
 أحمد فرح عقيالن..األديب والناقد
 بقلم: د.علي يوسف اليعقوبي

 أواًل: مولده ونشأته
هـ = 3131هو أحمد بن محمد فرح بن عيد بن عقيالن، ولد في قرية الفالوجة شمال شرق مدينة المجدل عام 

ايته، فكان لها دور م، توفي والده وهو في الرابعة من عمره، وكان شيًخا أزهرًيا. تولت والدته تربيته ورع3293
كبير في استقامته وحثه على طلب العلم، فقد وجهته إلى مدرسة القرية حتى حصل على شهادة المرحلة 

االبتدائية، ثم يمم وجهه صوب مدينة المجدل ليواصل تعليمه المتوسط )اإلعدادي( ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة 
عد ذلك شد الرحال إلى مدينة القدس ليواصل تعليمه غزة حيث حصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، ب

 هـ معلًما للغة العربية.3111الجامعي حيث تخرج في الكلية الرشيدية عام 
 مواقف وثوابت…ثانيا: أحمد فرح عقيالن 

لقد حرص اإلسالم على سعادة اإلنسان واألخذ بيده في سبيل الرقي والتحضر، ولكن ضمن ضوابط الخير 
اب العامة، فمن هنا رأينا اإلسالم يحض على العدل واإلحسان وصلة الرحم، وفي المقابل ينهى والفضيلة واآلد

عن الرذائل والفواحش قواًل وعماًل وقدوًة، وينفر منها. إنه السعي إلى تأسيس مجتمع نظيف عفيف، بعيد عن 
، نرى شاعرنا أحمد عقيالن يحمل االنحالل والتفسخ، واإلباحية والفجور،  وانسجاًما مع تلك الثوابت  اإلسالمية

هللا عز وجل، حيث  يبين جنبيه نفًسا صافية نقية، تدعو إلى الفضيلة  والصدق، وتخشى الزلل فيما ال يرض
  يقول في مقدمة ديوانه  جرح اإلباء: " وهللا أسأل أن يجعلني من الشعراء الذين استـثـناهم من دعاة الغواية بقوله :

فقد تأخرت كثيًرا في نشر  "   ملوا الصالحات، وذكروا هللا كثيًرا وانتصروا من بعد ما ظلمواإال الذين آمنوا وع" 
شعري ألني ال أحب أن ُأْنِشَد كلمة واحدة يكتبها علي ملك السيئات، وألني كنت أنظم قصيدة في يومي وربما 

المجموعة األولى من أشعاري  أندم عليها في غدي حين تـزول المالبسـة، وتتالشى المناسبة، وقد اخترت هذه
مراعًيا أال يخالطها المديح إال ما كان منه متصال بالمثل العليا "  لقد أعطى شاعرنا المثل الحي، والقدوة الطيبة 

دراكه لخطورتها  لما ينبغي أن يكون عليه الشاعر في منهجه الشعري، من خالل تصوره ألهمية الكلمة، وا 
 لدعوة إلى الحق والعدل والفضيلة وكل المثل العليا.ورسالتها بين الناس من خالل ا

 أحمد فرح عقيالن... والتجديد  :ثالثا 
إلى ألوان من التمرد قديًما وحديًثا، وبقي الشعر  –وخصوًصا جانب الشكل منه  –لقد تعرض الشعر      

حيث بدأت تجديًدا ثم استقرت محافًظا على تقاليده وقوافيه، وكانت الموشحات استثناًء وحيًدا من هذه القاعدة، 
وثبتت وأصبح لها كيان مستقل مميز، وكان يرجى لها أن تتطور أكثر وأن تذهب إلى أبعد مما هي عليه، ولكن 

 توقفت عند هذا الشكل.
لقد شمر شاعرنا لخوض هذه معركة التجديد، وأعد لها وسائلها وأدواتها، رأيناه يتناول هذه القضية و يقرؤها      
الناقد البصير بفنه، الملم بدقائقه، المطلع الذي يقرأ ثم يقرأ ثم يحلل ليخرج بنتائج وقناعات ومواقف، بلسان 

فهاهو ذا يتحدث عن نفسه وعن حبه للتجديد، ولكن ضمن ضوابط الحفاظ على جمال ورونق اللغة العربية، 
قرأت الكثير من شعر المتصدرين حيث يقول " أقبلت على التجديد بنهم شديد، يدفعني إليه حب الشعر، ولما 



للتجديد ومن نقد النقاد الجدد، أحسست بصدمة شديدة خرجت على إثرها بنتيجة أثبتتها األيام : وهي أن وراء هذا 
 التجديد مؤامرة هدم ألدبنا و ثورة على تراثنـا " 

افهم وانتصارهم ثم نرى شاعرنا في موطن آخر يتحدث بأسًى وألم عن وصول دعاة التخريب إلى أهد     
إلى  –كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم  –لباطلهم وتخاذلنا عن حقنـا حيث يقـول : "لقد وصل دعاة التجديد 

أهدافهم المخربة، فأثخنوا شعرنا األصيل الجميل، وأفقدوه شعبيته، وصرفوا عنه عشاقه... أقول لقد انتصر أهل 
لى صحافتنا األدبية، ومالحقها الكئيبة، لترى كيف تبدلنا بسحرنا الباطل فعاًل على حقنا، وحسبك أن تلقي نظرة ع

الحالل، وشعرنا المطرب المعجب، سفسطة توشك أن تكون رطانة، الهي بالشعر وال هي بالنثر"، ثم يضرب لنا 
أمثلة على مدى الخسارة الفادحة التي عصفت بكل العناصر الفنية حين تقرأ هذه المقطوعة من باب الشكوى في 

لشعر، بعنوان : عذابات سرية، ألحد أئمة الشعر الحر، محمد عفيفي، لنقف على المستوى الذوقي للشكل ا
 الجديد، حيث يقول هذا الشاعر :

 شربت مرق األحذية المنقوعة
 في الخوف والنحيب

 أكلت ما يخبزه األسفلت
 في جوفه من حنطة التعذيب 

 هذا النوع من الشعر، وهي لشوقي أبي شقرا. يقول الشاعر : ثم يستشهد شاعرنا بمقطوعة أعجب بها المروجون ل
 في حذائي مسمار
 وفي ذقني شوكة
 هذه ممتلكاتي

 أفتح الشمسية والقناني
 أتزلج في كل الجغرافيا

 في عنق زرافة اصطاف 
 ثالًثا: الشعر الحر في عيون أنصاره     

حتى من قبل أنصاره وكبار أقطابه، حيث تقول  لم يسلم هذا النوع من الشعر من إعادة النظر والتقويم      
ني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم  نازك المالئكة في مقدمة ديوانها )شجرة القمر( : " وا 
غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى األوزان الشطرية " وفي مقابل تلك النماذج، يتمثل أحمد فرح عقيالن بمقطوعة 

نبي بعنوان شكوى، في واحدة من وجدانياته كي يقف القارئ على ما بين النموذجين من ألبي الطيب المت
 مفارقات، حيث يقول :

 بم التعلل ال أهل وال وطن
 أريد من زمني ذا أن يبلغني
 ال تلق دهرك إال غير مكترث
 فما يديم سرور ما سررت به
 ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 
 
 

 

 وال نديم وال كأس وال سكن
 ما ليس يبلغه من نفسه الزمن

 ما دام يصحب فيه روحك البدن
 وال يرد عليك الفائت الحزن 

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفن 
 
 
 



 
ثم يواصل أحمد فرح عقيالن مستنكًرا : أهذا هو البديل بقول ابن زهر حين اشتكى الشيب، فرسم لوحة فينة      

 شاكية إذ يقول : 
 ذ ُجليتإني نظرت إلى المرآة إ

 رأيت فيها شييًخا لست أعرفه
 فقلت أين الذي باألمس كان هنا
 فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت
 كان الغواني يقلن يا أخيَّ وقد

 

 

 فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا
 وكنت أعهده من قبل ذاك فتى
 متى ترحل عن هذا المكان متى
 قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى

 أبتا  صار الغواني يقلن اليوم يا
وهذا العباس بن األحنف، يشتكي الهجران بعبارات واضحة جلية معبرة، تتذوق من خاللها عاطفة مكلومة       

 جياشة حيث يقول :
 
   
 
 
 
ولم ُيخف عقيالن إعجابـه بالتجديد المنضبط الهادف " فلقد جدد شوقي رحمه هللا، فطربنا لتجديده، ألنه حافظ   

والمسرحية، فكان بحق أمير على شخصية شعرنا، ثم أضاف إليه جديًدا في القوالب والموضوعات والملحمة 
الشعراء، وجدد أتباع مدرسة أبوّلو، ومدرسة المهجر، ومدرسـة الديوان، وغيرهم، فرحب األدب بتجديدهم ألنه كـان 

 تجديًدا ولم يكن عبودية.
 أولئك كانوا كالمقتبس الذكي الذي يتعهد تراثه وتالده باإلصالح واإلنماء... ثم يضيف إليه طارًفا بالسعي     

ذابة  الدؤوب.. أما هؤالء الَخْلف  فقد اتخذوا من التجديد معول هدم، ومؤامرة لؤم إلطفاء نورنا وا هانة تراثنا وا 
 شخصيتنا " 

ومن هنا نستطيع أن نتعرف على موقف الشاعر  من هذه القضية  التي تمس أدبنا وتراثنا بعامة، فهو      
يصب جل نقمته وجام  –يرحمه هللا  –ي وجه اإلبداع، ولكنه يعشق التجديد واإلثراء، ولم يكن ليقف يوًما ف

غضبه على الفكر المنحرف، واألخالق البالية، وعلى العبودية الثقافية، والتقليد األعمى، الذي ال يعير للفضيلة 
قيمة، وال للمبادئ وزًنا، ويستهين بعقل القارئ والسامع، من خالل التعمية وتزاحم األلفاظ والمصطلحات 

 عجمية واإلشارات اليونانية، بهدف إظهار سعة ثـقافته وبحر علومه !!. األ
 وفاته:

إلى جوار ربه بعد أن أّم المسلمين في صالة العشاء، ليوم األربعاء؛ الثاني  –رحمه هللا  –لقد انتقل شاعرنا  
عشر من فبراير لعام  عشر من شهر شوال لعام سبعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة المباركة، الموافق التاسع

سبعة وتسعين وتسعمائة وألف،  حيث شعر أثناء الصالة وفي الركعة الثانية بالتعب الشديد، فأتم الصالة على 

 يا أيها الرجل المعذب قلبه 
 نزف البكاء دموع عينك فالتمس 
 من ذا يعيرك عينه تبكي بها 
 الحب أول ما يكون لجاجة 

 

 

 أقصر فإن شفاءك اإلقصار 
  عيًنا لغيرك دمعها مدرار

  أرأيت عيًنا للبكاء تعار 
 تأتي به وتسوقه األقدار  
 



عجل بعد أن قرأ فاتحة الكتاب وسورة اإلخالص، وما إن أوصله أبناؤه إلى السيارة حتى توفي يرحمه هللا وأصبعه 
وفي عصر اليوم التالي؛ الخميس الثالث عشر من  –الموقف  حسب شهادة من حضر  –ممدودة بالشهادة 

شوال أقيمت عليه صالة الجنازة في مسجده، ومن ثم تم دفنه، وقد حضر الصالة ورافق الجنازة آالف من طالبه 
 ومعارفه ومحبيه. رحم هللا شاعرنا وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنه عز وجل نعم المولى ونعم المجيب.

 أحًقا أن إسرائيل جارة –يرحمه هللا  –نموذج من شعره 
 أحقا أن إسرائيل جاره وأن لها ذماما أو طهاره ؟؟

 وهل شارون ذباح اليتامى له غير الجريمة من تجاره؟؟
 وأمريكا هل إنعطفت إلينا فتصبح للعروبة مستشاره ؟؟
 وقد رضخت لصهيون جهارا فلم تأذن لياسر بالزياره ؟؟

 !!! يزى رضينا يمين هللا صفقتنا خسارهوأية قسمة ض
 !!!وهل ذهبت مذابحنا هباء وهل ينسى الكريم الحر ثاره ؟؟

 !!!وأرضي في الفلوجة أين ضاعت وأين دماء أطفال الحجاره ؟؟
 !!! أيصفع كافر أمي وأختي وأزعم أنه ترك القذاره ؟؟

 !!! يكسر خصمنا عظم الصبايا ونهتف للسالم وللحضاره
 هيون أحالوا مساجدنا وكورا للدعارهوحاخامات ص

 وللمستوطنين سموم حقد ستصلي كل موطننا دماره
 أنشحد دولة من كف لص ؟؟ أيستجدي األبي الشهم داره ؟؟

 وهل وطن يشحده عدو ؟؟ عريق في الدسائس والحقاره
 وبعد عذابنا خمسين عاما تمخضنا فكان الحمل فاره

 لنذل نارهومازال األحبة في سجون يسومهم العدو ا
 غدا سترى شواطئنا الغوالي بهن لكل ساقطة عماره
 غدا سترى اليهوديات سربا بزي تستحي منه الحماره

 غدا سيدوس مصحفنا كهانا ويسمع منبر األقصى خواره
 وفي حرم الخليل ترى الزواني يبعن مخدرات في المناره

 أبا عمار يا نور الضحايا معاذ هللا أن تنسى اإلناره
 ب وله خداع يضيع على مجاهدنا انتصارهعدوك ثعل

 وهاهو ينصب الشرك المعمى ليلعب بانتفاضتنا قماره
 رأى أطفالنا نحروا الشكاوى فخاف على اليهودي انتحاره
 أبا عمار حولك ألف غدر وألف مخادع سلس العباره
 وحولك ألف حاخام حقود لحاهم في الجريمة مستعاره

 أخا المناصب والوزارهوأنت أخو المعارك والضحايا ولست 
 نشدت المجد في القمم العوالي ولم تنشده في طبل وطاره



 وثورتك العظيمة تضحيات فحاذر أن تحولها تجاره
 ولم تفتأ على الذروات حتى رفعت لشعبنا في النجم داره
 رأت بيروت منك ثبات طود يزلزل كل يوم ألف غاره
 ارهفما وهنت عزائمك المواضي وال خفت العدو وال حص
 وأحببناك من ثوار حق ولم نحببك من خطباء حاره

 أبا عمار شعبك ليس يرضى سوى اإليمان يرفعه شعاره
 وعلمانية التعساء لغو رخيص ال يساوي ربع باره
 فما صعق العدا إال ألنا نحتنا من عقيدتنا الحجاره

 ولوال جذوة اإليمان فيها واإلستشهاد ماخاضت غماره
 !!! ظايا نعود لإلنتهاز وللشطاره ؟؟أبعد الموت في لهب الش

 أبا عمار أنت غرست غرسا من الشهداء لم نقطف ثماره
 وماضيكم تتيه به المواضي وحاضركم تشيد به الحضاره
 أخاف عليك يابن أخي وعودا لها ينع وليس لها عصاره

 شعار البندقية ليس ينسى وحر القوم ال يلقي شعاره
 نصر لإليمان شارهجنودك بإنتفاضتهم أفادوا بأن ال

خوتهم حماس شاركوهم وسام الخالدين وعن جداره  وا 
 وما طلبوا بتضحية عروضا وقد باعوا الحالوة بالمراره
 فحاذر من مؤامرة األعادي على أهل البطولة والطهاره

 عدو هللا خطط أن يرانا يقتل بعضنا بعضا جهاره
 له في محكم القرآن وصف يرابي تارة ويقود تاره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 اعتذار
 الشاعر : إبراهيم عيسى

 ودمع العين ينهمر  وجاء اليوم يعتذر
 لها اآلذان تنبهر  ألحانا و يشدو فيّ 

 بها الديوان يفتخر  برتل في أبياتا
 و درب اللوم نختصر  و يرجو كي أسامحه

 ؟ إالم إليه ننحدر  ؟ يم اللوم إن عدنافف
 على اآلمال تقتصر  ناوفي يدنا حياة هَ 

 تعد بالقلب تنتصر  غرب كرهتك لما فقلت 
 لهذا الحين يعتصر  فقلبي مذ غدرت به

 وفيها المر و العسر  لم تزل تغلي بذكرى 
 ؟وخلف الدمع يستتر  أيبرأ قاتل عمداً 
 ؟ عله القذرفسيمحي   أ بالعبرات يذرفها

 لسان كاذب أشر  لكلمات ينظمهاأبا
 ؟ رالنار تستع وفيّ   سيحيا ميت آمالي
 فال تبقي وال تذر  ونار القلب مسعورة
 ذرحفقلبي مغلق   كرهتك يا هوى كانا
 واسر قديمًا طالما خُ   سأربح كل أيامي

 على الخدين تنتحر  ىغضب ةولكن دمع
 من اآلالم ينفطر  تكذب إذ ترى قلبي
 ضجر ضائقسؤال   و يجري صارخًا فيها
 نكسرموفيه الكبر   أحقًا جاء معتذرًا ؟
 ا مازلت أنتظرأن  فقلت اليوم ال لكن

 



 قم يا شهيد

 

 الشاعر : محمد حامد عيسى 

 

 قد فاح عطرك في ســـماء بالدي  م يا شـــــــــــــــهيد بعــــــــــــــــدة وعتادق
 في أجمــــــل األيام واألعيــــــــــــــاد  قم بيننا وســـــــط الحشـــــــــــود بعزة

 اليـــوم يـــوم الفخــــــــر واألمجاد  عيــــــد في شـــــــــــــــــوارع قريتياليوم 
 من دون وعــــــــــــــــد دونما ميعاد  اليوم يجتمــــــــع األحبـــــــة عنـــــــدنا
 ناديوابن الشــــــهــيد على أبيه ي  أم الشــــــــــــــــــــــهيد هنـــا تقبــــل ابنها
 يا ليت يشــــــــرق بعد طول رقاد  يا ليته يأتي يكبـــــــــــــــــــــر بينـــــــــــــنا

 آهات قلبــــــــــــــــــي ال تبين لعادي  عام مضـــــــــــــــى عامــــــان مرت إنما
 ـــــوة الجالدتشـــــــــكو إلينا قســـــــ  عشــــــــــــــرون يوما والدماء قصيدة
 لم يغفروا همسات طفل شــادي  لم يرحموا صرخات شــــــــــيخ حائر
 تركوه ينزف في الصباح النادي  حتى الرضيع تمزقـــــــــــــت أركانه
 فتناثرت أشــــــــــــــــــالؤه كرماد  تركوه ينزف ثم داســــــــــــــــوا فوقه

 وبكت عيوني واســــــتغاث فؤادي  صرخت شفاهي من بشاعة فعلهم
 والكون يلهث وحـــــــــده في وادي  صـــــــــــــــــــــــــــرنا بواد وحدنا ودماءنا

 ودماؤنا ســـــــــــــــــــــــــلع بكل مزاد     تمضي الشـــــــــــهور وتنقضي أيامنا  
 ـي لم ننثنـي و نحـــــاديلم ننحن  عشــــــــــــــرون يوما لم نطأطأ هامة

 وقفـــــــــت جيوش العز بالمرصاد  غضبت جيـــــــوش العز غضبة ثائر
 برصــــاصة وقذيــــفة وغـــــــــراد  وقفــــــــــت تلملم جرحنا ودمـــــــاءنا
 وتجود باألرواح واألجســـــــــــــــاد  وقفـــــــــت تدافع عن كــرامة أمتي

 ال وقت لألحســـــــــــــــاد واألحقاد  ــــــــــــادتي العظماء يكفي فرقةيا س
 ال أصفـــر أو أخضـــر ورمـــــادي  يكفي كفانا نحن شـــــــــــعب واحد
 بعقيــــدة وتوحــــــــــد وجـهـــــــــاد  نحيا الحيـــــــــــاة عزيزة وكـــريمة

 األرض أرضـــــــي والبالد بالدي  والديـــــــــــار ديارناالبيــــــــــت بيتــــي 
 ولكم أرق معـــــــــــــــــــــزة بفؤادي  من قلــــــــــــــــــــــب قلبي وردة فواحة

 

 



 بطاقة شهيد
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 واحة الثأر

 

 

 

                                                 
 م: يسمع الصوت املعهود منه وهو اهلذيل.يربج 1

 ســـــــــــــــالمم أيهـــــــــــــــا األقصـــــــــــــــى ســـــــــــــــالمم 
 

 دمـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــر يكلؤهـــــــــــــــا الســـــــــــــــالمُ  
 يـــــــــــأبي كـــــــــــل ظلـــــــــــم  ونـــــــــــبض الحـــــــــــر  

 
 بـــــــــــأرض القـــــــــــدس كـــــــــــان لـــــــــــه زمـــــــــــامُ  

 وفـــــــــــــــي ســـــــــــــــاحاته نبنـــــــــــــــي جســـــــــــــــوراً  
 

ــــــــــــــامُ    ويزحــــــــــــــف جيشــــــــــــــنا معــــــــــــــه األن
 وصـــــــوت الثـــــــأر فـــــــي اآلفـــــــاق َيـــــــْدِوي  

 
 فتســـــــــــــــــــــمعه الخالئـــــــــــــــــــــق والرغـــــــــــــــــــــامُ  

 وللحريـــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــراء نســـــــــــــــــــــــعى 
 

 يلبـــــــــــــي الجيـــــــــــــل والشـــــــــــــعب الهمـــــــــــــامُ  
 

 ســـــــــالمم علـــــــــى األقصـــــــــى يـــــــــدوم ويســـــــــلم
 

ــــــــــــــأرض ال  ــــــــــــــمُ ب ــــــــــــــة يحل  رســــــــــــــاالت الزكي
ــــــــــــد بغــــــــــــى وأصــــــــــــابنا   إذا مــــــــــــا عــــــــــــدوم ق

 
 فــــــــــإّن جنــــــــــود الحــــــــــق تصــــــــــحوا وتهجــــــــــمُ  

 وتعـــــــــــــدوا لســــــــــــــحق الظـــــــــــــالمين بقســــــــــــــوة   
 

ـــــــــــــــــبالد وتغـــــــــــــــــنمُ    وتمحـــــــــــــــــق أعـــــــــــــــــداء ال
 جهــــــــــادم أخــــــــــا اإلســــــــــالم فــــــــــي هجماتنــــــــــا 

 
 وهيــــــــــــــــــا نبيــــــــــــــــــد المعتــــــــــــــــــدين ونســــــــــــــــــلمُ  

 فــــــــــــأرض الرســــــــــــاالت الحنيفــــــــــــة مهــــــــــــدنا 
 

 فهيـــــــــــــا أعـــــــــــــدوا الجـــــــــــــيش ثـــــــــــــم تقـــــــــــــدموا 
ــــــــــــا  الشــــــــــــأم يصــــــــــــنع ثــــــــــــورةً    وهــــــــــــذا رب

 
 ليفنــــــــــــــــــي أبنــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــرود ويحكــــــــــــــــــمُ  

 ويمحــــــــــــــوا عــــــــــــــارًا قــــــــــــــد أحــــــــــــــا  بأمــــــــــــــة   
 

 وينبــــــــــــت جيــــــــــــل الثــــــــــــأر منهــــــــــــا يبــــــــــــرعمُ  
ـــــــــــــارًا أوراهـــــــــــــا  ـــــــــــــاق ن ـــــــــــــي اآلف ـــــــــــــد ف  ويمت

 
 ليحــــــــــــــــرق جمـــــــــــــــــع الكفـــــــــــــــــر وُيســـــــــــــــــحقُ  

 ســـــــــالمم علـــــــــى األقصـــــــــى وكـــــــــل ربوعنـــــــــا 
 

ــــــــــدوح فيهــــــــــا يبــــــــــرجمُ    1ويبقــــــــــى حمــــــــــام ال
 



 أفكاري 
 حمد العرجاالشاعر : م

 حملت  أفكاري  معي
 إن األرض لي
 القدس لي
 العودة تلي
 إلي موطني

 ففي ارضي بقايا منزلي
 تفكيرا يأخذني إلي هناك

 حيث هناك
 أرض تخيلي

 زقزقت العصافير مره
 صياح الديك كره

 صوت المؤذن يعتلي
 المنجل مازال معلق
 في صحن الدار
 بقايا نقود

 فخار لألكل ملقي
 مفتوحا الصنبور مازال

 ينتظر أن اقفله
 حكايا مرسومه
 علي الجدران

 إثبات مازال يدان
 أن األرض لنا
 ما هم إال سجان
 يا سامعي

 اصغي  إلي  األوزان
 األرض تقول أنها لنا
 منجل الحصاد يقول
 األفعال كلها تحول
 بيننا و  بينهم
 األرض لنا



 فلماذا نتوسل لهم
 تعسا لهم
 تعسا لهم
 تعسا لهم

 
 
 
 
 


