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 الضيقْ،   غمام   انقشع   

   يدغْدغُنى   الفجر   ُ وشعاع
    الشمس   رنو   أشرق  حتى

   ضلوعى   بين
ـَا     القلب   وصـف

    الكون   أرجاء   رقصت
                                        األسوار   وتحطمت                                   

 اآلخر،   اإلنسان   وانطلق
 ضلوعى   بين   الرابض ..   

  اهللا   ملكوت  فى
  يةالحر  موسيقى   يعزفُ
 األصل،   وأصل  األصَل،   وعرفتُ

 . صدقْ   لحظة  فى
 : العين  رأى  .… البشرى   التاريخ   ورأيتُ

 ” اهللا   صحراء  فى   رمل   حبة   زمانا   كنت“ 
   الطين،   قبل   قديم   الرمل   بأن   وعرفت
 الطُّحلُب   خرج  الطين،   ومن

………. 

 
 
 
  
  
 
 

 اآلخر،   اإلنسان   انطلق
 ضلوعى    بين   الرابض ..  

  اهللا   ملكوت فى 
الحرية موسيقى    يعزف  

أصل األصلَ،    وعرفتل،   واألص 
  صدق   لحظة فى 

 
 
  
  
 
 
 

البشرى    التاريخ   ورأيت… .
  العين رأى : 

فى    رمل   حبة   زمانا   كنت“ 
 “ اهللا   صحراء 

  قبل   قديم   الرمل   بأن   وعرفت
  الطين،  

 حلُبالطُّ   خرج الطين،    ومن
 
 



ـِى،  أناجى   البحر   جوف  إلى   وقفزتُ ـَـدات    ج
  ْ، مفترسة   ٍ قرش   سمكةَ  بذيلى   وضربتُ
   أغنى،  الوردى   شاطئنا  إلى     ورجعت

 رحلةْ   أروعِ  فى   إليكم   ومضيت
    الحقّةْ   المعرفةَ   أن   يقيناً   وعرفت
    الحقة   المعرفة  فى  هى

  برهان   أو   دليٍل   دون
    األسباب   تعداد   أو   حساب   دون

 : الصوفيةْ   قول   هذا
   “عرفْ   ذاقَ   من “

 فعرفتُ  ذقْتُ،   ولقد
    العليا   الذات   عن   التعبير   عن   الناس   ألفاظ   أعجز   ما

   الجنةْ،   وعن
 الخلد،   وعن
 : اليوم   ذاك  فى

  الرمْل،   حباتُ   رقصتْ 
   األشجار،   ورق   وتعانق

   .. الحب   قطراتُ   ـَـرتْوس
   الوردةْ،   غصنِ  إلى  األرضِ   طينِ   من

   …  األزهار   وتفتحت
    قلبى،   داخل  فى
   الكون   قلب  فى

 العليا   واألكوان  كيانى   بين   الحاجز   وارتفع
………. 

   قبلى،   قديم  شئ   ال  حتى   قديما   أصبحتُ
المستقبل،   آفاق  فى  وجودى   وامتد   

    نهايةْ   دون
   اهللا،   فعرفت

   األصل،   وأصل   األصل   وعرفت
ىمألن  ،بفاض  حتى  الح     د  بِىالوج  

ـَم   ورأيت     نفسى،  فى   العال
 الكل   مع   وتوحدت

……….     
   الخوف،  مألنى  الفرحةْ،   فرط   من

   … منى   كجزء   اهللا   بنور   أحسست
ـَرعبتْ،    ف

 
  
  
  
 

  المعرفةَ   أن   يقيناً   وعرفت
    الحقّةْ 

    الحقة   المعرفة فى  هى 
  برهان   أو   دليلٍ   دون
  تعداد   أو   حساب   دون

    األسباب 
 : الصوفيةْ   قول   هذا

  “ عرف   ذاق   من ”
 فعرفت ذقْت،    ولقد

 
 
  
  
 
 

شئ    ال حتى    قديما   أصبحت
 قبلى،    قديم  

آفاق فى  وجودى    وامتد  
  المستقبل،  

    نهايةْ   دون
  اهللا،    فعرفت

 األصل   وأصل   األصل   وعرفت
 
  
  
  
 
 

 مألنِى  ،بفاض حتى  الح      بِى
  الوجد 

ـَم   ورأيت   نفسى،   فى    العال
 الكل   مع   وتوحدت

 
 
  



 الشك،  وتملكنى
    الصوفية؟   شطحات  هى   هل

                                 العقل؟   ذهب   أم
   القمة،   أعيش   كنت
   تسعى  روحى   وانطلقت
   يقيدنى   الجسد   لكن

   نورانى     شفافٌ   عصفور   وأنا
  اهللا   ملكوت  فى   أسبح

     الجسدى،     الثقل   هذا  تجوالى   يمنع   أن    محأس   لن
   العظم،   وهذا   اللحم   هذا   عن  أغنانى   ما

 األدنى،  الحيوانى   الفعل   وعن
    أصغر   موتٌ   هو  النوم،  حتى

ـَـى   ال   خلد   جنة  فى   وأنا ـْـن ـَـف  ي
 -2-  
   … ربى   يا

األوحد؟   مركزه  كأنى   الكون   دار   ِلم    
قَ   ِلمـْـر     نورك؟  فى  نورى   أش

   إالى   العالم   فانطمس
    ذاتك  فى  ذاتى     وانغمستْ

                     والناس   العالم   فحويتُ
   األوحد،   صرتُ
    أنا؟  الحلْم،   إنسان

؟   إنسانالغد    
    وحدى،   وحدى،  لكنِّى

 الموتْ  حتى  وحدى
    ؟؟ “ الموت   أين“ 

  الموت؟   عين هو  خلودى   أن   أم
 -3-   

    بِى؟ أحدكمو   يشعر   هل
    الناس؟   الناسِ     أحد

 الوحدة؟   صحراء  فى  حتفى  ألقى   أم
   هناك،   َأحد   ال

 . رْؤية   وال  نبض،   وال  همس،   وال   صوت   ال
    الوحدة؟   مر   يا   الوحدة؟ 

  إله   كنت   لو  حتى   موتٌ   الوحدة
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  … ربى    يا
ممركزه كأنى    الكون   دار   ل  

    األوحد؟ 
  مل قـْـر فى  نورى    أش

    نورك؟ 
  إالى    العالم   فانطمس

ى      وانغمستفى  ذات كذات    
العالم   فحويت                     والناس
 صرت   األوحد 

 
  
  
  
 
  
  
 
 

    أحدكمو بِى؟   يشعر   هل
    الناس؟   الناسِ     أحد

  صحراء فى  حتفى  ألقى    أم
 الوحدة؟ 

  هناك،    أَحد   ال
نبض،    وال همس،    وال   صوت   ال

 . رؤية   وال 
    الوحدة؟   مر   يا   الوحدة؟ 

  كنت   لو حتى    موت   الوحدة
 إله 

  
  
  
  



   : الثائر   اللحن   البركان   عزف
    الرعب   الشَّك   الحب
عبب   الرالح   الشَك    

                     الحب  الرعب   الشُّك
   نفسى   من  ينقذنى   ماذا
 األعظم  سرى   رؤية   من

    وجودى،   وسر  الكون،   وسر   اهللا   سر   
 الكلمة   وسر  الموت،   وسر  الزمن،   سر
  أبعادي؟؟   أحدد   كيف                   

   : الكون   رب   يا
    الحلوةْ   طلعتك  بهرتْنى   قد

   عينى   نورك  وغشى
   ضعفى   وارحم  بيدى   خذ
    إليك  السعى  فى   أسهم   أن  دورى   واجعل

 ذاتك   أصبح   أن   ال
    الناس   رب  يا
    بالناس؟  لى   من

………….. 
……………. 

كالم   وبدونِ   بالكلمة      
      الناس  إلى   الناس  شدنى
   . األرض  قدماى   لمستْ

 الطين  الى   الجذب   ثقل   يا
ـْـس روعة يا ـُوده ِ أن  !الـع

 -5-  
  الثامن   اليوم   ةحيا   عشت   قد
      سبعة   أيام   له   األسبوع   لكن

   ..  الناس   بين   فألهبطْ
    الرائع   المحدود  دورى   أتقن

    الملتاث   حاضرنا   لنقوض
        حقيقة   األحالم   وتصير
    أرجْل  على   الشعر   ويسير
ـَةَ   لنضيف    ْ والحلقه   الحلق
ـُلوة   السلسلة   تلك  فى   الح
    األشياء   كل  أحلى   ما
    استثناء   بال   األشياء   كل

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

  نفسى    من ينقذنى    ماذا
 األعظم سرى    رؤية   من

  وسر الكون،    وسر   اهللا   سر   
  وجودى،   

  وسر الموت،    وسر الزمن،    سر
 الكلمة 

 
 
  
  
  
  
 
 

  ضعفى    وارحم بيدى    خذ
فى    أسهم   أن دورى    واجعل

    إليك السعى  
 ذاتك   أصبح   أن   ال

    الناس   رب  يا
  بالناس؟ لى    من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    الطفل   بكاء   صوت   أجمل   ما
    الضفدع   نقيق   صوت   بل
 ! التالف   الصنبور   صوت   بل
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: إرتباط كامل النص  
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