
صرخة حـــــق
الإثنين, 09 أيار/مايو 2011 11:44

احتجاجا على توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي تمت بتاريخ: 4/5/2011، وما ستجره من ويل على قضية فلسطين
  فراس حج محمد/ فلسطين    

  

  يا جنون الشعر أسمع    صرخة الحق الزؤاِم
    

  صوتك العالي جلي     مستغيث للنياِم
    

  فحرام أن يظلوا     في سبات و ارتطاِم
    

  فرياح الشؤم هبْت    في غباوات جساِم
    

  قد بلينا من عقود     بالشقاوات العظاِم 
    

  قادٍة نبع الرزيا     سودوا قبل الفطاِم! 
    

  إنهم بلوى زمان     حده حد الحرام
    

  قد أضاعوا حق شعٍب     تاه في ليل الظلاِم
    

  أسكرونا من عهود     بمعاني الانتقاِم
    

  وأشاعوا الفجر شمسا     من ثنيات الغراِم
    

  وأطالوا المدح قبلا     يا لضربات الحسام!
    

  إننا نحن النشامى     نحن أسلاف العظاِم
    

  نحن نسل الفاتحين ال     ماجدين على التماِم
    

  سنعيد الأرض كلا     يا لأوهام المراِم
    

  ما رأينا غير بؤس     والسهاُم على السهاِم
    

  أين يافا أين حيفا     أين عكاء الإماِم
    

  أين شراياني المدّمى     أين قهري وسقامي
    

  ألف آلاف الضحايا     طفحت برد الخياِم
    

  واستفاقت من مناٍم     بعد طول في المناِم
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  لترى الكّل غبيا     ضائعا والبحر طاِم
    

  فاحتفالات الحيارى     عكست رؤيا اللئاِم
    

  إن أقصانا حبيس     ظل محروم الوئاِم
    

  قابع في الأسر يرجو     منكُم بعض اهتماِم
    

  يسأل الزوار عنكم     والرجا ملء الهياِم
    

  فإذا الجمعان غاٍف     مستميت في استهاِم
    

  قد هدمتم ما بنيا     فاتقوا نبل السلام
    

  حنظل لا شهد فيه     كأسه مر المداِم
    

  مسكر حينا وحينا     شّد قيد الاقتساِم
    

  ريحكم خبث توالى     فالنهى لّب النعام
    

  إن تراضيتم بصلح     عاد من بعد الخصاِم
    

  لن تكونوا في وئام     عندهم ألف محام
    

  سيكون الويل حتما     واقعا من كل راِم
    

  لن تعود القدس تاجا     بالخطابات الجهاِم
    

  ستعود القدس حقا     واللظى شّبُ الضراِم
    

  يكتب التاريخ عنكم     قادة صنو السخاِم
    

  يا شعوب الله هبي     وارفضي لين الَحماِم
    

  واستعدي لنزال     في ميادين الِحماِم
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