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أبعاد الزمن الثالثة قوائم 
وجودنا الذاتي والموضوعي 

وخارطة مسيرتنا فوق , 
 التراب

 
 
 

وحادي , الزمن خالصة فحوانا 
 !!صيروراتنا وتداعيات إنانا

ويغوص في دنيانا , يبحر فينا 
 !!ليلغينا, 

 
 
 
 
 

وباب , الزمن قيد إخترعناه 
وخيالٌ إستكناه , ولجناه 

وهو طاقة , وتناجد إصطنعناه 
 مدوية سارية تعتمل فينا 
 
 
 
 
الزمن حفيف نفحات األفياض 

ولحن األنغام , الربانية 
ونسيم الروح , اإليمانية 

وسر وجود , اإلشراقية 
وطاقة الديمومة , اإلنسانية 

 !!الخلقية
 
 
 

  . وخارطة مسيرتنا فوق التراب, أبعاد الزمن الثالثة قوائم وجودنا الذاتي والموضوعي  
  

  .ويزعزع نفوسنا, خيالنا ويزمجر في دياجير , فالزمن صوت يدوي في أعماق ال وعينا 
  

  !!وحادي صيروراتنا وتداعيات إنّانا, الزمن خالصة فحوانا 
  

  !!ليلغينا, ويغوص في دنيانا , يبحر فينا 
  

, الواعد المحتفي , المالك المصطفي , الحاكم المكتفي , الفاعل المختفي , الزمن الموجود المنتفي 
  !!الذي يأخذنا إلى حيث نسعى ونقتفي

  
ينبض في متناهيات , نبصره وال نتيقنه , كه نتخيله وال ندر, يأكلنا ونأكله , رجنا وندحرجه يدح

وسالّف , ويسقينا من صهباء األوهام والتهيؤات , وكأنه يشلنا ويأسرنا , كينونتنا ومبتدءات كياننا 
حتى نتساقط في , ويمنحنا طاقات مطاردة السراب , وشالل الخداعات التضليلية , األحالم اليقظوية 

  .ران أمها األبيدوتدرك فحوى دو, حفرة تصنع زمنها 
  

وتطحننا بقساوة , تجرشنا بهدوء وطمأنينة , ذات طواحين أهوالية , ونتهاوى في منزلقات وديانية 
ونتماهى مع أزليات مؤبدة في أوعية , فنعود إلى ينبوع الالمنتهى , أحمالها المطلقة األوزان والقدرات 

  .ومنحدرات هو الذي رأى, الالأدري 
  

  !!كذبانفبأي آالء ربكما ت
  

وتحاورت مع أفئدة الصاعدين إلى آفاق الغياب , تهامست األكوان في مسامع العروش العلوية 
وتغشّى النور أرواحا تطير , وتدفقت ينابيع فيضوية , فسطعت كواكب درية , والتخلّق في ذات كن 

  !!إلى بؤرة القيمومة القدسية
  

وهو طاقة مدوية سارية , تكناه وتناجد إصطنعناه وخياٌل إس, وباب وِلجناه , الزمن قيد إخترعناه 
ليلقينا في ميادين تحرير الطاقات من , وتأخذنا إلى حيث يتحقق سؤُل النوايا والغايات , تعتمل فينا 

التي , ويمنعنا من وعي اآلفات الكونية , ووالدة األحياء من األحياء واألحياء من األموات , الطاقات 
  !!كوان والتجلياتال تشبع من إفتراس األ
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بتداٌء في جوهر الزمن إ

, وألف ال يعرف ياء , إنتهاء 
وسرمد , وكنه دوران وبقاء 

فهل نعرف , بندول الرجاء 
 !!الزمن وما انكشف الغطاء؟

  

وفيض , ومواقد حيرة سحرية , وتكهنات بشرية , وأستار إعمائية , الزمن غشاوة إبصارية 
المكللة , المتدفقة بعنفوان الذات الوجدانية , تتصاخب في تيارات الوجود البرهانية , تفكّرات إمعانية 
  !!بتيجان نورانية

  
وسر , ونسيم الروح اإلشراقية , األنغام اإليمانية ولحن , الزمن حفيف نفحات األفياض الربانية 

  !!وطاقة الديمومة الخَلقية, وجود اإلنسانية 
  

, وسرمد بندول الرجاء , وكنه دوران وبقاء , وأِلفٌ ال يعرف ياء , الزمن إبتداء في جوهر إنتهاء 
  !!فهل نعرف الزمن وما انكشف الغطاء؟
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