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) 5 (

كانت أيام

كانت أغنيًة تسعدُنا 

صارت أمنيًة ُتدمينَا 

كانت أيامًا نعرُفها 

صارت أنغاما تضنينا 

كانت حلظاتٍ بالعمِر 

حتمُِل أماال ويقينا 

واآلن تظل تالحُقنا 



) 6 (

ذكرى بالقلب فُتشقينا 

زالت ومازالت يف دمنا 

تروى شريانا يسقينا 

وتضوعُ بأمجِل آياتٍ 

لطريِق احلق فَتهدينا 

لن ترجع صدقين مرت 

وستبقى تبكى وُتبكينا 

يا ليت الزمنَ يتوقف 

ليُعيد قلوبا تعنينا 

أنفاس الزهِر تصاحبنا 

وأنني البلبل يشجينا 



) 7 (

والنجم احلائر يسمعنا 

وجياهرُ باحلب سنينا 

ال تعجب كانت أيامًا 

حتيا يف دمنا وحتيينا 

ونسافر يف كل مكاٍن  

نبحثُ عن أمٍل يهدينا 

عن قلٍب هَِرمَ من أملٍ 

حيمُل أوهاما ُتشفينا 

لو عادت ما كنا نتعب 

كانت حتمُِلنا وُتلقينا 

فنُعاتبُ أياما مرَّت 



) 8 (

ما عادت تبكى وُتحيينا 

تعرف للرُوِح قضِيتِها 

تعبثُ بالعُمِر فُتنهينا 

َّى  ال ننتظِرُ ماٍض ول

وزمانا كان لريضينا 

اآلن عرفنا وظللنا 

نبحثُ عن وهٍم يَبنِينا 

لكن هيهات أن حنلم 

 بزماٍن جيفو ليالينَا   



) 9 (

 

منى روحي

    

يأيها القلب الذي  

أدميتين رغم هواك 

أين املفر من اجلوى 

ليتك كنتَ هناك 

لو كنتَ تعرفُ موضعي  

ما كنتَ ترتضىَّ اهلالك 

قد ُزرتين يف جنيت 



) 10 (

واآلن ال أعرف سواك 

هل كنت ترضى موئلي 

حني خيلو من شذاك 

أم أنك جتد الرضا 

فيما ال يرضى بَالك 

يا مُنى روحي وعمري 

عشتُ حقا يف هواك 

سوف أبقى  لألبد 

أينما كان هواك 



) 11 (

 

الزلٌت على العهد

قين  مازلتَ بقليب صدّْ

تسكن رُوحي بال أسباب

أتناسى حلما يدركين

أرجع بأننيٍ وغياب 

أخلو بنفسى أوقاتا

فتمأل فكرى بدون عتاب

يا من حييا يف أيامى

طيفا ال حيجبه حجاب



) 12 (

هل تتذكر قلبا فارق

وكان من الشوق قد ذاب

أتصدق أنى أتعبين

منك رحيٍل رغم عذاب

عيين ترنو للمحةِ صدقٍ

كانت معَك وبعدك غاب 

أتنفس من عطر هواك

رغم البعد بال أبواب

أغلقتُ الدنيا من دونك

واآلن حنيين له أسباب

ال تنسى أنك تعرفين



) 13 (

روحا تسرى بدون إياب

يا من حتيا يف أرجائي

سئمت العامل أملى خاب

ال تتوقع عودة ودى

فالشوق أالم وعذاب

فلتفرح من دون أنيين

ال تعمل للجرح حساب 



) 14 (

 

زمان ال يعود

وكنا نصول وكنا جنول 

وكان الزمان رحيما علينا 

وجدنا احلياة كموٍج رفيق 

ُأعيد الربيع إىل مقلتينا 

ورغم الدموع يسافر منا 

أنني طوى العمر يف راحتينا 

إىل البحر أرجع كل مساء 

أطيُل الشرود فينظر إلينا 



) 15 (

ويسأل سؤاال من دون ردٍ 

فنهمس بأملٍ جرى من يدينا 

فال الربيع يبقى ويسعد 

وال األمان يعود إلينا   



) 16 (

 

يا لها من ذكرى  

ذكراك قيد يف يدى  

كم الح يف األفق سواه 

اخرتته رغم اآلالم 

مل أسأله ماذا جناه  

ال ينتهي أمرى معك 

رمبا هان هواه 

ال ترجتف فأنا هنا 

وأخذتُ يف األمر مداه 

هل يا ُترى أمسى معك 



) 17 (

مازلتَ حتيا يف جواه 

كم طال يومي يف األمل 

وتعذب العمر جبفاه 

ورمبا ال نرتضى 

حريًة دون سناه 

كانت أماني؟ رمبا 

عاشت خياال يف هُداه 

يا ليتَ عُمري ينطوي 

دون أن أحيا باله 

يا عارضا دام بقليب 

صار للعمر مُناه 



) 18 (

ال تبتعد دون اهلوى 

فالعمر حلظة من صفاه 

جالت ليايل أمسنا 

صارت بقايا من صداه 

وعدٌ وقيدٌ يف النوى 

صار بقايا من رضاه 

ال ترتعد فدموعنا 

آخر طريق يف احلياة. 



) 19 (

عصفوري أجبني   

ويضوع الورد بأحلان

فيصري عبريا وحياة

نتمنى زهورا وربيعا

أمال لظالل وجناة

عصفورا غنى أغنية

ظلَّ يتعاىل برضاه  

مازال القلب يسافر

حيلم بربيٍع وضياء

وحبيٍب يتمنى النور



) 20 (

وحياة طابت ووفاء

حيلم بورودٍ وبقلٍب

ينقل الروح لسماء

ليتك تتأنى وتواجه

لتعيش بأمٍل ورجاء 

عصفوري ماذا ستسافر؟

أنسيت عهودا وصفاء؟  

كم أهوى قلبك صدقين   

أبكى أياما وجفاء  

ال تتباعد إني مازلتُ 

أهوى خياال وإباء   



) 21 (

كنت أطيل النظر هناك 

وأنت متضى يف خُيالء

مل أتصور يا عصفوري

أنك ترحل مثل هواء 

تبكى أيامى ذكرى 

كانت يف قليب أصداء

كنت بعيين كل العامل 

كنت لروحي حتى غناء 



) 22 (

 

لماذا يسافر؟ 

سافر لن يعود إىلَّ  

ليته ما أبكى مقليتَ 

ليتين أخربته وقتها 

بدموع ثارت بيدىَّ 

هبديٍر فاق ما حتطم  

من كل الدنيا لدىَّ  

أذكرهُ يف خيايل 

أحكى له عما لدىَّ 



) 23 (

أتباكى يف غيابهِ 

وتنهار السماء علىَّ 

فيضانٌ من دموعي 

وحنيبٌ صار جلىَّ 

ليتين قلت بقربه 

مكنوني وما علىَّ 

ليته عرف حببى 

ليته يبقى هينَّ 



) 24 (

 

وحدى أسير

وكأني وحدى ما أزال 

أشعر أن طريقي طويل 

وأن الوصول إليه حمال 

والعامل خيلو من صوتٍ 

كان باألمِس قد مال 

وبقليب مهوما حتبسين 

ودموعا ثكلى كجبال 

لو كنت بقليب لآلن 

ما كنتُ أعانى األهوال 



) 25 (

نسري سويا يف أرٍض 

ختلو من قمٍر ومجال 

ولعل ضمريي يسعدني 

إذ حيرسُ نفسى وخيتال  

أمتنى لو كنتَ متنيتَ 

أن نبقى رغم الرتحال 

لكن هيهات جتاملين 

للصدقِ عهودا ونضال 

مهما ستسافر صدقين 

تبقى والذكرى بالبال



) 26 (

     

أمنية روحي
 

كم متنيتُ الرجوع 

كان يف قليب رجاء 

وجروح القلب تؤمل 

مثلما يؤمل جفاء 

ظلمة النفس تقرر 

إنا أضعنا الضياء 

ليتنا كنا بعهدٍ 

حنياهُ كما نشاء 

أنني القلب يُدمى 



) 27 (

أينما أنظر دماء 

ال ظالل من هجري 

ال جنومٌ يف السماء 

كنت تسرى يف خيايل 

مثلما يسر يل اهلواء 

واآلن متضى ريثما 

بعد الدنا يكونُ لقاء 

فاضت دموع عيوني 

بينما عشتُ الوفاء 

واليوم ذكرى عمرنا 

مثلما إبريق ماء 



) 28 (

ال تضوع بكل مهٍس 

وجدنا يف الكربياء 



) 29 (

 

 رسائل عمرنا
 

هل تغسل األمواج جرح قلوبنا 

هل تنشر األيام صرب جروحنا 

يا ليت أحالما متر بربيع دروبنا  

كم صارت كلمى كسحاب مر بنا

يتمنى ميطر قطرات عيوننا 

أتأمل دوما يف رهٍب أيامنا

كيف الطريق سيلتحق حبلمنا 



) 30 (

 آمال كاذبات

قد كنا قريبني زمانا 

نتجرع دوما عثرات 

ودموع كانت من دمنا 

كانت للقلب آهات 

يا ليت الزمن يتوقف 

لنعود ألمٍس قد فات 

تتمرد ذكرى متنحنا 

دفئا وربيعا ما مات 

يا قلبى أتذكر أياما؟ 



) 31 (

كانت بالوهم ساعات 

تتأرجح من خلف زماٍن  

أمال بالقلب قد بات 

حيمل أعيادا وربيعا 

واآلن عيونا وهامات 

يا ليلى ال تنسى أنى 

كنتُ أهديك صلوات 

أتضرع هلل لريضى 

ومينحنا أمنا وحياة 

ال أمتنى منك جناة 

أحلم بزمان قد مات  



) 32 (

   

معزوفة روحي

جرحك مازال يؤملين  

ذهاء دهور يف احلنني  

ليتين أملك دواءً 

جرحى به قد يستكني 

أملى يفوق دموع عيين 

يا ليته ال يستبني 

قد كان روحٌ داخلي 

واآلن رحل من سنني 

أعلنته لكنَّ قليب  



) 33 (

ميتلئ حرفا دفني 

كلما صغتُ مهومي 

كلمات هبا سأستعني 

على النوى وبت أبوحُ 

واألمل كان ضنني 

يا مهجيت ال تيأسي 

رمبا دربٌ حزين 

ومترُ أيامٌ طوال 

بعدها قد يستهني 

رغم دموٍع يف اهلوى 

صارت اليوم أنني 



) 34 (

أوامر القلوب  

 

ما على العشاق دَيّن 

أينما حلوا ُأدينوا 

ليتهم  ينسون بيْن 

أو رمبا ال يستكينوا 

للهوى معنى مجيل 

ليته لو يستبني 

للقلِب أمرٌ ال جدال 

غالبا ال يستعني 



) 35 (

للنوى أمٌل وجرحٌ 

أنت به ال تستهني 

للدمِع صوتٌ بالفؤاد 

ننساهُ ال ال يستكني  

ما للهوى عمرٌ يُقاس 

ماذا به حتى يشني؟ 

هو سرٌ من الرمحن 

يهبهٌ يف كل دين 



) 36 (

 

كانت لي أمنية  
 

ومتنيت يطول زماني  

ألسافر داخل عينيك 

ألعيد الذكرى أليامى 

أسعد دوما بني يديك  

***

صرت جراحا وبروحي 

هذا مصري األخيار 

كم أمتنى لو تفهمين 

برغم مجيع األقدار  

***



) 37 (

سيعيش هوانا يف قليب  

مهما متنيتُ هناية 

سيظُل بروحي حلنا 

أعزفُ منه بعناية 

ال ترتكين أتباكى 

مل أجنى أي جناية  

يف ترقرق األمواج عالمة 

قالتها دوما لنا األيامُ 

فما ذهب حقيقة لن يعودَ 

وما تبخر لن يظل غمامُ 



) 38 (

 من تكون؟ 

يا من متلك نبض فؤادي 

كيف طريقي بغري هواك 

أمتنى روحك متنحين 

نورا يؤنس مثل ضياك 

ال تدرى ما أنت بقليب  

عمري وقليب كله فداك 

ال تبحث عنى بطريٍق 

فسبيلي مل يرجُ سواك 

لو تعلم ما أنت بنفسى 



) 39 (

لتمنيتَ أكون هواك 

لكن صعبٌ أن تتخيل 

فأنسي أمرى ولن أنساك



) 40 (

  

بال وداع  

حبيب القلب املكسور 

سافرت لوطن لست أراه 

غادرت العالَم للعالِم 

غادرت زمانا مل ترضاه 

يا أغلى من قرة عيين 

مل ترك عيوني وا أسفاه 

لكنك تسكن يف روحي 

وطفلي أبدا  لن  أنساه 

نبضاتك تسكن يف صدري 



) 41 (

يف حلمي الوردي أقوُل عساه 

يقابل نفسى  يوم الساعة 

يقابل أمًا ظلت هتواه  

أرثيك زمانا مر علىَّ 

وطريقا من قدمى قد تاه 

وأتوق إليك بأحالمي 

وأتوُق لطفٍل ما أغاله 

حييا يف عقلي وبقليب 

مثال للوجدِ مثال حلياة 

أتنفسُ حبا من حبك 

فضياؤك يف قلبى ما أقواه 



) 42 (

ونسيمك مر علىَّ وأضحى 

يف نفسى أنينا وصاله 

وسأدعو اخلالق سبحانه 

أن مينحنا صربا وأناة 

جيمعنا سويا برحابه 

ويفيءُ علينا بنجاة 



) 43 (

 

في برد الشتاء

ما عادت أطيار البحِر 

تغنى مرحى يف السماء 

ما عادت نسمات الفجِر 

تتسابق أمال يف الفضاء 

ما عاد قليب الصغري 

يسافر مين يف املساء 

زهور الربيع متزقت 

وتساقطت يف اخلالء 

دموع العيون تفجرت 



) 44 (

ينابيع خوف ورجاء 

دماء الشرايني تدفقت 

يف أرِض عنفٍ وجفاء 

يا مساءً أين جنومي 

أين مشسٌ أو هواء 

أين عمري يف رباكِ؟ 

يف سحابات الفناء 

أين روحٌ غضٌة؟ 

كانت تناجى يف العالء 

ومدينٌة قدريٌة هامت 

بوجدي يف الضياء 



) 45 (

صارت سرابا باهتا 

صارت واحة للفناء 

باألمس كنتُ قويًة 

للريح أصمد للبقاء 

كنتٌ أحلق يف الفضاء 

وأعيش من أجل النقاء 

ماذا رأيت اآلن حتى 

أستجيبَ  للِرثاء 

موتٌ وخوفٌ وضياع 

أو ظالما يف الشتاء 

سالمٌ زائفٌ مستهان 



) 46 (

ثم موجٌ وريحٌ وعواء 

وحدى أصارع الدمار 

وأعيش يف وسط العناء 

بعدما جفت دمايا 

وبقايا كانت من وفاء  



) 47 (

 

 كل شيٍء ينتهي  

مهما قاربت بيننا األيام 

سيأتي يومٌ نتفرق فيه 

مهما داعبت قلوبنا ألحالم  

سيجىءُ زمنٌ ننسى فيه  

مهما طالت بنا األحزان  

لن يرجع املاضي لياليه 

فبكاء شرايني املوت فينا 

مل يكن أغلى أمانيه 

إن التقينا اليوم بدرٍب 



) 48 (

سنفقد غدا كل من فيه 

شئنا أم أبينا سنهرب 

ليغرقنا النهرُ وحنميه 

ضاعت أيامُ العمر رويدا 

مل يبقى للعقل ما سيفديه 

نبحث عن بضع دقائق 

من أجل وهٍم كيف حيييه؟ 

ُقتِل وصار اليوم سرابا 

مل تعد قشورٌ تغطيه 

بعد النهاية لن يبقى أمٌل 

سنقوُل وداعا ال نبتغيه 



) 49 (

للذكرى 

مهما تنازعتنا األيام  

تذكري دوما أنى آتية 

إن متزق ثوب الصفاء 

فاعلمي أنى باقية 

إن تفرقت نفوس البشر 

فالرجوع يل حالية 

قبوع الرماح بأضلعي 

كان لروحي أمنية 

صديقيت تعلَّمي أننا 



) 50 (

نغدو ونرحل  

ثم نرجع ثانية 

ثم نلوذ مبلجأٍ مبعزٍل  

عن الورى يف ضاحية 

تلك املدينة إهنا مننا 

نفوسنا إهنا لآلنية 

تذكري عزيزتي أننا 

أن تعبنا هنا يوما 

فما لنا من رابية 

إن بكينا واحرتقنا 

 فالنفوس كما هي 



) 51 (

ذهاب روح عننا عزيزة  

قد ميزق نفوسنا العالية 

لكن هراء أن جندها 

أو ندعها للرياح كسارية



) 52 (

سر السعادة

إن احملبة يف احلياة ُتكتسَب 

باالهتمام وبالرتحيب 

كم من طريٍق كلما نغدو هبا 

ال تنطوي إال على الرتغيب 

املرء يعرفُ أنه ال يرجتى 

غري األمان وكلمة حلبيب 

جيرى بعيدا كلما طال األمد 

لن يرتضى لفؤاده التعذيب 

كلما ضاع األمان بدربه 



) 53 (

كلما نال من اجلوى بنصيب 

ال ترتضى فعل اللئام فإهنم 

سبقوك بالغدِر وبالرتهيب 

ولتقرتب من كل ذي مهةٍ 

وإن كان عن الورى بغريب 

كل الليايل تستطع تلهو هبا 

إال إذا كنت من اهلل قريب 

حاذر فان السر ال خيفي على 

من كان دوما للقلوب طبيب 



) 54 (

 

أمٌر بالروح 
 

أعدُك أن تسكنَ أحداقي 

مهما زمانك سوف مير 

طيفك يبقى رغم جروحي 

وحيدثين طول العمر 

مهما تغيب ستبقى دوما 

كل جروحي ليست سر 

يا من ترضى أن متنحين 

أياما كانت مثل الدُر 

وثواني تعدل أعواما 



) 55 (

ستظل األرقي بالعمر 

دعين أهواك بروحي 

فأمر الروِح أمجل أمر 

دامت أيامى وسنيين 

بعدك قليب ذاق امُلر 

أجزم برحيل األحالم  

وأن الذكرى سوف تضر 

وحيُك هل ترسل طيفك  

يُسهد عيين حني مير 

دعين أبكى يف حلظاتٍ 

أمٌل كان يساوى العمر 



) 56 (

ظلت أيامى ُثكلى 

قل ىل بربك هذا السر  



) 57 (

 ذكرى أيام 

تنتهي القصصُ ونتمنى 

يقفُ زمان األحالم 

ترتاجع أيامٌ كانت 

نسمات العمر الظمآن 

تتوإىل أحداثٌ متضى 

ترتكنا حنينا وهلان 

تتباعد ذكرى كم ملست 

منا صميم الوجدان 

تتعاىل أرواحُ كانت 



) 58 (

تتمنى رضانا لزمان 

كانت ضحكاتٌ متلؤنا 

وربيعا ظلَّ وحنان 

تتداعى أيام مرت 

كانت بالعمِر لو كان 

ونراها ختطف أرواحا 

مل تصبُو إال ألمان  

صرنا أشتاتا ورماد 

تذروه الريح بإذعان 

كنا نتبادُل نظرات 

تعنى أرواحا وكيان 



) 59 (

واآلن األمل بكفينا 

صار أغالال كم خان 

لو كنا نعلم موضعنا 

لوقفنا لياٍل شتان 

بني احللم وبني اآلن 

عُمرٌ ُذبِحَ هبوان  



) 60 (

 

أجبني بربك 
 

قل يل بربك خربني

أتكره حبى؟

تدرك أنى كم أتأمل

أحقا تنسى قليب؟

هل مازلت تتكلم

وطيفك الزال بدربي؟

وحتن أليام زالت

حني كنت مثل أبي؟

أتراك تراني تعرفين؟



) 61 (

أم أصبحتَ مثل صيب

ال ترتدد أن تنساني

مثل شريف عربي

صرت دمعا يف عبنيك

و هنرا ليس بعذب 

امنحين كفًا حانيًة

ما كان ليس حبرب

سأودعك لكن تبقى

موئل روحي وبقليب 



) 62 (

 

الزلت معى 

مهت طيوري بالغناء 

حينما كنتَ معى 

حلنا يضوعُ بالضياء 

مثلما يف مسمعي

ال تعدني بالبقاء 

ثم تثري أدمعي 

مثلما كنتَ شفاء 

لروحي وأنت معى 

سوف تبقى للرجاء  

أينما كنت معى 



) 63 (

 

 ذكرى بخاطري  
 

كم من حمٍب ذاق اهلوى 

وتراءى دمعٌ من مآقيه 

ليت الزمان أراح قلبا 

هام الضيمُ يف لياليه 

يا ربيعا يلوحُ بدربي 

أين مجاال سوف تبديه 

يا زمانا أحببت طيفه 

ال للنوى ولكل ماضيه 



) 64 (

 

 كانت عهودا 

وتعاهدنا نبقى سويا 

حتى دموع املاضي جفاها 

كم أمتنى تبقى بدربي 

كم متنينا من احلياةِ رضاها 

أين احلنني اآلن أين عهودنا 

أين أحالما معا عشناها 

كنا جنوب احللم خلف ظاللنا 

كنا نعيش هناك بني رباها 

يا من علمت بأني أحرتق 



) 65 (

كم تطفئ األيامُ حتى سناها 

أسكنتك منى بني أضلعي 

كيف مَتلَّ اآلن من سُكناها 

عشتُ دهرا وبدوِن اهلوى 

وانطوت نفسى بدوِن هواها 

واليوم جاء ألرفعَ راييت 

فلقد فقدت القلب دون سواها 

ال تعرتف إني علمتُ برأيكَ 

سأظل أذكر عهد من أبكاها 



) 66 (

 

ويكون الوداع
 

 تنساب أيامٌ وقد تلهو بنا 

وتضيع أحالم هنا لصِبانا 

هل يا ترى نبقى ونعلم أننا 

سنعيد للعُمر ما قد كان 

حنلم بأرٍض للسالم كأمنا 

زار السالمُ ربوعنا وهَدانا 

أرض احملبة واخلري هنا 

كانت ونصبو لو تعود أمانا 



) 67 (

أين البشر مايل فقدتُ أثرهم 

أم أن الزمان ليس لإلنسان 



) 68 (

 

 

أمل جديد  
 

ع اليأس أحالمنا   إذا قطَّ

وطوى منا صحاف السعادة  

وأرتوي القلب مبنهل عجز 

عن الوصوِل وعن الريادة 

فرُبَّ ضوءٍ ولو خافتٍ 

يداعب نفوسا متل اإلشادة 

يهل عليهم بوجهٍ جديد 

وحيمل قوة مبعنى اإلجادة 



) 69 (

فيخَفى الظالمُ وينأى العدم 

وتبعد عنا دواعي الزيادة 

وينهض كٌل إىل دربهِ 

خيطو ويرجو سبيل اإلفادة 

فهيا ُنمزق ثوبَ الزمان 

وثوب عقوٍل تعيش السيادة 

لننهض سريعا بدون ارجتاٍل 

لنحمل مجيعا تلك القالدة 

فندرك دوما ما رمزها 

وكيف حتقق معنى اإلرادة  

  



) 70 (

انتظر 

انتظر ال تندفع وتبتعد  

رمبا وطئت خطاك قليب 

كنتَ يوما نور عيين 

كم متنت روحي ُتبلي 

ليتك كنت عرفت 

أنك شريان ذنيب 

ليس ذنيب أنى عدتُ 

وعدنا نكتوي يف كل درِب 

ليس ذنيب أنك تنسى 



) 71 (

ثم تقسو وال تلبى 

ثم جتفو ثم هتفو  

بينما َتعَذبَ غليب 

ليس ذنيب أنين كنتُ 

أسريةً آثرتُ هربي 

مل أعد مطياف ضوءٍ 

يعتلى أيام كربى 

مل أعد أنوار مشٍس 

جتتلي بدون غرِب 

كم متنيتُ األمانَ 

لو يظل بدون عٌتِب 



) 72 (

كم تعلمتُ األنني 

أينما أخُط كتيب 

انتظر مازلتُ أبقى 

راسخة من دون غضِب 

بينما ترفع يديك 

وحتيي أين حبى؟ 



) 73 (

 

أبتاه
  

أبتاه قل يل نصيحة

حتى أعيش يف احلياة

كنت الضياء لقليب

علمتين معنى الصالة

كم كنت أسألك إذا

جالت خباطرتي أناة

علمتين أن الضمري

للمرء حيكم يف هواه

أبدلتين كلمات صدق



) 74 (

ريثما كان النجاة

وورثت منك مبادئ

ظلت لقليب مبتغاه

ليت الزمان أعادني 

ألمان روحي من سواه

أبتاه هل ساحمتين

من للسماح من عداه

رمبا ضاق الطريق

أهرع ألبيت من عساه

أنت األمان لعمري

صوتك لدربي مهتداه



) 75 (

سأظل أأوى لبيتنا

مهما بعُدتُ عن ضياه



) 76 (

مجرد كالم
  

كل الذي بيين وبينك يف اهلوى

جمرد كالم

كان الكالم هواية بني يديك

وكان يف قليب آالم

كلماتُ حتصدُ عُمرنا بني الورى 

وأنا ُأالم

يا ليت قلبك يعرتف أن اجلوى

كان هُيام

َّا صادَقيَن ورُمبا كلماتنا تشهد بأن



) 77 (

كنا حُطام

يا ويلنا من عمِر حٍب رغمَنا كان

َأكثرُه سالم

وتسابقَ القلبُ احلزينُ مع القلم

قال الكالم

وليتهُ فعل القليَل أَلجَلنا وليتهُ

فارس هٌمام

هل كان أمنًا زائفًا يلهو بنا أم كان

أكثرُهُ وئام

ال تعتذر سهم القدر يأبى بأنْ 

نرجو الظالم



) 78 (

وحياتنا صارت برغم البعد

أكثر من كالم



) 79 (

 

مازلت معى 

أسلوك لساعات؟ لدقائق 

ال أنساك ولو حلظات  

كنت تنري لياٍل مرت 

ضجت برننيِ النبضات 

كنتَ تعيشَ بوجداني 

وحترك قليب سنوات 

ال تنسى أنك قليب 

حتيا بني اخلفقات 

وتطول لياٍل يف البُعدِ 



) 80 (

ترتك داخلنا خلجات 

وتضيعُ مالمح أفراٍح 

عشناها سويا جنات 

واآلن نتمنى الذكرى 

لو ترجع رغم مسافات 

الُقربُ بالروح صدقين 

عادت بفراقك آهات 

هي كل حياتي من بعدك 

افعل ما شئت وهات 

دوما أنتظرُ رجوعك 

قد تأتى لعهدٍ ما فات 



) 81 (

وحتيي روحي ثانيًة 

وتكفكفُ مِين الدمعات 
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