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أمي..بقلبي ولكنها الدنيا من رحلت من إلى  

قلبي وحبيبة ملهمتي إلى  

بقربي تكون أن تمنيت ومن  

الكتاب  هذا أهدي  
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 المقدمه                                                         

 

وبركاته ورحمته عليكم السالم  

 والوطن فلسطين الصغير الوطن عن مؤخرا   كتبتها التي القصائد كل لكم جّمعت الكتاب هذا في

فيهما يحدث ما على وحرقتي العربي وطننا, الكبير  

وعشقها وكفاحها وجمالها المرأه عن قصائد وكتبت  

وحياتنا القدر وعن  

وبالوطن بالغربه واالصدقاء االهل عن وطبعا  

إعجابكم تنال أن المولى من وأرجو   

وللوطن لكم المخلص  

 نعيم
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اآلنام سيد  !!!-1 

ظالم   في ُكنَّا  

علينا البدر يهل أن قبل  

القلوب بنوره أضاء  

العالمينا في ذكره وعال  

تحت العرب وحد  

والقرآنا االسالم راية  

عليه الوحي نزل  

االمينا الصادق محمد  

وأسوتنا معلمنا هو   

شاربينا منه الذي النبع  

فارس بفتح ب ش رنا  

أراضينا من الروم وط رد    

أمرا   قضى أذا  

منازعينا ال لحكمه  

عطوف   بالناس رحيم    

االكرمينا حفيد كريم    

الجنه شباب سيدا جد  

والحسينا علي بن الحسن  

ليال به أُسرى  

بالنبينا وصلى للقدس  

الدعوه سبيل في  

الكافرينا من االذى تحمل  

الطائف طريق تشهد  

الجبينا على نزلت التى ودمائه  
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فعلها ساء الحطب حمالة  

متينا حبل جيدها في  

نار سيصلى لهب وأبو   

ساكنينا هم ولجهنم لهب ذات  

محمد يا للا  رسول  

للمسلمينا االمانه ووصلت صبرت  

خيرا بالنساء وصيت  

إنسانا مثلك البشريه تشهد لم  

وصديقا وأبا زوجا كنت  

يكونا لن اثنين مثلك وقدوه  

نفسي تقول الرسل كل  

الشافعينا من لنا أنت   اال  

وصالة عليك سالم  

الكونا رب الهادي للا  من  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~
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الحياه قطار !!!-2 

١ 

قطار الدنيا  

طويله سكته  

نركبه الوالده منذ  

بنا ويمشي  

وسنين سنين  

بمراحل ويمر  

الطفوله بدايتها  

واللهو المرح  

تطوله هموم وال  

الثانيه المرحله  

 المراهقه

الرجوله وبداية  

وأصعبها ثالثها  

الذات وبناء الشباب  

حب قصة وربما  

 وعواصف

ترك خل وربما  

 خليله

غربه وربما  

وحنين واشواق  

 لالوطان

 واالهل

ثقيله وهموم  
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~~~~~~~ 

٢ 

يتوقف ال الحياه وقطار  

ويمشي يمشي  

عمرنا مراحل وآخر  

 المشيب

ذكريات على ونعيش  

أثرها وبقى مضت  

نفوسنا في  

نضحك فمره  

نبكي ومره  

االحفادن  ونحكي  

تجاربنا من حكم  

 حزينه

جميله أو   

الحياه قطار من ننزل  

عمرنا نهاية في  

مسيره ويكمل  

~~~~~~ 

٣ 

جديد جيل يركب  

تبدأ العمر ورحلة  

الحياه بمراحل ويمروا  

مررنا كما  

وحزن فرح  
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وشقاء سعاده  

ودموع فراق  

الحياه سنة  

حيله باليد وما  

 نعيم~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 6 

خيالي وحي من !!-3 

العشق وملحمة الجسد ثورة  

1 

كتاب عشقك  

المقدمه قرأت وقد  

وأشجاني شوقي فزاد  

ونختم نلتقي دعينا  

وأريك الكتاب  

وفنوني عشقي  

~~~~~~~~~~~~ 

2 

النساء من الكثير عرفت  

عالمي في معك ولكن  

واك   أرى ال س   

القمر ضوء  

شعاعه جسدك على يسكب  

كلؤلؤه فتنيرين  

س واك   من سبحان  

~~~~~~~~~~~~~ 

3 

العُرف لقوانين يخضع ال جسدك  

عليها أحتج وقد  

مفاتنه فبرزت  

 وجماله

القيد سقوط لتعلن  
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جسدك عن  

ساقاك   وتضامنت  

الثوره وأعلنت  

للثائر وأبانت  

معالم الى الطريق  

جسدك خارطة  

 ورغباتك

ورحبت وصرخت  

 شفتاك  

لسهول هضاب ومن  

 ومنحنيات  

المدفون الكنز وجد  

الغابات   في  

جديد عهد بدء ليعلن  

جسدك وحرية  

 وهواك  

المنع دولة وسقطت  

يداك   وتحررت  

العشق دولة وقامت  

قوانين بال  

 وعادات  

~~~~~~~~~~ 

4 

االول المرسوم كان  

 أحبيني
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الثاني والمرسوم  

بجنون   أحبك  

الثالث والمرسوم  

أبدي حبنا سيبقي  

الدم سرى ما  

 بشرايني

المراسيم وتوالت  

سنين ومرت  

 وسنين  

ملكه وصرت    

لبيق عرش على  

 تجلسين  

~~~~~~~ 

5 

القمر أسميك لن  

تهربين ال كي  

الشمس   شروق حين  

 دعيني

لحظة كل في أتنفسك  

باألمس   اليوم   نصل كي  

لي بالنسبه ألنك  

كله الكون  

والنجوم القمر  

واليبس   والماء  
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6 

أعلم ال  

كله العالم يتجسد كيف  

امرأه في  

صورتك تسيطر وكيف  

عينيَّ  على  

سواك   أرى فال  ! 

~~~~~~~~~~ 

7 

معلّقه فيك سأكتب  

العشاق يدرسها  

بعدي من  

وخيال رموز أكتب لن  

كلمات سأكتب  

وعذبه بسيطه  

جدي عن تعبر و   

بركان حبك  

الليل جنَّ  كلما  

ويشتد   ينفجر  

الحمم يقذف ال ولكنه  

كلمات يقذف بل  

ودي عن تعبر  

~~~~~~~~~~~~ 

8 

يغمرني طوفان حبك  
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نجاتي وسفينة  

أمل   لقاؤك    

 وُحلمي

طيفك تحرري أن  

 دعيه

سمائي في يحلق  

~~~~~~~~~ 

9 

كشجره حبك  

تنمو يوم كل  

غصونها وتتفرع  

تحلو وثمارها  

تجدد عام وكل  

وتعلو أوراقها  

الربيع وفي  

حولها العصافير  

 تشدو

~~~~~~~~~~~ 

10 

أسير أصبحت  

سّجاني وحبك  

تحرريني ال فمنه  

حريتي بدونك كانت أذا  

أريدها ال  

العمر طول وسأظل  
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مسجون   لحبك  

~~~~~~~~~~~ 

11 

خطيئتي عشقك  

بالتوبه أرغب ال ولكني  

جنتي وحدك ألنك  

قلبي رسول نظراتك  

بها فآمنت  

بوحدتي وكفرت  

امرأه ال بأن وشهدت  

أنت   اال  

العشاق صالة وأقمت  

قصيدتي وكتبت  

~~~~~~~~~~~~ 

12 

حبك أدمنت  

العشق خمر وشربت  

أ خري تلو كأس  

الثماله حتى  

أفيق أن أريد ال  

حبك نبيد ألن  

 يسكرني

قليله حتى  

~~~~~~~~~~~ 
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13 

النساء أسماء كل  

 اختصرتها

 بإسمك  

أطلقت إن تغضبي ال  

لك   أخترته أسم عليك  

أسماء فكوني  

الخيال عالم من وأعبري  

واقعي إلى  

~~~~~~~~~~ 

14 

داخلي في معركه  

وعقلي قلبي بين  

حبك عقلي رفض  

موقفه وبرر  

علتي حبك أن  

متوسال قلبي وردَّ   

حبها سقم   كان إن  

تنتهي بفراقها  

 حياتي

عقلي على قلبي وانتصر  

وكتب واحتفل  

االبيات   هذه  

~~~~~~~~ 
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15 

أرض قلبي  

زرُعها وُحبك  

بالمطر   تبخلي فال  

بعشقك وأرويني  

بقلبي ينبت حتى  

والزهر   الورد  

أربعه السنه فصول  

حبك   ربيع ولكن  

الدهر   مدار على يمتد  

قزح كقوس ابتسامتك  

إليك   تجذبني  

مّر   طيفك كلما  

ليل كقطعة ش عرك  

يضئ ووجهك  

 كالقمر  

~~~~~~~~~~~~ 

16 

عشت   إنك لو   

القديم الزمن في  

الكمال إله لجعلوك  

الجمال فيك    

 والذكاء

الخصال وُحسن  

إحساسك عن وتع برين  



                                                                                                                   14     

 بالشعر  

أنا ليس بأنني أحس  

لك   أكتب  

يملي من أنت   ولكنك  

االقوال هذه علي  

طيفك أُخطئ وعندما  

 يصححني

أبياتي لتزداد  

وخيال بالغة  

 

~~~~~~~~~~~~ 

17 

تكتبين عندما  

تنساب كلماتك  

 كالغدير

رقيقه حروفها  

 كالحرير

نغم لها  

العصافير كشدو   

قصائدك نسجت    

حرفا حرفا  

الفرزدق سمعها لو   

الشعر العتزل  

جرير وتبعه  

مرهف إحساس   بقلبك  
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ثوره وبداخلك  

العادات  على  

التغيير وحب  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~
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أين؟, متى, إلى !-4 

١ 

يمضي نهاية أي إلى  

العربي؟ وطننا ! 

المعاناه؟ تنتهي متى ! 

لمصائبنا؟ الحلول أين  

دائما نطرحها أسئله  

إجابه من وما  

السؤال هذا في واالجابه  

هذا؟ كل من المستفيد من  

العربي وطننا مرض عندما  

السكاكين سنوا  

 واستعدوا

نصيبه يريد وكل    

جسدنا من  

سام للعم وبالطبع  

االكبر النصيب  

ولحمنا د منا من  

المدللــه  وابنته  

الكيان دولة  

سنه سبعين مدار على  

لحمنا نهشوا  

دمائنا وسفكوا  

حجر كل أرضنا على  

مجزره على شاهد  
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إعتقال أو   

امرأه وصرخة  

~~~~~~~~ 

٢ 

العربيه دولنا تتوحد لم  

 بالسلم 

واحده بصفة توحدنا ولكننا  

دمائنا سفك  

 دمارنا

 وهجرتنا

جريح عراق    

يصيح ويمن    

دمه وليبي  

الضواري بين تفرق  

عليها تكالبت وسوريا  

االمم مطامع  

عندها ما أغلى وسبوها  

 االمان

كالسمسار الخليج ودول  

الغله تلم  

لهم وتعطيها  

نحافظ متى  

تبقى ما على  

وجهنا؟ ماء من ! 

شعوب يا  
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الجريح العربي وطننا  

كفى..أصرخوا  

تبقى ما ولملموا  

لحمكم من  

 دمائكم

تحتهم نار واشعلوها  

~~~~~~~~~ 

٣ 

وضعنا يتغير لن  

بالتغيير اال  

إراده يلزمه والتغيير  

فيكم واالراده  

 وبكم

محاله ال آتي الموت  

نبيل لهدف نموت  

والعار الذل من أفضل  

غنائم لهم بالنسبه نحن  

بينهم فيما يقسموها  

عروشهم تهتز بوحدتنا  

أين, متى, إلى  

التحرر إلى  

نمضي قيودنا من  

نتوحد متى  

آمالنا نحقق  

شراره أول تكون أين  
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كبرى عربيه لثوره  

والفقر الظلم على  

 واالستبداد

لكم  القرار  

تكون وبكم  

ستكون وحتما !!!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~
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العمر قطار !!-5 

١ 

سريعا االيام تمر  

يزيد يوم وكل  

عمري في  

وشقاوته الصبا أذكر  

القلب من وضحكاتنا  

فكر   وال هم ال  

العاطفيه ومغامراتنا  

العذري وحبنا  

وأحالمنا آمالنا وأذكر  

الحياه  أن أعلم ولم  

الصخر   في كالنحث    

أمال باليمين تعطيك  

بالشمال وتأخذ  

والبشر   الفرح  

ونتعب نكافح  

 ونتغرب

العمر   ويضيع  

حياتنا ونعيش  

بالد   في غرباء  

وسمائها هوائها  

وشتاؤها وربيعها  

الصدر   بها يضيق  

والطموح االمل لوال  
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 واالصرار

القهر   من لمت  

الشيب غزى  

والدقون الرأس  

أمل على ونحن  

للوطن العوده  

القبر   إلى ولو   

~~~~~~~~ 

٢ 

العربي بوطننا  

وغيم ضباب  

ورعد وبرق  

مطر   نرى وال  

وحروب شقاء فقط  

وفقر   ودمار  

بالغربه راحه ال  

عواصف وباالوطان  

أين؟ إلى تقذفها  

ندري ال !!!!!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~
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المشئوم بلفور وعد !!-6 

١ 

آمنه بالدي كانت  

تحت وقعت ثم  

االنجليز انتداب  

شعبي وقاوم  

يستسلم ولم  

أكبر المخطط وكان  

 لفلسطين

بلفور الخبيث ووعد    

قومي بوطن اليهود  

االصلين أهلها وهجرّ   

الحروب وكانت  

العرب وخاننا  

للصهاينه وسلموها  

المعاناه وبدأت  

اآلمنين لسكانها  

~~~~~~~ 

٢ 

 فلسطين

االرض على للا  جنة يا  

الحضارات بداية يا  

االديان وحدة رمز يا  

االنجليز أنتذبك  

لعدو سلموك   ثم  
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يعرف ال  

إنسان معنى ما !! 

بيوتنا دمر  

شعبنا قتل  

مدننا هود  

مكان كل في وهّجرنا  

~~~~~~~~~~ 

٣ 

االعتذار االنجليز يرفض  

الكيان دولة بقيام ويفتخروا  

ملكوها وما أرضنا دواأه  

يستحق ال حاقد لشعب  

كنعان بني أرض  

الواقع االمر تحت ووضعونا  

ونسقوا وطبعوا االعراب وباعنا  

بدولتهم وأعترفوا  

خان من وخان  

حيف يا  !!! 

بالدهم يدخل أن يستطيع ال الفلسطيني  

االبواب كل مفتوحه ولليهودي  

تنسكب القهر دموع  

اللسان  حالنا وصف عن ويعجز  

السنين مّر   على دمائنا سالت  

نيأس لم ولكننا  

جيل بعد وجيل  
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فلسطين نفدي  

~~~~~~~~~ 

4 

فلسطين ضياع  

عار وصمه  

جبين في  

والغرب العرب  

المعتمه االروقه في  

المشبوهه واالجتماعات  

المؤامره حاكوا  

أشالئنا على ونفدوها  

وطننا ووهبوهم  

انتهوا بذلك أنهم ظنوا  

الفلسطيني المارد هذا ولكن  

يمت لم  

ويتعب يقع  

أنفاسه يلتقط ثم  

جديد من ويقاوم  

فعلوا مهما  

بتحريرها االمل شموع  

وقمع بطش يطفيها ال  

 !!!!وتهديد

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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خيالي في امرأه !!-7 

أشعاري خيوط من نسجت  

 امرأه

فرغت وعندما  

لها نظرت  

كوني وقلت  

امرأه أجمل  

الروح فيها ونفخت  

 بكلماتي

 ونبضي

لها االحرف وس جدت  

الكلمات واحتفلت  

 بمولدها

الجمل واهدتها  

قصائد وكونت  

لمكانتها عرفانا  

الزمن مرور ومع  

رغباتها أظهرت  

تفاحة وأهدتني  

عشقها جنة من  

معى وعاشت  

قصائدي في  

 ومدحتها

 وغازلتها

 وتمنيتها
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ننجو لم ولكنا  

القدر غضب من  

بفراقها وحكم  

 وتغربنا

االرض وضاقت  

رحبها برغم  

نلتقي ولم  

فارقتها أن منذ  

أنسج أن حاولت  

أشعاري من  

غيرها امرأه  

فشلت ولكنى  

بقلبي ألن  

حبها فقط  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~
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نفيق متى !!-8 

القدر تلعنوا ال  

الزمان وال  

العربي بوطننا مصيبتنا  

االرض ضياع من أكبر  

صفات فقدنا عندما  

 االنسان

بغداد سقوط على تبكوا وال  

االندلس سقطت فقبلها  

 والقدس

االسباب عن فأبحثوا  

السلطه وحب الخيانه  

 والمبادئ

كان خبر في صارت  

الحكام تلعنوا وال  

للا بهم بالنا فقد  

ابتعدنا عندما  

االديان عن  

مبرمجين صرنا  

شئ كل في الغرب نقلد  

واللباس الُحكم في  

واالحزان والفرح  

االشتراكيه أعلنوا  

قيامها فأعلنا  

البلدان  أغلب في  
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االشتراكيه وسقطت  

للديمقراطيه فتحولنا  

االمريكان وتبعنا  

االرهاب مكافحة أعلنوا  

اقتصادنا ودمرنا فقلدناهم  

سّجان شارع وبكل  

أمتنا؟ تفيق متى  

الماضي شوائب من وتتخلص  

العصيان وتعلن !!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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 9-!!! ملهمتي

الليل جنَّ  أذا  

الكتابه وحي أتاني  

الوطن عن تاره  

وعذابه الحب عن وتارة  

للجيران لالهل الشوق عن أو   

وفراقه للخليل  

الليل سكون في همسات  

كجدول الكلمات تنساب  

داخلي العبارات وتكون  

القلم  ويخطها  

القصيده وتنتج  

صوره تهزني ربما  

فيديو مقطع أو   

سياسي حدث أو   

وفداء بطوله أو   

والمقاومه لشعبي  

ينتابني غريب شعور  

بالكتابه وأرغب  

~~~~~~ 

ملهمتي يا ... 

عنك   أكتب الليله دعيني  

وااللم العالم مشاكل وأنسى  

ولحظه لحظه بين أذكرك  

والكلمه الكلمه وبين  
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القلم  خط كلما  

أمامي وصورتك  

والسطر السطر بين  

الجذابه وابتسامتك  

ونغم الحان وكلماتك  

قلبي تغازل عيونك  

طربا   فيرقص  

الندم برغم  

وحبك مرت سنين  

حمم يقدف يزال ما  

والعشق الفراق نار  

والق دم النسيان يطفيها ال  

اللقاء  فرحة أن وأعلم  

تكون لن  

هم يزيدني ما وهذا  

أنك أعلم أنني سلوتي  

غم بال حياتك تعيشين  

~~~~~~~~~~~~ 

 !!ملهمتي

الكون   نساء أميرة يا  

فيه ضاعت زمن في  

والمعاني القيم كل  

تسجد لُحسنك  

القديمه االلهه كل  

االعظم والراهب  
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القرابين   لك يقدم  

بسيطه كلماتي تكون ربما  

بأحشائها تحمل ولكنها  

جميل طفل  

العشق هو   

تكوني ال أو  ونيفك  

تكوني ولن  

كلماتي وستظل  

الطفل ذلك تحمل  

السنين   مدار على  

المعجزات زمن ولى لالسف  

تكون   لن معجزه ولقائنا  

أمل لى يبقى ولكن  

بك أتغزل أن  

الحب طاقة وأفرغ  

دفاتري صفحات على  

وفنون   باهتمام    

يسحرني الجميل ثغرك  

وحياء خجل بابتسامه  

وتطربني تهزني  

لحن أجمل اسمك  

لساني ينطقه  

الدنيا هانت لو  وحبك  

هان   ما  

الحياه من أريد ال أنا  
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وجمالك بحبك أتغزل أن اال  

سبيال لذلك استطعت كلما  

الصافي  النبع ذلك حبك  

ويسقيني بمائه يفيض  

عنك   كثيرا كتبت  

 !!!!فأعذريني

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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الزيتون شجرة  !!-10 

البقاء رمز هي  

دليل هي  

التاريخ في تجدرنا  

القدم منذ  

عمرهم من أكبر عمرها  

 عادوها

 قطعوها

 حرقوها

 سرقوها

عندهم يزرعوها أن حاولوا  

الحياه آبت ولكنها  

لفراق قهرا وماتت  

 أهلها 

لها يحنوا ومن  

للسالم يدعون  

السالم رمز ويحاربون  

 زيتوننا

 عشقنا

 أملنا

هي؟ ما عرفوا لو  آه ! 

شجره ليس هي  

عرقنا من مزيج هي  

ودمائنا ودموعنا  

االجداد أجداد زرعها  
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 بفلسطيننا

لنا تمثله ما يعرفون وهم  

 فحاربوها

أرضنا احتلوا أن منذ  

مشاعري هزت  

الزيتون شجرة تحتضن جده  

أوصالها قّطعوا وقد  

يتركوها أن وتصرخ وتبكي  

الزيتون شجرة وحال  

تنطق أن أستطاعت لو   

للجده  لقالت  

تحزني ال  

حاربوني مهما  

جديده أشجار ستنمو   

عدوانهم على شاهد وتكون  

بنا بطشهم  

الجده لعانقت يدين لها ولو   

رأسها وباست  

الرحمه تعرف ال ألمه تبا  

زيتوننا الشجار وال النسان  

التاريخ طمس يحاولون  

أثارنا وسرقوا  

أشجارنا ورموزنا  

ستبقي فعلوا ومهما  

لنا لالبد فلسطين  نعيم~~~~~~~~~~~~
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لبنان ثورة !!-11 

الورديه لبنان ثورة  

وحنيه حب كلها  

ودبكه وغناء رقص  

وطنيه وأغاني  

مشروعه حقوق  

مدنيه ومطالب  

معهم تضامن  

العربيه الشعوب كل !! 

وراقصات فنانين  

ومديعات وممثلين  

 تلفزيونيه

تخريب فيها ما  

وقتل ودم  

سلميه بيهتفوا  

عن مختلفه ثوره  

العربيه الدول باقي  

وفرفشه جمال  

لبنانيه وقفشات  

وقدف مزح  

السياسيه  للشخصيات  

راقي لبنان شعب  

بخراب يرغب وما  

بالبلطجيه بلده  

لفلسطين وهتفوا  
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التحيه منا ولهم  

مطالبهم تتحقق ريت يا  

أهليه حرب تصير وما  

جرى ما بيكفي  

السوريه بالثورات  

واليمنيه والليبيه  

 والمصريه

الدماء من تعبنا  

وميهي بصوره والقتل  

حب ثورة هي وحقا  

وبمسئوليه للبلد .... 

 نعيم~~~~~~~~~~~
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المغربي دالل !!-12 

العشرين بنت  

يعرفها ال من  

تاريخنا فليراجع  

مجموعة قائدة  

ياسين دير  

لشواطئ نزلوا  

 فلسطين

 قتلوا

 دمروا

العدو جنود  

نوسبعي  الثمانيه في  

الرصاص وخذلهم  

باراك أمر وأتى  

أجمعين أقتلوهم  

~~~~~~~~~~ 

 دالل

الثوره رمز يا  

زهره أجمل يا  

بمبادئ آمنت    

طريق ومشيت    

 الفدائين

بقلوبنا مكتوب اسمك  

الجبين وعلى  

بالكفاح وصيتيك  
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الوطن تحرير حتى  

للخائنين فتبا   !! 

~~~~~~~~~~~ 

نجمه يا دالل  

المقاتلين طريق تنير  

الجمال و  المقاومه رمز يا  

العرين ودخلت   بروحك ضحيت    

االسر و  القتل تخافي ولم  

فلسطين تراب على واستشهدت    

أمنيتك هذه وكانت  

ترغبين كنت   ما فتحقق  

أبيات و  بكلمات أرثيك  

الحزين قلبي من خرجت  

وهم عاما أربعون مرَّ   

يحبسون لجثمانك  

وميته حيه هابوك    

الشجاعه رمز يا  

 والفداء 

للوطن وعشقك  

للعاشقين مثال  

مطمئنه نامي  

لوصيتك فأشبالنا  

 .....حافظين

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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المسافات اختصرت    !!!-13 

الثلج بالد في  

يدفئني حبك  

وردة   رأيت وكلما  

الجميل   ثغرك تذكرت  

المسافات اختصر طيفك  

وفلسطين   روسيا بين  

سليمان خاتم معي ليس  

والريح والجن  

يطيعوني ليس  

يحضرني طيفك ولكن  

عيوني أغمضت كلما  

يلهم كالربيع أنت    

لتزهر االشجار  

لتغرد والعصافير  

لتكتب والشعراء  

ويقين   بحب    

داء حبك كان إذا  

تشفيني ال فمنه  

دواء كان وإذا  

زيديني فمنه  

ملكه أجمل كوني  

الحب ممالك في  

الكون   ُخلق منذ  

حواء غير يرَّ  لم آدم  
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وحدك أنت كذلك  

تسكنين   بقلبي  

وأقفلتي قلبي دخلتي  

والمفتاح الباب  

السنين   أضاعته  

غيرك امرأه تدخله ولم  

ورأيتيني رأيتك منذ  

ارهااخت  امرأه أول يا  

وكياني وعقلي قلبي  

تحذفني العشق عاصفه  

لليمين   الشمال   من  

أبيات أكتب لك    

وجنوني حبي عن تعبر  

للعشاق ملحمة   حبك  

دواوين   فيك سأكتب  

ل ما عنتره رأاك   لو   

سطرين   لعبله كتب  

لبنى هجر وقيس  

جمالك لخالق وسجد  

الدين   يوم إلى  

انتحر ما وروميو   

جوليت أجل من  

قصتهم كانت وما  

حزين   بمقطع   انتهت  

بواقعي تعيشين لكنك  
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وزماني وخيالي  

إمرأه أعشق ال وكيف  

وجمالها ذكائها  

 سحروني

 نعيم~~~~~~~~~~~
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الجميل رد !!-14 

الوجود في شئ أسمى  

والخليل   الصداقه  

لالصدقاء  والنخوه  

جزيل   بكرم العسر وقت  

االوفياء االصدقاء وبالغربه  

قليل   عددهم  

وقلتم أبدعتم حسن أبو   

جميال قوال  

لهجو تطاوعني ال ويدي  

االصيل   الكريم    

للهجاء دفعوني ومهما  

تميل   ال له فيدي  

قلمي أشهرت حين  

نبيل   هدفي كان  

الحسادين كالم أسمع وال  

طويل   لكم وودنا  

طفال الشعر رضعت  

سلسبيل   رحيق وقصائدي  

هدفا ليس الشعر وكتابة  

جميل   ومبدأ فكره بل  

كذبا أحدا مدحت وما  

نبيل   رجال كان ما أذا  
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ويشهد شهم بهاء أبو   

الخليل   وأهل أصحابنا له  

وصفتكم ربعي آل يا  

العليل   يروي صافي بنبع  

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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العربي الوطن لتزور  سياسه الست عادت  

٣-٢-١للجزء ملحق ٤-سياسه الست مع حوار  -15 

سياسه  الست جاءت  

العربي ذلك لتقابل  

له؟ جرى ماذا وسألته  

العربي؟ بوطنه يحصل الذي وما  

العبرات وخنقته العربي بكى  

مواجعي تفتحتي ال ورد  

الشعوب ثارت عندما  

حكامها بوجهه  

االجنبي الثورات استغل  

بغداد بسقوط وبدأت  

عراقنا وتفكك  

وكردي وشيعي لسني  

الثوره بعد وليبيا  

فيها تجري الدماء  

للوادي السهل من  

تدمرت وسوريا  

االعادي فيها وطمع  

ثوره وبلبنان  

المقصد   مفهمومة غير  

القلب فوجع فلسطين أما  

داخلي وألم  

سنينا بالوحده ننادي  

تنادي لمن حياة وال  
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مدنها هود والعدو   

القدس وضاعت  

وقال   قيل بين  

لحالها ي رثى وغزه  

لدمار   خراب   من  

وقالت سياسه الست بكت  ~ 

العرب أيها لكم تبا    

ثرواتكم أضعتم  

مدنكم ودمرتم  

عندكم كان والحل  

عندي وليس  

توحدتم أنكم لو   

خالفاتكم ونبذتم  

المذهب   وتبعتم  

قوه لكنتم  

عدوكم يرهبها  

حكامكم ولكن  

الشعوب تهمهم ال  

أوطانهم وباعوا  

معتدي لكل  

سياسه  الست وتركتني  

تركيا إلى وسافرت  

المريكا ومنها  

جديده خارطه لترسم  

العربي للوطن  نعيم~~~~~~~~~~~~~~ !!
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 16-!!اليتيم

أحدا   أمدح أن فكرت  

 وبحثت

بحثي يطول ولم  

 ووجدت

اسمه نذكر من هو   

ومرات مرات صاله بكل  

األذي تحمل من هو   

الظلمات من ليخرجنا  

طريقنا أنار من هو   

اآليات عليه ونزلت  

صغره في تيتم  

فعمه جده وتكفله  

األزمات في وساعدوه  

لقبه االمين الصادق  

له يشهد قريش ومن  

 السادات 

الظلم وأوقف العدل نشر  

البنات وأدت بالد في  

موحد مجتمع أسس  

النعرات من خالي  

واالنصار المهاجرين بين وآخي  

الفروقات وذابت  

والتضحيه والرحمه التواضع  

الصفات أجمل كانت  
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واحد اله لعبادة دعى  

واالت ومناه هبل وحطم  

مسلم ونصف مليار  

االوقات بكل عليه يصلوا  

ثلنا هو  ُخطاه وعلى م   

بالحياة نمشي  

بكر أبو  الصديق أصحابه  

العطاء رمز  

برفقته وهاجر  

الصعوبات وتحمل  

عمر والفاروق  

للا به أعز أسلم يوم  

وأجهروا المسلمين  

 الدعوات

تراب أبو  وعلي  

محمدا بنفسه فدي  

الكفر صناديد وقاتل  

الغزوات بكل  

خالد للا  وسيف  

والروم الفرس ممالك حطم  

أبدا   يغمده لم وسيفه  

أسلم أن منذ  

الشهادات ونطق  

حمزه للا  وأسد  

وسنده عضده كان  
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الرسول بكى استشهد ويوم  

العبرات ونزلت  

بنهجه المسلمين سكتم عندما  

ومغاربها االرض مشارق لهم دانت  

الفتوحات أعظم وكانت  

لديننا نرجع عسانا  

والمصالح االفراد نعبد وال  

الذات وحب  

بالقوه ليس البالد ُسدنا  

والمساواة  والعدل بالتسامح بل  

 نعيم~~~~~~~~~~~
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امرأه هزمتني !!!!-17 

الشعر ممالك غزوت  

حصونها وهدمت  

مدنها ودخلت  

فيها بيت كل ومن  

دررها أجمل أخذت  

قصائد للوطن كتبت  

صيتها ذاع  

القدس عن ونظمت  

وآثارها ناسها  

ومآسيها غزه وعن  

لها والحنين  

وسمائها بحرها وعن  

الضفه  عن قصائد وألفت  

وصمودها ونسائها رجالها  

وحياتهم األسرى وعن  

 وشقائها

بأشعاري وذكرت  

العربي وطننا دول  

حالها له آل وما  

حكامها من  

عدوها ومن  

أبياتي من ونسجت  

مزخرف ثوب  

والصداقه االصحاب عن  
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ومآسيها بالغربه  

وسمرها وفرحها  

القديم بثوبي واحتفظت  

بالوطن نسجته الذي  

لها وإخالصي للصداقه  

والجيران الدرب لرفاق  

أهلها هم  

بداخلي تعمقت ولما  

امرأه هزمتني  

وداللها بسحرها  

عيونها من نظره وكل  

بسهامها تصيبني  

طيفها زارني وإذا  

باليقظه أو  بالحلم  

شئ كل نسيت  

جمالها إال  

الفروسيه وأنسى  

حصاني عن وأترجل  

االشعار وأكتب  

لها فقط  

تلوموني ال رفاق يا  

ُحسنها تروا لم فأنتم  

 وبهائها

العالم لغات كلمات تكفي ال  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~ !!!لوصفها
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لغز عيناك -18 

رموزه أفك أن أحاول  

فشلت ولكني  

لغه نظراتك  

فهمها يصعب  

حاولت مهما  

الفراعنه لغة أتعلم أن أستطيع  

ضعت ولكني  

عينيك لغة قاموس في  

لغات عدة عرفت  

أستطيع لم ولكني  

حرف أحفظ أن  

سحرك أبجدية من  

 وجاذبيتك

جسدك خارطة في تهت  

لك شوقي كان ودليلي  

االنيق جسدك تضاريس  

بالوطن تذكرني  

سمائه أرى عينيك في  

البحر من وأخذت  

وعنفوانه هدؤه  

مقلتيك في أراه واأللم  

ألن للوطن عشقي زاد  

عليك تعرفت به  

كلماتي عسى  
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الهواء فى تطير  

إليك الرياح وتنقلها  

ردك أنتظر ال أنا  

أستطعت ما حبي وأكتم !! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~
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اآلن ل ما..أدري ال !!!-19 

بأحالمي يزورني طيفك  

نفسي عن يراودني  

لك هيت~ ويقول ~ 

للا  معاذ~ وأجيب ~ 

لك   قطعتهُ  وعد أخون ال  

فقط سأحبك أني  

أشعاري في  

خيالي وفي  

منك أطلب وال  

والوصال   العشق  

منامي في حتى ولو   

يتحول أن من أطهر حبك  

زمنيه لفتره لغريزه  

مضت عام ثالثون  

عنك   وبحثت  

 ووجدتك  

داخلي بصمت تسكنين  

مني لقطعة   تحولت   وقد  

تعرفي ولم صغيره كنت    

قلبي ملئ حبك أن  

مشاعري كل وملك  

؟ اآلن ل ما أدري ال  

نار وأوقدت الريح هبت  

خفتت قد كانت  
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بي وسنين سنين  

مرارا   حاولت  

 مرارا  

بك   أفكر أال  

فشلت ولكني  

قررت وحينها  

بحبك   أبوح أن  

قصائدي في ....... 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  55 

لك   االختيار حق !!!-20 

ألومك   ال أنا  

االختيار منك   أطلب وال  

والنار الجنة   بين ما  

أنت   كما كوني فقط  

الجميالت جميلة  

خيالي في قمر كوني  

الظلمات يضئ  

بداخلي شمسا أو   

أشواقي محراب تضئ  

أوقات قلبي وتدفئ  

واحه كوني  

حياتي صحراء في  

كلما اليها ألجأ  

واآلهات الحنين زاد  

قلبي نبض كوني  

الساري  الدم أو   

عروقي في  

الذكرى خيوط من ننسج دعينا  

االمل شعاع  

بداخلنا ليضئ  

الحيات حب  

لي الوحي أنت    

 وملهمتي

االبيات هذه لكتابة  
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الزمن عبر تطير روحي  

الماضي في وتبحث  

ذكريات عن  

الماضي فضاء وفي  

يضئ شعاع وجدت  

 لمسافات 

وجدتك أقتربت ولما  

تتربعين ملكه  

الجمال عرش على  

 والتضحيات

لك   واحترامي  

الماضي في  

الحاضر وفي  

اآلت وفي  

الصديقه أنت    

 والحبيبه

الحاالت بكل  

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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واحد الوطن !!-21 

للوطن نحن  

 وترابه

 وسمائه

 وبحره

 وناسه

وأشجار وماء تراب الوطن يقولون  

االقطار؟ سائر وبين بينه الفرق فما  

تراب هو  نعم  

ترابه على ولكن  

واالجداد اآلباء مشى  

ُدفنوا ترابه وفي  

االحفاد وسيدفن  

شربنا مائه ومن  

االشجار وسقينا  

ثمارها من وأكلنا  

بعرقنا امتزجت أنها والفرق  

االجساد  خيرها من وتكونت  

معنا كبرت شجره وكل  

وأمجاد ذكريات ولها  

الوطن سماء وفي  

علمنا رفرف  

اآلذان أصوات وصدحت  

الكنائس وأجراس  

للعباد تنادي  
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وطن بلد كل ال  

بلد بكل وال  

الفؤاد يرتاح  

بلدي فلسطين ألن  

البالد أعز و   

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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والنون ألف بين أذُكرها  !!!-22 

ر بخيالي طيفها م   

نستها السنين وكأن  

وجماال سحرا زادتها وقد  

العينتان هاتان أجمل ما آه  

تعبرين كالنسمه كوني  

والطيران المنع حدود  

ورده أجمل يا  

الزمان يغيرها لم  

تشائين كما كوني  

أبدي حبك فسيبقى  

عنفوان ويزيد  

يحبسوها مثلك لفراشة كيف  

رؤية من وتُمنع قفص في  

الطبيعه جمال  

بالحنان والشعور  

وتقاليد عادات  

وتمنعني تقيدني  

بعشقك البوح من  

الكتمان وأُفّضل  

نهر كسمكة كوني  

فضولها  أغراها  

المجهول لكشف  

والخلجان البحار فعبرت  

الفضاء في نجمه كوني  
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دربي لي وأُنيري  

النسيان مستحيلة فذكراك  

منك أطلب ال أنا  

تبادليني أن  

 شعوري

أُحبك أن لي إسمحي ولكن  

قصائدي سطور في  

بإسمك وأ كتُب  

وبيان أشعار  

بسرك   أبوح لم أنا  

بين لمحوكي ولكنهم  

والعنوان السطور  

ويكتب يكتب قلمي  

مشاعر طربه وقد  

العيان عن أخفيتها  

أُحبك   أقول هل  

تعلمين هذا وأنت  

زهرة   أجمل كنت   أن منذ  

البستان في  

بريئه مشاعرنا وكانت  

قدر   يدنسها ولم  

إنسان أو   

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~
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أحالمي فتاة -23 

وترعرعت كبرت  

زفافها ميعاد وحان  

األشبال بعرسها وتولى  

والثمانين بالسبعه العرس وأقاموا  

الوطن وقماش حجارة من  

زفافها ثوب خيطوا  

عقدها صنعوا الحجاره ومن  

ع لمها القماش ومن  

اللون أحمر العرس شراب وكان  

بمكانتها يليق  

بلت فتاتي ولكن ح   

مخاضها كان أوسلو  وفي  

سموها طفله وأنجبت  

 !!!!سلطه

إسمها من باهلل أعوذ  

وسنين سنين ومرت  

الطفله أن وأكتشفنا  

إسمها غير شئ تملك ال  

هي؟ من أتعرفون  

ُعرسها؟ سموا وماذا  

فلسطين بالدي هي  

عنها لنا بديل وال  

إنتفاضه سموه وُعرسها  

لها ضحوا جيل بعد جيل  
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دمائهم فكان  الشراب أما  

أجلها من وهبوه  

شعبنا للعُرس والمدعوين  

ومالهم عمرهم أهدوها  

دوله لهم تكون أن أمل على  

ووظيفه ومطار وميناء  

خساره يا ولكن !! 

إنتظارها في عمرهم أفنوا !!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 24-!!! فلسطيني

أكتوبر من عشر الخامس في  

عيني رأت شعاع أول  

خرجت الرحم عتمة بعد  

وكفلوني وغسلوني  

 وتكفلوني

البلح دير مدينة في ونشأت  

لبرتقالوا النخيل حيث  

الهادي البحر ونسيم  

أخوتي بين وترعرت  

 وأخواتي

 ورفقاتي

الصغر من الوطن وحب  

معي كبر  

بوطني والزمني  

غرباتي وفي  

صحبتي مع وجمعنا  

بلدي يا حبك  

السكات   على نقدر ولم  

أعدائي سرا وقاومنا  

ُسجن من منهم والصحاب  

الهامه مرفوع وخرج  

الحيات   وواصل  

جسده كسَّروا من ومنهم  

عزيمته يحنوا لم ولكنهم  
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الجراحات   رغم صامد وبقى  

وكافحت وتغربت  

وأشعاري وفكري قلبي ووهبت  

بالدي البالد الغلى  

بقلبي فلسطين يا وحبك  

الممات   حتى ...... 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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للا  ساق  !!-25 

~ زمان أيام على للا  ساق ~ 

عصريه الصحاب مع نتالقي كنا  

والبركه والبلد البحر ع ونقصدر  

هنيه ضحكه القلب من ونضحك  

ونتمشى غزه ساحة ع وننزل  

نابلسيه كنافه ونأكل المختار عمر بشارع  

أفالم ونشوف النصر سينما وندخل  

مصريه افالم وطبعا ورامبو  فاندام  

الشاي  ونشرب بدري يصحينا وأبوي  

السقيه ميعاد حان عالبياره ونقصد  

الجيران مع بالحاره نتجمع وبالليل  

خرافّيه و وقصص نكت ونحكي  

والطبه والشده الشارده ونلعب  

المهلبيه نبيع النهار وفي  

الشجر ع نكتب كنا لمن للا  ساق  

قلبيه وروؤس حب كلمات  

تمطر كانت لمن للا  ساق  

وتقلي الكانون تولع وأمي  

مقليه بندوره و  سمك  

االضحى عيد يوم للا  ساق  

الضحيه يذبحوا وعمي وأبوي  

وقريباتنا أقاربنا ع ونعيد  

العيديه ونلم القلب من ونفرح  

الطربيزه حول نجتمع وبالليل  
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فلسطينيه أكله ونأكل  

لنشوف نجتمع ثمانيه والساعه  

بدويه أو  مصريه مسلسالت  

نلتم الزيتون جد وميعاد  

يدويه بمدقه الزيتون وندق  

شعبنا كان لمن للا  ساق  

فدائيه اسمهم والمناضلين موحد  

زمان أيام تعود عساها  

عربيه ترجع وفلسطين يتحقق وحلمنا  

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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والهالسه الجد بين السياسه !!!-26 

سياسه؟ معنى حج يا شو   

الناس يابن شوف  

حساسه كلمه دي  

لفوق ناس ترفع  

بسالسه كالم ويسّمعونا  

مشاكلنا يحلوا ويوعودنا  

للكراسه االبره من  

بالمراكز يفوزوا ولما  

ناسه و  البلد ينسوا  

ومراسيم قوانين وخذ  

تحكي ممنوع وأولها  

 بالسياسه 

الضرايب فرض وثانيها  

بغالسه وجبيها  

أقاربهم يعينوا وثالثها  

يشتغل والمهندس  

حراسه عامل  

عبسطه يبيع والطبيب  

النخاسه سوق في  

يحصل بالطبع ده  

العربي بوطننا  

رأسه طار ما لو  والمثقف  

بالسياسه طبعا حكى لو   

شئ بكل تحكي مسموح  
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عالرئاسه تحكي ما بس  

الناس يابن قلتلك مش  

حساسه كلمه دي  

مرتاح ونام منها سيبك  

وهيفاء بنناسي واحلم  

وناسه شلة شوفلك أو   

تافه إنك لو  بالطبع ده  

أساسه من البلد أبو  وبتلعن  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~
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حالنا من تعجب ال !!!!-27 

مشاعري فاضت  

ألني أصدقائي فعذرا  

حال عن سأكتب  

وحزن ي العربي وطننا  

العيد كذبيحة صرنا  

يقتسم   لنا الكل  

س نه العراق مزقوا  

كردي و  وشيعه  

بالقصف ماليين ومات  

وسني شيعي التفجير أو   

مشرد العراقي وأصبح  

اليمني و السوري وتاله  

انقسامنا فوق وانقسمنا  

يحكمها لدويالت  

الفردي التعصب  

بوطننا الجميع طمع  

وإيراني وأجنبي تركي  

مؤيد بين أرائنا وتفرقت  

يهتم   ال ومن ومعارض  

الوحده عن االدباء كتب كم  

تنادي لمن حياة ال~ ولكن ~ 

العرب دول كل أتحدت لو   

لو كلمة لوضعنا  

ذهبي إطار   في  
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السيل كزبد أصبحنا  

كالسيل كنا أن بعد  

يرتعب   منا الكل  

تركيا تلوموا فال  

وأمريكيا إيران أو   

تعصبنا لوموا بل  

االجنبي صنعها لدول  

بالقدس فرطنا أن بعد  

يدعي من وسلمها  

عربي أنهُ   

جيراننا كل فينا طمع  

بالدنا وقسموا  

 وثرواتنا

أراد  أذا تعجب فال  

التركي منا نصيبه !!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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القلم كتبها قصيده  !!!-28 

بداخل فاضت  

زوبعه قلمي  

فانتشى هزته  

الورقه واحتضن  

سطورها والمس  

بالحبر ورقص  

معبره أبيات وأنتج  

كحديقه قصيده  

مزهره حروفها  

عصافير بها  

طائره حرة    

أوركسترا كأنغام وأصواتها  

نادره والحانها  

القلم كتب  

العشاق عن  

 الحزن

 الفرح 

 االشتياق

 اللقاء 

 الفراق

وسكونه الليل ظالم في  

الناس عيون تنام  

العاشقين عيون تنام وال  

ثاني عالم في يعيشون  
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ونار جنه به  

وأزهار ورود  

العمر طول أحبك تقول -هي  

والبصر السمع أنت   يرد -هو   

القدر وهبها نعمه أنت   -هي  

القمر وأنت   ظالم الكون -هو   

أذكرك-هي  

كأس شفتاي لمست كلما  

ذكر النه  

أذكرك -هو   

وسادتي احتضنت كلما  

رّ  بخيالي وطيفك م   

شملنا يجتمع متى -وهي   ه و   

الهوى نبع من ونشرب  

الس هر ويطول نذوب  

كتب ما قلمي تأمل  

ُدرر كلماتها قصيدة    

 نعيم.....................
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االول   للحبيب اال الحب وما ~ ~-29 

فوجدتك بداخلي تأملت  

أضلعي بين تسكنين  

الجميله وصورتك  

قلبي يحظنها  

الساحر صوتك ونغمات  

أدني في ترن  

األمل فيَّ  تبعث وابتسامتك  

حزني وتنسيني  

بالغربه كان وُحبك  

عمري رفيق  

ولكنك مسافات بيننا  

خيالي فارقتي ما أبدا  

كالشمس صورتك  

كظلي ترافقني  

والنجوم البدر أنت    

غربتي ظالم تنيرين  

مشيته طريق ُحبك  

ولكنه وافترقنا  

بدمي يسري  

وأنسني حياتك ع ش  

نسيانك ولكن  

مني تطلبي ال  

بالعمر مره يأتي الحب  

ذنبك ليس والذنب  
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ذنبي أو   

لحذفنا هان لو  اإلسم  

التمني من لو   

االوقات  أجمل السحر ووقت  

سحرني كاف بال وسحرك  

رسالتي تصلك ربما  

لعنواني تعود وربما  

إال العمر من بقي ما  

بوطني عشتها ذكريات  

طاهرات عفيفات وبناته  

عذري الحب كان ولو   

الشعور من طوفان  

 يغمرني

 يغرقني

والخالن الوطن كحب وُحبك  

يالزمني يزال ما  

أكتب أن يجوز ال ربما  

والغزل الحب عن  

أشعاري  قارئ فيا  

تلومني ال  

أدم ضلع من حواء ُخلقت  

يحن   الضلع لذلك والجسد  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~
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الطريق نهاية !!!-30 

 

شاربه والكل كأس الموت  

 

ُرسله لكان أحد نجى ولو   

 

هأل جل والكهل الفتى يموت  

 

خالقه إال بالكون يبقى وال  

 

أوله الموت رسول الشيب  

 

زائره منا كل   ثاني، المرض  

 

آخره والسمع النظر ضعف  

 

فتوبه الموت رسل أتت أذا  

 

حامله فأنت   الذنب وأترك  

 

فاعله يُخلّد الخير أفعل و   

 

أسبابه تعددت واحد الموت  
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أفضله  الموت يختار الشهيد  

 

أرذله الموت من ينول الخائن  

 

تذكره الناس طريقا لنفسك اختر  

 

أجمله بالحياه أثرك يبقى مت إذا  

 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~

 

الجمل صحيحة تبقى..لالسفل االعلى ومن للشمال اليمين من أقرأها االبيات هذه . 

 31-خاطره

بمظهره ليس المرء علة  

قبره بالكالم يحفر المرء  

مغفره تنول بالكالم ليس  

ترده مغفره ، قبره بمظهره  

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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والقلب العقل !!!-32 

قلبهُ  ونصفه عقل المرء ونصف~~~~~والقلب  العقل وفينا ُخلقنا  

حكمهُ  الجسم أعضاء كل رضى~~~~~ بحكم   العقل قضى وأذا  

لهُ  الناس من معترض تجد لم~~~~~ بعقله حكم أذا والحكيم  

أفضلهُ  طريق لنختار خلقه باقي~~~~~ عن بالعقل للا  وميزنا  

أللمهُ  الجسد أعضاء باقي تألم~~~~~  بقلبه حكم أذا والمرء  

لحالهُ  والروح والجسد العقل يشقى~~~~~ و  وتسهد العين تدمع  

وعذابهُ  الفراق من ونشقى نحب~~~~~  أن علينا ُكتب لكن  

وعلهُ  دامي وجرح غصه وبالقلب~~~~~أحبتنا ونفارق نتغرب  

أولهُ  من للمرء وسقم بالء فالحب~~~~~ تلومني ال صاحبي يا  

علتهُ  من يشفيه دواء ال يدميه القلب~~~~~يصيب سهم الحب  

شملهُ  ويجتمع بحبيبه حبيب يهنئ~~~~~  لم الزمان مّر   وعلى  

أنبلهُ  الحب قتلهم وجوليت روميو ~~~~~ و  ليلى تزوج قيس ال  

تذلهُ  و  المرء على تنغص ذكرى~~~~~ الحب من يبقى وفقط  

 نعيم~~~~~~~~~~~
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نثريه خواطر -33 

والحيوان االنسان !! 

بالحيوان االنسان عالقة  

 عجيبه

الحيوان بصفات نتشبه  

 للمدح

للهجو أو   

للريبه أو   

بالغزال شعراء وصف وكم  

 حبيبه

المغوار نصف االسد صفات ومن  

 بالشجاعه

لصاحبه الكلب وإخالص  

 وللطيبه

بالثعلب المكار ونشبه  

وخبثه لغدره  

ويغدرك تأمنه ومن  

بالحيه ننعته  

شفقه بال السم تنفث  

البشر لبعض عجبت  

منهم أرحم الحيوان  

يجوع حين يفترس والحيوان  

بعض يقتلون هم أما  

والجاه للمال طمعا  

والنفط والماء  
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والفضه والدهب  

والعرض االرض وسلب  

لالنسان تأملت كلما  

حيوانات ُخلقنا لو  تمنيت  

أوكارها عن تدافع فهي  

صغارها وتحمي  

بعض تُبيد وال  

االنسان فعل كما  

الزمان مر على  

منا ذكاء أقل هي ربما  

البشر من أرحم ولكنها  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~
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الغربه في أصحاب  !!!34 

صحراء الغربه  

تلقاهم واحات واالصحاب  

الليالي وُسهد النهار زهق  

معاهم السمر يحلى  

كنز والصحبه  

يصونها لمن  

وبالهم االيام غدر من  

سرك حفظوا ما اذا والصحاب  

عليهم يدور للزمان اتركهم  

~~~~~~~~~~ 

الصدوق الصديق  

نادر زماننا في  

قدرك عرف ما اذا والصاحب  

محاذر منه تكون الزم  

وجهك في يبتسم  

ناشر لسرك ظهرك ووراء  

جنبك كان اذا والصاحب  

وعسرك يسرك في  

٠ناصر له كُّن  

 نعيم~~~~~~~~~~~
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 35!!! تغريده

مساء   جلست  

منزلي حديقة في  

االشجار أتأمل  

يهطل   والمطر  

كانون أمامي و   

تشتعل   والنار  

عصفور غرد و   

ُمثقل   بصوت  

له نظرت  

؟ أم هو  أحزين متفائل   

عصفوره وهبطت  

المقابل   الغصن على  

عليه ردت و  وغردت  

أجمل   بصوت    

لبعض قاال ماذا تُرى  

؟ دعاها وهل للوصل   

جنبها وطار تغريدهم زاد و   

الشمل   إجتمع و   

فرحا رقصا و  وغردا  

الحنجل   رقص  

الفضاء  في وطارا  

تأملي في وتركاني  

سعداء هم كم وفكرت  

أحرار النهم  
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زائل   ذلك عدا ما وكل  

ثمين كنز فالحريه  

بالعمل   إال ننوله ال ولكن  

وعناء وصمود كفاح  

والجبل   السهل تسقي ودماء  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~
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العرب أسد -36 

بالقيم قويا   عريقا   بلدا   أسست  

العجم ملوك بعزيمتك وهزمت  

القزم  بوش من الذل ورفضت  

نعم تقل ولم الرأس تحني ولم  

االمم العراق لدمار تكالبت و   

لهم والقريب الصديق باعك و   

ودعمتهم عضدتهم من وخانك  

حروبهم في الرجال و  بالمال  

ذنوبهم هم والباقي االسد أنت  

أرهبتهم و  العدو  عمق ضربت  

أوجعتهم صاروخا ٣٩ب فقط  

القمم وتشهد رمز   النك حاربوك  

والحزم والشجاعه بالصراحه لك  

الدعم  واصلت فلسطين ولشعب  

انظ لم لمن تضئ شمعه ذكراك  

الدم و  اآلن العراق حال ويشهد  

االلم و  والخيانه والدمار والفقر  

العدم من عريق بلد بنيت أنك  

الهم وأظناهم شعبك ويفتقدك  

الكل م بأحلى القلب من أُرثيك  

الع دم وقت فلسطين تنسى لم  

القلم  كتب ما أبدا ننساك ولن  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 37-!! شوق

وأمطرت بداخلي سحابه مرت  

الذكريات من سيل  

بعيدا العاصفه وحملتني  

آهات و شجون قلب في  

بأخي وذكرتني  

وأغلى وأبي  

 األُمهات

فقدتهم من  

الثرى تحت ُدفنوا  

واالقارب هم  

والخاالت والعمات  

لهم شوقا يتمزق قلبي  

عني غصب وسالت  

 الدمعات

الحياه  سنة قدر قضاء  

الكلمات تفيدني ما  

رحلوا أنهم فكرة  

ثانيه أراهم ولن  

وتحزنني تسهدني  

االوقات بكل  

يزوروني وعساهم  

حلمي في  

بهم ألتقي أو   

الممات بعد  نعيم~~~~~~~~~~~~~~ !!!!! 
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ونسائها الطبيعه جمال !!!-38 

أصنافها بكل الطبيعه تأملت  

أوصافها في الجمال ورأيت  

سمائها وفي والبحر بالبر  

وبريقها بالليل النجوم ترى  

باعماقها البحار في اللولؤ   

مروجها و  السهول وجمال  

نسائها بالكون ما أجمل و   

صفاتها كل فيهن تجمعت  

كنجومها العيون حور فيهن  

رقابها حول اللولؤ  بريق و   

وسهولها الهضاب فيهن و   

أجملها ما منحنيات غابات  

قربها ونعشق نتوه ال كيف  

لها وكتبوا الشعراء هام كم  

بحبها عقله فقد ليلى مجنون  

ألجلها جيوش قاتل عنتره و   

وعشقها لعبله قصائد وكتب  

وفراقها لبنى حب عذبه وقيس  

وصعابها الحياه تحلو  بهن  

لنا للا  خلق ما أجمل هن  

أمهاتنا نحب الطفوله منذ  

فراقها إال يهون شئ وكل  

مالنا بكل نفديهن وإخواتنا  

دمائنا تهون لشرفهن و   
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أكبادنا فلدات ننسى ولن  

حياتنا ونور زهرات بناتنا  

وخاالتنا عماتنا وبالطبع  

رسولنا بهن بالرفق أوصى  

وجمالها الطبيعه خالق سبحان  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 39-!!! آمانيننا

مآسينا عن نكتب الليل ظالم في  

أمانيننا له آلت ما و  حظنا ونندب  

فينا والمه تألم شعبا و  وطنا نتذكر  

العيونا وتبكي عنكم نسمع بغربتنا  

فلسطينا تعود ولم بالدي تقسمت  

الجبينا منه يندى االنقسام وعار  

تأنينا فل ما الـــــــــــــوحده يريد الشعب  

بسياسينا؟ أم بــــــــــالشعب المشكله وهل  

قارونا ومال المناصب في ليس الثوره  

يهونا ذلك عدا وما اطن المو  باحترام لب   

تشاؤنا كما تحلبوه بـــــــقرة ليس والشعب  

وطينا وماء حجاره شـــــــعب بال والوطن  

حزينا أصبح وقلبه ابنه اسشهد أب كم  

والد ينا البرد أثقلهم وأهله ُدمر بيت وكم  

السنينا أضنتها و   ترمـــــــــلت أ خت وكم  

اتركونا أو  بنا سيروا ملــــــلنا كفى أصرخ  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~
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لعنه؟ أم نعمه الشعر هل -40 

 

غريب شعور داخلي في  

للكتابه يدفعني  

واآلت والحاضر الماضي عن  

صغيره بجداول الحروف تنسال  

داخلي وتتجمع روافدها وتلتقي  

الكلمات وتنتج  

نهر في كلها وتصب  

االبيات وتكون  

الشعور أمطار زادت وكلما  

العبارات قوه تزداد  

طوفان بالنهر ويحدت  

الصفات متعددة قصيده وتنتج  

نقد او  مدح او  غزل ربما  

للوطن شوق او   

الشتات عن وربما  

أكتب؟ لماذا يسألوني  

أدري ال وأجيب  

لعنه هي ربما  

للكتابه وتدفعني تؤرقني  

بداخلي ما تفرغ نعمه أو   

ُشحنات من  !!!! 

~~~~~~~~~~~~ نعيم   
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للشعوب االدباء كتب  -41 

شئ كل عن والشعراء االدباء كتب  

والفراق والعشق الحب عن  

واالشواق والغربه الوطن عن  

والوفاق واللقاء الحياه عن  

والرفاق االحبه موت عن  

والنفاق والغدر الخيانه عن  

اآلفاق والمدح الحكم عن  

السنين مرَّ  على وكتبوا وكتبوا  

القدس عن كتبوا  

 فلسطين

و  مصر ليبيا اليمن سوريا العراق ... 

العربي الوطن  

الوحده عن كتبوا  

 الثوره

 الفساد 

 االمبرياليه

 الصهيونيه

 الماسونيه

ويكتبون كتبوا  

بوطني يتغير شئ ال ولكن  

متفرقين العرب كان كما  

ممزقين أصبحوا  

النفط بالد من تسيل ودمائهم  

العربي المغرب إلى  



                                                                                                                  90 

الرافدين بالد الى السودان ومن  

للمواطن؟ كرامه ال متى الى  

فينا؟ الحكام يتحكم متى الى  

يشجعون العلم ال  

يمنحون حقوق وال  

يطلبون واجبات وفقط  

عارها؟ العربيه االرض تغسل متى  

أمراضها؟ من تشفى متى  

بكيانها المستئصل الداء هذا  

 كالسرطان

المتسرطنه االعضاء لقطع االوان آن  

يشفى أن العربي للوطن االوان آن  

جسده من الميكروبات كل ويلفظ  

تتحد أن للشعوب آن  

رفضها وتعلن  

تثور أن و   

 وتتحرر

أبنائها ألجل  

أكبادها وفلدات  !!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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الغائب الضمير -42 

 

عليه؟ منصوب الفاعل أصبح لماذا  

 

به مجرور أصبح والعربي  

 

اإلعراب من ممنوعه تحرر وكلمة  

 

الشعوب كانت أن بعد  

 

الهامه مرفوع فاعل  

 

بها مفعول أصبحت  

 

وننادي نصرخ ولماذا  

 

الغائب الضمير  

 

الدين صالح يا  

 

معتصم ويا  

 

االحياء الميت يعين وهل !!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ال والف ال  !!!-43 

عندما غزه أطالل على مررت  

حينما الدمعات ونزلت زرتها  

العدا من ببلدي حل ما رأيت  

كأنما وفقر وحصار دمار من  

السما من عليها حل غضب  

وقتما من فيها تغير شئ كل  

البال من أمنه وكانت غادرتها  

الدما وسالت انقسمنا وبعدها  

بما االخر يتهم فريق وكل  

ووضعنا البلد وضع اليه آل  

متى؟ إلى االنقسام ونتسائل  

هذا؟ لسؤالي مجيب من هل  

ساستنا يا الوقت حان أما  

ال االنقسام لعار لنقول  !! 

لوحدتنا نعم ونعم ال وألف  

إنما ارض ليست وفلسطين  

العنا أضناه شعب ايضا هي !! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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القول ُخالصه  -44 

 

والمال   الجاه   وراء سعينا~~~~ وقدرنا دنيانا في مجدي غير  

البال   وراحة السعاده حلم~~~~  وراء نجري العمر قضينا  

يزال   ال العناء و  الشقاء و ~~~~  هباء ذهبت العمر وسنون  

الجزيل   او  القليل له وكل  ~~~~  والصعاب المشاكل تعددت  

االطفال   ينجب أن وسعادته~~~~  االنجاب وأمله حلمه فردا  

القليل   المال من يملك ولكنه~~~~  االطفال عنده وشخص  

عليل   سقيم لالسف ولكنه~~~~  وأطفال مال عنده آخر و   

جهول   ثرثار زوجه ولكن~~~~ شئ كل عنده شخص وربما  

خليل   عن يبحث العمر طول~~~~  وطنه عن غريب أو   

المستحيل   الدنيا من تطلب وال~~~~  وهونا مهال أدم ابن يا  

يطول   وعمرك البال هادئ تعش~~~~  للا  رزقك بما أقنع و   

االفعال   و  أخالقك يخلدها ذكراك~~~~  دوما الناس وساعد  

االصيل   و  الكريم تحترم فالناس~~~~  الكالم كثير تكن وال  

الوصال   معهم تقطع وال وبلدك~~~~  وأهلك آخاك واحبب  

سبيل   كل في الرياح تقذفها~~~~  جذورها بدون فالشجره  

القول   خالصه هذي و  حوال~~~~  أربعين و  ثمانيه عشت  

بديل   بالكون له ليس والصحاب~~~~  واالهل الوطن حب  

غال   كل الوطن في تركت ما~~~~  للوراء الزمان عاد ولو   

 نعيم--------------------
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فراق...القديمه الذكريات من -45 

عذري حب  

بحارتنا مرت  

معبره بنظرة   عيوننا وألتقت  

واالمنيات   االمل فيها  

طويله حب لقصة البدايه وكانت  

واالهات   والحزن الفرح فيها  

مرت وكلما  

النظرات   تهزني كانت  

فرحا يرقص وقلبي  

أخبرها كيف ولكن  

مهجتي في سكنت أنها  

ورود ازهر حبها وربيع  

المسافات   برغم بالقلب  

رساله  لها وكتبت  

وصفه عن تعجز حبها أن  

 الكلمات  

ثالث   أو  يومين يوم ومرَّ   

الرد وجائني  

تفوح عطرها ورائحة  

الصفحات   من  

الشعور تبادلني أنها وأخبرتني  

بقلبها تفجر بركان وحبي  

العبرات   عيونها من وسالت  

فرحا ينفجر أن قلبي وكاد  
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قصيده أول لها وكتبت  

وأبيات   قصائد وتالها  

الفراق والم ومدح غزل  

 والجراحات  

سنه شهرين شهر ومر  

رسائل نكتب ونحن  

كالطوفان حبنا وفاض  

 بالطرقات  

يغمرني وحزن ألم  

والذكريات   الماضي من  

الفراق االحبه على مكتوب  

مره يحب لم من وكاذب  

مرات   وربما  

جرح   وبقى الزمان فرقنا  

الماضي من بالقلب  

السكات   ألم ومن  

لكي سنه ثالثون لزمني  

في ترك جرح   عن أبوح  

الحسرات   نفسي  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~
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٠٠٠قدسُ  يا -46 

والشعراءُ  االدباءُ  وصفك كم  

حقك إعطائك   عن عجزوا ولكنهم  

م عظيمه فأنت   الكون بعظ   

التاريخ وعريقة وأصيله  

المشاعر من مزيج أنت  

والدماء واالرض  

عروبتك على يشهد تاريخك  

لك   يشهد فيكي حجر وكل  

عربيه أنك    

عربيه وستبقي  

حضارتك طمسوا مهما  

معالمك وغيروا  

يوم كل ترحل أليك عيوننا -يقولون - 

الساكنه وأنت   ترحل كيف  

قلوبنا في  

 وجداننا

 أكبادنا

 كلماتنا

 مشاعرنا

أحالمنا في وحتى  

قدسُ  يا  

االمه قلب يا  

الكلمه نبض يا  

الغنوه لحن يا  
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الحريه شرارة يا  

قدسُ  يا  

االديان ملتقى يا  

الشعراء ملهمة يا  

ويكتبوا كتبوا فيكي  

والبيان الكلمات أعذب  

ويغنوا لك   غنوا  

االلحان و  القصائد أعذب  

أجلك من ضحوا كم  

والزمان العصور   مّر   على  

فينا الساري  والدم القلب أنت  

بالوجدان الساكن العشق وأنت    

بالقفص المحبوسه للعصافير أنت    

البستان وأنت   التحرر في االمل  

لثورتنا هدف أهم هو  تحريرك  

اآلن وحتى قيامها منذ ...... 

 نعيم ~~~~~~~~~~~~~
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 47-رساله

العاصفه  قلب من  

والقهر والظلم  

 والفقر

الثوره تُولد  ... 

الفاسده  المعايير وتقلب  

الظلم أشجار تقلع وريحها  

الثوار طريق يضئ وبرقها  

والحريه العدل لتحقيق  

الثائره للشعوب .... 

الكالم ال الثوره وقود  

والتضحيه الفعل بل  

نسمع لم التاريخ مّر   على  

تحررت الشعوب أن  

دمائها تسيل ولم  

الظلم ضد الحسين ثورة  

لها للفداء مثال أكبر  

كربالء دمائهم بللت  

بأرضها  الدماء وسالت  

االستعمار ضد الجزائر وثورة  

نضالها  في شهيد مليون قدمت  

بفلسطين ببركان بدأت وثورتنا  

أنحائها بكل العدو  زلزل  

للسلم  جنحنا ولما  

أرضها من تبقى ما فقدنا  
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شراعاته تمزقت ومركبنا  

وإلى من الرياح وتقدفه  

وفرقا أحزابا وتفرقنا  

مخزي صار وحالنا  

أوصالها وتقطعت  

وصمودنا بوحدتنا  

عزها لثورتنا سنعيد  

 !!!وأمجادها

 نعيم~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 100 

 48- تحدي

الفرنسي الرئيس قال .. 

الزمن عبر للعبور جهاز سنخترع نحن  

االلماني الرئيس وقال .. 

الوزن لتخفيف جهاز سنخترع ونحن  

االمريكي الرئيس وردّ  .. 

المدن لتدمير جهاز سنخترع ونحن  

االسرائيلي~ وقال ~ .. 

كلهن فيهم للتحكم جهاز سنخترع ونحن  

وصفن وفكر العربي الحاكم دور وجاء  

 .. وقال

األمن لحفظ جهاز سنخترع ونحن  

السجن في لمن للتعذيب وجهاز  

بالوطن من على للتنصت وجهاز  

الفطن هو  ألنه العربي الحاكم وفاز !!!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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لموسى ربك وقال  

البحر بعصاك أضرب  

عبر من وعبر فانفلق  

علينا انكتب حينها ومن  

والقهر الظلم جيل بعد جيل  

أرضنا ونهبوا دمائنا سفكوا  

انفطر والقلب حرب وسالمهم  

نسائنا وثكلّوا بالسجون أسرانا  

الشجر حتى شئ كل ودمروا  

االبيض به بالدي علم  

البشر لكل السالم شعار  

بدر يوم الرسول وشعار  

الوالء رمز االخضر وبه  

علي به وتلحف لفلسطين  

هجر عندما محمد بدل ونام  

الرسول راية االسود وبه  

العمر طول شهدائنا على وحداد  

الفداء رمز االحمر وبه  

والحجر السهل سقت التي والدماء  

فينا طمع انقسمنا عندما  

لنا والطرد القتل شعاره عدو    

الزيتون الشجار والحرق  

شبر شبر فلسطيننا وتهويد  

عدونا يهابنا الهدف بوحدة  

نعيم~~~~~~~~~~~~~~ننتصر أن النهايه في والبد  
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 50- هي  

 

والمحنات   الصعاب في جنبي وقفت من  

 

أميراتي لي أنجبت و  معي عاشت من  

 

حياتي ونور القلب بهجة هن ونيلي منى  

 

ثالث   وزدهن سنين عشرة صبرت من هي    

 

االزمات   في وساندتني معي كافحت من  

 

واآلت   الحاضر في احترامي لها زوجتي هي  

 

االبيات   هذه كونت وكلمات حروف أهديها  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~
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هناك و ..هنا -51 

 

بالغربه هنا  

والخالن   االهل   عن بعيد أنت  

أحزان   وبالقلب غريب وحيد  

ثاني له ليس الوطن وحب  

أماني فقط االحبه لقاء و   

االلحان   حزينة يعزف والقدر  

بوجداني وإيقاعها شوق نغماتها  

االوطان   بعشق مصقوله وأوتارها  

بالوطن هناك  

خالني وأعز وأحبتي أهلي تركت  

كياني هز وااللم ينزف جرحهم  

والداني القريب من ودمار حصار  

يعاني لمن وفرج   االفق في أمل وال  

روحاني النه عالجه صعب والجرح  

الزمان   بمرور يطيب الجسد جرح  

والمعاني بالقيم النها عميقة بلدي وجراح  

 نعيم~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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المنكوب الوطن أيها -52 

 بنا

 بحكامنا

أُمورنا؟ اولياء يفيق متى  

بشعبنا؟ يحسوا متى  

وقرارات قوانين  

شملنا شتت  

 انتظرنا

 وانتظرنا

وسنين سنين  

لنا الغد في أمل وال  

إحتالل تحت ببلد عجب وأي  

حكومتين فيه  

 وسلطتين

آمالنا حطمت  

القوانين سنوا  

الضرائب وفرضوا  

الرواتب وقطعوا  

إصمدوا ويقولون  

ووطننا الجل  

الجائع يصمد وكيف  

 والفقير

 والعاطل

السجين وحتى  

؟ قادتنا ظلم على ! 
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ومقاومه ثوره هي إذا  

سواسيه فيها فالكل  

لقمته يقسم والثائر  

الجميع مع  

طبعنا هذا أليس  !! 

دوله هي وإن  

وواجبات حقوق بها  

؟ رغيد عيش يعيشون فئة فلما ! 

المر ضاق والشعب  

االلم وتحمل  

الشهيد تلو  الشهيد وقدم  

إقاالت كانت والمكافأه  

والبعيد القريب من وظلم  

المزري الوضع خضم وبين  

مريد عدو  لنا أن نسينا  

وطننا لينهش الفرص يتربص  

جديد وطن   إلى ويطردنا  

ونصبر نصبر متى إلى  

؟؟ والمعاناه الظلم على  

الشعب ليأخذ االوان آن أما  

نفسه ويحكم االمور زمام  

بالتحديد والمساواه بالعدل  !!!! 

 نعيم~~~~~~~~~~~~
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 53-!!! عجبا  

تميل ال له   ونفسي للهجاء   يدفعونني  

 

نبيل الهدف كان قلمي أشهرت حين  

 

والخليل االهل الوطن حب عن كتبت   

 

د هو الهجاء   عن والسكوت الجميل الر   

 

مستحيل هذا للهجاء   دفعي حاولتم مهما  

 

االصيل الكريم أنت و  تهجوني من يا  

 

جزيل مدحا مدحتك وقد وتندم تخجل أال   

 

الرعيل لذلك وتنضم ومكرهم للحساد تسمع   

 

عليل والجسد القلب تدمي الصديق وطعنة  

 نعيم~~~~~~~~~~
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-!!! صاح   يا -54 

الحزن صاح   يا  

طعمه مر   كأسا يسقينا  

ويالتاه يا   

عقله ضاع وما ذاقه من  

الحياه سنة يقولون  

الكلمه تفيدني وما   

فقدت حين  

واالخوه واالب االم  

فقد وجسمي  

وظهره الذراعان  

صبرا العرش رب فيا  

صبرا ثم  

صاح   يا لك كتبت   

وكلمه سطرين سطر  

تصبرك عساها  

وذكره المصاب على   

حسن أبو  يا  

والغربه الدرب رفيق يا   

 نعيم~~~~~~~~~~~
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قرأت أن بعد كتبتها!! أخري كرة للتاريخ -55 

التوراه من ~ 

ب   8 ار  ح  ل يم   ي ُهوذ ا ب نُو  و  ُذوه ا أُوُرش  أ خ  بُوه ا و  ر  ض  د ّ  و  ع لُوا السَّي ف   ب ح  أ ش  ين ة   و  د  ب النَّار   ال م  . 

ب ع د   9 ل   ذ ل ك   و  ب ة   ي ُهوذ ا ب نُو  ن ز  ار  ب ل   ُسكَّان   ال ك ن ع ان ي ّين   ل ُمح  نُوب   ال ج  ال ج  ل   و  السَّه  و  . 

س ار   10 ن ع ان ي ّين   ع ل ى ي ُهوذ ا و  ن ين   ال ك  ب ُرون   ف ي السَّاك  ك ان  ) ح  مُ  و  ب ُرون   اس  ي ة   ق ب ال   ح  ب ع   ق ر  ( أ ر 

بُوا ر  ض  يش اي   و  ان   ش  يم  أ خ  اي   و  ت ل م  و  . 

س ار   11 ن   و  ب ير   ُسكَّان   ع ل ى ُهن اك   م  مُ ) د  اس  ب ير   و  ي ةُ  ق ب ال   د  س ف ر   ق ر  ). 

 

أخري كرة للتاريخ !! 

١ 

الزمان قديم من  

بالدي غزوا  

والنار بالحديد  

دليل أسفارهم في  

الدار أصحاب كنا أننا  

كنعان بني حاربتم  

عنوه أرضنا وأخذتم  

الدمار وجلبتم  

االيام ودارت  

المغت صب ملككم وفقدتم  

للروم تاره  

للفرس وتاره  

 وللتتار

أرضكم أنها تدّعون  

مكتوب وبالتوراه  
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سلبتوها أنكم  

االحرار من  

~~~~~~~~ 

٢ 

سنه سبعون  

وتسلبون تقتلون  

 وتحرقون

التكرار؟ من تملوا ألم ! 

قديما طردناكم كما  

منها سنطردكم  

قوم ونحن  

التكرار نمل ال  

مزيف تاريخكم  

 وصالتكم

 للذهب 

إلهكم صنعتم فمنه  

~ خوار له جسدا عجال ~ 

مساجدنا نجستم  

مدننا وهودتم  

حتي وتخافون  

الصغار أطفالنا من  

ظالمه دولتكم  

أفضلهم وزعمائكم  

 جزار

دمنا سفكتم  
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لحمنا وأكلتم  

للوليمه ودعوتم  

االشرار وكل الغرب  

تستطيعوا لم لكنكم  

لحومنا بلع  

لحمنا ألن  

بالقهر مغموس  

 والمرار

الليل ظالم أسود مهما  

يهبالنها البد  

النهار يطلع أن  

 نعيم~~~~~~~~~~
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أصحابها ونحن الغرباء هم !!!-56 

١ 

الغرباء هم  

االرض أصحاب نحن  

واحتلوها بالدي غزو   

أجسادنا واحتلوا  

يستطيعوا لم ولكنهم  

يحتلوا أن  

 أرواحنا

 ألسنتنا

موحناط  

حره أرواحنا  

بالدنا سماء في تحوم  

ألسنتنا يُخرسوا لن  

حاولوا مهما  

ستكتب أقالمنا  

 وتكتب

 بالدماء

 بالدموع

 كلماتنا

الُحلم من  

يمنعونا لن  

سجان ألف وضعوا لو   

 حولنا

حر   السجين  
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عينيه أغمض كلما  

روحه وحلقت  

الزمان عبر وعبرت  

 والمكان

أوطاننا إلى  

~~~~~~~~ 

٢ 

 قالوا 

واللبن العسل أرض فلسطين  

المذاق سهلة أنها ظنوا  

عليها وهجموا  

يهنئوا لم ولكنم  

 بأكلها

النحل أسراب ودافعت  

خلياتها عن  

أمهات وطني في  

 البطوله

أسمائها من إسم  

الجد وقت والشيخ  

ألجلها جبال يهد  

أسد قلبه والشبل  

حليبها من رضع  

الغرباء أيها  

القصيده ترفضكم  

 الهواء
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 وسمائها

حق دفاعنا  

باطل واحتاللكم  

السنين وستدور  

 عليكم

قوانينها للطبيعه  

الدوائر دارت وكم  

الغزاة   على  

بها طمع من  

آثارهم وغير  

شئ نجد لم  

 بأرضها

 نعيم~~~~~~~~~~~
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 57-أذكروني

تطير عندما أذكروني  

للسماء روحي  

كتبتها كلمات أذكروا  

والدماء بالدموع  

وحزني قهري أذكري  

العربي وطني على  

القضاء  يد مزقته  

 أذكروني

مكتوب جائكم كلما  

وطني من  

الرجاء وبه  

جسدي سيفنى  

كلماتي ستظل ولكن  

الفضاء في تتردد  

لوطني عشقي أذكروا  

أ دفن أن وأمنيتي  

ثراه في  

زالتي لي أغفروا  

إنسان  فأنا  

معصوم ليس  

االخطاء من  

همس كلما أذكروني  

لحبيبه حبيب  

ورجاء بشوق  
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غنت كلما أذكروني  

قدسُ  يا~ فيروز ~ 

صوتها وصدح  

 بالغناء

بقصيدة أرثوني  

درويش محمود  

أمي خبز إلى أحن  

االشياء آخر وفي  

حزنا ينفطر قلبي  

حالنا له آل لما  

غرباء بالوطن  

غرباء وبالغربه  

أمل شعاع ال  

لقلبي ينفذ  

الحياه لحب  

السماء في ربما  

لنفسي راحه أجد  

العناء من  

 نعيم~~~~~~~~~~~

 

 

 

هللا بحمد تم                                                              


