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 ةٌ ي  َصَرخاٌت إِنسانِ          
 

 

  ةمجَ يبرحمود مَ               
 

 

 يحةِ  من َصميِم الن فِس اإِلنساني ِة الَجرَصَرخاُت أَلَم              
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 ..  ٌةـتَوِطئَ 

ً بانتقاِلِه من رختَهُ األولى عندَ الوالدةِ لُق اإلنساُن صَ يُطِ           إيذانا

ِحِم الهانِ  َرخاِت ، ئِن ِة إلى الحياِة الواقعي ِة المُ ئِة الُمطمحياِة الر  فعمِة بالص 

يِة ، و قد تكوُن مراحِل حياتِِه ، يبدأُ بإطالِق َصَرخاتِِه الُمدو ِ و عبَر 

بيَن إنسان  و تتبايُن الَحيَواُت  القاضيةَ التي تضُع حد اً لحياتِِه ،إحداها 

بصرخات  سطحي ة  ذاِت ئةً سعيدةً حياتَهُ هانِ و آخَر ،فُرب ما يعيُش أحدُنا 

َر من في بَوتَقَِة الص رخاِت  هاو آخُر يحيا ، خفيف   ألم   ، ما إْن تحر 

 . حة  سوداءَ باألُخرى ، فتغدو حياتُهُ مأساةً بِمسْ إحداها حت ى يبتلَي 

ُهزُّ يُطلقوَن صرخاتِهُم الُموجعةَ ، و التي تَ بَيدَ أن  ُهناَك أُناٌس         

َمْن يحتِضُن ا ب،و دوَن أْن يحَظوْ أسماِعنا بعيداً عن  ، َكيانَهُم اإلنساني  

 ِ ِد صرخاتِهم و يُواسيهم ، كالُمعتقَِل الُمعذ ِب الَمنسي  بيَن َمخالِب الجال 

ِ حتَ المُ الظ الِم ، و  ، فيدعو بصرختِِه إلى على الد ماِر الذي حل  بوطنِِه  ج 

ِ ، و وقِف  دُ  العُدواِن على شعبِِه ، و ثالث  إحقاِق الحق  بصرختِِه يُجس ِ

فَرثاهُ بصرختِِه ، و ُهناَك َمْن فَقَدَ أعز  أحبابِِه  ياعِ اللُّجوِء و الض   ُمعاناةَ 

 .  ً ةطلقوَن صرخاِت أَلَم  ُمختلفيُ الباكيِة ، و آخروَن 

، َعل ني ابتغَْيُت في عملي هذا تجسيدَ تلَك الص رخاِت ما أمكَن          

مائِر الَحي ِة  أوِصُل ُمعاناةَ  مَع تلَك َن وتعاطفي، فأصحابِها إلى ذَوي الض 

، و ال زاَل ةُ ، فرحَل بعُضهم عن ا التي انتُِهَكْت حقوقُها الدُّنيوي  األرواحِ 

 . وِجعةَ المُ  ، و يُطلقوَن صرخاتِهمآخروَن يُكابدوَن المأساةَ 

ُن          َعْت بينَ  ، ثالثاً و ثالثيَن َصرخةً  عملُ اليتضم  نِظاِم  قصائدِ  تنو 

،فأرجو مَن  الن ثِري ةِ  ئدِ و القصا ، وزونةِ الش طِر الواحِد المَ  الش طَريِن و

ِة و ليُّ فإن هُ وحدَهُ وَ  ، بتغيإدراَك ُمنيَتي فيما أهللِا تعالى   . الت وفيقِ  الِعز 
 م .٢٤/٣/٢٠١٩:  هاتاي –تُركيا 
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 .. داءٌ ـإه                        

 

 األملِ  جِهِه ُكلُّ دُروبِ وَ إلى ُكل ِ ذي ُروح  ُسد ْت في 

يِة .مَن األلَِم ، فَبَِقَي َرهْ بالن جاِة  ِ  َن َصَرخاتِِه الُمدو 

 

 

 

 ــةمجَ ود بريــمحمَ  
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 أيُّها اإِلنسانُ                                  

 

 وـاَل الُوجـاُن ، يا َجمــاإِلنسيا أيُّها    

 س ِ ــِة اإِلنْ ـخـفـنَ ـيا بِ ــــذ ِت الدُّنـلَ ِد                                         

 ـيْ ــامى فـــْوِن ما تسـمادَ الكَ ـيا عِ أَ    

أس ِ ـهى شامَك أزْ إاِل   ِه َشْيءُ ـ                                         َخ الر 

 ادََك هللاُ ـجِم ـِن الت قويــــــفي أحس    

 س ِ ــمةَ الل مْ ودَ ِخدْ ـالموجَر ـخ  ـو س                                       

 هُ ـُخ هللِا باَركَ نَفْ ما أعظَم الَخْلَق !     

 س ِ ـــللن فْ دةُ الَملَِك الَمطهوِر جْ ـو سَ                                        
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 في تشاَطْت ُشق ْت دُروُب الحياِة و اسْ    

 س ِ ـأْجوافِها ِهَمُم الَمخلوِق و الش مْ                                        

 و ناو ازدانَِت األرُض شَوقاً و استعد ْت    

 يـــــِن آدَم اآلسـالبْ ْوا ــدَْت أْن تفانَ                                        

 ْت ذُراً ، و أناـلَـ ، عَ  رٌ ـَرْت أبحُ ـفُج ِ  قدْ    

 ْدس ِ ـقُ ـدْأِة الـِلهَ ال ـَرْت سابِحاُت العُ                                        

 ، أنَت الُحرُّ ، أنَت القَِويْ أْن ِسْر على األرِض    

 س ِ ــــْه بِال دَهْ ـاْرتَفِ و استعِذِب الل ذ ةَ                                       

 رْ ـنِ ـَميادينَها و اْنُشْر َسالماً تُ ْر مِ و اعْ    

  ِ س  ــلى الحِ ـتَ ـبْ ـمُ ْي ـيِ بِِه ُعبوساً و تُحْ                                      

 يْ ـَك الحامـداً أن  ـَعهْ َك ـرب ِ ـْظ لِ ـفـو احْ    

 اس ِ ــادُق الن  ــصاِن ـــِة اإلنسـمــيْ ــقـلِ                                     

 كَ ـأن  ياً ــــــدَ ناسِ ـهْ ـَت العَ ــْن تركْ ــكـل   

                         س ِـــــــبْ ـلَ ال ــبِ  ناــهُ  وق  ــلـخْ ـلُّ مَ ــأجَ                                     

 ماـفوِد ـلــوُح للخُ ـمـَك الطُّ ـو دَب  في   

 ْرس ِ ــــــْدَت بالش  ــإال  قُ ْرماً ــَت جُ ـيْ ـقَ ـأب                                   

 عيفاً و قدْ ـْم ضَ ـلْم ترحـفبِت  القَِوي     

 أس ِ ـعلى ب الً ــــَك باطِ ـــــنفسَ َت ـمْ ـظ  ـع                                  



     

        7 

 ـــأفْ َك ــالً بأن  ــــَك باطِ ــن  ـَت ظَ ـأغَريْ    

بْ ـأن  فى ، ـام ِوأصْ ـَضُل األنــ                                     س ِ ــــَك الر 

ِ فأنَت صاحُب ِديْ      و َغيُرَك فيِن الَحق 

جْ ـَن الـهُ مــيُـعْ ل   و سَ ــار  و ِض ـن                                    س ِ ـــر ِ

فوا الدُّنوٌم ـْرٌق َطهوٌر و قَ ـعِ      يا ـشر 

 س ِ ــــــْم بَخْ ـهُ ــنُ داٌن َوزْ ـبْ ـا عُ ـُرنـيــو غَ                                   

 ٌض ـنا فائِ ـْلمُ ـو عِ ُرنا صائٌِب ـكْ ـو فِ    

 س ِ ـــــكْ ـا الن  ــاٌل في دُنـه  ـجُ ا ـُرنــيــو غَ                                   

 َس يا إنساـــاَك اإِلنْ ـَت أخـمْ ـظلذا ـبِ   

 ْرس ِ ـأودَْت إلى الهَ  ة  ـنـتْ ـفِ ْت ــقَ ـُن و اْرتَ                                  

 ها ــأن  وى ـــْت سِ ـبَ ـس  ما أذنــــبأنفُ   

 يْ ـــــِرَك القاســكْ ـجِ فِ ـهْ ـنَ ـيناً لـْت ُمعــليسَ                                 

 بقْرَت بطَن ُمستضعَف  قطْعَت رأساً   

 س ِ ـــــــوا إلى األُنْ ــالـاالً مــفـأطَت ــمْ ــت  ـي                                

 داناً ــبُلْ  ْرتَ ـــاًء ، دم  ــأحيَت ـكْ ـلـأه  

 س ِ ـــكْ ـى العَ ـلـْم عــَن هُ ـل  الذيـَت كُ ـحقْ ـس                                

  ُجوَع َمفجوع  َت ُخبزاً ِلتُبقيْ ـحرقْ   

مْ ــال  في دُجـمــل  جـكَُت ـيْ ـَرمَ                                  س ِ ـــــى الر 
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  ِد هْ كاَن بالعَ أفسدَْت في األرِض يا َمْن   

 ْرس ِ ــعُ ـا الـهَ ـيها بَ ـداً فــــوقِ ــمُ راً ــــم ِ ــعـمُ                                

 َك أْن ـتْ ـأجل  ْف يا أخي ! ُعْد لِِفطرة  ـقِ   

 ْرس ِ ــــغَ ـلـْ اَء لِ ـــاةِ مــيــوَر الحــن ونَ ــــتك                               

ً ـــماً غِ ـعـفـاً مُ ـبـلـَك و قـيدَيْ ْر ــه ِ ـط    ال 

 س ِ ــــــياً أَمْ ــَل الِوداِد ناسـيـبـسْك ـلُـ ـو اسْ                                

 هُ ـلُّـ تـوعِ تسـو اْجعْل نِضالََك ُضد  الج  

  ِ ســمْ ـهُ ، بالط  ـدعْ ـ، ال تقاِوْمهُ  لُ ـهْ ـو الجَ                                

 ْت ــــمَ ـآلَ ةً ـل ـ ْح عِ ـكافِ ـروباً تُ ــدْ حُ ـو قُ  

 س ِ ـــــَهمْ هُ على ــحَ رْ ـجُ ْن ــضُ ـو احْ  اكَ ـأخ                               

 أخيَك و اْرتِشْف ُحزنَهُ و اْمسْح دُموَع  

 ْؤس ِ ـــبُ ـَن الــا مــــجــوَر أخ  نَ ـــبـ حُ اركْ ـب                               

 راً دُروْ ـيـنـْر مُ ـو في َمغاني الدُّنيا سِ  

 اس ِ ــــمـهُ ُرَؤى الــاً لـيــــس  بانــــــيائِ َب                                

 ها ـأرضَ زهراً ـو اْعِمْر بِقاَع الَكوِن مُ  

 ِس ــــــيْ ـالكَ َخ َت يا أـــقْ ــلـِ ـذا خُ ـــِل هــألجْ                                

 و ال تسأْل ْي ذْ يدـدُْن ِمن ِي و خُ ـتَ ـلـْ فَ  

 يْ ـــس ِ ــجَ  َك منْ ــبي أو ِديني دَعْ ـهذـْن مَ ـع                              
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 ـِعْرقي أو تقاسيِم وجْ  نْ ـو ال تََسْل ع 

 س ِ رْ ـدى الحَ ـأَيا أخي مَ  ، نيوْ َك لَ نْ هي ، مِ ـ                              

 الــلُّ بـــكُ ـن  فـــوطـرْس في مـغـنْ ـال ت

 اس ِ ــن  ـِب الــــــاحــــا نُصــنـٌك لــلـْ ـمُ ِد هللِا                                

 في ةَ ـب  ـوردَ فيها و المحـرعِ الزْ ـنَ ـَو لْ 

 س ِ ـــــبْ ـحَ  نْ ـم نَ ـيـلِـ جْ ـا مَ ـلهل  ــْ اِن أهـنـجَ                                

 ْد ـق دُ ــهْ ــِن و العَ يْ ـحَ وُن الُمفلِ ـذا نكـبِ 

 س ِ دُّوْ ـــقُ ــلـْ ا لِ ــانـــــبــلـْ ـقَ ِه ــــب ـىــــــأوف                               

 

 

 

 

     .م ٢٣/٦/٢٠١٧                              



     

        10 

                                          

 لإلنسانِ  رخةٌ ـصَ                                                    

 

 الَحياةِ  َجمالَ  العاِشقُ  أيُّها..  الث ائرُ  أيُّها

 هللاِ  أرِض  ُكل ِ  في اإلنسانُ  أيُّها

 لَحظةً  نِدائي قرأْتَ  َهال  

 ُهتافي و َصرَختي فَلَكَ 

 انتِمائي و نََسبي إليكَ  و

 اإلنسانْ  أخوكَ  فأنا

 اإلنسانْ  كرامةِ  ألجلِ  الث ائرُ  أنا

☆  ☆  ☆ 

 آمالي تحُضنَ  لنْ  اآلفاقَ  إن  

نَ  لنْ  الش مسُ  و  َضِحكاتي تُلَح ِ

 روحي تُباركَ  لنْ  الس كينةَ  إن  
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 أقدامي ءِ بَِوطْ  األرضُ  تشعُرَ  لنْ  و

اً  تُكنْ  لم إنْ   ُحر 

 َهنائِكَ  بأصداءِ  الدُّنيا تملِ  لم إنْ 

ني َصف ِكَ  فإلى  ُضم 

ً  للحياةِ  ْلنضحكْ  وَ   معا

☆  ☆  ☆ 

 استغاثاتُكَ  تلُفُّني يوم   ُكل ِ  في

 الظ المِ  كوابيِس  في أَتوهُ  و ، قلبي َصَرخاتُ  تعلو

 تُسلَخُ  إنساني تِكَ  منْ  و ، تَشقى ألن كَ 

مِ الظُّ  َجبَروتَ  عُ تُقارِ  ألن كَ   ال 

ً  أبداً  الَمذبوحُ  أنينُكَ  و  يَبقى يَتيما

 الَمنسيُّ  الث ائرُ  فأنتَ 

 تتوارى تأريخ   بال تضحياتُكَ  و

☆  ☆  ☆ 

 األملِ  بعضَ  تيَصرخَ  منْ  قتبِسْ اِ

 للُمقاومةِ  زاداً  كلماتي منْ  اجعلْ  و

ً  ْلنَنتِفضْ  وَ  يَدَكَ  هاتِ   َسِوي ا

 نُكافحُ  الَحياةِ  ألجلِ  فَِكالنا

ارِ  لُكل ِ  اإليمانِ  أواِصرَ  ْلنَمدُدْ  وَ   الثُّو 
 .. األحرارِ  لُكل ِ 

 الت ائهةِ  القُرى و البِحارِ  خلفَ 

 الُمضل ِلةِ  الفُروقِ  ُكل   ْلنُعِدمْ  وَ 

وابطِ  أقوى اإلنسانِ  فَثورةُ   الر 

☆  ☆  ☆ 
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دِ   اإلنسانْ  كرامةِ  ألجلِ  الص رخةَ  ِلنَُوح ِ

 األوطانْ  ُكل ِ  إلى ْلنَنطِلقْ  وَ 

 الِغربانْ  و الخفافيِش  مَ ُحكْ  نُجِهضُ 

 اإلنسانْ  أذلُّوا الذينَ 

 الظ المْ  َصفحةَ  ْلنَطوِ  وَ 

 الُمساواة و العَدلِ  ُحكمَ  نُعِلْنها وَ 

 اإلنسانْ  كرامةِ  ُسُمو   وَ 

☆  ☆  ☆ 

 اإلنسانِ  أخينا ِجراحَ  نُداوِ  ِلنَنطِلقْ 

رْ   أوجاَعهُ  نُطه ِ

رْ   آمالَهُ  نُعم ِ

ً أَ  بالدَهُ  نَُزي ِنْ   بَهاءَ  و منا

 األوجاعَ و الُجوعَ  دَفَن ا فقد

 َمتاعَ و نُوراً  الحياةُ  ِلتُثِمرَ 

☆  ☆  ☆ 

وحُ  تَطمئِنُّ  و الَجوارحُ  تُسَكنُ  اآلنَ   الرُّ

 اليومِ  بعدَ  ظالمَ  فال

 الموعودُ  الَحياةِ  فَجرُ  إن هُ 

 اإلنسانْ  َضحكةِ  و

 األشواكِ  ُكل   كسرَ  الذي

 الِغربانْ  و الخفافيِش  أجنِحةَ  أحرقَ  و

 الَحياةِ  ثَورةُ  ِلتَنتِصرَ 

ي ةِ  ألجلِ   اإلنسانْ  كرامةِ  و الُحر ِ
 .م ١٥/٧/٢٠١٨
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 ونيـدَعُ                                                

 

 البََشرْ  أيُّها دَعوني

 بينَُكمْ  العَيشَ  أُطيقُ  تُ ُعدْ  فَما

 لكُمْ  بنََسبي ااِلعتِرافَ  و

 كُمْ فعالَ أ تُ َسئِمْ  فقدْ 

 نَسائَِمُكمْ  أعَشقُ  تُ ُعدْ  ما و

 َشمِسُكمْ  ُشروقَ  أو

 دُنياُكمْ  عنْ  الن أيَ  آثْرتُ  فقد

☆  ☆  ☆ 

 ماتِكُمْ لِ كَ  بينِ  منْ  سأخُرجُ 
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 ُوجوِهكُمْ  عنْ  أَتَواَرى و

 بَطائِنُُكمْ  بانَتْ  فقدْ 

 أعماِلكُمْ  قُبحُ  انَكشفَ  و

ً  أقرأْ  لم  ُوجوِهكُمْ  في يوما

 ِعشقَكُمْ  البََشرِ  و للحياةِ 

 نُفوَسكُمْ  القُبحُ  استعمرَ  فقدْ 

 تُمْ ُخلِقْ  الفَسادِ  ِلنَشرِ  كأن كم و

☆  ☆  ☆ 

 األفئِدةْ  و األناملُ  طاوَعتُْكمُ  كيفَ 

 البُطونْ  تَبقُروا و األبصارَ  تَفقَُؤوا أنْ 

ُؤوسَ  تقَطعُوا أنْ   الدُّورْ  تُحِرقُوا و الرُّ

ينْ  و الَمذَهبِ  باسمِ   الد ِ

 !؟ الل ونْ  و الِعرقِ  ِظاللِ  تحتَ 

 البََشرِ  منَ  أَلَستُمْ 

 إخوانْ  لُكم هم و

 !؟ بِتُّمْ  الط َمعِ  و هلِ الجَ  َعبيدَ  أمْ 

☆  ☆  ☆ 
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 فَساداً  األرِض  في ِعثتُمْ 

 تُموهااحتَضنْ  و إال   شائِنةً  تُبقُوا فلم

ً  َكفاُكم  البََشرْ  مُ إخوانِكُ  بحق ِ  إجراما

 مْ ابتالَعكُ  األرضُ  تََمن تِ  فقدْ 

 نَْسِلُكمْ  قَطعَ  و

 العُمرانْ  و الَجمالِ  ِلُصنعِ  تزوُروها فلم

 الد مارْ  و القَتلِ  إن ما

 َحياتي منْ  فاخُرُجوا

 ذاكَرتي منْ  بقاياُكم اجَمعُوا و

 أُعاِشُرهُمْ  أشباح   ِسوى بِتُّمْ  فما

☆  ☆  ☆ 

 ! الدُّنيا ُكل ِ  في األطيارُ  أي تُها

 انتِمائي و نََسبي لكم

 ؟ ُمعير   منْ  هل

 ُمستَعيرُ  أجنِحةً  فإن ي

 معَكُمْ  اآلفاقِ  في أمضي

ي  الُوجودْ  بِلَذائذِ  أبصاري أَُغذ ِ

 األقمارْ  و النُّجومَ  أُعانِقُ 



     

        16 

ني  الِوديانْ  و راالذُّ  تَُؤمُّ

 الش مسْ  نُورِ  و الن سائمِ  معَ  أجوبُ 

 الَخيرْ  أنثُرُ  و الَجمالَ  أزرعُ 

 ألقاهْ  َمخلوق   ُكل   أصافحُ 

 الس المْ  و الَمحب ةِ  ِرسالةَ  أنُشرُ 

☆  ☆  ☆ 

رْ  و القُضبانَ  تُ َحط مْ  اآلنَ   آمالي تُ َحر 

 َموروثي اليأِس  ُحطامُ  و ، ُوجَهتي فالش مسُ 

 يَستعبِدُني َمذَهبَ  فال

 يُقَي ِدُني فَ ُعرْ  أو قَ ِعرْ  ال و

 أُتِقنُها العالَمِ  لُغاتِ  فَُكلُّ 

ِ  ألفاظَ  أستَلُّ   العَطاءْ  و الُحب 

 الَجمالْ  و النُّورِ  َمعاني منها و

 الدُّنيا ُكل ِ  في األرواحَ  أخاِطبُ 

 إنسانْ ...  إنسانٌ  فأنا

 َمناِهجي َموِردُ  اإلنساني ةُ  و  
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 ُسجونُ  التََهَمتُْهمْ  الذينَ  األبطالِ  ُكل ِ  أروحِ  إلى  

 آخرينَ  و ، منَحبَهُ  فقَضوا ، َهوادة   بال ، الظ المي ِينَ 

 ُكل ِ  ُرغمَ ،  الش مِس  بنُورِ  يَحلُمونَ  زالوا ال

 هم . انِكساراتِ 

           

 نِ ـجـالس ِ  المُ ـظَ   
 

 األمِس  ظَالمُ  يتجد دُ  َصباح   ُكل ِ  في
 الَحياةِ  لنُورِ  بُزوغ   ُكل ِ  معَ 
 اآلالمِ  أصنافُ  َجَسدي في يُحَشرُ 

 الَمشنوقَةِ  َصَرخاتي منْ  تبق ى ما تَنَزعُ 
  أرماقي منْ  تبق ى ما تَنِزفُ 
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         ☆ ☆ ☆         

 لَحظاتي ُكل ِ  َرفيقَ  األلمُ  باتَ 

 بَقائي تَوَءمَ  الُجوعُ  و
ً  َحياتي ُكلُّ  باتَتْ  فا  انتِظارِ  معَ  تلَهُّ

 الَمذبوحِ  األنينِ  قاعِ  في

 َمبتورِ  أَمل   منْ  أُداريهِ  ما ُكلُّ  و
ي ةِ   الَموعودةِ  ِللَجن ةِ ...  للُحر ِ
 ُخبزِ  ِكسرةِ  َرهينَ  باتَ 

 َجسدي عنْ  سَوط   َرفعِ  و

         ☆ ☆ ☆         

 العَويلِ  و الن حيبِ  في أتفن نُ 
دُ  يتفن نُ  و  إذاللي و قَهري في الَجال 

اءِ  للُجدرانِ  َشكوايَ  أبُثُّ  م   الص 

دِ  بِعنادِ  فيُجيبُني  الَجال 
رُ  جاءِ  و الدُّموعِ  بَِسيلِ  القُضبانَ  أُطه ِ  الر 

  هِ أَخَويْ  بِعنادِ  فيَجودُ 

 الَمنِسي ةِ  كالُجث ةِ  ألَظل  
 األوغادِ  بَراثنِ  في

         ☆ ☆ ☆         

 الَموتِ  َمدارِ  خارجَ ...  إخَوتي
 !؟ َعطِفكم بِفُتاتِ  أحظى أال

  بي ما تَدرونَ  أن ُكم لو

 الدُّموعِ  ُكل   تُمونيلََوَهبْ 
 ألجِلكُم الَموتَ  أعيشُ  فإن ِي
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 الحق ِ  ةَ كلم نرفعَ لِ 
  الش مسَ  نُعانِقَ  و
 تَرويعِ  بِال..  َرقيب   بِال

         ☆ ☆ ☆        

 المآسي و األسى ُكل ِ  ُرغمَ 

 الغَياهبِ  في ُعزلَتي و
  آنِ  ُكل   علي   يُِلحُّ  الذي الموتِ  ُرغمَ 

 الَحق ِ  ُشعلةَ  فسأبقى
ي ةِ  بِنِراِس  أرتقي  الُحر ِ

  الُحبورِ  و النُّورِ  دُنيا إلى
 السُّجونِ  عَتمةِ  خارجَ 
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دُ ـالجَ  أيُّها  ال 
 

دُ  أيُّها  الً َمهْ ..  الَجال 

 تَيَق ظْ  و ُرشِدكَ  إلى ثُبْ 

ِ  َجوهِركَ  إلى غِ اصْ  و  اإلنساني 

 الض اللِ  دُروبُ  َطَوتْكَ  فقدْ 

تْكَ  و  الطُّغاةِ  إرادةُ  َضم 

 اإلذاللِ  و القَهرِ  في فأمعَْنتَ 

 األرواحِ  أطهرِ  إزهاقِ  و

 الباغي بِرضا ِلتَنتَشيَ 

 اإلجرامِ  أركانِ  تُشيدُ  أنتَ  و

☆   ☆   ☆ 

ً  أعماقُكَ  َهتَفَتْ  أََما  يوما
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 الحياةِ  روحُ  فيكَ  دب تْ  و

 !؟ الض اللِ  بَراثنِ  منْ  ِلتَنزَعكَ 

ً  أوصالُكَ  ارتعدَتْ  أََما  يوما

 ُوجدانُكَ  انشطرَ  و

 !؟ الت قطيعِ  و الس لخِ  عنِ  ِلتَُكف  

 الط اغي نَعيمُ  أعماكَ  أمْ 

 َمكِرهِ  َشَركِ  في تَ ِغبْ  و

 !؟ أعدائِكَ  ألَد   اإلنسانُ  باتَ  حت ى

☆   ☆   ☆ 

 بالَوحشي ةِ  الط اغوتُ  أغراكَ  لقد

ي ةِ  و العَدلِ  ُرموزِ  افتراِس  و  الُحر ِ

 اإلنساني ةِ  الَكرامةِ  و النُّورِ  صانعي و

 هَوادة   بِال ، َسحِقهم على أرغَمكَ  و

 البَشرِ  رُّ شَأَ  أن كَ  تَ أدركْ  أََما

 !؟ الُجثَثِ  سل ةِ  في َرقمٌ  مآلُكَ  و

 األرواحُ  عليكَ  هانَتْ  فَكما

 الط اغوتِ  لدى تُهانُ  و تَهونُ  َكذلكَ 

☆   ☆   ☆ 

 العَدلِ  طالبُ  و ، الَحق ِ  صوتُ  إن هُ 

 الدُّنيا آفاقَ  بُرَؤاهُ  أنارَ 

 َصوب   ُكل ِ  في الَجمالِ  آثارَ  نثرَ  و

 الوجودِ  ِلَشذَراتِ  الط امحُ  الُمؤمنُ  إن هُ 

 الطُّغيانَ  و الذُّل   يأبى

 اإلجرامِ  َجبَروتَ  يُقارعُ 
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 ِظل ِكَ  في الُملقى الجسدُ  إن هُ 

وحُ  و  بَراثِنِكَ  بينَ  تَئِنُّ  التي الرُّ

 الموتِ  عدوُّ ...  الحياةِ  بطلُ 

☆   ☆   ☆ 

 الن اِس  أشرافَ  تقتُلُ  فأنتَ ...  َمهالً 

  ِ الِقيَم أسمى تُِذلُّ  و

 مثلَكَ  أم    و أب   ابنُ  هوَ 

 الظُّلمُ  و العَدلُ  بُكما شَت   قد و

 اإلنسانِ  بأخيكَ  فَارأفْ 

 الطُّغيانَ  ناهضَ  و الحق   استعذبَ  فما

 الدُّنيا جمالِ  لِ ِلغَزْ  إال  

 اإلنسانِ  َكرامةِ  ُسُمو ِ  و

 البشرِ  لُكل ِ  و...  لكَ 

☆   ☆   ☆ 

 بإرادتِها سََمتْ  نَْفس   على الَوْطءَ  َخف ِفِ 

 للت نكيلِ  ُوِهبَ  جسد   و

 الَمسلوبةِ  للكرامةِ  تاقَ  قلب   و

وحَ  دَعِ   بُسكون   تُحتَضرُ  الرُّ

 َحضرتِها في اخشعْ  و

 الِكفاحِ  َملحمةُ  الحياةِ  في فَلَها

 َمنازِلها آخرُ  الن زعُ  و
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 ... آنَ  اــأَمَ 
 

 ِشعَ يَنقَ  أنْ  للظ المِ  آنَ  أََما

 !؟ ِشفَ تَنكَ  أنْ  السُّودِ  للِغيومُ  و
 يَنتِفضَ  أنْ  ِلِلساني آنَ  أََما

 الص متِ  ُغبارَ  َجناَحيهِ  عنْ  ُحلُمي يَنفُضَ  أنْ  و
ي ةِ  إلى الُمطلَقةِ  َهفَوتِهِ  عنْ  قَلبي يُعِلنَ  و  !؟ الُحر ِ

☆  ☆  ☆ 

 يَحلُمُ  َشعبي و يَحلُمُ  أبي وكانَ  ، أحلُمُ  تُ ُكنْ 

 ُرعب   بِال لَيلةً  تَ نَبيْ  أنْ 
نا و  أَلَم   باِل فَجرٌ  يَُضم 

 ُحقوِلنا في الَجرادُ  يُؤذيَنا أال   و
 َرهبة   بِال ِلنَزَرَعها



     

        24 

 ُحب ِنا بنورِ  نَسقيَها و
 الَحياةِ  أُغنيةَ  األجيالُ  فَتنُشدَ 

☆  ☆  ☆ 

 فينا الن شوةَ  تُثِمرُ  للغدِ  أطيافُنا كانَتْ 
 الدُّروبَ  نَُشقُّ  و ، العُمرانَ  نُطاولُ  إذْ 

 الِجياعَ نُطِعمُ  و ، الِجنانَ  نَزرعُ 
 األعراسَ  نُقيمُ  و ، األهواءَ  نَعِقدُ 

 كالس رابِ  ذابَتْ  أن ها بَيدَ 
مِ  بِيَدِ   األوغادِ  الظُّال 

 َعبيداً  يَجعلُونا أنْ  إال   أَبَْوا فقدْ 

☆  ☆  ☆ 

مُ  أولئكَ   األوغادُ  الظُّال 
ً  يََرْونَنا  للس حقِ  أرقاما

 َمزاِرِعهم في َعبيداً  و
 ُوُرودَنا يََطُؤونَ 
 عََرقِنا قََطراتِ  يَستِغلُّونَ 

 السُّجونِ  قُضبانِ  أو الُخنوعِ  ِسوى لنا يَعُدْ  فلمْ 

☆  ☆  ☆ 

اِضعونَ  أيُّها...  األحرارُ  أيُّها أاَلَ   اإلباءِ  ثَديَ  الر 

 الَحياةِ  إلى َهي ا...  الث ورةِ  إلى َهي ا
 البَقاءِ  أو الَموتِ  ِسوى لنا فَلَيسَ 
ةِ  َحياتُنا ْلتَُكنْ  و  الن ماءِ  و للِعز 

 الطُّغاةِ  أوُجهِ  في نُشِعلُها للن ارِ  فَنحنُ  إال   وَ 
 م .٣٠/٦/٢٠١٨



     

        25 

 

وا ال ذينَ  األبطالِ  ُكل ِ  أرواحِ  إلى  بأرواِحهم َضحُّ

ي ةِ  فِداءَ   ، أينَما كانوا .. اإلنساني ةِ  والكَرامةِ  الُحر ِ

 دُ ـيـهـالش   اـأن                                           

 العُـال الس ـَمواتِ  في بُروحي سموأَ 

ــنَـا و ِللُخلــودِ  ــبيقَلْ  شـــَرحُ أَ   الـثـ 

 ضــيـقَ نْ ـتَ  ال َجــن ـــةً  غـيأبْ  و دنــوأَ 

ً نَعيْ  رمـيأَ   أرتَــجِ  لـم َشــــوقَــهُ  ــما

 ــيـبِدَم هـيَوجْ  و قاَمتـي أُْخِضــبُ 

 يـَوَطــــن يا خالـــــدٌ  الش ـــــهيدُ  أنا

                    ☆  ☆  ☆ 

 ثائــراً  ـتُ ـجْ ـهِ  رِ وحــالبُ  َرِحــمِ  مـنْ 
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ً ـرافِ  ِس اإلنْ وِر ـجُ  رِ وحــبُ   لَـىً ـبِ  ضـا

ً ـجُ  كابـْدتُ   لَبيَمـطْ  فاْخـتزْلـتُ  ـوعـا

ً تَقْ  و الً ـدْ ـَعـ          إلنســـانِـي ـتـي ديســـــا

ً  و ـراً ُطـــهْ   أرتَِغـــبْ  ِللَحــياةِ  ُحـــب ـا

 ألتَــِهــبْ  الكـائِــنـاتِ  َحــــق ِ  ِلـنُــورِ 

                     ☆  ☆  ☆ 

 الَكــبَــدْ  أراقِــمَ  لـي اةُ ـالـطُّــغ ـل  ـَسـ        

غَــدْ  َسـرائرِ  عـنْ  ِلسـاني َسـدُّوا  الر 

 ـتَـلَـعْ اقْ  و بِـالدي في الَجــرادُ  عاثَ 

ً  الَحــــــياةِ  نَســــائمَ   ــدَعْ ـابتَـ فَـــن ـا

ةَ  ألطــفـالي هــدواأَ   ـمْ ــــقَـاللُّ  َمــذَلـ 

 ـمْ ـاأللَــ فيــها ِزنــزانـةً  ـــَوتيإخْ  و        

                     ☆  ☆  ☆ 

ـــي يـا اإلذاللَ  ـبَـــلَ أقْ  لـنْ    يـا و أُم ِ

يَا فاإلبــــاءُ  بِـــالدي، ثَــَرى  ِســــر ِ

ـ بُـلَ تَذْ  لـنْ   كَ ـتِ ــنَ َوجْ  فـي َكـةُ حْ ـالض 

 ـكَ ــلَـتِـُمـقْ  مـنْ  الذُّبابُ  يَســُرقَ  لـنْ 

 األَمــلْ  ءَ ِدفْ  َرَجـتْ  بَسـمة   ُشـروقَ 

 ــلْ ـالَكـبَ  شَــــق   واِلـــد   ثُ ِورْ  فأنـتَ         

                     ☆  ☆  ☆ 

 الَوطَـنْ  بَـيارقَ  نَعـشـي على لقُـواأَ 

ــــروهُ  ثُــم   ـــوهُ لُـفُّ   بالفَــنَـــنْ  َعــط ِ

 ـُهــر  أنْ  و ــتُـهاِعـشْ  أرض   حِ فَـــوْ  و

ة  ـُحـــ أيــاد   عـلــى   ــــر  ــــكُــألبْ  ــــر 
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ـــهـاتِ  جِ ـزْ ـهَ  َوْقـعِ  و  شَـي ِـعـوا األم 

 ً  َكـب ِــروا و ِكـفـاُحـها َســَمـا ُروحــا

                      ☆  ☆  ☆ 

 ـي ـمِ ـِللـُمــتَ  اإلصــرارَ  َرعــوافَـْلـتَـزْ 

 ـد مِ ــال يـف الِفـداءِ  أعـرافِ  ُحـب   و        

 ِللُمسـتَضعَفِ  العَونِ  ِصـالتِ  ُمـدُّوا

 ـتَـفِ ُمـقْ  ُكـل   األحـراَر، ناصـِروا و

 ِمــنـاَعـزْ  بنُـورِ  َمـغـانِـيـنـا اِسـقُـوا

 اـالدُّن ُمرواواعْ  الَجمالَ  تَعِذبواواسْ 

  ☆  ☆  ☆ 

  الطُّــَهــرْ  الَجـــوارحُ  تَســكُـنُ  آلنَ اَ 

وحُ  تَخــفُــقُ  و  َوَحــرْ  بِال ُهــنا الـرُّ

ـا  ـمْ ـالنِ ـعَ  ـُضـــنُ فَـتَـحْ  ُحـقـولُـنا أم 

 الـِهـَمـمْ  ـَحـذُ تُشْ  ، العَـليـلُ  ـرأُ يَـبْ  و

 أبـَجـِدي ـــــةً  األطـفــــالُ  ـــرأُ يَـقْ  و

ـ الش ـــــهـيـدِ  أنفـاِس  بلَـونِ   ـةً ـَريـ 

             

 

 م .١٥/٢/٢٠١٤                                          



     

        28 

 

 ... أنْ  دُ ـأُري
 

 ... أعيشَ  أنْ  أُريدُ 

 ... أطيرَ  أنْ  أُريدُ 

 البََشرِ  دُنيا إلى ألوذَ  أنْ 

 ذُل    بِال لُقمةً  أُريدُ 

 ُغص ة   بِال ُشربةً  و

 انتهاك   بِال َحياةً  و

 إنسانْ ...  إنسانٌ  فأنا

 البََشرْ  َكُكل ِ  أحيا أنْ  لي يَُحقُّ  و

 الَمَطرْ  أستعِذبَ  و ، الَحياةَ  أبنيَ 

 َضَجرْ  بِال أعِزفَ  و ، األرضَ  أزرعَ 

 أعيشَ  أنْ  أُريدُ                        
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   ☆  ☆  ☆ 

 الدُّروبْ  ُكل   سأجوبُ 

 الِجبالْ  و األدغالَ  أقَطعُ 

مُ   الُجدرانْ  و األسالكَ  أَُحط ِ

 الدُّنيا كُل ِ  و..  الغَربِ  و الش رقِ  أبوابَ  أقتحمُ 

نْ  أبحثُ   إنسانا يَراني عَم 

 الَحياة ءَ ِدفْ  و األنسامَ  أُقاِسُمهُ 

عودْ  و الص واِعقَ  و الُحروبَ  تُ َسئِمْ  فقدْ   الرُّ

كوعَ و الُجوعَ  تُ َسئِمْ   السُّجونْ  ظَالمَ  و الرُّ

 إنسانْ ...  إنسانٌ  فأنا

 كالبََشرْ  أحيا أنْ  لي يَُحقُّ  و

                    ☆  ☆  ☆ 

  َوَطني منْ  أنجوَ  أنْ  أُريدُ 

 أرضي و َشعبي منْ  و

 أعداءً  الُكلُّ  غدا فقدْ 

 األوطانْ  و اإلنسانِ  تَدميرِ  في يَتَفن نونَ 

 الُحقولْ  و نسامَ األ أفسدوا                

 الَحَجرْ  و بالبََشرِ  فَتَُكوا 

يارْ  إلى أعودَ  لنْ   الد ِ

 األحرارْ  فيهِ  عادَ  فما

 األشرارْ  الطُّغاةِ  أيدي على أُبيدوا لقد

                        ☆  ☆  ☆ 

يارِ  تَركِ  على يَلومونَني  الد ِ

 األنوارِ  و الوطنِ  نَسَماتِ  ُمفارقةِ  و



     

        30 

 !؟ األشرارِ  بينَ  البََشرُ  يَحيا هل و

 !؟ الد مارِ  و كِ الفَتْ  بعدَ  َمعنىً  للَحياةِ  هل و

 األحرارِ  ذَبحَ  أُجيدُ  ال فأنا

 األخيارِ  بينَ  بالعَيِش  إال   أرضى لنْ  و

 إنسانْ ...  إنسانٌ  فأنا

 كالبََشرِ  أحيا أنْ  لي يَُحقُّ  و
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 ونَ ــلـراح                                             

ي أحملُ    أَمتعَتي و هَم ِ

 الَمجهولِ  إلى راحلٌ  أنا و 

ً  أبتغي ً  و َسالما ً ئَ َهنيْ  َعيشا  ا

مانِ  بالُ  ما...  راحلونَ  الُكلُّ   !؟ الز 

تِ  ِلمَ   ؟! لنا الدُّنيا اكفَهر 

 !؟ الِش طَرنج أحجارَ  بِتْنا ِلمَ 

 ِسلعةً  أَخذُونا الُكلُّ 

  ُمدافِع   بال ، راع   بال بِتْنا

تِهمِ  عنْ  يبحثونَ  الُكلُّ   أجساِدنا في ِحص 

 َرصاصةً  الن ْفِس  ثمنُ  فيهِ  باتَ  َوطَن   في

ً  لهُ  اإلبادةُ  و  ُعنوانا

 تعودَ  أنْ  َخلَتْ  قد ألزمان   َهيهاتَ 

  سعيداً  تُ لَُكنْ  إذاً  إن ي                 م .    ١٨/٥/٢٠١٨
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 يــَوردَت
 

 عائدةٌ  فأنا َوردَتي يا انتِظريني

 بآمالي تُكِ َسقَيْ  و ، بيدَي   زرْعتُكِ 

 بَيتي فِناءُ  بكِ  فَتَزي نَ 

 اآلتي الغَدِ  إشراقةَ  فيكِ  تُ رأيْ  و

  داري منْ  اقتلعوني أن هم بَيدَ 

روني دوني...  َهج   َشر 

                         ☆ ☆ ☆ 

صاِص  أزيزُ  و تُكِ َود عْ   يَلفَُحنا الر 

 ... الس بيلَ  ضلَْلتُ         

 الَمقهورينَ  قوافلِ  في َمحشورةٌ  أنا و

تْنا  ُمتعانِقة ِخيامٌ  و َجدباءَ  بواد   أم 
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 غَريبة َشمسٌ  علينا فأشرقَتْ 

ً  كانَ  الن سيمُ  كذا و  َعن ا َغريبا

 الدُّنيا بيَ  ضاقَتِ  و تُ فَِضقْ 

                          ☆ ☆ ☆ 

  دُموعي أَُكفِكفَ  لَنْ 

 مآقِي   في الل هيبُ  فَْليَجرِ 

 أوجاعي َمعَهُ  ْليَجِرفْ  و

 دةً ُمنشِ  للَحنينِ  سأظلُّ 

فةً  َوردَتي ِلتقبيلِ  و  ُمتلَه ِ

لةً  داري الحتضانِ  و  ُمتأم ِ

                          ☆ ☆ ☆ 

قي ال  األملِ  أطيافَ  تَُمز ِ

 للذُّبولِ  ستسلميتَ  ال

 َوردَتي يا عائدةٌ  فأنا

ً  تُ اِد خرْ  قد و  ِلُسقياكِ  دُموعا

 فُؤادي في الش وقِ  فَُحرقةُ 

 ِسياج   ُكل ِ  منْ ...  ِسالح   ُكل ِ  منْ  أقوى

 أرضي على الغَُرباءِ  ُكل ِ  إرادة منْ  أقوى
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 وادٌــسَ  و مٌ ــأَلَ 
 

قُ  تُ ُكنْ   الَحياةِ  َرحيقَ  أتذو 

 الش مِس  بنورِ  أغتِسلُ  و

بيعِ  لَوحةَ  الفراشاتِ  معَ  أُزي ِنُ   الر 

 الغَدِ  بأحالمِ  ُمفعَمةٌ  ُرَؤايَ 

 الُمنتَظرُ  الَجمالُ  و الل ذ ةُ  فيهِ            

 إرادَتي َطوعَ  الَكونُ  باتَ 

ً  يَفيضُ  َكياني و   فََرحا

ً  للَحياةِ  و  ُحب ا

 ☆  ☆  ☆ 

 الفَراشاتِ  أجنحةُ  احترقَتْ ..  فَجأةً  و

 نغاُمها و أالط بيعةِ   َمالحةُ احتضَرتْ و 
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 األسودِ  الِغل ِ  نِيرانُ 

 الَحياةِ  نَسائمِ  كُل   َسَحقَتْ 

 الش مِس  نُورَ  أفسدَتْ  و

 مدينتَنا اجتاُحوا سودُ  َغرابيبُ 

 َسوداءُ  راياتٌ  و ُسودُ  ُوجوهٌ 

 النُّورِ  أعداءُ ..  البََشرِ  أعداءُ  إن هم

                         ☆  ☆  ☆ 

 إيمانٌ  و ِدينٌ  ظاهُرهم

 البَشرِ  لِدماءِ  تعطُّشٌ  و َسوادٌ  باطنُهم

 مدينتِنا أرجاءِ  في غاُصوا

قُوا  الُورودَ  ِليُمز ِ

ةَ  يُحِرقوا و  نِيامٌ  ُهم و ، األطفالِ  أِسر 

جالِ  ُجثَثُ  تَعانقَتْ   أقداِمهمْ  تحتَ  الر ِ

 ُمكب التٌ  الس بايا و

ماءِ  َروائحُ  تَمازَجتْ              بالدُّموعِ  الد ِ

 الس وادِ  إلى الَجميعُ  ِليُقادَ 

                         ☆  ☆  ☆ 

 الُمقفِرةُ  الَمهاِلكُ  احتضنَتْنا

 الَموتِ  بَسوادِ  الُمت شَحةُ 

ى أكبادُنا و َغرثى بُطونُنا  َحر 

دى طاحونةُ  و  الَمنايا تنثُرُ  الر 

 َموت   إلى َموت   منْ 

 َمصيرا بالَموتِ  اقتنَْعنا حت ى

 ناُخلِقْ  ألجِلهِ  أن نا و
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 األماني و بالنُّورِ  الُمفعمةُ  َحياتُنا و

 المأساةِ  ِسوى تُنِجبُ  عادَتْ  ما

 بشراً  ُخِلقنا ألن نا...  ألن نا

                         ☆  ☆  ☆ 

 ... ! إلَهي

كَ  األنفاسُ  و األنفُسُ  تَِدبُّ  ال الذي أنتَ  و  إال 

 أشرارا ُكن ا إن ا و ، ذُنوبُنا َعُظَمتْ أَ 

 ؟! َضحايا للشرارِ  نكونَ  أنْ  قُدرتُكَ  شاَءتْ  أم

 َحلُّوا قد أرِضنا في العَصرِ  خفافيشَ  إن  

 أذلُّوا قد الِقيَمَ  و ، الَحيَواتِ  فأعدموا

 امتنُّوا قد َزعِمهم في هم و

 اوْ أد   قد اإللهِ  حق   أن هم و

 أحيَْوا قد اإليمانِ  ِرسالةَ  و

 وااجتثُّ  قد الُكفرَ  و

جِس  منَ  أرَضنا و  َطه روا قد الر ِ

  بهم إليكَ ! ..  إلَهي

 ُمحق قةً  فيهم قُدرتَكَ  فاجعلْ 

 سَوادَهم بنوِركَ  أِزلْ  و

 الَحَجرَ  و البََشرَ  أذلُّوا فقدْ 

ا  ِدماَءنا باسِمكَ  سفُحوا لَم 

 الش َررَ  تَُمجُّ  عيونُهم و

                          ☆  ☆  ☆ 

 َمدينتِنا إلى النُّورَ  سنُعيدُ 

 أهِلنا ُمحي ا إلى البَهاءَ  و
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 جديد   منْ  آمالَنا سنَبني

 للغدِ  ِجباَهنا نَُشدُّ  و

 الظ المِ  أبناءُ  و الحياةِ  فأعداءُ 

 النُّورِ  مدينةِ  في يعيشوا لنْ 

 سيحتَِضنُهم الذي الموتِ  ُعش اقُ  همإن  

 َكفَن   بال...  أَسف   بال
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وا الذينَ  َوطني أبناءِ  ُكل ِ  و ، ةِ البَريئَ  األُسرةِ  هذهِ  أرواحِ  إلى          فَرُّ

ً  بالِدهمفي َجبَروِت الطُّغياِن  منْ   ... البحرُ  فطواُهمُ  ، الَحياةِ  عنِ  بَحثا

 

 رُ ـحـالبَ  هاـأيُّ  ىـفَ ـكَ 
 

 القاتِلُ  الظ المُ  أيُّها َكفى                 

 األطفالِ  بَراَءةَ  الُمفتِرسُ  أيُّها

ةَ  الُمثَب ِطُ  أيُّها  األحرارِ  ِهم 

مُ  أيُّها  الغَدِ  آمالَ  الُمحط ِ

 !؟ أهلي ِدماءِ  منْ  تَ ارتََويْ  أََما

ةْ  بأجساِدهم أحشاُؤكَ  امتلَتْ  أََما  !؟ الغَض 

 اصطياِدنا ِسوى َهم   لكَ  يَعُدْ  أَلَم



     

        39 

 أحالِمنا َسِرقةِ  ِسوى

 !؟ ناَرجائِ  أبوابِ  َسد ِ  و

☆ ☆ ☆ 

اُصو ماءِ  َمص   الد ِ

 األرِض  في الُمفِسدونَ  و

 الُمَزي فةِ  عةِ األقنِ  ذَوي ُكلُّ  و

 سالمينَ  ِمياَهكَ  جتازونَ يَ 

رونَ   الحضاراتِ  يقتلعونَ  و األوطانَ  يُدم ِ

 الض ِحكاتِ  يُحِرقونَ  و األماني يَسِلبونَ 

 َهوادة   بال..  ُمناِزع   بِال

 ! غانِمينَ  َعودَتَهم تُباركُ  ثُم  

 ! سالِمينَ  كَ شواِطئِ  إلى تدفَعُهم

 الغادرُ  أيُّها..  ِمصيدَتُكَ  مآلُناو 

 حياة   عنْ  باحثونَ  أن نا إال   ليسَ 

☆ ☆ ☆ 

 َسوداءْ  غابةً  وطنُنا باتَ 

ماءْ  سفكَ  و الد مارَ  احترفوا فيهِ  الُكلُّ   الد ِ

لَ  الَخالصُ  باتَ  حت ى نا أو   َهم ِ

 لنا بالِمرصادِ  تَ فُكنْ 

 آماِلنا بَِقي ةَ  ِلتَسَحقَ 

 تَطوينا َرجعة   غيرِ  إلى و

نا عنْ  تَُكف   أنْ  آنَ  أََما  َصد ِ

 !؟ قَنِصنا عنْ  الط رفَ  تَغُض   و

 علينا َمقدورٌ  أَهوَ 
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 !؟ َموتِنا أحضانِ  إلى الموتِ  منَ  نلوذَ  أنْ 

☆ ☆ ☆ 

 وطني منْ  كواكبُ  تسمو ، جديد   منْ 

 اإللهِ  ِظل ِ  إلى أرواُحهم ترتقي

 بَعدُ  آمالُهم نمُ تَ  لم أطفالٌ  وم  و أُ  بٌ أَ 

 بكَ  يَثِقونَ  كانوا

 ياةِ الحَ  إلى بيالً سَ  ، البحرُ  أيُّها ، فات خذوكَ 

 الَجمالِ  ِسوى عنكَ  يعِرفوا لم

 اإللهِ  ِهبَةِ  و العَوالِمِ  ُعمقِ  و

 بهم تَ غدرْ  أن كَ  بَيدَ 

وحَ  منهمُ  تَ سحقْ   قاءِ للبَ  اكتَنُزوهُ  ما و الرُّ

☆ ☆ ☆ 

 ُملِهَمتي أمواُجكَ  تَعُدْ  لم

 أعماقي في األحاسيسَ  تفيضُ  أصواتُكَ  و

 الَجمالِ  و الغَرابةِ  َرحابةَ  َمداكَ  في أرى تُ ُعدْ  ما 

 تَجلُ  لم ألغازاً  و

 المالذَ  ليَ  تَعُدْ  لم

 أوجاعي و يأسي فيكَ  أِلَبُث  

 األوجاعِ  و اليأِس  َمنبعَ  بِت   فقد

 ! البحرُ  أيُّها...  الغَد ارُ  أيُّها
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جئينَ  ُكل ِ  أرواح إلى     ..  الطُّغيانِ  ُجور من هَربوا الذينَ  الال 

 .... أليمةً  ِذكرى َغدَْوا و ، البِحارُ  فالتَهَمتُْهمُ 

 

ً ـــَوداع    ... ا
 

 ً   أَِحب ائي..  إخَوتي َوداعا

 ً  َرفَضتْني التي الدُّنيا أي تُها َوداعا

 أكثر أبقى أنْ  تُ تََمن يْ  فقدْ 

 الِعبَر و الت صاويرِ  بأبهى الحياةَ  أِلُزي ِنَ 

قُ  و أزرعُ  و أبني  الوجود لَذ ةَ  أتذو 

 تقبْلني لم..  لَفََظتْني أن ها بَيدَ 
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                          ☆ ☆ ☆ 

 النُّورَ  أبصرتُ  أنْ  ُمنذُ 

  الِحرمانِ  و الُجوعِ  ِسوى أبِصرْ  لم

 الطُّغيانِ  و الظُّلمِ  ِسوى 

ْلتُ  و صبْرتْ   كثيراً  تأم 

 تُصدَعْ  لم الظُّلمِ  ُجدرانَ  لكن  

 تُجدَعْ  لم الُجوعِ  ُحقولَ  و

ً  تُ فَبَقَيْ   الخالصَ  أرتَِقبُ  َحبيسا

 ☆ ☆ ☆ 

 األقفاصَ  تُ َحط مْ  اآلنَ 

 الن ماءْ  و العَطاءِ  بالدَ  غيتَ أب

 ُمنتِقمٌ  الِحرمان منَ  إن ي اآلنَ 

 ُ  البَهاءْ  و الس المِ  أرضَ  سأطأ

 احتِفاءً  بأفراحي أهتِفُ 

 أشاءْ  كما الحياةَ  أعيشُ  و

  ☆ ☆ ☆ 

 ! .. إلهي
 َرحيلي تَسويفُ  باإلمكانِ  كانَ  أََما 

 !؟ آالمي أقتِلعَ  و ، األحالمِ  أرضَ  أِلُدِركَ 

 آمالي على يُشِفقَ  أنْ  للبحرِ  كانَ  أََما

 !؟ أوجاعي أِلُنهيَ  أمواَجه يُرِكنَ  و

 ُحب ِي ذوةِ جَ  إطفاءَ  ابتغى أن هُ  أَمْ 

 !؟ ِعشقي بلَهيبِ  َصدِرهِ  إدفاءَ  و

  ☆ ☆ ☆ 
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 ً   الدُّنيا أي تُها َوداعا

 أكثرَ  أعِرفَكِ  أنْ  تُ َودَدْ 

 بُحب ِكِ  فُؤادي أُشِحنَ  و

 ببََصماتي الوجودَ  أُزي ِنَ  و

ةَ أوجاع تِ َختمْ  لكن كِ  و   يقِص 

 ياتيحَ  منْ  الِعشرينَ  بيعِ الر   في
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 الديــبِ  ارُ ـجـأش
 

 ً  بِالدي أشجارَ  يا َسالما

ُ  لَكِ   الت حايا تُرفَعُ  و ، الهاماتُ  تُطأَطأ

 األحضانْ  تَتوقُ  و ، القُبُالتُ  تُهدَى لَكِ 

 الَحكايا تُنَسجُ  و ، اآلمالُ  تُعقَدُ  َعليكِ 

                        ☆  ☆  ☆ 

 َشب ُحوا و قَتَلوا َوَطني في الُكلُّ 

كِ  َظلَُموا و َعف ُشوا  إال 

 العَطاءِ  َمنبَعَ  يا

 البارودَ  و الفُوالذَ  امتََهنُوا الُكلُّ 

كِ  الد مارِ  و الن ِيرانِ  ألِسنَةَ  باتُوا و  إال 
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 الس المِ  َرمزَ  يا

 تقَهقَُروا و فانتَصُروا حاربُوا، الُكلُّ 

كِ  ُجبَناءَ  و أبطاالً  باتُوا و  إال 

 الصُّمودِ  نَبعةَ  يا

 الفَجائعِ  لَذ ةَ  و الَموتَ  ذاقُوا الُكلُّ 

ً  و ِدماءً  ذََرفُوا و كِ  دُموعا  إال 

 الَحياةِ  لَونَ  يا

كرى ترُكوا و هاَجُروا الُكلُّ   الذ ِ

كِ  اليَبابَ  و بَ الَجدْ  أورثُوا و  إال 

 البَقاءِ  لَحنَ  يا

                         ☆  ☆  ☆ 

 ً  بالدي أشجارَ  يا َسالما

 العَطاءِ  فَلَسفَةَ  و ، الس المِ  فِْقهَ  َعل ِمينا

 الحياةِ  ِعشقَ  و ، الُحب ِ  أبجِدي اتِ  َعل ِمينا

 َغفَلناهُ  بما َعيَشنا أنيري

 أيادينا هاكِ 

 ُخذينا افتقدناهُ  أمان   إلى

 دَل ِلينا نَعِرْفهُ  لم َرَغد   و

قُ  َعل نا  أمانينا بعضَ  نتذو 

 آالِمنا تذويبِ  و الِجراحِ  بتضميدِ 
 

 . م١١/٧/٢٠١٨
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  ْوَءمُ ــت  ـال
                

 َعتِْهتُ  أو تُْهتُ  أن ني تَُظنُّ  أَوَ 

 َصوابي و بُرشدي غاَمْرتُ  أن ي أو

 !؟ الَحبيبِ  احتضانِ  في فأخطأْتُ 

مان هذا منْ  لْستُ  أن ني ُظنُّ تَ  أَوَ   بأفعالي الز 

  دَ عهوالمَ  تُ تَجاوزْ  أن ي أو

 !؟ الِكبارِ  َهيبةَ  فأضْعتُ  

 .... بَعيدُ  يا...  َغريبُ  يا...  بُنَي   يا كال  

شدِ  و اللُّب ِ  كاملُ  فأنا   الرُّ

يْ  و فَ العُرْ  تجاوْزتُ  ما و   نَ الد ِ

 ِعشقِهِ  يَنبوعُ  فاضَ  الذي الش يخُ  أنا
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 بالُحنُو ِ  َكيانُهُ  أُفِعمَ  و

 فتدف قَ  ، هِ فُؤادِ  أبوبَ  يَُسد   لمْ  و

  الل مِس  و الِعناقِ  في أُخِطئْ  لم

  بِعشقي حِ وْ البَ  على  بنادم لْستُ 

يتونِ  شجرةَ  يا   الز 

  ☆ ☆ ☆ 

 غَرسةً  تُكِ َرَعيْ  و ، رةً ذْ بُ  للث رى تُكِ َوَهبْ 

امدينَ ةَ ابعنَ يا  بكِ  فَِرْحتُ   لص 

 كاملةً  َشجرةً  تُكِ داَعبْ  و

 ! َعطاَءكِ  ألذ   ما!  َمرآكِ  أروعَ  فما

 القُرآنِ  في ةُ باَركالمُ  أنتِ 

  امتدَْدتِ  كِ ذورِ بجُ  روحي إلى و

 الِعناقِ  و نِ الُحضْ  إلى فَتعالَي

 َحيِْيتُ  ما والعشيقُ  الحبيبُ  أنتِ 

 ثَباتي و وطني رمزُ  أنتِ 

  ☆ ☆ ☆ 

فيقُ  أنتِ   الَوفيُّ  الر 

 أرضي فيعَريقةُ ال أنتِ 

 حياتُنا احلَْولَتْ  بكِ 

 ناَءةِ والهَ  الِفكرِ  ِعنانَ  تُ أطلقْ  و

بيعُ  يَِحلُّ  عندَما   الر 

 أفنانَكِ  أراقبُ 

 الَمولى أشُكرُ 

 الَحياةِ  ُعرسَ  أُقيمُ 
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 ☆ ☆ ☆ 

 راحالً  عنكِ  تُ ُكنْ  إنْ 

 عن ِي أنتِ  ترحلي فال

ِ و الِعناقِ فَْلنَ   ِعْش للُحب 

 ُمقلَتَي   عنْ  الدُّنيا بياضُ  غابَ  إنْ  و

 الِجنانِ  في بلُقياكِ  يتفَ فَلَهْ 

                          ☆ ☆ ☆ 

  الوطنِ  منَ  ُجذوري عَ قَلْ  أرْدتُمْ  إنْ 

 بَتِهاُصحْ  عنْ  إبعادي و

 الَجَسدِ  منَ  روحي فأَقِلعوا

 تَظلموها ال

 العَطاءِ  و الَجمالِ  لُغةِ  ِسوى تُجيدُ  ال فهيَ  

 ِخصالي اقتبْستُ  منها و

 عنها تُبِعدوني ال

 َمحالةَ  ال كانَ  إنْ  و

 ِظل ِها في َمثوايَ  فاجعلوا

 

 

 

 م .٢٥/٣/٢٠١٨
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 ِرب  ـتَ ـغـمُ  اتُ ـفـلَهَ 
 

 َمساء   ُكل   الدُّجى يَلُفُّني

 آمالي منْ  تبق ى ما يَنتِزعُ  و

 َجديد   منْ  أغِزلُها فَجر   ُكل ِ  معَ  و

مَ   الس ِكينةِ  ببعِض  روحي أِلُطع ِ

 بالَحَسراتِ  ُمفعمةً  أي امي تَُمرُّ 

 العَواِزلِ  َوراءَ  ما إلى بأحالمي أصبو و

 ُربوَعكَ  أرى َعل ني

  وةً ُعنْ  فاَرْقناها ِدياراً  و

 الغُربةَ  تُقاسي ِمثلي أنتَ  و

ً  بِت   ألن كَ    لَحمٌ  يُبهيكَ  ال ِعظاما

  الَحياةِ  ِدماءُ  فيكَ  تَسري أو
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 الَمكلومُ  أيُّها....  الَوَطنُ  أيُّها

☆  ☆  ☆ 

 يَسُكنَ  أنْ  ِلقَلبي آنَ  أََما

 تَغفُوَ  أنْ  ِلَجواِرحي و

يورِ  و  ؟ تعودَ  أنْ  الُمهاجرةِ  للط ِ

 يَخبُوَ  أنْ  الش وقِ  ِللَهيبِ  آنَ  أََما

 الدُّموعِ  َكفَكفةِ  عنْ  تَُكف   أنْ  ِلَكف ِي و

 ؟ ااِلطِمئنانِ  بيرَ عَ  فأتنش قَ 

  تَُجف   أنْ  لِِجراِحكَ  آنَ  أََما

 ؟ تَذوبَ  أنْ  أبنائِكَ  ِلغُربةِ  و

  الَمكلومُ  أيُّها....  الَوَطنُ  أيُّها

                         ☆  ☆  ☆  

 َمآلي َعِلْمتُ  أن ني لَو

 اآلالمِ  منَ  يَترق بُني ما و

 دُفعةً  الَموتَ  اَلْختْرتُ 

 ُروحي قََصمَ  َرحيالً  آثْرتُ  ما و

 الش قاءِ  آثارَ  َجَسدي في بَعثَرَ  و

 أحالمي بُكل ِ  أجودُ  فَلَكَ 

 َهواِجسي ُجلُّ  تَلوذُ  َمداِركَ  إلى و

 ُرْؤيايَ  أَُخي ِبُ  َمتى فإلى

ِفُ  و ً  أُسو   ُمنايَ  ُكل   باتَ  يوما

دَني أنْ  ً  تُغم ِ ً  ، بُد   ال كانَ  إنْ  و ، َحي ا  ؟ فََمي ِتا

  الَمكلومُ  أيُّها....  الَوَطنُ  أيُّها

 . م١٠/١٥/٢٠١٨                 
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 ودُــأعـس
 

 ... َعفرين إلى سأعودُ      

 بَيتي في الَحياةَ  أِلزرعَ 

يتونَ  و  أرضي في الز 

 أهلي ُمَحي ا في البَهجةَ  و

ً  دُمتُ  ما احتِضنيني:  للرِض  سأقولُ   َحي ا

يني الَمماتِ  بعدَ  و  ُضم ِ

☆ ☆ ☆ 

يتونِ  أشجارُ   َجريحةٌ  يَتيمةٌ  اليومَ  الز 

 ِلُرؤيانا تتوقُ  .. تُنادينا إن ها

 َجف تْ  قد فالُحقولُ 
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يورُ  و  هََجَرتْ  قد الط ِ

 ذَبُلَتْ  قد األزاهيرُ  و

دْ  و ااِلغترابَ  يَئِْسنا قد إن نا و  الت شرُّ

☆ ☆ ☆ 

 أبنائي يا َهلُم  

 الَخير أرِض  إلى فَْلنَعُدْ 

يتونْ  نُداوي..  الُحقولَ  نَسقي  الز 

 أعشاِشها إلى العَصافيرَ  نُعيدُ 

 اآلمال بأجملِ  الِجبالَ  نَُزي ِنُ 

☆ ☆ ☆ 

 َجديد منْ  القمحَ  َسنَبذُرُ 

يتَ  نَعِصرُ  و  َجديد منْ  الز 

 الحياة نَ لَحْ  للُحقولِ  نَعِزفُ  و

بيع بَرونقِ  نَحتِفلُ  و  الر 

 الن وروز ُشموعَ  نُوقِدُ  و

 األهالي ِلعَودةِ  نَُزغِردُ  و

 ... َعفرين إلى سنَعودُ 

 

 

 

 

 م .٢٨/٥/٢٠١٨
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 ىـلَـ كْ ـثَ  ةُ ـعـيـجـفَ 
 

 اإللَهِ  ِظل ِ  في قَريراً  َولَدي يا نَمْ 

 أبداً  تَعُدْ  وال ، دُنيانا عنْ  تََول ى

 والبَراَءةِ  الُخلدِ  ِلعالَمِ  بَراَءتَكَ  اِد ِخرْ 

 نابَينَ  لكَ  َمكانَ  فال

 ِلِجراِحكَ  دَواءَ  ال

 َصغيري يا الوحوِش  عالَمُ  إن هُ 

 ُمستَسيغينَ  لَيُسوا كَ ِلبَراَءتِ 

 ! اِرَحلْ  بُنَي  
قَ  قدْ  ياكَ ؤْ ِلرُ  فَقَلبي   تمز 
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 ☆ ☆ ☆ 

 آماالً  لكَ  أبني تُ ُكنْ 

 .. تحياها َجن ةً  و

 الغَدِ  َطبيبَ  أراكَ  تُ ُكنْ 

 ِلواِلدَيكَ  الَهناَءةِ  حاملَ  و

 للُوحوِش  يَُرقْ  لم الَجمالُ  ذلكَ 

ماءِ  جسَدَكَ  فَطه روا  بالد ِ

 َهوادة   بال ، ئَةَ البريْ  روَحكَ  استَلُّوا و

 اإلنساني ةِ  َشرفَ  فَدَن سوا

  ☆ ☆ ☆ 

ً  لَِمالكي أن   تعلموا أَلمْ  ا  أُم 

 !؟ أخرى و ِميتَة   ألفَ  بعِدهِ  منْ  ستذوقُ 

  األناملُ  طاَوَعتُْكمُ  كيفَ 

 !؟ ناراً  و َحديداً  بَراَءتهِ  في ِلتَغِرسوا

  ؟! أحيا لنْ  بعِدهِ  منْ  أن ني تعلموا أَلمْ 

  الدُّنيا ُكل   بِفَقِدهِ  فقدْتُ قْد ف           

                          ☆ ☆ ☆ 

 بََشراً  الوحوشَ  تَ خلقْ  ِلمَ  َرب ِي

 !؟ فَساداً  األرِض  في ِليَعيثوا

 الث كلى قلبِ  فانفِطارُ ..  َرب ِي أستغِفُركَ 

 يَذَرْ  لم و ُرشداً  يُبقِ  لم

  ُمؤِمنةٌ  بقضائِكَ  إن ي و

 لََمحشورونَ  إليكَ  إن ا و

 ُمجازونَ  َعدلِكَ  ِظل ِ  في و



     

        55 

                         ☆ ☆ ☆ 

 قَريراً  ُعالكَ  في َمالكي يا نَمْ 

 الحتضانِكَ   آت فإن ي

ً  الِجنانِ  طُهرَ  نَجوبُ   َسِوي ا

 البقاءِ  لَذ ةَ  نذوقُ 

 اإللهِ  ِظل ِ  في
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             ةُ ـالَمفجوع ولةُ ـفـالطُّ 

 

 .. لُقمةً ..  ُشربةً  هاتِ 

ً  هاتِ  ً ..  عَطفا  قاءِ بالبَ  أمالً ..  ُحب ا

ً ُحضْ  هاتِ  ً دافِ  نا راً  منهُ  ُحِرْمتُ  ئا  ُمبك ِ

 بَراَءتي ألُتِم   بَِرَمق   ُمد ني

 البَراَءاتِ  ُكل   أذل تْ  غابة   في

                         ☆ ☆ ☆ 

 فولةِ الطُّ  نَ لَحْ  يُدَنِدنُ  و بيَدي يُمِسكُ  َمنْ 

 !؟ لي ُحق   ما يََهبُني و
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  لُقمة   و ِكسَوة   ِسوى أبغي أُعدْ  لم

 الَموتِ  َمعَمعاتِ  عنْ  َمساِمعي تَُسدُّوا أنْ  و

 الَحَسراتِ  ال للض ِحكاتِ  تُ ُخِلقْ  فقد

                        ☆ ☆ ☆ 

 َموِلديْ  قبلَ  بَمصيري تُ بُل ِغْ  أن ي لو

 عندَكمْ  الطُّفولةِ  إذاللَ  تُ َعرفْ  أن ي لو

 الذاً مَ  بعالَِمُكم تُ يْ َرِض  لَما

 عالَم   على أَسفاهُ  فََوا

 ! قاءِ البَ  ِسوى فيهِ  أبتغي ال

                        ☆ ☆ ☆ 

 البََشرَ  أذَهلَ  الذي الطُّفولةِ  نُ لَحْ 

 َجمال   ُكل   سادَ  الذي الطُّفولةِ  َجمالُ 

 َوَطنيْ  في اليومَ  يُنتَهكُ 

 ..  لَذ ةَ  فال
 اليومِ  بعدَ  للحياةِ  َرونقَ  ال

 الل ذ اتِ  أسمى نافَقَدْ  فقدْ 

ءَ  أَبرأَتِ  التي األطفالِ  َضحكةَ   األِعال 

 

 .م ١٩/٥/٢٠١٨
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 !؟ وـكــأش نْ ـمَ ـلِ 
 

 !؟ شَكوايَ  أبُثُّ  ِلَمنْ 

 !؟ أبكي و أصُرخُ  ِلَمنْ 

 بعدَكمغ  ُمصْ  منْ  فما

ني ن  ُحضْ  منْ  ما  يؤمُّ

ني أذُرع   و  تُضمُّ

 دَمعي تُكفِكفُ   أُكف   و

 ؟! األحبابُ  غابَ  قدْ  و أشكو ِلَمنْ 

 آئبينَ  غيرَ ...  اآلفاقِ  خلفَ  تَواَروا و

 األجداثِ  ِسوى بعدَكم َرفيق   منْ  ما و
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بُ  و أبكيها  َحسَراتي و بأدُمعي ثَراها أَخض ِ

☆   ☆   ☆ 

 ... ! أَبَتاهُ 

 ؟! أجنحتي كسْرتَ  و..  ليامآ تَ َخي بْ  ِلمَ 

ً  بالِجوارِ  تَِعْدني أَلم ً دائِ  َرفيقا  ما

ً  أن اتي عنْ  تكونَ  أال   و ً غائِ  يوما  با

ً  و ً  أبا  الباليا تُنسيني َعطوفا

 ؟! بِيَا تسمو األحالمِ  دُنيا إلى و

 األشرارِ  بَراثنَ  تَنيأودعْ  لم

 األنوارِ  و للبشرِ  ُحرمةً  يُقيمونَ  ال الذينَ 

 عن ِي أقصاكَ  القَضاءُ  أن هُ  أمْ 

☆   ☆   ☆ 

 البَهي ةِ  الحياةِ  دُروبَ  لي رسْمتَ 

 الوطنِ  اءَ بَن  ..  األهلِ  ِعفَ ُمسْ  ألكونَ 

  ِ الِقيَم أسمى و المعاني بأجملِ  دُنيايَ  تَ َزي نْ 

 اآلتي للغدِ  الش وقِ  لَهفةَ  أعيشُ  أنا و

 من ِي َسلَبوكَ  األشرارَ  أن   بَيدَ 

ي َرحيلِ  على تَئِنُّ  أنتَ  و  أُم ِ

 كََمداً  َرَحلَتْ  التي الَمالكُ  تلكَ 

 ألطفال   الش وقُ  قلبِها في و

 داِرها قاعِ  في أشالءَ  باتوا

☆   ☆   ☆ 

 ... !  األشرارُ  أيُّها

 إخَوتي ِدماءِ  منْ  تُمارتََويْ  أََما
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 !؟ أثََرهم اقتفَتْ  أم    و

 ُمنايَ  ُكل   باتَتْ  روح   آخرَ  لتَسحقوا

 ؟ أحضانِهِ  إلى تَُشي ِعوني لَمْ  ِلمَ 

 األوجاعِ  َصفحةَ  ألطِويَ 

 ِمَحنِ ال فيها ِسوى عرْفتُ  ما حياةً  أُفارقَ  و

 بنُواحي الت لذُّذُ  لكمُ  طابَ  أمْ 

 ؟ حياتي في َرونَق   ُكل ِ  إبادةُ  و

☆   ☆   ☆ 

اهُ ...  أَبَتاهُ     ... ! أُم 

 َرَحلوا إخوةً  يا و

 َغض ةٌ  أجسادُهم و

ةٌ  أرياُشهم و  بض 

ً  يكفيني أََما فا  ؟ ِللُقياكم تَلَهُّ

 فُؤادي تَكوي َجَمراتٌ  فََشوقُكم

 قلبي ِشغافِ  في َطعنةٌ  فِراقِكم على يوم   ُكلُّ  و

 أذُرَعكم لي فافتحوا

 أحضانَكم لي واَهي ِئُ  و

 بعِدكم منْ  َهناَءةَ  فال

وني  لونياحمِ ...  ُضمُّ

 البَقاءِ  و العَدلِ  ِظاللِ  إلى ْلنَمِض  وَ 
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         .. الُمعذ بينَ  األرِض  َمالئكةِ  أرواحِ  إلى

 .. الس َرطانِ  َمَرِض  أطفالِ 

 

 وتِ ـالم ىـحت   مٌ ـأَلَ 
 

ً  يعتِصرُ  قَلبي  ألَما

 يَغلي ِمْرَجلٌ  َصدري و

 بكيتَ  َعينٌ  َجَسدي في ِشْلو   ُكلُّ  و

 ... َصغيري يا ألجِلكَ 

 !؟ أنساكَ  فكيفَ 

 بالدُّموعِ  الُمبتَل تانِ  َعينايَ  عايَنَتْكَ  ُكل ما

ْلتُ  ُكل ما  حياتَكَ  تأم 
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ً  َرب ِي إلى آَوْيتُ  ً  شاكيا عا  ُمتضر ِ

ً  ألجِلكَ  تُ قُمْ  الل يلِ  َجوفِ  في و  ُمَصل ِيا

☆     ☆     ☆ 

 !؟...  َمالكي يا ذَنبُكَ  ما

كَ  اتُ  ِلتَُؤم   تَ َحيِيْ  ما الَمَصح 

 اإلبَرِ  آالفُ  تُحاِصُركَ  و فِراشٌ  يَطويكَ 

ي  بالعَقاقيرِ  الغَض   بَدَنَكَ  تُغَذ ِ

 قِصي  مَ َشْهوة   ُكل ِ  منْ  أنتَ  و

 يعملونَ  أُناسٌ  نافذتِكَ  َخلفَ  و

لونَ  و يحلُمونَ   يتلذ ذونَ  و...  يتأم 

 عونَ يستمتِ  بحياتِهم و

 فونَ ُمنصرِ  مأساتِكَ  عنْ  و

☆     ☆     ☆ 

 جديدةٌ  ِعلَلٌ  تَزوُركَ   يوم ُكل ِ  في

 إلنقاِذكَ  تَكدَحُ  ُوجوهٌ  و

 َجَسِدكَ  منْ  الشُّعَيراتُ  تَهوي

 ةِ ئَ البَريْ  الث لجِ  َكنُدَفِ 

 بالعَبَراتِ  واِلدَيكَ  َمآقي تطوفُ  معها و

 بعِدكَ  منْ  لُهما حياةَ  فال

 الت ذلُّلِ  ِسوى لُهما ليسَ  و

ً  للحياةِ  َوَهبَكَ  ِلل ذي  َمالكا

 االبتالءْ  و الد اءَ  لكَ  قَد رَ  و

☆     ☆     ☆ 

 المآسي و األسى ُرغمَ 
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 األشجانِ  منَ  دَهاكَ  ما و

 االبتساماتُ  َوجَهكَ  تعشقُ 

 تطيرَ  أنْ  روُحكَ  تََودُّ  و

 ... الفَراشاتِ  دُنيا إلى

ً ئَ يْ َهنِ  الحياةِ  ثَمرةَ  ِلتَذوقَ   ا

 كَ َجناَحيْ  يُكِسرُ  يأسَ  فال

  ِ الش مس ُمغازلةِ  عنْ  يردَُعكَ  َظالمَ  ال و

☆     ☆     ☆ 

 !؟...  إلَهي

 !؟ اآلالمِ  ِسوى يُعاِشرَ  أال   ِلَمالكي أَقد ْرتَ 

 !؟ الش قاءِ  و للموتِ  تَهُ َوَهبْ  أَ 

 البَالءِ  ِلدَفعِ  سبيل   منْ  أََما

 ؟ الحياةِ  نُورِ  إلى إخراِجهِ  و

 ِلقُدرتِكَ  راد   ال الل ُهم  

 بأوجاِعهِ  الَخبيرُ  أنتَ  و

 ِشفائِهِ  في ُمعِجَزتَكَ  فأحِدثْ 

ً ئَ بَريْ  نِ الَملهوفَيْ  إلى أِعْدهُ  و  أسقاِمهِ  منْ  ا

 بَِهي ةً  ِزينةً ...  نَِدي ةً  َوردةً 
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 مِ ـيـتـيَ ـال ةُ ـعـدَم
 

 َمكبوتةٌ  َعذاباتٌ  و أنينٌ  و لَوعةٌ 

 الس كينةِ  لَحنَ  تترق بُ  َملهوفةٌ  ِجراحٌ 

 يَوم   ُكل   تُحَرقُ  ُمبعثرةٌ  آمالٌ  و

 الَحسَراتِ  و بالَخوفِ  ُمبتَل ةٌ  ُمقَلٌ 

ً  تَذِرفُ   ئَةبَريْ  قُلوبٌ  بها جادَتْ  دُموعا

ً  َجف تْ  ما َمآق   في  يوما

 ☆  ☆  ☆ 

 ألَم   ِحكايةُ  اليَتيمِ  دَمعةُ 

 باآلهاتِ  ُمتدف ِقٌ  نَبعٌ 

ُسوها قَل   َصرخةٌ  و  ُمتَلم ِ

 العُيونِ  تلكَ  َجذوةَ  يُطِفئُ  منذا
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 ؟ حانية   قُلوب   و ضارعة   أُكف    ِسوى

ً  أَِلفَتْ  َوَخزات   يَُردُّ  منذا  ناعمةً  قُلوبا

 ؟ آماِلها ُكل   القُلوبُ  تِ كانَ  نِ أبََويْ  ِسوى

 أُخرى إرادةً  للقَضاءِ  أن   بَيدَ 

☆  ☆  ☆ 

 ع  ُصقْ  ُكل ِ  في إخَوتي يا َهلُم  

 َمنابِعَها نُقب ِلْ  و اليَتيمِ  دَمعةَ  نُكفِكفْ 

 البَهاءِ  و للنُّورِ  ُخِلقَتْ  فقدْ 

 الَوباءِ  و الظ المِ  الرتِشافِ  ال

ةِ  بأيادي رأِسهِ  على ْلنَمسحْ  وَ   األُبُو 

 الط مأنينةِ  أحضانِ  في تُغُمُرهُ  أذُرع   وَ 

 ُحب ِنا بِدفءِ  َوجَههُ  ْلنُنِرْ  وَ 

 آماِلهِ  دَربِ  إلى أجنحتُنا ْلتحِمْلهُ  وَ 

☆   ☆   ☆ 

 ... ! اليَتيمُ  أيُّها 

 ذابلةً  َوردةً  تُضارعُ  َمنْ  يا

 الَحياةِ  َشمعةَ  نُوقِدْ  يَدَكَ  هاتِ 

 فَرَحتِكَ  بشائرَ  أطلقْ  و

 هدي ة   أجملُ  فََضحكتُكَ 

 اإللهِ  ِرضا تََهبُني  

         الَمكاِرهِ  أبوابَ  تَُسدُّ  و    

 اإلنساني ةِ  ُروحَ  في   تُذكي و 

 

 . م١/٩/٢٠١٨ 
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 اةَ ـيـالح تُ ـمْ ـئِ ـسَ    

 

 الش بابِ  و للطُّفولةِ  َضياعٌ  الت علُّمَ  أن   عل موني

 العُُمرِ  ألي امِ  َهدرٌ  الُكتُبِ  و القلمِ  ُصحبةَ  و

 العابثينَ  الُمرف هينَ  َحظُّ  المدارسَ  أن   و

قُهم ُعْدتُ  ما أن ني بَيدَ   أُصد ِ

 الطُّفولةِ  إفناءُ  و الش قاءُ  و حُ الَكدْ  فُهنا
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 تعلَُّمها َسئِْمتُ  أُخرى أبجدي اتٌ  و

 الس عادةِ  أنوارِ  ُكلُّ  و الجمالُ  ُهناكَ  و

☆   ☆   ☆ 

 الحياةِ  نُورَ  أبصْرتُ  أنْ  ُمنذُ 

 دَةِ الُخرْ  و مِ الفَحْ  َرهينُ  أنا و

فَعاتِ  بعِض  و الش تائمِ  و األوامرِ  َسيلِ  و  الص 

 يُؤنُِسني صديقَ  ال

ةً  يداً  أو  الَمالعبِ  إلى تشدُّني َغض 

 دافئ   ن  لُحضْ  أتوقُ 

 رأسي على حة  ِمسْ  و

 َكتِفي على تربيت   و

 الِكبارِ  عيشَ  آلَفْ  لم و ، ِطفالً  ِزلتُ  فما

☆   ☆   ☆ 

 المدارِس  أطفالَ  يا معكم ُخذوني

 الل ِعبِ  َمبادئَ  و القِراءةَ  عل ِموني
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 للحياةِ  أضحكُ  كيفَ  و

 الُكتُبِ  حقيبةَ  ظهري على أحملَ  أنْ  أريدُ 

 ِلُمعل ِمي ُوروداً  يدي في و

ً  أُريدُ  ً  َشعراً  و جميالً  ِزي ا حا  ُمسر 

راً  و  الحديدِ  و الفُوالذِ  َسطوةِ  منْ  تحرُّ

 األلمَ  أُطيقُ  ُعْدتُ  فما ، ُهنا تتركوني ال

☆   ☆   ☆ 

 األطفالِ  عنِ  جميل   ُكل   أسمعُ 

 الغَدِ  راعمُ بَ  أن هم

 العَيِش  َرَغدِ  و للس عادةِ  ُخِلقوا

 ِزينةٌ  للدُّنيا و فراشاتٌ  أن هم

 الحياةِ  ُمتَعُ  و األحضانُ  تسِرقُهمُ 

ً  يعرفونَ  ال  ألَما

ً  ذََرفوا إنْ  و  َكفَتِهاِلَكفْ  األكُفُّ  تشاطَرتِ  دَمعا

 مآقيها و الُمقَلِ  قبيلِ تَ  و
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☆   ☆   ☆ 

 .. ! تُرى

 !؟ َسواءً  األطفالِ  ُكلُّ  أليسَ 

 يُغنُّونَ  لطفولتِهم ويتلذ ذوَن  بالحقوقِ  إن هم

 يُقادونَ  بحر   و حقل   ُكل ِ  إلىو 

 يستكشفونَ  الحياةِ  أسرارَ 

 يُنيرونَ  درب   كل   ببراَءتِهم و

 القاذوراتِ  و القَذارةِ  بينَ  الَمنسيُّ  سُ اليائِ  أنا و

هةِ  تيطُفولَ  على أتحس رُ   الُمشو 

 َرحمة   بال ، حترقُ تَ  التي أجنحتي و

☆   ☆   ☆ 

ونَ   اآلالتِ  و للدخنةِ  ُمعاشرتي على يُِلحُّ

 المالِ  و الص نعةِ  بَراثنِ  بينَ  يقذفونَني

 الغَدِ  سي ِدُ  أن ني و ، بنجاحي يُشيدونَ 

 بَنانِهم َطوعُ  الص غيرُ  العبدُ  أنا و
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ونَ  أو أن اتي يسمعونَ  ال  بَحَسراتي يُِقرُّ

 أعماقي في المذبوحةَ  األمالَ  أن   يُدركونَ  ال

ةَ  تغدو وحِ  قُو   دةِ الُمضطهَ  الرُّ

 الث َورانِ  بَصيصَ  تترق بُ 

☆   ☆   ☆ 

 .. األطفالُ  أيُّها

 بينَكم اآلنَ  أنا ها

ْرتُ  فقد  الظ المِ  َرِحمِ  منْ  تحر 

 الِعلمِ  دُنيا إلى ِنَمض كمأيديَ  هاتوا

 ناتِ الكائِ  ُكل   و الفراشاتِ  نُصاحبُ 

 أمالً  اليأسَ  نجعلُ  و

 اليومِ  بعدَ  عملَ  فال

 .. أطفاالً  نادُمْ  ما..  اليومِ  بعدَ  ألَمَ  ال

 

 .م ٧/٣/٢٠١٩                               
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 ةُ ـكَ ـالُمنتهَ  ولةُ ـفـالطُّ                                          

 الُمعتدي الُمغتِصبُ  أيُّها أاَلَ 

رُ  الُمفتِرسُ  أيُّها  الُمتَنك ِ

  ِ الِقيَم ُكل   أذَل   الذي الش ِرهُ  أيُّها

  ِ األرض َمالئِكةِ  بِبَراَءةِ  َعبَثَ  و

 يدِ لقْ الت   و فِ العُرْ  و عِ الش رْ  باسمِ 

ً َشرْ  َكفاكَ  ً تَنْ  ِمكَ لُِجرْ  و صيالً تَفْ  و حا  ميقا

 الطُّفولةِ  َكرامةَ  أذلَْلتَ  فقد

 َمعانيها أَجل   َسحْقتَ  و

 الِعف ةَ  و الص ونَ  تَد عي و

مُ  ِدينِكَ  ِلنِصفِ  أن كَ  و  ُمتَم ِ

☆   ☆   ☆ 

رُ  كيفَ   أنيابِكَ  عنْ  تُكش ِ

 !؟ الجليلَ  العم   رأَتْكَ  قد و
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 الل ِقاءِ  َخلوةِ  إلى تقودُها كيفَ 

 !؟ ألعابِها فِراقُ  عليها يَِعزُّ  و

 ؟! اإلهابِ  َغض ِ  َجَسد   منْ  ُمتعةً  تبتغي كيفَ 

 الحياةُ  َرَغباتُ  فيهِ  تَسرِ  لم

  األُنوثةِ  أحاسيسُ  تُزي ِْنهُ  لم و

 ؟! ِطفلة   َجَسدِ  منْ  ِطفل   انتِزاعَ  تُريدُ  أَ 

 جاَعتْ  إذا بُكاءٌ  و لَِعبٌ  و شَمسٌ  عرفَتْهُ  ما ُكلُّ 

☆   ☆   ☆ 

 األناملُ  و الفُؤادُ  طاوعَكَ  كيفَ 

هَ  أنْ  ِ  !؟ ِطفلة   ِعف ةَ  تُشو 

 .. َغرائِزكَ  َسيلَ  تُصبُّ  فيها

 َجهِلكَ  أشواكَ  تزرعُ  و

 قاَمتِها ُحرمةَ  تنتِهكُ 

 أحالِمها بَراعمَ  تشنُقُ  و

ها أحضانِ  منْ  تستأِصلُها  أُم ِ

 الفَراشاتِ  و األنسامِ  ُصحبةِ  منْ  تحِرُمها و

ضا أنتَ  و  ُمفعَمٌ  بالر ِ

 ُمعدَمٌ  ة  قَ َشفَ  ُكل ِ  منْ  و

☆   ☆   ☆ 

 ! األمانةَ  يَُصنِ  لم الذي األبُ  أيُّها

 جائع   ِذئبِ  راثِنِ بَ  في َكبِِدهِ  ذةَ فِلْ  رمى و

 ضال    فِكر   و بجاه   أغراكَ 

  الِعرِض  قَداسةَ  تد عي

 !؟ عاجزٌ  َصونِهِ  عنْ  أنتَ  و 
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ةٌ  الِعرضَ  إن    ألهِلكَ  َسعادةٌ  و ِعز 

 أكباِدكَ  وجهِ  في نورٌ  و

ر ِ  ءٌ دَرْ  و  عنهم للضُّ

 حياتُنا تحلو بذا

 َمماتِنا بعدَ  و الدُّنيا في القُلوبُ  تطَمئِنُّ  و

☆   ☆   ☆ 

 القُساةِ  بَراثنِ  منْ  األطفالَ  أنِقذوا

نوهم  بهم تسمو آداب   و بالِعلمِ  حص ِ

 َميدان   ُكل ِ  في بأياديهم ُخذوا و

 تُمَحيِيْ  ما َسعادتَهم آثِروا

 آماِلنا منْ  فَنِيَ  ما بهم ِلنُحيِيَ 

 الغَدِ  بُناةُ  و اليومِ  أزاهيرُ  فإن هم

 غيهِ نبتَ  ما ُجلُّ  ارتقاُؤهم و

                   ☆   ☆   ☆ 

 نِعَِمهِ  أجملُ  و هللاِ  ِهبَةُ  األطفالُ 

 ِرضاهُ  إلى سبيلُنا و

 دُنيانا ِزينةُ  فَُهم

 إبداِعنا بَصمةُ  صفحاتِها على و

    َمحروم ِلُكل ِ  ندعُ  و الن ِعمةَ  فَْلنَحفظِ 

حمنِ  مالئكةُ  إن هم  أرِضنا في الر 

وحِ  رياحينُ  و األجنانِ  بَهجةُ   الرُّ

 لنا الدُّنيا في بالخيرِ  دُعاُؤهم ِليبقى

 يتبعُنا الَمماتِ  بعدَ  و

  م .٢/٣/٢٠١٩
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 الً ــهْ ــمَ 

 

 األبُ  أيُّها..  دَكَ ُرَويْ 

 ُخِلقَتْ  العَبيرِ  ِلنَشرِ  األزاهيرَ  إن  

 الدُّنيا ِزينةَ  تُتِمُّ  البَالبلُ  و

 الدُّنيا َعبيرِ  ُكلُّ  و الجمالِ  ُملوكُ  أطفالُكَ  و

 ُوِهبَتْ  لكَ  نِعمةً  تُِذل   فال

ً  تُؤذِ  ال و اقٌ  للحياةِ  قلبا  تو 



     

        75 

 .. كلمةٌ  و جميلةٌ  َضحكةٌ  إال  ِة الحيالَذ ةُ  فما

          ☆   ☆   ☆ 

 البَسماتِ  صانعَ  ، الص برِ  َرفيقَ  ُكنْ 

ً  و  األطفالِ  ِلبَراءةِ  حاضنا

ً  ُكنْ  ً  أبا  ُمعل ِما

ً  و ً  األطفالِ  ِلَكَسراتِ  طبيبا  ُمداويا

 ُمؤذيةٌ  للن فِس  فالصُّدوعُ 

رُ  كما  األغصانَ  واصفُ العَ  تُكس ِ

 السُُّمو ِ  لَذ ةَ  نُدِركَ  لنْ  و

 البَراعمِ  تقديِس  بغيرِ 

          ☆   ☆   ☆ 

 الماضي ِمرآةُ  الطُّفولةَ  إن  

ً  نَنتشي و ، حياتُنا تُجلى فيها  فََرحا

 َهفَواتِهِ  في غَِرْقنا بزمان  

 .. َعثَرات   أفالِذنا حياةُ  فَْلتَُكنْ 
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مُ  ِ ِي و َمساِلكهم نُقو   أعوادَهم نُقو 

ً  حياتَهم نجعلُ  و  ِكفاحا

 ُحماةٌ  لهم نحنُ  و

ونَ   تارةً  الَهزيمةِ  أذيالَ  فيُجرُّ

 األعالمَ  خفقونَ يَ  للن صرِ  أُخرى و

          ☆   ☆   ☆ 

 أنفاُسنا..  أكبادُنا أطفالُنا

 الُوجودِ  نُورَ  نَرتِشفُ  بهم

 للس كينةِ  قُلوبَنا نَشرحُ  و

 نَِدي ةً  ُوروداً  فَْلنَزَرْعهم

بيعِ  ألوانَ  تترق بُ   الفراشاتِ  ُصحبةَ  و الر 

َ  وَ   الن ائباتِ  َوخزاتِ  عنْ  بهم ْلنَْنأ

 أحضانِنا في اإللهِ  ِهبَةُ  إن هم

 األملِ  ُكلُّ  همْ  ِلغِدنا و

          ☆   ☆   ☆ 
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 هللاِ  أرِض  في هونَ الت ائِ  أيُّها

روا ِركم منْ  األطفالَ  َحر ِ  تحجُّ

 زمانِكم لغَيرِ  ِطباِعكم بغَيرِ  ُخِلقوا فقدْ 

 أحالِمهم ِعنانَ  أطِلقوا

 َمتاع   ُكل ِ  إلى بأياديهم ُخذوا و

 َغِدنا إنسانَ  نبني بِذا

ً بَريْ   وِعل ة   نَكسة   ُكل ِ  منْ  ئا
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 رُ ـذ كَ ـال هاـأيُّ ..  ىـفـكَ 
 

ً  َكفى ً  َكفى...  ذاُل   ُظْلما

ً انتِ  َكفى  َوحشي ةً  َكفى...  هاكا

 العُبودي ةِ  و للقَهرِ  تُ ُخِلقْ  فما

 للس حقِ  َحشَرةً  أو بَهيمةً  لَْستُ 

 العَطاءِ  رمزُ  و الحياةِ  أصلُ  أنا

ق ةِ  َمنبعُ  أنا  يالِ الخَ  دُنيا و الر ِ

 الجمالِ  ُروحُ  و الحياةِ  ِدفءُ  أنا

 اآلمالِ  ُمنتهى و األحالمِ  عالَمُ  أنا

☆  ☆  ☆ 

 بأُنوثَتي تُ شعرْ  أنْ  ُمنذُ 

 إحساسي جمالِ  و روحي بِِرق ةِ 
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 َمالكٌ  أن ني َحلُْمتُ 

 تْ ُخِلقَ  للنُّورِ  فَراشةٌ  أو

لةً  الَمغاني أجوبُ   الدُّروبِ  ُكل   ُمجم ِ

 األحياءِ  ُوجوهَ  أُزي ِنُ 

 الحياةِ  إشراقةَ  القُلوبِ  في أبُثُّ  و

قَتْ  أحالمي أن   بَيدَ   ُمز ِ

 َسعادتَهُ  أنشْدتُ  َمنْ  بِيَدِ 

☆  ☆  ☆ 

 آمالي َخي بَ  الذي الذ َكرُ  أيُّها

 نَفسي تَصديعِ  في تَفَن نَ  و

 ِعف تي َصونَ  تد عي َمنْ  يا

 أعلمُ  بأحوالي أن كَ  و

وحَ  إن    جسدي بها ينبُضُ  التي الرُّ

ينُ  التي المشاعرَ  و  أُنوثَتي تُز ِ

 الوجودِ  في هللاِ  آياتِ  إحدى

 َمراميها تبلُغَ  لنْ  و

 َمتاعَ و ِسلعةً  ألهوائِكَ  ات خْذتَني فقدْ 

 جماِلها ُمنتهى و الحياةِ  ِسرُّ  أنا و

☆  ☆  ☆ 

 جسدي و روحي َمفاتنَ  اكتنْزتُ 

 األماني أبهى و العُطورِ  بألذ ِ  تُهاَطي بْ 

 ُمتلَه ِفٌ  ِللُقياكَ  في   ما ُكلُّ  و

 قطُّ  تُهُ ذُقْ  ما شوقٌ  نيتمل كَ 

 مةٌ ُمبهَ  أُخرى و ُمهي ِجةٌ  أحاسيسُ  و
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 الَموعودِ  العالَمِ  إلى تحِملُني فَمتى

قَ  ً  الحياةِ  َرحيقَ  ِلنتذو   معا

 أغفو سواعِدكَ  على و

 !؟ أذوبُ  يديكَ  بينَ  و

 ... الل وحةَ  تلكَ  تَ حط مْ  أن كَ  بَيدَ 

 أُمنياتي أجملَ  سحْقتَ  و

☆  ☆  ☆ 

 أمري على القائمُ  الذ َكرُ  أيُّها

 حياتي في َرونق   ُكل   الن اهبُ 

ً  َكفى ً  َكفى...  َسلبا  إرهابا

 يِ الِخزْ  ِلِسياطِ  ُخِلْقتُ  فما

 األوجاعَ أُطيقُ  ُعدْتُ  ما

 الَحَسراتِ  و األن اتِ  دَندنةَ  أو

 الش مِس  بةَ ُصحْ  تُ آثرْ  لقدْ 

 األطيارِ  معَ  االرتقاءَ  و

 الُحبورِ  و النُّورِ  دُنيا إلى

 

 

 

 

 

 . م١٥/١/٢٠١٩



     

        81 

 

وحِ ـال ةُ ـْرخـصَ   رُّ
 

وحُ  أي تُها اِعتِصري  الرُّ

 الُجروحِ  بَِصَرخاتِ  جودي و

ي و ِ  َكياني ُهز ِ  األوجاعِ  بِدَِوي 

 تثورُ  أعماقي فإن  

 األنينِ  و النُّواحِ  ِسوى لي ليسَ  و

  أحالمي اقتُِلعَتْ  فقدْ 

 آمالي أفئِدَةُ  ُطِعنَتْ  و

 ☆   ☆   ☆ 

 األمانِ  و بالث ِقةِ  َشي دتُها التي الَوفاءِ  مملكةُ 

 الَحنانِ  و الُحب ِ  بأنغامِ  َزي نتُها و

 َعرِشها سي ِدَ  جعْلتُكَ 

 بَنانِكَ  نَ َرهْ  قلبي و
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 أحالمي اجتثَثْتَ  أن كَ  دَ بَيْ 

 إحساسي بِبَراَءةِ  غدْرتَ  و

 ُحب ِي شَرايينُ  استُؤِصلَتْ  و الَوفاءُ  فانهارَ 

 نفسي أُرثي أطاللِِهما على أنا و

  ☆   ☆   ☆ 

 َوفائي طعنَ  الذي بيبُ الحَ  أيُّها

 ُحب ِي ُجث ةِ  على أَِسفَ  ما و

ً  تَ تذك رْ  أََما  ُمناها ُكل   رأتْكَ  روحا

 ُمَحي اها اهتِاللَ  أل فَ  ُحب ِكَ  أبجِدي اتِ  منْ  و

 الت فاني و العَطاءِ  َمعانيَ  ُحبُّكَ  عل َمني

 ُهيامي ُكل   و جسدي و روحي فََوهْبتُكَ 

  ِ الص ميم في تَيطعنْ  أن كَ  دَ بَيْ 

ا  ذابلة وردةً  تَنيَرَميْ  لَم 

 داخلة أنثىً  قلبَ  احتضْنتَ  و

  ☆   ☆   ☆ 

دقِ  بَريقُ  و الَوفاءِ  ُعهودُ  أينَ   كَ َعينَيْ  في الص ِ

 !؟ الغَدِ  أماني منْ  تَهُ اد خرْ  ما و

 !؟ الِعناقِ  ِدفءُ  و الِعشقُ  قصائدُ  أينَ 

ً  ُكلُّهُ  أَكانَ    سَرابا

 !؟ َوفاءِ  دونَ  الُحب   تعل ْمتَ  أمْ 

 قلبي طردُ  عليكَ  فهانَ 

 أخرى بِِوصالِ  الت لذُّذُ  و

 الغدرُ  ُعنوانُها قِص ة   في

   ☆   ☆   ☆ 
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 الجديدِ  ُحب ِكَ  ُربوعِ  في نعَمْ فَْلتَ 

ائفةَ  العُهودَ  تنُسجُ  أنتَ  و  الز 

ً  و ً  ستغدو أحالما  أوهاما

 درِ الغَ  لُعبةَ  ْنتَ أتقَ  فقد

 َوفِي ةً  ِلُحب ِكَ  سأبقى

 بَِهي ةً  ُحضوِركَ  إلشراقةِ  و

  يوم   ُكل   آمالي سأبني

 الن كساتُ  تُحبَِطنيَ  لنْ  و

 الَحَسراتِ  و األن اتِ  ُرغمَ 

 الَهوى َمرابعِ  إلى ءُ تفيْ  عل كَ 

  الص َرخاتُ  فتهُمدُ 

 جديد   منْ  أوصالي في الحياةُ  تَِدبُّ  و
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 راقِ ـفِ ـال ةُ ـخرْ ـصَ 
 

 بيبِ بالحَ  فْقهُ ارْ  و روحي اِنزعْ 

 َرحيلي الَملِ  على أعِلنْ  و

 أهالً  للحياةِ  ُعْدتُ  فما

 الغَدِ  أحالمَ  حاضنةً  أو

وحِ  تَوَءمَ  اختطْفتَ  فقدْ   الحياةِ  َرفيقَ  و الرُّ

 َطعنة   ألفَ  َصميمي َطعْنتَ  و

 الغَد ارُ  الباِغتُ  أيُّها..  الَموتُ  أيُّها

☆   ☆   ☆ 

 .. صباح   ُكل ِ  في

قُ ُكْنُت   الفَجرِ  إشراقةَ  أتذو 

 َكياني في تَِدبُّ  بأحاسيسَ  أنتشي و

 عُروقي في تَسري للحياةِ  َخمرة   و
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 األحالمِ  بأرق ِ  حياتي َزي ْنتُ 

 اآلمالِ  بأبهى َغدي أنْرتُ  و

 لي ُكل ها الس عادةَ  توه ْمتُ  حت ى

قُ  ُعدْتُ  ما و  نهايتَها أُصد ِ

رْ   ءَ الَهنِيْ  َعيشي تَ فدم 

 َسعادتي ُملِهمَ  انتزْعتَ  و

 ُحب ِي ينبوعَ  أجدْبتَ  و

 الغَد ارُ  الباِغتُ  أيُّها..  الَموتُ  أيُّها

☆   ☆   ☆ 

 بعِدكَ  منْ  تحيا لنْ  َولهىً  ُروحَ  معَكَ  لْ احمِ 

 َمجنونةً  َصَرخات   ِلتَئِدَ 

َرتْ   َحسرةً  و أن ةً  عرفَ  ما فُؤاد   منْ  تفج 

 َعشيقي يا..  رحيِلكَ  قبلَ 

 البقاءَ  أُطيقُ  ُعدْتُ  ما

 األوراقُ  تساقَطتِ  بعدَما

 االنِكسارِ  َظالمُ  الَكونِ  في َسرى و

☆   ☆   ☆ 

بيعِ  أنوارُ  أينَ   األفانينِ  لََمعانُ  و الر 

اتِ  َعْذبِ  منْ  حياتي بهِ  اكتنَزتْ  ما و  !؟ الَمسر 

وحِ  َسكينةُ  و الجمالِ  أنغامُ  أينَ   الرُّ

ً  البقاءَ  َعِهدا روَحينِ  ِوصالُ  و  !؟ روحا

 ُوجوِهنا بَريقُ  ذابَ  فقدْ 

 ُعنفُوانِنا لَهيبُ  ُشل   و

 أحالِمنا دُنيا انهاَرتْ  و
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 بيبُ الحَ  أيُّها..  برحيِلكَ 

☆   ☆   ☆ 

 ِسواكَ  لي ُمغيثَ  ال و..  إلهي

وحِ  َعودةُ  باإلمكانِ  أََما  الرُّ

 !؟ الهامدِ  جسِدهِ  في الحياةِ  نَبِض  ثََورانُ  و

ِ  أنسامِ  عودةُ  باإلمكانِ  أََما  الُحب 

قُ  و  !؟ جديد   منْ  الِعشقِ  رحيقِ  تذوُّ

 حياتي نَفعُ  فما إال   و

بابةِ  ألحانَ  أعِزفُ  ِلَمنْ  و  الص 

 أُمنياتي رفيقِ ..  عشيقي بعدِ  منْ 

☆   ☆   ☆ 

 َحيِْيتُ  ما الَوفاءِ  عهدَ  سأحفظُ 

 حياة   َمنهجَ  مواثيقَنا أجعلُ  و

عُ   تِهِ قَسوَ  ُرغمَ  بالص برِ  أتدر 

رُ  و  لحظة   ُكل   بالدُّموعِ  َوجنتَي   أَُطه ِ

ي ُكل   ِذكراكَ  سأجعلُ   هَم ِ

 ُمناي ُكل   لُقياكَ  لَهفةَ  و

 الُخلودِ  عالَمِ  في نلتقيَ  أنْ  إلى

 الِجنانِ  ُربوعِ  في نجولُ 

حمنِ  بِرضا نحظى و  الر 
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ًـ ـقـِرفْ   باألرواحِ  ا
 

قُ  األجسادُ  و ، تُزَهقُ  األرواحُ   تُمز 

 َجدوى بال...  حاجة   بال

 آدَِمي تَنا َشل تْ  َغريزة   إلشباعِ 

 أُم   تُسَحقُ  و ، أبٌ  يُصلَبُ  حين   ُكل ِ  في

غارُ  و  األعشاِش  في تترق بُ  الص ِ

 يَذوبُ  بأمل  ...  بلَهفَة  

ةُ  األجسادُ  تَذوبُ  و ً  الغَض   ُجوعا

 الَحياةِ  بعدَ  ما ِلِلقاءِ 

 الش مِس  نُورِ  ِسوى الَحياةِ  منَ  تنش قوا ما ِصغارٌ 

 يَدوما لم نِ أبََويْ  َعطفِ  و
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 ☆  ☆  ☆ 

ً ِرفْ   اإلنسان أخي يا...  باألرواحِ  قا

 ِقهاسَحْ  في ِلتَتَفَن نَ  ُخِلقَتْ  فما

 ..  َخْلقَكَ  تُحاكي إن ما

اتٌ  و آباءٌ   أُم 

 أرياِشها معَ  تكبُرُ  أحالمٌ  و

  َعليها ُجبِلُوا للَحياةِ  ِعشقٌ  و

 أكباِدها دِ فَقْ  في و

  أَعيُنِها في دُموع   ال بِدماء   تَجودُ 

عُ  ُحرقَة   و  أَفئِدَتَها تَُصد ِ

 أجسادَها تُفني آهات   و

   ☆  ☆  ☆ 

 .. أخي يا ، الَحياةِ  إلى بِنا َهلُم  

ً  قِ نُرْ  هِ  إلى لََهفانَ  فَرخا  ُعش ِ

ً  نََهبْ  و  بَهُ ُصلْ  تُقيمُ  ُشربةً  قِط ا

هِ  أحضانِ  في كأن هُ  ِدفَءاً  و  أُم ِ

ً  و  َرب ِنا قُدرةَ  بهِ  نُِجلُّ  لهُ  ُحب ا

 الكائناتِ  نُصاِدقِ  بِنا َهلُم  

 َسعادتِنا أسرارَ  نَكتَِشفْ  و

وحِ  و دَهشَةٌ  و أُلفَةٌ  قُربِها ففي  َطهارةٌ  للرُّ

 ! َخلَقَكَ  أروعَ  ما ، َرب ِي فَُسبحانَكَ 

   ☆  ☆  ☆ 

 الَحياةِ  بلونِ  فَراشاتٌ  و أطيارٌ  و ِظباءٌ 

  اإللَهُ  أبدَعها َمخلوقاتٌ  و
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 الدُّنيا في أرواَحنا ِلتُؤنِسَ 

 بعَطاياها لنا تَجودَ  و

رةٌ  لنا فهي  ُمسخ 

 ُمَزي ِنةٌ  َحياتَنا و

 أرِضنا في الخالقِ  إبداعِ  آيةُ  و

 أَكُف نا لها فَْلنَمدُدْ 

 أجساِدها على ِلِمسَحة  

هُ  أذىً  ال ِ  إنسانِي تَنا بهِ  نُشو 

 

        

 . م٢٠/١٠/٢٠١٨   
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 انَ ـفـهَ ـلَ  اةُ ـناجـمُ                                           

 ... ! إلَهي

 أوجاعي و بَهِم ي أدرى أنتَ  و

  الش قاءِ  ِظل ِ  في أُخلَقَ  أنْ  قُدَرتُكَ  قتَضتْ أَ 

 !؟ أرماقي آخرِ  إلى لَعنَتُهُ  تَلُف ني و

 لي َمقدوراً  باتَ  أَ 

ني أال    َمهجورة   زاوية   ِسوى يَُضم 

دهاتِ  َظالم   و  !؟ للرُّ

  ُمعاشَرتي يَقبلُ  ذا َمنْ 

دْ  الذي الَمخلوقُ  أنا و   الن ِعَمِ  ُكل ِ  منْ  تَهُ َجر 

 الظ المِ  و حشةِ الوَ  آفاقِ  في تَهُ أغرقْ  و

                         ☆  ☆  ☆ 
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وابيْ  إلى يَنطِلقُ  الَجميعُ   الر 

 األوطانْ  و السُّهولَ  يَجوبونَ 

 األلحانْ  أجملَ  للَحياةِ  يُغنُّونَ 

قونَ   الُوجودْ  ِعطرَ  يتذو 

 الدُّنيا تَصاويرِ  ألَذ   يَلِمسونَ  و

 الن ماءْ  و البِناءَ  يُباركونَ 

 البَهاءْ  و الن جاحَ  يَقتبِسونَ 

 ...  أنا إال  

 َمحجوراً  َمشلوالً  تُ ُخِلقْ  فقدْ 

ةْ  ال و لي َحولَ  ال  قُو 

  ☆  ☆  ☆ 

 الدُّنيا نَعيمِ  إلى يَهفو قَلبي

 أبصاري أمامَ  تجوبُ  ذَ لَذائِ  و

 َسواعدي لها تتوقُ  ُحقول   و

 الحتِضاني ظَمأَى آفاق   و

 الُوثوبِ  إلى...  النُّزوعِ  إلى تَميلُ  روحي

 البََشرِ  بِقاعِ  ُكلِ  إلى

 الَحياةِ  بِعناقِ  َغليلي ألرويَ 

  َمنابِعها منْ  أرتويَ  و

 االنتظارُ  طالَ  فقدْ 

 اليأسُ  بيَ  استبد   و

                         ☆  ☆  ☆ 

 ؟... ! إلهي

ً  تَنيَخلقْ  ِلمَ  ً  َمفلوجا  ؟ َمْيئُوسا
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 البَرايا إسعادِ  على أقوى ال

 الَكونِ  في الَجمالِ  بَث ِ  و

 الن ِعَمِ  بعضَ  تََهبَني أنْ  باإلمكانِ  كانَ  أَما

 بأقدامي األرضَ  ألُجوبَ 

 الن اِس  ُكل ِ  عنْ  السُّوءَ  أذودَ  و

 ؟ بِلساني للطيارِ  أضحكَ  و

 َمحجورْ  َمعدومٌ  لكن ني و

 الدُّنيا َصفحةِ  على َسوداءُ  نُقطةٌ 

 َمهجورْ  َكيانٌ 

 األنفاِس  ِسوى تُعاِشُرها ال ُجث ةٌ 

  ☆  ☆  ☆ 

  َجالِلكَ  إلى أتوبُ  و َرب ِي أستغفُركَ 

 بََصري اليأسُ  أعمى فقدْ 

 األملِ  بقايا نَفسي منْ  أهرقَ  و

ً كام في   الخيرَ  َظنَْنتُ  فما  نا

شدَ  إن    الن ِعَمِ  أسمى الرُّ

 نَفسي تَ َحل يْ  بهِ  و

 َرب ِي الث ناءُ  فَلَكَ 

 نُهيَة   ذا راشداً  تَنيَخلقْ  أنْ 

 بقلبي الدُّنيا راً ُمبِص 

 ً  بَخيالي أشواطَهُ  قاطعا

 َوجهي بإشراقةِ  الن اِس  هُمومَ  طارداً 

 رب ِي الحمدُ  لكَ 

 م .١٢/٨/٢٠١٨
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 ـرُ قْ ـفَ ـال اـهـأيُّ 
 

 الَمكينُ  الد اءُ  أيُّها

 الط اغي العاِسفُ  أيُّها

 بحياتي استِبداداً  َكفاكَ  أََما

ً قَنْ  و  !؟ ألحالمي صا

 َعيشي ِلَصْفوِ  تَعكيراً  َكفاكَ  أََما

ً  و  !؟ ِلِجراحي تَعميقا

 َرتَكَ ِعشْ  َسئِْمتُ  لقدْ 

 ُعُمري منْ  قَضْمتَهُ  ما َكفاكَ 

 ! عن ِي فإليكَ 

☆   ☆   ☆ 
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 ِطفالً  بَراثِنِكَ  بينَ  تُ يْ اُرتُمِ 

 العََوزِ  و العُْدمِ  ِسوى عرْفتُ  فما

ي هََمْمتَ  لَذ ةً  اشتَهْيتُ  ُكل ما  بَصد ِ

 فَقير   ابنَ  فَقيراً  َشبَْبتُ 

 األحفادِ  و للبناءِ  الش َظفَ  أوَرثْتُ  و

 بَالئي و ُكربَتي فأنتَ 

 على الد وامِ  يُجِلدُني الذيُط الس و و

☆   ☆   ☆ 

 الحياةِ  أنسامُ  غازلَتْني أنْ  ُمنذُ 

ْرتُ   الُحقولِ  إلى انطلَْقتُ  و َشم 

ً سَ  حياتي ربيعَ  أفنَْيتُ   اِلت ِقائِكَ  عيا

 كَ ْعتُ قارَ  ْيدان  مَ ِ  ُكل   في ْبُت رايتيصَ نَ          

َ  فما ً  شُموخي طأطأ  لَِجبَروتِكَ  يوما

 ُظلِمكَ  َعظمةِ  و مأساتي ُرغمَ 

 انِدحاري اليومَ  أيقَْنتُ  أن ني دَ بَيْ 

 أهالً  ِلِكفاِحكَ  ُعدْتُ  ما و

نونَ  أرهقَتْني فقدْ   آالمي تَعاظَمتْ  و الس ِ

 ُمدبِراً  َول ْيتُ  لِقائِكَ  منْ  و

☆   ☆   ☆ 

ً  طَرْقتُ  ُكل ما  للملِ  بابا

ً ُحلُ  بنَْيتُ  أو  أجملَ  ِلغَد   ما

 تترص دُني ساحتِهِ  في رأْيتُكَ 

رِ  سبيلَ  فال  َحبائِِلكَ  منْ  للت حرُّ

 بي الت لطُّفِ  على تُعينُكَ  َرحمةَ  ال و
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عِ  ِسوى الس بيلُ  ما و  عادل   لَِرب    الت ضرُّ

 العَبَراتُ  تُثِقلُها ُمناجاة   و

 الد ميمِ  كَوجِهكَ  دُجية   في

☆   ☆   ☆ 

 ... دُعاءَ  ال ، دُموعَ  ال ، َشقاءَ  ال ، حَ َكدْ  ال

ْعتُ  أْتُ  فما ، ِعالج   كُل   تجر   منكَ  تبر 

 دواء   بال داءٌ  فأنتَ 

حيلِ  يومِ  إلى نازفة   بِجراح   تَنيأبلَيْ   الر 

 شَمسي بغُروبِ  شاعرٌ  أنا ها و

 .. فِراقِكَ  نَفعُ  فما

ً  غَدَْوتَ  قد و  !؟ من ِي بعضا

☆   ☆   ☆ 

 أرضاها قِبلةً  َوجهي سأَُول ِي

ً  أعبُرُ   ذُراً  أعتلي و فِجاجا

ني  البَراري و الِوديانُ  تَُؤمُّ

    ُموِحش ِشعب   ُكل   أسلُكُ 

 آثاري اقتِفاءِ  في أُضل ِلُكَ  َعل ني

ً  فارقَني ما بَالء   منْ  فأنجو  يوما

 حياتي أذيالَ  أقضي و

 ً ً  هانِئا  ياً نائِ  ُمطمئِن ا

 الَمكينُ  الد اءُ  أيُّها...  الفَقرُ  أيُّها
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  ودواــعُ 
 

احلونَ  أيُّها  إذن   بِال الر 

 ِلبُعِدكُمْ  تفط رَ  قلب   عنْ  الغائِبونَ  أيُّها

ُكمُ  أََما يارِ  و للهلِ  النُّزوعُ  أم   الد ِ

 !؟ األوطانِ  َحِمي ةُ  ألهبَتُْكمْ  و

 ِللُقياُكمْ  تاقَتْ  أحضان   إلى ُعودوا

ُكمْ  باتَ  و  ُمناها ُكل   ضمُّ

حالَ  ُشدُّوا الطُّفولةِ  َمغاني فإلى  الر ِ

 رحْلتُمْ  ُمذْ  َجدَبَتْ  ما مآقيَ  جف ِفوا و

                        ☆   ☆   ☆ 

 البِحارِ  خلفَ  الت ائِهونَ  أيُّها

  مال   و َسعادة   عنْ  الن اقبونَ 

ِهثونَ      أوهام و َرفاه   خلفَ  الال 

 األبَوْينِ  نُ ُحضْ  َمنبعُها الس عادةَ  إن  
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 الَملَذ اتِ  بأروعِ  ُحف تْ  ِديارٌ  و

 الض اللِ  َرهائِنَ  بِتُّمْ  لقدْ 

ً  فآثْرتُمُ  ً  ِلُجذوِرُكمُ  و ، اْغتِرابا  اْجتِثاثا

                   ☆   ☆   ☆ 

 أحضاني في النُّورَ  أبصْرتُمُ  أنْ  ُمنذُ 

 بالن هارِ  الل يلَ  أغِزلُ  أنا و

ْبتُ   ثمرةً  لكم أي امي ذو 

 أسقَْيتُُكمْ  اليَنابيعِ  أعذبِ  منْ  و

 آمالَكُمْ  ْنتُ احتضَ  األشواكِ  على و

 أرياِشُكمْ  قواِدمُ  نبتَتْ  حت ى

 أحب تُْكمْ  ما أحضان   إلى ِلتُهبُّوا

 لكُمْ  فيها زرعَ  ال أرض   و

                      ☆   ☆   ☆ 

 !؟ اإلحسانِ  َجزاءُ  هذا أَ 

ً  َهَجراُكمْ  ما أبَوْينِ  عطفَ  هجْرتُمْ   يوما

 األحضانِ  ِدْفءَ  نَِسْيتُمْ 

 الد وامِ  على كانَتْ  قُبُالت   و

 الش قاءِ  و حِ الَكدْ  منَ  ِسنينَ  و

ً  ترْكتُمْ    دامعةً  أعيُنا

ً  و  َمهيضةً  أجنحةً  و يائِسةً  قُلوبا

 !؟ فعْلتُمْ  قد ما تجهلونَ  و

 !؟ َعلَتْ  قد بعِدُكمْ  منْ  َصَرخات   على تلوونَ  ال و

                 ☆   ☆   ☆ 

 أموالْ  و َرسائلَ  نبتغي ال
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 الِجبالْ  خلفِ  منْ  دُعاءً  و

 أُنَسها فَقَدَتْ  ِديار   إلى ُعودوا

 انتِظاُرُهما طالَ  َملهوفَْينِ  و

 جديدْ  منْ  حياتِهما في األملَ  ِلتبثُّوا

 بَنينْ  و بأحفاد   تُزي ِنوها و

 الدُّنيا عنِ  َرَحال فإنْ 

 ِسنينْ  طولِ  بعدَ  االطِمئنانُ  كانَ 

ً  و ةِ  َطويا  األنينْ  و األلَمِ  لِقص 
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 اءِ ـبـهَ ـال اةُ ـيـحَ 
 

ارةُ  الدُّنيا أي تُها أاَل  ! الغَر 

ْرتِني و َمصائِدَكِ  ْبتِ نَصَ    ِ الن عيم بأطيافِ  َغر 

 أمامي الحياةِ  لَذائذَ  بََسْطتِ 

ْرتِني الض اللِ  َمعينِ  إلى و  َجر 

 الص الحِ  جادةِ  عنْ  األقدامُ ِت فتزل  

 الباطلِ  دُروبِ  في الواهنةُ  نفسي تاَهتْ  و

 ع  نَفْ  بال ، ُعُمري منْ  أجودُ  أنا و

 : الَمطافِ  خاتمةَ  ألكتُبَ 

 .. تأريخَ  ال ، َزرعَ  ال ، عملَ  ال

 الدُّنيا أمواجُ  أغرقَتْكَ  فقدْ 

 الغافلُ  العابثُ  أيُّها
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 ☆   ☆   ☆  

  الدُّنيا واحةِ  إلى َهبَْبتُ 

ةَ  أمتطي  الجمالِ  و الجاهِ  قُو 

 الت كبُّرِ  ِزيفِ  و الش بابِ  بعُنفُوانِ  أتحل ى و

 الل ذائذِ  َمنابعِ  على ْلتُ أقبَ 

 أصفاهُ  ْفتُ ارتشَ  الَمتاعِ  َرحيقِ  منْ  و

    سام بدأ مَ  أو بَشْرع   آبِه   غيرَ 

 َغوايَتي تُباركُ  الغُرورِ  أوهامُ  و

 بَصيرتي تُفِلجُ  و بََصري تُعمي

 الغَفلةُ  و الَجهلُ  فأزَهقَني

شدِ  إلى ألُثيبَ   َمدحوراً  الرُّ

                        ☆   ☆   ☆ 

 ُمكافحينَ  الدُّنيا دُروبِ  في أَُصيحابي مضى

 هانِئينَ  َمنابِِعها منْ  يرتوونَ 

 َضمير   تأنيبُ  و َرفيعٌ  ُخلُقٌ  رائدُهم

ً ُحسْ  األرضَ  َزرعوا  َمالحةً  و نا

ً  القلوبِ  في نَثَروا و  َسِكينةً  و ُحب ا

روا  ِعبادةً  و عَمالً  شبابَهم سخ 

ً بَلْ  ُوجودَهم جعلوا  الن اِس  لِِجراحِ  َسما

 َملهوف   ُكل ِ  يَدِ  في الن والَ  بذلوا

  ِاألنام و األرِض  خيرَ  ُشغلُهم فباتَ 

 اإللهُ  و األهلُ  بارَكها ُمتعةً  حياتُهم و

                        ☆   ☆   ☆ 

  ابتِلعيني األرضُ  أي تُها
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 الحياةِ  أنفاِس  و بالش مِس  جديراً  تُ لَسْ 

 للُمجاهدينَ  ظَهُركِ  ُهي ِئَ  فقدْ 

 الن ماءَ  أجزلَ  و البِناءَ  أقامَ  ِلَمنْ 

ً  العُُمرَ  أفنى اله   إال   أنا ما و  عابثا

 النُّواحِ  و بِ للن دْ  قَعَدَ  و

  ِ الت أسُّف و اليأِس  أوتارِ  على العَزفِ  و

 األرضُ  أي تُها ُخذيني

  األجيالِ  لقاِدمِ  ِعبرةً  تُ َغدَوْ  فقدْ 

ً الهِ  العُُمرَ  أهرقَ  َمنْ  خابَ  ً عابِ  يا  ثا
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 الـُمـحـتــوى                              

 الص فحةُ                القَصيدةُ            الص فحةُ                  دةُ القَصي 

                          ٥١              سأعودُ        -١٨          ٣                وِطئَةٌ            تَ -١

                                                                                          ٥٣             فَجيعةُ ثَكلى    -١٩          ٥                   أيُّها اإلنساُن  -٢

                                                        ٥٦            الطُّفولةُ الَمفجوعةُ -٢٠      ١٠               َصْرخةٌ لإلنسانِ  -٣

                   ٥٨            ِلَمْن أشكو ؟!   -٢١         ١٣               دَعوني           -٤

جِن     -٥  ٦١         أَلٌَم حت ى الموِت    -٢٢         ١٧               َظالُم الس ِ

دُ        -٦                                              ٦٤           دَمعةُ اليَتيم ِ     -٢٣         ٢٠              أيُّها الَجال 

    ٦٦        َسئِْمُت الحياةَ       -٢٤         ٢٣               أََما آَن ...        -٧

                 ٧١           الطُّفولةُ الُمنتَهَكةُ -٢٥         ٢٥               أنا الش هيدُ       -٨

 ٧٤                 الً       َمهْ  -٢٦         ٢٨                أُريدُ أْن ...     -٩

                                                                                                        ٧٨         ُر   ذ كَ َكفى أيُّها ال -٢٧          ٣١             راحلوَن         -١٠

وحِ    -٢٨          ٣٢                 َوردَتي      -١١  ٨١          َصْرخةُ الرُّ

 ٨٤         َصْرخةُ الِفراِق     -٢٩          ٣٤              أَلٌَم و َسوادٌ    -١٢

     ٨٧         ِرْفقاً باألرواحِ      -٣٠         ٣٨             َكفى أيُّها البَحرُ  -١٣

 ٩٠           ُمناجاةُ لََهفان      -٣١         ٤١                 َوداعاً       -١٤

 ٩٣           أيُّها الفَقُر         -٣٢         ٤٤              أشجاُر باِلدي  -١٥

 ٩٦             ُعودوا          -٣٣          ٤٦                الت ْوَءُم       -١٦

                                                                                                               ٩٩َحياةُ الَهباِء                 -٣٤          ٤٩              لََهفاُت ُمغتِرب   -١٧

 ةــــود بريمجَ ـــحممَ            تَم  بِعَوِن هللِا تعالى      
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