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أشعار وأقوال

ـــــــاِزُف دمـعـــــًا وَدمـــــــا أيُّــــهـــا النَّ

أغِلـــْق البيـــــَت، وأطفــيْء َشــمَعــُه

ربَّــمـــــــا يـــومـــــًا إذا صــاَدفــَتـــهــــا

هــــــــُر رمـــى مــا الــذي َيــنـفــــُع والـــدَّ

كـــــاَن مــيـــــالدًا وأمــســــى مــأتــمــــا

َتــذكــــــُر األعـــُيـــــُن بعــــضـــًا.. رّبــمـــا!

نزيف الروح

عبد الرزاق عبد الواحد
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الفــــلك المــــدار

أبي علي الحسين 

ابن سطر البغدادي

 بربــــك أيهـــا الفــــلك المــــدار  ...   أقصد ذا المسير أم اضطـرار

ففـي أفهـامنــا منـك انبهـار    ...  مسـيرك قـل لنا في أي شــيء  

ســوى هــذا الفضـاء به تــدار    ...  وفيك نرى الفضاء فهل فضاء  

مع األجســاد يدركهـــا البوار وعـنـدك تـرتـــع األرواح أم هــل  ...   
صــــــــــرنا َشـــــظـــــــــايـــــــــــــا

كــــّنـــــا نــــرى أوجــــاَعـــــــنـــــا

َعــت الَمـــرايـــــــا..! لكــْن َتصـــدَّ
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أشعار وأقوال أشعار وأقوال

لقد سئـــمتـــك .. حتى كـــدُت أهمـــُلُه

على الحـنــــايـــا .. وإحســــاســًا أعــّلُلــُه

وعــدُت جــرحـــًا .. لعّلـــي منـــَك أقبُلُه

أما تلمســـَت نــــــارًا فيـــه تشــــــعــــُلُه

وآخــر اللــيــــل مـــن نزفــــي أجـــّدُلــــــُه

وأجمـــل اإلثـــم في كفيـــك أغســــــُلُه

أتعـــرُف الحــــب أم ال زلـــت تجهــــُلـــُه

لقـــد سئمـــُت شتـــاءاٍت أعّلـــــقـــهــــا

نأيــــُت حـــتى حســبُت النــأي ذاكــرتي

وخطـوة الصـمت في جسمي تمّزقني

أداعــُب الســهــد ألهــــو في مغـّبـتـــه

وشهــوة الحــلــم من عينيَك أقطفها

محمد إبراهيم يعقوب
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نقف  للقيامة  يوًما  هناك  أنَّ  الحظ  حسن  من 
وهناك  عليم،  شيٍء  بكّل  هو  من  أمام  فيه 

سنفهم كّل ما حدث.
ليو تولستوي

سافر وال تخبر أحًدا، عش قصة 
حب صادقة وال تخبر أحًدا، عش 
الناس  أحًدا،  تخبر  وال  سعيًدا 

يفسدون األشياء الجميلة.
جبران خليل جبران

سالم على الحب يوم 
يموت،  ويوم  يجيء، 

ويوم ُيغير أصحابه. 

شمس  الدين 
التبريزي

ال  الحياة  في  ونحن 
ننسى وال تلتئم جروحنا 
تغيير  أو  باالستشفاء 
الجو أو بالمفاجأة السارة 
الجرح  ننسى  نحن   ..

بجروح أخرى طازجة. 
يوسف إدريس

إنساًنا  الشخص  يكون  أن 
إنساًنا  ويبقى  البشر،  بين 
أبًدا، مهما كانت المصائب، 
وال يكتئب وال يسقط، ذلك 

هو مغزى الحياة. 

فيودور دوستويفسكي

رجـــع الخاصرة

محمود درويش

ال  منَفرد  من  فَكم 
وَكـم  بالوحَدة،  يشعُر 
ولكّنه  مْجتمع  من 
وحدُة  فالوحَدة  وِحيد، 

وْجدان ال أبَدان. 


