فالقدس أسامؤنا ..
يحيى محي الدين
من للذرا وشعاع النور ينسجها...
نهجاً ألمتنا يعلو وينترشُ
ت أماكن من نجواك أمنية
ضم ْ
ّ
رب
يا لألماين عىل ضفافها خ ُ
ٌ
منعطف
ما كان للموت يف مداك
فاملوت يخجل أحياناً
وينكرس
ُ
ال الريح متحو غراس النور عن أث ٍر
أثر...
هيهات أن يختفي مبوتنا ُ
التأمت
يا هُ دهُ دَ الليلِ يف أوجاعك
ْ
مطر
تلك الوصايا التي يف غيمها ُ
إن كان للنرص صوت يف قصائدنا
والبرص
فالقدس أسامؤنا والسمع
ُ
والشام تحيك لياسمينها والرىب
تعيل تباشرينا حيناً
وتفتخر
ُ
مت قافيتي وكم سأكتبها
ر ّم ُ
َ
بعض الوفاء ملن يف جرحنا عربوا

ودرب قدسك..
ُ
احمد محمود حسن
مرت مبفرتق ...
ُ
ودرب قدسك ما َّ
َ
أقسمت باملجتبى ،واملجتبى َق َس ٌم
وبالرضا ،وبنور الله يف الفلق
ّ
ولو تآمر أقي ٌال  -وقد فعلوا
وجنَّدوا َّ
كل مأفون و ُمرتزق
الز َ
َ
حف لألقىص ،ميينُك ذا
لن
توقف َّ
أن ُّ
الزهَ ق
كل ُمرتزق ييس إىل َّ
تراب القدس من أمل...
بىك عليك
ُ

«قاسم»..
عينا
ٍ
مريم سعيد كباش
إىل روح الشَّ هيدِ أز ُِّف شعري...
الح ُر ِ
وف َشدِ ا ال َّثنا ُء...
عىل َش َف ِة ُ
بحب
«قاسم» ترنو
...وعينا
ٍّ
ٍ
إىل األقىص َّ
الش ِ
يف له الوال ُء
ُ
ُ
دس نادى
يغيث ال ُق َ
دس حني الق ُ
يقول :ألجله طاب الفدا ُء...
هو الحي الذي مازال فينا
كنور النَّجم في ٍه يست ََضا ُء
الزيك یضوعُ
فجر
ومن دمه َّ
ٌ
ُ
والصفا ُء
تسطع
اآلمال
به
ًّ
ُ
يخط لنا طريقاً
ومن دمه ُّ
ونهجاً واضحاً في ٍه الهنا ُء
إن قتلوك غدراً
«سليامين» و ْ
ففي ّ
كل القلوب لك البقا ُء
ب يف ج َّن ِة الفردوس مأوى
وطِ ْ
مع األحباب كم يحلو اللّقِا ُء !
امت وبرشى من كريم
و َر َح ٌ
سن الختام لك ابتدا ُء
ومن ُح ِ

