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موطـــين رمز األمان  
قائده من أثِر العدانن  
حييا شعبه يف اطمئنان
موطــين مسقط رأسي
أفديه ابلروح والنّفسِ 
نيإن تركته شدين إليه احلن

إليه أعود مهما طالت السنني

فيك عبق األجداد والنضال  
اي مهجة الفؤاد نسيانك حمال  
موطــين أرض اجلود والكرم  
ملفيك تلتئم اجلراح ويذوب األ

عاذ البيصوري : بقلم

موطين



أّمـي

أنِت احلنان، أنِت األمان
حتت قدميك لنا ِجنان

تضحك احلياة حني تضحكني  
فـتُزهر اآلمال ولو بعد حني  

أمي، أمي ،أمي، أمي
أنت األمان ،أنت احلنان

اي مشعة تنري دريب
لِك أهدي وّدي وحبّ 

عطاؤك خيجلين
وحنانك أيسرين

فداِك روحي ودمي
دمت ذخرا ومالذا أمي

بنمسعودملك : بقلم 



صديقي
خذ  من قلب لك مرفأ  
ومن روحي لك ملجأ  
كلي لك يف مّهك

ذخرا جتدين يف عونك
حيلق فؤادي لفرحك  
ِلـمَ أعيش و أحيا
إن مل أُك جبنبك  

صديقي
أنَت يل واحة ظليله  

يف الشدة أنَت ُذخٌر وحيله  
إذا أخطأَت تعتذر  
و إن أصبَت أفتخر  

أان أنَت و أنَت أان
تربطنا أواصر مجيله  

صديقي
يقينع مَ الصاِحُب أنَت اي صد
قيبك احلياة حتلو اي مشعةَ طري
فرُّب أخ مل تلده يل أمي
ييفرح لفرحي و أبُثُّ له مهّ 
اين اخلمري ر : بقلم



إليك اي ريب أشكو ما وصلت
إليه خري أمة ُأخرجت لألمم 
هوان، ذل و انكسار كأهنا

طريح أو جريح يشكو من األمل 
ابتت ذليلة خاضعة بعدئذ  

كان جانبها مُهااب من الِعـظَم 
تكالبت عليها األمم كلها شرَها  

هنمتكالب األَكلةُ إىل قصعتها يف
اي أمة ما وددت إيالما لك ولكن

هّمني ما وجدت من سوء ومن سقم

اي أمة كيف بك ترجني تـُق ى

وهدى عند شر الدواب البكم

نورا من شيطان فيه خالصترجني
وكتاب ريب معجز 

يف احلكميف الكلم، ابلغ
لو كان خريا ما بدلوه لك أفرأيتها

تعطي العقارب غري األمل
اي أمة هب فإين بك 

قد رضيت البقاء بني النوَم
قومي اي أمة اقرأ واعلمي

.هللا أقسم ابلنون وابلقلمأن

األمة اإلسالمية 

أريج توكداوي: بقلم



هلا أدين  ألخت  حتية  
وايمسني  قرنفل  بشذى زهرةِ 

وبذلكَ ، رزينةٌ عاقلةٌ 
هلا الناس أمجعني  يشهدُ 

واحلكمُ ، األمرُ هلا النهيُ 
وهي لنا كعرق الوتني  

من خصاهلاواجلودُ الكرمُ 
تعمل بعزم دنيا ودين  

شديدة احلرص، حمتاطةٌ 
كني  وعلى أبسط األمور تَ 

إذا أتيتها بعمل، عن جدارة  
هي له من خرية العاملني  

أخيت
ةِ لها هللا ابلعقل واحلكمـمجّ 

دق واليقني  وفطرها عل الصّ 
، نورٌ ونضارةٌ فيها حسنٌ 

صني  احلنُ ص  هو هلا احلِ وخلقٌ 
اهـفقلبُ فإذا رميتها بعار  

، وال يلني  ال ألحد يغفرُ 
صوهتا يعلو كصهيل خيل  

وزجمرهتا هلا شر طنني
إذا غابت عنا يوما

تركت ابلقلب شوقا وحنني
زيد زينون: بقلم



وهللا رأيُت الشمس تبكي

!فهالّ صّدقتين اي إايس

مسكينة صارت تنحين

ر  قد خذهلا النهار يف صباح ابك

ومن الدمع صار البحر جيري

جيلب لسمائه كل جريح كاسر  
كلنا خلف الستار ننحين

ادر  خمتبئني من رصاص صهيوين غ

فهّّل ضممِت جرحي يا أّمي

ر  أحّس الرصاص على جسدي ثائ

ّل قرارُأسدل الستار وقضيتي بعد ب

لكن، ما دام في العمر بقية

...سأقدمه لوطني هدية

لمى الطائعس: بقلم

الشمس أيضا تبكي



ليست قائمة طويله  
ألشخاص يف مذكره  

يفليكَ إتد ـمتد  ـبل أي  
ره  عصيبة مدمِّ حلظات  

وث قىوعروةٌ متينةٌ أواصرُ 
تؤلف بني قلوب أنقى و أرقى

الصداقة
معياره الزمن  حمك  

و احملن  والشدائدُ 
ه  عريقسةٌ مدينة مقدّ 

ها وفاء، إخالص وِثقه  لتُ م  عُ 
الظالل  ةُ فهي شجرة وارِ 

الل  إذا اتّسقت كانت مجّة الغِ 
منبتها القلبُ زهرة بيضاءُ 

بُّ و ح، تضحيةٌ ةٌ ثَراها مودّ 

الللبةه: بقلم

الصداقة 



فلسفة عِصيّةٌ هي احلياة
طويلة  بعيدة املسافات   رحلة سفر  
حمطّاهتا عديدٌة، أر صفتها عالمات  

عشٌق، شوٌق، صبابةٌ وآهات  
تلك حياتنا ِملؤها التناقضات  
حنياها رغم اختالفنا نتقاسمُ 

األماكنَ واألحالمَ واللحظات  
فيستحيل احلننيُ وخ ـز ا

والعُـمـُر ذكـرايت  
حياةٌ نعيشها رغم أنـفنا بثبات  

حياتنا صعبٌة اي صديقي
يقفاربط  ورابـط  لَشّقِ الطر 

سمات  ِافرح ، تفاءل  وانـُشِر الب
أحـسِن الظنَّ ابهلل والعـبادِ 

حىت املمات  
اُشكـِر النّعـَم، أقـِم الصلوات  

ت  ففي القناعِة حياةٌ بل حيوا
مدرسة هي احلياةُ فعـش ها

كما شاء لك ربُّ السماوات  

أجرودهبة : بقلم

فلسفة احلياة



وّدعَـِت السّماءُ الغروب  
يف شوق  حلّـقت بعيَدا

مع أماين املاضي التعـيس
الّشريده  تفتحت جنوم الليل 

عـظّها سوادُ ماض  أليم
فأجهشت ابلّدمعِ 

عنيده  عيوٌن 
ه  كبحر جُلِّيّ  أمواجُه عتيد
أهداُُبا شباك مفتوله

رموشها نوارُس حّلقت بعيَدا
تبحث عن  مرسى  

عن جزيرة  فريده  
على الصَّخر أركض كطفل  
أس تـجدي حلظات  سعيده  

مُرهقا أعود كعصفور  
فقَد أهال  و أوكارا  تليده  
تمةِفضَّةُ القمرِ تُـنري دروبه املع
فيس بحُ أبجنحة شريده  

وقد حباه هللا 
حياة جديده  

فيا صاِح تفاءل وعش  
ه  سعيدحبُسن الظنّ حتيا حياة 

مسني بن الطالباي: بقلم

وميض أمل



احلياة
بكل تفاصيلهامجيلةٌ 
على مزاجها رةمُ ،حلوةٌ 

السعيد يعشقها
واحلزين ميقتها

ام  ـالوئقد ميألها 
ورسائل احلب واهليام  

من كرمي اىل مرمي
ومن رمي اىل عصام  

وقد تكتنفها الدموع  
ورسائل الوداع والشموع  

هي احلياة بكل تفاصيلها 
ر  دَ كَ و دٌ وج  ،حزنٌ ،حب  

تلهو بنا كما حيلو هلا
شعارها العبثُ 
صديقة القدر  

زويرشملك : بقلم



اي من  بدنياهُ انشغل  
وغـرّه نورُ األمل  

املوُت أيتيَك فجأة  
و القربُ صندوُق العمل  

عن ميينك أيتيك ومشالَك 
مَـلكاِن يسأالن  

عن رب اجلن و اإلنسان  
والنّبِ و القرآن  
فمن اتّــقى 

أُنري قربه بنور اإلميان
و من كفَر غِرقَ 

يف ظلمات اجلهل و الطغيان

فريمالءع: بقلم

املوت 



حكاييت واقعٌ ال خيال  
دروبُـها ضرٌب من احملال  

أسريُ فيها أسرية  بال شعور  
ور  أحثُّ اخلطَو ألحيا بني القب

هـمومُ احلياة جرفـتـ ين
فـِشخ ُت يف عُـمر الزهـور  
جيتاحين احلزن، ينهـُشين
واألمل داخـلي يعـصرين
سئـمُت تـكاليف احلياة

كرهُت أاّيمي، أحالمي وآالمي

!البشر  ؟ألـَم  يعـ دِل هللاُ بني بين
فـِلـمَ حياهُتم مُـشرقةٌ 

!وحـيايت غاب عـنها الـقمـر  ؟
تـتـناوُب فـيها الـنوائـبُ 

!تـبعـثرين شـَذرَ مـَدر  
ِانـفّض اجلـميعُ من حـويل
فأضحـي ُت لُعـبةَ القـَدر  

:سألـُت احلــز ن 
ألـي س يف الدنيا غـريي
حـىّت اخـرتتـين قُـر ابان  

!وقـرّر َت نـح ـري ؟

حياة بال أمل



لـم  يُـل ـِق ابال  حُـزين
!بـل  تعـنّـَت وتكـبّـر  
رضيـُت ابلـقضـاءِ 
وكـف ـكـفـُت دمـعي

جعـل ـُت القـلـمَ صديقي
.والـكتابةَ شـم عي

فأج َهش القلـمُ مبداد فؤادي
رق  رقراقا  ير ُصُف الكلماِت على الو 
يروي سُـه ـَد اللّـيالـي واألرَق  

ويُـَقـبّل أايدي أمـي البيـضاء  
الّشقاء  اّليت حـملت  عيّن النّـَصَب و 

، اي امرأة  مـن فـوالذ  أمّــي
اي قـطعة  مـنَ الـقـلِب 

لـِك عـمري، لـِك روحي
.وألجِلـِك يـخـِفُق الـفـؤاد  

ندى الصغري : بقلم



أهال وسهال ابهلالل  
؟ضيفا فكيف احلال  أقبلتَ 
أبواب الفرج واآلمال  فتحتَ 

مبشرا حبلول شوال  
ت فرحة العيد  وعمّ 
السعيد  الفطرِ عيدُ 

بعد أن انقضى رمضان  
شهر الرمحة والغفران  

من جديد  ملُ الشّ أمَ ـتـفال  
من بعيد  ةُ األحبّ وهم ّ 

فأهال بك اي عيد  

مشس الصباح  أشرقت  
مبكرا صاح  يكوالدّ 

الح  قِ ـو صوت املؤذن يف األف
د صدى التكبري  تردّ 

ليسمعه الصغري والكبري  
العيد  ت نسائمُ هبّ 

وزغاريد  ، فرح  حببور  
خرج األطفال والرجال  

يهرعون لنيل املنال  
راجني رمحه هللا الغامرة

يتبادلون التهاين
بشوق وأماين

أطل هالل شوال



التعبري  ةِ أبلسنة صادق
وعبارات االحرتام والتقدير  

اغتنم شهر القرآن  ملنِ فطوبَ 
والراّين  فر ابلفردوسِ ـو ظ

جزاء الرب واإلحسان  
ساد الرب والتآزر والسالم

واألمان  ن ُ ـوانتشر األم
أايمنا عيد  كلّ فلنجعل  

ابحلب حنيا العمر السعيد  

السوحيهبة يونس وهنى : بقلم




