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العبارة ضاقت  اكلما اتسعت الرؤي  
 

1  
  الضوء يشرب من ماءٍ 

  والروح تتوضأ من قطر الرمضاء
  فامسك حرفا واصعد نجما

  واكتب إسما
  ممنوَع الصرف
  منزوع الحرف

  في قلب اإلدراك
  واسجر قوما

  ...!في تنور الكلمات
  

2  
  حرف يأوي في أوعيتي

  يسكن أرض البهتان
  ال نعرفه

  بل يتوشح ُبرد اإليمان
  يكتب في أوراق الدمع

  ...!حمة البرهانمل
  

3  
  هل تسحبني من أعماقي

  هل تخرجني من ظلماء الميالد
  فابعْد عنا صوَت الضوء
  واغمْض عينا ال تدرينا

  تحمل أجفانا من رصاص الوجع
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  ...!تنغرز فيها أهداب األكوان
  

4  
  جالس أمال
  إطلق نجوى
  خلف الَسفر

  إبعث روحا في مسألتي
  إجرف قلبي
  نحو النهر

  واسلب فيضا
  اق الشجرمن أعم

  ال تحرمني من شطآني
  إمنح ظلي بعض البعد عن أحضاني

  ...!يا متسعا من ألواني
  
  

5  
  يا وجع الضوء المنبعث

  من آهات الشمس
  يا سلسلة الحب النوراني
  يا فيضا من رحم الفيض
  يا عرشا في عقل الداني

  هل تذبحني
  بحروف تتراكم فوق اإلمعان

  أو تمنحني بعض الحرف
  ...!ون الولهانالمعجون بكأس الن

  
6  

  يا برهان األلم
  إرحْل في جسد عريان

  يسبح في بحر الصحراء
  ينهل من نار الرمل
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  يقرأ في سطر األضواء
  كلمات من حرف النجم

  قمر يمحوها بالليل
  تقتلها شمس الميدان

  إقرأ حرفا مرسوما في وجه الريح
  منثورا في بحر الوجدان

  ال تسمْع صوت كالمٍ 
  اتمكتوٍم في قلب البذر 

  ...!ال تسعى للمهد فالحرف شهيد األزمان
  

7  
  يا عرس الثكلى في وادي الحرمان

  يا فيض النقطة
  المعبأة بعطاء الحرف الحيران

  ينكحها في خدر التيه
  ينجبها طفال من كلمات الرهبان
  هل تحلم أنثى بالحرف السلطان

  هل تدرك نقطة
  معنى أن يلتحم الكون
  في لحظة يأس نارية

  شري األطيانفيلد دخانا ب
  إبحث عنها
  في مخبئها

  في كف الكاف العاشق
  ....!للنون الكّوان

  
8  

  هل تدريها
  ضاعت صورٌ 

  ال تحويها أطر البرهان
  ال تعرفها أجيال الجهل الفتان

  َمن يدركها
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  أو يعطيها
  بعض الروح

  ...!كي تتعبد في محراب اإليقان
  

9  
  غابت روح

  ورست وْسنى
  فوق التل

  تسأل عن جبل يحميها
  من ريح السوء

  قال الجبل ال أمسكها
  قل التل ال أحملها

  قال الريح ال أدفعها
  قال القلب َمن يرحمها

  نهض الكون من مخدعه
  سطع الليل في ظلمته
  جاء البدر في هيبته

  فهوى نجم في حضرته
  ضجت أرض من قبضته

  ...!صاح القوم يا مفزعها
  

10  
  ضاع الكف في أعماق الحرف

  إلنسانيا حرفا يأكل من كف ا
  يا وجعا يطغى في كل األركان
  إنهض أنت وامأل فاها بالنيران

  يا أِلف الروح الفواح
  بشموخ األنوار

  يا صوتا ال يهدأ في صمت
  بل يرحل فوق األنغام

  يحكي عن صوٍت ال نسمعه
  يأتي في دمع الضوء الالمرئي
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  ...!بعيون الخلق المتداني الحيران
  

11  
  من حرف القاف

  ات اإلنشاءتصنع أمما من كلم
  ال تجلبها من رأس الحي

  بل تجذبها من عين األشواق
  تعرف حرفا

  يصنع كونا في حضن األضواء
  ...!تعرف حرفا يحمل شعبا باألكفان

  
12  

  ال تعلمنا
  إّن األرض حرفٌ 

  أشقى كلمات البدء
  وقضت أن يرحل في تيه الميدان

  تاهت أرض
  ضاع الحرف وتغذت من جرح الخوف

  ...!نسانكلمات من ُبَدع اإل
  

13  
  إمسْك قلما
  سّطْر وهجا

  في صدر األوراق
  إحرق كال ال يهواها

  وانثر زمنا فوق الزمن
  وابذر حرفا في تربتها

  واجعل كونا في مهجتها
  ال تنعاها أو تنساها

  فابشر أنت في دنياها
  ضاعت مني

  ...!ما أشقاني في لقياها
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14  

  سيف الظل في حنجرتي
  يطعن روحي
  يذبح صوتي

  يقتل كلي
  يمضي وحشا
  في خاصرتي

  يسفك دما من مشكلتي
  يبحث عن ليل من ضوء
  ونهار من داجي األنوار

  سيف يبتر ُعْمرا
  يصنع أصناما

  من ذات األجيال
  يعلن أن البحر يباب
  والقمر نجمة خرساء

  بال عيون
  ينأى عنها نور األمل
  ويتلقفها ماء الخلجان

  يا سيفا من أنياط القلب
  تحمله قبضة كف النسيان

  أدخل زمنا
  يسكن بلدا

  من ألم الدنيا
  ...!يتقلب جمرا فوق فوهة بركان

  
15  

  يا سيف الحرف
  سيٌن أنت
  عيٌن أنت

  راءٌ 
  ألفٌ 
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  قاف يشقى
  أعياه حمل التيجان

  سيٌن صال
  كالطوفان

  يحمل أشواكا وشظايا
  وترانيم رحيل وخطايا

  يتجول في أوعية الكلمات
  يتطاول مسعورا ضد ألف الهامات

  ءاتيطحن أم الال
  بجبال من جيم الثورات
  فافتح جرحا في أوردتي

  صاح العين
  وبكى الراء

  نهض األلف
  سقط القاف

  ...!فترّدى شعب في سفر اآلهات
  

16  
  هل تصنعني من قافاتي

  قال النهر للشطآن
  فاء نهضت

  راء قفزت
  ألف سألت
  تاء رقدت

  دال صرخت
  جيم وثبت

  الم رقصت
  فوق التاء
  قال البحر

  أشرب ماءا
  رينمن نه

  أغسل آهات األوجاع
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  أسكب ملحا
  في عين السجان

  َمن يحملها
  آهات اإلنسان

  أمزج حرفا بالمعروف
  أرفض شينا قبل الراء
  ...!أدفع زَبدا نحو النار

  
17  
  ألف

  فقأت عين الرائي
  فاخرج منها

  ...!كي تلقاها في األضواء
  

18  
  دقت أجراس خيالي

  في كهف الروح الولهان
  وانسكبت أشواق وجودي

  روي كأس األمل العطشانت
  فرأيت الكون

 ...!في حرف العنوان
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