
 ؟!؟الالنهائي  ...ضوء في نهاية النفق

 
 

 ليمليالو ايمماأل تمر... بين اليقظة واألحالم

 تيآ... وال الفجر ..قمفي اآلف ال ومضت امل

 خوالي ..نغمبال   يواايمم... األنين طوايلة ليمل

 !!!مأسي  سراب و.. محصمد األال في ..أضمع العمر

 

  لّون حيمتي وعمري... ايغمرني ..ّن السوادأ

 احالمي ...تبددت ...تشمبكت ...تشعبت

 سرابمطبمت و  ..كلهم... تالشت احالم اليتيم

 ؟اآلتي إلنقمذي ..العرمرم لمقمومةا  لف  حج   ...ااين

 

 اضنمني... أحرقني ..بركمن الغضب ايغلي بداخلي

 يصينقت ...تنتمبني ...قشعرايرة.. احمسيس جيمشة



 ينهمئ ال.. عميق ..بال قمع.. سقوط الى الهمواية

 ئيانشم ..وكالم كثير.. تشخيص.. ادانة.. كفمنم شجب

 

 مع األايمم قط وتتبددمستمثل اوراق الخرايف ت.. احالمي

 ال تطمق ..كئيبة  ...بمئسة... ايمئسة... القمسية حيمة اللجؤ

 ؟؟؟ال محمل... والفجر آت... هل نهماية لهذا النفق المظلم

 ؟معتمدملك.. جحيمال... ام... رنوال ..الفجر ايحمل معة هل

 

 من بنمت افكمري؟.. وهم كبير.. اكذوبة" المعمرضة"هل 

 !من امثملي اينتظر الخالص.. او متألم..  ايرددهم كل سمذج

 اجتممعمت للحدايث عن احوالي.. احتفمالت.. مؤتمرات هي ام

 ؟ حالميمن ا شيء لم ايتحقق فيهم... عشرات السنين... تمرّ 

 

 على صدري؟أفرغ جميع سهممه   ...مصمم هل الدهر

   ىلمفي ظالم اللي ..رخمت خمرجة من احشمء  ص.. نينآ

  عجمف طوال واتلسن ...لالحنظشراب  ...غربةكفمنم 

 مر؟؟هد القحالوا ..الرحمنبأمر .. الغد افضل هل

 

  تستهواني ..وال تغرايدات الطيور... ال زهور الربيع 

  كملضبمب ..وتضمحل ...تمضي األايمم كمألشبمح

  إلمتعمضالمرض وا..الفقر والتجهيل. .الشح والعدم

 ؟!الى بر األممن؟.. متى سوف نرى النور و نرسي

 

 ىل  الث ك... الضحمايم أحمسيسعمجز عن وصف انم  

 محنالكرب وال.. كوارثالسلسلة من  ...حيمة

 خالصبملتفمئل وال... راسمين بملكالم آمملنم واممنين

 !؟حين  بعد ...ولو... نهماية لهذا النفق المظلم ..هل



 

 بمليال ا ...وانم ..طيمرغرد األت... األمطمر تهطل

 تبهرني ...زاهيةال الورودوال .. ال الحقول المخضوضرة

 اجرامي ..ينمسرطنظمم  من... مب الرج  تعيس وخمئ

  توالي ..لعشرات السنين  تحبو.. سنمناال ب قمومةمو

 

 بال عمل  ...ضجيج... الشكموي... م الفشلادمنّ  

 ؟!؟رعد بال مطرالو... جلد الذات.. للعوايل هل نهماية

 ؟"ابرهة أشرم".. معتوه آخر.. ممذا لو خلف المعتوه

 ؟!ر؟األعس نمحظو.. لعن الدهر هل سوف نستمر

 

 كملمعتمد ..عمجزايننتصمرع ... ودنمخدنلطم  

  اممم اعيننم بثبمت ..ايتقرر مصير شعبنم ..ال دور لنم 

 !!!ارستمربإ هولذ يف  ..ّزفةطرش في المثل أ.. عمجزاين

   !عدة امتمر اللسمن طوايل... اليد قصيرة.. العين بصيرة

   

 ةالرااي واالصفوف واحمل واقدمت... غدايم شبمب ال 

 روكل من طغى وتجبّ....  غاللاأل واحطم... واتحد

 ال تقهر ..دولة قمنوننمء بو.. أحالمنم.. لنم حقوقنم اودياع

 الظلم والقهر.. سمن الدن.. واإلنسمن.. حرروا األرض
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