المؤلف :د .سامي األخرس:
ار على أن أنجز هذا المخطوط ,ولماذا
أيام تمردت بها على النوم ,إصر ا
مخطوط؟ ألنه وثيقة مخطوطة بالحق التاريخي ,وباأللم ,والوجع ,بينها مسافة
طويلة ,بين التأريخ ,وبين التوثيق ,في لحظة أكثر إضطهادا واجحافا ,لمن
كبروا في سياق النسيان ,واإلجحاف ,ونهضوا فجأة ليعلنوا التوبة من جديد,
ويرسموا معالم الطريق ألجيال مضت دون أن تدرك الحقيقة ,أو تتزنر بسالح
اإليمان المطلق بحتمية التواصل ,وألجيال شابة قادمة ,لم تقبض على زند األمل ,والمستقبل في ظل
حتمية اليأس ,والقنوط المتسللة إليهم من رياح التغيير الثقافي التي تحاصرهم ,وتبني حول الوعي جدار
التضليل والضالل.
إنها مخطوطة ,أبعد منها عن مذكرات ,وجدت تفسي أسخر مناهج البحث العلمي التي تعلمتها في
مسيرتي األكاديمية ,فاستليت من جراب العلم المنهج التاريخي التحليلي؛ ألقف على شواهد الحقيقة
الناصعة ,التي لم تزيف أو تدجن ,في قراءات الواقع بنبض حي ال زال يحمل أسفار المستقبل ,وهموم
الوطن ,ليرسم على حدوده تضاريس وعرة في جغرافيا متعرجة ,حتميتها تنطلق من اإليمان العميق ,بأن
األظافر الناعمة ال زالت تؤمن أن صخور الزمن الملساء لم تعد عصية على الحفر بها ,وأن وعورة
الوجع يمكن تجاوزها ,وان أدملت األقدام الحافيه وجعا.
لذلك أقف شاهدا ,وأنا أتلصص الزمن ,ودقات عقارب الساعة ,متلهفا؛ ألن أصل للبداية ,البداية التي
تنقش في كل كلمة حتمية واحدة ,خارطة طريق لشباب يلملم إحباطه ,ويبحث عن بداية النور في نفق
مظلم ,فكان النور يشع من هنا ,من هذه المخطوطة ,وليد تأخر مخاضه عقدين من الزمن ,وربما أكثر,
نتيجة ظروف إلتفافية ,وليس موضوعية أو منطقية ,حيث فقد النهر مجراه فجأة ,ولم تسر المياه بمنسوب
جريانها الطبيعي ,ولكنها اهتدت لمسراها ومجراها ,وتجددت مياهها الصافية ,من ينبوع الوطن الدفين في
الصدور المتمردة ,لتزرع حول خفقانها أمال لشباب الغد.
جاءت الفكرة ,والفلسفة الوجدانية لتصيغ هذه (الفيروزيات) المحكية ,والمروية ,والمكتوبة ,والمقروءة تحت
وطئ قسوة تأنيب الضمير الصامت ,نتاج تعقيدات مجتمع ال زال رغم ثوريته ,وتطوريته ,يبحث عن
وجوديته األنثوية في مسمى الشراكة الكفاحية ,ويتململ من قيد (عورة ,وعيب) اعتقادا أن الفلسطينية

كأي أنثى ,في الوقت الذي قرعت فيه جدران الخزان ,ونافست الرجل في ميادين القتال ممتشقة السالح
على أكتافها الناعمة ,وميادين القيد (األسر) لترسم على جدرانه حكاية صمود ,وميادين الشهادة ,لتخط
بالدم لوحة الفداء ,وصوالت ,وجوالت أبهرت الصديق قبل العدو.
وها هي تحدد معالم معركتها السياسية ,والعسكرية ,واالجتماعية ,في سكون الصمت ,دون ضجيج,
لتضع ثمرة من ثمار الوطن على موائد الشباب (ذكور ,واناث) وتمنحهم ترياق اإلستمرار والتواصل,
والتآصل قدما حيث فلسطين.
لست في ديباجة أدبية ,ووصف هذا المخطوط الذي سيوسم به القارئ ,والمطلع جهد قراءاته ,بتالوات
سر للعرف الذي تعودناه أن
إعجازية عن إرادة المرأة الفلسطينية ,من خالل توثيق ,وتأريخ لتجربة حية ,ك ا
ال نعيش إال مع األموات فقط ,بحثا عن قدسية أرواحهم ,واالختباء في (أذكروا محاسن موتاكم) ,ولكننا
اآلن نقف على عتبات بيت حي يصدح بالحياة ,واألمل ,ترسم أنامله خارطة اإلدراك ,والمعرفة ,في واقع
( فيروزي) نابض ,متفائل ,بأن األمس كان لهم ,واليوم لنا ,وغدا لكم ,أنتم شبابنا ,وشاباتنا مشاعل أملنا,
بأن الحتمية التاريخية تؤكد أن هذا الشعب ال يكسر ,ال يهزم ,ال يصبح رمادا ,إنما حي ,يقاتل ,ويقاوم,
وينهض.
من هنا ,نلت شرف اإلطالع ,واإلشراف ,واإلعداد ,والتقديم ,هذه المخطوطة الفيروزية ,وأنا أق أر التاريخ
بال تزييف ,أو تفخيم ,أو تعظيم ,أو تمجيد ,لصاحبة الفخامة ,أو سليلة صاحبة العظمة ,بل ألنها
فيروزيات بأنامل فقيرة ,كادحة ,ال تمتلك سوى إرث من الوجع ,واأللم ,واألمل ,وحياة للمستقبل .تبحث
عنكم وسط بعثرات الركام ,الذي حاولوا أن يهدروا وعيه في متاهات البحث عن األمعاء.
إنها حكاية ثورة في أنثى ,وأنثى في ثورة ,اخترقت جدار الصمت ,وصرخت واوطناه ,فحملت على
الكتف بندقية ,وفي القلب قضية ,وعبرت كل تعاريج التضاريس الشائكة حيث تحمل األنامل الناعمة قلما
وتخط مسيرة نضالية ,بدأت بورقة كربونية( بيان) وانتهت على أبواب السجن والسجان ,وقوفا في قفص
األسود تقبل كل ذرة من فلسطين.
د .سامي محمد األخرس

فاتحة الكتّاب

تقصير بل تغييبا عمديا ,أو غير
ا
لم أعرفها ,ولم أق أر عنها ,ولم يمر علي اسمها ,ليس
عمدي ,فلم تتداول وثائقنا الحزبية حقبة من أهم حقب العمل الحزبي ,والنضالي ,والكفاحي,
وأن كانت كل ما نعرفه القشور ,وأسماء الشهداء فقط ,وهي اآلفه العربية المتجذرة بإنسانيتنا
الممقوتة ,حيث ال نتحدث عن األحياء ,أو ممن ال يعشقوا القرصنة اإلعالمية ,والزيف
النضالي المبتذل ,بعصر من أهم سماته التسلق ,وعلو الصوت ,والبهرجة اإلعالمية ,التي
وضعت من تسلقوا جبال الوهم كأشهاد في ذهن المجتمع ,وتجاوزوا أو قفزوا عن حدود
المنطق ,وعن ممن حفروا باآلالم اسم الوطن ,وبالوجع حكايات النضال ,والعذاب ,واأللم,
والكفاح ,لذلك قفزت ذاكرتنا عنهم ,واستذكرت من كانوا على هامش التضحية ,مناضلوا
الصوت والصورة الفراغية .فما كان من التاريخ إال الجحود بحق الكثير من هؤالء الذين
دفعوا عمرا ,وحياة بصمت ألجل الوطن ,وألجل اإلنسانية العمياء ,المتخبطة بأوهام العدالة,
والمساواة.
لست أمام حكاية من الزمن الغابر ,أو جثمان مسجى تحت التراب ,ولكن أقف مندهشا أمام
روح وجسد ال زاال يحيا بيننا ,ومعنا ,يجتزع األلم بصمت وبصمت ,لم نسمع صدى
أوجاعه ,أو آنين التجاهل ,أو حنق على من تنكر له ,لماذا ألنه يحمل معه وطن ,وقضية,
ال يصبو لشيء من ملذات وترف التوافه ,بل قبضت على المبادئ التي قاتلت ,وناضلت,
وعذبت ,وتآلمت ,وأوجعت من أجلها ,ومضت بسكون القابضين على المعاناه ,ولم تقف أو
تنزوي في مخاض عسير ,تراه كاذبا فتتمزق أحشائها غضبا ...ولكنها لم تصرخ ...لتقول
ها أنا هنا.
شد انتباهي تعليقات عميقة رغم اقتضابها ,واختصار كلماتها على ما أكتب في موقع
التواصل االجتماعي (فيسبوك) فدار في خلدي وأنا أتصفح وأق أر ما تعلق به ,ربما هي أحد
الفتيات المعجبات ,أو المحبات ,أو الالهيات ,أو من يهدرن الوقت ,ولكن كلما علقت ,كلما
ثار بداخلي فضول موشح بتساؤالت عدة ,ونوع من الغرابة ألن أعرف من هذه األنثى

المجهولة التي اقتحمت ذهني ,وجذبت انتباهي لتعليقاتها العميقة ,وأثارت فضولي ,فقررت
أن أعرف من هي؟ ومن تكون؟

كان الحديث األول شكلي مجرد للمعرفة ,ولم أتوقع لحظة واحدة إنني أحدث سنبلة خضراء
من ربيع الوطن ,وكم كانت دهشتي ,عندما عرفت أن يوم اعتقالها األول من االحتالل
الصهيوني هو يوم مولدي ,ورؤية الحياة على هذه األرض ,فثارت حواسي وكل جوارحي,
وقررت أن أغوص عميقا في هذا الكنز النضالي ,والقامة النضالية التي ساقتني الصدفة
إليها ,وال أعلم ,ولم أستطع التيقن هل أنا فعال محظوظ ,أم من سوء حظي أن أعرفها ,ألبدأ
بلوم نفسي أوال ,ولوم اآلخرين ثانيا ,بعدم معرفتي لها مسبقا ,وكيف ال؟ وهي أحد العالمات
البارزة والحيه التي عاصرت ,وعاشرت الفدائي الفذ والقائد األسطوري (محمد األسود)
الملقب بـ(جيفا ار غزة) ,أسطورة العمل الفدائي الذي أبهر أعداؤه ,قبل اصدقائه ,وانني في
حضرة أحد الشهود األحياء الذين تحدثوا ,وأكلوا ,وشربوا ,وجلسوا ,وناضلوا ,وقاتلوا ,وعملوا
مع هذا القائد الفذ ...وبدأت رحلة الجوع لمعرفة المزيد عن هذه األنثى ,وعن هذه الحقبة,
وكيف بعد أربعة عقود من الزمن ,أواجه شاهد على أعظم المراحل الفدائية الوطنية.

كنت خارج غزة في رحلة علمية دراسية ,وكان الحديث إلكتروني عبر كلمات مقتضبة,
واستكشاف خبايا كلما استزدت بمعلومة أو قصة أحاول استفزاز مكنوناتها ,لتتحدث أكثر,
وتخرج من صندوق أسرارها أكثر فأكثر ..حتى كان اللقاء األول وجها لوجه ,وسماع
صوتها ألول مرة ,وهي تقول "حمداهلل على سالمتك" وتصر على زيارتي للتهئنة بالعودة في
منزلي ,رغم اندالع ش اررة الحرب في غزة ,وخطورة األوضاع ,وبعد المسافة الجغرافية بين
مسكنها ومسكني ,فهي في أقصى شمال قطاع غزة ,وأنا في أقصى جنوبه ,إال أن ذلك لم
يمنعها ,فكان اللقاء األول ,وأي لقاء؟ دفء غريب انتابني ,وحنين أم ,ورفيقة ,ومناضلة,
صغير أمام سيدة تتحدى الموت لتفي بوعدها ,وكم موت تحدت
ا
وفدائية ,وانبهار وأنا أقف
من قبل؟ فكان التحدي بداية المعرفة الفعلية ,وتعددت لقائاتنا ,وجلساتنا ,وحديثنا ,واسهابنا,
وهي تسرد لي أحاديث المناضلين األولين الذين ال زالوا قابضون على الوطن ,والمبادئ,
واالنتماء ,رغم التغييب العمدي ,والتجاهل غير المبرر ,وكأنه قدر للمناضلين ,وحكاية ألم
موحدة تسمع فصولها كلما جلست أو قابلت أحدهم ,وموروث التناسي ,والجحود ,والتنكر
لتضحياتهم ولهم وهم أحياء ...أي كأن ما نحن به مصير مشترك بأن ال يكرم أبطالنا إال
وهم أموات ,تحت الثرى ,وهذه ربما آفة أو فايروس يهاجم أنفسنا ,أو من نابع (الغيره)
المعمقة بالنفس األنانية ,فهل تدفعنا الغيره لتناسي وتجاهل ,والتنكر لهؤالء؟ أم ألننا صغار
أمام عطائهم ,وتضحياتهم ,ومسيرتهم الحقيقية ,وانتماؤهم ,ومبادئهم؟!
حالة مرضية ,وراثية في تركيبة جيناتنا اإلنسانية ,ال تتعدل أو ينصلح نسلنا إال بتغيير هذه
الجينات ,بجينات أكثر إنسانية فأكثر محبة ,وايثارية ,ال تمنح األوسمة لمطرب هنا,
ومطربة هناك ,بل لهؤالء الصامتين وجعا ,ألما ,وطنا.
ثار فضولي أكثر ,فوجدت نفسي متسائال لماذا يحرم هذا الجيل المهزوم بالمعرفة,
والمعارف كما حرمنا نحن من معرفة هؤالء ,ومعرفة نضاالتهم ,وتضحياتهم ,ومعرفة
المراحل النضالية من شهودها ,وفرسانها ,الذين ال زالوا أحياء ,فطرحت عليها سؤال عابر,

أو كنت أعتبره عابر لماذا لم تكتبي عن مشوارك النضالي ومرحلتك الكفاحية؟ فردت كتبت,
ولكن ما كتبته ال زال في سراديب الطي المجهولة ,وفي أدراج الرياح ,ال أحد يوليه أهمية
واعتبارا ,فتلقفت الكلمات ,وقلت :أنا من سيكتب ,ولكن أريد ما تم كتابته منك ,فارتسمت
ابتسامة في عينيها ,ووافقت بدون مناقشة.

منذ هذه الجلسة التي كانت في شهر نوفمبر  ,4102بدأت بوعد أن ابدأ بالكتابة ليس
لتمجيدها شخصيا ,ألنها رفضت شخصنة األمر ,ولكن للكتابة عن مرحلة غاية في
األهمية ,ليس بتاريخ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فحسب ,بل بتاريخ الوطن ,والقضية,
والثورة ,وتاريخ دولة الكيان التي أقرت إنها من أصعب ,وأخطر المراحل التي واجهها
االحتالل على مدار مواجهته لمقاومة شعبنا الفلسطيني وثورتنا.
هي القصيدة األنثوية الفلسطينية التي ولدت ,ونشأت وترعرعت في حي الزيتون بمدينة غزة,
لتغزل من شقاوة المراهقة ,وريعان الشباب ,رداء العزة ,وتنسج من خيوط األمل حكاية
تحدي ,كدودة القز تقدم لنا الحرير لننعم بملمسه على ابداننا ,من عري الالأدمية ...وتطلق
العنان لثورة في أنثى ,كان للصدفة دور مهم في استكشاف مخزون الفداء ,والتضحية ,وتبدأ

مشوارها على أيدي أخيها ,وتعبر سياج تقليديه المجتمع ,حافية لتدمي األشواك كل جسدها,
ولكنها مضت بتحد وعنفوان ,ترسم مع رفاقها ,ورفيقاتها تغريبة فلسطينية ألحانها ,اإلرادة,
والتحدي ,والعنفوان.
ولتبحر قبطانتنا فوق األمواج الثائرة ,الغاضبة إلى شواطئ األمل ,متحدية الموت مرة تلو
األخرى ,وتزأر اللبوة في ميادين الوطن ممتشقة التحدي سالحا ,واإلرادة درعا واقيا,
فتخوض معركة الثورة والنضال بكل أشكاله وألوانه ,لتطلق ألناملها الناعمة أن يتشقق
ملمسها وهي تكتب مع رفاقها بالقلم ,وباليد منشورات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ,ومن
ثم توزعه على الجماهير ,إلى حمل السالح ومقارعة العدو في الميدان وجها لوجه,
والصمود في أقبية التحقيق ,وزنازين القيد ,متحدية التجمد والتبلد اإلنساني في لحظة
الخوف ,واالرتعاش ,فتزداد توهجا ,وتحديا ,وتصمد أمام عواتي المجتمع ,وتقليديته,
وتستصرخ فلسطينيتها ...وتتفولذ ...منتقلة من جبهة إلى جبهة في مسيرة النضال ,فمن
جبهة األسر واإلعتقال ,إلى جبهة العلم واستكمال الدراسة ,إلى جبهة العمل التطوعي
والجماهيري ,والصحي ,والثقافي ,والمجتمعي ,وتربي أطفال فلسطين ,وتثري ثقافة الشباب,
وتعاضد الشيوخ والمسنين ,وتطبب المرضى ,وتخفف عن كاهل الفقراء والمظلومين,
بجب روت الفدائية في وجه مرض العضال الذي هاجمها بخبث ,فتتحداه وتخوض معه
معركة الصبر والصمود ,لتنتصر عليه.
إنه العقد السادس الذي يحمل معه وهج ,وحماسة ,ونشاط الشباب وروح العطاء الذي ال
ينضب أبدا ,ألقف كل يوم أمامها الئما نفسي ,أين نحن من هذا العطاء؟ وأين آولئك
الشباب المتأففون من ظروفهم المعيشية والحياتية يشكون همومهم ,وصعوبة الحياة من هذا
الفداء والصمود والعطاء ,وهذا األمل المتدفق كالنهر في مجرى واحد ,وهذا التفاؤل بالغد,
وهذه القدرة على حمل كل هذه الهموم ,واآلالم ,واألوجاع ,والنسيان ,والتجاهل ,والتنكر,
والحرمان ,أين هم من هذا؟

جاءت الفكرة من هنا ,لنبدأ في تددوين وكتابة هذا الكتاب لنضع حقيقة على سلم الحقائق
المجهولة دون تزييف ,أو تفخيم ,أو تهويل وتهليل ,أو تعظيم ,أو تجني على التاريخ
والتأريخ ,ولنضع مسؤوليات على كاهل أجيالنا لتتعلم ,وتعلم ,من آولئك واالسترشاد بشيء
من الحقيقة في مسيرة ال زالت تحتاج للحقيقة ,والمضي في مسيرة التحرير التي ال زالت
تترنح بين التغريب ,والتزييف ,فالتاريخ يسرد ,ويكتب ,ولكنه يحتاج لمؤرخ أمين.
هناك ,قررت للتو أن أبدأ الرحلة ,وأرسم معالم الطريق بعيدا عن صخب وضجيج الموسيقى
الغوغائية ,بعيدا عن مسارح الطرب المبتذل ,والشاذ عن العرف الثوري النبيل ,والنضال
الغاني ,وشراء الذمم ,وتزييف الحقائق ,وأن أدون عازفا سيمفونية نضالية تتنفس في
أحشائنا ,وتعيش بدواخلنا ,ومعنا وبيننا ,لتزدان مكتبتنا الوطنية ,وملحمتنا الثقافية بجزء من
الحقيقة ,وبقدر من الوقائع التي أرادوا لها الموت غيظا ,قهرا ,يأسا ,وموراه جسدها الثرى,
لماذا؟ ألنها الشاهد على زيف اآلخرين ,وتفاهة المنافقين ,ومن قفزوا على ظهر التاريخ
عنوه ,وتسلقوا مسيرة العمل الوطني رياء ,ونفاقا في ظل حالة الشعوذه والدجل الوطني
السائد المتسلحة بالهلوسة.
األمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض ,وتخيل لهم ,بل هي غاية في التعقيد ,وأنت تكتب
عن إنسان ال زال بيننا ,وأن هذا اإلنسان (أنثى) في العرف التقليدي لمفهوم العادات
والتقاليد المجتمعية المغلقة ,ولما في المرحلة من شهود كثر ,وأنت تقدم شهادة حية عن أهم
مفاصل بل وأصعب وأخطر وأدق المراحل النضالية في عمر ثورتنا الفلسطينية عامة,
وعمر الكفاح الجبهاوي خاصة ,وسط غابة من أزهار الشوك ,والتحفظات ,وفتح أبواب
موصدة منذ أربعة عقود أرادوا لها أن تغادر ,تدفن بال ترحم ,أو إعادة الحياة لها ,ألنها
مرحلة أعقبت احتالل قطاع غزة عام  ,0691أي مرحلة التوحش والوحشية الصهيونية التي
لم يصمد في وجهها سوى القالئل ,ولم يصمد فيها سوى القابضون حقا على المبادئ
والوطن ,والتعقيدات ,في التماثلية الذهنية للصورة التي يمكن من خاللها بناء اتصال

وتواصل بين الماضي والحاضر ,والحاضر والمستقبل ,واستدعاء تفاصيل التفاصيل بذاكرة
موجوعة ,هتك جزء منها الهم ,واأللم ,باإلحباط تارة ,والياس تارة أخرى ,والقنوط والالمباالة.
رغم كل الصعاب عقدت العزم على المضي قدما في طريقنا ,واستجماع ما يمكن
استجماعه ,والتوقف أمام محطات مستخدم (التغذية الراجعه) واعتصار الذهن بكل مكوناته
لنبدأ بسرد أول المقدمات الفعلية ,وأول مواجهات التحدي مع الذات ,لوضع هذا الكتاب بين
ايدي القارئ ,وفي المكتبة الثقافية الوطنية ,النضالية الفلسطينية ,نتحمل المسؤولية الفكرية,
واألدبية ,والمسؤولية األخالقية ,أمام هذه المسيرة الكفاحية لمناضلتنا (فيروز عرفة).

هذا الكتاب حدد ضمن سلسلة زمنية متسلسلة تربط االستذكار النفسي ,والذهني ,وحسابات
الرضا وعدم الرضا ...اإللتقاء وعدم اإللتقاء ...اإلتفاق واالختالف .واإلقرار من المؤلف
والمناضله على منحه شخصية تتجلى مالمحها في األسلوب القصصي المحكي ,والمسرود
على لسان المناضلة (فيروز عرفة) لنقدم للقارئ قصص سردية ليست بمذكرات ,وليست
بسرد تاريخي ,بل بصبغة سردية حيه تحفز القارئ على التساؤل واالستنباط ,واالستفسار,
والبحث عن إجابات لتساؤالت متعددة ,ومتنوعة وفي شتى المجاالت ,سواء في الشأن

النضالي ,والكفاحي ,واالعتقالي ,واالجتماعي ,ليستخلص الحقيقة التي يبحث عنها ,وتتوالد
لديه فكرة شاملة جامعة عن الهوية النضالية ,لقطاع غزة ومناضليه ومناضالته ..مع إضافة
اللمسة األدبية على األسلوب التقديمي لمنح التشويق للقارئ والمطلع.
قد أعود
من خلف أسوار مدينتي
إلى سهول شواطئ
يتمى
تتكئ على قرص الشمس
تحدثها عن الثورة
ومدن هجرها النورس
ألوجاع البرِد
مدينتي ...
صحراء تستظل
بركام منازلنا
القديمة
وبيارات البرتقال تحرسها
راهبة تنام صغيرة
وتسهو في حضن حنون
مسقط الرأس
كما أنت صغيرة

تقبض على ثدي األم
وأهازيج صباياها
تزين الصمت بالرقص
مدينتي موشحة
بكوخ من خشب أشجار الزيتون
ٍ
شوارعها رمليه
جائها الطوفان يغرقها
بذباب العصر
ونجمة بيضاء ترشدنا
صوب اللجوء األعمى
آه  ..يا آنين
الليل ...
ردد صدى األلم والجرح
قد أعود
بقلب ٍ
طفل
يبحث عن المدار
وبيده شمعة
تنير خطوبه لألمام
وصوت سيدة ثكلى

ينحب األرض
وصغارها يلوكون الخبز والملح
وكؤوس الشاي
تدور في أعين الجوعى
يضجر سماء مدينتي
من دناسة الغرباء
وال زالت تنتظر األشقاء
يعودون من خلف األسوار
لتفطرهم ز ٍ
عتر
وزيت  ...وخبز طابون
وتكنس النجاسة من الدم
معتمة  ...دارنا
في مدينة ثكلى
عجوز تمسك صحيفة
لتق أر أخبار النصر
وشيخ ضرير
يرى بصيص النور
من ثقب في السقف
حالمة بالوشايا

كزهر الزنبق
مدينتي لم تمت
ومفتاح جدتي
مزدان كالسيف
فإن مت يا وليدي
فأحمل وصايا أجدادك عهدا
لنا مدينة
خلف أسوارها
مسجد وكنيسة
وبساتين خير
وحصن مهشم
يوهب الفقراء أمل
قم  ..استرجع الذكرى
فأثوابنا مرقعة
من أوجاع الهم
َعزف الرعاة يوما
هنا بشبابة
وناي حزين
على ٍ
قبر يسكنه األولين

في األرض
د .سامي محمد األخرس

