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  ....داء ــــــــا�ھ
  
  
  

  العزيز الغالي جريس.. إلى الحبيب 
  والغربة.. رفيق النضال 

  والوحدة الطويلة 
  أقدم كتابي

  مع كل الحب
  .والوفاء 

  
  
  
  

  نجمه يممر. م
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  ))تحّولوا إلى صورة أخرى بتجديد عقولكم (( 
  
  تناولوا اللبن العقلي العديم , ن كأطفال مولودين ا8(

  ) .الغش لكي تنمو به 
  
  ) .في فمك وفي قلبك , الكلمة قريبة منك (

  
  

  -اBنجيل–العھد الجديد -
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  يف البدء كانت الكلمة
  
  
  

  ))كانت الكلمة ... ء في البد(( 
  الكلمة عربة تجرنا معھا 

  ..وأحيانا 
  .نجرھا معنا 

  وE تغفو, تنام معنا 
  وتستيقظ في الحلم .. تغفو .. وأحيانا 

  لتأخذنا إلى معبدھا الHمتناھي
  في الفضاءات

  –واKكوان 
  ..تشبعنا بعطاءات الكائنات الحية 

  –النظيفة 
  دلوالع.. التي تعيش في عالم اKخHق 

  -اBلھي الHمحدود
  وكبيرة.. عالية .. مرفوعة .. أيقونتھا 

  كلوحات جدارية 
  في ساحات العرض الكبرى 

  وفي متاحف تاEيخ البشرية الغامض
  ,والغريب 

  رسامة.. شاعرة .. Kنھا فنانة 
  :ومقاتلة 

  -بالدم أو الطين –والرصاص  -بالحبر –واللون –بالقم 
  ر واBعجابفھي جديرة باBحترام والتقدي
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  تستحق التكريم
  والمكتبات.. فخصصوا لھا المطابع 

  والمتاحف.. والمعارض .. والملصقات 
  –) دارياتجال(والمعلقات 

  …ا بماء الذھب ھكتبو
  واBذاعات .. وفي دور النشر 

  فتحوا لھا التلفازات واKقنية الفضائية
  وسخروا لھا تكنولوجيا العصر

  ش المعرفةمتربعة على عر.. لتبقى أميرة 
  –والتطور .. والثقافة والعلم 

  الحجرينقلت البشرية من العصر 
  –إلى العصر الذري 

  
  واKقوام .. إلى كل اللغات 

  .واKلوان .. واKجناس 
  يالھا من معبودة طاغية 

  ..على كل الشرائع 
  Kنھا نقطة التحول

  )كانت الكلمة .. في البدء .. ( كانت 
  –تبقى وس... حقا كانت ھي البدء 

  والتعابير اKولى.. منذ اBشارات 
  إلى اKصوات والصور

  –واKبجديات 
  والھرم.. والقبر .. والرقم واKلواح 

  والحوار... إلى الكتابة والجدار 
  الحوار الذي E ينقطع

  في مسيرة الحياة
  ....Bنتصار اBنسان على الغابة 
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  -1-الكلمة رقم 
  
  
  
  

  الكلمة إبنة مدللة
  ..الكلمة 

  وفينا.. تولد منا 
  وتصرخ.. ترقص .. تغني 

  ..الكلمة 
  –وتثمر .. تخضر .. تنمو .. تزھر .. تبرعم 

  الكلمة تنقّ 
  إذا لم نستجب لھا

  وتتنھد.. وتبكي .. تصرخ 
  الكلمة
  تدمي.. تذبح .. تجرح .. تقتل 

  .وتغذي .. وتداوي 
  الكلمة

  وطفلة.. وليد .. الكلمة جنين 
  ونلفھا.. نضمھا .. ھا نحضن.. ا لم نلتقطھا ذإ

  ونضعھا فوق سريرھا 
  في سطورھا 

  تھرب.. تتHشى .. تذھب 
  . وتموت
  الكلمة

  تعشش.. تختبىء مرة 
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  تختزن.. تتكدس 
  وتختمر.. تنام .. تضغط 
  أو تؤشر.. ثم تنقر 

  .فجر ثانية نفت
  والقيد.. والقلعة .. ترفض كلماتنا السجن 

  واKغHل 
  والجدران.. ترفض الصفائح 

  والمتاھات
  واBجھاض.. والقواقع 

  .والموت .. ترفض التحنيط 
  أبدا ودائماً 

  دائماً تقرع أجراس الغابات
  والمجرات.. والتHل 

  تشعل ھياكل المعابد
  والقباب.. تبخر المحراب 

  وتجمع كورال المرنمين
  والموسيقيين

  لتنشد أولى التراتيل
  واKضاحي.. وتقيم أولى الذبائح 

EحتفاBت أولى ا  
  وتوزيع قربان الحياة
  لتقام أولى الصلوات

  كلمات.. كلمات 
  ... !كلمات 
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  -2-رقم ... الكلمة 
  
  
  
  

  متحركة كاKبدية.. الكلمة 
  ,وE تتوقف .. E تتعب 

  ين جEتستجيب للتد
  والتقنين
  أو النفاق

  والصمت.. أو السكوت 
  والحديد.. واKقفال 

  والفنان.. ھي والزئبق 
  .ة في صداقة دائم
  صديقان .. ھي واBنسان 

  خصمان.. الكلمة والثبات 
  والرتابة.. الكلمة والروتين 

  .عدوان 
  ..أبدا .. والقوة .. الكلمة وكرباج السلطة 

  .أبدا في صراع وتحد دائمين 
  الكلمة كالوجود

  في كل زمان ومكان
  ھي جديدة على الدوام

  . ھي خالقة على يوم نشيدا
  الكلمة

  ة دائما وأبداومتجدد.. متحركة 
  والتھميش.. أمام اBلغاء 
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  والتھديد
  –والقتل اليومي .. أم التشطيب 

  والكلمة مستنفرة يوميا
  وأشكالھا.. بمعانيھا 

  ومضمونھا .. وحروفھا 
  Kنھا في مواجھة يومية 
  ,مع عشاق دائمين للكلمة 

  وخصوم دائمين لھا 
  ھم أصحاب القرار

  أصحاب اKمر والنھي
  قوةوال.. والسلطة 
  والكرسي

  والدساتير الشخصية ،
  .والحوافز .. الكلمة مشحونة بكل التحديات 

  
  –الكلمة ضحية  …الكلمة 

  ضحية في طريقھا إلى الھيكل
  –والمعبد 

  .. كل يوم لھا أضحيات 
  كل يوم تقدم قرابين

  وتحكي.. تضيء .. وتشع .. لكي تولد 
  واليأس .. لكي تدوس الوھم 

  وطاعة اKحكام الجائرة
  وتعمق.. لكي تحفز 

  ,وتنقل الخطوة 
  والقفزة النوعية

  وتنبت الرأي ا8خر
  ,بجدارة 
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  Kي مسيرة شعب يطلب حرية
  وسيادة

  وكرامة.. واستقرار 
  ,وسHما 

  يطلب الخروج من أغHل القبيلة
  والطائفة.. والعشيرة 

  ,واBستبداد 
  ودائرة القطب الواحد

  ..والمحور 
  ... !واKخطبوط 
  ..ما  ليفتح نافذة

  أو بابا كان موصدا 
  

  ضد التابوات الكثيرة 
  .. !في ساحة اBعدام 

  لينتصر اBنسان
  ھذا اBنسان المخلوق

  )ومثاله .. على صورة هللا (
  ..وفيه جزء من الموھبة والقداسة 

  –) الكلمة (وشعاع من قوة 
  –وباركتنا .. التي حلت فينا 

  ھذا اBنسان
  ھو أثمن ما في الوجود 

  .وقيم .. نات حية من كائ
  

  -1997-شباط 
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  -3-رقم ...الكلمة 
  
  
  

  الكلمة 
  الكلمة تجيد كل أنواع الرقص

  واKلحان.. والموسيقى 
  .واKلوان .. واKنغام 

  تنام على وتر
  أو دمعة 

  .. !أو آه 
  أو على شفة محترقة

  . في لھيب الحب السرمدي
  الكلمة 

  مضيئة من ذرات الشمس ووھجھا
  .ھا ونور.. دفئھا 

  ..ھي جميلة 
  –من قاموس عشتروت 

  نمت في سحر أنوثتھا, تفتحت 
  شيء... في سحر أنوثتھا 

  شيء من عيون السومرية
  -ه المغربيةجوشيء من و

  وطول الكنعانية ورشاقة اليمنية
  ..وسمرة وادي النيل 

  )المصرية القديمة(وصورة وحكمة الھيروغليفية 
  يةووھج اKلوان الكرد.. وصوت الخليجية 

  ..فيھا شيء من الموروث 
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  من بHد الشام
  –وجمال الكلمة السريانية  همن سھول

  .وثراء العربية .. وغنى 
  

***  ***  ***  
  ..ما أروعك   

  ,ماأروعك عندما تنامين على الورق 
  الورق اKبيض 

  أو اKسمر
  –E فرق , والملون 

  مختبئة بجوھرك 
  .. !حتى يوم القيامة 

  أنيقة ... نظيفة 
  
  ,وطاھرة كالبخور .. قدسة م

  تطلعين من منجم اKرض
  إلى بلّور الشفافية

  واللون.. في التقاطيع 
  والصورة.. في الثوب 
  أو البحر.. في الوزن 
  .والمضمون .. والمعنى .. في الشكل 

  
  .. !يالِك من ملكة 

  ..!وفراشة .. من نحلة 
  تغذين .. تنظمين 

  وتطعمين خلية العقل
  ..بھندسة حروفك 
  ..وحHوة شھدك 
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  وألوانك.. جاذبية سحرك و
  ..Kنك 

  أنت ربيع الروح اKسيرة
  ,والمكان .. اKسيرة داخل قفص الزمان 

  فأبيت إE أن تحلقي
  الجبال العالية في قمم

  ,الغيوم المتوسطية  فوق
  أيتھا الكلمة  .. غزيرة غزيرة 
  بقطراتكغزيرة 

  Kنھا من ربة الينابيع
  ,وربة الحياة 

  ..النواة  أعطتك
  واBمتداد.. والجسد 

 Eوعرضا.. طو  
  ..في مكتبات الحضارات اKولية 

  .والحديثة 
  ...يالك من كائن حي E يموت 

  Eيموت إE بموت الحياة كلھا
  –على وجه المعمورة 

  أو باحتراق الكون كله
  ,في لھيب الحروب الھمجية 

  ..!أو الذرية 
***  ***  ***  

  
  ..الكلمة 

  حياةالكلمة ھي ال
  ھي اBنسان
  ھي التاريخ
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  والحركة
  والعقل.. الفكر 

  والكHم الذي يبوح
  باBنعتاق والحرية

  ,ليبدل الكون 
  

  ..ليغير 
  .كل شيء.. أو  ..أي شيء 

  يعبر عن مشاعر اBنسان
  وأعاصيره الداخلية .. وأحاسيسه 

  والحارة .. الدافئة .. وتياراته 
  –والباردة 

  بھا  إنھا المعادلة التي نتوازن
  في حياتنا اليومية

  ومع الطبيعة ..مع المجتمع 
  والعالم.. والبيئة 

  Kنھا الوطن اللغوي
  ويكّون ويبني.. الذي يؤلف  

  رحم العالم المتمدن
  
  

  لبنان –كسروان – 1997
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  - 4-رقم.......كلمات 
  
  

  ..الكلمة لھا 
  .ورائحة الجسد .. رائحة اKرض .. رائحة اKم 

  
  .ائحة الفصول اKربع الكلمة لھا ر

  
***  ***  ***  

  .الكلمة أنيسة وحدتنا 
  ..الكلمة قيمة ذاتية وإنسانية غالية الثمن 

  
***  ***  ***  

ومشكلة .. وملونة .. واسعة .. فضفاضة .. الكلمة متموجة 
  .ديقة حكال

***  ***  ***  
  

  .وإبنة البيئة ... الكلمة ھي بناء اللغة 
  

  الكلمة 
  فرح.. فرح 

  وانتعاش. .وشباب  
  حقل سوسن. …الكلمة 

  وزھرة لوتس
Eتعيش إ E  

  في ماء القلب
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  .والحياة      
***  ***  ***  

  
  لم أستطع أن أھضم الغربة
  لم أستطع أن أھضم الغربة

  ؟..!بعد سبعة عشر عاماً 
  

***  ***  ***  
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  -5- رقم  .......الكلمة 
  
  
  

  سكنت معي 
  وقرأت.. سھرت 
  واغتنت ..تزودت 
  وبكت.. تنھدت 
  صمتت

  ..!وانتظرت 
  

***  ***  ***  
  

  ينام الكHم في وجھھا
  .. !في وھجھا 

  للجمال.. ونصلي للحب 
  نصلي بأعذب الكلمات

  ما أكثر الكHم
  ما أجمل الكHم

  ..!والسHم .. واBنسان .. للحرية 
  
  

-1997-  
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  -6-رقم  ....كلمتي 
  
  

  
  في عرس يومي .. أنا وكلمتي 

  ,بعد خصام .. وليمة في 
  في عيد يومي  ..وكلماتي .. أنا 

  تدعوني إلى وليمة غنية 
  والخواء.. وأنا أعيش الصمت 

  والجدال.. وجوع النثر 
  ..والحوار 

  أعيش صياما بعد صيام 
  .أو كHم .. دون حراك 

  تراني اليوم ألبي دعوة
  للغذاء أم للعشاء 

  على مائدة الفطام اللغوي ؟
  الذي حصل ؟ ما.. E أدري 

  ..فالغربة فقيرة بالمتنوعات 
  ..والمقبHت الشھية 

  .. !والحوافز .. باBثارة 
  نواشف في تواشف .. مطبخھا 
  أو مملح.. أو مقدد 

  أو مجفف أحيانا
  وفي أكثر اKيام مسبق الصنع

  .ومعلب .. جاھز 
  ...أنا ياكلمتي 
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  وفيك.. أزھو بك 
  وفي الكتب.. في اKسطر 

  تباتفي رفوف المك
  وعلى أفواه الصغار

  -ومقاعد المدارس
  عبير الكون.. كلمتي 

  تبدين التلوث والفساد
  والكراھية

  والتآكل اBنساني
  ومفيات العصر

  .وسلطة .... من كل لون وشكل 
  .ونور للعميان .. شمس للجھال .. كلمتي 
  كلمتي 

  –وفي عملي .. تداھمني في نومي 
  ستبقى نبع الذاكرة
  .لحياة حتى تجف أنھار ا

  –) صارت جسدا وحل فينا .. الكلمة (
  حل فينا سرھا .. نعم 

  وجمالھا 
  ونور قدسيتھا 

  والمحبة .. Kنھا الحب 
  والبركة.. Kنھا الخير 

  والموھبة
  ..وإيمان الحقيقة الناصعة 

  
  1997-آذار -12
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  كلمتي

  تصبحني أحيانا
  وأحيانا تمسيني

  رني يوماهّ◌ّ تس
  . وأيام.. وتؤرقني أياما 
  وتسليني.. تشفيني الكلمة 

  .وتفرحني 
  !…رفيقي.. كلمتي 

  
***  ***  ***  
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  - 7-رقم  ....الكلمة 
  
  

  الكلمة تزورني اليوم
  , منذ الصباح

  ومني  . .قريبة لي 
  يوما من آذار.. تقدم لي 
  الربيع ومفتاح 

  ونوروز اKلوان.. بدبكة كردية 
  بشموع اKفراح

  دة العائلة الشھي على طبق من مائ
  وكان ورد المنثور 

  من المقبHت 
  والعنبر يسقي مذاقه

  في رشفة الرحيق 
  وE يتوقف

  .يوم عيدي ... Kنه 
  
  

  1997آذار  -21
–في عيد اHم في سورية –آذار أول يوم في فصل الربيع  21

  .وعيد النوروز
  
  

  -8- رقم ... كلمات متفرقة 
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  ,عندما تنصھر في بوتقة الجماعة 
  ...عندھا 

  .يكون لك وطن 
  

***  ***  
  فتشت عن مكان لي في العيد

  ؟..!فلم أجد للغرباء من مكان
  

***  ***  
  .دمعة ... فرح الغرباء في العيد 

***  ***  
  ھل كل من يعمل للخير يقع في التھلكة ؟

  والوعي والسHم.. وكل من يجھد في نشر الحرية 
  والمنافي ؟.. مصيره جداران السجون 

***  ***  
  ما أقسى الحب في الوحدة

  اعةجمما أروعه بين ال
  .وما أعذبه مع العائلة 

***  ***  
  ,الكل يذھب لHسواق لشراء ھدية الروح 

  ..أما أنا 
  .أمسك القلم Kشغل نار الجروح 

***  ***  
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  -9- متفرقة ... كلمات 
  
  
  
  
  

ً والشوق أيض.. تنزف المشاعر    ا
  وخواطر.. وحرفا .. دمعة 

  
  حابة س.. الكلمة 

  تمطرنا حروفا 
  تروي عقول اKجيال

  الوفيرة.. بخيراتھا الغزيرة 
  فتنبت التعابير زھرا

  وثمرا.. وأعشابا 
  غذاء للروح والعقل والجسد 

  إنھا الفرح... إنه الفرح 
  ..!إنھا اBنتصار 
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  - 10-.... الكلمة رقم 
  
  
  
  

  وتنقيه .. الكلمة تطھر المرء 
  وتصھره في آتون الجماعة

  وشفافية الكون والوجود
  وسر إبداع النظام

  -ليصبح مرآة بلور الحقيقة
  جمالية العالم.. يرى من خHلھا 

  –واKشياء 
  وحقوقھم.. وبراءة اKشخاص 

  وحريتھم الثمينة المقدسة
  في سفر الشرائع والكتب

  .وقوانين الطبيعة 
  المعلمة اKولى.. الطبيعة 

  في دقة وتوازن 
  اصروالعن.. الموجودات 

  وألوان وجمالية الحياة
  .اBنسانية النبيلة 

  
***  ***  ***  
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  - 11-رقم  ..… كلمتي
  
  
  
  

  ,ليستقبلھا الليل .. يعتصرھا النھار 
  .ونور الذات .. على مائدة التأمل 

  
***  ***  
  

  لقد قلت كلمتي وأنا مرتاحة الضمير
  –وكتبتھا 

  وسيآتي من يقرأھا باحترام
  

***  ***  
  .فتقترب إليكم .. لمة اقتربوا إلى الك

  
***  ***  

  
  –؟ فلتكتب .. أمتألم أنت 

  
***  ***  

  يبتھج قلبي إذ أكتب للوطن
  

  ***  ***  
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  -12- .…الكلمة  -2
  
  

  ,حروفھا  )1(كلمتي تغسلني بزوفى
  .يض أكثر من الثلج فأبّ 

  تنقي نفسي بموسقاھا 
  فتزول السموم

  والھموم
  وينتشر اKريج

  . والتوھج
  ..كلمات -3

  ملجأ وقوة.. ابة لنا الكت
  سور.. ھي دفء 

  .ونقاوة .. غابة خضراء 
  الكلمة -4

  فرح .. فرح 
  . وانتعاش.. وشباب 
  حقل سوسن.. الكلمة 

  وزھرة لوتس
Eتعيش إ E  

  في ماء القلب
  والحياة

  مريم نجمه– 1995
  

  .ينبت في سفوح جبالنا–نبات بري مطھر ومقوي : الزوفى ) 1(
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  -13- رقم  …الكلمة 
  
  
  
  

  مرايا الروح.. الكلمة 
  لمكانومرايا ا

  وذات الزمان
  تكتب بعيون اBنسان

  . وخلجات الروح
  نقطف الكلمة
  في كل مكان

  ومشھد.. من كل صورة 
  ومعاناة.. من كل تجربة 

  .ووفاق .. ومن كل تناقض 
  

  وثانية.. في كل لحظة 
  تبرعم كلمة

  كحب الزمان
  وتقطف قبل اKوان

  لشمستذھبھا ا.. كسنابل قمح 
  للجائعين.. لتصبح قوتا 
  وصدور مكورة.. حناجر حبلى 
  وأرحام.. وجرار فوارة 

  تتناسل فيھا الحياة على الدوام
  ؟... فھل من مدام 

  يداي تكتب وتكتب
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  . في خط النار والصدام

  .....الكلمة 
  مختبئة تحت جنح الظHم

  بيضاء.. نخالھا سوداء 
  E لون لھا

  مرسومة فوق جنح حمام
  ..فجأة 

  وناعمة .. تصبح ملونة 
  أو.. كالورد .. كالحرير 
  .كالرخام 

  كلمة 
  وإلى اKبد.. أتت منذ اKزل 
  والسHم.. دعوة للمحبة 
  ما أحلى الكHم

  والصبر.. حين يبوح الصمت 
  كفرشات نيسان

  يلمع زاھيا.. كوجه جميل 
  تخرج توا.. كصبية سمراء 

  ,من الحمام 
  وردية الخدود
  كلE تسل ماذا تأ

  تنام…  وأين 
  ؟.. في أية قرية تنام 

  ؟.. ولغة تنتمي .. وKية قوم 
  ينام الكHم في وجھھا 

  .. !في وھجھا 
  للجمال .. ونصلي للحب 
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  نصلي بأعذب الكلمات
  ما أكثر الكHم

  ما أجمل الكHم
  .. !والسHم .. واBنسان .. للحرية 

  
  

-1997-  
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  - 14-رقم … الكلمة 
  
  
  
  
  

  متأملة... الكلمة شاھدة 
  وناطقة

  ناطقة عن جمر اBحتراق اBنساني
  في أتون المكابدات اليومية 

  وتحديات القمح المبرمج
  
 ***  ***  ****  
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--والكتاب .. نعشق الزهرة .. نحن في الريف 

15-  
  
  
  

  ..في الريف 
  عراس الحصادأتزدھر 

  وأعراس الزواج
  ,ويتيح اBجتماع 

  ... منذ الصغر 
  مباحة.. العشق العذري  صوفر

  -تعطرھا البراءة
  لقد أحببت أن أكون فتاة ريفية عن قناعة 

  وحب وفخر
  . والجمال.. تجري في عروقي الخضرة 

  –) المھرجانات(وغناء  –كان الشعر الشعبي 
  –واKعراس  –وحضور المسرحيات .. واKعياد 

  ..ومناسبات الفرح والحزن 
  –) مربد القرية الدايم ( -أو–) سوق عكاظ (ھي بمثابة 
  تنم عن اBعتداد الريفي بالنفس.. وأوقات .. كلھا فرص 

  والجماعة .. والعزة .. وحب اKرض واBنتماء 
  .والشرف.. والعنفوان .. والكرامة 
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  ودمعة وابتسامة .. ھناك قرأت كليلة ودمنة .. ھناك 

  –حت ظHل الزيزفون وت.. والنظرات –والعبرات  –والنبي 
  ........ومجاني اKدب وووووو.. والشاعر 

  ,وألوان الفرح الدائمة في الريف .. وعشق الطبيعة .. كل ھذا 
  –والكلمة الحلوة .. أو جعلتني أحب اKدب والشعر .. دفعتني 

.. وحفظ اKشعار .. واKناشيد والقصائد .. والقراءة .. والكتابة 
  .واKقوال 
  ,والكتاب , والمدرسة , علم أنا أحب ال

  ...من ثم .. والناس والمجتمع 
  –السياسة 

  والتاريخ.. والحياة .. Kن السياسة ھي المجتمع 
  ھي الوجود.. ھي الوطن 
  .ھي الكلمة 

  نحن في الريف
  والشجر.. والزھرة .. والسمر .. نعشق الحب 

  واKرض كتابنا اKول
  –عمل وال.. واKرض والسنابل .. نحب الفHح 

  والعمال.. والصناع والفعلة .. والرعاة .. نحب الطبيعة 
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  وإبداعھا .. وكل وسائل انتاجھا 
  .وكل وشائج الحياة 

  نثمنھا .. نحترمھا .. نحبھا .. نتفاعل بھا 
  .ونصونھا .. نعتني بھا 

  كانت مفردات الحياة اليومية في الريف
  ..غنية 

  طاغية على مشاعرنا 
  –ومھاراتنا .. وأعمالنا .. نا تشبع خيال

  واستمرت رحلة الحياة
  واKدب.. العاشقة للجمال 

  واBنسان.. لHرض 
  ........!وسنبقى ... ھكذا كنا 

  
  
  

-1995-  
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  - 16- .....كلمات متفرقة 
  
  

  
  يبيت البكاء.. عند المساء 

  تبتدىء الكتابة.. وفي الليل 
  وفي الصباح الترانيم

Kغاني الفيروزية وللصباح ا.  
  

***  ***  ***  
  .وأعيشه .. سوف أكتب ما أشعر به 

  
  تجدد اBنسان.. الكتابة 

  .تجدد العقول 
  

  –الكلمة بحر E ينتھي 
  .E يغرق ... وموجه 

  
***  ***  ***  

  
  .بل ھي الحياة , زء من الحياة ج.. الكلمة 

  
  
  
  
  



 37

  -17- ...  نوقد الكلمات
  
  
  

  ....نوقد الكلمات 
  ح الزمن حذاءه فيناسمحتى E ي

  حتى E يغزو النسيان ذاكرتنا 
  ...وE ينھار جليد القطب فوق 

  رؤوسنا 
  ...حتى E ننسى اللغة 

  .والنطق بالعربية 
  ليبقى اKمل متوھجا وقادا

  ..والصبر  نابعا من نھر اBيمان 
  والقناعة

  وحتى E نفقد حركة العطاء فينا
  وقوة اBنسان اBنسان

  ...نكتب 
  ...ثقف الوطني فالم

  .مطالب بكشف الحقائق وانتقاد اKخطاء 
  نوقد نار الكلمات

  ...على حطب شجر الغابات البولونية 
  أكتب.. ليتوھج الليل باستمرار 

  على ضوء شموعه 
  ..وعلى موسيقى الحب 

  والنثر ... ونزف الشعر 
  ....!وأبطال الروايات 
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-2-****  
  متفرقة... كلمات 

  الكل يذھب ل}سواق 
  ..لشراء ھدايا الروح 

  ..أما أنا 
  .مسك القلم Kشعل نار الجروح أ

  
***  ***  ***  

  
  ...عندما تنصھر في بوتقة الجماعة  -2

  عندھا 
  .لك وطن يكون 

  
***  ***  ***  

  
  رائحة اKم... الكلمة  -3
  

  رائحة اKرض
  .ورائحة الجسد 

***  ***  ***  
  

  .ة وأبنة البيئ.. ھي بناء اللغة ... الكلمة  -4
  

***  ***  ***  
  بحر Eينتھي .. الكلمة  -5

  E يغرق.. وموجه 
  E تغرق الصيادين

  .ب الحيتان عوتر.. تھز العروش .. لكنھا 
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***  ***  ***  
  

  يبيت البكاء ... عند المساء  -6
  وفي الليل تبدأ الكتابة 
  ومع الصباح الترانيم

  اKغاني الفيروزية ... وللصباح 
  

***  ***  
  .يرقص قلبي إذ أكتب للوطن .. يبتھج  -7
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  - 18- ... كلمات متفرقة
  
  

  الكتابة فرح
  صHة يومية..الكتابة 

  .غير تقليدية   
  الكتابة تعطي قوة

  تعطي طاقة  
  وطHقة... أمل ورجاء 

  وطHقة    
  تنفس وراحة .. الكتابة 

  ومساحة........ بركة    
  
 ***  ***  

  الكلمة ھي لغة الحياة
  تخرج للنور والشمس.. تتفتح 

  .والعطر واللون ... والضوء 
  ھي نسغ الحياة
  والفرح والسHم
  والتHقي ... للحوار والتبادل 

  .واحترام العقل 
  

  الكلمة لغة التواصل 
  لغة التعارف

  والتفاعل     
  .رقي .. حضارة .. الكلمة معرفة 



 41

  -19-رقم ... كلمتي 
  
  
  

  ....كلمتي قوية ھي 
  صلبة. ..عنيدة 
  صارخة ... نابضة 

  ....حاملة جنين الحياة 
  –والحركة .... والنور 

  لتسير في الدروب
  ....وتضيء العقول 

  وتحرك الجماد واKشياء 
  تحرقھا ... تبعثرھا 
  ثم تشعلھا... تطفئھا 

  وزھرا... تذرھا رمادا 
  ..وندى حقول ... وسمادا 
  .وعقول 

  كتبت حروفھا في حوف السكون
  ...كر وقلعة الف

  وموسقى اKجراس
  .وتأكل الذات 

  ...لملمتھا 
  في وجع طرقات الحنين
  .عندما يطرق باب القلب 

  لتكتب.. ما كانت تسجل وتلّح ... كثيرا 
  تكتب على ضوء الشموع

  والمرض... وفي سرير اKلم 
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  .والرد ... وتجمد الصقيع 
  نطقت ... ولدت 

  وضّمت... تربعت 
  اKون  نونبرد كاو.. في صقيع الغرفة 

  جماد الجسمو,, في الغرفة 
  .والحسم 

  ...كانت مدللة 
  تفرض نفسھا في كل اKجواء 

  .والظروف ... واKمكنة 
  ...تجلس في أحضاننا 
  ... ترقص على أناملنا 
  ...تسبح فوق أوراقنا 

  كالعصافير... كالسمك 
  كوريقات اللوتس... كالمنثور ... كالسنابل 

  ...لمنزلية تعوم فوق مياه البحيرة ا
  وننعشھا .. نلفھا .. لنضّمدھا 

  ..لتتدفق الدماء في مفاصلھا 
  وقصيدة .. لتتحول كلمة شعرية 

  ..أو رسالة ومقالة .. أو رواية 
  .أو نشيدا من أناشيد الليل المHئكية 

  كثيرا ما كانت تولد على ضوء الشموع
  .. في العتمة 

  ...أو تصحو مع المرض 
  ...وتستنفر في الجوع 
  والعشق والحب... وفي ذروة الشوق 

  والتفكير والخوف... في اKرق 
  واKخبار .. في سماع اKغنيات 

  –والتلفاز ... والمذياع 
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  كتبت حروفھا في جوف السكون 
  ...وقلعة الفكر 

  وموسقى اKجراس 
  .وتآكل الذات 

  ...لملمتھا 
  في وجع طرقات الحنين
  .عندما يطرق باب القلب 

  لتكتب.. كانت تسجل وتلّح  ما... كثيرا 
  تكتب على ضوء الشموع

  والمرض... وفي سرير اKلم 
  .رد بوال... وتجمد الصقيع 

  نطقت... ولدت 
  وضّمت... تربعت 

  وبرد كانون ... في صقيع اKيام 
  وجماد الجسم,, في جماد الغرفة 

  .والحسم 
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  ...كانت مدللة 
  تفرض نفسھا في كل اKجواء 

  والظروف... كنة واKم
  ...تجلس في أحضاننا 
  ...ترقص على أناملنا 
  ...تسبح فوق أوراقنا 

  كالعصافير... كالسمك 
  كوريقات اللوتس... كالمنثور ... كالسنابل 

  ...تعوم فوق مياه البحيرة المنزلية 
  وننعشھا .. نلفھا .. لنضّمدھا 

  ..لتتدفق الدماء في مفاصلھا 
  صيدةوق.. لتتحول كلمة شعرية 

  ..أو رسالة ومقالة.. أو رواية 
  .أو نشيدا من أناشيد الليل المHئكية 

  كثيرا ما كانت تولد على ضوء الشموع
  ..في العتمة 

  ...أو تصحو مع المرض 
  ...وتستنفر في الجوع 
  والعشق والحب... وفي ذروة الشوق 

  والتفكير والخوف ... في اKرق 
  واKخبار .. في سماع اKغنيات 

  –والتلفاز ... مذياع وال
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  كثيرا ما كانت تصرخ.. وكثيرا 
  ...تحركني Kجلس من نومي 

  
  لتسير في الدروب
  ....وتضيء العقول 

  وتحرك الجماد واKشياء
  تحرقھا... تبعثرھا 
  ثم تشعلھا... تطفئھا 

  وزھرا... تذرھا رمادا 
  ..وندى حقول ... وسمادا 
  .وعقول 
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  كثيراً ما كانت تصرخ..  كثيراً 

  تحركني Kجلس من نومي
  تعبي.. ومرضي .. وبردي 

  .أو انقطاع الكھرباء 
  ...اتلقفھا وأضمھا وألفھا 

  رير العنايةسوأضعھا في .. أدفئھا 
  .والراحة والحنان ..! 

  لتزور بيوت الفHحين .. كتبت كلمتي 
  واKمھات.. واKحرار .. والمبعدين ... والعمال 

  والفقراء والجياع.. ي اKمل للمضطھدين لتعط
  والحب والتضحية.. وتبعث اKمل 

  واKجيال القادمة ... للطHب 
  في العطاء .. كي يستمروا في الكفاح 

  والنقاء... والطھارة والشرف الوطني 
  ...!وإنقاذ الوطن 

  
  

-1997-  
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في .. والتحّدي .. الرياح الشمالية 
  ؟؟...!!يوم ما 

  
  
  
  

  إلى الشارع.. الكلمة تناديني 
  إلى الصقيع.. تجذبني إلى الجليد 
  .في العروق .. تتحّدى الدّم المخثر 
  فالشعور يلھب الدمّ 

  في شرايين الكلمة .. كه يحرّ 
  لينثر الحروف

  والفصول .. في كّل المواسم 
  .والظروف .. واKيام 

  
  نھار جليدي 

  ثلجيّ ... سيبري ... نھار قاري 
  .خي نھار تاري

  شمالية.. رياح قطبيّة 
  نھار التحّدي

  لدرجات الحرارة.. للفصول 
  .كي E تعمل ضّدي 

  
  يكتب فيه دم الفؤاد.. نھار 

  ووجدي.. كّل حبّي 
  كّل شوقي
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  .وكّل بعد 
  واKنامل.. الصقيع يجمّد اKيادي 

  –والقلم 
  والدمع يمشي.. وأنا أمشي 

  ..,, وأنا أمشي مرفوعة الھامة أمشي ,, 
  يمشي, والثوري .. واKمومي .. ّل ثقلي العاطفي كو

  والرفض أمشي.. والشوق .. يمشي بقّوة اBيمان 
  وأمشي وأكتب.. وأنا أكتب وأمشي 
  حوليE يعنيني الطقس 

  في عشق آخر
  بدمي أكتب.. بعيوني أكتب 

  .بثورتي أمشي وأمشي 
  

  وأنا أمشي.. أنا أمشي 
  وقلبي يمشي

  ح السيبري يصفعنيوالصبا.. النھار القطبّي 
  ..يجّمدني من كّل جانب 

  وأنا أمشي وأنا أمشي مرفوعة الرأس أمشي 
  في عقلي تمشي.. والكلمة تمشي معي 

  ورياح التغريب تفرفط جدول اKيام
  ..وE تخاف 

  والتحّدي.. إنه اKمل .. إنھا الحرية 
  .والتحّدي 
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  شيء معتمل في الصدر
  ضلع حنين متراكم في كلّ 

  ويغلي فيّ يغلي 
  أمشي.. وأنا أمشي 

  دامعة العينين أمشي.. مرفوعة الرأس أمشي 
  وE أبالي.. والصقيع .. أتحّدى الريح 

  معي تمشي, والكلمة تمشي .. بحالي 
  رج من ثياب الوحدة الباردةخعلّني أ

  إلى وشاح الوطن الدافئ
  وصHة, ترنيمة .. نشيدا .. Kكتب حرفا 

  في شعلة حضارته
  .اته وأولى كلم
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  في شارع الحّي أمشي
  أمشي.. في شارع أشجار الكستناء 

  .أمشي .. قرب الكنيسة ذات الطراز الروسي
  الغابة من يميني

  عن يساري.. والحديقة الفارغة 
  والحرف يمشي.. وأنا أمشي 

  كتابيا.. والكHم يمشي شفھيا 
  ,E فرق 

  بصعوبة ينطبع الحرف.. مع الرياح أمشي 
  ,وأوراق الرصيف .. فوق أوراقي 
  والطاقة, يكتب النبض 

  ومشاعر اBنسان الغريب عن وطنه 
  وأصابعي.. الصقيع يجمّد حتى ثيابي 

  وحبر قلمي
  .جز البوح والجلد حلكنه لم يقو على 

  للمسافات.. ل�نعتاق .. للطبيعة 
  لتعطيل اBمكانات.. للشلل 

  واKحHم.. والرؤى 
  

  أو في الشارع.. الطويلة E أحد في الطريق 
  ..أو الحدائق 

  E تحميني.. ,,فضيّة نواKشجار ال,, 
  ,للني ظE ت
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  ومداخن اKكاديميات

  E تدفئني
  Eيدفئني سوى حرارة المبادئ

  والحياة.. وحبي ل�نسان 
  ر قضيتيجمو.. واBنسانية 

  .وعائلتي .. ولقاء حبيبي 
  

  ..شاھدوني من بعيد 
  !...ّجبأحدھم تع

  من تتحّدى
  وماذا تكتب.. ولمن تكتب 

  ؟...وفي أي مناخ ومكان تكتب 
  حتما ھي غريبة 

  ھي وجيعة
  فھي كئيبة 

  ودمعة, وثورة , وفي عينيھا رفض 
  ؟...من يدري 

  ؟..وعائلة .. ووطن .. ھل لھا بيت 
  ربما 
  الثلج ھيّج أشجانھا ربما 

  ؟..!وأوطانھا ربما .. ذّكرھا بأھلھا 
  ......!!...ربما ربما 

  
  بولونيا–كدانسك – 1999كانون الثاني –ذات صباح 
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  .......كلمات متفرقة 
  
  
  

  Eتغربني يا حبيبي في ھذا الليل
  والطعام.... للحّب 

  وعسل اKيام
  للصHة والعبادة... الليل 

  والكتابة 
  .... !وشوق اKمھات 

  
  الليل لجمع اKخبار

  وعدد الضحايا
  والمتفجرات

  ,ومخيّم ومدينة .. ارع في كل بيت وش
  أخبار المعتقلين والسجون

  المخطوفين.. والموقوفين 
  والرأي.. من قول الحقيقة 
  من كتابة الكلمة
  أو كتاب.. على الصحيفة 

  ....!أو اKنترنت 
  

***  ***  ***  
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  ...!أكتب كي E أنام 

  
  ؟.. ولمن .. E أدري لماذا أكتب 

  أم للنھار.. لليل 
  ؟؟.. والغبار .. للھواء أم , ل�نسان 

  ؟... E أدري ما الذي بنا صار 
  أم للمحيط.. أكتب للبحر 

  ؟.......أم للشريط ... للذكرى 
  

  ...!فعالم اليوم أصبح شريط 
  في كاسيت .. في سينما 

  أو مذياع.. في قناة فضاء 
  ؟...E أعرف ما الذي منا ضاع 

  ؟؟؟؟.. أم الجياع .. أم العمر .. أھو الزمن 
  ؟؟؟...م كثرة الجياع أ

  ؟..أم للوطن .. نكتب للقرية 
  ....وصورة .. والوطن مشھد .. القرية الكبيرة 

  ؟..!ويباع .... يشترى ... أصبحا شاشة فضائية 
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  والمتاع.. والحقائب المسافرة , ..ھا المتاع نإ

  واKتعاب تسيجنا
  ؟..بH انقطاع .. تتأبط فينا 

  
  كي E أنام.. أكتب 

  مازلت أتسلق تHل الليل
  واحدة بعد أخرى

  تمشي.. والساعة الواحدة بعد اKخرى 
  وE تنام.. E تتعب 

  ...خلّصني يا إلھي 
  من حرق اKيام

  وجمود اKيام
  مبعدة, مھشّمة .. اKرقام البشرية 
  على الرّف تنام

  وأنا E أنام
  أنام Eكي .. أكتب 

  رىمازلت أتسلق تHل الليل واحدة بعد أخ
  والساعة بعد اKخرى تمشي

  وE تنام... وE تتعب 
  ..............!وأنا E أنام 

  
  
  

  " 2001 - ھولندا-"على مشارف الفجر " 
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  -20-رقم .. الكلمة ... وإستمرت 
  
  
  
  

  الكلمة مستوية بطبيعتھا عندي
  ..مستقيمة دائماً 

  وخزين.. وخلفية .. لھا أرضية 
  –تنطلق منه 

  وممارسة .. تجربة ..  علم.. مؤثرات 
  حياة وفعل

  صادفت شتى اBنكسارات.. كلمتي 
  واBنھيارات.. والخوف .. والتوقف 

  لم تمت, لم تنطفئ , لكنھا 
  وإجتازت جسوراً .. سارت منعطفات 

  ومخيمات أو خيام.. وحدوداً .. قبوراً 
  وغربة.. سجوناً 
  وتشريداً .. ومنفى 
  وديوناً .. فقراً .. بطالة 

  .. وجموداً 
  ..خبأتھا اKرض في شرايينھا الدافئة 

  ؟...! لم أشرب عصيرھا حتى ا8ن 
  ..لم أشم رائحتھا بعد 

  والبحار.. بعثرتھا أعاصير المحيطات 
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  وتياراتھا في كل جانب
  حاصرھا الجفاف

  ومدينة.. في كل بقعة 
  والھمجيات.. وراقبتھا العيون 

  حتى حجرتھا 
  إستمرت... لكنھا 

  بتماس اBرضإستمرت تمشي 
  وجذورھا 

  ...وقضية ال�نسان 
  وحقوقه 

  لتزرع درباً أخضراً 
  وغابة بولونية في صحرائنا العربية 

  ...وجمرات من الزنابق 
  .والشقائق وا8قحوان 

  
  
  
  
  

-1997-  
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الكلمة األخرية 

وال هي .. 
  ريةــــــــاألخ
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Eخير وKخيرةالكلمة اEھي ا   
  نستنھض الHشعور

  والحاضر.. في رحلة نحو الماضي 
  –والمستقبل 

  نجلس على بساطة الفيروزي 
  واKغنيات .. ونبعثر اKحHم 

  والذكريات الدفينة
  وننثر اKوراق.. نفرش 

  تحت شمس قلبه الكبير
  .وE نتعب 

  دھاھيز الليل طويلة
  ,ومتشعبة .. وكثيرة 

  ومساحات النور واسعة
  ظليلةو

  والمتأملين.. على المتألمين 
  –إذا لم نسيطر عليھا .. وساعاته ثقلية 

  ؟.. كيف يستفيق المرء دون أن يكتب 
  دون أن يكتب ولو كلمة واحدة
  ؟.. كلمة واحدة في سفر ھذا الليل 

  وسخي .. فالليل غني 
  .فلنأخذ من نجومه شعاع الضياء 
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  ليل الشعوب طويل مداه

  والبشرية.. لم من بدء العا
  ودماء .. وذبح .. قتل 

  جرائم واعتداء.. إنتھاك 
  وبكاء.. غير حسد 

  واستغHل.. ظلم وظHم 
  خير وشر يتصارعان

  .. !في رباه 
  من تجاريف العصور

  بدءا من العصر الحجري
  مرورا في كل العصور

  –حتى يومنا ھذا 
  نضعه على المشرحة.. نسبر التاريخ 

  مةدون رح.. نفند الزمن 
  أو شفقة 

  ومرعبة.. مخيفة  فإذا بالصورة
  نسجلھا.. نكتبھا 
  والنار.. بالدمع 

  والمقصلة.. والبارود 
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  صراع الخيرمع الشر
  مع الباطل.. والحق 

  ضد الضعيف.. والقوي  
  والمستّغل.. المستغل 
  Eينتھي

  Eينتھي ھذا الصراع منذ اKزل
  كما الليل والنھار
  E يمHن الدوران

  E يلتقيان 
  إE في نقطة الفجر

  ولحظة اندثار الظHم
  والظHم.. ولحظة اندثار الظلم 

  ..فأين الحكاية 
  ؟.. وأين الجديد 

  إE ھذه الكلمة اKخيرة .. فH جديد 
  !!وE ھي اKخيرة 

  رباه.. رباه 
  ؟.. لماذا الشر يلون سماء الليل 

  الليل لوحة جمال
  ونسمة سحر

  أو فسحة صHة
  ات حرةمساح

  –واKقوال .. لكل اKفعال 
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  تخفي الشمي نصف وجھھا

  تلو السؤال.. لنرى السؤال 
  أو نعيش الحلم.. لنرى 

  خيال في خيال
  والحياة ھي المعاشة

  ...والخيال 
  ستولد الكلمات
  والورق.. على السطور 

  ..والحياة مستمرة 
  والخHيا تتجدد

  ودورة حياة.. وخريف .. في كل ربيع 
Hويحل الجديد.. شى القديم ليت  

  ضمن دورة الحياة المتجددة
  ..كل يوم 

  وإلى نھار جديد
  ...!وليسكت الكHم 
  بولونيا-1997-فجر أول ربيع 

  
الكلمة أرحب .. بھذه الكلمة أكون قد أنھيت معظم فصول مؤلفي 

  بالرأي والنقد من القراء الكرام مع الشكر
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  الكرامة.........
  
  
  
  

  لى الرضيفوجدوھا ع
  تبيع دموعھا

  ورغيف... بسلع استھHكية 
  .وأوراق إمتحانات 

  وكبيرة... عديدة . .إمتحاناتھا 
  وكثيرة.. عريقة .. شھاداتھا 

  
  .قديمة وجديدة .. ومرافعات 

  
  تكّدست أوراق اBمتحانات

  وأسماء الطالبات
  تبيع دموعھا لتشتري قانون عدل 

  للحياة
  شاھدوھا تدافع عن القضايا

  ي الزواياف
  بالمئات.. والضحايا باKلوف 
  بين يديھا القضاة 

  والطغاة 
  ھي وإن تركت المرافعات

  والدفاع عن الفقراء 
  وعّمال الشركات

  فقد جّسدت نفسھا
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  أشHء حقوق فوق
  .الطرقات 

  والمقصلة... يالھول المھزلة 
  في الدروب.. يالطول المھزلة 

  ...!وفي الزوايا المھملة 
E تكتب نثراكيف لھا أن   

  أن E تكتب صدقا 
  ؟...ورواية مفّصلة .. وقصة .. تجربة 

  
  عيون في كل زاوية ومنعطف

  والھمسات.. يحصون الخطوات 
  ...ويجوبون الطرقات 
  صّوروھا ل}جھزة 

  ترفع شرف النضال.. صّوروھا 
  والكلمة... تدفع ثمن المواقف 

  الغرباء فوق رصيف
  الشمال البعيد فوق رصيف

  واحدا من بقايا الصامدين صّوروھا
  الشامخين.. من بقايا المناضلين 

  .الرافضين حكم المھزلة 
  

  سلّموھا للجھاز... ھا ورصوّ 
  صورتھا
  موقفھا
  نظافتھا

  أو برواز.. دون إطار 
  ؟... ھل ھذا ھو العنيد 

  وشريفة بامتياز.. ھي حّرة .. حقا 
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  واجتياز.. ووسام .. ھذا فخر لھا 
  ي والمرورلكل امتحانات الترق

  لوقوفھا ضد حكم الحقبة السوداء
  وسلطة القمح المرّكب

  .والكذب على اKموات واKحياء واKلغاز 
  في المنفى على الرصيف.. إنھا ھنا 

  مع الثلج والرغيف
  مع العمال والكادحين

  من الصباح للمساء
  أو غداء.. دون استراحة 

  تحمل.. تعمل تعرق تتعب 
  وتبرد.. تركض تكّد 

  تشتاق... تتألم , تجوع 
  وE تتكلم

  لن تنحني.. إنھا لن تركع 
  أو تبصم وتنحاز

  ... !وبسطار الجھاز .. والجHد  علصّف القم
  

  ...صّورتھا 
  أجھزة معلّقة برقبة الوحش والتنين

  يفترس يوميا ما يحلو له
  من الضحايا البريئة

  ..وأبطال صامدين 
  يمضغ طوال السنين الثHثين

  ونظامھا البرلماني الديمقراطي .. دستور سورية 
  وأحلى القوانين

  اھترأت دولتھا حتى العظم" .. في مملكة التنين 
  لم يبق سوى ملوك الوراثة والطوائف
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  " .والبنين " 
  صّوروھا تحمل أثقال السنين

  مرفوعة الرأس E تلين
  .تحت حوافر الغربة في عمرھا الستين 

  والزيتون.. فاKرز والسنديان والنخيل 
  وكّل أشجار الشربين

  ثمرا وألوانا.. زھوا .. تكسو اKرض خضرة 
  وتبقى واقفة كالطود في وجه الرياح

  بقوة الجذور
  بقّوة اBيمان

  ..!وبقّوة رّب العالمين 
  
  
  

  -2000-كانون أول 
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  وخواطر -...رسائل إلى الوطن 
  
  
  
  

  ....وطني 
  وأحHمي.. أرحل إليك في ليلي 

  وأعوامي.. في أعيادي أرحل إليك 
  أو بعد غد.. غدا .. سأبحر إليك 

  أو.. في رسالة 
  .في صوت ھديل الحمام 

  
  تغمر صباحي بألف وردة
  وتغمر قلمي بأحلى الكHم

  سأرحل إليك
  دون مديح أو غناء 

  بدون محطات
  أو.. عبر الصاروخ 
  القمر الصناعي

  عبر النجمات
  ...عبر النسمات 

  سوف أضّمك في صدري
  ديوفؤا

  ...!وسHمي 
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  وأيداً .. حواري مع الطبيعة دائماً 
  والفصول.. في كل المراحل 

  أبيض.. أحياناً سلمي 
  دامي.. مسلّح  ..وأحياناً 

  Kنھا تعتصرني بتضاريسھا
  وليالي.. أعتصرھا بسھري .. وأنا 

  بكلمتي
  وخواطري

  ... !ونثري 
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  نكتب التاريخ بورود الشھداء
  
  
  
  

  أكتب الھمسات في دموع اKمسيات 
  وھمساتي.. أكتب خواطري 

  اKمسيات في دموع 
  الحالكاتوالليالي 

  
  أكتب الخواطر في الليالي الماطرات

  في الليالي الباردات    
  عندما تحرق النار كل حدود المسافات

  ,بغطاء الذكريات ... وتلّف الوجع 
  

  فلتمطلر الكلمات
  تمطر اKشعار غيثا

  القاحHت للصحارى
  تنبت اKحHم
  تنبض اKقHم

  وفصوE.. ربيعا 
  وسطورا وأبيات

  وحوارا.. وكتابا 
  ليلّف الكائنات

  ...!حول كل الكائنات 
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