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   ويريح       هصخخ    ع  ػخ يقزبحػال

 وتشػح   دمع يا   ح  ػوح تسد  خ  ػوال

ػع   الجخيح   ط   وزنابق   الذ   ػػاج          م 

 ؤى، وتخوح  الخ   خح  ت ْغػجو عمى ج

، وولػلػْت  ندفْت   مآقيػيا العحاب 

ي    ا الت رػػيػح  ي  ػػع  م  ج  ا ب  وأمز 

ػيا      ى م تذط   د  ػع لمخ   ودمي ت ْبػد 

 دبيػح  ولدػان ػو ق ػْج ز ان ػو الت  
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ػتي ج  في غ ر   ىػحا أنا ، م ػتأج  

 متػىػج  ف ػي لػعت ػي ، وأصيح  

 

 

 سػى وأنيػش ػوقمبػي تجث ػخ باأل

يػح   ػخ تسػصيػو  الخ    غزب  تفج 

ػخقٍة حجقاتيا ػسخة  ح   والعيػغ  ج 

    متميب  فييػا اليػػى السْجػخوح  

 أواه ي جخح السشية  كمسا

ػؤاد  بشػار ه  الت ػْبػخيػح    أز  الف 

 ػدنا        ي  ػع  عحاب  ال ويا ليل   ، اػقدس

ـ  السد يػغ  يػث  ػقو  الػج         ػف ػػح  د 

***   *** 
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جػا  صخخ الفؤاد م ػدلدال متيػج  

 سفػح   عرػف  الش  جاء   فاستقبمػْت 

 وتساوجْت فييا  العديسػة  شعمػة  

 تػري لطاىػا غزبػة  وجسػح  

 فإن شي ؟يا جباؿ   ج  ػعاى  ػحا ي  ػشْ ػم

 تػح  فْ ػالس    ىج  ػالس   اخ ىػي ف ج    نار  

 ػاف ػق ػي    وخ   جخاح  ي أعاىج يا إن   

     م ػت ػب ػت  ل  محبػػح    متزػخع  

ػم  ػي ائتػالؽ  العػدـ  وات قجي  س 

ػشا يػا روح   يوتأللئ  بذػس ػػخ 

 ـ92/7/9119
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  وهـح

 
 اند

 
 عاث انذابهتي

 

 باقت محبت وعهد وفاءإلى الؼهيد زامي طعد  

 

 في عيشي  الجمعات   تتػىج  
 غمىوال أقػى أف أبكي يا رامي األ 

 عمى وجعي  اآلىات   تشثاؿ
 ا مػي  حشيشا ع   ػؽ  الذ   بحار   ييج  وت
 ل  يْ د  ت   تفيس   سػج  وت

 نػرا ربي ا
 فاهشأ       

 فاىشأ بالجش ة يا محبػبي األبيىس
 الباكي ت  سْ بالر    ؾ  ج  عْ ب   غْ م   ع  أتمف   يي يا حب   إن    
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 ى  ييفػ لمجشة مثمظيتمػ   فؤادي و  
 مغسػسا باألشػاؾ  

 عمى شباكي تحػـ   ػؽ  وعرافيخ الذ  
 ةما أبيى شمعتظ الشػراني  
 امي ةما أسسى جبيتظ القد  

 ظ يتألأل باإليسافْ وجي   حمىما أ
 مغسػسا بجماءٍ 

 وشيب الخ  يحافْ  عبق السدظ مغ تتزػ ع   
 ػحْ ش  ت   ظ  يْ البخقػؽ عمى خج   أزىار  

وح    وتشاجييا الخ 
 قفْ ال يتػ  يظ وخحني لسدارٍ فامجد كف  

 يستجْ  د  ج  يتس   يتغمغل  
 ال يتخاجع أو يختجْ 

 ىػ درب مػصػؿ بشياط القمب إلى أبعج حج  
 أوحج ي مغ بعجؾ شيف  خحني خمفظ إن   



 

- 9 - 

 سججْ بال ممفػؼ   
 يتساىى
 خبوْ الغ   في ليل  

 يتزػع مدكا بالجـ 
 القاني  العبق   ي  ى مغ عيشيتجل  

 شجانيأ فيى وأنا أتجل  
 مغ أجفاني  ا  مخبػش 

 ي في ىحا اليـػ بال أكفاف  أصغخن   ما
  ياش  رش   سبصانة  

  - لػ تعمع    -
 يى تمقان  حت   تتخاجع   ي لغْ يا حب    

 ي؟؟ان  تتحج  
 اصغيخ   اليػـ   أقف  

 ى نػر  الػردي ةال أقػى أتحج ى حت   
 اني األشفاؿْ يتحج  
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 نداْؿ  دوف   كالـٍ  كل    وسأتخؾ  
 ؿْ في كف ي  تباريح  الدلدا خ  تتكد  
 ارعْ في الذ   ممقى   اني شْمق  ضل  وراءؾ  يتحج  

 مػاجعْ  يتمػى في بحخ  
  والعدـ  حشيغْ 

ػؽ أنيغْ   والذ 
ـ  مخابع  شػؽٍ   تتدامى  والػج 

ػيظيتحج    اني في عيشيظ  وشفتيظ وكف 
 يان  ى أجف  اني حت  تتحج  

 ييغذان   عمى نػـٍ  ال أقػى في ىحا اليػـ  
 يال أقػى يا حب   

 أقػى  الااااا 
مع  بحار  كياني ال أقػى وأنا أفتح     لمج 

اني نػر  وأمي ة  تتحج 
 واألشفاؿ بحي السشرػرة  والذجاعي ة
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 لظ مش  ي مميػف تحي ة
 لعيشي و عيشيظ   مغْ  وسالـٍ  يا ألف سالـٍ 

 يا حب  ػي األوفى 
 واألسسى
 يا رامي

 العسخ   ى ساعات  في أقد   ظ  خمف   ل  ي أف أتخج  لظ مش   
اش تغشي في ليلٍ وص   ـ   ْميات  الخش  ـٍ دا  دا

 فيشيئا يا رامي 
 يأحالم   يا بيجة  

 يام  أنغ   ي يا أعحب  فدالمي وسالم  
 يا رامي

ـ  الشػر أمي ة  وىشيئا يا أ
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 عهى خبني  انعز وساو

 
ػظ زانػت ياسيػغ    األنػػار    وجي 

ػد    واإلصػػخار   واإليػسػاف   والع 

 يددىػي  نػرا الشػر زدت أنت بل

 األسحػار    هعصػخ   تشذػق   والفجخ

ػػاءة   بيجػة   جبيشػظ فعمػى  وض 

 ووقػػػار   وتػألػػق   وتعػاضػع  

ػع  وشػيػػارة   وبػػخاءة   وتبػد 

 وقػػػخار    قجسػي ػة   ورسػالػة  

 الش ػػى   يأتم ػق   فيػو   ظ  وداعػ   ىحا

 الجػب ػار شعب ػشػا تػآلػف   وبػو  
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مػػب   دمع ابػخات  ا الق   حكايػة    لر 

 األسػػخار   ن ػر ىػا فػي ق جسي ػة

 ػيح  جػان   بيغ   أر  الث   دمػع   صخخْت 

ػْت  ج   األوتػار   م يجتػي ف ػي وتأج 

 دمي  في العػاصف   خيل   وتراى م ْت 

ب ػت ْقم ػتػي   فػي وتمي   الػش ػار    م 

سػا  قشات ػشػا ت فػل   لػغ حبيبػي ق د 

ػار شػاى   ييشػا ولػغ أبػجا ػج   الف 

ـ  القد   فكتائػب شػج   دػع  أق   ػا  ػاى  ج 

مػػا ػار   يخعػاىػع   وتقػج   الػقػي 

ل ػةٍ  أم ػة   لمعػْخب   يػا والع ػْخب    ذ 

ك امػيػا  السػشػيػار    ػاي  بشيانػ   ح 
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 ف ػارس    الكخامػة   عػد   فميستذػقْ 

 األحػخ ار   ػاى  أسخ   مػغ وليشصمػقْ 

س   ؼ  ػخ  يخفْ  ىحت    إباؤىػا  ػػخ  بالذ 

ػو   الق بػاب وعمػى  السػغػػار   يمف 

***                        *** 

 الجب ػار   ػاي  وجيذ   اس  ػسح   ذي ىي

ػل ت فػػر غزػب    مػػ ار  ومخج 

 صػاعقػا السشػػف  كػأس ستحيقيع

 األسػػػػار   تتدػاقػط بمييبػيػا

نػا  ػػر  ح  ج   مػغ خٍ حْ ج   وبكل     عجو  

جػى رْعػب   مف يػعسي  وسعػار   الج 
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 ق م ػبشػا حبيػب   يػا ب ػظمْ ق   فجمػاء  

ػا م ْدػظ   ش  س  خ   األ ْنػيػار   بػػو   ت ز 

 شعمتػي تصفػأ   سػػؼ   بقتمظ   ض ش ػا

ػارىػػا فتأل ػقػت  الػبػت ػار وأن 

 ػاش  م  دْ ع   قتػل  ي   سػؼ   ظ  بسػت   بػاد  ح  

 واألْشػيػار    األبػػخار   فتذام ػخ  

 ػعى  يغح   اس  س  الح   درب   عمى ػاومز  

ػْدـ   وح   وبػْحؿ   ،ع   واإليػثػار   الػخ 

 ػعْ ي  ل   يػا يػادة  الذ   إلػى يت دابقػف 

 وسػاروا  ػاد  ي  الج   ػاق  عذ   فْتيةٍ  مغ
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ػغْ  ب ػار ك ػل    م   ػخٍ راس   العقيػجة   ج 

 أذكػػار   ساتػو ..د  ب   عمػى نبتػت

 رجال ػو  الجيػاد   نػادى إذا جبػل  

ع   أو  ػار  ر  اإلعْ   الػغى ساح   في ح 

 كي سػا الرػاعػق   ػب  ي  ل   ػاوتسشصق  

ػب   ػػار   األْجػدػاد   ت ت مػي   واألوك 

 قػاصاع    السدلػدؿ   الميب   داقط  تي

ػار   كم ػيػع ػاوجػى   ػػي ذْ ي    ك ػف 

 يرصمػي ػااي  ط  والذ   القحائف   بمطى

ػاح  الد   بجحيسيػا  ػار  والدسػد  ف 

 

**** 
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 ػيق  اف  خ   فػي المػع   ظواسس   ياسيغ  

 الت  حكػار    يشبػت   ػظ  وف  خ  ح   مػىع  ف  

 وتػأل ػػقٍ   وتػفػك ػخٍ  بترػب ػخٍ 

 األقػجار   ػوحخوف   ترػػغ   وىػى  

 أبػي يػا ظحخوف   مغْ  جدء   فحساس  

يػغ   ػْدء   والج    وجػػجار   ق ْمػعػة ج 

 ػاش  شيخ    يػا أحسػجٍ  ػة  أم   أحييػت

 مختػار    يػا الياسيػغ   أحسػج   يػا

 ػو  وسام   أنػت   العػد    جبيػغ   فعمى

 األقسػار   تددىػي جبيشػظ وعمػى

 كم ػيػع األبيػة   ػاش  دعػت   وشبػاب  

ػْع( )صػاعػق   جْشج    أخيػار    ع ْدم ي 



 

- 02 - 

***              *** 

 

 ػادم    يػافارس   اليػػـ تبكي القجس  

 واألغػػػار    ف  صػآالذ   وحجػارة  

 كئيبػة   الحديػغ   الػشػغ   وشػارع  

ػالف   ػيػا والعدػق  مف   اكف ػيػخار   ي 

اشئ   خق ػةٍ  دمعػة   السكمػػـ   والذ   ح 

يػظ   عمػى ندف ْت  ج   أمرػار   يػا خ 

 التػي  ثػرتشػا وقػد   الصيػر دمظ

 األشػخار   رعب يػا مْشيػا سيػحوؽ  

.. بتاج فاىشأ  سشػارءو  تػاج   العػد  

 والػش ػػار   اليػاق ػػت در  ه فػػي
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شػا بيػغ   الجمعػات   تخقػأ   لغ ف ػن   ج 

 األخػبػار   سسعشػا ت ذش  ػف   حت ػى

 أشالؤىػا  تصايخْت  الخءوس ونخى 

 الػجػد ار   يػابعحاب   يكت ػػي  كػي

***                 ***            

ئت   مغ أحقخ   شاروف   الثخى  عمى وش 

ػػػ ار    يػا األرض ػل  أى وأذؿ    خ 

 حخوف يػا  ذكخت   لػ رسسظ كمسات

 واألْشػعػار    الكْمػس ػات   ت ت جن ػذ  

 بالم ط ػى  ػظ  س  جدْ  للا   جشج   سيجوس  

ػو   ـ   وي ػجك  ػا  والػب ػت ػار   الػقػد 
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 ترصمػي ػاعػق  الر   إثخ   برػاعقٍ 

 تػْحػتػار    وبخْعبػيػا بمييب ػيػا

 دولػة    بػ  م  نقْ  ب  عْ لخ  ا جسار   وعمى

ػار   ووب ال ػيػا بجحيسػيػا  ت ػْشػي 

*** 

 بيقيشػيػا كم يػا القيػادة ذي ىػي

ػاـ قػدـ   يػا أم   الص ػيػار    شسػخ 

 ويغيط يػع  ػو  مػت   يعذق يف  فالز  

 الدى ػار    ػووخمف    الع ديػد   عْبج  

 صابػخا    يذسػخ   إسساعيل   وأ خي  

ػخابػع   مقمتيػو   فػي  وبػحػار    م 
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عيج   أحسج   والبحخ    ومذعل    والد 

ػة   وأبػػ  ونػدار   ق ْبم يػع  أسام 

 ػعػي  تياب    جػػـ  الش   ػاكس   ػػف  ق  يتأل  

 األحبػار    وتكتػػي  ،الييػػد   زمخ  

 عجدكػع  مػغ شئتػع ما فمتقرفػا

 نخػتػار    مشيػةٍ  أجسػل   فالسػػت  

***                        *** 

ػظ زانػت ياسيػغ    األنػػار    وجي 

ػد    واإلصػػخار   واإليػسػاف   والع 

 يددىػي  نػرا الشػر زدت أنت بل

 ػار  ح  األسْ   ه  عصػخ   تشذػق   والفجخ
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 شاىػج   إن ػظ ػب  القمْ  حبيػب   فاىشأ

ػج   ػي  ػع   وم ذ  ػف  ػشػػار    وم ذ   وم 

ش ة   في  ػاي  نعيس   شػاب   الفػخدوس   ج 

 واألشػيػار    الس ْسػدوج   ػثػخ  والك

 92/2/9112الػػثػػالثػػػاء/
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يىع
ُّ
 ززقت اند

 الخنتيدي في رثاء القائج الذييج الجكتػر عبج العديد

 نحدبو كحلظ وال ندكي عمى للا أحجا 

 

ع ق ػي   ص  ػجادي مخارتػي الش ع   وم 

ػْت  ػج   ب عػشػادي م خث ي ػتػي فتأج 

ْمػ وتفج خ ت ػػف   ع  الج   مخاجػال  الي 

ػا يكت ػػي  ك ػي  جػػال دي ب ع ح اب ي 

 ودون يػا لمف ػجاء نْفدػي ونػحرت

عػد   قبل    ػ  أوالدي  ػ رخيرػة   الر 

***  *** 

ػخا  يرعػج   الي ػـ   الع د يد   عبج    قاى 

شػاة   زم خ    األوغػاد    وعربػة   الج 
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مى وأنا عي ع   ػيت  دمع    أصاوؿ   وج 

ػػادي ت حػث   صخخت يػا فتشػج    ج 

ػاعق   وىج   في فيسدت    خافقي الر 

 استْذيادي الم طى رىج   في وعذقت  

ػْدف   ال يْيجنػا إف   الي ػػـ   ب ْعػج   ح   ش 

 األْشػػػاد   ذ ْروة   تدػش ػع   عػم ػع  

حػا الع ػال م تغ عمى ومزى  متػش  

مػل   ، ح   الدى ػاد    وبيجػة   اليقيػغ 

ػب    ع  دْمػ لكش ػو  م ػػل ػو    الس ػح 

ػو يػػض  ػْعػت ػاد   وثبػاتػو بف   الس 

***  *** 
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س ػخشػا الع ديػد   عْبػج    وإباؤنػا ش 

نػا وحبيب شػا ػار   الس ت ػيػادي  وم ش 

ػػر   ػو    ب اْسسػو تيتػف   الح   وت حيق 

ب ػة   ك أس    ووداد   ارضػ   فػي الس ح 

ب ْيبػيػا وتيػي ػأت  ػاوحب يب ػش  لح 

دت  السػي ػاد    ػام ْذيي   فػي وتػأو 

ػ اك ب    حػل ػو شاف ػت الػْلػجاف   وك 

 الػعػػ اد    رق ػة فػي بكؤوسيػا

***  *** 
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زْت  الع دْيػد عبػج    هأْفكػار    تعػد 

ػػ اد بس ػػاجػع    واألْجػشػاد   الػق 

ػْت  الع ديػد   عْبػج    أْنػػػ ار ه  تأل ق 

بخٍ  كل    في  ب ػالدي ت ػخاب   م ػغ ش 

 أْحب ب ػت ػو  بأن ػشػي اإللػو   شيػج  

 وفػؤادي م يجت ػي فػي وضسْست و

وس   حيغ   األرض تخب   وعذقت    يايج 

ػد ة العديػد عْبػج    األمػجػاد   بع 

ة   يا ْمع   رعذ  يػغ  الد   الج   ب س ْقم ت ػي  خ 

ػغْ  ْخق ػة   م   واألْكػب ػاد   األْنيػاط ح 
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ػػى  ػع  دمْ  غْ م   اه  أو    وع حاب ػو  الج 

 ػاد  ي  واألسْ  األحبػاب   ف خقػة   مػغ

ل    ع يػف   عقتص   با خ  زىْ  يْ ف   الف   الخ 

رْت   الػػادي  فػي دْمع ات يػا وتحج 

ْيتػػف   وأوابج    غ ْرش يػا  شأشػأ  الد 

 اآلسػاد   بغزبػة   ، عميػو حدنػا

م ْيل   ن د ؼ   ح   الج   ه  أزىػار   ػْت وصػ 

ميػل   ا""يبش وسيػؿ   ػادي  والخ   الر 

 دمػعيػا  ك ػأف   واجس ػة   والقجس

ر سيػل   ػج  ػػغ تح   اآلبػػاد   دـ م 

***  *** 
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ى ػع ف ت ػت   كػاف   إفْ  ْقج   هأشػالء   ح 

ْخبم ػْت  ػا وتد  ػش  ػجاد    أرواح   ب ػح 

ػجْ  ت فم ق  ػج  ح  مػػب   ت ػ   بعْذقيػا الق 

ػار ة   وي ق يش ػيػا  ػاد  الػع ػب   وش ػي 

ىػا ي ْكت ػػي  أفْ  وتعاى ػجْت   جػال د 

ػخ   بالسػت   ائ ػخ   ي ْحر   األ بعػاد  س 

 ومججلػي الخب يع ت ل    في الق جس   في

ػل    ْبػخٍ  وبك  ػغٍ  ش  ػػاد   م ْثػخ   ب ػد 

***  *** 

 ػيدم   فػيْ  الس تػػ ج   البصل   أي يا يا

 األوتػاد   مػع   يذاكختػ   ن ْدػغ   ف ي
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 ىانئػا    عػر الح را ؽ فػ شامخا يا

ْيػخ الف ػْخدوس   جش ة في  معػاد    خ 

ب اء   عد    راحػال ترع ػج وأْنػت اإل 

ػت  اإلعػجاد    قػػ ة   بعػد  ؾ شسخ 

س اس   سػخ   ت ْددىػي بْعجؾ وح   يػابذ 

 وتػشػادي  ... رب  ػي ػةٍ  بقػيػادة

ث ػل   السجج   أي يا يا ػي ف ػي السؤ   دم 

ػػاد  األحْ  بتػأل ػق  واألوالد    ، ػف 

 يػة  ػى ش ي  الت ميػج   السجػج   أي يػا يػا

ائ ػخ   وتػخى  ػد ة ب ذ   األجػػجاد   ع 

س ػخ وعمى  فخع شػا سػق  دْ ي   الع د    ش 

ػاد    ، وبػػارؽٍ  ب رػاعػٍق، ي   وج 
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ام ي قدع    واثقػا  أ ْعم ػغ   الي ػػـ   انت ق 

ـ   بكتائ ػب   ػا د  ػد    الق   ب ػػالدي  ع 

ػخا  جػاء الػخد   ى حا شاؿ   إفْ   م جم  

 ػاد  ن  ز    فػػؽ   الت ْفجيػخ وأصاب ػع

يسػغ   بْعػج ػاش  ويقيش    راسػػخ   الس ي 

مػاد   ليػح ر ىػع بسػدلػدٍؿ،  ك ػخ 

، ػدف  مػغ   فتجػي  ػج  ػخف   ت ق   ت فػج 

ػػخف   ث ػالػة   ودم    األحػقػػاد   ح 

مػػب   ىحي ف   تع ح ب ػت الق   اؤىػاوش 

 اإلمػػػجاد   قػجسػي ػة   ع سمػي ػة

*** **** 
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 ب سػا ػيروح   تع ح ب ػت العديد   عبج  

 ونجػاد   ربػى   عمػى الف ؤاد ن دؼ

ْميػار   واألم ػة   ػغ   الس   ذل ػيػا تسز 

ػخادؽ   ػار   بد   واألْعػػجاد    األْصف 

ػ ح   ىانت  ذل  يػا مػغ مْججىػا وص 

ػاد  ييػج ف ػي ى ذيسا فغجت  حر 

***  *** 

ي ت ػي العديػد ع بػج   ػة   ت ح   م ْسدوج 

ػائ ػع  واألوراد    الػقػػْخآف   ب شػد 

ػا حبيبػي فاىشػأ  مْتعػة   ىػي إن س 

 السيعػاد   بيجػة   ت ْخشػف   والحػر  

ب  ي عمى سم  عْ   وصْحب ػو  الخسػؿ   ح 

ب ت ػي ػجاء   وأ ح  ػي   واألْشػيػاد   الذ 

 

 81/4/4004األحــــد/
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ـــًىد رفــر

ُّ
 انص

 

 

سػػد رفح    وعدائػي  تحي تػي الر 

 بجمائػي  مسيػػرة   ميجتػي مػغ

حػْت  الكػالـ   جف    ػوات  كمس    وصػ 

ميػظ   وبكْت   الجػػزاء    ػخ  محاج   ع 

 صبػخ ه ىم ػل   لمربخ يا والربخ..

ػالػب   وتشاوشػتػو  الػػألواء   مخ 

ػا  ػو  مع  د يشػدؼ   والبحػخ   ج   متيج  

سػا  األنػػػاء   غزبػة فػي متالش 
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 ػشػاوجػخاح   ػاػش  آىات   يػػا أو اه

خخػة مغ  واألرزاء    األْحػداف ص 

 ػاش  فػق   يجثػع   األحػداف   مػغ   جبل  

 األحذػاء   م دقػة   يشيػر   والػْحر  

 يػاأنيش   سػاؿ اآلىػات   وحذاشػة  

بػى فػؽ    األنػجاء    مأتػع   فػي الخ 

حيػل   زنبقػةٍ  وعيػف    ػْت تقخ ح   الخ 

ػع ػْت  ػاء   ػيػابشجيع   وتمف   الػػض 

 ػيػاحدن    تشػدؼ   عساف  الش   وشقائق  

 استحيػاء   فػي خ  فْ الر   اؿ  م  الخ    فػؽ  

 ىػاوجج    يرفع   الخحالف مغ خجمى

 واإلدمػػػاء  اإلذالؿ بسػصػارؽ 
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*** *** 

 شػادم ػ ىػػحا ،السميػار   أمػة   يػا

ػيػجاء   األْحػيػاء   وجساجػع    والذ 

 وجاىػجوا  الدشيػغ غ  وى   فمتشفزػا

مػػا  الع م ػسػاء   معػذػخ   يػا وتقج 

 ػتْ ق  تذق    ػات  الشائح   شفػاه   بح ػت

 اإليسػاء    عػغ   عجدْت  صخخةٍ  مغ

جػت  ػاي  حدن    فػي بعحابيػا وتيج 

 ػخفػاء  الذ    إلػى يخنػػ ػاي  وأنيش  

ػر   ،ىػج  الس   ىػحا ػذ  متيب     متعػص  

ػجى ىحا  األصػجاء    ػخ  متحج    ،الر 
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ػيػع  يرػع   صسػغ   فكأن سػا  عيػن 

قػصػاء   كالحػي ػة   وقمػب ػيػع  الخ 

*** *** 

 وعدائػي  ػيت  تحي   ػػد  س  الر   رفح  

 بجمائػي  مسيػػرة ميجتػي مػغ

ػاـ يدسع   لع  ػانازف    ػظ  صػت   الحك 

 والخؤسػاء األمػخاء ساحػة   فػي

 ػعػي  بخشػع   عْ ىػ  ياعػار   وتجثػ خوا

 األىػػػاء قس ػة فػي ػػاوتستخس  

 ػعى  د  ػ عي الحافطيػغ اصصبار   رفح  

 الع ػسػالء   زمػخة   ي فػاوض   بيشػا
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 ىط  الم   ج  وى   في خ  بْ الر   اجتخاح   رفح  

ػخ فيسػا  األعػػجاء    غ ْزبػة   ي فج  

 صػارخ   زق ػةاأل  بْيػغ لحس يػا ذا

حػخاء   ػىعم   فاضْت  ودماؤىا  الر 

 يػاجخح   يػا ،ػاش  لحس   يػا اي  لحس   يا

ػاء    السحذػػ   شػاج خح   يػا  بالحػش 

 بيائيػا فزػاء فػي نجسا خسدػف  

 العميػاء    إلػى صعػجوا وسشائيػا

 يػاعحاب    ػغ  يْ ق  العاش   دمػػع   ندفْت 

 اإلْعيػاء    رعذػة فػي وتعان قػت

 نارىػع  تصفئ   ماء مغ شخبة   ال

 أدواء   بػػال نػدف ػت يػعوجخاح  
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 يػعبعحاب   ى ػػ  الج   انفجخ   ساعة   في

 األنػحػاء   عمػى م د ق ػا فتشاثػخوا

 فأقجمػػا  تدتغيػث الحبيحػة   رفح  

ػيػسػاء   رب  ػي ػػة   بكتػائػٍب   الد  

ـ   أم تػي، يا  أبحػخا    يشػدؼ والػج

ـ   والمحػع    ػػالء  األشْ   ػغ  م   أْكػػا

نػا بالجيػاد ندلػدؿْ  ىب  ػي  عػجو 

 ىػبػاء    ذر   الكػػف  فػي ونػح ر ه

 حدػخة    يشػدؼ   والقمػب   أم تي يا

ْستكػع مػغ  الدعسػاء   وتخػاذؿ   ص 

 وعدائػي  تحيتػي الرسػػد رفح  

 بجمائػي  مسيػػرة ميجتػي مػغ
 

 02/5/9112األربعاء/ 
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 تتهدج

 
 ديعت

 

 لجاعية السفكخ الجكتػر الذييج إبخاىيع السقادمةي ذكخى اف

 

               -0- 

 لترب ػخي حج  

 ودمي ي ػشج  

 فجعػا دمػعي...

 مغ العيشيغ  في خج  ي ندفْت  ال تمػمػا يا رفاقي دمعة   

 فأ خي  إبخاىيع  لػ ح  باسسا

..كادت تحت   ف  رادقا عمى الججم    يا اآلفاؽ  تشيج 
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                        -9- 

 السدظ يشدؼ مغ مدامظ صخخة  حخى 

خ األزىار يا قسخا تجم ى في نػاحي الخوح    ويعص  

ػْمساتظ الث ػػخ ة  كع أشتاؽ أف أصغي إلى ك 

 ما عاد سخ ا

 إبخاىيع   القمب   يا حبيب  

 الكمسات في شفتيظ تتخى  أن  ي أعذق   

 ىج  دررا تألأل بالش  

 خاعصْ  وتفيس   

 د سخاما عا
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                     -2- 

 أراؾ تخنػ في تحج ٍ  أن ى التفت  

 تخا...الد    وتيتظ    في ىػاؾ   والحػر تخفل  

                   -2- 

 لحسائع األنحاء في كفيظ عر  

 بالصيخ واإليساف كانت تشدج الػكخا

 فت يـػ ارتقيت لتمثع الثغخاوتمي  

 وتعانق الص يخا

                   -5- 

 اؿْ ي  ت  وابْ  في حشػ ٍ  يْ تسز   ػر  ا بالش  ش  وأكف  

 للا  ما أبيى الجساؿْ 

 ا..ش  ودمػع  
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 أو اه مغ دمع الخجاؿْ 

 ب  السمفمف  بالجالؿْ الح   دمعة   ب  ك  يدْ  الكل  

 باإلباءْ  خ  تزس   في بحخ   ويييع  

 والكبخياءْ 

 وادْ  ي في كل   ت  أم   سقصت تعاىج   يا دمعة  

 الػجػد مخابعا عشج التشادْ  خاء  حْ ص   ستحيل  

... 

 باإليساف  .. أىػاؾ يا نجسا تجم ى في نػاحي الكػف  

 إن  ي  أرى األجياؿ  بعجؾ تتبع  األجياؿْ 

خيفة مغ بقايا االحتالؿْ  ػخ األرض  الذ   لتصي  

 7/2/9115االثشيغ                     
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 زىار يٍ وراء انقضباٌ
 

 

 الظلم والجبروثإلى أطساها البىاطل في سجىن 

 باقت حب وقظم إباء

اء    وعهدا على املض ي في دزب الحسيت والكبًر

 * أبتي الغالي

 يبعج الذػؽ السخوي  بحب   

ـٍ تدجيو األنداـْ   وسال

 القمب   شغاؼ   أىجيظ  

ـ ع سخي باقاٍت مغ ودٍ  وحشيغ    وأقج  

 يا ليفة أي امي وسشيشي

... 
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 ماذا فعمت بظ ججراف  الد  ندانو

 الجالديغ؟وسياط 

 أتخق ب  صػت   الدن انو في صبخٍ  وأنا مغ بعجؾ  

 سرقْت جسدي منكم اي ولدي  -

 آالت القمع اهلمجية

 وجنازير التعذيب الوحشيو

 كي تكسر عزمي ويقيين

 وتفتَت روحي 

 وتزيد جروحي

 ي كذائبْ غ  سْ تعوي يف ن   بربودة جدران  
ََ تتدَّل  وحبال   وبنادقَ   األبواب   لف

 س يف قفيب األنياب .. كأفاع  تغر 
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 وكالب  بوليسيو

  ال ررىب منمم رحدالكيّن 
 مْ اِفـِفم  حَ جَ  رراتلَ  مَ وصمودي حطَ 

 وا يبكون  عفى زنديوَ فَ ـفت
 غرقوا يف  فيض إابئي املمتدِّ 

 عفى طول األمدِ 
 األبدي فأان اإلعصار  

 جانْ سأدمِّر سجين والسَ 
 ماذا عنكم اي ولدي؟!

 * ججي يتميفْ 

 ويدسع صػتظكي يمقاؾ  

 ويجذ  يجيظْ  

 ويقب  ل  خجيظْ  

 ويعانق فيظ الػجج وأجسل أياـْ 
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 وشبابا ول ى ما يئدت فيو األحالـْ  

 ويحػقل مبتيال كل صباح ومداء

 يجعػ لْظ 

ة والفخ ج  العاجلْ  ح   بالر  

 ويػاصل  ال يتعب  أو تخىقو الدشػات  يػاصل 

 جج  ي الستفائلْ 

 ظ حبيبيت  وسالم  

 يخْ ألقاؾ عمى خ

 ..ج  خ  أخْ  لكيْ  خ  الشازي  يذيْ  جاف  فالد  

 ك اي راميماذا عن رمِّ  -
 وبنايت رمي  وآية

 واألىِل وكلِّ اجلريان؟
 وتفخ  الجمعة مغ عيشي رامي
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 ولدي الغايل احملبوب -
 ؟ماذا ختفي لفَ الدمعةْ 

 عمى كف   الخحسة ، الباقية   ار  * أمي انتقمت لمج  

 وىي تشاجي شيف ظ 

،كانت تػص  يشا بالربخ 

 وتسشحشا القػة والجؼء وما سئست وصف ظ 

 ) يخحسظ للا أيا أمي (

 تحج ٍ  لسعت في عيغ األسج بخوؽ  

 مسدوٍج بالحدف وباليع    
ـْ   والػجو الغاضب يتػفد فيو الج 

 وتذابظ دمع  الذبل  مع األسج  

 * )آه اي ولدي(
 الجنيا ( ل  عيجا نقصعو  ) ولتذيْج ك  
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 مغ حشجختيغخخج الرػت زئيخا 

جغ  وندحق  رأس األفعى   سشدلدؿ أركاف الد  

 والشػر  سيسأل ىحا الكػف  الشػر

ػػر ْيج  يو  الج   ويحوب عمى كف 

 وتخفخؼ رايات  الحق الع ػْمػية

 01/2/9115االثشيغ/ 
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  انطعُت 

 جسكيا لخحظين العالقت بين دولت الاحخالل وباكظخان طعذ عىدما

لك الظلىك الري طعى لخقسيب العالقت بين )القصيدة كخبذ بظبب ذ

 باكظخان ودولت الاحخالل الصهيىوي(

 يا أردوغافْ 

 البحخ األسػد، الحدف  يخفخؼ  فػؽ  

 يبكي في ألع مقيػرا فػؽ الذصآفْ 

 وعمى القسع  

ع أنػاط فؤادي  ويقص  

 بعحاب  السكمػميغْ 

 وأنيغ السخحوليغْ 

 وجخاح السصعػنيغْ 
 مغ فاس   إلى جاكختا
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 سصشبػؿ  إلى الريغْ ومغ ا
 واألمة تعرخىا اآلىات  

 وتسدقيا الشْكبات   

 ويقيقو  فػؽ مجامعيا األمخاء

*** 

 كع كشت أحبظ ..كع..!!

 الع مغ عيشيظ!!الص   ػر  وأغشي لمش  

 ي في ىحا اليـػ وتقميو بديْت حب    لكشظ تحبح  

ع  أركاف البيْت   وترج  

... 

 وذبحت الثقة وتحبحشي بيجيظْ 

 ى وىعْ والػاقع  أضح
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 ل ع  تسشح  ىحا الجمػي  أكاليل  الغاْر 

 ؟!وتقب  ل كف يو وجبيتو   
... 

 في شجقيو بقايا لحع األشفاْؿ  أو لع تمسحْ 
 األشالءْ و يْ وعمى كف  

ـ  يدخبل    وششي  والج

د ني،  يا ح 

 والرخخة  تبكي في األقرى وتئغ  ؟

 ا  مْغ..؟ي  دمعت   مغ يػقف  
... 

و في ذكخى اإلس  ؟خاءْ أتعانق 
... 

 ما أقدى الرفعة  يا رجب  
 ومآذف أم ت شا  تشتحب  

 يا لمصعشة،   والقمب  ذبيحْ 
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وحْ   ومػاجع تتخى في الخ 
 ...  تدخي كالميب  يؤججو الم يب 

*** 
 كيف تدو  ج تل  أبيب  وباكدتافْ 

.. 
 ال يشكح زانية  إال زاٍف أو مذخؾ

خؼ  يعانقو الرمف    فيشيئا لظ ىحا الذ 
 وىشيئا لسذخ ؼ  

 واألمخيكافْ 
 في كل مكافْ  د  والحدخة تتسج  

                      2/2/9115 
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زهت فدـز

ِّ
ة وبدايت انز

ّ
 انعز

 يوم اندحار قطعان االحتالل من غزة          

 فجخ  الع د ة  أزىخ في غدة

 والربخ تألأل 

 وتفت ح أزىار فخْح 

 في الحدف   يتقم ب  

 ب الستشاثخة  عمى األسالؾْ ونياط القم

 تتعانق في أشالء رفحْ 

 واأليجي السغخوسة  في األشػاؾْ 

 تترافح  في شخب ومخحْ 

 بالذجغ   خ  يتجث  

 والقمب  الستػضئ بالتقػى غش ى وصجحْ 
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 رغع تباريح  السحغ  

 وعيػف  األشفاؿ  ىشا وىشاؾْ 

 تشدج خارشة السدتقبل بتحجييا

 ج مغ زرع الجمعة فيياتتػع  

ـ   عحاب أمانييا وبشى  بالج 

 أف تدرع فيو حراد ليالييا

 رعبا ودمػعا وزواؿْ 

*** 

 بالتحخيْخ  ة  يا غد   كع كش ا في رحمتشا  نحمع  

 القمب جدػر عبػْر  ونسج  

 ودماءْ  بجمعٍ  ونخو  ي األحالـ  

 وحشيغْ  وصسػدٍ  
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 واليـػ ن كب  خ نجأر بالتيميلْ 

 يل  فيشاس  تْر ك  خْ ت   جياد   ػؽ  والذ  

 لتختاد  فمدصيشا الشيخ   لعبػر   ػؽ  تتذ

 عذقا وحشيشا

*** 

 قػمي يا غد ة  نتفيأ بالفخحو

 خ ةفي ضل مػاجعشا الس  

 ونيجىج دمعتشا الث خ ة

 ونمع  نثار عديستشا مغ شخقات  الدحف  

 وزوايا ليل مقيػْر 

ـ   وباألشالء ْ كع شاؿ تمػ    نو  بالج

 وشمقات تتيادى في رأس السحتل   وعيشيوْ 
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 كػيو وتخديوْ ت

 وتسدقو برسػد األبصاؿْ 

 ولطي اإليساف الجف اؽ

 وتدخبمو بالخىبة في كل زقاؽْ 

 والكف  عمى الكف   

*** 

 ىيا نتييْأ لمعخس اآلتي في جشبات الجار  

 اح  ونبشي صخْ  

 الذيجاءْ  بجماء   ة  يا غدة  لمعد   

ـ  للاْ   مغ بيداف  ورا

 لخميل الخحسغ   وسمفيت

 خ  خْ وفي الر   ل  مْ في الخ   د  تتسج   الْت ما ز  ة  م  حْ فالخ   
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 اآلهْ  و  ح  ق  تحب  يْ عس   والجخح  

 السذػاْر  لشيايات   ل  يْ ػ  ش   ب  رْ والج  

 (بشتداريع  وغػش قصيف ودوغيْت ) ح  يْ والخ   

 تدتشذق يػد الربخ مغ البحخ  

 يء  قمب الثػرة بيقيغ الثػاْر لتعب   

 اإلعرار  اآلتي مغ جدر اإلصخاْر  عيج   وتبمػر  

 شػفانا وزوابعْ 

 ومجائغ  تشياْر 

 عيجا نقصعو يا وشغ األحخاْر 

 أف نسزي  لشياية رحمتشا أبصاال

 نتقجـ ال نختج   

 ال نخذى ىػؿ السج   وال نتخاجعْ 
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*** 

 وششي  ذ  نتحد   ة  يا غد   يْ قػم  

 اا جخح  جخح  

 اصبح   كي نرشع  

 غ  م  في الد   يتألق  

                    07/2/9115 
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 اإلبــاء خـيـم

 

 عخوقيا وتراىمت دمػاء   نفزْت 

 خيل اإلباء عمى الجباؿ وحسحسْت 

ػع  أوارىا وات ح   شػقا إلى الغ ػد 

مْت  ػيػؿ تقػج  ـ  السعالػي كالد   بج

 عخبية صيػاتيا،  قجسية  ق فداتيا

 فػؽ الم طى بذسػخيا  ما أحج ست

م  ػقْت أْبػػابيا  كل  السعػاب ػخ  غ 

ػستف  ي وجييا ف ػتجف ػقت وتقح 

 ومزت إلى الفمػات بيغ صػاعق

 واألرض شب  لييب ػيا فتزخمت
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 وتقافدت فيػيا األصالة وانتزت

 وى ػج اإلباء فجمػجمت  وتدش سْت 

 قسع الذسػػخ  يغػح ىا إيسانػيا

 ويدػقيا بالش ػػر أن ػى يسسػْت 

 ياما فػارؽ الع ػْدـ  األبي   عخوق  

متود  مػاؤىا برجى الكخامة حػ 

 ػر لسع  صييمياشق  الججي بالش  

ػْت!  فأناره في حقبٍة كػع أضمػس 

 فاستبذخوا بالش رخ ىحي خيمشا

مْت  ػػ    أْعػخاف ػيا بجـ السعالي س 

 92/2/9115الدبت 
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 انعفـى
 
   رزيق

 

 دنيػانػا  فػداف   ىػل   رمزػاف

 اأْلػػانػ الػش ػػر   رذاذ فانػث ػْخ 

ػع   ػغ األْشػػاؽ   وتشد   نفحات ػو  م 

 غفخانػا العفػػ رحيػق   وارشفْ 

مب   دمػع   واسفح  تحل ػلٍ   سفػح   الق 

 جحالنػا  الػْجػج بعػج تخجْعػظ

 خاشعػا عػجف جشاف   الغ ف ػر وسل

 نجمػانػا  لمػػصػل متحػخ  قػا

***   *** 
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 فتأو ى ػْت  م ْيجتػي قب ػل   رمزاف  

 وْلػيػانػا ْقػْتػػو  ال وليػانػة  

ش  ي وتيج جت  وسب حػت  الزمػع م 

 إيػسػانػا تػػػدداد بػتػحلػل  

 عبيخىػا يفػػح الت قػػى  وزناب ق  

 إحدانػا اإلْيسػاف   روضػةٍ  فػي

 يقيشػو بدػاط فػي فػؤادي وحبا

ػا بالػػْجػج متزػخ  عػا  نْذػػان 

ػا ػار   ثػع   يق يشػي وسج   أواره    م 

ػْخب    ري ػانػػا بالػش ػػر   ػالم تد 

ػي وتألألت  سابػح    كأن  ػي روح 

صػآنػا  الش ػػر   مػج   والكػػف    ش 
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 بيجػة األماني في   واخزػضخت

ػْت  ػ ع   وريحػانػا  شيػبػا وتز 

 فتقص ػخت الخضػا صفػ وتشدسْت 

 قػخآنػا  فػػاض نػجي ػا نبعػا

 تزخعي صفاء في وججي وسكبت  

ػاف  الت   ف ت خقػخؽ   انػػا  حػش   واْزد 

 حشيشيػا  ذاب الحب    دمػع وىس ْت 

جػى تجمػ  رانػا مػا وتديػل الج 

وحيػا  افش  لمج   يروح   شػؽ   يا  ور 

 لقيػانػا  يػػػـ رب  ػي ولػجػو  

   6/01/5112الخميع         

 هـ0456زمضان/ 4                                

 



 

- 63 - 

 

 شذا ريضاٌ
 

 
انػي  فيم مػْت  ىػل   رمزاف     أرك 

ر والدىخ    وججانػي  ربػى في نػ 

 معص ػخا الش ػجي   الفيػس   وتجف ق  
يػب يحػاف    واألشػحاء   بالص    والخ 

 فتػألألْت  ػيْ ت  ج  يْ م   عانق   والش ػر  
ػجْت   الػسػدداف    بيقيشيػا وتيج 

فت  ػاي  ق  ػْ ش    تعانػق   نذػى  وتمي 
 حسػغ  الخ    جش ػة فػي لحياتيػا

يػا بأنيشيػا،  رقػخاقػة   ودمػع 
 الػليػاف    لػعػة   تيجىج   سقصت
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ى ػا قب ػل   والفْخح    فتحم مػت  وْجج 
 واألحػداف   األشجػاف   ح خمة   مغ   

قت  حشيش يا، وفاض   وسسْت   وتذػ 
 كالص ػفػاف    فػاض   السحب ة لذحا

 حشيشػو  فزاء   في فؤادي وسخى 
 لغ ػفػخاف  ا واحػة فػي متبتػال

 فخاق ػو الفػؤاد   أضشػى كػع للا  
ػو  واليػجػخاف  بالب ْعػج وأم ز 

 بيجػة   كالفخاشػة   رفخؼ   واليػـ
 األغرػاف  وجشػة   تجاعب حص ت

ػغ األزىػار   وتقبل  أفػاىيػا  م 
يػا ػب    وتسر   والت حػشػاف    بالح 

ػة ىػحي قمػب   يا  ق جسيػة نْفح 
 واإليسػاف   العْفػػ   عصػخ أىجتظ
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 ضامئ رشفة   العفػ رحيق   فارشف
 العريػاف    مفػازة   خصاه   سمكت

 بصيػبػو   متخعػا   أقبػل   رمزاف  
كػخ   عبْيػخ   قْ فانذ    بالقػخآف   الح  

ػجف    وتػحل ػال تزػخ عػا وتيج 
 واإلحدػاف   البػخ    بػحور وازرع

 مػددانػةٍ   لجػشػةٍ  وتيػي ػأف  
يػاف   ػاباب ي مػغ لتحػز ىػا  الخ 
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وذ
ُّ
 شغف انز

 دمحم  لحبيب الّسوح                                

 
 ي حب  نبي  ي اليادييدخي في دم   

 افاالفجخ نجي ا عحبا شف   كشديع  
 في القمب فييفػ عصخا يعبق  

 ويخفخؼ كالعرفػر  الذادي
 الحب    أىجاب   ويقب  ل  

وح   شغف   ويالمذ    فترفػ الخ 
 الخ حب   وتخؽ  فتدسػ في الكػف  

 بيح  فتذخؽْ دْ الت   تتألأل  في نػر  
 ادي عمييا شػقي الر   ويفيس  

 دمعا يتخقخؽ  أشيافا
 فتخؽ  وتػرؽْ 
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 الحب   العحب  الستجف  قْ  يا فيس  
 زدني إشخاقا

 وارو األشػاقا
 خحني بفزاء حشيشي لسحس ػج

 ػى قْ غس  دشي في عصخ الت  
 مشي بالش ػر  األنقىغد   

 كي أرقى
 ألقب  ل وجشة  محبػبي ويجيو

ػػجْ   وأذوب  بحب   محس 
 خيخ  البذخي و

  وأمت  ع  عيشي  بصمعتو  
يو    ْخ الكػث   بساء   وأرو  ي  تحشاني مغ كف 

اع ت و  الػردي ة ف   وأناؿ  ش 
 ةش  و بالج  ت  ب  حْ في ص   كي أنعع  

             02/9/9112الثالثاء 
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 ىرَـ رشفـــت

 

يظ زىػر   لفخاشة               روحي في خج 

 عبيخ   ظ  يْ وبكف  

 وعرافيخ  

 وتصيخ   نذػى تسخح  

 تحكي لمدىخة والدىخة  

 ويقب ميا في الػادي

 اديالذ   العرفػر  

 وحشاف تمثسيا في شػؽٍ  والشحمة  

 الستيادي البحخ   يْ يشاج   والسػج  

 رىػا وسكيشةْ 
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 آفويحاكيو السج  عمى الذص
 ات  ف  ع  الد   بػح   يػاصل   والشخل  

 حخاء  عمى الر   فاض    اسخ   ويشثخ   
 افْ مك   في كل    وأزىخ  

 ا وربيعاحب  
 ىػاؾ عمى مأل الجنيا ويحيع  
*** 
 روحي تتألأل  

حخ  ا شيف  ي  إف المد     ظ في الد 
 يح  وْ خ  ج   وتحوب  

 حب  ظ فاض عمى ثغخي  مغ بمدع  
 وتقص خ مغ صجري 

 خي عمى نح وانداب  
 سقيا لحشيشي ويقيشي 
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 ػف  د  كالح   ظ يدىػ ويخفخؼ  ػػمغ حب   
 دد   خ  ي   ػر  في الش   وفؤادي مغسػس  

 إن ي بحبيب الخوح دمحم
 ذبت وذوبشي الػجج  

 وشجاني البعج
 يشي  حشيشيفي ع   وتخقخؽ  

 أىػاؾ روحي كعْ  ج  يا سي   
 تخويشي ماءٍ  وأحغ  لذخبة  

 ييشيحْ ت   نػرٍ  ولخشفة  
 مغ فيس بياؾْ  

 لمجش ة زمخا ظ  بحب    يػـ نداؽ  
 سالؾب   ويحف  مالؾ  

 07/2/9112الجسعة/
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 اغتيال
 (، لغ أندى)إلى الحيغ غجروا وشعشاتيع في الخاصخة

 

 ...وأخيخا

 الشطخاْت  ظ في القاعة مخصػؼ  وجي   ألسح  

.... 

 إحداسي يتداءؿ  

 في عيشيظ   عغ سخ   الميفة  

 وسخ  الخجفة في كفيظ  

 ة ثمجْ كقصع الباردتيغ  
 بعيشي   عيشاؾ  

 اف  فخ  مغ الذبظ  سس  
ػي    كفاؾ بكف 
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ش ػػنػ يحدػ الساء    عمى عجل شيخانا س 
               *** 

 مغخوسا في قمبي خ  ج  شْ الخ   كاف  

 شخاييشي يقتات  

 ىػي و مجيػؿ   والقاتل  

 ىل  تتج   و  لكغ  مالمح  

 قشاٍع شفاٍؼ أسػدْ  مغ تحت  

 الميمة  دوف تفاصيلْ  ا في تمظ  ى  أميد   كجت  

ميا  حجسي فر 

 في األنحاءْ  وعػاء  ذئاب يتراعج  

 ظ  والذ   ما بيغ الخ ىبة  

رب  حديشاد  يتحد    شي الج 

 تع  وق   حيغ  
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 أتخػب ػط   بجمائي

 أسجا محبػحا

 عمى ألسي تبكي والججراف  

 ترخخ في أحذائي والصعشة  

 قيخ كالبخكافْ  صخخة  

 ةمي  عادتيا المي تسارس   والفئخاف  

ي و العتسة   وخفافير   ْور   تخقز رقرتيا الج 

                  *** 

 وأخيخا 

 ظ في وجييوجي  

 مخصػؼ الشطخات 

 ظ نطخاتيتتحاشى نطخات  
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 في شفتيظ بقايا كبجي وفؤادي يمسح  

 عٍ  في قمبيس   خشجخ   يا غارس  

 إلى األبج   لغ أنداؾ  

 في عيشيظ مخالب حق  ػي  حتى أزرع  

 دار  األمج  ميسا شاؿ  م

 وارتفع  عمى المؤلؤ  مج  الدبج  

 32/4/3002ألاحد / 

 الساعت الخاسعت صباحا
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 انديىع
 
 هلفت

 
 ( تعالى رحمه هللا بعد عامين على فراق أبي الحبيب)  

 

 واليع   يا أبتي يحبحشي الحدف وتدكششي الػحجة   مغ بعجؾ  

 األنيابْ  مدرؽ   ي مػت  ن  ويصارد  

 األحباْب  ركب   ق  ه كي ألح  وأشارد  

 !يا أبتاهْ 

 جخيح   -لػ يجري الشاس   -قمبي 

 يعأضحظ أحيانا وأمازح  

 ي محبػح  لكش   

 عرفػر  تخديو الخيح   عسخي التائو  

، تياويت    فح  عمى الد   وجشاحاي كديخاف 
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ـ   وعمى كتفيْ   ي  ح  خْ ج   يْ ف   ر  ة  تتحج  القس   خ  خْ ص   مغْ  أكػا

 يح  مْ ي م  ودم  

 وأمج  حبالي  ،لمقس ة   أصعج   كيْ  ،يا أبتيا قػي   ما عجت  

 األحالـ بآمالي مغ بعجؾ  أحدمة   كي أربط  

 تخحالي قالعي وأعاود   وأشج  

 ع إعرار  ي  تقاذف   فخجالي في اليع   

  وسفيشي انكدخْت 

 لتشيارا اليػـ   ما كانت قبل  

 اآلف لتجخي  أنيارا ودمػعي ما كانت قبل  

 كل  صباح   اشئ  الذ   رمل   وترحب   ،كع كشت  تحب  البحخ  

 يبة ي الص   ، وتدقيش  الكػف   حب   يْ ش  كي تسشح  

 وْ حبيب   يحب   الشافخ  في كبجي كيف   ي  بْ ىحا الط   ع  وتعم   
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 خارا ج   خ  بْ الر   ماء   غْ م   ئ  ويعب   

 في عيشيو األسخارا.. ئ  ويخب   

 البحخا أحببت   ظ  ألن   خ  أحببت  البحْ  عْ ي ك  آه يا أبت  

 حديشا مميػفا ي البحخ  ش  يدائم  واليـػ 

 في عيشيظ؟!  الميفة ما سخ  

 لعيشيو   اي  يا بحخ  اشتاقت عيش

 يو  كف   رعذة   ويجي  انتطخْت 

 الػادي وأثل   العشب   وشجخ   مل  ي الخ  ش  ويدأل  

 أوالدي في أعيغ    شي الحيخة  م  وتدائ  

 ق  ب  نْ تحوي كالد   ما بالظ  

 !!اب  صح  األ وذووؾ حػاليظ يعػدونظ، ويدامخؾ  

 وجسػع  األحباْب..
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 وأجيب بغيخ جػاْب 

 أًً ألاحباُب؟ ]

  ً  ألاهُل؟ وأً

  ً  ؟ألاصحاُب  وأً

 إنَّ الد  
 
 ي  ه

 
 و  ا ًا أ

 
 ىلي،ً ح  م   ُك ح  ي جض  د  ل

  
ّ
  ي  لكن

 
 مى
ُ
  اق  س  ف   ر

 
   حبيبي ضاعذ

ّ
 من

 
 س   ي هف

 
 ي في اليّم

  بجّب   حُك الّض  واهقلب  
 
 [الهّم

 فجخاحي يا أبتي تتخقخْؽ 

ساف  ويبيس  س   ر  يشي  يعذ   وبع  شػنػ س 

 يا أبتي أكثخْ  ظ  أحب   واليػـ   ،ظ  كع كشت أحب  

                  92/9/9111 مداء األحج              
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 وداعا مجال،...!!
     

أحد أبىاء الثىزة الفلظطيييت العائدًً إلى أزض الىطً، عسفخه  

اضع والىباهت، مىر حىالي خمع طىىاث فلمظذ فيه معاوي الخى 

وهجدة امللهىف، وحب الخير لآلخسيً، ومع ذلك ججظدث في حياجه 

معالم مأطاة، حيث قلب له أقسب الىاض ألاهل وزفاق الدزب ظهس 

، وجىصلىا مىه، زغم ما له مً أًد بيضاء عليهم .. قض ى هحبه  ًّ املج

 .. عً عمس ًىاهص الثالثت والظخين.01/2/5118مظاء الجمعت

 

 سا جئت يػما وحيجاوحيجا مزيت ك

 وباض عمى كتفيظ الدشػنػ

!!  ونامت عمى راحتيظ سشػف  العحاب 

 عمى صيػة الحمع دىخا وجبت البالد

 ر عشيا وتشقر بيغ ثشايا فؤادؾ سفخ اإليابْ تفت   

 فيل أنرفتظ وخشجخىا بيغ ضمػعظ؟ 
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 وىل ىجىجتظ الميالي؟؟

ـٍ مياجْخ   ودمعظ سخب يسا

 مزيت!!

 وناوسخب  الػعػؿ تدغ  قخ 

 وداعا جساؿ !!

مل تيت    وتيشا.. كأنظ سصخ مغ الحكخيات عمى صفحة الخ 

 وما ىادنتظ عيػف الحئاب

 ويا ليف قمبي عميظ

 وأنت تحمق شيفا 

 وحػلظ شيفظ وحجؾ يكتب سفخ الػداعْ 

 وداعا جساؿ ،...!!

؟!  أتمظ الػجػه تساثيل شسٍع وصخخ 
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 تحش  ي يجييا دماؤؾ!!

 لظ للا، وىي تدغ  نراال...

 لتحبح فيظ الغداال

 مداء البشفدج ىحا السداءْ 

 غداال وأنت مدجى

 وحػلظ نيخ  الجمػعْ 

  تفارؽْ يشاجيظ أال

 تالشيت مش ا

 تفص خ قمبي األسيف

 وتاىت عمى شفتي  الحخوؼ  

 وداعا جساؿ  

  20/5/9111مداء الدبت                 
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 زاذال   هديم

 ػة()في ذكخى استذياد العالع د حديغ أبػ عج
 

والدي الري اهخقل إلى بىفاة  فحخه، وجالظخه، ًىم شازها ليعصي عىدما صا

قال لي بضع كلماث أوحذ لي بالكثير مً  5116/ 7/6ًىم  زحمت هللا حعالى

 دللث   املعاوي،... مض ى السجل ػهيدا، وما شالذ كلماجه عىدي جحمُل 

 ومعاوي لً أبىح بها. إليه في ذكسي زحيله هره القصيدة

 

 دي عمياااااس الدُااااال   ه ياااااالتشااااا

 

 ويشزف دفق  الجاراح  صُياال 

 تحش ِّااااااي ي يااااااس الميالااااااي بسداااااا    

 

 وعيشاااااار تاااااا هف دمعااااااا  ه اااااالا 

 وتبكاااااااي الذااااااالاه  لساااااااا تحااااااان   

 

 

 إليااااسه وتُاااا ي السداااااا    علياااااال 

 

 

 وعااااانق ُااااالذ  السااااا     فيُاااااا

 

 

 يساماااااااااا تااااااااارد    يحاااااااااا  تاياااااااااال 

 

 

 اجااااي  نزيشاااااودمااال الغسااااا  يش

 

 

 إماماااا تداااامفه وسيقااااا  صقيااااال 

 

 

 مشااااااااهة عمااااااااه و حااااااار سخاااااااا 

 

 

 ونبااااااااال إـاااااااااا  يقيااااااااا  سيااااااااالا 

 

 

 ـجااااااالا مشيباااااااا مُيباااااااا عقيقاااااااا

 

 

 نييااااااااااااا تقيااااااااااااا نقايااااااااااااا  صايااااااااااااال 

 

 

 يبكاااي ستذاااتاذ ،ااازةه والبحاااار

 

 يبكاي 

 

 وتحزاااان  فيُااااا التاااااال   الدُااااالا 

 

 

 ااوه ي الكساة ستسزاي  ليلث

 

 وها  جمياااااااااا  سقاهاااااااااا ا صااااااااالا 
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 وداعا ندين  السعالاي 

 وداعاا 

 

 و نات تعب ِّا  ها ي  الدبياال 

 

 

 لتعبار فيُاا القلافاا  تتار  

 

 

 

 وتحرا   مجا ا تميا ا   ثياال 

 

 

 دمااؤك مدا   نااه    االدي

 

 

 ليحيا ا ُااوس  جياال فجياال 

 

 

   ااة كسااة ناسااة  ساالدا

 

 

 ستُ ي اللنلشه ع ابا  طليال 

 نبيب  القمالب بكتا  عيلناي 

 

 

 و مبي يملب برا هي  عمياال 

 

 

 وسرب  ا ماني يجلب

 الرحاه   

 

 نزيشاه ليغارس  فيُاا  نخياال 

 

 

 فيا اجتراناي العا اب  زماناا

 

 

 سيجري ع ا ي إلاف      زوا 

 

 

 سبيماي سبيما  والا    بحار  

 

 

 نحاب  الرنياالونحن طيالف  

 

 

ه  سااتحيا و ناات ستذااقف اللناالش 

 ستحيا  

 

 جسيال ُُيا ا الجشا ه ب يبِّ  

 جسياال  

 

  93/6/8002 
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 الُني َزيف

 
 

 

 حػخ ى  صخخػة   فؤادي أدمْت 
 تتػخى   ميجتي في ومػاجعي

 صػرا دمي في يشقر   والحدف  
 القيػخا  بسجادىا األسى صبغ

 وأسػى لػعػة   دؼتش والعيغ
 الكبػخى  مأساتشػا عمى ودما

 كفشػا ػظْ ح  ت   لػع السآسي أي  
 السػخ ا؟!!  نجخع   كي لجخاحشا
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 مشصمػق السجػج فػؽ  والػجج
 جسػخا قمبػو في الجػى  حسل

 أمػال جػػاده يحػث ومزى
 دىػخا  بالش ػػى  تكبل وىػى  

 شيعػو  البحػخ مػج والبحخ
 جدػخا  عذقيا مجت والخيح

 ممحسػة    فيػو الميالػي حدف  
مػع   ولطى  السدخى  ورجفة الج 

 جػخت  اليتيع   أقرانا ودمػع
 البحػخا  حدنػو يسازج   نيخا

 كسػج   قمبيػا جمػل والقػجس  
 ػخاخْ الر   نػاره تفتػت مػخ  
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 شجػغ   األسى قزباف ووراء
 بػخاالر   وأشعل الحشيغ ندؼ

 
 جبػال  الزشى مغ بات واليع  

 األسػخى   يعح  ب   مػبالق فػؽ 

 أسػج  إلػى تخنػػ وعيػنيع
 جحػخا لسػتيا الػحػش ييب  

 صعقػت  صخخة   فؤادي أز ت
 نيػخا  فانبػخى  الحشايا وجع

 سفشػا  أضمعي مػاجع وجخت
 نرػخا المطى فػؽ  تختقي كي
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 سػخى   األمشيات وقػد ودمي 
ف   سيال ػو يمػػ    الفجػخا  دفق 

 قسػخا ػيل الش ػػر   مج   ليل   يا
 قرػخا  زندانتػي بو أمدت

 أقبيتػي  قزبػاف وتفت حػت
و يعانق روضا  ىػخاالد    شػك 

 91/8/8001 الجسعة
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  أنق

ّ
 هايتانش
 

 
 ػخاتفج    العخوؽ  في يامةالذ   ألق  

ـ   را كالجسػاف   السػخوءة ود  تحػج 

 حدنشػا أزقػة مػغ اشخأبت لسا
 لتسصػخا ػاءباإلب البدالػة ديػع  

 أوار ىا الػحػش   رأس عمى حسسا
 أحسػخا  نقػعٍ  فػػؽ  زؤاـ مػت  

 المطػى  زمغ في األحخار أييا يا
 يقبػخا  لػغ سشاؤىا الجماء   ىحي

 السجى في الجػارح ستشصمق وغجا
 الحرا عمى الػحػش لحع مغ لتسد  

 2/9/9111  األحػػج مػدػاء
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كخاب هقابت العاملين الثقافي
مً باب جفعيل اإلاشهد الثقافي بين العاملين في الجامعت ؤلاسالميت 

عيل لجىت ثقافيت سخقدم مجمىعت مً اججهت هقابت العاملين إلى جف

 الفاعالياث التي جخدم العاملين وأسرهم واملجخمع.  

وحسخقبل اللجىت الثقافيت كخب العاملين مً أجل حعميم الفائدة منها 

مً خالل ، وشرها إلكتروهيا وورقيا حيث يخم وشر الكخاب إلكتروهيا 

،  و يخم وضع على وسائل الاجصال الاجخماعي الخاصت بىقابت العاملين

 سعره ورقيا للراغبين بالحصىل عليه بخلك الطريقت مً خالل الىقابت. 

أو وجىد ث ، يفضل أن يكىن الكخاب مً جأليف مرسله رسالت أذن  

 بيشره بخلك الطريقت في حال كان الكخاب لشخص آخر. 

ويرسل الكخاب برسالت مسخقلت إلى بريد  رئيس لجىت كخاب هقابت  

 في (، العاملين الثقا

 مع جىضيح الرغبت بيشره ضمً آلاليت السابقت

 kghonem@iugaza.edu 

 

 


