لحن القصيد
ال�شعر �إح�سا�س يتغنى به ال�شاعر على حلن احلياة املليئة باملواقف
االجتماعية منها والغزلية واملديح والوطنية ويرتجمها ال�شاعر
بق�صيدة مقفاة وموزونة وذات معنى لت�صبح ق�صيدة حتمل طابع
اجلزالة واالبداع ،ولكل �شاعر لونه اخلا�ص .نرحب بكم وي�سعدنا �أن
نتلقى طلباتكم وا�ست�ساراتكم واقرتاحاتكم على هذا على هذا االميل:

hwazn@hotmail.com
@kalmaat

م�ساعد ادغام العازمي
وزارة الكهرباء واملاء

رحلة العمر ،،،

�صبح الغال،،،
يان���ور �ص���بح الغ�ل�ا وا�ض���ح ومتجل���ي
ماغريك ان�سان �ش���وفه يكحل اهدابي
قطع���ت في���ك ال�س���نني والب���رد غل���ي
م���ن �ش���بة العمر ل�ي�ن ال�ش���يب غنابي
�س���اجن كل���ي
يامعت���ق ج�س���مي وي���ا
ٍ
ٍ
يامري���ح عي���وين ويا حمرق اع�ص���ابي
ماع���اد عندي �س���عه بال�ص���در لو ملي
ال�ش���فت عين���ك من ال�ض���يقه تهقوابي
ال�ص���ار بك ه���م تدري وي�ش يح�ص���لي
اله���م يدف���ع فوات�ي�ره عل���ى ح�س���ابي
وياو�س���ع �صدري ال�شفت اخلاطر يهلي
من و�س���ع �ص���درك علي تو�س���ع ثيابي
بكي���ت من ق���ول ابدعيلك وانا ا�ص���لي
ه���ي نقطة ال�ض���عف يوم ان���وخ ركابي
تع���ال ع���ن �س���طوة االي���ام يف ظل���ي
ان ماح�ض���نتك غ�ل�ا ل احلق ا�ش���نابي
العامـل
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�إعداد:

الق���در مكت���وب وال�ص�ب�ر يف مده �ش���حيح
دورة االي���ام مت�ض���ي وتط���وي نا�س���ها
ليتني ال�ض���قت ! �ص���دري ب�س���دي مايبيح
واكت���م اح���زان املعالي���ق ج���وف اقوا�س���ها
ه���م يجين���ي من���ه ريح
ولي���ت م���ايل ب���اب ٍ
كل مااقف���ل ب���اب بقع���ا ت���دق اجرا�س���ها
�ض���ايق بعيني ف�ض���ا ال���دار لو �إ ّنه ف�س���يح
م���ن ث�ل�اث �أي���ام ماه���ب يل ن�سنا�س���ها
علم���وا ن��� ّوارة القل���ب والوج���ه امللي���ح
جعلن���ي ف���دوة كدره���ا وج���رح اح�سا�س���ها
النج���ل متيح
الدم���وع الل���ي م���ن عيونه���ا ّ
و�س���حر نعا�س���ها
ماتلي���ق ب�س���لهمتها
ْ
اجلري���ح يزي���د �ش��� ّره لي���ا �ش���اف اجلريح
ك���ن روح���ي البك���ت ت�ست�ض���يق انفا�س���ها
ودي اخ���ذ م���ن تعبه���ا تعبه���ا وا�س�ت�ريح
مابقايل �ش���م�س عقب ا�س���دلت خرما�سها
اهلل الل���ي راد لوكن���ت ابااو ّق���ف واطي���ح
املن ّي���ه م���ن يناط���ح برا�س���ه را�س���ها
�إن بالن���ا اهلل به���ا ماي�ص���ح اال ال�ص���حيح
برو����س كب�ي�ره تزي���ل عما�س���ها
تب�ش���ر
ٍ
علمتن���ي رحل���ة العم���ر والي���وم القبي���ح
كي���ف �آقاوم �ض���يق نف�س���ي و�أق ّوي با�س���ها
�أول الرحل���ه مه���د و�آخ���ر الرحل���ه �ض���ريح
واحلظيط اللي ال�ش���اف امل�ص���يبه دا�س���ها
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