يُرَاْم

ألَْم يَأِْن 29زََماُن إْخمادِ نَارِ الثَّْورَِة َعلَى نََقاء الِفْطرَِة

ألَْن يَْنَتِهي االنِْقَساُم يَوًما

لُِيْمِطرَ ٰذلَِك الرُّكاْم
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َسأُِشيُح َعْيَنيَّ َعْنِك اآلْن

َسأبَْحُث َحتَّى َعْن

ٰذلَِك األْعَمى 

يَِسيُر يَْبَحُث

َعْن ِمرَهٍم جِلَْهلِِه 

يَْنُشُد َما يُْضرُِم بِِه ِجَباالً ِمْن آثَاْم

لَِيْمُحَو الُقُنوَط ِمْن ُمْعَجِمِه 

لُِيَقاوَِم الَهَوى 

بَِشَجاَعٍة بِإْقَداْم
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في غرفة التحميض

ِفي ُحْجرَِة االنِْتَظارِ الَفِقيرَْة

ٍة ْبُر ُمْنُذ ُمدَّ وَلَّى الصَّ

ِغيرَِة وَتَرََك تِلَْك الصَّ

تَْعَبُث بَِبَقايَا َضِفيرَْة

ِهيرَة  إِبَْتَعدْت أْشَواطاً َعِن الظَّ

تََكادُ تَْقَترُِب ِمَن املَِغيِب

وََما زَالَْت تََتَطلَُّع إلَى َكَفَتّي ِميزَاٍن

تُِضيُف أوِقَيًة ُهَنا وَرَْطالً ُهَناَك

َة تَرَْجُح ُتْلِي  َعّل الَكفَّ

بِِوْجَهِة َمِسير يَِسيرَْة

وَاملِيزَاُن يَِكيُل مِبِْكَيالنَْيِ

ِغيرَُة أِسيرَُة ُمْنُذ الِبَدايَِة الصَّ

ُغرَْفِة حَتِْميِض اآلَخرِ

لَِوِميِض ُسُطورٍ َغِنَمْتَها

ِمْن ِخرَاِج دُرُوٍب َعِسيرَة
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إلهام

تُوَضُع أَماِمَي

الِبَضاَعُة املَْعُطوبَة 

ِفيَها ِمَن الَبَشاَعِة ِملُء وَادِي َمَناِقٍيرَ َمْعُقوَفة 

َبَقاِت املَْعُزولَة  أُْظِهُر الطَّ

ُر نَْبُع اإللَْهام  يََتَفجَّ

يَُخيَُّل إلِيَّ أنَّ الَكلَِم يَْسَعى

تََتآَكُل َجَمرَاٌت َمْثُقوَفة 
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اللغات

اللَُّغاُت ِفي َحَياتِي ِهَباْت 

أَذْرِي الُبُذورَ ِمْنَها

تَْنُبُت ِفي انِْضَباٍط

ُضُروٌع أنَْهُل ِمْنَها َحتَّى الثَُّمالَة 

َكاْت َحتَّى السُّ
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رواية

ِفي وَادِ النَّْمِل

أتََتبَُّع ُخَطى املُلُوِك

بَِشْوٍق أْطِوي ُكلَّ ُجْحٍر

ُكلَّ َطرِف َصْفَحة 

ثُمَّ أْسَتِمُع لَِدبِيِب َسْودَاَء تَرْنو ِمْن َعْيَنّي

ُل أْن اَل أَْحِطَم الَقَواِفَل تََتَوسَّ

بَِذَهِب َقلِْبي يَْنَصِهُر

ِة انِْسَجاِم الَفَيالِْق لِِشدَّ
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لعبة ورق

ُمْطرَِقَة الرَّأِْس

َسَتِجُدنِي

ْنَداِن بنَْيَ املِْطرََقِة وَالسِّ

ِفي ُجْعَبِتي

لُْعَبُة وَرٍَق

َسَيأُْكلَُها الَعثُّ

إْن َخرََجْت

آاَلُف األْسَماِء َمَكَثْت

ِفي ِمْحَفَظِتي َسئَمْت

أنَْتِظُر َجَوازَ الَّسَفرِ 

ِة نََظرْ  بِِحدَّ

َسأَْخَتارُ الَورََقَة الرَّابَِحَة 

َسأُِعيُد النََّظرَ ِفي األْمرْ 
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تاعيد

ُع األدُْمُع ِفي االنِْحَناَءاِت تََتَجمَّ

تَْسُقُط مُبُْخَتلَِف اإليَقاَعاِت 

تَْنَهِمُر األْملَُح ِمْنَها َسرِيعاً 

نَْحَو أْغَصاٍن وَتََفرَُّعاِت

ُر مِبَا ِفيِه َطْوُق جَنَاِة تَُذكِّ

د ُ أنَاِمُل تَُعدِّ

َماَلينَِي ِمْن تَْسِبيَحاِت
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 تسألني من اكون

ْعرِ أنَا َمْنصورِيَّة في الشِّ

َعرَْفُت الَكماَل في َحيِّ األُموَمِة بَِحْسَب الُبنَُّوِة أنا ِعراِقيَّة

نَّظارَتي رَمادِّية

ساَعتي ِقْبلِّية

ٌد، أَْحَمُد اهلل أنِّي ُولِْدُت في أَرٍْض ِحجارُ أْقصاها ُعَمرِّية رَسولِي ُمَحمَّ

في ُمْعَترَِك الّنسا اْخَترُْت احلِجاَب دَيَْدناً ذاَك نَْهُج فاِطَمَة زَْهراوِّية

في الَقلِْب أَِحنُّ لِوالِدّي في ُكلِّ حَلَْظٍة

َففي الَقلِْب ما زِلُْت تِلَْك الُبَنيَّة

ماذا َعِن الَهِوّية؟

تَْسأل بَِنْظرٍَة بَلْهاَء َغِبّية

أَبَْعَد ُكلِّ ما ُقلُْت ما زِلَْت ال تَْفَهُم أَّني أُجاِهُد في ُكلِّ حَلَْظٍة أِلنَْتِمَي لِلَْعقيَدِة 

اإلْسالِمّية

لََعّلي أنَْتِسُب يَْوماً ألَْهلي 

أْهُل الَيمنِي َمْن َسَتطالُُهُم

الّرْحَمُة اإللِهّية

ُك في أْمري ما زِلَْت تَُشكِّ

إْعلَْم أنِّي َمْجهولٌَة َحْسَب األَوْراِق الّرْسِمّية
وََطني اإلْسالُم الَغريُب 30

يَُعرِّفونَني بِرََقٍم يَْعني بَْصَمَة إخالٍص ألرضي َعلَِنيَّة 

 رَبِّي 
لِكنَّ اهلّلَ

إذن أنا أَمة  ..

إبَْتِسْم بُِسْخرِّيٍة

ها َقْد َعرَْفَت َمْن أنا 

فَهْل تَُظنُّ أّنَك أَنَْت َمْبتورُ الَهِوّية ؟؟!!
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للغرباء((
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יצור חי 

יְך ָהִאיׁש לחׁשוב  ַמְמִשׁ

ָאֲהָבה ִהיא מופשטת  ֶשׁ

ֹלא ַמְצִליַח לחּוׁש טֹוב 

ָאֲהָבה ִהיא ַאֶחֶרת ּוְלָהִבין ֶשׁ

ֲעזֹוב אֹוְתָך ֵמָהרֹוב  ַתּ

ֶבת  ים מּוְרֶכּ ַאֲהָבה ֵמָאטֹוִמים ַחִיּ

ֱארֹוב  ָפֵרק ָאטֹום ַאֲחֵרי ָאטּום, ֶתּ ְתּ

ָאֲהָבה ְלַאט ֶנֱעֶלֶמת וַכח ֶשׁ ְוִתיָוּ
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חוף מבטחיי

ים  ל ַהַחִיּ ָעָרה ֶשׁ ֵמַהְסּ

ה, ֵמַהשאֹון ֵמַהֲהֻמָלּ

ֶבת ַהְרֵחק מההדים  ְמַנֶתּ

מגלי ֱאנֹוׁש ּוֵמֶהָהמֹון 

ּלֹור ׁשֹוֵלַח ָיד ִמְגַדּ

ְשַׂפת אֹור  ֶרת ִבּ ֻחֶבּ ַהְמּ

ד  ַבּ ד ַבּ ַבּ

י ֵנעֹור  ִביב שלווה ִבּ ַמֲעִניק ִלי ֹחם, ְשׁ

חֹוף מבטחיי 

י  ְעִתּ סופסוף ִהַגּ

ק באיינו ְלִמּלוַֹתי  ֵקּ ֹלא ֶאְזַדּ

י ִבין ָעַגְנִתּ היישר ְלתוְֹך  אֹוְרָך ַהֵמּ
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מלכה

ִוּכּוַח ִהְתעֹוֵרר 
ֵקִנים  ין ַהְזּ ֵבּ

ְכָלל ּבֹוֵחר  ִמי ִבּ
ֲעָמִדים  ֶאָחד ֵמַהֻמּ

ָנחּוץ ֶמֶלְך
ֲעִשׂים  ַמּ ט ַבּ ֹלּ ְשׁ ִיּ ֶשׁ

ֶרְך  ּוְבאֹוָתּה ֶדּ
ִלים  ְחָדּ ט ֶאת ַהֶמּ ֹפּ ִיְשׁ

ֶאָחד ָחָזק ֵמָהֲאֵחִרים 
ל ָהְרָגׁשוֹת  ִכיל ֶאת ָכּ ָיּ ֶשׁ

ָבִעים  ל ַהְצּ ׁש ִמָכּ ִיְלַבּ
ַיֲעמֹד ֵאיָתן מּול ַהּסּופוֹת 

ם ְלנֹוכח ֶנֱאָמנוֹת  ִיְתַעֵצּ
ִגיָדה תעורר ּבֹו ְסלידה  ְבּ

ַמהּות ב ְבּ ֵלּ ַבע ְיַשׁ ֵנַתח ֵמַהֶטּ
ה ל ִמָדּ עּור ּוְלֵהיִטיב ִעם ָכּ ל ִכּ ע ְלָיפֹות ָכּ ִיַדּ

ַח ֵמִניַע ֹכּ
קּו בקרבתו  ם ַיְחְשׁ ָלּ ֻכּ ֶשׁ

ל ָיֵגַע ל ָכּ ֲחלֹומֹו ֶשׁ
יעֹו  ה ְזַמן ָרב ְלמֹוִשׁ ִחָכּ ֶשׁ
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ֶהָחָכם ֲהִכי ָצִעיר ָקם 
ֵאין ֹזאת ִחיָדה 

ט ּגֹוֵער ָנַהם  ַמָבּ ְבּ
ְהֶיה ָמְלָכה  קֹל זאת ִתּ ֵאין ָמה  ִלְשׁ

ה ָשָׂפה ַמֶצּ מילה תמשול.. ְתּ
ָהל נאלם ִחי ָהַאֲהָבה!!, ,,, ַהָקּ ְתּ
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עכביש אנושי 

ָאָדם חסר רחִמים 

ים  ִלּ ֶזה שטווה קֹוִרים ִמִמּ

ִמים ם ִאם ִנְראה ָתּ ם ִאם ַמְצִליַח, ַגּ ַגּ

ַגן מת הוא ריק מפָרִחים ְכּ

ִמיִמים! בֹות ְתּ ֵעּזּו ְלִהָשּׁ א ָתּ ֹלּ ֶשׁ

ל ַמֲעִשׂים ָאֲהָבה ִהיא נגזרת ֶשׁ
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כוס תה 

ּפֹוָנה אלייך ְיָקָרה
ֵעת ָצָרה ַמן דחק, ְבּ ּבְזּ

ל ֶחֶסד במיוחד ֶאת ֵנעוָֹרה ּקֹות ֶשׁ לַדּ
ְך ֲאִני מתנתקת ִאָתּ

ֶקת ֶתּ ַתּ ֵמעֹוָלם ׁשֹוֵמם ּוִמְשׁ
בוֹת הֹוָגה ּובֹוַלַעת ֶאת חוֵמך ַהּבֹוֵהק ַמְחָשׁ

ְמרֹוֶקֶנת אוָֹתְך ְולֹוֶגֶמת
ִתיקּוֵתְך טוֶֹעֶמת ִליָעה ִלְבִליָעה ִמְמּ ין ְבּ ֵבּ

ָרה, חוֶֹלֶמת ִציאּות ַהָמּ ׁשֹוַכַחת ֶאת ַהְמּ
ט ְיִדידּוִתי ַמָבּ מוָֹדה ָלְך ְבּ

י ִנְפֶרֶדת ברוגע ֲאִמִתּ
ָרה בנשמתי ֶשתוְכֵנְך ִהְשׁ
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הוצאה להורג

ֶקר הוִֹציאּו ַלהֹוֵרג  ַהֹבּ
ָעַבר ֶאת העבר ְלֶשׁ

ים עונג הסב ְלִעִתּ ֶשׁ
ַרם בעיקר ַאְך ְלָיגֹון ָגּ

חבר המושבעים קבע
ִלי ְספקֹות ם ְבּ העבר ָאֵשׁ

ַקע  ֶעֶצב ָשׁ ְבּ ב ֶשׁ ַהְרָעַלת ַהֵלּ ְבּ
ֶנֱחָלׁש ְוָנָטה ָלמּות 

העבר עוור ֻמְחָלט ָהָיה 
ׁש בביצת הפרת ָהִאיזּון  ֵשּׁ ִגּ

ע ִגיָעה ּבֵלב ֹלא ִנְרַתּ ִמְפּ
ב ניזון ּנּו ַהֵלּ ֶמּ ִמּ וייבש ַמְעָין הׁשלוה ֶשׁ

ֹלא! לֹא הוענקה ֲחִניָנה 
ֹקל ב ָהָיה חשוב ִלְשׁ ב ַהֵלּ ֶאת ַמַצּ

ה ְתִחיָנּ ְווא ִהְפִריז ִבּ והעבר ְלָשׁ
ל לֵלב ֹלא נתן עוֹד ִלְסֹבּ

ָזדֹון ם ִאם לֹא ְבּ ַגּ
ָנה  ָוּ ַכּ ם ִאם ֹלא ַבּ ַגּ

ְהֶיה ָחסון  ִתּ ינּו ֶשׁ ֲעַדִין ִצִפּ
בּוָנה  ְתּ ְנַהג ַבּ ִתּ ְוֶשׁ

לּו ֶאת ֶהָעָבר ֶקר ָתּ ַהֹבּ
קּו סֹוִפית  ֵאִרּיֹות ִנְתּ ְוֶאת ַהְשּׁ

ד ְוָגַער ׁש ִמָיּ ב ִהְתאֹוֵשׁ ַהֵלּ
ּתְחיּו ֶאת העבר בשנית
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הבטחה

ַעם ּתּוַכל ְלַהְבִטיַח  ַהִאם ִאי ַפּ
יַח  ִנּ ָך ַתּ ִלְבּ אותי ְבּ ֶשׁ

ַעם ּתּוַכל ְלַהְבִטיַח  ַהִאם ִאי ַפּ
ַפְעֵנַח ְקָרא אֹוִתי ְוָנכֹון ְתּ ִמיד ִתּ ָתּ ֶשׁ

פתח י  מילֹון ִתּ ל ִלִבּ עֹוָתיו ֶשׁ ַועבור ַהָבּ
ַדע ְלַהְבִריַח  ֵאב ַהּמֹוָלד ֵתּ ל ַהְכּ ְוֶאת ָכּ

ַעם ּתּוַכל ְלַהְבִטיַח  ַהִאם ִאי ַפּ
ְרֶצה ְלָהִריַח  ִתּ ִחיד ֶשׁ ַרח ַהָיּ ֶאְהֶיה ַהֶפּ ֶשׁ

נפשי להפיח  ַדע ְבּ ַח ֵתּ ַנֵצּ ְלּ י ְוֶשׁ ִקיא ִבּ ן ְבּ ְהֶיה ָאָמּ ִתּ ֶשׁ
ְצִמיַח  ר, ְוִחּיּוִכים מנשמתי ַתּ ים, ֲאֶשׁ ַחִיּ

ַעם ּתּוַכל ְלַהְבִטיַח  ַהִאם ִאי ַפּ
ְלָעִדי ּוְצִריַח  ִית ִבּ ֶאְהֶיה ֲעבּורך ַבּ ׁשֶ

יַח  ׁש ְוַתְרִתּ ַגֵבּ י ָזָהב ְתּ ִנּ ְלַמד ֵאיְך ִמֶמּ ִתּ ֶשׁ
ְפִריַח  ְקווה ַתּ ְוֵאיְך ֵמרּוִחי ִתּ

ַעם ּתּוַכל ְלַהְבִטיַח  ַהִאם ִאי ַפּ
ֵׂמַח ַדע ַלָשּ ה אוִֹתי ֵתּ ַרק ַאָתּ ָשׁ

יַח  ְהֶיה ִלי ִמְקָלט, גואל ּוָמִשׁ ִתּ ֶשׁ
ְוָאז ֲאִני אֹוְתָך ַאְנִציַח 

יַח  ִבּ ֶקה ְוַאְשׁ ַאְשׁ ן ְלעֹוָלם ְיִציַרת מֹוֵפת ֶשׁ ֶאֵתּ
יַח  ִאיר  ְלָעִתיד ְוַנִנּ ָך ַנְשׁ ְבּ ֵלמּות ֶשׁ ֵמַהְשּׁ

ֶאת המשכיות ייחּוְדָך ַיְבִטיַח  ן ָאָדם ֶשׁ ֵבּ
ִאיּלּו ַרק ָיֹכְלָתּ ְלַהְבִטיַח...
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העיזבון

ַתב   ָכּ ים  ֶשׁ ַלל ִמִלּ בֹון ָכּ ָהִעיָזּ

רּו ּבְסָתיו ְשׁ ָנּ ַעל ָעִלים ֶשׁ

ה ְלַעְצמֹו י ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְרָשׁ ִכּ

יו בַדָפּ ָלִדים ֶשׁ לכתוב ַעל ַהְיּ

ֶהָעִלים ִמּתים ָהיּו 

ְוִכְמַעט והתבלו 

ִמיּלוָֹתיו  י היה ְבּ ֲאָבל ַדּ

יו ת ַעְכָשׁ ֵמּ להחיות ֶאת ֶזה ֶשׁ
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אל 

ְהִיי חומרנית ַאל ִתּ
ַח יִלי ֶאת ַהֹמּ ְגִבּ ַאל ַתּ

ַהְפִכי ְלָכֹזאת ַאְרִצית    ַאל ַתּ
י ָהרּוַח ַאֶחֶרת תופרדי ֵמַאְנֵשׁ

ים ט ַמֲאִשׁ י ַמָבּ מעיפים ִבּ
ּוַמְחִליִטים ְלַהְכִחיׁש

ַני ֹלא ֵמִבין  ַמֲעִמיִדים ָפּ
ֵאיֶזה אקט ֵמִביׁש

ֶרת ִציאּות שמַדֶבּ זאת ַהְמּ
ה!  ָשׁ ַבָקּ ְתעֹוְררּו ְבּ ִתּ

אֹוֶמֶרת ֹזאת ֹלא ֲאִני ֶשׁ
ַני ָהֲאָדָמה ים ַעל ָפּ ה ַהַחִיּ ֵאֶלּ

ִאיׁש רּוַח ָרֵעב
ִאיׁש רּוַח ָעִני 

ב יֹאַכל ְלַעְצמוֹ ֶאת ַהֵלּ
יא בֹות ַיְקִפּ ת ַמְחָשׁ ְוֶאת ֲהִגַיּ

ִלי ִטיּפּוַח  ִאיׁש רּוַח ְבּ
ים  ִלי ִמִלּ מֹו ספר ְבּ הּוא ְכּ

ָבר ַהּכוַח ָאַזל לֹו ְכּ
יִרים ַמן ָזַנח ֶאת ַהִשּׁ ִמְזּ
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ק בוֹר ִנֵתּ ֶחֶבל ַהָתּ
ֵמָהעֹוָלם השמימי

ק ְוֶחֶבל ָחָדׁש ָהַלְך ְוִהֵדּ
ִמי ְשׁ ינוֹ ְלֵבין ָהעֹוָלם ַהַגּ חבר ֵבּ
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ראיון 

ים ּקוֹרוֹת ַהַחִיּ ַבּ

ָגם מולד ּדווח ַעל ְפּ

ִנים יל ּבָשׁ ֶרת ַהִגּ ְלִמְסֶגּ

המונח ָצִעיר ָזֵקן הוצמד

ֵרָאיֹון יׁשב לֹו ְבּ

ֵבן שישים ָצִעיר ְכּ

בוֹת ִהְסּתֹוֵבב לֹו  ל ַמְחָשׁ ִעם מֹוִנית ֶשׁ

ים ְרַחִקּ ע ַלֶמּ ָסּ ְוִלּבֹו ֶהֱאִפיר ֵמַהַמּ

ָהָיה נֹוָרא ּבֹו ִלְבהוֹת 

בּוָכה ָמבוְֹך ַהְמּ ְך ְבּ לכוד ָכּ

הּות  ָכאן ַלְשּׁ ה ְבּ מסמיק ּוְמַנָסּ

צְפצָפה י ְלַפְסֵפס ֶאת ֲהמֹוִנית ֶשׁ ִלּ ַבּ

ִלי ׁשּום כישורים ומיומנויות  צייד ְבּ

ד ה ַלשווא ִלְלֹכּ ְמַנֶסּ

ְתרֹוְצצוֹת  בוֹת ַהִמּ ְחָשׁ ֶאת ַהַמּ

ל טֹוב, ִהְתַקבְלָתּ ַלֲעבוָֹדה ַמָזּ

ִדּיּוק נוַֹעְדנּו ְלֶזה ְבּ

ִליָטה ִלי ׁשּום ְשׁ ְמׁשֹוֵרר ְבּ
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ְשׂנּו ְמיוֹן ּפֹוֶרה ִחַפּ ִעם ִדּ

ְדָהם  ׁשוֵֹרר ַהִנּ ּומּול ַהְמּ

ף ְוֵעט ָצֲהלּו ַדּ

ְפָעם חְבקּו ֶאת ַהמועָסק ַהִנּ

ֵאר  חיכו ִפי ְוַלְפּ ַלֹיּ
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ישועה

ֶלל ְלַבד ַלְמרֹות ָים ַהֶמּ
י  ַפּ ְבָצר ֶאת ַדּ ִמּ ֶשׁ
ר ֵמַרב ֵאבל  ְמֻנָכּ

י ין ׁשּורֹות ַחַיּ ֵבּ

הוֹת ְמַרֵחף ֲחלֹום ּבָלּ
ִביִלי ָהָאֵפל ֵמַעל ְשׁ

אֹוִתי רֹוֵדף ְדמּות ָנָחׁש ֶשׁ ִבּ
ֵחל ת ַהּתֹוָדָעה ִמְזַדּ ְלתֹוְך ַתּ

ַמְרִעיל ֶאת ַהדמיון
ְגלּוג ָהַעְצִמי ֶאֶרס ַהִלּ ְבּ
יֹון וה ְלַממׁש ִחָזּ ֹלא ֶשָׁ

ִמי לֹוֵחׁש ְלתֹוְך ָדּ

ׁשּוָעה בֹוא ַהְיּ ֵמַאִין ָתּ
ִאם ֹלא מהמילים

ִלי מבוכה ּפֹוְרצֹות ְבּ ֶשׁ
ּיּוִטים זֹות ֶאת ַהִסּ ּוְמַנְקּ

ַעְצמָך ֲאִמין ְבּ ַתּ
ה ּבֹוֵדד ם ִאם ַאָתּ ַגּ

ִבין אוְֹתָך ָיּ ם ִאם ֵאין ִמי ֶשׁ ַגּ
ד ַאֵבּ אֹוָתנּו ְלעֹוָלם ֹלא ְתּ
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צעירונת 

ְמּדּוִמים  ַעת ִדּ ְשׁ ִבּ
ַקְרָנָבל ִמְתעוֵֹרר

קֹולֹות הֹוִמים 
ר  עֹוָלם ְמַדֵבּ

ר יוְֹצִאים  ֶאל ַהּכיָכּ
ָלט ָהאוִֹתּיוֹת  לטעום ִמָסּ

ַמן ֲהִכי ַמְתִאים  ֶזה ַהְזּ
ין ָשׂפֹות ְלִעְרּבּוב ֵבּ

ַמעת  ֵמָרחוֹק, אחווה ִנְשׁ
יָלם לֹא ניתן ָלַדַעת  ֶאת ִגּ ין ְצִליִלים ֶשׁ ֵבּ

ֲאחֹוָתּה נמזגת  ָשָׂפה ַאַחת ַבּ
ֶפת ֶתּ ינֹות עֹולֹות ְויוְֹרדֹות ְמַשׁ ַמְנִגּ ְבּ

ֶקת א תקשורת ְמַחֶבּ ִאָמּ
ָלן ּומאזֶנת  ֶאת ְכּ

ֶקת  ֲהִגינּות ְמַחֶלּ ִיים בינן ַבּ ָשׁ ֶאת ַהְקּ
בעיצורים ּדוִֹמים ִמטּפחת ּומגדֶלת 

ׁשוִני ִנְזּכרת ּומׁשלֶבת  ם ְבּ ַאְך ַגּ

ְצִעיָרה ַאַחת ּבוֶֹחֶרת ַוֲאִני ִבּ
ֶקט  ֶשּׁ ִלי ַרַעׁש, ַבּ ר ְבּ ְלַתְקֵשׁ

ים, ִלְזֵקָנה ַאַחת נצמדת  ּוְלִעִתּ
ֶלד י ֶאת ַהֶיּ ִנּ ּוְמַנֶעֶרת ִמֶמּ
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לבד

ַהִאם ֶזה חטא 

ִלְרצֹות ִלְהיֹות ְלַבד

ֵלט ס בתוכי, ְלהיָמּ ֵנּ ְלִהְתַכּ

ָבה ִנְמֹדד  ֶאל עידן ַאֵחר, ביחידת ַמְחָשׁ

ַמן עֹוֵמד ּבֹו ַהְזּ ְלֵעֶבר עֹוָלם ֶשׁ

יר ְמׁשִלי ָשׂם נֹוַלד ִשׁ
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נהר המילים 

)ְקִריָאה (

ע  ָסּ ָיָצאִתי ַלַמּ

בנהר המילים

ָהרּוַח ֲחָזָקה 

ׂא  ָשּ ֵהִסיָרה ִעם ַהַמּ

חּוִרים ָאה ַבּ ִהְתַמְלּ

תיָבה(  )ְכּ

י  ְבִתּ נבגדתי, ָחַשׁ

ָעִליִתי ַעל ּגדֹוַתיי

י ִים ָזְרמּו ִמּתֹוְך ִפּ ַהַמּ

ָהר ֶנֶעְלמּו עקבותיי ֵחֶלק ֵמַהָנּ ְבּ
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השראה

ֲחַמְקַמק הּוא ָהֶרַגע

ּבֹו ֶאת ּבֹוַקַעת 

ַפע  ֶשּׁ ֵמַעְצִמי נֹוֵתנת ַבּ

עת, לא יודעת ַנַחת  ֹלא ִנְרָגּ

ַעם שולחת ט חֹוֵקר מדי ַפּ ַמָבּ

ְלָתֶוְך ּבֹו ֶאת ִמְתַקייֶמת 

מתאכזבת,

ֶלט ִלי ֶפּ ין ְבּ חֹוֵזרת ְלַהְמִתּ

ִלי ַהקדמות ה, ְבּ ְוִהֵנּ

ׁש ְתַחֵדּ ִמּ עֹוף חֹול ֶשׁ ְכּ

פתאם מגיעות ַהמחשבוֹת 

ְנדרֹות, ָמה ִמְתַרֵחׁש?  ים ִמְתַגּ ִלּ ַהִמּ

ָנַפִים ּפֹוֶרֶשׂת  ִעם ֵחן, ְכּ

י ִנְפֶרֶדת  ִנּ ְוִחיׁש, ִמֶמּ

ט זֹוֶרֶקת  ּומהאפר, ַמָבּ

ָמר מציבה, אלמת ְשׁ ְואֹוִתי ַעל ַהִמּ
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I'm not so sorry
I'm not so sorry
they would say
I will shout it too voicelessly
For It's not really my story 
It's you who will reach the edge of glory...
By living 
By surviving 
By reviving hope in the hearts of ivory 
By growing into tomorrow in such a hurry
By rewriting the meaning of euphoria 
in the concepts of the right of living peacefully in your 
territory 
By closing your eyes for a moment 
To give birth to flowery decisions of unitary 
Pardon me for leaving
It wasn't my intention 
God's plans are beyond your current comprehension
Please postpone grieving 
Till you lend what is left of my olive leaves 
Meant for sewing
Your earthly connections are torn 
you must keep believing
With one needle you can make the best of patching
So don't be sorry
I was only a part of your eternal story
The date of my death is the starting point of your 
journey to glory
So don't query my prophecy 
Knead the future in your hand properly
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Be like him

Don't lie 

to beautify 

the evil already stuck in your soul,
don't fortify it to 

unify it with your heart
Don't you dare to 

Live by it and die

Don't cheat 
To defeat the upcoming goodness
Fight and beat 
Don't even consider to retreat

Be honest 
Fire kindness as a bullet 
Conquer others with your sweet spirit 

Touch people by softness
Be like him with his gentleness 
True to your native Islamic language
Loyal to your prophet with tendency to heal with permitted 
magical bandages 
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A fairytale...

You once accused me of being a bit dreamy
We live in reality ,forecasts are gloomy

It's all calculated ,it's all scientific
Miracles don't occur ,there's nothing mythic 

You almost convinced me to kill who I am 
I nearly gave up all my hopes ,failed to notice your immoral 
scam 

But I was bewitched again
By life which prevented the wrong switch

Once upon a time
Villains lived only in the heart of a cheap dime

Their power was fictional
Their weaknesses so tense and radical

Little princes and princesses were on siege
Trapped in solid castles waiting to be freed out of their cage

Heroes were rare
Only a few were courageous enough to fight there

Peace was sought for
Freedom was not a legend anymore

We live in a fairytale
Whether you agree or not
I can almost see the end of the plot 
Will you shush your but!!!!
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Stop the murder in vain!!

Every now and then i stop blinking 
Gradually noticing their dreadful sinking
My awareness exceeds thinking
Of the exact linking
Of facts  ,lies and some other gestures and mimicking ...

As a result
My soul rebels
Against whoever is responsible ,whoever kills
Disgust 
Itself couldn't stand the look of the empty moving shells 

I will continue to stare
Into the scent of blood in the air
I will continue to share
The truth no body can bear
Is there anyone to really care
To save justice on earth ..to demand what is really fair

Till we meet again
Stop the murder in vain!!
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Seemingly dying
Stroke after stroke
No time is given to embrace the following shock

Failure becomes an ally
Not a single hand lent in your alley

Doubts demand an answer
Uncertainties attack with hunger

A single seemingly dying tree
Shows you its majestic degree

Life is its specialty
The file is signed with the word fortunately

Look at my outstanding beauty
Once i blossom when its my turn and duty

Could you even guess what sweetness is like
Were it not for bitterness ,you would've thought them both to be 
alike

Thirst came first
So you could experience water in its best

Darkness was specially made
For intensifying light ,it has been proved as a special aid
it happily said

Misfortunate events and tortures
Are here to serve the one who fully surrenders

My life ,my prayers
My successes and my failures

My hopes and clear dawns
My inner rods and cones

Are all for a one way ticket i need to book
It was all really mistook

So welcome my temporal agony
I will keep you warm
tolerate you with eagerness thanks to an undoubtedly eternal 
mahogany
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The riddle of a tide

White pages fled away 

Out of the book you left behind

There stand 
bravely the leftovers of your personal tide

everything is gone by the wind 
How meaningless 
some would comprehend

whereas 
the truth hides between the lines

One true moment 
you had 
With God 
By praying to him ,you made the most powerful bond

You left me signs 
I could read in your face
Before the withdrawal
of your case 

There lies the real book
The one you hid inside
For somebody who cared enough to look

So many sins followed by honest regrets
Admittance of your ignorance ,repentance 
and paying secretly for your debts

Nothingness was not meant to be your fate
so let peace and tranquility in ,mate!
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 The miracle of faith
In the cave of yours ,the pain survives
With its glittering thorns and knives
It keeps stabbing you to death while you keep staying alive
Will my savior ever arrive 
You call without words .. waiting for the echo or for you to 
revive...

You gradually fade 
Lose interest in the outer world

What's the point of living you ask
I can't handle it without a mask
I've been standing too long in the dim light of  dusk

From the depth of your heart comes the answer
A light emerges..invades desperation ,that cancer

There is a bargain you should make
Sell your worries and take a break

Devote this life for another one
Heaven is calling ,1 what is done can and will be undone
There's no time ,you must run

Spread faith in your dark holes
Don't dramatize everything ,no one is immune to this life's 
falls

I can see you now as a whole new brother
Keep focusing on the right trail ,don't mind the other

1" What is done cannot be undone " William Shakespeare, Macbeth (act 5, scene 68 ,1)"
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I will make it through

There's something about your eyes 
Which cries 
everyday something in you dies
Whether it is your humanity 
Or maybe rationality...
I don't dare to hypothesize

Is it true 
that you approve the killing of your bro

Can you even foresee
the consequences of the death of your soul on thee

It is only you who will pay the price 
It will only be me who will look you in the eyes and declare in 
precise
the end of you

I knew everything
Once you drew
Your lie
which slipped away 
by the looks of thy

I will make it through
My courage grew only by the dreadful thoughts you threw

You broke my worldly chains
So many gains 
You built me a bridge to immortality
Heaven awaits me 
Silently
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Infection

Sins crawl into my soul
Strangling me with every fall
I'm infected with ill mistakes
Errors darken my guilty gaze
Remorse stings in my heart
Shame arises as I understand how careless I was
Can't go back and change my acts
Can't escape the 
Deadly facts
My salty tears trickle down
Showing the way to my praying gown
Hope flows in my veins
I bow down 
Finally finding my right place
words I feel
And fully mean
Clear blackness 
Redeem my soul
Enlighten my face
Strengthen my faith
Immunize me against
Whatever is coming
Whatever awaits
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Children
They are blind to the color of your face
Neither, can they notice your kind or your race

They see me so beautiful in my veil
It is only love they can inhale...

Innocence is their first name
If they change it is you that I blame

Peace is in their nature
Hatred toward the other ,is something that you nurture

Children I mean 
are so curious ,clever and extremely keen

But they see only the good in you
They manage to forgive the evil that you do

Can't we stay children in our souls
Seeking only to build an honest world as the most important 
of our goals

Can't you just break all the obstacles and barriers
And become one of the brotherhood's flag's carriers 
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Units of time..
Could you tell the 
color of your own truth
I mean the one you secretly hide and loathe

could you reveal the key to the hidden path to your sooth 
Or 
 Can you hand me with the right angle to see beyond fake 
youth

We're a million years old
Admit the true version of us that has never been told

Ticking of a clock
Is an old trick
Time is really measured by
Passing doors that you choose to pick

Decisions you made
Words written or said

Are all mentioned in your only book
The one you'll be handed inevitably depending on the road 
you took
Will you sustain the shock?!

Will that lonely stain of white 
Come finally into sight

erasing black
Will you choose to look back

Repair your moral collapse 
Avoiding the devil's traps
Sketching new maps
Of new pure moments 
Filling the hollow gaps
Wake up from your nap!!!
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Soulmate 

Lost you are
And found you will be
Mountains of waves
In unmerciful sea
Night will prevail
Unless you see
Maps do exist
In hearts brave enough to make a shift 
Your ship is wandering
Looking for a shore
Your compass 
Is waiting for an order, For a core
So many stars
That might be dead
And one vivid hand of light 
Standing clearly in the mid
The choice is so simple
Choose the stable light not the one which trembles
The lighthouse is your soul mate 
The right one for you
It will always be loyal it will always be true
It spreads light for the sake of Allah
If you only knew
Caring tremendously 
For your fate
Having a clue
Of what your ship is going through
Guiding in good times
In storms you'll find it too
Who will be your companion 
who will counsel you 
In the ongoing election of the right direction 
Choose the right half of you 
Lost you are
And found you will be
If you care too 
If you pass by and ignore all hands proposed to you
except for the one which wants nothing less than heaven for 
you 
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Defy the I
Let's defy the "I"
dismiss it 
out of hand 
Erase it from our goals' list
So we could finally stand out and
Win the real heavenly land

Let's 
Format who we are by 
Going back to the start where
We'll find our true identity 
It's not that hard
We've always been believers
The word true is absent nowadays
The vision of us united seems so ancient at this phase 
Let's put aside our differences 
behave as one unity 
Listen with our hearts
To the harmonious relations between the parts of our 
creation taken for granted for so long 
Let's learn the miraculous 
melody we contribute to the universe beauty by praying 
together 
With no discrimination 
between one another 
All headed to one destination 

we must stop the race 
Let's end the chase toward delusion 
Can't we avoid running in circles
Afraid to think as brothers to survive the evil maze 
Let's 
Define being first
With the pronoun "we" 
for we must restart our journey 
With one existence as one entity 
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One and only look..

I want to preserve that distinct extinct look
It felt like centuries while waiting to sketch the rare ,
the lost
unlock this special treasure ,
memorize it in my mind ,
in my book
So much compassion and good intention,
clean of greedy ,envy and such corruption 
People are so disappointing
Their indifference can be fatal ,what a shock!!
They tend to forget tomorrow and it's possible threat 
And what is meant by God's temporal gifts 
Equal we all are
Tied in the destiny's net
One day ,I'll be needing you
Tomorrow you will not find me there for you too...
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Cafe

I once read an essay
About meeting a potential partner in a Cafe 
It sounded funny in a way
For all you have to do is choose the one who looks away
The one who has God in mind 
Prays five times a day
 May you meet the one whose heart is full of Taqua
This is what you should consider 
Needless to say
Avoid the one who'll lead you astray
Poison your soul
Abandon you halfway to hell while your Iman is in decay
Say nay to such 
an option and leave that cafe ...
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Package

I know hardships are wrapped in your package
It's so difficult keeping the right inner image
But did you see what's in prophet Muhammad's message 
Left specially for you 
In your private luggage 
Quran is your guide, your cure in life's cruel tour,
take the chosen dosage
Recommended by God's last messenger
Join quick,even quicker!!
Stop acting like a savage 
Without spiritual food 
 You will damage the roots of your future eternal cottage
The real magic lies in your courage 
Do and do not 
So you won't get hurt
Find  your way out 
the complicated knot 
Prevent the leakage of your faith 
Choose the right mission
Make a decision 
I refuse to end up with a wreckage 
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Not the real thing

You feel so pretty while 
Taking a jog to hell in the city
You think you'll catch a knight's eye
When all you'll get
is feeding bits of your soul 
to ware wolves who never ask why
You think you're so happy
With your "modern" dress
Even 
primitive tribes wore 
More decently ,
Do you happen to live in a dark mental cave ,sis?
You imagine 
Being too young for death's wings
When kids die way before spring
"I'll have time to repent"
 You accelerate the pursuit of a burning ring
What a shame 
Your spiritual evolvement is being hindered 
Will you ever stop being a fake diamond
Not the real thing 
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Woods

When the wind blows
the whispers of owls
Standing on the entangled branches of my dormant mind
hand me back my sanity 
by reminding me of mortality and immortality
and then 
when I'm not really alone in the corridor of ticking clocks
and one not quite closed door
I can finally see what I missed 
Things I did 
Faith I hid since I stopped being a kid 
I feel the fear 
Sense the threat
Don't let go of my hand dear friend
Show me how to pray
and how to say words I will need after this day 
Athan breaks through
I can finally see
I wish I knew 
But I will try to 
mend the remains of my day 
Make flowers grow 
In the woods 
I once forgot 
where I put 
the key of the right door to..
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 Old lady 

 The old lady sitting on the usual bench
 Seemed so pleased 
 so content
 Enchanted I stood in the middle of nowhere 
 And in the heart of her aura I fell 
 Living the rhythms she chanted so well 
 Startled by her smile
 I held my breath 
 Stepping on a pile of dead leaves on beneath 
 paralyzed by the surprise's side effects 
 She's far about two inches from her winter
 I thought
 And yet ,she glows 
 I note with a light of a morning's sun
 So pure in the inside living by the verses apprising a happy 
end of a different kind ...
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Pilgrimage 

Though our clothes 
might remind you of narcissus 
we are hardly narcissistic
Our hearts are as white as a new petal
Although we have once stained it over and over again 
And then ,with the help of a watery remorse and the Cosmic 
journey of pilgrimage we finally combined fall and spring in 
our souls
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