
 

 قطار العمر

 العمِر قطاَر ركبُت

 ياْرَخ ركوِبالولم يكن لي في 

 مستبٌد عابٌث زمٌن

 كل قراْر يملُك

 والوهَم الغيَث تحمُلغيمٌة 

 والحزِن الفرِح دموَع

 اًءُدعوال  نداًء سمُعتال 

 االفطاْر وال مدفَع

 العمِر قطاَر ركبُت

 ولم يكن لي في الركوب خياْر

 نهاْر ليَل القطاُر ساَر

 ساْر في الليِل

 داْر وفي النهاِر

 طفولتيمن  صحوُتوما أن 

 ألروي َلهفتي

 انتهى المشواْر حتى

 البحِر موَج ركبُت

 غداْر ساحٌر موٌج

 البحُر هاَج

  الموُج ثاَر



 عن الوعِي بُتِغ

 وغابت عن ناظري األقماْر

 ُدواْر وفي الرأِس صحوُت

 فَغدا النهاُر لياًل

 والليُل نهاْر

 العقِل أصغيُت لصوِت

 وحاْررني حّي

 خّيرني بين أزمنٍة كثيرٍة

 وهاُمبها األ حيُطُت قريبٍة

 األسراْر تلُفها بعيدٍة

 الماضي من وطأِة يئُن زمٍن

 ُيسايُر األحباْر عاقٍروزمٍن 

 الزمِن عانُدُي متمرٍد وزمٍن

  األقداْر ِهناِدمن ِع يصنُعو

 الزمِن قطاَر ركبُت

 األقداْر مع سافرُت

 في رأسي تالطُمـت أفكاٌر

 في عيني تكبُر أحالٌم

 بعد دياْر ديارًا زرُت

 نها علماٌء بؤساٌءبيوتًا َيسُك

  كهوفًا يسكنها ثواٌر أحراْر

 نبالٌء ملوٌك قصورًا يسكنها



 أشراْر وحكاٌم 

 الليِل نها بناُتتسُك أزقًة

 مالهَي، مراقَص، معابَد 

 زوايا التصوِف والزاْر

 منيَز حقيبَة أحمُل وعدُت

 من األوزاْر وقالدًة

 العلِم حوِرفي ُب غرقُت

  عن ُمعجزات الكوِن أنقُب

 األقماْرحاضناِت الكواكِب و

 سالالت الطيوِر 

 ينابيع الشوق واألنهاْر

 وعدُت سعيدًا أحِمُل كتابًا

  َب المعرفٍةُح الشباَب أعلُم

 والضميرِِ العقِل تحكيَم

 واألقداْر المستقبِل ُصنَع

 َعَمليطردوني ِمن 

 قاْرَو طربوَش وأهدوني

 مع الفِن سرحُت

  اًلطبعصًا وحمل أ

 زماْروِم حزينًا نايًا

 بعد الجاْر غني للجاِرأ

  ضحك األطفال مني



 أشفقُت على نفسي

  حملُت روحي على كتفي

 مطاْرنحو ال توجهُت

  الجهِلو الكْبِت من هاربًا

 أبحث عن حرية العقِل

 وُعذرية األفكاْر

 أن المطاَر اختَفىأدري  لم أكن

 وأصبَح َحظيرَة أبقاْر

 جلسُت على َدرِب المآِسي

 أتابُع ُقطعاَن المواشي

 تسيُر تائهًة في غابة بال أشجاْر

 أعماٌر تعيُش خارج الزمِن

 انتظاْر وأحالٌم تعيُش العمرَِ

 لم يشفْع لي سفٌر وال ِعلٌم

 فّن وال أشعاْر

 قبل أن ينتهي المشواْرو

  ببطء تسلقت جبال المعرفة

 جسور فوق جسور

 تالمس في علوها األقماْر

 

  من حولي جبلال قمة نظرت من

 عجيب تحيط به األسوارعالم 



 رحلة العمرأتأمل  أغمضت عيني

 من شدة التعب أمسكت بطرف الجسر

 واقفاغفوت هنيهات 

 خانني الجسر

 وانهار من تحت أقدامي هوى
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