
مقدمه
ِقف َموا ِمن ال َكثير  َنا ال َداث المثيرة  ُتواجه ِبالح الصعبة و المليئة   

َهذه الحياة ِفي   ,

َنفعل َنقول و  ِبما  ُنجازف  َرات , و  ُمغام ِتلك ال ُخضنا  َطالما   و 

. . أحيانا

َحياه و ِفي ال ِته  َمسير َعن  َحدث  ِفي التعبير و الت ُته  َطريق ِمنا  ِلكل   

َله َجرت  ِتي  َداث ال  الح

َعليها َتغلب  ِتي  َبات ال . .  و الصعو

َيجول َعما  َشيئا  َتحكي  ّلها  َلع ُروف  ِبالح َتعبير  َببت ال َفأنا أح  

َداخلي   ب
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إهداء

َقلب البيض٭   لل

ُمؤثر َجميل و  ِته  َما كتب ِمن إبداعك ,  َمزيدا  َننتظر  ِتي ,  َيا ابن ُبوركت   ,

َكاتبه بإذن ا ِك  َسأرا  ~ 

ِتي َوالد َقالت   ..

ِفي٭ ُغوصي  ِلي :  َقالت  ُهنا , و  َكلمات لسطرها  ِتلك ال َهمتني  ِلمن أل   

َخيال َبحر ال  ,

ُرفك َل أح ُهطو ٍف  ِبشغ َتظر  َفأنا ان َتوقفي ..  َمزيد َل ت ُتبي ال ~ اك

َمشاعل َذتي :  .. ِلستا

ُيمنى٭ ِدي ال ِلسواع   !

َسى َلم أن َيوم , و  َذات  ِكتابا  ِلي  ُنوا  َتقت َتتمنون أن  ُتب ,  َما اك َببتم  َطالما أح  

ُحروف ِتلك ال ِفي  َمل  ُنحب ال َنحن  َتمري ف َقولكم : اس  ~

ّبكن ِتي , أح ِلصديقا  ..
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َقلب َرحيل 

✽

ُب .. ؟ َقل َيا  ْل أ ّرحا َت ال َد َشد َما  ِل !

ْي ّر عل ٍف يم َطي َك ْك  ْكرا ِذ  . .

ْي ِت َحق ُمل ْن  ْك ع ْنف َل ي  . .

ْر ْه ّز ْل ال َما َج َيا  ْم أحببتك  ’. () ك

ْر ْط ِع َذى ال َو ش  !

ْب ِئ َحقا ْت ال َزم ْد ح َها ق  . .

ْب ِغيا ْر ال ِقطا ْحو  َت ن َو سر  ..

ًل ْه َم  !

ْيئا # َش َت  ْد نسي . . ق

ْء ّل شي َو ُك ْك ،  ْينا َع َنا ،  () ! أ

ْه ** َل ُت ال ْك رحما ّفت . . ح

ّشمس ُخيوط ال

َسا َم ِت ال َنق ِعا ْس  ْم ّش ْط ال ُخيو  ..

ْن ِبي َج َى ال َعل ْه  َقبلت َو   !

َنا ّس َو ال ْك  ُؤ ْس ِضيا ْم َيا ش َسا :  َم َل ال َقا  ..

ْن ؟ ِعي ِج ْر َت ألن 

َما َج ْن َق ال َفو ْى  َتباه ْرا  َقم ْت :  َقال   !

ْن ِني َح ْد ال ِعي َيست ْك  ُنور  ..

َعا ّم َج َت ْك  ّفي ِبك ٌل  ْك آم ُنور  !

ْن ّسني ْت مْع ال ّل ْت و ِذكريا َو   ..

َما َث َلع َت َو  ْر  َقم َل ال ِقا  :
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ِك ِئ َضو ِب

ْن ِبي َج ْر ال َيزده  !

ْن ّنقي ِتأ ُحليْك ت ِب ِو   ْن ..  َتلَلي َما ت ّس ْي ال ِف  !

ْن ِدي َت ْر َت ْب  ِذه ْن  ِم ْب  ِثيا َو   ..

ْن ؟ ِريدي ُت ماذا  هذا  ّل  ُك َد  َبع ْك ،  ّي ٍغ إل ُمص َنا  َٓأ ٓ

َما ّن َتر ٍر  ِبثغ ْت  ْبتسم َو ا ْت  َضحك  ..

ْى ّدج ٌر .. أضاء ال ُنو ْء ،  َضو ْت  َو آن َنا  َأ ْت :  قال َٓو   ! .

ّللسان َعجز ا

ْن ّلسا ّمد ال َج َت   . .  ! 

ْن ّشفتا ُق ال ْغل َو أحكم إ  . .

ْن َنا َعي ُتحملُق ال ْء  َجا ْر ْي ال ِف

ْة َر َحي ُها ال ْمل َت  . .

َمعان ِبال ُص  َتراق ُف ت ْحر َو ال    

ْه َر ْي َس ْف  َيعر ُم ل  َكل َو ال  . . ~

ْن َبيا ْن ال ٌز ع ِج َعا . . . لساني 

ْه َر َطي ْق  ُيطل ّلساْن  ْى ال َمت     

ْن َمعا ْل َت ْي  ْينا َع  ..

َف أصبحت بحيرة ْت  َسال ْع  ّدم ِبال

ْن َتجفا َتر ِد  ْر َن الب ِم َي  َدا َي  . .

ْه َن ِني ْع أ ُيسم ْب  َو القل  

ُجوع َمو َقلبي ال
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ْع ُجو َمو ْي ال ْلب َق َلى  ْل إ َعا َت  !

ْك َمع ِمس ِبها  ْع أذنيك .. أرهف  .. َض

ْع ُدمو ْل  َسي َو  ْت  ْبضا ! أنصت لن

ْك َيدي ْت  َها  ..

ْع َر َتسا ْي .. أنفاس ت ْدر ْن ص ِم ! أقترب 

ْع َصار َت َو أصوات ت  ..

.. بداخلي

ْي َجسد ْي  ْت ف ُحفر ْر  َتعاْل و أنظر .. آحافي  !

ْي َنبض ْت  ْح آلم ُرو ُج  ..

ْي َقلب ٌت أرهقت  ْكريا ِذ  ..

ْه ْر علي ْت الّصو ُعكس ْء ..  ! أنظر للما

ْه ؟ َدي َل ِذا  َما ْر ..  ْد     >>     أنظر للب

ْت ساقيه ُكسر ْن ..  َحني ْة ال ِحكاي َما   ..

ْت َكلما ْف و ال ِحر ْل ال ِما با  !   <<    

معنى مات َو ال ُهنا  َنا  ٓآ  ..

ْت ُسبا ْي  ْد ف َترق َنايا  ِح َن ال َبي  ! 

َسات                        َهم

ْة قائلة ّنجم ْت ال َمس َه ْة ,  َل ّلي ِتلك ال ْي  :  ف

َيا رفيقة  ؟ ْك  َما ب

ْة ِقيق ّر ْك المشاعر ال ِتل َلها : أتعبتني  ْت  َفقل

ْة ِديق َص ْي  َبآل َو أشغلت  ْت ,  ّر  !    ♥ وذكريات م

ْك ُيسعد َرها ما  ْد غي ْك هذه الذكريات – فيوج ْي من َدع ْس  َبأ فقالت : ل 

ْل ْشغو ْوما م ْي د ِل َفعق ْع ,  ْستطي ْت : ل ا َفقل

ْل ّذبو ٍة أهلكها ال ْرد َ  كو َأنا  .. ♥

ْة َجميل ْح  ُتصب ُربما  ْسقيها  ْة , ا ّذابل ْة ال ْل الورد َبا َما  ْت :  َفقال     
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ْنكسر ِإذا ا ْع الناء  ْرج ْل ي َو ه ْت :  َفقل   ♡♥

ْر َث ْد أ ُوجو َكالسابق بل  ْل  َجمي  

ْر ْي خب ُتعِط ْم  ْي و ل ْفهمين ْم ت ْك ل َفإن ْر ،  ْك القم َذا  . . فقالت : خاطبي 

ْر ؟ ُهو القم ْن  َأي ْت :  َفقل

ْد قائل ْد و ر ْن بعي ِتي م ْع صو َفسم  : 

ْر َمط ْب فتاة ال َخط َما  ْي  ْخبرين ْر – أ َأنا القم َها   !

ْر َقم َأيا  َله :  ْت  ُقل  ،

ْن َأني ْي  ْن جوف ْج م َيخر ْن ,  َحني ِبال ْن , مكتظة أنا  ّسني ْك ال ِتل ْي  َهقتن ْر َأ

ْن ؟ َتبكي ِس  ِبالم ْت  ُكن ِك ، أما  َوجه ْي  َأِرين ْل :  َفقا   

َفتاه َيا  ُمجددا  ْء  ُبكا ِلما ال     

ْن البكاء ْف ع ِريد أْن اك ْر , أ َيا قم ْت :  ُقل

ْا ْثله ِم ُبدوا  ْن ا َفاء , أريد أ ْة بالّص َمليئ ْر للسماء ,  َو انظ  .

َثره َبع

َعا ِري َس ّرْت  َم ْر ..  ُيو ُط ْن  ِم َبا  ْر ِس ُت  َلمح َك النافذة ,  ِتل ْن  .. م

َو ْه  ِمن ُت  َدنو ْة ,  َي ِل َتا ُمت ٍت  َرقا ُط ُت  َسمع ْك الباب :  َذل ِمن  َو  ْم ..  ُيو ُغ َف ال ْت خل ِر َوا َت َو  ٍت  ْختف َو ا  

ُته ْح َت َف  ،

ٍي برفيقة ّذكرن ُي ْك الوشاح ,  َذا ْي  َتم ْر َي َعلى الطاولة  َو  ْم .  ِده َح ِمن أ ْرد  ْة و َباق ْى  َأر ْي  ِب ِإذا  َو 

ْن َزم ُمنذ  ْه  ِفي ْث  ْمك َي َكآن  ٍص  َشخ ِل ْق  ْشتا ْن ا َحزي ْي ال ْرس ُك َو ال  ..

ِججع  ُمجو ٌت َصجم

6



ٍت َصم ِمن  َعليك  ِطفلتي َل 

ّضلوع ِجيج ال َض َقض   . . أي

ِمير ّض ُسكوِت ال َو عن   

ِجرك و ُبحت َحنا

ُجوع َمو ِبك ال َ  قل َتألم  . .

ِديث َح ِفي ال ّنفس  ُج ال َتتحشر

َمات َكل ُت ال َتمو  ، 

َو أسفي َمامهم . .  أ

ُموع َقد  ُج َغفت ال  ! 

َقجلب  ل ا َبجة ي َحجب

ّلليل ِفي ا ِك الساهرة  َعينا  

َسادنا المتعبة ِلجل أج

ِسيل َت َخد  َعلى ال َمدامعك   

َمطر ِمن ال َتيك  َوجن َهرت   أز

َهديل َكال ِتك  َهمسا َصوت   

َنام ِلت ِني  َزا َعلى أح ُت  ْرب  ، ي

َعجينيك

َنيك َعي ِفي  ُه  َرا ُل أ َجما  ال

َتيك َشف َبسمُة  ِهرني  ُتب  ,

ِمين َياس ُر  ِعط ُدك  ُوجو

ِحين َيا َر َتان  ُبس ُتك  َيا ِحكا  
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ّبك ِتح ُتك  ِطفل

َها َني َذ ُأ َك  ِهف َصوت ُير  ، 

َوجسن ل ا

ْد َن الور ِم ُبستاٌن   . . ! 

ْن ْح ْب ل ْر بأْعذ َصافي َو ع  . . 

ْم ّنسي ْن أكوْن مَع ال ُت أ  ! . . أرد

ْن َج َش ِه  ْي ب َو صوت  . . أهب ، 

ْد ِري ْك أ ُهنا ْر ،  ِل البح َيا لجما  ! . . 

ْن ْي ير ِفي أذن ْه  ْوج ْر م َو هدي  . . ! 

ْه ِدث َحا  ! أ

ْن َها الوس ْغشا ْي ي َو عينا  ..

َكجانت  َو  

َسكت ْن  ِثني إ ُتحد ْي ، َل  ُتعاتبن َكانت  َو   ! 

َتي َسعاد ُتعانق  َو تهتم ِلمري . .   . . 

َنت َو كا َنت . .  َو كا ّصباح ، .  ِفي ال ْي  َحديث َها  َق ل َو يرو

َنت . . . . كا

ِنجي  َتجحز َل

ِني َتحز ِتي َل  ِطفل َيا   

ِمين ، ألعبي َياس ُج ال ُرو َك م ِتل

ُهنا ٌر  َحائ ُك  َعقل َبال  َما   
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َرددي ِتك َل تت َكايا َح  أروي 

ْء َيا َملمِح الع ِمن  ِك  َدع
َل َتذُبلي  ، أيقِضي ُروحِك 

؟   َيدِري َمن

ِبي َقل َلى  ِإ ِإلي . .  ِلي  َتعا  

ِري َيج َدمعا  َنيك  َعي ِفي  َرى  أ

ِحي ُرو ِلى  َلي إ َتعا

ِري َتس ِدي  ِبجس ِك  ُروح  

َيدري ؟ َعنِك  َمن  َو 

ِني ي ي ِشرا

ِبي َقل ِيين  َشرا َبين   

َتجري َخليا   ! 

َتياق َو اش ٍم  ُت د َو كريا  ، 

َها ِلنتعش ِمن َياي بمزيد  ّود خل ِعر . . يز َمشا َو أكسجين ال  ،

َجميل  ٌل َجما

ِت َبع الجمال آن من

ُلها أنت ّنقاء أص َكايا ال ُكل ح

ِت َهاء آن ُن الب ُعنوا

ِت ُسطور السعادة آن

َجميل ٌل  َجما ِلجمالك   ِ . . !
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َمطر  ل ا َزخات

َمطر ّخات ال ِلز َنأبه  ُهو ، َل  َنل  
ًة ُبرود ُندرك  ُنا ، َل  َجساد َتتبلل أ
َثر ِفي الِطين أ ُك  َو نتر َدامنا  ٌة أق ُحفا َنركض   . . 
ًل أندثر َم َمطر أنعشي أ ِت ال َزخا َيا    !

ا  ُهن ُكن

ِني َتدع ِبي ، َل  ِبقر ُكن   
َقلبي َمان  ِبأ َس  َيدي ِلح ِسك   ام
ْك َتفكير ِش  َعر ِفي  ّبع  ُمتر َياك ،  َحنا َن  َبي ٌن  َساك ّنه   ! أ

َخيال  ل ا بحر
َنا َخيال َبحر  ِفي  ُعوم  َن  
َنا َعقل ِفي  ُمشوشا  َخيال  َيبدو ال
َواقعنا ِمن  َشوائب  ِه  َنجد ب َسريعا ،  َيتشتت       !
َو ل بالواقعية ّتخيل ،  ُنفرط بال  َل 
ُمنتصف ِفي ال َدعنا   ، 

ِريه    َسخ َكفاك  

ًنا َحزي َباكيا  َتيك  ُركب َعلى  ُثو  َستج َما  َيوما   
َك ِلحال َن  ُمشفقي َك  َحول ّناس  َتمر ال  ،
َتيك َو جن َلى  َع ِة  ُمنهمر َك ال ًمعات َلد َيأبهوا  َلن   
َشي َمن  ْر يوما  ِلذلك َل تسخ  ! 
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ِوير  ّتص ل ا لة آ
ّتصوير ُة ال َو عقلك آل َعيناك  ِفلم ،  َحياة   ال
ْح َ  فر ٍن و ُحز َر  َحياتنا ُصو ِفي  ُط  َنلتق  
َتراق ٍع َو اف َر تجم ُصو   !
َترق َدُعه يح َك  َو حزن َفقط ،  ًسعادتك  َجمع  .  ا

الثر  َجمال
َيباب ٍض  ِفي أر ُكث  ّسماء ، َل تم َتشبث بال  
َثر َك ال َو تر ْر ،  َو أمط َغاث  ْر ، أ َذا م َغيثا إ ُكن   
ِإليك ُضمها  ّرفاق  ْي ال َو أيد ْك  َيدي ُمد   
َحولك َمن  ِتضيء  ِضي ل َو ام َنان . .  َفلتجمع الب  =)

ُذبول 
ْك َتجاهل ِمن  ْت  َتفي َنني اك ُأحس أ  ! 
َقلبي َربيع  ِمن  َك  َخريف َراق  َتسقط أو  ، 
َحدائقي َيروي  ِذي ل  ِغيابك ال ِمن  ّذبول  َزهري ال َلن أدع ل  . .

ّشروق  ل ا َبهجة
ُروق ّش َة ال َبهج َيا  ِل  َح الم َيا َصبا  ! 
ْق ُذو َي َجمع  ِع ال َو د ْرا  ِثما ْف  ْقط ًهيا ا  . . 
ْسها َك ًل تحب ُروح ّدث ، أطلق   . . ، تح
ُضلوعك َة  َسجين َها  َل تدع

ِت  أن أحبك
َحديثك َفي  َها  ّسعادة أرا ِمن ال ُكومة   !
ِده ُسجو ُعو في  َيد ِبصدق  َمن أحب  َدعوت لِك ,   
َجمالك ِك بكل   أحببت
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ِخصالك ِبكل   ,
ُهور َنتعش الز ِبقربك ت  
ُسرور َو  ٌر  ُسرو َكوني  َو يعم   . . 
ِك     أحبك آحبك آحبك آحب

َحنين  ل ا ا َهقن أر

ُقلوب ِف ال َمكانا بجو َن  َو للحني  
ّدروب ُتهنا أَضعنا ال َسببه   ب
َتعبت َواُحنا  َقت ، أر ِه ُعقولنا أر  
ُذوب َت َبت أن  ٌج أ ُثلو َنا  ِخل ِبدا      <<    
َتعود َمتى  ُتفكر  ْفكار ،  َتجمدت ال  
ُتوب َيئن أن ت َنا ، ألم  َحنينا أوجع َيا  ! أ

ُنون الح
ِبي َيا أ ِبخير  ُكن  ِبي   ! أ
ِفي ُحرو ُخذي  َهواء ،  َنسمات ال َيا   
ِبه ِلقل ُمعطرة  ِميها  َو قد  ، 
َجمال َحنان َو ال ُمشبعة بال  . . 
َينهال َمطر   َك  َحاديث  . . أ
َنهره َينضب  ًل ل  َتوي أم َفأر َعلي   ! 

َوطن  َبة ُغر

َوِطني َيا  َك أ َسد ًبج ُض  َينب ِبي  َقل ُتلني،  َتق ُس  ْنفا َو ال ِقي  َطري َل  َطا  
ّني ُل م َنا ًست َو اللم  ْبقى ،  ًست ْت .  َندبا َتركت  َة  ُغرب ُسيوف ال  ! 
ِبي ُك  َيفت ُجرح الغتراب  َسأموت  ُهنا .  ُر َها  َتحتض ُروحي   
ِخي ّس َودقَك ال ْن  َسأرتوي م َمتى  َعذب .  َك ال َنهر َسأرى  َمتى   

َماضي  ل ا َعودة
َجرى َما  ُت  َرأي   !
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َشيء َقول  ِعني   َل يس
ًل  َكى ِفع ُيح َشيء  َل   

َيعود َنا  ِدي َجمع أي َزمانا  َليت   
َراحه ِنه َو أف ّحزا ُكله بإ  
ّسدود َك ال ِتل َزاحة  ُد إ  أري
ّبر ُتع َتموت ، َل  ُحروفي   
ًا في الَخفاء  َو أذرُف َدمع
 . . حّتى َل يَراني الُوجود

َحديث  ال َتطيع ِلس
ْن ّزما ُش ال َعط ِبه  َساني  ِل  ! 
َعى َجو ُروحي  َو  َظمآن ،  ْي  َقلب  . . 
ْس َي ِلح َظمأ ِوي  َسأر  . . 
ُتب ْف ِلك ُحرو ُب ال َسأشر  . . 
ْث َحدي َتستطيع ال ُروحي ل ُم  َسأطع  ،

ِتي  َسعاد ِسر

ْي ْمس ِبه ْي  ْحك َسأ  
ْي ِت ْم َص ُطوْل  ْب  ْسبا ْن أ َع  . . 
ْل ّطوي ْل ال ّلي ْث ال َحدي َو   . . 
ْي ْنس َو أ ْي  ِت َسعاد ّر  ْن س ْي ع ْحك َسأ  ، 
ْل ِبي ّس ُت ال ْختر َف ا َو كي  . . 
ْي ْح ُجر ْي  ِو َو أدا  ،  ْ ّدمع . . سأكفكف ال
ْل ِلي َع ْء ال هوا ْق ال ِش ْستن َٓسأ  ! 

ِني َوط  

ْي ْهل َو أ ْي  َقلب ُهو  ْي  َوطن  .. !
ْي َدم ِن  ْريا ُع ش َب .. من
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ٍن َحني ِن ال َت ع .. إْن سأل
ْي ِب َو أ َفه  . . !
ّب ُح ِء ال َنقا ُل  َجما َو   ..
ْي ّم ِفي : أ ُمن  .. يك
ْن َحني ُل ال ُتشع ُهم  َعن ! .. فالغربة 
ُه حَطبا َو تمد  () .. ___

َعقل  ُل ُهزا
ْم َكل ِل ال َجما ْع  َل م َتماي ٌم  َنسي  !
ْم َد ْصط َعثراِت ا ِبال َتاه . .  ٌف  َو حر  . .
ٍك أصم َحال ٍل  َلي ُر  ِسح ِني  ُيؤرق  . .
ُقوِط حفَرٍة ُمحتَدْم . . ! أهاب مْن س
ِقْم ًل , اْست . . َعقلْي َيكفْي ُهزا

ِتي   ذاكر ِمن اخُرج

ْي . . ؟ ِت َث َحاد ُم ْه  ّشفا َبى ال َتأ ْل  َو ه
ْي ِت َفق ُمرا ْى  ْرض ْن ت َو ل ْح ،  ُبو ْن ت َو ل  . . 
ْه ِمل َنا ِف أ ْطرا َعلى أ ْي  ِش ْم َي  . .
ْي ِت َبل ُمقا َشى  ْخ ْم ي ّفى ، أ َيتخ  ! . 
ْه ِئل َسا ُي ْه  َب ْل َو ق ْه ،  ْفس ُث ن ِد ُيحا  . . 
ْي ؟ َقبت ُمرا ِب ُم  ْعل ْل ت ْل .. ه ْعق ُي  . . أ
ْه ُل ِذ ِخا ُن  ّزما ْن ال ْب م ِطا َل   . . 
ْث َحدي ِفي ال ُم  َث ْع َيتل  ، 
ْي ِكرت َذا ْن  ِم ْج  ْخر َو ا ْب  ْذه  ! .. ا

ِلي  ا ي ل ّل ا َتدور

ُق َيخف َل  َما زا ِي  َقلب َو  ْي  ّليال ُر ال َتدو  !
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ُق ّز َتتم َشائي  َل أح َجع ْي  َقلب ُن  َخفقا  . .
َمسائي َدواء  َو  ْي ،  ُروح َياق  ِتر َن  . . أي
ُق ِف َستش ّي  َفإل ّي ،  َت إل َنظر ْن  . . ! إ
َسى َهوت لل ًة  ِمسكين ّني  َتحسب . . َل 
ُق َسأغر ُت  َوكن ُت ِلبحر  َهمم ْل  . . . ب

ُكون  أ َكيف  

ْر ِبخي ُكون  َف أ َكي ُروني  ْخب ! أ
ْت َضاع ْم  ّظل َياهب ال َفي غ َنا  ّمت , أ
ّسير َتعرف ال َل   . .
ْسرور ؟ َف أكوُن م َكي
ْر ُسو َمأ ْن  ُقضبا َف ال ْي خل ِبلد ُن  َو اب  ،
ْل َتاح با ُمر َن  َف أكو َكي  !
ْل ِقي َما  ِفي ّله  ُك َهمه  ًعالم  َو ال  ،
ْن ؟ َعي َر ال َقري َف أكوَن  َكي  ،ْ َقال  َو من 
ْن ّرتي َت يموُت م ًمي َرى ال ُت أ َما زل َو   ،

ّدرب  ل ا َوحيدة
ْر ِفي َصا َع ُها ال ّيت  أ
ْر ِدي َغ َعلى ال َن  َحومي  . . ت
ْر َيِطي ّل  َو الك ْن ,  ِحي َو تمر  . . 
ْر ِسي ِب أ ّدر ْي ال َدة ف ِحي َو َأنا   . ، 
ْة َجر َش َيا  ْي أ ِبرين ْخ  ، أ
ْه ِب ْح ِبص ْع التقى  َجم ِلما ال  ، 
ْة َر َتظ ُمن ُت  ْل ِز َنا ما  َو آ  ! 
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ْن ِزي َح ْي ال ّس ُكر َها ال ّي ّأ ْي  ْرن ْخب     . . أ
َجددا ُم ْف  ُوقو ْع ال ِطي َت َتس ، . ل 
ْن َحني ِعليْك ال َس  َجل ْن  ُقط إ َستس

َحرفي  ِظلل
ْي ِب ْن اللحاق  ْك ع ّنف َت ْي ل  َروف ُح  . . ،
ْت  َوق ْل  ْي ك ِف ْي  ِزمن ُتل  
ْي ّيا إل َه ْل :  ُقو َو ت ْي  ْب من ْهر  ، . ت
ْك َغير ْه  هم َيف ْم ل  َعال َلى  ّيا إ َٓه  
َك المعاني ْل ِت ْي أمام  َتنحن َو   . . 
ْش َعر ْة فوَق ال ّربع ُمت  ، ال
ْط هكذا َق ْن فف ُحز َو ال ْح  ْل الفر ِع َتفت ّبما  ُر  
ُحو ْص ْى ت ْم مت ْعل ْة ل أ َد َقصي ْر  ّسط ِلت  ! 

َتأمل  

حا َصبا ْح نافذتك  ْفت ٓا  ! 
ْس ِل ْج َفا ُلوس  ُج ِنك ال ْمكا ِبإ َكان  َذا  .. إ
ْء ُهدو ِب ْفه  ْرتش ْن الشاي و ا ِفنجا ْر  ْحض  ! .. أ
ْن ْغصا ِعلى ال ُطيورا  ْل  َتأم ًة  َلحظ  ،
ْء َشي ْفوها  ْر َص ّك ُيع ْت .. ل  ْهرا ّز ْم على ال ُحو َت ٍت  ْنحل َو   
ًل ْن با ِق للَخري ُتل ْل المساوئ .. ل  َتجاه ْثلها ..  ِم ُكن   

 

َهر   ن ل ا يجُف َل

ْر ّشج ًحفيُف ال َو  ّشموس  ُء ال  ! ِضيا
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َنعيم ِمن  َودقا  ٌيمطر  ُق  َعب ِم  ّنسي  ، لل
ّنسمات َك ال ِتل َها  ُتداعب ِك  ًشعر ُت  ُخصل  . . 

ٍل ِبأم ِعي  ًتشب َورد ،  َشذى ال َتنشقي  ّيا اس َه  ، 

ّنهر ُف ال ًيج َتنضبي ، ل  َتوي ل  ، ار

َما  َيوما

ْق َترى الّطري َو  ْن  َيا ُعم ُن ال ْعي ُر أ َستبِص  . . 
ْد َجدي ِمن  َها  َمجد ِة  ُعود للم َسي  ! 
ْر الواجبة ُمو ِهل ال َتجا َعن  ّف  َسنك  . . 
َتنا ٍب ُعرو ْن  َب م ُسل َما  ِعيد  َنست َو   ~

ُجوحه أر

ْح ْرج َيتأ َلى أرجوحة  ِبه ع َفإذا  ْت  ْقترب َفا ْح ، ُيلو َصا  َشخ ْي أرى  ِب َذا  َفإ ْق  ّطري ْت في ال ّر ِس  ،

ْم  ْبتس َفا ِه  ْي وج ْت ف َفنظر ْح ..  ّر َج َقلبا ت ٍد أنهك و  ِبجس َبال  ُم ْر   ، غي
ْح ؟ ِر ُمف َما ال ْت :  َفقل  
ْح ّبج َذا تت َما َعلى  ْك ..  ْمر ْب آ ِجي َع ْح  ُتصب ْر آْن  ْن غي ْي م َتمس ْل  َحا َو  ْك ..  ُهو آنا، خيبت ! أ

َمر  لق ا َر ِجوا

ْل ّلي ْي ال ْي ف ِر وا ِج ِب َت  ُكن ْد  َق ْر،  َث َل َل ا َجمي ْي  َنفس ْي  ْترك ف ْر .. ت َم َق َيا  َلك , أ َٓما أجم  , 

ْر َح َب َق ال َفو ِج ,  َمو َق ال َفو ْك  ُر ُنو ْر ..  ّسم ْعك ال َم ْو  َيحل ْر ..  ّسح ْي ال ِف ْر ، ّصو ْبهى ال َك أ ُت في َرأي  
ْر َش َب ّل ال ُك ُت  َرك َت َو  ُت لحادثك  ْي إْن أتي ِمن َتل ْر : ل  َم َيا ق ْل أ ُقو َأ  ~ 
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َتشتت
ٍي داني ْن من ْم يك ٍب ل ْن جوا ٍه م  ! .. آ
ْي ِن َمعا َك ال ِتل ْب  ْم يكت ٍم ل َقل ْن  ْر ع ْعتذ  ! .. ا
ْي ِل ُمتعا ٍد  ّي ُمش ٍر  ْص ْن كق ُمحطما .. كا َت  َبآ ْل  َفالعق  .. 

ْي ِن ْنسا ْد أ ِب ق َجوا ْت ، لل َو التشت  ! ..

َوحيد
ْد َوحي ّي  ُكرس . . ! انتظر على ال
ْد ِدي َج َء  َشي ُهنا .. ل  . . ل أحد 

َو أمسك بالعصا ْه ،  َدمي َق َلى  َف ع . . ٓوق
ْى َتم ْر ِس ا ّيأ َلى فراش ال َو ع  ! . .    <<    
ْل َعلي ِس هواء  َنف َق لت َشه  !
ْل َقلي ِبال َس  َما لي ْر أل َو زف  ~ . . .

ِلي َعق
ُرود ُش ْن  ٌف م ْي طي ْقل َب ع َصا . . ْ أ
ْد ُعو ُو ِب ال ِذ ْن ك ِم ْق  َز الّصد ّي َم  !
ْق َود ّلل ال َش ْت ب َهمر ْي ان َعين  . .
ْد ُجو ُو ْت ما ل يراه ال َرأ ّتى  ! . . . ح
ْق َتر َبعينيْه اس ْي  ْلب َوق  . .
ْد ُبرو ْم لل ُهو ْف َم الم ْه ِف ْم ال ِه َو ف  . .
ْق ُتزر ْرد  َن الب ِم ْي  َقدما  . !
ْد ُقيو َفك ال ْن  ْي م َدا َي ْت  َز . . عج
ْق ْن ير َد حي ْر بع ِمي ّض ّل ال . . . لع
ْد ُعو َي َر  ِب َغا ّل الزماْن ال . . ! لع

ّسراح  ل ا ِلقي أط

18



ْي ْسأل َت َل  ْي  ّشق ْث ال َحدي ْن ال َو ع  ! . . 
ّلي ْي .. ل تم ْفعل ْي .. ا ْح .. اعمل ِفي الّصبا ْم  ِس ُمبت ْغر  ّث َو ال ْي ..  ِجل ِتخ ًل  ْي  ّلم َك َت ْي  ُقول  ،
ْل َجمي ِخلْك  ِبدا ْي  ِف َو للمخ  ،
ْح ّسرا ْي ال ِلق ْط  ~ أ

َفقد  ل ا ُم ل أ

ْن ّسني ُم ال َو أل ْع  َوج ّل  ْد .. إ َفق َما ال َو   ! 
ْن َحني ِبال ْكتظ   ُم ْم  ُمتأل ْب ال ْل ْس .. و الق ّنف ْت ال َحشر َو  ْت  ٌة غص ُحنجر َو   ! 
ّرتين َم ِهك  ُأن ٌد  َجس َو  ْس ..  ّرأ َل ال ْم حو َتُحو ْت  ْكريا ِذ  ! .

َتصل   َلم َسله ُمرا
ْه َل ُسدو ّي  َخى عل ٍل أر ّلي َذا ال  . . إ
ْه َل ُقو ِم ِل َكل ِفي ال َقى  َلم يب  ! . . 
َل َعلي ُم  ِسي ّب الن ِفذتا ! .. ليه  .. أفتح نا

ْه ِسل ُأرا ْء  َمسا َي ال ٍص ف َو شخ  ..        

ًل ِمي َج ّد  ْم ير ِل ل َر الخيا .. ! عب

َمطر  ل ا َصوت

ْر َط َم ُت ال ْك صو َق ِه َير ْن  ِبأ ْر  َحذ ْي ال ْلب َق َيا  َأ ٍر  ْذ َح ْر .. ال َحذ ْر ال َط َم ْت ال ٍو َص  

ْر َط َم ُت ال َصو ْر  َح ّس ِت ال ْق َو ْي  ِف َو 

ْر  َم َو  َوّلى  ْي ذكريات زمان  ِب َقل ْي  ِف َض  ْيق  أ

ْر َط َم َت ال َصو َيا :  ْي  ِب أرفق 

َوان ل أ
ْق َبري ُه  ٍء يلمْع ل ّل شي ُك ِتي  ُطفول ِفي   . .
ْق َعري ٍض  َما ْت  ِذكريا ّرت  َو م ْي  َنفس ّبت  َش  . . 
ّي ماد َر ْي  ِغر ْي ص ِف ْم  َن العال َٓكا  . . 
ْق ِري ُت الّط َو رأي ِبألواْن  ُتها  َكسي َو الْن   . .
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َبريق

ْق َبري ْق  ِري ّط  ! لل
ْب ّسرا َذاك ال ْك  ْخدع َي ْب .. َل  َرا ّس َترى ال .. أ
ْب ٰترا ْت ال ّبا ْه ح َكأن  ..
ْب َذا َو  َر  ْد اندث َكجلي ْو  ! أ

ْن  ُجنو ل ا َذاك  

ْن ُجنو َذلَك ال ْق  ْطل ْل أ ّلي ْن ال ُسكو  ! يا 
ْن ُمزو َن ال ُحس ْي  ِل أمطر ْب الجما ُسح ْن ! ..  ُزو ْح ْد قلبا م ْسع ْن .. أ ّظنو ْء ال ُسو  .. أبعد 

ْن َكو ْء أضيئي ال ّنقا ُس ال  .. شم

ْه فاتن ُنور ُدجى  ُر ال .. قم
ْن ُرو َت .. ! أ

 

ُحب  ل ا ُخيوط

َما ّس ْي في ال ّلق َح ِري  ُطيو  ! 
ْه ِدي ْرت ّب ثوبا آ ُح ْط ال ُخيو ْن  ْي م ْنسج َو ا  . . 
َسا َم ِفي ال ِح و  ّصب ْي ال  ~ ف
َق الثير ْي عب ُثر ْن ِري ا ْو ُزه  ! 
ْر َتسي َنك  ْي بي ُروح ِب َوة  َنش  . . 
ْر ِني ُم َقا  ِري ْك , أردت ط ّشو َض ال  أزيحي بع

ا   ُهن ٌت صو َل
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ْر َمطا ُغ ال ْفر  ! .. ي
ْر َسا ّل  ُك ْن ، ال ُمسافري َن ال ِم  . . 
ْر َما ّي  َجانب ْن  ّل م ُك ْر .. ال ِجدا ُت ال ّسد ْم .. تو ِحي ّر ِسوى ال ْعلمه  َي ٍن ل  َكا َلى م  .. ! إ

ْم ِسي ّن ّتى ال ّب ح َه َو ل  ْء ..  َجا ْر ِفي ال ٌت  ! . . َل صو

َخريف ل ا

ْن ُحز ّباْت ال َقط ح َتتسا َما ،  ِم  َموس ِفي   ! 
ْح ّريا ُله ال َتحم ُغبارا  ُر   . . فتجف لتصي
ْه ُض ب ْر َتشبع ال َفرحا ، ت ُر  َفتمط ْب  ّسح ّمع ال َتج  ~ ت
ْه َطيب ِثمارا  ْي  َفنجن  !

ّصديق ل ا

ْق ْي الّطري ِف َت  ِسر  ! .. إْن 
ْن ّك َتم ْق  ْخل ْن ال ِم ْن  ْق م ِف َرا ْق ..  ّصدي َء ال ُسو ْب  ّن َج  ! ت
ْن ّن ف ْه ت َو ب ْب  ْسلو ْن ال ْحس ْق .. أ ِلي َت ْي  ُجور ْل ال ِلي َكا َك أ ِب َٓو   ! .. 

ْن ّلو ِن تت ْى اللوا ْبه ِبأ ْل  ُفصو َو ال ْق ..  ِفي ّر َن ال ُحس ْق  ُتفار َل   

َفراغ
َغه ِر َفا ْت  َحا ِمسا َو  ٌت  َساحا ِم
ْد ُعو َت َو ل  ْق  ّطري َطئ ال ُتخ ْف ,  ُرو َح َها ال ِفي ِتيه   ~ ت
ٌح باردة ِريا ِق  ّطري ِفي ال  . . ! 
ْد ُجمو َي لل َقدما ُب  ُتقار
ْد ُوجو ِمن ال ًة  َخالي ْه  ِرع َقا َعلى  ْت  ْستلق ْت . . ا َتعب ْت ,  َمشي  . .
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ا ُمن أحَل

َله َعلي ٍت  َما َنس َتنفسنا  َذا  َو إ  ! 
َله َدلي َيعرف  َما  َريث ْل ،  َعق ِمس ال َينغ  ، 
َيالت َو الخ ْحلم  َتوافه ال ُد  َنطر  
ِليله َق َمنا ال ْحل ِعي أ َن َلم   
َبات َهام َو الخي ِفي الو ْطنا  َفتخب  ، . 
َذليله ٍس  َنف َثرثرة  ِمن  َنا  َفدع  
ْمنيات ِث ال ِفي حدي ِثر  َو لنثر  !

َمساء  ل ا ُهدوء

ْء َسا َم ِء ال ُهدو ِفي   .. !
ْد ِعي َب ٍن  ْل لكو َعق ُرد ال .. يش
ْء َسا َم ِء ال ُهدو ِفي   ! . .
ْد ِدي َج َء  َل شي  ..
ْد ِري َو َو  ٍب  ُن قل َحني  ..
ْء َسا َم ِء ال ُهدو ِفي   … !
ْد ِدي َح َلى  ُر إ ّور الّضمي .. يتح
ْت َءا َسا َم ِء ال ُدو ُه ِفي   ! ..
ْد َمزي ُث ال َحي ْل  َعق ُر ال ُيساف  ..
ِل َن الما ! .. م

لبائسة  ا ْز َعجو ل ا  • •

ْة َقهو ْف ال ْرتش ْة , ت َقهو ْب  ُكو َها  َبيد َو  ْم النافذة  َأما ْس  َتجل
ْد العصافير َتغري ْت  ُروق لها َصو ْل خارجها , ي َتأم ٍر للنافذة , ت َتنظ َو   ()!
ْة ِزين َح ْة  ِبتنهيد ْصحوبا  َعميقا م ِفيرا  َز َو تأخذ   ,.
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ِجدا ْم  ُتحبه ْطفالها ..  ِعب أ ُتل ُأما  ْى كانت  َمض ِيما  ف
ْر ِكبا ْا  َو أصبحو ِئك الصغار _  ْر أول َكب ْن سرعان ما  َو لك
ْة وحياتها بائسة ِكين ْس ِم َعنا |  ّلوا  َتخ   
ْل ٍل من ضحكات الْطفا ْي فراغ قاتل , خا ْش ف ْل سهولة و أصبحت تعي ِبك ّلوا عنها  َتخ
ْا َيعودو ِبآن  ْم  ْدعوا له ْت ت َو ما زال ْة ,  ْي الَجميل ِل َخوا ْر اليام ال ٌذك َت  ت

قلبي  َيا  
ْم ِس َت ْب ْي ا ِب ْل َق َيا  َأ  . . !
ْم ّن ّر َو ت ْر  ُطيو ْع ال ْق م ّل َح َو     ! 
ْم ّل َتأ ْت ت َل َزا ٍة ما  َم َق أ ْق فو ّل َح  ..
ْن ِزي َح ُب ال َقل َكى ال َب  ..
ّرم َتب ٍب  ِل َشع َحا َعلى   !
ْن ِني ْت ال َصو َعالى  َت  .. ~
ْم ّصم َبها ال َصا َن أ َذا َو ال  ..
ْن َتي ّر ْشفُق م ُت ْي أ َقلب َيا   !       أ
ْم ّم َتس ْد  َق ْب  ِذي َكا ِبال ٍل  َعق َعلى   

ا َن أ
ِك ؟ َدها َذا  َما َنا ،  َيا أ  
َنا َسمائ ُيضيء  ُنورا  ِري  ْبص  . . أ
ِك َصدا َت  ِعيهم َصو ٍم  ، أس
ِعرا َمشا ُعك  َن أضل ُتمي بي َتك  . . َل 
ِك َيرا َجمع  ُبوحي فال ِنقك ،  ُد تخ َتكا  ، 
ُرفا ْك أح َن عيني َيرى بي  ! 
ِك َثرا َفوق  ْت نهرا  َفسال َدمعا  َطرت  أم

َحياتي
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ْك ِبذل ْت  َما َكل ْي ال ِف ! ل ت
ْي ِعر َشا َم ِك  ُت ل َرج َلو أخ  ..
ْك ِل َؤا ُس ّل  َل أم  ..
ْي ِعل َشا َم ْء  ُيضي َحناْن  ِب ْس  .. أح
ْك ّب ِح ْي أ ِبقلب  ..
ْي ِعل َتا ُم ٍر  ْص َكق ّيد  ُمش  ..
ْك ْرف ُتب ح َيك ْي  َقلم  ! ..
ْي ِمل َنا ْك أ ْز عن َو تعج  .. 

َطه ق ُن

ْن َما ِن أ َعي ِفي ال َل  َزا َما  ْث . .  ّي َتر ْلبي  ِلق ُت  ُقل
ْن ّزما ُسوِء ال ِمن  ُت  ْن َشز ْث . .  َتحد ْق  َل : َل أِطي َقا
ْن َهوا َو  ٌل  ُذ ُه  ْلؤ ِم ْث . .  ُك َتم ٍد  َجس ِب ْي  ُروح
ْن َنا َب َو ال َيد  ْث . . أرهقت ال ّب َش َت ْك أ ِق ُعرو ِفي 
ْن َبيا ْل ال ُطو ْت . . أعياني  ُب ْث َك ا َكان َم ِفي  ْر  َضمي َيا 
ْن ِفيا َكا ِم  ُحك َعا ال ّب ُمر ّلث . .  ُمث ْم  ُحك ِبال ُكن  َت َل 
ْن َحا ّري َها ال ِبأن ْم  َتعل ْم  َل ْث . .  ّب َتتع َها  ِب ِني  ْفنا  أ
 

ّروح  ل ا َحديث
.. و يطول
! الحديث عن الروح
.. من الذنوب امتلت بالجروح
! .. و أمل أمامي يلوح
.. و نفس تأبى أن تبوح
! بالسر , تخاف أن تروح
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.. في المساء تئن آلمها
ّصبوح ! .. و في الصبح ترتشف ال

َفقير ل ا

َجمال ُذو  َقا  ِرفا َفقد  َمن  َفقير ،   ال
ّسؤال ًطلب ال َمن  ًس  َو لي  ! 
َنات ًحس ٌر ال ًفقي ُر ،  َفقي  ال
ّسيئات ُته ال ًقتل َو فد   
ِس الصافية ّنف ُر ال ًفقي ُر ,  َفقي  ال
ِسيه َقا ُه  ِعر َمشا ٍب  َقل َذا  َو   

ِطين َفلس
ُء َها َب َو  ٌل  َجما ْن  ْسطي ِفل  . .
ْء ّنا َها غ ِفي ٌن  ِجنا َو   . .
ٌر ُزهو َو  َراٌء  َخض ٌض  ْر . . أ
ُء َنقا َو  ٍن  َزيتو ٌر  َشج  . .
ٌر ُبو ُح َو  ٌة  َئ َهاد ٌف  ْريا . . أ
ُء َوا َد ِن  َذا َو ال ُن  ِللعي  . .
ْي َق ْب َل ا ُن أ ِفلسطي ْي  ْبق . . ا
ُء َضا َم ِء  ْعدا ِك لل َقاؤ َفب  . .
ْت ّل َو َقد  ِك  ِض ِبأر ُح  ّرو . . ال
ُء َهدا ّش ُعه ال َيْصن ِك  َغد  و 

َكلم  ل ا ِسحر

ٌر ِسح ِم  ِل َك ِلل  !
ْر ِش َت ْن َي ٌر  ُنو ِر  َقم ِلل  . .
ْر ِم ْست َي ْل  َب ْر ،  ِث َيند َبدا َل  . . آ
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ْي ِه َب ٌء  َيا ِض ِس  ّشم ِلل  !
ْي ِق ّت َقل ال َع ُش ال ِع ُين  . .
ّية َند ٌت  َطرا َق ْق  ِد َو ِلل  …
ّيه َسب ْت  َن َكا َد أْن  َبع ْح  ّرو ُرد ال َت    !

ُمنهك  ٌح ُجر
ْن ّسني ّر ال َو ستم َسنه  ْت  ّر . . م
ْن ِني ِهكه ال ُين َل  َزا َما  ُجرح  َو ال  !
ْك َرا ِح ِبل  َنا  َحول ُهم  َترا . . أْصنام 
ْن ُمشي ُهم ال ْفعل َر ل َح ٌر انت . . َضمي

ْك َتا ّطفل أ ُل إِن ال ِبفاع ْت  . .ٓ ما أن
ْن ُمسلمي ْل ال ْحوا ُل أ َبا َما  ُقول :  َي  !
ْم لقيآك ْت أما َضعف َنا  ْمت . . أ
ْن ِرمي ُمج ًل يا  َقت ِفي  َيك  . .

ْم ُت ِطب
َفاء ِش ْم  ُروحك ْن  َم ْم  ُت ِطب  ..  !
ْء َثا ّر ٍي ال ِف َيك ْم ل  ْقدك َو لف  ..
ْع َمني ٌر  َقص ْي  ِخل ِبدا   
َباء َه ْح  ْصب َهاوى أ َت  . .
ْع ُمري َخيال  ُبني  َينتا  . .
ْء* ّسما ُحدود ال ْن  ْد م ْبع ! . .  أ
ْع َصري ًل  ْت كْه َغدو  . .
ْء دا ِن ْر  ِتظ ُٓممددا أن  ..
ْع ّصني ْي ال ْحسن ْي أ ُروح  ! ..
ْء بل َتى ال ْن أ ْي إ ٓاْصبر  ..

َضياع ل ا
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ْع ّضيا ِب ال ِه َغيا ِفي  ْت  َط َتخب ْي  ِح ُرو  .. !
ْع ْسما ِبها ال ُج  َتض ٌد ..  ِهي ِتنا َها  ِف ِبجو َو   ..
ْع ْلتا ُم ْلبا  ق ِوي  َيح َجسدا  َٓو   ..
ْع ِلها الوجا ْج ِئن ِل َت ْي  َمآس  !
ْع ِقل فوَق ال ُعون  ّب ُمتر ُهم  َٓو   .. !
ْع ِقنا ِويرا , أزيحوا ال ْز ِت َكفى   ..
ْل ِحي ّر ْن ال ُأعل َس  ..
ْع ّشرا َو أنزلت ال ْن ..  ّسف ُت ال ْز َجه  ! .

َقمر  ل ا َجاة ا ُمن

َر َم َق ْل ِجي ا َنا ُأ ِلي  َيا ّل ِت ال ْر ِه ُس  .
ِر َه ّس ِة ال َر ْث َك ْن  ِم ِت  ْد ِه ُج َأ ُني  ُيو ُع
ْر ُث ْن ُا َم  ْج ّن َقه ال ْو َف َهى و  َبا ُت َرا  َم َق َيا  َأ
ُر ْه ّز َل ال ِب ُذ ْد  َق َف ِي  ِب ْل َق ِب َقا  ِف َر  . . !
َر ِج ّش ِت ال ْل َأ َس َر ،  ُيو ّط سألت ال
ِر َم ّس َرفيُق ال ُد  ُعو َي َتى  َم ..
ِر َد َح ْن ُم ْل ِفي ا ِل و  َب َج ِة  ّم ِق ِفي 
ّر َغ ّي اْل ِه َب ْل َك ا ْه ِج َرى و  َأ
ِر َط َم ْل ُت ا ْو َص ِح و  ّريا ُت ال ْو َص
ِر َم ُع ْل ُق ا َرفي َك يا  ُت ْو ُه َص َب ْش ُي  .. ! .

َبالي   ِذي تؤ َل

ْي ِل َبا ِذي  ُتؤ ْي ل  ْلب َق ! . .  أيا 
ْح ِفي الصبا ّتى  َح ُت  َسهر  . . .
ْي ّليال َشوق ال ِني  ْعيا . . أ
ْح ْترا ْي ال ْم ف َهائ ْهوي  ْي ي َجسد  . .
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ْي ِل َخيا َطيف  ِبي  ْح  ْسب ~ . . ي
ْح َتا ُمر ُر  ْي غي َعقل  . .
ِني َما ْت ال َسرح ّرفة  َفوق الش  . . .
ّسراح ْي أطلْق ال َقلب ! أيا 

ْر ؟ َط ُث الم ْبع َي ٍن  ُحز ّي  أ

ْر َط ُث الم ْبع َي ٍن  ُحز ّي  ! أ
ْر .. ؟ َم َق ْء ال ُيضي ٍل  َم ْي أ أ
ْل ِوي َقا َط َطري ُر  َأسي  ..
ْر َظ ْنت ُهنا ا ْم أصل ..  َو ل  . .
ْل ِلي َد ُفورا  َعص ْب  َراق َو   ..
ْر ِق َيحت َن  ْن كا ْف م ْعر َست  ..
ْل ِلي َق ْه  ِدب ْن أ ِم ْف  ْعر َست  .. . <<    
ْر َث ْة اند ِبالحفر ْلبا  َق َيا  ْك ،  َلي َع ّله  ِبال  ..
ْل ؟ ِبي ّس ْف الْن ما ال َتعر    .. ! أل 

ّدليل ال
ْي ّهل َتم ْزنا  ُح ِك  َكفا ّي ..  ْي إل ِر ْنظ ! ا
ًل ْي آم ْنشق َت .. اس
ًل َفأه ِت  ُحيي ْة  ّسعاد ْي لل ُقول  .. !
ْل ِلي َع ٍء  ِلهوا ْي  ْرج ّيا اخ َه  ..
ْل ِلي َكا َو أ ْردا ،  ْي و َو انثر  .،
ْل ؟ ِلي ّد ْي ال ْل عرفت ِك .. ه َل َئا  ِني َه
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ُجدر َحديث ال

ْس ِئ َبا ْك ال ِلَصدا ْت  ْنص ُت . .ٓ لا 
ْر ُد ُج ُة  بع ْر ْك أ َحول ْن  ٓم  . . .
ْن َل أحد ْر ، أ ْج َف ِفي آذن ال ! أهمس 
َك الجدران ُد علي َستر  :
. . َل أحد .. َل أحد
َما َلم تصدْق يوما  َها ،  ُق َو تصدي ْك  ّيا . . ~ إ
ْر َمط ْي ال َعين ِفي  ْن  َتمع  . .
ْل َجاه ّت ِم ال ْق أ ّتحدي ْت ال َتوي ْل ان . . ه
ْر ِجدا ُتحادْث ال ْت  َفأن ْم ،  ! . َل تهت

ِري َلست أد

ْكري َو ف ِري  ِبخاط ُجول  َي َعما  ِري  ْد َلست أ  !
ِر ْم ُكل أ ْهم  َو ف َجرى  َما  ِم  ِفه َعن  َعاجز   . .
ٌح ِريا َها  ًعصفت ب ٍة  َحال أم َعن  ْدري  َلست أ
ِعرضي َتباحت  َو اس َها  َكيان ّمرت  . . د
ّثر َتأ ِبالغاني  َشباب  َعن  ِري  َلست أد
ِل ِطف ُصراخ  َو  ُقرآن  ِمن  َتأثر  َو ل ي  . . .

ِبيع َكالر

ْيرا ُت َط ْو َكن َل   !
ّيرا َس ْم  ِعال ُت ال ُجب َما  َل  ..
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ْع َبدي ْء  ّل شي ُك ْت  َرأي َل   .. !
َرا ْم أسي ّظل ْت لل ُكن َو َل   ..
ْع ُمري ْل  ُك ْن  ْد ع َبعي ْر ،  ّنو َرى ال .. ! أ
َعبيرا َو   أشتم عبقا 
ْع ِري َص ْل  ّذ ُكوْن لل ْن أ َل  ..
َرا ُمني َقمرا  .. سأغدو 
ْع ِبي ّر َكال ُهُج  ْبت َسأ   ..  !

ِطفله ِحكاية 

َها َذا َش ٌك  ِمس ٌد  ْجسا َو أ َهب للجنة ,  َتذ ْر  ُطيو   !
َها َبا ِكي أ َتح ٍة  ْفل ِط  :
ْص ّرصا ْت ال ّخا َز ِم  َما َف أ َسأق ْت . .  ِهد ْستش ْن ا . . إ
ْى َه َتبا َنان أ ِج ِفي ال َك  ِبلقيا ْي  ِلك   !
َها َرا َت ْن ل  ّنى أ ْت أدمعا تتم َو ذرف ُب  َهد ال ْستش َو ا  . .
ْخرا ْي ف َكفان َو  ِضي ,  َك أر ِتل ْج :  َحشر َيت ٍت  ِبصو ْت  َقال
َها َرا َث َق  َفو ّنني  . . أ

َجنتي
ْر ُرو ّس ِبال َع  ّب قلبا تش ْر . .  ُبو ُح َض ال َر َيا أ ْي  ّنت َٓج  . .
ْر ُهو ّز ُش ال ْنتع ِك ت ِبُصبح َو  ْب . .  َيطي ِك  ِب ِئي  َمسا  . .
ْر ُهو ُد ًة  َساهر ِت  َما زل ِت  َو أن َتعبا . .  ُيننا  ْع ُم أ َنا َت  . .
ْر ُبو ُع ِبال ِلي  ِت  ِح َسم ٍة . .  ّب َر مح ِجس ْي  مام ِت أ َٓمدد  . .
ْر ُعطو ْرقى ال َيا أ َو  َح  َفا ْه . .  َذا َش ِعطرا  َيا  ْه  ّما . . أ
ْر ُحو ُب ِتلَك ال ِبمدى  َو  ِئنا . .  َسما ْر  ِد ِبق ْك  ّحب . . أ
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َسنه ْت  مّر

ْن  ّسني ّر ال َو ستم َسنه  ْت  ّر . . م
ْن ِني ِهكه ال ُين َل  َزا َما  ُجرح  َو ال  !
ْك َرا ِح ِبل  َنا  َحول ُهم  َترا . . أْصنام 
ْن ُمشي ُهم ال ْفعل َر ل َح ٌر انت . . َضمي

ْك َتا ّطفل أ ُل إِن ال ِبفاع ْت  . .ٓ ما أن
ْن ُمسلمي ْل ال ْحوا ُل أ َبا َما  ُقول :  َي  !
ْك ُلقيا ْم  ْت أما َضعف َنا  ْمت . . أ
ْن ِرمي ُمج ًل يا  َقت ِفي  َيك  . .

ْل ِمي َج ّظي ال َح      

ْل ِمي َج ّظي ال َح َيا  َسم  ّب !     ت
ْك ّب ُيح ُم  َل َعا َفال ْم  ّس . . تب
ْى َتر ْل  َنا ه ُه َنا  َعم أ ّي . . ن َل إل َتعا  . . ~
َرى ّث َق ال َفو َك  َم َما ثة أ َٓماك  . .
ْى َكر ْي أرهقها ال َعينا  . .
ْى ** َتر َت  ِزل َما  ْل  َه ّهل  َتم  ! . .
ْل ُزو َت َعادُة َل  ّس ُقربك ال ِب َيا أنيقا   ~
ٌث َغي ْك  ُروح ِفي  ْك ،  َميامن ْت  ُحفظ  ..

ْل ُهطو ِبال  . ! أشبعني 
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