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 سنة  13 - 8الفئة العمرية:  -القصائد الفصيحة 

  

 القصيدة: يارا والّرحيل 

 الشاعر: غازي القصيبي 

  

 "أبي! أال تَصحبنا؟ إنني 

 أود أن تَصحبنا... يا أبي!"

 و انطلقت من فمها آهة 

 حّطت على الجرح.. و لم تذهب 

 و أومضت في عينها دمعة 

 مالت على الخد.. و لم تسكب 

 و عاتبتني -َكبُرت دميتي- 

 و هي التي من قبل لم تعتب 

 "أهكذا تهجرنا يا أبي 

 لزحمة الشغل و للمكتب؟"

* * * 

 يا أجمل الحلوات.. يا واحتي

 عبر صحاري الظمأ الملهب

 أبوك مذ أظلم فجر النوى 

 يعيش بين الصَّل و العقرب

 يضحك.. لو تدرين كم ضحكة

 تنبع من قلب األسى المتعب 

 يلعب.. و األحزان في نفسه

 كحشرجات الموت لم تلعب 

 يود-لوال الِكبَر-لو أنه 

 أجهش لما ِغبت... ال تذهبي! 

* * * 

 يا أجمل الحلوات.. يا فرحتي

 يا نشوتي الخضراء.. يا كوكبي 

 أبوك في المكتب لما يزل

 يهفو إلى الطيب و األطيب 



 يصنع حلماً: خير أحالمه

 أن يسعد األطفال في الملعب

 من أجل يارا و رفيقاتها 

 أولع بالشغل... فال تغضبي

  
  

 القصيدة: اسمها

 الشاعر : نزار قباني
  

 هُناَك .. بعُض أحرف  

 تَصَحبُني كُمْصَحفي

 أهذِه ُجنينَةٌ؟

 تورُق تحَت ِمعَطفي ذِه ُجنينَةٌ؟

 تورُق تحَت ِمعَطفي 

 ففي الضُّحى .. وفي  الدُّجى 

 ..وفي األَصابيحِ.. وفي

 ما َصيحةُ العُصفوِر .. ما

 .. تَنَهُّداُت الِمْعَزفِ 

 يا َسْحبَةً ِمن نَغم  

 توِمُض ثّم تَْختَفي 

 يَُمرُّ نَْيساناً ، على

 شوقي .. على تَلَهُّفي

 ويلتوي ِسْلَك َحرير  

 بارَع التَّعَطُّفِ 

 ينقُلُني من َرْفَرف  

 .. ُمْخَضوِضر  .. ِلَرْفَرفِ 

 أنا الذي يَعوُم في 

 ُجرحِ َهوًى لم يَْنَشفِ 

  

*** 

 اْسُمِك .. ال .. َعْفَوكِ 

في  أنِت فوَق أن تُعرَّ

. 



 القصيدة: لغة الضاد 

 الشاعر: صباح الحكيم 
  

 أنا ال أكتُب حتى أشتهْر … ال وال أكتُب كي أرقى القمرْ 

 أنا ال أكتب إال لغة … في فؤادي سكنت منذ الصغرْ 

 لغة الضاد و ما أجملها … سأغنيها إلى أن أندثرْ 

 سوف أسري في رباها عاشقاً … أنحُت الصخر و حرفي يزدهرْ 

 ال أُبالي بالَذي يجرحني … بل أرى في خدشِه فكراً نضرْ 

 أتحدى كل َمْن يمنعني … إنه صاحب ذوق  معتكرْ 

 أنا جندٌي و سيفي قلمي … و حروف الضاد فيها تستقرْ 

 سيخوض الحرب حبرا قلمي … اليهاب الموت اليخشى الخطر

 قلبَي المفتون فيكم أمتي … ثمٌل في ودكم حد الخدرْ 

 ْْ  في ارتقاء العلم ال ال أستحي … أستجد الفكر من كِل البشْر

 أنا كالطير أغني ألمي … و قصيدي عازٌف لحن الوترْ 

 
 

 القصيدة: نحن نحب الحياة 

 الشاعر: محمد درويش
  

 َونَْحُن نُِحبُّ الَحيَاةَ إذَا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيالَ 

 َونَْرقُُص بَْيَن َشِهيدْيِن نَْرفَُع ِمئْذَنَةً ِلْلبَنَْفَسجِ بَْينَُهَما أَْو نَِخيالَ 

 

 نُِحبُّ الَحيَاةَ إِذَا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيالَ 

ِحيالَ   َونَْسِرُق ِمْن دُودَةِ القَّزِ َخْيطاً ِلنَْبنِي َسَماًء لَنَا َونَُسيَِّج َهذَا الرَّ

 َونَْفتَُح بَاَب الَحِديقَِة َكْي يَْخُرَج اليَاَسِميُن إِلَى الطُُّرقَاِت نََهاراً َجِميالَ 

 نُِحبُّ الَحيَاةَ إِذَا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيالَ 

 

 َونَْزَرعُ َحْيُث أَقْمنَا نَبَاتاً َسريَع النُُّمّوِ , َونَْحصدْ َحْيُث أَقَْمنَا قَتِيالَ 

 َونَْنفُُخ فِي النَّايِ لَْوَن البَِعيِد البَِعيِد , َونَْرُسُم فَْوَق تُراِب الَمَمرَّ َصِهيالَ 

 َونَْكتُُب أَْسَماَءنَا َحَجراً ’ أَيَُّها البَْرُق أَْوِضْح لَنَا اللَّْيَل ’ أَْوِضْح قَِليالَ 

 نُ ِحبُّ الَحيَاةَ إِذا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيال... 

  

  

 



 القصيدة: إلى أبناء غزة 

 الشاعر الفلسطيني: محمد عبد الدين الدوايمة
  

  

 ضمد جراحك وانتصب واعمل سالحك والتهب 

 واقذف بروحك، ثائراً  واضرب فخصمك يرتعب 

ً  واسجد لربك واقترب  وانهض بليلك قانتا

ً  وهللا جارك فاحتسب   واهرق دمائك طائعا

 واقحم غبار وقيعة   للمجد غيرك من يثب؟

 فالساح يعشق فتيةً  بهم البشائر تقترب 

 هل هاللها  <<وجنين>> والنصر آت  فارتقب

    

 
  

 القصيدة: على األرض السالم 

 الشاعر: فاروق جويدة 
  

 صرت ال أسمع صوتي 

 ليس عندي ما يقال

 كل ما في األرض شيء من رمال

 حينما تنهار فينا 

 دهشة األشياء ننسى 

 كل معنى .. للسؤال

* * * 

 صرت ال أسمع صوتي 

 كل ما في الكون يجري

 ثم يسقط خلف سمعي

 كل حزن الناس أضحى 

 بين حزني .. بعض دمعي 

 القناديل تهاوت 

 خلف قضبان السجون 

 والعصافير توارت

 في سراديب الجنون 

 والبريق اآلن يجري



 ثم ينزف في العيون

* * * 

 صرت ال أعرف نفسي

 أسأل الطرقات سرا : 

 أين بيتي؟

 من أكون؟

 من يدل العين يوما 

 عن خيوط الضوء 

 في هذا الطريق

 بحر أحزاني عنيد

 كيف أنجو بالغريق 

 آه من عمر بليد

 ليس يعنيه السؤال 

 وتصلب الكلمات جهرا 

 فوق أنقاض المحال

* * * 

 من يعيد الحرف بعد الحرف للكلمات؟

 ويعيد الصوت بعد الصوت للنغمات؟

 من يعيد الروح في هذا الرفات؟ 

* * * 

 ال تسل شيئا ودعنا

 لم يعد يجدي السؤال 

 ال تقل شيئا فإني 

 ليس عندي .. ما يقال

 كن ككل الناس عاشوا

 ثم ماتوا.. بالكالم 

 يسكنون اآلن قبرا

 بعد أن ضاق الزحام 

 أو كما قالوا قديما

 " "األرض السالم قل على  

  



 القصيدة: مع القلم 

 الشاعر: حمد بن خليفة أبو شهاب
 

 هل أنت مثلي محب أيها القلم   تشدو وتبكي كما أبكي وتبتسم  

 إن قلت ال قلب لي يهوى وال بصر   يرى الجمال وال سمع يعي وفم  

 فكيف شاطرت من هاموا بمن شغفو   حبا وكيف مع العشاق تنسجم  

 وكيف تعلم نجواهم وما نطقو   وتستجيب لشكواهم وقد كتموا  

 وتظهر الخافي المخبوء من نفس   وترسم الحب تبياناً كما رسموا  

 هل لألنامل أم للقلب واسطة   أوحت إليك بما قالوا وما نظموا  

 أم أن علمك باألسرار ينظر م   يخفى وتعلم منهم فوق ما علموا  

 أم فيك سر من األسرار محتفظ   به لذاتك دون الخلق يا قلم  

 مني عليك سالم هللا يا قلم   فاسلم فإن بك اإلنسان محترم  

  

 
 

 القصيدة: إذا المرء ال يرعاك إال تكلفا  

 الشاعر: اإلمام الشافعي 
  

 ً  إِذا الَمرُء ال يَرعاَك إاِّل تََكلُّفا

 فَدَعهُ َوال تُكثِر َعلَيِه التَأَسُّفا

 فَِفي النَّاِس أْبدَاٌل َوفي التَّْرِك َراحةٌ 

 وفي القلِب صبٌر للحبيب ولو جفا

 فََما ُكلُّ َمْن تَْهَواهُ يَْهَواَك قلبهُ 

 َوال كلُّ َمْن َصافَْيتَه لََك قَدْ َصفَا

 إذا لم يكن صفو الوداد طبيعةٌ 

 فال خيَر في ود  يجيُء تكلُّفا 

 وال خيَر في خل ّ يخوُن خليلهُ 

 ويلقاهُ من بعِد المودَّة ِ بالجفا 

 َويُْنِكُر َعْيشاً قَدْ تَقَادََم َعْهدُهُ 

ا كان بِاألَْمِس قَدْ َخفَا   َويُْظِهُر ِسرًّ

 َسالٌم َعلَى الدُّْنيَا إذا لَْم يَُكْن بَِها

  َصِديٌق َصدُوٌق َصاِدُق الَوْعِد ُمْنِصفَا



 القصيدة: الحقيقة والظل 

   ريتا عودةالشاعرة:  

  

 "الظل"

 في القلب فراشة 

 صغيرة صغيرة 

 منسيّة 

 بيَن دفاتر صمتي

 تُرفرُف تُرفرفُ 

 داخَل ُجدران قلبي

 لتنفض عنه وعنّي

 ُغباَر العُزلة 

 تتنقُل باصرار

 بيَن مدن مللي

 لتُشِعَل فيها 

 كبرياء الثقة بالنفس 

 تتمردّ تتمردّ 

 على صمتي 

 تثيُر إرادتي

 تُضيُء شمَس ايجابيتي 

 تزرعُ اشجاَر ُوجودي

 "الحقيقة "

 أحاوُل رويدا رويدا 

 فتَح أبواب قلبي

 أحّطُم شيئا فشيئا 

 قضباَن العُزلة 

 وأخُرُج عن ُحزني 

 بحثا عن

 حزن اإلنسان اآلخر

 أخرُج عن صمتي 

 وأنا أعلن بكبرياء 

 ملء صوتي

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%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/c.1.1.5.172/


 عن ميالدي أنا

 :ك

  

 "كيان"

  

 القصيدة: خير الكالم 

 الشاعرة: سهام آل براهيمي

  

 نَـِقّ الَكالَم ِمَن األَْشراِف تَْعــــــــِرفُهُ   

اِق أَْنــــــقَـاهُ     أَْشَهى ِمَن الشَّْهِد ِللــذُّوَّ

 ِسْحُر البَيَاِن بِنَثِْر الَحْرِف تَْعِزفُــــــــهُ   

ا َوِسرُّ الُحْسِن َمْعنَـــــــاهُ     تُْلِقيـــِه دُرًّ

 َهـذَا الَحِديُث َعلَى األقالم مبريَّـهُ   

 بِـالُروحِ ِحْبٌر َعـلَى األْلَواحِ أَْجـَراهُ   

لُـــــهُ     َصْعُب اْبــتِـدَاء  بِِميـــــالد  َو أَوَّ

ـْرحِ أَْعيـَاهُ   
 ِعْندَ اْنفعَاِل َمـَصـــــاغِ الطَّ

ـْوِت فِي ُصَورِ     بَْعدَ اْنِقـبَاِض اَزِدَحـاِم الصَّ

 الِسّْرُب فَكَّ قُيُودَ األْسـِر يُـْمـنَاهُ   

 فَـالُحرُّ يَــْسبَُح فِي األْرَجـاِء ُمْنَطـِلقًـا  

 يَـأْبَ ى القُيُودَ التِي تُْضنِي بِـَمْرآَهُ   

 َو اْستَْلَهـَم القَْلُب َرأَْي العَْقِل ُمْعتَِصًمـا  

 فَـاْستَْرَسَل القَْطُر َرْطـبًا َهـتَّ أَْندَاهُ   

وَح فَْضفََضةً     َرْوُح الفَُؤاِد يَُجاِري الرُّ

 َحتَّى تَنَـاَهى َكْنْهر  فَـاَض َمْجــــــَراهُ   

ْض َمــا تََخـيَّــلَـهُ     أَْجـِمْل بِِه الِفـْكَر َرِوّ

ْهِر أْصبَاهُ    يَـاِض َو قَْطُف الزَّ  َزْرعُ الِرّ

 َو اْغِزْل ِمَن الشَّــْمِس نُوَر الَحْرِف فِي ِعبَر    

 تَـْرقَى بَِهـا ِحْصَن آَفَــاق  ِلــَمْبنَـاهُ   

 ِمْن ُمْجَمِل القَْوِل َحـثٌّ َخفَّ فِي َحذَق    

ْعَب َمْغـــَزاهُ     َســْهُل انٌِقــيَاد  أاَلََن الصَّ

 َصـِدّْرهُ َعْبـَر َشِهيـِق الفَْجِر ِمْن نَفَس    

 َزادَ الَحــيَاةَ َزفِـيًرا َهبَّ أَْصــفَاهُ   



 إنَّ الِلَّسـاَن إِذَا َماتَــــــْت َمعَـايِـــــبُهُ   

 قَــاَم الَمقَاُل َمقَـاَم الشَّــذِْر أْغــــــاَلهُ   

 واألْصُل أَْصدَُق ِمْن ُصْنع  تَُحِسّنُـــــهُ   

 فِي ُكِلّ َطْبع  َطغَى ، نُـْضـًجـا بِفَْحــَواهُ   

 َخْيُر الَكالِم إذَا ِصــيـغَـْت َجـواِهـرهُ   

، قَــِليُل الّصــــْرِف أَْرَسـاهُ     َطـْرًحـا ِلبَْحر 

 أَدْلَ ـــــى الَمقَـاَل إذَا َمـا دَلَّ ُمْختَـِصًرا  

 ُكـلَّ اْجتِـَرار  َو لُــــبَّ الفَـْهِم أْجـــــَزاهُ   

 إنَّ اللَّبِيَب بَِصيـــُص القَْصــِد يُدِْرُكهُ   

 ِعْنـدَ اإلَشـاَرةِ يُْجــِلي الِقْشَر َمـــْعــنـاهُ   


