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 سنة  18 – 14الفئة العمرية:  -القصائد الفصيحة 

  

  

 القصيدة: ُكلُّ ما في الَكْون  

 الشاعر: محمد مهدي الجواهري 

 

بٌّ وجمال   بِتََجلّيِك وإْن َعزَّ الَمنال    كلُّ ما في الكوِن ح 

 بسط النور فكم ثائر بحر ِرمال هادئاً بات وكم ماَجت 

َك الّصافي وناجاها الَخيال   ورياض ضاَحَك الزهَر بها ثغر 

 وسهول كاد يعرو َهْضبَها  نَزٌق من صبوة لوال الجالل

 ما لمن يهوى جماالً زائالً  وعلى البدر جمال ما ي زال 

 مروجـاً للهوى ال عِدْمناَك  جدَة فيها، وللدهِر اقتبال

 عيش نا غض وميدان الصبا  مجرًى للتصابي وَمجالفيه 

 يا أحباّي وكم من عثرة  سلفت ما بال  هذي ال تقال 

 علَّلونا بوعـود منكـم ربما قد علل الظمآَن آل 

 وعدوني بسوى القرب فقد شفَّني الهجران  منكم والوصال

ل العيَش ما شئتم فكونوا لسوى حبكم يحلو المالل  ال أمَّ

ْزت  الصبا  يألف الشيَب القذال ومداه   أمن العدل وما ج 

 إنها أنف س  لم تخلق سدى ورقيقات قلوب ال جبـال

 أشتكي منكم وأشكو لكم   إنَّ دائي في هواكم لع ضال 

 فعلى الرفق! كفاني في الهوى ما أ القي، وكفاكم ذا الِمطال

 ألذنٍب تصطلي َحرَّ الْجوى  مهٌج كانت لها فيكم ِظالل 

 أرتجيها صفوةً منكم وأن  َزَعموها بغيةً ليست تنال 

 إنما أغرى زماني بكم  نِعٌَم طابت وأيام ِطوال

 ال أذ مُّ الدّهر هذي س نَّة:  للهنا حاٌل ولألحزان حال 

 قد حثَثْناها مطايا صبوة  لك م  أوشك يعروها الكالل

 وَرَجعنا منكم  ِخلواً ولو  أَكلت منهن آمال هزال

نا عن علة  َسرَّ حسوداً ما يقال ربما   ال تقولوا: هجر 

 طاهر  أنا من جّرْبتموه ذلك ال الحِب إذا ِشينت ِخصـال 



قال   شيم هذَّْبَن طبعي في الهوى مثلَما يجلو من السيف الّصِ

 أيها الناعم  في لذّاته :  لذَّة  النّفِس على الروح َوبال

نى المرء شعور وكمال  تك  وم   فاْنقَدَْت لهاشهوةٌ غرَّ

  

  

 للناس  تشكو  ل   القصيدة: 

 العراقي  كريم  الشاعر: 
  
  

 شكواك للناس منقصة ومن ؟

 من الناس صاح مابه سقم  

 الهم كالسيل واالمراض زاخرة ؟ 

 حمر الدالئل مهما اهلها كتم  

 فان شكوت لمن طاب الزمان له  ؟

 عيناك تغلي ومن تشكو له صنم  

 واذا شكوت لمن شكواك تسعده ؟

 أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم  

 هل المواساة يوما حررت وطناً ؟

 ام التعازي بديل ان هوى العلم   

 من يندب الحظ يطفئ عين همته ؟

 العين للحظ ان لم تبصر الهمم  

 كم خاب ظني بمن اهديته ثقتي ؟ 

 لتهم   فأجبرتني على هجرانه ا

 كم صرت جسرا لمن احببته فمشى ؟ 

 على ضلوعي وكم زلت به قدم   

 فداس قلبي وكان القلب منزله ؟ 

 فما الوفى لخٍل ماله  قيم   

 ال الياس ثوبي وال االحزان تكسرني ؟

 جرحي عنيدٌ بلسع النار يلتئم  

 اشرب دموعك واجرع مرها عسالً ؟

 يغزو الشموع حريٌق وهي تبتسم   

 واسرج ظهرها فرساً ؟ والجم همومك



 وانهض كسيف اذا االنصال تلتحم  

 عدالة االرض مذ خلقت مزيفة  ؟

 والعدل في االرض العدل والذمم  

 والخير حمٌل وديٌع خائٌف قلق  ؟

 والشر ذئب خبيث ماكر نهم   

 كل السكاكين صوب الشاة راكضةٌ ؟ 

 لتطمئن الذئب ان الشمل ملتئم  

 ٍد ؟كن ذا دهاء وكن لصاً بغير ي

 ترى الملذات تحت يديك تزدحم   

 المال والجاه تمثاالن من ذهٍب ؟

 لهما تصلي بكل لغاتها االمم   

 واالقوياء طواغيٌت فراعنةٌ ؟

 واكثر الناس تحت عروشهم خدم   

 شكواك شكواي يامن تكتوي الماً ؟

 ماسال دمع على الخدين سال دم   

 ومن سوى هللا نأوي تحت سدرتِه ؟

 نا ونعتصم  ونستغيث به عو

 كن فيلسوفا ترى الجميع هنا ؟

 يتقاتلون على عدٍم وهم عدم   

 التشكو للناس جرحاً انت صاحبه  ؟

 اليؤلم الجرح اال من به الم   

  

سماء   هالل   أم   أرض   أهالل   القصيدة:   

البارودي   سامي   محمود   الشاعر:   
  

 أَِهالل  أَْرٍض أَْم ِهالل  سماءٍ 

َماَن   وأَْهلَه  بِِضيَاءِ َشِمَل الزَّ

 بَدََرْت لَواِمع  ِمْنه  َشقَّ َوِميض ها 

َب الظَّالِم فََماَج في ألاْلَءِ  ج   ح 

ةً  ت ه  فَكانَْت غ رَّ  َوبَدَْت أَِسرَّ

ةِ اْلَجْوَزاءِ  ْلِك فَْوَق أَِسرَّ  ِلْلم 

 ن وٌر تََولَّدَ بَْيَن بَدٍْر طاِلعٍ 



تِِه َوَشْمِس َعالءِ   في أَْوجِ ِعزَّ

 أَْكِرْم بَِطْلعَتِِه ِهالالً لَم يََزلْ 

 يَْعن و إِلَْيِه ِهالل  ك ّلِ ِلواءِ 

ه    ه َو َمْوِلدٌ َعمَّ اْلِكنانَةَ ن ور 

 فَتَباَشَرْت بِاْلي ْمِن َوالسَّّراءِ 

 لَبَِسْت بِِه الدُّنيا َجماَل َشبابِها 

َجْت َكالغادَةِ الَحْسناءِ   َوتَبَرَّ

  الشَّْهِم الَّذي فَاْهنَأْ بِعَبِد القاِدرِ 

 وافاَك يَْرف ل  في َسناً َوَسناءِ 

دٍ   َواْسعَدْ بِِه َوأَِخيِه يا اْبَن َمَحمَّ

ْلٍك واِرِف األَْفيَاءِ   في ِظّلِ م 

ٌم َعلَِويَّةٌ  م  أَْنج   َولََسْوَف تَْنج 

 تَْجل و َظالَم الشَّّكِ بِاآلراءِ 

د ور  َمَحافٍِل َوَجَحافِلٍ   ِمنها ص 

 ِضيٍَة َويَْوِم ِلقَاءِ في يَوِم أَقْ 

 َوبَواِرٌق تَْنَهلُّ فينَا بالنَّدَى

 وَصواِعٌق تَْنقَضُّ في األَعداءِ 

 ً تََرفِّعا ْم م   َوَكأَنَّنِي بَِك بَْينَه 

 َكاْلبَدِْر بَْيَن َكواِكِب الَخْضراءِ 

َك يا مِليك  وال تََزلْ   فاْنعَْم بِِعّزِ

 اْلعَْلياء ِ تَْحِوي يَدَاَك َمقاِلدَ 

 ً َهنَّأ  ال ِزْلَت َمْعم ور الِفناِء م 

 في نِْعَمٍة َمْوص ولٍَة بِبَقاءِ 

  
  

أمة   خير   القصيدة:   

العشماوي   عبدالرحمن   الشاعر:   
  

هْ  ة فامأل الدنيا بإيماٍن وِهمَّ  أنَت من دينَك في أَْرفَعِ قمَّ

هْ   مقامٍ أنَت بالكعبِة في أَسمى  شامخٍ يجلو به المهموم  همَّ

هْ  نيفٍ  كلَّما الَح له المشتاق  ضمَّ  أنَت باإلسالِم في روٍض م 

هْ  دْلَِهمَّ َك القرآن  والس نَّة ، يمحو ما ت القي من خطوٍب م   فَجر 



ْه  ً  ضاِحَك الثَّْغر، له تَاٌج وِلمَّ  شمسه ترسم بالنُّور صباحا

هْ   ينَْبع ه ما زال دفَّاقاً يناد كلَّ محتاجٍ وظمآَن: َهل مَّ

ْه(   يا نصيَر األمِر بالمعروف، أهالً  بَك يا سلمان  في نَْبع َو)َجمَّ

هْ  ِهمَّ ً  لرَوى عنَك األحاديَث الم   لو تجلَّى األمر  بالمعروف َشْخصا

، تلقاك نصيراً  ناصحاً، تقرأ في َعْينَيِه فَْهَمهْ   هذه الَهْيئَات 

ْه   األمَر بالمعروف نورٌ إنَّ هذا   قد َسَرى في الوطن الغالي َوَعمَّ

هْ  رٌّ أبا فَْهٍد جديرٌ  أْن يرى منَّا جميعاً كلَّ ِهمَّ  وطٌن ح 

هْ   وطٌن كان على ناِر صراعٍ  ت ْهِدر  الغارات  والثَّارات  دَمَّ

هْ  َس ك مَّ  كان يمشي دوَن ثَْوٍب وحذاءٍ  يَد ه تَْعَجز  أْن تَْحر 

ْه  ْسلٍم إلٌّ وِذمَّ  ق طَّاع طريٍق، ولصوٍص بين  ما لهم في م 

هْ  قه الَجْهل  فلَّما أقبل الفارس  بالتوحيِد لَمَّ  وطٌن مزَّ

ْه  رٌّ َحبَاه  هللا  َمجداً  باذخاً أبصره الكون  فَأّمَّ  وطٌن ح 

هْ  َر الماَء َوزمَّ ً  ورضيعاً فَجَّ ا ْنذ  ألقى فيه إبراهيم  أ مَّ  م 

ْه س لَِّمت منها إلى الهادي   َوِرَث الديَن تعاليَم إلهٍ  األَِزمَّ

ً  كشف هللا  به ظ ْلماً وظ ْلَمهْ  سِل « تلقَّاها يقينا  » خاتَم  الرُّ

هْ  ً  خالياً من كّلِ ن ْقٍص وأَتمَّ  أكمل هللا  به اإلسالَم دينا

 قِيٌَم ترقى بمن يحمي ِحَماها  يا أبا فَْهٍد َومْن يَْبذ ل  ِعْلَمهْ 

ْه ودعاَك  ْهر  فيها أْن تَش مَّ  با ابَن هذي األرِض حيَّاَك َحيَاها الزَّ

هْ  وم   كيف يرجو َرْحَمةً َمْن َعقَّ أ مَّ  هذه األرض  لنا أ مٌّ َرؤ 

ْه  ها في دينها مهما رأينا  َحْولَها بَْحَر الدَّعاوى وِخَضمَّ  ِعزُّ

ْكِم به أعَظم  نِْعَمهْ   زٌ عندها من منهج الرحمِن َكنْ  ومن الح 

هْ  ِلمَّ ْت من أَعاديها م   ولها في األمر بالمعروف ِحْرزٌ  إْن ألمَّ

ْه « ة  تبقى حين يَبقى  منهج  القرآِن فيها » َخْيَر أ مَّ  هكذا األمَّ

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



األحمر   الشفق   القصيدة:   

العشماوي   عبدالرحمن   الشاعر:   
  

ا رأيت  رأيته في األ ْفِق نَْهراً َجَرى  الشَّفََق األَْحَمرالمَّ

 َشعَْرت  أنَّ العين قد أبصرتْ  َخدَّاً ودَْمعاً فوقَه أَْمطرا 

 نَْهٌر أمامي كاَن يجري بال  ماٍء فََما أَْبهى وما أَْنَضرا

ً  يفوق  في َرْوعتِه األَْنه َرا   جرى أمامي رائقاً رائعا

ْمَرت ه ترسم لي لوحةً  تحتِضن  األَْحَمَر واألَصفرا  ح 

ْسنِها أْظَهرا ً  ويجعلها في ح   وتجعل الليَل لها حائطا

 يا َوْمَضةَ اإلحساس، هذا أنا أ دْني بأشواقي إليِك الذَُّرا 

َم حتى أرى  أْكبََرها في قبضتي أَصغرا   أْعتَِصر األَْنج 

را  يَسيل َزْيت  النُّور منها على أصابعي الي ْمنَى وقد نَوَّ

 يا ومضةَ اإلحساِس، قولي معي وَمْن كبَّراَمقَاَل َمْن صلَّى 

را  سبحاَن َمْن أَْبدََع في كونه ما يَْسل ب  العَْقَل، ومن صوَّ

 سبحاَن رّبِ الكون أَْجَرى لنا  في الكون ما ي وقِظ  َمْن فكَّرا

بٍَة ِمْن ثََرى »ب َرْيدةٍ« كنت أرى الَمْنَظرا  ه نَا على َمْقر 

ْلِفيَّ« عن يَْمنَتي ي ْسَراَي والبَْيدَرا و«الغَاَط« عن   كنت  أرى »الزُّ

 ه نَا على باِب الغروب الذي  أْهدَى إلّيِ الدُّرَّ والَجْوَهرا 

ا رأيت الشَّفََق األْحَمرا ً  لمَّ  أغمْضت  عيَن الشعر مستسلما

  
  

والمجد   الجود   القصيدة:   

شهاب   أبو   خليفة   بن   حمد   الشاعر:   
  

 الجود والمجد والتاريخ واألدب  والشعر واألقالم والكتب والشعب 

 سرورها بك حب ال يحيط به وصف البليغ وال األمثال والخطب

 شاهدت بعض الذي شاهدته فهمى دمع السرور على الخدين ينسكب 

 وللسرور كما للحزن أدمعه  من أنعم هللا هذا المنظر العجب 

 شيخ وال طفل وال امرأة لم يبق  تقاسم الحب فيك العجم والعرب

 والحب ليس كمثل الحب منزلة ما المال ما الجاه دون الحب ما الذهب؟

 لو أن من خلقوا للحب قد صدقوا  لم يبق ظلم وال حقد وال غضب 

 فإن أحبك هذا الناس واتجهت  لك القلوب فأنت األصل والسبب



 توجت حبك باإلحسان تكرمة فضالً وبذالً ونبال فوق ما يجب 

 من وحد الشمل بالجهد العظيم ومن طى الجزيل ولم يمنن بما يهب أع

 ومن بنى دولة بالعدل قائمة يحدو بها الحب ال الهندية القضب

 فال سجون وال كبت وال ضعة  وال مؤاخذة إال بما كسبوا 

 من حول االرض من وحل ومن مدر رمالها بوقود الشمس تلتهب 

 إلى نخيل وأشجار وفاكهة قطوفها التين واألعناب والرطب 

 ومن تبنى قضايا العرب قاطبة  والمسلمين نأوا عنا أو اقتربوا 

 ومد كفا بفيض الخير مترعة أعطت فأغنت فحيا فيضها العرب

 سرت بعودتك األوطان وابتهجت  شعوبها وشداك الطائر الطرب

 شعراَ تخيره قلب، وباركه فهم، وشارك في تنظيمه األدب

 من كل قافية بالحب مفعمة  شابها زيف وال كذب عصماء ما 

 فالحمد هلل ما أوالك من نعم  والحمد هلل زال الشر والوصب 

 وعشت يا زائد ذخراً ألمتنا  تعلو بذكرك في عليائها الرتب 

 

  

والفراشة   الشاعرة   القصيدة:   

طوقان   فدوى   الشاعرة:     

 

 هناك فوق الربوة العالية

 الساجيه هناك في األصائل 

 فتاة أحالم خالية 

 تسبح في أجوائها النائيه 

 الصمت والظّل وأفكارها 

 رفاقها ، والسرحة الحانية 

* 

 حياتها قصيدة فذّة 

 منبعها الحّس ونيرانه

 وحلم محيّر تائه 

  . .من قلق اللهمة ألوانه

 حياتها بحر نأى غوره 

 وإن بدت للعين شطآنه

* 



 رنت فتاة الشعر مأخوذةً 

 الطبيعة الخالية بصور 

 واألفق الغربي تطفو به

 ألوانه الورديه الاّلهبه 

 كأنه أرض خرافيّةٌ 

 هوت اليها شمسه الغاربه

* 

 ودّت وفيها لهٌف كاسح 

 لو تأخذ الكون الى صدرها 

 تحضنه وتشبع الروح من 

 آياته الكبرى ومن سحرها

 تعانق األرض . . تضم  السنا

 تقبّل الغيوم في سيرها 

* 

 بعينها في المدى ودفعت 

 تنهبه بالنظرة الواغله 

 ما أجمل الوجود ! واستغرقت 

 في نشوة فائضة شامله 

 تلتهم الكون بإحساسها 

 بقلبها، بروحها الذّاهلة 

* 

 ما أجمل الوجود !! لكنها 

 أيقظها من حلو أحساسها 

 فراشة تجدَ لت في الثرى 

 تودعه آخر أنفاسها

 تموت في صمت كأن لم تفض

 راسهامسارح الروض بأع

* 

 دنت إليها و انثنت فوقها 

 :ترفعها مشفقة حانيه

 أختاه ، ماذا ؟هل جفاك الندى 



 فمّت في أيامك الزاهية ؟ 

 هل صدّ عنك الزهر ؟هل ضيّعت

 هواك أنسام الربى الالهيه؟ 

* 

 كم أشعلت روحك حّمى الصبى

 وأنت سكرى بالشذى و الرضاب

 طافرةً بين رياض الهوى

 الهضاب راقصة فوق الربى و 

 توشوشين الزهر حتى ي رى 

 منفعالً من هذياِن الشباب

* 

 كم بلبل بالورد ذي صبوةٍ 

 ألهبت فيه الغيرة الّساعرة

 كم زنبق عانقته كم شذى

 .رّويت منه روحك الفائره

 فأين منك اآلن دنيا الهوى 

 !!وأين أحالم الهوى الساحره

* 

 ماذا ؟ تموتين ؟ فوا حسرتا 

 يع على عروس الروض بنت الرب

 أهكذا في فوران الّصبى

 يطويك إعصار الفناء المريع 

 وحيدةً ، ال شيّعتك الربى 

 وال بكى الروض بقلب صديع 

 أختاه ال تأسي فهذي أنا 

 أبكيك بالشعر الحنون الرقيق

 قد أنطوي مثلك منسيّةً 

 ال صاحب يذكرني أو رفيق 

 أواه : ما أقسى الردى ينتهي 

  !بنا الى كهف الفناء السحيق

 ت اعماقها مثلما واضطرب



 دّوم إعصاٌر بقلب الخضم 

 و انتفضت مذعورة في أسىً 

 و ارتعدت مرعوبة في ألم

 فلم يكن يصدم أحالمها

 إال رؤى الموت وطيف العدم

 وحدّقت في غير شيء وقد 

 حّومت األشباح في رأسها

 وال صور الوجود خالبة

 تنبعث النشوة في نفسها 

 وال رؤى الخيال رفّافة 

 المحموم من هجسها تخدّر 

 و دفق الليل كبحر طغى

 فانحدرت تحت عباب المساء 

 تخبط في الدرب و قد غمغمت 

 شاخصة المقلة نحو السماء

 يا مبدع الوجود ، لو صنته 

  .!من عبث الموت و طيش الفناء

  

  

الرمال   تل   على   القصيدة:   

المالئكة   نازك   الشاعرة : 

 

 لم يزل مجلسي على تّلي الرم 

 لّي يصغي إلى أناشيد أمسي 

 سوى أنني قد لم أزل طفلة 

 زدت جهال بكنه عمري ونفسي 

 ليتني لم أزل كما كنت قلبا 

 ليس فيه إال الّسنا والنقاء

 كّل يوم أبني حياتي أحال

 ما وأنسى إذا أتاني المساء

 أبدا أصرف النهار على التل 

 وأبني من الرمال قصورا 

 ليت شعري أين القصور الجميال

https://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9/c.1.1.5.331/


 ت وهل عدن ظلمة وقبورا؟ 

 ذا ترى أب ايه تّل الرمال ما

 قيت لي من مدينة األحالم؟

 أنظر اآلن هل ترى في حياتي

 لمحة غير نشوة األوهام؟

 ذهب األمس لم أعد طفلة تر 

 قب عش العصفور كّل صباح

 لم أعد أبصر الحياة كما كن

 ت رحيقا يذوب في اقداحي 

 لم أعد في الشتاء أرنو الى األم

 طار من مهدي الجميل الصغير

 الحمامة إن ّغن لم أعد أعشق 

 ت والهو على ضفاف الغدير 

 كم زهور جمعّتها لم تذر من

 ها الليالي شيئا سوى األشواك

 كم تعاليل صغتها فنيت إال 

 خياال يؤود قلبي الباكي

 آه يا تّل ها أنا مثلما كن

 ت فأرجع فردوسي المفقودا 

 أي كّف أثيمة سلبت رم

 لك هذا جماله المعبودا

 تلّي الرم كنت عرشي باألمس يا  

 لّي واآلن لم تعد غير تلّ 

 كان شدو الطيور رجع أناشي

 دي وكان النعيم يتبع ظلّي

 كان هذا الوجود مملكتي الكب

 رى فيا ليتني أعود إليها

 ليت هذي الرمال تسترجع السح 

 ر وليت الربيع يحنو عليها 

 لم أعد أستطيع أن أحكم الزه 

 ر وأرعى النجوم في كل ليل 



 شاعرة حي هل أنا اآلن غير 

 رى وهل غير هيكلي المضمحّل؟ 

 ذهب األمس والطفولة واعتض

 ت بحّسي الرهيف عن لهو أمسي

 كل ما في الوجود يؤلمني اآل 

 ن وهذي الحياة تجرح نفسي 

 أين لون الزهار لم أعد اآل 

 ن أرى في الزهار غير البوار 

 كلما شمت زهرة صّور الوه 

 م لعينّي قاطف األزهار

 عدت ألقى أين شدو الطيور ما 

 في صفاه من يأس قلبي خالصا

 كل لحن لصادح يتالشى

 في ادّكاري الّصياد واألقفاصا 

 أين همس النسيم لم تعد األن

 سام تغري قلبي بحب الجمال؟

 فغدا يهمس النسيم بموتي

 في عميق الهوى وفوق الجبال

 أين ّمني مفاتن القمر السا

 حر والصيف والظالم المثير؟

 الظالم غدا أر لم أعد أعشق 

 قد تحت الظالم بين القبور

 ها أنا اآلن تحت ظّل من الصف 

 صاف والتين مستطاب ظليل 

 أقطف الزهر ان رغبت وأجني الث

 مر الحلو في صباحي الجميل

 وغدا ترسم الظالل على قب 

 ري خطوطا من الجمال الكئيب 

 وغدا من دمي غذاؤك يا صف 

 صاف يا تين أّي ثأر رهيب 

 تسلب ما تع  ذاك دأب الحياة



 طيه بخال ال كان ما تعطيه

 تتقاضى األحياء قيمة عيش

 ضمهم من شقاه أعمق تيه 

 هي هذي الحياة ساقية السمّ 

 كؤوسا يطفو عليها الرحيق 

 أومأت للعطاش فاغترفوا من

 ها ومن ذاقها فليس يفيق 

 هي هذي الحياة زارعة األش 

 واك ال الزهر, والدجى ال الضياء

 م الشرهي نبع اآلثام تستله

 وتحيا في األرض ال السماء 

  

  

أنا   البالد   كل   القصيدة:   

إدلبي   مصري   بهيجة   الشاعرة  : 

 

 قد أنهض اآلن أو قد ينهض األلم

 لحلم وقد ينام على أبوابه ا

 فكل ما خطه التاريخ أعرفه 

 وكل مجد هنا في الجنب يحتدم 

 أنا ابنة المجد والتاريخ يشهد لي

 بأنني خير من شادت له األمم

 شهباء تعرفني كل البالد أنا 

 كتبت تاريخ من بادوا ومن قدموا

 وقفت في وجه كل الطامعين ولم

 يبق لهم أثر من بعد ما انهزموا 

 ا حملت في صحوة األيام رايته

 فكنت سيفا من األعداء ينتقم

 أنازل الليل حتى ينجلي أبدا 

 ويرسم الفجر في آالئي القلم 

 مضيت في زحمة األزمان شامخة

 وخطني في كتاب الخالدين دم

 أقسمت للدهر ال أفنى وإن فنيت

https://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8A/c.1.1.5.136/


 مضارب األرض بل يفنى بي العدم

 أنا التي كنت في بدء الزمان ضحى

 الهرمولم أزل قلعة ما شابها 

 أضم في القلب آالمي وأحرقها

 وأرسل الريح في أهدابها الكرم 

 أحيك من أضلعي شمسا وأرفعها

 لتنمحي عن مدى أسواري الظلم 

 أنا ابنة الشرق تسري في دمي حكم

 بل رحلتي كلها من بدئها حكم

 


