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 2023مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني "الشعر للجميع"  

 سنة 18 - 14الفئة العمرية:  -القصائد الفصيحة 

 

 قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب  القصيدة:

 سعيد عقل الشاعر: 

 َشـآُم ، ما المجُد؟ أنِت المجُد لم َيِغِب  قرأُت مجَدِك في قلبي و في الُكُتـِب 

ل بي إذا على َبـَرَدى   أحسْسُت أعالَمِك اختالْت على الّشُهِب  َحـْوٌر تأهَّ

 بِـَعزَمَتي ُأَمـويٍّ َعْزَمـَة الِحَقـِب  أّيـاَم عاِصَمُة الّدنيا ُهـَنا َربَطـْت 

اِن والُقُضـِب  نادْت َفَهـبَّ إلى ِهنـٍد و أنـدُلـٍس   َكغوطٍة ِمن َشبا الُمـرَّ

ـْت على ِقَمِم   وعّلَمـْت أّنـُه بالفْتـَكـِة الَعَجـِب  الّتارِيـِخ طاَبَعـهاخلَّ

ـْت رِفَعـَة الِقَبِب  و إنما الشعـُر شرُط الفتكِة ارُتجَلت  على الُعـال و َتَملَّ

 وإن تَهـّددها َدهـٌر مـَن الُنـَوِب  هذي لها النصُر ال أبهى، فال ُهزمت

 لوًا كما الَموُت،جئَت الَموَت لم َتَهِب حُ  و االنتصاُر لَعـالي الـّرأِس ُمْنَحِتمٌ 

 بَِعـْنَدِميٍّ َتَمْتـُه الّشـْمُس ُمنَسـِكِب  شآُم أرَض الّشهاماِت التي اْصَطَبَغْت 

 ذاَك النفيُر إلى الّدنيا أِن اْضَطـرِبي ذّكرتِك الخمَس و العشـريَن ثورتها 

ي الحديَد يواِعـْدِك اأُللى َجَبهـوا   الّسـيِف َسـيفًا في الِقتاِل َربِي لدولِة  ُفكِّ

ُفـوا َقاسـيونًا لألنـاِم َغـداً   ُطورًا َكِسـيناَء ذاِت الّلـوِح والغَلِب  و خلَّ

 كما اهتزاُز غصوِن األرزِ في الهُدِب  شآُم... لفُظ الشـآِم اهَتـزَّ في َخَلدي 

َدها ـِك في آِهـي فشــدَّ  جَد في َطـَربِيَطرِْبُت آهًا، فُكنِت الم أنزلُت ُحبَّ
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 أمل القصيدة:  

   عزيز فهميالشاعر: 

 

 َولِــُكــلِّ َلــْيـٍل ُمـوِحـٍش َأَجـلُ  َهـَتـَف اْلـَبـِشـيـُر َوَلاَح لِي َأَملُ 

 َأْن َتــْصـُدَق اْلَأْنـَبـاُء َوالـرُُّسـلُ  َأْنـَسَأ اْلـَقـَدُر اْلـُمـَنى َوَعَسىَلا 

 َمـا َأْسـَلـَف اْلَماِضي َوَما َيِصلُ  ُتـْب َيـا َزَمـاُن َوَلا ِعـَتاَب َعَلى 

 ـلُ َدقَّ اْلـَبـَشـائِـَر َقـْلـِبـَي اْلـَوجِ  ُتـْب َيـا َزَمـاُن َوَمـا َعـَلـْيَك ِإَذا

َماُن َوَكْم   َسـَعـَفـْتـُه ِعـْنـَد َنـِذيرِِه اْلِغَيُل! ُبـْشـَرى َوَكـْم َنـَذَر الزَّ

َماُن َوَكْم   َوَعـَد اْلـَبـِشـيـُر َوَوْعـُدُه َمَطُل! ُبـْشَرى َوَكْم َحِنَث الزَّ

ــا َأَفــْقــُت َوَجـدَّ لِـي َأَمـلٌ   َعـْنـُه َوَجـدَّ لِي َمَثلُ َأْقـَصـْرُت  َلــمَّ

ــــِنــــي َظـــْمآُن َلاَح َلـــهُ  ـَراِب َوَمـاُؤُه َخـَتـلُ   َوَكَأنَّ  َبــْرُق الـسَّ

ـْرُت َأْحـَلاِمـي َوَعـاَوَدنِـي   َوْجــٌد َعـَلـى اْلَأيَّـاِم َيـْشـَتـِعـلُ  َبــشَّ

ـا َهـَمـْمـُت بِـَكـْبـِحـِه َوَأَبـى   ا ِجـَمـاًحـا َضـاَقـِت اْلـِحـَيـلُ ِإلَّ  َلـمَّ
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ـْهُل َواْلَجَبلُ  َفـَوِسـْعـَت آَمـالِـي َوَضـاَق بِـَنا ـا َحـَرْمـَت الـسَّ  َلـمَّ

 َصـْوتِـي َكـَرْجـِع َصـَداُه َيْبَتِهلُ  َوَظــِفــْرَت ِمــْن َأَمـٍل بِـِه َفِإَذا 

ُه اْلـَمـَثـلُ  َي اْلـَغـَزلُ أَ  َيـا َمـْن َوَفـْيـَت َوُودُّ  ْنــَت اْلَأِمــيــُن َوُودِّ

 َوَصـَحـا َضـِمـيـٌر َنـْوُمـُه َثـِمـلُ  َأْيـَقـْظَت ِمْن ِسَنِة اْلُفَؤاِد َهًوى

ـْبـرِيـُح َواْلـَعـَذلُ  بِـي ِمـْنـَك َفـْوَق َصَباَبِتي َنَدمٌ   َوَعـَذابِـَي الـتَّ

ٌة   َورَِضـاَك ِمـْنـُه اْلـُبـْرُء َواْلـِعـَلـلُ  َورًِضاَفـاْصـَفْح َوَصْفُحَك ِمنَّ

 َمـَعـَهـا اْلَأَمـانِـي َوْهَي َتْحَتِفلُ  َلا َكاَنِت اْلُبْشَرى ِإَذا اْحُتِضَرْت 

َمـاُن بِـَيـانِـٍع َنـِضرِ  ُه اْلـَخـَجـلُ  َعـَصـَف الـزَّ ا َردَّ  ِمــْنــَهــا َفــَهــلَّ

اَلــِت اْلآمَ  نِي اْلَمَللُ  ــاُل َهــاتِــَفــةً َمـــا َز  َوَكـِم اْسـَتـَجْبُت َوَردَّ

ـَمـنِّـي َواْلـُمـَنى َشَرٌك  ـَمـنِّـي َيـْقـُرُب اْلَأَمـلُ  َبـْيـَن الـتَّ  َوَمـَع الـتَّ

 

 https://www.hindawi.org/poems/70573806المصدر: 

 َواْلَيْومَ أ  القصيدة:  
ِ

 ْمس

 محمد تيمور الشاعر: 

 

 َحـاِمـًلا َمـا َكـاَن لِي ِمْن َأَمِل  َزَمـُن اْلُأْنـِس َتَولَّى َواْنَقَضى

ـْهـِم َوَواَفى َغْيُرهُ  اَب َبْعَد اْلَعَسلِ  َمـرَّ َكـالـسَّ  َفـَشـرِْبـَنا الصَّ

ـَجـْت ِذْكـَراُه َقْلِبي ِمْثَلَما  ـبَّ ُنـَواُح اْلـُبْلُبلِ  َهـيَّ ـَج الـصَّ  َهـيَّ

 َأْشـَعـَلـْتـُه َنـاُر تِـْلـَك اْلـُقـَبـلِ  الَِّذي َلـْم َأَزْل َأْشـُعـُر بِاْلَوْجِد 

 َلـْيـَتـُه َيـْمـِشـي بَِنا ِفي َمَهلِ  ُكـلُّ َمـا َنْهَواُه َيْمِضي َعاِجًلا 

ـٌة لِـْلَأَزلِ  ُكـلُّ َشـْيٍء َحـائٌِل َعْن َشْكِلهِ   تِــْلــَك ِفــيــَنـا ُسـنَّ

ْهـُر  ْهـرِ َلـْم َأْمـَتـِثـلِ  َهـَنـائِي ِإنَِّني َسـَلـَب الـدَّ  لِـَفـَعـاِل الـدَّ

ِني اْلِإْخَواُن ِإْذ َقْد َجِهُلوا  ـِهْم ِفي ُشُغلِ  َعقَّ ـِنـي َعـْن َغـيِّ  ِإنَّ

ُهْم  ـي اْلـُعْمَر َأْرُجو ُودَّ  َبــْيـَن ُعـْذرٍ ِمـْنـُهـُم َأْو َعـَذلِ  َأُأَقـضِّ

ا َللِ  ِس َطْيٌر َصاِدحٌ َأَنـا َبـْيـَن النَّ  َنـائِـٌح ِفـي َعـَرَصـاِت الـطَّ

ـْيـُث َلا ُتـْغـِضـُبهُ  ْئـِب َوْقَت اْلَكَللِ  َأَنـا َذاَك الـلَّ  َوَثـَبـاُت الـذِّ

 َأْلـَتـِقـي ِفـيـَهـا بِـُنـورِ اْلَأَمـلِ  ِإيـِه َيـا ُدْنـَيـا َأَمـا ِمْن َساَعةٍ 

ـَهـا ِمـْن َدْمِعَي اْلُمْنَهِملِ  التَّْعُس َحَياتِي ُصُحًفاَأْوَدَع   َخـطَّ

ْنـَيا ُهُم اْلَأْوَهاُم َأْم  ُجِل؟ َأَبـُنـو الـدُّ  َأَنـا ِفـيـِهـْم َلْم َأُكْن بِالرَّ

ـْعـَد بِـِهْم ُمتَِّصلٌ   َوبِـِمـْثـِلـي َبـْعـُد َلـْم َيـتَّـِصلِ  َهـاُكـُم الـسَّ

اَحـُة اْلِإْنـَساِن ِمْن َكدٍّ َوِمْن   َنـَصـٍب َيـْوَم اْنـِقَضاِء اْلَأَجلِ  َر
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 مجد اإلمارات القصيدة: 

 مكتوممحمد بن راشد آل الشيخ الشاعر: صاحب السمو   

والقول والفعل واإلنجاُز والَظًفرُ    َنحُن القصيُد ونحن اللحُن والوتُر   

 لنا الصدارُة في علم وفي عمل    في كل يوم لنا مجٌد َوَمفتخرُ 

 ُننافُس الكون ال تنفكُّ رايُتنا   َخفاَقة حينما الراياُت َتنكسرُ 

سطر عن مآثرنا  يا كاتب المجد ما َيعَجُز الناُس إن َقلوا وإن َكُثروا  

 ال تعرُف اليأس والتسويف همُتنا َوال يخالطنا َعجز وال َخَورُ 

 حضارة ليس باإلسمنت قيمُتها  َبل إنها الَعقُل والتدبير والفَكرُ 

 يا سائال عن ُجذور من أرومتنا نحن الَحضاَرة واإلسالم والسورُ 

ُنفوُته لُكل مجد سعينا ال  إذا ليَس في باعَنا عن َنيله قَصرُ   

 وُكلُّ ساحة ٍعّز َعزُّ طالُبها كنا لها وعلى ما عز َننتَصرُ 

 عنا روى الدهُر واألياُم شاهدة مآثر لم تغير صبحها الغَيرُ 

 عن دولة ُحرة عرباء شامخة من أمة الضاد ينمي َأصلها مَضرُ 

رُ   في ُكل ُركن ترى من مجدنا أثر ال َشك سيرتنا الياقوت َوالدَر

 إن الشهادات إن جاءت فليس سوى  َشهاَدة الحق من قوم بنا بهروا

 عن جودة في القرارات التي صدرت  َمدروَسة َوبخير الشعب َتنَحصرُ 

 ُحُكومة عندنا اإلنساُن غايُتها َتراُه َأثَمَن ما َتبني َوَتدخرُ 

 school.com/archives/11965-https://uae المصدر:

 

 القصيدة: 
ِ
 ُكلُّ ما في الَكْون

 الشاعر: محمد مهدي الجواهري  

 

 كلُّ ما في الكوِن ُحبٌّ وجمالُ  بَِتَجّليِك وإْن َعزَّ الَمنالُ 

 فكم ثائر بحر بسط النور  هادئًا بات وكم ماَجت رِمال 

 ورياض ضاَحَك الزهَر بها ثغُرَك الّصافي وناجاها الَخيال 

 وسهول كاد يعرو َهْضَبها  َنزٌق من صبوة لوال الجالل 

 ما لمن يهوى جمااًل زائالً  وعلى البدر جمال ما ُيزال 

 ال عِدْمناَك مروجـًا للهوى  جَدة فيها، وللدهرِ اقتبال 

 نا غض وميدان الصباعيُش  فيه مجرًى للتصابي وَمجال

 يا أحباّي وكم من عثرة سلفت ما باُل هذي ال تقال

لونا بوعـود منكـم  ربما قد علل الظمآَن آل  علَّ

ني الهجراُن منكم والوصال  وعدوني بسوى القرب فقد  شفَّ

ل العيَش ما شئتم فكونوا  لسوى حبكم يحلو المالل   ال أمَّ

 العدل وما ُجْزُت الصبا أمن  ومداه يألف الشيَب القذال 
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 إنها أنُفُس لم تخلق سدى ورقيقات قلوب ال جبـال 

 أشتكي منكم وأشكو لكمُ  إنَّ دائي في هواكم لُعضال 

 فعلى الرفق! كفاني في الهوى ما ُأالقي، وكفاكم ذا الِمطال

 ألذنٍب تصطلي َحرَّ الْجوى مهٌج كانت لها فيكم ِظالل

 أرتجيها صفوًة منكم وأن  تنالَزَعموها بغيًة ليست 

 إنما أغرى زماني بكم نَِعٌم طابت وأيام ِطوال

 ال أُذمُّ الّدهر هذي ُسنَّة: للهنا حاٌل ولألحزان حال

 قد حَثْثناها مطايا صبوة لُكُم أوشك يعروها الكالل 

 وَرَجعنا منكُم ِخلوًا ولو  أَكلت منهن آمال هزال

 تقولوا: هجُرنا عن علة ال  ربما َسرَّ حسودًا ما يقال

 أنا من جّرْبتموه ذلك الطاهرُ  الحِب إذا ِشينت ِخصـال 

قال  ْبَن طبعي في الهوى مثَلما يجلو من السيف الصِّ  شيم هذَّ

ُة الّنفِس على الروح َوبال  أيها الناعُم في لّذاته : لذَّ

 شهوٌة غرَّتك فاْنَقْدَت لها وُمنى المرء شعور وكمال

 https://www.aldiwan.net/poem26553.html  المصدر: 

 

 القصيدة: بالدي هواها في لساني وفي دمي 

 الشاعر: مصطفى صادق الرافعي 

 

 بالدي هواها في لساني وفي دمي 

 يمجُدها قلبي ويدعو لها فمي 

 بالَدهُ وال خيَر فيمن ال يحبُّ 

 وال في حليِف الحب إن لم يتيم 

 ومن تؤِوِه داٌر فيجحُد فضلها

 يكن حيوانًا فوقه كل أعجمِ 

 ألم تَر أنَّ الطيَر إن جاَء عشهُ 

 فآواُه في أكناِفِه يترنم 

 وليَس من األوطاِن من لم يكن لها

 فداء وإن أمسى إليهنَّ ينتمي 

 على أنها للناس كالشمس لم تزلْ 

 كم فيهُم عمي تضيُء لهم طرًا و

 ومن يظلِم األوطان أو ينَس حقها

 تجبه فنون الحادثات بأظلم

 وال خيَر فيمْن إن أحبَّ دياره

 أقام ليبكي فوَق ربٍع مهدم 

 وقد طويْت تلك الليالي بأهلها

https://www.aldiwan.net/poem26553.html
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 فمن جهَل األياَم فليتعلم

 وما يرفع األوطاَن إال رجالها

 وهل يترقى الناُس إال بسلم

 فيبخل بفضلهِ ومن يُك ذا فضٍل 

 على قومِه يستغَن عنه ويذمم

 ومن يتقلْب في النعيم شقْي بهِ 

 إذا كان من آخاُه غيُر منعم

 

 https://shortest.link/4JtR المصدر: 

 

 أهالل أرض أم هالل سماءالقصيدة:  

 الشاعر: محمود سامي البارودي 

  

َمانَ َشِمَل   َأِهالُل َأْرٍض َأْم ِهالُل سماءٍ  ؟وَأْهَلُه بِِضَياءِ  الزَّ

الِم َفَماَج في أْلاَلءِ   َبَدَرْت َلواِمُع ِمْنُه َشقَّ َوِميُضها  ُحُجَب الظَّ

اءِ  ِة اْلَجْوَز ةً  لِْلُمْلِك َفْوَق َأِسرَّ ُتُه َفكاَنْت ُغرَّ  َوَبَدْت َأِسرَّ

تِِه َوَشْمِس عَ   ُنوٌر َتَولََّد َبْيَن َبْدرٍ طالِعٍ  الءِ في َأْوِج ِعزَّ

 َأْكرِْم بَِطْلَعِتِه ِهالاًل َلم َيَزلْ  َيْعُنو ِإَلْيِه ِهالُل ُكلِّ لِواءِ 

ّراءِ   ُنوُرهُ  (اْلِكناَنةَ )ُهَو َمْولٌِد َعمَّ  َفَتباَشَرْت بِاْلُيْمِن َوالسَّ

َجْت َكالغاَدِة الَحْسناءِ  نيا َجماَل َشبابِهاَلِبَسْت  َوَتَبرَّ  بِِه الدُّ

ْهِم الَّذي  ((بَِعبِد القاِدرِ ))َفاْهَنْأ  وافاَك َيْرُفُل في َسنًا َوَسناءِ   الشَّ

دٍ  في ِظلِّ ُمْلٍك وارِِف اأَلْفَياءِ   َواْسَعْد بِِه َوَأِخيِه يا اْبَن َمَحمَّ

كِّ بِاآلراءِ   َعَلِويَّةٌ  َوَلَسْوَف َتْنُجُم َأْنُجمٌ  َتْجُلو َظالَم الشَّ

 ِمنها ُصُدوُر َمَحاِفٍل َوَجَحاِفلٍ  في َيوِم َأْقِضَيٍة َوَيْوِم لَِقاءِ 

 َوَبوارٌِق َتْنَهلُّ فيَنا بالنََّدى  وَصواِعٌق َتْنَقضُّ في اأَلعداءِ 

عاً  َكاْلَبْدرِ َبْيَن َكواِكِب الَخْضراءِ   َوَكَأنَِّني بَِك َبْيَنُهْم ُمَتَرفِّ

َك يا مِليُك وال َتَزلْ  َمقالَِد اْلَعْلياء ِ َتْحِوي َيَداَك   فاْنَعْم بِِعزِّ

 ال زِْلَت َمْعُمور الِفناِء ُمَهنَّأً  في نِْعَمٍة َمْوُصوَلٍة بَِبقاءِ 

 

42-41، صفحة 1992دار العودة، محمود سامي البارودي باشا، ديوان البارودي،  المصدر:   

 

 القصيدة: كبرت حين ضاق القميص

 الشاعر: حيدر محمد هوري

 

 ي؛رِ ْم عُ  ئُ هجِّ أُ 

https://shortest.link/4JtR
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 اً َص ميْ صًا .. قَ ميْ قَ 

 ، يرْي لغَ  سرْي  اَب بوَ أَ  حُ تفَ أَ وَ 

 لبي.قَ اء بِ مَ و السَّ مُ تنَ فَ 

 م،اهُ َط خُ  قُت بَ َس  الذينَ  شيلُ أَ 

 وا،وماتُ  اةيَ وا للحَ هُ بَ إذا انتَ 

 ،ْي صنِ غُ  َب م قرْ هُ انُ غَص أَ  تذُبلُ فَ 

 . اُت هَ ها الجِ ينتْ بة زَ رْ غُ  ْى إلَ  هُ وْ جُ الوُ  مضْي لتَ 

 

 و.. أنمُ َس 

   نتي مَ ائحَ رَ   َظ حفَ لتَ 

 عنها قليال... تغيرُت 

 / ولُ قُ تَ 

 ى،دَ ى، والمَ دَ الصَّ  حَت رَ جَ 

 نيقَ غرَ أَ ، وَ ُت ألَ امتَ فَ 

 ، هيلُ بالغياب الصَّ 

 يك/لَ عَ  ميُص القَ  اَق َض فَ 

 ... يَّ لَ عَ 

 ليلُ الدَّ  اعَ َض وَ 

 ..ميُص مي القَ أُ  اترُ فَ دَ 

 جاعيدَ التَّ ا يهَ لَ عَ  خيُط تَ 

 ابَّ حُ 

 مري، عُ  اَق ا َض إذَ 

 .ولُ الذبُ  ا اهَ دَ ن َص ني عَ َط أسقَ وَ 

 

 ..ميُص القَ  ضيُق يَ 

 هم،سماءَ أَ  عَ خلَ ألَ 

 ي.نّ ب عَ الحُ   صدُ قَ أَ 

 لشكُّ التَّ  سيُط لبي بَ قَ فَ 

 ...يرِ يئة َط هَ نمو كَ يَ 

 ااني؛ عنادَ مَ األَ  فيُض تَ 

 اح.. نَ بريش الجَ 

 طير،يَ 

 اري.انتَظ  انُ مَ ا الزَّ ذَ كمل هَ ليُ 

 

 ..ميُص القَ  ضيُق يَ 

 يب عمري، الشَّ  َق ا أقلَ إذَ 

 أمام اللواتي  

 اجب الوقتى حَ لَ عَ  ونَ َط خَ 
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 اري.دَ ا في مَ َط القَ  مثلَ 

 

 ..القميُص  ضيُق يَ 

 ، ونُ نُ الّس  بأتهُ ا خَ بمَ  فيُض لي أَ َع لَ 

 ي.. ورتَ في ُص  دُق حَ أُ  حينَ  ُك أضحَ وَ 

   ةً خلَ نَ  ىالفت رَ اَص  َف كيَ 

 .اْي دَ ة في مَ طوَ خُ ن عَ  هُت ا تُ لمَ كُ 

 

 ..ميُص القَ  ضيُق يَ 

 عني..  يرُ غَ تَ أَ  الَ جهي، فَ وَ  َظ ألحفَ 

 اِب رَ التُّ  وَ حْ نَ  مرُ عُ الْ  نْي دَّ ا َش إذَ 

 . اْي نَ أَ  ْت اقَ َض وَ 

 

 ..ميُص القَ  ضيُق يَ 

 وس، النفُ  فرُ ر قَ َض خيَ وَ  نا،فيَ  مُ لُ الحُ  سعُ تَّ يَ وَ 

 ال مَ الجَ   سفرُ   جهفتر الوَ ن دَ عَ  ُط سقُ يَ وَ 

 ، حَ وَض أَ  اهدُ َش المَ  صيرُ تَ 

 انتباهًا، لَّ قَ أَ  صيرُ كن نَ لَ 

 اء.. ا عن المَ عدَ بُ  رَ كثَ أَ وَ 

 اي ؤَ ها من رُ لعُ ة َط هرَ ن زَ عَ 

 

 ..ميُص القَ  ضيُق يَ 

 ،اضاً يَ شعري بَ  ادُ زدَ يَ وَ 

 ..برِ القَ موت وَ الَ  ا منَ ربَ قُ  رَ ثَ كَ أَ  صبحَ ألُ 

 .. اهدُ َش المَ  صيرُ معا تَ دَ 

 ،زناً حُ وَ  وفاً خَ اد ُتزدَ 

 رْى يْ حَ  ى النوافذُ بقَ تَ وَ 

 اي.َط خُ   اعْت َض وَ  يلٌ ن لَ ا جُ إذَ 

 

 يصي..مِ قَ 

 ليل،كَ  بيٍت  ذُ افِ وَ نَ 

 دري، بَص  نهارَ الَّ  سُّ دُ يَ 

 اي.قوَ  ْت ارَ خَ وَ  رٌب دَ  الَ ا َط إذَ 

،  2016كبرت حين ضاق القميص، حيدر محمد هوري، اإلصدار األول، دائرة الثقافة الشارقة،  المصدر:

 18إلى  9صفحة 

ISBN: 9789948233022 
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   نفس الشاعرالقصيدة:  

 محمد تيمور الشاعر: 

 

 َل َوَهـاَم ِفـي ُحـبِّ اْلـَوَرى َمـْن َذا الَّـِذي َعـِشـَق اْلَخَيا

َرا  َمـاُن َلـُه الـشِّ  َك َفَما اْشَتَكى َوبَِها اْزَدَرى َنـَصـَب الـزَّ

ـَرا  َعَلىَمـْن َذا الَّـِذي َيـْمـِشي    ِقــَمــِم اْلــِجــَبـاِل ُمـَفـكِّ

ـَرى  َوَيــَنــاُم ِفـي َغـارِ اْلـُوُحـو  ًدا َفـْوَق الـثَّ  ش ُمــَمــدَّ

ا  َأْو ِفـي اْلـَفـَضـاِء َوِفيِه َيْفـ  ـَبـاَت اْلَأْخـَضَر  ـَتـرُِش الـنَّ

ا  َلــْم َيــْخـَش َبـْرًدا َقـارًِصـا   ِفـــيـــِه َوَرْعــًدا َزْمــَجــَر

ـَوا  ا َوَلـْم َيـْخـَش الـصَّ ا  َكــلَّ ـَحـاَب اْلـُمْمِطَر  ِعـَق َوالـسَّ

ــْعـرِ الَّـِتـي   َوَهــَبــْتــُه ُمــْلــًكــا َأْكـَبـَرا  َولِــَغــاَدِة الــشِّ

ـَرا َوِمــَن اْلــُوُجــ  َبــاَع اْلــُوُجــوَد َوَمــْن بِـهِ   وِد َتــَحـيَّ

ا  َقــْد َعــاَنــَقـْتـُه َفَأْسـَكـَرتـْ   ـُه َوَمــا َتــَنــاَوَل ُمـْسـِكـَر

ا  َمــْن َذا الَّـِذي َلا َيـْرَتـِضـي  ـَر  ِفــي اْلـُحـبِّ َأْن َيـَتـَغـيَّ

َأى ُذلَّ اْلــــــَهـــــَوى ا َرَفـَض اْلـَهـَوى  َوِإَذا َر  َواْسـَتـْكَبَر

ـِبـيـَعَة َيْوَم َأْن   َلــِبــَسـْت لِـَبـاًسـا َأْخـَضـَرا  َعـِشـَق الـطَّ

ـْمـُس َتـْلـِثـُمـَهـا َكـَما  َلــَثــَم اْلــَكـِبـيـُر اْلَأْصـَغـَرا  َوالـشَّ

ــْيـُل اْلـَبـِهـيـ   َيـْعـُثـُر بِـاْلـَكَرى ـُم، َوَجـاَء  َوِإَذا َدَنــا الــلَّ

ـْخـَر اْلَأَصمَّ  ـُد الـصَّ ا  َيـَتـَوسَّ ـــَر ـــًرا ُمـــَتـــَذكِّ  ُمــــَفـــكِّ

 َدْمــُع اْلــَفــِقـيـرِ ِإَذا َجـَرى  َمــْن َذا الَّــِذي َقــْد َهــاَلـهُ 

  اْلـَوَرى َنــَة َواْلــَوَفــا َبـْيـنَ  َمـْن َذا الَّـِذي َيـْبـِكـي اْلَأَما

 َنــْفــٌس ُتــَبـاُع َوُتـْشـَتـَرى  َهــَذا الَّــِذي َلــْيــَســْت َلـهُ 

 

 / https://www.hindawi.org/poems/92917282: المصدر

 

 

 القصيدة: الّسعادة 

 الشاعر :أبو القاسم الشابي 

 

عاَدَة يا قلبي ولو ُوِجَدْت َترجو   السَّ

 في الكوِن لم يشتعْل ُحْزٌن وال َأَلمُ 

 وال استحالْت حياُة النَّاِس أجمُعها 

 ظمُ وُزلزلْت هاتِِه اأَلكواُن والنُّ 

https://www.hindawi.org/poems/92917282/
https://www.hindawi.org/contributors/40461618/
https://www.hindawi.org/poems/92917282/
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نيا ِسَوى ُحُلم  عادة في الدُّ  فما السَّ

ي له َأيَّامها اأُلَممُ   ناٍء ُتَضحِّ

 ناجْت به الّناَس َأوهاٌم معربدة

ْتُهُم اأَلحالُم والّظَلمُ  ا َتَغشَّ  لمَّ

 َفَهبَّ كلٌّ ُيناديِه وَينشدهُ 

 كَأنَّما النَّاُس َما ناموا وال حلموا

 ُخِذ الَحَياَة كما جاءْتَك مبتسماً 

ها الغارُ   َأو في كّفها الَعَدمُ  ،في كفِّ

ِئداً   وارقْص على الورِد واأَلشواِك متَّ

يرُ  ُجمُ َأو غنَّت لَك  ،غنَّْت لَك الطَّ   الرُّ

نيا بال َمَضٍض   واعمْل كما تأُمُر الدُّ

 إنَّها َصَنمُ  ،والجْم ُشعورَك فيها

 فمْن تَألََّم لْم ُتْرَحْم َمَضاَضَتهُ 

َد لم تهزأ بِه الِقَممُ   ومْن تجلَّ

 الً فكْن رجُ  ،هذي سعاَدُة ُدنيانا

 تبتسُم!  – َأَبَد اآلبادِ  –إْن شْئَتها 

 العيِش في َدَعةٍ وإْن َأردَت قضاَء 

ي صفوها َنَدمُ ْع ِش   ريٍَّة ال ُيَغشِّ

َتُهْم   فاترْك إلى النَّاِس ُدنياُهْم وَضجَّ

 والنظام العيش َأو َرَسمُ اوما بنوا 

 حًا ُمْزهرًا َنِضراً واجعْل حياَتَك دوْ 
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 في ُعْزَلِة الغاِب ينمو ثمَّ ينعدمُ 

َدةً   واجعْل لياليَك َأحالمًا ُمَغرِّ

 !وي به ُحُلمُ الَحَياَة وما تدْ إنَّ 

 

 151- 150، صفحة 2017الطبعة األولى، روائع من قصائد شاعر الحياة أبو قاسم الشباني،  المصدر:

ISBN: 978-9957-822-392 

 

 ثالث قصائد ألوالدي الذين رحلوا  :القصيدة

 الشاعر  :عبد الرزاق عبد الواحد 

 

 َبَدأوا َيرَحلوْن 

 بِهم ، آِخُر الَعهد ِهذا 

 يا دموَع العيوْن .. 

 

 كاَن أْكَبَر َخوفي

َي َيومًا َسَيعرى   أنَّ ُعشِّ

ُق أطياُره ُ منه ُ  َوُتَحلِّ

 َطيرًا ، َفَطيرا 

 

 َفِلماذا إذ َْن َقد َبَنْينا ؟

َرْعنا  ولِماذا َز

 ولِماذا َسَقينا 

 يا دموَع العيوْن ؟ !
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 كنُت أحمي َمناقيَرُهم

عاْم ال َتَعذ ُّب حتى بَِخْشن ِا  لطَّ

 َوَيناموَن .. 

 أْسَهرُ 

الْم   أرَقُب أنفاَسهم في الظَّ

 ُمْشِفقًا أْن أناْم ..

 

 َمن َسميُرَك يا َسيِّدي َبعَدهم

ويَله ؟  في الليالي الطَّ

 َمن أنيُسِك يا ُمقَلتي يا َكليَله

هُر أعمى  عنَدما ُيصِبُح الدَّ

 ليَس َيدري َدليَله ..؟

 

 َمن لِهذا الِحطاْم ؟ 

 كنَت َتجني ؟  َولَِمْن 

 َولَِمْن كنَت َتبني ؟ 

 ألَِنفِسَك ؟؟ 

ْبَت حتى الِعظاْم !  َشيَّ

 

 واحداً 

 واحداً 

 َسوَف َيسَتعجلوْن 

َبة ًَيسألوْن   َوُمواَر

 ما الذي َيستطيعوَن أن يأخذوا ..؟ 

 

 يا دموَع العيوْن 
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 لو أَخذُتم عيوني

 لو أَخذُتم َرفيَف النَّدى من جفوني

 لو أَخذُتم ضياعي

 م جنونيوأَخذتُ 

 قبَل أن َتتركوني

 

 كلُّ ما َسوَف َيبقى

 كلُّ ما رحُت سّتيَن عامًا بِه ِ

 أَتباهى ، وأشقى

 َمن َسَيأُخذ ُه ُ 

 َيوَم هذي الِعظاْم 

 في د ُجى الَقبرِ ُتلقى ..؟ 

 https://www.aldiwan.net/poem59032.html المصدر:

أمة   خير   :القصيدة   

العشماوي   عبدالرحمن   الشاعر:  

  

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

هْ   َأسمى مقامٍ أنَت بالكعبِة في  شامٍخ يجلو به المهموُم همَّ

هْ   أنَت باإلسالِم في روٍض ُمنيٍف  كلَّما الَح له المشتاُق ضمَّ

هْ   َفجُرَك القرآُن والُسنَُّة، يمحو ما ُتالقي من خطوٍب ُمْدَلِهمَّ

هْ  ْغر، له َتاٌج ولِمَّ  شمسه ترسم بالنُّور صباحاً  ضاِحَك الثَّ

هْ  اقًا يناديَنْبُعه ما زال  كلَّ محتاٍج وظمآَن: َهُلمَّ  دفَّ

ْه(  يا نصيَر األمرِ بالمعروف، أهالً  بَك يا سلماُن في َنْبع َو)َجمَّ

هْ   لو تجلَّى األمُر بالمعروف َشْخصاً  لرَوى عنَك األحاديَث الُمِهمَّ

https://www.aldiwan.net/poem59032.html
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 هذه الَهْيَئاُت، تلقاك نصيراً  ناصحًا، تقرأ في َعْيَنيِه َفْهَمهْ 

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

هْ   وطٌن ُحرٌّ أبا َفْهٍد جديرٌ  أْن يرى منَّا جميعًا كلَّ ِهمَّ

هْ  اراُت َدمَّ  وطٌن كان على نارِ صراعٍ  ُتْهِدُر الغاراُت والثَّ

هْ   كان يمشي دوَن َثْوٍب وحذاءٍ  َيُده َتْعَجُز أْن َتْحُرَس ُكمَّ

هْ ما لهم في ُمْسلٍم إلٌّ و اع طريٍق، ولصوٍص  ِذمَّ  بين ُقطَّ

هْ   وطٌن مزَّقه الَجْهُل فلَّما أقبل الفارُس بالتوحيِد َلمَّ

هْ   وطٌن ُحرٌّ َحَباُه هللاُ َمجداً  باذخًا أبصره الكوُن َفّأمَّ

هْ  َر الماَء َوزمَّ اً  ورضيعًا َفجَّ  ُمْنُذ ألقى فيه إبراهيُم ُأمَّ

هْ ُسلَِّمت منها إلى الهادي   َورَِث الديَن تعاليَم إلهٍ  اأَلزِمَّ

اها يقيناً  كشف هللاُ به ُظْلمًا وُظْلَمهْ   » خاَتُم الرُّسِل « تلقَّ

هْ   أكمل هللاُ به اإلسالَم ديناً  خاليًا من كلِّ ُنْقٍص وَأتمَّ

 ِقَيٌم ترقى بمن يحمي ِحَماها يا أبا َفْهٍد َومْن َيْبُذُل ِعْلَمهْ 

هْ ودعاَك  ْهُر فيها أْن َتُشمَّ اَك َحَياها الزَّ  با ابَن هذي األرِض حيَّ

هْ   هذه األرُض لنا ُأمٌّ َرُؤومُ  كيف يرجو َرْحَمًة َمْن َعقَّ ُأمَّ

هْ  عاوى وِخَضمَّ  ِعزُّها في دينها مهما رأينا َحْوَلها َبْحَر الدَّ

 زٌ عندها من منهج الرحمِن َكنْ  ومن الُحْكِم به أعَظُم نِْعَمهْ 

هْ  ْت من َأعاديها ُمِلمَّ  ولها في األمر بالمعروف ِحْرزٌ  إْن ألمَّ

ْه « ُة تبقى حين َيبقى منهُج القرآِن فيها » َخْيَر ُأمَّ  هكذا األمَّ

 

 https://www.aldiwan.net/poem10301.html المصدر:

 

والفراشة   الشاعرة   :القصيدة   

طوقان   فدوى   الشاعرة:    

 

https://www.aldiwan.net/poem10301.html
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 هناك فوق الربوة العالية

 هناك في األصائل الساجيه

 فتاة أحالم خالية

 تسبح في أجوائها النائيه 

 الصمت والظّل وأفكارها

 رفاقها ، والسرحة الحانية 

* 

 حياتها قصيدة فّذة 

 منبعها الحّس ونيرانه 

 وحلم محّير تائه

  . .من قلق اللهمة ألوانه

 حياتها بحر نأى غوره 

 وإن بدت للعين شطآنه

* 

 رنت فتاة الشعر مأخوذةً 

 بصور الطبيعة الخالية 

 واألفق الغربي تطفو به

 ألوانه الورديه الّلاهبه

 كأنه أرض خرافّيةٌ 

 هوت اليها شمسه الغاربه

* 

 كاسح وّدت وفيها لهٌف 

 لو تأخذ الكون الى صدرها 

 تحضنه وتشبع الروح من

 آياته الكبرى ومن سحرها

 تعانق األرض . . تضُم السنا
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 تقّبل الغيوم في سيرها 

* 

 ودفعت بعينها في المدى

 تنهبه بالنظرة الواغله 

 ما أجمل الوجود ! واستغرقت

 في نشوة فائضة شامله

 تلتهم الكون بإحساسها 

 الّذاهلةبقلبها، بروحها 

* 

 ما أجمل الوجود !! لكنها 

 أيقظها من حلو أحساسها

 فراشة تجَد لت في الثرى 

 تودعه آخر أنفاسها 

 تموت في صمت كأن لم تفض

 مسارح الروض بأعراسها

* 

 دنت إليها و انثنت فوقها 

 :ترفعها مشفقة حانيه

 أختاه ، ماذا ؟هل جفاك الندى

 فمّت في أيامك الزاهية ؟

 الزهر ؟هل ضّيعت هل صّد عنك 

 هواك أنسام الربى الالهيه؟

* 

 كم أشعلت روحك حّمى الصبى

 وأنت سكرى بالشذى و الرضاب

 طافرًة بين رياض الهوى 
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 راقصة فوق الربى و الهضاب

 توشوشين الزهر حتى ُيرى

 منفعاًل من هذياِن الشباب

* 

 كم بلبل بالورد ذي صبوةٍ 

 ألهبت فيه الغيرة الّساعرة

 كم شذى  كم زنبق عانقته

 .رّويت منه روحك الفائره

 فأين منك اآلن دنيا الهوى

 !!وأين أحالم الهوى الساحره

* 

 ماذا ؟ تموتين ؟ فوا حسرتا

 على عروس الروض بنت الربيع

 أهكذا في فوران الّصبى 

 يطويك إعصار الفناء المريع

 وحيدًة ، ال شّيعتك الربى

 وال بكى الروض بقلب صديع

 فهذي أناأختاه ال تأسي 

 أبكيك بالشعر الحنون الرقيق

 قد أنطوي مثلك منسّيةً 

 ال صاحب يذكرني أو رفيق

 أواه : ما أقسى الردى ينتهي

  !بنا الى كهف الفناء السحيق

 واضطربت اعماقها مثلما 

 دّوم إعصاٌر بقلب الخضم 

 و انتفضت مذعورة في أسىً 
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 و ارتعدت مرعوبة في ألم

 فلم يكن يصدم أحالمها 

 الموت وطيف العدم إال رؤى

 وحّدقت في غير شيء وقد

 حّومت األشباح في رأسها

 وال صور الوجود خالبة

 تنبعث النشوة في نفسها

 وال رؤى الخيال رّفافة 

 تخّدر المحموم من هجسها

 و دفق الليل كبحر طغى

 فانحدرت تحت عباب المساء 

 تخبط في الدرب و قد غمغمت 

 شاخصة المقلة نحو السماء 

 جود ، لو صنته يا مبدع الو

  .!من عبث الموت و طيش الفناء

 https://www.alsh3r.com/poems/view/14144 المصدر:

الرمال   تل   على   : القصيدة   

المالئكة   نازك   الشاعرة : 

 

 لم يزل مجلسي على ّتلي الرم

 لّي يصغي إلى أناشيد أمسي

 سوى أنني قدلم أزل طفلة 

 زدت جهال بكنه عمري ونفسي

 ليتني لم أزل كما كنت قلبا

 ليس فيه إال الّسنا والنقاء

https://www.alsh3r.com/poems/view/14144
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/
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 كّل يوم أبني حياتي أحال

 ما وأنسى إذا أتاني المساء

 أبدا أصرف النهار على التل

 وأبني من الرمال قصورا 

 ليت شعري أين القصور الجميال 

 ت وهل عدن ظلمة وقبورا؟

 ذا ترى أبايه 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 جمّعتها 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
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 تّلي الرمكنت عرشي باألمس يا  

 لّي واآلن لم تعد غير تلّ 

 كان شدو الطيور رجع أناشي

 دي وكان النعيم يتبع ظّلي

 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

 الطيور ما عدت ألقىأين شدو 

 في صفاه من يأس قلبي خالصا 

 كل لحن لصادح يتالشى

 في اّدكاري الّصياد واألقفاصا

 أين همس النسيم لم تعد األن

 سام تغري قلبي بحب الجمال؟
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 فغدا يهمس النسيم بموتي 

 في عميق الهوى وفوق الجبال 

 أين ّمني مفاتن القمر السا

 حر والصيف والظالم المثير؟

 عشق الظالم غدا أرلم أعد أ

 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 

 الحياة تسلب ما تع ذاك دأب 

 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

 اآلثام تستلهم الشرهي نبع 

 وتحيا في األرض ال السماء
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 http://www.sh6r.com/poem/8044 المصدر: 

 

 القصيدة: 
ِ
ي اْلَحَياة

ِ
ُر ف

ِ
 َخَواط

 شكري الرحمن عبدالشاعر: 

ـَتـْيـَك َمـْحـُمـودُ   َفــُعــْد بِـُيـْمـِن اْلـَحـَيـاِة َمـْحـُمـودُ  َأْنــَت َعــَلــى ُخـلَّ

ــَمــا اْلــَعــْيــُش َهــَكــَذا ُنـَقـلٌ  ـُه اْلـُقـودُ  َوِإنَّ ْهــُر َخــْرٌق ُســِنــيُّ  َوالــدَّ

ـ  َخاُء بِِه الصَّ  ـْبــُر، َوَمــْن َقــْد َعــَداُه َمــْكــُدودُ  َوَخـْيـُر َمـا ُيـْطَلُب الرَّ

ِحيِح ِفي ِعَدةٍ  ْهـُر ِمـْثـُل الـشَّ  َأْصـــَدُق آَلائِـــِه اْلـــَمـــَواِعـــيـــدُ  َوالـدَّ

ـِلـيـَب بِـهِ ُكــلُّ  َرَجــاٍء َنـْرِمـي الـطَّ ـُلـوِع َمْقُصودُ    َفـْهـَو َقـًنـا ِفـي الـضُّ

اٍم َأَصـــاَب ُمـــْهـــَجـــَتـــهُ   َســـْهـــُم َرَجـــاٍء ِإَلـــْيـــِه َمــْرُدودُ  َوُربَّ َر

ـ  ْخُط ِغْرَباُل َجاِهٍد َقَصَد السَّ تِــــيَّ َمــــْســــُدودُ ـْيـــــَل َكَأنَّ اْلأَ  َوالسُّ  

ـِلـيـُب َمْلُحودُ  آَمـــاُلـــَنـــا َهـــاَمـــٌة ُنــَراُع بِــَهــا  ـْعـِد َوْهـَو الـطَّ  لِـلـسَّ

ـَلاِم َوَقـدْ  ـْفـِس َكـالـظَّ ـَيـاَء َمـْزُءودُ  َوَحـْيـَرُة الـنَّ  َيـْهـِدي َوَيـْقـِلـي الـضِّ

ْغـُب ُعْجُب  النُُّفوِس َتْخَدُعَها َوالـرُّ ــَمــاُح َمــْعــُبـودُ   آُتــَهــا َوالــطِّ  ِمــْر

ودُ  َوَقـْد َتـزِيـُن اْلـَحـْسـَنـاَء َدْمـَعـُتـَها  ـَها السُّ ـْفـُس ُتـْجـِدي ِسـِنـيُّ  َوالـنَّ

ٍة ِفــي اْلـَحـَيـاِة َخـائِـَنـةٍ  رِْعـِديدُ  َكـَمـا َيـُخـوُن اْلـَخـِمـيـسَ  َكــْم ِعــدَّ  

 َيــْعـِطـُف ِمـْن َأْجـِل ُذْخـرِِه ِجـيـدُ  َكـَخـازِِن اْلـُحـبِّ لِـْلـَمـِشـيـِب َوَمـا

ـِمـيُّ َمـْجـُهـودُ  َيــْبــَخــُر ِفــي َخــْيــَبـٍة َلـَنـا َأَمـلٌ   َبـْحـُر الـنَّـَدى َوالـظَّ

رُّ َوْهـَو َمـْنـُضـودُ يَ  َمــا لِــَي ُأْهـِدي ِإَلـْيـَك ِمـْن ِحـَكـمٍ  ــا َلــْيــَتـَهـا الـدُّ  

بِـيـِع ُأْمـُلـودُ  َأْحـُبـوَك ِمـْن ِحـْكـَمِة اْلَقرِيِض َكَما   ُيــْهــَدى لِــَرْوِض الــرَّ

َمْشُهودُ ـِحـْكـَمـَة ِفـيـَهـا اْلـَيـِقـيـُن  َوَأْنــَت َأْحــَجـى َبَأْن َتـُزفَّ َلـَنـا الـْ   

 ِمــْن َعــْقــِلــِه َواْلــَمــزِيــُد َتْأِويـدُ  َوَخـْيـُر َمـا َيـْبـَعـُث اْلـَفـَتى ُطَرٌف 

 / https://www.hindawi.org/poems/97525038 المصدر:
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ي يَُجاذبني الهوى في القصيدة: 
ِ
ي َوَطن

ِ
 ُمْهَجت

 الشاعر: نزار قباني 

 

 َوَطِني ُيَجاذبني الهوى في ُمْهَجِتي

 ُهَو جّنتي هو َمْرَتعي هو َمْسَرحي

 آوي إليه ومْلُء عـيني َغـْفَوةٌ 

ُق َفـْوَقُه بِجوانـحي  ُهو من أَحلِّ

 ما ال رأت َعْيٌن وال َسِمَعْت بـه

 فيه الحواري والمالئُك َتـْسَتِحي

 أعـناُبـُه ِمْن كلِّ دالَيـٍة َدَنت 

 عسل ُيداوي كلَّ ُجرٍح ُمـْقرِحٍ 

َبٍة بُِمِهـّمـَة  أنا ُمْرَسٌل في ُغـْر

 ال أرتجي إالَّ الرضا ُهو َمْطَمِحي

ِتي  في غربتي أحَبـْبُت ِفيـِه أِحبَّ

 كلٌّ ُنسّبُح والحبيُب بَِمْسَبِحـي

َما   تسبيُحُه َيـْعلو بروحي في السَّ

َزَج الهوى بِجـوارحيوذكرُه مَ   

 إني َغـريب ال أبالــي َمْن أنا 

 فأناي َقـْد ذاَبْت بِـِه في مطرحي

َة الِفرَدوِس كوني َمْوِطناً   يا َجـنَّ

ـٍد أو ُمْفلـِحِ   حّقـًا لكلِّ ُمَوحِّ
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