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ٌّر إدراكً  تغ

** 

 األزمان مر على كان كما اآلن هو العٌش

 أأزان أخرى أأٌاااًا  ، أأٌاااًا  أفراح

 األوطان فً ااس ، المافى فً ااس

 هااك الطبع سوء ، هاا األخالق أسن

 ُخسران ، رببٌح 

 ووفاء  درٌح 

 وجفاء أحٌح 

 اءوعد  سلم

 الشطآن فً وااس ، السوق فً ااسٌح 

 **

ٌّر للعٌش فهمً أو إدراكً  تغ

ٌّر  ربٌع ككّ   ٌتغ

 ٌتغٌر  شتاء ككّ 

 تزداد قلٌالًا  العٌش بهذا األدوار

 تتؤّثر العٌش بهذا الااس

  ملب عن تبأث أأٌاااًا 

 سّكر عن تبأث أأٌاااًا 

 أكبر هللا ، أكبر هللا
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الأح واالٌمان 

 

 --

لتقى قدرٌح اسافر عبره للم

قدرٌح اعاركه فاخسر أرباا 

 

هذي الأٌاة تشّداا بصدوراا 

واأّبها مهما تبّدك أالاا 

 

آٌات رّبً أاولت إفهاماا 

لكّااا فً العٌش تبأر ذاتاا 

 

الافس تفكٌرٌح وإأساسٌح بها 

افسً تأاوك ان ترقًّ شعباا 

 

إن  ابت االقمار عن أجوائاا 

تبقى الشموس ماارةًا لعقولاا 

 

عاد  ٌابها  ال تأزاً ٌا افسُ 

فالشمس لو أفلت ستشعك اوراا 
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شعبً وإن كثرت مصائبه شدا 

فالأّح واالٌمان مصدر بؤساا 

 

قدرٌح  رٌحٌح لٌس ٌعرف كائااًا 

قدرٌح ٌعاركاا فادرك شؤااا 

 

الشعر ٌأمك فكراا بسطوره 

والااس تدرك أالها بكالماا  
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 تكن لم إن

 

 **

 مرتباًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ،ماذا ثرٍر مبع عالم فً

 مبعثراًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ،ماذا مرتحٍر  عالمٍر  فً

 مراو اًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ماذا ، مقامرٍر  عالمٍر  فً

 مقامراًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ماذا ، مهادنٍر  مجمعٍر  فً

 تكن لم إن

 ؟ تكون ماذا

 مسالماًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ،ماذا مقاتكٍر  عالمٍر  فً

 مأارباًا  تكن لم إن

 ؟ تكون ،ماذا ماعئٍر ط بٌئئٍر  فً

 تكن لم إن

 ؟ تكون ماذا

 ؟ تكون ماذا
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إٌقاع ووقوع 

 

 -

هو اإلٌقاع أوقعاً 

بأبك ،ٌا ملٌأئ ،فاسمعً 

صوتً ،ٌزقزق فً الدواوٌن ِ 

فال تترددي 

أسنٌح هو اإلٌقاع ُ  

ثّم جمٌلئ هً وقعتً 

ما أجمك العثرات فً الغٌد ِ 

أراك وبعدها 

أوقفت مركبتً ولم أكمك مسٌري 

دماءًا فً الشراٌٌن ِ ٌا 

لماذا العٌن تأسد أالتً 

وجمٌع من أشكو ،ٌأاكٌاً 

لماذا البغض ٌذكر زلتً 

ودعاإاا دوما 

ٌرافقاً ،ٌماشٌاً 
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 الثقافئ ثورة

 

 صرختً تعالت ما الثقافئ لوال

 العال إلى بمصر دفعت التً فهً

 

 توأمُ  والشهامئ األصالئ فٌها

 ٌُفصال ال وأهلٍرها البالد أحّ 

 

 الادى فٌه مستقبك إلى اراو

 تجّمال الابات كما الوجوه  مر

 

 الماتقى هوااا ٌا الكااائ أرض

 مستقبال بالَداا الشباحُ  ماب

 

 ٌتقاربوا أن للفرقاء بدّ  ال

 مشعال المدائن أوقدت فالٌوم

 

 بدت الكبرى الأرٌئ فمشاعك

 شامال اوراًا  الُعرح أرض لتضًء

 

 بلٌله الظالم طاك وإن شعبً

 وتشّعال بقلبه الصباحَ  اادى
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 أٌن ٌصأو قمري

 

 --

أٌن ٌصأو قمري ،تصأو عٌواً 

ٌا لُه من قمر ٍر ماه فاواً 

 

عابرٌح فً هذه الداٌا سبٌالًا 

لسُت أدري ما الذي أشقى ساٌاً 

 

ال تلومواً أأّبائً فإّاً 

شاعُر  ّاٌُت من اار الأاٌن ِ 

 

ال ُتدٌاواً  رٌباًا أو بعٌداًا 

  فجاواً ااضُج عبر القرون

 

ٌّرُت طرٌقاًا ع فوكم إن كاُت  

ٌّئٌح بلّت جفواً  دٌَداً أّر

 

شعُباا ٌكظم  ٌظاًا من لئٌم ٍر 

شعباا ٌرقى إلأٌاِء الباٌن ِ 

 

أٌن ٌصأو قمري ترقى بالدي 
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 فبالدي الأحُّ فً قلح ٍر متٌن ِ
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البعد  سإاك

*** 

 ٌقلقاً البعد سإاك

 ٌأٌٌاً القرح وعطف

 

 تسكراً الأزن رٌاح

 ٌشجٌاً الطفك وصوت

 

 مرأاًا  الفتى كما أعٌش

 تكوٌاً كتاح أأحّ 

 

 أسى الشٌوخ كما أذوق

 مواعٌاً عن أفتش

 

 أٌراً البعد زمان

 سكاكٌاً لً وكّسر

 

زمان القرب جّمعني 

 دٌاً لبٌته أعاد

 

 أثرا أقتفً لماذا

 شراٌٌاً بلدي وفً

10



 

 الشعرا أقرأ لماذا

 وفي وطني دواويني
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 لعٌاٌها قاًا شو

 

 ٌبعثراً ألأبابً شوقً

 وطاً فً أهحّ  الرٌاح مثك

 

 رإٌتها دون ساون مّرت

 تمزقاً أن وكادت مّرت

 

 دمه ااقشٌح  بقلبً  وطاً

 الزمن مع تامو أرٌئًا 

 

  أرك فً األطٌار كما أالً

 بداً ٌا أطٌر ولست أمشً

 

 أٌااًا  بأالتً أأاط وهن

أنسى صديقي صحبة المدن 

 

 أبداًا  بصأوتً أقوك شعرُ 

 المرن رفٌَقً الزمانَ  جعك

 

 أأبكمُ  أصأابً ككّ  ٌا

 ٌُجمعاً دوماًا  لكم أبً
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* عٌن أوض

 

 

عٌن أوض ٍرفً الجماك  ،      آٌئ للمتعالً 

 

قرٌئ ظلت تاادي      ،       زائرٌها للدالك 

 

مطعم فً البٌت ٌطهو،    وصفه أكك الغالك 

 

بٌن  الجباك  قرٌئ تؤوي ضٌوفاًا  ،    جّائ

 

َجَبعٌح كاات لدٌها     ،         معها عٌن  زاك    

 

طاف عقلً فً الخٌاك،    ساح قلبً فً التالك 

 

أربهم كاات علٌاا  ،           لّهم  كان ٌغالً 

 

سوف ابقى فً البالد  ، عٌن أوض فً الجماك 

 

" عٌن أوض قرٌئ عربٌئ صامدة بالقرح من الفرٌدٌس"*--
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 المجد اأو

 

 ***

 

  دواا ،بك وكااوا كاا تقك ال

 الأصار بعد من التؤرٌخ العن

 

 وخموالًا  ااكساراًا  ٌؤبى شعباا

 القرار صاع فً األمجاد طاوك

 

 كالماًا  بعد ٌقك لم لٌبٌا شعح

 البأار فً ٌدوي الأقّ  قوله

 

 رجوعاًا  تؤبى أرٌئ دأبه

 ااتصار خٌر اصرها ٌغدو سوف

 

 والبالد األقاصً فً قالت مصر

 االختصار فً تواسٌح  روته ما

 

 وعزّ  وأخالق خبز دأباا

 الفخار شعح سوى شعبً ٌا لست
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 شعري وقع عن سها من أاسى سوف

 كالجدار بقربً كان بعدما
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 أ ّاً

 

  بأح تطفو اللللَ  وجدت

  رهٌح  بصمت العٌونَ  قرأت

 

  بأزن تاادي العٌونَ  رأٌت

  الاصٌح وراءَ  ٌغٌح أبٌباًا 

 

 عزٌزاًا  اادت الروحُ  إذا لماذا

  المغٌح مرأى العٌن على ٌبٌن

 

 بقربً تبقى العهد على عٌونٌح 

 وجٌح ٌخرّ  اجمٌح  خرّ  إذا

 

 الربٌعَ  تعٌشُ  قلبً أبٌبئ

 الدروح أشقّ  الفصوك وكك

 

  ومر  بألو الأٌاةَ  أأحّ 

  عٌوح دون الطفكُ  كما وأمضً

 

 أ ّاً للأٌاة عاشقٌح  أاا

  الأبٌح بالد ٌا الهوى أ ااً
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اقئ الورد ح

 

 **

ماذ أن كات  وفٌاًا 

ال أراها فً عٌواً 

بك أراها فً كٌااً 

قرٌتً الباقئ 

وقتً وأوااً 

مثلما عااٌت عاات 

مثلما أمسٌت اامت 

مثلما أصبأت قامت 

باقتً شكك الربٌع 

مرة تمطر ،أأٌاااًا تجفُّ 

صبأها طٌر ٌرُف 

لٌلها عٌن تأُح 

قلبها بستان ورد ٍر 

فً رباها 

كك ضٌق سٌخُف 

لدي سباقئ فً الخٌر ح

أهلوها باو أح وود ِ 

 زٌائ البلدان من فك ووردِ 
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 تبتسمٌن

 **

  تبتسمٌن

  الورد من ٌفوح اللطف كؤن

  البعد فً أترابً ألقى كؤاً

 أاقى ألاك

 أبقى لكً تبتسمٌن

  السعد عن الروح فً أبأث

 تبتسمٌنَ  وأٌن

 األأزانُ  تاوء

 أكتافً رهائن األفراح وتبدو

 العالّت من المجروح القلح

 البسمات تأٌٌه قلباًا  ٌصبب

 تبتسمٌنَ 

  الافس وقود وأات

 تأترقٌن وال تضٌئٌن

  القلح هواء وأات

 تادثرٌن وال تهّبٌن

  البسمئ بسمتك

  كالرعد تشملاً

  بالر د وتمألاً

 وتبتسمٌن تبتسمٌن
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 جوهر األٌام

 

 **

جوهر األٌام أفراحٌح وأزُن 

فرح ٌشجً وأزن سٌهوُن 

 

امضً اأو مرمى  اأن فً األٌام

هدف اأظى وأهداف تبٌُن 

 

كك ٌوم عاداا ٌوم  رٌحٌح 

مرةًا خاكٍر وأخرى ال ٌلٌُن 

 

هذه األٌام أاالتٌح اعٌش 

كلاا ٌبأث عن خّك ٌعٌُن 

 

كؤساا مّر ولساا تاركٌه 

إذ شرباا الكؤس أأٌااا الأاٌُن 

 

ٌا إلهً ما أٌاتً دون شدو ؟ 

ربما وهم وأأالم تهوُن 
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ٌس ٌعاً هذه الداٌا كالم ك

 ٌر من ٌفهم أباًا وٌصوُن 
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عزف فً روما 

 --

وفً روما أرى أالً  –تالأقاً التماثٌك 

 

ٌالقً أبه الغالً  –عشٌقاًا بعد أافاس 

 

وفً روما أرى مالً  –تالزماً التهالٌك 

 

فؤاسى كك أأمالً  –صدٌقاًا سوف ٌلقااً 

 

وكك الكون أمالً  –أاا فرحٌح برومااا 

 

سوى أزااًا سقا شالً  –بالدي لست ألقاها 

 

أٌا أرض المواوٌك  –أأبك أات قرٌتاا 

 

أٌا أرض الز الٌك  –أٌا أرض التهالٌك 

 

 على ضوء القاادٌك –أ اً صبأاا اآلتً 
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قصٌدة من السكون 

 

اللٌك ٌابئاً بما قد افعُك 

والفكر مشغوك بؤمر أجهُك 

 

قلبً بال أسد ٌدّق لغادة 

اح ُتسجُك دقات عشق فً الكت

 

من ساكن تؤتً القصٌدة أرة 

سكات ضفاف القلح أٌن أقابُك 

 

أألى الاساء أأبها من خافقً 

شعري  ٌسافر فً العٌون وٌأفُك 

 

ٌا وردتً وقصٌدتً ومالذَي 

ٌُقتُك  من ذا ٌدافع عن فتىًا قد 

 

الموت للعشاق جّك مصٌبئ 

والموت للجبااء أتما أسهُك 

 

ال تسؤلوا عن أالتً وأبٌبتً 

 الأٌاة وراء ما لن تسؤلوا إن
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 مرسً 

 **

 

 

بلدي العزٌزة باقتً ٌا باقتً              هٌا باا اباً صروَح العزة 

 

المجد للباء قد شقوا الخطى             والٌوم كك شباباا فً الرفعئ 

 

اباً معاًا بلداًا اأح وافتدي               ومعاًا اسٌر إلى دروح القمئ 

 

قادتاا  داًا           فخر لاا من بعد طوك الظلمئ بلدي شباح الٌوم 

 

هٌا باا ٌا اخوتً فً دٌااا                 اأٌا معاًا زمااًا جمٌك الطلعئ 

 

فً ثورة العربان خٌر رسالئ               أن اماب األبااء دور القادة 

 

مرسً خلوق دأبه إسعاداا           مرسً جريء صوتاا فً الساأئ 
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 الخمسٌن اشٌدُ 

 ---

 ولّى كالصٌف عابرٌح    قرن اصفُ 

 الأا العمر لٌالً من  لٌك ألمُ 

 

  كالخرٌف ربٌعاًا  خمسون مرّ 

 الاجاأا فالأقت إخفاقٌح  مرّ 

 

 هذا العمر بلووُ  أأالمً بٌن

 الاواأا أااشٌدي  ّطت بعدما

 

 األ ااً ألوَ  ماشداًا  قلبً صار

 اإلاشراأا أ اً دربً فً صرتُ 

 

 عّاً  اح قرن ،اصفُ  إلهً ٌا

 اقتراأا عادي كان قرنٍر  اصفُ 

 

 ٌطٌحُ  ما  عام كك من لاا هحْ 

إعُف عّني إنني عفُت الجراحا 

 

 عمراًا  للقلحِ  واقتدر بقلبً خذْ 

 السماأا روأً ترى أتى كافٌاًا 
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 عٌين البالد

 **

سالو نحٍفب ألحهى يزار ٍ 

 تطّم ػهى انبحز حتى تغًُ

سالو نٍبفب حبٍبت قهبً 

 ٌٍ نؼًٍُ وقهبً بٍبفب رهٍ

اً وفٍبً إنى انقذس آتً حبٍب

ًَ فًُّ أحبك ٌب قذس  ٌب وح

 ٌٌ نزيهتُب فً انفؤاد يكب

جًٌٍم كزيم انبحبر بكىًَ 

وػكب تظّم تبٍٍ بُىيً 

فتبة تهّز انىجىد بغصٍ ٍ 

وفً األرض أحاليُب ال تغبنً 

ٍُ انزيبٌ  بأٌ ٌشًم انكىٌ أي

بالدي وإٌ كُت وحذي حزٌُبً 

تضّى وجىدي بحضٍ انحُبٌ  
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شىق 

 **

هى انشىق ٌزجؼُب نهذٌبِر 

 ٌؼبنج فٍُب فزاؽ انحىار ِ

هى انشىق حّب ٌؼىد ػهٍُب 

فُذكز أهالً وراء انجذار ِ 

بالدي وإٌ شّغ َىر انىروِد 

َؼىد إنٍك نحًم انجزار ِ 

َؼىد إنٍك نزرع انبذوِر 

َؼىد َؼىُد نقطف انثًبر ِ 

بالدي وكم انبالد جببٌل 

ار ِ وأَت انسهىل وحسٍ انقز

أَب فً ربىػك أحٍب األغبًَ 

أغًُ وأػزف نحٍ انفخبر ِ 

بالدي وإٌ شئت غٍزي يحبّبً 

أوقّغ خبطزتً ببػتذاري 
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 شارع فً شاعر

 

 *

 العٌاءِ  شارع ٌا آوٌتهُ 

 الوفاءِ  صورة فٌه أّطمت

 

 الشباحِ  فرأئَ  ماه ازعتَ 

 الشقاءِ  ادامئ أسقٌته

 

 واألبعادِ  للبعد جرجرته

 واألرزاءِ  للداء أركاته

 

 الفهم شدٌد شهمٌح  الفتى هذا

 األاباءِ  مع تتلى أوصافه

 

 اإلعٌاءِ  فً تارٌخُ  ٌا أجرمتَ 

 اإلقصاءِ  تجارح فً وتهتَ 

 

 الفوالذُ  كما صلحٌح  الفتى هذا

 الغباءِ  شارع ٌا سدى فار حْ 

 

 األاواءِ  فً ضاع شهماًا  تلق لم
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  األضواء شعلئ ٌبقى فالشهم

 

 والكون المدى قلح بالداا

 األعداءِ  على اار هاوأهك
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 شجن

 **

 

 

 الرٌاحِ  مهح فً الهوى رمااً

 المالحِ  بعشق فإادي وشعّ 

 

 أمً وبسمئ أمً صوت إلى أأنّ 

 هّمً وٌذهح عاً الغشاوة تزٌك

 

 الغٌاحِ  فً والدي إلى سالمٌح 

 بابً سٌكسر الأاٌن وهذا

 

 وأرضً شعبً صببَ  ٌا أأبك

 وفرضً ،صالتً صومً وأبك

 

 قلٌكُ  وأّظً سجاكٌح  اتًأً

 جمٌكُ  وقلبً كرامٌح  وأهلً
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 الكلمات صدى

 

 

 **

 أسراري بعض ٌريي الكلمات صدى

 بأشعاري عرفيا يما غابيا لمن

 

 عٌشاًا  لً ٌنٌر النضال يوهُج  أنا

 أسياري بٌن كالحجارة كرٌماًا 

 

 ٌعّكروا ما فٌىا لٌس حٌاتً

 يإصراري زٌنتىا النفس صفاء

 

 تيرييدس قانينً الناس فححّ 

 يمشياري أحالمً الخٌر يححّ 

 

 أقللْق  يلم ٌطايلنً قد قصٌرٌر 

 بأدياري مقادٌري أرى فلست

 

 ٌدري يال ٌضاٌقنً قد طيٌلٌر 

 أشجاري مسّ  ضععٌر  الطيلَل  بأن
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 ديماًا  دمعتً أذرع كنت بسٌطٌر 

 إكبارِر  دممَل  الخلٌقة آلالم

 

ام أحسحُج  كبٌرٌر  ٌّ  أشرعةًا  األ

 إبحارِر  أيّ  المعانً فً يأبحر
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 صالة

 ندير مثلما األٌام بنا دارت

 الشرير قبل أشراروا يأبرزت

 

 راضٌاًا  بحزنً مصحيباًا  يعشت

 يالحبير السرير فً غٌري يعاش

 

 عّزنا منىا االنسان محبة

 يالظىير الضليع ٌكسر يالفقر

 

 غربتً رغم بالىيان أرض لم

 يالجذير لشعبً مخلصاًا  يعشت

 

 مثلما البحار ٌعرع الميج

 يالبحير البدٌم ٌعرع الشعر

 

 المدى عبر دائر شعري: أقيل

 ٌدير ما يعاديا غابيا لمن ٌحكً

 

 تنتىً ال له تبقى صالتنا

 ٌجير ال قلباًا  اإلنسان ٌمنح أن
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 ٌمت لم شاعر رثاء فً

 ايكاروا فً اللٌل نجيم نامت

 كربهِر  من حبٌبُجىا استفال حٌن

 

 انشيدةًا  ضٌعتً بالبل يشدت

ٌّت  رابهِر أت من كان من بىا ح

 

ىا القصٌدة حاك شاعرٌر  وي  ذاتَل

 قربهِر  فً عاثراًا  زماناًا  ٌريي

 

 غاصحٌر  ياحتاللٌر  شعحٍب  تىجٌرُج 

 حربهِر  فً حربُجىم حرحٍب  بعد من

 

 كصفاتهِر  يحالُجهُج  المكانَل  لزم

 رّبهِر  من يخلْققهُج  اللسان عذحُج 

 

 يطرٌقُجه دربُجه ٌعرع ٌاسَل  ال

ٌاع ٌحمً ٌاع من الضِر  بدربهِر  الضَل

 

 مهيكال شعره نذكر سنظلّ 

 خطابه درَّر  لألجٌال ينعٌدُج 
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 العلم لطالح قصٌدة

 

** 

اًا  الدرحُج  يكان مّريا ونا من ٌّ  ح

ا ضاء إذا لقٌاوم طاح                  ٌّ  المح

  ٍب  مجد نحي ساريا الدرح فً أخيةٌر 

ا مسعاوم هللا بارك                       ٌّ  يح

 ينشاطٌر  إباءٌر  فٌه جِرّدوم

ا نيرَل  رنا من ٌخبي كٌع               ٌّ  الثر

 يتصحي تغفي ال اللٌل فً عٌنىم

 الثناٌا كل على تبقى ريحىم                

 إالّ  لٌس ٍب  علم طالح إنىم

 الزياٌا كل فً اليرد ٌزرعين            

مَل    ِر  العناء بعد به جاؤيا ما نِرعْق

مَل                     البراٌا ،نعم يأحٍب  ٍب  أمّ  نعْق

  ِر  يداليج فً منالٌر  كالعلم لٌس

ا فٌىا يما الدنٌا إنه                    ٌّ  سي

 

 

 

 

 

34



 ليالك

 

 *

 النيى كان ما الريح شقاءُج  ليال

اًا  ٌّ  الضنى ميايٌلُج  كانت يال ح

 ،مّسنً الفناء فً وزارٌر  ليال

 الحمى صراعات من فكرٍب  صداعُج 

 جاءنً ما حبٌبتً ٌا ليالك

 الىيى مجاالت فً يربطٌر  حلٌر 

 ضٌعتً يالبيادي خٌلً الخٌل

 الىنا حلّ  عندما يجدٌر  اللٌلي

 خاطري فً يبلدتً يردتً ٌا

 الميطنا ،أحح ياخالالٌر  ححٌر 

 عٌينىا جمٌلةٌر  بالدنا

 بالدنا جمٌلةٌر  عٌينىا

 حبٌبتً ٌا االرض عٌين سالت

 الفتى قلح من الشعر يسال دمعاًا 

ٌّنً  الضحى بأليان أرضً فز

 الصبا رفٌقة ٌا تخافً يال
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 السؤال بعد ما

  للحزٌن الصٌع ٌقيل ماذا

 ؟ للمسكٌن الرغٌع حكاٌة

 

 الححُّب  فٌىا ٌفيز قصةًا  أم

 ! الحٌن يراء حٌن يٌنتىً

 

  للمضٌع الضٌع ٌقيل ماذا

 ؟ للرنٌن األجراس رياٌة

 

 الماضً كالم" كفً على ريحً"

  السنٌن راٌة  –علٌكم قلبً-

 

 قلبً ٌخاع الدنٌا فً شًءَل  ال

ًَل  فراقاًا  إال   المضمين خال

 

 يلّت رٌفاًا خ خمسٌن ابن أنا

 شجينً من بالرحمن أعيذ

 

 

 يشعبً أولنا ٌا أحبكم

 ..شراٌٌنً ٌريي يحبكم
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 قلبً شامُج  ٌا

 

  بىياك نابضٌر  قلبً شامُج  ٌا

  برباك نائماًا  ٌبدي يالحلّ 

 

 تعيدُج  دمشلَل  فً الملٌحةَل  لٌت

  الشّباك فً العصفيرُج  يٌغّرد

 

ا القلح فً ٌّ ح دماءُج  سير  ... العرْق

  سالكاأل شيكةَل  نُجكّسرُج  فمتى

 

 ٌختالُج   مجرم صنعةُج  الحرحُج 

  األفالك منارةُج  ِر  فٌك يالححّ 

 

 الفٌاضَل  حّبىا تريي الشامُج 

  بناك كانَل  ياإلنسانُج  لألرض

 

 زٌدُج  تصايحَل  إذا ٌسٌلُج  يدمً

  بحماك نسلُجه العريبة زٌدُج 

 

 اليغدُج  الحقٌرُج  أنت متْق   يحشُج  ٌا

  األمالك أفضلُج  ، حرٌر  يالشعحُج 
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  األرض ٌيم

 

 النجيمُج  اؤواأبن األرض وً

 أمُّب  األبناء يغالٌة

 

 يندعي  آذار ثالثين

 سلمُج  األجياءَل  ٌغمر أن

 

 نصينَل  أن علٌنا بالدي

 يشمًا  القليح على بالدي

 

 أصلً أرضً ٌا بٌيمك

 ٌستقٌميا الغزاةَل  لعلّ 

 

 لئٌمٌر  خصمٌر  يٌتركىا

 رحٌمُج  رحٌّب  يٌرحمنا

 

 بدٌمٌر  يجّيوا بالدي

 رخٌمُج  بالبلىا يصيت

 

 بًيحس أرضً ٌا أحبك

 نجيمُج  شعبً بنً بأن
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 بذاتك فّكرْق 

 **

 سياك فً تفكرْق  ،ال بذاتك فكرْق 

ك ،لٌس بذاتك فكر  العباح فً غٌرُج

 

ًَل  ،حتى صادقاًا  كن  مبتغاك تياف

 الغٌاح فً تباللْق  ،فال رحلتَل  يإذا

 

 وديءوا الضجٌه فً تسمم الناسُج 

 السراح ٌغطٌىا الكبرى يالضجة

 

 للعال بدربه ٌسعى امررِر  كلّ 

 يغاح بأشياك ريعٌر مز يالدرحُج 

 

 عندما بغٌرك ،فكر صاحبً ٌا

زاًا  لذاتك تلقى ٌّ  باح ألع له ح

 

 تحٌطنا عرفتَل  كما الحٌاةَل  إن

 بالضباح تفكر ال غٌماًا  دمتَل  ما

 

 تغحْق  ال بغٌرك أي بذاتك فكر

 الخطاح وي كان أحسستَل  الذي إن
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 "كالمً"

 ***

 الضٌاء معنى ما اللٌل نجيمَل  ٌا حدثٌنً

 الظالم فً أمشً النير ألجل أحٌا إننً 

 

 السماء كأسرار األرض فً أن أدري لست

 أمامً من ينجاتً جدٌدٌر  ألقى ما كل

 

 

 السناء فً كاللٌالً تيارى أحالمً سر

 الىُجٌام فً ٌحٌا الناس ٌحح قلبً بٌنما 

 

 الفَلناء نحي سائرٌر  قطارٌر  الدنٌا وذه

 الحِرمام صد لً كٌع المعالً نحي ربما 

 

 غنائً ،ٌعلي أرى نحً يحبا يجدا انتشً

  كالمً يالشعر القلح فً دائم ربً حمدُج  
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الشاعر كاظم ابراوٌم مياسً،  

. تعلم فٌىا يتخرج من مدارسىا –اقة الغربٌة فً المثلث فً ح 7/1/1960يلد فً 

انىى بنجاح ثالث سنيات دراسٌة فً جامعة بافٌا االٌطالٌة فً ميضيع الطح 

 1987يمنذ العام  1984لٌعمل يٌستقر فً بلده عام عاد . العام يلم ٌكمل دراسته

ٌنشر قصائده يمقاالته فً الصحع المحلٌة خاصة االتحاد يبانيرما يكل العرح 

:  صدر للشاعر. سلمى يسما:متزيج يله ابنتان… 

  1994 -شعر  –من حدٌقة القلح . 1

 1996 –شعر  –من حدٌقة اليطن يحدٌقة الريح . 2

 2000-شعر  –ونا فً زمان اخر . 3 

  2002 -شعر –يشيشات الزٌتين . 4 

اصدار المركز الجماوٌري التابم لبلدٌة باقة  -بحث–باقة الغربٌة ماض يحاضر . 5

  2002 -الغربٌة 

  2007-مقاالت اجتماعٌة يسٌاسٌة  -حبات مطر . 6

  2009-شعر -متأمالًا فً الكين . 7

  2010-شعر-غناء فً الفضاء .8

قٌد االصدار  –الت أدبٌة مقا–نظرات أدبٌة .9

قٌد االصدار –شعر –ومسات أي قصائد ،ال فرل .10

: رابط المدينة

 www.kazemmawassi.blogspot.com 

االٌمٌك 

Kazem.ibrahim@gmail.com 
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