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القدس موعدنا
بقلم :اللواء بال النتشة
األمني العام للمةمتر الو ين الشعيب للقدس
علو مدذ اترةخ الكفاح الو ين الفلس ــط ين املتواص ــل ــد مر
احتال علو وجب املعموررال ات وهو اتحتال اإلسـ ـ ـرا ل ال انت القدس
ومازالت وسـتبقو ا،ور األسـاس ه هَا الصـراع الَس اعادتب تل اب ب اىل
جـَورت مس انـب ص ص ـ ـ ـ ـ ـراع وجودصال .ه اليت تقتلخ بال لـل او ملـل مبنـاء
شعبنا ه املدةنة املقدسة ما جَورهم عرب سلسلة ما الوسا ل القَرر اليت
ترقو اىل مسـ ـ ــتوذ جرا م اخرب مت َر ما صامل كا .ل ةص هنجا وس ـ ـ ـ اسـ ـ ــة
لتهوةــد األرو وااواء والش ـ ـ ـ ـ ــجر واخجرم غري اهنــا حا اتن ت تفليف ه
هتوةد البش ـ ــر او س ـ ــل هم عا هوةتهم العرب ة الكنعان ة اتص ـ ـ لة ال ـ ــاربة
جــَورهــا ه معمــار التــارةخ الــَس تعمــل هــَت الــدولــة الطــار ــة علو تزوةرت
عبثا وبشا األسال ب املثرير للس رةةم
لقد مدر ت سـرا ل منَ احتال .لســطني اتنتداب ة عام 1948
وصـ ـ ـ ـ ــوت اىل نكسـ ـ ـ ـ ــة حزةران عام 67ال ان القدس مدةنة اسـ ـ ـ ـ ــتثنا ة وان
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الفلس ـ ـ ـ ـ ــط ن ني لا ةس ـ ـ ـ ـ ــلموا ابألمر الواقخ ولا ةـ ــَعنوا ألوامر اخـ ــا م
العسكرس .بدمت برسم وو خ س اسات جهنم ة هتدف اىل ت

ق اخلنار

علو املقدس ـ ـ ـ ـ ـ لد.عب ىل ترك مدةنتب مرغما اىل القرذ واترايف اجملاوررم
و ان ه مقدمة لكال اتسـت طان املتنام والَس حو املدةنة املقدسـة اىل
معس ـ ـ ـ ـ ــكر للمتطر.ني ال هود الــَةا جــاءوا ما ش ـ ـ ـ ـ ــا بقــاع األرو ملــامــا
وانتش ــروا  .ها ما النار ه ااشـ ـ م ه ار خمطط ةرم اىل جعل األغلب ة
الـدغررا .ـة للعنص ـ ـ ـ ـ ــر ال هودس ه ـار مـا ةعرف احتالل ـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صالقـدس
الكربذصم
نعم ه حرب معلنة علو املقدس ني وسط صمت عريب و سالم
ودويل رمس ال عدا ب انت الشـجب واتسـتنكار املعهودر واليت ت ترري شـ ا
علو ارو الواقخال بقدر ما تشـجخ دولة اتحتال علو امل ـ ه جرا مها
ــد اتنس ــان الفلس ــط ين ه القدس الَس ةقاتل وحدت د.اعا عا املدةنة
وهوةتها العرب ة واإلســالم ة واملســجد األقصــو املبارك و ن ســة الق امة ص مم
الكنا س ه العاتصم
ن القدس ه شــراين اخ ار ابلنســبة للفلســط ين مةنما وجد وه
عنوان الس ـ ـ ـ ـ ــلم وعنوان اخرب وه عنوان املعر ــة القــا مــة والقــادمــة وه
املقابل ه بلد السـالم واتما والطمأن نةال ه عهدر عمر وم ثار صـالح
الدةاال ه صمبو عمارص الَس قا  .ها ص سـ ـ ــري.خ شـ ـ ــبل ما اشـ ـ ــبالنا علم
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.لس ــطني .ور م ن و نا س واس ــوار القدسصم وه منبل املدن وعاص ــمة
العواصـممم ه الربار ودرب اآلتمال ه دموع ممهات الشـهداء واألسـرذ
واجلرحومم ه حارس شـ ـ ــرف اتمة وه اليت ما اجلها نسـ ـ ــتشـ ـ ــهد وما
اجلها ا وبدوهنا ت معىن للوجودم
هَا ما تعن ب القدس للفلسـ ـ ــط ين العريب الكنعان األص ـ ـ ـ ل ولكل
انسـان حر وشـرةف علو هَا الكو بم ورسـالتنا امل تصـرر لكل ما ةراها
علو انكسـ ــارن تقو ص القدس ت تقبل القسـ ــمة او الش ـ ـرا ة وه الثابت
املقدس لدذ ل مبناء الش ـ ــعب الفلس ـ ــط ين وق ادتب وعلو رمس ـ ــها الر س
حممود عبـاس ابو مـازن الـَس بق هو وبق ـت تءاتـب ه وجـب ترامـب الرـابر
وخمطط تصــف تب للق ـ ة الفلســط ن ة وتســل مب القدس علو بق ما هب
لدولة اتحتال واعتبارها عاصمة اام وحتما ستَهب ل مشارةخ التهوةد
وسـ اسـات اتقتالع والتهجري ادرار الرايح وسـ بقو الفلسـط ين منزرعا ه
تراب القدس حمت ـ ـ ـ ــنا زةتوهنا امل

ـ ـ ـ ــب بدماء الش ـ ـ ـ ــهداء ونقو ممريا:

صموعدن مخ القدسصم
❁❁❁
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تقدمة
القدس وعدن وعهدن مم
ا اي قدس ال
علو العهد الَس ات ال
نا قد ات نا مم
ا اي ام سنبقو ال
ه هواك العمر ال
ل العمر ال شوقا وحن نا مم
ا اي قدس ات نامم
ه رحاب املسجد األقصو
واقسمنا ال م نا مم
مث صل نا مم وصل نا
وعانقنا قبور الشهداء
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و ابتدةنا مم
ما انته نا مم
ه رحاب األو .اء
ه تراب اتنب اء
ل حب وو.اء ووتء
ل هر و عطاء و.داء
مةها الشعب اتيب مم
مةها األقصو البه مم
مةها اجلرح الندذ مم
عهدن ان نعرب العصر
سواي للزمان العريب مم
عهدن ان نسبق الشمس
ىل مسرذ النيب مم
❁❁❁
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شهاب محمد

وضوء الحمامة
ل هـا مص ىل اعز مـا لنـا مم ىل القـدس وممني مةمترهـا العـام اتخ اللواء بال
النتشب ومموانب واتموات ماجدات القدس مم عاصمة ارواحنا وقلوبنا صم
ص .لس ـ ـ ـ ــطني حلم وحق قة مم القدس دن ا ودةا مم .ال ختا.وا احالمنا وت
تتجاهلوا ما لنامم ص
بق علو بق ال
وتشتعل اجملرر ه السالم ال
وه الكالم ال
وه الق ام مم
واظا ان سحابة عربت
.امطرت النجوم

اءها

وتقدمت روح
علو روح
.اوقدت حا اخطام مم
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وتو ات ه و رها تلك
اخمامة ال
مث ارت ه سالم مم
وحلمت ال
ان نت استبق ال
الكالم ال
ما الكالم ىل الكالم مم
عت احر.هامم
وسطرا ار مين
رغم ان ال
ماعلمت أبهنا ل ال تنام مم
حا غفوت ال
وغادرتين مغن ايت ال
غادرت قليب وشا جب ال
و اع النجم عند الصبيف ال
ما قبل النهاةة واخلتام مم
صل ت ال
ت وهللا ما صل ت مم
- 12 -

قل ان نس تال وما نس ت مم
.أن م تال وما م ت ال
واستمهلتينال عندما ندةت ال
ما ندةتال

ندةت مم

وتو ات ع ناس ال
عند الفجر .جرا ال
جاءن بنداتال غطر مهجيت ال
قطر الندذ ال
و استنشقت انف الط ور ال
و ان عطر الورد ال
ةقتسم املدذ مم
صل ت ما صل ت ال
لكين رحلت ىل هدذ مم
وعلوت .ور الر م ال
واستلقو .ةادس ال
و اسرتاح بب الردذ مم
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—ب—
اتن اغتا القص در ال
قبل من ةرتالين ال
 .ها اجلما ال
السرمدس ال
ما بدا مم
واقو :
ف ترادر الكلمات قليب ال
تطحا الوجدان مشواق مم
تطاردن حروه ال
ه السراب وه الردذ مم
ومعود تسبقين ظنون ال
ج ت وك ال
ت ازا ان الصالر ال
ان الرتاب ال
ان اخصو مم
وان القص در حني تكتبين ال
معود ببحرها ال
- 14 -

متجددا مم
وان الفرةسة حني تطرحين ال
لوع ال
او تساومين حدودس ال
سأعود ال
ه اغوارها متعددا مم
—ر—
وان مت تال وما انته ت ال
قد عدت ما وجخ ال
ىل وجخال وما نر ال
ىل نر ات تك .اقدا ال
متفقدا مم
وان اخق ق ة ال
ل ش ء ان ةتبعين ال
ماتن حارقا ال
متوقدا مم
وق ت و الوقت ال
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انتظر اخلرور ال
علو غ ايب مم
هل غبت مم !؟
هل غبت مم!؟
هل غبت مم!؟
او هل عبت مم!؟
هل غابت ع ون ال
عا رؤذ جمنونيت ال
هل جا ظين ال
والظنون مزاعم ال
واقو ال
مزعم انين ال
قد نت و الل ل ال
اععب ال
أل تب قصة .ور الررام ال
.ور الرمام ال
.ور اخل ا ال
و.ور وقت ابسق ال
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ما زا حيمل ما.قا ال
بني ال لوع ال
وت ةنام ال
—د—
اصحو علو وجخ
وا ر ال
من يل وقتا ال
ساقرم  .ب ال
ه الع نني ال
ه الشفتني ال
مامتة اخلتام مم
لكا سألت بدةهيت ال
وان مت ت حق قيت ال
وقفزت .ور املاء ال
مابرت النجوم
عا السفر ٠٠
.علمت ان الش ء ال
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ت ما شاء ال
.ل أت ال
وما تشاء ةد القدر
.سألت مةا املنحدر ال
وسألتب مةا اخلطر مم
اةا اخلطر مم
وما السفر مم
.علمت ال
ان الوقت  .نا مدمر مم
الوقت ال
ت حة ال
وحا.لة ال
و مورال او مطر مم
مطر مطر ال
مطر مطر ال
.لنتتظر م
ولنحفظ األ.كار ال
واألمبار ال
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ه تلك الصور مم
—ه—
مطر مطر مم
مطر مطر مم
.إىل حدود ال
.ور هات ك اخدود ال
ما اخفر مم
واىل زمان امر تتلوت ال
ازمان امر مم
ت مم ت مفر ال
ت مم ت مفر ال
سنرذ درواب ال
او هرواب ال
او غرواب خيتصر مم
ونرذ مرااب ال
او دمارا ال
او حصارا ةنحسر مم
- 19 -

ونرذ زمان ال
او بقاء ال
او مساء تنهمر مم
وارذ ترااب ةستح ل علو
مسا.ات السفر مم
وارذ الزمان ال
بدون موف او مطر مم
وارذ حدودا ال
او بالدا ال
ت حدود اا ترذ ال
و ةستط ل هبا النظر ال
او تستزةد هبا الفكر ال
تلك اخمامة ال
هل تران ال
هل تعود ىل الشجر مم
حا اراها ال
ت ترذ ال
ان مرذ ما ت ترذ ال
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مو قد ترذ ال
مةا اخلطر مم
مةا الشجر مم
مةا القمرم مم
مةا اخجر مم
والقدس تنتظر
البشارر واخلرب
—و—
و.قدت ال
ه اخزن القدمي ال
مسرر محلت مطاس ال
ال ك ال
ه الزما املق م ال
وتثاقلت مطواتب ال
قليب ال
ةسري علو شفا النريان ال
ةلتهم الر اب ال
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وةنته  .ب ال
اخل ا ىل اخطام ال
ما اخطام مم
وعالم ةسبقب الَهاب ال
ىل الر اب مم
لو ان يل سفر ال
لر.ر.ت ه القلب واألجواء
اسراب اخمام مم
ولدلين قدر
ىل دريب
وغامر يب اقتحام
—ز—
صوممريا ص مم تعرةف خمتصر
ان ملك اتعاصريمم
ان ملك األسا ري مم
ري اتابب ل ال
حتمل قليب
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وحزن حتملب البالبل مم
وحتمل موه ال
حتمل عف ال
تسفيف دمع ال
القنابل ال
ما سأ ري
او ما سوف اهوس ال
ما ةقاتل مم
ما ةقاتل مم
ما ةقاتل مم
و النداء لنا ال
لكنب ت جم ب مم
ما ةشته ان ةقاتلممم
او ما سريجخ الس ف ال
ه غمدت مم
هل تران انور مم
ت ل قو وقا ل مم
وانتحار مماثل مم
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هل ارذ ما ترذ مم
هل ترذ ما مرذ مم
ل تين ما رمةت مم
ل ت يل ما اشته ت مم
ل ت يل ما مت ت مم
ل ت يل ما انته ت مم

❁❁❁
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أوقدي نارنا
صه وداع الشه د القا د الرمز ابو عمارص
ـل شـ ء اهـب ت حم ـ ــا
وعلـو ظلهــا تف ــوء الظــال
ومص ــر اخ ـار  .نــا ج ــواب
وعلـو حـالــب ةظــل الس ــةا
قـد مـألن البالد ـوت وعر ــا
وتالقـت مـخ الرمــاح النص ــا
مـا مربنـا اخ ار ةـومــا مــال.ا
مو جـدات ةطــو  .ــب اجلــدا
وحـزمـنا مص ـرنــا .م ــاء
قـدر اللـ ــب واخل ــار املثــا
ن  .نـا مـوا نــا ومص ـ ــات
ل س .ـ اآلمـرةا منهــا مصــا
ــا شعـب اخ ـار ةــوم ولـدن
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صنعتن ــا مقــوالنــا والفع ــا
ا شـعب اجلهــاد والقـدس  .نــا
وعلـو درهبــا ةط ـب الوص ــا
موقـدس النــار ةـا .لسطني ه ــا
.إلــو نــارنــا تشــد الرحــا
موقــدس النار ةــا .لسطني نـ ــا
قــد عزمنــا وعزمنـ ــا ت ةطا
موقــدس النــار ةــا .لسطني حتـو
ةـرتوس اجلرح مو ةهــل اا ــال
موقـدس النـار ةـا بــالدس .إن ــا
ت خي ف الـرج ــا  .نــا الـنزا
ـم حلمنـا و ـم محلنــا دروب ــا
وتعالــو مــخ الشمـوخ القت ــا
ل ـس منـا مقامــر مو جب ـ ــان
وعلــو صربنــا ترــل الرــال
ةـا .لسط ـا واجلهـاد جه ـ ــاد
وعلـو صفح ــة الكت ــاب مقـا
و تبنـا علـو اخ ــار وعـ ــودا
- 26 -

وعلــو الـرمــل .ـ اخل ا رما
شهــد اللــب مننــا مــَ مت نــا
سلك الـمجـد دربن ــا واملحــا
غـزر الشعب موعـدةنــا و ــونـ
لعنــار األحبــابال انت املث ــا
غــزر األهــل ن .ـ القدس عهدا
ون ـات ةطــو  .ــب الن ــا
واقـخ مـا نع شــب ال ــوم حلمــا
ةتصـ ــدذ وغ ــر اك م ــا
ةــا .لسط ـا للــدة ــار و.ــاء
و بـ ــاء وللجهـ ــاد رج ــا
ن  .نــا الشه ـد والقــو .ع ــل
و ت ــاب مـةج ــل ومصـا
موقــدس النــار لست محلم وحــدس
جنـة اخللـد حـولنــا واجل ــال
جــاءك الفارس األب ـ ـ رسـوت
ملف وبــو لــب مم ونعـم امل ـ
جــاءك الفــارس العظ م شه ــدا
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وعلـو ‘مـرقدةـب’ تبك ـ اجلبــا
ةــاسـر الشعـب واجلمـوع عـوع
وعلـو درهبــا تس ــر الـرجــا
ت وداع لفـ ــارس ةتسج ـ ــو
بــل دعــاء ورمحــةال وابتهــا
ةـا زمـانــا هــل متو الدهـر حني
وعـلـو رحلهـا تــدور الـرحــا
تعـب واخن ــا مثقــل صــدرس
واشت ـاقـ ل ـك شـ ء ةقـ ــا
اوقــدس نرنــا .ــإن مل ـ ــال
حـا ـر ععنــا و اك بـ ــال
موقــدس نــارن اتــان م ــا
مو مــاتن حــولنــا وع ــا
موقــدس نرنــا .ـ ــَاك ةــاد
ومبــو ةـوسـف مت ـ ــو ودت
وشعــاع مـا اخق قــة ةــدنــو
ونـزا ةل ـب دومـ ــا ن ـ ـزا
زعــم الرـا بــون من ب ــالدس
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تـات  .هــا املـدذ و ــار املجا
زعــم ال عــون من سـ ــوادا
لفنـا ل ل ــب و.ـ ــل العق ــا
مس ـ ء الكا بــون منــو متـادوا
مشسنـا لـا تر ب واخــا ح ــا
مث نــا ا .ـقـدنــا مس ـ ــاء
مو مساءةاال لا مت د اجلبا
موقــدةهــا ج ـراحنــا تتلظــو
ةتح ــدس غ نهـ ــا والـشمــا
موقدةهــا لتستط ــل القــوا.ـ ـ
.بـرةــق ا بهــا واشتعـ ــا
قــد ر.عنــا راةــة النصـر حا
ةــأ ن اللــب مو ةــةو املن ــا
❁❁❁
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ماذا رأيت !!؟؟
هـَت قص ـ ـ ـ ـ ـ ـديت اليت تبتهـا قب ـل دمويل إلجراء عمل ـة
جراح ة ا ـ ــطرارةة ه القلب بس ـ ــبب امتناع الشـ ـ ـراةني
املرلق ــة عا اتنفت ــاح متمن ــا جلم خ اإلمور واتموات
الصحة والسالمة مم
رمةت ش ا مثرياال را عاال عجبا
ةشابب اخلم ا ه اخلم ان رىب
.قلت سبحان رب اخللق قد صنعت
ةدات هَس الرؤذ

نبلغ السببا

و نت قد ج ت حمموت علو وجع
وغادرتين امانال ا يل اراب
وصرت احبث عا نفس اسا لها
ما ا جرذ يلال وما ا حل واعجبا
قليب جرةيف متو العنوان مةتنسا
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وغادر األنسال واتحساس ما َاب
قد احرجتين جراحات .اوجعها
قليب جراحاال وت ما استسهل اللعبا
اي قلب وحيك حا ر ت تعاندن
ان العن دال عنادس غأل الكتبا
وقد جلسنا معا دهرا اب ملب
و نت يل مري مل حيمل الطراب
اي قلب وحيك ت ترتك مواجعنا
وت تكا عند عف القلب م طراب
اي قلب وحيك ت ختشو مكا دهم
ل الَةا رموا ه دربك النواب
و لما محرقوا النريان واشتعلت
ه الصدر زادوا علو نرياهنم حطبا
()٢
ما ا اقو ام قبل الرح ل ا ا
شاء اإللب وابت اخلم مكت با
ما ا مقو ام عند املر ب ا ا
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حل الرح ل و ان املوت يل نسبا
اقو ان ارذ دن ا ترادرن
وت مرذ حااا تق

مبا وجبا

اقو ان سواداال دامساال قلقا
 .ب الوحوش وجاء اخللق مستلبا
اي ما رقصتم علو دمنا وعزتنا
مَوا النص حة منا غادروا الص با
هَس عظام لنا ه اترو ابق ة
تفين جنازةر م او متحق السببا
س حطم الل ل اجداد لنا سلفوا
وةهزموا عزمكم وهللا ما َاب
سبحان ربك ه اإلسراء رددها
وقا ما قالبال .ارجخ هناك نبا
س محق هللا ج ش الراصبني هنا
وةفرح النصر مزهوا وحمتسبا
اي رب شكراال .قد واعدتنا زمنا
و نت للناس عدت ظل مرتقبا
هللا ا ربال اي قدس السالم واي
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مرو الكرامات جاء الوقت او قراب
()٣
هللا م ربال لألعداء موعدهم
قد ا وعدهم لكنب اقرتاب
ولل انتال واألوغاد ام
ما اورثون عناء العار والنسبا
اوتد قارونال او اوتد مقحبة
ما زا سا سها ملقواد منتهبا
اوتد قارون او اوتد مزبلة
ما زا ما نها ه العار مستلبا
ل الوحوش متت ه حالنا قدرا
حا العلور .زادت حالنا ص با
واملشهد اتن صار القرد مةمتنا
ومصبيف ال بخ وات.عو اما وااب
اي ابلرون مدذ ه بيف امتنا
اي قاب ون مراب الب ت ما السببا
اعت .لسطني حني ال اس نصبكم
- 33 -

وحاصرتنا رايح امطرت غ با
حتطمت ل احالم لكم .بدت
ها اخلراب دمارا حل او هبا
وال وم أتيت ىل ساسون عزوتب
عند القصور اليت  .ها اخلل ج حبا
()٤
وةشربون علو خنب البالد دما
وةرقصون علو حصا هنا سلبا
وةنظرون علو م .ا نسوهتم
ممشوقة اخد حا ملتها لعبا
ها النساء متني النفط ه مخ
للما والدارال ت حبا مبا رغبا
.زةنوا العقل اي اعراب ما سبت
اارر رحبت ت مبا غلبا
وها مقوذ راعا ما مَلتكم
وها نر ا ا ما استوقدت حطبا
اي عار م اي علور النفط قد هزمت
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قوا م وتوارذ صوتكم ومبا
اي عار م اي .حو اجلنس قد هزمت
غرا ز صرن ه شهواتكم مببا
س محق هللا را م .ما رت
تلك اخكاايت ات ملتها َاب
وةنصر هللا ما  .كم هم صدقوا
وعاهدوا عهدهم والعهد ما وجبا
()5
مت ت اي قدس حمموت علو حزن
ت نر عندس وت ابرودمم ت تبا
مت ت اي دار حمموت علو لريت
وجاءن اام ةسق ين ما شراب
لكننا رغم هَا اجلور ما ر عت
ارادر ظل  .ها الطود منتصبا
ت ةبق عندس هنا ما قد اراهنب
علو الكالم .قويل جاوز السحبا
غري الو.اء مم ملا قد ج تهم سببا
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اهل وربع واحبايب علوا نسبا
قليب ودةعتهمال قد اوجعتب دمو
قد جاء منكسراال

ابت ملتهبا

.كل شكرس ام ه دولة صمدت
.ور اخساابت تمرهونة حسبا
و ل شكرس لشعب صامدال بطل
ةهوذ البطوتت واتجماد واتداب
ولال باء ه املشفو

اجتمعوا

وقرروا ل ش ء ابت حمتسبا
وللطواقمال ما انوا لنا سندا
ةتجددونال أن ملتهم خنبا
هنا استشارس مم هنا مشف ال ومف رر
هنا استشارسمم هنا صرح بدذ عجبا
❁❁❁
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القدس يسكنها النداء
صالقادر الكبارال ظواهر اترخي بال

سواء انوا عسكرةنيال او س اس نيال

مو .ناننيال او شعراءال او حكماءال او علماءمم

اهنم نتار مزااي ماصب ما عند هللا سبحانب وتعاىلمم

.كل التح ة واتحرتام ىل روح األخ الصدةق

اتنسان القا د الشجاع املم ز الفرةق

عثمان ابو غرب ب رمحب هللا واسكنب .س يف جناتبمم

هَت القص در مهدار ىل روحب الطاهررصم

لك ما ترةد ال
و نتال مو مازلت ال
ه قمم الشموخ حتداي ال
ةرقو ىل بخ البحار ال
ما تف ض ا ا تراقصت اخل و ال
علو شوا ها ال
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وامطرت السماء

اءها ال

قبل انبالر الفجر ال
ه تلك الع ون ال
وانت ت مم ما زلت .ارسها ال
وتبقو املا بق الكالم ال
ما الكالم ىل الكالم ال
رسالة اتبعاد ال
و األجداد ال
واتحفاد ال
ه دهر التواصلال والبقاء ال
ما اخللودال ىل اخللود مم
***
ه البدء ان البدء ال
ابلكلمات منَ البدء ال
مةقنت اخ ار أبهنا
األ وان مملكة اللسان ال
واهنا عند النهاةةال والبداةة ال
س دس صنوان ال
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للمجد املقدمال واملةمر
و املةرخ ال
بعد من تلد املش ة ال
.كرر الزما املس ج ابخللود
.ما اخللود مم؟
ت حلم ات اخلم ال
ات اخلم ال
حيملنا ت.ار انطالقتنا اجلدةدت ال
منارس  .ب عودتنا ال
ىل بدء الوجود ما الوجود ال
***
منَ البداةة انت الكلمات
تستوح لناال بفراسة ات هان م
معىن اخللق ال
ه معىن تفاص ل اخ ار ال
وسرها ال
واتن نوشك ال
ان نتابخ مطون ال
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ه مر املشوار ال
و مبعادال تباعد بني ا اف ال
تعانقها قنادةل السماء ال
وما السماء ىل السماء مم
ح ت اي زما الفداء مم
ح ت اي زما اتماء مم
ح ت اي زما الو.اء مم
***
اي .ارس الفرسان ال
انت بداةة  .ها البداةب ال
اي .ارس الفرسان ال
انت بداةة  .ها البداةة والنهاةة ال
ت بقاء سوذ البقاء ال
وت ملود سوذ اخللود ال
ارسم حدودك ه اخدود ال
واصنخ موحك ه الطموح مم
ما الق ود ىل الق ود ال
سنعود ال
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سنعود ال
سنعود ال
سنعود ال
سنعود ال
ولسوف نسبق عصرن ال
ولسوف تسبقنا الدهور ال
ولسوف نسبق م لنا ال
وس و.نا ال
حا نعود مم!!
حا نعود مم!!
حا نعود مم!!
وما نعود ممم
***
ما مروع الكلمات متتشق السالح
وما البداةة للنهاةب ال
وما النهاةة للبداةب ال
وما اخدود مم ىل اخدود ممم
❁❁❁
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رؤية ..
ص ىل اإلمور محبابنا القادر الكبار
مروان الربغوث ص ابو القسامصال
امحد سعداتال رمي ةونسال
واللواء ش خ املنا لني
.ةاد الشوبك ابو حازم
صوستة تف مسري ه سجون اتحتال
.رر هللا رهبم ومحاهم
ما مطر اتستهداف الب ولوج والك ماوس
املتمثل ه .اةروس الكورونال وغاز السارةاصم
()1
احب ان اراك ه النهار مم
احب ان اراك ه الل ل
وه السكون وال ج ج ال
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ما تران ه الرح ل ال
ه القرةب والبع د واجلوار مم
ةةسفين ابنك املشرو دا ما
مسا.ر علو فاف اخلم
ه املسار مم
حماصر ه الل ل والنهار
حماصر ما ه اخا ما حصار مم
وهكَا اراك مم
ايمَك الفرار مم
خيَلك القرار مم
ةةسفين اي صاحيب
لو انين اقو لكال او امربك
ابن وقتنا ثق ل مم
وعصرن عسري ال
غر ه دوامة الرح ل
.ال مم ت سب ل للسب ل
وت مث لال ت مث ل مم
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()2
لو تعلم ان الوقت عسري وثق ل
وةعاد ثقل اخزن وثقل املوت
لو تعلم ان الوقت قصري  .ب الوقت
لو تعلم انك ما اةا ات ت ال
و ف م ت مم
لو تعلم انك انت القامة
انت الب ت مم
لو ةسمعين الصوت مم
وةفهمين املوت مم
لو قلنا ايل ت مم ايل ت
هل نت م ت ؟
هل نت ق ت ؟
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()3
لون الشمس هنار مم
والساتر ةتلوت ستار مم
والقاعدر اتمرذ ال
املوقف حا اتن م ار
ةتلوت م ار مم
وان امسخ صوت الزما القادم م
ما زالت ترتا ض  .ب م و
وس وف وتتار مم
والعنف قرار مم
واملوت قرار مم
واخالة ه ل اتحوا
تتقاربال او تتباعد ال
فرار ةتلوت .رار مم
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()4
صوتك اعل ما ه الكون ال
والصورر تتواعد او تتباعد ال
ه املشهد مم
واندةك ما اتبعاد
هل تسمعين مم
هل تفهمين مم
هل تةما يب مم
واندس مم
واندس مم
اي و نا بني السالب واملوجب
مسلوب مم اي و ين
مسلوب مم
مسلوب مم
مسلوب مم
اي زمنا بني اجلنة والنار
مرلوبال اي زمين
مرلوب ال
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مرلوب ال
مرلوب مم
ايو نا بني اتحرار وبني اتشرار
منهوبال اي و ين
منهوب ال
منهوب ال
منهوب م
اي دهرا ختطفب اتقدار
اي سحرا ل س بب اسحار
اي حبرا ل س بب احبار
هل تعلم ما ا جيمخ
بني الَ وبني النار مم
قبعة اجلندس ا،تل ال
وعقا ايب اب ال
وحَاء القوادال السمسار مم
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هل تعلم ما ت ةعلمب رهط
اخلونة والعار ؟؟؟
اس وهللا
اس وهللا
()5
مكة ل ست للب خ
مكة ل ست للب خ
والقدس ستار وجدار
و.لسطني اتنال اتن
ما اقصو الشرر
تقصو الررب مم
ومشات وجنواب ال
ه الو ا العريب مسار
وقرار مم
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()6
ت غكا ان ةنحطم القلب متاما
ت غكا ان ةنكسر وتعمو اتبصار
لا ختدعنا لعبة غزو ات.كار
وحرث اتهنار
وتقل ب اتدوار مم
ت غكا ان ةطحننا عصر الدوتر
اتب ض اب ض ال
واتسود اسود ال
واتم ر ام ر ال
واتمحر امحر او ا ثر
اتمحر دمنا الفوار الفوار مم
ت غكا ان حيتل اخلوف ما رن
او هتزمنا اتمطار مم
ت غكا ان ةهزمنا شبيف الدوتر مم
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()7
تسقط امرةكا مم
ةسقط هَا العات مم
ةسقط  .ها العدوان السا.ر ال
ةسقط  .ها الزما العابر
ةسقط  .ها عصر الفاجر
والعاهر
حا مدار
مهما اصبيف مم مهما امسومم
مهما صار مم
مهما انال ومهما حل
ومهما استفحلت اتعَار مم
او اصبيف نب الفار
محار مم
محار مم
محار مم
❁❁❁
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أبو الوليد ..سعد صايل ..
بريوت انت مسرحا لب وقلعة مم
بريوت انت حصنب اخصني مم
منها ةرذ القدس
وع نها حطني مم
منها ةرذ غزر هاشم مم
عكا وب ت خم وجنني مم
اي اةها املسكون
ابلروعة واخنني مم
اي اةها اإلنسان مم
ما عاصرت عصرت الثمني مم
اي اةها الرمز الَس ةسكنب البهاءمم
ه روحبال وعقلب و.كرت الرزةا مم
نت هناك ه بريوت
وج ت للكوةت واخلل ج
تستنصر ال قني ابل قني مم
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وشعبنا املكا.يف العن د مم
ةسابق اخدود والوجود
ه وقفة الصمود مم
ابلصعود مم والصعود
اي حصننا اخصني مم
اي .ارسا ترجل الفارس
 .ب للو ا ما الو ا مم
منَ سنني مم
وت ةرادر خظة م النا
وحلمنا الَس ةسابق الزما مم
وةطحا ا،ا مم
انت لنا زماننا الَس ان وت ةز مم
وانت حارس اترواح
واتحالم واتمل مم
وانت جمدن وصوتنا ال
مجل مم
وقولنا و.علنا املثل مم
اي نصخ القلب ورا خ الوجدان
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اي شه دن البطل مم
انت لنا التارةخ والفداء واخنني مم
العهد عهدن مم والوعد وعدن مم
العهد عهدن مم
والوعد وعدن مم
ان وت ةز مم
وت ةز مم
وت ةز مم
انت زماننا النق مم
الطاهر الرصني
ااب الول د مم ااب الول د
الصادر الصدور مم
امل لصال اتمني مم
❁❁❁
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أنا قادم ال محال
مورر شجر الزةتون ال
والربتقا مم
وقليب دل ل
علو ل ش ء اقو ال
و ل ش ء ةقا مم
حات ابلقواه
واسهر و الل ايل مم
حتت النجوم وعند ااال مم
ت مهاب ظنون ال
وت مجهل  .ك جنون ال
ان سابيف ه ااواء ال
ان ات ب ه اخل ا مم
قطفت ما اخلوف
ابقة عزمال وج ت ما النور
حزمة وءال تنري الظال مم
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ان قادم ت حما مم
ان قادم ت حما مم
وقليب الَس ان دوما ةراودن ال
هل تران اما

ال

امالك تعلم ح ث انك ال
هترب مينال وةهرب مين املثا مم
ىل مةا ال
ت وعد بعد الوعود
ىل مةا ال
ت حد بعد اخدود ال
وت نر تشتعل اتن
 .ها الصدور ال
وغادرت اترو ا واهنا مم
اع  .ها و .نا ال
النهار ال
و اع  .ها اخل ار ال
و ل القرار ال
ما نستف ق ال
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وخنرر ما ل ق ل وقا مم
ما نسرتةيف ال
وحتملنا ارواحنا ه حدود
السماء وعند رؤوس اجلبا مم
ما نستف ق ال
وحتملنا احالمنا ال
جولة للقتا ال
ودورر للسجا ال
وخنرر ا واراواحنا ال
ما بني اوزارن بني ا ال وا مم
_ب_
مورر ال
مم ر شجر الربتقا مم
مورر
ساحر شجر الزةتون ال
بني الظال مم
تبت ظنون
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وهَا احتما ةل ب احتما مم
ومشعلت مس لة ه السةا مم
ملا ا انتهو ال
الرحل بني الرحا مم
ملا ا انتهو الصرب  .نا ال
و عنا و اع املقا مم
ت ةعد صربن واعدا ه النزا مم
ا ا ما ان  .نا املثا مم
ومنا ةفر احتما ةل ب احتما مم
.اةا القرار مم واةا الن ا مم
واةا اجلبا واةا الرجا مم
ما نستف ق ال
علو صحور او قتا مم
ما نستط ل وهنزم منفسنا ال
قبل من ةهزم ارواحنا اتحتال مم
ما نشعل النار
.ور رؤوس اجلبا مم
ونقسم ان لنا و نا ال
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شر.ا ال
زمنا ت ةطا مم
ونقسم ان لنا ما نشاء ال
ومننا اقوايء ال
وان لنا حلمنا ال
والقتا سجا ال
واخروب سجا مم
امطرس زةتونةال ل مونةال برتقا مم
امطرس شجرا مم
و ناال صامداال اث را
ت ةهون ال
وت ةستق لال و .ب
القرار قرار والن ا ن ا مم
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—ر—
ل ل مونة ه ار نا شاهدر
عندما تسألنا الكربايء مم
ل زةتونة ابق ة ال
حتا

جنوم السماء مم

و ل وغد عوذ ال
سوف ةقتلب غلبال والعواء مم
وةرتالب ات ناء مم
ا ارو تقاوم ابسم اتابء مم
ا ابناؤها األنب اء مم
ا نر.ض
ل الَس ق لال و ل الَس جاء مم
و ل الَس ساء مم
ما الف ىل ابء مم
ا وابناؤن ال
ا وامساؤن ال
ا وامواننا ال
جند هَت البالد ال
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اليت تبت ممساءها ابلدماء
جبلت تربتها ال
ابلدموع وس ل الدماء مم
جند هَس البالد اليت جاءها
ات ةوم نيبال مم ه األنب اءمم
و ار علو ظهر بريقب
ه معايل السماء
ا ابناؤها مم
وابناؤت ال
ومبناء هَا الرتاب املقدس ال
ل س عندن ال
مةها األمور اتدع اء ال
مةها اتغب اء ال
مةها اتحتال العدو البر ض ال
ل س لكم عندن ما ةقا ال
غري مزةد ما الكرت ال
ما الر ب اتحتما ال
ما الر ب املتعا مم
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ومما الَةا متوا معتدةا
ما الر خ الساجدةا ال
لعهرال وعارال الررا ز وات ال
واما اليت صعرت مدها عوجا
للمَةخ الرق خ ال
وامتدحت عدوانب واجلما مم
اقو اا ال
اقسم ابهلل ال
ان شعرت أبن اا صورر ال
منزةررال وه ت ت اه

امرمر ال

حا عا البرا مم
مةها املارقون ات تء مم
مةها اتحتال البالء مم
مَ ما عندن ال
ول س ما عند مهل اخلىن واخل انة
هَا املقا مم
ل س  .ناال ومناال وعنا ال
ما ةفرط ه حبة ما تراب ال
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وت حبة ما رما مم
ا هَس البالد ال
وهَس النساء وهَس الرجا مم
بعد ل م ذ جاء منكم واعتقا ال
ةل ب اعتقا مم
و اغت ا ةل ب اغت ا مم
وبعد ل ش ء
امس تموت التفاوو وهو احت ا ال
ةل ب احت ا مم
و ا ال ةل ب ا ال مم
ل س  .نا لكم ال
بعد هَا و اك ال
غري ن ا ةل ب ن ا
ورمبا جاء ةوما
قتا ةل ب قتا مم
ان قادم ت حما مم
ان قادم ت حما مم
وحا ا ان وعد ربك
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امل مم
وان ق و ممرت جاء وعدت اخق ال
و ان اجلوابال و ان السةا
و ل سةا سةا ممم
❁❁❁
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قصائد حب إلى فلسطين
ص ىل .لسطني عاصمة القدس األبدةة
وعاصمة مرواحنا وقلوبنا ممص
—م—
مم وعندما جيتاحنا الظالم
او ةقهرن رر مم
وعندما ةنحسر املطر مم
وعندما نفقد او نكاد
لش ء
مث ت نعود ننتظر ال
او ت نعود قادرةا ال
ان نشرتس الصرب
.الت مصطرب مم
وعندما ةسكننا
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املوت بال موت
وةردر  .نا
ا.رال وات.بال وسا.ل ال
ومنكسر
وعندما منوت ه هولنا ال
منوت ه جنوننا ال
منوت ل ساعة ال
وت نرذ ثعالب الصحراء
تنحسر ال
او تنكسر ال
—پ—
اقو ابمتصار
ت حظور لتا.ب ال
و ا ب اشر مم
ت عهد ت سالم مم ت
لفاجر قَر مم
وعندما ةشتد دهم
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وغدرهم ال
ةنشطر القمر مم
اقو :
هَا هو اخلطر
وةبدم املطر مم
وةنته الظالم ال
وتردم اخفر مم
اي مةها القدر مم
ت موف ت مم
ت رح ل مم
ت غ اب مم
ت اغرتاب مم
ت سفر مم
تال ت ت موف
ت انتظار ال
ت قعود ال
ت حدود ت امر
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—چ—
وعندما أتيت اخل انت
بال حا مري مسترت
مف وحة األ.عا ال
واألقوا ال
مبا غدر مم
وما فر مم
وما م اع ال
ل ما لدةب ال
ت ةبق وت ةَر مم
—د—
نقو :
ا هاال هنا ابقون ال
ه حبنا لالرو مم
للقدس مم
لفلسطني مم
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ابقون ه الزمان ال
واملكان مم
ابقون ه الو ا مم
ابقون ه الكفا مم
ابقون ه الزما مم
ابقون ه ا،ا مم
ابقون ه الوعد الَس لنا ال
ابقون ه ارواحنا مم
ابقون ه امسا نا مم
ابقون ه وعودن مم
ابقون ه عهودن مم
حا ا ء م لنا ال
حا ةف ء ظلنا مم
حا تعود مشسنا
وةنته الظالم مم
حيت غوت اعور الدجا ال
و العاهر ا،تا
العاهر الَس اودعكم سرت
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وسر اتغت ا
العاهر الَس علمكم
سحرت ال
وعهر اتحت ا مم
اتحتال مم
ات ال مم
—ه—
وبعد ال
وعندما س بدم القتا مم
وتنته لكم
امبار اعور م ا،تا مم
ستعلمون ال
ان القدس ت هتون مم
ولا هتون مم
ستعلمون ال
ان ب ننا وب نكم حساب مم
وب ننا ال
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وب نكم سةا ال وجواب مم
وعندما حي رن اخلطاب
وعندما حيني ال
موعد الثواب والعقاب مم
—و—
نقو :
اننا ل س لنا
ه ظننا وه ةق ننا ال
سوذ حمبة الرتابممم
حمبة الص ور ال
واجلبا ال
والتال واا اب مم
ألننا ارب الظالم
ابلنورال والبهاءال والدعاء ال
والعتاب مم
ارب اجلفاء ال
ابخبال والسالمال واخلطاب مم
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ارب اجلحود ال
ابخلريال والصفاءال والورود مم
وما ةكا لدةب ل هَت الشهود
وما ةكا لدةب ال
ل هَت اخدود
وما ةكا لدةب اشجارت ال
امساؤت مم
امبارت مم
مسرارت مم
ه جنة اخللود
ترات هل غوت اي مثود مم
ترات هل غوت ال
اي حرس اخدود ال
ترات هل غوت
اي صهللة ال هود مم
او اي صه نة ال هود مم
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ترات هل غوت
اي اخبس األش اء
ه الوجود مم
ب .لسطني ال
نعم ب .لسطني
وربنا ه حبها
ةبقو هو املعني
هو املعني مم
—ز—
للقدس
لو نت قربك ال
ت.رتشت الوردال واتزهار م
والرحيان ال
الق هبا بني ال دةا مم
لو نت قربكال تقرتبت ال ك ال
احمو عا الوجب اخزةا
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مهومبال وبلمستني مم
.أن ةعَبين بكاءال صامت  .ناال
ت دمعةال  .ب وت حا انني مم
وان احاو ال ان ممين النفس
مريا ال
غري ان اخلوف ةسأ ال
ف مم اةا مم
عفوا ا ا وقخ الفةاد ال
.ال هو ال وت عجبمم
عفوا ا ا رحل الرح ل
وغادر اخلم اجلم لال بال سبب مم
وان احبكال رغم ان ات ب
بني انكسارال وانتظار مرتقب مم
وان احبكال رغم ان الل ل
ةتبعنامم وةتبعنا التعب
وا ا رمةت النجم دان حولنا
او قد رمةت الل ل ال
دار واقرتب مم
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.الننا ال
لو نوقد النريان
تشتعل السماءال وت طرب مم
لو نشرتس حبرا
تطاردن السفا ا ال
واملوانئ حترتب
واقو ه نفس هنا ال
ما ا مقو وما السبب مم
واقو ه نفس هنا
ب ت القص د ومهلب ال
.لم العجب مم
ت العجب مم
ت العجب مم
❁❁❁
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بين الجنة والنار
ترتقرر اموات األهنار
وتسري مخ الت ار ال
اجلارف اشجار
اشجار
ه الص ف مشوس
تسطخ ال
عند النهر ال
ومشجار الرار
وعند الشفق غر
قطار الوقت ال
وتنهمر األمطار مم
ل س الوقت شتاء
لكا ه وجدان اللحظة
تتزاحم ل األ.كار ال
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وارذ و نا رغم مراب
الوقت و.ساد اللحظة
ةتقدم ل األمبار مم
تزرر مساء .ور مساء
وان ارقب .ور مشوخ القلعة
ان مشوخ امر ال
ت معل منب مم
وت معظم مم
ان مشوما ال
ةرقبنا  .ب حتالفنا ال
ةوم حتالفناال مخ منفسنا
عزا واابء مم
ووجدن منفسنا ه ابعاد الفكرر
مخ ل الشر.اء مم
وتر نا لألوغاد و اعتهم
وسفاهتهم بني السفهاء
لكا ما انوا ال
وملا امم؟
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ف مم؟
و ان سةات ال
و ان جوااب مم
والفكرر ان نا ال
ا الفرسان ال
ا الشط ن ال
ا اتغصان ال
ومبناء مساوات
سبخ ال
او ارواح .ور
األرواح ال
حتلق ه اتبعاد مم
ل اتبعاد ال
وهناكممم
تطري ما األقصو ال
اىل األعلو
عند السدرر ال
عند هناايت اتمساء
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واتتء ال
تتعانق ارواح الشهداء
وقالوا قوت امسخ
اهل اترو ال
وامسخ ل اتح اء
ه ل مساءمم
ما انتم ؟
ا األموات اتح اء
نقو لكل األح اء
األموات ال
ا الشهداء مم
ا اجلرحو مم
ا اجلرحو
واتسرذ
واملعتقلون ال
مبناء الشعب الصابر
و الصامد ال
والثا ر ال
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ه ل األحوا ال
ت خيشو محدا ال
ات هللا ال
ت ةةما ات ابلنصر ال
بدةال للَ وللعار مم
ومهما ان ال
ومهما صار مم
ت غكا من ةهزم
روح العزر ال
والثورت ال
 .نا قواد ال
منهار مم
ولَلك ال
تتحرك  .نا األهنار مم
تتحرك  .نا األشجار مم
حتملنا اتمبار مم
ما األمبار مم
ون مطرا مم
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شجرامم
سفرا مم
اي قلعتنامم
اي عزتنامم
اي ثورتنا مم
اي مرو .لسطني مم
اي ارو الثوار ال
اتحرار ال
تبا للعار ومهل العار
تباال للتطب خ ال
وللرت خ
وللتجوةخ الكا.ر
والكفار
تبا لل ونة واملندسني
تبا للبا خ والسمسار مم
تبا للقابض واملقبوو ال
تبا للتاجر والتجار ال
***
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واشهد اي ري ال
واي بلبل ال
اي هدهد ال
اي مطر ال
علو األشجار ال
وه الل ل ال
وه اتسحار مم
اشهد لألم ار ال
ولال هار مم
للثوار مم الثوار
اهل الن ورال والثورر
والقدرر واتصرار
ا هنا وهناك ال
.ور ستار ةتلوت جدار مم
و.ور ع خ األعَارممم
.ور األهنار ال
و.ور األسرار م
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ا هنا ال
ننتظر اإلعصار ال
ننتظر اإلعصار ال
تلو اإلعصار مم
ا هنا ال
ننتظر ب او اتمبار مم
وب او اتقدار مم
ا هنا ال
بني ات.كار ال
وبني األقدار مم
بني اجلنة والنار مم
نقتحم اتسرار مم
نقتحم اتسوار مم
❁❁❁
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استغفال
أننا ت نكا ةوما بنا محلت
تلك البالد وت انت بوادةنا
واننا ت نكا ةوما .وارسها
وت ربن ما الكرب الَس  .نا
وت تبنا علو رمل البالد رؤذ
وت رمسنات ش ا ما امان نا
و م جعلنا اا التارةخ اجنحة
ور.ر.ت  .ب اعالم النب نا
و م لرات وامالر وموعظة
و م علوم جعلناها ام دةنا
لو اخمار اتو دارا لنا لبا
ما عاد منكسرا او ما با ح نا
و م و عنا برات .ور منزلة
و م جعلنا اا وزن ةوازةنا
- 83 -

تلك العقو اليت انت معب ة
ابلوحل او ان حقا وحلها نا
ه اليت ال وم تستريب علو زما
.تنكر الو ا املسلوب والدةنا
.استقبلوا وعد م ات علو عجل
وعهدن العهد هادةنا و ا .نا
❁❁❁
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أين المفر ..
ه رذ ةوم األرو ()٢
ولنا السماءال و.وقهاال ولنا املطرمم
ولنا الصراع اتجبدسال ال عريبال املستمر مم
ولنا ما األمم العظ مة ال
ما نشاء ال
ما اتماء املنتظر مم
ولنا الكرامةال والشهامة ال
واتمر مم
ونقواا دوما ام
اي معتدون مم
اي غادرون مم
اي جمرمون مم
اي ما نون مم
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اي

عون مم

اي مفرتون مم
اي سا.لون مم
مةا املفر مم
اةا املفر مم
مةا املفر مم
هَا هو الزما
الَس ت ةنكسر مم
 .ب اتابء وةنتصر مم
ت مم ما زا  .نا العزم ال
عزما ةستمر مم
ما زا  .نا
امحدال وحممد مري البشر مم
ما زالت األرواح ال
تصعد للسماءال وحتت ر مم
ما زا .ور مشوسنا ال
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ةدنو القدر مم
م زا حتت الشمس ال
صاحبنا مم وحارسنا القمر
اي جمرمون مم
اي غادرون مم
اي

عون مم

املوت مقبلال واملنون
واخق مقوذ ما ةكون مم
.لم التظناال والظنون مم
هللا قا ام أبن
هللا ا رب ما ةكون مم
والو خ او مهما نرات ال
مبا ةكون الم .ما ةكون مم
.عالم مم
حسبك اي و خ القو
ما امم مث وحيك اي مةون
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القدس قدس هللا
واإلسراء موعدن
وت ت لا هنون ال
ولا هتون مم
ولا هتون مم
❁❁❁

- 88 -

النشيد الوطني الجديد
انت اي رمز وجودس اتدم مم
انت اي جنة ارو هللا اي مسرذ النيب مم
اي .لسطني اخب بة مم
اي ثرذ القدس الطهور ال عريب مم
اي بالدس مم اي تراب الشهداء
اي ثرذ اجملدال واي نبخ الو.اء
دمت يل اي مو ا العزر رمز الكربايء
***
انت اي مهد املس يف مم
انت اي و ين اجلرةيف مم
عانق نا مم واعدةنا
ا تيب انشودر امل الد ه العصر الصح يف مم
واجعل ها لرة .ور القواه تسرتةيف مم
***
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دمت للمجد ولالرو وللدن ا زمان ومكان
دمت للإلسراء واملعرار اترخيا مصان
دمت لالرواح والوجدان را وب ان
دمت لألسرذ وللجرحو وللشهدا ان
***
اي بالدس مم انت يل عهد علو مر السنني
اي بالدس مم انت يل شا ء حب وحنني
اي بالدسمم اي بالدس مم اي بالدس مم
اي .لسطني مم واي ارو الشَذ وال امسني مم
***
اي دم الواعد ه ل زمان مم
اي دم النازف ه ل مكان مم
غرد اجملد لنا دهرا وةال مم
واستفار اخلم مزهو اجلنان مم
***
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انت اي احلو نش د مم
انت اي حيب الوح د مم
انت اي مرو الشه د مم
***
عشت ما عاشت لنا الدن ا حن نا وجراحا مم
عشت اي .ردوسنا الرا خ .وزا و.الحا مم
عشت يل اي قصة اجملد جهادا و فاحا مم
***
دمت دوما للو.اء والفداء والعمل مم
دمت دوما قدور لالحتاد واملثل مم
راةة للمجد تسمو عال ا مم عال امم عال ا
وت تز مم وت تز مم وت تز مم
***
اي رايح اجملد مم سريس لألمام مم
حطم موصا اغال الظالم مم
وار.ع اإلعالم تعلو ه اخلتام مم
راةة النصر مم وراايت السالم مم
راةة النصر مم و ايت السالم مم
- 91 -

وصايا إلى :عبد اهلل وعمار..
—م—
لو انت
تفهمنا الصحراء ..
لو ان لنا صوت ال
ةسمخ ه ال و اء ..
لو نا ال
نصبيف او منس ال
ه حا امر ال
ل صباح ومساء..
لو نا ال
ت خنتلف علو لرة ال
او جوع شردن ال
وثراء ..
لو نةما ال
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ابلو ا الواحد ال
والزما الواحد ال
والرب الواحد ال
دون رايء ..
لو ان لنا ال
عمر با اخلطاب ال
وابو بكر ال
وعمر ال
وعلو ال
لو ان لنا ال
عثمان با العفان..
لو ان لنا عمر
با عبد عزةز ال
و ابو رال ال
ةبحث ه قلب اللحظة
عا جوع اتابء ال
وجوع األبناء ..
لو ان ةفتش ال
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عا موف ال
ه جوف الصحراء..
ما نا ال وم ال
خناف ااب رةرا ال
و مس لمة الكَاب ..
وااب لةلةر املاجوس ال
وااب لةلةر العثمان ال
وااب لةلةر األعرايب ال
وااب جهل ال
وااب اب ال
وااب البرتو ال
رب ب ترامب ..
الصه ون ال
األمرةك ال
املاسون ال
الكورون ال
لو نا .عال
مبناء نيب..
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ومبناء عل ..
ومبناء ايب بكر
وعمر ال
والقعقاع
وسراقة
صاحب سرذ الفرس
و املتنيب ال
و س ف الدولب ال
.ك ف
خناف ونعرذ ال
اونبك ونتوت ال
وةهزمنا اتع اء ..
لو نا ما انوا ال
ما نا تخنشو قوت
ةر و هللا ال
وةهزم د األعداء

- 95 -

او ةهزم ه داملنا
غ الن
ووحوشا هوجاء..
—ب —
اي عبد هللا ..
اي عبد هللا ..
ما

عنا ؟

ما

خ ه هَا الزما اابت !؟

ما قتل ممات !؟
ما راها ان ةشرب دمب ال
من ةسلبب سلوات ول الت ..
اي وةالت ..
اي وةالت ..
اي وةالت ..
اي عبد هللا ..
و اي عمار ..
ما شرد اهل دمشق
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ومهل الشام
واهل خم منا الريموك..
ما دمر محص
ومحات ..
ما بيف الشام ومهل الشام ال
ما دمر دلب
مو حلب الشهباء
ما قتل عل ال
وعمر ال
وعثمان ال
ما عاهد معداء .لسطني
ما هادهنم..
ما حالفهم ..
ما سلمهم جثث الشهداء...
ما سلمهم ب ت املقدس ال
ما ابع القدس ال
و.لسطني ال
وما انكرها ال
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ما ابع األقصو..
ما ابع رامتها
ما ابع اإلسراء ال
وعرر ىل التطب خ
هنالك ه الب ت األب ض
اي وةالت ..اي وةالت
ما ابع هللا ..
ما ابع هللا ..
—ر —
اي عبد هللا ..
و اي عمار ..
ما ا ةعين هَا ال
ما ترك .لسطني بال مأوذ
ما ترك .لسطني بال جدوذ
ما ترك .لسطني بال جنوذ
ما ترك .لسطني بال تقوذ
او قر ن ةتلو..
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اي هَا ..
اي سلطان الصحراء ..
ما دمر برداد ..
ما مشعل  .ها النريان
ما سلمها للر الن
ما مان ااب بكر
وعمر
وعل
وعثمان ..
ما قتل الفاو
ودجلة
ما اورثنا للسلطان
ما اورثنا للطر ان
ما واعد او عاهد
ملك اجلان
ما اوغل ه دمنا ال
ما حطم محالم اإلنسان..
ما

خ  .نا
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ل الفرص ال
املمكنة لك ت ةفتتنان..
وةقتتالن ..
—د —
ما حاو ال
من ةَبيف مصر ال
وما بيف السودان..
ما دمر لبنان..
وقطخ الشراين ..
ما جزء ل اتو ان ..
ما م.سد ماء البحر ال
وماء النهر ال
ما اةقظ هَا الرب ان..
ما دمر ل األحالم ال
ومشعل هَس النريان..
ما جعل السد بناء ال
وم اها للف ان ..
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اي عبد هللا
واي عبد الرمحا .
ت  ..ال ..ت
ل س املوت هو الربهان ..
ل س اجلا خ ال
ما ةصنخ جوعا ال
ه الروح ال
وه الوجدان
ل س ال ا خ ال
ما ةصنخ للرري ال
اعاال او

عان..

.الاتال او.لتان ..
ل س الفاقدال واخلا ب
ما ةبحث عا تصدةر ال
لل بة واخلَتن ..
الرالب واملرلوب اثنان..
الظات واملظلوم اثنان ..
والرابيفال واخلاسرال دان..
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واملت مال واجلا خ ال
وجهان ..
ت ةلتق ان ..
وت ةتفقان ..
وت ةنته تان ..
—ه —
ما

عنا ال

ما ل ال
وما قتل ال
وما سلب ال
وما سرر ال
وما ابع ال
وما َب ال
وما فر ال
وما مان ..
.القاتلال والكا ب لصان ..
ب نهماال وسوسة الش طان ..
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ما

خ ل األو ان ..

اي هَاال اي ا اإلنسان ..
احبث عا جَر العدوان ..
اي هَا عفواال عفوا
دع نب الفارال وت تنس
نب ات.عو ال
او حا راس الثعبان ..
—و —
اي عبد هللا ..
واي عمار ..
تو أ بدما ك ال
مري ما
من تتو أ ابلنار ..
اي عبد هللا ..
ت تقبل ال
ان تستبد ورر الرار
بورر العار ..
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ت تقبل ان ةنهار ..
جدار تلو جدار ..
ت تقبل ال
من ةطف ء  .نا
األعداء هنار ..
ت تقبل ان تطحنك
األمطار ..
وت اتقدار ..
ت تقبل ان تر.خ ب تا ال
او قصراال بعد اجلنة
ملف مطوط العار..
—ز —
ت تقبل ان تصنخ حلما ال
مو تصنخ ملكا ال
ه غري حدود الدار..
ت تقبل ان حتصد
هبا ال
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او غازا ال
او .وسفاات ال
او برتوت ال
ه معمار البحر ..
وه معمار القهر ..
بثما ارحيا ال
واتقصو ال
مو غزر واتغوار ..
ت تقبل عا ارو
القدس م ار ..
ت تقبل عا مرو
.لسطني حبار..
او جنات او اهنار ..
ارو .لسطني ه الدار..
ارو .لسطني ه اجلنة ال
والعزرال والثوررال والثوار ..
ارو .لسطني ..
معظم ما ل األسرار ..
- 105 -

ارو .لسطني ..
مغلو ما ل األسعار ..
ارو .لسطني ..
 .ها رات الرمل ال
وتربتها مبار ة ال
وحصاها ال
واتحجار ..
اي عبد هللا ال
واي عمار ال
اي مهل الدار ..
ه ل .رار وحصار..
ه ل قرار ..
ه ل م ار ..
ت خيدعكم بعد اللحظة ال
مسسار..
قواد..
غدار ..
ت ةهزمكم عصار ..
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ت ةشرب احد ال
 .كم عا احد ال
أس الَ ال
و أس الردر ال
و أس السم ال
و أس العار ال
العار العار العار ...
❁❁❁
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الشكر هلل أوال...
دملت املسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفو مم قبل مسـ ـ ـ ــبوعني تقرةبا بعد اآلن نت جة ألوجاع ه
الصدر وحماولة الترلب عل ها ابستطالع الكسرتت اليت ت تتمكا ما عملها
بس ـ ـ ـ ـ ـبـب التكلس الشـ ـ ـ ـ ـ ــدةـد وقـد انتقلـت ما املكـان الـَس مجرةـت  .ـب
الكس ــرتت ىل مس ــتش ــفو اتس ــتش ــارس الت ص ـص ـ العريب .كتبت قص ـ در
الدمو وقد سبقت دمويل املستشف ابلنشرمم
واتن وبعد من حان موعد الرح ل ش ـ ت ان تســبق مروج قص ـ ديت هَت
الش ـ ــكر هلل موت واليت اوجب  .ها الش ـ ــكر ألص ـ ــدقا األعزاء ع عا الَةا
تشـ ـ ـ ــر.نا بزايرهتم وما اتصـ ـ ـ ــل ابااتف او ما مال وسـ ـ ـ ــا ط التواصـ ـ ـ ــل
اتجتمـاع حفظ هللا ش ـ ـ ـ ـ ــعبنـا ما ـل مكروت مم مـا وانين اح اموان
ور.اق ه األمانة العامة تحتاد الكتاب ع عا علو زايرهتم واتصاتهتم و ل
اتتص ـ ــاتت اليت وردت ما اخلارر علو مدار مس ـ ــبوعني وةزةد وما تكرر
ح ــورهم واتصــاام مرات عدةدت ما امويت الكتاب واألدابءمم ســا ال هللا
العل القـدةر من حيفظهم ما ـل مكروتمم وبنفس الطرةقـة اليت دملـت هبـا
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ح ث نشــرت قصـ ديت عند الدمو اغادر بعد نشــر هَت القصـ در مة دا
علو الشكر ألهل الشكر واصحابب
ل ه مكانب وموقعب ماصة اموان األ باء
و دارر املستشف والطواقم العاملب..
حت ا القدس عاصمة ارواحنا وقلوبنا
وعاصمة دولتنا املستقلب مم "
الشكر هلل موت..
وزادن الشور اااما واحسان
.جاد قليب مشتاقا وواان..
قد ج ت امحل قليب بني اجنحيت
واشكر هللا رب الكون .رحان..
وامحد هللا ان قد مت ت هنا دورس
امارسب شوقا وحتنان..
ان مسري و.اء ابت ةرمرن
و.رحيت ملء هَا الكون عنوان
ل ست ح ايت اليت اهوذ تراودن
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ال .قد عشت و العمر واان
وت ح ايت اليت انت تطاوعين
ات نزةفا ما اتشوار قد ان
و نت احبث عا مهل وعا و ا
حا معاد لنا الرمحا مو ان
نعم سرذ ه دم حلم ةةرقين
وةشعل الروح والوحدان اح ان
محب ان استزةد العمر ه ملق
ما اعة هللا انعاما ور وان..
ول س يل هدف مح ا سوذ و ين
.ما الن ا أبمر هللا لوتن..
***
وما جزاء لنا ات ر ات .قد
معطو ومجز انعاما واحسان
رابت شكرا لقد اعط تنا امال
و املزةد وزدت اخلري اوزان
رابت شكرا وةت اخزن ه نف
.أ.رحتين رؤاك العمر الوان
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دعوت رمحتك األعلو مبا محلت
روح وقليب الو  .ك .رحان
اخمد هلل محد الشا رةا .قد
الت الرةيف واترواح رحيان
اخمد هلل محد القو ما مهج
هتفوا ال ك ترات ال واخان..
اي س دس اي رسو هللا اب بكم
هنا املقام الَس هنوذ وةهوان
صلو عل ك الب واحد محد..
وانت قد ج تنا ابخق برهان
و نت ه القدس

صل ت ه

عخ ما النب ني ا راما وعر.ان
والقدس ب ت لنا ةهوذ الفةاد بب
ع سو ومرمي والعهد الَس ان
مقسمت ابهلل ه سر وه علا
من الَس امتارن ه هللا اموان
مقسمت ابهلل ه سر وه علا
من الَس امتارن ابخق بر هان
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مقسمت ابهلل واتايم شاهدر
ان سنجعل هَا اخلم مسران
وسوف نق

علو هَا الرتاب ا ا

للنصر وعدا ولإلمالص عنوان..
.قل ام لكةوس اترعت وملت
ما ا ةةسس ه اتحساس بن ان
ما الَس ان للتارةخ منزلة
ما الَس ان ر نا ابت ار ان
هللا ا رب اي قلب ا،ب ار ذ
 .ك ااوذ اي مل ل هللا ابكان
قد .او دمعا نداي ه السما غرقت
 .ب الع ون .اشجات واشجان
سبحان ما علم اإلنسان ه زما
تبق ملوعدت األوقات تلقان
.تشرر الشمس وعدا عند موعدت
وةقبل الل ل مشكات والوان..
ان الَس نصبت ف اشارهتا
بشرذ تطل علو البشرذ .تهوان
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وةصبيف الزما املوعود متك ا
وانت وحدك عند هللا شكوان
حلمت واخلم مبعاد ومنزلة
ول س غريك للموجوع رمحان
.كا لنا اي الب الكون ما حسنت
بك الظنون الب النور نوران..
قل للنطاس اشرف زدتنا شر.ا
ملا علمت السباع

ان انسان

و ان قلبا ودودا ه حمبتب
و ان م ب ما ه الروح وجدان
ما ا ةنادةك قليب بعدما جنحت
منك املقاصد .اراتحت بب اتن
ادعو لك هللا من حيم ك ه نف
الزما اجلم ل وان ةبق ك عنوان
وقل للنطاس نزار انت مبدعها
تلك ابتسامتكم بعد الَس ان
تلك اخق قة منك اخق واقعة
والصدر منك اتو للنهج برهان
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ادعو لك هللا من ةنج ك مةمتنا
وان تظل عزةز الفعلمم انسان
والشكر هلل موصو علو عمل
منعم بب عمال .كرا ووجدان
هنا استشارسمم هنا عريب هناامل
هنا عوع لنا شعرا واوزان..
ساشهد هللا ان شا ر مم .رح
وقد وجدت .ةادس جد .رحان
سأ تب الشعر ه حزن وه .رح
َ.ا .ةادس متو ه هللا واان
واخب حبك اي رابت لو عربت
عصارت الوجد صماما وشراين
❁❁❁
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حين أرى القيروان
ىل زم لتنا الشاعرر التونس ة
"حسناء حفظون ا،رتمةص
لكل سةا جواب ال
او لكل جواب سةا
وحني نرذ القريوان ال
تطل عل نا ال
.ور هَس املستح الت ال
.ور اخل ا
حني ارذ تونس ال
ترنو ىل القدس ال
ةف ض بنا الشور ال
 .ض الشموخ الَس ت ةطا
وتبدو السماء هنا ال
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صفحة للصفاء البه ال
مو ةة ه اجلما
.ادنوال واغدوال وادنوال
تران اسا.ر .ور النجوم
لك نستف ق ال
ومنحق هَا الوجوم ال
وقهر الرجا
وةهتف قليب ما القلب ال
.لسطني ب ت لنا ال
.لسطني ب ت ودار ال
وقو ةقا
.لسطني ابق ة ه اجملا
.لسطني ابق ة ه الن ا
.لسطني صامدر ه القتا
.لسطني ابق ة ال
ه املعايل ال
و.ور رؤوس اجلبا
.لسطني تصحو علو قلبها ال
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نه ا ال
عا دا للنزا
و ا هنا ال
و ا هناكال سوف نبقو
ممة واحدر خملصة ال
واعدرال تقارع ل احتال ال
.لسطني قلب السةا
وروح الن ا
وعني الرزا
سنهزم ج ش املرو ال
وج ش اجل وش ال
وج ش البرا ال
ومنحق عصر اخل انت ال
عصر النَالة ال
عصر اجلواس سال واتحت ا
.لسطني ابق ة ه اجلدا
.لسطني .ور السهو ال
و.ور اخل و ال
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و.ور التال
.لسطني ابق ة ت تزا
ال

ستم
ومت

ال

ومت

ال

وتقهر عصر اخلراب ال
وهتزم ل حما
❁❁❁
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القدس ..
صمهدات ىل الفنانب ندةا مه ب وقان ولوحاهتا الرا عة عا القدسص

القدس معل ما تكون
ب دةك ترتسل اإلشارر ال
والبشارر ال
و اخجارر ال
ابلرسوم وابلع ون
وابلفنون مم
وتنت نت هناك
ابنتها ال و ةتها
.كانت لوحة اتم اخنون مم
ندةا وقان ال
.نانة ال والفا مهنتها
ودةدهنا الرشاقة
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ه تناس م الع ون
اي قدس مهما انمم
مهما صار مهما اوغل
الزما اخلةون مم
ستظل انت القدس مم
انت العرس
انت حق قة ال
للعقل ه ل الدهون مم
اي قدس انت زماننا اتيت
وما هزمت بالد
مهلها للنصر
ه اعناقهم قسم
لب متاهبون مم
اي قدس انت القدس
ه اعناقنا دةا
لب ارواحنا
امساؤن
ابناؤن متسابقون مم
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ون علو ثقة ابنك
ه حق قتنا ال
زمان مالد
نفدةب ابترواح
ابملهج اليت ان ت تكون
انت مو نها
.ال مم ت مم لا نكون
ان علو وعد
ووعد هللا ات
لا تةمرت الظنون مم
ان علو ممل ال
وما زلنا بب مستبشرون مم
ان علو عجل ال
.نصر هللا ال
معظم .رحة ال
وبالغة ال
 .ها تعار نا املنون مم
.النصر ات ت حمالة
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وعدت ابخق
او شرف الشهادر
وقتها مغلو ال
واعظم ما ةكون مم
❁❁❁
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سيرة ذاتية
الشاعر شهاب حممد لواء متقاعد
ما بلدر حارس ه حما.ظة الزةتونال
سلف ت ه .لسطني ..
املةهالت:
بكالورةوس ترب ب  -لرة عرب ب -
جامعة القدس املفتوحب
دبلوم ختصص ه دارر
املةسسات اتهل ب بري زةت
امني سر اتحتاد العام
للكتاب واألدابء الفلسطني
األمني العام املساعد لرابطة
جرحو .لسطني ص .جر "
التحق ه ص ـ ـ ـ ـ ــفوف الثورت الفلس ـ ـ ـ ـ ــط ن ـب ه هنـاايت عـام  ١٩٦٧ومـاص
معر ها األوىل وما اوا ل جرحو الن ــا الو ين الفلســط ين ح ث مصـ ب
ه بداةة عام  ١٩٦٩صاابت ابلربم
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عمل ه السفارر الفلسط ن ب ه الكوةت مسةوت ثقا .ا واعالم ا ومال ا
للفرتر ما ١٩٧٨ – ١٩٧٤ال وعمل

ـ ـ ـ ــا.ة ىل عملب ه السـ ـ ـ ــفارت ه

الص ـ ـ ـ ـ ـحـا.ـة الكوةت ـب ه جرةـدر الو ا والراس العـام والقبس واألنبـاء و ـان
محد تاب امللف السـ ـ اسـ ـ والثقاه ه جرةدر اتنباء ونشـ ــر قصـ ــا دت ه
معظم الصحف واجملالت الكوةت ب والعرب بم
عمل ه التوج ب السـ ـ ـ اسـ ـ ـ والو ين للفرتت ما  ٢٠١١ - ١٩٩٥و ان
ع ـ ـ ـ ــوا ه ق ادر ه ة التوج ب السـ ـ ـ ـ اسـ ـ ـ ـ والو ين وشـ ـ ـ ــرل  .ها املواقخ
التال ة:
مستشارا للمفوو الس اس العام
ن با وما مث ر سا لتحرةر جملة و ين
مفو ا س اس ا للشر ب ه رام هللا والبريت
مفو ا س اس ا للد.اع املدن ه ا،ا.ظات الشمال ب
مدةرا عاما للشةون اتدارةب واملال ب
ه التوج ب السـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـ ـ ـ ـ والو ين للفرتت ما / ٧ /١ - ٢٠٠٦ / ٧ /١
٢٠١٠م
شــارك ه معظم مةمترات حر ة التحرةر الو ين الفلســط ين .تيف وهو مبرتبة
معتمد قل م  .هاال وشـ ـ ــارك مة ـ ـ ــا ه ع خ مةمترات اتحتاد العام للكتاب
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واألدابء الفلسـ ـ ــط ن نيال و ان ام نا لسـ ـ ــر .رع اتحتاد ه الكوةت لدورات
متعددرال وام نا للسر ون با لالمني العام لدورات تحقبال ه مرو الو ام
و ان مس ـ ـ ـ ـ ـريا ألعما اتحتاد لفرتر اربخ سـ ـ ـ ـ ــنوات بعد رح ل ر س احتاد
الكتاب الفلسط نني /القدس األخ عزت الرزاوس رمحب هللام
وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك مة ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه اجملـالس الو ن ـب اليت عقـدت ه اجلزا ر وعمـان وه
مةمترات ونــدوات ومهرجــانت ثقــا .ــب وادب ــب و.ن ــب ثريت ولــب عمالن م
اس ـ دمها علو مشــبة املســرح وعمل .ين مم ز عا اتنتفا ــة املبار ب خنب
املرحوم بل غ محـدس وغنـات املطرب حممـد رش ـ ـ ـ ـ ــدس رمحهمـا هللاال و ـان ما
نتـار تلفزةون الكوةـت ح ـث ممرجـب تلفزةون ـا اتخ بـدر امل ـ ـ ـ ـ ــف وبثتـب
معظم حمطات التلفزةون العرب ب ..
و ان تلفزةون الكوةت قد سجل مسرح ة موا اترو اليت امرجها استا
وم ــدةر املعه ــد الع ــايل للفنون املس ـ ـ ـ ـ ــرح ــب د ممح ــد عب ــد اخل م وممرجهــا
تلفزةون ا اتسـ ــتا امحد ملوصـ ـ وخا اغن اهتا اتسـ ــتا غازس الشـ ــرقاوس
رمحـب هللاال وه ما بطولـة الفنـان الراحـل حممود س ـ ـ ـ ـ ــع ـد رمحـب هللا والفنـانـب
عاةدت عبد العزةز ..
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اجلوا ز:
رم جبوا ز عدةدت ما مةسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات ش ـ ـ ـ ــعب ب واحتادات ومنظمات مهل ة
وجمالس بلدةة وقروةب ومهرجانت ثقا .ة امهها :مهرجان القدس السـ ـ ــنوس
ومهرجان ب ت خمم
منيف مرتبة منا ـ ـ ــل قدمي ه مةمتر حر ة التحرةر الو ين الفلس ـ ـ ــط ين .تيف
الَس عقد ه تونس .ندر املشتل عام 1988م
ومنيف ش ـ ـ ـ ـ ـهــادر الــد تورات ما اجمللس اتعلو لالعالم الفلس ـ ـ ـ ـ ــط ين عــام
2019م
ومنيف شهادر الد تورات ما منظمة السالم والثقا.ة العرب ب عام 2021م
منيف وس ـ ــام س ـ ــفري املثقفني العرب ما ادارر منرب الش ـ ــعراء واتدابء العرب
2021م
اإلصدارات:
.صو ه زما املاسات شعر
رحلة ه حبر عاصف شعر
حلم الفا العا د شعر
وثبة للرزا قبلة للقمر شعر
رجخ اجلوذ شعر
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اخجارت شعر
القدس انت شعر
موا اترو مسرح ب شعرةب
احا مكم مسرح ب شعرةب
سلطان الوهم مسرح ب شعرةب
شعراء .لسط ن ون متابعات نقدةب
.ار مسرير السالم مقاتت س اس ب
حتت الطبخ:
لمة السر رواةب
القدس موعدن شعر
.لسطني لنا وعا دون شعر
ابإل ا.ة ىل عدد بري ما املقاتت الفكرةب والس اس ب
املتابعات النقدةب اتدب ب
القصا د الشعرةب املتنوعب للفرتر ما ٢٠٢١ — ١٩٩٦م
❁❁❁
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