
في الذكرى األولى لرحيل الفقيدة الغالية األخت والصديقة الشاعرة 

 الداعية فاطمة قويدر تغمدها هللا برحمته وأسكنها فسيح جناته

 .......ال...... أبكيك

 ينحب والقلب أصدق إذ يئن و                            فلربَّ دمع يكذب  .... ال....أبكيك

 دموع تسكبهيهات أن تغني                           ه   ــــــــــــولئن أطال أنينه ونشيج   

 زكي تلهبتُ  األسى والحزن   نار                               ضرمُُ͠ ـــُــكفكف فؤادي فالمدامع ت   

 ربـــــــــــبه نتق ها صبر  ياقُ تر                            ا   ــــــــوامسح جراحك إنما أحزانن  

كرها      ن  م  وانظر ل      بــــقد لفَّها تحت الرغام الغيه                        طيب المجالس ذ 

كره ت وبان     طربتهفو الجوانح والمسامع ت                          ا     ـــــــــــتحيا بيننا فلذ 

 بـــــــــيا يتجلبغراً كفجر بالض                         ا     ــــــــــالتي كانت ليالينا به هذي   

 م يعذبــــا أدب ونظــزهره ئق   ............................ا حداــــوهي التي جعلت مجالسن  

 بـــال ينض صادق   راً من وداد  ............................ وا بحـــــوهي التي فاضت قوافيه  

 ربــــــعبين وتُ تُ  ةً بالشعر صادح                        ه     ــــــــــفاطم فإذا شدا طير أخالهُ   

ح يشرق وجهها إن جئت      األقرب يُ ـــــفأنت لها الصَّ  لكأن                          ا     ـــهبالفر 

 بُ ـــــــها بهُم فسيح  أرحرُ صد  ل  و                          ا بكل ضيوفها    ـــــــهرحبت ديارتُ   

يت ليالينا وراح السطُ     ن تبعثر األصحاب غاب الكوكب .........................امروــــــــــو 

 ــــــــف عن النفوس ضياؤها ال يغربــــــــــــــــــــــــــعجباً لها غربت عن األبصار كيــــ  

 بـــــحاب يجود أنَّى يذهالس   ي  ه  ل                           ا  ـــــــــــث بعدهها تحد  تبقى مكارمُ   

    ************ 

فُه طي ض  و  الر   ر  ش  ن  ك   م  ي  ش                        ا   ــــــــــــشمائلها وعزَّ مثيله ت  م  رُ ك     ر   بــــع 

 بــــــــــترغ ولين   تدعو بموعظة                           ة  ــبالحكم..... ىسارت بدرب الهد  

 بـــــــــــحجتُ أنوارها ال تنطفي أو                        ارف  ـــــــــبمع رت  نوَّ  فؤاد   من   كم    



 بـــــــالخلود رجاؤها والمكس دارُ                    ي ثنا      ــــــــــغال ترتجي كسباً وال تب    

 ـبــــــاألنجـــفاقتهم فهذي  إيمانُ                         ا ــــــــــــــم كراُم قوم  أهلُهبنت الشآ  

 بـــعـتـال تي ـنـت ال ومضت بعزم                           ة  ـــــــــــــــحملت مآثر أمها بأمان    

 طنبوتُ  دُ ـــــــــــــــشيالد  لها بهُم تُ  ......................ذا بأوـــــــــــــبها وك ت  ر  خ  هلل كم ف      

قهح  ن   ......................في جواا تألأل ــــــــكانوا ندى وسن     ُهبُ ـــــــــــها فهم  في أف   ا األ ش 

 واـــــــعدوا أو يقربيب اقهم إن  ــــتشت                 ا     ـــــــــــــهم بنظرة من عينهوتضم      

 بأمور  تحز مالذاً إن  ت ـــــــــــكان                    ا  ـــــــــــــعالههذي سجاياها وتلك ف      

 بـــــــا يتطيــــــــبذكره قاسيونُ ول                      ا  ـــــــــــــذكره  دُ  يبقى يرد  داننا مي      

 حجبُ ي ال تُ ـــــــــــوعن اإلله صديقت                    ة  ــــــــــــــــتفوز  بجن ن  فاهلل  نسأُل أ      

 بــــــــــــبشفيعنا هو قصدنا والمطل               ا      ــــــــــقا بالل  ــــــــعلينويمنَّ موالنا    

ر       ا من يشربــــــــال يشتكي بعُد الظم               ه      ــــــــبة  ُنروى بها من حوضوبش 

ن يت أن تعـفــو                    ا  ــــــــــــفإليك موالنا رفعت رجاءن      بــــــــــوب ويذنـعمَّ

 ا أو كوكبـــــــــما شعَّ نجم في السم                   د  ــــــــــثم الصالة على الحبيب محم   

 

 في ذكرى الفقيدة الغالية الصديقة واألخت  فاطمه قويدر

 وأسكنها فسيح جناتهبرحمته هللا تغمدها 

 كوثر الخضري
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