ع
دموع يرا ي
خواطرمن رحم الليل

ابتسام بلقاسم

م
د ــــ وع
ي
ع
ــــ را ــ ي
خواطر من رمح الليل
ابتسام بلقامس
م ت ش ورات دار الأدي ب
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ياب أح ّد  ،أش يياؤنآ آ
آل يَشء ييش ب ٌه َشء ً  ،يو آل أح ًد ي ُ ٌ
عوض ِغ ٌ
ا ُملخت ّلفة ا ْن ضي ْ
ليس لها بيديل !.
اعت ي

2

ل
خ
ط
اب ا ا ا رة
قالو عين لقيطة
مل أودل يف اطار رشعي
ليس يل وزن وال حقيقة
أجنبتين الظروف وال أسعى أن أرتقي البنمك الرشعي
معوداي اكن أم نرثي
فآان جمرد لقيطة
التقطتين الايم ورمتين يف وسط اللكامت فاحتضنتين
القلوب البس يطة
ألست املؤنسة الرفيقة أجوب مساءات املهمومني
ال أخضع لقانون أو موازين
تكتبين مىت شئت وبآي أسلوب شئت
أكون كل صديقة مىت مسكت يراعك وأمرته بزنف حربه لجيل
أزورك ليال لخفف عنك لظى السقم
3

أروض امحلى اليت يف رأسك تغيل
أمازلت تقول عين لقيطة؟
ولست من جنس الرشاف
ما أان بشعر وال بنرث......
أان جمرد خاطرة ختطر عىل الذهان....
ال أمحل غري كومة من الوهام...
هكذا نعتوين ...ابللقيطة ش هبوين...
أيم مل تزل حتبل ...ستنجب خواطر أكرث
سآكون ابنة الحزان ...والآالم
سآكون مرة أخرى ابنة الفراح ...سآفتح جمددا اجلراح.
سآودل يف لك حلظة ...من عدم
من ال َشء أكرب يف رمح الايم...
سآقتات من لك ماكن ...سآكون جهينة اللوان
وعندما أودل سآرتدي يياب زمزقة اكنت أو جديدة
بآي لون اكنت فآان هبا سعيدة

4

س
ت
ن
ا حض رك هن ا ك ل ل ةل
أس تحرضك هنا لك ليةل
ترتبع عىل عرش أفاكري ....هنا نصب عيين
جبالل موقفك ...بطلتك الهبية
بلون عيونك البنية
بضحكتك البدية
وبلمسة حنية تربت عىل يداي
وتقول ال ختايف حصيح أين رحلت
لكن تركت ابنة قوية
فاخلعي عنك يوب الضحية
وأرفعي جناحيك وتوكيئ عىل عصاك السحرية
شقي هبا طريق رمادية
يف حبر احلياة ال سامح اليوم يف أي قضية
هزي اليك جبذع غ مية امرأة ملكية
5

يتنازل عليك مطر فتاة قوية
تشق طريقها بدون خوف
وال كآبة وال جزع

6

ع
كب
ر م ري
رمغ كربي
مازلت اي أيم صبية اتهئة
يقصفين اخلطآ من لك جانب
جيردين من كرباييئ
فرتاين نفيس
أجدف بدون فائدة
أصارع أمواج عالية
....تهنكين احلياة
ماعساي أفعل
لست الوحيدة املذنبة
.....أان قطرة من كس
من بني العاملني .....أحاول أن أجتث أخطايئ
غارق أان ......واللك يس بح عكس التيار
7

حائر أان .......مفا أنت اي زمن يب فاعل
غري أين أمكل ......مضغة أعرفها جيدا
غضة لينة تتآثر برسعة
علها ترتاجع .....قبل أن تقسو
كام قست احلجارة أو أشد قليال
ماعادت الايم تسعفين ......ما عادت اجلراح تندمل
ماعاد الزمن طبييب
جرح عنيد ما شاء يلتمئ
نفس الوجع .......يعيد نفسه
أواس يك اي نفيس أربت عل كتفك
أضع كفي عىل كفي
انيم
وال ختايف
عني هللا حترسك واذلي خلق ادلاء جعل هل الشفاء
يوما ما سيبرص اجلفن نورا
ونعيد أغنيتنا الوىل
اي طاهرة القلب .....كوين مطمئنة
8

فادلنيا....مجعت حقائهبا
متآهبة.....للرحيل
فتيش عين بني أغراضها
سآكون ابللون البيض أو السود ال هيم
مادام القطار ينتظر الصفري
...س نذهب ويبقى الكم..حزن...أنني
.....وس ينساان امجليع

9

ل
ا
ق
ب
اه ل ور
أيهتا القبور أخربهيم أننا ما زلنا عىل العهد
أخربهيم أن المانة الثقيةل مازلنا حنمل
رمغ الايم وكيد العدى سنبقى مثاال للوىف
أبدا لن نس متع لولئك اذلين يقولون ماذا س نقدم
أو ماذا قدمت لنا
بالدي وان جارت عليا عزيزة
وهل أخذوا مهنا الشهداء شيئا
بل مه من أعطوها دهمم وأنفسهم
ليس احملب من يقول يل وطن منحين
بل من مينح وطنه رمغ اجلفى
من دونك اي وطين مل أعرف طريق للهوى
فيك امسي وأيم وأوالدي ورويح وحيايت
لن أس تغىن عنك لن أختار وطنا غريك
10

سآشدوا بك يف لك حمفل
سآعلمك لتالميذي يف قسمي
ستبقى تعيش يف نفيس اي وطين
من بسالم اي شهيد الوطن
فلن نبيعه وان كنت فديته ابلسالح س نفديه ابلقمل
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س
الم اض ي ك ان جن ا ل ان
املايض اكن جسنا لنا
درس قايس علمنا
كصقر حر دفن
بني قضبان وحديد
ما اس تطاع حتمل املزيد
أعلن انتحاره منذ اللحظة اليت سلبت فيه حريته
ال اللك يغريه وال ما يوجد من حوهل
ترى نفسك وضعته يف حديقة غناء
يس متتع مبنظرها وخرير مياهها
ويرى نفسه يف حجمي وسعري
مل يعتد احلبس وال القفال
عاش حرا يتحدى الهوال ،بسجنك هل اي س يدي وغلقك البواب
أعلنت اليوم عن هنايته وفنائه بدون أس باب
12

وا آلن وأنت تفتح هل الباب ،لن يطري لن حيلق اثنية فروحه طارت منذ زمن بعيد مع
الرساب
منذ أن أحمكت عليه غلق الباب
ا آلن وقد فتحت الباب ،مل يبقى هناك صقر
بل جثة يف أهداب
روح فاضت اىل ابرهئا وأعلنت عن نفسها حداد
أرأيمت نفسا تعزي نفسها ،وروح تش يع روهحا اىل مثواها الخري
ليس املوت فقط موت الجساد ،من مل جيرب موت الرواح
ال يعرف معىن العذاب
مايل أراك اي روح قد سلمت احلساب ،لن تنهتيي لعبة احلياة بعد مك بقي من احلساب
مك مثن دفعت حق هذا العذاب
مك دمعة ذرفت يف ذكل احملراب
أين أان أيف أرضمك أم يف السامء
ال أدري ال أدري اين رويح التاهئة
أين قلبا قد اهنكه اجلفاء
حمكمت عليا ابالعدام
اكن هتميت كومة أوهام
13

يقلت عليا أغاللمك وها أان اليوم ادفع مثن جرم مل أقرتفه
افتحوا البواب ،لن يطري الصقر من الباب
أعيدوا غلقها ابحاكم مفا عاد يفيد العتاب
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ن
س
ح
ل
ل
 ..ب ق ي...اب ا واي ب ب ا يم
..س نلتقي...أان وأنت ايحلمي
البد أن نلتقي
وان كنا جباال س هنتدي
طريق واحد س نقتفي
أثر أحالمنا ولن نكتفي
ابحلمل عىل قارعة الايم
بل س نجتث أحالمنا من جذور القهر
أان وأنت اي حلمي س نلتقي
نسكل دراب وعرا لنصل مقة السحب
حببنا صفاءان ونقاءان حن متي
البد أن نلتقي
سآحبوا اليك يف ضعفي
وأهرول عندما يش تد عضدي
15

وعندما أصل سآمضك اىل صدري
س تكتب اي حلمي يف قدري

16

لأ لأ لأ
قال لها لن نتلكم ،ال تقرتيب أكرث
اين أمش فيك رحي الهوى
أخاف أن يصيبين الوغى
فآان عبد ضعيف ،لكن أمحل قلبا رشيف
وزاد بعينيه تلصصا عهل يرتقي املنصب
ولسانه ابحلمكة تفوه أان فالن ابن فالن
مجيع الناس تعرفنا
وحظنا مهنم قد عال يذكروننا يف لك مجمعا
وما انتظر حىت خال بنفسه وبدا يدس املاكئد
هذا الوجه الثانيا ال أحد يعرفه غريي أان
اين أتصيد الفرص وأريم ش بايك اللتقطا
دمية تسلية أميض هبا أوقايت
أان صاحب احلظ السعيد املرموق الوس مي
17

ها يه ش بايك قد خطفت
كيف ال فلكهن فيا غريق
فزاده ذكل كربا
وتكل املسكينة ظنت أهنا ،يف احلياة القت لها س ند
كتينة محقاء صدقت يوما يدا احلطاب فآسلمت رأسها
فاجتهثا من جذورها وما صارت غري حطب
أمكل اذلئب ألك فريس ته أما البايق فرماه بعدما اكتفى
واندى حفنة الضباع تعالوا هنا فاين رأفت حبالمك
وتركت لمك نصيب هنا ومن مل يسمع مسعا
مث عاد اىل هيبته يتبخرت ويقول ها أان
ذكل الفىت اخللوق املتخلق ال أنطق عن الهوى
وينصب الرشاك جمددا عهل يصيب ما اكن عليه اعتادا
لن يفيد ك سرت هللا وان طال بك املدى
يوما ما يوما ما س يكون كل ملعقة ذهبية
تتذوق هبا طعم العلقم وحتتيس وراءه كسا رسمدا
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ك
ل
ب اه ب م ات ي
اتهت لكاميت فرحت أحبث عهنا
وجدهتا جالسة عىل رصيف احلياة
غاضبة واضعة يدها عىل خد اجلرح
فقلت ما بك اي لكاميت فقالت
ألست خريا من الصمت
أيف ابلغرض وما أبشع الصمم
واين رأيتك للصمت متهتنني و ما عدت للكاميت هت متي
وقلت أنه احلمكة وما أان اال ثرثرة
وأنه صنع من ذهب .و معدين غري مقتدري
فتسللت يف جعبة لكاميت
وقلت أخريا أنت حمق
أآن الوقت لن أخرج من مصيت
ومن اكن يظن أنين بسكويت راض
19

فاين بالكيم قاض

20

ه ي الأب ام
يه الايم
متيض وال ندري كيف ندارهيا
متطران حبا وحزان فكيف حن متي من صقيع ليالهيا
من نكون حنن
تساءلين نفيس وجتف مآآقهيا
وما اذلكرايت اال حطب يوقد لهيب أمانينا
اي ليتنا كنا جامدا مفا لعبت بنا أحاسيس نا
وال س بحنا يف دموع وأحزان نعانهيا
وال اكن الفراق غصبا علينا جيافينا
والصديق العدو يلهو ويعادينا
أما أنت فيا دنيا الهامئني فيك
جترعنا كس املر ف مثلنا ومازلنا صاحني
ورمغ الحزان ال زلنا واقفني
21

ش
ش
م
ب
ك
ك
را ا ا ي را
شكرا اي أيم شكرا
لنك أجنبتين لهذا العامل الغريب
لست للنعمة جاحدة
لكنين أفضل أن أبقى وحيد
عامل ميلء ابلتفاصيل والتجاعيد
لك جتعيده حتمل ويل ووعيد
كذب ونفاق وتغريد ،عامل جمهول التعالمي
ال تعرف كيف متيش ومن أين تسري
ليست فيه بعض الطرق تؤدي اىل بر المان كام تؤدي لك الطرق اىل روما
.منيش فيه حبذر شديد ،تعرتضنا أشواك يف دربنا ونغرت براحئة الورود
تزنف أرواحنا و اي ليهتا ما خدعتنا الورود
لست هنا ولست هناك وال أان من هنا أو هناك
أان من طني وزهرا أزرع أآاليم فتنبت قهرا
22

.......من عامل غريب مل أحفظ معامله بعد وال تقاس مي وهجه
ذكل العجوز الهرم اذلي أمقنا فيه بين البرش مك قران وغرة س نني
......مىت تتساقط أس نانك وت منحي ذاكرتك وترحل فقد اش تقنا اىل عامل فيت
وهجه وس مي ال جتاعيد وال تفاصيل
روحه شفافة وقلبه روضة غناء مرسة للضاحكني
.عامل غري عاملنا هذا أما أآن وقت الرحيل
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ل
ا
ك
ع
ق
ض
م
ي ا اع م ن م ر
بني جزر الومه س بحنا
ومن قاع البحر غرفنا
ومن العامق ارتشفنا
وجاء اليوم اذلي فيه الهتمتنا
مصيدة اخليبة فاشتبكنا
فآخذتك بعيدا وتركتين وحيدا
أحتسس الع متة يف جوف الحزان
ال أعرف كيف أصل اىل بر المان
أغفو عىل ذكرك وأستيقظ
فآجدين رمادا تذرى
عىل شواطئ احلياة
أحاول اس تجامع قواي من بعد
فآهز ايل من جذع المل عهل يدر يوما غري ابيق الايم
24

ومنيض غري مبالني مبفرق الطريق
بني مضيق الحالم
تعصف بنا رحي عاتية
ال تبق وال تذر
تزهق روح أحالمنا الفتية
ف متوت ونبعث كعنقاء من جديد
نطوي صفحة اذلاكرة
ونكتب عنوان أآخر ،عنوانه امرأة الصمود
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عن دم ا....
...عندما يعرى الكذب يف صوره امجليةل
ويرتك صدقنا برداان مترشدا يف بالد القحط العاطفي
أغزل أان من حرب أقاليم حروفا مش تعةل
يف حني أنك كنت ختيط يل شاال من نور وانر.....
يلتف عىل كتفي فيدفئين بلهيب الويح..
و تطبع لكامتك فوق جبني أنوييت..
فزتهر يف طيايت ورود القصائد وتفوح من بيهنا عطور املعاين الشخصية
عندها جتف دموع الصدق يف مقةل احلب ...وتصري الحاسيس أوهام واملشاعر رساب
أزرع أان مجرة الهبة يف جسد قلمي فيتوجه أملا ليخرج غيوم المل الباردة
فتزنف دماهئا مطرا تروي
حصاري القلوب امليتة
يك تعود تنبض ابحلياة وترمس عىل شفاهنا الابتسامة
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ك
ب
ش
ظ
ك
ه
ور ل ا د رور..
.كنور كظل شاهد زور
أنمت اي من تتوسدون طحلب الصخور يف ع متة القبور الالمتناهية
وتقامست موان كخرائط مهبمة
وعىل ختوم احلافة تنتشون النشوة الرشيرة
و ...لعلمك ...ابخعني أنفسمك عىل أاثري....
تنتظرون كطفل أرقته س نني الغد يف احلساب
هذا فراق بيين وبينمك.....
سآنبئمك بتآويل ملح مقهور ألقي متوه يف اجلب فتوارى مع الغروب
اي من تلوكون صربي رمرا فتسكرون حبزين كسا وتس تقون منه عصريا ومجرا...
 .....يوما ما س تحوم الغرابن عىل رؤوسمك وتآلك رغيف العمر
وتصلبون يف مقصةل نسجمت خيوطها بآيديمك
يوهما أقول وداعا أهيا البجع.....
كنت أذخرمك يف حبرية الصيل......
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وها أنمت تقبعون يف ظلمة حجمي
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ل
ك لا مس اءات ل ان
أحبرت ذات ربيع يف ليةل اكن بدرها ميضء يرسل خيوطه الملاس ية عرب أيري الهواء ،حني
اكنت النجوم ترتاقص يف السامء معلنة عن عرس القمر بسائر الكواكب
يرتبع عىل عرشه متباهيا بعظمة نوره وسط الع متة يوزع عىل الكون من أمالكه بعض النور
حترسه النجوم من لك هجة وصوب ،فقال بصوت خافت الحداهن
اقرتيب مين ففعلت فهمس يف أذهنا أان مكل الساهرين وأوايس اجملروحني وأخفف عن
املهمومني
أان س يد املساء ولك املساءات يل
وأنت اي جنمة تتلل يف ساميئ جامكل يفوق احلورايت وملعان عينيك ميضء كفص اخلوامت
وحسرك جعل لك العاشقني يتغىن بهبائك
خروجك يف الليل عىل اس تحياء يزيدين تعلقا بك
نلتقي يف ظلمة الليل لننري درب التاهئني ونوايس جرح اجملروحني
تتفننني يف تعذيب مغرميك اي جنوم الليل و تبددين غياهب الغيوم
وما ان يتوحض اخليط البيض من السود حىت ينىس الليل
لك فضائكل ويسمل القمر نفسه للشمس وكنه ال يعرفك
29

أآه تذكرت الكم الليل عليه طالء شفاف اذا ما جاءه هنار اختفى وغاب
فال تثقي أيهتا النجوم بليل كذاب ومقر مغتاب
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ه دي ال روح ال ي روح ات ي الظ اه رة
هذي الروح تش تاق اليك ،هذي الروح كل تش تاق
ما عاد قليب حي متل الفراق واكتوى بنار الاحرتاق
يه الـــــــــــــــــــــروح كل تشتــــــــــــــاق
اي من غيابه عذبين وأذلين
كيف السبيل اىل لقياك اي غائيب
وهل للردى صوت جييب ندايئ
ومضيت وتركت اذلي اكن.....يتبخر هباء منثور
يه الروح تش تاق اليك يه الروح كل تش تاق
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م
ت
ال ي ي؟
يقولون يل كوين صبورة
اىل مىت؟
اىل الالهناية
أان الوس يةل وما كنت يوما غاية
تظنين من شدة الصرب أين ال أشعر
!!!!متهل
أعد النظر يف عيين جمددا؟؟؟
اس ئل عيوين اليت لك يوم تدمع
اس ئل قليب اذلي ال حيقد
كيف ال أشعر؟
وان تغريت فال تتعجب
وهل هناك من ينصهر دون انر تشعل وحترق
ال .البد أين انصهرت حد الاحرتاق فال تعجب
32

من وردة جعلهتا لك يوم تذبل
نفسك اسآل ما سبب هذا اجلفاء
مك مرة كنت رمز الوفاء
!!!!أال ختجل
نفسك اسآل!!!!! رفقا يب واايي ارمح
مفا عاد قليب الضعيف حي متل
وال جسمي السقمي يقوى
ان من خلق يغفر ويرمح وأنت لست مالك ال خيطآ
وأان لست سوى عبد ضعيف
من لكمة يقهر
ومن لكمة أحيا من جديد

33

ل
ه
ا
ه
ن
ج
ك
دا ي اة
هكذا يه احلياة
مغامرات ومفاجآآت
أحزان ومرسات
أحالم تتحقق وأخرى تتعرث
تتكرم عليك مرة وتسلب منك مرات
ال البداايت مضمونة وال الهناايت
متنحك اللقاء مث الفراق
وقد تش بعك جدلا حد الاحرتاق
وقد تس بح بآحالمك يف ا آلفاق
فتجد نفسك تثق هبا ...أحياان عندما تبتسم كل
مث جفآة يآيت اىل ربك املساق
خيذكل فهيا من أحببت .....وينافقك من كنت هل صادقا
34

حتدث ضدك انقالب ....من طرف الحباب
 ....وترشبك كس احلنظل بدون أس باب
أو لنك فقط كنت من الناس الطيبني
احلياة تدور وتدور وتتغري المور
وينقلب كيد املكر عىل املاكرين
فانظروا ما أنمت فهيا فاعلني
هكذا يه احلياة

35

ق
ن
ن
س م ن ور
تنري حيايت الظلامء خويش بات من نور
ويعكر صفوها قبسات من انر
فتثور يف همجيت ذكرايت أل مية
هتجم حني الليل عيل جبن
فرتكع مقلتاي جايية عىل أهداهبا البالية
ال تطيعها أجفاهنا وخيوهنا النوم جمددا فتحن اىل الس نني الغابرة
وتفتح دفاتر المس فيحرضها َشء
وتغيب عهنا أش ياء وجيف قلمي عن تسطري ما تبقى من أاييم

36

ح رن
جيوش من احلزن جتتاح قليب احلزين
ترك متوه حطاما مريض سقمي
ماذا فعل بك الفراق اللئمي
سآلت من صنع ابب الفراق
فردوا بصوت الصدى
مل تصنعه يد جنار
وال حنت من زجاج
وامنا ش يدته القلوب القاحسة
ليس هل مفتاح واذا فتح يصعب عليك غلقه اثنية
فاحذر أن تسحبك فيه المواج
وترميك بداخل الع متة املظلمة
كيف السبيل اىل سفينة النجاة
وأان ال أمكل حىت غصن أمل أتشبث به
37

ال أمكل غري تكل اذلكرايت البالية
ما عادت تصلح لالس تعامل بعد أن استنفذت لك طاقتنا
وأصبح وجودها يؤملنا أكرث من أنه يسعدان
من أين س نغذي قلوبنا العطىش....ال أمل وال ذكرايت...وال حب و.....ال حىت مشاعر
....ابردة
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ق
ب
ق
ن
ن
م
ع
ت
ن
س
ك
م
اسب و ي ال د ري /،ا نة ن د لادي
26/8/1988
اس توقفتين اذلكرى مبيالدي فآدركت أين لست كبايق النساء
حيملين حىت النخاع الكربايء
لست اكللوايت يغرهين جامل ومال
وال أتباىه مبا أمكل وأان راضية بلك الحوال
حصيح أن حيايت زمةل أحياان ولكن أحلهيا اب آلمال
أميل أن أكون كطائر حر حيلق جيوب يف الرجاء
ال أحب من مييل عيل نقاط أورشوطا عىل حد السواء
هكذا أان البعض حيبين والبعض ا آلخر يراين عىل هواه
وهللا وحده يعمل من أكون ومن حيمك عىل خشيص فيل حسن نييت وهلم سوء الظنون
قليب حنون رقيق جمنون وطيب وحزنه مكنون
ووهجيي بشوش ال تغادره الابتسامة عىل مدار الس نني
وسآبقى عىل مر الايم وان قهرتين وظلمتين سآواهجها وسآقف مع الواقفني

39

ب
ب
دات ر ع اي ب
ذات ربيع أنت ،ذات يوم كنت
شطآآن حاملة
وهام عابرا
فرصة معر
جمدا ضائعا
واليوم ماذا؟
ال َشء
قلب ابرد
جثة هامدة
دمية متحركة
بدون مشاعر
خالية االحساس
ما أبشع جرميهتم
40

ليهتم قتلوين وما قتلوك اي رويح
ليس القتل فقط قتل الجساد
فالرواح أيضا تزنف
قد ال تزنف دما وال دموعا
لكهنا متوت ببطئ وترحل من دون أن تودعنا
وأنت اي رويح ودعت لك الش ياء امجليةل
وتركتين....وحدي يف طريق مظمل
أنتظر أن أبعث كعنقاء من رماد

41

لق اقة
عانقه ابلس بابة والوسطى
قربه اىل مفه وتهند
احس بآنه يطري يف السامء
قبهل قبةل وراء قبةل
امتصه وازفر
تطاير ادلخان يف الهواء
رمس لوحة يف السامء
ظن أنه من مهه ختلص
وعقهل وقلبه قد اراتح
العمر منه قد رسق س نونه الكثري
عندها قرر أن يقلع
حبث عن لك الطرق فمل جيد طريقة تصدق هل
42

فآشعل غليونه الخري واعلن انتحاره البطيء

43

ل
ا
س
بنة بي ن ط ور
أان ومن حويل تظهر علينا السعادة
لكين يف احلقيقة أرشب من كس احلياة
وأجترع مرها عل أنه عسل وأرمم أشاليئ لوحدي
يك ال يظهر يب نقص
ومن منا ليس به أمل وجرح دام.؟
وان شفي منه تبقى أآاثره تذكرك به يف لك حلظة
مل تنفعين الشكوى لغريك اي االيه
فآنت من خلق هذه الروح
وأنت وحدك تفهمها وتعي جحم جراهحا اخلفية الغري ظاهرة للعيان
يكفي أين حذفت بعض اللكامت من قامويس
أولها لكمة سآحتمل لن القلب ما عاد يتحمل
ليكن ما يكون.....
فساليح ا آلن هو احلق
44

وسآنترص أوال وأخريا عىل نفيس
وعىل المل وعىل من يضعون أنفسهم موضع العداء فآان ال أعترب أحدا مهنم عدو

45

ولن ا
ولنا ....يف النبل والطهارة ما ليس لكثري من غريان
.وان حتدينا عن حسن نية فهذا من خفامة أصلنا
أبدا ما تركنا يوما يدا توكت علينا وال فضحنا رسا لغريان
.....نعي ونس توعب جيدا أن نصحح اعوجاجنا قبل أن نسوي عود غريان
حنن أرىق من أن نظمل نفسا وان مل تنصفنا
مك من حلظة حب وسالم وقفنا مع مل نعرف
مفا أدراك مبن عرفنا وأدخلناه القلب وجعلنا هل مسكنا
اعتدان عىل ابتالع غصة أحزاننا وحتمل اخليبات وما شكوان
وما عاد يؤثر فينا غياب من ابع املودة برطل من سوء الظنون
فلنا حسن النيات وهلم امث أيمي......أو عظمي
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ل
ا
ف
ه رس
أان اخلاطرة
أس تحرضك هنا لك ليةل
رمغ كربي
أهل القبور
املايض اكن جسنا لنا
س نلتقي أان وأنت اي حلمي
ال ال ال
اتهت لكاميت
يه الايم
شكرا اي أيم شكرا
كفى ما ضاع من معري
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.....عندما
كنور كظل شاهد زور
لك املساءات لنا
هذه الروح اىل روح أيب الطاهرة
اىل مىت
هكذا يه احلياة
قبس من نور
حزن
اس توقفتين اذلكرى
ذات ربيع أنت
لفافة
تيه بني السطور
....ولنا
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