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 شبح الذكريات

 عاد الخريُف يا قلُب

 وعاد الحنيْن

 األمِس عادْت وذكرياُت

 وقامْت َصَحْتكأهل الكهِف 

 بعد نوِم سنيْن

 وجاءْت تسأُلني

 ُمذنبًا َتحْسُبني

 سائُلنيُتعن يازور 

 عن شوارعها العتيقة

 أزَقتهاعن 

 األنيقة حواريهاو

 عن أطفالها

 أغانيها

 وليالي السمر في لياليها

 بيارتنا تسألني عن

 زيُنهاعن الُصبار ُي

 ويحميها

 وندى الصبِح ُيعطُرها

 َيْرويهابالحب 

 

 عن هروِب العصافير ُتسائلني 

 التوت والتيْن شجيرات اختفاءو
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 البرتقال موت أشجار

 عطر البرتقالجفاف و

 وزهر الياسميْن

 حنونة الواديغياب عن 

 قبوِر أجدادي

 وشذى الرياحيْن

 عن مصيِر الزواِر

 شجيرات العوسج

 وأصوات المقرئيْن

 تسألني عن دارنا

 عن أمي وأبي

 جدتي وخالتي

 حارتي وأوالد

 ومواويل الشوق الحزيْن

 يا قلبلها  قلت

 ماتأبي الحبيب 

 هناك

 في غربتِه

 بحسرتِه

 ُيعذبُه الشوُق

 يواعُده األمل

 يواسيه الحنيْن

 قبل عودتِهمات أبي 
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 لبيارته

 لقريته

 مرابع طفولته

 ال يليْن شهما

 بالقدر مؤمنا

 على العهد أميْن

 ُمضطرة عادت ذكريات األمس

 تطوي السنيْن

 َحيارىتجوُل في رأسي 

 ُسكارىصدري تترنُخ في 

  عن الزماِن نيتسأل

 عن المكاِن

 عن رفاِق األمِس

 ومجالِس األمس

 وأغاني الشوق

 ألمس ذلك األمس

 األقدميْنوأمجاد 

 تقول باكية

 الديأهذه هي حقًا ب

 أجدادي أرُض

 أوالديارُث 

 أمل أحفادي

 طني فلسطيْنو

 يا قلبعاد الخريف 
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 وعاد الحنيْن

 وذكريات األمس عادت

 ُتذكرني

 بعهٍد قديم

 لم يُعْد يذكرني

 فتّي مٍرعب

 لم َيعْد َيْعرفني

 ذكريات جميلة حزينة

 طوتها السنيْن

 صبي شقيبني رتذك

 العصافير حبأ

 سهٍر مع القناديلالو

 وشاِعُر الربابة يروي األساطيْر

 نوأشجا أمجاٍد حكاياِت

 فلسطينبحب ني تتغ

 طفولٍة بريئٍة ذكرياِت

 جمياًل لمًاُحعاشْت 

 موتًا شنيعًاوماتْت 

 على يد المعتديْن

 ًاأمين وعدًاوغدْت 

 حزيْن

 َكَرْجِع األنيْن

 عادتْ  ذكرياُت األمس

 بعد أن شاخْت
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 وِخلتها تاهْت

 لسنيْنوغاصت في بطِن ا

 أشباحًا ُتهدُدني

 طارُدنيدومًا ُت

 طالبنيُت باالعتراف

 مذنبًا تحسبني

 حقنيالليلي نهاري ُت

 ال تفارُقني

 سائلنيُت

 عن الغضِب في عيني

 عن الحزن في قلبي

 أشعاريو عن كتبي

 أسفاري

 سنين اغترابيو

 اء العمرقش

 اغتراب الروح

 وحصاد السنيْن

 قلت لها يا قلُب

 ُعذبْتلة أنا ذكريات طفو

 ردْتروٌح ُمسالمٌة ُش

 في الوطِن

 في الغربة

 ضطهدْتُأ

 أينما ذهبْت
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 وحيثما حّلْت

 ُسِجنْت

 أميْن أنا تاريخ

 أروي حكايات أجدادي

 إغتصاب وطني

 وضياَع أمجادي

 أصف الظلم على أرضي

 األمل في عيون أحفاديأرسم و

 ريءج قلٌمأنا 

 ليعترُف يكتُب

 لتاريخ عّلُه يعترُف

 ا يومًانصفنُي

 وينصرُف

 أنا شاعر

 وطنًاأرثي  

 تمَزَق إربًا إربًا

 شعوبًا عريقًة غريقًة

 مأوىال تعرف لها 

 وال هربًا

 شاخْت يقًةتع ثقافةأرثي 

 كثيرة تاهْت ًاأوطان

 المجُد فيها تراث

 واحُنفيها الشعر 
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 أنيْنفي القلب  الحبو

 يتيمطفل فيها الحلم 

 حزيْنمظلوم فيها والطفل 

 ُحسنىء أسما

 شاخت في ذاكرتي

 تبعثرت في دفاتري

 تاهت في عناويني

 بعد أن تعطرت تشتْت

 الحنون ةزهرك

 فلسطيْنفي حقول 

 محمد ربيع. د
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